
 UNODC/CND/EG.1/2010/11 

    

 
27 July 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
130810    V.10-55437 (A) 

 
 

 *1055437*
 

 فريق اخلرباء املعين جبمع البيانات
 ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٣- ١١فيينا، 
 *ت من جدول األعمال املؤق٣البند 

  وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل 
        كفؤ و  منقَّح وبسيطإبالغ نظام

 :  اخلاص بالتقارير السنويةاملنقَّح مشروع االستبيان    
       وعرضهاالطلب على املخدراتفض خلشامل النهج ال -اجلزء الثاين

  مذكّرة من األمانة    
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     اخلاص بالتقارير السنوية املنقَّح االستبيانمشروع   
    وعرضهافض الطلب على املخدراتخلشامل النهج ال :اجلزء الثاين  

 مــن احلكومــة تتــضمن ُمدوََّنــة وُمعَتَمــَدةهــل لــدى بلــدكم اســتراتيجية وطنيــة   )أ(  -١
   الطلب؟عنصراً خاصاً خبفض

  نعم   
  ال   

  
 :نعمإذا كان اجلواب 

اإلعـالن الـسياسي بـشأن التعـاون        (ُيرجى بيان الفترة املـشمولة باالسـتراتيجية         )ب( 
، ٢١ الفقـرة    )١(الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،        

اون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مــشكلة  وخطــة العمــل بــشأن التعــ
 _____________________ ):د (٢٠و) ج (٤ الفقرتان )٢(املخدرات العاملية،

  االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات؟صة لتمويل هل هناك ميزانية خمّص  )ج(  
  

  نعم    
  ال    
؛ ٢١الفقــرة ، اإلعــالن الــسياسي( ي االســتراتيجية اجملــاالت التاليــة؟هــل تغطــ  )د(  

  ))أ (٢٠و) ج(و) ب (٨الفقرات ، وخطة العمل
  

 ال  نعم   )٣(الوقاية

                                                         
  )1(  A/64/92-E/2009/28 ،ألف-انياالباب ث.  
  .املرجع نفسه  )2(  
إىل التدخالت اهلادفة إىل منع أو تأخري تناول املخّدرات ألول مرة ومنع االنتقال إىل " الوقاية"يشري مصطلح  )3(  

  منشور (، ٢٠٠٩تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات، (تناول أكثر خطورة لدى من يتناولوهنا أحيانا 
؛ أما تدخالت موظفي إنفاذ القانون اهلادفة إىل وقف إنتاج املخدرات )A.10.XI.1ع األمم املتحدة، رقم املبي

إىل التدخالت اهلادفة إىل استبانة مشكلة " التدخل املبكر"يشري مصطلح و. واالجتار هبا فال ينبغي اإلبالغ عنها هنا
  .)منظمة الصحة العاملية(هتها ملواجما حقيقية أو حمتملة من مشاكل املخدرات وحتفيز الفرد إىل القيام بشيء 
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 ال   نعم  )٤(املخدراتب االضطرابات املتعلقةعالج خدمات 
 ال   نعم   )٥(أهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمعإعادة الت

خدمات الوقاية من العواقب الصحية واالجتماعيـة لتعـاطي         
 )٦(املخدرات

 ال   نعم 

     ال   نعم   )٧(رصد تعاطي املخدرات وإجراء حبوث حوله
 الستراتيجية الوطنية خلفض الطلب؟هل تشارك القطاعات التالية يف تنفيذ ا )هـ(  

  ))ب (٤الفقرة ، خطة العمل و٢٠الفقرة ، اإلعالن السياسي(
  

 ال   نعم  الصحة
 ال   نعم  الشؤون االجتماعية

 ال   نعم  التعليم
 ال   نعم   إنفاذ القانون

 ال   نعم  العدل

                                                         
مواجهة االضطرابات الرامية إىل هي جزء من التدابري السريرية ، "املخدراتب االضطرابات املتعلقةخدمات عالج "  )4(  

 أعراض سحب والتعامل معهتدف هذه اخلدمات إىل وقف أو تقليل آثار التسمم احلاد، و. املوادتعاطي املرتبطة ب
وتشمل . إزالة السمية، ومنع االنتكاس ومواجهة األعراض السلوكية والنفسية الطويلة األمداجلرعات أثناء عملية 

سوء االستعمال واالرهتان، وكذلك التسمم، وسحب اجلرعات، وحاالت عقلية " االضطرابات املرتبطة باملواد"
 حيدثها تناول مادة من املواد شىت مثل اخلََرف والذُّهان والقلق واالضطرابات اِملزاجية وغريها من احلاالت اليت

 .)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( )مشروعة كانت أو غري مشروعة(
إىل عملية متكني األشخاص الذين لديهم مشكلة مرتبطة " إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع"تشري عبارة   )5(  

منظمة (ة واألداء النفسي والرفاه االجتماعي واالندماج يف اجملتمع باملخدرات من بلوغ حالة مثلى من الصح
 ).الصحة العاملية

هي خدمات هتدف إىل إزالة أو تقليل " خدمات الوقاية من العواقب الصحية واالجتماعية لتعاطي املخدرات"  )6(  
نية واملشاكل االجتماعية املخاطر املقترنة بتعاطي املخدرات، مبا يف ذلك االضطرابات الصحية العقلية والبد

وتشمل هذه اخلدمات األنشطة التوعوية اليت توفر على حنو غري مشروط تدابري للوقاية من اإلصابات . واألمنية
 .املعدية وضمان املساعدة االجتماعية العاجلة وسبل الرزق والنظافة الصحية األساسية

نتظام عن مدى استعمال املخدرات غري املشروع وأمناط مجع البيانات با" رصد تعاطي املخدرات"يقصد بعبارة   )7(  
بالبحوث حول تعاطي "يقصد و. ذلك االستعمال واجتاهاته، والعواقب الصحية واالجتماعية النامجة عنه

البحوث العلمية الرامية إىل تقييم مدى استعمال املخدرات غري املشروع وأمناط ذلك االستعمال " املخدرات
أو تقييم عملية تنفيذ التدخالت املتعلقة خبفض الطلب / الصحية واالجتماعية النامجة عنه، وواجتاهاته، والعواقب

 .على املخدرات وجناعة هذه التدخالت وفعاليتها من حيث التكلفة



 

4 V.10-55437 
 

UNODC/CND/EG.1/2010/11

 ال   نعم  القطاع اخلاص
 ال   نعم  املنظمات غري احلكومية
 ال   نعم  شؤون العمل والعمالة

   )يرجى التحديد(قطاعات أخرى 
   
   

    
تنفيذ الشق اخلاص خبفـض الطلـب علـى         نسق ل هل لدى بلدكم هيئة مركزية ت      )و( 

  رات؟االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخد املخدرات يف
    

 نعم   

 ال  
    

ريجـى تبيـان مـا إذا كانـت         ف،  نعـم ) و(إذا كان اجلـواب علـى الفقـرة الفرعيـة            )ز(  
 ؛التالية ممثلة يف هيئة التنسيق القطاعات

  
 ال   نعم  الصحة

 ال   منع  الشؤون االجتماعية
 ال   نعم  التعليم

 ال   نعم   إنفاذ القانون
 ال   نعم  العدل

 ال   نعم  القطاع اخلاص
 ال   نعم   غري احلكوميةاملنظمات 

 ال   نعم  شؤون العمل والعمالة
   )يرجى التحديد(قطاعات أخرى 
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 مقارنـةً  اإلبـالغ كيف تصفون التغريات يف حجم امليزانية املخصصة لربامج العالج يف سنة     -٢
 ))أ (٢الفقرة ، خطة العمل، و٢١الفقرة ، اإلعالن السياسي( )٨(الغ السابقة هلا؟بسنة اإلب

    
 زيادة  

 استقرار  

 اخنفاض  

 ال أعرف  
    
بـالغ  كيف تـصفون الـتغريات يف حجـم امليزانيـة املخصـصة لـربامج الوقايـة يف سـنة اإل                     -٣

  )٨(مقارنةً بسنة اإلبالغ السابقة هلا؟ احلالية

    
 زيادة   

 استقرار  

 اخنفاض  

 ال أعرف  
      

    الوقاية والتدخل املبكر    
خـالل   دول التـايل  يف اجلـ  الواردة  لوقاية  اأنشطة   من   أيٌّ ُنفِّذقد   كانما إذا   يرجى بيان     -٤

 بيان مـا إذا كانـت موّجهـة لعمـوم           من تلك األنشطة، ُيرجى    ويف حال تنفيذ أيٍّ   . سنة اإلبالغ 
خطـــة و ، ٢٣إىل  ٢١الفقـــرات ، اإلعـــالن الـــسياسي (الـــسكان أم للفئـــات املعرضـــة للخطـــر

  ).)ب(و) أ (٧و) ز(إىل ) هـ (٤و) أ (٢الفقرات ، العمل
  

                                                         
  إىل حصول " استقرار" يف املائة أو أكثر؛ و٥إىل حصول تغيري إجيايب مقّدر بنحو " زيادة"تشري كلمة  )8(  

فيدل على حصول تغيري سليب مقّدر " اخنفاض" يف املائة؛ أما ٥ وزائد ٥ا يتراوح بني ناقص مب تغيري مقّدر
 . يف املائة أو أكثر٥بنحو 
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عموم   ال  نعم  النشاط

  السكان
فئات ال

املعرضة 
  للخطر

يرجى (
  )التحديد

          )٩(نشر املعلومات عن أخطار املخدرات
          )١٠(التثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارات احلياتية

يرجى حتديد الفئة املستهدفة  ()١١(الوالديةو اُألسرية تدريب على املهاراتال
  ) والداهم بالتدريباسُتهدفحسب عمر األطفال الذين 

