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یافته و فساد، سالمت، پایداری و توسعه را در بسیاری از مناطق  مواد مخدر، جرائم سازمان
اند. رویارویی با این چالشهای جهانی یك مسئولیت مشترك  دنیای امروز مورد تهدید قرار داده
ای به عنوان  است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این میان نقش تعیین کننده
ای مبتنی بر  کند که در جهت دست یافتن به سالمت و راهكارهای مقابله کارگزار امین ایفا می

رساند.” حقوق بشر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد یاری می

    یوری فدوتوف
مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد

2011ژوئن 

یافته و فساد، سالمت، پایداری و توسعه را در بسیاری از مناطق  مواد مخدر، جرائم سازمان
اند. رویارویی با این چالشهای جهانی یك مسئولیت مشترك  دنیای امروز مورد تهدید قرار داده
ای به عنوان  است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این میان نقش تعیین کننده
ای مبتنی بر  کند که در جهت دست یافتن به سالمت و راهكارهای مقابله کارگزار امین ایفا می

رساند.” حقوق بشر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد یاری می

    یوری فدوتوف
مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد

2011ژوئن 



UNODCشركاي كليدي 

و تسھیل كننده فعالیتھاي آن در كشور مي-باشد. UNODC وزارت امور خارجه جمھوري اسالمي ایران همتاي رسمي 

UNODCستاد مبارزه با مواد مخدر، شریك كلیدي  در امر مقابله با مواد مخدر است كه نھاد ملي اصلي تصیم-گیري در این زمینه مي-باشد. ستاد مبارزه با 
مواد مخدر وظیفه هماهنگي چندین نھاد ملي و وزارتخانه را بر عھده دارد. سرپرستي آن بر عھده رییس جمھور كشور است كه از جانب خود دبیركل ستاد را 

منصوب مي-كند.

UNODCدیگر شركاي اجرایي ملي  در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر و گمرك ایران هستند.

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تامین اجتماعي، سازمان زندانھا، وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزشي و تحقیقاتي، شركاي 
HIV/AIDSملي  در زمینه كاهش تقاضاي مواد مخدر و كنترل  هستند. UNODC

UNODCشركاي  در زمینه پیشگیري از جرم، فساد و اجراي عدالت، قوه قضاییه، سازمان زندانھا، وزارت امور اقتصادي و دارایي، واحد اطالعات 
مالي، وزارت دادگستري، شوراي عالي مقابله با پولشویي، دبیرخانه مقابله با پولشویي، سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و جھانگردي، پلیس، گمرك، 

و سازمان بازرسي كشور مي-باشند.

برنامه ھمكاري اجرايي در جمهوري اسالمي ايران 

۱۹۹۹دفتر کشوري مقابله بـا موادمخدر و جرم سـازمان ملل متحـد در ژوئن  در تھران، جمھوري اسـالمي ایران افتتاح گردید.  طي این 

سـالھا این دفتر بـا همكاري دولت، ذینفعان جامعه مدني و سـایر دســتاندركاران، در زمینه كاهش تاثیر موادمخدر غیرقــانوني و جرم در 

كشور مشاركت داشته است.

، دفتر مقابـله بـا مواد مخدر و جرم سـازمان ملل متحـد و دولت جمھوری اسـالمی ایران در پی رایزنی بـا اعضای گروه "  ٢٠۱٠در سال 

دابلین کوچک " و نمایندۀ اتحاده اروپا در تھران، به صورت مشارکتی طرح برنامه-ای چند جانبه در زمینه مساعدت فنی و همکاری در 

- تدوین نمودند. ٢٠۱۱زمینۀ مواد مخدر و جرم  را برای دوره  ٢٠۱٤

هدف برنامه جدید كشوري دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد حـمایت از تالش هاي ملي در زمینه موادمخدر و جرم از دو 

طریق است: یكي ترویج استاندارهاي سازمان ملل متحد و بھترین عملكردهاي بین-المللي و دیگري تسھیل همكاریھاي دوجانبه ، منطقـه 

اي و بین المللي با جمھوري اسالمي ایران.
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Submission of draft
CP to the Gov of I.R. Iran  
and UNODC HQ

