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150415    V.15-00288 (A)

*1500288* 

ر الهيئة الدولية لمراقبة ال  B  االستمارة اتمخد 
  

    

  ، اتمخدر الحتياجات من الل التقديرات السنوية
  زراعة خشخاش األفيوناالصطناعية، و  عقاقيرصنع الو 

  ونبتة القنب وشجيرة الكوكا
    

ر االتفاقية الوحيدة لل ١٩و ١٢و ١: المواد ١٩٦١ات لسنة مخد.  
ر ل لالتفاقية الوحيدة للالمعد  ١٩٧٢ سنة بروتوكول ٩و ٥: المادتان ١٩٦١ات لسنة مخد.  

  

 قليم:إلاأو  البلد  التاريخ: 

 المختص:المكتب  

 اسم الموظف المسؤول:  :التوقيع 

 اللقب أو الوظيفة:   

 :الهاتف(أرقام) رقم   :البريد اإللكتروني 

  :السنة التقويمية تخص  التقديراتهذه     
� �
� �

  مالحظـات
� �
  
  
  
  
  
  
    

مـــن الســـنة الـــيت تســـبق  /يونيـــهحزيران ٣٠ يـــوم ال يتجـــاوزيف موعـــد لتصـــل إليهـــا إىل اهليئـــة وتُرســـل هـــذه االســـتمارة  ُمتـــألأن ينبغـــي 
 ءلمــوبعــد . اتخــدر دوليــة ملراقبــة املال لهيئــةإللكــرتوين لوقــع ااملاالســتمارة مــن هــذه زيل ـتنــالتقــديرات. وميكــن الــيت تتعلــق ــا  الســنة

  :على العنوان التايل اهليئةإىل  نسخة واحدةيف إرساهلا ينبغي  ،ةاالستمار 
� �� �

ر الهيئة الدولية لمراقبة ال اتمخد  
International Narcotics Control Board 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

1400 Vienna 

Austria 
� �

  4277-26060 (1-43+): الهاتف  5867-26060 (1-43+): الفاكس 

  secretariat@incb.org: البريد اإللكتروني  /http://www.incb.org: ع الشبكيالموق  

  .عن طريق الربيد اإللكرتوين عة (إكس إم إل)لغة الرتميز املوس أيضاً النظر يف تقدمي هذه االستمارة بيُرجى 
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  تعليمات
  لمحة عامة:

  أجزاء: سبعةهذه االستمارة مقسمة إىل   - ١
  ؛معلومات أساسية وبيان الطريقة  اجلزء األول:  
 ؛اتخدر التقديرات السنوية لالحتياجات من امل  اجلزء الثاين:  

  ؛التقديرات السنوية لصنع العقاقري االصطناعية  اجلزء الثالث: 
  ؛إنتاج األفيونغرض ل لزراعة خشخاش األفيون التقديرات السنوية  اجلزء الرابع:  

  ؛التقديرات السنوية لزراعة خشخاش األفيون ألغراض غري إنتاج األفيون  اجلزء اخلامس:
  ؛القنبإنتاج غرض ب لالتقديرات السنوية لزراعة نبتة القن   اجلزء السادس:
  رقة الكوكا.إنتاج و غرض التقديرات السنوية لزراعة شجرية الكوكا ل  اجلزء السابع:

مـــن االتفاقيـــة  ١ألحكـــام املـــادة  ة يف َمـــلء هـــذه االســـتمارة، ينبغـــي أن تراعـــى التعـــاريف الـــواردة أدنـــاه، وفقـــاً علـــى الدقـــ وحرصـــاَ   -٢
  :١٩٦١ات لسنة مخدر الوحيدة لل

ســتعمال الطـــيب، أو شــخص أو منشـــأة لتوزيعــه بالتجزئـــة، أو لال إىل أي  خمــدرل يف تقـــدمي هــو الفعـــل املتمثــ االســتهالك  )أ(
  ؛للبحث العلمي

ـــ  )ب( ارالعق  التفاقيـــة، وختضـــع لتـــدابري مـــن اجـــة يف اجلـــدولني األول والثـــاين مـــادة، طبيعيـــة أو اصـــطناعية، مدرَ  يقصـــد بـــه أي
  نة مبقتضى االتفاقية؛رقابية معيّ 

ار، مبـا يف ذلـك التنقيـة ل ا علـى العقـعملية، غري اإلنتاج (انظر التعريف الوارد أدناه)، ميكن أن يُتحص  هو أي  الصنع  )ج(
 وحتويل عق ؛ار آخرار إىل عق  