        

          )١٢(برامج الوقاية يف أماكن العمل
         )١٣()مثل الرياضة واملسرح واملوسيقى وغريها من األنشطة(أنشطة بديلة 

         )١٤(التدريب املهين والدعم املدر للدخل
          )١٥(احلمالت اإلعالمية

          )١٦(الفحص والتدخالت البسيطة
                                                         

  إىل نشر املعلومات وإذكاء الوعي بشأن تعاطي املخدرات " نشر املعلومات عن أخطار املخدرات"يهدف  )9(  
 .المية املنّسقةغري املشروعة من خالل أي واسطة أخرى غري احلمالت اإلع

لقى إىل جمموعة من الدورات التفاعلية اليت ُت" التثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارات احلياتية"تشري عبارة  )10( 
يف املدارس هبدف تزويد الطلبة باملعلومات واملهارات الشخصية واالجتماعية الالزمة لتجنب استعمال املخدرات 

  .)مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية(تأخريه غري املشروعة ألول مرة أو 
إىل جمموعة من الدورات التفاعلية املوجَّهة لآلباء "  والوالديةاُألسريةالتدريب على املهارات "تشري عبارة  )11( 

 املشروعة  بغية جتّنب استعمال املخدرات غرياُألسريوألطفاهلم واليت هتدف إىل حتسني الروابط األسرية واألداء 
 .)٢٠٠٩مكتب املخدرات واجلرمية، (ألول مرة أو تأخريه 

هي برامج شاملة تنفَّذ يف أماكن العمل هبدف تعزيز صحة املوظفني من خالل " برامج الوقاية يف أماكن العمل" )12( 
 .)ات واجلرميةمكتب املخدر( وقايتهم من تعاطي املواد وتقدمي املساعدة للذين يعانون من مشكلة االرهتان للمواد

 هي فرص إلشراك الشباب يف أنشطة)" مثل الرياضة واملسرح واملوسيقى وغريها من األنشطة(أنشطة بديلة " )13( 
 .ترفيهية منظمة وتشمل عنصرا خاصا بتعزيز الصحة، على مدى فترة زمنية معيَّنة

 تزويد املشاركني باملهارات والفرص إىل أنشطة هتدف إىل" التدريب املهين والدعم املدر للدخل"تشري عبارة  )14( 
 .سرهم بصورة مستدامةأُالالزمة لالخنراط يف عمل ذي بال وإعالة أنفسهم و

هي أنشطة منّسقة هتدف إىل التوعية مبسائل تعاطي املخدرات واالرهتان هلا والوقاية من " احلمالت اإلعالمية" )15( 
العواقب الصحية واالجتماعية النامجة عن تعاطي املخدرات تعاطي املخدرات والعالج منها، وبوسائل الوقاية من 

  .من خالل استخدام رسائل تنقل عرب طائفة متنوعة من وسائط اإلعالم، منها اإلنترنت واهلواتف النقالة وغريها
عملية هتدف إىل كشف املشاكل الصحية أو عوامل اخلطر يف مرحلة مبكرة قبل أن تسّبب يف مرض " الفحص" )16( 

فهي طريقة عالج منظمة قصرية " التدخالت البسيطة"أما ). منظمة الصحة العاملية(أو يف مشاكل أخرى خطري 
املدة ترمي إىل مساعدة الشخص على الكَّف عن تعاطي مادة ذات تأثري نفساين أو التقليل منه أو مساعدته على 

 .)منظمة الصحة العاملية( مواجهة مشاكل أخرى من مشاكل احلياة
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شطة الوقايـة الـواردة أدنـاه الـيت          أنـ  )١٧(مـا هـو نطـاق تغطيـة       حسب أفضل تقـديراتكم،       -٥
 ؟ُنفِّذت يف بلدكم خالل سنة اإلبالغ

  
  )١٨(نطاق التغطية   النشاط

  نشر املعلومات عن أخطار املخدرات
 

  ال يوجد  
  الفئاتبعض   
  معظم الفئات   
 الفئاتمجيع    
    ال أعرف   

 ال يوجد   التثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارات احلياتية
  الفئاتبعض  
 الفئاتمعظم   
  الفئاتمجيع   
    ال أعرف   

 ال يوجد   والدية والاُألسريةالتدريب على املهارات 
 الفئاتبعض   
  الفئاتمعظم   
  الفئاتمجيع   
    ال أعرف    

   ال يوجد   برامج الوقاية يف أماكن العمل
 الفئاتبعض   
 الفئاتمعظم   
 الفئاتمجيع   
    ال أعرف   

مثل الرياضة واملسرح واملوسيقى وغريها من (أنشطة بديلة 
 )األنشطة

  ال يوجد  
 الفئاتبعض   
  الفئاتمعظم   
 الفئاتمجيع   
 ال أعرف   

                                                         
نطاق إيصال تدخل ما إىل الفئة السكانية املستهدفة، أي نسبة الفئة السكانية املستهدفة " نطاق التغطية"ن ّييب )17( 

  .احملتاجة إىل التدخل واليت حتصل عليه بالفعل
 يف املائة من ٥٠ و٢٥إىل تغّير مقّدر مبا يتراوح بني " بعض الفئات"ألغراض هذا االستبيان، تشري عبارة  )18( 

 يف املائة من ٧٥ و٥١إىل تغّير مقّدر مبا يتراوح بني " معظم الفئات"سكانية املستهدفة؛ وتشري عبارة الفئات ال
 يف املائة من ٧٥فتشري إىل تغّير مقّدر مبا يزيد على " مجيع الفئات"الفئات السكانية املستهدفة؛ أما عبارة 

  .الفئات السكانية املستهدفة
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  )١٨(نطاق التغطية   النشاط
  ال يوجد   التدريب املهين والدعم املدر للدخل

 الفئاتبعض   
  الفئاتمعظم    
 الفئاتمجيع    
 ال أعرف   

    يوجدال   احلمالت اإلعالمية
  الفئاتبعض   
  الفئاتمعظم   
 الفئاتمجيع   
 ال أعرف   

  ال يوجد   الفحص والتدخالت البسيطة
  الفئاتبعض   
 الفئاتمعظم   
  الفئاتمجيع   
       ال أعرف    

فـذت خـالل سـنة      يف اجلدول التايل، يرجـى تبيـان مـا إذا كانـت أنـشطة الوقايـة الـيت نُ                    -٦
تبيـان   ريجـى ف، نعـم  وإذا كان اجلواب .اإلبالغ قد خضعت للتقييم أو كان من املعتزم تقييمها

ــان  ــا إذا كـ ــيم ل  مـ ــراء تقيـ ــزم إجـ ــان يعتـ ــةقـــد جـــرى أو كـ ــيم   أم)١٩( تنفيـــذ النـــشاطعمليـ تقيـ
  .))ب(و) أ (٨الفقرتان ، خطة العمل ()٢١(،)٢٠(نتائجها،/آلثارها

                                                         
، جيري تقييم تنفيذ التدخل من خالل النظر يف مدى تنفيذ نشاط الوقاية يف سياق تقييم عملية التنفيذ )19( 

عىن هذا التقييم أيضا وُي. وكيفية تنفيذه ومدى صالحية تصميمه ومدى الوصول إىل الفئة املستهدفة املعّينة
دد ، على سبيل املثال، ينظر إىل عاُألسريةففي تقييمات عملية التدريب على املهارات . بنوعية التدخل

الدورات املنظمة، وعدد املشاركني يف الدورة ونوعهم، كما ينظر يف التعليقات املقّدمة من املشاركني 
  .بشأن الدورات

فعلى سبيل . ُيعىن تقييم النتائج بالنظر يف آثار التدخل ومدى حتقيق التدخل بالفعل لألهداف املنشودة منه )20( 
 اليت اعتمدت اُألسر والوالدية إىل النظر يف عدد اُألسريةارات املثال، يهدف تقييم نتائج برامج تطوير امله

  .املهارات امللقنة أو تتمرن عليها
ففي سياق التدريب على املهارات األسرية مثال، . تنظر تقييمات اآلثار أساسا إىل النتائج النهائية للتدخل )21( 

رات امللقنة أقلَّ ميال إىل تعاطي املخدرات أو ما ينظر التقييم يف ما إذا كان أبناء األسر اليت تتمرن على املها
 .إذا كان هناك اخنفاض يف معدالت انتشار تعاطي املخدرات
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هل أجري  النشاط

 تقييم؟
، هل نعمإذا كان اجلواب 

كان التقييم لعملية تنفيذ 
 النتيجة؟/النشاط أم لألثر

  نشر املعلومات عن أخطار املخدرات
 غري املشروعة

   نعم  
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر   

التثقيف بشأن املخدرات استناداً إىل املهارات 
 احلياتية

  نعم  
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

  نعم     على املهارات األسرية والوالديةالتدريب 
 ال  

 آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

   نعم   برامج الوقاية يف أماكن العمل
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

مثل الرياضة واملسرح واملوسيقى (أنشطة بديلة 
 )وغريها من األنشطة

  نعم  
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

   عمن   التدريب املهين والدعم املدر للدخل
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

   نعم   احلمالت اإلعالمية
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

  نعم   الفحص والتدخالت البسيطة
 ال  

  آلية التنفيذ  
 النتيجة/األثر  

      
 مـن احلكومـة بـشأن إدراج بـرامج الوقايـة            ُمدوََّنة وُمعَتَمـَدة  هل لدى بلدكم سياسة وطنية        -٧

 ٤الفقـرة  ، ة العمـل خطـ ، و٢٣الفقـرة   ،اإلعـالن الـسياسي  ( مـن املخـدرات يف املنـاهج الدراسـية ؟    
 ))و(
  

