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  اللجنة اإلحصائية  
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  *(ط) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

ــرار:     ــاذ القــــ ــة واختــــ ــود للمناقشــــ بنــــ
        وتعاطيهاإحصاءات املخدرات 

تقرير املعهد الـوطين املكسـيكي لإلحصـاءات واجلغرافيـا ومكتـب األمـم           
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة عــن وضــع خارطــة طريــق دوليــة         

  لتحسني إحصاءات املخدرات  
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  

 واملمارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       
يتشرف األمني العـام بـأن حييـل التقريـر املتعلـق بتحسـني جـودة إحصـاءات املخـدرات وزيـادة           
توافرها. وقد أَعد هـذا التقريـر املعهـد الـوطين املكسـيكي لإلحصـاء واجلغرافيـا ومكتـب األمـم          

، بالتشــاور مــع منظمــة اجلمــارك العامليــة، وجلنــة (املكتــب) املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة
، الــدان األمريكيــة ملكافحــة تعــاطي املخــدرات، واملركــز األورويب لرصــد املخــدرات وإدماــالب

ومنظمـة الصـحة العامليـة. ويتضـمن التقريـر جمموعــة مـن اإلجـراءات املقترحـة مـن أجـل زيــادة           
توافر إحصـاءات املخـدرات وحتسـني جودـا علـى الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل لتنظـر           

  ائية.فيها اللجنة اإلحص

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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تقرير املعهد الوطين املكسـيكي لإلحصـاءات واجلغرافيـا ومكتـب األمـم املتحـدة           
ــع     ــن وضــ ــة عــ ــدرات واجلرميــ ــين باملخــ ــة املعــ ــني   خارطــ ــة لتحســ ــق دوليــ طريــ

  املخدرات  إحصاءات
    

  مقدمة  - أوال   
يشكل توافر بيانات عالية اجلودة عن املخدرات عنصرا أساسيا لفهم حالـة املخـدرات     - ١

الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، كما أنـه حجـر الزاويـة يف وضـع سياسـات تسـتند إىل       على 
األدلة ويف الرصد. وتنعكس أمهية مجع البيانات العاملية يف االتفاقيات الدوليـة الـثالث ملكافحـة    

الــيت يطلــب إىل األطــراف فيهــا أن تقــدم ســنويا بيانــات متصــلة باملخــدرات إىل   ،)١(املخــدرات
  املتحدة.األمم 

ومت التشــديد علــى ضــرورة حتســني وتنســيق مجــع البيانــات والتحليــل والبحــث بشــأن     - ٢
ــادي         ــس االقتصـ ــة والـ ــة العامـ ــائق اجلمعيـ ــرارات ووثـ ــن قـ ــدد مـ ــدرات يف عـ ــكلة املخـ مشـ

، قـدم تقريـر عـن حتسـني جـودة إحصـاءات       ٢٠١٤ويف عـام   .)٢(واالجتماعي وجلنة املخدرات
ــا يف  ــادة توافرهــــ ــدرات وزيــــ ــائية    املخــــ ــة اإلحصــــ ــني للجنــــ ــة واألربعــــ ــدورة اخلامســــ الــــ

)E/CN.3/2014/19  .(  
ــة العامــة يف       - ٣ ــثالثني للجمعي ــة للــدورة االســتثنائية ال ومــؤخرا، أســهمت الوثيقــة اخلتامي

خـــدرات العامليـــة  التزامنـــا املشـــترك بالتصـــدي ملشـــكلة امل   ”، املعنونـــة ٢٠١٦نيســـان/أبريل 
، املرفــق) يف زيــادة تعزيــز قيمــة اإلحصــاءات  ٣٠/١-(القــرار دإ“ ومواجهتــها علــى حنــو فعــال

ــع جمــاالت املخــدرات. ويف      ــاجلودة يف مجي ــة واملوضــوعية واملتســمة ب ــة للمقارن ــة والقابل املوثوق
علومـات  ، كـررت اجلمعيـة العامـة تأكيـد االلتـزام بزيـادة تـوافر امل       ٢٠١٦تشرين الثـاين/نوفمرب  

  ).٧٩، الفقرة A/C.3/71/L.10/Rev.1اإلحصائية وحتسني جودا (انظر 
طريق دولية من أجل حتسـني اإلحصـاءات    خارطةويتضمن هذا التقرير اقتراحا لوضع   - ٤

للــدعوة الـيت وجهتـها الــدول    الطريــق) لالسـتجابة بشـكل شـامل    خارطـة املتعلقـة باملخـدرات (  
األعضاء يف حاالت عديدة لتعزيز املعلومات اإلحصائية املتعلقة باملخدرات مـن خـالل سلسـلة    

__________ 

، واتفاقيـــــة املؤثــــرات   ١٩٧٢بصـيغتها املعدلـة بربوتوكـول سـنة      ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسـنة    )١(  
، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع باملخــدرات واملــؤثرات العقليــة   ١٩٧١العقليــة لعــام 

  .١٩٨٨  لعام
 United Nations Office on Drugs and Crime, “Thematic programme on research, trend analysis andانظـــــــر   )٢(  

forensics 2015-2016”, p. 41.  
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الطريق نفسها إىل جلنة املخـدرات،   خارطةكتب املمن األهداف واألنشطة املتكاملة. وسيقدم 
ية عـن شـؤون مراقبـة    وهي هيئة األمم املتحـدة لوضـع السياسـات الـيت تتـوىل املسـؤولية الرئيسـ       

  املخدرات، للنظر فيها.  
    

  معلومات أساسية  - ثانيا   
تنص االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات على نظام ملراقبة بعـض املـؤثرات النفسـانية،      - ٥

وتتسـم مشـكلة املخـدرات العامليـة إمجـاال بسـمتني        .)٣(املشار إليها يف هـذا التقريـر باملخـدرات   
القانونية اليت تؤثر يف عرض املخـدرات، واجلوانـب الصـحية احمليطـة بتعـاطي      مها: األنشطة غري 

  املخدرات. وعادة ما تشري اإلحصاءات املتعلقة باملخدرات إىل جمايل العرض والطلب.
 ١٩٦١املرافقـــة لالتفاقيــة الوحيـــدة للمخــدرات لعـــام   “) اجلــداول (”حتــدد القـــوائم    - ٦

مـا إذا كانـت    ١٩٧١تفاقيـة املـؤثرات العقليـة لسـنة     وا ١٩٧٢بصيغتها املعدلة بربتوكول عـام  
أو ال. ومت تعديل القـوائم مـع مـرور الوقـت، علـى      “ املخدرات”مادة ما تندرج حتت مصنف 

النحــو املنصــوص عليــه يف االتفاقيــات الدوليــة ملراقبــة املخــدرات. وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك   
الـيت ظهـرت علـى مـر الـزمن باعتبارهـا       جمموعة واسعة النطاق من املؤثرات النفسانية األخـرى  

املــؤثرات النفســانية ”مــواد تســتهلك آلثارهــا النفســانية. وهــذه املــواد، الــيت يشــار إليهــا باســم  
، هي موضع اهتمام أيضـا بسـبب خطرهـا احملتمـل علـى الصـحة العامـة؛ وقـد تكـون          “اجلديدة

راجها احملتمل ضـمن جـداول   هذه املواد خاضعة للرقابة على الصعيد الوطين قبل أن ينظر يف إد
  االتفاقيات الدولية.

  
  دور املكاتب اإلحصائية الوطنية يف إحصاءات املخدرات  - ألف  

يتمثـــل اختصـــاص املكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة يف إنتـــاج معلومـــات عـــن الظـــواهر    - ٧
يـه  فر فااالجتماعية واالقتصادية املهمة. واملكاتب اإلحصـائية الوطنيـة هـي املسـتودع الـذي تتـو      

ــدادات واالستقصــا         ــن أجــل إجــراء التع ــة م ــد الدرايــة التقني ــى صــعيد البل وتنســيق  ءاتيف عل
ع املعلومـات مـن مصـادر أخـرى.     يـ مجتالسجالت اإلدارية كما ميكن أن تؤدي دورا قياديـا يف  

وتؤثر املخدرات على جمموعة واسعة النطاق من اجلوانب االجتماعيـة واالقتصـادية الـيت ميكـن     
احية اإلحصائية، مثل االستهالك واملقاضاة والسجن واحلكـم والصـحة واملسـائل    قياسها من الن

املاليــة، مــن بــني أمــور أخــرى. وميكــن للمكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة أن تــؤدي دورا أكــرب يف   
  إنتاج إحصاءات املخدرات. وإسهامها بالغ األمهية يف ااالت التالية:  

__________ 

  املستخدم يف هذه الوثيقة ال يشمل الكحول والنيكوتني.“ املخدرات”من مث، فإن مصطلح   )٣(  



E/CN.3/2017/12

 

4/35 16-22229 

 

  من أجل التوصل إىل إطار مشترك؛ توحيد املصطلحات وممارسات املساءلة  (أ)  
مجــع البيانــات مــن خمتلــف املؤسســات ومســتويات احلكومــة مــن أجــل إنشــاء   (ب)  

  نظام إحصائي متكامل؛
  استخدام قدراا على حتليل البيانات اإلحصائية واجلغرافية؛  (ج)  
  ضمان مبادئ السرية واخلصوصية اليت تعزز موثوقية النظام؛  (د)  
  البيانات اإلحصائية على مجيع أصحاب املصلحة.تعميم   )ـ(ه  

ــع        - ٨ ــال مجـ ــاخلربة يف جمـ ــا بـ ــع مجيعهـ ــة ال تتمتـ ــائية الوطنيـ ــب اإلحصـ ــم أن املكاتـ ورغـ
 - اإلحصاءات املتصلة باملخدرات، فإن خصائصـها املتأصـلة جتعلـها مؤهلـة بشـكل جيـد جـدا       

حتســني البيانــات عــن للمشــاركة مــة يف  - بالتنســيق مــع مجيــع منتجــي البيانــات ذات الصــلة 
املخدرات بوترية منتظمـة، وتيسـري التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدويل وتعزيـز توحيـد          

ملكاتب اإلحصائية الوطنية قيمة مضافة واضحة يف تنفيـذ  االبيانات وحتسني جودا. وتكتسب 
هياكلـها  استقصاءات األسر املعيشية بشأن تعـاطي املخـدرات، إذ ميكـن للمكاتـب البنـاء علـى       

  األساسية وتطويرها املنهجي يف االستقصاءات السكانية الكبرية األخرى اجلارية.
    

  التطورات األخرية يف جمال إحصاءات املخدرات  - ثالثا   
لقد تطور قياس مشـكلة املخـدرات العامليـة علـى مـر الـزمن. وقـادت هـذه التطـورات            - ٩

يــر السياســات الــيت أنيطــت ــا املســؤولية  جلنــةُ املخــدرات، بوصــفها هيئــة األمــم املتحــدة لتقر 
لإلعـالن السياسـي    ٢٠٠٩األولية عن شؤون مراقبة املخدرات. ونتيجة اعتماد اللجنة يف عـام  

وخطــة العمــل بشــأن التعــاون الــدويل صــوب اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة ملواجهــة مشــكلة   
، الفصل األول، جـيم)، مت تنقـيح الصـك    E/2009/98-E/CN.7/2009/12 املخدرات العاملية (انظر

الرئيســي للتقــارير الدوليــة املتعلقــة باملخــدرات (االســتبيان اخلــاص بالتقــارير الســنوية) (املرجــع  
  ).٥٢/١٢نفسه، القرار 

ويف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة، يشــكل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      - ١٠
واجلرمية، وهو الكيان الرئيسي ملعاجلة مشكلة املخدرات العاملية والتصدي هلـا، مركـز التنسـيق    
جلمع البيانات عن املخدرات. ويقدم قدر كبري مـن املعلومـات املتاحـة بشـأن حالـة املخـدرات       

املكتب من خالل االستبيان اخلـاص بالتقـارير السـنوية. ويقـوم املكتـب أيضـا جبمـع         العاملية إىل
البيانــات مــن خــالل الــربامج الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة املســتمرة. كمــا تتطلــب االتفاقيــات   
الدولية ملراقبة املخدرات أن تقدم الدول األطراف بيانات عن فـرادى املضـبوطات الكـبرية مـن     
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ويــتم حتليــل املعلومــات املتاحــة عــن املخــدرات بانتظــام، علــى الصــعيد العــاملي،    .)٤(املخــدرات
وإدراجها ضمن تقرير املخدرات العـاملي الـذي يصـدره املكتـب سـنويا. وإىل جانـب املكتـب،        
فإن العمل الذي يقوم بـه العديـد مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى يغـذي املعلومـات          

  .املتاحة عن حالة املخدرات
 ،)٥(وحتــتفظ منظمــة الصــحة العامليــة مبســتودع مركــزي، هــو املرصــد الصــحي العــاملي    - ١١

الــذي يتضــمن اإلحصــاءات الصــحية املتولــدة عــن خمتلــف بــرامج املنظمــة. ويف جمــال تعــاطي      
يشــمل املرصــد نظــام املعلومــات العــاملي بشــأن املــوارد الالزمــة للوقايــة مــن           ،)٦(املخــدرات

ــنظم     االضــطرابات النامجــة عــن   ــذي حيــدد ويرصــد مــوارد ال ــا، ال تعــاطي املخــدرات وعالجه
الصــحية علــى الصــعيد القطــري لالســتجابة للمشــاكل الصــحية النامجــة عــن تعــاطي املــؤثرات    

ويضـم نظـام املعلومـات هـذا بيانـات عـن نظـم املعلومـات علـى الصـعيد القطـري             .)٧(النفسانية
رتبطـة بتعـاطي املخـدرات علـى مجيـع      وبيانات عن تغطية التدخالت العالجيـة لالضـطرابات امل  

املستويات. وتضطلع منظمة الصـحة العامليـة بأنشـطة املراقبـة يف سـياق رصـد عوامـل اخلطـورة         
لألمــراض غــري املعديــة والســلوكيات اخلطــرة يف صــفوف الشــباب الــيت ميكــن أن تكــون مبثابــة   

سـانية بـني السـكان،    مناسـبة للمراقبـة القائمـة علـى السـكان لرصـد تعـاطي املـؤثرات النف         منابر
 ءستقصـا ) واالSTEPS( نظام املراقبـة التـدرجيي الـيت وضـعته منظمـة الصـحة العامليـة        يف ذلك مبا

وتصـدر منظمـة الصـحة العامليـة دوريـا تقـديرات لعـبء         .)٨(العاملي لصحة الطالب يف املـدارس 
الــيت  األمــراض الــيت تعــزى إىل تعــاطي الكحــول واملخــدرات، مبــا يف ذلــك تقــديرات الوفيــات   

