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رسالة من الرئيسة
في عااام  ،2021واص ا ا ا ا ا ا اال المجتم الا ولي م اااف ااة ااا ااة مرض فيروس كورونااا

(كوفي  )19-المسا ا ااتمرة .ولم تظهر الجا ة أي عالمات لالن سا ا ااار ،مما أدا أم

المعاناة الها لة لألفراد ،وألقى عبئاً ال يص ا ا ا ل على النظم الصا ا ا ا ية الودنية ،وأبطأ
التق م الذي أحرزته ال و صا ا ا ا ااود ت قيت أه اا التنمية المسا ا ا ا اات امة ،ودر ت ياً

إضافياً أمام ت قيت أه اا اتفاقيات مراقبة المخ رات.

ودوا هاذه الفترة الصا ا ا ا ا ا ااةباة ،تقا م الهيئاة الا ولياة لمراقباة المخا رات (الهيئاة) الا عم

للا و اععاا ا ا ا ا ا اااد في التصا ا ا ا ا ا ا ي لت ا ياات مراقباة المخا رات التي كاانات قاا ماة قبل
اا اة كوفيا  19-إلى ااناب الت ا ياات التي نشا ا ا ا ا ا ااأت نتيجاة للجاا اة .وقا

هرت

أمثلاة على هاذا النوع اعرير ما الت ا ياات في التقرلر السا ا ا ا ا ا اانوي لعاام  2020الاذي
حللت فيه الهيئة كيفية تأثير الجا ة على سالسالة ادم اد العالمية الخاصاة باعدولة

وكذلك زلادة الطلب على اعدولة الخاضعة للمراقبة ما أ ل عالج المرضى المصابيا ب وفي .19-
وفي التقرلر الس ا ا ا اانوي لعام  ،2021تتناو الهيئة مواض ا ا ا ااي تقلي ية مثل كيفية دعمها لل و اععا ا ا ا اااد ما أ ل ت قيت أه اا

اتفاقيات مراقبة المخ رات وإحراز التق م صااود ت قيت أه اا التنمية المساات امة .ولناقش التقرلر أياااا توافر اعدولة الخاضااعة

للمراقبة التي تستعمل في عالج كوفي .19-

وفي هذا العام ،يركز الفصل المواضيعي في التقرلر السنوي لعام  2021على الت فقات المالية غير المشروعة ،وكيفية ارتبادها
باالتجار بالمخ رات ،وتأثيرها اعوسا ا ا ا ا ا ا نطاقا على المجتم  .و أرت الهيئة أن الت فقات المالية غير المش ا ا ا ا ا ااروعة

يرة باهتمام

وت قيت راص ا ا ا ا اايا عن االتجار بالمخ رات نش ا ا ا ا اااي مربج للااية للجماعات اد رامية المنظمة ،وعن هذه الجماعات تعتم على

الت فقات المالية غير المشروعة لتوسي أنشطتها اد رامية ودعم استمرارها .وللت فقات المالية غير المشروعة المرتبطة باالتجار
بالمخ رات تأثير ا تماعي واس النطال عنها تشج الرشوة والجرلمة والفساد وع م المساواة وتؤدي إلى ع م االستقرار السياسي
واال تماعي .وكذلك تؤدي الت فقات المالية غير المشا ا ااروعة إلى ضا ا ااياع الموارد الثمينة الالزمة للتنمية المسا ا اات امة بت ولها إلى

أغراض أررى .وعن الت فقات المالية غير المش ا ااروعة ال تعترا بال ود وال بالجنس ا اايات ،يلزم اتخاذ إ رادات ما.ية بش ا ااأنها.
وتق م الهيئة مجموعة ما التوصيات ،دعماً لل و اععااد في التص ي لهذه المش لة.

ولمثل القنب موضاوعاً آرر ي ظى باالهتمام يناقشاه التقرلر السانوي .فق ألاى الع ي ما ال و اععاااد التجرلم والعقاد فيما
يتعلت باسااتعما القنب عغراض غير دبية .وق فساارت كيانات ع ي ة ذلك على أنه إباحة لتعادي القنب عغراض غير دبية.
غير أن إباحة تعاادي القناب عغراض غير دبياة أمر يتعاارض م اتفااقياات مراقباة المخا رات .ولاذلك ،يب ا

أياا االرتالفات الهامة في مصطل ات مثل "ادباحة" و"إلااد التجرلم" و"إلااد العقاد".

التقرلر السا ا ا ا ا ا اانوي

ولناقش التقرلر دور شا ااب ة ادنترنت فيما يتعلت بتعادي المخ رات ،وال سا اايما بي المخ رات عا درلت ادنترنت وكيفية إسا ااهام

وسااا ل التواصاال اال تماعي في اهرة تعادي المخ رات .ولب

التقرلر الساانوي كيفية اسااتاال الجماعات اد رامية المنظمة

لإلنترنت ومنصا ا ا ااات التجارة ادل ترونية والشا ا ا ااب ة الخفية لبي المخ رات .ولخلر التقرلر السا ا ا اانوي إلى أن وسا ا ا ااا ل التواصا ا ا اال
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اال تماعي ال تتوقف ف سا ااب عن تعزلز السا االوكيات السا االبية المتعلقة بتعادي المخ رات بلضا ااافة رونت على هذه السا االوكيات،

بل توفر لمس ا ااتخ ميها أياا ا ااً فرص ا ااة شا ا اراد القنب ومسا ا ا نات اعلم الموص ا ااوفة دبيا وغيرها ما المواد الخاض ا ااعة للمراقبة عبر
منصات كثيرة .وهذا أمر بالغ اعهمية ،ليس فقط عن الشباد هم المستخ مون الر يسيون لمنصات وسا ل التواصل اال تماعي،
ول ا أياا ا ا ا ا ا ااا لظهور أدلة متزاي ة على و ود صا ا ا ا ا ا االة بيا اسا ا ا ا ا ا ااتخ ام منصا ا ا ا ا ا ااات التواصا ا ا ا ا ا اال اال تماعي وتعادي المخ رات.

ولذلك فما الاا ااروري أن يعالج هذا اعمر لصا ااالج المسا ااتخ ميا ا ن وكذلك لأل يا القادمة التي سا ااتتعود اسا ااتخ ام منصا ااات
وسا ل التواصل اال تماعي اال تما.ية في ال ياة اليومية.

وتظل الهيئة ملتزمة بتق يم ال عم لل و اععاا ا ا اااد في تنفيذ اتفاقيات مراقبة المخ رات .ولمثل مشا ا ا ااروع الهيئة للتعلم وبرنامجها

العاالمي لالعتراض السا ا ا ا ا ا ارل للمواد الخطرة (برناامج غرلا س) مثااليا هااميا على هاذا الا عم .وعلى الرغم ما الت ا ياات التي

نش ا ا ا ا ا ا ااأت عا اا اة كوفيا  ، 19-تم ا مشا ا ا ا ا ا ااروع الهيئاة للتعلم ما تنظيم ثال

دورات تا رلبياة عبر ادنترنات اسا ا ا ا ا ا ااتفااد منهاا

 95مس ااؤوالً ،وذلك في الفترة ما تشا ارلا الثاني/نوفمبر  2020إلى تشا ارلا الثاني/نوفمبر  .2021وتم ا برنامج غرل س أيا ااا
ما دعم ال و اععاااد بطرل ع ي ة ،منها تق يم الت رلب وإم انية الوصاو إلى أدوات الهيئة .وتشاج الهيئة ال و اععاااد

على االستفادة ما مي برامجها المتاحة لت قيت أه اا اتفاقيات مراقبة المخ رات.

واله ا اعساااسااي التفاقيات مراقبة المخ رات هو صااون صا ة البشارلة ورفاهها ،وأشااعر بفخر كبير بالعمل الذي تم نت الهيئة
ما إنجازه لت قيت هذا اله ا في فترة يتعرض فيها رفاهنا الجماعي للخطر .وللزم عمل ماعي على مي مستولات المجتم

إذا أردنا ت قيت أه اا اتفاقيات مراقبة المخ رات والتق م صود أه اا التنمية المست امة ذات الصلة.

جاغجيت بافاديا

ر يسة

الهيئة ال ولية لمراقبة المخ رات
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التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة باالتجار بالمخدرات وتأثيرها في التنمية واألمن
تعريف التدفقات المالية غير المشروعة
تش ا ل الت فقات المالية غير المشااروعة الناتجة عا االتجار بالمخ رات ته ي ا كبي ار للمجتم ما رال الفساااد والرشااوة والجرلمة
المنظمة وع م المس اااواة ،ولم ا أن تؤدي إلى ع م االس ااتقرار الس ااياس ااي واال تماعي .وهي تزل ما ثروة عص ااابات (كارتالت)

المخ ا رات والجماااعااات اد راميااة المنظم اة ،اعمر الااذي يزل ا ب ا وره ما قوتهااا ونفوذهااا .وكااذلااك ت لمو الت ا فقااات الماااليااة غير
المشروعة الموارد واديرادات الارلبية بعي ا عا المبادرات الالزمة لل ما الفقر وتعزلز التنمية اال تما.ية واالقتصادية.
ولش ا ا ا اامل مص ا ا ا ااطلج الت فقات المالية غير المش ا ا ا ااروعة اعموا المتأتية ما اععما غير المش ا ا ا ااروعة ،مثل االتجار بالمخ رات

أو الفساد أو التهرد الارلبي ،أو اعموا التي تستخ م عغراض غير مشروعة ،مثل تمولل الجرلمة أو ادرهاد.