ار الــذي هــو مــزيج، جامــد أو ســائل، حيتــوي علــى عّقــار وخيضــع لــنفس تــدابري املراقبــة الــيت خيضــع هلــا العقــ المستحضــر  )د(
 ١٩٦١لسـنة  تفاقيـة الوحيـدةاملستحضـرات املدرجـة يف اجلـدول الثالـث مـن اال حيتوي عليـه. بيـد أنـه ينبغـي مالحظـة أن 

  ؛معفاة من بعض تدابري املراقبة

  ؛عن النبتات اليت يُتحصل عليها منها بالقن  راتنجو  قنبالهو فصل األفيون وورقات الكوكا و  اإلنتاج  )ه(

عقــاقري أخــرى  بلــد أو إقلــيم ألغــراض االســتهالك احمللــي أو لصــنع ظ ــا يف أي هــي مقــادير العقــاقري احملــتفَ  المخزونــات  )و(
  ؛للتصدير  أو

بلـد أو إقلـيم ألغـراض حكوميـة خاصـة وملواجهـة  هي مقادير العقاقري اليت حتتفظ ـا حكومـة أي  الخاصة المخزونات  )ز(
  .ظروف استثنائية

حصـــائية )، وهـــي ملحـــق لالســـتمارات اإل"القائمـــة الصـــفراء"ات اخلاضـــعة للرقابـــة الدوليـــة (خـــدر تـــرد مجيـــع العقـــاقري يف قائمـــة امل  -٣
  ا.ع على احلكومات سنوي ات، يوز خدر اخلاصة بامل

احملتـوى يف العقـاقري اخلـام واألمـالح  ار الالمـائي النقـيمقـدار العقـ بداللـة عنهـا عـرب األرقام املدرجة يف هذه االستمارة ينبغـي أن يُ   -٤
ار النقـــي يف  حمتـــوى العقـــ) جـــداول تبـــني "مـــة الصـــفراءالقائ"ات اخلاضـــعة للرقابـــة الدوليـــة (خـــدر واملستحضـــرات. وتـــرد يف قائمـــة امل

 ا بالنسبة إىل العقار النقي، من بعض اخلالصات واألصباغ.القواعد واألمالح، وكذلك معاِدال  

٥ -   رة بالكيلوغرامات والغرامات دون كسور أو عالمات عشرية.ينبغي التعبير عن الكميات المقد  
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  أن تمَأله جميع الحكومات ء ينبغيهذا الجز   الجزء األول:

٦-   م معلومـات عـن بعـض البـارامرتات املتصـلة بالصـحة وعـن الطريقـة املسـتخدمة يف حتديـد التقـديرات يُطلب إىل احلكومات أن تقد
 االستمارة  هذه مة يفاملقدB. 

  
  ء ينبغي أن تمَأله جميع الحكوماتهذا الجز   الجزء الثاني:

" إىل الكميـة املعتــزم توفريهــا للتوزيــع بالتجزئــة، أو لالســتخدام يف العــالج المعتــزم اســتهالكها الكميــة" يشـري مصــطلح :١العمــود   -٧
 الطـيب أو للبحـث العلمـي، ألي  عي شــخص أو مؤسسـة أو معهـد (مثـل الصــيادلة الـذين يبيعـون العقـاقري بالتجزئــة وغـريهم مـن مــوز

هلـــم حســـب األصـــول مبمارســـة وظـــائفهم العالجيـــة أو العلميـــة مثـــل  التجزئـــة املـــأذونني، واملنشـــآت أو األشـــخاص املـــؤهلني املـــأذون
 األطباء وأطباء األسنان والبياطرة واملستشفيات واملستوصفات واملنشآت الصحية املماثلة واملعاهد العلميـة، العامـة منهـا واخلاصـة).

  لالزمة ألغراض التصدير.فحسب، ال املقادير ا احملليةوينبغي أن تؤخذ يف احلسبان املقادير الالزمة لألغراض 
  .أيضاً  التصديرفحسب بل ألغراض احمللية تؤخذ يف احلسبان االحتياجات املطلوبة لألغراض  ينبغي أال  :٢العمود   - ٨
ار آخـر، ال مقـادير ار المعتزم تحويلـه بعمليـة كيميائيـة إلـى عقـالعق رة كميات ينبغي أن تشمل الكميات املقد  (أ): ٢العمود   -٩

. فعلـى سـبيل املثـال، تشـمل تلـك الكميـات كميـات قاعـدة املـورفني الـيت يعتـزم ارار المعتـزم تحويلـه إلـى أمـالح ذلـك العقـالعقّ 
  كوديني، ال كميات قاعدة املورفني اليت يعتزم حتويلها إىل هيدروكلوريد املورفني أو سلفات املورفني.الحتويلها إىل قاعدة 

