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ً
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ً
السنوية من املواد )املتاح على املوقع الشبكي للهيئة(، الذي يقدم حتليال
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األول- الفصل 

إلى التقارير   تقديم 
المخدرات لمراقبة  الدولية  الهيئة 

العقلية  املؤثرات  اتفاقية  أحكام  تنفيذ  رصد  عن  مسؤولة  )الهيئة(  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة 
على  الرصد  مبهمة  الهيئة  تنهض  ولكي  احلكومات.  مهمة  فهو  نفسه،  التنفيذ  أما  1971؛)1(  لسنة 
ملهمة  الهيئة  إجناز  فإنَّ  أدق،  وبعبارة  وثيقا.  تعاونا  احلكومات  معها  تتعاون  أن  ينبغي  فعال،  نحو 
إليها  احلكومات  تقدمها  أن  يلزم  التي  املعلومات،  استعراض  طريق  عن  بعيد  حد  إلى  يتم  الرصد 
بصورة طوعية،  احلكومات  توفرها  التي  اإلضافية  واملعلومات   ،16 املادة  من  و5   4 الفقرتني  مبوجب 

الصلة. ذات  املخدرات  وجلنة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرارات  على  بناء 

العقلية.  رات 
ِّ
للمؤث الدولية  املراقبة  نظام  في  الزاوية  حجر  اإلحصائية  البيانات  نظام  ويشكل 

هي  إمنا  عليها  التعويل  وإمكانية  التقارير  وشمول  التقارير  تقدمي  في  باملواعيد  الدقيق  وااللتزام 
املؤيدة  الهيئة  ولتوصيات  االتفاقية  ألحكام  احلكومات  تنفيذ  كيفية  على  بعيد  حد  إلى  تدل  أمور 
املعلومات  تقدمي  على  احلرص  فإنَّ  ثم،  ومن  واالجتماعي.  االقتصادي  املجلس  قرارات  مبختلف 
جوانب  أهم  من  واحد  هو  الواجب  النحو  وعلى  سريع  بشكل  يلي  ما  بشأن  املطلوبة  اإلحصائية 

الهيئة: مع  حكومة  كل  تعاون 

املصدرة  والكميات  املصنوعة  الكميات  عن  بيانات   - األول  اجلدول  في  املدرجة  )أ( املواد 
لدى  املخزونات  عن  وبيانات  املنطقة(،  أو  البلد  اسم  جانب  )إلى  منطقٍة  أو  بلٍد  كل  من  واملستوردة 
لصنع  املواد  استعمال   عن 

ً
البيانات طوعا تقدمي  ذلك  إلى  إضافة  )الصانعني(؛ وميكن  الصنع  جهات 

املستهلكة؛ الكميات  وعن  أخرى  عقلية  رات 
ِّ
مؤث

املدرجة  املواد  بخصوص  املطلوبة  املعلومات  نفس   - الثاني  اجلدول  في  املدرجة  )ب( املواد 
من  املعفاة  املستحضرات  صنع  في  املستعملة  الكميات  عن  بيانات  إلى   

ً
إضافة األول؛  اجلدول  في 

البيانات  تقدمي  ذلك  إلى  إضافة  وميكن  العقلية؛  املؤثرات  غير  من  املنتجات  أو  واملواد  املراقبة 
املستهلكة؛ الكميات  وعن  أخرى  عقلية  رات 

ِّ
مؤث لصنع  املواد  استعمال  عن   

ً
طوعا

)ج( املواد املدرجة في اجلدول الثالث - بيانات عن الكميات املصنوعة وعن الكميات املستخدمة 
وبيانات  العقلية؛  املؤثرات  غير  من  املنتجات  أو  واملواد  املراقبة  من  املعفاة  املستحضرات  صنع  في 
واالستيراد  التصدير  بيانات  ع 

َ
شف

ُ
ت طوعي،  أساس  وعلى  واملستوردة.  املصدرة  الكميات  إجمالي  عن 

إليهم.  املصدرة  أو  منهم  املستوردة  والكميات  التقرير  يقدم  الذي  للبلد  التجاريني  الشركاء  بأسماء 

.United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956 )1(
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املواد لصنع  املوجودة لدى الصانعني وعن استعمال   عن املخزونات 
ً
بيانات طوعا وميكن أيضا تقدمي 

املستهلكة؛ الكميات  وعن  أخرى  عقلية  رات 
ِّ
مؤث

الكميات املستعملة  الكميات املصنوعة وعن  بيانات عن   - الرابع  )د( املواد املدرجة في اجلدول 
واملستوردة.  املصدرة  اإلجمالية  الكميات  وعن  العقلية  املؤثرات  غير  من  منتجات  أو  مواد  صنع  في 
الذي  للبلد  التجاريني  الشركاء  بأسماء  واالستيراد  التصدير  بيانات  ع 

َ
شف

ُ
ت طوعي،  أساس  وعلى 

عن   
ً
طوعا بيانات  تقدمي   

ً
أيضا وميكن  إليهم.  املصدرة  أو  منهم  املستوردة  والكميات  التقرير  يقدم 

من  املعفاة  املستحضرات  صنع  في  املستعملة  الكميات  وعن  الصانعني  لدى  املوجودة  املخزونات 
املستهلكة.  الكميات  وعن  أخرى  عقلية  رات 

ِّ
مؤث صنع  في  العقلية  رات 

ِّ
املؤث استعمال  وعن  املراقبة، 

رات 
ِّ
املؤث بيانات عن حجم استهالك  الدول األعضاء على تقدمي  اللجنة، في قرارها 6/54،  عت  وشجَّ

وتعزيز  دقيق  نحو  على  العقلية  رات 
ِّ
املؤث استهالك  مستويات  حتليل  من  الهيئة  متكني  بغية  العقلية 

على   1971 سنة  اتفاقية  في  األطراف  ع  شجَّ
ُ
ت املنطلق،  هذا  ومن  كافية.  بكميات  املواد  تلك  توافر 

وتورد  العقلية.  رات 
ِّ
للمؤث استهالكها  عن  بيانات  اإلمكان،  عند  االحصائية،  تقاريرها  في  تدرج  أن 

ذلك  في  مبا  االستهالك،  بيانات  عن  إضافية  معلومات  هذه  التدريب  مواد  من  األولى  النميطة 
البيانات. هذه  جمع  في  املستعملة  املنهجيات  أشيع 

إضافية  مبعلومات  تزويدها  احلكومات  من  تطلب  وقد  اإلحصائية،  التقارير  من  الهيئة  وتتحقق 
الواردة  اإلحصائية  للبيانات   

ً
ملخصا سنويا  الهيئة  وتنشر  مة.  املقدَّ البيانات  بعض  توضيح  أجل  من 

)املتاحة   "]...[ عام  إحصاءات  العقلية:  رات 
ِّ
"املؤث املعنون  ملنشورها  اإللكترونية  الصيغة  في  إليها 

وآخر.  بلد  وبني  الزمن  مر  على  مقارنات  عقد  يتيح  شكل  في   )www.incb.org التالي:  املوقع  في 
من  للتأكد  املنشور  ذلك  دراسة  إمكانية   1971 سنة  اتفاقية  في  األطراف  للدول  تتيح  بذلك  وهي 

االتفاقية. بها  تقضي  التي  بااللتزامات  الوفاء  مدى 

استمارات  سنة  كل  بداية  في  الهيئة  توزع  اإلبالغ،  بشروط  التقيد  على  احلكومات  مساعدة  وبغية 
فعلى  السابقة.  السنة  بياناُت   P االستمارة  في  درج 

ُ
وت املطلوبة.  اإلحصاءات  فيها  تسجل  خاصة 

الهيئة  توزعها  التي  االستمارات  في   2020 لعام  املطلوبة  اإلحصائية  البيانات  ل  تسجَّ املثال،  سبيل 
.2021 شباط/فبراير  في 

ع الهيئة كل ثالثة أشهر االستمارة A/P اخلاصة  وباإلضافة إلى القائمة اخلضراء واالستمارة P، توزِّ
 ،B/P الثاني. وفي االستمارة  باإلبالغ عن اإلحصاءات التجارية الفصلية للمواد املدرجة في اجلدول 
والعلمية  الطبية  احتياجاتها  تقديرات  حتديث  احلكومات  من  ب 

َ
ُيطل السنة،  في  مرة  ع  توزَّ التي 

التقديرات  تلك  يلزم أن تتضمن  والرابع. وال  والثالث  الثاني  املدرجة في اجلداول  املواد  السنوية من 
 لكميات الصادرات أو الكميات املعاد تصديرها. ومع أنَّ التقديرات جتسد االحتياجات لسنة 

ً
تقديرا

تقديرات  الهيئة  تتلق  لم  ما  تقدميها،  تاريخ  من  اعتبارا  سنوات  لثالث  صاحلة  عَتبر 
ُ
ت فإنها  واحدة، 

أدناه  اجلدول  ويبني  ضرورة.  بال  الوطنية  اإلدارات  على  مفرط  عبء  إللقاء   
ً
تفاديا وذلك  جديدة، 

تقدميها. وتواريخ  التقارير  إعداد  في  املستخدمة  االستمارات  تقدمي  تواتر 
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التقدمياالسماالستمارة التقدميتواتر  تاريخ 

P املواد االستمارة  عن  السنوي  اإلحصائي  التقرير 

1971 سنة  اتفاقية  في  املدرجة 

ا حزيران/يونيهسنويًّ  30 

عام كل  من 

A/P الواردات االستمارة  عن  الفصلية  اإلحصاءات 

املدرجة املواد  من   والصادرات 

اتفاقية من  الثاني  اجلدول   في 

1971 سنة 

ا فصلفصليًّ كل  نهاية 

B/P والعلمية االستمارة  الطبية  االحتياجات  تقدير 

في  املدرجة  املواد  من  السنوية 

من  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول 

1971 سنة  اتفاقية 

كل  األقل  على  مرة 

سنوات ثالث 

موعد يوجد   ال 

د محدَّ نهائي 

 ملحق

B/P االستمارة 

التقديرات فرادى  االقتضاءتعديل  وقتحسب  أي  في 

بنظام  الثانية اخلاصة  النميطة  في  وملحقها   B/P االستمارة  ملء  كيفية  بشأن  إرشادات مفصلة  ترد 
التقديرات.
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الثاني- الفصل 

التقارير  إلعداد  توجيهية  مبادئ 
الدولية الهيئة  إلى   المقدمة 

المخدرات لمراقبة 

الدولية: للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث  ألف-  قائمة 

اخلضراء القائمة 

القائمة  باسم  عرف 
ُ
ت الدولية،  للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 

ِّ
باملؤث قائمة  سنة  كل   

ُ
الهيئة تنشر 

املخدرات  مراقبة  إدارات  في  العاملني  وبخاصة  احلكوميني،  املسؤولني  مساعدة  أجل  من  اخلضراء، 
معلومات  تتضمن  وهي   .1971 سنة  اتفاقية  بها  تقضي  التي  املهام    تنفيذ  على  اجلمارك،  وهيئات 
إلى  م  ُيقدَّ الذي   )P )االستمارة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث عن  السنوي  اإلحصائي  التقرير  إلعداد  أساسية 

من  والصادرات  الواردات  عن  الفصلية  واإلحصاءات   ،1971 اتفاقية سنة  من   16 للمادة   
ً
وفقا الهيئة 

االحتياجات  وتقديرات   ،)A/P )االستمارة   1971 سنة  اتفاقية  من  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  املواد 
اتفاقية  من  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  املواد  من  السنوية  والعلمية  الطبية 
واالجتماعي االقتصادي  املجلس  قراري  في  املطلوب  النحو  على   ،)B/P )االستمارة   1971  سنة 

و7/1981. )د-50(   1576

رات  مقرَّ د  جسِّ
ُ
ت بحيث  االقتضاء  حسب  ث  حدَّ

ُ
ت وهي  أجزاء،  ثالثة  إلى  مة  مقسَّ اخلضراء  والقائمة 

الهيئة. إلى  ترد  بها  متصلة  جديدة  بيانات  وأيَّ  املواد  بجدولة  املتعلقة  املخدرات  جلنة 

