
 

  إرشادية مذكرة
عن الضبطيات  بشأن اإلبالغ  

 

 شكل اإلبالغ:  - 1

عملية مجع بيا�ت الضبطيات لكي تتسىن معاجلتها  نـُقِّحتإىل احلاجة إىل حتسني الكفاءة ومتاشيا مع مبادرات احملافظة على البيئة،  نظرا

الذي يورد و سل (جدول مجع بيا�ت الضبطيات) إكاملتاح القائم على بر�مج استخدام النموذج  يرجىلذا،  ورق.الآليا ودون استخدام  ةلكرتونياإل
 بيا�ت الضبطيات يف شكل جدول و9سلوب جتميعي (أي 3يراد مجيع الضبطيات شهر/ أو فصليا).

 .ds@un.orgi-unodcالعنوان التايل: Aلربيد اإللكرتوين إىلوإرساله إكسل اجلديد إلكرتونيا  ملء شكل وينبغي

إرسال طلبات املعلومات أو املساعدة بشأن  وميكن اإللكرتونية آليا. تهمعاجلعدم تغيري شكل جدول مجع البيا�ت البتة، ألن ذلك قد يعوق  يرجى
. والشكر لكم على +43-1-26060-3899التصال هاتفيا Aلرقم A أو ،ids@un.org-unodc: التايل: الربيد اإللكرتوينعنوان تقدمي البيا�ت إىل 
 تفهمكم ودعمكم.

 من موقع املكتب على اإلنرتنت:اإلرشادية جدول مجع بيا�ت الضبطيات وهذه املذكرة  أيضا تنـزيلميكن 
analysis/statistics/drugs/seizures_cases.html-and-http://www.unodc.org/unodc/en/data 

 

  . الكبرية �لكمياتفيما يتعلق  ،كل على حدة  ،اإلبالغ عن الضبطيات ينبغي مالحظة:
 �ستخدام حقول البيا�ت املوحدة.م قدَّ تُ أن يشمل وصف كل ضبطية تفاصيل  وجيب

   أد�ه.) 3و 2على مزيد من املعلومات عن حقول بيا�ت الضبطيات، انظر الفقرتني (لالطالع 
   ‘الكبرية’ حتديد عتبات الكميات

 مكتب األمم املتحدة املعين Aملخدرات واجلرمية: استخدام لكل خمدر، حسب ‘الكبرية’ الكمياتفيما يلي عتبات  ترد
 

 مكيلو غرا  1 ≥    :بقنّ ال ةب ونبتب وراتنج القنّ وعشبة القنّ  األفيون 

 غرام 100 ≥      :واملورفني والكوكايني اهلريوين 

 غرام 100 ≥       :العقلية املؤثّرات 

  الكميات مجيع          املؤثِّرات النفسانية اجلديدة:
    الكميات مجيع        :داملتصلة Aالجتار عن طريق الربي الضبطيات

 ، ولكن يستحسن إدراجها.)شروط اإلبالغالعتبة، حسبما تنص عليه عن  اليت تقلّ  الكمياتلزم اإلبالغ عن ي(ال 



 :)*ةمالعب اهيلإ راشي( ةيمازلإ لوقح ةتس كانه)  - 2
   مقر ةيطبضلا -
اتلا -  خير
نلا( )تا(ِرّدخملا) - لا ،ةيمكلا ،عو  (ةدحو

ط --  هتلا ةقير  بير
 لوصولا دلب/قالطنالا دلب -

ىلع الاثم لئاملا رمحألا طخل� لودجلا يف ت�ايبلا نم لوألا فصلا رهظي  ت�ايبلا عمج لودج ءلم ةيفيك 

ش عم( قوقحلا عيمجب ةمئاق):  - 3  :حر

 ...)3، 2، 1يرجى ختصيص أرقام خمتلفة لكل ضبطية برتتيب تصاعدي (   الضبطية رقم •

 ذا ضبطت خمدرات متعددة يف ضبطية واحدة.يرجى استعمال صفوف متامخة هلا نفس رقم الضبطية  إ 

 +المكان أيضا ذكر املزيد من التفاصيل  بشأن خمتلف أنواع املخدرات املضبوطة يف نفس الضبطية،

         مثال ذلك أفيون مصدره  البلد ألف كان خمفيا يف حقيبة ضبط مع كمية من القنب مصدره  البلد +ء

 ع  كمية من األمفيتامني مصدره البلد جيم ومت ابتالعها، وكلها يف ضبطية واحدة.وكان خمفيا يف أجزاء من السيارة م

