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على  احلكومات  ملساعدة  التدريبية  املواد  هذه  )الهيئة(  رات  املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  أعدت 
بها  يتصل  وما  ومقتضياتها   1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  ألحكام  وامتثالها  فهمها  حتسني 

منائط: أربع  من  مؤلفة  وهي  املخدرات.  وجلنة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرارات  من 

وتوافرها العقلية  للمؤثرات  الدولية  المراقبة  األولى  النميطة 

العقلية رات 
ِّ
بالمؤث الخاص  التقديرات  نظام  الثانية  النميطة 

العقلية المؤثرات  في  الدولية  التجارة  الثالثة  النميطة 

الدولية الهيئة  إلى  المقدمة  التقارير  إلعداد  توجيهية  الرابعة  مبادئ   النميطة 
رات المخدِّ لمراقبة 

السنوية  االحتياجات  تقديرات  وحساب  إعداد  كيفية  عن  وأمثلة   
ً
شروحا  

ً
أيضا املواد  هذه  وتتضمن 

الصلة  ذات  والقرارات   1971 سنة  اتفاقية  تقتضيه  حسبما  بها،  الهيئة  وإبالغ  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من 

ميكن  النميطة،  هذه  جانب  وإلى  رات.  املخدِّ وجلنة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  عن  الصادرة 
مفيدة  تكون  قد  التي  التالية،  واالستمارات  اخلضراء  القائمة  إصدارات  أحدث  على  االطالع 

:)www.incb.org( للهيئة  الشبكي  املوقع  على  املختصة،  الوطنية  للسلطات 

اخلضراء(  )القائمة  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث قائمة 

والثالث   الثاني  اجلداول  في  املدرجة  املواد  من  السنوية  والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقدير 
)B/P )االستمارة   1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  من  والرابع 

اجلداول   في  املدرجة  املواد  من  السنوية  والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقدير  على  تعديالت 
)B/P االستمارة  )ملحق   1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  من  والرابع  والثالث  الثاني 

بانتظام(  حتديثها  )يتم  البلدان  من  املقدمة  احلالية  بالتقديرات  قائمة 

املؤثرات  بشأن  التقني  تقريرها  إلى  الرجوع  على  املختصة  الوطنية  السلطات  أيضا  الهيئة  وتشجع 
والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقديرات  ]...[؛  عام  إحصاءات  العقلية:  "املؤثرات  املعنون  العقلية 
 لالجتاهات السنوية 

ً
 مفصال

ً
السنوية من املواد" )املتاح على املوقع الشبكي للهيئة(، الذي يقدم حتليال

إلى  واستهالكها،  املشروعة ومبخزوناتها وجتارتها  السوق  في  البارزة  العقلية  املؤثرات  بصنع  املتعلقة 
الصلة.   ذات  اجلديدة  التطورات  عن  إضافية  معلومات  جانب 
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1

األول- الفصل 

الخاص التقديرات   نظام 
العقلية رات 

ِّ
بالمؤث

التقديرات نظام  إلى  ألف- مدخل 

 )1(،1971 لسنة  العقلية  املؤثرات  اتفاقية  عليه  تنص  الذي  العقلية،  املؤثرات  مراقبة  نظام  يستند 
املعدلة  اتفاقية سنة 1961، بصيغتها  للعقاقير املخدرة مبوجب  الذي وضع  النظام  إلى  استنادا كبيرا 
ستينات  أواخر  في   1971 سنة  اتفاقية  مشروع  إعداد  لدى  ُرئي،  أنه  بيد   )2(.1972 سنة  ببروتوكول 
العقلية. رات 

ِّ
للمؤث  

ً
الزما ليس  املخدرة  العقاقير  على  املطبق  التقديرات  نظام  أن  العشرين،  القرن 

وفي أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن العشرين، أدى استعمال أذون استيراد مزورة أو 
الثاني.  اجلدول  في  املدرجة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  كبيرة  كميات  تسريب  محاوالت  تيسير  إلى  مزيفة 

لدى  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  املشروعة  االحتياجات  عن  املصدرة  للبلدان  املتاحة  املعلومات  نقص  وكان 

اقترحت  ولذلك،  املشروعة.  غير  الوثائق  لكشف  املبذولة  اجلهود  وجه  في  عائقا  املستوردة  البلدان 
خ  املؤرَّ  ،7/1981 قراره  في  عندئذ  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  اعتمدها  إضافية،  تدابير  الهيئة 
الحتياجاتها  بتقديرات  الهيئة  د  تزوِّ أن  إلى  احلكومات  املجلس  فيه  دعا  الذي   ،1981 أيار/مايو   6
تلك  ونقل   1971 سنة  اتفاقية  من  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  والعلمية  الطبية  السنوية 

والتصدير. بالصنع  خاصة  إرشادات  توفير  بغية  لنشرها  الهيئة  إلى  املعلومات 

منع  في  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  باملواد  اخلاصة  التقديرات  استعمال  جتربة  جناح  على  وبناء 
تسريبها إلى األسواق غير املشروعة اتخذت تدابير إضافية بشأن املواد املدرجة في اجلدولني الثالث 
تزويد  إلى  احلكومات   ،44/1991 قراره  في  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس  دعا  حيث  والرابع، 
اجلدولني  في  املدرجة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  املشروعة  والعلمية  الطبية  الحتياجاتها  بتقديرات  الهيئة 

البلدان  تقديرات  مع  العقلية  رات 
ِّ
املؤث تطابق صادرات  من  للتأكد  آليات  إنشاء  وإلى  والرابع،  الثالث 

األمر. هذا  بشأن  الهيئة  مع  أو  البلدان  تلك  حكومات  مع  الضرورة،  عند  التشاور،  وإلى  املستوردة، 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956 )1(

.United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )2(



رات العقلية
ِّ
2  النميطة الثانية- | نظام التقديرات اخلاص باملؤث

تطبيق  إلى  احلاجة  يجسد  مما  جدول،  لكل  مختلف  مراقبة  نظام  على   1971 سنة  اتفاقية  وتنص 
استعمالها،  إساءة  ومخاطر  العالجية  قيمتها  مع  تتناسب  العقلية  رات 