المستحضـــرات التـــي رة يف هـــذا العمـــود كميـــات العقـــاقري الالزمـــة لصـــنع الكميـــات املقـــد : ينبغـــي أن تشـــمل (ب) ٢العمـــود   -١٠
 أملالســـتهالك احمللـــي  هـــةً كانـــت تلـــك املستحضـــرات موج أســـواء ، يلـــزم لتصـــديرها إذن (مستحضـــرات الجـــدول الثالـــث) ال

مستحضـرات حتتـوي علـى فوسـفات للتصدير. فعلى سبيل املثال، تشمل تلك الكميات كميات قاعدة الكوديني الالزمـة لصـنع 
  ).مثالً  يلرتاً مل  ١٥يغرامات/مل  ٣يف املائة ( ٢,٥الكوديني بنسبة تركيز ال تزيد على 

مـــواد غيــــر ج يف هـــذا العمـــود كميــــات العقـــاقري الالزمـــة لصــــنع رة الـــيت تُــــدرَ ينبغـــي أن تشــــمل الكميـــات املقـــد (ج):  ٢العمـــود   -١١
  الالزمة لصنع النالوكسون. الثيباينيثال كميات ، على سبيل امل١٩٦١مشمولة باتفاقية 

بأنـه "كميـات  ١٩٦١مـن اتفاقيـة سـنة  ١(ث) مـن املـادة  ١" يف الفقرة المخزونات الخاصةمصطلح "يرد تعريف : ٣العمود   -١٢
 ميــة اخلاصــة وملواجهــة بلــد أو إقلــيم حبيــازة حكومــة هــذا البلــد أو اإلقلــيم، الســتعماهلا يف أغراضــها احلكو  العقــاقري املوجــودة يف أي

" علــــــى وجــــــه التحديــــــد األغــــــراض احلكوميــــــة اخلاصــــــةالظــــــروف االســــــتثنائية". وتشــــــمل الكميــــــات املوجــــــودة الســــــتخدامها يف "
 إىل مــا حيــدث مــن الكـــوارث مثــل األوبئــة الواســـعة الظــروف االســـتثنائيةحة. وتشــري عبــارة "االحتياجــات الالزمــة للقــوات املســـل "

رة الــيت تُــدرج يف هــذا العمــود، ال تؤخــذ يف احلســبان الكميــات الــيت دة. ولــدى حســاب الكميــات املقــد االنتشــار والــزالزل الشــدي
تعتـــزم إضـــافتها إىل املخزونـــات الـــيت حتـــتفظ ـــا احلكومـــة لتلبيـــة االحتياجـــات املعتـــادة للســـكان املـــدنيني، فالكميـــات الـــيت تعتـــزم 

  .٤التقديرات اليت تُدرج يف العمود  مينها يفتضاحلكومة االحتفاظ ا ألغراض من هذا القبيل، ينبغي 
ع االحتفـــاظ ـــا يف ايـــة الســـنة. وينبغـــي أن تشـــمل للمخزونـــات الـــيت تتوقـــ م تقـــديراً طلـــب إىل احلكومـــات أن تقـــد يُ  :٤العمـــود   -١٣

رات. وينبغـي أن يتنـاول كـانون األول/ديسـمرب مـن السـنة الـيت تتعلـق ـا التقـدي  ٣١الكميات املخزون الفعلي املوجود حبيازـا يف 
م االحتفــاظ ــا كمخزونــات لالســتهالك احمللــي، ولصــنع عقــاقري أو مستحضــرات أخــرى وللتصــدير. عتــزَ التقــدير الكميــات الــيت يُ 

إىل كميــات العقــاقري املوجــودة  ،١٩٦١مــن اتفاقيـة  ١(خ) مـن املــادة  ١ملــا ورد يف الفقــرة  وفقـاً  ،"المخزونــاتويشـري مصــطلح "
 و إقليم باستثناء:بلد أ يف أي  

عي التجزئــــة املــــأذونني، وتلــــك الــــيت حتــــتفظ ــــا املنشــــآت أو الكميــــات الــــيت حيــــتفظ ــــا الصــــيادلة أو غــــريهم مــــن مــــوز   (أ)  
 أعاله)؛  ٧لني املأذون هلم حسب األصول مبمارسة الوظائف العالجية أو العلمية (انظر الفقرة األشخاص املؤه  

ــ"املخزونــات اخلاصــة" الــيت   (ب)   ــا احلكومــة. أم ــا احلكومــة لتلبيــة االحتياجــات املعتــادة حتــتفظ ا املخزونــات الــيت حتــتفظ
  أعاله). ١٢(انظر الفقرة  ٤للسكان املدنيني فينبغي إدراجها يف العمود 
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١٤-   الخشخاش، يُذكر الوزن اإلجمالي للمادة فيما يتعلق بركازة قش  ات اها من القلويدومتوسط محتو  راً عنه بالكيلوغرامات)(معب
ــــد الكــــوديين الالمــــائي ( ،)AMAقلويــــد المــــورفين الالمــــائي (( الالمائيــــة  ،)ATA(  وقلويــــد الثيبــــايين الالمــــائي ،)ACAوقلوي

