
1 
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   والواليات ذات الصلة ضبطيات المخدرات الفرديةلمحة عن جمع بيانات  -1

، وتبدأ ( 1) ( 1988و   1971و   1961 سنننن ات عملية تنص عليها اتفاقيات المخدرات )لل   هي   ضبببطيات المخدرات الفرديةجمع البيانات عن  
وحز،ران ا بيه، ترسننإ ىلا الدوا اضعءنناق لم ديا بيابات عر الءننو يات العملية بدع ة سننن ،ة، نمناسننوة ا ب البيابات بير  ننهر/ أيار  اا   

وة  الها ة للمخدرات المبلغ عنها في البلد. وت دب البيابات ىلا قسننننا ت  ،ر البيابات وب ننننرها المانأل لفر  اضنيا  وتيليإ افت اهات في  نننن  
ية الخاصننننة ن مأل بيابات  نم ذج افسننننممارة ال  ت مأل و (.  unodc-ids@un.orgتيليإ السننننياسننننات وال ننننبون العا ة عبر البر،د ا ل مروبي ) 

للدوا اضعءنننننننننننناق، و،ببلغ الم م  بها  المي تيد   اخإ ا قليا ال طني ضننننننننننننو يات  هذه فرا ى  عر بيابات   ضننننننننننننو يات المخدرات الفر ية 
 ط اا السنة )و،فءإ أن ي  ن ذلك كإ ثالثة أ هر(، حالما ت ضأل البيابات في صيغمها النهائية علا الصعيد ال  ر/.  ناسممرار 

لم م  اض ا المميدة المعني نالمخدرات وال ر،مة )الم م ( ىبالغ الم ممأل   ضنننو يات المخدرات الفر يةوسنننيميل الم افر الف ر/ لبيابات  
الدولي ني ا   افت ار الها ة في ال قت اليقي ي، و،م ر اسنننننننمخداب هذه البيابات كض اة ل ضنننننننأل تدابير سنننننننياسننننننناتية للمصننننننند/ السنننننننر،أل 

 لعالمي.تسمهدف   افية    لة المخدرات العالمية في كإ  ولة عء  وكذلك علا الصعيد ا

تخملف عر ضو يات المخدرات السن ،ة المي ابلغ الم م  بها ك زق  ر افسمبيان  ضو يات المخدرات الفر يةو ر المها  الحظة أن  
 الخاص نالم ار،ر السن ،ة والمي ت سد بيابات الءو يات ا جمالية )السن ،ة( وف ت سد البيابات الممعل ة ن إ حالة علا حدة.

ضنننننو يات المخدرات  عر ة ىلا  سننننناعدة البلدان المبلغة علا  إق افسنننننمبيان، فءنننننال عر ت فير ىطار   حد ل مأل بيابات  وتهدف هذه ال ثي  
أو عر طر،ق    unodc-ids@un.org  :ل ل   ز،د  ر الم ضييات، ارجا افتصاا بنا عبر البر،د ا ل مروبي علا العن ان المالي و .  الفر ية 

 +. (  43( ) 1)   26060  83241الهاتف علا الرقا المالي:  
  

 تعاريف هامة -2

نضبها حالة اعمراض أو ضنننوخ  خدرات و أو  بثرات بفسنننابية جدادة، علا   المخدرات الفرديةضبببطيات  ضغراض هذا افسنننمبيان، تعر ف  
أن   ءنننننننننننننو يات المخدرات الفر يةالني  الميد  أ باه، تنفذها وكالة  بفاذ ال اب ن،  أل  راعاة الم ان والز ر الميد ار للعملية. و،م ر ل

ب عًا واحدا أو أكثر  ر المخدرات في  ال احدة،م ر أن ت ننمإ ضننو ية المخدرات  تنفذ في أ/   ان  اخإ ا قليا ال طني للبلد المبلغ. و 
   ان وز ر  يد ار.

 رتو ة فيما بينها، نمعل  ات اسننننمخوار،ة غالوًا، وقد ت ننننمإ  نفر ة  خدرات  يات  ىلا عدة ضننننو ضبببب العملية  وبالمثإ، ت ننننير ةوارة  
لة علا  عملية الءننوخ   داهمة تسننمهدف عدة  نازا وتممد لعدة سنناعات أو ضننو يات حدثت في أ اكر و أو أز نة  خملفة. و ر اض ث 

لعدة أ نهر. وت نمإ  عملية الءنوخ  أيءنا ضنوخ  خدرات لفر   ا في عدة   اقأل ) ثإ سنيارته علا ال ر،ق السنر،أل و ر ثا في  نزله(،  
 .، لق علا  عظا عمليات الءوخ اسا  سما ر ز  يد و وقد ت ارك فيها وكافت  معد ة.  

 

 
، واتفاقية اض ا المميدة لم افية افت ار غير الم رو  في المخدرات  1971الع لية لسنة ، واتفاقية المبثرات 1961افتفاقية ال حيدة للمخدرات لسنة  (1)

 . 1988والمبثرات الع لية لسنة 

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/sawsan_alhalabi_un_org/Documents/Desktop/unodc-ids@un.org
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/sawsan_alhalabi_un_org/Documents/Desktop/unodc-ids@un.org
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ضغراض بم ذج فرا ى ضنننننننننو يات المخدرات، تعمبر   داهمة    قأل  عير في ت قيت ز ني  يد  أبها ضنننننننننو ية  خدرات و،   ى راج  
بيابات تلك الءننننننننو ية. وفي بف  ال قت، ىذا كابت أكثر  ر وكالة واحدة  بفاذ ال اب ن ضننننننننالعة في ضننننننننو ية  نفذة في   ان وز ان  

 تعمبر هي أيءًا  ر  فرا ى ضو يات المخدرات  و،معير ا بالغ عنها. يد ار، فإن تلك الءو ية 

قد تمءننمر  سننميات أو أسننماق عمليات الءننوخ  عل  ات حسنناسننة ف انوغي ىف نناهها، و، في في هذه اليالة ا بالغ عر اسننا افمراضنني  
 نها ه  ف خ تيداد الءننو يات المي ت نن إ جزقا  للءننو يات المي تمت أثناق تلك العمليات. ولر ان ننر الم م  هذه البيابات، فالغرض 

  ر عملية  يد ة.

