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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) د( ٤البند 

      إحصاءات املخدرات وتعاطيها: بنود للعلم
تقرير مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن احـصاءات                     

  فرهاحتسني جودهتا وزيادة توا :املخدرات
  

  مذكرة من األمني العام    
، يتـشرف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         

حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية لغــرض إعالمهــا تقريــر مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    
ذا التقريـر  وقد أعد املكتب هـ . واجلرمية عن حتسني جودة إحصاءات املخدرات وزيادة توافرها  

بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة اجلمارك العامليـة وجلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة        
إساءة استعمال املخدرات واملركز األورويب لرصـد املخـدرات وإدماهنـا والنظـام العـاملي ملراقبـة              

ــة منــه     ــة ومراكــز مكافحــة األمــراض والوقاي ــابع ملنظمــة الــصحة العاملي ا، وباالســتفادة التبــغ الت
ويتنــاول التقريــر بإجيــاز الوضــع احلــايل للبلــدان واملنظمــات الدوليــة    .اتقدمتــه مــن إســامه  ممــا

ــة والتحــديات الــيت تــصادفها يف مجــع وتقــدمي البيانــات املتعلقــة بعــرض املخــدرات          واإلقليمي
ــوافر إحــصاءات      . وتعاطيهــا ــادة ت ــرح اختاذهــا لزي كمــا يتــضمن جمموعــة مــن اإلجــراءات املقت

  .املخدرات وحتسني جودهتا على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل لتنظر فيها اللجنة

  *  E/CN.3/2014/1. 
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تقرير مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عـن إحـصاءات                     
  حتسني جودهتا وزيادة توافرها :املخدرات

    
  مقدمة  - أوال  

ُيــستند إليــه يف إعــداد  األســاس الــذي )١(تــشكل االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات  - ١
والــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــات  . التقــارير اإلحــصائية عــن عــرض املخــدرات وتعاطيهــا 

ســيما   ملزمــة بتقــدمي تقــارير عــن ســري تطبيــق تلــك االتفاقيــات كــل يف نطــاق إقليمهــا، ال          
ل املـواد  يتعلق بالتطورات اهلامة املستجدة يف إطار اجلهود املبذولة ملكافحـة إسـاءة اسـتعما         فيما
  .املشروعة واالجتار هبا غري
وتظــل مــسألة تــوافر البيانــات العاليــة اجلــودة عــن عــرض املخــدرات وتعاطيهــا مــسألة     - ٢

ــوطين واإلقليمــي والعــاملي،       ــصعد ال ــة املخــدرات علــى ال أساســية للتوصــل إىل فهــم أمشــل حلال
  .وبالتايل، فهي أساسية لنجاح االتفاقيات

علقـة باملؤشـرات ذات الـصلة باملخـدرات أداة ضـرورية لتخطـيط              وال توفر البيانات املت     - ٣
سياسات املخدرات ورصدها وتقييمها على الصعيد الوطين فحسب، بـل تـوفر أيـضا األسـاس                

  .الستعراض خطط العمل واالستراتيجيات الدولية واإلقليمية
  

  الواليات الدولية واإلقليمية املتعلقة بإحصاءات املخدرات  - ألف  
 العديــد مــن القــرارات لتحــسني  )٢( اختــذت اجلمعيــة العامــة وجلنــة املخــدرات يف حــني  - ٤

جودة إحصاءات املخدرات وزيادة توافرها، فإن أحدث والية نـشأت عـن اإلعـالن الـسياسي                
وخطة العمـل املـتعلقني بالتعـاون الـدويل صـوب وضـع اسـتراتيجية متكاملـة ومتوازنـة ملواجهـة                     

 اعتمـدهتما اللجنـة خـالل اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن دورهتـا         مشكلة املخدرات العاملية، اللـذين    
  .٢٠٠٩مارس /الثانية واخلمسني املعقودة يف آذار

ــلمت    - ٥ ــل، سـ ــة العمـ ــي خطـ ــص     ففـ ــود نقـ ــدة بوجـ ــم املتحـ ــضاء يف األمـ ــدول األعـ  الـ
سيما تلك املتعلقة بالطبيعة الـسريعة الـتغري لعمليـة تعـاطي املخـدرات ونطاقهـا،              البيانات، ال  يف

__________ 
 واتفاقية املـؤثرات  ١٩٧٢ بصيغتها املعدلة مبوجب بروتوكول عام ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام      )١(  

روع يف املخـدرات واملـؤثرات العقليـة         واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـش              ١٩٧١العقلية لعام   
 .١٩٨٨ لعام

 املتعلق بتحسني النوعية وبناء القدرة على الرصد مـن أجـل مجـع        ٥٤/٩اختذت جلنة املخدرات مؤخرا القرار        )٢(  
 .وتقدمي وحتليل البيانات املتعلقة مبشكلة املخدرات العاملية وتدابري التصدي هلا على مستوى السياسية العامة
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ــدابري        وبا ــة ت ــة لنطــاق ونوعي ــصورة منتظم ــا احلكومــات ب ــوم هبم ــيم تق ــار إىل رصــد وتقي الفتق
ُوطلــب مــن احلكومــات تعزيــز اجلهــود جلمــع وتقــدمي       . مــن الطلــب علــى املخــدرات    احلــد

 مـــن خـــالل أســـاليب حمـــسنة للقيــام بتقييمـــات وطنيـــة موضـــوعية حلالـــة املخـــدرات  البيانــات 
  ).ألف - الفرع الثاين ،E/2009/98-A/64/92 نظرا(
ــإن اســتراتيجية مكافحــة املخــدرات يف نــصف الكــرة الغــريب الــيت اعتمــدهتا        - ٦ ــل، ف باملث

 حيـث أهنـا   منظمة الدول األمريكية تـوفر واليـة للجنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة املخـدرات،             
أو تعزيـز املراصـد الوطنيـة املعنيـة باملخـدرات،           /و إنـشاء ”تفيد بأنه يتعني على الدول األعـضاء        

مكاتــب تقنيــة مماثلــة، الســتحداث نظــم وطنيــة للمعلومــات املتعلقــة باملخــدرات وتــشجيع      أو
ــها ونــشرها مــن أجــل اإلســهام       ــة لتوليــد املعلومــات ومجعهــا وتنظيمهــا وحتليل البحــوث العلمي

ــة يف جمــال املخــدرات        يف ــى األدل ــذ سياســات واســتراتيجيات قائمــة عل ــرارات وتنفي صــنع الق
  .“تعكس احلالة يف كل بلد

 أيـضا   ٢٠٢٠-٢٠١٢وهتدف استراتيجية االحتاد األورويب املتعلقة باملخدرات للفتـرة           - ٧
ذة مـن   فهم أفضل جلميع جوانب ظاهرة املخدرات وألثر التدابري املتخـ          ”إىل اإلسهام يف حتقيق   

، فـضال   “أجل توفري قاعدة سليمة وشاملة من األدلـة ألغـراض وضـع الـسياسات واإلجـراءات               
عــن نــشر أفــضل لنتــائج الرصــد والبحــث والتقيــيم علــى مــستوى االحتــاد األورويب واملــستوى    

  .الوطين من خالل تنسيق املنهجيات والتواصل وتوثيق التعاون
لصحة العاملية اعتمدت، استجابة خلطـورة وبـاء        باملثل، فإن الدول األعضاء يف منظمة ا        - ٨

التبغ، االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ، وهـي املعاهـدة األوىل الـيت جيـري                 
وتــوفر املعاهــدة، الــيت أصــبحت تــضم  . التفــاوض بــشأهنا حتــت رعايــة منظمــة الــصحة العامليــة  

 والـــسياق الالزمـــني لوضـــع سياســـة  ، األســـاس٢٠١٣أكتـــوبر /بلـــدا يف تـــشرين األول ١٧٧
وإن مــواد االتفاقيــة الـــثمانية والــثالثني تلــزم الــدول األطــراف قانونــا  . ملكافحــة التبــغ وتنفيــذها

  . بالتقيد بتدابريها الرامية إىل احلد من العرض والطلب
بـد مـن    وبغية النجاح يف وضع وتنفيذ وتقييم تدابري ملكافحة التبغ خاصة بكل بلد، ال             - ٩
مـن االتفاقيـة   ) ٢( ٢٠ وهو ما تؤكـده املـادة    . اد آلية مراقبة فعالة ومنهجية لرصد وباء التبغ       إجي

 علــــى األطــــراف كافحــــة التبــــغ الــــيت يــــتعني مبوجبــــهااإلطاريــــة ملنظمــــة الــــصحة العامليــــة مل
بـرامج مـن أجـل مراقبـة مـدى اسـتهالك التبـغ والتعـرض لدخانـه                   حسب االقتضاء،  تقّيم،” أن

ولبلـوغ هـذه   .  احلامسة فيه وعواقبه على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية     والعوامل وأمناطه
ــة اخلاصــة       ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــغ يف الــربامج الوطني ــة التب ــرامج مراقب ــدمج األطــراف ب ــة، ت الغاي

http://undocs.org/ar/E/2009/98�
http://undocs.org/ar/A/64/92�
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ــستويني اإلقليمــي         ــى امل ــل عل ــة والتحلي ــة للمقارن ــات قابل ــصحة، حبيــث تكــون البيان بترصــد ال
  .“القتضاءوالدويل، حسب ا