Consultation with Gov of 
I.R. Of Iran and Other Partners

Final Consultation with Gov
of I.R. of Iran

Submission of final CP
to HQ 

Pre-luanch Event  in Vienna

 Oct10

 Nov10

روند شکل گيري برنامه و جدول زماني
٢٠١١ابتدای  تا می  ٢٠١٠

Mar11

Apr11

CP signed in Vienna

مديريت و اجرا 
كميته راھبري برنامه

UNODCاین كمیته-ها كه از نمایندگان شركاي اجرایي ملي و  تشكیل مي-شوند كه بر مسیر و روند اجراي فعالیتھاي زیربرنامه-ها 
UNODC نظارت راهبردي اعمال خواهند كرد. كمیته-هاي راهبردي زمینه ارتباط بھتر میان  و همتایان دولتي را جھت ارائه نظارت 

راهبردي و تعیین مسیر فعالیتھاي زیربرنامه فراهم خواهند آورد.  

كميته فني برنامه
UNODCبراي ھر زيربرنامه يك كميته فني برنامه  تعيين شده است٬ كه اعضاي آن شامل كارشناسان ارشد ھمتايان ملي و  مي-باشد.  (PTC)

كميته-ھاي فني ھر دو ماه يكبار يا بر حسب نياز تشكيل خواھند شد و به عنوان بازوي فني كميته-ھاي راھبري عمل خواھند كرد.

نظارت و ارزيابي
UNODCنظارت و ارزيابي موثر برنامه كشوري توسط دولت جمهوري اسالمي ايران و  انجام خواھد شد. نظارت و ارزيابي در سطح 

UNODCبرنامه٬ بر تحليل دستاوردھا و نتايج برنامه تمركز خواھد داشت. ظرفيتهاي نظارت و ارزيابي ميان پرسنل  و شركاي اجرايي تامين 
و تقويت خواھند شد.



برنامه كشوري دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد براي جمهوري اسالمي ايران
حوزه فعاليت :

زیربرنامۀ شمارۀ ۱- قاچاق مواد مخدر غیر قانونی و کنترل مرز ها

زیربرنامۀ  شمارۀ ٢- کاهش تقاضای مواد مخدرو کنترل اچ-آی-وی

زیربرنامۀ شمارۀ ٣ - جرم، عدالت و فساد

در هر یك از زیربرنامه-ها، برآیندهایي پیش-بیني شده است كه هر یك بر اساس چندین برونداد و فعالیت كه با همكاري دولت 

جمھوري اسالمي ایران و سایر شركا در زمینه-هاي مختلف كاري به اجرا درخواهند آمد، طراحي شده-اند.

برنامه كشوري

برآيند ٢: اجرای مكانيزم ھا و راه حل ھاي 
موثر براي مقابله با فساد مربوط به كنوانسيون 

مبارزه با فساد سازمان ملل متحد توسط 
نهاد ھای ملی مبارزه با فساد

برآيند ۳: مبارزه با  قاچاق دارائی ھای فرھنگی٬ 
ھنری و عتيقه جات توسط اوليای امور ملی با 

توجه به استانداردھای   بين المللی

برآيند ١ : حمايت٬ اجرا و فعال سازی 
برنامه ھای مؤثرتر و جامعتر کاھش تقاضای 
مواد مخدر٬ کنترل اچ آی وی و کاھش آسيب

  

برآيند ٢ : بهبود دسترسی به روش ھای 
پيشگيري٬ خدمات درمان و مراقبت از 

اچ-ای-وی/ايدز در مصرف کنندگان تزريقی 
مواد ٬شرکای جنسی آنان و زندانيان

برآيند ۳ : کمک به اجرای برنامه ھای نوين 
مبتنی بر شواھد در حوزه کاھش تقاضا

برآيند ٢ – شناسائی و برخورد با شبکه ھای 
قاچاق مواد و جرائم سازمان يافته و اعضای 

موثر آنان 

زیربرنامه ٢: 
کاهش تقاضای مواد و کنرتل اچ ای وی

زیربرنامۀ ١:
قاچاق مواد مخدر غیر قانونی و کنرتل مرز ها

برآيند ١ –  ارتقاء ظرفيت ھاي ملي در خصوص
مديريت مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و 

روانگردان ھا و پيش سازھای شيميائی از طريق 
ابتکارات ملی٬ منطقه ای و بين المللی 

گروه دابلين كوچك 

برنامه كشوري UNODC در جمھوري اسالمي ایران با همكاري نزدیك گروه دابلین كوچك طراحي شد. گروه دابلین كوچك یكي از 
شركاي كلیدي UNODC در جمھوري اسالمي ایران است.