من  والرابع  والثالث  والثاني  األول  اجلداول  في  املدرجة  املواد  األول-  1-  اجلزء 
1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اتفاقية 

والثالث  والثاني  األول  اجلداول  في  املدرجة  املواد  القائمة اخلضراء جميع  من  األول  اجلزء  يتضمن 
حسبما  الدولي  التجاري  غير  باسمها  مادة  كل  إلى  يشير  وهو   .1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع 
عن  فضال  األخرى  الدارجة  األسماء  أو  التجارية  غير  باألسماء  أو  العاملية  الصحة  منظمة  وضعته 
التجاري  غير  االسم  األوقات  كل  في  التالية  الوثائق  في  يستعمل  أن  وينبغي  الكيميائي.  االسم 
القائمة اخلضراء: أو اسم دارج آخر منشور في  لم يوجد، فيستخدم اسم غير جتاري  الدولي، فإن 

اتفاقية سنة 1971(  املادة 12 من  الفقرة 1 )ب( من  )أ( في أذون االستيراد والتصدير )انظر 
12(؛ املادة  من  )أ(   2 )الفقرة  التصدير  إعالنات  وفي 



مبادئ توجيهية إلعداد التقارير املقدمة إلى الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات  5

و13( وفي جميع  و3   2 )املواد  املتحدة  العام لألمم  األمني  إلى  توجه  التي  اإلشعارات  )ب( في 
.)16 )املادة  معها  جتري  التي  واملراسالت  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى  مة  املقدَّ التقارير 

 عن األسماء والصيغ الكيميائية والبنيوية للمواد اخلاضعة 
ً
وميكن العثور على معلومات أكثر تفصيال

الدولية.)2( للرقابة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
واملؤث للمخدرات  اللغات  املتعدد  املعجم  في  للمراقبة 

 على مبادئ توجيهية تفسيرية متعلقة باإليسوميرات 
ً
ويحتوي اجلزء األول من القائمة اخلضراء أيضا

درج في اجلدول 
ُ
الفراغية للمواد املدرجة في اجلداول الثاني والثالث والرابع التفاقية سنة 1971 )ت

اإليسوميرات  هذه  وجود  كان  متى  األول،  اجلدول  في  املدرجة  للمواد  الفراغية  اإليسوميرات  األول 
مراقبة  بشأن  ا  أمَّ  .)

ً
حتديدا ستثن 

ُ
ت لم  وما  نة  املعيَّ الكيميائية  التسمية  حدود  في   

ً
ممكنا الفراغية 

التفاقية والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة  العقلية  رات 
ِّ
للمؤث الفراغية   اإليسوميرات 

التاليني:  املعيارين  تطبيق  فينبغي   ،1971 سنة 

إذا  أو  د  ُمحدَّ مرآوي(  مصاوغ  أو  )مقابل  إلينانتيومير  الكيميائية  التسمية  ر 
َ
ذك

ُ
ت لم  )أ( إذا 

اليميني  اإلينانتيومير  من   
ًّ
كال تشمل  املراقبة  فإنَّ  فقط،  الراسيمي  املادة  شكُل  القائمة  في  درج 

ُ
أ

استثناء  املخدرات  تقرر جلنة مراقبة  لم  ما   ،RS الراسيمي  والشكل   )S( اليساري  واإلينانتيومير   )R(
الشأن؛ هذا  في  محددا 

ر  تقرِّ لم  ما  الراسيمي  املادة  شكل   
ً
أيضا تشمل  املراقبة  فإنَّ  د،  محدَّ إينانتيومير  كر 

ُ
ذ )ب( إذا 

وعندما  اآلخر.  اإلينانتيومير   
ُ
املراقبة تشمل  ال  بينما  التحديد،  وجه  على  استثناءه  املخدرات  جلنة 

مادة  مع  اإلينانتيومير  ذلك  مزيَج   
ً
أيضا تشمل  املراقبة  فإنَّ  واحد،  إينانتيومير  للمراقبة  يخضع 

)غير  كيرالي  مركز  من  أكثر  على  جزيئاتها  حتتوي  التي  املواد  حالة  وفي  اآلخر.  اإلينانتيومير 
لم  ما  الراسيمية،  وأزواجها  الدياستيرية  اإليسوميرات  جميع  تشمل  املراقبة  فإنَّ  واحد،  متناظر( 
املراقبة  فإنَّ  ن،  معيَّ دياستيري  إيسومير  كر 

ُ
ذ إذا  ا  أمَّ بالتحديد.  استثناءها  املخدرات  جلنة  ر  تقرِّ

وحده. عليه  تقتصر 

املستخلصات  دائرة  لدى  والرابع  والثالث  الثاني  اجلداول  مواد  تسجيل  أرقام  توافر  حال  وفي 
املواد بسرعة،  ر حتديد ماهية  يسِّ

ُ
ت إنَّ تلك األرقام أن  إذ  القائمة،  درج هذه األرقام في 

ُ
ت الكيميائية، 

اجلمارك. وموظفي  القانون  إنفاذ  أجهزة  ملوظفي  ا  جدًّ مفيدة  أنها  كما 

للمراقبة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث وأمالح  قواعد  محتوى  الثاني-  -2  اجلزء 

النقي العقار  من  الدولية 

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

جميع  تبني  أن  وينبغي  الدولية.  للرقابة  اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث وأمالح  قواعد  في  الالمائي 

االستمارات مثل  التقارير،  وكذلك  النقل،  ومستندات  والتصدير  االستيراد  أذون  مثل   الوثائق، 
مبقادير  عقلي  مؤثر  لكل  الالمائية  للقاعدة  النظرية  املئوية  للنسبة  وفقا  الكميات   ،B/Pو  A/Pو  P
وزنية بعد استبعاد وزن أيِّ مادة من غير املؤثرات العقلية قد تكون داخلة في تركيبه. والنسبة املئوية 
ولكن  الفعلية،  املئوية  النسبة  عن   

ً
قليال تختلف  وقد  تقريبية،  نسبة  هي  ملح  أو  قاعدة  لكل  املذكورة 

ينبغي استعمال هذه األرقام دائما جلعل اإلحصاءات والتقارير والوثائق قابلة للمقارنة على الصعيد 
أو  قاعدة  أيِّ  في  الالمائي  القاعدي  للمحتوى  النظرية  املئوية  النسبة  ذكر  عدم  حال  وفي  العاملي. 
بذلك. الهيئة  إبالغ  وينبغي  الصانعة،  اجلهة  من  بها  املتصلة  املعلومات  على  احلصول  ميكن  ملح، 

.M.06.X.16 2( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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النقية الالمائية  القاعدة  إلى  التحويل  لكيفية  أمثلة 

1 املثال 

يستورد أحد البلدان 2 كغ من هيدروكلوريد امليثامفيتامني و2 كغ من ثنائي طرطرات امليثامفيتامني. 

التحويل(  )ُمعاِمل  الالمائية  للقاعدة  النظرية  املئوية  النسبة  أنَّ  اخلضراء  القائمة  في  وُيذكر 

يعادالن أعاله  املذكورين  املقدارين  أن  يعني  مبا  و49,9،   80,4 التوالي،  على  هي،  منهما   لكل 

املناسبني  العمودين  ينبغي اإلبالغ في  ثم،  النقية. ومن  الالمائية  القاعدة  1,608 كغ و0,998 كغ من 

أدناه. املبني  النحو  على  كغ،   2,606 استيراد  عن   A/Pو  P االستمارتني  من 

عنها اإلبالغ  الواجب  الواردات 
القاعدة إلى   التحويل 

النقية الالمائية  ملحي شكل  في  املادة 

 امليثامفيتامني
كغ  1,608

 قاعدة
 امليثامفيتامني
0,804  ×  2

 هيدروكلوريد
 امليثامفيتامني

كغ  2

 امليثامفيتامني
كغ  0,998

امليثامفيتامني  قاعدة 
0,499  ×  2

طرطرات  ثنائي 
 امليثامفيتامني

كغ  2

امليثامفيتامني. من  كغ   2,606 عنها:  اإلبالغ  الواجب  اإلجمالية  الكمية 

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 البلدان  أحد  يستورد  املثال،  سبيل  على 

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

املستحضر(. من  املائة  في   58( السيكوباربيتال  صوديوم  من  ملغ  و70 

كغ   7,56  = 0,42 كغ ×   18 البينوكتال® على  كغ من مستحضر  الـ18  كمية  ذلك، حتتوي  وبناًء على 

كغ   6,89 الناجت  يكون  املائة،  في   91,1 قدره  حتويل  ُمعاِمل  وبتطبيق  األموباربيتال  صوديوم  من 

 0,58  × كغ   18 السيكوباربيتال:  صوديوم  على  نفسها  العملية  وتطبق  النقية.  القاعدية  املادة  من 

املائة،  في   90,6 البالغ  التحويل،  ُمعاِمل  تطبيق  وبعد  السيكوباربيتال.  صوديوم  من  كغ   10,44  =

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

)املدرج في اجلدول  األموباربيتال  6,89 كغ من  واردات قدرها  P عن  اإلبالغ في االستمارة  وينبغي 

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



ملحي  شكل  في  املادة 
الصيدلي  املستحضر  في 

البينوكتال
للمادة املئوية   النسبة 

املستحضر في 
إلى  التحويل 

الالمائية القاعدة 
الواجب  الكمية 

عنها اإلبالغ 

األموباربيتال  صوديوم 
كغ  18

األموباربيتال  صوديوم 
=  0,42  ×  18 

كغ  7,56

األموباربيتال  قاعدة 
=  0,911  ×  7,56 

كغ  6,89

 األموباربيتال
كغ  6,89

السيكوباربيتال  صوديوم 
kg  18

السيكوباربيتال  صوديوم 
 =  0.58  ×  18 

kg  10.44

السيكوباربيتال  قاعدة 
 =  0.906  ×  10.44 

kg  9.458

السيكوباربيتال 
kg  9.458

يبني العمود األخير األرقام الواجب اإلبالغ عنها في هذه احلالة لكل مادة حتت عنوان "الواردات".

 13 باملادة   
ً
عمال عليهما  قيود  وفرض  واالستيراد  التصدير  حظر  الثالث-  3- اجلزء 

املحظورة  املادة  بحسب   ،1971 لسنة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث اتفاقية  من 

قيود  وفرض  واالستيراد  التصدير  حظر  إجراءات  إلى  اخلضراء  القائمة  من  الثالث  اجلزء  يشير 
.1971 سنة  اتفاقية  من   13 باملادة   

ً
عمال عليهما 

بأسماء  ومتبوعة  أبجديا،   
ً
مرتبة لإلشعارات،  املرسلة  البلدان  بجميع  قائمة  الثالث  اجلزء  ويتضمن 

املواد  بجميع  قائمة  يتضمن  كما  العام.  األمني  من  هة  املوجَّ اإلشعارات  وتواريخ  املحظورة  املواد 
لإلشعارات. املرسلة  البلدان  أسماء  جانب  إلى  أبجديا،   

ً
مرتبة املحظورة 

من  ه  املوجَّ اإلشعاَر  قيها 
َ
ل
َ
ت تاريخ  من   

ً
اعتبارا املصدرة،  البلدان  يخص  فيما   ،

ً
نافذا احلظر  ويصبح 

العام. األمني 

الدولية الهيئة  إلى  التقارير  تقدمي  عن  عامة   باء-  معلومات 
املخدرات ملراقبة 

املبادئ  مراعاة  ينبغي   ،)A/Pو  P )االستمارتان  بالهيئة  اخلاصة  اإلحصائية  التقارير  إعداد  عند 
التالية: العامة  التوجيهية 

ُيطلب  والرابع،  والثالث  والثاني  األول  اجلداول  في  املدرجة  العقلية  رات 
ِّ
باملؤث يتعلق  )أ( فيما 

