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 المخدراتلجنة  
 الدورة الخامسة والستون 

 2022آذار/مارس    18-14فيينا، 
 من جدول األعمال  10البند  

    جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجنة
ر مقدم من الرئيس     مشروع مقرَّ

ر التالي:   توصي لجنة المخدرات المجلس االقتصادي واالجتماعي باعتماد مشروع المقرَّ
  

ر      مشروع مقرَّ
تقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الخامسة والستين وجدول األعمال المؤقت لدورتها    

  السادسة والستين
 إنَّ المجلس االقتصادي واالجتماعي: 

 يحيط علما بتقرير لجنة المخدرات عن أعمال دورتها الخامسة والستين؛ )أ( 

ر اللجنة  )ب(   ؛55/1يحيط علما أيضا بمقرَّ

 يوافق على جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستين الوارد أدناه. )ج( 
  

 جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والستين للجنة المخدرات  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال والمسائل التنظيمية األخرى. -2

 المناقشة العامة. -3
 

 الجزء العملي  
 مسائل اإلدارة االستراتيجية والميزانية والشؤون اإلدارية: -4

ـــــين  و مة مكتب   )أ(  ــــ ـــــوية المعني بتحسـ ــــ عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضـ
 األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي؛
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التاب  لمكتب األمم المتحدة  التوجيهات المتعلقة   )ب(   بمســــائل الســــياســــة العامة والميزانية لبرنامل المخدرات 
 المعني بالمخدرات والجريمة؛ 

 أساليب عمل اللجنة؛ )ج( 

 تكوين مالك موظفي مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمسائل األخرى ذات الصلة. )د(  
 

 الجزء المعياري  
 المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات:تنفيذ  -5

 التغييرات في نطاق مراقبة المواد؛  )أ(  

ـــــــــحة الـعالمـية والهيـخة اـلدولـية لمراقـبة المـخدرات   )ب(   ــــ ومنظـمة الصـ التـحدـيات التي تواجهـها لجـنة المـخدرات 
ــــدار   ــــتبانة إمكانية إصـ ــــتعراة المواد بإية اسـ ــــتقبال في مجال اسـ ــــطل  بها مسـ ــــتضـ واألعمال التي سـ

 يات بشأن جدولتها؛ توص 

 الهيخة الدولية لمراقبة المخدرات؛  )ج(  

ــــــــمان توافر العقاقير المخدرة والمؤلرات العقلية لبيراة الطبية والعلمية م   )د(  التعاون الدولي لضـ
 من  تسريبها؛

الدولية لمراقبة المخدرات.  )هـ(    المسائل األخرى الناشخة عن المعاهدات 

ـــــــادر في عا   متابعة تنفيذ جمي    -6 ـــــــعيد الو ني    2019االلتزامات الواردة في اإلعالن الوزاري الصـ على الصـ
العالمية ومواجهتها.  من أجل التصدي لمشكلة المخدرات   واإلقليمي والدولي، 

العالمية ومواجهتها.  -7 فيما بين الو االت في التصدي لمشكلة المخدرات   التعاون وتنسيق الجهود 

 ية التابعة للجنة. توصيات الهيخات الفرع  -8

ــــة   -9 الجمعـي م  قراري  ـــا  ــــي ـــــ ــــ تمــــاشـ واالجتمــــاعي،  ــــــادي  ـــــ ــــ االقتصـ في عمــــل المجلس  ـــة  اللجـن ــــــاهمــــات  ـــــ ــــ مسـ
ــاء   290/ 75و   ألف  290/ 75 العـــامـــة  لعـــا   ـب ــدامـــة  ــــت ـــــ ــــ ــة المسـ ــابعـــة خطـــة التنمـي ــع مـت   2030، بمـــا في ذـل

 وتنفيذها.  واستعراضها 

*** 

للتقد  المحرز في تنفيذ جمي     ، 2024الذي سيعقد في عا     ، األعمال التحضيرية الستعراة منتصف المدة  -10
ـــــــــات المخـدرات،   ــــ ــــياسـ ـــــ ــــ بسـ اـلدولـية المتعلقـة  من أجــل ،  2019في اإلعالن الوزاري لعـا     الواردة و االلتزامـات 

 تصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها. ال 

 جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة والستين للجنة.  -11

 . مسائل أخرى  -12

 اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والستين.  -13
 


