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    تصدير    
على حتسني فهمها  هذه املواد التدريبية ملساعدة احلكومات خدِّراتأعدت اهليئة الدولية ملراقبة امل
 ومقتضـــياهتا. وتتضـــمن هذه املواد أيضـــًا ١٩٧١ات العقلية لســـنة ؤثِّروامتثاهلا ألحكام اتفاقية امل

ات العقلية واإلبالغ عنها، حســـــبما ؤثِّروأمثلة عن كيفية إعداد اإلحصـــــاءات عن امل شـــــروحًا
االقتصــــادي والقرارات ذات الصــــلة هبا، الصــــادرة عن املجلس  ١٩٧١تقتضــــيه اتفاقية ســــنة 
هذه املواد التدريبية، وتتاح للسلطات الوطنية املختصة إىل جانب . خدِّراتواالجتماعي وجلنة امل

صيغة  شورة حيث إهنا، وللقائمة اخلضراء الستمارات التاليةلآخر  شبكي للهيئة  من على املوقع ال
)www.incb.org.(  

  ات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية (القائمة اخلضراء)ؤثِّرقائمة امل  •
ات العقلية ؤثِّرالتقرير اإلحصـــــــائي الســــــنوي عن املواد املدرجة يف اتفاقية امل  •

 )P(االستمارة  ١٩٧١ لسنة

اإلحصاءات الفصلية للواردات والصادرات من املواد املدرجة يف اجلدول الثاين   •
 )A/P(االستمارة  ١٩٧١لسنة ات العقلية ؤثِّرمن اتفاقية امل

تقدير االحتياجات الطبية والعلمية الســنوية من املواد املدرجة يف اجلداول الثاين   •
ــــــنة ؤثِّروالثالث والرابع من اتفاقية امل ــــــتمارة ١٩٧١ات العقلية لس  B/P  (االس

  )B/Pوتكملة االستمارة 



 

 

   



 

iii V.18-04916 
 

  املحتويات
 الصفحة  

  ١  .........................................................  ات العقليةمؤثِّرللعمل نظام املراقبة الدولية  -أوًال  
 ١  ..............................................  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرالتعريف باتفاقية امل-ألف 
 ٢  .............................................................  األهداف العامة لتدابري املراقبة -باء 
 ٣  .....................................................................  الوطنية ملراقبةاتدابري -جيم 
 ٨  ...................................................  ات العقليةؤثِّراملب اخلاص اتلتقديرانظام  -دال 
 ١٠  ......................................................................  ستحضراتامل إعفاء -هاء 
 ١١  .............................................  خدِّراتىل اهليئة الدولية ملراقبة املتقدمي التقارير إ -واو 
 ١٣  .............  الدولية يف إطار نظام املراقبة خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل اإلجراءات اليت تتخذها-زاي 

 ١٦  ...........................  خدِّراتمبادئ توجيهية إلعداد التقارير اليت تقدم إىل اهليئة الدولية ملراقبة امل -ثانيًا  
  ١٦  ..............................  القائمة اخلضراء :عقلية اخلاضعة للمراقبة الدوليةات الؤثِّرقائمة امل-ألف 
 ١٩  ...........................  خدِّراتالدولية ملراقبة امل التقارير إىل اهليئة معلومات عامة عن تقدمي -باء 
 ٢٠  ..   )P (االستمارة ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّريف اتفاقية امل املدرجةالتقرير اإلحصائي السنوي عن املواد -جيم 
يف اجلدول الثاين من اتفاقية  املدرجةلواردات والصادرات من املواد عن االفصلية اإلحصاءات  -دال 

 ٤٦  .............................................  )A/P(االستمارة  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرامل
يف اجلداول الثاين والثالث والرابع  املدرجةتقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد  -هاء 

 ٤٨  .............  )B/P تكملة االستمارةو B/P(االستمارة  ١٩٧١ ات العقلية لسنةؤثِّرمن اتفاقية امل
 ٥٦  .....  ١٩٧١من اتفاقية املؤثِّرات العقلية لسنة  ١٣مبادئ توجيهية للسلطات الوطنية املختصة بشأن املادة  -ثالثًا  

 ٥٦  ..........................................  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٣املادة -ألف 
 ٥٦  ....................................................................  فوائدها للبلدان النامية -باء 
من خالل  ١٩٧١يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة  املدرجةحظر استرياد املواد -جيم 

 ٥٧  .......................................................................  ١٣استخدام املادة 
 ٥٧  ................................................  اإلشعاريتعني إدراجها يف املعلومات اليت  -دال 
 ٥٨  ...............................................  اخلطوات اليت تلي تلقي األمني العام لإلشعار -هاء 
 ٥٨  ................  بصورة مشروعة يف حالة نشوء حاجة إىل ذلكإمكانية استرياد املواد املحظورة  -واو 
  ٥٨  ...................................  واالستفادة منها ١٣استخدام الدول غري األطراف للمادة -زاي 
 ٥٨  ..................................................................  كيفية معاجلة الصعوبات -حاء 

    املرفقات
  

  ٥٩  ........................................  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمنوذج صك انضمام إىل اتفاقية امل -ولاأل  
 ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل ٣من املادة  ٣ه مبقتضى الفقرة جَّاستمارة منوذجية إلشعار يو -الثاين  

 ٦٠  ..................................................................  (االستمارة النموذجية السادسة)



 

iv V.18-04916
 

 الصفحة  
 ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّراتفاقية امل من ١٣من املادة  ١ه مبقتضى الفقرة استمارة منوذجية إلشعار يوجَّ -الثالث  

 ٦٢  .....................................................................  (االستمارة النموذجية الثامنة)
 ٦٤  ...................................................  )PS/Form 1Aاستمارة منوذجية إلذن االسترياد ( -بعالرا  

 ٦٧  ....................................................  )PS/Form EAاستمارة منوذجية إلذن التصدير ( -اخلامس  
 ٧٠  ..................................................  )PS/Form EDاستمارة منوذجية إلعالن التصدير ( -السادس  

 

  



 

V.18-04916 1 
 

  ات العقليةمؤثِّرعمل نظام املراقبة الدولية لل  -أوًال  
  

    ١٩٧١ت العقلية لسنة اؤثِّرالتعريف باتفاقية امل  -ألف  
ية امل  -١ فاق مدت ات نة ؤثِّراعُت ــــــ ية لس ماد  )١(١٩٧١ات العقل حدة العت يف مؤمتر األمم املت

نا من ؤثِّربروتوكول بشـــــــأن امل لذي انعقد يف فيي ية، ا ناير إىل  ١١ات العقل ثاين/ي  ٢١كانون ال
سعني  ، بعد مرور١٩٧٦آب/أغسطس  ١٦. وبدأ نفاذ االتفاقية يف ١٩٧١شباط/فرباير   يومًات

البلدان عدد أصــــــبح ، ٢٠١٨ يناير/الثاينكانون يف على دخول أربعني دولة كأطراف فيها. و
 .بلدًا ١٨٤األطراف يف االتفاقية 

طبيعيــة أو الاملواد  تلــكات العقليــة" هي مصــــــطلح قــانوين يشــــــري إىل ؤثِّروعبــارة "امل  -٢
مادة طبيعية ُتدَرج يف تلك أيِّ أو  ١٩٧١يف اجلداول األربعة التفاقية ســنة  املدرجةاالصــطناعية 

وختضـــع أمالح هذه املواد، حيثما وجدت، وكذلك املســـتحضـــرات اليت حتتوي عليها اجلداول. 
سها اليت ختضع هلا املادة القاعدية.  ،)٦٧ ةالفقر(انظر التعريف الوارد يف  ضيات الرقابية نف للمقت

كيميائية خمتلفة منها.  ات العقلية ومتثل أشــــــكاًالرؤثِّا اإليســــــومريات فتعترب مواد خمتلفة عن املأمَّ
سنة  شر إليها حتديدًا١٩٧١وهي ال تدخل يف نطاق اتفاقية  (لالطالع  ايف أحد جداوهل ، ما مل ُي

 ).٦٤انظر الفقرة على نطاق مراقبة اإليسومريات الفراغية، 

احلاجة إىل على نظام مراقبة خمتلف لكل جدول، مما جيســـد  ١٩٧١وتنص اتفاقية ســـنة   -٣
إســاءة اســتعماهلا.  خماطرات العقلية تتناســب مع قيمتها العالجية وؤثِّرم متباينة ملراقبة املُظتطبيق ُن

(انظر  وليف اجلدول األ املدرجةملواد افيما خيص م صــرامة هو النظام املنصــوص عليه وأشــد النُظ
يف اجلداول الثاين املدرجة واد ). وتتناقص شــــدة صــــرامة تدابري املراقبة املطبقة على امل١٣الفقرة 

  والثالث والرابع ابتداء من اجلدول الثاين فما بعده.
تفاقية االمبقتضى  املواد مراقبةنطاق  فإنَّ ،١٩٧١سنة  من اتفاقية ٢ووفقًا ألحكام املادة   -٤

منظمة الصـــحة لدى إذا توافرت لدى إحدى الدول األطراف يف االتفاقية أو فخاضـــع للتعديل. 
ية معلومات تتعلق مبادة مل ختضــع بعد للمراقبة الدولية، وتســتلزم يف رأيها إضــافة تلك املادة العامل

الداعمة عليها أن ُتشــعر األمني العام بذلك وتزوده باملعلومات َوَجب إىل أحد جداول االتفاقية، 
ول ). وينطبق اإلجراء نفســــه على نقل مادة من جدول إىل جد٢من املادة  ١لإلشــــعار (الفقرة 

صحة خدِّراتآخر أو حذف مادة ما من اجلداول. وجيوز للجنة امل ، بعد أن تتلقى رأي منظمة ال
العاملية الطيب والعلمي، إضافة مادة ما إىل أحد اجلداول، أو حذف مادة ما من اجلداول أو نقلها 

 .من جدول إىل آخر

األربعة للمواد اخلاضعة  وتتوىل اهليئة شؤون "القائمة اخلضراء" اليت حتتوي على اجلداول  -٥
حدُث نســـخة من القائمة. ويرد يف ) أwww.incb.orgللمراقبة. وتتاح يف املوقع الشـــبكي للهيئة (

من هذه الوثيقة مزيد من املعلومات املتعلقة بكيفية اســــتخدام  القســــم ألف من الفصــــل الثالث
  "القائمة اخلضراء".

                                                                 
  .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩، املجلد جمموعة املعاهداتاملتحدة،  األمم  )١(  
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ــــــنة   -٦ تنفيذ مبهمة رصــــــد  خدِّراتملراقبة امل إىل اهليئة الدولية ١٩٧١وعهدت اتفاقية س
 االتفاقية.االلتزامات املبينة يف 

تطلبات اليت املاحلد األدىن من  ١٩٧١تدابري املنصــــــوص عليها يف اتفاقية ســــــنة الومتثل   -٧
تدابري مراقبة أشـــــــد أن تعتمد للحكومات وز جيوااللتزام هبا. و تنفيذهايتعني على احلكومات 

وقد  لك التدابري مســـتصـــوبة أو ضـــرورية حلماية صـــحة الناس ورفاههم.تأنَّ ، إذا رأت صـــرامة
تدابري املراقبة اخلاصــة بالتجارة الدولية، كما تنص عليها االتفاقية، أنَّ أظهرت التجارب الســابقة 

غري املشــروع.  جتارات العقلية إىل االؤثِّرال تكفي وحدها لتمكني احلكومات من منع تســريب امل
ات العقلية، ؤثِّرإضافية بشأن التجارة الدولية يف امل رقابيةتدابري  عدة ئة باختاذأوصت اهلي، ولذلك
 يف قراراته. الحقًااملجلس االقتصادي واالجتماعي أقرَّها 

    
    األهداف العامة لتدابري املراقبة  -باء  

ــــــنة   -٨ ه حنو موجَّ ١٩٧١اإلطار الرقايب املطلوب من احلكومات إقامته مبوجب اتفاقية س
غىن عن  ال هاية الصــــــحة العامة والرفاه. وقد أقر املجتمع الدويل، بإبرامه هلذه االتفاقية، بأنمح

ــــــتعمال امل ية والعلمية، وبؤثِّراس املواد لتلك احلصــــــول على هذه أنَّ ات العقلية لألغراض الطب
عرض تية ات العقلؤثِّرإساءة استعمال املأنَّ أقر كذلك و .يقيد دون ضرورة األغراض ال ينبغي أن

 دد البناء االجتماعي واالقتصــــادي للحياة العادية، وأنههتالفرد إىل أخطار صــــحية شــــديدة وقد 
بتنســيق تدابري املراقبة إالَّ غري املشــروع هبا  جتارواال خدِّراتميكن التغلب على خماطر إدمان امل  ال

 الوطنية والدولية.

سنة   -٩ شئ كل  ٦ة ، توصي املاد١٩٧١ولغرض تطبيق أحكام اتفاقية  من االتفاقية بأن تن
دولة طرف إدارة خاصــة تكون مســؤولة عن التنســيق على الصــعيدين الوطين والدويل للشــؤون 
فة يف هيكل إداري  هذه الوظي ية. وميكن إدراج  فاق طار االت ية يف إ مات احلكوم بااللتزا قة  املتعل

سنة اتمخدِّرمن االتفاقية الوحيدة لل ١٧املادة  مبقتضى فعًالخاص ُأنشئ  صيغتها ل  )٢(١٩٦١ ب
وســـــيلة أخرى تتفق مع أيِّ أو ميكن تنفيذها ب )٣(،١٩٧٢ ســـــنة لة بربوتوكولبصـــــيغتها املعدَّو

 اهليكل الدستوري واإلداري للحكومة.

ات العقلية وتصــديرها ؤثِّرصــنع امل بأن يكون ،١٩٧١من اتفاقية ســنة  ٥املادة  وتقضــي  -١٠
على األغراض  مقصورًااالجتار هبا كذلك ودامها وحيازهتا واستريادها وتوزيعها وختزينها واستخ

لقيود أشـد صـرامة من القيود  وليف اجلدول األ املدرجةاملواد اسـتعمال ضـع خيالطبية والعلمية. و
يف  املدرجةيف اجلداول الثالثة األخرى. وجيب حظر استعمال املواد  املدرجةاملواد املفروضة على 

ـــتعمال تلك املواد جدًّاض العلمية وألغراض طبية حمدودة لألغراإالَّ  ولاجلدول األ . وال جيوز اس
ة للرقابة اخلاضــعالعاملني يف املؤســســات الطبية أو العلمية املأذون هلم بذلك من لألشــخاص إالَّ 

                                                                 
  .٧٥١٥، الرقم ٥٢٠، املجلد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٢(  
  .١٤١٥١، الرقم ٩٧٦، املجلد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا  )٣(  
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شرة أو  صة من احلكومية املبا صلة على موافقة خا احلصول على هذه املواد أنَّ احلكومة. بيد احلا
  ق إجراء البحوث الطبية والعلمية املشروعة.ويد حبيث يعأن يقينبغي   ال
    

    الوطنية راقبةاملتدابري   -جيم  
ما قد يلزم من تدابري الدول األطراف ذ بأن تتخ، عمومًا، ١٩٧١تقضــــي اتفاقية ســــنة   -١١

  تشريعية وإدارية من أجل:
  ؛كل منها قليمإإنفاذ أحكام االتفاقية داخل   (أ)    
 ر الدول واملنظمات الدولية على حتقيق أهداف االتفاقية.التعاون مع سائ  (ب)    

    
    التراخيص  -١  

يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من  املدرجةاملواد املتعلقة بقتصــار األنشــطة ال ًاضــمان  -١٢
من اتفاقية  ٨  املادة تشـــترطعلى األغراض الطبية والعلمية الضـــرورية فقط،  ١٩٧١اتفاقية ســـنة 

شاهبها من تدابري املراقبة احلكومية احلص ١٩٧١سنة  صنع هذه للقيام بول على تراخيص أو ما ي
ــــــترياد) وتوزيعها. وجيب في رةاجوالتاملواد  فرض رقابة ها (مبا يف ذلك جتارة التصــــــدير واالس

هلم حسب األصول بإجراء هذه العمليات. املأذون مجيع األشخاص واملؤسسات حكومية على 
املؤسسات واألماكن اليت  إخضاعبوجوب  ٨(ب) من املادة  ٢لفقرة وإضافة إىل ذلك، تقضي ا
. مشــــاهبة مبقتضــــى تراخيص أو تدابريأيضــــًا للمراقبة أو التوزيع  ةجارتجيري فيها الصــــنع أو ال

 أن تشترط ملنح الترخيص إنشاء املبىن املعين وأيٍّ جيوز للحكومات ،هذا احلكم األخري مبقتضىو
 احلماية من السرقة.يوفر تيسري املراقبة و تيحعلى حنو يمن جتهيزاته 

، تقضي الفقرة الفرعية ١٩٧١من اتفاقية سنة  وليف اجلدول األ املدرجةويف حالة املواد   -١٣
من تلك االتفاقية باحلصــــول على ترخيص خاص أو إذن مســــبق لصــــنع تلك  ٧(ب) من املادة 

تصــدير واســترياد  ٧  لفرعية (و) من املادةها وتوزيعها وحيازهتا. وحتظر الفقرة افي رةاجوالتاملواد 
 يف تني املختصــد كالمها مها الســلطتنيإذا كان املصــدر واملورإالَّ  وليف اجلدول األ املدرجةاملواد 

املأذون هلم خاصــة املؤســســات  البلد املصــدر واملســتورد على التوايل، أو كانا من األشــخاص أو
 نأب ،٧الفقرة الفرعية (أ) من املادة  تقضي. وهمأو إقليم بذلك من السلطات املختصة يف بلدهم

ــــــتعماالت حمدودة جدًّتكون ما تســــــمح به االتفاقية من   وليف اجلدول األ املدرجةا للمواد اس
، الذين يعملون يف مؤسسات طبية أو علمية األشخاص املأذونني حسب األصولمقصورة على 

 منها.موافقة خاصة  خاضعة على حنو مباشر ملراقبة حكوماهتا أو حاصلة على

ــــــخص حيصــــــل على ترخيص  يُّأجيب أن يكون ا كان اجلدول أو املادة املعنية، وأيًّ  -١٤ ش
اليت واللوائح الداخلية بدرجة كافية لتنفيذ أحكام القوانني  مؤهًال ١٩٧١اتفاقية ســــنة مبقتضــــى 

على أهنا بدرجة كافية"  عبارة "مؤهًالينبغي فهم . ووأمينًا فعاًال االتفاقية تنفيذًامبقتضــــى  ّنُتســــَ 
  املؤهالت التقنية واألخالقية على السواء.تشري إىل 
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    السجالت  -٢  
ات ؤثِّرمن األشـــخاص الذين يتعاملون يف امل ١٩٧١من اتفاقية ســـنة  ١١تقتضـــي املادة   -١٥

ة من معامالهتم. وينبغي للســـجالت أن تتيح حمدَّدالعقلية االحتفاظ بســـجالت تتضـــمن جوانب 
ســــتند إليه يف حتديد مدى التقيد بالشــــروط املتعلقة بالتراخيص املشــــار إليها أعاله. ي أســــاســــًا

حتصل منه احلكومات على املعلومات اإلحصائية املشار  ينبغي للسجالت أن توفر مصدرًا  كما
) اليت تلزم الدول األطراف بأن تقدم إىل اهليئة الدولية ملراقبة ٤٧ (انظر الفقرة ١٦إليها يف املادة 

ات العقلية، على أن ؤثِّر، وكذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، بيانات معينة عن املخدِّراتملا
 حتتفظ احلكومات هبذه املعلومات والسجالت ملدة سنتني على األقل.

  :١١وفيما يلي االلتزامات اليت تفرضها املادة   -١٦
ه املواد ومجيع جيــب على صـــــــانعي هــذ - وليف اجلــدول األ املــدرجــةاملواد  (أ)    

ها وتوزيعها أن حيتفظوا بســـــجالت مفصـــــلة عن: في جارةص اآلخرين املأذون هلم بالتاألشـــــخا
نة؛ و ‘٢‘الكميات املصــــــنوعة؛ و  ‘١‘ يات  ‘٣‘الكميات املخزو ية من عمل كل عمل حجم 

  االحتياز والتصرف وتارخيها واسم املورد واملتلقي؛
جيب على صـــــــانعي هذه املواد،  - الثالثيف اجلدولني الثاين و املدرجةاملواد  (ب)    

الكميات  ‘١‘يها ومســـتورديها االحتفاظ بســـجالت مفصـــلة عن: مصـــدروموزعيها باجلملة و
حجم كل عملية من عمليات االحتياز والتصــــــرف وتارخيها واســــــم املورد  ‘٢‘واملصــــــنوعة؛ 

موزعيها بالتجزئة على  أيضــــــًاواملتلقي. وإذا كانت املادة مدرجة يف اجلدول الثاين، فإنه جيب 
االحتفاظ بسجالت واملؤسسات املسؤولة عن العالج باملستشفيات والرعاية واملؤسسات العلمية 

كل ما هو  يف اجلدول الثالث، فإنَّ املدرجةبالنســــبة للمواد أمَّا ياز. تحاال عملياتعن تفاصــــيل 
بعمليات االحتياز املؤســـــســـــات هو جتهيز املعلومات املتعلقة  تلكاملوزعني وهؤالء مطلوب من 

  والتصرف إلتاحتها بسرعة عند الطلب؛
ــــــخاص الوحيدون الذين جيب عليهم  - يف اجلدول الرابع املدرجةاملواد  (ج)     األش

وها مصــــــدريف اجلدول الرابع هم صــــــانعوها و املدرجةاالحتفاظ بســــــجالت خاصــــــة باملواد 
كل دولة طرف، فهي الكميات املعلومات اليت جيب تسجيلها، حسبما حتدده أمَّا ومستوردوها؛ 

  اإلمجالية للمواد املصنوعة واملصدرة واملستوردة كل سنة؛
 - والرابع) والثالث الثاين اجلداوليف  املدرجةاملسـتحضـرات املسـتثناة (من املواد  (د)    

): ٤٠ ة أن تسجل، فيما خيص كل مستحضر مصنوع مستثىن (انظر الفقرةصنعجيب على اجلهة امل
ستحضر؛ وكمية كل م ‘١‘ صنع ذلك امل ستخدمة يف  الكمية اإلمجالية  ‘٢‘ادة ذات تأثري عقلي م

  طبيعة املستحضر وتصريفه األويل. ‘٣‘املصنوعة؛ و
    

    التفتيش  -٣  
إقامة نظام للتفتيش على صانعي  ١٩٧١من كل طرف يف اتفاقية سنة  ١٥تقتضي املادة   -١٧
ا باجلملة والتجزئة، وعلى املؤســســات الطبية ات العقلية ومصــدريها ومســتورديها وموزعيهؤثِّرامل
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وأن  فعالةوالعلمية اليت تســــتعمل تلك املواد. وجيب إجراء التفتيش بالتواتر الالزم إلجراء مراقبة 
يشمل األماكن واملخزونات والسجالت. ولعمليات التفتيش هذه أمهية قصوى ألهنا تتيح وسيلة 

طبق نفذ تنفيذا ســـليما وُتتدابري املراقبة املقررة ُتللتحقق بصـــورة مباشـــرة وشـــاملة مما إذا كانت 
حبذافريها. ويتيح وجود نظام التفتيش للســلطات الوطنية التأكد من االلتزام بالشــروط املنصــوص 

ات العقلية حمصورة ؤثِّرعليها يف التراخيص، والتحقق مما إذا كانت األنشطة املتعلقة باستخدام امل
  ا كان هناك تسريب إىل قنوات غري مشروعة.يف األنشطة املشروعة، ومما إذ

    
    الوصفات الطبية  -٤  

لألشـــخاص الذين حيتاجوهنا لغرض طيب، إالَّ ات العقلية ؤثِّربغية ضـــمان عدم صـــرف امل  -١٨
ترســــي قاعدة جتيز صــــرف هذه املواد بناء على وصــــفات طبية فقط. وتنطبق هذه  ٩املادة  فإنَّ

عدة على املواد  قا ملدرجةال ثاينيف اجل ا ثالث داول ال ملدرجةاملواد أمَّا والرابع.  وال يف اجلدول  ا
ة يف الفقرة حدَّدعلى األغراض امل حبيث يقتصــــرالســــتعماهلا،  فتخضــــع حلظر أكثر مشوًال ولاأل

سليمة وأن ٧الفرعية (أ) من املادة  سة الطبية ال صدار الوصفات الطبية املمار . وجيب أن يطابق إ
اشــتراط وجود أنَّ ماية الصــحة العامة وصــاحل املجتمع. ومثة تســليم بخيضــع لألنظمة الالزمة حل

وصــــفات طبية (كشــــرط عام) قد ال يتالءم مع ظروف بعض البلدان؛ وحيثما وجدت ظروف 
يف  املدرجة، جيوز الترخيص ألشــخاص معينني بصــرف كميات ضــئيلة من املواد فعًالاتية ؤمغري 

  وذلك لالستعمال الطيب لألفراد يف حاالت استثنائية.اجلدولني الثالث والرابع دون وصفة طبية 
    

    وضع حتذيرات على العبوات واإلعالنات  -٥  
 ات العقلية اســتعماالً ؤثِّرضــمان اســتعمال املإىل  ١٩٧١من اتفاقية ســنة  ١٠املادة  ترمي  -١٩

ة لضــمان . وتقضــي هذه املادة بأن تدرج اإلرشــادات املتعلقة باالســتعمال، الالزموناجعًا مأمونًا
ضاحية املرفقة بعبوات  شرات اإلي صقة على العبوات أو يف الن ستهلك، يف البطاقات املل سالمة امل

ات العقلية املباعة بالتجزئة. وجيب أن تتضمن هذه اإلرشادات مجيع التحذيرات والتنبيهات ؤثِّرامل
ــــــبة. كما تلزم املادة  ات العقلية إىل رؤثِّالدول األطراف حبظر توجيه إعالنات عن امل ١٠املناس

 عامة اجلمهور.
    

    التجارة الدوليةعلى ضوابط فرض   -٦  
اليت واملخاطر األخطار  تبعًا ملســــــتوىاملراقبة املطبق على اجلداول األربعة نطاق يتباين   -٢٠

طبق تدابري املراقبة األشـــد صـــرامة على اســـترياد يف كل جدول منها. وُت املدرجةتنشـــأ عن املواد 
عندما يكون إالَّ يا ها دولفي ةتجارال يســــــمح بال : إْذوليف اجلدول األ املدرجة وتصــــــدير املواد

املصــــدر واملورد كالمها من الســــلطات الوطنية املختصــــة، أو من األشــــخاص أو املؤســــســــات 
  تلك املواد. يف ةتجاربالمن السلطات الوطنية يف بلداهنم  حمدَّداحلاصلني على إذن 

والثاين، جيب احلصول على إذن مسبق لكل  وليف اجلدولني األ املدرجةويف حالة املواد   -٢١
. التصـــدير أوعملية جتارية من الســـلطات الوطنية املختصـــة، يكون على شـــكل إذن باالســـترياد 
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االســتمارتني (انظر  خدِّراتوينبغي أن تكون هذه األذون مطابقة للنموذج الذي وضــعته جلنة امل
  الرابع واخلامس). يف املرفقني تنيدالوار النموذجيتني

شترط اتفاقية املدرجةوفيما يتعلق باملواد   -٢٢ موافقة  ١٩٧١سنة  يف اجلدول الثالث، ال ت
وإمنا تشترط فقط أن يرسل البلد املصدر  .السلطات الوطنية على عمليات االسترياد والتصدير

ـــتورد  ـــعارًاإىل البلد املس ـــال  يومًابالتصـــدير يف غضـــون فترة ال تتجاوز تســـعني  إش من إرس
الصادرات. وجيب أن يكون اإلشعار يف شكل إعالن خاص بالتصدير يتضمن تفاصيل معينة 

إعالنات منوذجية للتصـــدير من أجل تيســـري التزام  أيضـــًاعن الشـــحنة. وقد وضـــعت اللجنة 
تدابري املراقبة اإلضــافية املعتمدة  لالطالع على ٢٤البلدان املصــدرة هبذا الشــرط (انظر الفقرة 

كومات تنفيذا لقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة، واملرفق السادس من احل
  بشأن اإلعالن النموذجي للتصدير).