ِّ
املؤث ملراقبة  متباينة  م 

ُ
ظ

ُ
ن

كانت  وملا  األول.  اجلدول  في  املدرجة  املواد  بشأن  عليه  املنصوص  النظام  هو  صرامة  وأشدها 
تقدمي  فإن  منعدمة،  أو  جدا  محدودة  تعتبر  األول  اجلدول  في  املدرجة  للمواد  الطبية  القيمة 

بشأنها. مطلوب  غير  التقديرات 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث تسريب  مكافحة  تدابير  بشأن   ،30/1996 قراره  في  الهيئة،  إلى  املجلس  وطلب 

العقلية،  رات 
ِّ
باملؤث الدولية  التجارة  الوسطاء في  بها  التي يضطلع  العمليات  فعالة على  رقابة  وفرض 

البلدان  يخص  فيما  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  املشروعة  السنوية  املحلية  لالحتياجات  تقديرات  تضع  أن 

مرة  ألول  الهيئة  وضعت   ،1997 عام  وفي  القبيل.  هذا  من  تقديرات  قدمت  قد  تكن  لم  التي 
بلدا. ل ـ56  تقديرات 

 ،
ً
املستقلة حديثا الدول  أجل  القبيل، وال سيما من  تقديرات من هذا  والهيئة تضع   ،1997 ومنذ عام 

ال  تأخير  دون  والعلمية  الطبية  لألغراض  الالزمة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث استيراد  للبلدان  يتسنى  لكي 

له. مبرر 

بلد.  كل  في  العقلية  رات 
ِّ
املؤث الستعمال  السابقة  األمناط  الهيئة  تعدها  التي  التقديرات  وجتسد 

الهيئة. إلى  تقديراتها   
ً
تقريبا املعنية  احلكومات  جميع  قدمت  اآلن،  وحتى 

التقديرات نظام  باء- أهداف 

حماية  نحو  ه  موجَّ  1971 سنة  اتفاقية  مبوجب  إقامته  احلكومات  من  املطلوب  الرقابي  اإلطار  إن 
استعمال  بأنه ال غنى عن  االتفاقية،  لهذه  بإبرامه  الدولي،  املجتمع  أقر  ورفاههم. وقد  الناس  صحة 
ال  األغراض  لتلك  املواد  هذه  على  احلصول  وبأن  والعلمية،  الطبية  لألغراض  العقلية  رات 

ِّ
املؤث

ضرورة. دون  يقيد  أن  ينبغي 

عن  وواقعية  دقيقة  معلومات  على  احلصول  هو  بلد  كل  في  التقديرات  لنظام  الرئيسي  والهدف 
والعلمية. الطبية  لألغراض  الالزمة  العقلية  املؤثرات  كميات 

التالية: لألغراض  ضرورية  املعلومات  وهذه 

احتياجات  لتلبية  الصحية  الرعاية  نظام  لدى  املواد  تلك  من  كافية  كميات  توافر  ضمان  )أ( 
السكان؛

املشروع؛ غير  لالستخدام  املواد  تلك  تسريب  منع  في  املساهمة  )ب( 

املشروعة  باالحتياجات  ببيان  املصدرة  البلدان  في  املختصة  الوطنية  السلطات  تزويد  )ج( 
العقلية. املؤثرات  من  مؤثر  كل  من  املستوردة  للبلدان  التقريبية  السنوية 

حجم  كان  إذا  مما  للتأكد  التقديرات  استعمال  املصدرة  البلدان  في  الوطنية  للسلطات  وينبغي 
املعني.  املستورد  للبلد  عنها  املبلغ  السنوية  االحتياجات  مع  باملقارنة  مفرطا  يبدو  املطلوبة  الواردات 
كل عملية  تفحص مشروعية  املعلومات وهي  املصدرة هذه  البلدان  في  املختصة  السلطات  وتستخدم 
وفي  املريبة.  التجارية  املعامالت  على  للوقوف  بالفعل  مادة  أي  تصدير  قبل  التصدير  عمليات  من 
تؤكد  أن  إلى  بالتصدير  تأذن  أال  املصدرة  البلدان  ينبغي حلكومات  معامالت،  أي  في  االشتباه  حال 



رات العقلية  3
ِّ
نظام التقديرات اخلاص باملؤث

البلدان  دعم  للهيئة  وميكن  االستيراد.  طلب  مشروعية  املستورد  البلد  في  املعنية  الوطنية  السلطة 
ومشروعيتها. االستيراد  طلبات  صحة  بشأن  املستوردة  البلدان  إلى  استفساراتها  بتوجيه  املصدرة 

حيازة  من  باالستيراد،  إذن  أي  منح  قبل  تتحقق،  أن  املستورد  البلد  في  املختصة  للسلطات  وينبغي 
اتفاقية  من   8 املادة  عليه  تنص  ملا  وفقا  الالزم،  املناسب  للترخيص  اإلذن  ذلك  تطلب  التي  الشركة 
الهيئة  بلغت 

ُ
أ التي  املشروعة  البلد  احتياجات  مع  تتفق  استيرادها  املراد  الكمية  أن  ومن   ،1971 سنة 

الثالثة اخلاصة  النميطة  انظر  العقلية،  املؤثرات  وللحصول على معلومات عن استيراد وتصدير  بها. 
العقلية. املؤثرات  في  الدولية  بالتجارة 

ألن  مشروعة  بصورة  املصنوعة  العقلية  املؤثرات  تسريب  في  كبير  انخفاض  بالفعل  حدث  وقد 
التوريد  طلبيات  كانت  إذا  مما  بسهولة  التحقق  على  قادرة  اآلن  أصبحت  رة  املصدِّ البلدان  سلطات 