ما الت فقات المالية غير المش ا ااروعة عنها تعبر ال ود ال ولية ،مما يص ا ااعب تتب هذه

وللزم أن تبذ ال و هوداً موح ة لل
اعموا إلى مصاادرها وم اسابة أصا ابها .ولق ر أن مالييا ال والرات تااي سانولا ،وال سايما ما البل ان النامية ،وتساتفي منها
ماعات إ رامية منظمة.

االتجار بالمخدرات والتدفقات المالية وتكلفتها المترتبة على المجتمع
در للربج بالنسا اابة للجماعات اد رامية المنظمة ،وذلك بسا اابب تزاي تعادي المخ رات في
االتجار بالمخ رات ما أكثر اععما ا
مي أن اد العالم .ووفقا لتقرلر المخ رات العالمي لعام  2021الص ا ا ااادر عا م تب اعمم المت ة المعني بالمخ رات والجرلمة

(الم تب المعني بالمخ رات والجرلمة أو الم تب) ،تعادى ن و  275مليون شا ا ا ااخر في مي أن اد العالم المخ رات في عام
 - 2019بزلادة ق رها  22في الما ة عا عام  .2010وال ي از القنب أكثر المخ رات اس ا ا ااتعماالً ،حي قلم ر ع د متعاديه على
مسا ااتوى العالم بن و  200مليون شا ااخر .وعالوة على ذلك ،زادت الوفيات النا مة عا اضا ااطرابات تعادي المؤثرات اعفيونية
بنسبة  41في الما ة على الصعي العالمي رال الفترة نفسها.

وبالنس ا ا ا ا اابة ل ثير ما البل ان ،يت ب المجتم ت لفة مرتفعة نتيجة لتعادي المخ رات .وتظهر البيانات أن البل ان التي ترتف فيها

مسا ااتولات االتجار بالمخ رات وزراعتها وتوزلعها واسا ااتهالكها تشا ااه أياا ااا مسا ااتولات عالية ما ع م االسا ااتقرار والعنف والج ار م

العنيفة و ار م القتل .ولموا هة ا ثار الس ا االبية والت لفة البشا ا ارلة ،ما الا ا ااروري التصا ا ا ي لجمي مراحل االتجار بالمخ رات –

ما الزراعة وادنتاج إلى النقل والتوزل والبي .
وبادض ا ا ااافة إلى ال

ما العرض غير المش ا ا ااروع للمخ رات ،ما المهم تقليل اعربا التي يجنيها تجار المخ رات ما الت فقات

المالية غير المشا ااروعة إلى أدنى ح مم ا .وما العناصا اار الهامة في م اف ة الجرلمة المنظمة واالتجار بالمخ رات الشا اافافية

المالية على الصا ا ا ااعي ال ولي ،والقوانيا القولة لم اف ة غسا ا ا اال اعموا  ،والتعاون بيا ال ومات لل ش ا ا ا اف عا الت فقات المالية

غير المشروعة.
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تأثير التدفقات المالية غير المشروعة على البلدان النامية
ته د الت فقات المالية غير المش ا ا ا ا ااروعة الناتجة ما االتجار بالمخ رات االس ا ا ا ا ااتقرار واعما في بل ان كثيرة ،وته د كذلك تنميتها

الساياساية واالقتصاادية واال تما.ية .والت فت غير المشاروع لرأس الما إلى الخارج ياار بو ه راد بال و النامية ،التي تشات

حاا تهاا إلى اعموا ما أ ال تعزلز النمو االقتصا ا ا ا ا ا ااادي ،وال ا ما الفقر وعا م المسا ا ا ا ا ا اااواة ،ومعاالجاة أزماة المناا  .وتمثال هاذه
الخسا ااارة المالية مجتمعة مئات المالييا ما ال والرات في ش ا ا ل إيرادات ض ا ارلبية ضا ااا عة ،كان ما المم ا اسا ااتخ امها لتمولل

المبادرات العامة والبرامج ال ومية.

ولزل في ارتال الموازلا أن الت فقات المالية غير المشا ا ا ااروعة ما البل ان النامية ينتهي بها المطاا في كثير ما اعحيان في
مص ا ااارا ال و المتق مة النمو .وكش ا اافت "أورال بان ورا" في عام  ،2021و"ملفات فنس ا ااا" في عام  ،2020و"أورال الجنة" في

عام  ،2017و"أورال بنما" في عام  2016كيف أن الم اسب غير المشروعة تشوه النظام المالي ال ولي وتقوضه وت و مسار
اعموا بعي ا عا التنمية.

وعلى و ه الخصا ااود ،وضا ااعت أورال بان و ار لعام  2021شا اافافية الشا ااركات في موق الص ا ا ارة ب شا اافها عا معلومات تتعلت

با ليات الخار ية التي يستخ مها السياسيون وكبار المسؤوليا وأكثر ما  130ما أص اد البالييا ما  45بل ا بارض إرفاد
المعلومات المالية .وتشا ا ل الهياكل غير الشا اافافة للشا ااركات وترتيبات إرفاد هولة أصا ا اد ال سا ااابات المصا اارفية ع بات كبيرة

أمام الت قيت في الج ار م ومالحقتها قاا يا ،وكشف الت فقات المالية غير المشروعة.

التأثير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يقَّر أن بالييا ال والرات تاادر البل ان النامية بص ااورة غير مش ااروعة كل عام .وهذا يس ااتنزا الموارد العمومية ولقوض الجهود
الرامية إلى حشا ا ا اعموا ما أ ل ت قيت أه اا التنمية المسا ا اات امة ب لو عام  .2030وفي الواق  ،يمثل ال

الت فقات المالية غير المشروعة زداً ما إح ى غايات أه اا التنمية المست امة (.)4-16

بق ر كبير ما

ولعمل الفس ا ا ا ا اااد المتعلت باالتجار بالمخ رات على تم يا الت فقات المالية غير المش ا ا ا ا ااروعة ما رال الرش ا ا ا ا ااوة وت ولل الموارد

المشروعة .وهذا ب وره ياعف ال م الرشي  ،ولثقل كاهل التنمية االقتصادية ،ولزل ما تفاقم ع م المساواة والفقر وأزمة البيئة.

وفي أفرل يا ،ترتف ت لفة الت فقات المالية غير المشا ا ا ا ا ااروعة بو ه راد ،وتؤثر تأثي اًر سا ا ا ا ا االبياً على تنمية دو كثيرة .ولق ر أن
الت فقات المالية غير المشا ااروعة تسا اابب ضا ااياع  88,6بليون دوالر أمرل ي سا اانولاً ،أي ما يمثل ن و  3,7في الما ة ما الناتج

الم لي اد ماالي للقاارة .وهاذا المبلغ يعااد تقرلبااً مجموع التا فقاات السا ا ا ا ا ا اانولاة اد ماالياة الا ارلاة عغراض المسا ا ا ا ا ا اااعا ة ادنماا ياة
الرساامية بادضااافة إلى ت فقات االسااتثمار اع نبي المباشاار .ولنباي أن تا ا ال ومات أولولة للتص ا ي للت فقات المالية غير

المشااروعة ل ي تمتلك اعموا والموارد الالزمة لتنفيذ أه اا التنمية المساات امة وتعالج ا ثار الص ا ية واال تما.ية واالقتصااادية
النا مة عا ا ة كوفي .19-

تأثير التكنولوجيات الجديدة على التدفقات المالية غير المشروعة
ية

حققت العولمة تق ماً ولس اارت حركة اعموا ورأس الما  .وأص اابج ت ولل اعموا دولياً أس ااهل وأس اارع بفا اال ت نولو يات
مثل العمالت الرقمية ودف اعموا بواساطة الهاتف الم مو ور مات الم فظة ادل ترونية .ول ا هذه الوساا ل أصاب ت أياااً
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ت جب هولة المس ا ااتخ ميا والعمليات ،وتو

س ا اابال

ي ة للت فقات المالية غير المش ا ااروعة .وق اس ا ااتالت الجماعات اد رامية

المنظمة هذه الت نولو يات لاسل اعموا وزلادة اعربا إلى أقصى ح مم ا.
وتمثل الت نولو يات الج ي ة بهة

ي ة للجماعات اد رامية المنظمة التي تتنازع لفرض س ا ا ا اايطرتها على اعس ا ا ا اوال اد رامية
ي للس االطات التي ت او ال ش ااف عا اعنش ااطة اد رامية واقتفاد أثرها.

للمخ رات واعس اال ة واعش ااخاد ،ول نها أيا ااً أفت
وم تزاي الخ مات المالية التي تستخ م ت نولو يات المعلومات واالتصاالت المتق مة في مي أن اد العالم ،يزداد أيااً رطر

الت فقات المالية غير المشروعة.