  تعزى إىل تعاطي املخدرات.
وجيمع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز بـني        - ١٢
من منظمات األمم املتحـدة وأمانـة للعمـل بشـكل مشـترك حنـو القضـاء علـى وبـاء اإليـدز            ١١

ج مبهمة قيـادة الـدعوة   كجزء من أهداف التنمية املستدامة. ويضطلع الربنام ٢٠٣٠حبلول عام 
مـن أجـل العمـل علـى الصـعيد العـاملي للتصـدي لفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز ويتــوىل            

__________ 

ــام     )٤(   ــدرات لعــ ــدة للمخــ ــة الوحيــ ــام    ١٩٦١االتفاقيــ ــول عــ ــة بربتوكــ ــيغتها املعدلــ ــادة ١٩٧٢بصــ ، ١٨، املــ
؛ واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة    ٣، الفقرة ١٦، املادة ١٩٧١(ج)؛ واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة  ١ الفقرة

  (ب). ١، الفقرة ٢٠االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، املادة 
  .http://apps.who.int/gho/data/node.homeانظر   )٥(  
يتجــاوز املخــدرات اخلاضــعة للرقابــة الدوليــة، ويشــمل “ تعــاطي املخــدرات”لح يف هــذا الســياق، فــإن مصــط  )٦(  

  الكحول والنيكوتني.
  .www.who.int/substance_abuse/activities/atlas/en/index.htmlانظر   )٧(  
  ./www.who.int/chp/steps/enانظر   )٨(  
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املسؤولية عن رصد االستجابة العاملية املتعددة القطاعات لوبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية.      
ة وعـــن ويطلـــب الربنـــامج املشـــترك ســـنويا بيانـــات عـــن وبـــاء فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــري

االستجابات اليت تنفذ على الصعيد الـوطين يف جمـال الوقايـة منـه وعالجـه ورعايـة املصـابني بـه         
لصــاحل للفئــات الســكانية الرئيســية املعرضــة خلطــر فــريوس نقــص املناعــة البشــرية، مبــا يف ذلــك  

ع املعلومـات عـن تقـديرات حجـم السـكان،      يـ مجتمتعاطو املخـدرات بـاحلقن والسـجناء. ويـتم     
ار فريوس نقص املناعة البشرية، واختبارات الكشف عن اإلصابة ذا الفـريوس، وتـدابري   وانتش

وقائية خمتارة. وعلـى الصـعيد الـوطين، ويف اآلونـة األخـرية، علـى الصـعيد دون الـوطين، باتـت          
البيانات تجمع مـن خـالل أداة رصـد اإليـدز علـى الصـعيد العـاملي مث تنشـر مـن خـالل تطبيـق            

AIDSInfo ــم املتحــدة       إلكت ــامج األم ــارير برن ــات الســكانية الرئيســية، وتق ــس الفئ ــا، وأطل روني
املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وباإلضافة إىل ذلك، فـإن الفريـق املرجعـي    
املعين بالتقديرات والنماذج واإلسقاطات التابع لربنامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس      

يدعم التطوير املنهجي للنماذج لتحسني التقـديرات املتعلقـة حبجـم     البشرية/اإليدز نقص املناعة
ــات الســكانية       الســكان، واإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية وانتشــاره يف صــفوف الفئ

  الرئيسية، مبا يف ذلك متعاطو املخدرات باحلقن.
ــألف مــن       - ١٣ ــة تت ــة شــبكة عاملي ــب   ١١أنشــأت منظمــة اجلمــارك العاملي ــا مــن املكات مكتب

اإلقليميـة لالتصـاالت االســتخبارية مـن أجــل مجـع وحتليـل واســتكمال البيانـات، باإلضــافة إىل       
نشـر املعلومــات عـن االجتاهــات وأسـاليب العمــل واملسـالك وحــاالت الغـش البــارزة. وحتظــى      

مـات  هذه اآللية بدعم من شبكة اإلنفاذ اجلمركي، وهي منظومة عامليـة جلمـع البيانـات واملعلو   
وحتليلها وتبادهلا ألغراض االستخبارات. وتتعهد الشـبكة قاعـدة بيانـات مقيـدة الوصـول علـى       

ــا رئيســيا ومنتجــات تغطــي اــاالت الرئيســية ألنشــطة اإلنفــاذ     ١٣اإلنترنــت، تتضــمن  عنوان
اجلمركــي، اثنــان منــها مهــا املخــدرات والســالئف. وتقــوم مكاتــب االتصــاالت االســتخباراتية 

راسة وتقييم املضبوطات الدوليـة، والتحقـق مـن دقـة البيانـات املقدمـة مـن جهـات         اإلقليمية بد
االتصــال الوطنيــة، وإصــدار اإلنــذارات، مــن بــني أمــور أخــرى. وتعمــل الشــبكة بوصــفها أداة  
عاملية للمعلومات واالستخبارات، وجتري منظمة اجلمارك العامليـة دوريـا حتلـيالت اسـتراتيجية     

  ا إىل املعلومات املتاحة يف الشبكة.وتكتيكية عاملية استناد
املركــز األورويب لرصــد املخــدرات واإلدمــان مكلــف جبمــع وحتليــل ونشــر البيانــات   و  - ١٤

األوروبية املتعلقة باملخدرات، ويغطي الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب والنـرويج وتركيـا.      
أفضـل املمارسـات وحتسـني     ويف السنوات األخرية، مت التركيز بشكل أكرب على حتديد وتعمـيم 

جودة بيانـات العـرض وقابليتـها للمقارنـة. وجيمـع املركـز معلومـات عـن مجيـع جوانـب حالـة            
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املخدرات واالستجابات والسياسات والقوانني املتعلقة ا. وهو يأخـذ مبنظـور شـامل ويغطـي     
إىل جانـب  قضايا الطلب والعرض يف إطار مجع البيانات واإلبالغ عنها. وكلف املركـز أيضـا،   

مكتب الشرطة األورويب، بتنسيق نظام اإلنذار املبكر بشأن املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة الـذي     
ملراكـز التنسـيق الوطنيـة، الـيت      Reitoxوضعه االحتاد األورويب. وهو يعمل عن كثب مع شبكة 

ان تشــكل أبــرز مقــدمي البيانــات لعمــل الوكالــة. ويشــارك املركــز أيضــا يف وضــع املعــايري لبلــد
االحتاد األورويب عند اإلبالغ عن املخدرات غري املشروعة. وقد أَحـرز، باالشـتراك مـع الـدول     
األعضـــاء وبالتنســـيق مـــع مكتـــب الشـــرطة األورويب واملكتـــب اإلحصـــائي التـــابع للمفوضـــية 
األوروبية، تقدما كبريا يف عدد مـن اـاالت اإلحصـائية مثـل مضـبوطات املخـدرات، ودرجـة        

وتركيبتها، وأسـعار املخـدرات، ومرافـق إنتـاج املخـدرات، واجلـرائم املندرجـة         نقاء املخدرات
  ضمن قوانني املخدرات، وتقديرات حجم السوق.  

ــدول           - ١٥ ــة ال ــة ملنظم ــاطي املخــدرات التابع ــة ملكافحــة تع ــدان األمريكي ــة البل ــل جلن وتعم
حــر الكــارييب لتوليــد  األمريكيــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الب  

البيانات عن تعاطي املخدرات وعالج متعاطيها ومؤشرات مراقبة عرضها. وتتبـع اللجنـة عنـد    
إنتاج البيانات عن تعاطي املخدرات بروتوكوال حبثيـا مشـتركا قائمـا علـى الدراسـات الوبائيـة       

بلـدان. ولكفالـة   البيانات اليت تنتجها هذه الدراسـات قابلـة للمقارنـة بـني ال    تكون مما يكفل أن 
االتساق بني البيانات الـيت تنتجهـا اللجنـة والبيانـات الـيت جيمعهـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين           

 هــاتني الوكــالتني، فهمــا تقومــان بشــكل  نيباملخــدرات واجلرميــة، جتمــع عالقــة عمــل وثيقــة بــ 
من الـدول األعضـاء وتـوفري الـدعم املتبـادل يف التحلـيالت        الواردة مشترك باستعراض البيانات

  عرب الوطنية.
سات الوبائية املرتبطة بتعاطي املخـدرات  اوباشر االحتاد األفريقي مؤخرا مشروعا للدر  - ١٦

مدته سنتني يهدف إىل تعزيـز القـدرة علـى إجـراء البحـوث ومجـع البيانـات بشـأن الوقايـة مـن           
يف أفريقيـا، لـدعم تنفيـذ خطـة عمـل االحتـاد األفريقـي ملكافحـة          تعاطي املخدرات والعالج منه

. ويسعى املشـروع إىل زيـادة اخلـدمات القائمـة علـى األدلـة       ٢٠١٧-٢٠١٣املخدرات للفترة 
ملشاكل تعاطي املخدرات يف الـدول األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي مـن خـالل إنشـاء شـبكات         

  ياسات وتقدمي اخلدمات.  ومراصد وبائية لتقدمي أدلة من أجل صياغة الس
كما أن اهليئة الدولية ملراقبـة املخـدرات، الـيت تـدير أيضـا اإلحصـاءات العامليـة املتعلقـة           - ١٧

باإلنتاج غري املشـروع للمخـدرات واسـتهالكها، جتمـع مـن الـدول األعضـاء البيانـات املتصـلة          
ضـبوطات مـن السـالئف    بالعرض غري املشروع للمواد اخلاضـعة للمراقبـة الدوليـة، وال سـيما امل    

  الكيميائية.  
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وعلــى الصــعيد العــاملي، مت التصــدي بنجــاح يف الســنوات األخــرية لتحــديات منهجيــة     - ١٨
رصـد احملاصـيل   ل استقصـاءات  بانتظـام هامة يف إحصاءات املخدرات. فعلى سبيل املثال، جترى 

واألفيــون غــري غــري املشــروعة يف البلــدان الــيت تــزرع فيهــا علــى نطــاق واســع حماصــيل الكوكــا  
من املعارف والتقنيـات املتطـورة إىل حـد مـا لتقـدير املسـاحات       طُور قدر كبري املشروعة؛ وقد 

الــيت تــتم زراعتــها. كمــا بــرزت تطــورات منهجيــة يف قيــاس تعــاطي املخــدرات. وقــد مت دمــج  
استقصاءات تعاطي املخدرات يف أوروبا وأمريكا الشمالية ومت استحداث ـج مبتكـرة لتقـدير    

وأسـاليب تقـدير انتشـار تعـاطي املخـدرات       صـرف انتشار تعاطي املخدرات، مثل حتليل مياه ال
شـبكام   يف إطـار  األفـراد عـن املتعـاطني   عينة من يف صفوف السكان عموما عن طريق سؤال 

  ).network scale-up methodsاالجتماعية (
كتــب مــع مجيــع املواصــل تقــدم يف جمــال التنســيق والتعــاون الــدوليني. ويت  أُحــرزكمــا   - ١٩

الوكاالت املذكورة أعاله ويتعاون معها بانتظـام. فعلـى سـبيل املثـال، أنشـأت منظمـة الصـحة        
العاملية واملكتب املعين املخدرات واجلرمية مؤخرا فريـق تنسـيق بشـأن البيانـات الوبائيـة املتعلقـة       

عاله الـيت تنشـط يف جمـال    باملخدرات، يتألف من مجيع الوكاالت اإلقليمية والدولية املذكورة أ
الدراسات الوبائيـة املرتبطـة بتعـاطي املخـدرات، ـدف مواءمـة اجلهـود الدوليـة بشـأن بيانـات           
الدراسات الوبائية املرتبطة بتعـاطي املخـدرات. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن جمموعـات البيانـات        

ت بـاحلقن وعـدد   العاملية املتصـلة بتعـاطي املخـدرات، وهـي الـيت تقـيس عـدد متعـاطي املخـدرا         
) يف صــفوف متعــاطي Cاملصــابني بــاالعتالل (فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والتــهاب الكبــد    

املخدرات باحلقن، يتم جتميعها واستعراضها بشكل مشترك من جانـب مكتـب األمـم املتحـدة     
 املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ومنظمــة الصــحة العامليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين 

  بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، والبنك الدويل.
إنشاء نظم لإلنـذار املبكـر مـن جانـب      وقد أُحرز وجه آخر من أوجه التقدم يتمثل يف  - ٢٠

املكتب املعين باملخدرات واجلرمية وكذلك املركز األورويب لرصد املخـدرات واإلدمـان ن مـن    
ثرات النفسانية اجلديـدة الناشـئة. وقـد أنشـأ املكتـب      للمعلومات املتعلقة باملؤ أجل التبادل اآلين

نظام اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة استجابة لظهور هـذه املـواد علـى الصـعيد     
العــاملي. وأثبــت نظــام اإلنــذار املبكــر فعاليتــه الشــديدة يف رصــد االجتاهــات املتعلقــة بــاملؤثرات  

غ عنـها، لتكـون أساســا لالسـتجابات السياسـاتية الفعالــة     النفسـانية اجلديـدة وحتديـدها واإلبــال   
  القائمة على األدلة.  

