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    تصدير    
ات هـذه املـواد التدريبيـة ملسـاعدة احلكومـات علـى حتسـني        خـدر عدت اهليئة الدولية ملراقبـة امل أ

ومقتضياهتا. وتتضمن هـذه املـواد    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرفهمها وامتثاهلا ألحكام اتفاقية امل
ات العقليــة واإلبــالغ عنــها،  ؤثروأمثلــة عــن كيفيــة إعــداد اإلحصــاءات عــن املــ   شــروحاً أيضــاً

ــبم ــنة  حسـ ــة سـ ــيه اتفاقيـ ــادرة عـــن اجمللـــس    ١٩٧١ا تقتضـ ــا، الصـ ــلة هبـ ــرارات ذات الصـ والقـ
للمــواد التدريبيــة الــيت  ديثاًعــد هــذا املنشــور حتــات. وُيخــدراالقتصــادي واالجتمــاعي وجلنــة امل

. وتتــاح للمســتخدمني، إضــافة إىل هــذه املــواد التدريبيــة، آخــر صــيغة  ٢٠١٥حــت يف عــام ُنق
ــة، ســ  مــن ــع     االســتمارات التالي ــراص مدجمــة أو علــى املوق ــة هبــذا املنشــور أو علــى أق واء مرفق

  ).www.incb.orgالشبكي للهيئة (
ات العقليـــة ؤثريف اتفاقيـــة املـــ املدرجـــةالتقريـــر اإلحصـــائي الســـنوي عـــن املـــواد   •  

 )P(االستمارة  ١٩٧١  لسنة

يف اجلـدول الثـاين    رات من املواد املدرجـة للواردات والصاداإلحصاءات الفصلية   •  
 )A/P(االستمارة  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرمن اتفاقية امل

يف اجلـداول الثـاين    املدرجـة تقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املـواد    •  
ــة املــ     ــن اتفاقي ــع م ــث والراب ــنة  ؤثروالثال ــة لس ــتمارة  ١٩٧١ات العقلي  B/P(االس

 )B/P رةتكملة االستماو

 ات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية (القائمة اخلضراء)ؤثرقائمة امل  •  
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    ات العقليةمؤثرعمل نظام املراقبة الدولية لل  - أوالً  
    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرالتعريف باتفاقية امل  - ألف  

ــة املــ   -١ ــة لســنة ؤثراعُتمــدت اتفاقي عتمــاد يف مــؤمتر األمــم املتحــدة ال  (١)١٩٧١ات العقلي
ــول بشــأن املــ   ــن     ؤثربروتوك ــا م ــد يف فيين ــة، الــذي انعق ــانون الثاين/ينــاير إىل   ١١ات العقلي ك

، بعـــد مـــرور ١٩٧٦آب/أغســـطس  ١٦. وبـــدأ نفـــاذ االتفاقيـــة يف ١٩٧١شـــباط/فرباير  ٢١
، ٢٠١٤على دخول أربعـني دولـة كـأطراف فيهـا. وحـىت كـانون األول/ديسـمرب         يوماًتسعني 

 دولة. ١٨٣يف االتفاقية بلغ عدد الدول األطراف 

الـذي اعتمـده املـؤمتر املـذكور، مجيـع الـدول إىل أن تطبـق بصـفة          ،ولودعا القـرار األ   -٢
ة تــدابري املراقبــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة بالقــدر املســتطاع، ريثمــا يبــدأ ســرياهنا          مؤقَّتــ
املتحـدة هـذا الطلـب    لكل منها. وقد أيد اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم     بالنسبة
 .١٩٧١أيار/مايو  ٢٠ ؤرَّخ) امل٥٠-(د ١٥٧٦  يف قراره

ات العقلية" هي مصطلح قانوين يشري إىل كل املواد سواء أكانـت طبيعيـة   ؤثروعبارة "امل  -٣
(وعـددها   ١٩٧١يف اجلداول األربعة التفاقيـة سـنة    املدرجةأو تركيبية، وكل املنتجات الطبيعية 

مــادة). وختضــع أمــالح هــذه املــواد، حيثمــا   ١٣٠ حاليــاغ هــذا العــدد مــادة، ويبلــ ٣٢األصــلي 
 )٧٤-٧١ اتوجدت، وكذلك املستحضرات اليت حتتوي عليها (انظر التعريف الوارد يف الفقـر 

ا اإليسـومريات فتعتـرب مـواد خمتلفـة عـن      للمقتضيات الرقابية نفسها اليت ختضع هلا املادة القاعدية. أمَّ
 ،١٩٧١كيميائية خمتلفة منها. وهي ال تدخل يف نطاق اتفاقيـة سـنة    ثل أشكاالًات العقلية ومتؤثرامل

يف أحـد جـداول االتفاقيـة (لالطـالع علـى نطـاق مراقبـة اإليسـومريات          ما مل ُيشر إليها حتديـداً 
 ).٦٧الفراغية، انظر الفقرة 

على نظـام مراقبـة خمتلـف لكـل جـدول، ممـا جيسـد احلاجـة          ١٩٧١وتنص اتفاقية سنة   -٤
ات العقليــة تتناســب مــع قيمتــها العالجيــة وخطــر إســاءة   ؤثرم متباينــة ملراقبــة املــظُــإىل تطبيــق ُن

يف اجلـدول   املدرجـة م صرامة هو النظـام املنصـوص عليـه بالنسـبة للمـواد      استعماهلا. وأشد النظُ
ول ). وتتناقص شدة صرامة تدابري املراقبـة املطبقـة علـى املـواد يف اجلـدا     ١٢(انظر الفقرة  ولاأل

 الثاين والثالث والرابع ابتداء من اجلدول الثاين فما بعده.

ات مبهمـة رصـد تطبيـق    خـدر إىل اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل    ١٩٧١وعهدت اتفاقية سـنة    -٥
 تدابري املراقبة اليت تقتضيها االتفاقية.

                                                                 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (١) 
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بـات  احلـد األدىن مـن متطل   ١٩٧١ومتثل تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سـنة    -٦
املراقبة اليت يـتعني علـى احلكومـات تطبيقهـا وااللتـزام هبـا. وللحكومـات احلريـة يف اسـتحداث          

تـدابري املراقبـة اخلاصـة بالتجـارة     أنَّ تدابري مراقبة أشد صرامة. وقد أظهـرت التجـارب السـابقة    
الدولية، كمـا تـنص عليهـا االتفاقيـة، ال تكفـي وحـدها لـتمكني احلكومـات مـن منـع تسـريب            

غري املشروع. ولذلك فقد أوصت اهليئة فيما بعـد باختـاذ عـدد مـن      جتارات العقلية إىل االؤثرامل
ات العقليـة، واعتمـد اجمللـس االقتصـادي     ؤثرتدابري املراقبة اإلضافية بشأن التجارة الدولية يف املـ 

 واالجتماعي فيما بعد تلك التوصيات يف قراراته ذات الصلة.

 ١٩٧١نطـاق املراقبـة مبقتضـى اتفاقيـة سـنة       فـإنَّ  ،من االتفاقية ٢ألحكام املادة  وفقاًو  -٧
خاضــع للتعــديل. وإذا تــوافرت لــدى إحــدى الــدول األطــراف يف االتفاقيــة أو منظمــة الصــحة  
العاملية معلومات تتعلق مبادة مل ختضع بعد للمراقبة الدوليـة، وتسـتلزم يف رأيهـا ضـرورة إضـافة      

ــادة إىل أحــد جــداول االتفاقيــ    ــك امل ــإنَّتل ــزوده      ة، ف ــذلك وت ــام ب ــني الع ــا أن ُتشــعر األم عليه
). وينطبق اإلجراء نفسه على نقل مـادة مـن   ٢من املادة  ١باملعلومات املؤيدة لإلشعار (الفقرة 

ات، بعــد أن خـدر جـدول إىل جـدول آخـر أو حـذف مـادة مـا مـن اجلـداول. وجيـوز للجنـة امل          
إضافة مادة ما إىل أحد اجلـداول، أو حـذف   تتلقى رأي منظمة الصحة العاملية الطيب والعلمي، 

 مادة ما من اجلداول أو نقلها من جدول إىل جدول آخر.

يــة مــن املــواد ولمــادة إىل القائمــة األ ٩٨، أُضــيفت ١٩٧١ومنــذ اعتمــاد اتفاقيــة ســنة   -٨
ــذي أُدرج     املدرجــة ــاكوالون، ال ــة. وُنقــل امليث ــع، إىل   أوالًيف جــداول االتفاقي يف اجلــدول الراب

عـت علـى مـدى السـنوات تشـري      ِمبناء على معلومات جديـدة جُ  ١٩٧٩دول الثاين يف عام اجل
إىل تزايــد إمكانيــة إســاءة اســتعماله وتنــاقص فائدتــه الطبيــة. وباملثــل، ُنقــل الســيكوباربيتال مــن 

ــاين يف عــام     ــع إىل   ١٩٨٨اجلــدول الثالــث إىل اجلــدول الث ــام مــن اجلــدول الراب ، والفلونيترازيب
تتراهيدروكانابينول وبدائلـها الكيميائيـة   -٩-دلتا مادة. وُنقلت ١٩٩٥ث يف عام اجلدول الثال

إىل اجلــدول الثــاين بــالنظر الســتعماالهتا   ولمــن اجلــدول األ ١٩٩١الفراغيــة املختلفــة يف عــام  
إيســومريات التتراهيــدروكانابينول األخــرى وبدائلــها الكيميائيــة الفراغيــة املختلفــة  أمَّــا الطبيــة. 
. وُحـذفت مـادة الربوبيـل هيكسـيدرين     وللمراقبة فقد بقيت مدرجـة يف اجلـدول األ  اخلاضعة ل

ــها إىل أيٍّ ١٩٩١مــن اجلــدول الرابــع يف   ، ٢٠٠١مــن اجلــداول األخــرى. ويف عــام   دون نقل
ــامني ( -٤أُضــيفت مــادة  ــو   ول) إىل اجلــدول األMTA-4ميثيــل إثيوأمفيت ــا أمينبــتني ودمييث ومادت

 غامـا هيدروكسـي بوترييـك (محـض    -غامـا  اجلدول الثاين ومحض ) إىل2C-Bإيثيلني (-كيفينيل
، نقـل محـض   ٢٠١٣إىل اجلدول الرابـع. ويف عـام    زولبيدمي) ومادة (GHB)هيدروكسي الزبد 

املـواد  ، أضـيفت  ٢٠١٥ويف عام  هيدروكسي الزبد من اجلدول الرابع إىل اجلدول الثاين. غاما
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25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) 25وC-NBOMe (2C-C-NBOMe) 25وI-NBOMe (2C-I-NBOMe) 
ــ-نميثيــل ميثكــاثينون) واملــادة  -٤يفيــدرون (امل ضــيف، وأولإىل اجلــدول األ ــبريازين ـبن زيل بي

)BZP ــادة ــادة  JWH-018) واملـ ــادة  AM-2201واملـ ــالريون  -٣،٤واملـ ميثـــيلني ديوكســـي بريوفـ
)MDPVــون () وامل ــايثيل ــو-بيت ــاين. MDMA-كيت أُضــيفت  ،٢٠١٦ويف عــام  ) إىل اجلــدول الث

ــ ــارا ادةاملــ ــامني ( -بــ ــل أمفيتــ ــدول األول، و )PMMAميثوكســــي ميثيــ ــإىل اجلــ ــاادة املــ -ألفــ
 (DMAR-'4,4)ميثيـــل أمينـــوريكس -٤-ميثيـــل-بـــاراادة واملـــ )α-PVPبريوليـــدينوفالريوفينون (

  إىل اجلدول الرابع.   فينازيبامإىل اجلدول الثاين، واملادة  )MXEميثوكسيتامني (ادة وامل
    

    هداف العامة لتدابري املراقبةاأل  - باء  
ه حنـو  موجَّـ  ١٩٧١اإلطار الرقايب املطلوب من احلكومات إقامته مبوجب اتفاقيـة سـنة     -٩

غـىن عـن    ال همحاية الصحة العامة والرفاه. وقد أقر اجملتمـع الـدويل، بإبرامـه هلـذه االتفاقيـة، بأنـ      
املــواد لتلــك احلصــول علــى هــذه  أنَّاســتعمال املــؤثرات العقليــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، وبــ

عـرض  تات العقليـة  ؤثرإساءة اسـتعمال املـ   توإن كان، يقيد دون ضرورة األغراض ال ينبغي أن
دد البنــاء االجتمــاعي واالقتصــادي للحيــاة العاديــة،  هتــالفــرد إىل أخطــار صــحية شــديدة وقــد  

بتنسـيق تـدابري   إالَّ ا غري املشـروع هبـ   جتارات واالخدرال ميكن التغلب على خماطر إدمان امل وأنه
 املراقبة الوطنية والدولية.

مـن االتفاقيـة بـأن تنشـئ      ٦، توصـي املـادة   ١٩٧١ولغرض تطبيق أحكام اتفاقيـة سـنة     -١٠
كــل دولــة طــرف إدارة خاصــة تكــون مســؤولة عــن التنســيق علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل 

وميكن إدراج هذه الوظيفـة يف هيكـل   للشؤون املتعلقة بااللتزامات احلكومية يف إطار االتفاقية. 
ــالًإداري خــاص أُنشــئ   ــادة   فع ــدة لل   ١٧مبوجــب امل ــة الوحي ــن االتفاقي ات بصــيغتها مخــدرم

وسـيلة أخـرى   أيِّ أو ميكن تنفيـذها بـ   (٣)،١٩٧٢وبصيغتها املعدلة بربوتوكول  (٢)١٩٦١ لسنة
 تتفق مع اهليكل الدستوري واإلداري للحكومة.

متثل أدىن مسـتوى   ١٩٧١لتزامات الرقابية املذكورة يف اتفاقية سنة وتدابري املراقبة واال  -١١
دولــة طــرف يِّ مــن املتطلبــات الــيت يــتعني علــى احلكومــات تنفيــذها واإلبقــاء عليهــا. وجيــوز أل

 ) وهو ما تقوم به دول أطراف عديدة بالفعل.٢٣تتخذ تدابري للمراقبة أشد منها (املادة   أن

                                                                 
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتة، ألمم املتحدا (٢) 
  .١٤١٥١، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا (٣) 
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ــادة    - ١٢ ــة ســنة  مــن اتفا ٥ومبوجــب امل ــإنَّ ،١٩٧١قي ــة وتصــديرها  ؤثرصــنع املــ  ف ات العقلي
علـى   هبا واستخدامها وحيازهتـا جيـب أن يكـون مقصـوراً     جتارواستريادها وتوزيعها وختزينها واال

إىل قيود أشد صرامة من تلك  وليف اجلدول األ املدرجةاألغراض الطبية والعلمية. وختضع املواد 
يف اجلـداول الثالثـة األخـرى. وجيـب حظـر اسـتعمال املـواد         رجـة املدالقيود اليت ختضع هلـا املـواد   

. وال جيوز استعمال جدالألغراض العلمية وألغراض طبية حمدودة إالَّ  وليف اجلدول األ املدرجة
لألشخاص العاملني يف املؤسسات الطبية أو العلمية الـيت ختضـع لـإلدارة احلكوميـة     إالَّ تلك املواد 

احلصـول علـى هـذه املـواد     أنَّ الذين قد تصرح هلـم احلكومـة بـذلك. بيـد     املباشرة أو األشخاص 
  ينبغي أن يقيد حبيث يعيق إجراء البحوث الطبية والعلمية املشروعة. ال

فعل خمـالف   وتعامل كل دولة طرف يف االتفاقية، مع مراعاة أحكامها الدستورية، أيَّ  -١٣
، باعتبـاره جرميـة تسـتوجب    ١٩٧١اتفاقيـة سـنة   اللتزاماهتـا مبوجـب    لقانون أو نظام أُقر تنفيـذاً 

 ).٢٢(املادة  كب ذلك الفعل عمداًالعقاب، إذا ما ارُت
    
    التدابري الوطنية للمراقبة  - جيم  

، اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري    من الدول األطراف، عموماً ١٩٧١تقتضي اتفاقية سنة   -١٤
  تشريعية وإدارية من أجل:

  داخل أقاليمها؛ إنفاذ أحكام االتفاقية  (أ)  
 التعاون مع سائر الدول واملنظمات الدولية على حتقيق أهداف االتفاقية.  (ب)  

    
    التراخيص  - ١  

يف اجلـداول الثـاين والثالـث     املدرجةمن أجل ضمان اقتصار األنشطة اليت تشمل املواد   -١٥
ــة ســنة    ــع مــن اتفاقي ــة الضــرورية فقــط،     ١٩٧١والراب ــة والعلمي ــى األغــراض الطبي تقتضــي عل

احلصــول علــى تــراخيص أو مــا يشــاهبها مــن تــدابري املراقبــة    ١٩٧١مــن اتفاقيــة ســنة  ٨ املــادة
هبــا (مبــا يف ذلــك جتــارة التصــدير واالســترياد)    جتــاراحلكوميــة األخــرى لصــنع هــذه املــواد واال 

وتوزيعها. وجيب على احلكومات مراقبـة مجيـع األشـخاص واملؤسسـات املـرخص هلـم حسـب        
 ٨(ب) مــن املــادة   ٢هــذه العمليــات. وإضــافة إىل ذلــك، تقضــي الفقــرة      األصــول بــإجراء  

أو التوزيــع مبقتضــى  جتــاربوجــوب مراقبــة املؤسســات واألمــاكن الــيت جيــري فيهــا الصــنع أو اال
هبذا احلكـم األخـري أن تشـترط ملـنح      عمالًتراخيص أو تدابري أخرى مماثلة. وجيوز للحكومات 

 من جتهيزاته بطريقة تتيح تيسري املراقبة واحلماية من السرقة. الترخيص إنشاء املبىن املعين وأيٍّ



 

V.16-05305 5 
 

، تقضــي الفقــرة ١٩٧١مــن اتفاقيــة ســنة  وليف اجلــدول األ املدرجــةويف حالــة املــواد   -١٦
مــن تلــك االتفاقيــة باحلصــول علــى تــرخيص خــاص أو إذن مســبق   ٧الفرعيــة (ب) مــن املــادة 
 ٧ هتــا. وحتظــر الفقــرة الفرعيــة (و) مــن املــادة هبــا وتوزيعهــا وحياز جتــارلصــنع تلــك املــواد واال

د كالمهــا مهــا إذا كــان املصــدر واملــور إالَّ  وليف اجلــدول األ املدرجــةتصــدير واســترياد املــواد  
 يف البلـــد املصـــدر واملســـتورد علـــى التـــوايل، أو كانـــا مـــن األشـــخاص  تني املختصـــالســـلطتني

صـة يف بلـدهم". ومبوجـب الفقـرة     املؤسسات "املأذون هلم خاصة بذلك من السـلطات املخت  أو
 املدرجـة ا الـيت تقرهـا االتفاقيـة للمـواد     االستعماالت احملدودة جد فإنَّ ،٧الفرعية (أ) من املادة 

مــن قبــل األشــخاص املــأذونني حســب األصــول املرعيــة، الــذين إالَّ ال جتــرى  وليف اجلــدول األ
راقبــة حكوماهتــا أو حاصــلة يعملــون يف مؤسســات طبيــة أو علميــة خاضــعة علــى حنــو مباشــر مل

 منها. حمدَّدعلى ترخيص 

شــخص حيصــل علــى تــرخيص مبوجــب   أيَّ ا كــان اجلــدول أو املــادة املعنيــة، فــإنَّ وأيــ  -١٧
بدرجــة كافيــة تســمح لــه بتنفيــذ أحكــام   جيــب أن يكــون مــؤهالً ١٩٧١أحكــام اتفاقيــة ســنة 

. واملقصـود بعبـارة   ودقيقـاً  فعـاالً  تنفيـذاً باالتفاقيـة   عمـالً م احمللية اليت جيري سنها القوانني والنظُ
  بدرجة كافية" هي املؤهالت التقنية واألخالقية على السواء. "مؤهالً

    
    السجالت  - ٢  

ات ؤثرمن األشخاص الـذين يتعـاملون يف املـ    ١٩٧١من اتفاقية سنة  ١١تقتضي املادة   -١٨
ينبغـي للسـجالت أن تتـيح    ة من معامالهتم. وحمدَّدالعقلية االحتفاظ بسجالت تتضمن جوانب 

أساســا يســتند إليــه يف حتديــد مــدى التقيــد بالشــروط املتعلقــة بــالتراخيص املشــار إليهــا أعــاله.   
ينبغــي للســجالت أن تــوفر مصــدرا حتصــل منــه احلكومــات علــى املعلومــات اإلحصــائية    كمــا

إىل اهليئــة ) الــيت تلــزم الــدول األطــراف بــأن تقــدم ٥١(انظــر الفقــرة  ١٦املشـار إليهــا يف املــادة  
ات ؤثرات، وكذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، بيانات معينـة عـن املـ   خدرالدولية ملراقبة امل

 العقلية، على أن حتتفظ احلكومات هبذه املعلومات والسجالت ملدة سنتني على األقل.

  :١١وفيما يلي االلتزامات اليت تفرضها املادة   -١٩
ــواد  (أ)   ــع     - ولأليف اجلــدول ا املدرجــةامل ــواد ومجي جيــب علــى صــانعي هــذه امل

األشــخاص اآلخــرين املــأذون هلــم بالتعامــل هبــا وتوزيعهــا أن حيتفظــوا بســجالت مفصــلة عــن:  
حجــم كــل عمليــة مــن عمليــات  ‘٣‘الكميــات املخزونــة؛ و ‘٢‘الكميــات املصــنوعة؛ و ‘١‘

  االحتياز والتصرف وتارخيها واسم املورد واملتلقي؛
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جيـب علـى صـانعي هـذه املـواد،       - يف اجلدولني الثـاين والثالـث   املدرجةاملواد  (ب)  
الكميـات   ‘١‘يها ومستورديها االحتفـاظ بسـجالت مفصـلة عـن:     مصدروموزعيها باجلملة و

حجـم كـل عمليـة مـن عمليـات االحتيـاز والتصـرف وتارخيهـا واسـم املـورد            ‘٢‘املصنوعة؛ و
علـى موزعيهـا بالتجزئـة     أيضـاً ، فإنه جيـب  واملتلقي. وإذا كانت املادة مدرجة يف اجلدول الثاين

واملؤسســات املســؤولة عــن العــالج باملستشــفيات والرعايــة واملؤسســات العلميــة االحتفــاظ        
كـل   يف اجلدول الثالث، فـإنَّ  املدرجةبالنسبة للمواد أمَّا بسجالت عن تفاصيل انتقال احليازة. 

اله هـو جتهيـز املعلومـات املتعلقـة     ما هو مطلوب من املوزعني ومن املؤسسات املشـار إليهـا أعـ   
  بعمليات االحتياز والتصرف إلتاحتها بسرعة عند الطلب؛

األشـخاص الوحيـدون الـذين جيـب علـيهم       - يف اجلدول الرابع املدرجةاملواد  (ج)  
ــاملواد    ــاظ بســجالت خاصــة ب ــم صــانعوها و   املدرجــةاالحتف ــع ه وها مصــدريف اجلــدول الراب

الــيت جيــب تســجيلها، حســبما حتــدده كــل دولــة طــرف، فهــي     املعلومــاتأمَّــا ومســتوردوها؛ 
  الكميات اإلمجالية للمواد املصنوعة واملصدرة واملستوردة كل سنة؛

 -  يف اجلداول الثـاين والثالـث والرابـع)    املدرجةاملستحضرات املستثناة (من املواد  (د)  
انظــر ة أن تســجل، فيمــا خيــص كــل مستحضــر مصــنوع مســتثىن (      صــنععلــى اجلهــة امل  جيــب
ــرة ــك املستحضــر؛        ‘١‘): ٤٤ الفق ــي مســتخدمة يف صــنع ذل ــأثري عقل ــادة ذات ت ــة كــل م كمي

  طبيعة املستحضر وتصريفه األويل. ‘٣‘الكمية اإلمجالية املصنوعة؛ و ‘٢‘و
    

    التفتيش  - ٣  
إقامــة نظــام للتفتــيش علــى  ١٩٧١مــن كــل طــرف يف اتفاقيــة ســنة  ١٥تقتضــي املــادة   -٢٠

ــ ــا باجلملـــة والتجزئـــة، وعلـــى    ات العقليـــةؤثرصـــانعي املـ ومصـــدريها ومســـتورديها وموزعيهـ
املؤسســات الطبيــة والعلميــة الــيت تســتعمل تلــك املــواد. وجيــب إجــراء التفتــيش بــالتواتر الــالزم  

وأن يشـمل األمـاكن واملخزونـات والسـجالت. ولعمليـات التفتـيش هـذه         فعالةإلجراء مراقبة 
مباشـرة وشـاملة ممـا إذا كانـت تـدابري املراقبـة        أمهية قصوى ألهنـا تتـيح وسـيلة للتحقـق بصـورة     

طبـق حبـذافريها. ويتـيح وجـود نظـام التفتـيش للسـلطات الوطنيـة         نفـذ تنفيـذا سـليما وتُ   املقررة ُت
التأكد من االلتزام بالشروط املنصوص عليهـا يف التـراخيص، والتحقـق ممـا إذا كانـت األنشـطة       

األنشطة املشروعة، ومما إذا كان هنـاك تسـريب    ات العقلية حمصورة يفؤثراملتعلقة باستخدام امل
  إىل قنوات غري مشروعة.
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    الوصفات الطبية  - ٤  
لألشخاص الذين حيتاجوهنـا لغـرض طـيب،    إالَّ ات العقلية ؤثربغية ضمان عدم صرف امل  -٢١
ترسي قاعدة جتيز صرف هذه املواد بناء على وصـفات طبيـة فقـط. وتنطبـق هـذه       ٩املادة  فإنَّ

يف اجلـدول   املدرجـة املـواد  أمَّـا  يف اجلداول الثاين والثالـث والرابـع.    املدرجةى املواد القاعدة عل
ة يف الفقـرة  دَّدعلـى األغـراض احملـ    حبيـث يقتصـر  السـتعماهلا،   فتخضع حلظر أكثـر مشـوالً   ولاأل

. وجيـب أن يطـابق إصـدار الوصـفات الطبيـة املمارسـة الطبيـة السـليمة         ٧الفرعية (أ) من املـادة  
اشــتراط أنَّ ضـع لألنظمــة الالزمــة حلمايــة الصــحة العامــة وصــاحل اجملتمــع. ومثــة تســليم بــ وأن خي

وجود وصفات طبية (كشرط عام) قد ال يتالءم مع ظـروف بعـض البلـدان؛ وحيثمـا وجـدت      
، جيوز الترخيص ألشخاص معيـنني بصـرف كميـات ضـئيلة مـن املـواد       فعالًظروف غري مواتية 

والرابــع دون وصــفة طبيــة وذلــك لالســتعمال الطــيب لألفــراد يف   يف اجلــدولني الثالــث  املدرجــة
  حاالت استثنائية.

    
    وضع حتذيرات على العبوات واإلعالنات  - ٥  

ات العقليـــة ؤثرضـــمان اســـتعمال املـــإىل  ١٩٧١مـــن اتفاقيـــة ســـنة  ١٠املـــادة  ترمـــي  -٢٢
ة باالســتعمال، . وتقضــي هــذه املــادة بــأن تــدرج اإلرشــادات املتعلقــ وناجعــاً مأمونــاً اســتعماالً

الالزمـــة لضـــمان ســـالمة املســـتهلك، يف البطاقـــات امللصـــقة علـــى العبـــوات أو يف النشـــرات    
ــوات املـــ   ــة بعبـ ــاحية املرفقـ ــذه    ؤثراإليضـ ــمن هـ ــة. وجيـــب أن تتضـ ــة بالتجزئـ ــة املباعـ ات العقليـ

الـدول األطـراف حبظـر     ١٠اإلرشادات مجيع التحذيرات والتنبيهات املناسبة. كما تلـزم املـادة   
 ات العقلية إىل عامة اجلمهور.ؤثره إعالنات عن املتوجي

    
    ضوابط مراقبة التجارة الدولية  - ٦  

ملـدى األخطـار والتهديـدات الـيت      وفقاًيتباين جمال املراقبة املطبق على اجلداول األربعة   -٢٣
د طبق تدابري املراقبة األشـد صـرامة علـى اسـتريا    يف كل جدول منها. وُت املدرجةتنشأ عن املواد 
عنــدما يكــون إالَّ يــا ال يســمح باالجتــار هبــا دول : إذْوليف اجلــدول األ املدرجــةوتصــدير املــواد 

ــة املختصــة، أو مــن األشــخاص أو املؤسســات      املصــدر واملــورد كالمهــا مــن الســلطات الوطني
  من السلطات الوطنية يف بلداهنم باالجتار بتلك املواد. حمدَّداحلاصلني على إذن 

والثـاين، جيـب احلصـول علـى إذن مسـبق       وليف اجلـدولني األ  املدرجـة واد ويف حالة امل  -٢٤
ــة املختصــة، يكــون علــى شــكل إذن باالســترياد أو       ــة مــن الســلطات الوطني ــة جتاري لكــل عملي
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ات (انظـر  خـدر التصدير. وينبغي أن تكون هذه األذون مطابقة للنموذج الذي وضـعته جلنـة امل  
  واخلامس).  النماذج الواردة يف املرفقني الرابع 

 موافقـة  ١٩٧١سـنة   تشترط اتفاقيـة يف اجلدول الثالث، ال  املدرجةوفيما يتعلق باملواد   -٢٥
السلطات الوطنية على عمليات االسترياد والتصدير وإمنا تشترط فقـط أن يرسـل البلـد املصـدر     

ــد املســتورد   ــرة ال تتجــاوز تســعني     إشــعاراًإىل البل ــاًبالتصــدير يف غضــون فت ــن إرســال  يوم  م
الصادرات. وجيب أن يكون اإلشعار يف شكل إعالن خاص بالتصـدير يتضـمن تفاصـيل معينـة     

إعالنــات منوذجيــة للتصــدير مــن أجــل تيســري التــزام   أيضــاًعــن الشــحنة. وقــد وضــعت اللجنــة 
بشــأن تــدابري املراقبــة اإلضــافية املعتمــدة مــن   ٢٧البلــدان املصــدرة هبــذا الشــرط (انظــر الفقــرة  

ــذا ل قــرارات اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ذات الصــلة، واملرفــق الســادس    احلكومــات تنفي
  بشأن اإلعالن النموذجي للتصدير).

ــاملواد    -٢٦ بــع، ال يلــزم احلصــول علــى إذن مســبق   ايف اجلــدول الر املدرجــةوفيمــا يتعلــق ب
ــى املصــدرين واملســتوردين جمــرد         وال ــا جيــب عل ــة وإمن ــدمي إعــالن تصــدير مبوجــب االتفاقي تق

ــا ــة كــل ســنة      االحتف ــة يف هناي ــالغ ســلطاهتم الوطني ــة، وإب ــاهتم التجاري ظ بســجالت عــن عملي
ــرة     ــة املصــدرة واملســتوردة (انظــر الفق ــات اإلمجالي ــة اإلضــافية    ٢٧بالكمي ــدابري املراقب بشــأن ت

  املعتمدة من احلكومات تنفيذا لقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة).
وجهت اهليئةُ نظـر احلكومـات مـرارا إىل العمليـات الواسـعة       ومنذ أواسط الثمانينات،  -٢٧

يف اجلدولني الثالـث والرابـع مـن الصـنع واالجتـار املشـروعني        املدرجةاليت جتري لتسريب املواد 
بشـأن مراقبـة التجـارة الدوليـة      ١٩٧١إىل االجتار غري املشروع. وقد أثبتت أحكام اتفاقية سنة 

لذلك فقد أوصت اهليئة احلكومات بتوسيع نظام املراقبـة الدوليـة   يف هذه املواد عدم فعاليتها. و
فيمـا يتعلـق بـاملواد     ١٩٧١بواسطة نظام أذون االسترياد والتصدير، الالزم مبقتضى اتفاقية سنة 

يف اجلــدولني الثالــث والرابــع  املدرجــةوالثــاين حبيــث يشــمل املــواد  وليف اجلــدولني األ املدرجــة
ــد اجمللــس االقت أيضــاً ــه   . وأي ــ ١٩٨٥/١٥صــادي واالجتمــاعي هــذه التوصــية يف قرارات  ؤرَّخامل
ــ ١٩٨٧/٣٠و ١٩٨٥أيار/مــــايو  ٢٨ ــ ١٩٩١/٤٤و ١٩٨٧أيار/مــــايو  ٢٦ ؤرَّخاملــ  ؤرَّخاملــ
. (ويرد الـنص الكامـل   ١٩٩٣متوز/يوليه  ٢٧ ؤرَّخامل ١٩٩٣/٣٨و ١٩٩١حزيران/يونيه  ٢١

وباء من املرفق السابع علـى   ن ألفن يف القسمْيمستنسخْي ١٩٩٣/٣٨و ١٩٩١/٤٤للقرارين 
التوايل). وباإلضافة إىل ذلك، طلب اجمللس من احلكومات أن تـدرج يف تقاريرهـا عـن االجتـار     

يف اجلــدولني الثالــث والرابــع تفاصــيل عــن بلــدان املنشــأ ووارداهتــا    املدرجــةات العقليــة ؤثربــامل
  وبلدان وجهة الصادرات.
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إذن باالسـترياد،  أيِّ تتحقق، قبل منح  ستورد أنْوينبغي للسلطات املختصة يف البلد امل  -٢٨
مـن   ٨من حيازة الشركة اليت تطلب ذلك اإلذن للترخيص املناسب الالزم مبوجب أحكام املادة 

كميــة املــادة الــيت ســيجري اســتريادها تتفــق مــع احتياجــات البلــد   أنَّ ومــن  ١٩٧١اتفاقيــة ســنة 
أذون االسترياد وأذون التصدير، تلـزم االتفاقيـة الـدول    املشروعة اليت أبلغ اهليئة هبا. وفيما يتعلق ب

  األطراف بأن تستخدم االستمارات اليت وضعتها اللجنة.
، قبـل مـنح إذن التصـدير، أن تطلـب     صدروينبغي للسلطات الوطنية املختصة يف البلد امل  - ٢٩

اسـترياد املـواد    إذن االسترياد الصادر عن السلطات املختصة يف البلد املستورد. وإذا مل يكـن إذن 
يف البلـد املسـتورد بعـد، أمكـن االستعاضـة      يـا  يف اجلدولني الثالث والرابع قد أصبح إلزام املدرجة

عنه بـ"شهادة عدم اعتراض" تصدرها السـلطات املختصـة يف البلـد املسـتورد. وتتـوىل اهليئـة كـل        
األقاليم الـيت تسـتلزم   ستة أشهر توجيه تعميم إىل مجيع السلطات املختصة يتضمن قائمة البلدان و

يف اجلـدولني الثالـث والرابـع التفاقيـة      املدرجـة إذنا باسترياد بعض املواد على األقل من بني املواد 
علــى موقــع اهليئــة علــى الشــبكة العامليــة يف اإلنترنــت،  أيضــاًوهــي معلومــات تتــوفر  ١٩٧١ســنة 
  فقط. اجلزء الذي تقتصر إمكانية الوصول إليه على السلطات احلكومية يف
وبشـكل دقيـق مـن صـحة      دائمـاً أن تتثبـت   صدروينبغي للسلطات املختصة يف البلد امل  -٣٠

إذن االسـترياد  أنَّ إذن االسترياد املقدم إليها. وعند قيامها بذلك، فإنه ينبغي عليهـا التثبـت مـن    
اهليئـات الوطنيـة   صادر عـن سـلطات البلـد املسـتورد الوطنيـة املخولـة صـالحية إصـداره (انظـر          

الكميـات  أنَّ مـن   أيضـاً والتثبـت   (٤))،اتخـدر املختصة مبوجب املعاهـدات الدوليـة ملكافحـة امل   
ــدير          ــبة لتق ــد املســتورد (بالنس ــدخل ضــمن االحتياجــات املشــروعة للبل ــتريادها ت ــوب اس املطل

 أدناه). ٤٣إىل  ٣٧احتياجات البلد املستورد، انظر الفقرات 

ات العقليـة مـن   ؤثرالسـترياد لغـرض تسـريب املـ    وبالنظر لكثرة عمليـات تزويـر وثـائق ا     -٣١
قنــوات التجــارة املشــروعة إىل القنــوات غــري املشــروعة، ميكــن للحكومــات التشــاور مــع اهليئــة  

طلــب مشــكوك فيــه أو ميكنــها أن تلــتمس مــن الســلطات املعنيــة يف البلــد املســتورد   أيِّ بشــأن 
  تأكيد الطلب مرة ثانية.

