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 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019آذار/مارس  5-8
 **)ف( من جدول األعمال املؤقت 3البند 
واتخاذ القرار: إحصاءات  للمناقشةبنود 

 المخدرات وتعاطيها
   

تقرير مكتببا امما المتةببدة المعني بببالمخببدرات والجريمببة ع  إحصببببببببببباءات   
 المخدرات وتعاطيها

  
 مذكرة م  اممي  العام  

 
واملمارســـــــــــاي الفـــــــــــا ق    ت ـــــــــــرف  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصـــــــــــاي  واالجتماع   
عن إحصـــــــــــــــا اي املخدراي  العام  أن حييل تقر ر مكتب األمم املتحدة املعين  املخدراي واجلرمي  األمني

وتعاطيها. و تضــمن ا ا التقر ر اســتعراألــا لامل ــع  املضــعل  شا مؤحرا   ــأن إحصــا اي املخدراي عل  
  واألر عني للجن  اإلحصائي  الصعيد الدويل   عد املناق اي اليت ياري   أن ا ا املوألوع يف الدورة الثامن

 الدورة الفتني للجن  املخدراي. ويف
التقر ر اســتعراألــا ملا ملمن  من ةمل ــع  وما  قجن من إماذاي من  لــدور التقر ر الفــا جن  و تضــمن  

و بني التحد اي القائم  واألمل ـــــــع  اليت ســـــــيمضـــــــعل  شا يف املفـــــــتقبل. واللجن  مدعوة إ  ةن  ي  علما 
صــــــــــا اي الر ي  تعز ز يور اإلح  اإلماذاي اليت  ققت مؤحرا وةن تعلجن عل  األمل ــــــــــع  املقبل  الرامي  إ 

  فني إحصا اي املخدراي عل  الصُّعد الوطين واإلقليم  والعامل   من حيث توافراا وملوعيتها. يف
  

  

 

 .2019كاملون الثاين/ نا ر   11ةمعيَد إلداراا ألسباب فني  يف  * 
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 مقدمة ومعلومات أساسية - أوال 
ملاق ــــت اللجن  اإلحصــــائي   يف يورنا الثامن  واألر عني  موألــــوع إحصــــا اي املخدراي اســــتنايا  - 1

حدة املعين  املخدراي واجلرمي  واملعهد الوطين املكفـــــــــــــــيك  ل حصـــــــــــــــا  إ  تقر ر قدمه مكتب األمم املت
  E/2017/24)املظر  48/110يف مقرراــا  اللجنــ  اإلحصــــــــــــــــائيــ  قريوة(. E/CN.3/2017/12واجلغرافيــا )
ايئ  تقر ر الفياساي يف األمم املتحدة املنوط شا املفؤولي   أن جلن  املخدراي ا   جيم( - النصل األول

ر ع  العر جن احملدية خلاســـتعرألـــت املزا ا اإلحصـــائي   ول لك  و عد ةنو  عن شـــؤون مراقب  املخدراي  األ
جلن  املخدراي لكنال  موا متها م  توجيهاي الفــــــــــــــياســــــــــــــ  تنظر فيها قد رةي ةن ف  شاوةقري  يف التقر ر
 التعاوَن  ني اللجن  اإلحصائي  وجلن  املخدراي.شجعت يف ا ا الصدي  و لجن  املخدراي  لالعام  

  ةمهي  تعز ز آلياي 2017اير يف آذار/مارس الصـــــــــــــــ 60/1وةكدي جلن  املخدراي  يف قراراا  - 2
اإل الغ عن البياملاي الوطني   و د د الثغراي يف إحصـــــــــــــــا اي املخدراي املوجوية حاليا  واســـــــــــــــتعالع 
إمكاملياي تقدمي الدعم للبلدان فيما  تعلجن  تعز ز األيواي القائم  جلم  البياملاي و ليلها عل  الصـــــــــــــــعيد 