املستوردة. للبلدان  احلالية  االحتياجات  مع  متوافقة  تتلقاها  التي 

العقلية املؤثرات  لتقديرات  األساسية  العناصر  جيم- 

السنوية  والعلمية  الطبية  االحتياجات  العقلية مجموع  باملؤثرات  التقديرات اخلاصة  تعكس  أن  ينبغي 
إقليم. أو  بلد  لكل 

املحلية: االحتياجات  مجموع  حتديد  أجل  من  التقديرات  في  عناصر  أربعة  إدراج  وينبغي 

املحلي؛ لالستعمال  استيرادها  املزمع  الكميات  )أ( 

محليا؛ صنعها  املزمع  الكميات  )ب( 

أخرى؛ عقلية  رات 
ِّ
مؤث صنع  في  استعمالها  املزمع  الكميات  )ج( 

العقلية؛ رات 
ِّ
املؤث غير  من  مواد  صنع  في  استعمالها  املزمع  الكميات  )د( 

والشركات  املصانع  من  املستقاة  واملعلومات  السابقة  البلد  ممارسات  التقديرات  جتسد  أن  وينبغي 
املزمع  والكميات  استيرادها  املزمع  الكميات  التقديرات  في  تدرج  بأن  احلكومات  نصح 

ُ
وت التجارية. 

ورغم  حدة.  على  تدوينها  فينبغي  التصدير،  وإعادة  للتصدير  املوجهة  الكميات  أما  محليا،  صنعها 
كامل  أن  إلى  االستيراد  إذن  في  تشير  أن  املستورد  البلد  في  املختصة  للسلطات  ينبغي  ذلك، 
إخطار  أجل  من  وذلك  التصدير،  إلعادة  أو  للتصدير  سُيستخدم  منها   

ً
جزءا أو  املستوردة  الكمية 

التقديرات  فيها  تغطي  ال  التي  احلاالت  في  املعلومات  بتلك  ر  املصدِّ البلد  في  املختصة  السلطات 
استيرادها. املراد  الكميات 

ورمبا  األغراض.  تلك  ذكر  مع  الصناعية،  لألغراض  الالزمة  الكميات  عن   
ً
أيضا اإلبالغ  وينبغي 

املؤثرات  من  معينة  مادة  من  الالزمة  الكمية  من   
ً
جزءا بأن  الهيئة  تبلغ  أن   ،

ً
مثال احلكومات،  تود 

من  أو  العقلية  املؤثرات  من  أخرى  مادة  صنع  في  املادة  تلك  استعمال  حجم  ميثل  املطلوبة  العقلية 
كيميائي. منتج  أو  العقلية  املؤثرات  غير 

في صنع مستحضرات  استعمالها  املزمع  العقلية  رات 
ِّ
املؤث كميات  التقديرات  في  دَرج 

ُ
ت أن  ينبغي  وال 

السائبة  املادة  كميات  ألن  أمالحها(  من  أو  مصنوعة  أو  مستوردة  سائبة  مادة  أي  )من  صيدلية 
بالفعل. احلسبان  في  خذت 

ُ
أ قد  ستكون 
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وليس للمواد املدرجة في اجلدول األول من اتفاقية سنة 1971 استعماالت طبية. ومن ثم، ال يطلب 
مدرجة  مواد  تستورد  التي  احلكومات،  لبعض  ينبغي  ولكن  بشأنها.  تقديرات  تقدمي  احلكومات  من 
تود  وقد   ،1971 سنة  اتفاقية  من   7 للمادة   

ً
وفقا ذلك  تفعل  أن  علمية،  ألغراض  األول  اجلدول  في 

املواد.  تلك  باستيراد  للسماح  املصدر  البلد  بسلطات  االتصال  في  مساعدتها  الهيئة  من  تطلب  أن 

تقديرات  بتقدمي  سنة  كل  احلكومات  لَزم 
ُ
ت ال  املخدرة،  العقاقير  بشأن  الالزمة  للتقديرات   

ً
وخالفا

الهيئة  أن  غير  التقديرات.  تلك  الهيئة  تقر  أن  يشترط  وال  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  الحتياجاتها  سنوية 

الصنع  عمليات  بشأن  إرشادات  توفير  بغية  سنوات  ثالث  كل  منقحة  تقديرات  بتقدمي  توصي 
والتصدير.

وتقيد االحتياجات الطبية والعلمية السنوية من املؤثرات العقلية في االستمارة B/P، وعلى الرغم من 
تاريخ  منذ  سنوات  لثالث  تعتبر صاحلة  فإنها  واحدة،  لسنة  االحتياجات  التقديرات جتسد  هذه  أن 
تقديرات جديدة. الهيئة  تتلق  لم  ما  دون ضرورة،  باألعباء  الوطنية  اإلدارات  إلثقال   

ً
تفاديا تقدميها، 

وتعديلها التقديرات  تنقيح 

للحكومات حرية تعديل تقديراتها في أي وقت. وعندما يقتضي األمر أن تعدل احلكومات تقديراتها، 
بإضافة  مثال  تقوم  كأن   ،B/P االستمارة  ملحق  باستخدام  املعدلة  التقديرات  تقدمي  لها  فينبغي 
تبديل  أو  جديد  عقلي  مؤثر  بإضافة  أو  منها،  كميات  خصم  أو  الالزمة  احتياجاتها  إلى  كميات 
الدولية.  املراقبة  مؤخرا حتت  وضع  عقلي  مؤثر  إضافة  أو  املاضي،  في  مستخدما  كان  عقلي  مؤثر 
املقدمة  العقلية  املؤثرات  تقديرات  على  املدخلة  التعديالت  فإن  املخدرة،  العقاقير  لتقديرات  وخالفا 
للهيئة. الشبكي  املوقع  على  متاح   B/P االستمارة  وملحق  الهيئة.  تؤكدها  أن  يلزم  ال  احلكومات  من 

أساسية معلومات 

ملحق  تقدمي  وقت  السارية  املحددة  التقديرات  إال  البلدان  تقدمها  التي  التعديالت  تغير  ال 
سالفا  املحددة  املستقبلية  التقديرات  على  التعديالت  تطبق  وال  الهيئة.  إلى   B/P االستمارة 
املحددة  التقديرات  مع  التعديالت  تفاعل  كيفية  التالي  الشكل  ويوضح  بعد.  تسر  لم  التي 