ات ؤثرات واملـ خـدر ملكافحة االجتار غري املشـروع يف امل ووضعت اتفاقية األمم املتحدة   -٣٢
التزامـــات إضـــافية للـــدول األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة الدوليـــة   (٥)١٩٨٨العقليـــة لســـنة 

علــى أن يشــترط كــل طــرف  ١٩٨٨مــن اتفاقيــة ســنة  ١٦ات العقليــة. وتــنص املــادة ؤثراملــ يف
                                                                 

  .T.15.XI.5 ،ISBN No. 978-92-1-048159-5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٤) 
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ ، اجمللدجمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا (٥) 
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ــن امل    أن ــخــدرتكــون الصــادرات املشــروعة م ــة مســتند  ات العؤثرات وامل ــة موثق حســب يا قلي
األصول وأن تتضمن املستندات التجارية، كالفواتري وكشوف البضـائع واملسـتندات اجلمركيـة    

ات العقليـة الـيت جيـري    ؤثرات واملـ خـدر وسندات النقل وغريها من مستندات الشحن، أمسـاء امل 
ة واتفاقيـة سـن   ١٩٦١تصديرها حسب مـا هـو مـبني يف كـل جـدول مـن جـداول اتفاقيـة سـنة          

واملســتورد، وكــذلك  صــدر، وأن تتضــمن الكميــة املصــدرة واســم وعنــوان كــل مــن امل١٩٧١
ــه إنْ   ــوان املرســل إلي ــك، يشــترط كــل طــرف       اســم وعن ــهما. وفضــال عــن ذل تيســرت معرفت

  ات العقلية اجلاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.ؤثرات واملخدرتكون شحنات امل  ال  أن
ات فيما خيـص مجيـع   خدرتنشر اهليئة الدولية ملراقبة امل أعاله، ٢٩وكما يرد يف الفقرة   -٣٣

ــة إصــدار أذون      البلــدان واملنــاطق "اجلــدول الــذي يــبني البلــدان الــيت تقتضــي تشــريعاهتا الوطني
ات العقليـة  ؤثريف اجلـدولني الثالـث والرابـع التفاقيـة املـ      املدرجـة استرياد من أجل استرياد املواد 

الصــادرة عــن اجمللــس  ١٩٩٣/٣٨و ١٩٨٧/٣٠و ١٩٨٥/١٥للقــرارات  وفقــاً( ١٩٧١لسـنة  
االقتصادي واالجتماعي)". وُيطلب من السلطات املختصة يف مجيع البلدان املصدرة أن ترجـع  

يف اجلـدولني الثالـث والرابـع     املدرجـة ات العقليـة  ؤثرإىل اجلدول قبل أن تأذن بصادرات من املـ 
ــة ســنة  ــتم تصــدير هــذه  ١٩٧١التفاقي ــاطق الــيت  ، وأن تكفــل أن ال ي املــواد إىل البلــدان أو املن

املختصـة بإصـدار    صـدر بعـد قيـام سـلطات البلـد امل    إالَّ تقتضي تشريعاهتا إصـدار أذون اسـترياد   
هــذه األذون. ويرجــى مــن مجيــع احلكومــات أن تــدرس بعنايــة املعلومــات الــواردة يف اجلــدول  

بـع إىل بلـداهنا.   االثالـث والر  يف اجلـدولني  املدرجـة ات العقليـة  ؤثرخيـص مراقبـة واردات املـ    فيما
  اقتضت احلاجة تعديل املعلومات، فريجى من احلكومات إرسال التعديالت إىل اهليئة. وإذا

    
    حظر وتقييد التصدير واالسترياد  - ٧  

علــى  ١٩٧١بــالنظر إىل العــدد احملــدود مــن تــدابري املراقبــة الــذي تفرضــه اتفاقيــة ســنة    -٣٤
يف اجلدولني الثالـث والرابـع، فإهنـا تـوفر آليـة جتيـز لبلـد مـا إلـزام           ةاملدرجاالجتار الدويل باملواد 

ــا      ــأن ال تصــدر إليه ــدان األخــرى ب ــؤثرســائر البل ــا. ومبوجــب    م ــة غــري مرغــوب فيه ات عقلي
عر سائر الدول األطراف عن طريق األمـني العـام بأهنـا حتظـر     ْشلكل طرف أن ُي ، فإن١٣َّ املادة

يف اجلـداول الثـاين والثالـث والرابـع إىل بلـدها أو أحـد        املدرجةاسترياد مادة أو أكثر من املواد 
أقاليمها. ويتوىل األمني العام توجيه اإلشعار إىل سـائر الـدول األطـراف، الـيت يـتعني علـى كـل        

  صدر من إقليمها إىل البلد مرسل اإلشعار.ة لن ُتدَّداملواد احملأنَّ منها التأكد من 
ة مـن املـواد   حمـدَّد عار أن يأذن فيما بعد باسترياد كميات وجيوز للبلد الذي أرسل اإلش  -٣٥

املعنية، وذلـك بإصـدار تـرخيص اسـترياد خـاص، وجيـب أن حيـال ذلـك التـرخيص مباشـرة إىل           
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بصـفة خاصـة    ١٣. ويفيد اإلجـراء الـذي تـنص عليـه املـادة      رصدالسلطات املختصة يف البلد امل
إلداريــة الالزمــة لبســط رقابــة كاملــة علــى   البلــدان الــيت مل تؤســس بعــد اآلليــات التشــريعية وا  

  ات العقلية.ؤثروارداهتا من امل
وتكون احلكومات مسؤولة عن وضع تدابري الرقابة اإلدارية الالزمة ملنع تصدير املـواد    -٣٦

اهليئـة فهـي مسـؤولة عـن رصـد التجـارة الدوليـة لضـمان         أمَّـا  إىل البلدان اليت حتظـر اسـتريادها.   
ــدم حــدوث   ــهاكأيِّ ع ــعارات املَُعــ  انت ــة باإلش ــادة  دَّات متعلق ــى ضــوء  ١٣ة مبوجــب امل . وعل

ــادة ــواد      ١٣ امل ــا بصــفة خاصــة إىل امل ــات أن توجــه اهتمامه ــى احلكوم يف  املدرجــة، جيــب عل
مراقبـة الصـادرات مـن هـذه املـواد عـن طريـق        أنَّ اجلدولني الثالث والرابع. وقد ثبت بالتجربـة  

يل الوحيد الذي يتيح آليـة ناجعـة تضـمن التقيـد حبظـر      نظام أذون االسترياد والتصدير هي السب
  .١٣الواردات مبوجب أحكام املادة 

    
    ات العقليةؤثرنظام مبسط لتقدير االحتياجات من امل  - دال  

إىل حـد بعيـد علـى النظـام      ١٩٧١يستند نظـام املراقبـة الـذي تـنص عليـه اتفاقيـة سـنة          -٣٧
). ١٩٧٢(بصيغتها املعدلـة بربوتوكـول    ١٩٦١ات مبوجب اتفاقية سنة مخدرالذي استنبط لل

ات العقليـة  ؤثراملـ أنَّ يف أواخر السـتينات،   ١٩٧١ئي، لدى إعداد مسودة اتفاقية سنة أنه ُر بيد
  ات.خدرال تستلزم تطبيق نظام للتقديرات كما يف حالة امل

ــزورة أو        -٣٨ ــتعمال أذون اســترياد م ــات، أدى اس ــع الثمانين ويف أواخــر الســبعينات ومطل
يف اجلــدول  املدرجــةات العقليــة ؤثريفــة إىل تيســري حمــاوالت تســريب كميــات كــبرية مــن املــمز

الثاين. كما أُعيقت جهود الكشف عن الوثائق غـري القانونيـة بسـبب نقـص املعلومـات املتاحـة       
ات العقليــة. ولــذلك اقترحــت اهليئــة ؤثريف البلــدان املســتوردة عــن احتياجاهتــا املشــروعة مــن املــ

 ١٩٨١/٧ية للمراقبـة اعتمـدها اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي فيمـا بعـد بقـراره         تدابري إضاف
تقـدم إىل اهليئـة تقـديرات    أنَّ ، الذي دعا فيه اجمللس احلكومات إىل ١٩٨١أيار/مايو  ٦ ؤرَّخامل

ب إىل احلكومـات  لِـ يف اجلدول الثاين. وطُ املدرجةاحتياجاهتا السنوية الطبية والعلمية من املواد 
  تزويد اهليئة بإحصاءات فصلية عن تعامالهتا هبذه املواد. أيضاً
يف اجلــدول  املدرجــةوقــد مثــل اتبــاع أســلوب تقــديرات االحتياجــات بالنســبة للمــواد    -٣٩

الثاين جتربة مشـجعة يف منـع تسـريبها إىل األسـواق غـري املشـروعة، ممـا أفضـى إىل اختـاذ تـدابري           
ــاملواد    ــع. ودعــا اجمللــس االقتصــادي   ادولني الثالــث والريف اجلــ املدرجــةإضــافية فيمــا يتعلــق ب ب

، احلكومات إىل تزويـد اهليئـة بتقـديرات احتياجاهتـا الطبيـة      ١٩٩١/٤٤واالجتماعي، يف قراره 
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يف اجلدولني الثالث والرابـع وإىل إنشـاء آليـات     املدرجةات العقلية ؤثروالعلمية املشروعة من امل
ة مع احتياجات البلـدان املسـتوردة املقـدرة، والقيـام     ات العقليؤثرللتأكد من تطابق صادرات امل

  عند الضرورة، بالتشاور مع حكومات تلك البلدان أو مع اهليئة يف هذا اخلصوص.
احلكومــات غــري ملزمــة بــإجراء تقــدير   ات، فــإنَّخــدرللتقــديرات اخلاصــة بامل وخالفــاً  -٤٠

 سـنويا وافقة اهليئـة. وتنشـر اهليئـة    ات العقلية وال باحلصول على مؤثرالحتياجاهتا السنوية من امل
ات العقليـة: إحصـاءات   ؤثراملـ البيانـات الـيت تـرد إليهـا يف منشـورها املعنـون "      يف تقريرها التقين 

يف اجلـداول   املدرجـة تقـديرات االحتياجـات السـنوية الطبيـة والعلميـة مـن املـواد         ‐[عـام ...]  
ة للبلـدان املصـدرة. كمـا ترسـل نسـخة      " وهو يصلح كمبادئ توجيهيـ (٦)الثاين والثالث والرابع

مطبوعة ومنقحة من هذه التقديرات إىل السلطات املختصة كل ثالثة شهور. وميكن احلصـول  
  ).www.incb.org( من موقع اهليئة على اإلنترنت أيضاًعلى التقديرات احملدثة 

ان املصدرة استعمال التقـديرات الصـادرة عـن اهليئـة     وينبغي للسلطات الوطنية يف البلد  -٤١
للتأكــد ممــا إذا كانــت كميــة املــادة املطلــوب اســتريادها تبــدو مفرطــة باملقارنــة مــع تقــدير            
االحتياجات السنوية املبلـغ عنـها للبلـد املسـتورد املعـين. ويف هـذه احلـاالت، ينبغـي حلكومـات          

الســلطة الوطنيــة املعنيــة يف البلــد املســتورد  البلــدان املصــدرة أن تــرفض التصــدير إىل أن تؤكــد  
شرعية طلب االسترياد. وميكن للهيئة دعم البلدان املصـدرة يف توجيـه استفسـاراهتا إىل البلـدان     

  املستوردة بشأن صحة طلبات االسترياد ومشروعيتها.
 ١٩٩٦متوز/يوليـه   ٢٤ ؤرَّخاملـ  ١٩٩٦/٣٠بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  عمالًو  - ٤٢

ألول مرة تقديرات االحتياجـات   ١٩٩٧(انظر اجلزء جيم من املرفق السابع)، أعدت اهليئة يف عام 
ات العقليــة للبلــدان الــيت مل تقــدم إليهــا تلــك املعلومــات بعــد. ؤثرالوطنيــة الســنوية املشــروعة مــن املــ

ــبني ــة أمنــاط اســتعمال املــ     وت ــيت تعــدها اهليئ ــة الســابقة يف تلــ ؤثرالتقــديرات ال ــدان. ات العقلي ك البل
ينبغي اعتبـار هـذه التقـديرات مبثابـة مسـتويات موصـى هبـا لالسـتهالك، فاهلـدف الوحيـد منـها              وال
توفري معلومـات تقريبيـة للبلـدان املصـدرة بشـأن االحتياجـات املشـروعة يف البلـدان املسـتوردة.            هو
  .تقديراهتا إىل اهليئة تقريباً املعنية حىت اآلن، قدمت مجيع احلكوماتو

أيِّ املسـتوردة حريـة االستعاضـة عـن      للبلـدان أنَّ وينبغي للبلدان املصـدرة أن تنتبـه إىل     -٤٣
مادة أعدت اهليئة تقديرات الحتياجاهتا مبـادة أخـرى مـن الفئـة العالجيـة نفسـها ومـن اجلـدول         

ة حمــدَّدنفســه، علــى أن تكــون الكميــة املطلــوب اســتريادها مبينــة علــى أســاس جرعــات يوميــة   
ــراض اإلحصــ  ــة كــذلك       لألغ ــدرة واملبين ــن الكميــة املق ــاوية م ائية، وأن ال تتجــاوز كميــة مس

                                                                 
  .لتقرير التقين متاح أيضاً على املوقع الشبكي للهيئةا (٦) 
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ة لألغـراض  دَّدة. وتـرد تركيبـات الفئـات العالجيـة واجلرعـات اليوميـة احملـ       حمـدَّد جبرعات يومية 
ات العقليــة: ؤثراملــاإلحصــائية مــن تلــك املــواد يف اجلــدول الثالــث مــن منشــور اهليئــة املعنــون "  

  أعاله. ٤٠شار إليه يف الفقرة " املإحصاءات [عام ...]
    
    إعفاء املستحضرات  - هاء  

، أن تعفـي مـن املراقبـة    ١٩٧١مـن اتفاقيـة سـنة     ٣جيوز للدولة الطرف، مبوجب املادة   -٤٤
. وال جيـوز  ولات عقلية غـري مدرجـة يف اجلـدول األ   مؤثربعض املستحضرات اليت حتتوي على 

كل خطرا أو تشكل خطرا طفيفـا يف حالـة إسـاءة    يف حالة املستحضرات اليت ال تشإالَّ اإلعفاء 
املوجودة فيها بسـهولة بكميـة قـد تتـيح     يا ة عقلؤثراالستعمال واليت ال ميكن أن تستعاد املادة امل

إساءة استعماهلا. ولالستفادة من هذا احلكم، جيب علـى الدولـة الطـرف أن تبلـغ األمـني العـام       
بري املراقبـة الـيت ُيعفـى منـها (تـرد يف املرفـق الثـاين        باسم وتركيب املستحضر املعفي وتـدا ا يكتاب

  استمارة حتمل كلمة "عينة" هلذا الغرض).
، جيوز أن تعفى املستحضرات، ضمن مجلة أمور، من شـرط املوافقـة   ٣ومبوجب املادة   -٤٥

يف اجلدول الثاين ومن شـرط اإلعـالن    املدرجةاملسبقة الذي ينطبق على التجارة الدولية باملواد 
يف اجلـدول الثالـث. ومـع ذلـك فإنـه ينبغـي        املدرجـة الحق للتصدير الذي ينطبـق علـى املـواد    ال

التشديد على أن تأخـذ احلكومـة، الـيت تنظـر يف أمـر اإلعفـاء، يف اعتبارهـا األثـر الـدويل الـذي           
  ستتركه مثل هذه اإلعفاءات على عمل املراقبة.

ه وأبلـغ األمـني العـام بـه. وجيـب علـى       يف البلـد الـذي قـرر وضـع    إالَّ واإلعفاء ال يسـري    -٤٦
احلكومــات الــيت مل تعــف املستحضــر نفســه مــن تــدابري مراقبــة مماثلــة أن تطبــق علــى املستحضــر    
  جمموعة تدابري الرقابة التجارية الدولية الكاملة اليت تنطبق على املادة القاعدية لذلك املستحضر.

بري مراقبـة التجـارة الدوليـة علــى    ومـن مث، فإنـه إذا قـرر بلـد مــا عـدم تطبيـق بعـض تــدا         -٤٧
مستحضر معني وجب عليه أن يضـع مـع ذلـك تـدابري الرقابـة اإلداريـة الالزمـة لتجنـب وقـوع          

انتــهاك لقــوانني شــركائه يف التجــارة الــذين مل يضــعوا إعفــاءات مماثلــة لــنفس املستحضــر.    أيِّ 
ل الثـاين مـن الرقابـة    سبيل املثال، إذا أعفى بلد ما مستحضرا مـن مـادة مدرجـة يف اجلـدو     فعلى

على التجارة الدولية، فإنه ال يزال يتعني عليه إصدار إذن السترياد املستحضر من بلـد ال يعفـي   
املستحضر املعين من املراقبة، وأن يطلب إذن اسـترياد صـادر عـن ذلـك البلـد عنـدما يصـدر لـه         

اجلـدول الثـاين    ذلك املستحضر. كذلك، إذا كانت املادة القاعدية ملستحضر معفى مدرجة يف
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علــى البلــد املعفــي ضــمان عــدم تصــديره لــذلك املستحضــر بشــكل   أو الثالــث أو الرابــع، فــإنَّ
  .١٣خيالف احلظر املفروض من بلد آخر على استرياد املادة الكيميائية املعنية مبوجب املادة 

، يقتصـر علـى جلنـة    ١٩٧٢، بصيغتها املعدلة بربوتوكول ١٩٦١ومبوجب اتفاقية سنة   -٤٨
ات اخلاضـعة للرقابـة،   خدرات وحدها حق وضع اإلعفاءات فيما يتعلق مبستحضرات املخدرامل

إعفـاء ميـنح ينطبـق     حيث تكون لديها قواعد ثابتـة حتكـم القـرارات اخلاصـة باإلعفـاءات. وأيُّ     
على مجيع الدول األطراف يف تلك االتفاقية. وعلى العكـس مـن ذلـك، فإنـه جيـوز لألطـراف،       

ــة ســ  يف  دَّدلإلجــراء احملــ  وفقــاً، وضــع اســتثناءات مــن جانــب واحــد   ١٩٧١نة مبوجــب اتفاقي
. بيد أنه إذا كان لدى طرف أو لدى منظمة الصحة العاملية معلومـات عـن مستحضـر    ٣ املادة

ا، أو جزئيـ ا يـ منـهما إهنـاء اإلعفـاء كل    تسـتلزم يف رأي أيٍّ  ٣من املـادة   ٣معفي مبوجب الفقرة 
إىل األمني العام وتزوده باملعلومات الـيت تـدعم ذلـك اإلشـعار.      شعاراًترسل الدولة أو املنظمة إ

وللجنة، بعد أن تأخذ يف االعتبار رأي منظمة الصحة العاملية، أن تقرر إهنـاء إعفـاء املستحضـر    
  من بعض تدابري املراقبة أو مجيعها.

يف الضـوابط  وكانت اللجنـة قـد ناقشـت يف الثمانينـات احلاجـة إىل تقييـد أوجـه التبـاين           -٤٩
املفروضة على املستحضرات اليت ستنشأ عن منح اإلعفاءات. ودعما للمجتمع الدويل يف حماولـة  
حتقيق ذلك التقييد، أوصت اللجنـة مببـادئ توجيهيـة لكـي تتبعهـا الـدول األطـراف عنـد اختاذهـا          

 ،١٩٨٤شــباط/فرباير   ٩ ؤرَّخ) املــ ٨-ا(د ١قــرارات باإلعفــاء. وأوصــت اللجنــة، يف قرارهــا     
 ٣ الــدول األطــراف، عــالوة علــى إنفــاذ حــد أدىن مــن تــدابري املراقبــة املفروضــة مبوجــب املــادة 

بعـض العوامـل املعينـة عنـد النظـر يف اإلعفـاءات.        املستحضرات املعفاة، بـأن تراعـي أيضـاً    على
وقد بينـت اللجنـة يف القـرار طبيعـة املستحضـرات الـيت ال ينبغـي إعفاؤهـا وطلبـت عـدم إعفـاء            

 ات من تدابري املراقبة التالية:املستحضر

شـــرط إدراج إرشـــادات االســـتعمال، مبـــا فيهـــا التنبيهـــات والتحـــذيرات،        (أ) 
ــة        يف ــالعبوات املباع ــة ب ــى النشــرات اإليضــاحية املرفق ــوات أو عل ــى العب ــات امللصــقة عل البطاق

  )؛١٠من املادة  ١بالتجزئة (الفقرة 
ــة إؤثرحظــر نشــر اإلعالنــات عــن املــ   (ب)   ٢ىل عامــة اجلمهــور (الفقــرة  ات العقلي

  )؛١٠املادة   من
  ).١٢  ات العقلية (املادةؤثرالشروط املتعلقة بالتجارة الدولية بامل (ج) 



 

V.16-05305 15 
 

ســوى كواشــف  ١٩٧١مــن اتفاقيــة ســنة  ١٢و ١٠وال جيــوز أن ُتعفــى مــن املــادتني    -٥٠
ــة التحليليــة احمل    ــة علــى التشــخيص خــارج اجلســم احلــي، واحملاليــل املنظمــة واحملاليــل املعياري توي

  ات عقلية.مؤثر
    

    اتخدرتقدمي التقارير إىل اهليئة الدولية ملراقبة امل - واو 
التطبيـق نفسـه فهـو    أمَّـا  . ١٩٧١اهليئة مسؤولة عـن رصـد تطبيـق أحكـام اتفاقيـة سـنة         -٥١

مهمة تقع على عاتق احلكومـات. ولكـي تنـهض اهليئـة مبهمـة الرصـد علـى حنـو فعـال، يلزمهـا           
إجنـاز اهليئـة ملهمـة الرصـد يـتم إىل حـد        ، فإنَّمعها. وبعبارة أدق وثيقاً تعاوناًتعاون احلكومات 

بعيــد عــن طريــق اســتعراض املعلومــات الــيت يســتلزم أن تقــدمها احلكومــات إىل اهليئــة مبوجــب  
، واملعلومات اإلضـافية الـيت توفرهـا احلكومـات بصـورة طوعيـة،       ١٦من املادة  ٥و ٤الفقرتني 

  لس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة.بناء على قرارات اجمل
ات العقليـة.  مـؤثر ويشكل نظام البيانـات اإلحصـائية حجـر الزاويـة للمراقبـة الدوليـة لل        -٥٢

ويدل االلتـزام الـدقيق باملواعيـد يف تقـدمي التقـارير، ومشوهلـا وإمكانيـة التعويـل عليهـا، إىل حـد           
ــة ول     ــق احلكومــات ألحكــام االتفاقي ــة تطبي ــى كيفي ــد، عل ــدة مبختلــف   بعي ــة املؤي توصــيات اهليئ

أهـم جانـب لتعـاون كـل حكومـة مـع        قرارات اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وبالتـايل فـإنَّ     
  ة، بشأن ما يلي:دَّداهليئة يتمثل يف تقدمي املعلومات اإلحصائية املطلوبة ويف املواعيد احمل

نوعة والكميـات  بيانات عن الكميات املص - وليف اجلدول األ املدرجةاملواد  (أ) 
(إىل جانـب اسـم البلـد أو املنطقـة)، وبيانـات عـن        أو منطقـةٍ  املصدرة واملستوردة من كـل بلـدٍ  

عـن اسـتعمال    يـا املخزونات لدى اجلهات املصنعة؛ وميكن إضافة إىل ذلك تقدمي البيانـات طوع 
  ات عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة؛مؤثراملواد لصنع 

نفـس املعلومـات املطلوبـة خبصـوص املـواد       -اجلـدول الثـاين   يف  املدرجةاملواد  (ب) 
. وكـذلك بيانـات عـن الكميـات املسـتعملة يف صـنع املستحضـرات        وليف اجلـدول األ  املدرجة

تقـدمي البيانـات    أيضـاً املعفاة من املراقبة واملواد أو املنتجات اليت ليس هلا تأثريات عقلية؛ وميكن 
  ات عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة؛رمؤثعن استعمال املواد لصنع  ياطوع

ــواد  (ج)  ــات املنتجــة، وعــن     -يف اجلــدول الثالــث   املدرجــةامل ــات عــن الكمي بيان
الكميات املستعملة يف صنع املستحضرات املعفاة مـن املراقبـة واملـواد أو املنتجـات الـيت ليسـت       

ة. وعلـى أسـاس طـوعي،    هلا تأثريات عقلية. وبيانات عن إمجايل الكميـات املصـدرة واملسـتورد   
تشــفع بيانـــات التصـــدير واالســترياد بأمســـاء الشـــركاء التجـــاريني للبلــد الـــذي يقـــدم التقريـــر    
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عــن  ايــتقــدمي البيانــات طوع  أيضــاًوالكميــات املســتوردة منــهم أو املصــدرة إلــيهم. وميكــن      
ات عقليــة أخــرى وعــن مــؤثروعــن اســتعمال املــواد لصــنع  املخزونــات لــدى اجلهــات املصــنعة

  كميات املستهلكة؛ال
ــواد  (د)  ــةامل ــع  املدرج ــن      - يف اجلــدول الراب ــات املنتجــة، وع ــن الكمي ــات ع بيان

ــات        ــة وعــن الكمي ــأثريات عقلي ــا ت ــواد أو منتجــات ليســت هل ــات املســتعملة يف صــنع م الكمي
اإلمجالية املصدرة واملستوردة. وعلى أساس طوعي، تشفع بيانـات االسـترياد والتصـدير بأمسـاء     

تجـاريني للبلـد الـذي يقـدم التقريـر والكميـات املسـتوردة منـهم أو املصـدرة إلـيهم.           الشركاء ال
ــاتقــدمي بيانــات طوع  أيضــاًوميكــن  وعــن الكميــات   عــن املخزونــات لــدى اجلهــات املصــنعة   ي

ات العقليـة يف صـنع   ؤثراملستعملة يف صنع مستحضرات معفـاة مـن املراقبـة، وعـن اسـتعمال املـ      
  يات املستهلكة.ات عقلية أخرى وعن الكممؤثر
وتتحقق اهليئة من التقارير اإلحصائية، وقـد تطلـب مـن احلكومـات تزويـدها مبعلومـات         - ٥٣

موجزا للبيانـات اإلحصـائية    سنوياإضافية من أجل توضيح بعض البيانات املقدمة. وتصدر اهليئة 
سـمح باملقارنـة   " وذلك بأسلوب يات العقلية: إحصاءات لعام [....]ؤثراملالواردة إليها بعنوان "

دراسـة هـذا املنشـور تتـيح للـدول األطـراف يف        على مدى الوقت من بلد إىل آخر. وبالتايل فـإنَّ 
  الفرصة للتأكد من مدى تطبيق االلتزامات مبوجب االتفاقية. ١٩٧١اتفاقية سنة 

وبغية مساعدة احلكومات علـى التقيـد بشـروط تقـدمي التقـارير، تـوزع اهليئـة يف بدايـة           -٥٤
أن تسـجل عليهـا    ) ينبغـي ١٠٨-٨٠انظـر الفقـرات   ؛ Pة اسـتمارة خاصـة (االسـتمارة    كل سن

 ،ببيانــات الســنة الســابقة. فعلــى ســبيل املثــال   Pاإلحصــاءات املطلوبــة. وُتســتكمل االســتمارة  
ــة لعــام    ــة يف    ٢٠١٤تســجل البيانــات اإلحصــائية املطلوب علــى االســتمارات الــيت توزعهــا اهليئ

  .٢٠١٥شباط/فرباير 
(انظر الفقرات  A/Pع اهليئة كل ثالثة أشهر االستمارة ، توزPِّاإلضافة إىل االستمارة وب  - ٥٥

يف اجلـدول   املدرجـة ) اخلاصة باإلبالغ عـن اإلحصـاءات الفصـلية التجاريـة للمـواد      ١١٤- ١٠٩
طلــب فيهــا مــن ) مــرة يف الســنة وُي١٤٠- ١١٥(انظــر الفقــرات  B/Pاالســتمارة  وتــوزَّعالثــاين. 

يف اجلـداول   املدرجـة تقديرات احتياجاهتا الطبية والعلميـة السـنوية مـن املـواد      احلكومات حتديث
لكميــات الصــادرات أو  الثــاين والثالــث والرابــع. وال يلــزم أن تتضــمن تلــك التقــديرات تقــديرا  

 تفاديـاً يف حـني جتسـد التقـديرات االحتياجـات لسـنة واحـدة، فإنـه        الكميات املعـاد تصـديرها. و  
ه علـى اإلدارات الوطنيـة، تعتـرب التقـديرات صـحيحة لعـدة سـنوات منـذ         لوضع عـبء ال مـربر لـ   
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تاريخ تقدميها، ما مل ترد تقديرات جديـدة إىل اهليئـة. وتـرد أدنـاه قائمـة هبـذه االسـتمارات تـبني         
 تواتر تقدمي االستمارات وبياناهتا.

    
 تاريخ التقدمي تواتر التقدمي املوضوع PSYاستمارات 

 اإلحصائي السنوي عنالتقرير Pاالستمارة 
 ات العقليةؤثرامل

حزيران/يونيه من ٣٠ سنويا
 كل عام

اإلحصاءات الفصلية لواردات  A/P االستمارة
يف  املدرجةات العقلية ؤثروصادرات امل

 ١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية سنة

 هناية كل فصل فصليا

 تقديرات املتطلبات الطبية والعلمية B/Pاالستمارة 
 املدرجةات العقلية ؤثرلسنوية من املا

يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من 
 ١٩٧١اتفاقية سنة

مرة كل ثالث 
سنوات، على 

 األقل

ليس هناك موعد هنائي 
 حمدَّد

  وقتأيِّ يف  حسب االقتضاء تعديل فرادى التقديرات B/P تكملة االستمارة
    

ــة       -٥٦ ــذه الوثيقـ ــن هـ ــاين مـ ــل الثـ ــرد يف الفصـ ــلء    وتـ ــة مـ ــن كيفيـ ــلة عـ ــات مفصـ معلومـ
  .B/Pو A/Pو P  االستمارات

وبفضل حتليل البيانات عن التجارة الدولية تتمكن اهليئة من التحقق من وصـول مجيـع     -٥٧
ات العقلية إىل وجهاهتا املشـروعة يف البلـدان املسـتوردة، أو مـا إذا كانـت      ؤثرالصادرات من امل

وتسـاعد اهليئـة احلكومـات يف رصـد التجـارة      قد حدثت تسـريبات إىل قنـوات غـري مشـروعة.     
الدولية، وبصفة خاصة يف حتديد الشركات اليت مل تتقيد باملتطلبات الرقابية الوطنيـة أو الدوليـة   

  ات العقلية.مؤثرلل
    

    ات يف إطار نظام املراقبة الدوليةخدرأعمال اهليئة الدولية ملراقبة امل  - زاي  
وحتليـل املعلومـات الـيت تردهـا مـن احلكومـات، مـن        تتمكن اهليئة، عـن طريقـة دراسـة      -٥٨

يف شـىت أحنـاء العـامل جيـري بأقصـى فعاليـة ممكنـة.         ١٩٧١حتديد ما إذا كان تطبيق اتفاقية سنة 
ات، وقد تـؤدي تقييماهتـا إىل   خدروتقوم اهليئة بتقييم مستمر للجهود الوطنية يف جمال مراقبة امل

ــراح   ــة أو اقت ــة      التوصــية باختــاذ إجــراءات معين ــة مــن أجــل حتســني مراقب إجــراء تعــديالت معين
ات على الصعيد الوطين أو الدويل. وتسعى اهليئـة إىل تيسـري أو دعـم املبـادرات الوطنيـة      خدرامل

ات. وجيـوز، يف حـاالت مناسـبة، أن توصـي اهليئـة      خـدر اليت هتدف إىل حتسني فعاليـة مراقبـة امل  
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تقـدمي مسـاعدة تقنيـة أو ماليـة إىل احلكومـات      ات واجلرمية بخدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل
  دعما جلهودها يف سبيل االمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية.

يتناسـب مـع واجبـها يف     وجيب على اهليئة، وهـي تنـهض مبسـؤولياهتا، أن تتبـع أسـلوباً       -٥٩
ة مـع  إتاحة اجملال حلوار متواصل بينها وبني احلكومات. ولـذلك فإهنـا جتـري اتصـاالت مسـتمر     

. كما يقـوم أعضـاء اهليئـة بزيـارات رمسيـة لشـىت       السلطات املختصة يف مجيع بلدان العامل تقريباً
البلدان بغية االتصـال مـع حكوماهتـا. وتتـوىل اهليئـة، حسـب االقتضـاء، وبالتعـاون مـع مكتـب           

ه ات واجلرمية، تزويد احلكومات مبساعدة مباشـرة. وقـد تتخـذ هـذ    خدراألمم املتحدة املعين بامل
نظم يف ات يُـ مخـدر املساعدة شكل برنامج لتدريب اإلداريني املسؤولني عـن املراقبـة الوطنيـة لل   

أمانــة اهليئــة يف فيينــا، أو يف حلقــات دراســية إقليميــة للمســؤولني يف عــدة بلــدان، أو يف داخــل  
البلــدان الــيت تطلــب مثــل هــذا التــدريب أو الــيت تواجــه صــعوبات معينــة يف تطبيــق االتفاقيــات   

  ات.خدرولية ملراقبة املالد
  

    ١٩٧١تدابري أخرى لضمان تطبيق أحكام اتفاقية سنة   - ١  
ــادة    -٦٠ ــة ســنة   ١٩مبوجــب أحكــام امل ــد االقتضــاء،   ١٩٧١مــن اتفاقي ــة، عن ، جيــوز للهيئ

االســتفادة مــن شــىت وســائل اإلقنــاع أو الضــغط مــن أجــل تطبيــق أحكــام االتفاقيــة. وإذا كــان  
ذلـك  أنَّ يف بلد مـا، و  ١٩٧١عتقاد بعدم تطبيق أحكام اتفاقية سنة هناك ما يدعو اهليئة إىل اال

يشكل خطرا جديا على أهداف االتفاقية، فإنه حيق هلا أن تطلب إيضاحات من حكومـة البلـد   
املعين. وحيق هلـا، بنـاء علـى ذلـك، أن تطلـب، إىل احلكومـة املعنيـة اختـاذ تـدابري عالجيـة معينـة            

عالج احلالة بالتدابري السابقة عدمي الفعالية، حيق للهيئـة  أنَّ ح رأت ضرورة لذلك. وإذا اتض إذا
ات واجمللـس  خـدر أن تتخذ إجراء آخر. وحيق للهيئة أن توجه أنظار الـدول األطـراف وجلنـة امل   

ــة       ــة أخــرية، حيــق للهيئ ــذلك، وكمحاول ــد قيامهــا ب االقتصــادي واالجتمــاعي إىل املســألة، وعن
ات عقليـة معينـة مـن البلـد املخـالف أو تصـدير       مـؤثر اد توصي الدول األطراف بوقف استري أن

  مواد معينة إليه أو تطبيق اإلجراءين معا.
    

