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دفترمقابله با
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 

هدف از چارچوب جديد همکاری و مساعدت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به جمهوری 
اسالمی ايران در 2014-2011 ارتقاء و افزايش همکاری بين شرکاء ملی و اهدا کنندگان بين المللی در زمينة کنترل 
مواد مخدر و پيشگيری از جرم است. عالوه بر اين، برنامة کشوری جديد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان 
ملل متحد، سازمان های غيردولتی، کادر آکادميک، و مؤسسات تحقيقاتی را نيز به عنوان استفاده کننـدگان اصلی 

تحت پوشش قرار می دهد. اين بـرنامه از سه جـزء اصلی تشکيل شده است که به شـرح زير هستند:

مدیریت مرزی و قاچاق مواد مخدر
• کمک و حمايت به مسئولين کشوری در ارتقاء مديريت مرزی، ظرفيت کنترل مواد مخدر، پيش سازها و محرک های 

از نوع آمفتامين از طريق ابتکارهای بين المللی، منطقه ای و ملی؛
• کمک به مسئولين در روند شناسايی و اقدام عليه مأموران و شبکه های مواد مخدر و جرائم سازمان يافته.

کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخدر
• کمک به اجرای برنامه های جامع کاهش تقاضای مواد مخدر، کنترل اچ آی وی و کاهش آسيب؛

حمايت از برنامه ها برای دسترسی آسان معتادان تزريقی، شرکای جنسی آنها و زندانيان به خدمات درمانی و   •
پيشگيری از ايدز و اچ آی وی و ايدز؛ 

• کمک به بسياری از مسئولين کشوری و سازمان های غيردولتی جهت اجرای راهکارهای ابداعی در زمينة کاهش 
تقاضای مواد مخدر.

جرم، عدالت و فساد
• حمايت از روند ملی جهت معرفی چارچوب های نظارتی قانونی و سازمانی تحت کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم 

سازمان يافته فراملی )UNTOC(، از طريق همکاری های بين المللی و منطقه ای؛
• کمک به سازمان های ملی مقابله با فساد در اقدامات مؤثر جهت مقابله با فساد تحت کنوانسيون سازمان ملل عليه 

فساد )UNCAC(؛
استانداردهای  طبق  عتيقه  اشياء  و  فرهنگی  اموال  قاچاق  با  مقابله  جهت  فعاليت  در  ملی  مسئولين  به  کمک   •

بين المللی.

همکاري جنوب-جنوب
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران همکاري جنوب- جنوب را در سطح 
کشوري و جهاني ارتقاء مي دهد. اين دفتر از سال 2007 به منظور ابتکارات توانمندسازي شامل تبادل تجارب در 
زمينَه اعتياد تزريقي، درمان نگهدارندَة متادون، و تبادل سوزن و سرنگ سفرهاي مطالعاتي را براي 35 کشور آسيايي 
و آفريقايي به ايران فراهم کرده است. اين دفتر در زمينة پيشگيري از جرم، در ارتقاء همکاري واحدهاي اطالعات 

مالي ايران و کشورهاي در حال توسعه پيرامون مقابله با حمايت مالي از تروريسم و پولشويي مساعدت مي نمايد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )UNODC( در سال 1997 توسط دبير کل سازمان ملل متحد، 
با هدف کنترل مواد مخدر، پيشگيری از جرم و مقابله با تروريسم جهانی تأسيس شد.

دفتر مرکزی اين نهاد در وين، درکشور اتريش قرار دارد و دارای دفاتر تخصصی منطقه ای است که بيش از150 
کشور را تحت پوشش قرارمی دهد.

برنامه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسالمی ايران در سال 1999 آغاز شد. اين 
برنامه، برگ تازه ای در سياست گذارِی کنترل مواد و درک متقابل و مشارکت با جامعة بين الملل در حوزة کنترل مواد 
مخدر، اصالحات قضايی، پيشگيری از مصرف مواد مخدر و تالش برای کنترل اچ آی وی به همراه ابتکارات جديد در 

زمينه اطالع رسانی را رقم زده است. 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همگام با همتايان کشوری در جمهوری اسالمی ايران و جامعه 

بين المللی برنامه جديد مقابله با مواد مخدر و جرم را برای سال های 2011 تا 2014 در دستور کار خود دارد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اقداماتی که منعکس کنندة سه کنوانسيون بين المللی در زمينه کنترل 
مواد و کنوانسيون های مبارزه با جرائم سازمان يافتة فرا ملی و فساد است را به اجرا گذاشته است. 

• فعاليت تحقيقي و تحليلي در افزايش دانش و فهم مسائل مربوط به مواد مخدر و جرم و گسترش مباني عيني 
سياست گذاري و تصميمات عملياتي؛

• فعاليت هنجاري در کمک به دولت ها براي تصويب و اجراي معاهدات بين المللي ذي ربط ، توسعه قوانين داخلي 
درباره مواد مخدر، جرم و تروريسم و تدارک خدمات ستادي و اساسي براي نهادهاي تصميم گيرنده و پيمان محور؛
• پروژه همکاري فني ناحیه محور براي ارتقاء ظرفيت دولت هاي عضو در مبارزه عليه مواد مخدر ،جرم و تروريسم؛
• فعالیت های قانونی در جهت کمک رسانی به تصويب و اجرای معاهدات بين المللی مربوطه، توسعة قوانين داخلی 
در زمينة مواد مخدر، جرم و تروريسم همچنين نظارت دبير کل و خدمات بنيادی به هيئت معاهده ای و هيئت های 

حاکمه؛
• تحقیق و فعالیت های تحلیلی در جهت افزايش دانش و شناخت در زمينة مسائل مربوط به مواد مخدر و جرم و 

گسترش مبانی عينی برای تصميم گيری های سياسی و عملياتی.      

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ايران بر ارائة خدمات کيفی و علمی مدار به 
کشور پيرامون سه موضوع مديريت مرزی و قاچاق غيرقانونی، کنترل اچ آی وی و کاهش تقاضای مواد مخـدر و پيشگيـری 
از جـرم و عدالت کيفری تأکيد دارد. عالوه بر اين، اين دفتـر به عنوان طرف گفتگو همکاری های بين مرزی منطقه ای 
ميان کشورهای افغانستان، ايران و پاکستان را ارتقاء می دهد تا با چالش های جرائم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر به 

طور جدی برخورد شود.