وما أ ل مسا ا ا اااع ة ال ومات في م اف ة الت فقات المالية غير المشا ا ا ااروعة المرتبطة باالتجار بالمخ رات ،عق ت الهيئة ع دا

ما المشاااورات العالمية م أص ا اد المصاال ة .وعالوة على ذلك ،وعا درلت برنامج الهيئة العالمي لالعتراض الس ارل للمواد
الخطرة (برناامج غرلا س) ،عززت الهيئاة وعي ال وماات وشا ا ا ا ا ا ااركاا هاا ما القطااع الخااد في مجاا الخا ماات الماالياة بالم اانياة

تولي ت فقات مالية غير مشا ا ااروعة ما رال صا ا اان المواد الخطرة واالتجار بها .ولشا ا ااج برنامج غرل س أياا ا ااً هود التعاون
الطوعي بيا ال ومات ومق مي الخ مات المالية ولق م ال عم لتلك الجهود.

التوصيات
يلزم أن تتخذ ال و اععاا اااد إ رادات ما.ية عن الت فقات المالية غير المشا ااروعة تعبر ال ود ال ولية .وما أ ل مسا اااع ة

البل ان على م اف ة الت فقات المالية غير المشروعة ،ق مت الهيئة مجموعة ما التوصيات .فينباي لل و اععااد:
•

أن تنشا ا اات وح ات أو فرل عمل متخص ا ا اصا ا ااة على الصا ا ااعي يا الودني وال ولي ما أ ل تباد المعلومات االسا ا ااتخبارلة

•

أن تعتم قوانيا شفافية أكثر فعالية تنر على تطبيت العقوبات المناسبة؛

•

أن تواصل تعزلز ت ابير م اف ة غسل اعموا ؛

•

أن تركز بنفس القا ر على االسا ا ا ا ا ا ااتراتيجياات التي ترمي إلى رفي العرض والطلاب فيماا يتعلت باالمخا رات وأياا ا ا ا ا ا ااً إلى
التص ي للت فقات المالية غير المشروعة؛

•

أن تعزز ثقافة المساادلة والشافافية بةية كبج الفسااد واالقتصااد غير المشاروع ما رال إدراج ال يم الم نية واعرالقية في

•

أن تعما اال م القطا اااعيا الخا اااد وغير ال ومي وال يا ااادات العا اااما ااة دذكا اااد الوعي با ااالعالقا ااة بيا التا ا فقا ااات الما اااليا ااة

•

أن تص ا ا اابج أدرافا في مي اتفاقيات اعمم المت ة المتعلقة بم اف ة الجرلمة المنظمة عبر الودنية ،وال س ا ا اايما باالتجار

•

أن تطبت المعايير ال ولية المتعلقة بم اف ة غسا اال اعموا وتمولل ادرهاد وانتشا ااارهما الصا ااادرة عا فرقة العمل المعنية

•

أن تتخذ رطوات لمن اس ا ااتاال الخ مات والمنتجات المالية الناش ا اائة ح يثا ،مثل ر مات الم فظة ادل ترونية والعمالت

والت قيت في الت فقات المالية غير المشروعة ،واستبانة الشب ات اد رامية المنظمة؛

المناهج التعليمية منذ مرحلة مب رة؛

غير المشروعة واالتجار بالمخ رات وتأثيرها السلبي على االستقرار والتنمية؛

بالمخ رات والت فقات المالية غير المشروعة والفساد ،وأن تنفذ هذه االتفاقيات؛

باد رادات المالية؛

الرقمية ،عغراض االتجار بالمواد الخطرة.
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القضايا العالمية
الحصول في الوقت المناسب على المواد الخاضعة للمراقبة في حاالت الطوارئ اإلنسانية على الصعيد الدولي
يمثل توافر المواد الخاض ا ااعة للمراقبة وال ص ا ااو عليها أم ار أس ا اااس ا اايا ما أ ل توفير رعاية ي ة في س ا ااياقات حاالت الطوار .

ورال ا ة كوفي  ،19-ارتُبرت فعالية ت ابير الرقابة المبسا ا ااطة في حاالت الطوار  ،وهي ت ابير تسا ا اامج بالتجارة ال ولية في
المواد الخاضعة للمراقبة في غياد أذون االستيراد و/أو التق يرات المقابلة.

ولمس ا ا اااع ة ال و اععا ا ا اااد على ت س ا ا اايا تأهبها ل االت الطوار  ،نش ا ا اارت الهيئة "ال روس المس ا ا ااتفادة ما البل ان ومنظمات

المعونة ادنسا ااانية في تيسا ااير ادم اد بالمواد الخاضا ااعة للمراقبة في الوقت المناسا ااب أثناد حاالت الطوار " .وت د تلك الوثيقة

اد رادات الوا ب اتباعها أثناد حاالت الطوار  .وتش ا ااج الهيئة ال ومات بش ا ا ة على اس ا ااتعراض التش ا ارلعات الودنية القا مة

وإتاحة ق ر أكبر ما المرونة في التجارة ال ولية بالمواد الخاضعة للمراقبة أثناد حاالت الطوار .

دور وسائل التواصل االجتماعي في ترويج استعمال المخدرات ألغراض غير طبية
تش ااج منص ااات الت واص اال اال تماعي دا فة ما الس االوكيات الس االبية بما في ذلك تيس ااير اس ااتعما المخ رات عغراض غير

دبية وإضا اافاد رونت عليه .وتتا بسا ااهولة على منصا ااات وسا ااا ل التواصا اال اال تماعي فرد ش ا اراد القنب ومس ا ا نات اعلم

الموص ا ااوفة دبيا وغيرها ما المواد الخاض ا ااعة للمراقبة .والش ا ااباد هم المس ا ااتخ مون الر يس ا اايون لمنص ا ااات وس ا ااا ل التواص ا اال
اال تماعي ،ولمثلون أياا ا ا ااً الفئة التي تسا ا ا ااجل مع الت عالية لتعادي المخ رات .ولنباي أن تؤدي الصا ا ا االة بيا اسا ا ا ااتخ ام

وس ااا ل التواص اال اال تماعي وتعادي المخ رات إلى تنبيه ال و اععا اااد إلى االض ااطالع ب ور أكثر نش ااادا في تنظيمها.

وتوص ا ااي الهيئة بأن تقوم ش ا ااركات وس ا ااا ل التواص ا اال اال تماعي بلدارة منص ا اااتها وتنظيمها ذاتياً وت
استعما المخ رات عغراض غير دبية والترولج له.

ما ادعالن لص ا ااالج

جائحة كوفيد 19-والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية
رال

ا ة كوفي  ،19-أثرت االضطرابات في صن المواد اعولية اعساسية الالزمة للم ونات الصي النية الفعالة ،وفي صن

الم ونات نفسا ا ااها ،على سا ا االسا ا االة ادم اد العالمية باعدولة في بعي البل ان المصا ا اانعة الر يسا ا ااية .وأدت عمليات إغالل ال ود

وسياسات التباع اال تماعي التي اعتم تها بعي البل ان إلى زلادة تعقي الت يات اللو ستية.

وتؤك ادحصا ا ااادات الموح ة المتعلقة بالمخ رات لعام  2020ح و زلادة في اسا ا ااتهالا المواد وصا ا اانعها وتخزلنها ،وعلى و ه

الت ا يا الفنتاانيال ونظاا ره ،لا ى بعي البلا ان .وتا ف هاذا االتجااه إلى حا كبير زلاادة كبيرة في ال اا اة إلى توفير تخفيف اعلم
الم َرليا إلى وح ات العناية المركزة.
والتخ ير للمرضى المصابيا ب وفي ُ 19-

وفي ب ا ايااة الجااا ااة ،وردت تقااارلر عا نقر في اعدولااة الم تولااة على مااادة المي ا ازوالم في بعي أن اااد العااالم .وثباات أن

للمي ازوالم أهمية حاسا ا ا ا ا اامة في عالج ال االت الشا ا ا ا ا ا ي ة ما كوفي  .19-ونتجت حاالت النقر ز يا عا ارتفاع الطلب على

المادة واضا ااطرابات التسا االيم والنقل التي صا اااحبت القيود ال ودية المفروضا ااة بسا اابب كوفي  .19-وم تطور الجا ة ،أشا ااارت

البيانات المق مة ما ال و اععااااد إلى أن ال الة ت ساانت ،وأن البل ان نج ت في معاودة اسااتيراد مادة المي ازوالم وتصا يرها

في مي أن اد العالم.
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الفجوات اإلقليمية ال تزال قائمة في استهالك األدوية الخاضعة للمراقبة التي تستعمل إلدارة األلم
تؤك الت ليالت ادقليمية لالسا ااتهالا اد مالي للمس ا ا نات اعفيونية التي تسا ااتعمل لتخفيف اعلم اسا ااتمرار التفاوتات ال بيرة بيا

المنادت .فاسااتهالا المس ا نات اعفيونية يتركز كله تقرلبا في البل ان المتق مة النمو في أوروبا وأمرل ا الشاامالية ،في حيا يظل

اس ا ا ااتهالا المنادت اعررى ما العالم غير كاا في كثير ما اعحيان لتلبية االحتيا ات الطبية لسا ا ا ا انها .وكانت البل ان التي

أبلات عا أعلى متوساط الساتهالا المؤثرات اعفيونية التي تساتعمل في إدارة اعلم في الفترة  ،2020-2018مرتبة تنازلياً ،هي
الواليات المت ة وألمانيا والنمسا وإس ار يل وبلجي ا.
وعلى الصا ا ا ا ااعي العالمي ،ال ت از الخامات اعفيونية المسا ا ا ا ااتخ مة في إنتاج العقاقير المخ رة كافية لتاطية االحتيا ات العالمية
المبلغ عنهاا لعاامي  2021و .2022وال ت از هنااا تباايناات إقليمياة كبيرة في توافر العقااقير المخا رة ،عن بلا انااً كثيرة ال تقالم ر
حا تها الطبية إلى المسا نات اعفيونية تق ي ار دقيقا أو ال ت صاال إال على كمية م ودة منها .وتؤك الهيئة أهمية ضاامان توافر

ما ي في لجمي البل ان والمنادت وت عو ال و اععاا اااد اعوفر موارد إلى مسا اااع ة ال و اعقل موارد ما أ ل ضا اامان تيس ا ار
ال صو على العقاقير المخ رة وتوافرها.

