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ت ايوتحملا

ير تصد

ير تقدوشكر 

 :لوألالفصل ا

 :نيثالالفصل ا

 :لثثالالفصل ا

 :بعالرالفصل ا

 :مسلخاالفصل ا

15 ؟تارللمخدطني وصد مرلى إج نحتاا ذلما

21 ؟تارللمخدطني لواصد لمرباد لمقصواما 
21 ف اهدألاويف لتعرا
22 ت ارللمخدطني لواصد للمرسية ساألائف ظالوا
26 تيجي استرإلاير لتطوا

29 قبةالمراوت نالبيااجمع  — تارللمخدطني لواصد لمراتشغيل 
29 تيجية استرإلاوف لهدا
29 لية ولداجعية لمرات اودألاتبني 
40 طني لواى لمستواعلى جعي مرعمل ر طاإء نشاإ
42 ت مالمعلوايطة خر :لمحتمليناء كالشراوت نابيالار دمصايد تحد
46 ت ارللمخدطني وت مامعلوم نظاء نشاإ
50 طنية وشبكة ء نشاإ
54 ت نالبيااة دجو

59 لتفسيراولتحليل ا — تارللمخدطني لواصد لمراتشغيل 
59 تيجية استرإلاوف لهدا
59 لكمية ات نالبيااتحليل 
68 لكيفية ات نالبيااتحليل 
73 ت يالتحدا :تنالبيااتفسير 

77 لنشراوير رلتقااد اعدإ — تارللمخدطني لواصد لمراشغيل ت
77 تيجية استرإلاوف لهدا
78 ت ماللمعلوفة ضالمالقيمة ان ضما
79 تهم جاحتيااتقييم وهمين لمسااعلى ف لتعرا
83 عي ابدإيب رتدلى إير رلتقااد اعدإيل تحو
85 لية ولداوقليمية إلات سسالمؤالى إير رتقاد اعدإ
88 صل اللتوتيجية استرإير تطو



         
   

     

      
          

            
  

          

           
         

        
         

           
  

    

 :سدلساالفصل ا

 :بعلساالفصل ا

 :منلثاالفصل ا

95تارللمخدطني لواصد لمراح نجان ضما

95تيجي استرإلالتشخيص ا

95)ئيسية لراتيجية استرإلامل العوا )KSFs
 

109مهمةي خرأئلة سأ

109؟ تارللمخدطني لواصد لمراجد ايتون أيجب ن مكاي أفي 


صد لمراعليها م يقون أيجب لتي انية نولقااسس ألاهي ما 

110؟ تارللمخدطني لوا


112؟ تارللمخدمي لقواصد للمرمنحه يجب ي لذايض لتفواق نطاما 


ماو،تارللمخدطني لواصد لمرافي ظيفه تويتعين ا ًشخصكم 

112؟ صشخاألاءالهؤبها يتمتع ن أيجب لتي الخلفية اهي 


114؟ تارللمخدطني وصد مرء نشاإتكلفة تبلغ كم 


115؟ تارللمخدطني لواصد للمرلعلمية الية ستقالالان ضمايمكن كيف 


ت ساسياتقييم في ت ارللمخدطني لواصد لمراك اشرإيجب هل 

116؟ طنيةلوات ارلمخدا

119تمةلخاا





ير تصد

يد تحدولطلب اوضلعراياقضال وتناوتارلمخداضع وعن قة دكثر أةرصوء بنامثل ا ًرموأنإ
لمتعلقة ات سارلمماافضل أن بشأعية ضوموت مامعلوكة رمشاوً امبكرشئة لناات هاتجاالا

ئق حقاوهين ابروتنابيامن ت ارالقرانعي صاجه يحتاما حة تاإو،تخاللتداتنظيم وبتخطيط 
يا تحدض تفرت تيجيااسترالاههذمثل تقييم وتارلمخداعن مية قووطنية وتتيجيااسترإلتصميم 

ت ارللمخدبي وروألاصد لمرالخالمن طلنطي ألانبي اجعلى ل ولداجهتها اموفي ك يشتر
بعة لتاايكية مرألادولحداخل ادتارلمخدانمادإعلى ة لسيطرالجنة و،(EMCDDA)نمادإلاو

 (.CICAD–OAS)يكية مرألالولدالمنظمة 

يطلق كماطنية لواكيز لتراطنقاو أ—تارللمخدطنية لواصد المراتلعب ، رطاإلااهذفي و
رتصدلتي اتمالمعلواوتنالبيااتشكل حيث ، هميةألالغ باا ًرود—بي وروألادتحاالافي عليها 

 .تارلمخداقبة ابمرص خام نظاي أعليه يبنى ي لذاسساألانها ع

ا هذويع سربشكل طنية لواتارلمخداصد امرر تطوورهادزا،ضيينلمااين لعقدالخالحظ يالو
كل  في، تارلمخداقبة المرقليمية إنظمة أء نشاإلها ذتخااتم لتي ات اراللقرة شرمباكنتيجة تي يأ

 .يكتينمرألاوبي وروألادتحاالامن 

بةلتجرابسلوأماستخدباصد المرانشئت أحيث —جعي مرعمل ر طاإفر يتولم ،يةالبدافي 
صد المراجذنماد عدن أضح يوا هذو.طنيةلوادرالمواوتقالسياارتباعالافي خذ ألامع ، لخطأاو

 .تهانشأألتي الولدادبعدر يقد

ف لتعراوللمجاافي ت الخبراغة صيالى إجة حاك هنان أويبد، يلةلطوالعملية اههذلى إلنظر با
 .لةولداو أللمنطقة لنظر ان ودية مجدبقيت لتي ائيسية لرائ دلمبااوهيم لمفااعلى 

ء نشابإلمعني اكلمشترالكتيب ااهذيم بتقد CICAD–OASلجنة و EMCDDAكز مريفخر 
مل العواوسية ساألالتشغيل اتعملياة مرل وألضح يووميقدي لذاو،تارللمخدطنية وصد امر

 .تارللمخدطنية لواصد المرافة كاتجمع لتي ائيسية لراتيجية استرإلا

ت ارلقااعبر ة كبيرجة ربدة يرلمتغااتارللمخدطنية لواصد المرامن عة بمجموء لبدالخالمن و
لها خالمن يمكن يقة بطرئية لنهاالنتيجة انقل وة لخبراهر جوط ستنباالة ومحانطلقت ا، لمختلفةا
 .ىخرأفوظروخر آقع اوفي لتفسير اةدعاإ

كمنهج  مهاستخدائ رللقاتتيح مختلفة ت عاضومول وتتنال فصوفي لكتيب اا هذبتنظيم قمنا ا لهذ
عملية  فيمعينة حلة مرفي لنظر افي كبر أجهد وقت وءيالإوأةخطوبةخطويسير سيكي كال
 .تارللمخدطني وصد مرء بنا

نه أعلى ليه إلنظر ايجب نه أال إ،يلةطومل تأوتفصيل عملية ة ثمريمثل لكتيب ااهذن أغم رو
 .ئيةنهانتيجة ليس وية ابدقطة ن
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ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

"Online toobox"بـ ا ًبمصحولكتيب ااهذنشر تم لسبب االهذو عبر  تاودأعة مجمو "
ت امستندوعملية ت ادشارإولب اقووللكتب جع امرعلى بها يعثر ن أئ رلقاايستطيع  "نتنترإلا

صد المراوءالقراةعدبمسات اودألاعة بمجموء تقارالاسيتم ، قتلواروبمرو.ىخرأعمل 
 .جعيةلمراج ذلنمااولعملية اد المواكة رلمشاا ًمنظافر يتوحيث  :ملةلعاات ارللمخدطنية لوا

ت ارللمخدطنية لواصد اللمرضي افترالالمجتمع ااهذلى إمنضمالاللك ة عولداجه نونحن و
عد سيساه روبدا هذو، تاودألاعة مجموولكتيب اير تطوفي همة للمساتك اخبروك ءارآكة رمشاو
 .تارللمخدطنية وصد امرء بناعلى ين خرآلا

كمامس جاتز جونج لفجافو
يلتنفيذامين ألاير لمدا

CICAD–OAS EMCDDA 

8 







ير تقدوشكر 

 .نةلشبو، نمادإلاوتارللمخدبي وروألاصدلمرا،يلسدجوليكس أ :داعدإ

، بيزلومينيك ود،يفثجرل بو (:نمادإلاوتارلمخداقبة المربي وروألاكز لمرامن )نهمولمساا
، ناوبيرو رندليساأ،كالزبايا دكلو، رنوي رندأ،ينتينرمون جا، ايررمويا رما، تيلرماسيسل 

 .نسليماين رندسا، نسيمولد ناور،ففوسيدمين ور،نتستوبيرورين ثركا، وبيررترودوربيد
.شبيأيستين كري رما :جنتاإلاوير لتحرا

يكية مرألالولدافي ت ارلمخداصد مرمن )نهمولمساا
 .ينزهايا رما، كركالنيل ربا، مسيلكونسيسكو افر

 (:يبجدألاتيب لتراحسب )نوخرآلانهمولمساا

 :)CICAD–OAS — 

  .نسافر،( )OFDTان واإلدمت ارللمخدنسي لفراصد لمرا، يسدأيميل إليا جو

  .لياطايإ، عجتماالاود قتصاالافي لم عا، نينيبلوتو لبرأ

  .نسافر،( )OFDTان واإلدمت ارللمخدنسي لفراصد لمرا، ستكوميشيل جين 

  .لمجرا، تارلمخدامن ية قاللوطني لوالمعهد ا، فيلفينشيلين كتا

  .النديرأ،(HRB)لصحية اث بحاألابمجلس  (ADRU)تارلمخداوتليالكحواثبحاأةحدو،لفينجاين ابر

  .صقبر، نمادإلاوت ارللمخدطني لواقبة المراكز مر، سدجيارجوليس نيكو

  .لطاما، لطيةلمااطنية لواكيز لترانقطة ، دراجيرنا آ

  .كنمرلدا، للصحةطني لوالمجلس ا، سينسااجري ركا

  .يجولنرا،(SIRUS)تارلمخداوتليالكحواثبحاألطني لوالمعهد ا،فينرهود وأ

  .نياماور،نيةماولراطنية لواكيز لترانقطة ، ليسكوا ندكساور

  .نياالتو، تارلمخدافي لتحكم اة رادإ، يتسساجاس نستارإ

  .ةلمتحدالمملكة ا، لصحةاة رازو، تارللمخدنية يطالبراكيز لترانقطة ، يكودلون الأ

  .النديرأ،(HRB)لصحية اث بحاألابمجلس  (ADRU)تارلمخداوتليالكحواثبحاأةحدو،نجلوجين 

  .الندبو، تارلمخدامن ية قاللوطني لوالمكتب ا، يسكيولكزمار تورأ

  .لتشيكاية رجمهو، تارلمخداسة سيالتنسيق مي لحكوالمجلس امين أ، فسيكرمار فيكتو
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ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

  .مةلعااللصحة طني لوالمعهد ا، فيكدرنونيكا مو

  (.CRP-Santé)مة لعاالصحة اثبحاأكز مر، جرروألين أ

  .نيالماأ، نمادإلاوت ارللمخدني لماألاقبة المراكز مر، شلجيرفيفير تيم 

  .تفياال، لصحةاةرازو—لصحة اتيادقتصااكز مر، لجوبوليفا 

  .بلجيكا، (IPH)مةلعااللصحة لعلمي المعهد بابئة وألاعلم ة حدو،سلدنايوركرما

  .افنلند (THL)هية فالراوللصحة طني لوالمعهد ا، نكاورنا سا

 ، Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas، شيزساو رمباأ
  .نياسباأ

  .لتغالبرا،()IDTم لسمواودرات خمالمعهد ، سنتوسافيا سونا آ

  .ليايطاإ، تارلمخداسة سياة رادإ—ء ارزلوامجلس سة ئار، نيسيموبيتا اليزإ

 ، (NIHD)لصحية اللتنمية طني لوالمعهد ا،نيستوإلاتارلمخداقبة امركز مر، لوتافي أ
  .نيايستوإ

  .نناليوا، (UMHRI)لعقلية الصحة اث بحاأمعهد معة جا، ويدزتيرنينا ما

  .نسافر،()OFDTان واإلدمت ارللمخدنسي لفراصد لمرا، فيقتوهلل اعبد 

  .الندهو، Trimbos Instituut، نتماوترنس افر

  .لمجرا، تارللمخدطنية لواكيز لترانقطة ، جارفاليا سوروأ

  .ياربلغا، نمادلإلطني لواكز لمرا، سيلففاميتشيل مو

  .لنمساا،( )GmbHGesundheit Österreich GÖG، يجيلون ورما

 في  لزرشامعة جا، لىوألالطب اكلية ، لنفسيةالصحة اةدعيا، نمادإلاكز مر، نسكيبرازسماتو
  .لتشيكاية رجمهو، غابر

كبير  بشكلعد ساي لذاو، Reitoxشبكة ء عضاأمنملمقداعملدبا EMCDDAكز مريشيد 
 .لكتيبااهذغة صياعلى 

في كينرلمشاالى إصخابشكر جه يتون أاًيضأ CICADلجنة و EMCDDAكز مرد يو
 2008بر كتوأفي عقد ي لذاوتينية لالايكا مرأل ولدبع الرات ارللمخدطنية لواصد المراع جتماا

ر طاإضيح تونبشأها موقدلتي اةءلبنااتهمالمسااوتلتعليقااعلى ، الماتياجو، انتيجوالفي 
 .للتشخيصتيجي استرالاعمل 
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ل وألالفصل ا
؟ تارللمخدطني وصد مرلى إج نحتاا ذلما

سسة مؤت ارقدوممهاهي ما ؟ هرودهو ما ؟ (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرباد لمقصواما 
؟ اًصدمرء نشاإيمكن كيف ؟ هكهذ

ً اءبد، عمليةيقة بطرعليها بة جاإلالكتيب اا هذل ويحالتي اسئلة ألامن بسيطة عة مجموهي تلك 
؟ تارللمخدطني وصد مرلى إجتانحا ذلما :هميةألاكثر ألالالسؤبا

قبة اللمرة يدالمتزاجة لحاا

ضع ولحوظمة منتير رتقافع رءعضاألالولداعلى  (1)ةلمتحدامم ألاتاهدمعاتبني يحتم 
 .لطلباوض لعرامن كل تغطية تتم بحيث ، خللتداسبل لى إفة ضاإلبات ارلمخدا

في  ينةمتبانشطة أتتبنى لتي اىخرألاقليمية إلاولية ولداتسسالمؤاتجهت ا،ةخيرألانة وآلافي و
خطط وملة لشااتتيجيااسترإلانحو يجي رتدبشكل ت ارلمخداضد جهة لموابللحرم لعااقلسياا
ضع ولتقييم قة ثوموت نابيالى إيد امتزبشكل ج تحتالتي او، معينف هدعلى ئمة لقاالعمل ا
 .ةلمتخذات اءاجرإلاتنفيذ قبة امروت ارلمخدا

ت تيجيااسترافاهدأوىمحتووهيكل على ية هرجوتاتغييرء اجرإويرتطولى إمرألااهذىدأو
في  تارلمخدابة رلمحابية وروأعمل خطة ل وأتبني منذ لك ذوت ارلمخدبالمعنية ابي وروألاد تحاالا
ت ارلمخدانمادإعلى ة سيطرلالجنة ء نشابإمر ألااهذأ بد، يكيةمرألالولدافي و.1990يسمبر د
م عا (OAS)يكية مرألالولدالمنظمة مة لعاالجمعية الخالمن  (CICAD)يكية مرألادولحداخل اد

 .تارلمخدامشكلة جه وأفة كال حوبي لغراةلكرانصف سة سياى منتدلك ذرعتبابا 1986

نظمة أءنشاإةروبضرف اعترالاهو سمي لرابع لطاايتخذ لتي المنهج ااهذئج نتال وأنت كاو
 .طنيةلواقبة اللمرصد امرو

ت سالسيااصنع في يد جدم مفهو :"لعلميةائق لحقااوهين البراعلي د ستناالا"

هينالبراعلي د ستناالباتسالسيااصنع "ممفهوظهر ، ضيلماانلقرامن تلتسعيناامنتصف منذ 
(.ليلتاابع لمراجع ار)مة لعااةرادإلافي يد جدر معياه رعتبابا "لعلميةائق لحقااو

 1961، ةرلمخداقير لعقاانبشأية دلفراةلمتحدامم ألاةهدمعا :هيت اهدلمعااههذ (1)
(.pdf convention_1961_en /conv/e/pdf/ org.incb.www://http) د الموانبشأة لمتحدامم ألاةهدمعا؛
مم ألاةهدمعاو؛(pdf convention_1971_en /pdf/ org.unodc.www://http. 1971 )، لنفسياثير لتأات اذ
 1988، لنفسياثير لتأاتاذدالمواوةرلمخداقير لعقاافي ع ولمشراغير ر تجاإلانبشأة لمتحدا

)http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf( 
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ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

لعلمية ائق لحقااوهين البراعلي د ستناالاعلي ئمة لقااسة لسياا

على  دافرألاةعدمسا"لى إفيهدمنهج نها بألعلمية ائق لحقااوهين البراعلى ة لمعتمداسة لسياافعرُت
فر متوليل دفضل أجعل ل خالمن تعاولمشراومج البراوتسالسياانبشأسة ورمدتاراقرذتخاا

، يألراعلى ئمة لقااسة لسياامع لمنهج اا هذض ريتعا ".هاتنفيذوسة لسيااير لتطوً ارمحولبحث امن 
عن  لنظرابغض ية دلفراتساارلدامثل )ليل للدئي نتقاالاماستخدالالى إما إةبشدتستند لتي او
ة حامستون تكوما ة دعالتي او، تعالجمااو أد افرلألة لمختبراغير لنظر ات جهاولى إو أ (ةدلجوا

 .تخيليتخمين و ألمسبقة ام حكاأو أجية لويويدألنظر ت جهاومن 

مبل كاة وند، 2004لي يجيرة ضرمحا، ؟ممكنةليل لداعلى ة لمعتمدامية لحكواةرادإلاهل "،بييفيس د:رلمصدا
 .2004ير افبر 19، صمةلعااشنطن او،بعةالراية لسنوانية ولتعاا

ن كاا ذإما تقييم و،جيدبشكل سة ورمدت اراقرذ تخاالى إتمالحكواجة حاعلى لتغيير ااهذكد يؤ
 .الم أحلنجااحققت هل و،الم أةلمتخذاتارالقراتنفيذ تم قد 

ك هنان كاا ذإما لتقييم ت يالآلى إنسيولسيااةدلقااجيحتا :يينزامتوجهين تونشأ د لصدااهذفي 
يد ايتز، ثلةممايقة بطرو.هدجوولة حافي ،ثرألااهذهو ما و،ةلمنفذاتخاللتداوتاءاجرلإلً اثرأ

 .تهمدقامن ت مالمعلوامن ع لنواهلهذطنين المواطلب 

لتقييم الى إقبة المرامن 

طني لوايين لمستواعلى ، تاردلمباامن ا ًيدامتزا ًدعدة خيرألانثمالى إلسبع اتالسنواتشهد
 .ىخرألامية لقوالعمل اخطط وتارلمخدافحة كامتتيجيااسترإرثاآلتقييم ، قليميإلاو

ى لمستواعلى جمعها يتم لتي ات نالبياام تخد، هعالأتين ركولمذالمنطقتين افي ، للمثااسبيل على 
نة ستعاالاتم با وروأففي  :تارلمخدافحة مكات تيجيااسترإئج نتاتقييم ض اغرأفي طني لوا
منظمة  فيو،بيةوروألاضية لمفواضعتها ولتي ابي وروألادتحاالاعمل خطة تقييم في ت نالبيابا
 .كةلمشترالتقييم الية آفاهدأوقنطايد تحدفي ت نالبيااستعملت ا،يكيةمرألالولدا

ت مامعلوت شبكاير تطوويز لتعزا ًفيضاإاًعمدلي ولدالمجتمع امقد، لميلعااىلمستواعلى 
ت اسنو 10جعة امرل خالت ارلمخدافحة مكات تيجيااسترإلتقييم س ساألاحجر يمثل لكي ت ارلمخدا

 .1998م عات ارلمخدال حوة لمتحدامم لألمة لعااللجمعية صة لخااللجلسة سي لسياان عاللإل

جمع  تاودأتحسين وجعة المرهم دجهويز تعزلى إءعضاألالولدا"يد جدر اقرعا د،لحقيقةافي 
تم  يلذاملتقدانبشأف شفاونزامتووعلمي وعي ضوموتقييم على ل لحصواجل أمن ت نالبياا
)لعمل اخطة وسي لسياانعالإلاتنفيذ في جهتها اموتم لتي اقب العواوهزاحرإ ")…( 2 .) 

نحو ليولدانولتعاانبشألعمل اخطة وسي لسياانعالإلاتنفيذ قبة المرتحليلها ولها ير رتقاد اعدإوتنالبيااجمع تحسين "(2)
)لملعاافي ت ارلمخدامشكلة جهة المونة زالمتواوملة لمتكااتيجية استرإلا للمجلسسمية لرات لسجالا 52/12( —ر القرا"

س رما 14)ن لخمسواونية لثاالجلسة اير تقر، ةرلمخداد الموالجنة  —8لملحق اقم ر، 2009، ياعمتواالجادي صتاالق
 .29صفحة ، (2009س رما 20-11و 2008
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نية طلواصد اللمرئيسي لرار ولدا

في  ثتحدلتي اء الخبراومة لعاات قشامناولمختلفة العمل ات عامجمومن نستنتجه ن أيمكن ما ن إ
 :طةبسابكل نه أ،ةمستمرل اتزال لتي او 2009و  2008ام ع

ها يدوتزتم اذإالإهاروبدلية ولداوقليمية إلاتارلمخداتمامعلوت شبكام تقون أيمكن ال   •
؛ لمعنيةاكة رلمشاالولدامن نة رللمقابلة قاوةدلجوالية عات مابمعلو

ن بشألي ولدالمجتمع اد جهوفي ئيسي رم سهابإت ارللمخدطنية لواصد المرام تقون أيمكن   •
؛ لتفسيراولتحليل اوت نالبيااجمع 

على .سةسيالية آليس هو و —ت سالسياالصنع ئيسية رلية آت ارللمخدطني لواصد لمرايعتبر   •
يد امتزع جماإكهنان أال إ،رالقرانعي صايد في ل اتزال سية لسياالية لمسئوانأمن غم لرا

ذ تخااجل أمن نة رللمقابلة قاوقة ثومووحقيقية وعية ضوموت مامعلولى إنجويحتانهم أعلى 
 .سةورمدت اراقر

 :منهالكل ص خاف هديد تحدمع ، تعامجموث ثالت جاحتياالى إلكتيب اا هذق تطري

ة رولمجاال ولداو، (3)بي وروألادتحاالاية لعضوشحة مرتصبح قد لتي اوأشحة لمرالولدا  •
بي وروألاصدلمرالعماأفي كة رللمشانفسها د اعدإلى إجتحتاو أ/وغب ترلتي ا(4)

؛ نمادإلاوت ارللمخد
صد مرمثل ، تارلمخدالحوى خرألاقليمية إلاتنالبيااجمع نظمة أمن ا ًءجزتمثل لتي الة ولدا •

لتحسين  تتيجيااسترإء بناوبها قف لموالتقييم  (CICAD–OAS)ت ارللمخديكية مرألال ولدا
؛ بهاطنية لواصد المرايز تعزو أ/و

مع  ،تارلمخدايا قضان بشأ، نولتعاافي لمضطلعة ابي وروألادتحاالباء عضاألاغير ل ولدا  •
مع و،(5)ةلمتحدامم ألاتالكاوصة خا، ىخرألالية ولداتلمنظماامع وبي وروألادتحاالا
لتي المنح الية فعاتقييم يد ترلتي اوتارلمخدالمجافي صة لخااومة لعاانحة لمااتلجهاا

 .نشطتهاأومها تقد

 :رلمنشواابهذلمتعلقة الية لتاارموألبائ رلقاامعالإنا علييتعين 

ط نقامن لف تتأت نالبياالجمع بية وروأشبكة ير تطووء نشاإبة تجرعلى لكتيب اا هذيعتمد   •
ستندانه أال إ،هيميمفاعمل ر طاإيمثل لكتيب انأغم رو.Reitoxشبكة —طنية لواكيز لترا
لة ود 15من كثر ألى إسيعها توفي و،معا 15منذ لشبكة اءنشاإفي لعملية اسة رلمماالى إ

شحةلمرالولداوأ(كياتر،ًبقاسافيا سالغوليوبعة لتاانيا ومقدية رجمهو، ياتاوكر)شحة لمرالولدبااًيضأفتعرلتي ا(3)
ف خال (.بياصرودسوألالجبل او،1244قم رمن ألامجلس ر اقرجب بموفو سوكو،سكلهراوسنة لبوا،نيابالأ)لمحتملة ا
 .يجولنرامثل ، EMCDDAفي ية للعضومت تقدلتي ابي وروألادتحاالافي ء عضاألاغير ل ولدا:لكذ

، جيارجو، مصر، ءلبيضااياسور،نبيجارذأ،مينيارأ،ئرالجزا (:ENP)بي وروألارالجواسة سياتغطيها لتي الولدا (4)
 .نيااكروأنس تو، يارسو، لمحتلةالفلسطينية اضي ارألا،بلمغرا،فاولدمو، ليبيا، نلبنا، ندرألا،ئيلاسرإ

ك لمشتراةلمتحدامم ألامج نابرولمية لعاالصحة امنظمة و(UNODC)يمة لجراوت ارللمخدة لمتحدامم ألامكتب مثل  (5)
 (.UNDP)ئي نماإلاةلمتحدامم ألامج نابرو(UNAIDS)زيدإلاضمرل حو
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ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

على  حهانجاثبتت ألتي ائيسية لرائف ظالواوئ دلمباايد تحدلنا وحالقد  .لحينالك ذمنذ ة يدجد
؛ تالسنوامر 

ع انوأدنحدكما عملية وتيجية استراتاخطوض نعربل ،عهتبااليتم حد اوجذنموم نقدال نحن   •
لكتيب اا هذض يعر .طنيوق سيالكل هيكلي تحليل على ً ءبناها ذتخاايتعين لتي ات ارالقرا
؛ لعملياوتيجي استرالالتحليل اا لهذا ًخططم

ة دعار تصدلتي اتمالمعلواوتنالبياانوبدة ئدفات ارللمخدطني وصد مري ألن يكولن   •
طني وصدمرءنشاإنفإالذو؛(محليةو،طنيةو)مختلفة ت يامستوعلى ى خرأتجهاسطة ابو

؛ تارلمخدباصة لخااطنية لوات مالمعلواشبكة يز تعز/ءنشاإمع جنب لى إا ًجنبيسير ت ارللمخد
في  EMCDDAكز مر، قليميتينإسستين مؤبين تيجية استراكة اشرة ثمرلكتيب اا هذيعتبر   •

قبة المراةرقدعم دةديازفبهد، يكتينمرألافي  CICAD-OASلجنة وبي وروألادتحاالا
 .سستينلمؤابكال ء عضاألالولدافي طنية لوا

 :ءاجزأةعدلى إبلكتاانقسم ي

؟ (نيلثاالفصل ا)ت ارللمخدطني لواصد لمرباد لمقصواما   •
 :تارللمخدطني وصد مرتشغيل   •

—  
—  
—  

 (لثلثاالفصل ا)قبة المراوتنالبيااجمع 
 (بعالرالفصل ا)لتفسير اولتحليل ا
 (مسلخاالفصل ا)لنشر اوير رلتقااداعدإ

 (سدلساالفصل ا)تيجي استرإلالتشخيص ا :حلنجاان ضما  •
 (بعلسااصل لفا)مهمة ي خرأسئلة أ •
تمة لخاا  •
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ني ثالالفصل ا
؟ تارللمخدطني لواصد لمرباد لمقصواما 

عية ضومووصحيحة ت مامعلولة وللدفر تومنظمة عن ة رعبا (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرا
 .قبهمااعوونمادإلاوتارلمخدانبشأنة رللمقابلة قاوقة ثوموو

 :يليفيما ت ارللمخدطني لواصد لمراف اهدأتتمثل و

ت ارلمخدباتبطة مرت ماخدتنظيم وت سالسياابصنع يتعلق فيما ر للجمهوية روضرت مامعلويم تقد  •
؛ ًماعاا ًمهتمااتلقي لتي ات ارلمخدبالمتعلقة ايا لقضاال حوت مامعلوفير توو

ير رلتقاافع رنبشألة ولداقبل من ضة ولمفراتماالتزالالتنفيذ مة زلالاتمالمعلواراصدإوجمع   •
 .تارلمخداعلى ة لسيطربالمعنية الية ولداوقليمية إلامج البرالى إ

ا ًمستعين، ئيسيةرئف ظاوث بثالم لقيااعليه يتعين ، فهاهدأت ارللمخدطني لواصد لمرايحقق لكي و
 :ءالخبراوىخرألاطنية لواتسسالمؤامع ن ولتعاباو أصة لخااهدرابمو

؛ طنيلواى لمستواعلى قبة المراوت نالبيااجمع   •
؛ جمعهايتم لتي ات نالبيااتفسير وتحليل   •
 .ئجلنتاانشر وير رلتقاافع ر •

ير لتقراهو ية سنوبصفة  (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمراه ريصدي لذائيسي لرار لمنشوايعتبر 
من  قعيتوقد ، يرلتقرااهذنب بجاو.طنيلواقف للمويث تحدهو قل ألاعلى و أصد لمراالهذطني لوا
 .ىخرأير رتقاومخصصة ت سااردر اصدإت ارللمخدطني لواصد لمرا

حهنجاتقييم ا ًيضأي رولضرامن يعد ، تارللمخدطني لواصد لمراضع وتقييم و أء نشاإل خالو
 :ئيسيةرتيجية استرإمل اعوثة ثالم استخدبامته استداو

؛ ةرلمتصوافة لمضاالقيمة ا  •
ملها تكاود رالموافر اتو  •
 .نيةولتعااجنتاإلاتعمليا  •

ف اهدألاويف لتعرا

تمامعلو—لةوللد—فر تون ألى إف تهدمنظمة هو  (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرا
 .قبهمااعوو(1)نمادإلاوتارلمخدانبشأنة رللمقابلة قاوقة ثومووعية ضومووصحيحة 

غير  قيرعقاية أعلى  (NDO)تارللمخدطني لواصد لمراعمل ق نطاكز يرن أيمكن ، طنيةلواتيالووألاحسب  (1)
نقتصر نحن (.لطبيةاقير لعقاامثل )ىخرألاعة ولمشراقير لعقااولتبغ اوتليالكحوايغطي ن أاًيضأيمكن و أعة ومشر
 .CICAD-OASلجنة و EMCDDAكز لمرئيسي لراللمخواها رعتباباعة ولمشراغير قير لعقااعلى هنا ضنا عرفي 
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ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

 :منلف يتأمل شامنظامن اًءجز(NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرايعتبر 

لمختلفة العمل ات جهاعلى ف تشرود لجهوافر تضاون ازلتواعلى ئمة قاطنية وتنسيق لية آ  •
؛ طنيةلوات ارلمخداتيجية استرإتنفيذ عن لة لمسئوا

لمتخصصة ات مالمعلوار دمصابين مل تكاء نشاإعلى تعمل ، تارللمخدطنية وت مامعلوشبكة   •
على  لمخصصةاتساارلداوتينية ولرافاشرإلامج ابروتالخبرانب جالى إمة لعااو
 .فةلمستهدات عالمجموا

لجهة ا :ئيسيتينرلجهتين ت مامعلور اصدإوبجمع  (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرام يقو
 .طنيةلواق فوو ألية ولدالجهة اوطنية لوا

بع رألتية مالمعلوات جاحتيالال (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمراق يتطر :طنيةلوالجهة ا
لمجتمع ا، تارالقرانعي صا :طنيلواى لمستواعلى ه رجمهوتشكل لتي اء لعمالامن ت عامجمو

 .نطنوالموامة عاوت ارلمخدال مجافي ملين لعاالمتخصصين ا، لعلميا

على  تارللمخدطني لواصد لمرال عمابأنة ستعاالايمكن  :طنيةلواق فوو ألية ولدالجهة ا
لي ولداى لمستواعلى ت ارلمخدات مشكاللتقليل مة لعااد لجهوار طاإفي لك ذولي ولداى لمستوا
 (. يكيةمرألالولدامنظمة وبي وروألادتحاالامثل )طنية لواقفوت لجهااىمستوو(ةلمتحدامم ألا)

ت ارللمخدطني لواصد للمرئيسية لرائف ظالوا

مصطلح  منستخدنحن ، (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرال عمابأيختص فيما 
""core functions"هايرتطوب لمطلواسية ساألات لعمليااصف لو "ئيسيةلرائف ظالوا
ت ارللمخدطني لواصد للمرسية ساألائف ظالواضعرجل أمن  .صدلمرانب جامن ها تنفيذو

NDO() ، لعماألاقسيا"ممفهوبتبني قمنا." 

ال"؟ ماألعاق ي"سود صقمالا م

تبطة لمراملمهاامن عة مجمو"نها أعلى ل عماألاقسيا (1990)ترشووترفنبوادفّعر
من سيةقياوهيكلية عة مجمو"هي لعملية او ".ةدمحدل عماأة ثمرلتحقيق ها تنفيذيتم لتي اوا ًمنطقي

على  يدلشداكيز لتراتتضمن هي و .معينق سوو ألعميل ة دمحدنتيجة ر اصدإللمصممة انشطة ألا
(.2)"لمنظمةاخل ادلعمل اتنفيذ كيفية 

 :مةعائص خصابع ربأل عماألاقسياتتميز 

ني وتعاعمل ر طاإعلى  (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرايعتمد  :ظيميةلتناد ولحداز جتياا
ت مالمعلواوة لخبراب كتسااصد للمرتتيح شبكة عبر ت سارمماو، يندمتعدء كاشربين 

د لعدا،26ر اصدإلا،IEEEلـ سية لهنداةرادإلاجعة امر، "مةعاة نظر :لعماألاقسياتصميم ة دعاإ"،ياواترلهوما (2)
 .1998يف خر، 3

22 



ثاال صفلا ؟ تارخدللمي طنولاد صرلمباد وصقلماما  :ينل

لعمل ابسلوألة رلمتكراتياللتعداوبه صة لخااللبيئة ئمة الداقبة المرايتضمن ا هذو.يةرولضرا
 .ءكالشرافة كامع عليه ض ولتفااتم ي لذا

ب صحاأيلعب ، ملعااع لقطااعلى تعتمد لتي ات سسالمؤافي ح: الصمالاب حأصأو  الءمعال
 .صدلمراتشغيل يتيح مما ل اموألان بويجذنهم ألا ًنظرا ًيحيوا ًرودلح لمصاا

هيكلة  يمكنو .ئجتالناعلى ل لحصواكيفية ونشطة ألاتنظيم كيفية على كيز لتران يكو :لعمليةا
قعة لمتوائج لنتااد تحديتم ن أط بشر، تارلقداود رالمواوق للسياا ًتبع، مختلفةيقة بطرت لعملياا
 .دلمحداقت لوافي تحقيقها و

ت نابياشكل في ما إ، تجامخرئيسية لرائف ظالوامن ظيفة وكل عن يتمخض ن أيجب  :لمحصلةا
 .سيةقياير رتقاو أفة مستهدت ارمنشوو أتحليلية ير رتقاو أمخصصة ت مامعلوو ألية وأ

 :فيت ارللمخدطني لواصد للمرثة لثالائيسية لرائف ظالواتتمثل و

قبة المراوت نالبيااجمع  •
جمعها تم لتي ات نالبيااتفسير وتحليل  •
 .ئجلنتاانشر وير رلتقاافع ر•

ى خرألاطنية لواتسسالمؤامع ن ولتعابائيسية لرائف ظالوابتنفيذ صد لمراميقوما ة دعا
في  حةلمتاات الخبراوت نالبيااعلى ً ءبناو، صدللمرحة لممنوالسلطة اود راللموا ًتبعو .ءالخبراو
سئلةأ–بع لساالفصل افي د روما حسب ، لمحتملةاتاداعدإلامن عة بمجموم لقياايمكن ، لةولدا
 (. مهمةي خرأ

ييس لمقااتلبي كما ة دلجوامن ى مستوعلى أتبين ئف ظالواههذن أهو مر ألااهذفي يهم ما ن إ
لقيمة او (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرال عماأسمعة قلب في تقع نها أحيث ، لعلميةا
 .لهة رلمتصوافة لمضاا

، EMCDDAكز لمربعة لتااطنية لواكيز لتراطنقا، بيوروألادتحاالافي ، رولداابهذيضطلع 
شبكة Reitox )تسمى و، تارلمخدال حوت نابيالجمع بية وروألالشبكة اا ًمعتشكل لتي او
 (.انواإلدمدرات خمللة ياألوروبات وملعمال

؛ طنيلواى لمستواعلى قبة المراوت نالبيااجمع 

ى خربأو أيقة بطرت ارلمخدبالمتعلقة ات مالمعلوامن مختلفة ع انوأر اصدإلفعل بايتم ما ة دعا
يضطلع  نأيمكن ، تاللحااههذمثل في  .طنيلواوألمحلي اىلمستواعلى ت الكالواسطة ابو
 .طنيةوة رصوفي حة لمتاات مالمعلوافة كاتجميع ر وبد (NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمرا
يطةخر"ءنشاإوحة لمتااتمالمعلواهي ما يد تحدال وأصد لمراعلى يتعين ، لكبذم للقياو

لمهتمين المحتملين ات نالبيااي فرمويصنف ود يحدا ًمستنديطة لخراه هذتمثل ؟ "تمامعلو
 .يكةلشرات لمنظمااوت ارلمخدات مابمعلو
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للمعلومات  الوطنية المصادر "فحص" على (NDO)للمخدرات  الوطني المرصد عمل من جزء يشتمل
المتعلقة بالمخدرات لتحديد نقاط القوة والضعف. 

ء نشاإيتم ، تمالمعلوايطة خرفي ين دلمحداتنالبياايفرموولمحتملين اءكالشراعلى ً ءبناو
في زتعزلتي او، "للمجاافي "فة لمعراسبل لتمثل ، تارلمخدباصة لخاات ماللمعلوطنية وشبكة 

يقة بطرت مالمعلوانشر وتحليل وراصدإوجمع جل أمن و.صدلمراتجامخرة دجوية لنهاا
ر استمرباتعمل ن أيمكنها مة امستدشبكة ء بنات ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين ، منتظمة

.تهااربقدء تقارالاعلى 

بالمخدرات  خاصة معلومات شبكة إنشاء هو (NDO)للمخدرات  الوطني للمرصد الرئيسية المهام بين من 
مع الشركاء والموارد المحددة في خريطة المعلومات. 

فهمنا وفتنا معرو، لعلمان أكما  .لمستمرالتغير بالمجتمع اعلى ها ثيرتأوت ارلمخداة هرظاتتميز 
ءنشابإصة لخااتلطلباانتكون أيجب لي لتابا .اًيضأمستمر بشكل ر يتطو، تارلمخداةهرلظا

ت ارلمخدات مامعلوشبكة ير تطويعد ، ىخرأة ربعبا .للتغيرمستجيبة ت ارللمخدت مامعلوشبكة 
ت ارللمخدطني لواصد لمراأ مبدتمثل لتي اة لمستمرالعملية امن ً اءجز، لمتعلقةالشبكة ام مهاو
.قتلوامعظم ق يستغري لذاط لنشااو

واإلسهام  للمشاركة وتحفيزهم البيانات، موفري أو المعلومات مع عالقة إقامة في الرئيسية المهمة تتمثل 
في شبكة معلومات المخدرات الوطنية. 

