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  جلنة املخدرات
  الدورة الثالثة واخلمسون

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

  وحتليلها من أجل رصد  وإبالغهاحتسني مجع البيانات 
  تنفيذ اإلعالن السياسي وخطة العمل بشأن التعاون 

  ستراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة االدويل صوب 
        ت العامليةمشكلة املخدرا

اخلرباء فريق  أعدها من أدوات وآليات مجع البيانات منقَّحةجمموعة    
      من أجل مجع البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها املعين جبمع البيانات

    من األمانة مذكّرة   
    إضافة   
  :اخلاص بالتقارير السنوية املنقَّحمشروع االستبيان     

  **الطلب على املخدرات ج الشامل خلفضالنه  -اجلزء الثاين

───────────────── 
  *  E/CN.7/2010/1. 
سابيع العشرة حيث عقد اجتماع فريق اخلرباء املعين قاعدة األ املوعد الذي تقضي بهقُدمت هذه الوثيقة بعد   **  

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل  ١٢جبمع البيانات من 
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   املرفق
     اخلاص بالتقارير السنوية املنقَّحمشروع االستبيان     
     فض الطلب على املخدراتخل النهج الشامل  -يناجلزء الثا    

هل لدى بلدكم استراتيجية وطنية مدونة معتمدة من احلكومة تتضمن عنصـراً خاصـاً     -١
 خبفض الطلب؟

 نعم 
 ال 

 :اجلواب نعمإذا كان 

 ؛_______؟خر مرةآلاالستراتيجية أو استعرضت يف أي سنة وضعت   )أ(  

 هل تغطي االستراتيجية ااالت التالية؟  )ب(  
  

ال  نعم  الوقاية األولية
ال  نعم  التدخل املبكر

ال  نعم  املخدراتتعاطيخدمات العالج من
ال  نعم  إعادة التأهيل
ال  نعم  إعادة اإلدماج

ال  نعم  ية واالجتماعية لتعاطي املخدراتوقاية من العواقب الصحخدمات ال
ال  نعم  رصد تعاطي املخدرات

ال  نعم   األحباث
    

 يف تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة خلفـض الطلـب؟     التالية هل تشارك القطاعات   )ج(  
 ؛)هو األهم ١باعتبار رقم (يرجى تصنيف القطاعات حسب تسلسل أمهيتها 

    
 التصنيف   
  ال  نعم  الصحي العامقطاع ال

  ال  نعم  العامالقطاع االجتماعي
  ال  نعم  العاميقطاع التعليمال
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 التصنيف   
  ال  نعم  املنظمات غري احلكومية
  ال  نعم  القطاع الصحي اخلاص

  ال  نعم  القطاع االجتماعي اخلاص
  ال  نعم  القطاع التعليمي اخلاص

  ال  نعم  العامالعمل من القطاع أرباب
  ال  نعم  العمل من القطاع اخلاص بأربا

  ال  نعم  ممثلو املوظفني
  ) يرجى التحديد(قطاعات أخرى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 نعم 
 نعم 

  
 ال 
 ال 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الشق اخلاص خبفض الطلـب  هل لدى بلدكم هيئة تنسيق مركزية تتوىل تنفيذ   )د(  

 خدرات؟اتيجية الوطنية ملكافحة امليف االسترعلى املخدرات 

 نعم 
 ال 

نعــم، يرجــى تبيــان مــا إذا كانــت ) د(إذا كــان اجلــواب علــى الفقــرة الفرعيــة   )هـ(  
 .)نعم أو ال(ثلة يف هيئة التنسيق القطاعات التالية مم

  
ال  نعم  الصحة

ال  نعم  الشؤون االجتماعية
ال  نعم  التعليم

ال  نعم   إنفاذ القانون
ال  نعم  العدل

ال  نعم  القطاع اخلاص
ال  نعم  نظمات غري احلكوميةامل

ال  نعم  شؤون العمل والتوظيف
 )يرجى التحديد(قطاعات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 نعم 
 نعم 

  
ال 
ال    
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كيف تصفون الـتغريات يف حجـم امليزانيـة املخصصـة لـربامج العـالج يف العـام املاضـي           -٢
 بالعام السابق له؟ مقارنةً

 زيادة كبرية 
 زيادة بسيطة 
 ثبات 
 اخنفاض بسيط 
 اخنفاض كبري 

ملخصصـة لـربامج الوقايـة يف العـام املاضـي      كيف تصـفون الـتغريات يف حجـم امليزانيـة ا      -٣
 بالعام السابق له؟ ةًمقارن

 زيادة كبرية 
  زيادة بسيطة 
 ثبات 
 اخنفاض بسيط 
 اخنفاض كبري 

    
   الوقاية والتدخل املبكر    

اجلـدول التـايل وحتديـد عمـر الفئـة      يف يرجى حتديد أنشطة الوقاية املنفذة العام املاضـي    -٤
  .املستهدفة
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 املستهدفةالفئات  النشاط

 

ئية 
بتدا
 اال
حلة
 املر
فال
أط )٦ ‐

١٠(  

لة 
رح
ة م
بداي

يف 
ن  
هقو
املرا

قة 
راه
امل

)
١١‐

١٥(  

لة 
رح
ر م
آخ

يف 
ون 
اهق
املر

قة 
راه
امل

)
١٦‐

٢٠(  

ب 
شبا
ال

)
٢١ ‐

٢٥( 

ون 
بالغ
ال

)
٢٥‐ 

٦٥( 

سن 
ر ال
كبا

)
من 

كرب 
أ

٦٥(  

كان
الس

وم 
عم

 

ى 
خر
ت أ
فئا

)
 )حدد

نشر املعلومات عن أخطار 
 املخدرات غري املشروعة

        

التثقيف بشأن املخدرات 
استناداً إىل املهارات احلياتية

        

التدريب على املهارات 
يرجى حتديد الفئة (الوالدية 

املستهدفة حسب عمر 
درب األطفال الذين 
 )آباؤهم وأمهام

        

برامج الوقاية يف أماكن 
 العمل

        

مثل (األنشطة البديلة 
   مثيلوالتالرياضة 

واملوسيقى وغريها من 
 )األنشطة

        

  التدريب املهين والدعم 
 للدخل املدّر

        

         احلمالت اإلعالمية

         أنشطة الفحص

تقدمي املشورة والتدخالت 
 كإجراء مقابالت(البسيطة 
 )حتفيزية
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علـى املسـتوى الـوطين     ذت يف بلـدكم اليت نفِّـ يرجى حتديد نطاق تغطية أنشطة الوقاية   -٥
 :خالل العام املاضي من القائمة التالية

