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      السنوية بالتقارير اخلاص املنقّح االستبيان مشروع
      واجتاهاته وأمناطه املخدِّرات تعاطي نطاق -الثالث اجلزء    

 _______________________________   :حكومة تقرير

 _______________________________  :بالتقرير املشمولة السنة

  _______________________________    :الرد تاريخ
  

 org.unodc@arq :التايل العنوان إىل أسئلته على الرد بعد االستبيان إرسال يرجى

  .]التاريخ[ :أقصاه موعد يف السنوية بالتقارير اخلاص املنقح االستبيان مشروع على الرد ينبغي
  

  :التالية باجلهات االتصال ىيرج تقين، دعم على للحصول
  

  اإللكتروين الربيد الفاكس اهلاتف 
 املعين املتحدة األمم مكتب

 فيينا واجلرمية، املخدِّراتب
١ ٨٠٠ ٦٥٤ ٣٢١  ١ ٨٠٠ ١٢٣ ٤٥٦ arqhelp@unodc.org 

    :اإلقليمية املكاتب

    ]قائمة[

          
  :ملحوظة

 شــكل يف أُعــد الــذي الــسنوية، بالتقــارير اخلــاص املــنقح االســتبيان مــشروع مــن للطباعــة قابلــة نــسخة هــذه
 املـصطلحات  تعـاريف  تـرد  للطباعـة،  القابلـة  النـسخة  هـذه  ويف .إلكترونيـاً  ميـأل  حبيث وُصمِّم إكسل جدول
 رفتتكـرّ  اإللكترونيـة  النـسخة  يف أمـا  الـصلة؛  ذات املواضـع  يف احلواشـي  يف االستبيان يف املستخدمة الرئيسية
 برنـامج  يف "لتعليقـات ا" ةخاصـي  باسـتخدام  االسـتبيان  صـفحات  مجيـع  يف )اإلضـافية  والتعليمـات ( التعاريف
 يتـيح  ممـا  األسـئلة،  لـبعض  بالنـسبة  االختيـارات  قـوائم  خاصـية  اسـتخدام  أيـضاً  إكـسل  جدول ويتيح .إكسل

 .لبلده إجابة أنسب ببساطة القائمة من خيتار أن االستبيان على للمجيب
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   عليماتت  
 :التالية األربعة األجزاء من السنوية بالتقارير اخلاص املنقح االستبيان مشروع يتألّف

 .واملؤسسي التشريعي اإلطار  -األول اجلزء

 . وعرضهااملخدِّرات على الطلب خلفض الشامل النهج  -الثاين اجلزء

 .واجتاهاته وأمناطه املخدِّرات تعاطي نطاق  -الثالث اجلزء

 األنـشطة  تلـك  وأمنـاط  اهبـ  واالجتـار  وصـنعها  املخـدِّرات  زراعـة  أنـشطة  نطـاق   -عالراب اجلزء
  .واجتاهاهتا

  
 .السنوية بالتقارير اخلاص املنقح االستبيان مشروع من الثالث اجلزء هو هذا

 اإلشـارة  ينبغـي  البيانـات،  رتتـوفّ  ال وعنـدما  .األسـئلة  مجيـع  علـى  الرد اجمليبة اجلهات من يرجى
 مجيــع تــشريو .املالئمــة اخلانــة يف "معــروف غــري" بكتابــة أو )--( شــرطتني دراجبــإ ذلــك إىل

 .ذلك خالف ذكرُي مل ما بالتقرير، املشمولة السنة إىل األسئلة
    

    اجمليبون    
ــع مــن يرجــى ــدان مجي ــد البل ــصال جهــة حتدي ــدة ات ــغ وحي  ويف .املخــدِّرات عــن البيانــات لتبلي

 فنيــة اتــصال جهــات حيــدد أن للمجيــب ميكــن بة،مناســ مــربرات هلــا الــيت االســتثنائية احلــاالت
 الـيت  األسـئلة  إىل أمكـن،  إن ،يـشري  وأن االسـتبيان،  أسئلة على الرد يف تسهم أن ميكنها إضافية
 .عليها اإلجابة يف اجلهات تلك تسامه

    
    الفوقية البيانات    

 اخلـاص  املنقح االستبيان مشروع على اإلجابة عملية يف مصادر عدة إىل اإلشارة للمجيبني ميكن
 غـري  بيانـات  جمموعـات  أو/و منـشورة  تقـارير  املـصادر  هذه تتضمن أن وميكن .السنوية بالتقارير
 أجهـزة  أو   العالج مرافق من اعتيادي بشكل ُتجمع اليت البيانات ذلك يف مبا املشاع، على متاحة
 اإلجابـة  يف هبـا  نيـستعا  الـيت  املـصادر  مجيـع  إدراج وينبغـي  .األجهـزة  مـن  غريهـا  أو   القانون إنفاذ
 هـذه ف .االسـتبيان  أبـواب  من باب كل هناية يف يرد الذي الفوقية البيانات باب يف االستبيان على

 الــيت املعلومــات فهــم علــى واجلرميــة املخــدِّراتب املعــين املتحــدة األمــم مكتــب تــساعد املعلومــات
  .هبا تدلون
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    لةباألسئ يتعلق فيما    
 يـشملها  الـيت  املواضـيع  مجيـع  عـن  مفـّصلة  بيانـات  بلـد  كـل  لـدى  رتتـوف  ال قد أنه به ماملسلَّ من

 الــسنوية بالتقــارير اخلــاص املــنقح االســتبيان مــشروع مــن الثالــث اجلــزء يطلــب لــذا ،االســتبيان
 .واالجتاهات للحالة اخلرباء تصورات عن ومعلومات كمية معلومات تقدمي

    
  الكمية تقديراتال أو البيانات    

 املـنقح  االسـتبيان  مـشروع  ويـشمل  .كمّيـة  تقـديرات  أو   بيانـات  علـى  ولللحص األسئلة طرحُت
 توافـق  لديكم املتاحة البيانات تكن مل وإذا .اإلجابات من منطية فئات السنوية بالتقارير اخلاص
 العمـر  نطـاق ( املـستخدمة  الفئة إىل اإلشارة وتكفي .إدراجها ذلك مع يمكنكمف ،الفئات هذه
 أو  البيانـات  تـرتبط  أن وجيـب  .هلـا  املخـصص  الفـراغ  داخـل  )املثـال  سـبيل  علـى  قريالعقا فئةأو  

 أحـدث  إيـراد  يرجـى  ذلـك،  اسـتحال  إذاو .بـالتقرير  املشمولة بالسنة املقدَّمة الكمية التقديرات
 تتـوفر  مل وإذا .البيانـات  فيهـا  مجعـت  اليت سنةال حتديد دائماً وينبغي .مناسبة أرقام من رفَّيتو ما

 فئـة  أو   البلـد  مـن  جـزءاً  ختـص  تقـديرات  أو   بيانات تقدمي يمكنكمف وطنية، تقديرات أو   بيانات
 فينبغـي  تقـديرات، ال أو   البيانات هذه من جزئية جمموعة من أكثر توفر وإذا .السكان من فرعية
 التقـديرات  أو   البيانـات  أحـدث  عـن  بـديل  أفـضل  اأهنـ  تـرون  الـيت  التقـديرات  أو   البيانات تقدمي
 أو  البيانـات  نطـاق  ،ممكنـة  عبـارة  وأوضـح  أبـسط ب دوا،حتـدّ  أن ينبغي ،احلالة هذه ويف .الوطنية

 الـسكانية  اجملموعـة  حجـم  حتديـد  ينبغـي  وكـذلك  ،السكانية أو   اجلغرافية الناحية من التقديرات
 .االقتضاء عند املرجعية

 املطلوبـة  املعلومـات  تتـصل  أن املهـم  ومـن  .أنواعهـا  أو   املخـدِّرات  بأصـناف  أسـئلة  عدة تتعلقو
 الرئيـسية،  املخـدِّرات  مجيـع  إدراج علـى  حرصـنا  أننـا  ومع .االقتضاء عند حدة على عقار كلب

 قائمـة  كـل  يف تتـاح  ولـذلك  .بلـد  كـل  احتياجـات  متامـاً  توافـق  ال قـد  سـلفاً  ةدَّاملعـ  القوائم فإن
 الفئـات  هـذه  اسـتخدام  أيـضاً  وميكـن  .املخـدِّرات  مـن  أخـرى  أنـواع  أو   أصـناف  إلدراج فرصة

 يف األسـئلة  بعـض  تـدرج  :املثـال  سـبيل  فعلـى  .املخدِّرات من بديلة جمموعات اجإلدر املفتوحة
ــ فــإذا ،"أخــرى مــشروعة غــري أفيونيــة مــواد"و "اهلريويــن" قوائمهــا  الوحيــدة علومــاتامل تكان
ــة مــواد عــن هــي املتاحــة  مــواد أي" إدراج عندئــذ فينبغــي )النــوع حتديــد دون( عمومــا أفيوني
 ".رىخمدرات أخ" خانة يف "أفيونية
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    فنية ملحوظات    
  .الفنية املصطلحات لبعض تفسري يلي فيما

    
    فنية مصطلحات    

 حـديث  تـشخيص  يظهـر  الـذين  حمـددة  سكانية جمموعة يف األفراد نسبة احلدوث )نطاق(
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  اإلصابة مثل( معينة صحية حالة من يعانون أهنم

 أن ذلــك ومثــال ).واحــدة ســنة مثــل( مــا فتــرة يف مــشكلة أو )البــشرية
 مـن  فـوق  فمـا  والـثالثني  الرابعـة  يف هـم  ممن األفراد من املائة يف ٢ يفيد

 .٢٠٠٠ عام يف األوىل للمرة ارخيواناامل تعاطوا بأهنم لندن يف املقيمني

 مـا  حالـة  مـن  يعـانون  الـذين  الـسكان  من حمّددة فئة ضمن األفراد نسبة  االنتشار )نسبة(
 ميارسـون  الـذين  أو   )املثـال  سـبيل  على بشريةال املناعة بفريوس اإلصابة(

 يف )املثـال  سـبيل  على باحلَقْن املخدِّرات تعاطي( معني نوع من سلوكاً
 سـن  يف هـم  ممـن  األفـراد  من املائة يف ١٠ يفيد أن ذلك ومثال .ما فترة

 ارخيوانـا امل تعـاطوا  بـأهنم  لندن يف املقيمني من فوق فما والثالثني الرابعة
  .٢٠٠٠ عام يف
 األفـراد  نـسبة  إىل "املخـدِّرات  لتعاطي احليايت االنتشار" مصطلح شريوي

   .العمر يف واحدة مرة األقل على املخدِّرات تعاطوا الذين
 نــسبة إىل فيــشري "املخــدِّرات لتعــاطي الــسنوي االنتــشار" مــصطلح أمــا

