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 مقدمة -أوال 
ادة        - 1 ام الم ضطلع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بإدارة       في االتفاقية الوحيدة، ت     13عمال بأحك

تعلقة بالمخدرات         يانات اإلحصائية الم ويتوقع من جميع الدول، سواء آانت أطرافا أم لم تكن          . نظام الب
تعاون في إطار النظام الدولي لمراقبة المخدرات، الذي يشمل تقديم                     يمها، أن ت ك أقال ية وآذل في االتفاق

 .لهيئةالبيانات اإلحصائية إلى ا

ادة   - 2 نص الم يانات          20وت ا الب دَّم بهم ن تق كل اللذي ريقة والش ى الط يدة عل ية الوح ي االتفاق  ف
ئة  ى الهي ائية إل درات،    . اإلحص ادرات المخ ن واردات وص ات ع ائية معلوم يانات اإلحص مل الب وتش

تاجها وصنعها واستعمالها واستهالآها ومخزوناتها ومضبوطاتها              ك معلومات عن إن فحص وت. وآذل
ية                         ام االتفاق د امتثلت ألحك بلدان ق ا إذا آانت ال د م يانات اإلحصائية بهدف تحدي ئة الب وقد يتطلب  . الهي

ية استكمال أو توضيح المعلومات الواردة في البيانات                      األمر معلومات إضافية حسب الضرورة، بغ
 .اإلحصائية

زوِّد البيانات اإلحصائية ربع السنوية الهيئة بمعلومات ع         - 3 وهذه . ن التجارة الدولية للمخدرات   وت
 :المعلومات تمكِّن الهيئة من القيام بما يلي

ان أي مخدِّر مستوَرد هو أحد المخدرات الذي قدمت الدولة المستوِردة بشأنه         • ا إذا آ مراجعة م
  استيراد المخدر المعني؛يحق لهتقديرات أقرتها الهيئة، أي ما إذا آان البلد 

ا إذا آان   • راجعة م ي        م تة ف دود المثَب ار الح ي إط ل ف توَردة تدخ دَّرة والمس يات المص ت الكم
 التقديرات، بغية تجنب أي إفراط في اإلمداد لدى البلد المستورد؛

د جرى         • يات المصدَّرة ق ا إذا آانت الكم تها  مراجعة م م يكن      استالمها بكّلي د المقصد ول  في بل
 .هناك أي تسريب إلى قنوات غير مشروعة

زوِّ  - 4 يانات اإلحصائية السنوية الهيئة بمعلومات عن إنتاج المخدرات وصنعها واستعمالها      وت د الب
 :وبفضل هذه المعلومات يتسنى للهيئة القيام بما يلي. واستهالآها ومخزوناتها ومضبوطاتها

لة        • تقديرات ذات الص دود ال ي ح ية ف د باق ل بل ي آ درات ف رآة المخ ت ح ا إذا آان راجعة م م
 جرى التقيد به؛) 21المادة (ا إذا آان حد الصنع واالستيراد وبصفة خاصة م

آشف االختالالت في تلك الحرآة التي يمكن أن تشير إلى أوجه قصور في نظام المراقبة لدى              •
 .أي بلد أو عمليات تسريب محتملة من القنوات المشروعة إلى القنوات غير المشروعة

واردة م - 5 ات اإلحصائية ال درج المعلوم ياناتوت اعدة للب ي ق بلدان ف ذه . ن ال يل ه ن تحل د يبي وق
 .المعلومات وجود اتجاهات في التجارة الدولية والحرآة المحلية للمخدرات

والقصد من هذا الجزء في مادة التدريب هو توفير إرشادات للمسؤولين عن مراقبة المخدرات                - 6
المخدرات     تعلقة ب ائية الم يانات اإلحص داد الب ية إع أن آيف يدة   بش ية الوح ام االتفاق ى أحك تنادا إل . ، اس
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ذا الجزء أيضا الكيفية التي تحلِّل بها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تلك اإلحصاءات وما              ح ه ويوضِّ
 .هي اإلجراءات المتخذة استنادا إلى هذا التحليل
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 معلومات عامة من أجل إعداد البيانات اإلحصائية -ثانيا 
 ار العامـــة الرئيسـيةتفهُّــم األفكــ - 1

 

يدة مصطلح          - 7 ية الوح تاج “تستخدم االتفاق ندما يشير إلى فصل األفيون وأوراق          ” اإلن فحسب ع
تم منها الحصول على هذه المواد                     باتات التي ي نج القنَّب من الن ا والقنَّب وراتي وال ينبغي الخلط   . الكوآ

 .ي توضيحه في الفقرة التالية، الذي يجر”الصنع“بين اإلنتاج و 

 

يدة مصطلح          - 8 ية الوح تاج، التي يتم الحصول            ” الصنع “ُتعرِّف االتفاق ية، غير اإلن ه أي عمل بأن
درات أخرى   ى مخ ل المخدرات إل ية وتحوي درات، وتشمل التنق ى المخ ا عل ى (به رجوع إل رجى ال ي

رع 1الجزء  رابع، الف ادة ا2، الفصل ال ن م ات عن   م ن المعلوم زيد م ى م ذه لالطالع عل لتدريب ه
نع   ية الص ى عمل ية عل ه ). الضوابط الوطن يد أن ائية ب يانات اإلحص راض الب ئة  ألغ ى الهي ة إل  المقدم

اعدي المصّنع    ار الق يات العق ن آم يغ إال ع ي التبل درات، ال ينبغ بة المخ ية لمراق ب . الدول ية تجنُّ وبغ
الغ         يات المستحضرات واألمالح واإليسومرات واإلسترات          الحساب المزدوج، ال ينبغي اإلب  عن آم

يرات ألي مخدر مصنوع من نفس المخدر  يات المخدرات . واإليت الغ عن آم ثل ال ينبغي اإلب وبالم
 .المتحصل عليها بالتنقية

ل           - 9 ى الحكومات ب ن عل  أن ُتبلِّغ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بكميات ال يجب عليها  وال يتعيَّ
رات  ا نع المستحض تعملة لص درات المس ذه   لمخ ث، ألن ه دول الثال ي الج ة ف ت مدرج ي ليس الت

مع استثناءات يشار  (المستحضرات تخضع لنفس التدابير الرقابية مثل المخدرات التي تحتوي عليها
رة        يها في الفق لحرآة وبالتالي فإن ما تقوم به الهيئة من رصد ا        ).  في االتفاقية الوحيدة   2 من المادة     3إل

المشروعة للمخدرات المحتواة في هذه المستحضرات تظل قائمة لحين استهالآها ويجب تقديم تقارير              
 .محدَّدة عنها إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

حوبة   - 10 ير المص ب غ ل أوراق القنَّ يون، أو فص خاش األف ن خش خاش م ش الخش ل ق إن فص
راف َبر    بأط ب ال ُيعَت تة القنَّ ن نب ثمرة م رة أو الم تاجًا“ها المزه نعًا“وال ” إن ش واألوراق ” ص ألن الق

ثابة          َبر بم ي ال ُيعَت يدة وبالتال ية الوح ي االتفاق ي ف دول الثان دول األول أو الج ي الج ة ف ت مدرَج ليس
تم تس. مخدرات د ي ية وق ام أفيون ادة خ ك حيث أن قش الخشخاش يلعب دورا آم ع ذل ريبه أيضا، وم

ى زراعة خشخاش األفيون ألغراض غير إنتاج األفيون، ومن                  بة عل ير المراق اذ بعض تداب يلزم اتخ ف
ادة              م يوجد نص بخصوصه في الم  على  25إضافة إلى ذلك، تنص المادة      .  في االتفاقية الوحيدة    25ث

 .مستوى الدوليمراقبة قش الخشخاش المستخَدم لصنع المخدرات وآذلك مراقبة االتجار فيه على ال
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تعلق بصنع المستحضرات، ال يتطلب األمر من الحكومات سوى إبالغ الهيئة الدولية                       - 11 يما ي ف
ية المخدرات          بة المخدرات بكم . المدرجة في الجدول الثالث    المستحضرات    لصنع  المستعملة لمراق

ذا ألن المستحضرات المدَرجة في الجدو           ير رقابية، من بينها مراقبة               وه اة من عدة تداب ل الثالث معف
يات المصّنعة واستهالآها            الغ بشأن الكم ية، واإلب تجارة الدول فإذا ارتأت حكومة من الحكومات أنه      . ال

أن       ائية بش ات إحص بلِّغ معلوم راض أن ت ن األغ يرها م ية أو غ بة الوطن راض المراق يد ألغ ن المف م
ذه المعلومات في صفحة الغالف                المستحضرات المدرجة في الج        ثل ه ث، ينبغي أن تحدِّد م دول الثال

 ). الواردتين أدناه55 و 30أنظر الفقرتين (في االستمارات ربع السنوية والسنوية المرَسلة إلى الهيئة 

ية، يتعذر                        - 12 ير الرقاب واردة في الجدول الثالث من بعض التداب اء المستحضرات ال وبسبب إعف
وبالتالي، فإن ما تقوم به الهيئة الدولية لمراقبة        . لمستحضرات على المستوى الدولي   رصد حرآة هذه ا    

المخدرات من رصد الحرآة المشروعة للمخدرات المحتواة في المستحضرات المدرجة في الجدول                 
ذه المستحضرات                  تعمالها لصنع ه ا ينتهي في لحظة اس تم إبالغ الهيئة         . الثالث إنم ية أن ي ومن األهم

 .المخدرات المستخَدمة لهذا الغرضبكميات 

ن        - 13 رد في الفقرتي  في مادة التدريب هذه معلومات أخرى بشأن تطبيق    2 من الجزء    11 و   10وت
 .نظام التقديرات على المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث

زء   - 14 ي الج رد ف تخدام   2ي يح الس ذه توض ب ه ادة التدري ن م راض   م طلحين ألغ ن المص  هذي
يدة ية الوح ن فاالستهالك. االتفاق ي الفقرتي رد شرحه ف ن أن المخزون 2 من الجزء 4 و 3 ي ي حي ، ف

 .2 من الجزء 68 وفي الفقرة 15 إلى 12والمخزون الخاص يرد شرحهما في الفقرات 

تيراد، بم  - 15 يري التصدير واالس د بتعب ن  ُيقَص م م ا ُيفَه ة وآم ن دالل نهما م ل م يه آ نطوي عل ا ي
يدة،      ية الوح ادي   االتفاق تقال الم ى آخر في الدولة                 االن يم إل ى أخرى، أو من إقل ة إل  للمخدرات من دول

 .ذاتها

يه، يعَتَبر أي مخدر         - 16 ناًء عل .  البلد الذي يعِلن أنه قد صدره    غادر فعالً  عندما يكون قد     قد ُصدِّر وب
دار إذن ب ادرات     فإص اءات الص ي إحص درات ف يا إلدراج مخ َبر آاف دير ال يعَت طلح . التص ومص

ناء حر أو منطقة حرة إلى جهة                         ”التصدير “  يشمل أيضا إرسال بضائع من مستودع جمرآي أو مي
ثابة  ية بم ارك المحل ح الجم برها لوائ ذه ال تعت و آانت حرآة المرور ه مقصودة في الخارج، حتى ل

نى الفني لل      وال ينبغي أن تعَتَبر بمثابة صادرات البضائع التي تمر من البلد ذاته           . مصطَلحتصدير بالمع
 .إلى مستودع جمرآي أو ميناء حر أو منطقة حرة تقع في ذلك البلد
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د استورد   وال ينبغي إعالن أن أي مخدر           - 17 ندما     ق ه قد            يصل فعال    إال ع ن أن ذي يعل بلد ال ى ال  إل
.  ليست آافية لجعل المخدرات تدَرج في إحصاءات الوارداتومجرد إصدار شهادة استيراد    . استورده 

 يشمل أيضا دخول بضائع ناشئة في الخارج إلى مستودع جمرآي أو ميناء                   ”االستيراد “ومصطلح   
وال ينبغي أن تعتبر بمثابة واردات تلك البضائع التي تمر من مستودع جمرآي أو      . حر أو منطقة حرة    