العقلية. للمؤثرات  املستقبلية  والتقديرات 
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نيسان/أبريل  1

الثاني/يناير كانون  متوز/يوليه1   20

الثاني/نوفمبر تشرين   15

2020

املعدلة  التقديرات 
كغ(  +10( للديازيبام 

املعدلة  التقديرات 
كغ(  +5( للديازيبام 

مقدمة تعديالت 
)B/P االستمارة  )ملحق 

الديازيبام كمية  زيادة   طلب 
كغ  10 مبقدار 

اجلديدة  B/P االستمارة 
مفعول  سريان  يبدأ 

من اعتبارا   التقديرات 
الثاني/يناير كانون   1

اجلديدة  B/P االستمارة 
لبدء  املطلوب  التاريخ 

كانون   1 املفعول:  سريان 
2022 الثاني/يناير 

مفعول  سريان  يبدأ 
في  )املقدمة  التقديرات 

متوز/يوليه(  20

مقدمة تعديالت 
)B/P االستمارة  )ملحق 

الديازيبام كمية  زيادة   طلب 
كغ  5 مبقدار 

2022 2021 |2023 |

الثاني/يناير كانون   1

والتعديالت التقديرات  لتقدمي  الزمني  اجلدول 

الطبية  لألغراض  الالزمة  السنوية  االحتياجات  تقدير  دال-  طرائق 
والعلمية

لتحديد  طريقة  تستنبط  أن  املختصة  للسلطات  ينبغي  العقلية،  رات 
ِّ
للمؤث تقديرات  وضع  بغية 

. وهناك ثالث طرائق شائعة االستخدام في حساب 
ً
 دقيقا

ً
االحتياجات املشروعة في بلدانها حتديدا

يلي: فيما  وهي  العقلية،  رات 
ِّ
املؤث من  والعلمية  الطبية  االحتياجات 

املواد  استعمال  حجم  إلى  الطريقة  هذه  وتستند  االستهالك.  حجم  على  القائمة  الطريقة  )أ( 
حتسب  وكافيا،  مستقرا  العقلية  للمؤثرات  السابق  االستعمال  حجم  كان  فإذا  األخيرة.  السنوات  في 
في  العقاقير  تلك  باستهالك  املتعلقة  البيانات  متوسط  حساب  طريق  عن  املستقبلية  االحتياجات 
لم  إذا  الطريقة  هذه  استخدام  ميكن  وال  املتوقعة.  غير  للزيادات  هامش  وإضافة  األخيرة  السنوات 
التغير  حالة  في  أما  حديثا(،  املسجلة  للعقاقير  )مثال،  السابق  االستهالك  حجم  عن  معلومات  تتوفر 
دقيقة؛ غير  تقديرات  إلى  احلساب  يؤدي  فسوف  الصحية،  الرعاية  نظم  أو  االحتياجات  في  السريع 

النهج إلى املستويات احلالية الستعمال  القائمة على حجم اخلدمات. يستند هذا  الطريقة  )ب( 
املرافق حلساب  تلك  من  املجمعة  البيانات  استقراء  وميكن  القياسية.  املرافق  من  عينة  في  مادة  كل 
في  وتأخذ  املتاحة  الصحية  اخلدمات  الطريقة  هذه  وتستهدف  مماثلة.  أخرى  مرافق  احتياجات 
معني،  بلد  في  واإلدارية  املالية  القيود  أيضا  تعكس  قد  التي  احلالية،  العالج  مستويات  االعتبار 
الصحي  النظام  خدمات  إلى  الوصول  عليهم  يتعذر  الذين  املرضى  احتياجات  حتسب  ال  لكنها 

ثقافية؛ أو  مالية  أو  جغرافية  ألسباب  احلالي 

املثالية  االحتياجات  الطريقة  هذه  في  حسب 
ُ
ت االعتالل.  مستويات  على  القائمة  الطريقة  )ج( 

هذه  وتستند  املطلوبة.  للكميات  السخاء  بالغة  تقديرات  إلى  عادة  يؤدي  مما  للسكان،  النظرية 
وإلى  وبائية  دراسات  على  بناء  البلد  في  املوجودة  الصحية  واملشاكل  لألمراض  تقييم  إلى  الطريقة 

املوضوعة. أو  املقبولة  العالجية  املعايير 
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البيانات.  على  احلصول  إمكانية  ملدى  تبعا  مجتمعة  أو  منفردة  الطرائق  تلك  استخدام  وميكن 
املخدرة. العقاقير  تقديرات  حلساب  مماثلة  أساليب  وتستخدم 

تقدير  دليل  في  الطرائق  تلك  من  طريقة  كل  عن  املفصلة  املعلومات  من  مزيد  على  االطالع  وميكن 
للهيئة. الشبكي  املوقع  في  املتاح  الدولية  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  االحتياجات 

وحسابها التقديرات  هاء- وضع 

االحتياجات  لتلبية  الالزمة  املواد  حتدد  أن  املختصة  للسلطات  ينبغي  التقدير،  طريقة  حتديد  بعد 
القيام  عند  أيضا  يلي  ما  تراعي  أن  للسلطات  وميكن  منها.  املطلوبة  االحتياجات  تقدر  وأن  املحلية 

بذلك:

البلد؛ في  الصحية  املشاكل  ملعاجلة  الالزمة  املواد  ماهية  )أ( 

ُسكان  فيهم  للسكان، مبن  والعلمية  الطبية  االحتياجات  لتلبية  مادة  كل  من  الالزمة  الكمية  )ب( 
والنائية؛ الريفية  املناطق 

امليزانية  وحتديد  التسليم،  وعمليات  الطلبيات  ورصد  املوردين  الختيار  املطبقة  اإلجراءات  )ج( 
لذلك؛ املتاحة 