صل المتوالجهد البذهو ه عالأةركولمذالشبكة اير لتطوى خرألاةلمستمراجه وألابين من و
يير معاوةدجولمواتلعمليااتحسين ل خالمن ما إلك ذتحقيق يمكن و.فةلمعراةعدقالتحسين 

عي لواةديازعلى ة رلقداتعتبر و.ةيدجدت مامعلور دمصاء نشاإوأ/و،طنيةلواير رلتقااداعدإ
.قلسياااهذفي همية ألالغ باا ًمرأطنية لواتنابيالاجمع شبكة لتحسين يل لتمواو

والتفاوض  التواصل في متميزة بمهارات يتمتع فريق إلى (NDO)للمخدرات  الوطني المرصد يحتاج 
وقدرة مؤكدة على التوصل إلى إجماع. 

ت مامعلوشبكة على ظ للحفاو، تارلمخدبالمتعلقة احي النوافة كافي ت نالبياار دمصاة رادإلو
تقليل  ليمجامن كل في ت نالبيااي فرموم ماأئيسي لراي لتحدايكمن ، تارلمخداعن ملة شا
ت المجافي لمتخصصين امع ت مالمعلواكة رمشاوا ًمعلعمل اكيفية تعلم في لطلب اوض لعرا

.همليدتقاولمهنية اتهم فاثقاوفهم اهدأفختالاعلى مختلفة 

لشبكات والمشترك المستمر البيني التواصل في للمخدرات الوطني المرصد يواجه الذي التحدي يكمن 
قابلة  الوقت نفس وفي الشركاء لكافة مضافة قيمة توفر بطريقة والطلب، بالعرض المتعلقة المعلومات 

للتنفيذ من الناحية اللوجيستية. 

يضطلع  بل :ةدجولموات نايالباوت مالمعلواجمع على ت ارللمخدطني لواصد لمرار وديقتصر ال 
بعد  اًمعاء كالشرابين تها دجوتحسين على لحث اوت نايالبات عامجموتتبع في ئيسي رر وبد
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طنيين لواء الخبرابين فيق لتوال خالمن و أ، لمنهجياو ألفني اعم لدال خالمن ء اسو، معا
.ملعام عامن ت نالبيااحية صالوقية ثولمواتحسين جل أمن ئيسين لرا

يجانب  عليها، والحفاظ المتاحة للبيانات ذاكرة تنظيم إلى (NDO)للمخدرات  الوطني المرصد يحتاج 
داخل  سواء القدرات وتطوير الجودة وضمان البيانات وتحليل البيانات لجمع ومنهجية علمية آلية طويرت

المرصد أو من خالل الشبكة. 

جمعها يتم لتي ات نالبيااتفسير وتحليل 

ى خرأة مرلجتها معالى إت ارلمخدات مامعلوشبكة يق طرعن جمعها يتم لتي ات مالمعلواج تحتا
ا هذو.تارللمخدطني لواصد لمرامن ة لمستفيداتلجهاانب جامن لعملي اماستخداللبلة قان لتكو
ت ارللمخدطني لواصد لمرافي ملين للعالتحليلية اة رلقدابين لجمع ال خالمن ة دلعاافي يتم 

NDO() طنيينلواء الخبراو. 

قيق دعلمي تحليل وتفسير يم تقدفي ته خبرء ببناا ًيجيرتد (NDO)تارللمخدطني لواصد لمراميقو
 .ىخرأمنظمة ت ارمنشووت امستندوير رتقافي ضعها ونب بجات ناللبياتخيلي غير ومتحيز غير و
 .فهمهايد يرلمن ت نالبيااضح يو، فةللمعرسيط كوت ارللمخدطني لواصد لمرايعمل ا هذعلى ً ءبناو

 :علىجمعها يتم لتي ات مالمعلواتفسير وتحليل كز يرن أيجب 

؛ جمعهاتم لتي اتناياللبنة رلمقاابلية قاوقتساالافحص   •
؛ صحيحبشكل ت نالبيااتفسير جل أمن مة زلالاقية لسياات مالمعلواتفحص   •
؛ مهاتقدلتي ات لجهاامع ر ولتشابا، تمالمعلواتفسير وتحليل   •
من  عةمجموتغطي لتي او، مختلفةر دمصامن ة لمستمدات مالمعلوامل تكاعلى لعمل ا  •

 .تارلمخداضعلوفهم وملةشامة عاةنظريم تقدجل أمن،تاللمجاا

ت سسالمؤامع لعمل ا(NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين ، نشطةألاه هذلتنفيذ 
 :يليما ن ضماجل أمن ين خرآلاءالخبراوطنية لوا

؛ لمعنيةالة ولدافي تارلمخداضع لويجي رتدبشكل ملة شاومة عاة رصوء بنا  •
؛ تجاستنتاالاوت لتحليالاقية ثوموى مدوحية صال  •
 .لمعنييناء كالشرافة كابين ئج للنتاكة لمشترالملكية ا  •

ئج لنتاانشر وير رلتقاافع ر

لي لتابا .تارللمخدطني لواصد للمرئيسية لرام لمهااحد أئج لنتاانشر وير رلتقاافع رر عتباايجب 
كما  ،ةدجولموات جاحتياالاتلبية على عد تساصل اللتوتيجية استرإضع وصد لمراعلى يتعين 
تجاحتياامع سب يتنابشكل قية ستباايقة بطرلمستقبلية ات جاحتياالاقع توولجة معاا ً يضأيمكنه 

 .لمختلفةات لجهاا
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ت ارلمبراحد أتعد نها أكما ، صدلمرادجووهمية أير تبرعلى ئج لنتااعد تسا، يةلنهاافي و
 .ليةولداتلمنظمااوطنية لواتلسلطاامن ل اموألالتلقيه ئيسية لرا

بشكل  تارللمخدطني لواصد لمراعن ر دلصاائيسي لرارلمنشوانيكوف سو، تاللحاامعظم في 
لمهم امن و.طنيلواقيالسافي ت ارلتطواخر آلي تنفيذملخص و أطني وير تقربة بمثاي سنو

من  لكل، يةسنوبصفة ت ارلمخداضع وعن ثة محدة نشرصد لمراميقدن أصلخصواجه وعلى 
 .ليةولداوطنية لواض اغرألا

تسااردلحوير رتقاصد لمراريصدن أاًيضأقعلمتوامن،طنيلوايرلتقرالىإفةضاإلبا
 .لعملاخطط وطنية لوات تيجيااسترإلالتقييم هين ابروت نابيايم تقدومخصصة 

طنيلوامهتماالاتاذتلمشكالالحوصة خاير رتقاى خرألاتارلمنشواتتضمن ن أاًيضأيمكن 
لى إفة ضاإلبا، ةظرلمناات لجهااليها إتتطلع ت مجالفي لعلمية ات اللمقااوت ارلمخدبالمتعلقة او

ت قاللعالت اودأوصحفية ت اراصدإو، ةحداوة مرر تصدت ارمنشووية رودصة خات ارمنشو
 (.هغيرويد لبرائم اقوويب لواقع امو)يب لواعلى ة معتمدت ارمنشوومية عالإلا

يجي تاسترإلاير لتطوا

ر عتباالافي ضعها ويجب نقطة ل وأن فإ، تارللمخدطني لواصد للمرتيجي استرإلاضع لوالتقييم 
ه هذهمية أمن غم لراعلى ، لكذمع  .سلطتهوضعه ووصد لمراروديأ،سسيةلمؤاتلمشكالاهي 

.هاحدولها خالمن لفشل اوأحلنجابالتنبؤ ايمكن ال نه أال إ،تلمشكالا

هو —صدلمراعومشر—تارللمخدطني لواصدلمرامةاستدانلضمايا روضريعد ما نإ
 (:6لفصل اجع ار)ئيسية رتيجية استرإمل اعوث ثالر عتباالافي خذ يأمتعمق بتحليل م لقياا

و أطني و)ت ارللمخدصد مرء نشاإء اروفع الداعن لنظر ابغض  :ةرلمتصوافة لمضاالقيمة ا  •
على  ردقاوته ءكفات باثإعلى ر دقاصد لمرانأمن كد لتأايرولضرامن و يبد، (لي ود/قليميإ

ر القراذ تخاالئيسية لرالسلطة بان يتمتعونهم ألا ً نظر، لمحلييناوطنيين لواهمين لمساامة خد
؛ طنيةلوات نالبيااجمع شبكة وصد لمرايل تمووء نشابإمر ألايتعلق حين 

د رالموامن عة مجموج نتاهو جح لنااصد لمرايعتبر ، لعمليةاحية لناامن  :كةلمشترادرالموا  •
م هتمااء يالإيجب ، ليلتابا .ليةماو أ/وعلمية و أية بشرنت كاء اسو، ليةولداوطنية لواولمحلية ا

؛ درالمواههذسة اردونبياويد بتحدص خا

ة دعاهي و،لمعزفي ت ارللمخدطني لواصد لمراتجامخرر اصدإيتم ال  :كلمشتراجنتاإلا •
ن يمتلكوين خرآءاخبروتسسامؤكة رمشاتتضمن ة معقدوكة مشترج نتاإلعملية نتيجة تي تأما 

ية تقووير لتطوية هرلجوالمشكلة اتتعلق  .رلمختااعضولموالحوصة خافة معرو أتناياب
ى خرأتارمنشووير رتقار اصدبإصة لخااتلعملياباوتهربقدت ارللمخدطني لواصدلمرا
 .لهلمحليين اوطنيين لواء كالشرامع ن ولتعابا
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لث ثالالفصل ا
قبةالمراوت نالبيااجمع  — ت ارللمخدطني لواصد لمراشغيل ت

تيجية استرإلاوف لهدا

؟ليهإلصولواكيفية عنه نبحث ي لذاما 

ء لبنامة زلالات مالمعلواء نشاإو أ/وجمع في ت ارللمخدطني لواصد للمرئيسي لراف لهداتمثل ي
ض لعرامن كل ت مالمعلواههذتغطي بحيث ، معينةلة ودفي ت ارلمخداقف موعن ملة شاة رصو

 :يشملا هذوجهتهما اموكيفية ولطلب او

؛ ليةولداجعية لمراتاودألاتبني  •

؛ يررلتقااداعدإلجعي مرعمل ر طاإتبني و أءبنا •

؛ هالتفسيرء الخبراوت نالبيااعلى ر لعثوا •

؛ سكمتمام نظافي ت مالمعلوار دمصاهيكلة  •

 .يجيرتدبشكل ت نالبيااجمع شبكة ير تطووءنشاإ •

لية ولداجعية لمراتاودألابني ت

ة؟ يعرجمل معارات طإاك نهل هة؟ الزمالات وملعمات/الانيبالوع نا م

من  مختلفةطق منافي د عقوث ثالمنذ ت ارلمخدبالمتعلقة ات نالبيااجمع وقبة امرنشطة أت أبد
 .ةدمتعدقليمية إولية ودت منظماية عابر، لملعاا

م عاجعي مرعمل ر طاإتبني في نة لشبوفي ليين ولداء اللخبرع جتمااهم سا، 2000م عافي 
نة لشبوق تفااعليه طلق أ،قليميةالاولية ولداتلمنظماامن د عدفيه ك رشات نالبيااصد رولجمع 

 (. 1)عي لجماا

 (UNDCP)تارلمخداعلى ة للسيطرة لمتحدامم ألامج نابريله بتموم قاي لذا،عجتماالاضم 
مثل  تمنظمامن بين ولمنداوء الخبرامن عة متنوعة مجمو، EMCDDAكز مرفه ستضااو

ز يدإلالحوك لمشتراةلمتحدامم ألامج نابروبي وروألاللمجلس بعة لتاا Pompidouعة مجمو
UNAIDS)ل ولدالمنظمة بعة لتاايكية مرألالولدافي ت ارلمخدانمادإعلى ة لسيطرالجنة و

 :ليلتاابط الراعلى  (UNODC)يمة لجراوت ارللمخدة لمتحدامم ألامكتب قع موفي مل لكاالمستند اعلى ر لعثوايمكن  (1)
http://www.unodc.org/pdf/drug_demand_gap_lisbon_consensus.pdf 
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لصحة امنظمة و (NIDA)تارلمخدانمادإلطني لوالمعهد او(CICAD–OAS)يكية مرألا
 .ليةولدا HIVض مرمن ية قالواثبحاأشبكة ولية ولدابئة وألاعمل عة مجموولمية لعاا

ها كرذتم لتي او، تيجيةاسترإلا/سةللسيالنسبة باا ًمهما ًمرأ 13عي لجماانة لشبوق تفاادحد
 .:ليةولداوقليمية إلات لمنظماافة كانب جامن ، تلتنسيقااوت اودألامن عة مجموم استخدبا

؛ (ثولحدالمعدورنتشاالا)نلسكاامة عابين ت ارلمخداطي تعا  •

؛ (ثولحدالمعدورنتشاالا)بلشباانب جامن ت ارلمخداطي تعا  •

؛ للخطرضة معرو أصة خات عامجمونب جامن ت ارلمخداطي تعا  •

؛ (هغيرو،تارلمخداعلى ن مادإلاولحقن امثل )ةرلخطوالي عات ارلمخداطي تعا  •

؛ تمالخدام استخدا  •

؛ تارلمخدباتبطة لمراض امرألا  •

؛ تارلمخدبالمتعلقة ائ رالطواف غرت اريازد عد  •

؛ تارلمخداطي بتعاة شرمباطة تبلمرالنفسية اض امرألا  •

؛ تارلمخدباتبطة لمرات فيالوا  •

؛ بهتبطة لمراراضرألاوعي جتماالاللعزا •

ت لممتلكااف تالإئم اجرنسبة ؛ تارلمخدانين اقوت لفامخا)ت ارلمخدبالمتعلقة ايمة لجرا  •
؛ (تارلمخداطي بتعاتبطة لمرالعنف ائم اجرنسبة ؛ تارلمخداطي بتعاتبطة لمرا

؛ تارلمخداطي لتعاية دقتصاالاليف لتكاا  •

 .تارلمخداق اسوأوت ارلمخدافر تول حوت مامعلو  •

في  ةخذآصلخااجذلنموالية ودوأقليمية إتارمخدقبة امرشبكة كل ت رطو، ئمةللقاا ًتبع
 .هيكما ئيسية لرات نالبياابقيت لكن ، لهاسسية لمؤالبيئة اوصة لخااتها جاحتياار عتباالا

ن مادإلاوتارللمخدبي وروألاقبة المراكز مربين ك مشترر منشوهو لكتيب ااهذن ألا ًظرن
EMCDDA()لمنظمة  بعةلتاايكية مرألادولحداخل ادتارلمخدانمادإعلى ة لسيطرالجنة و

تين لهاجعية لمرالعمل ات ارطاإيم بتقدم نقوف فسو، (CICAD–OAS)يكية مرألالولدا
داعدإ"ناعنوتحت ، مسلخاالفصل افي فية ضاإتتعليقايم تقديتم ف سوو.زيجابإسستين لمؤا
 ".لية ولداوقليمية إلاتلمنظماالى إير رلتقاا

 EMCDDA()نمادإلاوتارللمخدبي وروألاصد لمرا:بيوروألاقبة المرامنظا

ت ارلمخداة هرظاقبة المرجعي مرعمل ر طاإ EMCDDAكز مرر طو، بيوروألادتحاالافي 
متسقة  يررتقام حزر اصدبإم تقو، تنالبياالجمع ة يدفرقليمية إشبكة لى إجمته ترتمت ي لذاو
 .اًيبقرلة ود 36لى إداديزف سود لعدااهذومعاكل لة ود 30تغطي طنية ووسية قياومنسجمة و
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—طنية لواتارلمخداصد امروطنية لواكيز لتراطنقامن شبكة على  EMCDDAكز مرعتمد ي
 .طنيلواى لمستواعلى ت نالبيااجمع عن لة مسئون تكولتي او—Reitoxشبكة 

د تحاالافيءضاعألالولداعلى ي رجباإنهأهواهذقبة المراملنظائيسية لرالصوألاحدأو
)بيوروألالمنهج اتلياآحد أنه أكما بي وروألا في  غبترلة وديأعلى ا ًجباوصبح أ،ليلتاباو(2 .
 .طنيلواىلمستواعلى تطبيقه وصد لمرااهذتبني لمستقبل افي بي وروألادتحاالاية لعضوم نضماالا

)كز مرسطة ابوبية وروألاقبة المراشبكة تنظيم تم  EMCDDA 3)  حيتين ناتغطية جل أمن
،"قبةالمراتباستجاا"و،قاسوألاويمة لجراوبئة وألايغطي ي لذاو"قفلمواقبة امر":ئيسيتينر
 .تسالسيااونين القواوت خاللتداتغطي لتي او

قواواألسة مريجوالة ئاألوب–قف لمواقبة امر

يمة لجراوئيسية لرائية بالواتاشرلمؤا:ئيسيةرتنامكوثة ثالل حول لمجاااهذفي لعمل اتكز ير
 .ةيدلجدات ارللمخدلنسبة بالمتبع اء اجرإلاوق اسوألاو

المخدرات: مو قف
واألسواق والجريمة ا ألوبئة

:لخمسةائيسية لرائية بالوات اشرلمؤا
ب لشباات سااردون للسكامة لعاات ساارلدا
ت ارللمخدلي شكاإلاطي لتعاا

ج لعالاعلى لطلب اشرمؤ
ت ارلمخدباتبطة لمرات فيالوا
ت ارلمخدباتبطة لمراية لمعداض امرألا

واق: واألسة مريجال
؛ تارلمخدباتبطة لمرايمة لجرا

عة ولمشراغير ت ارلمخدافر اتو

:ةيدلجدات ارللمخدلنسبة بالمتبع اء اجرإلا
لمبكر اير لتحذام نظا
طر لمخااير تقد

ة لسيطرات اءاجرإ

 (4)ئيسية لرائية بالوات اشرلمؤا

ل خالمن كز لمراسطة ابوها يرتطوتم ئيسية رئية باوتاشرمؤخمسة  EMCDDAكز مرم يستخد
ى خرألالية ولداتلمنظماامع وباوروأءنحاأفة كامن ء الخبراو Reitoxشبكة مع ثيق لوان ولتعاا
 .بيوروألاللمجلس بعة لتاا Pompidouعة مجمومثل ، نمادإلاوت ارلمخدال مجافي ة ءلكفاات اذ

 htm _drugs_strategy_en /fsj strategy/drugshome/fsj/ justice_ /eu.europa.ec://http.جع ار (2)
 .صيللتفاامن يد لمز

م قساأة ريازء جابر، لتفصيليةات مالمعلوامن يد مزعلى ل للحصو .EMCDDAكز مرنشطة أعلى مة عاة نظره هذ (3)
/http://www.emcdda.europa.euت باستجاالا"و "تارلمخداقف مو"ل حو EMCDDAقع مو :" 

 :جعار، ئيسيةلرائية بالوات اشرلمؤال حوتفصيلية ت مامعلوعلى ل للحصو (4)
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators 
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ت جهالتوالحوير رتقاد اعدإعلى  EMCDDAكز مرة رقدمن ت اشرلمؤاههذز تعز
تغطية لتحليلا ًيضأمستخدُتنها أكما  .بيوروألادتحاإلافي ت ارلمخداقف موفي ت ارلتطواو
 .تاءاجرإلاوتسالسيااثر أير تقدو أتباستجاالا

بلشباباومة عان لسكابالمعنية ات ساارلدا.1

لية حتماالاتساارلدالخالمن ن لسكاامة عابين ت ارلمخداماستخداطنماأورنتشااسقيايتم 
ن لسكاامة بعالمعنية ات ارلمخدات سااردمن ة ردلصاات نالبياافر تو .سرالمداطلبة ولغين لبال
ت طاتبارالاوطر لمخاارتصووطي لتعااطنماأفهم في ة عدللمساسية ساأتمامعلوس رالمداطلبة و
 .لنفسياثير لتأاتاذدالمواوعة ولمشراغير ت ارلمخداطي تعاقب اعوولصحية اوعية جتماالا

تارللمخدلي شكاإلاطي لتعاا.2

لي شكاإلاطي للتعاث ولحدالمعدورنتشاالالمعدل حوت نابيائيسي لراشر لمؤااهذيجمع 
نه بأت ارللمخدلي شكاإلاطي لتعاافيعر .لمحلياوطني لواىلمستواعلى  (PDU)ت ارللمخد

 /ويين كالكواوأتنيافيولألم نتظابا/يلةطوة لفترطي لتعااوأحقن لايق طرعن ت ارلمخداطي تعا"
، ليهاإلصولوايصعب ومخفية ن تكون لسكاامن عة لمجمواههذن ألا ًنظرو ".تمينامفيتاألاوأ
من  مختلفةت عامجموم تستخدلتي اةشرلمباالغير اقلطرامن د عدعلى شر لمؤااهذعتمد ي
ر دمصاتختلف و .تارللمخدطين لمتعااء الهؤد بعدير تقرر اصدإوء استقرالة دجولموات نالبياا
ت مالمعلوانظمة أعلى تعتمد كما لة ودكل في منين لمداء الهؤد عدير لتقدمة لمستخدات نالبياا
 .لةولداتلك في مة لمستخداتينية ولرا

جلعالاعلى لطلب اشرمؤ.3

كل  جلعالاعلى ن يحصلوين لذاتارلمخداطي متعاصف لوج لعالاعلى لطلب اشر مؤم ستخدُي
على  لطلباشرمؤلف يتأو.ليتاملعامعامن جلعالافينويستمرين لذادافرألادعدومعا
يتعلق  فيماجمعها ب لمطلواصر لعنااوتيفالتعراوبسلوألانبشأت ياصتومن  (TDI)ج لعالا
جمع  يتمو .تارلمخدامن ج لعالاكز امرلى إن ويحضرين لذامن مزبشكل ت ارللمخدطين لمتعابا

 .يةسنوبصفة ها نشرونتها رمقاوتنالبيااههذ

تارلمخداطي متعابين ت فيالوال معدوت ارلمخدبالمتعلقة ات فيالوا.4

حتفهم  نيلقوين لذاصشخاألائص خصاودعدل حوت ئياحصاإعلى ل لحصوالى إشر لمؤااهذف يهد
ت ارلمخدباتبط لمرات فيالوال معديعتبر  .تارلمخداطي لتعانتيجة ة شرمباغير و أة شرمبايقة بطر
ا هذلف يتأو.لولدامن يد لعدافي ب لشباابين ت فيالوامن ة كبيرنسبة يفسر حيث ، ةمعقدة هرظا

عة ولمشراغير ت ارلمخدالوتناعن ة شرمباجمة لنااتفيالوادعد :نينمكومن ئي بالواشر لمؤا
 .منمزبشكل ت ارللمخدطين لمتعاابين ت فيالواتالمعدو(تارلمخداعن جمة لنااتفيالوا)

، لمنهجيةافاهدألاومة لعاالصحة بالمتعلقة افاهدألامن يد لعدانين لمكواناهذيحقق ن أيمكن 
حيث  ،ثيرلتأااهذصر عناو،مةلعاالصحة اعلى ت ارلمخداطي تعاثير تأعلى شر مؤنها أرعتبابا

 .لمحتملةاةيدلجداطر لمخاادتحدو،صخابشكل ة لخطراطي لتعااطنماأدتحد
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 (DRID)درات خمالبةطبرتمالة ديعمالراض األم.5

ت ارلمخدبالمتعلقة اية لمعداضامرلأل (رنتشاالاوثولحدا)ىمدل حوت نابياشر لمؤااهذيجمع 
بلتهااو Cئي بالوايلكبدابلتهااو،(HIV)زيدإلالمكتسبة اعة لمناانقص ض مرصة خا —

طيمتعا)لحقن ايق طرعن ت ارلمخدانطويتعاين لذادافرألابين صة خا —Bئي بالوالكبد ا
سنة  كل (IDU)لحقن بات ارلمخداطي متعال حوت نالبيااجمع يتم و (.IDUلحقن بات ارلمخدا

)همايقتين لطران تاها .ئيسيتينريقتين طرم استخدبايم لتقوات اسنومن  ل حوت ساارلدا (أ :
ت ارختبااقبة امر (ب)وم لدات ارختبااتتضمن لتي او (IDU)لحقن بات ارلمخداطي تعام
ب لتهااضمرو(HIV)لمكتسبة اعة لمناانقص ض مرمن ة يدلجداتالللحاتينية ولرالتشخيص ا
 .حقنلبات ارلمخداطي متعابين  Bئي بالوالكبد ابلتهااو Cئي بالوالكبد ا

ى خرألاية لمعداضامرألالحوت نابياجمع ي رولضرامن ن يكوقد ، باوروأجرخاقف للموا ًتبع
مثل  ،تارلمخداطي متعاو أت ارلمخداطي بتعاة شرمباغير و أة شرمبايقة بطرتبط ترلتي ا

 .لجنسايق طرعن ل نتقالالبلة لقااضامرألاولسل اضمر

ق اسوألاويمة لجرا

، ننولقااتنفيذ ر منظومن ت ارلمخداضع بولمتعلقة اة رلصوال ستكماالى خرأت نابياجميع يتم 
 .تارلمخداه هذفر تووت ارلمخدباتبطة لمرايمة لجراف تستهدلتي او

ت ارلمخدباتبطة لمرايمة لجرا

على  تارلمخدباتبطة لمرايمة لجرايف تعريشتمل ، لتقييمات سارمامولية ولدالعلمية اة دللماا ًفقو
 :تفئابع رأ

ت اذةدماثير تأتحت تكب ترلتي ائم الجرا:لنفسياثير لتأاتاذقير لعقاالوتناعن تجة نائم اجر  •
 .منمزو أخطير بشكل مها استخدانتيجة ، نفسيثير تأ

و أ)لاموأعلى ل لحصواجل أمن تكب ترلتي ائم الجرا:يقهري دقتصاافع ابدئم اجر  •
 .تارلمخداطي تعاعم لد (تارمخد

، عةولمشراغير ت ارلمخدبار تجاإلاعملية ضمن تكب ترلتي ائم الجرا:لمنظمةايمة لجرا  •
 .تارلمخداماستخداويع زتووفير تول عماأمن ء كجز

ت يعالتشراو)تارلمخداتيعالتشرك نتهاافي تكب ترلتي ائم الجرا:تارلمخداننوقات كانتهاا •
رى(. األخ

عة ولمشراغير ت ارلمخدافر تو

ته اذقت لوافي ن يمثالكما ت ارلمخداطي تعاط نشافي ت ارلمخداق اسوأوت ارلمخدافر تويتحكم 
مع  ملالعواههذعل تتفاكيف وين ألة بمسأيتعلق فيما صة خا، تهاذطلنشااعلى تبة لمترائج لنتاا
 .لمحلياى لمستواعلى لمشكلة اجهة المول لحلواود ودلرامع وت ارلمخداعلى لطلب ا
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من  لحدبايتعلق فيما ن نولقااتنفيذ سلطة ط نشاعلى ي قوشر مؤت ارلمخداة ردمصال عماأتعتبر 
ا ذإلكن ، تارلمخدافر توعلى ي قوشر مؤتمثل ته اذقت لوافي نها أكما ت ارلمخدامن ض لعرا

 .تارلمخدافق تدعلى ً اكيدتأتمثل قد فهي كيفية ت مابمعلوتكملتها ونتها رمقاتمت 

تعكس  كمات ارلمخداههذفر توعلى عة ولمشراغير ت ارلمخداءنقا/ةقووسعر ثر يؤبما ر
ة شرمباغير ت اشرمؤتعتبر فهي لي لتاباو (.تارللمخدل صولواعلى ثر تؤلتي ا)ضلعرامل اعو

 .تارلمخدافر توعلى 

ة يدلجدات ارللمخدلنسبة بالمتبع اء اجرإلا

في  ةيدلجداعية صطناالاتارلمخداتقييم وفكتشاافي ا ًئيسيراًرود EMCDDAكز مريلعب 
ثير لتأاتاذةيدلجدادالموانبشأت ماللمعلويع لسرالدللتبالية آلخالمن بي وروألادتحاالا
 .لنفسيا

 (:5)تاخطوث ثاليضم منهج من لية آلالف تأت

؛بيةوروألاقلسوافي ها رظهور فوة يدلجداتارلمخدايد لتحد "لمبكراير لتحذامنظا" •
؛ تارلمخداه هذطر مخاتقييم لية آ  •
تحت  تلمنتجااههذضع ويتم لها خالمن لتي ا(ةلسيطراتاءاجرإ)رالقراذتخااعملية   •

 .بيوروألادتحاالالودفي ة يطرلسا

 :ةيدلجدات ارللمخدلنسبة بالمتبع اء اجرإلالية آ

ف بهد، تمالمعلواتجميع ون نولقااتنفيذ ومة لعاالصحة ات سسامؤبين تجمع ة يدفرة ادأتعتبر   •
 .فيةلمعرانب الجواد متعدطر للمخاتقييم ض عر

ر اقر)بي وروألادتحالالني نولقاالعمل ارطاإمظلة تحت صة خالية آسطة ابوتها رادإتتم   •
د الموافي للتحكم ء ضاعألالولدافي ، بهال لمعمواتاءاجرإلاتطبيق تتيح لتي او،(لمجلسا
؛اًيضألنفسي اثير لتأاتاذةيدلجدادالمواعلى ، لنفسياثير لتأاتاذدالمواوةرلمخدا

د تحاالافي ء عضاألالولداعلى ية رجباإلمجلس اها ريقرلتي اةلسيطراتاءاجرإتعتبر   •
 .بيوروألا

تسالسيااونين القواوتخاللتدا–دودلراوتباجاإلابعة تام

تقليل وتسارلمماافضل أبة ابو (:6)ئيسية رتنامكوبعة رألحول لمجاااهذفي لعمل اتكز ير
ت يعالتشراولتنسيق ات لياآوطنية لواتيجية استرإلاوئية لجناالة العدام نظافي ت خاللتداولطلب ا

http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs )5( 
 :جعار، تباستجالالئيسية لرات نالبياات عامجمول حوتفصيلية ت مامعلوعلى ل للحصو (6)

http://www.emcdda.europa.eu/responses 
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ات: ارسممالل ضأفة وابب
لية لفعااليل د
لتقييم ات اودأ
جيهية لتوائ دلمبااويير لمعاا

 :لطلباخفض 
ية قالوا

ت ارلمخداعن جمة لنااراضرألاخفض 
ت ارلمخداج عال

لمجتمعافي ج ماندالاةدعاإ

:ئيةلجناالة العدامنظافي ت خاللتدا
تهم عدمساون لسجوافي ت ارللمخدطين لمتعااقف مو
ن لسجوائل ابد
ت ارلمخدباتبطة لمرائم الجرامن ية قالوا

ون: انقوالة اسيسال
م لعااق نفاإلاوت يعالتشراولتنسيق ات لياآوطنية لوات تيجيااسترإلا

التدخالت – والردود ا إلجابات
السياسات و و القوانين

ت سارلمماافضل أبة ابو

ت سالسياانعي صاوللمتخصصين نت نترإلاشبكة على ا ًدرموء نشابإ EMCDDAكز مرم قا
في  مجلداةدعاإوراضرألاخفض وجلعالاوتارلمخدامن ية قالواتالمجافي حثين لبااو
 .لمجتمعا

با وروبأتهتم كما ة رمخدة دمامن كثر أطي تعاوعة ولمشراغير ت ارلمخداعلى بة البواكز تر
ة دبجوء تقارلاليير لمعااوتاودألافير توفي بة اللبوئيسي لرافلهدايتمثل و.ضحاوبشكل 

 .باوروأءنحاأفة كافي ت سارلمماافضل ألج ذنماعلى ء لضواتسليط وتخاللتدا

لطلب اخفض 

ية قالوا

ية رختيااومة عاية قاوتخالتدلى إية قالوالتصنيف يد جدعمل ر طاإحل ، 1994م عامنذ 
يتمثل و.ينولثااقفووينولثااولي وألاخل لتدافي لمتمثلة ابقة لسااهيم لمفاامحل بها صى موو
ت ضاافترالالخالمن فة لمستهدانية لسكاايحة لشرافي يد لجدالتصنيف االهذي دشارإلاألمبدا
ى محتوو أملعاافلهداهو ي دشارإلاألمبدايكن لم حيث ، قيرلعقاانمادإلية حتمابالمتعلقة ا
 .بقلساافيللحااهونكاكما ،ئيقالواخللتدا
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ت ارلمخداعن جمة الناراضرألاتقليل 

ني يعاي لذاتجاعازإلاتخفيف وتفيالوادعدتقليل وتارلمخداراضرأتقليل ت اءاجرإتعتبر 
طنية لواتتيجيااسترالامن كبير د عدمن أ يتجزال ً اءجزت ارلمخدارنتشااءاجرمن ن لسكاامنها 

 .لولدالبية غافي ضحة الواسية لسيااتيالووألاحد أنها أكما ت ارلمخدبالمعنية ا

ت اءاجرإتنفيذ ى مستوعلى ت مالمعلواة عدقاتحسين لى إحية لنااه هذفي ت نالبيااجمع ف يهد
ت باستجاالاوت تيجيااسترإلاقبة امرل خالمن علمية ئق حقاوهين ابرعلي لمبنية ار اضرألاتقليل 

نقل  عملدلعلمية اهين البراعلى ئمة لقاات عاولمشراثيق تووحة لمتاات مالمعلواتحليل و، طنيةلوا
 .باوروأءنحاأفة كافي ة لخبرا

درات خمالالج ع

لتقليل  ئيسيينرملين عاج لعالاة دجوتحسين وع متنووف مستهدج عالفر تومن كد لتأايمثل 
 .تارلمخداعلى لطلب ا

 :لىإفتهدلتي اجلعالاقبة المرة يدلعداتاودألالخالمن ت مامعلوبجمع  EMCDDAكز مرميقو

على  ئمقات ارللمخدج عالفير لتوء عضاألالولداستها رألتي اتخاللتداوتسالسياالوتنا  •
ت مامعلوجمع لى إفتهدصة خاة ادأضع و،صلخصواجه وعلى و.علميةئق حقاوهين ابر
نية مكاإوج لعالاحة تاإلى إفة ضاإلبات ارلمخداج لعاللتنظيمي العمل ار طاإوت سالسياال حو

؛ عهتنووليه إلصولوا
ل ولداتها تخذالتي اةدلجوانضمات اءاجرإثيق تويمكن لها خالمن لتي اتنالبيااجمع   •

؛ عليهاظ لحفااوةدلجوالية عاج عالمة خدلى إلصوللو
جه وعلى و،ءعضاألالولدافي ج لعالااتلقوين لذاصشخاألادعدل حوكمية ت نابياجمع   •

 .مةوامدج عال/يلبدجعالعلى ن يحصلوين لذادعدص لخصوا

ع متجمالي فاج دماالنادة إع

ل ولداضعتها ولتي ات خاللتداوت سالسياال وتتناقبة امرة ادأير بتطو EMCDDAكز مرم قا
في  جهممانداتحسين وعي جتماالادستبعاالاةديازمن ت ارلمخدامني مدية لحماء عضاألا
بلية قاوتمالخداحة تاإلحومة عاة نظرء عطاإلت نابياجمع لى إةادألافتهدو.لمجتمعا
عمل  صفرفير توخص ألباوعي جتماالاجماندالاتحسين لى إيديؤمما عها تنووليها إلصولوا

 .تارلمخدامن ا ًجعالن يتلقوين لذاص شخالأل

ئية لجناالة العدامنظافي ت خاللتدا

 :ياقضاث ثاله هذلعمل احية ناتغطي 

؛ تهمعدمساونلسجوافي ت ارللمخدطين لمتعااضع و  •
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؛ تارلمخدامني مدسجن من ً البدن نولقاالتنفيذ ى خرأت اءاجرإتبني  •

بياامع ج— ال ةبقارلماوت ن

ف تهدن نولقاالفي مخار بصغاصة خانية نوقاتيالتعدل خادإفتستهدنية نوقاتاءاجرإتبني   •
لتنسيق ات لياآوطنية لوات تيجيااسترإلا .ئيلجناان نولقاائلة طاتحت عهم قووخير تألي إ
ت يعالتشراو

قف موعلى ها ثيرتأوت سالسيااوعية جتماالاوطنية لوات ارلمخدات ياتيجاسترإقبة امرتمثل 
 :ئيسيةرفاهدأثثالط لنشاااهذيتضمن  .EMCDDAكز لمرئيسية لرانشطة ألاحد أت ارلمخدا

؛ بهالمتعلق اق لسيااوعملها ر طاإوت سالسيااصف ووقبة امر  •

؛ سةلسيااتحليل في همة لمساا  •

 .سةلسيااتقييم في همة لمساا  •

 :يليما تغطيتها تتم لتي اصة لخاات عاضولمواتتضمن و

(؛ 12–2009)لعمل اخطة و(12–2005)بي وروألادتحاالافي ت ارلمخداتيجية استرإ  •

؛ بيوروألادتحاالافي ت ارلمخدباصة لخااتيعالتشرا  •

؛ تارلمخدباصة لخااطنية لوات تيجيااسترإلا/لعملاط خط  •

؛ تارلمخدباصة لخااطنية لوات يعالتشرا  •

؛ تارلمخدال مجافي لتنسيق ات تيباتر  •

 .تارلمخداعلى م لعااقنفاإلا  •

 OID()ت ارللمخديكية مرألان البلداصد مر

ت ارلمخدان مادإعلى ة لسيطرالجنة ع فرهو  (OID)ت ارللمخديكية مرألان البلداصد مريعتبر 
 .لعلميةاوتية مالمعلواوئية حصاإلاث بحاألباص لخاا (CICAD)يكية مرألانالبلدافي 

ل خالمن  :تحليلهاوتارلمخدبالمتعلقة اتنالبياابجمع ء تقارإلاعلى ل ولداصد لمراعد يسا
فير تونب جالى إ؛سيةلقيااتنالبيااولمنهجية اقلطراماستخداوطنية وصد امرء نشاإليج ولترا
 .تارلمخدايا بقضالمعنيين المختصين ابين ت الخبرال دتباو، لتقنياولعلمي ايب رلتدا

يبي رلكااطقة منوتينية لالايكا مرأفي ت ارلمخداطي بتعاص لخاابئة وألاعلم 

يكية مرألالولدافي ت ارلمخداطي تعات نابيام نظايمثل 
(( )Inter-American Drug Use Data System 7)طي تعال حوث بحاأمنظال وأ
ء اجرإيتضمن ئم قام نظاعن ة رعباهو و،تارللمخديكية مرألالولداصد مرضعه وتارلمخدا

http://www.cicad.oas.org/oid/Estadisticas/default.htm )7( 
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من  ،سيةقيامنهجية ليب ساأ SIDUCم نظايطبق  .نلسكاابين ت ارلمخداطي تعال حوت حامسو
 .لولدابين نتها رمقايمكن ت ارلمخداطي بتعاصة خات نابيار اصدإجل أ

يتيح  اهذو.لولدابين نة رللمقابلة قاقة ثوموويثة حدت نابياعلى ل لحصوالى إملنظاافيهد
لى إا ًدستناالمنطقة افي ت ارلمخدامشكلة قبة امر (OID)تارللمخديكية مرألالولداصد لمر

 :تاشرلمؤامن عة مجمو

 (ضيلماالشهر ا،ضيلمااملعاا،لعمرالاطو)عة ومشرغير ة رمخدة دماطي تعار نتشاا  •
؛لتبغاوت ليالكحوال وتناا ًيضأو

؛ (ضيلماالشهر اوضي لمااملعاا)ةدلمااطي تعار اتكرى مد  •

؛ ةدلمااطي تعاة فتر  •

؛ عليهاد عتماالاوةدلماانمادإىخرأةربعباطة مفرة ربصوة دلمااطي تعا  •

 .تارلمخداطي بتعاتبطة لمراطر لمخاار تصو  •

ت ناستبياالامن عة مجموت ارللمخديكية مرألانالبلداصد مرر طو، فلهدااهذتلبية جل أمن 
من  ليةلتاات عالمجمواعلى ت ارلمخداطي تعات سااردلتنفيذ سية لقياالمنهجية اليب ساألاو
 (.ةسرألادافرأ)نلسكاامة عاو؛تمعالجااطلبة ؛ يةنولثااسرالمداطلبة  :نلسكاا

