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تقرير حكومة:

بالتقرير: السنة المشمولة

تا ريخ الرد:

https://arq.unodc.org

March 31, 2016ينبغي الرد على االستبيان الخاص بالتقارير السنوية في موعد أقص

للحصول على دعم تقني، يرجي االتصال كما يلي:
اإللكترونيالفاكسالھاتف البريد

مالحظة

arq@unodc.org

ھذه نسخة قابلة للطباعة من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، الذي ُ◌أعد في شكل جدول إكسل وُص ّمِم بحيث يمأل إلكترونيًا. وفي ھذه النسخة 
القابلة للطباعة، ترد تعاريف المصطلحات الرئيسية المستعملة في االستبيان في الحواشي؛ أما في النسخة اإللكترونية فتتكرّر ھذه التعاريف (والتعليمات 

اإلضافية) في جميع صفحات االستبيان باستخدام خاصية "التعليقات" في برنامج إكسل. ويتيح جدول إكسل أيًضا استخدام خاصية قوائم االختيارات ب 
النسبة لبعض األسئلة، مما يتيح للمجيب على االستبيان أن يختار من القائمة ببساطة أنسب إجابة لبلده.

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

الرجاء تحميل االستبيان الكامل على الرابط التالي :

(+43-1) 26060-3914(+43-1) 26060-5866

المجلس االقتصادي واالجتماعي

الجزء الرابع- نطاق أنشطة زراعة المخدرات وصنعھا واالتجار ھبا وأنماط تلك األنشطة واتجاھاھتا

ا الستبيان الخاص بالتقارير السنوية
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يتأّلف االستبيان الخاص بالتقارير السنوية من األجزاء األربعة التالية:
الجزء األول- اإلطار التشريعي والمؤسسي.

الجزء الثاني- النھج الشامل لخفض الطلب على المخّدِرات وعرضھا.
الجزء الثالث- نطاق تعاطي المخّدِرات وأنماطه واتجاھاته.

الجزء الرابع- نطاق أنشطة زراعة المخّدِرات وصنعه ا واالتجار ھب ا وأنماط تلك األنشطة واتجاھاھتا.

ھذا ھو الجزء الرابع من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية.

المجيبون

البيانات الفوقية

في ما يتعلق باألسئلة

الكمية البيانات أو التقديرات

تعليمات

يرجى من الجھات اجمليبة الرد على جميع األسئلة . وعندم ا ال تتو ّ◌فر البيانات، ينبغي اإلشارة إلى ذلك بإدراج شرطتين (--) أو بكتابة "غير معروف" في الخانة المالئمة. وتشير جميع 
األسئلة إلى السنة المشمولة بالتقرير، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

وتتعلق عدة أسئلة بأصناف المخّدِرات أو أنواعه ا. ومن المھم أن تتصل المعلومات المطلوبة بكل عقار على حدة عند االقتضاء. ومع أنن ا حرصن ا على إدراج جميع المخّدِرات الرئيسية، 
فإن القوائم المع دَّة سلف ً◌ا قد ال تواف ق تمام ً◌ا احتياجات كل بلد . ولذلك تتاح في كل قائمة فرصة إلدراج أصناف أو أنواع أخرى من المخّدِرات . ويمكن أيض ً◌ا استخدام ھذه الفئات 

المفتوحة إلدراج مجموعات بديلة من المخّدِرات . فعلى سبيل المثال : تدرج بعض األسئلة في قوائمھا "الھيروين" و"مواد أفيونية غير مشروعة أخرى"، فإذا كانت المعلومات الوحيدة 
المتاحة ھي عن مواد أفيونية عموما (دون تحديد النوع) فينبغي عندئذ إدراج "أي مواد

أفيونية" في خانة "مخدرات أخرى".

يرجى من جميع البلدان تحديد جھة اتصال وحيدة لتبليغ البيانات عن المخّدِرات. وفي الحاالت االستثنائية التي لھا مبررات مناسبة، يمكن للمجيب أن يحدد جھات اتصال فنية إضافية 
يمكنھا أن تسھم في الرد على أسئلة االستبيان، وأن يشير ، إن أمكن، إلى الردود التي ساھمت ھبا تلك الجھات.

يمكن للمجيبين اإلشارة إلى عدة مصادر في عملية اإلجابة على االستبيان الخاص بالتقارير السنوية. ويمكن أن تتضمن ھذه المصادر تقارير منشورة و/أو مجموعات بيانات غير متاحة 
على المشاع، بما في ذلك البيانات التي تُجمع بشكل اعتيادي من مرافق العالج أو أجھزة إنفاذ القانون أو غيره ا من األجھزة . وينبغي إدراج جميع المصادر التي يستعان ھب ا في اإلجابة 

على االستبيان في باب البيانات الفوقية الذي يرد في ھناية كل باب من أبواب االستبيان. فھذه المعلومات تساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدِرات والجريمة على فھم المعلومات 
التي تدلون بھا.

من المسلَّم به أنه قد ال تتوفر لدى كل بلد بيانات مفصّلة عن جميع المواضيع التي يشمله االستبيان، لذا يتضمن الجزء الرابع من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية أسئلة مصممة في 
المقام األول الستقاء معلومات كمية . وفي حال عدم توفر ھذه المعلومات، يمكن تقديم معلومات عن االتجاھات والحاالت مع بيان مصادر ھذه المعلومات..

أعدت األسئلة للحصول على بيانات أو تقديرات كميّة . ويشمل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية فئات نمطية من اإلجابات. وإذا لم تكن البيانات المتاحة لديكم توافق ھذه الفئات ، 
فيمكنكم مع ذلك إدراجھا. وتكفي اإلشارة إلى الفئة المستخدمة (نطاق العمر أو فئة العق اقير على سبيل المثال) داخل الفراغ المخصص لھا . وينبغي تقديم بيانات أو تقديرات كمية عن 

بالسنة المشمولة بالتقرير. وينبغي دائًما تحديد السنة التي جمعت فيھا البيانات. وعندما ال تتوفر بيانات أو تقديرات كمية من ھذا القبيل، ينبغي تقديم أحدث األرقام.

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



عقاقير الوصفات الطبية (التي تحتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية)

أمثلةفئة عقاقير الوصفات الطبية
بوبرينورفين (سوبوتيكس، مثال)، كوديين، ديكستروبروبوكسيفين، فينتانيل، ھيدروكودون (فيكودين، مثال)، ھيدرومورفون، المواد األفيونية الصيدالنية

ميثادون، مورفين، أوكسيكودون (أكسيكونتين، مثال)، بيثيدين، سوبوكسون .

أمفيبرامون، فينيتيلين، ميتثيلفينيدات، بيمولين، فينميترازين،عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات

ألبرازوالم (كساناكس، مثال)، كلونازيبام (ريفانتريل وريفوتريل، مثال)، ديازيبام (فاليوم، مثال)، فلونيترازيبام (روھيبنول، البينزوديازيبينات
ا ا ال)

ألوباربيتال، باربيتال، فينوباربيتال، بينتوباربيتال، سيكبوتاباربيتال.الباربيتورات

فيما يلي بعض األمثلة لم واد تقع ضمن فئة معينة من عقاقير الوصفات الطبية وھي عقاقير تحتوي على مواد خاضعة للمراقبة ويمكن تسريبھا أو تزييفھا. لالطالع على 
www.undoc.org. قائمة كاملة من عقاقير الوصفات الطبية ضمن كل فئة، مع كل من التسمية الكيميائية وأشيع األسماء المسجلة الملكية، يرجى زيارة الموقع

ملحوظات فنية
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النوعالصنف
جميع المخدرات غير

المشروعة
(أ)القنب (عشبة) الماريوانا

(ب) (راتنج) الحشيش
النبتات
الزيت
البذور

(AM-2201 و JWH_018  على سبيل المثال) أنواع أخرى من القنب، منھا  شبائه القنَّبين االصطناعية المستثيرة للمستقبالت
الھيروينشبائه األفيون

األفيون
المورفين غير المشروع

نبتات الخشخاش
بذور الخشخاش

العقاقير الصيدالنية المسربة/المزيفة التي تحتوي على  شبائه األفيون الخاضعة للمراقبة الدولية
(AH-7921على سبيل المثال "الھومبيك" و) شبائه أفيونية غير مشروعة أخرى

أمالح (ھيدروكلوريد الكوكايين، مسحوق الكوكايين)الكوكايين
"الكراك"

ورقة الكوكا
األنواع األخرى من الكوكايين (مثل عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال)

األمفيتامين
الميثامفيتامين

(مثل MDA, MDE/MDEA, MDMA)(د) إكستاسي نوع من المواد
 عقاقير الوصفات الطبية المسربة/المزيفة التي تحتوي على المنّشِطات  األمفيتامينية.

