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"در این روز سازمان ملل براي همكاري جنوب – جنوب ، بیاید تا تصمیم بگیریم شبكه

2015 اتحادمان را گسترش دهیم چرا كه در آستانه رسیدن به اهداف توسعه هزاره در  

هستیم و بر روي افق دورتري تمركز كرده ایم كه ایجاد جھاني آرام ، مرفه و مساوي-تر

 براي همه است."

بان كي مون

  دبیركل سازمان ملل متحد
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دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد

همكاری جنوب  جنوب در برنامه کشوری
 - 2011دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد  2014

در برنامه کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسالمی ایران
) ایجاد پل ارتباطی و تسهیل گفتگو و تبادل نظر در سطوح دوجانبه، منطقه ای و ) 2014-2011

 بین المللی پیش بینی شده است
تمرکز دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در همكاری جنوب- جنوب به موارد

 ذیل معطوف خواهد بود.

های اسالمی افغانستان   ایجاد و شروع واقعی عملیات در دفاتر رابط مرزی در جمهوری
ایران و پاکستان

دستیابی به ارتباط بین مرزی موفق و موثر در طول عملیات های مشترك بین کشور های
 ابتكار سه جانبه.

ریزی مشترك ، که در چارچوب ابتكار سه جانبه تاسیس شد، برای حمایت از واحد برنامه
 تسهیل تبادل اطالعات و انجام هماهنگی برای عملیات های منطقه ای با هدف مبارزه با قاچاق

ساز ها  موادمخدر و پیش
ارتقاء سطح آگاهی و تبادل اطالعات در حوزه هایی مثل محیط زندان ها ، کاهش تقاضا مواد

های انتظامی بین جمهوری اسالمی ایران و کشور های در حال  کنترل اچ ای وی و نیرو
 توسعه

های کاهش آسیب در پاکستان، افغانستان و تاجیكستان با ارائه تجربیات موفق   تقویت فعالیت
 جمهوری اسالمی ایران

دولتی ایرانی با تشكیالت    های غیر سازی سازمان برگزاری ماموریت با هدف آشنا
ها. های غیر دولتی و نقش جامعه مدنی در سایر کشور  سازمان

های اطالعت مالی کشور ها به منظور مبارزه با پولشویی و های بین واحد تقویت همكاری
تامین مالی تروریست

ها و تجربیات خارجی در مقابله با جرم، پولشویی، فساد و ارتقاء دانش ملی درباره شیوه
اموال فرهنگی به سرقت رفته

های دوجانبه های قضایی، انتظامی و مبارزه با پولشویی تحت برنامه گسترش همكاری

ددفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد



ده ها نشست دوجانبه و بازدید مطالعاتی با هدف
تبادل دانش در زمینه کاهش تقاضای موادمخدر
و اچ ای وی/ ایدز بین جمهوری اسالمی ایران
ها توسط دفتر مقابله با موادمخدر و سایر کشور
و جرم سازمان ملل متحد برگزار شده است.
های برنامه کشوری دفتر با کمك فعالیت
مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل
موسسات ایرانی مربوطه تجربیات گسترده ای در
زمینه کاهش تقاضا و کنترل اچ ای وی بدست
آورده اند.  در سالهای اخیر جمهوری اسالمی 
ایران به  سایر کشورهای دارای درآمد متوسط و
کشور های در حال توسعه در ایجاد درمان
های تحقیقات و   نگهدارنده با متادون، ظرفیت
 آموزش در زمینه پیشگیری و کنترل اچ ای وی،
و درمان و مراقبت در محیط زندان کمك کرده
است. تجربیات مفید ایران در زمینه درمان
های آموزشی و جایگزین تریاك از طریق بازدید
های دو جانبه ارتقاء پیدا کرده است.   نشست
های کاهش آسیب این ابتكارات در ایجاد فعالیت
هایی مثل اندونزی و  پاکستان نقش در کشور
 داشته است .از سوی دیگر، بازدید مقامات 
ایرانی از پاکستان که توسط دفتر مقابله با مواد
 مخدر و جرم سازمان ملل متحد و تحت "برنامه

 سرنگ" برگزار شد، برای آغاز چنین برنامه
هایی در جمهوری اسالمی ایران تعیین کننده بود.

جرم، عدالت و فساد 

برنامه درمان با متادون برای پناهندگان افغان
2010تهران  اکتبر

همچنین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم
سازمان ملل متحد با هدف مقابله با جرائم
سازمان یافته و پولشویی، همكاری جنوب
-جنوب را بین جمهوری اسالمی ایران و
کشورهای در حال توسعه از طریق تبادل
تجربیات، دانش، مهارتهای فنی و تخصص
های متعدد مقابله با جرم تقویت در زمینه
کرده است.ماموریت به کشورهای خارجی
در زمینه جرم، عدالت و فساد، دانش ملی
در مورد پرداختن به موضوع مقابله با جرم
و پولشویی را ارتقا، و همكاری قضایی و
جلوگیری از جرم را گسترش داده است.
تحت برنامه تبادل میان واحدهای اطالعات
مالی، واحد اطالعات مالی ایران با ارمنستان،
قزاقستان، برزیل و اسلوانی قراداد همكاری

برقرار گرده است. 