 ثـىن اإل خـالل  واحـدة  مـرة  األقـل  علـى  املخـدِّرات  تعـاطوا  الذين األفراد
 .االستقصائية الدراسة إجراء على سابقةال شهراً عشر

 "الـسابقة  يومـاً  الـثالثني  خـالل  املخدرات تعاطي انتشار" مصطلح وأما
 واحـدة  مـرة  األقل على املخدِّرات تعاطوا الذين األفراد نسبة إىل فيشري
  .االستقصائية الدراسة إجراء على السابقة يوما الثالثني خالل

 .التقدير عليها ينطبق اليت السكانية اجملموعة لكام املرجعية السكانية اجملموعة

  )سنة كل ُتذكر(  ________________  السنة  بالتقرير املشمولة السنة
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   املخدرة العقاقري( الدولية للمراقبة اخلاضعة املخدِّرات وأنواع أصناف    
   )العقلية واملؤثرات

 اخلـاص  املـنقح  االسـتبيان  مـشروع  يف جةاملدر املخدِّرات وأنواع بأصناف قائمة أدناه يلي فيما
 قائمـة  ولكن ،املخدِّرات من معينة ألنواع أمثلة ُتضرب احلاالت، بعض ويف .السنوية بالتقارير
  .األنواع مجيع تشمل ال األمثلة

 
  النوع الصنف

 األفيونيـة  املـواد  من الطبية الوصفات عقاقري  يشمل مبا الدولية، للمراقبة اخلاضعة واملواد املخدِّرات كل مشروع غري عقار أي
 يـشمل  وال .عالجيـة  غـري  ألغـراض  تستخدم أو   استعماهلا يساء اليت واملسكنات اتهّدئاملو واملنشطات

  .والتبغ الكحوليات ذلك
 القنب )عشبة( ارخيواناامل

 )راتنج( احلشيش

 اهلريوين

 األفيون

 األفيونية املواد

 الكـوديني و )سـوبوتيكس و سوبوكـسون ( البوبرينورفني مثل فيونيةاأل املواد من الطبية الوصفات عقاقري
ــسيفنيالو ــل ديكستروبروبوكـــ ــسيكودون والفينتانيـــ ــسيكونتني( واألوكـــ ــدروكودونو )األوكـــ  اهليـــ
 .البيثيدينو واملورفني وامليثادون واهليدرومورفون) الفيكودين(

 )"اهلومبيك" مثل( املشروعة غري األخرى األفيونية املواد

 )ملح( مسحوق

 "الكراك"

 نيالكوكاي

 الكوكـــايني وقاعـــدة الكوكـــايني ةنـــعجيو الكوكـــا عجينـــة مثـــل الكوكـــايني مـــن األخـــرى األنـــواع
   واملْريال والباكو والباسوكو
 األمفيتامينية املنشطات  األمفيتامني

  امليثامفيتامني
 )الريتــالني( يثيلفينيــداتاملو الفينيتــيلنيو األمفيربامــون مثــل املنــشطات مــن الطبيــة الوصــفات عقــاقري

  أمفيتامنيوالدكسترو الفينتريمنيو الفينميترازين و البيمولنيو



 

7 V.10-55443  
 

UNODC/CND/EG.1/2010/12  

 )١()MDA, MDE/MDEA, MDMA مثل( إكستاسي نوع من املنّشطات

 ثيوأمفيتـامني  ميثيـل  ٤ و امليثاكاثينونو الكابتاغون مثل(  املشروعة غري األخرى األمفيتامينية املنشطات
(4-MTA)  ــ-٤و ــسي-٥ ،٢-وبرومـ ــيالمني-دمييثوكـ ــل (2C-B) فينيليثـ ــ وامليثيـ ــسوليبوتامنيز نبـ  وديوكـ

((MDBD)  
 ،)الفـــاليوم( الـــديازيبام ،)الريفوتريـــل( الكلونازيبـــام ،)كـــساناكسال( األلـــربازوالم :وديازيبينـــاتز نالبـــ

 )الروهيبنول (امالفلونيترازيب ،التيمازيبام

 .جرا وهلم السكبوتاباربيتال، ،بنتوباربيتالال ،فينوباربيتالال ،باربيتالال ،لوباربيتالاأل :الباربيتورات

  الزولبيدمي ،)اندراكسامل( يثاكوالونامل ،يربوباماتامل :أخرى منّومة-ةمهّدئ مواد

  املهدئات واملسكنات
 وصفة دون املستخدمة(

  )عالجية حاجة/طبية

  املُهلوِسات   الليسرجيك حامض إيثيالميد ثنائي
  ).والتريبتامني عقليا املؤثرة اخلواص ذات والفطريات الفينسيكليدين مثل( خرىأ مهلوسات

  واملستنشقات املذيبات

 كتلك أخرى خمّدرات
 للمراقبة ختضع اليت

 الدولية ال الوطنية

 .الكيتامني الترامادول، ،)يلبيربازينز نب-ن مثل( البيربازينات القات، الكتون، بوتريو الغاما منها

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

MDMA :امليثيلني ديوكسي ميثامفيتامني.  
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    بوناجملي  
   تعليمات  

 احلـاالت  ويف .بلـدكم  يف املخـدِّرات  بيانـات  بـإبالغ  )املكلـف  الـشخص ( املكلفـة  االتـصال  جهـة  عـن  التفاصـيل  تقدمي يرجى
 إذا واالشـارة  ،"إضـافية  فنيـة  اتصال جهات" بعنوان اجلدول يف إدراجها يرجى فنية، اتصال جهات فيها حتدد اليت االستثنائية

 .عنها اإلجابة يف تسامه اليت األسئلة إىل أمكن
    االتصال جهة  

  اإللكتروين الربيد الفاكس اهلاتف العمل جهة الوظيفة االسم
      

    
    )اختيارياً( إضافية فنية اتصال جهة   

 املـساهم  األسئلة اإللكتروين الربيد فاكس اهلاتف العمل جهة الوظيفة االسم 
 عليها الرد يف

 جون السيد أمثلة
  مسيث

 قسم رئيس
  اإلحصاء

 مراقبة مكتب
  املخدِّرات

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

        ١ رقم املساهم

        ٢ رقم املساهم

        ٣ رقم املساهم

        ٤ رقم املساهم

        ٥ رقم املساهم
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      السكان عموم :املخدِّرات تعاطي انتشار  
 األصناف واألنواع ؤالالس

٣ ٢ ١ 

 يف العقار هذا يتعاط جرى هل 
 املشمولة السنة خالل بلدكم

 ؟بالتقرير

 تبعاً )أ(األصناف هذهيرجى ترتيب 
 السنة خالل تعاطيها انتشار دىمل

 بالتقرير املشمولة

 كل ضمن األنواع يرجى ترتيب
 تعاطيها انتشار دىمل تبعا منها صنف

 بالتقرير املشمولة السنة خالل
غري  نعم ال 

 معروف
      

          القنب

           )عشبة (ارخيواناامل  

          )راتنج(احلشيش   

          )يرجى التحديد(األنواع األخرى من القنب   

 ____________________________                    
          املواد األفيونية

          األفيون 

          ناهلريوي 

 )ب(عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية          
          )حاجة عالجية/املستخدمة دون وصفة طبية( 

يرجى (املواد األفيونية األخرى غري املشروعة  
 )التحديد

         

 ____________________________                    
          الكوكايني

           )ملح(مسحوق  

          "الكراك" 

          )ج()التحديد يرجى( ألنواع األخرى من الكوكاينيا 

 ____________________________          
          

          املنشطات األمفيتامينية

          األمفيتامني 

          امليثامفيتامني 

          "اإلكستاسي"واد من نوع امل 

  )د(عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات           
          )حاجة عالجية/املستخدمة دون وصفة طبية( 

 املنشطات األمفيتامينية األخرى غري املشروعة  
    )ه()يرجى التحديد(

    
 

 

 ____________________________          
          

 ات واملسكناتهّدئامل         
          )حاجة عالجية/املستخدمة دون وصفة طبية(

          )و(زوديازيبينات البن 

          )ز(الباربيتورات 

          )ح()يرجى التحديد(منّومة أخرى -ةمهّدئمواد  

 ____________________________          
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          املُهلوِسات

          ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك 

          )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى  

 ____________________________          

          

           واملستنشقاتاملذيبات

          
  اليت ختضع للمراقبةكتلكرى خمّدرات أخ

 )ط()يرجى التحديد( الدولية الالوطنية 
         

 ____________________________          

 ____________________________          

 ____________________________          

          
  .ألغراض هذا االستبيان مل يدرج كل من الكحوليات وال التبغ هنا )أ(
قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية مستحضرات حتتوي على البوبرينورفني والكوديني والديكستروبروبوكسيفني والفينتانيل واهليدروكودون  )ب(

 .واهليدرومورفون وامليثادون واملورفني واألوكسيكودون والبيثيدين
استنادا إىل آلية التقييم املتعدد ( والباسوكو والباكو واملْريال وهلم جرا كوكايني ال وقاعدةة الكوكاينينيعجواألنواع األخرى من الكوكايني عجينة الكوكا تشمل  )ج(

  ).األطراف اخلاصة بلجنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدِّرات
 .ني وامليثيلفينيدات والبيمولني والفينميترازين والفينتريمنياألمفيربامون والفينيتيل قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات مستحضرات حتتوي على )د(
-دمييثوكسي-٥، ٢- برومو-٤ ميثيل ثيوأمفيتامني و٤قد تشمل املنشطات األمفيتامينية األخرى غري املشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون وامليثاكاثينون و )ه(

 .زوديوكسوليبوتامني وهلم جرا فينيليثيالمني وامليثيل بن
 ).الروهيبنول(زوديازيبينات مستحضرات مثل األلربازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام  قد تشمل البن )و(
 . قد تشمل الباربيتورات مستحضرات حتتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وهلم جرا  )ز(
  .املنّومة األخرى مستحضرات حتتوي على امليربوبامات و امليثاكوالون والزولبيدمي وهلم جرا- ةهّدئقد تشمل املواد امل )ح(
والترامادول ) زيلبيربازين بن-مثل ن(ومستحضرات البيربازين  القاتو الدولية الغاما بوتريو الكتون ال اليت ختضع للمراقبة الوطنية كتلك األخرى املخّدراتقد تشمل  )ط(

  .لكيتامنيوا
       

 واألنواع األصناف  السؤال
٥ ٤ 

   تعاطي انتشار نسبة يف التغري مدى ما 
   املخدِّرات أصناف من صنف كل
 )ب( ،)أ(بالتقرير؟ املشمولة السنة يف

   تعاطي انتشار نسبة يف التغري مدى ما
   املخدِّرات أنواع من نوع كل
 )ب( ،)أ(بالتقرير؟ املشمولة السنة يف
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             القنب
             )عشبة( ارخيواناامل 
             )راتنج( احلشيش 
             )التحديد رجىي( القنب من األخرى األنواع 
 ____________________________             
             