بيروفاليرون (MDPV)، و1- و4،3 ميثيلين ديوكسي (bk-MDMA) والميثيلون (MMC-4) والميفيدرون والميثاكاثينون الكابتاغون (مثل أخرى منّشطات
(2C-Bو ،(BZP) بن زيل بيبيرازين

عقاقير الوصفات الطبية المسربة/المزيفة التي تحتوي على البنزوديازيبينات
عقاقير الوصفات الطبية المسربة/المزيفة التي تحتوي على الباربيتورات

الميثاكوالون
(GHB) حمض غاما-ھيدروكسي الزبد

أصناف وأنواع المخّدِرات الخاضعة للمراقبة الدولية (العقاقير المخدرة و المؤثرات العقلية)
رات، ولكن قائمة األمثلة ال تشمل جميع  فيما يلي قائمة بأصناف وأنواع المخّدِرات المدرجة في االستبيان الخاص بالتقارير السنوية. وفي بعض الحاالت، ُتضرب أمثلة ألنواع معينة من المخّدِ

األنواع.

المنّشطات األمفيتامينية (ج)
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مھدئات ومسكنات اخرى

ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك
مھلوسات أخرى (مثل الفينسيكليدين، ومركبات مجموعة NBOMe وثنائي ميثيل تريبتامين)

المخّدرات التي تخضع للمراقبة 
الوطنية ال الدولية

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضاً  بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال البارا-
ميثوكسي ميثامفيتامين (PMMA) أو 1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين أو األلفا-بيروليدينوبنتيوفينون (α-PVP) أو الكيتامين أو الميثوكسيتامين أو القات أو المريمية ذات 

التأثير النفساني (Salvia divinorum) .(ھـ)

األطراف المزھرة أو المثمرة من نبتة القنَّب (وال تشمل البذور واألوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتنج منھا. أ
الراتنح المفصول، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب. ب
الرقم 14956).ج ،1019 المجلد المعاھدات، مجموعة المتحدة، (األمم لسنة 1971 العقلية المؤثرات اتفاقية بموجب الدولية للمراقبة الخاضعة المنشطات
د
فيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون "The challenge of new psychoactive ھـ

substances" (التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي: 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf

ُالمھلوسات

(MDA) ؛ الميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين(MDEA) ؛  4،3-ميثيلين ديوكسي إيثيل أمفيتامين(MDMA) الميثيلين ديوكسي أمفيتامين 
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التعليمات

جھة االتصال

العملالوظيفةاالسم اإللكترونيالفاكسالھاتفجھة البريد

جھات اتصال فنية إضافية

األسئلة المساھمالبريد اإللكترونيالفاكسالھاتفجھة العملالوظيفةاالسم
في الرد عليھا

السيد جونمثال
سميث

رئيس قسم
اإلحصاء

مكتب مراقبة
المخدرات

+٦٠٠١ ٢٢١ ٤٤+٦٥٧٣ ٢٢١ ٤٤jsmith@odc.gov٩

‐

٦
و١٠ ١٣

المساھم رقم 1

المساھم رقم 2

المساھم رقم 3

المساھم رقم 4

المساھم رقم 5

المجيبون

يرجى تقديم التفاصيل عن جھة االتصال المكلفة (الشخص المكلف ) بإبالغ بيانات المخدرات في بلدكم . وفي الحاالت االستثنائية التي تحدد فيھا 
جھات اتصال فنية، يرجى إدراجھا في الجدول المعنون "جھات اتصال فنية إضافية "، واإلشارة إذا أمكن إلى الردود التي ساھمت ھبا.
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ا التجار

23

اإلطار الزمني 
عددالوحدةالكمية

الوحدات
نوع
الوحدة

279أقراص10000كيلوغرامات112.500مثال
القنّب

الماريوانا (العشبة)
الحشيش (الراتنج)

النبتة
الزيت
البذور

أنواع أخرى من القنب (يرجى التحديد)

المواد األفيونية غير المشروعة
الھيروين

األفيون (الخام واجملّھز)
المورفين غير المشروع

العقاقير الصيدالنية المسرّبة/المزيّفة التي تحتوي على مواد أفيونية خاضعة للمراقبة الدولية (يرجى التحديد)

مواد أفيونية أخرى غير مشروعة (يرجى التحديد)

الكوكايين
األمالح (ھيدروكلوريد الكوكايين، مسحوق 

الكوكايين)
"الكراك"

ورقة الكوكا
أنواع أخرى من الكوكايين (يرجى التحديد)

ما ھو العدد 
اإلجمالي لحاالت 
ضبط المخدرات 

الواقعة في السنة 
المشمولة 

بالتقرير؟(ج)،(د)

ما ھي الكمية اإلجمالية من المخدرات المضبوطة في بلدكم في 
السنة المشمولة بالتقرير؟(أ)

األصناف واألنواع

1
األسئلة

ما ھو تعريف "ضبطيات 
المخدرات" الذي استخدمتموه 
في اإلجابة عن ؟ السؤالين ١ و ٢ الوحدة المفضلة: كيلوغرامات / اإلطار الزمني 

المفضل: السنة المشمولة بالتقرير
وحدة كمية أخرى(ب)
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(اإلجمالي)(ه) المنّشطات األمفيتامينية
األمفيتامين

الميثامفيتامين
المنشطات من نوع اإلكستاسي

عقاقير الوصفات الطبية المسرّبة والمزيّفة التي تحتوي على منّشطات أمفيتامينية (يرجى التحديد)

(اإلجمالي)(ه) ّ◌نات والمھّدئات المسّكِ
عقاقير الوصفات الطبية المسرّبة والمزيّفة التي 

تحتوي على النزوديازيبينات
عقاقير الوصفات الطبية المسرّبة والمزيّفة التي 

تحتوي على الباربيتورات
الميثاكوالون

حمض غاما-ھيدروكسي الزبد

المھلوسات (اإلجمالي)(ه)
ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك
مھلوسات أخرى (يرجى التحديد)

جميع المخدرات (المجموع الكلي)

المخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)(و)

مس ◌ّ  كنات ومھّدئات أخرى (يرجى التحديد)

منّشطات أخرى (يرجى التحديد)

مخدرات أخرى (يرجى التحديد)
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

يرجى عند االنطباق وإذا أمكن ذلك، إيراد الضبطيات التي أجرھتا أجھزة إنفاذ القانون لبلدكم خارج اإلقليم الوطني (مثل الضبطيات التي تمت في المياه الدولية)، على أن ُيقتصر على الضبطيات التي لم تكلَّف ھبا أجھزة بلد آخر 
أو لم تحتفظ ھبا تلك األجھزة أو لم تتصرف فيھا على نحو آخر.

البيانات الفوقية

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي 
بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخّدرات والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي: 
https://www unodc org/documents/scientific/NPS Report pdf

يفضَّل إيراد بيانات عن كل نوع من أنواع المخدرات. وفي حال عدم توفر البيانات عن كل نوع من أنواع المخدرات، يرجى تقديم البيانات اجملمعة عن كل صنف من أصناف المخدرات (مثل المنّشطات األمفيتامينية، المھلوسات).

األسئلة؟ ھذه عن في اإلجابة ھبا اسُتعين التي المنشورة) وغير (المنشورة ما ھي مصادر المعلومات

تشمل المضبوطات من التجزئة والجملة. وينبغي حساب كل عملية ضبط مرة واحدة فقط.

الوحدة يمكن أن تكون قرصا أو برشامة أو أمبولة (قارورة حقن) أو شريطا، إلخ.

ينبغي إيراد الضبطيات التي تشمل أكثر من عقار ضمن كل فئة محددة من أنواع المخدرات المعنية. وينبغي ذكر األعداد اإلجمالية لكل صنف من أصناف المخدرات (القنب، المواد األفيونية، الكوكايين، إلخ)، عند توفرھا، وكذلك 
اجملموع الكلي، عند توفره (في الخانة المعنونة "جميع المخدرات).
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النسبة 
( )

النسبة 
( )

النسبة 
(ح)

القنّب
1-1-1-1-الماريوانا (العشبة)

-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-الحشيش (الراتنج)
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-الزيت
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-أنواع أخرى من القنب (يرجى التحديد)
-2-2-2-2
-3-3-3-3

المواد األفيونية
1-1-1-1-الھيروين

-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-األفيون
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-المورفين غير المشروع
-2-2-2-2
-3-3-3-3
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3
1-1-1-1-مواد أفيونية أخرى غير مشروعة (يرجى التحد

-2-2-2-2
-3-3-3-3

التھريب*

(أ) 4
بلدان الورود(ه)

البلدان الرئيسية(ز) البلدان الرئيسيةالبلدان الرئيسية(ج)

األصناف واألنواع

(ب) 4 

البلدان الرئيسية

العقاقير الصيدالنية التي تحتوي على مواد 
أفيونية خاضعة للمراقبة الدولية (يرجى التحديد)

ملحوظة: تشير األسئلة 4-6 إلى المخدرات المضبوطة في بلدكم خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وإذا لزمت اإلشارة إلى بلدان أخرى، ُيرجى إضافة ھذه المعلومات في ملحق.

