
 

 
 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

 
 A/Pاالستمارة 

2020َّ:َّتموز/يوليهَّفيَّةثمحد َّ
 

V.20-03786 (A) 

*2003786*   

َّ
َّاإلحصاءات الفصلية عن الواردات والصـادرات

َّمن المواد المدرجة في الجدول الثاني
َََّّّ ١٩٧١رات العقلية لسنة من اتفاقية المؤث   

رات، عمال باتفاقية المؤث  رات العقلية لسنة   ،1971)ُترَسل إلى الهيئة الدولية لمراقبة المخد  
ل لمؤتمر األمم المتحدة العتماد بروتوكول بشأن المؤث  رات العقلية،   والقرار األوَّ

َََّّّ (1981/7)الم( و  1576وقراري المجلس االقتصادي واالجتماعي 
  التاريخ:  البلد أو اإلقليم:

  المكتب المختص:

  اللقب أو الوظيفة:

  البريد اإللكتروني:  اسم الموظف المسؤول:

  رقم )أرقام( الفاكس:  )أرقام( الهاتف:رقم 

  التوقيع:

 َّمن السنة التقويمية: َّ هذه البيانات اإلحصائية تتعلق بالفصل:
ََّّ

 التغييرات في وحدة القياس
 

َّ.الموادَّالكيلوغرامات )كغ( لجميعلإلبالغَّعنَّالبياناتَّبصورةَّأكثرَّاتساقًا،َّيرجىَّاستخدامََّّتيسيرا َََّّّ
رات: هذه يل ز يمكن أيضًا تن   ، www.incb.orgاالستمارة من الموقع الشبكي للهيئة الدولية لمراقبة المخد  

َّ"Form A/Pَّ، ثمَّ ""Toolkit، ثمَّ ""Psychotropic Substancesتحت عنوان "
عة   في شكل ملف مايكروسوف إكسلأو  XMLُيرجى تقديم هذه االستمارة بلغة الترميز الموسَّ

َّ
َّالتالي:َُّيرجىَّملءَّهذهَّاالستمارةَّوإرسالهاَّإلىَّالهيئةَّالدوليةَّلمراقبةَّالمخد ِّراتَّعلىَّالعنوانَّ َّ

International Narcotics Control Board 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria 

َّ(َّ+43(َّ)1)26060َّ-5868(َّ+َّأو43َّ(َّ)1)26060َّ-5867(َّ+،َّالفاكس:43َّ(َّ)1)26060َّ-4277َّالهاتف:
 www.incb.org،َّالموقعَّعلىَّاإلنترنت:incb.psychotropics@un.orgَّوincb.secretariat@un.orgَّالبريدَّاإللكتروني:َّ

َّ

http://www.incb.org/
http://www.incb.org/incb/en/psychotropics/formap.html
mailto:incb.secretariat@un.org
mailto:incb.psychotropics@un.org
http://www.incb.org/
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 التعليمات
 )ُيرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل ملء االستمارة(

ََّّ
َّ عرض عام

الخضراء"(َّالذيَّتردَّقائمةَّتضمَُّّجميعَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّالخاضعةَّللمراقبةَّالدوليةَّفيَّمرفقَّالتقريرَّاإلحصائيَّالسنويَّ)"القائمةَََّّّ-١
يةَّتوز ِّعهَّالهيئةَّالدوليةَّلمراقبةَّالمخد ِّراتَّعلىَّالحكوماتَّسنننننننويا.َّوتخضننننننعَّللمراقبةَّالدوليةَّأوضنننننناَّأماليَّالموادَّالمدرجةَّفيَّجداو َّاتفاق

َّمتىَّكانَّوجودَّهذهَّاألماليَّمحتمال.1971َّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّلسنةَّ

َّيبةَّفيَّملءَّاالستمارةَّعلىَّنحوَّسليم:التعاريفَّالتاليةَّمقد مةَّبهدفَّمساعدةَّالجهاتَّالمجَّ-٢

