
E/CN.7/2010/15/Add.1 األمـم املتحـدة

 

 Distr.: General الس االقتصادي واالجتماعي
28 January 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
010310    V.10-50548 (A) 

*1050548*
 

  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ٨فيينا، 
  *املؤقت من جدول األعمال ٥البند 

  وحتليلها من أجل رصد  البيانات وإبالغهامجع حتسني 
  تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون 
  الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة 

        العاملية مشكلة املخدرات
اخلرباء أعدها فريق حة من أدوات وآليات مجع البيانات جمموعة منقّ   

       هاوحتليلها وإبالغومضاهاا من أجل مجع البيانات  املعين جبمع البيانات
    مذكرة من األمانة   
    إضافة   
  :ح اخلاص بالتقارير السنويةمشروع االستبيان املنقّ    

  **شريعي واملؤسسياإلطار الت -اجلزء األول

–––––––––––––––––– 
  *  E/CN.7/2010/1. 
ملعين قاعدة األسابيع العشرة حيث عقد اجتماع فريق اخلرباء ا املوعد الذي تقضي بهقُدمت هذه الوثيقة بعد   **  

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل  ١٢جبمع البيانات من 
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  املرفق
  مشروع االستبيان املنقح اخلاص بالتقارير السنوية    

E/NR/___/1 

  تقرير حكومة 
  السنة املشمولة بالتقرير

       الرد تاريخ
املسؤولة عن تنسيق مجـع البيانـات عـن اإلجـراءات التشـريعية واإلداريـة        اجلهةاسم يرجى إدراج 

أرقـام  واملخـدرات وعنواـا الربيـدي الكامـل     ملراقبـة  ات الدوليـة  تفاقيـ الاملتخذة مـن أجـل تنفيـذ ا   
اسم املسؤول املرجو االتصـال  ، وكذلك اإللكتروين هاا وعنوان بريد ةاهلاتف والفاكس اخلاص

 .يف اجلدول التايل به
 

 اجلهةاسم 

 املوظف املختص باالتصاالت

 العنوان الربيدي الكامل

 اهلاتفرقم 

 الفاكسرقم 

 الربيد اإللكتروين عنوان
  

مــا إذا كـان هنـاك سـلطة وطنيــة مركزيـة ملراقبـة املخـدرات ينبغــي أن        بيـان يرجـى مـن احلكومـة    
يف و. ترسل إليهـا نسـخة مـن اإلشـعارات الرمسيـة مبقتضـى االتفاقيـات الدوليـة ملراقبـة املخـدرات          

تفاصـيل  ل إدراج كامـ  يرجـى  املـذكورة أعـاله،   اجلهـة عـن   اختالفهـا السـلطة و حال وجود هـذه  
 .التايل، يف اجلدول مبا يف ذلك عنوان الربيد اإللكتروين االتصال ا،

 
 الوطنية املركزية ملراقبة املخدرات اسم السلطة

 املوظف املختص باالتصاالت

 الكاملالعنوان الربيدي

 اهلاتفرقم 

 الفاكسرقم 

 الربيد اإللكتروينعنوان 
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    ويةاص بالتقارير السناخلستبيان اال    
     واملؤسسي اإلطار التشريعي -اجلزء األول    

١ -  ـــنأو املـــؤثرات العقليـــة أو الســـالئف باملخـــدرات أي قـــوانني أو لـــوائح تتعلـــق  تهـــل س
املـدونات   :يلـي   هذه القوانني واللوائح ما ميكن أن تشملالكيميائية خالل السنة املشمولة بالتقرير؟ 

الـيت تشـمل جمـاالت مـن     نصـوص  ال إىل جانـب ، أو الطبيـة  اللـوائح اجلمركيـة   وأأو الصحية  عقابيةال
قبيــل غســل األمــوال واملصــادرة واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتســليم املطلــوبني وعائــدات اجلرميــة   

 .املخدرات عن طريق البحر ومحاية الضحايا والشهودريب والتسليم املراقب و

  نعم 
   ال 

ريجى إرفاق نسخة من كل نص تشريعي جديـد بإحـدى لغـات األمـم     ف ،نعمكانت اإلجابة  إذا
اإلنكليزيـة أو الفرنسـية أو اإلسـبانية،    ق عليهـا مـن احلكومـة إىل    أو ترمجة مصـد  ،املتحدة الرمسية