  ىلا أ/  ا ة، طبي ية أو اصننننننننن ناةية، وار ة في ال دولير اضوا والثابي  ر افتفاقية ال حيدة للمخدرات  المخدروأخيرا، ت نننننننننير كلمة  
( أو أ/  ا ة أخرى، طبي ية 1961رات لسنننننة  المعدا لالتفاقية ال حيدة للمخد  1972)نصننننيغمها المعدلة ببروت ك ا عاب   1961لسنننننة  

. و ر باحية أخرى، ي ننير ( 2) 1971أو اصنن ناةية،  درجة في ال داوا اضوا والثابي والثالو والرانأل  ر اتفاقية المبثرات الع لية لسنننة 
أل للمراقوة في   ىلا أ/  ا ة تعاط، سننن اق كابت في  ننن لها الصنننافي أو في  ننن إ  سنننميءنننر، ف تخءننن مؤثر نفسببانج جد د صننن لل  

، ول نها قد ت ننن إ خ رًا علا الصنننية العا ة. وفي هذا السنننيا ،  1971أو اتفاقية سننننة    1961ىطار افتفاقية ال حيدة للمخدرات لسننننة  
 ف ت ير كلمة  جداد  نالءرورة ىلا   ا  اخمرعت حداثًا بإ ىلا   ا  أصويت  ماحة في اآلوبة اضخيرة.

  
 االستمارة النموذجيةملء  إرشادات بشأن -3

ىلا جمأل البيابات عر حافت ضنننننوخ المخدرات المي   ضببببطيات المخدرات الفرديةإلبالغ عن  الخاصبببة با  االسبببتمارة النموذجيةهدف  ت
تيد  في الدوا اضعءنننناق ك زق  ر ال ه   ال طنية و أو الدولية في هذا ال ننننضن. ولهذا الغرض، ت مأل بيابات عر الءننننو يات علا 

 لة علا حدة .أساس  كإ حا

  ر الصفيات المالية: يةالنم ذجافسممارة مضلف ت 

هذه افسنننممارة  : انوغي هنا ىارا  تفاصنننيإ عر أسنننماق اض نننخاص المسنننبولير عر  إق  عل  ات عر  درجي البيابات -1
 وا  ارة المي انمم ن ىليها النم ذجية

 بيابات كإ ضو ية  خدرات علا حدة: انوغي هنا ىارا  ضو يات المخدرات الفر يةبيابات   -2

: ت فر هذه الصننفية قائمة الم م  الم حدة نفتات   م عات المخدرات )العم   ألف( وأسننماق أب ا   ق ائا ووحدات المخدرات  - 3
تم ابق المخدرات )العم   ناق(. و،فءإ ا بالغ عر المخدرات نضسمائها الميد ة. وإذا كابت اضسماق الميد ة للمخدرات ف  

 . .اج أب ا  المخدرات  أل قائمة الم م  المماحة ضسماق المخدرات، فيم ر عندها ى ر 
و ر المسننننننمصنننننن ق أن المزب   د   البيابات قدر ا   ان نا جانات الم حدة المي تعرض عليها ضننننننمر ال  ائا المنسنننننندلة في صننننننفية  

 ، وبصنننننننيغة المار،م: الي ب ال نننننننهر السننننننننة. وعند تيميإ البيابات ن ميات كبيرة، ارجا  ر   د ي فرا ى ضنننننننو يات المخدرات بيابات 
الم رب نضن يسنننع ا، في حدو  ى  ابياتها، ىلا ىجراق تعداالت علا اليات جمأل البيابات الخاصنننة بها لمصنننول  م اف ة  أل ال  ائا  البيابات  

 .ضو يات المخدرات الفر يةالم حدة وذلك بهدف تي يق أقصا قدر  ر ال ابلية للم اربة العالمية لبيابات 

ال ار ة  ر عدة وكافت بيابات  ركز،ة، و،فءنإ   ضننو يات المخدرات الفر ية الحظة ن ننضن البيابات المم ررة: يفءننإ أن ت  ن بيابات  
عدب ى راج البيابات المم ررة )ال ي   المي ام رر تسنننن يلها في  خملف ال كافت أو  اخلها والمي ت ننننير ىلا بف  الءننننو ية(. وإذا تعذر 

لبلدان أن تبلغ الم م  نإ  ابية ورو  بيابات  م ررة حما امسنننا للم م   عال ة اض ر، و،نوغي أن ي  ن ذلك  مسنن ا   ل  ىلا اذلك، يب 
  أل المعااير الم و ة في بلدكا.

 
 :.  ص ليات و عل  ات عر المخدرات، ال وعة الثالثة2016ابظر أيءا  ن  ر   م  اض ا المميدة المعني نالمخدرات وال ر،مة لعاب  (2)

www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_DrugsE_3rd_edition.pdf . 