بالكيلوغرامات؛ الكميات  عن  تبلغ  أن  احلكومات  إلى 

املبلغ عنه  الرقم  يكون  الثاني(:  املثيل )اجلدول  فينيدات  غ من  كغ و350   2 مثال:  استيراد   
كغ.  2,35 هو 

ينبغي  احلالة،  هذه  في  الرابع(:  )اجلدول  األمفيبرامون  من  غ  و690  كغ   2 مثال:  استيراد   
األمفيبرامون. الستيراد  املناسب  العمود  في  كغ   2,69 الرقم  إدراج 

االستمارات  في  الواردة  اإلحصائية  البيانات  جميع  تعبر  أن  ينبغي  أعاله،  مبني  هو  )ب( وكما 
ليست  مادة  أيِّ  وزن  استبعاد  مع  عقلي  ر 

ِّ
مؤث لكل  النقية  الالمائية  القاعدة  وزن  عن   B/Pو  A/Pو  P
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القائمة  من  الثاني  اجلزء  ويتضمن  به.  مختلطة  أو  فيه  مدمجة  تكون  قد  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من 

الالمائية؛ للقاعدة  النظرية  املئوية  النسبة  واألمالح،  بالقواعد  يتعلق  فيما  اخلضراء، 

يبلغ  أن  ينبغي  العقلية،  رات 
ِّ
املؤث من  أكثر  أو  اثنني  على  املحتوية  املستحضرات  حالة  )ج( في 

الالمائية؛ للقاعدة  النظرية  املئوية  بالنسبة  بوزنه  عنه   
ً
معبرا العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  ن  مكوِّ كل  عن 

محتوى  من  أكبر  األمبولة  في  موجود  عقلي  ر 
ِّ
مؤث أليِّ  الفعلية  الكمية  تكون  ما  )د( عادة 

ر 
ِّ
للمؤث )املوسومة(  الكمية االسمية  تأخذ في االعتبار  أن  وينبغي لإلحصاءات  األمبولة االسمي منه؛ 

الفعلي. األمبولة  محتوى  ال  األمبولة،  في  املوجود  العقلي 

P وA/P. وُيسترعى االنتباه بصفة  إلى كل من االستمارتني  أدناه مبادئ توجيهية منفردة تشير  وترد 
احلكومية. التقارير  في   

ً
كثيرا املتكررة  وااللتباسات  األخطاء  حاالت  إلى  خاصة 

التقديرات. بنظام  املتعلقة  الثانية  النميطة  في   B/P االستمارة  بشأن  توجيهية  مبادئ  وترد 

اتفاقية  في  املدرجة  املواد  عن  السنوي  اإلحصائي  جيم- التقرير 
)P )االستمارة   1971 لسنة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث

املطلوبة البيانات  1- وصف 

حزيران/يونيه   30 غايته  موعد  في  املخدرات  ملراقبة  الدولية  الهيئة  إلى   P االستمارة  إرسال  ينبغي 
مبلء  اخلاصة  التعليمات  وترد  الصلة.  ذات  االحصاءات  بها  تتعلق  التي  للسنة  التالية  السنة  من 
اإلقليم  أو  البلد  اسم  األولى  الصفحة  في  يذكر  أن  ويجب  منها.   5 إلى   3 الصفحات  في  االستمارة 
على  املوقع  الشخص  وظيفة  أو  ومنصب  املختص،  املكتب  واسم  التقرير،  وتاريخ  للتقرير،  م  املقدِّ
اإلحصاءات. وميكن  بها  تتعلق  التي  التقوميية  السنة  ذكر  يجب  كما  وتوقيعه.  اسمه  وكذلك  التقرير، 
تبلغ  لكي   2 الصفحة  في  للمالحظات  ص  املخصَّ ز  احليِّ من  تستفيد  أن  للتقرير  مة  املقدِّ للسلطة 
أن  املعلومات  لهذه  وميكن   .

ً
صحيحا  

ً
فهما عنها  املبلغ  اإلحصاءات  فهم  تيسر  معلومات  بأيِّ  الهيئة 

اإلحصاءات؛  بها  تتعلق  التي  السنة  أثناء   
َّ
إال الدولية  املراقبة  حتت  توضع  لم  مادة  إلى   ،

ً
مثال تشير 

املتصلة  اإلحصاءات  أنَّ  إلى  الهيئة  تنبه  أن  للتقرير  مة  املقدِّ السلطة  تود  قد  احلالة،  هذه  وفي 
املعني  اجلدول  في  املادة  هذه  إلدراج  التام  النفاذ  لتاريخ  الالحقة  الفترة   

َّ
إال تغطي  ال  السنة  بتلك 

كلها. التقوميية  السنة  ال   ،)1971 سنة  اتفاقية  من   2 املادة  )انظر   1971 سنة  اتفاقية  من 

والثاني  األول  اجلداول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات  األول-  2-  اجلزء 
الصنع  حيث  من  أمالحها،  و/أو   1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع  والثالث 

واملستهلكة رة  واملصدَّ واملستوردة  املخزونة  والكميات  واالستخدام 

مرتبة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث بجميع  قائمة   ،1 العمود  في   ،P االستمارة  من   12 إلى   6 الصفحات  تتضمن 

بأسمائها  و/أو  التجارية  غير  الدولية  بأسمائها  املواد  إلى  ويشار  فيها.  ترد  التي  اجلداول  حسب 
ا  أمَّ اخلضراء.  القائمة  من  الصلة  ذات  الطبعة  في  املذكورة  األخرى  الدارجة  أو  التجارية  غير 
عمود  كل  عنوان  حتت  املطلوبة  بالبيانات  متأل  أن  فينبغي  صفحة،  كل  في   8 إلى   2 من  األعمدة 

أدناه. املبني  النحو  على   ،P االستمارة  في  الواردة  األعمدة  من 



12345678

الكمية املادة
املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر

إجمالي 
الواردات 

أن  )يجب 
هذه  تبني 
الكميات 

بالتفصيل 
أو  بلد  حسب 
املنشأ  منطقة 

الباب  في 
اخلامس(

إجمالي 
الصادرات 
أن  )يجب 
هذه  تبني 
الكميات 

بالتفصيل 
بلد  حسب 
منطقة  أو 

املقصد 
الباب  في 
السادس(

الكمية 
املستهلكة

الرابع.  اجلدول  في  املدرجة  املواد  بشأن   
ً
طوعا م  قدَّ

ُ
ت بيانات  هي   4 العمود  في  املطلوبة  البيانات 

الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  بشأن   
ً
طوعا م  قدَّ

ُ
ت بيانات  هي   5 العمود  في  املطلوبة  والبيانات 

أنَّ  على  املواد،  جميع  بشأن   
ً
طوعا م  قدَّ

ُ
ت بيانات  هي   8 العمود  في  املطلوبة  والبيانات  الرابع.  أو 

.6/54 املخدرات  جلنة  قرار  ملقتضيات   
ً
وفقا البيانات  عن  اإلبالغ  على  ع  شجَّ

ُ
ت احلكومات 

هامة معلومة 

طوعي،  أساس  على  تقدم  العقلية  املؤثرات  عن  اإلحصائية  التقارير  بعض  أن  من  الرغم  على 

تنفيذ  من  الهيئة  تتمكن  حتى  كاملة  إحصائية  تقارير  تقدمي  على  احلكومات  تشجع  الهيئة  فإن 

كامال. تنفيذا  التعاهدية  التزاماتها 

املادة  :1 العمود 

اجلداول  حسب  اخلضراء  القائمة  في  الدولية  للمراقبة  ا  حاليًّ اخلاضعة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث ترد 

كان  متى  العقلية  رات 
ِّ
املؤث أمالح   

ً
أيضا الدولية  للمراقبة  وتخضع  التجارية.  غير  الدولية  واألسماء 

الالمائية. للقاعدة  النظرية  املئوية  النسبة  باستخدام  املواد  تبيان  ينبغي  أنه  بيد   .
ً
محتمال وجودها 

املصنوعة الكمية   :2 العمود 

كانون   1 من  الفترة  خالل  محليا  ُصنعت  التي  اإلجمالية  بالكمية  املتصلة  املعلومات  تقدمي  يجب 
جميع  في  الواردة  باملواد  يتعلق  فيما  املعنية  السنة  من  األول/ديسمبر  كانون   31 إلى  الثاني/يناير 

بالكيلوغرامات. الكميات  عن  التعبير  وينبغي   .1971 سنة  اتفاقية  جداول 

اسُتعِملت  التي  املصنوعة  بالكميات  املتعلقة  البيانات  عن  اإلبالغ  هو  التقارير  في  شائع  خطأ  وثمة 
أقراص  شكل  في  ُصنعت  التي  بالكميات  و/أو  عقلية  رات 

ِّ
مؤث على  حتتوي  مستحضرات  صنع  في 

صيدلية: ملستحضرات  أخرى  جرعات  أشكال  في  ُجهزت  أو 

بالصنع،  اخلاص  الرقم  ضمن  إدراجها  عدم  ينبغي  مرتني،  الكميات  هذه  حلساب   
ً
)أ( تفاديا

أو  نفسه  للتقرير  م  املقدِّ البلد  في  سائبة  كمادة  صنعها  مرحلة  في  عنها  اإلبالغ   
ً
أصال سبق  ألنه 

هذه  وفي  سائب.  شكل  في  العقلي  ر 
ِّ
املؤث ذلك  للتقرير  م  املقدِّ البلد  منه  استورد  الذي  البلد  في 

من  محتواها  كمية  )أي  ِملحي  و/أو  سائب  شكل  في  املادة  صنع  عن  اإلبالغ  فقط  ينبغي  احلالة، 
النقية(؛ الالمائية  القاعدة 
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رات 10  النميطة الرابعة- | مبادئ توجيهية إلعداد التقارير املقدمة إلى الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

3 املثال 

يستورد أحد البلدان 2 كغ من هيدروكلوريد امليثامفيتامني و2 كغ من ثنائي طرطرات امليثامفيتامني. 

لكل  التحويل(  )ُمعاِمل  الالمائية  للقاعدة  النظرية  املئوية  النسبة  أنَّ  اخلضراء  القائمة  في  وُيذكر 

 1,608 يعادالن  أعاله  املذكورين  املقدارين  أن  يعني  مبا  و49,9،   80,4 التوالي،  على  هي،  منهما 

من  املناسبني  العمودين  في  اإلبالغ  ينبغي  ثم،  ومن  النقية.  الالمائية  القاعدة  من  كغ  و0,998  كغ 

أدناه. املبني  النحو  على  كغ،   2,606 استيراد  عن   A/Pو  P االستمارتني 

ملحي شكل  في  املادة 
إلى  التحويل 

الالمائية القاعدة 
الواجب  الواردات 

عنها اإلبالغ 

امليثامفيتامني  هيدروكلوريد 
كغ  2

امليثامفيتامني  قاعدة 
0,804  ×  2

 امليثامفيتامني
كغ  1,608

امليثامفيتامني طرطرات   ثنائي 
كغ  2

امليثامفيتامني  قاعدة 
0,499  ×  2

 امليثامفيتامني
كغ  0,998

امليثامفيتامني. من  كغ   2,606 عنها:  اإلبالغ  الواجب  اإلجمالية  الكمية 

4 املثال 

لصنع  كغ   40 ويستخدم  الفينوباربيتال،  صوديوم  من  كغ   100 ألف  البلد  يصنع  معينة،  سنة  خالل 

ويصدر  الفينوباربيتال(  صوديوم  من  ملغ   100 على  منها  كل  يحتوي  أقراص  )مثل  مستحضرات 

في  ألف  البلد  من  املستوردة  كغ  الـ 60  باء  البلد  ويستخدم  باء.  البلد  إلى  سائب  شكل  في  كغ   60

أقراص. شكل  وفي  للحقن  مستحضرات  صنع 

املائة. في   91,4 هو  النقية  الالمائية  القاعدة  إلى  الفينوباربيتال  صوديوم  حتويل  وُمعاِمل 

ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

في املادة   كمية 
ملحي شكل   

القاعدة  إلى  التحويل 
الالمائية

الواجب  املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ 

الصادرات الواجب 
عنها اإلبالغ 

الفينوباربيتال الفينوباربيتالصوديوم  الفينوباربيتالالفينوباربيتالقاعدة 

كغ  100 
كغ  60

91,4  =  0,914  ×  100 
54,84  =  0,914  ×  60

كغ   91,4 
كغ  54,84



يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

91,454,84فينوباربيتال

باء بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

في املادة   كمية 
ملحي شكل 

الفينوباربيتال الفينوباربيتال الفينوباربيتال قاعدة  الفينوباربيتال صوديوم 

كغ  54,6 54,6  =  0,91  ×  60 كغ  60

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

54,6 فينوباربيتال

لالستهالك  ستخدم 
ُ
ت باء  البلد  يستوردها  التي  الفينوباربيتال  من  كمية  أيُّ  كانت  إذا  ملحوظة: 

8 العمود  في  الكمية  هذه  عن  اإلبالغ  على  باء  البلد  تشجيع  عندئذ  فيجب   املحلي، 
أدناه(. انظر  اإليضاحات،  من  )ملزيد 

رات 
ِّ
املؤث فيها  صنع 

ُ
ت أنه في حال وجود عملية صنع مستمرة ال متر مبرحلة وسيطة  )ب( بيد 

رات العقلية، 
ِّ
العقلية في شكل سائب، بل تؤدي مباشرة إلى املستحضرات النهائية املحتوية على املؤث

التي حتتوي عليها  العقلية  رات 
ِّ
املؤث كميات  تتضمن  أن  املصنوعة  الكميات  اإلبالغ عن  لبيانات  ينبغي 

املصنوعة. املستحضرات 
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رات 12  النميطة الرابعة- | مبادئ توجيهية إلعداد التقارير املقدمة إلى الهيئة الدولية ملراقبة املخدِّ

5 املثال 

خالل سنة معينة، لم يصنع البلد ألف الفينوباربيتال في شكل سائب. كما لم يستورد الفينوباربيتال 

من  قرص   100  000 بصنع  يقوم  ذلك،  من   
ً
وبدال منه.  مخزون  لديه  وليس  سائب  شكل  في 

قاعدة  ملغ من   100 ، على 
ً
مثال كل قرص،  )يحتوي  الفينوباربيتال  قاعدة  مستحضرات حتتوي على 

عقلية. رات 
ِّ
مؤث على  حتتوي  ال  أولية  مواد  من  الفينوباربيتال( 

ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

على  املحتوية  املستحضرات  كمية 
الفينوباربيتال قاعدة 

املحتواة الفينوباربيتال   كمية 
املستحضرات في 

املصنوع  الفينوباربيتال  كمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

قرص  100 غ000   10  000  = غ   0,1  ×  100 كغ000   10  = غ   10  000

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي   

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

10فينوباربيتال

الثاني  )اجلداول  العقلية  املؤثرات  غير  من  منتجات  أو  مواد  لصنع  املستخدمة  3: الكمية  العمود 
فقط( والرابع  والثالث 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث ر من 

ِّ
لكل مؤث بالنسبة  ينبغي   ،1971 اتفاقية سنة  4 من  املادة  للفقرة )ب( من   

ً
وفقا

أو  مواد  صنع  في  استخدمت  التي  الكمية  تذكر  أن  والرابع،  والثالث  الثاني  اجلداول  في  املدرجة 
دخل  الذي  اإلجمالي  املقدار  الكمية  هذه  تشمل  أن  وينبغي  العقلية.  املؤثرات  غير  من  منتجات 
قد  الصنع  عملية  تكن  لم  وإن  حتى  اإلحصاءات،  إليها  تشير  التي  السنة  خالل  الصنع  عملية  في 
في  األول  اجلدول  في  املدرجة  املواد  استخدام  ينبغي  ال  أنه  ومبا  السنة.  نهاية  بحلول  استكملت 
 ،)1971 سنة  اتفاقية  من  و7   4 املادتني  )انظر  العقلية  املؤثرات  غير  من  منتجات  أو  مواد  صنع 
األول  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  لإلبالغ  يستخدم  أن  ينبغي  ال   P االستمارة  من   3 العمود  فإنَّ 

استثنائية. حاالت  في   
َّ
إال



هامة معلومة 

مادة  متثل  ال  منتجات  صنع  في  العقلية  رات 
ِّ
املؤث أحد  استخدام  عن  ُيبلغ  أن  الشائعة  األخطاء  من 

أقراص،  )في شكل  املعني  العقلي  ر 
ِّ
املؤث على  محتوية  األمر مستحضرات  واقع  في  بل هي  جديدة، 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث لها  تخضع  التي  املراقبة  تدابير  لنفس  املستحضرات  هذه  إخضاع  وينبغي   .)

ً
مثال

.1971 سنة  اتفاقية  من   3 املادة  ألحكام   
ً
وفقا معفاة  تكن  لم  ما  اإلبالغ،  ذلك  في  مبا  نفسها، 

يوضح التعريف التالي لتعبير "املستحضر"، الوارد في الفقرة )و( من املادة 1 من اتفاقية سنة 1971، 
أخرى: من جهة  واملستحضرات  من جهة  العقلية  املؤثرات  غير  من  املنتجات  أو  املواد  بني  االختالف 

رات 
ِّ
املؤث من  أكثر  أو  مادة  على  يحتوي  الطبيعية  هيئته  كانت  مهما  مزيج  أو  محلول  )أ( كل 

أو العقلية؛ 

بها  يقصد  عبارة  وهي  جرعات.  شكل  في  تكون  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  أكثر  أو  مادة  )ب( كل 

ملريض  إلعطائها  أو  لالستهالك  اجلاهزة  املساحيق  أو  األمبوالت  أو  الكبسوالت  أو  األقراص   
ً
مثال

حيوان. أو 

ستعمل 
ُ
ت أنها  العقلية  املؤثرات  غير  من  منتجات  أو  مواد  صنع  في  العقلية  رات 

ِّ
املؤث استعمال  ويعني 
منتجات: صنع  في 

1971؛ سنة  اتفاقية  إطار  في  للمراقبة  خاضعة  وغير  الكيميائية  الناحية  من  ا  كليًّ )أ( مختلفة 

أو  طبيعتها  بتغيير  الضرر  عدمية  ُجعلت  ولكن  العقلية،  املؤثرات  من  مواد  على  )ب( حتتوي 
استخراجها. إعادة  عمليا  ميكن  وال  أخرى  بوسيلة 

6 املثال 

في  منها  كغ   5 ويصدر  امليثامفيتامني،  هيدروكلوريد  من  كغ   20 ألف  البلد  يصنع  معينة،  سنة  في 

يصدرها.  م 
ُ
ث العقلية(،  املؤثرات  غير  من  مادة  )وهي  فامبروفازون  إلى  كغ   10 ويحول  سائب  شكل 

امليثامفيتامني  هيدروكلوريد  أقراص  لصنع  املنتج  امليثامفيتامني  هيدروكلوريد  من  كغ   5 ويستعمل 

منها. املائة  في   30 ويصدر 

املائة. في   80,4 هو  النقية  الالمائية  القاعدة  إلى  امليثامفيتامني  هيدروكلوريد  حتويل  وُمعاِمل 
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ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

في  املادة  كمية 
أو  أمالح  شكل 

مستحضرات
القاعدة  إلى  التحويل 

الالمائية

املصنوعة  الكمية 
اإلبالغ  الواجب 

عنها

الواجب  الكمية 
عنها  اإلبالغ 

في  املستخدمة 
غير  من  مواد  صنع 

العقلية املؤثرات 

الصادرات 
الواجب اإلبالغ 

عنها

هيدروكلوريد 
امليثامفيتامني

امليثامفيتامني امليثامفيتامنيامليثامفيتامنيامليثامفيتامنيقاعدة 

كغ  2016,08  =  0,804  × كغ20   16,08

كغ  108,04  =  0,804  × كغ10   8,04

كغ  54,02  =  0,804  × كغ5   4,02

كغ  1,5  =  0,3  ×  5  1,206  =  0,804  × كغ1,5   1,206

شكل  في  رة  مصدَّ كغ   4,02 ميثل  وهذا  كغ،   5,226 هو  عنها  اإلبالغ  الواجب  الصادرات  إجمالي 

مستحضرات. شكل  في  كغ  و1,206  سائب 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 ثانيا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

16,088,045,226امليثامفيتامني

شجع 
ُ
وت العقلية.  املؤثرات  غير  من  املنتجات  من  بالصادرات  املتعلقة  املعلومات  عن  اإلبالغ  يلزم  ال 

في  الستعمالها  الصانعني  مخزون  من  تؤخذ  امليثامفيتامني  من  كمية  أيِّ  عن  اإلبالغ  على  احلكومات 
أدناه(. انظر  اإليضاحات،  من  )ملزيد  احلال  انطبق  إن  املحلي،  االستهالك 

 3 املادة  من  و3   2 الفقرتني  معفاة مبوجب  لصنع مستحضرات  املستخدمة  4: الكمية  العمود 
والرابع( والثالث  الثاني  )اجلداول 

الفقرة  تنص  والثالث،  الثاني  اجلدولني  في  املدرجة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  مادة  بكل  يتعلق  وفيما 

في  املستخدمة  اإلجمالية  بالكمية  بيان  تقدمي  على   1971 سنة  اتفاقية  من   16 املادة  من  )ج(   4



اتفاقية  من   3 املادة  من  و3   2 للفقرتني   
ً
)وفقا معينة  مراقبة  تدابير  من  املعفاة  املستحضرات  صنع 

في  املدرجة  للمواد  بالنسبة  البيانات  هذه  عن   
ً
طوعا تبلغ  أن   

ً
أيضا للحكومات  وميكن   .)1971 سنة 

الكميات  تشمل  أن  وينبغي  بالكيلوغرامات.  بها  املبلغ  الكميات  عن  التعبير  وينبغي  الرابع.  اجلدول 
وإن  حتى  اإلحصاءات،  بها  تتعلق  التي  السنة  خالل  الصنع  عمليات  في  الداخل  اإلجمالي  املقدار 

السنة. بانتهاء  اسُتكِملت  قد  الصنع  عملية  تكن  لم 

رقابية  تدابير  من  األول  اجلدول  في  مدرجة  مواد  على  املحتوية  املستحضرات  إعفاء  يجوز  وال 
 P االستمارة  من   4 العمود  فإنَّ  ثم،  ومن   .)1971 سنة  اتفاقية  من   3 املادة  من   2 )الفقرة  معينة 

األول. اجلدول  مواد  يخص  فيما  ُيستخَدم  ال 

7 املثال 

ويستورد  الكلورازيبات،  بوتاسيوم  أحادي  مركب  من  كغ   200 ألف  البلد  يصنع  معينة،  سنة  في 

صنع  في  كغ   700 البالغة  الكمية  هذه  كل  ستعمل 
ُ
وت الكلورازيبات.  بوتاسيوم  ثنائي  من  كغ   500

كغ   80 على  حتتوي  أقراص  وهي  املستحضرات،  هذه  وبعض  الكلورازيبات.  من  مستحضرات 

من و3   2 الفقرتني  مبقتضى  نة  معيَّ مراقبة  تدابير  من  معفاة  الكلورازيبات،  بوتاسيوم  ثنائي   من 

بذلك. املتحدة  لألمم  العام  األمني  بلغ 
ُ
أ وقد   ،3 املادة 

هو الكلورازيبات  بوتاسيوم  أحادي  يخص  فيما  النقية  الالمائية  القاعدة  إلى  التحويل   وُمعاِمل 

املائة. في   76,9 فهو  الكلورازيبات  بوتاسيوم  ثنائي  يخص  فيما  ا  أمَّ املائة،  في   89,2

ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

في  املادة  كمية 
أو  أمالح  شكل 

مستحضرات
القاعدة  إلى  التحويل 

الالمائية

املصنوعة  الكمية 
اإلبالغ  الواجب 

عنها

الواجب  الكمية 
عنها  اإلبالغ 

لصنع  املستخدمة 
معفاة  مستحضرات 

 2 الفقرتني  مبقتضى 
3 املادة  من  و3 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