 .البلدميناء حر أو منطقة حرة إلى داخل 

ة    - 18 الية في حال دت إرس ر وإذا وِج إذن تصدير صحيح، ال    مرور عاب د آخر ومشفوعة ب ى بل  إل
ينبغي اعتبارها مستوردة أو مصدرة من بلد المرور العابر حتى لو ُوِضَعت بشكل مؤقت في مستودع                 

رة أخرى   حنها م تظارا لش بلد ان ك ال ي ذل رة ف نطقة ح ناء حر أو م ي أو مي ه إذ. جمرآ يد أن ت ب ا دخل
الية مخدرات بشكل مؤقت في مستودع جمرآي أو ميناء حر أو منطقة حرة دون معرفة وجهتها                     إرس
ع المستودع الجمرآي أو                        بلد حيث يق ى ال تيرادا إل الية اس بار اإلرس ن اعت ية وقت اإلرسال، يتعيَّ النهائ

نطقة الحرة         ناء الحر أو الم ة         . المي تجارية الجاري ة ال بار المعامل ن اعت  مع بلد ثالث بمثابة معاملة      ويتعيَّ
 .االستيراد/تجارية جديدة للتصدير

 C و Aآيفية تبيان الكميات على االستمارتين  - 2
يات المخدرات من حيث             - 19 ير عن آم ويمكن االطالع  . محتوى العقار الالمائي النقي   ينبغي التعب

تعلقة بمحتوى                  4في الجزء      تحويل الم ى عوامل ال ة الصفراء عل ي النقي في       من القائم ار الالمائ العق
يدة   ية الوح ي االتفاق ي ف ن األول والثان ي الجدولي ة ف ير المدِرج ية  . العقاق ثلة لكيف ى األم ولالطالع عل

 من مادة التدريب هذه، التي    2 من الجزء    47إجراء الحسابات ذات الصلة، يرجى الرجوع إلى الفقرة           
تقديرات    ام ال ى نظ ير إل ي إدراج وزن الت. تش ات  وال ينبغ يف والحاوي ية   (غل حن واألوع اص الش أقف

 ).المعدنية والمظاريف والزجاجات واألنابيب واألمبوالت، إلى آخره

ورة في االستمارة             - 20 يات المذآ يان الكم ، باستثناء الحاالت الموضحة C واالستثمارة   Aوينبغي تب
رامات دون وضع آسور عشرية أو ف                 يلوغرامات والغ ية، بالك رات التال واصل، وينبغي حذف   في الفق

رامات ور الغ كل    . آس ي ش د ف ن واح ن ط ير ع ي التعب ثال، ينبغ بيل الم ى س يلوغرام، 1 000وعل  آ
 . غرامات010 غرامات بشكل 10والتعبير عن 

ره    - 21 يل ونظائ ثل الفنتان دا، م يقة ج يات دق ادة بكم ا ع تعامل معه تم ال ي ي درات الت ا المخ أم
را  رها بالغ ي ذآ يد، فينبغ يغراماتوالبيريترام يغرامات . مات والمّل ور المل ذف آس ي ح دى . وينبغ ول

تعامل مع الكميات الدقيقة جدا من مخدرات أخرى، مثل الكواشف يوصى بأن يتم اإلبالغ عنها على                   ال
ند            تمارتين، تحت ب ا القنَّب وورقة الكوآا وقش الخشخاش، التي         . ”مالحظات “صفحة غالف االس أم

 .ار بها بكميات آبيرة فينبغي اإلبالغ عنها بالكيلوغرامات فقطيتم إنتاجها واستعمالها واالتج

رها بالوزن اإلجمالي                     - 22 ز قش الخشخاش فينبغي ذآ واع مرآَّ ية لمختلف أن يات اإلجمال ا الكم أم
رامات( يلوغرامات وغ ية    )آ يات التقريب ب الكم يلوغرامات فحس ر بالك ي أن تذآ ن ينبغ ي حي ، ف

 .في آل نوع من مرآَّز قش الخشخاشللقلوانيات الالمائية المحتواة 
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نحو الموضح من قبل فيما يتعلق بنظام التقديرات              - 23 ى ال ، قد  )2 من الجزء    47أنظر الفقرة   (وعل
وزن الحقيقي لألفيون                        د ال ى تحدي ر عل رطوبة التي تؤث تلفة من ال تويات مخ ى مس يون عل يحتوي األف

ن اإلبالغ عنه      ذي يتعيَّ رات قابلة للمقارنة، تطلب الهيئة أن ُيحَسب وزن        ولجعل اإلحصاءات والتقدي  . ال
 . في المائة10األفيون بحسب محتواه من الرطوبة بنسبة 

 :مالحظة هامة

بالنسبة لمستحضرات المخدرات في شكل أمبوالت أو أشكال أخرى للجرعات التي قد يتجاوز حجمها              
بَ    ي أن ُي ى غالف المستحضر، ينبغ ن عل مي المبيَّ م االس ي الحج م  الحقيق ئة فحسب الحج ى الهي لَّغ إل

 . للمستحضراتاالسمي

 

 

 

 

 

 :A  مبــــــادئ توجيهـــية إلعــداد االستمــــارة -ثالثــــا 
 إحصاءات ربع سنوية لواردات وصادرات المخدرات

 

 تقديم إحصاءات ربع سنوية - 1
تيراد وتصدي  - 24 نوية عن اس ع الس ئة اإلحصاءات رب ى الهي ّدم إل ر المخدرات وقش ينبغي أن تق

تمارة    ى االس خاش عل ن وال       . Aالخش ت ممك رع وق ئة بأس ى الهي اءات إل ذه اإلحص م ه ي تقدي وينبغ
د نهاية ربع السنة الذي تتعلق به اإلحصاءات                       دًا بع أي حال من األحوال شهرا واح تجاوز ب وتعَتَبر . ي

 : أثناء السنة آما يليAالمواعيد النهائية لتقديم االستمارة 

 الفترة التي تشملها اإلحصاءات نهائي للتقديمالموعد ال

 

 أبريل من السنة نفسها/ نيسان30

 يوليه من السنة نفسها/ تموز31

رين األول31 نة / تش ن الس توبر م أآ
 نفسها

ربع األول     ي(ال انون الثان باط/آ ناير، ش براير، /ي ف
 )مارس/آذار

 )يونيه/مايو، حزيران/أبريل، أيار/نيسان(الربع الثاني    

 )سبتمبر/أغسطس، أيلول/يوليه، آب/تموز(الربع الثالث  
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ي 31 انون الثان نة   / آ ن الس ناير م ي
 التالية

 نوفمبر،/أآتوبر، تشرين الثاني/تشرين األول(الربع الرابع  

 )ديسمبر/              آانون األول

بالغة   ومن    - 25 ية ال ذه المواعيد النهائية      األهم راعاة ه لتوقيت سوف تمكِّن   فالمعلومات المناسبة ا  .  م
اذ أي إجراء  تلزم األمر اتخ تجابة بسرعة إذا اس ئة من االس اه(الهي ا ) أنظر الفصل الخامس، أدن وفق

 .لسلطة الهيئة بموجب االتفاقية

رى،     - 26 ية أخ ن ناح ي وم تمارة   ال ينبغ ال االس يه       A إرس ير إل ي تش نة الت ع الس ة رب بل نهاي  ق
د ال ت           د ال تعكس بدقة حالة الواردات والصادرات             االستمارة، حيث أن اإلحصاءات ق تملة وق كون مك

 .أثناء ربع السنة هذا

تمارة              - 27 م االس يع الحاالت ينبغي تقدي ع سنة          Aوفي جم م يستورد البلد أو        حتى  عن آل رب و ل  ل
 التي تذآر عدم تحرُّك المخدرات هي وحدها     Aواالستمارة  . يصدِّر أي مخدر أثناء ربع السنة المذآور       

 .تشكِّل إعالنًا قاطعا بأنه لم يحدث استيراد وال تصديرالتي 

 Aتعليمات من أجل استيفاء االستمارة  - 2
تمارة من صفحة غالف، وصفحة بها تعليمات عامة، ومن جزأين              - 28 تكون االس الجزء األول  “: ت

 .” الصادرات–الجزء الثاني “و”  الواردات–

 صفحة الغالف: 1الصفحة 

 :ف، يجب تقديم التفاصيل التاليةعلى صفحة الغال - 29

  مقدِّم اإلحصاءات؛البلد أو اإلقليماسم  •

  الذي جرى فيه استيفاء االستمارة؛التاريخ •

تص اإلدارة أو  • ب المخ ع      المكت ة، م اءات المقدَّم نه اإلحص درت م ذي ص اتم ال اص الخ  الخ
 توافر ذلك؛ باإلدارة أو المكتب، إذا 

 ؛توقيعها/وتوقيعهلقبها أو وظيفتها /أو وظيفته ولقبه، الموظف المسؤولاسم  •

 . اللتين تتعلق بهما اإلحصاءاتربع السنة والسنة •

ند    - 30 وارد تحت ب يض ال راغ األب مل الف ي أن يش ات“وينبغ ة  ”مالحظ ات الالزم يع المعلوم  جم
ى االستمارة                 واردة عل يانات اإلحصائية ال  يذآر بلد  قد: وعلى سبيل المثال  . Aلتوضيح أو استكمال الب

بلد ما أن                          ية من مخدر مستورد؛ ويمكن ل ناء السنة نفسها تصدير آم يد أث بلدان اعتزامه أن يع من ال
يات المخدرات المذآورة في االستمارة                  ا إذا آانت آم  تشمل مستحضرات مدرجة في     Aيحدد أيضا م

رة (الجدول الثالث  ات عن نفس شكل الج) ، أعاله11أنظر الفق دِّم معلوم راص، (رعات أو أن يق أق
 .للمستحضرات الصيدالنية المذآورة) أمبوالت، مسحوق، إلى آخره
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 . المستوفاة إلى العنوان المبيَّن في أسفل صفحة الغالفAوينبغي أن ُترَسل االستمارة  - 31

 تعليمات: 2الصفحة 

تمارة  - 32 لء االس يمات الخاصة بم ة التعل رأ بدق يها آAينبغي أن ُتق رجوع إل د ، وينبغي ال ا وج لم
 .بعض الشك إزاء آيفية استيفاء االستمارة

  الواردات–الجزء األول : 8 إلى الصفحة 3الصفحة 

ذا الجزء من االستمارة          - 33 الواردات يذآر       Aه  مخدرا باإلضافة إلى قش الخشخاش   25 المعني ب
ن     ( ن والغني بالتيبايي ا المورفي      ) الغني بالمورفي توافر به ي ي ن والتيبايين ومرآزات قش الخشخاش الت

 .واألوريبافين في شكل قلوانيات أساسية

دا المخدرات المذآورة أعاله، ينبغي ذآر أي مخدر مستورد في األعمدة                 - 34 يما ع  و  24 و   23وف
 .ويمكن إضافة صفحات تكميلية إذا دعت الضرورة. 30

د                 - 35 ندما يكون ق ه مستوَرد إال ع ن أي مخدر بأن  أو اإلقليم المستوِرد  إلى البلدوصل فعالوال ُيعَل
ادي( تقال م اءات    ). ان ي إحص درات ف يا إلدراج المخ تيراد آاف هادة اس رد اإلصدار لش َبر مج وال ُيعَت

واردات  ويشكِّل دخول المخدرات إلى مستودع جمرآي أو ميناء حر أو منطقة حرة أيضا نوعا من          . ال
 ). أعاله18 و 17رتين أنظر الفق (مرور عابراالستيراد ما لم تكن اإلرسالية في حالة 
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 :مالحظة هامة
رار  يع قش الخشخاشينبغي اإلق را ألن قش الخشخاش   بجم ية، نظ تجارة الدول ن خالل ال تقل م المن

يون      خاش األف زاء خش يع أج ى جم توي عل بذور (يح تثناء ال اد  )باس د الحص رد  (، بع ر مس أنظ
ذا يعني أن قش الخشخاش المعد الستخالص القلوانيا     ). المصطلحات  ت ينبغي ذآره وآذلك رؤوس وه

ا الزخرفة فحسب           د به تم استيراد أو تصدير فئتي الخشخاش معا، من   . الخشخاش التي ُيقَص ندما ي وع
 .”مالحظات“المفيد التمييز بينهما على صفحة الغالف تحت بند 