  
  احلالة الراهنة لوضع مؤشرات ذات صلة باملخدرات   - باء  

خالل العقدين املاضـيني، اختـذت مبـادرات علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي لوضـع                    - ١٠
  .جمموعة من املؤشرات لإلبالغ عن عرض املخدرات وتعاطيها على الصعيد الوطين

ــودة     - ١١ ــني املعقـ ــة واألربعـ ــا الثالثـ ــالل دورهتـ ــارس / يف آذاروخـ ــة  ٢٠٠٠مـ ــرت جلنـ ، أقـ
ــة      ــات املتعلق ــادئ نظــم املعلوم ــق مبب ــة تتعل ــها ومؤشــراهتا  املخــدرات ورق . باملخــدرات وهياكل

شارت الوثيقة إىل الرأي التوافقي الذي أعرب عنه اخلرباء التقنيون التابعون للـهيئات الدوليـة            أو
مج األمــم املتحــدة للمراقبــة والــشبكات اإلقليميــة الــذين حــضروا اجتماعــا وفــر لــه الــدعم برنــا 

  .الدولية للمخدرات واستضافه املركز األورويب لرصد املخدرات وإدماهنا
ــه باســم     - ١٢ ، مبجوعــة مــن املؤشــرات  “توافــق لــشبونة”ويتــصل توافــق اآلراء، املــشار إلي

واختريت املؤشرات باالسـتناد إىل     . الوبائية الرئيسية املقرر استخدامها لرصد تعاطي املخدرات      
  :التالية املعايري

  كانت املعلومات هامة من الناحية االستراتيجية؛  )أ(  
كــان الفهــم العلمــي للطريقــة الــيت ينبغــي أن ُتجمــع هبــا البيانــات بــشأن هــذا      )ب(  

  املوضوع كافيا إلتاحة وضع مؤشر موحد؛
أو توجد إمكانيـة لزيـادة     /كانت املعلومات متاحة من عدد كبري من البلدان و          )ج(  
  .بلدان اليت تقدم تقارير عن هذه اجملاالت اهلامة من الناحية االستراتيجيةعدد ال

  
  )توافق لشبونة(املؤشرات الوبائية الرئيسية لتعاطي املخدرات     

  
  )تقديرات ملعدل االنتشار وعدد املتعاطني اجلدد(تعاطي املخدرات بني عامة السكان   •  
  )اجلدد ت ملعدل االنتشار وعدد املتعاطنيتقديرا(تعاطي املخدرات يف صفوف الشباب   •  
تقـديرات لعـدد األشـخاص الـذين يتعـاطون املخـدرات            ( تعاطي املخدرات الشديد اخلطورة     •  

ــدد         ــديرات لع ــورة، وتق ــذين ميارســون ســلوكا شــديد اخلط ــسبة األشــخاص ال ــاحلقن، ون ب
  )األشخاص الذين يتعاطون املخدرات يوميا

ــن اخلــدمات ملع   •   ــشاكل املخــدرات  االســتفادة م ــذين يلتمــسون   ( اجلــة م عــدد األشــخاص ال
  )املساعدة للتغلب على مشكلة املخدرات

نــسب انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية فــريوس  ( معــدل االعــتالل املتــصل باملخــدرات  •  
  املشروعة بني متعاطي املخدرات غري) C وفريوس التهاب الكبد Bالتهاب الكبد 

  )الوفيات اليت ميكن أن تعزى مباشرة إىل تعاطي املخدرات( صلة باملخدراتمعدل الوفيات املت  •  
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وفيما يتعلق برصد حالة عـرض املخـدرات، مل يـتم التوصـل إىل توافـق مماثـل يف اآلراء                      - ١٣
إال أن التوصـل إىل فهـم شـامل حلالـة عـرض املخـدرات يقـضي بـأن تتـضمن                     . بشأن املؤشرات 

مــشفوعة مبعلومــات عــن بلــدان املنــشأ  ( رات املــضبوطةاملؤشــرات بيانــات عــن كميــات املخــد 
وســعر املــواد املخــدرة ودرجــة نقائهــا علــى مــستوى جتــارة  ) والعبــور واملقــصد ووســائل النقــل

اجلملــة والتجزئــة، وســوق املخــدرات غــري املــشروعة، واجلــرائم املتــصلة باملخــدرات، والزراعــة 
لــى الــرغم مــن أن معظــم مؤشــرات  وع .)٣(واإلنتــاج غــري املــشروعني، والــصنع غــري املــشروع  

العرض هي بيانات إدارية مستقاة من وكاالت إنفاذ القانون، فال يزال يتعني القيام بقدر كـبري                
  .من العمل من أجل توحيدها وتنسيقها على خمتلف املستويات

وأقر جملس االحتاد األورويب أيضا بضرورة وضع مؤشـرات رئيـسية لعـرض املخـدرات            - ١٤
وينبغــي وضــع تلــك املؤشــرات بنــاء علــى مؤشــرات فرعيــة،    . حتــاد األورويبعلــى مــستوى اال

ذلــك مــضبوطات املخــدرات، ودرجــة نقائهــا وحمتواهــا، وأســعارها، ومرافــق انتــاج          يف مبــا
املخــدرات الــيت يــتم تفكيكهــا، واجلــرائم املندرجــة يف إطــار قــوانني املخــدرات، ومــدى تــوافر   

  .)٤(املخدرات بني السكان، وحجم األسواق
عالوة على ذلك، ويف ظل احلالة العامليـة الراهنـة، فـإن ظهـور مـؤثرات عقليـة جديـدة                      - ١٥

قد شجع على اختاذ تدابري للتصدي هلا على الصعد الـدويل         ) أي تلك اخلاضعة للمراقبة العاملية    (
 أن إنـشاء نظـام عـاملي لإلنـذار         ٥٦/٤وأدركت جلنة املخدرات يف قرارها       .واإلقليمي والوطين 

املبكر يستفيد من اآلليات اإلقليمية القائمة، حـسبما يكـون مناسـباً، ويتـيح اإلبـالغَ يف الوقـت                 
املناســب عــن ظهــور مــؤثِّرات عقليــة جديــدة ميكــن أن يفيــد الــدول األعــضاء يف فهــم الطبيعــة   

  .دابري للتصدِّي هلااملعقَّدة واملتغّيرة لسوق تلك املواد واختاذ ت
  

  احلالة الراهنة فيما يتعلق بأنشطة مجع البيانات على الصعيدين اإلقليمي والعاملي  - جيم  
توجد حاليـا آليـات عديـدة جلمـع وتقـدمي البيانـات عـن تعـاطي املخـدرات والعواقـب                       - ١٦

مـوجزة  الصحية وحالة عرض املخدرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وترد أدناه مناقـشة             
  .لبعض منها

  

__________ 
ستناد إىل جمموعة املؤشرات الواردة يف اجلزء الرابع من استبيان التقارير السنوية املقدمة إىل مكتب األمـم                 باال  )٣(  

 .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املتعلق بنطاق وأمناط واجتاهات زراعة املخدرات وصنعها واالجتار هبا
 .www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139606.pdfنظر ا  )٤(  

http://undocs.org/ar/A/RES/56/4�


E/CN.3/2014/19
 

6/20 13-61029 
 

    العمل الذي تقوم به املنظمات الدولية    
  تحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األمم امل    

ــق باملخــدرات          - ١٧ ــا يتعل ــاملي فيم ــشأن الوضــع الع ــوافرة ب ــات املت ــن املعلوم ــرد الكــثري م ي
يـات الدوليـة   طريق استبيان التقارير السنوية، الـذي يـتعني علـى الـدول األطـراف يف االتفاق         عن

ويقـوم مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات            . )٥(ملكافحة املخدرات أن جتيب علـى أسـئلته       
يتـصل أوهلـا بالتـدابري     وينقسم االستبيان إىل أربعـة أجـزاء،    . واجلرمية بدور أمانة جلنة املخدرات    

ملراقبـة املخـدرات؛    اإلدارية والقانونية اليت تتخـذها الـدول األعـضاء لتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة                
ويتعلق اجلزء الثاين بتنفيذ خطة العمل؛ ويتـضمن اجلـزء الثالـث بيانـات عـن تعـاطي املخـدرات                   
ــية      ــة األساســ ــتنادا إىل املؤشــــرات الوبائيــ ــها اســ ــغ عنــ ــه املُبلــ ــة عليــ ــار الــــصحية املترتبــ واآلثــ

ءات ؛ ويتعلـق اجلـزء الرابـع بإحـصاءات عـرض املخـدرات، مبـا يف ذلـك إحـصا                   )لشبونة توافق(
وباإلضــافة إىل مــلء االســتبيان، ُيطلــب مــن الــدول األطــراف . االجتــار هبــا وإنتاجهــا وزراعتــها

وُتجمـع  .  من املخدرات اليت يـتم ضـبطها خـالل الـسنة         تقدم بيانات بشأن كل كمية كبرية      أن
  .)٦(البيانات املقدمة مرتني يف السنة، وتتاح على شبكة اإلنترنت

