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 مقدمة
نة      - 1 درات لس يدة للمخ ية الوح عت االتفاق نة    1961َوض بروتوآول س ة ب يغتها المعدَّل  1972، بص
د ذل       ( يها بع إذ ينبغي أن   . التزاما مزدوجا على الحكومات   ) ”االتفاقية الوحيدة “ك في النص باسم     المشار إل

تضمن الحكومات توافر المخدرات بشكل آاٍف، بما في ذلك المستحضرات األفيونية، الالزمة لألغراض              
ية    ية والعلم ر المخدرات على احتياجات البلدان                   . الطب  وينبغي في الوقت نفسه أن تقصر الحكومات تواف

ية ية والعلم ي أن   . لألغراض الطب ة، ف ل حكوم اهل آ ى آ ؤولية عل ع المس دف، تق ذا اله يق ه ية تحق وبغ
م         ى تقدي ا وعل ي بلده درات ف ن المخ روعة م ياجات المش د االحت ى تحدي ور، عل ة أم ل، ضمن جمل تعم

درات         بة المخ ية لمراق ئة الدول ى الهي نة إل ل س ياجات آ تلك االحت ة ب تقديرات الخاص د أن . ال دد وبع تح
بلدان أن يصنِّع أو يستورد مخدرات                         ا من ال بلد م ية، يجوز ل ئة الدول ّرها الهي م تق تقديرات ث الحكومات ال

 .بطرق مشروعة

ير توجيهات إلى المسؤولين عن مراقبة المخدرات بشأن آيفية إعداد                    - 2 يقة توف ذه الوث والقصد من ه
ا إلى الهيئة الد           المخدرات وتقديمه تعلقة ب تقديرات الم ولية لمراقبة المخدرات، استنادا إلى أحكام االتفاقية       ال

يدة للمخدرات    وتوضح الوثيقة أيضا متى وآيف يتم تعديل هذه التقديرات أثناء السنة التي تتعلق بها     . الوح
تيرادها أثناء تلك                            ر التي يمكن تصنيعها أو اس ى المقادي تعديالت عل ك ال ر تل ك أث تقديرات وتوضح آذل ال

تخذة من جانب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فيما              وأخيرا،   . السنة  يقة اإلجراءات الم ذه الوث تلخص ه
ية التقديرات للتأآد من واقعيتها ومن أن المقادير           ئة الدول تقديرات، وخصوصا آيف تراقب الهي تعلق بال ي

 .الفعلية التي تم تصنيعها أو استيرادها متطابقة مع االحتياجات المشروعة

 ات عامة من أجل إعداد التقديرات السنويةمعلوم -أوال 
 تفهُّم األفكار العامة الرئيسية - 1

رة           - 3 ا ورد في الفق ا لم متى قدم  ” مستهلكا“ في االتفاقية الوحيدة، يعتبر أي مخدر      1 من المادة    2وفق
تجزئة أو لال  توزيع بال ة لل ة مؤسس ى أي شخص أو أي يإل ي أو للبحث العلم تعمال الطب ّرف . س ذا يع وله

ة إلى التوزيع بالتجزئة               توزيع بالجمل تحول من ال ه ال ونتيجة لذلك، إذا قام موزعو التجزئة . االستهالك بأن
ره ( ى آخ فيات، إل ل   ) الصيادلة، المستش بر آ ي أن تعت رة، ينبغ يم مباش د أو إقل ى بل درات إل تيراد مخ باس

ذ   ى ه توردة عل يات المس ول      الكم نة دخ ناء س تهلكة أث يات مس ثابة آم ية، بم نظور االتفاق ن م نحو، م ا ال
ى البلد أو اإلقليم       سواء آان منشأة خاصة (فإذا وجد، من ناحية أخرى، صانع أو تاجر جملة . المخدرات إل

ية     رة حكوم يع المخدرات، فذلك الجزء وحده من المخدرات الموزع على                ) أو دائ تستورد عن طريقه جم
 .ينبغي اعتباره آميات مستهلكة) أساسا الصيدليات والمستشفيات(يع بالتجزئة مستوى الب

يه االستهالك في مختلف دوائر التوزيع                     - 4 ا يعن اه توضيح موجز لم رد أدن يرجى اإلطالع على (وي
 ).تعريف هذه الدوائر أدناه
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  الخارجالبلدان حيثما يحصل بائعو التجزئة على إمداداتهم بشكل آلي من :الفئة األولى

تهلكة                     يات مس ثابة آم يات المستوردة بم بار آل الكم ة، ينبغي اعت ذه الحال وهذه هي الحالة الوحيدة . في ه
 .معادلة صحيحة” االستهالك يساوي االستيراد“التي تعتبر فيها معادلة 

ي من الصانعين ومن تج                :الفئة الثانية م بشكل آل ى إمداداته تجزئة عل ائعو ال ثما يحصل ب بلدان حي ار ال
 البيع بالجملة المحليين

ى تلك الكميات من المخدرات الموزعة من الصانعين أو من                        تهلكة إل يات المس ة، تشير الكم ذه الحال في ه
 .البيع بالجملة إلى بائعي التجزئة) تجار(تاجر 

ائعو التجزئة على إمداداتهم أساسا من الصانعين أو من تجار ال                  :الفئة الثالثة ثما يحصل ب بلدان حي بيع ال
 بالجملة المحليين، ولكن حيثما يقوم بعض تجار البيع بالتجزئة باستيراد المخدرات مباشرة

ى تلك الكميات من المخدرات الموزعة من الصانعين أو من                        تهلكة إل يات المس ة، تشير الكم ذه الحال في ه
تورده   ي يس درات الت يات المخ يها آم تجزئة، مضافا إل ى بائعي ال ة إل يع بالجمل ار الب تجزئة تج ائعو ال ا ب

 .مباشرة

ير      - 5 ياجات من المخدرات   “يشير تعب ية الوحيدة، إلى آميات المخدرات التي   ” االحت بموجب االتفاق
بلد لالستهالك الطبي والعلمي، ولصنع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث               تستعمل سوف     في ال

ي     رى غ واد األخ درات أو الم نع المخ ل       وص ن أج يدة، وم ية الوح ب االتفاق بة بموج عة للمراق ر الخاض
ى      ة    ” المخزونات الخاصة   “اإلضافة إل ويمكن تلبية االحتياجات من المخدرات من     . أو المخزونات العادي

 .الواردات ومن الصنع ومن المخزونات السابقة، والمضبوطات المفرج عنها ألغراض مشروعة، إلخ

تق        - 6 م ال تلزم األمر تقدي ياجات من المخدرات، بغض النظر عن آيفية                ويس تعلق باالحت يما ي ديرات ف
ى المخدرات      ان من المتوقع سحب الكميات المطلوبة لالستهالك               . الحصول عل ثال، إذا آ ى سبيل الم وعل

دم    م ع تهالآها، رغ تزم اس يات المع تعلق بالكم رات ت م تقدي ي تقدي بلد، ينبغ وزة ال ذي بح ن المخزون ال م
 .رادوجود نية لالستي

والشيء الذي تنص   . يجدر مالحظة أن االتفاقية الوحيدة ال تنص على أي تقدير خاص بالواردات              - 7
يه هو وجود        أنظر (وهو ما يعتمد بشكل غير مباشر على التقديرات ) 21المادة  (” حد على الواردات  “عل

أن   احات بش تق “اإليض وع ال عها      ). ”ديراتمجم ي تض دود الت اوز للح دث تج م يح ة، إذا ل اعدة عام وآق
ناك     ون ه ن تك ية، ل ئة الدول ّرها الهي ات وتق ا الحكوم ي تقدمه درات، والت ن المخ ياجات م رات االحت تقدي

 .صعوبة في استيراد الكميات المنشودة
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ى أي تقدير خاص بالصادر            - 8 يدة ال تنص أيضا عل ية الوح إن االتفاق ثل، ف بيد أن تقديرات . اتوبالم
المخدرات ال ينبغي أن تشمل المقادير الالزمة للسماح بالتصدير أثناء السنة التالية                 تعلقة ب . المخزونات الم

يح تقديرات المخزونات أيضا المجال إلمكانية تقديم             بؤ بالصادرات، ينبغي أن تت ه يصعب التن ونظرا ألن
 .طلبات شراء غير متوقعة أو طارئة

ك    - 9 وق ذل يم يستورد آمية معيَّنة من مخدر بغية                 وف د أو إقل إن أي بل  بكاملها أثناء   إعادة تصديرها ، ف
بيد أنه ينبغي أن    . السنة ذاتها ال يحتاج إلى إجراء تقديرات تشمل الكميات المعتزم استيرادها أو تصديرها             

تيراد القصد من إعادة تصدير المخدر                خدر سيعاد تصديره   أما إذا آان الم   . يذآر بوضوح في شهادة االس
ي في السنة التالية، فينبغي أن يشمل تقدير المخزونات من المخدر المعني الذي يحتفظ      ي أو آل بشكل جزئ
ه تاجر جملة أو صانع في نهاية السنة موضع االعتبار مقادير المخدرات التي سيعاد تصديرها في السنة      ب

 .التالية

يدة معفاة من بعض تدابير المراقبة                   - 10 ية الوح المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث في االتفاق
در  ن المخ بيا م تواها نس ة مح را لقل ية، نظ ك االتفاق توخاها تل ي ت ات . الت ود مكون ي وج رتأى أيضا، ف وي

ذه المستحضرات ليست عرضة إلساءة االستعمال وال يمكن                  أن ينتج عنها آثار سيئة، وأن       أخرى، أن ه
ة لالسترداد بسهولة              يها ليست قابل ة ف ا يذآر أن قائمة المستحضرات المدرجة في   . المخدرات الداخل ومم

الجدول الثالث في االتفاقية الوحيدة تعّدلها من وقت آلخر لجنة المخدرات، وفقا لألجراء الوارد في المادة             
ية3 ك االتفاق ي تل ة تن.  ف ذه القائم زء  وه ي الج نويا ف ئة س رها الهي ن 2ش درات الخاضعة “ م ة المخ قائم

 ).”القائمة الصفراء“(للمراقبة الدولية 

زونات   - 11 تهالك أو مخ أن اس رات بش ات تقدي دم الحكوم ي أن تق اله، ال ينبغ ورة أع باب المذآ ولألس
ث  دول الثال ي الج ة ف أن آم . المستحضرات المدرج رات بش ات سوى تقدي دم الحكوم ال تق در ف يات المخ
تخدم لصنع المستحضرات اعدي المس ي الجدول . الق ة ف ر أن صنع المستحضرات المدرج ويجدر بالذآ

ذه التقديرات، حيث أن المخدر              تجزئة ال ينبغي إدراجه في ه يع بال ى مستوى الب ذي يحدث عل الثالث وال
د       ه ق ترض أن ة يف ذه الحال ي ه ي ف تهلك“المعن يد   ” اس ية الوح ى االتفاق ال بمقتض دم  . ةفع ي أن تق وينبغ

رات بشأن استخدام المخدرات القاعدية لصنع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث                  الحكومات تقدي
تعلقة بالسنة التي سيحدث فيها هذا          ، بغض النظر عن الموعد الذي سيتم فيه التصرف أخيرا          االستعمالالم

ا إذا آان يقصد بهذه الم                 نظر عم ذه المستحضرات، وبغض ال ستحضرات االستهالك المحلي أو من     في ه
 .أجل المخزونات أو من أجل التصدير

ير    - 12 ا ألحكام االتفاقية الوحيدة يفهم منه آميات المخدرات التي بحوزة أي بلد             ” المخزونات “تعب وفق
 :أو إقليم والمعّدة ألحد األغراض اآلتية
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 البلد أو اإلقليم من أجل األغراض الطبية والعلمية؛االستهالك في  - 1 

يم في صنع المخدرات األخرى والمستحضرات المدرجة في                    - 2  بلد أو اإلقل االستعمال في ال
ية        الجدول الثالث في  ى االتفاق بة بمقتض عة للمراق ير الخاض واد غ يدة والم ية الوح االتفاق

 الوحيدة، أو

 التصدير؛ - 3 

 : يشمل آميات المخدرات التي يحوزها البلد أو اإلقليمبيد أن التعبير ال

يع بالتجزئة أو موزعو التجزئة اآلخرون المأذونون والمؤسسات أو األشخاص          - 4  صيادلة الب
 لهم حسب األصول بممارسة الوظائف العالجية أو العلمية، أو  المؤهلون المأذون 

زونات خاصة“بصفة  - 5  رة (” مخ ى الفق رجوع إل رجى ال ية ي رة ) ث( الفرع ي الفق ن 1ف  م
ى الفقرة          في االتفاقية 1المادة  يدة أو إل  الواردة أدناه، لالطالع على تعريف المخزونات       68الوح
 ).الخاصة

ى    - 13 ئة األول وع الف ن ن ع م رة توزي ا دائ ي لديه بلدان الت تعريف يتضمن أن ال ذا ال أنظر الجزء (وه
 .بها مخزونات وفقا لالتفاقية الوحيدةال يوجد ) الخاص بدائرة توزيع المخدرات