ويستلزم وصـف الطلـب علـى املخـدرات وعرضـها نظـام معلومـات شـامل ومتـرابط.            - ٢١
ــذا النظــام،      ــاه عناصــر ه ــيت ميكــن أن تصــف    وينظــر يفوحيــدد الشــكل األول أدن املواضــيع ال

ائمة شاملة، بل يهدف إىل تقـدمي حملـة عامـة عـن     الشكل ليس قال يتضمن املخدرات. و مشكلة
  العناصر املمكنة.  
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  الشكل األول
  عناصر نظام اإلحصاءات الوطنية املتعلقة باملخدرات    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  
 مواضيع مرتبطة بالطلب

  االستهالك/التعاطي
  انتشار تعاطي املخدرات• 
ــتهلكها  •  ــيت يســ ــة الــ ــاطو الكميــ متعــ

  املخدرات
  تواتر تعاطي املخدرات• 
  أساليب تعاطي املخدرات• 
   أنواع املواد اليت يتم تعاطيها• 

  العواقب الصحية
  الوفيات املتعلقة باملخدرات• 
  األمراض املرتبطة بتعاطي املخدرات• 
انتشــار االضــطرابات املتصــلة بتعــاطي  • 

  املخدرات
العواقب الصحية غـري املباشـرة النامجـة    • 

ــاطي   ــن تعــ ــاط  عــ ــدرات وارتبــ املخــ
  باألمراض املعدية هاتعاطي

 

  االستجابة
عـــالج االضـــطرابات املتصـــلة بتعـــاطي • 

  املخدرات وتقدمي الرعاية للمصابني ا
  الوقاية من تعاطي املخدرات• 
ــب الصــحية   •  ــن العواق ــة م الضــارة الوقاي

   لتعاطي املخدرات

  
 عرضمواضيع مرتبطة بال

  التوافر/العرض
  الزراعة غري املشروعة• 
  التصنيع غري املشروع/اإلنتاج• 
ضـمن احلـدود الوطنيـة،     رالتـواف صايف • 

  والصادرات، والواردات
(مبــا يف ذلــك شــبكة   أســاليب االجتــار• 

   اإلنترنت)

  األسواق/إمكانية الوصول
  الثمن• 
  درجة النقاء• 
 

  االستجابة
  وتنفيذها التنمية البديلةأثر برامج • 
  القضاء عليها• 
الســالئف غــري  /مضــبوطات املخــدرات • 

 املشروعة

 مصادر إحصائية

تعـــاطي املخـــدرات (يف صـــفوف النـــاس عمومـــا، وطـــالب املـــدارس، استقصــاءات  • 
  طر)مخاوالفئات السكانية األكثر عرضة لل

تقـــديرات حجـــم الفئـــات الســـكانية الرئيســـية الـــيت تنتجهـــا أســـاليب التقـــدير غـــري   • 
  املباشرة واألخرى (على سبيل املثال، متعاطو املخدرات باحلقن)

  سجالت العالج• 
  ت فيما يتعلق باألمراض والوفياتسجالت متعاطي املخدرا• 
  سجالت عمليات إنفاذ القانون• 
  سجالت آليات العدالة اجلنائية (االعتقاالت والسجون)• 
  خمتربات الطب الشرعي• 
  استقصاءات االستشعار عن بعد للمناطق املشمولة بزراعة احملاصيل غري املشروعة• 
  زراعة احملاصيل غري املشروعةاستقصاءات األسر املعيشية الريفية يف مناطق • 
  نظام اإلنذار املبكر• 
  مناذج التقدير استنادا إىل مصادر متعددة• 
  صرفحتليل مياه ال• 
  سجالت السلطات الصحية• 
 

  
 االقتصادي للمخدرات - باألثر االجتماعيمتعلقة مواضيع 

 
  جرائم مشمولة بقانون املخدرات

 

ــات  •  ــاالت واحملاكمــــــــ االعتقــــــــ
والســـــجن بتهمـــــة   واإلدانـــــات

ــلة  ارتكــــــــاب جــــــــرائم متصــــــ
  باملخدرات

 

  االقتصاد غري املشروع املتصل بإنتاج املخدرات واالجتار ا• 
  التدفقات املالية غري املشروعة املتصلة باملخدرات• 
  اليت تعزى إىل تعاطي املخدراتاجلرائم • 
  العنف والفساد املرتبطان بسلسلة عرض املخدرات غري املشروعة• 
  عوامل اخلطورة املرتبطة بتعاطي املخدرات• 
التهميش والوصم والتمييز الذي يتعـرض لـه متعـاطو املخـدرات (حبسـب اجلـنس والفئـة        • 

  العمرية)
ــري     •  ــدرات غـ ــة املخـ ــة بزراعـ ــورة املرتبطـ ــل اخلطـ ــة   عوامـ ــة االجتماعيـ ــروعة واحلالـ  املشـ

  االقتصادية لزارعيها
الســلوكيات اخلطـــرية الـــيت يبـــديها متعـــاطو املخــدرات (حبســـب نـــوع اجلـــنس والفئـــة    • 

  العمرية)
  األثر غري املباشر لتعاطي املخدرات على أسر متعاطي املخدرات وجمتمعام احمللية• 
ــاطي املخــدرات     •  ــاس عــبء االضــطرابات النامجــة عــن تع ــة    قي ــر املعدل يف ســنوات العم

  حسب اإلعاقة
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  أهداف التنمية املستدامة واملخدرات    -اء ب  
تتشــابك مشــكلة املخــدرات مــع طائفــة واســعة مــن القضــايا االجتماعيــة واالقتصــادية    - ٢٢

االعتــراف بأمهيــة هــذا  والبيئيــة، وبالتــايل فإــا تتفاعــل بطــرق عديــدة مــع قضــايا التنميــة. ومت    
التفاعل اعترافا واضـحا يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بشـأن مشـكلة          
املخدرات العاملية الـيت أشـار فيهـا رؤسـاء الـدول واحلكومـات والـوزراء إىل أن اجلهـود الراميـة          

ات العاملية متكاملـة ويعـزز   إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة والتصدي بفعالية ملشكلة املخدر
  ، املرفق).٣٠/١-بعضها بعضا (انظر القرار دإ

ويف أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، مت االعتـــراف صـــراحة بالصـــالت باملخـــدرات يف         - ٢٣
، وهي تعزيز الوقايـة مـن إسـاءة اسـتعمال املـواد، مبـا يشـمل تعـاطي مـواد اإلدمـان           ٥-٣ الغاية

، وعـالج ذلـك. وعلـى نطـاق أوسـع، مبـا أن ملشـكلة        وتناول الكحول على حنو يضـر بالصـحة  
املخــدرات بعــدا هامــا مــن أبعــاد الصــحة العامــة، فــإن تعــاطي املخــدرات يــرتبط ارتباطــا وثيقــا  

  ، أال وهو ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار.  ٣باهلدف 
يقـا بقضـايا العنـف واجلرميـة     ويرتبط جانب العرض مـن مشـكلة املخـدرات ارتباطـا وث      - ٢٤

مـن أهـداف التنميـة     ١٦املنظمة واالفتقار إىل سـيادة القـانون واحلوكمـة، وبالتـايل مـع اهلـدف       
املسـتدامة، وهـو التشـجيع علـى إقامـة جمتمعـات مسـاملة ال يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيــق             

ؤسسـات فعالـة وخاضـعة    التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبنـاء م 
  للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات.

    
  البياناتاملتصلة بالتحديات والثغرات   -  رابعا  

  على املستوى الوطين  - ألف  
  مسائل عامة     

، مــن مثّتتشـابك ظــاهرة املخــدرات مـع طائفــة واســعة مــن األنشـطة غــري املشــروعة؛ و     - ٢٥
 .األنشطة تعقيدا حتميا على اجلهود الرامية إىل قيـاس هـذه الظـاهرة   تضفي الطبيعة السرية هلذه 

اإلحصـائية، مثـل    االستقصاءاتوتستند مؤشرات املخدرات إىل البيانات اإلدارية وكذلك إىل 
املعيشـية املعنيـة برصـد     واالستقصـاءات برصد احملاصيل غـري املشـروعة    املتعلقةمسوح األراضي 
  .تعاطي املخدرات

ــالني رئيســيني مهــا      وتســتمد  - ٢٦ ــن جم ــادةً م ــة ع ــات اإلداري ــة،    :البيان ــة اجلنائي ــام العدال نظ
ــة ملشــكلة        .واخلــدمات الصــحية  ــرا الســتجابة الدول ــا مباش ومتثــل الســجالت اإلداريــة مقياس
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وتتــأثر البيانــات املســتخرجة مــن هــذه الســجالت بعــدة عوامــل، منــها األولويــات   .املخــدرات
حلكوميــة، وثقــة اجلمهــور يف الســلطات الوطنيــة، والقــدرات  السياســاتية، وفعاليــة التــدخالت ا

وال تقيس هذه البيانات حجم املشكلة، غري أـا   .التقنية، واملوارد الالزمة إلنتاج اإلحصائيات
يسترشـد ـا يف    بإشـارات مرجعيـة لكـي    تعزيزهـا حتتاج إىل التحقق منها مـن مصـادر خمتلفـة و   

كميــة املخــدرات املضــبوطة عمومــا   حتــدداملثــال، ال علــى ســبيل ف .االجتاهــات الســائدةحتديــد 
وباملثل، فإن سجالت متعـاطي   .نسبة غري معلومة (ومتغرية) من كمية املخدرات املتجر ا إال
ملخدرات، أو السجالت اإلداريـة لنوبـات العـالج مـن املخـدرات، تعكـس عمومـا نسـبة غـري          ا

  .معلومة من إمجايل املتعاطني
الالزمـة إلنتـاج إحصـائيات     وكذلك إىل املـوارد املاليـة   ة إىل القدراتوتفتقر بلدان كثري  - ٢٧

وتسهم قلة البيانـات الرمسيـة واجلوانـب التقنيـة واملتخصصـة إلنتـاج        .عالية اجلودة عن املخدرات
البيانات الوبائية يف نشوء وضع ال تتوافر فيه البيانات املتعلقة حبـاالت حمـددة متعلقـة باملخـدرات     

    .إال من مصادر غري رمسية، مما حيد من إمكانية االنتفاع ا ومن قابليتها لالستدامة
إحصــائيات املخــدرات ينبغــي جتميعهــا مــن وكــاالت متعــددة، ميكــن   وبــالنظر إىل أن   - ٢٨

أوجـه القصـور   يتمثـل أحـد   و .غياب التنسيق الوطين أن يؤثر بقوة على جودة البيانات الوطنيةل
املــواد الــيت جيــري اســتهالكها أو ضــبطها بإخضــاعها لفحــوص  عــدم التحقــق مــن  يف األخــرى

ــا غالبــا مــا تعتمــد علــى تصــورات متعــاطي        الــيت يــتم اإلبــالغ  أن املعلومــات يف خمتربيــة و
وتبعـث هـذه املسـألة علـى قلـق خـاص بالنسـبة للمـؤثرات          .ملخدرات وموظفي إنفـاذ القـانون  ا

النفسانية اجلديدة، اليت يتسم سوقها بالتقلب الشديد، حبيث تدخل إليه املـواد اجلديـدة بسـرعة    
  .وخترج منه بسرعة

  
االحتياجـات مـن البيانـات    مـن أجـل تلبيـة     اتجـودة اإلحصـاء   تصنيف البيانات وحتسـني     

  املتصلة باملخدرات 

ــأثري    - ٢٩ ــنيمشــكلة املخــدرات  يتفــاوت ت ، ولكــي يتســىن  اموعــات الســكانية خمتلــف  ب
ات املخدرات بشكل كامـل، ال بـد أن تصـنف هـذه اإلحصـائيات تصـنيفا       ءاالسترشاد بإحصا

 املخـدرات  نبغـي أن تكـون بيانـات متعـاطي    ييف الظـروف املثاليـة،   فعلـى سـبيل املثـال،     .مالئما
مصــنفة طبقــا ملــتغريات عديــدة، منــها الســن واجلــنس وطريقــة التعــاطي (التــدخني أو استنشــاق 
 املســاحيق أو استنشــاق األخبــرة أو احلقــن) واملكــان (األســر املعيشــية أو الســجن أو الشــارع)    

حلالــة بالنسـبة للــهجرة (الجــئ  والـدخل واحلالــة االجتماعيـة االقتصــادية واملســتوى التعليمـي وا   
مهاجر أو ضحية اجتار بالبشر) واملتغريات الصحية مثل احلالة بالنسبة لفريوس نقـص املناعـة    أو

  .البشرية وبالنسبة اللتهاب الكبد
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تعاطي املخـدرات، ولكـن بعـض     استقصاءاتوميكن مراعاة بعض هذه التصنيفات يف   - ٣٠
وتكـون هلـا    االستقصـاءات الفرعية من املتعاطني يصعب الوصول إليها يف  السكانية اموعات

مسات خاصة واحتياجـات خاصـة، ممـا يقتضـي تكـريس دراسـات خمصصـة هلـا؛ وتشـمل هـذه           
املخـدرات   اث املتعاطيات للمخدرات، ومتعاطي املخـدرات بـاحلقن، ومتعـاطي   ناموعات اإل

ــرية، والســـ   ــة البشـ ــريوس نقـــص املناعـ ــاملني لفـ ــاطنياحلـ ــدرات جناء املتعـ ــئني، للمخـ ، والالجـ
  .واملشتغلني واملشتغالت باجلنس، والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال

  
  قياس الطلب على املخدرات واجه التحديات اليت ت    

 استقصـاءات من خـالل  يف السكان عموما ميكن قياس مدى انتشار تعاطي املخدرات   - ٣١
ويبعث اإلبالغ النـاقص علـى قلـق حقيقـي،      .على عدة حتديات التعاطي، واليت يلزم أن تتغلب

عن اإلفصاح عن عادام يف التعـاطي، ورغـم وجـود    حيجموا ميكن أن  ي املخدراتألن متعاط
فإـا قـد تعطـي     ،)٩(األسـر املعيشـية   استقصاءاتمنهجيات معيارية لقياس تعاطي املخدرات يف 
للوصــم بشــدة، وال ســيما  املخــدرات ا متعــاطونتــائج غــري دقيقــة يف البيئــات الــيت يتعــرض فيهــ 

تعاطي املخدرات خارج األسـرة املعيشـية    حتديدتعجز عن  هذه االستقصاءاتكما أن  .النساء
الفرعيـة الـيت قـد تكـون أكثـر تـأثرا، مثلمـا هـو احلـال مـثال يف           موعات السـكانية  يف أوساط ا

إن عـدم وجـود معـايري تطبـق     وفـوق ذلـك، فـ    .بيئات السـجون ويف أوسـاط املشـتغلني بـاجلنس    
    .بشكل موحد يطرح إشكاليات تتعلق بإمكانية عقد املقارنات بني البلدان

تعـاطي  الـيت خيلّفهـا   وتوجد أيضا حتديات يف التمييز بني اآلثار املباشـرة وغـري املباشـرة      - ٣٢
فعلـى سـبيل املثـال، لـئن      .املخدرات علـى صـحة املتعـاطني، ويف قيـاس هـذه اآلثـار تبعـا لـذلك        

كانت الوفاة النامجة عن تناول جرعات مفرطة من املخـدرات ميكـن أن تعـزى بشـكل واضـح      
بكثري، يف السياق األوسـع املتعلـق بوبـاء فـريوس نقـص      ه من األصعب ومباشر إىل التعاطي، فإن

و الوفيــات عــزو انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية أإمكانيــة  املناعــة البشــرية، حتديــد مــدى
 ICD-10)ويــوفر التصــنيف الــدويل لألمــراض ( .املخــدرات بــاحلقن املتصــلة باإليــدز إىل تعــاطي

 باملخـدرات  املتصـلة  الوفيـات  أن ذلـك  على ويترتب تطبيقه، يصعب ولكن عامليا منهجيا إطارا
  .)١١(،)١٠(احقيقته من بأقل تقدر ما كثريا