ة املعين  ــاملخــدراي واجلرميــ  ت جلنــ  املخــدراي مكتــَب األمم املتحــدالوطين. و ــاإلألــــــــــــــــافــ  إ  ذلــك  يعــ
املفـــــــــــتخدم  حاليا  النظر   التعاون الوثيجن م  الدول األعضـــــــــــا   يف إمكاملياي تعز ز وتبفـــــــــــي  ةيواته إ 
جمال مج  البياملاي و ليلها  مبا   ــمل  فــني ملوعي  وفعالي  االســتبيان اخلاق  التقار ر الفــنو    ال    يف
 د ره املكتب وال    مفتخدم يف مج  البياملاي الفنو   عن املخدراي عل  الصعيد العامل . 
  ـــــــــــــأن التعاون الدويل عل   72/198و اإلألـــــــــــــاف  إ  ذلك  كرري اجلمعي  العام   يف قراراا  - 3

تها  طلبانا إ  مكتب األمم املتحدة املعين  املخدراي واجلرمي  التصد  مل كل  املخدراي العاملي  ومواجه
ةن  والــل تقدمي الدعم إ  الدول األعضــا    نا  عل  طلبها  فيما  تعلجن  تعز ز قدرنا عل  تعو ر آلياي 
اإل الغ اخلالـــــــ  شا  والنظر يف إمكاملياي تعز ز وتبفـــــــي  ةيواته املفـــــــتخدم  حاليا يف جمال مج  البياملاي 

 ليلها  مبا   ــــــــــمل  فــــــــــني وتقو   ملوعي  االســــــــــتبيان اخلاق  التقار ر الفــــــــــنو   وتعز ز معدل الري عليه و 
وفعاليته  وإ  تقدمي تقر ر   أن العرائجن املمكن  لتحفني ا ه األيواي إ  جلن  املخدراي لك  تنظر فيه 

املؤرخ  48/110جن  اإلحصـــــــــــــائي  لةثنا  يورنا الثاملي  والفـــــــــــــتني. ورحبت اجلمعي  العام  ة ضـــــــــــــا مبقرر ال
  ــأن إحصــا اي املخدراي وتعاطيها  وشــجعت التعاون  ني اللجن  اإلحصــائي   2017آذار/مارس  10

 وجلن  املخدراي  ألمن وال   كل منهما.
املعين  املخدراي واجلرمي  م اوراي واسع  واستجا ً  هل ه العلباي  ةجرى مكتب األمم املتحدة  - 4

كـــاملون   31إ   29النعـــاع م  الفـــــــــــــــلعـــاي الوطنيـــ  وعقـــد اجتمـــاعـــا ت ـــــــــــــــــاور ـــا للخ ا  يف الن ة من 
ايئاي إقليمي  ويولي . وشــــــــــارع فيه  5 لدا و  52. وشــــــــــارع يف االجتماع  ثلون عن 2018 الثاين/ نا ر

 وطني   ومنها املكاتب اإلحصائي  الوطني .ة ضا  ثلون عن طائن  واسع  من املؤسفاي ال
 داف االجتماع يف األمور التالي :ومتثلت ةا - 5

  د د واستعراض املنهجياي اإلحصائي  الالذم  إلملتاج  ياملاي ةفضل عن املخدراي؛ )ة( 
اســـــتعراض األيواي الدولي  وةمل ـــــع  تنمي  القدراي ا تغا   فـــــني قدراي البلدان عل   )ب( 
 وتبايل  ياملاي عالي  اجلوية   أن املخدراي؛ إملتاج ومل ر

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2017/12
https://undocs.org/AR/A/RES/48/110
https://undocs.org/AR/A/RES/48/110
https://undocs.org/AR/E/2017/24
https://undocs.org/AR/A/RES/60/1
https://undocs.org/AR/A/RES/60/1
https://undocs.org/AR/A/RES/72/198
https://undocs.org/AR/A/RES/72/198
https://undocs.org/AR/A/RES/48/110
https://undocs.org/AR/A/RES/48/110
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م  حاليا من حالل االســــتبيان اخلاق  التقار ر  )ج(  مناق ــــ  جوية ولــــح  البياملاي اليت يم
 فنو   والعرائجن املمكن  لتحفينه.ال
وقدم اخل ا  توجيهاي   ـــــــــــــأن عدي من اإلجرا اي اليت  تعني احاذاا لتحفـــــــــــــني إحصـــــــــــــا اي  - 6