باملواد   -٢٣ ما يتعلق  ملدرجةوفي جلدول الر ا بع، ال يلزم احلصــــــول على إذن مســــــبق ايف ا
دين جمرد االحتفاظ وإمنا جيب على املصدرين واملستور .تقدمي إعالن تصدير مبوجب االتفاقية وال

سنة بالكميات اإلمجالية  سلطاهتم الوطنية يف هناية كل  بسجالت عن عملياهتم التجارية، وإبالغ 
تدابري املراقبة اإلضــــــافية املعتمدة من  لالطالع على ٢٤املصــــــدرة واملســــــتوردة (انظر الفقرة 

  احلكومات تنفيذا لقرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة).
الثمانينات، وجهت اهليئُة نظر احلكومات مرارا إىل العمليات الواســــعة  منتصــــفومنذ   -٢٤

املشروعني إىل  ةتجارلني الثالث والرابع من الصنع واليف اجلدو املدرجةاليت جتري لتسريب املواد 
 بشأن مراقبة التجارة الدولية يف هذه ١٩٧١االجتار غري املشروع. وقد أثبتت أحكام اتفاقية سنة 

املواد عدم فعاليتها. ولذلك فقد أوصـــت اهليئة احلكومات بتوســـيع نظام املراقبة الدولية بواســـطة 
سنة  ضى اتفاقية  صدير الالزم مبقت يف  املدرجةفيما يتعلق باملواد  ١٩٧١نظام أذون االسترياد والت

. وأيد ضــــــًاأييف اجلدولني الثالث والرابع  املدرجةوالثاين حبيث يشــــــمل املواد  ولاجلدولني األ
أيار/مايو   ٢٨ ؤرَّخامل ١٩٨٥/١٥املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي هذه التوصــــــية يف قراراته 

ــار/مــايو  ٢٦ ؤرَّخامل ١٩٨٧/٣٠و ١٩٨٥ ــه   ٢١ ؤرَّخامل ١٩٩١/٤٤و ١٩٨٧أي حزيران/يوني
 إىل. وباإلضــــــافة إىل ذلك، طلب املجلس ١٩٩٣متوز/يوليه  ٢٧ ؤرَّخامل ١٩٩٣/٣٨و ١٩٩١

يف اجلدولني الثالث  املدرجةات العقلية ؤثِّرامل ة يفتجاردرج يف تقاريرها عن الكومات أن تاحل
  ة الصادرات.جَهِو وبلدانوالرابع تفاصيل عن بلدان املنشأ ووارداهتا 

إذن باالســترياد، أيِّ تتحقق، قبل منح  وينبغي للســلطات املختصــة يف البلد املســتورد أْن  -٢٥
من اتفاقية  ٨اإلذن للترخيص املناســب الالزم مبوجب املادة من حيازة الشــركة اليت تطلب ذلك 

كمية املادة اليت سيجري استريادها تتفق مع احتياجات البلد املشروعة اليت أنَّ ومن  ١٩٧١سنة 
ــــــترياد و تبلغُأ أذون التصــــــدير، تلزم االتفاقية الدول كذلك اهليئة هبا. وفيما يتعلق بأذون االس

  ارات اليت وضعتها اللجنة.األطراف بأن تستخدم االستم
، قبل منح إذن التصــدير، أن تطلب اُملصــدِّروينبغي للســلطات الوطنية املختصــة يف البلد   -٢٦

سترياد املواد  إذن االسترياد الصادر عن السلطات املختصة يف البلد املستورد. وإذا مل يكن إذن ا
ــتعاضــة يف البيا يف اجلدولني الثالث والرابع قد أصــبح إلزام املدرجة لد املســتورد بعد، أمكن االس
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"شهادة عدم اعتراض" تصدرها السلطات املختصة يف البلد املستورد. وتتوىل اهليئة كل ــــــــعنه ب
ستة أشهر توجيه تعميم إىل مجيع السلطات املختصة يتضمن قائمة البلدان واألقاليم اليت تستلزم 

ــــــترياد بعض املواد على األقل من بني املواد  يف اجلدولني الثالث والرابع التفاقية  درجةاملإذنا باس
اجلزء الذي تقتصــــر  ، يفاهليئة الشــــبكي موقععلى  أيضــــًاوهي معلومات تتوفر  ،١٩٧١ســــنة 

  إمكانية الوصول إليه على السلطات احلكومية فقط.
وبشكل دقيق من صحة إذن  دائمًاأن تتثبت  صدروينبغي للسلطات املختصة يف البلد امل  -٢٧

إذن االســترياد صــادر أنَّ م إليها. وعند قيامها بذلك، فإنه ينبغي عليها التثبت من املقدَّ االســترياد
صالحية إصداره (انظر  سلطات البلد املستورد الوطنية املخولة  الوطنية املختصة  السلطات"عن 

 الكميات املطلوبأنَّ من  أيضــــــًا والتثبت )٤(،)"املخدراتالدولية ملراقبة  عاهداتامل مبقتضــــــى
لالطالع على مزيد من املعلومات استريادها تدخل ضمن االحتياجات املشروعة للبلد املستورد (

 ).أدناه ٣٩إىل  ٣٤انظر الفقرات ، حول نظام التقديرات

ات العقلية من قنوات ؤثِّرلكثرة عمليات تزوير وثائق االســـترياد لغرض تســـريب امل ونظرًا  -٢٨
طلب أيِّ ملشروعة، ميكن للحكومات التشاور مع اهليئة بشأن التجارة املشروعة إىل القنوات غري ا

  مشكوك فيه أو ميكنها أن تلتمس من السلطات املعنية يف البلد املستورد تأكيد الطلب مرة ثانية.
ات ؤثِّروامل خدِّراتاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــروع يف امل قد أرســتو  -٢٩

ــــــنة  ات ؤثِّرامل فيما يتعلق بالتجارة الدولية يفألطراف لتزامات إضــــــافية ال )٥(١٩٨٨العقلية لس
ية.  ملادة إذ العقل نة  ١٦تنص ا ــــــ ية س فاق تكون   على أن يشــــــترط كل طرف أن ١٩٨٨من ات

حســـب األصـــول وأن ا يًّات العقلية موثقة مســـتندؤثِّروامل خدِّراتالصـــادرات املشـــروعة من امل
النقل وكشوف البضائع واملستندات اجلمركية وسندات  تتضمن املستندات التجارية، كالفواتري

ــــــتندات الشــــــحن، أمساء امل ات العقلية اليت جيري تصـــــــديرها ؤثِّروامل خدِّراتوغريها من مس
 ١٩٧٢بصــيغتها املعدَّلة بربوتوكول ســنة  ١٩٦١جداول اتفاقية ســنة  هي مذكورة يف حســبما

واملســتورد،  صــدروعنوان كل من امل، وأن تتضــمن الكمية املصــدرة واســم ١٩٧١ واتفاقية ســنة
عن ذلك، يشــترط كل طرف  ا. وفضــًالاملرســل إليه إن تيســرت معرفتهم وكذلك اســم وعنوان

  خاطئة. بطريقةات العقلية موسومة ؤثِّروامل خدِّراتتكون شحنات امل الَّأ
مجيع  فيما خيص خدِّراتأعاله، تنشــــــر اهليئة الدولية ملراقبة امل ٢٦وكما يرد يف الفقرة   -٣٠

ـــترياد من أجل ب قائمة قاليمالبلدان واأل ـــريعاهتا الوطنية إصـــدار أذون اس البلدان اليت تقتضـــي تش
ــــــترياد املواد  ملدرجةاس نة  ا ــــــ ية س فاق ثالث والرابع الت قًا( ١٩٧١يف اجلدولني ال للقرارات  وف

الصـــــــادرة عن املجلس االقتصـــــــادي واالجتماعي).  ١٩٩٣/٣٨و ١٩٨٧/٣٠و ١٩٨٥/١٥
قبل أن تأذن  تلك القائمةالســلطات املختصــة يف مجيع البلدان املصــدرة أن ترجع إىل  إىلوُيطلب 

، وأن ١٩٧١يف اجلدولني الثالث والرابع التفاقية ســــنة  املدرجةات العقلية ؤثِّربصــــادرات من امل
سترياد  األقاليماملواد إىل البلدان أو  تلكتصدير  عدمتكفل  اليت تقتضي تشريعاهتا إصدار أذون ا

                                                                 
  .T.18.XI.7رقم املبيع منشورات األمم املتحدة،   )٤(  
  .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢ ، املجلداملعاهداتجمموعة ألمم املتحدة، ا  )٥(  
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أن تدرس  إىل مجيع احلكومات ُتدعىاألذون. و تلكبعد قيام سلطات البلد املختصة بإصدار  إالَّ
يف  املــدرجــةات العقليــة ؤثِّرخيص مراقبــة واردات امل  فيمــا دولاجلــبعنــايــة املعلومــات الواردة يف 

إرســال  امنه فاملرجوضــت احلاجة تعديل املعلومات، اقت بع إىل بلداهنا. وإذاااجلدولني الثالث والر
  التعديالت إىل اهليئة.

    
    مهاوتقييد حظر التصدير واالسترياد  -٧  

ــــــنة بالنظر إىل العدد املحدود من تدابري املراقبة الذ  -٣١ على  ١٩٧١ي تفرضــــــه اتفاقية س
يف اجلدولني الثالث والرابع، فإهنا توفر آلية جتيز لبلد ما إلزام  املدرجةاملواد  ة يفالدولي ةتجارال

 ١٣ املادة وتقضـــيات عقلية غري مرغوب فيها. مؤثِّردان األخرى بأن ال تصـــدر إليها ســـائر البل
ـــــْ ُتطرف أن دولة لكل ه جيوز نَّبأ ـــــائر الدول األطراف عن طريق األمني العام بأهنا حتظر ش عر س

ــــــترياد مادة أو أكثر من املواد  يف اجلداول الثاين والثالث والرابع إىل بلدها أو أحد  املدرجةاس
يمها. ويتوىل األمني العام توجيه اإلشعار إىل سائر الدول األطراف، اليت يتعني على كل منها أقال

  ر من إقليمها إىل البلد مرسل اإلشعار.صدَّة لن ُتحدَّداملواد املأنَّ التأكد من 
ة من حمدَّدجيوز للبلد الذي أرسـل اإلشـعار أن يأذن فيما بعد باسـترياد كميات من مث، و  -٣٢

شرة إىل املواد  سترياد خاص، وجيب أن حيال ذلك الترخيص مبا صدار ترخيص ا املعنية، وذلك بإ
بصــفة خاصــة مفيد  ١٣املادة يف عليه  املنصــوص. واإلجراء رصــدالســلطات املختصــة يف البلد امل

ـــريعية واإلدارية الالزمة  بعُدتنشـــئ لبلدان اليت مل ل رقابة كاملة على وارداهتا  لفرضاآلليات التش
  ات العقلية.ؤثِّرمن امل
اإلدارية الالزمة ملنع تصـدير املواد إىل البلدان  الضـوابطواحلكومات مسـؤولة عن وضـع   -٣٣

أيِّ فهي مسؤولة عن رصد التجارة الدولية لضمان عدم حدوث  ،اهليئةأمَّا اليت حتظر استريادها. 
ــــــعارات اُملَع ، جيب على ١٣  ادة. وعلى ضــــــوء امل١٣ة مبوجب املادة دَّانتهاكات متعلقة باإلش

يف اجلدولني الثالث والرابع. وقد  املدرجةاحلكومات أن توجه اهتمامها بصـــفة خاصـــة إىل املواد 
املواد عن طريق نظام أذون االســترياد والتصــدير هي تلك مراقبة صــادرات من أنَّ ثبت بالتجربة 

وملزيد  .١٣املادة ضــى مبقتالتقيد حبظر الواردات  لضــمانآلية ناجعة  يوفرالســبيل الوحيد الذي 
  الفصل الثالث أدناه.من املعلومات، انظر 

    
    ات العقليةؤثِّراملب اخلاص اتلتقديرانظام   -دال  

ىل إ ،إىل حد بعيد ،١٩٧١الذي تنص عليه اتفاقية ســــــنة العقاقري يســــــتند نظام مراقبة   -٣٤
 ســنة لة بربوتوكولبصــيغتها املعد ١٩٦١اتفاقية ســنة  مبوجب مخدِّراتالنظام الذي اســتنبط لل

ــــــنة مشــــــروع ئي، لدى إعداد أنه ُر  . بيد١٩٧٢ ــــــتينات ١٩٧١اتفاقية س القرن  يف أواخر س
  .ات العقليةمؤثِّرليس الزمًا لل خدِّراتاملنظام التقديرات املطبق على أنَّ ، العشرين

، أدى اســـــتعمال أذون العشـــــرينمن القرن  ويف أواخر الســـــبعينات ومطلع الثمانينات  -٣٥
ستريا سريب كميات كبرية من املا سري حماوالت ت  املدرجةات العقلية ؤثِّرد مزورة أو مزيفة إىل تي

يف اجلدول الثاين. كما ُأعيقت جهود الكشــف عن الوثائق غري القانونية بســبب نقص املعلومات 
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. ةلدى البلدان املســتورد ات العقليةؤثِّراملشــروعة من امل حتياجاتالعن ا املصــدرةلبلدان لاملتاحة 
ضافية ،ولذلك صادي واالجتماعي  ،اقترحت اهليئة تدابري إ قراره بعدئذ يف اعتمدها املجلس االقت
مايو  ٦ ؤرَّخامل ١٩٨١/٧ يار/ يه املجلس احلكومات إىل ١٩٨١أ عا ف لذي د ئة تزوِّد  نأ، ا اهلي

ـــنوية الطبية والعلمية من املواد التقديرات ب عالوة على يف اجلدول الثاين. و املدرجةحتياجاهتا الس
  املواد. جتارهتا بتلكعن  ربع سنويةتزويد اهليئة بإحصاءات  أيضًاب إىل احلكومات ِلُطذلك 
يف اجلدول الثاين يف منع  املدرجةملواد اباخلاصة تقديرات أفضى جناح جتربة استعمال الو  -٣٦

يف اجلدولني  جةاملدراملواد بشــأن تســريبها إىل األســواق غري املشــروعة، إىل اختاذ تدابري إضــافية 
، احلكومات إىل ١٩٩١/٤٤بع. ودعا املجلس االقتصــــــادي واالجتماعي، يف قراره االثالث والر

يف  املدرجةات العقلية ؤثِّرحتياجاهتا الطبية والعلمية املشــــــروعة من املالتزويد اهليئة بتقديرات 
ات العقلية مع ؤثِّروإىل إنشــــــاء آليات للتأكد من تطابق صــــــادرات امل ،اجلدولني الثالث والرابع

ستوردةتقديرات  شاور، والبلدان امل ضرورة إىل الت مع حكومات تلك البلدان أو مع اهليئة  عند ال
  .بشأن هذا األمر

ــــــنة بتقدمي احلكومات ال ُتلَزم ، خدِّراتاملالالزمة فيما خيص للتقديرات  وخالفًا  -٣٧ كل س
اهليئة وتقوم  باحلصـــول على موافقة اهليئة. ات العقلية والؤثِّرمن املالحتياجاهتا ســـنوية  اتتقدير

ــــــنويًّا يانات الواردة من احلكومات  س ية: ؤثِّراملاملعنون " ،يف تقريرها التقينبنشــــــر الب ات العقل
ــــــاءات [عام ...] ــــــنوية تقديرات االحتياجات الطبية والعلمية  ؛إحص يف  املدرجةمن املواد الس

وتقوم للبلدان املصـــــدرة.  بادئ توجيهيةتلك البيانات مومتثل  )٦(،اجلداول الثاين والثالث والرابع
  .على موقعها الشبكيالتقديرات املحدثة بنشر  اهليئة شهريًّا

وينبغي للســـــلطات الوطنية يف البلدان املصـــــدرة اســـــتعمال التقديرات للتأكد مما إذا   -٣٨
الســـــنوية املبلغ كانت كمية املادة املطلوب اســـــتريادها تبدو مفرطة باملقارنة مع االحتياجات 

الَّ تأذن عنها للبلد املســــــتورد املعين. ويف هذه احلاالت، ينبغي حلكومات البلدان املصــــــدرة أ
ــتورد ب ــلطة الوطنية املعنية يف البلد املس ــرمالتصــدير إىل أن تؤكد الس ــترياد. وش عية طلب االس

ردة بشــأن صــحة توجيه اســتفســاراهتا إىل البلدان املســتوبوميكن للهيئة دعم البلدان املصــدرة 
  طلبات االسترياد ومشروعيتها.

اهليئة يف عام  وضــــــعت ١٩٩٦/٣٠بقرار املجلس االقتصـــــــادي واالجتماعي  عمًالو  -٣٩
ات العقلية ؤثِّرالســــــنوية املشــــــروعة من امل املحليةالحتياجات لتقديرات  للمرة األوىل، ،١٩٩٧

ـــــللبلدان اليت مل تقدم تلك املعلومات بعد. و ـــــابقة األمناط ليت تعدها اهليئة التقديرات اد جتس الس
ينبغي اعتبار هذه التقديرات مبثابة مســـــتويات   يف تلك البلدان. والات العقلية ؤثِّرســـــتعمال املال

 عنعلومات تقريبية مبلبلدان املصــــدرة تزويد ا ، فاهلدف الوحيد منها هوموصــــى هبااســــتهالك 
 تقريبًا املعنية دمت مجيع احلكوماتحىت اآلن، قلبلدان املســــــتوردة. ولاالحتياجات املشــــــروعة 

  .تقديراهتا إىل اهليئة

                                                                 
  التقرير التقين متاح أيضًا على املوقع الشبكي للهيئة.  )٦(  
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    املستحضرات إعفاء  -هاء  
ـــــنة  ٣املادة  مبقتضـــــىجيوز للدولة الطرف،   -٤٠ ، أن تعفي من املراقبة ١٩٧١من اتفاقية س

. وال جيوز ولات عقلية غري مدرجة يف اجلدول األمؤثِّربعض املســـــتحضـــــرات اليت حتتوي على 
معدومة  تنطوي على احتماالت إساءة استعمال ضئيلة أو حالة املستحضرات اليت يفإالَّ اإلعفاء 

. ولالســتفادة من هذا ســتعمالالســاءة اقابلة إلبســهولة كمية ُتســتخَرج منها واليت ال ميكن أن 
املســتحضــر املعفي  ةباســم وتركيبا يًّاألمني العام كتاب تشــعركم، جيب على الدولة الطرف أن احل
  هلذا الغرض).منوذجية راقبة اليت ُيعفى منها (ترد يف املرفق الثاين استمارة تدابري املبو

، جيوز أن تعفى املســتحضــرات، ضــمن مجلة أمور، من شــرط املوافقة ٣املادة مبقتضــى و  -٤١
ومن شرط اإلعالن  ،يف اجلدول الثاين املدرجةاملواد يف املسبقة الذي ينطبق على التجارة الدولية 

صدير شديد على غري أيف اجلدول الثالث.  املدرجةالذي ينطبق على املواد  الالحق للت نه ينبغي الت
ســــيترتب  مايف اعتبارها  تفكر يف منح إعفاءات من هذا القبيلأن تأخذ احلكومة اليت ضــــرورة 
  املراقبة.نظام على عمل من تأثري دويل اإلعفاءات على تلك 

. وجيب على بذلكاألمني العام  شــعروأ منحهر يف البلد الذي قرإالَّ واإلعفاء ال يســري   -٤٢
املعين ق على املستحضر ماثلة أن تطبِّاملراقبة املاحلكومات اليت مل تعف املستحضر نفسه من تدابري 

  على املادة القاعدية لذلك املستحضر. املنطبقةالتجارية الدولية الضوابط جمموعة كامل 
ة الدولية يالتجارالضوابط عدم تطبيق بعض ت إحدى الدول األطراف ومن مث، فإذا قرر  -٤٣

ستحضر معني ضوابط أن  مع ذلك اعليه َبَجَو ،على م سي ال اإلدارية الالزمة لتجنب وقوع ُتر
 . فعلىإعفاءات مماثلة لنفس املســتحضــر مينحواالذين مل  ا التجارينيانتهاك لقوانني شــركائهأيِّ 

ــــبيل املثال، إذا  مادة مدرجة يف اجلدول الثاين من على  حمتويًا مســــتحضــــرًاكانت قد أعفت س
عندما إصــــدار إذن اســــترياد وجب عليها مع ذلك على التجارة الدولية، الضــــوابط املفروضــــة 

عندما طلب إذن استرياد صادر عن ذلك البلد ت، وأن مل مينحه إعفاءاملستحضر من بلد تستورد 
يف  عفى مدرجًةامللمســتحضــر لدية إذا كانت املادة القاعكما أنَّه ه ذلك املســتحضــر. يلإ ردِّصــت

صديرَوَجَب اجلدول الثاين أو الثالث أو الرابع،  ضمان عدم ت ستحضر  على البلد املعفي  ذلك امل
  .١٣املادة مبقتضى املادة تلك حظر مفروض من بلد آخر على استرياد على حنو يتعارض مع 

سنة وتقضي  -٤٤ سنةلة بربوتوكو، بصيغتها املعد١٩٦١َّ اتفاقية  بأن يكون منح ، ١٩٧٢ ل 
لديها اليت  خدِّراتللجنة امل حقًّا حصـــريًّااخلاضـــعة للرقابة  خدِّراتســـتحضـــرات اململاإلعفاءات 

على مجيع الدول يســــــري إعفاء مينح  وأيُّ ؛قواعد ثابتة حتكم القرارات اخلاصــــــة باإلعفاءات
اتفـــاقيـــة يف ألطراف لـــدول امن ذلـــك، جيوز ل النقيضاألطراف يف تلـــك االتفـــاقيـــة. وعلى 

بيد أنه إذا كان  ؛٣  يف املادة حدَّدلإلجراء امل وفقًاانب أحادية اجلاســــتثناءات  منح ١٩٧١ ســــنة
أو لدى منظمة الصــــحة العاملية معلومات عن مســــتحضــــر معفي إحدى الدول األطراف لدى 

َوَجَب على ا، أو جزئيًّا يًّمنهما إهناء اإلعفاء كل تستلزم يف رأي أيٍّ ٣من املادة  ٣الفقرة مبقتضى 
إىل األمني العام وتزوده باملعلومات اليت  إشــــــعارًاه وجِّاملذكورة أن ُتاملنظمة على الدولة أو تلك 

، بعد أن تأخذ يف االعتبار رأي منظمة الصــــــحة خدِّراتامل للجنةوجيوز  تدعم ذلك اإلشــــــعار.
  مجيعها.من أو  تدابري املراقبة من أيٍّمن العاملية، أن تقرر إهناء إعفاء املستحضر 



 

V.18-04916 11 
 

ـــرين مثانيناتوكانت اللجنة قد ناقشـــت يف   -٤٥ ـــألة  القرن العش وضـــع حد احلاجة إىل مس
وجه التباين يف الضــوابط املفروضــة على املســتحضــرات اليت تنشــأ عن منح اإلعفاءات. ودعما أل

ها ، أوصت اللجنة مببادئ توجيهية لكي تتبعوضع حد من هذا القبيلللمجتمع الدويل يف حماولة 
 ٩ ؤرَّخ) امل٨-ا(د ١الدول األطراف عند اختاذها قرارات باإلعفاء. وأوصــت اللجنة، يف قرارها 

دىن من تدابري األد احلإنفاذ يضًا، إىل جانب بأن تراعي السلطات الوطنية أ، ١٩٨٤شباط/فرباير 
عند النظر يف املسـتحضـرات املعفاة، بعض العوامل املعينة  على ٣  املادةمبقتضـى املراقبة املفروضـة 

وطلبت  ،القرار طبيعة املستحضرات اليت ال ينبغي إعفاؤهاذلك اإلعفاءات. وقد بينت اللجنة يف 
 إعفاء املستحضرات من تدابري املراقبة التالية:التوقف عن 

حذيرات،  (أ)    هات والت ها التنبي مبا في مال،  ــــــتع ــــــرط إدراج إرشـــــــادات االس ش
صقة على العبوات أو  يف ضاحية املرفقة بالعبوات املباعة بالتجزئة البطاقات املل شرات اإلي على الن

  )؛١٠من املادة  ١(الفقرة 
 من ٢ات العقلية إىل عامة اجلمهور (الفقرة ؤثِّرحظر نشــــــر اإلعالنات عن امل (ب)   

  )؛١٠املادة 
  ).١٢ ات العقلية (املادةؤثِّرامليف الشروط املتعلقة بالتجارة الدولية  (ج)   

ســـــوى كواشـــــف  ١٩٧١من اتفاقية ســـــنة  ١٢و ١٠أن ُتعفى من املادتني وال جيوز   -٤٦
التشــــــخيص خارج اجلســــــم احلي، واملحاليل املنظمة واملحاليل املعيارية التحليلية املحتوية على 

  ات عقلية.مؤثِّر
    

    خدِّراتإىل اهليئة الدولية ملراقبة امل التقاريرتقدمي  -واو 
نفســه فهو مهمة  التنفيذأمَّا . ١٩٧١ام اتفاقية ســنة أحك تنفيذاهليئة مســؤولة عن رصــد   -٤٧

عاون  عال، يلزمها ت ئة مبهمة الرصـــــــد على حنو ف عاتق احلكومات. ولكي تنهض اهلي تقع على 
إجناز اهليئة ملهمة الرصـــــد يتم إىل حد بعيد عن  ، فإنَّ. وبعبارة أدقوثيقًا تعاونًا معهااحلكومات 

 ٥و ٤أن تقدمها احلكومات إىل اهليئة مبوجب الفقرتني طريق اســتعراض املعلومات اليت يســتلزم 
، واملعلومات اإلضــــافية اليت توفرها احلكومات بصــــورة طوعية، بناء على قرارات ١٦من املادة 

  املجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة.
ات مؤثِّرملراقبة الدولية لليف نظام اويشــــــكل نظام البيانات اإلحصــــــائية حجر الزاوية   -٤٨
لعقلية. ويدل االلتزام الدقيق باملواعيد يف تقدمي التقارير، ومشوهلا وإمكانية التعويل عليها، إىل ا

ئة املؤيدة مبختلف  تنفيذحد بعيد، على كيفية  يات اهلي ية ولتوصــــــ فاق احلكومات ألحكام االت
 تعاون كل حكومة معجوانب أهم من  فإنَّومن مث، قرارات املجلس االقتصـــادي واالجتماعي. 