دَّبتعبيرَّ"االسنتيراد"،َّكماَّهوَُّمسنتخدمَّفيَّاتفاقيةَّسننةََّّ)أ(َّ ،َّأنَّوشنملَّقدرَّاإلمكانَّدوو َّالبضنائعَّمنَّالخار 1971َُّوقصند
تودمَّإلىَّمسنننتودمَّجمركيَّأوَّميناءَّحرَّأوَّمن قةَّحرة.َّكذلي،َُّوقصننندَّبتعبيرَّ"التصننندير"َّأنَّوشنننملَّإرسنننا َّالبضنننائعَّإلىَّالخار َّمنَّمسنننَّ

جمركيَّأوَّميناءَّحرَّأوَّمن قةَّحرة،َّرغمَّأنَّقوانينَّالجماركَّالوطنيةَّقدَّالَّتعتبرَّتليَّوارداتَّأوَّصننننادرات.َّولكنَّينبويَّتوو ِّيَّالحر َّ
لضمانَّأنَّالبضائعَّالتيَّتمرَّعبرَّالجماركَّمنَّمستودمَّجمركيَّأوَّميناءَّحرَّأوَّمن قةَّحرةَّإلىَّالبلدَّنفسهَّأوَّالمن قةَّنفسهاَّالَُّتسج لَّ

وأنَّالبضنائعَّالتيَُّتنقلَّمنَّالبلدَّنفسنهَّأوَّالمن قةَّنفسنهاَّإلىَّمسنتودمَّجمركيَّأوَّميناءَّحرَّأوَّمن قةَّحرةَّواقعةَّفيَّاليَّالبلدَّكواردات،َّ
فالَّينبويَّلبلدَّأوَّلمن قةَّالعبورَّاعتبارََّّ،أوَّتليَّالمن قةَّالَُّتسننج لَّكصننادرات.َّغيرَّأنهَّإااَّمر تَّ ننحنةَّعبرَّبلدَّأوَّمن قةَّإلىَّبلدَّ ور

َّابرَّاستيراداَّأوَّتصديرا،َّحتىَّوإنَُّوضعتَّالشحنةَّمؤق تاَّفيَّمستودمَّجمركيَّأوَّميناءَّحرَّأوَّمن قةَّحرة؛اليَّالمرورَّالع

دَّبتعبيرَّ"المؤث ِّرَّالعقلي"َّكنلَّالمواد،َّسننننننننننننننواءَّأكناننتَّطبيطينةَّأوَّتركيبينة،َّوكنلَّالمنتجناتَّال بيطينةَّالمندرجنةَّفيََّّ)ب(َّ ُوقصنننننننننننننند
رَّفي1971َّاقينةَّسننننننننننننننننةَّالجنداو َّاألو َّأوَّالثنانيَّأوَّالثنالوَّأوَّالرابعَّمنَّاتفنَّ .َّوُتعند  َّهذهَّالجنداو َّمنَّحينَّإلىَّ ور،َّوفقناَّلإلجراءَّالمقر 

َّمنَّاالتفاقية؛2َّالمادةَّ

دَّبتعبيرَّ"المن قنة"َّأيَّجلءَّمنَّدولنةَُّوعنامنل،َّوفقناَّللمنادةََّّ) (َّ منَّاالتفناقينة،َّككينانَّقنائمَّبنذاتنهَّألغرا َّهنذه28ََُّّوقصننننننننننننننند
َّلمستخدمَّفيَّاالستماراتَّاإلحصائيةَّاألورىَّللهيئةَّالدوليةَّلمراقبةَّالمخد ِّرات؛االتفاقية.َّوتعبيرَّ"من قة"َّيناظرَّتعبيرَّ"إقليم"َّا

دَّبتعابيرَّ"الجدو َّاألو "َّو"الجدو َّالثاني"َّو"الجدو َّالثالو"َّو"الجدو َّالرابع"َّقوائمَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّالتيَّتحملََّّ)د(َّ ُوقصننننند
لةَّوفقاَّللماد َّ.2ةَّهذهَّاألرقامَّوالمرفقةَّباالتفاقية،َّبصيوتهاَّالمعد 