  
نسبة املدن املشمولة  النشاط

 بالتغطية
 الفئات املستهدفة

نشر املعلومات عن أخطار املخدرات غري
 املشروعة

 ال يوجد 
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

تالتثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارا
 احلياتية

 ال يوجد 
  بعض املدن 
 معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

يرجى حتديد الفئة(تدريب على املهارات الوالدية
درب املستهدفة حسب عمر األطفال الذين 

 )آباؤهم وأمهام

  ال يوجد 
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

  ال يوجد  برامج الوقاية يف أماكن العمل
  بعض املدن 
  املدن معظم 
  مجيع املدن 

 

واملوسيقىوالتمثيلمثل الرياضة(أنشطة بديلة 
 )وغريها من األنشطة

  ال يوجد 
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

  ال يوجد  التدريب املهين والدعم املدر للدخل
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

  ال يوجد  احلمالت اإلعالمية
  بعض املدن 
  دنمعظم امل 
  مجيع املدن 
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نسبة املدن املشمولة  النشاط
 بالتغطية

 الفئات املستهدفة

  ال يوجد  أنشطة الفحص
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

كإجراء(تقدمي املشورة والتدخالت البسيطة
 )حتفيزية مقابالت

  ال يوجد 
  بعض املدن 
  معظم املدن 
  مجيع املدن 

 

  
العـام   جريـت خـالل  أنشـطة الوقايـة الـيت أُ   دول التايل، يرجى تبيان ما إذا كانت يف اجل  -٦

وإذا كـان اجلـواب نعـم، يرجـى تبيـان      . قد خضعت للتقييم أو كان من املعتزم تقييمهـا  املاضي
  .النتيجة/يتعلق بتقييم آلية تنفيذ النشاط أم تقييم األثراملعتزم ذ أو ما إذا كان التقييم املنفَّ

  
إذا كان اجلواب نعم،  هل أجري تقييم؟ 

هل كان التقييم آللية 
/ لألثر تنفيذ النشاط أم

 النتيجة؟
  نعم  نشر املعلومات عن أخطار املخدرات غري املشروعة

 ال 
 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  نعم  التثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارات احلياتية
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

يرجى حتديد الفئة (التدريب على املهارات الوالدية 
درب آباؤهم طفال الذين املستهدفة حسب عمر األ

 )وأمهام

  نعم 
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  نعم  برامج الوقاية يف أماكن العمل
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  واملوسيقى  والتمثيلمثل الرياضة (األنشطة البديلة 
 )وغريها من األنشطة

  نعم 
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  نعم  والدعم املدر للدخلالتدريب املهين 
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 
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إذا كان اجلواب نعم،  هل أجري تقييم؟ 
هل كان التقييم آللية 

/ لألثر تنفيذ النشاط أم
 النتيجة؟

  نعم  احلمالت اإلعالمية
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  نعم  أنشطة الفحص
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

  كإجراء (تقدمي املشورة والتدخالت البسيطة 
 )حتفيزية مقابالت

  نعم 
 ال 

 آلية التنفيذ 
 النتيجة/األثر 

 
ل يتبـع بلـدكم سياسـة وطنيـة بشـأن إدراج بـرامج وقايـة مـن املخـدرات يف املنـاهج           ه  -٧

 الدراسية؟
 نعم 
 ال 

عىن بـربامج تعزيـز الصـحة    تمعتمدة من احلكومة هل لدى بلدكم سياسة وطنية مدونة   -٨
فـال تقتصـر علـى فحـص     ( ياتالوقاية من تناول املخدرات والكحولوتتضمن يف أماكن العمل 
  ؟)راتواختبار املخد

 نعم 
 ال 

 .السياسة ن نصمإذا كان اجلواب نعم، يرجى إرفاق نسخة 
    

   العالج    
يف مت ديف اجلدول التايل، يرجى تبيان نطاق تغطية اخلـدمات املتعلقـة بـالعالج الـيت قُـ       -٩

خــالل العــام املاضــي، مبــا يف ذلــك يف الســجون، إمــا علــى شــكل نســبة مئويــة أو علــى بلــدكم 
  ").واسعة"أو " متوسطة"أو " حمدودة"ى إيراد ما إذا كانت التغطية ويرج(شكل تقدير عام 
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  هل تقدم  نوع اخلدمات

هذه اخلدمة؟
 يف السجون التدخل/نطاق تغطية اخلدمة التدخل/نطاق تغطية اخلدمة

النسبة نعم أو ال 
املئوية

النسبة واسعةمتوسطةحمدودةوجديال
املئوية

واسعةمتوسطةحمدودةوجديال

            العالج الداخلي
            العالج اخلارجي

            
بشبائه العالج الصياين 

 األفيون
           

العالج السلوكي 
 اإلدراكي

           

            إدارة الطوارئ
           جمموعات دعم األقران

            تقدمي املشورة
            إزالة السمية

            ختطيط العالج
            املساعدة االجتماعية

الرعاية /إعادة التأهيل
 الالحقة

           

الدعم /التدريب املهين
 املدر للدخل

           

أنشطة تثقيفية عن 
أخطار تعاطي 

كاجلرعات(املخدرات 
املفرطة واإلصابة 
باألمراض املعدية 

القلب وأمراض 
األوعية الدموية و

واالضطرابات األيضية 
 )والنفسانية، وغريها

           

يرجى(خدمات أخرى 
 )التحديد

           

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   معايري النوعية وتدريب املوظفني    
 يرجى إيراد معلومات عن مدى توفر التدريب  -١٠

  
هل تتوفر دورات تدريبية بشأن  الفئة املهنية

العالج من االران للمخدرات 
للفئات املهنية التالية ضمن مناهج 

  تأهيلهم؟

هل تتوفر دورات تدريبية
داخلية بشأن العالج من 

االران للمخدرات للفئات 
  املهنية التالية؟

ب على السؤالني إذا كان اجلوا
من السابقني نعم، فما هي نسبة 

تلك إىل حيق هلم االنتساب 
 الدورات؟

 األطباء املمارسون العامون
 

 نعم 
 ال 

 نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
 نعم  املمرضون واملمرضات

 ال 
  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
  نعم  االستشاريون

 ال 
  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 عظمهمم 
  مجيعهم 

 
األطباء الذين يقدمون العالج 

 من االران للمخدرات
  نعم 
 ال 

  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
  نعم  األخصائيون االجتماعيون

 ال 
  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
  نعم  األطباء النفسيون

 ال 
  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 
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هل تتوفر دورات تدريبية بشأن  الفئة املهنية
العالج من االران للمخدرات 

