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 تقدير االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من المواد المدرجة 

  في الجداول الثاني والثالث والرابع 
 1971ات العقلية لسنة  مؤث ِّر من اتفاقية ال

  
ر ل إلى الهيئة الدولية لمراقبة الرس  )ي    اتبقرار  ات عملا مخد ِّ

 (1996/30و 1993/38و 1991/44و 1981/7المجلس االقتصادي واالجتماعي 
   

  التاريخ:  البلد أو اإلقليم:

  المكتب المختص:

  اللقب أو الوظيفة:

  البريد اإللكتروني:  اسم الموظف المسؤول:

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

  التوقيع:

 من: التقديرات سارية المفعول اعتباراا  تكون هذه

          
 ات: مخد ِّر زيل هذه االستمارة من الموقع الشبكي للهيئة الدولية لمراقبة التن  يمكن أيضاا 

www.incb.org  تحت عنوان“Psychotropic Substances”  ثم ، “Toolkit”  ثم ،“Form B/P and Supplement”. 
   .XMLي رجى تقديم هذه االستمارة بلغة الترميز الموسعة 

 ات على العنوان التالي:مخد ِّر يرجى ملء هذه االستمارة وإرسالها إلى الهيئة الدولية لمراقبة ال

International Narcotics Control Board 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

 5868-26060 (1) (43) +أو  5867-26060 (1) (43) +الفاكس:  ،4277-26060 (1) (43) +الهاتف: 

 www.incb.org، الموقع الشبكي: incb.psychotropics@un.orgو incb.secretariat@un.orgالبريد اإللكتروني: 

http://www.incb.org/
http://www.incb.org/
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 ا لألغراض الطبية والعلميةالكميات اللزمة سنوي  مجموع 
  

د التقديرات  B/Pيمكن استتعما  االستتمارة    لتقديم التقديرات المتعلقة بجميع المؤث ِّرات العقلية المراد استتخدامها في البلد  وينبيي أن تج ت ِّ
تصتتتتتر على مجموَع االحتياجات المحلية الطبية والعلمية ل تتتتتنة واحدة  ولذلغ ينبيي لها أن تتأتتتتتمَّن أيأتتتتتاد الكميات المراد التتتتتنعها محلي ا وأالَّ تق

نبيي إدراج الكميات الالزمة لألغراض الصتتتتتناأية صأع لصتتتتتنع مواد أ رلك وأليان تلغ اإغراض صأع إدراج معلومات  مية الواردات فح تتتتت   وي 
باد لفروس استتينائية   وال ُتدرج ونوأية عن المنتجات النهائيةك  وينبيي أن تتأتمَّن التقديرات أيأتاد الكميات الالزا االحتفاب اها  مخنونات تح تً

 لكميات الالزمة للتصدير أو إعادة التصدير في التقديرات ا

  وفي هذا  B/Pوُتشتتتتتتتتتتتجَّع جميع الحكومات على تقديم معلومات عن الطريقة التي تتَّبعها لتحديد التقديرات التي تقد ِّمها في االستتتتتتتتتتتتمارة   
، المتاح على الموقع الشتتتتتتتتتتبكي للهيئة ةبدليل تقدير االحتياجات من المواد الخاضعععععععة للمراقبة الدوليالصتتتتتتتتتتدد، قد يكون من المفيد االستتتتتتتتتتتعانة 

www.incb.org ويرمي هذا الدليل إلى م اعدة ال لطات الوطنية المختصة في استبانة طرائق ح اب  ميات المواد الخاضعة للمراقبة الالزمة  
 عقلية لألغراض الطبية والعلمية، وقد ي اعد ال لطات في إعداد تقديرات االحتياجات ال نوية من المؤث ِّرات ال

 ة  و الفاد للتقديرات الخاالة بالمخد ِّرات، ال يلنا أن تؤ  ِّد الهيئة الدولية لمراقبة المخد ِّرات التقديرات الخاالة بالمؤث ِّرات العقلي  