نَّفيَّهذهَّاالسننننننننننتمارةَّوزنَّالقاعدةَّالالمائيةَّالنتيةَّلكلَّمؤث ِّرَّعقليَّتحتويَّعليهََّّ-٣ ينبويَّأنَّتمث ِّلَّالبياناتَّاإلحصننننننننننائيةَّالتيَّتدو 
أماليَّومسننننتحضننننرات،َّمعَّاسننننتبعادَّوزنَّأيَّمادةَّليسننننتَّمنَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّقدَّتكونَّمت حدةَّمعَّالمؤث ِّرَّالعقليَّأوَّمختل ةَّبه.َّوينبويَّ

منَّ"القائمةَّالخضننننراء"َّجدو َََّّّالثانيفيماَّيتعل قَّبالمؤث ِّراتَّالعقليةَّالمدرجةَّفيَّالجدو َّالثاني.َّويردَّفيَّالجلءََََّّّّاماتَّبالكيلوغرَّالوزنَََّّّتدوين
َّلمعامالتَّالتحويلَّالالزمةَّلتحويلَّكمياتَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّالموجودةَّفيَّ كلَّملحَّإلىَّكمياتَّالمحتوىَّمنَّالقاعدةَّالالمائيةَّالنتية.

كميةَّالفعليةَّلمؤث ِّرَّعقليَّوحتويهَّوعاءَّصويرَّوحيدَّالجرعةَّ)قنينةَّأوَّأمبولة(َّقدَّتختلفَّعنَّالمحتوىَّاالسميَّللوعاء.َّوتفادواَّالَّ-٤
الحتما َّالتضنننننننناربَّفيَّالبياناتَّالتجاريةَّالمقد مةَّمنَّالمسننننننننتوردينَّوالمصنننننننند ِّرين،َّينبويَّأنَّتعب ِّرَّالبياناتَّاإلحصننننننننائيةَّعنَّمحتوىَّهذهَّ

َّ،َّباعتبارهاَّالكمياتَّالالزمةَّوالم لوبةَّفعالَّفيَّأاونَّاالستيراد.األوعيةَّاالسميَّفقط

َّينبويَّأنَّتستندَّالبياناتَّاإلحصائيةَّقدرَّاإلمكانَّإلىَّالحركةَّالفعليةَّعبرَّالحدود.َّ-٥
َّ

َّ مالحظات
لَّللمالح اتَّفيَّالصنننفحةَََّّّ-٦ تسنننه ِّلَّفهمَّالبياناتَّ،َّومكنَّللسنننل ةَّالمبل ِّوةَّأنَّتخ رَّالهيئةَّبميَّمعلومات1َّفيَّالمكانَّالمخصننن 

َّاإلحصائيةَّالمبل غَّعنهاَّفهماَّسليما.
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َّ 1971الواردات: البيانات اإلحصائية عن المواد المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية المؤث  رات العقلية لسنة  -القسم األول 
لعمودَّاألومن.َّوفيَّنفسَّالصننننننننف،َّينبويَّينبويَّتدوينَّاسننننننننمَّكلَّبلدَّأوَّمن قةَّاسننننننننُتوردَّمنهَّأوَّمنهاَّأحدَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّفيَّاَّ-٧

َّتدوينَّكميةَّكلَّمؤث ِّرَّعقليَّمستوردَّمنَّاليَّالبلدَّأوَّتليَّالمن قةَّتحتَّاسمَّالمادة.

َّ(.َّبالكيلوغراماتَّتحتَّاسمَّكلَّمؤث ِّرَّعقلي،َّينبويَّتدوينَّمجمومَّالكميةَّالمستوردةَّ)َّ-٨
ََّّ

ي الجدول الثاني من اتفاقية المؤث  رات العقلية لسنة الصادرات: البيانات اإلحصائية عن المواد المدرجة ف  -القسم الثاني
1971 َّ

د ِّرَّإليهَّأوَّإليهاَّأحدَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّفيَّالعمودَّاألومن.َّوفيَّنفسَّالصنننننننننف،َّينبويََّّ-٩ ينبويَّتدوينَّاسنننننننننمَّكلَّبلدَّأوَّمن قةَّصنننننننننُ
َّتدوينَّكميةَّكلَّمؤث ِّرَّعقليَُّصد ِّرَّإلىَّاليَّالبلدَّأوَّتليَّالمن قةَّتحتَّاسمَّالمادة.