و أتارلمخداطيتعاقب اعوسةارلدليةلتااثبحاألاتالكوتووبريرتطوتم ،لكذلىإفةضاإلبا
 .تارلمخداطي بتعاطة تبلمراضامرألا؛جلعالاكز امر؛ ئرالطوافغر :اًليحاها يرتطوي يجر

يمة لجراوتارلمخداطي تعابين قة لعالاسة ارلدسية قيات الكوتووبرثة ثالفير توتم ، يةلنهاافي 
 .عليهمض لمقبواوثاحدألاولغين لبااءلسجنااىلد

بحثية  تساارد (OID)تارللمخديكية مرألانالبلداصد مرى جرأ،لكميالبحث الى إفة ضاإلبا
ا ًيضأثيق لوانولتعابامقاكما  .ىخرأتعامجموولجنس باملين لعااوعرالشوالطفاألحوكيفية 

خل ادسخة ارت مامعلوت شبكاء نشاإليبي رلكاامنطقة في طنية لوات مالحكوامن يد لعدامع 
من  تمالمعلوابجمع جو باتوود ايندتروس ودبابرة دجولمواتلك مثل ت لشبكااه هذم تقو .دلبالا
 .تارلمخداعلى ب لحرافي تسهم وكرتشالتي اعية جتماالاتعالقطاامن يد لعدا

 (.OID)درات خمللةيكرياألمدان لبالدرصمباص خالرويطتوالاث حاألبج امرنب

يكا مرأفي  (OID)تارللمخديكية مرألانالبلداصد مرعمل س ساأئية بالواثبحاألاشكلت 
ص خات مامعلوم نظاي أفي عنها غني ال حلة مريشكل كما ، يبيرلكاامنطقة وتينية لالا
كيز لترانكا، لمنطقةافي تارلمخدالحويعة سرت مامعلوت شبكاير تطوجل أمن و.تارلمخدبا
كل  فيبئة وألاعلم على ئمة قاية قوشبكة ء بناهو ت ارللمخديكية مرألانالبلداصد لمرلي وألا
 .لمنطقةاءنحاأفة كافي ت ارلمخداطي تعات هاتجااتنابياير طوتفي تسهم ، لةود
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ن البلداصد مرر طو، يرلتطواوثبحاألايز تعزجل أمن و

بياامع ج— ال ةبقارلماوت ن

(8)تينية لالايكا مرأفي بئة وألاعمل عة مجمو (OID)ت ارللمخديكية مرألا
 .)Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas — REDLA( 

ن البلداصد مرمع ن ولتعاالى إفة ضاإلبات ارللمخدقبة امرشبكة بة مثاب REDLAشبكة تعمل 
 .لمنطقةافي ت ارلمخدامشكلة ل حوير رلتقاانشر وتحليل في ت ارللمخديكية مرألا

ئية حصاإلات مالمعلوا

ت ارللمخديكية مرألانالبلداصد مرضعه ويلذا(CICDAT)ئية حصاإلاتمالمعلوامنظايمثل 
OID() من  عةمجموم لنظااا هذيضم  .ننولقاابتنفيذ لمتعلقة ات املمعلواعلي ل للحصوة ادألا

لجمع  نتنترإلاعلى يعتمد يث حدمج ناببرلها ستكماايتم لتي او، ضلعراعلى ة لسيطرات ناياب
ت كبالمراوت المعداوسلحة ألاوئية لكيميااد المواوت ارلمخداة ردمصات ملياعل حوت ئياصاحإ
يتم  لتياعة ولمشراغير ت ارلمخدامل معاوجنتاإلاوعة ارلزاطق منال حووتارلعقااولاموألاو
ئم ابجرمهم تهااوكمتهم محاوعليهم لقبض اءلقاإيتم ين لذاصشخاألالى إفةضاإلبا،فهاكتشاا
 .لاموألاغسيل وتارلمخداةزحياورتجاإلا

ر دمصاعلى تعتمد ة يدجدة ادأ (9)لة ولداها رتصدلتي اتارلمخداتئياحصاإتكتيباتعتبر 
في  تارلمخداعلي لطلب اوضلعراونية لسكااوعية جتماالامل العوالحوت مامعلويم لتقدة دتعدم
ة. دول 34ها دعدلغ لبااءعضاألالولدا

ت ارلمخدالمشكلة ي دقتصاالاثر ألبالمتعلقة اث بحاألا

عية جتماالاوية لبشراليف لتكااير بتقد (OID)تارللمخديكية مرألانالبلداصد مرمج نابرم يقو
على  بسلوألايعتمد و ((.10)لتكلفة امج نابر)يكية مرألالولدافي ت ارللمخدية دقتصاالاو
)تارلمخدانمادإليف تكاير لتقدلية ولداتادشارإلا" ن مادلإلي لكنداكز لمراها نشرلتي ا؛(11 "
، لصحيةاية عالرا:حيانوبع رأفي شر مؤ 17من لف يتأو،(WHO)لمية لعاالصحة امنظمة و
 .ىخرألاليف لتكااو،ملةلعااييدألاجية نتاإو،يمةلجراو

ر ودلسلفااويكا رستاكووتشيلي وسودبابروجنتين رألافي لتكلفة اتسااردتنفيذ تم ،نآلاحتى 
ت ارلمخداطي تعاعن جمة لناايمة لجرالحوسة اردمبيا لوكوت جرأكما  .ياجوروأولمكسيك او

مشكلة  ثرأبحصر تهتم لمنطقة افي ت سااردلوأهي ت ساارلداههذتعد  .مجنالبرااهذل خالمن 
 .لولداههذفي ية دقتصاالاحية لناامن ت ارلمخدا

http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/en/REDLA.asp )8( 
http://www.cicad.oas.org/oid/eng/statisticscountryprofile.asp )9( 

http://www.cicad.oas.org/oid/new/research/Costs/default.asp )10( 
ن مادلإلي لكنداكز لمرا،"تارلمخدانمادإليف تكاير لتقدلية ولداتادشارإلا"،()2001.حيدلوابق لسااجعلمرانفس (11)

.)CCSA( 
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يبي رلكاامنطقة وتينية لالايكا مرأفي تارلمخداصدامريز تعز

 .لمنطقةافي ت ارللمخدصد امرء نشاإوير تطو (OID)تارللمخديكية مرألانالبلداصد مرعم يد
مع  نيةوتعابة تجرفي  (OID)تارللمخديكية مرألانالبلداصد مرع شر، لجهدااهذة رزالمؤو
صد المرايز تعزوير تطوعم لدمنهجية ة ادأير لتطون مادإلاوتارللمخدبي وروألاصد لمرا
 .نطقةلماء نحاأفة كافي ت ارللمخدطنية لوا

طني لواى لمستواعلى جعي مرعمل ر طاإء نشاإ

ن أال إ،لفعلباطني لواىلمستواعلى ة دجومون تكوقد ت نالبيااجمع عملية ن أمن غم لراعلى 
قف لموالحوت مامعلويم تقدلى إجة لحاباة دلعاافي تبط ترت ارللمخدطني وصد مرء نشاإعملية 

 .ليةولداوقليمية إلات لمنظماالى إت ارللمخدطني لوا

ر طاإلى إتارلمخداقبة المرجعي لمرالعمل ارطاإيل تحوفي لى وألالمهمة اتكمن ، ليلتابا
مة عاة نظر :جهايحتالتي المختلفة المنهجية ات اودألاوعم لدات اودأتنظيم وتلخيصه ثم ، طنيو

ئمة قالك ذيشمل تغطيته ب مطلوع ضوموو أحية نالكل مختصر صف و، مةزلالات مالمعلواعلى 
من  قيقةدوضحة اويقة بطرلك ذين وتديجب و.بهالمعنية اتالكوتوولبرانب جالى إ،تاشرلمؤبا
 .تسالسياانعي صانب جامن ستها اردجل أ

لعمل ار طاإيف تعرعلى  (NDO)ت ارللمخدطني لواصد للمرطنية لوالسلطة اثر تؤن أيمكن 
م أفقط عة ولمشراغير قير لعقاا:صدلمراصختصابايتعلق ما ل لمثااسبيل على ، جعيلمرا
(. مهمةي خرأسئلة أ:بعلساالفصل ااًيضأجع ار)لتبغ اوتليالكحواو،عةولمشراغير قير لعقاا

همين لمساافة كاك اشرإللمحلية اللغة باي تنفيذملخص غة صيايمكن ، تاللحاامعظم في 
 .لمحتملينا

تحقيقه  يمكنما ل حومة عاة نظريعطي ملخص مستند ك هنان يكون أيجب ، حلةلمراه هذفي 
ت السنوامن عة مجمول خال

؟ بعةلمتااكيفية 

ت الكوتوولبراوتصفاالمواوتنالبيااتعامجموولية ولداتادشارإلا

شحة لمرالولداو،بيوروألادتحالاللنسبة فبا:فيةالجغرالمنطقة احسب بقة لسااصر لعنااختلف ت
لنسبة باما أ؛يةرجباإير رلتقااداعدإمة حزن تكو، بيوروألادتحالالم نضمالالشحها ترلمحتمل او

على  يعتمدمختلف جعي مرعمل ر طاإتستخد فهي  CICAD–OASلجنة في ء عضاألالوللد
ل ولداما أ،(12)يكية مرألال ولدالمنظمة مة لعاالجمعية ات اراقرجب بموح لممنوايض لتفوا
 .ةلمتحدامم ألالى إير رلتقاافع برم فتقوى خرألا

من  يدلمز (.12لنقطة ا)ت ارلمخداعلى يق لتصدباص لخاا 2556ر اقرلاو CICADل حو 2537ر القراصة خا (12)
 doc.AG05071S01/Documentos/ AG/sp/consejo/org.oas.www://httpجع ار، تمالمعلوا
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جعية لمرات لكتيبااولة دألا

ليب ساألاوصة لخااتالكوتوولبرالبعض جع المراههذجد تو

بياامع ج— ال ةبقارلماوت ن

نت نترإلاعلى لي لتاات اودألاق وصندفي مثلة ألابعض على ر لعثوايمكنك ولمنهجية ا
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook 

طني لواى لمستواعلى جعي مرعمل ر طاإء نشاإ 1: لشكلا

ت نالبياات عامجمو
لية ولداتادشارإلات صفاالمواو
ت الكوتوولبراو

طني لواجعي لمرالعمل ار طاإ
ت ارلمخداقبة المر

ا لدالئل/الكتيبات
ا لمرجعية

الوطني ا لتفويض
و التوقعات

ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :يررلتقااداعدإلطني وجعي مرعمل ر طاإتبني عند 

يض تفور عتباالافي خذ ألامع ، طنيورطاإلى إلي ولداجعي لمرالعمل ارطاإيل تحوعلى ص حرا  •
طنية لواللغة الى إجمته تروت ارللمخدطني لواصد لمرا (تحياصال)

فه اهدأوله ح لممنوايض لتفواو، تارللمخدطني لواصد لمرايمثل ضيحي تومستند د اعدبإ قم  •
 (تصفحاث ثالفي )قعة لمتواتجالمخرا/ئجلنتااو،ضهاغرأو

، مةزلالات ماللمعلومختصر صف ومع طني لواجعي لمرالعمل ار طاإلي تنفيذملخص د اعدبإ قم  •
 .طنيلواى لمستواعلى يجلبها ف سولتي ائد الفواعلى كيد لتأاو
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ت مالمعلوايطة خر :لمحتمليناء كالشراوت نالبياار دصاميد تحد

؟ يطةخرنضع ا ذلما

ة دجوموت ارلمخدبالمتعلقة ات مالمعلوان تكو، (NDO)تارللمخدطني وصد مرء نشاإقبل 
ة ربصوفتها دمصاتتم لتي المشكلة اتتمثل ، لكذمع  .طنيلواى لمستواعلى ى خربأو أيقة طرب

كثر أرموألاتصبح قد و،ميةنظاومنسقة يقة بطرجمعها يتم ال ت مالمعلواههذن أفي ة رمتكر
 .بينهافيما ن وتتعاال لمعنية اف اطرألانت كاما ا ذإا تعقيد

 :ينمرأتمالمعلوايطة خرمن ف لهدانيكولي لتابا

ت نالبيااعد اقو/تمالمعلوار دمصا

لفعل باحة لمتااتمالمعلواهي ما يد تحدال وأ(NDO)ت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين 
ض لعرانبي جامن كل تغطية تتم بحيث ، ةدجولموات مالمعلوار دمصاتصنيف ويد تحدل خالمن 

يتعين حيةثيقة ولكنها ، ةحداوة مره تنفيذيتم ء اجرإ "تمالمعلوايطة خر"تعتبر ال  .لطلباو
 .ةيدلجدات نالبياار دمصاو أ، ةيدلجدات مالمعلوات جاحتياالتعكس ر استمربايثها تحد

حة تالماة لخبرار دصام

ق سيافي ضعها ويتم لم ا ذإقيمة ي أة لمعقدات ارلمخداة هربظالمتعلقة ات ماللمعلون يكولن 
لى إصل لتوافي همة لمساايمكنهم ين لذالمتخصصين اوطنيين لواء الخبرايد تحديعتبر و .تحليلهاو

 .هميةألاية غافي طني لواقف لمواعن فضل أبشكل ير رلتقااداعدإوأفضل أفهم 

 :يليبما م لقيااتمالمعلوايطة خرء اجرإلك يسمح لي لتابا

؛ حةلمتاات مالمعلواوت نالبيااف تصني •
؛ لمحتملينالشبكة اءعضابأل تصاالوأءنشاإ •
 .تارللمخدطني وصد مرء نشاإع ومشرتشجيع  •

؟ يطةلخراداعدإكيفية 

ئمة قاعمل يجب ا لهذو.عليهر لعثوايتم ين أوبه ل تصاالايمكن من يد تحديصعب قد ية البدافي 
 .بهال تصاالابلمطلواتسسالمؤاوتعالقطااوحي النوايدلتحدجعة امر

ت مامعلووصشخاألاعن تفصيلي بحث ء اجرإفي ءلبدايمكن ، تسسالمؤاعة مجمويد تحدر فوو
ئل اللداوأنت نترإلايق طرعن ، لةبسهوت مالمعلواههذعلى ل لحصوايمكن  .بهمل تصاالا
جل أمن جعة المرائمة قانفس في ه هذلمحتملة التصاالاتجهاتضمين يتم لك ذبعد  .ميةلحكوا

 .بلمطلوافي ضاإلالبحث اوت الفجوايد تحد
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جح رألاعلى لتغيير الى إجة حافي ن تكوت مالمعلوابعض ن أتجد ، لتصاالاتجهابعة متاء ثناأ
، تالتغييرابعة متاا ًجدلمهم امن لكن ، (هغيرو أة يدجدصيل تفاو أطئ خاقسم و أطئ خاسم ا)
 .تمالمعلوايطة خرة كراذمن ا ًمهاً ءجزتعد نها ألا ًظرن

تارلمخدبالمتعلقة اية لمعداض امرألا—جعة امرئمة لقال مثا 2:لشكل ا

ض امرألا

الرئيسية الوبائية المؤشرات ا لالئحة:
ا لخمسة

السكان بعامة المعنية الدراسات — 
بالشباب المعنية و الدراسات

للمخدرات اإلشكالي التعاطي — 
العالج على الطلب مؤشر — 

المخدرات عن الناجمة الوفيات عدد — 
بالمخدرات المرتبطة المعدية األمراض — 

يبدلكابلتهاالاسوفير تبطة لمراية لمعدا

كز لمرا
ز يدلإلجعي لمرا

 معة لجاا

 ج لعالاكز امر

لصحة امعهد 
؟ ينأمة لعاا

؟ للمسئوامن 

؟ ضامرألاهي ما 
HBV 

HCVي بدلكابلتهاالاسوفيرت ارلمخدبا
 HIVلمكتسبة اعة لمناانقص ض مر

 :يتضمنة حداوصفحة من مستند د اعدبإصى يو، صشخاألبال تصاالاقبل ، حلةلمراههذفي 

؛ (تارللمخدطني وصد مرء نشاإ )=ع ولمشراق نطا •
؛ (طلنشااهمية أ )=ة ردلمبااههذعم تدلتي اوأترقرلتي السلطة ا•
؛ (تارللمخدطني لواصد لمراسس مؤعية شر )=ع ولمشراعن ل لمسئوالشخص اوسسة لمؤا •
؛ (ةلخبراردمصاوتنالبياايد تحد )=تنظيمه يتم ف سوي لذاعجتماالامن ض لغرا •
 (.طنيةوعمل عة مجمووت مامعلويطة خر )=لتصنيف اا لهذقعة لمتوالنتيجة ا •

لتحضير اجل أمن ، ليهمإجز لموالمستند ااهذل سارإيجب ، لمتعلقةالتصاالاتجهايد تحدد بمجر
 .لوألاع جتمالال

)علىلمعنية اتسسالمؤاوصشخاألاجز لموالمستند ااهذعد يسا من  ضلغراكر تذوفهم  (1 :
ء اللخبرضيح لتوا (3)و؛ ضلغراا لهذة مفيدن تكوقد لتي ات مالمعلواتحضير  (2)؛ عجتماالا
 .بهص لخاالعمل اقسياهو ما وصد لمرااهذمن ف لهداهو ما ن وديحدف سونهم بأين خرآلا

ل وألخاليعة سرمة كمقدمها استخدايتم جمل بع رأوأثثالتحضير ي رولضرامن لي لتابا
 (.سدلساالفصل افي "ةجزلموامة لعااةلنظربا"صلخااجع لمراجع ار)شخصي و أتفي هال تصاا
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ص شخاألبال تصاالاءبدهو ف لهدانيكو، تمالمعلوايطة خرعملية ء بدمع ، قعالوافي 
ي لذالشخص انأمن كد للتأا ًيروضرمر ألااهذيعتبر  .ضيحيلتوالمستند السارإقبل ين دلمحدا

ه روبدا هذو،عولمشربامه عالإلى إفة ضاإلباسب لمنااولصحيح الشخص اهو به ل تصاالايتم 
 .حقاالليه إسيصل ي لذاح لمقتراوللمستند تقبال كثر أيجعله 

ة جيدئل ساوني ولكترإلايد لبرائل ساروأتبالخطااوأىولجداتسااردوأثبحاألاتعتبر و
د افرلأليمكن  .عومشري أح لنجاا ًيروضرلشخصي ال تصاالايعد لكن ، يعسرتقييم ء اجرإل

ن ويشعرنهم ألو أةلفكراهتجاس لحمابان ويشعرقد نهم ألما إاهذو،هاؤبطاإوألعملية اتسهيل 
لشخصي ال تصاالايعد لك ذعلى ً ءبناو .ئلةللمساضهم تعرل حتمااوتهم نابياكة رمشاعند يد لتهدبا

 .لعمليةامن حلة لمراههذفي همية ألالغ بااًمرأنينة لطمأاولثقة اءبناجل أمن 

ة ربصول تصاالات بجهاء لتقاالاصد لمرافي لين لمسئواعلى يتعين ، لنسق انفس على و
لمستقبلية اكة الشراولمحتملة اة لخبرار دمصابلة مقاويد تحدجل أمن ، ةرمتكر

 (.لمومأهو كما )

؟ تمالمعلوايطة خرتتضمنه ن أيجب ي لذاما 

ت مالمعلوافر ابتويتعلق فيما قف للموملخص بة بمثالمكتملة ات مالمعلوايطة خرن تكون أيجب 
مج البراولجة لمعااوت نالبيااملكية ل حولتقنية اصيل لتفاامن كل صف وو، تارلمخدبالمتعلقة ا
ت ارلمخدبالمتعلقة ات نالبياافي لضعف اوة لقواط نقالى إفة ضاإلبا، هغيرولتغطية اوين لتخزاو
 .حةلمتاا

يتم كيفيةو أكمية ت مامعلوية أ"تارلمخدبالمتعلقة ات نالبياا"وأ"تمالمعلوبا"نقصد نحن 
ة هرظانب اجومن كثر أوأنب بجاتبط ترلتي او،مخصصورمتكروتيني وربشكل جمعها 

 .تارلمخدا

ر موألباً سجالت مالمعلوايطة خرتتضمن ن أيجب ، تمالمعلوار دصاممن ر مصدلكل لنسبة باو
)تيبلتربا)لية لتاا ) 13:) 

ت نالبيااف صوو أ/وسم ا  •
ت نالبيااع نو  •
ن العنواوسسة لمؤا:فرلموا •
 (ملةلكاالتصاالاصيل تفا)لتصاالاجهة   •
ت نالبيااةعدقا/تنالبيااجمع م ظانمن ض لغرا  •
تغطيته  تتمي لذاصلخااعضولمواوأ(يمةلجرا،رختباالا،لشخصامثل )ئية حصاإلاةحدلوا  •

يفه تعرو

نت نترإلاعلى ت اودألابع مرفي ت مالمعلوايطة خرت ادشارإوجذنموجع ار(13)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook 

44 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook


بياامع ج— ال ةبقارلماوت ن ثاالصفلا ت ارخدللمي طنولادصرلمايل شغت:لثل

تغطيتهم تتم ين لذان لسكاائص خصا •
فية الجغرالتغطية ا •
سسية لمؤالتغطية ا •
ث ولحدا(يةرود)راتكر •
 .تنالبيااجمع يل تمور دمصا •

له وصلنا الذي ا لوضع

ف اطرألافة كالى إتمالمعلوايطة خرمن نسخة ل وألسارإيجب ، غةلصياامن ء نتهاالادبمجر
، فةلمعرات افجووحة لمتاات نالبيااد يحدتلخيصي ل وبجدبة مصحو، همينلمسااولمعنية ا
؛ لمستنداعلى عي جمايق تصد/فقةاموعلى ل لحصوا؛لفحصاولتعليق اطلب  :تيبلتربا
يتم  فسو .لمحتملةالتكميلية اة لخبراو أ/وت مالمعلوار دمصايد تحدفي ة عدمساعلى ل لحصواو
 .تافجوية أسد وءخطاأية أتصحيح د بمجرء كالشرافة كالى إئية نهانسخة ل سارإ

قد  .قةلدباحلة لمراههذفي ء كالشرامن جمعها يتم لتي اتمالمعلواتتسم ن أيجب ، سساألافي 
عند  لنقطةاههذعلى لتغلب ايمكن و.نولتعاافي د دلتراوأمهتماالامبعدء كالشرابعض يشعر 

 .لشبكةاء نشاإ

لية وأمة عاة بنظرلمعنية افاطرألاوتارللمخدطني لواصد لمراسيحظى ، حلةلمراههذية نهافي 
غبنرين ألى إ"بـ نتها رمقايتعين لتي او، تمالمعلوايطة بخريتعلق فيما  "صلناوين أ"عن 

 .تارلمخداقبة المرجعي لمرالعمل ارطاإفي دمحدهو كما  "لصولوا

جعي لمرالعمل ارطاإوتمالمعلوايطة خربين ت طاتبارالا 3:لشكل ا

غب نري لذاضع لواجعي لمرالعمل ار طاإ
له ل صولواقبة المرطني لوا

ت ارلمخدا

ت مالمعلوايطة خر
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :تمالمعلوايطة خرل عماأقنطالاعند 

ت مالمعلوالجمع ع جتماابتنظيم قم  (3)معهم فك اهدأكرشا (2)ئيسيين لراء كالشرايد بتحدقم  (1 • )
ر دمصامع ت عاجتمااتيب تربك صة لخاالتصاالاتلجهايمكن بحيث ضيحي تومستند ل ساربإ قم  •

ء الخبراو أ/ولمحتملة ات مالمعلوا
على  لكذكعديساف سو :ةحداوةمرت سسالمؤاممثلي /ءالخبرامن يد لعدامع ع جتمااتيب بتر قم  •

لبعض ابعضهم على ص شخاألاف تعرعلى عد يساكما ت مالمعلوامن يد مزتجميع 
ت اتمرمؤتقنية م استخدا(ليةماد قيو، لةولداحجم )جه لوا ًجهوعجتمااتنظيم ر لمتعذامن ن كاا ذإ  •

في  غبترين لذاتسسالمؤاءساؤر/ءالخبراهيحضر (تمرمؤى خرأةربعبا)خر آثحدو أيو لفيدا
بهم ء لتقاالا

لفحص اوللتعليق ، عجتماالامن ئيسية لراطلنقاابك صة لخاالتصاالاتلجهاسل رأ  •
ت مالمعلوايطة خرمن ئية لنهاالنسخة الهم سل رأ  •
 .ئجلنتااوبعة لمتاان بشأعلمهم أ  •

ت ارللمخدطني وت مامعلوم نظاء نشاإ

؟ تارللمخدطني وت مامعلوم ظانا ذلما

ر دمصامن عة متنوة عدقاتملك تنظيمي هيكل ت اذهيئة ن تكون أ "منظا"بمصطلح هنا عني ن
 .تارلمخداضع ول حوفية اووملة شاة رصوين لتكومة زلالات مالمعلوا

 .طنيلواجعي لمرارطاإلايطلبها لتي اتمالمعلوافق تدوردمصاصيف بتوم لنظاااهذم يقوو

على  يلهتموفي يعتمد ال وتقالعالافي مي لهرالتسلسل باة مقيدغير م لنظاااهذصر عناو
 .حداورمصد

 :حظتينماللى إلنظر الفت علينا يتعين نه فإ، حلةلمراه هذفي و

ما  ةدعانه أال إ،تارللمخدطني لواصد لمراءنشاإقبل مل شاهيكل د جوومعدمن غم لرا على  •
ت مالمعلواردمصامع ك اشترالبام لنظاااهذء نشاإيتعين ودلبالافي ت مالمعلوابعض فر اتتو
ء نشاإعبر ها داعدإتم لتي اتمالمعلوايطة خرفي هم يدتحدتم ممن ين خرآلاتنالبياايدومزو
؛ تارللمخدطنية وت مامعلوشبكة ير تطوو
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م نظاع ولمشرطنية لوالعمل اخطة ر ودهو ا هذو:لشبكةاءنشاإعملية قبة امروثيق تويتعين   •
(.48صفحة نظر ا –NAPDIS)ت ارلمخدباص لخاات مالمعلوا

ت ارللمخدطني وتمامعلوم بنظاص خاح مقترغة صيا :لىوألاةطولخا

تتمثل و .تارللمخدطني وت مامعلوم نظاء نشاإلً مسبقاً ياسساأً طاشرت مالمعلوايطة خرتعتبر 
لتفصيل باد يحدي لذاوت نالبياايم تقدوجمع لهيكل ح مقترور تصوضع وفي نية لثااة لخطوا
، حلةلمراههذفي و.حةلمتااتمالمعلوافي ت الفجواولمعنية اتلجهااكل من لممكنة اهمة لمساا

 .عملداوللقبوانلضماية روضرت مالمعلواوةرستشاالاصر عنان ستكو

 .لتصاالات اقنوولعمل اسير ت اءاجرإلً ضحااوً ارتصوح لمقترايضم ن أينبغي و

طنية وشبكة  :ئيسيتينرتين حدوت ارللمخدمل لشااطني لوات مالمعلوام نظايملك ن أينبغي كما 
 :تارللمخدطني وصد مروت نالبياالجمع 

، طنيو)مختلفة ت يامستوعلى ت مالمعلواجمع يتم ما ة دفعا :تمالمعلوالجمع طنية وشبكة   •
 (لطلباوأضلعرا)عة متنوطق مناليغطي  (لكذلى إما و،ينةمدي مستوعلي ، قليميإ،محلي

لبحثية اكز المراوت معالجااوت ارازلوامثل ، مختلفةت سسامؤقبل من ل ولمبذالعمل او
؛ ميةحكولغير اني لمدالمجتمع ات منظماو

جمع  تكلفةبتغطية ت ارللمخدطني لواصد لمرايتكفل ال ة دعا :تارللمخدطني لواصد لمرا  •
صة خانية اميزوبتكليف صد لمراتمتع وتنالبياادجوومعدت الحابعض في ال إتنالبياا

 .لجمعها 

ة يدجدنية اميزتتطلب ال عليها فظة لمحااوت ارللمخدطنية لوالشبكة اء نشاإليف تكان فإلك لذو
ت الفجواضع مويد لتحدلك ذومختلفة يل تمووتمامعلور دمصاجمع وضع وال إهو فما  .اًممات
 .لممكنةاملة لمتكاال لحلواعن لبحث اوتية مالمعلوا

ت ارللمخدطنية لوات مالمعلواشبكة على سمية لراقة دلمصاا :نيةلثااة لخطوا

ت لسلطااعلى يتعين نه فإ، تارللمخدطنية لوات مالمعلواشبكة ح مقترمن ء نتهاالاد بمجر
بين  نوتعات الكوتووبرلى إصل لتواجة لحااعي تستدقد ، تاللحاابعض في و.هادعتمااطنية لوا
ء الخبراكة رمشالة حافي ً يضاأاهذينطبق قد و.تارللمخدطني لواصد لمراولمختلفة اتسسالمؤا

ير لتقراغة صيال لمثااسبيل على ، تارللمخدطني لواصد لمرانشطة أفي مختلفة ت سسامؤمن 
 .طنيلوا

 NAPDIS( )تارلمخدباص لخااتمالمعلواملنظاطنية وعمل خطة  :لثةلثااةلخطوا

ت ارلمخدباص لخاات مالمعلوام لنظاطنية وعمل خطة د اعدإلعملية امن لية لتااة خطولاتتضمن 
NAPDIS()  بهاع ضطالالايتعين لتي ابير التداوفاهدألايد لتحدت مالمعلواجمع فيها يتم. 
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جيهية لتوائ دلمباات ارلمخدباص لخاات مالمعلوام لنظاطنية لوالعمل اخطة م تقدن أينبغي و
 .لمقبلةاتالسنواىمدعلى بها ع ضطالالايسيجرلتي اللعمل 

ية دعتياالاتلعملياا)لجمعها مة زلالاتاودألاوعليها ل لحصوارتعذلتي اتنالبيااعية لنوًفقاوو
صر لعناامختلف خل تدلى إجة لحااعو تدفقد ، (صةلخااتناستبياالاوتساارلداوأتنالبياالجمع 

 .لكلذً تبعات نياالميزاتتغير قد كما علة لفاا

بعض  لغفاإيتم ن أثيحدفقد ، لمثلىافولظرافي ليه إصل لتوايتم قد ما ف اهدألادتحدبينما و
لن وتارلمخدباص لخااتمالمعلواملنظاطنية لوالعمل اخطة غة صياقت وردلمصااوئل سالوا
، ثممن و.سطلمتواىلمداعلى نية الميزافي ةدصومرفية ضاإدراموفر اتولة لحااههذفي ضمن ي ُ
فر اتول حابها ع ولشراسيتم لتي اسة لملموالعملية اتاءاجرإلاير تقدويد تحدهو هنا يهمنا ما ن فإ

في  دراموعن لبحث اعلى ً اردقات ارللمخدطني لواصد لمران سيكوئذ عند .فيةضاإد رامو
 .حقةالحلة مر

تكمل  ممهاث ثالت ارلمخدباص لخاات مالمعلوام لنظاطنية لوالعمل اخطة تضم ن أينبغي كما 
د قيووبها ط لمنواللمهمة ً فقاوتارللمخدطني لواصد لمرالية ومسؤق نطافي خل تدوعضها ب
 :يللتموا

ئمة لقاات مالمعلواة فجويد تحدلية ومسؤت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يقع  :تنالبيااجمع   •
 .طنيةلواتلسلطاالى إنقلها وتمالمعلوالجمع في ضاإلالعمل امن يد مزل بذلى إجة لحااو
ه هذبط لرة يدجدت ناستبيااوتسااربدم يقوحتى و أعلى يحث فقد ، حةلمتاائل ساللوً فقاوو
لجمع  طنشاو أيد جدء ستقصااي أتلبية ن ضماهو ئيسي لراف لهدايعتبر  .فيةلمعراة لفجوا
؛ تارلمخداقبة المرطني لوالعمل ار طاإفي ة درالوات الكوتوولبراوت لمتطلبابات مالمعلوا

عة مجموبعة متاوثيق بتوت ارللمخدطني لواصد لمرام يقون ألمنتظر امن  :ةدلجوان ضما  •
بها  ملقياايتعين لتي ات اءاجرإلاوبير التداح اقتراوت مالمعلوايطة خرتتضمنها لتي ات نالبياا

يمكن  ،للمثااسبيل على  .لتطبيقاوء ادألاة دجولتحسين صد لمراء كاشرمع جنب لى إً جنبا
في  هاؤنشاإيتم لتي اطنية لوالعمل اتعامجموق سياضمن بي وروألادتحاالافي ا بهذم لقياا
بي وروألاصد لمرالخمس ائيسية لرائية بالواتاشرلمؤامن شر مؤكل ير تطوولتنفيذ لب لغاا

؛ نمادإلاوت ارللمخد

ت جاحتياالائه كاشرمع يحلل ن أت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين  :تارلقداتنمية   •
ت لعينااخذأليب ساأوئي حصاإلالتحليل امثل ة دمحديا ضاقلحوفي ضاإيب ربتدم للقيامة زلالا
تلك  لتلبيةلممكنة اللحلوافكتشااوةدلجواقبة امرتاءاجرإوةحدلمواتالكوتوولبراتنفيذ و
ص فريد تحدفي لة فعاوة مفيدة ادأت ارللمخدطني لواصد لمران يكوقد كما  .تجاحتياالا

 .ليةولداتلمنظماامن فية ضاإيل تمو

طني لواصد لمراد سيحد، تارلمخدباص لخاات مالمعلوام لنظاطنية وعمل خطة ل خالفمن 
ر طاإلتنفيذ يل لطواىلمداعلى بها م لقياايتعين لتي اتجاحتياالاهي ما ه ؤكاشروتارللمخد
نه فإلك ذمع و .قنطالاكنقطة ت مالمعلوايطة خرمين مستخد، تارلمخداقبة المرجعي مرعمل 
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أو  عمله يمكن شيء كل يعني ال عمله" ينبغي "ما معرفة أن االعتبار في يوضع أن المهم من 
األجل. طويلة أهداف مجرد فهي واحد: وقت في عمله 

بالمخدرات الخاص المعلومات لنظام الوطنية العمل وخطة المعلومات خريطة بين العالقة رقم 4: شكل 
المخدرات لمراقبة الوطني المرجعي العمل و إطار

لنظام وطنية عمل خطة 
المخدرات معلو مات

المرجعي العمل إ طار
لمراقبة ا لوطني

ا لمخدرات

المعلومات خر يطة

نرغب الذي ا لوضع
له ا لوصول

عمله؟ ينبغي الذي ما 

له وصلنا الذي ا لوضع

)NAPDIS( 

ص خات مامعلوم لنظاطنية لوالعمل اخطة على ئيسية لرالمعنية ات لجهاايق تصدد بمجر
يتم  لولدابعض في  .يسنوعمل مج نابرد اعدإت ارللمخدطني لواصد لمرايستطيع ، تارلمخدبا
عمل  خطة +ت ارلمخدباص خات مامعلوم لنظاطنية لوالعمل اخطة )ت سارلمماامن ثنين امج د

 .ةحداوثيقة وفي  (يةسنو

به  ملقيااينبغي ما تبين وت جيهالتوات ارلمخدات مامعلوم نظاع ولمشرطنية لوالعمل اخطة م تقد
ال  يلذاو،مهعدمن به م لقيااسيتم ما ً مامقدر تقرال و:تارلمخداقبة المرطني لواملنظااير لتطو
 (. 14)تارللمخدطني لواصد لمرالية ومسؤضمن ت اللحاامن كثير في يقع 

يمكن  لكن، صهختصااق نطاعن جة رلخاات ارالقرالية ومسؤت ارللمخدطني لواصد لمرايتحمل ن أيمكن ال ية لنهاافي  (14)
 .لصلةاتاذتارالقرافي ً اعدمساً اثرأله ن يكون أ
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :تارللمخدطني وت مامعلوم نظاء نشاإل

ت طالسلادعتمااعلى حصل ا(2)، تارللمخدطني وت مامعلوم بنظاص خاح مقترد اعدبإقم  (1 • )
طنية وعمل خطة د اعدبإقم  (3)، تارلمخدباص خاطني لوات مالمعلوام لنظاطنية لوا

)NAPDIS( 
طها تباراىمدوسة لملمواقعية الوائج لنتاافي  فكر •
فية لشفابايتمتع م نظاء ببنا قم •
لعملية اال ومي لهرالتسلسل اليس وكة الشراممفهويعنيه ما كل هو لشبكي ابط لراوصل التوا •

 !عدساُيقد يض لتفواوللماانأبيد  —ية كزلمرا
ليف لتكااوتجاحتياالاعن ضحة اوةفكروية ؤبرتمتع  :ىخرأيلية تموئل ساوكهنان تكو قد •
 .عكومشر/طكبنشالمتعلقة اسئلة ألاعن ة دمحدوبسيطة وضحة اوت باجاإء عطاإلً امستعد كن •

 National Network""طنية وشبكة مة قاإ

؟ طنيةوشبكة ء نشاإلى إجةلحااما

هو لطلباوضلعراخفض لي مجامن ً كالفي ت نالبياامي مقدجه ايوي لذائيسي لرايلتحدايتمثل 
مختلفة ت المجافي مختصين مع صل التواعبر ت مالمعلوال دتباوك لمشترالعمل افة ثقاتعلم 

 .مختلفةمهنية ت فاثقاوليد تقاوف اهدأيهم لد

 :ليةلتاابعة رألافاهدألاكة الشرامة قاإوصل التواميخد

؛ تنالبياا/تمالمعلوار دمصا جمع •

؛ يررلتقااوليل لتحااداعدإعلى ة رلقداوتاءلكفاا حشد •

؛ ةدولمحداد رالمواكة رمشا •

 .تحليلهاعلى ة رلقداوعيتها نووت نالبياافر بتوء تقارلالس ساأضع و •

 :يليفيما لعمل اا هذعليها تكز يرلتي ائيسية لرائ دلمبااتمثل ت

ء كالشرابين ة اولمساا

 .فضليةبأمنهم ي أيتمتع ال وتجباالواوقلحقوابنفس ء كالشراجميع تمتع 

-
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كةرلمشااعلى ئمة قاة رادإ +ة دقيا =لشبكي ابط لراوصل التوا

لمحيط الشبكي اصلالتواعلى م تقولكن ،ميلهرالتسلسل اعلى ء كالشرابين قة لعالامتقوال 
صد لمرار ودهو ا هذو .تارللمخدطني لواصد لمراة دقياتحت تنسيقه يتم ي لذاوع ولمشربا
لعملية اة دقياولصحيح اه رمسافي ع ولمشراسير ء بقاعلى فظ يحاي لذات ارللمخدطني لوا
 .كلمشتراف لهدانحو نية ولتعاا

ليف لتأاقحقووتاءكفالاماحترا

طني لواصد لمرابها م قالتي اتالمنجزافي سيما ال، ءكالشراتهمامسار وبدف اعترالانبغي ي
ك ريدن ألمهم امن يعد  .هايرتقدولشبكة افي حة لمتاات اءلكفاامن ة دستفاالاينبغي كما ت ارللمخد

 .لتكميليةاتهم اخبرمن ة دستفاالاوتهم ارقدد وحدت ارللمخدطني لواصد للمرن لمكوالعمل ايق فر
 .ليفهاتأفي هم ساو ألفها أمن كل لى إةرمنشوير رتقاي أفي لفضل اينسب ن أنبغي ي