 احملاصيل غري املشروعة وتطورها، يعمل املكتب يف إطـار          وسعيا إىل حتسني فهم حجم      - ١٨
برناجمه لرصد احملاصيل غري املشروعة بالشراكة مع الدول األعضاء املتـأثرة علـى رصـد الزراعـة                 

ويقـدم املكتـب الـدعم إىل الـدول         . غري املشروعة لشجرية الكوكا وخشخاش األفيون والقنـب       
لــسواتل، ومــسوح الغلــة، ودراســات التحويــل  األعــضاء يف تــصميم وتنفيــذ املــسوح بواســطة ا 

املتعلقــة بإنتــاج اهلريويــن والكوكــايني، ممــا يعــزز قــدرات الــدول األعــضاء علــى توليــد بيانــات   
  .زراعة احملاصيل غري املشروعة وإنتاج املخدرات وحتليلها واإلبالغ عنها عن
بية وأمنـاط توزيعهـا     ومن أجل املسامهة يف حتسني فهم الوضع املتعلق باملخدرات التركي           - ١٩

وتعاطيها وتقييم ذلك الوضع بفعالية، يعمل الربنـامج العـاملي لرصـد العقـاقري التركيبيـة اخلـاص                  
بالتحليــل واإلبــالغ واالجتاهــات علــى تعزيــز قــدرات الــدول األعــضاء املــستهدفة علــى توليــد     

ها وتقـدميها   معلومات عـن املخـدرات التركيبيـة غـري املـشروعة، وإدارة تلـك املعلومـات وحتليلـ                 
  .ويغطي هذا الربنامج حاليا جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية. واستخدامها

__________ 
. تـــرد هـــذه املعلومـــات أساســـا يف التقريـــر العـــاملي عـــن املخـــدرات والتقـــارير املقدمـــة إىل جلنـــة املخـــدرات   )٥(  

اســتكماهلا ببيانــات مـن مــصادر أخــرى، مبــا يف ذلـك بيانــات املركــز األورويب لرصــد املخــدرات    أيــضا ويـتم 
بواســطة نظــام البلــدان األمريكيــة  (فحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات  وإدماهنــا، وجلنــة البلــدان األمريكيــة ملكا 

  .)املوحد لبيانات تعاطي املخدرات
  .www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/bi-annual-seizure-reports.htmlانظر   )٦(  
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ويف إطار مشروع ُيعىن بتجارة املواد األفيونية األفغانية، يتم مجع املعلومـات والبيانـات                - ٢٠
ــدها        ــة املــصدر وتوري ــة األفغاني ــواد األفيوني ــاج امل ــل االجتاهــات يف إنت باســتمرار مــن أجــل حتلي

ويقـّيم املـشروع أيـضا أثـر هـذه التجـارة علـى احلوكمـة والـصحة العامـة واألمـن                      . االجتار هبـا  و
الصعيد الوطين، باإلضافة إىل مساعدة البلدان على تنمية القدرات احمللية يف جمـال البحـث                على

  .أو إنشاء تلك القدرات أو تعزيزها
، هـو أهـم منـشورات       ١٩٩٧وتقرير املخدرات العاملي، الذي يصدر سـنويا منـذ عـام              - ٢١

ويـؤدي هـذا التقريـر دور أداة لنـشر البيانـات            . مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     
الـيت مجعـت بــشأن الوضـع العــاملي فيمـا يتعلــق باملخـدرات عــن طريـق خمتلــف املبـادرات املبينــة        

ج أنــواع وهــو يتــضمن معلومــات شــاملة عــن تقــديرات وحتليــل االجتاهــات يف إنتــا       . أعــاله
ــدرات الرئيـــــسية األربعـــــة    ــة والكوكـــــايني والقنـــــب واملنـــــشطات     (املخـــ املـــــواد األفيونيـــ

واالجتـار هبـا واسـتهالكها، ممـا ميكّـن اجملتمـع الـدويل مـن حتديـد أولوياتـه                    ) األمفيتامني نوع من
  .فيما يتعلق مبراقبة املخدرات غري املشروعة

البيانـات الـيت يقـوم هبـا تـسهم أيـضا       ويسعى املكتب جاهدا لكفالـة أن مبـادرات مجـع       - ٢٢
ــات علـــى الـــصعيد الـــوطين    ــع البيانـ ــال مجـ ــدرات يف جمـ ــة القـ ــافة إىل ذلـــك، . يف تنميـ وباإلضـ

بنــاء القــدرات وحتــسني البيانــات املتــوافرة عــن حالــة عــرض املخــدرات وتعاطيهــا     أجــل ومــن
لقـة بإحـصاءات    يرتبط هبا من ضرر، وضع املكتب برناجما مستقال للرصد واملعلومـات املتع            وما

عــرض املخــدرات وانتــشارها الوبــائي، وقــد أقــرت جلنــة املخــدرات ذلــك الربنــامج يف قرارهــا   
غري أن نطاق مبادرات تنمية القدرات خيتلف باختالف املنـاطق والبلـدان، وهـو مقيـد                . ٥٤/٩

  .ة عن امليزانيةبتوافر ما تقدمه الدول من موارد خارج
  

  منظمة الصحة العاملية    
يعد إنتاج ونشر اإلحصاءات الصحية من األنـشطة األساسـية ملنظمـة الـصحة العامليـة،                  - ٢٣

ــتورها    ــه يف دسـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ ــعة    . علـ ــة واسـ ــشر طائفـ ــع ونـ ــة جبمـ ــوم املنظمـ وتقـ
سائل الــصحية، اإلحــصاءات، الــيت تــؤدي دورا رئيــسيا يف أنــشطة الــدعوة فيمــا يتــصل باملــ مــن

ويف ســياق إســـاءة  . ورصــد وتقيــيم الــربامج الــصحية، وتقـــدمي املــساعدة التقنيــة إىل البلــدان       
اســتعمال املــواد املخــدرة، يــشمل املرصــد الــصحي العــاملي نظــام معلومــات عــاملي عــن املــوارد   
 املتاحة من أجل الوقاية مـن االضـطرابات النامجـة عـن تعـاطي املـواد املخـدرة وعالجهـا، حيـدد                     
ويرصــد مــوارد الــنظم الــصحية علــى الــصعيد القطــري لالســتجابة للمــشاكل الــصحية النامجــة   
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وقـد ُوضـع هـذا النظـام يف إطـار مـشروع عـاملي ينفـذه فريـق                   . )٧(تعـاطي املـؤثرات العقليـة      عن
ــة واإلدمــان    ــابع إلدارة الــصحة العقلي وهــو يتــضمن  . إدارة إســاءة اســتعمال املــواد املخــدرة الت

نتـشار االضـطرابات النامجـة عـن تعـاطي املـواد املخـدرة، والوفيـات املتـصلة                  بيانات عن مـدى ا    
باملواد املخدرة، وعبء األمـراض الـيت تعـزى إىل تعـاطي الكحـول واملخـدرات غـري املـشروعة                    

  .واملؤثرات العقلية عند بدء العالج منها، وتوافر نظم مجع البيانات الوبائية
أن الكحـول والـصحة أداة أخـرى لتقيـيم ورصـد            ويشكل نظام املعلومـات العـاملي بـش         - ٢٤

الوضـــع الـــصحي واالجتاهـــات املتـــصلة باســـتهالك الكحـــول، واألضـــرار املتـــصلة بـــالكحول، 
واملعلومــات الــيت جتمــع بانتظــام    . )٨(واالســتجابات علــى صــعيد الــسياسة العامــة يف البلــدان     

ن مــصادر أخــرى، الــدول األعــضاء يف منظمــة الــصحة العامليــة، والــيت تكملــها بيانــات مــ    مــن
ذلــك الدراســات االستقــصائية الــسكانية ونتــائج البحــوث، تــرد يف تقــارير دوريــة عامليــة  يف مبــا
  .)٩(الوضع املتعلق بالكحول والصحة، وهي تقارير تشمل موجزات قطرية عن
وتقوم منظمة الصحة العاملية بتنفيذ العديد من أنـشطة املراقبـة يف سـياق رصـد عوامـل                     - ٢٥

لة بــاألمراض غــري املعديـة والــسلوكات اخلطــرة بــني الـشباب، وهــي أنــشطة ميكــن   اخلطـر املتــص 
تكون مبثابة برامج مالئمة للمراقبة السكانية لرصد تعـاطي الكحـول وسـائر املـواد املخـدرة                  أن

بني الفئات السكانية، مبا يف ذلك ما يعرف بالنهج التـدرجيي للمراقبـة، والدراسـة االستقـصائية               
طالب اليت جترى يف املـدارس بالتعـاون مـع مراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة        العاملية لصحة ال  

  .)١٠(منها يف الواليات املتحدة األمريكية
  

  النظام العاملي ملراقبة التبغ التابع ملنظمة الصحة العاملية ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها    
، بـــالتتبع املنـــهجي ١٩٩٩ عــام  يقــوم النظـــام العــاملي ملراقبـــة التبـــغ، الــذي أنـــشئ يف     - ٢٦

الستهالك التبغ وأهم تدابري الـسياسة العامـة ملراقبتـه، وذلـك باسـتخدام بروتوكـوالت موحـدة                  
ــاملي  ــة  . علـــى الـــصعيد العـ ــام أدوات االستقـــصاء الـــثالث التاليـ ــذا النظـ ــة : ويـــشمل هـ الدراسـ