 .لغات عمل اللجنةوهي 

  اجلديدةالالئحة أو  القانون اجلديد اليت أسفر عنهايرجى تلخيص التغيريات الرئيسية 
  
  
    
٢-  خـالل السـنة املشـمولة بـالتقرير فيمـا يتعلـق مبراقبـة        مهمـة  خذت أي تدابري إدارية هل ات

  واملؤثرات العقلية؟املخدرات 
  نعم 
 ال 

ريجى إرفاق نسخة من نص كـل تـدبري إداري جديـد بإحـدى لغـات األمـم       ف ،نعمإذا كانت اإلجابة 
وهـي  اإلنكليزيـة أو الفرنسـية أو اإلسـبانية،    ق عليهـا مـن احلكومـة إىل    دة الرمسية أو ترمجـة مصـد  املتح

 .اللجنة لغات عمل

 التدابري اإلدارية اجلديدة عنها تسفراليت يرجى تلخيص التغيريات الرئيسية 
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اجلـدولني األول  املـواد املدرجـة يف   ( عقـاقري املخـدرة  البصـنع   إالّ ٥إىل  ٣ مـن  األسـئلة تعلق تال 
املـواد املدرجـة يف   (واملـؤثرات العقليـة   ) ١٩٦١والثاين من االتفاقية الوحيدة للمخـدرات لسـنة   

ــة لســنة      ــؤثرات العقلي ــة امل ــع مــن اتفاقي ــاين والثالــث والراب ــواد  )١٩٧١اجلــدول األول والث وامل
روع يف املخـدرات  اجلدول األول من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـ    (السليفة 

ــنة    ــة لسـ ــؤثرات العقليـ ــافةً )١٩٨٨واملـ ــا  إضـ ــنع أمالحهـ ــئلة  ال و. إىل صـ ــق األسـ ــنع تتعلـ بصـ
مستحضـــرات حتتـــوي علـــى هـــذه املـــواد أو تركيبـــها أو بـــأي جتهيـــز ملستحضـــرات وأقـــراص 

بشــأن هــذه البيانــات الــيت تقــدمها احلكومــات  ردتوســ. ومــا إىل ذلــك وكبســوالت وأمبــوالت
يف السلســلة الــيت "(واملــؤثرات العقليــة وســالئفها اتصــنع املخــدر" املعنــون ورنشــامليف األســئلة 

 .سنويا جمددا صدروييحدث الذي  ،).../ST/NAR.4 حتمل الرمز

أو أمالحهـا بصـورة   العقـاقري املخـدرة   منشـآت تصـنع فيهـا    مؤسسات أو هل توجد أي   -٣
  مشروعة؟

  نعم 
 ال 

 .)التذييل األول انظر( ١ريجى ملء االستمارة فنعم، انت اإلجابة إذا ك

تصنع فيهـا املـؤثرات العقليـة أو أمالحهـا بصـورة      منشآت مؤسسات أو هل توجد أي   -٤
  مشروعة؟

  نعم 
 ال 

 .)التذييل الثاينانظر ( ٢ريجى ملء االستمارة فنعم، إذا كانت اإلجابة 

مـن   اجلـدول األول تصنع فيهـا املـواد املدرجـة يف    منشآت مؤسسات أو هل توجد أي   -٥
 أو أمالحها بصورة مشروعة؟ )١(١٩٨٨سنة اتفاقية 

  نعم 
  ال 

 .)التذييل الثالثانظر ( ٣ريجى ملء االستمارة فنعم، إذا كانت اإلجابة 

–––––––––––––––––– 
: لالطالع على قوائم املخدرات واملؤثرات العقلية ذات التأثري النفساين اخلاضعة للمراقبة الدولية، انظر املوقع  )١(  

www.incb.org. 
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لمراقبــة ل أيضــا النفســاين اخلاضــعة للمراقبــة الدوليــة ختضــعهــل مجيــع املــواد ذات التــأثري   -٦
  )١(وطنية؟ال

 العقاقري املخدرة  )أ(  

  نعم 
   ال 

  الـيت   للعقـاقري املخـدرة  الكيميائية الدقيقة والتركيبة األمساء  إدراج فريجى، ال إذا كانت اإلجابة
  .وطنيةاللمراقبة لال ختضع بعد 