التحديات المتعلقة بالفنتانيل ونظائر الفنتانيل
ال ي از الفنتااانياال ونظااا ر الفنتااانياال ما أسا ا ا ا ا ا اباااد زلاادة عا د الوفيااات النااا مااة عا الجرعاات المفرداة التي تُعزى إلى المؤثرات

اعفيونية االص ا ا ااطنا.ية في كن ا والواليات المت ة .وربما ت ون المش ا ا ا لة واس ا ا ااعة االنتش ا ا ااار ،ف ثي ار ما ال ُي تش ا ا ااف دور نظا ر
ثم ال ُيبلغ عناه على ن و كااا .وذلاك عن اسا ا ا ا ا ا ااتبااناة هاذه النظاا ر
الفنتاانيال في الوفياات الناا ماة عا الجرعاات المفرداة ،وما َّ
تتطلب إ راد ارتبارات متخصصة للسمية.

ونظا ر الفنتانيل قولة المفعو للااية وكثي ار ما تُهرَّد ب ميات ص ا ااايرة وفي درود ص ا ااايرة .ولتم ا البا عون ما ت قيت اعربا
بتس ا ااولت نظا ر الفنتانيل على منص ا ااات التجارة ادل ترونية وعا درلت الش ا ااب ة الخفية في م اولة لإلفالت ما الت قيت وتجنب

اكتشاا م يري المنصات لهم.

وتتعه الهيئة قا مة تاا ا اام أكثر ما  140مادة متصا ا االة بالفنتانيل ليس لها اسا ا ااتعما معروا في المجا الطبي أو الصا ا ااناعي

أو في غير ذلك ما أو ه االسااتعما المشااروعة .وت عو الهيئة ال ومات والشااركاد في الصااناعة إلى اسااتخ ام القا مة لتيسااير
اتخاذ اد رادات الرامية إلى التص ي لصن المواد الم ر ة في القا مة وتسولقها ونقلها وكسب الما منها.

المادة  13من اتفاقية سنة  1988تتيح فرصا كبيرة لرصد تطور الصنع غير المشروع للمخدرات
يتطلب التطور الس ا ا ارل في الص ا ا اان غير المش ا ا ااروع للمخ رات اس ا ا ااتجابة أس ا ا اارع ما أ ل تطبيت أفا ا ا اال للمادة  13ما اتفاقية

سنة  1988بشأن المسا ل المتعلقة بالمع ات والمواد التي تستعمل في الصن غير المشروع.

وعق ت الهيئة ا تماعيا لفرلت ربراد بش ا ا ا ااأن تعزلز االس ا ا ا ااتخ ام العملي للمادة  ،13مما أفا ا ا ا ااى إلى حاالت فعلية نا

ة ما

التعاون المتع د اعدراا به ا من تسا ارلب المع ات المتخصا اص ااة والت قيت في تسا ارلبها .وأُدمجت مس اااهمة الخبراد في وثيقة
وسيطل عليها المجتم ال ولي في وقت الحت.
دذكاد الوعي وادرشاد ،ستستعرضها الهيئة في عام ُ ،2022
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تقرير السالئف لعام 2021
الحاجة إلى تعزيز الضوابط واألطر التنظيمية الوطنية لمراقبة السالئف الكيميائية
أ هرت د ارسااة اسااتقصااا ية أ رتها الهيئة في حزلران/يونيه  2021بشااأن تنفيذ ال ومات لألح ام المتعلقة بالسااال ف ال يميا ية

أو ه قصااور كبيرة في الا اوابط المفروضااة على اعنشااطة ال ارلية لصاان هذه السااال ف وتجارتها وتوزلعها ،بما في ذلك تجارة

السااال ف الميسارة بادنترنت .ودون هذه الااوابط ،ق ي او المتجرون ال صااو على السااال ف ال يميا ية عا درلت االتصااا
بتجار المواد ال يميا ية الاافليا عا ح يقة أولئك المتجرلا .ووفقا لل ارسااة االسااتقصااا ية ،فلن حوالي ثل
تُخ م
ا بع للمراقبة الودنية مي المواد الم ر ة في الج وليا اعو والثاني ما اتفاقية سنة .1988

ال ومات المجيبة لم

تطور الصنننع غير المشننروع للمخدرات يتطلب اتخاذ إجراءات عالمية للتصنندال النتشننار المواد الكيميائية
ُّ

المحورة
غير المجدولة والسالئف
َّ

باات ا ن ُيعثر في مي مناادت العاالم على مواد كيمياا ياة غير مجا ولاة ،أي مواد غير ما ر اة في الجا و اعو أو الجا و
الثاني ما اتفاقية ساانة  1988يم ا اسااتخ امها كب ا ل للسااال ف الخاضااعة للمراقبة ما أ ل الصاان غير المشااروع للمخ رات.

وأ هر ت ليل للبيانات المتاحة عا الما اابودات ما الس ااال ف الم َّورة المج ولة مؤر ار والمس ااتخ مة في الص اان غير المش ااروع
لألمفيتاميا والميثامفيتاميا أن حجم الما ا اابودات انخفي انخفاض ا ااا كبي ار بع
هرت عوضا عنها في السول سال ف ب يلة غير مج ولة.

ولة تلك الس ا ااال ف دوليا .وفي الوقت نفس ا ااه،

ودعمات الهيئاة عا ة مباادرات ومشا ا ا ا ا ا اااورات في عاام  2021تها ا إلى زلاادة الوعي بمشا ا ا ا ا ا ا لاة المواد ال يمياا ياة غير المجا ولاة

والسا ااال ف الم َّورة وإلى بناد توافت في ا راد لت را عالمي بصا ا د تلك المشا ا لة .وأع ت الهيئة رالصا ااة وافية للت ابير والنهج
الرامية إلى التص ي النتشار المواد ال يميا ية غير المج ولة والسال ف الم َّورة بةية زلادة تعزلز نظام مراقبة المواد ال يميا ية.

ال تزال منصات اإلنترنت تستخدم لشراء السالئف الكيميائية
في ش ااباي/فبراير  ،2021نفذت الهيئة ’عملية أكرونيم‘ ( ،)Operation Acronymوهي عملية م دة اعه اا والم ة ش اااركت

فيها  34ح ومة وأرب منظمات دولية ،وركزت على االتجار بالسا ا ا ا ا ا ااال ف عبر ادنترنت والت يات القا مة في موا هة الت قيت

في هذه ال االت .ورلص اات العملية إلى أن الع ي ما أدوات إرفاد الهولة والش ااب ات الخص ااوص ااية االفت ارض ااية ا منة ور مات

الرسا ل تُستخ م لشراد السال ف ال يميا ية عبر ادنترنت .وهذا يؤك ضرورة أن تركز ال و اععااد على الت قيت في الج ار م
الس اايبرانية المتص االة بالس ااال ف ،وأن تعمل عا كثب م مق مي ر مات ادنترنت ور مات البرل ادل تروني ووس ااا ل التواص اال
اال تماعي والمؤسا اس ااات التجارلة على ش ااب ة ادنترنت ما أ ل التصا ا ي لهذه الت يات .والهيئة عاكفة على اس اات ا

وموارد وتنظيم مبادرات أررى لبناد الق رات به ا دعم هود ال و اععااد في هذا الص د.

أدوات

التواصل مع الصناعات ذات الصلة يكتسي أهمية حاسمة
تمثل المؤس اسااات ال يميا ية والصااي النية هات أساااسااية صاااحبة مصاال ة في هود مراقبة السااال ف نظ ار عن المواد ال يميا ية

غير المج ولة والسااال ف الم َّورة تُسااتخ م في الصاان غير المشااروع للمخ رات .وواصاالت الهيئة دعم المبادرات المنفذة في هذا
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المجا وتعزلزها ،وأ رت د ارسا ااة اسا ااتقصا ااا ية بةية تجمي أفاا اال الممارسا ااات وسا ااينارلوهات ال االت ذات الطاب العالمي في

مجا التعاون م ال وا ر الصنا.ية بشأن السال ف.

