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 الدورة االستثنائ�ة للهیئات الفرع�ة  
 التا�عة للجنة المخدرات 

 2021أیلول/سبتمبر    24  -   20فیینا (عبر اإلنترنت)،  
   

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
  

 جدول األعمال المؤقت  

 اجتماع رؤساء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أورو�ا: -1

 ؛االجتماعافتتاح  (أ) 

) في المنطقـة ف�مـا یتعلق ـ�المواضــــــــــــــ�ع التي 19-ـتأثیر جـائحـة مرض فیروس �وروـنا (كوفـید (ب) 
 :2021التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  ) 1( المناقشات المواض�ع�ة إطار تناقشها لجنة المخدرات فيس

 �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة؛الصالت القائمة بین االتجار  تزایدو  19-كوفید ‘1’ 

 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات؛   19- كوفید  ‘ 2’  

واالســـــتغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشـــــطة غیر المشـــــروعة المتصـــــلة   19- كوفید  ‘ 3’  
 �المخدرات. 

 الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أفر�ق�ا:اجتماع رؤساء األجهزة  -2

 افتتاح االجتماع؛  (أ) 

إطار  تناقشـها لجنة المخدرات في سـ في المنطقة ف�ما یتعلق �المواضـ�ع التي   19-تأثیر �وفید (ب) 
 :2021المناقشات المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  

 الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة؛ تزایدو  19-كوفید ‘1’ 

 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات؛   19- كوفید  ‘ 2’  
 __________ 

في الر�ع األخیر من العام �شأن التحد�ات المحددة في اإلعالن الوزاري �شأن تعز�ز إجراءاتنا  تجري لجنة المخدرات مناقشات مواض�ع�ة )1( 
رات العالم�ة ومواجهتها، ي لمشكلة المخدِّ   على الصعید الوطني واإلقل�مي والدولي ابتغاء التعجیل بتنفیذ التزاماتنا المشتر�ة �التصدِّ

  لدول�ة المتعلقة �المخدرات تنفیذ جم�ع االلتزامات الس�اسات�ة ا لمتا�عة
)https://www.unodc.org/unodc/ar/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html .( 
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واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر المشروعة المتصلة   19-فیدكو  ‘3’ 
 �المخدرات.

اللجنة الفرع�ة المعن�ة �االتجار غیر المشـــــروع �المخدرات والمســـــائل ذات الصـــــلة في الشـــــرقین األدنى  -3
 واألوسط:

 افتتاح االجتماع؛  (أ) 

إطار  تناقشـها لجنة المخدرات في سـ لق �المواضـ�ع التي  في المنطقة ف�ما یتع 19-تأثیر �وفید (ب) 
 :2021المناقشات المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  

 الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة؛   تزاید و   19- كوفید  ‘ 1’  

 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات؛   19- كوفید  ‘ 2’  

واالســـــتغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشـــــطة غیر المشـــــروعة المتصـــــلة   19- كوفید  ‘ 3’  
 �المخدرات. 

 والمح�ط الهادئ:اجتماع رؤساء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات في آس�ا  -4

 افتتاح االجتماع؛  (أ) 

إطار  تناقشـها لجنة المخدرات في سـ في المنطقة ف�ما یتعلق �المواضـ�ع التي   19-تأثیر �وفید (ب) 
 :2021المناقشات المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  

 �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة؛ الصالت القائمة بین االتجار   تزاید و   19- كوفید  ‘ 1’  

 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات؛   19- كوفید  ‘ 2’  

واالســـــتغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشـــــطة غیر المشـــــروعة المتصـــــلة   19- كوفید  ‘ 3’  
 �المخدرات. 

 الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أمر�كا الالتین�ة والكار�بي:  اجتماع رؤساء األجهزة  -5

 افتتاح االجتماع؛  (أ) 

إطار  تناقشـها لجنة المخدرات في سـ في المنطقة ف�ما یتعلق �المواضـ�ع التي   19-تأثیر �وفید (ب) 
 :2021المناقشات المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  

 الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة؛   د ی تزا و   19- كوفید  ‘ 1’  

 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات؛   19- كوفید  ‘ 2’  

مشـــــروعة المتصـــــلة واالســـــتغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشـــــطة غیر ال   19- كوفید  ‘ 3’  
 �المخدرات. 
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 الشروح  

 افتتاح االجتماع   

ســـــــــــــوف یلقي �ل من الرئ�س والمدیرة التنفیذ�ة لمكتب األمم المتحدة المعني �المخدرات والجر�مة �لمة افتتاح�ة. 
 األمانة معلومات إجرائ�ة. قدموست 

  
   )2(الوثائق   

 )UNODC/CND/ES/2021/1جدول األعمال المؤقت المشروح (
  

إطار تناقشها لجنة المخدرات في  سفي مختلف المناطق ف�ما یتعلق �المواض�ع التي    19-تأثیر �وفید   

 2021المناقشات المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر  
 

 الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة   تزاید و   19- كوفید  (أ)  

ــاد العالمي والصــــحة العامة وح�اة الناس. وقد تعرضــــت معظم مجاالت   19-تؤثر أزمة �وفید ــل�ا على االقتصــ ســ
األنشــــــــــــطة االقتصــــــــــــاد�ة لإلغالق من قبل الحكومات لوقف انتشــــــــــــار الفیروس أو شــــــــــــهدت انه�ارا في الطلب.  

