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  تقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد املدرجة 

   يف اجلداول الثاين والثالث والرابع
      ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل

  اتبقرار عمًال اتخدِّرل إىل اهليئة الدولية ملراقبة املرَس(ُي
        )١٩٩٦/٣٠و ١٩٩٣/٣٨و ١٩٩١/٤٤و ١٩٨١/٧املجلس االقتصادي واالجتماعي 

  التاريخ:  البلد أو اإلقليم:

  املكتب املختص:

  اللقب أو الوظيفة:

  الربيد اإللكتروين:  اسم املوظف املسؤول:

  رقم (أرقام) الفاكس:  رقم (أرقام) اهلاتف:

  التوقيع:

 من: التقديرات سارية املفعول اعتبارًا تكون هذه
                              

  ات:خدِّرزيل هذه االستمارة من املوقع الشبكي للهيئة الدولية ملراقبة املتن ميكن أيضًا
www.incb.org  حتت عنوان“Psychotropic Substances” َّمث ، “Toolkit” َّمث ،“Form B/P and Supplement”.   

  .XMLُيرجى تقدمي هذه االستمارة بلغة الترميز املوسعة 
    

   ات على العنوان التايل:خدِّريرجى ملء هذه االستمارة وإرساهلا إىل اهليئة الدولية ملراقبة امل
International Narcotics Control Board 

Vienna International Centre 
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

 5868-26060 (1) (43) +أو  5867-26060 (1) (43) +الفاكس:  ،4277-26060 (1) (43) +اهلاتف: 
  www.incb.org، املوقع الشبكي: incb.psychotropics@un.orgو incb.secretariat@un.orgالربيد اإللكتروين: 
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      ا لألغراض الطبية والعلميةجمموع الكميات الالزمة سنويًّ 
. ات العقلية املراد اســــــتخدامها يف البلدؤثِّراملميع لتقدمي التقديرات املتعلقة جب B/P ميكن اســــــتعمال االســــــتمارة  

 ن أيضـــًاالطبية والعلمية لســـنة واحدة. ولذلك ينبغي هلا أن تتضـــمَّاالحتياجات املحلية  د التقديرات جمموَعأن جتســـِّ   ينبغيو
الكميات الالزمة لألغراض الصــــناعية إدراج ينبغي وتقتصــــر على الواردات فحســــب.  ا وأالَّالكميات املراد صــــنعها حمليًّ

لك األغراض  (أي يان ت ية  لصــــــنع مواد أخرى) وب ية ونوع ية)(أي إدراج معلومات كم هائ وينبغي أن  .عن املنتجات الن
ُتدرج يف التقديرات   لظروف اســـتثنائية. وال بًاحتســـُّ الكميات الالزم االحتفاظ هبا كمخزونات  ن التقديرات أيضـــًاتتضـــمَّ

  الكميات الالزمة للتصدير أو إعادة التصدير.
مهــا يف لتحــديــد التقــديرات اليت تقــدِّبعهــا اليت تتَّ يقــةالطروُتشــــــجَّع مجيع احلكومــات على تقــدمي معلومــات عن   
 ،دليل تقدير االحتياجات من املواد اخلاضــعة للمراقبة الدوليةب. ويف هذا الصــدد، قد يكون من املفيد االســتعانة B/P  االســتمارة

إىل مســـاعدة الســـلطات الوطنية املختصـــة يف اســـتبانة  الدليل. ويرمي هذا www.incb.orgاملتاح على املوقع الشـــبكي للهيئة 
حساب كميات املواد اخلاضعة للمراقبة الالزمة لألغراض الطبية والعلمية، وقد يساعد السلطات يف إعداد تقديرات  طرائق

  ات العقلية.ؤثِّراالحتياجات السنوية من امل
ات التقديرات اخلاصـــــــة خدِّرهليئة الدولية ملراقبة املات، ال يلزم أن تؤكِّد اخدِّروخالفًا للتقديرات اخلاصـــــــة بامل  

  العقلية.   اتؤثِّربامل
ستخدم اهليئة  B/Pاالستمارة  صيغة منقَّحة من وتوصي اهليئة بتقدمي   سنوات. وسوف ت مرة على األقل كل ثالث 

لتقديرات الســابقة. وســوف تســترشــد ل تكملًة غ عنها كمرجع أثناء فترة الســنوات الثالث املعنية ما مل تتلقَّالتقديرات املبلَّ
  نة يف هذه االستمارة لدى إصدار أذون التصدير.رة بالكميات املبيَّسلطات البلدان املصدِّ

ــهريًّ ثحدَُّتو   ر وا التقديرات ش ــَ  العنوانحتت ، www.incb.orgيف موقع اهليئة على اإلنترنت على العنوان التايل: ُتنش
"Psychotropic Substances/Status of Assessments" .  
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      الطريقةبيان 
  املستخدمة يف حتديد خمتلف التقديرات  الطريقةُيرجى تقدمي مالحظات عن 

  .أي تغيريات فيهاأو يف هذه االستمارة و/ اليت أوردمتوها
  
  
  
  
  
  
  
        

  مالحظات
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  تقدير االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الثاين
 غرام يلوغرامك املادة  الرمز غرام يلوغرامك  املادة  الرمز

PC 011 AB-CHMINACA    PM 002 ميكلوكوالون    
PP 011 5F-ADB/5F-MDMB-

PINACA  
  PM 022 ) ميثيل -٤ميفيدرون

 ميثكاثينون)
  

PP 018 AB-PINACA   PM 005 ميتامفيتامني     
PA 008 AM-2201    PM 015 راسيمات امليتامفيتامني    
PA 003 أمفيتامني    PM 006 ميثاكوالون     
PA 007 أمينيبتني   PM 026 نيمثيوبروبام (MPA)    
PA 009 5F-APINACA  

(5F-AKB-48)  
  PM 024 ) ميثوكسيتامنيMXE(   

PN 009 N-زيل بيبريازين بن
)BZP( 

  
PM 027 

  ميثيل إيثكاثينون-٤
)4-MEC(  

  

PB 008 2C-B    PM 023 ) كيتو-بيتاميثيلون-
ميثيلني ديوكسي 

  ميثامفيتامني)

  

PD 002 ديكسامفيتامني    PM 007 فينيدات امليثيل    
PP 023 4,4’-DMAR   PP 026 5F-PB-22    
PE 007 إيثيلون   PP 025 بنتيدرون    
PE 008 فينيدات اإليثيل   PP 005 فينسيكليدين    
PF 005 فينيتيلني   PP 006  فينميترازين   
PF 007 فلوروأمفيتامني -٤  

)4-FA( 
  PP 022 بريوليدينوفالريوفينون-ألفا 

)α-PVP(   
  

PG 002  غاما هيدروكسي
 الزبد

  PS 001 سيكوباربيتال    

PJ 001 JWH-018    PD 010 ٩-دلتا-
  تتراهيدروكانابينول*

  

PL 006 ليفامفيتامني   PU 001 UR-144    
PL 007 ليفوميثامفيتامني    PX 001 XLR-11    
PM 025 MDMB-CHMICA   PZ 001 زيبربول   
PM 021 MDPV )ميثيلني-٤،٣

ديوكسي بريوفالريون)
       

  
املتعلقة مبادة   تتراهيدروكانابينول وبدائلها الكيميائية اُملجسَّمة من أصل اصطناعي. وينبغي تقدمي املعلومات-٩-دلتاتشري إىل مادة  *  
(التقديرات  (Form B)االســـتمارة باء  (القنَّب اهلندي) باعتبارها من املخدِّرات املدَرجة يفتتراهيدروكانابينول املشـــتقَّة من عشـــبة القنَّب -٩-دلتا

نتاج األفيون وزراعة خشخاش األفيون ألغراض غري إنتاج األفيون) فيما يتعلق إالسنوية لالحتياجات من املخدِّرات، وصنع العقاقري االصطناعية، و
      القنَّب.بالقنَّب أو راتنج القنَّب أو مستخلص 
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  تقدير االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الثالث
 غرام يلوغرامك املادة  الرمز غرام يلوغرامك املادة  الرمز

PA 002 أموباربيتال    PF 002 فلونيترازيبام    
PB 006 بوبرينورفني   PG 001 غلوتيثيميد    
PB 004 بوتالبيتال    PP 014 بنتازوسني    
PC 009 كاتني    PP 002 بنتوباربيتال    
PC 001 سيكلوباربيتال         

     
  تقدير االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الرابع

 غرام يلوغرامك املادة  الرمز غرام يلوغرامك املادة  الرمز 
PA 005 ألوباربيتال   PL 003 لوبرازوالم   
PA 004 ألربازوالم   PL 004 لورازيبام    
PA 001 أمفربامون    PL 005 لورميتازيبام    
PA 006 أمينوريكس    PM 001 مازيندول    
PB 001 باربيتال    PM 010 ميدازيبام    
PB 002 زفيتامنيبن    PM 012 ميفينوريكس    
PB 003 برومازيبام    PM 003 ميربوبامات    
PB 007 بروتيزوالم    PM 018 ميسوكارب    
PB 005 بوتوباربيتال    PM 008 ميثيل فينوباربيتال    
PC 002 كامازيبام    PM 009 ميثيربيلون    
PC 003 كلورديازيبوكسيد    PM 016 ميدازوالم    
PC 004 كلوبازام    PN 001 نيميتازيبام    
PC 005 كلونازيبام    PN 002 نيترازيبام    
PC 006 كلورازيبات    PN 003 نوردازيبام    
PC 007 كلوتيازيبام    PO 001 أوكسازيبام    
PC 008 كلوكسازوالم    PO 002 أوكسازوالم    
PD 005 ديلورازيبام    PP 020 بيمولني    
PD 006 ديازيبام    PP 024 فينازيبام    
PE 003 إستازوالم    PP 004 فيندمييترازين    
PE 001 إتكلورفينول    PP 008 فينوباربيتال    
PE 002 إيثينامات    PP 009 فنترمني    
PE 004 لوفالزيبات اإليثيل    PP 015 بينازيبام    
PE 005 إيتيل أمفيتامني    PP 010 بيربادرول    
PF 004 فنكامفامني    PP 016 برازيبام    
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 غرام يلوغرامك املادة  الرمز غرام يلوغرامك املادة  الرمز 
PF 006 فنربوبوريكس    PP 019 بريوفالريون    
PF 001 فلوديازيبام    PS 003 سيكبوتاباربيتال    
PF 003 فلورازيبام    PT 003 تيمازيبام    
PH 001 هاالزيبام    PT 004 تيترازيبام    
PH 002 هالوكسازوالم    PT 005 تريازوالم    
PK 001 كيتازوالم    PV 001 فنيلبيتال    
PL 001  ليفيتامنيSPA    PZ 002 زولبيدمي    

  