ن وعالتافي لة دلمتباالمنفعة اعن لبحث ا

كما  ،فقطلمعنيين اء الخبراكة رمشات ارللمخدطني لواصد لمرايض تفوور وديكفل ن أيمكن ال 
فز لحابام التزالايمكن فال  .ةدجوت اذتنابياعلى ت ارللمخدطني لواصد لمرالحصويضمن ال 
لة دلمتباالمنفعة اولمتين اويلقواصل التوالخالمن عليهما ل لحصوايمكن نه أال إ،كةرلمشااو
ليس  تالمجامن مهنيين وء طباأن يضمولمستقبلين اوليين لحاات نالبياامي مقدفبعض  .ضحةالوا
ة ئدفافة معرلى إجة بحافهم  :تناستبياالاجمع وملئ مثل ي رادإلالعمل اهو منها ئيسي لرافلهدا

 .همجهدء اجرة شرمباغير و أةشرمباة ئدفاا يلمسون أينبغي وبه ن مويقوما 

ي حيومر أصلالتوا

ً اءبنات شبكاء نشاإل.ئهاعضاأبين ت ماللمعلول دتبامن ث يحدما بسبب ها جداتولشبكة اصل اتو
ر ولدان يكون أينبغي ، طنيةلوات لسلطااو أ/وت ارللمخدطني لواصد لمراطلب و أة ردمباعل 

ح لنجااللشبكة كتب ُين أيمكن فال  .ئيثناه تجاافي ت ارللمخدطني لواصد للمرلتنسيقي أ
تين مرو أةمرية كزلمراقطة لنالى إتمالمعلوالسارإمة خدهو فقط فها هدن كاا ذإية راستمرالاو

على  ءكالشرالجعل ، لشبكةاءحياإفي ت ارللمخدطني لواصد لمرالية ومسؤتكمن و:ملعاافي 
ح يضاإيتم )لهم لنسبة باة ئدفاكثر أجعلها كيفية تقييم وية رجات ارتطومن ستجد ُيبما علم وية ارد

 (.تيجياسترالالتشخيص اناعنوتحت ، سدلساالفصل افي كثر أضة ستفابالنقطة اههذ
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ت ارللمخدطنية وت مامعلولشبكة ل مثا

 :مثلر دمصاوت سسامؤت ارللمخدطنية لوات مالمعلواشبكة تجمع ن أمكن ُي، xلة ودفي 

ة رلمخداقير لعقاالحوت نابيا، جلعالافي ة رلمخداقير لعقاامي مستخدل حوت نابيا)لصحة اةرازو  •
 (يةلمعداضامرألباتبطة لمرا

 (تارلمخدباتبطة لمرايمة لجرا، عيةلنوا، لسعرا، تطالمضبوال حوت نابيا)خلية الداة رازو  •
يم تقدبتنسيق م يقوي لذات ارللمخدطني لواصد لمراعمل يق فريل تمو)ت ارللمخدية رازلواللجنة ا  •

 (يررلتقاايم لتقدطنية لوات ماالتزالباء فالوان ضماعلى يعمل وطنية لواير رلتقاا
يختص هماحدأ —لبحث اء اجربإن مايقوه اركتولداجة ردب طالمن ن ثناايمثلهما ، نمعتاجا  •

 (ينلمستترا)ليها إلصولوايصعب لتي اتعالمجموابين ل نتقالالبلة لقااضامرألارنتشااسةاربد
لصحةامنظمة من فية ضاإتادعتمابا—نلسجوافي ت ارلمخدامي مستخدل حويبحث خر آلاو
لية ولدات لمنظماامن ها غيرو ألمية لعاا

ل حوت نالبياالجمع ني ولكترإمنظاومعاني سكامسح )نحة لمااتلجهاامن ه غيرو ألي ولدالبنك ا  •
 (جلعالافي ة رلمخداقير لعقاامي مستخد

ت ساارلداو أ/ولمخصصة ائية ستقصاالات ساارلداببعض لمعنية اى خرألاطنية لوات لمنظماا  •
ت ارلمخدامي مستخدبين عية لنوا

قبها اعووةيدلجداتارلمخدايد بتحدصة لخااتالمختبرا  •
 .مللكابالشبكة اتنسيق ر وبديضطلع ي لذات ارللمخدطني لواصد لمرا  •

؟ شبكةء نشاإكيفية 

عة مجموء نشاإيتم ، تمالمعلوايطة خرعمل ل خالة دلمحدات سسالمؤاوء الخبراس ساأعلى و
يم تقدجل أمن وئيسية لرات نالبيااوت اشرلمؤامن عة مجمولكل لك ذمكن أمتى طنية وعمل 

 .طنيةلواير رلتقاا

د رالموالخالمن للتنفيذ بلة لقاافاهدألايد لتحدت عالمجمواههذة عدمساوتشجيع يتم يث ح
 .دلبالافي تارلمخداضع لوفضل أقبة امرن لضمالية لحاا

ت عالمجمواتازنجاإونشطة ألحوية رودتمابمعلوطنية لوالعمل اتعامجموكل يد وتز
رى. األخ

ت نالبيااوير رلتقااقشة مناوبهم ع جتماالايتم حيث مين عاو أمعاكل طني وعجتمااتنظيم 
 .مةلمقداطنية لوا

ت نالبياابجمع صة لخااءارآلاوتلتحسينااجل أمن مة زلالاتجاحتياالاعلى معهم ف قولوا
على  لللحصوط سيكولعمل اومخصصة ى خرأتسااردية أو،فضل أوأةيدجديقة طرب
 .لممكنةايل لتموار دمصاق نطافي ت مالمعلوا
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ن أيمكنها ال لكن ن ولتعااعلى سمية رصبغة ء ضفاإفي ت قياتفاالاوثيق المواعد تسان أيمكن 
 .كةرلمشاافع ادمحل تحل 

على  بةجاإلافي نا عديسان أيمكن حيث  (:5لشكل انظر ا)للشبكة مة لهااراودألاىحدإههذو
لعملاخطة يد تحدعلى سية ساأبصفة لشبكة اعد تسا "؟ليهإنطمح ما نيل يمكننا كيف "ل السؤا
 .قعةاوحقيقة لى إجمته ترثم ت ارلمخدباص لخاات مالمعلوام لنظاطنية لوا

طنية لوالعمل اخطة في ت ارللمخدطنية لوات مالمعلوالشبكة ي لحيوار ولدا 5:قم رشكل 

جعي لمرالعمل ار طاإ
غبنري لذاضع لوا قبة المرطني لوا

لهل صولوا ت ارلمخدا

ت مالمعلواشبكة 
ت ارللمخدطنية لوا

م لنظاطنية وعمل خطة 
ت ارلمخدات مامعلو

)NAPDIS( 

ت مالمعلوايطة خر

كيف يمكن الوصول إلي
الوضع الذي نرغب  

الوصول إليه 

عمله؟ ينبغي الذي ما 

له وصلنا الذي ا لوضع
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :تارللمخدطنية وت مامعلوشبكة ء نشاإعند 

سي ساألافلهدا:تارللمخدطنية لواتمالمعلواشبكة وتارللمخدطني لواصد لمراممهاض بعر قم  •
طنية لواير رلتقاايم تقدت ماالتزباء فالواهو 

 (1)ئيسية لراتمالمعلواتالبمجاصة خاعمل عة مجمومة قابإ قم  •
عملهم على ء لضوالق أوئك كاشرم حترا •
ك دعووعلى ظ لحفااعلى تك رقدمن يقين على  كن  •
مهم هتماات المجاو ألحهم مصافي  فكر  •
عملهم على ير لتقدان يلقوكين رلمشااجميع ن أمن كد تأ  •
 !عةبسربد لألها فقديمكن لكن  ...لثقةاء لبناقت لوامن كثير مر ألاق سيستغر  •
ت ارللمخدطني لواصد لمرات عامطبون جعوايرجعلهم اولنصيحة اطلب او، ءكالشراستشر ا  •
نشطة ألابعة متافي ن كويشترجعلهم ا  •
طني لواصد لمراط بنشاية اردعلى لشبكة اء عضاأن أكد تأوت مالمعلوبالشبكة ام لماإعلى فظ حا  •

ت ارللمخد
يلللتمولمستقبلية ار دلمصاال حوت مامعلويم تقدمثل )لهم لنسبة باًامفيدً اعنصرن تكون أل وحا  •

 (تلتطبيقابالصلة ات اذلية ولدات اتمرلمؤاولية ولدات لمنظماامن منح وت اعدمساعلي ل لحصواو
ير رلتقاائج نتاقشة مناوتمالمعلوالدلتبائك كاشرمع سنة  1–2كل ع جتماالعقد تيب لترال وحا  •

 .ليةلحااتجهالتواعلى تها سانعكااو

 ئية باوتاشرمؤخمس جل أمن طنية وعمل ت عامجمومة قاإلى إسة رممافضل أتشير ، بيوروألادتحاالافي  (1)
  .لكذمكن أمتى ، ننولقااتطبيق ت اشرمؤوطنية لواير رلتقااجنتااوداعداوسية ساأ

 (15)تنالبيااةدجو

ت مامعلولشبكة طنية لوالعمل اخطة من أ يتجزال ً اءجزة دلجوان ضمان يكون أنبغي ي
 .حةلمتاادرالموارعتباالافي تضع وقعية اونت كالما طا، تارلمخدا

لتي اليب ساألايد تحدو؛قلسياافي  "ةدلجوا"معني يد تحدل خالمن ة دلجوانضماتحقق ي
قصد ُي.فقهااتونلضمابها ستقالتي ائلسالوايدتحدوةدلجواتحقيق ن ضمامكن ُيهاجدابتو
 .تصفاالمواوأييرلمعاامنعةمجموبل مقاتنالبيااةدجومن لتحقق اةدلجواقبةابمر

ثيقة ونظر ا.لةلمقبواةدلجوايير معاتلبي مة لمقدامة لخداوألمنتج انبأيقضي لمنظمة امه تقدن ماضهو ة دلجوانضما (15)
كيفية  لمنهجيةائق ثالواكتيب  "تاءحصاإلافي ة دلجواتقييم "ت ساوريوبية وروألاضية لمفوباصة لخاالعمل اعة مجمو

 .2003، ةدجوت اذير تقرد اعدإ
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و أتنظيم ل خالمن لك ذيتحقق قد وت ارللمخدطني لواصد للمرً اكبيرً ياتحدة دلجوان ضمامثل ُي
يد تحدل خالمن وئهكاشروتارللمخدطني لواصدلمراعمل يق لفريبية رلتدانشطة ألاتيسير 
عي لوافع رفي ً ئيسياراًرودتارللمخدطني لواصد لمرايلعب و.ةدلجوانلضماضحة اوعملية 

جل أمن سة ملموت اخطوذ تخاانبشأع جماإلى إصل لتواوءكالشرامع لة لمسأاههذل حو
 .تنالبيااة دبجوء تقارالا

علي  تنالبياامي مقدتحفيز وحث على ت ارللمخدطني لواصد لمراتيجية استراعد تساقد ما ك
 .تنالبيااجمع عملية من ء كجزكبر أبشكل ة دلجواقضية ل وتناوة دجوت اذت نابيايم تقد

؟ تنالبيااة دجوتحسين وقبة امريمكن كيف 

ئي لمبدايد لتحدابعد ت ارلمخدباتبطة لمرايا لقضاال حوت مالمعلواة دجوتحسين عملية تتحقق قد 
 .تارقدء بناو أةيدجدت مامعلور دمصاء نشاإلخالمن ر لقصواجه وأوألمحتملة اكل للمشا

ت منظمامن حة متامنهجية د امولمهمة اه هذفي ت ارللمخدطني لواصد لمرار يختاقد 
لمية لعاالصحة امنظمة ونمادإلاونمادإلاوتارللمخدبي وروألاصد لمرامثل ، متخصصة

د وز،لعمليةاههذبعد و (.16)ها غيرويمة لجراوت ارلمخدبالمعني اة لمتحدامم ألامكتب و
للتغيير  تصيالتوالىإفةضاإلبا،تنالبيااةدجوضعف وةقوجزبمو،ئيلنهاايرلتقرباكءكاشر

 .تلتحسينااو أ/و

 :علىنت نترإلاعلى ت اودألاقوصندنظر ا(16)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbook 
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 (1)تارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :ةدلجوانضماير تطوعند 

ى خرألاصل التوانشطة أولعمل اتعامجموفي ك رشا  •
يع رلمشااولصلة اتاذقليمية إلاوأطنية لواءالخبراتعاجتماافي كة رلمشااوأ/وبـ ل تصاالا  •

لقضية اههذل حوعية لفرا
ء الخبرامن يق فرل خالمن طني لواىلمستواعلى ها فراتووتنالبيااةدلجوسمية لراية ؤلرا تنفيذ  •
لية ولدات جيهالتواويير لمعاامع ئج لنتاان رقا  •
ح للنجاكبر أصفرت اذوًحاطموقل أصغر أتعاومشرل خالمن ن ولتعاايز تعز  •
؟ تمالمعلواة دجولتحسين ت ارللمخدطني لواصد لمرايفعله ن أيمكن ي لذا ما  •
ضحة اولغير ات ماللمعلوبعة لمتااوقيق لتدا  •
 (ليةولداتلمنظماامن منهجي عم دتاودأوجعية مرئم اقو)تجيهاتويم تقد  •
ح ضوبوةدلجوايير معال يصاإ •
ة دلجوامنخفضة ت مامعلول قبوم عد  •
 .ءكالشرايب رتدعم دوأتنظيم وئية لنهااةدلجوبات حظاماليم تقد  •

 !ءارآلافي فق اتوءبنافي تك ارقدعلى يعتمد ل لمجاااهذفي متقدي أزاحرإنأكر تذ

، نيكلوسا، لمتخصصةايمي دكاأكس يتورةرود"تنالبيااةدجوتقييم "،ريلوتالن كور كتولداكلمة من ة تمدمس (1)
 (.ةرمنشوغير )2004نيو يو
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بع الرالفصل ا
تفسيرلاولتحليل ا — ت ارللمخدطني لواصد لمراتشغيل 

تيجية استرالاوف لهدا

؟ لمجمعةات مالمعلواتحليل كيفية 

كيفية  تمامعلوتجمع مختلفة ت نابيايم تقدوتفسير في ئيسية لراظيفة لواه هذمن ف لهدايتمثل 
 .تارلمخداضع لوفية اووملة شاة رصوء عطاإجل أمن كمية و

 :يليما على مة لهاالعملية اه هذي تنطون أنبغي ي

؛ لكميةات نالبياامع لعمل ا •

؛ لكيفيةات مالمعلواتحليل  •

 .تمالمعلوار دمصاجميع ء احتواوتفنيد  •

لكمية ات نالبيااتحليل 

فحص  عندر عتباالافيهاخذأيتعين لتي ائيسية لرايير عالماعلى مة عاةنظرب لباااهذيعطي 
عند  عمليةمثلة أً مامقد، تارللمخدطني لواصد لمرالى إمة لمقدالكمية ات نالبيااتحليل و
 .ةرولضرا

لجمع  صةلخاات الكوتوولبراوئية حصاإلاهج لمناال حوً تفصيالكثر أت مامعلوعلى ر لعثوايمكن 
(.1)نت نترالاعلى لكتيب ات اودأق وصندفي ت نالبياا

طني لواصد لمرايلجأ ن حياألامن كثير في نه أكيد تألاعلينا يتعين ، لقضيةاههذل وناتقبل 
،"يةنوثات مابمعلو"نة ستعاالبابه صة لخااير رلتقاايم تقدوقبة المرائف ظابوم للقيات ارللمخد

 .ىخرأض اغرألتحليلها وبجمعها ت منظماو أ/وت سسامؤمت قات مامعلونها أمعني ب

بعض  فيشر مباغير و أشر مبابشكل ك ريشاقد ت ارللمخدطني لواصد لمران أمن غم لراعلى و
طني لواصد لمرانأتعني  "يةنولثااتنالبياا"ههذن أال إ،فةمشركجهة ت نالبيااجمع نشطة أ

لجة معال مجافي ة كبيرة خبري ذيق فرعلى د عتماالاعلى ً اردقان يكون أيجب ت ارللمخد
بجميع  صخابسجل لعمل ايق فريحتفظ ن ألمهم امن نه أكما  .تاءحصاإلاوت نالبيااتحليل و
 .يرتقري أفي مة لمستخدات نالبياباتبطة لمرات مالمعلوا

 http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint/ndo-handbookر: ظان (1)
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ت ارللمخدلكمية ات ناللبياكة مشترر دمصا

مية لحكوات ظالمحفواوت لسجالا

على  سميربشكل جمعها يتم لتي الكمية ات نالبياامن ع نوي أعلى مية لحكوات لسجالاي تحتو
كثر ألاتاءحصاإلاحتى ية دقتصاالاتاءحصاإلاوطنية لوالصحة امن ً اءبد، لةولداىمستو

ه هذجمع يتم ، نحياألاغلب أفي و.جيةلعالاتلسجالاوأيمة لجرباتبطة لمراتلك مثل ً تخصصا
.تينيوربشكل ت نالبياا

على —دلبالافي سجلة لماتاللحاالحوت مامعلوت اءحصاإلاوتنالبيااههذمثل م تقدما ً لباغاو
تنالبيااههذتعتبر ثم من و—ةدمحدة فترفي ث تحدلتي المميتة ائرالطواتالحال لمثااسبيل 

 (. سةارلدامحل ن لسكاامن عينة سة اربدم تقولتي المسح اتعمليابعكس )معاني سكاء حصاكإ

صد لمراقبل من بي روألادتحاالافي تطبيقها يتم لتي اتارلمخداضع وقبة امرلة حافي و
لمجمعة الكمية اتنالبيااللمثااسبيل على ت لسجالاههذي ستحو، نمادإلاوتارللمخدبي وروألا

صة خات سجالوتفياللومة عات سجالل خالمن )تارلمخدباتبطة لمراةفالواتالحال حو
من )جلعالافي ة رلمخداقير لعقاامي مستخدل حوت سجالو،(تارلمخدباتبطة لمراتفيالوبا

تبطة لمراية لمعداضامرألالحوت سجالو،(تارلمخداجلعالية يرتقرنظم فير تول خال
على  ًيضاأيف لتعرااهذينسحب و (.يةلمعداضامرلألقبة امرم نظال خالمن )تارلمخدبا
ل عتقاالات لياعممثل ن نولقااتطبيق ل مجافي منظم ومنهجي بشكل لمجمعة ات نالبياا
لفصل انظر ا، صيللتفاامن يد لمز)كم لمحاات اراقرسجل و أت ارلمخدباتبطة لمرات طالمضبواو
"(.ليةولداجعية لمراتاودألاتبني "ببا، لثلثاا

 (مسحية)ئية تقصاسات ساارد

من  بتجميعهات ارللمخدطنية لواصد المرام تقولتي ات نالبياامن مة هاى خرأفئة تي تأو
 .جةلحااحسب على و أي رودبشكل تنظم لتي ائية ستقصاالات ساارلدا

ت لمنظمااوتلهيئااوأمية لحكواتسسالمؤامن لي ماعم بدما إتساارلداههذتنفيذ يمكن و
 .بنفسهت ارللمخدطني لواصد لمرابها م يقوو أصة لخااتلمنظمااوأتمعالجااوألية ولدا

ت اذتمنهجياوتالكوتووبرم تستخدت ساارلداههذمثل نت كاا ذإما تقييم لمهم امن نه أكما 
 .مهعدمن لية وديير معا

ضع وقبة المرً عاشيوق لطراكثر أن فإ، يرودبشكل لمنظمة ائية ستقصاالات ساارللدلنسبة با
طلبة وميذ تالطي تعال حوئية ستقصاالاتساارلداومة لعااني كالسالمسح اتعملياهي ت ارلمخدا
"(.ليةولداجعية لمراتاودألاتبني "ببا، لثلثاالفصل انظر ا)تارللمخدس رالمدا

من  صةخات عامجموسط وئية ستقصاالاتساارلداقبيل من صة لخااتساارلداتعتبر ن أيمكن 
على  وأ (نينلمسجواوين دلمشرامثل )ت ارلمخداطي تعاء اجركبير لخطر ضين لمعران لسكاا
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يعتبر و.تارلمخدباتبطة لمرايةلمعداضامرألالحوئية ستقصاالاتساارلداللمثااسبيل 
في  نلسكااىمستوعلى د جولمواضع لوافة معرهو ئي ستقصاالالمسح ااهذء اجرإمن ض لغرا

كلمشاه تجات باستجاالا"ل مجافي لمجمعة ات نالبيااتضمين يمكن كما  .ةدمحدمنية زة فتر
 .لفئةاه هذفي  "تارلمخدا

يظهر  حيث .هميةألافي ية غات مامعلور مصدوصة خالة حامنية لزاسل لسالاتسااردتمثل و
 :لينمجافي سي ساأبشكل هما ثرأ

ت رهوكو، جلعالامن ين لمستفيدات رهوكو)cohort(ترهولكوا)ض لتعرات ساارد  •
؛ (صةخات تارهوكو، ليدالموا

 .سرالمدافي ئية ستقصاالاتساارلدامثل ة رلمتكراتساارلداسل الس  •

د لعداير لتقدة شرمبالغير اقلطرا

ت لسجالالخالمن و أئية ستقصاالاتساارلدالخالمن جمعها يتم لتي اتنالبيااتتيح بينما و
ضع ومن نب الجوابعض و أتاللمجاابعض ك هنالكن ، ئيحصاإلاسلقياامن ما ع نومية لحكوا
 .شرمبابشكل سها قيايمكن ال ت ارلمخدا

ن جهوايوين لذاتارلمخدااطويتعاين لذادعدفة معرفيها ل ونحالتي الة لحاافي ،صخاجه بوو
ليها إلصولوايصعب لتي اتعالمجموابين فمن  :مابلد في "للخطرضة عركثر ألا"وأكل مشا

عبر  لبلغاافي ، لةولدات ماخدمع ن ملويتعامن هم فقط منهم قليل د عدك هنا، (نولمستترا )
 .للعداولصحة امي نظا

د عتماالاو،تايرتقديم تقدي رولضرامن نه فإ، ضعلوالحويبية تقرة رصون نكوفلكي ، ثممن و
يتم  لتياعية لفرات عالمجموابعض لى إتشير لتي اوة شرمبالغير اق لطرامن عة مجموعلى 
جعيةلمرات اودألاتبني "، لثلثاالفصل انظر ا)فة لمستهدات عالمجموابين من لة بسهوها يدتحد

 "(.ليةولدا

ئية حصاإلاقية لفوات نالبيااهمية أ

؟ قيةلفواتنابيالاهي  ما 

تنالبيااءستقاافي مة لمستخداقلطراعن و—تنابيالاعن ت مامعلوقية لفواتنالبياافر تو
 (2)ظيفها توومة لمقدات ناللبيائم مالء ستقااجل أمن م تلزت نايابهي قية لفوات نالبيافا .ظيفهاتوو

ي مدوليه إتشير و أتصفه ي لذاما ، تنالبيااجمع كيفية ل حوية ؤرقية لفواتنالبيااتمنحنا 
 .مةلمقداتمالمعلوانة رمقابلية قاوقية ثومو

للجنةاوةلمتحدامم ألافي ئية حصاإلاللجنة ا،"قيةلفواتنالبيااوئية حصاإلاتناللبياج ذنموضع لوجيهية لتواءىدلمباا"(2)
 .1995جنيف ، ةلمتجدامم ألا،باوروألية دقتصاالا
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 :مثلسئلة أعلى بة جاإلافي قية لفواتمالمعلواعد تسا

سة ارلداههذهل ؟ تينيةولراتنالبيااجمع من ء جزهي هل  :عنهاث نتحدلتي اسة ارلداعنوما   •
؟ مستقلةسة اردهي م أ،نةرمقابينهم تعقد ت ساارلدامن د عدمن ء جز

؟ تنالبيااجمع تنظيم يتم كيف وها رمصدهي فما ، تينيوربشكل ت نالبيااجمع تم ا ذإ  •

 /صةخات منظما (ب)من م أ،بهاف معترمية حكوت هاج(أ)من ت نايالباءستقاايتم هل   •
ئم قام نظاك هنافهل ، (ب)بة جاإلانت كاا ذإ؟لبحثيةاكز المراوتمعالجاا(ج)من م أعية تطو
من  دعدك هنال لمثااسبيل على )عليها ف اشرإلاوتمالخداههذد تماعاللبلد ااهذفي 

ت لسلطاامن معتمد خيص ترن وبدج لعالامن ع نوم تقدلتي امية حكولغير اتلمنظماا
؟ (طنيةلوا

ن أمأ،ييرلمعاامع فق اتوومنهجي ت نابياجمع بير اتدوتاءاجرإردلمصاامتستخدهل   •
؟ (طةلشراتعمليابل مقاج لعالابعة متامثل )ىخرأفاهدأمتخدلمجمعة اتنالبياا

ت اءاجرإلاجعة امرتمت هل ، تنالبيااةدجون لضماسمي رتقييمي م نظار دلمصااتملك هل   •
سمية لراتجعاالمراههذهل ؟ تنالبيااةدلجوسمية رجعة امرك هناهل و،ًيثاحدة دلجواو
تها دجوبتقييم ة دعام تقولتي اتنالبيااردمصاهي ما ؟ طنيلواىلمستواعلى ة فرمتووحة تام
و أعلمية صحيفة في ها نشرتم لتي اتنالبيااوأتساارلداهي ما ؟تهانابيام قارأىتركيف و

؟ متخصصةصحيفة 

طني لواصد لمرام يقون أينبغي ونفسها ت نالبيااهمية أر بقدمهمة قية لفوات نالبيااتعتبر 
بـ  سمىُيما ُ ناحياأتحتها ج ريندحيث ، كبةاموويث تحدفيه بشكل ينها تخزوبحفظها ت ارللمخد

 ""statistical metadata systemت نالبيااق فولما ئي حصاإم نظا"

لكمية ات نالبيااتقييم كيفية 

بع لطاا، يفلتعرا :لكميةات مالمعلوالتقييم يير لمعاامن ت عامجموبع رأز يجابإهنا سنصف 
 .قيةثولمواوقية المصدا، لتمثيليا

ت يفالتعرا

ية دلفراسة ارلدالفهم و.تعبيرو أءاجرإوألاسؤو أكلمة معني لمقتضب وقيق دنبياهو يف لتعرا
ما  يقيمن أت ارللمخدطني لواصد لمراج يحتا، ةلمتلقااو ألمجمعة ات نالبيااج مزكيفية فة لمعرو
 .هاتنفيذيتم كيف وتبنيها تم لحة صاوضحة اوكة مشترت يفاتعرك هنان كاا ذإ

 :لمهمةاههذفي ت ارللمخدطني لواصد لمراجيه بتولية لتااسئلة ألامتقوقد 

ي مستوعلي يقة لطرابنفس منيا زوفيا اجغرتطبيقها يتم هل وة حدموت يفاتعرك هناهل   •
؟ لةولدا
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بعة متاو أيب رتدية أكهناهل ولة لحااتيفاتعرح تشروضتعرجعية مرئق ثاوية أكناههل   •
؟ نمكاي أفي حد اونحو على مها استخدانلضمانة مضمو

طيتعا"بل فقط  "لقنباطي تعا"معدل لمثااسبيل على )قيقة دوضحة اوةرلمقراييس لمقااهل   •
؟ (ةلحيااىمدة مر 40من كثر ألقنب ا

يف تعرهل و،ةحدلمواتالكوتوولبرامعفقة امتورنتشاالاصفوفيمةلمستخداةلفتراهل •
؟ ليةولدايير لمعاامع ً شيامتماية لعمراتلفئاا

 .تارللمخدطني لواصد لمرات نابياسجل في تضمينها وئج لنتااثيق توم يلز

مع  تهاتطبيقاوت يفالتعرانة رمقابلية بقالمتعلقة اكل للمشات ارللمخدطني لواصد لمرايد تحدعند و
ت نالبياامي مقدبمعية ف ختالالابسباأفستكشاافينبغي ، ليةولداتالكوتوولبراويير لمعاا
 .لكلذللحلواديجاإلة ومحاو

لتمثيلي ابع لطاا

ن لسكااتمثل لمجمعة ات نالبيااه هذهل هو ت ارللمخدطني لواصد للمرئيسي لرار عتباالا
نت كاا ذإفيما لقضية اتتمثل ، ميةلحكوات اءحصاإلاوت للسجاللنسبة با .الم أفين لمستهدا
ب سلوأد يحدن أيمكن ، لعينةام نظام استخدايتم فبينما  .فينلمستهدان لسكااجميع تضم ت لسجالا
 (.3)منها قليل ء جزو أفة لمستهداعة لمجمواتمثل لعينة انت كاا ذإما لعينة اخذ أيقة طرو

كثر أى ليتحرت ارللمخدطني لواصد لمراعد تساقد لتي ا (4)ئيسية لراسئلة ألابعض هنا ض نعر
طني لواصد لمراعلى ينبغي ، عمقأبشكل لتقييم امن يد لمزو .ةلمتلقاات نالبيااتمثيل من 

على  يعتمدو ألمهمة اه لهذغين متفرء حصاإلاعلم في متخصصين ية لدن يكون أت ارللمخد
 .للمثااسبيل على مة لعاالصحة اتسسامؤفي و أتمعالجاافي ئي حصاإلالعمل اتماخد

فية الجغراطية لتغا

؟ ماحد لى إطق لمنااجميع تغطي نها أم أحقيقية طنية لوالتغطية اهل 

غير  طقمنا، لسكنيةات لتجمعااطق منا، ينةلمداحجم  :لمحليةاطق لمنااعن ت مامعلوك ناههل 
؟ تفظالمحااو أت طعالمقااحسب فية الجغرالتغطية اتقسيم يمكن هل ولتغطية بالة مشمو

لبلد اخل ادطق لمناايير معايلبي م أفقط طني لواى لمستواعلى ت لعينااخذ أللتمثيلي ابع لطااهل 
؟ حدالوا

في عةارلزاة رازو "حثينلبااولمخططين اوء ارلمداليل د :لبحثيةاير رللتقائية حصاإلاقية المصداتقييم "بيك لدجو (3)
، PSW-87م لعاالفني اير لتقرا،يدلهاابجنوب غرب جنوى لمدايد تحدوتبالغاابرتجامحطة ، ةلمتحداتيااللوا

 .1986يو ما
نيو يو، نيكلوسا، لمتخصصةايمي دكاأكس يتورةرود"تنالبيااةدجوتقييم "،ريلوتالن كور كتولداكلمة من ة تمدمس (4)

 (.ةرمنشوغير )2004
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نية لسكاالتغطية ا

ص شخاألا،يةلعمراتلفئااللمثااسبيل على )فقط منهم ً اءجزم أنكالسامل كات نالبيااتشمل هل 
ن وريقدمن و أظفين لمواو ألسجن افي و ألمستشفى افي ين زلمحجواص شخاألاو ألجين عاُلما

؟ (جلعالات نفقاتحمل على 

ل لمثااسبيل على )تمالمعلواردمصار عتباافي ة لمميزافية اغريمولدائص لخصااخذ تؤهل 
؟ (تقلياألا

ك هناهل ، (عللنوو أية لعمرات لفئاالبعض ل لمثااسبيل على )تقسيمية ت تفضيالية أك هناهل 
ة ربصوعهم ضاوأتحليل من لنتمكن ن لسكاامن معينة عية فرت عامجمومن فية ضاإت لعيناخذ أ
؟ عمقأ

لتغطية افي ت التغيرا

؟ اذلما؟ لتغطيةافي ت اتغييرك هناهل 

في  تالتغيرابسبب ، تتغير/سعتتوكة رلمشااتلهيئااوتالكالوانأحقيقة لى إلك ذجع يرهل 
بعد  لجثةافحص ت اءاجرإ،تفيالواتسجال)لة لحااتيفاتعرع تساابسبب م أنية نولقااتلمتطلباا
؟ (ضامرألباصة لخااميز لترات سارلممالمتغير الي ولدالتصنيف ا، ةفالوا

لعينة اخذ أعند فية ضاإت تعليقا

لية حتماالالعينة ابين ف ختالالافي يكمن ت لعينااخذ أليب ساأبين ً عاشيوكثر ألافختالالانإ
خذ أليب ساأو(عينلنوامن خليط و أ ...ئيةاعشوطبقية عينة خذ أ،ئيةاعشوبسيطة عينة خذ أ)

(.لثلجاة كرعينة ، فةدها/ضيةغرعينة خذ أ)لية حتمااغير عينة  ... 

و أ،مهعدمن سك لمتماالعينة ارطاإفر اتون يكولمتبعة الية حتماالالعينة اخذ أليب ساألً فقاوو
لتعميم انية مكاإ، سليمبشكل ها تنفيذيتم ، ليةحتمااليب ساأ .ئمةلقاافي فين لمستهدان لسكااج اردإ

شكل  فيلعينة اخذ أفي لخطأ المعدت نابيامع لعينة اخذ أرطاإئمة قافي جين رلمدانلسكااعلى 
د ارأا ذإلية حتمااغير عينة خذ أب سلوأم استخدايتم  "confiance intervals".لثقة اد وحد

 .ةيدجدية نظرضع ووأةهرظاعن لتقصي اوأبة تجرف ستكشااحث لباا

يصف  حيث)لتشبع بايهتم وكيفية عينة خذ بأً بامصحون يكوت لعينااخذ أفي ب سلوألااهذمثل 
ين لذان لسكااتمثل ئج لنتاان أتضمن لتي ا)لتعميم ابلية قامن ً البد (ملةكاة هرلظااو أبة لتجرا
 (. لعينةامنهم ت خذأ

للفئة  لعينةاتمثيل ن ضماي رولضرامن نه أحيث ، سةارلدائج نتاتعميم يتعين ، ألمبداحيث فمن 
لمنتج اد للعدفقط ليس يصل ن أت ارللمخدطني لواصد للمرلمهم امن نه أيعني ا هذو .فةلمستهدا

ت عملياتنفيذ وت لعينااخذ أفي مة لمستخداق لطرال خالمن ت مالمعلوالى إً يضاأبل ت ماللمعلو
 .لمسحا

64 



تاوليل حلتا—تارخدللمي طنولادصرلمايل شغت:بعارلالصفلا ريسفل

قية المصدا

؟ سةارلداقية امصدتقييم يمكن كيف 

 .قيةاصدلمباتتسم لة لحااههذفي فهي سه قيافت ستهداماسة ارلداسقيال حافي 

ت ساارلدالخاللمهم انفإلك ذمع و،قيةالمصدامن مختلفة ع انوألى إلمختلفة انظمة ألاتشير قد و
 :يليما ن ضماهو لكيفية ا

؛ سة ارلداو ألمسح بالين لمشموان لسكاامع سب تتناس لقيااة ادأ  •

؛ عضولموااهذفي ء الخبرامن لة مقبووفة ومعرس لقيااةادأ  •

جية رلخاات نالمكوامع يتفق و أيتنبأ ن أيمكن ء ستقصاالبالين لمشموان لسكااك سلوتقييم   •
؛ كللسلو

 .قعلمتواكلسلوافق وصلة ت اذىخرأكل بهياتبطة لمراتباجاإلا •

 Standard Methodology Texts" "سية لقياالمنهجية اص لنصوالى إع جولرايمكن 
 (. 5)تيفالتعراعلى ل للحصو

فية اغربيليوجع امرية أكهناهل مثل ت ارللمخدطني لواصد للمرصة خاهمية أتاذسئلة أكناه
ه هذفق اتتوفهل  "بنعم"بة جاإلانت كاا ذإوسة ارللدمة لمستخداتاودألاقية ابمصدتبطة مر

و أتارمنشوية أكهناهل ؟ سةارلداههذفي به ل لمعمواتاودألاماستخدامع فية اغرلبيليوا
؟هاتفسيروئج لنتااة دجوتقييم في عد تسان أيمكن متخصصة علمية ت مجالو أصحف و أير رتقا

Bias" "ب للعيوه نتباالاجيه تويتعين ، تحالمسواوت ساارلداقية امصدوصحة تقييم يتم بينما و
ليب ساأبلعيواههذتشتمل قد .تنالبياافي خلة الدائية اعشولغير المنهجية اءخطاألاوألممكنة ا
 .تباللمقااءاجرإتتقنياوسئلة ألاغة صياولعينة اخذ أ

ت نالبيااجمع في ب عيو

ا لهذو .ئجلنتااتحيز وسة اردعلى ثير تألها ن يكوو أتنشأ قد تي لالفنية ائل لمسابالمتعلقة ايير لمعاا
 :يليمما لتحقق اجى ير، لسببا

ت التحيزاهل تجالة حافي :مال اسؤعلي بة جاإلامعدلة حافي قع لمتواءاجرإلاما  •
لممكنة ات ضاافترالاو

قبل  منهذتخااتمراقريأكهناهل ؟لمستجيبيناغير على ها ؤاجرإتملتي اتقيقالتداهي ما  •
؟ لعينةاخذ أبسلوأعلى ثر أكترو أثير لتأانها شأمن بلة لمقابائم لقاا

شر لناا"قيةثولمواوقية المصداتتقييما"يه ارايللي زوجي ي امن ركال لمثااسبيل على نظر ا (5)
1979( Publications Sage) ،نلند. 
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ت نالبيااتحليل ليب ساأوق طر

 :تتعلقتكميلية ت مامعلوحة تاإينبغي 

؛ مرألاقتضى ااذإلتحليل اصف بو •
 .مةلمستخدالكيفية اوئية حصاإلامج البراصف بو •

ت ناستبياا

قيتها امصدتقييم يتم كيف ؟ بهاف معتروفة ومعرييس مقات ناستبياالاضعو اوم يستخدهل 
؟ قهاتسااو

بلة لمقااءاجرإتتقنيا

، سميةر، شكلية)لمستجيب اوبلة لمقااي مجربين قة لعالاهي ما؟ بلةلمقابائمين لقااتعيين يتم كيف 
؟ (قلسوباتبط مرص خابحث ، لبطا، يقصد

طبيب  وأسة رلمدباس رمدو أين لدالواحد أ)ضعه وهو ما ونستبياالاوأبلة لمقااحضر من 
؟ (طةشرجل روأمهني و ألج عام

يشعر  نأنية مكاإهي ما و،نفسهلمجيب اسطة ابوتملئ ن ستبياالاةرستماا،بلةلمقااةفترة مد
؟  لكذقية امصدببين ولمجاا

قية ثولموا

ئج لنتااوثاحدألاقنطاولطبيعة قيقة دغير ييس مقاتعتبر ويبية تقرت اشرلمؤانتكوما ً لباغا
ت نالبيااة دلجومنظم ومنهجي قيق تدء اجرإلى إجة لحااتقتضي و .تارلمخداطي بتعاتبطة لمرا
م نظاتها اذحد في تمثل ال مة لمستخداتنالبيااردمصاكمية  .ملنظاافي لها خادإلمسبق ط شرك
 .ةهرللظامختلفة نب اجوت نالبياار دمصاتعكس حيث  .قيةامصدكثر أ
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 :تينيةولرالكمية ات نالبيااعة بمجموص لخااقيق لتداتحليل عند 
؟ تنالبيااههذر مصدهو  ما  •
؟ تارلمخدباتبطة لمرات مالخدبائمة قاك هنا هل  •
؟ تارلمخدباتبطة لمرات مالخداجميع ظيف تويتم  هل  •
؟ فيةالجغرالتغطية ايمد ما  •
؟ يررلتقاايم بتقدكة رلمشااىمستوهو  ما  •
؟ يةللهومميز ف معرك هنا هل  •
؟  "case definition" لةلحاا (تيفاتعر)يف تعر ما  •
؟ خليةادتالكوتووبرتملك هل و أها نشرتم  هل  •
؟ هيما ، بنعمبة جاإلانت كاا ذإلية ودتالكوتووبرية أطنية لواتالكوتوولبراتتبع  هل  •
؟ بهف معترتقييم م نظاك هنا هل  •
؟ تنالبيااجمع عملية على و أتالكوتوولبراعلى ت يالتعدية أءاجرإًاخرمؤتم  هل  •
؟ منهجية ء خطاأي أعن للكشف ت نالبياافحص تم  هل  •