بوتاسيوم  أحادي 
الكلورازيبات

الكلورازيبات الكلورازيباتقاعدة 

كغ  200
 =  0,892  ×  200

178,4
كغ  178,4

بوتاسيوم  ثنائي 
الكلورازيبات

الكلورازيبات الكلورازيباتالكلورازيباتقاعدة 

كغ  500
 =  0,769  ×  500

384,5
كغ  384,5

كغ  80
 =  0,769  ×  80

61,52
كغ  61,52
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يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

178,461,52384.5الكلورازيبات

شكل  في  )سواء  الكلورازيبات  من  كمية  أيِّ  عن  اإلبالغ  على  احلكومات  ع  شجَّ
ُ
ت احلالة،  هذه  في 

انطبق  إن  املستهلكة،  الكمية  وعن  الصانعني،  لدى  كمخزون  بها  ُيحتفظ  مستحضرات(  أو  أمالح 
أدناه(. انظر  اإليضاحات،  من  )ملزيد  احلال 

األول/ديسمبر كانون   31 في  الصانعني  مخزونات   :5 العمود 

األول/ كانون   31 في  مخزونات  شكل  في  الصانعني  لدى  بها  ظ 
َ
امُلحَتف الكمية  عن  اإلبالغ  ينبغي 

رات العقلية املدرجة في 
ِّ
ديسمبر من السنة التي تتعلق بها اإلحصاءات فيما يخص كل مادة من املؤث

أساس طوعي،  على  تبلغ،  أن   
ً
أيضا احلكومات  تود  ورمبا  )بالكيلوغرامات(.  والثاني  األول  اجلدولني 

)بالكيلوغرامات(. والرابع  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  من  الصانعني  مخزونات  كمية  عن 

رات 
ِّ
املؤث لدى صانعي  بها كمخزونات في شكل سائب  املحتفظ  الكميات  التقارير  تتضمن  أن  وينبغي 

غير  من  املواد  صانعي  ولدى  عقلية،  رات 
ِّ
مؤث على  املحتوية  املستحضرات  صانعي  ولدى  العقلية، 

املؤثرات العقلية، ولدى الشركات التي تقوم بأيِّ عملية جتهيز أو تعبئة لتلك املواد أو املستحضرات.

املوجودة  الكميات  عن  معلومات  املخزونات  عن  تقاريرها  في  احلكومات  تدرج  أن  إلى  حاجة  وال 
خاصة،  حكومية  ألغراض  أي  خاصة"،  "ألغراض  بصنعها  قامت  التي  احلكومية  املنشآت  حوزة  في 
واسعة  أوبئة  أو  كبرى  زالزل  حدوث  )مثل  استثنائية  ظروف  أيِّ  وملواجهة  العسكرية،  األغراض  مثل 

النطاق(.

هامة معلومة 

باجلملة،  املوزعني  من  وغيرهم  اجلملة  لدى جتار  كمخزونات  بها  املحتفظ  الكميات  إدراج  ينبغي  ال 

خالف  على  وهذا  اإلحصائية،  التقارير  في  التجزئة،  جتار  لدى  بها  املحتفظ  املخزونات  وكذلك 

.1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  مبوجب  اإلبالغ  مقتضيات 



 

8 املثال 

في سنة معينة، تقوم الشركة ميم في البلد ألف بصنع 200 كغ من هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد. 

ستخدم 
ُ
وت كمخزون  كغ   10 قدرها  بكمية  حتتفظ  التي  نون  الشركة  إلى  الكمية  هذه  نصف  ويباع 

مستحضرات. صنع  في  كغ(   90( الباقية  الكمية 

إلى  الكلورديازيبوكسيد،  هيدروكلوريد  من  كغ   70 على  حتتوي  املستحضرات،  هذه  من  كمية  وتباع 

هيدروكلوريد  من  كغ   60 على  محتوية  مستحضرات  ببيع  ثم  من  تقوم  التي  راء،  التجارية  الشركة 

من  كغ   10 على  حتتوي  مبستحضرات  وحتتفظ  وصيدليات  مستشفيات  إلى  الكلورديازيبوكسيد 

مخزونات. شكل  في  الكلورديازيبوكسيد  هيدروكلوريد 

خالل  ومن  املستشفيات  في  املرضى  على  بالفعل  ع  ُوزِّ قد  يكن  لم  املعنية،  السنة  نهاية  وبحلول 

الصيدليات سوى 90 في املائة من املستحضرات املحتوية على هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد. ولم 

يكن هناك أيُّ مخزونات من هيدروكلوريد الكلورديازيبوكسيد في البلد ألف في بداية السنة املعنية.

املائة. في   89,1 هو  الالمائية  القاعدة  إلى  الكلورديازيبوكسيد  هيدروكلوريد  حتويل  وُمعاِمل 

ألف البلد  في  ميم  بالشركة  اخلاصة  احلسابات 

الواجب  املخزونات 
عنها اإلبالغ 

املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

شكل  في  املادة  كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد قاعدة 
هيدروكلوريد 

الكلورديازيبوكسيد

كغ  178,2 178,2  =  0,891  ×  200 كغ  200

كغ  89,1 89,1  =  0,891  ×  100 كغ  100

ألف البلد  في  نون  بالشركة  اخلاصة  احلسابات 

الواجب  املخزونات 
عنها اإلبالغ 

املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

شكل  في  املادة  كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد
قاعدة 

الكلورديازيبوكسيد
هيدروكلوريد 

الكلورديازيبوكسيد

كغ  8,91 8,91  =  0,891  ×  10 كغ  10

كغ  17,82 17,82  =  0,891  ×  20 كغ(  70  - كغ   90( كغ   20

ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

الواجب  املخزونات 
عنها اإلبالغ 

املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة   

شكل  في  املادة  كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد الكلورديازيبوكسيد قاعدة 
هيدروكلوريد 

الكلورديازيبوكسيد

كغ  178,2 178,2  =  0,891  ×  200 كغ  200

كغ  115,83 115,83  =  0,891  ×  130 )100+10+20( كغ   130
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هذا  وميثل  كغ.   115,83 هو  عنه  اإلبالغ  الواجب  األول/ديسمبر  كانون   31 في  املخزونات  إجمالي 

التالية: احلسابية  العملية  حصيلة  الرقم 

)0,891  ×  100( سائب  شكل  في  ميم  الشركة  به  حتتفظ  الذي  املخزون  كغ:   89,1 

)0,891  ×  10( سائب  شكل  في  نون  الشركة  به  حتتفظ  الذي  املخزون  كغ:   8,91 

)0,891  ×  20( مستحضرات  شكل  في  نون  الشركة  به  حتتفظ  الذي  املخزون  كغ:   17,82

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 
معفاة مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

178,2115,83الكلورديازيبوكسيد

بالتجزئة. والبيع  باجلملة  البيع  مستوى  على  باملخزونات  املتعلقة  البيانات  التقرير  في  تدرج  ال 

الصادرات إجمالي   :7 والعمود  الواردات؛  إجمالي   :6 العمود 

األول  اجلداول  في  مدرج  عقلي  ر 
ِّ
مؤث لكل  اإلجمالية  الكمية  و7   6 العمودين  في  تسجل  أن  ينبغي 

تستند  أن  وينبغي  التقوميية.  السنة  خالل  تصديره  أو  استيراده  جرى  والرابع  والثالث  والثاني 
احلدود. عبر  الفعلية  احلركة  إلى  اإلمكان،  قدر  اإلحصاءات، 

اإلمكان،  قدر  يشمل،  أن   ،1971 سنة  اتفاقية  في  املستخدم  النحو  على  "االستيراد"،  بتعبير  ويقصد 
بتعبير  يقصد  وباملثل،  حرة؛  منطقة  أو  حر  ميناء  أو  جمركية  مخازن  إلى  اخلارج  من  السلع  دخول 
حرة،  منطقة  أو  حر  ميناء  أو  جمركية  مخازن  من  اخلارج  إلى  سلع  إرسال  يشمل  أن  "التصدير" 
أنه  غير  وصادرات.  كواردات  الصفقات  هذه  تعامل  ال  الوطنية  اجلمركية  القوانني  كانت  وإن  حتى 
أو  حر  ميناء  أو  جمركي  مخزن  من  اجلمارك  عبر  املارة  السلع  أنَّ  من  للتأكد  احلذر  توخي  ينبغي 
البلد  من  املنقولة  السلع  وأنَّ  كواردات،  سجل 

ُ
ت ال  ذاتها  املنطقة  أو  ذاته  البلد  إلى  حرة،  منطقة 

املنطقة  أو  ذاته  البلد  داخل  حرة  منطقة  أو  حر  ميناء  أو  جمركي  مخزن  إلى  ذاتها  املنطقة  أو  ذاته 
كصادرات. سجل 

ُ
ت ال  ذاتها 

اإلقليم  أو  للبلد  يجوز  ال  آخر.  بلد  إلى  منطقة  أو  بلد  عبر  مشحونة  بضاعة  مرور  فعند  ذلك،  ومع 
 
ً
تا

َّ
مؤق الشحنة  ُوضعت  وإن  حتى  مصدرة،  شحنة  م 

ُ
ث واردة  شحنة  يعتبرها  أن  خالله  مرت  الذي 
حرة. منطقة  أو  ميناء  أو  جمركي  مخزن  في 



األصلي  التصدير  بلد  إلى  األسباب،  من  سبب  أليِّ  منطقة،  أو  بلد  أيُّ  يعيدها  التي  السلع  ا  أمَّ
األخير  ويسجلها  صادرات  أنها  على  األول  البلد  يسجلها  أن  فينبغي  األصلية،  التصدير  منطقة  أو 

واردات. أنها  على 

هامة معلومة 

الكميات  عن  بل  بشأنها،  الصادرة  األذون  في  املذكورة  الكميات  عن  تبلغ  أن  للحكومات  ينبغي  ال 

بها. املأذون  الكميات  عن  كثيرا  تختلف  قد  التي  بالفعل،  واملصدرة  املستوردة 

التصدير،  أو  االستيراد  عملية  لتنفيذ  الفعلي  التاريخ  هو  به  يعتد  الذي  التاريخ  يكون  أن  وينبغي 
مراقبة  إدارة  عن  املسؤولة  السلطات  تكون  ولكي  الصلة.  ذي  التصريح  أو  اإلذن  إصدار  تاريخ  ال 
تصدير،  أو  استيراد  معاملة  لكل  الفعلية  والكميات  بالتواريخ  علم  على  الهيئة  إبالغ  وعن  املخدرات 

اجلمارك. سلطات  مع  وثيق  نحو  على  تتعاون  أن  عليها  يجب 

الثاني/نوفمبر  تشرين   15 في  ما  عقلي  مؤثر  بشأن  تصدير  إذن  صدر 
ُ
أ إذا  املثال،  سبيل  فعلى 

املتعلق  التقرير  في  منه  املصدرة  الكمية  إدراج  عدم  فينبغي  أشهر،  ثالثة  ملدة   
ً
ساريا وكان   2017

تصدير  عملية  أيُّ  وتدَرج   .2017 األول/ديسمبر  كانون   31 قبل  بالفعل  رت  ُصدِّ إذا   
َّ
إال  2017 بعام 

من  )ح(  للفقرة   
ً
ووفقا التالية.  السنة  عن  السنوي  اإلحصائي  التقرير  في  التاريخ  ذلك  بعد  ذ 

َّ
تنف

و"االستيراد"  "التصدير"  تعبيري  من  كل  من  املقصود  املعنى  فإنَّ   ،1971 سنة  اتفاقية  من   1 املادة 
أخرى. دولة  إلى  دولة  من  العقلي  ر 

ِّ
للمؤث املادي  النقل  هو 

9 املثال 

مواد  إلى  كغ   600 ويحول  الباربيتال،  مغنيسيوم  من  كغ   2  000 ألف  البلد  يصنع  معينة  سنة  في 