  .رًا عنها كنسبة مئويةمعبAOA( ( األوريبافين الالمائي (  وقلويد
    

  لألغراض الطبية و/أو العلمية اقير االصطناعيةالعق ُتصنع فيهاالتي  واألقاليم البلدان هذا الجزء يخص   الجزء الثالث:

١٥-   لغرض إعداد التقديرات وضمان التفسري املوح بـاع التعريـف املقـرتح يف التعليـق علـى د ملصطلح "العقـاقري االصـطناعية"، ينبغـي ات
عقــاقري االصــطناعية، هـــي . وكـــان ذلــك التعريــف كمــا يلــي: "ال١٩٦١ات لســنة مخــدر املعــدل لالتفاقيــة الوحيــدة للربوتوكــول ال

 ـ مـا ◌ً عـادة، باستثناء العقاقري اليت ]١٩٦١يف اتفاقية [نة يف اجلدولني األول والثاين مجيع العقاقري املبيـيُتحصا مـن ل عليهـا حالي
  ."قنبالخشخاش األفيون (أفيونه أو قّشه) أو شجرية الكوكا أو نبتة 

  .Bمن هذه االستمارة هلا  املناظرج "العقاقري االصطناعية" يف اجلزء درَ ، تُ ١٥الوارد يف الفقرة  لتعريفل ووفقاً   -١٦
الــــــيت يقتصــــــر دورهــــــا علـــــــى صــــــنع أمــــــالح "العقــــــاقري االصـــــــطناعية"  المؤسســــــات الصـــــــناعية ال ينبغــــــي أن يشــــــمل التقــــــدير  -١٧

ينبغـي أن   الواقـع، المستحضراا من "عقاقري اصطناعية" ُصـنعت يف مؤسسـات صـناعية أخـرى يف البلـد أو يف اخلـارج. ويف أو
"العقـاقري  مستحضـراتكميـات مـن   تدرج أي  أال  تدرج يف التقديرات سوى كميات "العقاقري االصطناعية" املعتزم صنعها، أيْ 

  االصطناعية" املعتزم صنعها.
كـون الكميـة أقـل ينبغي التعبري عن الكمية بأقرب عـدد صـحيح مـن الكيلوغرامـات، دون كسـور أو عالمـات عشـرية. وحيثمـا ت  -١٨

  . ذلك حتديداً أقرب غرام ويُبني إىل من كيلوغرام واحد فينبغي التعبري عنها 
    

  لغرض إنتاج األفيون البلدان واألقاليم التي يُؤذن فيها بزراعة خشخاش األفيون حكومات هذا الجزء يخص   الجزء الرابع:

١٩ -   سـمح فيهـا أو يُعتـزم أن ُيسـمح فيهـا بإنتـاج األفيـون يف السـنة التقومييـة  املنـاطق أو األمـاكن الـيت يُ ينبغي للحكومات أن تبني
 ــا التقـديرات، بغـض ـ النظــر  الـيت تتعلـقيف السـنة الســابقة. وينبغـي ذكــر جـرى  أويف تلـك الســنة  جيـري الغــرس ا إذا كـانعم

رة ذكـر الكميـات املقـد  ُيطلـب أيضـاً ع). و مـرت مربـ  ١٠ ٠٠٠باهلكتـارات (اهلكتـار الواحـد يسـاوي  املزروعـةمجيع املسـاحات 
 مـــن األفيــــون املعتــــزم إنتاجهــــا. وينبغـــي التعبــــري عــــن كميــــة األفيـــون بالكيلوغرامــــات، مــــع ذكــــر متوســـط احملتــــوى مــــن الرطوبــــة

عـــدد صـــحيح مـــن الكيلوغرامـــات، دون كســـور أو عالمـــات  بـــأقرب. وينبغـــي التعبـــري عـــن مجيـــع الكميـــات مئويـــة)  (كنســـبة
  عشرية.

