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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 

      إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات: بنود للعلم
إحـصاءات املخـدرات    : مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            

  وتعاطيها وإحصاءات اجلرمية
  

    ني العاممذكرة من األم    
، الفـصل األول،    E/2009/24انظـر    (وفقا لطلب اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني           

 يتشرف األمني العام بـأن حييـل تقريـر مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                      )ألف
شطة املكتـب وينـاقش   ويقدم التقرير حملة عامـة عـن أنـ    . عن حالة اجلرمية وإحصاءات املخدرات    

ــة يف التحــديات  ــة مجــع إحــصاءات املخــدر  املواجه ــى   اعملي ــشرها عل ــها ون ــة وحتليل ت واجلرمي
كما يعرض الشواغل اليت أثارهتا جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      .  الوطين والدويل  ينالصعيد

ويعـرض  . توافرهـا  و اجلرميـة واملخـدرات   املتعلقـة ب  وجلنة املخدرات فيما يتعلـق بنوعيـة البيانـات          
ــة التقريــر، الــذي يــستند إىل مــشاورات اخلــرباء، اقتراحــات بــشأن     حتــسني األدوات الــيت كيفي

يستخدمها املكتب يف مجع إحصاءات املخدرات واجلرمية، ويدعو املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة             
اسـات  درأكثر فعالية، وال سيما فيما يتعلق بإحـصاءات اجلرميـة وإجـراء            مشاركة  شاركة  املإىل  

وطلبت جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة استـشارة اللجنـة اإلحـصائية               . عن اإليذاء  ئيةاستقصا
ــات   ــع البيانـ ــشأن مجـ ــا بـ ــذ قرارهـ ــصائية  . يف تنفيـ ــة اإلحـ ــدعوة إىل واللجنـ ــا  مـ ــيط علمـ أن حتـ

 .التقرير هبذا
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تقرير مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن إحـصاءات                     
   وتعاطيها وإحصاءات اجلرميةاملخدرات

  
  إحصاءات اجلرمية  -أوال  
  معلومات أساسية  - ألف  

عنصر حاسم يف تقرير الـسياسات املتعلقـة مبنـع اجلرميـة، وتقـوم              هي  إحصاءات اجلرمية     - ١
غـري أن تـوافر معلومـات قابلـة للمقارنـة الدوليـة عـن اجلرميـة علـى                   . كل البلـدان تقريبـا جبمعهـا      

ــدويل حمــدو  ــصعيد ال ــها،     . د جــداال ــة باجلرميــة، حبكــم طبيعت ــة املتعلق ــات اإلداري وتعكــس البيان
العـدد   بـدال مـن      ، احلوادث اجلنائية اليت ُتبلغ الـسلطات هبـا        يف مواجهة  العدالة اجلنائية    إجراءات

مقارنـة إحـصاءات اجلرميـة      من الـصعب بوجـه خـاص        ذلك  جيعل  و. اجلرائم املرتكبة الفعلي من   
الدراســات االستقــصائية عــن ل العقــود القليلــة املاضــية، أصــبحت  وخــال. بــني خمتلــف البلــدان

وُتجـري  . مكمال هامـا للبيانـات اإلداريـة الـيت تـسجلها الـشرطة ونظـم العدالـة اجلنائيـة                  اإليذاء  
علـى نطـاق    عدة بلدان بانتظام استقصاءات لألسر املعيشية بشأن اإليـذاء، وتـستخدم البيانـات              

  .وتطويرهارصد السياسات واسع ل
لعديـد  بالنـسبة   أداة فعالـة جـدا      الدراسات االستقصائية عـن اإليـذاء       ورغم أنه ثبت أن       - ٢

تقــوم مــن البلــدان، مبــا فيهــا البلــدان الناميــة، للحــصول علــى تقــديرات ملــستويات اجلرميــة، ال    
 بينمـا   ، تنـسقها إال يف عـدد قليـل مـن البلـدان            الوالدراسـات   ذه  هبـ املكاتب اإلحصائية الوطنيـة     

ر املؤسـسات احلكوميـة أو املنظمـات غـري احلكوميـة يف كـثري مـن األحيـان يف هـذا          تشارك سـائ  
بـني  الدراسـات االستقـصائية     نة، مقارنـة نتـائج      وميكن، ضمن حدود معيّ   . الدراساتالنوع من   

  .خمتلف البلدان، مما يتيح مصدرا هاما للمعلومات على الصعيد الدويل
ة التحديات املرتبطة بقياس اجلـرائم، أضـحت        د فيه سبل مواجه   حدَّويف الوقت الذي تُ     - ٣

