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  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 جمموعة منقّحة من أدوات وآليات مجع البيانات أعدها فريق    

      من أجل مجع البيانات ومضاهاا وحتليلها وإبالغها  املعين جبمع البيانات
    مذكرة من األمانة   
    إضافة   
  :مشروع االستبيان املنقّح اخلاص بالتقارير السنوية    

  **ي املخدرات وأمناطه واجتاهاتهنطاق تعاط -ثالثاجلزء ال
  
  

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

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥إىل  ١٢ جبمع البيانات من املعين
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  املرفق
      مشروع منقح لالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية    
      نطاق تعاطي املخدرات وأمناطه واجتاهاته -اجلزء الثالث    

  :تقرير حكومة
  :السنة املشمولة بالتقرير

   :الردتاريخ 
 arq@unodc.org :التايلالعنوان  إىل الرد على أسئلتهاالستبيان بعد  إرساليرجى 

 ]التاريخ[ :موعد أقصاه اخلاص بالتقارير السنوية يفمشروع االستبيان املنقح  الرد علىينبغي 

  :كما يليللحصول على دعم تقين، يرجي االتصال 
    

 الربيد اإللكتروين الفاكس اهلاتف 
خدراتمكتب األمم املتحدة املعين بامل

 واجلرمية، فيينا
١ ٨٠٠ ٦٥٤ ٣٢١  ٤٥٦١٢٣٨٠٠١arqhelp@unodc.org

    :املكاتب اإلقليمية
    ]القائمة[
    

 

 مالحظة
ل شكل جدو يفالذي أُعد ، مشروع االستبيان املنقح اخلاص بالتقارير السنويةمن قابلة للطباعة هذه نسخة 

ويف هذه النسخة القابلة للطباعة، ترد تعاريف املصطلحات الرئيسية يف  .إلكترونياًحبيث ميأل م موُص إكسل
يف مجيع صفحات االستبيان ) ضافيةاإلتعليمات الو(ر التعاريف تكرتأما يف النسخة اإللكترونية ف ؛٥الصفحة 

 خاصية قوائم االختياراتاستخدام أيضاً كسل إ ويتيح جدول. إكسل يف برنامج "التعليقات" باستخدام خاصية
 .لبلده أنسب إجابةاالستبيان أن خيتار من القائمة ببساطة للمجيب على النسبة لبعض األسئلة، مما يتيح ب
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   التعليمات    

 :التالية ربعةاألجزاء األاخلاص بالتقارير السنوية من مشروع االستبيان املنقح  فيتألّ

 ؛ار التشريعي واملؤسسياإلط  :اجلزء األول

 ؛النهج الشامل خلفض الطلب على املخدرات  :اجلزء الثاين

 ؛نطاق تعاطي املخدرات وأمناطه واجتاهاته  :اجلزء الثالث

وأمنـاط تلـك األنشـطة     وصـنعها واالجتـار ـا    املخـدرات  زراعـة نطاق أنشـطة    :اجلزء الرابع
 ؛واجتاهاا

 .اخلاص بالتقارير السنويةان املنقح مشروع االستبيهذا هو اجلزء الثالث من 

ينبغـي اإلشـارة   وعنـدما ال تتـوفر البيانـات،     .يرجى من اجلهات ايبة الرد علـى مجيـع األسـئلة   
تشــري مجيــع و .املالئمــة اخلانــةيف " غــري معــروف"أو بكتابــة  )--(بــادراج شــرطتني  ذلــكإىل 

 .لكذكر خالف ذُياألسئلة إىل السنة املشمولة بالتقرير، ما مل 
    

    ايبون    
ــع  يرجــى مــن  ــات عــن املخــدرات    مجي ــغ البيان ــدة لتبلي ــدان حتديــد جهــة اتصــال وحي ويف . البل

فنيــة ، ميكــن للمجيــب أن حيــدد جهــات اتصــال  الــيت هلــا مــربرات مناســبةاحلــاالت االســتثنائية 
الـيت  إىل األسـئلة   ، إن أمكـن، وأن يشـري  االسـتبيان، الرد على أسئلة إضافية ميكنها أن تسهم يف 

 .عليهااإلجابة يف  ت تلك اجلهاتسامه
    

    البيانات الفوقية    
اخلـاص  مشروع االستبيان املنقح اإلجابة على اإلشارة إىل عدة مصادر يف عملية  للمجيبنيميكن 

غـري   بيانـات جمموعـات  أو /وميكن أن تتضمن هذه املصـادر تقـارير منشـورة و   . بالتقارير السنوية
أجهـزة  بشـكل اعتيـادي مـن مرافـق العـالج أو       ُتجمـع  ك البيانـات الـيت  متوفرة للعموم، مبا يف ذل

اإلجابـة  يف  يسـتعان ـا  الـيت  إدراج مجيـع املصـادر    وينبغـي . األجهـزة إنفاذ القانون أو غريها مـن  
هـذه  ف. يف اية كل قسم من أقسـام االسـتبيان  الذي يرد االستبيان يف قسم البيانات الفوقية على 

املعلومــات الــيت  فهــماملخــدرات واجلرميــة علــى األمــم املتحــدة املعــين ب املعلومــات تســاعد مكتــب
 .تدلون ا
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    فيما يتعلق باألسئلة    
معلومـات علـى    اخلـاص بالتقـارير السـنوية   مشروع االستبيان املنقح اجلزء الثالث من  يف يطلب

ع الـيت يشـملها   عـن مجيـع املواضـي   تسليماً بأن ليس لدى مجيع البلدان بيانات مفصلة مستويني، 
 .االستبيان

    
    تقديرات الكميةالبيانات أو ال    

مشـروع االسـتبيان املـنقح     ويشـمل  .كميـة تقـديرات  بيانـات أو  طرح األسئلة للحصول علـى  ُت
ولكن حىت إذا مل تكن البيانـات املتاحـة   من اإلجابات،  اعتياديةاخلاص بالتقارير السنوية فئات 

الفئـة  (اإلشـارة إىل الفئـة املسـتخدمة    وتكفـي   .لـك إدراجهـا  مـع ذ يمكنكم ف هذه الفئات توافق
وجيـب أن تـرتبط   . داخـل الفـراغ املخصـص هلـا    ) العمرية أو صنف املخدرات على سبيل املثال

إذا اسـتحال ذلـك، يرجـى    و. بالسـنة املشـمولة بـالتقرير    املقدمـة  الكميـة  التقـديرات البيانات أو 
. الـيت مجعـت فيهـا البيانـات    سـنة  الدائماً حتديد  وينبغي. ةر من أرقام مناسبفَّإيراد أحدث ما يتو

تقديرات ختـص جـزءاً مـن     تقدمي بيانات أويمكنكم فتقديرات وطنية،  تتوفر بيانات أووإذا مل 
مــن هــذه البيانــات أو جزئيــة  تــوفر أكثــر مــن جمموعــة وإذا . البلــد أو فئــة فرعيــة مــن الســكان 

ــات أو تقــديرات، ال ــرون أــ  ال فينبغــي تقــدمي البيان ــديل عــن أحــدث   اتقــديرات الــيت ت  أفضــل ب
دوا، بأبسـط العبـارات وأكثرهـا    أن حتـد ينبغـي  ويف هذه احلالة، . التقديرات الوطنية البيانات أو