عــن التبــغ والكبــار، االستقــصائية العامليــة عــن التبــغ والــشباب، والدراســة االستقــصائية العامليــة  
ــالتبغ   ويعــاد إجــراء هــذه الدراســات االستقــصائية   . وأســئلة الدراســات االستقــصائية املتعلقــة ب

ويعـزز النظـاُم العـاملي ملراقبـة التبـغ قـدرات البلـدان علـى تـصميم                  . أربـع أو مخـس سـنوات       كل

__________ 
 .www.who.int/substance_abuse/activities/atlas/en/index.htmlانظر   )٧(  
 .www.who.int/gho/alcohol/en/index.htmlانظر   )٨(  
 .www.who.int/substance_abuse/activities/atlas/en/index.htmlانظر   )٩(  
 .who.int/chp/gshs/enو  www.who.int/chp/steps/enانظر   )١٠(  
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مبـواد خمتـارة   وتنفيذ وتقييم التدخالت الرامية إىل مكافحة التبغ، ويـساعد البلـدان علـى األخـذ             
ويتـيح النظـام   . متصلة بالطلب من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطاريـة بـشأن مكافحـة التبـغ             

أيضا بيانات متكن من الرصد والتتبع املنهجيني للتقـدم احملـرز يف جمـال تنفيـذ سـتة تـدابري قائمـة                      
ــة باســـم    ــة التبـــغ، وهـــي املعروفـ ــة ملكافحـ MPOWERعلـــى األدلـ

ـــ . )١١( دابري وتتفـــق هـــذه الت
  .واحد أو أكثر من األحكام املتعلقة باحلد من الطلب الواردة يف االتفاقية حكم مع
والدراسة االستقصائية العاملية عن التبغ والشباب هي دراسـة استقـصائية وطنيـة متثيليـة                 - ٢٧

 سـنة،  ١٥ إىل  ١٣على مستوى املدارس، ُتجرى لطالب الصفوف املرتبطة بالفئة العمريـة مـن             
أما الدراسة االستقصائية العامليـة     .  إعداد تقديرات شاملة لعدة قطاعات يف كل بلد        وهتدف إىل 

عن التبغ والكبار، فهي دراسة استقـصائية وطنيـة متثيليـة علـى مـستوى األسـر املعيـشية، جتـرى                     
وتـستخدم هاتـان الدراسـتان اسـتبيانا أساسـيا          .  سنة من العمر أو أكثـر      ١٥لألشخاص البالغني   

وتشكل أسـئلة الدراسـات     . ا منوذجيا، وبروتوكوالت جلمع البيانات وإدارهتا     موحدا، وتصميم 
االستقصائية املتعلقة بالتبغ جمموعة فرعية من االستبيان األساسي للدراسـة االستقـصائية العامليـة              
عن التبغ والكبار، وميكن إدراجها يف أي استقصاءات وطنية صحية أو اجتماعية أو غـري ذلـك     

  .من االستقصاءات
ــغ والكبــار يف       - ٢٨ ــة عــن التب ــا،  ١٨٠وُتجــرى الدراســة االستقــصائية العاملي ــدا أو موقع  بل
ــرتني يف        يف ــت م ــشباب أجري ــغ وال ــة عــن التب ــصائية العاملي ــدا ٦٠حــني أن الدراســة االستق  بل
.  بلـــدان أو مواقـــع١٠ بلـــدا أو موقعـــا، وأربـــع مـــرات يف ٤٠موقعـــا، وثـــالث مـــرات يف  أو

ــد ــة اال  وق ــت الدراس ــار يف     أجري ــغ والكب ــن التب ــة ع ــصائية العاملي ــا   ٣٣ستق ــع تكراره ــدا، م  بل
ــدان ٣ يف ــالتبغ يف     . بلـ ــة بـ ــصائية املتعلقـ ــات االستقـ ــئلة الدراسـ ــت أسـ ــات ١٠وأدرجـ  دراسـ

  . مدينة من مدن الصني١٣استقصائية قطرية، وأجريت كدراسة استقصائية قائمة بذاهتا يف 
  

  منظمة اجلمارك العاملية    
 املعلومات واالستخبارات ركـن مـن أركـان اسـتراتيجية منظمـة اجلمـارك               مبا أن تبادل    - ٢٩

ــصاالت         ــة مــن مكاتــب االت ــشأت هــذه املنظمــة شــبكة عاملي ــد أن ــاذ، فق ــة يف جمــال اإلنف العاملي
 مــن هــذه املكاتــب، وهــي تغطــي منــاطق املنظمــة  ١١ويوجــد حاليــا . االســتخباراتية اإلقليميــة

ي جلمـع وحتليـل واسـتكمال البيانـات، باإلضـافة           ويعـد كـل مكتـب مبثابـة مركـز إقليمـ           . الست
__________ 

ــستة، وهـــي  “MPOWER ”ســـم املختـــصريتكـــون اال  )١١(   ــدابري الـ ــد :  مـــن احلـــروف األوىل للتـ  )Monitor(رصـ
املـساعدة  ) Offer(الناس من دخان التبغ؛ وتقدمي      ) Protect(  املتعلقة باستعمال التبغ ومنعه؛ ومحاية     السياسات

احلظــر علــى اإلعالنــات ) Enforce( مــن أخطــار التبــغ؛ وإنفــاذ) Warn( يف اإلقــالع عــن التــدخني؛ والتحــذير
 . على التبغالضرائب املفروضة) Raise(التجارية عن التبغ والترويج له ورعايته؛ وزيادة 
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واهلـدف  . نشر املعلومات عن االجتاهات وأساليب العمل واملسالك وحـاالت الغـش اهلامـة             إىل
من هذه اآللية هو تعزيز فعالية تبادل املعلومات واالستخبارات علـى الـصعيد العـاملي والتعـاون                 

وحتظــى هــذه اآلليــة بــدعم  .  عــرب الوطنيــةبــني مجيــع دوائــر اجلمــارك املكلفــة مبكافحــة اجلرميــة  
شبكة اإلنفاذ اجلمركي، وهي منظومة عاملية جلمـع البيانـات واملعلومـات وحتليلـها وتبادهلـا                 من

وتتعهد الشبكة قاعدة بيانات مقيدة الوصول على اإلنترنـت، تتـضمن           . ألغراض االستخبارات 
  .)١٢( اإلنفاذ اجلمركي عنوانا رئيسيا ومنتجات تغطي اجملاالت الرئيسية ألنشطة١٣
فعلى الصعيد الوطين، تقوم جهـات االتـصال الوطنيـة          . وتعمل اآللية على ثالثة أصعدة      - ٣٠

. وإدراجهـا يف شـبكة اإلنفـاذ اجلمركـي        ) من املخدرات مثال  ( جبمع املعلومات عن املضبوطات   
 وتقيــيم وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، تقــوم مكاتــب االتــصاالت االســتخباراتية اإلقليميــة بدراســة  

املضبوطات الدولية، والتحقق من دقة البيانات املقدمة من جهـات االتـصال الوطنيـة، وإصـدار                
وعلـى الـصعيد الـدويل، تتـوىل أمانـة منظمـة اجلمـارك العامليـة           . اإلنذارات، من بني أمور أخرى    

يــة مــسؤولية اإلدارة املركزيــة للــشبكة باســتخدام وتــشغيل وصــيانة املنظومــة، بوصــفها أداة عامل 
وجتـري منظمـة    . للمعلومات واالستخبارات لفائدة مكاتب االتـصاالت االسـتخبارية اإلقليميـة         

ــة اســتنادا إىل املعلومــات       ــة عاملي ــة حتلــيالت اســتراتيجية وتكتيكي ــة بــصفة دوري اجلمــارك العاملي
املتاحة يف الشبكة، وتعمم موجزا لتحليالهتا يف تقاريرها الـسنوية، وتقـدم التـدريب واملـساعدة                
التقنيــــة إىل مكاتــــب االتــــصاالت االســــتخبارية اإلقليميــــة وأعــــضائها، وتتبــــادل املعلومــــات 

  .االستراتيجية مع املنظمات الدولية األخرى العاملة يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة
  

  العمل الذي تقوم به مؤسسات التعاون اإلقليمي    
قليمــي، وال ســيما املركــز   اضــطلعت املبــادرات الــيت اختــذهتا مؤســسات التعــاون اإل       - ٣١

ــتعمال      ــاءة اسـ ــة إسـ ــة ملكافحـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ ــا وجلنـ ــدرات وإدماهنـ ــد املخـ األورويب لرصـ
املخدرات، بدور رئيـسي يف تعزيـز التنميـة وتبـادل واعتمـاد أفـضل املمارسـات املتبعـة يف مجـع                      

  .البيانات واإلبالغ عنها
  

__________ 
املخدرات، والتبغ، واملشروبات الكحولية، واتفاقيـة االجتـار الـدويل بـاألنواع املهـددة بـاالنقراض مـن احليوانـات                      )١٢(  

ــة     ــة الفكري ــوق امللكي ــة، وحق ــات الربي ــر(والنبات ــضرائب والرســوم،     )التزوي ــع ال ــن دف ــهرب م ــسالئف، والت ، وال
وية، واملواد اخلطرة، واملواد اإلباحية وامليل اجلنسي إىل األطفـال،          واألسلحة واملتفجرات، والعمالت، واملواد النو    