ونقلها  وتخزينها  وتوزيعها  العقلية  رات 
ِّ
املؤث لتلقي  واملتعهدين  البلد  لدى  املتبعة  اإلجراءات  )د( 
بذلك؛ القيام  على  واملتعهدين  البلد  قدرة  ومدى  ومراقبتها، 

الطبية  الوصفات  بإصدار  املتعلقة  السياسات  أي  املواد،  تلك  باستخدام  املتعلقة  اإلجراءات  )ه( 
الطبية؛ للوصفات  املرضى  امتثال  ومراقبة  واستعمالها  املواد  تلك  وصرف 

املاضي؛ في  والصادرات  الواردات  )و( 

معلومات عن أداء الصناع في املاضي، مثل الكميات الفعلية املصنوعة واملبيعة واملستخدمة  )ز( 
املخزونات. وأحجام  أخرى،  مواد  صنع  في 

واملصدرين(  واملستوردين  الصناع  )مثل  املتعهدين  من  املختصة  السلطات  حتصل  أن  ينبغي 
بالتقديرات  ملقارنتها  إليها  االحتياج  يتوقعون  التي  الكميات  عن  بيانات  على  بلدانها  في 

يلي: مبا  دين  املتعهِّ من  املستقاة  البيانات  مضاهاة  وميكن  املحسوبة. 

في 	  حددت  التي  للمراقبة  اخلاضعة  املواد  من  الطبية  لألغراض  الالزمة  الكميات 
أو  املستوردة  الكميات  تتجاوز  أن  بخاصة  ينبغي  وال  االحتياجات.  كم  تقدير  عملية 

املحسوبة. االحتياجات  املحلي  لالستعمال  املصنوعة 

كميات املواد اخلاضعة للمراقبة املستوردة في السنوات األخيرة، مع مراعاة التطورات 	 
اجلديدة. األدوية  استخدام  مثل  الصحية  الرعاية  مجال  في  اجلديدة 

األخيرة، 	  السنوات  في  أخرى  عقاقير  صنع  في  اسُتخدمت  أو  صنعت  التي  الكميات 
الصناعية. املمارسات  في  رات  التغيُّ مراعاة  مع 

مشابهة.	  اجتماعية-اقتصادية  أحوال  ذات  بلدان  من  مة  املقدَّ التقديرات 

مجرد  هم  املتعهدين  هؤالء  فإن  األهمية،  بالغة  املتعهدين  من  املستقاة  املعلومات  أن  ورغم 
واقعية. يقدمونها  التي  املعلومات  تكون  ال  وقد  للمعلومات،  واحد  مصدر 



وينبغي، كلما أمكن، عدم االقتصار على جمع معلومات عن سنة واحدة فقط، بل عن بضع سنوات.

وعند ظهور تفاوتات مهمة بني التقدير املوضوع حديثا لالحتياجات السنوية، من ناحية، واالحتياجات 
الصناعية  االستخدامات  السابقة عن  اإلحصائية  البيانات  لة حسب  واملعدَّ املحسوبة  السنوية  املحلية 
بالتغيرات  تفسيرها  باإلمكان  يكون  وال  أخرى،  ناحية  من  املصدرة،  والكميات  املخزونات  وأحجام 
اخلدمات  أو  اجلديدة  األدوية  )مثل  التطورات  من  ذلك  غير  أو  السكان  عدد  في  حدثت  التي 
عنها  نتج  وما  االحتياجات،  حلساب  املستخدمة  الطريقة  إخضاع  فينبغي  إلخ(،  اجلديدة،  الصحية 
التي ال تصنع  بالبلدان  يتعلق  وفيما  االقتضاء.  وتعديلهما حسب  دقيق  دة، لفحص  تقديرات محدَّ من 
لالحتياجات  مضاهية  التقديرات  تكون  أن  اخلصوص  وجه  على  ينبغي  تصدرها،  أو  عقلية  رات 

ِّ
مؤث

تستخدمها  التي  الطرائق  على  تطلعها  أن  إلى  احلكومات  الهيئة  وتدعو  املحسوبة.  السنوية  املحلية 
السنوية. االحتياجات  حلساب 

التأخر  مثل  متنوعة  لعوامل   
ً
تبعا تقرر،  أن  املختصة  للسلطات  ميكن  األمان،  بهوامش  يتعلق  وفيما 

أن  والن زاعات،  القالقل  مناطق  أو  املوبوءة  املناطق  في  التوافر  ومدى  النقل  وصعوبات  التوريد  في 
احتياطي. مبخزون  ولالحتفاظ  عجز  حلدوث   

ً
تفاديا اإلجمالي  املقدار  إلى  معينا  هامشا  تضيف 

رات املخدِّ ملراقبة  الدولية  الهيئة  واو- دور 

 B/P االستمارة  أي  العقلية،  باملؤثرات  اخلاصة  التقديرات  لتقدمي  املستخدمتني  االستمارتني  نشر وحتديث  الهيئة  تتولى 

لتقدميها. النهائي  واملوعد  منهما  استمارة  كل  تقدمي  تواتر  التالي  اجلدول  ويبني  وملحقها. 

التقدمياالسماالستمارة تواتر 
النهائي  املوعد 

للتقدمي

B/P والعلمية االستمارة  الطبية  االحتياجات  تقدير 
في  املدرجة  املواد  من  السنوية 

من  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول 
1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية 

كل  األقل  على  مرة 

سنوات ثالث 

نهائي  موعد  يوجد  ال 

د محدَّ

ملحق االستمارة 

B/P

التقديرات فرادى  االقتضاءتعديل  وقتحسب  أي  في 

وملحقها.  B/P االستمارة  ملء  كيفية  عن  مفصلة  معلومات  الثاني  الفصل  في  وترد 

رات 
ِّ
"املؤث املعنون  التقني،  تقريرها  في  احلكومات  من  الواردة  البيانات  سنويا  الهيئة  وتنشر 

من اعتبارا  السارية  التقديرات  وتدرج   .)www.incb.org على  )املتاح   "]...[ عام  إحصاءات   العقلية: 
التقرير. ذلك  من  اخلامس  اجلدول  في  املعينة  السنة  من  يناير  الثاني/  كانون   1