، وكــذلك ينبغــي الســكانية أو التقــديرات مــن الناحيــة اجلغرافيــة  البيانــات أو وضــوحاً، نطــاق
 .حجم اموعة السكانية املرجعية، إن وجدت حتديد

 أن تكـون ، مـن املهـم   يكون مناسـبا وحيثما . تتعلق عدة أسئلة بأصناف املخدرات أو أنواعهاو
ومع أننا حرصنا على إدراج مجيع املخدرات الرئيسـية، فـإن   . عقاركل عن املعلومات املطلوبة 

 فرصـة يف كـل قائمـة    تتـاح ولـذلك  . احتياجـات كـل بلـد   متاماً  توافقة سلفاً قد ال دالقوائم املع
املفتوحـة   الفئـات وميكن أيضـاً اسـتخدام هـذه     .املخدراتأو أنواع أخرى من إلدراج أصناف 

تـدرج بعـض األسـئلة يف قوائمهـا     : فعلـى سـبيل املثـال   . تاإلدراج جمموعات بديلة من املخـدر 
الوحيـدة املتاحـة هـي     علومـات امل ت، فـإذا كانـ  "أفيونية غري مشروعة أخـرى  مواد"و" اهلريوين"

يف خانـة  " أفيونيـة  مـواد أي "إدراج فينبغـي عندئـذ    )النوع دون حتديد(عموما  نيةعن مواد أفيو
 ".خمدرات أخرى"
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   التعاريف    
اخلـاص  مشروع االسـتبيان املـنقح    تعاريف بعض املصطلحات الرئيسية املستخدمة يف ترد أدناه

 .بالتقارير السنوية
  

ي على مادة أو أكثر من املواد اخلاضعة اليت حتتو تسريب عقاقري الوصفات الطبية تسريب املخدرات
 .املشروعةإىل السوق غري  دائرة االستعمال الطيبمن  للمراقبة الدولية

نفس اإلبرة أو احملقن  أو أكثريستخدم شخصان  أنقصد بالتشارك يف اإلبر أو احملاقن ُي التشارك
ت النظر عما إذا كانت املعدات املستخدمة قد خضع بصرفحلقن املخدرات، 

 .للتعقيم وللتنظيف أ
 تسممفيها أن جرعة مفرطة من خمدرات غري مشروعة أو حالة  ُيقدرحالة الوفاة اليت  جرعة خمدرات قاتلة

 .بسببها هي السبب األساسي املباشر حلدوث الوفاة

 .غري مشروعةاألمراض واملشاكل الصحية األخرى املرتبطة بتعاطي خمدرات  حاالت املرض املرتبطة باملخدرات

اضطرابات عقلية وسلوكية ) أ(حاالت الوفاة اليت يكون السبب الرئيسي حلدوثها  املرتبطة باملخدرات ةالوفاحاالت
نامجة عن تناول مؤثرات عقلية أساسها املواد األفيونية واملواد القنبية والكوكايني 

حالة تسمم ) ب(واملنشطات األخرى واملهلوسات أو عن توليفة من هذه املواد أو 
عرضية أو متعمدة أو عن قصد غري حمدد نامجة عن تناول العقاقري املخدرة أو املؤثرات 

  .العقلية
  األيدز مبرضالوفاة حاالت 

 املخدرات بتعاطياملرتبطة  
هو السبب األساسي كان فيها أن األيدز  اليت يقُدرحاالت وفاة متعاطي املخدرات 

نقص املناعة فريوس ب إلصابةوسيلة ا وهكان ملخدرات و أن حقن ا للوفاةاملباشر 
 .البشرية

 .شخص حتتجزه الدولة رغماً عنه كعقوبة الرتكابه جرمية ما السجني

، كاملواد األفيونية غري املشروعة أو املنشطات أو املؤثرات العقلية من املخدرات فئة  الصنف
نوعني حمددين أو أكثر من  هايشمل كل صنف منو. غري املشروعة األمفيتامينية

 .العقاقري
سواء استخدمت حسب ، ممارس طبيب يصفها الدولية أي مادة خاضعة للمراقبة عقاقري الوصفات الطبية

 .خبالفها مأ الوصفة

املستخدمة دون عقاقري الوصفات الطبية 
 دون حاجة عالجية/أمر طبيب

خص لعقاقري وصفته الطبية أو استخدام الش املسربةعقاقري الوصفات الطبية  تعاطي
 ).أي ألغراض غري عالجية(الطريقة اليت وصفها له الطبيب املمارس بطريقة تتناىف مع 
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عقاقري تصرف بوصفات طبية حتتوي على مادة أو أكثر من املواد اخلاضعة للمراقبة  املسربة عقاقري الوصفات الطبية
  .السوق غري املشروعة إىل الدولية تسرب من دائرة االستعمال الطيب املشروع

اخلدمات االجتماعية أو  وأاخلدمات الصحية  مقدموعملية التدخل اليت يقوم ا    العالج من تعاطي املخدرات
متعاطي املخدرات املداومني دف إيقاف التعاطي أو كل من لصاحل  املوجهةاتمعية 

 .سلبيةه الاحلد منه أو من نتائج

 .خص يتعاطى املخدرات عن طريق احلقن بشكل حصري أو رئيسيش ناملخدرات باحلقيمتعاط

أو الذي يتعاطى /الذي يعترب مشكلة خاصة و غري املشروعة خدراتامل يمتعاط ذو املشكلة/بشدةاملخدرات يمتعاط
 الذي حيتاجأو /و املخدرات غري املشروعة بانتظام وعلى امتداد فترة طويلة من الزمن

 .جالعال/ملساعدةإىل ا
أي عقار مدرج يف جداول االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات يكون منشؤه   املخدرات غري املشروعة

 .غري مشروع أو غري قانوين) أي إنتاجه أو زراعته أو بيعه أو حيازته(

شخص بال مأوى مستقر أو دائم داملشر. 

، بصرف النظر عن خرآي مايل أو مكسب ماد ملكسب الدعارةميتهن  كل من الدعارةوممتهن
 .مشروعية الفعل

فاملاريوانا . أحد أصناف العقاقريضمن  أو املؤثرات العقلية من املخدراتحمدد  نوع  نوعال
 .القنبمها، على سبيل املثال، نوعان من صنف ) الراتنج(واحلشيش ) العشبة(

خمدرات غري مشروعة عامالً مسامهاً بشكل حاالت الوفاة اليت يكون فيها تعاطي  الوفيات املرتبطة باملخدرات
 .مباشر أو غري مباشر

  
  



 

V.10-50560 7 
 

E/CN.7/2010/15/Add.3 

    فنية ملحوظات    
  .فنيةبعض املسائل واملصطلحات اللتوضيح اليلي مزيد من فيما 

  
    فنيةمصطلحات     

كحالة وفاة ناجتة عن جرعة مفرطة من (حدثمدى تواتر وقوع احلدوث تواتر
متعاطي مثل (كان من الس حمددةفئة يف صفوف ) املخدرات

 .)سنة على سبيل املثال( حمددةخالل فترة زمنية ) املخدرات باحلقن
من السكان الذين يعانون من حالة ما حمددةنسبة األفراد ضمن فئة االنتشار

أو الذين ميارسون ) على سبيل املثال املناعة البشريةاإلصابة بفريوس (
  .)حلقن على سبيل املثالتعاطي املخدرات با( معني من نوع سلوكاً