 
ير   تمارتين، يش ي االس خاش وف ش الخش ش     )م( ق واع ق تلف أن ن مخ تج م خاش المن ش الخش ى ق  إل

خاش ال ير   الخش ن يش ي حي ن، ف ي بالمورفي خاشغن ن   )ت( قش الخش تج م خاش المن ش الخش ى ق  إل
ن  ي بمستحضر التيبايي خاش الغن واع قش الخش تلف أن ر قش الخشخاش المخصص  . مخ ي ذآ وينبغ

 ).م(ألعمال الزخرفة بوصفه قش الخشخاش 

 

 ” مجموع الواردات–أوال “البند المعنون 
دَرج في العمود المناسب مجموع      - 36 وهذا المجموع هو حاصل   .  الكمية المستوَردة من آل مخدر     ُي

 .جمع الكميات المعَلنة في البند ثانيا

 ”)البلدان: ( مستوَرد من–ثانيا “البند المعنون 
توَرد   - 37 دِّر المس أ المخ بلد منش ى ال ود إل ذا العم ي ه ارة ف رجى اإلش ذي أصدر إذن (ي بلد ال أي ال

وفي حالة عدم صدور إذن تصدير، يعَتَبر       ).  من االتفاقية الوحيدة   31التصدير لكل مخدر، وفقا للمادة        
 .بلد منشأ المخدر هو البلد الذي ُأرسل منه المخدر فعال إلى البلد المستوِرد

درج في العمود المختص مجموع آمية آل                   - 38 د المنشأ، ي ثل بل ى نفس السطر م ى اليسار عل وإل
 .سنة المذآورمخدر مستوَرد من ذلك البلد أثناء ربع ال

م      - 39 ام مستقلة  ينبغي تقدي وعندما تكون  .  مستوَرد لكل مخدر  من بلدان المنشأ و    لكل بلد  بالنسبة   أرق
نة نفسه، ينبغي إضافة                                  ع الس ناء رب بلد أث د استوِرَدت من نفس ال ثر من شحنة من نفس المخدر ق أآ

 .آميات تلك الشحنات وينبغي أن يظهر حاصل الجمع في العمود المختص

ولمواجهة ) عادًة للقوات المسلحة  (وينبغي ذآر واردات المخدرات ألغراض حكومية خاصة             - 40
 ).عادًة حاالت طوارئ على نطاق واسع(ظروف استثنائية 
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 :مالحظة هامة
فحة  زء أوًال : 8الص واردات –الج ش    ( ال ز ق توِرَدة لـُمرآَّ بلدان المس بة لل بالنس
 )الخشخاش

 
تمارة  ذا الجزء من االس نة  ُأAه ي س ل ف تاج وصنع 2002دِخ ي إن يرة ف تطورات األخ  آي يعكس ال

 .بعض المواد الخام األفيونية وللسماح بإجراء تحليل أشمل للعرض والطلب على المواد األفيونية

 
ة بشأن آيفية استكمال الصفحات               ية العام بادئ التوجيه  مع  8 أيضا على الصفحة     7 إلى   3وتنطبق الم

 :المواصفات التالية

 
ى المورفين باعتباره القلواني األساسي يشار إليه بوصفه                  مر ز قش الخشخاش المحتوي عل ، أما  )م(آَّ

يه بوصفه     ار إل ي األساسي فيش ن بوصفه القلوان ى التيبايي توي عل خاش المح ز قش الخش ). ت(مرآَّ
 ).و(فه ومرآِّز قش الخشخاش المحتوي على األوريبافين باعتباره القلواني األساسي فيشار إليه بوص

 

.  إلى محتوى القلواني الالمائي للمورفين في آمية معيَّنة من مرآَّز قش الخشخاش            AMAويشير الرمز     
ثل يشير الرمز        ى المحتوى القلواني للكوديين الالمائي، ويشير الرمز           ACAوبالم  إلى المحتوى   ATA إل

 . لألوريبافين الالمائي إلى المحتوى القلوانيAOAالقلواني للتيبايين الالمائي، ويشير الرمز 

 

خاش    ش الخش ز ق ية مرآَّ ن الرأس ت العناوي خاش  ) م(وتح ش الخش ز ق ش ) ت(ومرآَّ ز ق ومرآَّ
وإلى اليسار من آل آمية  . ، ينبغي ذآر الوزن اإلجمالي لمرآَّز قش الخشخاش لكل منه         )و(الخشخاش   

ن الرأسية المحتوى القلواني للكوديين ال                  يات وتحت العناوي ذه الكم ، أو المحتوى   )ACA(المائي  من ه
ي   ن الالمائ ي  )AMA(القلواني للمورفي ن الالمائ أو المحتوى ) AOA(، أو المحتوى القلواني لألوريبافي
ن الالمائي       ، ينبغي ذآر الكميات التقريبية للقلواني الالمائي المعني الذي تحتويه          )ATA(القلواني للتيبايي

 .آل شحنة من شحنات مرآَّز قش الخشخاش

 

  الصادرات–الجزء ثانيا : 13 إلى 9لصفحات ا
ثل الجزء أوال                - 41 واع قش الخشخاش م ى نفس المخدرات وأن يا إل وينبغي ذآر . يشير الجزء ثان

دة  ي األعم درات ف ة مخ ادرات أي ت . 30 و 24 و 23ص ية إذا دع فحات تكميل افة ص ن إض ويمك
 .الضرورة
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دِّر فحسب                - 42 د ُص ه ق .  إقليم البلد المصدِّر   غادر فعال عندما يكون قد    وينبغي إعالن أي مخدر بأن
ادرات     اءات الص ي إحص درات ف يا إلدراج المخ بر آاف دير ال يعت دار إذن تص رد إص ال . ومج وإرس

د آخر من مستودع جمرآي أو ميناء حر أو منطقة حرة يشكِّل أيضا مادة تصدير، ما                      ى بل مخدرات إل
 ). أعاله18لفقرة أنظر ا (مرور عابرلم تكن اإلرسالية في حالة 

 ” مجموع الصادرات–أوال “البند المعنون 
ية المصدَّرة لكل مخدر                  - 43 ود المناسب مجموع الكم دَرج في العم ذا المجموع هو حاصل      . ُي وه

 .جمع الكميات المعلنة في البند ثانيا

 
 ”)البلدان: ( مصدَّر إلى–ثانيا “البند المعنون 

ود   - 44 ذا العم ي ه ن ف رجى أن ُيبيَّ دَّر  ي در المص د للمخ د المقص هادة  ( بل ذي أصدر ش بلد ال أي ال
 ). في االتفاقية الوحيدة31االستيراد لكل مخدر، وفقا للمادة 

درج في العمود المختص مجموع آمية                        - 45 د المقصد، ُي ثل بل ى نفس السطر م ى اليسار، وعل وإل
 .آل مخدر ُصدِّر إلى ذلك البلد أثناء ربع السنة المذآور

م     ين - 46 ام مستقلة لكل بلد من بلدان المقصد       بغي تقدي وعندما تكون .  جرى تصديره ولكل مخدر  أرق
ثر من شحنة من نفس المخدر قد ُصدَِّرت إلى نفس البلد أثناء ربع السنة نفسه، ينبغي إضافة آميات                     أآ

 .تلك الشحنات وينبغي أن يظهر حاصل الجمع في العمود المختص

 
 )بالنسبة للبلدان التي تصدِّر مرآَّز قش الخشخاش(الصادرات  –الجزء ثانيا : 14الصفحة 

، 14 أيضا على الصفحة     13 إلى   9تنطبق المبادئ التوجيهية العامة عن آيفية ملء الصفحات           - 47
 ). أعاله40أنظر المالحظة الواردة بعد الفقرة  (8بإضافة المواصفات فيما يتعلق بالصفحة 

 
 Aتمارة أمثلة عملية الستيفاء االس - 3

رات     - 48 درات، والمستحض ادرات المخ ن واردات وص الغ ع ية اإلب ن آيف ثلة ع ي أم يما يل ف
 .المدرجة في الجدول الثالث وقش الخشخاش

نة            )أ( ربع الثاني من الس ناء ال بلد ألف من      2005أث  آيلوغراما من قاعدة    20 البلد باء    ، يستورد ال
ن، بقصد صنع مستحضرات مدرجة في الجدول الثالث               وهو يستورد أيضا من البلد     . الكوديي

 . آيلوغراما من آبريتات الكوديين20جيم 
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ربع الثالث للسنة          )ب( يم              2005وفي ال بلد ج بلد ألف من ال يلوغراما من شراب      30، يستورد ال  آ
 .في المائة من قاعدة الكوديين 2السعال يحتوي على نسبة 

ربع الرابع للسنة نفسها ُيصدِّر البلد ألف إلى البلد دال               )ج(  آيلوغرامات من مستحضرات    10في ال
 . آيلوغرامات من آبريتات الكوديين10الجدول الثالث تحتوي على الكوديين و 

ية      )د( نة التال ن الس ربع األول م ي ال ل ف حنة   ) 2006(وتص بلد دال ش ى ال رات  إل ن مستحض م
 .الجدول الثالث المحتوية على آوديين وآبريتات الكوديين

 ).أنظر القائمة الصفراء( في المائة 86يبلغ عامل التحويل الخاص بكبريتات الكوديين نسبة  )هـ(

 :وبناًء عليه

تمارة   )و( م االس ند تقدي نة   Aع ن س ي م ربع الثان ن ال ود   2005 ع ف تحت العم بلد أل ر ال  3، يذآ
نالكود( زء أوال ) يي ي الج واردات(ف تيراد ) ال اء  20اس بلد ب ن ال ن م ن الكوديي يلوغراما م .  آ

تيراد  ا اس ر أيض يم 17.2ويذآ بلد ج ن ال ن م ن الكوديي يلوغراما م ن 20( آ يلوغراما م  آ
ن  تات الكوديي ة86× آبري ي المائ ك  ).  ف ع تل وع حاصل جم بلد ألف مجم دِرج ال ويجب أن ُي

 ).الكوديين (3تحت العمود ) مجموع الواردات( في الصف أوال ) آيلوغراما37.2(الواردات 

تمارة   )ز( م االس ند تقدي نة  Aع ي لس ربع الثان ن ال ود  2005 ع ت العم اء تح بلد ب ر ال  3، يذآ
 . آيلوغراما من الكوديين إلى البلد ألف20، تصدير )الصادرات(من الجزء ثانيا ) الكوديين(

تمارة   )ح( م االس ند تقدي ربع Aع ن ال نة  ع ث لس زم، 2005الثال تيراد  ال يل ف اس بلد أل ر ال  أن يذآ
ث    دول الثال ن مستحضرات الج د م و واح يم، حيث أن الشراب ه بلد ج ن ال عال م شراب الس

 ).أنظر القائمة الصفراء(

تجزئ   ير م ه مستحضر غ ك ألن و مستحضر من مستحضرات الجدول الثالث ذل وشراب السعال ه
تجاوز         ز ال ي ى مرآَّــ تــوي عل بة    ويح ة من الكوديين      2.5 نس فإذا اختار البلد ألف ألغراضه     .  في المائ

تويه شراب السعال، عندئذ                      ذي يح ن ال بلِّغ عن استيراد الكوديي  عليه أن يبيِّن تحت    يجبالخاصة أن ُي
 .في صفحة الغالف أن الكمية المبلَّغة تشير إلى مستحضرات الجدول الثالث” مالحظات“بند 

تم      )ط( م االس ند تقدي  آيلوغراما  8.6، يذآر البلد ألف تصدير      2005 عن الربع الرابع لسنة       Aارة  ع
بلد دال  ى ال ن إل ن 10(من الكوديي تات الكوديي ن آبري يلوغرامات م ة86×  آ ي المائ ال و).  ف

 . أن يذآر هذا البلد تصدير مستحضرات الجدول الثالث إلى البلد داليلزم

 :أسئــلة

 ؟Aهو الشيء الذي ينبغي أن يذآره البلد جيم في االستمارة في ضوء ما ُذِآر أعاله، ما  )ي(

: 
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 ؟Aفي ضوء ما ُذِآر أعاله، ما الذي ينبغي أن يذآره البلد دال في االستمارة  )ك(