مرة على اإقل  ل ثالث ستنوات  وستوس ت تتخدا الهيئة التقديرات المبلَّن عنها   B/Pوتوالتي الهيئة اتقديم التيية منقَّحة من االستتمارة  
نة في هذه ع أثناء فترة ال نوات اليالث المعنية ما لم تتلقَّ تكملةد للتقديرات ال ابقة  وسوس ت ترشد سلطات البلدان المصد ِّرة بالكميات المبيَّ كمرج

 االستمارة لدل إالدار أذون التصدير 

ر في موقع الهيئتتتتة على اإلنترنتتتت  على العنوان التتتتتالي:  أستتتتتتتتتتتتتتبوأيتتتتاوُتحتتتتدَّث التقتتتتديرات   ، تحتتتت  العنوان  www.incb.orgوُتنشتتتتتتتتتتتتتتَ
"Psychotropic Substances/Status of Assessments "  



Form B/P 
Page 3 
 
 

 الطريقةبيان 
 

 الم تخدمة في تحديد مختلف التقديرات  الطرائقُيرجى تقديم مالحفات عن 
  أع تيييرات فيهاأو في هذه االستمارة و/ التي أوردتموها

 
 
 
 
 
    

 ملحظات
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 تقدير االحتياجات من المواد المدرجة في الجدول الثاني
 

 غراا كيلوغراا المادة الرمن

PA 003 أمفيتامين   

PA 007 أمينيبتين   

PA 008 AM-2201   

PA 009 
(5F-AKB-48) 

 5F-APINACA 
  

PA 010 (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) 5F-AMB-PINACA    

PB 008 2C-B   

PC 011 AB-CHMINACA   

PC 012 CUMYL-4CN-BINACA   

PC 013 ADB-CHMINACA   

PC 014 ككلورومييكاثينون،  ليفيدرون -4ص  4-CMC    

PD 002 د  امفيتامين   

PD 010 تتراهيدرو انااينو *-9-دلتا   

PE 007  إيييلون   

PE 008 فينيدات اإليييل   

PF 005 فينيتيلين   

PF 007 4-4فلوروأمفيتامين ص-FAك   

PF 008 FUB-AMB     

PF 009 ADB-FUBINACA   

PF 010 AB-FUBINACA   

PG 002 غاما هيدرو  ي النألد   

PJ 001 JWH-018   

PL 006 ليفامفيتامين   

PL 007 ليفومييامفيتامين   

PM 002  ميكلو والون   

PM 005 ميتامفيتامين   

PM 006  ميياكوالون   

PM 007 فينيدات الميييل   

PM 015  الميتامفيتامينراسيمات   

PM 021 MDPV ميييلين ديو  ي ايروفاليرونك 4،3ص   
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PM 022 ميييل مييكاثينونك-4ميفيدرون ص   