من  املتبقية  الكمية  ويستعمل  باء،  البلد  إلى  منها  املائة  في   50 يصدر  العقلية،  املؤثرات  غير  من 

 400 على  حتتوي  مستحضرات  وتبقى  مستحضرات.  صنع  في  كغ(   1  400( الباربيتال  مغنيسيوم 

على  حتتوي  مستحضرات  تصدر  بينما  الصانعة،  اجلهة  مخزون  في  الباربيتال  مغنيسيوم  من  كغ 

باء على ثالث شحنات. وقد ُصدرت الشحنة األولى،  البلد  إلى  الباربيتال  000 1 كغ من مغنيسيوم 

)استوردها  أيار/مايو   15 في  مستحضرات  صورة  في  الباربيتال  مغنيسيوم  من  كغ   500 تضم  التي 

الباربيتال  مغنيسيوم  من  كغ   300 تضم  التي  الثانية  الشحنة  وُصدرت  أيار/مايو(،   18 في  باء  البلد 

ا  أمَّ أيلول/سبتمبر(،   26 في  باء  البلد  )استوردها  أيلول/سبتمبر   23 في  مستحضرات  صورة  في 

األول/ كانون   30 في  ُصدرت  فقد  الباربيتال،  مغنيسيوم  من  كغ   200 تضم  التي  الثالثة  الشحنة 

النوعية،  رداءة  وبسبب  التالية(.  السنة  من  الثاني/يناير  كانون   2 في  باء  البلد  )استوردها  ديسمبر 

مخزونة  تزال  وال  ألف  البلد  من  تصديرها  تاريخ  من  أسبوعني  في غضون  الثانية  الشحنة  أعيدت 

التجارية. الشركة  لدى 

املائة. في   94,3 هو  الالمائية  القاعدة  إلى  الباربيتال  مغنيسيوم  حتويل  وُمعاِمل 
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ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

في  املادة  كمية 
أو  أمالح  شكل 

مستحضرات
إلى  التحويل 

الالمائية القاعدة 

الكمية 
املصنوعة 

الواجب اإلبالغ 
عنها

الكمية 
الواجب 

عنها  اإلبالغ 
املستخدمة 
مادة  لصنع 

غير  من 
املؤثرات 
العقلية

املخزونات 
الواجب 
اإلبالغ 

عنها

الواردات 
الواجب 

عنها اإلبالغ 

الصادرات 
الواجب 

عنها اإلبالغ 

مغنيسيوم 
الباربيتالالباربيتال الباربيتالالباربيتالالباربيتالالباربيتالالباربيتالقاعدة 

كغ  2  000
 0,943  ×  2  000

1  886 كغ=   1  886

كغ  600
 =  0,943  ×  600

565,8
كغ  565,8

كغ  400
 =  0,943  ×  400

كغ377,2  377,2

كغ  1  000
 0,943  ×  1  000

943 كغ=   943

)معادة  كغ   300
باء( البلد  من 

 =  0,943  ×  300
كغ282,9  282,9

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 

معفاة 
مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

1الباربيتال  886565,8377,2282,9943



 

باء بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

الواجب  املخزونات 
عنها اإلبالغ 

املصنوعة  الكمية 
عنها اإلبالغ  الواجب 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

شكل  في  املادة  كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

الباربيتال الباربيتال الباربيتال قاعدة  الباربيتال مغنيسيوم 

كغ  754,4
 =  0,943  × كغ   800

754,4
)300  +  500( كغ   800

كغ  282,9
 =  0,943  × كغ   300

282,9
إلى )أعيدت  كغ   300 

ألف( البلد 

تقرير  في  فستدرج  الثالثة،  الشحنة  من   )0,943  ×  200( كغ   188,6 مقدارها  البالغ  الكمية  أما 

التالية. التقوميية  السنة 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 

معفاة 
مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
األول/  كانون 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

754,4282,9الباربيتال

املعلومات. بقية  عن  اإلبالغ  إلى  حاجة  ال 

املستهلكة الكمية   :8 العمود 

املخدرات  جلنة  بقراري   
ً
عمال طوعي  أساس  على  تقدميها  ب 

َ
ُيطل  8 العمود  في  الواردة  البيانات 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث استهالك  ببيانات عن  تزويدها  على  بشدة  احلكومات  الهيئة  وتشجع  و6/54.   4/53

توافر  كفاية  تعزيز  املطاف،  نهاية  وفي  رات، 
ِّ
املؤث تلك  استهالك  اجتاهات  حتليل  من  تتمكن  لكي 

دون  نفسه  الوقت  في  احليلولة  مع  والعلمية،  الطبية  األغراض  في  املستخدمة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث

استعمالها. وإساءة  املواد  تلك  تسريب 

تنص  ال   ،1972 سنة  ببروتوكول  املعدلة  بصيغتها   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  لالتفاقية  وخالفا 
اتفاقية عام 1971 على تعريف "الستهالك" املؤثرات العقلية.)3( وميكن استنباط بعض أوجه التشابه 

.United Nations, Treaty Series, vol. 976, No. 14152 )3(
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ال  أنه  إال  املواد؛  تلك  أنواع  من  نوع  لكل  التوزيع  دوائر  حتديد  عند  املخدرة  العقاقير  استهالك  مع 
إقليم  أو  بلد  في  الوطني  القانوني  اإلطار  ينظم  قد  املثال،  سبيل  فعلى  متطابقة.  اعتبارها  ينبغي 
الوطنية  للسلطات  يتيح  مما  مختلف،  بشكل  املخدرة  والعقاقير  العقلية  املؤثرات  وتوزيع  إدارة  ما 

مختلفة.  نقاط  في  مختلفة  بيانات  جتمع  أن  املختصة 

ينبغي  الرابع،  إلى  األول  من  اجلداول  في  املدرجة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  ر 

ِّ
مؤث بكل  يتعلق  وفيما 

للمنهجية  وتبعا  الصلة.  ذات  السنة  خالل  املستهلكة  الكمية  )بالكيلوغرام(  ن  تبيِّ أن  غة 
ِّ
املبل للسلطة 

وردها  التي  الكمية  أو  السنوية  الواردات  مع  االستهالك  بيانات  تتوافق  أن  ميكن  املستخدمة، 
بالتجزئة  لتوزيعها  إلخ(  مستشفيات،  )صيادلة،  منشأة  أو  شخص  أي  إلى  اجلملة  تاجر  أو  الصانع 
في  االستهالك  يعنيه  ملا  موجز  شرح  أدناه  ويرد  العلمي.  البحث  ألغراض  أو  طبيا  استخدامها  أو 

املستخدمة.  التوزيع  دوائر  أشيع 

اخلارج	  من  حصريا  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  األولى:  الفئة 

كة. 
َ
مستهل كميات  املستوَردة  الكميات  كل  اعتبار  ينبغي  احلالة،  هذه  وفي   

ومن 	  املحليني  الصانعني  من  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  الثانية:  الفئة 

اخلارج على حد سواء، ولكن يحسب االستهالك فيها باستخدام بيانات مصنفة في نهاية كل فترة إبالغ

معادلة  باستخدام  االستهالك  ولكن يحسب  االستهالك،  بيانات عن  احلالة، ال جتمع    وفي هذه 
الكمية(: إلى  ك  تشير  )حيث  يلي  ما  قبيل  من  حسابية 

]
املستوردة

+ك
املصنوعة

ك  +
البداية في  املخزونة، 

]ك  = االستهالك   

]
رة املصدَّ

+ك
للمراقبة اخلاضعة  غير 

ك  +
النهاية في  املخزونة، 

-]ك    

جتار 	  أو  صانعني  من  حصريا  إمداداتهم  على  التجزئة  جتار  فيها  يحصل  التي  البلدان  الثالثة:  الفئة 

محليني جملة 

جتار  أو  الصانعون  يوزعها  التي  الكميات  إلى  املستهلكة  الكميات  تشير  احلالة،  هذه    وفي 
التجزئة. جتار  على  اجلملة 

الفئة الرابعة: البلدان التي تقيس االستهالك بناء على حركة توزيع اإلمدادات من منافذ البيع بالتجزئة 	 

مباشرة  النهائيني  املستعملني  إلى 

جتار  يوزعها  التي  العقلية  املؤثرات  كميات  إلى  املستهلكة  الكميات  تشير  احلالة،  هذه    وفي 
النهائيني. املستعملني  على  التجزئة 

التوزيع 	  حركة  أساس  على  مختارة  عينات  باستخدام  االستهالك  تقيس  التي  البلدان  اخلامسة:  الفئة 

النهائيني  املستعملني  إلى  بالتجزئة  البيع  منافذ  من 

جتار  يوزعها  التي  العقلية  املؤثرات  كميات  إلى  املستهلكة  الكميات  تشير  احلالة،  هذه    وفي 
اإلحصائية. البيانات  عينات  باستخدام  وحتسب  النهائيني  املستعملني  على  التجزئة 

املتعلقة  للمسائل  تفصيلية  مناقشة  التدريبية  املواد  هذه  من  األولى  بالنميطة  الثاني  املرفق  ويورد 
املمكنة. اإلبالغ  ومصادر  البيانات  جمع  ونقاط  العقلية  املؤثرات  توزيع  بدائرة 



10 املثال 

في  منها  كغ   40 ُيستخَدم  الفينوباربيتال،  قاعدة  من  كغ   100 ألف  البلد  يصنع  معينة،  سنة  في 

البلد  في  املصنوعة  املستحضرات  جميع  م 
َّ
سل

ُ
وت باء.  البلد  إلى  كغ   60 ر  وُيصدَّ مستحضرات  صنع 

باء  البلد  يستخدم  ألف،  البلد  من  املستوردة  كغ  ال 60  بني  ومن  احلكومية.  الصيدليات  إلى  ألف 

العمومية. املستشفيات  على  وزع 
ُ
ت مستحضرات  صنع  في  كغ   30

يلي: عما   P االستمارة  من   8 العمود  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 

معفاة 
مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
كانون 
األول/ 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

40الفينوباربيتال

يلي: عما   P االستمارة  من   8 العمود  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

أمالحها و/أو  الرابع  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 رابعا

)بالكيلوغرامات(

12345678

املادة
الكمية 

املصنوعة

الكمية 
املستخدمة 
مواد  لصنع 
منتجات  أو 

غير  من 
رات 

ِّ
املؤث

العقلية

الكمية 
املستخدمة 

لصنع 
مستحضرات 

معفاة 
مبوجب 

الفقرتني 
من  و3   2

3 املادة 

مخزونات 
الصانعني 

 31 في 
كانون 
األول/ 

ديسمبر
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

الكمية 
املستهلكة

30الفينوباربيتال
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وصادرات  واردات  عن  إحصائية  بيانات  التجارية:  التفاصيل  الثاني-  3-  اجلزء 
1971 سنة  اتفاقية  من  الرابع  إلى  األول  من  اجلداول  في  املدرجة  املواد 

في  التجارية  التعامالت  تفاصيل   P االستمارة  من   18 إلى   13 الصفحات  في  دَرج 
ُ
ت أن  ينبغي 

جديدة  صفحات  الضرورة،  عند  تضيف،  أن  املختصة  الوطنية  للسلطات  وينبغي  العقلية.  رات 
ِّ
املؤث

املطلوبة. البيانات  عن  لإلبالغ 

املدرجة  املواد  من  مادة  كل  يخص  فيما   ،13 الصفحة  في  تدرج  أن  املستوردة  للبلدان  وينبغي 
املستوردة  والكمية  املادة،  تلك  منها  استوردت  التي  البلدان  أسماء  والثاني،  األول  اجلدولني  في 
في تبني  أن  املصدرة  للبلدان  ينبغي  نفسه،  النحو  وعلى  بالكيلوغرامات.  عنها  را  معبَّ بلد  كل   من 
البلدان  أسماء  والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  من  مادة  كل  يخص  فيما   ،14 الصفحة 

بالكيلوغرامات. عنها   
ً
را معبَّ بلد  كل  إلى  منها  املصدرة  والكمية  املادة  تلك  إليها  ُصدرت  التي 