__________ 

  .WHO, “Guide to drug abuse epidemiology”, 2000مثال،  انظر  )٩(  
  .UNODC, World Drug Report 2016, “Are we underestimating the number of drug-related deaths?”, p. 19انظر:   )١٠(  
على الصعيد الدويل، توجد لدى منظمة الصـحة العامليـة منهجيـة لتقـدير نسـب الظـروف الصـحية الـيت ميكـن            )١١(  

يف التقـديرات العامليـة للوفيـات واالعـتالل، غـري       عزوها للمخدرات يف إطار خمتلف الظروف الصحية املدرجة
  سنوات). ٣إىل  ٥أن هذه التقديرات تنتج دوريا (كل 
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مـن اجلوانـب األخـرى اهلامـة الـيت تـدخل        يستهلكها كـل متعـاط   وتعترب الكميات اليت  - ٣٣
ويتسـم   .يف حتليل املخدرات، مما يستلزم إنتاج بيانـات أفضـل لتقيـيم حجـم أسـواق املخـدرات      

، مثـل قـدرة التحمـل    الـتغري إنتاج هذه املعلومات بالتعقيد بسبب العديد مـن العوامـل الشـديدة    
نقـاء املخـدرات الـيت    درجة لتعاطي، ووترية اوالفردية، ومتوسط الكمية املستخدمة يف اجلرعة، 

  .يشتريها املستهلك وطريقة تعاطيها
بوصــفة طبيــة،  الــيت يــتم احلصــول عليهــا ويضــيف االســتعمال غــري الطــيب للمخــدرات  - ٣٤
بوصـفة طبيـة، طبقـة إضـافية مـن التعقيـد إىل        الـيت يـتم احلصـول عليهـا    سيما شبائه األفيون  وال

، حيــث ميكــن أن يكــون هنــاك تفاعــل بــني اســتهالك  عمليــة قيــاس وحتليــل تعــاطي املخــدرات 
املخــدرات الــيت يــتم احلصــول عليهــا مــن قنــوات غــري مشــروعة متامــا واالســتهالك غــري الطــيب    

  .للمنتجات املعدة لالستخدام الطيب
وميثــل العــالج مــن اضــطرابات تعــاطي املخــدرات عنصــرا هامــا مــن عناصــر التصــدي     - ٣٥

مفهــوم مشــترك للعــالج نفســه ويعتــري الضــعف نظــم  لكــن ال يوجــد ،)١٢(ملشــكلة املخــدرات
تـاج  عمومـا، وال سـيما يف البلـدان الناميـة. ويـؤثر ذلـك علـى إن       ذات الصـلة  املعلومات الوطنية 

علـى الصـعيد    ٥-٣احملـدد لرصـد هـدف التنميـة املسـتدامة       ١-٥-٣البيانات الالزمة للمؤشـر  
ــة (اخلــدمات    ــة التــدخالت العالجي ــة و العــاملي، الــذي يرصــد تغطي ــة الدوائي النفســية االجتماعي

وخــدمات إعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة) ملعاجلــة االضــطرابات الناشــئة عــن تعــاطي املــواد    
األشـخاص  عـن   تقـديرات  وضـع  ويتطلب اإلبالغ الكايف عن هذا املؤشـر لـيس فقـط    .املخدرة

احملتــاجني إىل الــذين قُــدمت هلــم التــدخالت العالجيــة ولكــن أيضــا تقــديرات عــدد األشــخاص  
  .العالج، وهو مفهوم ال يزال يفتقر إىل تعريف موحد

  
  قياس عرض املخدرات واجه التحديات اليت ت    

ويكتســي  .يف الوقــت الــراهن، يتســم عــرض املخــدرات بشــدة التبــاين وســرعة التغيــر    - ٣٦
ىل فهـم  ملخـدرات أمهيـة حموريـة ولـن يتسـىن الوصـول إ      لالجتـار با  البعد العـابر للحـدود الوطنيـة   

جيد للمعروض من املخدرات إال من خالل مجع املعلومـات الوطنيـة علـى املسـتويني اإلقليمـي      
    .باء أدناه) - والعاملي (انظر الفرع رابعا

لطــابع ، ال بــد أن يــتم التصــدي ل جلهــود املبذولــة لتقــدير إنتــاج املخــدرات ويف إطــار ا  - ٣٧
لرصـد زراعـة احملاصـيل غـري املشـروعة      وتوجـد منـهجيات متطـورة نسـبيا      .السري هلذا النشاط

__________ 

 UNODC-WHO International“ وثيقةالعلى وصف للتدخالت الفعالة ملنع تعاطي املخدرات يف  االطالعميكن   )١٢(  

Standards for the Treatment of Drug Use Disorders – draft for field testing” انظر) E/CN.7/2016/CRP.4.(  
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، بعــد عــن طريــق عمليــات املســح الــيت تعتمــد بدرجــة كــبرية علــى التصــوير باالستشــعار عــن   
غـري أنـه يصـعب حتويـل املنـاطق املزروعـة إىل        .والزيارات امليدانيـة  اجلويباالقتران مع التحليق 

هـذه العمليـة تعقيـدا،     كميات من املخدرات املنتجة ألن هناك بعض العوامل اليت تضـفي علـى  
  .مثل الطابع الدينامي الستخدام األراضي والتفاوت يف احملصول الناتج

مـن  ويف حالة زراعة القنب، الذي أصبحت جتري على حنو متزايـد يف أمـاكن مغلقـة،      - ٣٨
وقـد   غـري كافيـة.   امليدانيـة  الزيارات/اجلويالتقنيات القائمة على التصوير والتحليق الواضح أن 

بعــض احلكومــات تقنيــات لكشــف الزراعــة يف األمــاكن املغلقــة، ولكــن هــذه التقنيــات  اعتمــد
  .تصبح بعد متاحة على نطاق عاملي مل

التحديــد أصــعب حــىت مــن التحديــد الكمــي إلنتــاج املخــدرات االصــطناعية  كمــا أن   - ٣٩
وال توجــد منهجيــة راســخة لتقــدير إنتــاج   .الكمــي إلنتــاج املخــدرات املســتمدة مــن النباتــات 

وينحصـر  متفرقة يف أحناء خمتلفـة  املخدرات االصطناعية، نظرا ألن هذا اإلنتاج جيري يف مواقع 
عادةً يف خمتربات صغرية يسهل تأسيسها ويصعب اكتشافها عن طريق مجع البيانـات املنهجيـة،   

ــنيع   ــتخدامها لتصـ ــال اسـ ــدراتيف حـ ــبطيات  .بعـــض املخـ ــن لضـ ــة وميكـ الســـالئف الكيميائيـ
ــع         ــات ومواق ــن الكمي ــة ع ــاج املخــدرات االصــطناعية أن تعطــي فكــرة عام املســتخدمة يف إنت
التصنيع، غـري أن انتشـار أسـاليب إنتـاج بديلـة واسـتخدام مـواد كيميائيـة بديلـة (غـري خاضـعة            

  .للمراقبة الدولية) يزيد بشدة من صعوبة التفسري الكمي هلذه املؤشرات
طيات املخـدرات وأسـعارها ودرجـات نقائهـا أهـم املؤشـرات الـيت ميكـن أن         وتعد ضب  - ٤٠

 .يف التوسـع أم يف الـتقلص   اتساعد على توضيح ما إذا كان توافر املخدرات يف سوقٍ مـا آخـذ  
ويتطلب جتميع البيانات املتعلقة بالضـبطيات الوطنيـة تنسـيقا قويـا بـني األجهـزة الوطنيـة، مثـل         

  .ما بني الواليات القضائية دون الوطنيةاجلمارك وقوات الشرطة، وفي
املؤشـرات   أهـم وكما هو احلال يف األسواق القانونية، يعد سعر املخدرات واحدا مـن    - ٤١

غـري أن هنـاك عـدة     - وال سـيما عنـدما يكـون الطلـب غـري مـرن       -الدالة علـى مـدى توافرهـا    
وتكمـن الصـعوبات    .وليـا حتديات تعترض طريق احلصول على بيانات دقيقة وقابلة للمقارنـة د 

الشــفافة ويف التعامــل مــع منتجــات     غــري  يف مجــع البيانــات عــن املعــامالت غــري املشــروعة و     
وال يـزال العديـد مـن خمتـربات التحليـل       .درجـة نقائهـا بسـهولة   حتديد املخدرات اليت ال يتسىن 

  .بشكل روتيين نقاء املخدراتحتديد درجة فتقر إىل القدرة على ياجلنائي الوطنية 
 يوجـد  ،“املخـدرات ” ـوإىل جانب املواد اخلاضعة للمراقبة الدولية، اليت يشـار إليهـا بـ     - ٤٢

 مــؤخرا ظهــرت والـيت  الدوليــة للمراقبــة ختضـع  ال الــيت اجلديــدة النفسـانية  املــؤثرات مــن العديـد 
وترصــد نظــم اإلنــذار املبكــر االجتاهــات الســائدة يف تركيــب   .العامــة للصــحة ديــدا بوصــفها
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املــؤثرات النفســانية وإنتاجهــا وتوزيعهــا وأمنــاط تعاطيهــا وتقــيم مــا إذا كــان ميكــن للتطــورات   
غـري هـذه الـنظم     .واألحداث اجلديـدة أن تشـكل خمـاطر علـى صـحة وسـالمة األفـراد واتمـع        

  .تترسخ بعد على الصعيد القطري مل
عـرض املخـدرات، حيـث    وتعترب التنمية البديلـة شـكال مـن األشـكال املتبعـة يف تقليـل         - ٤٣

دف إىل منع الزراعة غري املشـروعة للمحاصـيل والقضـاء عليهـا باختـاذ تـدابري للتنميـة الريفيـة         
 للمجتمعـات  احملـددة  الثقافيـة  - مصممة خصيصا لتراعي االحتياجات واخلصائص االجتماعيـة 

ــة البديلــة ورصــدها إىل   .املســتهدفة واجلماعــات بيانــات  رتــواف وحيتــاج تنفيــذ تــدخالت التنمي
خبصوص عوامل املخاطرة املتصلة بزراعة احملاصيل غري املشروعة، مبا يف ذلك اجلوانـب املتعلقـة   

بيـد أن اتمعـات الريفيــة    .بالرفـاه االجتمـاعي االقتصـادي والبيئــة وسـيادة القـانون واحلوكمــة     
مجع بيانـات   املتضررة من زراعة املخدرات غري املشروعة تفتقر يف كثري من األحيان إىل عملية

وحيتاج هذا اـال إىل إطـار موحـد، يشـتمل علـى مؤشـرات قياسـية         .منهجية تالئم احتياجاا
  .وإطار مفاهيمي وحتليلي لتفسريها

  
  لة املخدراتشكملقياس األثر االجتماعي االقتصادي واجه التحديات اليت ت    

فـة واسـعة مـن املسـائل     ميتد أثـر ظـاهرة املخـدرات علـى اتمـع والفـرد ليصـل إىل طائ         - ٤٤
 .االجتماعية االقتصادية واإلمنائية الـيت تتجـاوز اآلثـار الصـحية املترتبـة علـى تعـاطي املخـدرات        

 نواألفـراد املعرضـ   يعـاين منـها  وقد تشمل هذه املسائل فقدان اإلنتاجية والعمالة والعواقب اليت 
وينــدر تــوافر  .لتعــاطي املخــدرات، مثــل أزواج املتعــاطني وأفــراد أســرهم  بصــورة غــري مباشــرة

ونــادرا مــا تتطــرق  املخـدرات.  بتعــاطي ةاالقتصــادية االجتماعيــالـة  اإلحصـاءات الــيت تــربط احل 
ــاطي      ــبة لتعـ ــة بالنسـ ــادية إىل احلالـ ــة االقتصـ ــة االجتماعيـ ــة باحلالـ ــة املتعلقـ ــاءات الوطنيـ اإلحصـ

التعـاطي تتجاهـل أحيانـا اجلوانـب االجتماعيـة االقتصـادية        اتاستقصاءاملخدرات، يف حني أن 
وعمومـا، ال ترصـد هـذه اجلوانـب بطريقـة منهجيـة،        .مثل احلالة الوظيفيـة ومسـتويات الـدخل   

، املخــدرات ويلــزم تــوفري بيانــات أكثــر منهجيــة تــربط احلالــة االجتماعيــة االقتصــادية بتعــاطي   
علـى غـري املتعـاطني، مثـل     خيلّفـه تعـاطي املخـدرات    الـذي  وتتطرق أيضـا إىل األثـر غـري املباشـر     

  .رصد القيادة حتت تأثري املخدرات
وعلــى الــرغم مــن رســوخ العالقــة بــني ظــاهرة املخــدرات واجلرميــة، ال توجــد معــايري      - ٤٥

قـانون   املنصـوص عليهـا يف   رائماجلـ قياس اجلرائم املتصلة باملخدرات خارج نطـاق  لمعترف ا 
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ــزو (الاملخــدرات، أي  ــا جــرائم الكســب والفســاد        ع ــا فيه ــة، مب ــن) اجلرمي لنســبة الصــحيحة م
  .)١٣(واالبتزاز وغسل األموال واجلرائم العنيفة، إىل أسباب متصلة باملخدرات

ويتطلــب فهــم مشــكلة املخــدرات أيضــا معرفــة تأثريهــا االقتصــادي مــن حيــث حجــم    - ٤٦
 ا (وما يرتبط به مـن غسـل أمـوال    االقتصاد غري املشروع املتأيت من إنتاج املخدرات واالجتار

ــها اتمــع نتيجــةً ملشــكلة         ــيت يتحمل ــة غــري مشــروعة) فضــال عــن التكــاليف ال ــدفقات مالي وت
  .املخدرات

ويســهم تقــدير التــدفقات املاليــة غــري املشــروعة املتصــلة باملخــدرات يف تقيــيم عواقــب     - ٤٧
وبعـض البحـوث األكادمييـة     ولكن باستثناء األدلة السردية .مشكلة املخدرات ويف التصدي هلا

، كمـا  األولية، ال يزال هناك افتقار للفهم اجليد حلجم التدفقات املاليـة غـري املشـروعة وأمناطهـا    
  .املراحل املبكرة جدا من تطورهاال تزال يف منهجية قياس التدفقات املالية غري املشروعة أن 

  
  على املستويني الدويل واإلقليمي    -باء   

املخدرات بطبيعـة عـابرة للحـدود الوطنيـة ومتشـابكة، وال ميكـن فهمهـا         تتسم ظاهرة  - ٤٨
من منظـور كلـي إال عنـدما يـتم جتميـع املعلومـات الوطنيـة وحتليلـها علـى الصـعيدين اإلقليمـي            