يةالسكاناموعة 
 يةاملرجع

 .املقدممجيع السكان الذين ينطبق عليهم التقدير 

 .آخر سنة تقوميية كاملة السنة املشمولة بالتقرير
    

   )اليت حتتوي على مواد خاضعة للمراقبة الدولية(عقاقري الوصفات الطبية     
لالطـالع علـى   . ئة معينة مـن عقـاقري الوصـفات الطبيـة    فيما يلي بعض األمثلة ملواد تقع ضمن ف

قائمــة كاملــة مــن عقــاقري الوصــفات الطبيــة ضــمن كــل فئــة، مــع كــل مــن التســمية الكيميائيــة  
  .www.undoc.org:األمساء املسجلة امللكية، يرجى زيارة املوقع شيعوأ

  
فئة عقاقري الوصفات

  الطبية
 مثال

عقاقري الوصفات الطبية
  فيونيةمن املواد األ

بوبرينورفني، كوديني، ديكستروبروبوكسيفني، فينتانيل، 
ادون، مورفني، أوكسيكودون، ثهيدروكودون، هيدرومورفون، مي

  .يدين، سوبوكسون، سوبوتيكسثبي
الوصفات الطبية عقاقري

  من املنشطات
 .، فينميترازين، فينتريمنيبيمولنييلفينيدات، ثأمفيربامون، فينيتيلني، ميت

  .ألربازوالم، كلونازيبام، ديازيبام، تيمازيبام يازيبيناتالبيرتود
املنومة-املواد املهدئة

األخرى، مبا فيها 
  الباربيتورات

 .اكوالون، فينوباربيتال، زولبيدميثميربوبامات، مي
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    )العقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية(أصناف وأنواع املخدرات     
اخلـاص  مشـروع االسـتبيان املـنقح    ملخدرات املدرجة يف فيما يلي أدناه قائمة بأصناف وأنواع ا

 قائمـة ويف بعض احلاالت، ُتضرب أمثلة ألنواع معينة من املخدرات، ولكن  .بالتقارير السنوية
  .األمثلة ال تشمل مجيع األنواع

  
 النوع الصنف

  عقار غري مشروعأي
 )عشبة(املاريوانا القنب

 )راتنج(احلشيش
 اهلريوين غري املشروعة ةاملواد األفيوني

 األفيون
 ")هومبيك"مثل (األخرى غري املشروعةاملواد األفيونية

 )ملح(مسحوق الكوكايني
 وقاعدة"كراك"

 أنواع أخرى من الكوكايني
املصنوعةاملنشطات األمفيتامينية 
 بشكل غري مشروع

 األمفيتامني
 امليثامفيتامني

 )١()MDA, MDE/MDEA, MDMAمثل (سيإكستااملنشطات من نوع
 ون، نالكابتاغون، وامليثاكاثي مثل(منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى 

 )MDBD، وMTA,2C-B-4و
 املستخدمةعقاقري الوصفات الطبية 

 )٢(دون حاجة عالجية/أمر طبيبدون 
 املواد األفيونيةعقاقري الوصفات الطبية من
 منشطات الوصفات الطبية

 البنـزوديازيبنيمشتقات
 منومة أخرى، مبا يف ذلك الباربيتورات-مواد مهدئة

───────────────── 
  )١( MDA :؛امليثيلني ديوكسي أمفيتامني MDEA: ميثيلني ديوكسي إيثيل أمفيتامني؛-  ٣،٤   

MDMA: ديوكسي ميثامفيتامني امليثيلني.  
طريقة تتناىف استخدام الشخص لعقاقري وصفته الطبية ب أواملسربة استخدام عقاقري الوصفات الطبية  )٢(  

  ).أي ألغراض غري عالجية(مع الطريقة اليت وصفها له الطبيب املمارس 
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 ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك املهلوسات

، ذات اخلواص املؤثرة عقليامثل الفينسيكليدين، والفطريات(مهلوسات أخرى
 )والتريبتامني

  تنشقاتساملذيبات وامل
ة الوطنيةاملخدرات اليت ختضع للمراقب
 وال ختضع للمراقبة الدولية

، )برتيلبيربازين-نمثل (هيدروكسي الزبد، القات، البيربازينات -محض غامامنها
 .ترامادول، كيتامني

  



 

10 V.10-50560
 

E/CN.7/2010/15/Add.3

   ايبون    
    التعليمات    

 .بيانات املخدرات يف بلدكم بإبالغ )الشخص املكلف( االتصال املكلفة جهةعن  التفاصيليرجى تقدمي   
جهات اتصال "، يرجى إدراجها يف اجلدول بعنوان فنيةالت االستثنائية اليت حتدد فيها جهات اتصال ويف احلا

    .يف اإلجابة عنها تاألسئلة اليت سامه، واالشارة إذا أمكن إىل "إضافية فنية
     جهة االتصال    

 الربيد اإللكتروين الفاكس اهلاتف جهة العمل الوظيفة االسم
    

  إضافية نيةفجهات اتصال   
  

الربيد  الفاكس اهلاتف جهة العمل الوظيفة االسم 
  اإللكتروين

األسئلة 
املساهم يف 
 الرد عليها

السيد جون  مثال
 مسيث

رئيس قسم
   اإلحصاء

 

مكتب مراقبة
 املخّدرات

٤٤٢٢١٦٠٠١ +٤٤٢٢١٦٥٧٣+ j.smith@odc.gov ٩-٦ 
 ١٣-١٠و

 ١املساهم رقم
 

 
 

     

 ٢املساهم رقم
 

 
 

     

 ٣املساهم رقم
 

      

 ٤املساهم رقم
 

      

 ٥املساهم رقم
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   عموم السكان :انتشار تعاطي املخدرات    
  السؤال الصنف والنوع

١٢٣
يف  العقارهذا  يهل جرى تعاط

 بلدكم خالل السنة املاضية؟
دى انتشار تبعا مل رتب هذه األصناف

 اضيةتعاطيها خالل السنة امل
تبعا  ضمن كل صنف منها األنواع رتب
 دى انتشار تعاطيها خالل السنة املاضيةمل

    غري معروفنعمال
     القنب

     )عشبة(املاريوانا
     )راتنج(احلشيش

      غري املشروعة املواد األفيونية
    اهلريوين
    األفيون
يرجى(غري مشروعةأخرى  يةأفيونمواد
)التحديد

    

____________________________    
     

      الكوكايني
     )ملح(مسحوق

     والقاعدة"كراك"
    )يرجى التحديد(أنواع أخرى من الكوكايني 

____________________________    
     

 بشكل املصنوعةاملنشطات األمفيتامينية 
 غري مشروع

     

     األمفيتامني
     يثامفيتامنيامل 

     "إكستاسي"من نوع املواد
يرجى(منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

 )يدالتحد
    

____________________________    
     

املستخدمة دون أمرعقاقري الوصفات الطبية 
 دون حاجة عالجية/طبيب

     

    املواد األفيونيةعقاقري الوصفات الطبية من 
    عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات

     يبنيالبنـزودياز
     أخرى منومة-مواد مهدئة

    
____________________________    

     
      املهلوسات

     ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
     )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى 

____________________________    
     

      تنشقاتساملذيبات وامل
املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال ختضع

 )يرجى التحديد(للمراقبة الدولية 
     

____________________________     
____________________________     
____________________________     
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 السؤال الصنف والنوع