 .)مبا يف ذلك األعمال الفنية، واملركبات املسروقة، واهلرمونات املنشطة(وتدابري احلظر والقيود األخرى 
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  املركز األورويب لرصد املخدرات وإدماهنا    
أنشأ املركز األورويب لرصد املخدرات وإدماهنا آليـات جلمـع البيانـات واإلبـالغ عنـها               - ٣٢

ــدة اال ــات       لفائ ــن خــالل إعــداد بروتوكــوالت جلمــع البيان ــا م ــرويج وتركي حتــاد األورويب والن
مبساعدة أفرقـة مـن اخلـرباء ومنـسقني وطنـيني معنـيني باملخـدرات، ومراعـاة الربوتوكـوالت يف                    

ت واختبار األدوات ومجع البيانـات عـن طريـق جهـات تنـسيق وطنيـة معنيـة                  أدوات مجع البيانا  
  .)Reitox( باملخدرات تابعة للشبكة األوروبية للمعلومات املتعلقة باملخدرات وإدماهنا

ويواصل املركز االضطالع بعمليـة متجـددة السـتعراض الربوتوكـوالت وأدوات مجـع                - ٣٣
انتــشار تعــاطي : ت الوبائيــة الرئيــسية اخلمــسة، وهــي البيانــات والتحليــل فيمــا يتعلــق باملؤشــرا 

املخدرات والعالج منها واألمراض املعدية املتصلة باملخدرات والوفيات النامجة عنـها ومـشكلة      
املــضبوطات (وإضــافة إىل ذلــك، مثــة مؤشــرات مدروســة يف جمــال العــرض . تعــاطي املخــدرات

ــة  واجلــرائم املندرجــة يف إطــار قــوانني املخــدرات والــسجون    واألســعار ودرجــة النقــاء وتركيب
احلــد مــن األضــرار واالســتجابة علــى املــستويني   (ويف تــدابري التــصدي للمخــدرات  ) األقــراص

ويتــوىل املركــز أيــضاً مجــع أفــضل املمارســات ). الــصحي واالجتمــاعي ونظــم الوقايــة والعــالج
  .ذات الصلة وتقييمها وتعميمها

ع نظام إنذار مبكـر علـى نطـاق أوروبـا بـشأن             وقد احتل املركز موقع الصدارة يف وض        - ٣٤
وجيري االضطالع بعملية مجع البيانـات يف جمـال حتليـل ميـاه اجملـاري             . املؤثرات العقلية اجلديدة  

ومن خالل جمموعات التركيز املؤلفة من خرباء واملعنية مبواضيع حمددة تتعلق باملخـدرات علـى               
إلنفاق العام علـى املخـدرات عـن طريـق          وُترصد كل من سياسات املخدرات وا     . نطاق أوروبا 

  .مجع البيانات والعمل الذي تضطلع به أفرقة اخلرباء
ــة الـــسنوية عـــن      - ٣٥ ــارير األوروبيـ ــة التقـ ــز يف جمموعـ ــواتج الرئيـــسية للمركـ وتتجـــسد النـ

املخـــدرات الـــيت تـــشمل تقريـــراً عـــن االجتاهـــات والتطـــورات واملنظـــورات الـــيت تركـــز علـــى  
ة، واستعراضـات عامـة قطريـة، ومـوجزات عـن االسـتجابات علـى               املخدرات، ونشرة إحـصائي   

 تقرير عن أسـواق املخـدرات     وإضافة إىل ذلك، أصدر املركز      . الصعيدين الصحي واالجتماعي  
 يركـز علـى مؤشـرات العـرض واحلـد منـه، بينمـاُ تعـاجل مواضـيع حمـددة يف           يف االحتـاد األورويب 

  .ع اإللكتروين للمركزجمموعة واسعة من املنشورات املتاحة على املوق
  

  جلنة البلدان األمريكية ملكافحة إساءة استعمال املخدرات    
ــام       أُ  - ٣٦  باعتبــاره فــرع  ٢٠٠٠نــشئ مرصــد البلــدان األمريكيــة املعــين باملخــدرات يف ع

اإلحصاءات واملعلومات واألحباث للجنة البلدان األمريكية ملكافحة إساءة استعمال املخـدرات           
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هبدف العمل على تعزيز وإنشاء شـبكة معلومـات عـن املخـدرات لألمـريكتني تـوفر معلومـات                   
ومقارنة متكن الدول األعـضاء مـن حتـسني فهـم ووضـع وتنفيـذ       موضوعية وموثوقة ومستكملة    

  .السياسات والربامج الرامية إىل مواجهة ظاهرة املخدرات جبميع أبعادها
ويــساعد املرصــد البلــدان يف حتــسني مجــع البيانــات املتــصلة باملخــدرات وحتليلــها مــن      - ٣٧

نـهجيات موحـدة جلمـع    خالل إنشاء وتعزيـز املراصـد الوطنيـة للمخـدرات واسـتخدام نظـم وم           
البيانــات، باإلضــافة إىل تــوفري التــدريب العلمــي والــتقين للفنــيني العــاملني علــى معاجلــة مــشكلة 

  .املخدرات وإتاحة اجملال لتبادل اخلربات فيما بينهم
ونظــام البلــدان األمريكيــة املوحــد لبيانــات تعــاطي املخــدرات التــابع للمرصــد والــذي     - ٣٨

ــاً يف معظــم د   ــستخدم حالي ــن       ي ــة م ــو جمموع ــة البحــر الكــارييب ه ــة ومنطق ــا الالتيني ول أمريك
الربوتوكوالت املوحدة إلعداد دراسات استقصائية يف جمـال األوبئـة تتعلـق بتعـاطي املخـدرات                

ــة   ــات التالي ــسكانية والبيئ ــشرائح ال ــة    : يف ال ــة وطــالب اجلامعــات وعام طــالب املــدارس الثانوي
ــو    ــسجناء واملعتقل ــن ال ــالغون م ــسكان والب ــون األحــداث ومراكــز العــالج وغــرف    ال ن واجملرم

ــدول     . الطــوارئ ــامج املرصــد الرامــي إىل إقامــة شــبكات معلومــات عــن املخــدرات يف ال وبرن
  .األعضاء يف منظمة الدول األمريكية ينفذ حالياً يف منطقة البحر الكارييب وأمريكا الوسطى

  
  رهااملؤسسات الوطنية املشاركة يف مجع إحصاءات املخدرات ونش    

يف الوقت الراهن، ختتلف املؤسسات الوطنية املسؤولة عن مجع إحـصاءات املخـدرات               - ٣٩
فبالنـسبة ملعظـم البلـدان، إن املؤسـسة املـسؤولة هـي األمانـة               . ونشرها باختالف البلـد واملنطقـة     

اللجنة أو الوكالة الوطنية اليت تضطلع مبسؤولية مكافحة املخدرات واليت تكـون يف حـاالت      أو
ويف االحتــاد األورويب، يعمــل املركــز األورويب لرصــد . دة تابعــة لــوزارة الــشؤون الداخليــةعديــ

املخــــدرات وإدماهنــــا مــــن خــــالل مراكــــز التنــــسيق الوطنيــــة املعنيــــة باملخــــدرات والتابعــــة   
وتوجد مقرات مراكز التنسيق الوطنيـة يف العديـد مـن البلـدان داخـل وزارات                . Reitox لشبكة
البلدان األمريكية ملكافحة إساءة استعمال املخدرات تشغيل شـبكتها مـن           وتتوىل جلنة   . الصحة

ــة املــسؤولة عــن مكافحــة       ــة الوطني خــالل مراصــد املخــدرات الــيت ميكــن أن تتخــذ مــن الوكال
  .املخدرات مقراً هلا

  
القيــود والتحــديات املواجهــة يف حتــسني جــودة إحــصاءات املخــدرات         - ثانياً  

  وزيادة توافرها
ــاوت   - ٤٠ ــد      تتف ــا حبــسب البل ــة إحــصاءات املخــدرات ومــدى توافره إىل حــد كــبري نوعي

ففي حني أن اآلليات اإلقليمية املعنية بتعزيز إقامـة نظـم معلومـات عـن املخـدرات يف                 . واملنطقة
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االحتاد األورويب واألمريكتني أسهمت كـثرياً يف تـوافر إحـصاءات املخـدرات وتوحيـدها، فـإن                 
. ائبــة بــشكل ملحــوظ يف منــاطق أخــرى مثــل آســيا وأفريقيــا  آليــات التعــاون اإلقليمــي هــذه غ 

ــوافر إحــصاءات املخــدرات حمــدوداً وتكــون،        ــاطق الــيت يكــون فيهــا ت ــايل، هــذه هــي املن وبالت
  .توافرت، على درجات متفاوتة من اجلودة إذا
ومــع أن شــروط اإلبــالغ علــى خمتلــف املــستويات وإىل منظمــات شــىت تبــدو شــروطاً     - ٤١

إهنــا تــؤدي إىل قيــام البلــدان بــإبالغ منظمــات شــىت مبعلومــات مماثلــة تتخــذ   متــصلة ببعــضها، ف
ويوجـد أيـضاً تـداخل بـني احتياجـات البلـد واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة إىل                 . أشكاالً خمتلفة 

وتتطلب هذه احلالة الراهنة متييـزاً واضـحاً بـني وضـع نظـم للمعلومـات تعـد مفيـدة                    . املعلومات
ويـؤدي  . الطلبات اإلضافية املوجهة إىل البلدان لوضع مؤشرات دوليـة        على املستوى القطري و   

 اإلبالغ مبوجب االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدوليـة إىل مـا قـد يـصطلح عليـه بعبـارة                   ءعب
 ويف بعـض األحيـان إىل اخنفـاض معـدالت االسـتجابة وتـوفري معلومـات                 “الكلل من اإلبالغ  ”

ي أن تكــون التزامــات تقــدمي البيانــات متناســبة وأن تعــود  وهلــذا، مــن الــضرور. رديئــة النوعيــة
ويتطلـب ذلـك تعزيـز التنـسيق فيمـا بـني            . بفوائد واضحة وملموسة على اجلهـات الـيت تقـدمها         

اجلهات صاحبة املصلحة لوضع جمموعة من املؤشـرات املـشتركة الـيت متكـن البلـدان مـن القيـام          
ــا  عمليـــا جبمـــع البيانـــات وتقـــدميها وفقـــا للمـــستوى الـــ   ذي بلغتـــه مـــن حيـــث تطـــوير نظمهـ

  .البيانات جلمع
اءمـة بـني جمموعـة دنيـا        وامل) الذي يعـد بالتـايل جمـاالً للتطـوير        (ويبقى أحد القيود اهلامة       - ٤٢

. مــن مؤشــرات عــرض املخــدرات وتعاطيهــا عــرب خمتلــف نظــم املعلومــات املتعلقــة باملخــدرات  
الجتاهــات الــسائدة يف جمــال املخــدرات وميكــن هلــذه املؤشــرات أن جتعــل املعلومــات املتعلقــة با 
  .وعمليات حتليلها قابلة للمقارنة على خمتلف املستويات

وقد وضعت منظمات دولية وإقليمية، مثل املركز األورويب لرصد املخدرات وإدماهنـا              - ٤٣
وجلنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات، كــل يف جمــال عملــها، مبــادئ   

ــة وب ــالزم لتحــسني جــودة         توجيهي ــار ال ــوفر اإلط ــا ت ــة هب ــاز مرتبط ــاييس إجن روتوكــوالت ومق
ومع ذلك، ميكن جلميع املنظمـات واملؤسـسات الدوليـة          . إحصاءات املخدرات وزيادة توافرها   

املسؤولة عـن مجـع البيانـات املتعلقـة باملخـدرات أن تنظـر يف إمكانيـة التعـاون مـن أجـل وضـع                         
  .توكوالت واملبادئ التوجيهيةجمموعة واحدة مشتركة من الربو
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التحــديات املــصادفة علــى املــستوى الــوطين يف مجــع البيانــات املتعلقــة بعــرض املخــدرات     
  وتعاطيها وحتليل هذه البيانات واإلبالغ عنها

تعــد التحــديات يف وضــع نظــم للمعلومــات املتعلقــة باملخــدرات ورصــدها ويف تــوفري      - ٤٤
ــن املخــدرا    ــة اجلــودة ع ــيت     إحــصاءات عالي ــدان ال ــوطين، وال ســيما يف البل ــصعيد ال ــى ال ت عل

مــن شــح املــوارد، حتــديات مترابطــة وتنطــوي علــى عــدد مــن العوامــل أو األســباب            تعــاين
  .عليها تعتمد أو
فعلى سبيل املثال، ال تتناسب املوارد املخصصة للرصـد، وال سـيما جلمـع بيانـات عـن                    - ٤٥

ن مؤشرات العرض يف خمتلف البلـدان، مـع         تعاطي املخدرات وآثارها على الصحة، وكذلك ع      
احلاجــة والطلــب املــتعلقني جبمــع وتقــدمي بيانــات عــن املخــدرات قــد تفيــد منــها آليــات صــنع     

وباملثل، مـا زالـت املـوارد املتاحـة علـى الـصعيد الـدويل لتقـدمي دعـم حمـدد اهلـدف                       . السياسات
ألقـران أو آليـات الـدعم       للبلدان كـي تـضع نظـم للمعلومـات املتعلقـة باملخـدرات عـرب آليـات ا                 

  .اإلقليمي، موارد غري كافية مقارنة باالحتياجات
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن الظــاهرة املــشتركة بــني البلــدان ذات املــوارد احملــدودة هــي     - ٤٦

التنميــة الــضعيفة لقــدرات املؤســسات املــسؤولة عــن تنفيــذ تــدابري التــصدي ملــشكلة املخــدرات  
ن ذلك، فإن عدم بقاء املـوظفني املـاهرين يف املؤسـسات ميثـل              فضالً ع . ورصد حالة املخدرات  

حتديات إضـافية السـتدامة املبـادرات الـيت مـن احملتمـل أن تكـون قـد تلقـت الـدعم مـن اجملتمـع                          
لــذا، ال بــد مــن الــسؤال عمــا إذا كــان مــن املمكــن تعــيني مؤســسات غــري الــسلطات   . الــدويل

زئيـاً أو كليـا، عـن مجـع إحـصاءات املخـدرات             الوطنية ملكافحة املخدرات لتـويل املـسؤولية، ج       
  .واإلبالغ عنها

وعالوةً على ذلك، فإن إجراءات التنسيق داخل املؤسـسات الوطنيـة، وال سـيما تلـك                  - ٤٧
املـــسؤولة عـــن مجـــع إحـــصاءات املخـــدرات علـــى مـــستوى الواليـــات واملـــستوى الفيـــدرايل،  

رصد الوطنية، مثل املراصـد الوطنيـة   مؤسسات القطاع العام األخرى، باإلضافة إىل مراكز ال     أو
وأدوار املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة مـــا زالـــت ) يف املنـــاطق الـــيت توجـــد فيهـــا(للمخـــدرات 

  .حمددة إمجاال غري
وميكن قياس مدى تعاطى املخدرات يف بلد ما أساسا من خالل دراسـات استقـصائية                 - ٤٨

 الكـبرية الالزمـة إلجـراء الدراسـات         ومـع ذلـك، فـإن املـوارد       . متثيلية وطنية لتعـاطي املخـدرات     
االستقصائية الوطنية وتكرارها بصورة دوريـة، ال سـيما يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت تعـاين          
من شح املوارد، باإلضافة إىل التحديات املنهجية املصادفة يف التحري بشأن تعاطي املخـدرات              
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رية أوُ جيـرم فيهـا تعـاطي املخـدرات          يف البلدان اليت تلـصق مبتعـاطي املخـدرات وصـمة عـار كـب              
  .بشدة، ال تزال تشكل عقبة كأداء فيما يتعلق بتوافر البيانات عن تعاطي املخدرات

ويتطلــب الفهــم الــشامل حلالــة املخــدرات مجــع وتــصنيف املعلومــات حــسب خمتلــف      - ٤٩
مؤشـــرات عـــرض املخـــدرات وتعاطيهـــا، كمـــا وردت يف البيانـــات اإلداريـــة والدراســـات        

وعلـى الـصعيد الـوطين، تبقـى هـذه التحـديات املنهجيـة قائمـة عنـدما                  . قصاءات اخلاصة واالست
يتعلق األمر بإجياد فهم مناسب، ويف هـذا الـصدد، بالنـسبة السـتحداث طرائـق رصـد ملختلـف                    
جوانب حالة املخدرات باالستناد إىل مصادر بيانات متعـددة مثـل الدراسـات اخلاصـة لتحليـل                 

ــة املخـــدرات  األســـواق والتحقيقـــات امل ــة مبكافحـ ــوافر املخـــدرات أو(تعلقـ الكميـــات الـــيت  تـ
كميــات املخــدرات املــضبوطة أو درجــة  يــستهلكها الفــرد الواحــد مــن متعــاطني املخــدرات أو

ــة   نقائهــا أو ــة والتجزئ ؛ ومتعــاطي املخــدرات اخلاضــعني  )أســعارها علــى مــستوى جتــارة اجلمل
 تعــاطي املخــدرات يف صــفوف عامــة  متعــاطي املخــدرات املــسجلني مقارنــة مبــدى  للعــالج أو

السكان؛ وانتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية يف أوسـاط األشـخاص الـذين حيقنـون أنفـسهم                   
ــات        ــة بالدراسـ ــر مقارنـ ــني للخطـ ــسكان املعرضـ ــيين للـ ــالل فحـــص روتـ ــن خـ ــدرات مـ باملخـ

  .االستقصائية املتكاملة للمراقبة البيولوجية السلوكية
 حتـــديات منهجيـــة يف حتديـــد املـــؤثرات العقليـــة اجلديـــدة  وباملثـــل، ال تـــزال ُتـــصادف  - ٥٠

ورصـــــدها مـــــن خـــــالل مـــــصادر غـــــري املـــــصادر الرمسيـــــة للمعلومـــــات املتعلقـــــة بعـــــرض  
  .وتعاطيها املخدرات

ومثة حتدياٍت منهجيٍة أخرى تعرقل إجراء حتليل شـامل لـسوق املخـدرات، ومـن بينـها                   - ٥١
 ومــا يــرتبط بــذلك مــن مــشاكل تتعلــق مطابقــة بيانــات تعــاطي املخــدرات مــع بيانــات عرضــها

ــات        ــديل البيان ــاطي املخــدرات وبتع ــرد الواحــد مــن متع ــستهلكها الف ــيت ي ــات ال ــدير الكمي بتق
وتتفـاقم حـدة    . املتوافرة عن مضبوطات املخدرات بطريقة تتيح استخالص بيانات عـن نقاؤهـا           

بلــة للقيــاس هـذه املــشكلة ألن جانـب العــرض يفتقــر إىل مؤشـرات خاضــعة ملعــايري موحـدة وقا    
وُتوضع بانتظام من شأهنا التمييز بـني عنـصر إنفـاذ القـانون وعنـصر تـوفر املخـدرات، ال سـيما            

  .األمفيتامينية على الصعيد الوطين وفيما خيص خمدراٍت معينٍة كالقّنب واملنشطات 
  

  اإلجراءات الالزمة وسبل املضي قدما   -ثالثا   
الـة املخـدرات باعتبارهـا عمليـة تطـور          ميكن وصف عمليـة إعـداد مؤشـرات لرصـد ح            - ٥٢

تــدرجيي وليــست عمليــة جذريــة، إذ أهنــا تتطلــب إبــداء حــسن النوايــا وتكــريس املــوارد علــى     
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مستوى فرادى البلدان، عالوة على مـا حتتاجـه مـن دعـمٍ وتنـسيقٍ وتبـادلٍ ألفـضل املمارسـات                     
  .على املستوى املركزي

طيها وزيادة توافرها أصبح هـدفا ترمـي   ورغم أن حتسني بيانات عرض املخدرات وتعا        - ٥٣
إىل حتقيقه مبادرات عاملية وإقليمية ووطنية، فإن مثل هذه املبادرات بلغت مراحل متفاوتـة مـن                
التطور، مما يعين أن حتديـد اخلطـوات الفوريـة املالئمـة الـيت ميكنـها أن ُتثمـر عـن أفـضل النتـائج                     

  .يعتمد على السياق القطري واإلقليمي
الفروع التالية وصفا مـوجزا لـبعض اإلجـراءات املقترحـة الـيت تنبـع مـن النقـاش                وتقدم    - ٥٤

وميكن ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بالـشراكة مـع املنظمـات             . الوارد أعاله 
الدولية واإلقليمية، أن يقود هذه اإلجـراءات الراميـة إىل حتـسني إحـصاءات املخـدرات وزيـادة                  

  .تلف املستوياتتوافرها على خم
  

  حتسني املنهجيات   -ألف   
رغم أن املبـادئ التوجيهيـة القائمـة وجمموعـات األدوات املنهجيـة القائمـة الـيت أعـدها                  - ٥٥

وخاصـةً مـن خـالل برنـامج التقيـيم          (كل من مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            
ركز األورويب لرصد املخـدرات وإدماهنـا   املومنظمة الصحة العاملية و  ) العاملي لتعاطي املخدرات  

ــاجل      ــة ملكافحــة إســاءة اســتعمال املخــدرات تع ــدان األمريكي ــة البل ــات    وجلن ــسائل مجــع البيان م
باســتخدام خمتلــف مؤشــرات املخــدرات، فإنــه ُيوصــى بإنــشاء أفرقــة خــرباء تــستعرض املبــادئ    

  :يدة بشأنالتوجيهية القائمة وتوحدها، وإذا لزم األمر، تضع مبادئ توجيهية جد
ــشأن        )أ (   ــسياسات، ب ــدعوة، خاصــةً لواضــعي ال ــشطة ال إتاحــة معلومــات عــن أن

الفوائــد املترتبــة علــى زيــادة تــوافر اإلحــصاءات املتــصلة باملخــدرات ونطــاق تغطيتــها بالنــسبة     
  ملقدمي البيانات؛ 

وضـع خالصــة وافيــة للممارسـات اجليــدة فيمــا يتعلـق بوضــع وحتــسني جــودة      )ب (  
ونطــاق تغطيتــها، مبــا يــشمل البيانــات اإلداريــة املتعلقــة بعمليــات ضــبط        مؤشــرات العــرض  

نطــاق اإلبــالغ والتغطيــة يف خمتلــف  (املخــدرات، ومــضبوطات املخــدرات الفرديــة واإلمجاليــة   
ــي      ــوطين واحملل ــصعيدين ال ــى ال ــات عل ــة واملنظم ــاطق اجلغرافي ــعار   )املن ــة بأس ــات املتعلق ، والبيان

ــة، واإلبــالغ عــن االجتاهــات    ى جتــارةاملخــدرات ودرجــة نقائهــا علــى مــستو   ــة والتجزئ اجلمل
ــل        ــصنيعها، وحتوي ــا وت ــواد غــري املــشروعة وإنتاجه ــسائدة يف االجتــار باملخــدرات وزراعــة امل ال

  السالئف الكيميائية؛ 
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ســتحداث وتطــوير عمليــة جلمــع البيانــات املتعلقــة بالطلــب علــى العــالج         ا  )ج (  
ى تعاطي املخدرات الشديد اخلطورة، مبـا يف ذلـك   والوفيات املتصلة باملخدرات وتقديرات مد 

  التعاطي عن طريق احلقن، وباالعتالل املتصل باملخدرات؛
إجــراء دراســات استقــصائية عــن تعــاطي املخــدرات بــني عمــوم الــسكان ويف    )د (  

أوساط الشباب امللتحقني باملدارس أو غري امللتحقني هبا ويف البلدان اليت تعاين من شـح املـوارد                 
بلدان اليت ميثـل تعـاطي املخـدرات فيهـا وصـمة عـار أو تلـك الـيت جتـّرم تعـاطي املخـدرات،                         وال
ــة بتعـــاطي     ال ــة املتـــوفرة بـــشأن الدراســـات االستقـــصائية املتعلقـ ســـيما وأن املبـــادئ التوجيهيـ

املخــدرات ال تعــاجل بعــض هــذه اجلوانــب، مبــا يف ذلــك اجلانــب املتعلــق بتــصميم أدوات هلــذا     
  الغرض؛ 
ن االمتثــال للمعــايري األخالقيــة، مبــا يــشمل اســتخدام مؤشــرات منــسقة   ضــما  )ـه(  

يتعلق بإمكانية احلصول على البيانات بعد فترة زمنية حمددة بالنسبة للمؤسسات املـشاركة               وما
  ؛ )على حنو شبيه بسجل التجارب السريرية(وغري املشاركة 

  رات العقلية اجلديدة؛إنشاء نظم إنذار مبكر لرصد االجتاهات الناشئة واملؤث  )و (  
وضــع منــاذج لتحليــل ســوق املخــدرات، اســتنادا إىل نظريــة التــدفق الــشبكي      )ز (  

وتثليث مصادر البيانات، إىل جانـب تـصميم منـاذج حمـددة لتعـاطي املخـدرات تراعـي التوزيـع                    
الدميغرايف والتطور التدرجيي مبرور الوقت من أجل إعداد تقديرات انتـشار تعـاطي املخـدرات،               

يت حيبذ أن ُتصنف فيها الدول وفقا لدرجة ثرائها ومدى قرهبـا مـن بلـدان املـصدر ومـسارات          ال
  .االجتار املعروفة، وكذلك وفقا ملراحل تفشي هذا الوباء فيها

  
  تعزيز دور املكاتب اإلحصائية الوطنية وتقويته  - باء  

طنيــة وتتمتــع تــضطلع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة مبــسؤولية تنــسيق اإلحــصاءات الو    - ٥٦
بيد أن هذه املكاتب يف بلدان عديدة مل تنخـرط يف عمليـة          . خبربة يف إنتاج بيانات عالية اجلودة     

  :لذا يتعني تعزيز دورها وتقويته فيما يتعلق باآليت. مجع إحصاءات املخدرات واإلبالغ عنها
مجع وتنسيق إحـصاءات املخـدرات ودعـم إقامـة حـوار مـستمر بـني املكاتـب                    )أ (  

  ؤسسات الوطنية األخرى العاملة يف جمال مجع إحصاءات املخدرات واإلبالغ عنها؛وامل
تعزيز نشاطها يف جمال إحصاءات املخدرات، مبا يشمل وضـع املعـايري وتقـدمي          )ب (  

  الدعم التقين لفرادى الوكاالت وتنسيق نشر البيانات؛ 
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الكحـول والتبـغ    إجراء دراسات استقصائية ترتكز على السكان بشأن تعاطي           )ج (  
  .)١٣(املخدرات يف إطار النظم اإلحصائية الوطنيةو
  

  تنمية القدرات من أجل حتسني عملية مجع البيانات واإلبالغ عنها  -جيم   
ختتلــف طلبــات البلــدان واملنــاطق واحتياجاهتــا فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرات بــاختالف     - ٥٧

ق أن تلقتـها، فـضال عـن املؤسـسة          درجة تطـور نظـم معلومـات املخـدرات واملـساعدة الـيت سـب              
ــات عــرض املخــدرات         ــسية عــن مجــع بيان ــسؤولية الرئي ــضطلع بامل ــيت ت ــة ال ــة أو اإلقليمي الوطني

  :وينبغي أن تشتمل بعض مبادرات تنمية القدرات على البنود التالية. وتعاطيها
تنميـــة قـــدرات املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة ومراصـــد املخـــدرات الوطنيـــة     )أ (  
ــا ــذ      والكيان ــدريب العــاملني هبــا علــى تنفي ــة وت ــدان ذات األولوي ــاطق أو البل ت األخــرى يف املن

أنشطة مجـع البيانـات املتعلقـة مبؤشـرات عـرض املخـدرات وتعاطيهـا، والتـشجيع علـى حتـسني                     
االتصال والتعاون بـني اجلهـات املعنيـة علـى الـصعيد الـوطين مثـل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة                      

  نية؛ومراصد املخدرات الوط
تقدمي الدعم يف تنفيذ وتعزيز الدراسـات االستقـصائية عـن تعـاطي املخـدرات                 )ب (  

  وحتسني جودة البيانات بشأن مضبوطات املخدرات وأسعارها ودرجة نقائها؛
تقــدمي الــدعم يف إعــداد تقيــيم شــامل للتــصدي لتعــاطي املــواد املخــدرة علــى      )ج (  

 يف وضع خطوط األسـاس واألهـداف ورصـد    مستويي السياسات واخلدمات الصحية واملعاونة  
  الوضع؛

تقدمي الدعم يف حتسني جودة بيانات تعاطي املواد املخدرة أو يف إدمـاج تلـك                 )د (  
البيانــات يف نظــم املعلومــات الــصحية الوطنيــة، مبــا يكفــل انتظــام عمليــة مجــع وحتليــل البيانــات  

  دث مبرور الوقت؛األساسية ذات الصلة بصنع القرارات وبرصد التغريات اليت حت
ــغ          )هـ(   ــول والتبـ ــة الكحـ ــد ومراقبـ ــشطة رصـ ــني أنـ ــرابط بـ ــل والتـ ــق التكامـ حتقيـ

  واملخدرات غري املشروعة والعقاقري اليت يتم احلصول عليها بواسطة وصفات طبية؛
تطوير آليات الرصد لتقييم أثر الربامج والسياسات املتعلقة بتعاطي املخـدرات           )و (  

  راط أيضا يف أنشطة الدعوة اليت تصب يف هذا االجتاه؛على الصحة العامة، واالخن

__________ 
ســر علــى ســبيل املثــال، فقــد اشــتركت املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف إجــراء دراســة استقــصائية وطنيــة لأل    )١٣(  

 ).بلدان متعددة(ويف إجراء دراسات استقصائية عاملية عن التبغ ) باكستان( املعيشية بشأن تعاطي املخدرات
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ــسياسات         )ز (   ــربامج وال ــيم ال ــيح رصــد وتقي ــيت تت ــة ال ــدرات الوطني ــاء الق دعــم بن
ــسكان، باإلضــافة إىل         يف ــن ال ــة م ــات الفرعي ــة للمجموع ــصادية والثقافي ــروف االقت ضــوء الظ

  االخنراط يف أنشطة الدعوة املضطلع هبا يف هذا الصدد؛
ــودة      د  )ح (   ــسني جـ ــة إىل حتـ ــاطق الراميـ ــدان أو املنـ ــة يف البلـ ــشاريع القائمـ ــم املـ عـ

  .إحصاءات املخدرات وزيادة توافرها
  

  حتسني عملية مجع البيانات وحتليلها على الصعيد الدويل  - دال  
من شـأن االفتقـار إىل التنـسيق علـى املـستوى الـوطين وتعـدد املؤسـسات الوطنيـة الـيت                        - ٥٨

 الدوليــة موافاهتــا ببيانــات وتبــاين اهليئــات الوطنيــة املــسؤولة عــن تقــدمي  تطلــب منــها املنظمــات
 بيانات مماثلة إىل منظمات خمتلفة أن تؤدي إىل حاالت عـدم اتـساق يف البيانـات الوطنيـة املبلـغ                   

  :ويف هذا السياق، قد يكون هناك حاجة إىل ما يلي. عنها
  ؛)١٤(يانات واإلبالغ عنهاتعيني جهات وطنية للتنسيق التقين بشأن مجع الب  )أ (  
وضــع نظــم معلومــات وطنيــة وإقليميــة تتــضمن معلومــات عــن تعــاطي املــواد     )ب (  

  املخدرة والصحة العامة؛
حتسني التنسيق والـشراكة مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة يف عمليـات مجـع               )ج(  

وجتنـــب البيانـــات واإلبـــالغ عنـــها مـــن أجـــل تبـــسيط هـــذه العمليـــات وترشـــيدها يف البلـــدان 
ــة إىل حتــسني جــودة          ــايري الدوليــة الرامي ــرار املبــادئ التوجيهيــة واملع ــة، وكــذلك إق االزدواجي

  إحصاءات املخدرات؛
تعزيز احلوار والتشاور بني أصحاب املـصلحة اإلقليمـيني والـدوليني قبـل نـشر                 )د (  

تـستعرضها املؤسـسات    إذ ينبغي قبل أن ُتنشر البيانات الوطنية أن         . البيانات اإلقليمية أو العاملية   
األخرى ذات القدرات املماثلة لكي يتسىن تفادي احتماالت اخلطأ يف تفسري النتـائج أو إسـاءة     

  البيانات، وغري ذلك من االحتماالت؛ استخدام

__________ 
بالنسبة لبعض املنظمات اإلقليمية مثـل املركـز األورويب لرصـد املخـدرات وإدماهنـا وجلنـة البلـدان األمريكيـة                        )١٤(  

وبالنـسبة  . تنـسيق وطنيـة أو منـسقني وطنـيني        ملكافحة إساءة استعمال املخدرات، فقـد جـرى تعـيني جهـات             
تعني مثل هذه اجلهات حىت اآلن، ال سيما فيما خيـص تقـدمي اسـتبيان التقـارير الـسنوية               ُ ، فلم ملنظمات أخرى 

وقـد دلـت  جتـارب املركـز واللجنـة يف العمـل مـن خـالل             . ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         
، فضال عن تـوافر ونوعيـة البيانـات         ئٍد متميزٍة من حيث نطاق اإلبالغ     قيق فوا جهات التنسيق الوطنية على حت    

 .الوطنية عن عرض املخدرات وتعاطيها 
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تنشيط وتعزيز تبادل البيانات فيما يتعلق بإحصاءات املخـدرات، مبـا يف ذلـك                )هـ (  
 بني املنظمات الدولية واإلقليمية مثل مكتـب األمـم   البيانات عن فرادى مضبوطات املخدرات،  

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة اجلمارك العامليـة، واملركـز             
األورويب لرصـــد املخـــدرات وإدماهنـــا، وجلنـــة البلـــدان األمريكيـــة ملكافحـــة إســـاءة اســـتعمال   

   البيانات املبلغ هبا؛املخدرات، يف سبيل تفادي عدم االتساق يف
ــة للبيانــات       )و (   ــة اجلغرافي النظــر يف وضــع اســتراتيجيات ترمــي إىل توســيع التغطي

 يف املنـاطق الـيت تفتقـر    هـا تعاطيهـا وزيـادة توافر  والعالية اجلودة عن مؤشرات عرض املخـدرات     
  ذلك؛ إىل

ــيم ميكــن        )ز (   ــدرات للرصــد والتقي ــاء ق ــربامج وبن ــيم ال وضــع أدوات لرصــد وتقي
  مواءمتها مع الظروف االقتصادية والثقافية لكل بلد؛

إنـــشاء قاعـــدة بيانـــات للدراســـات االستقـــصائية علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي    )ح (  
  .والدويل من أجل إتاحة رصد العناصر األساسية وتفادي االزدواجية

  
  االستنتاجات   -رابعا   

ضي قــدما واإلجــراءات لعــل اللجنــة اإلحــصائية ترغــب يف أن ُتحــيط علمــا بــسبل املــ     - ٥٩
ــات عــرض املخــدرات         ــة، مــن أجــل حتــسني بيان ــك اجملــاالت ذات األولوي ــا يف ذل ــة، مب الالزم

  :وتعاطيها، وأن حتيط علما، بوجٍه خاصٍ، باحلاجة إىل
إنــشاء فريــق عامــل مــشترك بــني اللجنــة اإلحــصائية وجلنــة املخــدرات لوضــع     )أ(  

  ألولوية؛ املعايري واملبادئ التوجيهية للمؤشرات ذات ا
اضــــطالع املكاتــــب اإلحــــصائية الوطنيــــة، ضــــمن والياهتــــا كمــــستودعات   )ب(  

لإلحصاءات الرمسية، بدور قيادي يف ضمان جودة إحصاءات املخـدرات وتعزيـز التنـسيق بـني                
  اهليئات املسؤولة عن مجع إحصاءات املخدرات واإلبالغ عنها؛ 

ــات اإل     )ج (   ــتعراض اآلليـ ــة إىل اسـ ــات املعنيـ ــوة اجلهـ ــع   دعـ ــة جلمـ ــة والدوليـ قليميـ
  .إحصاءات املخدرات وحتليلها واإلبالغ عنها هبدف تبسيط هذه العمليات

  
  
  