؛ ئككاشرمع جعها ارجة لحااقتضت ااذإونفسك ل سأا،لكميةاتساارلداىحدإتصميم وةءاقرعند 
لة مطوسة ارد،رنتشاالاعن ئية ستقصااسة ارد،قبةامرم نظا)سة ارلداعنوهو  ما  •

longitudinal study""،؟ (ئيةاعشوتقييم بة تجر، لةلحااقبة امرسة ارد،تالحاسل سال، ضتعرسة ارد
؟ محليةو أقليمية إو أطنية وسة ارلداه هذ هل  •

ً ؟تسااردسلسلة من ا ءجزنها أم أتها ابذمستقلة سة ارلداه هذ هل  •
؟ تقيسا ذما  •
؟ ئمةلمالاهي لكمية اسة ارلدا هل  •
؟ ئممالسة ارلداتصميم  هل  •
؟ دستبعاالاول لقبوايير معاهي ما وفة لمستهدانية لسكاالفئة اهي  من  •
؟ لعينةاخذ أليب ساأوقطرهي ما ولعينة احجم هو  ما  •
؟ بةستجاالالمعدهو  ما  •
؟ اهذس قيايتم كيف ونية لسكاالفئة اعلى للتعميم بلة قاسة ارلدا هل  •
ن تبياسالامن نسخة على ل لحصواطلب ا؟نةرللمقابلة قاوقية ثومووقية امصدت اذييس لمقاا هل  •

 .سللقياى خرألائل سالواصيل تفاو
؟ ًئمامالئي حصاإلالتحليل ايعتبر  هل  •
؟ قيةخالألافقة المواعلى حصلت  هل  •
؟ ثقةد وحدلنسب اتملك هل وتنالبيااكفة جحت رهل ، رنتشاالاعن ئية ستقصاالاسة ارلدالة حا في  •
 .ًئماماللتحليل ابسلوأنكااذإمادحد،خرآعنومن سة ارلدانكااذإ •
؟ سةارلدادوحدهي  ما  •
؟ جعتهاابمرم يقومن وسة ارلداضع اوهو  من  •
؟ ىخرأجهة م أبحثية سسة مؤم أمتخصصة علمية صحيفة  :سةارلداينشر  من  •
و أمة عاصحة سسة مؤو أمعة جال لمثااسبيل على و أخبير ة رمشولتمس ا، لشكاك روساما ا ذإ  •

بك ص لخااتنالبياا(ميمقد)ممقدو أبحثية سسة مؤ

 p. 72في دجولمواقولصندانظر ا،كيفيةسة اردسةارلدانت كالة حافي 

، نيكلوسا، لمتخصصةايمي دكاأكس يتورةرود"تنالبيااةدجوتقييم "،ريلوتالن كور كتولداكلمة من ة تمدمس (1)
 (.ةرمنشوغير )2004نيو يو

 (1)تارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا
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ئي حصاإلالتحليل ا

ت نابياة دلعاافي ت ارللمخدطني لواصد لمرالى إمة لمقدات نالبيااتعتبر ، بقلساافي د روكما 
بطبيعة يمكنحيث  .ًمستحيالشر لمباائي حصاإلالتحليل اتجعل لمجمعة ات نالبيااه هذ .يةنوثا
ت لعينااوتعالمجموابين نة رمقاء اجرإفي ت ارللمخدطني لواصد لمراةرقدتقييد ل لحاا
 .لمختلفةا

ئية حصاإلات مجيالبرباوئي حصاإلالتحليل باسليمة فة معرلكمية ات نالبيااتفسير وتحليل يتطلب 
 .ماستخدالافي ً عاشيوكثر ألا

ئج نتالتقييم ئية حصاإفة معرمن يملكه ما ت ارللمخدطني لواصد لمرام يستخدن أقع لمتوامن 
ت ناللبيائي حصاإتحليل ء اجرإفي همة لمسااو أ/وعليها حصل لتي ات حالمسواوير رلتقاا
 .ئيسيةلرا

ئم الداعمله يق فرضمن ت اءحصاإلافي متخصص ت ارللمخدطني لواصد لمراكمتالامعدعند 
سبيل  على)لعلمي البحث اتسسامؤو أتمعالجااىحدإمع ن وتعاقية تفاالى إصل لتوايجب 

 (.ءحصالإلطني لوالمعهد او أمة لعاالصحة اسسة مؤل لمثاا

شبكة وتارللمخدطني لواصد لمراعمل ق نطاضمن يقع جمعها ولكمية اتنالبيااجنتاإنألو
يير معاعلى أتلبي مة لمقدات نالبياان أمن كد لتأاي رولضرافمن ، تارللمخدطنية لوات مالمعلوا
 .لممكنةاة دلجوا

صد لمراعمل قية امصدوعية لشرسية ساألاط ولشرامن لعلمية الية قالستالاوعية ضولموفا
 .كملهبأم لنظااقية امصديض تقونها شأمن سط ولحلوية أو—ئه كاشروتارللمخدطني لوا

لكيفية ات نابيالاتحليل 

لصحيح اقها سيافي ت نالبيااضع و :لكيفيةات نالبياا

ًً ؟صحيحاا تفسيري تجركيف ؟ لكيفيةات مالمعلواتحليل كيفية 

 :مختلفينين رمصدمن ت ارللمخدطني لواصد لمرامها يستخدلتي ات مالمعلواتستمد ما ة دعا
لكيفية البحثية ات ساارلداوئيسية لرات مالمعلوار دمصامن ة لمستمداقية لسياات مالمعلوا
 .سميةلرا

سبيل  علىئيسية لرار دلمصاامن ة لمستمداوت ارلمخداضع ول حوقية لسياات مالمعلواتشمل 
ة رلمخدادالمواطي تعات كيالسلوة يدلجداوألية لحااطنماألامثل يا ضاقلحصر اال ل لمثاا
ت لياآوطنية لواتتيجيااسترالاوية قالوامج ابرتقييم وير تطووجلعالايير معاوتجيهاتوو
 .لمتبعةالتنسيق ا
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بشكل  تنالبيااجمع لى إفة ضاإلبانة ومركثر أتاودأعة لمتنواتمالمعلواههذمثل تتطلب و
ت ناستبياام استخدبات نالبيااجمع يمكن ، للمثااسبيل على  .لكميةات نالبياالة حامن كثر أي رود

ا هذفي ملين لعااء الخبرامن عة مجمومن ت نابياجمع شكل خذ تأن أيمكن  .هيكليةشبه و أهيكلية 
 .مهتماإلامحل ع ضولموباة شرمباة بخبرن يتمتعوول لمجاا

لبحث امن يد لمزال خالمن لكمية ات مالمعلواى وجدفة لمعرصة لفرالكيفي البحث امنحنا ي
 :فستكشاالاو

؛ عيجتماالاق لسياا •
؛ وك للسلوعي جتماالالمعني ا •
 .سعوأعية جتمااميكية ينادمن ء كجزك لسلوا•

 :جلأمن ً ياروضرً امرألكيفي البحث انأثبت ، تارلمخداطي تعال مجافي 

؛ قهاسيافي ضعها ووئية حصاإلات نالبيااتفسير  •
؛ تارلمخداطي تعاط نماأمن سعة اوعة لمجموحبة لمصاات جاحتياالاوكل للمشاية ؤريم تقد •
و علية فاكثر أتخاللتدافيه ن تكوقد ي لذاقلسيااتقييم  •
؛ تارلمخداطي متعاى لدت خاللتدابة تجرتقييم على ة عدلمساا •
؛ تارلمخداطي لتعاة يدلجداهر الظوافهم  •
 .تارلمخداق اسوأعن متعمقة ية ؤريم تقد •

فة ضاإلباه بلدفي لبحثية ائج لنتااه هذمثل د سرفي ً ماهاً ارودت ارللمخدطني لواصد لمرايلعب 
طق منايد تحدصد للمريمكن كما  .هاريصدلتي اير رلتقااوتلتحليالافي ئج لنتااههذمج دلى إ
 .درالموافر اتول حافي ئه كاشرمع ك مشترع ومشرشين تدو،فيةضاإكيفية ث بحاألى إجة لحاا

ال  بحيثها يتلقالتي الكمية ات مالمعلواية دومحدمن ت ارللمخدطني لواصد لمراني يعاما ً اكثير
مج لداي ديؤن أيمكن ، فولظراه هذمثل في  .ئبةصاوضحة اوبنتيجة ج وللخرتها اذحد في تكفي 
ضع للوً الشمووقة دكثر أةرصوء بنافي ة عدلمساالى إلكمية اولكيفية اتمالمعلوامن ً كالبين 

 .متماهالامحل 
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 (1)تارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :للمثااسبيل على لتكميلية ات مالمعلواعن بحث ا، قلسياافي ت نالبيااضع وند ع

لطلب اخفض نشطة أف اهدأوى محتو  •
ت ارلمخداطي تعاط نماأ •
نشطة ألاههذبمثل ص لخاالعلمي انهالبرا  •
نشطة ألاههذعبر ف لمستهداضع لواتصف لتي الكمية اتنالبياباط تبارالا •
مة لعااللصحة سع وأتيجية استرإضمن لطلب اخفض نشطة أضع و  •
ير رلتقااير تقدو تقييم  •
 .لمنهجيةات جيهالتواويير لمعاا  •

 نيويو، نيكلوسا، لمتخصصةايمي دكاأكس يتورة رود "تنالبيااة دجوتقييم "جي ند اهيليبركلمة من ة تمدمس (1)
  (.ةرمنشوغير )2004

لكيفية ات ساارلداة دجوتقييم كيفية 

كيفية  يدتحدلى إفة ضاإلباق لنطااسعة اوت مالمعلوالجمع ت تقنياوهج بمنالكيفي البحث ايتسم 
يير معاضع لوحثيثة د جهولت بذقد و.بعّلمتاهج لمنااعلى ً ادماعتاكيفية سة اردةدجوعلى لحكم ا

قية المصدالكميين احثين لبااعليه يطلق لما ئل اكبدها ذتخاايمكن لكيفي البحث باصة خالة مقبو
 .قيةثولمواو

لحقيقة اة فكرً امستبعد، لبحثاع ضومووحث لباابين قة للعالله وتنافي لكيفي البحث اة قوتكمن و
 .كةلمشترا

 :رعتباالافيهاخذأينبغي لتي اكةلمشترانبالجوامندعدكهنانفإ،لكذمعو

؟ لهاويتنالتي اةدلمحدايا لقضااهي ما ولبحث افاهدألضحة اوغة بصيان لفولمؤامقا هل  •

؟ اًئمماللكيفي المنهج ان كا هل  •

ل لمعدبالكيفية اتساارلداتهتم ال ، مةعابصفة ؟ فاهدألاوتاللمجاايد تحديتم  كيف  •
م تستخد، للمثااسبيل على  .دافرأو أمعينة ت عامجموة خبرفهم تكتسب فهي  "—سطلمتوا"
ف بهدلمستشفى بانيلدتي لالاقيةلعراتقلياألامنءلنسااتارلمخدباصةلخاالكيفية اسةارلدا
يهم لدممن ت ارللمخدطين لمتعااء لنسااسة ارلدار تختاقد ا لذوت للمستشفيات جيهاتود اعدإ

ئج لنتاانفهم حتى لعينة ار ختيااكيفية لفهم ج نحتاننا فإ، لحاية أعلى و .عةمتنوبية نجاإب رتجا
 .تجاستنتاالانستخلص و
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لمهمة باليس ليب ساألاصف وويد تحد؟ لتفصيلباة دمحدهي هل ولمتبعة اليب ساألاهي ما   •
ليب ساألانت كاا ذإما تقييم على ً اردقان تكون أعليك ينبغي لكن لكيفي البحث افي لسهلة ا
 .لبحثامحل ع ضولموال ولتنافية كالمتبعة ا

لكيفية اليب ساألامن سعة اوعة مجموك هنا؟ تنالبيااتحليل في مة لمستخداليب ساألاهي ما   •
 .صلخاالمنهجي اها رمنظومنها لكل 

، للمثااسبيل على ؟ ًهانتباائج لنتااقية امصدوقية ثولموالقضية ن خليوالدانقبوالمرالي يوهل   •
يبا رتدمعهم ت باللمقابائمين لقااومنين لمدامع  (لتصاالابي ومند)نالميدبانملولعااتلقي هل 
؟ تباللمقااههذء اجرإكيفية ح شريكتيبا و ألك ذعلي صا خا

هل  ؟ئجلنتاباة رمبرهي هل ولمستخلصة ات جاستنتاالاهي ما ؟ قيةالمصدبائج نتالاتتمتع هل   •
 :معب رتتضام أتقعالتوائج لنتااتلبي 

؛ سةارلدامن ى خرأءاجزأ—
؟ لبيئةانفس في يت جرأىخرأتسااردئج نتامع  —

لية لتاار موألان فإ، Key Informantsئيسين رت مامعلومي مقدعلى ت مالمعلواتعتمد حينما 
 :صةخاية عناتستحق 

ئيسيين لرات مالمعلوامي مقدمن ة لمستمدات مالمعلوا؟ ئيسيلرات مالمعلوام مقدر منظوهو ما   •
 :فيةلثقااو أسية لسيااو ألشخصية اتهم ماهتمااوقفهم امومن بعة نافهي لتحيز امن ئما ادتخلو ال 
؟ فعهماودهي ما 

؟ همرختيااتم كيف ؟ (ءالخبرامن يق فري أ)ئيسي رتمامعلوم مقدمن كثر أرختيااتم هل   •
على  ثرتؤقد لتي اصة لخااقفهم اموعن لتعبير اعلى ئيسين لرات مالمعلوامي مقدتشجيع ينبغي   •

 .همدحيا
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 ...رعتباالابعين لكيفية اسة ارلدانا خذأاذإ

؟ سةارلدافاهدأهي  ما  •
ر لتجذاية نظر، عمليبحث ، طبسيعي ضوموتحليل )سة ارلداعنو ما  •

grounded theory() ، ؟ (هاغيرو اية لبشراقاعرألاعلم /فيا اغرثنوإلا،هرالظوافلسفة
؟ ئممالسة ارلداتصميم  هل  •
؟ مهتماالامحل ن لسكااهم  من  •
؟ سبةلمناات عالمجمواكة ربمشالعينة اخذ أيقة طرتسمح  هل  •
؟ كةرلمشاالى إمهتماالامحل نية لسكااتعالمجمواكل ة عودتمت  هل  •
؟ تعالمجمواكل ك رتشا هل  •
؟ تنالبيااجمع فيه يتم ي لذاضع للوً ضحااوًصفاومقد هل  •
؟ سعمونه أمأليه إفة ضاإلاتم هل و،عضولمواليل دوألعلني انستبياالاتصميم يتم  كيف  •
؟ ةيدجدب رتجار ظهوم نعدينألى إتباللمقااءاجرإيستمر  هل  •
؟ نفسهاة دعاإفي ب رلتجااأ تبد هل  •
؟ بلةمقاكل عقب نية اميدت حظامالخذ تؤ هل  •
؟ يوفيديط شرعلى ت باللمقااتسجل  هل  •
؟ فيحربشكل ت نالبياانوتد هل  •
؟ بلةمقاكل و أحظة لمالامن ة فتركل عقب نية الميداتحظالمالاتسجيل يتم  هل  •
؟ رختباالات عامجموتشكيل يتم  كيف  •
؟ بلةلمقاايحضر سيط وكهنا هل  •
؟ رختباالاعة مجموء عضاأجميع ك ريشا هل  •
؟ ضيعالمواوتلفئااوتاميزلتراين تكوكيفية تظهر جعة امرك هنا هل  •
؟ تنالبيااتصنيف وميز تر كيفية  •
؟ ميزلتراقيق بتدني لثااحث لبااميقو هل  •
؟ سةارلدبالمعنيين انية لسكاالفئة ادافرأمع ئج لنتااجعة امرتتم  هل  •
؟ سةارلدادوحدهي  ما  •
 /هنظرجهة لوكيف قشة مناوهنظر (تجهاو)جهة وعن لكشف با (لفين لمؤا)لف لمؤاميقو هل  •

؟ سةارلداعلى ثير لتأاها نظر
؟ جعتهاابمرم يقومن وسة ارلداضع اوهو  من  •
؟ ىخرأجهة م أبحثية سسة مؤم أمتخصصة علمية صحيفة ؟ سةارلداينشر  من  •
 .خبيرمن ة رلمشوالتمس ا، لشكاك روساما ا ذإ  •

 ...ئيسيينلرات مالمعلوامي مقدمن مة لمقدات مالمعلوام استخداعند 

؟ ئيسينلراتمالمعلوامي مقدفع اودوظر نتجهاوهي  ما  •
؟ ئيسيينلرات مالمعلوامي مقدر ختياايتم  كيف  •

72 



تاوليل حلتا—تارخدللمي طنولادصرلمايل شغت:بعارلالصفلا ريسفل

ت يالتحدا :تنالبياافسير ت

سع وأقسياضمن ت هاتجاالاتتحليال

م عاجه بون يكوو،تاسنوة عدن تكوما ة دعا، لطوأمنية زةفترعلى ء بطىتغير هو ه تجاالا"
تحليل  لةازإعقب يبقى تغيير نه إ .سهاقياي يجرلتي اة هرلظااعلى ثر تؤهيكلية ب سبابأً بامصحو

سل لسالامن سمي لموالتغير اولعمل اميوو(ئياعشووأمنتظم غير )ضي عربشكل منية زسل سال
 (. 6)منية لزا

بين فختالالالتمييز "هتجاالا"مصطلح م استخدافي ير رلتقاافي ً عاشيوكثر ألالخطر ايتمثل و
قد ولمنهجي ار لمنظوامن ل مقبوغير مر أهو و :منلزامن مختلفتين تين فترفي لمجمعة ات نالبياا

 .لفعلياضع للومتحيز تفسير لى إي ديؤ

شر مؤح لشرسي يالساوأيدقتصاالاوأفي اغريمولداوأعي جتماالاقلسيااماستخدايمكن 
 :بليفيما مثلة ألابعض  .تهاتجاالاو أ/ولصلة اي ذت نالبياا

؛ (لةلبطاالمعدمثل )فية اغريمولدا-عيةجتماالائص لخصاا •
ك ستهالباتبطة لمراسيقية لموافة لثقااشعبية ة دياز)سيقية لموافة لثقاافي ثة دلحاات ارلتطوا  •

؛ (تارلمخدا
؛ (جيةلعالاتاحدلوادعدفي ت التغيراوأمة لعااتلنفقاا)تلياوالوألاومة لعاالصحة اتنفقا  •
؛ لفقرا/عيجتماالاد ستبعاالا  •
قد  مماين جرلمهاابين ت ارلمخداطي لتعاة يدجدط نماأرظهومثل )قية لعراةلنعرا/ةلهجرا  •

؛ (لمحلياضلعراعلى ثر يؤ
بين  للطلبً انظرلمحلية اقاسوألافي ت ارلمخدامن ة يدجدع انوأرظهومثل )حة لسياا  •

 (.ئحينلساا

على  كزترصة خابحثية سة اردضمن ت المتغيرابين من التزافي لبحث الي لمثاامن ن سيكوً ادمجد
بين  قةلعالافي تبحث لتي اسة ارلدامثل )ة دمحدت نابياعة مجموفي ت المتغيرابين قة لعالاة قو
طي متعامن عينة  120بين لصحية ات مالخدامن ة دستفاالاوعي جتماالا-يدقتصاالالتهميش ا
م تستخدن أيمكن ت ساارلداه هذمثل  (.نلندب بجنوجية رلخااة دلعيااعلى ن ودديترين ولهيرا

 .ىخرأمنطقة ن سكاعلى لة بسهوسحبها يمكن ال ئج لنتاان أة عاامرمع ، فيةضاإت مامعلور دمصا

ر دمصاولكيفية اتساارلدائج نتاتعتبر فقد ، قةلعالاههذفي تبحث سمية رتسااردفر اتوم عدعند 
مهمة ومحتملة ت اثرمؤ (جيةلعالاكز المرافي ملين لعاامثل )ت مالمعلوامي مقدمثل ت مالمعلوا

في الوائي حصاإلالتحليل ابغيال حافي نه أكر تذينبغي لك ذمع و.تنالبيااتحليل في ها كرذيمكن 
ه هذن تكون ألمهم امن وتضاافترالاىسوج يخرفلن ، بتةثائية حصاإلة الدتاذقة عالن وبدو
 .تضاافترانها أعلى ضح اوبشكل يمها تقدوضها عريتم ومقنعة ولة معقوت ضاافترالا

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Trend_cycle )6( 
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طر لمخااو، تايدلتهداو، ءخطاألا :تهاتجاالاتحليل 

 :ينكبيرقين نطاضمن لخطأ اتالحتمااوأرلمخداصد رنظمة ألحية لصالاوقة لداتياتحدتقع 
غير  ماء شيعلى ر لعثوايعني  1ع لنوامن خطأ  .ككلم لنظااعلى ودلفرادراموى مستوعلى 

ءشيعلى ر لعثوامعد —2ع لنوامن خطأ  .دجوموغير ه تجاايدتحدعلى ي ينطوقد دجومو
)تارلمخدالمجافي يد جده تجاايد تحدعلى م لنظااةرقدم عدعلى ي ينطوقد —دجومو . 7 .) 

تبط ترن أيمكن  (:صحيحةغير بية يجاإئج نتاأو  1ع لنوامن طأ خ)د جوموغير ه تجااتعيين 
د راموم استخداعن ا هذينتج قد و.ءخطاألاير تقرو أ،لتحليلاوأ،تنالبياابجمع  1ع لنواءخطاأ
من  لتحققايتم لم سة حسات نابيار دمصاعلى ئد ازد عتماا :سيئةة دجوت اذو أً اجدقليلة ت ناياب

ط نماأمع فق ايتوبما لضبط اعلى ة رلقدامعد :تينيةولراتنالبيااسطة ابوف كابشكل حيتها صال
ة صغيرت عينامن لمستخلصة ائج لنتااو ألضعيفة الة دلألئد الزالتعميم ا :سميلمواك ستهالالا

و أجذلنموصحيحة غير تسمية لى إيديؤبما ، غبالإلافي ع لتسرا؛كبرأنلسكااداعدأعلى 
في  دجوموغير يد جدهتجااثاستحدافيتتمثل هنا ىلكبراةطرلمخاا ".هتجاا"،يةنوثاةهرظا

 .قعالوا

ع لنواءخطاأ (:يحةحصغير بية لسئج نتاأو  2من ع لنواطأ خ ) هتجاايد تحدعلى درة قالم عد
، تنالبياارخياضعف عن تجة نان تكوقد عنه غ بالإلاويد جده تجاايد تحدعلى ة رلقدامعدو أ،2
من  ،للمثااسبيل على ، لبطيئةاغبالإلاقطرعلى ئد الزادعتماالفا .لتحليلاتتقنياضعف و أ
نظمة ألانأفي تتمثل ة دمحدة طرمخاك هنا .هتجاالاعن خر لمتأاغبالإلالى إيديؤن ألمحتمل ا

في  لكذيظهر قد  .سبةمنابحث سئلة أجيه توم بعدت ارلمخدالمجافي شئة لنااتهاتجاالاستجهل 
على ئدالزاكيز لترابما رو،هاصدريتم لتي ادالموادعدتقليل من ً اءبد، لشكاألامن عة مجمو
كما —تهاتجاالانشئة على قبة المراظيفة وكيز ترمن ً البدمين لمستخدامن فة ومعرت عامجمو

لنموابطيئة ت هاتجاالا (.8)تنينالثماافي  "ecstasy"يزكستاالامي مستخدمع ل لحاانكا
يديؤال قد ، ًاجدً طفيفان كان إوكستهالالافي لمستمر انلنقصااوأةديالزا—هنا للنقد بلة قا

.ًضحااوً اتغييريشكل لبعيد اى لمداعلي لكنه و، عنهلتبليغ اعتبة لى إل صولوالى إً مطلقا

تلفة لمخات اشرلمؤابين قة لعالاحليل ت

و أتبطة مرت نالبيااههذنت كاا ذإما فة معرهو ى خرألاتناللبياجعية لمراتالحاإلامن ض لغرا
مي مستخدد عدةدياز:لمثا)ىخرأتاشرمؤتها صدرتحظامال/تهاتجااسطة ابوةكدمؤ

في  يينكالكوبالصلة اتاذلعتقاالاتالحاد عدة ديازمع من التزباج لعالافي غبين الرايين كالكوا
مر أشر لمؤاتنابياة دجوتقييم يعد ، قبلمن د روكما  (.فيةالجغرالمنطقة انفس في وةلفترانفس 
 .هميةألاية غافي 

)سإند جالهوو .نإ،نيكيجاما، .سي، يافر، .جى، نتينيمو (7) يد تحدفي قية المصداوحية لصالاتياتحد"،(2010 .
 .266–287ت لصفحاا، 45د المواماستخداءسووماستخدا،"شئةلنااتارلمخداتهاتجااصدرو

)رآ،لتنورهاو.جى، نتينيمو، .نإ،هنت، .لإ،فينجو، .بي، يفيتهسجر (8) لمبكر اير لتحذا، تارلمخدات مامعلونظم ، (2000.
م استخدا"؟تارلمخداكستهالالشئة لنااتهاتجالالسية حساكثر أتارلمخداصد رنظمة أتصبح ن أيمكن هل  :ةيدلجداتهاتجاالاو
 811–844تلصفحاا، 35د المواماستخداءسوو
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بين  لمحتملةاتقالعالانبياطني لواير لتقرافي ة درالواجعية لمراتالحاإلامن ض لغرا
ن أيجب ، ليةلمثااحية لناامن و.ىخرألاتهاتجاالاوتاثيرلتأبار عتباالافي خذ ألامع ت اشرلمؤا

ه هذمثل ن فإ، غملراعلى و.تاشرلمؤابين قة لعالاههذف ستكشابائية حصاإلاجذلنماامتقو
لى إلصوللومة زلالالمختلفة اتاشرلمؤاةدجونقص بسبب حة متاغير ن تكوما ة دعات ساارلدا
 .قيةالمصدامن ف لكااىلمستوا

مختلطة ق طر

ل مجافي ت هاتجاالاصد لرينة متباق طرم استخدافضلية أنبيالى إثبحاألامن د عدسعى 
 (9)حد اونآفي عي لنواولكمي ابين سلوألاكال م استخدبالك ذو،تارلمخدا

ق لطراماستخداعلى ئم لقاالمنهج اماستخدانفإ، ضعفط نقالها يقة طركل ن بألتسليم اتم ا ذإ
م حكاأعن تسفر ن أجح لمرامن نه أكما ة هرللظاقية امصدوًحاضووكثر أةرصويعطي لمختلطة ا
 .صحةكثر أ

بحث يقةطرعلى ئد الزادعتماالاتجنب على ئم لقاا —لتثليث اأ بمبدلمختلطة اق لطرابحث يستند 
 .كبرأبشكل قة ثوموئج نتالى إصل لتواضبغرة دمتعدق طرتطبيق ثم من وةحداو

كل  ماستخدبابحثية سة اردلعمل ت احدور ختيااعلى لمختلطة اق لطرافي ت لعينااسحب ي ينطو
 (. لةحاإلالتسهيل )ضية لغرالعينة او (جيةرلخااحية لصالاة ديالز)ل حتماالات عينامن 

 .يقةطرلكل ه تجاالاقيق تدتاءاجرإدجوولمختلطة اقلطراماستخدايتطلب 

لكمية احل المرامن لكل لصحة ات اءاجرإم استخداللمختلطة ايقة لطرامنهج ب كتايتحيز 
حية للصاللمحتملة ات ايدلتهدامن لتحقق ا :للمثااسبيل على ؛ سةارلدامن عية لنواحل المراو
سطة ابوجعة امرلخالمن عية لنوائج لنتااقةدمن قق لتحاوئية ستقصاالاتساارللدخلية الدا

 (. 10)لتثليث اولمفصل اصف لواوء اخبر

"1997)رآلونترها (9)  EMCDDA, لـ 1قم رلعلمية اسة ارلدا,باوروأفي ت ارلمخداطي تعامشكلة ر نتشااير تقد (,
.ًنفاآدروجع مر ,نوخرآويفيتهس جرو نليسبو ,تارلمخداطي تعاوتارلمخداصد لربي وروألاكز لمرا

 .نلند ,لحكيمات انشر ,عيةلنواولكمية اولمختلطة ايقة لطراهج نام :لبحثاتصميم  (,2003)جى  ,يليسوكر (10)
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مس لخاالفصل ا
لنشراوير رلتقااداعدإ —ت ارللمخدطني لواصد لمراتشغيل 

طني لواصد للمرهمية ألالغة باظيفة ونها أعلى ل تصاالاتعملياوير رلتقااداعدإلى إلنظر ايجب 
لى إلصولواعميد،فلمطاايةنهافي و.يلةطولجة معاعن تجة نانت كانإوحتى ، تارللمخد

على  هجداتوعلى ئجه نتاكد تؤحيث ، NDOت ارللمخدطني لواصد لمراد جووها نشروئج لنتاا
 .ليولداوطني لواين لصعيدا

يم تقدعلى ت ارللمخدطني لواصد لمراكد يؤن أيرولضرافمن ، "ييدلتأا"ومة استدالانضمال
 .لي ولداوطني لواين لصعيداكال على  —ر لجمهواولمعنية ات لجهااعبر فة مضاقيمة 

طني لواصد للمرفة مضالالقيمة اة رادإوية ؤلراء بناعلى ة رلقدام عدن فإ، يللطواى لمداعلى و
 .قيتهامصدعلى سلبية ر ثاآدجوولى إًئياتلقاي دسيؤت ارللمخد

نفسها  لشبكةاجل ألها ؤنشاإيتم لم نه أت ارلمخدات مامعلوشبكة تظهر ن أيجب ، ىخرأة ربعبا
للقيمة  لنسبةبالكن و "(؟تفعلي لذاما ، حظةلمالاعن لنظر ابغض "لؤلتسااةرثاإلى إيديؤمما )
سطة ابوتتخذ ن أيمكن لتي ات اءاجرإلاوت اراللقرلنسبة باو، مهاتقدلتي ات ناللبياية هرلجوا

 .مهايقدلتي ات مالمعلواس ساأعلى ئه عمال

تيجية استرإلاوف لهدا

 ؟ NDOئج نتاعليه تشتمل ن أيجب ي لذاما 

ا هذو.لمعنيةافاطرألاتالؤتساعلى بة جالإللتفسير اوتنالبيااتحليل ئج نتام استخداهو ف لهدا
ت جاحتياايلبي ي لذالشكل باين لتكواوىلمحتواحيث من ير رلتقااتصميم يجب نه أيعني 

". ءلعمالا"و أت ارللمخدطني لواصد لمربالمعنية اف اطرألا

 :لىإت ارللمخدطني لواصد لمراج يحتا، فلهداا هذتحقيق ل

؛ يةلووأي ذً امرأئجه لنتافة لمضاالقيمة ايجعل  •

؛ تهمجاحتيااتقييم ولمعنيين المصلحة اب صحاأعلى ف لتعرا •

؛ ضرلحااوأضي لمااضع لواصف ودمجرمن بعد أهو ما لى إبهالذا •

؛ يررلتقااداعدإللية ولداتاءاجرإلبام التزالا•

 .لنشراوت التصالالتيجية استرإير تطو •
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ت ماللمعلوفة لمضاالقيمة ان ضما

ي؟ نطورريقتداد إعة قريطيهام

، نحياألابعض في بها ن يستهالتي اطني لواتارلمخداصد مرير رتقاد اعدإنب اجوحد أاهذيعد 
ير رلتقااداعدإتماالتزاتلبية على مهمته و أصد لمراعمل كز يترما عندل لمثااسبيل على 

 .ليةولداو أقليمية إلات للمنظماطنية لوا

ً فياكاليس ا فهذ، تارللمخدطني لواصد لمراسيس لتأء لبدانقطة هي ة خيرألانت كان إوحتى 
ر القرانعي صاقبل من طني لوايل لتموامين تأال و،تنابيالايدومزتحفيز وكة رلمشاانلضما
 .ىلمدايل طوس ساأعلى 

شكل وىمحتو :لمعنيةافاطرألاوأ"ءلعمالا"لى إجهة موير لتقراداعدإعملية ن تكون أيجب 
 .هؤسيقربمن ً ثيقاوً طاتباراتبط ترصيل لتفااى مستوولغته ، تنسيقه، ئجلنتااو أير لتقرا

ي أمن ف لهدايد تحدت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين ، ليةلمثااحية لناامن نه أيعني ا هذو
أ تبدن أيمكن ال و.لصلةايذلشكل ايد تحدو،فةلمستهدالفئة ايد تحدو،ليهاإصل لتوايتم نتيجة 
 .ههذئي لمبدالتحليل اعملية بعد ال إغة لصيااعملية 

بة لمطلوات ماللمعلوت باجاإيم تقدفي ت ارللمخدطني لواصد لمراجهه ايوي لذاي لتحدايتمثل و
؛ ينةمتباو أتكميلية ما إتمالمعلوانتكوقد و.سهلةمهمة ليست ه هذو.ءلعمالاضا رنضماو

ت ماالتزاوطنية لواتجاحتياالابين نة زالمواعند ضلة مفاك هنان يكوقد ل لمثااسبيل فعلى 
 .ليةولداير لتقرا

سبيل  فعلى .فةومعرغير و أضحة اوغير ت مالمعلواتجاحتياانتكوقد ، لكذعلى ة وعال
.مةلعااتمالخداءعمالى لدت مالمعلواتجاحتياالق لمسبالبحث اتقييم في بة صعوك هنا، للمثاا

كيز لتراتعامجمومثل كة رلمشااتلتقنيااماستخدالنية مكاإكهنان تكون أيجب ، لكذمن ً البد
.ةدمحدئج نتاط تباراى لمدل ّ مفصتقييم لعمل ئيين لنهاامين لمستخدامن عية فرت عامجمومع 

ن بشأة رلمشوان ودر اقرذ تخاافي ت ارللمخدطني لواصد للمرلنسبة باة رلخطواتكمن و
ل حولمعنيين ال اسؤمر ألايتطلب و .نلمضمواولشكل امن بكل يتعلق فيما ، رلجمهوات جاحتياا

ئجنتاح اقترالر ودت ارللمخدطني لواصد للمرن يكون أيجب لك ذلي إفة ضاإلبا .تهمجاحتيااما 
.ًقياستباانيكون أعليه يتعين و:لمجتمعامهتمااضع مون تكوقد يا قضاو

ه هذمثل ضع وته ياحصالضمن يقع ال ت ارللمخدطني لواصد لمران بأت ضااعتراتنشأ قد و
صد لمرانأغم فر :ًطفيفاً فاختالالك ذعن لحقيقة اتختلف و.تاردلمبااذتخااال و،تضاافترالا
ً ماتماسب لمناامن نه أال إ،طنيةلواسة لسياالى إتصيالتوايم تقدمنه ينتظر ال ت ارللمخدطني لوا

ة رلمخداقير لعقااماستخداتهاتجااخر آلًقيقادًتحليالت للسلطام يقدن أمي عالإلاهرودرطاإفي 
 .ئجلنتااههذعلى تبة لمترارثاآلايد بتحدم يقون أو،لةولدافي 
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

تاداعدإ— ناوريرقال رشل

 :ئهكاشرمع تارللمخدطني لواصدلمراعمل مج ديتمنأيجب ، لنشراتعملياوئجلنتااداعدإعند

ظم لمنتارالحوالخالمن ، طنيلوالصعيد اعلى لمعنية افاطرألاىلدت مالمعلواتجاحتياا تقييم  •
تهممنتجاعن عهم نطبااعن ل السؤبال لمثااسبيل عل ، ينشرلمباا"ءلعمالا"مع 

 .لمعنيةافاطرألاوءالخبرابين طني لواتارلمخداضع لوك مشترفهم ء بنافي همة لمساا  •

تهم جاحتيااتقييم وهمين لمسااعلى ف لتعرا

ر؟ اريقتالوع نوهاوم؟ نكتبهاا ذلماو؟طنيلوالصعيد اعلى ير رلتقااسل نرمن لى إ

ة شرمباغير و أةشرمبامصلحة يه لدمنظمة و أشخص  "لمعنيةافاطرألبا"نعني ، لكتيبااهذفي 
)...(تهاساسياوفها اهدأولمنظمة ات اءاجربإثر تتأو أثر تؤن أيمكن حيث سسة مؤفي  ن أغم رو .