٥ ٤  
 انتشار تعاطي أي من  مدى ر علىهل طرأ تغي

 املخدرات خالل السنة املاضية؟أصناف
رات  أنواعانتشار تعاطي أي من  مدى ر علىهل طرأ تغياملخد

 خالل السنة املاضية؟

 

ادة 
زي

برية
ك

يطة 
 بس
يادة
ز

 

ستقر
م

 

اخن
ض 

فا
سيط

ب
كبري 

ض 
خنفا
ا

وف 
معر

غري 
برية 

ة ك
زياد

يطة 
 بس
يادة
ز

 

ستقر
م

 

ض
خنفا
ا

 
كبري طبسي

ض 
خنفا
ا

وف 
معر

غري 
 

      القنب
       )عشبة(املاريوانا
       )راتنج(احلشيش

      
       غري املشروعة املواد األفيونية

      اهلريوين
      ألفيونا

       )يرجى التحديد(أخرى مواد أفيونية
____________________________      

      
       الكوكايني
       )ملح(مسحوق

       والقاعدة"كراك"
يرجى (أنواع أخرى من الكوكايني 

)التحديد
      

____________________________      
      

بشكل املصنوعةاملنشطات األمفيتامينية 
 غري مشروع

      

       األمفيتامني
       امليثامفيتامني

       "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

 )يرجى التحديد(
      

____________________________      
      

املستخدمة دونعقاقري الوصفات الطبية 
 دون حاجة عالجية/أمر طبيب

      

      املواد األفيونيةعقاقري الوصفات الطبية من 
      عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات

       البنـزوديازيبني
       أخرى منومة-مواد مهدئة

      
____________________________      

      
       املهلوسات

       ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
       )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى 

____________________________      
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       تنشقاتساملذيبات وامل
      

املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال
)يرجى التحديد(ختضع للمراقبة الدولية 

      

____________________________      
____________________________      
____________________________      

        
  لبيانات الفوقيةا

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) غري املنشورةواملنشورة (ما هي مصادر املعلومات 
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   عموم السكان :املخدرات عدد متعاطي/تعاطي املخدرات نتشارا    

 عموم السكان؟يف صفوف نتشار تعاطي املخدرات أو لعدد املتعاطني ال اتهل لديكم تقدير  -٦
 )١٠ السؤالانتقل إىل (ال  
 مجيع السكانالبيانات شمل وتنعم،  
 جزءاً من السكانالبيانات شمل تنعم، و 

  .__________ ؟مجعت هذه البياناتأي سنة  يف  )أ(  - ٧
  .______________ ؟البيانات هأي جزء من البلد أو من السكان مشمول ذ  )ب(    
  ._________ ؟البيانات ههذ انطبق عليهت جمموعة السكان املرجعية اليتما هو حجم   )ج(    
 ؟اليت تبلغون عنهابيانات المصدر  ما هو  )د(    

 استقصاء عام للسكان  
 استقصاء لطالب املدارس 
 تقديرات غري مباشرة 
 سجل متعاطي املخدرات 
 )_________________________: يرجى التحديد(مصادر أخرى  

  

 الصنف والنوع
   السؤال 
١٠  ٩ ٨  

نتشار تعاطي الالنسبة املئوية  ما هي 
املخدرات على مدى احلياة لعموم 

  السكان؟
 حدد النسبة لكل من الذكور واإلناث

 .شكل منفصلب

نتشار تعاطي الما هي النسبة املئوية 
املخدرات لعموم السكان يف السنة 

  املشمولة بالتقرير؟
حدد النسبة لكل من الذكور واإلناث 

 .نفصلمبشكل 

نتشار تعاطي السبة املئوية ما هي الن
األيام املخدرات لعموم السكان يف 

  ؟الثالثني املاضية
حدد النسبة لكل من الذكور واإلناث 

  .بشكل منفصل
 عاماً ٦٤-١٥ :نطاق العمر املفضل 

 __________:نطاق العمر املطبق
 عاماً ٦٤-١٥ :نطاق العمر املفضل
 __________ :نطاق العمر املطبق

 عاماً ٦٤-١٥ :العمر املفضلنطاق 
  __________ :نطاق العمر املطبق

 شهراً ١٢: اإلطار الزمين املفضل  
  ______:اإلطار الزمين املطبق

 يوما ٣٠: اإلطار الزمين املفضل
   ______:اإلطار الزمين املطبق

 
عدد 
املتعاطني

النسبة 
املئوية من 
 السكان

النسبة
املئوية 
من 
الذكور

النسبة
املئوية 
من 
 اإلناث

عدد 
املتعاطني

النسبة 
املئوية من 
 السكان

النسبة 
املئوية 
من 
الذكور

النسبة
املئوية 
من 
 اإلناث

عدد 
املتعاطني

النسبة 
املئوية من 
السكان

النسبة 
املئوية من 
 الذكور

النسبة 
املئوية 
من 
 اإلناث

      عقار غري مشروعأي
     القنب
      )عشبة(وانااملاري
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      )راتنج(احلشيش
      غري املشروعة املواد األفيونية

     اهلريوين
     األفيون

      )يرجى التحديد(أخرى مواد أفيونية

________________________ 
     

     الكوكايني
      )ملح(مسحوق

      والقاعدة"كراك"
يرجى (أنواع أخرى من الكوكايني 

)التحديد
     

________________________ 
     

عة واملنشطات األمفيتامينية املصن
 )أ(بشكل غري مشروع

     

      األمفيتامني
      يثامفيتامنيامل

      "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة 

 )يرجى التحديد(أخرى
     

________________________ 
     

املستخدمة عقاقري الوصفات الطبية 
 دون حاجة عالجية/دون أمر طبيب

     

 املوادعقاقري الوصفات الطبية من 
األفيونية

     

     عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات
      البنـزوديازيبني
      أخرى منومة-مواد مهدئة

     
_______________________     

     املهلوسات
      ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك

      )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى 

________________________ 
     

      تنشقاتساملذيبات وامل
املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية 

يرجى (وال ختضع للمراقبة الدولية 
)التحديد

     

________________________ 
     

________________________ 
     

________________________  
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هل تشمل األرقام املدرجة عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة تعاطي عقاقري الوصفات    )أ( 
  .)ضع دائرة حول أحد اجلوابني(ال /دون حاجة عالجية؟  نعم/أمر طبيبالطبية من املنشطات دون 

    
 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة اليت اسُت) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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   الشباب: املخدرات عدد متعاطي/تعاطي املخدرات نتشارا    
 من الشباب؟متعاطي املخدرات نتشار تعاطي املخدرات أو عدد ا بيانات عنهل لديكم   -١١

 )١٦السؤال تقل إىل ان(ال  
 شمل مجيع السكانتنعم، و 
 شمل جزءاً من السكانتنعم، و 

  .__________ ؟البيانات مجعتأي سنة  يف  )أ(  -١٢
    ._______ ؟مشمولة افئة فرعية من السكان أي أو  البيانات هذ مشمولأي جزء من البلد   )ب(  
   ._____________ ؟البيانات ههذ اعليهنطبق اموعة السكانية املرجعية اليت ت ما هو حجم  )ج(  
 ؟اليت تبلغون عنهابيانات المصدر  ما هو  )د(  
 استقصاء عام للسكان   
 استقصاء لطالب املدارس   
 تقديرات غري مباشرة   
 سجل متعاطي املخدرات   
 )__________________________: يرجى التحديد(مصادر أخرى    