6
يرجى بيان أسماء البلدان
الرئيسية التي كانت
ا إل ة ا ال

رجى بيان أسماء البلدان الرئيسية 
التي دخلت منھا المخدرات إلى 

( )

بلدان الصنع/اإلنتاج(أ)
5

األسئلة
المقصد النھائيالعبورالمنشأ
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الكوكايين
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-"الكراك"
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-أنواع أخرى من الكوكايين (يرجى التحديد)

-2-2-2-2
-3-3-3-3

المنشطات األمفيتامينية
1-1-1-1-األمفيتامين

-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-الميثامفيتامين
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-المواد من نوع "اإلكستاسي"
-2-2-2-2
-3-3-3-3
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-منّشطات أخرى (يرجى التحديد)
-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-المسكّنات والمھّدئات (يرجى التحديد)
-2-2-2-2
-3-3-3-3

المھلوسات
1-1-1-1-ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك (ل س د)

-2-2-2-2
-3-3-3-3

1-1-1-1-مواد أخرى (يرجى التحديد)
-2-2-2-2
-3-3-3-3

األمالح (ھيدروكلوريد الكوكايين، مسحوق 
الكوكايين)

عقاقير الوصفات الطبية المسرّبة / المزيّفة التي تحتوي 
على منّشطات أمفيتامينية (يرجى التحديد)

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



لمخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية 
ال الدولية (يرجى التحديد)

-11.-1-1
-22.-2-2
-33.-3-3
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3

مخدرات أخرى (يرجى التحديد)
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3
-1-1-1-1
-2-2-2-2
-3-3-3-3

*
a

b

c

d

e

f

g

h

i والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا JWH-073 و JWH-018 تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان
 The“ ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "challenge of new psychoactive substances

ز) يمكن إدراج بلدكم.

ح) يرجى بيان النسبة المئوية من المضبوطات (حسب الوزن) الموجھة إلى كل بلد من تلك البلدان. وقد ال تجمع النسب المئوية حتى تصل إلى ١٠٠ في المائة ألنه ال يطلب تقديم المعلومات إال عن البلدان الثالثة الرئيسية.

و) يرجى بيان النسبة المئوية لجميع المضبوطات (حسب الوزن) التي دخلت بلدكم عبر البلدان الرئيسية المذكورة. وقد ال تجمع النسب المئوية حتى تصل إلى ١٠٠ في المائة ألنه ال يطلب تقديم المعلومات إال عن البلدان الثالثة الرئيسية.

ج) يرجى ذكر البلدان الرئيسية التي ُزرعت فيھا المخدرات أو ُصنعت فيھا.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

د) يرجى بيان النسبة المئوية لجميع المضبوطات (حسب الوزن) التي أنتجت في ذلك البلد أو صنعت فيه. وقد ال تجمع النسب المئوية حتى تصل إلى ١٠٠ في المائة ألنه ال يطلب تقديم المعلومات إال عن البلدان الثالثة الرئيسية.

أ) فيما يتعلق بالماريوانا وراتنج القنّب واألفيون وورقة الكوكا، يرجى ذكر بلد اإلنتاج؛ أما فيما يتعلق بالمخدرات األخرى، كالھيروين والكوكايين، فيرجى ذكر بلد الصنع ال بلد الزراعة.

ب) يرجى أن يؤخذ في االعتبار البلد األخير التي مرت المخدرات عبره قبل أن تصل إلى بلدكم. ويمكن أن يكون بلدا مجاورا، في حال نقل المخدرات عن طريق البر، أو أي بلد آخر، إذا نقلت المخدرات جوا.

ه) ُيرجى ذكر البلدان الرئيسية (حسب وزن المخدرات المضبوطة) التي كانت نقطة انطالق مھربي المخدرات أو شحنات المخدرات غير المصحوبة التي وصلت إلى بلدكم. وقد تكون ھذه البلدان بلدان إنتاج/صنع المخدرات أو ال تكون. ويرجى 
بلدكم. اسم إدراج عدم

.يشير "التھريب" إلى حركة المخدرات أو المواد السليفة غير المشروعة عبر الحدود الدولية*

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



8

النسبة البريدالبحرالبرالجو
المئوية أو 

وحدات*

النسبة البريدالبحرالبرالجو
المئوية أو 

وحدات*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*جميع المخدرات غير المشروعة

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*القنّب
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الماريوانا (العشبة)
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الحشيش (الراتنج)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الزيت
مواد أخرى (يرجى التحديد)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*المواد األفيونية

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الھيروين
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*األفيون

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*المورفين غير المشروع
العقاقير الصيدالنية المسرّبة/المزيّفة التي تحتوي على مواد أفيونية خاضعة للمراقبة الدولية (يرجى التحديد)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
مواد أخرى (يرجى التحديد)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الكوكايين

األمالح (ھيدروكلوريد الكوكايين، 
مسحوق الكوكايين)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*"الكراك"
مواد أخرى (يرجى التحديد)

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*المنشطات األمفيتامينية

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*األمفيتامين
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*الميثامفيتامين

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*مواد من نوع "اإلكستاسي"
عقاقير الوصفات الطبية المسرّبة/المزيّفة التي تحتوي على منّشطات أمفيتامينية (يرجى التحديد)
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*منشطات أخرى

التھريب

األسئلة

كيف كان اتجاه ھتريب 
كل نوع من المخدرات 

خالل السنة 
المشمولة بالتقرير؟(أ)

األصناف واألنواع

ما ھي النسبة المئوية للمضبوطات (حسب الوزن) التي 
وردت إلى بلدكم خالل السنة المشمولة بالتقرير والتي 

نقلت بكل أسلوب؟

نحو الداخل
(ب) 7(أ) 7

نحو الخارج
ما ھي النسبة المئوية للمضبوطات (حسب الوزن) التي 

غادرت بلدكم خالل السنة المشمولة بالتقرير والتي نقلت 
بكل أسلوب؟
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المسكّنات والمھّدئات (يرجى التحديد)
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*المھلوسات
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك (ل س د)

مواد أخرى (يرجى التحديد)
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

المخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)٢
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

مخدرات أخرى (يرجى التحديد)
اختر واحد:=١٠٠٪*=١٠٠٪*

١

٢

*

تشير كلمة "مستقر" إلى تغير مقدر بما يقل عن ١٠ في المائة؛ وتشير عبارة "زيادة جزئية" و"انخفاض جزئي" إلى تغير مقدر بما يتراوح بين ١٠ و ٢٥ في المائة؛ وعبارة "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير"، إلى تغير مقّدر بما يزيد على ٢٥ في 
المائة

يمكن تقديم األوزان الخام بدال من النسب المئوية. إذا كنت ال تقدم النسب المئوية، يرجى تحديد الوحدة المناسبة في العمود "النسبة المئوية أو وحدات"

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، 
وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، 

المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي: 
htt // d /d t / i tifi /NPS R t df
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10

القنّب

المواد األفيونية

الكوكايين

المنّشطات األمفيتامينية

في الحاالت التي حدث فيھا تغيّر ھام في اتجاھات ھتريب المخدرات (انظر السؤال ٧ أو في المضبوطات منھا (انظر السؤال ١) خالل السنة المشمولة بالتقرير، يرجى تقديم 
تفاصيل عن ھذه االتجاھات وبيان أسباھبا حسب ظنكم . ويرجى كذلك إدراج أي معلومات أخرى ذات صلة باالتجار في بلدكم. وتذكروا دائما تحديد اسم العقار المعني.

9

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

التھريب

ھل كانت ھناك أي تغيّرات ھامة في أساليب النقل أو في المنشأ أو الدروب أو المقاصد النھائية للمخدرات المھربة إلى بلدكم خال ل السنة الماضية؟ إذا كان الجواب نعم ، 
فيرجى وصف تلك التغييرات بخصوص أصناف العقاقير المدرجة أدناه وبيان أسباھبا في ظنكم.
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Select:Select:

Specify:Specify:

التالية؟ الخدمات ب) ھل تُقدَّم
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:

على مستوى البيع بالتجزئة ( *)

إذا كان الجواب باإليجاب فيرجى تقديم وصف تفصيلي للمنھجية المتبعة في رصد أسعار المخدرات غير 
المشروعة على مستوى البيع بالجملة.

إذا كان الجواب باإليجاب فيرجى تقديم وصف تفصيلي للمنھجية المتبعة في رصد أسعار 
المخدرات غير المشروعة على مستوى البيع بالتجزئة.

