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 جلنة املخدرات
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٧-١٣فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

    إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى
   جدول األعمال املؤقت وشروحه والتنظيم املقترح لألعمال           
  جدول األعمال املؤقت  

 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .رار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإق -٢
  

  اجلزء املعياري   
مناقشـة مواضـيعية بشـأن التنمـية الـبديلة بصـفتها اسـتراتيجية هامة ملكافحة املخدرات                  -٣

 .وإرساء التنمية البديلة بصفتها مسألة متعددة ااالت

امـة والتقدم الذي أحرزته     حملـة ع  : مـتابعة الـدورة االسـتثنائية العشـرين للجمعـية العامـة            -٤
 يف اإلعــالن السياســي ٢٠٠٨احلكومــات يف حتقــيق الغايــات واألهــداف احملــددة لعــام 

 .الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين

 :خفض الطلب على املخدرات -٥

خطـة العمـل لتنفـيذ اإلعـالن اخلـاص باملـبادئ التوجيهـية خلفـض الطلب على                   )أ( 
 خدرات؛امل
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 .الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات )ب( 

 :االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة -٦

ــاملخدرات، واإلجــراءات الــيت اختذــا       )أ(  ــتعلق باالجتــار ب ــيما ي الوضــع العــاملي ف
 اهليئات الفرعية التابعة للجنة؛

 :مة للجمعية العامتابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب( 

املساعدة ارمني و تسليم  (الـتدابري الرامية إىل تعزيز التعاون القضائي         ‘١‘  
على التعاون   و االجتـار عـن طـريق البحر       و التسـليم املراقـب   و  املتـبادلة  القانونـية 

 ؛)إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك التدريب

 ؛مكافحة غسل األموال ‘٢‘  

بادة احملاصيل املخدرة غري    خطـة العمـل بشـأن الـتعاون الـدويل عـلى إ             ‘٣‘  
 .املشروعة وبشأن التنمية البديلة

 :تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٧

  اإلدمان؛رات يف نطاق مراقبة موادالتغي )أ( 

 ؛اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )ب( 

 :متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة )ج( 

ــتدابري الر ‘١‘ امــية إىل مــنع صــنع الســالئف املســتخدمة يف الصــنع غــري    ال
ــترياد تلـــك الســـالئف     ــنع اسـ ــية ومـ املشـــروع لـــلمخدرات واملؤثّـــرات العقلـ

 ؛وتصديرها واالجتار ا وتوزيعها وتسريبها على حنو غري مشروع

خطـة العمل ملكافحة صنع املنشطات األمفيتامينية وسالئفها واالجتار          ‘٢‘
 ؛ غري مشروعا وتعاطيها على حنو

 .ن املعاهدات الدولية ملراقبة املخدراتعاملسائل األخرى الناشئة  )د( 
  

  لعملياجلزء ا  
ــيهات  -٨ ــاتية إىل التوج ــرنامجالسياس ــتحدة املعــين      ب ــم امل ــب األم  املخــدرات الــتابع ملكت

 .باملخدرات واجلرمية
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ملخدرات واجلرمية، ودور    املخدرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين با       بـرنامج تعزيـز    -٩
 .جلنة املخدرات بصفتها هيئته التشريعية

 .مسائل اإلدارة وامليزانية -١٠

* * * 

 .للجنةاخلمسني جدول األعمال املؤقت للدورة  -١١

 .مسائل أخرى -١٢

 . واألربعنيالتاسعةاعتماد تقرير اللجنة عن دورا  -١٣
  

 الشروح
 

  انتخاب أعضاء املكتب -١ 
ر اــراره   قــر ، أن تنتخــب ١٩٩٩/٣٠لــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف الــباب األول مــن قــ

، مكتبها للدورة التالية وأن تشجعه      ٢٠٠٠جلـنة املخـدرات يف ايـة دورـا، اعتـبارا مـن عـام                
ــة         ــتماعات عاديـ ــن اجـ ــنة مـ ــده اللجـ ــا تعقـ ــريية ملـ ــال التحضـ ــط يف األعمـ ــلى أداء دور نشـ عـ

 .ىن للجنة أن تقدم توجيهات سياساتية مستمرة وفعالةواجتماعات بني الدورات، لكي يتس

 مــن ١٦ملــادة ا و١٩٩٩/٣٠وفقــا للــباب األول مــن قــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي   و
 لـلجان الفنية التابعة للمجلس، عقدت اللجنة يف اية دورا الثامنة واألربعني             الـنظام الداخـلي   
اجللسـة األوىل من دورا التاسعة واألربعني،       ،  ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٩املسـتأنفة، يف    

ويف ضوء التناوب   . وانتخبـت رئيسـا وثالثـة نـواب للرئـيس ومقـررا لدورا التاسعة واألربعني              
يف املناصــب عــلى أســاس الــتوزيع اإلقلــيمي، كــان أعضــاء املكتــب الذيــن انتخبــتهم اللجــنة يف   

 :تاليةدورا التاسعة واألربعني من اموعات اإلقليمية ال
  

 املنصب اموعة اإلقليمية عضو املكتب املنتخب

 الرئيس جمموعة دول أوروبا الشرقية )هنغاريا(غيورغي مارتن زاناثي 
جمموعة دول أوروبا الغربية  )السويد(هانس لوندبورغ 

 ودول أخرى
 النائب األول للرئيس

جمموعة دول أمريكا الالتينية  )شيلي(ميلينكو سكوكنيك تابيا 
 والكاريبـي

 النائب الثاين للرئيس
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أوالوايل إدريس ماييغون 
 )نيجرييا(

 النائب الثالث للرئيس جمموعة الدول األفريقية

علي حاجي غالم ساريازدي 
 )مجهورية إيران االسالمية(

 املقرر جمموعة الدول اآلسيوية

  
 علىعدة الرئيس   فـريق يـتألف مـن الرؤسـاء اخلمسة للمجموعات االقليمية ملسا           وسـوف ينشـأ     

ع الفريق، مع أعضاء املكتب املنتخبني، املكتب املوس  ذلك   سيكونو. معاجلـة املسـائل التنظيمية    
 .١٩٩١/٣٩  االقتصادي واالجتماعي يف قرار الساملتوخى

  
  خرىاألتنظيمية السائل املإقرار جدول األعمال و -٢ 

 لـس    قـرفصل   أن،  ١٩٩٩/٣٠ ه قرار ل مـن   الـباب األو   يفاالقتصـادي واالجـتماعي،     ر ابني  ي
لربنامج املخدرات التابع ملكتب    لجـنة املـتعلقة بوضع املعايري ودورها كهيئة تشريعية          الوظـائف   

  حتقــيقا لــتلك الغايــة، هــيكلة جــدول   جتــري،، وأناألمــم املــتحدة املعــين بــاملخدرات واجلــرمية 
 :، على النحو التايلمنفصلنيأعمال اللجنة يف جزأين 

ــاهدات       ياريجــزء معــ  )أ(  ــن املع ــثقة م ــا املنب ــأداء وظائفه ــناءه ب ــوم اللجــنة أث ، تق
واملـتعلقة بوضع املعايري، مبا فيها الواليات املسندة إليها من اجلمعية العامة والس، ومبعاجلة ما               

 يستجد من مسائل مراقبة املخدرات؛

ج املخدرات  لربنامجـزء عمـلي، متـارس اللجـنة أثـناءه دورهـا كهيـئة تشريعية                 )ب( 
 . التوجيهات السياساتيةبتقدميوتنظر يف املسائل املتصلة التابع للمكتب 

 .١٩٩٩/٣٠  السقراريتوافق مع مبا جدول األعمال املؤقت هيكلة  متتوقد 

لــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي لــلجان الفنــية الــتابعة  مــن الــنظام الداخــلي ٧ املــادة وتــنص
تلك الدورة، استنادا إىل اخلـاص بـ  ايـة كـل دورة، جـدول األعمـال      اللجـنة، يف بد    تقـر أن  عـلى   

 .جدول األعمال املؤقت

ــرره       ــلما، يف مق ــد أحــاط ع ــتقرير ٢٠٠٥/٢٥٠وكــان الــس االقتصــادي واالجــتماعي ق ، ب
اللجـنة عن أعمال دورا الثامنة واألربعني ووافق على جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة              

ى وثائقهـا، عـلى أن تعقد اجتماعات ما بني الدورتني يف فيينا، دون أي       واألربعـني للجـنة وعـل     
تكلفـة اضـافية، وذلـك لوضـع الصـيغة النهائية للبنود املراد ادراجها يف جدول األعمال املؤقت                  

 ويف اجــتماعها املعقــود بــني الدورتــني يف. واحتــياجاا مــن الوثــائق للــدورة التاســعة واألربعــني
، استعرضـت اللجـنة جـدول األعمـال املؤقت والقائمة املؤقتة           ٢٠٠٥ أكـتوبر / تشـرين األول   ٤
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ويف دورـا الثامنة واألربعني املستأنفة، املعقودة       . للوثـائق لدورـا التاسـعة واألربعـني وأقـرما         
، وضـعت اللجـنة الصيغة النهائية جلدول األعمال         ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٨ و ٧يومـي   

ربعني مع اختيار موضوع املناقشة املواضيعية، كما قررت مواعيد         املؤقـت لدورـا التاسعة واأل     
وقررت اللجنة أيضا عقد جلسة مشاورات غري رمسية سابقة للدورة يوم           . انعقـاد تلـك الـدورة     

، وحـــددت ظهـــر الـــيوم األول النعقـــاد الـــدورة التاســـعة      ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٠اجلمعـــة 
. ا ائــيا مؤقــتا لــتقدمي مشــاريع القــرارات ، موعــد٢٠٠٦مــارس / آذار١٣واألربعــني، االثــنني 

ودعـت اللجنة الدول اليت تعتزم تقدمي مشاريع قرارات للنظر فيها يف دورا التاسعة واألربعني               
 .إىل تقدمي مشاريع املقترحات إىل األمانة قبل شهر من بداية الدورة

 على تنظيم األعمال وبعـد إقـرار جدول األعمال، رمبا تود اللجنة أن تضع جدوال زمنيا وتتفق          
 .ويرد التنظيم املقترح لألعمال يف مرفق هذه الوثيقة. لدورا التاسعة واألربعني

  
  الوثائق  

 (A/CN.7/2006/1)جدول األعمال املؤقت وشروحه وتنظيم األعمال 
  

  اجلزء املعياري   
حة املخدرات وإرساء التنمية البديلة بصفتها استراتيجية هامة ملكاف: املناقشة املواضيعية -٣ 

  التنمية البديلة بصفتها مسألة متعددة ااالت
قـررت اللجـنة يف دورـا الثامـنة واألربعـني عقـد جلسـة مناقشة مواضيعية أثناء دورا التاسعة                    
واألربعـــني واتفقـــت عـــلى أن يـــتم حتديـــد املوضـــوع احملـــوري واملواضـــيع الفرعـــية للمناقشـــة   

 .اليت تعقدها اللجنة بني الدورتنياملواضيعية خالل االجتماعات 

ــناء اجــتماعات عقــدت بــني الدورتــني يومــي        ٣١ و٤ويف أعقــاب املشــاورات الــيت جــرت أث
، قــررت اللجــنة يف دورــا الثامــنة واألربعــني املســتأنفة املعقــودة ٢٠٠٥أكــتوبر /تشــرين األول

 املواضيعية   أن يكـون املوضـوع احملـوري للمناقشة        ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٨ و ٧يومـي   
التنمـية الـبديلة بصـفتها اسـتراتيجية هامـة ملكافحـة املخـدرات وإرسـاء التنمـية البديلة بصفتها                     "

ويف دورـا الثامـنة واألربعـني املستأنفة،        . ٤٨/٩وفقـا لقـرار اللجـنة       " مسـألة مـتعددة اـاالت     
الدورتني للنظر قـررت اللجـنة أيضـا إنشـاء فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية لفترة ما بني          

 .يف تنظيم املناقشة املواضيعية وحتديد جمال تركيزها
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  الوثائق  
تعزيــز التنمــية " املعــنون ٤٨/٩تقريــر املديــر التنفــيذي عــن الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ قــرار اللجــنة 

الــبديلة بصــفتها اســتراتيجية هامــة ملكافحــة املخــدرات وإرســاء التنمــية الــبديلة بصــفتها مســألة  
  "(E/CN.7/2006/7)االتمتعددة ا

  
حملة عامة والتقدم الذي أحرزته : متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة -٤

 يف اإلعالن السياسي الذي ٢٠٠٨احلكومات يف حتقيق الغايات واألهداف احملددة لعام 
  اعتمدته اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العشرين

 السياسي الذي   اإلعالن من   ٢٠يف الفقرة   لعامـة قـد طلبـت إىل مجـيع الدول،           كانـت اجلمعـية ا    
لجنة كل ال، أن تقدم إىل    )٢٠/٢-إ قـرار د  مـرفق ال  (،  اعـتمدته يف دورـا االسـتثنائية العشـرين        

الــيت  ٢٠٠٨ و٢٠٠٣ عــاميأهــداف  وســنتني تقريــرا عــن جهودهــا املــبذولة لتحقــيق غايــات  
ل تلك طلبت إىل اللجنة أن حتلّ، وورـا االستثنائية العشرين يف د وافقـت علـيها اجلمعـية العامـة         

 .التقارير من أجل تعزيز اجلهود التعاونية الرامية إىل مكافحة مشكلة املخدرات العاملية

إثناســنوية تقــدم  تقاريــرأن يعــد ، ٤٢/١١ هاقــرار يف، املديــر التنفــيذيإىل وقــد طلبــت اللجــنة 
 األهداف والغايات   عن تنفيذ  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠١إلـيها يف األعـوام      
، وعمــال بذلــك الطلــب، أرســلت األمانــة إىل يف الــدورة االســتثنائية العشــرينالــيت اتفــق علــيها 

الـدول األعضـاء اسـتبيانا للـتقارير اإلثناسـنوية من أجل إعداد التقرير اإلثناسنوي الرابع للمدير                 
اسـنوي الـرابع يف دورا اخلمسني اليت ستعقد         وسـوف تـنظر اللجـنة يف الـتقرير اإلثن         . التنفـيذي 
 ٢٠٠٧يف عام 

 التأكــيد عــلى االعــالن السياســي الــذي     ٦٠/١٧٨وقــد أعــادت اجلمعــية العامــة يف قــرارها     
اعــتمدته يف دورــا االســتثنائية العشــرين وعــلى أمهــية حتقــيق الغايــات واألهــداف احملــددة لعــام  

٢٠٠٨          مد أثناء اجلزء الوزاري من الدورة السادسة       ، وعـلى البـيان الـوزاري املشـترك الذي اعت
؛ وعلى خطة العمل لتنفيذ     )ألف-الباب الثاين -٥٨/١٢٤القرار  (واألربعـني للجـنة املخـدرات       

؛ )٥٤/١٣٢مرفق القرار   (االعـالن اخلـاص باملـبادئ التوجيهـية خلفض الطلب على املخدرات             
املخدرة غري املشروعة وبشأن    وعـلى خطـة العمـل بشـأن الـتعاون الـدويل عـلى إبـادة احملاصـيل                   

ــبديلة   ــية ال ــرار د إ(التنم ــاء٢٠/٤-الق ــرار    ).  ه ــن الق ــثاين م ــباب ال ــت ٦٠/١٧٨ويف ال ، أهاب
اجلمعـية العامـة جبمـيع الـدول أن تعـزز جهودها املبذولة حملاربة مشكلة املخدرات العاملية، بغية                  

أيضا جبميع األطراف    االعـالن السياسـي، وأهابت       ٢٠٠٨حتقـيق األهـداف الـيت حددهـا لعـام           
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الفاعلــة ذات الصــلة أن تعمــل عــلى تعزيــز وتنفــيذ نــتائجه وكذلــك نــتائج اجلــزء الــوزاري مــن  
 .الدورة السادسة واألربعني للجنة املخدرات

 يف ٢٠٠٥أكــتوبر / تشــرين األول٤ونظــرت اللجــنة يف اجــتماعها املعقــود بــني الدورتــني يف    
 للجمعــية العامــة، والترتيــبات املــتعلقة باالســتعراض  مــتابعة نــتائج الــدورة االســتثنائية العشــرين 

ورمبا . العشـري للـتقدم احملـرز يف تنفـيذ الغايـات واألهـداف احملـددة يف تلـك الدورة االستثنائية             
 .تود اللجنة أن تنظر يف هذه املسألة يف دورا التاسعة واألربعني

ــند   ــدول األعضــ   ٤ويف إطــار الب اء إىل إبــالغ اللجــنة   مــن جــدول األعمــال املؤقــت، تدعــى ال
باالجـراءات الـيت اختذا لتنفيذ نتائج وأهداف الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة وإىل              
الـنظر كذلـك يف األعمـال التحضـريية الالزمـة لالسـتعراض العشـري للـتقدم احملـرز فـيما يتعلق                      

 .٤٢/١١رار اللجنة بتنفيذ الغايات واألهداف اليت حددت يف الدورة االستثنائية وفقا لق
  

  خفض الطلب على املخدرات -٥ 
  خطة العمل لتنفيذ االعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية خلفض الطلب على املخدرات )أ(
  الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات )ب(

الث بشأن تقريره اإلثناسنوي الث أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة، قـام املديـر التنفـيذي، يف                  
 إىل Add.1 وE/CN.7/2005/2(مــتابعة تنفــيذ نــتائج الــدورة االســتثنائية العشــرين للجمعــية العامـــة 

Add.6(،                 خلفض  بـتقدمي تقريـر عـن مـتابعة خطة العمل لتنفيذ االعالن اخلاص باملبادئ التوجيهية
، قــد ٦٠/١٧٨وكانــت اجلمعــية العامــة، يف الــباب الــثاين مــن قــرارها . الطلــب عــلى املخــدرات

حثـت مجـيع الـدول األعضـاء عـلى تنفـيذ خطة العمل وتعزيز جهودها الوطنية ملكافحة تعاطي                   
 .املخدرات غري املشروعة بني سكاا

  
  الوثائق

 )Add.1 و (E/CN.7/2006/2تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات 
  

 عةاالجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشرو -٦
الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدرات، واالجراءات اليت اختذا اهليئات الفرعية  )أ(

  التابعة للجنة
 للجمعية العامة متابعة الدورة االستثنائية العشرين )ب(
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تسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة (التدابري الرامية إىل تعزيز التعاون القضائي  ‘١‘
تسليم املراقب واالجتار عن طريق البحر والتعاون بني أجهزة إنفاذ القوانني، مبا يف وال

  )ذلك التدريب
  مكافحة غسل األموال ‘٢‘
خطة العمل بشأن التعاون الدويل على إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن  ‘٣‘

  التنمية البديلة
، إىل مكتب األمم املتحدة املعين      ٦٠/١٧٨ارها  طلبـت اجلمعـية العامة، يف الباب الثالث من قر         

 العشرين للجمعية العامة وأن مـراعاة نـتائج الـدورة االستثنائية      بـاملخدرات واجلـرمية أن يواصـل        
 وموضوعيا  مستكمالتضـمني تقريـره عن االجتار غري املشروع باملخدرات، تقييما           يعمـل عـلى     

ــ نيغــري املشــروععابــر والــنقل اليف االجتــار العاملــية وشــامال لالجتاهــات  لمخدرات واملؤثــرات ل
اليت تكفل والوسائل وأن يوصي بالسبل املستخدمة، الدروب مبـا يف ذلـك األساليب و  ،  العقلـية 

 مـن كافة    شـكلة املخـدرات   ملعـلى التصـدي     لـدروب   عـلى تلـك ا    الواقعـة   حتسـني قـدرة الـدول       
 غري املشروع باملخدرات، مبا يف      يف االجتار العاملية  الجتاهات  ويـرد تقريـر األمانة عن ا      . جوانـبها 

 .E/CN.7/2006/3والدروب اليت يستخدمها املتجرون باملخدرات، يف الوثيقة ذلك األساليب 

، ٦٠/١٧٨وباإلضـــافة إىل ذلـــك، شـــجعت اجلمعـــية العامـــة، يف الـــباب الثالـــث مـــن قـــرارها 
ة الفرعــية املعنــية اجــتماعات رؤســاء األجهــزة الوطنــية املعنــية بإنفــاذ قوانــني املخــدرات واللجــن 

باالجتــار غــري املشــروع بــاملخدرات واملســائل ذات الصــلة يف الشــرقني األدىن واألوســط الــتابعة 
ــدويل، آخــذة يف       ــيمي وال ــتعاون االقل ــز ال للجــنة املخــدرات عــلى أن تواصــل املســامهة يف تعزي

 الدورة السادسة   االعتـبار نتائج الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة واجلزء الوزاري من          
 .واألربعني للجنة

باملخدرات  يف االجتار غري املشروع احلديثة اللجنة باالجتاهات    تـبلَّغ ، سـوف    ٦طـار البـند     إيف  و
 مبــا يف ذلـك األسـاليب والـدروب املســتخدمة، وبنـتائج اجـتماعات هيــئاا      ،عـلى نطـاق العـامل   

ذ قوانني املخدرات، واللجنة الفرعية اجـتماعات رؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنية بإنفا      (الفرعـية   
) املعنـية باالجتـار غـري املشـروع بـاملخدرات واملسـائل ذات الصـلة يف الشـرقني األدىن واألوسط                   

مبا (توصيات ال النظر يف إىلواللجنة مدعوة . واألربعنيالثامـنة   ـا  دور انعقـاد  مـنذ الـيت عقـدت     
ورـا األربعـني، وكذلـك يف توصــيات    الصـادرة عـن اللجـنة الفرعـية يف د    ) فـيها مشـروع قـرار   

االجـتماع اخلـامس عشـر لرؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنـية بإنفاذ قوانني املخدرات يف أفريقيا؛                   
واالجـتماع اخلـامس عشـر لرؤسـاء األجهـزة الوطنـية املعنية بإنفاذ قوانني املخدرات يف أمريكا                  
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ــبـي؛ واالجــتماع التاســع والعشــرين لرؤســا   ــية والكاري ــية بإنفــاذ  الالتين ــية املعن ء األجهــزة الوطن
ويــرد تقريــر األمانــة عــن نــتائج اجــتماعات تلــك  . قوانــني املخــدرات يف آســيا واحملــيط اهلــادئ 

 .E/CN.7/2006/4 التابعة للجنة يف الوثيقة  الفرعيةاهليئات

 تعزيـز التنمـية الـبديلة بصفتها استراتيجية هامة ملكافحة املخدرات   " املعـنون  ٤٨/٩ويف قـرارها   
، طلبت اللجنة إىل املدير التنفيذي أن       "وإرسـاء التنمـية الـبديلة بصـفتها مسـألة متعددة ااالت           

ويرد . يقـدم إلـيها يف دورـا التاسـعة واألربعـني تقريـرا عـن الـتقدم احملـرز يف تنفيذ ذلك القرار                
 .E/CN.7/2006/7التقرير ذو الصلة يف الوثيقة 

ملساعدة الدولية إىل الدول املتأثرة بعبور املخدرات غري        تقدمي ا " املعنون   ٢٠٠٥/٢٧ويف قـراره    
طلـب الـس االقتصـادي واالجـتماعي إىل املديـر التنفـيذي أن يقـدم إىل اللجنة يف                   " املشـروعة 

ويــرد الــتقرير ذو الصــلة يف الوثــيقة . دورــا التاســعة واألربعــني تقريــرا عــن تنفــيذ ذلــك القــرار
E/CN.7/2006/6. 

  
  الوثائق  

 (E/CN.7/2006/3)ر األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدرات تقري

ــدرات          ــنة املخـ ــتابعة للجـ ــية الـ ــئات الفرعـ ــا اهليـ ــيت اختذـ ــراءات الـ ــن االجـ ــة عـ ــر األمانـ تقريـ
(E/CN.7/2006/4) 

تقريــر املديــر التنفــيذي عــن تقــدمي املســاعدة الدولــية إىل الــدول املــتأثرة بعــبور املخــدرات غــري   
 (E/CN.7/2006/6)شروعة امل

تقريـر املديـر التنفـيذي عـن تعزيـز التنمـية الـبديلة بصـفتها اسـتراتيجية هامة ملكافحة املخدرات                     
 (E/CN.7/2006/7)وإرساء التنمية البديلة بصفتها مسألة متعددة ااالت 

  
  تنفيذ املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات -٧ 

 االضـطالع بوظائفهـا الـتعاهدية مبقتضى أحكام مواد شتى            إىل ٧تدعـى اللجـنة يف إطـار البـند          
 .من املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
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  التغريات يف نطاق مراقبة مواد االدمان )أ (
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري        ١٢ من املادة    ٢مل تـرد أي توصـية عمال بالفقرة         

 من ١٢ من املادة ١٣؛ وعمال بالفقرة  ١٩٨٨العقلية لسنة   املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات        
، ينـبغي أن تقـوم اللجـنة دوريـا باسـتعراض مدى كفاية ومالءمة اجلدولني       ١٩٨٨اتفاقـية سـنة     

 .األول والثاين من تلك االتفاقية

وعـالوة عـلى ذلـك، مل تقـدم مـنظمة الصـحة العاملـية أي اشـعار بشـأن توصـيات تتعلق بوضع                        
ات عقلــية حتــت املراقــبة الدولــية، عمــال باألحكــام ذات الصــلة مــن االتفاقــية  خمــدرات أو مؤثــر

 .١٩٧١ أو اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة ١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 
  

  اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )ب(
 لس االقتصادي واالجتما للهيـئة  م الـتقرير السـنوي     يقـدعي عن الدولـية ملراقبة املخدرات إىل ا

ا وجيوز للجنة أن تبدي م    . طـريق اللجـنة، وفقـا ألحكـام املعـاهدات الدولـية ملراقـبة املخـدرات               
 من  ٨ واملادة   ١٩٦١ من اتفاقية سنة     ٨ن املادة   كما ا . رتعلـيقات عـلى التقري    تـراه مناسـبا مـن       

 ١٩٧١  مـن اتفاقـية ســنة  ١٧ واملـادة  ١٩٧٢سـنة  تلـك االتفاقـية بصـيغتها املعدلـة بـربوتوكول      
أمور قد تكون هلا اهليئة إىل أي توجه نظر تأذن للجنة بأن    ١٩٨٨  سنة ن اتفاقية  مـ  ٢١دة  املـا و

) (E/INCB/2005/1 ٢٠٠٥ امعــعــن تقريــر اهليــئة يكــون وســوف . اهليــئةعالقــة باختصاصــات 
 .على اللجنةمعروضا 

تقريرا أن تقدم اهليئة إىل اللجنة      ب ١٩٨٨  سـنة   مـن اتفاقـية    ١٢ مـن املـادة      ١٣الفقـرة   قتضـي   وت
ذ املادة ـتنفيعن  ٢٠٠٥ عن عامة  ـنظر يف تقرير اهليئ   قترح أن ي  يو. تلك املادة تنفـيذ   عـن   سـنويا   
تقرير يف نفـس الوقـت الـذي سـينظر فـيه يف           ) E/INCB/2005/4 (١٩٨٨سـنة   ة  ـ مـن اتفاقـي    ١٢

على اللجنة درجـت   املمارسـة الـيت   مبـا يـتوافق مـع    ،(E/INCB/2005/1) ٢٠٠٥اهليـئة عـن عـام       
 .مؤخراباعها ات
  

  متابعة الدورة االستثنائية العشرين للجمعية العامة )ج(
التدابري الرامية إىل منع صنع السالئف املستخدمة يف الصنع غري املشروع للمخدرات  ‘١‘

واملؤثّرات العقلية ومنع استرياد تلك السالئف وتصديرها واالجتار ا وتوزيعها 
  وتسريبها على حنو غري مشروع
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خطة العمل ملكافحة صنع املنشطات األمفيتامينية وسالئفها واالجتار ا وتعاطيها على  ‘٢‘
  حنو غري مشروع 
   الوطين النفاذ التدابري    الصعيد عـلى    ة املـتخذ  اتاالجـراء بة إىل إبـالغ اللجـنة       احلكومـات مدعـو 

قرار (العشرين ئية السـالئف الـيت أوصـت ـا اجلمعـية العامـة يف دورـا االستثنا        راقـبة   مباملـتعلقة   
طة العمل  خب املـتخذة فـيما يـتعلق         الدولـية  املـبادرات كذلـك   و،  ) بـاء  ٢٠/٤-اجلمعـية العامـة د إ     

  على حنو غري مشروعملكافحـة صـنع املنشـطات األمفيتامينـية وسـالئفها واالجتـار ـا وتعاطيها           
منة واألربعني واتفقت اللجنة يف دورا الثا". مشـروع بريزم "، مـثل  ) ألـف ٢٠/٤-إ قـرار د  ال(

الـتعاون الـدويل عـلى مراقبة املواد املستخدمة كسالئف يف صنع املنشطات             "املسـتأنفة عـلى أن      
ــية ــرعي      *"األمفيتامين ــند الف مــن ) ج (٧ ميكــن أن يكــون موضــوع مناقشــة جتــرى يف إطــار الب

 .جدول األعمال املؤقت
  

  ملخدراتاملسائل األخرى الناشئة عن املعاهدات الدولية ملراقبة ا )د( 
ــرارها  ــرات     " املعــنون ٤٨/١١يف ق ــدويل عــلى مــنع صــنع املخــدرات أو املؤث ــتعاون ال ــز ال تعزي

ــدات          ــنع تســريب الســالئف واملع ــن خــالل م ــا بصــورة غــري مشــروعة، م  ــية واالجتــار العقل
طلبت اللجنة إىل " الضـرورية وريـبها، يف سـياق مشـروع بريـزم وعملـية بريبـل وعملـية توباز              

وترد . يذي أن يقـدم إليها يف دورا التاسعة واألربعني تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار             املديـر التنفـ   
 .E/INCB/2005/1املعلومات املتعلقة بذلك املوضوع يف الوثيقة 

، طلب الس "عالج األمل باستعمال املسكّنات شبه األفيونية     " املعـنون    ٢٠٠٥/٢٥ويف قـراره    
عام أن يقدم إىل اللجنة تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار يف           االقتصـادي واالجـتماعي، إىل األمـني ال       

وتـــــرد املعلومـــــات املـــــتعلقة بذلـــــك املوضـــــوع يف الوثـــــيقة . دورـــــا التاســـــعة واألربعـــــني
E/INCB/2005/1. 

ــراره  ــنون ٢٠٠٥/٢٦ويف قـ ــية      " املعـ ــتعمل يف تلبـ ــيت تسـ ــية الـ ــواد األفيونـ ــرض املـ ــب وعـ طلـ
 االقتصادي واالجتماعي إىل األمني العام أن يقدم        ، طلب الس  "االحتـياجات الطبـية والعلمية    

وترد . إىل اللجـنة يف دورـا التاسـعة واألربعـني تقريـرا عـن الـتقدم احملـرز يف تنفـيذ ذلك القرار                     
 .E/INCB/2005/1املعلومات املتعلقة بذلك املوضوع يف الوثيقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٤اقـترح هـذا املوضـوع يف االجـتماع الـذي عقدته اللجنة فيما بني الدورتني يوم                   *

كموضوع حمتمل للمناقشة املواضيعية اليت ستعقد أثناء الدورة التاسعة واألربعني، وقد نوقش يف ذلك االجتماع      
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١قدته اللجنة يوم ويف اجتماع ما بني الدورتني الذي ع
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السلطات ر املعنون وسـيكون معروضـا عـلى اللجـنة، لغـرض االطالع، العدد األخري من املنشو       
 .(ST/NAR.3/2005/1)الوطنية املختصة مبقتضى املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات 

  
  الوثائق

 (E/INCB/2005/1) ٢٠٠٥تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لسنة 

 بصورة  ملخـدرات واملؤثرات العقلية   ا يف صـنع     هاماسـتخد يكـثر ا   الـيت    لكيمـياويات لسـالئف وا  ا
 من ١٢تنفيذ املادة عن  ٢٠٠٥ عن عامتقريـر اهليـئة الدولـية ملراقـبة املخدرات       : شـروعة غـري م  

 لســنةاتفاقــية األمــم املــتحدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف املخــدرات واملؤثــرات العقلــية    
١٩٨٨ E/INCB/2005/4)( 

  
  اجلزء العملي  

 كتب األمم املتحدةالتوجيهات السياساتية إىل برنامج املخدرات التابع مل -٨ 
  املعين باملخدرات واجلرمية

، أن جتري هيكلة    ١٩٩٩/٣٠ االقتصادي واالجتماعي، يف الباب األول من قراره         الـس قـرر   
حبيـث يـتكون مـن جـزأين منفصـلني، أحدمها جزء عملي متارس اللجنة               اللجـنة   جـدول أعمـال     
كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  املخدرات التابع مل  لـربنامج   كهيـئة تشـريعية     أثـناءه دورهـا     

 .سياساتيةالتوجيهات بتقدمي الوتنظر يف املسائل املتصلة  واجلرمية

عن التنمية  تقريـر املديـر التنفـيذي     سـيكون معروضـا علـيها   ٨اللجـنة يف البـند   ومـن أجـل نظـر       
 .(E/CN.7/2006/5) واألمن والعدالة للجميع

  
  الوثائق

 (E/CN.7/2006/5)التنمية واألمن والعدالة للجميع تقرير املدير التنفيذي عن 
  

 ودور جلنة  املخدرات التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،برنامجتعزيز  -٩ 
  املخدرات بصفتها هيئته التشريعية

األمــم املــتحدة آلــية تدعــيم ، إىل ١٩٩٩/٣٠دعــا الــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف قــراره  
لجنة؛ الحتسـني كيفـية عمل      ) أ( :رئيسـية هـي   جمـاالت    يف مخسـة     لمخدراتلدولـية لـ   اقـبة ا  مرلل
 املخدرات تعزيز متويل برنامج) ج( حتسـني كيفـية عمـل اهليـئة الدولـية ملراقبة املخدرات؛          )ب(
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ــاملخدرات واجلــرمية     ــتحدة املعــين ب ــم امل ــتابع ملكتــب األم ــني   )د(؛ ال ــتعاون والتنســيق ب  اطــار ال
 .برنامج املخدرات عمليات )ه(الوكاالت؛ 

تعزيــز بــرنامج املخــدرات الــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين        " املعــنون ٤٨/٢ويف قــرارها 
، طلبـت جلنة املخدرات     "بـاملخدرات واجلـرمية ودور جلـنة املخـدرات بصـفتها هيئـته التشـريعية              
را عمــا أُحــرز مــن تقــدم إىل املديــر التنفــيذي أن يقــدم إلــيها يف دورــا التاســعة واألربعــني تقريــ

 .E/CN.7/2006/8ويرد ذلك التقرير يف الوثيقة . إضايف يف تنفيذ االصالح  اإلداري وامليزين

تــأمني متويــل طوعــي مضــمون وميكــن التنــبؤ بــه لصــاحل صــندوق   " املعــنون ٤٨/٣ويف قــرارها 
ملدير التنفيذي  ، طلبت جلنة املخدرات إىل ا     "بـرنامج األمـم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات       

أن يقـدم إلـيها يف دورـا التاسـعة واألربعـني تقريـرا عـن الـتقدم اإلضـايف احملـرز يف تأمني متويل                    
طوعـي مضـمون وميكـن التنـبؤ بـه، وعـن اجلهـود اليت بذهلا يف سبيل تنفيذ األحكام الواردة يف                      

 .E/CN.7/2006/18ويرد ذلك التقرير يف الوثيقة . ٤٦/٩قرارها 

 يف دورــا الثامــنة واألربعــني املســتأنفة يف مســألة إدارة مكتــب األمــم املــتحدة  ونظــرت اللجــنة
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية واتفقـت عـلى بدء مشاورات مفتوحة العضوية وغري رمسية بأسرع                 
مـا ميكـن، وعـلى أن تعمـل األمانـة مـع الـدول األعضـاء عـلى تيسري استكشاف إمكانية إنشاء                        

 من تقرير   ١٤لـية رمسـية أو غـري رمسية على النحو املبني يف الفقرة              هيـئة استشـارية حكومـية دو      
ــية املدجمــة لفــترة الســنتني      ــية بشــأن امليزان -٢٠٠٦اللجــنة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزان

واتفقت اللجنة  . (E/CN.7/2005/13) ملكتـب األمـم املـتحدة املعـين باملخدرات واجلرمية            ٢٠٠٧
 .ك املشاورات يف دورا التاسعة واألربعنيأيضا على إبالغها بنتيجة تل

 حثّـت اللجـنة مكتـب األمـم املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية على أن             ٤٨/١٤ويف قـرارها    
يواصـل العمـل عـلى وضـع اسـتراتيجية جامعـة بالتشاور مع الدول األعضاء لتنظر فيها اللجنة،          

ألربعني تقريرا عن التقدم احملرز يف تلك       وطلبـت إىل األمانـة أن تقدم إليها يف دورا التاسعة وا           
 .املسألة

  
  الوثائق  

تقريــر املديــر التنفــيذي عــن تعزيــز بــرنامج املخــدرات الــتابع ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين            
بـاملخدرات واجلـرمية ودور جلـنة املخـدرات بصـفتها هيئـته التشـريعية وعـن تأمني متويل طوعي             

 .(E/CN.7/2006/8)مضمون وميكن التنبؤ به 
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  شؤون اإلدارة وامليزانية -١٠
ــنة، حـــددت  ــية صـــندوق بـــرنامج األمـــم املـــتحدة  ملدورة ، )٣٦-د (١٣قـــرارها يف اللجـ يزانـ

اللجنة قد نقّحت   و. الدولـية لـلمخدرات ومنهجـية تتـبعها يف النظر يف مسائل امليزانية            راقـبة   للم
مقترحات امليزانية   فيهمادت  اللذين اعتم ،  )٤٠-د( ٨و) ٤٠-د( ٧يف قراريها   تلـك املنهجـية     