العقلية  رات 
ِّ
املؤث في  التجارية  التعامالت  تفاصيل  عن   

ً
طوعا اإلبالغ   

ً
أيضا احلكومات  من  ومطلوب 

املجلس  أنَّ  مالحظة  وجتدر  بالكيلوغرامات(.  عنها   
ً
را )معبَّ والرابع  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة 

رصد  في  الهيئة  ة  َمهمَّ تيسير  أجل  من  املعلومات  هذه  بتقدمي  أوصى  قد  واالجتماعي  االقتصادي 
التسريب. منع  بهدف  الدولية  التجارة 

هامة معلومة 

 P الثاني من االستمارة  إليها في اجلزء  املشار  املواد  أو صادرات  واردات  يتطابق مجموع  أن  ينبغي 

والتصدير  االستيراد  بيانات  مع  اسميا  تطابقا  املواد(  وصادرات  واردات  عن  اإلحصائية  )البيانات 

.P االستمارة  من  األول  اجلزء  في  املادة  لتلك 

11 املثال 

صيدلية  منتجات  لصنع  باء  البلد  من  سائب  شكل  في  الديازيبام  من  كغ   200 ألف  البلد  يستورد 

مستحضرات  شكل  في  منها  كغ   50 تصدير  ويعاد  ملغ(،   5 على  منها  كل  يحتوي  )أقراص  جاهزة 

منتجات  شكل  في  الديازيبام  من  كغ   100 ألف  البلد  يستورد  نفسها،  السنة  وفي  جيم.  البلد  إلى 

 1  000 على  منها  كل  يحتوي  صندوق   50  000 باء  البلد  ر  ويصدِّ دال،  البلد  من  جاهزة  صيدلية 

جيم. البلد  إلى  الديازيبام  من  قرص(  لكل  ملغ   5( قرص 

ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغديازيبام باء200  البلد 

كغ كغ300   50 كغديازيبام جيم50  البلد 

كغديازيبام دال100  البلد 



 

باء بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغديازيبام ألف200  البلد 
كغ   450

كغديازيبام جيم250  البلد 

جيم بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغديازيبام ألف50  البلد 
كغ  300  

كغديازيبام باء250  البلد 

دال بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغديازيبام ألف100  كغالبلد   100

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

والرابع، الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 سابعا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
ديازيبامت

300اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

باء 200البلد 

دال 100البلد 
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والرابع، الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 ثامنا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
ديازيبامت

50اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

جيم 50البلد 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

والرابع، الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 ثامنا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
ديازيبامت

450اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 200البلد 

جيم 250البلد 

يلي:  عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  جيم  للبلد  ينبغي 

والرابع، الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 سابعا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
ديازيبامت

300اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 50البلد 

باء 250البلد 



يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  دال  للبلد  ينبغي 

والرابع،  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 ثامنا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
ديازيبامت

100اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 100البلد 

اخلاضعة  املادة  منه  رسلت 
ُ
أ الذي  البلد  يعني  أنه  على  ر"  املصدِّ "البلد  تعبير  ُيفهم  أن  وينبغي 

بالضرورة هو  البلد  . وليس هذا 
ً
اإلذن الزما كان ذلك  إذا  التصدير،  إذن  صدر فيه 

ُ
أ والذي  للمراقبة 

نفسه،  النحو  وعلى  البائعة.  الشركة  فيه  توجد  الذي  البلد  أو  املادة  فيه  ُصنعت  الذي  البلد  نفس 
صدر 

ُ
أ والذي  املادة  إليه  ُصدرت  الذي  البلد  يعني  أنه  على  املستورد"  "البلد  تعبير  يفهم  أن  ينبغي 

للشحنة. النهائي  املقصد  هو  بالضرورة  البلد  هذا  وليس   .
ً
الزما ذلك  كان  إذا  االستيراد،  إذن  فيه 

العابرة الشحنات  خاصة:  حالة 

مرحلة  في  الشحنة  فيها  تكون  التي  الفترة  في  العقلية  رات 
ِّ
املؤث من  شحنة  وجهة  تغيير  تقرر  إذا 

منه  رسلت 
ُ
أ الذي  البلد  جانب  من  رة  مصدَّ الشحنة  عَتبر 

ُ
ت أن  إحصائية،  ألغراض  ينبغي،  العبور، 

منطقة  أو  فيه  شحنها  عيد 
ُ
أ الذي  العبور  بلد  من  رة  مصدَّ تعتبر  وأن  منها  أرسلت  التي  املنطقة  أو 

وكذلك  العبور،  منطقة  أو  العبور  بلد  جانب  من  مستوردة  تعتبر  كما  فيها،  عيد شحنها 
ُ
أ التي  العبور 

اجلديدة. املقصد  منطقة  أو  اجلديد  املقصد  بلد  جانب  من 

12 املثال 

الشركة صاد  إلى  باء  البلد  طريق  عن  األمفيتامني  من  كغ   100 ألف  البلد  في  الشركة سني  ترسل 

إلى  سني  الشركة  تطلب  باء  البلد  في  احلر  امليناء  إلى  الشحنة  تصل  وعندما  جيم.  البلد  في 

دال. البلد  إلى  الشحنة  إرسال  أجل  من  التدخل  باء  البلد  في  صاد  الشركة 
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ألف بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغأمفيتامني باء100  كغالبلد   100

باء بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغأمفيتامني ألف100  دالالبلد  كغالبلد  كغ100   100

جيم بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

أمفيتامني

دال بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

منالكميةاملادة إلىمستوردة  مصدرة 
إجمالي 
الواردات

إجمالي 
الصادرات

كغأمفيتامني باء100  كغالبلد   100

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 سادسا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
أمفيتامنيت

100اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

باء 100البلد 



يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 خامسا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
أمفيتامنيت

100اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 100البلد 

اجلدولني في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 سادسا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب  والثاني،  األول 

املادة ← حدد 
ُ
أمفيتامنيت

100اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

دال 100البلد 

عنه. يبلغ  ما  جيم  البلد  لدى  ليس 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  دال  للبلد  ينبغي 

اجلدولني في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 خامسا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب  والثاني،  األول 

املادة ← حدد 
ُ
أمفيتامنيت

100اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

باء 100البلد 

أذون  تصدر  أن  املختصة  للسلطات  ينبغي  املعاملة،  هذه  خطوات  من  خطوة  كل  في  ملحوظة: 
الوطنية  التشريعات  و/أو  االتفاقية  مبقتضى   

ً
الزما ذلك  كان  إذا  املناسبة،  التصدير  أو  االستيراد 

الصلة. ذات 
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احلرة واملناطق  احلرة  واملوانئ  اجلمركية  املستودعات  حاالت خاصة: 

ُيبلغ خطأ عن واردات من مستودعات جمركية وموانئ حرة ومناطق حرة على أنها واردات  كثيرا ما 
رات 

ِّ
مؤث على  املحتوية  املستحضرات  )أو  العقلية  رات 

ِّ
املؤث أصال  فيها  ُصنعت  التي  البلدان  من 

الدولة  إقليم  من   
ً
جزءا احلر  امليناء  أو  احلرة  املنطقة  أو  اجلمركي  املستودع  اعتبار  ويتعني  عقلية(. 

فيها. توجد  التي  املنطقة  أو 

 
13 املثال 

ما  على  حتتوي   
ً
أقراصا باء  البلد  في  ميم  الصانع  من  ألف  البلد  استورد  معينة،  سنة  أثناء 

أقراصا  ألف  البلد  استورد  ذلك،  إلى  وإضافة  امليثيل.  فينيدات  هيدروكلوريد  من  كغ   2 مجموعه 

التجارية  املخزونات  من  امليثيل  فينيدات  واحد من هيدروكلوريد  كيلوغرام  ما مجموعه  حتتوي على 

جيم.  البلد  في  احلرة  املنطقة  في  موجود  ميم  الصانعة  للشركة  تابع  فرع  هي  التي  راء  للشركة 

هيدروكلوريد  من  كغ   4 مجموعه  ما  على  حتتوي  أقراص  شحنة  من   
ً
جزءا األقراص  هذه  وكانت 

التجارية  الشركة  إلى  حولتها  م 
ُ
ث املعنية  السنة  أثناء  ميم  الصانعة  الشركة  أنتجتها  امليثيل  فينيدات 

املنطقة. في  لبيعها  راء 

املائة. في   86,5 الالمائية هو  القاعدة  مادة  إلى  امليثيل  فينيدات  مادة هيدروكلوريد  وُمعاِمل حتويل 

املستورد( )البلد  ألف  بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

شكل في  املادة   كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

امليثيل فينيدات  امليثيلهيدروكلوريد  فينيدات  امليثيلقاعدة  فينيدات 

كغ  21,73  =  0,865  × باء2  البلد  من  كغ   1,730

كغ  10,865  =  0,865  × جيم1  البلد  من  كغ   0,865

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

والثاني،  األول  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 خامسا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب 

املادة ← حدد 
ُ
امليثيلت فينيدات 

2,595اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

باء 1,73البلد 

جيم 0,865البلد 

)0,865  +  1,73( كغ   2,595 عنها:  اإلبالغ  الواجب  الواردات  إجمالي 



الصانع( )البلد  باء  بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

أمالح شكل  في  املادة   كمية 
مستحضرات أو 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

امليثيل فينيدات  امليثيلهيدروكلوريد  فينيدات  امليثيلقاعدة  فينيدات 

كغ  21,73  =  0,865  × ألف2  البلد  إلى  كغ   1,73

كغ  43,46  =  0,865  × جيم4  البلد  إلى   كغ   3,46

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

اجلدولني في  املدرجة  املواد  تصدير  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 سادسا

)بالكيلوغرامات( املقصد  منطقة  أو  املقصد  بلد  حسب  والثاني،  األول 

املادة ← حدد 
ُ
امليثيلت فينيدات 

5,19اإلجمالي ←

إلى: رة  مصدَّ

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 1,73البلد 

جيم 3,46البلد 

)3,46  +  1,73( كغ   5,19 عنها:  اإلبالغ  الواجب  الصادرات  إجمالي 

التجارية(: الشركة  فيه  توجد  الذي  )البلد  جيم  بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

شكل  في  املادة  كمية 
مستحضرات أو  أمالح 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

الواجب  الصادرات 
عنها اإلبالغ 

فينيدات  هيدروكلوريد 
امليثيل

امليثيل فينيدات  امليثيلقاعدة  امليثيلفينيدات  فينيدات 

كغ  43,46  =  0,865  ×  4
كغ  3,46 

باء البلد  من 

كغ  10,865  =  0,865  ×  1
كغ  0,865 

ألف البلد  إلى 
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يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  جيم  للبلد  ينبغي 

اجلدولني  في  املدرجة  املواد  استيراد  التجارية:  التفاصيل   -
ً
 خامسا

)بالكيلوغرامات( املنشأ  منطقة  أو  املنشأ  بلد  حسب  والثاني،  األول 

املادة ← حدد 
ُ
امليثيلت فينيدات 

3,46اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

باء 3,46البلد 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  جيم  للبلد  ينبغي 

املادة ← حدد 
ُ
امليثيلت فينيدات 

0,865اإلجمالي ←

من: مستوردة 

الكميات ←

املنطقة ↓ أو  البلد 

ألف 0,865البلد 

كغ  3,460 عنها:  اإلبالغ  الواجب  الواردات  إجمالي 

كغ  0,865 عنها:  اإلبالغ  الواجب  الصادرات  إجمالي 

األول  اجلداول  في  املدرجة  املواد  استخدام  عن  إحصائية  بيانات  الثالث-  4-  اجلزء 
أخرى عقلية  رات 

ِّ
مؤث لصنع   1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع  والثالث  والثاني 

استعمال  عن  معلومات   ،P االستمارة  من   19 الصفحة  في   ،
ً
طوعا م  قدِّ

ُ
ت أن  احلكومات  إلى  يطلب 

رات عقلية أخرى. وينبغي للحكومات أن تبلغ عن اسم املادة املصدرية 
ِّ
رات العقلية في صنع مؤث