    التقرير السنوي  - ٢  
حلالـة مراقبـة العقـاقري يف     شـامالً  عن أنشطتها يتضمن مسـحاً  تقريراً سنوياتصدر اهليئة   -٦١

. واهليئـة، إذ تعمـل كمراقـب    ات والسـالئف خـدر ات العقليـة وامل ؤثرالعامل. ويتنـاول التقريـر املـ   
نزيه، حتاول حتديد االجتاهات واحلاالت اخلطرية والتنبؤ هبا، وتـبني التـدابري الـيت جيـوز أو جيـب      

تخذ لوقف تلك األخطار. وبذلك يشكل التقرير السنوي أداة هامة يف اجلهود الـيت يبـذهلا   أن ُت
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ــة امل  ــة ودوخــدراجملتمــع الــدويل لتشــجيع مراقب ــة داخلي ــة ات مراقب ــةلي ــر فعال . وُيســتكمل التقري
  ات العقلية.ؤثرالسنوي بتقارير تقنية مفصلة يعاجل أحدها املسائل املتعلقة بامل

    
    ات العقليةؤثراملنشور التقين السنوي عن امل  - ٣  

 سـنويا تقوم اهليئة بتحليل مجيـع البيانـات اإلحصـائية املقدمـة مـن احلكومـات ونشـرها          -٦٢
تقديرات االحتياجـات السـنوية الطبيـة     - قلية: إحصاءات عام [....]ات العؤثراملحتت عنوان 

. وُتنشر البيانات ألغراض املراقبـة  يف اجلداول الثاين والثالث والرابع املدرجةوالعلمية من املواد 
ولتلبية احتياجات الباحثني واملؤسسات التجارية وعامة اجلمهور. ويشتمل املنشـور علـى عـدة    

وحتتـوي   ١٩٧١لتلـك الـواردة يف اتفاقيـة سـنة      وفقـاً جلداول خمططة  وفقاًجداول يتم جتميعها 
ــها، ممــا ييســر دراســة املعلومــات اإلحصــائية عــن        ــغ عن علــى تعليقــات علــى اإلحصــاءات املبل

  ات العقلية اليت يتم صنعها بطريقة مشروعة.ؤثرامل
    

  ية مبادئ توجيهية إلعداد التقارير اليت تقدم إىل اهليئة الدول  - ثانياً  
    اتخدرملراقبة امل    

    "القائمة اخلضراء" :ات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدوليةؤثرقائمة امل  - ألف  
ات العقليـة اخلاضـعة للمراقبـة    ؤثرقائمـة بـامل   سـنويا ات خدرتنشر اهليئةُ الدولية ملراقبة امل  -٦٣

ــومي        ــاعدة املســؤولني احلك ــك ملس ــة اخلضــراء" وذل ــرف باســم "القائم ــة ُتع ني، وخباصــة الدولي
ات ويف اجلمــارك، يف تنفيــذ مهــام الرقابــة املطلوبــة مبوجــب  خــدرالعــاملني يف إدارات مراقبــة امل

. وهي تتضـمن معلومـات أساسـية السـتكمال التقريـر اإلحصـائي السـنوي        ١٩٧١اتفاقية سنة 
مــن اتفاقيــة    ١٦للمــادة  وفقــاً قــدم إىل اهليئــة  ) الــذي يُ Pات العقليــة (االســتمارة  ؤثرعــن املــ 

يف  املدرجـة ، واإلحصاءات التجارية الفصلية عن الواردات والصادرات مـن املـواد   ١٩٧١ نةس
ــة ســنة    ــاين مــن اتفاقي ) وتقــديرات االحتياجــات الســنوية  A/P(االســتمارة  ١٩٧١اجلــدول الث

 ١٩٧١يف اجلـداول الثـاين والثالـث والرابـع مـن اتفاقيـة سـنة         املدرجةالطبية والعلمية من املواد 
ــراريْ  B/P (االســتمارة    ١٥٧٦اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ) علــى النحــو املطلــوب يف ق

  .١٩٨١/٧) و٥٠-(د
مة إىل أربعـة أجـزاء، وجيـري حتـديثها حسـب االقتضـاء حبيـث        والقائمة اخلضـراء مقسَّـ    -٦٤

  بيانات جديدة متصلة هبا ترد إىل اهليئة. ات وأيَّخدرتتضمن مقررات جلنة امل
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والثاين والثالث والرابع من اتفاقية  وليف اجلداول األ املدرجةواد امل - ولاجلزء األ  - ١  
    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرامل

والثـاين   وليف اجلـداول األ  املدرجـة من القائمة اخلضراء مجيـع املـواد    وليتضمن اجلزء األ  - ٦٥
يل . ويشــري إىل كــل مــادة بامسهــا غــري التجــاري الــدو  ١٩٧١والثالــث والرابــع مــن اتفاقيــة ســنة  

حســبما وضــعته منظمــة الصــحة العامليــة أو باألمســاء غــري التجاريــة أو األمســاء الدارجــة األخــرى    
االسـم غـري التجـاري الـدويل،      عن االسم الكيميائي. وينبغي، يف كـل األوقـات، اسـتعمال     فضال
  يوجد يستخدم اسم غري جتاري أو اسم دارج آخر، منشور يف القائمة اخلضراء:  مل  فإن

مـن   ١٢(ب) مـن املـادة    ١ن االسترياد والتصدير (انظر الفقرة الفرعية يف أذو  (أ)  
  )؛١٢(أ) من املادة  ٢) ويف إعالنات التصدير (الفقرة الفرعية ١٩٧١اتفاقية سنة 

ــواد     (ب)   ــام (امل ــيت توجــه إىل األمــني الع ــع ١٣و ٣و ٢يف اإلشــعارات ال ) ويف مجي
  ).١٦ات واملراسالت اليت جتري معها (املادة خدرملالتقارير املقدمة إىل اهليئة الدولية ملراقبة ا

وميكن احلصول على معلومات أكثر تفصيال عن األمسـاء والصـيغ الكيميائيـة والبنيويـة       -٦٦
ات العقليــة اخلاضــعة ؤثرات واملــمخــدراملعجــم املتعــدد اللغــات للللمــواد اخلاضــعة للمراقبــة يف 

  )٧(.للرقابة الدولية
علـى مبـادئ توجيهيـة تفسـريية متعلقـة       أيضاًالقائمة اخلضراء  من ولوحيتوي اجلزء األ  -٦٧

 ١٩٧١يف اجلداول الثاين والثالث والرابع التفاقيـة سـنة    املدرجةباإليسومريات الفراغية للمواد 
، مـىت كـان   وليف اجلـدول األ  املدرجـة اإليسومريات الفراغيـة للمـواد    ول(ُتدرج يف اجلدول األ

يــة ممكنــا يف حــدود التســمية الكيميائيــة املعينــة ومــا مل ُتســتثن وجــود هــذه اإليســومريات الفراغ
يف اجلـداول الثـاين    املدرجـة ات العقلية مؤثربالنسبة ملراقبة اإليسومريات الفراغية للأمَّا ). حتديداً

د اسـم مقابـل   ، فينبغي تطبيق املعايري التالية: (أ) إذا مل حيد١٩٧١َّوالثالث والرابع التفاقية سنة 
املراقبــة تشــمل  فقــط، فــإنَّ الراســيميها لكيميائيــة املعينــة أو إذا أُدرج يف القائمــة شــكلُ املــادة ا

ومقابــل املــادة ذاهتــا يف الوقــت نفســه، مــا مل تقــرر جلنــة مراقبــة   الراســيميمقابــل شــكل املــادة 
 أيضــاًاملراقبــة تشــمل  دت املــادة باالســم، فــإنَّدِّات اســتثناءها بالتحديــد، و(ب) إذا ُحــخــدرامل

ات اســتثناءه علــى وجــه التحديــد، بينمــا ال خــدرمــا مل تقــرر جلنــة مراقبــة امل الراســيميلها شــك
خليطـه   أيضـاً للمادة، فإهنا تشمل  واحداً تشمل املقابل اآلخر للمادة. وإذا مشلت املراقبة مقابالً

راقبـة  امل مع مقابل آخر للمادة. ويف حالة املواد اليت حتتوي جزيئاهتا أكثر من مركز واحد، فـإنَّ 

                                                                 
 (٧) ST/NAR/1/Rev.2.  
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ــا      ــة وأزواجه ــة الثنائي ــع اإليســومريات الفراغي ــة   الراســيميةتشــمل مجي ــة مراقب ــرر جلن ــا مل تق ، م
املراقبـة تقتصـر    فـإنَّ  ،دد إيسومري فراغي ثنائي باالسمإذا ُحأمَّا ات استثناءها بالتحديد. خدرامل

  عليه وحده.
الفعالــة. وتتنــاول ومكوناتــه الطبيعيــة  هأشــكالالقنــب بــاختالف ختتلــف حالــة مراقبــة و  -٦٨

املسـائل  ، ١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة  ،١٩٦١ية الوحيدة للمخدرات لسنة االتفاق
علـى بعـض    إالَّ ١٩٧١تنطبق اتفاقية املؤثرات العقلية لسـنة  ال مشتقاهتا. واملتعلقة بنبتة القنب و

ــة للقنــب، مثــل   ــاو )THC( التتراهيــدروكانابينولاملكونــات الفعال  اهيــدروكانابينولتتر-٩-دلت
، سـواء الـيت   اخلاصـة هبمـا   جسمةاملُكيميائية الدائل بالويسومرات اإل)، عالوة على درونابينول(

بالكامـل مـن خـالل عمليـة اصـطناعية. ومـن مث،       أو اليت تصنع  تةنباليتحصل عليها مباشرة من 
 اجلــدولني األول يف املدرجــةعلــى املــؤثرات العقليــة  املنطبقــة تــدابري املراقبــة الدوليــة  ال تســري 

  املكونات الفعالة منفصلة عن نبتة القنب.  تلك إذا كانت إالَّ  ١٩٧١والثاين من اتفاقية سنة 
ــت و  -٦٩ ــدروكانابينول ( أدرجـــ ــادة التتراهيـــ ــها   THCمـــ ــة (وبدائلـــ ــومرياهتا التاليـــ ) وإيســـ

ــة  delta-8-THCو delta-7-THCو delta-6a(7)-THCو delta-6a(10a)-THCاملُجســمة):  الكيميائي
وأدرجـت مـادة   . ١٩٧١يف اجلدول األول من اتفاقية سـنة   delta-9(11)-THCو delta-10-THCو

delta-9-THC :6 وإيســــومرياهتا األربعــــةaR,10aR=(-)-trans )6و )درونــــابينولaR,10aS=(-)-cis 
 6aR*,10aR*=(±)-trans-(±)راســــــــيماتان ال؛ و6aS,10aS=(+)-transو 6aS,10aR=(+)-cisو
  يف اجلدول الثاين. 6aR*,10aS*=(±)-cis-(±)و

ــام تســـجيل مـــواد اجلـــداول الثـــاين والثالـــث والرابـــع يف دائـــرة      -٧٠ ويف حالـــة تـــوافر أرقـ
هذه األرقام ُتدرج يف القائمة. ومن شـأن هـذه األرقـام أن ُتيسـر      فإنَّ ،املستخلصات الكيميائية

  لقانون وضباط اجلمارك.لوكاالت إنفاذ ا جداحتديد هوية املواد بسرعة كما أهنا مفيدة 
    

ات العقلية ومرادفاهتا وأمساؤها التجارية وأمالحها ومستحضراهتا ؤثرأمساء امل - اجلزء الثاين  - ٢  
    عقلية واخلاضعة للمراقبة الدوليةات مؤثراحملتوية على 

إىل الثالـث، يتضـمن اجلـزء     وليف اجلـداول مـن األ   املدرجـة ات العقليـة  مـؤثر بالنسبة لل  -٧١
من القائمة اخلضـراء أمسـاء املـواد، مرتبـة حسـب احلـروف اهلجائيـة اإلنكليزيـة، وكـذلك          الثاين 

مرادفاهتا وأمساءها التجارية، فضال عن أمالحها وعن املستحضـرات احملتويـة علـى تلـك املـواد.      
  يف اجلدول الرابع. املدرجةقدم هذه املعلومات فيما يتعلق باملواد ال ُت ،وألسباب فنية
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إلضــافة مــا يســتجد مــن معلومــات، ليســت شــاملة.        ايــعــدل دور، الــيت ُتوالقائمــة  -٧٢
عقلـي،   مـؤثر القائمة اخلضراء قد ال تتضمن اسـم مستحضـر حيتـوي علـى     أنَّ ذلك ورغم  ومع
للرقابـة الدوليـة. واحلكومـات مـدعوة السـترعاء انتبـاه        ذلك املستحضر رمبا يكون خاضعاً فإنَّ

ات عقليـة  مؤثريف القائمة اخلضراء. واملستحضرات احملتوية على  املدرجةاهليئة إىل البيانات غري 
ــد حتمــل نفــس االســم وإنْ     ــة ق ــة الدولي ــد إىل آخــر.     خاضــعة للمراقب ــها مــن بل اختلــف تركيب

ينبغـي اإلشـارة إىل التركيبـة املبينـة علـى بطاقـة وسـم املنـتج وينبغـي التأكـد            ،هذه احلاالت ويف
  ع إىل امسها الكيميائي أو صيغتها الكيميائية.من اسم املادة املعنية بالرجو دائماً
ويــرد مقابــل كــل اســم، يف اجلــزء الثـــاين مــن القائمــة اخلضــراء، املــرادف واالســـم            -٧٣

أو األمسـاء األخـرى غـري    املنـاظر  التجاري، مشفوعني بإشـارة إىل االسـم غـري التجـاري الـدويل      
  التجارية أو الدارجة.

    
ات العقلية اخلاضعة ؤثرلنقي يف قواعد وأمالح املحمتوى العقار ا -اجلزء الثالث  - ٣  

    الدولية للمراقبة
يـبني نسـبة العقـار النقـي الالمـائي يف       يتضمن اجلزء الثالث من القائمة اخلضراء جدوالً  -٧٤

ات العقليـة اخلاضـعة للرقابـة الدوليـة. وينبغـي أن تـبني مجيـع الوثـائق مثـل          ؤثرقواعد وأمالح املـ 
ــدي ــتمارات   أذون االسترياد/التصــ ــل االســ ــارير، مثــ ــل، والتقــ ــائق النقــ  ،B/Pو A/Pو Pر، ووثــ

ات العقليـة، بعـد اسـتبعاد    ؤثرالكميات، حبسب الوزن، للقاعدة النقية الالمائية لكل مادة من امل
ــن املــ  أيِّ وزن  ــادة ليســت م ــد تكــون داخلــ  ؤثرم ــة ق ــة    ةات العقلي ــها. والنســبة املئوي يف تركيب

عــن النســبة املئويــة  قلــيالًبة تقريبيــة، ولــذا فقــد ختتلــف املــذكورة لكــل قاعــدة أو ملــح هــي نســ
ــارير         ــة املضــاهاة الشــاملة بــني اإلحصــاءات والتق ــه، ومــن أجــل إتاحــة إمكاني ــة. غــري أن الفعلي

ــي    ــه ينبغ ــائق، فإن ــاًوالوث ــة      دائم ــة التقريبي ــام. وإذا مل تعــرف النســبة املئوي ــذه األرق اســتعمال ه
لـح، فإنـه ميكـن احلصـول علـى املعلومـات املتصـلة هبـا مـن          قاعـدة أو م أيِّ للقاعدة الالمائيـة يف  

  اجلهة املصنعة وينبغي إبالغ اهليئة بذلك.
  

    أمثلة عن كيفية التحويل إىل القاعدة النقية الالمائية    
    ١املثال       

 ثـاين غـرام مـن    ٢ ٠٠٠غرام مـن هيدروكلوريـد امليثامفيتـامني و    ٢ ٠٠٠ بلٌديستورد     
وتبلغ النسبة التقريبية حملتوى هاتني املادتني مـن القاعـدة النقيـة     طرطرات امليثامفيتامني.

يف املائـة علـى    ٥٠يف املائـة و  ٨٠الالمائية (معامل التحويل) املبني يف القائمة اخلضـراء  
غــرام مــن  ١ ٠٠٠غــرام و ١ ٦٠٠هــذه الكميــات تنــاظر  التــوايل. وعلــى ذلــك، فــإنَّ
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غـرام يف األعمـدة املناسـبة     ٢ ٦٠٠عن استرياد القاعدة النقية الالمائية وينبغي اإلبالغ 
  مثلما هو مبني أدناه: A/Pواالستمارة  Pمن االستمارة 

  

 التحويل إىل القاعدة النقية الالمائية املادة على شكل أمالح
الكمية املستوردة 
الواجب اإلبالغ عنها

     
 امليثامفيتامنيقاعدة امليثامفيتامنيهيدروكلوريد امليثامفيتامني

 غرام ٠,٨٠٦٠٠١×٠٠٠٢غرام٢ ٠٠٠
     

 امليثامفيتامنيقاعدة امليثامفيتامنيثاين طرطرات امليثامفيتامني
   غرام ٠,٥٠٠٠٠١×٠٠٠٢غرام٢ ٠٠٠

    غرام. ٢ ٦٠٠الكمية اإلمجالية الواجب اإلبالغ عنها: امليثامفيتامني؛     
    ٢املثال       

ات العقليـة ينبغـي أن   ؤثرة على مادتني أو أكثر مـن املـ  فيما يتعلق باملستحضرات احملتوي  
: يسـتورد  مـثالً ات العقليـة.  ؤثرتذكر يف الوثائق والتقارير كميـات كـل مكـون مـن املـ     

". حيتـوي كـل قـرص مـن هـذا املستحضـر علـى        Rمن البينوكتال " كيلوغراماً ١٨بلد 
مــن صــوديوم  امــاًمليغر ٧٠يف املائـة) و  ٤٢مــن صــوديوم األموباربيتــال ( مليغرامـاً  ٥٠

كـــغ  ١٨كـــغ علـــى  ١٨يف املائـــة). وعلـــى ذلـــك، حتتـــوي الــــ ٥٨الســـيكوباربيتال (
ــال تكــافئ     ٧,٥٦=  ٠,٤٢ × ــادة    ٦,٨٧كــغ مــن صــوديوم األموباربيت كــغ مــن امل

ــة النقيــة (  كــغ مــن صــوديوم    ١٠,٤٤=  ٠,٥٨× كــغ  ١٨املائــة) ويف  ٩١القاعدي
يف املائــة).  ٩٢القاعديــة النقيــة (غرامــات مــن املــادة  ٩ ٦٠٤الســيكوباربيتال تكــافئ 

كغ من األموباربيتال (املـدرج   ٦,٨٧وينبغي اإلبالغ عن الواردات اليت يبلغ مقدارها 
غرامـــات مـــن الســـيكوباربيتال (معـــربا عنـــها بـــالغرام)  ٩ ٦٠٤يف اجلـــدول الرابـــع) و

  على النحو التايل: P(املدرج يف اجلدول الثاين) يف االستمارة 
      

ل أمالحاملادة على شك
يف املستحضر الصيديل 

 بينوكتال
النسبة املئوية من املادة 

 يف املستحضر
التحويل إىل القاعدة 
 النقية الالمائية

 الكمية الواجب 
 اإلبالغ عنها

      
 األموباربيتال قاعدة األموباربيتال  صوديوم األموباربيتال صوديوم األموباربيتال

٧,٥٦=٠,٤٢×١٨ كيلوغراما ١٨
 اتيلوغرامك

٠,٩١× ٧,٥٦  =
 تكيلوغراما٦,٨٧

 كغ ٦,٨٧

      
 السيكوباربيتال قاعدة السيكوباربيتال قاعدة السيكوباربيتالصوديوم السيكوباربيتال
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ل أمالحاملادة على شك
يف املستحضر الصيديل 

 بينوكتال
النسبة املئوية من املادة 

 يف املستحضر
التحويل إىل القاعدة 
 النقية الالمائية

 الكمية الواجب 
 اإلبالغ عنها

=٠,٥٨×١٨ كيلوغراما ١٨
 تكيلوغراما١٠,٤٤

٠,٩٢×  ١٠,٤٤  =
 تكيلوغراما ٩,٦٠٤

 غرامات ٩ ٦٠٤

ــام الوا        ــود األخــري األرق ــبني العم ــادة حتــت       ي ــة لكــل م ــذه احلال ــها يف ه ــالغ عن جــب اإلب
  "الواردات".  اسم

   
ات ؤثرمن اتفاقية امل ١٣باملادة  عمالًحظر وتقييد التصدير واالسترياد  -اجلزء الرابع  - ٤  

    ، حبسب املادة احملظورة١٩٧١العقلية لسنة 
ير واالسـترياد  يشري اجلزء الرابع من القائمة اخلضراء إىل إجراءات حظـر وتقييـد التصـد     -٧٥
  .١٩٧١من اتفاقية سنة  ١٣باملادة  عمالً
ــدان املرســلة لإلشــعارات حســب الترتيــب         -٧٦ ــع البل ــع عرضــا جلمي ويتضــمن اجلــزء الراب

ة مـن األمـني العـام.    وجَّهـ اهلجائي اإلنكليزي، متبوعـة بـاملواد احملظـورة وتـواريخ اإلشـعارات امل     
األجبــدي اإلنكليــزي، إىل جانــب أمســاء  كمــا يتضــمن مجيــع املــواد احملظــورة حســب الترتيــب    

  البلدان املرسلة لإلشعارات.
مـن تـاريخ تلقـي اإلشـعار      سريان احلظر يبـدأ اعتبـاراً   بالنسبة للبلدان املصدرة، فإنَّأمَّا   -٧٧
  من األمني العام. وجَّهامل

    
    كيفية إعداد التقارير اليت تقدم إىل اهليئة  - باء  

)، ينبغـي مراعـاة   B/Pو A/Pو Pصائية للهيئة (االستمارات عند استكمال التقارير اإلح  -٧٨
  املبادئ التوجيهية العامة التالية:

ــامل   (أ)   ــق ب ــة ؤثرفيمــا يتعل ــاين، ُتوصــى   وليف اجلــدولني األ املدرجــةات العقلي والث
يف اجلـدولني   املدرجـة احلكومات بشدة بأن تبلغ عن الكميات بالغرامات. وفيما يتعلـق بـاملواد   

  رابع، ُتوصى احلكومات بشدة بأن تبلغ عن الكميات بالكيلوغرامات.الثالث وال
ــال    ــترياد  :١املثــ ــوغرامني) و  ٢اســ ــغ (كيلــ ــاً ٣٥٠كــ ــل   غرامــ ــدات املثيــ ــن فينيــ مــ

 .غراماً ٢ ٣٥٠يتم اإلبالغ عنها بالغرامات كما يلي:  :الثاين)  (اجلدول

مـون (اجلـدول الرابـع):    مـن األمفيربا  غرامـاً  ٦٩٠كغ (كيلوغرامني) و ٢استرياد  :٢املثال   
  كغ يف العمود املناسب السترياد األمفيربامون. ٢,٦٩هذه احلالة ينبغي إدراج الكمية   يف
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ينبغي التعبري عن وزن القاعدة النقية الالمائيـة   ،٧٢وكما هو مبني من الفقرة  (ب)  
ذلـك  ، وB/Pو A/Pو Pعقلـي يف إدراج مجيـع البيانـات اإلحصـائية يف االسـتمارات       مؤثرلكل 

ات العقلية قد تكـون مرتبطـة هبـا أو خملوطـة معهـا.      ؤثرمادة ليست من املأيِّ بعد استبعاد وزن 
ويتضمن اجلزء الثالث من القائمة اخلضـراء الكميـات املكافئـة للقواعـد واألمـالح مـن القاعـدة        

  النقية الالمائية؛
لعقليـة، ينبغـي   ات اؤثربالنسبة للمستحضرات احملتوية على اثنني أو أكثر مـن املـ   (ج)  

  ات العقلية بوزنه على أساس القاعدة النقية الالمائية؛ؤثرأن يكون اإلبالغ عن كل مكون من امل
ات العقليـة املوجـودة يف األمبولـة    ؤثرمادة من املـ أيِّ تكون الكمية الفعلية من  (د)  

يـة (املرقومـة)   يف اإلحصاءات الكميـة االمس  ىراععموما أكرب من السعة االمسية هلا؛ وينبغي أن ُت
  العقلي يف األمبولة وليس حمتوى األمبولة الفعلي. مؤثرلل

ــة تشــري إىل كــل مــن االســتمارات      -٧٩ ــاه مبــادئ توجيهيــة فردي . B/Pو A/Pو Pوتــرد أدن
ــثريا يف      ــررة كـ ــم املتكـ ــوء الفهـ ــاء وسـ ــاالت األخطـ ــة إىل حـ ــفة خاصـ ــاه بصـ ــترعى االنتبـ وُيسـ

  احلكومية.  التقارير
    

  ات العقلية ؤثريف اتفاقية امل املدرجةصائي السنوي عن املواد التقرير اإلح  - جيم  
    )P(االستمارة  ١٩٧١لسنة 

    وصف البيانات املطلوبة  - ١  
ــة امل  Pقــدم االســتمارة  ينبغــي أن ُت  -٨٠ ــة ملراقب ــة الدولي ــا ميكــن  خــدرإىل اهليئ ات بأســرع م
الصــــلة.  حزيران/يونيــــه مــــن الســــنة املشــــمولة باإلحصــــاء ذي  ٣٠موعــــد ال يتجــــاوز  ويف
منــها. وجيــب أن تتضــمن   ٥إىل  ٣اإلرشــادات الالزمــة ملــلء االســتمارة يف الصــفحات    وتــرد

ــر، واملكتــب املخــتص،        ــاريخ التقري ــر، وت ــدم للتقري ــيم املق ــد أو اإلقل الصــفحة األوىل اســم البل
وامسـه وتوقيعـه، إىل جانـب اإلشـارة إىل السـنة       التقـارير واللقب أو اسم الشـخص املوقـع علـى    

ية املشمولة باإلحصاءات. وميكن للسلطة املقدمة للتقرير أن تستفيد مـن املسـاحة اخلاليـة    التقومي
املخصصـة يف الصـفحة األوىل إلبــداء "املالحظـات" يف إبــالغ اهليئـة بأيـة معلومــات تيسـر فهــم       

، إىل مـادة مل توضـع   مـثالً اإلحصاءات على النحو الصـحيح. وميكـن هلـذه املعلومـات أن تشـري      
قـد ترغـب    ،من خالل السنة املشـمولة باإلحصـاءات. ويف هـذه احلالـة    إالَّ بة الدولية حتت املراق

إالَّ اإلحصــاءات املتصــلة بتلــك الســنة ال تغطــي  أنَّ الســلطة املقدمــة للتقريــر يف تنبيــه اهليئــة إىل  
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 ١٩٧١ الفترة الالحقة لتاريخ السريان التام إلدراج هذه املادة يف جدول معني من اتفاقية سـنة 
  هنا ال تغطي السنة التقوميية كلها.) وأ١٩٧١من اتفاقية سنة  ٢املادة نظر (ا

  
والثاين والثالث  وليف اجلداول األ املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - ولاجلزء األ  - ٢  

وأمالحها، من حيث الصنع واالستخدام والكميات  ١٩٧١والرابع من اتفاقية سنة 
    املخزونة واملستوردة واملصدرة

ات ؤثرمنــها قائمــة جبميــع املــ ١يف العمــود  ن التقريــرمــ ١٢إىل  ٧ات الصــفحتتضــمن   -٨١
العقلية مرتبة وفق اجلداول اليت ترد فيها حبسب أمسائها غري التجارية الدوليـة و/أو األمسـاء غـري    

أمَّــا التجاريــة أو الدارجــة األخــرى املبينــة أمامهــا يف الطبعــة ذات الصــلة مــن القائمــة اخلضــراء. 
فينبغـي أن متـأل بالبيانـات املطلوبـة حتـت       ،يف كل صفحة من الصـفحات  ٨إىل  ٢عمدة من األ

  :كما هو مبني أدناه Pعنوان كل عمود من األعمدة يف االستمارة 
    

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

 الكمية املستخدمة
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب الفقرتني 
 ٣من املادة  ٣و ٢

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

 األول/ديسمرب

إمجايل الواردات (جيب 
أن تبني هذه الكميات 
بالتفصيل حسب بلد 
أو منطقة املنشأ يف 

 اخلامس) الباب

إمجايل الصادرات 
(جيب أن تبني هذه 
الكميات بالتفصيل 

حسب بلد أو 
قصد يف منطقة امل
 السادس)الباب 

 الكمية املستهلكة
 (اختياري)

    
يف اجلدول الرابع.  املدرجةبالنسبة للمواد يا قدم طوعهي بيانات ُت ٤البيانات املطلوبة يف العمود 

يف اجلـدولني   املدرجـة بالنسـبة للمـواد   يـا  قـدم طوع هـي بيانـات تُ   ٥والبيانات املطلوبة يف العمـود  
  بالنسبة جلميع املواد.ا يقدم طوعهي بيانات ُت ٨نات املطلوبة يف العمود الثالث أو الرابع. والبيا

    
    : املادة١العمود     

ــرد املــ   -٨٢ ــة اخلاضــعة  ؤثرت ــاات العقلي ــة يف القائمــة اخلضــراء حســب    حالي ــة الدولي للمراقب
العقليـة   اتؤثرأمـالح املـ   أيضـاً اجلداول واألمساء غري التجارية الدولية. وختضع للمراقبة الدوليـة  

  مىت كان وجودها حمتمال. بيد أنه ينبغي إدراج املواد يف شكلها القاعدي النقي الالمائي.
  

    : الكمية املصنوعة٢العمود     
خـالل الفتـرة مـن    يـا  نعت حملجيب تقدمي املعلومـات املتصـلة بالكميـة اإلمجاليـة الـيت صُـ        -٨٣
ــاير إىل   ١ ــانون األول/ديســمرب للســنة   ٣١كــانون الثاين/ين ــواردة     ك ــواد ال ــة بالنســبة للم املعني
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. وُيفضل التعـبري عـن الكميـات بالغرامـات يف حالـة املـواد       ١٩٧١مجيع جداول اتفاقية سنة  يف
يف اجلــدولني  املدرجــةوالثــاين وبالكيلوغرامــات يف حالــة املــواد     وليف اجلــدولني األ املدرجــة

  الثالث والرابع.
لت يف صـنع  عِمإضـافة الكميـات الـيت اسـتُ     ومثة خطـأ يتكـرر كـثريا يف التقـارير بسـبب       -٨٤

لت يف صـنع مستحضـرات   عِمات عقلية و/أو الكميات اليت اسُتمؤثرمستحضرات حتتوي على 
لت يف صـنع أقـراص، أو متـت معاجلتـها     عِمات عقلية و/أو الكميـات الـيت اسـتُ   مؤثرحتتوي على 

  يف أشكال جرعات صيدلية، إىل الكميات املتعلقة بالصنع.
يا حلساب هذه الكميـات مـرتني، ينبغـي عـدم إدراجهـا ضـمن الـرقم الـذي         وتفاد  (أ)  

ُيشري للصنع، ألنه سبق أصال اإلبالغ عنها يف مرحلة صنعها كمـادة سـائبة يف البلـد املقـدم للتقريـر      
ينبغــي فقــط  ،العقلــي. ويف هــذه احلالــة ؤثرذاتــه أو يف صــورة ســائبة يف البلــد الــذي اســتورد منــه املــ

  كمية حمتواها النقي من القاعدة الالمائية). ملادة يف صورة سائبة و/أو امللح (أْياإلبالغ عن صنع ا
كــغ مــن صــوديوم الفينوباربيتــال،  ١٠٠خــالل ســنة معينــة، يصــنع البلــد ألــف  مثــال:  

ــى      ٤٠ويســتخدم  ــوي عل ــن   ١٠٠كــغ لصــناعة مستحضــرات (كــأقراص حتت ــغ م مل
إىل البلــد بــاء. ويســتخدم  كــغ يف صــورة ســائبة ٦٠صــوديوم الفينوباربيتــال) ويصــدر 

  كغ مستوردة من البلد ألف يف صنع مستحضرات للحقن وأقراص. ٦٠البلد باء 
  يف املائة. ٩١معامل حتويل صوديوم الفينوباربيتال إىل القاعدة النقية الالمائية هو   

  
    تقديرات البلد ألف      

  كمية املادة 
 يف شكل أمالح

التحويل إىل القاعدة 
 ةالنقية الالمائي

عة الكمية املصن
الواجب اإلبالغ عنها

الكمية املصدرة 
الواجب اإلبالغ عنها

      
 الفينوباربيتال الفينوباربيتال قاعدة الفينوباربيتالصوديوم الفينوباربيتال

  كيلوغراما٩١٩١=٠,٩١×١٠٠ كيلوغرام ١٠٠

 كيلوغراما ٥٤,٦ ٥٤,٦=٠,٩١×٦٠ كيلوغراما ٦٠
  

  :Pد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة ينبغي للبل  
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  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً
    )بالكيلوغرام(

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
ت معفاة مستحضرا

من ٣و ٢مبوجب الفقرتني 
 (اختياري)٣املادة

خمزونات الصانعني 
 كانون األول/  ٣١يف 

ديسمرب (اختياري)
  إمجايل 
 الواردات

إمجايل 
 الصادرات

الكمية 
املستهلكة 
  (اختياري)

        ٥٤        ٩١  فينوباربيتال
    تقديرات البلد باء      

كمية املادة يف شكل
 أمالح

دةالتحويل إىل القاع
 النقية الالمائية

ة صنعالكمية امل
الواجب اإلبالغ عنها

ة صدرالكمية امل
 الواجب اإلبالغ عنها

      
صوديوم

 الفينوباربيتال
 الفينوباربيتال الفينوباربيتالقاعدة الفينوباربيتال

   ماكيلوغرا٥٤٥٤=٠,٩١×٦٠كيلوغراما ٦٠
  :Pمارة ينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االست  

    
  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً

    )بالكيلوغرام(
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة 

 ٣و ٢مبوجب الفقرتني 
(اختياري)٣املادةمن

 ٣١خمزونات الصانعني يف 
كانون األول/ديسمرب 

 )اختياري(
  إمجايل 
 الواردات

إمجايل 
 الصادرات

  الكمية 
 املستهلكة
 (اختياري)

        ٥٤     فينوباربيتال
بيد أنه يف حالة عملية الصنع املتصلة اليت ال متر باملرحلة املتوسـطة الـيت ُتصـنع      (ب)  
يف شـكل سـائب وإمنـا تـؤدي مباشـرة إىل املستحضـرات النهائيـة احملتويـة          لعقليـة اات ؤثرفيها املـ 
ات العقليــة، ينبغــي لبيانــات اإلبــالغ عــن الكميــات املصــنوعة أن تتضــمن كميــات  ؤثرعلــى املــ

  ات العقلية اليت حتتوي عليها املستحضرات املصنوعة.ؤثرامل
يســتوردها البلــد بــاء    فينوباربيتــال الــيت كميــة مــن ال  : إذا كانــت أيُّملحوظــة      

يِّ كميــة يوردهــا الصــانع أو بــائع اجلملــة أل     ُتســتخدم لالســتهالك احمللــي، أيُّ  
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ــفيات،    ــيادلة، مستشــ ــة (صــ ــخص أو مؤسســ ــة أو  .خلإشــ ــا بالتجزئــ ) لتوزيعهــ
ع على اإلبـالغ عـن   البلد باء ُيشجَّ لالستخدامات الطبية أو للبحوث العلمية، فإنَّ

  أدناه ملزيد من الشرح). ١٠٠و ٩٩الفقرتني (انظر  ٨هذه الكمية يف العمود 
فينوباربيتـال يف شـكل سـائب.    : خـالل سـنة مـا، مل يصـنع البلـد ألـف ال      مثال      

فينوباربيتــال يف شــكل ســائب ولــيس لديــه خمــزون منــه.  اليســتورد  كــذلك مل
قــرص مــن مستحضــرات حتتــوي علــى    ١٠٠ ٠٠٠وبــدال مــن ذلــك، صــنع  

ملغ مـن   ١٠٠ثال، كل قرص حيتوي على قاعدة الفينوباربيتال (على سبيل امل
  ات العقلية.ؤثرفينوباربيتال) من مواد غري املالقاعد 

  
      تقديرات البلد ألف        

كمية
املستحضرات 
 احملتوية على قاعدة
 الفينوباربيتال

كمية الفينوباربيتال 
احملتواة يف املستحضرات

كمية الفينوباربيتال 
  املصنعة الواجب 
 اإلبالغ عنها

مية الك
املصدرة 
الواجب 
اإلبالغ عنها

      
٠,١ × ٠٠٠١٠٠قرص٠٠٠١٠٠

 غ٠٠٠١٠= غ
 كغ١٠غ =  ١٠ ٠٠٠

    
  :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

  
  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً

    (بالكيلوغرام)
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 دةاملا
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة مبوجب 

 ٣من املادة  ٣و ٢الفقرتني 
 (اختياري)

خمزونات الصانعني يف 
كانون  ٣١

األول/ديسمرب 
 )اختياري(

إمجايل 
 الواردات

إمجايل 
 الصادرات

  الكمية 
  هلكةاملست

  (اختياري)
            ١٠ فينوباربيتال
  ات العقلية ؤثرالكمية املستخدمة لصنع مواد أو منتجات من غري امل  :٣العمود     

    (اجلداول الثاين والثالث والرابع فقط)
مـن   مـؤثر ينبغـي بالنسـبة لكـل     ١٩٧١من اتفاقيـة سـنة    ٤للفقرة (ب) من املادة  وفقاً  -٨٥
يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، أن تـذكر الكميـة الـيت اسـتخدمت      املدرجةات العقلية ؤثرامل
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ة علــى العقــل. وينبغــي أن تشــمل هــذه الكميــة املقــدار   مــؤثريف صــنع مــواد أو منتجــات غــري  
اإلمجــايل الــذي دخــل يف عمليــة الصــنع خــالل الســنة الــيت تشــري إليهــا اإلحصــاءات، حــىت إذا    

يف  املدرجـة السنة. ومبا أنه ال ينبغي اسـتخدام املـواد    تكن عملية الصنع قد استكملت بنهاية مل
مــن  ٧و ٤ة علــى العقــل (انظــر املــادتني  مــؤثريف صــنع مــواد أو منتجــات غــري   ولاجلــدول األ