مـا بصـورة غـري مشـروعة      دافعلى سبيل املثال، ال ميكن فهـم املخـدرات الـيت تعـرب بلـ      .والعاملي
وال ميكـــن  .نتـــاج املخــدرات واســـتهالكها يف بلـــدان أخـــرى باســتخدام املعلومـــات عـــن إ  إال

املخدرات اليت تتدفق إىل بلد ما بصورة غري مشـروعة إال بتحليـل    املتولدة عنحساب األرباح 
  .قصدأخرى من بلدان امل الطلب يف بلدان

حسـاب   علـى صـعيد  غيـاب املقارنـة الدوليـة ونقـص البيانـات حتـديات كـبرية         يطرحو  - ٤٩
 .الية اإلقليمية والدولية بالنسبة ملؤشرات العرض ومؤشرات الطلب علـى حـد سـواء   القيم اإلمج

فعلى جانب الطلـب مـثال، يطـرح املؤشـر الرئيسـي لتعـاطي املخـدرات، وهـو مؤشـر االنتشـار           
السنوي، حتديات ليس فقط بسبب عدم توافر البيانـات، ولكـن أيضـا بسـبب تبـاين األسـاليب       

. األسر املعيشية والتقـديرات غـري املباشـرة    استقصاءاتانات، مثل املستخدمة يف إنتاج هذه البي
ــا  ــثال،    أم ــرض م ــب الع ــى جان ــعل ــة ســعر”يمكن ملصــطلح ف ــا أن يشــري إىل    “اجلمل ملخــدرٍ م

  .معامالت ذات نطاق شديد التباين يف خمتلف البلدان

__________ 

العمل الذي جيري حاليا مـن أجـل تنفيـذ التصـنيف الـدويل للجرميـة لألغـراض اإلحصـائية سيسـهم يف حتسـني             )١٣(  
  وقابليتها للمقارنة.جودة البيانات املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف قانون املخدرات 
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فقــد  .وهنــاك أوجــه قصــور خطــرية يف تــوافر البيانــات يف أفريقيــا وآســيا وأوقيانوســيا    - ٥٠
اخنفض خالل العقد املاضي عدد بلدان أفريقيا اليت تقـوم بـإبالغ املكتـب، بينمـا ال تـزال نسـبة       

يف وحـىت   .بلدان أوقيانوسيا اليت تقوم باإلبالغ منخفضة جدا (انظـر الشـكلني الثـاين والثالـث)    
بيانــات شــاملة عــن العــرض فــإن قلــة منــها فقــط لــديها  البلــدان الــيت تقــوم بــاإلبالغ، صــفوف 

ــة البيانــات املتاحــة بالنســبة ملؤشــرات عــرض املخــدرات، مثــل      .لطلــبوا وعمومــا، فــإن تغطي
للطلــب؛ وميكــن أن  البيانــات املتاحــة بالنســبة مــن األســعار والضــبطيات، تكــون أفضــل تغطيــة

ففــي  .عــزى ذلــك جزئيــا إىل أن إنتــاج البيانــات عــن تعــاطي املخــدرات يتطلــب جهــودا أكــربي
عـن  بلـدا خمتلفـا بـاإلبالغ سـنويا      ٢٢ سـوى  يقـوم  مل ،٢٠١٤-٢٠٠١املتوسط، خالل الفترة 

املخــدرات بــني املؤشــر الرئيســي لتعــاطي املخــدرات، وهــو مؤشــر االنتشــار الســنوي لتعــاطي    
ــا  ــع)  الســكان عموم ــالنظر إىل أوجــه القصــور هــذه، تحتســب بعــض     .(انظــر الشــكل الراب وب

ــة باســتخدام   تقــديرات ال ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــة   اإلمجالي منــاذج إحصــائية تتطلــب افتراضــات قوي
  .خبصوص البيانات املفقودة
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  الشكل الثاين
نسبة الدول األعضاء اليت قدمت ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بيانات     

عن عرض املخدرات أو طلب املخدرات من خالل االستبيان اخلاص بالتقارير السـنوية،  
  (متوسط متحرك لسنتني) ٢٠١٤- ١٩٨٠رة موزعة حسب املناطق، للفت
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 الشكل الثالث  

الــدول األعضــاء الــيت أبلغــت عــن طلــب املخــدرات مــن خــالل االســتبيان اخلــاص بالتقــارير الســنوية          
 ٢٠١٤)، يف ٤) وعرض املخدرات (اجلزء ٣  (اجلزء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

    .)٤ ) واجلزء املتعلق بالعرض (اجلزء٣ مل ترد أي ردود أو وردت ردود فارغة، على اجلزء املتعلق بالطلب (اجلزء  مل ترد ردود أو وردت فارغة
  .)٤ املتعلق بالعرض (اجلزء) واجلزء ٣ ورد رد واحد (ليس فارغا) على اجلزء املتعلق بالطلب (اجلزء  ردود منقوصة

  .وردت ردود خبصوص كال اجلزأين، لكن واحدا منهما على األقل تشوبه ثغرات كبرية يف اإلبالغ  مستكملة جزئيا ردود
        .استكمل كال اجلزأين بدرجة كبرية  مستكملة بدرجة كبرية ردود

   

  .مالحظة: احلدود واألمساء املبينة والتعيينات املستخدمة يف هذه اخلريطة ال تعرب عن تأييد رمسي أو قبول من جانب األمم املتحدة
الطرفـان بعـد علـى    حلدود اليت مل يتم تعيينها بعد. واخلط املنقط ميثل تقريبا خط الفصل يف جـامو وكشـمري املتفـق عليـه مـن جانـب اهلنـد وباكسـتان. ومل يتفـق          اخلطوط املتقطعة متثل ا

 .الوضع النهائي جلامو وكشمري
 ).لسيادة على جزر فوكالند (مالفيناسيرلندا الشمالية بشأن اأمثة نزاع بني حكومة األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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  الشكل الرابع  
عنـها مــن خـالل االسـتبيان اخلــاص بالتقـارير السـنوية، وفقــا      تـوافر البيانـات املتعلقـة باملخــدرات املبلـغ         

  ٢٠١٤- ٢٠٠١ملؤشرات خمتارة، للفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
م بيانـات ختـص جمموعـة واحـدة علـى      حتسب البلد ضمن البلدان اليت أبلغت ببيانات مالئمة إذا قدي  :مالحظة  

واملنشـطات األمفيتامينيـة   املواد الكوكايينية شـبائه األفيـون و   األقل مـن جمموعـات املخـدرات اآلتيـة:    
وبالنســبة لتعــاطي املخــدرات والعــالج مــن املخــدرات، أحيانــا يــتم إبــالغ مكتــب األمــم     .والقنــب

البيانات األحدث حىت وإن كانت تشري إىل سنوات سـابقة علـى   باملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
    .دورة اإلبالغ اجلارية؛ ويف تلك احلالة، يحتسب التقرير مرة واحدة فقط (مقابل سنة التقدير)

  مل تكن مكتملة. ٢٠٠٧السجالت املتعلقة ببيانات األسعار لعام   (أ)  
    

هــذه آليــات إبــالغ إقليميــة تالئــم احتياجــات املنــاطق وقــدراا؛ إال أن  ورغــم وجــود   - ٥١
ترتـب  يممـا قـد   اآلليات ال تكون هذه دائما متزامنة ومتناغمـة مـع نظـام مجـع البيانـات العامليـة،       

كيـان تنسـيق وطـين خمصـص لبيانـات      وجـد  ويف بعض األحيـان ال ي  .ازدواجية يف اإلبالغعليه 
تقــارير منتظمــة إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        قــادر علــى تقــدمي  املخــدرات 

  .من جودة البيانات املُجمعة على الصعيد العاملي ودرجة توافرها يقللواجلرمية، مما 
ــاك جمموعــة متنوعــة وراســخة مــن امل     - ٥٢ ــيت   ورغــم أن هن ؤشــرات املتصــلة باملخــدرات ال

تشــكّل نقطــة مرجعيــة عامليــة، فقــد نشــأت إشــكاليات جديــدة، مثــل ظهــور مــؤثرات نفســانية 
  .جديدة، مما يستلزم إجياد أطر إحصائية عاملية جديدة
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  الطريقخارطة ااالت االستراتيجية الثالثة اليت تغطيها   -  خامسا  
الطريــق التاليــة وصــفا كُليــاً لإلجــراءات الــيت ميكــن أن تعــاجل التحــديات  خارطــةتقـدم    - ٥٣

املطلـوب إجنازهـا يف    “باملهـام  مرجعيـة  قائمـة ”ويتمثل اهلـدف منـها يف تـوفري     .املذكورة أعاله
الســنوات القادمــة مــن أجــل توجيــه اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وكــذلك 

 .اإلحصــائية يف ســبيل حتســني تــوافر إحصــائيات املخــدرات وجودــا  اهليئــات الوطنيــة والــنظم
ويلزم اختاذ إجراءات على عدة جبهات لتعزيز النظم القائمة لرصد األمناط املـتغرية لالسـتهالك   
ــب ذات الصــلة مبشــكلة املخــدرات         ــع اجلوان ــربامج يف معاجلــة مجي ــة ال ــاس فعالي ــاج وقي واإلنت

 (انظـر  ٢٠٣٠ اء، فيما يتصـل خبطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     العاملية، مبا يف ذلك، حسب االقتض
ة الطريـق إىل ثالثـة جمـاالت للعمـل     خارط). وتنقسم ٧٨الفقرة  ،A/C.3/71/L.10/Rev.1 الوثيقة

تطـوير املنـهجي مـن    ال أوجـه  :املستقبلي حتظى باألولوية على الصـعيدين الـدويل والـوطين وهـي    
أجــل حتســني جــودة البيانــات علــى الصــعيد الــوطين؛ وبنــاء القــدرات؛ ومجــع البيانــات الدوليــة  

هـدفا كـل منـها     ١٦الطريـق مـا جمموعـه     خارطـة وتتضـمن  ). وتنسيقها (انظر الشكل اخلامس
خـدرات  حيتاج إىل متابعة من جانـب املنظمـات الدوليـة املعنيـة واخلـرباء الـوطنيني يف مسـائل امل       

  .واخلرباء الوطنيني يف جمال اإلحصاء، إىل جانب إسهامات الباحثني واألكادمييني
  

  الشكل اخلامس  
  ااالت االستراتيجية الثالثة :طريق لتحسني إحصائيات املخدرات خارطة
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  تطوير املنهجي من أجل حتسني جودة البيانات على الصعيد الوطين  أوجه ال  - ألف  
  قياس الطلب على املخدرات املستخدمة يف  الطرقحتسني     

يتعلــق قيــاس الطلــب علــى املخــدرات بعــدة جوانــب، ابتــداًء مــن قيــاس عــدد متعــاطي    - ٥٤
دوليـة لدراسـة   وتوجد بعض املعايري ال .ملخدرات وانتهاًء بفهم خصائصهم وأمناط استهالكهما

ولكنـها ال تغطـي مجيـع اجلوانـب، وبعضـها حيتـاج إىل        ،)١٤(األوبئة املرتبطة بتعـاطي املخـدرات  
  .حتديث لالستفادة من اخلربات املتراكمة

  
ــدف      ــة  ١اهلـ ــة املنهجيـ ــادئ التوجيهيـ ـــ : املبـ ــة ب ــاءاتإجراء املتعلقـ ــن   استقصـ ــكانية عـ سـ

  املخدرات    تعاطي

الـيت تـنظّم    )١٥(عامـة وأدوات مجـع البيانـات   اللئن كانت هناك بعض املبادئ التوجيهية   - ٥٥
تقـوم علـى توجيـه     االستقصـاءات تعاطي املخدرات، فإن هذه السكانية املتعلقة ب االستقصاءات

للوصــم  املخــدرات أســئلة مباشــرة أثبتــت عــدم فعاليتــها يف البلــدان الــيت يتعــرض فيهــا متعــاطو  
اد مبادئ توجيهية جديدة ملعاجلة املسائل الـيت قـد تـؤدي إىل ضـعف اإلبـالغ      ويلزم إعد .بشدة

ــة)        ــة والثقافي ــود االجتماعي ــل اخلــوف مــن الوصــم وغــريه مــن القي عــن تعــاطي املخــدرات (مث
    ما يلي: وميكن أن تغطي املبادئ التوجيهية .واجلوانب املنهجية األخرى

تقدير انتشار تعاطي املخدرات يف صفوف السكان عموما عـن طريـق سـؤال      (أ)  
مـن أجـل التعـويض عـن اخنفـاض       ،شبكام االجتماعيـة  يف إطار األفراد عن املتعاطنيعينة من 

  معدل اإلفصاح عن التعاطي؛
ــة أو اســتبيانات أساســية عــن تعــاطي     (ب)   ميكــن  املخــدرات إعــداد وحــدات منطي

  القائمة؛   تاالستقصاءاإدراجها يف 
ــل اخلطــ      (د)   ــاطي املخــدرات وعوام ــة  ةرومعاجلــة الســلوكيات اخلطــرة ملتع املتعلق

  بتعاطي املخدرات؛
  بوصفة طبية؛اليت يتم احلصول عليها االستخدام غري الطيب لألدوية   )ـ(ه  
 .إعداد وحدات منطية تستخدم يف حتديد استهالك الفرد  (و)  

__________ 

  )١٤(  WHO, “Guide to drug abuse epidemiology”, 2000; UNODC, Global Assessment Programme on Drug 

Abuse (GAP) toolkit; UNAIDS, Guidance Note, “Services for people who inject drugs”, 2014.  
للبيانــات املوحــدة عــن تعــاطي املخــدرات واالســتبيان النمــوذجي علــى ســبيل املثــال، نظــام البلــدان األمريكيــة   )١٥(  

  األورويب.
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ــدعم عمليــ  ٢اهلــدف      ــة ل ــة بشــأن    : أدوات منهجي ــة والدولي ــارن الوطني ــل املق ات التحلي

  املخدرات  تعاطي

البيانـات يف جمـال   توليـد  هناك حاجـة إىل حتـديث التوجيهـات املنهجيـة القائمـة بشـأن         - ٥٦
 االستقصــاءاتعلــم وبائيــات إســاءة اســتعمال املخــدرات، وذلــك باســتخدام أســاليب تتعــدى  

ساليب غري مباشرة لوضع تقـديرات عـن   السكانية، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص استخدام أ
بيانـات علـى الصـعيد    لتوليـد  سـتقراء  تسـتخدم اال حجم مشـكلة تعـاطي املخـدرات، وأسـاليب     

الدراسات احمللية، وتوليد ومجع بيانـات  الواردة يف بيانات تعاطي املخدرات استنادا إىل  الوطين
  املتصلة باملخدرات. االعتاللبشأن معدالت الوفاة و