للفئات املهنية التالية ضمن مناهج 
  تأهيلهم؟

هل تتوفر دورات تدريبية
داخلية بشأن العالج من 

االران للمخدرات للفئات 
  املهنية التالية؟

ب على السؤالني إذا كان اجلوا
من السابقني نعم، فما هي نسبة 

تلك إىل حيق هلم االنتساب 
 الدورات؟

 عمن  النفسعلماء
 ال 

  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
  نعم  موظفو إنفاذ القانون

 ال 
  نعم 
 ال 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
  )يرجى التحديد(فئات أخرى 

 
       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  
 

  نعم 
 ال 

  
  
 

 نعم 
 ال 

  نعم 
 ال 

  
  
 

 نعم 
  ال 

 

 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
  مجيعهم 

 
 ال أحد 
 بعضهم 
 معظمهم 
     مجيعهم 

 هل خدمات العالج مشمولة يف نظام التأمني الصحي العمومي؟  -١١
 نعم، جلميع السكان 
 نعم، لبعض الفئات السكانية 
 ال 

  ي اخلصوصي؟هل خدمات العالج مشمولة يف نظام التأمني الصح  -١٢
 نعم، جلميع السكان 
 نعم، لبعض الفئات السكانية 
 ال 
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  هل تبلغ مراكز العالج املعلومات التالية؟  -١٣
  

 ال   نعم  اخلدماتاملنتفعني من دد األشخاص ع

 ال  نعم  طول قائمة االنتظار ومدة االنتظار 

 ال  نعم  معدالت التوقف عن العالج ومعدالت االستمرار فيه

 ال  نعم  عنياملنتفتعليقات 

 ال  نعم  االمتناع عن تعاطي املخدرات

 ال  نعم   معدالت االنتكاس

 ال  نعم  احلالة الصحية

 ال  نعم  احلالة النفسية

 ال  نعم  االشتراك يف أنشطة إجرامية

  فريوس خلطر العدوى ب بشدةصاحبه  يعرضالذي لسلوك ا
 نقص املناعة البشرية

 ال  نعم 

 ال  نعم  اإلدماج االجتماعي

 )يرجى التحديد(معلومات أخرى
        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 نعم 
 ال 

 
 

 نعم 
 ال 

  
   أنشطة الدعوة    

١٤-  ـان    فِّهل نذت يف بلدكم العام املاضي أنشطة دعوة وتثقيف يف جمال العـالج مـن االر
 :للمخدرات موجهة إىل الفئات املهنية التالية

  ة؛السياسات العام صانعو  )أ(  
  نعم 
 ال 
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 اخلدمات؛ خمططو  )ب(  

 نعم 
 ال 

 ؛اخلدمات العامة مقدمو  )ج(  

 نعم 
 ال 

  .اخلدمات املتخصصة مقدمو  )د(  
  نعم 
 ال 

واجههـا بلـدكم العـام املاضـي يف تقـدمي       يرجى إيراد علـى األقـل ثالثـة عوائـق رئيسـية       -١٥
إىل  ٧إىل أهـم العوائـق، و   ١علـى أن يشـري   (وتصنيفها حسب درجة أمهيتـها   ،خدمات العالج

 ).أقلها أمهية

 
 التصنيف فيها عوائق هتجوااالت اليت 

قدمي العالج الصيدالين كالقيود املفروضة على ت(اإلطار القانوين 
 )على سبيل املثال

□ 

 □  التنسيق
 □ التمويل 

 □ توفر املوظفني
 □ القدرات التقنية

 □ )األبنية واملعدات واألدوية وغريها(البىن التحتية واللوازم
 □ الروابط خبدمات الدعم

  )يرجى التحديد(عوائق أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
□  
□ 

 □ صعوبات ال توجد
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   الوقاية من األمراض، مبا فيها األمراض املعدية    
يرجى حتديد، من القائمة التالية، نطاق تغطية اخلـدمات املقدمـة خـالل العـام املاضـي،        -١٦

 و نسبة تقديريةمبا يف ذلك يف السجون، إما على شكل نسبة مئوية أ
  

  اخلدمة  مشولنطاق اخلدمات
يف البلد

  اخلدمة  مشولنطاق
 يف سجون البلد

 نسبة املدن املشمولة نسبة املدن املشمولة
 ال يوجد  برامج توفري اإلبر واحملاقن

 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

توفري اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية 
  تشارات ملتعاطي املخدراتواالس

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

توفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية 
 ملتعاطي املخدرات

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

فحص حاالت إصابة متعاطي املخدرات 
نسي باألمراض املنقولة باالتصال اجل

 وعالجهم

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

برامج توزيع األرفلة الواقية اليت تستهدف 
واألشخاص املرتبطني متعاطي املخدرات 

  جنسية معهم بعالقات

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 معلومات وأنشطة تثقيفية واتصاالت بشأن
فريوس نقص املناعة البشرية موجهة إىل 

واألشخاص املرتبطني متعاطي املخدرات 
 جنسية معهم بعالقات

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 
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  اخلدمة  مشولنطاق اخلدمات
يف البلد

  اخلدمة  مشولنطاق
 يف سجون البلد

 نسبة املدن املشمولة نسبة املدن املشمولة
  تشخيص مرض التهاب الكبد الفريوسي 

خدرات وعالجهم منه لدى متعاطي امل
 ضده وتطعيمهم

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 يوجد ال 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

وقاية متعاطي املخدرات من مرض السل 
 وتشخيصه لديهم وعالجهم منه

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

     )يرجى التحديد(خدمات أخرى
 ال يوجد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 وجدال ي 
 بعضها 
 معظمها 
   مجيعها 

 ال يوجد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 ال يوجد 
 بعضها 
 معظمها 
 مجيعها 

 
    املستوى احملليعلى  خفض عرض املخدرات    

بلـدكم حاليـاً مـن أجـل     املسـتخدمة يف  هل تنطبق االستراتيجيات التاليـة علـى التـدابري      -١٧
 ض عرض املخدرات؟خف

  
استراتيجية مدونة وحمددة ومعتمدة من احلكومة بشأن خفض 

 عرض املخدرات
 ال   نعم 

استراتيجية مدونة ومتكاملة خلفض عرض املخدرات والطلب 
عليها معتمدة من احلكومة وتتضمن عنصراً حمدداً يـُعىن خبفض 

 عرض املخدرات

 ال   نعم 
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ملنظمة معتمدة من احلكومة استراتيجية مدونة ملكافحة اجلرمية ا
 وتتضمن عنصراً حمدداً يـُعىن خبفض عرض املخدرات

 ال   نعم 

استراتيجية مدونة تتضمن اختاذ تدابري متنوعة وفعالة خلفض 
للتصدي  خمصصاحىت وإن مل تشمل شقا عرض املخدرات 
 لعرض املخدرات

 ال   نعم 

  )يرجى التحديد(استراتيجيات أخرى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

  
 