             األفيونية املواد
             األفيون 
             اهلريوين 
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  )ج(األفيونية املواد من الطبية الوصفات عقاقري             

             )عالجية اجةح/طبية وصفة دون املستخدمة(   
             )التحديد يرجى( املشروعة غري األخرى األفيونية املواد 
 ____________________________             
             

             الكوكايني
             )ملح( مسحوق 
             "كالكرا" 
             )د()التحديد يرجى( الكوكايني من األخرى األنواع 
 ____________________________             
             

             األمفيتامينية املنشطات
             األمفيتامني 
             امليثامفيتامني 
             "اإلكستاسي" نوع من املواد 

  )ه(املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري             
              )عالجية حاجة/طبية وصفة دون املستخدمة(  
   املشروعة غري األخرى مفيتامينيةاأل نشطاتامل  
 )و()التحديد يرجى(  

      
      

 ____________________________             
             

 واملسكنات اتهّدئامل            
             )عالجية حاجة/طبية وصفة دون املستخدمة( 
             )ز(وديازيبيناتز نالب 
             )ح(الباربيتورات 
             )ط()التحديد يرجى( أخرى منّومة-ةمهّدئ مواد 
 ____________________________             
             

             املُهلوِسات
             الليسرجيك حامض إيثيالميد ثنائي 
             )التحديد يرجى( أخرى مهلوسات 
 ____________________________             
             

             ستنشقاتوامل املذيبات
             

 ال الوطنية للمراقبة ختضع اليت كتلك أخرى خمّدرات
 )ي()التحديد يرجى( الدولية

            

 ____________________________             
 ____________________________             
 ____________________________                             
 املائة، يف ١٠و ٥ بني يتراوح مبا مقدر اختالف إىل فيشريان ،"ما اخنفاض"و "ما زيادة" تعبرياً أما املائة، يف ٥ من بأقل مقدر اختالف إىل "االستقرار" تعبري يشري )أ(

  .املائة يف ١٠ نم بأكثر مقدر اختالف إىل "كبري اخنفاض"و "كبرية زيادة" تعبريا ويشري
 يف املائة يف ٣,٦ يبلغ مبا قدرت قد االنتشار نسبة كانت إذا ذلك ومثال .تقرير بآخر املشمولة السنة منذ امللحوظ التغري إىل "االنتشار نسبة يف التغري" مصطلح يشري )ب(

 ميثل بأنه التغري هذا يوصف أن وميكن .املائة يف ٨ حوايل يبلغ بالتقرير ةاملشمول السنة مدار على التغري فإن ،٢٠٠٧ عام يف املائة يف ٣,٩ إىل تغريت مث ٢٠٠٦ عام
 .االنتشار يف "ما زيادة"
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 واهليدروكودون والفينتانيل والديكستروبروبوكسيفني والكوديني البوبرينورفني على حتتوي مستحضرات األفيونية املواد من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد )ج(
 .والبيثيدين واألوكسيكودون واملورفني مليثادونوا واهليدرومورفون

 املتعدد التقييم آلية إىل استنادا( جرا وهلم واملْريال والباكو والباسوكو نييالكوكا وقاعدة الكوكايني عجينةو الكوكا عجينة الكوكايني من األخرى األنواع تشمل )د(
 ).خدِّراتامل تعاطي ملكافحة األمريكية البلدان بلجنة اخلاصة األطراف

  .والفينتريمني والفينميترازين والبيمولني وامليثيلفينيدات والفينيتيلني األمفيربامون على حتتوي مستحضرات املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد )ه(
-دمييثوكسي-٥ ،٢- برومو-٤و ثيوأمفيتامني ثيلمي ٤و امليثاكاثينونو الكابتاغون مثل مستحضرات املشروعة غري األخرى األمفيتامينية املنشطات تشمل قد )و(

  .جرا وهلم وديوكسوليبوتامنيز نب وامليثيل فينيليثيالمني
 ).الروهيبنول( والفلونيترازيبام والتيمازيبام والديازيبام والكلونازيبام األلربازوالم مثل مستحضرات وديازيبيناتز نالب تشمل قد )ز(
  .جرا وهلم والسيكبوتاباريتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال والباربيتال األلوباربيتال على تويحت مستحضرات الباربيتورات تشمل قد)ح(
 .جرا وهلم والزولبيدمي امليثاكوالون و امليربوبامات على حتتوي مستحضرات األخرى املنّومة- ةهّدئامل املواد تشمل قد )ط(
   مثل( والبيربازينات والقات الكتون بوتريو الغاما مثل مواد الدولية ال الوطنية اقبةللمر ختضع اليت كتلك األخرى املخّدرات تشمل قد )ي(

  .والكيتامني والترامادول )يلبيربازينز نب-ن
        

  الفوقية البيانات
 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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      السكان عموم :املتعاطني عدد/خدِّراتامل تعاطي انتشار   3

 السكان؟ عموم صفوف يف املتعاطني عدد عن أو املخدِّرات تعاطي نتشارا عن بيانات لديكم هل  -٦

 )١٢ السؤال إىل انتقل( ال 
 السكان مجيع البيانات شملوت نعم، 
 السكان من جزءاً البيانات شملتو نعم، 

  .__________ ؟البيانات هذه مجعت سنة أي يف  )أ(  -٧
  .______________ ؟البيانات ههبذ مشمول السكان من أو البلد من جزء أي  )ب(   
  ._________ ؟البيانات ههذ عليهم تنطبق الذين السكان عموم تعداد هو ما  )ج(   

  ؟الواردة بياناتال مصدر هو ما  )د(  
  السكان لعموم شامل استقصاء  
 مباشرة غري يراتتقد  
 العالج سجالت  
 _________________________ املخدِّرات متعاطي سجل  
 )_________________________ :التحديد يرجى( أخرى مصادر  
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  السؤال

١٠ ٩ ٨ 
 السابقة يوما الثالثني خالل االنتشار نسبة ما ؟السكان عموم بني السنوي االنتشار نسبة ما  ؟السكان عموم بني احليايت االنتشار نسبة ما 

 ؟السكان ومعم بني
   سنة ٦٤-١٥ :املفّضل العمر نطاق
  :املطبق العمر نطاق

________________ 

   

    
 املئوية النسبة واألنواع األصناف

 الذكور نم
 املئوية النسبة
 اإلناث من

 اجملموع
 نسبة(

 )مئوية

 النسبة
 من املئوية

 الذكور

 النسبة
 من املئوية

 اإلناث

 اجملموع
 نسبة(

 )مئوية

 املقدر العدد
 للمتعاطني

 املئوية النسبة
 الذكور من

 املئوية النسبة
 اإلناث من

 اجملموع
 نسبة(

 )مئوية
           )أ(مشروع غري عقار أي
           بّنالق
           )عشبة( ارخيواناامل 
           )راتنج( احلشيش 
 القنب من األخرى األنواع 
 )التحديد يرجى( 

          

 __________________           
           

           املواد األفيونية
           األفيون  
           اهلريوين 
           )ب(األفيونية بية من املوادعقاقري الوصفات الط  
حاجة /املستخدمة دون وصفة طبية( 

  )عالجية
          

املواد األفيونية األخرى غري املشروعة  
 )يرجى التحديد(

          

 __________________           
           

           الكوكايني
           )ملح(مسحوق  
           "الكراك" 
 األنواع األخرى من الكوكايني 
 )ج()يرجى التحديد( 

          

 __________________           
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           املنشطات األمفيتامينية 3

           األمفيتامني 
           امليثامفيتامني 
           "اإلكستاسي"املواد من نوع  

قاقري الوصفات الطبية من ع            
املستخدمة دون وصفة  )د(املنّشطات

  )حاجة عالجية/طبية
          

  منشطات أخرى غري مشروعة 
 )ه()يرجى التحديد( 

          

 __________________           
           

  نات ات واملسكّهّدئامل          
حاجة /املستخدمة دون وصفة طبية(

 )عالجية
          

           )و(يناتزوديازيب البن  
           )ز(الباربيتورات 
            )ح()يرجى التحديد(غري ذلك  
 __________________           
           

           املُهلوِسات
           ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك 
           )يرجى التحديد(مهلوسات أخرى  
 __________________           
           

           املذيبات واملستنشقات
           

 اليت ختضع كتلك أخرى خمّدرات
يرجى ( الوطنية ال الدولية للمراقبة
 )ط()التحديد

          

 __________________           
 __________________           
 __________________           
             
 .تستخدم لغري األغراض العالجية أو باستثناء الكحوليات والتبغ، ولكن هذا يشمل املواد اخلاضعة للمراقبة اليت يساء استعماهلا )أ(
هليدروكودون واهليدرومورفون وامليثادون واملورفني قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية مستحضرات حتتوي على البوبرينورفني والكوديني والديكستروبروبوكسيفني والفينتانيل وا )ب(

  .واألوكسيكودون والبيثيدين
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ن األمريكية استنادا إىل آلية التقييم املتعدد األطراف اخلاصة بلجنة البلدا( والباسوكو والباكو واملْريال وهلم جرا كوكاينية الكوكايني وقاعدة النتشمل األنواع األخرى من الكوكايني عجينة الكوكا وعجي )ج(
 ).ملكافحة تعاطي املخدِّرات

 .األمفيربامون والفينيتيلني وامليثيلفينيدات والبيمولني والفينميترازين والفينتريمني قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات مستحضرات حتتوي على )د(
  زوديوكسوليبوتامني  فينيليثيالمني وامليثيل بن-دمييثوكسي-٥، ٢- برومو-٤ ميثيل ثيوأمفيتامني و٤كابتاغون وامليثاكاثينون وقد تشمل املنشطات األمفيتامينية األخرى غري املشروعة مستحضرات مثل ال )ه(

 .وهلم جرا
 ).الروهيبنول(والفلونيترازيبام الديازيبام والتيمازيبام زوديازيبينات مستحضرات مثل األلربازوالم والكلونازيبام و قد تشمل البن )و(
 . د تشمل الباربيتورات مستحضرات حتتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وهلم جراق  )ز(
 .املنّومة األخرى مستحضرات حتتوي على امليربوبامات و امليثاكوالون والزولبيدمي وهلم جرا- ةهّدئقد تشمل املواد امل )ح(
 .والترامادول والكيتامني) زيلبيربازين بن-مثل ن( الدولية مواد مثل الغاما بوتريو الكتون والقات والبيربازينات ال اليت ختضع للمراقبة الوطنية كتلك األخرى راتاملخدقد تشمل  )ط(