موادمخدر، اچ ای وی و سالمت

همكاری  جنوب -  جنوب
های در حال توسعه از کنفرانس آفریقایی- آسیایی در  در باندونگ آغاز 1955اندیشه همكاری بین کشور

های بین المللی برای توسعه است که موقعیت  شد. همكاری جنوب  جنوب عنصر مهمی از همكاری
های فردی و جمعی آنها از تداوم رشد اقتصادی و های در حال توسعه را در پیگیری رشد برای کشور

کند.  توسعه پایدار ارائه می
همكاری جنوب  جنوب باید به عنوان یك همكاری
های یكسان بر اساس اشتراك منافع مد نظر بین کشور
قرار گیرد. همكاری جنوب  جنوب ممكن است اشكال
مختلف و رو به تحول از جمله تبادل دانش و تجربه،
های مالی و آموزش، انتقال تكنولوژی، همكاری
اقتصادی و  انواع مشارکت به خود بگیرد. این
همكاری دارای رویكردی با شرکای متعدد شامل
های غیردولتی، بخش همكاری بین سازمان
ها و غیره های مردم نهاد، دانشگاه خصوصی، بخش

   است. 
شرکت کنندگان در جلسه منطقه ای کاهش تقاضای مصرف 

دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و همكاری جنوب  جنوب   

کاهش عرضه مواد مخدر

UNODCتمرکز  روی همكاری فنی جنوب-جنوب در بحث مبارزه با مواد مخدر، سنگ بنای آغاز کار ابتكار
های اسالمی افغانستان، ایران، و پاکستان در سال 2007  بوده است.چتر همكاری ابتكار سه جانبه بین جمهوری
های میدانیبرای تهدید فراملی قاچاق تریاك، حل سه جانبه سه کشور را در سطح عملیاتی، درگیر یافتن راه 
ریزی  مشترك کند.یك دفتر مشترك با عنوان مرکز برنامه (JPC)مورفین، هروئین، و حشیش افغانستان می
در تهران تاسیس شد. مرکز برنامه ریزی مشترك چندین عملیات مشترك را هماهنگی کرده است، که طی آنها
اند.همكاری جنوب-جنوب از طریق عملیات مقادیر قابل توجه مواد مخدر کشف وقاچاقچیان دستگیر شده

TARCETای، آموزش تخصصی) ،که هدفش برخورد با انحراف و  (مقابله هدفمندبا قاچاق، ارتباطات منطقه
سازهای شیمیایی مورد استفاده در تولید هرویین است، تقویت شده است. عملیات  TARCETقاچاق پیش

46 در ایران، از سال  تا کنون منجر به کشف تقریبا  تن مواد شیمیایی شده است. 2008

1999دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران از زمان تاسیس در  بطور موثر به تسهیل همكاری 

های با سطح درآمد متوسط های در حال توسعه و کشور  جنوب  جنوب بین جمهوری اسالمی ایران و سایر کشور

 در منطقه در مورد موادمخدر، جرم و سالمت مشغول بوده است. 

2010تهران  اکتبر
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همكاری جنوب  جنوب در برنامه کشوری
 - 2011دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد  2014

در برنامه کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسالمی ایران
) ایجاد پل ارتباطی و تسهیل گفتگو و تبادل نظر در سطوح دوجانبه، منطقه ای و ) 2014-2011

 بین المللی پیش بینی شده است
تمرکز دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در همكاری جنوب- جنوب به موارد

 ذیل معطوف خواهد بود.

های اسالمی افغانستان   ایجاد و شروع واقعی عملیات در دفاتر رابط مرزی در جمهوری
ایران و پاکستان

دستیابی به ارتباط بین مرزی موفق و موثر در طول عملیات های مشترك بین کشور های
 ابتكار سه جانبه.

ریزی مشترك ، که در چارچوب ابتكار سه جانبه تاسیس شد، برای حمایت از واحد برنامه
 تسهیل تبادل اطالعات و انجام هماهنگی برای عملیات های منطقه ای با هدف مبارزه با قاچاق

ساز ها  موادمخدر و پیش
ارتقاء سطح آگاهی و تبادل اطالعات در حوزه هایی مثل محیط زندان ها ، کاهش تقاضا مواد

های انتظامی بین جمهوری اسالمی ایران و کشور های در حال  کنترل اچ ای وی و نیرو
 توسعه

های کاهش آسیب در پاکستان، افغانستان و تاجیكستان با ارائه تجربیات موفق   تقویت فعالیت
 جمهوری اسالمی ایران

دولتی ایرانی با تشكیالت    های غیر سازی سازمان برگزاری ماموریت با هدف آشنا
ها. های غیر دولتی و نقش جامعه مدنی در سایر کشور  سازمان

های اطالعت مالی کشور ها به منظور مبارزه با پولشویی و های بین واحد تقویت همكاری
تامین مالی تروریست

ها و تجربیات خارجی در مقابله با جرم، پولشویی، فساد و ارتقاء دانش ملی درباره شیوه
اموال فرهنگی به سرقت رفته

های دوجانبه های قضایی، انتظامی و مبارزه با پولشویی تحت برنامه گسترش همكاری

ددفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد


	Page 1
	Page 2
	SCC-farsix.pdf
	Page 1
	Page 2