  
 السؤال الصنف والنوع

 ١٥  ١٤ ١٣  

نتشار تعاطي الهي النسبة املئوية ما 
لفئة  على مدى احلياةاملخدرات 

الشباب؟ حدد النسبة لكل من الذكور 
 واإلناث بشكل منفصل

نتشار تعاطي الما هي النسبة املئوية 
السنة  يف لفئة الشباباملخدرات 

؟ حدد النسبة لكل من املشمولة بالتقرير
 الذكور واإلناث بشكل منفصل

نتشار تعاطي الة املئوية ما هي النسب
األيام  يف لفئة الشباباملخدرات 

؟ املشمولة بالتقرير الثالثني املاضية
حدد النسبة لكل من الذكور واإلناث 

 بشكل منفصل
 عاما١٦ً-١٥:نطاق العمر املفضل
 ____________  :نطاق العمر املطبق

 عاماً ١٦ -١٥ :نطاق العمر املفضل
قنطاق العمر املطب:  _____________ 

 شهراً ١٢ :اإلطار الزمين املفضل
 ____________  :اإلطار الزمين املطبق

 عاماً ١٦ -١٥ :نطاق العمر املفضل
____________  :نطاق العمر املطبق

 يوماً ٣٠ :اإلطار الزمين املفضل
___________  :اإلطار الزمين املطبق

عدد
املتعاطني

النسبة
املئوية من 
 السكان

النسبة
املئوية من 
 الذكور

النسبة
املئوية من 
 اإلناث

عدد
 املتعاطني

 النسبة 
املئوية من 
 السكان

النسبة 
املئوية من 
 الذكور

النسبة
املئوية من 
 اإلناث

عدد 
 املتعاطني

النسبة 
املئوية من 
 السكان

النسبة 
املئوية من 
 الذكور

النسبة 
املئوية من 
 اإلناث

      اي عقار غري مشروع
     القنب

      )عشبة(املاريوانا
      )راتنج(احلشيش

      غري املشروعة املواد األفيونية
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     اهلريوين
     األفيون

      )يرجى التحديد(أخرى مواد أفيونية

_________________________ 
     

     الكوكايني
      )ملح(مسحوق

      والقاعدة"كراك"
يرجى (أنواع أخرى من الكوكايني 

)التحديد
     

_________________________ 
     

عة بشكل واملنشطات األمفيتامينية املصن
 )أ(غري مشروع

     

      األمفيتامني
      امليثامفيتامني

      "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة 

 )يرجى التحديد(أخرى
     

_________________________ 
     

املستخدمة دونعقاقري الوصفات الطبية 
 جيةدون حاجة عال/أمر طبيب

     

املواد عقاقري الوصفات الطبية من 
األفيونية

     

      عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات
      البنـزوديازيبني
      أخرى منومة-مواد مهدئة

     

_________________________ 
     

     املهلوسات
      ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك

      )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى 

_________________________ 
     

      تنشقاتساملذيبات وامل
املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية 

يرجى (وال ختضع للمراقبة الدولية 
)التحديد

     

_________________________ 
     

_________________________ 
     

_________________________ 
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هل تشمل األرقام املدرجة عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة تعاطي عقاقري الوصفات    )أ(
ضع دائرة حول أحد (ال   /  ؟   نعمدون حاجة عالجية/دون أمر طبيبالطبية من املنشطات 

 .)اجلوابني

 

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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   تعاطي املخدرات باحلقن    
  السؤال الصنف والنوع

١٨  ١٧ ١٦  
هل مارس متعاطو 

ملخدرات عملية التعاطي ا
باحلقن خالل السنة 

املاضية؟

ماذا كان اجتاه التعاطي باحلقن خالل السنة 
 املاضية؟

املخدرات باحلقن اإلبر  وهل تشارك متعاط
 أو احملاقن خالل السنة املاضية؟

غرينعمال
 معروف

دة 
زيا

برية
ك

سطة 
دة ب

زيا
 

تقر
مس

يط 
 بس

ض
خنفا

ا
 

ض
خنفا

ا
 

ف كبري
عرو

ري م
غ

 
 

 ال 
 نعم 
 غري معروف 

 
     غري مشروععقارأي

  ١٩ 
ماذا كان اجتاه التشارك يف اإلبر أو احملاقن     املواد األفيونية غري املشروعة

املخدرات باحلقن خالل  يلدى متعاط
 السنة املاضية؟

   اهلريوين
   األفيون

    )يرجى التحديد(مواد أفيونية أخرى 
 كبريةزيادة      ____________________________

 زيادة بسيطة     
 مستقر      الكوكايني
 اخنفاض بسيط       )ملح(مسحوق

 كبرياخنفاض        والقاعدة"كراك"
يرجى (أنواع أخرى من الكوكايني 

)التحديد
 غري معروف      

____________________________   

بشكل غري املصنوعةاملنشطات األمفيتامينية 
مشروع

    

     األمفيتامني
     مفيتامنيامليثا

     "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

 )يرجى التحديد(
    

____________________________   

املستخدمة دون عقاقري الوصفات الطبية 
 عالجيةدون حاجة /أمر طبيب

    

  عقاقري الوصفات الطبية من املواد 
األفيونية

    

     عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات
     البنـزوديازيبني
     أخرى منومة-مواد مهدئة

    
للمراقبة الوطنية وال املخدرات اليت ختضع

)يرجى التحديد(ختضع للمراقبة الدولية 
   

____________________________    
____________________________    
____________________________    
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 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة اليت اسُت) املنشورة وغري املنشورة(مصادر املعلومات  ما هي: البيانات الفوقية
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   املخدرات باحلقن وتعاطم    

 عن العدد اإلمجايل ملتعاطي املخدرات باحلقن يف بلدكم؟ بياناتهل لديكم   -٢٠
 )٢٥السؤال انتقل إىل (ال  
 مجيع السكانالبيانات شمل تنعم، و 
 جزءاً من البلد أو فئة فرعية من السكانالبيانات شمل تونعم،  

 __________  ؟مجعت البياناتأي سنة  يف  )أ(  -٢١
 ؟افئة فرعية من متعاطي املخدرات مشمولة أي أو  مشمول ذه البيانات أي جزء من البلد  )ب(  

_______. 
 .___________ ؟البيانات هذها تنطبق عليهجمموعة السكان املرجعية اليت ما هو حجم   )ج(    

    
 السؤال الصنف والنوع

٢٤ ٢٣ ٢٢  
 يما هي النسبة املئوية ملتعاط

  املخدرات باحلقن لكل نوع 
 من أنواع املخدرات؟

 يما هو العدد اإلمجايل ملتعاط
  املخدرات باحلقن لكل نوع 

 من أنواع املخدرات؟

 يما هي النسبة املئوية ملتعاط
املداومني الذين  املخدرات باحلقن

إلبر أو احملاقن يف آخر يف اتشاركوا 
 جلسة حقن؟

آخر جلسة  :اإلطار الزمين املفضل 
 حقن

 :اإلطار الزمين املطبق
_____________________ 

      عقار غري مشروعأي
    غري املشروعة املواد األفيونية

   اهلريوين
   األفيون
    )يرجى التحديد(أخرى  فيونيةمواد أ

____________________________   
   الكوكايني

    )أ(املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة
    األمفيتامني
    امليثامفيتامني

    "إكستاسي"املنشطات من نوع 
يرجى(منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