ال ينبغـي أن يسـتخدم بالنسـبة للمــواد     Pمــن االسـتمارة   ٣العمـود   )، فـإنَّ ١٩٧١اتفاقيـة سـنة   
  ستثنائية.  يف احلاالت االإالَّ  وليف اجلدول األ املدرجة

ات العقليــة ؤثرمــن األخطــاء الشــائعة أن تــدرج خطــأ يف هــذا العمــود املــ        ملحوظــة:  
ــع،      ــل، يف الواق ــدة، وإن كانــت متث املســتخدمة يف صــنع منتجــات ال تشــكل مــادة جدي

). وينبغـي إخضـاع   مـثالً العقلـي املعـين (يف شـكل أقـراص      ؤثرمستحضرا حمتويا علـى املـ  
ات العقليـة نفسـها، مبـا يف    ؤثرملراقبـة الـيت ختضـع هلـا املـ     هذه املستحضرات لنفس تدابري ا

  .١٩٧١من اتفاقية سنة  ٣ألحكام املادة  وفقاًذلك اإلبالغ، وذلك ما مل تكن معفاة 
ة على العقـل وبـني املستحضـرات مبوجـب     ؤثريتم التمييز بني املواد أو املنتجات غري امل  -٨٦

  وهو: ١٩٧١من اتفاقية سنة  ١املادة  للفقرة (و) من وفقاًتعريف "املستحضر" الوارد 
كل حملول أو خليط مهمـا كانـت هيئتـه الطبيعيـة حيتـوي علـى مـادة أو أكثـر          (أ)  
  ؛ أوالعقليةات ؤثرمن امل

ات العقليــة تكــون يف "شــكل جرعــات"، وهــي ؤثركــل مــادة أو أكثــر مــن املــ (ب)  
ق اجلـاهزة لالسـتهالك أو   األقراص، والكبسوالت واألمبـوالت، واملسـاحي   مثالًعبارة يقصد هبا 

  إلعطائها ملريض أو حيوان.
ات العقليـة يف صـنع مـواد أو منتجـات ال تـؤثر علـى العقـل        ؤثرويعين تعبري استعمال امل  -٨٧
  ستعمل يف صنع منتجات:أهنا ُت

  ؛ أو١٩٧١وغري خاضعة للمراقبة يف إطار اتفاقية سنة يا كيميائ كليةخمتلفة  (أ)  
لية ولكنـها جعلـت يف صـورة غـري ضـارة مبسـخها أو       ات عقمؤثرحتتوي على  (ب)  

  بوسيلة أخرى وال ميكن إعادة استخالصها من الناحية العملية.
كغ مـن هيدروكلوريـد امليثامفيتـامني، ويصـدر      ٢٠يف سنة معينة، يصنع البلد ألف  مثال:  

ة علـى  مؤثركغ إىل الفامربوفازون (وهي مادة غري  ١٠كغ يف صورة سائبة وحيول  ٥منه 
كـغ مـن هيدروكلوريـد امليثامفيتـامني املنـتج       ٥م يصدرها. ويستعمل البلد ألـف  العقل)، ثُ

  يف املائة منها. ٣٠لصنع أقراص هيدروكلوريد امليثامفيتامني ويصدر 
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  يف املائة. ٨٠معامل حتويل هيدروكلوريد امليثامفيتامني إىل القاعدة النقية الالمائية هو   
  

    تقديرات البلد ألف      
املادة يف شكل  كمية

أمالح أو مستحضرات
التحويل إىل القاعدة 
 النقية الالمائية

ة صنعالكمية امل
الواجب اإلبالغ 

 عنها

الكمية املستخدمة يف صنع 
ة على العقل ؤثراملواد غري امل

 الواجب اإلبالغ عنها
الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

        
هيدروكلوريد 
 امليثامفيتامني

 امليثامفيتامني امليثامفيتامني امليثامفيتامني تامني قاعدة امليثامفي

   غ٠٠٠١٦ ١٦=٠,٨٠×٢٠ كغ ٢٠

  غ ٨ ٠٠٠  ٨=٠,٨٠×١٠ كغ ١٠

 غ ٤ ٠٠٠   ٤=٠,٨٠×٥ كغ ٥

   غ ١ ٢٠٠  ١,٢=٠,٨٠×١,٥ كغ١,٥=٠,٣٠×  ٥
غـرام   ٤ ٠٠٠غـرام، وهـو ميثـل     ٥ ٢٠٠إمجايل الصادرات الواجب اإلبالغ عنها هو     

  غرام على شكل مستحضرات. ١ ٢٠٠مصدرة على شكل سائب و
      :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة   

  يف اجلدول الثاين و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - ثانياً
    (بالغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة لصنع 
د أو منتجات من غري موا

 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة 

 ٣و ٢مبوجب الفقرتني 
 ٣من املادة

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

 األول/ديسمرب 
إمجايل 
 الواردات

إمجايل 
 الصادرات

  الكمية 
  املستهلكة
  (اختياري)

      ٥ ٢٠٠     ٠٠٠٨  ١٦ ٠٠٠  ميثامفيتامني
ة علـى  ؤثرإلبالغ عـن املعلومـات املتعلقـة بالصـادرات مـن املنتجـات غـري املـ        إىل اة ال حاج    

ميثامفيتـامني تؤخـذ مـن خمـزون     كميـة  أيِّ العقل. وُتشـجع احلكومـات علـى اإلبـالغ عـن      
 ٩٢-٩٠اجلهات املصنعة الستعماهلا لالستهالك احمللي، حسب االقتضاء (انظـر الفقـرات   

  .  أدناه ملزيد من الشرح) ١٠٠و ٩٩و
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   ٣و ٢الكمية املستخدمة لصنع مستحضرات معفاة مبوجب الفقرتني   :٤العمود     
    )اجلداول الثاين والثالث والرابع( ٣من املادة 

تـنص   ،يف اجلـدولني الثـاين والثالـث    املدرجـة ات العقليـة  ؤثرفيما يتعلق بكل مـادة مـن املـ     - ٨٨
مي بيـــان بالكميـــة اإلمجاليـــة علـــى تقـــد ١٩٧١مـــن اتفاقيـــة ســـنة  ١٦املـــادة مـــن (ج)  ٤الفقـــرة 

مــن  ٣و ٢للفقــرتني  وفقــاًاملســتخدمة يف صــنع املستحضــرات املعفــاة مــن تــدابري مراقبــة معينــة (   
أن تبلـغ طواعيـة عـن هـذه البيانـات       أيضـاً ). وميكـن للحكومـات   ١٩٧١من اتفاقية سنة  ٣  املادة

ات املبلـغ هبـا بالغرامـات فيمـا     يف اجلدول الرابع. وُيفضل التعبري عن الكمي املدرجةبالنسبة للمواد 
يف اجلـدولني   املدرجـة يف اجلدول الثاين، وبالكيلوغرامات فيما يتعلق بـاملواد   املدرجةيتعلق باملواد 

الثالث والرابع. وينبغي أن تشـمل الكميـات املقـدار اإلمجـايل الـداخل يف عمليـات الصـنع خـالل         
  لت بانتهاء السنة.كِمملية الصنع قد اسُتالسنة اليت تشري إليها اإلحصاءات، حىت إذا مل تكن ع

مـن تـدابري    ولوال ميكن إعفاء املستحضرات احملتوية على مواد مدرجـة يف اجلـدول األ    -٨٩
مــن  ٤العمــود  ). ومــن مث، فــإن١٩٧١َّمــن اتفاقيــة ســنة  ٣مــن املــادة  ٢مراقبــة معينــة (الفقــرة 

  ال ينطبق على مواد اجلدول األول. Pاالستمارة 
ــة، يصــنع البلــد ألــف   يف  مثــال:   كــغ مــن مركــب أحــادي بوتاســيوم    ٢٠٠ســنة معين

سـتعمل كـل   كغ من ثنائي بوتاسيوم الكلورازيبـات. وتُ  ٥٠٠الكلورازيبات ويستورد 
كغ يف صنع مستحضرات مـن الكلورازيبـات. وبعـض هـذه      ٧٠٠هذه الكمية البالغة 

ســيوم كــغ مــن ثنــائي بوتا ٨٠املستحضــرات هــي أقــراص حتتــوي علــى كميــة قــدرها  
. ٣مــن املــادة  ٣و ٢بــالفقرتني  عمــالًالكلورازيبـات، معفــاة مــن بعــض تــدابري املراقبـة   

  إخطار األمني العام لألمم املتحدة بذلك.  ومت
معامل التحويل إىل القاعدة النقية الالمائيـة بالنسـبة ألحـادي بوتاسـيوم الكلورازيبـات        

  يف املائة. ٨١ورازيبات فهو بالنسبة لثنائي بوتاسيوم الكلأمَّا يف املائة  ٩٠هو 
  

    تقديرات البلد ألف      

كمية املادة يف شكل 
أمالح أو مستحضرات

التحويل إىل القاعدة 
 النقية الالمائية

الكمية املصنعة 
الواجب اإلبالغ 

 عنها

الكمية املستخدمة 
لصنع املستحضرات 

املعفاة مبوجب الفقرتني 
 ٣من املادة  ٣و ٢

 الواجب اإلبالغ عنها
ردات الواجب الوا

 اإلبالغ عنها
      

أحادي بوتاسيوم 
 الكلورازيبات

   الكلورازيبات قاعدة الكلورازيبات

   كغ١٨٠١٨٠=٠,٩٠×٢٠٠ كغ ٢٠٠
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ثنائي بوتاسيوم 
 الكلورازيبات

 الكلورازيبات الكلورازيبات  قاعدة الكلورازيبات

      
 كغ ٤٠٥  ٤٠٥=٠,٨١×٥٠٠ كغ ٥٠٠

      كغ ٦٤  ٦٤=٠,٨١×٨٠ كغ ٨٠
      :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً
      (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ليةات العقؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة مبوجب 

 ٣من املادة  ٣و ٢الفقرتني 
 (اختياري)

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

األول/ديسمرب 
 )اختياري(

إمجايل 
 الواردات

إمجايل 
الصادرات 

  الكمية 
  املستهلكة
  (اختياري)

          ٤٠٥   ٦٤   ١٨٠  الكلورازيبات
كلورازيبات (سواء يف كمية أيِّ كومات على اإلبالغ عن ع احليف هذه احلالة، ُتشجَّ    

ة، والكمية صنع) ُيحتفظ هبا كمخزون لدى اجلهات امليف مستحضراتشكل ملح أو 
أدناه ملزيد من  ١٠٠و ٩٩و ٩٢-٩٠املستهلكة، حسب االقتضاء (انظر الفقرات 

      الشرح).
    كانون األول/ديسمرب ٣١: خمزونات الصانعني يف ٥العمود     

كـانون األول/ديسـمرب مـن     ٣١ينبغي اإلبالغ عن الكميـة املخزونـة لـدى الصـانعني حـىت        - ٩٠
يف اجلــدولني األول  املدرجــةات العقليــة ؤثرالسـنة الــيت جتــرى عنــها اإلحصــاءات لكــل مـادة مــن املــ  

والثـــاين (بالغرامـــات). وقـــد ترغـــب احلكومـــات كـــذلك يف أن تبلـــغ علـــى أســـاس طـــوعي عـــن   
  يف اجلدولني الثالث والرابع (بالكيلوغرام). املدرجةدى الصانعني من املواد املخزونات املوجودة ل

وينبغـــي أن تتضـــمن التقـــارير الكميـــات املوجـــودة كمخزونـــات لـــدى الصـــانعني          -٩١
ات عقليـة، ولـدى صـانعي املـواد الـيت لـيس هلـا تـأثري عقلـي          مـؤثر للمستحضرات احملتويـة علـى   

  عملية ملعاجلة أو تعبئة املواد أو املستحضرات.أيِّ بوتلك املوجودة لدى الشركات اليت تقوم 
أيِّ معلومات عـن   وال حتتاج احلكومات إىل أن تدرج يف تقاريرها عن املخزونات أيَّ  -٩٢

كميــات موجــودة يف حــوزة املؤسســات العامــة الــيت قامــت بتصــنيعها "ألغــراض خاصــة"،          
ة الظــروف االســتثنائية  ألغــراض حكوميــة خاصــة، مثــل األغــراض العســكرية، وملواجهــ       أْي

  (كالزالزل الشديدة، أو انتشار األوبئة على نطاق واسع).
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إدراج املخزونــات املوجــودة لــدى جتــار اجلملــة وغريهــم مــن إىل ال حاجــة  ملحوظــة:  
  املوزعني باجلملة وال املخزونات املوجودة لدى جتار التجزئة.

كـغ مـن هيدروكلوريـد     ٢٠٠نع يف سنة معينة، تقوم الشركة ميم يف البلد ألف بص مثال:  
الكلورديازيبوكسيد. ويباع نصف هذه الكمية إىل الشركة نون اليت حتتفظ بكمية قـدرها  

كغ) يف صـنع مستحضـرات. ومـن بـني      ٩٠ستخدم الكمية الباقية (كغ كمخزون وُت ١٠
كــــغ مــــن هيدروكلوريـــــد    ٧٠هــــذه املستحضــــرات، تبــــاع كميــــة حتتـــــوي علــــى      

كة التجارية راء اليت تقوم بدورها ببيـع مستحضـرات حمتويـة    الكلورديازيبوكسيد إىل الشر
كغ من هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسـيد إىل مستشـفيات وصـيدليات وتتـرك      ٦٠على 

كــــــغ مــــــن هيدروكلوريــــــد    ١٠يف مســــــتودعاهتا مستحضــــــرات حتتــــــوي علــــــى    
 يف املائـة فقـط مـن املستحضـرات احملتويـة      ٩٠زعت بالفعل نسبة الكلورديازيبوكسيد. وُو

على هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد علـى املستشـفيات ومـن خـالل الصـيدليات علـى       
خمزونـــات مـــن هيدروكلوريـــد  املرضـــى حـــىت هنايـــة الســـنة املعنيـــة. ومل يكـــن هنـــاك أيُّ 

  الكلورديازيبوكسيد يف البلد ألف حىت بداية السنة املذكورة.
ــد      ــد الكلورديازيبوكســيد إىل القاع ــل هيدروكلوري ــل حتوي ــو   معام ــة ه ــة الالمائي ة النقي

  يف املائة.  ٩٠
  

    تقديرات الشركة ميم يف البلد ألف      
كمية املادة يف شكل أمالح أو 

 مستحضرات
التحويل إىل القاعدة النقية 

 الالمائية
الكمية املصنعة الواجب 

 اإلبالغ عنها
املخزون الواجب 
 اإلبالغ عنه

     
 الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيدرديازيبوكسيدقاعدة الكلو هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد

  كغ ١٨٠ ١٨٠=٠,٩٠×٢٠٠ كغ ٢٠٠

     كغ ٩٠  ٩٠=٠,٩٠×١٠٠ كغ ١٠٠
    تقديرات الشركة نون يف البلد ألف      

كمية املادة يف شكل أمالح أو 
 مستحضرات

التحويل إىل القاعدة النقية 
 الالمائية

الكمية املصنعة الواجب 
 عنهااإلبالغ 

املخزون الواجب 
 اإلبالغ عنه

     
 الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيدقاعدة الكلورديازيبوكسيد هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد

 كغ٩  ٩=٠,٩٠×١٠ كغ ١٠

   كغ ١٨  ١٨=٠,٩٠×٢٠ )٧٠-٩٠كغ ( ٢٠
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    تقديرات البلد ألف        
كمية املادة يف شكل أمالح أو 

 مستحضرات
تحويل إىل القاعدة النقية ال

 الالمائية
الكمية املصنعة الواجب 

 اإلبالغ عنها
املخزون الواجب 
 اإلبالغ عنه

      
 الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد قاعدة الكلورديازيبوكسيد هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد

  كغ ١٨٠ ١٨٠=٠,٩٠×٢٠٠ كغ ٢٠٠

   كغ ١١٧  ١١٧=٠,٩٠×١٣٠ )٢٠+١٠+١٠٠كغ ( ١٣٠
  كـــانون األول/ديســـمرب، املطلـــوب اإلبـــالغ عنـــه، هـــو  ٣١املخـــزون اإلمجـــايل حـــىت     

  كيلوغراما. ومتثل هذه الكمية التقديرات التالية:  ١١٧
  )؛٠,٩٠×  ١٠٠من املخزون على شكل سائب الذي حتتفظ به الشركة ميم ( كيلوغراماً ٩٠    
  )؛٠,٩٠×  ١٠سائب الذي حتتفظ به الشركة نون (كيلوغرامات من املخزون على شكل  ٩    
  ).٠,٩٠×  ٢٠الذي حتتفظ به الشركة نون ( مستحضراتمن املخزون على شكل  اًكيلوغرام ١٨    

  
  :Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة   

    
  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً

    غرام)(بالكيلو
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة 

 ٣و ٢مبوجب الفقرتني 
 (اختياري)٣من املادة

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

  األول/ديسمرب
 (اختياري)

إمجايل 
 الواردات

مجايل إ
 الصادرات

  الكمية 
  املستهلكة
  (اختياري)

          ١١٧   ١٨٠  الكلورديازيبوكسيد
  ال تدرج يف التقرير البيانات املتعلقة باملخزونات على مستوى البيع باجلملة والبيع بالتجزئة.  

    
    : إمجايل الصادرات٧: إمجايل الواردات والعمود ٦العمود     

عقلــي  مــؤثرلســادس والســابع الكميــة اإلمجاليــة لكــل ينبغــي أن تســجل يف العمــودين ا  -٩٣
مدرج يف اجلداول األول والثاين والثالث والرابع مت استرياده أو تصديره خالل السنة التقومييـة.  

  وينبغي أن تستند اإلحصاءات، قدر اإلمكان، إىل احلركة الفعلية عرب احلدود.
، أن ١٩٧١م يف اتفاقيــة ســنة واملقصــود مبصــطلح "االســترياد"، علــى النحــو املســتخد    -٩٤

يشمل، قـدر اإلمكـان، دخـول السـلع مـن اخلـارج إىل خمـازن مجركيـة أو مينـاء حـر أو منطقـة            
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املقصود مبصطلح "التصدير" أن يشمل إرسال سـلع إىل اخلـارج مـن خمـازن      حرة. وباملثل، فإنَّ
ك ال تعامــل مجركيـة أو مينـاء حــر أو منطقـة حـرة؛ حــىت وإن كانـت القـوانني الوطنيــة للجمـار       

السـلع  أنَّ هذه الصفقات كصفقات استرياد وتصدير؛ على أنه ينبغي توخي احلذر للتأكـد مـن   
املارة عرب اجلمارك من خمزن مجركي أو ميناء حر أو منطقة حرة، إىل البلد ذاته أو اإلقليم ذاتـه  

ــه أو اإلقلــيم ذاتــه إىل خمــ   أنَّ ســجل كــواردات، وال ُت ــة مــن البلــد ذات زن مجركــي الســلع املنقول
  سجل كصادرات.ميناء حر أو منطقة حرة داخل البلد أو اإلقليم ذاته ال ُت  أو
ومع ذلك، فعند عبور بضـاعة مشـحونة خـالل بلـد أو منطقـة إىل بلـد آخـر. ال جيـوز           -٩٥

ــه أن يعتربهــا شــحنة واردة ثُــ     ــيم الــذي مــرت خالل ــد أو اإلقل ة، حــىت إذا مصــدرم شــحنة للبل
   خمزن مجركي أو ميناء آخر أو منطقة حرة.يف مؤقَّتاًضعت الشحنة ُو

سـبب مـن األسـباب، إىل بلـد التصـدير      يِّ بلد أو منطقـة، أل  السلع اليت يعيدها أيُّأمَّا   -٩٦
ها األخـري  ها البلد األول على أهنا صادرات ويسـجلُ فيسجلُ ،األصلي أو منطقة التصدير األصلية

  على أهنا واردات.
إلبـــالغ عـــن الكميــات حبســـب األذون الصـــادرة  ال ينبغـــي للحكومــات ا  ملحوظــة:   

بشأهنا، وإمنا حبسب الكميات املستوردة واملصـدرة بالفعـل، والـيت قـد تقـل كـثريا عـن        
  الكميات املأذون هبا.

وينبغي أن يكون التاريخ الذي يعتد به هو التاريخ الفعلي لتنفيذ االسترياد أو التصـدير    -٩٧
ي الصلة. ولكي تكـون السـلطات املسـؤولة عـن إدارة     وليس تاريخ إصدار اإلذن أو اإلعالن ذ

ات واطالع اهليئة على التواريخ والكميـات الفعليـة لكـل عمليـة استرياد/تصـدير،      خدرمراقبة امل
  فإنه ينبغي هلا أن تتعاون بشكل وثيق مع سلطات اجلمارك.

دة وكـان سـاريا ملـ    ٢٠٠٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥، إذا صدر إذن تصـدير يف  مثالًف  -٩٨
ة علـى  ؤثرإذا ُصدرت املادة املـ إالَّ  ٢٠٠٠ثالثة أشهر، تعني إدراج الكمية املعنية يف تقرير عام 

عملية تصدير تتم بعد هـذا التـاريخ    . وتدخل أي٢٠٠٠ُّكانون األول/ديسمرب  ٣١العقل قبل 
تفاقيـة  مـن ا  ١للفقرة (ح) مـن املـادة    وفقاًضمن التقرير اإلحصائي السنوي عن السنة التالية. و

املعىن املقصود من كل من تعبريي "التصدير" و"االسترياد" هـو النقـل املـادي     ، فإن١٩٧١َّسنة 
  العقلي من دولة إىل أخرى. مؤثرلل

كـغ مـن مغنيسـيوم الباربيتـال، وحيـول       ٢ ٠٠٠يف سـنة معينـة يصـنع البلـد ألـف       مثال:  
ها إىل البلــد بــاء، يف املائــة منــ ٥٠ة علــى العقــل، يصــدر مــؤثركــغ إىل مــواد غــري  ٦٠٠

كغ) يف صنع مستحضـرات.   ١ ٤٠٠ويستعمل الكمية املتبقية من مغنيسيوم الباربيتال (
كـغ مـن مغنيسـيوم الباربيتـال يف خمـزون اجلهـة        ٤٠٠وتبقى مستحضـرات حتتـوي علـى    

كـغ مـن مغنيسـيوم الباربيتـال      ١ ٠٠٠املصنعة، بينما تصدر مستحضـرات حتتـوي علـى    
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كـغ مـن    ٥٠٠درت الشـحنة األوىل، الـيت تضـم    شـحنات. صُـ   إىل البلد باء على ثـالث 
أيار/مـايو (اسـتوردها البلـد بـاء يف      ١٥مغنيسيوم الباربيتـال يف صـورة مستحضـرات يف    

كـغ مـن مغنيسـيوم الباربيتـال      ٣٠٠درت الشحنة الثانية اليت تضـم  أيار/مايو)، وُص ١٨
 أيلـــول/ ٢٦يف أيلول/ســـبتمرب (اســـتوردها البلـــد بـــاء  ٢٣يف صـــورة مستحضـــرات يف 

رت مـن مغنيسـيوم الباربيتـال فقـد ُصـد      كغ ٢٠٠الشحنة الثالثة اليت تضم أمَّا سبتمرب)، 
كـانون الثاين/ينـاير مـن السـنة      ٢كانون األول/ديسمرب (اسـتوردها البلـد بـاء يف     ٣٠يف 

التالية). وبسبب رداءة النوعية، أعيدت الشـحنة الثانيـة يف غضـون أسـبوعني مـن تـاريخ       
  ن البلد ألف وال تزال خمزونة لدى الشركة التجارية.تصديرها م

  يف املائة. ٩٤معامل حتويل مغنيسيوم الباربيتال إىل القاعدة النقية الالمائية هو   
  

    تقديرات البلد ألف      
كمية املادة يف 
شكل أمالح أو 
 مستحضرات

التحويل إىل القاعدة النقية 
 الالمائية

الكمية املصنعة 
نهاالواجب اإلبالغ ع

الكمية املستخدمة 
ة مؤثرلصنع مادة غري 

على العقل الواجب 
 اإلبالغ عنها

املخزونات 
الواجب 
 اإلبالغ عنها

الواردات 
الواجب 
 اإلبالغ عنها

الصادرات 
الواجب 
 اإلبالغ عنها

           
 تالالباربي الباربيتال الباربيتال الباربيتال الباربيتال قاعدة الباربيتال مغنيسيوم الباربيتال

     كغ٨٨٠١ ٨٨٠١=٠,٩٤×٢ ٠٠٠ كغ ٢ ٠٠٠

    كغ٥٦٤  ٥٦٤=٠,٩٤× ٦٠٠ كغ ٦٠٠

   كغ ٣٧٦   ٣٧٦=٠,٩٤× ٤٠٠ كغ ٤٠٠

 كغ ٩٤٠     ٩٤٠=٠,٩٤×١  ٠٠٠ كغ ١ ٠٠٠

كغ (معادة  ٣٠٠
 من البلد باء)

  كغ ٢٨٢    ٢٨٢=  ٠,٩٤×  ٣٠٠

  
    :Pاالستمارة ينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف     

  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً
    (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة 
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب الفقرتني 
 ٣من املادة  ٣و ٢

 (اختياري)

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

  األول/ديسمرب 
إمجايل الواردات  (اختياري)

إمجايل 
 الصادرات 

  الكمية 
 املستهلكة
 (اختياري)

        ٩٤٠ ٢٨٢  ٣٧٦  ٥٦٤  ١ ٨٨٠  الباربيتال
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    تقديرات البلد باء      
كمية املادة يف شكل أمالح

 أو مستحضرات
النقيةالتحويل إىل القاعدة
 الالمائية

الواردات الواجب
 اإلبالغ عنها

الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

       
 الباربيتال الباربيتال قاعدة الباربيتال مغنيسيوم الباربيتال

  كغ ٧٥٢ ٧٥٢=٠,٩٤×كغ٨٠٠ )٣٠٠+٥٠٠كغ ( ٨٠٠
كغ (أعيدت إىل البلد  ٣٠٠
 ألف)

 كغ ٢٨٢  ٢٨٢=  ٠,٩٤× كغ  ٣٠٠

  
) من الشحنة الثالثة ستدرج ٠,٩٤  × ٢٠٠( كيلوغراماً ١٨٨مية مقدارها هناك ك  

  يف تقرير السنة التقوميية التالية.
  :Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة   

    
  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً

    (بالكيلوغرام)
٨ ٧ ٣٤٥٦ ٢ ١  

 دةاملا
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 
(اختياري)٣املادة

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

األول/ديسمرب 
 (اختياري)

إمجايل 
 الواردات 

إمجايل 
 الصادرات 

  الكمية 
  ستهلكةامل

  (اختياري)
      ٢٨٢  ٧٥٢       الباربيتال

  إلبالغ عن بقية املعلومات.إىل اال حاجة   
  

  : الكمية املستهلكة٨العمود 
ات خـدر بقـراري جلنـة امل   عمـالً مطلوب تقدميها على أسـاس طـوعي    ٨بيانات العمود   -٩٩
ك . وُتشـــجع اهليئـــة احلكومـــات بشـــدة علـــى تزويـــدها ببيانـــات عـــن اســـتهال ٥٤/٦و ٥٣/٤
ات، ويف هنايـة املطـاف،   ؤثرات العقلية لكي تتمكن من حتليل اجتاهـات اسـتهالك هـذه املـ    ؤثرامل

ات العقلية املستخدمة يف األغراض الطبية والعلمية مع احليلولـة يف  مؤثرتعزيز التوافر املناسب لل
  الوقت نفسه دون تسريب هذه املواد وإساءة استعماهلا.  

ــة أ   -١٠٠ ــبني، بالنســبة لكــل مــادة مدرجــة يف اجلــداول األول إىل    وينبغــي للســلطة املبلغ ن ُت
ــب        ــات، حسـ ــات أو الكيلوغرامـ ــة (بالغرامـ ــنة املعنيـ ــالل السـ ــتهلكة خـ ــة املسـ ــع، الكميـ الرابـ

شـــخص أو مؤسســـة أيِّ الكميـــة الـــيت وردهـــا الصـــانع أو تـــاجر اجلملـــة إىل   االقتضـــاء)، أْي
تخدامات الطبيـة أو للبحـوث العلميـة.    لالسـ ) لتوزيعها بالتجزئة أو .خلإ(صيادلة، مستشفيات، 

  ويرد أدناه شرح موجز ملا يعنيه االستهالك يف خمتلف دوائر التوزيع.
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  الفئة األوىل: البلدان اليت حيصل جتار التجزئة فيها على إمداداهتم حصرا من اخلارج

  
  كل الكميات املستوردة ُتستهلك.أنَّ يف هذه احلالة، ينبغي اعتبار 

  
: البلدان اليت حيصل جتار التجزئـة فيهـا علـى إمـداداهتم حصـرا مـن صـانعني أو جتـار         الفئة الثانية
  مجلة حمليني

  
يف هذه احلالة، تشـري الكميـات املسـتهلكة إىل تلـك الكميـات الـيت يوزعهـا الصـانعون أو جتـار          

  اجلملة على جتار التجزئة.
  

داهتم أساسـا مـن صـانعني أو جتـار     البلدان اليت حيصل جتار التجزئـة فيهـا علـى إمـدا     الفئة الثالثة:
  ات العقلية مباشرةؤثرمجلة حمليني، وإن كان هناك بعض جتار التجزئة الذين يستوردون امل

  
ات العقليـة الـيت يوزعهـا    ؤثريف هذه احلالة، تشري الكميات املستهلكة إىل تلك الكميات مـن املـ  

ميــات املســتوردة مباشــرة مــن الصــانعون أو جتــار اجلملــة علــى جتــار التجزئــة، مضــافا إليهــا الك 
  جانب جتار التجزئة.  

كـغ   ٤٠باربيتـال،  فينوكـغ مـن قاعـدة ال    ١٠٠: يف سـنة معينـة صـنع البلـد ألـف      مثال  
كــغ ُصــدرت إىل البلــد بــاء. ويف البلــد  ٦٠منــها اســُتخدمت يف صــنع مستحضــرات و

ــة.       ــيدليات احلكوميـ ــد إىل الصـ ــنوعة يف البلـ ــرات املصـ ــع املستحضـ ــورد مجيـ ــف، تـ ألـ
كـغ املسـتوردة مـن البلـد ألـف يف صـنع        ٦٠كـغ مـن الكميـة     ٣٠تخدم البلد باء ويس

  وزع على املستشفيات العامة.مستحضرات ُت
    :Pمن االستمارة  ٨ينبغي للبلد ألف أن ُيدرج يف العمود   

  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً
      (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٣٤٥٦ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 
(اختياري)٣املادة

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

األول/ديسمرب 
 (اختياري)

إمجايل 
 الواردات 

إمجايل 
 الصادرات 

  الكمية 
  املستهلكة
  (اختياري)

      ٤٠           الفينوباربيتال
    :Pمن االستمارة  ٨ينبغي للبلد باء أن ُيدرج يف العمود 
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  يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها املدرجةبيانات إحصائية عن املواد  - رابعاً
    (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
نع مواد أو لص

منتجات من غري 
 ات العقليةؤثرامل

الكمية املستخدمة
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 
(اختياري)٣املادة

خمزونات الصانعني 
كانون  ٣١يف 

  األول/ديسمرب
 (اختياري)

إمجايل 
 الواردات 

إمجايل 
 الصادرات 

  الكمية 
  املستهلكة
  (اختياري)

      ٣٠           الفينوباربيتال
 املدرجةالتفاصيل التجارية: بيانات إحصائية عن واردات وصادرات املواد  - اجلزء الثاين  - ٣  

    ١٩٧١والثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة  وليف اجلداول األ
 ١٨إىل  ١٣ات العقليـة يف الصــفحات  ؤثرينبغـي إدراج تفاصـيل معينــة عـن التجـارة يف املــ      - ١٠١

غــي إضــافة صــفحات جديــدة، عنــد الضــرورة، مــن جانــب الســلطات    . وينبPمــن االســتمارة 
  الوطنية املختصة لإلبالغ عن البيانات املطلوبة.

، بالنســبة لكــل مــادة مــن املــواد  ١٣ينبغــي للبلــدان املســتوردة أن تــدرج يف الصــفحة    -١٠٢
كميــة يف اجلــدولني األول والثــاين، أمســاء البلــدان الــيت اســتوردت منــها تلــك املــواد وال املدرجــة

ــا ينبغـــي للبلـــدان املصـــدرة أن تـــبني يف      املســـتوردة مـــن كـــل بلـــد معـــربا عنـــها بـــالغرام. كمـ
، بالطريقة نفسها، أمساء البلدان اليت ُصـدرت تلـك املـواد إليهـا والكميـة املصـدرة       ١٤ الصفحة

  يف اجلدولني األول والثاين معربا عنها بالغرام. املدرجةلكل مادة من املواد 
ات ؤثرلإلبالغ طواعية عن التفاصيل املتعلقـة بالتجـارة يف املـ    أيضاًدعوة واحلكومات م  -١٠٣

أنَّ يف اجلــدولني الثالــث والرابــع (معــربا عنــها بــالكيلوغرام). وجتــدر مالحظــة   املدرجــةالعقليــة 
تقدمي مثل هـذه املعلومـات أوصـى بـه اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي مـن أجـل تيسـري رصـد            

  دف منع تسريب هذه املواد.  اهليئة للتجارة الدولية هب
كيلوغرام من الـديازيبام يف شـكل سـائب مـن البلـد بـاء        ٢٠٠يستورد البلد ألف  مثال:    

م يعـاد  مليغرامـات). ثُـ   ٥لصنع منتجات صيدلية جاهزة (أقراص حيتوي كـل منـها علـى    
منها على شكل مستحضرات إىل البلد جيم. وأثناء العـام نفسـه،    كيلوغراماً ٥٠تصدير 

كيلوغرام من الـديازيبام علـى شـكل منتجـات صـيدلية جـاهزة        ١٠٠ورد البلد ألف يست
صـندوق حيتـوي كـل     ٥٠ ٠٠٠من البلد دال. وأثناء العام نفسه يقوم البلد باء بتصـدير  

 مليغرامات لكل قرص) من الديازيبام إىل البلد جيم. ٥قرص ( ١  ٠٠٠منها على 
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    تقديرات البلد ألف      
إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل ردة منمستو الكمية املادة

        
  كغ ٣٠٠  البلد باء كغ٢٠٠ ديازيبام

 كغ ٥٠  البلد جيم  كغ٥٠ ديازيبام

        البلد دال كغ١٠٠ ديازيبام
    تقديرات البلد باء        

 إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل مستوردة من الكمية املادة
        

 كغ ٤٥٠  البلد ألف  كغ٢٠٠ ديازيبام

       البلد جيم  كغ٢٥٠ ديازيبام
    تقديرات البلد جيم        

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتة إىلمصدر مستوردة من الكمية املادة
      

  كغ ٣٠٠  البلد ألف كغ٥٠ ديازيبام

        البلد باء كغ٢٥٠ ديازيبام
    تقديرات البلد دال        

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتة إىلمصدر مستوردة من الكمية املادة
       

     كغ ١٠٠  البلد ألف  كغ١٠٠ ديازيبام
      :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

  يف اجلدولني الثالث والرابع،  املدرجةالتفاصيل التجارية: استرياد املواد  - سابعاً
  نشأ أو منطقة املنشأ حسب بلد امل

    (بالكيلوغرام)
     ديازيبام ←  ُتحدد املادة
     ٣٠٠ ←  اإلمجايل

 مستوردة من:
  ←  الكميات 

      ↓ البلد أو املنطقة
     ٢٠٠ البلد باء 
         ١٠٠ البلد دال 
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  يف اجلدولني الثالث والرابع،  املدرجةالتفاصيل التجارية: تصدير املواد  - ثامناً
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد

    (بالكيلوغرام)
     ديازيبام ←  ُتحدد املادة
     ٥٠ ←  اإلمجايل
 ة إىل:مصدر

  ←  الكميات 
      ↓ البلد أو املنطقة

       ٥٠ البلد جيم 
  :Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

  
  يف اجلدولني الثالث والرابع،  املدرجة التفاصيل التجارية: تصدير املواد - ثامناً

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد
    (بالكيلوغرام)

     ديازيبام ←  ُتحدد املادة
     ٤٥٠ ←  اإلمجايل
 ة إىل:مصدر

 ←  الكميات 
      ↓ البلد أو املنطقة

   ٢٠٠البلد ألف 
     ٢٥٠البلد جيم 

  :Pره يف االستمارة ينبغي للبلد جيم أن يدرج تقاري    
  

  يف اجلدولني الثالث والرابع، املدرجةالتفاصيل التجارية: استرياد املواد  - سابعاً
  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ

      (بالكيلوغرام)
     ديازيبام ←  ُتحدد املادة

     ٣٠٠ ←  اإلمجايل
 مستوردة من:

 ←  الكميات 
 ↓ البلد أو املنطقة

     

  ٥٠البلد ألف 
    ٢٥٠البلد باء 
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  :Pينبغي للبلد دال أن يدرج تقاريره يف االستمارة     
  يف اجلدولني الثالث والرابع،  املدرجةالتفاصيل التجارية: تصدير املواد  - ثامناً

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد
    (بالكيلوغرام)

     ديازيبام ←  ُتحدد املادة
     ١٠٠ ←  اجملموع

 درة إىل:مص
 ←  الكميات 

 ↓ البلد أو املنطقة

     

      ١٠٠البلد ألف 
رسـلت منـه املــادة   " علـى أنـه يعـين البلــد الـذي أُ    صــدرفهـم تعـبري "البلـد امل   وينبغـي أن يُ   -١٠٤

ــه إ    ــذي صــدر عن ــة وال ــادة.    اخلاضــعة للمراقب ــا بالنســبة لتلــك امل ذن التصــدير، إذا كــان مطلوب
نعت فيـه املـادة أو البلـد الـذي توجـد فيـه       ورة هـو البلـد الـذي صُـ    يكون ذلك البلـد بالضـر   وال

تعبري "البلد املستورد" ينبغـي أن يفهـم علـى أنـه يعـين البلـد الـذي         الشركة البائعة. وباملثل، فإنَّ
درت إليــه املــادة والــذي صــدر عنــه إذن االســترياد، إذا كــان مطلوبــا بالنســبة لتلــك املــادة،   ُصــ

  هو الوجهة النهائية للشحنة. وليس من الضروري أن يكون
    

    حالة خاصة: الشحنات العابرة    
ات العقلية يف الفتـرة الـيت تكـون فيهـا السـلعة يف      ؤثرإذا تقرر تغيري وجهة شحنة من امل  -١٠٥

ة مـن البلـد أو املنطقـة الـيت     مصدرمرحلة العبور، ينبغي، لألغراض اإلحصائية، أن تعترب السلعة 
ولــت منــها، كمــا تعتــرب ن بلــد العبــور أو منطقــة العبــور الــيت ُحة مــمصــدرنشــأت منــها وتعتــرب 

مستوردة بالنسبة لبلد العبور أو منطقة العبور وكذلك بالنسبة لبلد الوجهـة اجلديـدة أو منطقـة    
  الوجهة اجلديدة.