في  هممعنية ف اطرأنهم أنويرين لذاءالهؤ)عية لشراتي اذنيكوما ًئماادلمصلحة بالتمتع ا
ف اطرألانأكما ة اولمساامقدعلى جميعها ليست لمعنية افاطرألانأال إ،(لككذمر ألاقع او
 (. 1)مختلفة ت ارتباعايها لدن يكولمختلفة المعنية ا

ر القرانعو صاهم ن لمحتملواء لعمالاوت ارللمخدطني لواصد للمرلمحتملة المعنية اف اطرألا
هم رعتباايجب و .ملعاار لجمهواولعلمي المجتمع اوت ارلمخدال مجافي ن يعملوين لذالمهنيين او

 .تارللمخدطني لواصد لمرات جالمخرء عمالً جميعا

طني لواصد للمرلي لماايل لتموباص لخاار القراعة صناسلطة ً يضاأمنهم لبعض ايمثل قد و
ة رازلواقع تتوقد  :للمثااسبيل على )ًفياضاإًاءستثنااانويكوبما رلك لذو،تهرادإوأ/وتارللمخد

لتي انشطة ألاعن جيد بشكل ثق موير تقرم ستالاتارللمخدطني لواصد لمرايل بتموم تقولتي ا
 (. يللتموارتبر

ته جاحتيااللي وأتقييم بعمل ت ارللمخدطني لواصد لمرامقيام يلز، لمعنيةافاطرألايد تحدبعد 
 .بةلمطلوات كاالشرا/درالمواهي ما و، تلبيتهايمكن كيف و، لممكنةا

فق وهمية ألاحسب على لمعنية اف اطرألابتصنيف ت ارللمخدطني لواصد لمرام يقون أح نقترو
 (: 2)لي لتااتيب لترا

 Businessdictionary.comظرنا (1)
 90صنظر ا، معالإلائل ساوفي ملين لعااللمهنيين  (2)
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ر القرانعو صا

غير  وأشر مبابشكل ت ارللمخدطني لواصد لمران عويرين لذالئك وأعم أبشكل و، راقرلانعو صا
ت ارلمخدباصة لخاالتنسيق ات عملياعلى ئمين لقاا؛ نلمالبراو أمة لحكواممثلي ؛ شربام
 .طنيةلوامة لحكواظفي مو؛ تارلمخداسة سياتطبيق عن لين ولمسؤاظفين لمواو

همية ألا

ت مامعلوشبكة في رستثماالاعلى وتارللمخدطني لواصدلمرادجووعلى تهم اراقرثر تؤ
 .طنيةلوات ارلمخدا

لي ودقسيافي طني لواتارلمخداضع ولحوة مختصروعية ضوموت مامعلولى إجة بحاهم 
كثر ألاتمالمعلوانتكون أيجب  .طنيلوامهتماالاتاذتارلمخدبالمتعلقة ايا لقضاالحوو

 .لطلباعند ة فرمتوً تفصيال

بة لمطلوائج لنتااعنو

ة رصوفي م تقدً ناحياأولمحلية اللغة بان تكوما ً ئمااد، ةمختصروضحة اووبسيطة ت مامعلو
 .ةقصيرت حظامال

ن هنيولما

؛ يةقالواولتثقيف افي ن لمتخصصوا؛جيةلعالاكز المرا:تارلمخدالمجافي ن ملولعاانلمهنيوا
.ننولقااتنفيذ على ن ئمولقاالك كذو؛"Outreach"عية لتوالمجافي ن ملولعاا

همية ألا

لتحفيز الى إجة بحاهم و؛تنالبياايدومزهم نهم أكما صد للمرسيين ساألاءكالشراهم ء الهؤيعد 
لتي ادلجهوابل مقائد الفوابعض على ا يحصلون أيتعين و،تهديازوأعمهم دىمستوعلى ظ للحفا

 .نهالويبذ

بة لمطلوائج لنتااعنو

يب رللتدم زلالايل للتموجية رخاد رامو :تمالمعلوامن ً سعااوً قانطالمحتملة اتهم جاتياحاتغطي 
لية ولدايير لمعاا؛ليودقسيافي طني لواتارلمخداضع و؛فهخالو،لمنحاو،يبرلتداتاودأو
من  ىمستومع ، ضحةاوتمالمعلوانتكون أيجب  .لمعنياطهم نشال مجافي لمنهجية اتاودألاو
 .لمحليةاللغة بايمه تقديتم ن أو، صةلخااتهم سارممافي عليه د عتماالايمكن لتفصيل ا
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ال  ةدعانهما أغم برلمعنية افاطرألائمة قالى إفتهما ضاإيمكن فيتين ضاإعتين مجموك ناه
مع و .تارللمخدطني لواصد لمرباصة لخاال تصاالاولنشر اتيجية استرإلئيسي لراف لهدان يمثال

ت نالبيااو أت مالمعلوامن ة دستفاالبات ارللمخدطني لواصد لمرام يقون أا ًمفيدن يكوفقد ، لكذ
؛ عتينلمجمواتين هالح لصاى خرأضاغرألها راصدإتم لتي ا

ن ثوحلباا

هد معا؛ لعلميةات لهيئااومعيين لجااحثين لباا :تارلمخدال مجافي حثين لبااعة لمجمواه هذتضم 
 .ميةلحكواغير ت لمنظماافي نيين الميداحثين لبااو؛ لبحثا

همية ألا

ض لعرما إ،طنيلوالصعيد اعلى ها راصدإيتم لتي اتمالمعلوامن ً ماهاً نباجاعملهم يمثل 
مه يقدي لذاعم لداخذ يأن أيمكن و.قفالمواوتكيالسلواخلف منة لكاابسباألالفهم و ألقضية ا
ئج نتانشر في تهم عدمساو أت مالمعلوباهم يدوتزشكل لعملهم ت ارللمخدطني لواصد لمرا
 .ثهمبحاأ

بة لمطلوائج لنتااعنو

ض بغر، سيةساألاتنالبيااتكن لم ما ، صيللتفااةيدشدت مامعلولى إعة لمجمواههذج تحتا
على  ئيةحصاإلاتنالبياا،لعلميةاليل لتحااوير رلتقاا:بهن مويقوي لذالعلمي العمل اير تطو

ت لملخصااً ناحياأو؛ ةيدلجدات عاضولموال حولعلمية ات باكتالا؛ ليولداوطني لواين لصعيدا
 .لصولواسهلة وكبير بشكل مفصلة و، ملةشات مالمعلوان تكون أيجب و .لعلميةات النشراو

ن طنوالموامة عا

شر مبابشكل ت ارلمخداقضية ن جهوايوين لذادافرألاصلخصواجه وعلى عة لمجمواههذتشمل 
 .همسرأوتارلمخداطو متعا، ببالشا،بلطالا:شرمباغير و أ

همية ألا

كما  :سيةساألاقهم حقومن ً اءجزيمثل طنين الموامة لعامة لمفهواوضحة الواتمالمعلواحة تاإنإ
ت باجاإلى إنطنوالمواجيحتا .ملعااللماامن ها ؤنشاإيتم لتي اتلمنظمااعلى ً جبااولك ذمثل ي

ي بلدفي تارلمخداضع ولحيابه لتفكير اّعلييتعين ي لذاما :مثلئيسية لراسئلة ألاعن 
ثر سيتأهل ؟ خطيرمر ألاهل ؟ معهامل لتعااوألمشكلة اههذلتجنب فعل أنأّ عليا ذماوها خطرو

؟ ةعدلمسااعلى ل لحصوايمكنني ين أ؟ لمشكلةباطفلي 
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بة لمطلوائج لنتااعنو

م تقدوةرثاإلاتتجنب ن أو،بسيطةبلغة مة مقدوةجزموو،ضحةاوتمالمعلوانتكون أيجب 
 .نهاثويتحدلتي اللغة باة رستشاالاو أة عدلمسااعن للبحث طنين اللموسة ملمول حلو

مع  ،لمعنيةافاطرألاتجاحتيااللي وأير تقدلعمل  (6لشكل ا)لية لتاافة لمصفوام استخدايمكن 
دعد)قل ألامن ، يمهاتقدسيتم لتي اتماللمعلوصيل لتفااىمستو —لشكل ا:ينرمعيالى إةرشاإلا

؛ (سيةساألامقارألاوتنالبيااتعامجموفة كامع م مقد)على ألالى إ(تلصفحاامن قليل 
 .قفلموالحومة عات مامعلويم تقدو أةدمحديا قضالجة معا —ى لمحتواو

ى لمحتواولشكل ان بيامع ت مالمعلوات جاحتياافة مصفو 6:لشكل ا

صيل لتفااى مستو

تفعمر منخفض 

نطنوالموامة عا م عا

ا
تو

مح
ل

ى 
نحثولباا ر القرانعو صا

المهنيون 
حد

م
د 

 :بتقييملك ذبعد م يقون أت ارللمخدطني لواصد للمريمكن ، لتحليلاا هذمثل ع تبابإ

ى لمستواعلى تحقيقه منه ب مطلوهو ما وت ارللمخدطني لواصد لمرات منتجاطبيعة وشكل   •
و  ،طنيلوا

ت جاحتياامع فق اللتومة زلالالتفسير ات عملياوت نالبيااتحليل ئج نتاتنسيق وم استخدايقة طر  •
 .مينلمستخدامختلف 

ى محتووشكل مع ئي لنهاالمنتج افق اتومن للتحقق ، لعمليةاية نهافي لمنهج انفس م استخدايمكن 
 .فةلمصفوافي ة دلمحدات جاحتياالا
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :تهمجاحتياابتقييم قم وهمين لمسااعلى ف تعر

تجاحتياالا ؟ من

، مثل :مهتمااضع موة دمحدت عاضوموويا قضال حوة مختصرت مامعلو
 .طنيةلواير رللتقاي لتنفيذالملخص اوة جزلمواسية لسياات نالبياا

ر القرانعو صا

منظم  ىمحتو، لمنهجيةاولتقنية ايا لقضاامن سع اوق نطاتغطي ت مامعلو
سبيل  على)ة كبيرجة ربدليس لكن وتفصيلي بشكل و، جيدبشكل ثق موو
 (.ئقثالوامن عة مجموتحليل وة رلمنشوالعلمية ات الللمقاتحليل ل لمثاا

في  ملينلعاان لمهنيوا
ت ارلمخدال مجا

يسمح  بما، صةلخاا، سيةساألات نالبيااملة شا، كبيربشكل مفصلة ت مامعلو
 .بهمصة لخاات التفسيراوت لتحليالابعمل لهم 

ن حثولباا

بما  ،ملعاام هتماالات اذئيسية لرات عاضولموال حوة جزموت مامعلو
ت ارلمخداضع وفي ت التغييرال حوى ؤلرابعض ل لحصوبار للجمهويسمح 

 .تهمجاحتياباصلة ت اذن تكوقد لتي ات باستجاالال حوا هذكل قبل و

ن طنوالموامة عا

عي ابدإيب رتدلى إير رلتقااداعدإيل تحو

ً ؟ةحداوعملية من ا ءجزيعد منهما كل ليس أ؟ يررلتقااد اعدإولتحليل ابين لتمييز اا ذلما

من  يمكنهلتي اق لطراعن لبحث الى إ، تهحياصالق نطافي ، تارللمخدطني لواصد لمراج يحتا
 .لمحليار لجمهوباصلة كثر أوً نفعاكثر أته منتجاوعمله جعل لها خال

يرلتقراد اعدإمنهج من بعد أهو ما لى إب هالذاعبر —ا هذلتحقيق ملتين متكايقتين طرك هنا
 .رلجمهوات جاحتياايلبي بما لمنتج اتصميم عبر و، لمبسطاصفي لوا

جعل  لخالمن قف للمولمبسط اصف لوامن بعد أهو ما لى إهب يذي لذاير لتقراداعدإيمكن 
 :عابدإلامن يد مزعلى ي تنطويقة بطرحة لمتااتمالمعلواماستخدباوًقياتباساير لتقرا

ت ارلتطوبالتنبؤ الة ومحاو،ليلحااضع لوباصة لخااتمالمعلواماستخدا:قيستباالالمنهج ا  •
هي ما، تارلمخداضع وتقييم على د عتماالبا"ل لمثااسبيل على ، لمحتملةائج لنتااولمستقبلية ا
يمكننا  لتيايقة لطراهي ما و،مةدلقاالقليلة اتالسنوافي ية قاللوو أجللعالة يدلجداتجاحتياالا

 "؟ابهذر القرانعي صاولمهنيين اعطالإلها خالمن 
حة لمتاات مالمعلوام استخداكيفية فهم على ي ينطوي لذاحة لمتاات ماللمعلولمبتكر ام استخدالا  •

ت ارللمخدطني لواصد لمراد جووعن ن يعلموال ين لذاص شخالأللنسبة با، ةمبتكريقة طرب
بين  تارلمخداطي تعاعن ملة شاسة اردبعمل لبلد ااهذفي لى وألاةللمرقمنا "مثل ، عملهو
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يقة بطرطنية لوات للسلطائج لنتاايم تقديمكننا كيف  .ليةودمنظمة مع  ن ولتعابان لسكاامجمل 
 "؟لهمق وتر

طني لواصدلمراهاديحدفية ضاإتمامعلولى إجةحاكهنانتكونأيمكن ، لىوألايقةلطرافي
ئذ عندلك ذسيصبح  .هاراصدإو أة دلمفقوات مالمعلواعلى ل لحصواكيفية تعني لتي ا، تارللمخد
.ئهكاشروتارللمخدطني لواصد للمرً ايدجدً عاومشر

يمكن استخدام منهج تكميلي لربط المعلومات الخاصة بالوضع الوطني مع الوضع على الصعيد اإلقليمي  
 يمكن أن يكون البعد الدولي لعمل المرصد الوطني للمخدرات ذو أهمية، ًوالصعيد الدولي. وهنا أيضا

حيث يؤهل المرصد الوطني للمخدرات من تقديم المعلومات الهامة التي تم التوصل إليها في الدول
األخرى والتي تم التحقق من صحتها بواسطة المنظمات الدولية إلى الجهات الوطنية المعنية. 

د؟ عباذا م ... 

ر دقان يكون أيجب ، ىخرألائج لنتااوير رلتقااراصدبإت ارللمخدطني لواصد لمراميقوما عند
بة كتاعند ر عتباالافيئرلقااخذأيتمال ًلباغا ".؟بعداذماو "...ل السؤاعنبة جاإلاعلى ً ئمااد
نتيجة  نوبد، مزلالامن كثر أصفية ووأمزلالامن كثر أمفصلة ، مزلالامن كثر أيلة طو :يرلتقرا
يجعل  اهذو.ضهعريتم ي لذاضع لوالحولشخصي ايه أرين تكومن ئ رلقاايمكن بما ضحة او
 "؟بعدا ذماو"ل ءيتسائ رلقاا

ر لجمهوباصة لخاا(كةرلمداغير و أكة رلمدا)تجاحتياالايد تحدء ثناأيرولضرامن ا هذعلى و
على  ةردقان تكون أيجب لمعنية اتلجهااوأءلعمالانأرعتباالافي ضع يون أطني لوا
 .جلهمألنتجها ألتي ات للمنتجاشر لمباام استخدالا

لم  لمنتجانأيعني ا فهذ، ضحةاوغير  "؟بعدا ذما"لالسؤاعلى بة جاإلافيها ن تكوة مركل في 
 .ملكابشكل ف معرغير نه أوأدلمنشوافه هدحقق ي

ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :لمعنيةاطنية لوات لجهاباصلة ت اذت مالمعلواجعل 

ضحة اووة مفيدجمعها تم لتي ات مالمعلواتجعل لتي اق لطرامن يد لمزاعن لبحث ا  •
ً وأت قعالتوا، تبالصعواعلي ف لتعرال وحا، حةلمتاات مالمعلوامن قا نطالا :للمستقبللتطلع ا  •

ة يدلجداطر لمخاا

؟ جمعهاتم لتي اتنالبيااماستخدبابها م لقياايمكنك لتي اىخرألاءشياألاهي ما  :عابدإلا •

 .تجاستنتاامقد —صف لوباتكتفي ال ؟ بعدا ذماو ...
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لية ولداوقليمية إلاتسسالمؤالى إير رتقاد اعدإ

 .مةلمقداتيالمحتواوقع لمتوالشكل اربقدما حد لى إلة سهوكثر أتسسالمؤاهلهذير رلتقااداعدإ

من  ضلغرباتتعلق ، يررلتقااداعدإنظم بين مة لهااتفاختالالابعض ، غملراعلى ، كناه
 .ئيسيةلراعلة لفاات لجهاابه م تقوي لذار ولداو، تنالبيااجمع في لمتبعة اهج لمناا، بةلتجرا

م لمستخدا،ةلمتحدامم ألباص لخااير رلتقااداعدإمنظامن ً ءبد، مختصربشكل ضه سنعرما ا هذ
 .لملعااءنحاأجميع في 

ة لمتحدامم ألاير رتقاد اعدإمنظا

ت ارلمخدبالمعني اةلمتحداممألامكتب سطة ابوةلمتحداممألاير رتقاد اعدإمنظاة رادإتتم 
 (.UNODC)يمة لجراو

ت مامعلويم تقدء عضاألالولدامن ً سمياريطلب ، تارلمخدافحة لمكالية ولداتاهدلمعااجب بمو"
ن كاد عقوثة ثالمن كثر أمنذ  .تارلمخدافحة لمكالية ولداتاهدعالمباص لخاالعمل الحوية سنو
على  يمهاتقديتم ن كاو (ARQ)يلسنواير لتقرانستبياالخاليا سنوت مالمعلواههذجمع يتم 

 (CND( .")...( ) 3)ت ارلمخدالجنة لى إمنتظم نحو 

لعملية  يةوالزاحجر بة بمثا، جعةاللمرً لياحايخضع ي لذا،ARQي لسنواير لتقرانستبياايعد 
يمة لجراوتارلمخدبالمعني اةلمتحدامم ألالمكتب يسمح وتارلمخدالحولية ولداتنالبيااجمع 

UNODC  يررلتقااداعدإولمي لعااتارلمخداضع وبتحليل. 

لصلة اتاذةلمتحدامم ألاتاراقرعة لصناية كزلمرالجهة اهي  (:CND)ت ارلمخدالجنة 
، تارللمخدلمي لعااضع لواتحليل من ء عضاألال ولداللجنة اتمكن  .تارلمخدبالمتعلقة ار موألبا
ذ تخااو، لميةلعاات ارلمخدامشكلة ل حومة لعااللجمعية ين لعشرائية ناستثالاة روللدبعة تامم تقدو
ثة لثالالية ولداتقياتفاالاتنفيذ صد برم تقوكما  .عملهاق نطافي لمي عاى مستوعلى بير اتد
ه هذمن ف لهدبالصلة اتاذرموألافة كافي لنظر بالة مخووتارلمخدافحة بمكالمتعلقة ا
 .ليةولداة لسيطراتحت يضعها ي لذالشكل باد الموالة وجدلك ذفي بما ، تقياتفاالا

 CICADت ارلمخدافحة مكالجنة ير رتقاد اعدإمنظا

في  (CICAD–OAS 4 )ت ارلمخدافحة لمكايكية مرألالولدالجنة م نظافي ت نالبيااجمع يتم 
ت نالبيااجمع يتم  (.OID)تارلمخداقبة ابمرلمعني ايكية مرألالولداصد لمرم لعااقلسياارطاإ

 :سينساأمين نظاعبر 

د اعدإوتنالبيااجمع لية آجعة امريد جدي سنوير تقرن ستبيااداعدإلية يدلتمهانشطة ألاوتنالبيااجمع عملية جعة امر (3)
 .2010ير ينا 15-12، فيينا، تنالبيااجمع ل حوء الخبراعة مجموع جتمااير رلتقاا

 .تاءاجرإلاليل د (:)MEMنب الجواد متعدلتقييم الية آ :رلمصدا (4)
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 (SIDUC)تارلمخداكستهالالحوت نالبياالجمع حد لموايكية مرألالولدامنظايضم   •
، تارلمخداماستخدالحوئية ستقصااتسااردبعمل م للقياة حدلمواتالكوتوولبرامن عة مجمو

م استخدابين قة لعالاعن ت سااردوت ارلمخدام استخداعلى تبة لمترائج لنتااعن ث بحاأو
نة رللمقابلة قات مامعلولى إصل لتوافبهدة حدموت الكوتوولبراجميع  .يمةلجراوتارلمخدا

 .لولداجميع في 

ملنظاااهذي ينطو .ضلعرافحة مكال حوئية حصاإلاتنالبياالجمع حد لموا CICDATم نظا  •
ئية حصاإلاتمالمعلوالخادبإم تقون ألوللديمكن حيث نت نترإلاعبر بة ستجاامنظاعلى 

يب بتهرلمتعلقة ال عتقاالات عملياو، يةولكيمااد المواوت ارلمخداضبط ت بعملياصة لخاا
 .ىخرألاضلعراتاشرمؤوتارلمخدا

لتقييم الية آسم باف تعر، تاسنوث ثالكل تقييم عملية ء اجربإ CICADم تقو، لكذلى إفة ضاإلبا
، ءاللنظرجعة امرعملية هي  MEMنبالجواد متعدلتقييم الية آ (.MEM)نب الجوادتعدم
ة لمتخذاتاءاجرإلافي ز حرلماملتقدانبشألبعض ابعضها بتقييم ء عضاألالولدامتقوجبها بموو
ت مالمعلواعلى ل لحصوايتم  .ضيةرألاةلكرامن بي لغرالنصف افي ت ارلمخدافحة مكال
في  MEMة ادأتشكل شر مؤ 50ل حول ولدامها تقدلتي ابة ستجاالامن لتقييم افي مة لمستخدا

ي دسرمستند د اعدبإلة ودكل م تقو، MEMثيقة بوم التزالالى إفة ضاإلبا (.5)نستبيااشكل 
 .صلخااقها سيافي ثيقة لواضمن مة لمقدات مالمعلواضع لوي مهيدت

 EMCDDAير رتقاد اعدإمظان

، ئيةحصاإلواجدو،طنيوير تقر :صرعناثة ثالطنية لوا EMCDDAير رتقاد اعدإمة حزتضم 
 .منظمن ستبيااو

 :مختلفينضين غر EMCDDAسطة ابوجمعها يتم لتي ات نالبياام تخد

؛ لفعاألادودروةهرلظااتقييم و،قفلمواتحليل و،بيةوروأةرصوين لتكومها استخدايتم حيث   •

ل ولداوبي وروألالمجلس الى إملتقد EMCDDAسطة ابوجمعها يتم لتي ات مالمعلوام تستخد  •
بية وروألاتيجية استرإلاتطبيق لتقييم ليها إن جويحتالتي ات مالمعلوامن ً نباجاء عضاألا

 .بهالمتعلقة ات اءاجرإلاخطط وت ارللمخد

مةعات ياتحد—لية ولداصد لراظم ن

مة لمقداقليمية إلاو ألية ولداثة لثالات لمنظماباصة لخاالعمل ات المستندقيق لدالتحليل اعند 
في  ًجميعاك تشترنها أنجد ، منهاكل ة ءكفاوفهدوقطانعن لنظر ابغض ، هعالأرختصابا
 :تيالتحدامن قل ألاعلى ثنين ا

http://www.cicad.oas.org/MEM/ENG/Questionnaires/Fifth%20Round/index.asp )5( 
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ء عضاألالولدامن مة لمقداتمالمعلواعية نووكمية على كبير بشكل ه هذصد لرانظمة أتعتمد   •
؛ سبلمنااعد لموافي يمها تقدوثيقية لمواوقة لدالى إتمالمعلواههذج تحتا —منظمة بكل 

عملية  يةتغذفي سي ساأمر أت نالبيااجمع لكن و، تنالبيااجمع عن لتقييم افصل يتم م عابشكل   •
 .رالقراعة صناعملية ية بتغذها روبدم تقولتي ا، لتقييما

ت مالمعلويمها تقدل خالمن مهم ر وبدت ارللمخدطنية لواصد المرام تقون أيمكن ا هذفي و
ت الكوتوولبراولية ولدايير لمعااعلى ا دعتماا،نةرللمقابلة قاوقة ثومووقعية اووعية ضومو

 .ئمةلقاا

 :هميةألاية غافي ن مهمتاجد تو، حلةلمراههذفي 

.1 

.2 

في (:؟لكذكيفية ولمن وير لتقراداعدبإم يقوي لذامن )ير لتقراداعدإلعملية ضح الوايد لتحدا
بشكل  ليةولدات لمنظمااغ بالبإت ارللمخدطني لواصد لمرام يقوال ، صدلرانظمة أبعض 

لتي اير رلتقااوتمالمعلوالكن و،(لكذغير و أ،CICADأو  ،UNة لمتحدامم ألا)شر بام
من  نيكوقد ت اللحااههذمثل في  .سميلراطني لواير لتقراداعدإية بتغذم تقوها داعدبإم يقو

ر وللتشالية آعن ً فضال، لمعنيةافاطرألاتليامسئووراودأديحدق تفااعومشرد اعدإلمفيد ا
في  صحيحبشكل ت ارللمخدطني لواصد لمرامن مة لمقدات مالمعلواصيل تأنية مكاإتكفل 

 .طنيلواير لتقراداعدإعملية 
لخالمن لك ذقتحقييمكن و:لهاسارإقبل ير لتقرامة حزصحة من للتحقق لية آضع و

و ألعلمية اللجنة امع ر ولتشااو، لتسليما/لنشراقبل ء انظرلاة رومشاو، ةدلجوات جعاامر
سمي لرايق لتصدامن كد لتأاهو هنا لمهم ا .ئيسيةلرات سسالمؤامن لمعنية ات لجهاا

قد  .لهاسارإقبل ت ارللمخدطني لواصد لمراة رادبإم تقولتي الجهة اقبل من ت ماللمعلو
و أنشر عليها ي ينطولتي اةطرلمخاالكن و،بيعساأبضعة ه هذلصحة اقيق تدعملية ق تستغر

ل لحصواة طرمخا)ئي لنهاام للمستخدلنسبة باً اجدة كبيرتعتبر ققة مدغير ت مامعلول سارإ
نفسه  تارللمخدطني لواصد للمرلنسبة باو (لصحيحاغير لتفسير او ألطة مغات مامعلوعلى 

 (.هجداتوعلى ثم من و،قيتهامصدعلى ة طرمخا)
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ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 :ليةودوأطنية ومنظمة لح لصاو ألى إجه موير تقرد اعدإند ع

لية ولدالجهة او أ، نفسهالية ولدالمنظمة ا)ك يرتقرمن ئي لنهاالمستفيد ايد تحدولتسليم اعملية ح يضاإ •
 .( لخا، تارللمخدطني لوالتنسيق اجهة و ألصحة اة رازوو أ، لمنسقةاطنية لوالجهة او أ، لمنسقةا

 .(لخا، ءانظرجعة امر، علميةلجنة )سسية مؤوعلمية قيق تدلعملية لمسبق ايف لتعرا  •
د لمحداعدلموافيىخرألاطني لوايرلتقرامةحزوتنالبياايمتقدمن كد تأ •
على  تارللمخدطني لواصد لمراقية امصدتعتمد  :كرودتتخطى ال و، ًايدمحاوً يصاحر كن  •

به ملين للعاسية لسيااء ارآلاعلي ليس وعيته ضومو
 .لهاسارإقبل ت مالمعلواصحة قيق تدمن كد تأ  •

صل اللتوتيجية استرإير تطو

ت التصااتيجية استرإفي لنشر اعملية مج د

ت ارللمخدطني لواصد لمراعن ة ردلصاات نالبيااوت المستندانشر عملية ج تحتا، بقاساكر ذكما 
)نلضمالتنظيم الى إ  (3)؛ تهجاحتياالتلبيته  (2)؛ئيلنهااملمستخدالى إلمنتج الصوو(1 :
 .ليةولدات لمتطلبااويير لمعابام التزالا

 .حةلمتااهدرامووتهحيالصالً فقاو،تارلخيااعلى ر ولداتي يأتجاتياحالاتحليل من ءنتهاالابعد 
صد لمرادرامورعتباالابعين خذ تألمعنية افاطرلألتيجية استرإسمرلمهم امن يعد ، الهذ

 .تيالووألايد تحدوت نالبياافر تووت ارللمخدطني لوا

لصحيح ايع زلتوامن كد لتأاد بمجرت ارللمخدطني لواصد لمرامهمة تنتهي ال ، لكذغم رو
كثرأنتكون أيجب بل ، حسبوته منتجات التصاالاتيجية استرإتشمل ال أيجب —ته لمنتجا
صة لخااية ؤلراء لبناها يربتطوم يقولتي انشطة ألاوئه لعمالمها يقدلتي ات مالخداتضم ولية شمو
 .ئهعمالبين قية المصداتحقيق وبه 

ت باجاإيمتقدفي تارللمخدطني لواصدلمراجهه ايويلذاىلمدايلطويلتحدايتمثل ، قعالوافي
 .لمختلفينا"هءعمال"ضا رن ضماوبة لمطلوات ماللمعلو

تيجية استرإعومشرد اعدبإت ارللمخدطني لواصد لمراميقو، تجاتياحالاتقييم على ً ءناب
ف اطرألامن عة مجمولكل  :رعتباالابعين ت مالمعلوافر توودرالمواخذ أمع لمعنية افاطرلأل

طني لواصد لمراعمل بتنظيم م يقوو، تهمجاحتياامع فق اتتولتي ات لمنتجاايد بتحدم يقو، لمعنيةا
 .لكذعلى ً ءبنات ارللمخد
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م عالإلائل سابول تصاالاتنظيم كيفية 

 :ءلعمالامن ة دمحدعة بمجموص خام هتمااك هنان يكون أيجب ، لنشراول تصاالبايتعلق فيما 
 .معالإلائل ساوفي لمتخصصين املين لعاا

ل تصاالباتسمح ت ارللمخدطني لواصد لمرات حياصالنت كاا ذإفيما لنظر اهي لية لتااة لخطوا
ن أيمكن ال ين لعشراوحدالوانلقراففي ،لكذمنغم لراعلى و.المأمعالإلائلساومعشر لمباا

نفسه  ضيفري لذالالسؤا.معالإلائل ساونوبدو أمع ث يحدي لذااهذعلى ل تصاالايقتصر 
تيجيةاسترإضمن م عالإلائل ساوفي لمهنيين امع لعمل امج ديمكننا كيف "هو كبر أبشكل 

 "؟صهختصاادوحدضمن ، تارللمخدطني لواصد لمراتالتصاا

ضع بوصة لخااتالتصالالسمي لرارولداحبة صاهي ت ارللمخدلمنسقة الجهة انت كان إوحتى 
، تمالمعلوات طلباعلى د لراجب اويتحمل ت ارللمخدطني لواصد لمران فإ، لبلدافي ت ارلمخدا

 .معالإلائل ساوفي ملين لعاامن مة لمقداتلطلباالك ذفي بما 

من  اًلبد، للمجااا هذفي ً معالجهتين اعمل كيفية في لنظر اهو هنا همية أكثر ألفاثم من و
ضحة اويير معاعلى كيد لتأامع ، منهمالكل لمعنية ات همالمسااوت صاختصاالابين ض رلتعاا
 .معالإلائل ساومع ل لفعااوضح الوالتصاالانلضمات لياآو

طني لواصد لمرافيها ر ايدلة ودفي ، للمثااسبيل على  :هعالأكر ذلما د منفرج ذنموجد يوال و
، مةلعااللصحة طني لوالمعهد امثل ، كبرأسسة مؤر طاإفي صغير عمل يق فرقبل من ت ارللمخد
طني لواصد لمراعمل يق فرهمة بمسائيسية لراسسة لمؤالخالمن ل تصاالاسة سيايد تحديمكن 
 .تارللمخد

مة لمقداتمالمعلواتطلباعلى بة جاإلامن ت ارللمخدطني لواصد لمراير مديمنع ال ه روبدا هذو
لصحفية اتقالعالالمسئومع صل التواعلى خلية الداتاءاجرإلاتنص قد لكن و،لصحفيينامن 

 .لمضيفةاسسة لمؤبا

ن يكون أيمكن ، مستقلن ككيات ارللمخدطني لواصد لمراسيس تأفيها يتم لتي ال ولدافي 
مبين  هوكما ، تارللمخدلمنسقة اطنية لوالجهة امع كة مشترلية مسئوم عالإلائل سابول تصاالا

 (:7لشكل انظر ا)لي لتااللمثاافي 

لساربإم يقون أما فإ، يدجدمنتج ر اصدإشك وعلى ت ارللمخدطني لواصد لمرانيكوما عند.1
ًسبامنالك ذنكاا ذإ—(NDC)ت ارللمخدلمنسقة اطنية لوالجهة الى إية سرية مهيدتة كرمذ
عطالإنضماهو هنا ئيسي لرامهتماالا.يةدلعااتالقنواعبر ت مالمعلوابنقل م يقوو أ—

 .مةدقاو أةيدجد "خنةسا"تعاضوموي أعن ً مسبقاسية لسيااىلقوا
يررلتقااعة مجموو أ)ير لتقراتجهيز و،ًيثاحدها راصدإتم لتي اتمالمعلواتحليل يتم ما عند.2

ت ارللمخدلتنسيق بالمختصة اطنية لوالجهة الى إطة حالإللها سارإيتم ،  (ئيةحصاإلات نالبيااو
لية ومسؤلى سيتوي لذا،(ًادجومون كاا ذإ)تارللمخدطني لواصد للمربع لتااتالتصاالاقسم و
 .لهابع لتااتالتصاالاقسم لى إير لتقراير بتمر NDCم تقو .يرلتقرالنشر د اعدإلا
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ماوها امحتوعلى ير لتقرايها يحتولتي اتمالمعلوانقل تيجية استرإتمد تع، حلةلمراههذفي .3
صحفي  راصدإكهنان يكون أيمكن  :نفسهير لتقراعلى تبة مترئج نتامن ثه وحدقع يتو

قد وسية سياض اغرألمعين صحفي ير تقرنشر طني لواتارلمخداسق منر يقربما فر، كمشتر
على )ير للتقرلعلمية انب الجواعلى كيز لترامع ، صلخاالصحفي اهيرتقربنشر صد لمراميقو
 (. طنينالموامة عابين ت ارلمخداطي تعار نتشاالحوعلمي ير تقرنشر لة حافي ل لمثاابيل س

لكذبعد فعها ريتم ة دلمتعداتمالمعلوامحزولصحفية اتاراصدإلا/راصدإلاو،تمالمعلوا.4
 .لمعنيتيناسستين للمؤنية ولكترإلاقع المواونت نترإلاعلى 

عند االقتضاء، قد تقرر الهيئة الوطنية للتنسيق للمخدرات بضم المعلومات في حملة إعالنية وطنية..5

ل ولداىحدإفي ت ارللمخدللتنسيق طنية لوالهيئة باصة خات التصااتيجية استرإعلى ل مثا 7:لشكل ا
 .بيوروألادتحاالباء عضاألا

علمية معلو مات

حمالت
د عائية 
و طنية

االتصاالت االتصاالتقسم  قسم 

NDO الوطني التنسيق هيئة 
NDC للمخد رات

سرية مال حظة

موقع
إ لكتروني

موقع
إ لكتروني

تقا رير
إ صدارات
صحفية 

NDO إ عالمية

مشتركة صحفية إ صدارات

إ صدارات
صحفية 

NDC إ عالمية

نشر ات

ا لتعامل
مع 

ا إلعالميين

 أديس، جى إي، "الصعوبات العامة في تحقيق التغطية المسئولة لقضايا المخدرات". أكاديمية ريتوكس حول العالقات مع المصدر:
 .2008 فبراير 28-27وسائل اإلعالم، بوخارست، 

يين معالإلامع مل لتعاا

م عالإلائل ساوفي نيعملوممن ن ورلمحراونلصحفيوا:ليةلتااتلفئاانميوعالإلايشمل 
طنية لوافمنها ، مختلفةت سماتتخذ لتي ا (نتنترإلاوعة اذإلاوعة لمطبوافة لصحاا)لمختلفة ا
 .لكذغير ومة لعااولمتخصصة اولمحلية او

همية ألا

لية عات مالمعلواعلى تعتمد لشعب ار جمهووت اراقرلاع صنالى إصحيحة ت مامعلوفر تو
تفسير  ضعووأصحيحة غير ت مامعلونشر ن ألك ذ:هانشرم عالإلائل ساولى تتولتي اةدلجوا

 (. سلبية)ةخطيرقب اعوعنه ينتج قد د محدقف لموطئ خا
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م يقدنه أبمعنى )تميز كز مره رعتباباسمعته طيد تولى إج يحتات ارللمخدطني لواصد لمران إ
ع انوأفة لكا)لجميع اليها إيلجأ و (ةشرمباها ردمصامن ة مستقات مامعلوولقيمة ات نالبياافضل أ
ر دمصابين لجمع اوت مالمعلواغ بالإفي عملية وقية ستبااة ربصوف يتصرنه ألك ذ، (تلطلباا
)متلقيهاوت مالمعلوا مر ألايقتضي مما همية ألالغي باء لعمالامن ن ميوعالإلاعد ُي،ثممن و(6 .

 .معهمصل التواكيفية فة معروصة خاية عنال بذ

بة طلولماتجالمخراعنو

لمنتظمة ات مالمعلوا :هماو، تمالمعلوامن عين نولى إسية ساأة ربصون ميوعالإلاج يحتا
عن  تباجاإعن ً فضال، تارلمخدباتتصل شئة نالة مسأي أوت ارلمخداقف مول حوملة لشااو
لك لذحة ولمطراللحلواوتارلمخدباتبطة لمرائل لمساالحوم لعااشلنقاباتتصل ة دمحدسئلة أ

 .لمعنيةالة ولدافي 

 .عضولمواعلى تغلب طف العواوعرلمشاانألك ذ،ًصعباً امرأعدُيتارلمخدانبشأصل التوانإ
يم تقديجب نه ألك ذ:ئلهاضغط ة طأوتحت م عالإلائل ساولمعاح زير،لكذنب جالى إو
على  ةوعال، ىخرألامعالإلائل ساوولصحف ابين ئم لقاافس للتناً انظرعة بسرت مالمعلوا
ال و.تناعالإلائد اعوعلى لك ذثير لتأً انظرر خبالأللمتلقي ارلجمهوانسبة س لقيائل لهاالضغط ا
لبحث اةغمرفي نهألكذ.يرلتطواملةكاونةزامتوتالمقاداعدإلىإهعالأدروممايأفضي ُي
 .هنادأبع لمرافي ضح موهو كما ء خطاأتنشأ ، ءنباألاخر آعن م لمحموا

ت ارلمخدالحوم عالإلائل ساوءنباأفي ًاراتكرء خطاألاكثر أ

لغة لمباا •
ر التكراوة اللمغاا •
ط لخلاولتفسير اء سو •
ت عاشاإلاومقارألامن تحقق للقت لوافر اتوم عد •
ت ارللمخدعي ون وديج وتر •

كسيتوريمية دكاأ ".تارلمخدايا لقضالة لمسئوالتغطية اتحقيق في مة لعاات بالصعوا"، يإجى ، يسدأ :رلمصدا
 (.رمنشوغير )2008ير افبر 28-27، سترخابو،معالإلائلساومعتقالعالالحو

كل لمشااتجنب 

، طةببساف لتصرايجب كما ، معهممد ألايلة طوت قاعالمة قاإولصحفيين اعلى ف لتعرايجب 
 .سبهمناُيلب قافي ت مالمعلواضع لوهم تفكيريقة طروعليهم ضة وفرلماد لقيوالفهم لسعي او

، معالإلائل ساومع ت قالعالالحوكس يتوريمية دكاأ ".مليواتارلمخدالحول تصاالا:معالإلاوتارلمخدا"،.دذيكرد(6)
)2008ير افبر 28-27، سترخابو  (.رمنشوغير  .
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  :صحفيتمر مؤي أداعدإعند ين أبدبمنة ستعاالامكنك ُي

( BRAVO 7(   (فقطلك ،يةلبصراتاعدلمسااو،هنتبالالب ذجاو،عضولموبالصلة اثيق وو،جزمو(

 و 

KISS( بسيطاوا مختصركن.)  

ت ارللمخدطني لواصد لمرامة قابإصة خائح نصا

 (: 1)معالإلائل سابولتصاالاعند 

منفصلة  ءاجزأفي سية لسياائل سالراولعلمية ات مالمعلوا ضع  •
خليةالدافية لشفاالتحقيق  "صحفيل تصاال مسئو"د حد  •
طني لواصد لمرافي ت التصاالاقسم لى إلطلب الة حاإفي صحابه يتصل شخص ي أعلى  يجب  •

 (لقسمااهذد جوومعدلة حافي مة لعااتقالعالالمسئولى إوأ)تارللمخد
م عالإلائل ساوطبة بمخاله حلمسموالشخص ادتحدسة سياضع و يجب  •
 .لشعبامة لعابها يح للتصرسبة مناعنها لمعلن امقارألانأمن كد لتأا يجب  •

 (: 2)لصحفيين امع مل لتعااعند 

ئك انظرعلى ف تعر  •
ت ارلمخدبالمعنيين افيين لصحاامع لثقة امها اقوقة عالء ببنا قم  •
فتك معرم بعدف تعترن أما مة معلوف تعرال كنت ا ذإعليك يجب وقة لدباتتسم ن أ يجب  •
 (بتةلثااللفظية الب القوا)ت كليشيهاألايد دتر تجنب  •
عيد الموبام التزالا عليك  •
ن ولتعااتحقيق وتماللمعلولية لعااةدلجواعلى ر اصرإلا يجب  •
 :ليلحااقت لوافي عليها غنى ال ة روضرئط سالوادمتعدم عالإلاتيجية استرإعد ُت  •

يد جدي قويك شر :ةلحرافة لصحاا—
 (ستيبكالواتملفاوست كادلبواتملفا، صلنصوا)نت نترالا—
 .ةدلجوالية عافة لصحاافي مد ألايل طور ستثماالا—

اتيق التغطية المسئولة لموضوعات المخدرات“، الشبكة األوروبية للمعلومآديس، جيه، إيه ”الصعوبات الشائعة في تحق(1)
 )غير منشور(. 2008 فبراير 28-27المتعلقة بالعقاقير واإلدمان عليها حول العالقات مع وسائل اإلعالم، بوخارست  

ل حوعليها ن مادإلاوتارلمخدبالمتعلقة اتماللمعلوبية وروألالشبكة ا،"معالإلائل ساوةرثو"،يهإ،ندليماال (2)
 (.رمنشوغير )2008ير افبر 28-27ست رخابو، مالعإلائل ساومع ت قالعالا

، معالإلائل ساومع ت قالعالالحوعليها ن مادإلاوتارلمخدبالمتعلقة اتماللمعلوبية وروألالشبكة ا،ننسوثانالبو (7)
 (.رمنشوغير )2005نيو يو
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س دلساالفصل ا

ت ارللمخدطني لواصد لمراح نجان ضما

تيجي استرالالتشخيص ا

كما  ،تارللمخدطني لواصد للمرتيجي استرإلالتشخيص ات اودأبعض لفصل اا هذفي ض نعر
ئصه خصاله قف موكل نأرعتباالافي ين خذآ،جههاايولتي اسسية لمؤاتيالتحدالى إشير ُن
مة استدانلضماستها ارديجب ئيسية رتيجية استرإمل اعوثة ثالعلى بنا سلوأكز رُي.ةيدلفرا
 .تارللمخدطني لواصد لمرا

ن أقع الوا:تارللمخدطني لواصدلمراجهها ايولتي اتيالتحداحدأسسية لمؤاكل لمشااعدُت
تم  قدو.تارللمخدطني لواصد لمرالعماأعية شروهمية أظهر ُتلتي اهي ئيسية لراتلعملياا
 .بقلساالفصل افي لتفصيل بات لعمليااه هذل ونات

يق طرعن ت ارللمخدطني لواصد لمراقف موتحليل يتم ن أيجب ، تيجياستراتشخيص ء اجرإل
لك ذيتم ن أعلى ، ئيسيةلراتيجية استرإلامل العوامن كل حية نامن ة لقواولضعف اطنقان ياب
يستند  نأيجب  .ئللمساا /تعاضولموامن ة كبيرعة مجمولتغطية ة دمحديير معام استخدبا
 .مقارألاوئق لحقااعلى لية مثاة ربصولتشخيص ا

 KSFs()ئيسية لراتيجية استرإلامل العوا

يف لتعرا

سية ساأعد ُتلتي ابيئتها ولمنظمة لهيكلية ائص لخصااىحدإئيسي لراتيجي استرإلامل لعاادحدُي
(: 1)ضها اغرأوفها اهدأتحقيق ل

ً بصورة مسبقاتعريفها  يتم لم بنود تغطي بحيث اإلستراتيجية" "العوامل عبارة اخترعنا أننا بالذكر "وجدير
نصابها  في تضعها أن العمل وحدة أو المنظمة على يجب أشياء بضعة اإلستراتيجية العوامل بينُوتمستقلة.  