  تقدمي املعلومات اإلحصائية املطلوبة بشأن ما يلي:اإلسراع يف اهليئة 
بيانات عن الكميات املصــــــنوعة والكميات  - وليف اجلدول األ املدرجةاملواد  (أ)   

(إىل جانب اســـــم البلد أو املنطقة)، وبيانات عن  أو منطقٍة املصـــــدرة واملســـــتوردة من كل بلٍد
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عن اســــتعمال  طوعًاوميكن إضــــافة إىل ذلك تقدمي البيانات املخزونات لدى اجلهات املصــــنعة؛ 
  ات عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة؛مؤثِّراملواد لصنع 

ثاين  املدرجةاملواد  (ب)    نفس املعلومات املطلوبة خبصــــــوص املواد  -يف اجلدول ال
ســتحضــرات بيانات عن الكميات املســتعملة يف صــنع امل إضــافًة إىل ؛وليف اجلدول األ املدرجة

تقدمي البيانات  أيضــــــًاوميكن  ؛املعفاة من املراقبة واملواد أو املنتجات اليت ليس هلا تأثريات عقلية
  ات عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة؛مؤثِّرعن استعمال املواد لصنع  طوعًا

ــالــث  املــدرجــةاملواد  (ج)    ــانــات عن الكميــات املنتجــة، وعن  -يف اجلــدول الث بي
جات اليت ليســت هلا تأثريات واملواد أو املنت ع املســتحضــرات املعفاةملســتعملة يف صــنالكميات ا

ع بيانات شــَفوبيانات عن إمجايل الكميات املصــدرة واملســتوردة. وعلى أســاس طوعي، ُت ؛عقلية
التصـــدير واالســـترياد بأمساء الشـــركاء التجاريني للبلد الذي يقدم التقرير والكميات املســـتوردة 

 عن املخزونات لدى اجلهات املصنعة طوعًاتقدمي البيانات  أيضًاملصدرة إليهم. وميكن منهم أو ا
  ات عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة؛مؤثِّروعن استعمال املواد لصنع 

ــانــات عن الكميــات املنتجــة، وعن  - يف اجلــدول الرابع املــدرجــةاملواد  (د)    بي
ليســــــت هلا تأثريات عقلية وعن الكميات  الكميات املســــــتعملة يف صــــــنع مواد أو منتجات

ع بيانات االسترياد والتصدير بأمساء شَفاإلمجالية املصدرة واملستوردة. وعلى أساس طوعي، ُت
الشــــركاء التجاريني للبلد الذي يقدم التقرير والكميات املســــتوردة منهم أو املصــــدرة إليهم. 

وعن الكميات  هات املصــــــنعةعن املخزونات لدى اجل طوعًاتقدمي بيانات  أيضـــــــًاوميكن 
ات مؤثِّرات العقلية يف صـــنع ؤثِّر، وعن اســـتعمال امل صـــنع مســـتحضـــرات معفاةاملســـتعملة يف

  عقلية أخرى وعن الكميات املستهلكة.
تقدمي بيانات عن حجم  على دول األعضــــاء، ال٥٤/٦اللجنة، يف قرارها  وشــــجَّعت  -٤٩

 العقلية املؤثِّرات حتليل مســــتويات اســــتهالك من ئةات العقلية، بغية متكني اهليؤثِّرملاســــتهالك ا
شـــــجَّع األطراف يف اتفاقية ، ُتومن هذا املنطق .وافرها بكميات كافيةوتعزيز ت على حنو دقيق

على أن تدرج يف تقاريرها االحصـــائية، عند اإلمكان، بيانات عن اســـتهالكها  ١٩٧١ســـنة 
  ات العقلية.مؤثِّرلل

ــــــائية، وقد تطلب من احلكومات تزويدها مبعلومات وتتحقق اهليئة من التقار  -٥٠ ير اإلحص
ضيح بعض البيانات املقدَّ ضافية من أجل تو صدر اهليئة إ صيغة اإللكترونية مة. وت سنة، يف ال كل 

) www.incb.org(املتاحة يف املوقع " ات العقلية: إحصـــاءات لعام [....]ؤثِّرامل"ملنشـــورها املعنون 
من الزمن و الواردة إليها، يف شــكل يســمح بعقد مقارنات على َمرِّ للبيانات اإلحصــائيةملخصــًا 

إمكانية دراسة ذلك املنشور  ١٩٧١للدول األطراف يف اتفاقية سنة ذلك، تتاح بلد إىل آخر. وب
  االتفاقية.اليت تقضي هبا االلتزامات الوفاء بللتأكد من مدى 

قارير، توزع اهليئة يف بداية كل وبغية مســـــاعدة احلكومات على التقيد بشـــــروط تقدمي الت  -٥١
يها ف) ينبغي أن تســــجل أدناه ١٠١-٧٣قرات الف؛ انظر Pســــنة اســــتمارة خاصــــة (االســــتمارة 
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ل تســجَّ ،الســنة الســابقة. فعلى ســبيل املثال بياناُت Pاالســتمارة  وُتدرج يفاإلحصــاءات املطلوبة. 
  .٢٠١٨وزعها اهليئة يف شباط/فرباير االستمارات اليت ت يف ٢٠١٧البيانات اإلحصائية املطلوبة لعام 

ع اهليئة كل ثالثة أشــهر االســتمارة ، توزPِّاالســتمارة القائمة اخلضــراء ووباإلضــافة إىل   -٥٢
A/P  الفصــــلية التجارية ) اخلاصــــة باإلبالغ عن اإلحصــــاءات أدناه ١٠٧-١٠٢قرات الف(انظر

، اليت )أدناه ١٣١-١٠٨قرات الف(انظر  B/Pاالســـــتمارة  يفويف اجلدول الثاين.  املدرجةللمواد 
ــنةتوزَّع  ــنوية طَلُي ،مرة يف الس ب من احلكومات حتديث تقديرات احتياجاهتا الطبية والعلمية الس

 والرابع. وال يلزم أن تتضمن تلك التقديرات تقديرًا والثالث الثاين اجلداول يف املدرجةمن املواد 
االحتياجات لســنة جتســد التقديرات أنَّ ع ملكميات الصــادرات أو الكميات املعاد تصــديرها. و

ــــنوات منذ تاريخ تقدميها ثالثل صــــاحلةرب التقديرات عَتُتواحدة،   مفرطعبء ، تفاديًا إللقاء س
ــــــتمارات تتلق اهليئة ما مل على اإلدارات الوطنية،  تقديرات جديدة. وترد أدناه قائمة هبذه االس

 .وتاريخ تقدميهاتبني تواتر 
    

 تاريخ التقدمي تواتر التقدمي سماال ةستماراال
  التقرير اإلحصائي السنوي عن  Pاالستمارة 

 ١٩٧١اتفاقية سنة واد املدرجة يف امل
حزيران/يونيه  ٣٠ سنويًّا

 كل عام من
لواردات عن ااإلحصاءات الفصلية   A/P االستمارة

يف  املدرجة وادامل من صادراتالو
  ١٩٧١اجلدول الثاين من اتفاقية سنة 

 هناية كل فصل افصليًّ

الطبية والعلمية االحتياجات  تقدير B/Pاالستمارة 
يف اجلداول  املدرجة واداملالسنوية من 

الثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة 
١٩٧١ 

على األقل مرة 
كل ثالث سنوات

ليس هناك موعد 
 حمدَّد أقصى

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

 P وترد يف الفصــل الثاين من هذه الوثيقة معلومات مفصــلة عن كيفية ملء االســتمارات  -٥٣
  .B/Pو A/Pو

يانات   -٥٤ ية ب املتعلقةوحتليل الب لدول ئة من التحقق من وصــــــول مجيع كُِّيمالتجارة ا ن اهلي
أو ما إذا كانت قد  ات العقلية إىل وجهاهتا املشـــــروعة يف البلدان املســـــتوردة،ؤثِّرصـــــادرات امل

  حدثت تسريبات إىل قنوات غري مشروعة. وتساعد اهليئة احلكومات يف رصد التجارة الدولية.
    

يف إطار نظام  خدِّراتاهليئة الدولية ملراقبة امل اليت تتخذها اإلجراءات  -زاي  
    الدولية املراقبة

من احلكومات، من ا تتلقاهدراســـــــة وحتليل املعلومات اليت  من خاللتتمكن اهليئة،   -٥٥
يف شــىت أحناء العامل جيري بأقصــى فعالية ممكنة.  ١٩٧١ما إذا كان تطبيق اتفاقية ســنة  معرفة

، وقد تؤدي تقييماهتا إىل خدِّراتوتقوم اهليئة بتقييم مســتمر للجهود الوطنية يف جمال مراقبة امل
ية باختاذ إجراءات معينة أو اقتراح إجراء تعديالت معينة من  أجل حتســــــني مراقبة التوصــــــ
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على الصــعيد الوطين أو الدويل. وتســعى اهليئة إىل تيســري أو دعم املبادرات الوطنية  خدِّراتامل
، يف حاالت مناســبة، أن توصــي وميكن للهيئة. خدِّراتاليت هتدف إىل حتســني فعالية مراقبة امل

جلهودها  حلكومات دعمًاواجلرمية بتقدمي مساعدة إىل ا خدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل
  .التعاهديةاالمتثال اللتزاماهتا الرامية إىل 

مع واجبها يف تتصرف على حنو يتسق أن  مبسؤولياهتا عند اضطالعهاوجيب على اهليئة   -٥٦
مع  مســـــتمر ، فهي على تواصـــــلإتاحة املجال حلوار متواصـــــل بينها وبني احلكومات. ولذلك

. كما يقوم أعضـــاء اهليئة بزيارات رمسية لشـــىت امل تقريبًاالســـلطات املختصـــة يف مجيع بلدان الع
ضاء، وبالتعاون مع مكتب األمم  صال مع حكوماهتا. وتتوىل اهليئة، حسب االقت البلدان بغية االت

واجلرمية، تزويد احلكومات مبساعدة مباشرة. وقد تتخذ هذه املساعدة  خدِّراتاملتحدة املعين بامل
نظم يف أمانة اهليئة يف ُي مخدِّراتني املسؤولني عن املراقبة الوطنية للشكل برنامج لتدريب اإلداري

فيينا، أو يف حلقات دراســـية إقليمية للمســـؤولني يف عدة بلدان، أو يف داخل البلدان اليت تطلب 
  .خدِّراتمثل هذا التدريب أو اليت تواجه صعوبات معينة يف تطبيق االتفاقيات الدولية ملراقبة امل

    
    ١٩٧١لضمان تطبيق أحكام اتفاقية سنة إضافية تدابري اذ اخت  -١  

أن عند االقتضـــــاء، ، جيوز للهيئة، ١٩٧١من اتفاقية ســـــنة  ١٩أحكام املادة  مبقتضـــــى  -٥٧
أحكام اتفاقية ســنة أنَّ شــك يف اهليئة لدى إذا كان فشــىت وســائل اإلقناع أو الضــغط.  تســتخدم
هلا أن تطلب جاز ا على أهداف االتفاقية، يًّجد يشــــــكل خطرًا نأيف بلد ما، وتطبق  ال ١٩٧١

إىل احلكومة املعنية اختاذ تدابري  أن تطلبمن مث، جيوز هلا إيضــــــاحات من حكومة البلد املعين. و
عدمي كان عالج احلالة بالتدابري الســـابقة أنَّ رأت ضـــرورة لذلك. وإذا اتضـــح   عالجية معينة إذا

ية،  عال خذ إجراء آخرجاز الف ئة أن تت ها . للهي باه أن إذ ميكن فت انت نة تل لدول األطراف وجل ا
توصــي  أنكما ميكنها، كمالذ أخري، واملجلس االقتصــادي واالجتماعي إىل املســألة،  خدِّراتامل

ــترياد  ر ات عقلية معينة من البلد مؤثِّرالدول األطراف بوقف اس أو تصــدير مواد معينة إليه املقصــِّ
  .اإلجراءين معًا اختاذأو 
    

    تقرير السنويال  -٢  
حلالة مراقبة العقاقري  شامًال عن أنشطتها يتضمن مسحًا تقريرًا كل سنةتصدر اهليئة   -٥٨
والســالئف. واهليئة، إذ تعمل  خدِّراتات العقلية واملؤثِّرالعامل. ويتناول التقرير املكل أحناء يف 

قب  يدكمرا هبا،حما حلاالت اخلطرية والتنبؤ  هات وا حتديد االجتا حتاول  تدابري اليت  ،  وتبني ال
مة هُميشكل التقرير السنوي أداة  ،لوقف تلك األخطار. وبذلكاختاذها لتبديد أو جيب ميكن 

بصــورة فعالة على الصــعيدين  خدِّراتيف اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل لتشــجيع مراقبة امل
املتعلقة  ها املسائَل أحُديعاجل ،. وُيستكمل التقرير السنوي بتقارير تقنية مفصلةاملحلي والدويل

  ات العقلية.ؤثِّربامل
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    ات العقليةؤثِّرالتقين السنوي عن امل التقرير  -٣  
حتت  سنويًّامة من احلكومات ونشرها تقوم اهليئة بتحليل مجيع البيانات اإلحصائية املقدَّ  -٥٩

عام [....]ؤثِّرامل"عنوان  ية: إحصـــــــاءات  جات ال -  ات العقل يا قديرات االحت ية ت ية والعلم طب
. وُتنشـــر البيانات ألغراض املراقبة "يف اجلداول الثاين والثالث والرابع املدرجةمن املواد الســـنوية 

ــــــآتولتلبية احتياجات الباحثني  عدة من املنشــــــور يتألف هذا . والناسالتجارية وعامة  واملنش
حصـــاءات املبلغ تعليقات على اإل، ويتضـــمن ١٩٧١جلداول اتفاقية ســـنة  وفقًا تصـــنَّفجداول 

ها تاجر فيُتصـــــَنع وُيات العقلية اليت ؤثِّرعنها، مما ييســـــر دراســـــة املعلومات اإلحصـــــائية عن امل
  بطريقة مشروعة. ستهلكوُت
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م إىل اهليئة الدولية مبادئ توجيهية إلعداد التقارير اليت تقدَّ  -ثانيًا  
    خدِّراتامل ملراقبة

   القائمة اخلضراء :ة للمراقبة الدوليةات العقلية اخلاضعؤثِّرقائمة امل  -ألف  
ات العقلية اخلاضــعة للمراقبة ؤثِّرقائمة بامل كل ســنة خدِّراتتنشــر اهليئُة الدولية ملراقبة امل  -٦٠

احلكوميني، وخباصة العاملني  نيسؤولاملمساعدة ، من أجل ُتعرف باسم القائمة اخلضراء ،الدولية
اتفاقية اليت تقضــــــي هبا ة يهام الرقاباملتنفيذ  علىمارك، اجل هيئاتو خدِّراتيف إدارات مراقبة امل

ات ؤثِّرالتقرير اإلحصــائي الســنوي عن امل إلعداد. وهي تتضــمن معلومات أســاســية ١٩٧١ســنة 
مارة  ــــــت ية (االس لذي ُيPالعقل ئة قدَّ) ا قًام إىل اهلي مادة  وف نة ١٦لل ــــــ ية س فاق ، ١٩٧١  من ات

يف اجلدول الثاين  املدرجةت والصـــادرات من املواد واإلحصـــاءات التجارية الفصـــلية عن الواردا
من الســنوية وتقديرات االحتياجات الطبية والعلمية  ،)A/P(االســتمارة  ١٩٧١من اتفاقية ســنة 

على  ،)B/P(االســتمارة  ١٩٧١يف اجلداول الثاين والثالث والرابع من اتفاقية ســنة  املدرجةاملواد 
  .١٩٨١/٧) و٥٠-د( ١٥٧٦صادي واالجتماعي النحو املطلوب يف قراري املجلس االقت

سَّ   -٦١ ضاء حبيث  وهي ُتحدَّثأجزاء،  ثالثةمة إىل والقائمة اخلضراء مق دحسب االقت  ُتجسِّ
  اهليئة. بيانات جديدة متصلة هبا ترد إىل وأيَّاملتعلقة جبدولة املواد  خدِّراترات جلنة املمقرَّ
    

ات ؤثِّروالثاين والثالث والرابع من اتفاقية امل ولول األيف اجلدا املدرجةاملواد  -ولاجلزء األ  -١  
    ١٩٧١العقلية لسنة 

والثاين  وليف اجلداول األ املدرجةمن القائمة اخلضـــراء مجيع املواد  وليتضـــمن اجلزء األ  -٦٢
يشـــــري إىل كل مادة بامسها غري التجاري الدويل هو . و١٩٧١والثالث والرابع من اتفاقية ســـــنة 

منظمة الصـــــحة العاملية أو باألمساء غري التجارية أو األمساء الدارجة األخرى حســـــبما وضـــــعته 
ــتعمال  فضــال االســم غري التجاري الدويل،  عن االســم الكيميائي. وينبغي، يف كل األوقات، اس
  يستخدم اسم غري جتاري أو اسم دارج آخر، منشور يف القائمة اخلضراء:ف ،يوجد مل فإن

من  ١٢(ب) من املادة  ١والتصــــدير (انظر الفقرة الفرعية يف أذون االســــترياد   (أ)    
  )؛١٢(أ) من املادة  ٢) ويف إعالنات التصدير (الفقرة الفرعية ١٩٧١اتفاقية سنة 

) ويف مجيع التقارير ١٣و ٣و ٢يف اإلشعارات اليت توجه إىل األمني العام (املواد  (ب)    
  ).١٦واملراسالت اليت جتري معها (املادة  خدِّراتمة إىل اهليئة الدولية ملراقبة املاملقدَّ
عن األمساء والصـــــيغ الكيميائية والبنيوية  على معلومات أكثر تفصـــــيًال العثوروميكن   -٦٣

ات العقلية اخلاضــــــعة ؤثِّروامل مخدِّراتاملعجم املتعدد اللغات للللمواد اخلاضــــــعة للمراقبة يف 
  )٧(.للرقابة الدولية

على مبادئ توجيهية تفســـريية متعلقة  أيضـــًالقائمة اخلضـــراء من ا ولوحيتوي اجلزء األ  -٦٤
 ١٩٧١يف اجلداول الثاين والثالث والرابع التفاقية ســــنة  املدرجةباإليســــومريات الفراغية للمواد 
                                                                 

  .M.06.X.16منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٧) 
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، مىت كان وليف اجلدول األ املدرجةاإليســــــومريات الفراغية للمواد  ول(ُتدرج يف اجلدول األ
نة وما مل ُتســــــتثن يف حدود التســــــمية الكيميائية املعيَّ ممكنًا وجود هذه اإليســــــومريات الفراغية

يف اجلداول الثاين  املدرجةات العقلية مؤثِّرمراقبة اإليســـــومريات الفراغية للبشـــــأن أمَّا ). حتديدًا
  املعيارين التاليني: ، فينبغي تطبيق ١٩٧١والثالث والرابع التفاقية سنة 

سمية ذَكرُتإذا مل   (أ)     أو إذا ُأدرج  إلينانتيومري (مقابل مرآوي) ُمحدَّد ةيائالكيمي الت
 (املقابل املرآوي) اإلينانتيومري كالًّ من  املراقبة تشمل فقط، فإنَّ الراسيمي املادة يف القائمة شكُل

مبقابليه املرآويني اليميين  والشـــــكل الراســـــيمي الشـــــمايل (املقابل املرآوي) واإلينانتيومري اليميين
  ؛استثناءها بالتحديد خدِّراتمل تقرر جلنة مراقبة امل ، ماوالشمايل

 املادة شكل أيضًااملراقبة تشمل  فإنَّ ُذكر إينانتيومري (مقابل مرآوي) حمدَّد،إذا   (ب)    
ــــــيمي ــــــتثناءه على وجه التحديد، بينما ال تشــــــمل خدِّراتجلنة امل تقرِّرما مل  الراس  املراقبُة اس

، إينانتيومري (مقابل مرآوي) واحدلمراقبة ل وعندما خيضــــعاآلخر.  )اإلينانتيومري (املقابل املرآوي
اإلينانتيومري (املقابل  ذلك اإلينانتيومري (املقابل املرآوي) مع مادة مزيَج أيضـــًاتشـــمل   املراقبةفإنَّ

هتااملرآوي) اآلخر ئا لة املواد اليت حتتوي جزي حا فإنَّ على . ويف  حد،  بة  أكثر من مركز وا املراق
ر جلنة ، ما مل تقرِّالراســـيميةوأزواجها  (الدياســـتريية) مجيع اإليســـومريات الفراغية الثنائيةتشـــمل 

ستثناءها بالتحديد.  خدِّراتامل املراقبة  فإنَّ ،معيَّن (دياستريي) إيسومري فراغي ثنائي ُذكرإذا أمَّا ا
  تقتصر عليه وحده.

شكالالقنب باختالف ختتلف حالة مراقبة و  -٦٥ ية اتفاقومكوناته الفعالة. وتتناول  الطبيعية هأ
ومنتجاهتا املســائل املتعلقة بنبتة القنب ، ١٩٧٢بصــيغتها املعدلة بربوتوكول ســنة  ،١٩٦١ســنة 

أمَّا اجلانبية، مبا يف ذلك ما ُيستخَلص من القنب من خالصات أو مواد عن طريق عملية طبيعية. 
ــــــنة ؤثِّراتفاقية امل الفعالة، مثل القنب على بعض مكونات  الَّإفال تنطبق  ١٩٧١ات العقلية لس

نابينول ( كا يدرو تاو )THCالتتراه نابينول (-٩-دل كا يدرو لتتراه نابينول)، ا لكدرو كذ على  و
  .كاملة من خالل عملية اصطناعيةع صَنُت عندما، مةالكيميائية اُملجسَّ همادائلبو مااهتريإيسوم
ــالــث والرابع توافر أرقــام تســــــجيــل مواد اجلــداول الثــاين يف حــالو  -٦٦ دائرة  لــدى والث

ر حتديد هوية األرقام أن ُتيسِّ تلك  إذ إنَّيف القائمة. هذه األرقام ُتدرج  ،املستخلصات الكيميائية
  اجلمارك. موظفيإنفاذ القانون وملوظفي أجهزة  جدًّاكما أهنا مفيدة  ،املواد بسرعة

    
   الدولية  ية اخلاضعة للمراقبةات العقلؤثِّرحمتوى قواعد وأمالح امل -اجلزء الثاين  -٢  

    من العقار النقي
املئوية النظرية للمحتوى نســـبة اليبني  من القائمة اخلضـــراء جدوًال الثاينيتضـــمن اجلزء   -٦٧

ات العقلية اخلاضــــــعة للرقابة الدولية. وينبغي أن تبني ؤثِّرالالمائي يف قواعد وأمالح امل القاعدي
ــــــترياد ،مجيع الوثائق ــــــتنداتالتصـــــــدير وو مثل أذون االس التقارير، مثل كذلك النقل، و مس

، للقاعدة الالمائية املقادير الوزنية للنســـبة املئوية النظريةالكميات،  ،B/Pو A/Pو Pاالســـتمارات 
يف تركيبها.  ةقد تكون داخل هلا تأثري عقلي مادة ليسأيِّ ، بعد اســتبعاد وزن عقلي مؤثِّركل يف 

عن النسبة املئوية  قليًالقاعدة أو ملح هي نسبة تقريبية، وقد ختتلف والنسبة املئوية املذكورة لكل 
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قابلة للمقارنة على  اإلحصاءات والتقارير والوثائق جعلالفعلية. غري أنه، من أجل إتاحة إمكانية 
ـــتعمال  دائمًا، ينبغي الصـــعيد العاملي النظرية النســـبة املئوية ويف حال عدم ذكر األرقام.  تلكاس

قاعدة أو ملح، ميكن احلصول على املعلومات املتصلة هبا من أيِّ يف  الالمائي ياعدلقا للمحتوى
  وينبغي إبالغ اهليئة بذلك. الصانعة،اجلهة 

    
    النقيةالالمائية كيفية التحويل إىل القاعدة لأمثلة     

  ١املثال 
طرطرات  يئانمن ث غ ٠٠٠ ٢من هيدروكلوريد امليثامفيتامني و غ ٠٠٠ ٢أحد البلدان يستورد 

يف القائمة اخلضراء  ةالتحويل) املبين ُمعاِمل(النقية لقاعدة الالمائية املئوية النظرية لامليثامفيتامني. وتبلغ النسبة 
من القاعدة  غ ٩٩٨و غ ٦٠٨ ١ رناِظكميات ُتهي على التوايل. و ،يف املائة ٤٩,٩يف املائة و ٨٠,٤

 Pيف األعمدة املناسبة من االستمارة  غ ٦٠٦ ٢سترياد ينبغي اإلبالغ عن امن مث، و ؛الالمائية النقية
    هو مبني أدناه: ، حسبماA/Pواالستمارة 

 التحويل إىل القاعدة الالمائية ملحي يف شكلاملادة 
الكمية املستوردة الواجب 

 اإلبالغ عنها
      

 امليثامفيتامني قاعدة امليثامفيتامني هيدروكلوريد امليثامفيتامني
 غ ١ ٦٠٨ ٠,٨٠٤×  ٢ ٠٠٠ غ ٢ ٠٠٠

      
 امليثامفيتامني قاعدة امليثامفيتامني طرطرات امليثامفيتامني ثنائي
   غ ٩٩٨ ٠,٤٩٩×  ٢ ٠٠٠ غ ٢ ٠٠٠

 .غ ٢ ٦٠٦الكمية اإلمجالية الواجب اإلبالغ عنها: امليثامفيتامني؛ 
      

  ٢املثال 
تذكر يف الوثائق  ينبغي أن ،لعقليةات اؤثِّراملستحضرات املحتوية على مادتني أو أكثر من امليف حالة 

  ات العقلية.ؤثِّرن من املكل مكوِّ ةوالتقارير كمي
حيتوي كل قرص من هذا و. ®من البينوكتال كغ ١٨أحد البلدان يستورد على سبيل املثال، 

من  غم ٧٠) ومن املستحضر يف املائة ٤٢من صوديوم األموباربيتال ( غم ٥٠املستحضر على 
  ).من املستحضر يف املائة ٥٨بيتال (صوديوم السيكوبار

على  ®البينوكتالالثمانية عشر كيلوغرامًا من مستحضر حتتوي  ،بناًء على ذلكو
يف  ٩١,١حتويل قدره  ُمعاِملوبتطبيق كغ من صوديوم األموباربيتال  ٧,٥٦  =  ٠,٤٢  ×  كغ  ١٨

نفسها على صوديوم  . وتطبق العمليةكغ من املادة القاعدية النقية ٦,٨٩املائة، يكون الناتج 
 ُمعاِمل. وبعد تطبيق كغ من صوديوم السيكوباربيتال ١٠,٤٤=  ٠,٥٨× كغ   ١٨السيكوباربيتال: 
  من املادة القاعدية النقية. غ ٤٥٨ ٩ـه الكمية مناظرة لذيف املائة، تكون ه ٩٠,٦التحويل، البالغ 
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موباربيتال (املدرج يف كغ من األ ٦,٨٩ قدرهاواردات عن  P يف االستمارةاإلبالغ  وينبغي
(املدرج يف اجلدول الثاين) من السيكوباربيتال ) اتعنها بالغرام (معربًا غ ٤٥٨ ٩اجلدول الرابع) و
    على النحو التايل:

شكل  يفاملادة 
يف املستحضر  ملحي

 بينوكتالالالصيديل 
لمادة لالنسبة املئوية 

 املستحضر يف
التحويل إىل 

 الالمائية القاعدة
واجب الكمية ال

 اإلبالغ عنها
        

 األموباربيتال قاعدة األموباربيتال صوديوم األموباربيتال  صوديوم األموباربيتال
=  ٠,٤٢×  ١٨ كغ ١٨

 كغ ٧,٥٦
٠,٩١١×  ٧,٥٦  =
 كغ ٦,٨٩

 كغ ٦,٨٩

        
 السيكوباربيتال قاعدة السيكوباربيتالقاعدة السيكوباربيتالصوديوم السيكوباربيتال

=  ٠,٥٨×  ١٨ كغ ١٨
 كغ ١٠,٤٤

٠,٩٠٦×  ١٠,٤٤  =
 كغ ٩,٤٥٨

 غ ٩ ٤٥٨

 "الواردات". عنوانيبني العمود األخري األرقام الواجب اإلبالغ عنها يف هذه احلالة لكل مادة حتت 
   

من اتفاقية  ١٣باملادة  عمًال وفرض قيود عليهما حظر التصدير واالسترياد -الثالثاجلزء   -٣  
    ، حبسب املادة املحظورة١٩٧١ ات العقلية لسنةؤثِّرامل

وفرض  من القائمة اخلضــراء إىل إجراءات حظر التصــدير واالســترياد الثالثيشــري اجلزء   -٦٨
  .١٩٧١من اتفاقية سنة  ١٣باملادة  عمًال قيود عليهما

حســب الترتيب  ، مرتبًةميع البلدان املرســلة لإلشــعاراتجب قائمة الثالثويتضــمن اجلزء   -٦٩
ــــــعارات املأمساء متبوعة بويزي، اإلنكل األجبدي ة من األمني وجَّهاملواد املحظورة وتواريخ اإلش

حســب الترتيب األجبدي اإلنكليزي، إىل مرتبًة  ،ميع املواد املحظورةقائمة جبالعام. كما يتضــمن 
  جانب أمساء البلدان املرسلة لإلشعارات.