كغ من األمفيتـامني عـن طريـق البلـد بـاء       ١٠٠يف البلد ألف  Xترسل الشركة  مثال:    
جيم. وعندما تصل الشحنة إىل امليناء احلر يف البلـد بـاء تطلـب    يف البلد  Zإىل الشركة 

  يف البلد باء التدخل من أجل إرسال الشحنة إىل البلد دال. Yإىل الشركة  Xالشركة 
  

    تقديرات البلد ألف      
 إمجايل الصادراتإمجايل الواردات مصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة

       
 غ ١٠٠ ٠٠٠  بلد باءال  غ٠٠٠١٠٠ أمفيتامني
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    تقديرات البلد باء      
 إمجايل الصادراتإمجايل الواردات مصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة

       
     غ ١٠٠ ٠٠٠ غ ١٠٠ ٠٠٠ دالالبلد البلد ألف كغ١٠٠أمفيتامني

    تقديرات البلد جيم      
 الصادرات إمجايلإمجايل الواردات مصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة

     
         أمفيتامني

    تقديرات البلد دال      
 إمجايل الصادراتإمجايل الواردات مصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة

       
    غ ١٠٠ ٠٠٠  البلد باء غ٠٠٠١٠٠أمفيتامني

  :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة   
  

  يف اجلدولني األول والثاين،  املدرجةدير املواد التفاصيل التجارية: تص - سادساً
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد

    (بالغرام)
   أمفيتامني← ُتحدد املادة
    ٠٠٠١٠٠←  اإلمجايل

 مصدرة إىل:
 ←    الكميات 

 ↓ البلد أو املنطقة

   

     ٠٠٠١٠٠البلد باء 
  :Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة   

  
  والثاين،  وليف اجلدولني األ املدرجةالتفاصيل التجارية: استرياد املواد  -خامساً

  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ
    (بالغرام)

   أمفيتامني← ُتحدد املادة
    ٠٠٠١٠٠←  اإلمجايل

 مستوردة من:
 ←    الكميات 

 ↓ أو املنطقة البلد

   

   ٠٠٠١٠٠البلد ألف 
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  والثاين،  وليف اجلدولني األ املدرجةالتفاصيل التجارية: تصدير املواد  - سادساً
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد

    (بالغرام)
   أمفيتامني← ُتحدد املادة
    ٠٠٠١٠٠←  اإلمجايل

 املصدرة إىل:
 ←    الكميات 
 ↓ نطقةالبلد أو امل

   

   ٠٠٠١٠٠البلد دال 

  ال شيء يستحق اإلبالغ من جانب البلد جيم.  
  :Pينبغي للبلد دال أن يدرج تقاريره يف االستمارة   

    
  يف اجلدولني األول والثاين،  املدرجةالتفاصيل التجارية: استرياد املواد  -خامساً

  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ
    (بالغرام)

     أمفيتامني ←  املادة ُتحدد
     ٠٠٠١٠٠ ←  اإلمجايل

 مستوردة من:
 ←  الكميات 

      ↓ البلد أو املنطقة
       ٠٠٠١٠٠ البلد باء 

ــي صــدور أذون االســترياد أو       ملحوظــة     ــة ينبغ ــن خطــوات العملي ــوة م : يف كــل خط
االتفاقيـة و/أو  التصدير املناسبة من السلطات املختصة، إذا كان ذلك مطلوبا مبقتضـى  

  التشريعات الوطنية ذات الصلة.
    

  املخازن اجلمركية واملوانئ احلرة واملناطق احلرة: حاالت خاصة
بلغ خطأ عن واردات من خمـازن مجركيـة ومـوانئ حـرة ومنـاطق حـرة علـى        كثريا ما ُي  -١٠٦

احملتوية علـى   ات العقلية (أو املستحضراتؤثرنعت فيها أصال املأهنا واردات من البلدان اليت ُص
مـن   جـزءاً ات عقلية). ويتعني أن يعتـرب املخـزن اجلمركـي أو املينـاء احلـر أو املنطقـة احلـرة        مؤثر

  إقليم الدولة أو املنطقة اليت توجد هبا.
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خــالل ســنة معينــة، اســتورد البلــد ألــف مــن الصــانع مــيم يف البلــد بــاء أقراصــا    مثــال:    
يثيــل. وإضــافة إىل ذلــك، اســتورد كــغ مــن هيدروكلوريــد فينيــدات امل ٢حتتــوي علــى 

البلد ألف أقراصا حتتوي على كيلوغرام واحد من هيدروكلوريد فينيـدات امليثيـل مـن    
املخزونات التجارية للشـركة راء الـيت هـي فـرع تـابع للجهـة املصـنعة مـيم موجـود يف          

مــن شــحنة مــن األقــراص  جــزءاًاملنطقــة احلــرة يف البلــد جــيم. وكانــت هــذه األقــراص 
كــغ مــن هيدروكلوريــد فينيــدات امليثيــل أنتجتــها اجلهــة املصــنعة مــيم   ٤علــى حتتــوي 

  م حولتها إىل الشركة التجارية راء لبيعها يف املنطقة.خالل السنة املعنية ثُ
  يف املائة. ٨٧معامل حتويل مادة هيدروكلوريد فينيدات امليثيل إىل القاعدة الالمائية هو   

    تورد)تقديرات البلد ألف (البلد املس      
كمية املادة يف شكل أمالح 

التحويل إىل القاعدة النقية الالمائية أو مستحضرات
الواردات الواجب اإلبالغ 

 عنها
     

 فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيلهيدروكلوريد فينيدات امليثيل
 غ من البلد باء ١ ٧٤٠ ١,٧٤٠=٠,٨٧×٢ كغ ٢
   البلد جيم غ من ٨٧٠ ٠,٨٧٠=٠,٨٧×١ كغ ١

  :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة   
    

  يف اجلدولني األول والثاين،  املدرجةالتفاصيل التجارية: استرياد املواد  -خامساً
  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ 

      (بالغرام)
فينيدات ←  ُتحدد املادة

 امليثيل
    

     ٦١٠٢ ←  اإلمجايل
 ن:مستوردة م
 ←     الكميات

 ↓ البلد أو املنطقة

     

     ٧٤٠١ البلد باء 
       ٨٧٠ البلد جيم 
  )٨٧٠+  ١ ٧٤٠غرامات ( ٢ ٦١٠إمجايل الواردات الواجب اإلبالغ عنها:   
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    )صنعتقديرات البلد باء (البلد امل      
كمية املادة يف شكل أمالح 

مائيةالتحويل إىل القاعدة النقية الال أو مستحضرات
  الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

     
 فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيلهيدروكلوريد فينيدات امليثيل

 غ من البلد ألف ١ ٧٤٠ ١,٧٤٠=٠,٨٧×٢ كغ ٢
   غ من البلد جيم ٣ ٤٨٠ ٣,٤٨٠=٠,٨٧×٤ كغ ٤

  :Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة   
  

  يف اجلدولني األول والثاين،  املدرجةلتفاصيل التجارية: تصدير املواد ا - سادساً
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد 

    (بالغرام)
    فينيدات امليثيل←  ُتحدد املادة
     ٢٢٠٥ ←  اإلمجايل

 مصدرة إىل:
  ←  الكميات 

      ↓ البلد أو املنطقة
     ٧٤٠١ البلد ألف 
       ٤٨٠٣ البلد جيم 

  ) ٣ ٤٨٠+  ١ ٧٤٠( غراماً ٥ ٢٢٠إمجايل الصادرات الواجب اإلبالغ عنها:     
  

    تقديرات البلد جيم (مكان الشركة التجارية):      
كمية املادة يف شكل
 أمالح أو مستحضرات

التحويل إىل القاعدة النقية
 الالمائية

الواردات الواجب 
 اإلبالغ عنها

الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

      
هيدروكلوريد فينيدات

 امليثيل
 فينيدات امليثيل فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيل

غ من  ٣ ٤٨٠ ٣,٤٨٠=٠,٨٧×٤ كغ ٤
 البلد باء

 

غ إىل البلد  ٨٧٠  ٠,٨٧٠=٠,٨٧×١ كغ ١
   ألف

  :Pينبغي للبلد جيم أن يدرج تقاريره يف االستمارة     
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  والثاين،  وليف اجلدولني األ املدرجة: استرياد املواد التفاصيل التجارية -خامساً
  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ

    (بالغرام)
    فينيدات امليثيل ←  ُتحدد املادة
     ٤٨٠٣ ←  اإلمجايل

 مستوردة من:
 ←  الكميات 

 ↓ البلد أو املنطقة

     

         ٤٨٠٣ البلد باء 
  :Pتقاريره يف االستمارة ينبغي للبلد جيم أن يدرج     

  
  يف اجلدولني األول والثاين،  املدرجةالتفاصيل التجارية: تصدير املواد  - سادساً

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد 
    (بالغرام)

     فينيدات امليثيل ←  ُتحدد املادة
     ٨٧٠ ←  اإلمجايل

 مصدرة إىل:
 ←    الكميات

      ↓ البلد أو املنطقة
       ٨٧٠ د ألفالبل 

  غراما ٣ ٤٨٠إمجايل الواردات الواجب اإلبالغ عنها:     
      غراما ٨٧٠إمجايل الصادرات الواجب اإلبالغ عنها:     

يف اجلداول األول والثاين  املدرجةبيانات إحصائية عن استخدام املواد  -اجلزء الثالث  - ٤  
    أخرىات عقلية مؤثرلصنع  ١٩٧١والثالث والرابع من اتفاقية سنة 

ــات، يف الصـــ     -١٠٧ ــن احلكومـ ــى مـ ــتمارة   ١٩فحة يرجـ ــن االسـ ــوفري  Pمـ ــوع بتـ ، أن تتطـ
ات عقلية أخرى. وينبغي للبلدان اإلبـالغ  مؤثرات عقلية يف صنع مؤثراستعمال  عناملعلومات 

ــة صــنع املــ     ــة املســتعملة، يف عملي ات، واســم ؤثرعــن اســم املــادة املصــدرية املســتعملة، والكمي
  ة على العقل الناجتة من عملية الصنع.ؤثرى املوكمية املادة األخر

كيلـــوغرام مـــن اللورازيبـــام يف صـــنع  ٤٠٠يبلـــغ البلـــد ألـــف عـــن اســـتعمال   مثـــال:  
  منها. اًكيلوغرام ٢٨٠لورميتازيبام للحصول على 
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  :Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة   
  

   اجلدولني الثالث والرابع يف املدرجةبيانات إحصائية عن استخدام املواد  - عاشرا
  ات عقلية أخرىمؤثرلصنع 

    (بالكيلوغرام)
  ات العقلية املستخدمة ؤثرامل

 ات عقلية أخرىمؤثرلصنع
  ات العقلية األخرى ؤثرامل

 الناجتة من عملية الصنع

 املادة املستخدمة
الكمية 
الكمية الناجتة املادة الناجتة املستخدمة

     ٢٨٠ لورميتازيبام ٤٠٠ لورازيبام
يف اجلداول  املدرجةملخص ملتطلبات اإلبالغ بالنسبة للبيانات اإلحصائية املتعلقة باملواد   - ٥  

    ١٩٧١األول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة 
باإلمكــان تلخــيص متطلبــات اإلبــالغ فيمــا يتعلــق بكــل جــدول مــن جــداول اتفاقيــة      -١٠٨
  على النحو التايل: ١٩٧١  سنة

    
اجلداول غري املنطبقةاجلداول الطوعية اجلداول اإللزامية يرالتقار

   
   مجيع اجلداول الكمية املصنعة

الكمية املستخدمة لصنع مواد أو
 ات العقليةؤثرمنتجات من غري امل

(يف حاالتولاأل
استثنائية) والثاين 
 والثالث والرابع

  

الكمية املستخدمة لصنع مستحضرات
٣من املادة٣و٢قرتنيمعفاة مبوجب الف

 األول الرابع الثاين والثالث

كانون٣١خمزونات الصانعني يف
 األول/ديسمرب

  الثالث والرابع األول والثاين

   مجيع اجلداول إمجايل الواردات
   مجيع اجلداول إمجايل الصادرات
  الثالث والرابع األول والثاين تفاصيل الواردات
  الثالث والرابع ول والثايناأل تفاصيل الصادرات
األول والثاين   الكمية املستهلكة

  والثالث والرابع
 

ات عقليةمؤثرالكمية املستخدمة لصنع
  أخرى

األول والثاين  
  والثالث والرابع
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يف اجلدول  املدرجةاإلحصاءات الفصلية للواردات والصادرات من املواد   - دال  
    )A/P(االستمارة  ١٩٧١ية لسنة ات العقلؤثرالثاين من اتفاقية امل

، أن تـزود  ١٩٨١/٧طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل احلكومـات، يف قـراره     -١٠٩
يف اجلـدول الثـاين    املدرجـة ات العقليـة  ؤثراهليئة بإحصـاءات فصـلية لوارداهتـا وصـادراهتا مـن املـ      

يف  املدرجــةبــاملواد  . ويلــزم اإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلقــة باالجتــار     ١٩٧١التفاقيــة ســنة  
 ١٠١(انظـر الفقـرات مـن     Pيف اجلزء ذي الصلة يف االسـتمارة   سنويااجلدولني الثالث والرابع 

 املدرجـة االجتـار بـاملواد    A/P). ولذلك ال ينبغي أن تـدرج احلكومـات يف االسـتمارة    ١٠٦إىل 
  يف اجلدولني الثالث والرابع.

ة يف غضون شهر واحد بعد انتـهاء الفصـل الـذي    إىل اهليئ A/Pوجيب تقدمي االستمارة   -١١٠
تتعلق به البيانات اإلحصائية. وتتضمن املعلومات اليت جيب تقدميها علـى الصـفحة األوىل اسـم    
البلد أو اإلقليم الذي يقدم التقريـر، وتـاريخ التقريـر، واملكتـب املخـتص، واللقـب الـوظيفي أو        

اإلشارة إىل السنة التقوميية والفصـل الـذي    اًأيضلشخص املوقع على التقرير. كما يلزم اوظيفة 
تتعلــق بــه اإلحصــاءات مــن تلــك الســنة. وجيــوز تقــدمي تفاصــيل أخــرى قــد تســاعد علــى فهــم   

  املعلومات املبلغة على الصفحة األوىل يف اجلزء املخصص للمالحظات.
مـلء   التعليمات اخلاصة مبلئها. ويستلزم A/Pمن االستمارة  ٣و ٢فحتني وترد يف الص  -١١١

  بالصورة الصحيحة. كما ينبغي دراسة التعليمات دراسة دقيقة. A/Pاالستمارة 
خمصصتان لتقدمي إحصاءات الواردات (القسـم   A/Pن االستمارة م ٥و ٤تان والصفح  -١١٢

يف اجلــدول الثــاين التفاقيــة  املدرجــةات العقليــة ؤثراألول) والصــادرات (القســم الثــاين) مــن املــ
لطة الوطنية املختصة أن تضـيف عنـد اللـزوم صـفحات أخـرى لتقـدمي       . وجيوز للس١٩٧١ سنة

مجيع البيانات. وترد قائمة املـواد املطلوبـة إحصـاءاهتا يف العنـوان بالتـدرج األجبـدي اإلنكليـزي        
مـــن الـــيمني إىل اليســـار. وينبغـــي أن تـــدرج املعلومـــات بشـــأن جممـــوع الـــواردات وجممـــوع   

ني علـى السـطر املخصـص هلـا. وتـدرج يف العمـود       الصادرات مـن كـل مـادة أثنـاء الفصـل املعـ      
ات العقليـة املعنيـة منـها    ؤثردت املـ ورِاألول على ميني الصفحة أمساء البلدان أو املناطق الـيت اسـتُ  

التفاصـيل اخلاصـة بالكميـات املسـتوردة أو     أمَّـا  ات العقليـة املعنيـة إليهـا.    ؤثردرت املـ أو اليت ُص
  ات العقلية املعنية.ؤثرفتدرج يف العمود اخلاص بامل ،عنية)(املصدرة) من البلد أو (املنطقة امل

يف اجلــدول  املدرجــةات العقليــة ؤثرويف حالــة عــدم حــدوث حالــة لالجتــار الــدويل بــامل  -١١٣
الثاين يف فصل معني من السنة، فإنه ينبغي مع ذلك تقدمي االستمارة حىت تـتمكن اهليئـة مـن أن    

  ه املواد.ترصد بشكل مناسب احلركة الدولية هلذ
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يف البلـد بـاء مـن     Yيف البلـد ألـف طلـب اسـترياد إىل الشـركة       Xتقدم الشـركة   مثال:    
ــترياد  ــها علـــى   ٢٠٠ ٠٠٠أجـــل اسـ مليغرامـــات) مـــن  ١٠قـــرص (حيتـــوي كـــل منـ

غـرام) علـى شـكل     ٢ ٠٠٠هيدروكلوريد فينيدات امليثيل (مقدار الواردات اإلمجاليـة  
ــراص). وُيصــدر البلــ    ــدرها   مستحضــرات صــيدلية (أق ــة ق د ألــف إذن االســترياد لكمي

يف املائة) من قاعدة فينيدات امليثيل. ويصدر البلـد   ٨٧× غ  ٢ ٠٠٠( غراماً ١ ٧٤٠
مـن قاعـدة فينيـدات امليثيـل.      غرامـاً  ١ ٧٤٠ -للكميـة نفسـها    امناظرباء إذن تصدير 

ن آذار/مارس من العام نفسه. يف هـذه احلالـة، تكـو    ٢١ويستلم البلد ألف الشحنة يف 
يف اجلدول الثاين واملتصلة بالفصـل األول   املدرجةاإلحصاءات التجارية اخلاصة باملواد 

  نيسان/أبريل. ٣٠من العام مستحقة يف 
  

    تقديرات البلد ألف (البلد املستورد)      
كمية املادة يف شكل
 أمالح أو مستحضرات

  التحويل إىل القاعدة 
 النقية الالمائية

  الواردات الواجب 
 غ عنهااإلبال

     
هيدروكلوريد فينيدات

 امليثيل
 فينيدات امليثيل  قاعدة فينيدات امليثيل

   غ من البلد باء١ ٧٤٠ غ ١ ٧٤٠=٠,٨٧×غ٠٠٠٢ غ٢ ٠٠٠
  :A/Pينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

   
  ثاين يف اجلدول ال املدرجةالواردات: البيانات اإلحصائية عن املواد  - أوالً

  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرمن اتفاقية امل
    (بالغرام)

ميثامفيتامنيميكلوكوالونالليفوميثامفيتامني 
راسيمات 
ميثاكوالونامليثامفيتامني

فينيدات 
فينسيكليدين امليثيل

 ١ ٧٤٠      جمموع الواردات:
  مستوردة من 

 البلد أو املنطقة 
 الكميات حسب البلدان

 ١ ٧٤٠       البلد باء
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    )صدرتقديرات البلد باء (البلد امل      
كمية املادة يف شكل أمالح

 التحويل إىل القاعدة النقية الالمائية أو مستحضرات
  الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

     
هيدروكلوريد فينيدات

 امليثيل
 فينيدات امليثيلقاعدة فينيدات امليثيل

   غ من البلد ألف ١ ٧٤٠غ ٧٤٠١=٠,٨٧×غ٠٠٠٢غ ٢ ٠٠٠
  :A/Pينبغي للبلد باء أن يدرج تقاريره يف االستمارة     

  
  يف اجلدول الثاين  املدرجةالصادرات: البيانات اإلحصائية عن املواد  - ثانياً

  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرمن اتفاقية امل
    (بالغرام)

ميثامفيتامنيميكلوكوالونالليفوميثامفيتامني 
راسيمات 

ميثاكوالونثامفيتامنياملي
فينيدات 
فينسيكليدين امليثيل

 ١ ٧٤٠      جمموع الصادرات:
  مصدرة إىل

 البلد أو املنطقة 
 الكميات حسب البلدان

   ١ ٧٤٠       البلد ألف
ُملَزمةً البلدان أو املناطق اليت مل تستورد قط مواد مدرجة يف اجلدول الثاين  ليست  - ١١٤    

      .A/Pاالستمارة  بتقدمي
يف اجلداول الثاين  املدرجةتقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد   - هاء  

 B/P(االستمارة  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثروالثالث والرابع من اتفاقية امل
    )B/P تكملة االستمارةو

املعدلـة  بصـيغتها   ١٩٦١واتفاقية سنة  ١٩٦١ات لسنة مخدرخالفا لالتفاقية الوحيدة لل  - ١١٥
خيــص   علــى أحكــام فيمــا ١٩٧١ات العقليــة لســنة ؤثر، ال حتتــوي اتفاقيــة املــ١٩٧٢بربوتوكــول 

تقديرات االحتياجات املشروعة من املواد اخلاضـعة للمراقبـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة. وبـالنظر       
مـن   اتخـدر ات أثبـت كفاءتـه العاليـة فيمـا يتعلـق مبنـع تسـريب امل       خـدر نظام تقـديرات امل أنَّ إىل 

ات مــؤثرالتجـارة الدوليـة املشــروعة إىل القنـوات غــري املشـروعة، اعتمـدت احلكومــات بالنسـبة لل      
ات، وتنفيـذا لقـرارات اجمللـس    خـدر العقلية تدابري مراقبـة طوعيـة إضـافية مماثلـة لنظـام تقـديرات امل      

  .١٩٩١/٤٤و ١٩٨٦/٨و ١٩٨١/٧االقتصادي واالجتماعي، 
، كــل احلكومــات إىل  ١٩٨١/٧تمــاعي، يف قــراره  ودعــا اجمللــس االقتصــادي واالج    -١١٦

يف اجلــدول  املدرجــةالقيـام، مــن حــني إىل آخــر، بتقــدير احتياجاهتــا الطبيــة والعلميــة مــن املــواد  
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ات العقليـة، ونقـل تلـك املعلومـات     ؤثر، وكـذلك احتياجاهتـا مـن املـ    ١٩٧١الثاين التفاقية سنة 
  ع والتصدير.إىل اهليئة لنشرها بغية توفري إرشادات خاصة بالصن

املتعلـق بتعزيـز ضـوابط     ١٩٨٦/٨وطلب اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قـراره       -١١٧
ات العقليـة الـيت أدرجـت يف اجلـدول     ؤثرالتجارة الدولية ملادة السيكوباربيتال، وهي إحـدى املـ  

ــة ســنة   ــدر اإلمكــان،     ١٩٧١الثالــث التفاقي ــة، بق ــد اهليئ ــع احلكومــات بتزوي ، أن تتطــوع مجي
ــدي ــة        بتق ــررت جلن ــادة الســيكوباربيتال. وق ــن م ــة، م ــة والعلمي ــا الســنوية، الطبي رات احتياجاهت

ــا اتخــدرامل ــ١٠-(دإ ٦، يف مقرَّره ــباط/فرباير  ٨ ؤرَّخ) امل ــن     ،١٩٨٨ش ــادة م ــذه امل ــل ه نق
  .١٩٧١اجلدول الثالث إىل اجلدول الثاين التفاقية سنة 

، بعـد أن نظـر   ١٩٩١/٤٤قـراره   والحظ اجمللس االقتصادي واالجتماعي بارتياح، يف  -١١٨
ــام   ــة لع ــر اهليئ ــرة   )٨(،١٩٩٠يف تقري ــدير     ٣٨وال ســيما الفق ــة بنجــاح تشــغيل نظــام تق املتعلق

هـذا  أنَّ يف اجلـدول الثـاين لالتفاقيـة،     املدرجـة االحتياجات السـنوية الطبيـة والعلميـة مـن املـواد      
ة الدوليــة املشــروعة إىل يف منــع تســريب تلــك املــواد مــن التجــار   فعالــةالنظــام ســاهم مســامهة  

يف اجلــدول  املدرجــةنظــام التقــديرات املبســط فيمــا يتعلــق بــاملواد أنَّ القنــوات غــري املشــروعة و
قد أثبت جناحه. ودعا مجيع احلكومات إىل توسـيع النظـام الطـوعي     ١٩٧١الثاين التفاقية سنة 

يف  املدرجـة املـواد   يضـاً أيف اجلـدول الثـاين حبيـث يشـمل      املدرجةلتقدير االحتياجات من املواد 
  .١٩٧١اجلدولني الثالث والرابع التفاقية سنة 

ــراره       -١١٩ ــة، يف ق ــس مــن اهليئ ــب اجملل ــدابري مكافحــة تســريب     ١٩٩٦/٣٠وطل بشــأن "ت
على العمليات اليت يضطلع هبـا الوسـطاء يف االجتـار الـدويل      فعالةات العقلية وفرض رقابة ؤثرامل
ات العقليـة  ؤثرلالحتياجات احمللية السنوية املشـروعة مـن املـ    ات العقلية"، وضع تقديراتؤثربامل

، وضــعت اهليئــة ١٩٩٧بالنســبة للبلــدان الــيت مل تكــن قــد قــدمت هــذه التقــديرات. ويف عــام    
ـــ  بلــدا. وحــىت اآلن قامــت مجيــع حكومــات هــذه البلــدان    ٥٦التقــديرات ألول مــرة بالنســبة ل

  يق تقدمي تقديراهتا هي.بتعديل بعض التقديرات اليت وضعتها اهليئة عن طر
، وضــعت اهليئــة تقــديرات يف املقــام األول للــدول املســتقلة حــديثا   ١٩٩٧ومنــذ عــام   -١٢٠

ات العقليـة الالزمـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة دون      ؤثروذلك من أجل السماح هلا باسترياد املـ 
  تأخري ال مربر له.  

عترب مسـتويات اسـتهالكية توصـي    وليس القصد من التقديرات اليت وضعتها اهليئة أن ُت  -١٢١
هبــا اهليئــة. وقــد طلــب مــن احلكومــات استعراضــها وتقــدمي تقــديراهتا اخلاصــة الــيت ســتحل حمــل 
التقديرات اليت وضـعتها اهليئـة. وهلـذا ينبغـي أن ينظـر إىل املـواد الـيت وضـعت اهليئـة التقـديرات           

                                                                 
  .A.90.XI.3، رقم املبيع E/INCB/1990/1منشورات األمم املتحدة،  (٨) 
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ال باعتبارهــا املــواد الوحيــدة  بالنســبة هلــا باعتبارهــا منــاذج ملــواد الفئــات العالجيــة ذات الصــلة  
منـها تتمتـع، عنـد    يـا  أأنَّ ة إىل صـدر املوصى باستعماهلا أو باستريادها. وجرى توجيه البلدان امل

مادة وضعت اهليئة التقديرات بالنسبة هلـا مبـادة أخـرى    أيِّ استرياد املواد، حبرية االستعاضة عن 
، شــريطة أن ال تتجــاوز ١٩٧١ســنة  مــن الفئــة العالجيــة نفســها ومــن اجلــدول نفســه التفاقيــة 
ة ألغــراض إحصــائية، مكــافئ   حمــدَّدالكميــة املزمــع اســتريادها، املعــرب عنــها جبرعــات يوميــة       

ة ألغراض إحصائية. فاحلكومات هـي يف أفضـل   حمدَّدجبرعات يومية  أيضاًالتقديرات املعرب عنه 
ات العقليـة. ويف الوقـت   ثرؤمركز لوضع تقديرات واقعية لالحتياجات املشروعة لبلداهنا من املـ 

احلاضـــر، قامـــت احلكومـــات، باســـتثناء عـــدد قليـــل منـــها، بتزويـــد اهليئـــة بتقـــديراهتا اخلاصـــة  
  ات العقلية.ؤثرالحتياجاهتا من امل

    
    الغاية    

ات العقلية يف تزويد السـلطات  ؤثرتتمثل الغاية الرئيسية لنظام تقديرات االحتياجات من امل  - ١٢٢
لالحتياجـات السـنوية املشـروعة للبلـدان املسـتوردة مـن       ي ـتقريب املصدرة مبؤشراملختصة يف البلدان 

ات العقلية من التجـارة الدوليـة املشـروعة    ؤثرات العقلية املختلفة كتدبري إضايف ملنع تسريب املؤثرامل
ــدان املصــدرة هــذه        ــوات غــري املشــروعة. وينبغــي أن تســتخدم الســلطات املختصــة يف البل إىل القن

ت أثنـاء استعراضـها ملشـروعية كـل عمليـة تصـدير بغيـة حتديـد املعـامالت التجاريـة املريبـة،            املعلوما
وذلك قبل إقدامها على التصدير. وملسـاعدة احلكومـات علـى حتسـني حسـاب تقـديراهتا، وضـعت        

الــدليل بشــأن تقــدير االحتياجــات مــن املــواد اخلاضــعة   اهليئــة بالتعــاون مــع منظمــة الصــحة العامليــة  
  ). www.incb.org، الذي ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي للهيئة (الدوليةللمراقبة 

    
    التقديرات اإلمجالية    

ــة يف البلــد ملــدة ســنة        - ١٢٣ ينبغــي أن تعــرب التقــديرات عــن االحتياجــات الســنوية اإلمجالي
علـى  وأن ال تقتصر يا ات املزمع صنعها حملواحدة. وينبغي للحكومات أن ُتدخل فيها الكمي

سد التقديرات ممارسات البلد السـابقة واملعلومـات املسـتقاة    الواردات وحدها. وينبغي أن جت
ة والتجارية. وال ينبغي إدراج الكميـات الالزمـة مـن أجـل التصـدير أو      صنعمن الشركات امل

لطات املختصـة يف البلـد املسـتورد    إعادة التصدير يف التقديرات اإلمجالية. بيـد أنـه ميكـن للسـ    
ــة (أو  أنَّ أن تشــري يف إذن االســترياد إىل   ــها) سُيســتخدم للتصــدير أو   جــزءاًكامــل الكمي من

إعادة التصدير، وذلك إلرشاد السلطات املختصة يف احلاالت اليت ال تشمل فيهـا التقـديرات   
  الكميات املزمع استريادها.
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ــالغ    -١٢٤ ــي اإلب ــا  أيضــاًوينبغ ــن الكمي ــك     ع ــان تل ــع بي ــراض الصــناعية م ــة لألغ ت املطلوب
مـن الكميـة، مـن مـادة      جـزءاً أنَّ ، يف إخطـار اهليئـة بـ   مـثالً األغراض. وقـد ترغـب احلكومـات،    

ات عقليــة مــؤثرات العقليــة، يعــرب عــن اســتعمال هــذه املــادة يف صــنع  ؤثرمعينــة مطلوبــة مــن املــ
  لعقلية.ات اؤثرأخرى أو يف صنع مواد منتجات كيميائية ليس من امل

، يف سـنويا ات، حيث يلـزم توفريهـا للهيئـة    خدروخالفا للوضع بالنسبة لتقديرات امل  - ١٢٥
ات مـؤثر اهليئة تطلب إىل احلكومات أن تسـتعرض تقـديراهتا بالنسـبة لل    كل سنة تقوميية، فإنَّ

العقلية على األقل مرة كل ثالث سنوات. وإذا اقتضت الضرورة، ينبغي للحكومـات تقـدمي   
"، B/P تكملــة االســتمارةباســتخدام االســتمارة املســماة "وقــت، أيِّ هتا لتقــديراهتا يف تعــديال
ة علـى  مـؤثر ات العقليـة لتحـل حمـل مـادة أخـرى      ؤثرضافة مادة جديـدة مـن املـ   إل مثالًوذلك 

عت مـؤخرا حتـت   ضِـ ة علـى العقـل وُ  مؤثرالعقل كانت مستخدمة يف املاضي، أو إضافة مادة 
ات، خـــدرإىل ذلـــك. وخالفـــا لإلجـــراء املتبـــع يف حالـــة تقـــديرات املاملراقبـــة الدوليـــة، ومـــا 

  ات العقلية.مؤثراهليئة ال حتتاج إىل تأكيد التقديرات املقدمة من احلكومات بالنسبة لل  فإنَّ
يف األغــراض  ١٩٧١يف اجلــدول األول مــن اتفاقيــة ســنة  املدرجــةوال تســتخدم املــواد   -١٢٦

بعـض احلكومـات   أنَّ تقـدمي تقـديرات بالنسـبة هلـا. بيـد       الطبية. وهلذا ال يطلب من احلكومات
يف اجلــدول األول ألغــراض علميــة قــد تــود أن تطلــب مــن اهليئــة   املدرجــةالــيت تســتورد املــواد 

  للسماح باسترياد تلك املواد. صدرمساعدهتا يف االتصال بسلطات البلد امل
  عقلية ما يلي:ات الؤثروبإجياز، ينبغي أن تشمل التقديرات اخلاصة بامل  -١٢٧

  الكميات املزمع استريادها لالستعمال احمللي؛ (أ)    
  لالستعمال الداخلي؛يا الكميات املزمع صنعها حمل (ب)    
  ات عقلية أخرى؛مؤثرالكميات املزمع استعماهلا يف صنع  (ج)    
  ة على العقل.مؤثرالكميات املزمع استعماهلا يف صنع مواد ليست  (د)    

ــي إدرا  -١٢٨ ـــ وال ينبغــ ــن املـ ــات مــ ــنع   ؤثرج الكميــ ــتعماهلا يف صــ ــع اســ ــة املزمــ ات العقليــ
ــا)          ــن أمالحه ــا، أو م ــتوردة أو املصــنوعة حملي ــائبة املس ــادة الس ــن امل مستحضــرات صــيدلية (م

الكميــات مــن املــادة الســائبة أُخــذت يف االعتبــار أصــال (انظــر الفقــرتني        نَّ التقــديرات أل يف
  أعاله). ١٢٥(أ) و(ب) من الفقرة   الفرعيتني

    
    وحساهبا وضع التقديرات    

ــور         -١٢٩ ــة أن تطـ ــلطات املختصـ ــي للسـ ــة، ينبغـ ــؤثرات العقليـ ــديرات للمـ ــع تقـ ــة وضـ بغيـ
ــلوباً ــداهنا   أسـ ــروعة يف بلـ ــات املشـ ــد االحتياجـ ــة لتحديـ ــيع   بدقـ ــاليب يشـ ــة أسـ ــاك ثالثـ . وهنـ
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اجـــــات الطبيـــــة والعلميـــــة مـــــن املـــــؤثرات العقليـــــة، وهـــــي: يحلســـــاب االحت اســـــتخدامها
الطريقــة القائمــة علــى أســاس اخلــدمات؛   ‘٢‘أســاس االســتهالك؛  لقائمــة علــىا الطريقــة ‘١‘
الــدليل بشــأن تقــدير االحتياجــات مــن  حيتــوي وأســاس االعــتالل.  الطريقــة القائمــة علــى ‘٣‘

الصـادر عـن جلنـة املخـدرات ومنظمـة الصـحة العامليـة، واملتـاح         ، اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة    املواد
-www.incb.org/incb/en/publications/guidelines-for-use( ملخــدراتاملوقــع الشــبكي للجنــة ا  علــى

by-competent-national-authorities.html( .على معلومات مفصلة عن كل طريقة  
ــة  وب  -١٣٠ ــد طريقـ ــد حتديـ ــديرعـ ــواد    التقـ ــد املـ ــة حتديـ ــلطات املختصـ ــي للسـ ــة ، ينبغـ الالزمـ

  التقديرات. وينبغي مراعاة ما يلي عند القيام بذلك:  لالحتياجات الداخلية وحساب 
  املواد الالزمة ملعاجلة املشكالت الصحية يف البلد؛    -
ة للسـكان، مبـا   الكمية الالزمة من كل مادة للوفاء باالحتياجات الطبية والعلمي  -

  يف ذلك يف املناطق الريفية/النائية؛  
اإلجــراءات املوضــوعة الختيــار املــوردين، ومتابعــة الطلبيــات واملــواد املســتلمة،   -

  وامليزانية املتاحة؛
ها نـ اإلجراءات اليت يتخذها البلد/املشغل لتلقي املؤثرات العقلية وتوزيعها وختزي  -

  على القيام بذلك؛  غل البلد/املش ةونقلها ومراقبتها، وقدر
ــواد، أي السياســات       - ــك امل ــة باســتخدام تل ــة اإلجــراءات املتعلق إصــدار باملتعلق

املرضـى   لاملـواد واسـتخدامها، ومراقبـة امتثـا    تلـك  الطبيـة، وصـرف   الوصـفات  
  للوصفات الطبية؛  

  ؛  الكميات املستوردة واملصدرة يف املاضي  -
الكميــات الفعليــة املصــنوعة    معلومــات عــن أداء الصــانعني يف املاضــي، مثــل      -

  .  واملباعة واملستخدمة يف صناعة مواد أخرى، وأحجام املخزونات
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املشــغلني (مثــل الصــانعني  مــن املزمعــة الكميــات الســلطات املختصــة علــى  ينبغــي أن حتصــل 
ملقارنتها بالتقديرات الـيت جـرى حسـاهبا. وميكـن مقارنـة       ااهنيف بلدين) صدرواملستوردين وامل

  ما يلي:، على سبيل املثال، مع املشغلنيمن املستقاة ات البيان
   كميــات املــواد اخلاضــعة للمراقبــة الالزمــة لألغــراض الطبيــة حســبما حتــددها عمليــة

تقدير الكميات. وعلى وجه اخلصوص، ال ينبغي للكميات املسـتوردة أو املصـنوعة   
 لالستعمال احمللي أن تتجاوز االحتياجات احملسوبة.