 ال  
 ال 

 
هل اختذ بلدكم تـدابري مـن أجـل خفـض عـرض املخـدرات يف اـاالت التاليـة خـالل            -١٨

 العام املشمول بالتقرير؟

 
 ال  نعم  رصد احملاصيل غري املشروعة

 ال  نعم  رامج رصد صنع املنشطات األمفيتامينيةب
 ال  نعم  برامج إبادة احملاصيل غري املشروعة

 ال  نعم  التعاون الرمسي بني الوكاالت
 ال  نعم  الكيميائيةرصد السالئف/مراقبة

 ال  نعم  حظر التهريب
 ال  نعم  حظر االجتار

 ال  نعم  املعلومات املستمدة من املخترب اجلنائي
 ال  نعم  املخدراتختصة بقضايااملاكم احمل

 ال  نعم  تسليم املطلوبني
 ال  نعم  غسل األموال

 ال  نعم  خبفض الطلباملرتبطة اجلوانب
 ال  نعم  األحباث

 ال  نعم  تدابري عسكرية
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  )يرجى التحديد(أخرى تدابري 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

 
 

 ال 
 ال 

 
    

يرجـى حتديـد   ( إنفاذ القانون التالية خفض عرض املخـدرات؟ أجهزة هل من صالحية   -١٩
 )، كلما أمكن ذلكاألجهزةأمساء 

  
 جلهازاسم ا   

  ___________ ال  نعم   الشرطة الوطنية
 ___________ ال  نعم  اجلمارك

 ___________ ال  نعم  االحتاديةالشرطة غري 
 ___________ ال  نعم  الدرك الوطين

كيانات عسكرية أخرى تؤدي وظائف إنفاذ
 انونالق

 ___________ ال  نعم 

جهاز وطين متخصص مكرس إلنفاذ قانون
 املخدرات

  ___________ ال  نعم 

 )يرجى التحديد(أجهزة أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــ

 
 نعم 
 نعم 

 
 ال 
 ال 

  
___________ 
___________ 

  
  خبفض عرض املخدرات؟ املكلَّفةأنشطة األجهزة  تنسقجهة وجد تهل   -٢٠

 نعم 
 ال 

  :ذكر اسم تلك اجلهةإذا كان اجلواب نعم، يرجى 
____________________________________ 

ملواجهـة خطـر    ، ضـمن القائمـة التاليـة،   بلـدكم املعتمـدة يف  املؤسسـات  /التدابري ما هي  -٢١
 خبفض عرض املخدرات؟ املكلَّفةالوطنية الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون 
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 ال  نعم  هيئة رقابة داخلية
 املادتان(الفساد  هيئة رقابة خارجية، مبا يف ذلك هيئة مكافحة

 )من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٣٦و ٦
 ال  نعم 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٨ املادة(مدونة لقواعد السلوك 
 )ملكافحة الفساد

 ال  نعم 

بتقدمي تقارير ذّمة مالية التزام موظفي األجهزة املذكورة أعاله 
 )سادمن اتفاقية مكافحة الف٨من املادة ٥الفقرة (

 ال  نعم 

على احملافظة على تدريب موظفي األجهزة املذكورة أعاله 
من اتفاقية  ٧من املادة ) ب( ١الفقرة (األخالقيات املهنية 
 )مكافحة الفساد

 ال  نعم 

باإلبالغ عن وقائع الفساد زام موظفي األجهزة املذكورة أعاله إل
 )الفسادمن اتفاقية مكافحة٧من املادة٤الفقرة(املشتبه فيها 

 ال  نعم 

  )يرجى التحديد(خالف ذلك 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

  
 

 ال 
 ال 

 
 خاصة جلمع األدلة خـالل أساليب حتر هل استخدمت أجهزة إنفاذ القانون يف بلدكم   -٢٢

 العام املاضي؟
 نعم 
 ال 

 إذا كان اجلواب نعم، فهل استخدمت التقنيات التالية؟

  
 ال  نعم  أجهزة مراقبة إلكترونية

 ال  نعم  دونشمر
 ال  نعم  أساليب العمل السري

 ال  نعم  التسليم املراقب
  )يرجى التحديد(أخرى تقنيات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 نعم 
 نعم 

 
 ال  
 ال 



E/CN.7/2010/15/Add.2 

V.10-50554 19 
 

 الصيدالنية عرب اإلنترنت؟ املستحضراتهل يوجد يف بلدكم نظام لرصد مبيعات   -٢٣

 نعم 
 ال 

كاملبيعـات الـيت ينفـذها    (إذا كان اجلواب نعم، يرجى وصف أنواع املبيعـات اخلاضـعة للرصـد    
بلدكم، ومجيـع التعـامالت الـيت يبـاع مـن خالهلـا منـتج مـا إىل مشـترين يف          جتار متمركزون يف 

  ):بلدكم، على سبيل املثال
  

  
  

 
   التعاون عرب احلدود والتعاون الدويل    

هل اعتمد بلدكم العام املاضي التدابري التالية من أجـل دعـم التعـاون عـرب احلـدود بـني         -٢٤
ذا كــان اجلــواب نعــم، يرجــى إيــراد أمســاء البلــدان  إ أجهــزة إنفــاذ القــانون يف خمتلــف البلــدان؟ 

 )املشتركة
  

 اتفاقات ثنائية
 

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 مذكرات تفاهم
 

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 عمليات مشتركة
 

 _____________ :١البلد  ال  منع 
 _____________ :٢البلد 
     _____________ :٣البلد 

كالتسليم املراقب أو العمليـات  (حال تنفيذ عمليات مشتركة، يرجى حتديد نوع العمليات يف 
 ):السرية على سبيل املثال
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 تبادل ضباط اتصال
 

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 تبادل معلومات
 

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

  
ــوع املعلومــات      ــادل للمعلومــات، يرجــى حتديــد ن ــة أو  (يف حــال إجــراء تب كاملعلومــات االمسي
  ):بيل املثالبصمات األصابع أو معلومات عن احلمض اخللوي الصبغي، على س

  
 _____________ :١البلد  ال  نعم  تسليم املطلوبني

 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 )يرجى التحديد(تدابري أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 .يرجى إيراد تفاصيل عن نتائج تلك التدابري املتخذة

عـام املاضـي   هل القت األجهزة القضـائية أو أجهـزة إنفـاذ القـانون يف بلـدكم خـالل ال        -٢٥
  مشاكل يف تعاوا مع نظرياا يف البلدان األخرى؟ 

  
إذا كان اجلواب نعم، يرجى إيراد    

 )اختياري(أمساء البلدان املعنية 

عدم القدرة على حتديد النظراء 
 الواجب االتصال م

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 _____________ :١البلد  ال  نعم   اإلجراءات الرمسية بطء
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 
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عدم القدرة على إقامة اتصاالت 
 سريعة بالنظراء