 اإلشــــعاَر هاقيَلمن تاريخ َت ًالبلدان املصــــدرة، اعتبارويصــــبح احلظر نافذًا، فيما خيص ا  -٧٠
  من األمني العام. وجَّهامل

    
    خدِّراتالدولية ملراقبة امل التقارير إىل اهليئة معلومات عامة عن تقدمي  -باء  

)، ينبغي B/Pو A/Pو Pهليئة (االســـــتمارات اخلاصـــــة باالتقارير اإلحصـــــائية  إعدادعند   -٧١
  مراعاة املبادئ التوجيهية العامة التالية:

بامل  (أ)     ما يتعلق  ية ؤثِّرفي ملدرجةات العقل جلدولني األ ا ثاين،  وليف ا  ُيطلب إىلوال
ما يتعلق باملواد  ملدرجةاحلكومات أن تبلغ عن الكميات بالغرامات. وفي ثالث يف ا  اجلدولني ال

  ؛بأن تبلغ عن الكميات بالكيلوغرامات احلكومات ُيطلب إىلوالرابع، 



 

20 V.18-04916 

 

يكون الرقم املبلغ  :الثاين)  من فينيدات املثيل (اجلدول غ ٣٥٠كغ و ٢اســــترياد  :مثال  
 .غ ٢ ٣٥٠ عنه هو

ينبغي  ،هذه احلالة من األمفيربامون (اجلدول الرابع): يف غ ٦٩٠كغ و ٢استرياد  :مثال  
  كغ يف العمود املناسب السترياد األمفيربامون. ٢,٦٩الرقم إدراج 

يف الواردة مجيع البيانات اإلحصائية رب أن تعينبغي  ،٦٧الفقرة  يفوكما هو مبني  (ب)    
أيِّ استبعاد وزن مع عقلي  مؤثِّرلكل النقية عن وزن القاعدة الالمائية ، B/Pو A/Pو Pاالستمارات 

معها. ويتضـــمن اجلزء الثالث من  خمتلطةأو  مدجمة فيهاات العقلية قد تكون ؤثِّرمادة ليســـت من امل
  لقاعدة الالمائية؛، النسبة املئوية النظرية لواألمالح لقواعد، فيما يتعلق باالقائمة اخلضراء

ات العقلية، ينبغي أن ؤثِّراملستحضرات املحتوية على اثنني أو أكثر من امليف حالة   (ج)    
  الالمائية؛ لقاعدةيف النسبة املئوية النظرية لبوزنه معربًا عنه ات العقلية ؤثِّرن من املعن كل مكوِّيبلغ 

ما  (د)     لة أكرب من  موجود عقلي مؤثِّريِّ ألن الكميـة الفعليـة تكوعادة  يف األمبو
ة) وســـومالكمية االمسية (املأن تأخذ يف االعتبار إلحصـــاءات لوينبغي  املحتوى االمسي لألمبولة؛

  حمتوى األمبولة الفعلي. ال ،يف األمبولةاملوجود العقلي  مؤثِّرلل
ــــــتمارات  تشــــــري إىل منفردة وترد أدناه مبادئ توجيهية  -٧٢ . B/Pو A/Pو Pكل من االس

 التقارير يف املتكررة كثريًا االلتباســـاتوُيســـترعى االنتباه بصـــفة خاصـــة إىل حاالت األخطاء و
  احلكومية.

    
  ات العقلية ؤثِّريف اتفاقية امل املدرجةالتقرير اإلحصائي السنوي عن املواد   -جيم  

    )P(االستمارة  ١٩٧١لسنة 
    بةوصف البيانات املطلو  -١  

يف أقرب وقت ممكن، على  خدِّراتإىل اهليئة الدولية ملراقبة امل Pاالستمارة  إرسالينبغي   -٧٣
الصـــلة. التالية للســـنة اليت تتعلق هبا االحصـــاءات ذات حزيران/يونيه من الســـنة  ٣٠يتجاوز  الَّأ

 يذكر يفمنها. وجيب أن  ٥إىل  ٣لء االســــــتمارة يف الصــــــفحات التعليمات اخلاصــــــة مب وترد
املكتب املختص، اســــم ، وتاريخ التقرير، واملقدِّم للتقريرالصــــفحة األوىل اســــم البلد أو اإلقليم 

. كما جيب ذكر الســنة امسه وتوقيعهكذلك و ،ريرالتقالشــخص املوقع على منصــب أو وظيفة و
 صاملخصَّ  زاحليِّمة للتقرير أن تستفيد من اإلحصاءات. وميكن للسلطة املقدِّالتقوميية اليت تعلق هبا 

املبلغ عنها معلومات تيسر فهم اإلحصاءات أيِّ اهليئة بلكي تبلغ يف الصفحة األوىل لمالحظات ل
صحيحًا شري فهمًا  إالَّ ، إىل مادة مل توضع حتت املراقبة الدولية مثًال. وميكن هلذه املعلومات أن ت

أن تنبه مة للتقرير لطة املقدِّالســـ تودقد  ،ويف هذه احلالة ؛اإلحصـــاءات اليت تتعلق هباالســـنة أثناء 
التام  النفاذالفترة الالحقة لتاريخ  إالَّتغطي اإلحصـــــاءات املتصـــــلة بتلك الســـــنة ال أنَّ اهليئة إىل 

ــــــنة املعيندول اجلإلدراج هذه املادة يف  ــــــنة  ٢املادة (انظر  ١٩٧١ من اتفاقية س من اتفاقية س
  ال السنة التقوميية كلها. ،)١٩٧١
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والثاين والثالث والرابع  ولاجلداول األ املواد املدرجة يف بيانات إحصائية عن -ولاجلزء األ  -٢  
من حيث الصنع واالستخدام والكميات املخزونة  أمالحها، وو/أ ١٩٧١من اتفاقية سنة 

     رةواملستوردة واملصدَّ
ــــتمارة االمن  ١٠إىل  ٧تتضــــمن الصــــفحات   -٧٤ ات ؤثِّرقائمة جبميع امل ١يف العمود  Pس
و/أو غري التجارية أمسائها الدولية ويشــار إىل املواد ب .اجلداول اليت ترد فيها حســبلعقلية مرتبة ا

يف الطبعة ذات الصـــلة من القائمة اخلضـــراء.  املذكورةغري التجارية أو الدارجة األخرى بأمسائها 
عنوان كل فينبغي أن متأل بالبيانات املطلوبة حتت  ،يف كل صــــــفحة ٨إىل  ٢األعمدة من أمَّا 

  :بني أدناهعلى النحو امل ،Pيف االستمارة الواردة عمود من األعمدة 
 

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 

لصنع مواد أو 
منتجات من 

ات ؤثِّرغري امل
 العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

٣و ٢الفقرتني 
 ٣من املادة 

خمزونات 
صانعني يف ال

كانون  ٣١
األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات (جيب
أن تبني هذه 
الكميات 
بالتفصيل 

حسب بلد 
منطقة املنشأ  أو

يف الباب 
 اخلامس)

إمجايل 
الصادرات 

(جيب أن تبني 
هذه الكميات 

بالتفصيل 
حسب بلد 

منطقة   أو
املقصد يف 

الباب السادس)
الكمية 
 املستهلكة

   
ــــــأن ُتقدَّم طوعًاهي بيانات  ٤لعمود البيانات املطلوبة يف ا يف اجلدول الرابع.  املدرجةملواد ا بش

يف اجلدولني الثالث  املدرجةاملواد بشـــأن  ُتقدَّم طوعًاهي بيانات  ٥والبيانات املطلوبة يف العمود 
 أنَّ، على مجيع املوادشــــــأن ب ُتقدَّم طوعًاهي بيانات  ٨أو الرابع. والبيانات املطلوبة يف العمود 

  .٥٤/٦ خدِّراتاحلكومات ُتشجَّع على اإلبالغ عن البيانات وفقًا ملقتضيات قرار جلنة امل
  

    : املادة١العمود     
للمراقبة الدولية يف القائمة اخلضراء حسب اجلداول  حاليًّاات العقلية اخلاضعة ؤثِّرترد امل  -٧٥

ات العقلية مىت كان ؤثِّرأمالح امل أيضــــًاغري التجارية. وختضــــع للمراقبة الدولية الدولية واألمساء 
  .معربًا عنها بالنسبة املئوية النظرية للقاعدة الالمائيةاملواد  ذكر. بيد أنه ينبغي وجودها حمتمًال

  
    : الكمية املصنوعة٢العمود     

ية اليت صــــــُ   -٧٦ ية اإلمجال بالكم لة  قدمي املعلومات املتصــــــ خالل الفترة يا نعت حملجيب ت
ــــــنة املعنية من اكانون األول/ديســــــمرب  ٣١يناير إىل كانون الثاين/ ١ من باملواد فيما يتعلق لس

. وُيفضــــل التعبري عن الكميات بالغرامات يف حالة ١٩٧١مجيع جداول اتفاقية ســــنة  الواردة يف
لة املواد  وليف اجلدولني األ املدرجةاملواد  ثاين وبالكيلوغرامات يف حا يف اجلدولني  املدرجةوال

  ع.الثالث والراب
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اليت املصــــنوعة الكميات هو اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بيف التقارير  شــــائعومثة خطأ   -٧٧
نعتالكميات اليت بات عقلية و/أو مؤثِّرلت يف صـــنع مســـتحضـــرات حتتوي على عِماســـُت يف  صـــُ

  :صيدليةملستحضرات  أخرى يف أشكال جرعاتُجهزت أقراص أو شكل 
اخلاص مرتني، ينبغي عدم إدراجها ضــمن الرقم حلســاب هذه الكميات  تفاديًا  (أ)    
م للتقرير اإلبالغ عنها يف مرحلة صـــنعها كمادة ســـائبة يف البلد املقدِّ الصـــنع، ألنه ســـبق أصـــًالب

ستورد منه نفسه  . ويف سائبشكل يف  العقلي ؤثِّراملذلك  املقدِّم للتقريرالبلد أو يف البلد الذي ا
(أي كمية حمتواها  يلحو/أو ِم شــكل ســائبصــنع املادة يف ينبغي فقط اإلبالغ عن  ،هذه احلالة

  ؛)النقية من القاعدة الالمائية

  ٣ثال امل
نائي طرطرات  غ ٠٠٠ ٢امفيتامني وثامليمن هيدروكلوريد  غ ٠٠٠ ٢يســــــتورد أحد البلدان  من ث

التحويل)  ُمعاِملئية (لقاعدة الالمانظرية لالاملئوية  ةالنســـــب ذكر يف القائمة اخلضـــــراء أنَّوُيامفيتامني. ثاملي
ما هي، على التوايل، كل منه ناظران، ٤٩,٩و ٨٠,٤ ل قداران ي من  غ ٩٩٨و غ ٦٠٨ ١ وهذان امل

عن  A/Pو Pومن مث، ينبغي اإلبالغ يف العمودين املناســــــبني من االســــــتمارتني القاعدة الالمائية النقية. 
      ، على النحو املبني أدناه:غ ٦٠٦ ٢استرياد 

الواردات الواجب اإلبالغ عنها التحويل إىل قاعدة ال مائية امللحي املادة يف شكلها     
 امفيتامنيثاملي امفيتامنيثقاعدة املي امفيتامنيهيدروكلوريد امليث

     غ ٦٠٨ ١ ٠,٨٠٤×  ٠٠٠ ٢ غ ٠٠٠ ٢
 امفيتامنيثاملي امفيتامنيثقاعدة املي امفيتامنيثثنائي طرطرات املي

     غ ٩٩٨ ٠,٤٩٩×  ٠٠٠ ٢ غ ٠٠٠ ٢
 امفيتامني.ثمن املي غ ٦٠٦ ٢مجالية اليت جيب اإلبالغ عنها: الكمية اإل

      
  ٤ثال امل

 لصنعكغ  ٤٠كغ من صوديوم الفينوباربيتال، ويستخدم  ١٠٠خالل سنة معينة، يصنع البلد ألف 
 ٦٠ملغ من صوديوم الفينوباربيتال) ويصدر  ١٠٠كل منها على توي حيأقراص مثل مستحضرات (

ستوردة من البلد ألف يف صنع املكغ  ٦٠ـالسائب إىل البلد باء. ويستخدم البلد باء  لشككغ يف 
    أقراص.يف شكل مستحضرات للحقن و

    يف املائة. ٩١,٤حتويل صوديوم الفينوباربيتال إىل القاعدة الالمائية النقية هو  ُمعاِمل
    البلد ألفاحلسابات اخلاصة ب



 

V.18-04916 23 
 

  كمية املادة 
إىل القاعدة الالمائية التحويل يملحيف شكل 

 املصنوعةالكمية 
الواجب اإلبالغ 

 عنها
الواجب  الصادرات

 اإلبالغ عنها
        

 الفينوباربيتال الفينوباربيتال قاعدة الفينوباربيتالصوديوم الفينوباربيتال
  كغ ٩١,٤٩١,٤=  ٠,٩١٤×  ١٠٠ غك ١٠٠
     كغ ٥٤,٨٤ ٥٤,٨٤=  ٠,٩١٤×  ٦٠ غك ٦٠
      :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغف أن ينبغي للبلد أل

  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 

لصنع مواد أو 
منتجات من 

ات ؤثِّرغري امل
 العقلية

الكمية املستخدمة 
مستحضرات لصنع 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 

  ٣املادة 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب 

 إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة 

        ٥٤,٨٤          ٩١,٤ فينوباربيتال
      البلد باءاحلسابات اخلاصة ب

كمية املادة يف شكل 
 ملحي

التحويل إىل القاعدة 
 يةالالمائ

 املصنوعةالكمية 
الواجب اإلبالغ عنها

الواجب  الواردات
 اإلبالغ عنها

        
صوديوم 

 الفينوباربيتال 
 الفينوباربيتال الفينوباربيتال قاعدة الفينوباربيتال

     كغ ٥٤,٦ ٥٤,٦ = ٠,٩١×  ٦٠ كغ ٦٠
      :على النحو التايل P يف االستمارةيبلغ ينبغي للبلد باء أن 
  ت إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحهابيانا -رابعًا

  (بالكيلوغرام)
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٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة

الكمية 
املصنوعة

الكمية 
املستخدمة لصنع 
مواد أو منتجات 

ات ؤثِّرمن غري امل
 العقلية

الكمية املستخدمة 
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 

  ٣املادة 

خمزونات 
لصانعني يف ا

كانون   ٣١
األول/ديسمرب 

إمجايل 
 الواردات 

إمجايل 
 الصادرات

الكمية 
 املستهلكة 

        ٥٤,٦         فينوباربيتال

  
ــيطةال متر مبرحلة  مســتمرةعملية صــنع وجود بيد أنه يف حال   (ب)     ُتصــنع فيها  وس
ية املحتوية على تؤدي مباشـــرة إىل املســـتحضـــرات النهائ بل ،ات العقلية يف شـــكل ســـائبؤثِّرامل
ات ؤثِّرات العقلية، ينبغي لبيانات اإلبالغ عن الكميات املصـــــنوعة أن تتضـــــمن كميات املؤثِّرامل

  العقلية اليت حتتوي عليها املستحضرات املصنوعة.
ــــــتخدم  إذا كانت أيُّ ملحوظة:     كمية من الفينوباربيتال اليت يســــــتوردها البلد باء ُتس

شــخص أو يِّ يوردها الصــانع أو بائع اجلملة أللكمية اليت اأنَّ لالســتهالك املحلي، أي 
) لتوزيعها بالتجزئة أو لالســتخدامات الطبية أو إخل، مســتشــفيات، صــيدالين(مؤســســة 

لد باء على اإلبالغ عن هذه الكمية يف يجب عندئذ تشــــــجيع فللبحوث العلمية،  الب
  .)أدناه ٩٣و ٩٢انظر الفقرتني يضاحات، اإل(ملزيد من  ٨العمود 

  
  ٥ثال امل

مل يستورد الفينوباربيتال يف كما ، مل يصنع البلد ألف الفينوباربيتال يف شكل سائب. عينةخالل سنة م
قرص من مستحضرات  ٠٠٠ ١٠٠صنع يقوم بمن ذلك،  شكل سائب وليس لديه خمزون منه. وبدًال

د الفينوباربيتال) من ملغ من قاع ١٠٠على ، مثًال، كل قرصحيتوي حتتوي على قاعدة الفينوباربيتال (
    .ات عقليةمؤثِّرأولية ال حتتوي على مواد 

    البلد ألفاحلسابات اخلاصة ب
كمية املستحضرات 
 احملتوية على قاعدة
 الفينوباربيتال 

كمية الفينوباربيتال احملتواة يف 
 املستحضرات

كمية الفينوباربيتال 
 الواجب  املصنوع

 ااإلبالغ عنه

 الصادرات
الواجب 
عنها اإلبالغ

    
غ = ٠,١×  ٠٠٠ ١٠٠ قرص ٠٠٠ ١٠٠

 غ ٠٠٠ ١٠
 ١٠=  غ ٠٠٠ ١٠
 كغ

 

  
  :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 
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  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    (بالكيلوغرام)

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
املصنوعة

مية الك
املستخدمة لصنع 
مواد أو منتجات 

ات ؤثِّرمن غري امل
 العقلية

الكمية املستخدمة 
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 
من  ٣و ٢الفقرتني 

  ٣املادة 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب 

إمجايل 
 الواردات 

إمجايل 
 الصادرات

الكمية 
 املستهلكة 

                ١٠ فينوباربيتال
  

(اجلداول الثاين  من غري املؤثرات العقليةالكمية املستخدمة لصنع مواد أو منتجات   :٣مود الع    
    والثالث والرابع فقط)

من  مؤثِّرينبغي بالنســـــبة لكل  ،١٩٧١من اتفاقية ســـــنة  ٤للفقرة (ب) من املادة  وفقًا  -٧٨
ر الكمية اليت اســـتخدمت يف يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، أن تذك املدرجةات العقلية ؤثِّرامل

. وينبغي أن تشـــمل هذه الكمية املقدار اإلمجايل من غري املؤثرات العقليةصـــنع مواد أو منتجات 
تكن عملية  مل وإناليت تشــري إليها اإلحصــاءات، حىت الذي دخل يف عملية الصــنع خالل الســنة 

يف اجلدول  املدرجةاملواد  الســـنة. ومبا أنه ال ينبغي اســـتخدامهناية  حبلولالصـــنع قد اســـتكملت 
ــــــنة  ٧و ٤ة على العقل (انظر املادتني مؤثِّريف صــــــنع مواد أو منتجات غري  ولاأل من اتفاقية س

يف  املدرجةاملواد لإلبالغ عن ال ينبغي أن يســــتخدم  Pمن االســــتمارة  ٣العمود  )، فإن١٩٧١َّ
  استثنائية.يف حاالت إالَّ  ولاجلدول األ
ــــــائعة أن من األخطاء ا ملحوظة:   ــــــتخدام أحد يف هذا العمود  ُيبلغلش ات ؤثِّراملعن اس

 تمســـــتحضـــــرامر األ يف واقعبل هي مادة جديدة،  متثلالعقلية يف صـــــنع منتجات ال 
ــــــكــل أقراص ؤثِّرعلى امل ةحمتويــ ). وينبغي إخضـــــــاع هــذه مثًال ،العقلي املعين (يف ش

ت العقلية نفســها، مبا يف ذلك اؤثِّراملســتحضــرات لنفس تدابري املراقبة اليت ختضــع هلا امل
  .١٩٧١من اتفاقية سنة  ٣ألحكام املادة  وفقًااإلبالغ، ما مل تكن معفاة 

ح االختالف  -٧٩ ة على العقل واملســــــتحضــــــرات ؤثِّربني املواد أو املنتجات غري امل يوضــــــَّ
  :١٩٧١ة من اتفاقية سن ١لفقرة (و) من املادة يف االوارد  ،"املستحضر"بالتعريف التايل لتعبري 

مهما كانت هيئته الطبيعية حيتوي على مادة أو أكثر من  مزيجكل حملول أو  (أ)    
  ؛ أوات العقليةؤثِّرامل
ــــــكل جرعاتؤثِّركل مادة أو أكثر من امل (ب)     وهي عبارة  .ات العقلية تكون يف ش

ــــتهالك وأاألمبوالت  وأالكبســــوالت  وأاألقراص  مثًاليقصــــد هبا  أو  املســــاحيق اجلاهزة لالس
  إلعطائها ملريض أو حيوان.
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ــــــتعمال امل  -٨٠ ات العقلية يف صــــــنع مواد أو منتجات ال تؤثر على العقل أهنا ؤثِّرويعين اس
  ستعمل يف صنع منتجات:ُت
  ؛١٩٧١ عة للمراقبة يف إطار اتفاقية سنةوغري خاض من الناحية الكيميائية اكليًّخمتلفة  (أ)    
عدمية الضـــرر بتغيري طبيعتها  علتُجولكن لعقل، ة على امؤثِّرمواد حتتوي على  (ب)    

  .استخراجهاإعادة  عملياأو بوسيلة أخرى وال ميكن 
  

  ٦ املثال
يف منها كغ  ٥كغ من هيدروكلوريد امليثامفيتامني، ويصدر  ٢٠يف سنة معينة، يصنع البلد ألف 

ُثم يصدرها.  ة على العقل)،مؤثِّركغ إىل فامربوفازون (وهي مادة غري  ١٠وحيول  شكل سائب
كغ من هيدروكلوريد امليثامفيتامني املنتج لصنع أقراص هيدروكلوريد امليثامفيتامني  ٥ويستعمل 

    يف املائة منها. ٣٠ويصدر 
      يف املائة. ٨٠,٤حتويل هيدروكلوريد امليثامفيتامني إىل القاعدة الالمائية النقية هو  ُمعاِمل

    البلد ألفاحلسابات اخلاصة ب

  ة كمية املاد
أمالح أو يف شكل 

 مستحضرات
التحويل إىل القاعدة 

  الالمائية

الكمية 
 املصنوعة
الواجب 
اإلبالغ عنها

الواجب  الكمية
اإلبالغ عنها 
املستخدمة يف 
صنع مواد غري 

ة على مؤثِّر
 العقل 

 الصادرات
الواجب 
اإلبالغ عنها

        
هيدروكلوريد 
 امليثامفيتامني

 امليثامفيتامني امليثامفيتامني امفيتامنيامليث قاعدة امليثامفيتامني

   غ ١٦ ٠٨٠ ١٦=  ٠,٨٠٤×  ٢٠ كغ ٢٠
  غ ٨ ٠٤٠  ٨=  ٠,٨٠٤×  ١٠ كغ ١٠
 غ ٤ ٠٢٠   ٤= ٠,٨٠٤×  ٥ كغ ٥
١,٥=  ٠,٣٠×  ٥ 
 كغ

 غ ١ ٢٠٦   ١,٢=  ٠,٨٠٤×  ١,٥

    
شــكل يف رة مصــدَّ غ ٠٢٠ ٤ميثل  هذا، وغ ٢٢٦ ٥إمجايل الصــادرات الواجب اإلبالغ عنها هو 

      شكل مستحضرات. يف غ ٢٠٦ ١سائب و
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    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 
  و/أو أمالحها ثاينبيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول ال -ثانيًا

    )غرامبال(
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة لصنع 

جات مواد أو منت
ات ؤثِّرمن غري امل
 العقلية

الكمية 
املستخدمة لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

 ٣و ٢الفقرتني 
 ٣من املادة 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة 

     ٢٠٦ ٥        ٠٤٠ ٨ ٠٨٠ ١٦ امفيتامنيامليث
. وُتشــــــجع من غري املؤثرات العقليةلومات املتعلقة بالصــــــادرات من املنتجات إلبالغ عن املعا يلزمال 

يف الســــــتعماهلا الصــــــانعني امفيتامني تؤخذ من خمزون ثيمن املاحلكومات على اإلبالغ عن أيِّ كمية 
  .أدناه) ٩٣و ٩٢و ٨٥-٨٣الفقرات  إن انطبق احلال (ملزيد من اإليضاحات، انظرالستهالك املحلي، ا
  

 ٣من املادة  ٣و ٢الفقرتني  مبوجبالكمية املستخدمة لصنع مستحضرات معفاة   :٤د العمو    
    (اجلداول الثاين والثالث والرابع)

مادة من امل  -٨١ ما يتعلق بكل  ية ؤثِّرفي ملدرجةات العقل ثالث ا ثاين وال تنص  ،يف اجلدولني ال
الكمية اإلمجالية املستخدمة على تقدمي بيان ب ١٩٧١من اتفاقية سنة  ١٦املادة من (ج)  ٤الفقرة 

من  ٣  من املادة ٣و ٢للفقرتني  وفقًايف صــــنع املســــتحضــــرات املعفاة من تدابري مراقبة معينة (
عن هذه البيانات بالنســبة للمواد  طوعًاأن تبلغ  أيضــًا). وميكن للحكومات ١٩٧١اتفاقية ســنة 

ملدرجة باملواد التعبري عن الكميات املبلغ  ينبغييف اجلدول الرابع. و ا ما يتعلق  مات في بالغرا هبا 
جة ملدر باملواد  ا ما يتعلق  مات في بالكيلوغرا ثاين، و جلدول ال ملدرجةيف ا لث  ا ثا جلدولني ال يف ا

والرابع. وينبغي أن تشمل الكميات املقدار اإلمجايل الداخل يف عمليات الصنع خالل السنة اليت 
  لت بانتهاء السنة.كِمقد اسُتمل تكن عملية الصنع  وإناإلحصاءات، حىت  تتعلق هبا

من تدابري  ولإعفاء املســــتحضــــرات املحتوية على مواد مدرجة يف اجلدول األ جيوزوال   -٨٢
ية قاب نة (الفقرة  ر ملادة  ٢معي نة  ٣من ا ــــــ ية س فاق فإن١٩٧١َّمن ات من  ٤العمود  ). ومن مث، 