  
وضع مقاييس عن تعاطي املخدرات استناداً إىل حتليـل  ل: مبادئ توجيهية دولية ٣اهلدف     

  مياه الصرف

بات تحليــل مســتقلَ املتبعــة ل نــهجياتاملشــهدت الســنوات األخــرية حتســناً كــبرياً يف       - ٥٧
املخدرات يف مياه الصرف، وأصبح من املمكن وضع تقـديرات بشـأن االجتاهـات واألمنـاط يف     

املخـدرات بطريقـة فعالــة نسـبياً مـن حيــث التكلفـة يف املنـاطق الــيت توجـد فيهـا أنظمــة         تعـاطي  
. وقد أُجريـت حبـوث كـثرية عـن هـذا النـهج املبتكـر علـى الصـعيدين الـوطين           يللصرف الصح

وأصــــدر املرصــــد األورويب للمخــــدرات وإدماــــا أول دليــــل بشــــأن هــــذا    ،)١٦(واإلقليمــــي
ــذل ينبغــي لكــن  .)١٧(املوضــوع ــد ب ــبىن هــذا   ن اجلهــود مــمزي ــا تت ــدان خــارج أوروب جلعــل البل

األســلوب، ولتوحيــد التجــارب مــن املنــاطق املختلفــة كلــها يف شــكل مبــادئ توجيهيــة دوليــة،  
املخـدرات اسـتناداً إىل حتليـل ميـاه      تعاطي بشأنيوفّر مزيداً من الدعم جلهود وضع مقاييس  مما

  القائمة.تكّمل املقاييس املتاحة من خالل األساليب  ،الصرف
  

   ١-٥-٣بيانات عن مؤشر األهداف اإلمنائية املستدامة لتوليد : مبادئ توجيهية ٤اهلدف     

علـى   ١-٥-٣مؤشر األهداف اإلمنائيـة املسـتدامة   عن مناسبة اإلبالغ بصورة يتطلب   - ٥٨
) وضـع تعريـف إجرائـي مفصـل وأسـاليب      ٣٥الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل (انظر الفقرة 

متفق عليها وذات صلة يف جمال وضع تقديرات بشـأن الفئـة املسـتهدفة (األشـخاص احملتـاجون      

__________ 

 - انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، البحـــوث الـــيت أجراهـــا الفريـــق األساســـي املعـــين بتحليـــل ميـــاه اـــاري             )١٦(  
ــا ــاليني:     SCORE( أوروبـــــ ــرابطني التـــــ ــة يف الـــــ ــا، املتاحـــــ ــدرات وإدماـــــ ــد األورويب للمخـــــ ) واملرصـــــ

www.emcdda.europa.eu/activities/wastewater-analysis، و http://score-cost.eu/monitoring2016/.  
  )١٧(  EMCDDA Insights, “Assessing illicit drugs in wastewater” (March 2016).  
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إىل عالج) واألشخاص الذين خضعوا لتدخالت عالجية خمتلفـة. وسيشـترك املكتـب ومنظمـة     
وجيهية منهجيـة متعلقـة   الصحة العاملية، ومها الوكالتان الراعيتان هلذا املؤشر، يف وضع مبادئ ت

  ذا املؤشر.
  

  حتسني قياس عرض املخدرات  

  فر املخدرات  ابيانات عن تولتوليد : مبادئ توجيهية ٥اهلدف 

فهـم عـرض   يف املخدرات وأسعارها بشكل كـبري   ياتتستخدم البيانات املتعلقة بضبط  - ٥٩
هــذه البيانــات. اد إعـد املخـدرات، ولكــن مل توضـع بعــد مبـادئ توجيهيــة دوليــة شـاملة بشــأن     

، مبـا يف ذلـك   ياتبيانـات عـن األسـعار والضـبط    توليـد  وستوضع مبادئ توجيهية بشأن كيفيـة  
املتبعـــة يف قضـــايا ضـــبط  العـــد معلومـــات عـــن كيفيـــة تســـجيل مصـــدر املخـــدرات، وقواعـــد

وسـتتناول   .)١٨(قـوانني املخـدرات  املنصوص عليها يف رائم اجلسرية، والاملخدرات، واملختربات 
  املبادئ التوجيهية أيضاً مسألة مجع البيانات اجلزئية بشأن كل ضبطية خمدرات على حدة.  

  
بيانـات بشــأن زراعـة املخــدرات وإنتاجهـا والعوامــل    لتوليــد : مبــادئ توجيهيـة  ٦اهلـدف      

  اليت تسهم يف الزراعة غري املشروعة للمحاصيل

باالشـتراك مـع الشـركاء     -ذ املكتـب  على مدى السنوات اخلمـس عشـرة املاضـية، نفّـ      - ٦٠
عدة برامج لرصـد زراعـة املخـدرات وإنتاجهـا. وينبغـي توحيـد هـذه التجـارب يف          -الوطنيني 

 هــاإنتاجوشــكل مبــادئ توجيهيــة دوليــة بشــأن طــرق وضــع تقــديرات عــن زراعــة املخــدرات   
غــري لفهــم العوامــل الــيت تســهم يف الزراعــة    ءاتستقصــاإجــراء االنــهجيات ووضــع املوبشــأن 

  ).  ٧، املرفق، الفقرة ٣٠/١-دإاملشروعة للمحاصيل (انظر القرار 
  

  منهجية لرصد أثر برامج التنمية البديلةوضع : ٧اهلدف     

مــا زال رصــد أثــر تــدخالت التنميــة البديلــة صــعباً، لكنــه أمــر بــالغ األمهيــة يف وضــع      - ٦١
علـى البحـوث القائمـة، يتعـين      سياسات وبرامج أكثـر فعاليـة وأكثـر اسـتناداً إىل األدلـة. وبنـاءً      

وضع منهجية لقياس أثر التنمية البديلة تشتمل على عدد من األدوات اإلحصـائية (االستشـعار   
التحليـل اإلحصـائي اجلغـرايف السـتخدام األراضـي، والبيانـات املتعلقـة بالـديناميات         وعن بعـد،  
  ع نفسه).  ومؤشرات األمن وسيادة القانون) (املرج ،االقتصادية - االجتماعية
__________ 

 European على صعيد أوروبا، ميكن االطالع على املبادئ التوجيهية بشأن بيانات األسعار يف املرجع التايل:  )١٨(  

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Manuals, Guidelines for collecting data on retail drug 

prices in Europe: issues and challenges (Lisbon, 2010).  
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  االقتصادي ملشكلة املخدرات -  حتسني قياس األثر االجتماعي    

ــة مــن جتــارة       ٨اهلــدف      ــة غــري املشــروعة املتأتي ــدفقات املالي ــاس الت ــة لقي ــادئ توجيهي : مب
  املخدرات غري املشروعة

ومنظمـات دوليـة مثـل املرصـد األورويب      )١٩(يف السنوات األخـرية، اضـطلع أكـادمييون     - ٦٢
وعــدد مــن املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة أيضــاً بأعمــال   )٢١(واملكتــب )٢٠(وإدماــاللمخــدرات 

منهجيـة مهمـة مـن أجـل وضـع تقـديرات حلجـم االقتصـاد غـري املشـروع الـذي تولّـده أســواق             
ــد  ــة. لكــن مل تتخــذ إجــراءات تــذكر لوضــع تقــديرات    معــين املخــدرات يف بل أو منطقــة معين

ــري املشــروعة ا    ــدات غ ــدفقات العائ ــذه       لت ــاس ه ــة قي ــدان. وبغي ــرب البل ــن املخــدرات ع ــة م ملتأتي
، مـن املفيـد أن تعتمـد البلـدان جـاً موحـداً حيـدد        على أساس قابل للمقارنة ومنتظمالتدفقات 

  املقاييس اليت ميكن من خالهلا تقدير قيمة االجتار باملخدرات وجتارا عرب البلدان.  
  

  وضع مقاييس إحصائية جديدة    

  : مقاييس إحصائية جديدة ٩اهلدف     

باإلضافة إىل االعتراف بأمهية البيانات يف رصد االجتاهات يف الطلب علـى املخـدرات     - ٦٣
، شــددت اجلمعيــة العامــة يف دورــا  مســتقرة وإنتاجهــا واالجتــار ــا، مــىت وجــدت مؤشــرات  

املواضــيع التاليــة: االســتثنائية الــثالثني علــى ضــرورة تعزيــز مجــع البيانــات واإلحصــاءات حــول  
االجتاهــات الســائدة يف تركيــب املــؤثرات النفســانية اجلديــدة وإنتاجهــا وانتشــارها وتوزيعهــا،    
وعوامل اخلطر االجتماعية واالقتصادية اليت تسـاعد علـى تعـاطي املخـدرات، ومنـع ومكافحـة       

الجتـار  اجلرائم املتصلة باملخدرات واختاذ تـدابري للحـد مـن عـرض املخـدرات، والصـالت بـني ا       
باملخدرات والفساد وسائر أشكال اجلرميـة املنظمـة (مبـا يف ذلـك االجتـار باألشـخاص واالجتـار        
باألسلحة النارية واجلرائم احلاسوبية وغسل األمـوال، واإلرهـاب يف بعـض احلـاالت)، وغسـل      
 األموال والتدفقات املالية غري املشـروعة املتصـلة بزراعـة املخـدرات وإنتاجهـا وصـنعها بصـورة       
غــري مشــروعة، واألنشــطة اإلجراميــة املتصــلة باملخــدرات باســتخدام اإلنترنــت، والعوامــل الــيت 

__________ 

ــال     )١٩(   ــبيل املثـــ ــى ســـ ــر، علـــ  ?Letizia Paoli and others, The World Heroin Market: Can Supply Be Cut :انظـــ

(New York, Oxford University Press, 2009).  
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, European Drug :انظـــر، علـــى ســـبيل املثــــال     )٢٠(  

Report 2016: Trends and Developments (Lisbon, 2016).  
ــبيل املثــال     )٢١(   ــر، علــى س  UNODC, “Drug money: the illicit proceeds of opiates trafficked on the Balkan :انظ

route”, 2015.  



E/CN.3/2017/12

 

26/35 16-22229 

 

 وعــالوة علــى ذلــك، يف تشــرين الثــاين/     .)٢٢(تســهم يف الزراعــة غــري املشــروعة للمحاصــيل    
، دعت اجلمعية العامة الدول األعضاء إىل النظر يف احلاجة إىل مراجعـة جمموعـة   ٢٠١٦ نوفمرب

السياسات الوطنية املتعلقة باملخدرات من أجـل مجـع بيانـات دقيقـة وموثوقـة      مقاييس وأدوات 
ــة  وشــاملة و ــة للمقارن ــب     قابل ــع اجلوان ــربامج يف معاجلــة مجي ــة ال ــاس فعالي ــها ســعياً إىل قي وحتليل

الصلة ملشكلة املخدرات العاملية، مبا يف ذلك، حسب االقتضـاء، مـن حيـث صـلتها خبطـة       ذات
). وبنــاًء علــى ذلــك، ٧٨، الفقــرة A/C.3/71/L.10/Rev.1(انظــر  ٢٠٣٠التنميــة املســتدامة لعــام 

  إحصائية جديدة لضمان تناول مجيع هذه العناصر على وجه حسن.   مقاييسسيتعين وضع 
  

  بناء القدرات  - باء  
يف قـدرا علـى توليـد وتـوفري بيانـات عـن       شديدة تعاين بلدان كثرية من أوجه ضعف   - ٦٤

لبنـاء القـدرات. وميكـن     حـة العرض والطلب فيما يتعلـق باملخـدرات، وبالتـايل هنـاك حاجـة مل     
وضع سلسلة من أدوات بناء القـدرات، يف شـكل مـواد تدريبيـة وتـدخالت حمـددة األهـداف،        

  لية.ميكن أن تدعم البلدان يف تنفيذ املمارسات واملبادئ التوجيهية الدو
  

  : وحدات تدريبية قائمة على التعلم اإللكتروين١٠اهلدف     

بغية حتسني قدرة الدول األعضـاء علـى اإلبـالغ عـن بيانـات املخـدرات علـى الصـعيد           - ٦٥
الــدويل، ينبغــي وضــع جمموعــة متكاملــة مــن الوحــدات التدريبيــة باســتخدام احلاســوب لصــاحل   

إلعــــداد ســــؤولة عــــن النــــواحي خمتلفــــة املســــؤولني يف الوكــــاالت واملؤسســــات الوطنيــــة امل
االقتصـادي). وينبغـي أن تشـتمل الوحــدات     - (العـرض والطلـب واألثـر االجتمــاعي    البيانـات 
على وحدة لتـدريب املسـؤولني الـوطنيني علـى جتميـع الـردود علـى االسـتبيان اخلـاص           املختلفة

  بالتقارير السنوية.
  

ــدرات    ١١اهلــدف      ــاء الق ــداف لبن ــدريب حمــدد األه ــى   : ت ــة عل ــة والوطني ــد اإلقليمي تولي
  البيانات املتعلقة باملخدرات ومجعها واإلبالغ عنها

البيانـــات وشـــحها تـــؤثر يف املؤشـــرات املتعلقـــة نوعيـــة علـــى الـــرغم مـــن أن مســـائل   - ٦٦
أخـرى. وينبغـي   ومنطقـة   بنيفر البيانات اباملخدرات عموماً، فإن هناك تباينات ملحوظة يف تو

ــذ دورات تدريبيــة  خمصصــة لبنــاء القــدرات اإلقليميــة بالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة         تنفي
البيانــات املتعلقــة مبؤشــرات توليــد الصــلة، حبيــث تســتهدف منــاطق حمــددة وتركــز علــى    ذات

__________ 

ق هــذا التقريــر لالطــالع علــى قائمــة بفقــرات مــن الوثيقــة اخلتاميــة تتنــاول مســألة مجــع البيانــات يف  انظــر مرفــ  )٢٢(  
  جماالت ال يشملها االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية حالياً.
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تعاطي املخدرات وعرضها، ومجع تلـك البيانـات وحتليلـها واإلبـالغ عنـها. وينبغـي أن تتنـاول        
تبـين أيضـاً آليـات    أن حتياجات الوطنية ذات األولوية، وحلقات العمل هذه يف املقام األول اال

  اإلبالغ الدولية، من قبيل االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية.  
  