بالـدور   ااعترافـ كمـا أن هنـاك      .  األوسـاط اإلحـصائية املتزايـد      إحصاءات اجلرمية جتتذب اهتمام   
وحـدد تقريـر اجتمـاع فريـق اخلـرباء          . يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية      ملنع اجلرميـة    املركزي  

قــد يف ، الــذي ُع)ESA/STAT/AC.161/L.6 (املعـين بنطــاق ومــضمون اإلحـصاءات االجتماعيــة  
، اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة بوصـفهما         ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٢ إىل   ٩نيويورك يف الفتـرة مـن       

ومـن  . جلمـع البيانـات  مناسـب  ينبغـي أن يقتـرن بنظـام    ، الـشواغل االجتماعيـة  شاغال كبريا من   
تـصنيف  (إحـصاءات اجلرميـة      جمـال ثـالث يف    تنـدرج   املسائل الناشئة اليت حددها فريق اخلـرباء،        
  ).اجلرائم، واالجتار بالبشر، والعنف ضد املرأة
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مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة واألنــشطة الدوليــة يف ميــدان    - باء  
  إحصاءات اجلرمية

 إىلبإحـصاءات اجلرميـة     املتعلقـة   دوليـة   ال وسـائر األنـشطة   ميكن تـصنيف عمـل املكتـب          - ٤
ــة ــ: جمـــاالت ثالثـ ــها ونـــشرها مجـ ــساعدة ؛املنـــهجيات ووضـــع ؛ع البيانـــات وحتليلـ  وتقـــدمي املـ

  .للبلدان التقنية
  

  مجع البيانات ونشرها  -  ١  
ما انفك مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية جيمع بانتظام منذ الـسبعينات               - ٥

االستقــصائية دراســات األمــم املتحــدة   يــتم يف إطــار  و. إحــصاءات اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   
 القـضاء مـن   ةجهـز أالجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية مجـع إحـصاءات الـشرطة و       

 وُجمعـت مـن     ، مرة حـىت اآلن    ١١ جريت الدراسات االستقصائية  وقد أُ . مجيع الدول األعضاء  
  .)١(٢٠٠٨ إىل عام ١٩٧٦  املمتدة من عام بيانات عن الفترةخالهلا

 بالتعـاون مـع شـعبة اإلحـصاءات        اجتاهات اجلرمية   عن  ستقصائية  وُتجرى الدراسات اال    - ٦
 وُترســـل إىل املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة  التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة 

نشر البيانات اليت ُتجمع من خـالل       وُت .)٢(ووزارات الشؤون اخلارجية يف مجيع الدول األعضاء      
مــن تقريبــا  يف املائـة  ٥٠ معــدل التغطيــة القطريـة عــادة  ويبلـغ . رنــتتتلـك الدراســات علـى اإلن  

، مجع املكتب إحصاءات بشأن القتـل العمـد         ٢٠٠٩ويف عام   .  بلدا ١٩٢البلدان البالغ عددها    
مــن عريــضة جموعــة دوليــة  االحتفــاظ مب هبــدف ،) بلــدا١٩٨(جغــرايف واســع  علــى نطــاق  

  .)٣(اإلحصاءات املتعلقة بأحد أهم مؤشرات اجلرمية
 بــشأن حتــسني مجــع  ٢٠٠٩/٢٥ يف قــراره ، اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي طلــبو  - ٧

مــن جمــاالت جمــاالت حمــددة الــسائدة يف البيانــات وإبالغهــا وحتليلــها لنــشر املعرفــة باالجتاهــات 
 اإىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن ينـشئ فريـق خـرباء حكوميـ                    جلرمية،  ا

دقـة  حتـسني   أدوات مجع البيانات الدولية ونظم إبالغهـا مـن أجـل          راجعة وحتسني  عامال مل  ادولي
__________ 

 النتــــائج والــــردود متاحــــة علــــى املوقــــع الــــشبكي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة املعــــين باملخــــدرات واجلرميــــة   )١(  
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-

Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html.  
 اتـــصال وطـــين معـــين موظـــفتتبـــع بلـــدان االحتـــاد األورويب إجـــراء خمتلفـــا حيـــث ترســـل االســـتبيانات إىل   )٢(  

  .فريق عامل يوجد مقره يف املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةلعمل يف ن لعّيمباإلحصاءات الوطنية 
جرميـة القتـل مـن خـالل بوابـة بيانـات األمـم املتحـدة                ميكن االطالع أيـضا علـى اإلحـصاءات الدوليـة بـشأن               )٣(  