    
 ١١ السؤال

 التالية؟ العقاقري من عقار لكل بالنسبة نياملسجل املخدِّرات ملتعاطي التقديري العدد هو فما املخدِّرات، ملتعاطي سجل بلدكم لدى كان إذا
 املسجلني املتعاطني عدد الصنف

  )أ(مشروع غري عقار أي
  القنب
  األفيونية املواد

  الكوكايني
  األمفيتامينية املنشطات

  واملسكنات اتهّدئامل
  املُهلوِسات
  واملستنشقات املذيبات
  )التحديد يرجى( الدولية ال وطنيةال للمراقبة ختضع اليت كتلك أخرى خمدرات

 ____________________________  
 ____________________________  
 ____________________________  

  

 .العالجية األغراض لغري تستخدم أو استعماهلا يساء اليت للمراقبة اخلاضعة املواد يشمل هذا ولكن والتبغ، الكحوليات باستثناء   )أ(
  

  الفوقية البيانات
     األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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  الشباب :املتعاطني عدد/التعاطي انتشار   3

 الشباب؟ من املخدِّرات متعاطي عدد أو املخدِّرات تعاطي نتشارا عن بيانات لديكم هل  -١٢
 )١٧ السؤال إىل انتقل( ال  
 السكان مجيع شملتو نعم،  
 السكان من جزءاً شملتو نعم،  

  .__________ ؟البيانات مجعت سنة أي يف  )أ(  -١٣
  ._______ ؟هبا مشمولة السكان من فرعية فئة أي أو البيانات ههبذ مشمول البلد من جزء أي  )ب(  
 ._____________ ؟البيانات ههذ عليها تنطبق اليت الشباب جمموعة عدادت هو ما  )ج(  
 ؟الواردة بياناتال مصدر هو ما  )د(  
 املدارس بشأن استقصاء  
 السكان لعموم شامل استقصاء  
 مباشرة غري تقديرات  
   املخدِّرات متعاطي قيد سجالت من هاغري أو العالج سجالت  
  )__________________________ :التحديد يرجى( أخرى مصادر  

  
   السؤال

١٦ ١٥ ١٤ 
   السابقة يوما الثالثني خالل االنتشار نسبة ما الشباب؟ بني السنوي االنتشار نسبة ما الشباب؟ بني احليايت االنتشار نسبة ما 

 ب؟الشبا بني
  :املفّضل العمر نطاق
   سنة ١٦-١٥
  :املطبق العمر نطاق

________________  

   

  
    واألنواع األصناف

 املئوية النسبة 
 الذكور من

 املئوية النسبة
 اإلناث من

 اجملموع
 )مئوية نسبة(

 املئوية النسبة
 الذكور من

 املئوية النسبة
 اإلناث من

   اجملموع
 )مئوية نسبة(

 املئوية النسبة
 الذكور من

 املئوية النسبة
 اإلناث من

   اجملموع
 )مئوية نسبة(

          )أ(مشروع غري عقار أي
           القنب

          )عشبة( ارخيواناامل 
          )راتنج( احلشيش 
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 القنب من األخرى األنواع 
 )التحديد يرجى( 

         

____________________          
          
          األفيونية وادامل

          األفيون  
          اهلريوين 

 من الطبية الوصفات عقاقري           
  )ب(األفيونية املواد

 وصفة دون املستخدمة(
  )عالجية حاجة/طبية

         

 غري األخرى األفيونية املواد 
  املشروعة

 )التحديد يرجى(

         

_________________          
          
          

          الكوكايني
          )ملح( مسحوق 
          "الكراك"  
 من األخرى األنواع 

 الكوكايني
 )ج()التحديد يرجى(

         

____________________          
          

          األمفيتامينية املنشطات
          األمفيتامني 
         منيامليثامفيتا 
          "اإلكستاسي" نوع من املواد 

 من الطبية الوصفات عقاقري          
 )د(املنشطات

 وصفة دون املستخدمة(
  )عالجية حاجة/طبية
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 غري أخرى منشطات 
 مشروعة

 )ه()التحديد يرجى(

         

____________________          
          

 سكناتوامل اتهّدئامل         
 أمر دون املستخدمة(

  )عالجية حاجة دون/طبيب
         

          )و(وديازيبيناتز نالب 
          )ز(الباربيتورات 
 يرجى(  ذلك غري 

 )ح()التحديد
         

____________________          
          

          املُهلوِسات
 حامض إيثيالميد ثنائي 

 رجيكالليس
         

 أخرى مهلوسات 
 )التحديد يرجى( 

         

          
          واملستنشقات املذيبات

          
 اليت كتلك أخرى خمدرات
 ال الوطنية للمراقبة ختضع
 )ط()التحديد يرجى( الدولية

         

 __________________          
 __________________          
 __________________          
          
 

 .تستخدم لغري األغراض العالجية أو باستثناء الكحوليات والتبغ، ولكن هذا يشمل املواد اخلاضعة للمراقبة اليت يساء استعماهلا )أ(
والديكستروبروبوكسيفني والفينتانيل واهليدروكودون واهليدرومورفون وامليثادون واملورفني قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية مستحضرات حتتوي على البوبرينورفني والكوديني  )ب(

 .واألوكسيكودون والبيثيدين
 املتعدد األطراف اخلاصة بلجنة البلدان األمريكية استنادا إىل آلية التقييم( والباسوكو والباكو واملْريال وهلم جرا كوكايني الكوكايني وقاعدة العجينةتشمل األنواع األخرى من الكوكايني عجينة الكوكا و )ج(

 ). ملكافحة تعاطي املخدِّرات
 .األمفيربامون والفينيتيلني وامليثيلفينيدات والبيمولني والفينميترازين والفينتريمني قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات مستحضرات حتتوي على )د(
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  زوديوكسوليبوتامني  فينيليثيالمني وامليثيل بن-دمييثوكسي-٥، ٢- برومو-٤ ميثيل ثيوأمفيتامني و٤ية األخرى غري املشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون وامليثاكاثينون وقد تشمل املنشطات األمفيتامين )هـ(
 .وهلم جرا

 ).الروهيبنول(م والفلونيترازيبام زوديازيبينات مستحضرات مثل األلربازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبا قد تشمل البن )و(
 . قد تشمل الباربيتورات مستحضرات حتتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وهلم جرا  )ز(
 .لزولبيدمي وهلم جراامليثاكوالون وا على امليربوبامات وحتتوياملنّومة األخرى مستحضرات - ةهّدئقد تشمل املواد امل )ح(
 .والترامادول والكيتامني) زيلبيربازين بن-مثل ن( الدولية مواد مثل الغاما بوتريو الكتون والقات والبيربازينات الختضع للمراقبة الوطنية  اليت كتلك األخرى املخدرات قد تشمل  )ط(
 

  
  

  الفوقية البيانات
     األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )ةاملنشور وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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   *باحلَقْن املخدِّرات تعاطي  
 واألنواع األصناف السؤال

١٩  ١٨  ١٧  
   املخدِّرات متعاطو مارس هل 

   باحلَقْن التعاطي عملية
 ؟بالتقرير املشمولةالسنة  خالل

   باحلَقْن التعاطي اجتاه كان ماذا
 )أ(؟لتقريربا املشمولة السنة خالل

   املخدِّرات ومتعاط تشارك هل
   احملاقن أو اإلبر باحلَقْن

 )ب(؟بالتقرير املشمولة السنة خالل

 معروف غري نعم  ال 

ادة
زي

 
برية
ك

 

ادة
زي

رار ما 
ستق

ا
  

ض
خنفا

ا
 ما 

ض
خنفا

ا
 

 كبري
 غري

ف
عرو

م
  

  
 ال  
  نعم  
 معروف غري  

 
           )ج(مشروع غري عقار أي
          ٢٠ 

          األفيونية املواد
           األفيون  
          اهلريوين  

         

 احملاقن أو اإلبر يف التشارك اجتاه كان ماذا
 خالل باحلَقْن املخدِّرات يمتعاط لدى
 )ب(؟بالتقرير املشمولةالسنة

 املواد من الطبية الوصفات اقريعق  
  )د(األفيونية

 دون/طبيب أمر دون املستخدمة(
           )عالجية حاجة

 

 املشروعة غري األخرى األفيونية املواد  
 )التحديد يرجى(

 كبرية زيادة            

  ما زيادة             ________________________
  استقرار             

 ما اخنفاض             الكوكايني
 كبري اخنفاض             )ملح( مسحوق 
  معروف غري             "الكراك" 
 الكوكايني من األخرى األنواع 

 )ه()التحديد يرجى(
          

____________________________           
           

           األمفيتامينية املنشطات
           األمفيتامني 
           امليثامفيتامني 

 من الطبية الوصفات عقاقري            
  )و(املنّشطات

 حاجة/طبية وصفة بدون املستخدمة(  
           )عالجية

 

   مشروعة ريغ أخرى منشطات 
 )ز()التحديد يرجى(  

          

  __________________________           
           

───────────────── 
 .طبية غري ألغراض باملخدِّرات نفسه حيقن شخص "باحلَقْن املخدِّرات متعاطي" بتعبري يقصد * 



 

V.10-55443 22 
 

 UNODC/CND/EG.1/2010/12

  واملسكنات اتهّدئامل          
 حاجة/طبية وصفة بدون املستخدمة(  

          )عالجية
 

           )ح(وديازيبيناتز نالب 
           )ط(الباربيتورات 
           )ي()التحديد يرجى( خمدرات أخرى 
  __________________________           
           

 ختضع اليت كتلك أخرى خمّدرات
 يرجى( الدولية ال الوطنية للمراقبة
 )ك()التحديد

          

  __________________________           
  __________________________           
 __________________________           
             

 ائـة، امل يف ١٠و ٥ بـني  يتـراوح  مبـا  مقـدر  اخـتالف  إىل فيـشريان  ،"مـا  اخنفاض"و "ما زيادة" تعبريا أما املائة، يف ٥ من بأقل مقدر اختالف إىل "االستقرار" تعبري يشري )أ(
   .املائة يف ١٠ من بأكثر مقدر اختالف إىل "كبري اخنفاض"و "كبرية زيادة" تعبريا ويشري

  .وممارساته احلقن أدوات وسائر واحملاقن اإلبر استخدام يف التشارك "واحملاقن اإلبر استخدام يف التشارك" بتعبري املقصود املعىن يشمل )ب(
 .هنا التبغ وال الكحوليات نم كل يدرج مل االستبيان هذا ألغراض )ج(
 واهليـدروكودون   والفينتانيـل  والديكستروبروبوكـسيفني  والكـوديني  البوبرينـورفني  علـى  حتتـوي  مستحـضرات  األفيونيـة  املـواد  مـن  الطبيـة  الوصـفات  عقـاقري  تشمل قد )د(

 .والبيثيدين واألوكسيكودون واملورفني وامليثادون واهليدرومورفون
 املتعـدد  التقيـيم  آليـة  إىل اسـتنادا ( جـرا  وهلـم  واملْريال والباكو والباسوكو كوكاينيال وقاعدة الكوكايني عجينةو الكوكا عجينة الكوكايني من رىاألخ األنواع تشمل )هـ(

 ).املخدِّرات تعاطي ملكافحة األمريكية البلدان بلجنة اخلاصة األطراف
 .والفينتريمني والفينميترازين والبيمولني وامليثيلفينيدات والفينيتيلني األمفيربامون على تويحت مستحضرات املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد )و(
-دمييثوكــسي-٥ ،٢-برومــو-٤و ثيوأمفيتــامني ميثيــل ٤و وامليثاكــاثينون الكابتــاغون مثــل مستحــضرات املــشروعة غــري األخــرى األمفيتامينيــة املنــشطات تــشمل قــد )ز(

 .جرا وهلم وديوكسوليبوتامنيز نب وامليثيل فينيليثيالمني
 ).الروهيبنول( والفلونيترازيبام والتيمازيبام والديازيبام والكلونازيبام األلربازوالم مثل مستحضرات وديازيبيناتز نالب تشمل قد )ح(
  .جرا وهلم والسيكبوتاباريتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال والباربيتال األلوباربيتال على حتتوي مستحضرات الباربيتورات تشمل قد  )ط(
 .جرا وهلم والزولبيدمي امليثاكوالون و امليربوبامات على حتتوي مستحضرات األخرى املنّومة-ةهّدئامل املواد تشمل قد )ي(
ــد )ك( ــشمل قــ ــّدرات تــ ــرى املخــ ــيت كتلــــك األخــ ــضع الــ ــة ختــ ــة للمراقبــ ــة ال الوطنيــ ــواد الدوليــ ــل مــ ــا مثــ ــوتريو الغامــ ــون بــ ــات الكتــ ــات والقــ ــل( والبيربازينــ  مثــ

 .والكيتامني والترامادول )يلبيربازينز نب-ن
        

  الفوقية البيانات
         األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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   باحلَقْن املخدِّرات متعاطو    
 بلدكم؟ يف باحلَقْن املخدِّرات تعاطيمل اإلمجايل العدد عن بيانات لديكم هل  -٢١

 )٢٦ السؤال إىل انتقل( ال  
 السكان مجيع البيانات شملتو نعم،  
 السكان من فرعية فئة أو البلد من جزءاً البيانات شملتو نعم،  

  ._______ ؟البيانات مجعت سنة أي يف  )أ(  -٢٢
 مـشمولة  املخـدِّرات  متعـاطي  مـن  فرعيـة  فئـة  أي أو   البيانـات  هبذه مشمول البلد من زءج أي  )ب(  

 ._______ ؟اهب
 .___________ ؟التقديرات هذه عليها تنطبق اليت السكان جمموعة تعداد هو ما  )ج(  
 الواردة؟ البيانات مصدر هو ما  )د(  
  للسلوكيات استقصاء  
  املخدِّرات متعاطي قيد سجالت من وغريها العالج التسج 
  مباشرة غري تقديرات  
   السكان عمومل شامل استقصاء  
  املدارس بشأن استقصاء  
       ) __________________________ التحديد يرجى(  أخرى مصادر  

 ألنواعوا األصناف السؤال
٢٥ ٢٤ ٢٣  

 يملتعاط املئوية النسبة هي ما 
من نوع لكل باحلَقْن املخدِّرات

 املخدِّرات؟ أنواع

 يملتعاط تقديريال العدد هو ما
من نوع لكل باحلَقْن املخدِّرات

 املخدِّرات؟ أنواع

 يملتعاط املئوية النسبة هي ما
 الذين باحلَقْن املخدِّرات

)أ(احملاقن؟و  أإلبرا يف تشاركوا

 آخر :املفّضل الزمين اإلطار   
 حقن جلسة
 :املنطبق الزمين اإلطار

_____________________ 
          )ب(مشروع غري عقار أي

        املشروعة غري األفيونية املواد
        اهلريوين 
        األفيون 

 )ج(األفيونية املواد من الطبية الوصفات عقاقري      

  )عالجية حاجة/طبية وصفة دون تخدمةاملس( 
 

  
 

  
     )التحديد يرجى( املشروعة غري األخرى األفيونية املواد 
 ____________________________  

 
  

 
  

        الكوكايني
        )ملح( مسحوق 
        "الكراك" 
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        )د()التحديد يرجى( الكوكايني من األخرى األنواع 
 ____________________________        

        )ه(األمفيتامينية املنشطات
        األمفيتامني 
        امليثامفيتامني 

 )و(املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري      
   )عالجية حاجة/طبية وصفة دون املستخدمة( 

 
  

 
  

      )ز()التحديد يرجى( مشروعة غري أخرى منشطات 
 ____________________________  

 
  

 
  

 واملسكنات اتهّدئامل     
  )عالجية حاجة/طبية وصفة دون املستخدمة( 

 
  

 
  

        )ح(وديازيبيناتز نالب 
        )ط(الباربيتورات 
      )ي()التحديد يرجى( ذلك غري
   ____________________________  

 
  

 
  

        
ال الوطنيــة للمراقبــة ختـضع  الــيت كتلـك  أخــرى خمـّدرات 
 )ك()التحديد يرجى( الدولية

       

 ____________________________        
 ____________________________        
 ____________________________        
 
 السابقة يوما الثالثني خالل باحلَقْن املخدِّرات تعاطوا الذين األشخاص( احلاليني باحلَقْن املخدِّرات طيمتعا إىل السؤال يشري أن املثالية الناحية من ينبغي )أ(

 .فيها شاركوا حقن جلسة آخر يف ناحلق أدوات من ذلك غري أو احملاقن أو اإلبر تشاركوا الذين )االستبيان على للرد
 .هنا التبغ وال الكحوليات من كل يدرج مل االستبيان هذا ألغراض  )ب(
ــة الوصــفات عقــاقري تــشمل قــد )ج(  والفينتانيــلوالديكستروبروبوكــسيفني والكــوديني البوبرينــورفني علــى حتتــوي مستحــضرات األفيونيــة املــواد مــن الطبي

 .والبيثيدين واألوكسيكودون واملورفني وامليثادون واهليدرومورفون واهليدروكودون
 آليـة  إىل اسـتنادا ( جـرا  وهلـم  واملـْريال  والبـاكو  والباسـوكو  كوكاينيال وقاعدة الكوكايني عجينةو الكوكا عجينة نيالكوكاي من األخرى األنواع تشمل )د(

  ).املخدِّرات تعاطي ملكافحة األمريكية البلدان بلجنة اخلاصة األطراف املتعدد التقييم
املـستخدمة  األمفيتامينيـة  املنـشطات  مـن  الطبيـة  الوصـفات  عقـاقري  تعـاطي  املـشروعة  غري األمفيتامينية املنشطات تعاطي بشأن هبا املبلغ األرقام تشمل هل )ه(

  .)الصحيحة اإلجابة على دائرة ضع( ال/نعم عالجية؟ حاجة/طبية وصفة دون
 .والفينتريمني والفينميترازين والبيمولني وامليثيلفينيدات والفينيتيلني األمفيربامون على حتتوي مستحضرات املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد )و(
ــد )ز( ــشمل ق ــشطات ت ــة املن ــشروعة غــري األخــرى األمفيتاميني ــل مستحــضرات امل ــاغون مث ــاثينون الكابت ــل ٤و وامليثاك ــامني ميثي ــو-٤و ثيوأمفيت ،٢-بروم

 .جرا وهلم وديوكسوليبوتامنيز نب وامليثيل فينيليثيالمني-دمييثوكسي-٥
 ).الروهيبنول( والفلونيترازيبام والتيمازيبام الديازيبام و والكلونازيبام األلربازوالم مثل مستحضرات وديازيبيناتز نالب تشمل قد )ح(
  .جرا وهلم والسيكبوتاباريتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال والباربيتال األلوباربيتال على حتتوي مستحضرات الباربيتورات تشمل قد  )ط(
 .جرا وهلم والزولبيدمي وامليثاكوالون امليربوبامات على حتتوي مستحضرات األخرى املنّومة-ةهّدئامل املواد تشمل قد )ي(
)يلبيربازينز نب-ن مثل( والبيربازينات والقات الكتون بوتريو الغاما مثل موادقد تشمل املخّدرات األخرى كتلك اليت ختضع للمراقبة الوطنية ال الدولية            )ك(

 .والكيتامني والترامادول
   

  الفوقية البيانات
 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما



 

25 V.10-55443  
 

UNODC/CND/EG.1/2010/12  

   *املشاكل ذوو/بشدة املخدِّرات ومتعاط
 بلدكم؟ يف املشاكل ذوي/بشدة املخدِّرات متعاطي عدد عن بيانات لديكم هل  -٢٦

  )٣٢ الالسؤ إىل انتقل( ال  
  .بأكمله البلد وتشمل نعم  
  .فرعية سكانية جمموعة أو البلد من جزءاً وتشمل نعم 

 ._______________ سنة مجعت البيانات؟أييف  )أ( -٢٧

 .____؟ا فئة فرعية من السكان مشمولة هبأي أو  مشمول هبذه البياناتأي جزء من البلد  )ب( 

  . ______املنطبق على البيانات؟" ذو املشاكل/متعاطي املخدِّرات بشدة" هو تعريف ما )ج( 
 . _____ما هو حجم العينة اليت تنطبق عليها البيانات؟ )د(  

  الواردة؟ما هو مصدر البيانات  )ه( 

  استقصاء للسلوكيات  
 اطي املخدِّراتسجالت العالج وغريها من سجالت قيد متع  
 تقديرات غري مباشرة  
  السكان عموماستقصاء شامل ل  
  استقصاء بشأن املدارس  
    )________________يرجى التحديد (مصادر أخرى   

  ._________ اكل يف بلدكم ذوي املش/دِّرات بشدةما هو العدد التقديري ملتعاطي املخ  - ٢٨    
  

───────────────── 
األشخاص الذين يستهلكون " ذوو املشاكل/ات بشدةمتعاطو املخدِّر"ألغراض هذا االستبيان، يقصد بتعبري  * 

أو األشخاص الذين /املخدِّرات على حنو شديد اخلطورة، مثل األشخاص الذين يتعاطون املخدِّرات باحلَقْن و
أو األشخاص الذين تشخص حاالهتم بأهنم مرهتنون للمخدرات بناء على املعايري /يتعاطون املخدِّرات يوميا و

) التنقيح العاشر ()International Classification of Diseases(" التصنيف الدويل لألمراض"ردة يف اإلكلينيكية الوا
 Diagnostic and" (دليل االضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي"الصادر عن منظمة الصحة العاملية و