َّ(.بالكيلوغراماتَّتحتَّاسمَّكلَّمؤث ِّرَّعقليَّمصد ر،َّينبويَّتدوينَّمجمومَّالكميةَّالمصد رةَّ)َّ-١٠

فيَّالقسنننننمَّالثاني،َّوكذليَّفيَّالقسنننننمَّاألو ،َّالبضنننننائعَّالتيَّوعيدهاَّبلدَّأوَّتعيدهاَّ"من قة"،َّأليَّسنننننبصَّكان،َّإلىَّالبلدَّالمصننننند ِّرََّّ-١١
نَّ نهاَّالبلدَّاألصنننننليَّأوَّالمن قةَّالمصننننند ِّرةَّاألصنننننليةَّينبويَّأنَّيدو ِّ نهاَّالمن قةَّاألولىَّباعتبارهاَّصنننننادرات،َّوأنَّيدو ِّ هاَّالبلدَّاألو َّأوَّأنَّتدو ِّ

نهاَّالمن قةَّاألويرةَّباعتبارهاَّواردات. َّاألويرَّأوَّتدو ِّ
ََّّ

ة أنها مفيدة -القسم الثالث َّ معلومات إحصائية أخرى ترى السلطات المختصَّ
ةَّأنهاَّمفيدةَّفيَّهذاَّالقسمَّ)بياناتَّالمضبوطاتينبويَّتدوينَّالمعلوماتَّاإلحصائيةَّاألورىََّّ-١٢ َّ(.مثالًََّّالتيَّترىَّالسل اتَّالمختص 
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 1971الواردات: البيانات اإلحصائية عن المواد المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية المؤث  رات العقلية لسنة  -ل و القسم األ
َّ (بالكيلوغرامات)

َّدكسامفيتامينَّأمفيتامين 
*
delta-9-

THC 
َّفينيتيلين

-حمضَّغاما
هيدروكسيَّاللبدَّ

(GHB)َّ
َّفينيداتَّالميثيلَّميثاكوالونََّّميتامفيتامينَّليفوميتامفيتامينَّليفامفيتامين

راسيماتَّ
َّ†موادَّأورىََّّزيببرو َّسيكوباربيتا َّالميتامفيتامين

 (PA 003) (PD 002)  (PD 010) (PF 005) (PG 002) (PL 006) (PL 007) (PM 005) (PM 006)َّ(PM 007) (PM 015)َّ(PS 001) (PZ 001)  

مجمومَّالواردات:ََّّ
←َّ             

 

مستوردةَّمن:َّالبلدََّّ
ََّّ↓أوَّالمن قةَّ

               

               

               

               

               

               

               

               

               
َََّّّ

 
مةَّمنَّأصلَّاص ناعي.َّوينبويَّتقدومَّالمعلوماتَّالمتعلقةَّبمادةََّّتتراهيدروكانابينو -9-دلتاتشيرَّإلىَّمادةََّّ* راتَّفيَّ-9-دلتاوبدائلهاَّالكيميائيةَّالمجس  هيدروكانابينو َّالمشتقةَّمنَّعشبةَّالقن صَّ)القن صَّالهندي(َّباعتبارهاَّمنَّالمخد ِّ

رة(Aََّّاالستمارةَّ َّوَّراتنجَّالقن صَّأوَّمستخللَّالقن ص.قن صَّأك)اإلحصاءاتَّالفصليةَّللوارداتَّوالصادراتَّمنَّالعقاقيرَّالمخد ِّ
راتهاَّمنََّّ† رات،َّفيَّمقر  رتَّلجنةَّالمخد ِّ فيalpha-PHPََّّ و إيثيلَّهيكسيدرونَّ-NوCMCَّ-4و4F-MDMB-BINACAَّو5F-MDMB-PICAَّوَّ 5F-AMB-PINACAوAB-FUBINACAَّإدرا َّالمواد63َّ/11ََّّإلى63َّ/5ََّّقر 