)http://data.un.org( UNdata.  
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وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل جلنـة منـع اجلرميـة            ونوعية البيانات املتعلقة حبالة اجلرمية يف العامل،        
ذلــك وبغيــة معاجلــة الطلــبني الــواردين يف  . بالتنــسيق مــع اللجنــة اإلحــصائية والعدالــة اجلنائيــة، 

 ١٠ إىل   ٨يف الفتـرة مـن      اجتماعـا   ق خرباء حكـومي دويل مفتـوح العـضوية           فري سيعقدالقرار،  
توقـع أن يـصوغ االجتمـاع توصـيات خبـصوص حتـسني       وُي. يف األرجنتني، ٢٠١٠فرباير  /شباط

أدوات مجع البيانات ذات الصلة بـشأن اجلرميـة، وال سـيما دراسـة األمـم املتحـدة االستقـصائية                
الــة اجلنائيــة، وعمليــات اجلمــع والفحــص والتحليــل      الجتاهــات اجلرميــة وعمليــات نظــم العد   

وسيكون من بني املشاركني يف االجتماع ممثلـون عـن املؤسـسات املعنيـة باجلرميـة                 .)٤(واإلبالغ
وقـد جـرت مـشاورة خـرباء أخـرى يف كـانون       .  الوطنيـة ئيةكاتـب اإلحـصا  املوالعدالة اجلنائية و  

تحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف  ، قــدمت مــدخالت ملكتــب األمــم امل ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
ــة األمـــم املتحـــدة االستقـــصائية ووضـــع     عـــدد ــتبيان دراسـ ــة اسـ مـــن اجملـــاالت مشلـــت مراجعـ

  .رئيسية مؤشرات
  اتوضع املنهجي  -  ٢  

يف ميـدان اجلرميـة لـدعم البلـدان يف          املوحـدة    عددا من املنـهجيات      عززوضع املكتب و    - ٨
دليـل األمـم    وميثـل   . ات االستقـصائية وحتليلـها ونـشرها      مجع البيانات اإلداريـة وبيانـات الدراسـ       

املعـايري املنهجيـة واملبـادئ التوجيهيـة الدوليـة           )٥(املتحدة لوضع نظام إلحصاءات العدالة اجلنائية     
لجنـة االقتـصادية ألوروبـا يف اآلونـة األخـرية      الوإضـافة إىل ذلـك، قـام املكتـب و    . يف هذا اجملال 

ــل الدراســات االست   ــدول      باســتكمال دلي ــم ال ــذي يهــدف إىل دع ــة، ال ــضحايا اجلرمي ــصائية ل ق
عـىن املكتـب    وُي. األعضاء يف تصميم وتنفيذ استقصاءات األسر املعيشية بـشأن اجلرميـة واإليـذاء            

 يتعلــق بوضــع  حاليــا، باالشــتراك مــع مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني، مبجــال عمــل جديــد         
فرقـة  بـدأت  و. علـى الـصعيد الـدويل   تـوخى اسـتخدامها ألغـراض إحـصائية     تصنيفات للجرمية يُ  

 وُيتوقـع  ٢٠٠٩يف هنايـة عـام   املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبـا واملكتـب مهامهـا    العمل  
وستكون النواتج الرئيسية يف شكل جمموعة مبادئ بـشأن         . ٢٠١٠ حبلول هناية عام     تنجزهاأن  

راسـة حالـة إفراديـة جلـرائم        النظم الدولية لتـصنيف اجلـرائم السـتعماهلا يف أغـراض إحـصائية ود             
وعالوة على ذلـك، يـشارك املكتـب يف جهـود مـشتركة بـني الوكـاالت تتعلـق بوضـع                     . خمتارة

  .مؤشرات بشأن العنف ضد املرأة وتوفري معلومات عن قضاء األحداث

__________ 
املقـرر عقـدها يف   ىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا التاسـعة عـشرة         إ  فريق اخلرباء تقريرسيقدم    )٤(  

  .٢٠١٠مايو / أيار٢١ إىل ١٧الفترة من 
  .A.03.XVII.6يع منشورات األمم املتحدة، رقم املب  )٥(  
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  املساعدة التقنية  -  ٣  
ات استقـصائية  دراسـ ال يزال املكتب يقدم املساعدة التقنية للبلدان اليت تطلبها إلجـراء            - ٩

وعــادة مــا تكــون  . وحتــسني مجــع إحــصاءات اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وحتليلــها  عــن اإليــذاء، 
 الوحـدات اإلحــصائية التابعــة للمؤسـسات املعنيــة باجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة، واملراصــد الوطنيــة   

