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لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعينة لعمليات جمع البيانات   معلومات عن دور جهات الوصل المعيَّنة

 التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 

 دور جهة الوصل المعنية بالدراسة االستقصائية  

االتصال التقنية األولية مع مكتب األمم تكون جهة الوصل المعنية بالدراسة االستقصائية التي تعّينها كل دولة عضو بمثابة نقطة   

من أجل ضمان اإلجابة عليه، قدر اإلمكان، في الوقت المناسب  االستبيانالمتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة فيما يتعلق بتجميع    

با أو وكالة وطنية  أو وزارة أو مكت  مؤسسةوعلى نحو دقيق وكامل. واألفضل أن تكون جهة الوصل المعنية بالدراسة االستقصائية    

                                                              مسؤولة عن إعداد البيانات اإلحصائية المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية

وفي حالة  في حالة عدم تعيين جهة اتصال يتم تشجيع الدول األعضاء على تعيين مؤسسة وشخص )أشخاص( معينين لهذا الدور. 

عدم القيام بذلك تظل البعثة الدائمة هي الكيان المسؤول عن ضمان إدارة جمع البيانات من الوكاالت الوطنية ذات الصلة وتقديمها 

 إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 

تلف الوكاالت / الوزارات على المستوى  البيانات عن المخدرات والجريمة والعدالة الجنائية بين مخ انشاءيتم توزيع مسؤولية 

الوطني. لذلك ينبغي لجهة االتصال التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنسيق جمع البيانات من جميع 

 المؤسسات ذات الصلة وضمان جودتها واتساقها. 

لمهام المحدَّدة المطلوب انجازهاا    

االضطالع بالمهام المحدَّدة التالية: سوف يتعيّن على جهة الوصل    

ملء االستبيان حسب االقتضاء بالبيانات المتاحة وتعميمه على سائر السلطات الوطنية المعنية بغية إكمال    

.جميع أقسام االستبيان  

 

 ضمان أنَّ البيانات المستمّدة من جميع السلطات الوطنية دقيقة وكاملة ومتَّسقة. 

 

لوطنية في حالة وجود نقص كبير في البيانات أو عند ظهور حاالت تفتقر إلى الدقّة. التنسيق مع السلطات ا  

 

ع إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة قبل الموعد النهائي   إعادة االستبيان الُمجمَّ

اصة بدقّة البيانات  واالضطالع بدور النقطة المرجعية التقنية فيما يتعلق باالتصال بالمكتب بشأن المسائل الخ

 المتعلقة بالجريمة واتساقها. 

 

العمل بمثابة نقطة االتصال بالمكتب فيما يتعلق بجميع جوانب الدراسة االستقصائية المقدَّمة من الدول  

 األعضاء. 

والجريمة لكل عملية جمع بيانات  ينبغي للبلدان أن تعي ّن جهة اتصال واحدة على األقل تابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ينبغي إبالغ مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتغييرات التي  

خدام  تطرأ على جهات االتصال الوطنية في أقرب وقت ممكن مع إبقاء البعثات الدائمة للدول األعضاء على اطالع كامل، باست 

 )fr, es, ar, en( نموذج تعيين جهات االتصال التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 unodc-ddds@un.orgلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا على 
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Data-collection/UNODC_FOCAL_POINT_NOMINATION_FORM_fr.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Data-collection/UNODC_FOCAL_POINT_NOMINATION_FORM_es.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Data-collection/UNODC_FOCAL_POINT_NOMINATION_FORM_ar.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Data-collection/UNODC_FOCAL_POINT_NOMINATION_FORM_en.pdf