    
  غير إنتاج األفيونألغراض  ن فيها بزراعة خشخاش األفيونالبلدان واألقاليم التي يؤذَ  حكومات هذا الجزء يخص   مس:الجزء الخا

رة اجلغــرايف لألراضــي املســتخدمة يف زراعــة خشــخاش األفيــون، واملســاحة املقــد  م تقــدميها املوقــعَ املعتــزَ  ينبغــي أن تشــمل املعلومــاتُ   -٢٠
ا إذا كـان الغـرس جيـري يف تلـك عمـالنظـر  أثناء السنة التقوميية اليت تتعلق ا التقـديرات، بغـض  صوداحملخشخاش األفيون  لزراعة

 املنطقة/البلديــة.ة قــدر اإلمكـان، مــع ذكـر الوالية/املقاطعــة و وينبغــي حتديـد املوقــع اجلغـرايف بدقــ .السـنة أو جــرى يف السـنة الســابقة
  ع).مرت مرب  ١٠ ٠٠٠اهلكتار الواحد يساوي وينبغي التعبري عن املساحة باهلكتارات (

٢١ -   ر الخشـــخاش المزمـــع إنتاجـــه لصـــنع ال قـــشّ  فيمـــا يخـــصكميـــات قلويـــد المـــورفين الالمـــائي تقـــديرات  ات، ينبغـــي ذكـــر مخـــد
)AMA(، ) وقلويد الكوديين الالمائيACA(، ) وقلويـد الثيبـايين الالمـائيATA(، وقلويـد األوريبـافين الالمـائي )AOA(، 
  الخشخاش. عليها من قش  لسُيتحص  تيال

    
  لألغراض الطبية و/أو العلمية قنبنبتة الحكومات البلدان واألقاليم التي يُؤذن فيها بزراعة  هذا الجزء يخص   الجزء السادس:

 قنــبال لزراعـةرة واملسـاحة املقــد ، قنـبينبغـي أن تشـمل املعلومــاُت املعتـَزم تقــدميها املوقـَع اجلغـرايف لألراضــي املسـتخدمة يف زراعــة ال  -٢٢
 ا التقديرات، بغض ـالنظر  احملصود أثناء السنة التقوميية اليت تتعلقا إذا كـان الغـرس جيـري يف تلـك السـنة أو جـرى يف السـنة عم
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وينبغــي التعبــري عــن املســاحة باهلكتــارات  .املنطقــةو  ة قــدر اإلمكــان، مــع ذكــر الواليــةدقــ. وينبغــي حتديــد املوقــع اجلغــرايف بالســابقة
  ع).مرت مرب  ١٠ ٠٠٠(اهلكتار الواحد يساوي 

    
  حكومات البلدان واألقاليم التي يُؤذن فيها بزراعة شجيرة الكوكا إلنتاج ورقة الكوكا هذا الجزء يخص   الجزء السابع:

رة لزراعـة ألراضـي املسـتخدمة يف زراعـة شـجرية الكوكـا، واملسـاحة املقـد ينبغي أن تشمل املعلوماُت املعتـَزم تقـدميها املوقـَع اجلغـرايف ل  -٢٣
 ا التقديرات، بغـض ـالنظـر  شجرية الكوكا احملصودة أثناء السنة التقوميية اليت تتعلقا إذا كـان الغـرس جيـري يف تلـك السـنة أو عم

واملنطقــة.  واحملافظة/البلديــةاملنطقــة /ان، مــع ذكــر الواليــةة قــدر اإلمكــ. وينبغــي حتديــد املوقــع اجلغــرايف بدقــجــرى يف الســنة الســابقة
  ع).مرت مرب  ١٠ ٠٠٠وينبغي التعبري عن املساحة باهلكتارات (اهلكتار الواحد يساوي 

    
ـــBهـــذه االســـتمارة مـــلء حمـــددة بشـــأن  مبـــادئ توجيهيـــةتـــرد  :ملحوظـــة الثـــاين مـــن  الفصـــليف لة وأمثلـــة عمليـــة، ، مشـــفوعة بشـــروح مفص

ات: خـــــــدر نظـــــــام تقـــــــديرات املخـــــــدرات، املتاحـــــــة يف املوقـــــــع الشـــــــبكي للهيئـــــــــة الدوليـــــــــة ملراقبـــــــــة امل علـــــــىمـــــــن مـــــــادة التـــــــدريب  ٢ اجلـــــــزء
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Training-Materials/Arabic/PART_II_Arabic.pdf.  
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  الجزء األول
      معلومات أساسية وبيان الطريقة

  :اإلقليمعدد املمارسني الطبيني يف البلد أو 
        

  _____________البياطرة:       _____________ األسنان: أطباء      _____________ األطباء:

  _____________: عدد الصيدليات

  _____________: املستشفيات ةألسر  اإلمجايلالعدد       _____________: عدد املستشفيات

  بيان الطريقة

  يرجى أن تُوَرد هنا مالحظات بشأن الطرائق املستخدمة يف حتديد خمتلف التقديرات املذكورة يف هذه االستمارة، 
 ر اهات السائدة يف االحتياجات من املوبشأن االجتاتخد  
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 معلومات إضافية

 العقاقريرة من يف فحص االحتياجات املقد يرجى تقدمي أي معلومات أخرى قد تفيد اهليئة 
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  الجزء الثاني
ر التقديرات السنوية لالحتياجات من ال اتمخد  