 نعم  

 ال  
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ــة وُمعَتَمــَدةهــل لــدى بلــدكم سياســة وطنيــة    -٨  مــن احلكومــة ُتعــىن بــربامج تعزيــز  ُمدوََّن
فـال تقتـصر علـى    (أماكن العمل وتتضمن الوقاية من تناول املخدرات والكحوليات  الصحة يف
 ))و (٤الفقرة ، خطة العمل، و٢٣الفقرة ، عالن السياسياإل( ؟)واختبار املخدرات فحص

  
 نعم  

 ال  

ريجى إرفاق نسخة من نـص الـسياسة يف إحـدى لغـات األمـم املتحـدة                 ف،  نعمإذا كان اجلواب    
  .الرمسية الست

  ما هي مصادر املعلومات املقدمة يف اجلزء اخلاص بالوقاية؟  

  

  

  

  
      

  *لعالجا
  من تعاطي املخدرات؟ إىل العالجألشخاص احملتاجني اهل عندكم تقدير لعدد   -٩

 نعم  

 ال  

 ______________: ريجى ذكر التقديراتف، نعمإذا كان اجلواب   )أ(  
  __ _______________________؟ما هو مصدر التقديرات  )ب(  
ــكــان اجلــووإذا   )ج(   ــراد أفــضل التقــديرات لنــسبة أو لعــدد   فالنفي، اب ب ريجــى إي

  _________________: رأي خرباء، استنادا إىلإىل العالجص احملتاجني ألشخاا

                                                         
  ؛ )أ (١٠؛ و)ب (٦؛ و)ي(و) ح(و) هـ(٤؛ و)أ (٢، وخطة العمل، الفقرات ٢١اإلعالن السياسي، الفقرة    *   

 ).ب(و) أ (١٦و
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 )٢٢(؟للعالج من تعاطي املخدراتداخلية  بلدكم مرافق تتاح يفهل   ‘١‘  )د(  

 نعم  

 ال  

  )٢٣(؟للعالج من تعاطي املخدراتخارجية كم مرافق  بلدتتاح يفهل   ‘٢‘    

 نعم  

 ال  
  

الداخليــة مــن ضــمن  لعــالج ارافــق مل) النــسبة املئويــة(نــسبة ال يمــا هــ  ‘١‘  )هـ(  
 يف هنايــــــة ســــــنة  يف بلــــــدكم) ألِســــــّرةا(لعــــــالج مــــــن تعــــــاطي املخــــــدرات    امرافــــــق 
 .__________؟اإلبالغ

مرافـق  اخلارجيـة مـن ضـمن       لعـالج   ارافق  مل) النسبة املئوية (نسبة  ال يما ه   ‘٢‘    
ــاطي املخـــدرات  ا ــة(لعـــالج مـــن تعـ ــرات الزمنيـ ــنة يف بلـــدكم) الفتـ ــة سـ    يف هنايـ

 .________________؟اإلبالغ

 :هل لدى بلدكم نظام للعالج اإللزامي من تعاطي املخدرات  )و(  

  نعم   

 ال   

لمخـدرات كبـديل للـسجن أو لتـدابري أخـرى           ل االرهتـان هل يقّدم العالج من       )ز(  
  من تدابري العدالة اجلنائية؟

  نعم   

  ال   
                                                         

إىل خدمات العالج اليت تقدم للمرضى يف مركز " تعاطي املخدراتاملرافق الداخلية للعالج من "تشري عبارة  )22( 
منقول بتصرف عن املعهد الوطين (صحي أو مركز عالج متخصص أو إقامة ملدة تزيد على يوم واحد 

 )).NIDA(املعين بتعاطي املخدرات 
 تقدم للمرضى الذين إىل خدمات العالج اليت" املرافق اخلارجية للعالج من تعاطي املخدرات"تشري عبارة  )23( 

منقول بتصرف عن املعهد (يترددون بانتظام على مركز صحي أو مركز عالج متخصص دون أن يبيتوا فيه 
 .))NIDA(الوطين املعين بتعاطي املخدرات 
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عتمدة من معـايري ومبـادئ توجيهيـة         ومُ ةَندوَّهل لدى بلدكم صيغة م      ‘١‘  )ح(  
  ؟للعالج من تعاطي املخدرات

 نعم  

 ال  

عتمــدة للتــرخيص يف  وُمةَنــدوَّ لــوائح وإجــراءات مهــل لــدى بلــدكم   ‘٢‘    
  ؟جمال العالج من تعاطي املخدرات

 نعم  

 ال  
  

يف اجلدول التايل، يرجى تبيان نطاق تغطية اخلـدمات املتعلقـة بـالعالج الـيت قُـدِّمت يف                    -١٠
بيـان مـا إذا   (، مبـا يف ذلـك يف الـسجون، وذلـك بـذكر تقـدير عـام               سـنة اإلبـالغ   لدكم خالل   ب

  ").واسعة"أو " متوسطة"أو " حمدودة"كانت التغطية 
  

 يف السجون التدخل/اخلدمات  التدخل يف اجملتمع/اخلدمات 
 )ب(،)أ(نطاق التغطية متاحة )ب(،)أ(نطاق التغطية متاحة 

 واسعمتوسط حمدود  ال أمنعم واسع  متوسط  دودحم ال أمنعم نوع اخلدمات
         )ج(ةالفحص والتدخالت البسيط

         )د(إزالة السمية
         عراضيالسحب األ

         التقليل التدرجيي للجرعات/السحب التدرجيي
         )هـ(العالج الصياين بشبائه األفيون

         )و(مواد ناهضة ذات مفعول أفيوين
         )ز(مواد مناهضة ذات مفعول أفيوين

         )ح(ختطيط العالج
         )ط(املشورةتقدمي 

         )ي(العالج السلوكي اإلدراكي
          )ك(املقابالت التحفيزية

         )ل(إدارة الطوارئ

         )م(جمموعات دعم النظراء

          )ن(املساعدة االجتماعية
         )س(الرعاية الالحقة/عادة التأهيلإ
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 يف السجون التدخل/اخلدمات  التدخل يف اجملتمع/اخلدمات 
 )ب(،)أ(نطاق التغطية متاحة )ب(،)أ(نطاق التغطية متاحة 

 واسعمتوسط حمدود  ال أمنعم واسع  متوسط  دودحم ال أمنعم نوع اخلدمات
         )ع(التدريب املهين والدعم املدر للدخل

         )ف(املخدرات أخطار تعاطيأنشطة تثقيفية عن 
         )يرجى التحديد(خدمات أخرى 

_______________________          
_______________________              

نطاق إيصال تدخل ما إىل الفئة السكانية املستهدفة، أي نسبة الفئة السكانية املستهدفة احملتاجة إىل التدخل واليت " لتغطيةنطاق ا"يبني   )أ(
  .حتصل عليه بالفعل

صد  يف املائة؛ ويق٢٥أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات العالجية تقل عن " احملدود"يقصد بنطاق التغطية   )ب(
 يف املائة؛ أما ٥٠ و٢٥أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات العالجية تتراوح بني " املتوسط"بنطاق التغطية 
  .ة يف املائ٥٠فيدل على أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات العالجية تتجاوز " الواسع"نطاق التغطية 

لية هتدف إىل كشف املشاكل الصحية أو عوامل اخلطر يف مرحلة مبكّرة قبل أن تسّبب يف مرض خطري أو يف مشاكل عم" الفحص"  )ج(
فهي طريقة عالج منظمة قصرية املدة ترمي إىل مساعدة الشخص على الكَّف " التدخالت البسيطة"أما ). منظمة الصحة العاملية(أخرى 

  ).ةمنظمة الصحة العاملي( ليل منه أو مساعدته على مواجهة مشاكل أخرى من مشاكل احلياةعن تعاطي مادة ذات تأثري نفساين أو التق
الة إلزالة أعراض سحب اجلرعات اليت حتدث بعد التوقف عن تناول  بطريقة مأمونة وفّعُتجرىإىل عملية " إزالة السمية"يشري مصطلح   )د(

  ).مليةمنظمة الصحة العا(املخدرات أو التقليل من تلك األعراض 
 ٤٠ و٢٠ يف املائة أو يقل عنها؛ ويكون متوسطا عندما يتراوح بني ٢٠يعترب نطاق العالج الصياين بشبائه األفيون حمدودا عندما يبلغ   )هـ(

 ذات ه للبلدان لتحديد أهداف توفري الوقاية والعالج والرعايةالدليل الفين املوّج ( يف املائة٤٠يف املائة؛ وواسعا عندما يتجاوز نسبة 
الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية جلميع متعاطي املخدرات باحلقن، الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين 

منظمة  ()األيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  )).٢٠٠٩حة العاملية، جنيف، الص

إىل التناول املنتظم ملواد ناهضة ذات مفعول أفيوين طويل األمد لضمان استقرار حالة " مواد ناهضة ذات مفعول أفيوين"تشري عبارة   )و(
  .ول زمنية لتقليل اجلرعاتااملريض دون تطبيق جد

نتظم ملواد مناهضة ذات مفعول أفيوين طويل األمد إليقاف املستقبالت إىل التناول امل" مواد مناهضة ذات مفعول أفيوين"تشري عبارة   )ز(
  ).٢٠٠٩منقول بتصرف عن منظمة الصحة العاملية، (ذات املفعول األفيوين وتفادي أي مفعول أفيوين 

تم هذا التخطيط مع وي.  املرتقبتسلسل خطوات العالجإىل وضع وصفة مكتوبة للعالج املراد تقدميه و" ختطيط العالج"تشري عبارة   )ح(
 ,UNODC (املريض من خالل رسم أهداف مستندة إىل احتياجات املريض احملددة وحتديد التدخالت اهلادفة إىل بلوغ تلك األهداف