جائحة كوفيد 19-كان لها أثر ضئيل على إمدادات السالئف الكيميائية المستخدمة في الصنع

غير المشروع للمخدرات

أك ت الماا اابودات العالمية المبلغ عنها ما اديفي رلا االتجاه المتناقر الذي لوح في السا اانوات اعريرة .وعلى الن يي ما

ذلك ،أك حجم الما ا ا ا ا اابودات المبلغ عنها ما الميثيل ألفا-فينيل-أس ا ا ا ا اايتو أس ا ا ا ا اايتات ( ،)MAPAوهو أح

مادة أدر ت في

الج و اعو ما اتفاقية س ا اانة  ،1988اس ا ااتمرار الت و ن و اس ا ااتخ ام الس ا ااال ف الم َّورة .وش ا ااه ت س ا ااال ف الفنتانيل والمواد
المتصلة بالفنتانيل والميثاكوالون استمرار التطور نفسه .ولم تؤثر القيود المتعلقة بجا ة كوفي  19-على حجم المابودات ما

مادة برمنانات البوتاسا اايوم ،التي تمثل عادة السا االيفة الر يسا ااية المسا ااتخ مة في الصا اان غير المشا ااروع لل وكاييا ،وال على حجم

مابودات أنهي رل الخل ،وهو السليفة الر يسية للهيرولا.

نظام الهيئة لإلخطار بحوادث السالئف يساعد في تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي
يزود نظام ادرطار ب واد

الس ا ا ا ااال ف ("بي س") المس ا ا ا ااتخ ميا بمنص ا ا ا ااة للتباد ا ما في الوقت ال يقي للمعلومات العملية

المتعلقة باالتجار بالسا ااال ف .ولق م النظام أيا ا ااً معلومات عا السا ااال ف الخاضا ااعة للمراقبة ال ولية والمع ات المسا ااتخ مة في
ثم ،يم ا للنظام أن يساع السلطات على استبانة االتجاهات الج ي ة ودرود التهرلب والسال ف الب يلة،
صن المخ رات .وما َّ

حتى وإن كانت التفاصيل والق ار ا المق مة في إحصادات المابودات السنولة غير كافية.

النقاط البارزة على الصعيد اإلقليمي في تقرير الهيئة السنوال لعام 2021
أفريقيا
وفقا للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة ،إذا اسنننننننتمرت المسنننننننتويات الحالية لتعاطي المخدرات ،من المتوقع أن يرتفع عدد

األشخاص الذين يتعاطون المخدرات بسبب النمو السكاني في القارة على مدى العقد المقبل.

يتواصنل تزايد عدد الدول األفريقية التي تسنمح بالزراعة المشنروعة للقنب لغغراض الطبية .وتعتزم معظم هذه البل ان تصا ير

القنب فقط ،بينما تسمج بل ان أررى باستخ ام القنب لألغراض الطبية م ليا.

القارة األمريكية
أمريكا الوسطى والكاريبي
ما من دليل على اسننننتخدام المتجرين بالمخدرات لشننننبكات االتجار بالبشننننر في أمريكا الوسننننطى والمكسنننني  ،وفقاً لما و ته
المنظمة ال ولية للهجرة.
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للعلم فقط — وثيقة غير رسمية

عدم توافر العقناقير المخندرة لغغراض الطبينة .كان معا

توفر المسا ا ا ا ا ا ا ناات اعفيونياة لألغراض الطبياة في أمرل اا الوسا ا ا ا ا ا ااطى

وال ارلبي لعام  2020واح ا ما أدنى المع الت بيا مي المنادت.

االفتقار إلى البيانات التي تبين انتشننننار تعاطي المخدرات .تفتقر معظم بل ان المنطقة إلى تق يرات ح يثة عا انتشا ا ااار تعادي

المخ رات .وال ي از تعادي القنب وال وكاييا ،وانتشا ااار المؤثرات النفسا ااانية الج ي ة ،واسا ااتعما العقاقير الخاضا ااعة للمراقبة دون
وصفة دبية ما المسا ل المثيرة للقلت.
أمريكا الشمالية
يتواصنننننننل تزايد عدد الونيات الناجمة عن تناول المخدرات بجرعات مفرطة في كندا والواليات المتحدة .ففي الواليات المت ة،

كاان هنااا ماا ُيقاَّر بن و  100 306حااالت وفااة نجمات عا رعاات مفرداة ما المخا رات رال فترة االثني عشا ا ا ا ا ا اار شا ا ا ا ا ا ااه اًر
المنتهية في نيس ا ا ااان/أبرلل  ،2021وهذا يمثل زلادة بنس ا ا اابة  28,5في الما ة مقارنة بالعام الس ا ا ااابت .أما الع د التق يري للوفيات
النا مة عا تناو

رعات مفردة ما المؤثرات اعفيونية فق ارتف رال الفترة نفسا ا ا ا ا ااها إلى  75 673حالة وفاة ما 56 064

حالة وفاة في العام الس ا ا ا ا ااابت .ومنذ تفش ا ا ا ا ااي ا ة كوفي  ،19-ازداد ع د حاالت تناو

رعات مفردة ما المؤثرات اعفيونية

والوفيات الناتجة عنها في كن ا ،وهو ما ُيعزى على اعر ج إلى تزاي س ا اامية المعروض ما المخ رات .واتس ا اامت أزمة الجرعات
المفردة المتفاقمة في تلك البل ان بزلادة أع اد الوفيات النا مة عا المنشطات النفسانية ،مثل الميثامفيتاميا.
يتواصنل اعتماد التيييرات في اللوائح الخاصنة بالقنب في جميع أنحاء أمريكا الشنمالية .ففي الم سايك ،يجري اساتعراض لوا ج

ا يا ة فيمااا يتعلت باااسا ا ا ا ا ا ااتعمااا البااالايا للقنااب عغراض غير دبيااة بناااد على قرار ما الم مااة العليااا ص ا ا ا ا ا ا ا ر في حزلران/

يونيه  .2021وفي الواليات المت ة ،وعلى الرغم ما الرقابة االت ادية على القنب ،شا ا ا ااه العام الماضا ا ا ااي توقي سا ا ا اات واليات

إضافية لوا ج بشأن القنب لتصبج قانونا على مستوى الواليات يسمج للبالايا باستعما القنب وحيازته عغراض غير دبية.
أمريكا الجنوبية

تضننننننن نبطنت كمينات أكبر من الكوكنايين والسنننننننننالئف الكيمينائينة .وزادت الجمااعاات اد رامياة المنظماة في المنطقاة ما أحجاام
الشا ا نات المو هة إلى اعسا اوال غير المش ااروعة ،دارل المنطقة ورار ها على السا اواد ،تعولا ااا للخس ااا ر المالية التي ت ب تها

رال اعش ا ا ااهر القليلة اعولى ما ا ة كوفي  .19-وفي أوروبا وأفرل يا ،أبلات الس ا ا االطات عا تزاي كميات ال وكاييا القادمة

ما أمرل ا الجنوبية.

ازداد عدد الدروب والشنبكات التي يسنتخدمها المتجرون على الرغم من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد .19-وأصاابج اسااتخ ام
ال رود الجولة والب رلة هو الطرلقة المفالة لنقل المواد الخاضعة للمراقبة ال ولية .ولب و أن المنظمات اد رامية تقوم بتهرلب

ال وكاااييا ما بوليفيااا (دولااة-المتع ا دة القوميااات) باااسا ا ا ا ا ا ااتخ ا ام نظااام المجاااري المااا يااة بيا باااراغواي-بااا ارنااا ،الااذي يتااألف ما

 3 400كيلومتر ما اعنهار المتص ا ا ا ا االة التي تربط اعر نتيا وأوروغواي وباراغواي والب ارزلل وبوليفيا (دولة-المتع دة القوميات)

بالم يط اعدلسا ا ااي .كما تزاي اسا ا ااتخ ام ادنترنت ،وبخاصا ا ااة الشا ا ااب ة الخفية ووسا ا ااا ل التواصا ا اال اال تماعي ،لبي المخ رات.

وتُباع هذه المخ رات عبر ادنترنت وتُ َّ
وزع بواسطة الخ مات البرل ية ور مات البرل السرل .
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يتواصننننل انخفاض المسنننناحة المزروعة بشننننجيرة الكوكا في كولومبيا ،في حين أ ليت دولة وليفيا المتعددة القوميات وبيرو

عن زيادات .ولم ا أن ُيعزى االنخفاض في كولومبيا إلى أساباد متنوعة ،بما في ذلك هود ال ومة دبادة هذه الزراعة .وفي
بوليفيااا (دولااة-المتع ا دة القوميااات) وبيرو ،قا ت ون الزلااادة نااا مااة عا تعليت هود ادبااادة رال فترة القيود المتعلقااة بجااا ااة

كوفي  ،19-وتزاي ع م اليقيا االقتصادي ،وع م استقرار الوض السياسي.