 جميع البلدان واألقاليم) (يخص  

رامل خد 

٤ ٣ ٢ ١ 

 املعتزمالكمية 
يف  استهالكها

األغراض الطبية 
 والعلمية احمللية

  :صنعل م استخدامهااملعتزَ الكمية 

 املعتزمالكمية 
ىل إ إضافتها

 املخزونات اخلاصة

املعتزم الكمية 
ا   االحتفاظ

خزونات يف كم
 كانون األول/  ٣١

ديسمرب من السنة 
اليت تتعلق ا 

 التقديرات

  (أ)
 عقاقري أخرى

  (ب)
مستحضرات مدرجة 
يف اجلدول الثالث 

 ١٩٦١التفاقية 

  (ج)
مواد ال تشملها اتفاقية 

١٩٦١ 

 بغض  هذه العقاقري أو املستحضرات أو  ا إذا كانتالنظر عم
 لالستهالك احمللي أو للتصدير هةً موج  األخرى املواد

  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ
                          األلفابرودين
                          األنيلرييدين
                          البيزيرتاميد

                          قنبال
                          قنبالراتنج 

                          ورقة الكوكا
                          الكوكايني
                          الكوديني

                          الدكسرتوموراميد
                          كسرتوبروبوكسيفنيد ال

                          ثنائي الفينوكسني
                          ثنائي اهليدروكوديني
                          ثنائي الفينوكسيالت

                          ثنائي البيبانون
                          األثيلمورفني

                          اهلريوين
                          اهليدروكودون
                          اهليدرومورفون
                          الكيتوبيميدون

                          الليفورفانول
                          ادونثاملي

                          املورفني
                          النيكومورفني

                          ادونثمير النو 
                          األفيون

                          األوريبافني
                          األوكسيكودون
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رامل خد 

٤ ٣ ٢ ١ 

 املعتزمالكمية 
يف  استهالكها

األغراض الطبية 
 والعلمية احمللية

  :صنعل م استخدامهااملعتزَ الكمية 

 املعتزمالكمية 
ىل إ إضافتها

 املخزونات اخلاصة

املعتزم الكمية 
ا   االحتفاظ

خزونات يف كم
 كانون األول/  ٣١

ديسمرب من السنة 
اليت تتعلق ا 

 التقديرات

  (أ)
 عقاقري أخرى

  (ب)
مستحضرات مدرجة 
يف اجلدول الثالث 

 ١٩٦١التفاقية 

  (ج)
مواد ال تشملها اتفاقية 

١٩٦١ 

 بغض  هذه العقاقري أو املستحضرات أو  ا إذا كانتالنظر عم
 لالستهالك احمللي أو للتصدير هةً موج  األخرى املواد

  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ
                          األوكسيمورفون

                          البيثيدين
                          الفينوبرييدين
                          الفولكودين

                          الثيباكون
                          ثيباينيال

                          التيليدين
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
  مغ  غ  مغ  غ  مغ  غ  مغ  غ  مغ  غ  مغ  غ  

                          الفنتانيل
                          األلفنتانيل
                          الرميفنتانيل
                          السوفنتانيل

                          
                          اإليتورفني
                          البرييرتاميد
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  الجزء الثاني  
ر الحتياجات من الالتقديرات السنوية ل اتمخد  

 جميع البلدان واألقاليم) (يخص  

 

 استهالكها املعتزمالكمية 
يف األغراض الطبية 

 والعلمية احمللية

 :لصنع هااملعتَزم استخدامالكمية 

   املعتزمالكمية 
املخزونات  إىل إضافتها

 اخلاصة

 املعتزم االحتفاظالكمية 
  خزونات كما  

  كانون األول/  ٣١يف 
ديسمرب من السنة اليت 

 تتعلق ا التقديرات

  (أ)
 عقاقري أخرى

  (ب)
  مستحضرات مدرجة 
يف اجلدول الثالث 

 ١٩٦١التفاقية 

  (ج)
  مواد ال تشملها 

 ١٩٦١اتفاقية 

 بغض  ا إذا كانت هذه العقاقري أو املستحضرات أو املواد األخرى النظر عم  
 لالستهالك احمللي أو للتصدير هةً موج 

  غ  كغ  غ  كغ  غ  كغ      غ  كغ  غ  كغ  بالنسبة املئوية حملتوى من القلويداتا
  *  *  *    *  * مرّكز قش اخلشخاش (م)