عيد ن الوطين والدويل. وملظروا يف سـبل اسـتعراض النظام العامل  جلم  البياملاي اسـتنايا املخدراي عل  الصـ
إ  االستبيان اخلاق  التقار ر الفنو   لتلبي  االحتياجاي من املعلوماي امل ار إليها يف اإلعالن الفياس  

ل  املخدراي العاملي  وحع  العمل   ـــأن التعاون الدويل لـــوب اســـ اتيجي  متكامل  ومتواذمل  ملواجه  م ـــك
  ـــــأن م ـــــكل  املخدراي  2016ويف الوثيق  اخلتامي  لدورة اجلمعي  العام  االســـــتثنائي  لعام  2009لعام 

 (.30/1-العاملي  )القرار يإ
  

 ج المشاورات مع الخبراء الوطنيي نتائ - ثانيا 
ي  املتعلق   املخدراي عل  حدي اخل ا  عديا من األمل ــع  الرامي  إ   فــني املعلوماي اإلحصــائ - 7

 في  التالي  عن مناق اي اخل ا :الصعيد ن الوطين والدويل معا. وقد املبثقت العنالر الرئي
 

 دعا الهياكل امساسية اإلحصائية ونظا رصد المخدرات على الصعيد الوطني - ألف 
الكياملاي الوطني  ويون الوطني  اتنجن اخل ا  عل  ألرورة تعز ز التعاون وتدفجن املعلوماي  ني شىت  - 8

اليت ت ـــكل املصـــاير الرئيفـــي  للبياملاي املتصـــل   املخدراي. و نبغ  ةن تلو اجلهوي املب ول  يف ا ا االياه 
االحتياجاي املتعلق   تنفـــيجن وموا م  البياملاي اإلحصـــائي  يف ملتلس املؤســـفـــاي والوال اي ذاي الصـــل   

  ع  ولكن املتميزة عن  عضها  عضا )مثل اجلمارع وقواي ال رط (.وك لك  ني األجهزة املختص  امل ا
عىن  رلــــــد م ــــــكل  املخدراي  وســــــل  اخل ا  الضــــــو  عل  ألــــــرورة إمل ــــــا  وتعز ز ملظم وطني  تم  - 9
ذلك ملظم املعلوماي واهلياكل األســـــــاســـــــي  املؤســـــــفـــــــي  والتقني  لتيفـــــــ  مج  البياملاي عن املخدراي  يف مبا

وشــــــــدي امل ــــــــاركون عل  ةمهي  التوافر عل  مرالــــــــد وطني  للمخدراي ميكنها ةن تن ــــــــ  ويجمها و ليلها. 
وتنفــــــجن ملظم املعلوماي جلم  و ليل البياملاي عن م ــــــكل  املخدراي يف ة  من البلدان املعني   من مجي  

 .جواملب تلك امل كل 
 

 وضع منهجيات إحصائية في مجال المخدرات - باء 
ديي عــدة جمــاالي ميكن - 10 بيــاملــاي عن املخــدراي   ـــــــــــــــكــل كب  ةن  فـــــــــــــــتنيــد فيهــا إملتــاج ال حــم
املبــايا التوجيهيــ  املتعلقــ   ــاملنهجيــاي. و نبغ  ةن تعــا  اــ ه املبــايا التوجيهيــ  ا ــاجــ  إ  وألــــــــــــــ   من

تعار س موحدة وةكثر يق  لبعض املؤشـــراي وملا  قا لها من مصـــاير مالئم  للبياملاي  وك لك إ  العرائجن 
 حصائي  األكثر مال م  إلملتاج  ياملاي عالي  اجلوية.واإلجرا اي اإل