ً (.2مع المساهمين الرئيسيين لديها" )صيب نجاحا ُالصحيح لت

 /http://www.strategicfactors.comر: ظان (1)
 16-11، نتاتالأ،ةرادإلاتمر لمؤيكية مرألايمية دكاألافي ض ومعر، تيجيةاسترإلاةرادإلاولمنفعة ابصحاأ"جي كيني  (2)

 .2006غسطس أ
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مة لعاات مالخداوئيسية لراتيجية استرإلامل العوا

يل تموطلب ي أنبأتقضي ضية فرثمة نه أحظة بمالئيسية لراتيجية استرإلامل العوايد تحدأ يبد
ا هذلى إجة لحاابسباأدحدُيو(يررتقا )=قعة لمتوائج للنتاً ضحااوًيفاتعريضع ن أيجب م عا
 (. فةلمضاالقيمة ا )=ر ختياالاجب يتوما عندر ستثماالا

م استخدباو أمة عات سسامؤخل اددلمعتاافي ت ارللمخدطنية لواصد المراءنشاإيتم حيث و
سة ارلدها يرتطويتم منهجية هيم مفاوت اودأم استخدام نعتز، تحليلناض اغرألو، مةعال اموأ
 .مةلعااتمالخدافي تيجية استرإلاةرادإلا

بضعة  فيهاض يعر، 2001م عافي درلفوآهانشرسة اردلى إيدلتحداجهوعلى شير ُنو
 :تارللمخدطنية لواصد المراعلى تنطبق ن أمكن ُيئص صاخ

تقييم يتم، قهلسوً فقاولمنتج اقيمة فيه د تحدي لذا،صلخااعلقطاافي ي يجرما نقيض على "•
ب تجذلتي اهمين لمسااوءلعمالاممفهول خالمن ً ئياجزم لعااعلقطاافي ت لمنتجااقيمة 

 (. ضةلمفوالبيئة ا)جها نتابإ (ليهاإكلة لموالمهمة ا)ن ذإعلى ل لحصوا
من  سسةلمؤاير لتطوية رولضراد رالمواتخصيص في ً سماحاً ارودن همولمسااوء لعمالايلعب  •

كلةلموالمهمة باء يفالإل"مةعاسلطة "للمنظمة ل تخولتي انية نولقاالسلطة اونة زالمواحية نا
 (. سيةلسياالبيئة ا )=ليها إ

نها أذإةحداوسسة مؤعلى تقتصر ال جنتاإلاعملية عليها ي تنطولتي اسسية لمؤاتنيامكاإلا •
)كلمشتراجنتاإلا)مختلفين ء كاشروتسسامؤعلى تعتمد  ) 3 .) 

 :يليما حظ الُن، تارللمخدطني لواصد لمراقف مويعني فيما 

ت ماللمعلوى خرألاطنية لوار دلمصاامع نه وتعاعلى ت ارللمخدطني لواصد لمراج نتاإيعتمد   •
 (كلمشتراج نتاإلا)ه دبمفريعمل ن ألب لغاافي يستطيع ال نه أذ إ، ةلخبراو

ى لمستواعلى عة لمتنواد رالمواوء كالشراس ساأعلى ته رقدت ارللمخدطني لواصد لمرايبني   •
 (كةلمشتراد رالموا)لي ولداولمحلي اوطني لوا

هير لجماات جاحتيابايفي ن أعليه يجب ، تارللمخدطني لواصد لمرامة استدان لضماً سعيا •
فية ضاإد راموفير توفي ً اروديلعب ن أيستطيع و أيلعب ممن ، مختلفةت يامستوعلى ينة لمتباا
 (. كةردُلمافية ضاإلالقيمة ا)

 .لبعضابعضها على تعتمد ولبعض اببعضها متصلة ئيسية لرامل العواه هذعد ُت  •

ئيسية لراتيجية استرإلامل العوامن نه أعلى يلي ما ر عتبااحنقتر، هعالأدروما لى إًادستناا
د رالمواوك لمشتراج نتاإلاوكة ردُلمالقيمة ا :تارللمخدطني لواصد للمرتيجي استرإلاللتشخيص 

 .كةلمشترا

، مةلعااتيجية استرإلافستكشاافي تيجية استرإلاةرادإلاية لنظر "نعاللإل"لضمنية اهيم لمفاا،(2001)جيه د رلفوأ (3)
 .16-1صفحة ، 2001للتعليم ن سوبير، كيه، ليسسكووجي ، ننسوجو
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 :تيجيةاسترإلامل العواههذحية نامن ت ارللمخدطني لواصد لمراضع وتقييم يجب 

تم  لتياوليها إكلةلموالمهمة اضيح تولك كذوئمة لقاائلسالواودرالموايدلتحدئها نشاإعند  •
 .تحقيقهاجل أمن ها ؤنشاإ

سبة لمناابير التداذتخااوقفه مولتقييم ، تارللمخدطني لواصدلمرادجوولخالقت ويأفي  •
 .متهاستدانلضما

كةردُلمافة لمضاالقيمة ا—1قم رئيسي لراتيجي استرإلامل لعاا

و تبدقد  :تارللمخدطني وصد مرء نشاإعند ستها ارديجب لتي امل العوالوأمل لعاااهذعد ُي
حية لنااههذقشة منايجب نه أغير ، عولمشراجي ولمرً ماتماضحة اوغير مل لعاااهذهمية أ

 .بهالمحتملين اء كالشراوت ارالقراع صنامن كل ع قناإل

 :يليما يد تحدمكننا ُي، تارللمخدطني لواصد لمراقف مور عتباالاقيد ين خذآ

لة ولداعلى ثر يؤسي سيار القربة ستجاابة بمثانه ألك ذ،لتعقيدامن ر بقدعمله قيمة تقييم يتسم   •
 .غبالإلاتماالتزالك ذفي بما ، كملهابأ

على يعتمدنه أذإ—تارللمخدطني لواصد لمرالعماأقيمة س ياقنية مكاإًئماادفر اتتوال   •
 .تهجامخروته لمنتجالمتلقية ات لجهاام مفهو

ت سسالمؤافة كان أرباعتالابعين ين خذآتارللمخدطني لواصد لمرالعماأقيمة تقييم يجب   •
 .ةرولضرباطنية وجةحاه رعتباافي اكويشترال دافرألاو

ببعض  ءيفالإله ؤنشاإتم قد ت ارللمخدطني لواصد لمرانكاا ذإحتى ، لكذمن هم ألاو  •
 .طنيةلواتجاحتياالالبي ُيلم اذإبه طلمنوارولدباءيفاإلايستطع لن ،ليةولداتماالتزالا

ضت عرا ذإ،للمثااسبيل على  .حداوبعد على ك تفكيرقصر ُتال ألوحا، لنقطةاههذند ع
تتصل  ثبحاأوتسااردمن ة مستمدة يدجدعلمية ت نايابفر اتتوف سونه أًضحاموع ولمشرا
نها كوزوتتجاال فهي ، لكذغمرو.ئلةهاعلمية قيمة لك لذنيكوقد ،لمعانك ألًانظرت ارلمخدبا

تارالقراعناُ صللمثااسبيل على )ين خرآلاهمين لمسااتجاحتيااتمس لم ا ذإضعيفة حجة 
 (. لاموألافير تومنهم ب لمطلوا

طني لواصد للمرلمحتملة او أكة ردُلمافة لمضاالقيمة ايد تحدويف تعرل وحا :للقواصة خالو
بع لمرانظر أ)جيه ومرنظر جهة وعن ً ضاعو، همينلمساا /هرجمهونظر جهة ومن ت ارللمخد

 (. هنادأ
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"لالسؤاحطريقة طرعلى ل ثام ا هذح طرعند  "؟تفعلهي لذاما ؟ تارللمخدطني لواصد لمراهو ما  :
:تارالقراع ناُ صحد أقبل من ل السؤا

له قوو أعمله يجب ما 
ً صدلمراهية لماسا ملموً يفاتعرم تقدن أعليك   •

ل السؤاحيطري لذاللشخص ته دفاإىمدة مختصرة ربصوضح وأ  •
و أيحة لصراءاسو)لمعني افلطراتجاحتياامع يتفق بما له تقوما جم ترُتنأًئماادعليك   •

 (ضةلمفترا

ة جيديقة طرعد ُيذإ،ةلشهيرا"يجيةولتراةلنبذا"بسلوأيق طرعن قف لمواالهذنفسك د اعدإمكنك ُي)
 (ًبقاساعنها ثنا تحدلتي ا"؟لكذفي ا ذماو"في فكر و أ،قفالمواههذفي 

له قوو أعمله يجب ال ما 

ر اغرعلى ، مضةغاعلمية و أية رادإت مصطلحام تستخدال   •
 ..." لىإطني وير تقرسل رُتوت ارلمخدال حوت مامعلوتجميع على تعمل سسة مؤهي "
 "سرالمدافي طني ومسح ل حوير تقربنشر م نقوت اسنوبع رأوأثثالكل "
قفمولحوبهاقثوموونةرللمقابلةقاوعيةضومووقعيةاوتمامعلوجمعلى نتو"
  ...." تارلمخدا
  ..." منً ءجزصبحنا ألك بذو،بيوروألادتحالإلم نضمالالد اعدإلارطاإفي نفسنا أسخنا رلقد "
  ...(" وأشنطن اوو أفيينا و أ)نة لشبولى إير تقرم عاكل سل رُن"

"ظةملحو سم الايعكس و.عومشرو أمة خدو أعضوموة لفكرً ضاعرعد ُي(جزلموابلخطاا)وأ"يجيةولتراةلنبذا :
نية ثاثين ثالل لمثااسبيل على )لمصعد اعبر ل نتقاالاةفترفي يجية ولتراةلنبذاضعرمكن ُينه أقيقة ح
 .يايكيبيدو :رلمصدا .كلمة (100-50بين ح وايترت كلماد عدو

يير لمعاامن ت فئاث ثالم استخداض نعر، تارللمخدطني لواصد للمركة ردُلمالقيمة اعم لدً سعياو
ت ارللمخدطني لواصد لمرات لمنتجافة لمضاالقيمة ا :فيةضاإلابير التدا/تاءاجرإلايد لتحد

 .فيهالمنفعة اب صحاأوها هيرجمات عامجمومع ت قالعالاوقية امصدلاو
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كةردُلمافة لمضاالقيمة ا—1قم رئيسي لراتيجي استرإلامل لعاا 8:ضيحي لتواسم لرا

ن لبياا
ئيسيةلراصر لعناا) ( يير لمعاا

فة لمضاالقيمة ا
طني لواصد لمرات لمنتجا

ت ارللمخد

قية المصدا

ت عامجمومع ت قالعالا
همين لمسااوهير لجماا

 :تارللمخدطني لواصد لمرات لمنتجافة ضاُلمالقيمة ا

ى لمحتواهو ما ؟ ًياسنوً احداوً ايرتقرت ارللمخدطني لواصد لمرار صدُيهل  :تجاخرُلما
؟ طنيلواىلمستواعلى ه نشريتم هل وطنية لوا(تللغاا)للغة باير لتقرااهذنشر ُيهل ؟ لشكلاو

و أت عالمجموفة ستهدُلمات لمنتجاامن كبر أً ارقدت ارللمخدطني لواصد لمرار صدُيهل 
تارللمخدطني لواصد لمرات منتجانشر ُتهل ؟ "ءلعمالا"من ً اجيدفة معرعية فرت عامجمو

؟ لمتخصصةاغير هير لجماات عامجموف تستهدمتممة ت ارمنشوجد توهل م أفقط د محدض لغر

ت ارالقراعصناى يرهل ؟ ةدلجواةجيدت ارللمخدطني لواصد لمراير رتقاعد ُتهل  :ةدلجوا
على  لعلميابع لطاايغلب هل ؟ لفهماة يسيرت ارللمخدطني لواصد لمرات منتجان ألشعب امة عاو
ت ارعتباباة ثرتأمنها بأى رُتهل م أت ارللمخدطني لواصد لمرات ارلمنشومة لعااة رلصوا

؟ يةفكرو أسية سيا

قية المصدا

ن ئمولقاانهمولمساافيعرهل ؟ تارللمخدطني لواصد لمراحضووتقييم مكنك ُيكيف  :حضولوا
طني لواصدلمرامن طلبه ن يستطيعوما نفويعرهل وهدجووعن ً شيئان لمحتملواوأنئيسيولرا

ئيسية لراجع المراحد أو أئيسي لراجع لمرات ارللمخدطني لواصد لمراعد ُيهل ؟ تارللمخد
؟ لةولدافي ت ارلمخدبالمتصلة ات ماللمعلو

طني لواصد لمرامن شخص ي أيطلب هل  :ضلغرامخصصة ت لطلبااومة لعاات لطلباا
ت ارللمخدطني لواصد لمراج ويرهل ؟ ضلغرامخصصة ت طلباو أية رمعيات طلبات ارللمخد
؟ ئهاعمالت جاحتياالً فقاوت مامعلوتصميم يمكنها جعية مرمنظمة ه رعتبابالنفسه 
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همين لمسااوهير لجماا (تعاجموم)عة مجمومع ت قالعالا

 /هرجمهومع سمية رغير /سميةرتقاعالت ارللمخدطني لواصد لمراطد وهل  :يجولترا
ا ذإحتى طنيين لواء لعمالات جاحتيااطبة مخات ارللمخدطني لواصد لمرال وحاُيهل ؟ همينلمساا

صد لمراخلادسةسيايأجدتوهل؟ليةودلمنظمة طني ويرتقرراصدإهوئيسي لرافههدنكا
بين  تارلمخدبالمتعلقة ات ماللمعلولمحتملة او ألية لحاات جاحتياالاد حدُتت ارللمخدطني لوا

؟ همينلمسااوها رجمهوت عامجمو

هل  ؟معالإلائل سابوت ارللمخدطني لواصد لمراتقاعالتصف كيف  :معالإلائل ساوتقاعال
يستطيع  هل؟ مةعات قاعالل مسئوعين ومة عات قاعالسة سيات ارللمخدطني لواصد لمراضع و
ن لصحفيواولصحف افتعرهل ؟ معالإلائل سابوة شرمبال تصاالاتارللمخدطني لواصد لمرا

ة ربصون يتصلوهل ؟ تهارمنشووهيررتقالى إنجعويرهل وتارللمخدطني لواصد لمرادجوبو
يتصل  عضومون بشأت مالمعلوابعض لى إن جويحتاما ندعت ارللمخدطني لواصد لمربائية تلقا
؟ جرلخاافي و ألة ولدافي ت ارلمخدبا

كلمشتراجنتاإلا—2قم رئيسي لراتيجي استرإلامل لعاا

يعني ؟تارللمخدطني لواصد لمرالى إلنسبة با "نيولتعااجنتاإلا"وأكلمشتراجنتاإلايعني ا ذما
لية لحاات مالمعلوار دمصاعلى ية دعتيااة ربصويعتمد ت ارللمخدطني لواصد لمران ألك ذ
طني لواصد لمراتنتجاملبية غامثل ُت،قعالوافي و.ئجهنتالتحقيق لة ولدافي ة فرالمتواةلخبراو

جية رخاة خبرلى إجة حاجد توقد و،نوتعاوتكااشرة ثمرت اللحاامن يد لعدافي ت ارللمخد
 .هايررتقاوتها تحليالصحة من للتحقق 

تنظيم  عندهمية ألالغة بائج نتالى إكلمشتراجنتاإلاعملية في ً يباتقرئم الداكاشترالافضي ُي
 :عليهيجب و .تارللمخدطني لواصد لمرال عماأ

جمع  ضاغرأمن لكل طنيين لواء الخبراوئمة لقاات مالمعلوار دمصامع كة اشرسي رُين أ  •
 .يررلتقااداعدإةرقدير تطوض اغرأوتنالبياا

ً ماهاعد ي ُ:يررلتقااداعدإمنظاوتنالبيااجمع من كة مشترة ئدفاعلى ئه كاشرلحصويكفل ن أ •
 .لمجمعةاتنالبيااةدجوعلى ً اثرألك ذيخلف ذ إ،تنابيافير لتوء كالشراتحفيز يتم ن أ

ه هذكيز ترنقطة هي ليست ومختلفة ر دمصامن يج مزهي طنية لواقبة المراةرقدن أكريدن أ  •
 .ردلمصاا

ي كزلمراىلمستوامن ً يجيارتدت ليالمسئواوتاءلكفاانقل يتم نه أحقيقة ر عتباالاقيد خذ يأن أ  •
كبر أجة حاخلق في لك ذيتسبب  .لولدامن يد لعدافي لمحلي اوأقليمي إلاىلمستوالى إ

 .كلمشتراج نتاإلات طانشابين ب رللتقا

ث ثالسة اردحنقتر، كلمشتراجنتاإلاحية نامن ت ارللمخدطني لواصد لمراقف موتقييم عم لد
 .تجالمخراوير رلتقااد اعدإت اءاجرإولتشغيل ار طاإ :للتشخيصيير لمعاامن ت فئا

100 



ت اردخمللي نطولاد صرملاح اجنن امض :سداسلال صفلا

كلمشتراجنتاإلا —2قم رئيسي لراتيجي استرإلامل لعاا 9:ضيحي لتواسم لرا

نلبياا
ئيسيةلراصر لعناا) (  يير لمعاا

لتشغيل ار طاإ

ير رلتقااد اعدإت اءاجرإ

ت جالمخرا

لتشغيلي العمل ار طاإ

ر مصدي أيد لتحدئمة ادبصفة يثها تحدوت مامعلويطة خرد اعدإيتم هل  :تمالمعلوايطة خر
ء كالشرانحو جهة مول تصااسة سياي أجد توهل و،لةولدافي فر امتوت مامعلووةخبر

؟ تيجييناسترإلا

ر دلمصاايد تحدمع ت ارللمخدطني لواصد للمرلتشغيلي العمل ار طاإضيح تو :ئمةلقاات كاالشرا
ت نالبياامي مقدبين سمية ركة اشرقية تفااجد توهل  .لةولدافي ت مالمعلواوة للخبرئيسية لرا
؟ تارللمخدطني لواصد لمراوئيسيين لرا

مي مقدمع منتظمة ت عاجتماات ارللمخدطني لواصد لمرايعقد هل  :تنالبياامي مقدمع ت قالعالا
على  صدلمراينظمها لتي ات طالنشاا/تارالقرا/ثاحدألبات نالبياامي مقدغ بالإيتم هل ؟ تنالبياا
؟ نولتعاائج نتاكة ربمشاصة خام حكاأجد توهل ؟ ليولداوأطني لواىلمستوا

ير رلتقااداعدإتاءاجرإ

م أهدبمفره يررتقاو أهيرتقرغة بصيات ارللمخدطني لواصد لمراميقوهل  :طنيةلواير رلتقاا
مي مقدوطنيين وءاخبرعلى ير رلتقااضعريتم هل ؟ طنيينوءاخبرمع ن ولتعااوأرولتشابا
ء الخبراةخبرمع ت نالبيااتحليل ئج نتانة رمقاوئج لنتااعلى ل لحصوانلضماطنيين وتنابيا
؟ للمجاافي ملين لعاا

ت عاللمجموء الخبرامن طنية وملة عات عامجموين تكويتم هل  :طنيةلوالعمل ات عامجمو
ه هذلعمل اتعامجموتعقد هل ؟ طنيلواىلمستواعلى ير رلتقااداعدإلوصلة ت اذتاشربمؤ

101 



ك رشتمكتيب  :تارخدللمي طنودصرمءشانإ

لى إيألرباة دفاإيأيم تقديتم هل ؟ تنالبيااحضوووتاودألاتحسين ل وتحاومنتظمة ت عاتماجا
؟ للمجاافي ت مالمعلوابجمع ئمين لقااء الخبراوت سسالمؤا

ت جاخرُلما

د متعدب سلوأضع ولى إجة لحااىخرألاتارلمنشواوير رلتقااتيامحتوتعكس هل  :ىلمحتوا
على  لاحوألاغلب أفي كيز لترايتم هل و أ،تارلمخداةهربظايتصل فيما جه وألادمتعدولنظم ا

نة زامتوية ؤرتارللمخدطني لواصد لمراتجامخروتعاومشرفر توهل ؟ لمشكلةامن ء جز
؟ لطلباوضلعرائل مسامن كل ل وتتنابحيث ت ارلمخداةهرلظا

ي أجد توهل ؟ ةدلجوافي لتحكم اوةدلجوانلضماكة مشترلية مسئوجد توهل  :ةدلجوانضما
ع تباإيج وترت ارللمخدطني لواصد لمرالى يتوهل ؟ يرتقرنشر قبل ة دلجوامن كد للتأت اءاجرإ
ى خرألالولدامع ف رلمعااوتالخبرانشر وكة رمشال خالمن ة دلجوانضمات سارممافضل أ
؟ ليةولداوقليمية إلاتلمنظمااوأ/و

على  تحتجو أضتعترت سسامؤجد توهل ؟ ًماتمال منعزصد لمراهل  :كةلمشترائد الفوا
في  تعمللتي اىخرألاتسسالمؤاتاءكفاوقيمة ت ارللمخدطني لواصد لمراكردُيهل ؟ عيتهشر

طني لواصد لمرايديؤهل ؟ لمعنيةاتسساللمؤلة دمتباة ئدفات كاالشرافر توهل ؟ لفعلبال لمجاا
هل  ؟طنيلواولمحلي ايين لمستواعلى ئمة لقاار دلمصاايج وترول ستغالافي ً ارودت ارللمخد
كليهما  وأة لخبراو أت نالبياابل مقافي ئه كالشرة ئدفايم تقدفي ت ارللمخدطني لواصد لمرانجح 

؟ بهاا هموسالتي ا

كةلمشتراد رالموا—3قم رئيسي لراتيجي استرالامل لعاا

 .عومشري أية ابدنقطة ها رعتباباً اكثيرلية لمااوية لبشراد رالموايم تقديتم 

علي  للحصوانية مكاإكد يؤأ مبدعلي يعتمد ً مختلفاً منهجاض نعرنحن ، لكذمن غم لراعلي و
تحقيق  ليإً ًيضاأف تهدلتي اكة لمشتراد لجهواتف تكانتيجة نت كاا ذإً حانجاكثر أة ربصود رالموا
ج نتاإلا)2قم رئيسي لرامل لعااو(كةردُلمالقيمة ا)1قم رئيسي لراتيجي استرالامل لعاا
 (.ك لمشترا

تمثل  يةلبشراولية لماادرالموانأفي شك ال و.تالذاعلى كيز لتراتقليل ح نقترى خرأةمرو
لى إيميل ف سونه أيعني مما  .تارللمخدطني لواصد لمرالمسئوو أجوللمرئيسية لراية لووألا
فة معرلى إلاموألافير لتوبها ل تصاالايتم لتي اتلجهااجتحتا، لكذمع و ".سسة للمؤ"يج ولترا
ض عرلك ذيعني و.ىخرأسسة مؤيأمنال بدتارللمخدطني وصدمرلى إلاموألايمتقدبسباأ
 .شفهيو أبمكتوض عري أفي  "قعةلمتوائد الفواوئج لنتاا"

يتم  لمذ إ.لمنهجااهذع تباإلى إعو يدر ختباالاوحظة لمالاعلى مبني خر آسبب ً يضاأكهناو
ي وذوتسسالمؤابعض لفعل باجد يونه ألك ذ.غافرمن ت ارللمخدطنية لواصد المراءنشاإ
 .تارلمخداة هرظال حوة خبرو أ/وت نابياو أ/وت مامعلويهم لدممن ل لمجاافي ملين لعااة لخبرا
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ء الهؤيد تحدهي ت ارللمخدطني وصد مرء نشاإلع ومشرد اعدإللي وألاةلخطوانتكون أيجب 
د رالموام استخدبالفعل باعمله مكن ُيما وح متاهو ما فة لمعرمعهم ع جتماالاولمعنية اف اطرألا
 (. تمالمعلوايطة خرل ويتناي لذالفصل انظر ا)ئمة لقاا

 :لمنهجااهذعم تدسية ساأئدمباثة ثالك هنا

 .درالمواتجميع عند ل عماألامن يد لمزازنجاإًئماادمكن ُي  •

من  ،عيلواةديازوألاموألاجمع عملية من ء كجزت ارالقراعبصناع جتماالاعند   •
ه زنجاإيمكن /ميلزما و،نآلاحتى ة نجزُلمالعماألاضعرعلي ً اردقان تكون أيرولضرا
 .طلبهاتم لتي ائل سالوام استخدبا

ن ولتعااوقل ألاعلى لمحتملين اء كالشرابعض ية هوعلي ف لتعرا، يلتنفيذاي لمستواعلي   •
على  تارللمخدني طلواصد لمرانية مكاإلبي يجاإشر مؤيعتبر ية تمهيدلاحلة لمرافي معهم 

 .قعةلمتواك لمشتراج نتاإلاعملية ة رادإوحفيز ت

ملين للعالنسبة بال لحااهو كما ، ئيسيلراتيجي استرإلامل لعااالهذفضل ُنننا أكد نؤن أينبغي و
اذإفقط ةئدفاوذعدُيدرالمواعنثلتحدانأقعالوا:جهوألادمتعدمي نظامنهج ع تباإ–ينخرآلا
تلقي تارللمخدطني لواصد لمرايستطيع و .ًادرموا ويصيرن ألى إجة لحاافي لجميع اك شترا

 .لهمً ادرموه روبدصبح أاذإفقط بها ع نتفاالاوأين خرآلاءكالشرادرامو

ت عاضولموامن سع وأقنطاسة اردئيسي لراتيجي استرإلامل لعاااهذن بياوصف ويتطلب و
ث ثالض نعر، بسباألاهلهذو.فقطت ارللمخدطني لواصد لمرانة زاموعلى ر قتصاالانود

 .لعلميةاة رلقداولتشغيلية اة رلقداوسسي لمؤاعم لدا :هيو، تفئا

كةلمشتراد رالموا—3قم رئيسي لراتيجي استرالامل لعاا 10:ضيحي لتواسم لرا

نلبياا
ئيسيةلراصر لعناا) (  يير لمعاا

سسي لمؤاعم لدا

لتشغيلية اة رلقدا

لعلمية اة رلقدا
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سسي لمؤاعم لدا

م لتااعمهم دتارالقراعصناونسيولسياايبدُيهل  :تارللمخدطني لواصد لمراضع وومهمة 
تنظيمي  ضعبوت ارللمخدطني لواصد لمرايتمتع هل ؟ تارللمخدطني وصد مرء نشاإع ولمشر

كة ربمشاضه تفوضحة اومهمة له ضعت وهل و،دمحدن كيانه أعلى ليه إينظر هل و،ضحاو
ر اقري أجد يوهل ؟ ىخرأتمنظماوتسسامؤمن عليها ل لحصواطلب وتمالمعلواوتنالبياا
سسة لمؤاء نشاإعم تدلية ودمنظمة ي بأيتصل فيما و أبها يتعلق فيما طنية لوات لهيئاامن م لزُم
؟ تنالبياالجمع طنية لوالشبكة اوت ارللمخدطني لواصد لمرا

عمل  لتقييمتقني ر تصوضع وتم هل  :تارللمخدطني لواصد لمرات منتجاضع ووير رلتقااد اعدإ
ت ارللمخدطني لواصد لمرافر يون أقع لمتوامن هل ؟ ته جامخروت ارللمخدطني لواصد لمرا

طني لواصد لمراعمل سهم ُيهل  .يةسنوبصفة ت ارلمخداضع وعن مة عاة نظرت ارالقراعلصنا
طني لواصد للمرضح اوودمحدر ودجد يوهل ؟ طنيةلواير رلتقااداعدإتماالتزافي ت ارللمخد
ية رولضراهين البراوتنالبياافير تولى إفتهدلتي اطنية لواتيجية استرإلاثيقة وفي ت ارللمخد

؟ تقييمهاوطنية لواتيجية استرإلاه هذتنفيذ قبة المر

لتشغيلية اة رلقدا

غير  يلتمويد تحديتم هل مأيسنوس ساأعلى ة دمحدنية اميزجد توهل :نيةالميزاولعمل ايقفر
ت ارللمخدطني لواصد لمرال عماأولمهمة ن بياضع وتم هل ؟ ةدمحدت طالنشامخصص ي رود

هل  ؟تارللمخدطني لواصد لمرامبمهام للقياغ متفرعمل يق فرد جووفي ي سنوعمل مج نابرفي 
ى لدفر ايتوهل و،بةلمطلواتهاللمؤامع ضة ولمعراتب اولراوظيفية لواتصفاالمواتتفق 

ت التصاالاوت مجيالبراوتر لكمبيواة جهزأ)ية رولضرات اودألات ارللمخدطني لواصد لمرا
ء نشاإلتيجية استرإتارللمخدطني لواصد لمراضع وهل ؟ بهطة لمنوامهالماءادأل (ئقثالواو

لمتصلة اتنالبيااجمع م نظافي ر ستثماالاىمستوعلى ظ للحفاطنية لواتلهيئاامع ت صال
؟ هامستوفع رو أت ارلمخدبا

في  ةفرالمتواةلخبرالكماإعلى ة ردقاطنية وةخبري أفر تتوهل  :تكااشروتشبكاين تكو
ع ومشرو أسمية رتقنية ي أجد توهل ، ةلخبراههذت فراتوا ذإو،تارللمخدطني لواصد لمرا

؟ لمعنييناء الخبرامع ن ولتعاالتسهيل 

ت سسامؤفي ت نيااميزفر اتتوهل  :مخصصض لغرو أتينية وربصفة ت نالبيااجمع نية اميز
على  صخاو أم عامج نابري أجد يوهل ؟ تينيةوربصفة ت نالبياالجمع ى خرأت ارازوو
مخصصة  تساارلداوأثبحاألاوأتناستبياالاداعدإلمخصص يتضمن بحيث لي ولداىلمستوا
لة ولدان وتتعاهل ؟ عليهال للحصوطلب يم تقدت ارللمخدطني لواصد لمرايستطيع لتي اض لغرا

وأبي وروألادتحاالاراغرعلى لية ولداتلمنظماامن يل لتموا—لىإلصولواتستطيع و—مع 
ل ولدامنظمة و ألمية لعاالصحة امنظمة و أيمة لجراوت ارلمخدبالمعني اة لمتحدامم ألاكتب م
؟ Global Fundلمي لعااقولصنداوأكة لمشتراقلسواويبي رلكاالودعة مجموو أيكية مرألا
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لعلمية اة رلقدا

علي  تينيةوربصفة جمعها تم لتي ات ارلمخدباتتعلق ت نابياي أجد توهل  :تمالمعلواوت نالبياا
لتي ات نالبياالجمع ة يدجدتينية ورت عملياء اجرإلخطط جد توهل ؟ لمحلياو أطني لواي لمستوا

يم تقدوداعدإجيح ترولحتمااىمدهو ما ؟ ئيةجزو أكلية ة ربصولية ولدايير لمعاامع تتفق قد 
 ... ،لمنهجيةا،ليةلماا)للحلواهيما وئقالعواهيما ؟تينيةولراتنالبياالجمع ة يدجدتعاوشرم
ت عالمجمواوتاشرلمؤامن سية ساألاتعالمجموالة ولدافي فر اتتوهل ؟ لمحتملةا(لكذلي إما و
ي أجد يوهل ؟ ضعلوالتحسين قعية الوالنظر اتجهاوهي ما ؟ سيةساألاتنالبياامن ى خرألا

يمكن  يرساومعدلكوتووبريأجديوهل؟هاتنفيذد اعدإللةمعقوبتكلفة عمله لممكن امنءشي
ت ارلمخدبالمعني اةلمتحدامم ألامكتب ، لميةلعاالصحة امنظمة )لية ولداتلمنظماافي يمه تقد
؟ عملدامن يد مزعلى ل للحصو (لكذلي إما و،لميلعااقولصنداو،ليولدالبنك ا،يمةلجراو

لتي الة ولدافي ت ارلمخدباتتعلق ث بحاأء اجرإلت طانشاي أجد يوهل  :لمهنيةاولعلمية اة لخبرا
عم لدامن تستفيد قد لتي او أت ارلمخداضع وعن ت مالمعلوابعض فر تون ألمحتمل امن 

، كةاشربعقد تهتم ن أمكن ُيو أتهتم ت معاجاجد توهل ؟ تارللمخدطني لواصد لمرامع ن ولتعااو
ت ارللمخدطني لواصد لمرالى إيب رللتدب طالل سارإوألعلمية اةلخبرافير تومن لك ذحوايترو
غير  تلمنظماالى تتوهل ؟ هاركتولداث بحاأعم بدمعة للجاح للسمالمجمعة ات نالبيااكة رمشاو
ت تقييماو أت جاحتيالالت تقييماو أئهم لعمالبعة متات سااربدم لقياال لمجاافي ملة لعاامية لحكوا

؟ قفلموافهم في فيد ُيقد مما ت عاولمشرا/مجاللبر

ميكي ينادوعل متفاج ذنمو :ئيسيةلراتيجية استرإلامل العوا

بنا  ريجد، منفصلنحو على ئيسية لراتيجية استرإلامل العوالوتناتم قد نه أمن غم لراعلى 
ف قوللومها استخدايمكن نه أو،ميكيينادوعل متفاج ذنمومن أ يتجزال ً ءجزنها كولى إهنتباالا

 .تارللمخدطني وصد مري أيز تعزوءنشاإلحة لمتااتيجية استرإلاصلفراعلى 

تقسيم ويير لمعااه هذم استخداح نقترنحن ، تارللمخدطني وصد مرتقييم و أء نشاإلد استعدالاعند 
هن الراضع لواوف لهدايصف ، مختصرل وجدفي ت عامجمولى إجمعها تم لتي ات مالمعلوا
د اعدإلمنطقي وسليم س ساأيعتبر ما هو و.رمعيالكل لنسبة باها ذتخاايجب لتي اتاءاجرإلاو

 .تارللمخدطني لواصد لمرالتنمية تيجية استرإخطة 

عم دفي ينجح ف سوت ارللمخدطني لواصد لمرانأمن كد تألالى إتيجية استرإلالخطة افتهد
لتي او،ئيسيةلراثة لثالاتيجية استرإلامل العواصعيد على ه كزمريز تعزمع تحسينه و أضعه و

 :يليكما خيصها تليمكن 

طني لواى لمستواعلى همين لمساال خالمن سة لملموافة مضالالقيمة امن يد لمزاتحقيق ن ضما  •
 .لمحلياو

مصممة  ةدلجوالية عات منتجايم تقديتسنى حتى ك لمشتراج نتاإلامخطط يع تنووتحسين   •
؛ لمختلفةاء لعمالات عامجموت جاحتياابل لتقاً صيصاخ
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صعيد  على، لمحلياوطني لوايين لمستواعلى ة فرلمتواد رالموابين فضل أنحو على لجمع ا  •
ت ارلمنشواة دجووك لمشتراج نتاإلات عمليابين مج لدايتسنى بحيث ، ةلخبراوت نالبياا
 .ىخرألات جالمخراو

صد للمرحد وأج ذنموك هنافليس  :نةولمراوميكية ينالدباح لمقترالتحليلي العمل ار طاإيتميز 
ن أ .نكاا ًيأقف موي أعلى ولة ودي أفي تمييز نى دأن ودتطبيقه م يلزي لذاوت ارللمخدطني لوا
ة فترل خالولة معقوبتكلفة ة دلجوالية عاير رتقاج نتاإهرومقدفي م نظاء نشاإهو مر ألافي ما هم أ

 .ءلعمالاقبل من همها فيسهل ئج نتاوبلغة و، سبةمنامنية ز

تجنب  ءلمراعلى يتعين ، مةلعااية دقتصاالاوعية جتماالاعب لمصاامن هن الراقلسيااظل في و
من  فضهاريتم لن ة اللمغااههذمثل ن فإ .طةمفريل تموت طلباوفيها لى مغاف اهدأيم تقدء اغرإ

ت ارللمخدطني لواصد لمراة رصويه تشولى إي دستؤنها إبل ، فحسبر القرانعي صاقبل 
 .خطرفي صد لمراءبقاويةراستمرايضع قد ماهو و،يهيدمؤو

ض بعرقمنا ، ئيسيةلراتيجية استرإلامل العواتصف لتي ايير للمعاعة لمتنوات لفئااض عرعند 
في  غبنريلذاضع لموا)ليها إنسعى قد لتي افاهدألاهي ما و(هنالراضعنا مو)قف لموا
لخطة اداعدإعند ، لكذمعو (.بهملقيااعلينا ما )هاذتخااميلزلتي اتاءاجرإلاو،(ليهإلصولوا
م يلزلتي اتاءاجرإلاوفاهدألاعلى حها طريتم لتي اتمالمعلواقصر نفضل نحن ، تيجيةاسترإلا
 .هاذتخاايجب لتي ات ارختياالالى إلنسبة باية لحيوات مالمعلواتمثل لتي او، هاذتخاا

عم تدت اودأبة بمثاتيجية استرإلالخطة اوتيجي استرإلالتشخيص امن كال يعد ، مرألاقع اوفي 
ت مالمعلوانت كافكلما  :همينلمسااوت ارللمخدطني لواصد لمراى مستوعلى ر اقرلاي متخذ

ت متطلباعلى ت اودألاتلك تستند ، لكذمع و.سهلأرالقراذتخااعملية نت كا، فضلأةفرلمتوا
، هنالراقت لوافي ئك كاشرى لدويك لدفر يتوبما لفعل بافعله يمكنك فيما فكر  :هيوالأ،سيةساأ
 ".يدلمزاعلى حصل أحتى ء بشيم لقيااسعي وفي ليس "ًمطلقاتقل ال و
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طنية لوات ارلمخدات مامعلوت شبكاوت ارللمخدطني لواصد للمرئيسية لراف اهدألا 11:لشكل ا