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/sawsan_alhalabi_un_org/Documents/Desktop/www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_DrugsE_3rd_edition.pdf
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/sawsan_alhalabi_un_org/Documents/Desktop/www.unodc.org/documents/scientific/Terminology_and_Information_on_DrugsE_3rd_edition.pdf
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وت در ا  ننننارة ىلا أن البيابات السننننر،ة  ثإ   ان ىقا ة المم ر،ر وأسننننمائها وتفاصننننيإ ج ازات سننننفرها وغيرها  ر المعل  ات السننننر،ة 
    قبإ أن ان ر الم م  بياباته.تي
  

 عة )المتغيرات( البيانات المجم   -4

الممعل ة  المعل  ات )الممغيرات(أ اة ل مأل البيابات عر  يه ضننو يات المخدرات الفر ية ية الخاصننة نا بالغ عرنم ذجىن افسننممارة ال
 ، وعلا وجه الخص ص عما الي:ءو يات المخدرات الفر يةن 

  عل  ات عر عمليات الءوخ  4-1

 تار،م الءو يات و  قعها ال غرافي ووكالة الءوخ  4-2

 المءب طة اضخرى  اضصنافالمخدرات و   4-3

  رق المهر،  وتفاصيإ الم قأل وطر، ة ا خفاق  4-4

 والمها ال نائية  ن المماجرو   4-5
 

فخميار ا جانات  ر ال  ائا الم حدة. وعند عدب  افسننننننننممارة النم ذجيةيم ر لم ظف  إق البيابات أن يسننننننننمخدب ال  ائا المنسنننننننندلة في 
اب وا  أ/  ر ا جانات المدرجة في ال  ائا المنسنننننننندلة، اماد خيار ى راج ىجانة علا  نننننننن إ بص حر، عند افقمءنننننننناق. وعند ا ت  ن 

 جانة المدرجة في ال  ائا المنسنندلة يفءننإ  ائما اخميار ا جانة المدرجة في تلك ال  ائا وا بالغ عنها. و،م ر ا جانة   ننابهة لخيار ا
الهدف الوعيد اض د ه  أن  .يةالنم ذجافسنننننممارة  ائما ى راج  عل  ات ىضنننننافية في عم    تفاصنننننيإ ىضنننننافية ) عل  ات سنننننر ية(   ر 

 أجإ ىتاحة الم اا أ اب   اربة البيابات علا الصعيد العالمي.تسمخدب البلدان بف  الم يار  ر 

بيابات غير  ماحة  ىن أ  ر. وعند ا ف تمناسننننننن  ا جانة  الوعند ا ت  ن المعل  ات غير  ماحة أو غير  عروفة، ارجا اخميار ىجانة  
افسممارة  ىجانات أخرى، ارجا تيدادها   ماحة في  تما ًا  أل ىحدى فتات ا جانات الم حدة ال ار ة ضمر ال ائمة المنسدلة، وت  ن فتة  

 ، ارجا كمانة تفاصيإ ا جانة  وا رة في ا طار الميد  لذلك.النم ذجية

لإلبالغ عنها. وبالمثإ، عند ال  نف عر عدة  3والمخدر  2والمخدر  1وعند ضنوخ  خدرات  معد ة، ارجا ى راجها في أعمدة المخدر 
. ولمز،د  ر المفاصننننيإ، ارجا افطال  علا 3والمم ر  2والمم ر   1رجا اسننننمخداب أعمدة المم ر  م ر،ر في عملية ضننننوخ واحدة، ا 

(  م ر،ر،  3( أب ا   خملفة  ر المخدرات أو كب ننننننف عر أكثر  ر ثالثة )3أ باه. وإذا ضننننننوخ أكثر  ر ثالثة )  5-3و 3-3ال سننننننمير  
  ات سر ية( .ارجا ى راج المعل  ات ا ضافية في عم    تفاصيإ ىضافية ) عل  

  
 ا ىذا كابت الءننننننو ية الفر ية المبلغ عنها قد جاقت   البند هذا تبير المعل  ات المي تدرج فيالمعلومات عن عمليات الضببببب     4-1

. و،م ر اسنمخداب بند المعل  ات هذا لم ميأل  خملف الءنو يات الفر ية ناعموارها  2ضنمر عملية ضنوخ، علا الني  الميد  في ال سنا  
ول ر البيابات الممعل ة نالعملية جزقًا  ر عملية ضوخ أكبر. وإذا لا تم فر  عل  ات عر الءو يات الفر ية الم م لة نعملية ضوخ  ا، 

بفسننننننها  ماحة، ارجا ا بالغ عر تلك المعل  ات في سنننننن ر واحد،  أل ا  ننننننارة ىلا أن الءننننننو ية تمثإ جزقًا  ر عملية ضننننننوخ أكبر 
ير،ر  المار،م  م اقأل ذات صنلة نالعملية في ىطار الممغالأو  و م ار،مالنالنسنوة لهذه اليافت، ارجا تيداد عدة . وإ راج اسنا تلك العملية

 ،فءإ، ىذا أ  ر، ا بالغ عر البيابات علا  سم ى الءو ية الفر ية.و . )الي ب ال هر السنة(  و أو    قأل ب     قأل الءوخ 

ىذا كابت الءنننننو ية جزقا  ر عملية ضنننننوخ أكبر، ارجا اخميار  بعا . وإف، فيرجا     هل هذه الضببببطية جمء من عملية ضبببب    بر 
فر بيابات تفصنننننننننننيلية علا اكما ذكر ابفًا، ىذا كان البيابات المدرجة في هذا السننننننننننن ر تمعلق نعملية ضنننننننننننوخ بظرًا لعدب ت  و اخميار  ف .  

  ر فارغًا.،رجا عدب ترك هذا السو  سم ى الءو ية الفر ية، فيرجا اخميار  بعا . 