گروه دابلین كوچك یك كارگروه مشاوره-اي غیر رسمي و انعطاف-پذیر است كه در بحث مقابله با مواد مخدر فعالیت دارد. این گروه در 
تھران شامل نمایندگان سفارتخانه-هاي، استرالیا، كانادا، اعضا اتحادیه اروپا، ژاپن، نروژ، UNODC ، و همچنین چند عضو ناظر از 

جمله فدراسیون روسیه و تركیه مي-باشد.

در حال حاضر، آلمان ریاست گروه دابلین كوچك در جمھوري اسالمي ایران را بر عھده دارد. دفتر UNODC در جمھوري اسالمي 
ایران، این گروه را از لحاظ تخصصي و فني حمایت و به عنوان دبیرخانه گروه عمل مي-كند. 

برآيند ١: چارچوب قانوني و تقنيني )مربوط 
به كنوانسيون مبارزه با جرم سازمان يافته ي 

سازمان ملل متحد(٬  ھم  گام با ھمكاري  
منطقه اي و  بين المللي برقرار گرديده و 

جاري شده باشند. 
  

زیربرنامهَ ٣: 
 جرم ، عدالت جزايي و فساد



SUB-PROGRAMME 3
Crime, Justice and Corruption

OUTCOME 1
National anti-corruption bodies
implement effective measures 

to counter corruption under UNCAC 
Convention

: ھمياری تقنينی برای اجرای كنوانسيون  ۳.١برونداد 
مبارزه با جرم سازمان يافته ي سازمان ملل متحد 

در رابطه با محافظت از دارائی ھای فرھنگی٬ 
ھنری و عتيقه جات

 

: باال بردن آگاھی٬ ايجاد سازمان و  ۳.٢برونداد 
ھماھنگی بين وزارت دادگستری٬ قوه قضاييه٬ اجرای 

قانون٬ سازمان ميراث فرھنگی٬ واحد اطالعات 
مالی٬ نهادھای آکادميک و بخش خصوصی 

زیربرنامهَ ٣:
 جرم ، عدالت جزايي و فساد 

برآيند ٣: 
مبارزه با  قاچاق دارائی های فرهنگی، ه�ی و 
عتيقه جات توسط اولیای امور ملی با توجه به 

استانداردهای بین املللی

برآيند ٢: 
اجرای مكانيزم ها و راه حل هاي موثر براي مقابله با 
فساد مربوط به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان 
ملل متحد توسط نهاد های ملی مبارزه با فساد

:  ارتقای ظرفيت معاضدت قضائی  ۳.۳برونداد 
١۸/نهاد مسئول (ماده  كنوانسيون مبارزه با جرم 

سازمان يافته ي سازمان ملل متحد) براي بازيافت 
مصنوعات فرھنگي قاچاق / دزديده شده

: وضع قانون و تاسيس نهاد مبارزه با  ٢.١برونداد 
فساد با توجه به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان 

ملل متحد

: ارتقاي بيشتر شفافيت و پاسخگويي  ٢.٢برونداد 
نظام مبارزه با فساد مالي 

 

: ايجاد وارتقای ظرفيت قانوني و تقنيني  ١.١برونداد 
(مربوط به كنوانسيون مبارزه با جرم سازمان 

يافته ي سازمان ملل متحد)
 

:  بهبود ظرفيت  نهادھای  مبارزه با ١.٢برونداد 
 پول شويی و تامين مالی تروريسم 

: بهبود ظرفيت  نهادھای  پيشگيري٬  ٢.۳برونداد 
كشف و كنترل فساد مالي   

: ترويج  معاضدت قضايي در سطح  ١.۳برونداد 
ملی٬ گسترش ھمکاری در سطح منطقه ای و زير 