ــدف      ــدرات،     ١٢اهلـ ــة باملخـ ــات املتعلقـ ــأن البيانـ ــة بشـ ــيق الوطنيـ ــات التنسـ ــز آليـ : تعزيـ
  ذلك املراكز الوطنية لرصد املخدرات  يف  مبا

شراكة بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية وهيئـات حكوميـة إقليميـة     إقامة من خالل  - ٦٧
ــدان       ــة البل ــال ال احلصــر) املرصــد األورويب للمخــدرات وإدماــا وجلن تشــمل (علــى ســبيل املث
ــة الــدول األمريكيــة واالحتــاد األفريقــي          ــة ملكافحــة تعــاطي املخــدرات التابعــة ملنظم األمريكي

يقيـــا، ينبغـــي التشـــجيع علـــى إنشـــاء مراصـــد وطنيـــة  واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفر
   ــال. ويــوفر الــدعميف هــذا  للمخــدرات أو غــري ذلــك مــن آليــات التنســيق الوطنيــة يف هــذا ا

ــوىل      وضــع الصــدد ــة إلنشــاء نظــام وطــين لرصــد املخــدرات يت ــة دولي ــة منهجي ــادئ توجيهي مب
ــل امل     ــات وحتلي ؤشــرات املتصــلة بعــرض  مســؤولية التنظــيم واإلشــراف فيمــا يتعلــق جبمــع البيان

وســتقدم هــذه املبــادئ التوجيهيــة، مســتندةً إىل املبــادئ التوجيهيــة  . املخــدرات والطلــب عليهــا
دلــيالً يبــين خطــوة خبطــوة كيفيــة إنشــاء املراصــد    ،)٢٣(القائمــة بالفعــل علــى الصــعيد اإلقليمــي 

قــدرة مؤسســات ، وبنــاء ودرجــة مشوهلــا الوطنيــة للمخــدرات، وتقيــيم نوعيــة البيانــات القائمــة
حمددة ذات صلة على توليد البيانات، وإنشاء آليات اإلبالغ الالزمة، وإعـداد التقـارير الوطنيـة    

  عن حالة املخدرات.
  

: تعزيز نظُم اإلنذار املبكر بشأن املؤثرات النفسانية اجلديدة علـى الصـعيدين   ١٣اهلدف     
  الوطين واإلقليمي

ــذار املبكــر أدوا تشــكّل   - ٦٨ ــم اإلن ــة يف الكشــف عــن انتشــار املــؤثرات    نظُ ت بالغــة األمهي
اجلهـات املعنيـة   بـني  النفسانية اجلديدة ورصدها على خمتلف املسـتويات اجلغرافيـة. فهـي تـربط     

من قطاعـات خمتلفـة، مثـل الصـحة وإنفـاذ القـانون والطـب الشـرعي، وتشـكّل منـرباً لالتصـال            
ذه املـواد. وهـذه   املالحـظ هلـ  ظهور البـ  يسمح بتبادل املعلومات يف الوقت املناسـب فيمـا يتعلـق   

النظُم هي مبثابة أدوات لتحديد املخاطر الصحية وغريها من خماطر املخدرات يف وقـت مبكـر،   
  ولدعم صناع القرار يف اختاذ التدابري املناسبة لالستعداد للمخاطر الناشئة و/أو مكافحتها.

__________ 

  )٢٣(  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and the Inter-American Drug Abuse 

Control Commission of the Organization of American States at OAS, Building a national drugs 

observatory: a joint handbook (Lisbon, 2010).  
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  مجع البيانات وحتليلها على الصعيد الدويل  - جيم  

عدا عن العملية السنوية اليت يديرها املكتب حتديداً جلمع البيانات املتعلقـة املخـدرات،     - ٦٩
هنـاك عمليـات أخـرى دوليـة وإقليميـة جلمـع البيانـات، مثـل تلـك الـيت جتريهـا منظمـة الصـحة              
العاملية، وجلنـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة تعـاطي املخـدرات التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة           

لزيـادة إشـراك الـنظُم اإلحصـائية الوطنيـة يف      جمال ملرصد األورويب للمخدرات وإدماا. ومثة وا
توليــد ومجــع اإلحصــاءات املتعلقــة باملخــدرات. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تعــزز اهليئــات   
الدولية واإلقليمية املشاركة بالفعل يف هذه األنشطة أوجه التـآزر بينـها وحتسـن تنسـيق أعماهلـا      

إلحصائية يف جمال املخدرات، فيما يتعلق بأمور منها اإلبالغ عن املؤشرات والغايـات املتصـلة   ا
  بأهداف التنمية املستدامة.

  
  : تعيني جهات تنسيق وطنية معنية باالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية١٤اهلدف     

فرهـــا اوأظهــرت التجـــارب يف جمـــاالت أخـــرى أن نوعيــة البيانـــات العامليـــة ومـــدى ت    - ٧٠
يتحسنان حتسناً ملحوظاً عندما حتدد الدول األعضاء سلطة وطنية خمتصة، متلـك اخلـربة التقنيـة    

، لتكــون جهــة تنســيق مكلّفــة بتنســيق عمليــة مجــع إعــدادهاوتعمـل بنشــاط يف مجــع البيانــات و 
دوليــاً. ومــن املمكــن إنشــاء شــبكة عامليــة مــن   نــهاع البيانــات علــى املســتوى الــوطين واإلبــالغ

، وذلك مـن أجـل   تهاا حكومكل واحدة منه هات التنسيق هذه، تتألف من مؤسسات تعينج
والتغطيــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات الوطنيــة املبلــغ عنــها دوليــاً، وتيســري  نوعيــة حتســني االتســاق وال

  املشاورات التقنية بشأن إحصاءات املخدرات.
  

القـدرات بشـأن املخـدرات علـى      : تعزيز أوجه التآزر يف مجـع البيانـات وبنـاء   ١٥اهلدف     
  الصعيد الدويل

يف بعــض األحيــان، تســفر العمليــات الدوليــة جلمــع البيانــات املتعلقــة باملخــدرات الــيت    - ٧١
تعلـق باتسـاق   شـاكل فيمـا ي  تضطلع ا عدة وكاالت، ووجـود أدوات خمتلفـة لإلبـالغ، عـن م    

الـدول األعضـاء.    جانـب  رد مـن زيادة عبء التؤدي إىل البيانات املتاحة على الصعيد الدويل و
معـين بتنسـيق البيانـات يف    مـؤخرا بإنشـاء فريـق عامـل      كتـب املمنظمة الصحة العامليـة و قامت و

جمال علم وبائيات إساءة استعمال املخدرات (يتألف من منظمات ووكـاالت حكوميـة دوليـة    
ة تعـــاطي تشـــمل املرصـــد األورويب للمخـــدرات وإدماـــا، وجلنـــة البلـــدان األمريكيـــة ملكافحـــ

املخدرات التابعة ملنظمة الـدول األمريكيـة، وفريـق بومبيـدو، وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك         
املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز، والصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل          

ذ علـى تنفيـ  سـيعمل  واملالريا، واالحتـاد األفريقـي، واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا)        
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أنشطته من خالل تعزيز تنسيق ومواءمة اجلهود الدولية بشأن البيانـات يف جمـال علـم وبائيـات     
إساءة استعمال املخدرات من خالل مناقشة املسائل املنهجيـة واستعراضـها واستكشـاف سـبل     
تكملة األنشطة اإلحصائية القائمة، مبا يف ذلك أنشـطة مجـع البيانـات وبنـاء القـدرات. ويتعـين       

خيـارات لتحسـني التنسـيق الـدويل بشـأن بيانـات عـرض املخـدرات مـن          وضـع  النظـر يف   أيضاً
ــز        ــة) ولتعزي ــال منظمــة اجلمــارك العاملي ــى ســبيل املث خــالل إشــراك املنظمــات ذات الصــلة (عل
التعاون املتبادل. وسيسعى الفريق أيضاً إىل حتسني النوعية والشفافية يف جمال إعداد التقـديرات  

ــة والعامل ــوطنيني واألوســاط األكادمييــة،       اإلقليمي ــتفادة مــن اخلــرباء ال يــة، وسيســتعرض، باالس
النماذج اإلحصائية املستخدمة لسد الثغرات يف البيانات يف العملية الـيت تضـطلع ـا املنظمـات     

  .على صعيد العامل بيانات عن تعاطي املخدراتإلعداد الدولية 
  

ت بشـأن تـدفقات املخـدرات عـرب     نـهجيات موحـدة لوضـع تقـديرا    األخـذ مب : ١٦اهلدف     
  احلدود الوطنية

ميكن القول إن معرفة القنوات اليت تتدفق من خالهلا املخدرات، وكميات التـدفق، هـي     - ٧٢
أهم أنواع املعلومات الالزمة لتحديـد األولويـات االسـتراتيجية للتـدخل يف جمـال إنفـاذ القـانون.        

ــدفقات املخــدرات بصــورة م    ــاس ت ــه ال ميكــن قي ــد أن ــى   بي ــب احلصــولُ عل ــه، يتطل باشــرة، وعلي
ضي اختاذ عدة خيارات منهجية. واسـتناداً  تمصادر ومؤشرات متنوعة، ويق من التحققتقديرات 

، جيـب إجـراء مزيـد مـن عمليـات التحليـل ووضـع منهجيـة علـى درجـة           )٢١(إىل دراسات سـابقة 
  صناف املخدرات.  لتدفقات العاملية من خمتلف ألأعلى من التوحيد دف رسم صورة منهجية 

    
  األنشطة ذات األولوية وخطة العمل  -  سادساً  

يبين اجلدول أدناه اخلطوات املقبلة يف تنفيـذ خارطـة الطريـق واجلـدول الـزمين املـرتبط         - ٧٣
 ا. وسيتطلب عـدد     بـني جهـات معنيـة عـدة، ويف حـاالت عـدة،        مـن هـذه األنشـطة التنسـيق

فر مزيـد مـن املـوارد. ويف حـني أن أخـذ هـذه       اعلى تـو سيتوقف االضطالع باألنشطة املقترحة 
تنفيــذ خارطــة الطريــق، فقــد وضــعت   أمــام حتــديات إضــافية طــرح العوامــل يف احلســبان قــد ي 

خارطة الطريق حبيث تشكّل جمموعة متكاملة ولكن واقعية من األنشـطة الـيت ميكنـها التصـدي     
للتحـديات الرئيســية يف جمـال إحصــاءات املخــدرات خـالل الســنوات القليلـة القادمــة. وضــمن     

  هذا اإلطار الزمين، يقترح إيالء األولوية لألهداف التالية:  
ســـــكانية عـــــن  استقصـــــاءاتدئ توجيهيـــــة منهجيـــــة بشـــــأن إجـــــراء  مبـــــا  - ١  

  املخدرات  تعاطي
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مبادئ توجيهية دولية بشأن وضع مقاييس عن تعاطي املخـدرات اسـتناداً إىل     - ٣  
  حتليل مياه الصرف

  فر املخدراتابيانات عن توعداد مبادئ توجيهية إل  - ٥  
  منهجية لرصد أثر برامج التنمية البديلة  - ٧  
  إحصائية جديدة يسمقاي  - ٩  
  وحدات تدريبية قائمة على التعلم اإللكتروين  - ١٠  
  تعيني جهات تنسيق وطنية معنية باالستبيان اخلاص بالتقارير السنوية  - ١٤  
تعزيــز أوجــه التــآزر يف مجــع البيانــات وبنــاء القــدرات بشــأن املخــدرات علــى   - ١٥  

  الصعيد الدويل
  

  ختطيط أنشطة خارطة الطريق    
  

  األنشطة املقررة اليت حتتاج إىل موارد إضافية    األنشطة املقرر تنفيذها يف حدود املوارد املتاحة

  النشاط
  اجلهات املعنية 

  املشاركة
اجلـــــدول 

  املشاركة اجلهات املعنية  النشاط  الزمين
اجلــــــدول 

  الزمين

ــة لرصــــد   - ٧             منهجيــ
ــة   ــرامج التنميـــ ــر بـــ أثـــ

  البديلة

ــرباء  ــون املكتـــب، اخلـ الوطنيـ
املعنيــون بقضــايا املخــدرات، 
اخلـــرباء الوطنيـــون يف جمـــال   

  االستقصاءاتاإلحصاءات/

٢٠١٧-
٢٠١٩  

مبـــــادئ توجيهيـــــة   - ١
ــراء    ــأن إجــ ــة بشــ منهجيــ

سـكانية عـن    استقصاءات
  تعاطي املخدرات 

املكتب، منظمة الصحة العاملية، 
املرصــــد األورويب للمخــــدرات 
وإدماا، جلنة البلدان األمريكية 
ملكافحـــة تعـــاطي املخــــدرات،   
اخلـــــرباء الوطنيـــــون املعنيـــــون   
بقضــــايا املخــــدرات، اخلــــرباء   
الوطنيـــــــــــــــون يف جمـــــــــــــــال 

  االستقصاءاتاإلحصاءات/

٢٠١٨  

تعــــيني جهــــات  - ١٤
تنســــيق وطنيــــة معنيــــة 
ــاص   ــتبيان اخلــــ باالســــ

  بالتقارير السنوية

-٢٠١٧  املكتب، الدول األعضاء
٢٠١٨  

ــة  - ٢ أدوات منهجيـــــــــ
التحليـــل لـــدعم عمليـــات 

ــة   ــة والدولي املقــارن الوطني
  بشأن تعاطي املخدرات

املكتب، منظمة الصحة العاملية، 
املرصــــد األورويب للمخــــدرات 
وإدماا، جلنة البلدان األمريكية 
ملكافحـــة تعـــاطي املخــــدرات،   
اخلـــــرباء الوطنيـــــون املعنيـــــون   
بقضــــايا املخــــدرات، اخلــــرباء   
الوطنيـــــــــــــــون يف جمـــــــــــــــال 

  االستقصاءاتاإلحصاءات/

٢٠١٨-
٢٠٢٠  
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  األنشطة املقررة اليت حتتاج إىل موارد إضافية    األنشطة املقرر تنفيذها يف حدود املوارد املتاحة

  النشاط
  اجلهات املعنية 

  املشاركة
اجلـــــدول 

  املشاركة اجلهات املعنية  النشاط  الزمين
اجلــــــدول 

  الزمين

ــه   - ١٥             ــز أوجـــ تعزيـــ
التآزر يف مجع البيانـات  
ــاء القــدرات بشــأن    وبن
املخدرات على الصعيد 

  الدويل

ــد األورويب  املكتــــب، املرصــ
  للمخدرات وإدماا،

  منظمة اجلمارك العاملية،
ــة   ــدان األمريكيـــ ــة البلـــ جلنـــ
ملكافحــة تعــاطي املخــدرات، 

  منظمة الصحة العاملية

٢٠١٧-
٢٠١٩  

توجيهيـــــة مبـــــادئ  - ٣
ــع   دوليــــــة بشــــــأن وضــــ
ــاطي   ــن تعـــ ــاييس عـــ مقـــ
ــتناداً إىل  ــدرات اســـ املخـــ