إذا لا ي لق علا عملية الءننوخ اسننا رسننمي، فيرجا ىطال   و : اسننا عملية الءننوخ المي تمثإ الءننو ية جزقا  نها.  اسب  عملية الضبب 
 ( كرقا فر،د يخص جميأل الءو يات المي تنممي ىلا تلك العملية.0001اسا تخيلي عليها أو رقا  عر ِّف لها )علا سبيإ المثاا، 
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بيسننان أبر،إ  15ضننو ية في  :ىذا بفذت، في سننيا  عملية ضننوخ أطلق عليها اسننا  عملية اليرس ، ضننو يما المخدرات الماليمان  ثاا:
  10كيل غرا ات  ر أ الد ال  كااير، بينما ضننننو ت في الثابية  5. وضننننو ت في اضولا 2021بيسننننان أبر،إ   17وأخرى في   2021

أ باه لليصن ا علا تفاصنيإ عر كيةية ا بالغ   3-4الغ عنهما علا الني  المالي )ابظر ال سنا  كيل غرا ات  ر المار، ابا. فينوغي ا ب 
 عر المخدرات وكمياتها(:

 
هإ تمثإ هذه  
الءو ية جزقًا  

 ر عملية  
 ضوخ أكبر؟ 

اسا عملية  
 الءوخ 

  - 1المخدر   1المخدر   المار،م 
 ال مية 

  -   1المخدر  
 ال حدة 

  - 2المخدر   2المخدر  
 ال مية 

  -   2المخدر  
 ال حدة 

أ الد   2021  04  15 عملية اليرس  ☐بعا  
 ال  كااير 

    كغ  5

ع وة ال ن    2021  04  17 عملية اليرس  ☐بعا  
 (  ار، ابا ) 

    كغ  10

 
نضكملها،  المخدرات في ىطار هذه العملية، وت فرت ف خ البيابات الم معة عر العملية   اتضو ي أ ا ىذا لا تم فر، لسب   ا، بيابات عر 
 فيم ر ا بالغ عنها علا الني  المالي:

هإ تمثإ هذه  
الءو ية  

الفر ية جزقًا  ر  
 عملية ضوخ؟ 

اسا عملية  
 الءوخ 

  - 1المخدر   1المخدر   المار،م 
 ال مية 

  -   1المخدر  
 ال حدة 

  - 2المخدر   2المخدر  
 ال مية 

  -   2المخدر  
 ال حدة 

 ؛ 2021  04  15 عملية اليرس  ☐بعا  
17  04  2021 

أ الد  
 ال  كااير 

ع وة ال ن    كغ  5
 (  ار، ابا ) 

 كغ  10

 
 ، يفءإ  ائما علا الخيار الثابي عند ا ي  ن ذلك  م نا. نعينها كإ ضو ية  خدرات    عر الخيار اضوا، الذ/ تدرج نم جوه بيابات  صنفة 

  
 تاريخ الضبطيات وموقعها الجغرافج ووكالة الضب  4-2

في حاا اخميار  نننننن إ اخر للمار،م، . و ه  المار،م الذ/ حدثت فيه الءننننننو ية و، م  علا الني  المالي: الي ب ال ننننننهر السنننننننة  التاريخ 
إ راج الم ار،م كا لة )أ/ نالي ب وال هر والسنة( ه  ال ضأل اض ثإ، ول ر  و يفءإ ى راج جميأل ا جانات ناسمخداب بف  ال  إ الم حد. 

عند ا ف تم فر  عل  ات عر الي ب الميد  للءننننننو ية،  و يفءننننننإ  أل ذلك أن اببلغ أيءننننننا عر الءننننننو يات المي لي  لها ت ار،م  يد ة.  
 . 2020 01الي ب (:  2020اناار   ارجا ى راج المار،م علا الني  المالي )كمثاا علا ضو ية حدثت في كاب ن الثابي

ه  البلد المبلغ عر الءننننننو ية والذ/ ضننننننو ت المخدرات فيه. وفي حافت اسننننننمثنائية، قد يخملف البلد المبلغ عر البلد   بلد الضبببببطية 
 أسماق البلدان.المي تمءمر ،رجا اخميار البلد  ر ال ائمة المنسدلة و الذ/ ضو ت المخدرات فيه. 

المن  ة أو الم اطعة أو ال فية المي ضننننننو ت فيها المخدرات. وف ي صنننننند بهذه البيابات ال غرافية    :اإلدارية/ المقاطعة/ الواليةالمنطقة  
أن تعب ِّر عر المن  نة ا  ار،نة المي تموأل لهنا وكنالنة ىبفناذ ال ناب ن المي ضننننننننننننننو نت المخندرات )علا الرغا  ر أن المن  نة ا  ار،نة ل كنالنة  

 قد تم ابق  أل المن  ة ا  ار،ة المي ضو ت فيها المخدرات(.ىبفاذ ال اب ن 

: افسننننننا الميد  للم ان )المدانة، البلدة، ال ر،ة، العن ان الدقيق( الذ/ حدثت فيها الءننننننو ية. و،فءننننننإ، ىن أ  ر، ت ديا المكان المحدد
 اله ،ة.بيابات علا  سم ى المدانة ال ر،ة البلدة بدف  ر ت ديا عن ان غير  قيق غير  يد  

: ي ن  ت فير  عل  نات عر هنذه ا حنداثينات لمينداند الم قأل ال غرافي للءنننننننننننننو ينة في الينافت المي ف يم ر فيهنا تينداند  خطبا الطو  والعر  
و،نوغي     ان  عير ) ثإ اض اكر في الصننيراق والغانات و ا ىلا ذلك(. وإذا كابت هذه المعل  ات  ماحة، فينوغي ى راجها في جميأل اضح اا. 
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  ا بالغ عر الم قأل ال غرافي العاب للءو ية ف خ في اليافت المي ف ي  ن فيها لدى البلد  عل  ات عر   ان الءو ية الميد  نييو امم ر 
 الم م  ربخ   ان الءوخ  أل أقرق بلدة أو  دانة أو قر،ة. ولر اما ب ر ىحداثيات   اقأل الءو يات و أو عناو،نها. 