  
  
    

 املؤثِّرات العقلية  )ب(  

  نعم 
    ال 

لمؤثرات العقلية الـيت  ل الكيميائية الدقيقةوالتركيبة األمساء إدراج  فريجى، ال إذا كانت اإلجابة
  .وطنيةاللمراقبة لال ختضع بعد 

  
  
    
دوليــة حتــت اللمراقبــة لخاضــعة حاليــا غــري هــل وضــعت أي مــواد ذات تــأثري نفســاين   -٧
  املشمولة بالتقرير؟ الفترةوطنية للمرة األوىل خالل الراقبة امل

 عقاقري املخدرةال  )أ(  

  نعم 
    ال 

الـيت وضـعت    لموادل الكيميائية الدقيقة التركيبةو مساءاألإدراج  فريجىنعم، إذا كانت اإلجابة 
 .املشمولة بالتقرير الفترةخالل  وطنيةحتت املراقبة ال
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  املؤثرات العقلية  )ب(  
  نعم 
    ال 

الـيت وضـعت    لموادل الكيميائية الدقيقةوالتركيبة  مساءاألإدراج  فريجىنعم، إذا كانت اإلجابة 
  .املشمولة بالتقرير الفترةخالل  لوطنيةحتت املراقبة ا

  
  
    
  أجري تقييم للمخاطر قبل وضع املواد حتت املراقبة الوطنية؟ هل  -٨

  نعم 
    ال 

إرفـاق نسـخة مـن كـل نـص بإحـدى لغـات         فريجىوإذا كان مالئما،  نعم،إذا كانت اإلجابة 
  ــة أو ترمجــة مصــد ــة أو الفرنســي ق عليهــا مــن احلكومــة إىل  األمــم املتحــدة الرمسي ة أو اإلنكليزي

  .اللجنة وهي لغات عملاإلسبانية، 
بصــنع يف بلــدكم بشــأن تنفيــذ تــدابري املراقبــة املتعلقــة  صــعوباتأي  كانــت هنالــكهــل   -٩
الدوليــة ملراقبــة  يف االتفاقيــاتواملــؤثرات العقليــة، وفقــاً لألحكــام ذات الصــلة   عقــاقري املخــدرةال

  املخدرات؟
  نعم 
    ال 

 .وصف أي صعوبات صودفت خالل السنة املشمولة بالتقرير فريجىنعم، إذا كانت اإلجابة 
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عقـاقري  ال جتـارة تنفيـذ تـدابري مراقبـة    بشـأن  بلـدكم  يف  كانت هنالـك أي صـعوبات  هل   -١٠
الدوليـة ملراقبـة    يف االتفاقيـات واملؤثرات العقلية وتوزيعها، وفقاً لألحكـام ذات الصـلة    املخدرة

  خدرات؟امل
  نعم 
  ال 

 .وصف أي صعوبات صودفت خالل السنة املشمولة بالتقرير فريجى ،نعمإذا كانت اإلجابة 
  
  
   
ــة ال اتوصــفاشــتراطات ال تنفيــذيف  بلــدكمأي صــعوبات يف  كانــت هنالــكهــل   -١١ طبي

عقليــة، وفقــاً لألحكــام ذات  ومــؤثراتعقــاقري خمــدرة ملستحضــرات الــيت حتتــوي علــى بشــأن ا
  الدولية ملراقبة املخدرات؟ يف االتفاقياتالصلة 

  نعم 
    ال 

 .وصف أي صعوبات صودفت خالل السنة املشمولة بالتقرير فريجى ،نعمإذا كانت اإلجابة 
  
  
      

   واملؤثرات العقلية العقاقري املخدرة    
إصـدار  صـالحية  السـلطات الوطنيـة املختصـة املخولـة مـن احلكومـة       عـن   ١٢السـؤال  يستفسر 

مـن االتفاقيـة    ١٨املـادة  مـن   )د( ١الفقـرة  ( العقاقري املخـدرة شهادات وأذون استرياد وتصدير 
اتفاقيــة مــن  ١٦مــن املــادة  ٢الفقــرة (واملــؤثرات العقليــة  )١٩٦١الوحيــدة للمخــدرات لســنة 