هناك حكومات في المنطقة تستعد إلرساء صناعات للقنب .نظم ع د أكبر ما ح ومات المنطقة زراعة القنب وصنعه وتجارته
لألغراض الطبية والعلمية والصا ا ا اانا.ية .وتعتزم بعي ال ومات إرسا ا ا اااد صا ا ا ااناعات للقنب بةية المسا ا ا اااع ة في هود التعافي

االقتصادي بع

ا ة كوفي .19-

شنهدت المنطقة زيادة في المخدرات من نوع ااإلكسنتاسنيا ،جنبا إلى جنب مع زيادة في المؤثرات النفسنانية الجديدة .سااجلت

اعر نتيا والب ارزلل وش اايلي أكبر ما اابودات ما المخ رات ما نوع "ادكس ااتاس ااي" بيا عامي  2015و .2019ومما يثير القلت
بصا ا اافة راصا ا ااة مع

اسا ا ااتهالكها بيا دالد الم ارس الثانولة والجامعات .وكذلك وردت تقارلر عا زلادة المؤثرات النفسا ا ااانية

الج ي ة التي تباع ت ت اسم مخ رات أررى.

آسيا
شرق آسيا وجنوب شرقها
يتواصننل صنننع المخدرات االصننطناالية واالتجار ها وتعاطيها بصننورة غير مشننروعة وظهور مخدرات جديدة .يس اااور الهيئة
القلت إزاد تزاي صاان المخ رات االصااطنا.ية واالتجار بها وتعاديها بصااورة غير مشااروعة ،وال ساايما ال يتاميا والميثامفيتاميا

وشاابا ه القنبيا االصااطنا.ية .وتؤدي مشا لة المخ رات إلى عواقب رطيرة في بل ان المنطقة ما حي

واعما واالقتصاد.

الصا ة وحقول ادنسااان

الصننننين تبدأ في اسننننتخدام تعريف عام لمراقبة شننننبائه القنبين االصننننطناالية .عقب قرار اتخذ في عام  2019بج ولة مي

المواد ذات الصا ا ا ا االة بالفنتانيل باعتبارها فئة شا ا ا ا اااملة ،مما أسا ا ا ا ااهم في انخفاض حاد في تعادي تلك المواد ،ب أت الصا ا ا ا اايا في

عام  2021في مراقبة شبا ه القنبيا االصطنا.ية باستخ ام تعرلف عام لهذه المواد.

تحتل لدان شنرق آسنيا وجنوب شنرقها مرتبة منخفضنة نيما يتصنل توافر المسنكنات األفيونية األكثر شنيوعا .وال تق م بل ان

أررى في المنطقة بيانات كافية عا اساتهالا المؤثرات العقلية .وتشاير الهيئة إلى ع م كفاية ما هو متوفر ما العقاقير المخ رة
والمؤثرات العقلية في الع ي ما بل ان المنطقة ،وتؤك أهمية ضامان توافر المواد الخاضاعة للمراقبة ال ولية والوصاو إليها على

ن و كاا لألغراض الطبية.

ما زال كثير من لدان المنطقة يفتقر إلى يانات تعاطي المخدرات والطلب على العالج .وتشا ا ا ااج الهيئة ال و اععاا ا ا اااد في
المنطقة على إعطاد اعولولة لجم البيانات المتعلقة باتجاهات تعادي المخ رات والطلب على العالج ما أ ل االس ااترش اااد بها
في وضا ا ا الق اررات القا مة على اعدلة في مجا الوقاية والعالج وتشا ا ااج الشا ا ااركاد الثنا ييا والمنظمات ادقليمية وال ولية على

تق يم ال عم لهذه الااية.

تؤكد الهيئة من جديد بأشنننننند ال بارات الممكنة رأيها أن التدا ير المتخذة خارج نطاق القضنننننناء للتصنننننندال للجرائم المتصننننننلة
بالمخدرات هي انتهاك واضنح التفاقيات مراقبة المخدرات ،التي تسنتلزم التصندال للجرائم المتصنلة بالمخدرات من خالل تدا ير
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العدالة الجنائية الرسننننمية ،والتقيد التام بالمعايير المعترف ها دوليا للمحاكمة وفقا لغصننننول القانونية الواجبة .وبالنظر إلى

االتفاقيات والبروتوكوالت ال ولية ذات الص ا االة وق اررات الجمةية العامة والمجلس االقتص ا ااادي واال تماعي وهيئات اعمم المت ة

اعررى بشا ااأن تطبيت عقوبة ادع ام ،تهيب الهيئة مجددا بجميع الدول أن تنظر في إلياء عقوبة اإلعدام نيما يخص الجرائم
المتصلة بالمخدرات ،وأن تخفف أحكام اإلعدام التي صدرت بالفعل.

جنوب آسيا
يسنتمر ضنبط كميات كبيرة من المؤثرات األفيونية الصنيدالنية في المنطقة .ولمثل ال ودييا وش اراد السااعا الذي ي توي عليه

أكثر المواد المابودة شيوعا .ولليهما الترامادو  ،وهو مؤثر أفيوني غير راض للمراقبة ال ولية ،والفنتانيل والميثادون.

يبدو أن االتجاه العالمي لشنن نراء المخدرات عبر اإلنترنت قد انتشننننر في المنطقة .ولسا ا ااتال اعفراد الذيا يزاولون هذا النشا ا اااي

منصات االتجار على الشب ة الخفية ولستخ مون العمالت المشفرة لشراد المخ رات.

ال يبندو أن القيود المتعلقنة بجنائحنة كوفيند 19-قند أدت إلى زينادة مضنننننننننبوطنات الهيروين في المنطقنة .ورال فترة تبااادؤ

كيفات الجمااعات اد رامياة المنظماة اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيااتهاا بتطبيت أسا ا ا ا ا ا ااالياب
االقتصا ا ا ا ا ا اااد العاالمي أثنااد الجاا اةَّ ،

ي ة في االتجاار

بالمخ رات ،كاسا ا ا ااتخ ام حاولات الشا ا ا ا ا والخ مات البرل ية ،وما رال اسا ا ا ااتخ ام الشا ا ا ااب ة الخفية في نقل العا ات بواسا ا ا ااطة

م فوعات العمالت المشفرة.

ما زالت منطقة جنوب آسنيا تسنجل أعلى مسنتويات انتشنار تعاطي األفيونيات في العالم .واساتنادا إلى تق يرات الم تب المعني
بااالمخ ا رات والجرلمااة ،يتعااادى اعفيونيااات  1,1في المااا ااة ما سا ا ا ا ا ا ا ااان المنطقااة الااذيا تتراو أعمااارهم بيا  15و 64عااامااا.

ووفقا دحصاادات عام  ،2019كان هناا  21,7مليون متعاي سانوي للهيرولا واعفيون في آسايا .ولمثل ذلك ما يقارد  70في

الما ة ما متعادي اعفيونيات في العام السابت الذيا بلغ ع دهم  31مليون شخر في مي أن اد العالم.

في بعض لندان المنطقنة ،حنالنت القيود المتعلقنة بجنائحنة كوفيند 19-دون الحصنننننننننول على العالج من تعناطي المخندرات.

وأدت ادغالقات الشا ا اااملة وانع ام إم انية الوصا ا ااو إلى الرعاية الصا ا ا ية إلى صا ا ااعوبة حصا ا ااو اعشا ا ااخاد الذيا يعانون ما
اضطرابات تعادي المخ رات على العالج ،وال سيما اعشخاد الذيا ينتمون إلى فئات م رومة.

التقدم التكنولوجي يساعد في توفير خدمات العالج .ففي الهن  ،تلقى اعدباد ت رلبا عبر ادنترنت على العالج الناهي بأدولة

دورت مواد تعليمياة قاا ماة على ادنترنات بش ا ا ا ا ا ا ااأن اضا ا ا ا ا ا ااط ارباات تعاادي المؤثرات اعفيونياة وأتي ات مجااناا
أفيونياة المفعو  .و ُ
لألرصا ييا الص ييا.

مسنننننننننتوى توافر العقناقير المخندرة والمؤثرات العقلينة لغغراض الطبينة والعلمينة منخفض في المنطقنة .وماا فتئات بلا ان نود

آسا اايا تبلغ عا مع الت اسا ااتهالا منخفاا ااة لهذه المواد .وتؤك الهيئة مج دا أهمية ضا اامان توفر ما ي في ما المواد الخاضا ااعة
للمراقبة ال ولية لألغراض الطبية ،وال سا اايما ما أ ل إدارة اعلم .وتود الهيئة أن تذ لمكر دو نود آسا اايا باا اارورة م البيانات

وادحصاادات عا مع الت انتشاار تعادي المخ رات وتق يم تلك البيانات بصاورة منتظمة ،وكذلك ضارورة توفير ر مات العالج
ما تعادي المخ رات وتيسير ال صو عليها بأسعار معقولة في مي أقاليم بل انها.
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غرب آسيا
أفيانسنتان تحافظ على مركزها باعتبارها البلد الرئيسني في إنتاج األفيون بصنورة غير مشنروعة .تظل أفاانساتان ،بطاقة إنتاج

مم نة لألفيون بلات  6 800دا في عام  ،2021تمثل البل الذي تُنتج فيه أكبر كميات اعفيون بصاورة غير مشاروعة .وعلى
الرغم ما انخفاض المسا اااحة اد مالية لزراعة اعفيون غير المشا ااروعة بنسا اابة  21في الما ة في عام  ،2021زاد إنتاج اعفيون
بنسبة  8في الما ة مقارنة بالعام السابت.

دول وسننط آسننيا ال تزال تواجه زيادة في االتجار بالمخدرات االصننطناالية واسنناءة اسننتعمالها .ال ت از دو وس ااط آس اايا توا ه
ت يات متص االة باالتجار بالمخ رات االص ااطنا.ية وإس ااادة اس ااتعمالها ،بما في ذلك اعمفيتامينات وشا ابا ه القنبيا االص ااطنا.ية

ومختلف المؤثرات النفسا ااانية الج ي ة اعررى .وق لجأ المتجرون إلى ادنترنت ووسا ااا ل التواصا اال اال تماعي لإلعالن عا هذه

المواد وبيعها .ول تمل أن ي ون الس ا ا ا ا ا اابب في تزاي الطلب على المخ رات االص ا ا ا ا ا ااطنا.ية في هذه المنطقة هو انخفاض توافر

القنب واعفيونيات أثناد الجا ة.

أوروبا
وكاالت إنفاذ القانون تف تشننفير أجهزة اتصنناالت مشننفرة وتكشننف معلومات هامة عن أنشننطة الجماعات اإلجرامية .أس اافرت

ع ة عمليات قامت بها وكاالت إنفاذ القانون عا ضابط أ هزة اتصااالت مشافرة تُساتخ م في أنشاطة إ رامية .وتم ا المساؤولون
زود وكاالت إنفاذ القانون بمعلومات قيمة
ما فك تشا اافير اع هزة المشا اافرة والوصا ااو إلى مئات المالييا ما الرسا ااا ل ،وهو ما َّ
عا أنشاطة الجماعات اد رامية .وأدت هذه المعلومات إلى قم أنشاطة إ رامية في أوروبا ومنادت أررى وضابط كميات كبيرة
ما المخ رات والسال ف ال يميا ية وتف يك مختبرات غير مشروعة.

م
يوسنننع نطاق اسننننتعمال القنب لغغراض الطبية والعلمية .قاا ا اات م مة الع
المشننننهد التشننننريعي المتطور ع
اعوروبي في ح م أصا ا ا رته مؤر ار بأن ال انابي يو المسا ا ااتخلر ما نبتة القنب ال ينباي أن يعتبر مخ ار بمو ب اتفاقية سا ا اانة
التابعة لالت اد

 1961أو اتفااقياة سا ا ا ا ا ا اناة  .1971وتع ف عا ة دو باالفعال على تعا يال قوانينهاا لموادمتهاا م ذلاك ال م .واعتما ت عا ة دو

أعا ا اااد في االت اد اعوروبي تش ا ارلعات لتوس ا ااي نطال اس ا ااتعما منتجات القنب لألغراض الطبية .وق ناقش ا اات ع ة بل ان في

المنطقة توسا ا ا ااي نطال اسا ا ا ااتعما القنب ليشا ا ا اامل أغ ارضا ا ا ااا غير دبية ،أو اتخذت رطوات للنظر في ذلك ،بما يخالف االتفاقية
الوحي ة للمخ رات لسا ا ا اانة  .1961وتود الهيئة أن تذ عمكر جميع األطراف في اتفاقية سننننننة  1961بأن الفقرة (ج) من المادة 4
تنص على قصننر إنتاج المخدرات وصنننعها وتصننديرها واسننتيرادها وتوزيعها واالتجار ها واسننتعمالها وحيازتها على األغراض

الطبية والعلمية دون سواها.

كان أثر القيود المتعلقة بجائحة كوفيد 19-نيما يخص العرض والطلب غير المشننروعين على المخدرات في أوروبا محدودا.

وبقيت مس ااتولات ص اان المخ رات االص ااطنا.ية وتوافر ال وكاييا مس ااتقرة على الرغم ما القيود المتعلقة بجا ة كوفي  19-في

أوروبا .ولوحظت أيا ا ااا تايرات في درود التهرلب ،وال س ا اايما الت و ما ال رود البرلة إلى ال رود الب رلة لتهرلب الهيرولا

ما غرد آس ا ا اايا ولتهرلب راتنج القنب ما المارد إلى أوروبا .وعلى الرغم ما انخفاض مس ا ا ااتولات اس ا ا ااتعما معظم المخ رات

رال ت ابير ادغالل الشامل اعولى ،فلن تلك المستولات ارتفعت ثانية بمجرد رف القيود.
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تزايد تعقيد أنماط تعاطي المخدرات في المنطقة بسنبب توافر مخدرات متنوعة وتي ُّسنر الحصنول عليها .وهذه الزلادة في التوافر
يسااتعمل اعشااخاد الذيا يتعادون المخ ارت أكثر ما

والتنوع أدت أيا ااً إلى تشااعب أنماي اسااتعما العقاقير المتع دة ،حي
نوع واحا ما المخا رات في نفس الوقاات أو أنواعااا مختلفااة منهااا واحا اً تلو ا رر .وثمااة اتجاااه ناااشا ا ا ا ا ا اات آرر هو اسا ا ا ا ا ا ااتعمااا
البنزوديازلبينات عغراض غير دبية ،باالقتران أحيانا م المؤثرات اعفيونية أو ال و  ،في أوس ا ا اااي الفئات المعرض ا ا ااة للخطر
الش ي ما اعشخاد الذيا يتعادون المخ رات والسجناد وغيرهم ما الفئات.

أوقيانوسيا
ما زالت الجريمة عبر الوطنية ،بما فيها االتجار بالمخدرات ،تتزايد في جزر المحيط الهادئ .وتس ا ا ا ا ااتخ م الجماعات اد رامية

المنظمة الزوارل الص ا ا ا ااايرة في تهرلب المخ رات ،وال س ا ا ا اايما إلى أس ا ا ا ااتراليا ونيوزللن ا .وأرذت دو الم يط الهاد الجزرلة في
الظهور كنقاي عبور لتهرلب المؤثرات اعفيونية االصطنا.ية إلى أستراليا والواليات المت ة وبعي بل ان أوروبا.

أغلب الدول غير األطراف في اتفاقيات مراقبة المخدرات ما زالت تتركز في أوقيانوسنننننننيا .تق سا ا ا ا ااب ما ال و العشا ا ا ا اار التي

لم تنااام بع إلى اتفاقية ساانة  1961بصااياتها المع لة في أوقيانوساايا .وتق ثماني دو ما أصاال  13دولة لم تنااام بع إلى
اتفاقية سنة  1971في أوقيانوسيا .وتق أرب ما ال و السب غير اعدراا في اتفاقية سنة  1988في أوقيانوسيا.

اعتمدت نيوزيلندا مشننروع قانون تشننريع فحص المخدرات ومواد اإلدمان (رقم  .)2ول ل مشا ااروع القانون م ل تشا ارل مؤقت

اعتُم في كانون اعو /ديس اامبر  2020به ا الس ااما بتش ااايل ر مات ف ر المخ رات ومواد اددمان رال موس اام المهر ان
الصيفي .2021-2020

يوفر رنامج اغريدسا التابع للهيئة التدريب لمنظمة الجمارك في أوقيانوسنننننننيا وأعضنننننننائها في جميع أنحاء منطقة المحيط

الهادئ في إدار اتفال بيا الهيئة ال ولية لمراقبة المخ رات ومنظمة الجمارا في أوقيانوسيا يه ا إلى تسهيل تباد المعلومات
وتطولر معلومات استخبارلة يستن إليها مو فو الجمارا في اتخاذهم اد رادات.

تسجل مسؤولو مراقبة مخ رات ما
َّ
سجلت السلطات الوطنية في أربعة لدان في نمائط التعلم اإللكتروني التي أعدتها الهيئةَّ .
أسا ا ا ا ا ا ااتراليااا ،وباابوا غينيااا الجا يا ة ،وكيرلباااس ،ونيوزللنا ا في نمااا ط التعلم ادل ترونيااة التي تاطي مواضا ا ا ا ا ا ااي العقاااقير المخا رة

والمؤثرات العقلية والسال ف واددار ال ولي لمراقبة المخ رات.

إعادة جدولة مستحضرات محتوية على جرعات منخفضة من الكانا يديول من الجدول  4إلى الجدول  3في أستراليا .سيسمج

هذا التايير للص ا اايادلة ،بموافقة إدارة الس ا اال العال ية ،بص ا اارا ما ال يتجاوز  150ميللياراما في اليوم ما هذه المس ا اات ا ا ارات

لارض استهالا البالايا دون حا ة لوصفة دبية.

تنفذ أسننننتراليا ونيوزيلندا العدد األكبر من عمليات ضننننبط المخدرات في أوقيانوسننننيا .غير أن الماا ا اابودات في دو الم يط

الهاد الجزرلة المجاورة تبيا َّأنها تُستال في تهرلب المخ رات إلى أستراليا ونيوزللن ا.