تحديد نوع المخدرات المضبوطة

ععلى مستوى البيع بالتجزئة( ١) 11

تحليل السالئف الكيميائية

تحديد كمية المخدرات المضبوطة (وتحديد درجة نقائھا)

أ) ھل لدى سلطات بلدكم إمكانية االستعانة بخدمات مختبرية من أجل تحليل العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية التي تضبطھا أجھزة إنفاذ القانون؟

السعر والنقاء

اختر واحد:اختر واحد:

على مستوى البيع بالجملة (** )

اختر واحد:

12

تحديد السمات والمواصفات الكيميائية للمخدرات  المضبوطة من أجل معرفة مصدرھا أو من أجل ربط عينات بعضھا 
ببعض ("بيانات فحص المخدرات في المختبر الجنائي")

خدمات أخرى (يرجى التحديد)
التحري عن المختبرات السرية
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اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

اختر نعم إذا كان ينطبق:

العملة المستخدمة:

الوحدةإلىمنالمتوسط
$1,500.000$1,000.000$2,000.0001 kilogram40.00%رطوبة 

 رطوبة
 رطوبة

 رطوبة
النقاء
النقاء

اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

األفيون (الرطب)

يرجى بيان المحتوى من الرطوبة/
النقاء (أيھما ينطبق) فيما يتعلق

باألسعار المبيّنة

المخدرات غير المشروعة المضبوطة تخضع للتحليل في المختبر الجنائي على أساس آخر. يرجى التحديد:

مخدرات نباتية أخرى (يرجى التحديد)

ورقة الكوكا

قاعدة الكوكايين

المخدرات غير المشروعة المضبوطة تخضع للتحليل في المختبر الجنائي بناء على طلب
سلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية.

ملحوظة: يرجى أال تجيبوا عن السؤالين ١٣ و ١٤ إ ّ◌ ال إذا كانت ھناك مخدرات نباتية غير مشروعة تُزرع في بلدكم.

المعھود(ب) النطاق

األصناف واألنواع
13

سعر المزرعة(أ)

عجينة الكوكا

األفيون (الجاف)

المخدرات غير المشروعة المضبوطة ال تخضع قط للتحليل في المختبر الجنائي.

نوع الكوكا

المخدرات غير المشروعة المضبوطة تخضع اعتياديا للتحليل في المختبر الجنائي.

يرجى بيان متوسط سعر المزرعة والنطاق المعھود ألسعار المزرعة للمخدرات
النباتية المزروعة بطريقة غير مشروعة في بلدكم

السؤال

ج) ما ھي الظروف التي تخضع فيھا المخدرات غير المشروعة المضبوطة للتحليل في المختبر الجنائي في بلدكم؟

األفيون
مثال
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14

*
**
***

(أ)

(ب)

البيانات الفوقية

بوتيرة شھرية أو فصلية أو سنوية، مثال.
ھو مستوى سوق المخدرات غير المشروعة التي تباع فيھا المخدرات بالجملة لكي تباع للمستھلكين في مرحلة الحقة.

 ھو مستوى سوق المخدرات غير المشروعة التي توفر فيھا المخدرات غير المشروعة للمستھلكين -المتعاطين-.

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

ھل كان ھناك أي تغيّر ھام في سعر المزرعة للمخدرات النباتية في بلدكم خالل السنة الماضية مقارنة بالسنة السابقة؟ يرجى تحديد العقار أو العقاقير 
المعنية وتوضيح أسباب ذلك.

سعر المزرعة ھو السعر المدفوع لزارع أو منتج النبتة، قبل المعالجة أو الصنع؛ وھو سعر أول عملية بيع في سلسلة التوزيع.
النطاق المعھود ھو النطاق المالَحظ في معظم األوقات. فعلى سبيل المثال، إذا كان السعر يتراوح بين و ٨٠٠٢٠٠
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الوحدةإلىمنالمعتادالوحدةإلىمنالمعتاد

250.00150.00350.00gramكلغ15000.0010000.0020000.00مثال
القنّب(ه)

الماريوانا (العشبة)
الحشيش (الراتنج)

الزيت
مواد أخرى (يرجى التحديد)

المواد األفيونية
الھيروين (يرجى التحديد)(و)

األفيون(ز)
المورفين غير المشروع

مواد أخرى (يرجى التحديد)

الكوكايين
األمالح (ھيدروكلوريد 
الكوكايين، مسحوق 

الكوكايين)
قاعدة الكوكايين

"الكراك"
مواد أخرى (يرجى التحديد)

المنشطات األمفيتامينية
مسحوق األمفيتامين

أقراص األمفيتامين(ح) (ملغ 
للقرص)

ملغملغملغملغملغملغ

النطاق المعھود
المعتاد

35.00%

النطاق المعھود
إلى

15
السعر على مستوى البيع بالجملة(أ)

يرجى بيان سعر البيع المعتاد 
بالتجزئة(ب) والنطاق المعھود(ج) 

ألسعار المخدرات المبيعة في بلدكم

17
السعر على مستوى البيع بالتجزئة 

(سعر الشارع)(د)
نقاء المخدرات على مستوى البيع 

بالجملة(أ)

1618
األصناف واألنواع

يرجى بيان سعر البيع بالجملة المعتاد(ب) 
والنطاق المعھود(ج) ألسعار المخدرات التي 

ُيتّجر ھبا في بلدكم
العملة المستخدمة

ا لسعر والنقاء

النطاق المعھود

نقاء المخدرات على مستوى البيع 
بالتجزئة (سعر الشارع)(د)

من

30.00%

يرجى بيان النقاء المعتاد للمخدرات 
المبيعة بالتجزئة(ب) (مستوى الشارع) 
والنطاق المعھود(ج) لمستويات نقاء 
المخدرات المبيعة في بلدكم

النطاق المعھود

يرجى بيان النقاء المعتاد(ب) والنطاق 
المعھود(ج) لمستويات نقاء المخدرات 

التي ُيتّجر ھبا في بلدكم

50.00%

إلى

40.00%

المعتاد

15.00%

من

5.00%

األسئلة

العملة المستخدمة
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مسحوق الميثامفيتامين/ 
الميثامفيتامين البّلوري

أقراص الميثامفيتامين(ح) (ملغ 
للقرص)

ملغملغملغملغملغملغ

مسحوق المواد من نوع 
"اإلكستاسي"

أقراص المواد من نوع 
اإلكستاسي (ح) (ملغ للقرص)

ملغملغملغملغملغملغ

مواد أخرى (يرجى التحديد)

المسكّنات والمھّدئات 
(يرجى التحديد)

المھلوسات
ثنائي إيثيالميد حمض 
الليسرجيك (ل س د)

مواد أخرى (يرجى التحديد)

مخدرات أخرى (يرجى 
التحديد)

19

20

المخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى 
)(ط) ال

ما ھو تعريف "البيع بالجملة " الذي ا ستخدمتموه في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟ فإذا استخدمتم تعاريف مختلفة لمختلف المخدرات، يرجى تقديم تعريف لكل نوع 
على حدة، مع بيان المخدرات المشار إليھا . و عند االنطباق، يرجى بيان ما إذا كانت قياسات درجة النقاء تشمل الجزء الذي تحتوي عليه المادة من الملح أم ال (بعب 

ارة أخرى، ما إذا كان وزن األنيونات مشموال أم ال . فمثال، "ھيدروكلوريد الھيروين " بدل "الھيروين"). وإذا كانت القياسات تشمل فعال جزء المادة من الملح، فيرجى 
تحديد الملح (ھيدروكلوريد، كبريتات، إلخ).

ما ھو تعريف "البيع بالتجزئة " الذي استخدمتموه في اإل جابة عن ھذه األسئلة؟ فإذا استخدمتم تعاريف مختلفة لمختلف المخدرات، يرجى تقديم تعريف لكل نوع 
على حدة، مع بيان العقاقير المشار إليھا . وعند االنطباق، يرجى بيان ما إذا كانت قياسات درجة النقاء تشمل الجزء الذي تحتوي عليه المادة من الملح أم ال (بعبارة 

أخرى، ما إذ ا كان وزن األنيونات مشموال أم ال. فمثال، "ھيدروكلوريد الھيروين" بدل "الھيروين"). وإذا كانت القياسات تشمل فعال جزء المادة من الملح، فيرجى تحديد 
الملح (ھيدروكلوريد، كبريتات، إلخ).
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(أ)

(ب

(ج)

(د)

(ھـ

(و)

 (ز)

(ح)

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون (ط)
و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع 

إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي

فيما يتعلق بالمنشطات األمفيتامينية في شكل أقراص، يرجى اإلبالغ عن وزن (بالملغ) كمية المادة الخاضعة للمراقبة للقرص ( ٣٠ ملغ للقرص، مثال).

مستوى البيع بالجملة، ھو مستوى سوق المخدرات غير المشروعة التي تباع فيھا المخدرات بالجملة لكي تباع للمستھلكين في مرحلة الحقة.

يرجى اإلبالغ عن أشيع القيم فيما يتعلق باألسعار ودرجات النقاء.

 النطاق المعھود ھو النطاق المالَحظ في معظم األوقات. فعلى سبيل المثال، إذا كان السعر يتراوح بين 1٢٠٠دوالر و1٨٠٠ دوالر في معظم األوقات، فذلك ھو النطاق المعھود.

مستوى التجزئة ھو مستوى سوق المخدرات غير المشروعة الذي توفَّر فيه المخدرات للمستھلكين (للمتعاطين).

مثال، الھيروين البني أو األبيض اللون والھيروين رقم ٣ والھيروين رقم ٤ إلخ.

فيما يتعلق بمنتجات األفيون، يشير النقاء إلى المحتوى من المورفين.