الشبكي. موقعها  على  املحدثة  التقديرات  بانتظام  الهيئة  وتنشر 

مما  بانتظام  وتتحقق  التقديرات،  كل  بتجميع  بها،  املنوطة  الرصد  مهام  مع  متاشيا  الهيئة،  وتقوم 
املنطبقة وقت االستيراد/ التقديرات  تتجاوز  أو يصدر مؤثرات عقلية  بلد يستورد  أي  كان هناك  إذا 

الصلة. ذات  املعلومات  إلى  املعنية  البلدان  انتباه  وتلفت  التصدير، 

رات العقلية  7
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الطبية  لألغراض  العقلية  املؤثرات  من  الفعلية  الحتياجاتها  بتقديرات  الهيئة  حكومة  تسعون  د  وتزوِّ
احلكومات  بعض  وتكتفي  سنويا.  املعلومات  هذه  احلكومات  بعض  ويقدم  منتظم.  بشكل  والعلمية 

تشاء. وقت  أي  في  السابقة  لتقديراتها  الضرورية  التعديالت  بتقدمي  األخرى 



9

الثاني- الفصل 

إلعداد توجيهية   مبادئ 
وملحقها  B/P االستمارة 

اخلضراء ألف- القائمة 

القائمة  باسم  عرف 
ُ
ت الدولية،  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 

ِّ
باملؤث قائمة  سنة  كل   

ُ
الهيئة تنشر 

رات  املخدِّ مراقبة  إدارات  في  العاملني  وبخاصة  احلكوميني،  املسؤولني  مساعدة  أجل  من  اخلضراء، 
القائمة  وتتضمن   .1971 سنة  اتفاقية  بها  تقضي  التي  املراقبة  مهام  تنفيذ  على  اجلمارك،  وهيئات 
املدرجة  للمواد  السنوية  والعلمية  الطبية  االحتياجات  تقدير  الستكمال  أساسية  معلومات  اخلضراء 
)االستمارة  التقديرات  على  تعديالت  وأي   1971 سنة  التفاقية  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  في 
)د-50(   1576 قراريه  في  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  طلبه  الذي  النحو  على  وملحقها(،   B/P
و7/1981. وترد معلومات أكثر تفصيال عن القائمة اخلضراء في النميطة الرابعة، املبادئ التوجيهية 

املخدرات. ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  املقدمة  التقارير  إلعداد 

جلنة  رات  مقرَّ لتجسد  االقتضاء  حسب  ث  حدَّ
ُ
ت وهي  أجزاء،  ثالثة  إلى  مة  مقسَّ اخلضراء  والقائمة 

الهيئة. إلى  ترد  بها  متصلة  جديدة  بيانات  وأيَّ  املواد  بجدولة  املتعلقة  رات  املخدِّ

القائمة اخلضراء جميع املواد املدرجة في اجلداول األول والثاني والثالث  ويتضمن اجلزء األول من 
نشرته  الذي  الدولي  التجاري  غير  باسمها  مادة  كل  إلى  يشير  وهو   .1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع 
منظمة الصحة العاملية أو بأسمائها األخرى غير التجارية أو الدارجة، إلى جانب اسمها الكيميائي.

القاعدي  للمحتوى  النظرية  املئوية  النسبة  يبني   
ً
جدوال اخلضراء  القائمة  من  الثاني  اجلزء  ويتضمن 

التقارير،  جلميع  وينبغي  الدولية.  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث وأمالح  قواعد  في  الالمائي 

للقاعدة  النظرية  املئوية  للنسبة  الوزني  باملقدار  الكمية  تبني  أن  وملحقها،   B/P االستمارة  فيها  مبا 
داخلة  تكون  قد  العقلية  املؤثرات  غير  من  مادة  أي  وزن  استبعاد  بعد  عقلي  مؤثر  كل  في  الالمائية 
عن   

ً
قليال تختلف  وقد  تقريبية،  نسبة  هي  ملح  أو  قاعدة  لكل  املذكورة  املئوية  والنسبة  تركيبه.  في 

والتقارير  اإلحصاءات  جلعل  األرقام  تلك  استعمال   
ً
دائما ينبغي  هذا،  ومع  الفعلية.  املئوية  النسبة 

للمحتوى  النظرية  املئوية  النسبة  ذكر  عدم  حال  وفي  العاملي.  الصعيد  على  للمقارنة  قابلة  والوثائق 
اجلهة  من  بها  املتصلة  املعلومات  على  احلصول  ميكن  ملح،  أو  قاعدة  أيِّ  في  الالمائي  القاعدي 

بها. الهيئة  إبالغ  وينبغي  الصانعة، 
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النقية الالمائية  القاعدة  إلى  التحويل  لكيفية  أمثلة 

2 املثال 

في  تذكر  أن  ينبغي  العقلية،  رات 
ِّ
املؤث من  أكثر  أو  مادتني  على  املحتوية  املستحضرات  حالة  في 

العقلية. رات 
ِّ
املؤث من  ن  مكوِّ كل  كمية  والتقارير  الوثائق 

هذا  من  قرص  كل  ويحتوي  البينوكتال.  من  كغ   18 استيراد  البلدان  أحد  يعتزم  املثال،  سبيل  على 

و70  املستحضر(  من  املائة  في   42( األموباربيتال  صوديوم  من  )ملغ(  مليغرام   50 على  املستحضر 

املستحضر(. من  املائة  في   58( السيكوباربيتال  صوديوم  من  ملغ 

 =  0,42  × كغ   18 على  البينوكتال  مستحضر  من  كغ   18 البالغة  الكمية  حتتوي  ذلك،  على  وبناء 

الناجت  يكون  املائة،  في   91,1 قدره  حتويل  ُمعاِمل  وبتطبيق  األموباربيتال.  صوديوم  من  كغ   7,56

كغ   18 السيكوباربيتال:  صوديوم  على  نفسها  العملية  وتطبق  النقية.  القاعدية  املادة  من  كغ   6,89