لى توز�ع تجار المخدرات اعتمادا �بیرا على التجارة المشـــــــــــروعة إلخفاء أنشـــــــــــطتهم، وعلى قدرة األفراد ع و�عتمد
حتمـا على  19–المخـدرات على المســــــــــــــتهلكین. وقـد أثرت الـتدابیر التي نفـذتهـا الحكومـات لمكـافحـة جـائحـة �وفـید

ــه، ُقیِّدت   ــتهالك. وفي الوقت نفسـ ــروعة، من اإلنتاج واالتجار إلى االسـ ــواق المخدرات غیر المشـ جم�ع جوانب أسـ
االتجار �المخدرات واألســـــــــــلحة النار�ة وتهر�ب  �شـــــــــــدة الوســـــــــــائل المعتادة لجني األر�اح غیر المشـــــــــــروعة، مثل

المهـاجر�ن، �ســـــــــــــــبب القیود المفروضــــــــــــــة على التنـقل، ومن ثم تتجـه الجمـاعات اإلجرامـ�ة المنظمـة إلى صــــــــــــــنع 
 المنتجات الطب�ة المز�فة.

على عرض المخدرات   19-وســــــــوف تر�ز المناقشــــــــات في إطار البند الفرعي على األثر العالمي لجائحة �وفید
 ت بین االتجار �المخدرات وغیرها من أشكال الجر�مة المنظمة. والصال

  
 والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة عن االتجار �المخدرات   19- كوفید  (ب)  

انخفضـت عمل�ات غسـل األموال التي تنطوي على اسـتخدام حاملي النقد�ة انخفاضـا �بیرا نت�جة إلغالق الموانئ 
والمطارات. وقد تســـــــــــــعى الجماعات اإلجرام�ة المنظمة إلى إ�جاد طرائق بدیلة للتحو�الت المال�ة، مثل العمالت 

و�ســـــــبب تدابیر الت�اعد االجتماعي، أفادت �عض المشـــــــفرة أو التحو�الت البرق�ة، في انتظار إعادة فتح الحدود. 
أجهزة إنفاذ القانون في جم�ع أنحاء العالم عن تعطیل الوصول إلى نظم استخ�ارات آمنة لمكافحة غسل األموال. 

على متا�عة قضا�ا غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. وتتزاید عمل�ات االحت�ال الضر�بي   تقلیل القدرةإلى  وأدى ذلك  
. ومن المرجح أن تصـــــــــــــ�ح العمالت المشـــــــــــــفرة  19-غیر المالي المتعلقة �اســـــــــــــتجا�ة الجمهور لكوفیدواالحت�ال 

وعمل�ات االحت�ال الهرم�ة أكثر انتشــــــــــــارا، ومن المرجح أن تســــــــــــعى الجماعات اإلجرام�ة المنظمة عبر الوطن�ة  
دمـا تقـل قـدرات الـدولـة  وممولو األنشــــــــــــــطـة اإلرهـاب�ـة إلى اســــــــــــــتغالل الفرص المتـاحـة لتقـد�م الخـدمـات المـال�ـة عنـ 

  الخاص. والقطاع

 __________ 
الجتماعات على الموقع الش�كي للهیئات الفرع�ة: تنشر جم�ع وثائق ا )2( 

www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/Subsidiary-Bodies_Index.html . 
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ــات في إطار البند    من فرص هائال اعددالجائحة  التي أتاحت بهاك�ف�ة العلى الفرعي وســــــــــــوف تر�ز المناقشــــــــــ
 اإلجرامي (وفرص التحقیق)، �ما في ذلك ما یتعلق �االتجار �المخدرات. التمو�ل

  
 واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر المشروعة المتصلة �المخدرات   19- كوفید  (ج)  

االبتزاز عبر  حت�ال أو . وقد �قع األفراد ضحا�ا لجرائم اال 19- تشهد الجر�مة السیبران�ة تطورا ونموا نت�جة لجائحة �وفید 
ــف�ات،   ــتشـ ــة �المسـ ــي على األطفال عبر اإلنترنت؛ وقد تتعرض النظم، �ما في ذلك الخاصـ اإلنترنت أو االعتداء الجنسـ

". وال تزال الحكومات مســتهدفة �البرمج�ات الخبیثة. وال یزال االنتشــار  ransomwareللخطر من قبل فیروســات الفد�ة " 
 العلم�ة.  للمعلومات الخاطئة والمضللة یر�ك الجمهور و�قوض االستجا�ة المتزاید  

وقد انخفض عدد موظفي إنفاذ القانون المتخصــــــــــــــصــــــــــــــین في مجال مكافحة الجر�مة الســــــــــــــیبران�ة خالل معظم  
. وســوف تزداد الجرائم الســیبران�ة على المدى القصــیر، ومن المرجح أن یواجه الضــحا�ا تأخیرات في  2020 عام

 .ثغراتما یالحظون وجوده من العدالة. و�قوم مرتكبو الجرائم السیبران�ة �استغالل تحقیق 

،  19- وســتر�ز المناقشــات في إطار البند الفرعي على ��ف�ة إســاءة اســتعمال تكنولوج�ا المعلومات خالل جائحة �وفید 
 �ما في ذلك األنشطة غیر المشروعة المتصلة �المخدرات. 