  مواد اجلدول األول.ُيستخَدم فيما خيص ال  Pاالستمارة 
  

  ٧ املثال
ويستورد  ،كغ من مركب أحادي بوتاسيوم الكلورازيبات ٢٠٠سنة معينة، يصنع البلد ألف يف 

كغ يف صنع  ٧٠٠كغ من ثنائي بوتاسيوم الكلورازيبات. وُتستعمل كل هذه الكمية البالغة  ٥٠٠
كغ من  ٨٠هي أقراص حتتوي على و ،مستحضرات من الكلورازيبات. وبعض هذه املستحضرات
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، ٣من املادة  ٣و ٢الفقرتني رقابية معيَّنة مبقتضى لورازيبات، معفاة من تدابري ثنائي بوتاسيوم الك
  األمني العام لألمم املتحدة بذلك.قد ُأبلغ و

يف  ٨٩,٢أحادي بوتاسيوم الكلورازيبات هو فيما خيص التحويل إىل القاعدة الالمائية النقية  ُمعاِمل
      يف املائة. ٧٦,٩ازيبات فهو ثنائي بوتاسيوم الكلورفيما خيص أمَّا  ،املائة

    البلد ألفاحلسابات اخلاصة ب

  كمية املادة 
أمالح أو يف شكل 

 مستحضرات
التحويل إىل القاعدة 

 النقية الالمائية

الكمية 
 املصنوعة
الواجب 
اإلبالغ عنها

الواجب  الكمية
اإلبالغ عنها 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبقتضى 

 ٣و ٢الفقرتني 
 ٣من املادة 

 الواردات
الواجب 
اإلبالغ عنها

        
أحادي بوتاسيوم 

 الكلورازيبات
  الكلورازيبات قاعدة الكلورازيبات

=  ٠,٨٩٢×  ٢٠٠ كغ ٢٠٠
١٨٠ 

  كغ ١٧٨,٤

    
ثنائي بوتاسيوم 
 الكلورازيبات

 الكلورازيبات الكلورازيبات  قاعدة الكلورازيبات

=  ٠,٧٦٩×  ٥٠٠ كغ ٥٠٠
٣٨٤,٥ 

 كغ ٣٨٤,٥  

=  ٠,٧٦٩×  ٨٠ كغ ٨٠
٦١,٥٢ 

  كغ ٦١,٥٢ 

  
    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 

  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    )غرامكيلو(بال

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية املستخدمة 
لصنع مواد أو 

من غري  منتجات
 ات العقليةؤثِّرامل

الكمية املستخدمة 
لصنع مستحضرات 

معفاة مبوجب 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
 الصادرات

الكمية 
 املستهلكة 
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من  ٣و ٢الفقرتني 
 ٣املادة 

     ٣٨٤,٥    ٦١,٥٢    ١٧٨,٤ الكلورازيبات

(ســــواء يف شــــكل  الكلورازيباتمن ت على اإلبالغ عن أيِّ كمية ع احلكوماُتشــــجَّيف هذه احلالة، 
ة، إن كلدى اجلهات الصــانعة، وعن الكمية املســتهلمخزون أمالح أو مســتحضــرات) ُيحتفظ هبا ك

  .أدناه) ٩٣و ٩٢و ٨٥-٨٣الفقرات  ل (ملزيد من اإليضاحات، انظرانطبق احلا
  

    يسمربكانون األول/د ٣١: خمزونات الصانعني يف ٥العمود     
كانون  ٣١يف شــــكل خمزونات يف لدى الصــــانعني  ظ هباَفحَتاُملينبغي اإلبالغ عن الكمية   -٨٣

 املدرجةات العقلية ؤثِّركل مادة من املفيما خيص اإلحصاءات تتعلق هبا األول/ديسمرب من السنة اليت 
 ،على أســـاس طوعي ،أن تبلغأيضـــًا احلكومات رمبا تود يف اجلدولني األول والثاين (بالغرامات). و

  ).اتيف اجلدولني الثالث والرابع (بالكيلوغرام املدرجةخمزونات الصانعني من املواد كمية عن 
لدى املحتفظ هبا كمخزونات يف شـــكل ســـائب وينبغي أن تتضـــمن التقارير الكميات   -٨٤

دى ات عقلية، ولمؤثِّرملســــتحضــــرات املحتوية على ات العقلية، ولدى صــــانعي اؤثِّرامل صــــانعي
أو تعبئة  جتهيزعملية أيِّ لدى الشــــــركات اليت تقوم بو ،صــــــانعي املواد اليت ليس هلا تأثري عقلي

  املواد أو املستحضرات.لتلك 
كميات اليف تقاريرها عن املخزونات معلومات عن احلكومات تدرج  أنإىل ة اجحوال   -٨٥
ألغراض  اصـــــة"، أي"ألغراض خ بصـــــنعهااليت قامت املنشـــــآت احلكومية وجودة يف حوزة امل

زالزل مثل حدوث ظروف اســتثنائية (أيِّ حكومية خاصــة، مثل األغراض العســكرية، وملواجهة 
  نطاق).واسعة الأو أوبئة  كربى

لدى جتار اجلملة وغريهم  مخزوناتكالكميات املحتفظ هبا إدراج  ينبغيال  ملحوظة:    
  ار التجزئة.لدى جتاملحتفظ هبا  املخزونات كذلكو ،من املوزعني باجلملة

  
  ٨ املثال

كغ من هيدروكلوريد  ٢٠٠يف سنة معينة، تقوم الشركة ميم يف البلد ألف بصنع 
كغ  ١٠الكلورديازيبوكسيد. ويباع نصف هذه الكمية إىل الشركة نون اليت حتتفظ بكمية قدرها 

  كغ) يف صنع مستحضرات. ٩٠كمخزون وُتستخدم الكمية الباقية (
إىل  ،كغ من هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد ٧٠حضرات، حتتوي على وتباع كمية من هذه املست

كغ من هيدروكلوريد  ٦٠ببيع مستحضرات حمتوية على من مث اليت تقوم  ،الشركة التجارية راء
كغ من  ١٠ستحضرات حتتوي على حتتفظ مبالكلورديازيبوكسيد إىل مستشفيات وصيدليات و

  خمزونات. يف شكلهيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد 
على املرضى يف املستشفيات ومن خالل الصيدليات بالفعل ع ُوزِّحبلول هناية السنة املعنية، مل يكن قد و

يف املائة من املستحضرات املحتوية على هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد. ومل يكن  ٩٠سوى 
  .املعنيةبداية السنة يف خمزونات من هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد يف البلد ألف  هناك أيُّ
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    يف املائة. ٨٩,١ حتويل هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد إىل القاعدة الالمائية النقية هو ُمعاِمل
    البلد ألفاحلسابات اخلاصة بالشركة ميم يف 

كمية املادة يف شكل أمالح 
 أو مستحضرات

التحويل إىل القاعدة 
 الالمائية

 املصنوعةالكمية 
الواجب اإلبالغ 

 هاعن

 اتاملخزون
الواجب اإلبالغ 

 اعنه
        

هيدروكلوريد 
 الكلورديازيبوكسيد

الكلورديازيبوكسيدالكلورديازيبوكسيد قاعدة الكلورديازيبوكسيد

  كغ ١٧٨,٢ ١٨٠=  ٠,٨٩١×  ٢٠٠ كغ ٢٠٠
     كغ ٨٩,١  ٩٠ = ٠,٨٩١×  ١٠٠ كغ ١٠٠

    البلد ألفاحلسابات اخلاصة بالشركة نون يف 
يف شكل أمالح كمية املادة 

 أو مستحضرات
التحويل إىل القاعدة 

  الالمائية
 املصنوعةالكمية 

الواجب اإلبالغ 
 عنها

 اتاملخزون
الواجب اإلبالغ 

 اعنه
        

هيدروكلوريد 
 الكلورديازيبوكسيد

 الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد قاعدة الكلورديازيبوكسيد

 كغ ٨,٩١  ٨,٩١=  ٠,٨٩١×  ١٠ كغ ١٠

     كغ ١٧,٨٢  ١٧,٨٢ = ٠,٨٩١×  ٢٠ كغ) ٧٠ -كغ  ٩٠( كغ ٢٠
    البلد ألفاحلسابات اخلاصة ب

كمية املادة يف شكل أمالح 
 أو مستحضرات

 املصنوعةالكمية التحويل إىل القاعدة الالمائية
الواجب اإلبالغ 

 عنها

 اتاملخزون
الواجب اإلبالغ 

 اعنه
        

هيدروكلوريد 
 الكلورديازيبوكسيد

الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد كلورديازيبوكسيدقاعدة ال

  كغ ١٧٨,٢ ١٧٨,٢=  ٠,٨٩١×  ٢٠٠ كغ ٢٠٠

   كغ ١١٥,٨٣ ١١٥,٨٣ = ٠,٨٩١×  ١٣٠ )١٠٠+١٠+٢٠( كغ ١٣٠
ثل مي. وكغ ١١٥,٨٣اإلبالغ عنه هو  الواجبكانون األول/ديسمرب،  ٣١ يفاملخزونات إمجايل 

  :يةا الرقم حصيلة العملية احلسابهذ
  )٠,٨٩١×  ١٠٠شكل سائب (يف املخزون الذي حتتفظ به الشركة ميم  :كغ ٩٠
  )٠,٨٩١×  ١٠شكل سائب (يف  نوناملخزون الذي حتتفظ به الشركة  :كغ ٩
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  )٠,٨٩١×  ٢٠( مستحضراتشكل يف  نوناملخزون الذي حتتفظ به الشركة  :كغ ١٨
      :يلعلى النحو التا Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 

  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    )كيلوغرام(بال

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 

لصنع مواد أو 
منتجات من 

ات ؤثِّرغري امل
 العقلية

الكمية املستخدمة 
لصنع 

مستحضرات 
معفاة مبوجب 

 ٣و ٢الفقرتني 
 ٣ملادة من ا

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
الصادرات

الكمية 
 املستهلكة

            ١١٥,٨٣      ١٧٨,٢ الكلورديازيبوكسيد
  ال تدرج يف التقرير البيانات املتعلقة باملخزونات على مستوى البيع باجلملة والبيع بالتجزئة.

  
    : إمجايل الصادرات٧والعمود  ؛ات: إمجايل الوارد٦العمود     

جل يف العمودين   -٨٦ كل  ٧و ٦ينبغي أن تســــــ ية ل ية اإلمجال مدرج يف  مؤثِّرالكم عقلي 
اسـترياده أو تصـديره خالل السـنة التقوميية. وينبغي جرى اجلداول األول والثاين والثالث والرابع 

  دود.أن تستند اإلحصاءات، قدر اإلمكان، إىل احلركة الفعلية عرب احل
، أن يشــمل، ١٩٧١"االســترياد"، على النحو املســتخدم يف اتفاقية ســنة ويقصــد بتعبري   -٨٧

وباملثل،  ؛قدر اإلمكان، دخول الســلع من اخلارج إىل خمازن مجركية أو ميناء حر أو منطقة حرة
ــلع إىل اخلارج من خمازن مجركية أو ميناء حر أو يقصــد بتعبري  "التصــدير" أن يشــمل إرســال س

كواردات الوطنية ال تعامل هذه الصــــــفقات اجلمركية حىت وإن كانت القوانني  ،قة حرةمنط
السلع املارة عرب اجلمارك من خمزن مجركي أنَّ أنه ينبغي توخي احلذر للتأكد من وصادرات. غري 

الســــــلع أنَّ ســــــجل كواردات، وال ُت اذاهتاملنطقة أو ميناء حر أو منطقة حرة، إىل البلد ذاته أو 
ميناء حر أو منطقة حرة داخل البلد  إىل خمزن مجركي أو اذاهتاملنطقة قولة من البلد ذاته أو املن

  سجل كصادرات.ال ُت اذاهتاملنطقة أو ذاته 
بلد أو منطقة إىل بلد آخر. ال جيوز للبلد  عرببضـــاعة مشـــحونة  مرورومع ذلك، فعند   -٨٨

ضـــعت ُووإن ة، حىت مصـــدرم شـــحنة أو اإلقليم الذي مرت خالله أن يعتربها شـــحنة واردة ُث
  يف خمزن مجركي أو ميناء أو منطقة حرة. مؤقَّتًاالشحنة 

ســـبب من األســـباب، إىل بلد التصـــدير يِّ بلد أو منطقة، أل الســـلع اليت يعيدها أيُّأمَّا   -٨٩
يسجلها البلد األول على أهنا صادرات ويسجلها ينبغي أن ف ،األصلي أو منطقة التصدير األصلية

  خري على أهنا واردات.األ
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األذون الصـــــــادرة املذكورة يف عن الكميات أن تبلغ ال ينبغي للحكومات  ملحوظة:
الكميات املســتوردة واملصــدرة بالفعل، اليت قد تقل كثريا عن الكميات بل عن بشــأهنا، 

  املأذون هبا.
 ،التصــدير  اد أواريخ الفعلي لتنفيذ االســتريوينبغي أن يكون التاريخ الذي يعتد به هو الت  -٩٠
ذي الصلة. ولكي تكون السلطات املسؤولة عن إدارة مراقبة  التصريحتاريخ إصدار اإلذن أو  ال

ــــــتريادمعــاملــة التواريخ والكميــات الفعليــة لكــل علم بــاهليئــة على عن إبالغ املخــدِّرات و  اس
  وثيق مع سلطات اجلمارك.على حنو أن تتعاون جيب عليها تصدير،  أو
وكان  ٢٠١٧تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٥ير يف صـــدر إذن تصـــدُأ، إذا املثال فعلى ســـبيل  -٩١

إذا إالَّ  ٢٠١٧عام املتعلق بتقرير الإدراج الكمية املعنية يف  عدم فينبغيملدة ثالثة أشـــهر،  ســـاريًا
دِّ عملية  أيُّ َرج. وتد٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب  ٣١ة على العقل قبل ؤثِّررت املادة املصــــــُ

(ح)   للفقرة وفقًاالتقرير اإلحصائي السنوي عن السنة التالية. ويف التاريخ ذلك بعد ذ تنفَّتصدير 
ــــــنة  ١من املادة  املعىن املقصــــــود من كل من تعبريي "التصــــــدير"  ، فإن١٩٧١َّمن اتفاقية س

  أخرى.دولة العقلي من دولة إىل  مؤثِّرو"االسترياد" هو النقل املادي لل
  

  ٩ املثال
كغ إىل مواد غري  ٦٠٠كغ من مغنيسيوم الباربيتال، وحيول  ٠٠٠ ٢البلد ألف  يف سنة معينة يصنع

يف املائة منها إىل البلد باء، ويستعمل الكمية املتبقية من مغنيسيوم  ٥٠ة على العقل، يصدر مؤثِّر
كغ من  ٤٠٠كغ) يف صنع مستحضرات. وتبقى مستحضرات حتتوي على  ٤٠٠ ١الباربيتال (

كغ من  ٠٠٠ ١يف خمزون اجلهة املصنعة، بينما تصدر مستحضرات حتتوي على  مغنيسيوم الباربيتال
كغ  ٥٠٠مغنيسيوم الباربيتال إىل البلد باء على ثالث شحنات. ُصدرت الشحنة األوىل، اليت تضم 

أيار/مايو (استوردها البلد باء يف  ١٥من مغنيسيوم الباربيتال يف صورة مستحضرات يف 
كغ من مغنيسيوم الباربيتال يف صورة  ٣٠٠لشحنة الثانية اليت تضم أيار/مايو)، وُصدرت ا ١٨

سبتمرب)، أمَّا الشحنة الثالثة أيلول/ ٢٦استوردها البلد باء يف أيلول/سبتمرب ( ٢٣مستحضرات يف 
كانون األول/ديسمرب (استوردها  ٣٠فقد ُصدرت يف  ،كغ من مغنيسيوم الباربيتال ٢٠٠اليت تضم 

الثاين/يناير من السنة التالية). وبسبب رداءة النوعية، أعيدت الشحنة الثانية يف  كانون ٢البلد باء يف 
  غضون أسبوعني من تاريخ تصديرها من البلد ألف وال تزال خمزونة لدى الشركة التجارية.

        يف املائة. ٩٤,٣هو النقية حتويل مغنيسيوم الباربيتال إىل القاعدة الالمائية  ُمعاِمل
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    البلد ألفصة باحلسابات اخلا

كمية املادة يف 
شكل أمالح 

أو 
 مستحضرات

القاعدة التحويل إىل 
 الالمائية 

الكمية 
عة واملصن

الواجب 
اإلبالغ عنها

 الكمية
الواجب 
 اإلبالغ عنها
املستخدمة 
من لصنع مادة 

غري املؤثرات 
  العقلية

املخزونات 
الواجب 
اإلبالغ 
 عنها

الواردات 
الواجب 
اإلبالغ عنها

ات الصادر
الواجب 
اإلبالغ 
 عنها

              
مغنيسيوم 
 الباربيتال

الباربيتال الباربيتالالباربيتال الباربيتال الباربيتال قاعدة الباربيتال

=  ٠,٩٤٣×  ٢ ٠٠٠كغ ٢ ٠٠٠
١ ٨٨٦ 

٨٨٦ ١ 
 كغ

    

=  ٠,٩٤٣×  ٦٠٠ كغ ٦٠٠
٥٦٥,٨ 

 ٥٦٥,٨ 
 كغ

   

=  ٠,٩٤٣×  ٤٠٠ كغ ٤٠٠
٣٧٧,٢ 

  ٣٧٧,٢ 
 كغ

  

=  ٠,٩٤٣×  ٠٠٠ ١كغ ١ ٠٠٠
٩٤٣ 

    ٩٤٣ 
 كغ

كغ  ٣٠٠
(معادة من 

 البلد باء)

٠,٩٤٣×  ٣٠٠  =
٢٨٢,٩ 

   ٢٨٢,٩ 
 كغ

 

  
    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 

  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    )كيلوغرامات(بال

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 

لصنع مواد أو 
منتجات من 

ات ؤثِّرغري امل
 العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

 ٣و ٢الفقرتني 
 ٣من املادة 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
 األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
الصادرات

الكمية 
 املستهلكة 

        ٩٤٣ ٢٨٢,٩  ٣٧٧,٢    ٥٦٥,٨ ٨٨٦ ١  الباربيتال
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    باءالبلد احلسابات اخلاصة ب
كمية املادة يف شكل أمالح أو 

القاعدة الالمائية التحويل إىل  مستحضرات
الواردات الواجب 
 اإلبالغ عنها

الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

        
 ربيتالالبا الباربيتال قاعدة الباربيتال مغنيسيوم الباربيتال

= ٠,٩٤٣× كغ  ٨٠٠ )٣٠٠ + ٥٠٠كغ ( ٨٠٠
٧٥٤,٤ 

  كغ ٧٥٤,٤

   كغ ٢٨٢,٩ ٢٨٢,٩=  ٠,٩٤٣× كغ  ٣٠٠ كغ (أعيدت إىل البلد ألف) ٣٠٠
) من الشحنة الثالثة ستدرج يف تقرير السنة ٠,٩٤٣ × ٢٠٠( كغ ١٨٨,٦هناك كمية مقدارها 

  التقوميية التالية.
      :على النحو التايل Pمارة يف االست يبلغأن باء  ينبغي للبلد

  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا
    )كيلوغرامات(بال

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 

لصنع مواد أو 
منتجات من 

ات ؤثِّرغري امل
 العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 

وجب معفاة مب
 ٢الفقرتني 

من املادة  ٣و
٣ 

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون   ٣١
األول/ديسمرب

إمجايل 
الواردات 

إمجايل 
الصادرات

الكمية 
 املستهلكة

    ٢٨٢,٩ ٧٥٤,٤          الباربيتال
  

  .إلبالغ عن بقية املعلوماتإىل اال حاجة 
    

    : الكمية املستهلكة٨العمود     
ب تقدميها على أســــــاس طوعي، عمًال بقراري جلنة طَلُي ٨ العمود الواردة يف بياناتال  -٩٢
ستهالك ٥٤/٦و ٥٣/٤ خدِّراتامل . وتشجع اهليئة احلكومات بشدة على تزويدها ببيانات عن ا
ــــــتهالك ؤثِّرامل ات، ويف هناية املطاف، ؤثِّرامل تلكات العقلية لكي تتمكن من حتليل اجتاهات اس

ية تعزيز  يةؤثِّراملتوافر كفا ية والعلمية، مع احليلولة يف  ات العقل املســــــتخدمة يف األغراض الطب
  املواد وإساءة استعماهلا.تلك الوقت نفسه دون تسريب 

األول إىل من كل مادة مدرجة يف اجلداول ب فيما يتعلقوينبغي للســـلطة املبلغة أن ُتبني،   -٩٣
 انطباق امات، حســـــبالرابع، الكمية املســـــتهلكة خالل الســـــنة املعنية (بالغرامات أو الكيلوغر
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، صــــيادلةالكمية اليت ورَّدها الصــــانع أو تاجر اجلملة إىل أيِّ شــــخص أو منشــــأة ( )، أيحلالا
لالســـتخدامات الطبية أو للبحوث العلمية. ويرد أدناه ) لتوزيعها بالتجزئة أو إخلمســـتشـــفيات، 

  التوزيع. دوائرشرح موجز ملا يعنيه االستهالك يف خمتلف 
  

  من اخلارجا التجزئة فيها على إمداداهتم حصريبلدان اليت حيصل جتار الفئة األوىل: ال
  .كةكميات مستهَليف هذه احلالة، ينبغي اعتبار كل الكميات املستوَردة 

  
من صــانعني أو جتار ا حصــريالفئة الثانية: البلدان اليت حيصــل جتار التجزئة فيها على إمداداهتم 

  مجلة حمليني
يات املســــتهلكة إىل الكميات اليت يوزعها الصــــانعون أو جتار اجلملة يف هذه احلالة، تشــــري الكم

  على جتار التجزئة.
  

األول من صـــانعني أو يف املقام البلدان اليت حيصـــل جتار التجزئة فيها على إمداداهتم  الفئة الثالثة:
  ات العقلية مباشرةؤثِّرجتار مجلة حمليني، ولكن بعض جتار التجزئة يستوردون امل

ات العقلية اليت يوزعها الصــانعون أو ؤثِّراحلالة، تشــري الكميات املســتهلكة إىل كميات امل يف هذه
  جتار التجزئة مباشرة.  هااستورداليت زائدًا الكميات  جتار اجلملة على جتار التجزئة،

  
  ١٠ ثالامل

ا يف صــنع كغ منه ٤٠ ُيســتخَدم كغ من قاعدة الفينوباربيتال، ١٠٠صــنع البلد ألف ي يف ســنة معينة،
كغ إىل البلد باء. وُتســلَّم مجيع املســتحضــرات املصــنوعة يف البلد ألف إىل  ٦٠مســتحضــرات وُيصــدَّر 
صيدليات احلكومية.  ـــــــبني المن وال ستخدم البلد باء  ٦٠ـ ستوردة من البلد ألف، ي كغ يف  ٣٠كغ امل

  ة.وميصنع مستحضرات ُتوزع على املستشفيات العم
    :على النحو التايل P من االستمارة ٨العمود  يف بلغينبغي للبلد ألف أن ي
  بيانات إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحها -رابعًا

  )ات(بالكيلوغرام
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
لصنع مواد 
أو منتجات 

من غري 
ات ؤثِّرامل

 العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات

معفاة 
مبوجب 
 ٢الفقرتني 

من املادة ٣و
٣  

خمزونات 
الصانعني يف 

كانون  ٣١
األول/ديسمرب 

إمجايل 
الواردات

إمجايل 
الصادرات

 الكمية 
 املستهلكة

  

  ٤٠             الفينوباربيتال
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      :على النحو التايل P من االستمارة ٨العمود يف  يبلغينبغي للبلد باء أن 
  إحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الرابع و/أو أمالحهابيانات  -رابعًا

  )ات(بالكيلوغرام
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  

 املادة
الكمية 
 املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
لصنع مواد 
أو منتجات 

من غري 
ات ؤثِّرامل

 العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات

معفاة 
مبوجب 
 ٢الفقرتني 

من املادة ٣و
٣ 

خمزونات 
نعني يف الصا
كانون  ٣١

األول/ديسمرب
إمجايل 
الواردات

إمجايل 
الصادرات

 الكمية 
 املستهلكة

  ٣٠             الفينوباربيتال
 

    
التفاصيل التجارية: بيانات إحصائية عن واردات وصادرات املواد املدرجة  -اجلزء الثاين  -٣  

    ١٩٧١الرابع من اتفاقية سنة إىل األول من اجلداول  يف
 التعامالت التجاريةتفاصيل  P من االستمارة ١٥إىل  ١٠ج يف الصفحات دَرُت أن غيينب  -٩٤
ف، عند الضــرورة، صــفحات يضــأن ت لســلطات الوطنية املختصــةل ات العقلية. وينبغيؤثِّريف امل

  لإلبالغ عن البيانات املطلوبة. جديدة
مادة من املواد كل فيما خيص ، ١٠ينبغي للبلدان املســـــتوردة أن تدرج يف الصـــــفحة و  -٩٥

ملاد ها تلك ا ــــــتوردت من لدان اليت اس ثاين، أمساء الب ملدرجة يف اجلدولني األول وال ، والكمية ةا
ينبغي للبلدان املصدرة أن تبني  ،نفسه وعلى النحو. اتاملستوردة من كل بلد معبَّرا عنها بالغرام

، أمساء البلدان والثاينول األفيما خيص كل مادة من املواد املدرجة يف اجلدولني ، ١١  يف الصفحة
  .اترًا عنها بالغراممعبَّ إىل كل بلد هامنوالكمية املصدرة  ةاليت ُصدرت إليها تلك املاد

ات ؤثِّرة يف امليالتجار امالتعن تفاصيل التع طوعًابالغ اإلىل احلكومات أيضًا إتدعى و  -٩٦
ثالث والرابع (معبَّ ية املدرجة يف اجلدولني ال ها العقل مرًا عن  ). وجتدر مالحظة أنَّاتبالكيلوغرا

ة همَّ َم تقدمي هذه املعلومات من أجل تيســري رصــدب قد أوصــى املجلس االقتصــادي واالجتماعي
  تسريب.اللتجارة الدولية هبدف منع يف رصد ا اهليئة
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  ١١املثال 
جاهزة  من الديازيبام يف شكل سائب من البلد باء لصنع منتجات صيدلية كغ ٢٠٠يستورد البلد ألف 

شـــكل مســـتحضـــرات إىل البلد  يفكغ منها  ٥٠ يعاد تصـــديرو، )ملغ ٥(أقراص حيتوي كل منها على 
سنةجيم. و ستورد البلد ألف انفسه يف ال صيدلية جاهزة يف من الديازيبام  كغ ١٠٠، ي شكل منتجات 

لكل  ملغ ٥قرص ( ١ ٠٠٠صــندوق حيتوي كل منها على  ٥٠ ٠٠٠ر البلد باء من البلد دال، ويصــدِّ
      .قرص) من الديازيبام إىل البلد جيم

      البلد ألفب احلسابات اخلاصة
إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل مستوردة من الكمية املادة

           
  البلد باء كغ ٢٠٠ ديازيبام

 البلد جيم  كغ ٥٠ ديازيبام كغ ٥٠ كغ ٣٠٠
    البلد دال كغ ١٠٠ ديازيبام

    البلد باءب اصةاحلسابات اخل
إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل مستوردة من الكمية املادة

           
  البلد ألف  كغ ٢٠٠ ديازيبام

 كغ ٤٥٠
     البلد جيم  كغ ٢٥٠ ديازيبام

    البلد جيمب احلسابات اخلاصة
إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل مستوردة من الكمية املادة

         
  البلد ألف كغ ٥٠ ديازيبام

 كغ ٣٠٠
 

      البلد باء كغ ٢٥٠ ديازيبام
    البلد دالب احلسابات اخلاصة

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىل مستوردة من الكمية املادة
          

     كغ ١٠٠  البلد ألف  كغ ١٠٠ ديازيبام
        :ى النحو التايلعل P يف االستمارة يبلغينبغي للبلد ألف أن 
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  التفاصيل التجارية: استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع،  -سابعًا
  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ

    (بالكيلوغرام)
     ديازيبام ←   ُتحدد املادة

      ٣٠٠  ←    اإلمجايل 
  مستوردة من:

  ←  الكميات 
      ↓  البلد أو املنطقة 

     ٢٠٠ البلد باء  
         ١٠٠ البلد دال  

  التفاصيل التجارية: تصدير املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع،  -ثامنًا
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد

    (بالكيلوغرام)
     ديازيبام ←   د املادةُتحدَّ

      ٥٠  ←    اإلمجايل 
  رة إىل:مصدَّ

  ←  الكميات 
      ↓  البلد أو املنطقة 

       ٥٠ البلد جيم  
    :على النحو التايل P يف االستمارة بلغينبغي للبلد باء أن ي
  التفاصيل التجارية: تصدير املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع،  -ثامنًا

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد
    (بالكيلوغرام)

     ديازيبام ←   د املادةُتحدَّ
      ٤٥٠ ←    اإلمجايل 
  رة إىل:مصدَّ

 ←  الكميات 
      ↓  البلد أو املنطقة 

     ٢٠٠ البلد ألف  
     ٢٥٠ البلد جيم  
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       :على النحو التايل P يف االستمارة بلغينبغي للبلد جيم أن ي
  التفاصيل التجارية: استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع، -سابعًا

  شأحسب بلد املنشأ أو منطقة املن
    (بالكيلوغرام)

     ديازيبام ←   د املادةُتحدَّ
      ٣٠٠ ←    اإلمجايل 

  مستوردة من:
 ←  الكميات 

 ↓  البلد أو املنطقة 

     

     ٥٠ البلد ألف  
         ٢٥٠ البلد باء  

      :على النحو التايل P يف االستمارة يبلغينبغي للبلد دال أن 
  واد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع، التفاصيل التجارية: تصدير امل -ثامنًا

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد
    (بالكيلوغرام)

     ديازيبام ←   د املادةُتحدَّ
      ١٠٠ ←    املجموع 

  رة إىل:مصدَّ
 ←  الكميات 

 ↓  البلد أو املنطقة 

     

     ١٠٠ البلد ألف  
 

    
ــــــلت منه املادة وينبغي أن ُيفهم تعبري "البلد املصـــــــدِّر  -٩٧ " على أنه يعين البلد الذي ُأرس

البلد ا ذليس ه. وزمًان الذلك اإلذ ه إذن التصـــدير، إذا كانفيصـــدر ُأاخلاضـــعة للمراقبة والذي 
ضرورة هو شركة البائعة. و نفس بال ُصنعت فيه املادة أو البلد الذي توجد فيه ال على البلد الذي 
درت إليه املادة ، ينبغي أن يفهم تعبري "البلالنحو نفســه د املســتورد" على أنه يعين البلد الذي صــُ

 قصـــدهو امل ةالضـــروربالبلد ا ذه وليس .زمًالك اله إذن االســـترياد، إذا كان ذفيصـــدر ُأوالذي 
  النهائي للشحنة.
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    حالة خاصة: الشحنات العابرة    
ن فيها الشــــحنة يف ات العقلية يف الفترة اليت تكوؤثِّرإذا تقرر تغيري وجهة شــــحنة من امل  -٩٨

ي ذال البلد جانب رب الشـــــحنة مصـــــدَّرة منعَتمرحلة العبور، ينبغي، ألغراض إحصـــــائية، أن ُت
ه ُأعيد شحنها فيي ذتعترب مصدَّرة من بلد العبور الأن منها و أرسلتأو املنطقة اليت  ُأرسلت منه

ـــــحنها فيأو منطقة العبور اليت  ـــــتوردة ُأعيد ش لد العبور أو منطقة بمن جانب ها، كما تعترب مس
  اجلديدة. قصداجلديد أو منطقة امل قصدبلد امل من جانبالعبور، وكذلك 

  
  ١٢املثال 

يف  صاد كغ من األمفيتامني عن طريق البلد باء إىل الشركة ١٠٠يف البلد ألف  سني ترسل الشركة
 صاد إىل الشركة سني البلد جيم. وعندما تصل الشحنة إىل امليناء احلر يف البلد باء تطلب الشركة

      يف البلد باء التدخل من أجل إرسال الشحنة إىل البلد دال.
    البلد ألفب احلسابات اخلاصة

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة
          

 غ ١٠٠ ٠٠٠  البلد باء غ ١٠٠ ٠٠٠أمفيتامني
    
    البلد باءب احلسابات اخلاصة

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة
          

 غ ١٠٠ ٠٠٠غ ١٠٠ ٠٠٠ البلد دال البلد ألف كغ ١٠٠أمفيتامني
    
    البلد جيمب احلسابات اخلاصة

إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة
        

     أمفيتامني
    

    البلد دالب ت اخلاصةاحلسابا
إمجايل الصادراتإمجايل الوارداتمصدرة إىلمستوردة من الكمية املادة

          
 غ ١٠٠ ٠٠٠  البلد باء غ ١٠٠ ٠٠٠أمفيتامني

  
  :على النحو التايل Pيف االستمارة  بلغينبغي للبلد ألف أن ي
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  األول والثاين،  التفاصيل التجارية: تصدير املواد املدرجة يف اجلدولني -سادسًا
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد

    (بالغرام)
     أمفيتامني ←   د املادةُتحدَّ

      ١٠٠ ٠٠٠ ←    اإلمجايل 
  رة إىل:مصدَّ

 ←  الكميات 
 ↓  البلد أو املنطقة 

     

       ١٠٠ ٠٠٠ البلد باء  
    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد باء أن 
  التفاصيل التجارية: استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين،  -خامسًا

  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ
    )م(بالغرا

     أمفيتامني ←   د املادةُتحدَّ
      ١٠٠ ٠٠٠ ←    اإلمجايل 

  مستوردة من:
 ←  الكميات 

 ↓  البلد أو املنطقة 

     

         ١٠٠ ٠٠٠ البلد ألف  
  يف اجلدولني التفاصيل التجارية: تصدير املواد املدرجة -سادسًا

  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصداألول والثاين، 
    (بالغرام)

     أمفيتامني ←   د املادةُتحدَّ
      ١٠٠ ٠٠٠ ←    اإلمجايل 

  رة إىل:مصدَّ
 ←  الكميات 

 ↓  البلد أو املنطقة 

     

     ١٠٠ ٠٠٠ البلد دال  
  .ما يبلغ عنه جيم ليس لدى البلد

    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد دال أن 
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  التفاصيل التجارية: استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني -خامسًا
  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأاألول والثاين، 

    (بالغرام)
     أمفيتامني ←   د املادةُتحدَّ

      ١٠٠ ٠٠٠  ←    اإلمجايل 
  توردة من:مس

 ←  الكميات 
      ↓  البلد أو املنطقة 

       ١٠٠ ٠٠٠ البلد باء  
ن االسترياد أذو صدرت أنلسلطات املختصة ل ة، ينبغيعاملامل هذه : يف كل خطوة من خطواتملحوظة

 مبقتضى االتفاقية و/أو التشريعات الوطنية ذات الصلة.الزمًا ، إذا كان ذلك أو التصدير املناسبة
    

  اجلمركية واملوانئ احلرة واملناطق احلرة ستودعاتامل: ت خاصةحاال
مجركية وموانئ حرة ومناطق حرة على  ستودعاتكثريا ما ُيبلغ خطأ عن واردات من م  -٩٩

ُصنعت فيها أصال امل ستحضرات املحتوية على ؤثِّرأهنا واردات من البلدان اليت  ات العقلية (أو امل
اجلمركي أو املنطقة احلرة أو امليناء احلر جزءًا من إقليم  ستودعر املاعتباات عقلية). ويتعني مؤثِّر

  .فيهاالدولة أو املنطقة اليت توجد 
  

  ١٣املثال 
كغ من  ٢حتتوي على  سنة معينة، استورد البلد ألف من الصانع ميم يف البلد باء أقراصًاأثناء 

د ألف أقراصا حتتوي على كيلوغرام هيدروكلوريد فينيدات امليثيل. وإضافة إىل ذلك، استورد البل
واحد من هيدروكلوريد فينيدات امليثيل من املخزونات التجارية للشركة راء اليت هي فرع تابع 

نعة ميم موجود يف املنطقة احلرة يف البلد جيم. وكانت هذه األقراص جزءًا من شحنة االص شركةلل
السنة  أثناءنعة ميم االص شركةلا ل أنتجتهاكغ من هيدروكلوريد فينيدات امليثي ٤أقراص حتتوي على 

  املعنية ُثم حولتها إىل الشركة التجارية راء لبيعها يف املنطقة.
    املائة. يف ٨٦,٥القاعدة الالمائية هو مادة حتويل مادة هيدروكلوريد فينيدات امليثيل إىل  ُمعاِمل

    البلد ألف (البلد املستورد)ب احلسابات اخلاصة
شكل أمالح  كمية املادة يف

التحويل إىل القاعدة الالمائية  مستحضرات أو
الواردات الواجب اإلبالغ 

 عنها
      

 فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيل هيدروكلوريد فينيدات امليثيل
 غ من البلد باء ١ ٧٣٠ ١,٧٣٠=  ٠,٨٦٥×  ٢ كغ ٢
 غ من البلد جيم ٨٦٥ ٠,٨٦٥=  ٠,٨٦٥×  ١ كغ ١
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    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغلف أن ينبغي للبلد أ
  التفاصيل التجارية: استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني األول والثاين،  -خامسًا

  حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ
    (بالغرام)

    فينيدات امليثيل ←  د املادةُتحدَّ
      ٢ ٥٩٥  ←    اإلمجايل 

  مستوردة من:
 ←    الكميات

 ↓  أو املنطقة  البلد

     

      ١ ٧٣٠  البلد باء  
     ٨٦٥ البلد جيم  

      )٨٦٥+  ١ ٧٣٠( غ ٢ ٥٩٥إمجايل الواردات الواجب اإلبالغ عنها: 
    نع)االبلد باء (البلد الصب احلسابات اخلاصة

كمية املادة يف شكل أمالح 
 التحويل إىل القاعدة الالمائية  مستحضرات أو

  الصادرات الواجب 
 الغ عنهااإلب

      
 فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيلهيدروكلوريد فينيدات امليثيل

 غ من البلد ألف ١ ٧٣٠ ١,٧٣٠=  ٠,٨٦٥×  ٢ كغ ٢
   غ من البلد جيم ٣ ٤٦٠ ٣,٤٦٠=  ٠,٨٦٥×  ٤ كغ ٤

    :و التايلحعلى الن Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد باء أن 
  تصدير املواد املدرجة يف اجلدولني التفاصيل التجارية: -سادسًا

  األول والثاين، حسب بلد املقصد أو منطقة املقصد
    (بالغرام)

     فينيدات امليثيل ←   د املادةُتحدَّ
      ٥ ١٩٠  ←  اإلمجايل 

  رة إىل:مصدَّ
  ←  الكميات 

      ↓  البلد أو املنطقة 
      ١ ٧٣٠  البلد ألف  
     ٣ ٤٦٠ البلد جيم  
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    )٣ ٤٦٠+  ١ ٧٣٠( غ ٥ ١٩٠لصادرات الواجب اإلبالغ عنها: إمجايل ا
    الشركة التجارية): البلد الذي توجد فيهالبلد جيم (ب احلسابات اخلاصة

كمية املادة يف شكل 
أمالح أو مستحضرات

الواردات الواجب الالمائية  التحويل إىل القاعدة
 اإلبالغ عنها

الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

        
روكلوريد فينيدات هيد
 امليثيل

 فينيدات امليثيل فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيل

 غ من البلد باء ٣ ٤٦٠ ٣,٤٦٠=  ٠,٨٦٥×  ٤ كغ ٤
   غ إىل البلد ألف ٨٦٥  ٠,٨٦٥=  ٠,٨٦٥×  ١ كغ ١

    :على النحو التايل Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد جيم أن 
  استرياد املواد املدرجة يف اجلدولني التفاصيل التجارية: -خامسًا

  األول والثاين، حسب بلد املنشأ أو منطقة املنشأ
    (بالغرام)

     فينيدات امليثيل ←   د املادةُتحدَّ
      ٣ ٤٦٠ ←    اإلمجايل

  مستوردة من:
 ←   الكميات 

 ↓  البلد أو املنطقة 

     

          ٣ ٤٦٠  البلد باء  
    :على النحو التايل Pاالستمارة  يف يبلغينبغي للبلد جيم أن 

  يف اجلدولني التفاصيل التجارية: تصدير املواد املدرجة -سادسًا
  حسب بلد املقصد أو منطقة املقصداألول والثاين، 

    (بالغرام)
     فينيدات امليثيل ←  ُتحدد املادة

      ٨٦٥  ←  اإلمجايل 
  مصدرة إىل:
 ←    الكميات

      ↓ البلد أو املنطقة 
      ٨٦٥  البلد ألف  

  غ ٣ ٤٦٠الواجب اإلبالغ عنها:  إمجايل الواردات
  غ ٨٦٥إمجايل الصادرات الواجب اإلبالغ عنها: 
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بيانات إحصائية عن استخدام املواد املدرجة يف اجلداول األول والثاين  -اجلزء الثالث  -٤  
    ات عقلية أخرىمؤثِّرلصنع  ١٩٧١والثالث والرابع من اتفاقية سنة 

 عنعلومات م، Pمن االستمارة  ٢٠، يف الصفحة م طوعًاُتقدِّأن  احلكومات طلب إىلي  -١٠٠
غ عن اســم املادة لبأن تات عقلية أخرى. وينبغي للبلدان مؤثِّرات عقلية يف صــنع مؤثِّراســتعمال 

على  ةؤثِّرصنع، واسم وكمية املادة األخرى املالاملصدرية املستعملة، والكمية املستعملة يف عملية 
  عملية الصنع. عنالعقل الناجتة 

  
  ١٤املثال 

ــــــتعمال  . وكانت كمية لورميتازيبامالمن اللورازيبام يف صــــــنع  كغ ٤٠٠يبلغ البلد ألف عن اس
  .كغ ٢٨٠ عليها هي املتحصَّل لورميتازيبامال

      :على النحو التايل P يف االستمارة يبلغينبغي للبلد ألف أن 
  ستخدام املواد املدرجة يف اجلدولنيبيانات إحصائية عن ا -عاشرًا

  ات عقلية أخرىمؤثِّرالثالث والرابع لصنع 
    (بالكيلوغرام)

  ات العقلية املستخدمة ؤثِّرامل
 ات عقلية أخرىمؤثِّرلصنع 

  ات العقلية األخرى ؤثِّرامل
 ن عملية الصنععالناجتة 

 ةالكمية الناجت املادة الناجتة الكمية املستخدمة املادة املستخدمة
   ٢٨٠ لورميتازيبام ٤٠٠ لورازيبام

    
ملخص ملتطلبات اإلبالغ بالنسبة للبيانات اإلحصائية املتعلقة باملواد املدرجة يف اجلداول   -٥  

    ١٩٧١األول والثاين والثالث والرابع من اتفاقية سنة 
 على ١٩٧١ كن تلخيص متطلبات اإلبالغ فيما يتعلق بكل من جداول اتفاقية ســــــنةمي  -١٠١

  النحو التايل:
  

 نطبقي ال طوعي إلزامي بالغاإل
      

   مجيع اجلداول عةوالكمية املصن

الكمية املستخدمة لصنع 
من غري مواد أو منتجات 
 املؤثرات العقلية

األول (يف حاالت اجلدول 
الثاين اجلداول استثنائية) و

 والثالث والرابع

  

الكمية املستخدمة لصنع 
مستحضرات معفاة 

 ٣و ٢الفقرتني مبوجب 
 ٣من املادة 

 األولاجلدول  الرابعاجلدول  الثاين والثالثاجلدوالن 
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 نطبقي ال طوعي إلزامي بالغاإل

 ٣١خمزونات الصانعني يف 
 كانون األول/ديسمرب

  الثالث والرابعاجلدوالن  األول والثايناجلدوالن 

   مجيع اجلداول إمجايل الواردات 

   مجيع اجلداول إمجايل الصادرات 

  الثالث والرابع اجلدوالن األول والثاين الناجلدو تفاصيل الواردات

  الثالث والرابع اجلدوالن األول والثاين اجلدوالن تفاصيل الصادرات

األول والثاين  اجلداول    الكمية املستهلكة
  والثالث والرابع

 

الكمية املستخدمة لصنع 
  ات عقلية أخرىمؤثِّر

األول والثاين  اجلداول  
  والثالث والرابع

 

    
لواردات والصادرات من املواد املدرجة يف اجلدول عن ااإلحصاءات الفصلية   -دال  

    )A/P(االستمارة  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرالثاين من اتفاقية امل
، أن تزود ١٩٨١/٧طلب املجلس االقتصـــــادي واالجتماعي إىل احلكومات، يف قراره   -١٠٢

ات العقلية املدرجة يف اجلدول الثاين ؤثِّرملاهليئة بإحصـــــاءات فصـــــلية لوارداهتا وصـــــادراهتا من ا
املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث يف  ةرا. ويلزم اإلبالغ ســـــنويًّا عن التج١٩٧١التفاقية ســـــنة 

 ٩٤(انظر الفقرات  Pاالســـتمارة  منيف اجلزء ذي الصـــلة وينبغي تقدمي تلك املعلومات  والرابع،
يف  ةراعن التجمعلومات  A/Pتدرج يف االســــتمارة لحكومات أن ل ، ال ينبغيمن مث). و٩٩إىل 

  املواد املدرجة يف اجلدولني الثالث والرابع.
ــتمارة   -١٠٣ إىل اهليئة يف غضــون شــهر واحد بعد انتهاء الفصــل الذي  A/Pوجيب تقدمي االس

لد الصفحة األوىل اسم الب يفتقدميها  يتعنيتتعلق به البيانات اإلحصائية. وتتضمن املعلومات اليت 
الشــــخص املوقع على  واســــمأو اإلقليم الذي يقدم التقرير، وتاريخ التقرير، واملكتب املختص، 

الســـنة التقوميية والفصـــل الذي  ذكريلزم أيضـــًا و. وكذلك توقيعه ،تهظيفيو أو هولقبســـتمارة اال
املخصـــــص للمالحظات يف ز احليِّأن ُتدرج يف تتعلق به اإلحصـــــاءات من تلك الســـــنة. وجيوز 

  هبا. تساعد على فهم املعلومات املبلغ ميكن أنتفاصيل أخرى حة األوىل الصف
ملء  من أجلو. ٣و ٢تني الصــــفحيف  A/Pاالســــتمارة ء وترد التعليمات اخلاصــــة مبل  -١٠٤

  .بعناية بصورة صحيحة، ينبغي دراسة التعليمات A/Pاالستمارة 
صفحتان   -١٠٥ سم ات الواردات (خمصصتان لتقدمي إحصاء A/Pمن االستمارة  ٥و ٤وال الق
ات العقلية املدرجة يف اجلدول الثاين التفاقية ؤثِّر) من املالقســــــم "ثانيا") والصــــــادرات ("أوًال"
 عرض. وجيوز للســلطة الوطنية املختصــة أن تضــيف عند اللزوم صــفحات أخرى ل١٩٧١  ســنة

حســب  مرتَّبة ،يف الترويســات عنها إحصــاءات تقدمي مجيع البيانات. وترد قائمة املواد املطلوب
جموع مب املتعلقة. وينبغي أن تدرج املعلومات من اليمني إىل اليسارواألجبدي اإلنكليزي  الترتيب

. وتدرج يف احليز املناسب معيَّنجمموع الصادرات، من كل مادة أثناء فصل كذلك الواردات، و
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ات العقلية املعنية ؤثِّردت امليف العمود األول على ميني الصفحة أمساء البلدان أو املناطق اليت اسُتوِر
ُصدرت امل صيل املؤثِّرمنها أو اليت  ستوردة من تعلقةات العقلية املعنية إليها. أمَّا التفا  بالكميات امل

  ات العقلية املعنية.ؤثِّرأو املنطقة املعنية، فتدرج يف العمود اخلاص بامل املعين البلد (أو املصدرة إىل)
ات العقلية املدرجة يف اجلدول الثاين ؤثِّردويل باملُمل جتاري تعاويف حال عدم حدوث   -١٠٦
ينبغي مع ذلك تقدمي االســــتمارة حىت تتمكن اهليئة من أن ترصــــد بشــــكل ففصــــل معني،  أثناء

  املواد. تلكمناسب احلركة الدولية ل
    

  ١٥املثال 
 ٠٠٠ن أجل اســترياد يف البلد باء م صــاداســترياد إىل الشــركة  يف البلد ألف طلَبســني الشــركة  رســلت

 مبجموع إمجايل قدره) من هيدروكلوريد فينيدات امليثيل (ملغ ١٠قرص (حيتوي كل منها على  ٢٠٠
صيدلية (أقراص). وُيصدر البلد ألف إذن االسترياد لكمية قدرها  يف) غ ٢ ٠٠٠ شكل مستحضرات 
 املقابل ذناإللبلد باء يف املائة) من قاعدة فينيدات امليثيل. ويصــــدر ا ٨٦,٥× غ  ٢ ٠٠٠( غ ١ ٧٣٠

آذار/مارس من العام  ٢١من قاعدة فينيدات امليثيل. ويســتلم البلد ألف الشــحنة يف  غ ١ ٧٣٠تصــدير ل
 فيما خيصباملواد املدرجة يف اجلدول الثاين و املتعلقةاإلحصــــــاءات التجارية  َأَجُل تقدمي لوحي .نفســــــه

    نيسان/أبريل. ٣٠يف سنة الفصل األول من ال
    البلد ألف (البلد املستورد)ب ت اخلاصةاحلسابا

كمية املادة يف شكل أمالح 
 أو مستحضرات

  التحويل إىل القاعدة 
 الالمائية 

  الواردات الواجب 
 اإلبالغ عنها

      
هيدروكلوريد فينيدات 

 امليثيل
 فينيدات امليثيل  قاعدة فينيدات امليثيل

     باء البلد إىل غ ١ ٧٣٠ غ ١ ٧٣٠=  ٠,٨٦٥×  غ ٢ ٠٠٠ غ ٢ ٠٠٠
    :على النحو التايل A/Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد ألف أن 
  الواردات: البيانات اإلحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الثاين  -أوًال

  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل
    (بالغرام)

ميثامفيتامنيميكلوكوالون امفيتامنيتليفومي 
راسيمات 
ميثاكوالونتامنيامليثامفي

فينيدات 
فينسيكليدين امليثيل

  ١ ٧٣٠      جمموع الواردات:

   :مستوردة من
 البلد أو املنطقة 

 الكميات حسب البلدان

    ١ ٧٣٠       البلد باء
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    ر)البلد باء (البلد املصدِّب احلسابات اخلاصة
كمية املادة يف شكل أمالح أو

 مائية النقية التحويل إىل القاعدة الال مستحضرات
  الصادرات الواجب 
 اإلبالغ عنها

      
 فينيدات امليثيل قاعدة فينيدات امليثيل هيدروكلوريد فينيدات امليثيل

     البلد ألفإىل غ  ١ ٧٣٠غ ١ ٧٣٠=  ٠,٨٦٥× غ  ٢ ٠٠٠ غ ٢ ٠٠٠
    :على النحو التايل A/Pيف االستمارة  يبلغينبغي للبلد باء أن 
  بيانات اإلحصائية عن املواد املدرجة يف اجلدول الثاين الصادرات: ال -ثانيًا

  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل
  (بالغرام)

ميثامفيتامنيميكلوكوالون امفيتامنييتليفوم 
راسيمات 
ميثاكوالونامليثامفيتامني

فينيدات 
فينسيكليدين امليثيل

  ١ ٧٣٠      جمموع الصادرات:

  مصدرة إىل
 املنطقة  البلد أو

 الكميات حسب البلدان

  ١ ٧٣٠       البلد ألف

    
 أن تقدمتســــتورد مواد مدرجة يف اجلدول الثاين  اليت ال واألقاليمالبلدان  وال ُيطَلب من  -١٠٧

مواد مدرجة يف  واألقاليم اليت ال تســـتورد أو تصـــدر أيَّ لبلدانا لكن تشـــجع .A/Pاالســـتمارة 
أو أن تبلغ اهليئة بعدم حدوث  ،فارغًة A/Pني أن تقدم االســــتمارة اجلدول الثاين أثناء فصــــل مع

  نشاط يف هذا املجال.
    

اجلداول الثاين  يف املدرجةتقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املواد   -هاء  
 B/P(االستمارة  ١٩٧١ ات العقلية لسنةؤثِّروالثالث والرابع من اتفاقية امل

    )B/P تكملة االستمارةو
ــــــنة  مخدِّراتلالتفاقية الوحيدة لل خالفًا  -١٠٨ لة تفاقية بصــــــيغتها املعدَّاالتلك و ١٩٦١لس

بشــــأن على أحكام  ١٩٧١ات العقلية لســــنة ؤثِّر، ال حتتوي اتفاقية امل١٩٧٢ ســــنة بربوتوكول
 . وبالنظرمن املواد اخلاضـــعة للمراقبة تقديرات االحتياجات املشـــروعة لألغراض الطبية والعلمية

سريب امل جناعتهأثبت  خدِّراتاملاخلاص بتقديرات النظام أنَّ إىل   خدِّراتالعالية فيما يتعلق مبنع ت
ات ؤثِّرملبشـــأن امن التجارة الدولية املشـــروعة إىل القنوات غري املشـــروعة، اعتمدت احلكومات 

قرارات عمًال بو تخدِّرااملاخلاص بتقديرات الالعقلية تدابري مراقبة طوعية إضــــــافية مماثلة لنظام 
  .١٩٩١/٤٤و ١٩٨٦/٨و ١٩٨١/٧املجلس االقتصادي واالجتماعي 
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، كل احلكومات إىل القيام، ١٩٨١/٧ودعا املجلس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره   -١٠٩
يف اجلدول الثاين التفاقية  املدرجةمن حني إىل آخر، بتقدير احتياجاهتا الطبية والعلمية من املواد 

ات العقلية، ونقل تلك املعلومات إىل اهليئة لنشـــرها ؤثِّرذلك احتياجاهتا من امل، وك١٩٧١ســـنة 
  بغية توفري إرشادات خاصة بالصنع والتصدير.

، بعد أن نظر ١٩٩١/٤٤والحظ املجلس االقتصـــــادي واالجتماعي بارتياح، يف قراره   -١١٠
ــــــيما الفقرة  )٨(،١٩٩٠يف تقرير اهليئة لعام  ات تقديرالتشــــــغيل نظام  املتعلقة بنجاح ٣٨وال س

االحتياجات  تقديرنظام  أنَّ، ١٩٧١ســنة  يف اجلدول الثاين التفاقية املدرجةاملواد  ط بشــأناملبســَّ 
ـــــاهم مســـــامهة من املواد املدرجة يف اجلدول الثاين قد الطبية والعلمية الســـــنوية  يف منع  فعالةس

ودعا مجيع  ،ت غري املشــــــروعةتســــــريب تلك املواد من التجارة الدولية املشــــــروعة إىل القنوا
يشـــمل ليف اجلدول الثاين  املدرجةاملواد التقديرات الطوعية اخلاص باحلكومات إىل توســـيع نظام 

  .التفاقيةمن ايف اجلدولني الثالث والرابع  املدرجةاملواد  أيضًا
ت اؤثِّربشأن تدابري مكافحة تسريب امل ،١٩٩٦/٣٠اهليئة، يف قراره إىل وطلب املجلس   -١١١

ات ؤثِّرباملالتجارة الدولية على العمليات اليت يضـــطلع هبا الوســـطاء يف  فعالةالعقلية وفرض رقابة 
فيما خيص ات العقلية ؤثِّرضع تقديرات لالحتياجات املحلية السنوية املشروعة من املأن تالعقلية، 

هليئة ألول ، وضــــــعت ا١٩٩٧. ويف عام ا القبيلذمن ه لبلدان اليت مل تكن قد قدمت تقديراتا
  بلدا. ٥٦ـلتقديرات مرة 
ستقلة حديثًاتقديرات ، وضعت اهليئة يف املقام األول ١٩٩٧ومنذ عام   -١١٢ لكي   ،للدول امل

  مربر له. والعلمية دون تأخري ال ات العقلية الالزمة لألغراض الطبيةؤثِّرهلا استرياد امليتسىن 
    

    اهلدف    
ــــــلطات  هوات العقلية ؤثِّرياجات من املاالحت لنظام تقدير اهلدف الرئيســــــي  -١١٣ تزويد الس

لالحتياجات السنوية املشروعة للبلدان املستوردة من ي ــــتقريب املختصة يف البلدان املصدرة مبؤشر
ية املختلفة كتدبري إضـــــــايف ملنع تســــــريب املؤثِّرامل ية ؤثِّرات العقل لدول ية من التجارة ا ات العقل

عة. وينبغي أن تستخدم السلطات املختصة يف البلدان املصدرة املشروعة إىل القنوات غري املشرو
هذه املعلومات أثناء اســـتعراضـــها ملشـــروعية كل عملية تصـــدير بغية حتديد املعامالت التجارية 
املريبة، وذلك قبل إقدامها على التصــدير. وملســاعدة احلكومات على حتســني حســاب تقديراهتا، 

تقدير االحتياجات من املواد  دليل بشـــــأن"حة العاملية وضـــــعت اهليئة بالتعاون مع منظمة الصـــــ
  .الشبكي اهليئة موقعالذي ميكن االطالع عليه يف  "اخلاضعة للمراقبة الدولية

    
    التقديراتإمجايل     

السنوية اإلمجالية ملدة سنة واحدة. وينبغي البلد ينبغي أن تعرب التقديرات عن احتياجات   -١١٤
الواردات ذكر على وأن ال تقتصــــــر يا لكميات املزمع صــــــنعها حملللحكومات أن ُتدخل فيها ا

سابقة واملعلومات املستقاة من الشركات وحدها. وينبغي أن جت سد التقديرات ممارسات البلد ال
                                                                 

  .E.90.XI.3رقم املبيع  األمم املتحدة، اتمنشور (٨) 
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عادة التصدير يف التقديرات إللتصدير أو لوالتجارية. وال ينبغي إدراج الكميات الالزمة  الصانعة
للسلطات املختصة يف البلد املستورد أن تشري يف إذن االسترياد إىل ي ، ينبغرغم ذلكواإلمجالية. 

من أجل عادة التصـــدير، إلمنها ســـُيســـتخدم للتصـــدير أو  جزءًاأو املســـتوردة كامل الكمية أنَّ 
يف احلاالت اليت ال تشــمل فيها التقديرات الكميات يف البلد املصــدِّر إرشــاد الســلطات املختصــة 

  املزمع استريادها.
تلك األغراض. ذكر مع  ،لألغراض الصناعيةالالزمة عن الكميات  أيضًاوينبغي اإلبالغ   -١١٥

بأن تبلغ ، مثًالاحلكومات، رمبا تود و ئة  نة  الالزمة من الكمية جزءًاأنَّ اهلي مادة معي ة مؤثِّرمن 
ع أو يف صـــنة على العقل مؤثِّرأخرى مادة املادة يف صـــنع تلك اســـتعمال على العقل ميثل حجم 

  .ة على العقل أو منتج كيميائيمؤثِّرمادة غري 
كل ســـنة عقب ، ســـنويًّايلزم توفريها للهيئة اليت ، خدِّراتاملاخلاصـــة بللتقديرات  وخالفًا  -١١٦

على األقل ات العقلية مرة ؤثِّرباملاخلاصة إىل احلكومات أن تستعرض تقديراهتا اهليئة تقوميية، تطلب 
أيِّ لضـــرورة، ينبغي للحكومات تقدمي تعديالت لتقديراهتا يف كل ثالث ســـنوات. وإذا اقتضـــت ا

مادة جديدة  ،مثًاللكي تضــيف، "، B/P تكملة االســتمارةباســتخدام االســتمارة املســماة "وقت، 
ضــافة مادة إلة على العقل كانت مســتخدمة يف املاضــي، أو مؤثِّرلتحل حمل مادة  ة على العقلمؤثِّر
ية. وخالفًاعت مؤخضــــــِ ة على العقل ُومؤثِّر لدول بة ا حتت املراق لة  را  قديرات الحلا خلاصـــــــة ت ا

  ات العقلية.ؤثِّرملفيما خيص امة من احلكومات اهليئة التقديرات املقدَّال يلزم أن تؤكد ، خدِّراتاملب
ــــــنة  املدرجةوال تســــــتخدم املواد   -١١٧ يف األغراض  ١٩٧١يف اجلدول األول من اتفاقية س

بغي ينه أنَّ. بيد فيما خيص تلك املوادن احلكومات تقدمي تقديرات ال يطلب ممن مث، الطبية. و
أن تفعل ذلك يف اجلدول األول ألغراض علمية  مدرجةبعض احلكومات اليت تســــــتورد مواد ل

قد تود أن تطلب من اهليئة مســاعدهتا يف االتصــال ، كما ١٩٧١من اتفاقية ســنة  ٧وفقًا للمادة 
  رياد تلك املواد.للسماح باست صدربسلطات البلد امل

  ات العقلية ما يلي:ؤثِّر، ينبغي أن تشمل التقديرات اخلاصة باملجيازوعلى سبيل اإل  -١١٨
  الكميات املزمع استريادها لالستعمال املحلي؛ (أ)    
  لالستعمال الداخلي؛يا الكميات املزمع صنعها حمل (ب)    
  رى؛ات عقلية أخمؤثِّرالكميات املزمع استعماهلا يف صنع  (ج)    
  ة على العقل.مؤثِّر غريالكميات املزمع استعماهلا يف صنع مواد  (د)    

ات العقلية املزمع اســـــتعماهلا يف صـــــنع ؤثِّركميات امليف التقديرات ج دَرأن ُتوال ينبغي   -١١٩
ــتوردة أو املصــنوعة حمليا، أو من أمالحها) ــائبة املس نَّ أل ،مســتحضــرات صــيدلية (من املادة الس

(أ) و(ب)   (انظر الفقرتني الفرعيتنياحلســبان يف ُأخذت أصــال كانت قد الســائبة كميات املادة 
  أعاله). ١١٨من الفقرة 
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    وحساهبا وضع التقديرات    
تســـتنبط طريقة ات العقلية، ينبغي للســـلطات املختصـــة أن مؤثِّربغية وضـــع تقديرات لل  -١٢٠

أشـــيع اســـتخدامًا  ثالثطرائق هناك . وحتديدًا دقيقًا لتحديد االحتياجات املشـــروعة يف بلداهنا
حجم  القائمة على الطريقة  (أ)ات العقلية، هي: ؤثِّراجات الطبية والعلمية من امليحلســـــاب االحت
ــــــتهالك؛  مة على  (ب)االس قائ قة ال مات؛ حجم الطري خلد مة على  (ج)ا قائ قة ال حجم  الطري

اخلاضـــــعة للمراقبة  ن املوادتقدير االحتياجات معنون "دليل بشـــــأن املالدليل حيتوي واالعتالل. 
على للهيئة املوقع الشــــــبكي يف ومنظمة الصــــــحة العاملية، واملتاح اهليئة ، الصــــــادر عن "الدولية

  معلومات مفصلة عن كل طريقة.
لتلبية الالزمة املواد حتدد  أنينبغي للســــــلطات املختصــــــة ، التقديروبعد حتديد طريقة   -١٢١

  مراعاة ما يلي: ميكن أيضًا عند القيام بذلكوالتقديرات. ساب وأن تقوم حب املحليةالحتياجات ا
  الصحية يف البلد؛املشاكل املواد الالزمة ملعاجلة ة يماه  (أ)    
مبن االحتياجات الطبية والعلمية للســــــكان، لتلبية الكمية الالزمة من كل مادة   (ب)    

  النائية؛و املناطق الريفيةفيهم ُسكان 
ــــــليمالطلبيات ورصــــــد تيار املوردين والخ طبقةاملاإلجراءات   (ج)     ، عمليات التس

  ؛لذلك ةخصصوامليزانية امل
هااإلجراءات اليت   (د)     لد يتَّبع ها وختزيؤثِّرلتلقي امل املتعهِّد الب ية وتوزيع ها نات العقل

  على القيام بذلك؛ املتعهِّد البلد ةقدرمدى ونقلها ومراقبتها، و
إصــــدار باملتعلقة لك املواد، أي الســــياســــات اإلجراءات املتعلقة باســــتخدام ت  )(ه    

  املرضى للوصفات الطبية؛ لومراقبة امتثا املواد واستخدامهاتلك الطبية وصرف الوصفات 
  ؛يف املاضي الواردات والصادرات  (و)    
 املبيعةمعلومات عن أداء الصانعني يف املاضي، مثل الكميات الفعلية املصنوعة و  (ز)    

  .واد أخرى، وأحجام املخزوناتواملستخدمة يف صناعة م

(مثل الصانعني  املتعهِّدينمن  املرتآةالكميات السلطات املختصة على ينبغي أن حتصل 
البيانات  مضاهاة. وميكن املحسوبةبالتقديرات  ملضاهاهتا ااهنيف بلدين) صدرواملستوردين وامل

  ا يلي:مب، مثًال، املتعهِّدينمن املستقاة 
  حتديدعملية  اليت قررت يفة للمراقبة الالزمة لألغراض الطبية كميات املواد اخلاضع 

الكميات. وعلى وجه اخلصوص، ال ينبغي للكميات املستوردة أو املصنوعة 
 لالستعمال املحلي أن تتجاوز االحتياجات املحسوبة.

   كميات املواد اخلاضعة للمراقبة املستوردة يف السنوات األخرية، مع مراعاة التطورات
 ديدة يف جمال الرعاية الصحية مثل استخدام دواء جديد.اجل
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   لسنوات األخرية، مع يف صنع عقاقري أخرى يف ا اسُتخدمتأو اليت صنعت الكميات
 املمارسات الصناعية.يف رات مراعاة التغيُّ 

  َّاقتصادية مشاهبة.-اجتماعية ذات أحوالمة من بلدان التقديرات املقد 

مصدر واحد  فهي جمرد، بالغةتتسم بأمهية  املتعهِّدينستقاة من املعلومات امل أنَّورغم 
 وقد ال تكون واقعية. ،للمعلومات

  
عن بل عدم االقتصار على مجع معلومات عن سنة واحدة فقط،  ،قدر اإلمكان ،ينبغيو  -١٢٢

  بضع سنوات.
ــــــنوي دًاجمدَّعند ظهور تفاوتات مهمة بني التقدير املوضــــــوع و  -١٢٣ ة، من لالحتياجات الس

سنوية املحسوبة واملعدَّ سابقة عن ناحية، واالحتياجات املحلية ال لة حسب البيانات اإلحصائية ال
يكون   االســتخدامات الصــناعية وأحجام املخزونات والكميات املصــدرة، من ناحية أخرى، وال

عدد الســــــكان أو غري ذلك من التطورات (مثل حدثت يف باإلمكان تفســــــريها بالتغريات اليت 
ريقة املســـتخدمة حلســـاب ينبغي إخضـــاع الطفدوية اجلديدة أو اخلدمات الصـــحية اجلديدة)، األ

لفحص دقيق وتعديلهما حســـــب االقتضـــــاء. دة، حمدَّتقديرات ، وما نتج عنها من االحتياجات
تصــدرها، ينبغي أن  ات عقلية أومؤثِّربالبلدان اليت ال تصــنع فيما يتعلق وعلى وجه اخلصــوص، 

الحتياجات املحلية الســنوية املحســوبة. وتشــجع اهليئة احلكومات على ل ُمقاِربةت تكون التقديرا
  حلساب االحتياجات السنوية. تستخدمهااليت  الطرائقأن تطلعها على 

لعوامل متنوعة  ، تبعًاأن تقرر لســـلطات املختصـــةميكن لوفيما يتعلق هبوامش األمان،   -١٢٤
املوبوءة أو مناطق القالقل  ومدى التوافر يف املناطقتوريد وصــعوبات النقل التأخرات يف ال مثل
الحتفاظ لدوث عجز وحل تفاديًا اإلمجايل املقدارزاعات، أن تضــــــيف هامشــــــا معينا إىل والن

  .احتياطيمبخزون 
    

    B/Pاستمارة اإلبالغ     
هي االستمارة اليت وضعتها اهليئة للحصول من احلكومات على املعلومات  B/Pاالستمارة   -١٢٥

ات ؤثِّرمن امل )يةلماالحتياجات الطبية و/أو الع أي(الحتياجات املشــــــروعة لاخلاصــــــة بتقديرات 
على  ســـــنويًّاع توزَُّتحدَّث ويف اجلداول الثاين والثالث والرابع. وهذه االســـــتمارة  املدرجةالعقلية 

ستمارة كلما استخدام اال وينبغي .زيلها من املوقع الشبكي للهيئةــــــمجيع احلكومات، كما ميكن تن
التقديرات رب عَتعلى اإلدارات الوطنية، ُتمفرط للتقديرات. وتفاديا إللقاء عبء كامل ُأجري تنقيح 

  تقديرات جديدة إىل اهليئة.املفعول إىل حني تقدمي سارية 
ضمن املعلومات اليت يتعني تقدميها يف   -١٢٦ صفحة األوىل من االستمارة وتت سم البلد  B/Pال ا

املكتب املختص، واســم املوظف اســم ، والتقدمي، وتاريخ بشــأنه م املعلوماتقدَّذي ُتأو اإلقليم ال
فيه التقديرات تصـــــبح حتديد التاريخ الذي  أيضـــــًااملســـــؤول ولقبه أو وظيفته وتوقيعه. ويطلب 

  اجلديدة سارية املفعول.
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ي يتعنيو  -١٢٧ كل منطي موحد. وينبغي التعبري عن مجيع الكم ــــــ قديرات يف ش قدمي الت ات ت
الغرامات ، مع جرب كســـور بالغرامات يف اجلداول الثاين والثالث والرابع املدرجةاخلاصـــة باملواد 

صحيح. وينبغي أن ُت  يف العمود املناسب غ ٠٠٠ ١تزيد على بني الكميات اليت إىل أقرب عدد 
  (الكيلوغرامات).

    
    ١٦ املثال

 ،اتيف العمود املخصــــــص للكيلوغرام ٣: على النحو التايل غ ٤٠٠ ٣ البالغة تقديراتال ينبغي ذكر
    .اتيف العمود املخصص للغرام ٤٠٠و

    تقديرات االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الرابع
 كغ غرام املادة 

PD 006 ٣  ٤٠٠ ديازيبام   
    للغرامات. املخصصيف العمود  ١على النحو التايل:  ملغ ٣٥٠البالغة  التقديراتوينبغي ذكر 

    االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الرابع تقديرات
 كغ غرام املادة 

PD 006 ١ ديازيبام  
 

    
    ١٧ املثال

ديازيبام ســــــنويًّا الســــــتعماله املحلي. فينبغي أن تبني المن مادة  كغ ١٢٠,٥ حنو حيتاج البلد ألف إىل
 ٥٠٠و ،خصــص للكيلوغراماتيف العمود امل ١٢٠كغ ( ١٢٠,٥بالديازيبام املقدار اخلاصــة التقديرات 

  يف العمود املخصص للغرامات).
    :على النحو التايل B/Pيف االستمارة يبلغ ينبغي للبلد ألف أن و

    تقديرات االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول الرابع
 كغ غرام املادة 

PD 006 ١٢٠  ٥٠٠ ديازيبام 
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    ١٨ املثال
من مادة امليثامفيتامني (وهي مادة مدرجة يف اجلدول الثاين)،  اســــــنويًّ كغ ١٠٠ حنو حيتاج البلد باء إىل

ــادة و ــذه امل ــة اليت يتعني إىل بنحتوَّل ه ــدرجــة يف اجلــدول الرابع). والكمي ــادة م ــامني (م ــا زفيت ذكره
يف العمود املخصـــص  ١٠٠كغ ( ١٠٠امليثامفيتامني ســـتكون من لبلد ل عةمشـــرو يةســـنو تاحتياجاك

  للكيلوغرامات).
ـــــــــال هذه احلالة، ينبغي أن توضــــح احلكومة أنَّ ويف ة على مؤثِّرإىل مادة أخرى يراد حتويلها كغ  ١٠٠ـ

التقين   التقرير يفحواٍشيف شــــكل ســــوف ترد العقل. وهذه املعلومات اإلضــــافية اليت تقدمها احلكومة 
  .ات العقلية (اجلدول اخلامس)مؤثِّرالتقديرات السنوية للعن اهليئة تصدره ذي ال
    :على النحو التايل B/Pيف االستمارة يبلغ أن  باءينبغي للبلد و

    ثاينتقديرات االحتياجات من املواد املدرجة يف اجلدول ال
 كغ غرام املادة 

PM 005 (أ)١٠٠  ميثامفيتامني 
--------  

 .زفيتامنيـكغ إىل بن ١٠٠ـالحتويل  زمعَتُي  (أ)  
    

    التعديالت    
ات العقلية فيما خيص بلداهنا أو ؤثِّريف تعديل تقديرات امل الراغبةكومات احل على يتعني  -١٢٨
". وميكن تقدمي B/Pالســتمارة ل تكملة" املعنونة تقديرات إضــافية أن تســتخدم االســتمارة ميتقد

الســـــنة، وينبغي أن تتضـــــمن أســـــباب التعديالت. من وقت أيِّ هذه االســـــتمارة إىل اهليئة يف 
" إىل التقديرات اليت B/Pالســـتمارة ل تكملة" املعنونة يف االســـتمارة جةاملدر املقاديروســـتضـــاف 

الســـتمارة ل تكملة" املعنونةزيل نســـخة من االســـتمارة ميكن تنوســـبق تقدميها، أو تطرح منها. 
B/Pمن املوقع الشبكي للهيئة ".  
 املدرجةملواد امجيع كميات  B/Pاالستمارة  تكملةلزم أن حتدد السلطات املختصة يف يو  -١٢٩
املزمع   أو ،املزمع إضـــافتها (+) إىل التقديرات الســـابق تقدميها ول الثاين والثالث والرابعايف اجلد
الغرامات جرب كســـــور ينبغي . وبالغرامات ). وينبغي التعبري عن مجيع الكميات-ها (من طرحها

 خصـــصامليف العمود  غ ٠٠٠ ١تزيد على الكميات اليت ذكر عدد صـــحيح. وينبغي  إىل أقرب
  لكيلوغرامات.ل
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    ١٨ املثال
غ، ولكنه  ٧٠٠ ه) قدرB/Pاالســتمارة  يفمن الديازيبام (الحتياجاته  اســنويًّ ًاقدم البلد ألف تقدير

الكمية املطلوب إضافتها إىل التقدير  ، فإنَّومن مثكغ.  ٢التقدير السنوي إىل ذلك حيتاج إىل زيادة 
    ما يلي: B/Pاالستمارة  يف تكملةاإلبالغ ر عند يذكأن ينبغي غ. و ٣٠٠ ١السنوي األصلي هي 

  املادة رمزال
  الكمية

 كغ غرام
PD 006 ١+  ٣٠٠  ديازيبام 

 

    
    خدِّراتالتقديرات اليت تنشرها اهليئة الدولية ملراقبة امل    

تقديراهتا  تذكر، أن B/Pالســــتمارة صــــيغة حمدثة لب من احلكومات، لدى تقدميها طَلُي  -١٣٠
ــــــنوية حتياجاهتا املشــــــروعة ال احلالية ات العقلية اخلاضــــــعة للمراقبة الدولية ؤثِّرمن مجيع املالس

 التقديرات أيضًاشمل يأن بل على التقديرات املعدلة ذلك قتصر ي الَّأواملستعملة يف بلداهنا، على 
  اليت مل ُتدخل عليها تعديالت.

د و  -١٣١ ــــــِّ ، آخر بانتظامواليت جيري حتديثها  املعلومات املوجودة يف قاعدة بيانات اهليئة،جتس
بامل خلاصـــــــة  قديرات ا لدؤثِّرالت كل ب ية ل ند  ،ات العقل ــــــت نة يف آخر اليت تس يات املبي إىل الكم

ــارة ــــــتم ــه و B/P  اس ــا أدخلت ــاءم ــذه األثن ــات يف ه ــة  احلكوم ــديالت الحق ــةيف من تع  تكمل
ساس  حمدَّثةقلية، ات العؤثِّرعلى معلومات عن تقديرات املالعثور . وُيمكن B/P االستمارة على أ

اليت يطلب الكميات تواُفق شــــهري، من املوقع الشــــبكي للهيئة بغية توفري إرشــــادات وضــــمان 
  مع تقديرات البلدان املستوردة.السماح بتصديرها 
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من اتفاقية  ١٣املادة املختصة بشأن الوطنية  للسلطاتمبادئ توجيهية   -ثالثًا  
  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرامل
  

    ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٣املادة   -ألف  
ملادة   -١٣٢ ثل ا نة  ١٣مت ــــــ ية س فاق قًا ١٩٧١من ات طا قائ ن لدول األطراف وغري  جلميعا يًّو ا

ية  فاق ــــــترياد  اليتاألطراف يف االت نة. ومؤثِّرترغب يف حظر اس ية معي أحكام تقضــــــي ات عقل
ــــــترياد امل حظرًاجيوز للدول أن تفرض  بأنه ١٣  املادة يف اجلداول  املدرجةات العقلية ؤثِّرعلى اس

، وأن حتصل على دعم من حكومات أخرى إلنفاذ ١٩٧١من اتفاقية سنة  الثاين والثالث والرابع
  :١٣  هذا احلظر. وفيما يلي نص املادة

  
  ١٣املادة 

  حظر وتقييد التصدير واالسترياد
ن طريق األمني العام بأهنا لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول األطراف ع -١  

حتظر استرياد مادة أو أكثر من املواد املدرجة يف اجلداول الثاين والثالث والرابع، املحدَّدة يف 
إشعارها إىل بلدها أو أحد أقاليمها. وحيدد هذا اإلشعار االسم الذي يطلق على املادة يف 

  اجلدول الثاين أو الثالث أو الرابع.
، تتخذ التدابري الكفيلة ١ف إشعارًا باحلظر عمًال بالفقرة إذا تلقت دولة طر -٢  

  من املواد املحدَّدة يف اإلشعار إىل بلد الطرف مرسل اإلشعار أو إىل أحد أقاليمه. بعدم تصدير أيٍّ
استثناء من أحكام الفقرتني السالفتني، لكل دولة طرف أرسلت إشعارًا  -٣  

رياد خاص، يف كل حالة، باسترياد كميات ، أن ترخص مبوجب إذن است١عمًال بالفقرة 
حمدَّدة من املواد املعنية أو من املستحضرات اليت حتتوي على هذه املواد. وترسل سلطة اإلصدار 
يف البلد املستورد نسختني من إذن االسترياد اخلاص، موضحا فيهما اسم وعنوان املستورد 

صدر، اليت ميكنها عندئذ أن ترخص للمصدر واملصدر، إىل السلطة املختصة بالبلد أو اإلقليم امل
بشحن اإلرسالية. وترافق اإلرسالية نسخة من إذن االسترياد اخلاص بعد اعتمادها حسب 

  األصول املرعية من السلطة املختصة بالبلد أو اإلقليم املصدر.
    

    فوائدها للبلدان النامية  -باء  
ات ؤثِّرن من محاية نفســــها من اســــترياد املن مجيع البلدامتكِّ أحكامًا ١٣تتضــــمن املادة   -١٣٣

ة بتقدمي صدرمن حيث التكلفة، بإلزامها مجيع البلدان امل ناجع على حنوالعقلية غري املرغوب فيها 
صارمة الرقابة بالمن التزامها  اكليًّالبلدان  لُِّحال ُت ١٣املادة أنَّ الدعم إليها يف هذا املسعى. ومع 

بعض املســــؤولية  إلقاءلتلك البلدان، مبعىن من املعاين، تتيح عقلية، فهي ات الؤثِّرعلى اســــترياد امل
  ة.صدرعن منع تلك الواردات غري املشروعة على عاتق البلدان امل



 

V.18-04916 57 
 

ات ؤثِّراملوقد تصــــادف أجهزة إنفاذ القانون على حدود بلد ما صــــعوبات يف كشــــف   -١٣٤
ــــــًاالعقلية  رية غري مألوفة. والتدريب يف حال تصــــــديرها حتت أمساء جتا املحظورة، خصــــــوص

خصوصًا للبلدان و، املتخصص على كشف تلك املواد باهظ التكلفة ويستغرق الكثري من الوقت
 ة التزامًاصــــدرعلى البلدان امل ١٣املوارد املالية والبشــــرية املحدودة. ولذلك، تفرض املادة ذات 

ســــترياد تلك املواد. فعادة ات عقلية معينة إىل البلدان اليت حظرت امؤثِّربضــــمان عدم تصــــدير 
  ات العقلية ومنع تصديرها.ؤثِّرة أقدر على كشف تلك املصدرتكون البلدان امل ما

الدول األخرى باختاذ تدابري ملنع تصــدير أن تلزم ما دولة ل، جيوز ١٣ومبقتضــى املادة   -١٣٥
ة صـــــــدرلدان املاجلمارك يف البوُيلَزم موظفو ات العقلية غري املرغوبة إليها. ؤثِّرشــــــحنات امل

صدير امل ضمان عدم ت شركة يف ِظبلد ُحأيِّ ات العقلية إىل ؤثِّرب ستريادها. وكل فرد أو  ر فيه ا
ســوف تواجه بلدان من هذا القبيل ات عقلية حمظورة إىل مؤثِّرة حتاول تصــدير صــدرالبلدان امل

  عقوبات شديدة.
    

الث والرابع من اتفاقية يف اجلداول الثاين والث املدرجةحظر استرياد املواد   -جيم  
    ١٣من خالل استخدام املادة  ١٩٧١ سنة
، فليس عليها ١٣ات عقلية معينة مبقتضى املادة مؤثِّرحظر استرياد  اقررت حكومة م إذا  -١٣٦

  . وحيب إرسال اإلشعار مباشرة على العنوان التايل:بذلك القرارسوى إبالغ األمني العام 
Secretary-General of the United Nations 

c/o Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime 
Vienna International Centre 

PO Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 

  مؤسسة أخرى غري تلك املشار إليها أعاله.أيِّ وال ينبغي إرسال إشعار احلظر إىل   -١٣٧
وزارة الشؤون اخلارجية أو عن طريق بعثة دبلوماسية جيب إرسال اإلشعار عن طريق و  -١٣٨
يف نيويورك أو جنيف بعثتها الدائمة لدى األمم املتحدة أو  هتاســـــفار مثل(للحكومة املعنية تابعة 

ـــــالة من وزير الصـــــحة، حىت وإن كانت حتمل توقيع الوزير،  أو فيينا). ومن مث، فإنَّ توجيه رس
  .خدِّراتاملعاهدات الدولية ملراقبة املقتضى مبتعترب كافية بالنسبة لإلشعارات   ال
    

    اإلشعاريتعني إدراجها يف املعلومات اليت   -دال  
ضروري أن حيدد اإلشعار املراد تقدميه   -١٣٩ ضىمن ال سنة ١٣املادة  مبقت  ١٩٧١ من اتفاقية 

. ١٩٧١اســــم املادة حســــبما هو مدرج يف اجلداول الثاين أو الثالث أو الرابع من اتفاقية ســــنة 
ساعدة على إعداد اإلشعار، ُأ ستمارة منوذجية هلذا الغرض (انظر املرفق الثالث). وبغية امل عدت ا

  وهذه االستمارة تتضمن كل التفاصيل الالزمة وينبغي ملؤها بعناية.
أو أكثر من مسـتحضـرات  واحدًاهة لإلشـعار أن تسـتبعد من احلظر وجيوز للدولة املوجِّ  -١٤٠

املادة دون حظر  تلك أن تقصــــر احلظر على واحد أو أكثر من مســــتحضــــراتاملادة املعنية، أو 
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ن يف أو مســتحضــراهتا األخرى. ويف هذه احلاالت، حيب أن يبيَّ نفســهااســترياد املادة األســاســية 
  اإلشعار التركيب الكيميائي الدقيق لذلك املستحضر أو تلك املستحضرات.

    
    لإلشعار األمني العام يتلق يتلاخلطوات اليت   -هاء  

بعد تلقي اإلشــعار، ســيقوم األمني العام بتعميمه على ســائر احلكومات، وبذلك يبلغها   -١٤١
ــــماح باحلكومة املعنية قررت عدم أنَّ ب الدول تصــــبح إىل ذلك البلد. واملعنية تصــــدير املادة الس

  .لدإىل ذلك الب ملزمة بضمان عدم تصدير املواد املحظورة ١٩٧١األطراف يف اتفاقية سنة 
    

    إمكانية استرياد املواد املحظورة بصورة مشروعة يف حالة نشوء حاجة إىل ذلك  -واو  
شروط معينة ل ظًا يف ممكن ًااالسترياد املشروع ملادة ال تزال خاضعة حلظر نافذ أمريظل   -١٤٢

 أيضــــــًا، عندلحكومة لأعاله). وجيوز  ١٣٢ (انظر الفقرة ١٣من املادة  ٣يرد بياهنا يف الفقرة 
  .املعنيةباحلظر عن طريق إبالغ األمني العام بقرارها إهناء حظر املادة الضرورة، أن تلغي إشعارها 

    
    منها واالستفادة ١٣الدول غري األطراف للمادة استخدام   -زاي  

سنة   -١٤٣ سترياد امل ١٩٧١جيوز لغري األطراف يف اتفاقية  يف  املدرجةات العقلية ؤثِّرأن حتظر ا
الذي اعتمده  ول. ففي القرار األ١٣ين والثالث والرابع إىل إقليمها مبقتضــــــى املادة اجلداول الثا

 مؤقَّتًاات العقلية، دعا املؤمتر الدول أن تطبق ؤثِّرمؤمتر األمم املتحدة العتماد اتفاقية بشــــــأن امل
ذ بالنسبة إىل حني دخول االتفاقية حيز النفا ١٩٧١تدابري املراقبة املنصوص عليها يف اتفاقية سنة 

  لكل منها.
    

    كيفية معاجلة الصعوبات  -حاء  
ــــــتفادة من املادة ينبغي ل  -١٤٤ لديها اليت أو  ١٣لحكومات اليت تواجه صــــــعوبات يف االس

ملكتب األمم املتحدة املعين التابع  ختصباملكتب اإلقليمي املأن تتصــــل اســــتفســــارات إضــــافية 
  يف فيينا. خدِّراتة ملراقبة املواجلرمية أو بأمانة اهليئة الدولي خدِّراتبامل
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      ولاملرفق األ
  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمنوذج صك انضمام إىل اتفاقية امل    

    
    

 شباط/ ٢١ُأبرمت يف فيينا يف  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّراتفاقية امل حيث إنَّ 
  ،١٩٧١فرباير 

 ،    اخلارجية) ئيس احلكومة، أو وزيرب رئيس الدولة، أو رق(اسم ول     ا املوقع أدناهنعلن، أُأ
، وقد نظرت يف االتفاقية املذكورة أعاله،           (اسم الدولة)           أنَّ حكومة

بالعمل بأحكامها وبتنفيذ األحكام  صادقًا تنضم إىل هذه االتفاقية وتتعهد تعهدًا
  الواردة فيها.

  
  يفصك االنضمام هذا على عت وقَّ ،ملا تقدم وإثباتًا
             )التاريخ(          يوم           )املكان(         

  
  (التوقيع)

____________  
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      املرفق الثاين
من اتفاقية  ٣من املادة  ٣ه مبقتضى الفقرة استمارة منوذجية إلشعار يوجَّ    

      (االستمارة النموذجية السادسة) ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرامل
  رات العقلية املؤثِّبإعفاء أحد املستحضرات من تدابري املراقبة املبينة يف اتفاقية  قرار  املوضوع:

  ١٩٧١سنة ل
لســــنة  ات العقليةؤثِّريف اتفاقية امل بصــــفتها طرفًا،        (اســــم الدولة)        حكومة إنَّ    

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

 اجلدول
  ادة حسبما ورداسم امل

 يف اجلدول

االسم الدويل غري التجاري، إذا 
عن اسم املادة الوارد يف كان خمتلفًا

 اجلدول
   *اجلدول الثاين
    *اجلدول الثالث
       *اجلدول الرابع

  املستحضر معروف باسم ______________________________    
_______________________________________________  

  تركيبه الكيميائي كما يلي: ________________________________و
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

سم الدولة)        حكومةوتود      شعر األمنيأن        (ا من  ٣ألحكام الفقرة  وفقًاالعام،  ت
من  ٣من املادة  ٢فقرة بأهنا توصــــلت إىل اســــتنتاج يف إطار ال ١٩٧١من اتفاقية ســــنة  ٣املادة 

  التابعة له من: *واملناطق *، وقررت بناء على ذلك إعفاء هذا املستحضر، يف بلدهااالتفاقية
ي  (أ)     نة يف تلك االتفاق ية املبي تال ة ؤثِّرة، فيما يتعلق باملادة (املواد) املتدابري املراقبة ال

  *على العقل اليت حيتوي عليها ذلك املستحضر:
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  

                                                                 
  .حسب االقتضاءحذف ُت  *  
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ملادة (املواد) امل  (ب)     با ما يتعلق  ية، في فاق نة يف تلك االت بة املبي تدابري املراق ة ؤثِّرمجيع 
  *على العقل اليت حيتوي عليها ذلك املستحضر، باستثناء ما هو مبني أدناه:

_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

احلكومة تؤكد أهنا ســـوف تطبق على املســـتحضـــر املذكور أعاله تدابري املراقبة أنَّ بيد     
  من االتفاقية. ٣من املادة  ٣اإللزامية اليت تقضي هبا الفقرة 

    
  ^      )التاريخ(     ،       (املكان)      

  
__________________  

  اسم السلطةو (التوقيع
  )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  

   



 

62 V.18-04916 

 

    املرفق الثالث
 ١٣من املادة  ١ه مبقتضى الفقرة استمارة منوذجية إلشعار يوجَّ    

  (االستمارة النموذجية الثامنة) ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّراتفاقية امل من
  

ات ؤثِّراملو الثالث أو الرابع التفاقية حظر اســـــترياد مادة مدرجة يف اجلدول الثاين أ  :املوضوع
  و/أو مستحضر حيتوي على تلك املادة ١٩٧١ سنةالعقلية ل

  
ات ؤثِّريف اتفاقية امل بصفتها طرفًا،                        (اسم الدولة)                   حكومة إنَّ    

حظر ، ___)التاريخ(__ اعتبارًا من ،تشــــــعر األمني العام بأهنا قررت، ١٩٧١لســــــنة  العقلية
  :التابعة له *وإىل املناطق *بلدهااسترياد املادة (املواد) املبينة أدناه إىل 

  *يف: املدرجةاملادة (املواد) التالية   (أ)    
  

 اجلدول
  اسم املادة حسبما ورد

 يف اجلدول
االسم الدويل غري التجاري، إذا كان 

عن اسم املادة الوارد يف اجلدول لفًاخمت
   اجلدول الثاين*

   اجلدول الثالث*
       اجلدول الرابع*

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

 اجلدول

 املادة (املواد) اليت حيتوي عليها املستحضر

اسم املستحضر وتركيبه 
 الكيميائي الدقيق

م املادة حسبما ورد اس
 يف اجلدول

 االسم الدويل غري التجاري، 
إذا كان خمتلفا عن اسم املادة 

 الوارد يف اجلدول
    اجلدول الثاين*

    اجلدول الثالث*
        اجلدول الرابع*

ي اجلوِّ من هذا اإلشعار بالربيد  أن يرسل نسخًااحلكومة أيضًا إىل األمني العام تطلب و    
  .١٩٧١إىل مجيع األطراف يف اتفاقية سنة  ،مع طلب اإلشعار باالستالم ،لاملسجَّ

ــــــم الدولة)                   حكومةتطلب كما      إىل األمني العام أن                        (اس
من االتفاقية، ١٣من املادة  ٢للفقرة  وفقًااألطراف إىل أنه ينبغي هلا، مجيع الدول يســترعي انتباه 

يف هذا اإلشــعار  املحدَّدة *واملســتحضــرات *دوااملمن  أيًّاتدابري لضــمان عدم تصــديرها أن تتخذ 
  *املذكورة أعاله. املناطقوإىل  *إىل ذلك البلد

                                                                 
  .حسب االقتضاء حذفُت  *  
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من  ١٣من املادة  ٣وبالرغم من توجيه هذا اإلشــعار، حتتفظ احلكومة، مبقتضــى الفقرة     
من املادة املذكورة أو املســــــتحضــــــر  تلك االتفاقية، حبقها يف أن تأذن باســــــترياد كميات معينة

برخصة من هذا القبيل  رخصة استرياد خاصة. ويف حال إصدار احلكومة إذنًابإصدار املذكور، 
صدير واالسترياد صة، يتعني تطبيق اإلجراء اخلاص بالت سترياد خا من  ٣عليه الفقرة الذي تنص  ا

  من االتفاقية. ١٣املادة 
أن  إىل األمني العام لألمم املتحدة                  الدولة) (اســــــم              حكومةوتطلب     

  يبلغ احلكومة بتاريخ استالم هذا اإلشعار من جانب كل دولة من الدول األطراف يف االتفاقية.
      

  _________)التاريخ(______،  _______(املكان)_______
  
  

    __________________  
  اسم السلطةو (التوقيع                    
  احلكومية املختصة)                      

  
  

  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 الرابع
    

  *)PS/Form 1Aاستمارة منوذجية إلذن االسترياد (    
    

  **إذن استرياد
  .... إذن استرياد رقم

    
 ، وبناء على التخويل الصادر                       (اسم الدولة)                   حكومةنيابة عن   -أوًال

ات ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٢من املادة  ١الفقرة ملقصـــود يف باملعىن ا، ختصـــةعن الســـلطة امل
 ولاجلدول األيف  املدرجةات العقلية ؤثِّر، بإصــدار أذون اســترياد امل١٩٧١العقلية لســنة 

املرفق بتلك االتفاقية و/أو املســـتحضـــرات املحتوية على تلك املواد،  و/أو اجلدول الثاين
  الية:يأذن املوقع أدناه بعملية االسترياد الت

    
  :املستورد  -١

  _________________________________________  االسم:
      _________________________________________  العنوان:

  ال ُيسمح بالشحنات املرسلة إىل صندوق بريدي. ملحوظة:
    
  :رصدِّامل  -٢

  _________________________________________  االسم:
      _________________________________________  العنوان:

  :اجلدول الثاين*** ***أو /*** وولمدرجة يف اجلدول األ )مواد(يف حالة استرياد مادة   -٣
  

االسم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تسمية تلك املادة (املواد) حسبما   (أ)
  :القبيل كذلاسم من وردت يف اجلدول (اجلدولني) يف حال عدم وجود 

    ___________________________________________  
    ___________________________________________  

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

                                                                 
  .متطابقة تمارة يف ثالث نسخمتأل هذه االس  *  
  .١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٢من املادة  ١وفقًا للفقرة  خدِّراتأقرته جلنة امل  **  
  حسب االقتضاء. حذفُت  ***  
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سترياد مستحضر حيتوي يف   -٤ مدرجة يف  )مواد(على مادة  )مستحضرات حتتوي(حالة ا
  :اجلدول الثاين******وأو/*** األول اجلدول

    
(فيها)، أو تسمية تلك املادة  فيهلمادة (املواد) املوجودة لاالسم الدويل غري التجاري   (أ)

  ك االسم:وجود ذلعدم يف حال  )اجلدولني((املواد) حسبما وردت يف اجلدول 
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

اسم (أمساء) وحمتويات املستحضر املأذون باسترياده (املستحضرات املأذون باستريادها)   (ب)
  :فعالةمن املكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

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

ــــــتريادها   (د) يف املقدار  )املحتواةتواة (للمادة حمكل مادة من الكمية اإلمجالية املأذون باس
  اإلمجايل لذلك املستحضر (تلك املستحضرات):

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

ُيؤذن باسترياد ذلك املستحضر (تلك (اليت) الذي ية) (األشكال الصيدل الشكل الصيديل  )ه(
  خل):إ(مثل أمبولة، قرص، مسحوق، (هبا) ه بستحضرات) امل

    ___________________________________________  
    ___________________________________________        

  مستودع مجركيتسليمها إىل بشحنة ُيراد  تتعلقيف حالة عملية استرياد   -ثانيًا***
  .اجلدول األولاملدرجة يف  ستحضراتاملو ملواد أفيما خيص اهذا حمظور : ملحوظة

    
 أوًالالباب يف ة حدَّد، املتســليم الشــحنة املراد اســتريادهاعلى  ُيواَفقمبقتضــى هذا اإلذن،   

  املستودع اجلمركي التايل:إىل أعاله، 
  __________________________________  االسم:  (أ)

      __________________________________  العنوان:  (ب)
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  :تاريخ االنقضاء  -ثالثًا
  ___  ____   (السنة)  (الشهر)  (اليوم)  ___ ينقضي مفعول إذن االسترياد يف  

    
  _____________  (تاريخ اإلصدار)  ______(املكان)______  

  
________________  

  املسؤول،  املوظف توقيع(
  )واسم السلطة املختصة وختمها

        
  ظات:وحمل
مســتقل لكل عملية اســترياد، ســواء كانت تتعلق بواحدة أو أكثر من  يلزم إذن اســترياد  -١

 املواد و/أو بواحد أو أكثر من املستحضرات املحتوية على تلك املواد.

على الشخص أو املؤسسة اليت تطلب إذن تصدير أن تقدم إذن االسترياد الصادر  جيب  -٢
 .بإصدار إذن التصدير املطلوب ختصةواملعتمد إىل السلطة امل

تقدمي املعلومات املطلوبة على حنو ييســــــر مهمة موظفي الرقابة يف التحقق من هوية  جيب  -٣
املواد واملســـــتحضـــــرات املوجودة يف الشـــــحنة. وفيما يتعلق باملعلومات اليت يلزم تقدميها بشـــــأن 

أنَّ  ،بقدر من التيقن ،يتوقعميكن للمرء أن إذا كان إالَّ االسم وحده  بياناملستحضرات، ال يكفي 
صورة قطعية، ما حتتوي عليه املستحضرات املوجودة يف  سوف يبني ملوظفي الرقابة، ب هذا االسم 

  يلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات. ،ر ذلكتعذُّيف حال ؛ وفعالةالشحنة من مكونات 
ا يًّد يف إذن االســــترياد ما إذا كانت الكمية املســــتوردة ســــُتســــتخدم كلُيرجى أن ُيحدَّ  -٤
  عادة تصديرها إىل بلدان أو أقاليم أخرى.إلُيرجى ذكر املقدار)  ،(يف هذه احلالة جزئيًّا أو
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  املرفق اخلامس
  

  *)PS/Form EAاستمارة منوذجية إلذن التصدير (    
    

  **إذن تصدير
  

  ... إذن تصدير رقم
عن  ______، وبناء على التخويل الصادر(اسم الدولة)نيابة عن حكومة ______  -أوًال

سلطة امل صةال ات العقلية ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٢من املادة  ١الفقرة باملعىن املقصود يف ، خت
و/أو  وليف اجلدول األ املدرجةات العقلية ؤثِّر، بإصـــدار أذون تصـــدير امل١٩٧١لســـنة 

اجلدول الثاين املرفق بتلك االتفاقية و/أو املســـتحضـــرات املحتوية على تلك املواد، يأذن 
ــــع ــــوق ــــم  امل ــــرياد رق ــــاإلشــــــــــارة إىل إذن االســــــــــت ــــاه، ب    ،________أدن

  ______ (السنة) (الشهر) (اليوم) ______  ؤرَّخامل

       (اسم اهليئة اليت أصدرت إذن االسترياد)           والصادر عن       

والذي قدمه املصــــــدر إىل املوقع  ،     )البلد املستورد(اسم             يف    
  التالية: أدناه، بعملية االسترياد

  ر:املصدِّ  -١
  ___________________________________________  االسم:
      ___________________________________________  العنوان:

  :املستورد  -٢
  ___________________________________________  االسم:
  ___________________________________________  العنوان:
  بتصدير الشحنات إىل صندوق بريدي.ُيسمح  : الملحوظة

    
  :اجلدول الثاين******أو /و ***ولمدرجة يف اجلدول األ )مواد(يف حالة تصدير مادة   -٣***
االســـم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تســـمية تلك املادة (املواد) حســـبما   (أ)

  :ن ذلك القبيلاسم ميف حال عدم وجود  ترد يف اجلدول (اجلدولني)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________  

                                                                 
  .متطابقة متأل هذه االستمارة يف ثالث نسخ  *  
  .١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرملمن اتفاقية ا ١٢من املادة  ١للفقرة  وفقًا خدِّراتأقرته جلنة امل  **  
  حسب االقتضاء. حذفُت  ***  
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  الكمية املأذون بتصديرها من تلك املادة (املواد):  (ب)

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

مدرجة يف  )مواد(على مادة  )مســتحضــرات حتتوي( حيتوي يف حالة تصــدير مســتحضــر  -٤***
  :اجلدول الثاين******أو /*** واألول اجلدول

لتلك املادة (املواد) املوجودة (األمساء الدولية غري التجارية) االســـم الدويل غري التجاري   (أ)
يف حال  اجلدول (اجلدولني) فيه (فيها)، أو تســــمية تلك املادة (املواد) حســــبما ترد يف

  :القبيلذلك  اسم من عدم وجود
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

 )بتصديرها( بتصديرهاسم (أمساء) وحمتويات ذلك املستحضر (املستحضرات) املأذون   (ب)
  :فعالةمن املكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

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

يف املقــدار اإلمجــايل لــذلـك  املحتواةادة املــ مناليــة املــأذون بتصـــــــديرهــا الكميــة اإلمجــ  (د)
  املستحضرات):تلك لاملستحضر (

    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

تلك املستحضر (ُيؤذن بتصدير ذلك  )اليتالذي ( )(األشكال الصيدليةالصيديل الشكل   )(ه
  ):إخل(مثل أمبولة، قرص، مسحوق، ا) هب( بهاملستحضرات) 

    ___________________________________________  
    ___________________________________________        

  مستودع مجركيتسليمها إىل حنة ُيراد بش تتعلقيف حالة عملية تصدير   -ثانيًا ***
  .اجلدول األولاملدرجة يف  ستحضراتاململواد أو يما خيص افهذا حمظور : ملحوظة

  
 قسمال ة يفحدَّدامل ،على تسليم الشحنة املراد تصديرهامتت املوافقة مبقتضى هذا اإلذن،     

  املستودع اجلمركي التايل:إىل أعاله،  "أوًال"
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  االسم:  (أ)    
    __________________________________  
  العنوان:  (ب)    
    __________________________________  

      
  تاريخ االنقضاء  -ثالثًا

  ____ (السنة)  (الشهر)  (اليوم) ___ذن يف اإلينقضي مفعول     
      
  _______(تاريخ اإلصدار)________(املكان)______    

            
املسؤول، واسم السلطة املوظف توقيع (

 )املختصة وختمها
  ظات:حومل
 ختصةعلى السلطة امل جيبالتصدير هذا بصحبة الشحنة. وإرسال نسخة من إذن  جيب  -١

صدرت  سلطة املهذا اإليف احلكومة اليت أ سخة منه إىل ال سل ن صةذن أن تر يف حكومة البلد  خت
عليها، عندما تتم عملية االسترياد، أن تعيد إذن التصدير، مشفوعا  جيبأو اإلقليم املستورد، اليت 

 .صدريف حكومة البلد أو اإلقليم امل ختصة، إىل السلطة املفعًال املستورد املقدار نتبيِّبشهادة 

تقدمي املعلومات املطلوبة على حنو ييســــــر مهمة موظفي الرقابة يف التحقق من هوية  جيب  -٢
املواد واملســـــتحضـــــرات املوجودة يف الشـــــحنة. وفيما يتعلق باملعلومات اليت يلزم تقدميها بشـــــأن 

أنَّ  ،بقدر من التيقن ،يتوقعميكن للمرء أن إذا كان إالَّ م وحده االس بياناملستحضرات، ال يكفي 
صورة قطعية، ما حتتوي عليه املستحضرات املوجودة يف  سوف يبني ملوظفي الرقابة، ب هذا االسم 

  .يلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات ،ر ذلكتعذُّ ويف حال؛ فعالةالشحنة من مكونات 
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  املرفق السادس
    

  *)PS/Form EDتمارة منوذجية إلعالن التصدير (اس    
    

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

  و/أو املستحضرات  ١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرالتفاقية امل
  ات العقليةؤثِّراملحتوية على تلك امل

  :صدرامل  -١
  ___________________________________________  االسم:
  ___________________________________________  العنوان:

    
  :املستورد  -٢

  __________________________________________  االسم:
  __________________________________________  العنوان:

    
  : ال ُيسمح بتصدير الشحنات إىل صندوق بريدي.ملحوظة

  
  مدرجة يف اجلدول الثالث: )مواد(ر مادة يف حالة تصدي  -٣***

االســـم الدويل غري التجاري لتلك املادة (املواد)، أو تســـميتها الواردة يف ذلك اجلدول،   (أ)
  :القبيل ذلكاسم من يف حال عدم وجود 

  ___________________________________________  
  ___________________________________________  

  ية املأذون بتصديرها من تلك املادة (املواد):الكم  (ب)
    ___________________________________________  
    ___________________________________________      

ستحضر   -٤*** صدير م ستحضرات حتتويحيتوي (يف حالة ت مدرجة يف  )مواد(على مادة  )م
  اجلدول الثالث:

                                                                 
  .متطابقة متأل يف أربع نسخ  *  
  .١٩٧١ات العقلية لسنة ؤثِّرمن اتفاقية امل ١٢(أ) من املادة  ٢وفقًا للفقرة  خدِّراتأقرته جلنة امل  **  
 .حسب االقتضاء حذفُت  ***  
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املوجودة  )املواد(لتلك املادة (األمساء الدولية غري التجارية)  االســـم الدويل غري التجاري  (أ)
، يف حال عدم وجود حســـبما ترد يف اجلدول )املواد(، أو تســـمية تلك املادة )فيها(فيه 

  :القبيلذلك اسم من 
    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

املســتحضــرات) املأذون بتصــديرها من تلك وحمتويات ذلك املســتحضــر ( )أمساء(اســم   (ب)
  :فعالةاملكونات ال

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

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

كل مادة من املواد املحتواة يف املقدار اإلمجايل من مية اإلمجالية املأذون بتصــــــديرها الك  (د)
  املستحضرات):تلك لذلك املستحضر (

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    

تلك ُيؤذن بتصدير ذلك املستحضر ((اليت) الذي  )(األشكال الصيدليةالصيديل الشكل   )ه(
  خل):إ(مثل أمبولة، قرص، مسحوق، ا) هب(ه باملستحضرات) 

    ___________________________________________  
    ___________________________________________    
  تاريخ اإلرسال:  -٥
    ___________________________________________  

مة نيابة عن املعلومات الواردة أعاله، املقدَّأنَّ مبقتضــــــى هذا اإلعالن، يعلن املوقع أدناه 
              ، هي معلومات كاملة وصحيحة يف حدود علمه.صدرامل

  )التاريخ(   )املكان(
        

 )توقيع املصدر(



 

72 V.18-04916 

 

  ظات:وحمل
يف  ختصةامل ةنسختني من هذا اإلعالن إىل السلطعلى الفور  مأن يقدِّ رصدِّعلى امل جيب  -١

رها، ولكن على حنو ال جيذب بالشـــــحنة اليت يصـــــدِّثالثة إرفاق نســـــخة  جيبأو إقليمه، و بلده
 أمَّا؛ يســربوا الشــحنة ألغراض غري مشــروعةاألشــخاص الذين ميكن أن إىل طبيعتها لدى نتباه الا

 يف سجالته. رصدِّحتفظ هبا املفي النسخة الرابعة

تقدمي املعلومات املطلوبة على حنو ييســــــر مهمة موظفي الرقابة يف التحقق من هوية  جيب  -٢
املواد واملســـــتحضـــــرات املوجودة يف الشـــــحنة. وفيما يتعلق باملعلومات اليت يلزم تقدميها بشـــــأن 

أنَّ  ،بقدر من التيقن ،يتوقعميكن للمرء أن إذا كان إالَّ االسم وحده  بياناملستحضرات، ال يكفي 
صورة قطعية، ما حتتوي عليه املستحضرات املوجودة يف  سوف يبني ملوظفي الرقابة، ب هذا االسم 

 يلزم تقدمي معلومات كاملة عن تلك املكونات. ،ذلك ذرتع يف حال؛ وفعالةالشحنة من مكونات 

دِّرت الذي على الطرف جيب   -٣ يف  ختصــةامل ةرســل إىل الســلطيأن  من إقليمهالشــحنة صــُ
نســـخة واحدة من اإلعالن ، يف أقرب وقت ممكن، وبالربيد املســـجل، البلد أو اإلقليم املســـتورد

من تاريخ إرســال الشــحنة،  يومًايتجاوز ذلك الوقت تســعني  على أالَّ، رصــدِّالذي تلقاه من امل
  باستالم اإلعالن. ًاطلب إقرارأن يو
  