Principles of Drug Dependence Treatment: Discussion Paper, March 2008(.  
منظمة (مي إىل مساعدة األشخاص على بلوغ أهدافهم أو زيادة فعالية أدائهم عملية مكثفة مشتركة تر" تقدمي املشورة"يقصد بعبارة   )ط(

  ).الصحة العاملية
إىل التدخالت النفسية االجتماعية الرامية إىل مساعدة املرضى على تعرُّف احلاالت اليت يكونون فيها " العالج السلوكي اإلدراكي"تشري عبارة   )ي(

  .(NIDA) منقول بتصرف عن املعهد الوطين املعين بتعاطي املخدرات(حلاالت والتصدي هلا أميل إىل تعاطي املخدرات وجتنب تلك ا
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ملشورة والتقييم تتبع هنجا غري ِصدامي لطرح أسئلة على األشخاص حول من تقنيات اإىل تقنية " املقابالت التحفيزية"تشري عبارة   )ك(
 اذ قرارات إجيابية هبدف التقليل من تناول تلك املواد أو االمتناع عنهمسائل صعبة مثل تناول الكحول واملخدرات ومساعدهتم على اخت

  ).مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية(
إىل التدخالت النفسية االجتماعية اليت توفر نظاما من احلوافز واملثبطات اهلادفة إىل تقليل إغراء تناول " إدارة الطوارئ"تشري عبارة   )ل(

  ).املعهد الوطين املعين بتعاطي املخدرات ( عنهااكاملخدرات وحتبيذ اإلمس
  ) Narcotics Anonymous(املستترين جمموعات الدعم الذايت مثل مجعية متعاطي املخدرات " (جمموعات دعم النظراء"تشري عبارة   )م(

رهتان للمخدرات يف حالة وهي اال(إىل جمموعات صغرية من النظراء الراغبني يف مساعدة بعضهم بعضا على مواجهة مشكلة معّينة 
  ).منظمة الصحة العاملية( )مجعية متعاطي املخدرات املستترين

إىل الوسائل الكثرية اليت يستعني هبا االختصاصيون وغري االختصاصيني لتعزيز الرفاه االجتماعي " املساعدة االجتماعية"تشري عبارة   )ن(
 WHO, Guidelines for the Psychosocially Assisted (وإطالة أمدهاوالنفسي ملتعاطي املخدرات بغية حتسني نوعية حياهتم 

Pharmacological Treatment of Opioid Dependence, 2009(.  
إىل العملية الرامية إىل متكني األشخاص ّممن لديهم مشاكل مرتبطة باملخدرات من بلوغ " الرعاية الالحقة/إعادة التأهيل"تشري عبارة   )س(

  ).منظمة الصحة العاملية(  الصحة واألداء النفسي والرفاه االجتماعيحالة مثلى من
إىل أنشطة هتدف إىل تزويد املشاركني باملهارات والفرص الالزمة لالخنراط يف عمل " التدريب املهين والدعم املدر للدخل"تشري عبارة   )ع(

  .ذي بال وإعالة أنفسهم وأسرهم بصورة مستدامة
إىل الدورات الرامية إىل تنوير أذهان األشخاص وإسداء املشورة هلم بشأن "  املخدراتتثقيفية عن أخطار تعاطيأنشطة "تشري عبارة   )ف(

 اليت يؤثر هبا تناول املخدرات على الصحة البدنية والعقلية والسيطرة على السلوك الطرائقعواقب تناول املخدرات، وبعبارة أخرى، 
كز هذه الدورات التثقيفية بوجه خاص على تقدمي املعلومات عن اجلرعات املفرطة واإلصابة وينبغي أن تر .والعالقات بني األشخاص

فائدة توضيح  ووغريهاباألمراض املعدية واإلصابة باضطرابات القلب واألوعية الدموية واضطرابات األيض واالضطرابات النفسية 
  . شرحا مفّصالكما ُتشرح أساليب العالج وأهدافه. االمتناع عن تناول املخدرات

      
    معايري النوعية وتدريب املوظفني    

يرجى إيراد معلومات عن مـدى تـوفر التـدريب يف جمـال عـالج االرهتـان للمخـدرات                     -١١
، خطـة العمـل  ( ضمن منـاهج تأهيلـهم أو تعلـيمهم املـستمر؟     به لالختصاصيني ورعاية املصابني

  .))د(و) ب(و) أ( ١٨و )د( ١٦ الفقرة
  

وفري دورات تدريبية لالختصاصيني ت الفئة املهنية
  ضمن مناهج تأهيلهم

توفري دورات تدريبية لالختصاصيني 
  ضمن مناهج تعليمهم املستمر

 ال   نعم  ال   نعم  األطباء املمارسون العامون
 ال   نعم  ال   نعم  املمرضون واملمرضات

  األطباء الذين يقدمون العالج 
 من االرهتان للمخدرات

 ال   نعم  ال   نعم 

 ال   نعم  ال   نعم  االستشاريون/املرشدون االجتماعيون
 ال   منع  ال   نعم  األطباء النفسانيون
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وفري دورات تدريبية لالختصاصيني ت الفئة املهنية
  ضمن مناهج تأهيلهم

توفري دورات تدريبية لالختصاصيني 
  ضمن مناهج تعليمهم املستمر

 ال   نعم  ال   نعم  علماء النفس
 ال   نعم  ال   نعم  موظفو إنفاذ القانون

 ال   نعم  ال   نعم  موظفو السجون
   )يرجى التحديد(فئات أخرى 

 ال   منع  ال   نعم  
 ال   نعم  ال   نعم  
       

) أ( ١٠الفقرتـان  ، خطـة العمـل   (ما هي اجلهـة الـيت تـدفع تكـاليف العـالج يف بلـدكم                  -١٢
 ):.يرجى وضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(؟ ))أ( ١٢و

 التأمني العام  
 التأمني اخلاص  
 )ماهلم اخلاصمن (املرضى   
 )ا للمرضىالعالج جمان(احلكومة   

 ) للمرضىجمانا( غري حكومية اتمنظم  

 هل يعد بلدكم تقريرا وطنيا عن العالج وهل لديه نظام رصد؟  )أ(  -١٣

  نعم  
 ال  

أيــا مــن اخلــدمات التاليــة  ، فهــل يــشمل نظــام اإلبــالغ  نعــمإذا كــان اجلــواب   )ب(  
 :).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

 ت العالج من تعاطي املخدرات املقدمة من القطاع العامخدما    

  خدمات العالج من تعاطي املخدرات املقدمة من القطاع اخلاص    
   غري حكوميةاتخدمات العالج من تعاطي املخدرات اليت تديرها منظم    
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 يف  خـالل سـنة اإلبـالغ     بلـدكم   واجههـا   علـى األقـل     يرجى إيراد ثالثة عوائـق رئيـسية          -١٤
 إىل أهـم العوائـق،      ١علـى أن يـشري      (تقدمي خدمات العالج، وتـصنيفها حـسب درجـة أمهيتـها            

 ).)ب( ٢الفقرة ، خطة العمل()  إىل أقلها أمهية٧و
    

 التصنيف اجملاالت اليت ووجهت فيها عوائق
  

   ) على سبيل املثالكالقيود املفروضة على تقدمي العالج الصيدالين(اإلطار القانوين 
  

   التنسيق
  

   التمويل
  

   توفر املوظفني املدربني
  

   )األبنية واملعدات واألدوية وغريها(اهلياكل األساسية واللوازم 
  

   الروابط خبدمات الدعم
  

  )يرجى التحديد(عوائق أخرى 
  
     
  
        
  

   ال توجد صعوبات
        

 من األمراض، مبا فيها األمراض املعديةالوقاية 

، مبـا   سـنة اإلبـالغ   رجى حتديد نطاق تغطية اخلدمات املقدمة خـالل         ُييف اجلدول التايل      -١٥
الفقـرة  ،  اإلعـالن الـسياسي   (يف ذلك يف السجون، إما على شكل نسبة مئوية أو نسبة تقديريـة              

  .))ي(و) ح( ٤و) أ( ٢الفقرة  خطة العمل، و٢١
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العدد ( القاسم املشترك اخلدمات

املقدر من متعاطي 
املخدرات احملتاجني 

 )إىل اخلدمات

   اخلدمة )ب(،)أ(مشولنطاق 
 يف اجملتمع احمللي

 )ب(،)أ(نطاق مشول
 يف السجوناخلدمة 

 ال ينطبق   )ج(برامج توفري اإلبر واحملاقن
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

توفري اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية 
 )د(واالستشارات ملتعاطي املخدرات

  ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

 ال ينطبق 
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

ضاد للفريوسات الرجعية ملتعاطي توفري العالج امل
 )هـ(املخدرات

 ال ينطبق  
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
  واسع 
 ال أعرف 

فحص حاالت إصابة متعاطي املخدرات 
 )و(باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وعالجهم

  ال ينطبق  
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

برامج توزيع األرفلة الواقية املوجهة ملتعاطي 
 )ز(املخدرات وشركائهم يف العالقات اجلنسية

  ال ينطبق  
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 
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العدد ( القاسم املشترك اخلدمات
املقدر من متعاطي 

املخدرات احملتاجني 
 )إىل اخلدمات

   اخلدمة )ب(،)أ(مشولنطاق 
 يف اجملتمع احمللي

 )ب(،)أ(نطاق مشول
 يف السجوناخلدمة 

معلومات وأنشطة تثقيفية واتصاالت بشأن فريوس 
 إىل متعاطي املخدرات نقص املناعة البشرية موجهة

 )ح(وشركائهم يف العالقات اجلنسية

  ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
 حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