)التحديد
   

____________________________   
املستخدمة دون أمرعقاقري الوصفات الطبية 

 دون حاجة عالجية/طبيب
   

   املواد األفيونيةعقاقري الوصفات الطبية من 
    عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات
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    البنـزوديازيبني
    أخرى منومة-مهدئةمواد

املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال ختضع
 )يرجى التحديد(للمراقبة الدولية 

   

____________________________   
____________________________   
____________________________     

عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة تعاطي عقاقري الوصفات هل تشمل األرقام املدرجة    )أ(
ضع دائرة حول أحد (ال / دون حاجة عالجية؟   نعم /أمر طبيبالطبية من املنشطات دون 

 .)اجلوابني

 

 ه األسئلة؟هذ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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   ذوو املشاكل/بشدةاملخدرات  ومتعاط    

 ذوي املشاكل يف بلدكم؟/بشدةعن عدد متعاطي املخدرات  بياناتهل لديكم   -٢٥
 )٣٤السؤال انتقل إىل (ال  
 مجيع السكانالبيانات شمل تنعم، و 

 جزءاً من البلد أو فئة فرعية من السكانالبيانات شمل تنعم، و 
 __________ ؟مجعت البياناتسنة  أي يف )أ(  -٢٦
 .________ ؟افئة فرعية من السكان مشمولة  أيأو  مشمول ذه البيانات أي جزء من البلد  )ب(    
 .______________ ؟البيانات اتنطبق عليهجمموعة السكان املرجعية اليت ما هو حجم   )ج(    
 ________________ دكم؟ذوي املشاكل يف بل/بشدة ما هو عدد متعاطي املخدرات  -٢٧
ردا  البيانـات املقدمـة  الذين تنطبـق علـيهم   " املشاكل وذو/بشدة املخدرات ومتعاط"ما هو تعريف   -٢٨
  سب العدد؟ُت، وكيف اح٢٧السؤال  على

    
    ض للخطرتعرالشديدة ال الفئات  

الفئات
الشديدة 
التعرض 
 للخطر

 السؤال
٣٣ ٣٠٣١٣٢ ٢٩ 

ما هو العدد املقدر 
الناس يف كل فئة  من

شديدة التعرض 
 للخطر يف بلدكم؟

ما هي النسبة املئوية
املقدرة يف كل فئة اليت 

غري  عقاقريتعاطت أي 
مشروعة يف السنة 
 املشمولة بالتقرير؟

ما هي النسبة املئوية
املقدرة يف كل فئة اليت 

 عقاقريتعاطت باحلقن أي 
غري مشروعة يف السنة 
 املشمولة بالتقرير؟

عقاقريأهم ثالثة  ما هي
تدعو للقلق يف كل فئة 
شديدة التعرض للخطر؟

ما هي النسبة املئوية املقدرة يف كل فئة 
شديدة التعرض للخطر اليت تعاطت كل 

غري مشروع يف السنة املشمولة  عقار
 بالتقرير؟

:اإلطار الزمين املفضل 
  شهرا ١٢

: اإلطار الزمين املطبق
ـــــــــــــــــــــــــــ

١٢:اإلطار الزمين املفضل
  شهرا

: اإلطار الزمين املطبق
ـــــــــــــــــــــــــــ

  : اإلطار الزمين املفضل 
  شهرا ١٢

 ـــــــــــــــــــــــــــ: اإلطار الزمين املطبق

السجناء
 

 ١ -  
٢ -  
٣ - 

١ -  
٢ -  
٣ -  

ممتهنو
 الدعارة

 ١ -  
٢ -  
٣ - 

١ -  
٢ -  
٣ - 

املشردون
 

 ١ -  
٢ -  
٣ - 

١ -  
٢ -  
٣ - 



 

V.10-50560 25 
 

E/CN.7/2010/15/Add.3 

فئات أخرى
شديدة 
التعرض 
للخطر 

يرجى (
)التحديد

  

 
 ١ -  

٢ -  
٣ - 

١ -  
٢ -  
٣ - 

 
 ١ -  

٢ -  
٣ - 

١ -  
٢ -  
٣ -     

 

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية

 

  
 

 
      أأ
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    ل تعاطي املخدراتالتطورات اجلديدة يف جما    

 لتعاطي املخدرات؟أمناط جديدةأوخمدرات جديدةهل لوحظ خالل السنة املاضية توفر أي-٣٤

 

 

 )٣٧انتقل إىل السؤال (ال  

 نعم 

 

أو  دةدياجل يف أي فئات سكانية برزت هذه املخدرات اليت لوحظت؟ لتعاطي املخدرات ديدةاجلمناط األأو  ديدةاجل ما هي املخدرات - ٣٥
 لتعاطي املخدرات؟ ديدةاجلمناطاأل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  م املساحة الفارغة التالية لتوثيق أي تطورات أخرى حدثت خالل السنة املاضية يف جمال انتشار تعاطي املخدرات أو أمناطه ااستخديرجى -٣٦

 .يف بلدكم
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 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) غري املنشورةو ةاملنشور(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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     املرتبطة باملخدرات األمراض  

ر انتشــار كــل مــرض مــن األمــراض التاليــة بــني متعــاطي املخــدرات بــاحلقن خــالل الســنة  هــل تغيــ  -٣٧
  املاضية؟

    
 غري معروف كبرياخنفاض  اخنفاض بسيط مستقر زيادة بسيطة كبريةزيادة العدوى

        من النوع باءالتهاب الكبد 
       من النوع جيمالتهاب الكبد 

       فريوس نقص املناعة البشرية
           التدرن

املصــابني بـأي مـن األمــراض   ملتعــاطي املخـدرات بـاحلقن   لنسـبة املئويـة   لهـل لـديكم أي تقــديرات     -٣٨
 ؟٣٧السؤال املدرجة يف 

 )٤٢السؤال انتقل إىل (ال  
 نعم، ويشمل ذلك مجيع السكان 
 منعم، فيما يتعلق بفئة فرعية من السكان أو جزء منه 

 .__________٣٨مجعت البيانات املشار إليها يف السؤال أي سنة  يف  )أ(  -٣٩
  فئة فرعية من متعاطي املخدرات باحلقن مشمولة ذه  أيمن البلد أو  ناحيةأي   )ب(    
 .__________ تقديرات؟ال

  .هذه التقديرات؟ا تنطبق عليهموعة السكان املرجعية اليت ما هو احلجم التقديري   )ج(    
  

 العدوى
 السؤال

٤١ ٤٠  
ملتعاطي ما هو العدد التقديري  

من املصابني بكل  املخدرات باحلقن
 األمراض؟هذه 

ملتعاطي  التقديرية النسبة املئويةما هي 
من هذه املصابني بكل  حلقناملخدرات با

 األمراض؟

 تعاطي املخدرات باحلقناملئوية ملنسبة ال عدد متعاطي املخدرات باحلقن 
  من النوع باءالتهاب الكبد 
 من النوع جيمالتهاب الكبد 

 فريوس نقص املناعة البشرية
   التدرن
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 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس)  املنشورةاملنشورة وغري(ما هي مصادر املعلومات  :البيانات الفوقية
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ــة املرتبطــة باملخــدرات يف         -٤٢ ــات عــن عــدد العواقــب الصــحية غــري املميت ــا بيان هــل جتمعــون اعتيادي