 اخلاضـــعة للمراقبـــة املســـتوردة يف الســـنوات األخـــرية، مـــع مراعـــاة  كميـــات املـــواد
 التطورات اجلديدة يف جمال الرعاية الصحية مثل استخدام دواء جديد.

      الكميات املصنوعة أو املستخدمة يف صنع عقاقري أخـرى يف السـنوات األخـرية، مـع
 مراعاة التغيريات اليت تطرأ على املمارسات الصناعية.

 اقتصادية مشاهبة.-قدمة من بلدان يف أوضاع اجتماعيةالتقديرات امل 

املعلومات املسـتقاة مـن املشـغلني تتسـم بأمهيـة حامسـة، فإهنـا ليسـت سـوى مصـدر           أنَّ ورغم 
 .واحد للمعلومات وقد ال تكون واقعية

    
ينبغــي قــدر اإلمكــان عــدم االقتصــار علــى مجــع معلومــات عــن ســنة واحــدة فقــط،     و  -١٣١
  ت.عن بضع سنوا  وإمنا
عند ظهور تفاوتات مهمـة بـني التقـدير املوضـوع جمـددا لالحتياجـات السـنوية، مـن         و  -١٣٢

ناحية، واالحتياجات احمللية السنوية احملسوبة واملعدلة حسب البيانـات اإلحصـائية السـابقة عـن     
ــرى،     ــة أخـ ــدرة، مـــن ناحيـ ــام املخزونـــات والكميـــات املصـ ــناعية وأحجـ ــتخدامات الصـ االسـ

تفســريها بــالتغريات الــيت طــرأت علــى عــدد الســكان أو غــري ذلــك مــن    يكــون باإلمكــان  وال
ــي إخضــاع         ــذ ينبغ ــدة)، عندئ ــدة أو اخلــدمات الصــحية اجلدي ــة اجلدي ــل األدوي التطــورات (مث
الطريقة املستخدمة حلساب االحتياجات والتقديرات اليت مت وضـعها لفحـص دقيـق وتعديلـهما     

ات العقليـة أو  ؤثردان الـيت ال تصـنع املـ   حسب االقتضـاء. وعلـى وجـه اخلصـوص، بالنسـبة للبلـ      
تصدرها، ينبغي أن تكون التقديرات قريبة من االحتياجـات احملليـة السـنوية احملسـوبة. وتشـجع      
  اهليئة احلكومات على أن تطلعها على األساليب اليت تأخذ هبا حلساب االحتياجات السنوية.  

ختصـة، تبعـا لعوامـل متنوعـة مـن      وفيما يتعلق هبـوامش األمـان، قـد ُتقـرر السـلطات امل       -١٣٣
ــاطق     ــوافر يف املن ــد وصــعوبات النقــل ومــدى الت ــدد الالزمــة للتوري ــاطق   قبيــل املُ ــوءة أو من املوب

زاعات، أن تضيف هامشا معينا إىل الكمية اإلمجالية من أجل تاليف حـدوث عجـز   ـالقالقل والن
  واالحتفاظ مبخزون للطوارئ.
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    B/Pاستمارة اإلبالغ     
هــي االســتمارة الــيت وضــعتها اهليئــة للحصــول مــن احلكومــات علــى     B/Pمارة االســت  -١٣٤

االحتياجات الطبية و/أو العمليـة، مـن    املعلومات اخلاصة بتقديرات االحتياجات املشروعة، أْي
 سـنويا يف اجلـداول الثـاين والثالـث والرابـع. وهـذه االسـتمارة تـوزع         املدرجـة ات العقليـة  ؤثرامل

ــات،   ــع احلكوم ــى مجي ــا ميكــن تنــ   عل ــة   ـكم ــع الشــبكي للهيئ ــن املوق  ).www.incb.org(زيلها م
ــاء عــبء   كامــل اســتخدام االســتمارة كلمــا أُجــري تنقــيح    وينبغــي ــا إللق ــديرات. وتفادي للتق

 اًتقريبـ التقديرات تعترب صـحيحة لفتـرة ثـالث سـنوات      داعي له على اإلدارات الوطنية، فإنَّ ال
  قدم تقديرات جديدة إىل اهليئة يف هذه األثناء.ُت  مل  ما

قـدم خبصوصـه   اسم البلـد أو اإلقلـيم الـذي تُ    B/Pوتشمل الصفحة األوىل من االستمارة   -١٣٥
ــه        ــه أو وظيفت ــب املخــتص، واســم املوظــف املســؤول ولقب ــدميها، واملكت ــاريخ تق ــات، وت املعلوم

  تعترب فيه التقديرات اجلديدة سارية املفعول.حتديد التاريخ الذي  أيضاًوتوقيعه. ويطلب 
ــالغرام عــن مجيــع       -١٣٦ وجيــب تقــدمي التقــديرات يف شــكل منطــي موحــد. وينبغــي التعــبري ب

يف اجلــداول الثــاين والثالــث والرابــع، مــع جــرب الكســور إىل   املدرجــةالكميــات اخلاصــة بــاملواد 
سـب (بـالكيلوغرام) الكميـات الـيت     بني يف العمـود املنا أقرب عدد صحيح بالغرام. وينبغي أن تُـ 

  غرام. ١ ٠٠٠تتجاوز 
يف العمــود املخصــص  ٣غــرام علــى النحــو التــايل:  ٣ ٤٠٠ُتــبني تقــديرات  :١ مثــال  

فينبغـي   ،مليغرامـا  ٣٥٠تقـديرات  أمَّا يف العمود املخصص للغرام.  ٤٠٠للكيلوغرام و
  (واحد) يف العمود املخصص للغرام. ١أن ُتبني كما يلي: 

ــاً كيلوغرامــاً ١٢٠,٥حيتــاج البلــد ألــف إىل   :٢ مثــال   ــام   تقريب  ســنويامــن مــادة ديازيب
كـغ   ١٢٠,٥الستعماله احمللي. فينبغي أن تبني التقديرات بالنسبة ملـادة ديازيبـام املقـدار    

  يف العمود املخصص للغرامات). ٥٠٠يف العمود املخصص للكيلوغرامات و ١٢٠(
  :B/P االستمارة ينبغي للبلد ألف أن يدرج تقاريره يف  

    
    يف اجلدول الرابع املدرجةتقدير االحتياجات من املواد       

 غرام كغ املادة 
PD 006 ٥٠٠ ١٢٠ ديازيبام   

من مـادة امليثامفيتـامني (وهـي مـادة      تقريباًكيلوغرام  ١٠٠حيتاج البلد باء إىل  :٣ مثال    
ــاين)   ــها إىل بنــ ســنويامدرجــة يف اجلــدول الث زفيتامني (مــادة مدرجــة يف  ـ، وجيــري حتويل

يف البلـد   مشـروعاً  سـنويا اجلدول الرابع). والكمية اليت يتعني أن تبني باعتبارها احتياجـا  
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يف العمـود املخصـص    ١٠٠كيلـوغرام (تـدرج    ١٠٠بالنسبة ملادة امليثامفيتامني ستكون 
ــة      ــي أن توضــح احلكوم ــة، ينبغ ــذه احلال ــات). ويف ه ــع حتو أنَّ للكيلوغرام ــن املزم ــل م ي

ة علـى العقـل. وهـذه املعلومـات     مـؤثر كيلوغرام من تلـك املـادة إىل مـادة أخـرى      ١٠٠
اإلضــافية الــيت تقــدمها احلكومــة ُتــذكر يف شــكل حاشــية يف املنشــور الــتقين ذي الصــلة   

  ات العقلية (اجلدول اخلامس).مؤثرالصادر عن اهليئة فيما خيص التقديرات السنوية لل
  :B/Pاريره يف االستمارة ينبغي للبلد باء أن يدرج تق  

    
    يف اجلدول الثاين املدرجةتقدير االحتياجات من املواد       

 غرام كغ املادة 
PM 005 (أ)١٠٠ ميثامفيتامني    

  زفيتامني.ـكغ إىل بن ١٠٠من املزمع حتويل كمية   (أ)      
  

    التعديالت    
تستحدث اسـتمارة جديـدة،   أن  ٢٠١٤املعقودة يف أيار/مايو  ١١٠رهتا وقررت اهليئة يف د  - ١٣٧

ــةباســم " ــة املختصــة تقــدمي تعــديالت     B/Pالســتمارة ل تكمل "، لكــي تيســر علــى الســلطات الوطني
تكملـة  االسـتمارة املسـماة "   غـرار ممت االستمارة اجلديـدة علـى   ات العقلية. وقد ُصؤثرتقديرات امل
اآلن بـأثر   ويتعنيات. خدرم"، اليت تستخدمها احلكومات لتقدمي التقديرات التكميلية للB  االستمارة

أن تقدم   ات العقلية فيما خيص بلداهنا أوؤثراحلكومات اليت ترغب يف تعديل تقديرات امل علىفوري 
ــدة "دتقــديرات إضــافية أن تســتخدم االســتمارة اجل  ــةي ". وميكــن تقــدمي هــذه  B/Pالســتمارة ل تكمل

أسـباب التعـديالت. وستضـاف     وقت خـالل السـنة، وينبغـي أن تتضـمن    أيِّ االستمارة إىل اهليئة يف 
" إىل التقـديرات الـيت سـبق تقـدميها، أو تطـرح      B/Pالستمارة ل تكملةيف االستمارة " املدرجة املقادير
 " من املوقع الشبكي للهيئـة B/Pالستمارة ل تكملة"اجلديدة زيل نسخة من االستمارة ـميكن تنومنها. 

)www.incb.org/incb/en/psychotropic-substances/kits_tools.html.(  
املزمــع مجيــع الكميــات  B/Pاالســتمارة  تكملــةلــزم أن حتــدد الســلطات املختصــة يف يو  -١٣٨

 لث والرابـع، ول الثاين والثاايف اجلد املدرجةلمواد إضافتها (+) إىل التقديرات السابق تقدميها ل
). وينبغـي التعـبري بـالغرام عـن مجيـع الكميـات. وجتـرب الكسـور إىل         -ها (منـ املزمع خصمها  أو

الكميـات الـيت    اتعدد صحيح بالغرام. وينبغي أن ُتـبني يف العمـود اخلـاص بالكيلوغرامـ     أقرب
  غرام.   ١  ٠٠٠تتجاوز 
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) B/Pاالســتمارة ام (باســتخدالــديازيبام ألــف التقــدير الســنوي مــن البلــد قــدم  :٤ مثــال  
ــدار  ــه   ٧٠٠مبق ــرام، ولكن ــاج إىل حيغ ــادةت ــديال زي ــذا،   ٢الســنوي إىل  رتق ــوغرام. وهل كيل

غـرام. ويـتعني أن    ١  ٣٠٠هـي  إىل التقـدير السـنوي األصـلي    الكمية املطلوب إضافتها   فإنَّ
  ما يلي: B/Pاالستمارة  تكملةاإلبالغ باستخدام يبني 

 غرام كغ املادة الكود
PD006 ٣٠٠ ١+ زيبامديا     

    اتخدرالتقديرات اليت تنشرها اهليئة الدولية ملراقبة امل    
اجلديــدة املســتكملة، أن تــبني   B/Pيطلــب مــن احلكومــات، لــدى تقــدميها االســتمارة     -١٣٩

ات العقليـة اخلاضـعة للمراقبـة    ؤثرتقديراهتا الراهنـة الحتياجاهتـا السـنوية املشـروعة مـن مجيـع املـ       
تلـك   أيضـاً يف بلداهنا، على أن ال تقتصر على التقديرات املعدلة وأن تشمل  الدولية واملستعملة

  اليت مل ُتدخل عليها التعديالت.
واملعلومات املوجودة يف قاعدة بيانات اهليئـة، والـيت جيـري حتـديثها بصـورة متواصـلة،         -١٤٠

ات املبينة يف آخـر  ات العقلية لكل بلد استنادا إىل الكميؤثرتعرب عن آخر التقديرات اخلاصة بامل
 .B/Pاالســتمارة  تكملــةيف  والتعــديالت الــيت أدخلتــها احلكومــات يف هــذه األثنــاء B/Pاســتمارة 

وتوزع آخر التقديرات كل ثالثة شـهور علـى مجيـع احلكومـات الـيت تطلـب احلصـول عليهـا.         
ــديرات املــ     ــى معلومــات عــن تق ــى أســاس   ؤثروُيمكــن احلصــول عل ــة، ُمســتكملة عل ات العقلي

أنَّ بغيـــة تـــوفري إرشـــادات وضـــمان   )www.incb.orgمـــن املوقـــع الشـــبكي للهيئـــة (  شـــهري،
  الكميات املطلوب ختليصها للتصدير متسقة مع تقديرات البلدان املستوردة.

    
   اتخدرمبادئ توجيهية للقائمني على اإلدارة الوطنية ملراقبة امل  - ثالثاً  

    ١٩٧١لسنة ات العقلية ؤثرمن اتفاقية امل ١٣يف إطار املادة 
    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرمن اتفاقية امل ١٣املادة   - ألف  

ــادة    - ١٤١ ــل امل ــة ســنة   ١٣متث ــا وقائ ١٩٧١مــن اتفاقي ــا نطاق ــدول األطــراف وغــري   ي ــة ال لكاف
بأحكـام   عمـالً ات عقليـة معينـة. و  مـؤثر األطراف يف االتفاقية ممـن ترغـب معـا يف حظـر اسـترياد      

يف اجلداول الثاين  املدرجةات العقلية ؤثرحظرا على استرياد امل ، جيوز للدول أن تفرض١٣ املادة
، وأن حتصل على دعم من حكومات أخرى إلنفاذ هـذا  ١٩٧١من اتفاقية سنة  والرابعوالثالث 

  :١٣ احلظر. وفيما يلي نص املادة
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  ١٣املادة 
    حظر وتقييد التصدير واالسترياد

طـراف عـن طريـق األمـني     لكل دولة طرف أن تشعر سـائر الـدول األ   -١        
يف اجلـداول الثـاين والثالـث     املدرجـة العام بأهنا حتظر اسـترياد مـادة أو أكثـر مـن املـواد      

ة يف إشـعارها إىل بلـدها أو أحـد أقاليمهـا. وحيـدد هـذا اإلشـعار االسـم         دَّدوالرابع، احمل
  الذي يطلق على املادة يف اجلدول الثاين أو الثالث أو الرابع.

، تتخـذ التـدابري   ١بالفقرة  عمالًباحلظر  إشعاراًقت دولة طرف إذا تل -٢        
ة يف اإلشعار إىل بلد الطـرف مرسـل اإلشـعار    دَّدمن املواد احمل الكفيلة بعدم تصدير أيٍّ

  أو إىل أحد أقاليمه.
اســتثناء مــن أحكــام الفقــرتني الســالفتني، لكــل دولــة طــرف أرســلت  -٣        

ــالفقرة  عمــالً إشــعاراً ــرخص ١ب ــة،    ، أن ت مبوجــب إذن اســترياد خــاص، يف كــل حال
ة من املـواد املعنيـة أو مـن املستحضـرات الـيت حتتـوي علـى هـذه         حمدَّدباسترياد كميات 

املواد. وترسل سلطة اإلصدار يف البلـد املسـتورد نسـختني مـن إذن االسـترياد اخلـاص،       
و اإلقلـيم  بالبلـد أ  ختصـة ، إىل السلطة املصدرموضحا فيهما اسم وعنوان املستورد وامل

بشـحن اإلرسـالية. وترافـق اإلرسـالية      مصـدر ، اليت ميكنها عندئذ أن ترخص للصدرامل
نسخة من إذن االسـترياد اخلـاص بعـد اعتمادهـا حسـب األصـول املرعيـة مـن السـلطة          

  .صدربالبلد أو اإلقليم امل ختصةامل
    

    فوائدها بالنسبة للبلدان النامية  - باء  
ات ؤثرمتكـن مجيـع البلـدان مـن محايـة نفسـها مـن اسـترياد املـ          أحكامـاً  ١٣تتضمن املادة   - ١٤٢

ة صـدر من حيـث التكلفـة، بإلزامهـا مجيـع البلـدان امل      جداالعقلية غري املرغوب فيها بطريقة ناجعة 
ال حتل البلدان اليت تستخدمها مـن التزامهـا    ١٣املادة أنَّ بتقدمي الدعم إليها يف هذا املسعى. ومع 

ات العقلية، فهي تسمح لتلـك البلـدان، مبعـىن مـن املعـاين،      ؤثرعلى استرياد املبغرض رقابة صارمة 
  ة.صدربأن تلقي بعض املسؤولية عن منع تلك الواردات غري املشروعة على عاتق البلدان امل

وقد تصادف أجهزة إنفاذ القانون على حدود بلـد مـا صـعوبات يف كشـف هـذه املـواد         - ١٤٣
رها حتت أمساء جتارية غري مألوفة. والتـدريب املتخصـص علـى    احملظورة، خصوصا يف حال تصدي

زافا ـكشف تلك املواد باهظ التكلفة ويستغرق الكثري من الوقت وميثل يف كثري من األحيان استن
علـى البلـدان    ١٣للموارد املالية والبشرية احملـدودة لـدى البلـدان الناميـة. ولـذلك، تفـرض املـادة        
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ات عقلية معينة إىل البلـدان الـيت حظـرت اسـترياد تلـك      مؤثرتصدير  بضمان عدم ة التزاماًصدرامل
  ات العقلية ومنع تصديرها.ؤثرة أقدر على كشف تلك املصدراملواد. فعادة ما تكون البلدان امل

، جيــوز أن تلــزم دولــة واحــدة الــدول األخــرى باختــاذ تــدابري ملنــع  ١٣ومبقتضــى املــادة   -١٤٤
ة صـدر ري املرغوبـة إليهـا. فمسـؤولو اجلمـارك يف البلـدان امل     ات العقليـة غـ  ؤثرتصدير شحنات امل

بلـد حظـر فيـه اسـتريادها. وكـل      أيِّ ات العقليـة إىل  ؤثرأصبحوا ملزمني بضمان عدم تصدير امل
ات عقليـة حمظـورة إىل هـذا البلـد سـوف      مـؤثر ة حتاول تصدير صدرفرد أو شركة يف البلدان امل

  تواجه عقوبات شديدة.
    

يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية  املدرجةد املواد حظر استريا  - جيم  
    ١٣من خالل استخدام املادة  ١٩٧١ سنة
ــادة    -١٤٥ ــتناد إىل املـ ــنة   ١٣اإلجـــراء اخلـــاص باالسـ ــة سـ ــدابســـيط  ١٩٧١مـــن اتفاقيـ . جـ
، فلـيس  ١٣ات عقليـة معينـة مبقتضـى املـادة     مـؤثر قـررت حكومـة معينـة حظـر اسـترياد       ما وإذا
ا ســوى إبــالغ قرارهــا إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة. وحيــب إرســال اإلشــعار إىل          عليهــ
      العام لألمم املتحدة مباشرة على العنوان التايل:  األمني

 Secretary-General of the United Nations 
 Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime 

 Vienna International Centre 

 P.O. Box 500 

 A-1400 Vienna, Austria 
  مؤسسة أخرى غري تلك املشار إليها أعاله.أيِّ وال ينبغي إرسال إشعار احلظر إىل   -١٤٦
وجيب تقدمي ذلك اإلشعار عن طريق القنـوات الدبلوماسـية املناسـبة. وبعبـارة أخـرى،        -١٤٧

يـة أو عـن طريـق بعثـة دبلوماسـية تابعـة       جيب إرسال اإلشعار عن طريق وزارة الشـؤون اخلارج 
توجيـه   حلكومتكم (أي سـفارة أو بعثـة دائمـة يف نيويـورك أو جنيـف أو فيينـا). ومـن مث، فـإنَّ        

ــر الصــحة، حــىت وإنْ     ــن وزي ــالة م ــبة       رس ــة بالنس ــرب كافي ــوزير، ال تعت ــع ال ــل توقي ــت حتم كان
  ات.خدرلإلشعارات يف إطار املعاهدات الدولية ملراقبة امل

    
    املعلومات اليت ينبغي أن حيتويها اإلشعار  - دال  

 ١٩٧١ من اتفاقيـة سـنة   ١٣من الضروري أن حيدد اإلشعار املراد تقدميه مبوجب املادة   - ١٤٨
. ١٩٧١اسم املادة حسـبما هـو مـدرج يف اجلـداول الثـاين أو الثالـث أو الرابـع مـن اتفاقيـة سـنة           
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استمارة منوذجية هلذا الغرض (انظـر املرفـق   عدت وبغية املساعدة على إعداد هذا اإلشعار، فقد أُ
  الثالث). وهذه االستمارة تتضمن كل التفاصيل الالزمة وينبغي ملؤها بعناية.

هـــة لإلشـــعار أن تســـتبعد مـــن احلظـــر واحـــدا أو أكثـــر مـــن        وجيـــوز للدولـــة املوجِّ   -١٤٩
ادة مستحضـرات املــادة املعنيـة، أو أن تقصــر احلظـر علــى واحـد أو أكثــر مـن مستحضــرات املــ     

دون حظر استرياد املادة األساسية ذاهتا أو مستحضراهتا األخرى. ويف هذه احلـاالت، حيـب أن   
  يبني يف اإلشعار التركيب الكيميائي الدقيق لذلك املستحضر أو تلك املستحضرات.

    
    اخلطوات اليت تلي تلقي األمني العام لإلشعار  - هاء  

هـا  بتعميمه على سائر احلكومات، وبذلك يبلُغ بعد تلقي اإلشعار، سيقوم األمني العام  -١٥٠
ــ ــدول         أنَّ ب ــد. وال ــك البل ــذكورة إىل ذل ــادة امل ــدم جــواز تصــدير امل ــررت ع ــة ق ــة املعني احلكوم

  ملزمة بضمان عدم تصدير املواد احملظورة إليه. ١٩٧١األطراف يف اتفاقية سنة 
    

    شوء حاجة إىل ذلكإمكانية استرياد املواد احملظورة بصورة مشروعة يف حالة ن  - واو  
االسترياد املشروع ملادة ال تزال خاضعة حلظر نافذ هو أمر ممكن بشـروط معينـة، يـرد بياهنـا       - ١٥١

أعـاله). وجيـوز هلـذه احلكومـة أو تلـك إلغـاء اإلشـعار         ١٤١ (انظر الفقرة ١٣من املادة  ٣يف الفقرة 
  احلظر على املادة املذكورة. باحلظر عند الضرورة عن طريق إبالغ األمني العام بقرارها إهناء

    
    واالستفادة منها ١٣استخدام الدول غري األطراف للمادة   - زاي  

 املدرجـة ات العقليـة  ؤثرأن حتظر اسـترياد املـ   ١٩٧١جيوز لغري األطراف يف اتفاقية سنة   -١٥٢
ذي الــ ول. ففــي القــرار األ١٣يف اجلــداول الثــاين والثالــث والرابــع إىل إقليمهــا مبقتضــى املــادة  

ات العقلية، دعا املؤمتر الـدول أن تطبـق   ؤثراعتمده مؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية بشأن امل
إىل حــني دخــول االتفاقيــة حيــز  ١٩٧١تــدابري املراقبــة املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة ســنة   مؤقَّتــاً

  النفاذ بالنسبة لكل منها.
    

    كيفية معاجلة الصعوبات  - حاء  
ــات    -١٥٣ ــوم احلكومـ ــادة     تقـ ــن املـ ــتفادة مـ ــعوبات يف االسـ ــه صـ ــيت تواجـ ــديها  ١٣الـ أو لـ

استفسارات إضافية هبذا الشـأن، باالتصـال باملكتـب اإلقليمـي املناسـب ملكتـب األمـم املتحـدة         
  ات يف فيينا.خدرات واجلرمية أو بأمانة اهليئة الدولية ملراقبة املخدراملعين بامل
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      ولاملرفق األ
    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرفاقية املمنوذج صك انضمام إىل ات    

شـباط/فرباير   ٢١أُبرمـت يف فيينـا يف    ١٩٧١ات العقليـة لسـنة   ؤثراتفاقية املـ  حيث إنَّ  
١٩٧١،  

   _______________________________ا املوقع أدناهن، أعلنأُ  
  اخلارجية) ب رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة، أو وزيرق(اسم ول                                 

، وقد نظرت يف االتفاقية املذكورة أعاله، ____________________ أنَّ حكومة
  (اسم الدولة)             

  تنضم إىل هذه االتفاقية وتتعهد تعهدا صادقا بالعمل بأحكامها وبتنفيذ األحكام الواردة فيها.
  __ وقعــت صــك االنضــمام هــذا يف ________________  ،ملــا تقــدم وإثباتــاً    
  (املكان)                       

  املوافق _____________.
  (التاريخ)          

      
  (التوقيع)
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      املرفق الثاين
من اتفاقية  ٣من املادة  ٣ه مبقتضى الفقرة استمارة منوذجية إلشعار يوجَّ    

    (االستمارة النموذجية السادسة) ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرامل
  ١٩٧١ستحضرات من تدابري املراقبة املبينة يف اتفاقية سنة قرار بإعفاء أحد امل  املوضوع:

  ات العقليةؤثرحكومة __________________، بصفتها طرفا يف اتفاقية امل إنَّ
  (اسم الدولة)            

  يف: املدرجة، تشري إىل مستحضر حيتوي على املادة (املواد) ١٩٧١لسنة 
    

 اجلدول
 اسم املادة حسبما ورد

 يف اجلدول
سم الدويل غري التجاري، إذا كان اال

 خمتلفا عن اسم املادة الوارد يف اجلدول
   *اجلدول الثاين

   اجلدول الثالث*
       اجلدول الرابع*

  املستحضر معروف باسم ______________________________  
_______________________________________________  

  _____________________________وتركيبه الكيميائي كما يلي: ___
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  ٣ألحكام الفقرة  وفقاًوتود حكومة ________________، أن تشعر األمني العام، 
  )اسم الدولة(            

 ٣من املادة  ٢بأهنا توصلت إىل استنتاج يف إطار الفقرة  ١٩٧١من اتفاقية سنة  ٣من املادة 
من االتفاقية ذاهتا، وقررت بناء على ذلك إعفاء هذا املستحضر، يف بلدها* واملناطق التابعة له 

  من: اعتباراً
ة ؤثرفيما يتعلق باملادة (املواد) املتدابري املراقبة التالية املبينة يف تلك االتفاقية،   (أ)    

  على العقل اليت حيتوي عليها ذلك املستحضر:*

                                                                 
  يرجى حذف ما هو غري مناسب.  *  
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_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
ة ؤثرمجيع تدابري املراقبة املبينة يف تلك االتفاقية، فيمـا يتعلـق باملـادة (املـواد) املـ       (ب)  

  *على العقل اليت حيتوي عليها ذلك املستحضر، باستثناء ما هو مبني أدناه:
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

احلكومة تؤكد أهنا سوف تطبق على املستحضر املـذكور أعـاله تـدابري املراقبـة     أنَّ بيد   
  من تلك االتفاقية. ٣من املادة  ٣اإللزامية اليت تقضي هبا الفقرة 

    
____________________  ،__________  
  (التاريخ)      (املكان)    

  
  

    __________________  
  (التوقيع، اسم السلطة                    
  )ختصةاحلكومية امل                     

  
  

  ينبغي إرسال هذا اإلشعار إىل األمني العام لألمم املتحدة على العنوان التايل:  
Secretary-General of the United Nations 
c/o Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 
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    املرفق الثالث
اتفاقية   من ١٣من املادة  ١ه مبقتضى الفقرة استمارة منوذجية إلشعار يوجَّ    

    ارة النموذجية الثامنة)(االستم ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرامل
حظر استرياد مادة مدرجة يف اجلدول الثاين أو الثالث أو الرابع التفاقية سنة   املوضوع:  

  و/أو مستحضر حيتوي على تلك املادة ١٩٧١
 ات العقليةؤثرحكومة ________________، بصفتها طرفا يف اتفاقية امل إنَّ    
  (اسم الدولة)            

  ________________.من  اعتباراًمني العام بأهنا قررت ، تشعر األ١٩٧١لسنة 
  (التاريخ)                       

      :حظر استرياد املادة (املواد) املبينة أدناه إىل بلدها* وإىل املناطق التالية* التابعة هلا
  *يف: املدرجةاملادة (املواد) التالية   (أ)  

  
 اجلدول

 اسم املادة حسبما ورد
 يف اجلدول

يل غري التجاري، إذا كان االسم الدو
خمتلفا عن اسم املادة الوارد يف اجلدول

   اجلدول الثاين*
   اجلدول الثالث*
       اجلدول الرابع*

  يف:* املدرجة ) التاليةاملستحضر التايل احملتوي على املادة (املواد  (ب)  
  

 اجلدول

 املادة (املواد) اليت حيتوي عليها املستحضر

يبه اسم املستحضر وترك
 الكيميائي الدقيق

اسم املادة حسبما ورد 
 يف اجلدول

االسم الدويل غري التجاري، 
إذا كان خمتلفا عن اسم املادة 

 الوارد يف اجلدول
    اجلدول الثاين*

    اجلدول الثالث*
        اجلدول الرابع*

عار كما تطلب إليه أن يرسل نسخا من هذا اإلشعار بالربيـد املسـجل مـع طلـب اإلشـ       
  .١٩٧١باالستالم إىل مجيع األطراف يف اتفاقية سنة 

                                                                 
  يرجى حذف ما هو غري مناسب.  *  
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  وتطلب حكومة __________________، إىل األمني العام أن يسترعي     
  (اسم الدولة)                   

، أن تتخـذ تـدابري لضـمان عـدم     ١٣مـن املـادة    ٢للفقرة  وفقاًانتباه األطراف إىل أنه ينبغي هلا، 
،* يف هـذا اإلشـعار إىل ذلـك البلـد* وإىل أقاليمـه      دَّدأو املستحضر احمل ة،*دَّدتصديرها املادة احمل
  املذكورة أعاله.*

 ١٣من املادة  ٣وبالرغم من توجيه هذا اإلشعار، حتتفظ احلكومة، مبقتضى الفقرة     
من تلك االتفاقية، حبقها يف أن تأذن باسترياد كميات معينة من املادة املذكورة أو املستحضر 

برخصة استرياد خاصة. ويف حال إصدار احلكومة إذنا باالسترياد، برخصة استرياد املذكور، 
من  ٣خاصة، يتعني تطبيق اإلجراء اخلاص بالتصدير واالسترياد، املنصوص عليه يف الفقرة 

  من تلك االتفاقية. ١٣املادة 
وتطلب حكومة __________________، إىل األمني العام لألمم املتحدة    
  (اسم الدولة)                   

أن يبلغ احلكومة بتـاريخ اسـتالم هـذا اإلشـعار مـن جانـب كـل دولـة مـن الـدول األطـراف يف            
  تلك االتفاقية.