PM 023 ميييلين ديو  ي مييامفيتامينك-كيتو-ايتاميييلون ص   

PM 024 مييو  يتامين صMXEك   

PM 025 MDMB-CHMICA   

PM 026 مييوألروألامين صMPAك   

PM 027 4-4ميييل إييكاثينون ص-MECك   

PM 028  (5F-MDMB-2201) 5F-MDMB-PICA   

PM 029 -F-MDMB-BINACA4   

PN 009 N- نيل ايبيرازين صانBZPك   

PN 010 N-إيييل نورألينيتلون صإيفيلونك   

PN 011 N- إيييل هيك يدرون     

PP 005 فين يكليدين   

PP 006 فينميترازين   

PP 011 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA   

PP 018 AB-PINACA   

PP 022 ايروليدينوفاليروفينون ص-ألفاα-PVPك   

PP 023 4,4’-DMAR   

PP 025  انتيدرون   

PP 026 5F-PB-22   

PP 027 alpha-PHP   

PS 001  سيكوألارأليتا   

PU 001 UR-144   

PX 001 XLR-11   

PZ 001  زيببرو   
 

متتة من أالتتتتتتتتتتتتتتتل االتتتتتتتتتتتتتتطنتتاعي  وينبيي تقتتديم المعلومتتات-9-دلتتتاتشتتتتتتتتتتتتتتير إلى متتادة  *   المتعلقتتة بمتتادة   تتراهيتتدرو تتانتتااينو  وألتتدائلهتتا الكيميتتائيتتة الُمج تتتتتتتتتتتتتتَّ
رات المدَرجة في-9-دلتا رات، والتتتتنع  صالتقديرات ال Bاالستتتتتمارة  تتراهيدرو انااينو  المشتتتتتقَّة من عشتتتتبة القنَّ  صالقنَّ  الهندعك باعتبارها من المخد ِّ  تتتتنوية لالحتياجات من المخد ِّ

 نتاج اإفيون وزراعة  شخاش اإفيون إغراض غير إنتاج اإفيونك فيما يتعلق بالقنَّ  أو راتنج القنَّ  أو م تخلص القنَّ  إالعقاقير االالطناأية، و 
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 تقدير االحتياجات من المواد المدرجة في الجدول الثالث
 

 غراا كيلوغراا المادة الرمن

PA 002  أموألارأليتا   

PB 004  اوتالبيتا   

PB 006 اوألرينورفين   

PC 001  سيكلوألارأليتا   

PC 009 كاتين   

PF 002 فلونيترازيباا   

PG 001 غلوتيييميد   

PP 002  انتوألارأليتا   

PP 014 انتازوسين     
 الجدول الرابعتقدير االحتياجات من المواد المدرجة في 

 
 غراا كيلوغراا المادة  الرمن

PA 001  أمفبرامون   

PA 004 ألبرازوالا   

PA 005  ألوألارأليتا   

PA 006 أمينوريكس   

PB 001  بارأليتا   

PB 002  نفيتامينان   

PB 003 ارومازيباا   

PB 005  اوتوألارأليتا   

PB 007 اروتينوالا   

PC 002 كامازيباا   

PC 003 كلورديازيبو  يد   

PC 004 كلوألازاا   

PC 005 كلونازيباا   

PC 006 كلورازيبات   

PC 007 كلوتيازيباا   

PC 008 كلو  ازوالا   

PD 005 ديلورازيباا   

PD 006 ديازيباا   
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PE 001  إتكلورفينو   

PE 002 إييينامات   

PE 003 إستازوالا   

PE 004 لوفالزيبات اإليييل   

PE 005 أمفيتامين إيتيل   

PE 009 إيتينوالا   

PF 001 فلوديازيباا   

PF 003 فلورازيباا   

PF 004 فنكامفامين   

PF 006 فنبروألوريكس   

PF 011 فلوألبرازوالا   

PH 001 هاالزيباا   

PH 002 هالو  ازوالا   

PK 001 كيتازوالا   

PL 001  ليفيتامينSPA   

PL 003 لوألرازوالا   

PL 004 لورازيباا   

PL 005 لورميتازيباا   

PM 001  مازيندو   

PM 003 ميبروألامات   

PM 008  ميييل فينوألارأليتا   

PM 009  ميييبريلون   

PM 010 ميدازيباا   

PM 012 ميفينوريكس   

PM 016 ميدازوالا   

PM 018 مي و ارب   

PN 001 نيميتازيباا   

PN 002 نيترازيباا   

PN 003 نوردازيباا   

PO 001 أو  ازيباا   

PO 002 أو  ازوالا   

PP 004 فينديميترازين   
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PP 008  فينوألارأليتا   

PP 009 فنترمين   

PP 010  ايبرادرو   

PP 015 اينازيباا   

PP 016 ارازيباا   

PP 019  ايروفاليرون   

PP 020 ايمولين   

PP 024 فينازيباا   

PS 003  سيكبوتابارأليتا   

PT 003 تيمازيباا   

PT 004 تيترازيباا   

PT 005 تريازوالا   

PV 001  فنيلبيتا   

PZ 002 زولبيديم   

 