ومن األمثل  عل  املواألــــــــي  اليت  تاج إ  توجيهاي تتعلجن  املنهجياي املبايا التوجيهي  إلجرا   - 11
ن حيتاجون إ  العالج الدراســــــــاي االســــــــتقصــــــــائي    ــــــــأن تعاط  املخدراي  وتقد ر عدي الفــــــــكان ال  

ملتاج  ياملاي متفـق  عن ةسـعاراا  وإجرا  يراسـاي اسـتقصـائي  يف لـنوف اإليمان عل  املخدراي  وإ من
الفـــــــجنا . وذمكري ة ضـــــــا ا اج  إ  وألـــــــ  ملت موحد  فـــــــاب املفـــــــائل املتعلق  مبؤشـــــــر ادف التنمي  
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  ــــــــــأن ملعاع تغعي  التدحالي العالجي  )اخلدماي الدوائي  والننفــــــــــاملي  وحدماي  1-5-3املفــــــــــتدام  
 الالحق ( ملعاجل  االألعرا اي الناشئ  عن تعاط  املواي املخدرة. إعاية التأايل والرعا  

 
 ستبيان الخاص بالتقارير السنويةاستعراض اال - جيا 

ســـــــــل  اخل ا  الضـــــــــو  عل  ا اج  إ   فـــــــــني مج  البياملاي   ـــــــــأن مواألـــــــــي  ملتارة من ةجل  - 12
ن الفـــــياســـــ  وحع  العمل لعام االســـــتجا     ـــــكل ةفضـــــل لالحتياجاي من املعلوماي املنبثق  عن اإلعال

. فعل  ســــــبيل املثال  من املواألـــــي  2016والوثيق  اخلتامي  لدورة اجلمعي  العام  االســــــتثنائي  لعام  2009
اليت  تاج إ  املز د من البياملاي ال ــــــــامل  تلك املتعلق   املدمنني عل  املخدراي   ــــــــدة املعرألــــــــني خلعر 

واآلثار الصــــــحي  امل تب  عل  تعاط  املخدراي )حاالي املرض  كب   واألشــــــخاق ال  ن  تلقون العالج 
والوفياي(  والصـــــالي القائم   ني االيار  املخدراي ون ه من ةشـــــكال اجلرمي  املنظم   والتدفقاي املالي  

 ن  امل روع  املتصل   املخدراي  واملخدراي وملظام العدال  اجلنائي .
اخلاق  التقار ر الفـــنو   لتقليل عب  اإل الغ ال   تتحمله وملوق ـــت طرائجن تبفـــي  االســـتبيان  - 13

البلدان و فـــني معدل الري عليه  مبا   ـــمل مراجع  ملعاع األســـئل  ويرج  تعقيداا واســـتعالع إمكاملياي 
 إيحال  فيناي عل   ني  االستبيان وعل  يورة مج  البياملاي.

نفـــــــــاين حيثما كان ذلك مالئما  وذلك واتنجن امل ـــــــــاركون ة ضـــــــــا عل  ألـــــــــرورة مراعاة البعد اجل - 14
 التصـــــنيس املنهج  جلمي  األســـــئل  ذاي الصـــــل  إفـــــب ملوع اجلنس  وإيراج ةســـــئل  تتي  إ راذ التناوتاي 
 اجلنفاملي   ومنها مثال األسئل  املتعلق  إاالي املرض والوفياي وتقدمي اخلدماي العالجي  والعدال  اجلنائي .

 
 على الصعيدي  اإلقليمي والدوليتعزيز شبكات الخبراء  - دال 

سل  اخل ا  الضو  عل  ةمهي  إقام  ال بكاي الوطني  واإلقليمي  والعاملي  تعز زا إلملتاج واستخدام  - 15
البياملاي املتفق  وال امل  والقا ل  للمقارمل   وعل  ةمهيتها يف إتاح  منتدى لتبايل ةفضل املمارساي وتلق  

ق عل  املفـــــــتوى اإلقليم  ألملا تكون ا ه ال ـــــــبكاي منتج    ـــــــكل حا الدعم من األقران. وميكن ةن
 تيفر تبايل ا لول  ني اخل ا  عندما تواَجه ظروف و د اي  اثل . قد
وةقر اخل ا   أن تعيني جهاي تنفـــــــــيجن وطني    االســـــــــتناية من اخل اي املكتفـــــــــب  يف جمال مج   - 16