: 

 

يون            )أ( زراعة خشخاش األف بلد ألف ب أذن ال ربع األول من السنة         . ي ناء ال ، يصدِّر البلد  2005وأث
 .ألف إلى البلد باء طنا واحدا من قش الخشخاش الغني بالمورفين

بلد باء سوف يستخدم نسبة      )ب(  في المائة من الشحنة من أجل استخالص القلوانيات، وسوف          60 ال
بة  تخدم نس راض 40ُتس خاش، ألغ ن رؤوس الخش تألف م ي ت حنة، الت ن الش ة م ي المائ  ف

 .زخرفية

بلد جيم                     )ج( ى ال بلد ألف إل نة، يصدِّر ال ع الس ناء نفس رب  آيلوغرام من رؤوس الخشخاش     500أث
 .ألغراض زخرفية

 وتصل إلى البلد 2005شخاش إلى البلد باء أثناء الربع األول من السنة      تصل شحنات قش الخ       )د(
 .2005جيم أثناء الربع الثاني من السنة 

 :وبناء عليه

تمارة        )هـ( م االس ند تقدي ربع األول للسنة         Aع قش  (19، يذآر البلد ألف تحت العمود     2005 عن ال
) م(وغرام من قش الخشخاش      آيل 1 000تصدير  ) الصادرات(في الجزء ثانيا      ) م(الخشخاش   
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اء      بلد ب ى ال بلد ألف تصدير         . إل يلوغرام من قش الخشخاش       500ويذآر ال . إلى البلد جيم  ) م( آ
ادرات       ك الص ع تل وع حاصل جم ف مجم بلد أل دِرج ال ب أن ُي يلوغرام1 500(ويج ي )  آ ف

 ).م(قش الخشخاش  (19تحت العمود ) مجموع الصادرات(الصف أوال 

ك      )و( ى ذل ادة عل ند          زي بلد ألف تحت ب ا أشار ال يد إذا م في صفحة  ” مالحظات “سيكون من المف
يات قش الخشخاش              ا هي آم نة والتي آانت ألغراض      ) م(الغالف م ع الس ناء رب المصدَّرة أث

 .غير استخالص القلوانيات

 :أسئلة

 ؟Aفي ضوء ما ُذِآر أعاله، ما الذي ينبغي أن يذآره البلد باء في االستمارة  )ز(

 

 

 

: 

 ؟Aفي ضوء ما ُذِآر أعاله، ما الذي ينبغي أن يذآره البلد جيم في االستمارة  )ح(

: 
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ربع األول من السنة           )أ( ناء ال  علبة تحوي أمبوالت    100، يصدِّر البلد ألف إلى البلد باء         2005أث
 .اء نفس ربع السنةويتسلم البلد باء هذه اإلرسالية أثن. بها ُمنَتج صيدالني يحتوي على الفنتانيل

ى          )ب( بة عل ا حجم اسمي يبلغ               5تحتوي آل عل بولة به بوالت وآل أم وحجم فعلي يبلغ   ( مل   2 أم
ل2.075 رة  ).  م د الفق واردة بع ى المالحظة ال رجى االطالع عل ذا الخصوص، ي ي ه  23وف
 .أعاله

 . مل2 ملغم من سيترات الفنتانيل لكل 0.157يحتوي المحلول على  )ج(

 ).أنظر القائمة الصفراء( في المائة 64مل التحويل الخاص بسيترات الفنتانيل نسبة يبلغ عا )د(

 :سؤال

 ؟Aفي ضوء ما ُذِآر أعاله، ما الذي ينبغي أن يذآره البلد ألف والبلد باء في االستمارة  )هـ(

: 

 
 :C  مبــادئ توجيهيــة إلعــداد االستمـــارة -رابعـا 
 حصــاءات السنويــة إلنتاج المخدرات وصنعهااإل

 واستهالآها ومخزوناتها ومضبوطاتها
 

تمارة  - 49 ي االس درات   Cف تاج المخ أن إن ئة إحصاءات بش ى الهي دِّم إل أن تق ات ب ب الحكوم ، تطاَل
رة أخرى يجدر بالذآر أن الطريقة التي تستخِدم          . وصنعها واستهالآها ومخزوناتها ومضبوطاتها        وم

ا ا   د تختلف عن الطريقة التي ُتفَهم بها المصطلحات لألغراض              به ذه المصطلحات ق يدة ه ية الوح التفاق
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رق أيضا من االستخدام العام لهذه المصطلحات            . اإلحصائية  ناك ف ، 1أنظر الفصل الثاني، الفرع     (وه
ور أعاله ومسرد المصطلحات ل مخدر  ). المذآ ع آ ا يحدث م ات عم دِّم معلوم ذه اإلحصاءات تق فه

د من البلدان أثناء سنة معيَّنة، من لحظة اإلنتاج             الصنع أو االستيراد حتى توزيع المخدِّر على       /داخل بل
 .مستوى البيع بالتجزئة

 تقديم اإلحصاءات السنوية - 1
تمارة   - 50 ل االس ي أن ُترس ئة Cينبغ ى الهي ن  إل ت ممك رب وق ي أق ا   ف تعلق به ي ت نة الت د الس  بع

ا تح        توي على معلومات أساسية من أجل إجراء تقدير آاٍف الحتياجات بلد ما        اإلحصاءات، نظرا ألنه
نة التالية           تعلق بالس يما ي وفي جميع الحاالت، ينبغي تقديم جميع اإلحصاءات السنوية        . من المخدرات ف

 .يونيه بعد السنة التي تتعلق بها اإلحصاءات/ حزيران30في موعد ال يتجاوز 

تمارة    وال ينبغي   - 51 م االس  قبل نهاية السنة التي تشير إليها، نظرا ألن اإلحصاءات قد تكون            C  تقدي
 .غير مكتملة وقد ال تعكس بدقة تحرُّك المخدرات أثناء تلك السنة

 إذا لم يقم البلد بإنتاج أو صنع أو استعمال أو استهالك أو خَزن              حتى Cوينبغي تقديم االستمارة      - 52
تعلق ي ت نة الت ناء الس تمارةأو ضبط أي مخدر أث ا االس تمارة .  به م االس ع ذآر عدم تحرُّك Cوتقدي  م

 .المخدرات هو وحده الذي يشكل إقرارا قاطعا بشأن هذا الموضوع

 Cتعليمات من أجل استيفاء االستمارة  - 2
 :تتكوَّن االستمارة من صفحة غالف وصفحة بها تعليمات عامة ومن أربعة أجزاء - 53

  صنع المخدرات واستهالآها واستعمالها ومخزوناتهابيانات إحصائية عن :الجزء األول

 بيانات إحصائية عن استعمال المخدرات لصنع مواد أخرى :الجزء الثاني

زراعة المشروعة لخشخاش األفيون واإلنتاج المشروع للقنَّب                :الجزء الثالث يانات إحصائية عن ال ب
 واألفيون وورقة الكوآا 

 .ضبوطات المخدرات والتصرف فيهابيانات إحصائية عن م :الجزء الرابع

 

 :مالحظة هامة

 . عدم استيفاء هذه المساحاتCُيقَصد بالمساحات الُمَظلَّلة في جميع أقسام االستمارة 

 

 صفحة الغالف: 1الصفحة 
تمارة          - 54 ي االس الف ف فحة الغ تعلق بص يما ي ة ف يمات المقدم س التعل بق نف راء   Aتنط ع إج ، م

 .Cالستمارة التغييرات الضرورية على ا
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 جميع المعلومات الالزمة لتوضيح أو      ”مالحظات“ينبغي أن تشمل الفراغات الخالية تحت بند          - 55
واردة في االستمارة              يانات اإلحصائية ال ثال     . Cاستكمال الب ى سبيل الم د من البلدان         : وعل د يذآر بل ق

بل؛ أو إذا       ن ق زون م ي المخ ت ف ل، آان تة األج ة أو فائ درات قديم ادة مخ ر   إب ا أن يذآ د م تار بل  اخ
 .استهالك مستحضرات الجدول الثالث، فينبغي تحديد الكمية المعنية لكل مخدر في هذا الفراغ

 
 تعليمات: 2الصفحة 

تمارة    - 56 لء االس يمات الخاصة بم ة التعل رأ بدق ي أن ُتق د  Cينبغ ا وج يها آلم رجوع إل ي ال  وينبغ
 .بعض الشك إزاء آيفية استيفاء االستمارة

 
 )فيما يخص جميع البلدان(الجزء أوال : 5 إلى 3فحات الص

بلدان سواء آانت هذه البلدان منتجة                  - 57 يع ال ى جم ذا الجزء األول ينطبق عل صانعة للمخدرات  /ه
 .والمستحضرات أو أنها مستهِلكة فحسب

 

 ”المخدر“تحت بند ) غير المرقَّم(العمود 
ود ُيدِرج المخدرات التي سوف ُتحدَّ       - 58 ذا العم  الكميات المصنوعة أو 6 إلى 1د لـها في األعمدة ه

ره       ى آخ ث، إل دول الثال ي الج ة ف رات مدرج نع مستحض تعملة لص تهلكة أو المس درات . المس والمخ
تعملة شيوعا            ثر المخدرات المس ورة هي أآ درج في الفراغات الخالية المتاحة في          . المذآ وينبغي أن ُت

ة مخدرات غير تلك المخدرا           ود أي ذا العم ت المذآورة في هذا العمود إذا جرى صنعها أو استهالآها          ه
نة أو          ك الس ي تل زون ف ي المخ ا ف تفظ به ث أو المح دول الثال رات الج نع مستحض تعمالها لص أو اس

ودة أثناء عملية الصنع            ويمكن إضافة صفحات . المشتراة أو المسحوبة من المخزون الخاص أو المفق
 .أخرى إلى االستمارة إذا لزم األمر

 
 ”الكمية المصنوعة“: 1العمود 

 ). أعاله9 إلى 7أنظر الفقرات  (اإلنتاج ومصطلح الصنعال ينبغي الخلط بين مصطلح  - 59

بلدان التي تصنع المخدرات والمواد الخام األفيونية            - 60 ى ال ود ال ينطبق إال عل ذا العم وُيدرج . وه
نة  ناء الس م صنعه أث ية أي مخدر ت وع آم نا مجم ي ذل(ه ا ف ك لصنع بم د ذل تخَدمة بع ية المس ك الكم

 ).مخدرات أخرى أو مستحضرات أو مواد ال تشملها االتفاقية الوحيدة

ئة  - 61 ب الهي زدوج، تتطل ب اإلحصاء الم ذا وألغراض إحصائية، أي لتجنُّ ي إطار ه ر ف أال تذآ
ود  نفس المخدر، إذا آان الم                العم ى أمالح أو مستحضرات ل ا إل ية المخدرات وتحويله خدر قد ذآر  تنق
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الفعل تحت بند الصنع أو اإلنتاج        وهذا يختلف عن تعريف الصنع حسب ما يرد في االتفاقية الوحيدة           . ب
 . أعاله8وآما هو موضح في الفقرة 

يرات         - 62 ترات وايت ومرات واس الح وايس ئة أم ى الهي بلَّغ إل ي أن ُت ثال، ال ينبغ بيل الم ى س وعل
ن الخ          ن المتحصلة من الكوآايي وال . ام، نظرا ألن صنع الكوآايين الخام سبق أن ذآر من قبل      الكوآايي

يون  تاج األف ام ، إذ أن إن يون الخ دة من األف يون المع ينبغي أيضا أن تذآر مستخلصات وأصباغ األف
ئة            ى الهي غ إل الفعل وُأبل ر ب د ُذِآ ى تحويل المخدرات إلى أمالح المخدر     . الخام ق ذا ينطبق أيضا عل وه

 .ضرات الصيدالنيةنفسه وترآيب المستح

م تكن عملية الصنع قد استكملت في       - 63 تذآر ’ 1‘: ديسمبر، ينطبق ما يلي/ آانون األول31وإذا ل
ية التحويل في            ة في عمل يات الداخل ديسمبر باعتبارها آميات مستعَملة، على أن      / آانون األول  31الكم