ل  نات عر المن  نة ا  ار،نة الم ناطعنة ال فينة وخ ي ال  ا والعرض، ول ر تم فر  عل  نات عر العن ان، ي ن   : عنند نا ف تم فر  ع العنوان 
 بظرا فعموارات السر،ة، سيسمخدب العن ان ف خ في  عرفة الم ان الميد  )المدانة، البلدة، ال ر،ة( ولر اما توا له ب ره. و ى راج هذه المعل  ات.  

 ب   المبسسة المسبولة عر ضوخ المخدرات. الخيارات المماحة هي: نوع وكالة الضب  المحلية 

o الهيتة المبسسة المدار،ة المركز،ة لمراقوة المخدرات 
o ال مارك 
o   ناسمثناق ال مارك -هيتة   افية ال ر،مة المالية وافقمصا ية  ى ارة الءرائ 
o الدرك 
o ور،ات المراقوة الوير،ة  
o هيتة عس ر،ة 
o ال رطة 
o   ارجا الميداد(غير ذلك( 
o البيابات غير  ماحة 

 افسا الدقيق ل كالة الءوخاس  وكالة الضب  المحلية  

تهدف بيابات المعاون الدولي ىلا ىبراز عمليات الءنننننننننننوخ المي بفذت في ىطار تعاون  ولي   نننننننننننمرك  أل بلدان و أو   التعاون الدولج
 وكافت أخرى. خيارات ا جانة هي:

o ليست عملية  ولية 
o  بعا، بفذت نم اركة بلدان أخرى 
o )بعا، بفذت نم اركة وكافت  ولية ) ثإ الي روب ا وا بمرب ا واض ر،ب ا 
o )بعا، بفذت نم اركة بلدان ووكافت  ولية أخرى ) ثإ الي روب ا وا بمرب ا واض ر،ب ا 
o )غير ذلك )ارجا الميداد 
o البيابات غير  ماحة 

  
 خرى المخدرات والمواد المضبوطة األ 4-3

،فءنإ ى راج اسنا ب   المخدر الميد  و .  قوائ  المخدرات ووحداتهاافسنا الميد  للمخدرات المءنب طة، كما ه    ضنل في    اتالمخدر 
ىذا لا ي ر  ماحا، فيرجا ى راج فتة المخدر )العم   ألف(. وإذا لا ت ر البيابات الممعل ة نافسا  ، أ ا)العم   ناق في الصفية الميد ة(
ى راج اسنننننننننا  كبر،مات علا سنننننننننبيإ المثاا  ر المفءنننننننننإ  يرجا ى راج البيابات الممعل ة نفتة المخدر )فالميد  للمخدر أو بن عه  ماحة، 

  )ناسننننننننمثناق المن نننننننن ات  ر ب   ا كسننننننننماسنننننننني(، المن نننننننن ات اض فيما ينيةير بدف  ر   ، وهذا اضخاض فيما يراض فيما ير  بدف  ر  
 ناسمخداب اضسماق الم حدة ال ار ة في ال ائمة، ىن أ  ر(.

  :  ر أجإ  عال ة البيابات يفءنإ ى راج ح ا وزن كإ ضنو ية  خدرات، واسنمخداب أ ن اا اضرقاب الم حدة بدون فاصنلة مية المخدرات
كغ   1  236,2كغ أو   4,2لآلفف واسنننننمخداب الن  ة لميداد اضعدا  الع نننننر،ة )علا سنننننبيإ المثاا، انوغي عند ا بالغ عر    أو  سنننننافة

في ىطنار ا بالغ عر هنذه البينابنات، و،نوغي اخمينار  كغ  ضننننننننننننننمر  وحندة المخندر     1236.2و  4,2  :ى راج اضرقناب علا الني  المنالي
 أ باه(.

 قياس   حدة ت ير ىلا كمية ح ا المخدرات المءب طة المبلغ عنها. الر و  المفءلة هي: : وحداتوحدة المخدر
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o كغ 
o غ 
o لمر 
o قرص حوة 
o وحدة 
o ببمة 
o )غير ذلك )ارجا الميداد 

المثاا، ىذا كابت وحدة قياس المخدر  خملفة وف يم ر المعبير عنها  ر خالا ا جانات الم حدة، ارجا تيداد وحدة القياس )علا سننننننننبيإ 
 ق ال ، ور  ب اف، ىلم(. 