ِّ
املؤث

عن  الناجتة  األخرى  العقلية  املؤثرات  وكمية  واسم  الصنع،  عملية  في  املستعملة  والكمية  املستعملة، 
الصنع. عملية 



هامة معلومة 

للمراقبة  خاضع  آخر  عقلي  مؤثر  لصنع  الدولية  للمراقبة  خاضع  عقلي  مؤثر  استخدام  يعتبر 

.1971 سنة  اتفاقية  مبقتضى  صنع  عملية  الدولية 

صنع  حلجم  العام  اإلجمالي  في  النحو  هذا  على  املصنوع  العقلي  املؤثر  كمية   تضمني  وينبغي 

للمادة  اإلجمالية  الكمية  إلى  باإلضافة   ،P االستمارة  من  األول  اجلزء  من   1 العمود  في  املادة  تلك 

االستمارة. من  الثالث  اجلزء  في  املدرجة  األصلية 

14 املثال 

كمية  وكانت  اللورميتازيبام.  صنع  في  اللورازيبام  من  كغ   400 استعمال  عن  ألف  البلد  يبلغ 

كغ.  280 هي  عليها  ل  املتحصَّ اللورميتازيبام 

يلي: عما   P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 

اجلدولني في  املدرجة  املواد  استخدام  عن  إحصائية  بيانات   -
ً
 عاشرا

)بالكيلوغرامات( أخرى  عقلية  رات 
ِّ
مؤث لصنع  والرابع  الثالث 

لصنع املستخدمة  العقلية  رات 
ِّ
 املؤث

أخرى عقلية  رات 
ِّ
مؤث

الناجتة األخرى  العقلية  رات 
ِّ
 املؤث

الصنع عملية  عن 

املستخدمة املستخدمةاملادة  الناجتةالكمية  الناجتةاملادة  الكمية 

280لورميتازيبام400لورازيبام
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املدرجة  باملواد  املتعلقة  اإلحصائية  للبيانات  بالنسبة  اإلبالغ  ملتطلبات  5-  ملخص 
1971 سنة  اتفاقية  من  والرابع  والثالث  والثاني  األول  اجلداول  في 

التالي: النحو  على   1971 سنة  اتفاقية  جداول  من  بكل  يتعلق  فيما  اإلبالغ  متطلبات  تلخيص  ميكن 

ينطبقطوعيإلزامياإلبالغ ال 

املصنوعة اجلداولالكمية  جميع 

لصنع  املستخدمة  الكمية 
من  منتجات  أو  مواد 
العقلية املؤثرات  غير 

األول  اجلدول 
استثنائية(  حاالت  )في 

والثالث  الثاني  واجلداول 
والرابع

لصنع  املستخدمة  الكمية 
معفاة  مستحضرات 

و3   2 الفقرتني  مبوجب 
3 املادة  من 

والثالث الثاني  الرابعاجلدوالن  األولاجلدول  اجلدول 

في  الصانعني  مخزونات 
األول/ديسمبر كانون   31

والثاني األول  والرابعاجلدوالن  الثالث  اجلدوالن 

الواردات اجلداولإجمالي  جميع 

الصادرات اجلداولإجمالي  جميع 

الواردات والثانيتفاصيل  األول  والرابعاجلدوالن  الثالث  اجلدوالن 

الصادرات والثانيتفاصيل  األول  والرابعاجلدوالن  الثالث  اجلدوالن 

املستهلكة والثاني الكمية  األول  اجلداول 
والرابع والثالث 

لصنع  املستخدمة  الكمية 
أخرى عقلية  رات 

ِّ
مؤث

والثاني  األول  اجلداول 
والرابع والثالث 

املواد  من  والصادرات  الواردات  عن  الفصلية  دال-  اإلحصاءات 
العقلية رات 

ِّ
املؤث اتفاقية  من  الثاني  اجلدول  في   املدرجة 

)A/P )االستمارة   1971 لسنة 

طلب املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى احلكومات، في قراره 7/1981، أن تزود الهيئة بإحصاءات 
 .1971 سنة  التفاقية  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  وصادراتها  لوارداتها  فصلية 

تقدمي  وينبغي  والرابع،  الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  في  التجارة  عن  ا  سنويًّ اإلبالغ  ويلزم 
في  تدرج  أن  للحكومات  ينبغي  ال  ثم،  ومن   .P االستمارة  من  الصلة  ذي  اجلزء  في  املعلومات  تلك 

والرابع. الثالث  اجلدولني  في  املدرجة  املواد  في  التجارة  عن  معلومات   A/P االستمارة 

تتعلق  الذي  الفصل  انتهاء  بعد  واحد  شهر  غضون  في  الهيئة  إلى   A/P االستمارة  تقدمي  ويجب 
البلد  اسم  األولى  الصفحة  في  تقدميها  يتعني  التي  املعلومات  وتتضمن  اإلحصائية.  البيانات  به 
على  املوقع  الشخص  واسم  املختص،  واملكتب  التقرير،  وتاريخ  التقرير،  يقدم  الذي  اإلقليم  أو 



الذي  والفصل  التقوميية  السنة  ذكر   
ً
أيضا ويلزم  توقيعه.  وكذلك  وظيفيته،  أو  ولقبه  االستمارة 

فهم  على  تساعد  أن  ميكن  أخرى  تفاصيل  درج 
ُ
ت أن  ويجوز  السنة.  تلك  من  اإلحصاءات  به  تتعلق 

تعتبرها  قد  التي  اإلحصائية  للمعلومات   5 الصفحة  في  املخصص  ز  احليِّ في  بها  املبلغ  املعلومات 
مفيدة. املختصة  الوطنية  السلطات 

 A/P االستمارة  ملء  أجل  ومن   .2 الصفحة  في   A/P االستمارة  مبلء  اخلاصة  التعليمات  وترد 
بعناية. التعليمات  دراسة  ينبغي  صحيحة،  بصورة 

األول(  )القسم  الواردات  إحصاءات  لتقدمي  مخصصتان   A/P االستمارة  من  و4   3 والصفحتان 
 .1971 سنة  التفاقية  الثاني  اجلدول  في  املدرجة  العقلية  رات 

ِّ
املؤث من  الثاني(  )القسم  والصادرات 

البيانات.  جميع  لعرض  أخرى  صفحات  اللزوم  عند  تضيف  أن  املختصة  الوطنية  للسلطة  ويجوز 
اليسار  إلى  اليمني  من  بة 

َّ
مرت الترويسات،  في  عنها  إحصاءات  تقدمي  املطلوب  املواد  قائمة  وترد 

وكذلك  الواردات،  مبجموع  املتعلقة  املعلومات  تدرج  أن  وينبغي  اإلنكليزي.  األبجدي  الترتيب  حسب 
العمود  في  وتدرج  املناسب.  احليز  في  الصلة  ذي  الفصل  أثناء  مادة  كل  من  الصادرات،  مجموع 
منها  املعنية  العقلية  رات 

ِّ
املؤث اسُتوِردت  التي  املناطق  أو  البلدان  أسماء  الصفحة  ميني  على  األول 

من املستوردة  بالكميات  املتعلقة  التفاصيل  ا  أمَّ إليها.  املعنية  العقلية  رات 
ِّ
املؤث ُصدرت  التي   أو 

رات العقلية املعنية.
ِّ
)أو املصدرة إلى( البلد املعني أو املنطقة املعنية، فتدرج في العمود اخلاص باملؤث

الثاني  اجلدول  في  املدرجة  العقلية  رات 
ِّ
باملؤث دولي  جتاري  تعاُمل  حدوث  عدم  حال  في  وحتى 

أن  من  الهيئة  تتمكن  حتى  جتارية  بيانات  على  حتتوي  ال  استمارة  تقدمي  ينبغي   معني،  فصل  أثناء 
املواد. لتلك  الدولية  احلركة  صحيح  بشكل  ترصد 

15 املثال 

استيراد  أجل  من  باء  البلد  في  الشركة صاد  إلى  استيراد  طلَب  ألف  البلد  في  الشركة سني  ترسل 

)مبجموع  امليثيل  فينيدات  هيدروكلوريد  من  ملغ(   10 على  منها  كل  )يحتوي  قرص   200  000

االستيراد  إذن  ألف  البلد  وُيصدر  )أقراص(.  مستحضرات صيدلية  شكل  في  كغ(   2 قدره  إجمالي 

باء  البلد  ويصدر  امليثيل.  فينيدات  قاعدة  من  املائة(  في   86,5  × كغ   2( كغ   1,73 قدرها  لكمية 

 21 في  الشحنة  ألف  البلد  ويستلم  امليثيل.  فينيدات  قاعدة  من  كغ   1,73 لتصدير  املطلوب  اإلذن 

في  املدرجة  املواد  بشأن  التجارية  اإلحصاءات  لتقدمي  املحدد  واملوعد  نفسه.  العام  من  آذار/مارس 

نيسان/أبريل.  30 هو  السنة  من  األول  الفصل  يخص  فيما  الثاني  اجلدول 

املستورد( )البلد  ألف  بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

أمالح شكل  في  املادة   كمية 
مستحضرات أو 

إلى  التحويل 
الالمائية القاعدة 

الواجب  الواردات 
عنها اإلبالغ 

امليثيل فينيدات  امليثيلهيدروكلوريد  فينيدات  امليثيلقاعدة  فينيدات 

كغ كغ2   1,73  =  0,865  × كغ  باء2  البلد  إلى  كغ   1,73

يلي: عما   A/P االستمارة  في  يبلغ  أن  ألف  للبلد  ينبغي 
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الثاني  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  اإلحصائية  البيانات   أوال- الواردات: 

)بالكيلوغرامات(  1971 لسنة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث اتفاقية  من 

ميثامفيتامنيميكلوكوالونليفوميتامفيتامني

راسيمات 

ميثاكوالونامليثامفيتامني

فينيدات 

فينسيكليدينامليثيل

 مجموع
الواردات:

1.73

مستوردة 
البلد  من: 
املنطقة أو 

البلدان حسب  الكميات 

باء 1.73البلد 

ر( املصدِّ )البلد  باء  بالبلد  اخلاصة  احلسابات 

أمالح شكل  في  املادة   كمية 
مستحضرات أو 

القاعدة إلى   التحويل 
الالمائية

الواجب  الصادرات 
عنها اإلبالغ 

امليثيل فينيدات  امليثيلهيدروكلوريد  فينيدات  امليثيلقاعدة  فينيدات 

كغ كغ2   1,73  =  0,865  × كغ  ألف2  البلد  إلى  كغ   1,73

يلي: عما   A/P االستمارة  في  يبلغ  أن  باء  للبلد  ينبغي 

الثاني  اجلدول  في  املدرجة  املواد  عن  اإلحصائية  البيانات  - الصادرات: 
ً
 ثانيا

)بالكيلوغرامات(  1971 لسنة  العقلية  رات 
ِّ
املؤث اتفاقية  من 

ميثامفيتامنيميكلوكوالونليفوميتامفيتامني

راسيمات 

ميثاكوالونامليثامفيتامني

فينيدات 

فينسيكليدينامليثيل

 مجموع
الصادرات:

1.73

مصدرة 
البلد  إلى: 
املنطقة أو 

البلدان حسب  الكميات 

باء 1.73البلد 

تقدم  أن  الثاني  اجلدول  في  مدرجة  مواد  تستورد  ال  التي  واألقاليم  البلدان  من  ب 
َ
ُيطل وال 

اجلدول  في  مدرجة  مواد  أيَّ  تصدر  أو  تستورد  لم  التي  واألقاليم  البلدان  لكن   .A/P االستمارة 
أن  أو  جتارية  بيانات  أي  من  خالية   A/P االستمارة  تقدم  أن  على  شجع 

ُ
ت معني  فصل  أثناء  الثاني 

املجال. هذا  في  نشاط  حدوث  بعدم  الهيئة  تبلغ 
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