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

االفتقار إىل لغة مشتركة يف 
 االتصاالت

 _____________ :١البلد  ال  عمن 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

االفتقار إىل اتفاقيات متكن من 
 تنفيذ التعاون يف العمليات

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

االفتقار إىل التعاون من جانب 
 النظراء

 _____________ :١لد الب ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

 _____________ :١البلد  ال  نعم  االفتقار إىل تبادل املعلومات
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

االفتقار إىل اتفاقات تسمح 
 باملساعدة القانونية املتبادلة

 _____________ :١البلد  ال  نعم 
 _____________ :٢البلد 
 _____________ :٣البلد 

    
ــل كانــت اآلليــات القائمــة لتبــادل املعلومــات مــع البلــدان األخــرى متناســبة مــع            -٢٦ ه

 نون يف بلدكم خالل العام املاضي؟املتطلبات التشغيلية ألجهزة إنفاذ القا

 نعم 
 ال 
 مل حيصل تبادل للمعلومات 
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  :كانت االتصاالت معها صعبةالبلدان اليت تسمية إذا كان اجلواب ال، يرجى 
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________  

  
نـوات  أو الق اجلهاتهل استخدمت أجهزة إنفاذ القانون بانتظام وسائط االتصال عرب   -٢٧

 التالية خالل العام املاضي يف تبادل املعلومات مع نظرائها األجنبية؟
  

 ال  نعم  )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
 ال  نعم  املنظمة العاملية للجمارك

 ال  نعم  املنظمات اإلقليمية
 ال  نعم  ضباط االتصال

 ال  نعم  القنوات الدبلوماسية
 ال  نعم  االجتماعات

 ال  نعم  تصال املباشر بني أجهزة إنفاذ القانوناال
  )يرجى التحديد(أخرى وسائط 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 نعم 
 

 نعم 
 نعم 

 ال 
 

 ال 
 ال 

 
لتحـــديات الناشـــئة عـــن اـــة اتاليـــة هـــل اختـــذ بلـــدكم العـــام املاضـــي اخلطـــوات ال   -٢٨

يف جمـال  ) كاحلواسيب، واهلواتف احملمولة واإلنترنت على سبيل املثال(التكنولوجيات اجلديدة 
 مكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية؟

    
 ال  نعم  العاملني يف أجهزة إنفاذ القانونتوعية 

 ال  نعم  األدلةعلى العثور على توفري تدريب متخصص 

 ال  نعم  سن التشريعات 

  )يرجى التحديد(أخرى خطوات 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

  
 

 ال 
 ال 
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    التعاون التقين الدويل    
ــة يف جمــال خ  تهــل   -٢٩ ــدكم مســاعدة تقني ــرة   لقــى بل فــض عــرض املخــدرات خــالل الفت

 املشمولة بالتقرير؟

 نعم 
 ال 

 :إذا كان اجلواب نعم

 هل تلقى بلدكم أشكال املساعدة التالية؟  )أ(  
  

 ال  نعم  التدريب
 ال  نعم  املعدات

على  ،اخلاصة بتجهيز املعلومات أو يف مراقبة احلدود(الرباجميات 
 )سبيل املثال

 ال  نعم 

 ال  نعم  املساعدة املالية
 )يرجى التحديد(أخرى أشكال 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 نعم 
 نعم 

 
 

 ال 
 ال 

 
 التالية املساعدة إىل بلدكم؟ اجلهاتمت هل قد  )ب(  

  
 :أمساء البلدانر ذكإذا كان اجلواب نعم، يرجى (بلدان أخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ).ــــــ
 ال  نعم 

 ال  نعم  األمـم املتحـدة
أمساء  ذكرإذا كان اجلواب نعم، يرجى (منظمات دولية أخرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: املنظمات  ).ـ
 ال  نعم 

  )يرجى التحديد(أخرى  جهات
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

 
 

 ال  
 ال 
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 املساعدة احتياجات بلدكم؟ لبتهل   )ج(  

 نعم 
 ال 
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  يرجى إيراد أشكال املساعدة اليت طلبها بلدكم
  

  
      
٣٠-  عدة تقنية يف جمال خفض عرض املخدرات خالل العام املاضي؟م بلدكم مساهل قد  

 نعم 
 ال 

 :إذا كان اجلواب نعم

 م بلدكم أشكال املساعدة التالية؟هل قد  )أ(  
  

 ال  نعم  التدريب
 ال  نعم  املعدات

 ال  نعم  الرباجميات
 ال  نعم  املساعدة املالية

  )يرجى التحديد(أخرى أشكال 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

  
 

 ال 
 ال 

 
 مها بلدكم؟اجلهات التالية من املساعدة اليت قداستفادت هل   )ب(  

  
 :أمساء البلدان ذكرإذا كان اجلواب نعم، يرجى (بلدان أخرى 
 ).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال  نعم 

 ال  نعم  األمـم املتحـدة
أمساء  ذكرإذا كان اجلواب نعم، يرجى (منظمات دولية أخرى 

 ).ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: املنظمات
 ال  نعم 

  )يرجى التحديد(أخرى  جهات
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

  
 

 نعم 
 نعم 

  
 

 ال 
     ال 
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   اجليش    
 يف أنشطة خفض عرض املخدرات؟اجليش ما هو الدور الذي اضطلعت به قوات   -٣١

 مل تضطلع بأي دور 
 املعلومات االستخباراتية 
 أنشطة القيادة واملراقبة 
 جتارالكشف عن أنشطة اال 
 رصد التحركات 
 القبض على اجلناة 
 االحتجاز 

   خترب اجلنائيامل    
من أجل حتليل املخـدرات   خمتربيةهل لدى سلطات بلدكم إمكانية االستعانة خبدمات   -٣٢

  واملؤثرات العقلية اليت تضبطها أجهزة إنفاذ القانون؟

 ختربات داخل البلدمباالستعانة  ميكنهانعم،  

 العيناتلتحليل بعض  نة مبختربات يف بلدان أخرىاالستعا ميكنهانعم،  

 العيناتاالستعانة مبختربات يف بلدان أخرى لتحليل مجيع ميكنها نعم،  

 ال 

  دم اخلدمات التالية؟هل تـقَّ  -٣٣
  

ال  نعم  حتديد نوع املخدرات املضبوطة
ال  نعم  )وحتديد درجة نقائها(حتديد كمية املخدرات املضبوطة 

ت واملواصفات الكيميائية للمخدرات املضبوطة من أجل حتديد السما
املعلومات ("معرفة مصدرها أو من أجل ربط العينات ببعضها 