  حتليل مياه الصرف

املكتـــــــب، املرصـــــــد األورويب 
ــق   ــا، الفريـ ــدرات وإدماـ للمخـ
األساســـي املعـــين بتحليـــل ميـــاه 

ــا، اخلـــــرباء  - اـــــاري أوروبـــ
ــايا   ــون بقضـــ ــون املعنيـــ الوطنيـــ
ــون   ــرباء الوطنيـ ــدرات، اخلـ املخـ
 يف جمــــــــــال اإلحصــــــــــاءات/ 

  تقصاءاتاالس

٢٠١٨-
٢٠١٩  

مبـــــادئ توجيهيـــــة   - ٤      
بيانات عن مؤشـر  عداد إل

ــة   ــداف اإلمنائيـــــــ األهـــــــ
  ١-٥-٣املستدامة 

املكتب، منظمة الصحة العاملية، 
املرصــــد األورويب للمخــــدرات 
وإدماا، جلنة البلدان األمريكية 
ملكافحـــة تعـــاطي املخــــدرات،   
اخلـــــرباء الوطنيـــــون املعنيـــــون   

اخلــــرباء بقضــــايا املخــــدرات،  
الوطنيـــــــــــــــون يف جمـــــــــــــــال 

، االستقصــــــــاءاتاإلحصاءات/
  أكادمييون/

  باحثون

٢٠١٧-
٢٠١٨  

مبـــــادئ توجيهيـــــة   - ٥      
فر ابيانـات عـن تـو   عداد إل

  املخدرات

املكتـــــــب، املرصـــــــد األورويب 
ــة  ــا، منظمـ للمخـــدرات وإدماـ
اجلمــــــارك العامليــــــة، اخلــــــرباء 
ــايا   ــون بقضـــ ــون املعنيـــ الوطنيـــ
ــون  ــرباء الوطنيـ ــدرات، اخلـ  املخـ
 يف جمــــــــــال اإلحصــــــــــاءات/ 

  االستقصاءات

٢٠١٧-
٢٠١٨  

مبـــــادئ توجيهيـــــة   - ٦      
ــداد إل ــأن عــ ــات بشــ بيانــ

زراعـــــــــة املخـــــــــدرات  
وإنتاجهـــا والعوامـــل الـــيت 
تســــهم يف الزراعــــة غــــري 

  املشروعة للمحاصيل

ــون   املكتـــــب، اخلـــــرباء الوطنيـــ
املعنيــــون بقضــــايا املخــــدرات، 
ــال    ــون يف جمـــ ــرباء الوطنيـــ اخلـــ

  االستقصاءاتاإلحصاءات/

٢٠١٨  

مبـــــادئ توجيهيـــــة   - ٨      
ــة   ــدفقات املاليـ ــاس التـ لقيـ
غـري املشـروعة املتأتيـة مـن     
ــري    ــدرات غــ ــارة املخــ جتــ

  املشروعة

ــون   املكتـــــب، اخلـــــرباء الوطنيـــ
املعنيــــون بقضــــايا املخــــدرات، 
ــال    ــون يف جمـــ ــرباء الوطنيـــ اخلـــ

، االستقصــــــــاءاتاإلحصاءات/
  أكادمييون/

  باحثون

٢٠١٨-
٢٠١٩  
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  األنشطة املقررة اليت حتتاج إىل موارد إضافية    األنشطة املقرر تنفيذها يف حدود املوارد املتاحة

  النشاط
  اجلهات املعنية 

  املشاركة
اجلـــــدول 

  املشاركة اجلهات املعنية  النشاط  الزمين
اجلــــــدول 

  الزمين

ــائية  - ٩                   تــــــدابري إحصــــ
  جديدة

املكتـــــــب، املرصـــــــد األورويب 
  للمخدرات وإدماا،

منظمـــة الصـــحة العامليـــة، جلنـــة 
البلــــدان األمريكيــــة ملكافحــــة   
تعـــــاطي املخـــــدرات، اخلـــــرباء 
ــايا   ــون بقضـــ ــون املعنيـــ الوطنيـــ
ــون   ــرباء الوطنيـ ــدرات، اخلـ املخـ
 يف جمــــــــــال اإلحصــــــــــاءات/ 

، جهات التنسـيق  االستقصاءات
الوطنية املعنية باالستبيان اخلاص 
ــارير الســنوية، أكــادمييون/   بالتق

  باحثون

٢٠١٨-
٢٠٢٠  

وحـــدات تدريبيـــة  - ١٠      
قائمــــــة علــــــى الــــــتعلم   

  اإللكتروين

-٢٠١٨  املكتب، منظمة الصحة العاملية
٢٠٢٠  

ــدد   - ١١       ــدريب حمــــ تــــ
ــاء القــدرات   األهــداف لبن
اإلقليميـــة والوطنيـــة علـــى 

ــداد  ــة  إعـ ــات املتعلقـ البيانـ
ــا   ــدرات ومجعهـــــ باملخـــــ

  واإلبالغ عنها

املكتب، منظمة الصحة العاملية، 
املرصــــد األورويب للمخــــدرات 
وإدماا، جلنة البلدان األمريكية 
ملكافحـــة تعـــاطي املخــــدرات،   
اجلماعة االقتصادية لدول غرب 

  أفريقيا

٢٠١٨-
٢٠٢٢  

ــات  - ١٢       تعزيـــــــز آليـــــ
ــيق الوطنيـــة بشـــأن    التنسـ
البيانـــــــــــات املتعلقـــــــــــة 
باملخــدرات، مبــا يف ذلــك  

لرصــــد  املراكــــز الوطنيــــة
  املخدرات

املكتب، منظمة الصحة العاملية، 
املرصــــد األورويب للمخــــدرات 
وإدماا، جلنة البلدان األمريكية 

  ملكافحة تعاطي املخدرات

٢٠١٨  

تعزيز نظُم اإلنـذار   - ١٣      
املبكــــر بشــــأن املــــؤثرات 
ــانية اجلديـــدة علـــى  النفسـ
ــوطين   ــعيدين الـــــــ الصـــــــ

  واإلقليمي

ــين    ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
  باملخدرات واجلرمية

٢٠١٧-
٢٠٢٠  

منهجيات موحـدة   - ١٦      
ــأن   ــديرات بشـ ــع تقـ لوضـ
تــدفقات املخــدرات عــرب   

  احلدود الوطنية

ــون   املكتـــــب، اخلـــــرباء الوطنيـــ
املعنيــــون بقضــــايا املخــــدرات، 
ــال    ــون يف جمـــ ــرباء الوطنيـــ اخلـــ

  االستقصاءاتاإلحصاءات/

٢٠١٨-
٢٠٢٠  
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  النقاط املطروحة للمناقشة    -  سابعاً  
  قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف القيام مبا يلي:    - ٧٤

  التوصية بتنفيذ خارطة الطريق املقترحة وحتديد جماالت العمل ذات األولوية؛  (أ)  
ــة باالســتبيان        (ب)   ــة معني ــات تنســيق وطني ــيني جه ــدول األطــراف إىل تع دعــوة ال

  اخلاص بالتقارير السنوية؛
ــة إىل النظــر يف دورهــا وواليتــها يف    ةدعــو  (ج)   إعــداد املكاتــب اإلحصــائية الوطني

ــز التنســيق بــني      ونشــر اإلحصــاءات املتعلقــة باملخــدرات، وتشــجيع املبــادرات الراميــة إىل تعزي
  اإلحصاءات املتعلقة باملخدرات؛إعداد املؤسسات الوطنية املشاركة يف 

ــة املخــدرات،      (د)   ــع جلن ــاون م ــادة التع ــب بزي وال ســيما يف ســياق وضــع    الترحي
  فر اإلحصاءات املتعلقة باملخدرات؛اخارطة الطريق وتنفيذها، من أجل حتسني نوعية وتو

دعوة املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، مبـا فيهـا االحتـاد األفريقـي وجلنـة البلـدان            (هـ)  
ــة، واملرصــد األ       ــدول األمريكي ــة ال ــة ملنظم ــاطي املخــدرات التابع ــة ملكافحــة تع ورويب األمريكي

للمخدرات وإدماا، واملكتب، وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة         
البشرية/اإليدز، ومنظمة اجلمارك العاملية، ومنظمة الصـحة العامليـة، إىل تعزيـز التعـاون والتـآزر      

يـل إىل أدىن  بينها يف جمال اإلحصاءات املتعلقة باملخدرات ـدف زيـادة اتسـاق البيانـات والتقل    
    ؛الدول األعضاءمن جانب  حد من عبء اإلبالغ

ــة بــأن يقــدم،          (و)   ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب إىل مكتــب األم الطل
ــراً إىل اللجنــة          ــة األخــرى ذات الصــلة، تقري ــة واإلقليمي ــات الدولي ــع املنظم ــع مجي بالتشــاور م

  ؛اإلحصائية بشأن تنفيذ خارطة الطريق
ــذ     دعــوة جمتمــ   (ز)   ــة مــن أجــل تنفي ــة واإلقليمي ــز اجلهــود العاملي ــاحنني إىل تعزي ع امل

  خارطة الطريق ومد البلدان بالدعم لتحسني اإلحصاءات الوطنية املتعلقة باملخدرات.
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  املرفق  
مقتطفات من الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثني للجمعيـة العامـة       

ي ملشكلة املخدرات العاملية ومواجهتـها  التزامنا املشترك بالتصد”املعنونة 
مجـع البيانـات    تشـجع علـى  ، املرفـق)  ٣٠/١- (القـرار دإ  “على حنو فعال

  غطيها االستبيان اخلاص بالتقارير السنوية  ي  يف املناطق اليت ال
  

تبــادل البيانــات   تشــجيع وحتســني اجلمــع املنــهجي للمعلومــات واألدلــة، وكــذلك         
علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل، عـــن تعـــاطي املخـــدرات املوثوقـــة والقابلـــة للمقارنـــة، 

وانتشارها الوبائي، مبا فيها البيانات املتعلقة بالعوامل االجتماعية واالقتصـادية وغريهـا مـن    
ــرويج      ، والعمــلعوامــل اخلطــر  ــى الت ــة عل ــة الصــحة العاملي ــة املخــدرات ومجعي مــن خــالل جلن

قتضاء، مثل املعـايري الدوليـة للوقايـة مـن تعـاطي      الستخدام املعايري املعترف ا دوليا، حسب اال
املخدرات، وتبادل املمارسـات الفضـلى، بغيـة صـوغ اسـتراتيجيات وبـرامج فعالـة للوقايـة مـن          

ومنظمــة  تعــاطي املخــدرات، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   
  (ح)) ١الصلة؛ (الفقرة  الصحة العاملية وسائر كيانات األمم املتحدة ذات

وإجراء البحوث وتبادل املعلومات، وكذلك تبادل املمارسـات   تشجيع مجع البيانات  
ــدابري وممارســات خفــض     الفضــلى املتعلقــة   ــع ومكافحــة اجلــرائم املتصــلة باملخــدرات وبت مبن
 ؛املنطبـق ، من أجل تعزيز فعالية تدابري العدالـة اجلنائيـة، ضـمن إطـار القـانون      عرض املخدرات

  (ج)) ٣(الفقرة 
الصـالت املتزايـدة بـني االجتـار باملخـدرات      مواجهة التحديات اخلطرية اليت تطرحهـا    

والفســاد وســائر أشــكال اجلرميــة املنظمــة، مبــا فيهــا االجتــار باألشــخاص واالجتــار باألســلحة  
ت، النارية واجلرائم السيربانية وغسل األمـوال، وكـذلك جـرائم اإلرهـاب يف بعـض احلـاال      

، وذلــك باتبــاع ــج متكامــل متعــدد  مبــا يف ذلــك غســل األمــوال املــرتبط بتمويــل اإلرهــاب 
وإجـراء البحـوث، وكـذلك     ودعـم مجـع البيانـات املوثوقـة    اجلوانب، مثال من خـالل تشـجيع   

تبــادل املعلومــات االســتخبارية والتحلــيالت عنــد االقتضــاء، ضــماناً لفعاليــة تقريــر السياســات   
  (ك)) ٣الفقرة وحتديد التدخالت؛ (

املتعلقـة بزراعـة املخـدرات     والتحلـيالت  حتسني تـوافر ونوعيـة املعلومـات اإلحصـائية      
وغسـل األمـوال والتـدفقات املاليـة غـري      وإنتاجها وصنعها واالجتار ا بصـورة غـري مشـروعة    

، ألغراض منها جتسيد تلك املعلومـات والتحلـيالت علـى النحـو املناسـب يف تقـارير       املشروعة
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات، بغيـة حتسـني       مكتب
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وزيادة تعزيز فعاليـة تـدابري التصـدي الـيت تتخـذها       قياس وتقييم اآلثار املترتبة على تلك اجلرائم
  (ش)) ٣أجهزة العدالة اجلنائية يف هذا الشأن؛ (الفقرة 

ات السائدة يف تركيـب املـؤثرات النفسـانية اجلديـدة     ورصد االجتاهمواصلة استبانة   
، وتقيـيم خماطرهـا   وإنتاجها وانتشارها وتوزيعها، وكـذلك أمنـاط تعاطيهـا وعواقبـها السـلبية     

 على صحة وسالمة األفراد واتمع ككل واستعماالا احملتملـة يف األغـراض الطبيـة والعلميـة،    
يم تدابري وممارسـات تشـريعية وتنظيميـة وإداريـة     واالستناد إىل ذلك التقييم يف استحداث وتدع

وعملياتيــة حمليــة ووطنيــة للتصــدي هلــذه املســائل، تتخــذها وتتبعهــا الســلطات احملليــة والوطنيــة  
املعنيــة بالتشــريع وإنفــاذ القــانون والقضــاء والرعايــة االجتماعيــة والرفــاه االجتمــاعي والتعلــيم     

  (د)) ٥والصحة؛ (الفقرة 
وحتليــل األدلــة وتبــادل املعلومــات، وتــدعيم  ت مجــع البيانــاتدعــم البحــوث وعمليــا  

تدابري التصدي الـيت تتخـذها أجهـزة إنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة وسـن القـوانني، وكـذلك           
األنشـطة اإلجراميـة املتصــلة   توطيـد التعـاون الــدويل يف هـذا اـال، مــن أجـل منـع ومكافحــة       

 .مبا يتوافق مع أحكـام القـانون املنطبقـة ذات الصـلة    ، باملخدرات اليت تستخدم فيها اإلنترنت
 (ع)) ٥(الفقرة 

 

 