حالل يراســـــــــــــ  األمم املتحدة االســـــــــــــتقصـــــــــــــائي  الياااي اجلرمي   البياملاي عن اجلرمي  والعدال  اجلنائي  من
وعمليــاي ملظم العــدالــ  اجلنــائيــ  واســـــــــــــــ اتيجيــاي من  اجلرميــ   اليت  ــد راــا مكتــب األمم املتحــدة املعين 
 املخدراي واجلرمي   من شــــــأمله ةن  يفــــــر  فــــــني البياملاي اجملمع   اســــــتخدام االســــــتبيان اخلاق  التقار ر 

 ث ملوعي  تلك البياملاي وملعاع تغعيتها.الفنو    من حي
 

 تةسي  التعاون بي  الوكاالت - هاء 
َيم  البياملاي ذاي الصـــــــــــــــل   املخدراي جمموع ي متنوع ي من اهليئاي الدولي  واإلقليمي   مبا فيها  - 17

 دذ  ومنظم  منظم  الصح  العاملي   و رملامت األمم املتحدة امل  ع املعين  ن وس ملقص املناع  الب ر  /اإل
اجلمارع العاملي   واهليئ  الدولي  ملراقب  املخدراي  واملركز األورويب لرلــــد املخدراي واإليمان  وجلن  البلدان 

املتحدة  األمر كي  ملكافح  تعاط  املخدراي  واال اي األفر ق . واناع جماالي للتكامل  ني مكتب األمم
املعين  املخدراي واجلرمي  واملنظماي الدولي  األحرى  ولكن قد تكون مث  جماالي  تداحل فيها عمله م  
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عمل  عض الكياملاي اإلقليمي . وشــــدي اخل ا  عل  ةمهي  ينب االذيواجي  يف اجلهوي  وةقروا ة ضــــا إاج  
 اايم ذاي لل   املوألوع.شىت الكياملاي إ  موا م  ما تفتخدمه يف مج  البياملاي من من

وسل  اخل ا  الضو  عل  ألرورة الت اور م  ةلحاب املصلح  الدوليني املالئمني ا تغا  ألمان  - 18
النعالي  يف  قيجن تعوراي فيما  تعلجن  االســـتبيان اخلاق  التقار ر الفـــنو   ون ه من ةمل ـــع  مج  البياملاي 

االلتزاماي الدولي  عل  حنو ةفضل  ومن ذلك عل  سبيل ذاي الصل   وتناي  اذيواجي  اجلهوي  والوفا   
املثال الفـــــــــع  إ   قيجن ةاداف التنمي  املفـــــــــتدام . ويف ا ا الفـــــــــياع  يعا اخل ا  الكياملاي الدولي  إ  

اي و ائياي املخدراي  املعين  إحصــــــا  امل ــــــ ع  ني الوكااليموالــــــل  ا وار ياحل النر جن العامل التقين 
 ان اخلاق  التقار ر الفنو  .و  عل  آثار عل  حمتوى االستبي نع ألن ذلك قد

و النظر إ  عب  اإل الغ ال   تتحمله البلدان  رةى اخل ا  ةمله ســـــــيكون من املنيد عل  املدى  - 19
املتوســـ  اســـتعالع ســـبل االشـــ اع يف مج  البياملاي م  اهليئاي اإلقليمي  املعني   البياملاي عن املخدراي  

ا  تم حاليا فيما  تعلجن  االشـــــــ اع م  يراســـــــ  األمم املتحدة االســـــــتقصـــــــائي  الياااي اجلرمي  عل  نرار م
 وعملياي ملظم العدال  اجلنائي  واس اتيجياي من  اجلرمي  يف مج  البياملاي املتعلق   اجلرمي .