              **�٪ قلويد املورفني الالمائي 
             **�٪ قلويد الكوديني الالمائي 
             **�٪ قلويد الثيبايني الالمائي 

             �**٪   قلويد األوريبافني الالمائي
  *  *  *    *  *  )ثمرّكز قش اخلشخاش (

              **�٪� قلويد الثيبايني الالمائي 
             **�٪� قلويد املورفني الالمائي 

             **�٪�   الالمائي األوريبافني قلويد
             **�٪� قلويد الكوديني الالمائي 
  *  *  *    *  * مرّكز قش اخلشخاش (أُ)

             **�٪� قلويد األوريبافني الالمائي 
             **�٪� قلويد املورفني الالمائي 

             **�٪�   ئيالالما الثيبايني قلويد
             **�٪�   الالمائي الكوديني قلويد

  *  *  *    *  *  )كمرّكز قش اخلشخاش (
             **�٪� قلويد الكوديني الالمائي 
             **�٪� قلويد املورفني الالمائي 
             **�٪� قلويد الثيبايني الالمائي 

             **�٪�    الالمائيقلويد األوريبافني

  *   عن الكميات بالوزن اإلمجايل.يُعرب   

 **   متوس ز قش اخلشخاش.ط حمتوى القلويد الالمائي يف مرك  
  ملحوظة من قسم الرتمجة العربية:  -  

  .غين بالكودينيالغين باألوريبافني؛ (ك) الغين بالثيبايني؛ (أ) الالغين باملورفني؛ (ث)   (م)  
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  ء الثالثالجز 
  العقاقير االصطناعيةلصنع  التقديرات السنوية

) فيهاالتي يؤذن سوى البلدان واألقاليم  ال يخص  
  العقاقير االصطناعية)بصنع 

  ١٩٦١ سنة اتفاقيةمن ول األ المدرجة في الجدول العقاقير االصطناعية  - ألف
  وميتورفانليف  ثنائي املينوكسادول  ادولثبيتاسيتيل مي  تيامبوتني إيثيل ميثيل

  مورفرييدين  دروتيبانول  هيدروكسي فنتانيل-بيتا  ميثيل فنتانيل- ألفا-أسيتيل
  ادونثيامل  دكسرتوموراميد  ميثيل فنتانيل-٣-هيدروكسي-بيتا  ادولثأسيتيل مي

  ميثيل فنتانيل-٣  راسيموراميد  بيتاميربودين  ألفا برودين
  تيوفنتانيلميثيل -٣  راسيمورفان  بيتاميثادول  ادولثألفا سيتيل مي
  ميتازوسني  راسيميتورفان  )PEPAP( عقار شبه أفيوين مماثل للبيثيدين  ألفا ميربودين

  نوراسي ميتادول  رميفنتانيل  بيتيدين  ادولثألفا مي
  نوربيبانون  سوفنتانيل  برييرتاميد  ميثيل فنتانيل-ألفا
 (MPPP) عقار شبه أفيوين  نتانيلف  بيزيرتاميد  ميثيل تيوفنتانيل-ألفا

  نورليفورفانول  فينادوكسون  بيمينودين  لفنتانيلأ
  نورميثادون  فينازوسني  تيليدين  أليل برودين

  هيدروكسي بيتيدين  فينامربوميد  تيوفنتانيل  أنيلرييدين
  ألف-وسيط البيتيدين  فينوبرييدين  ثالثي امليبرييدين  يتوكسرييدينإ
  باء-يتيدينوسيط الب  فينومورفان  يل تيامبوتنيثثنائي اإل  يتونيتازينإ
  جيم-وسيط البيتيدين  دينيفوريت  ثنائي األمربوميد  ادونثيسوميإ

  وسيط املوراميد  كلونيتازين  ثنائي البيبانون  بروبرييدين
  ادونثوسيط املي  كيتوبيميدون  ثنائي الفينوكسيالت  بروهبتازين

    ليفورفانول  ثنائي الفينوكسني  زيتيدينـبن
    ليفوفيناسيل مورفان  يل تيامبوتنيثامل ثنائي  بوتريات ثنائي األوكسافيتيل

        ليفوموراميد  امليفبتانولثنائي   بيتابرودين
    ١٩٦١ سنة تفاقيةمن االمدرجة في الجدول الثاني العقاقير االصطناعية   - باء

  دكسرتوبروبوكسيفني
    بروبريام

المنشآت الصناعية التي ستمارس 
 العقاقير االصطناعية صنع

 )بالكيلوغرامات(صناعية  منشأةعها كل صن تاليت س ناعيةالعقاقري االصطكميات 
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  الجزء الرابع

  إنتاج األفيونشخاش األفيون لغرض لزراعة خ التقديرات السنوية
) فيهاالتي يؤذن البلدان واألقاليم  حكومات سوى ال يخص  

  )األفيون إنتاجبزراعة خشخاش األفيون لغرض 

 ثالثاً  ثانياً  الً أو 

زراعة لالمستخدمة  لألرضالجغرافي  الموقع
 خشخاش األفيون 

  مساحة
   المستخدمة لزراعة الخشخاش األرض

موقع بيان مساحة كل  (يرجى فيوناأل إنتاج لغرض
 )على حدة جغرافي

 إنتاجهاكمية األفيون المعتزم 

  كيلوغراماتبال  باهلكتارات
  متوسط احملتوى 

  ٪من الرطوبة 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Form B 
Page 13 

 