انتعاش سنوق الميثامفيتامين في أسنتراليا .أشااار ت ليل لمياه الصاارا الص ا ي أ ري في نيسااان/أبرلل  2021وغطى  56في

الما ة ما سا ا ا ان أس ا ااتراليا إلى انتعار الس ا ااول غير المش ا ااروعة للميثامفيتاميا .وأش ا ااار الت ليل أيا ا ااا إلى انخفاض اس ا ااتهالا
الفنتانيل واعوكسي ودون إلى مستولات مت نية غير مسبوقة.
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انخفاض تعاطي الميثامفيتامين في نيوزيلندا .أوضاج رصا مياه الصارا الصا ي الذي غطى نسابة  75في الما ة ما السا ان

أن تعادي الميثامفيتاميا في الرب اعو ما عام  2021ق انخفي بنسا ا اابة  14في الما ة مقارنة بالرب السا ا ااابت له ،وانخفي

أياا بنسبة  30في الما ة مقارنة بالرب اعو ما عام .2020

انخفناض مسنننننننننتوينات توافر العقناقير الخناضننننننن نعنة للمراقبنة الندولينة لغغراض الطبينة والعلمينة في الندول الجزرينة في المحيط

الهادئ .على الرغم ما أن مسااتوى اسااتهالا المؤثرات اعفيونية في أوقيانوساايا ال ي از ما بيا أعلى مسااتولات االسااتهالا في
العالم ،وهو ما ُيعزى في المقام اعو إلى االسااتهالا في أسااتراليا ونيوزللن ا ،تُالح مسااتولات اسااتهالا أقل في ال و الجزرلة
في الم يط الهاد .
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الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
2021

حظر
يجب مراعاة ما يلي:
ال تُنشر هذه الوثيقة أو تُذاع قبل يوم الخميس،
 10آذار/مارس  ،2022الساعة 11/00
(بتوقيت وسط أوروبا)

للعلم فقط — وثيقة غير رسمية

مبادرات الهيئة لدعم الدول األعضاء
رنامج الهيئة العالمي لالعتراض السريع للمواد الخطرة ( رنامج اغريدسا)
يعزز برنامج "غرل س" ،بما يش ا اامل منص ا ااة االتص ا اااالت ا نية آيوني س ،تباد س ا االطات إنفاذ القانون للمعلومات ما أ ل من

وص ا ا ا ااو المواد الخطرة إلى اعسا ا ا ا اوال االس ا ا ا ااتهالكية .وق ازداد بادراد ع د ال واد

التي يجري ادرطار بها عا درلت نظام

آيوني س ،وورد ما رالله أكثر ما  100 000معلومة اسااتخبارلة راااعت للت ليل .ونتيجة لذلك ،تم نت ال و اععااااد ما

إ راد ت يقات وت ليالت أدت ب ورها إلى ضا ا ا ا ا اابط مواد رطرة وإلى عمليات دلقاد ال بي على متجرلا ومالحقات قاا ا ا ا ا ااا ية

وتعطيل لشب ات اتجار دولية.

وليسا ا اار برنامج "غرل س" عق اال تماعات اسا ا ااتنادا إلى المعلومات التي تتا عا درلت منصا ا ااات االتصا ا اااالت وما مصا ا ااادر

أررى .وق أدى ذلك إلى تعزلز الت يقات ،وتوس ااي الق رات العملياتية ،وتيس ااير التعاون ال ولي .وأدى العمل الذي يا ااطل به
برنامج "غرل س" بشاأن الشاراكات بيا القطاعيا العام والخاد إلى اساتبعاد مئات ما با عي المواد الخطرة ما منصاات التجارة

ادل ترونية ،مما قلل ما توافر المواد الخطرة للمستعمليا النها ييا.

وفي عامي  2020و ،2021عق برنامج "غرل س" سا ا ا ااتة ا تماعات عفرقة ربراد معت ممثليا عا ال و اععاا ا ا اااد وشا ا ا ااركاد
بارزلا ما القطاع الخاد في العالم ما قبيل منصا ا ا ا ا ااات التجارة ادل ترونية ،ور مات الم فظة ادل ترونية ،وشا ا ا ا ا ااركات المعايير

المر ةية ال يميا ية ،ووكالد الش ا ،والمشاليا ما القطاع الخاد لخ مات البرل العادي والسرل  ،ور مات التوصيل السرل .

ول عم برنامج "غرل س" ال و اععا اااد في اس ااتجابتها للت او المتزاي للمؤثرات اعفيونية االص ااطنا.ية غير الطبية .وتُس ااتخ م
قا مة المواد المتصالة بالفنتانيل التي تنشارها الهيئة ،والتي تتااما  152مادة ،كأداة عملية لمن تسارلب هذه المواد واالتجار بها
ولتقليل توافرها للمس ا ا ااتعمليا النها ييا الم تمليا .وفي إدار برنامج "غرل س" ،أُع ت ا ن قا مة ثانية تتا ا ا ااما مؤثرات أفيونية

غير متصالة بالفنتانيل ومؤثرات نفساانية

ي ة أررى .وت عو الهيئة مي ال ومات ،وكذلك الشاركاد في الصاناعة ،ما رال

ال ومات ،إلى االمتناع دوعا عا أي عمليات لصان المواد الم ر ة في هاتيا القا متيا أو اساتيرادها أو تصا يرها أو توزلعها

بالنظر إلى أن هذه المواد ليس لها أغراض مشروعة.

وواصل برنامج "غرل س" ،في عام  ،2021تزول المو فيا في مي أن اد العالم بلم انية الوصو إلى أدوات متنوعة ودورات
ت رلبية عبر ادنترنت بشا ااأن مواضا ااي شا ااملت تطولر المعلومات االسا ااتخبارلة ،والتو.ية بالمؤثرات النفسا ااانية الج ي ة ،والط ار ت

ا منة للتعامل م المؤثرات اعفيونية واعت ارضا ا ااها .وشا ا ااارا في تلك الجلسا ا ااات الت رلبية عا ُبع ما مجموعه  750ما مو في
إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية يمثلون  84دولة عاوا ومنظمة دولية.
وفي عااام  ،2021معاات ’عمليااة آفااال ا يا ة‘) 164 (Operation New Horizonsض ا ا ا ا ا ا ااابطااا يمثلون  70دولااة عاا ا ا ا ا ا اوا
وأربعة ش ا ا ا ا ا ااركاد دولييا (المنظمة ال ولية للش ا ا ا ا ا ااردة الجنا ية (ادنتربو ) ،ومنظمة الجمارا في أوقيانوس ا ا ا ا ا اايا ،واالت اد البرل ي

العالمي ،ومنظمة الجمارا العالمية) .و رى ت ي المصااادر الر يسااية ونقاي إعادة التوزل لشا نات الترامادو والتابنتادو التي

ُيتَّجر بها أساااسااا ما رال البرل ال ولي ،ور مات البرل الس ارل ور مات التوصاايل الس ارل  ،والش ا ا الجوي ،ووكالد الش ا ا.
وبواسا ا ا ا ا ا اطااة نظااام آيوني س ،رى تباااد أكثر ما  230بالغااا وضا ا ا ا ا ا اابط  113كيلوغ ارمااا ما الت ارمااادو ( 1,1مليون قرد)

و 194كيلوغراما ما التابنتادو ( 1,7مليون قرد).
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تقرير 2021

حظر
يجب مراعاة ما يلي:
ال تُنشر هذه الوثيقة أو تُذاع قبل يوم الخميس،
 10آذار/مارس  ،2022الساعة 11/00
(بتوقيت وسط أوروبا)

للعلم فقط — وثيقة غير رسمية

مشروع الهيئة للتعلم
في عام  ،2021نظم مشااروع الهيئة للتعلم ثال

حلقات د ارسااية ت رلبية عبر ادنترنت لفا ة  95مسااؤوال ما  21بل ا في أمرل ا

الجنوبية وغرد أفرل يا و نود شرل آسيا والم يط الهاد  .وكانت غالبية المشاركيا ( 68في الما ة) في هذه ال ورات الت رلبية

ما النساد.

وأع مشا ا ا ا ا ااروع الهيئة للتعلم نميطة إل ترونية رابعة عا إدار المراقبة ال ولية للمخ رات أتي ت باللاتيا ادن ليزلة وادسا ا ا ا ا اابانية.
ولم ا للس االطات الودنية المختص ااة ال ص ااو على هذه النما ط ادل ترونية مجانا بطلبها على عنوان البرل ادل تروني التالي:

.incb.learning@un.org
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الهيئ ُة ال ولية لمراقبة المخ مل رات (الهيئة) هي الهيئ ُة الرقابية المستقلَّة التي تُعنى برص تنفيذ المعاه ات ال ولية لمراقبة المخ مل رات .وق أُنشئت الهيئ ُة في عام 1968
بمقتاى االتفاقية الوحي ة للمخ مل رات لسنة  .1961وق كانت هناا َّ
منظمات سالفة لها أُنشئت بمو ب المعاه ات السابقة لمراقبة المخ مل رات ولر تارلخها إلى
عه عصبة اعمم.
م
م
لر
وتنشر الهيئ ُة ،استناداً إلى أنشطتها ،تقرل اًر سنولا ت يله ،عا درلت لجنة المخ ل رات ،إلى المجلس االقتصادي واال تماعي التاب لألمم المت ة .ولق ل م التقر ُ
دراس ًة استقصا ي ًة شامل ًة عا حالة مراقبة المخ مل رات في مختلف أن اد العالم .وت او الهيئةُ ،بوصفها هيئ ًة م اي ًة ،ت ي َ االتجاهات الخطيرة والتنبؤ بها ،وتقتر
الت ابير التي يلزم ماتلخاذها بشأنها.
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