ية، و                     ى السنة التال ية سوف تستمر إل وم أن العمل  31تذآر الكميات الجاهزة يوم  ’ 2‘يكون من المفه
 .ديسمبر، في نهاية عملية الصنع، باعتبارها آميات مصّنعة/آانون األول

 
 ”الكمية المستهلكة“: 2العمود 

ر     - 64 ية، أي المقادي نة المعن ناء الس تهلكة أث ية المس وع الكم در، مجم ل مخ بة لك نا، بالنس درج ه ُي
أة أو مؤسسة عل              ى أي شخص أو منش ة إل تجزئة        المقدم يع بال ى مستوى الب ية عل : على سبيل المثال(م

فيات    ياطرة والمستش نان والب باء األس باء وأط ن واألط ثل الصيادلة والموزعي تجزئة م يعون بال ن يب م
ية  اهد العلم فات والمع يع     ). والمستوص تيراد جم نة االس ناء س تهلكة أث يات مس َبر آم وف تعَت وس

تجزئة  المخدرات المستوردة مباشرة من موزعي الب            فإذا ُصنَِّعت المخدرات محليا أو قام تجار   . يع بال
يع  توى الب ى مس ة عل يات المقدم تهلكة إال الكم يات مس بر آم ال تعت رة، ف تيرادها مباش ة باس الجمل

تجزئة  ، يرجى الرجوع إلى الفقرة     ”االستهالك“ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن مصطلح         . بال
 .هذه في مادة التدريب 2 من الجزء 3

 

 

 :مالحظة هامة
ام االستهالك المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث               درج في أرق  11أنظر الفقرة (ال ينبغي أن ت

 ).أعاله
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 ”الكميات المستعملة لصنع مستحضرات مدرجة في الجدول الثالث“: 3العمود 
ود آمية أي مخدر             - 65 ذا العم درج في ه دول الثالث،  مستحضرات مدرجة في الجيستعمل لصنعُت

نَّعة   ية المستحضرات المص درج آم رة   (وال ُت ر الفق اله11أنظ احات  ).  أع تكمال المس ي اس وال ينبغ
 . ألن مستحضرات الجدول الثالث من هذه المخدرات غير موجودة3المظلَّلة في العمود 

 

 :مالحظة هامة
ة الصفراء إرشادات عما يشكِّل مستحضرا في الجدول الثالث              دِّم القائم  ومن أي المخدرات قد يتم تق

 .صنعه

 

ى مستوى  - 66 نَِّعت عل د ُص ية ق ود فحسب إذا آانت المستحضرات المعن ذا العم تيفاء ه ينبغي اس
ة       من (وال ينبغي ذآر المستحضرات المصنعة على مستوى البيع بالتجزئة           . الصانعين أو تجار الجمل

 .المخدر اعُتِبر بالفعل أنه استهلكإذ أن ) جانب الصيادلة أو المستشفيات، على سبيل المثال

 
 ”ديسمبر/ آانون األول31الكمية المحَتَفظ بها في المخزون في “: 4العمود 

ي           - 67 زون ف ي المخ ه ف َتَفظ ب در يح ل مخ ية لك ية اإلجمال نا الكم درج ه ي أن ُت انون 31ينبغ  آ
إلى تلك المخزونات   وألغراض إحصائية، تشير المخزونات فحسب      . ديسمبر من السنة المعنية     /األول

وينبغي أن ). 2 في الجزء 12أنظر الفقرة  (التي بحوزة تجار الجملة والصانعين والوآاالت الحكومية          
ية أو الموانئ الحرة أو المناطق الحرة،                       دَرج أيضا المخزونات الموجودة في المستودعات الجمرآ ت

 .باستثناء الكميات التي في حالة مرور عابر

ي اعت - 68 زونات  وال ينبغ فيات آمخ يدليات والمستش وزة الص ي بح يات الت ك ألن . بار الكم ذل
تجزئة قد اعُتِبَرت بالفعل بمثابة آميات مستهلكة                  يع بال ى مستوى الب ة إل يات المقدم وال ُتدَرج في   . الكم

 ). أعاله11أنظر الفقرة . (المخزونات المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث

 

ود  ت “: 5العم يات المش زونات    الكم ن المخ حوبة م ة أو المس راض خاص راة ألغ
 ”الخاصة

المشتراة في داخل البلد   ينبغي أن ُيدَرج في إطار هذا العمود بالنسبة لكل مخدر مجموع الكمية               - 69
ية خاصة       لتلبية احتياجات سكان    المسحوبة من المخزونات الخاصة    ومجموع الكمية     ألغراض حكوم

بلد  ن  (ال ا الفقرتي ر أيض زء 68 و 12أنظ ي الج زونات خاصة ليست   ). 2 ف ا مخ ي لديه بلدان الت وال
ذه المخزونات  ي ه ا ف ي بحوزته ية الت وع الكم ئة مجم ى الهي رارها إل ي إق ن ف أن تعل بة ب وهي . مطال
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أن تعلن عن أي آمية            بة فحسب ب .  المخزونات الخاصة في أثناء السنة     ُسحَبت من  أو   أضيفت إلى مطال
ذا ال  ي ه ام ف َرت أرق ا ُذآ ية    وآلم ى الكم ية المضافة إل تعلق بالكم ت ت ا إذا آان د م ي تحدي ود، ينبغ عم

 .المشتراة أو مسحوبة من المخزونات الخاصة

 
 ”)أثناء عملية الصنع(المفقودات “: 6لعمود ا

رها تحت هذا               - 70 ن ذآ ودات التي يتعيَّ نحو الموضح في مسرد المصطلحات، تشير المفق ى ال عل
ى المفقودات التي ح       ود إل أثناء عملية تحويل مخدر إلى     ’ 2‘أثناء عملية تنقية أي مخدر،      ’ 1‘دثت  العم

ى النحو المنطبق وفقا للجداول، و                 يراته، عل أثناء عملية صنع   ’ 3‘أمالحه وإيسومراته وإستراته وإيت
ك المدرجة في الجدول الثالث              يات المذآورة المفقودات       . مستحضرات غير تل وينبغي أن تشمل الكم

تحلل ا     ي للمخدر، أو بسبب التسرب أو التبخُّر، وبسبب متطلبات الجودة          بسبب ال وينبغي أيضا  . لكيميائ
 .إضافة المفقودات العرضية

ند الكميات المفقودة بسبب الناتج الصناعي لعملية                      وال - 71 ذا الب ة في إطار ه َبر داخل  ينبغي أن ُتعَت
 .تحويل مخدر إلى مخدر آخر

 

 :مالحظة هامة
 )فيما يخص جميع البلدان(ال الجزء أو: 5الصفحة 

فحتين   لء الص ية م ن آيف ة ع ية العام بادئ التوجيه فحة 4 و 3الم ى الص ا عل بق أيض ع 5 تنط  م
 :المواصفات التالية

ز قش الخشخاش        ن بوصفه القلواني األساسي                )م(مرآَّ ى المورفي ا يحتوي عل مرآَّز قش أما  . هو م
ن بوصف            )ت(الخشخاش    ى التيبايي ذي يحتوي عل ومرآَّز قش الخشخاش   . ه القلواني األساسي  فهو ال

 .هو الذي يحتوي على األوريبافين بوصفه القلواني األساسي )و(

ز  ير الرم ش  AMAويش ز ق ن مرآَّ نة م ية معيَّ ي آم ن ف ي للمورفي ي الالمائ توى القلوان ى مح  إل
ز . الخشخاش إن الرم ثل ف ن، والACAوبالم ي للكوديي ي الالمائ توى القلوان ى مح ير إل ز  يش  ATAرم

ز      ن والرم ي للتيبايي ي الالمائ توى القلوان ى مح ير إل ي    AOAيش ي الالمائ توى القلوان ى مح ير إل  يش
 .لألوريبافين

ود        ي   ، ينبغي ذآر      1وفي إطار العم وزن اإلجمال ز قش الخشخاش المعني        ال وترد في  . المصنَّع لمرآَّ
 .األنواع الثالثة لمرآَّز قش الخشخاش” المخدر“العمود تحت بند 

وينبغي أن . المستهلك لمرآَّز قش الخشخاش المعني    الوزن اإلجمالي ، ينبغي ذآر    2وفي إطار العمود      
ز قش الخشخاش، الكميات التقريبية للقلوانيات                        واع مرآَّ وع من أن ي لكل ن وزن اإلجمال تذآر تحت ال
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 .الالمائية التي تخص آال منها والمحتواة في ذلك المرآَّز

ود        ي   غي أن يذآر      ، ينب 4وفي إطار العم وزن اإلجمال ز قش الخشخاش المعني الذي        ال يحَتَفظ به   لمرآَّ
انون األول   31في المخزونات في        ي لكل نوع من              . ديسمبر / آ وزن اإلجمال وينبغي أن تذآر تحت ال

يات الالمائية التي تخص آًال منها والمحتواة في ذلك               ية للقلوان يات التقريب ز قش الخشخاش، الكم مرآَّ
 .المرآَّز

ود  ار العم ي إط ر 5وف ي أن يذآ ي، ينبغ وزن اإلجمال ي  ال ز قش الخشخاش المعن ترى أو  لمرآَّ المش
وينبغي أن تذآر تحت الوزن اإلجمالي لكل نوع من أنواع مرآَّز           . المسحوب من المخزونات الخاصة     

ي ذ         تواة ف نها والمح ًال م ي تخص آ ية الت يات الالمائ ية للقلوان يات التقريب خاش، الكم ش الخش ك ق ل
 .المرآَّز

ود  ي إطار العم ر 6وف ي، ينبغي أن يذآ وزن اإلجمال ي ال ز قش الخشخاش المعن ناء  لمرآَّ ود أث المفق
ية الصنع ز قش الخشخاش،  . عمل واع مرآَّ ن أن وع م ل ن ي لك وزن اإلجمال ر تحت ال وينبغي أن تذآ

 .لك المرآَّزالكميات التقريبية للقلوانيات الالمائية التي تخص آًال منها والمحتواة في ذ

 

يا     : 7 و   6الصفحتان    بلدان التي تستعمل المخدرات لصنع مواد              (الجزء ثان ال يخص سوى ال
 )أخرى

بلدان التي تستعمل المخدرات وقش الخشخاش لصنع مخدرات أو                       - 72 ى ال يا عل ينطبق الجزء ثان
يدة   ية الوح بة بمقتضى االتفاق ير خاضعة للمراق واد أخرى غ ات . م تكمل المعلوم نا وتس ة ه المطلوب

يات المصنوعة لكل مخدر تم الحصول                  أ والكم ة في الجزء أوال، حيث تحدِّد المنش المعلومات المقدم
 .عليه من مخدر آخر وآميات أي مخدر يستعمل لصنع مخدر آخر

وارد في الصفحة                  - 73 ى    6ويشير الصف األخير في الجدول ال اء المتبقي المحتوي على       “ إل الم
يات  ذا ال  . ”قلوان اء المتبقي يشير إلى الماء المتخلف آفضالة من عملية تنقية المواد األفيونية    وه وقد . م

اء عن طريق زيادة                           ان استخالصها من الم ا زال باإلمك يات، التي م ى قلوان اء المتبقي عل يحتوي الم
 .Cويجب تحديد أصل الماء المتبقي المذآور في االستمارة . أو التقطير/المعالجة و

 
 ”كمية المستعملةال“:2العمود 

ا في ذلك مرآَّز قش الخشخاش، أو قش الخشخاش               - 74 ية آل مخدر، بم ود آم ذا العم درج في ه ُت
ود                    واد األخرى المحدَّدة في العم ثر من الم ادة أو أآ وإذا استعمل مخدر لصنع  . 3المستعمل لصنع م

ر أي  يدة، ينبغي أن ُتذآ ية الوح بة بمقتضى االتفاق واد ليست خاضعة للمراق تعملة م يات المس ضا الكم
 .والمتحصل عليها
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ود        وال - 75 درج في العم ى أمالح نفس المخدر              2 ُت ة إل يات المحوَّل على سبيل المثال آميات    ( الكم
 ).قاعدة المورفين المحوَّلة إلى هيدروآلوريد المورفين أو آبريتات المورفين