  بلدكم؟
 )٤٦السؤال انتقل إىل (ال  
 نعم، ويشمل ذلك مجيع السكان 
 مهنعم، فيما يتعلق بفئة فرعية من السكان أو جزء من 

  ؟)ضع عالمة على كل ما ينطبق(ما هي العواقب الصحية اليت جتمعون عنها البيانات   -٤٣
 اجلرعات املفرطة غري املميتة من املخدرات 
 الزيارات املرتبطة باملخدرات إىل غرفة الطوارئ يف املستشفيات 
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) يرجى التحديد(غري ذلك  

 .؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣مجعت البيانات املشار إليها يف السؤال أي سنة  يف  )أ(  -٤٤
 .؟افئة فرعية مشمولة  أيأو  مشمول ذه التقديرات أي جزء من البلد  )ب(    
    

 السؤال العواقب الصحية
٤٥ 

ما هو العدد املقدر من العواقب الصحية  
أثناء الفترة  املرتبطة باملخدرات اليت حدثت

 ؟٤٤احملددة يف السؤال 

  جرعات مفرطة غري مميتة من املخدرات

زيارات مرتبطة باملخدرات إىل غرفة 
 الطوارئ يف املستشفيات

 

  )يرجى التحديد(غري ذلك
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   الوفيات املرتبطة باملخدرات    
 السؤال الصنف والنوع

٤٨ ٤٧ ٤٦  
 وفياتبلغ عن أُهل 

متعلقة بتعاطي 
خدرات يف السنة امل

 املاضية؟

هذه املخدرات حسب يرجى ترتيب 
أمهية كل منها كسبب من األسباب 

املرتبطة بتعاطي  للوفياتالرئيسية 
 املخدرات

املرتبطة بتعاطي املخدرات  الوفياتماذا كان اجتاه 
 خالل السنة املاضية؟

 نعم ال

دة 
زيا

برية
ك

يطة 
 بس

ادة
زي

 

تقر
مس

ض  
خنفا

ا
  كبري

ض 
خنفا

ا
يط
بس

 

ف
أعر

ال 
 

       عقار غري مشروعأي
       غري املشروعة املواد األفيونية

      اهلريوين
      أفيون

       )يرجى التحديد(أخرى  مواد أفيونية
____________________________      

      الكوكايني
       )ملح(مسحوق

       والقاعدة"كراك"
يرجى (أنواع أخرى من الكوكايني 

        )التحديد

____________________________      
       املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة

       األمفيتامني
       مفيتامنيامليثا

       "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

         )يرجى التحديد(

____________________________      
املستخدمة دون أمرعقاقري الوصفات الطبية 

         دون حاجة عالجية/طبيب

      املواد األفيونيةقاقري الوصفات الطبية من ع
       عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات

       البنـزوديازيبني
       أخرى منومة-مواد مهدئة

      
____________________________      

      املهلوسات
       

       تنشقاتساملذيبات وامل
       

املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال
)يرجى التحديد(ختضع للمراقبة الدولية 

      

____________________________      
____________________________      
____________________________        
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  هذه األسئلة؟ عناليت استعني ا يف اإلجابة ) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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  الوفيات املرتبطة بتعاطي املخدرات

 ي املخدرات يف بلدكم؟املرتبطة بتعاط الوفياتعن عدد  بياناتهل لديكم   -٤٩
 )٥٤السؤال انتقل إىل (ال  
 مجيع السكانالبيانات شمل تنعم، و 
 مبفئة فرعية من السكان أو جزء منه وتتعلقنعم،  

 .__________ ؟٤٩مجعت البيانات املشار إليها يف السؤال أي سنة  يف  )أ(  -٥٠
 .________ ؟االسكان مشمولة فئة فرعية من  أيأو  مشمول ذه البيانات أي جزء من البلد  )ب(    
 .______________ ؟البياناتهذه ا تنطبق عليهجمموعة السكان املرجعية اليت ما هو حجم   )ج(    

    

 الصنف والنوع
  السؤال 
٥٣  ٥٢ ٥١  

 للوفيات اإلمجايلما هو العدد  
 املرتبطة بتعاطي املخدرات؟

  ما هو عدد 
 مفرطة الناجتة عن جرعة الوفيات

 ؟دراتمن املخ

 باأليدز املرتبطة  الوفياتما هو عدد 
 ؟باملخدرات

     اي عقار غري مشروع
   غري املشروعة املواد األفيونية

  اهلريوين
  األفيون

   )يرجى التحديد(أخرى  مواد أفيونية
____________________________  

  الكوكايني
    )ملح(وقمسح

    والقاعدة"كراك"
   )يرجى التحديد(أنواع أخرى من الكوكايني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
   )أ( املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة

   األمفيتامني
   امفيتامنيامليث

   "إكستاسي"املنشطات من نوع 
منشطات أمفيتامينية غري مشروعة أخرى

 )يرجى التحديد(
  

____________________________  
املستخدمة دون أمرعقاقري الوصفات الطبية 

 دون حاجة عالجية/طبيب
  

  فيونيةاملواد األعقاقري الوصفات الطبية من 
   عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات

   البنـزوديازيبني
   أخرى منومة-مواد مهدئة
  املهلوسات
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   تنشقاتساملذيبات وامل
املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال

 )يرجى التحديد(ختضع للمراقبة الدولية 
  

____________________________  
____________________________  
____________________________    

هل تشمل األرقام املدرجة عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة تعاطي عقاقري الوصفات    )أ(
ضع دائرة حول أحد (ال / نعم دون حاجة عالجية؟   /أمر طبيبالطبية من املنشطات دون 

  .)اجلوابني
    

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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     العالج من تعاطي املخدرات    

 الصنف والنوع
  السؤال 
٥٦ ٥٥ ٥٤  

هل تلقى أشخاص 
عالجاً ملشاكل 

 ا الصنف ذمرتبطة
املخدرات خالل  من

 السنة املاضية؟

تبعا املخدراتهذهرتب
مهيتها كسبب رئيسي أل

 .لتلقي العالج

ر على عدد األفراد املتلقني للعالج هل طرأ تغي  
 ؟عقار كل من 

 

 نعم ال

 
دة 
زيا

برية
ك

يطة 
 بس

ادة
زي

 

تقر
مس

يط 
 بس

ض
خنفا

ا
 

ض 
خنفا

ا
ف كبري
عرو

ري م
غ

 

            عقار غري مشروعأي
            القنب

            غري املشروعة املواد األفيونية
            الكوكايني

            املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة
املستخدمة دون أمر عقاقري الوصفات الطبية 

            دون حاجة عالجية/طبيب

            املهلوسات
            تنشقاتساملذيبات وامل

            
املخدرات اليت ختضع للمراقبة الوطنية وال 

 )يرجى التحديد(ختضع للمراقبة الدولية 
           

 ____________________________            
 ____________________________            
 ____________________________            

 

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) املنشورة وغري املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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   العالج من تعاطي املخدرات
 يف بلدكم؟ من تعاطي املخدراتالعالج عدد متلقي  بيانات بشأنهل لديكم   -٥٧

 )٦٧السؤال انتقل إىل (ال  
 نعم، لكامل البلد 
 نعم، جلزء من البلد أو لبعض مرافق العالج 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟٥٧مجعت البيانات املشار إليها يف السؤال أي سنة  يف  )أ(  -٥٨
  .____________ ؟البياناتج مشمول ذه من مرافق العالأي أنواع أي جزء من البلد أو   )ب(    