  
 الوثائق   

 )E/CN.7/2021/5تقر�ر األمانة عن الوضع العالمي ف�ما یتعلق �االتجار �المخدرات (

المناقشــــات  إطار تناقشــــها لجنة المخدرات في  ســــ ورقة معلومات أســــاســــ�ة من إعداد األمانة عن المواضــــ�ع التي  
 )UNODC/CND/ES/2021/CRP.1( 2021المواض�ع�ة التي ستعقد في تشر�ن األول/أكتو�ر 

  

http://undocs.org/ar/E/CN.7/2021/5
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 المرفق 

 تنظ�م األعمال المقترح   
 

 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التار�خ والوقت (بتوقیت فیینا) 

 الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أورو�ااجتماع رؤساء األجهزة  1 00/11-9/ 00 أیلول/سبتمبر 20االثنین،     

 افتتاح االجتماع  (أ)  1  

الصالت القائمة بین  تزایدو ) 19-مناقشة �شأن جائحة مرض فیروس �ورونا (كوفید ‘1(ب) ’ 1  
 االتجار �المخدرات وسائر أشكال الجر�مة المنظمة 

والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة   19-�وفیدمناقشة �شأن  ‘2(ب) ’ 1 12-00/14/ 00 
 عن االتجار �المخدرات 

واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر  19-مناقشة �شأن �وفید ‘3(ب) ’ 1 15-00/17/ 00 
 المشروعة المتصلة �المخدرات 

 اجتماع رؤساء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات، أفر�ق�ا 2 00/11-9/ 00 أیلول/سبتمبر  21الثالثاء، 

 افتتاح االجتماع  (أ)  2  

الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال   تزایدو  19-مناقشة �شأن �وفید ‘1(ب) ’ 2  
 الجر�مة المنظمة؛ 

والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة   19-مناقشة �شأن �وفید ‘2(ب) ’ 2 12-00/14/ 00 
 عن االتجار �المخدرات 

واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر  19-مناقشة �شأن �وفید ‘3(ب) ’ 2 15-00/17/ 00 
 المشروعة المتصلة �المخدرات 

اللجنة الفرع�ة المعن�ة �االتجار غیر المشروع �المخدرات والمسائل ذات الصلة في   3 00/11-9/ 00 أیلول/سبتمبر   22األر�عاء، 
 الشرقین األدنى واألوسط 

 افتتاح االجتماع  (أ)  3  

الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال   تزایدو  19-مناقشة �شأن �وفید ‘1(ب) ’ 3  
 الجر�مة المنظمة؛ 

والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة   19-مناقشة �شأن �وفید ‘2(ب) ’ 3 12-00/14/ 00 
 عن االتجار �المخدرات 

واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر  19-مناقشة �شأن �وفید ‘3(ب) ’ 3 15-00/17/ 00 
 المشروعة المتصلة �المخدرات. 

اجتماع رؤساء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات في آس�ا والمح�ط   4 9/ 00-7/ 00 أیلول/سبتمبر   23الخم�س،  

( الهادئ
3

1( 

 افتتاح االجتماع  (أ)  4  

الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال   تزایدو  19-مناقشة �شأن �وفید ‘1(ب) ’ 4  
 الجر�مة المنظمة 

والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة   19-مناقشة �شأن �وفید ‘2(ب) ’ 4 10-00/12/ 00 
 عن االتجار �المخدرات 

 __________ 
 تقل�ص فترات الراحة عند الطلب.�جري  )1( 
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 العنوان أو الوصف بند جدول األعمال  التار�خ والوقت (بتوقیت فیینا) 

واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر  19-مناقشة �شأن �وفید ‘3(ب) ’ 4 13-00/15/ 00     
 المشروعة المتصلة �المخدرات. 

اجتماع رؤساء األجهزة الوطن�ة المعن�ة �إنفاذ قوانین المخدرات في أمر�كا الالتین�ة  5 00/17-15/ 00 أیلول/سبتمبر   24الجمعة،  
 والكار�بـي

 افتتاح االجتماع  (أ)  5  

الصالت القائمة بین االتجار �المخدرات وسائر أشكال   تزایدو  19-مناقشة �شأن �وفید ‘1(ب) ’ 5  
 الجر�مة المنظمة 

والعائدات المتأت�ة من الجرائم المتصلة �غسل األموال الناتجة   19-مناقشة �شأن �وفید ‘2(ب) ’ 5 18-00/20/ 00 
 عن االتجار �المخدرات 

واالستغالل اإلجرامي لتكنولوج�ا المعلومات في األنشطة غیر  19-مناقشة �شأن �وفید ‘3(ب) ’ 5 9-00/11/ 00 
 المشروعة المتصلة �المخدرات 
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