لدى  تشخيص مرض التهاب الكبد الفريوسي باء
متعاطي املخدرات وعالجهم منه وتلقيحهم 

 )ط(ضده

  ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

 ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

تشخيص مرض التهاب الكبد الفريوسي جيم 
لدى متعاطي املخدرات وعالجهم منه وتلقيحهم 

 )ي(ضده

  ال ينطبق  
  دودحم 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
 متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

وقاية متعاطي املخدرات من مرض السل 
 )ك(وتشخيصه وعالجه

  ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

    )يرجى التحديد(خرى خدمات أ
  

 

 ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 
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العدد ( القاسم املشترك اخلدمات
املقدر من متعاطي 

املخدرات احملتاجني 
 )إىل اخلدمات

   اخلدمة )ب(،)أ(مشولنطاق 
 يف اجملتمع احمللي

 )ب(،)أ(نطاق مشول
 يف السجوناخلدمة 

  

 

 ال ينطبق  
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

 ال ينطبق 
  حمدود 
  متوسط 
 واسع 
 ال أعرف 

  
نطاق إيصال تدخل ما إىل الفئة السكانية املستهدفة، أي نسبة الفئة السكانية املستهدفة احملتاجة إىل التدخل واليت " نطاق التغطية"يبني   )أ(

  .لحتصل عليه بالفع
 ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البشرية جلميع متعاطي الدليل الفين املوجه للبلدان لتحديد أهداف توفري الوقاية والعالج والرعايةانظر   )ب(

املخدرات باحلقن، الصادر عن منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة املشترك 
  ).األيدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املعين بفريوس نقص املناعة البشرية

أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تقل عن " احملدود"اق برامج توفري اإلبر واحملاقن، يقصد بنطاق التغطية يف سي  )ج(
  ٦٠ و٢٠أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتراوح بني " املتوسط" يف املائة؛ ويقصد بنطاق التغطية ٢٠

  . يف املائة٦٠فيدل على أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز " الواسع"نطاق التغطية يف املائة؛ أما 
فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات الذين خضعوا الختبارات فريوس نقص املناعة البشرية خالل االثين عشر شهرا املاضية وعرفوا حالتهم   )د(

أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تقل عن " احملدود"، يقصد بنطاق التغطية من حيث اإلصابة هبذا املرض
   ٧٥ و٤٠أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتراوح بني " املتوسط" يف املائة؛ ويقصد بنطاق التغطية ٤٠

  .ة يف املائ٧٥لى أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز فيدل ع" الواسع"يف املائة؛ أما نطاق التغطية 
فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والذين يتلقون العالج املضاد للفريوسات الرجعية، يقصد بنطاق   )هـ(

" املتوسط" يف املائة؛ ويقصد بنطاق التغطية ٢٥فة اليت حتصل على اخلدمات تقل عن أن نسبة الفئات السكانية املستهد" احملدود"التغطية 
فيدل على أن " الواسع" يف املائة؛ أما نطاق التغطية ٧٥ و٢٥أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتراوح بني 

  .ة يف املائ٧٥وز نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجا
فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات الذين خضعوا للفحص من أجل كشف األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي خالل االثين عشر شهرا   )و(

 يف املائة؛ ويقصد ٢٠أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تقل عن " احملدود"املاضية، يقصد بنطاق التغطية 
؛ أما نطاق  يف املائة٥٠ و٢٠مات تتراوح بني أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلد" املتوسط"اق التغطية بنط

  .ة يف املائ٥٠فيدل على أن نسبة الفئات السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز " الواسع"التغطية 
 يف املائة من متعاطي املخدرات باحلقن؛ ٥٠ أن توزيع األرفلة جمانا كل سنة يشمل ما يقل عن على" احملدود"هنا يدل نطاق التغطية   )ز(

 ١٠٠ و٥٠على أن توزيع األرفلة جمانا كل سنة يشمل نسبة من متعاطي املخدرات باحلقن تتراوح بني " املتوسط"ويدل نطاق التغطية 
ع األرفلة جمانا كل سنة يشمل نسبة من متعاطي املخدرات باحلقن تزيد على فيدل على أن توزي" الواسع"يف املائة؛ أما نطاق التغطية 

  ).أي تزيد على جمموع متعاطي املخدرات( يف املائة ١٠٠
عت على نسبة من متعاطي املخدرات على أن مواد خمتلفة موّجهة ملتعاطي املخدرات باحلقن قد وزِّ" احملدود"هنا يدل نطاق التغطية   )ح(

عت على أن مواد خمتلفة موّجهة ملتعاطي املخدرات باحلقن قد وزِّ" املتوسط" يف املائة يف السنة؛ ويدل نطاق التغطية ٥٠باحلقن تقل عن 
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فيدل على أن مواد خمتلفة " الواسع" يف املائة يف السنة؛ أما نطاق التغطية ٩٠ و٥٠على نسبة من متعاطي املخدرات باحلقن تتراوح بني 
  . يف املائة يف السنة٩٠ على نسبة من متعاطي املخدرات باحلقن تزيد على وزِّعتت باحلقن قد موّجهة ملتعاطي املخدرا

 شخِّص لديهم مرض التهاب الكبد الفريوسي باء والذين يتلقون العالج منه، يقصد بنطاق التغطية نفيما يتعلق مبتعاطي املخدرات الذي  )ط(
أن نسبة " املتوسط" يف املائة؛ ويقصد بنطاق التغطية ٥٠يت حتصل على اخلدمات تقل عن أن نسبة الفئة السكانية املستهدفة ال" احملدود"

فيدل على أن نسبة الفئة " الواسع" يف املائة؛ أما نطاق التغطية ٨٠ و٥٠الفئة السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتراوح بني 
  .ة املائ يف٨٠السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز 

 شخِّص لديهم مرض التهاب الكبد الفريوسي جيم والذين يتلقون العالج منه، يقصد بنطاق نفيما يتعلق مبتعاطي املخدرات الذي  )ي(
أن " املتوسط"؛ ويقصد بنطاق التغطية  يف املائة٥ على اخلدمات تقل عن أن نسبة الفئة السكانية املستهدفة اليت حتصل" احملدود"التغطية 

فيدل على أن نسبة " الواسع" يف املائة؛ أما نطاق التغطية ١٥ و١٠ة الفئة السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتراوح بني نسب
  .ة يف املائ١٥الفئة السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز 

أن " احملدود"ثين عشر شهرا املاضية، يقصد بنطاق التغطية فيما يتعلق مبتعاطي املخدرات الذين شخِّص لديهم مرض السل خالل اال  )ك(
أن نسبة الفئة السكانية " املتوسط" يف املائة؛ ويقصد بنطاق التغطية ٦٠نسبة الفئة السكانية املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تقل عن 

فيدل على أن نسبة الفئة السكانية " الواسع"ة ؛ أما نطاق التغطي يف املائة٩٠ و٦٠مات تتراوح بني املستهدفة اليت حتصل على اخلد
  .ة يف املائ٩٠املستهدفة اليت حتصل على اخلدمات تتجاوز 

    
      فض عرض املخدراتخ    
   على املستوى احمللي   

هل تنطبق االستراتيجيات التاليـة علـى التـدابري املـستخدمة يف بلـدكم حاليـاً مـن أجـل                      -١٦
، واإلعـالن الـسياسي،   ٢٨ و٢٧و) ز (٢٤ قـرات خطـة العمـل، الف  ( خفض عرض املخدرات؟

  )٣١ و٢ الفقرتان 
    

دة من احلكومة بشأن عتَمدة وُمنة وحمدَّدوَّاستراتيجية ُم
 خفض عرض املخدرات 

 ال  نعم 

    
نة ومتكاملة خلفض عرض املخدرات دوَّاستراتيجية ُم

مة وتتضمن عنصراً حمدداً دة من احلكوعتَموالطلب عليها ُم
 يـُعىن خبفض عرض املخدرات 

 ال  نعم 

    
دة من عتَمنة ملكافحة اجلرمية املنظمة ُمدوَّاستراتيجية ُم

 احلكومة وتتضمن عنصراً حمدداً خلفض عرض املخدرات
 ال  نعم 

    
نة تتضمن اختاذ تدابري متنوعة وفعالة خلفض دوَّجية ُماستراتي

عرض املخدرات حىت وإن مل تشمل شقا يتناول عرض 
 املخدرات حتديدا

 ال  نعم 
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   )يرجى التحديد(استراتيجيات أخرى 
     
     
    
 بلدكم بنشاط على تنفيذ أنشطة من أجل خفض عرض املخـدرات يف اجملـاالت      ملهل يع   -١٧

 ٤١و) ي(و) ب (٤٥ و٣٩و) ب(و) أ (٣٢ خطـة العمـل، الفقـرات   ( التالية خـالل سـنة اإلبـالغ؟   
  )٣٧ و٢٨ و٢٤، واإلعالن السياسي، الفقرات )س(و) م(و) و(و) د(و) ب(و) أ(
    

 ال  نعم   صنع املنشطات األمفيتامينية )٢٤(رصد/مراقبة
 ال  نعم  برامج إبادة احملاصيل غري املشروعة

 ال  نعم   السالئف الكيميائية)٢٥(رصد/مراقبة
 ال  نعم  االجتار/حظر التهريب

 ال  نعم  )٢٦(املعلومات االستداللية اجلنائية
 ال  نعم  مكافحة غسل األموال

 ال  نعم  )٢٨(والتقييم )٢٧(إجراء البحوث
 ال  منع  التنمية البديلة
   )يرجى التحديد(تدابري أخرى 

     
       

                                                         
إىل األنشطة الرامية إىل كشف األنشطة اليت حيتمل أن تكون مرتبطة بصنع " الرصد"يشري مصطلح  )24( 