هدفها دون الوطنيـــة للجرميـــة، واملكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة، اجلهـــات الرئيـــسية الـــيت تـــستو
 تعزيز قدرات املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة لكـي تنـسق بكفـاءة               إىل املكتب   هدفوي. املساعدة

الدراسات االستقـصائية عـن اإليـذاء    إحصاءات اجلرمية وتدرج بطريقة أكثر منهجية، استخدام        
يف خطتــــها  )أو تطبيــــق الوحــــدات املعياريــــة املتعلقــــة باإليــــذاء يف االستقــــصاءات اجلاريــــة (

  .الوطنية ةاإلحصائي
  

  التحديات يف جمال إحصاءات اجلرمية  - جيم  
رغــم التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان واملنظمــات الدوليــة يف حتــسني نظــام اإلحــصاءات    - ١٠

أو تعزيــز اســتخدامها، ال يــزال الدراســات االستقــصائية عــن اإليــذاء  اإلداريــة للجرميــة وتنفيــذ 
صاءات اإلداريــة للجرميــة تــصدر عــادة عــن  ومبــا أن اإلحــ.  القائمــةهنــاك عــدد مــن التحــديات

 الــوطين، يف أغلــب األحيــان، يف ئيكتــب اإلحــصااملالــشرطة واحملــاكم والــسجون، ال يــشارك 
حتديد املعايري اإلحـصائية إلحـصاءات اجلرميـة، ويفتقـر يف العديـد مـن البلـدان إىل القـدرة علـى                      

  .ئة تنسيق وطنيةيأداء مهامه كه
ان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وعـدد قليـل                وباستثناء كثري من بلـد      - ١١

الدراســـات درج املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة بعـــد إدراجـــا تامـــا تـــمل  مـــن البلـــدان الناميـــة،
ــذاء   ــة  يف براجمهــا االستقــصائية عــن اإلي ــها حتظــى   أو يف إحــصاءاهتا الرمسي ــالرغم مــن أن أمهيت ب
أو اســتعمال الوحــدات  االستقــصائية عــن اإليــذاء الدراســاتوتنفيــذ . بــاعتراف واســع النطــاق

فيهمــا تــستطيع املعياريــة بــشأن اإليــذاء يف الدراســات االستقــصائية اجلاريــة مهــا اجملــاالن اللــذان 
توسـيع نطـاق   من أجـل  ملكاتب اإلحصائية الوطنية تقدمي حلول تتسم باجلودة العالية والكفاءة  ا

  .إحصاءات اجلرمية
نــشر علــى  تبــسيط العمــل املتعلــق بإحــصاءات اجلرميــة الــيت تُ  حاجــة إىلأيــضا هنــاك و  - ١٢

 هاالصعيد الدويل من أجل معاجلة املسائل املتصلة بنوعية البيانات، وال سيما فيما يتعلق باتـساق              
مـدى صـحتها وموثوقيتـها       و هاومستوى تـصنيف  نشرها  للمقارنة وحسن توقيت    مدى قابليتها   و

دراسـة االستقـصائية احلاديـة    الذا االجتـاه، ُصـممت   وكخطوة أوىل يف ه. تها وشفافي هاووضوح
صـك بـسيط يتـألف    وضـع  ، بغيـة   ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧ سنيت، اليت تشمل     الجتاهات اجلرمية  عشرة
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قابلـة للمقارنـة    وموثوقـة و  جلمع بيانات أدق     وذلك   ،)٦(من قسم رئيسي ووحدتني مواضيعيتني    
يف  تكـامال الـدول األعـضاء        نظـام إبـالغ أبـسط وأكثـر       يساعد  وميكن أن   . على الصعيد الدويل  

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية واإلبالغ عنهااملتعلقة ببناء قدراهتا على مجع اإلحصاءات عملية 
زيــادة اإلحــصاءات املتعلقــة حبالــة اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف األوســاط اإلحــصائية   لو  - ١٣

. العدالة اجلنائية واللجنة اإلحـصائية    الدولية، من املهم إعادة إقامة روابط بني جلنة منع اجلرمية و          
تـدرج هـذه   مل  ،)٧(ورغم مشاركة اللجنة اإلحصائية يف إحصاءات اجلرمية منذ السنوات األوىل    

 وميكن للصلة القائمة بـني اللجنـتني   . يف جدول األعمال يف السنوات األخرية    دائم بندكاملسألة  
 قيــاس اجلــرائم الناشــئة، مثــل الفــساد، األوســاط اإلحــصائية إىل احلاجــة إىليف تنبيــه أن تــساعد 
ومــن . حلــوال سُتــستحدث، لــوال ذلــك، خــارج نطــاق اإلحــصاءات الرمسيــة  تــوفر وميكــن أن 