منطقه ای( تحت برنامه منطقه ای دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مربوط به 

افغانستان و کشورھای ھمسايه )
 

زير برنامه ١ : قاچاق مواد مخدرغير قانونی و کنترل مرزھا

موقعیت جغرافیایی جمھوری اسالمی ایران، خصوصاً مرزهای پرمنفذ شرقی با افغانستان و پاکستان، ایران را به گذرگاه اصلی مواد 

۱٨٥٤مخدر تبـدیل کرده اسـت. این مرز طویل  كیلومتري از بیابـان هاي خشـك و  مناطق كوهسـتاني تشـكیل شـده اسـت. هرچند بنابـر 

۱٢٠٠٠گزارشھا  پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس مرزي براي كنترل این مناطق به كار گرفته شده-اند، چالش-هایي مشھودي بـراي 

كنترل این محدوده وجود دارد.

قاچاق موادمخدر غیرقانوني براي توسعه اقتصادي و امنیت جمھوري اسالمي ایران یك معضل عمده بشمار مي آید.

عالوه بر قاچاق هروئین و تریاک كشور با مشکالت جدیدی چون گرایش نو ظھور به تولید و قاچاق محـرک های نوع آمفتامین روبـرو 

٢٠۱٠است. بین سالھاي  تا  افزایش ناگھاني و گسترده در كشفیات متامفتامین كریستال با خلوص باال (شیشه) ثبت شده است. ٢٠٠۹

ساختار زيربرنامه 

تحـت زیربـرنامه اول ، ظرفیتِ کنترل مرزها و ظرفیت كشـور در جلوگیري از مواد مخدر غیرقـانونی و پیش-سـازهای شــیمیایی از 

طریق ارائه مساعدت فنی و همکاری با مقامات مربوطه افزایش خواهد یافت.

همکاریھای دو جانبه، بین المللی و منطقه-ای، تحـت این زیربـرنامه ، در چارچوب ابـتکارات منطقـه-ای و بـین المللی موجود تقـویت 

خواهند شد. مقامات کشوری نیز در راستای تسھیل اجرای ابتکار سه جانبه میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر سـه کشـور افغانسـتان، 

ایران و پاکستان خصوصاً در سه حوزه، تأسیس دفاتر مرزی، تبادل اطالعات/ اطالعات ویژه مبتنی بر تحقیقـات و راه اندازي سیسـتم 

ارتباط بین مرزي، پشتیبانی ویژه دریافت خواهند كرد. بـا توجه بـه موقـعیت اسـتراتژیك كشـور ، گفتگو و تبـادل بـا جامعه گسـترده-تر 

مبارزه با موادمخدر نیز تحت زیر-برنامه ۱ ارتقاء خواهد یافت.

زیربرنامه ۱ شامل دو برآیند است كه از طریق اجراي شش برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.

برآیند ١: 
چارچوب قانو� و تقنيني مربوط به كنوانسيون مبارزه 
با جرم سازمان يافته ي سازمان ملل متحد،  هم  گام 

� املليل برقرار گرديده و جاري  با همكاري  منطقه اي و  ب
شده باشند. 



برونداد ١-٢:ظرفيت تحقيقات مبتنی بر اطالعات 
 ويژه در نيروھای انتظامی ارتقاء  يافته و فعال

.می شوند

 

 برونداد ٢-٢: واحد برنامه ريزی مشترک ارتقاء 
يافته و فعال می گردد

زير برنامهَ ١: 
قاچاق مواد مخدر و مديريت مرزی

برآیند ٢ – شناسائی و برخورد با شبکه های
  قاچاق مواد و جرائم سازمان یافته و اعضای موثر آنان

   

برآیند ١– ارتقاء ظرفیت ملی در خصوص مدیریت مرزی
 و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها و

پیش سازهای 
 

از طریق ابتکارات ملی ، 
منطقه ای و بین املللی

 برونداد ۳-١: حمايت از ايجاد سيستم برقراری
ارتباط مرزی٬ آزمايش و  فعال سازی آن ميان 

ايران/افغانستان و ايران/پاکستان 

برونداد ٤-١: حمايت از ارتقاء و فعال تر شدن 
دستگاه ھای اجرائی مقابله ای (نيروی انتظامی٬ 

گمرک ...)
   