زات قش الخشخاش، ينبغي أن ُيذآر     - 76 وزن اوبالنسبة لمرآَّ يال ز قش الخشخاش  إلجمال  لمرآَّ
ي  تعملالمعن ود   . المس ي العم ر ف ي أن ُتذآ ذا، ينبغ ى ه ز،  1إضافة إل ن المرآَّ وع م ل ن بة لك ، بالنس

ية          يات الالمائ ية للقلوان يات التقريب تواة الكم يات المذآورة في العمود     المح وينبغي أن ُتذآر . 2 في الكم
ابل في العمود            من آل نوع من أنواع مرآز قش        المتحصل عليها  آميات المخدرات    4في الصف المق

 .الخشخاش

ادة واحدة   - 77 ى عدة مخدرات من مخدر واحد أو من م ة، . ويمكن الحصول عل ذه الحال ي ه وف
ية المستعملة هي نفسها لكل مخدر من المخدرات المصنَّعة              سوف تصنَّع من نفس    : مثال. ستكون الكم

 .ت متمايزة من المورفين والكوديين والتيبايينآمية األفيون أو مرآَّز قش الخشخاش آميا

 
 ”الكمية المتحصل عليها“: 4العمود 

ية أي مخدر أو مادة ليست خاضعة للمراقبة بمقتضى االتفاقية الوحيدة المصنَّعة                   - 78 نا آم درج ه ُت
 .، في نفس الصف2من آمية من المخدر المذآور في العمود 

يها  - 79 ادة المتحصل عل تقلة إذا آانت الم يات مس ر آم ز قش الخشخاش، ينبغي أن ُتذآ هي مرآَّ
ي   ( وزن اإلجمال ود     ) ال ا لمحتواه            4في العم ز قش الخشخاش وفق واع مرآَّ وع من أن  أو بالنسبة لكل ن

ز قش الخشخاش       (القلواني األساسي      أو مرآز قش الخشخاش    ) ت(، أومرآَّز قش الخشخاش     )م(مرآَّ
بة           ) و( ك، ينبغي بالنس ى ذل ادة عل ز قش الخشخاش المتحصل عليه، أن               وزي واع مرآَّ وع من أن لكل ن

 .4 الكميات التقريبية للقلوانيات الالمائية المحتواة بالكميات المذآورة في العمود 3ُتذآر في العمود 

 والجزء رابعا) ب (-، الجزء ثالثا )أ (-الجزء ثالثا : 8الصفحة 
سوى البلدان التي تسمح بالزراعة المشروعة      ) ب (–والجزء ثالثا   ) أ (–ال يستكمل الجزء ثالثا       - 80

يون و خاش األف يون /لخش ا أو األف ة الكوآ ب أو ورق تاج القنَّ يع  . أو إن ى جم ا عل زء رابع بق الج وينط
 .البلدان

 
ثا  زء ثال يون و ) (أ (–الج زراعة خشخاش األف أذن ب ي ت بلدان الت تاج /ال يخص سوى ال أو إن

 )األفيون
 

 )بالهكتارات(روعة المساحة المز: 1العمود 
ها         - 81 رى غرس ي ج يون والت خاش األف زروعة بخش تارات الم دد الهك ود ع ذا العم ي ه درج ف ُي

تعلق بكل غرض من األغراض المدرجة على الجانب األيمن من العمود؛                       يما ي وحصاد محصولها ف
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ي     ا يل تعلق بم يما ي يون،  ’ 1‘أي ف تاج األف خاش   ’ 2‘إن ش الخش تاج ق خاش  ) م(إن ش الخش ) ت(وق
درات و    نع المخ يات وص تخالص القلوان نع    ’ 3‘الس يون أو ص تاج األف ير إن رى غ راض أخ أغ

درات ي وقش الخشخاش   . المخ تخَدمة ألغراض الطه بذور المس ي ال ا جن مل عموم ير يش ذا األخ وه
 .ألغراض البستنة أو الزخرفة

 
 )بالكيلوغرامات(الكمية المنَتجة : 2العمود 

ود        - 82 درج في العم ة األفيون أو قش الخشخاش، حسب االقتضاء، التي تم الحصول عليها  آمي2ُت
 .وال ينبغي استكمال المساحات المظلَّلة. 1من المساحة المزروعة والمدرجة في العمود 

ى أساس طوعي - 83 نه عل الغ ع يون يجري اإلب تاج قش األف ئة . ويجدر بالذآر أن إن يد أن الهي ب
ى أن تذآر دائما          بلدان عل  هذا اإلنتاج لكي تتمكن الهيئة من تقييم الموقف فيما يتعلق بالعرض            تشجِّع ال

 ).10أنظر الفقرة (والطلب على المواد الخام األفيونية 

 
 )أو ورقة الكوآا/ال يخص سوى البلدان التي تأذن بإنتاج القنَّب و) (ب (–الجزء ثالثا 

ية القنَّب             - 84 يلوغرامات، آم ود األيسر، بالك دَرج في العم ناجمة من اإلنتاج     ُت ا، ال ة الكوآ أو ورق
 .المشروع

 
 )يخص جميع البلدان(الجزء رابعا 

بلدان التي تحقق مضبوطات من المخدرات، عادًة ما                      - 85 يع ال ا جم ينبغي أن تستكِمل الجزء رابع
المخدرات   روع ب ير المش ار غ ة االتج ن لمكافح اذ القواني يات إنف يجة عمل ون نت واد . تك دا الم يما ع وف

نا أي مخدر يتم ضبطه        المد دَرج ه ة، ينبغي أن ُي وينبغي أن ُتَبلِّغ البلدان أيضا عن أية مضبوطات . َرَج
ى مخدرات، نظرا ألن هذه المضبوطات قد تشير إلى                     من المستحضرات الصيدالنية التي تحتوي عل

ذه المستحضرات   ريب ه ب أو تس ي التهري ات ف ي  . اتجاه ورة ف يات المذآ ن الكم ير ع ي التعب  وينبغ
ب    رابع حس زء ال ي الج وزن اإلجمال رامات  (ال يلوغرامات والغ رات   ). بالك ر المستحض وز ذآ ويج

 .الصيدالنية بوحدات الجرعات الدوائية

 
 الكمية المضبوطة: 1العمود 

ير   - 86 م ضبطها من االتجار غ ي ت ية الت وع الكم بة لكل مخدر مجم ود بالنس ذا العم ي ه دَرج ف ُي
 .المشروع داخل البلد
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 التصرُّف في الكميات المضبوطة: 4 إلى 2ة األعمد

ن          - 87 ة م يها الحكوم ي تتصرف ف ية الت ن الكيف ات ع ية المعلوم ة األهم ة بالغ ى درج َبر عل ُتعَت
ود       . المخدرات المضبوطة    ر في العم وُتذَآر .  آميات المخدرات المضبوطة التي جرت إبادتها      2وُتذَآ

ود      يات المخدرات المضبوطة المستخ      3في العم َدمة ألغراض مشروعة، أي لألغراض الطبية أو        آم
ية  ند          . العلم في صفحة الغالف االستخدام النهائي لهذه الكميات         ” مالحظات “وينبغي أن ُيحدَّد تحت ب

ود    ي العم ورة ف ود   . 3المذآ ي العم ر ف يها     4وُتذآ تولي عل ي تس بوطة الت درات المض يات المخ  آم
 .الحكومة ألغراض خاصة

دة         وينبغي أن تشمل       - 88 ورة في األعم ام المذآ ى    2األرق ة آميات جرى ضبطها في        4 إل  أيضا أي
 .السنوات السابقة وجرى التصرف فيها فحسب أثناء السنة التي تتعلق بها اإلحصاءات

 
 .الكمية التي لم يتم التصرف فيها انتظارا للبت بشأنها: 5العمود 

يات أي مخدِّر جر                  - 89 يع آم ود جم ذا العم نة محددة و       ينبغي أن يشمل ه ناء س م يتم  ى ضبطه أث ل
 .ديسمبر من نفس السنة/ آانون األول31 حتى التصرف فيها

 Cأمثلة عملية الستيفاء االستمارة  - 3
الغ عن الحرآة السنوية للمخدرات والمستحضرات الواردة في                    - 90 ية اإلب ثلة عن آيف ي أم يما يل ف

 .الجدول الثالث

بلد ألف أثناء سنة معيَّنة، بصنع           )أ( وم ال  آيلوغرام من هيدروآلوريد ثنائي الفينوآسيالت،      100يق
نها      ى البلد باء، ويستعَمل منها          60ويصدَّر م يلوغراما إل  آيلوغراما لصنع مستحضرات    30 آ

ُتسلَّم جميع و.  آيلوغرامات لصنع مستحضرات أخرى10واردة في الجدول الثالث وُتستخَدم         
 .المستحضرات المصنعة إلى صيدليات الدولة

ية  )ب( ن آم اء   60وم بلد ب تخِدم ال ف، يس بلد أل ن ال توردة م يلوغراما مس يلوغراما لصنع 40 آ  آ
يلوغراما لصنع مستحضرات أخرى   20مستحضرات واردة في الجدول الثالث ويستخِدم             .  آ

وزَّع من المستحضرات األخيرة نسبة         ة على المستشفيات العامة وُيحتفظ بنسبة       في المائ  50وت
 . في المائة في المخزونات50

بة    )ج( يالت نس ي الفينوآس يدروآلوريد ثنائ تحويل الخاص به امل ال بلغ ع ة 93ي ي المائ أنظر ( ف
 ).القائمة الصفراء

 :وبناء عليه
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ود        )د( ره            1 من الجزء      1في إطار العم بلد ألف في تقري  ثنائي  آيلوغراما من93 صنع، يذآر ال
 ). في المائة93×  آيلوغرام من هيدروآلوريد ثنائي الفينوآسيالت 100(الفينوآسيالت 

ود   )هـ( ار العم ي إط زء 2ف ن الج ف  1 م بلد أل ر ال تهالك، َيذآ ي  9.3 اس ن ثنائ يلوغرام م  آ
 ). في المائة93×  آيلوغرام من هيدروآلوريد ثنائي الفينوآسيالت 10(الفينوآسيالت 

ود   في إطار ال     )و( بلد ألف       1 من الجزء      3عم استعمال آمية من أجل صنع مستحضرات      ، َيذآر ال
ث،       ا    واردة في الجدول الثال يلوغرام من ثنائي الفينوآسيالت         27.9 مقداره  آيلوغراما  30( آ

 ). في المائة93× من هيدروآلوريد ثنائي الفينوآسيالت 

 :سؤال

 لد باء؟في ضوء ما ُذآر أعاله ما ذا ينبغي أن َيذآر الب )ز(

: 

يون )أ( زراعة خشخاش األف بلد ألف ب أذن ال نة . ي ي الس زراعة 2005وف بلد ب أذن ال  50 000، ي
يون الغني بالمورفين، منها             تار من خشخاش األف  هكتار من أجل إنتاج األفيون و       10 000هك

 . هكتار من أجل إنتاج قش الخشخاش لصنع مخدرات40 000

تعلق بكل غرض                   )ب( يما ي ومن محصول السنة   . يجري حصاد نصف المساحة فقط المزروعة ف
تاج      2005 يون        200، جرى إن اتج   ( طن من األف يلوغر  40ن تار   آ  طن من    8 000و  ) ام للهك

 ). آيلوغرام للهكتار400ناتج (قش الخشخاش 
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تعلق          يما ي يه، ف ناء عل زراعة خشخاش األفيون   وب  ما  )أ (–الجزء ثالثا   ، ينبغي أن يذآر البلد ألف في        ب
 :يلي

 بخشخاش األفيون   غرست هكتار   10 000 َيذآر البلد ألف مساحة      1 في العمود     1في الصف      )ج(
تا      يون وجرى      من أجل إن تار لنفس الغرض    5 000 حصاد ج األف وفي نفــس الصف، في    .  هك

 . آيلوغرام من األفيون200 000، َيذآر البلــد ألــف إنتاج 2العمـــود 

ود    )أ (2وفي الصف      )د( بلد ألف       1، العم  40 000 خشخاش األفيون في مساحة  غرس ، َيذآر ال
تاج قش الخشخاش          تار إلن تار لنفس الغرض    20 000 ادحص لصنع المخدرات و    ) م(هك .  هك