،نوغي ى راج تفاصننننيإ )ال مية، و (. 3والمخدر  2ارجا ت رار بف  البيابات ن ننننضن المخدرات ا ضننننافية المءننننب طة )المخدر    الحظة:
ال حدة( ن ضن  خدر،ر ىضافيير. وإذا ضو ت أب ا  أكثر  ر المخدرات، يم ر تيداد ذلك في الخابة المخصصة للمالحظات ا ضافية  

  تفاصيإ ىضافية ) عل  ات سر ية( .عم    –

نءننننننائأل  هربة أخرى اما ضننننننو ها في ىطار  : انوغي لهذه البيابات أن ت ننننننمإ أ/ اإلضببببااية المضبببببوطة )دير المخدرات(األصببببناف  
 خيارات ا جانة هي:و الءو ية الميد ة. 

o  أخرى  أصنافلا تءوخ 
o ممل ات ث افية  
o مف رات  
o )أسلية بار،ة )نما في ذلك    باتها 
o  أسلية أخرى 
o ذخيرة اضسلية 
o أ  اا 
o ار  طبي ية   
o نم ات طبية  مدبية الن ةية و غ   ة  
o معل ة ناليياة البر،ة أصناف  
o )غير ذلك )ارجا الميداد 
o معد ة، ارجا الميداد أصناف  
o البيابات غير  ماحة 

 
الميد ة غير المخدرات )فيما امعلق ناضسننننلية النار،ة،  ثاًل، ادرج  اضصننننناف: تدرج هنا  عل  ات عر المحددة المضببببوطة  األصبببناف
 الميد   ر اضسلية النار،ة المءب طة،  ثإ الفرو  والمسدسات و ا ىلا ذلك(. الصنف

ىضننافي   صنننفا ضننافية المءننب طة. وعند ضننوخ أكثر  ر   اضصننناف: تدرج هنا كميات اإلضبااية المضببوطةاألصبناف   مية/ ميات  
 الميد ة حس  ترتي  ورو ها في اضعمدة السان ة.اضصناف جا اسمخداب الفاصلة المن  طة  ؛  للفصإ بير كميات تلك واحد، ار 

 : ي بق هنا بف  اضسنننناس المن  ي الممعلق نال ميات، وتسننننمخدب الفاصننننلة المن  طة  ؛   اإلضبببااية المضببببوطة  األصبببنافوحدة/وحدات  
 ىضافي واحد.صنف في حاا ضوخ أكثر  ر 
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 وفر أ ر، ي  أل المخدرات المبلغ عنها، فإن القيمة المبلغ عنها في بند   30  000 سننننننندسنننننننات و  3فعلا سنننننننبيإ المثاا، ىذا ضنننننننو ت  
ا ضننننننافية    اضصننننننناف ، و،م ر أن ت  ن قيمة  وحدة وحدات  30000؛ 3مءننننننب طة  سننننننم  ن  ا ضننننننافية ال  اضصننننننناف كمية كميات 

 .المءب طة  هي  وحدات ق أل؛  وفر  ر  وفرات ال فيات المميدة 
  
 درب التهريب وتفاصيل الموقع وطريقة اإلخفاء 4-4

: تهندف هنذه البينابنات ىلا المعرف علا  سننننننننننننننار تهر،ن  الءننننننننننننننو ينات، أ/  عرفنة  نا ىذا كنابنت المخندرات  نوع درب تهريبب المخبدرات
 خيارات ا جانة هي:و المءب طة في طر، ها ىلا  خ ا البلد أب الخروج  نه و ور بلد الءو ية في ذلك المسار. 

o  المخدرات المءب طة لا ت ر علا المسار الصييل 
o  خإ البال المخدرات المءب طة كابت تد 
o   المخدرات المءب طة كابت تغا ر البال 
o  تا تهر،  المخدرات المءب طة  اخإ اضراضي ال طنية ف خ 
o م فرة لبيابات غير  

ي صد  ر ةوارة  لا ت ر المخدرات المءب طة في  سارها  وصف المءب طات المي لا ت ر قيد افت ار بها )علا    :  الحظة
 سبيإ المثاا، أن ت  ن قد ضو ت في عملية  داهمة لمنزا(. 

قائمة الفتات   أ  ر، افخميار  ر  ن ،رجا، ى و : ب   المرفق الذ/ عثر فيه علا المخدرات أو ضنننننننو ت فيه. موقع الضببببب /نوع مكان الضببببب  
خيارات  و (، وإف فيرجا ى راج الفتات المسنننننننمخد ة وطنيا ضنننننننمر النص الير.  في افسنننننننممارة النم ذجية الم حدة المرف ة )في ال ائمة المنسننننننندلة 

 ا جانة هي:

o الم ار 
o رافق ت ار،ة  
o   ي ة وق  
o رافق رعاية صيية صيدليات  
o  فند 
o المياه الدولية 
o م  البر،د   
o  احم از أخرى س  ن و راكز 
o س ر خاص  يإ ىقا ة خاص  نزا خاص  راق خاص  
o ي ة ق ارات حافالت  
o طر،ق   ار   طر،ق سر،أل 
o دارس وجا عات و  موات  
o يناق نير/  يناق بهر/  رفض  
o )المياه ا قليمية )نيار وبييرات وأبهار و ا ىلا ذلك 
o سم  عات  
o اقأل  رافق أخرى خارجية في اله اق ال لق   
o البيابات غير  ماحة 

 الحظة: عند اب وا  ر و   معد ة، ارجا تيداد الر  اضكثر تفصنننننننيال قدر ا   ان. فعلا سنننننننبيإ المثاا، عند ا تءنننننننوخ  خدرات في 
  م  بر،د تانأل ضحد الم ارات، انوغي ى راج الءنننننو ية في خابة    م  البر،د ؛ و،ن بق بف  ال نننننيق علا   م  بر،د  اخإ سننننن ر. 
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ذا لا ت ر هنناك  عل  ات  قي نة  مناحة، فينوغي، فيمنا امعلق نالمثنالير أعاله، ى راج الءننننننننننننننو ينة في خابة  الم نار  أو في خابة ىف أبه ى
  س  ن و راكز احم از أخرى .