 

  امسالجزء الخ
  التقديرات السنوية لزراعة خشخاش األفيون

  األفيون إنتاجألغراض غير 
   بزراعة فيهان التي يؤذَ البلدان واألقاليم  حكومات سوى ال يخصّ (

  خشخاش األفيون ألغراض غير إنتاج األفيون)
  

 ثالثاً   ثانياً   الً أو*  

زراعة لالمستخدمة  لألرضالجغرافي  الموقع
  خشخاش األفيون

  )بالهكتارات(المساحة 
بيان  (يرجى المستخدمة لزراعة الخشخاش

  )مساحة كل موقع جغرافي على حدة
 رة من القلويدات إجمالي الكميات المقد  

 ل عليها في البلدالتي سيُتحص  
ر اللغرض إنتاج قش الخشخاش من أجل صنع  - ألف اتمخد 

 قش اخلشخاش (م) فيما يتعلق بقش اخلشخاش (م)   - ١

  اخلشخاش (م) جمموع قش  
  قلويد املورفني الالمائي (كغ)

 

  جمموع قش اخلشخاش (م)  
  قلويد الكوديني الالمائي (كغ)

 

  جمموع قش اخلشخاش (م)  
  الالمائي (كغ) الثيباينيقلويد 

 

  جمموع قش اخلشخاش (م)  
 قلويد األوريبافني الالمائي (كغ)

 

 )ثقش اخلشخاش ( )ثفيما يتعلق بقش اخلشخاش (   - ٢

  )ثجمموع قش اخلشخاش (  
 الالمائي (كغ) الثيباينيقلويد 

 

  )ثجمموع قش اخلشخاش (  
 قلويد املورفني الالمائي (كغ)

 

  )ثجمموع قش اخلشخاش (  
 قلويد الكوديني الالمائي (كغ)

 

  )ثجمموع قش اخلشاش (  
  قلويد األوريبافني الالمائي (كغ)

 

 )ك( شخاشاخل قش )ك( اخلشخاش بقش يتعلق فيما   - ٣

  )ك( اخلشخاش قش جمموع  
  )كغ( الالمائي الكوديني قلويد

 

  )ك( اخلشخاش قش جمموع  
  )كغ( الالمائي املورفني قلويد

 

  )ك( اخلشخاش قش جمموع  
  )كغ( الالمائي الثيبايني قلويد

 

  )ك( اخلشاش قش جمموع  
  )كغ( الالمائي األوريبافني قلويد

 

ر اليون أو قش الخشخاش من أجل صنع ألغراض غير إنتاج األف - باء اتمخد 

      
      
  ا.غ عنها اختياري بل يُ   *



Form B 
Page 14 

 

 

  الجزء السادس
  إلنتاج القنبالتقديرات السنوية 

) بزراعة  فيهاالتي يؤَذن البلدان واألقاليم  حكومات سوى ال يخص  
  نبتة القنب من أجل إنتاج القنب لألغراض الطبية و/أو العلمية)

  

  نبتة القنبزراعة 

 ثالثاً   ثانياً   الً أو  

الموقع الجغرافي لألرض 
  المستخدمة

  المساحة المستخدمة 
  لزراعة نبتة القنب

إجمالي الكمية المقدرة من 
القنب التي سيُتحصل عليها في 

  البلد

  كيلوغرامات  هكتارات

 قنبمن أجل إنتاج ال  -١
  لألغراض الطبية 

      

        

        

        

 قنبمن أجل إنتاج ال  -١
  لألغراض العلمية
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  السابعالجزء 

  إلنتاج الكوكاالتقديرات السنوية 
) بزراعة  فيهاالتي يؤَذن البلدان واألقاليم  حكومات سوى ال يخص  

      شجيرة الكوكا من أجل إنتاج أوراق الكوكا)

  زراعة شجيرة الكوكا

 ثالثاً   ثانياً   الً أو  

  ع الجغرافي الموق
  مةلألرض المستخدَ 

المساحة المستخدمة لزراعة 
  شجيرة الكوكا

رة التي  إجمالي الكمية المقد
  سُيتحصل عليها في البلد

  كيلوغرامات  هكتارات

لصنع  من أجل إنتاج أوراق الكوكا  - ١
  الكوكايني واملواد العطرية

      

لصنع  من أجل إنتاج أوراق الكوكا  - ٢
  فقط املواد العطرية

      

 من أجل إنتاج أوراق الكوكا  - ٣
  ٢و ١تلك الواردة يف  غريألغراض 

      

  