تجة من قش الخشخاش                          ية المن ى أساس طوعي أن َيذآر الكم بلد أيضا عل وهي ) م(ويمكن لل
 .وُتَشجَّع البلدان على تقديم هذه المعلومات.  آيلوغرام8 000 000

 :، تنتج سلسلة الصنع التالية2005 من حصاد محصول خشخاش األفيون في سنة إنتاج األفيونومن 

 : ينتج ما يلياألفيون طن من 200من آمية  )هـ(

يلوغرام من      7 000 طن استخِدَمت لصنع        100 -  ن  آ  آيلوغرام من   1 400 و   المورفي
 ؛التيبايين آيلوغرام من 500 والكوديين

 ؛مستحضرات وترد في الجدول الثالث أطنان استخِدَمت لصنع 5 - 

  طنا ُأنتَجت من أجل المخزونات الخاصة؛50 - 

 .رى خزن الباقيوج - 

ية   )و( يع آم ُتخِدَمت جم ناس نع     التيبايي رى لص ية أخ ل عمل ن أج يون م ن األف نعة م  المص
فياتأوآسيكودونمستحضرات  ى المستش ي ُوزَِّعت مباشرة عل ك .  الت توَرد خالل تل م ُتس ول

نة أية آميات إضافية من األوآسيكودون، ولم تكن هناك أي آميات في المخزونات في                 31الس
 .ديسمبر من السنة السابقة/ن األولآانو

 

 :سؤال

 ؟C في االستمارة استعمال األفيونفي ضوء ما ُذِآر أعاله، آيف يبّلغ البلد ألف عن  )ز(

: 



30 

تاج قش الخشخاش     ومن    ، تنتج سلسلة 2005 لصنع مخدرات من محصول خشخاش األفيون لسنة         إن
 :الصنع التالية

 :الُمنَتَجة) م (قش الخشخاش طن من 8 000من آمية  )ح(

ُتخدَمت لصنع 7 000 -  ن 210 طن اس نان م ز قش الخشخاش  أط توي ). م(مرآَّ ويح
با  مرآَّز  نع تقري يون المص خاش األف ش خش ي 84 000ق توى القلوان ن المح يلوغرام م  آ

يلوغرام من المحتوى القلواني للكوديين الالمائي          10 500 و   (AMA) الالمائي للمورفين   آ
(ACA) من المحتوى القلواني للتيبايين الالمائي  آيلوغراما 3 150 و(ATA). 

 :تم صنع ) م (مرآَّز قش الخشخاش أطنان من 210من آمية  )ط(

 ؛2005 أطنان ُصدَِّرت إلى البلد باء في الربع الرابع من سنة 110 - 

 ؛المورفين طنا من 20.4 طنا اسُتخِدَمت لصنع 50 - 

 .والباقي ُوِضع في المخزونات - 

ية    -  ز قش الخشخاش   آم المختَزَنة ) م(المستخدمة وآمية مرآَّز قش الخشخاش      ) م (مرآَّ
ى      تحتوي آل  نها عل با من المحتوى القلواني الالمائي للمورفين          22 000م يلوغرام تقري  آ

(AMA) ن      2 500 و ي للكوديي ي الالمائ توى القلوان ن المح يلوغرام م  750 و (ACA)آ
 .(ATA)الالمائي للتيبايين  لقلواني آيلوغراما من المحتوى ا

 : تم صنعهاالمورفين طنا من 20.4ومن آمية  )ي(

 ؛الكوديين أطنان من 9 أطنان استخِدَمت لصنع 10 - 

  أطنان استخِدَمت لصنع مستحضرات ُمدرجة في الجدول الثالث؛5 - 

 .وُوِضع الباقي في المخزونات - 
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 :سؤال

َذت في االعتبار س        )ك( د أن ُاِخ ، على النحو )م(لسلة الصنع الناجمة من األفيون وقش الخشخاش   بع
ا هو الشيء األخر الذي ينبغي للبلد ألف أن يذآره في                     الجزء  و الجزء أوال الموضح أعاله، م

 ؟C من االستمارة ثانيا

: 
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 :وفيما يتعلق بالكوديين 
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 :وفيما يتعلق بالتيبايين

 

 

    اإلجراءات المتخذة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بشأن نظام-خامسا 
              البيانات اإلحصائية، بما في ذلك إجراء حوار مع الحكومات

 

 استبانة عدم التقيُّد بأحكام االتفاقية - 1
تقديرات والبيانات اإل            - 91 يل ال ئة، بتحل د يتسنى للهي حصائية المقدمة من الحكومات استبانة أوجه      ق

ية           بلدان المعن بة في ال ام المراق يذ أحك تملة في تنف ثال، قد يتسنى للهيئة    . القصور المح ى سبيل الم وعل
واردات أو الصادرات لمخدر معيَّن تتجاوز مجموع التقديرات المتعلقة بالدولة               ا إذا آانت ال تبانة م اس

نة م تعلق بس يما ي نةالمستوردة ف د . عيَّ ا ق ان صنع مخدر م ا إذا آ ن م ئة أيضا أن تتبيَّ د يتسنى للهي وق
 .تجاوز مجموع تقديرات البلد المصنِّع
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رة الفرعيــة        - 92 إن الفقـــ  في االتفاقية 31 في المـادة 1من الفقــرة ) ب(وبالنسبة للصــادرات، فــ
م بتصدير مخدرات إل                    أال تسمح األطراف عن عل يدة، تقتضي ب ى أي بلد أو إقليم يتجاوز حدود       الوح

وبالنسبة . مجموع التقديرات المتعلقة بذلك البلد أو اإلقليم، مع إضافة المقادير المعتزم إعادة تصديرها             
رة   إن الفق واردات، ف ادة  1لل ن الم ناعة    21 م راف ص يدة تقتضي أن تقصر األط ية الوح ي االتفاق  ف

ة لألغ            يات المطلوب ى الكم تيراد المخدرات عل راض المشروعة داخل حد التقديرات ذات الصلة،        واس
 .مع إضافة الكميات المعتزم تصديرها

ئة  - 93 وز للهي ندئذ يج ة، ع تقديرات المقابل تجاوز ال ادرات أو واردات ت تبانة ص رت اس إذا ج ف
وعلى سبيل المثال، قد يطلب     . االتصال بالبلدان المعنية طالبة منها إيضاحات واتخاذ تدابير تصحيحية         

بلد المستورد أثناء سنة معيَّنة                        من    ى ال ن إل أذن بصادرات أخرى من مخدر معيَّ د مصدِّر أال ي وقد . بل
ادة              ا إع د به تيراد يقص ي االس رة ف زيادة الظاه ت ال ا إذا آان ح م تورد أن يوض د مس ى بل ب إل يطل

يات إضافية من م                        ان يتطلب آم ئة إذا آ ى الهي ر إضافي إل تقديم تقدي د ُينصح ب خدر ما التصدير، أو ق
نة      ناء سنة معيَّ ى مزيد من المعلومات بشأن التقديرات اإلضافية، يرجى الرجوع إلى             . أث ولالطالع عل

وإذا جرت استبانة زيادة في الصنع، فسوف تتصل .  في مادة التدريب هذه    2الفصل الثالث من الجزء        
نها خفض صنع المخدر المعني                 بة م ية طال ة المعن ئة بالحكوم  من  2 من الجزء    101أنظر الفقرة   (الهي

 ).مادة التدريب هذه

 
 استبانة التفاوتات التجارية - 2

ا تبيُّن التفاوتات بين البيانات التي يذآرها                       - 94 تأتى له د ي ة، ق ئة إحصاءات تجاري تلقى الهي ندما ت ع
بلد المستورد     رها ال ي يذآ يانات الت بلد المصدَّر والب تفاوتات   . ال ذه ال ى ه بلدان إل ه أنظار ال با وتوجَّ  طل

ى القنوات غير المشروعة أو تشير إلى                   ى احتمال تسريب المخدرات إل د تشير إل ا ق للتوضيح، إذ أنه
 .مشاآل في تنفيذ أحكام المراقبة، بما في ذلك متطلبات اإلبالغ، في البلدان المعنية

رد مثال له في الصفحة التالية، وت         - 95 تجاري، وي تفاوت ال ن ال را يبيِّ ئة تقري قدِّم الهيئة وتصدر الهي
ى السلطات المختصة من أجل رجوع السلطات إليها             وينبغي أن تستجيب البلدان إلى طلبات      . نسخة إل

بل            ة من ق د اإلحصاءات المقدم يانات أو تؤآِّ دِّل الب يا للتوضيح وينبغي أن تع ئة توّخ أآدت   . الهي إذا ت ف
زيدا من التوضيح من السلطات ال  ئة أن تطلب م ن حل مشكلة اإلحصاءات، يجوز للهي مختصة لحي

 .التفاوتات

يد           - 96 اب رص ند حس نة، ع نة معيَّ ناء س در أث ادرات وواردات أي مخ بار ص ي االعت ذ ف وتؤخ
ها  نة نفس ي الس در ف ك المخ ن ذل تعملة م توافرة والمس يات الم يانات . الكم دَّل الب ندما تع ذا، ع وله
تجاري، ينبغي                 تفاوت ال ية حل مشكلة ال نوية بغ ربع س  أيضا مراجعة ما إذا آان التعديل       اإلحصائية ال

 ).أنظر الفرع التالي(يؤثر على الرصيد في الحرآة السنوية للمخدر المعني 

 استبانة االختالالت السنوية - 3
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دى تلقيها إحصاءات سنوية ومقارَنة مع اإلحصاءات التجارية لسنة معيَّنة،                  - 97 ئة، ل د يتسنى للهي ق
ت             ة اخ ناك أي ا إذا آانت ه تبانة م بلدان؛ أي ما إذا                    اس د من ال نوية في حرآة المخدرات في بل الالت س

يها                         ع التصرف ف نة ال تنطبق م نة معيَّ بلد في س تاحة ل يات المخدرات الم وهذه االختالالت  . آانت آم
ى احتمال التسريب على مستوى التوزيع                             د تشير إل ا ق با للتوضيح، إذ أنه يها طل بلدان إل ُيلفت نظر ال

 . أوجه قصور في النظام الوطني للمراقبة على المخدراتالوطني أو تشير إلى

تفاوت السنوي لدى                         - 98 ر عن ال نوية، يجري إصدار تقري ع الس ا يجري مع اإلحصاءات رب وآم
ى السلطات المختصة في البلد المعني            ّدم نسخة إل يانات السنوية وتق يل الب ويرد مثال للتقرير في . تحل

ية    راجع      . الصفحة التال ل أي اختالالت بادية فيها       وينبغي أن ي ورة وأن يعل يانات المذآ بلد الب ويجب . ال
ياناته بشأن الحرآة السنوية للمخدرات             بلد ب راجع ال تاج واالستهالك والمخزونات    (أن ي الصنع واإلن

ى آخره    يانات بشأن الواردات والصادرات            )إل راجع أيضا الب ل أن ي ذا فحسب، ب يس ه وينبغي أن . ، ل
بلدان الهي      يه من نتائج في أقرب وقت ممكن، نظرا ألن هذه البيانات ُتستخَدم                توافي ال ا تتوصل إل ئة بم

ي            رها الفن ي تقري نويا ف ر س ي ُتنش ئة، وه ا الهي وم به ي تق ية الت ال التحليل ي األعمـ درات“ف : المخ
 .”)لسنة( اإلحصاءات –) لسنة(االحتياجات العالمية المقـدَّرة 



 

 :التجارة الدوليةلتقرير تفاوت في فيما يلي مثال  •
 تقرير تفاوت في التجارة الدولية

2004 

 

( 

 
   

 

  

 

 البلد ألف: واردات أعلنها  0.000 0.001 2.028 2.090
 البلد باء:   من 

 البلد باء: صادرات أعلنها  0.001 5.853 0.001 5.855
 البلد ألف:     إلى 

ية من الواردات أقل من آمية الصادرات التي أعلنها البلد باء                       بلد ألف ذآر آم ى أن ال تقرير سالف الذآر إل وعندما ُطلب إلى البلدين المعنيين مراجعة البيانات . يشير ال
ى سبيل المثال، أنه                       تفاوتات؛ وعل ذه ال تلفة له بابا مخ نان أس د يتبي ا ق ورة، فإنهم ، وأن الكمية المذآورة أشارت Aآان هناك خطأ إنساني بسيط في استيفاء االستمارة    المذآ