  ).أ( ٥٨تشري إىل السنة احملددة يف السؤال  ٦٣-٥٩األسئلة : مالحظة
  

 الصنف والنوع
   السؤال  
٦٣ ٦٢  ٦١ ٦٠ ٥٩  

ما هو العدد  
التقديري ملتلقي 
العالج من تعاطي 

 ؟املخدرات

ما هي النسبة املئوية 
العالج من من متلقي 

 تعاطي املخدرات
ين يتلقون العالج الذ

 ألول مرة؟

ما هي النسبة املئوية 
لإلناث من جمموع 

العالج من  يمتلق
 ؟تعاطي املخدرات

ما هي النسبة املئوية 
املخدرات  يملتعاط

باحلقن من جمموع 
العالج من متلقي 

 ؟تعاطي املخدرات

 يما هو متوسط عمر متلق
 ؟العالج من تعاطي املخدرات

      عقار غري مشروعأي
      القنب

      غري املشروعة املواد األفيونية
      الكوكايني

املنشطات األمفيتامينية غري 
 )أ()اموع(املشروعة

     

       األمفيتامني 
       امليثامفيتامني 
       "إكستاسي"املنشطات من نوع  

منشطات أمفيتامينية غري   
يرجى (مشروعة أخرى 

  )التحديد

     

عقاقري الوصفات الطبية 
دون /املستخدمة دون أمر طبيب

 حاجة عالجية

     

      املهلوسات
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      تنشقاتساملذيبات وامل
   

املخدرات اليت ختضع للمراقبة 
الوطنية وال ختضع للمراقبة 

 )يرجى التحديد(الدولية

     

 
____________________ 

     

 
____________________ 

     

 
____________________ 

     

        
هل تشمل األرقام املدرجة عن تعاطي املنشطات األمفيتامينية غري املشروعة تعاطي عقاقري الوصفات    )أ(

ضع دائرة حول أحد (ال / دون حاجة عالجية؟   نعم /أمر طبيبالطبية من املنشطات دون 
  .)اجلوابني
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هل يشمل العدد اإلمجـايل لألفـراد الـذين يتلقـون العـالج املـدرج       : تألغراض ضمان نوعية البيانا  -٦٤
  ؟ياتأعاله األفراد الذين يتلقون العالج من تعاطي الكحول

 .ــــــــــــــــــــ: ياتالعدد اإلمجايل لألفراد الذين يتلقون العالج من تعاطي الكحوليرجى حتديد . نعم 
 ال 

املخـدرات الـذين حيتـاجون العـالج والـذين يتلقـون العـالج        ما هـي النسـبة التقديريـة مـن متعـاطي        -٦٥
  حاليا يف بلدكم؟

 ال أحد أو ال أحد تقريبا 
 أقلية 
 حوايل النصف 
 الغالبية 
 الكل أو الكل تقريبا 
 غري معروف 

 

 التعاريف
    السؤال  
  ٦٦    

ضع عالمة (؟ ٦٣-٥٩ األسئلة اإلجابات عنبق على ـالذي ينط" العالج من تعاطي املخدرات"ما هو تعريف  
 )على أحد التعاريف

       مجيع الذين يتلقون العالج
       األشخاص يف مستهل العالج

عند تاريخ إحصاء  و العالجمتلقّ
 السكان

      

       العالجاألشخاص الذين أوا فترة 
       تعريف آخر

 )يرجى التحديد(
  
 
 

      

 

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) وغري املنشورة املنشورة(ما هي مصادر املعلومات : نات الفوقيةالبيا
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      الرصدمجع البيانات والقدرات يف جمال     
السجالت والدراسات االستقصائية

 والتقييمات السريعة للوضع
 السؤال
٦٧  

 يف بلدكم؟وعالجهاطي املخدرات البيانات التالية بشأن تعهل جتمعون)أ( 

     نعم ال 

   السجالت
   العالج من تعاطي املخدراتبيانات وطنية بشأن 

    سجل متعاطي املخدرات ذوي املشاكل
    سجل األمراض املرتبطة باملخدرات
    سجل الوفيات املرتبطة باملخدرات

 يف بلدكم؟ وعالجهالبيانات التالية بشأن تعاطي املخدراتما هي وترية مجع)ب( 

مرة كل ثالث إىل  مرة كل سنتني مرة يف السنة ال جتمع أبدا 
 مخس سنوات

مرة كل ست 
 إىل عشر سنوات

 

    الدراسات االستقصائية
النتشار على مستوى عمومل دراسات استقصائية

 السكان
   

نتشار على مستوى طلبةالل دراسات استقصائية
املدارس

   

    متعاطي املخدراتبشأن  دراسات استقصائية
    بشأن السجناء دراسات استقصائية

   
    
    سريعة للوضعالتقييماتال

   
    )يرجى التحديد(جلمع البيانات أخرىسبل

______________________________   
______________________________   
______________________________ 
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السجالت والدراسات االستقصائية والتقييمات 

 السريعة للوضع
 السؤال
٦٨ 

رات وطنية بشأن ما هو يف رأيكم مدى مالئمة املصادر التالية للبيانات إلجراء تقدي 
 وضع املخدرات يف بلدكم؟ 

 مالئمة جدا مالئمة إىل حد ما غري مالئمة 

    السجالت

    العالج من تعاطي املخدراتبيانات وطنية بشأن مجع

    سجل متعاطي املخدرات ذوي املشاكل

    سجل األمراض املرتبطة باملخدرات

    تسجل الوفيات املرتبطة باملخدرا

    

    الدراسات االستقصائية

    النتشار على مستوى عموم السكانل دراسات استقصائية

    نتشار على مستوى طلبة املدارسلال دراسات استقصائية

    متعاطي املخدراتبشأن  دراسات استقصائية

    بشأن السجناء دراسات استقصائية

    

    

    ريعة للوضعسالتقييماتال

    

    )يرجى التحديد(جلمع البيانات أخرىسبل

_________________________________    

_________________________________    

_________________________________    
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رصـد تعـاطي املخـدرات     لتحسني نظم مجـع البيانـات ـدف    )إن وجدت( ما هي التدابري املتخذة  -٦٩
  نة جلمع البيانات؟سعلى املستوى الوطين يف بلدكم؟ ما هي املعوقات الرئيسية أمام تنفيذ نظم حم

  
 

 

 

  
  
  
 

 

 
    

  املخدرات غري املشروعة؟الوضع فيما يتعلق برصد مكرس لهل لدى بلدكم جهاز وطين   -٧٠
  

 نعم 
 ال 

 

 هذه األسئلة؟ عنعني ا يف اإلجابة ُتاليت اس) نشورة وغري املنشورةامل(ما هي مصادر املعلومات : البيانات الفوقية
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    تعليقات إضافية    
توضــيح أي مــن املعلومــات لتعليقــات الالحظــات وامل لتــدوينرجــى اســتخدام املســاحة التاليــة ُي

ــق أي مســ   ــواردة يف االســتبيان، ولتوثي ــودون ل أخــرى ائال ــب املخــدرات   ت ــاه مكت ــه انتب توجي
رجـى اإلشـارة   فُيمن أسئلة االسـتبيان،   ادحمد السؤا إذا كانت تعليقاتكم ختصو .اجلرمية إليهاو

  .إىل رقم ذلك السؤال
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 