املعلومــات الــيت تقــدمها احلكومــات رداً علــى هــذا    ردتوســ ).١٩٧١املــؤثرات العقليــة لســنة  
ــة    " املعنــون الســؤال يف املنشــور ــة املختصــة مبوجــب املعاهــدات الدوليــة ملراقب الســلطات الوطني

  .سنوياً صدر جمدداوي يحدثالذي  ،).../ST/NAR.3يف السلسلة اليت حتمل الرمز ("املخدرات
 السـلطات الوطنيـة  " املعنونن املنشور معدد  آخر صدور هل حدثت أي تغيريات منذ  -١٢

 ؟"املختصة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات
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  نعم 
    ال 

 .صحيحةال املعلوماتستفترض األمانة أن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ف ال، إذا كانت اإلجابة

  .يف اجلدول الوارد أدناه ومات اجلديدةإيراد املعل فريجى إذا كانت اإلجابة نعم،
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 ةاملخدرالعقاقريالسلطة املختصة ب

  اسم السلطة
  املوظف املختص باالتصاالت

  العنوان الربيدي الكامل
  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

  عنوان الربيد اإللكتروين
  )عقاقري املخدرةة بالاملختصإذا كانت خمتلفة عن السلطة (السلطة املختصة باملؤثرات العقلية

   اسم السلطة
  املوظف املختص باالتصاالت

  العنوان الربيدي الكامل
  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

      عنوان الربيد اإللكتروين
   تسليم املطلوبني    

تلقـي  صـالحية  السـلطات املختصـة املخولـة    أو السـلطة  بشأن أي تغيريات حدثت هل   -١٣
 ١٩٨٨مـن اتفاقيـة سـنة     ٦مبوجـب املـادة    ومعاجلتـها طلبات تسليم املطلـوبني واالسـتجابة هلـا    

مـن اتفاقيـة سـنة     ١٧و ٧و ٦مبوجـب املـواد    املعينـة  السلطات املختصة لقائمةمنذ آخر إصدار 
 )٢(؟اإلنترنت علىاملنشورة يف دليل السلطات الوطنية املختصة  ١٩٨٨

  نعم 
    ال 

 .صحيحةال املعلوماتستفترض األمانة أن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ف ال، إذا كانت اإلجابة

  .يف اجلدول الوارد أدناه إيراد املعلومات اجلديدة فريجى، نعم إذا كانت اإلجابة

–––––––––––––––––– 
 .www.unodc.org/compauth/index.htmlمتاحة يف املوقع   )٢(  
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  السلطة

 اسم السلطة
العنوان الربيدي الكامل

 جهة االتصال
ختص باالتصاالتاملوظف امل

 اللقب
 اهلاتفرقم 
 الفاكسرقم 

يعمل علىالساخن الذي طرقم اخل
 )إن وجد( الساعةمدار 

عنوان الربيد اإللكتروين
ساعات العمل
اللغات املقبولة

)نعم أم ال(قبول طلبات من اإلنتربول
املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب

ولةاألشكال والقنوات املقب   
ــة      -١٤ ــات ثنائي ــدكم اتفاق ــددة األطــراف  هــل أبرمــت ســلطات بل يف جمــال تســليم   أو متع

  املطلوبني؟
  نعم 
    ال 

إرفـاق نسـخة مـن كـل نـص       فريجـى  ،ت الظروف تسمح بـذلك ت اإلجابة نعم، وكانإذا كان
      اإلنكليزيـة أو  يهـا مـن احلكومـة إىل    ق علبإحدى لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة أو ترمجـة مصـد

 .اللجنة وهي لغات عملالفرنسية أو اإلسبانية، 
  

   املساعدة القانونية املتبادلة    
تلقـي  صـالحية  السـلطات املختصـة املخولـة    أو هل حدثت أي تغيريات بشأن السـلطة    -١٥

مـن اتفاقيـة سـنة     ٧ مبوجـب املـادة  ومعاجلتـها  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واالستجابة هلا 
مــن  ١٧و ٧و ٦مبوجــب املــواد  املعينــة الســلطات املختصــة لقائمــةمنــذ آخــر إصــدار   ١٩٨٨

 )٢(؟اإلنترنت علىاملنشورة يف دليل السلطات الوطنية املختصة  ١٩٨٨اتفاقية سنة 

  نعم 
  ال 
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 .صحيحةال املعلوماتقائمة منشورة حتتوي على  ستفترض األمانة أن أحدثف ال، إذا كانت اإلجابة

  .يف اجلدول الوارد أدناه إيراد املعلومات اجلديدة فريجى، نعم إذا كانت اإلجابة
  

 السلطة
 اسم السلطة

العنوان الربيدي الكامل
 جهة االتصال

املوظف املختص باالتصاالت
 اللقب
 اهلاتفرقم 
 الفاكسرقم 

يعمل على مدارالذيالساخن طرقم اخل
 )إن وجد(الساعة 

عنوان الربيد اإللكتروين
ساعات العمل
اللغات املقبولة

)نعم أم ال(قبول طلبات من اإلنتربول
املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب

    األشكال والقنوات املقبولة
 جمــال املســاعدة متعــددة األطــراف يف أو هــل أبرمــت ســلطات بلــدكم اتفاقــات ثنائيــة   -١٦

  القانونية املتبادلة؟
  نعم 
    ال 

إرفـاق نسـخة مـن كـل نـص       فريجـى  ،ت الظروف تسمح بـذلك ت اإلجابة نعم، وكانإذا كان
      اإلنكليزيـة أو  ق عليهـا مـن احلكومـة إىل    بإحدى لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة أو ترمجـة مصـد

 .اللجنة وهي لغات عملة، الفرنسية أو اإلسباني
  

   عن طريق البحرالتهريب     
تلقــي طلبــات بالســلطات املختصــة املخولــة أو الســلطة بشــأن أي تغــيريات  حــدثتهــل   -١٧

منذ  ١٩٨٨من اتفاقية سنة  ١٧مبوجب املادة ومعاجلتها اعتالء السفن واملصادرة واالستجابة هلا 



 

12 V.10-50548
 

E/CN.7/2010/15/Add.1

 ١٩٨٨ من اتفاقيـة سـنة   ١٧و ٧و ٦وجب املواد مب املعينة السلطات املختصة لقائمةآخر إصدار 
 )٢(؟اإلنترنت علىاملنشورة يف دليل السلطات الوطنية املختصة 

  نعم 
    ال 

 .صحيحةال املعلوماتستفترض األمانة أن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ف ال، إذا كانت اإلجابة

  .يف اجلدول الوارد أدناه إيراد املعلومات اجلديدة فريجى، نعم إذا كانت اإلجابة
  

 السلطة
 اسم السلطة

العنوان الربيدي الكامل
 جهة االتصال

املوظف املختص باالتصاالت
 اللقب
 اهلاتفرقم 
 الفاكسرقم 

يعمل علىالساخن الذي طرقم اخل
 )إن وجد(مدار الساعة 

عنوان الربيد اإللكتروين
العملساعات 

اللغات املقبولة
)نعم أم ال(قبول طلبات من اإلنتربول

املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب
  األشكال والقنوات املقبولة

عـن طريـق    التـهريب هل أبرمت سـلطات بلـدكم اتفاقـات مـع بلـدان أخـرى يف جمـال          -١٨
  البحر؟

  نعم 
    ال 

إرفـاق نسـخة مـن كـل نـص       فريجـى  ،ت الظروف تسمح بـذلك اإلجابة نعم، وكان تإذا كان
اإلنكليزيـة أو  ق عليهـا مـن احلكومـة إىل    أو ترمجـة مصـد   ،بإحدى لغات األمم املتحـدة الرمسيـة  

  .اللجنة وهي لغات عملالفرنسية أو اإلسبانية، 
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    محاية الضحايا والشهود    
  والشهود؟الضحايا  حبمايةخاصة راءات هل لدى بلدكم تشريعات أو قواعد أو إج  -١٩

  نعم 
    ال 

إرفـاق نسـخة مـن كـل نـص       فريجـى  ،ت الظروف تسمح بـذلك ت اإلجابة نعم، وكانإذا كان
اإلنكليزيـة أو  ق عليهـا مـن احلكومـة إىل    أو ترمجـة مصـد   ،بإحدى لغات األمم املتحـدة الرمسيـة  

  .اللجنة وهي لغات عمل، الفرنسية أو اإلسبانية
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    التذييل األول
    أو أمالحهاالعقاقري املخدرة صنع  -١االستمارة     

  .نعم ٣إذا كانت اإلجابة عن السؤال  ١متُأل االستمارة  :مالحظة
ــنع      ــا يتعلـــق بصـ ــة فيمـ ــات التاليـ ــاء املعلومـ ــدرة يرجـــى إعطـ ــاقري املخـ ــيس العقـ ــا، ولـ وأمالحهـ

  :عليهااملستحضرات اليت حتتوي 
اخلاصـة ـا   الربيدي الكامل وأرقام اهلاتف والفاكس  اوعنواجهة الصنع اسم   )أ(  

  اإللكتروين؛ اوعنوان بريده
ــاء   )ب(   ــدرةأمسـ ــاقري املخـ ــمولة    العقـ ــنة املشـ ــنعها يف السـ ــا املـــرخص بصـ أو أمالحهـ
  بالتقرير؛
أو األمـــالح الـــيت صـــنعت بالفعـــل خـــالل الســـنة املشـــمولة  العقـــاقري املخـــدرة   )ج(  

  .تقريربال
  
األساسي أو امللح عقارالجهة الصنع 

 املرخص بصنعه
توضع عالمة يف حالة الصنع 
 فعال يف السنة املشمولة بالتقرير

 □ االسم
العنوان الربيدي 

 الكامل
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 □ اهلاتف
 □ الفاكس

 □ الربيد اإللكتروين
  
  

 □ االسم
وان الربيدي العن

 الكامل
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 □ اهلاتف
 □ الفاكس

   □ الربيد اإللكتروين
  .ميكن استخدام نسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة
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    التذييل الثاين
    صنع املؤثرات العقلية أو أمالحها -٢االستمارة     

 .نعم ٤ا كانت اإلجابة عن السؤال إذ ٢متُأل االستمارة : مالحظة

يرجى إعطاء املعلومـات التاليـة فيمـا يتعلـق بصـنع املـؤثرات العقليـة األساسـية وأمالحهـا، ولـيس           
  :عقاقرياملستحضرات احملتوية على تلك ال

اخلاصـة   الربيـدي الكامـل وأرقـام اهلـاتف والفـاكس      اوعنواـ  جهـة الصـنع  اسم   )أ(  
  كتروين؛ اإلل ا، وكذلك عنوان بريدها

ــنة     )ب(   ــا املـــرخص بصـــنعها يف السـ ــة األساســـية أو أمالحهـ أمســـاء املـــؤثرات العقليـ
  املشمولة بالتقرير؛

 .املؤثرات العقلية اليت صنعت بالفعل خالل السنة املشمولة بالتقرير  )ج(  
  
املؤثر العقلي األساسي الصانع 

 أو امللح املرخص بصنعه
توضع عالمة يف حالة الصنع 

 السنة املشمولة بالتقريرفعال يف
 □ االسم

العنوان الربيدي 
 الكامل

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 □ اهلاتف
 □ الفاكس

 □ الربيد اإللكتروين
  
  

 □ االسم
العنوان الربيدي 

 الكامل
□ 
□ 
□ 

 □ اهلاتف
 □ الفاكس

   □ الربيد اإللكتروين
 .ميكن استخدام نسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة
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    التذييل الثالث
من اتفاقية األمم املتحدة  ١صنع املواد املدرجة يف اجلدول  -٣االستمارة     

    ١٩٨٨ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 
  .نعم ٥السؤال إذا كانت اإلجابة عن  ٣تمأل االستمارة : مالحظة

األمـم  مـن اتفاقيـة    ١يرجى إعطاء املعلومات التالية فيما يتعلـق بصـنع املـواد املدرجـة يف اجلـدول      
  :وأمالحها ١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 

صـة ـا   اخلاالربيدي الكامل وأرقام اهلاتف والفاكس  اوعنواجهة الصنع اسم   )أ(  
  ؛اإللكتروين اوعنوان بريده

 .أمساء املواد أو أمالحها اليت صنعت يف السنة املشمولة بالتقرير  )ب(  
  
 املادة أو امللح املصنوعالصانع 

 االسم
العنوان الربيدي 

 الكامل

 اهلاتف
 الفاكس

 الربيد اإللكتروين
 
 

 االسم
لربيدي العنوان ا
 الكامل

 اهلاتف
 الفاكس

 الربيد اإللكتروين
 .ميكن استخدام نسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة


