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Phone
للحصول على دعم تقني، يرجى االتصال بالجھات التالية:

المجلس االقتصادي واالجتماعي

رات وأنماطه واتجاھاته الجزء الثالث- نطاق تعاطي المخدِّ

م بحيث يمأل إلكترونًيا. وفي ھذه النسخة القابلة للطباعة، ترد تعاريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في االستبيان في الحواشي في  ھذه نسخة قابلة للطباعة من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية، الذي ُأعد في شكل جدول إكسل وُصمِّ
المواضع ذات الصلة؛ أم ا في النسخة اإللكترونية فتتكّرر التعاريف (والتعليمات اإلضافية) في جميع صفحات االستبيان باستخدام خاصية "التعليقات" في برنامج إكسل. ويتيح جدول إكسل أيًضا استخدام خاصية قوائم االختيارات بالنسبة 

لبعض األسئلة، مم ا يتيح للمجيب على االستبيان أن يختار من القائمة ببساطة أنسب إجابة لبلده.

(+43-1) 26060-5866

     الرجاء تحميل االستبيان الكامل على الرابط التالي :

Fax

االستبيان الخاص بالتقارير السنوية

Email

     ينبغي الرد على االستبيان الخاص بالتقارير السنوية في موعد أقصاه:

arq@unodc.org (+43-1) 26060-3914
مكتب األمم المتحدة المعني
رات والجريمة، فيينا بالمخدِّ
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يتأّلف االستبيان الخاص بالتقارير السنوية من األجزاء األربعة التالية:

الجزء األول- اإلطار التشريعي والمؤسسي.
رات وعرضھا. الجزء الثاني- النھج الشامل لخفض الطلب على المخدِّ

رات وأنماطه واتجاھاته. الجزء الثالث- نطاق تعاطي المخدِّ
رات وصنعه ا واالتجار بھ ا وأنماط تلك األنشطة واتجاھاھتا. الجزء الرابع- نطاق أنشطة زراعة المخدِّ

ھذا ھو الجزء الثالث من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية.

المجيبون

البيانات الفوقية

فيما يتعلق باألسئلة

البيانات أو التقديرات الكمية

تعليمات

رات. وفي الحاالت االستثنائية التي لھا مبررات مناسبة، يمكن للمجيب أن يحدد جھات اتصال فنية إضافية يمكنھا أن تسھم  يرجى من جميع البلدان تحديد جھة اتصال وحيدة لتبليغ البيانات عن المخدِّ
في الرد على أسئلة االستبيان، وأن يشير ، إن أمكن، إلى الردود التي ساھمت بھا تلك الجھات.

أعدت األسئلة للحصول على بيانات أو تقديرات كمّية. ويشمل االستبيان الخاص بالتقارير السنوية فئات نمطية من اإلجابات. وإذا لم تكن البيانات المتاحة لديكم توافق ھذه الفئات ، فيمكنكم مع ذلك 
إدراجھا. وتكفي اإلشارة إلى الفئة المستخدمة (نطاق العمر أو فئة العقاقير على سبيل المثال) داخل الفراغ المخصص له ا. وينبغي تقديم بيانات أو تقديرات كمية عن بالسنة المشمولة بالتقرير. وينبغي 

دائًما تحديد السنة التي جمعت فيھا البيانات. وعندما ال تتوفر بيانات أو تقديرات كمية من ھذا القبيل، ينبغي تقديم أحدث األرقام.
رات الرئيسية، فإن القوائم  رات أو أنواعھا. ومن المھم أن تتصل المعلومات المطلوبة بكل عقار على حدة عند االقتضاء. ومع أننا حرصنا على إدراج جميع المخدِّ وتتعلق عدة أسئلة بأصناف المخدِّ

رات . ويمكن أيضا استخدام ھذه الفئات المفتوحة إلدراج مجموعات بديلة  ة سلًفا قد ال توافق تماًما احتياجات كل بلد . ولذلك تتاح في كل قائمة فرصة إلدراج أصناف أو أنواع أخرى من المخدِّ المع دَّ
رات. فعلى سبيل المثال : تدرج بعض األسئلة في قوائمھا "الھيروين" و"مواد أفيونية غير مشروعة أخرى"، فإذا كانت المعلومات الوحيدة المتاحة ھي عن مواد أفيونية عموما (دون تحديد  من المخدِّ

النوع) فينبغي عندئذ إدراج "أي مواد فيونية" في خانة "مخدرات أخرى".

يرجى من الجھات اجمليبة الرد على جميع األسئلة . وعندم ا ال تتو ّفر البيانات، ينبغي اإلشارة إلى ذلك بإدراج شرطتين (--) أو بكتابة "غير معروف" في الخانة المالئمة. وتشير جميع األسئلة إلى 
السنة المشمولة بالتقرير، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

ن للمجيبين اإلشارة إلى عدة مصادر في عملية اإلجابة على االستبيان الخاص بالتقارير السنوية. ويمكن أن تتضمن ھذه المصادر تقارير منشورة و/أو مجموعات بيانات غير متاحة على المشاع، بما 
في ذلك البيانات التي ُتجمع بشكل اعتيادي من مرافق العالج أو أجھزة إنفاذ القانون أو غيرھا من األجھزة . وينبغي إدراج جميع المصادر التي يستعان بھ ا في اإلجابة على االستبيان في باب البيانات 

رات والجريمة على فھم المعلومات التي تدلون بھا. الفوقية الذي يرد في ھناية كل باب من أبواب االستبيان. فھذه المعلومات تساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّ

من المسلَّم به أنه قد ال تتوفر لدى كل بلد بيانات مفّصلة عن جميع المواضيع التي يشملھا االستبيان، لذا يتضمن الجزء الثالث من االستبيان الخاص بالتقارير السنوية أسئلة مصممة في المقام األول 
الستقاء معلومات كمية . وفي حال عدم توفر ھذه المعلومات، يمكن تقديم معلومات عن االتجاھات والحاالت مع بيان مصادر ھذه المعلومات.
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فيما يلي تفسير لبعض المصطلحات الفنية.

مصطلحات فنية
نسبة األفراد في مجموعة سكانية محددة الذين يظھر تشخيص حديث أھم يعانون من حالة صحية معينة (مثل اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية) أو مشكلة نطاق) الحدوث(

في فترة ما (مثل سنة واحدة). ومثال ذلك أن يفيد ٢ في المائة من األفراد ممن ھم في الرابعة والثالثين فما فوق من المقيمين في لندن بأھم تعاطوا الماريوانا 
للمرة األولى في عام ٢٠٠٠.

نسبة األفراد ضمن فئة محّددة من السكان الذين يعانون من حالة ما (اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على سبيل المثال) أو الذين يمارسون سلوًكا من نسبة) االنتشار(
رات با َ لحقن على سبيل المثال) في فترة ما. ومثال ذلك أن يفيد ١٠ في المائة من األفراد ممن ھم في سن الرابعة والثالثين فما فوق  نوع معين (تعاطي المخدِّ

من المقيمين في لندن بأھنم  تعاطوا الماريوانا في عام ٢٠٠٠.
رات على األقل مرة واحدة في العمر. " إلى نسبة األفراد الذين تعاطوا المخدِّ رات ويشير مصطلح "االنتشار الحياتي لتعاطي المخدِّ

رات على األقل مرة واحدة خالل اإلثنى عشر شھًرا السابقة على  رات" فيشير إلى نسبة األفراد الذين تعاطو ا المخدِّ أما مصطلح "االنتشار السنوي لتعاطي المخدِّ
إجراء الدراسة االستقصائية.

رات على األقل مرة واحدة خالل الثالثين يوما  رات خالل الثالثين يوم ًا السابقة " فيشير إلى نسبة األفراد الذين تعاطوا المخدِّ وأما مصطلح "انتشار تعاطي المخدِّ
السابقة على إجراء الدراسة االستقصائية.

المجموعة السكانية التي ينطبق عليه ا تقدير ما (مثل السكان من سن ١٥ إلى ٦٤ ، أو الطالب من سن ١٥ إلى ١٦ ، أو متعاطي المخدرات بالحقن، إلخ.)المجموعة السكانية المرجعية

السنة ________________ (ُتذكر كل سنة).السنة المشمولة بالتقرير

ملحوظات فنية
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النوعالصنف
جميع المخدرات غير

المشروعة
كل العقاقير والمواد غير المشروعة الخاضعة للمراقبة الدولية، بما يشمل شبائه األفيون الصيدالنية والمنّشطات والمھّدئات والمسكنات التي يساء استعمالھا أو تستخدم ألغراض غير 

عالجية. وال يشمل ذلك الكحوليات والتبغ.
الماريوانا (عشبة)القنب

الحشيش (راتنج)
(AM-2201 و JWH_018  على سبيل المثال) أنواع أخرى من القنب، منھا شبائه القنَّبين االصطناعية المستثيرة للمستقبالت

الھيروينشبائه األفيون
األفيون

شبائه األفيون الصيدالنية مثل البوبرينورفين (مثل سوبوكسون وسوبوتيكس) والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل واألوكسيكودون (مثل األوكسيكونتين) والھيدروكودون (مثل 
(AH-7921مثل "الھومبيك" و) الفيكودين) والھيدرومورفون والميثادون والمورفين والبيثيدين. شبائه األفيون األخرى غير المشروعة

مسحوق (ملح)الكوكايين
"الكراك"

األنواع األخرى من الكوكايين مثل عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال
األمفيتامين

الميثامفيتامين
(مثل الريتالين) والبيمولين و الفينميترازين والفينتيرمين والدكستروأمفيتامين عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مثل األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات

(1)(MDA, MDE/MDEA, MDMA مثل) المنّشطات من نوع إكستاسي
(مثل الكابتاغون والميثاكاثينون والميفيدرون (MMC-4) والميثيلون (bk-MDMA) و4،3 ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون (MDPV)، و1-بن زيل بيبيرازين  المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة

(2C-Bو ،(BZP)
(البنزوديازيبينات: مثل األلبرازوالم (مثل الزانكس الكلونازيبام (مثل الريفوتريل)، الديازيبام (مثل الفاليوم)، التيمازيبام، الفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول

الباربيتورات: مثل األلوباربيتال، الباربيتال، الفينوباربيتال، البنتوباربيتال، السكبوتاباربيتال، وھلم جرا. غاما- ھيدروكسي الزبد
مواد مھّدئة-منّومة أخرى: الميبروبامات، الميثاكوالون (الماندراكس)، الزولبيديم

ثنائي إيثيالميد حمض الليسرجيك
مھلوسات أخرى (مثل الفينسيكليدين، ومركبات مجموعة NBOMe وثنائي ميثيل تريبتامين)

المذيبات والمستنشقات

مخّدرات أخرى كالعقاقير التي تخضع للمراقبة 
الوطنية ال الدولية

"المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال البارا-ميثوكسي ميثامفيتامين (PMMA) أو 1-(3- تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضاً بـ
(Salvia divinorum) .(2) أو الكيتامين أو الميثوكسيتامين أو القات أو المريمية ذات التأثير النفساني (α-PVP) كلوروفينيل) بيبيرازين أو األلفا-بيروليدينوبنتيوفينون

¹
"The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمّثله 2 فيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

.https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي

رات الخاضعة للمراقبة الدولية (العقاقير المخدرة و المؤثرات العقلية) أصناف وأنواع المخدِّ
رات، ولكن قائمة األمثلة ال تشمل جميع األنواع. رات المدرجة في االستبيان الخاص بالتقارير السنوية. وفي بعض الحاالت، ُتضرب أمثلة ألنواع معينة من المخدِّ فيما يلي قائمة بأصناف وأنواع المخدِّ

.(MDA) ؛ الميثيلين ديوكسي أمفيتامين(MDEA) ؛ 4،3-ميثيلين ديوكسي إيثيل أمفيتامين(MDMA) الميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين

المھّدئات والمسّكنات (المستخدمة دون وصفة 
طبية/حاجة عالجية)

اُلمھلوسات

المنّشطات األمفيتامينية
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تعليمات

جھة االتصال
البريد اإللكترونيالفاكسالھاتفجھة العملالوظيفةاالسم

األسئلة المساھمالبريد اإللكترونيفاكسالھاتفجھة العملالوظيفةاالسم
في الرد عليھا

السيد جونأمثلة
سميث

رئيس قسم
اإلحصاء

مكتب مراقبة
رات المخدِّ

+ ٤٤٢٢١٦٠٠١ +٤٤٢٢١٦٥٧٣jsmith@odc.gov٩ 

‐

٦ 
و١٠ ١٣

المساھم رقم ١

المساھم رقم ٢

المساھم رقم ٣

المساھم رقم ٤

المساھم رقم ٥

المجيبون

رات في بلدكم . وفي الحاالت  االستثنائية التي تحدد فيھا جھات اتصال فنية، يرجى إدراجھا  يرجى تقديم التفاصيل عن جھة االتصال المكلفة (الشخص المكلف ) بإبالغ بيانات المخدِّ
في الجدول بعنوان "جھات  تصال فنية إضافية "، واالشارة إذا أمكن إلى الردود التي ساھمت ھبا.

جھة اتصال فنية إضافية (اختيارياً)
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( سنة االستقصاء)استقصاء شامل لعموم السكان اختر واحد
( سنة االستقصاء) استقصاء لطالب المدارس اختر واحد
 ضبطيات المخدراتاختر واحد
 مشورة الخبراءاختر واحد
 تقدير غير مباشراختر واحد
سجل عالجياختر واحد
حاالت دخول المستشفياتاختر واحد
سجل متعاطي المخدراتاختر واحد
أسانيد أخرى  (يرجى التحديد)اختر واحد

23456
ھل جرى تعاطي ھذا العقار في 
بلدكم خالل السنة المشمولة 

بالتقرير؟

يرجى ترتيب ھذه األصناف (أ) 
تبعاً لمدى انتشار تعاطيھا خالل 
السنة المشمولة بالتقرير

يرجى ترتيب األنواع ضمن كل 
صنف منھا تبعا لمدى انتشار 
تعاطيھا خالل السنة المشمولة 

بالتقرير

ما مدى التغير في نسبة انتشار 
تعاطي 

رات  كل صنف من أصناف المخدِّ
في السنة المشمولة بالتقرير؟(أ)، 

(ب)

ما مدى التغير في نسبة انتشار 
تعاطي 

رات  كل نوع من أنواع المخدِّ
في السنة المشمولة بالتقرير؟(أ)، 

(ب)

اختر واحدالقنب
اختر واحداختر واحدالماريوانا (عشبة)
اختر واحداختر واحدالحشيش (راتنج)

 األنواع األخرى من القنب (يرجى التحديد)
اختر واحداختر واحد

اختر واحدالمواد األفيونية
اختر واحداختر واحد األفيون

اختر واحداختر واحد  الھيروين
 المواد األفيونية الصيدالنية (ب)  (المستخدمة دون 

وصفة طبية/حاجة عالجية)
اختر واحداختر واحد

 المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)
اختر واحداختر واحد

اختر واحدالكوكايين
اختر واحداختر واحد  مسحوق (ملح)

اختر واحداختر واحد"الكراك"   
(يرجى التحديد)(ج)  األنواع األخرى من الكوكايين

اختر واحداختر واحد
اختر واحدالمنّشطات األمفيتامينية

عموم السكان رات: انتشار تعاطي المخدِّ

األصناف واألنواع

السؤال

فيما يتعلق باألسئلة من ٢ إلى ٦، يرجى بيان السند الذي اعتمدتم عليه في تقديركم للحالة في السنة المشمولة بالتقرير: (ضع عالمة على جميع اإلجابات المنطبقة.)

مي
رس

غ ال
لتبلي

ت ل
ليس

ة، 
ذجي

نمو
خة 

نس



اختر واحداختر واحد األمفيتامين
اختر واحداختر واحد الميثامفيتامين

اختر واحداختر واحد  المواد من نوع "اإلكستاسي"
 عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات(ھ)

 (المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية)
اختر واحداختر واحد

اختر واحداختر واحد
المھّدئات والمسّكنات

 (المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية)
اختر واحد

(ز) اختر واحداختر واحد البن زوديازيبينات
(ح) اختر واحداختر واحدالباربيتورات

(يرجى التحديد)(ط)  مواد مھّدئة-منّومة أخرى
اختر واحداختر واحد

اختر واحدالُمھلِوسات
اختر واحداختر واحدثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
مھلوسات أخرى (يرجى التحديد)

اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحدالمذيبات والمستنشقات

اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد

(أ)

(ب)

(يرجى التحديد)(و)   المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة 

(يرجى التحديد)(ي) خّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا.

البيانات الفوقية

إذا لم يقدم بلدكم بيانات كمية عن األسئلة من 9 إلى 12، فيرجى تقديم أسانيد مفصلة لتدعيم إجاباتكم على األسئلة من 2 إلى 4 أعاله ببيان مصدر المعلومات المستخدمة وطبيعة مقدمي المعلومات 
الرئيسيين وعددھم وأي مؤشرات أخرى مستخدمة في تقييمكم للحالة.

 قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.
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(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

(ي)

(ك)

قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.
قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.

رات). تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استنادا إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي 
بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات 

والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي: 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf

 يشير مصطلح "التغير في نسبة االنتشار" إلى التغير الملحوظ منذ السنة المشمولة بآخر تقرير. ومثال ذلك إذا كانت نسبة االنتشار قد قدرت بما يبلغ 3.6 في المائة في عام 2006 ثم تغيرت إلى 3.9 في المائة في عام 2007، فإن التغير 
على مدار السنة المشمولة بالتقرير يبلغ حوالي 8 في المائة. ويمكن أن يوصف ھذا التغير بأنه يمثل "زيادة ما" في االنتشار.

 قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات و الميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.
 قد تشمل المخّدرات األخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية الغاما بوتيرو الكتون والقات ومستحضرات البيبرازين (مثل ن-بن زيلبيبرازين) والترامادول والكيتامين

 قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).
قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا
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نطاق العمر المفّضل: 15-64 سنة 
نطاق العمر المطبق:

األصناف واألنواع
النسبة المئوية من 

الذكور
النسبة المئوية من 

اإلناث
المجموع (نسبة 

مئوية)
النسبة المئوية من 

الذكور
النسبة المئوية من 

اإلناث
النسبة المئوية من العدد المقدر للمتعاطينالمجموع (نسبة مئوية)

الذكور
النسبة المئوية من 

اإلناث
المجموع (نسبة 

مئوية)

جميع المخدرات غير المشروعة (أ)
القّنب

 الماريوانا (عشبة)
 الحشيش (راتنج)

 األنواع األخرى من القنب  (يرجى التحديد)

المواد األفيونية
 األفيون
 الھيروين

  المواد األفيونية الصيدالنية (ب)  (المستخدمة 
دون وصفة طبية/حاجة عالجية)

 المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)

الكوكايين
 مسحوق (ملح)

"الكراك" 

عموم السكان رات/عدد المتعاطين:  انتشار تعاطي المخدِّ

اختر واحد

8

رات أو عن عدد المتعاطين في صفوف عموم السكان؟ ھل لديكم بيانات عن انتشار تعاطي المخدِّ

أ)  في أي سنة جمعت ھذه البيانات؟
ب)  أي جزء من البلد أو من السكان مشمول بھذه البيانات؟
ج)  ما ھو تعداد عموم السكان الذين تنطبق عليھم التقديرات؟

د)  ما ھو مصدر البيانات الواردة؟

(يرجى التحديد)(ج)  األنواع األخرى من الكوكايين

السؤال

ما نسبة االنتشار السنوي 
بين عموم السكان؟

ما نسبة االنتشار الحياتي 
بين عموم السكان؟

11

اختر واحد

ما نسبة االنتشار خالل الثالثين يوما السابقة بين عموم 
السكان، عند االنطباق؟

910
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المنّشطات األمفيتامينية
  األمفيتامين

  الميثامفيتامين
  المواد من نوع "اإلكستاسي"

 عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات (د) 
المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية)

(المستخدمة دون وصفة  المھّدئات والمسّكنات
طبية/حاجة عالجية)
 البن زوديازيبينات (و)

(ز)  الباربيتورات

الُمھلِوسات
ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
 مھلوسات أخرى (يرجى التحديد)

المذيبات والمستنشقات

القنب
المواد األفيونية

الكوكايين
المنّشطات األمفيتامينية
المھّدئات والمسّكنات

الُمھلِوسات
المذيبات والمستنشقات

مخدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)

عدد المتعاطين المسجلينالصنف

 غير ذلك (يرجى التحديد)(ح)

(يرجى التحديد)(ط) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية

السؤال ١٢

(يرجى التحديد)(ھ)  منّشطات أخرى غير مشروعة 

أي عقار غير مشروع (أ)

رات المسجلين بالنسبة لكل عقار من العقاقير التالية؟ رات، فما ھو العدد التقديري لمتعاطي المخدِّ إذا كان لدى بلدكم سجل لمتعاطي المخدِّ
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

 قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.
قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات و الميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا 
 The“ ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي: 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf

باستثناء الكحوليات والتبغ، ولكن ھذا يشمل المواد الخاضعة للمراقبة التي يساء استعمالھا أو تستخدم لغير األغراض العالجية.

رات).  تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استنادا إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ
قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.

قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين 
وھلم جرا.

قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).
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نطاق العمر المفّضل: ١٥ الى ١٦ سنة 

نطاق العمر المطبق:

النسبة المئوية من األصناف واألنواع
الذكور

النسبة المئوية من 
اإلناث

المجموع (نسبة 
مئوية)

النسبة المئوية 
من الذكور

النسبة المئوية من المجموع (نسبة مئوية)النسبة المئوية من اإلناث
الذكور

النسبة المئوية من 
اإلناث

المجموع (نسبة 
مئوية)

جميع المخدرات غير المشروعة (أ)
القّنب

 الماريوانا (عشبة)
 الحشيش (راتنج)

 األنواع األخرى من القنب  (يرجى التحديد)

المواد األفيونية
 األفيون
 الھيروين

  المواد األفيونية الصيدالنية (ب)  (المستخدمة دون 
وصفة طبية/حاجة عالجية)

 المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)

الكوكايين
 مسحوق (ملح)

"الكراك" 

المنّشطات األمفيتامينية
  األمفيتامين

  الميثامفيتامين

الشباب  انتشار التعاطي/عدد المتعاطين:

14

ما نسبة االنتشار خالل الثالثين يوما السابقة 
بين الشباب، عند االنطباق؟

السؤال
16

اختر واحد

1517

رات من الشباب؟ رات أو عدد متعاطي المخدِّ ھل لديكم بيانات عن انتشار تعاطي المخدِّ
أ)  في أي سنة جمعت البيانات؟

ب)  أي جزء من البلد مشمول بھذه البيانات أو أي فئة فرعية من السكان مشمولة بھا؟
ج)  ما ھو تعداد مجموعة الشباب التي تنطبق عليھا ھذه البيانات؟

(يرجى التحديد)(ج)  األنواع األخرى من الكوكايين

د)  ما ھو مصدر البيانات الواردة؟

ما نسبة االنتشار الحياتي 
بين الشباب؟

اختر واحد

ما نسبة االنتشار السنوي 
بين الشباب؟
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  المواد من نوع "اإلكستاسي"
 عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات (د) 
المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية)

(المستخدمة دون وصفة  المھّدئات والمسّكنات
طبية/حاجة عالجية)
 البن زوديازيبينات (و)

(ز)  الباربيتورات
(يرجى التحديد)(ح)  غير ذلك

الُمھلِوسات
ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
 مھلوسات أخرى (يرجى التحديد)

المذيبات والمستنشقات

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

البيانات الفوقية

 قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

رات). تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استنادا إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ

قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-5 ،2-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.

(يرجى التحديد)(ط) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية

 باستثناء الكحوليات والتبغ، ولكن ھذا يشمل المواد الخاضعة للمراقبة التي يساء استعمالھا أو تستخدم لغير األغراض العالجية

 قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات والميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-
 "The challenge of new psychoactive substances“ كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي

(يرجى التحديد)(ھ)  منّشطات أخرى غير مشروعة 

 قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟
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181920
رات بالَحْقن اإلبر أو المحاقن خالل السنة المشمولة ھل تشارك متعاطو المخدِّ

بالتقرير؟

اختر واحد
٢١اختر واحداختر واحدجميع المخدرات غير المشروعة(ج)

اختر واحداختر واحدالمواد األفيونية
اختر واحداختر واحد األفيون
اختر واحداختر واحد الھيروين

المواد األفيونية الصيدالنية(د) 
(المستخدمة دون أمر طبيب/دون حاجة عالجية)

اختر واحداختر واحداختر واحد

   المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)
22اختر واحداختر واحد

اختر واحداختر واحدالكوكايين
اختر واحداختر واحد مسحوق (ملح)

اختر واحداختر واحد"الكراك" 
(يرجى التحديد)(ھ) اختر واحد األنواع األخرى من الكوكايين

اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحدالمنّشطات األمفيتامينية

اختر واحداختر واحد  األمفيتامين
اختر واحداختر واحد  الميثامفيتامين

عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات (و)  
(المستخدمة بدون وصفة طبية/حاجة عالجية)

اختر واحداختر واحد

(يرجى التحديد)(ز) منّشطات أخرى غير مشروعة 
اختر واحداختر واحد

(المستخدمة بدون وصفة  المھّدئات والمسّكنات
طبية/حاجة عالجية)

اختر واحداختر واحد

اختر واحداختر واحد البن زوديازيبينات(ح)
اختر واحداختر واحد الباربيتورات (ط)

(يرجى التحديد)(ي)  مخدرات أخرى
اختر واحداختر واحد

(يرجى التحديد)(ك) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية
اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد

رات بالَحْقن*  تعاطي المخدِّ

رات  ھل مارس متعاطو المخدِّ
عملية التعاطي بالَحْقن 

خالل السنة المشمولة بالتقرير؟

ماذا كان اتجاه التعاطي بالَحْقن خالل السنة
المشمولة بالتقرير؟(أ)

السؤال

األصناف واألنواع

ھل تشارك متعاطو المخدرات بالحقن أدوات أخرى لحقن المخدرات بخالف اإلبر 
والمحاقن في السنة المشمولة بالتقرير؟(ب)

رات بالَحْقن خالل ماذا كان اتجاه التشارك في اإلبر أو المحاقن لدى متعاطي المخدِّ
السنةالمشمولة بالتقرير؟(ب)
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*
(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

(ي)

(ك)

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.

 قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات و الميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي 
 The challenge of new“ ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "psychoactive substances

إذا لم يقدم بلدكم بيانات كمية عن السؤالين ٢٥ و٢٦، فيرجى تقديم أسانيد مفصلة لتدعيم إجاباتكم على األسئلة من ١٨ إلى ٢٢ أعاله ببيان مصدر المعلومات المستخدمة وطبيعة مقدمي المعلومات الرئيسيين 
وعددھم وأي مؤشرات أخرى مستخدمة في تقييمكم للحالة.

رات ألغراض غير طبية. رات بالَحْقن" شخص يحقن نفسه بالمخدِّ  يقصد بتعبير "متعاطي المخدِّ

قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

رات تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استنادا إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ

 قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

يشير تعبير "االستقرار" إلى اختالف مقدر بأقل من ٥ في المائة، أما تعبيرا "زيادة ما" و"انخفاض ما"، فيشيران إلى اختالف مقدر بما يتراوح بين ٥ و١٠ في المائة، ويشير تعبيرا "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير" إلى اختالف مقدر بأكثر من ١٠ في المائة.

تشمل أدوات حقن المخدرات المستخدمة في تحضير المخدرات للتعاطي المواقد وأكواب الماء والفالتر والمالعق والماسحات (مثل القطن المستخدم لمسح الجروح) واألمبوالت وسائر األوعية المستخدمة لتحضير المخدرات وتخزينھا ونقلھا.

ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا

 قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.
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اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

(ب) جميع المخدرات غير المشروعة
المواد األفيونية غير المشروعة

 األفيون
 الھيروين

 المواد األفيونية الصيدالنية(ج)  (المستخدمة دون 
وصفة طبية/حاجة عالجية)

الكوكايين
مسحوق (ملح)

"الكراك" 
(د) (يرجى التحديد)  األنواع األخرى من الكوكايين

المنّشطات األمفيتامينية
 األمفيتامين
الميثامفيتامين

عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات(ھـ)
 (المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية)

األصناف واألنواع

رات بالَحْقن متعاطو المخدِّ

السؤال

اإلطار الزمني المفّضل: آخر جلسة حقن اإلطار الزمني المطبق:

ما ھي النسبة المئوية 
رات بالَحْقن  لمتعاطي المخدِّ

لكل نوع 
رات؟ من أنواع المخدِّ

رات بالَحْقن ما ھو العدد التقديري لمتعاطي المخدِّ
لكل نوع 

رات؟ من أنواع المخدِّ

24

المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)

د) ما ھو مصدر البيانات الواردة؟
استقصاء للسلوكيات

استقصاء شامل لعموم السكان

رات بالَحْقن في بلدكم؟ ھل لديكم بيانات عن العدد اإلجمالي لمتعاطي المخدِّ

مصادر أخرى (يرجى التحديد:)

اختر واحد

2526
رات بالَحْقن الذين تشاركوا في اإلبر أو المحاقن؟(أ) ما ھي النسبة المئوية لمتعاطي المخدِّ

27

أ)  في أي سنة جمعت البيانات؟
رات مشمولة بھا ب) أي جزء من البلد مشمول بھذه البيانات أو أي فئة فرعية من متعاطي المخدِّ

ج) ما ھو تعداد مجموعة السكان التي تنطبق عليھا ھذه التقديرات؟

رات سجالت العالج وغيرھا من سجالت قيد متعاطي المخدِّ
تقديرات غير مباشرة
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(و) (يرجى التحديد)  منّشطات أخرى غير مشروعة

(المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة  المھّدئات والمسّكنات 
عالجية)

(ز) البن زوديازيبينات
(ح)  الباربيتورات

(يرجى التحديد) (ط) غير ذلك

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

(ي)

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.

 قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات والميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.

 قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام و الديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

رات). تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استنادا إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ

ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا.

ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

رات بالَحْقن خالل الثالثين يوما السابقة للرد على االستبيان) الذين تشاركوا اإلبر أو المحاقن أو غير ذلك من أدوات الحقن في آخر جلسة حقن شاركوا فيھا. (األشخاص الذين تعاطوا المخدِّ رات بالَحْقن الحاليين  ينبغي من الناحية المثالية أن يشير السؤال إلى متعاطي المخدِّ

البيانات الفوقية

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-
كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي 

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي

قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.

مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد) (ي)
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29

اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

اختر نعم إذا استخدمت
اختر نعم إذا استخدمت
اختر نعم إذا استخدمت
اختر نعم إذا استخدمت
اختر نعم إذا استخدمت

30

*

المؤشر القياسي المضاِعف بناًء على بيانات الشرطة
المؤشر القياسي المضاِعف بناًء على حاالت الوفاة

أساليب أخرى 

ج) المنّشطات األمفيتامينية: 

رات بالَحْقن و/أو األشخاص *  رات على نحو شديد الخطورة، مثل األشخاص الذين يتعاطون المخدِّ رات بشدة / ذوو المشاكل" األشخاص الذين يستھلكون المخدِّ  ألغراض ھذا االستبيان، يقصد بتعبير "متعاطو المخدِّ
رات يوميا و / أو األشخاص الذين تشخص حاالتھم بأنھم مرتھنون للمخدرات بناء على المعايير اإلكلينيكية الواردة في "التصنيف الدولي لألمراض  International Classification of) "الذين يتعاطون المخدِّ

Diseases) (التنقيح العاشر) الصادر عن منظمة الصحة العالمية و"دليل االضطرابات العقلية التشخيصي واإلحصائي" (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (الطبعة 
.الرابعة) الصادر عن رابطة الطب النفسي األمريكية أو أي معايير أو تعاريف مماثلة قد تكون مستخدمة

و) يرجى اختيار األسلوب المستخدم في التقدير (أي األساليب غير المباشرة). (توضع عالمة على جميع اإلجابات المنطبقة.)
المعاينة وإعادة المعاينة

تقديرات غير مباشرة
استقصاء شامل لعموم السكان

ب) الكوكايين؛
أ) المواد األفيونية؛

رات سجالت العالج وغيرھا من سجالت قيد متعاطي المخدِّ

رات بشدة/ذوي المشاكل في بلدكم  ما ھو العدد التقديري لمتعاطي المخدِّ

مصادر أخرى (يرجى التحديد)

المؤشر القياسي المضاِعف بناًء على بيانات العالج

رات بشدة/ذوو المشاكل* متعاطو المخدِّ

أ) في أي سنة جمعت البيانات؟
ب) أي جزء من البلد مشمول بھذه البيانات أو أي فئة فرعية من السكان مشمولة بھا؟

رات بشدة/ذو المشاكل" المنطبق على البيانات؟ ج) ما ھو تعريف "متعاطي المخدِّ

د) ما ھو حجم العينة التي تنطبق عليھا البيانات؟ 
ھ) ما ھو مصدر البيانات الواردة؟

رات بشدة/ذوي المشاكل في بلدكم؟ اختر واحدھل لديكم بيانات عن عدد متعاطي المخدِّ

استقصاء للسلوكيات
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 االنتشارالعقاقير الرئيسيةاإلطار الزمني المطبق: 
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3

فئات أخرى معّرضة بشّدة للخطر (يرجى التحديد)
-1
-2
-3
-1
-2
-3

(أ)

33
السؤال

ما ھي نسبة االنتشار السنوي للعقاقير الرئيسية الثالث في إطار كل 
مجموعة من المجموعات المعرضة للخطر؟

 الفئات الشديدة التعّرض للخطر

32
الفئات الشديدة التعرض للخطر

اإلطار الزمني المفضل: ١٢ شھرا

ما ھي نسبة االنتشار السنوي المقدرة في إطار كل فئة لتعاطي 
أي عقار غير مشروع؟

ما ھو العدد المقدر ألفراد كل فئة من الفئات 
الشديدة التعرض للخطر في بلدكم؟

ن زالء السجون(أ)

محترفو الدعارة

المشّردون

 يقصد بتعبير "ن زالء السجون" جميع األشخاص المحتجزون في المؤسسات الممولة من القطاعين العام والخاص التي يجرد فيھا األشخاص من حريتھم. وھذا يشمل المرافق العقابية واإلصالحية ومرافق احتجاز المتھمين قبل المحاكمة ومرافق العالج النفسي التي تمثل جزءا من 
نظام العدالة الجنائية. وال ينطبق المصطلح على السجناء المحتجزين ألسباب إدارية من غير مرتكبي الجرائم، بما يشمل األشخاص المحتجزين على ذمة التحقيق في وضعھم كمھاجرين.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟
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رات؟34 رات جديدة أو أنماط جديدة لتعاطي المخدِّ ھل لوحظ خالل السنة المشمولة بالتقرير ظھور مخدِّ

رات؟35 رات الجديدة أو األنماط الجديدة لتعاطي المخدِّ رات التي لوحظت؟ وفي أي فئة سكانية برزت ھذه المخدِّ رات الجديدة أو األنماط الجديدة لتعاطي المخدِّ ما ھي المخدِّ

رات أو أنماطه في بلدكم.36  يرجى استخدام المساحة الفارغة التالية لبيان أي تطورات أخرى حدثت خالل السنة الماضية في مجال انتشار تعاطي المخدِّ

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

رات  التطورات الجديدة في مجال تعاطي المخدِّ

اختر واحد
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اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

38
اختر واحدالتھاب الكبد من النوع باء
اختر واحدالتھاب الكبد من النوع جيم

اختر واحدفيروس نقص المناعة البشرية
اختر واحدالسل (فيروس نشط) 

39

40414243
ما ھي النسبة المئوية التقديرية النتشار كل 

رات  نوع من العدوى بين متعاطي المخدِّ
بالَحْقن؟

رات  ما ھو العدد التقديري لمتعاطي المخدِّ
بالَحْقن المصابين بكل نوع 

من العدوى؟

ما ھي النسبة المئوية التقديرية النتشار 
العدوى بين نزالء السجون؟ (ب)

ما ھو العدد التقديري لن زالء السجون 
المصابين بكل نوع 
من العدوى؟

التھاب الكبد من النوع باء
التھاب الكبد من النوع جيم

فيروس نقص المناعة البشرية
السل (فيروس نشط) 

رات األمراض المتعلقة بالمخدِّ
فيما يتعلق بالسؤال ٣٨، يرجى بيان السند الذي اعتمدتم عليه في تقديركم للحالة في السنة المشمولة بالتقرير: (توضع عالمة على جميع اإلجابات المنطبقة.)

رات بالَحْقن خالل السنة المشمولة بالتقرير؟(أ) ھل تغيرت نسبة انتشار كل مرض من األمراض التالية بين متعاطي المخدِّ

٣٨؟ رات بالَحْقن المصابين بأي من األمراض المذكورة في السؤال ھل لديكم أي تقديرات للنسبة المئوية لمتعاطي المخدِّ

  تقدير غير مباشر
 سجل عالجي

 حاالت دخول المستشفيات
 سجل متعاطي المخدرات

 أسانيد أخرى (يرجى التحديد:)

استقصاء لطالب المدارس (سنة االستقصاء)
استقصاء شامل لعموم السكان (سنة االستقصاء)

 مشورة الخبراء
ضبطيات المخدرات

اختر واحد

السؤال
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اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

(أ)

ينبغي إبالغ النسبة المئوية فيما يتعلق بجميع نزالء السجون (وليس متعاطي المخدرات بالحقن وحدھم).(ب)

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

يشير تعبير "االستقرار" إلى اختالف مقدر بأقل من ٥ في المائة، أما تعبيرا "زيادة ما" و"انخفاض ما"، فيشيران إلى اختالف مقدر بما يتراوح بين ٥ و١٠ في المائة، ويشير تعبيرا "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير" إلى اختالف مقدر بأكثر من ١٠ في المائة.

مصادر أخرى (يرجى التحديد:)

تقديرات غير مباشرة

أ) في أي سنة جمعت البيانات المشار إليھا في السؤال ٤٠؟

د) ما ھو مصدر البيانات الواردة؟

رات سجالت العالج وغيرھا من سجالت قيد متعاطي المخدِّ

رات بالَحْقن مشمولة بھذه التقديرات؟ ب) أي ناحية من البلد أو أي فئة فرعية من متعاطي المخدِّ

استقصاء شامل لعموم السكان 

استقصاء للسلوكيات

ج) ما ھو حجم عينة السكان التي ينطبق عليھا ھذا التقدير؟
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46

اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

47

1

2

الجرعات المفرطة غير المميتة1
رات2 حاالت اإلسعاف في غرف الطوارئ بالمستشفيات  المتعلقة بالمخدِّ

رات األمراض المتعلقة بالمخدِّ
رات في بلدكم؟ ھل تجمعون اعتياديا بيانات عن عدد العواقب الصحية غير المميتة المتعلقة بالمخدِّ

اختر واحد

ما ھي العواقب الصحية التي تجمعون عنھا البيانات؟ (ضع عالمة على كل ما ينطبق)

السؤالالعواقب الصحية
48

رات  ما ھو عدد الحوادث غير المميتة المتعلقة بالمخدِّ
التي سجلت في السنة المشمولة بالتقرير؟

أ) في أي سنة جمعت البيانات المشار إليھا في السؤال ٤٦؟
ب) أي جزء من البلد مشمول بھذه التقديرات أو أي فئة فرعية مشمولة بھا؟

الجرعات المفرطة غير المميتة

رات حاالت اإلسعاف في غرف الطوارئ بالمستشفيات المتعلقة بالمخدِّ

رات والمعالجة من أي حالة  رات" اللجوء إلى غرف الطوارئ في حالة تعاطي جرعات مفرطة ومعالجة التسمم ومعالجة أعراض االنسحاب والحوادث واإلصابات المتعلقة بالمخدِّ  يقصد بتعبير "حاالت اإلسعاف في غرف الطوارئ بالمستشفيات المتعلقة بالمخدِّ
.(https://dawninfo.samhsa.gov على اإلنترنت في Drug Abuse Warning Network) رات (انظر، على سبيل المثال، شبكة عمل اإلنذار الخاصة بتعاطي المخدرات رات قد تعتري متعاطي المخدِّ صحية عقلية متصلة بالمخدِّ

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

رات الصادر عن منظمة   يقصد بتعبير "الجرعة المفرطة" استخدام أي عقار بكميات كبيرة بما يحدث آثارا بدنية أو نفسية معاكسة حادة. وقد يكون للجرعة المفرطة آثار وقتية أو مزمنة (غير مميتة) أو قد تؤدي إلى الوفاة (انظر معجم مصطلحات الكحوليات والمخدِّ
.(www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en في (lexicon of alcohol and drug terms ميالصحة العالمية
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ھل أُبلغ عن وفيات متعلقة

رات في السنة  بتعاطي المخدِّ
المشمولة بالتقرير؟

رات  يرجى ترتيب ھذه المخدِّ
حسب أھمية كل منھا كسبب 

من األسباب الرئيسية للوفيات 
رات المتعلقة بالمخدِّ

رات خالل السنة  ماذا كان اتجاه الوفيات المتعلقة بالمخدِّ
المشمولة بالتقرير بالمقارنة بالنسبة المشمولة بالتقرير 

السابقة؟(أ)

اختر واحداختر واحدجميع المخدرات غير المشروعة(ب)
اختر واحداختر واحدالقنب

اختر واحداختر واحدالمواد األفيونية
اختر واحد الھيروين/المورفين

اختر واحد األفيون
اختر واحدالمواد األفيونية الصيدالنية(ج)

مواد أفيونية أخرى (يرجى التحديد)
اختر واحد

اختر واحداختر واحدالكوكايين
اختر واحداختر واحدالمنّشطات األمفيتامينية

اختر واحد األمفيتامين/الميثامفيتامين
اختر واحد عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات(د)

اختر واحد المواد من نوع "اإلكستاسي"
(يرجى التحديد)(ھ)  منّشطات أخرى

اختر واحد
اختر واحداختر واحدالمھّدئات والمسّكنات

اختر واحد البن زوديازيبينات(و)
اختر واحد الباربيتورات(ز)

(يرجى التحديد)(ح)  مواد مھّدئة-منّومة أخرى
اختر واحد

اختر واحداختر واحدالُمھلِوسات
اختر واحداختر واحدالمذيبات والمستنشقات

اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد

رات*  الوفيات المتعلقة بالمخدِّ
السؤال األصناف واألنواع

مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية (يرجى التحديد)(ط) 
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*

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

رات أو المؤثرات العقلية غير  يقصد بتعبير "الوفيات المتعلقة بالمخدرات" حاالت الوفاة الناشئة بسبب مباشر أو غير مباشر لتعاطي مخدرات أو مؤثرات عقلية غير مشروعة. ويمكن أن يؤدي تعاطي المخدِّ
رات التصنيف الدولي  رات. وقد تشمل المعايير المستخدمة في تسجيل حاالت الموت أو الوفاة المتعلقة بالمخدِّ المشروعة بشكل غير مباشر للوفاة في حاالت العنف أو حوادث المرور التي مرجعھا تعاطي المخدِّ

لألمراض "التنقيح العاشر" الذي وضعته منظمة الصحة العالمية أو التعاريف والممارسات المعمول بھا في كل بلد.

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

إذا لم يقدم بلدكم بيانات كمية عن األسئلة من ٥٤ إلى ٥٦ فيرجى تقديم أسانيد مفصلة لتدعيم إجاباتكم على السؤالين ٤٩ إلى ٥٠ أعاله ببيان مصدر المعلومات المستخدمة 
وطبيعة مقدمي المعلومات الرئيسيين وعددھم وأي مؤشرات أخرى مستخدمة في تقييمكم للحالة.

يشير تعبير "االستقرار" إلى اختالف مقدر بأقل من ٥ في المائة، أما تعبيرا "زيادة ما" و"انخفاض ما"، فيشيران إلى اختالف مقدر بما يتراوح بين ٥ و١٠ في المائة، ويشير تعبيرا "زيادة كبيرة" و"انخفاض 
كبير" إلى اختالف مقدر بأكثر من ١٠ في المائة.

قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات والميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون 
و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى 

مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون “The challenge of new psychoactive substances" (التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة 
https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي

 ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا.
قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.
قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.

قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.
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اختر واحد52

545556
ما ھو العدد اإلجمالي للوفيات المتعلقة 

رات؟(أ) بالمخدِّ
ما ھو عدد جرعات المخدرات المفرطة 

المميتة؟(ب)
ما ھو عدد الوفيات بفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز المتعلقة 

رات؟(ج) بالمخدِّ

أ) في أي سنة جمعت البيانات المشار إليھا في السؤال ٥٢؟ 
ب) أي جزء من البلد مشمول بھذه البيانات أو أي فئة فرعية من السكان مشمولة بھا؟

ج) ما ھو حجم مجموعة السكان المرجعية التي تنطبق عليھا ھذه البيانات؟ 

المواد األفيونية
الھيروين/المورفين

السؤال الصنف والنوع

جميع المخدرات غير المشروعة(د)

المنّشطات األمفيتامينية

رات  الوفيات المتعلقة بالمخدِّ

 منّشطات أخرى (يرجى التحديد)(ز)

 الباربيتورات(ط)
 مواد مھّدئة-منّومة أخرى (يرجى التحديد)(ي)

(يرجى التحديد)(ك) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية

53

رات في بلدكم؟ ھل لديكم بيانات عن عدد الوفيات المتعلقة بالمخدِّ

 األفيون
 المواد األفيونية الصيدالنية(ھ)

القنب

 األمفيتامين/الميثامفيتامين
 عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات(و)

الكوكايين

 مواد أفيونية أخرى (يرجى التحديد)

المذيبات والمستنشقات

المھّدئات والمسّكنات
البن زوديازيبينات(ح)

 المواد من نوع "اإلكستاسي"
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ما نسبة ھذه الوفيات التي تعزى إلى تعاطي عدة عقاقير؟57

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

(ي)

(ك)

 قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات و الميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين 
 The challenge of new psychoactive“ و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "substances

المعايير
رات في البلد؟ ما ھي المعايير الدولية أو الوطنية التي استخدمت لتحديد نسبة الوفيات المتعلقة بالمخدِّ

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

رات أو المؤثرات العقلية غير المشروعة بشكل غير مباشر للوفاة في حاالت العنف أو حوادث  يقصد بتعبير "الوفيات المتعلقة بالمخدرات" حاالت الوفاة الناشئة بسبب مباشر أو غير مباشر لتعاطي مخدرات أو مؤثرات عقلية غير مشروعة. ويمكن أن يؤدي تعاطي المخدِّ
رات التصنيف الدولي لألمراض "التنقيح العاشر" الذي وضعته منظمة الصحة العالمية أو التعاريف والممارسات المعمول بھا في كل بلد. رات. وقد تشمل المعايير المستخدمة في تسجيل حاالت الموت أو الوفاة المتعلقة بالمخدِّ المرور التي مرجعھا تعاطي المخدِّ

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا.

 قد تشمل المنّشطات األمفيتامينية األخرى غير المشروعة مستحضرات مثل الكابتاغون والميثاكاثينون و4 ميثيل ثيوأمفيتامين و4-برومو-2، 5-ديميثوكسي-فينيليثيالمين والميثيل بن زوديوكسوليبوتامين وھلم جرا.

قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين.

رات عن طريق الحقن كان سبيل العدوى بذلك الفيروس. رات تعتبر اإلصابة بذلك الفيروس/األيدز السبب المباشر الكامن وراء الوفاة ويتبين أن تعاطي المخدِّ في حاالت الوفاة بفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز المتعلقة بالمخدِّ

ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا.

قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

رات كان السبب المباشر الكامن وراء الوفاة. ويمكن التعرف على ھذه الحاالت من سجالت الوفيات العامة المستندة إلى التصنيف الدولي لألمراض الذي  رات المفرطة المميتة" اعتبار أن التسمم الناشئ عن تناول جرعة مفرطة أو تعاطي المخدِّ يقصد بتعبير "جرعة المخدِّ
رات المفرطة كطائفة مستقلة)، أيھم كان النظام المنطبق على البلد المعين. وضعته منظمة الصحة العالمية أو أي نظام تصنيف مماثل أو من سجالت الوفيات الخاصة (إذا ما شملت جرعات المخدِّ
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585960
ھل تلقى أشخاص عالجاً لمشاكل مرتبطة بھذا
رات خالل السنة الماضية؟ الصنف من المخدِّ

رات  يرجى ترتيب ھذه المخدِّ
تبعاً ألھميتھا كسبب رئيسي لتلقي العالج.

ھل طرأ تغّير على عدد األفراد المتلقين للعالج من 
تعاطي كل عقار؟(أ)

(اإلجمالي)(ب) اختر واحداختر واحدجميع المخدرات غير المشروعة
اختر واحداختر واحدالقنب

اختر واحداختر واحدالمواد األفيونية
اختر واحداختر واحدالكوكايين

اختر واحداختر واحدالمنّشطات األمفيتامينية
اختر واحداختر واحدالمھّدئات والمسّكنات

اختر واحداختر واحدالُمھلِوسات
اختر واحداختر واحدالمذيبات والمستنشقات

اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد
اختر واحداختر واحد

*

(أ)

(ب)

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي ميثامفيتامين (ج)
 The challenge of new psychoactive“ و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "substances

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

إذا لم يقدم بلدكم بيانات كمية عن السؤالين ٦٣ و ٦٤، فيرجى تقديم أسانيد مفصلة لتدعيم إجاباتكم على السؤالين ٥٨ و٥٩ أعاله ببيان مصدر المعلومات المستخدمة وطبيعة مقدمي المعلومات الرئيسيين وعددھم وأي 
مؤشرات أخرى مستخدمة في تقييمكم للحالة.

يشير تعبير "االستقرار" إلى اختالف مقدر بأقل من ٥ في المائة، أما تعبيرا "زيادة ما" و"انخفاض ما"، فيشيران إلى اختالف مقدر بما يتراوح بين ٥ و ١٠ في المائة، ويشير تعبيرا "زيادة كبيرة" و"انخفاض كبير" إلى اختالف مقدر بأكثر من ١٠ في المائة.

 ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا.

رات" أي تدخل منظم يھدف تحديدا إلى عالج تعاطي الشخص للمخدرات، بما يشمل تحقيق االستقرار في مستوى التعاطي أو خفضه، أو نظم العالج الصياني أو اإلقالع عن التعاطي، والعالج السلوكي، والتدخالت الطبية أو النفسية وھلم  يقصد بتعبير "العالج من تعاطي المخدِّ
جرا.

السؤال

رات * العالج من تعاطي المخدِّ
األصناف

(يرجى التحديد)(ج) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية
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61

63646566
ما ھو العدد التقديري لمن تلقوا العالج 

رات؟(أ) من تعاطي المخدِّ
ما ھي النسبة المئوية من متلقي العالج من تعاطي 

رات الذين يتلقون العالج ألول مرة؟ المخدِّ
ما ھي النسبة المئوية لإلناث من مجموع 
رات؟ متلقي العالج من تعاطي المخدِّ

ما ھو متوسط عمر متلقي العالج من 
رات؟ تعاطي المخدِّ

المواد األفيونية األخرى غير المشروعة (يرجى التحديد)

ب) أي جزء من البلد أو أي أنواع من مرافق العالج مشمول بھذه البيانات؟

المھّدئات والمسّكنات
البن زوديازيبينات(ز)

الباربيتورات(ح)
(يرجى التحديد) (ط)  عقاقير مھّدئة منومة أخرى 

رات العالج من تعاطي المخدِّ

المنّشطات األمفيتامينية

62

السؤال األصناف واألنواع

(يرجى التحديد) (ھ) األنواع األخرى من الكوكايين

اختر واحد رات في بلدكم؟ ھل لديكم بيانات بشأن عدد متلقي العالج من تعاطي المخدِّ

أ) في أي سنة جمعت البيانات المشار إليھا في السؤال ٦١؟

(أ). مالحظة: األسئلة 63-66 تشير إلى السنة المحددة في السؤال 62

 المواد األفيونية الصيدالنية  (المستخدمة بدون وصفة 
طبية/حاجة عالجية)(د)

 الھيروين

العقار الرئيسي(ج)

الكوكايين

(المجموع)(ب) أي عقار غير مشروع

القنب
المواد األفيونية

 األفيون

(يرجى التحديد)(و) (المستخدمة دون وصفة طبية/حاجة عالجية) عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات 

الكوكايين (الملح والكراك)

المواد من نوع "اإلكستاسي"

 الميثامفيتامين
 األمفيتامين
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مھلوسات أخرى (يرجى التحديد)

اختر واحد

اختر واحد68

اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:
اختر نعم إذا كان ينطبق:

أ) رجاء وضع عالمة على الخانة الصحيحة

األشخاص الذين استوفوا العالج
غير ذلك (يرجى التحديد)

رات المحتاجين إلى العالج الذين يخضعون في الوقت الراھن للعالج في بلدكم؟ ما النسبة المقدرة لمتعاطي المخدِّ

السؤال

67

الُمھلِوسات

المذيبات والمستنشقات

ما نسبة األشخاص الذين عولجوا من تعاطي عدة 
عقاقير؟

(يرجى التحديد)(ي) مخّدرات أخرى كتلك التي تخضع للمراقبة الوطنية ال الدولية

إذا كان الجواب نعم، فيرجى بيان المواد غير الخاضعة للمراقبة الدولية التي يعالج ھؤالء األشخاص بسببھا

ھل يشمل مجموع عدد األشخاص الخاضعين للعالج المذكور أعاله األشخاص الذين يعالجون من تعاطي مواد بخالف المواد الخاضعة للمراقبة الدولية؟

األشخاص الخاضعون للعالج وقت التعداد

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟

69
رات" المنطبق على اإلجابات الواردة على األسئلة ٦٢-٦٦؟(أ) ما تعريف "األشخاص الخاضعين للعالج من تعاطي المخدِّ

تعاريف

كل األشخاص الذين خضعوا للعالج في السنة المشمولة بالتقرير
األشخاص الذين يبدأون العالج في السنة المشمولة بالتقرير

 ثنائي إيثيالميد حامض الليسرجيك
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(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(ھـ)

(و)

 (ز)

(ح)

 (ط)

(ي)

قد تشمل الباربيتورات مستحضرات تحتوي على األلوباربيتال والباربيتال والفينوباربيتال والبنتوباربيتال والسيكبوتاباريتال وھلم جرا

رات).  تشمل األنواع األخرى من الكوكايين عجينة الكوكا وعجينة الكوكايين وقاعدة الكوكايين والباسوكو والباكو والميْرال وھلم جرا (استناداً إلى آلية التقييم المتعدد األطراف الخاصة بلجنة البلدان األمريكية لمكافحة تعاطي المخدِّ

  قد تشمل عقاقير الوصفات الطبية من المنّشطات مستحضرات تحتوي على األمفيبرامون والفينيتيلين والميثيلفينيدات والبيمولين والفينميترازين والفينتيرمين

قد تشمل البن زوديازيبينات مستحضرات مثل األلبرازوالم والكلونازيبام والديازيبام والتيمازيبام والفلونيترازيبام (مثل الروھيبنول).

تشمل غاما-بوتيروالكتون، والفطريات التي لھا خصائص ذات تأثير نفساني، والترامادول والمواد المعروفة أيضا بـ "المؤّثرات النفسانية الجديدة" ومنھا مثال المادتان JWH-018 و JWH-073 والميفيدرون و4،3-ميثيلين ديوكسي بيروفاليرون، وبارا ميثوكسي 
 The challenge of new“ ميثامفيتامين و1-(3-كلوروفينيل) بيبيرازين، و1-بنزيل بيبيرازين، والكيتامين والقات. وفيما يتعلق بأسماء المؤّثرات النفسانية الجديدة، ُيرَجى الرجوع إلى مرفق تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، المعنون

https://www.unodc.org/documents/scientific/NPS_Report.pdf :(التحّدي الذي تمّثله المؤّثرات النفسانية الجديدة)، وھو متاح (باللغة اإلنكليزية) على العنوان الشبكي التالي "psychoactive substances

ألغراض ھذا االستبيان لم يدرج كل من الكحوليات وال التبغ ھنا

يقصد بتعبير "العقار الرئيسي" العقار األساسي الذي يتعاطاه الشخص والذي يسعى للعالج من تعاطيه.

قد تشمل المواد األفيونية الصيدالنية مستحضرات تحتوي على البوبرينورفين والكوديين والديكستروبروبوكسيفين والفينتانيل والھيدروكودون والھيدرومورفون والميثادون والمورفين واألوكسيكودون والبيثيدين.

قد تشمل المواد المھّدئة-المنّومة األخرى مستحضرات تحتوي على الميبروبامات والميثاكوالون والزولبيديم وھلم جرا.

في ھذا السؤال، ينبغي أن يشير العدد إلى األفراد الذين تلقوا العالج والذين يدرجون عادة في التقارير الوطنية المطلوبة.
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السجالت الخاصة بالعالج
رات اختر واحدالبيانات الوطنية من تعاطي المخدِّ

اختر واحدسجل متعاطي جميع المخدرات
رات ذوي المشاكل اختر واحدسجل متعاطي المخدِّ
رات اختر واحدسجل األمراض المتعلقة بالمخدِّ
رات اختر واحدسجل الوفيات المتعلقة بالمخدِّ

االستقصاءات
اختر واحداستقصاءات شاملة لعموم السكان 
اختر واحداستقصاءات بشأن طلبة المدارس

اختر واحداستقصاءات بشأن متعاطي المخدرات
اختر واحداستقصاءات بشأن السجناء

اختر واحدتقديرات غير مباشرة

اختر واحدالتقييمات السريعة للوضع

(يرجى التحديد) سبل أخرى لجمع البيانات
اختر واحد
اختر واحد
اختر واحد

السجالت
رات اختر واحدالبيانات الوطنية الخاصة بالعالج من تعاطي المخدِّ

رات ذوي المشاكل اختر واحدسجل متعاطي المخدِّ
رات اختر واحدسجل األمراض المتعلقة بالمخدِّ
رات اختر واحدسجل الوفيات المتعلقة بالمخدِّ

السؤال

 القدرة على جمع البيانات والرصد

رات في بلدكم؟ ما ھو في رأيكم مدى مالئمة المصادر التالية للبيانات إلجراء تقديرات وطنية بشأن وضع المخدِّ

السجالت واالستقصاءات 
والتقييمات السريعة للوضع

70
السؤال

71

رات وعالجه في بلدكم؟ أ)   ھل تجمعون البيانات التالية بشأن تعاطي المخدِّ

السجالت واالستقصاءات 
والتقييمات السريعة للوضع

رات وبعواقبه الصحية واالجتماعية؟ ب)  كم مرة ينّفذ بلدكم أنشطة جمع البيانات التالية المتعلقة بتعاطي المخدِّ
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االستقصاءات
اختر واحداستقصاءات شاملة لعموم السكان 
اختر واحداستقصاءات بشأن طلبة المدارس

اختر واحداستقصاءات بشأن متعاطي المخدرات
اختر واحداستقصاءات بشأن السجناء

اختر واحدتقديرات غير مباشرة

اختر واحدالتقييمات السريعة للوضع

سبل أخرى لجمع البيانات (يرجى التحديد)
اختر واحد
اختر واحد
اختر واحد

٧٢
رات على المستوى الوطني في بلدكم؟ ما ھي المعوقات الرئيسية أمام تنفيذ نظم محّسنة  ما ھي التدابير المتخذة (إن وجدت) لتحسين نظم جمع البيانات بھدف رصد تعاطي المخدِّ

لجمع البيانات؟

البيانات الفوقية
ما ھي مصادر المعلومات (المنشورة وغير المنشورة) التي اسُتعين بھا في اإلجابة عن ھذه األسئلة؟
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ُيرجى استخدام المساحة التالية لتدوين المالحظات والتعليقات ولتوضيح أي من المعلومات الواردة في ھذا االستبيان ولتوثيق أي مسائل أخرى توّدون توجيه انتباه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إليھا. وإذا كانت تعليقاتكم تخّص سؤاال محّددا 
من أسئلة االستبيان، فُيرجى اإلشارة إلى رقم ذلك السؤال.

تعليقات إضافية
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