Statistical Manual of Mental Disorders) (ة الطب النفسي األمريكية أو أي الصادر عن رابط) الطبعة الرابعة
 .معايري أو تعاريف مماثلة قد تكون مستخدمة
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   للخطر ضتعّرال الشديدة الفئات   
 التعرض الشديدة الفئات السؤال

 ٣١ ٣٠  ٢٩  للخطر
 الفئات من فئة كل ألفراد املقدر العدد هو ما 

 بلدكم؟ يف للخطر التعرض الشديدة
 فئة كل إطار يف املقدرة السنوي االنتشار نسبة هي ما

  مشروع؟ غري عقار أي لتعاطي
 الرئيسية للعقاقري السنوي االنتشار نسبة هي ما

 املعرضة اجملموعات من جمموعة كل إطار يف الثالث
 للخطر؟

  شهرا ١٢ :املفضل الزمين اإلطار  
 _________ :املطبق الزمين اإلطار

 

 )أ(السجون الءز ن
 

  ١-  
٢-  
٣-  

 الدعارة حمترفو
 

  ١-  
٢-  
٣- 

 دوناملشّر
 

  ١-  
٢-  
٣- 

 ةبشّد ضةمعّر أخرى فئات
 )التحديد يرجى( للخطر

   

 
 

  ١-  
٢-  
٣- 

 
 

  ١-  
٢-  
٣-   

 احتجـاز  ومرافـق  واإلصـالحية  العقابيـة  املرافـق  يـشمل  وهـذا  .حريتـهم  من األشخاص فيها جيرد اليت واخلاص العام القطاعني من املمولة املؤسسات يف احملتجزون األشخاص مجيع "السجون الءز  ن" بتعبري يقصد  )أ(
 علـى  احملتجـزين  األشـخاص  يشمل مبا اجلرائم، مرتكيب غري من إدارية ألسباب احملتجزين السجناء على املصطلح ينطبق وال .اجلنائية العدالة نظام من جزءا متثل اليت النفسي العالج ومرافق احملاكمة قبل تهمنيامل

  .كمهاجرين وضعهم يف التحقيق ذمة
     

  الفوقية البيانات
 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( علوماتامل مصادر هي ما
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     املخدِّرات تعاطي جمال يف اجلديدة التطورات  
 املخدِّرات؟ لتعاطي جديدة أمناط أو جديدة خمدرات ظهور بالتقرير املشمولة السنة خالل لوحظ هل - ٣٢
   

 )٣٥ لسؤالا إىل انتقل( ال  
 نعم  

 

 هذه برزت سكانية فئة أي ويف لوحظت؟ اليت املخدِّرات لتعاطي اجلديدة األمناط أو اجلديدة املخدِّرات هي ما - ٣٣
 املخدِّرات؟ لتعاطي اجلديدة األمناط أو اجلديدة املخدِّرات

                           
 
 تعاطي انتشار جمال يف املاضية السنة خالل حدثت أخرى تطورات أي بيانل التالية الفارغة املساحة استخدام يرجى - ٣٤

 .بلدكم يف أمناطه أو املخدِّرات
                           
       

  الفوقية البيانات
  األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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     راتاملخدِّب املتعلقة األمراض  
  ٣٥السؤال  
 هل تغريت نسبة انتشار كل مرض من األمراض التالية بني متعاطي املخدِّرات باحلَقْن خالل السنة املشمولة بالتقرير؟ 

 غري معروف اخنفاض كبري اخنفاض ما استقرار زيادة ما زيادة كبرية  العدوى

       باء النوع من الكبد التهاب

       جيم نوعال من الكبد التهاب

       البشرية املناعة نقص فريوس

          )نشط فريوس( السل

 يف ١٠ و٥، فيشريان إىل اختالف مقدر مبا يتراوح بني "اخنفاض ما" و"زيادة ما" يف املائة، أما تعبريا ٥ إىل اختالف مقدر بأقل من "االستقرار"يشري تعبري   )أ(
 .   يف املائة١٠ إىل اختالف مقدر بأكثر من "اخنفاض كبري"و” زيادة كبرية“ريا املائة، ويشري تعب

    
 مـن  بـأي  املـصابني  بـاحلَقْن  املخـدِّرات  ملتعـاطي  املئوية للنسبة تقديرات أي لديكم هل  -٣٦

 ؟٣٥ السؤال يف املذكورة األمراض

 )٤٢ السؤال إىل انتقل( ال 
 السكان مجيع ذلك ويشمل م،نع 
 منهم جزءا أو السكان من فرعية فئة ذلك ويشمل ،نعم 

 . ________ ؟٣٨ السؤال يف إليها املشار البيانات مجعت سنة أي يف  )أ(  -٣٧

 مـشمولة  بـاحلَقْن  املخـدِّرات  متعاطي من فرعية فئة أي أو   البلد من ناحية أي  )ب(  
  .___________________________  ____؟التقديرات هبذه

  .________  التقدير؟ هذا عليها ينطبق اليت السكان عينة حجم هو ما  )ج(  
  الواردة؟ البيانات مصدر هو ما  )د(  

 للسلوكيات استقصاء 
 املخدِّرات متعاطي قيد سجالت من وغريها العالج سجالت 
 مباشرة غري تقديرات 
  السكان عمومل شامل استقصاء 
 املدارس بشأن استقصاء 
       )_____________________ التحديد يرجى( أخرى مصادر 
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 السؤال العدوى

  ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ 
ما هي النسبة املئوية   

التقديرية النتشار كل نوع 
دوى بني متعاطي من الع

 املخدِّرات باحلَقْن؟

ما هو العدد التقديري 
ملتعاطي املخدِّرات باحلَقْن 

  املصابني بكل نوع 
 من العدوى؟

ما هي النسبة املئوية 
التقديرية النتشار 

الء نزالعدوى بني 
 السجون؟

ما هو العدد التقديري 
زالء السجون  لن

  املصابني بكل نوع 
 من العدوى؟

         باء النوع من الكبد التهاب

         جيم النوع من الكبد التهاب

         البشرية املناعة نقص فريوس

               السل
  الفوقية البيانات

   األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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    املخدِّراتب املتعلقة األمراض  
 املتعلقـــة املميتـــة غـــري الـــصحية العواقـــب عـــدد عـــن بيانـــات ياديـــااعت جتمعـــون هـــل  -٤٢
  بلدكم؟ يف املخدِّراتب

 )٤٦ السؤال إىل انتقل( ال  
  السكان مجيع ذلك ويشمل م،عن 
 ممنه جزء أو السكان من فرعية بفئة يتعلق فيما نعم،  

  ؟)ينطبق ما كل على عالمة ضع( البيانات عنها جتمعون اليت ةالصحي العواقب هي ما  -٤٣
  )٢(املميتة غري املفرطة اجلرعات 
 )٣(املخدِّراتب املتعلقة  باملستشفيات الطوارئ غرف يف اإلسعاف حاالت 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟٤٣ السؤال يف إليها املشار البيانات مجعت سنة أي يف  )أ(  -٤٤

 ؟اهبـ  مـشمولة  فرعيـة  فئـة  أي أو   التقـديرات  هبـذه  مـشمول  البلـد  من جزء أي  )ب(   
 ___________.  

  
 السؤال العواقب الصحية

 ٤٥ 
  ما هو عدد احلوادث غري املميتة املتعلقة باملخدِّرات  

 اليت سجلت يف السنة املشمولة بالتقرير؟
  ميتةاجلرعات املفرطة غري امل

      حاالت اإلسعاف يف غرف الطوارئ باملستشفيات املتعلقة باملخدِّرات
  الفوقية البيانات

 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
 
    

───────────────── 
وقد يكون للجرعة . نفسية معاكسة حادة أو استخدام أي عقار بكميات كبرية مبا حيدث آثارا بدنية" اجلرعة املفرطة"يقصد بتعبري   )2(  

انظر معجم مصطلحات الكحوليات املخدِّرات الصادر عن منظمة (قد تؤدي إىل الوفاة  أو )غري مميتة(مزمنة  أو املفرطة آثار وقتية
  ).www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en يف (lexicon of alcohol and drug termsالصحة العاملية 

 غرف الطوارئ يف حالة اللجوء إىل"  املتعلقة باملخدِّرات باملستشفياتحاالت اإلسعاف يف غرف الطوارئ"يقصد بتعبري   )3(  
 املتعلقة باملخدِّرات واملعاجلة من واإلصاباتتعاطي جرعات مفرطة ومعاجلة التسمم ومعاجلة أعراض االنسحاب واحلوادث 

 اخلاصة اإلنذارعمل  شبكة،  املثالانظر، على سبيل(أي حالة صحية عقلية متصلة باملخدِّرات قد تعتري متعاطي املخدِّرات 
  .)https://dawninfo.samhsa.gov  على اإلنترنت يفDrug Abuse Warning Network (تبتعاطي املخدرا
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    *املخدِّراتب املتعلقة الوفيات  
 األصناف واألنواع السؤال

٤٨ ٤٧ ٤٦ 
 وفياتبلغ عن أُهل  

متعلقة بتعاطي 
املخدِّرات يف السنة 
 ؟املشمولة بالتقرير

هذه املخدِّرات يرجى ترتيب 
حسب أمهية كل منها كسبب 

 للوفياتمن األسباب الرئيسية 
 ملخدِّراتبااملتعلقة 

 املتعلقة باملخدِّرات الوفياتماذا كان اجتاه 
 )أ(؟ املشمولة بالتقريرخالل السنة
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            )ب(أي عقار غري مشروع

            القنب

            املواد األفيونية

            املورفني/اهلريوين 

            األفيون 

 املواد من الطبية الوصفات عقاقري  
 )ج(ألفيونيةا

           

            )التحديد يرجى( أخرى أفيونية مواد 

 ____________________________            

            الكوكايني

            املنشطات األمفيتامينية

            امليثامفيتامني/األمفيتامني 

            )د(املنّشطات من الطبية الوصفات عقاقري  

            "اإلكستاسي" نوع من املواد 

             )ه()دالتحدي يرجى( أخرى منشطات 

 ____________________________            

 ____________________________            

            

            ات واملسكناتهّدئامل

             )و(وديازيبيناتز نالب 

            )ز(الباربيتورات 

ــ مـــواد   يرجـــى( أخـــرى منّومـــة- ةمهّدئـ
             )ح()التحديد

   ____________________________            

───────────────── 
 أو خمدرات لتعاطي مباشر غري أو مباشر بسبب الناشئة الوفاة حاالت "باملخدرات املتعلقة الوفيات" بتعبري يقصد * 

 مباشر غري بشكل املشروعة غري ةالعقلي املؤثرات أو املخدِّرات تعاطي يؤدي أن وميكن .مشروعة غري عقلية مؤثرات
 تسجيل يف املستخدمة املعايري تشمل وقد .املخدِّرات تعاطي مرجعها اليت املرور حوادث أو العنف حاالت يف للوفاة
 الصحة منظمة وضعته الذي "العاشر التنقيح" لألمراض الدويل التصنيف باملخدِّرات املتعلقة الوفاة أو املوت حاالت
 .بلد كل يف هبا املعمول واملمارسات عاريفالت أو العاملية
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            املُهلوِسات