  
 امنشطة الةالية والخطوات المقبلة - ثالثا 

فرل  فر دة للخ ا  الوطنيني من مجي  املناطجن إلجرا  مناق    ةتاح االجتماع الت اور  م  اخل ا  - 20
تقني    ــأن االحتياجاي والتحد اي امل ــ ك  يف جمال املعلوماي من ةجل النهوض  النهم العلم  مل ــكل  
املخدراي. وكان االجتماع مبثا   منتدى لتبايل املمارســـــــاي واخل اي املتعلق   التصـــــــد  لتلك التحد اي. 

ملداوالي  ني اخل ا  ةملا وســــيل  قيم  ملناق ــــ  العرائجن امللموســــ  والنعال  والفــــليم  علميا لتحفــــني وةثبتت ا
 .ملظم املعلوماي الوطني  املعني   املخدراي وجوية وتوافر البياملاي عن املخدراي عل  املفتوى الدويل

فــــــــني فعاليته يف تبيان وةقر امل ــــــــاركون  نائدة تبفــــــــي  االســــــــتبيان اخلاق  التقار ر الفــــــــنو   و  - 21
م ــــــــكل  املخدراي العاملي    يد ةملم شــــــــديوا ن  ما مرة عل  قيم  االســــــــتبيان  اعتباره ةياة جلم  وإتاح  
معلوماي ةســـاســـي  عما  كون ل ـــىت ة عاي م ـــكل  املخدراي من ةجتاط وملعاع واياااي  عل  املفـــتو ني 

فــــــــــــنو    عالوة عل  ما  ضــــــــــــعل  اق  التقار ر الالدويل والوطين معا. واعت  امل ــــــــــــاركون االســــــــــــتبيان اخل
ق   البياملاي و نيز التوالــــــــــــــل يور يف مج  املعلوماي ومل ــــــــــــــراا  ةياًة لتعز ز توحيد العملياي املتعل من  ه
 ةلحاب املصلح  الوطنيني املعنيني  املوألوع.  ني
حاليا ةمل ــــــــــــــع  مكتب  و عد االجتماع الت ــــــــــــــاور  م  اخل ا  ووفقا لوال   جلن  املخدراي  تركز - 22

األمم املتحدة املعين  املخدراي واجلرمي  يف جمال إحصـــــــا اي املخدراي عل  عملي  اســـــــتعراض االســـــــتبيان 
اخلاق  التقار ر الفـــــــــــنو   وعل  العرائجن النعال  لتقدمي الدعم للبلدان فيما  تعلجن  تحفـــــــــــني إحصـــــــــــا اي 

 وافراا وملوعيتها.املخدراي  من حيث ت
األمل ـــع  العاي   املتصـــل   نظم الرلـــد العاملي  واإلقليمي  املعني   املخدراي  د دا  و اإلألـــاف  إ  - 23

وإ  الدعم املقدم إ  البلدان إلجرا  يراســـــــــاي اســـــــــتقصـــــــــائي  تتعلجن  املخدراي )من قبيل رلـــــــــد تعاط  
تحدة املخدراي وحمالــــــــــــيلها ن  امل ــــــــــــروع (   ركز العمل املنهج  اجلد د ال    قوم  ه مكتب األمم امل

فيها   ما  ع ولم را نير لمالي ا يلتدفقااملعين  املخدراي واجلرمي  عل  وألـــــــــ  إطار إحصـــــــــائ  لقياس ا
وعل   راي  المخد لمرتبع ا يلوفياا ي ياملا تحفينوعل   ع ولم را نير راي المخد لمتعلق ا تلك
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. وملمن ي ة ضــــا   ــــكل منتظم ةمل ــــع  للمفــــاعدة التقني  و نا  1-5-3مؤشــــر ادف التنمي  املفــــتدام  
 .القدراي

حمع   ارذة ةحرى  النفـــــب  للجن  املخدراي. ذلك ةن اجلز   2019وســـــيكون شـــــهر آذار/مارس  - 24
نني  االلتزاماي املتعهد الوذار   ال   ســــــيعقد حالل الدورة الثاملي  والفــــــتني للجن   ســــــيقوم  اســــــتعراض ت