ية      ى الكم أذون إل ية المصدَّرة          الم يس الكم بلدان ذآر االتجار في مستحضرات الجدول الثالث في حين لم يذآر البلد اآلخر شيئا، أو على              فعال  بتصديرها ول ، وأن أحد ال
 .رسالية جرى تسريبه إلى السوق غير المشروعةأسوأ تصوُّر، أن ذلك الجزء من اإل

 :لتقرير تفاوت سنويفيما يلي مثال  •
 تقرير تفاوت سنوي

 ألف: البلد
 2004السنة 

الرصيد 
 )آغم(

       )آغم(المقادير المستعملة 

  1 2 3 4 أوًال 5 6 7 8 9 10 11 ثانيا ثالثا
        الكمية المستخدمة في صنع     
– أوال(

 )ثانيا
مجمــــــو

ع األعمدة 
 11إلى 5

المخزون 
 الختامي

يـــــــ غ
 ـر
 **ذلك

صادرات مواد غير 
 مشمولة

مخدرات 
 أخرى

مستـــــحضرا
 ت

 الجدول الثالث

مجمـــــــ االستهالك
وع 

األعمـــد
 إلى 1ة 

4 

غيــــ
ر ذلك

الواردات / الصنع
 اإلنتاج

المخـــزو
ن 

االفتتاحي

الم/المخدر 
 لح

 المورفين 30 000  15 000  45 000 12 000 5 000     25 000 42 000 3 000
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ن استعماله في سنة معيَّنة، مما أسفر عن وجود                             ن وبي ر المورفي ن توف ناك اختالال بي ى أن ه تقرير سالف الذآر إل وعندما .  آيلو غرامات لم ُيذآر شيء عنها3يشير ال
بلد المعني أن تراجع البيانات، ينبغي أن ُتعَ              ى ال وعلى . لِّل االختالل المعني باستبانة أية بيانات أسيء ذآرها أو سقطت سهوا، وخصوصا فيما يتعلق باالستعمال يطلب إل

 .سبيل المثال، ربما يغفل بلد ما ذآر المخزونات التي تلفت بسبب التقادم أو الكميات المشتراة ألغراض خاصة



 

 استبانة االتجاهات - 4
يل المعلومات اإلحصائية        - 99 ى مدى عدة سنوات، قد              بتحل عن الحرآة المشروعة للمخدرات عل

ذه الحرآة              ة في ه ئة اتجاهات هام ن الهي يل المعلومات اإلحصائية التي      . تتبيَّ ئة أيضا بتحل وم الهي وتق
تلقاها بغية استبانة االتجاهات لتوافر المخدرات على نطاق العالم لتلبية الحاجات الطبية             وتنشر الهيئة  .ت

بة    ية لمراق نويا في منشورها الفني بشأن            الدول االحتياجات العالمية المقدَّرة   : المخدرات“ المخدرات س
نة( اءات -) لس نة( اإلحص اق     ” )لس ى نط درات عل روعة للمخ رآة المش ي الح ات ف زا لالتجاه موج

 .وتنشر البيانات اإلحصائية التي تستند إليها هذه االتجاهات في جداول ترد في نفس الوثيقة. العالم

 
 الرصيد العالمي للعرض والطلب على المواد األفيونية - 5

تلقاة بشأن إنتاج             - 100 ئة المعلومات اإلحصائية الم ل الهي صنع المواد الخام األفيونية واستهالك     /تحلِّ
ية المعروضة من                            ى الرصيد العالمي من الكم اظ عل ا في الحف ة أعماله ية معاون ية، بغ واد األفيون الم

ية والط    واد األفيون ية والعلمية      الم واد لألغراض الطب ذه الم ى ه وُتنَشر نتائج هذا التحليل أيضا . لب عل
 .”)لسنة( اإلحصاءات -) لسنة(االحتياجات العالمية المقدَّرة : المخدرات“في المنشور الفني بشأن 

 نشر البيانات اإلحصائية - 6
رد في التقرير الفني للهيئة بشأن المخدرات          - 101 ) لسنة(ياجات العالمية المقدَّرة    االحت: المخدرات“ت

نة ( اإلحصاءات    - ذه الجداول في إجراء تحليالت                 . ”)لس واردة في ه يانات اإلحصائية ال وتستخَدم الب
يات المعروضة من المواد األفيونية والطلب عليها،           يالت للكم لالتجاهات في حرآة المخدرات وتحل

 :على المستوى العالمي

ام األ - 102 واد الخ تاج الم ن،   إن ن االثني ي بي ية والرصيد المتبق واد األفيون تهالك الم ية، واس فيون
ا مجموعه                ).السنة  (–) السنة ( اَرن يغطي م ذا هو جدول مق  سنة تنتهي بسنة النشر ويتضمن       15 ه

تهالك    تاج واالس يانات عن اإلن تارات وب يون بالهك احة محصول خشخاش األف يانات عن مس ا ( ب بم
ن        ا من أطنان المورفي بر تقديرات              ) يعادله ا تعت ن في الجدول إنم نتين األخيرتي تعلقة بالس ام الم واألرق

ة    يانات اإلحصائية المقدم تقديرات والب ى ال تنادا إل درات، اس بة المخ ية لمراق ئة الدول ن الهي قطة م مس
 .فعال

ل يتضمن الجدو. )السنة (–) السنة(زراعة الخشخاش الُمنوِّم إلنتاج األفيون، : الجدول األول - 103
يون تاج األف يون إلن ة خشخاش األف ي عن . األول معلومات عن زراع تاج الفعل رد إحصاءات اإلن وت

ابقة لسنة النشر، في حين تظهر التقديرات بالنسبة للسنة الحالية والسنة          السنوات الخمس الماضية الس
ية يون  . التال وام األف بار ق يون ُيحسب باعت تاج األف إن إن ام، ف ه ع ة90وبوج ي المائ ة 10 ( ف ي المائ  ف

 ).محتوى الرطوبة
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يون،                 : الجدول الثاني    - 104 تاج األف نوِّم ألغراض أخرى غير إن  –) السنة(زراعة الخشخاش الم
ى معلومات عن زراعة خشخاش األفيون ألغراض غير زراعة                   ).السنة (  يحتوي الجدول الثاني عل

توفر                ناتج، بشكلها الم ك حصائل ال ا في ذل يون، بم ذا يشمل  . األف  إنتاج قش الخشخاش الستخالص    وه
يات وألغراض أخرى      تعلقة بإنتاج قش الخشخاش ليست دائما متوافرة حيث أنها       . القلوان يانات الم والب

 .تقدَّم على أساس طوعي

رابع           : الجدول الثالث    - 105 يون والجدول ال يات من األف استخالص القلوانيات  : استخالص القلوان
ن الجدول الثا    . من قش الخشخاش      لث إحصاءات عن استخالص الكوديين والمورفين والتيبايين           يبي

خاش       ش الخش ن ق يات م تخالص القلوان ن اس ا ع رابع أرقام دول ال دِّم الج ن يق ي حي يون، ف ن األف . م
 .والنواتج معروضة أيضا في الجدولين

يتيل معظم آمية المورفين المصّنعة تحوَّل إلى آوديين أو إ        : الجدول الخامس تحويل المورفين    - 106
ن     ن أو فولكوديي وتظهر في الجدول الخامس أيضا الحصائل الناتجة لعملية التحويل الخاصة                . مورفي

ا واد ال    . به ى م ك إل رى، وآذل درات أخ ى مخ ة إل ن المحوَّل يات المورفي ودان إضافيان آم ن عم ويبيِّ
 .يوترد أسماء هذه المخدرات أو المواد مبيَّنة في الحواش. 1961تشملها اتفاقية سنة 

. صناعة مخدرات أخرى   : صناعة المخدرات األساسية والجدول السابع         : الجدول السادس    - 107
تجاوز     بلغ أو ت ية ت در صنع بكم ابع أي مخ دول الس ادس أو الج دول الس ي الج ر ف يلوغرام1يظه .  آ

أي المخدرات التي تقوم بصنعها عدة بلدان بكميات        (ويشير الجدول السادس إلى المخدرات األساسية          
يرة  بلدان، في حين يشير الجدول السابع إلى جميع المخدرات األخرى                  ) آب رد مفصلة حسب ال وهي ت

 .ويبيِّن فحسب األرقام اإلجمالية

ة الكوآا وصنع الكوآايين           : الجدول الثامن    - 108 تاج واستعمال وواردات وصادرات ورق  جميع  .إن
ا  ة الكوآ تعلقة بورق ات الم تعمال وا(المعلوم تاج واالس ديراإلن تيراد والتص نع ) الس تعلقة بص والم

 .الكوآايين، ترد في جدول واحد يبين عرضا عاما لهذه العمليات

ع - 109 دول التاس ر : الج دول العاش ية والج درات األساس تهالك المخ درات : اس تهالك المخ اس
تهلك  أي مخدر اس3 – والعاشر   2 – والعاشر   1 –يظهر في الجدول التاسع والجداول العاشر        . األخرى 

بلغ أو تتجاوز     ية ت  تفصيال حسب البلدان، في 1 –ويعرض الجدوالن التاسع والعاشر .  آيلوغرام1بكم
ن الجدوالن العاشر          ن يبيِّ ويشير الجدول التاسع إلى      .  المجموع العالمي فحسب      3 – والعاشر    2 –حي

الم   اق الع ى نط تهلكة عل ية المس درات األساس ر  . المخ دول العاش ير الج ى1 –ويش درات  إل  المخ
يغرامات            يات يمكن قياسها بالمّل تهلكة بكم ثل الفنتانيل ونظائره   (المس ويجدر بالذآر أن االستهالك    ). م

ث    دول الثال ي الج مل صنع مستحضرات واردة ف داول يش ذه الج ي ه بر  . ف يط، تعت راض التبس وألغ
 .نة الصنعالجداول بشكل عشوائي أن هذه المستحضرات مستهلكة آلية في بلد الصنع وأثناء س

ية المحدَّدة لكل                      - 110 ية اليوم الجدول الحادي عشر متوسط االستهالك اليومي للجرعات الدوائ
يون نسمة    ن يتضمن الجدوالن التاسع والعاشر بيانات تتعلق باالستهالك باألرقام المطلقة،     . مل في حي
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ية الس         كان، بغ امل الس بار ع ي االعت أخذ ف ات ت ر معلوم ادي عش دول الح رض الج راء يع ماح بإج
ية            ير المخدرات المعن بلدان وتأث ن ال ات بي ياره بغرض إجراء هذه      . مقارن ذي جرى اخت ا المؤشر ال أم

دد  و ع ات فه ددة“المقارن ية المح ية اليوم ناء ” الجرعات الدوائ نة، أث ي الس ي المتوسط ف تهلكة ف المس
 .السنوات الخمس الماضية، لكل مليون نسمة

ن الجدول الثاني عشر المخزونات     . وع مخزونات المخدرات    الجدول الثاني عشر، مجم        - 111 يبي
 . آيلوغرام1العالمية لجميع المخدرات التي تبلغ أو تتجاوز 

تجارة العالمية    . الجدول الثالث عشر      - 112 . )السنة(في  ) الصادرات والواردات بالكيلوغرامات  (ال
يع المخدرات التي يوجد                 ية جم تجارة الدول  بشأنها تبادل تجاري هام من حيث       تشمل الجداول بشأن ال

 .الكمية وعدد المستوردين والمصدرين

رابع عشر     - 113 مضبوطات المخدرات التي تبلغ أو . )السنة(مضبوطات المخدرات في . الجدول ال
تجاوز    ع إشارة تبيِّن التصرف في هذه المضبوطات         1ت رابع عشر م يلوغرام تظهر في الجدول ال .  آ

 .وطات المفرج عنها لالستعمال المشروعوتبين في الحاشية المضب

لالطالع على المعلومات بشأن هذا الجدول، . )لسنة(البيان المقاَرن بالتقديرات واإلحصاءات     - 114
 . من مادة التدريب هذه2 من الجزء 106يرجى الرجوع إلى الفقرة 

 