            

            املذيبات واملستنشقات

            

 للمراقبة اليت ختضع كتلك أخرى خمّدرات
  الوطنية ال الدولية

 )ط()يرجى التحديد(

           

 ____________________________            

 ____________________________            

 ____________________________            
 

 ٥، فيشريان إىل اختالف مقدر مبا يتراوح بني "اخنفاض ما" و"زيادة ما" يف املائة، أما تعبريا ٥ إىل اختالف مقدر بأقل من "االستقرار"يشري تعبري  )أ(
  . يف املائة١٠ إىل اختالف مقدر بأكثر من "اخنفاض كبري" و"زيادة كبرية" يف املائة، ويشري تعبريا ١٠و

 .تبيان مل يدرج كل من الكحوليات وال التبغ هناألغراض هذا االس  )ب(
  والفينتانيلقد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية مستحضرات حتتوي على البوبرينورفني والكوديني والديكستروبروبوكسيفني )ج(

 .واهليدروكودون واهليدرومورفون وامليثادون واملورفني واألوكسيكودون والبيثيدين
األمفيربامون والفينيتيلني وامليثيلفينيدات والبيمولني والفينميترازين  قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات مستحضرات حتتوي على ) د(

 .والفينتريمني
 ، ٢-برومو-٤مني و ميثيل ثيوأمفيتا٤قد تشمل املنشطات األمفيتامينية األخرى غري املشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون وامليثاكاثينون و )ه(

 .زوديوكسوليبوتامني وهلم جرا فينيليثيالمني وامليثيل بن-دمييثوكسي-٥
 ).الروهيبنول(والفلونيترازيبام الديازيبام والتيمازيبام زوديازيبينات مستحضرات مثل األلربازوالم والكلونازيبام و قد تشمل البن )و(
 . لوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وهلم جراقد تشمل الباربيتورات مستحضرات حتتوي على األ  )ز(
 . وهلم جرااملنّومة األخرى مستحضرات حتتوي على امليربوبامات وامليثاكوالون والزولبيدمي- ةهّدئقد تشمل املواد امل )ح(
-مثل ن(مواد مثل الغاما بوتريو الكتون والقات والبيربازينات ة ال الدولية قد تشمل املخّدرات األخرى كتلك اليت ختضع للمراقبة الوطني  )ط(

 .والترامادول والكيتامني) زيلبيربازين بن
 

      
  الفوقية البيانات

       األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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   خدِّراتاملب املتعلقة الوفيات  
 بلدكم؟ يف املخدِّراتب املتعلقة الوفيات عدد عن بيانات لديكم هل  -٤٩

 )٥٤ السؤال إىل انتقل( ال  
 السكان مجيع البيانات شملتو نعم،  
 ممنه جزء أو السكان من فرعية بفئة وتتعلق نعم،  

   . ________؟٤٩ السؤال يف إليها املشار بياناتال مجعت سنة أي يف  )أ(  -٥٠
   .__ _؟اهب مشمولة السكان من فرعية فئة أي أو البيانات هبذه مشمول البلد من جزء أي  )ب(
   ._______ ؟البيانات هذه اعليه تنطبق اليت املرجعية السكان جمموعة حجم هو ما  )ج(

      
  الصنف والنوع السؤال

٥٣ ٥٢ ٥١ 
 للوفياتإلمجايل ما هو العدد ا 

 )أ(املخدِّرات؟باملتعلقة 
املخدرات  جرعاتما هو عدد 

 )ب(؟املفرطة املميتة
فريوس  بالوفياتما هو عدد 

األيدز /نقص املناعة البشرية
 )ج(؟باملخدِّراتاملتعلقة 

          )د(أي عقار غري مشروع

           القنب

          املواد األفيونية

          املورفني/اهلريوين 

          األفيون 

          )ه(األفيونية املواد من الطبية الوصفات عقاقري  

          )التحديد يرجى( أخرى أفيونية مواد 

 ____________________________          

          الكوكايني

           

          املنشطات األمفيتامينية

          يتامنيامليثامف/األمفيتامني 

          )و(املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري 

          "اإلكستاسي" نوع من املواد 

        )ز()التحديد يرجى( أخرى منشطات 

 ____________________________     
 

  
 

 

          ات واملسكناتهّدئامل

          )ح(وديازيبيناتز نالب 

          )ط(اتالباربيتور 

       )ي()التحديد يرجى( أخرى منّومة-ةمهّدئ مواد 

 ____________________________  
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          املُهلوِسات

          

          املذيبات واملستنشقات

          

 الوطنيـة   للمراقبة اليت ختضع    كتلك أخرى   خمّدرات
 )ك()التحديد يرجى( ال الدولية

         

 ____________________________          

 ____________________________          

 ____________________________          

 ما نسبة هذه الوفيات اليت تعزى إىل تعاطي - ٥٤
 عدة عقاقري؟

   

. مؤثرات عقلية غري مشروعة أو غري مباشر لتعاطي خمدرات أو وفاة الناشئة بسبب مباشرحاالت ال" الوفيات املتعلقة باملخدرات"يقصد بتعبري  )أ(
حوادث املرور اليت مرجعها  أو مباشر للوفاة يف حاالت العنف املؤثرات العقلية غري املشروعة بشكل غري أو وميكن أن يؤدي تعاطي املخدِّرات

التنقيح "الوفاة املتعلقة باملخدِّرات التصنيف الدويل لألمراض  أو  تسجيل حاالت املوتوقد تشمل املعايري املستخدمة يف.  املخدِّراتيتعاط
 .التعاريف واملمارسات املعمول هبا يف كل بلد أو الذي وضعته منظمة الصحة العاملية" العاشر

تعاطي املخدِّرات كان السبب املباشر الكامن  أو مفرطةاعتبار أن التسمم الناشئ عن تناول جرعة " جرعة املخدِّرات املفرطة املميتة"يقصد بتعبري  )ب(
وميكن التعرف على هذه احلاالت من سجالت الوفيات العامة املستندة إىل التصنيف الدويل لألمراض الذي وضعته منظمة الصحة . وراء الوفاة

، أيهم كان النظام )خدِّرات املفرطة كطائفة مستقلةإذا ما مشلت جرعات امل(من سجالت الوفيات اخلاصة  أو أي نظام تصنيف مماثل أو العاملية
 .املنطبق على البلد املعني

يدز السبب املباشر الكامن وراء الوفاة ألا/يدز املتعلقة باملخدِّرات تعترب اإلصابة بذلك الفريوساأل/ة بفريوس نقص املناعة البشريةيف حاالت الوفا )ج(
 .ن كان سبيل العدوى بذلك الفريوسويتبني أن تعاطي املخدِّرات عن طريق احلق

 .ألغراض هذا االستبيان مل يدرج كل من الكحوليات وال التبغ هنا )د(
  والفينتانيلقد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املواد األفيونية مستحضرات حتتوي على البوبرينورفني والكوديني والديكستروبروبوكسيفني )ه(

 .وامليثادون واملورفني واألوكسيكودون والبيثيدينواهليدروكودون واهليدرومورفون 
األمفيربامون والفينيتيلني وامليثيلفينيدات والبيمولني والفينميترازين  قد تشمل عقاقري الوصفات الطبية من املنشطات مستحضرات حتتوي على )و(

 .والفينتريمني
، ٢-برومو-٤ ميثيل ثيوأمفيتامني و٤ت مثل الكابتاغون وامليثاكاثينون وقد تشمل املنشطات األمفيتامينية األخرى غري املشروعة مستحضرا )ز(

 .زوديوكسوليبوتامني وهلم جرا فينيليثيالمني وامليثيل بن-دمييثوكسي-٥
 ).الروهيبنول(والفلونيترازيبام الديازيبام والتيمازيبام زوديازيبينات مستحضرات مثل األلربازوالم والكلونازيبام و قد تشمل البن )ح(
 . قد تشمل الباربيتورات مستحضرات حتتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وهلم جرا)ط(
 . على امليربوبامات و امليثاكوالون والزولبيدمي وهلم جراحتتوياملنّومة األخرى مستحضرات - ةهّدئقد تشمل املواد امل )ي(
-مثل ن(مواد مثل الغاما بوتريو الكتون والقات والبيربازينات مل املخّدرات األخرى كتلك اليت ختضع للمراقبة الوطنية ال الدولية قد تش  )ك(

  .والترامادول والكيتامني) زيلبيربازين بن
         
 املعايري

   البلد؟ يف خدِّراتبامل املتعلقة الوفيات نسبة لتحديد استخدمت اليت الوطنية أو الدولية املعايري هي ما
  الفوقية البيانات

 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما 
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     *املخدِّرات تعاطي من العالج
  األصناف السؤال

٥٧  ٥٦  ٥٥  
 ملشاكل عالجاً أشخاص تلقى هل 

 املخدِّرات من الصنف اهبذ مرتبطة
 املاضية؟ سنةال خالل

  املخدِّرات هذهيرجى ترتيب 
 رئيسي كسبب مهيتهاأل تبعاً

 .العالج لتلقي

 األفراد عدد على رتغّي طرأ هل
   تعاطي من للعالج املتلقني

 )أ(؟عقار كل
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             )ب ()اجملموع (أي عقار غري مشروع

            القنب

            املواد األفيونية

            الكوكايني

            املنشطات األمفيتامينية

            املذيبات واملستنشقات

            املُهلوِسات

            املذيبات واملستنشقات

            

للمراقبـــة الـــيت ختـــضع كتلـــك أخـــرى خمـــّدرات
 )ج()يرجى التحديد( الوطنية ال الدولية

           

 ____________________________            

 ____________________________            

 ____________________________            
  
، فيشريان إىل اختالف مقدر مبا يتراوح بني"اخنفاض ما" و"زيادة ما" يف املائة، أما تعبريا ٥ إىل اختالف مقدر بأقل من "االستقرار"يشري تعبري  )أ(

 . يف املائة١٠ إىل اختالف مقدر بأكثر من "اخنفاض كبري" و"زيادة كبرية" يف املائة، ويشري تعبريا ١٠ و٥
 .االستبيان مل يدرج كل من الكحوليات وال التبغ هناألغراض هذا   )ب(
-مثل ن(مواد مثل الغاما بوتريو الكتون والقات والبيربازينات قد تشمل املخّدرات األخرى كتلك اليت ختضع للمراقبة الوطنية ال الدولية  )ج(

 .والترامادول والكيتامني) زيلبيربازين بن
         
  الفوقية البيانات

 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( علوماتامل مصادر هي ما
 

 

───────────────── 
 مبا للمخدرات، الشخص تعاطي عالج إىل حتديدا يهدف منظم تدخل أي "املخدِّرات تعاطي من العالج" بتعبري يقصد * 

 والعالج التعاطي، عن اإلقالع أو الصياين العالج نظم أو خفضه، أو التعاطي مستوى يف االستقرار حتقيق يشمل
 .جرا وهلم النفسية أو الطبية تدخالتوال السلوكي،
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    املخدِّرات تعاطي من العالج  
 بلدكم؟ يف املخدِّرات تعاطي من العالج متلقي عدد بشأن بيانات لديكم هل  -٥٨

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

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟٥٨ السؤال يف إليها املشار البيانات مجعت سنة أي يف  )أ(  -٥٩
  .___ _____ ؟البيانات هبذه مشمول العالج مرافق من أنواع أي أو البلد من جزء أي  )ب(   

  ).أ( ٥٩ السؤال يف احملددة السنة إىل تشري ٦٣-٦٠ ئلةاألس :مالحظة
  

 واألنواع األصناف السؤال
٦٣  ٦٢  ٦١  ٦٠  

 التقديري العدد هو ما 
 من العالج تلقوا ملن

 )أ(املخدِّرات؟ تعاطي

 من املئوية النسبة هي ما
 تعاطي من العالج متلقي

 يتلقون الذين املخدِّرات
 مرة؟ ألول العالج

 ئويةامل النسبة هي ما
 جمموع من لإلناث
 من العالج يمتلق
 املخدِّرات؟ تعاطي

 عمر متوسط هو ما
 من العالج يمتلق
 املخدِّرات؟ تعاطي

     )ب()اجملموع( مشروع غري عقار أي
      )ج(الرئيسي العقار
     القنب
     األفيونية املواد
     اهلريوين 
     األفيون 
 األفيونية وادامل من الطبية الوصفات عقاقري 
  )د()عالجية حاجة/طبية وصفة بدون املستخدمة(  

    

     )التحديد يرجى( املشروعة غري األخرى األفيونية املواد 

_______________________ 
 

    

     
     الكوكايني

     )ه( )التحديد يرجى( الكوكايني من األخرى األنواع 
_______________________ 

 
    

     
     األمفيتامينية املنشطات

     امليثامفيتامني 
     األمفيتامني 
     "اإلكستاسي" نوع من املواد 
 املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري 
   )عالجية حاجة/طبية وصفة دون املستخدمة( 

 )و()التحديد يرجى(

    

_______________________ 
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     واملسكنات اتهّدئامل
     )ز(وديازيبيناتز نالب 
     )ح(الباربيتورات 
 أخرى منومة ةمهّدئ عقاقري 
  )ط( )التحديد يرجى( 

    

_______________________ 
  

    

     
     املُهلوِسات

     الليسرجيك حامض إيثيالميد ثنائي 
     )التحديد يرجى( أخرى مهلوسات 

_______________________ 
 

    

     
     واملستنشقات املذيبات

     
  الوطنية ال الدوليةللمراقبة اليت ختضع كتلك أخرى خمّدرات

  )ي()التحديد يرجى(
    

_______________________ 
 

    

_______________________ 
 

    

_______________________ 
 

    

     
     اقري؟عق عدة تعاطي من عوجلوا الذين األشخاص نسبة ما

 
 .املطلوبة الوطنية التقارير يف عادة يدرجون والذين العالج تلقوا الذين األفراد إىل العدد يشري أن ينبغي السؤال، هذا يف )أ(
 .هنا التبغ وال الكحوليات من كل يدرج مل االستبيان هذا ألغراض  )ب(
  .تعاطيه من للعالج يسعى والذي الشخص يتعاطاه الذي األساسي العقار "الرئيسي العقار" بتعبري يقصد )ج(
 والفينتانيلوالديكستروبروبوكسيفني والكوديني البوبرينورفني على حتتوي مستحضرات األفيونية املواد من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد )د(

 .والبيثيدين واألوكسيكودون واملورفني وامليثادون واهليدرومورفون واهليدروكودون
التقييم آلية إىل استناداً( جرا وهلم واملْريال والباكو والباسوكو كوكاينيال وقاعدة الكوكايني عجينةو الكوكا عجينة الكوكايني من األخرى اعاألنو تشمل )ه(

  ).املخدِّرات تعاطي ملكافحة األمريكية البلدان بلجنة اخلاصة األطراف املتعدد
 .والفينتريمني والفينميترازين والبيمولني وامليثيلفينيدات والفينيتيلني األمفيربامون على حتتوي مستحضرات املنشطات من الطبية الوصفات عقاقري تشمل قد  )و(
 ).الروهيبنول( والفلونيترازيبام والتيمازيبام والديازيبام والكلونازيبام األلربازوالم مثل مستحضرات وديازيبيناتز نالب تشمل قد  )ز(
  .جرا وهلم والسيكبوتاباريتال والبنتوباربيتال والفينوباربيتال والباربيتال األلوباربيتال على حتتوي حضراتمست الباربيتورات تشمل قد  )ح(
 .جرا وهلم والزولبيدمي وامليثاكوالون امليربوبامات على حتتوي مستحضرات األخرى املنّومة- ةهّدئامل املواد تشمل قد )ط(
)يلبيربازينز نب-ن مثل( والبيربازينات والقات الكتون بوتريو الغاما مثل موادضع للمراقبة الوطنية ال الدولية قد تشمل املخّدرات األخرى كتلك اليت خت  )ي(

 .والكيتامني والترامادول
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 األشــخاص أعــاله املــذكور للعــالج اخلاضــعني األشــخاص عــدد جممــوع يــشمل هــل  -٦٤
  الكحوليات؟ تعاطي من يعاجلون الذين

   ._______: الكحوليات تعاطي من يعاجلون الذين األشخاص عدد جمموع ديحتد يرجى .عمن 
  ال 

 يف للعـالج  الـراهن  الوقت يف خيضعون الذين العالج إىل احملتاجني املخدِّرات ملتعاطي املقدرة النسبة ما  -٦٥
  بلدكم؟

 تقريباً أو بالفعل أحد ال 
 أقلية 
 النصف حوايل 
 أغلبية 
 تقريبا أو بالفعل كلهم 
      معروف غري 

 تعاريف السؤال
٦٦  

 من للعالج اخلاضعني األشخاص" تعريف ما 
 اإلجابات على املنطبق "املخدِّرات تعاطي

  )أ(؟٦٣- ٥٩ لةاألسئ على الواردة
  بالتقرير املشمولة السنة يف للعالج خضعوا الذين األشخاص كل

  بالتقرير املشمولة السنة يف العالج يبدأون الذين األشخاص
  التعداد وقت للعالج اخلاضعون األشخاص
  العالج استوفوا الذين األشخاص

  )التحديد يرجى( ذلك غري
_______________________________________ 

 
 .الصحيحة اخلانة على عالمة وضع رجاء )أ(

 

 
  

  الفوقية البيانات
 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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     والرصد البيانات مجع على القدرة  
   واالستقصاءات السجالت  سؤالال

  ٦٧ للوضع السريعة والتقييمات
 بلدكم؟ يف وعالجه املخدِّرات تعاطي بشأن التالية البيانات جتمعون هل   )أ( 
     نعم ال 

       السجالت
       املخدِّرات تعاطي من العالج بشأن وطنية بيانات

        سجل متعاطي مجيع املخدرات
        املشاكل ذوي املخدِّرات متعاطي سجل
       باملخدِّرات تعلقةامل األمراض سجل
       باملخدِّرات املتعلقة الوفيات سجل

       السجالت
       
   وبعواقبه املخدِّرات بتعاطي املتعلقة التالية البيانات مجع أنشطة بلدكم ذينفّ مرة كم  )ب( 

 واالجتماعية؟ الصحية
 كل مرة السنة يف مرة أبداً جتمع ال 

 سنتني
 إىل ثثال كل مرة

 سنوات مخس
 ست كل مرة

 أكثر أو سنوات
      

      االستقصاءات
        السكان عمومل شاملة استقصاءات
      املدارس طلبة بشأن استقصاءات
      دراتاملخ متعاطي بشأن استقصاءات
      السجناء بشأن استقصاءات
      مباشرة غري تقديرات

      
       للوضع السريعة التقييمات

      
      )التحديد يرجى( البيانات جلمع أخرى سبل

_________________________________      
_________________________________      
_________________________________          
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   تقصاءاتواالس السجالت السؤال

  ٦٨ للوضع السريعة والتقييمات
   وطنية تقديرات إلجراء للبيانات التالية املصادر مالئمة مدى رأيكم يف هو ما 

 بلدكم؟ يف املخدِّرات وضع بشأن

 جداً مالئمة يءالش بعض كثرياً ليس 
    السجالت

    املخدِّرات تعاطي من العالج بشأن وطنية بيانات مجع
    املشاكل ذوي املخدِّرات متعاطي جلس

    باملخدِّرات املتعلقة األمراض سجل
    باملخدِّرات املتعلقة الوفيات سجل

    
    االستقصاءات
      السكان عمومل شاملة استقصاءات
    املدارس طلبة بشأن استقصاءات
    املخدرات متعاطي بشأن استقصاءات

    السجناء بشأن اءاتاستقص
    مباشرة غري تقديرات

    
    للوضع السريعة التقييمات

    
    )التحديد يرجى( البيانات جلمع أخرى سبل

_________________________________    
_________________________________    
_________________________________        

 تعـاطي  رصـد  هبدف البيانات مجع نظم لتحسني )وجدت إن( املتخذة التدابري هي ما  -٦٩
 نةّسحمـ  نظـم  تنفيـذ  أمـام  الرئيـسية  املعوقـات  هي ما بلدكم؟ يف الوطين املستوى على املخدِّرات

 البيانات؟ جلمع
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 غــري املخــدِّراتب يتعلــق فيمــا الوضــع رصــدل مكــّرس وطــين جهــاز بلــدكم لــدى هــل -٧٠
 املشروعة؟

  نعم 
  ال 

 

  الفوقية البيانات
 األسئلة؟ هذه عن اإلجابة يف هبا اسُتعني اليت )املنشورة وغري املنشورة( املعلومات مصادر هي ما
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      إضافية تعليقات  
 املعلومـات  مـن  يأ توضـيح لو تعليقـات الو الحظـات امل لتـدوين  التاليـة  املـساحة  استخدام رجىُي

 املخـدِّرات  مكتـب  انتبـاه  توجيـه  تـوّدون  أخـرى  لائمـس  أي ولتوثيـق  االسـتبيان  هـذا  يف الواردة
 اإلشـارة  رجـى فُي االسـتبيان،  أسئلة من ادحمّد السؤا ختّص تعليقاتكم كانت إذاو .إليها واجلرمية

  .السؤال ذلك رقم إىل
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