 التفاصيل املشرتكة بني مجيع أنواع املخدرات املضبوطة يف ضبطية واحدة (مثل Bريخ الضبطية واملقاطعة/املدينة حيث متت الضبطية

 رة واحدة لكل ضبطية، يف الصف األول. انظر األمثلة.وهوية املهربني) يكفي حتديدها م

 ، مبا يف ذلك اليوم والشهر والسنةبدقة الضبطية Bريخ    التاريخ: •

ادإلا ةبعشلا)  • ادإلا ةبعشلا : )يحلا وأ ميلقإلا وأ ةقطنملا( ةير ّدخملا هيف تطُبض يذلا ناكملا اهيلإ يمتني يتلا ةير  تاِر

قلا ،ةنيدملا( *دَّدحملا ناكملا • مت يذلا ناكملل دَّدحملا  خلإ ،يدودحلا ربعملا ،شيتفتلا ةطقن ،ءانيملا ،ةير قلا ،ةنيدملا :الثم .ةيطبضلا هيف تَّ  .خلإ ،يدودحلا ربعملا ،شيتفتلا ةطقن ،ءانيملا ،ةير

 بدقة خّدرامل نوع    :خّدرامل نوع •

 )ذلك وما إىل ،(MDMA, MDA) يكستاسإل امن نوع  مفيتامني،، ميثاب، أمفيتامنيب، راتنج القنّ كوكايني، عشبة القنّ   هريوين، :(أمثلة

 ب.)طات والقنّ املنشّ كات،  خّدر املمن (ال يكفي إيراد معلومات عن جمموعات 

 بدقة الكمية    :الكمية •

 عدد األقراص/الوحدات، وما إىل ذلك) كيلوغرام،  (أمثلة:    :القياس وحدة •

طلا نوع • ط يدودح-   (أمثلة    :قير  ): قير

 اإلخفاء: طريقة  •

 خّدراملكان الذي ضبط فيه امل/املوقع      : املرفق/املوقع •

 )، إقليم حبري، وما إىل ذلكمكشوفةسيارة، شاطئ، منطقة  مبىن، :للمواقع(أمثلة 

 ر، وما إىل ذلك)بريد، حمطة سكك حديدية، مطا مكتب (أمثلة للمرافق:

 خّدرالذي أخفي فيه امل املكان    اإلخفاء: مكان •

 )، وما إىل ذلك+البتالعاملالبس،  يفاجلسم،  على عة،أمت (أمثلة:

 النقل: طريقة      النقل: •

 )ق خاص، سكك حديدية، وما إىل ذلكجوي جتاري، طري نقل (أمثلة:

 :املصدر •

 خّدرالذي أنتج أو صنع فيه امل البلد       اإلنتاج/الصنع: بلد •

 حسب طريق االجتار مرتّبةأمساء البلدان  تورد    :االجتار طريق •

بلد الريجى حتديد فمل يكن معروفا،  نوإ .فيه بطريقة أخرىاحلصول عليه مت  وأ آخر مرة خّدرامل تداوليشري إىل البلد الذي جرى فيه  التداول بلد  :التداولبلد /املصدر بلد •
مت احلصول عليها حمليا  تٍ ملخّدراالداخلية ضبطيات الحالة  يفو  إىل بلدكم.منه قبل الوصول  الشحنة غري املصحوبةأو الذي انطلق املتَّجرون 

 يكون بلدكم هو بلد التداول. )،ضبطها لدى التجارأو للمخّدرات الستعمال الشخصي حيدث كثريا يف حاالت ا(مثلما 

بعلا دلب     1بلد العبور  •  لوألا رو
بعلا دلب     ٢بلد العبور  •  يناثلا رو
بعلا دلب     ٣بلد العبور  •  ثلاثلا رو
لا رو بعلا دلب     ٤بلد العبور  •  عبار
 جرين)(احملطة النهائية لرحلة املتَّ  خّدرامل يهإليتجه الذي  البلد     املقصد: بلد •

 إضافية معلومات   : تعليقال •

 (الشرطة، اجلمارك، وما إىل ذلك) ضبط املخّدراتسبيل املثال، اجلهاز الذي  على   :املصدر •

 جرين اإلمجايلاملتَّ  عدد     جرين:املتَّ  عدد •

 متجرين لكل ضبطية) 10جرين (حىت فرادى املتَّ  تفاصيل    ين:جر املتَّ  تفاصيل •

 جراملتَّ  جنسية     :اجلنسية •

 جراملتَّ  عمر      :العمر •

 جراملتَّ  جنس   اجلنس: •

 ةيفاضإ تامولعم يأ   :تاظحالم •
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