: ت سند هذه البيابات  ور   قأل الءنوخ ب     ان الءنوخ، حيو ضنو ت المخدرات، ضنمر سنلسنلة  الدور فج سبلسبلة توريد المخدرات
 خيارات ا جانة هي:و المخدرات. ت ر،د  

o قأل  خمبر ىبماج  خدرات   
o قأل تخز،ر  خدرات   
o ) قأل بيأل  خدرات )علا سبيإ المثاا،   ان ىقا ة، فند ،  ي ة وق  ، با /،  ار   
o اقأل أخرى  معد ة، ارجا الميداد   
o ف ان بق 
o البيابات غير  ماحة 

أيءننننا كم اقأل تخز،ر و أو  راكز بيأل تيت عن ان  غير ذلك، أصننننناف  معد ة، ارجا  الحظة: انوغي ى راج المخمبرات المي تسننننمخدب 
 الميداد .

. وت نمإ وسنائإ الن إ ىلا   ان الءنوخ : المركوات ووسنائإ الن إ اضخرى المسنمخد ة في عملية ب إ المخدرات المءنب طةوسبائل النقل
  ا الي:

o طائرة 
o حي ابات 
o  اضقداب   ياً  راجة ه ائية  سيرا علا 
o سيارة  راجة بار،ة 
o مرو اضبفا ، المراب  
o البر،د خد ة ال رو  السر،عة 
o ق ار حافلة 
o احنة كبيرة   احنة صغيرة  ركوة ب إ صغيرة  
o سفينة قارق 
o )وسائإ أخرى )ارجا الميداد 
o ف ان بق  المخدرات غير  ن  لة 
o البيابات غير  ماحة 

،رجا  ر   ندب البينابنات، ىن أ  ر، و : الم نان النذ/ أخفا فينه المم رون المخندرات عنند ضننننننننننننننو هنا، في حناا افب ونا .  مكبان اإلخفباء
 :افسممارة النم ذجيةالرج   ىلا ال ائمة الم حدة ض اكر ا خفاق ال ائعة المدرجة في ال ائمة المنسدلة في 

o اخإ جسا  خص  
o ق اخإ  الن  أحذية  لص ة نال سا ن ر،خ فص 
o ركوة  
o )ح يوة )ح يوة أ معة، ح يوة ظهر،  يفظة 
o )/حاو،ة صنا اق   ز )ب إ ج /، علا  مر ق ار سفينة، ب إ بر 
o  )/حاو،ة أغذية أخرى )ب إ ج /، علا  مر ق ار سفينة، ب إ بر 
o )/حاو،ة  الن  )ب إ ج /، علا  مر ق ار سفينة، ب إ بر 
o فينة، ب إ بر/(حاو،ة  عدات ىل مروبية )ب إ ج /، علا  مر ق ار س 
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o حاو،ة نءائأل أخرى )ب إ ج /، علا  مر ق ار سفينة، ب إ بر/(، ارجا الميداد 
o )ضمر  ينات أخرى )ج ،ة، علا  مر ق ار سفينة، بر،ة 
o   ليست في حاو،ة  ير -ضمر   ا  غذائية 
o )ضمر ح ائ  صغيرة، أكياس، حاو،ات )ليست  يم لة 
o   خفاق أخرى )ارجا الميداد(ىأ اكر 
o البيابات غير  ماحة 

  .تفاصيإ ىضافية ) عل  ات سر ية(ارجا ى راج تفاصيإ ىضافية عر   ان ا خفاق في عم    

 الحظة: ي صنننننند نالمركوة الة عا ة  ا ت  ن ذات ع الت و يرك، وتسننننننمخدب في ب إ اض ننننننخاص أو الوءننننننائأل، خاصننننننة برًا، وهي،   
 .لغرض هذا افسمبيان، ف ي صد  نها السفر وال  ارق

،رجا و قد ام ابق البلد المنمج المصننننأل  أل بلد المغا رة. و : البلد الذ/ أبم ت صننننعت فيه المخدرات المءنننب طة. البلد المنتج/المصببنع
اخميار البلد المنمج  ر ال ائمة المنسنندلة نييو تسننمخدب أسننماق الم م  القياسننية. وإذا ضننو ت  خدرات  معد ة  نم ة في بلدان  خملفة 

في ىطار هذه البيابات، وت ديا  عل  ات عر    1، ارجا تيداد البلد المنمج المصننننأل للمخدر  هابفسننن  ضنننو ية المخدرات الفر يةىطار  في 
  .تفاصيإ ىضافية ) عل  ات سر ية(موقية في عم    المخدرات الم

قد ت  ن المخدرات أبم ت صنعت في و البلد الذ/ كان ب  ة اب ال   ينة المخدرات المي وصلت ىلا البلد.    بلد المغادرة/بلد التداو  
في افعموار البلد الذ/ حصننننننإ فيه الفر  علا   أن ابخذبلد المغا رة وقد ف ت  ن كذلك. وفيما امعلق نال ننننننينة المي ييملها فر ، ارجا 

. واضسنننننننناس  تلك ال ننننننننينة أو ب  ة افب ال  في خخ سننننننننير ذلك الفر . فهذا الم قأل ه  الذ/ ييد  اخر بلد  غا رة ل ننننننننينة المخدرات
،رجا اخميار بلد و المن  ي لذلك ه   عرفة كيةية ابم اا المخدرات فيما بير جماعات ال ر،مة المنظمة وب  ة  غا رة ال نننننينة اضخيرة. 

 المغا رة  ر ال ائمة المنسدلة نييو تسمخدب أسماق الم م  القياسية.

 وفي حالة الءو يات الميلية  ر المخدرات المي تا تداولها  يليا، ي  ن  بلد المداوا  ه  بفسه بلد الءوخ. 

: البلد الذ/ تمر عبره المخدرات قبإ وصنننننن لها ىلا بلد الم صنننننند. و،م ر أن ي  ن هناك أكثر  ر بلد عب ر واحد بير بلد/ المغا رة بلد العبور 
 الفصإ بير  خملف بلدان العب ر ناسمخداب فاصلة  ن  طة  ؛ ؛ علا سبيإ المثاا، ىاران؛ أذربي ان.   والم صد. وفي هذه اليالة، ارجا 

،رجا اخميار بلد و : ال جهة الم صنن  ة للمخدرات )بهاية  رق تهر،  المخدرات(. وقد ام ابق بلد الم صنند  أل بلد الءننوخ. بلد المقصببد
 م م  القياسية.الم صد  ر ال ائمة المنسدلة نييو تسمخدب أسماق ال

 
 المتجرون واالعتقاالت 4-5

عد  اض نننخاص الذار    عدد األفراد الذ ن مثلوا رسببميا  ماأ  جهمة إنفاذ القانون )المشببتبه فيه /المقبو  عليه /الذ ن تلقوا تحذ را ( 
 .،رجا اخميار ا جانة  ر ال ائمة المنسدلةو  ثل ا أ اب ال رطة وال مارك وأجهزة ىبفاذ ال اب ن اضخرى وقت حدو  عملية الءوخ. 

ارجا اخميار بلد ال نسننننية  ر ال ائمة المنسنننندلة نييو تسننننمخدب أسننننماق  :(3 ال نسننننية ؛2 ؛ ال نسننننية1 )ال نسننننية جنسبببيات المتجرين
 م ر،ر قد  ثل ا رسنننميا أ اب أجهزة ىبفاذ ال اب ن، ارجا ت ديا المعل  ات في  3البلدان ال نسنننيات القياسنننية للم م . وإذا كان أكثر  ر 

 ىطار عم    تفاصيإ ىضافية ) عل  ات سر ية( .

 م ر،ر قند  ثل ا   3عمر المم ر )ارجا افخمينار  ر ال نائمنة المنسنننننننننننننندلنة(. وإذا كنان أكثر  ر    :(3العمر ؛  2العمر   ؛1 العمر )العمر
رسنميا أ اب أجهزة ىبفاذ ال اب ن، ارجا ت ديا المعل  ات في ىطار عم    تفاصنيإ ىضنافية ) عل  ات سنر ية( . وإذا لا ت ر البيابات عر  

 عا ًا،  ثال(. 24-18ب ا  للعمر )العمر الدقيق للمم ر،ر  ماحة، يم ر ى راج 

  م ر،ر   3المم ر )ارجا افخميننار  ر ال ننائمننة المنسننننننننننننننندلنة(. وإذا كنان أكثر  ر  جن     ( 3الجنس    ؛2  الجنس  ؛1  الجنس )الجنس
 سر ية( .قد  ثل ا رسميا أ اب أجهزة ىبفاذ ال اب ن، ارجا ت ديا المعل  ات في ىطار عم    تفاصيإ ىضافية ) عل  ات 
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 فئية افتهاب الرسمية الم جه ضد المم ر. وت مإ ا جانات  ا الي: :(3 نوع التهمة ؛2نوع التهمة  ؛1نوع التهمة )نوع التهمة 

o افت ار 
o حيازة اسمهالك 
o تها أخرى تها  معد ة، ارجا الميداد 
o البيابات غير  ماحة 
o  هذا السباا:تن بق المعار،ف المالية علا ا جانات الميمملة علا 

ىلا عرض المخدرات أو السننالئف الخاضننعة للمراقوة أو عرضننها للبيأل، أو ت ز،عها، أو بيعها، أو تسننليمها، أو السننمسننرة   ي ننير افت ار
و ، أو ىرسنالها، أو ىرسنالها في العب ر، أو ب لها، أو اسنميرا ها، أو تصندارها، أو زراعمها، أو ىبماجها، أو صننعها، أو اسنمخالصنها، أفيها

 تيءيرها خالفًا لل اب ن علا بي  ف امعلق ناسمعماا المخدرات أو حيازتها لغرض افسمهالك ال خصي.

 ىلا المعا إ نالمخدرات أو حيازتها أو اسمعمالها علا بي  غير   رو   ر أجإ افسمهالك ال خصي وغير ال خصي.   الييازة افسمهالك ت ير 

ىلا المعا إ نالمخدرات أو السننالئف الخاضننعة للمراقوة أو حيازتها أو اسننمعمالها علا بي  غير   ننرو   ر   تها أخرى ي ننير  صنن لل 
 أجإ افسمهالك ال خصي وغير ال خصي غير الم ص ف أو المصنف أعاله.

 .المصنيف الدولي لل ر،مة لألغراض ا حصائيةالمصدر: 
 

يءنا هذا العم  ، في  ن إ بص، سنر ا كا ال عر كإ ضنو ية  أل  ز،د  ر المعل  ات الميد ة،   تفاصبيل إضبااية )معلومات سبردية(
نما في ذلك تفاصننننيإ   ان ا خفاق، و ز،د  ر المفاصننننيإ عر الن إ والمعاون ال طني والدولي، و عل  ات عر القيمة الن دية للمخدرات  

سنننننماق وغيرها  ر المفاصنننننيإ السنننننر،ة للمم ر،ر أو تفاصنننننيإ أو عناو،ر  المءنننننب طة، و ا ىلا ذلك. وف الزب ى راج بيابات سنننننر،ة  ثإ اض
 قبإ ب ر بيابات الءو يات.سمي   المفاصيإ السر،ة فإن  يد ة. وفي حاا أ رجت  ثإ تلك البيابات، 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf

