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 الدورة االستثنائية للهيئات الفرعية 
 التابعة للجنة المخدرات 

 2020تشرين األول/أكتوبر  2و 1فيينا )عبر اإلنترنت(، 

  

    
 جدول األعمال المؤقت المشروح   

 
 جدول األعمال المؤقت   

 
 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال. -1

لمشدللة المددرا  العالمية ووواجتتتا ف  ودوج جاةحة فيروك رورونا  الحالة الراهنة فيما يتعلق بالتصدد   -2
 (.19-)كوفيد

 اجتماعا  التيئا  الفرعية التابعة للجنة المددرا : -3

 اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المددرا  ف  أوريلا الالتينية والكاريبد :  )أ(  

 افتتاح االجتماع؛ ‘1’  

على حالة المددرا  على الصدددعيد اإلقليم  ون ون ور  19- روفيد وناقشدددة أجر جاةحة   ‘ 2’  
 إنفاذ القانون؛ 

 اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المددرا  ف  آسيا والمحيط التادئ: )ب( 

 افتتاح االجتماع؛ ‘1’  

ى الصدددعيد اإلقليم  ون ون ور على حالة المددرا  عل  19- روفيد وناقشدددة أجر جاةحة   ‘ 2’  
 إنفاذ القانون؛  

اللجنة الفرعية المعنية باالتجار غير المشددروع بالمددرا  والمئدداةت ذا  الصددلة ف  الشددرقين  )ج( 
 األدنى واألوسط:

 افتتاح االجتماع؛ ‘1’  

على حالة المددرا  على الصدددددددددددعيد اإلقليم  ون   19-روفيدوناقشدددددددددددة أجر جاةحة   ‘2’  
 ون ور إنفاذ القانون؛
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 اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ قوانين المددرا ، أفريقيا: )د( 

 افتتاح االجتماع؛ ‘1’  

على حالة المددرا  على الصدددددددددددعيد اإلقليم  ون   19-روفيد  وناقشدددددددددددة أجر جاةحة ‘2’  
 ون ور إنفاذ القانون؛  

 اختتام الدورة. -4

  
 الشروح  

 
 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -1 

سدددوح رحادددر المشددداررون ف  جمي  التيئا  الفرعية الجلئدددة األولى. وسددديلق  المتكلمون الرفيعو المئدددتو  رلمة 
 أوام الجلئة، وستعرض األوانة وعلووا  إجراةية. 

  
 ( 1) الوثائق  

 جدول األعمال المؤقت المشروح 
(UNODC/CND/ES/2020/1) 

  
لمشدللة المخدرات العالمية ووواجهتها ف  ودوج جائحة فيروك رورو ا الحالة الراهنة فيما يتعلق بالتصدد    -2 

 (19-)كوفيد

( سدلاا على االقتصداد العالم  والصدحة العاوة وحياة الناك. فقد أ داب الفيروك  19- تؤجر أزوة فيروك رورونا )كوفيد 
ن انتشدددارو، وقد ت جر أك ر واليين األشدددداي ف  جمي  أنحاج العالو، ودف  الحلووا  إلى اتداذ تدا ير  ددداروة للحد و 

ون نصد  سددلان العالو بالقيود المفروودة على الحررة وإغالم المعا ر الحدودرة الدولية واالندفاض الحاد ف  النشددا  
االقتصددداد ، حيخ اختار  العديد ون البلدان إغالم األعمال التجارية غير األسددداسدددية. وف  إطار ه ا البند، سددديناق   

 على الطلب على المددرا  وعروتا.  19- روفيد   لجاةحة  المشاررون األجر العالم 
 

 (1)الوثائق  

 (E/CN.7/2020/5تقرير األوانة عن الوو  العالم  فيما يتعلق باالتجار بالمددرا  )

ون   ،وسدلئدلة اإلوداد بالمددرا  19-جاةحة روفيدوجيقة لملتب األوو المتحدة المعن  بالمددرا  والجريمة بشد ن 
 ,United Nations Office on Drugs and Crimeجدار  تدا وتعداطيتدا بعنوان إنتداج المدددرا  إلى االت 

COVID-19 and the Drug Supply Chain: From Production and Trafficking to Use 

(Vienna, 2020) 

 
 اجتماعات الهيئات الفرعية التابعة للجنة المخدرات -3 

 ستعقد اجتماعا  ونفصلة لكت هيئة ون التيئا  الفرعية.

__________ 

 ة:تنشر جمي  وجاةق الدورة على الموق  الشال  للتيئا  الفرعي (1) 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html . 

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2020/5
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html
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روسدددديقدم  رت اجتماع والح ا  اسددددتتاللية، تعقبتا وقدوة قصدددديرة ون وم ل  ولتب األوو المتحدة المعن   ويئدددد  
على  19-روفيدبالمددرا  والجريمة بشدددد ن االتجاها  وتدا ير التصددددد ، جو وناقشددددة  ين المشدددداررين بشدددد ن أجر 

 حالة المددرا  على الصعيد اإلقليم  ون ون ور إنفاذ القانون.

المددرا  اعتمادا ربيرا على التجارة المشروعة لتمويه أنشطتتو، وعلى قدرة األفراد على توزي   ويعتمد المتجرون ب 
حتمدا على جمي  جواندب أسددددددددددددددوام  19–روفيددالمدددرا . وأجر  التددا ير الت  نفد تتدا الحلوودا  لملدافحدة جداةحدة  

 المددرا  غير المشروعة، ون إنتاج المددرا  واالتجار  تا إلى استتالكتا.