  
  

_________________  ،_______________  
  (التاريخ)        (املكان)  

  
        _________________  

  (التوقيع، اسم السلطة                            
  )ختصةمية املاحلكو                             

  
  ينبغي إرسال هذا اإلشعار إىل األمني العام لألمم املتحدة على العنوان التايل:  

Secretary-General of the United Nations 
c/o Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 
P.O. Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 



 

V.16-05305 71 
 

    املرفق الرابع
      *)PS/Form 1Aاستمارة منوذجية إلذن االسترياد (    

  **إذن استرياد
  ....  إذن استرياد رقم:

  نيابة عن حكومة __________________، وبناء على التخويل الصادر  - أوالً
  (اسم الدولة)              

ات ؤثرمـن اتفاقيـة املـ    ١٢دة من املـا  ١الفقرة  باملعىن املقصود يف، ختصةعن السلطة امل  
ــة لســنة   ــة ؤثر، بإصــدار أذون اســترياد املــ ١٩٧١العقلي اجلــدول يف  املدرجــةات العقلي

املرفق بتلك االتفاقية و/أو املستحضرات احملتويـة علـى تلـك     و/أو اجلدول الثاين ولاأل
  املواد، يأذن املوقع أدناه بعملية االسترياد التالية:

  
  املستورد:  -١

  _______________________________________االسم:  __
      العنوان:  _________________________________________

  ].ُيسمح بالشحنات املرسلة إىل صندوق بريدي الملحوظة: [
    
  :صدرامل  -٢

  االسم:  _________________________________________
      ____العنوان: _____________________________________

    :***اجلدول الثاين ***و ***ولمدرجة يف اجلدول األ )مواد(يف حالة استرياد مادة   -٣
االسم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تسمية تلك املادة (املواد) حسبما   (أ)

  وردت يف اجلدول (اجلدولني) يف حال عدم وجود ذلك االسم:
    ___________________________________________  
    ___________________________________________  

                                                                 
  متأل هذه االستمارة يف ثالث نسخ.  *  
  .١٩٧١من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  ١٢من املادة  ١للفقرة  وفقاًتابعة لألمم املتحدة وضعته جلنة املخدرات ال  **  
  يرجى حذف ما هو غري مناسب.  ***  
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  :)املواد(الكمية املأذون باستريادها من تلك املادة   (ب)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      
مدرجـة   )مـواد (علـى مـادة    )يمستحضـرات حتتـو  (يف حالة استرياد مستحضر حيتوي   -٤

  :اجلدول الثاين******يف اجلدول*** و
االسم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد) املوجودة فيه (فيها)، أو تسمية تلك   (أ)

  وجود ذلك االسم:عدم يف حال  )اجلدولني(املادة (املواد) حسبما وردت يف اجلدول 
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

اسم (أمساء) وحمتويات ذلك املستحضر املأذون باسترياده (تلك املستحضرات املأذون   (ب)
  :فعالةباستريادها) من املكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

  الكمية املأذون باستريادها من ذلك املستحضر (تلك املستحضرات):  (ج)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

الكميــة اإلمجاليــة املــأذون باســتريادها لكــل مــادة مــن تلــك املــواد، واحملتــواة يف املقــدار    (د)
  ايل لذلك املستحضر (تلك املستحضرات):اإلمج

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

الشكل الصيدالين الذي ُيؤذن باسترياد ذلك املستحضر (تلك املستحضرات) فيه   ) ه(
  خل):إ(مثل أمبولة، قرص، مسحوق، 

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

ــي        -ثانياً*** ــتودع مجركـ ــعها يف مسـ ــراد وضـ ــحنة ُيـ ــلة بشـ ــترياد ذات صـ ــة اسـ ــة عمليـ يف حالـ
  أو مستحضراهتا)   ولاجلدول األهذا حمظور بالنسبة ملواد : ملحوظة(
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أعاله،  أوالًيف ة دَّداد املستوردة، احملاملوافقة على وضع املوؤكد تمبقتضى هذا اإلذن،   
  يف املستودع اجلمركي التايل:

  االسم: __________________________________  ) أ(
      العنوان: __________________________________  ) ب(

  تاريخ االنقضاء  -ثالثاً
  ينقضي مفعول إذن االسترياد يف  ____    ____    ____        
  )    (السنة)(الشهر    (اليوم)           

    
  ______________    __________________  
  (تاريخ اإلصدار)          (املكان)    

  
          _________________________  
  )وختمها ختصةتوقيع املسؤول، واسم السلطة امل(          

  
    مالحظات:    

يلزم إصدار إذن استرياد مستقل لكل عمليـة اسـترياد، سـواء كانـت تتعلـق بواحـدة أو         -١
 ر من املواد و/أو بواحد أو أكثر من املستحضرات احملتوية على تلك املواد.أكث

ــدم إذن االســترياد         -٢ ــيت تطلــب إذن تصــدير أن تق ــى الشــخص أو املؤسســة ال ــتعني عل ي
 بإصدار إذن التصدير املطلوب. ختصةالصادر واملعتمد إىل السلطة امل

موظفي الرقابة يف التحقق من هوية  يتعني تقدمي املعلومات املطلوبة على حنو ييسر مهمة  - ٣
املــواد واملستحضــرات املوجــودة يف الشــحنة. وفيمــا يتعلــق باملعلومــات الــيت يلــزم تقــدميها بشــأن  

هـذا االسـم   أنَّ إذا كان يتوقع بقـدر مـن التـيقن    إالَّ املستحضرات، ال يكفي إعطاء االسم وحده 
املستحضـرات املوجـودة يف الشـحنة     سوف يبني ملوظفي الرقابة، بصورة قطعية، مـا حتتـوي عليـه   

  .فعالة؛ وإذا تعذر ذلك فيلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات الفعالةمن مكونات 
أو يـا  د يف إذن االسـترياد مـا إذا كانـت الكميـة املسـتوردة سُتسـتخدم كل      ُيرجى أن ُيحدَّ  - ٤

  ها إىل بلدان أو أقاليم أخرى.(يف هذه احلالة ُيرجى ذكر املقدار) من أجل إعادة تصدير جزئيا
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    املرفق اخلامس
    *)PS/Form EAاستمارة منوذجية إلذن التصدير (    

  **إذن تصدير
  :  ...إذن تصدير رقم

  نيابة عن حكومة __________________، وبناء على التخويل الصادر  - أوالً
  (اسم الدولة)              

ات ؤثرمـن اتفاقيـة املـ    ١٢من املـادة   ١رة الفق باملعىن املقصود يف، ختصةعن السلطة امل  
ــة لســنة   ــة ؤثر، بإصــدار أذون تصــدير املــ  ١٩٧١العقلي يف اجلــدول  املدرجــةات العقلي

و/أو اجلدول الثاين املرفق بتلك االتفاقية و/أو املستحضرات احملتويـة علـى تلـك     ولاأل
  ،ــــــــــــــــــــــــــاملواد، يأذن املوقع أدناه، باإلشارة إىل إذن االسترياد رقم ــــــــ

    ______     ______     _______  ؤرَّخامل  
  (السنة)      (الشهر)     (اليوم)     
  _____________________________والصادر عن _______  
  (اسم اهليئة اليت أصدرت إذن االسترياد)        
  التالية: رياداالستيف _________، والذي قدمه املصدر إىل املوقع أدناه، بعملية   
  (اسم البلد املستورد)    

    
  :املصدر  -١

  االسم: ___________________________________________
      العنوان:  __________________________________________

  :املستورد  -٢
  االسم: ___________________________________________

  _________________العنوان:  _________________________
                                                                 

  متأل هذه االستمارة يف ثالث نسخ.  *  
  من اتفاقية املؤثرات العقلية  ١٢من املادة  ١للفقرة  وفقاًأقرته جلنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة   **  

  .١٩٧١لسنة 
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  ُيسمح بتصدير الشحنات إىل صندوق بريدي.] ال: ملحوظة[
    

  :اجلدول الثاين******و ***ولمدرجة يف اجلدول األ )مواد(يف حالة تصدير مادة   -٣***
االسم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تسمية تلك املادة (املواد) حسبما   (أ)

  :يف حال عدم وجود ذلك االسم لني)ترد يف اجلدول (اجلدو
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

  الكمية املأذون بتصديرها من تلك املادة (املواد):  (ب)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

ــة تصــدير مستحضــر     -٤*** ــادة    )مستحضــرات(يف حال ــوي علــى م ــواد(حتت مدرجــة يف  )م
  :اجلدول الثاين********* واألول اجلدول

ــدويل غــري التجــاري     (أ) ــ (األمســاءاالســم ال ــواد)   ة) غــري التجاريــ  ةالدولي ــادة (امل لتلــك امل
 ا ترد يف اجلـدول (اجلـدولني)  املوجودة فيه (فيها)، أو تسمية تلك املادة (املواد) حسبم

  :يف حال عدم وجود ذلك االسم
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

ــن          (ب) ــأذون بتصــديرها م ــك املستحضــر (املستحضــرات) امل ــات ذل اســم (أمســاء) وحمتوي
  :فعالةاملكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

  الكمية املأذون بتصديرها من ذلك املستحضر (تلك املستحضرات):  (ج)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

                                                                 
  يرجى حذف ما هو غري مناسب.  ***  
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ــة املــأذون   (د) ــة اإلمجالي ــة يف املقــدار     الكمي بتصــديرها لكــل مــادة مــن تلــك املــواد الداخل
  املستحضرات):تلك اإلمجايل لذلك املستحضر (

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

تلــــك الشــــكل (األشــــكال) الصــــيدالنية الــــيت ُيــــؤذن بتصــــدير ذلــــك املستحضــــر (   (ه)
  ):.خلإ(مثل أمبولة، قرص، مسحوق، (فيها) ستحضرات) فيه امل

    ___________________________________________  
    ___________________________________________        

ــي         -ثانياً  *** ــتودع مجركـ ــعها يف مسـ ــراد وضـ ــحنة ُيـ ــلة بشـ ــدير ذات صـ ــة تصـ ــة عمليـ يف حالـ
  أو مستحضراهتا)   ولدول األهذا حمظور بالنسبة ملواد اجل: ملحوظة(

أعـاله،   أوالً ة يفدَّدمبقتضى هذا اإلذن، تؤكد املوافقة على وضع املواد املستوردة، احملـ 
  يف املستودع اجلمركي التايل:

  __________________________________  االسم:   (أ)    
    ___________________العنوان: _______________  (ب)    

  أعاله. أوالً ليه مبوجب إذن االسترياد املشار إليه يفملا اتفق ع وفقاً  
    

  تاريخ االنقضاء  -ثالثاً
    _____    _____   _____  ينقضي مفعول إذن االسترياد يف    
  (السنة)     (اليوم)       (الشهر)             

  
  _______________    __________________  
  (تاريخ اإلصدار)             (املكان)         

    
          _________________________  
  )وختمها ختصةتوقيع املسؤول، واسم السلطة امل(          

    مالحظات:    
يــتعني إرســال نســخة مــن إذن التصــدير هــذا بصــحبة الشــحنة. ويــتعني علــى الســلطة     -١
 ختصـة يف احلكومة اليت أصدرت إذن التصدير هذا أن ترسل نسخة منه إىل السـلطة امل  ختصةامل
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قليم املستورد، اليت يـتعني عليهـا، عنـدما تـتم عمليـة االسـترياد، أن تعيـد        يف حكومة البلد أو اإل
يف حكومـة   ختصـة ، إىل السـلطة امل فعالًإذن التصدير، مشفوعا بشهادة تثبت الكمية املستوردة 

 .صدرالبلد أو اإلقليم امل

هويـة   يتعني تقدمي املعلومات املطلوبة على حنو ييسر مهمة مـوظفي الرقابـة يف التحقـق مـن      - ٢
ــدميها بشــأن        ــزم تق ــيت يل ــق باملعلومــات ال ــواد واملستحضــرات املوجــودة يف الشــحنة. وفيمــا يتعل امل

هـذا االسـم   أنَّ إذا كـان يتوقـع بقـدر مـن التـيقن      إالَّ املستحضرات، ال يكفي إعطـاء االسـم وحـده    
حنة مـن  سوف يبني ملوظفي الرقابة، بصورة قطعية، ما حتتوي عليه املستحضرات املوجـودة يف الشـ  

  .فعالة؛ وإذا تعذر ذلك فيلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات الفعالةمكونات 
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    املرفق السادس
      *)PS/Form EDاستمارة منوذجية إلعالن التصدير (    

      **إعالن تصدير
  يف اجلدول الثالث  املدرجةات العقلية ؤثرخاص بتصدير امل

  و/أو املستحضرات  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرالتفاقية امل
  ات العقليةؤثراحملتوية على تلك امل

  :صدرامل  -١
  االسم: ___________________________________________
      العنوان:  __________________________________________

  املستورد:  -٢
  االسم:  __________________________________________

      _____________________________العنوان: _____________
  ].ُيسمح بتصدير الشحنات إىل صندوق بريدي الملحوظة: [
    
  مدرجة يف اجلدول الثالث: )مواد(يف حالة تصدير مادة   -٣***
االسم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تسميتها الواردة يف ذلك اجلدول،   (أ)

  يف حال عدم وجود ذلك االسم:
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

                                                                 
  متأل يف أربع نسخ.  *  
  من اتفاقية املؤثرات العقلية  ١٢(أ) من املادة  ٢للفقرة  وفقاًأقرته جلنة املخدرات التابعة لألمم املتحدة   **  

  .١٩٧١لسنة 
 يرجى حذف ما هو غري مناسب.  ***  
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  الكمية املأذون بتصديرها من تلك املادة (املواد):  (ب)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

مدرجـة   )مـواد (علـى مـادة    )مستحضـرات حتتـوي  ( حيتـوي ر مستحضر يف حالة تصدي  -٤***
    يف اجلدول الثالث:

ــدويل غــري التجــاري     (أ) ــ (األمســاءاالســم ال ــادة  ة) غــري التجاريــ  ةالدولي ــواد(لتلــك امل  )امل
ــه   ــودة فيـ ــا(املوجـ ــادة  )فيهـ ــك املـ ــمية تلـ ــواد(، أو تسـ ــدول   )املـ ــرد يف اجلـ ــبما تـ حسـ

  :االسميف حال عدم وجود ذلك ، [اجلدولني]
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

املستحضرات) املأذون بتصديرها من تلك وحمتويات ذلك املستحضر ( )أمساء(اسم   (ب)
  :فعالةاملكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

  املستحضرات):تلك الكمية املأذون بتصديرها من ذلك املستحضر (  (ج)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

يف املقــدار  الكميــة اإلمجاليــة املــأذون بتصــديرها لكــل مــادة مــن تلــك املــواد، واحملتــواة    (د)
  املستحضرات):تلك اإلمجايل لذلك املستحضر (

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

ــر (        ) ه( ــك املستحضـ ــدير ذلـ ــؤذن بتصـ ــذي ُيـ ــيدالنية الـ ــكال) الصـ ــكل (األشـ ــك الشـ تلـ
  خل):إسحوق، (مثل أمبولة، قرص، م(فيها) املستحضرات) فيه 

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    
  تاريخ اإلرسال:  -٥
    ___________________________________________  
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املعلومات الواردة أعاله، املقدمة نيابـة عـن   أنَّ مبقتضى هذا اإلعالن، يعلن املوقع أدناه 
      ، هي معلومات كاملة وصحيحة يف حدود علمه.صدرامل
  ______________      _________________  
  تاريخ)ال(               (املكان)    

  
          _________________________  
  )املصدرتوقيع (              

    
  مالحظات:    

مــن هــذا اإلعــالن إىل الســلطات     نســختنيفــورا ين أن يقــدموا صــدريــتعني علــى امل   -١
بالشحنة اليت يصدروهنا، ولكن علـى   ثالثةنسخة يف بلدهم أو إقليمهم، ويتعني إرفاق  ختصةامل

حنــو ال جيتــذب انتبــاه األشــخاص الــذين ميكــن أن يســربوا الشــحنة ألغــراض غــري مشــروعة إىل 
 يف سجالته. صدرفُيحتفظ هبا امل النسخة الرابعةأمَّا معرفة طبيعتها؛ 

لى حنو ييسر مهمة مـوظفي الرقابـة يف التحقـق مـن هويـة      يتعني تقدمي املعلومات املطلوبة ع  - ٢
ــدميها بشــأن        ــزم تق ــيت يل ــق باملعلومــات ال ــواد واملستحضــرات املوجــودة يف الشــحنة. وفيمــا يتعل امل

هـذا االسـم   أنَّ إذا كـان يتوقـع بقـدر مـن التـيقن      إالَّ املستحضرات، ال يكفي إعطـاء االسـم وحـده    
ة، ما حتتوي عليه املستحضرات املوجـودة يف الشـحنة مـن    سوف يبني ملوظفي الرقابة، بصورة قطعي

 .فعالة؛ وإذا تعذر ذلك فيلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات الفعالةمكونات 

جـرى تصـدير الشـحنة مـن إقليمهـا أن ترسـل إىل السـلطات         الذييتعني على الطرف   -٣
ين يف صـدر الن الـذي تتلقـاه مـن امل   يف البلد أو اإلقليم املستورد نسخة واحدة من اإلع ختصةامل

مــن تــاريخ إرســال الشــحنة،  يومــاًيتجــاوز ذلــك الوقــت تســعني  أقــرب وقــت ممكــن، علــى أالَّ
  وذلك بالربيد املسجل مع طلب إقرار باستالم اإلعالن.
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    املرفق السابع
      اتخدرقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة امل    
ات ؤثر: منع تسرب امل١٩٩١/٤٤جتماعي قرار اجمللس االقتصادي واال    

  ات العقلية ؤثريف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية امل املدرجةالعقلية 
      من التجارة الدولية إىل القنوات غري املشروعة ١٩٧١لسنة 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إنَّ  
قليــة يف كــثري مــن  ات العؤثرانتشــار وتزايــد إســاءة اســتعمال املــ  إذ يالحــظ مــع القلــق   

غـري مشـروع يتضـمن يف كـثري مـن األحيـان تسـريب تلـك          اجتارالبلدان، وما يتصل بذلك من 
  املواد من القنوات املشروعة،

ــه   ــة    املدرجــةضــخامة كميــات املــواد   وإذ هتول يف اجلــدولني الثالــث والرابــع مــن اتفاقي
 اجلـدولني الثالـث والرابـع    الـيت جـرى تسـريبها مـن التجـارة يف      ) أ(١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرامل

  إىل القنوات غري املشروعة،
آليــات املراقبــة احلاليــة للتجــارة الدوليــة واملبينــة يف االتفاقيــة حتتــاج إىل  أنَّ بــ وإذ يســلم  

يف اجلـدولني الثالـث والرابـع إىل القنـوات      املدرجـة مزيد من التعزيز إذا أريد منع تسرب املـواد  
  غري املشروعة،

للمخطط الشامل املتعدد التخصصات لألنشـطة املقبلـة يف    ١٠و ٨دفني باهل وإذ يذكر    
  ) ب(ات،خدرميدان مكافحة إساءة استعمال امل

باإلعالن السياسـي وبرنـامج العمـل العـاملي اللـذين اعتمـدهتما اجلمعيـة         علماًوإذ حييط     
امج العمــل مـع اإلشــارة بصــفة خاصـة إىل برنــ   ) ج(العامـة يف دورهتــا االسـتثنائية الســابعة عشــرة،  

  ات العقلية،ؤثرات واملخدرالعاملي بشأن مراقبة عرض امل
ــ ١٩٨٥/١٥الــــوارد يف قراريــــه  وإذ يكــــرر طلبــــه    ١٩٨٥أيار/مــــايو  ٢٨ يف ؤرَّخاملــ

إىل مجيع احلكومات بـأن تقـوم طواعيـة،     وجَّهوامل ١٩٨٧أيار/مايو  ٢٦ يف ؤرَّخامل ١٩٨٧/٣٠و
                                                                 

  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   ) أ(  
 ١٩٨٧حزيران/يونيه  ٢٦‐ ١٧تقرير املؤمتر الدويل املعين بتعاطي املخدرات واالجتار غري املشروع هبا، فيينا، انظر   ) ب(  

  )، الفصل األول، القسم ألف.A.87.I.18(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
  .١٧/٢مرفق قرار اجلمعية العامة دا     ) ج(  
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مــن  ١رياد والتصــدير املنصــوص عليــه يف الفقــرة  وإىل احلــد املمكــن، بتوســيع نظــام أذون االســت 
  يف اجلدولني الثالث والرابع، املدرجةمن االتفاقية حبيث يشمل التجارة الدولية باملواد  ١٢ املادة

ــ ١٩٨١/٧بقــراره وإذ يــذكر    ــع  ١٩٨١أيار/مــايو  ٦ يف ؤرَّخامل ــه مجي ، الــذي دعــا في
حتياجاهتـا الطبيـة والعلميـة مـن املـواد      احلكومات إىل أن تعمد، مـن حـني إىل آخـر، إىل تقيـيم ا    

  يف اجلدول الثاين من االتفاقية، املدرجة
نظام تقييم االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املـواد  أنَّ  وإذ يالحظ مع االرتياح  
يف منـع تسـرب هـذه املـواد مـن       فعـاالً  يف اجلدول الثاين من االتفاقية قد أسهم إسـهاماً  املدرجة

  دولية املشروعة إىل القنوات غري املشروعة،التجارة ال
ــد نظــر      ــة امل   وق ــة ملراقب ــة الدولي ــر اهليئ ــام  خــدريف تقري ، وخصوصــا ١٩٩٠ات عــن ع

يف  املدرجـة املعنية بالتشغيل النـاجح لنظـام التقـديرات املبسـط فيمـا يتعلـق بـاملواد         ( د)٣٨ الفقرة
  اجلدول الثاين من االتفاقية،

توســيع نظــام التقــديرات الطوعيــة لالحتياجــات    مجيــع احلكومــات إىل يــدعو  -١  
يف  املدرجـة املـواد   أيضـاً يف اجلـدول الثـاين ليشـمل     املدرجـة الطبية والعلميـة السـنوية مـن املـواد     
  ؛١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثراجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية امل

توافـق واردات   إىل البلدان املستوردة أن متارس اليقظة الدائمة مبـا يكفـل   يطلب  - ٢  
ات العقليــة مــع االحتياجــات الالزمــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة، وأن تتعــاون مــع البلــدان ؤثراملــ
  ات ملنع تسرب تلك املواد إىل القنوات غري املشروعة؛خدرة ومع اهليئة الدولية ملراقبة املصدرامل

ات مـن  خدراملمجيع احلكومات إىل أن تقوم بإبالغ اهليئة الدولية ملراقبة  يدعو  -٣  
يف اجلـدولني   املدرجـة حني إىل آخر بتقديراهتا لالحتياجات الطبية والعلميـة السـنوية مـن املـواد     

  الثالث والرابع من االتفاقية لنشرها هبدف توفري اإلرشاد بشأن الصنع والتصدير؛
مجيــع احلكومــات إىل اســتحداث آليــات تكفــل توافــق صــادرات   كمــا يــدعو  -٤  

ع تقديرات البلدان املسـتوردة، وأن تتشـاور، عنـد االقتضـاء، مـع حكومـات       ات العقلية مؤثرامل
  ات؛خدرهذه البلدان أو مع اهليئة الدولية ملراقبة امل

                                                                 
  .A.90.XI.3األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات     ) د(  
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ــب  -٥   ــات وأن        يطل ــع احلكوم ــى مجي ــرار عل ــذا الق ــم ه ــام أن يعم إىل األمــني الع
  يدعوها إىل لفت انتباه السلطات الوطنية املعنية إليه ضمانا لتنفيذ أحكامه.
  ١٥جللسة العامة ا

      ١٩٩١حزيران/يونيه  ٢١
: تدابري ملنع تسرب املواد ١٩٩٣/٣٨قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     

 ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثراتفاقية امل يف اجلدولني الثالث والرابع من املدرجة
      املشروعة  من التجارة الدولية إىل القنوات غري

  اعي،اجمللس االقتصادي واالجتم إنَّ  
يف اجلـدولني الثالـث    املدرجـة استمرار تسرب كميـات كـبرية مـن املـواد      جزعهإذ يثري     

املشـروعني إىل قنـوات    جتـار مـن الصـنع واال   (أ)١٩٧١ات العقلية لسـنة  ؤثروالرابع من اتفاقية امل
  غري مشروعة،

ــذكر     ــدفني  وإذ يـ ــات    ١٠و ٨باهلـ ــدد التخصصـ ــامل املتعـ ــوخيني يف املخطـــط الشـ املتـ
  (ب)العقاقري، ة يف ميدان مكافحة إساءة استعمالطة املقبللألنش

اختاذ إجراءات ملنع تسرب تلك املواد يتطلب استجابة عاملية مـن الـدول   أنَّ  وإذ يدرك  
  ة واملستوردة ودول العبور،صدرامل

بــاإلعالن السياســي وبرنــامج العمــل العــاملي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة    علمــاًوإذ حيــيط   
وبصـفة خاصـة الفقـرات املتعلقـة مبراقبـة عـرض        (ج)ا االستثنائية السابعة عشـرة، العامة يف دورهت

  ات العقلية،ؤثرات واملخدرامل
   ١٩٨٥أيار/مــــايو  ٢٨ يف ؤرَّخاملــــ ١٩٨٥/١٥الــــوارد يف قراريــــه   وإذ يكــــرر طلبــــه   

إىل مجيــع احلكومــات بــأن تقــوم طواعيــة   وجَّــهوامل ١٩٨٧أيار/مــايو  ٢٦ يف ؤرَّخاملــ ١٩٨٧/٣٠و
مـــن  ١در االســـتطاعة، بتوســيع نظـــام أذون االســـترياد والتصــدير املنصـــوص عليــه يف الفقـــرة    وقــ 
  يف اجلدولني الثالث والرابع، املدرجةالدويل باملواد  جتارمن االتفاقية، حبيث يشمل اال ١٢  املادة

، ١٩٩١حزيران/يونيــه  ٢١ ؤرَّخاملــ ١٩٩١/٤٤الــواردة يف قــراره  وإذ يكــرر دعوتــه  
مجيع احلكومات بأن تقوم بتوسـيع نظـام التقـديرات الطوعيـة لالحتياجـات الطبيـة        ة إىلوجَّهامل

يف اجلـدولني   املدرجـة املـواد   أيضـاً يف اجلدول الثاين ليشـمل   املدرجةوالعلمية السنوية من املواد 
  الثالث والرابع من االتفاقية،
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ات ؤثرويل يف املــالــد جتــارتوصــيات املــؤمتر املعــين مبراقبــة اال  وإذ يالحــظ مــع االرتيــاح  
ــذي عُ  ــة، ال ــالعقلي ــن    ِق ــرة م ــبورغ، فرنســا، يف الفت ــارس  ٥إىل  ٣د يف ستراس ، ١٩٩٣آذار/م

  ات وفريق بومبيدو التابع جمللس أوروبا،خدروالذي اشترك يف تنظيمه اهليئة الدولية ملراقبة امل
خاصـة   وبصـفة  ه) ه(،١٩٩٢ات عـن عـام   خدريف تقرير اهليئة الدولية ملراقبة امل وقد نظر    

ــرة  ــام املبســـط     ٥٩الفقـ ــدير والنظـ ــترياد والتصـ ــام أذون االسـ ــغيل نظـ ــاح يف تشـ ــأن النجـ ، بشـ
  يف اجلدول الثاين من االتفاقية، املدرجةللتقديرات فيما يتعلق باملواد 

أكثر من تسعني مـن احلكومـات قـد أبلغـت بالفعـل اهليئـة       أنَّ  وإذ يالحظ مع االرتياح  
يف  املدرجـة يراهتا لالحتياجات الطبية والعلمية السـنوية مـن املـواد    ات بتقدخدرالدولية ملراقبة امل

ــة، و   ــع مــن االتفاقي ــوفري    أنَّ اجلــدولني الثالــث والراب ــة ت ــة قــد نشــرت تلــك التقــديرات بغي اهليئ
  توجيهات تتعلق بالصنع والتصدير،

ات العقليـــة ؤثرمجيـــع احلكومـــات الـــيت مل تنضـــم بعـــد إىل اتفاقيـــة املـــ  يـــدعو  -١  
  إىل أن تفعل ذلك؛ ١٩٧١  لسنة

ات خـدر مجيع احلكومات اليت مل تبلغ بعـد اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل     أيضاًيدعو   -٢  
يف اجلـدولني الثالـث والرابـع     املدرجـة بتقديراهتا لالحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املـواد  

 من االتفاقية إىل أن تفعل ذلك؛

مـن   ١٣االسـتفادة مـن أحكـام املـادة      الدول املستوردة إىل أن تكثر من يدعو  -٣  
ات العقلية اليت ال تلزم لالسـتعمال املشـروع ولكـن يكثـر تسـريبها      ؤثراالتفاقية حلظر استرياد امل

 إىل القنوات غري املشروعة؛

إىل مجيع احلكومـات الـيت مل تبـدأ بعـد باسـتخدام نظـام أذون التصـدير         يطلب  -٤  
يف اجلــدولني الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة،   رجــةاملدمــن أجــل مراقبــة صــادرات مجيــع املــواد   

 تنظر على وجه االستعجال يف إنشاء مثل هذا النظام؛  أن

إىل مجيــع احلكومــات الــيت ال تكــون مراقبــة صــادرات املــواد        أيضــاًيطلــب   -٥  
يف اجلدولني الثالث والرابع مـن االتفاقيـة مـع اسـتعمال نظـام أذون التصـدير ممكنـة هلـا          املدرجة
إىل أن تستخدم يف غضون ذلك آليات أخـرى مثـل نظـام اإلقـرارات السـابقة للتصـدير،       فورا، 

ات العقليـة مـع التقـديرات الـيت وضـعتها الـدول املسـتوردة        ؤثرلضمان متشي الصادرات مـن املـ  
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واحترام مقتضيات املراقبـة يف الـدول املسـتوردة مثـل حمظـورات االسـترياد املنصـوص عليهـا يف         
 قية ومقتضيات اإلذن باالسترياد؛من االتفا ١٣املادة 

مجيــع احلكومــات إىل أن متــارس اليقظــة الدائمــة مبــا يكفــل عــدم اســتعمال     يــدعو  - ٦  
 ات العقلية إىل قنوات غري مشروعة؛ؤثرعمليات الوسطاء والعاملني يف التجارة العابرة لتسريب امل

يف  إىل حكومـات الـدول الـيت توجـد لـديها إدارات وطنيـة ذات خـربة        يطلب  -٧  
ات، تـوفري الـدعم،   مخـدر مراقبة العقاقري، وإىل برنامج األمم املتحدة املعين باملكافحة الدولية لل

ملراقبـة   فعالـة م التدريب واملعلومات، للدول اليت حتتـاج إىل مسـاعدة يف إنشـاء آليـات     ظُبُن مثالً
 ات العقلية؛ؤثرالدويل يف امل جتاراال

ذا القرار إىل مجيـع احلكومـات وأن يـدعوها    إىل األمني العام أن حييل ه يطلب  -٨  
 إليه ضمانا لتنفيذ أحكامه. ختصةإىل توجيه اهتمام سلطاهتا امل

  ٤٣اجللسة العامة 
      ١٩٩٣يوليه /متوز ٢٧

: تدابري ملكافحة تسريب ١٩٩٦/٣٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
  لع هبا الوسطاء على العمليات اليت يضط فعالةات العقلية وفرض رقابة ؤثرامل

      ات العقليةؤثريف التجارة الدولية بامل
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إنَّ  
تنفيذا كامال مـن أجـل    (أ)١٩٧١بضرورة تنفيذ اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  إذ يذكر  

  مكافحة تسريب املؤثرات العقلية وإساءة استعماهلا مكافحة فعالة،
الـــيت واجهتـــها بعـــض البلـــدان يف تطبيـــق تـــدابري املراقبـــة الصـــعوبات أنَّ  وإذ يالحـــظ  

تعد من العوامل األساسية يف مشكلة تسريب املـؤثرات   ١٩٧١املنصوص عليها يف اتفاقية سنة 
  العقلية اليت يتورط فيها الوسطاء،

ــ ١٩٩١/٤٤بقراريــــه  وإذ يــــذكر    ١٩٩٣/٣٨و ١٩٩١حزيران/يونيــــه  ٢١ ؤرَّخاملــ
ــ ــه  ٢٧ ؤرَّخامل ــة        ١٩٩٣متوز/يولي ــى التجــارة الدولي ــة عل ــات الرقاب ــز عملي ــدابري تعزي بشــأن ت

  باملؤثرات العقلية،
الوســـطاء يتورطـــون يف حـــاالت كـــربى لتســـريب وحماولـــة تســـريب أنَّ  وإذ يالحـــظ  

  املؤثرات العقلية،
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بعض البلدان اليت تلتزم مبقتضيات اتفاقيـة  نَّ احلالة تزداد تفاقما ألأنَّ  أيضاًوإذ يالحظ   
وقراراتـه تســمح بتصـدير املـؤثرات العقليــة إىل بلـدان ال تطبـق فيهــا بعـد ضــوابط        ١٩٧١سـنة  

  رقابة فعالة على عمليات االسترياد أو التصدير،
 املدرجـة املتعلق باختاذ تـدابري ملنـع تسـريب املـواد      ١٩٩٣/٣٨بأنه يف قراره  وإذ يذكر  

ار الـدويل إىل قنـوات غـري    من قنـوات االجتـ   ١٩٧١يف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقية سنة 
مشروعة، دعا احلكومات، يف مجلة أمور، إىل ممارسة اليقظة الدائمـة مبـا يكفـل عـدم اسـتعمال      
عمليـــات الوســـطاء والعـــاملني يف التجـــارة العـــابرة يف تســـريب املـــؤثرات العقليـــة إىل قنـــوات  

  مشروعة،  غري
الضــطالع هبــا اهليئــة األنشــطة ذات الصــلة الــيت تشــترك يف ا مــع االرتيــاح وإذ يالحــظ  

سيما استنتاجات وتوصـيات   الدولية ملراقبة املخدرات وفريق بومبيدو التابع جمللس أوروبا، وال
مشــاورة اخلــرباء املشــتركة بــني اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات وفريــق بومبيــدو بشــأن مراقبــة  

الـيت عقـدت يف فيينـا     الوسطاء ومتعهدي العبور الذين يتاجرون بـاملؤثرات العقليـة والسـالئف،   
، وكذلك اسـتنتاجات وتوصـيات املـؤمتر املشـترك بـني      ١٩٩٥أيار/مايو  ٥إىل  ٣يف الفترة من 

ــد يف          ــذي عق ــا، ال ــة يف أوروب ــاملؤثرات العقلي ــة ب ــة التجــارة الدولي ــق بشــأن مراقب ــة والفري اهليئ
  ،١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠إىل  ١٨ستراسبورغ، فرنسا، يف الفترة من 

بالدور املتزايد األمهية الـذي تضـطلع بـه اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات يف         يسلموإذ   
  تيسري اكتشاف عمليات التسريب املشبوهة للمؤثرات العقلية واعتراضها،

احلكومات اليت مل تنشئ بالفعل هيئـات خمتصـة ملراقبـة املـؤثرات العقليـة       يدعو  -١  
تبلـغ األمـني العـام هبويـة تلـك اهليئـات مبـا يف ذلـك          إىل أن تقوم بذلك على سبيل األولوية وأن

  تفاصيل عناوينها؛
احلكومــــات إىل أن تتخــــذ، مبســــاعدة اهليئــــة الدوليــــة ملراقبــــة  أيضــــاً يــــدعو  -٢  

املخدرات، تدابري مناسبة ملنع نقـل شـحنات مـن املـؤثرات العقليـة تتجـاوز االحتياجـات احملليـة         
لـدان مل تقـم بعـد بفـرض ضـوابط رقابـة فعالـة علـى         السنوية الالزمـة لألغـراض املشـروعة إىل ب   

  التجارة الدولية بتلك املواد؛
إىل اهليئــة الدوليــة ملراقبــة املخــدرات أن تضــع تقــديرات لالحتياجــات   يطلــب  -٣  

  احمللية السنوية من املؤثرات العقلية فيما خيص البلدان اليت مل تقدم بعد تلك التقديرات؛
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درة إىل التزام أقصى قـدر ممكـن مـن اليقظـة إزاء     حكومات البلدان املصيدعو   -٤  
سـيما مـن    طلبات استرياد املؤثرات العقلية اليت ترد من بلدان تعترب نظمها الرقابيـة قاصـرة، وال  

أجل احليلولة دون القيام بعمليات إعادة تصدير غري خاضعة للمراقبة، وضمان جتنـب التصـدير   
 حالــة عــدم فــرض ضــوابط رقابــة علــى عمليــات   إىل املــوانئ احلــرة ومنــاطق التجــارة احلــرة يف 

  التصدير؛  إعادة
إىل مجيع احلكومات الـيت مل تفـرض بعـد الرقابـة علـى التجـارة الدوليـة         يطلب  -٥  

ــة   ــؤثرات العقلي ــع امل ــة      املدرجــةجبمي ــؤثرات العقلي ــة امل ــع مــن اتفاقي يف اجلــدولني الثالــث والراب
ــترياد و  ١٩٧١ لســـنة ــام أذون االسـ ــه  عـــن طريـــق تطبيـــق نظـ ــر، علـــى وجـ التصـــدير، أن تنظـ

  االستعجال، يف إنشاء مثل هذا النظام؛
ميكنها على الفور مراقبـة الصـادرات    إىل مجيع احلكومات اليت ال أيضاًيطلب   -٦  

عـن طريـق تطبيـق نظـام      ١٩٧١يف اجلدولني الثالث والرابع من اتفاقيـة سـنة    املدرجةمن املواد 
  ت أخرى مثل نظام اإلقرارات السابقة للتصدير؛آليا مؤقَّتاًأذون التصدير أن تستخدم 

إىل مجيع احلكومـات أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري ملراقبـة الوسـطاء، مبـا يف         يطلب  -٧  
ذلك التسجيل املعين بالترخيص ومقتضيات مسك الكشوف، فضال عـن إصـدار لـوائح رقابيـة     

  ليهم؛خبصوص الوسطاء الذين ييسرون عمليات التسريب وفرض عقوبات جنائية ع
إىل اهليئــــة الدوليــــة ملراقبــــة املخــــدرات أن تــــدرس، بالتشــــاور مــــع  يطلــــب  -٨  

ة، كـي تتبعهـا احلكومـات، بشـأن     حمـدَّد احلكومات، اإلمكانية العملية لصوغ مبـادئ توجيهيـة   
ــتناد إىل       ــة، باالسـ ــاملؤثرات العقليـ ــة بـ ــارة الدوليـ ــتركون يف التجـ ــذين يشـ ــطاء الـ ــة الوسـ مراقبـ

رات اخلرباء املشتركة بـني اهليئـة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات وفريـق       استنتاجات وتوصيات مشاو
ــن      ــرة م ــا يف الفت ــودة يف فيين ــدو، املعق ــايو  ٥-٣بومبي ــطاء   ١٩٩٥أيار/م ــة الوس ، بشــأن مراقب

  ومتعهدي العبور الذين يتاجرون باملؤثرات العقلية والسالئف؛
مشــروعية  حكومــات البلــدان املصــدرة، لــدى ســعيها إىل التحقــق مــن  يــدعو  -٩  

عمليــات التصــدير املشــبوهة، إىل إقامــة اتصــاالت ثنائيــة مــع حكومــات البلــدان املســتوردة أو    
  تعزيزها وإىل التماس املساعدة من اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عند االقتضاء؛

مجيـع احلكومـات واهليئـات الدوليـة املختصـة إىل كفالـة التـدفق السـريع          يدعو  -١٠  
   ذلك استخدام الوسائل اإللكترونية لتبادل البيانات؛للبالغات، مبا يف
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مـة، مـن أجـل تنفيـذ هـذا      إىل األمني العام أن يقتـرح علـى اجلمعيـة العا    يطلب  -١١  
رصـد مـوارد   مـن أجـل   تعديالت قد يلزم إدخاهلا على برنامج عمـل األمانـة العامـة     القرار، أيَّ

ات يف امليزانيـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة     خـدر مكافية لربنامج األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة لل   
  ؛١٩٩٧-١٩٩٦لفترة السنتني 

إىل األمني العام أن حييل هـذا القـرار إىل مجيـع احلكومـات للنظـر       أيضاً يطلب  -١٢  
  فيه وتنفيذه.