في   90,6 البالغ  التحويل  ُمعاِمل  تطبيق  وبعد  السيكوباربيتال.  صوديوم  من  كغ   10,44  =  0,58  ×

النقية. القاعدية  املادة  من  كغ  لـ 9,458  مناظرة  الكمية  هذه  تكون  املائة، 

الرابع(  اجلدول  في  )املدرج  األموباربيتال  من  كغ   6,89 عن   B/P االستمارة  في  اإلبالغ  وينبغي 

التالي: النحو  على  الثاني(  اجلدول  في  )املدرج  السيكوباربيتال  من  كغ  و9,458 

1 املثال 

ثنائي  من  وكيلوغرامني  امليثامفيتامني  هيدروكلوريد  من  كيلوغرامني  استيراد  البلدان  أحد  يعتزم 

التحويل(  )معامال  الالمائية  لقاعدتيهما  النظريتان  املئويتان  والنسبتان  امليثامفيتامني.  طرطرات 

املشار إليهما في القائمة اخلضراء هما 80,4 و49,9 في املائة على التوالي، مما يعني أن الكميتني 

وعليه،  النقية.  الالمائية  القاعدة  من  كغ  و0,998  )كغ(  كيلوغرام   1,608 تعادالن  أعاله  املذكورتني 

هو   B/P االستمارة  في  عنه  اإلبالغ  ينبغي  الذي  املعنية  للسنة  اإلجمالي  السنوي  التقدير  يكون 

كغ.  2,606

ملحي شكل  في  املادة 
الالمائية  القاعدة  إلى  التحويل 

التقديرالنقية

امليثامفيتامني  هيدروكلوريد 

كغ  2

امليثامفيتامني  قاعدة 

0,804  ×  2

 ميثامفيتامني

كغ  1,608

امليثامفيتامني طرطرات   ثنائي 

كغ  2

امليثامفيتامني  قاعدة 

0,499  ×  2

 ميثامفيتامني

كغ  0,998

كغ  2,606 امليثامفيتامني؛  عنها:  اإلبالغ  الواجب  اإلجمالية  الكمية 



B/P االستمارة  باستخدام  التقديرات  باء- إبالغ 

وضعت الهيئة االستمارة B/P للحصول من احلكومات على املعلومات اخلاصة بتقديرات لالحتياجات 
والرابع.  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  العلمية(  و/أو  )الطبية  املشروعة 

الشبكي  املوقع  من  تنزيلها  ميكن  كما  احلكومات،  جميع  على  ا  سنويًّ ع  وتوزَّ ث  حدَّ
ُ
ت االستمارة  وهذه 

مفرط  عبء  إللقاء  وتفاديا  للتقديرات.  كامل  تنقيح  جري 
ُ
أ كلما  االستمارة  استخدام  وينبغي  للهيئة. 

عَتبر التقديرات سارية املفعول إلى حني تقدمي تقديرات جديدة إلى الهيئة. 
ُ
على اإلدارات الوطنية، ت

األقل. على  سنوات  ثالث  كل  التقديرات  جلميع  كامل  تنقيح  بإجراء  الهيئة  توصي  ذلك،  ومع 

B/P اسم البلد أو اإلقليم  وتتضمن املعلومات التي يتعني تقدميها في الصفحة األولى من االستمارة 
م املعلومات بشأنه، وتاريخ التقدمي، واسم املكتب املختص، واسم املوظف املسؤول ولقبه أو  قدَّ

ُ
الذي ت

املفعول. التقديرات اجلديدة سارية  فيه  الذي تصبح  التاريخ   حتديد 
ً
أيضا وينبغي  وتوقيعه.  وظيفته 

في  املدرجة  املواد  كميات  جميع  تدوين  وينبغي  موحد.  منطي  شكل  في  التقديرات  تقدمي  ويتعني 
)أي  صحيح  عدد  أقرب  إلى  الغرامات  كسور  جبر  مع  بالغرامات،  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول 
غرام،   1  000 على  تزيد  التي  الكميات  أما  غرام(.   1 أنها  على  غرام   1 عن  تقل  التي  الكميات  قيد 

للكيلوغرامات( )املخصص  املناسب  العمود  في  فتقيد 

ملحي  شكل  في  املادة 
املستحضر  في 

بينوكتال الصيدالني 
للمادة  املئوية  النسبة 

املستحضر الالمائيةفي  القاعدة  إلى  التقديرالتحويل  حجم 

األموباربيتال  صوديوم 
كغ  18

األموباربيتال  صوديوم 
كغ  7,56  =  0,42  ×  18

األموباربيتال  قاعدة 
كغ  6,89  =  0,911  ×  7,56

 األموباربيتال
كغ  6,89

صوديوم 
 السيكوباربيتال

كغ  18

السيكوباربيتال  صوديوم 
 10,44  =  0,58  ×  18

كغ

السيكوباربيتال  قاعدة 
كغ  9,458  =  0,906  ×  10,44

 السيكوباربيتال
كغ  9,458

املعنية. للسنة  كتقديرات   B/P االستمارة  في  عنها  اإلبالغ  يتعني  التي  األرقام  األخير  العمود  ويبني 

مبادئ توجيهية إلعداد االستمارة B/P وملحقها  11



رات العقلية
ِّ
12  النميطة الثانية- | نظام التقديرات اخلاص باملؤث

3 املثال 

املخصص  العمود  في   3 التالي:  النحو  على  كغ   3  400 البالغ  التقدير  قيد  ينبغي 
للغرامات. املخصص  العمود  في  و400  للكيلوغرامات، 

الرابع اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  االحتياجات  تقدير 

غرامكيلوغراماملادةالرمز

PD 0063400ديازيبام

املخصص  العمود  في   1 التالي:  النحو  على  مليغراما   350 البالغ  التقدير  قيد  وينبغي 
للغرامات.

الرابع اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  االحتياجات  تقدير 

غرامكيلوغراماملادةالرمز

PD 0061ديازيبام

4 املثال 

الداخلي،  الستعماله  سنويا  الديازيبام  مادة  من  كغ   120,5 نحو  إلى  ألف  البلد  يحتاج 
املخصص  العمود  في   120( كغ   120,5 البالغ  بالديازيبام  اخلاص  التقدير  يقيد  أن  وعليه 

للغرامات(. املخصص  العمود  في  و500  للكيلوغرامات، 

التالي: النحو  على   B/P االستمارة  في  املعلومات  تلك  يقدم  أن  ألف  للبلد  وينبغي 

الرابع اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  االحتياجات  تقدير 

املادةالرمز

PD 006120500ديازيبام

5 املثال 

اجلدول  في  مدرجة  مادة  )وهو  امليثامفيتامني  من  سنويا  كغ   100 نحو  إلى  باء  البلد  يحتاج 
التي  والكمية  الرابع(.  اجلدول  في  مدرجة  )مادة  بن زفيتامني  إلى  حتويلها  أجل  من  الثاني( 
 100( كغ   100 ستكون  امليثامفيتامني  من  للبلد  مشروعة  سنوية  كاحتياجات  ذكرها  يتعني 

للكيلوغرامات(. املخصص  العمود  في 

أخرى  مادة  إلى  حتويلها  يراد  كغ  ال ـ100  أن  احلكومة  توضح  أن  ينبغي  احلالة،  هذه  وفي 
شكل  في  ترد  سوف  احلكومة  تقدمها  التي  اإلضافية  املعلومات  وهذه  العقلية.  املؤثرات  من 
العقلية  رات 

ِّ
للمؤث السنوية  التقديرات  عن  الهيئة  تصدره  الذي  التقني  التقرير  في  حواٍش 

اخلامس(. )اجلدول 



)B/P االستمارة  )ملحق  التقديرات  تعديل  عن  .جيم- اإلبالغ 

تقدمي  أو  بلدانها  يخص  فيما  العقلية  رات 
ِّ
املؤث تقديرات  تعديل  في  الراغبة  احلكومات  على  يتعني 

أيِّ  في  الهيئة  إلى  امللحق  هذا  تقدمي  وميكن   .B/P االستمارة  ملحق  تستخدم  أن  إضافية  تقديرات 
ملحق  في  املدرجة  الكميات  تضاف  وسوف  التعديالت.  أسباب  تضمينه  وينبغي  السنة،  من  وقت 
ملحق  من  نسخة  تن زيل  وميكن  منها.  تخصم  أو  تقدميها  سبق  التي  التقديرات  إلى   B/P االستمارة 

للهيئة. الشبكي  املوقع  من   B/P االستمارة 

املدرجة  املواد  كميات  جميع   B/P االستمارة  ملحق  في  املختصة  الوطنية  السلطات  حتدد  أن  ويلزم 
أو  تقدميها  السابق  التقديرات  إلى   )+( إضافتها  املزمع  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  في 
عدد  أقرب  إلى  الغرامات  كسور  جبر  مع  بالغرام،  الكميات  جميع  قيد  وينبغي   .)-( منها  خصمها 
على تزيد  التي  الكميات  أما  غرام(.   1 أنها  على  غرام   1 عن  تقل  التي  الكميات  قيد  )أي   صحيح 

للكيلوغرامات. املخصص  العمود  في  فتقيد  غرام،   1  000

6 املثال 

 700 قدره   )B/P االستمارة  )في  الديازيبام  من  الحتياجاته  سنويا  تقديرا  ألف  البلد  قدم 
الكمية  فإن  ولذلك،  كيلوغرامني.  إلى  السنوي  التقدير  ذلك  زيادة  إلى  يحتاج  ولكنه  غرام، 
ألف  البلد  يبني  أن  وينبغي  1 غرام.   300 األصلي هي  السنوي  التقدير  إلى  إضافتها  املراد 

:B/P االستمارة  ملحق  في  يلي  ما 

املادةالرمز

الكمية

غرامكيلوغرام

PD 006300+1ديازيبام

مبادئ توجيهية إلعداد االستمارة B/P وملحقها  13

التالي: النحو  على   B/P االستمارة  في  املعلومات  تلك  يقيد  أن  ألف  للبلد  وينبغي 

الثاني اجلدول  في  املدرجة  املواد  من  االحتياجات  تقدير 

غرامكيلوغراماملادةالرمز

PD 006100(أ)ميثامفيتامني

بنـزفيتامني إلى  كغ  ال ـ100  حتويل  ُيعَتزم  )أ( 
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المرفق

 1961 سنة  اتفاقية  مبقتضى  به  املعمول  التقديرات  نظام  بني  مقارنة 
اتفاقية مبقتضى  به  املعمول  التقديرات  ونظام  املعدلة   بصيغتها 

1971 سنة 

املخدرة العقاقير  العقليةتقديرات  رات 
ِّ
املؤث تقديرات 

BB/Pاالستمارة

إلىالفترة املشمولة الثاني/يناير  كانون   1 من  املثال،  سبيل  )على  واحدة   سنة 
األول/ديسمبر( كانون   31

سنوياتواتر التقدمي واحدة  األقلمرة  على  واحدة  مرة  به   موصى 
سنوات ثالث  كل 

السنة املوعد النهائي للتقدمي من  حزيران/يونيه   30
السابقة

وقت أي  في 

مطلوبمطلوبإقرار الهيئة للتقديرات غير 

من السريان األول/ديسمبر  كانون   31 حتى 
عام كل 

تعديله يتم  حتى 

وموقعها النشر للهيئة  التقنية  املنشورات 
)www.incb.org( الشبكي 

وموقعها  للهيئة  التقنية  املنشورات 
)www.incb.org( الشبكي 

)باستخدام التغييرات/التعديالت وقت  أي  في  نعم، 
)B االستمارة  ملحق 

)باستخدام  وقت  أي  في  نعم، 
)B/P االستمارة  ملحق 

الشبكي نشر التعديالت املوقع  على  شهريا، 
للهيئة

الشبكي  املوقع  على  بانتظام، 
للهيئة
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رات الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ
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