 ومنظمة األمم   اإلمنائينموذج امليزانـية املتناسـق الـذي يتـبعه أيضـا برنامج األمم املتحدة               وفقـا لـ   
صندوق األمم  يعرف اآلن باسم    ( لألنشطة السكانية    املـتحدة للطفولـة وصندوق األمم املتحدة      

نهائية يزانية ال املقحة، تقـر اللجنة     واملنهجـية املـن   هـذه   ووفقـا لـدورة امليزانـية       . )لسـكان املـتحدة ل  
بـرنامج األمم املتحدة    صـندوق    ل لفـترة السـنتني القادمـة     األولـية   امليزانـية   احلالـية و  لفـترة السـنتني     

ديسمرب / أثـناء دورـا املسـتأنفة الـيت تعقد يف شهر كانون األول          للمراقـبة الدولـية لـلمخدرات،     
النصف األول من السنوات الوترية، تستعرض  ويف دورـا الـيت تعقـد يف      .وتـرية يف السـنوات ال   

اللجـنة وتقـر امليزانـية الـربناجمية وميزانـية الدعـم املنقحتني لفترة السنتني احلالية واملخطط األويل         
 .املقترح مليزانية الصندوق لفترة السنتني القادمة

ــنة واألربعــني املســتأنفة، املعقــودة يف كــانون األول     اختــذت ٢٠٠٥ديســمرب /ويف دورــا الثام
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الــذي أقــرت فــيه امليزانــية النهائــية لفــترة الســنتني       ٤٨/١٤اللجــنة القــرار  

ــترة الســنتني    ــية لف ــية األول ــبة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وامليزان ــتحدة للمراق ــم امل ــرنامج األم  لصــندوق ب
 .الدولية للمخدرات

 االطار   مذكـرة مقدمة من األمانة بشأن      ١٠ومعـروض عـلى اللجـنة مـن أجـل نظـرها يف البـند                
 .(E/CN.7/2006/9) ٢٠٠٩-٢٠٠٨االستراتيجي لفترة السنتني 

  
  الوثائق  

ــنتني      ــترة السـ ــتراتيجي لفـ ــار االسـ ــأن اإلطـ ــة بشـ ــن األمانـ ــة مـ ــرة مقدمـ  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مذكـ
(E/CN.7/2006/9) 

  
  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلمسني للجنة -١١ 

، أن جتــتمع اللجــنة ملــدة ال   ٢٠٠١/٢٤٣قــرر الــس االقتصــادي واالجــتماعي، يف مقــرره     
تـتجاوز مخسـة أيـام عمـل يف دورـا اخلامسـة واألربعـني ـدف إعـادة النظر يف مدة الدورات                       

وقــررت اللجــنة يف دورــا الثامــنة واألربعــني املســتأنفة أن تعقــد دورــا التاســعة         . الالحقــة
، ٢٠٠٦مارس / آذار١٧مـارس إىل اجلمعـة   / آذار١٣واألربعـون ملـدة مخسـة أيـام مـن االثـنني             
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 تتاح  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٠عـلى أن يسـبق انعقادهـا إجراء مشاورات غري رمسية يوم اجلمعة              
واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض برنامج عملها استنادا    . فـيها خدمـات الـترمجة الشـفوية       

نظر يف برنامج واللجنة مدعوة لل . إىل اخلـربة املكتسـبة حـىت اآلن ويف دورـا التاسعة واألربعني            
عمـلها فـيما يتصـل مبدة دوراا الالحقة مع مراعاة البنود املوضوعية يف جدول أعماهلا املؤقت                 

الدورات اخلامسة واألربعون والسابعة    (وخـربا يف تنظـيم دورات مـدة كـل مـنها مخسـة أيـام                 
الدورات ( أيام   ومثانية) الدورة السادسة واألربعون  (وستة أيام   ) واألربعـون والثامـنة واألربعون    

 ).اليت عقدت قبل الدورة اخلامسة واألربعني
  

  مسائل أخرى -١٢ 
املتوقع ، وليس من    ١٢ طار البند إيف  يلزم تناوهلا   أي مسـائل    إىل وجـود    األمانـة   مل يوجـه انتـباه      

 . أي وثائق بشأن هذا البندإصدارحاليا 
  

  التاسعة واألربعنيعن دورا اللجنة اعتماد تقرير  -١٣ 
/  آذار١١ يوم اجلمعة ظهربعد  واألربعني التاسعة عن دورا   هاأن تعـتمد اللجـنة تقريـر      يـتوقع   

 .مارس، وهو آخر أيام الدورة

* * * 

 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،                                       ١٦ووفقا للمادة       
اب من خيلفهم، وجيوز إعادة                 يتوىل أعضاء مكتب جلنة املخدرات مناصبهم إىل حني انتخ                                  

 .انتخام    

أما فيما يتعلق بترتيبات انتخاب مكتب اللجنة، فقد قرر الس االقتصادي واالجتماعي، يف                                                        
، أن تنتخب،            ٢٠٠٠، أنه ينبغي للجنة، اعتبارا من عام                       ١٩٩٩/٣٠الباب األول من قراره              

ور نشط يف األعمال            يف اية دورا، مكتبها للدورة الالحقة، وتشجعه على أداء د                             
التحضريية ملا تعقده اللجنة من اجتماعات عادية واجتماعات بني الدورات، ليتسىن للجنة أن                                                     

 .تقدم توجيهات سياساتية مستمرة وفعالة                       

 من    ١٦ واملادة      ١٩٩٩/٣٠ووفقا للباب األول من قرار الس االقتصادي واالجتماعي                              
مدعوة، يف اية دورا التاسعة واألربعني إىل عقد                            النظام الداخلي للجان الفنية، فإن اللجنة                  

اجللسة األوىل لدورا اخلمسني النتخاب رئيس وثالثة نواب للرئيس ومقرر لدورا                                                      
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ويف ضوء التناوب يف املناصب على أساس التوزيع اإلقليمي، سوف يكون أعضاء                                          . اخلمسني    
 :مية التالية      املكتب املزمع أن تنتخبهم اللجنة من اموعات اإلقلي                            

 املنصب     اموعة اإلقليمية            

 الرئيس    جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى                           
 النائب األول للرئيس             جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي                           

 النائب الثاين للرئيس            جمموعة الدول األفريقية                
 النائب الثالث للرئيس            جمموعة الدول اآلسيوية                

 املقرر     ية  جمموعة دول أوروبا الشرق                
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  املرفق 
  التنظيم املقترح لألعمال             