خالل مشاركة اللجنة اإلحصائية على نطاق أوسع، قد يكون ممكنا أيضا زيادة تنـسيق العمـل                
كـن يف اجلهـود   املتعلق بإحصاءات اجلرمية على الـصعيد الـدويل مـن أجـل تفـادي أي ازدواج مم           

. مع سائر مبادرات اإلبالغ اجلارية، مبا فيها تلـك الـيت تـضطلع هبـا اهليئـات اإلقليميـة والدوليـة                    
ونتيجــة لــذلك، قــد يتــشجع مزيــد مــن الــدول األعــضاء علــى اإلبــالغ عــن إحــصاءاهتا املتعلقــة  

  .وتبادهلاباجلرمية والعدالة اجلنائية 
  

  ات املخدراتءإحصا  - ثانيا  
  مات أساسيةمعلو  - ألف  

أساسي لفهم ديناميـات أسـواق املخـدرات غـري          عامل  ات املتعلقة باملخدرات    ءاإلحصا  - ١٤
لتحديـد  قويـا  وتقـدم دلـيال   . الـسياسات وتقيـيم فعاليتـها   على مـستوى  املشروعة وتنفيذ الردود  

  .االجتاهات وحتليل التغريات الطويلة والقصرية األمد وتقييم حجم األسواق املتغري
وهنــاك ســتة جمــاالت إحــصائية رئيــسية ُتــشكل نظامــا شــامال لرصــد املخــدرات علــى     - ١٥

 وتعـاطي ، لمخـدرات غـري املـشروع ل    نتـاج   اإلات املتعلقـة ب   ءاإلحصا: الصعيدين الوطين والدويل  
، )التاالعتقــاواملــضبوطات مــن قبيــل (املخــدرات وآثارهــا الــصحية، وأنــشطة إنفــاذ القــوانني  

، وأسعار املخـدرات غـري      )ري املشروعة داخل البلد أو عرب احلدود      حركة املخدرات غ  (واالجتار  

__________ 
مشلت إحـدى الوحـدتني املواضـيعيتني جمـال االجتـار باألشـخاص، مـن خـالل مجـع بيانـات الـشرطة واحملـاكم                          )٦(  

  .اجملرمني والضحاياوأوصاف بشأن عدد من اجلرائم 
، إىل أن اللجنـة     ١٩٥١ عـام ل ،)١٣-د (٣٩٠و) ١٣-د( ٣٨٠ قرارا اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي         ارأش  )٧(  

اعية واللجنة اإلحصائية ستعمالن معـا علـى االضـطالع مبهمـة مجـع إحـصاءات اجلرميـة علـى الـصعيد                      االجتم
  .الدويل
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ــشروعة  ــشارع      (امل ــى صــعيد ال ــة وعل ــارة اجلمل ــاج وجت ــستوى اإلنت ــى م ــاء  )عل ، ودرجــات نق
  .)على مستوى البيع باجلملة وعلى صعيد الشارع(املخدرات 

بريا بـني  وختتلف قدرات البلدان على رصد أسواق املخدرات غري املشروعة اختالفا كـ       - ١٦
املخــدرات، بزيــادة دقتــها  باإلمــداد بتتــسم اإلحــصاءات املتعلقــة  عمومــا و. املنــاطق واملواضــيع

أن اإلحـصاءات  هـو   ذلـك    سـبب و. وتوافرها مقارنة باإلحـصاءات املتعلقـة بتعـاطي املخـدرات         
 تعتمــد علــى جهــاز املخــدرات،اإلمــداد ب، يف جمــال التمــثال باملــضبوطات أو االعتقــااملتعلقــة 
احلقيقيــة بــشأن طة احلكــومي املتــاح يف مجيــع البلــدان تقريبــا، بينمــا تتطلــب اإلحــصاءات  الــشر

الطلب على املخدرات، مثل معدالت انتـشار تعـاطي املخـدرات، إجـراء دراسـات استقـصائية                 
  .سكانية، وهو ما ال يتوافر يف مجيع البلدان

بتنـــسيق مجـــع وتوجـــد يف بعـــض البلـــدان مراصـــد وطنيـــة أو هيئـــات مركزيـــة تقـــوم    - ١٧
.  بغـرض رصـد احلالـة العامـة لألسـواق غـري املـشروعة              ،إحصاءات املخدرات وحتليلها ونـشرها    

وتتــوىل ســلطات وطنيــة خمتلفــة، يف بلــدان أخــرى، املــسؤولية عــن خمتلــف جمــاالت إحــصاءات   
  .املخدرات وليس هناك تنسيق فيما بينها

  
واألنــشطة الدوليــة يف ميــدان مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   - باء  

  ات املخدراتءإحصا
ــل  - ١٨ ــسيجمــاالت عمــل املكتــب   تتمث ــق بإحــصاءات املخــدرات  الرئي  يف مجــع ة فيمــا يتعل

ة باملخدرات غري املـشروعة وجتهيزهـا وحتليلـها ونـشرها مـن أجـل وضـع قاعـدة                صلالبيانات املت 
لعامليــة يف خمتلــف أســواق لمجتمــع الــدويل بــشأن االجتاهــات ا ل تــوفر معلومــاتأدلــة ميكــن أن 

املكتـب البلـدان يف مــا تبذلـه مـن جهـود جلمـع إحـصاءات املخــدرات        يـدعم  كمـا  . املخـدرات 
  :الرئيسية الثالثةاالت يرد أدناه عرض اجملو. وحتليلها ونشرها

  
  واإلمداد باملخدراتات املتعلقة باجتاهات تعاطي املخدرات غري املشروعة ءاإلحصا  -  ١  

 يـستخدمهما املكتـب لرصـد اإلحـصاءات املتعلقـة باجتاهـات             ان اللت انئيسيتن الر ااألدات  - ١٩
اســتبيان التقـارير الـسنوية وتقــارير   مهـا  واإلمـداد باملخـدرات   تعـاطي املخـدرات غـري املــشروعة    

املتعلقــة وقــد أُعــدت هاتــان األداتــان بتكليــف مــن االتفاقيــات .  املخــدراتمــضبوطاتفــرادى 
كثر تـواترا   األبيانات  الأو  (سنوية  الحصاءات  اإلستعمالن جلمع   وجلنة املخدرات وتُ  باملخدرات  

وباستعمال هاتني األداتني وسائر املـصادر املوجـودة،        . من البلدان ) اتضبوط فرادى امل  يف حالة 
الرئيـسية  ق املخـدرات    اسـو أُيطلع املكتب جلنـة املخـدرات بانتظـام علـى االجتاهـات العامليـة يف                

 مـن التقييمـات اإلقليميـة،    اعـدد و  العاملي السنوي عـن املخـدرات   التقريرصدر  غري املشروعة ويُ  



E/CN.3/2010/19
 

8 09-64092 
 

ــة يف خمتلــف األســواق     ــدويل حتلــيال متعمقــا للحال ــيح للمجتمــع ال وإضــافة إىل التقــارير  . ممــا يت
غـري أنـه    .  واألسـعار واإلنتـاج    باملـضبوطات تتعلق   اإلنترنت بيانات    عربالتحليلية، ينشر املكتب    

عــن الــيت ُتجمــع ذات الــصلة تظــام بغيــة جعــل مجيــع البيانــات ينبغــي نــشر معلومــات إضــافية بان
  .استبيان التقارير السنوية متاحة ملقرري السياسات والباحثني واجملتمع املدينطريق 
، اختذت جلنة املخدرات قـرارا طلبـت فيـه اسـتعراض وحتـسني أدوات            ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٠

 بغيـة زيـادة دقـة       الـدول األعـضاء    مـن    مجع البيانات ونظـم اإلبـالغ املـستعملة جلمـع املعلومـات           
، مــن املقــرر إجــراء تلبيــة ذلــك الطلــبلو. وجــودة البيانــات املتعلقــة حبالــة املخــدرات يف العــامل

ــرة مــن     ــيني يف الفت ــاين ١٥ إىل ١٢مــشاورات خلــرباء حكــوميني دول ــاير / كــانون الث  ٢٠١٠ين
ــراح جمم    ــات، واقت ــا يف مجــع البيان ــستخدمة حالي وعــة مــن اإلجــراءات  الســتعراض األدوات امل

  .٢٠١٠املنقحة لكي تنظر فيها اللجنة يف عام 
  

  رصد زراعة املخدرات وإنتاجِها  -  ٢  
 )٨(جري املكتب بانتظام، يف إطار شـراكات مـع بلـدان خمتـارة، دراسـات استقـصائية                ُي  - ٢١

وُتـستعمل النتـائج املـستمدة مـن هـذه          . لرصد زراعة احملاصيل غري املشروعة وإنتـاج املخـدرات        
تنفــذها اإلجــراءات الــيت الدراســات إلجــراء تقيــيم، علــى الــصعيدين العــاملي والقطــري، لنتــائج 

ويعمـل الربنـامج علـى بنـاء        . مكافحـة زراعـة احملاصـيل غـري املـشروعة         جمـال   الدول األعضاء يف    
القدرات الوطنية على رصد زراعة وإنتـاج املخـدرات النباتيـة، بـدعم مـشاريع الرصـد الوطنيـة                   

وتكفـل األنـشطة    . ات وتقدمي املساعدة التقنيـة ومـشورة اخلـرباء مباشـرة إىل احلكومـ             واإلقليمية
أن تكون نتائج رصد احملاصيل غـري املـشروعة وتقـديرات إنتـاج املخـدرات قابلـة للمقارنـة بـني            

  .خمتلف البلدان، وقائمة على مبادئ علمية وعلى أساليب سليمة وشفافة ومقبولة دوليا
  

  بلدان لتحسني اإلحصاءات املتعلقة بأسواق املخدرات غري املشروعةللدعم تقدمي ال  -  ٣  
ــاطي          - ٢٢ ــة بتع ــات املتعلق ــة مجــع البيان ــتراتيجي لعملي ــوير االس ــدعم للتط ــب ال ــدم املكت يق

علــى مــستوى  يف البلــدان واملنــاطق الــيت تعــاين مــن فجــوات كــبرية  تعاطيهــااملخــدرات ورصــد
 فعالــة مــن حيــث التكلفــة  اتاملكتــب بوضــع منــهجي ، يقــوم املــواردوعنــدما تتــوافر . البيانــات

  .)٩(املطلوبةتقدم إليه بانتظام املعلومات كي  البلدان لساعد، ويتبنيها دعميو

__________ 
  .بناء على صور ساتلية وقياسات ميدانية ومقابالت مع املزارعني  )٨(  
  .املضبوطاتمن خالل أدوات كاستبيان التقارير السنوية وتقارير فرادى   )٩(  
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  التحديات يف جمال إحصاءات املخدرات  - جيم  
يف نوعيـة وتـوافر البيانـات املتعلقـة باملخـدرات غـري              عـدة حتـسنات   شهد العقد األخـري       - ٢٣

حـصر  ففـي بلـدان كـثرية، مل جيـر بعـد            . ال يـزال هنـاك عـدد مـن التحـديات          املشروعة، بيد أنه    
بــسبب االفتقــار إىل ، وذلــك  حــصرا كــامالمــدى تعــاطي املخــدرات غــري املــشروعة وإنتاجهــا 

ــة و   ــة واملالي ــوارد التقني ــسياسية/امل ــذل . أو اإلرادة ال ــادرة جــدا    ونتيجــة ل ــات ن ك، تكــون البيان
ومـن  . ع املخـدرات، وال سـيما املنـشطات األمفيتامينيـة    يتعلق بـبعض املنـاطق وبعـض أنـوا        فيما

اجملاالت اليت يقل فيها أيضا توافر البيانات جمال تعاطي املخـدرات، ألن عـددا قلـيال نـسبيا مـن                    
ال تتواصـل  قـد  جري دراسات لتقدير معدل انتشار تعاطي املخدرات غري املشروعة، و البلدان يُ 
  . أمرا مستحيالريات تقييم التغعل مما جيات اجلاريةالدراس
وميكـن رصـد هـذه الزراعـة بدقـة       . زراعة األفيون والكوكـايني يف بلـدان قليلـة        تتركز  و  - ٢٤

غري أن تقديرات إنتاج األفيـون والكوكـايني تتطلـب          .  بعد منكبرية بفضل تقنيات االستشعار     
تـب عملـه   ويواصـل املك . مـن الـيقني  أقل معلومات عن غلة احملاصيل املزروعة، اليت تقاس بقدر       

من أجل حتسني تقديرات الغالل، بيد أن عـدم الوصـول إىل بعـض املنـاطق الزراعيـة واسـتمرار                    
  .التغريات املناخية والزراعية يشكالن معا حتديات كبرية

ويــتم . العــامليف  بلــدا ٦٠وقــد جــرى صــنع املنــشطات األمفيتامينيــة يف مــا يزيــد علــى   - ٢٥
تلـك الـصناعة أو   نتشر تك يف مرافق سرية وميكن أن        يف أماكن قريبة من سوق االستهال      هاصنع

ذلك يصبح تقييم حالة أسواق املنـشطات األمفيتامينيـة أكثـر صـعوبة، ويعتمـد        لو. بسرعةتتغري  
بقدر كبري على قـدرة الـدول األعـضاء علـى مجـع بيانـات دقيقـة يف الوقـت املناسـب واإلبـالغ                        

  .إال أن مناطق عديدة تفتقر إىل تلك القدرةعنها، 
البيانات يف بعض اجملاالت وبعض البلدان، غالبا ما تكـون هنـاك حاجـة       النعدام  ونظرا    - ٢٦

ــة  إجــراء إىل وضــع افتراضــات و  ــة   التوصــل إىل تعــديالت بغي ــة ودولي ــة وإقليمي تقــديرات وطني
ويواجه املكتب عـددا مـن التحـديات اإلحـصائية يف حتديـد األسـاليب               . موثوقة وقابلة للمقارنة  

البيانات من أجل تقدمي حملات عامة إقليميـة وعامليـة عـن            على مستوى   دير الفجوات   املناسبة لتق 
يف  ةج املتبعـ  وسيؤدي تكثيف مشاركة األوساط اإلحصائية الدوليـة يف النـهُ         . ق املخدرات اسوأ

  . استخداما أشد صرامةمجع البيانات وتقديرها إىل دعم استخدام منهجية إحصائية متينة
  

   اإلحصائية يف إحصاءات اجلرمية واملخدراتدور اللجنة  - ثالثا  
 واللجنة اإلحصائية تقدم التوجيهات الالزمة للعمل الـدويل يف ميـدان       ١٩٥١منذ عام     - ٢٧

ــة  ــة موضــوعا  ٢٠١٠ويف عــام . إحــصاءات اجلرمي ــزال اجلرمي ــصدر، ال ت ــشات  يت  جــدول املناق
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الــصعيدين الــوطين  لــى إحــصاءات اجلرميــة علــى    ع متزايــد طلــب ومثــة ،املتعلقــة بالــسياسات 
وينطبـق األمـر ذاتـه       .غري أن اللجنـة اإلحـصائية مل تنـاقش املوضـوع لـسنوات عديـدة              . والدويل

اللجنــة اإلحــصائية مــن جديــد يف املناقــشات  تــشارك وينبغــي أن . علــى إحــصاءات املخــدرات
 بشأن إحصاءات اجلرميـة واملخـدرات، وذلـك بـدعم جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وجلنـة                     
ــادئ         ــستند إىل مب ــة واملخــدرات ت ــرارات ذات صــلة بإحــصاءات اجلرمي ــاذ ق املخــدرات يف اخت

  :وميكن أن يشمل دور اللجنة اإلحصائية اجملاالت التالية .إحصائية
تقــدمي تعليقــات علــى أمهيــة وتــأثري األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا املكتــب وســائر    )أ(  

  عدالة اجلنائية واملخدرات غري املشروعة؛املنظمات الدولية يف ميدان إحصاءات اجلرمية وال
إســداء املــشورة للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وجلنــة املخــدرات بــشأن    )ب(  

سائل املتعلقـــة بإحـــصاءات املـــسائل الـــيت قـــد ينبغـــي أن تنظـــرا فيهـــا يف مـــداوالهتما بـــشأن املـــ
  واملخدرات؛ اجلرمية

متـس  واملنـاطق ذات األولويـة حيـث        إسداء املـشورة للمكتـب بـشأن اجملـاالت             )ج(   
ــتني بــــشأن إحــــصاءات اجل   ــساعدة التقنيــ ــة إىل املــــشورة واملــ ــة  احلاجــ ــة اجلنائيــ ــة والعدالــ رميــ

  املخدرات؛ وإحصاءات
ــة يف     )د(   ــصائية الوطنيـ ــب اإلحـ ــشة دور املكاتـ ــة   مناقـ ــصاءات اجلرميـ ــسيق إحـ  تنـ
  اجلنائية؛ والعدالة
يف إجــــــراء استقــــــصاءات مناقــــــشة دور املكاتــــــب اإلحــــــصائية الوطنيــــــة   )ـه(  

  اجلرمية؛ ضحايال
إدراج بند دائم، يف جدول أعماهلا، بشأن إحصاءات اجلرمية والعدالة اجلنائيـة              )و(  

 “بنود للمناقـشة واختـاذ القـرار      ”عنون  املبند من جدول أعماهلا     الوإحصاءات املخدرات ضمن    
يمـا يتعلـق باعتمـاد      توجيه عمل املكتب وعمل سائر املنظمـات الدوليـة ف         ‘ ١’: من أجل وذلك  

إسداء املشورة للجنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالـة         ‘ ٢’ ؛موحدة اتمؤشرات ومنهجي 
  .اجلنائية بشأن استكمال أدوات مجع البيانات يف ميدان إحصاءات اجلرمية واملخدرات

مـم  إىل اإلحاطـة علمـا بـاآلراء الـيت أعـرب عنـها مكتـب األ       مدعوة اللجنة اإلحصائية  و  - ٢٨
  .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا التقرير