فيما يتعلق بمنتجات القنّب، يشير النقاء إلى المحتوى من التيتراھيدروكانابينول - THC - فإذا لم يكن بلدكم يقوم بصورة اعتيادية بقياس محتوى مضبوطات القنّب من ھذه المادة، يرجى ترك األسئلة 
المتعلقة بنقاء القنّب دون إجابة.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟
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الترقيق/التخفيف(أ)األصناف واألنواع أخرى ذات تأثير نفسانيمواد الغش(ب)/مواد مواد
الكافيين، الكيتامينالالكتوزمثال

المواد األفيونية
الھيروين

غير ذلك (يرجى التحديد)

الكوكايين
األمالح (ھيدروكلوريد الكوكايين،

مسحوق الكوكايين)
قاعدة الكوكايين

"الكراك"

غير ذلك (يرجى التحديد)

السعر والنقاء

ما ھي مواد الترقيق أو التخفيف أو الغش أو المواد ذات التأثير النفساني األخرى التي توجد عادة في مختلف أنواع 
المخدرات المضبوطة في بلدكم؟

 في حال تقديم معلومات عن درجة النقاء عند اإلجابة عن األسئلة الواردة أعاله، يرجى توضيح المنھجية المتّبعة.

ھل كان ھناك أي تغيّر مھم في سعر أو نقاء المخدرات المتّجر ھبا أو المبيعة في بلدكم خالل السنة الماضية مقارنًة بالسنة 
السابقة؟ يرجى توضيح إجابتكم . وتذكروا دائما تحديد اسم العقار المعني.
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المنشطات األمفيتامينية غير المشروعة
األمفيتامين

الميثامفيتامين

المواد من نوع "اإلكستاسي"

غير ذلك (يرجى التحديد)

المسكّنات والمھّدئات (يرجى التحديد)

المھلوسات
ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك

غير ذلك (يرجى التحديد)

مخدرات أخرى (يرجى التحديد)

(أ)

مادة الغش ھي مادة ذات تأثير نفساني غير المادة المذكورة يمكن أن تُضاف عمدا أو توجد كمادة ملوِّثة أو تنشأ كمنتج فرعي أثناء الصنع.(ب)

المخفف ھو عامل تخفيف ُيستخدم لزيادة حجم المادة أو لخفض درجة نقائھا.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

المخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)(ج)
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تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين (ج)
ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب 

األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :التالي

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



لمحة عامة عن سوق المخدرات غير المشروعة
24

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

يرجى تقديم وصف سياقي إجمالي لكل سوق من أسواق المخدرات غير المشروعة والتي ھي مثار قلق في بلدكم . ويرجى تقديم المعلومات 
عن كل الجوانب من أنشطة الزراعة

والصنع واالتجار غير المشروعة حتى البيع بالتجزئة . ولعلكم تأخذون في االعتبار األنماط واالتجاھات المستجدة فيما يتعلق باألسعار والنق اء 
والطلب والعرض، وما إذا كانت أسواق

أ
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اختر واحد:اختر واحد:

اختر واحد:اختر واحد:

القصرالبالغوناإلناثالذكوراإلجماليالقصرالبالغوناإلناثالذكوراإلجمالياألصناف واألنواع
جميع المخدرات غير المشروعة

القنّب
المواد األفيونية غير المشروعة

الكوكايين
المنشطات األمفيتامينية غير 

المشروعة
المھلوسات

التحديد)(و) (يرجى الدولية ال الوطنية للمراقبة المخدرات التي تخضع

مخدرات أخرى (يرجى التحديد)

ھل تتطابق البيانات مع تعريف "جرائم المخدرات الشخصية" على أھنا "الجرائم المتصلة 
بتعاطي المخدرات أو بحيازھتا من أجل التعاطي الشخصي"

ھل تتطابق البيانات مع تعريف "االتجار بالمخدرات" على أنه "جرائم مخدرات ال تتعلق 
بالتعاطي الشخصي"

الجنائية العدالة نظام و/أو مع الشرطة رسمي احتكاك لھم الذين األشخاص
بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات

إذا كان الجواب بالنفي، يرجى تقديم تفاصيل:

عدد جرائم المخدرات الشخصية(أ) المسجلة خالل السنة 
التق المشمولة

األسئلة
2526

ھل يستخدم تعريف القاصر على أنه "شخص دون سن الثامنة ھل يستخدم تعريف القاصر على أنه "شخص دون سن الثامنة 
التعريف المفضل للقاصر: شخص دون سن الثامنة عشرة من العمرالتعريف المفضل للقاصر: شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر

عدد األشخاص الذين لھم احتكاك رسمي مع الشرطة و/أو نظام العدالة 
الجنائية(أ) بشأن جرائم شخصية مرتبطة بالمخدرات(ب)خالل السنة المشمولة 

بالتقرير

عدد األشخاص الذين لھم احتكاك رسمي مع الشرطة و/أو نظام العدالة 
الجنائية بشأن االتجار بالمخدرات(ج) خالل السنة المشمولة بالتقرير

عدد جرائم االتجار بالمخدرات(ب) المسّجلة خالل السنة 
التق المشمولة

(أ) 26 (أ) 25

إذا كان الجواب بالنفي، يرجى تحديد السن الذي يعتبر الشخص قاصرا حتى بلوغهإذا كان الجواب بالنفي، يرجى تحديد السن الذي يعتبر الشخص قاصرا حتى بلوغه

إذا كان الجواب بالنفي، يرجى تقديم تفاصيل:
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الجنسية
العدد

الجنسيةالقنب
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

الجنسية
العدد

عدد جرائم االتجار بالمخدرات(ب) المسّجلة خالل السنة المشمولة بالتقرير

حدد العناصر التي تطابقھا
البيانات المبلغ عنھا في السؤال
٢٥ من ضمن العناصر التالية ؟

272829
األسئلة

السؤال األصناف واألنواع

المنشطات األمفيتامينية

30

في أي مرحلة من المراحل التالية من نظام العدالة الجنائية تجمع 
البيانات للتوصل إلى البيانات المبلّغ عنھا في اإلجابة عن السؤالين 

٢٥ و ٢٦؟
اختر واحد:اختر واحد:اختر واحد:

عدد جرائم المخدرات الشخصية(أ) المسجلة خالل السنة المشمولة بالتقرير

حدد العناصر التي تطابقھا
البيانات المبلغ عنھا في السؤال
٢٦ من ضمن العناصر التالية ؟

المھلوسات

يرجى ذكر أشيع الجنسيات العشر لألشخاص المسجلين بسبب االتجار بالمخدرات في بلدكم، مع ترتيبھا من األشيع إلى األقل شيوعا. ويرجى اإلبالغ بالنسبة إلى 
كل عقار عن عدد األشخاص من الجنسية المعنية المسجلين بسبب االتجار بالمخدرات.

 جميع المخدرات غير المشروعة

المواد األفيونية غير المشروعة

المواد من نوع الكوكايين

المخدرات التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)(و)
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤثّرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي (و)
 The challenge of new“ ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤثّرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمثّله المؤثّرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "psychoactive substances

جرائم المخدرات الشخصية ھي جرائم المخدرات المتصلة بتعاطي المخدرات أو بحيازھتا من أجل االستھالك الشخصي (انظر الفقرة ٢ من المادة ٣ من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨)

االتجار بالمخدرات" يقصد به جرائم المخدرات التي ال تتعلق بالتعاطي أو حيازة المخدرات بغرض االستھالك الشخصي انظر الفقرة ١من المادة ٣ من اتفاقية سنة ١٩٨٨" 

يمكن أن يشمل االحتكاك الرسمي مع الشرطة و/أو نظام العدالة الجنائية االشتباه في األشخاص أو القبض عليھم أو تحذيرھم على الصعيد الوطني (دراسة األمم المتحدة االستقصائية التجاھات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية، ٢٠٠٩ ). ينبغي تحديد 
التعريف المستخدم في السؤالين ٢٧ و ٢٨ . وينبغي أن تقدَّم في السؤال ٢٩ معلومات إضافية عن نوع البيانات المسجلة.

جرائم المخدرات الشخصية ھي جرائم المخدرات المتصلة بتعاطي المخدرات أو بحيازھتا من أجل االستھالك الشخصي (انظر الفقرة ٢ من المادة ٣ من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٨٨.

االتجار بالمخدرات" يقصد به جرائم المخدرات التي ال تتعلق بالتعاطي أو حيازة المخدرات بغرض االستھالك الشخصي انظر الفقرة ١من المادة ٣ من اتفاقية سنة ١٩٨٨" 

البيانات الفوقية
األسئلة؟ اإلجابة عن ھذه في ھبا اسُتعين التي المنشورة) وغير (المنشورة ما ھي مصادر المعلومات
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االتجار بالمخدرات

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

يرجى وصف الحالة الراھنة فيما يتعلق بعصابات االتجار بالمخدرات في بلدكم . على سبيل المثال، ما ھي جنسيات األشخاص الضالعين 
في االتجار بالمخدرات؟ وما ھي بنية عصابات االتجار العاملة في بلدكم؟ ويرجى تحديد اسم العقار أو العقاقير المعنية.
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32353638
ما ھو العدد 
اإلجمالي 

المقدر 
للنباتات 

التي ُ◌أبيدت 
خالل السنة 

ما ھو العدد 
اإلجمالي 

للمواقع التي 
ُ◌أبيدت زراعتھا 

خالل السنة 
المشمولة 

الوحدةالمساحةالعددالعددالوحدةالمساحةالوحدةالمساحة
انخفاض جزئيھكتار200,000200300.00ھكتار200.00ھكتار500.00نعممثال 
اختر واحد:ھكتارھكتارھكتاراختر واحد:خشخاش األفيون

اختر واحد:ھكتارھكتارھكتاراختر واحد:شجيرة الكوكا
اختر واحد:ھكتارھكتارھكتاراختر واحد:القنّب (في األماكن المفتوح
اختر واحد:ھكتارھكتاراختر واحد:القنّب (في األماكن المغلقة
غير ذلك (يرجى التحديد)(ج)

اختر واحد:ھكتارھكتارھكتاراختر واحد:
اختر واحد:ھكتارھكتارھكتاراختر واحد:

43

الوحدةالوزنالمحصولالكمية

انخفاض جزئيجافكلغ30000.00كلغ/ھكتار50.00مثال
اختر واحد:اختر واحد:األفيون

اختر واحد:اختر واحد:ورقة الكوكا
عشبة القنّب ماريوانا (في 

األماكن المفتوحة)
اختر واحد:اختر واحد:

راتنج القنّب الحشيش(د) 
(في األماكن المفتوحة)

اختر واحد:اختر واحد:

عشبة القنب ماريوانا (في 
األماكن المغلقة)

اختر واحد:اختر واحد:

الزراعة واإلنتاج غير المشروعين

األسئلة
42

ھل يشير التقدير الوارد في السؤالين ٣٩ و 
٤١ إلى وزن النبات الجاف أو وزن النبات 
الرطب؟ إذا أمكن، يرجى بيان متوسط 

محتوى الرطوبة.

ما ھو عدد المحاصيل 
المعتاد في السنة؟

2

متوسط محتوى الرطوبة

33
ما ھي المساحة اإلجمالية 

المقدرة لزراعة محاصيل 
المخدرات غير المشروعة(أ) 

في بلدكم؟

34
ما ھي المساحة اإلجمالية 
التي ُ◌أبيدت خالل السنة 
المشمولة بالتقرير؟

ھو المحصول المقدر في كل 
حصاد؟

األسئلة

ھل ُزرعت 
محاصيل

مخدرات غير
مشروعة في 

بلدكم
خالل السنة
المشمولة 

كيف كان االتجاه فيما يتعلق 
بزراعة محاصيل المخدرات 
غير المشروعة في بلدكم 

خالل السنة المشمولة 
بالتقرير؟(ب)

كيف كان االتجاه في إنتاج 
المخدرات النباتية في 

بلدكم خالل العام 
الماضي؟(أ)

41
ما ھو اإلنتاج اإلجمالي السنوي 

المقدر؟

3940

10.00%

37
ما ھي المساحة 
اإلجمالية لزراعة 

محاصيل المخدرات غير 
المشروعة بعد اإلبادة؟
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غير ذلك(ھـ) (يرجى 
التحديد)

اختر واحد:اختر واحد:
اختر واحد:اختر واحد:

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

نباتات غير خاضعة للمراقبة الدولية ولكنھا تّمثل شاغال وطنيا مثل القات واإلفيدرا والفطريات المھلوسة(ھـ)

نباتات غير خاضعة للمراقبة الدولية ولكنھا تّمثل شاغال وطنيا، مثل القات واإلفيدرا والفطريات المھلوسة

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟ يرجى تقديم وصف مفصّل للمنھجية المستخدمة إلعداد التقديرات السنو

يقصد بعبارة "زراعة محاصيل مخدرات غير مشروعة" زراعة المحاصيل التي تُستخدم في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية.

لة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ ، يقصد بتعبير "راتنج القنب" الراتنج المفصول كليا أو جزئيا من نبتة القنب سواء أكان خاما أو منّقى. وفق التعريف الوارد في المادة ١ (د) من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ وتلك االتفاقية بصيغتھا المعدَّ

يشير تعبير "مستقر" إلى تغيّر يقّدر بأقل من ١٠ في المائة؛ وتشير عبارتا "زيادة جزئية" و"انخفاض جزئي" إلى تغير يقدر بما يتراوح بين ١٠ و ٢٥ في المائة؛ أما عبارتا "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير" فتشيران إلى تغير يقدر بما يزيد على ٢٥ في 
المائة.
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المھلوسة. واإلفيدرا والفطريات القات مثل وطنيا شاغال تّمثل ولكنھا الدولية للمراقبة أ) نباتات غير خاضعة

التواتر(أ)األساليباألساليب
بعد(ب) عن اختر واحد:الرش الجوي بمبيدات األعشاباختر واحد:االستشعار

األرضي(ج) اختر واحد:استخدام آخر لمبيدات األعشاباختر واحد:المسح
اختر واحد:اإلحراقأسلوب آخر (يرجى التحديد)

اختر واحد:اإلبادة اليدويةاختر واحد:
أسلوب آخر (يرجى التحديد)اختر واحد:

اختر واحد:

الزراعة واإلنتاج على نحو غير مشروع

يرجى ذكر أسماء المناطق اإلدارية التي تجري فيھا زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة. ويرجى تحديد مناطق النمو البري على حدة . 45
كما يرجى تبيان النسب المئوية للزراعة في كل منطقة من المناطق اإلدارية (مثال، المنطقة ألف : ٢٠ في المائة، المنطقة باء: ٨٠ في المائة، 

وھكذا). ويرجى أيضا تحديد الموسم الرئيسي للزراعة، عند االقتضاء.

فيما يخص المخدرات التي لوحظ حدوث زيادة شديدة أو نقصان شديد في زراعتھا أو إنتاجھا خالل السنة الماضية، يرجى بيان أسباب تلك الزيادة أو ذلك 
النقص بإيجاز. ويرجى أيضا إبالغ أي معلومات أخرى ذات صلة فيما يتعلق بزراعة محاصيل المخدرات وإنتاج المخدرات على نحو غير مشروع فيما يتعلق 
بالسنة الماضية . كما ُيرجى تحديد اسم النبات و/أو العقار المعني.

محاصيل المخدرات 
غير المشروعة

 أسماء المناطق و النسبة المئوية للمساحات قيد الزراعة

خشخاش األفيون

شجيرة الكوكا

القنّب (المزروع في 
األماكن المفتوحة)

القنّب (المزروع في 
األماكن المغلقة)

نبتة المخدرات

ھل استخدمت األساليب التالية خالل السنة المشمولة بالتقرير لكشف 
زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة (بما في ذلك النمو البري)؟

السؤاالن

غير ذلك (يرجى التحديد)

4647
ما ھي األساليب الرئيسية المستخدمة إلبادة زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة 

(بما في ذلك النمو البري)؟

نبتة المخدرات
خشخاش األفيونخشخاش األفيون
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اختر واحد:الرش الجوي بمبيدات األعشاباختر واحد:االستشعار عن بعد(ب)
األرضي(ج) اختر واحد:استخدام آخر لمبيدات األعشاباختر واحد:المسح

اختر واحد:اإلحراقأسلوب آخر (يرجى التحديد)
اختر واحد:اإلبادة اليدويةاختر واحد:
أسلوب آخر (يرجى التحديد)اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:الرش الجوي بمبيدات األعشاباختر واحد:االستشعار عن بعد(ب)

األرضي(ج) اختر واحد:استخدام آخر لمبيدات األعشاباختر واحد:المسح
اختر واحد:اإلحراقأسلوب آخر (يرجى التحديد)

اختر واحد:اإلبادة اليدويةاختر واحد:
أسلوب آخر (يرجى التحديد)اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:الرش الجوي بمبيدات األعشاباختر واحد:االستشعار عن بعد(ب)

األرضي(ج) اختر واحد:استخدام آخر لمبيدات األعشاباختر واحد:المسح
اختر واحد:اإلحراقأسلوب آخر (يرجى التحديد)

اختر واحد:اإلبادة اليدويةاختر واحد:
أسلوب آخر (يرجى التحديد)اختر واحد:

اختر واحد:

(أ)

(ب)

(ج)

يقصد بتعبير "غالبا" أن تواتر االستخدام يزيد على ٥٠ في المائة من األوقات؛ أما عبارة "يستخدم أحيان ا" فتدل على أن تواتر االستخدام يقل عن ٥٠ في المائة من األوقات (لكن ال تعني أن األسلوب لم يستخدم 
االستشعار عن بعد يشير إلى المراقبة باالستعانة بالصور الجوية أو الساتلية.قط)

المسح األرضي يشير إلى كشف محاصيل المخدرات غير المشروعة عن طريق إجراء زيارات ميدانية.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

غير ذلك (يرجى التحديد)غير ذلك (يرجى التحديد)

نبتة القنّبنبتة القنّب

شجيرة الكوكاشجيرة الكوكا
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49505154
ما ھو عدد 
المختبرات 

السرية التي 
كشفت خالل 

السنة 
المشمولة 

بالتقرير مصنفة 
حسب المواد 

المصنعة؟(أ)

ما ھو عدد 
المختبرات، 
من بين تلك 
المختبرات، 
التي كانت 

تصنع أكثر من 
مادة واحدة؟

ما ھي المواد 
األخرى (إن 

وجدت) التي 
كانت تصنع في 
تلك المختبرات؟

كيف كان االتجاه فيما 
يتعلق بصنع كل مادة خالل 

السنة الماضية؟(ج)

يرجى ذكر المنتجات 
النھائية المشتقة من 
المخدرات النباتية أو 

االصطناعية التي 
يفترض أھنا صنعت 

(مثل المادة الوسيطة 
أو العقار أو السليفة 

الكيميائية)

عدد المختبرات 
التي صنعت فيھا 
المادة أو العقار(د)

عدد مختبرات 
التنقية 

وتشكيل 
األقراص 
والتخفيف 
والتعبئة 

والتغليف(ه)

عدد المواقع 
المستخدمة 

لتخزين 
المعدات أو 

الكيماويات(و)

عدد المواقع 
التي ُيتخلص 

فيھا من 
المعدات أو 
مواد التعبئة 
والتغليف أو 

النفايات 
الكيميائية(ز)

المختبرات 
البدائية(ح)

المختبرات 
الصغيرة 

األخرى (ط)

المختبرات
 

المتوسط
ة 

والكبيرة(ي)

المختبرات
 ذات 

الحجم 
الصناعي(

ك)

باء202مثال المادة ألف انخفاض جزئي142137421المادة
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

53
بخصوص المؤثرات العقلية فقط : يرجى تبيان المرحلة التي 
وصل إليھا صنع المخدرات عندما اكتشف المختبر .(ب) وينبغي 
أن يكون العدد اإلجمالي في كل صف مساويا لعدد المختبرات 
المبلّغ عنھا في اإلجابة عن السؤال ٤٩ فيما يتعلق بكل مادة 

اصطناعية؟

بخصوص المؤثرات العقلية فقط: يرجى تبيان 
حجم المختبرات السرية المكتشفة خالل 

السنة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن يكون 
العدد اإلجمالي في كل صفّ  مساويا لعدد 

المختبرات التي تُصنع فيھا المخدرات والمواد 
األخرى المبلّغ عنھا في اإلجابة عن السؤال 

٥٢ (أ).

الصنع غير المشروع
كم مختبرا غير مشروع اكتشف خالل السنة المشمولة بالتقرير (بغض النظر عن العقار المصنوع في المختبر)؟

األسئلة
52
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تواتر اكتشافه(أ)
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:
اختر واحد:

اختر واحد:

المادة 
ما ھي أھم مواقع المختبرات السرية؟ يرجى تحديدالمصنعة

المناطق اإلدارية والمواقع عموما (الشمال، الجنوب، الوسط، مثال)
التي يجري فيھا الصنع.

نوع المختبر

ما ھي األنواع الرئيسية من المختبرات السرية التي ◌ُ  
كشفت خالل

بالتقرير؟ المشمولة السنة

غير ذلك (يرجى التحديد)

مختبر متنقل
في مبان خاصة

في مرافق صناعية/تجارية
في جامعات/معاھد بحوث

مختبر متنقل
في مبان خاصة

في مرافق صناعية/تجارية
في جامعات/معاھد بحوث
غير ذلك (يرجى التحديد)

مختبر متنقل
في مبان خاصة

في مرافق صناعية/تجارية
في جامعات/معاھد بحوث
غير ذلك (يرجى التحديد)

مختبر متنقل
في مبان خاصة

غير ذلك (يرجى التحديد)

في مرافق صناعية/تجارية
في جامعات/معاھد بحوث

مختبر متنقل
في مبان خاصة

في مرافق صناعية/تجارية

5556

في جامعات/معاھد بحوث
غير ذلك (يرجى التحديد)
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

(ي)

(ك)

األشخاص العاملون في المختبرات األخرى الصغيرة الحجم يكون لديھم معرفة كيميائية متقدمة. وفي ھذه المختبرات، قد تُصنع منشطات أمفيتامينية أكثر تعقيًدا. وھي مختبرات قد تكون في حجم 
المختبرات "البدائية"، ولكنھا غالبا ما تستخدم معدات غير ارتجالية. وقد تشمل أيضا مختبرات التجارب. والكمية التي تُصنع تكون عادة لالستعمال الشخصي أو لكي يستعملھا عدد محدود من 

الشركاء المقربين (وقد تنتج دورة عادية لصنع المنشطات األمفيتامينية أقل من ٥٠٠ غرام من ھذه المادة).

المختبرات المتوسطة والكبيرة الحجم تستخدم معدات وأدوات زجاجية معيارية متاحة تجاريًا (وفي بعض الحاالت، معدات مصنوعة بحسب طلبھا ھي)، وھي قد تشتغل فترات زمنية أطول. وال تتمتع 
ھذه المختبرات بقابلية تنقل كبيرة، مّما يتيح اإلمكانية السترداد السالئف الكيميائية وكذلك المعدات في كثير من الحاالت (وإنما تكون تقديرات اإلنتاج أكثر صحة وموثوقية فيما يخص ھذه األنواع من 

المختبرات). كما أن الكمية المصنوعة في ھذه المواقع تكون بالدرجة األولى معّدة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة (وقد تنتج دورة عادية لصنع المنشطات األمفيتامينية ما يتراوح بين ٠.٥ كلغ 
و ٥٠ كلغ من ھذه المادة).

المختبرات ذات الحجم الصناعي تستخدم معدات وأدوات زجاجية كبيرة الحجم وتكون إما مصنّعة بحسب طلبھا أو مشتراة من مصادر التجھيز الصناعي. وتنتج ھذه العمليات الصناعية كميات كبيرة من 
المنشطات األمفيتامينية خالل فترات قصيرة جدا، وال تكون الكمية مقيدة إال بسبل الحصول على السالئف والكواشف الكيميائية والمواد االستھالكية بكميات وافية بالغرض، وكذلك بتوافر اللوجستيات 

واليد العاملة الالزمة لمعالجة كميات كبيرة من المخدرات أو الكيماويات لالنتقال ھبا إلى المرحلة التالية (وقد تنتج دورة عادية لصنع المنشطات األمفيتامينية ٥٠ كيلوغراما أو أكثر).

أ) يقصد بتعبير "غالبا" أن تواتر االكتشاف يزيد على ٥٠ في المائة من األوقات؛ أما عبارة " ُ◌ كشف أحيانا" فتدل على أن تواتر االكتشاف يقل عن ٥٠ في المائة من األوقات (لكن ال تعني أھنا لم 
قط) تكشف

المختبرات المخصصة لعمليات التنقية وتشكيل األقراص (التقريص) والتخفيف والتعبئة والتغليف ھي التي يجري فيھا تجھيز المخدرات، ولكن ال يوجد دليل على تصنيع المخدرات فيھا. وھنالك تتم 
عمليات ضغط مسحوق ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين لتحويله إلى أقراص، أو تنقية الميثامفيتامين المسحوق أو السائل لتحويله إلى شكل بلوري، أو تخفيف مساحيق المخدرات من أجل زيادة 

الحجم السائب وتحقيق أقصى قدر من األرباح، أو استرداد مواد مخدرات مموھة مؤقتا بغرض ھتريبھا (مثل تحويل الكوكايين). ولكن ال يوجد دليل على تصنيع المخدرات في ذلك الموضع.

في المواقع التي تُخزن فيھا المعدات أو المواد الكيميائية قد يوجد بعض المكونات، أو حتى كل المكونات، الالزمة لصنع المخدرات، ولكن ليس ھنالك دليل على تصنيع المخدرات أو على حدوث أي 
عمليات أخرى فيھا.

مواقع التخلص من النفايات ودفنھا ھي المواضع التي يتم التخلص فيھا من المعدات أو بقايا مواد التعبئة والتغليف أو النفايات الكيميائية؛ غير أنه ال يوجد دليل على حدوث تصنيع المخدرات في تلك 
المواضع.

في المختبرات "البدائية" ال تُستخدم سوى المعدات األساسية والعمليات اإلجرائية البسيطة وفي األحوال النمطية، تكون المعرفة الكيميائية لدى العاملين في ھذه المختبرات إما محدود وإما 
معدومة، ومن ثم فھم يقتصرون على اتّباع التعليمات. وفي العادة، ال يكون ھنالك مخزونات كبيرة من السالئف، كما أن كمية المخدرات أو غيرھا من المواد التي تُصنع إنما تكون لغرض االستعمال 

الشخصي (وقد تنتج دورة عادية من دورات صنع المنشطات األمفيتامينية على ھذا النحو أقل من ٥٠ غراما من ھذه المادة). انظر التعليمات بشأن أمثلة على مخدرات أخرى.

تشمل المختبرات في أي مرحلة من مراحل عملية الصنع. وإذا لم تصنع أي مخدرات على نحو غير مشروع في بلدكم خالل السنة المشمولة بالتقرير، فيرجى كتابة العبارة "ال شيء" في الخانة 
ل تُصنع المخدرات في "مرحلة تشغيل المختبر".األ

يشير تعبير "مستقر" إلى تغيّر يقّدر بأقل من ١٠ في المائة؛ وتشير عبارتا "زيادة جزئية" و"انخفاض جزئي" إلى تغير يقدر بما يتراوح بين ١٠ و ٢٥ في المائة؛ أما عبارتا "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير" 
فتشيران إلى تغير يقدر بما يزيد على ٢٥ في المائة.

في "مختبرات التصنيع" (المعروفة أيضا باسم "مختبرات المساحيق")، تُصنع المخدرات االصطناعية وعقاقيرھا الوسيطة وسالئفھا الكيميائية في أي شكل وذلك من سالئف وكيماويات أخرى. وقد 
تكون ھذه المختبرات حين اكتشافھا في مرحلة التشغيل، أو قد ال تكون كذلك.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟
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المختبرات السرية

عملية الضبط رقم ٤- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

عملية الضبط رقم ٢- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

عملية الضبط رقم ١- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

يرجى تقديم معلومات في المكان المخصص لذلك أدناه عن عمليات ضبط المختبرات السرية التي نُّفذت خالل السنة المشمولة 
بالتقرير، على أال يتجاوز عددھا ثماني عمليات . وإذا كان عدد المختبرات المضبوطة في بلدكم يزيد على ثمانية ، يرجى تقديم معلومات 

عن العمليات التي توضح الممارسات الشائعة أو تسلط الضوء على االتجاھات المستجدة في إنتاج المخدرات وصنعھا على نحو غير 
مشروع. فيما يخص كل عملية ضبط، يرجى توفير المعلومات التالية على األقل، إن كانت متاحة:

• اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع
• نوع المختبر (للتجھيز أو الصنع أو تشكيل األقراص (التقريص)، إلخ.

رة). • حجم ونطاق صنع المخدرات (مثل فترة التشغيل والكمية المصنوعة خالل فترة التشغيل والقدرة اإلنتاجية المقدَّ
• أساليب وعمليات وطرق الصنع غير المشروع.

رة لمعدات صنع األقراص. • فيما يخص مختبرات التقريص، يرجى وصف أي عالمات أو شعارات لألقراص والسعة المقدَّ
• حالة تشغيل المختبر في وقت ضبطه (عامل أو مھجور، مثال ).

عملية الضبط رقم ٣- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



عملية الضبط رقم ٨- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

عملية الضبط رقم ٦- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

عملية الضبط رقم ٧- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

عملية الضبط رقم ٥- اسم العقار أو المنتج النھائي المصنوع:
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أ) ما ھو نوع المخدرات 
النباتية (المنتج النھائي)؟

ب) ما ھي المواد 
الخام المستخدمة 

لصنع المنتج 
النھائي؟(أ)

ج) ما ھو محتوى المادة 
الخام من الرطوبة ( ٧٠ 
في المائة، جافة، مثال) 

(عند االنطباق)؟

ما ھي بلدان 
المنشأ الرئيسية 

للمادة الخام 
المستخدمة؟

تھريب إلى الخارجاالستھالك الداخليالوحدةالكمية
+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

+*٪١٠٠=

المشروع الصنع غير
األسئلة

د) ما ھي كمية المادة الخام 
المستخدمة لصنع كيلوغرام 
واحد من المنتج النھائي؟

ما ھي المواد التي اسُتخدمت في صنع منتجات المخدرات النباتية في بلدكم وما ھي معدالت التسريب 
التي لوحظت؟

5860

ما ھي النسبة المئوية من إجمالي العقاقير المصنوعة 
الموجھة إلى االستھالك الداخلي وما ھي النسبة المئوية 

الموجھة إلى التھريب إلى الخارج؟

أ) ورقة الكوكا، خشخاش األفيون، قش الخشخاش، إلخ.

يرجى توضيح المعايير المتّبعة في الرد على السؤال :

البيانات الفوقية
ميما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

رس
غ ال

لتبلي
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أ) ما ھو المنتج
النھائي (العقار
االصطناعي)

ب) ما ھي السليفة 
الكيميائية

األولية المستخدمة لصنع 
المنتج
النھائي؟

ج) ما ھي النسبة 
المئوية

للمختبرات التي 
تستخدم ھذه

السليفة 
المنتج النھائيالوحدةالكمية%

(العقار االصطناعي)
االستھالك
الداخلي

التھريب إلى
الخارج

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

+٪١٠٠=

الصنع غير المشروع

يرجى توضيح المعايير المتّبعة في الرد على السؤال :

األسئلة
61

ما ھي السالئف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات االصطناعية في بلدكم وما ھي معدالت التسريب التي 
لوحظت؟

د) ما ھي الكمية المستخدمة
من ھذه السليفة الكيميائية
إلنتاج كيلوغرام واحد من

المنتج النھائي؟

62
ما ھي النسبة المئوية من اإلنتاج اإلجمالي الموجھة إلى االستھالك 
الداخلي وما ھي النسبة المئوية الموجھة إلى التھريب إلى الخارج؟
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الكميةالعملة

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

السعر

المنتج النھائي 
(العقاراالصطناعي) (يرجى 

استنساخ ما يرد
أعاله)

األسئلة

ما ھي الكيماويات األساسية األخرى
(الكواشف) المستخدمة لصنع المنتج النھائي؟

ما ھي الكمية المستخدمة من ھذه
الكيماويات األخرى إلنتاج كيلوغرام

واحد من المنتج النھائي؟

ما ھي القيمة المعتادة (السوق السوداء) 
لكيلوغرام

واحد من السليفة الكيميائية األولية؟

636465
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66

الصنع غير المشروع

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

يرجى ذكر أي معلومات أخرى ذات صلة فيما يتعلق بصنع المخدرات أو السالئف الكيميائية في بلدكم على نحو غير مشروع . وفيما يخص 
المخدرات التي أشير إلى حدوث زيادة كبيرة أو انخفاض كبير في صنعھا غير المشروع في السؤال ٥٤ ، يرجى بيان أسباب ذلك بإيجاز. كما ُيرجى 

تحديد اسم العقار المعني.

البيانات الفوقية
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الوحدةالكمية

العقار المسرّب
السرقة من المصنع أو من بائع الجملة2

3تزوير الوصفات الطبية
التسريب من التجارة الدولية1

السرقة من الصيدليات
الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

التسريب من القنوات المشروعة

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھمعينة المخدرات
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط
غير ذلك (يرجى التحديد)

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط
غير ذلك (يرجى التحديد)

غير ذلك (يرجى التحديد)

السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

السؤال
70

ما ھي األساليب الرئيسية المتّبعة في تسريب المخدرات المشروعة في بلدكم؟ فيما يخص كل عقار مسرّب، يرجى اختيار ما ال يتجاوز ثالثة أساليب 
رئيسية لتسريب المخدرات في بلدكم، بكتابة األرقام ١ و ٢ و ٣ مقابل األساليب الواردة أدناه..

أساليب التسريب الرئيسية (يرجى اختيار ما ال يتجاوز ثالثة أساليب)

األسئلة
676869

ما ھي المخدرات المشروعة التي سرِّبت 
من القنوات المشروعة في بلدكم خالل 

السنة المشمولة بالتقرير؟

كم عدد حاالت التسريب المسجلة في السنة 
المشمولة بالتقرير؟

ما ھي الكمية اإلجمالية من المخدرات المسرّبة في 
الفترة المشمولة بالتقرير؟
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السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

السرقة من المصنع أو من بائع الجملة
تزوير الوصفات الطبية

التسريب من التجارة الدولية
السرقة من الصيدليات

الحصول عليه من األصدقاء أو األسرة

البيانات الفوقية

اختر واحد:71   ھل لدى بلدكم جھاز وطني مكرّس لرصد الحالة الوطنية بشأن المخدرات غير المشروعة؟

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين ھبا في اإلجابة عن األسئلة ٦٧ إلى .٧ ؟

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط
غير ذلك (يرجى التحديد)

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

غير ذلك (يرجى التحديد)

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط
غير ذلك (يرجى التحديد)

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط

بيع الوصفات الطبية ألشخاص غير مأذون لھم
السرقة من المستشفيات أو عيادات األطباء

أساليب تسريب أخرى من جانب المھنيين في مجال الط
غير ذلك (يرجى التحديد)
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يرجى استخدام الحيّز المخصص أدناه إلضافة مالحظات أو تعليقات أو توضيحات بشأن أي من المعلومات التي يتضمنھا ھذا االستبيان أو لتوثيق 
أي مسائل أخرى تودون استرعاء انتباه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والج ريمة إليه ا. وإذا كان تعليقكم يتصل بمسألة معينة واردة في 

االستبيان، فيرجى اإلشارة إلى رقم السؤال المقابل لھا.

التعليقات اإلضافية
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