، أن تنشئ جلنة املخدرات     ١٩٩١/٣٩قـرر الس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١
جلـنة تكـون عضـويتها مفـتوحة أمـام مجـيع الـدول األعضاء يف اللجنة، لكي تؤدي ما ميكن أن                      

 . جدول أعماهلا ولكي تيسر عملهاتطلبه اللجنة منها من مهام ملساعدا على تناول بنود

 كانون  ٨ و ٧وقـررت اللجـنة أثـناء دورـا الثامـنة واألربعـني املسـتأنفة املعقودة يومي                  -٢
مارس / آذار ١٠ عقـد مشـاورات غـري رمسـية سابقة للدورة يوم اجلمعة              ٢٠٠٥ديسـمرب   /األول
 .، ملناقشة مشاريع القرارات بغية تسهيل عمل اللجنة٢٠٠٦

 قـــبل الـــنظر فـــيها يف ١٠-٨ و٦ و٥اجلامعـــة مدعـــوة ألن تـــنظر يف البـــنود  واللجـــنة  -٣
 :وسوف تنظر بصفة خاصة فيما يلي. اجللسات العامة

، يف تقرير األمانة  "خفـض الطلـب عـلى املخـدرات       " املعـنون    ٥يف إطـار البـند       )أ( 
 ؛)Add.1 و E/CN.7/2006/2(عن الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات 

، "االجتار باملخدرات وعرضها بصورة غري مشروعة     " املعنون   ٦ إطـار البند     يف )ب( 
 .(E/CN.7/2006/3)يف تقرير األمانة عن الوضع العاملي فيما يتعلق باالجتار باملخدرات 

ووفقـا للممارسـة املرعـية، سـتنظر اللجـنة أوال يف مشاريع القرارات يف اللجنة اجلامعة                  -٤
 .امةقبل عرضها على اجللسات الع

مارس إىل / آذار١٣ومـن املقـرر أن جتـتمع اللجـنة اجلامعـة مـن بعـد ظهـر يـوم االثـنني                    -٥
، لكـي تـنظر يف بنود جدول األعمال املشار إليها           ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٧صـباح يـوم اجلمعـة       

 . أعاله ولكي تستعرض مشاريع القرارات٣يف الفقرة 

مقرر الذي اختذته اللجنة أثناء دورا      والتنظـيم املقـترح لألعمـال قـد مت تنقيحه وفقا لل            -٦
ومبجرد انتهاء املناقشة حول بند من      . الثامـنة واألربعـني املسـتأنفة وهـو مـرهون مبوافقـة اللجـنة             

واألوقــات . البــنود الرئيســية أو الفرعــية، ســيجري تــناول البــند الــتايل، إذا مســح الوقــت بذلــك 
 إىل ٠٠/١٥، ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠املقـترحة للجلسـات هـي مـن السـاعة          

 .٠٠/١٨الساعة 
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   ٢٠٠٦مارس / آذار١٠املشاورات غري الرمسية السابقة للدورة،   
 التاريخ والوقت  

 مارس/ آذار١٠اجلمعة،  
 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ مشاورات غري رمسية، سابقة للدورة 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ مشاورات غري رمسية، سابقة للدورة 

  
   ٢٠٠٦مارس / آذار١٧-١٣األربعون، الدورة التاسعة و  

 التاريخ والوقت اجللسات العامة اللجنة اجلامعة
 مارس/ آذار١٣اإلثنني،  
 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ االفتتاح 
 إقرار جدول األعمال -٢البند  

 واملسائل التنظيمية األخرى
 

تنفيذ املعاهدات الدولية  - ٧البند  
 ملراقبة املخدرات

 

على  خفض الطلب -٥البند 
 املخدرات

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 االجتار باملخدرات وعرضها -٦البند 
 بصورة غري مشروعة

 تنفيذ املعاهدات الدولية - ٧البند 
 )تابع(ملراقبة املخدرات 

 

 مارس/ آذار١٤الثالثاء،  
 السياساتيةالتوجيهات  -٨البند 
 املخدرات برنامج تعزيز ‐٩البند 

 التابع ملكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية، ودور جلنة 
 املخدرات بصفتها هيئته التشريعية

  مسائل اإلدارة وامليزانية-١٠البند 

التنمية :  مناقشة مواضيعية-٣البند 
البديلة بصفتها استراتيجية هامة 

ملكافحة املخدرات وإرساء التنمية 
البديلة بصفتها مسألة متعددة 

 ااالت

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

التنمية :  مناقشة مواضيعية-٣البند  شاريع القراراتالنظر يف م
البديلة بصفتها استراتيجية هامة 

ملكافحة املخدرات وإرساء التنمية 
البديلة بصفتها مسألة متعددة 

 )تابع(ااالت 

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
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 التاريخ والوقت اجللسات العامة اللجنة اجلامعة
 مارس/ آذار١٥األربعاء،  

ستثنائية  متابعة الدورة اال-٤البند  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 
حملة عامة : العشرين للجمعية العامة

والتقدم الذي أحرزته احلكومات يف 
حتقيق الغايات واألهداف احملددة 

  يف اإلعالن السياسي٢٠٠٨لعام 

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

 خفض الطلب على -٥البند  
 املخدرات

 

 خفض الطلب على -٥البند  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 
 )تابع(املخدرات 

٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

االجتار باملخدرات  ‐٦البند  
 وعرضها بصورة غري مشروعة

 

 مارس/ آذار١٦اخلميس،  
 االجتار باملخدرات -٦البند  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

)تابع(وعرضها بصورة غري مشروعة 
٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

   التوجيهات السياساتية‐٨البند  
 التوجيهات السياساتية -٨البند  )تابع(النظر يف مشاريع القرارات 

 )تابع(
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 املخدرات برنامج تعزيز -٩البند  
التابع ملكتب األمم املتحدة املعين 
باملخدرات واجلرمية، ودور جلنة 
 املخدرات بصفتها هيئته التشريعية

 

   مسائل اإلدارة وامليزانية-١٠البند  
 مارس/ آذار١٧اجلمعة،  

 مسائل اإلدارة وامليزانية -١٠البند  )تابع(يع القرارات النظر يف مشار
 )تابع(

٠٠/١٣-٠٠/١٠ 

جدول األعمال املؤقت  ‐١١البند  
 للدورة اخلمسني للجنة

 

   مسائل أخرى-١٢البند  
اعتماد تقرير اللجنة عن  ‐١٣البند  

  واألربعني التاسعةدوراأعمال 
٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  