إلى نقص عام ف  عدة أنواع ون المددرا  ف  الئددوم  19-روفيدد أد  التدا ير الت  نف   للتصددد  لجاةحة  وق
غير المشددددروعة على وئددددتو  تجارة التجزةة، فاددددال عن زيادة ف  األسددددعار واندفاض ف  النقاج. ويتفاو  األجر 

حادا ف  عدد ودددداطيا  المددرا ،   بالنئدددداة لدودادا  الكبيرة ون المددرا . وشددددتد  بعن البلدان اندفاوددددا
عن انقطداع ف  عمليدا  االتجدار بدالمدددرا . رمدا ورد ودا رفيدد  تحول الجمداعدا  اإلجراويدة   لددان أخر   توأ لغد 

، و دت الجريمدة 19-روفيددالمن مدة الادددددددددددددددالعدة ف  االتجدار بدالمدددرا  إلى الجراةو النداشددددددددددددددئدة المتعلقدة بجداةحدة 
 الئيبرانية واالتجار باألدوية المزيفة.

. حيخ رقوم تجار المددرا   نقت عملياتتو إلى 19-روفيدجاةحة   وتشددددتد الجريمة الئدددديبرانية تطورا ونموا بئددددبب
، رما أد  ترتياا  العمت ون المنزل إلى زيادة وجموعة الادحارا البدن ونصدا  إلكترونية نتيجة لتدا ير التااعد 

ن. وعلى علس ورتكبو الجراةو الئددديبرانية ال غرا  العملياتية الت  تئدددتاا  وسددديئدددتغتالمحتملين للجراةو الئددديبرانية. 
 وا قد يبدو ونطقيا، فإن ذلك سيدلق فر ا تكتيلية واستراتيجية ألجتزة إنفاذ القانون.

تؤجر على جمي  ولونا  المجتم ، وتغير حياة الناك وسدددددددددددبت رئدددددددددددبتو للرزم. وف   19-روفيدوال تزال جاةحة 
ت ر يرة على أن الجاةحة سددديلون لتا حين يتررز االهتمام حاليا على المت جرين وااشدددرة بالفيروك، فإن هناال دالة 

آجار طويلة األود على المجتمعا  ب سدددرها، بمن فيتو الشدددااب، على األ دددعدة االجتماعية وال قافية واالقتصدددادرة 
والئدددددددددياسدددددددددية والمتعددة األبعاد، على نحو وا جاج ف  تقرير وجموعة األوو المتحدة للتنمية المئدددددددددتداوة بشددددددددد ن 

، 19-روفيدون العالم  ون أجت التصدددد  لرجار االجتماعية واالقتصدددادرة لجاةحة  المئدددؤولية المشدددتررة والتادددا
 Shared responsibility, global solidarity: responding to theبعنوان   2020 الصدددددددددادر ف  آذار/وارك

socio-economic impacts of COVID-19. 

 
 

 الوثائق  

 (  UNODC/HONLAC/30/3للتعاون اإلقليم  ودون اإلقليم  )تقرير األوانة عن الحالة الراهنة 

تقرير األوداندة عن الحدالدة الراهندة للتعداون اإلقليم  ودون اإلقليم  على التصددددددددددددددد  لمشددددددددددددددللدة المدددرا  العدالميدة 
 (UNODC/HONLAP/44/3ووواجتتتا )

 (UNODC/SUBCOM/55/3الة الراهنة للتعاون اإلقليم  ودون اإلقليم  )تقرير األوانة عن الح

تقرير األوداندة عن الحدالدة الراهندة للتعداون اإلقليم  ودون اإلقليم  على التصددددددددددددددد  لمشددددددددددددددللدة المدددرا  العدالميدة 
 (UNODC/HONLAF/30/3ووواجتتتا )

 

 اختتام الدورة -4 

 رةيس لجنة المددرا  بمالح ا  ختاوية.  سوح يدل
  

http://undocs.org/ar/UNODC/HONLAP/44/3
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح    

 التاريخ والوقت ) توقيت وسط أوروبا الصيف ( 

 ند جدول  
 العنوان أو الو    األعمال 

 الدميس،      
 تشرين األول/أكتوبر   1

 فتح باب التئجيت لحاور الدورة   10/ 00

 وإقرار جدول األعمال افتتاح الدورة   1 13/ 00- 11/ 00 

الحالة الراهنة فيما يتعلق بالتصد  لمشللة   2  
المددرا  العالمية ووواجتتتا ف  ووج جاةحة  

 ( 19- فيروك رورونا )كوفيد 

اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ   ( أ )   3 17/ 00- 15/ 00 
 قوانين المددرا  ف  أوريلا الالتينية والكاريبد  

 الجمعة، 
 تشرين األول/أكتوبر   2

اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ   ( ب )   3 10/ 00- 8/ 00
 قوانين المددرا  ف  آسيا والمحيط التادئ  

اللجنة الفرعية المعنية باالتجار غير المشروع   ( ج )   3 13/ 00- 11/ 00 
بالمددرا  والمئاةت ذا  الصلة ف  الشرقين  

 األدنى واألوسط 

اجتماع رؤساج األجتزة الوطنية المعنية بإنفاذ   ( د )   3 17/ 00- 15/ 00 
 قوانين المددرا ، أفريقيا  

 اختتام الدورة  4 17/ 45- 17/ 30 

 