ا لموقف،
الراهن مو ضعنا

ا لهدف،
نرغب الذي ا لموضع

إيه الوصول في 

إ جراء،
به القيام علينا ما 

لمنتجات المضافة ا لقيمة
الوطني ا لمرصد

للمخد رات

ا لمصداقية

الجمهور مع ا لعالقات
و المساهمين

التشغيلي العمل إ طار

اإلبالغ إ جراءات

ا لمخرجات

المؤسسي ا لدعم

التشغيلية ا لقدرة

العلمية ا لقدرة

لتشخيص  ا
تيجي استرإلا
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ئيسية لرافاهدألاوتارللمخدطني لواصد لمرالحومة عاة نبذليه عاد رالوالولجداضيستعر
ت مالمعلوامن س ساأعلى صد للمرد اعدإلاميلز .لهبعة لتااتارلمخداتمالمعلوطنية لواللشبكة 

مل العوابين بط اورفير توونزالتواتحقيق معه يضمن نحو على و،فيهاق ثولمواوعية ضولموا
 .ئيسيةلراتيجية استرإلا
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بع لساالفصل ا
مهمة ي خرأسئلة أ

ن أيجب لتي انيةنولقااسسألاهيما؟تارللمخدطني لواصدلمراجدايتونأيجب نمكايأفي
؟ لهمنحه يجب ي لذايض لتفواق نطاهو ما ؟ تارللمخدطني لواصد لمراعليها م يقو

ح تطرلتي ائعة لشااسئلة ألاعلى بة جاإلاصر عنابعض لفصل ااهذل خالمن ض نستعرف سو
من  يدلمزايكلدنكااذإ.ةحداوبةجاإلهانيكوال ةدعالتي او،طنيةلواتارلمخداصدامرلحو

ت ارلمخدانمادلإلبي وروألاصدلمرالى إني ولكترإلايدلبراعبر لها سارإءجابر،سئلةألا
EMCDDA()ليلتاانالعنواعلى يكية مرألانالبلدافي تارلمخدانمادإقبة امرلجنة و: 

.OID_CICAD@oas.org info@emcdda.europa.eu 

؟ تارللمخدطني وصد مرء نشاإيتعين ين أ

ر عتباالاقيد ها ضعويجب ت ارخيا

على  مثلةألابعض يلي فيما  .كبلدفي ر القرانعي صاتنظيم كيفية على ل السؤاا هذبة جاإعتمد ت
 :هنةالراقف الموا

؛ ميةلحكوات ارادإلاف اشرإتحت و أت ارلمخدبالمعنية التنسيق ات هيئاق نطاخل اد •
؛ مةلعااللصحة طني لوالمعهد ار طاإتحت و ألصحة اة رازور طاإتحت  •
؛ طنيلوامن ألاوأللعداةرازووأخلية الدانلشئواوأخلية الداةرازورطاإتحت  •
 .ميةحكوغير منظمة و أمعة جار طاإتحت  •

لضعف اوةلقواطنقا

يتعلق  مابتنسيق لمعنية الهيئة اسلطة تحت ت ارللمخدطني لواصد لمراضع ويتم ينما ح
ص فرتحسين نه شأمن ا هذن فإ، ىخرأمية حكوة رادإي أو أطني لواي لمستواعلي ت ارلمخدبا

لتي او، تسسالمؤاجميع من مل لكابابة لمطلوات نالبيااق نطاتغطي لتي ات مالمعلوالتجميع 
ت لسلطابابلقرايدشدتارللمخدطني لواصدلمرانكااذإ،لكذمعو.لطلباوضلعراتغطي 

ى لمداعلى ه راستقرالى إحتى وبل ، عيتهضومووقيته المصدً ايدتهديمثل قد ا هذن فإ، سيةلسياا
 .لبعيدا

ما  ةدعاا هذن فإ، لصحةاة رازوسلطة تحت و أخل ادت ارللمخدطني لواصد لمراء نشاإتم ا ذإ
علية فاقل أرخيانه إال إ،عيةجتماالاولصحية ايا لقضاالحوت نالبيااتجميع عند جمة ئد ابفود يعو
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ضع لومل شاتحليل ء اجرإعلى ة رلقدانأ.ضلعراخفض ت نابياوضلعراصعيد على 
من  الذ، ًماودن لمضموامر ألباليس  (مةلعاالصحة ايا قضابعض ً ازومتجا )=ت ارلمخدا
نب جامن ة لخبراوتنالبيااردمصابين ة لفجوالسد ن ولتعااتلياآفر اتومن كد لتأايرولضرا
 .ضلعرا

خلية الدان لشئواو أخلية الداة رازور طاإتحت و أضمن ت ارللمخدطني لواصد لمراء نشاإتم ا ذإ
ل حوتنابياعلى ل للحصوص لفرامنيد لمزافريواهذنفإ،طنيلوامنألاوأللعداةرازووأ

عية جتماالايا لقضاالحوت نالبيااجمع ص فرتنخفض بينما ، ننولقااتطبيق وتارلمخداضعر
ً ازومتجا )=ت ارلمخداضع لومل شاتحليل ء اجرإعلى ة رلقدانأ.ىخرألالجهة امن لصحية او
تلياآفر اتومن كد لتأايرولضرامن ا لذ.ًماودنلمضموامر ألباليس  (ننولقااتطبيق صا ختصاا
 .لطلبانب جامن ة لخبراوتنالبيااردمصابين ع لصدابألرن ولتعاا

ً اجيدً ارخيان يكون أيمكن مية حكوغير منظمة و أمعة جاخل ادت اللمخدطني وصد مرء نشاإن أ
يتم  لتياتمالمعلواعية ضومووية دحيان ضمانه شأمن لك ذنأحيث ، لعلميالعمل اصعيد على 

، لكذمع و.تاللمجااةدمتعدة لمفيدافية ضاإلاتخالالمدامن عة مجموحة تاإله يمكن و،معهاج
لى إيفتقر كما ر القرانعي صاعن لبعد اكل ً ابعيدت ارللمخدطني لواصد لمرايظل ما ً ناحياأ
 .طنيلواىلمستواعلى ه رولدسسي لمؤاعم لداوية ؤلرا

ير تحذ

لمعنية اتسسالمؤاولصحي اعلقطااتسسامؤبين ن ولتعاافي نقص وعب مصاك هنان يكوحينما 
بين  مان ولتعااتحسين ويز تعزعلى يعمل ي لذالحل ان أبقة لسااة لخبراتشير ، ننولقاابتنفيذ 

تقسيم  علىي ينطوي لذالحل بانة رمقالبعيد اى لمداعلى مةاستداولية فعاكثر أيعد ت سسالمؤا
 ". ننولقاالتنفيذ صد مر"و"صحيصد مر"لى إت ارللمخدطني لواصد لمرا

؟ تارللمخدطني لواصد لمراعليها م يقون أيجب لتي انية نولقااسس ألاهي ما 

ر عتباالاقيد ها ضعويجب ت ارخيا

 :ليةلتاائص لخصاافي طنية لواتارلمخداصد امرمعظم ك تشتر

طني وصد كمرها يدبتحدم يقوي لذاو(قلألاعلى )يرازوراقرعلى ً ءبناسيسها تأيتم   •
لية ولدات لمنظماامع نة ولمتعااطنية لواكيز لترانقطة و أطني لواسل المراو أ(ميةقوض اغرأل)
، قليميةإلاو أ

سسة مؤخل ادقسم /ةحدكوو أمستقلة كهيئة ما إ، جعيةمرت مصطلحاة بعديفه تعريتم لعمل اا هذ  •
 .ةكبير
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من تختلفلتي اوت ارللمخدطنية لواصد المرباصة لخااني نولقااضع لوافي كبير ع تنوك هنا
— ةيدجدسسة مؤء نشابإسمية لراةيدلجرافي نشر ر اقرر وصدلى إملمهابسيط سيع تود جرم
 .لمستقلةاتها يهولها ة يدجدنية نوقاهيئة لي لتاباو

تستضيف  لتيالمنظمة اطبيعة يخص فيما مختلفة ت ارخيايضا أك هنان أهنا كر لذباير لجدامن و
ن حياألابعض في و أمة عاشبه و أ،مةعاهيئة ن تكوفقد ت ارللمخدً طنياوًاصدمرتصبح و أ

 .ميةحكوغير منظمة 

لضعف اوةلقواطنقا

ر القران فإد محدني نوقاضع وي أن ودي رازور ابقرت ارللمخدطني لواصد لمراسيس تأعند 
مع  نولتعااوته ماالتزابتنفيذ ت ارللمخدطني لواصد للمريسمح ال بما ً اجدضعيفا ن يكو

ل مجاة دعا)خر آمختلف ل مجافي ملة لعااتلمنظمااوتارازلواصة خاى خرألاتسسالمؤا
 (.ننولقااتطبيق بل مقافي عية جتماالان لشئواولصحة ا

خل ادمنخفض تسلسلي وتنظيمي ى مستوعلي ت ارللمخدطني لواصد لمراضع وتم ما لة حافي 
من  يأال وهو ال نه الي إفة ضاإلباا هذ .تها اذبلعيوامن ني يعانه فإئمة لقااتسسالمؤاىحدإ
صد للمرلصعب امن يجعل مما طني لواي لمستواعلي ر لظهوامن في لكاار لقدبايتمتع ته نتجام
 .طنيلواى لمستواعلى همين لمساات جاحتيابايفي وته ماالتزبايفي ن أطني لوا

ة لعدلعمل ارطاإديحدعقد ل خالمن سميا رتارللمخدطني لواصد لمراسيس تأن كاما لة حافي 
صد لمراضعويزتعزفي تتمثل جة ودمزةبميزيتمتع نه فإ(ماعوأخمسة وثةثالبين )تاسنو

ت سسالمؤامن فسة لمناامن لحد انب بجان ولتعاالتشجيع فية كايلة طوة لفترت ارللمخدطني لوا
 .ضحاوبشكل قعة لمتوائج لنتااوت ارللمخدطني لواصد لمرامهمة يد تحدمن غم لراعلى ى خرألا
 .ةلفتراية نهافي ء ادألالتقييم س ساأتشكيل لى إلك ذيديؤقد و

ض يعرفقد د ومحدغير ه رعتبااتم و أسمي رغير ت ارللمخدطني لواصد لمراسيس تأن كاا ذإ
ثوحدعند مثل —ئم الداراستقرالامانعداخطر لى إئه عمالوتارللمخدطني لواصد لمرالك ذ

 .تالمحفزانقص بسبب مد ألايلة طولتنمية الى إرفتقاالاخطر لى إوأ—لة ولدباسي سياتغيير 
لى إكبر أبشكل يميل لممتهنين ابعض م هتماافيها و تبدت الحافي خير ألاضع لواحظ نالقد و
 .ءادألامن كثر أسسي لمؤاضع لوا

غير  تارللمخدطني لواصد لمراعمل ير لتطويا روضرا ًطشريمثل ضح الواني نولقااضع لوانإ
ق رلفاايصنع ي لذالعل  :لمحتمليناءكالشرامع ن ولتعااوكة رلمشاانلضمافي كاغير لك ذنأ

شبكة  لخالمن نية وتعاعملية في ء كالشراجمع ولتحفيز ت ارللمخدطني لواصد لمراهلية أهو 
ضع لوايعتبر و (.مامسومروأراقرلخالمن نولتعااتحقيق يمكن ال :ىخرأةربعبا)عمل 

ف اطرألايجبر ي لذالشكل بات لهيئااوت سسالمؤابين ن ولتعااتحقيق في ية للغامفيد ني نولقاا
 .تارللمخدطني لواصد لمرار ودير تقدوم احتراعلى ى خرألا
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؟ تارللمخدمي لقواصد للمرمنحه يجب ي لذايض لتفواق نطاما 

ر عتباالاقيد ها ضعويجب ت ارخيا

 :رعتباالاقيد ليين لتااين رلخيااضع ويجب 

سبيل  على، عةولمشراغير ت ارلمخداعلى ت ارللمخدطني لواصد لمراعمل ق نطايد تحد  •
ت ارللمخدبي وروألاصد لمرامثل لية ولدات لمنظمااعمل ق نطامع متسقا يظل ن أل لمثاا
يمة لجراوت ارلمخدبالمعني اة لمتحدامم ألامكتب و(EMCDDA)نمادإلاونمادإلاو

UNODC( ؛)
ت ارلمخدا)عة ولمشراغير وعة ولمشراتارلمخدامن ع نوي ألوليتنالعمل اقنطاسيع تو  •

خطة  يهالدلتي الة ولدالية مسئوهي و(عةولمشراقير لعقااولتبغ اوللكحواوعة ولمشراغير 
مثل  ليةولدات لمنظمااعمل مع تتسق وك مشتربشكل ت لمشكالاتلك مع مل للتعاملة شامية قو

لصحة امنظمة و (CICAD–OAS)يكية مرألانالبلدافي ت ارلمخدانمادإقبة امرلجنة 
مثل  ليةودت ناستبياابعمل م تقولتي البحثية ات عالجماامن د عدو (WHO)لمية لعاا

لضعف اوةلقواطنقا

ة زممتاصة فريمثل لك ذنفإها كرذبق لساادالمواليشمل طني لواصد لمراعمل ق نطامد تم ا ذإ
كما  .تارلمخداون مادإلباتبطة لمراة لمعقداية دلفراوعية جتماالات كياللسلوملة شاة رصوء بنال
 .تارلمخداطي تعات هاتجاابين لمحتملة ات قالعالاتحليل وصد لرصة لفرافر يوضع لوالك ذن أ
لعملي ار لمنظوامن ت ارللمخدطني لواصد لمراعمل تعقيد من يد يزلك ذن فإلك ذمع و
 .يميلتنظاو

ق نطاعن لنظر ابغض ضح اونحو على ة دمحدوقعية اوقعة لمتوائج تالناوفاهدألانت كان إ
ل احوألاكل في  .صلةو ذونتجا ٌملعمل انيكون أفيجب ، تارللمخدطني لواصد لمرايض تفو

مه بمهام لقيااعلى ته عدلمسات ارللمخدطني لواصد للمرلمخصصة اد رالموان تكون أيجب 
 .يضلتفواقنطامع متسقة 

هي ما و،تارللمخدطني لواصد لمرافي لعمل ايق فرن يتكوشخص كم من 
؟ صشخاألاء الهؤبها يتمتع أن يجب لتي الخلفية ا

ر عتباالافي ضعها ويجب ت ارخيا

 :رعتباالاقيد يلي ما ضع ويجب ، مرألالك ذيد لتحد

لعمل ات المجاكل جي ذنموبشكل ت ارللمخدطني لواصد للمرلتقنية اة ءلكفااتعكس ن أيجب   •
؛ لهح لممنوايض لتفواجب بموبها م يقولتي ا

.)ESPAD( 
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من  ءجزئه كاشروت ارللمخدطني لواصد للمرلتقنية اولعلمية ات ارلقداير تطون يكون أيجب   •
؛ لعلميةائته لكفاوقته لطائمة ادير تطوة روصير

بة لمطلوات ارلمهابات ارللمخدطني لواصد لمراعمل يق فريتمتع ن أيجب  :لعلميةالخلفية ا  •
م علوفي متخصصين من يق لفرانيتكون أيجب  .غبالإلاوقبة المرالشكاأفة كامع مل للتعا

؛ تسالسيااتحليل لك كذويمة لجرا،ءحصاإلا،ملسموا،لنفسا،عجتماالا،بئةوألا

ير لتحراوعي لجماالعمل اوصل التواومة لعااةرادإلا:يةرادإلاتارلمهااوصل التواتارمها  •
؛ بلمطلوايرادإلاعم لدانب جالى إلنشر او

ت هاللمؤاولمهنية اةلخبرامن ة دمحدجة ربد، قلألاعلى ، لعملايق فرنصف يتمتع ن أيجب   •
يتمتع  نأيجب ، بيوروألادتحاالافي نه فإلك ذلى إفة ضاإلبا.ضحةالواوبة لمطلوالعلمية ا

لية ولدايير للمعالنسبة باصة خا)عمل كلغة ية نجليزإلاللغة باث لتحداقة بطاللعمل ايق فر
طق مناولودبين ة لخبرالدتباولعمل ايقة بطرلعلمية اتالتغيراولية ولداتالكوتوولبراو

؛ (لملعاافي مختلفة 

كما  عليهفظة لمحااوتاءلكفاامن يق لفرادافرأبجذلى إتارللمخدطني لواصد لمرج يحتا  •
؛ ءادألاوتلعمليااةدجوولعلمية اةءلكفاانلضمار استقرالالى إجة حافي نه أ

غ بالإلام مهامع شكل فضل بأفق اتتولتي المنظمة اولتنظيمية البنية اخلق لة ودكل على يجب   •
؛ طنية لواولية ولدا

 .حداوبشخص لعمل اء بدر خيال قبولى إية للغاة دولمحداد رالموات اذل ولدابعض تضطر قد   •
ئف ظالوامن ء جزو أبعض نت كان إمه مهاس ريمان أصد للمريمكن ت اللحااههذفي و
صد لمرالى يتون أعلى  (معةلجاامثل )جيين رخائيسيين رء كاشرل خالمن ه تنفيذيتم سية ساألا

 .يخرأتجهالي إهاسندألتي املمهااتلك تنفيذ تنسيق 

لضعف اوةلقواطنقا

ت قياتفاايق طرعن لك ذيض تعوم يلز، ًنسبياة صغيرة حدوتارللمخدطني لواصد لمرانكاا ذإ
ملين لعاادعديقل ما عندنه أةلخبراتظهر ، لكذمع و.ةلمفتقدالعلمية اتئالكفاابانتدالسمية ر

من  تارللمخدطني لواصد لمرايتمكن ال ، (1)صد لمرافي للعمل بين منتدو أغين متفر 3عن 
 .مهمهابم لقياا

كبير  بشكلد عتماالالى إيميل ما ً لبافغا، ةصغيرة حدكوت ارللمخدطني لواصد لمراسيس تأتم ذ إ
 .لتنظيماءسومن نا حياأني تعاطنية وتشبكاعلى د عتماالالى إًناحياأوجية رلخااةلخبراعلى 

لنسبة بالغة لبااهمية ألاتاذصل التواوةرادإلانشطة أتصبح ، لغلباالعمل ايق فرصغر مع و
.ًحقيقياً ياتحدض تفرا ً رموأصد للمر

ن أيعني ا فهذ، صدرجهة ه رعتبابامة هاطنية وسلطة ت ارللمخدطني لواصد لمرامنح تم ا ذإ
في  عليهص منصوهو كما ئيسية لرائف ظالوات المجافة كاتغطية لى إجة بحابة لمطلوات اءلكفاا

 .تارللمخدطني لواصد لمرالى إبهم انتدايتم ومختلفة ت سسامؤلح لصان يعملوقد نهم أعني يا هذ (1)
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سسية لمؤاتقالعالالى إصة خاية عناجيه توم يلز، لةلحااتلك في و.مسلخااولث لثاالفصلين ا
 .مةلعااتقالعالاوتالصاتالاونولتعااو

؟ تارللمخدطني وصد مرء نشاإتكلفة تبلغ كم 

ر عتباالافي ضعها ويجب ت ارخيا

نية الميزبالمتعلقة اولية لماات بسالمالباملة كاة ربصوت سالسيااع صنايد وتزيتسنى حتى 
لشبكة اوت ارللمخدطني لواصد لمراضع وم يلز، تارللمخدطني لواصد لمراء نشابإتبطة لمرا
.ًمعار عتباالافي ت ارلمخدات مالمعلوطنية لوا

 :ليةلتاايير لمعااتقييم على ً ادستنااة رلمقدالتكلفة ايد تحدم يلز

يتضمن  بما، تمليالعاوملين لعااصعيد على ت ارللمخدطني لواصد للمرية رلجااليف لتكاا  •
؛ ليينولداوطنيين لواء كالشرامع ت عاجتماالا

، بهاكل لموات باجالواوت ارللمخدطني لواصد لمرابمهمة طة تبلمراصة لخااليف لتكاا  •
ير رلتقااوها تفسيروتحليلها وت نالبيااجمع ؛ ئيسيةرتشغيلية ت عملياث ثالعلى عة زلمواو
؛ تارلمنشواو

؛ ليةولداوطنية لواتماالتزالباصة لخااليف لتكاابين لتمييز اًسبامنان يكوقد ت اللحاابعض في   •
مطلع  في،لكذمعو.يةرلجاايةلسنواليف لتكاادتحدئية مبدلية ماخطط ضع وًماالزنيكوقد  •

لن و،تارلمخداتمالمعلوطنية لواللشبكة ة رلمقدالتكلفة افة معرن مكاإلافي ن يكولن ، مرألا
ي لمستواعلي مسحية ت سااردل خالمن ت نالبياابتجميع ة دعات ارللمخدطني لواصد لمراأ يبد

ط نشاء بدمن ل وألامعالالخالة دومحدو أقليلة ن تكوقد نية الميزانأيعني ما هو و.طنيلوا
ني لثاامين للعانية الميزباتبطة لمرانشطة ألارعتباالافي ضع وميلز، لكذمع و.صدلمرا
(؛ 2)لمعقور منظول خالمن قل ألاعلى ، لثلثااو

ثيق وط تباراتبط مرمر أفهو ـــــ د لمنشوايل لتمواعلي ل لحصوبايل لتمواقضية تنتهي ال   •
تلك  ماستخداعن ً المسئون يكون أوئج نتايم تقدعلى ت ارللمخدطني لواصد لمراة ربقد

في  وأتارللمخدطني لواصد لمراخل ادما ً شخصاجد اتوم يلزنه أيعني ما هو و.لاموألا
؛ ىلمستوالية عالية ماوية رادإت اربمهايتمتع تستضيفه لتي اسسة لمؤا

، بيوروألادتحاالافي ء عضاألالوللدلة لمقبواةدلمحداتلمتطلبااويير لمعاابعض لك كذثمة   •
 .Reitoxك لمشترايل لتموام بنظاتبطة لمراو

لضعف اوةلقواطنقا

لتشغيلي ام لعااء ثناأت ارللمخدطني لواصد لمرانية اميزفي ن زاللتوفقد و أئ رطاتغيير ي أن أ
لك ذثر يؤقد و.بهصة لخاالشبكة اوتارللمخدطني لواصد لمرامن لكل ر لضرالغ باً امرأيعد 

 .حداوملعانية الميزاتماالتزاوتقعاتوزوتجاريتعذما ةدعا،مةعاهيئة ضمن ت ارللمخدطني لواصدلمراسيس تأعند (2)
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قب اعوه روبدعليه تب يترما هو و،ليةولداتلمنظماالى إةلمنتظراير رلتقاايم تقدعلى ً يضاأ
 .لةولداسمعة على سلبية 

طني لواصد لمرااهذعد يساقد ، ةمستقروفة ومعرلكنها ة دومحدة فرلمتوانية الميزانت كاا ذإ
على  :ليينولداوطنيين لوالين لمموامن تكميلية ل اموألطلب تيجية استرإد اعدإعلى ت ارللمخد
من  تمكنتبي وروألادتحاالالى إمنضمالالشحة مرنت كاما عندل ولدابعض ، للمثااسبيل 

 .بةلمطلوات نالبيااجمع يل لتمولمي لعااق ولصندامن تكميلية ر دصامعلى ل لحصوا

ت مالمعلوطنية وشبكة سيس لتأطنية وعمل خطة ضع ومن ت ارللمخدطني لواصد لمراتمكن ا ذإ
صة فرله ح ستتا، قيقةلدالتكلفة ات ايرلتقدقعة لمتوائج لنتااح ضوبون بيامن تمكن وت ارلمخدا
 .لجدامحمل على ه خذألفضل أ

ت نالبيااجمع وت ارللمخدطني لواصد لمرالتشغيل ل اموأيم تقدعلى لية ولدات لمنظماام تقدً ناحياأ
صد للمرطنية لواتلسلطاامت قداذإالإدلمنشواتج لناالي إلصولوالي إيديؤلن اهذلكن و
 .ثلمماهيكلي عيم تد

؟ تارللمخدطني لواصد للمرلعلمية الية ستقالالان ضمايمكن كيف 

ر عتباالاقيد ها ضعويجب ت ارخيا

لستقالالا"و"لعلميةاةدلجوا"بين س لتباالاتجنب م يلز، قشةللمنامر ألااهذح طرند ع
 .نمختلفاً امرأن ايعدن اللذاو، "سسيلمؤا

نها إو، صحيحنحو على ها تفسيروت نالبيااض عرن لضماهمية ألاية غافي ة دلجواتعد   •
من  ييرلمعااتلك فة كان ضمايمكن و .ليةولدايير للمعافية مستونها إولثقة باة يرجدوحقيقية 

ء اجرإضع ويق طرعن و أ، تارللمخدطني لواصد لمرباتبط ترعلمية لجنة سيس تأل خال
 .هانشرقبل ئج لنتااجعة امرعليهم م يلزين لذاو، لمعنيةات لجهاابين يما فقيقي تد/يرستشاا
ت لطامغاو أءخطاأعلى ت نالبيااءاحتوامعدن ضمافي جعة المراههذمن ف لهداتمثل ي
على  عيةلشرامن يد لمزاءضفاإعلى ه روبدا هذيعمل و.ةرلمنشواةدلمااصحة من لتحقق او
صد لمرائج نتاة دجون بشأن وتهاي أدجوومعديجب واهذ .تارللمخدطني لواصد لمرا
 .تارللمخدطني لوا

طني لواصد لمراية حمام يلز :ًماتمامختلف ء شيلى إسسي لمؤال ستقالالامصطلح يشير   •
طئة خات مامعلويم تقدوتنالبيااير تحولى إمية الراجية رلخااتالولمحاامن ت ارللمخد

ت ارللمخدطني لواصد لمرارودنأ ".سياسيال مقبوهو ما "لقوو أمية عالإلاية عالداتشجيع و
قت لوافي و.سيلسياالعمل باله قة عالال وتمالمعلوالمجافي ل وألاملمقاافي تشغيلي يعد 

ت سسالمؤالى إلنسبة باً ضعامولنفسه يحفظ ن أت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين ، تهاذ
 .لةولدافي ئيسية لراعلة لفااتلجهااوأىخرألا
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لضعف اوةلقواطنقا

 .تارللمخدطني لواصد لمرالعمل لعلمية اة دلجوبانحو ي أعلى س لمسااق طالإلاعلى يقبل ال 
من  ليةولداتلمنظمااتتمكن ما ة دعانه إال إ،خللتدايه لتمولممكنة اتالولمحاامن غم لراعلى و
 .لمعنيةالة ولدابسمعة يضر ما هو و.تالولمحااههذمثل عن لكشف ا

ته ارمنشوة دجوقبة المرد محدء اجرإوأمنهج ي أنوديعمل ي لذاتارللمخدطني لواصدلمرانأ
لى إت ارللمخدطنية لواصد المرابعض ضت تعرن أث حدفقد  :جحرقف موفي نفسه يضع 

لمعنية ات لجهااقبل من قيق لتداوللتحقيق تخضع لم ت مالمعلوضها لعرنتيجة ة عسيرقف امو
 .عنهالة لمسئوائيسية لرا

ي ديؤفقد ، سيينلسيااوأطنية لواتلسلطاامن ب اقترالايد شدت ارللمخدطني لواصد لمرانكاا ذإ
يتم  قد، سيسياتغيير ك هنان كافكلما )هراستقراوقيته امصدوسمعته وله ستقالبال خالإلالى إاهذ
 (.نهامويقدلتي اةلخبرانافقدولعمل ايق فرلعز

ن يكون ألويحاو أفيه لغ مبانحو على ل ستقالالايد شدت ارللمخدطني لواصد لمرانكاا ذإما أ
عم ديأتلقي عن يعجز وًماتمال ومعزفيه نفسه يجد قف مولى إمر ألابه ينتهي فقد ، لككذ
ج يحتا، ناكرذوسبق كما و.مهبمهاع ضطاللالليه إنيكوما ج حوأهو ي لذالي ماو أسسي مؤ

سسية لمؤاد ولحداز وتجاتجنب نحو صة خاية عناجيه تولى إت ارللمخدطني لواصد لمرا
 .صيةختصاالاو

ت ارلمخدات ساسياتقييم في ت ارللمخدطني لواصد لمراك اشرإيجب هل 
؟ طنيةلوا

ر عتباالاقيد ها ضعويجب ت ارخيا

بعض  تقييمو أت ارللمخدطنية لوات سالسيااتقييم في ت ارللمخدطنية لواصد المراتسهم قد 
 .لمعنيةاطنية لوات لسلطااطلب على ء بنا، طنيةلوات تيجيااسترإلامن ة دلمحداصر لعناا

 :ئدلمبااببعض م التزالايجب ، لكذتحقيق يتسنى حتى ، لكذمع و

، لمعنيةاطنية لوالسلطة اقبل من ت ارللمخدطني لواصد للمرجه موسمي رطلب فر اتويجب   •
؛ لتقييمافاهدأوقنطاً مبينا

فضل أمع فق اتتو، بعينهالية آيد تحدعلى ً اردقات ارللمخدطني لواصد لمران يكون أيجب   •
ه هذنت كاا ذإما تقييم وبة لمطلوات مالمعلوايف لتعر، للمجااا هذفي لمطبقة ات سارلمماا
 (. تمالمعلوابعض ب غيالة حافي ليف لتكااًارمقد)يهلدهن الراقت لوافي ةفرامتوت مالمعلوا

؛ لتقييماءاجرإلبة لمطلواةلخبراعلى أ لمبدانفس ي يسر
حتى  تقنييل تعديم تقدو أـــــ ل قبوفي بحقه يحتفظ ن أت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين   •

؛ لتقييماء اجرــــإـيقبل 
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، قعيةاو)علمية سس أعلى لتقييم افي مه سهاإت ارللمخدطني لواصد لمرام يقدن أيجب   •
سية سيات جاستنتاايم تقديتجنب ن ألك كذعليه و(عليهاد عتماالايمكن ، عيةضومو، ةيدمحا

؛ طنيةلواتلسلطااتحياصالر طاإفي خل تدت جاستنتاالاههذن أل
هين ابرجد يوال لتي التقييم اسئلة أهية ماضيح توت ارللمخدطني لواصد لمراعلى يتعين   •

 .هانبشأعلمية ت نابياو

لضعف اوةلقواطنقا

على  دومحدلتقييم ار طاإتحت ت ارللمخدطني لواصد لمرابه لمضطلع العمل اق نطان يكوينما ح
طني لواصد لمربار اضرإلانودئج لنتااللقبوص لفرامن يد لمزافر يولك ذنفإ، ضحاونحو 
كل  ذتخاامن غم لراعلى ، لتياقف الموابعض ك هنانت كا، سبقمما غم لراعلى و.تارللمخد

طني لواصد لمرامتهاباسيين لسيااشطين لناابعض لها خالم قا، طيةحتياالاتاءاجرإلاههذ
تنابيام يقدفهو  -يكن لم نإوـــــ  "ًسياسياه ّجمو"نه بأوعية ضولموالى إهرفتقاباتارللمخد

ت ارللمخدطني لواصد لمرالعماأفة كان تكون أةروضرء ارولسبب اهو ا هذو ".ئفةاز"
م تقدلتي او، ليةولدات اعدلمسااصعيد على ما أ .جيدنحو على ثقة مووسليمة تقييم ي بأتبطة لمرا
ت لجهااحد أجعة امرلى إوأ،علميةجيه تولجنة ر طاإتحت ل لمثااسبيل على ، لتقييماءثناأ
 .لمحتملةالسلبية ات عاللتفااتلك جهة اموعلى عد تسان ألك كذلها يمكن ، ةلنظيرا

كة رمشاوثيق لوانوتعالباًاجيدد محدت ارللمخدطني لواصدلمرايض تفووعمل ق نطان كااذإ
ا هذن فإئيسية لرالمعنية ات لجهااوت ارلمخدال مجافي لتنسيق بائمة لقااطنية لوالهيئة امن كل 
تخطيط ورالقراعة ناصعملية عم دعلى عد يساقد ولة وللدسة ملموفة مضاقيمة تحقيق نه شأمن 

ة فرالمتواتنالبياايد تحدوفضل أنحو على ف اهدألايد تحدعلى عد يساما ة دعانه إكما  .تمالخدا
 .تخاللتداوبير التدابعض ثير تأسقياو أءادألالتقييم مة زلالاةيدلجداو
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من لثاالفصل ا
تمة لخاا

؟ فعليةسة رممالى إية لنظرالنحون أيمكننا كيف ؟ ليةلتااةلخطواهي ما 

ض عرعلى ئ رلقااعطالإتم ، لكتيبااهذتضمنها لتي المختلفة امقساألاوللفصوارامدعلى 
 :سيماال و، تارللمخدطنية لواصد اللمرمل شا

؛ فهاهدأومهمته وصد لمراهية لماضح اويف تعر  •
تحليل  ؛بعتهامتاوت نالبيااجمع هي وصد للمرئيسية لرائف ظاوث للثالتفصيلي يمي تقدض عر  •

؛ تمالمعلوانشر وير رلتقاايم تقد؛ هاتفسيروت نالبياا
 (KSFs)ئيسية رتيجية استرإمل اعوثة ثالعلى ئم لقااتيجي استرإلالتشخيص الى إمة مقد  •

 .ةحدلمواردلمصااوكلمشتراجنتاإلاوكة رلمدافة لمضاالقيمة اـــــ بها تبطة لمرايير لمعااو
طني وصد مرء نشاإعند ر عتباالاقيد ضعها وميلزلتي اتارلخيااببعض ح اقترا،ًاخيرأو •

 .رخيالكل لضعف اطنقاوةلقواطنقاهم أضعرمع ، تارللمخد

 .لعمليةاحلة لمرالى إلنتقاالاوصة لخاايتك ؤرنلتكون آلاقت لوانحالقد و

تعيش وتعمل ي لذاملعاارطاإلاعلى مختلفة ة نظرء لقاإلى إكعوندنحن ، لعمليةاهلهذك ءبدمع 
يجب  ،لكتيبااهذل خالمن ها ياإككنارشالتي ابرلتجااوهيم لمفااورفكاألبانة ستعاالامع و.فيه

طني لواصد لمراعليه ن يكون أيجب لما صة لخاايتك ؤرءبناعلى ً اردقاً لياحان تكون أ
، صةلخااتك ابتعبيرخطتك وتك جاحتيااتصف ن أية للغاي رولضرامن  .بكمص لخااتارللمخد

صد مركل ن أحيث ، هاجهاتوقد لتي اتلعقبااويك لدةفرالمتواردلمصاارعتباالافي ضع ومع 
من  ،ءشيكل قبل و،تكاالشراوردلمصااوتاءلكفاامن ة متميزوةيدفركيبة تريعد طني و
 .صشخاألا

شبكة ومنظاضع بوقم وقنطالاكنقطة قعة لمتوائج لنتااوتلعملياامستخدا:خيرأحد اوحاقترا
ئم قاكله مر ألفاـــــ تها كامحايمكن سسية مؤج ذنماثمة ليس نه إحظة مالهنا ر يجدو .بهمحيط ت

 .كمشترف هدتحقيق جل أمن للعمل ً ياسوجمعهم وصشخاألابجذعلى 
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ازدهرت المراصد الوطنية للمخدرات وتطورت سريعًا على مدار العقدين األخيرين كنتيجة مباشرة للقرارات 
التي تم اتخاذها إلنشاء نظم مراقبة المخدرات في كل من دول االتحاد األوروبي واألمريكتين. في مطلع األمر، 
لم يكن متوافرًا إطار عمل مرجعي ـــــ حيث كان يتم تأسيس المراصد وفقًا لمنهج التجربة والخطأ، آخذين في 
االعتبار السياقات والمصادر الوطنية المتباينة. وهو ما يفسر السبب وراء اختالف نماذج المراصد اليوم بقدر 

اختالف الدول التي تقوم بإنشائها.

وإذا نظرنا إلى الوراء على هذه العملية الطويلة، قد يبدو ثمة حاجة إلى وضع إطار رسمي موحد لتلك 
الخبرات السابقة في هذا المجال، ولتحديد بعض المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تظل سارية وصالحة بغض 

النظر عن الدولة أو اإلقليم. إن هذا الكتيب، والذي يمثل إنتاج مشترك بين المرصد األوروبي لإلدمان  و 
المخدرات (EMCDDA( ولجنة مراقبة إدمان المخدرات في البلدان األمريكية التابعة لمنظمة الدول األمريكية 

)CICAD–OAS(، يستعرض ويصف بطريقة واضحة وتثقيفية العمليات التشغيلية الرئيسية والعوامل 
اإلستراتيجية الرئيسة المشتركة بالنسبة إلى جميع المراصد الوطنية للمخدرات.

يتوفر هذا الكتيب حاليًا باللغات العربية والكرواتية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والروسية واألسبانية 
والتركية. 

حول المرصد األوروبي لإلدمان  و المخدرات 
(EMCDDA)

يعد المرصد األوروبي لإلدمان  و المخدرات 
)EMCDDA( هو مركز المعلومات المتعلقة بالمخدرات 

على صعيد أوروبا برمتها. وتتمثل مهمته في تزويد االتحاد 
األوروبي ودوله األعضاء بمعلومات ”واقعية وموضوعية 
يمكن االعتماد عليها ومقارنتها“ حول المخدرات واإلدمان 

وما يترتب عليهما من عواقب. تم تأسيس المرصد في 
عام 1993، حيث فتح أبوابه في لشبونة عام 1995، 

وهو أحد وكاالت االتحاد األوروبي الالمركزية. وبفضل 
فريق عمل قوي متعدد التخصصات يضم 100 فردًا، يقدم 

المرصد إلى صناع السياسات البيانات والحقائق العلمية 
التي يحتاجونها لوضع القوانين واإلستراتيجيات المعنية 
بالمخدرات. كما يساعد المرصد األخصائيين والباحثين 
للوقوف على أفضل الممارسات وأحدث طرق الدراسة 

والتحليل  عالوة على اضطالعه بجمع المعلومات حول 
الطلب وخفض الطلب  على المخدرات، فلقد قام   المرصد 

في السنوات األخيرة بتوسيع نطاق أعماله  الرقابية 
واإلبالغية إلي العرض وخفض العرض من المخدرات 

وكذلك سوق المخدرات المحظورة. 

www.emcdda.europa.eu

حول لجنة مراقبة إدمان المخدرات في البلدان األمريكية 
(CICAD–OAS) التابعة لمنظمة الدول األمريكية

تم تأسيس لجنة مراقبة إدمان المخدرات في البلدان 
األمريكية (CICAD( من قبل الجمعية العامة لمنظمة 

الدول األمريكية (OAS( في عام 1986 باعتباره منتدى 
سياسة نصف العالم الغربي حول كافة عناصر مشكلة 

المخدرات. تتمثل مهمة لجنة مراقبة إدمان المخدرات في 
البلدان األمريكية الرئيسية في تحسين القدرات البشرية 

والمؤسسية للدول األعضاء بها للحد من إنتاج المخدرات 
المحظورة واالتجار بها واستخدامها، وكذلك في تناول 
العواقب الصحية واالجتماعية والجنائية المترتبة على 

تجارة المخدرات. 

يتم جمع البيانات تحت إطار نظام CICAD ضمن سياق 
مرصد الدول األمريكية للمخدرات (OID(. يعمل المرصد 

على مساعدة الدول على تحسين جمع وتحليل البيانات 
المتعلقة بالمخدرات: وذلك من خالل تعزيز إنشاء مراصد 
وطنية واستخدام وسائل وبيانات قياسية؛ وكذلك من خالل 
توفيره للتدريب العلمي والتقني لها  وتبادل الخبرات بين، 

المختصين العاملين على قضايا المخدرات، وكل ذلك 
انطالقًا من السعي إلى صياغة السياسة الوطنية للمخدرات 

واألعمال المرتبطة بها.

www.cicad.oas.org

المطبوعات مكتب 
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