املفـــــــتهدف  ار خلالشـــــــ اع يف معاجل  م ـــــــكل  املخدراي العاملي  والتصـــــــد  هلا  وال ســـــــيما إلول الت شا
. ويف إطار التحضـــــــــ  هل ه املناســـــــــب  الرفيع  2009  احملدي يف اإلعالن الفـــــــــياســـــــــ  لعام 2019عام  يف

لدوراي  يف الن ة اليت ســـبقت املعقاي يورنا املفـــتوى  عقدي اللجن  ســـلفـــل  من االجتماعاي فيما  ني ا
االجتماعاي  سل   ثلو العد د  تلك. وحالل 2018املفتأملن  ا اي   والفتني يف كاملون األول/ي فم  

البلدان الضو  عل  ةمهي  تعز ز و فني مج  ويمي  وتبايل البياملاي املوثوق  والقا ل  للمقارمل   وك لك  من
عتبـــار األمر ةولو ـــ  للعمـــل تملـــ  م  مؤشـــــــــــــــراي ةاـــداف التنميـــ  املفـــــــــــــــتـــدامـــ    ـــاعل  ةوجـــه التـــ ذر احمل

الر ي  ون  الر ي  ة ضـــــــــــــا الفـــــــــــــبل املمكن  لتعاون جلن   ق ـــــــــــــايوما  عده. وتناولت املنا 2019 عام يف
املخدراي واللجن  اإلحصـــــــائي  لضـــــــمان اســـــــتناية إحصـــــــا اي املخدراي من توجيهاي الفـــــــياســـــــ  العام  

 ن  املخدراي  كما تناولت ما او ملوَّل للجن  اإلحصائي  من احتصاق إحصائ  تقين.الصايرة عن جل
وقد قرر مكتب األمم املتحدة املعين  املخدراي واجلرمي  عقد اجتماع ت ــــاور  عامل  ثان   ــــأن  - 25

ن    توح  وألـــ  الصـــيغ  النهائي  ملق ح   ـــأن تنقي  االســـتبيا2019إحصـــا اي املخدراي يف متوذ/ وليه 
ن  لوألـــ  معا   عاملي  وتقدمي الدعم للبلدان يف إملتاج  اخلاق  التقار ر الفـــنو    و د د حر ع  طر جن حمفـــَّ

 ياملاي ةكثر عديا وةفضل ملوعي  مبا  عوي  النن  عل  تصميم الفياساي الوطني  و فني مفتوى املعارف 
  قياس التقدم احملرذ يف تنني  العاملي  املتعلق  مب ــــــــــــكل  املخدراي. وســــــــــــتفــــــــــــاعد ا ه اجلهوي ة ضــــــــــــا عل

ملعاجل  م ــــكل  املخدراي العاملي  والتصــــد  هلا   ملاألــــ االلتزاماي امل ــــ ك  املتعهد شا عل  مدى العقد ا
وما  عده. ومن شـــــــأن ا ا االجتماع  2019يف عام “ ملت املفـــــــار الواحد” اتباع ملت ةمطلجن عليه اســـــــم 

ن جلن  املخدراي واللجن  اإلحصــائي  والدول األعضــا  ا تغا  الت ــاور  ةن  تي  فرلــ  للجم   ني ح ا  م
لقوة يافع  عاملي   نز  فني ملظم املعلوماي املتعلق   املخدراي وألمان  األساسمضافرة اجلهوي لتحد د 

 ايا األساسي  ل حصا اي الر ي .إملتاج ومل ر إحصا اي املخدراي وفقا للمب
عين  املخدراي واجلرمي  ة ضـــــا إجرا  يراســـــ  تقييمي  لتقدمي يعم وقد قرر مكتب األمم املتحدة امل - 26

ةكثر تركيزا عل  األاداف للنظم الوطني  املنتج  إلحصا اي املخدراي. وستفتند ا ه الدراس  إ  يراس  
ةفضــــل أليا  وقدراي  هماســــتقصــــائي  ســــيجر ها املكتب  ال ــــراك  م  شــــركا  يوليني وإقليميني من ةجل ف