بر مخزونات سوى آميات المخدرات التي يحوزها احتياطيا الصانعون وتجار الجملة في                 - 14 وال تعت
انون األول31 تقديرات  / آ ا ال تعلق به ي ت نة الت ي الس مبر ف ا   . ديس مل أيض ي أن تش يات ينبغ يد أن الكم ب

ا في مستودعات الجم         وقد تكون . ارك أو في الموانئ الحرة أو المناطق الحرةالمخزونات التي يحتفظ به
ي إدراج مستحضرات    ه ال ينبغ يد أن كل مستحضرات؛ ب ي ش اعدي، أو ف در ق كل مخ ي ش زونات ف المخ

يدة         ية الوح وارد في االتفاق ون في        . الجدول الثالث ال د يكون ة ق وم أن الصانعين أو تجار الجمل ومن المفه
المخزونات “وفي الحالة األخيرة، من األهمية عدم خلط        . ة للدول شكل شرآات خاصة أو مؤسسات تابع         

ة ي       ” الخاص ا ف تفظ به زونات المح ع المخ تثنائية م روف اس ة ظ كرية ولمواجه راض العس ّدة لألغ المع
 .االحتياطي لمواجهة االحتياجات العادية للسكان المدنيين

يتين        - 15 ن أساس تلقى الصا      . والمخزونات تحقق وظيفتي د ي ة طلبات شراء        أوال، ق نعون أو تجار الجمل
ى أساس يومي، في حين أن الصنع أو االستيراد قد يستغرق أحيانا                         تجزئة أو من الخارج عل من بائعي ال

هر  دة أش ي      . ع ت ف ل مؤق ير أو أي تعط ة أي تأخ ي مواجه ية ف ية احتياط زونات آم كل المخ يا، تش وثان
 .اء بصفة مستمرةولهذا، تتيح المخزونات الوفاء بطلبات الشر. اإلمداد

رة      - 16 ادة      2تنص الفق يدة على أن تقوم الهيئة بحساب المجموع المؤقت      19 من الم ية الوح  في االتفاق
يم                    د وإقل ى آل بل تعلق بكل مخدر وبالنسبة إل يما ي تقديرات ف ذا المجموع هو حاصل جمع الكميات        . لل وه

تعمالها   تهالآها أو اس تزم اس درة المع دة ا(المق تمارة  3 و 2 و 1ألعم ي االس ي ف زء الثان ن الج ، B م
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زء    ي، الج ل الثان ر الفص يل، أنظ ى التفاص الع عل يقة3ولالط ذه الوث ن ه ّدر ).  م بة ألي مخ وبالنس
ية المزمع صنعها              ر الكم ارن تقدي ، أنظر الفصل الثاني،     Bالجزء الثالث من االستمارة         (اصطناعي، يق

يقة    3الجزء    ذه الوث ووفقا .  الجمع هذا، ويكون المجموع المؤقت للتقديرات، أيهما أآبرمع حاصل  )  في ه
ادة    ا الحكومات هو أيضا                 21للم تقديرات آل مخدر تقدمه إن المجموع المؤقت ل يدة، ف ية الوح  في االتفاق

تيراد ت لالس د المؤق وع   . الح ذا المجم تجاوز ه درات ت ن المخ يات م بلدان آم تورد ال ي أال تس ذا ينبغ وله
تق    تقديرات الخاصة بكل مخدر يصلح آمبدأ                      . ديراتالمؤقت لل إن المجموع المؤقت لل ذا، ف ى ه إضافة إل

ئة        ي للهي تقرير الفن ي ال نويا ف ر س ه ينش ذا فإن دِّرة وله بلدان المص ي لل درات“توجيه ياجات : المخ االحت
درة  ية المق نة(العالم نة( اإلحصاءات -) لس هرية” ) لس ه الش ي ملحقات ادة . وف ا للم ي 31ووفق ية  ف االتفاق

درات         ن المخ يات م دير آم أذن بتص دِّرة أن ت بلدان المص ي ال ة ف لطات المختص ي للس يدة، ال ينبغ الوح
 .تتجاوز هذا المجموع المؤقت للتقديرات

ناء السنة التي تخصها التقديرات بحساب المجموع النهائي للتقديرات، لدى استالم                  - 17 ئة أث وم الهي وتق
يع التقارير اإلحصائية ال     وتصبح المجاميع النهائية للتقديرات هي     . متعلقة بالمخدرات عن السنة السابقة    جم

تيراد وتنشرها الهيئة في الملحقات الشهرية التالية المكملة للتقرير الفني سالف الذآر       دة لالس الحدود الجدي
 التعديالت  ولالطالع على التفاصيل، أنظر الفصل الرابع،     . ليستخدم آتوجيهات إرشادية للبلدان المصدرة      

 .التي تدخلها الهيئة على التقديرات، وتعديل حساب المخزونات ونشر التقديرات

 

نة  - 18 بر صحيحة إال عن الس ات ال تعت ا الحكوم ي تقدمه ياجات من المخدرات الت رات االحت إن تقدي
تقديرات  ا ال تعلق به ي ت ي1من (الت انون الثان ى / آ ناير إل انون األول31ي مبردي/ آ ة ) س وهي ليست قابل
 .لإلحالة إلى السنة التالية

د انقضاء السنة التي يتعلق بها التقرير،                          - 19 يه باالستدالل، أي بع ة عل ذا السؤال من األيسر اإلجاب ه
ابل بشأن التطورات الفعلية                    ن، أال وهو اإلحصاء المق يار متي نذاك مع توفر حي ر عادة ما   فأي تقدي . حيث ي

 . في المائة عن اإلحصاء المقابل15إذا أظهر انحرافا أقصاه حوالي ” جيدا“يمكن اعتباره 

رات        - 20 ية إعداد تقدي ية “وبغ ، ينبغي أن يستخدم المسؤولون طريقة سليمة، أي طريقة تكون قد            ”واف
تائج مرضية في الماضي        ى هذا، ينبغي أن يجرب المسؤولون الط  . أسفرت عن ن ريقة بانتظام، إضافة إل

ترآها تفضيال لطريقة أخرى، على النحو المطلوب        تعديلها أو ل لالطالع على مزيد من التفصيل، أنظر (ل
تعلقة بإعداد التقديرات          فاالستقصاءات الرسمية الدورية، سواء تتصل مباشرة      ). الجزء بشأن الطرائق الم

العوامل التي تؤثر في اال                ستهالك، سوف تساعد على تقييم مدى      باستهالك المخدرات أو تتصل فحسب ب
 .آفاية التقديرات المقدمة سابقا، وسوف تجعل من األيسر التنبؤ باالحتياجات في المستقبل

 ما هي المخدرات الالزمة؟ - 2



9 

في أي نظام رقابي صحي راسخ، عادة ما تقوم السلطة الصحية الوطنية بتحديد أنواع المخدرات                   - 21
ي ال  يرها ف ي توف ي ينبغ ثل  الت نة م ن خالل لج ك م نة  “بلد، وذل يرية أو لج نة عقاق نة صيدالنية أو لج لج

راد استخدامها في              ” عالجية  ير المخدرة التي ي يار العقاق ة الخت ير الالزم ية والمعاي بادئ التوجيه ّدم الم تق
بلد ية إلدراج        . ال فات الطب يا للوص تابا وطن ية أو آ المخدرات األساس ة ب د قائم نة أن تع ذه اللج ى ه  وعل

ي   بلد المعن كان ال ي صحة س ر ف ي تؤث ية الت راض األساس ة األم تمدة لمعالج درات المع ي أن . المخ وينبغ
تكون المخدرات المدرجة في هذه القائمة أو في آتاب الوصفات الطبية هي المخدرات التي يتم اختيارها                

كان    ية للس ات الطب ية الحاج تيراد لتلب نع أو االس ة . للص ات، وخاص اعدة الحكوم بلدان  ولمس ات ال  حكوم
د تجد من الصعب اختيار المخدرات األوفى الالزمة الحتياجاتها الصحية، اقترحت منظمة           ية التي ق النام

 .الصحة العالمية نموذجا أو قوائم إرشادية بالمخدرات األساسية

أخذ في                           - 22 ية مستمرة، يجب أن ت يار المخدرات األساسية هو عمل ا أن اخت وينبغي أن يكون مفهوم
ية وآذلك                     ا ية العلم األحوال الوبائ ة وب تعلق باإلجراءات الصحية العام يما ي يرة ف ات المتغ لحسبان األولوي

رفة من الناحيتين العقاقيرية والصيدالنية           تقدم في المع ويصف الرسم البياني التالي مصادر المعلومات      . ال
 .ت يتم صنعها أو استيرادهاالتي يتعيَّن أن تستخدمها السلطات المختصة عندما تقرر اختيار مخدرا



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معلومات عن دائرة توزيع المخدرات– 3

ية في بلد ما إما عن طريق                         - 23 ية والعلم ة من المخدرات لألغراض الطب ية الحاجات المطلوب تم تلب ت
تيراد من بلد آخر أو من آليهما              ي أو االس إلمداد بالمخدرات عندئذ   وبوجه عام، فإن عملية ا    . الصنع المحل

ي       رها بالتال ل أن يوف ن أج فيات م يدليات والمستش ى الص ة عل ار الجمل انعون أو تج توزيعها الص وم ب يق
رعاية الصحية       ائمون بال ومن بين المشارآين في سلسلة توزيع المخدرات السلطة المختصة        . للمرضى الق

ية وشرآات االستيراد والتصدير، والصانعون        ، وشرآات ترآيب   )ومون بصنع المخدرات  الذين يق (الوطن
ة    ، وتجار الجملة وبائعو التجزئة     )الشرآات التي تصنع المستحضرات المحتوية على المخدرات           (األدوي

ياطرة   ( نان، والب باء األس يون وأط باء الباطن ية واألط ات الطب فيات والمؤسس يدليات والمستش الص
 ).والمستوصفات ومراآز البحوث العلمية

 اختيار المخدرات

السلطات الصحية
 خبراء وطنية) لجان(لجنة 

 معلومات موضوعية

بادئ توجيهية لالختيار وضعتها منظمة الصحة م

 معايير قياسية للمعالجة

 الكتاب الوطني للوصفات الطبية

 الصحة العامةأولويات متعلقة ب

 )للوصفات الطبية(ممارسات طبية 

 التشاور مع فني الرعاية الصحية

 أنماط االستهالك السابقة سياسات وطنية لمراقبة المخدرات
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ريف - 24 يان      وتع ريفان قانون ا تع يدة هم ية الوح ي االتفاق واردان ف زون ال ريف المخ تهالك وتع  االس
تجزئة                    توزيع بال رة ال ة ودائ توزيع بالجمل رة ال ن دائ يز بي ى التمي تندان إل ولهذا فإن التقديرات الخاصة    . يس

ى معرفة دقيق                      يها إال إذا استندت إل وَّل عل أنها ال يمكن أن يع المخدرات واإلحصاءات بش ة بدائرة توزيع   ب
 .المخدرات في البلد المعني

ى ثالث فئات توزيع مختلفة، وفقا لمصادر اإلمداد لدى بائع التجزئة،         - 25 توزيع إل ر ال د تنقسم دوائ وق
 .وتبيِّن األسهم اتجاه تحرآات المخدرات. آما هو مبين أدناه
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تمد  - 26 تهالك“وإذ يع تقديرات  ” االس تلفة لل ابات مخ ب حس د يتطل ه ق توزيع، فإن ئة ال ى ف عل
نة أعاله، يمكن إيجاد تعريف لالستهالك في إطار        . واإلحصاءات  توزيع المبي ئات ال ئة من ف تفهُّم “فلكل ف
 .”ة الرئيسيةاألفكار العام

 طرائق تحديد الكميات الالزمة - 4

توقعات - 27 ى ال ياجات من المخدرات إل رات االحت تند تقدي ن أن . تس ياجات، يتعي دى تخطيط االحت ول
بارات          ا قد               . تؤخذ في الحسبان عدة اعت ا ضرورة مم راآم المخزونات دونم نع ت فألسباب اقتصادية ولم

ى التسريب، ينبغي تجنب وضع تق ؤدي إل دي يرة بشكل زائ يات آب رات بكم إن . دي ية أخرى، ف ومن ناح
حدوث نقص بسبب التخطيط الخاطئ قد يسفر عن تأخير في عملية الشراء والتوزيع ويؤثر تأثيرا سلبيا                     

 .على رعاية المرضى

تعمال              - 28 ثل اس ية م تجربة العمل ى ال ية عل يم مبن ى ق تقديرات إل ناد ال ائعة إس ة الش ن الممارس وم
درات ا ي  المخ ي الماض ية ف يط         . لمعن ل التخط ن أج بان، م ي الحس ذ ف ن أن تؤخ ذا، يتعيَّ ى ه افة إل إض

ثما توافرت اإلحصاءات                   ا، إحصاءات خاصة بالسكان والمراضة، حي ويمكن أن  . المخصص لغرض م
ي، وخصوصا ممارسات الوصفات                  بولة للعالج الطب ير المق تكون من مصادر المعلومات أيضا، المعاي

ية التي يتب    ، )متوسط طول فترة العالج، أشكال الجرعات من المخدرات المستخدمة، إلخ(عها األطباء   الطب
 .وآذلك نوع الخدمات الصحية المقدمة) ما هي األمراض ذات الصلة(نتائج الدراسات الوبائية العلمية 
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ياجات من المخدرات - 29 د االحت ون تحدي ا يك ادة م توريد المخدرات، ع يدا ل ام راسخ ج ي أي نظ  وف
بة بشكل منهجي إلمدادات المخدرات وسد النقص فيها بشكل منتظم في حال استعمالها                 ألة مراق ولكن . مس

رنامج جديد لتوريد المخدرات، أو عندما تجري إعادة تنظيم برنامج قائم، أو عندما                     ندما يجري وضع ب ع
نة إلى استخدام غير فعَّال أو غير رشيد للمخدرات              اط االستهالك الراه ، عندئذ تدعو الحاجة إلى تشير أنم

درات      ن المخ ياجات م تحديد االحت ية ل ثر منهج ريقة أآ ات    . ط ي للمعلوم در الرئيس ى المص تنادا إل واس
وآما يمكن مالحظته فيما يلي، لكل هذه      . المستخدمة، هناك ثالث طرائق أساسية لتقدير آميات المخدرات        

 :ئق مؤتلفةالطرائق مزايا ومساوئ؛ ولهذا، يوصى باستخدام هذه الطرا

ى السكان        - ية عل ذه الطريقة تحدد الحاجة         : الطريقة المبن ثلى “ه النظرية للسكان وتسفر عادة    ” الم
يات الناجمة عن الطرائق الثالث المتاحة           ر الكم وهي تستند إلى تقدير من الناحية الوبائية العلمية       . عن أوف

د من البلدان وإلى تقدير للمشاآ                م األمراض الموجودة في بل ل الصحية، وتستند إلى معايير مقبولة أو       أله
ية، مع أخذ آامل السكان في االعتبار               تنبطة لعالج األمراض المعن فإذا آانت الموارد الالزمة لشراء     . مس

 .المخدرات محدودة، قد ال تكون هذه الطريقة هي األنسب

ات  - ى الخدم ية عل ريقة المبن تاحة : الط حية الم ات الص ريقة الخدم ذه الط تهدف ه تند . تس وتس
وارد الصحية المتاحة                درة الخدمات الصحية والم ى ق تقديرات إل عدد وأنواع مقدمي الخدمات الصحية     (ال

ن واألمراض التي يحتمل أن يعالجها هؤالء           ولهذا، فإنها تشمل المعوقات المالية واإلدارية في     ) المتوافري
ن    د معيَّ أخذ في الحسبان احتياجات               . بل ذه الطريقة ال ت يد أن ه المرضى، التي يتعذر في نظامها الصحي      ب

 .الحالي التمتع بمزايا النظام ألسباب جغرافية أومالية أوثقافية

تهالك  - ى االس ية عل ريقة المبن ي     : الط ب الصحية ف ي المطال دث ف ا ح ى م ريقة إل ذه الط تند ه تس
ي ابقة، ي. الماض ترة الس ي الف درات ف تعمال المخ أن اس ية بش يانات الحكوم ياب الب ي غ ع فف ن جم مك

ة  ن مصادر تجاري ات م ات(المعلوم رت المعلوم ثما تواف ية الخاصة) حي نظمات التطوع ن الم ي . وم وف
يم التي لوحظت في الفترة األخيرة في التنبؤ باالستهالك للتخلص                     ية، يستخدم متوسط الق الممارسة العمل

ترة الماضية               تقدير الجزافي للطلب في الف تة   “(من ال بر التقديرات المبنية  ).”المتوسطات غير الثاب  وتعت
يانات تاريخية جيدة بشأن استهالك المخدرات، وحيثما يكون الطلب                     ثما توجد ب يدة حي ى االستهالك مف عل

تقرة    ة مس ى حال د وصل إل ات الصحية ق ى الخدم ريقة    . عل ر ط ي أيس ذه ه االت، ه ذه الح ثل ه ي م وف
ثما ال          . لالستخدام  ذه الطريقة ال يمكن استخدامها حي يد أن ه على ( توجد معلومات سابقة عن االستهالك ب

ثا     جلة حدي درات المس ة المخ ي حال ثال، ف بيل الم حية    )س رعاية الص م ال ياجات أو نظ ة االحت ي حال ، وف
 .المتغيرة سريعا، سوف تسفر التقديرات المبنية على الطلب في الماضي عن تقديرات غير دقيقة

تراح طريقة نموذجية يمكن تطبيق            - 30 ها على جميع الحاالت التي قد تحدث في الممارسة  وال يمكن اق
ية  فبعض الحكومات ال تستخدم طريقة نظرية على اإلطالق، ولكنها تعتمد، على سبيل المثال، على              . العمل

بؤات تجار الجملة فيما يتعلق بالمبيعات        وقد تكون هذه التنبؤات غير واقعية؛ بيد أنها لو ثبتت دقتها في  . تن
د        ا ق بار     الماضي، فإنه بار التقديرات سنويا بغض النظر عن       . تؤخذ في االعت ن اخت ذا، يتعي ى ه إضافة إل

ياجات    ن االحت ية م ة آاف ترب بدرج ا تق بات أنه ك لضمان إث تقديرات، وذل تحديد ال تخدمة ل ريقة المس الط
ير الطريقة               ذا، وجب تغي م يحدث ه ية؛ وإذا ل ضعة وفي غياب طريقة مثالية، تقترح الهيئة الدولية ب       . الفعل
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إلعداد تقديرات لالحتياجات من المخدرات فيما يتعلق بالمواد التي لها استخدام منتظم        ) أنظر أدناه  (طرق   
 .وليست عرضة لتقلبات آبيرة

بل آل شيء، توصي الهيئة باستخدام ما حدث من الطلب في الماضي لقاعدة لتحديد التقديرات،                 - 31 وق
ير      دوث تغي مح بح ي تس روف الت ياب الظ ي غ تعلق      ف. ف يما ي ابقة ف تهالك الس ات االس ت اتجاه إذا آان

تقبلية بوضع متوسط للمقادير المستهلكة في السنوات                    ياجات المس ر االحت تقرة، يمكن تقدي المخدرات مس ب
تظرة ير المن زيادات غ امش لل يرة وإضافة ه نوية . األخ راتها الس ى تقدي ات إل وينبغي أن تضيف الحكوم

ا         ياجات من المخدرات هامش  في المائة فيما يتعلق بالمخدرات المدرجة في الجدول األول 10بنسبة لالحت
بة          يدة، وبنس ية الوح ي، وذلك                    20في االتفاق المخدرات المدرجة في الجدول الثان تعلق ب يما ي ة ف  في المائ

للسماح بإمكانية زيادة االستهالك بسبب النمو السكاني، وتطور الخدمات الصحية واالتجاهات في حدوث              
 .ض وعالجهااألمرا

ى مخدر أو أآثر استجابة إلى احتياجات                      - 32 ية إل ياجات الطب زايدت االحت ومن الناحية األخرى، إذا ت
أخذ طريقة التقدير في الحسبان نطاق الحاجات غير الملبَّاه واآلثار المحتملة على             بَّاه، ينبغي أن ت غير المل

ى تحسين االستخ                ية إل ود الرام يجة للجه تقبال نت ولتحقيق هذا الغرض،   . دام الرشيد للمخدرات    الطلب مس
راحة      نى بمرضى الج ي تع ية الت رافق الطب ن الم ات م ع المعلوم ا لجم ات نظام ي أن تنشئ الحكوم ينبغ
يد   تخدام الرش ين االس ى تحس ل عل ي تعم نظمات الت ن الم ات م ع المعلوم يرهم، وجم رطان وغ والس

درات تظام     . للمخ ات بان اور الحكوم ا أن تتش ي أيض درين    وينبغ ن والمص انعين والموزعي ع الص م
يرة     ية المتغ ات الطب أن الحاج ات بش ى المعلوم ول عل ى الحص اعدة عل توردين للمس وز . والمس ويج

ية االجتماعية واالقتصادية                   بلدان ذات التنم ام االستهالك الماضية في ال للحكومات أيضا أن تستخدم أرق
ة    ة للمقارن ل ينبغي أن تضيف الحكومات هامش          . القابل بر من نسبة        ب  في المائة عندما تكون هناك      10ا أآ

ناك توسع سريع في االستخدام الطبي للمخدرات، أو في                          ية اقتصادية واجتماعية سريعة أو يكون ه تنم
 .حالة إدخال صيغ أو عقاقير جديدة

ى      - 33 اظ عل ية الحف ودة بغ دادات الموج كل دوري اإلم راجع بش ات أن ت ي للحكوم يرا، ينبغ وأخ
ية بالغرض      مستويات م    دادات واف فالتقديرات المعدة بشكل أوَّلي قد تتسم بوضع تقدير منقوص أو         . ن اإلم
د للطلب    ى وجه الخصوص، ينبغي أن تتجنب الحكومات تقديم نفس التقديرات سنة بعد أخرى،                 . زائ وعل

ا مع مراعاة المعلومات بشأن أحدث استخدام فعلي ومراعاة ما يجري في ال                    يها أن تعدله ممارسة ولكن عل
يرات      ية من تغي ناك عوامل أخرى تستلزم إجراء تعديالت في التقديرات تتمثل في التغييرات في           . الطب وه

الواردات والتي قد تؤثر على المستويات المنشودة للمخزونات، واإلخفاق في                     تعلق ب يما ي ليم ف ات التس أوق
يق بين الحاجات واألموال والخسائر بسبب حدوث الضرر والتلف و           انتهاء فترة الصالحية والسرقة،    التوف

خ دى صحة  . إل راجعة م ند م يعها ع راعاتها جم ي ينبغي م ات الت ي المعلوم ي التال م البيان ويلخص الرس
 .التقديرات

 

 
 جمع المعلومات

السلطة المختصة
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 االعتبارات المتعلقة بتحديد تقديرات المخزونات - 5
تقديرات     - 34 د ال ى تحدي اله عل ورة أع رائق المذآ اعد الط تعلقة تس تخدام الم تقبال  باس درات مس  المخ

ا االستهالك أو استخدام المخدر القاعدي في صنع مخدرات أخرى، أو مواد غير خاضعة للمراقبة                  ( أساس
ث دول الثال ي الج ة ف رات مدرج يدة أو مستحض ية الوح ب االتفاق تقديرات ). بموج تعلق ب يما ي وف

بر مستويات المخزونات المحتفظ بها ف         المخزونات  بيد أنه باإلضافة إلى . ي السابق ذات أهمية أيضا، تعت
ذلك، ينبغي مراعاة االتجاهات في الصادرات في الفترة الماضية، إذا آانت تنطبق، وتكاليف الحفاظ على               
يرة وضرورة تجنب المخزونات الزائدة من المخدرات التي يحتمل أن تؤدي إلى التسريب،       مخزونات آب

بارات ا    راعاة االعت ب م ى جان راء          إل بات ش اب طل ي أعق ليم ف ت التس ثال، وق بيل الم ى س ية، عل لعمل
 .المخدرات

يدة   - 35 ية الوح ي االتفاق وارد ف زون ال تعريف المخ ا ل ند  (ووفق ي ب زون ف تعريف المخ رد توضيح ل ي
ة الرئيسية       “ ار العام م األفك رات المخزونات سوى المخزونات التي تحوزها             )”تفهُّ ، ينبغي أال تشمل تقدي

ة    ّد االحتياجات العادية للسكان المدنيين، إلى جانب المخزونات التي يحوزها الصانعون وتجار             الحكوم لس
ة والمستوردون      ان هؤالء في شكل شرآات خاصة أو أفراد، طالما أنهم ليسوا من بائعي                    (الجمل سواء آ

 ).التجزئة

د ال تحوز البلدان أو األقاليم الصغيرة أو تلك التي تتميَّز بقلة              - 36 السكان مخزونات في شكل تجارة وق
ة ألن المخدرات المستوردة توزع بكاملها على بائعي التجزئة و           دى الحكوم ة أو ل حسب ” تستهلك“الجمل

ية الوحيدة     ام االتفاق ولهذا، إذا آانت حكومة ذلك البلد تعتبر أنه من الضروري اتخاذ تدابير احتياطية             . أحك

االستهالك السابق

االتجاهات في االستيراد

ليةالمخزونات الفع

المؤسسات الصحية الجديدة

النمو السكاني

مدى حدوث أمراض محددة

 دائرة توزيع المخدرات

 :التشاور مع
 الصانعين - 
توردين -  المس

 )المتاجرين(
 تجار الجملة - 
 بائعي التجزئة - 

يدليات،(- الص

 )التكلفة(عوامل اقتصادية 

 مؤشرات أخرى
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وص  زونات“بخص ائعو ا” المخ ا ب ي يحوزه تجزئة الت باء  (ل باء، أط فيات، األط يدليات، المستش الص
 .، وجب إدراج هذه الكميات في تقديرات االستهالك)األسنان، البياطرة، إلخ

ومن ناحية أخرى، وفي معظم البلدان األخرى وخصوصا تلك البلدان التي تتميز بكثرة السكان،                    - 37
ة أو الصانعون مخزونات من المخدرات، عل                 نحو المعرَّف في االتفاقية الوحيدة،        يحوز تجار الجمل ى ال

بر أساسية لضمان اإلمداد المنتظم لألدوية               ذه المخزونات تعت وال ينبغي أن تتجاوز تقديرات     . نظرا ألن ه
ّدر      يما يخص المخ دة ف نة واح ترة س تعمال لف ة لإلس ياجات الالزم ة، االحت اعدة عام زونات آق ذه المخ ه

ك الصادرات، إذا             ا في ذل ي، بم يها       المعن ك منطبقا عل ان ذل تعلق بالمخدرات التي يتزايد عليها       . آ يما ي وف
زونات         رات المخ س تقدي د تعك داد، ق ة لإلم ادرها العادي ن مص ية ع بلدان النائ تعلق بال يما ي ب أو ف الطل

نتين       دة س ة لم ياجات الالزم بلدان التي تصدر المخدرات، ينبغي أن تشمل تقديرات      . االحت تعلق بال يما ي وف
 أيضا آميات إضافية تسمح باستيفاء طلبات الشراء غير المتوقعة أو الطارئة، أو المخزونات               المخزونات 

 .التي بحوزة مستودعات الجمارك أو في الموانئ الحرة أو في المناطق الحرة

ي  - 38 يازتها آمخزونات ف تزم ح يات المخدرات المع رات آم ك، يجدر بالذآر أن تقدي ى ذل إضافة إل
ة آل سنة تؤدي     وعلى وجه الخصوص،   . دورا أهم في االتفاقية الوحيدة مما هو في المعاهدات السابقة          نهاي

راآم المخزونات دونما ضرورة                  يدة تجنب ت ية الوح ن أهداف االتفاق ولهذا يجوز تعديل التقديرات   . من بي
ناء السنة التي تتعلق بها التقديرات، معتمدا ذلك على الم                       نة أث نة معي ة عن س ة من الحكوم خزونات المقدم

ية المحتفظ بها في نهاية السنوات السابقة        ويرجى االطالع على الجزء بشأن اإلجراءات المتخذة من        . الفعل
تقديرات                نظام ال بة المخدرات بالنسبة ل ية لمراق ئة الدول ل حسابات المخزونات    (الهي ، لالطالع على   )تعدي

تعديال  يدة وال ية الوح ي االتفاق ام ذات الصلة ف ريها وصف تفصيلي لألحك ي تج تقديرات الت ناجمة لل ت ال
يا    ئة تلقائ ذا من مصلحة الحكومات أن تضمن أال تكون تقديرات المخزونات من المخدرات أقل                  . الهي وله

 .من مستوى المخزونات التي ُيحتفظ بها فعال في نهاية السنة السابقة

ى سبيل المثال، فإن المقادير المصنوعة أو المستوردة خالل سنة إذ            - 39 ا لم تستعمل أو تصدر آما     وعل
بقى في المخزون في نهاية السنة             ا ت ا، فإنه تظر له ولهذا فإن مخزونات المخدر المعني المحتفظ بها في        . ين

درة على النحو المقدم من قبل                 تجاوز المخزونات المق ة السنة سوف ت وفي مثل هذه الحاالت، ينبغي     . نهاي
ل را إضافيا لجع ية تقدي ات المعن دم الحكوم نة أن تق ة الس ي نهاي ا ف يحتفظ به ي س  مستوى المخزونات الت

 .أقرب إلى مستوى يتوافق أآثر مع المخزونات الموجودة أو المتوقعة

 تحديد التقديرات المتعلقة باالستهالك والمخزونات: أمثلة عملية - 6
 التقدير المتعلق باالستهالك

ية البي                 - 40 ر لكم د تقدي تلزم األمر تحدي ثال، يس ذا الم وبغية . 2006تيدين الذي سيستهلك في سنة     في ه
ن         ترة م ي الف ن ف تهالك البيتيدي رات اس ن تقدي دول يبي م ج ري رس ك، يج يام بذل ى 2002الق ، 2005 إل

تقديرات              توافر ال ا ت در م ابل، بق ي المق لة طويلة من األرقام،           . واالستهالك الفعل ومن المفضل وجود سلس



17 

وفي وقت إعداد هذا   . ث الماضية قد تعتبر وافية بالغرض     رغم أن اإلحصاءات التي تغطي السنوات الثال         
 :، توافرت المعلومات التالية)2005مارس /آذار(التقدير 
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17 

15 

18 

- 

25 

25 

25 

25 

 سيتحدد الرقم فيما بعد

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 

ود       ت “يشير عم تعانة بأية طريقة،                 ” قديراتال دون االس ابقة ُأعدت ب رات السنوات الس ى أن تقدي إل
تقدير          دم نفس ال يلوغرام  25(حيث ق وتشير المقارنة بين العمودين إلى     . عن السنوات األربع الماضية    )  آ

 . في المائة عن األرقام الفعلية50أن األرقام المقدرة آانت في المتوسط تزيد بنسبة 

م تتوا     إذا ل  بأخذ متوسط االستهالك    2006فر معلومات إضافية أو طريقة بديلة، يمكن إعداد التقدير لسنة           ف
 :وفي المثال.  في المائة10، مع زيادة بنسبة 2004 إلى 2002الفعلي للسنوات من 

ى     آيلوغرام18.333 = % 110 ×3)/18 + 15 + 17( رقم إل ب ال ن تقري  18.5يمك
 آيلوغرام

ب  - 41 ن ق ر م ا ذآ بر     وآم ي يعت درات الت بة للمخ ية بالنس تائج مرض راج ن ريقة إخ ذه الط ن به ل، يمك
يفة فقط              بة طف تزايدا بنس بيا أو م تقرا نس يها مس ه من الضروري االعتماد على طائفة     . االستهالك ف يد أن ب

بلد في               م تستخدم في ال ي ل رات للمخدرات الت ى إعداد تقدي ندما يصل األمر إل ترات ع أوسع من البارام
ير في نمط االستهالك                  الماض  يُّر آب توقع حدوث تغ ندما يكون من الم وعلى سبيل المثال، عندما  . ي، أو ع

يحل مخدر صار يستخدم في اآلونة األخيرة محل دواء قديم، يمكن اعتبار االستهالك الفعلي للدواء القديم                 
د            دواء الجدي در لل ا الحتساب االستهالك المق ان من المتوقع حدوث زي       . أساس إذا آ ادة آبيرة في استهالك    ف

ع الزيادة بمقارنة طاقة استيعاب                         د، يمكن توق تاح مستشفى جدي الفعل، بسبب افت مخدر يجري استعماله ب
 .مع الطاقة االستيعابية لمستشفيات أخرى في البلد) أو أي عامل ذي صلة آخر(المستشفى 

 تقدير المخزونات
ية لحساب تقديرات             - 42 إذ ينبغي إعداد جدول، يبين مجموع     . المخزوناتيمكن استخدام الطريقة التال

 آانون  31االستخدام السنوي طوال السنوات الثالث الماضية لمخدر معيَّن، والمخزونات المتحفظ بها في             
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نة    /األول ترة    . ديسمبر في آل س ود الثالث الف ن العم تنفد في      ) بالشهور (ويبي د اس التي يكون المخزون ق
تها إذا ما ظل معدل االس       وفي المثال الوارد أدناه، يفترض أن البيتيدين في بلد معيَّن          . تخدام دون تغيير  نهاي

 .يستخدم فحسب لالستهالك المحلي

 

 

( ( 

 

( 

 

 
  شهرا13

  شهرا11

 شهرا 11

26 

20 

26 

24 

22 

28 

2002 

2003 

2004 

نة  - 43 ي س تهالك ف دول أن االس ن الج غ 2002يبي يلوغرامان 24 بل دره آ يلوغرامًا؛ أي بمتوسط ق  آ
إن المخزونات وقدرها               ذا ف نان آل شهر؛ وله ، بلغ 2003وفي سنة   .  شهرا 13 آيلوغراما تستغرق    26اث

تهالك  دره   22االس ط ق يلوغراما، أي بمتوس زونات     1.833 آ إن المخ ي ف هر؛ وبالتال ل ش يلوغرام آ  آ
ا    ي        20وقدره يلوغراما تستغرق حوال  آيلوغراما، أي   28، بلغ االستهالك    2004وفي سنة    .  شهرا  11 آ

دره      ا      2.333بمتوسط ق يلوغرام آل شهر؛ والمخزونات وقدره  آيلوغراما سوف تستغرق في هذه 26 آ
 . شهرا11الحالة حوالي 

ثال،        -44 ذا الم ا في         وفي ه إن المخزونات المحتفظ به ديسمبر من آل سنة ستكون / آانون األول31ف
ترة          ية حاجات االستهالك لف ية لتلب ومالحظة التطورات في استخدام المخزونات في .  شهرا تقريبا 12آاف

نة تفي أو ال تفي                                   ة آل س ا في نهاي ا إذا آانت المخزونات المحتفظ به د تكشف عم بار ق يد االعت ترة ق الف
ى هذه المالحظات، يمكن عندئذ إعداد تقديرات المخزونات          . رضبالغ  تنادًا إل وقد يرتأى، على سبيل  . واس

نة اقتربت من النفاد، وبغية مالفاة هذا الخطر في المستقبل، ينبغي                        ناء سنة معي ثال، أن المخزونات أث الم
رات المخزونات إلى استهالك يكفي فترة            ادة تقدي وفي هذه .  في المتوسط شهرا 12 شهرا، بدال من     15زي

 : يمكن حسابه آما يلي2006الحالة، فإن تقدير المخزون لسنة 

  آيلوغراما24.67 = 3)/28 + 22 + 24(متوسط االستهالك في السنوات الثالث الماضية هو 

  آيلوغرام2.06 = 24.67/12متوسط االستهالك في الشهر هو بالتالي 

  آيلوغراما31 = 15 × 2.06بالتالي  هو 2006التقدير المستصوب للمخزون لسنة 

 Form Bمبادئ توجيهية إلعداد االستمارة  -ثانيا 
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 معلومات خلفية - 1
ادة  - 45 أن   19تقضي الم رات بش نة تقدي ل س ئة آ ى الهي ات إل دم الحكوم أن تق يدة ب ية الوح ي االتفاق  ف

درات   ن المخ ياجات م ثال ل     . االحت ى االمت يم عل بلدان واألقال اعدة ال ية مس ة   وبغ نها الخاص بات م لمتطل
يع الحكومات، في الربع األول من آل سنة،                     تزويد جم بة المخدرات ب ية لمراق ئة الدول وم الهي اإلبالغ، تق ب

تقديرات السنوية   “ (Bبنسخ من االستمارة        ير االصطناعية؛           : ال ياجات من المخدرات؛ صنع العقاق االحت
تا                يون ألغراض غير إن يون؛ زراعة خشخاش األف تاج األف يون  إن  Bوينبغي استيفاء االستمارة     ). ”ج األف

ية  نة التال أن المخدرات عن الس درة بش ياجات المق يانات عن االحت ة. بب احات المظلَّل ى أن والمس ير إل  تش
 .ال ينبغي بالتالي استيفاؤهاالتقديرات المعنية ليست مطلوبة وأن تلك المساحات 

 

يوليه من السنة التي تسبق السنة التي / تموز1ل يوم ينبغي أن تصل االستمارة المستوفاة إلى الهيئة قب 
 .تتعلق بها التقديرات

 

 Bآيفية تبيان الكميات على االستمارة  - 2
م تحدد آميات خالفا لذلك، ينبغي تبيان الكميات على االستمارة               - 46 ا ل  بالكيلوغرامات والغرامات   Bم

بل               ة بل اة أي ية مالف ّم من األفضل التعبير عن     . ةدون وضع آسور أو عالمات عشرية، بغ  غرام 1ومن ث
وعموما، فيما يتعلق بالتقديرات، ينبغي حذف آسور .  وهكذا 012 غراما بالشكل     12 و عن     001بالشكل   
 .الغرامات

ي           - 47 ي النق ار الالمائ توى العق اس مح ى أس ب عل أن تحس يات ب ن الكم ير ع ي التعب ذا . وينبغ وله
راجعة الجزء          ، )القائمة الصفراء (” ئمة المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية    قا“ من    4الغرض، ينبغي م

ار الالمائي النقي في المخدرات المدرجة في الجدولين األول                          ذي يتضمن معلومات عن محتوى العق ال
 .وترد أدناه أمثلة لكيفية إجراء هذه الحسابات. والثاني في االتفاقية الوحيدة

ية ال   درة هي     الكم ن التي تحتوي على جزيء ونصف جزيء من             20 000مق  غرام من فوسفات الكوديي
بلور   اء الت انع     (م ا الص ا يقدمه ادة م ات ع ذه المعلوم ا ). ه فراء “ووفق ة الص ذا   ” للقائم ح ه تمل مل يش

ى نسبة        ن الالمائي النقي              71المستحضر عل اعدة الكوديي ة من ق ولهذا تكون الكمية التي يتعين   .  في المائ
 :إبالغها إلى الهيئة هي

  غرام14 200 = 100)/71 × 20 000(

 يدروآلوريد البيتيدين في أمبوالت
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ى وحدة واحدة من الجرعات الطبية، فإن حجمها الحقيقي يتجاوز حجمها                         ن عل بولة حق ندما تحتوي أم ع
ن                  ا بي تراوح م د ت ا، ق ئوية م بة م ة، معتمدا ذلك ع       24 و   3اإلسمي بنس لى الحجم اإلسمي وآثافة     في المائ

أخذ في الحساب فقط الحجم            . السائل  ئة ينبغي أن ت ا للهي ن إبالغه ية التي يتعي  للمستحضر  اإلسمي فالكم
 .وليس الحجم الحقيقي

ى البيتيدين في أمبوالت، وآل أمبولة                        تج صيدالني يشتمل عل ة من تدارس حالــ نـــا ن يــا ب واآلن ه
مي   ا اإلس بلغ حجمه ل 1ي م حق( م بلغ وحج ي ي ل1.075يق ى  ).  م ول عل توي المحل ن 0.1ويح رام م  غ

تر ل مّليل ي آ ن ف يدروآلوريد البيتيدي ا . ه ذا، وفق ن ه ح البيتيدي توي مل ة الصفراء“ويح ا ”للقائم ى م ، عل
ادل    ة من القاعدة الالمائية النقية        87يع ولهذا، فإن المحتوى اإلسمي في قاعدة البيتيدين الالمائية        .  في المائ
 :ة واحدة هيفي أمبول

  غرام0.087 = 87/100 × 0.1

ى المورفين في شكل أقراص، ويشتمل آل قرص                         هيدروآلوريد المورفين في شكل أقراص :3 تج صيدالني يشتمل عل ة من ناول حال نا نت يا ب ه
ى  ن  0.015عل يدروآلوريد المورفي ن ه رام م ي    .  غ ي النق ار الالمائ ي للعق توى التقريب بلغ المح وي

يدروآل  ن    له ة    76 نسبة    (3H2O)وريد المورفي ك، يكون محتوى آل قرص من حيث ما به    .  في المائ ولذل
 :من قاعدة المورفين هو

  غرام0.0114 =76/100 × 0.015

يون نظرا ألن      يات                  األف نة من القلوان يه محتويات متباي د توجد ف تج طبيعي، فق وحيث أن قوام   .  من
تواه من ال            ا لمح ن وفق يون يتباي تحديد الوزن                األف يه ل رطوبة ف رفة محتوى ال رطوبة، فمن الضروري مع

يون ي لألف ى أساس   . الحقيق يون عل ئة أن يحسب وزن األف ب الهي ة، تطل ة للمقارن رات قابل راء تقدي وإلج
رطوبة بنسبة         بالنسبة  (B في المائة، باستثناء ما ورد في الجزء الرابع من االستمارة   10وجود محتوى ال

 Bمبادئ توجيهية من أجل استيفاء االستمارة  - 3 ).ظر المبادئ التوجيهية المحددة الواردة أدناهلتلك الحالة، أن
تكون االستمارة من صفحة غالف ومن صفحتين ترد بهما تعليمات عامة ومن األجزاء الخمسة                - 48 ت

 :التالية

 )الطرائق(معلومات خلفية وبيان الطريقة  :الجزء األول

 ات السنوية لالحتياجات من المخدراتالتقدير الجزء الثاني

 التقديرات السنوية لصنع المخدرات االصطناعية :الجزء الثالث

 التقديرات السنوية إلنتاج األفيون :الجزء الرابع
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 .التقديرات السنوية لزراعة خشخاش األفيون ألغراض غير إنتاج األفيون :الجزء الخامس

 

 :التاليةينبغي تقديم المعلومات  - 49

 اسم البلد أو اإلقليم مقدم التقديرات •

 التاريخ الذي جرى فيه استيفاء االستمارة •

ة مع الخاتم الخاص باإلدارة أو المكتب                      • تقديرات المقدم نه ال ذي تصدر م إذا (اإلدارة أو المكتب ال
 )توافر ذلك

 اسم الموظف المسؤول •

 وظيفة الموظف المسؤول/لقب •

 مسؤولتوقيع الموظف ال •

 السنة التي تتعلق بها التقديرات •

ند   - 50 ت ب وارد تح راغ ال تخدام الف ن اس ات“يمك ل  ” مالحظ افية تتص ات إض ة معلوم إلدراج أي
 .بالتقديرات، قد تود الحكومة إتاحتها للهيئة

 

تثمارة  - 51 تيفاء االس ية اس يمات الخاصة بكيف راءة التعل يهBينبغي ق رجوع إل ة وينبغي ال ندما  بدق ا ع
 .يكون هناك بعض الشك بشأن آيفية استيفاء االستمارة

وارد الصحية والمرافق األساسية                        - 52 م المعلومات عن الم ذا الجزء من االستمارة، ينبغي تقدي في ه
م وصف للطريقة                 . الصحية  ذا، ينبغي أيضا تقدي ى ه المستخَدمة في حساب مختلف    ) ائقالطر (إضافة إل

دَّرة ووصف أية تغييرات في الطريقة المذآورة          ياجات المق ويوجد أيضا فراغ إلدراج أية معلومات      . االحت
 .أخرى قد تكون مفيدة للهيئة لدى دراسة االحتياجات المقدَّرة من العقاقير المخدرة

ية حساب ا                  - 53 ى آيف لتقديرات، وإشارة أيضا إلى مختلف     وينبغي أن يشمل وصف الطريقة إشارة إل
إذا آانت الطريقة المستخَدمة ال تختلف من سنة ألخرى،      . العناصر التي تدخل في إجراءات الحساب           ف

بيد أنه من األهمية البالغة عرض وصف الطريقة        . فليست هناك حاجة إلى ذآرها آل سنة على االستمارة         
يرة في ا                   ادة آب يها حدوث زي توقَّع ف رة ي ثر من مخدر أو عندما ُيقدَّم تقدير              في آل م ستعمال مخدِّر أو أآ

م ُيستعمل حتى اآلن        ويجدر بالذآر مع ذلك أنه ليس من المطلوب إدراج إيضاح يرفق بتقديرات      . لمخدر ل
 .”المخزونات الخاصة“آميات العقاقير التي يتعيَّن إضافتها إلى 
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ى الصفحتين      - 54 ور عل دول المذآ ن الج ن م ي أقصى اليمي وارد ف ود ال درج العم ب 8 و 7ي  بالترتي
تعمالها     يع اس ي يش درات الت م المخ دي معظ ت له        (األبج ذي ُخصًِّص خاش ال ش الخش ز ق تثناء مرآَّ باس

م في تقديم احتياجات    فإذا رغب بلد أو إقلي    ). ، أنظر اإليضاحات الواردة أدناه    B من االستثمارة     9الصفحة   
واردة في صفحة                 ًا، ينبغي استخدام الصفوف الفارغة ال يس ُمدرج ا ل تعلق بمخدر م يما ي دَّرة ف  لهذا 8مق

 .الغرض

 من أجل تقديم التقديرات ذات الصلة       8 و   7وينبغي استخدام األعمدة الباقية الواردة في الصفحتين          - 55
نحو المبيَّ            ى ال ة لمختلف األغراض، عل ن األعمدة     الالزم وينبغي تقديم هذه التقديرات بغض     . ن في عناوي

ن   ناء م تيراد، أو االقت واء عن طريق االس ير، س ى العقاق ا الحصول عل تم به ي ي ائل الت نظر عن الوس ال
ية      ، أو اإلفراج عن المخدرات المضبوطة من االتجار غير         )من الصانع أو من المخزونات      (مصادر محل

قديرات الالزمة لمختلف األغراض وبغض النظر عن المصدر المقصود أن          ومن شأن تقديم الت   . المشروع 
ياجات المقدَّرة ومن شأنه أن ييسِّر                          ية لمجموع االحت ثر واقع ام أآ ى عرض ع ئة الحصول عل يتسنى للهي

 .مهمة التحقق المتبادل التي تقوم بها الحكومات والهيئة الدولية

 اض الطبية والعلمية المحليةالكمية المعتزم استهالآها في األغر 1العمود 
ود ينبغي إدراج مجموع الكمية المقدَّرة المعتزم استهالآها أثناء السنة التي تتعلق بها                    - 56 ذا العم في ه

تقديرات اله  . ال نحو الموضح أع ى ال ريف (وعل ر تع تهالك“أنظ ند ” االس ة  “تحت ب ار العام م األفك تفهُّ
ير      )”الرئيسية  إن تعب تشير إلى الكميات المقدَّمة للتوزيع بالتجزئة من أجل   ” تهالآهاالكمية المعتزم اس  “، ف

 .األغراض الطبية والعلمية

وينبغي أن ُتدَرج في التقديرات في هذا العمود الكميات المنصرفة عن طريق نظام صحي وطني،              - 57
ة ره الدول ره أو ال تدي نظام تدي ان ال ا إذا آ نظر عم ت. بغض ال يات المس بار الكم بحوث وينبغي اعت عملة لل

 .”مستهَلكة“العلمية أيضا بمثابة 

ياجات الطبية والعلمية المحلية، وال تشمل الصادرات         رات االستهالك ينبغي أال تشمل سوى االحت . تقدي
ي            ث ف دول الثال ي الج ة ف رات المدرج تهالك المستحض تهالك اس رات االس مل تقدي ي أن تش وال ينبغ

 .االتفاقية الوحيدة

 :لمعتزم استخدامها لصنعالكمية ا 2العمود 
 عقاقير أخرى ) ألف2(  
ية      ) باء2(   ي االتفاق ث ف دول الثال ي الج ة ف مستحضرات مدرج
 الوحيدة
 مواد ال تشملها االتفاقية الوحيدة )  جيم2(  
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ير أخرى أو مستحضرات                       - 58 تزم استعمالها لصنع عقاق دَّرة من المخدرات المع يات المق ينبغي للكم
 الثالث أو مواد غير خاضعة للمراقبة بمقتضى االتفاقية الوحيدة، أن تشمل االحتياجات              واردة في الجدول    

دَّة للتصدير                ك المع ل تشمل أيضا تل ذا فحسب، ب يس ه ية ل ود   . المحل  إلى ثالث فئات مبيَّنة 2وينقسم العم
 .أدناه

   آميات المخدرات المعتزم استخدامها لصنع عقاقير أخرى  ألف2العمود 
ود سوى البلدان واألقاليم التي تستعمل المخدرات لصنع مخدرات أخرى                ال ي  - 59 ذا العم على (خص ه

ن                ن من المورفي بلدان التي تصنع الكوديي ثال ال وينبغي أن تشير التقديرات إلى آميات العقار         ). سبيل الم
 .حصول عليه، وال يشير إلى آميات العقار المعتزم ال)في المثال المذآور أعاله، المورفين(المستعمل 

ي أن   - 60 دَّرة ينبغ يات المق ملوالكم بة   تش درات، وبالنس ومرات المخ نع ايس تعملة لص يات المس  الكم
. للمخدرات المدرجة في الجدول األول من االتفاقية الوحيدة أن يشمل أمالحها من االسترات واإليتيرات            

ك ينبغي أن تَ        َتبِعد ومع ذل ة لتنقية ولصنع المستح       س يات الالزم . ضرات في شكل أقراص أو أمبوالت      الكم
 . الكميات الالزمة لتحويل القلوانيات إلى أمالحهاتستبعدوبالمثل ينبغي أن 

ا هو الحال بالنسبة للعمودين          - 61  جيم، ال ينبغي أن تؤخذ في الحسبان العقاقير والمواد          2 باء و    2وآم
درات،       نع المخ لة لص ية متواص ي عمل يطة ف راحل وس ثل فحسب م ي تم ي   الت ذ ف ي أن يؤخ ن ينبغ ولك

َتج النهائي        ثال، في الصنع المستمر لمستحضر ثنائي الهيدروآوديين              . الحسبان فقط الُمن ى سبيل الم وعل
َتجًا وسيطاً             ن من د يكون الكوديي ن، ق وفي هذه الحالة، ال ينبغي أن ُتدَرج في التقديرات سوى          . من المورفي

ية المورفين المطلوبة لصنع مستحضر ثنائي ال       ومع ذلك، عندما يبقى المنَتج الوسيط في . هيدروآوديينآم
، )على سبيل المثال، وسيط الميتادون ووسيط البيتيدين    (المخزونات أو يتم تبادله تجاريا مع بلدان أخرى،          

 .يتعيَّن تقديم تقديرات منفصلة لهذين العقارين

تعلق    - 62 ياجات الم مل االحت ي أن تش اله، ينبغ ور أع نحو المذآ ى ال ة لصنع  وعل المخدرات الالزم ة ب
مخدرات أخرى االحتياجات من المخدر الذي تم الحصول عليه لالستهالك المحلي، ليس هذا فحسب، بل                 

 .أن تشمل أيضا االحتياجات الالزمة لتزويد المخزونات، والالزمة للتصدير، حسب االنطباق

رات م       باء2العمود  نع مستحض تخدامها لص تزم اس درات المع يات المخ ي  آم ة ف درج
 االتفاقية الوحيدة  الجدول الثالث في 

يدة، على النحو                         - 63 ية الوح ام االتفاق اة من بعض أحك واردة في الجدول الثالث معف المستحضرات ال
زء  ل األول، الج ي الفص ن ف ية “1المبيَّ ة الرئيس ار العام م األفك ة . ”تفهُّ ى قائم الع عل رجى االط وي
بة الدول        ة الصفراء   (ية  المخدرات الخاضعة للمراق ، التي تنشرها الهيئة الدولية على أساس سنوي،     )القائم

ية      ي االتفاق ث ف دول الثال ي الج ة ف ن المستحضرات المدرَج تجد م ا اس توفاة بم ة مس ى قائم لالطالع عل
 .الوحيدة
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يات     - 64 تعلقة بكم تقديرات الم وى ال دِّم س ات أال تق ى الحكوم ن عل تقديرات، يتعيَّ تعلق بال يما ي وف
ويجب أن تقدَّم هذه التقديرات بغض النظر عما . خدرات المستخَدمة في البلد لصنع هذه المستحضرات    الم

تزم صنعها سوف تستهَلك في البلد، أو سوف يحتفظ بها في المخزونات أو                      إذا آانت المستحضرات المع
 .سوف تصدَّر

تخدمة ل  - 65 درات المس يات المخ إن آم ي الفصل األول، ف ره ف ا ورد ذآ ب وآم ن جان ذا الغرض م ه
تجزئة  يدليات(موزعي ال فيات، الص ي   ) المستش تقديرات الت تعلق بال يما ي اب ف ي الحس ا ف ن أخذه ال يتعيَّ

 .1وترد في العمود ” مستهلكة“ستدَرج في هذا العمود، حيث أنها ُأِخَذت فعال في االعتبار بمثابة 

تزم استخدامها لصنع مواد          جيم2العمود  يات المخدرات المع  ال تشملها االتفاقية    آم
 الوحيدة

واد التي ال تشملها االتفاقية الوحيدة تشمل، على سبيل المثال األبومورفين أو البوبرينورفين أو        - 66 الم
 .النالورفين أو النالوآسون، والمواد الُمَنكَِّهة التي يتم الحصول عليها من ورقة الكوآا

ذ - 67 دَّرة في ه يات المق يس وينبغي أن تشمل الكم تعمالها، ول تزم اس يات المخدرات المع ود آم ا العم
يها          تزم الحصول عل واد المع يات الم تزم الحصول على األبومورفين              . آم ان يع ثال، إذا آ ى سبيل الم وعل

ر لكمية المورفين التي يعتزم استخدامها لصنع األبومورفين، في حين ال                    يلزم وضع تقدي ن، ف من المورفي
يات ا         رات لكم زم وضع تقدي ن التي سوف يتم الحصول عليها  يل وبالمثل، فإن العقاقير التي يتم . ألبومورفي

راحل وسيطة في عملية صنع متواصلة ال يلزم شمولها في التقديرات                  يها في م وعلى سبيل  . الحصول عل
ن                ن من المورفي ية مستمرة لصنع النالورفي َتجا وسيطا في عمل ن من د يكون الهيروي ثال، ق وفي هذه  . الم

ة،    زم أن تشمله التقديرات، وليس آمية             الحال ا يل تزم استعمالها هي م ن فحسب التي يع ية المورفي إن آم ف
 .الهيروين المتحصل عليها آمنَتج وسيط

 الكمية المعتزم إضافتها إلى المخزونات الخاصة 3العمود 
ير    - 68  االتفاقية   في 1 من المادة    1في الفقرة   ) ث(معرُّف في الفقرة الفرعية       ” المخزون الخاص   “تعب

يدة ير . الوح ا   ” المخزون الخاص“وتعب د م ي بل ات ف وزة الحكوم ي بح درات الت يات المخ ى آم ير إل يش
تعمالها  ية الخاصة“الس ي األغراض الحكوم لحة (” ف وات المس ياجات الق ن أجل احت ى األخص م ) وعل

تثنائية      ة الظروف االس ير   . ولمواجه تثنائية   “وتعب ى تلك      ” الظروف االس ا إل  الظواهر الكارثية   يشير أساس
 .مثل األمراض الوبائية الواسعة االنتشار أو حدوث زالزل شديدة

ي        - 69 ا ف تفاظ به تزم االح يات المع تعلق بالكم رات ت ئة تقدي ى الهي دَّم إل ن الضروري أن تق يس م ول
اء . المخزون الخاص ة من أجل إنش يات المطلوب تعلق بالكم رات ت م تقدي ن تقدي ك يتعيَّ ع ذل مخزون “وم

تعلق بالكميات المعتزم إضافتها إلى        /و” اصخ  وال يشَتَرط أن يقدَّم    . القائم بالفعل ” المخزون الخاص “أو ت
 .إلى الهيئة أي إيضاح دعما لهذه التقديرات
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ا في المخزونات في               4العمود  تفاظ به تزم االح ية المع ديسمبر / آانون األول  31الكم
 تتعلق بها التقديرات  من السنة التي 

ر  - 70 تعريف المخزون بمقتضى أحكام    ” تفهُّم األفكار العامة الرئيسية    “1د في الفصل األول الجزء         ي
يدة وإيضاح لمدى الحاجة إلى وجود مخزونات           ية الوح وينبغي لجميع الحكومات في البلدان حيثما      . االتفاق

دِّم     تجزئة أن تق يع بال توى الب ى مس درات عل يع المخ ة بب ار الجمل وم الصانعون أو تج تعلق يق رات ت  تقدي
بار    يد االعت نة ق ة الس ول نهاي ة بحل ار الجمل وزة الصانعين وتج ي بح زونات الت دَّم . بالمخ زم أن تق وال يل

 .تقديرات عن المخزونات من تلك البلدان حيثما يحصل بائعو التجزئة على إمداداتهم مباشرة من الخارج

رات المخزون، ينبغي االحتراس في إي         - 71 دى إعداد تقدي وازن بين نوعين من االحتياجات  ول : جاد ت
ير ضمان في مواجهة أي تعطل في اإلمداد                ا يكفي لتوف يرة بم . فمن ناحية يجب أن تكون المخزونات آب

ة بغية الحد من خطر تسربها إلى قنوات                           ومن ناحية أخرى، يجب أن تظل المخزونات في حدود معقول
 .غير مشروعة

 

 .ضرات الواردة في الجدول الثالث في تقدير المخزوناتال ينبغي أن ُتدَرج مخزونات المستح

 

 التقديرات السنوية لالحتياجات من مرآَّز قش الخشخاش

 

تقديرات السنوية لصنع    - 72  المخدرات االصطناعية سوى البلدان واألقاليم التي تحدث فيها ال تخص ال
 .عملية الصنع هذه
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رات وضمان التفسير الموحَّد لمصطلح            - 73 ، يرد ها   ”المخدرات االصطناعية “وألغراض إعداد تقدي
َتَرح في          تعريف المق نا ال بروتوآول الُمَعدِّل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة            “ه ى ال يق عل . ”1961التعل

المخدرات االصطناعية هي جميع المخدرات الواردة في الجدولين األول والثاني من االتفاقية الوحيدة،    “ ف
ك المخدرات التي يتم الحصول عليها عادة في الوقت الحاضر من خشخاش األفيون                      دا تل يما ع األفيون (ف

ش ب ) أو الق تة القن ا أو نب بة الكوآ فحة  . ”أو جن ي الص رد ف ن االس10وت ير Bتمارة  م ة العقاق  قائم
ن األول والثاني في االتفاقية الوحيدة               ة في الجدولي وينبغي أن تقدَّم أيضا إلى الهيئة    . االصطناعية المدرَج

درات        بة للمخ ة، وبالنس ذه القائم ي ه واردة ف درات ال ومرات المخ الح ايس نع أم تعلقة بص تقديرات الم ال
دة، يجب أن تقدَّم إلى الهيئة التقديرات المتعلقة بصنع أمالح المدرجة في الجدول األول من االتفاقية الوحي     

ير    ك العقاق يرات تل ترات وإيت ير        . إس ن العقاق رات م الح أو مستحض نع أم ي إدراج ص ه ال ينبغ يد أن ب
 .االصطناعية

يات آل عقار اصطناعي                        - 74 ى آم ن أن تستوفيها السلطات المختصة إل وتشير المعلومات التي يتعيَّ
. ، واسم المؤسسة الصناعية التي سوف تعمل في صنع العقار المعني          )بالكيلوغرامات( صنعه   من المعتزم 

ير مصطلح  ة الصناعية“ويش ى    ” المؤسس يه وإل َتة ف ياء المثبَّ ع األش ار م روع صنع العق ان مش ى مك إل
ه، سواء آان الصانع فردا أم هيئة اعتبارية أم منشأة تابعة للدولة                  ن ب يه المنتظمي  ألن صانع   ونظرا. موظف

 .، يجب إعطاء المعلومات والتقديرات عن آل مؤسسة بشكل مستقل”مؤسسات“العقار قد تكون له عدة 

زراعة خشخاش   - 75 يها ب أذون ف يم الم بلدان واألقال ك ال تمارة ال يخص سوى تل ن االس ذا الجزء م ه
 .وناألفيون لغرض إنتاج األفي

 :وينبغي تقديم المعلومات التالية إلى الهيئة - 76

أذون فيها بإنتاج األفيون أو الموقع الجغرافي لألراضي المستخدمة في                العمود األول ناطق الم أسماء الم
 لغرض إنتاج األفيون  زراعة خشخاش األفيون 

 )بالهكتارات(في المساحة المزروعة بخشخاش األفيون لكل منطقة أو موقع جغرا العمود الثاني

تاجها  العمود الثالث تزم إن يون المع ية لألف ية التقريب يلوغرامات(الكم ط ) بالك ئوية لمتوس بة الم والنس
 المحتوى من الرطوبة

ك المناطق والمواقع             - 77 يع تل ية جم ع الجغراف ناطق أو المواق ود األول، ينبغي أن تشمل الم وفي العم
يون في ال             تاج األف يها بإن تقديرات، بغض النظر عن الموعد        التي يسمح ف ا ال تعلق به ية التي ت نة التقويم س

 .الذي يحدث فيه الغرس، في تلك السنة أو في السنة السابقة

يون في         - 78 تاج األف ي ينبغي إدراج المساحات التي ُغرست بالخشخاش بغرض إن ود الثان وفي العم
ية التي تتعلق بها التقديرات، حتى لو حدثت ع             وينبغي التعبير  . ملية الغرس في السنة السابقة    السنة التقويم

 . متر مربع10 000عن المساحات المزروعة بالهكتارات؛ والهكتار الواحد يعادل 
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يات المقدَّرة لألفيون المعتزم إنتاجها بالنسبة لكل منطقة أو           - 79 ث، ينبغي إدراج الكم ود الثال وفي العم
ي  ع جغراف يلوغرامات(موق ك إدراج )بالك رطوبة، وآذل ى متوسط المحتوى من ال ارة إل َتَرح أن . إش وُيق

نوات الخمس     ناء الس تاج أث ى أساس متوسط حصائل اإلن تاجها عل تزم إن دَّرة المع يات المق ب الكم ُتحَتَس
 .الماضية

ذا الجزء من اال          - 80 يها بزراعة خشخاش                ال يخص ه يم المسموح ف بلدان واألقال ك ال ستمارة سوى تل
 .األفيون ألغراض غير إنتاج األفيون

 :ينبغي تقديم المعلومات التالية إلى الهيئة - 81

يون لغـرض  العمود األول زراعـــة خشخاش األف تخَدمة ل ي لألراضي المس ع الجغراف تاج ) أ: (الموق إن
 .ألغراض تتعلق بالطهي أو البستنة) ب(، و قش الخشخاش لصناعة المخدرات

تارات (المساحة    العمود الثاني إنتاج قش الخشخاش   ) أ(التي يزرع فيها خشخاش األفيون لغرض        ) بالهك
 .ألغراض تتعلق بالتغذية أو البستنة) ب(لصنع المخدرات، 

ود األول ينبغي تبيان الموقع الجغرافي لألراضي المستخدمة لزراع           - 82 ة خشخاش األفيون، وفي العم
ذي تحدث فيه عملية الغرس، في تلك السنة أو في السنة السابقة                     نظر عن الموعد ال وفي العمود  . بغض ال

ع جغرافي؛                    تارات بالنسبة لكل موق ا الخشخاش بالهك زرع به ير عن المساحة التي ُي ي، ينبغي التعب الثان
 . متر مربع10 000والهكتار الواحد يعادل 

ناك حاليا   - 83  نوعان متباينان أساسيان لخشخاش األفيون المزروع الستخالص القلوانيات، أحدهما          وه
تلفة من قش الخشخاش الُمنَتج                 يات مخ ن ويمكن استخالص قلوان ي بالتيبايي ن، واآلخر غن ي بالمورفي غن

نحو      ذا ال ى ه ن والمورفين والتيبايين وهي تخضع لضوابط االتفاق               . عل يات الكوديي ذه القلوان ن ه ية ومن بي
يدة  يون من أجل استخالص القلوانيات، ينبغي تقديم تقديرات                    . الوح زراعة خشخاش األف ندما ُيسَمح ب وع

يون الغني بالمورفين وخشخاش األفيون الغني بالتيبايين                 زراعة خشخاش األف تعلق ب وفي مثل  . منفصلة ت
ئة ينبغي أن تشمل أيضا                       ى الهي ا إل تزم تقديمه تقديرات المع إن ال ة، ف ذه الحال  في العمود الثالث الكميات     ه

دَّرة ن قش  المق يها م تزم الحصول عل يدة والمع ية الوح بة بموجب االتفاق يات الخاضعة للمراق ن القلوان  م
 ).وهذه المعلومات تعَتَبر مطلوبة على أساس طوعي(الخشخاش 

 التقديرات اإلضافية -ثالثا 
 ما هو التقدير اإلضافي؟ - 1

ر إضافي  - 84 ا   أوال إن أي تقدي ة م ن حكوم ي األصل م ًا ف رًا مقدم ّير تقدي ر يغ و تقدي ر . ه وأي تقدي
ياجات؛ وينبغي أن يكون                             ا لالحت يق وفق ه بشكل دق ية تعديل تقدير األصلي بغ نِقص ال زيد أو ُي د ي إضافي ق
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ك   تم ذل ي تح روف الت فوعا بإيضاح للظ ة،    . مش تمارة خاص ى اس افية عل تقديرات اإلض م ال ي تقدي وينبغ
 .B، الذي ُيرَسل إلى جميع الحكومات مشفوعا باالستمارة ”Bارة الملحق باالستم“

وحتى أدق التقديرات المحسوبة استنادا إلى طرائق سليمة قد يثبت أنها غير وافية أثناء السنة التي                  - 85
وهذا قد يحدث، على وجه الخصوص، إذ أن الحكومات تقدِّم إلى الهيئة تقديراتها             . تنطبق عليها التقديرات   

ن  تعلق بها هذه التقديرات                         الس تة أشهر في السنة التي ت بل س بقا ق ياجات المخدرات مس ولهذا . وية من احت
تقديرات األصلية      ل ال ا تعدي ا له ن وفق ي يمك تقديرات اإلضافية الت م ال ى تقدي يدة عل ية الوح نص االتفاق ت

 .لالستجابة للظروف واألحوال المتغيِّرة

يدة تقتضي        - 86 ية الوح يد أن االتفاق  أن تبذل الحكومات أقصى جهد ممكن لحساب التقديرات األصلية          ب
وينبغي أن تقتصر التقديرات    . بشكل دقيق، رغم أن هذه التقديرات قد ُتَنقَّح عن طريق التقديرات اإلضافية            

 .اإلضافية قدر اإلمكان على األحوال غير المتوقعة

ا ا - 87 ي تقدمه ك الت تقديرات اإلضافية هي تل يا، أن ال ي وضعتها وثان تقديرات الت يح ال ات لتنق لحكوم
ئة رة . الهي ا للفق ادة 3ووفق ن الم زويدها  12 م تخلف عن ت ي ت بلدان الت تقديرات لل ئة بوضع ال وم الهي ، تق

تقديراتها الخاصة      يد أن الحكومات تشجِّع على مراجعة هذه التقديرات وابالغ التقديرات المنقحة إلى               . ب ب
تخدام ا ن األفضل اس ئة، وم تمارة الهي ي وضعتها  . Bالس ك الت نقحة محل تل تقديرات الم وسوف تحل ال

ئة  ندما يتم تلقيها أثناء السنة التي تتعلق بها                       . الهي رات إضافية ع ة أيضا تقدي تقديرات المعدَّل ك ال بر تل وتعت
 .التقديرات

 Bآيفية استيفاء الملحق باالستمارة  - 2

يمات المعطاة فيما يتعلق بصفحة ال     - 88  تنطبق أيضا على الجزء األول من Bغالف لالستمارة إن التعل
ي، واسم السلطة التي تقدِّم             (Bالملحق باالستمارة      بلد المعن تقدير اإلضافي، وال يها ال السنة التي يشير إل
 ).التقدير، إلى آخره

يمات المعطاة فيما يتعلق بالجزأين الثاني والثالث من االستمارة                 - 89 ام، تنطبق التعل أيضا  Bوبوجه ع
تمارة       ق باالس ن الملح ي م زء األساس ى الج تمارة     . Bعل ق باالس ي الملح ه ف يد أن دِّم  Bب ي أن تق ، ينبغ

ب   ات فحس يراتالحكوم تمارة     التغي ي االس ة ف يات المقدم ى الكم ة عل يات  B المدَخل لية، أي الكم  األص
ة  يا باإلضافة الالزم ي، أو الكم المخدر المعن تعلق ب يما ي تقدير األصلي ف ى ال تزم  إل ن خصمهات المع  م

تقدير األصلي ة . ال تخدام العالم ة (+) وينبغي اس ية ) -(أو العالم ية المعن ا إذا آانت الكم ى م ارة إل لإلش
 .يعتزم إضافتها إلى التقدير األصلي، أو خصمها منه

رة      - 90 ا للفق ادة      3ووفق نحو المذآور في التعليمات المتع          19 من الم ى ال يدة، وعل ية الوح لقة  في االتفاق
تمارة  تيفاء الملحق باالس ب، Bباس ير   يج تِّم التغي ي تح دِّم إيضاحات للظروف الت ات أن تق ى الحكوم  عل

وب في جزء االستمارة المخصص لمثل هذه التعليقات             وينبغي أن تشمل هذه اإليضاحات تفاصيل  . المطل
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ي و  اس الطب ة لألس نوية  /آامل تقديرات الس راجعة ال ية م ي لعمل ذ . أو العلم دون ه إن  وب احات، ف ه اإليض
 .الطلب المتعلق بالتقدير اإلضافي سوف تعتبره الهيئة غير مكتِمل

 إيضاحات عامة تتعلق بالحاجة إلى تقديرات إضافية - 3

ياجات من المخدرات تتباين من مخدر إلى آخر                    - 91 ير في االحت نة وراء حدوث تغي إن األسباب الكام
 :ات العامة التي تقدمها الحكومات إلى أن تكونوتتجه األسباب واإليضاح. ومن بلد إلى آخر

ية    وحيث أن احتياجات األوساط    .  يتعيَّن استهالك المخدر في التجارب واالختبارات العلمية       :أغراض علم
 العلمية يصعب التنبؤ بها، فقد تنشأ الحاجة إلى تقديرات إضافية؛

ية ات المرجع نة والمعلوم تقدي : العيِّ د بال ة ُيقَص ذه الحال ي ه بة  ف زم بالنس ا يل ير م افية توف رات اإلض
 لالحتياجات المتعلقة، على سبيل المثال، بأجهزة إنفاذ القوانين وبالسلطات القضائية؛

يرات في الطلب أو العرض         إن العرض والطلب على المخدرات ليسا بحال من األحوال ثابتين بل           : التغي
يُّرات قصيرة وطويلة األجل أيضا           ا يخضعان لتغ معظم الحاالت، قد تؤخذ هذه التقلبات      ففي  . إنهم

بار عند إعداد التقديرات السنوية              يُّرات في الطلب في االعت بيد أنه في بعض الحاالت قد ال       . والتغ
ندما    ي أو ع ار مرض وبائ ة انتش ي حال ثال ف بيل الم ى س ع تطورات، عل هولة توق ن الس ون م يك

 تتوافر مستحضرات جديدة لالحتياجات الطبية؛

يرات    ية الصنع     التغي ا المخدرات أو                    : في عمل يِّر الشرآات الطريقة التي تصنع به في بعض األحيان ُتغ
 .المستحضرات التي تحتوي على هذه المخدرات؛ وهذا قد ُيغيِّر التقديرات

 إقرار التقديرات المعدَّلة ونشرها - 4

رة  - 92 ا للفق ادة 5وفق ن الم ئة بدراس  12 م وم الهي يدة، تق ية الوح ي االتفاق تقدير   ف تعلق ب ب الم ة الطل
ئة بشأن إقرار التقدير المعني، أو                 رار الهي ر السلطات المختصة بق إضافي في أقرب وقت ممكن وُتخَط

د ساريا حالما أقّرته الهيئة      . طلب توضيح آخر      تقدير الجدي وسوف ُتخِطر الهيئة أيضا األطراف . ويظل ال
رار ا      دِّرة، بإق بلدان المص ثل ال لة، م رى ذات الص لطات      األخ ك الس ت ذل ا طلب افي، إذا م تقدير اإلض ل

تقدير اإلضافي            دِّم ال بلد مق ئة التقدير المعدَّل في الملحق التالي             . المختصة في ال وأخيرا، سوف تنشر الهي
ي  تقرير الفن دَّرة : المخدرات“لل ية المق ياجات العالم نة(االحت نة( اإلحصاءات –) لس ى ”) لس تاح عل ، الم

نطاق      ية ال إضافة إلى ذلك ُتنَشر على أساس      . في نهاية الشهر الذي ورد فيه التقدير      ) الويب  (الشبكة العالم
ي       تقرير الفن ق ال ي ملح تقديرات ف ة لل يع المعدَّل نوي المجام ع س درات“: رب ية  : المخ ياجات العالم االحت

 .”)لسنة( اإلحصاءات -) لسنة(المقدَّرة 

ة المخدرات بشأن نظام اإلجراءات المتخذة من الهيئة الدولية لمراقب -رابعا 
 التقديرات، بما في ذلك إجراء حوار مع الحكومات

 وضع تقديرات للحكومات التي تتخلف عن تقديمها - 1
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ي  - 93 ان طرفا أو غير طرف ف ا إذا آ نظر عم د، بغض ال يدة، أن يضع آل بل ية الوح تقضي االتفاق
رات الحتياجاته من المخدرات، ليتسنى له صنع أ    ية، تقدي و استيراد المخدرات الالزمة لسد حاجات االتفاق

رة     . سكانه  ا للفق ادة      3ووفق ى الهيئة بالتالي أن تضع تقديرات للبلدان أو األقاليم التي              12 من الم ، يجب عل
ا            راتها الخاصة به م تقدي تخلف عن تقدي تمد الهيئة على التقديرات السابقة                . ت ا تع ادة م ك ع يام بذل دى الق ول

ية  بلدان المعن ية    . الخاصة بال ات المعن ى الحكوم ي وضعتها إل تقديرات الت إبالغ ال ئة ب وم الهي ندئذ تق وع
ن      يحات، وم تلك التنق ئة ب الغ الهي ات وإب دث الحاج ي ضوء أح تقديرات ف ذه ال راجعة ه يها م ب إل وتطل

 .Bاألفضل باستخدام االستمارة 

 

تقديرات التي تض                     ك ال راجعة تل راتها الخاصة وم عها الهيئة الدولية   من مصلحة الحكومات وضع تقدي
ي       درات ف ن المخ ية م ياجات الفعل رفة باالحت ا أفضل مع ات لديه ث أن الحكوم درات، حي بة المخ لمراق

 .بلدانها

 

 فحص التقديرات المتلقاة من الحكومات وطلب إيضاحات، حسب الضرورة - 2
رات سنو                     - 94 ات، سواء آانت تقدي تلقاة من الحكوم تقديرات الم يع ال ئة جم ية أو تقديرات   تفحص الهي

ية      بلدان المعن ية لل ياجات الفعل س االحت ت تعك ا إذا آان راجعة م افية، لم ئة أن بعض  . إض إذا رأت الهي ف
ياجات المشروعة للبلد المعني، تتصل الهيئة بالحكومة المعنية، سواء          ا تعكس االحت بدو أنه تقديرات ال ي ال

دَّدة أو طلب  عن طريق طلب إيضاح أو عن طريق طلب معلومات إضافية بشأن       تقديرات المح ك ال تل
تقديرات ذه ال راجعة له راء م درات . إج يات المخ رات آم ن تقدي ر إال ع تطيع أن تستفس ئة ال تس والهي

 .المطلوب إضافتها إلى المخزون الخاص

ى استفسارات الهيئة بشأن التقديرات المقدمة،               رد في أسرع وقت ممكن عل من مصلحة الحكومات ال
اة التأخ      ك لمالف ا داٍع في استيراد المخدرات المعنية        وذل إضافة إلى ذلك، فإن اإلجابات المتلقاة      . ير دونم

 من الحكومات على هذه االستفسارات تمكِّن الهيئة من تقييم حالة مراقبة المخدرات في البلدان المعنية

ية، سوف تقوم الهيئة                       - 95 ة المعن ة الحكوم وارد وبموافق رّد ال ى ال توقف األمر عل بتعديل التقدير  وإذ ي
ئة أن تضع تقديرها               . المعني  ر محدَّد، يجوز للهي ئة بشأن تقدي ا والهي ة م ن حكوم ة االختالف بي وفي حال

 .الخاص وأن تبّلغه وتنشره، باإلضافة إلى التقدير المقدَّم من البلد المعني

  تعديل حساب المخزونات–تعديالت تدخلها الهيئة على التقديرات  - 3
ا ألح   - 96 تعديل المجموع المؤقت للتقديرات أثناء السنة                    وفق يا ب ئة تلقائ وم الهي يدة، تق ية الوح ام االتفاق ك

تقديرات،        ا ال تعلق به يع البيانات اإلحصائية عن السنة السابقة   التي ت ، وتقوم بحساب ونشر عقب تلقي جم
 .وهذه التعديالت قد تسفر عن نتيجتين محتملتين. المجموع النهائي للتقديرات
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رة     - 97 ا للفق ى، وفق ة األول ي الحال ادة  2ف ن الم وع     19 م زداد مجم وف ي يدة، س ية الوح ي االتفاق  ف
تقديرات    ى المخزون     (ال وسوف يشمل المجموع النهائي للتقديرات الكميات المعتزم إضافتها            ). إضافة إل

ة السنة السابقة التي تشير إليها التقديرات،                       ه في نهاي ي المحتَفظ ب ى المخزون الفعل بغية رفع المخزون   إل
دَّر      ى المستوى المق ى سبيل المثال فلنفترض أن البلد ألف قدَّم خالل السنة             . إل  تقديرا للمخزون   2004وعل

بلغ          ن ي تزم االحتفاظ به في نهاية سنة           7 000من مستحضر البيتيدي يونيه /وفي حزيران . 2005 غرام ُيع
بلد ألف في االستمارة          2005  31 غرام آان يحتَفظ بها في       5 000ن وقدرها    مخزونات البيتيدي  C يذآر ال

انون األول   وم الهيئة بزيادة المجموع المؤقت للتقديرات تلقائيا بمقدار            . 2004ديسمبر   /آ ندئذ تق  2 000ع
رفع مخزون البيتيدين إلى                           ة ل يات اإلضافية الالزم تيراد الكم بلد ألف بصنع أو اس ية السماح لل غرام، بغ

 . غرام7 000المستوى المنشود وهو 

رة            - 98 ا للفق ية، وفق ة الثان ، سوف ينقص مجموع    21 من المادة    3، والفقرة   19 من المادة     2وفي الحال
تقديرات  تقديرات  (ال وع ال ن مجم م م يها     ). الخص دث ف ي تح روف الت ية الظ رات التال ف الفق وتص

 .الخصومات وتوضِّح الحسابات التي تجريها الهيئة في هذا المجال

ي اإل - 99 ب تلق اب   عق يا بحس ئة تلقائ وم الهي ابقة، تق نوات الس ن الس ة ع ّد الصنع “حصاءات الكامل ح
تيراد  وعموما يتألف هذا   .  من االتفاقية الوحيدة   21، عن تلك السنة، وفقا لتعريفها الوارد في المادة           ”واالس

ية                      ياجاته الفعل ة الحت يات المقابل ن من الكم تعلق بمخدر معيَّ يما ي ّد ف ستعمال في صنع االستهالك واال(الح
ث، واالستعمال من أجل صنع مخدرات ومواد أخرى ال تشملها                          مستحضرات مدرجة في الجدول الثال

ية المضافة إلى المخزون، والكمية المقتناة من أجل المخزون الخاص                يدة، والكم ية الوح في حدود  ) االتفاق
ية المصدَّرة          ا، والكم تقدير الخاص به ير     . ال ي تعب أنه يجري مقارنة  ” دير الخاص بها  في حدود التق   “ويعن

ل في عملية الحساب ويخصم من حاصل                        ام األق ة وُتستخَدم األرق ية المقابل ام الفعل دَّرة واألرق ام المق األرق
ية سحبت من المخزون             ة آم ك أي تعمال المشروع وآذل نها لالس رج ع ية ضبطت وُأف ة آم ذا أي الجمع ه

ن    كان المدنيي ياجات الس د احت ذاإذا ان(الخاص لس بق ه ادل   ). ط تيراد يع د الصنع واالس إن ح ي ف وبالتال
ذه    را ألن ه ية والصادرات، نظ ياجات المحل ة االحت تيراده لمواجه تزم صنعه أو اس ا يع در م يات مخ آم

 .الكميات ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى مثل المضبوطات أو المخزونات الخاصة

ي وال              - 100 ان حاصل جمع الصنع الفعل ا آ واردات لمخدر معيَّن أثناء السنة السابقة أعلى من هذا      وآلم
تيراد، يكون هناك صنع أو استيراد               نظري للصنع واالس وقد تحدث هذه .  لذلك المخدر المعني زائدالحد ال

ة، أو ألن   ة للغاي ت منخفض ي آان در المعن تخدامات المخ ل اس ن أج ة م تقديرات المقدم زيادة ألن ال ال
 .ت أقل من المتوقعَّ، أو ألن الصادرات جاءت أقل من التوقعاتاالستخدامات الفعلية آان

ذه      - 101 ت ه توقَّع، بقي و م ا ه ل مم ية أو صادرات أق تخدامات فعل ى اس رجع إل زيادة ت ت ال ا آان وآلم
ابقة              ة السنة الس زيادة في المخزون في نهاي زيادة في المخزون فقط ويكون تقدير             . ال ذه ال بقى ه ندما ت وع

ن      ابقة تحسب الهيئة                    المخزون عن الس ه في السنة الس َتَفظ ب ي المح ل من المخزون الفعل ية أق آمية ة الحال
م من مجموع التقديرات في السنة الحالية        وتتمثل الفكرة وراء نص حكم االتفاقية الوحيدة في إعادة         . لتخَص
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دة في مخزون المخد                          يات زائ راآم آم نع ت ى المخدرات ولم ن العرض والطلب عل وازن بي اد ت رات، إيج
بل استيراد أو صنع آميات إضافية من                       ية استخدام المخزونات الموجودة ق ة بإمكان ير الحكوم ك بتذآ وذل

ية    ير العقابية، بل يعتبر طريقة لتصحيح                   . المخدرات المعن يرا من التداب ي تدب َبر بالتال ذا الخصم ال ُيعَت وه
 .ألجل طويلاختالل، يمكن خالفا لذلك أن تنتج عنه إفراط في مخزون المخدرات 

 

في الممارسة العملية، آثيرا ما ينتج خصم آميات من مجموع التقديرات بسبب الفقد أو وضع تقديرات       
ة السنة الحالية، المقدَّمة في االستمارة                       ا في نهاي تزم االحتفاظ به ية للمخزونات المع وفي . Bغير آاف

ئ                      ى الهي دِّم إل أن تق د تحل الحكومات المشكلة ب ة ق ذه الحال ثل ه رًا إضافيا للمخزون فيما يتعلق       م ة تقدي
 .بالمخدر المعني، بغية مواصلة صنع أو استيراد ذلك المخدر على النحو المرسوم

 

 نشر التقديرات - 4

درات          - 102 أن المخ ئة بش ي للهي تقرير الفن ي ال تقديرات ف أن ال ية بش داول التال رد الج درات“ت : المخ
 :”)لسنة( اإلحصاءات -) لسنة(االحتياجات العالمية المقدَّرة 

درة من المخدرات عن            - 103 ياجات المق ن الجدول، بالنسبة لكل بلد أو     . )سنة (الجدول ألف االحت يبيِّ
ية    نة التال تعلقة بالس تقديرات الم ت لل وع المؤق ر، المجم اريخ النش ي ت يم ف ة  . إقل دم ثالث دول يخ ذا الج وه

رات تُ          ) أ: (أغراض  يم التي قدمت تقدي بلدان واألقال بلَّغ بهذه الطريقة بأن تقديراتها قد أقّرتها الهيئة وبأن ال
يمة مشروعة من اآلن فصاعدا؛             ا ق راتها له إن نشر التقديرات يمكِّن األطراف من تقييم الطريقة      ) ب(تقدي

ؤدون بها التزاماتهم التعاقدية المتبادلة؛          إن مجاميع التقديرات تمكِّن األطراف من تحديد الكمية  ) ج(التي ي
يدة عن طريق الصنع أو االستيراد                     ال ية الوح ة بموجب االتفاق ة دول يها أي د تقتن . قصوى للمخدرات التي ق

تقديرات، عندما تتوافر                     اَرن لإلحصاءات وال يان الُمق نتين في الب د س تقديرات بع ر تفاصيل ال وسوف ُتنَش
 .اإلحصاءات المقابلة

ا ب            - 104 تقديرات إم ى ال ة عل تعديالت المدَخل يان ال سبب التقديرات اإلضافية المقدمة من الحكومات،  ولب
ى النحو الذي تنفذه الهيئة، يجري تحديث الجدول ألف عن طريق         ل حساب المخزونات عل أو بسبب تعدي

نطاق    12 ية ال بكة العالم ى الش تاحة عل هريا م ا ش ب( ملحق دِّرة   ). الوي بلدان المص ة ال ير مهم ية تيس وبغ
توي  تقديرات، تح يع ال راجعة مجام ة،  لم ات المحدَّث يع المعلوم ى جم نى عشر عل هرية االث ات الش الملحق

ا                ام التي جرى تعديله تعلقة باألرق يانات الم يس مجرد الب ذه الطريقة يحل آل ملحق محل الجدول         . ول وبه
وللتعجيل بإرسال الملحقات إلى السلطات الوطنية المختصة، تظهر الملحقات باللغة          . ألف المنشور برمته    

يزية ف طاإلنكل ي ملحق  . ق ع سنوي ف ى أساس رب تقديرات عل ة لل يع المعدَّل ر المجام ذا، ُتنَش ى ه إضافة إل
 .”)لسنة( اإلحصاءات –) لسنة(االحتياجات العالمية المقدَّرة : المخدرات“: التقرير الفني
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اء  - 105 دول ب ن    : الج تقديرات م ية لل يع العالم نة(المجام ى ) الس نة(إل اء   . )الس دول ب رض الج يع
دة ست سنوات، وتكون السنة األخيرة هي السنة التي تعقب سنة النشر                        المجا تقديرات لم ية لل يع العالم . م

ة من البلدان                           تقديرات األصلية المقدَّم ى ال ذا الجدول عل ى، يشتمل ه ع األول تعلق بالسنوات األرب يما ي وف
ة السنة ا                      ائم في نهاي تقديرات بشكلها الق ئة وال يم أو التي تضعها الهي ا تشمل جميع        واألقال ة، أي أنه لمقابل
تقديرات اإلضافية و                     ناء السنة بسبب ال د حدثت أث يرات التي تكون ق ل حساب المخزونات    /التغي . أو تعدي

ي   تعديالت ف تة وعرضة لل رات مؤق ن تقدي نتين األخيرتي تعلقة بالس نة الم تقديرات المبي يع ال َبر مجام وتعَت
ب التغيُّرات غير المنظورة، وآذلك بسبب التعديالت       ضوء التقديرات اإلضافية التي تصبح ضرورية بسب       

 .في حساب المخزونات

اءات   - 106 تقديرات واإلحص اَرن بال يان مق نة(ب تقديرات . )لس اَرن بال دول مق و ج دول ه ذا الج ه
ر       نة النش بق س ي تس نة الت ات، أي الس يها المعلوم توافر ف نة ت ر س تعلقة بآخ اءات الم دف . واإلحص واله

نها ه   ي م بادلة       األساس ية المت تزاماتهم الدول ا ال ؤدون به ي ي ريقة الت يم الط ن تقي راف م ن األط . و تمكي
ية بالغرض، أي واقعية في               ة واف ام المقدَّم ا إذا آانت األرق ى م م عل ذا الجدول الحك تحديد، يتسنى به وبال

ائية    يانات اإلحص ها الب ي تعكس تطورات الت وء ال دول تفاص    . ض ذا الج ي ه ر ف ذا تظه ى ه افة إل يل إض
 .التقديرات المقدمة في حين ال تبيِّن الجداول األخرى سوى مجموع التقديرات

 ضمان أن يكون الصنع والواردات في حدود التقديرات - 5

ناء السنة التي تتعلق بها التقديرات، وفي السنة التالية،                       - 107 بة المخدرات، أث ية لمراق ئة الدول وم الهي تق
ي اإلحصاءات بشأن واردا         ت وصادرات المخدرات، بمراجعة ما إذا آانت واردات وصادرات          عقب تلّق

بلد المستورد             تقديرات لل تجاوز مجموع ال ثل تقوم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات،      . المخدرات ال ت وبالم
عقب السنة التي تتعلق بها التقديرات، وبعد تلقي اإلحصاءت بشأن صنع المخدرات، بمراجعة ما إذا آان                  

تجاوز مجموع تقديرات البلد الصانع      صنع المخدرا    فإذا آان هناك تجاوز في التصدير، أو تجاوز . ت ال ي
تيراد، أو تجاوز في الصنع، تتصل الهيئة بالحكومة المعنية، طالبة منها اتخاذ تدابير تصحيحية                   . في االس

 .أن المخدراتولالطالع على مزيد من التفاصيل أنظر الوثيقة الخاصة بإعداد المعلومات اإلحصائية بش