 ")االستخباراتية املتعلقة بالتحاليل اجلنائية

ال  نعم 

ال  نعم  حتليل السالئف
ال  نعم  املختربات السرية استقصاء وجود



E/CN.7/2010/15/Add.2 

V.10-50554 27 
 

 )يرجى التحديد(خدمات أخرى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 
 نعم 
 نعم 

 
ال 
ال      

 املضبوطة يف بلدكم؟ينفِّذ املخترب اجلنائي عمليات حتليل املخدرات كيف   -٣٤

 )ختضع للتحليل مجيع املضبوطات اليت ينطبق عليها معايري معينة(بشكل منهجي  
     يف حاالت خاصة 

   غسل األموال    
   التجرمي    

٣٥-  هل جم غسل األموال يف بلدكم؟ر 

 نعم 
 ال 

أمكن، إرفاق نسخة من كل صـك قـانوين يـنص علـى جتـرمي       إذا كان اجلواب نعم، يرجى، إن
مـن احلكومـة إىل    عليهـا  مصـدق أو ترمجـة  الرمسيـة  ألمـم املتحـدة   اغسل األموال بإحدى لغات 

 .، وهي لغات عمل جلنة املخدراتأو اإلسبانية اإلنكليزية أو الفرنسيةاللغة 

  متويل اإلرهاب يف بلدكم؟ جرمهل   -٣٦
 نعم 
 ال 

واب نعم، يرجى، إن أمكن، إرفاق نسخة من كل صـك قـانوين يـنص علـى جتـرمي      إذا كان اجل
مـن احلكومـة إىل   عليهـا   مصـدق أو ترمجـة  الرمسيـة  ألمم املتحدة امتويل اإلرهاب بإحدى لغات 

 .، وهي لغات عمل جلنة املخدراتأو اإلسبانية اإلنكليزية أو الفرنسيةاللغة 

  املوجودات املضبوطة؟ هل توجد يف بلدكم تدابري إلدارة  -٣٧
 نعم 
 ال 

 هل ينص القانون على إبرام اتفاقات لتقاسم املوجودات؟  -٣٨
 نعم 
 ال 
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إذا كان اجلواب نعم، يرجى، إن أمكن، إرفاق نسخة من كـل صـك قـانوين أو توجيـه إداري     
مـن احلكومـة إىل    عليها مصدقترمجة  أوالرمسية ألمم املتحدة اأو أي صك أخر بإحدى لغات 

 .، وهي لغات عمل جلنة املخدراتأو اإلسبانية اإلنكليزية أو الفرنسيةة اللغ

غسـل األمـوال املتأتيـة     جتـرم هل اعتمدت خالل العام املاضي صكوك قانونيـة جديـدة     -٣٩
ذات الطـابع  من االجتار باملخدرات وتسريب السالئف الكيميائية وغريها من اجلـرائم اخلطـرية   

 ؟عرب الوطين

 نعم 
 ال 

اجلواب نعم، يرجى، إن أمكن، إرفاق نسخة من كل صـك قـانوين يـنص علـى جتـرمي       إذا كان
احلكومـة إىل  عليهـا مـن    مصـدق أو ترمجـة  الرمسيـة  ألمـم املتحـدة   اغسل األموال بإحدى لغات 

  .، وهي لغات عمل جلنة املخدراتأو اإلسبانية اإلنكليزية أو الفرنسيةاللغة 
تدابري ملكافحة غسل األموال يف سياق اجلـرائم الناشـئة   خالل العام املاضي  نفِّذتهل   -٤٠

الســيرباين املرتبطــة بإســاءة اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة والفضــاء مثــل اجلــرائم  املســتجدة
  والنظم اإللكترونية لتحويل األموال؟) احلاسويب(

 نعم 
 ال 

 .األحكام ذات الصلة إذا كان اجلواب نعم، يرجى، إن أمكن، إرفاق نسخة من

ــل اختــذت تــدابري قانونيــة جديــدة بشــأن كشــف العائــدات اإلجراميــة وجتميــدها           -٤١ ه
  وضبطها ومصادرا؟

 نعم 
 ال 

بالكشـف   خـاص إذا كان اجلواب نعم، يرجى، إن أمكن، إرفاق نسخة من كل صـك قـانوين   
أو عن العائدات اإلجرامية وجتميدها وضبطها ومصادرا بإحدى لغات األمم املتحـدة الرمسيـة   

، وهـي لغـات   أو اإلسـبانية  مـن احلكومـة إىل اللغـة اإلنكليزيـة أو الفرنسـية      عليها مصدقمجة تر
 .عمل جلنة املخدرات
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   النظم املالية والتنظيمية للمصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية    
 :ما يليبشأن هل اعتمدت املصارف واملؤسسات املالية األخرى يف بلدكم تدابري   -٤٢

اعـرف  "هويـة الزبـائن والتحقـق منـها، وال سـيما تطبيـق مبـدأ        تراط حتديـد  اش  )أ(  
  ؛"زبونك

 نعم 
 ال 

 معلومات امللكية االنتفاعية خبصوص األشخاص االعتباريني؛حتديد   )ب(    

 نعم 
 ال 

  اشتراط االحتفاظ بسجالت مالية؛  )ج(  
 نعم 
 ال 

 عن املعامالت املشتبه فيها؛لزام باإلبالغ اإل  )د(  

 نعم 
 ال 

آليــات كشــف ورصــد نقــل النقــود وســائر الصــكوك املاليــة القابلــة للتــداول      )هـ(  
 حلاملها عرب احلدود اليت تدخل إىل بلدكم؛ املدفوعة

 نعم 
 ال 

آليــات كشــف ورصــد نقــل النقــود وســائر الصــكوك املاليــة القابلــة للتــداول      )و(  
 حلاملها عرب احلدود اليت خترج من بلدكم؛املدفوعة 

 نعم 
 ال 

النقدية وسـائر الصـكوك املاليـة القابلـة     (ف تدفق أموال املخدرات آليات كش  )ز(  
 ؛)مبا يف ذلك املصارف(إىل النظام املايل ) للتداول اليت تدفع حلاملها

 نعم 
 ال 
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تعزيز تدابري احلرص الواجب عند التعامل مع شخصيات سياسـية بـارزة علـى      )ح(  
 والدويلالوطين املستويني 

 نعم 
 ال 

    
   الدويلو الوطينالتعاون     

 :هل اختذ بلدكم خالل العام املاضي تدابري بشأن  -٤٣

  ؛تعقب موجودات  )أ(  
 نعم 
 ال 

 ؛ضبط موجودات  )ب(  

 نعم 
 ال 

  ؛جتميد موجودات  )ج(  
 نعم 
 ال 

 .مصادرة موجودات  )د(  

 نعم 
 ال 

 هل غسل األموال جرم يستوجب تسليم مرتكبيه يف بلدكم؟  -٤٤

 نعم 
 ال 

صـكوك قانونيـة جديـدة تـنص علـى إبـرام اتفاقيـات        هل اعتمدت خالل العام املاضـي    -٤٥
 لتقاسم املوجودات؟