 .وع والتحري عن تلك األنشطةاملخدرات غري املشر
إىل احلرص على إقامة توازن بني منع تسريب السالئف حنو صنع املخدرات " مراقبة السالئف"تشري عبارة  )25( 

 .غري املشروع وعدم املساس بالتجارة املشروعة
ية املستمدة من أنشطة إىل استخدام البيانات االستداللية اجلنائ" املعلومات االستداللية اجلنائية"تشري عبارة  )26( 

من قبيل تعّرف ماهية املخدرات املضبوطة أو تقدير كميتها أو حتديد خصائصها أو مساهتا الكيميائية بغية 
 .حتديد منشئها أو ربط عينات وغريها من أجل توفري معلومات هتتدي هبا التحريات

ىل اكتشاف وتفسري وتطوير الطرائق الدراسات أو التحريات املنهجية الرامية إ" البحوث"يقصد بكلمة  )27( 
 .املتطورة والنظم اليت متكّن من حتسني فهم أسواق املخدرات واجتاهات االجتار

أو احلصيلة النهائية ) تقييم النتائج(وآثار التدخل ) تقييم عملية(تقييم تنفيذ تدّخل ما " التقييم"يقصد بكلمة  )28( 
 .)تقييم األثر(للتدخل 
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خطـة العمـل،   ( ف أجهزة إنفاذ القانون التالية مبهمة خفض عرض املخدرات؟   كلَّهل تُ   -١٨
  ))ع (٤١و) ب( ٣٦، و)س (٢٢ الفقرات

 ال ينطبق  ال  نعم  االحتادية/الشرطة الوطنية
 ال ينطبق  ال  نعم  اجلمارك

 ال ينطبق  ال  نعم   )٢٩(غري االحتادية/الشرطة دون الوطنية
كيانات عسكرية أخرى متارس وظائف إنفاذ 

 القانون
 ال ينطبق  ال  نعم 

جهاز وطين متخصص مكرس إلنفاذ قانون 
 املخدرات 

 ال ينطبق  ال  نعم  

  )يرجى التحديد ()٣٠(جهاز آخر إلنفاذ القانون
    
    
  

ــسِّ    -١٩ ــاك جهــة تن خطــة ( ق أنــشطة األجهــزة املكلَّفــة خبفــض عــرض املخــدرات؟   هــل هن
 ))ع (٤١و) ب( ٣٦و) ف(و) س (٢٢ العمل، الفقرات

  نعم  
 ال  

 :ريجى ذكر اسم تلك اجلهةف، نعمإذا كان اجلواب 

 ____________________.  
اجهة خطر الفساد داخـل أجهـزة إنفـاذ         املؤسسات التالية ملو  /هل اعتمد بلدكم التدابري     -٢٠

 ٢٩و) ب (٢٤ خطــة العمــل، الفقــرات( القــانون الوطنيــة املكلَّفــة خبفــض عــرض املخــدرات؟
  ))ب (٣٠و
  

 ال  نعم  هيئة رقابة داخلية
 ال  نعم  هيئة رقابة خارجية، مبا يف ذلك هيئة مكافحة الفساد

 ال  نعم  مدونة لقواعد السلوك
 ال  نعم  إلزام موظفي األجهزة املذكورة أعاله بتقدمي تقارير ذّمة مالية

                                                         
 .وات الشرطة اليت تنحصر دائرة اختصاصها يف جزء من البلد مثل شرطة اإلقليم أو شرطة الواليةبعبارة أخرى، ق )29( 
 .قوات الدرك الوطين، مثال )30( 
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احملافظة على تدريب موظفي األجهزة املذكورة أعاله على 
 ال  نعم  ةاألخالقيات املهني

إلزام موظفي األجهزة املذكورة أعاله باإلبالغ عن وقائع 
 ال  نعم  الفساد املشتبه فيها

   )يرجى التحديد(غري ذلك 
     
       
انون يف بلدكم جلمع األدلـة خـالل   ما هي أساليب التحري اليت استخدمتها أجهزة إنفاذ الق       -٢١

  ))ب (٦٠و) د (٣٠و) ج (٢٤ خطة العمل، الفقرات(  من ضمن األساليب التالية؟فترة اإلبالغ
  

 ال  نعم  أجهزة مراقبة إلكترونية
 ال  نعم  االستعانة مببلغني
 ال  نعم  السري أساليب العمل 
 ال  نعم  التسليم املراقب

   )يرجى التحديد(تقنيات حتر خاصة أخرى 
     
         
مثل األسـاليب   (هل ُيجيز النظام القانوين يف بلدكم استخدام أساليب التحري اخلاصة             -٢٢

 ))أ( ٦٠و) د( ٣٠و) ج( ٢٤خطة العمل، الفقرات ( ؟) أعاله٢١ السؤال املذكورة يف

  نعم  
 ال  

ــ  -٢٣ ــدكم نظــام لرصــد مبيعــات املــ   ه ــة علــى خمــدرات   واد ل يوجــد يف بل ــصيدالنية احملتوي ال
   ٣١و) و(و) هــــ(و) أ (٢٤و) ع( ٢٢خطـــة العمـــل، الفقـــرات   ( اصـــطناعية عـــرب اإلنترنـــت؟  

 ))أ (٣٦و

 نعم  

 ال  

كاملبيعـات الـيت ينفـذها      (ريجى وصف أنواع املبيعات اخلاضـعة للرصـد         ف،  نعمإذا كان اجلواب    
جتــار متمركــزون يف بلــدكم، ومجيــع التعــامالت الــيت يبــاع مــن خالهلــا منــتج مــا إىل مــشتريين   

  ):بلدكم، على سبيل املثال
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   التعاون عرب احلدود والتعاون الدويل  
 بلدكم على تنفيذ األنشطة التالية خالل فترة اإلبـالغ مـن أجـل دعـم التعـاون                  عملهل    -٢٤

) ع(و) و( ٢٢ خطـة العمـل، الفقـرات     (عرب احلدود بني أجهزة إنفاذ القانون يف خمتلف البلدان؟          
  )٣٣، واإلعالن السياسي، الفقرة )ج(٦٠و
  

 ال  نعم   مع بلدان أخرىعمليات مشتركة
 ال  نعم  تبادل ضباط اتصال

 ال  نعم  تبادل معلومات
   )يرجى التحديد(أنشطة أخرى 

     
     
  

  .ن أنشطة التعاون هذهيرجى إبراز األنشطة اهلامة املنبثقة م
      
      
        
أجانـب أو   (هل قام بلدكم خالل سنة اإلبالغ بتـسليم جمـرمني متـورطني يف املخـدرات                  -٢٥

 مـذكرات تفـاهم صـحيحة ثنائيـة أو إقليميـة أو دوليـة؟       /لبلدان أخرى مبوجب اتفاقـات    ) مواطنني
 )٥٣والفقرة ) ط( ٢٢خطة العمل، الفقرة (

 نعم  

 ال  

 .______________________ ريجى ذكر عدد البلدانف، نعمإذا كان اجلواب 

هــل القــت األجهــزة القــضائية أو أجهــزة إنفــاذ القــانون يف بلــدكم خــالل ســنة اإلبــالغ   -٢٦
) د( ٢٤و) ط( ٢٢ خطـة العمـل، الفقـرات     ( مشاكل يف تعاوهنا مع نظرائها يف البلدان األخرى؟       

  ).٣٣، واإلعالن السياسي، الفقرة )ج(و) أ (٥٦ و٥٥ و٥٣و
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عدم القدرة على حتديد النظراء املطلوب االتصال هبم أو املراد 
 إقامة اتصاالت سريعة معهم

 ال نعم 

 ال  نعم   بطء اإلجراءات الرمسية
 ال  نعم    )٣١(لغة مشتركة يف االتصاالتاالفتقار إىل 

 من التعاون امليداين أو من تقدمي متكّنعدم وجود اتفاقيات 
 املساعدة القانونية املتبادلة

 ال  نعم 

     ال  نعم  م تبادل املعلومات معه/االفتقار إىل التعاون من جانب النظراء
 اجلهـات أو    مـن خـالل   هل استخدمت أجهزة إنفاذ القـانون وسـائط االتـصال املتاحـة               -٢٧
 القنوات التالية خالل سنة اإلبالغ من أجل تبادل املعلومات مع نظرائها يف بلدان أخـرى؟              عرب  

  )٤٠و) و(و) هـ(٣٠و) د( ٢٤و) ك( ٢٢ خطة العمل، الفقرات(
    

 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   )اإلقليمية، الدولية(االجتماعات 

 ال  نعم   االتصال املباشر بني أجهزة إنفاذ القانون
   )يرجى التحديد(وسائط أخرى 

     
     
    

هل اختـذ بلـدكم خـالل سـنة اإلبـالغ اخلطـوات التاليـة جملاهبـة التحـديات الناشـئة عـن                         -٢٨
يف جمـال   ) كاحلواسيب، واهلواتف احملمولة واإلنترنت على سبيل املثال      (التكنولوجيات اجلديدة   

  ))و(و) هـ(و) أ( ٢٤ خطة العمل، الفقرات( مكافحة االجتار باملخدرات واملؤثرات العقلية؟
  

 ال   نعم  توفري تدريب حمدد لتوعية موظفي أجهزة إنفاذ القانون
 ال  نعم  توفري تدريب متخصص باسترداد األدلة

                                                         
إىل عدم وجود موظفني متعددي اللغات أو موارد " االفتقار إىل لغة مشتركة يف االتصاالت"تشري عبارة  )31( 

  .للتواصل مع النظراء يف البلدان األخرى



 

26 V.10-55437 
 

UNODC/CND/EG.1/2010/11

 ال  نعم  سن التشريعات 
   )يرجى التحديد(خطوات أخرى 

     
     
    

    التعاون التقين الدويل  
ى بلدكم خالل سنة اإلبالغ مساعدة تقنية يف جمـال خفـض عـرض املخـدرات              هل تلقّ   -٢٩

 ٢٩و) ج(٢٦و) ح (٢٤و) ع(٢٢ خطة العمل، الفقـرات ( من بلد آخر أو من منظمة دولية؟
 )٢٤ ، واإلعالن السياسي، الفقرة)ز(٤١و) هـ (٣٦و) ي(و) ز (٣٠و

 نعم  

 ال  

 :نعمإذا كان اجلواب 

  ى بلدكم أشكال املساعدة التالية؟هل تلقّ )أ( 
  

ال  نعم  التدريب
ال  نعم  املعدات
اخلاصة بتجهيز املعلومات أو يف جمال مراقبة (يات الرباجم

 )احلدود، على سبيل املثال
ال  نعم 

ال  نعم  املساعدة املالية 
ال  نعم  تبادل البيانات 
   )التحديديرجى (أشكال أخرى 

     
     

  
  هل قدَّمت اجلهات التالية املساعدة إىل بلدكم؟ )ب( 

  
ريجى ذكر أمساء ف، نعمإذا كان اجلواب (بلدان أخرى 

  :البلدان
_____________________________(. 

ال نعم 

ال نعم  األمـم املتحـدة
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ذكر ريجى ف، نعمإذا كان اجلواب (منظمات دولية أخرى 
  :أمساء املنظمات

_____________________________(. 

ال نعم 

   )يرجى التحديد(جهات أخرى 
     
     

  
 هل لّبت املساعدة احتياجات بلدكم؟ )ج( 
  نعم  
 ال  

 .ُيرجى بيان أشكال املساعدة اليت حيتاجها بلدكم
      
      
        
 هل قّدم بلدكم مساعدة تقنية يف جمال خفض عرض املخدرات خـالل سـنة اإلبـالغ؟                 -٣٠

ــل، الفقـــرات ( ــة العمـ ـــ( ٣٦ و)ي(و) ز (٣٠ و٢٩و) ج( ٢٦و) ح (٢٤و) ع( ٢٢ خطـ  )هـ
 )٢٤ ة، واإلعالن السياسي، الفقر)ز( ٤١و

 نعم  

 ال  

 :نعمإذا كان اجلواب 

 هل قّدم بلدكم أشكال املساعدة التالية؟ )أ( 
ال  نعم  التدريب
ال  نعم  املعدات

ال  نعم  الرباجميات
ال  نعم   املساعدة املالية 
   )يرجى التحديد(بلدان أخرى 
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  هل استفادت اجلهات التالية من املساعدة اليت قدَّمها بلدكم؟ )ب( 
  :ريجى ذكر أمساء البلدانف، نعمإذا كان اجلواب (بلدان أخرى 

____________________________(.  
ال  نعم 

ال  نعم  األمـم املتحـدة
ريجى ذكر ف، نعمإذا كان اجلواب (منظمات دولية أخرى 

  :أمساء املنظمات
____________________________(. 

ال  نعم 

   )يرجى التحديد(جهات أخرى 
     
         

   مراقبة السالئف الكيميائية  
ــسالئف          -٣١ ــصنع ال ــا ب ــرخَّص هل ــة امل ــشركات الوطني ــة بأمســاء ال ــدكم قائم هــل وضــع بل

 وتوزيعها واالجتار هبا؟

 نعم  

 ال  

 بـشأن   صناعية املعنيـة، أي تـدابري جديـدة       لـ هل اختذ بلـدكم، بالتعـاون مـع القطاعـات ا            -٣٢
عــرض الــسالئف واملــواد الكيميائيــة األخــرى الــيت ال ختــضع بعــد ملراقبــة دوليــة وبــشأن االجتــار 

 بتلك السالئف واملواد؟
 نعم  
 ال  

ت مدونات لقواعـد  وإذا وضع .ريجى إيراد موجز هلذه التدابري اجلديدةف، نعمإذا كان اجلواب 
 .ريجى إرفاق نسخة من تلك الوثائقفالسلوك، 

      
      
        
 خطوات ملعاجلة مسألة استعمال املواد غري اخلاضعة للمراقبة الدولية          هل اختذ بلدكم أيَّ     -٣٣

 والكيماويات البديلة ألغراض صنع السالئف املستخدمة يف صنع اهلريوين والكوكايني؟
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  نعم  
 ال  

  .ريجى إيراد موجز للخطوات املتخذةف، نعمإذا كان اجلواب 
      
      
        
هل يتضمن إطار مراقبة السالئف الكيميائية املطبق يف بلـدكم نظامـاً لإلشـعار الـسابق                  -٣٤

 لالسترياد والتصدير؟
 نعم  
 ال  

 نظـام اإلشـعارات الـسابقة للتـصدير باالتـصال احلاسـويب املباشـر              هل يـستخدم بلـدكم      -٣٥
 الذي تتعّهده اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات؟

 نعم  
 ال  

  :ريجى بيان األسبابفجلواب بالنفي، إذا كان ا
      
      
      
الئف الكيميائيـة بـشكل مناسـب     التعـاون الـدويل القـائم يف جمـال مراقبـة الـس           يلـيب هل    -٣٦

 االحتياجات يف هذا اجملال؟

  نعم  
 ال  

  :ريجى بيان األسبابفجلواب بالنفي، إذا كان ا
      
      
        
  هل لدى بلدكم نظم تسمح بالتحري عن السالئف الكيميائية بعد عمليات الضبط؟  -٣٧



 

30 V.10-55437 
 

UNODC/CND/EG.1/2010/11

 نعم  

 ال  

 :نعمإذا كان اجلواب 

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

 نعم  

 ال  

ــسليم املراقــب للــسالئف        )ب(   ــة إجــراء عمليــات الت ــنظم إمكاني ــيح تلــك ال هــل تت
 الكيميائية؟

 نعم  

 ال  
    

   التنمية البديلة باعتبارها استراتيجية ملراقبة زراعة احملاصيل غري املشروعة  
 هتدف إىل التـصدي للزراعـة غـري         )٣٢(هل لدى بلدكم استراتيجية وطنية للتنمية البديلة        -٣٨

) ج (٤٥ خطـة العمـل، الفقـرات     ( ب؟القنّـ  املشروعة لشجرية الكوكا أو خشخاش األفيون أو      
 وخطة العمل بشأن التعاون الدويل على إبـادة احملاصـيل املخـدرة غـري املـشروعة وبـشأن                   ،)د(و

 )٥ و٤  الفقرتان)٣٣(التنمية البديلة،
 نعم، وهي خطة منفصلة  
 نعم، وهي جزء من اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية  

  ال  

                                                         
هي عملية ملنع واستئصال الزراعة غري املشروعة للنباتات اليت حتتوي على خمدرات ومؤثرات " التنمية البديلة"  )32( 

عقلية من خالل اعتماد تدابري بشأن التنمية الريفية توضع حتديدا لذلك الغرض وتنفذ يف سياق منو اقتصادي وطين 
إجراءات ملكافحة املخدرات، مع التسليم باملميزات متواصل وجهود إمنائية مستدامة يف البلدان اليت تتخذ 

الثقافية اخلاصة باجملتمعات والفئات املستهدفة، يف إطار حل شامل ودائم ملشكلة العقاقري غري -االجتماعية
  .)٤٤/١١قرار جلنة املخدرات (املشروعة 

 .، هاء٢٠/٤-قرار اجلمعية العامة دإ  )33( 
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كم اســتراتيجية أو خطــة ملــساعدة دول أعــضاء أخــرى يف جمــال التنميــة هــل لــدى بلــد  -٣٩
 ))ح(و) أ( ٤٩و) ب (٤٥ خطة العمل، الفقرات( البديلة؟

  نعم  
 ال  

  
ما هـي احملاصـيل غـري املـشروعة الـيت      فإذا كان لدى بلدكم استراتيجية للتنمية البديلة،    -٤٠

 ))د(و) ج( ٤٥ لعمل، الفقرتانخطة ا( تستهدفها؟
 شجرية الكوكا  
 خشخاش األفيون  
 نبتة القّنب  

  _______________)يرجى التحديد(حماصيل أخرى   
  

يت وضـعت فيهـا     ريجى بيان الـسنة الـ     فإذا كان لدى بلدكم استراتيجية للتنمية البديلة،          -٤١
 . ___________:رة السنة اليت استعرضت فيها آخر متلك االستراتيجية أو

  
خطــة العمــل، ( بــرامج تنميــة بديلــة وقائيــة؟ )٣٤(هــل نفَّــذ بلــدكم خــالل ســنة اإلبــالغ   -٤٢

 ))د(و) ج( ٤٥ الفقرتان

 نعم  
 ال  

 :ألسبابريجى بيان اف، نعمإذا كان اجلواب 
      
      
        
 هــل لــدى بلــدكم هيئــة مركزيــة لتنــسيق تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة البديلــة؟    -٤٣

ــرة ( ــادة احملاصــيل     )د (٤٧ خطــة العمــل، الفق ــى إب ــدويل عل ــاون ال ــشأن التع ؛ وخطــة العمــل ب
 ).٥ املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، الفقرة

                                                         
، وخطة العمل بشأن التعاون ٢٠٠٨/٢٦ و٢٠٠٦/٣٣واالجتماعي وفقا لقراري اجمللس االقتصادي  )34( 

الدويل صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية، فإن مفهوم التنمية البديلة 
 .يشمل التنمية البديلة الوقائية
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 نعم  

 ال  

 أعـاله وخطـة     ٤٣انظـر الـسؤال     ( هل اهليئات احلكومية التالية ممثلـة يف هيئـة التنـسيق؟            -٤٤
  ))و(و) د(و) ب( ٤٩و) ك (٤٥ العمل، الفقرات

  
 ال   نعم  وزارة الزراعة ومصائد األمساك، إخل
 ال  نعم   االجتماعية، إخلوزارة الشؤون االجتماعية والرعاية

 ال  نعم  وزارة التعليم
 ال  نعم  وزارة الداخلية أو وزارة مماثلة 

 ال  نعم  وزارة العدل
 ال  نعم   االقتصاد واملالية، إخلوزارة

 ال  نعم  وزارة النقل والطرق، إخل
 ال  نعم   وزارة العمل وشؤون التوظيف، إخل 

 ال  نعم   مكتب الرئيس أو مكتب رئيس الوزراء 
 ال  نعم    أو شؤون املرأةاُألسرةوزارة شؤون 

 ال  نعم   وزارة التجارة الدولية
 ال  نعم   هيئة مراقبة املخدرات

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

     
     
  

ما هي النسبة املئوية للميزانية الوطنيـة الـيت ُخصِّـصت العـام املاضـي لتنفيـذ اسـتراتيجية                     -٤٥
خطـة العمـل،    ( اإلقلـيم؟ /واليـة االحتـادي وعلـى مـستوى ال      /التنمية البديلة على املستوى الـوطين     

  ))س(و) ط( ٤٥و) ج( ٤٣ الفقرات
  

  نسبتها املئوية من النفقات الوطنية على التنمية 

  )بالعملة الوطنية(اإلقليم /إمجايل ميزانية الوالية

  اإلقليم على التنمية/نسبتها املئوية من نفقات الوالية
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الغ علـى مـوارد امليزانيـة املخصـصة         كيف تصفون التغـيري الـذي طـرأ خـالل سـنة اإلبـ               -٤٦
 )٣٥(؟لربامج التنمية البديلة مقارنة بالعام السابق

 زيادة يف املخصصات  

 استقرار  

 اخنفاض  

 ال أعرف  

 مل ختّصص ميزانية  

 ))د(و) أ( ٤٣ خطة العمل، الفقرتان( :عما يلييرجى إيراد معلومات   -٤٧

عدد األسر اليت تقطن مناطق زراعة شجرية الكوكـا أو خـشخاش األفيـون أو       )أ( 
 ؛_____________________:نبتة القّنب

نبتــة  الــيت تعتمــد علــى شــجرية الكوكــا أو خــشخاش األفيــون أو  اُألســرعــدد  )ب( 
 ؛_____________________: القّنب كمصدر دخل رئيسي هلا

 ؛_____________________: ستفيدة من برامج التنمية البديلة املاُألسرعدد  )ج( 

ــدد  )د(  ــرعـ ــشطة     اُألسـ ــزاول أنـ ــة والـــيت تـ ــة البديلـ ــرامج التنميـ ــن بـ ــستفيدة مـ    املـ
 ؛_____________________ :زراعية

ــدد   )هـ(  ــرعـ ــشط    اُألسـ ــزاول أنـ ــة والـــيت تـ ــة البديلـ ــرامج التنميـ ــن بـ ــستفيدة مـ   ة املـ
  ._____________________ :غري زراعية

يرجى ذكر احملاصيل املشروعة اليت دعمت احلكومة زراعتها خـالل سـنة اإلبـالغ مـن                  -٤٨
يف األسـواق   (خالل بـرامج التنميـة البديلـة، وبيـان مـا إذا كانـت تلـك احملاصـيل موجَّهـة للبيـع                       

يرجــى وضــع عالمــة يف (لغــذائي  األمــن التلبيــة احتياجــاتأو لالســتخدام ) احملليــة أو األجنبيــة
  .) أعاله٤٧انظر السؤال ( )العمود املناسب

  

                                                         
 العام السابق؛ ويشري  يف املائة مقارنة مبخّصصات٥على حصول تغّير إجيايب بنسبة " الزيادة"تدل  )35( 

" االخنفاض" يف املائة مقارنة مبخّصصات العام السابق؛ ويشري ٥ و٥إىل تغّير يتراوح بني ناقص " االستقرار"
 . يف املائة مقارنة مبخّصصات العام السابق٥إىل حدوث تغري سليب يزيد على 
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   يف األسواق احمللية(للبيع  احملصول املشروع

 ) أو األجنبية
معاجلة مسائل األمن 

 الغذائي
   
   
   
   
     
ديلـة  ما هو الوضع الراهن يف بلدكم فيما يتعلق بإمكانية وصـول منتجـات بـرامج التنميـة الب                -٤٩

، وخطـة العمـل بـشأن       )د(و) ب (٤و) ك( ٤٧و) ك (٤٥ خطة العمل، الفقرات  ( )٣٦(إىل األسواق؟ 
  )١٥ التعاون الدويل على إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، الفقرة

    
      
      
        
يج ملنتجـات   ما هو الدور الذي يضطلع به القطاع اخلاص، إن كـان لـه دور، يف التـرو                  -٥٠

  ))ك (٤٥خطة العمل، الفقرة ( برامج التنمية البديلة وإجياد قنوات إليصاهلا إىل األسواق؟
  

      
      
        
إذا كان لدى بلدكم برامج للتنمية البديلة، فهـل اتُّخـذت تـدابري إلشـراك املعنـيني مـن                     -٥١

ــصلحة  ــدادها      )٣٧(أصــحاب امل ــربامج وإع ــك ال ــد تل ــة حتدي ــشكل مناســب يف عملي ــذها  ب وتنفي

                                                         
تيسري وزيادة تسويق املنتجات البديلة حنو  املوجَّهةإىل اإلجراءات " الوصول إىل األسواق"تشري عبارة  )36( 

-Multilateral Evaluation Mechanism of the Inter(واملتكاملة واملستدامة على الصعيد الوطين والدويل 

American Drug Abuse Control Commission of the Organization of American States.(  
اءات اليت تنفذها خمتلف الربامج اإلمنائية التابعة للحكومات اإلجر" إشراك أصحاب املصلحة"يقصد بعبارة  )37( 

منظمات املنتجني، املنظمات غري احلكومية، (املركزية واإلقليمية واحمللية، وكذلك الوكالء اإلمنائيون اجلدد 
، من أجل كسب التزامهم بتنمية املناطق اليت تزرع فيها )اجلامعات، مراكز البحث، الكنائس، وغريها

 Multilateral Evaluation( الكوكا وخشخاش األفيون ونبتة القنب ومشاركتهم يف تلك التنمية شجرية
Mechanism of the Inter-American Drug Abuse Control Commission of the Organization of 

American States(. 
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وخطة العمل بشأن التعـاون الـدويل علـى          ؛))ز (٤٩خطة العمل، الفقرة    ( ورصدها وتقييمها؟ 
 .)١٩ة، الفقرة، إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديل

 نعم  
 ال  

 :ريجى بيان األسبابفجلواب بالنفي، إذا كان ا
      
      
        
ما هي درجـة فعاليـة بـرامج التنميـة البديلـة، وال سـيما مـا ُنفِّـذ منـها يف إطـار التعـاون                            -٥٢

خطــة (  اإلبــالغ؟ غــري املــشروعة يف بلــدكم خــالل ســنة  الــدويل، يف ختفــيض زراعــة احملاصــيل 
 ))د (٤٣العمل، الفقرة 

      
      
        
درج تـدابري أو إجـراءات مراعيـة        عند التخطيط ألنشطة التنمية البديلة وتنفيذها، هل تُ         -٥٣

؛ وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدويل علـى             )و (٤٩ خطة العمل، الفقرة  ( للمنظور اجلنساين؟ 
 ))هـ (١٨ إبادة احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، الفقرة

 نعم  
 ال  

 :بيان األسبابريجى ف، نعمإذا كان اجلواب 
      
      
        
 خـالل سـنة   )٣٨(هل أدرجت يف برامج التنمية البديلة عناصر خاصة باحلفاظ على البيئة     -٥٤

؛ وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدويل علــى إبــادة   )هـــ (٤٩ خطــة العمــل، الفقــرة( اإلبــالغ؟
 ))و (١٨احملاصيل املخدرة غري املشروعة وبشأن التنمية البديلة، الفقرة، 

                                                         
 برامج التنمية البديلة واملتكاملة إىل إدراج مسائل احلفاظ على البيئة يف" اإلدارة البيئية"يشري مفهوم )38( 

واملستدامة باعتبارها عناصر أساسية فيها، وإصالح النظم اإليكولوجية املتدهورة نتيجة زراعة شجرية 
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 نعم  
 ال  

 :ريجى بيان األسبابف، نعمجلواب إذا كان ا
      
      
        
هــل تقــوم حكومــة بلــدكم بتقيــيم أثــر بــرامج التنميــة البديلــة يف اجملــاالت التاليــة الــيت      -٥٥

 )طبقـة يرجى وضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املن     ( تندرج يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية؟
  ))أ (٤٧ خطة العمل، الفقرة(

 القضاء على الفقر املدقع  

 االبتدائياحلصول على التعليم   

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  

 خفض معدالت وفيات األطفال  

 حتسني صحة األم  

ناعــة البــشرية، واملالريــا، مبــا يف ذلــك مكافحــة فــريوس نقــص امل (حتــسني الــصحة   
 )والسل

 االستدامة البيئية  

  احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
  

───────────────── 
وتنفذ هذه اإلجراءات من  .الكوكا وخشخاش األفيون ونبتة القنب املستخدمة ألغراض غري مشروعة

تدهور البيئة وترويج برامج التثقيف البيئي املنتظمة خالل برامج إعادة التشجري ومجع البيانات عن 
)Multilateral Evaluation Mechanism of the Inter-American Drug Abuse Control Commission of 

the Organization of American States(.  