رَّنفاااَّتاماَّفيماَّوخلَّكلَّطرفَّفيَّاالتفاقيةَّفي2ََّّمنَّالمادة7ََّّ.َّووفقًاَّللفقرة1971َّالجدو َّالثانيَّمنَّاتفاقيةَّالمؤثراتَّالعقليةَّلسنةَّ .َّوينبويَّأنَُّتدر َّفيَّهذا2020َّتشرينَّالثاني/نوفمبر3ََّّمنَّتليَّاالتفاقية،َّيبدأَّنفااَّالمقر 
 والتيَّالَّتردَّفيَّهذهَّالقائمة.1971َّيعَّالموادَّالمدرجةَّفيَّالجدو َّالثانيَّمنَّاتفاقيةَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّلسنةَّالعمودَّالبياناتَّالمتعلقةَّبالوارداتَّمنَّجم
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 1971الصادرات: البيانات اإلحصائية عن المواد المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية المؤث  رات العقلية لسنة  -ثانيالقسم ال 
َّ (بالكيلوغرامات)

َّدكسامفيتامينَّأمفيتامين 
*
delta-9-

THC َّفينيتيلين
-حمضَّغاما

هيدروكسيَّاللبدَّ
(GHB)َّ

َّفينيداتَّالميثيلَّميثاكوالونََّّميتامفيتامينَّليفوميتامفيتامينَّليفامفيتامين
راسيماتَّ
َّ†موادَّأورىََّّزيببرو َّسيكوباربيتا َّالميتامفيتامين

 (PA 003) (PD 002)  (PD 010) (PF 005) (PG 002) (PL 006) (PL 007) (PM 005) (PM 006) (PM 007) (PM 015) (PS 001) (PZ 001)  

مجمومَّالواردات:ََّّ
←َّ             

 

مستوردةَّمن:َّالبلدََّّ
ََّّ↓أوَّالمن قةَّ

               

               

               

               

               

               

               

               
َّ

  

 
مةَّمنَّأصلَّاص ناعي.َّوينبويَّتقدومَّالمعلوماتَّالمتعلقةَّبمادةََّّتتراهيدروكانابينو -9-دلتاتشيرَّإلىَّمادةََّّ* راتَّفيَّ-9-دلتاوبدائلهاَّالكيميائيةَّالمجس  هيدروكانابينو َّالمشتقةَّمنَّعشبةَّالقن صَّ)القن صَّالهندي(َّباعتبارهاَّمنَّالمخد ِّ

رة(Aََّّاالستمارةَّ َّوَّراتنجَّالقن صَّأوَّمستخللَّالقن ص.قن صَّأك)اإلحصاءاتَّالفصليةَّللوارداتَّوالصادراتَّمنَّالعقاقيرَّالمخد ِّ
راتهاَّمنََّّ† رات،َّفيَّمقر  رتَّلجنةَّالمخد ِّ فيalpha-PHPََّّ و إيثيلَّهيكسيدرونَّ-NوCMCََّّ-4و4F-MDMB-BINACAَّو5F-MDMB-PICAَّوَّ 5F-AMB-PINACAوAB-FUBINACAَّإدرا َّالمواد63َّ/11ََّّإلى63َّ/5ََّّقر 

رَّنفاااَّتاماَّفيماَّوخلَّكلَّطرفَّفيَّاالتفاقيةَّفي2ََّّمنَّالمادة7ََّّ.َّووفقًاَّللفقرة1971َّالجدو َّالثانيَّمنَّاتفاقيةَّالمؤثراتَّالعقليةَّلسنةَّ .َّوينبويَّأنَُّتدر َّفيَّهذا2020َّتشرينَّالثاني/نوفمبر3ََّّمنَّتليَّاالتفاقية،َّيبدأَّنفااَّالمقر 
 والتيَّالَّتردَّفيَّهذهَّالقائمة.1971َّيعَّالموادَّالمدرجةَّفيَّالجدو َّالثانيَّمنَّاتفاقيةَّالمؤث ِّراتَّالعقليةَّلسنةَّمنَّجمبالصادراتَّالعمودَّالبياناتَّالمتعلقةَّ
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ة أنها مفيدةمعلومات    -ثالثالقسم ال  إحصائية أخرى ترى السلطات المختصَّ
َّ

 

 

 