 نعم 
 ال 
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إذا كان اجلواب نعم، يرجى، إن أمكـن، إرفـاق نسـخة مـن كـل صـك قـانوين بإحـدى لغـات          
أو  اإلنكليزيـة أو الفرنسـية  اللغـة  من احلكومـة إىل   عليها مصدقأو ترمجة الرمسية ألمم املتحدة ا

 .جلنة املخدرات، وهي لغات عمل اإلسبانية
    

    الكيميائية مراقبة السالئف    
ــة       -٤٦ ــدكم قائمــة بأمســاء الشــركات الوطني ــرخصهــل وضــع بل ــا  امل صــنع الســالئف  بهل

  وتوزيعها واالجتار ا؟
 نعم 
 ال 

هل اختذ بلـدكم، بالتعـاون مـع القطاعـات الصـناعية املعنيـة، أي تـدابري جديـدة بشـأن            -٤٧
 ؟واالجتار ا ة األخرى اليت ال ختضع بعد ملراقبة دوليةعرض السالئف واملواد الكيميائي

 نعم 
 ال 

وإذا وضعت مـدونات لقواعـد    التدابري اجلديدة لتلكإذا كان اجلواب نعم، يرجى إيراد موجز 
  .سخة من تلك الوثائقالسلوك، يرجى إرفاق ن

    
  
  

  
ت البديلـة غـري   هل اختذ بلدكم أي خطوات ملعاجلة مسألة استعمال املـواد والكيماويـا    -٤٨

 ادولة ألغراض صنع السالئف التقليدية املستخدمة يف صنع اهلريوين والكوكايني؟

 نعم 
 ال 

  .إذا كان اجلواب نعم، يرجى إيراد موجز للخطوات املتخذة
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هــل يتضــمن إطــار مراقبــة الســالئف الكيميائيــة املطبــق يف بلــدكم نظامــاً لإلشــعارات     -٤٩
  تصدير؟السابقة لالسترياد وال

 نعم 
 ال 

هل يستخدم بلـدكم نظـام اإلشـعارات السـابقة للتصـدير باالتصـال احلاسـويب املباشـر           -٥٠
 الذي تتعّهده اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؟

 نعم 
 ال 

 .األسباببيان إذا كان اجلواب ال، يرجى 
  

  
      
ة بشـكل مناسـب   ى التعـاون الـدويل القـائم يف جمـال مراقبـة السـالئف الكيميائيـ       هل لبـ   -٥١

  االحتياجات يف هذا اال؟
 نعم 
 ال 

 .إذا كان اجلواب ال، يرجى إيراد األسباب
  

  
      
  ؟بعد عمليات الضبط السالئف الكيميائيةبالتحري عن هل يوجد يف بلدكم نظام يسمح   - ٥٢

 نعم 
 ال 

 :إذا كان اجلواب نعم

 وطة؟هل تسمح تلك النظم بتعقب مصدر السالئف الكيميائية املضب  )أ(  

 نعم 
 ال 
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 هل تسمح تلك النظم بإجراء عمليات التسليم املراقب للسالئف الكيميائية؟  )ب(  

 نعم 
 ال 

 
   عة احملاصيل غري املشروعةاالتنمية البديلة كاستراتيجية ملراقبة زر    

هل لـدى بلـدكم اسـتراتيجية وطنيـة للتنميـة البديلـة ـدف إىل التصـدي للزراعـة غـري             -٥٣
 أو نبتة القّنب؟خشخاش األفيون أو كوكا لشجرية ااملشروعة ل

  نعم، وهي خطة منفصلة 
 ، وهي جزء من خطة وطنية للتنميةنعم 
 ال 

 التنمية البديلة؟ أو خطة ملساعدة دول أعضاء أخرى يف جمالهل لدى بلدكم استراتيجية   - ٥٤

 نعم 
 ال 

الـيت  ملشـروعة  غـري ا إذا كان لدى بلدكم استراتيجية للتنمية البديلـة، مـا هـي احملاصـيل       -٥٥
 تستهدفها؟

 شجرية الكوكا 
 خشخاش األفيون 
 القّنبنبتة  

السـنة الـيت وضـعت فيهـا      بيـان إذا كان لدى بلدكم استراتيجية للتنمية البديلة، يرجى   -٥٦
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تلك االستراتيجية أو السنة اليت استعرضت فيها آخر مرة

  )١(مج تنمية بديلة وقائية؟خالل العام املاضي براذ بلدكم هل نفَّ  -٥٧
 نعم 
  ال 

───────────────── 
، وكذلك وفقاً خلطة العمل ٢٠٠٨/٢٦و ٢٠٠٦/٣٣الس االقتصادي واالجتماعي  يوذلك عمالً بقرار  )١(  

اليت تستخدم يف إنتاج املخدرات واملؤثرات  التعاون الدويل على إبادة الزراعة غري املشروعة للمحاصيلاملتعلقة ب
  .)هاء ٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ( العقلية وعلى التنمية البديلة
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 :إيراد تفاصيل يرجى: إذا كان اجلواب نعم
    

  
      
 وجد يف بلدكم هيئة تنسيق مركزية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية البديلة؟تهل   -٥٨

 نعم 
 ال 

 هل اهليئات احلكومية التالية ممثلة يف هيئة التنسيق؟  -٥٩
 ال  نعم  ، إخلومصائد األمساكراعة وزارة الز

 ال  نعم  خلإ،واخلدمات االجتماعيةوزارة الشؤون االجتماعية
 ال  نعم  وزارة التعليم

 ال  نعم  املماثلة يف احلكومةوزارةالوزارة الداخلية أو
 ال  نعم  وزارة العدل

 ال  نعم  وزارة االقتصاد واملالية، إخل
 ال  نعم  خلإوزارة النقل والطرق،

 ال  نعم  خلإالتوظيف،شؤونزارة العمل وو
 ال  نعم  الوزراءرئاسة اجلمهورية أو رئاسة

 ال  نعم  وزارة شؤون األسرة أو شؤون املرأة
 ال  نعم  وزارة التجارة الدولية
 ال  نعم  هيئة مراقبة املخدرات

 ال  نعم  اجلهاز املسؤول عن إنفاذ القانون
  )يرجى التحديد(هيئات أخرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 نعم 
 نعم 

 
 ال 
 ال 

  
ما هي النسبة املئوية للميزانية الوطنية الـيت خصصـت العـام املاضـي لتنفيـذ اسـتراتيجية         -٦٠

  ؟املقاطعة/اليةاالحتادي وعلى مستوى الو/التنمية البديلة على املستوى الوطين
  



E/CN.7/2010/15/Add.2 

V.10-50554 35 
 

  
 _________________________________ نسبتها املئوية من النفقات الوطنية على التنمية

 _________________________________ )بالعملة الوطنية(اإلقليم /إمجايل ميزانية الوالية

 _________________________________اإلقليم على التنمية/نسبتها املئوية من نفقات الوالية
  

  ما مقدار امليزانية اليت خصصت العام املاضي لدعم الربامج الدولية للتنمية البديلة؟  -٦١

كيف تصـفون التغـيري الـذي طـرأ العـام املاضـي علـى خمصصـات امليزانيـة املعتمـدة مـن              -٦٢
 أجل برامج التنمية البديلة مقارنة بالعام السابق له؟

 زيادة كبرية 
 زيادة بسيطة 
 تثبا 
 اخنفاض بسيط 
 اخنفاض كبري 
 مل تعتمد خمصصات هلا 

 :يرجى إيراد معلومات عما يلي  -٦٣

الكوكـا أو خشـخاش األفيـون أو    شجرية عدد األسر اليت تقطن مناطق زراعة   )أ(  
 ؛____________________:بنبتة القّن

الكوكــا أو خشــخاش األفيــون أو نبتــة  شــجريةعــدد األســر الــيت تعتمــد علــى   )ب(  
 ؛____________________:كمصدر دخل رئيسي هلا بالقّن

ــة       )ج(   ــة البديلــــ ــرامج التنميــــ ــن بــــ ــتفيدة مــــ ــية املســــ ــر املعيشــــ ــدد األســــ  :عــــ
  ؛___________________

 :عدد األسـر املسـتفيدة مـن بـرامج التنميـة البديلـة الـيت تـزاول أنشـطة زراعيـة            )د(  
 ؛____________________

 :التنمية البديلة اليت تزاول أنشطة غري زراعيـة عدد األسر املستفيدة من برامج   )هـ(  
____________________.  
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مــا هــي احملاصــيل املشــروعة الــيت دعمــت احلكومــة زراعتــها خــالل العــام املاضــي عــرب    -٦٤
أم ) يف األسواق احملليـة أو األجنبيـة  (برامج التنمية البديلة، وهل كان اهلدف منها عرضها للبيع 

  )عالمة يف العمود املناسبيرجى وضع (األمن الغذائي  استخدامها ملعاجلة مسائل
  

يف األسواق (للبيع  احملصول املشروع
 )احمللية أو األجنبية

  معاجلة مسائل 
 األمن الغذائي

   

   

   

   

   
    

ما هو الوضع الراهن يف بلـدكم فيمـا يتعلـق بإمكانيـة وصـول منتجـات بـرامج التنميـة           -٦٥
 البديلة إىل األسواق؟

    
  
  

 
ما هو الدور الذي يضطلع به القطاع اخلاص، إن كـان لـه دور، يف التـرويج ملنتجـات       -٦٦

 ؟وفتح األسواق أمامهابرامج التنمية البديلة 
    

  
      
٦٧-   خـذت تـدابري إلشـراك املعنـيني مـن      إذا كان لدى بلدكم برامج للتنمية البديلة، فهـل ات

ربامج وإعـدادها وتنفيـذها ورصـدها    تلـك الـ  يد أصحاب املصلحة بشكل مناسب يف عملية حتد
 وتقييمها؟

 نعم 
 ال 
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 :يرجى إيراد تفاصيل ،إذا كان اجلواب نعم
    

  
  

 
ذ منـها يف إطـار التعـاون    فِّـ سـيما مـا ن   ما هي درجـة فعاليـة بـرامج التنميـة البديلـة، وال       -٦٨

 اضي؟الدويل، يف ختفيض زراعة احملاصيل غري املشروعة يف بلدكم خالل العام امل
    

  
  

 
ــراءات           -٦٩ ــدابري أو إج ــدرج ت ــل ت ــذها، ه ــة وتنفي ــة البديل ــد التخطــيط ألنشــطة التنمي عن

 ؟جنسانية حمّددة

 نعم 
 ال 

 :يرجى إيراد تفاصيل ،إذا كان اجلواب نعم
    

  
  

 
هــل أُدرجــت خــالل العــام املاضــي عناصــر خاصــة باحلفــاظ علــى البيئــة ضــمن بــرامج    -٧٠

 التنمية البديلة؟

 نعم 
 ال 

 :يرجى إيراد تفاصيل ،كان اجلواب نعم إذا
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للقيـام بـأي   ذت خـالل العـام املاضـي تـدابري     فِّـ برامج التنمية البديلة اليت ن تضمنتهل   -٧١
ــاليني   ــن النشــاطني الت ــع ) أ(: م ــانوين، و   من ــري الق ــز ) ب(قطــع األشــجار غ ــة علــى  تعزي احملافظ

  احليوانات والنباتات الربية؟
 ر غري القانوين؛منع قطع األشجا  )أ(  

 نعم 
 ال 

 .احليوانات والنباتات الربيةاحملافظة على تعزيز   )ب(  

 نعم 
 ال 

  :إذا كان اجلواب على أي جزء من السؤال نعم، يرجى إيراد تفاصيل
    

  
  

 
هــل تقــوم حكــومتكم بتقيــيم أثــر بــرامج التنميــة البديلــة باســتخدام مؤشــرات التنميــة     -٧٢

 داف اإلمنائية لأللفية؟أو مؤشرات تراعي األه/البشرية و

نعم، يستخدم هذان النوعان من املؤشرات يف عمليات تقييم برامج التنمية  
 البديلة

نعم، تستخدم مؤشرات التنمية البشرية يف عمليات تقييم برامج التنمية  
 البديلة 

نعم، تستخدم مؤشرات تراعي األهداف اإلمنائية لأللفية يف عمليات تقييم  
 بديلةبرامج التنمية ال

ال يستخدم أي من تلك املؤشرات يف عمليات تقييم برامج التنمية ال،  
 ديلةالب

ال، ال يستخدم يف عمليات تقييم برامج التنمية البديلة إال تقديرات احملاصيل  
   غري املشروعة

ــى مســتوى           -٧٣ ــوعي عل ــاء ال ــة العــام املاضــي إىل إذك ــة البديل ــدّخالت التنمي ــل أّدت ت ه
 :سيما بشأن ما يلي احليوانات والنباتات الربية، والاحملافظة على بشأن  اتمعات احمللية
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 قطع األشجار غري القانوين؛  )أ(  

 نعم 
 ال 

 .االجتار باحليوانات والنباتات الربية وصيدها بشكل غري قانوين  )ب(  

 نعم 
 ال 

 