  ٤٨اجللسة العامة 
        ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢٤

اضعة للمراقبة الدولية : تعزيز توافر العقاقري املشروعة اخل٥٣/٤ات خدرقرار جلنة امل    
بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت نفسه على منع 

      تسريبها وتعاطيها
  ات،خدرجلنة امل إنَّ  
تعزيز توافر العقاقري املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميـات كافيـة   إذ تؤكد أمهية   

  نفسه على منع تسريبها وتعاطيها،لألغراض الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت 
بصـيغتها املعدلـة بربوتوكـول     ١٩٦١ات لسنة مخدرإىل االتفاقية الوحيدة لل وإذ تشري  

ة خـدر اليت سلمت فيها األطراف باستمرار ضرورة االستعمال الطيب للعقاقري امل ) و(١٩٧٢سنة 
ــواف      ــة لضــمان ت ــدابري الكافي ــاة، وبوجــوب اختــاذ الت ــاقري امللتخفيــف اآلالم واملعان ة خــدرر العق

  األغراض،  هلذه
غـىن   اليت ُيسلم فيهـا بأنـه ال   (أ)١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرإىل اتفاقية امل أيضاًوإذ تشري   

احلصول علـى هـذه املـواد لتلـك     أنَّ ات العقلية لألغراض الطبية والعلمية، وبؤثرعن استعمال امل
  يقيد دون ضرورة، األغراض ال ينبغي أنْ

   ؤرَّخ، املـــ٢٠٠٥/٢٥إىل قـــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  كوإذ تشــري كـــذل   
  ، بشأن عالج اآلالم باستعمال املسكنات شبه األفيونية،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٢

                                                                 
  .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   ) و(  
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الذي دعت فيـه إىل تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة        ٤٨/٥إىل قرارها وإذ تشري     
  تسريب املواد بواسطة اإلنترنت وتعاطيها،

ات تسعى إىل حتقيق تـوازن بـني ضـمان    خدراالتفاقيات الدولية ملراقبة امل أنَّ وإذ تؤكد    
ات العقليـة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة        ؤثرة واملـ خدرتوافر العقاقري امل

  وبني منع تسريبها وتعاطيها،
أن تقوم، بالتعـاون  ات بخدرالدور املهم املنوط باهليئة الدولية ملراقبة امل وإذ تعيد تأكيد    

غـري   جتـار ة لألغراض الطبية والعلمية وإىل منـع اال خدرمع احلكومات، بضمان توافر العقاقري امل
مـن اتفاقيـة    ٩مـن املـادة    ٤املشروع هبا وتعاطيها غـري املشـروع، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة       

  ،١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة  ١٩٦١سنة 
اإلمـدادات الكافيـة مـن املـواد اخلـام األفيونيـة املشـروعة لتلبيـة          افررغم تـو وإذ يقلقها،     

للهيئـة   ) ح(٢٠٠٩وعـام   ) ز(٢٠٠٨االحتياجات العاملية، كما أُبـرز يف التقريـرين السـنويني لعـام     
إمكانية احلصول على األدوية املصـنوعة مـن املـواد شـبه األفيونيـة      أنَّ ات، خدرالدولية ملراقبة امل
  عدومة يف العديد من البلدان واملناطق،معدومة أو شبه م

ات يف تقريرها السـنوي  خدرالقلق الذي أعربت عنه اهليئة الدولية ملراقبة امل وإذ تالحظ    
بال ة لتكفل للسكان يف بلداهنا سُـ حمدَّدبشأن ضرورة اختاذ بعض احلكومات تدابري  ٢٠٠٩لعام 

فيونيـة، مبـا يتماشـى مـع االتفاقيـات      كافية للحصـول علـى األدويـة املصـنوعة مـن املـواد شـبه األ       
  ات،خدرالدولية ملراقبة امل

تقدمي احلكومات للتقديرات والبيانات اإلحصـائية أمـر بـالغ األمهيـة     أنَّ على  وإذ تشدد    
ات من أجل تنفيذ أحكـام املعاهـدات بشـأن    خدرلإلجراءات اليت تتخذها اهليئة الدولية ملراقبة امل

  اضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية،توافر العقاقري املشروعة اخل
زيادة يف العرض املشروع للمواد اخلاضعة للمراقبة الدوليـة قـد تزيـد     أيَّأنَّ  وإذ تدرك    

ــا، و    ــواد وتعاطيه ــة امل أنَّ مــن احتمــال تســريب هــذه امل ــة ملراقب ــة الدولي ات شــجعت خــدراهليئ
، علـى أن تتحلـى مبزيـد مـن اليقظـة      ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عـامي  احلكومات، يف تقريريها السنويني ل

بشــأن االجتــار بالعقــاقري احملتويــة علــى مــواد خاضــعة للمراقبــة الدوليــة الــيت تصــرف بالوصــفات 
الطبية وبشأن تعاطي هذه العقاقري، وعلى أن تنظر يف سن قوانني معززة ملكافحـة االجتـار هبـذه    

  صرف بالوصفات الطبية،العقاقري اليت ُت
                                                                 

  ).A.09.XI.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠٠٨تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام   ) ز(  
  ).A.10.XI.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠٠٩قرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام ت  ) ح(  
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باالحتياجــات الطبيــة والعلميــة علــى نطــاق العــامل مــن املــواد اخلاضــعة  علمــاًذ حتــيط وإ    
  للمراقبة الدولية، اليت تتعني تلبيتها ضمن إطار تنظيمي وقانوين مينع تسريبها وتعاطيها،

ات للحكومـات  خـدر االستقصاء الذي أجرته اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل   أنَّ ب أيضاً علماًوإذ حتيط   
ات العامـــل األول يف نقـــص خـــدربـــني وجـــود قلــق مـــن أن يصـــبح إدمــان امل   ٢٠٠٧يف عــام  

استعمال العقاقري األساسية، تليه عوامل عدم كفايـة تـدريب املهنـيني العـاملني يف جمـال الرعايـة       
ة خـدر الصحية ووجـود قـوانني تقييديـة ال تأخـذ يف احلسـبان ضـرورة ضـمان تـوافر العقـاقري امل         

  ) ط(لألغراض الطبية،
الدول األعضاء دعت، يف اإلعالن السياسي وخطة العمـل  أنَّ ب كذلك علماًذ حتيط وإ    

ات خــدر بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة امل        
ات ومنظمـة  خـدر إىل مواصلة التعاون بني الـدول األعضـاء واهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      ) ي(العاملية،

ات العقليـة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة،     ؤثرة واملـ خـدر انا لتـوافر العقـاقري امل  الصحة العامليـة، ضـم  
فيها املواد األفيونية، بكميات كافية لألغراض الطبية والعلميـة، مـع العمـل يف الوقـت نفسـه       مبا

  ات،خدرباالتفاقيات الدولية ملراقبة امل عمالًعلى منع تسريبها إىل قنوات غري مشروعة، 
هود اليت تبذهلا منظمة الصحة العاملية، بالتشـاور مـع اهليئـة الدوليـة ملراقبـة      اجل وإذ تقدر    
ات، لتنفيذ أنشـطة، يف إطـار برنـامج احلصـول علـى العالجـات اخلاضـعة للمراقبـة، مـن          خدرامل

 أجل تذليل العقبات اليت حتول دون توافر املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية،

ات ومنظمـة الصـحة   خـدر اجلهود اليت تبذهلا اهليئة الدولية ملراقبـة امل  تقديروإذ تالحظ مع ال    
  العاملية لوضع مبادئ توجيهية بشأن تقدير االحتياجات من املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية،

اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع   مــع التقــدير أيضــاًوإذ تالحــظ     
ار يف إبراز أمهية توافر املواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة      املدين من أجل االستمر

  ات،خدرلألغراض الطبية والعلمية على النحو املنصوص عليه يف االتفاقيات الدولية ملراقبة امل
أن ُتــدرج يف جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة واخلمســني بنــدا عــن تــوافر  تقــرر  -١    

 وفقـــاًات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة ؤثرة واملـــرخـــدكميـــات كافيـــة مـــن العقـــاقري امل
ات، وذلك مـن أجـل دراسـة العقبـات الـيت حتـول دون تـوافر        خدرللمعاهدات الدولية ملراقبة امل

  ة واملواد بالقدر الكايف واجلهود الرامية إىل منع تسريبها وتعاطيها؛خدرهذه العقاقري امل

                                                                 
 لألمم املتحدة لجمعية العامةل دورة االستثنائية العشرينالتقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات عن متابعة   ) ط(  

  .١٢- ١٠ت ، الفقرا)A.09.XI.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
  ألف.- ، الباب الثاينA/64/92-E/2009/98  ) ي(  
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لوقت املطلـوب بالتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي     الدول األعضاء إىل الوفاء يف ا تدعو  -٢  
التقارير إىل اهليئة وإىل األمني العام، حسبما يكون مالئما، فيما خيص استخدام املواد اخلاضـعة  
للمراقبة الدولية لألغراض الطبيـة والعلميـة، وعـن تسـريب هـذه املـواد واالجتـار هبـا وتعاطيهـا،          

  ات؛خدراملحسبما تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة 
الدول األعضاء على أن تنظر بانتظام يف االجتاهات السائدة يف بلـداهنا   تشجع  -٣  

يف جمال استخدام املواد املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض الطبية والعلمية، وكـذلك  
ة يف االجتاهــات الســائدة يف جمــال تســريب هــذه املــواد واالجتــار هبــا وتعاطيهــا، وأن تبلــغ اهليئــ    

ات هبذه االجتاهات إلدراجها يف تقريرها السنوي، وأن تتخذ اإلجـراءات  خدرالدولية ملراقبة امل
  املناسبة، عند اللزوم؛

ات والـواردة يف  خـدر الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      ٣٩التوصية  تؤيد  -٤  
مكانيــة الــيت ناشــدت فيهــا اهليئــة احلكومــات أن تعــزز إ      (ح)،٢٠٠٩تقريرهــا الســنوي لعــام   
، وأن تعتمـد  رشـيداً  ات العقليـة واسـتخدامها اسـتخداماً   ؤثرة واملـ خـدر احلصول على العقاقري امل

تدابري ملكافحة املمارسات الطبية غـري املشـروعة، وأن تضـمن املراقبـة الكافيـة لقنـوات التوزيـع        
وافر الــيت طلبــت فيهــا مــن حكومــات البلــدان الــيت يتــأثر فيهــا تــ   ٤٠الداخليــة، وتوصــية اهليئــة 

املسكنات شبه األفيونية بعوامل من قبيل حدود املعارف واحلـواجز اإلداريـة األشـد مـن تـدابري      
أن حتـدد العوائـق الـيت     ) ك(١٩٦١ات لسـنة  مخـدر املراقبة املطلوبة مبوجـب االتفاقيـة الوحيـدة لل   

الئـم،  حتول يف بلداهنا دون احلصول على املسكنات شـبه األفيونيـة لعـالج اآلالم واسـتعماهلا امل    
للتوصـيات   وفقـاً ة لألغـراض الطبيـة،   خـدر وأن تتخذ خطوات لتحسـني تـوافر هـذه العقـاقري امل    

  ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية؛
الــدول األعضــاء علــى أن ُتــدرج يف محــالت التوعيــة العامــة، حســبما   تشــجع  -٥  

ــة وتعاطيهــا، اؤثرة واملــخــدريكــون مالئمــا، مســألة تزايــد خطــر تســريب العقــاقري امل    ت العقلي
  وخاصة يف صفوف الشباب؛

الدول األعضاء علـى أن تقـوم، حيثمـا يكـون ضـروريا، بتثقيـف        أيضاًتشجع   -٦  
العــاملني يف اهليئــات التنظيميــة واملهنــيني العــاملني يف الرعايــة الصــحية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 

زال  ة لألغـراض الطبيـة مـا   خـدر اسـتعمال العقـاقري امل  أنَّ محالت التوعية اهلادفة، لكـي يـدركوا   
ــوافر       ــدابري املالئمــة لضــمان ت ــه جيــب اختــاذ الت ــاة، وأن ــه لتخفيــف اآلالم واملعان أمــرا ال غــىن عن

                                                                 
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   ) ك(  
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ة هلذه األغراض، مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصـحة  خدرالعقاقري امل
  ات؛خدرلالتفاقيات الدولية ملراقبة امل وفقاًالعاملية و
ات والـواردة يف  خـدر الصـادرة عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      ٢٢التوصية  دتؤي  -٧  

، والــيت شــجعت فيهــا اهليئــة احلكومــات املعنيــة علــى اعتمــاد أو ٢٠٠٩تقريرهــا الســنوي لعــام 
صـرف بالوصـفات الطبيـة وأوصـت، سـعيا      توسيع برامج لرصد التوزيع الـوطين للعقـاقري الـيت تُ   

غري املالئمة يف وصف األدوية، بأن تنظر احلكومـات يف تنفيـذ   إىل احلد من مشكلة املمارسات 
بــرامج، حتــدد أهــدافها علــى النحــو املالئــم، إلعــالم املهنــيني يف جمــال الرعايــة الصــحية وعامــة    

ــيت تُ     ــاقري ال ــتعمال العق ــور مبخــاطر إســاءة اس ــى    اجلمه ــة عل ــة واحملتوي صــرف بالوصــفات الطبي
ة أن تتضـمن الـربامج اخلاصـة بـاملهنيني الطبـيني      ات عقلية؛ وأشـارت إىل ضـرور  مؤثرات وخمدر

صــرف بالوصــفات الطبيــة، مبــا يف ذلــك حصــول معلومــات عــن خمــاطر تســريب العقــاقري الــيت ُت
أفراد أُسرة املريض املقصـود وأصـدقائه عليهـا بطريقـة غـري مباشـرة، وعـن املمارسـات املالئمـة          

عة على وصـفات طبيـة مـن عـدة     لوصف األدوية وحماوالت األفراد احلصول بطريقة غري مشرو
  أطباء عن طريق أساليب احتيالية ("التسوق لدى األطباء")؛

ات إىل القيــام، مثلمــا فعلــت يف الســنوات خــدراهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل تــدعو  -٨  
، املزمع تقدميه إىل اللجنة يف دورهتـا الرابعـة   ٢٠١٠السابقة، بإدراج معلومات يف تقريرها لعام 

ــة  ؤثرة واملــخــدراســتهالك العقــاقري املواخلمســني، عــن  ــة املســتخدمة لألغــراض الطبي ات العقلي
والعلمية يف مجيـع أحنـاء العـامل، مبـا يف ذلـك حتليـل العقبـات الـيت حتـول دون توافرهـا بكميـات            

ة، عنـد وجودهـا،   حمـدَّد كافية واإلجراءات اليت يلزم اختاذها لتذليل تلك العقبـات، ومعلومـات   
  ي حترزه البلدان؛عن حالة التقدم الذ

ات واجلرميـــة أن يواصـــل خـــدرإىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين بامل تطلـــب  -٩  
ات اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة، وذلـك     خدرأنشطته الرامية إىل ضمان توافر القدر الكايف من امل

لألغــراض الطبيــة والعلميــة، بالتعــاون، حســب االقتضــاء، مــن خــالل برنــامج منظمــة الصــحة    
ــة ل ــع      العاملي ــة إىل من ــة، مــع مواصــلة أنشــطته الرامي لحصــول علــى العالجــات اخلاضــعة للمراقب

  التسريب والتعاطي؛
الـــدول األعضـــاء علـــى النظـــر يف العمـــل مـــع اهليئـــة الدوليـــة ملراقبـــة   تشـــجع  -١٠  

طـر  ات واجلرميـة علـى حتـديث السياسـات واألُ    خـدر ات ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرامل
قتضــاء، لضــمان تــوافر املــواد اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة بكميــات كافيــة التشــريعية، حســب اال

  ات؛خدرألحكام املعاهدات الدولية ملراقبة امل وفقاًوملنع تسريب هذه املواد وتعاطيها، 
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ات ومكتـب  خـدر الدول األعضاء إىل ضمان متويل اهليئة الدولية ملراقبة امل تدعو  - ١١  
ألنشطتهما الرامية  اجلرمية متويال كافيا، حسب االقتضاء، دعماًات وخدراألمم املتحدة املعين بامل

ات العقليـة بكميـات كافيـة لألغـراض الطبيـة والعلميـة،       ؤثرة واملـ خدرإىل ضمان توافر العقاقري امل
يف ذلـك وضـع وتنفيـذ مبـادئ توجيهيـة ملسـاعدة احلكومـات يف تقـدير احتياجاهتـا مـن املـواد             مبا

  والتصدي خلطر تسريب هذه املواد وتعاطيها؛اخلاضعة للمراقبة الدولية 
الــدول األعضــاء إىل النظــر يف تعزيــز الــربامج الصــحية واإلمنائيــة    أيضــاًتــدعو   -١٢  

ــاقري امل    ــوافر فيهــا العق ــيت ال تت ــدان ال ــة  ؤثرة واملــخــدرالقائمــة يف البل ــات كافي ــة بكمي ات العقلي
  لدان من خالل التدريب؛لألغراض الطبية والعلمية، مبا يف ذلك بناء قدرات تلك الب

ــدرك   -١٣   ــات عــن      أنَّ ت ــاذ إىل املعلوم ــن النف ــدا م ــوفر مزي ــت أن ت بإمكــان اإلنترن
ات العقليــة وأن تــؤدي إىل تســريب هــذه املــواد، وتبعــا لــذلك تــدعو   ؤثرة واملــخــدرالعقــاقري امل

اخلاضـعة  املبادئ التوجيهية للحكومات بشأن منع بيع املواد الدول األعضاء إىل النظر يف تنفيذ 
  ) ل(ات.خدراهليئة الدولية ملراقبة املعن  الصادرةللمراقبة الدولية غري املشروع عرب اإلنترنت 

  العاشرةاجللسة العامة 
        ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢

ات العقلية ؤثرة واملخدرتعزيز توافر العقاقري امل: ٥٤/٦ات خدرقرار جلنة امل    
راض الطبية والعلمية مع منع اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغ

      تسريبها وإساءة استعماهلا
 ات،  خدرجلنة امل إنَّ 

ــة     ٥٣/٤قرارهــا  إذ تســتذكر   ــوافر العقــاقري اخلاضــعة للمراقبــة الدولي الرامــي إىل تعزيــز ت
بكميات كافية لألغراض الطبية والعلمية مع العمـل يف الوقـت نفسـه علـى منـع تسـريبها وإسـاءة        

ــتعماهلا،  ــالًاس ــدة لل  عم ــة الوحي ــنة مخــدرباالتفاقي ــول    ١٩٦١ات لس ــة بربوتوك بصــيغتها املعدل
 (أ)،١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثرواتفاقية امل (و)١٩٧٢  سنة

تقريـر  ات واملعنـون  خـدر بالتقرير اخلاص الصـادر عـن اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل      وإذ تنوه 
بل للمراقبــة الدوليــة: ضــمان سـُـ ات عــن تــوافر العقــاقري اخلاضــعة  خــدراهليئــة الدوليــة ملراقبــة امل 

                                                                 
  .A.09.XI.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   ) ل(  
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ووثيقـة منظمـة الصـحة العامليـة      ) م(،احلصول على كميات كافية منها لألغراض الطبية والعلميـة 
ــاملواد اخلاضــعة للمراقبــة: إرشــادات    املعنونــة " ــة التــوازن يف السياســات الوطنيــة املتعلقــة ب كفال

  ) ن("،بل احلصول عليهابشأن توفر األدوية اخلاضعة للمراقبة وُس
اجلهود اليت تبذهلا املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين يف      وإذ تالحظ مع التقدير  

مواصلة تسليط الضوء على أمهية مسألة توافر املواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة      
 ات،خدرلألغراض الطبية والعلمية، حسبما تنص عليه االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ــدة املعـــين بامل تطلـــب  -١   ــم املتحـ ــدرإىل مكتـــب األمـ ــوم، خـ ــة أن يقـ ات واجلرميـ
ــة امل   ــة ملراقب ــة الدولي ــه    خــدربالتشــاور مــع اهليئ ــة، باســتعراض قوانين ات ومنظمــة الصــحة العاملي

بل احلصـول  النموذجية وحتديثها عند االقتضاء، لكي يكفل فيها التوازن املناسب بني ضمان ُس
الدولية بكميات كافية ومنع تسريبها وإساءة اسـتعماهلا، وذلـك   على العقاقري اخلاضعة للمراقبة 

 ات؛خدرمتاشيا مع أحكام االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

ات واجلرميــة أن يضــع خــدرإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل أيضــاً تطلــب  -٢ 
املكاتـب  يشرح القوانني النموذجية املنقحة بغرض دعـم أنشـطة تـدريب موظفيـه يف     يا دليال تقن

رية وإذكاء وعيهم، وضمان تيسري إطـالع الـدول األعضـاء علـى هـذه القـوانني       اإلقليمية والقُطْ
  النموذجية وفهمها هلا؛

ات واجلرميــة تنفيــذ خــدرإىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل كــذلك  تطلــب -٣  
شـجيع العمـل   ريـة مـن أجـل ت   أنشطة تدريب وتوعية لفائدة موظفيه يف املكاتب اإلقليمية والقُطْ

على توفري العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية لألغراض الطبية والعلميـة مـع منـع    
 تسريبها وإساءة استعماهلا؛

ات واجلرمية وإىل اهليئـة الدوليـة   خدرمكتب األمم املتحدة املعين بامل إىل تطلب  ‐٤ 
افر العقـاقري اخلاضـعة للمراقبـة    ات أن يواصال بذل جهودمهـا مـن أجـل ضـمان تـو     خدرملراقبة امل

الدوليــة بكميــات كافيــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة علــى نطــاق العــامل، وأن يتعاونــا، حســب    
االقتضــاء، مــن خــالل برنــامج احلصــول علــى األدويــة اخلاضــعة للمراقبــة التــابع ملنظمــة الصــحة 

 د وإساءة استعماهلا؛العاملية، مع مواصلة تنفيذ أنشطتهما الرامية إىل منع تسريب هذه املوا

                                                                 
  .A.11.XI.7املرجع نفسه، رقم املبيع   ) م(  
  .WHO/EDM/QSM/2000.4  ) ن(  



 

V.16-05305 97 
 

ات علـى مواصـلة جهودهـا، بالتعـاون مـع      خـدر اهليئة الدوليـة ملراقبـة امل   تشجع -٥  
منظمة الصحة العاملية، لوضع مبادئ توجيهية تسـاعد الـدول األعضـاء علـى تقـدير احتياجاهتـا       

 ات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية؛ؤثرة واملخدرالطبية والعلمية من العقاقري امل

الدول األعضاء، حسب االقتضـاء، علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف       تشجع  -٦ 
تقريـر اهليئـة الدوليـة ملراقبـة     ات واملعنـون  خـدر التقرير اخلاص الصادر عن اهليئة الدولية ملراقبة امل

بل احلصـول علـى كميـات    ات عن توافر العقـاقري اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة: ضـمان سُـ      خدرامل
  (م)؛اض الطبية والعلميةكافية منها لألغر

ات على أن تواصل، بدعم من الـدول  خدراهليئة الدولية ملراقبة امل أيضاً تشجع  -٧  
األعضاء، تقدمي املساعدة إىل السلطات الوطنية املختصـة هبـدف حتسـني اآلليـة الوطنيـة إلبـالغ       

ء تقيـيم طـوعي   ة، وإجراخدرالبيانات اإلحصائية، وتقدير االحتياجات املشروعة من العقاقري امل
 ات العقلية؛ؤثرلالحتياجات املشروعة من امل

ــرر  -٨  إىل الــدول األعضــاء أن تفــي يف الوقــت املطلــوب بالتزاماهتــا       دعوهتــا تك
ات وإىل األمـني العـام، حسـب االقتضـاء،     خـدر املتعلقة بتقدمي تقارير إىل اهليئة الدولية ملراقبـة امل 

ــاقري امل  ــخــدرعــن اســتعمال العق ــداهنا    ات الؤثرة وامل ــة داخــل بل ــة الدولي ــة اخلاضــعة للمراقب عقلي
لألغراض الطبية والعلمية، وعن تسريب تلك العقـاقري واملـواد واالجتـار هبـا وإسـاءة اسـتعماهلا،       

 ات؛خدرحسبما تقتضيه املعاهدات الدولية ملراقبة امل

ات خـدر الدول األعضاء على تقدمي تقارير إىل اهليئـة الدوليـة ملراقبـة امل   تشجع  -٩  
ات العقليـة يف األغـراض الطبيـة والعلميـة بالطريقـة ذاهتـا       ؤثرعن البيانـات املتعلقـة باسـتهالك املـ    
ة، وذلــك مــن أجــل متكــني اهليئــة مــن حتليــل مســتويات خــدراملتبعــة يف التقــارير عــن العقــاقري امل

 ات العقلية على حنو دقيق وتعزيز توافرها بكميات كافية؛ؤثراستهالك امل

لـــدول األعضـــاء علـــى ضـــمان إشـــراك وتنســـيق عمـــل أجهزهتـــا ا أيضـــاًتشـــجع   - ١٠  
ات خـدر ووكاالهتا املختصة املسؤولة عن الرعاية الصحية والعدل وفرض الضـوابط الرقابيـة علـى امل   

وإنفــاذ القــانون، ومــا إىل ذلــك مــن األمــور، بغيــة العمــل، مــن خــالل قوانينــها وسياســاهتا وبراجمهــا 
بل احلصــول علــى العقــاقري  ازن مناســب بــني تيســر سـُـ الوطنيــة، علــى حتديــد وحتــديث وحتقيــق تــو  

 اخلاضعة للمراقبة الدولية وتوفرها لألغراض الطبية والعلمية، ومنع تسريبها وإساءة استعماهلا؛

ــدعو   -١١  ــدول األعضــاء ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   ت ات واجلرميــة خــدرال
التقنية إىل البلـدان الناميـة، وخصوصـا    واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل تيسري تقدمي املساعدة 

ــة        ــة لألغــراض الطبي ــة الدولي ــاقري اخلاضــعة للمراقب ــوافر العق ــادة ت ــدان الســاعية إىل زي ــها البل من
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والعلمية مع منـع تسـريبها وإسـاءة اسـتعماهلا، بوسـائل منـها، حسـب االقتضـاء، دعـم التعـاون           
  فيما بني بلدان اجلنوب؛

ت املاحنــة األخــرى إىل تقــدمي مــوارد خارجــة عــن الــدول األعضــاء واجلهــا تــدعو  -١٢  
  ات واجلرمية؛خدرلقواعد ولوائح مكتب األمم املتحدة املعين بامل وفقاًامليزانية لبلوغ هذه األغراض 

ات واجلرميـة أن  خـدر إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين بامل تطلب  -١٣  
  عن تنفيذ هذا القرار. تقريراًني، يقدم إىل اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واخلمس

    
  اجللسة العامة العاشرة

      ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥
تشجيع مبادرات اإلرجاع اآلمن واملأمون واملناسب  :٥٦/٨ جلنة املخدرات قرار    

لعقاقري الوصفات الطبية للتخلص منها، وال سيما العقاقري اليت حتتوي على مواد 
      بة الدوليةخمدرة ومؤثرات عقلية خاضعة للمراق

  جلنة املخدرات، إنَّ  
اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية    إذ تســتذكر  

اللذين أعربت فيهمـا الـدول األعضـاء عـن      ) س(متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،
  ن تعاطي املخدرات،لٍ ملة والعمل بنشاط من أجل جمتمع خاتصميمها على التصدي هلذه املشك

واتفاقيــة املــؤثرات  ) ع(،١٩٦١االتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة  أيضــاًوإذ تســتذكر   
بوصفهما املعاهدتني اللتني تنظمـان األنشـطة املتعلقـة بالعقـاقري املخـدرة       ) ف(،١٩٧١العقلية لسنة 

  ليت حتتوي عليها،واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية واملستحضرات الصيدالنية ا
، الذي شـددت فيـه   ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢ ؤرَّخامل ٥٣/٤ قرارها وإذ تستذكر كذلك  

على أمهيـة تعزيـز تـوافر العقـاقري املشـروعة اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة بكميـات كافيـة لألغـراض            
 رَّخؤاملـ  ٥٤/٦الطبية والعلمية مع العمل يف الوقت نفسه على منـع تسـريبها وتعاطيهـا، وقرارهـا     

  ،٥٣/٤، الذي أشارت فيه إىل قرارها ٢٠١١آذار/مارس  ٢٥
                                                                 

  )، E/2009/28( ٨، امللحق رقم ٢٠٠٩مجلس االقتصادي واالجتماعي، الوثائق الرمسية للانظر   ) س(  
 جيم. البابالفصل األول، 

  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   ) ع(  
   .١٤٩٥٦الرقم  ،١٠١٩املرجع نفسه، اجمللد   ) ف(  
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ــا،       وإذ تؤكــد   ــل يف قيامه ــة املخــدرات واملتمث ــة ملراقب ــة الدولي ــوط باهليئ ــدور املهــم املن ال
واتفاقيــة  ١٩٦١لالتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة     وفقــاًبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء و   

يف هــاتني االتفــاقيتني  املدرجــةســتعمال العقــاقري ، بضــمان كــون ا١٩٧١املــؤثرات العقليــة لســنة 
مقصورا علـى االسـتعمال الطـيب والعلمـي، ومبنـع تسـريبها إىل قنـوات غـري مشـروعة لالجتـار هبـا            
  وتعاطيها، والدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية يف ضمان االستعمال السليم لألدوية،

والـيت   ٢٠١٢الدولية ملراقبـة املخـدرات لعـام     بالتوصية الواردة يف تقرير اهليئة وإذ تنوه  
حثت فيها اهليئةُ احلكومات على صوغ وتنفيذ استراتيجيات فعالـة للتوعيـة والوقايـة تسـتهدف     

مجيـع احلكومـات علـى     أيضـاً اجلمهور العام وأوساط مهن الرعاية الصـحية، والـيت حثـت فيهـا     
طبيـة مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى       اختاذ التدابري الالزمة ملنع تسريب عقـاقري الوصـفات ال  

  ) ص(ضمان توافرها لألغراض املشروعة،
ــة وإســاءة    أنَّ مــن  وإذ يســاورها القلــق    االســتعمال غــري الطــيب لعقــاقري الوصــفات الطبي

اســتعماهلا وتعاطيهــا، وخصوصــا تلــك الــيت حتتــوي علــى مــواد خمــدرة ومــؤثرات عقليــة خاضــعة  
لق متزايد لدى بعض الدول األعضاء بسـبب مـا هلـا مـن     للمراقبة الدولية، أموٌر أصبحت مبعث ق

  أثر على صحة الناس وسالمتهم ورفاه اجملتمع،
معـــدالت االســـتعمال غـــري الطـــيب لعقـــاقري الوصـــفات الطبيـــة وإســـاءة أنَّ وإذ تـــدرك   

بعـض عقـاقري الوصـفات الطبيـة الـيت      أنَّ استعماهلا وتعاطيها تتزايد يف بعض الـدول األعضـاء، و  
مواد خمدرة ومؤثرات عقلية خاضعة للمراقبة الدولية كثريا ما تبقى يف املنـازل بعـد   حتتوي على 

هــا، فتصــبح عرضــة للتســريب واالســتعمال غــري  إليانتــهاء صــالحيتها أو انتفــاء حاجــة املــريض  
  الطيب وإساءة االستعمال والتعاطي، وذلك يف أحيان كثرية من جانب الشباب،

ــدرك   ــا أنَّ  أيضــاً وإذ ت ــزة إنف ــد الحظــت     أجه ــدول األعضــاء ق ــانون يف بعــض ال ذ الق
  حدوث زيادة يف اجلرائم املتعلقة بعقاقري الوصفات الطبية،

تــوفري طريقــة آمنــة ومأمونــة ومناســبة لألفــراد إلرجــاع عقــاقري   أنَّ وإذ تــدرك كــذلك   
سـيما   الوصفات الطبية غـري املسـتخدمة وغـري الالزمـة واملنتهيـة الصـالحية للـتخلص منـها، وال        

قاقري اليت حتتـوي علـى مـواد خمـدرة ومـؤثرات عقليـة خاضـعة للمراقبـة الدوليـة، كجـزء مـن            الع
ــة وإســاءة اســتعماهلا        ــاقري الوصــفات الطبي ــدابري شــاملة للتصــدي لالســتعمال غــري الطــيب لعق ت
وتعاطيها، سيساعد على إذكاء الوعي بأشكال األضرار املرتبطة باالسـتعمال غـري الطـيب لتلـك     

                                                                 
  ).A.13.XI.1ت األمم املتحدة، رقم املبيع (منشورا ٢٠١٢تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لعام انظر   ) ص(  
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استعماهلا وتعاطيها، وقد حيـد مـن األضـرار املرتبطـة بتناوهلـا علـى حنـو عرضـي          العقاقري وإساءة
  وتعاطيها وتسريبها،  

التخلص بطريقـة غـري سـليمة مـن عقـاقري الوصـفات الطبيـة غـري املسـتخدمة          أنَّ  وإذ ُتدرك  
فايات وغري الالزمة واملنتهية الصالحية وسائر العقاقري، مبا يف ذلك عن طريق أنظمة التصرف يف الن

  على التربة واملياه على سبيل املثال، والصرف الصحي، قد يترك آثارا ضارة على البيئة، أْي
الــدول األعضــاء علــى العمــل مــع املعنــيني مــن الشــركاء وجمموعــات     تشــجع  -١  

ــة والصــيادلة ومصــنعي املستحضــرات       ــل املســؤولني عــن الصــحة العام أصــحاب املصــلحة، مث
ء ومجعيـات محايــة املسـتهلك وأجهــزة إنفـاذ القــانون، مـن أجــل     الصـيدالنية وموزعيهـا واألطبــا  

تعزيز وعي الناس باملخاطر املرتبطة بتخزين عقاقري الوصفات الطبيـة يف منـازهلم ألجـل طويـل،     
ســيما العقــاقري الــيت حتتــوي علــى مــواد خمــدرة ومــؤثرات عقليــة خاضــعة للمراقبــة الدوليــة،   وال

  استعماهلا وتعاطيها وتسريبها؛واحتمال استعماهلا غري الطيب وإساءة 
مبادرات اإلرجاع اآلمن واملأمون واملناسب لعقاقري الوصفات الطبيـة  أنَّ ب تقر  -٢  

للــتخلص منــها، وال ســيما العقــاقري الــيت حتتــوي علــى مــواد خمــدرة ومــؤثرات عقليــة خاضــعة     
ــدول األ        ــد تشــكل منوذجــا لل ــدول األعضــاء ق ــيت اختــذهتا بعــض ال ــة، ال ــة الدولي خــرى للمراقب

يتعلــق باملســاعدة علــى إذكــاء الــوعي بأشــكال األضــرار املرتبطــة باالســتعمال غــري الطــيب   فيمــا
  لعقاقري الوصفات الطبية وإساءة استعماهلا وتعاطيها واحلد من الكميات املسربة منها؛

الدول األعضاء على أن تنظر، حسب االقتضـاء، ومـع مراعـاة نظمهـا      تشجع  -٣  
م الرعاية الصحية فيها، يف وضع أو تعزيز مثـل هـذه املبـادرات،    ظُيمية وُنطرها التنظالقانونية وأُ

ــة      وذلــك كجــزء مــن تــدابري شــاملة للتصــدي لالســتعمال غــري الطــيب لعقــاقري الوصــفات الطبي
  وإساءة استعماهلا وتعاطيها؛

الدول األعضاء على تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمـال   أيضاً تشجع  -٤  
بادرات اإلرجاع اآلمن واملأمون واملناسـب لعقـاقري الوصـفات الطبيـة للـتخلص      وضع وتطبيق م

  منها، وعلى تبادل خرباهتا يف دورة قادمة من دورات جلنة املخدرات.
  اجللسة العامة الثامنة

  ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥
  


