
 

 

 

سازمان  موادمخدروجرم با دفترمقابله

 متحد ملل

اندازچشم

 

 برای متحد ملل جرم و مخدر مواد با مقابله دفتر ازسوی دیده آموزش سگهای

 کار حال در مخدر مواد کشف

 1997در سال  ملل متحد سازمان با مواد مخدر و جرمدفتر مقابله 
المللی کنترل مواد مخدر، پیشگیری بین بنیان گذاشته شد تا به مسایل

 .بپردازد های تروریسم جهانی شکل تمام از جرم و 

 150های ما است و برنامه واقع شده دفتر مرکزی ما در وینِ اتریش
جمهوری  برای ویژه یک برنامه. دندهرا پوشش می جهان کشور

های پشتیبانی ما آغاز شد، ولی برنامه 1999اسالمی ایران در سال 
ویژه فصل  این برنامه. ه استهم در حال اجرا بودآن تاریخ  از پیش
های کنترل مواد مخدر ایران ای از پشتیبانی سازمان ملل از سیاستتازه

مخدر، اصالحات جهانی در کنترل مواد  و مشارکت جامعه را آغاز کرد

 .کردجدیدی  مرحلهوارد را HIVقانونی، پیشگیری از اعتیاد و کنترل 

اجرا  را اقداماتی ملل متحد سازمان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم
المللی کنترل مواد مخدر بین کنوانسیون سه  منعکس کنندهکند که می
و فساد  رم سازمان یافته ج علیه  کنوانسیون های سازمان ملل و 

سه محور  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحداقدامات . هستند
 :اصلی دارد

 های میدانی همکاری فنی برای بهبود ظرفیت پروژه
 .مواد مخدر، جرم و تروریسم با کشورهای عضو در مبارزه

 گذاری و ها در قانوناقدامات هنجارساز برای کمک به دولت
های داخلی المللی مربوط، تدوین قانونبینات اجرای معاهد

سازی خدمات مواد مخدر، جرم و تروریسم، و فراهم
ها و نهادهای مربوط به معاهده برایای و اساسی دبیرخانه

 .نهادهای حاکم
  مسائل پژوهش و تحلیل برای افزایش دانش و آگاهی از

  مدارک مجموعهو گسترش  ،مواد مخدر و جرم مربوط به 
 .گیری عملیاتیسیاستگذاری و تصمیمالزم برای 

 اقدامات در ایران
رسانی با کیفیت و مستند به ما در جمهوری اسالمی ایران بر خدمات

همکاری  کنندهدفتر ما نقش سخنگو و ترویج. ایران تمرکز داریم

های برخورد با چالش درای میان افغانستان، ایران و پاکستان منطقه

 .دارد عهدهبر را نیز یافته و قاچاق مواد مخدر جرایم سازمان

 

 
.زندگی های مهارت در آنها خانواده و کودکان آموزش: خانواده تقویت برنامه



 

کوچه ارم، بن خیابان ونک،  دان ونک،یآدرس: تهران، م
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همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برنامه هدف از 

تقویت و  2011 -2014متحد برای جمهوری اسالمی ایران برای 

بین المللی در کنترل  حامیانارتقای همکاری بین سهامداران ملی و 

 :اصلی دارد موضوعاین برنامه سه  مواد مخدر و پیشگیری از جرم است.

 

 

دفتر مقابله با مواد  :قاچاق مواد مخدر و مدیریت مرزها .1

مخدر و جرم سازمان ملل متحد، مسئولین کشوری را در تقویت 

مدیریت مرزی و ظرفیتهای کشف مواد مخدر، مواد شیمیائی 

پیش ساز و محرک های نوع آمفتامین از طریق ابتکارهای ملی، 

منطقه ای و بین المللی حمایت می کنند. 

 

 

دفتر مقابله با  :HIVکاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل  .2

 جامع هایاز اجرای برنامهمواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 

 حمایت و کاهش آسیب HIVکنترل ،کاهش تقاضای مواد مخدر
ها، و آن همسران  دسترسی آسان معتادان تزریقی،از ما . کندمی

 HIV/AIDSزندانیان به خدمات پیشگیری، درمان و مراقبت 
 دربه نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی کنیم و می حمایت

 ،کاهش تقاضای مواد مخدر پیرامون اجرای رویکردهای نوآورانه
 .رسانیمیاری می

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و  :و فساد کیفری جرم، عدالت .3

 مبارزه بابه عنوان متولی کنوانسیون  ،ملل متحدسازمان جرم  

جهت معرفی ملی  از فرایندهای ،فساد سازمان ملل متحد

چارچوب های نظارتی قانونی و سازمانی ذیربط از طریق همکاری 

ما از نهادهای  . های بین المللی و منطقه ای حمایت می کند. 

جهت مبارزه با در اجرای اقدامات مؤثر  کشوری مقابله با فساد

ق اموال فرهنگی، قاچا با از مسئولین کشوری در مبارزهفساد، و 

 ،طبق قوانین کشوری و استانداردهای بین المللی هنری و عتیقه،

  حمایت می کنیم.
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