نظم اإلحصــــــــــــــائي  الوطني   وك لك فهم مدى توافر وملوعي  إحصــــــــــــــا اي املخدراي وطر ق  وملواتت تلك ال
تعبيجن املبايا األســـــاســـــي  ل حصـــــا اي الر ي  يف إملتاج إحصـــــا اي املخدراي. وســـــتمفـــــتخدم ملتائت ا ا 

ي لقدراالتقييم يف  فــني اإل الغ الوطين والدويل عن البياملاي املتعلق   املخدراي ويف تنني  ةمل ــع  لبنا  ا
 تكون ةكثر تركيزا عل  األاداف.
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 التوصيات - رابعا 
 قد ترغا اللجنة اإلحصائية في القيام بما يلي: - 27

تأكيد اسبببببببببببتعداداها المتجدد للتعاون مع لجنة المخدرات بشببببببببببببأن المسببببببببببببائل  ()ة 
بغية تةسببي  اإلحصببائية المتعلقة بالمخدراتو والنظر في السبببل الك يلة بزيادة تعزيز هذش الشببراكة 

إحصبببببببببببباءات المخبدراتو م  حيبي توافرهبا ونوعيتهباص وعلى وجب  الخصبببببببببببوصو قبد تنظر اللجنة 
في عملية مراجعة االسببببتبيان الخاص بالتقارير السببببنوية وفي تةديد  ركةاإلحصببببائية في سبببببل المشببببا

 حيي توافرها ونوعيتها؛ ددة لتةسي  إحصاءات المخدراتو م خطة متج
اإلحصائية الوطنية إلى تعزيز مشاركتها في إنتاج ونشر إحصاءات دعوة المكاتا  ()ب 

تعاطي  المخدرات وفي تةسي  المعايير المنهجية ذات الصلةو بما فيها الدراسات االستقصائية ع 
المخدراتو والتدفقات المالية غير المشببببببببروعة المتصببببببببلة بالمخدراتو وحاالت المرض والوفيات 

 المخدرات؛المرتبطة ب
وة المكبباتببا اإلحصبببببببببببببائيببة الوطنيببة إلى الترويج للمبببادرات الراميببة إلى تعزيز دع ()ج 

 التنسيق بي  المؤسسات الوطنية المعنية بإحصاءات المخدرات؛
المخبببببدرات والجريمبببببةو بببببباالشبببببببببببترا  دعوة مكتبببببا امما المتةبببببدة المعني بببببب ()ي 

أداء النظا اإلحصببببائية  الوكاالت الدولية امخرىو إلى إجراء دراسببببة اسببببتقصببببائية لتةسببببي  فها مع
الوطنية المتعلقة بالمخدرات وقدراتها ونواتجهاو وفها مدى توافر ونوعية إحصببببببببببباءات المخدرات 

 لإلحصاءات الرسمية؛ اسيةوتطبيق المبادئ امس
دعوة الجهات المانةة إلى تعزيز الجهود التي تُبذل عالميا وإقليميا لدعا البلدان  )اـ( 

 نية المتعلقة بالمخدرات؛في تةسي  اإلحصاءات الوط
دعوة المنظمبببات البببدوليبببة واإلقليميبببةو بمبببا في ذلبببو االتةببباد امفريقيو ولجنبببة  )و( 

البلببدان اممريكيببة لمكببافةببة تعبباطي المخببدراتو والمركز اموروبي لرصببببببببببببد المخببدرات واإلدمبانو 
تبببا وبرنبببامج امما المتةبببدة المشبببببببببببتر  المعني ب يروش نق/ المنببباعبببة البشبببببببببببريبببة اإليبببد و ومك

والجريمةو ومنظمة الجمار  العالمية والمنظمة الصبببببببةة العالمية  المخدراتالمتةدة المعني ب امما
لبيانات والتقليل إلى أدنى إلى تقوية تعاونها في مجال إحصببببببببباءات المخدرات بغية  يادة اتسبببببببببا  ا

 .عاء اإلبالغ الذي تتةمل  الدول امعضاء م  حد
 