برونداد ١-١: کمک به بهبود ھمکاری ھای ملی٬ 
منطقه ای و بين المللی با استفاده از ھمکاری ھای 

منسجم جهت مقا بله با قاچاق مواد مخدر افغانستان٬ 
روانگردان ھا و پيش سازھا 

برونداد ٢-١ حمايت از ايجاد و گسترش 
مراکز پليس رابط مرزی و فعال سازی آنان

زيربرنامه ۳: جرم٬ عدالت جزايي و فساد
جمھوري اسالمي ایران با چالش جرایم سازماندهي شده داخلي و فراملي روبروست. فعالیتھاي مربوط به قاچاق مواد مخدر و صادرات و واردات 

دیگر اقالم غیرمجاز منجر به بروز پولشویي و فساد شده است كه این امر مانعي جدي براي توسعه به حساب مي-آید. دولت به لزوم مقابله با جرایم 

عمده از طریق رویكرد هماهنگ در سطوح ملي و بین المللي اذعان دارد.  

ساختار زيربرنامه
اهداف زیربرنامه ٣ تقویت ظرفیتھاي ملي جھت مقابله با جرایم سازماندهي شده فراملي، پولشویي و فساد اداري مي-باشـند. نھادینه کردن و توانمند 

سازی در زمینه قانونگذاري مباحث مرتبط به كنوانسونھاي سازمان ملل متحد در مورد جرائم سازماندهي شده فراملي، بویژه مبارزه بـا پولشـویي، 

تروریسـم اقـتصادي، و  معاضدت قـضایی بــه اجرا درخواهد آمد. در این رابــطه همكاریھاي منطقــه-اي – از جمله میان جمھوري-هاي اســالمي 

افغانستان، ایران و پاكستان – و بین المللي تسھیل خواهند شد.

این زیربرنامه همچنین تالش هاي ملي در خصوص تاسیس رژیم مبارزه با فساد موثر، مسئول و یكپارچه، هم راسـتا بـا كنواسـیون مبـارزه بـا فسـاد 

سازمان ملل متحد را از طریق ارائه كمك هاي فني در زمینه هاي قانونگذاري ، ساختارچیني و ظرفیت سازي، حمایت خواهد كرد.

) به منظور ارتقا  UNESCOعالوه بر این یك ابتكار نوآورانه توسط  و با همكاري دفتر علمي، فرهنگي،  آموزشي سازمان ملل متحد ( UNODC

تالشھاي ملي در جھت مقابله با قاچاق اموال فرهنگي، آثار هنري و عتیقه جات هم-راستا بـا كنوانسـیون سـازمان ملل در مورد جرایم سـازمان یافته 

فراملي راه اندازي خواهد شد.  

زیربرنامه ٣ شامل سه برآیند است كه از طریق اجراي ۹ برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.



HIVزيربرنامه ٢ : كاھش تقاضاي موادمخدر و كنترل 

ساختار زيربرنامه 

زیر برنامه  ٢ قـصد دارد سـالمت عمومي را ارتقـاء دهد؛ از اشـخاص، خانواده ها و مجامع در برابـر اعتیاد بـه مواد مخدر محـافظت كند؛ و 

AIDSدرمان و بازپروري مبتني بر شواهد و همچنین پیشگیري، درمان و مراقبت از  و  ارائه دهد. HIV

HIVبرنامه های کشوری ِ کاهش تقـاضای مواد، کنترل  و کاهش آسـیب از طریق اقـدامات علمی خاص در زمینۀ پیش گیری از مواد مخدر، 

HIV/AIDSدرمان و بـاز توانی و حـمایت یابـی، پیشـگیری، درمان و مراقبـت از  تقـویت خواهند شـد. در تمامی این زمینه ها، راهکارها 

عموماً گروهای آسیب پذیررا از طریق فعالیت های مشارکتی با همکاران داخلی و بین المللی مورد هدف قرار می دهد.

همچنین مؤلفۀ ویژه-ای برای تقویت ظرفیت سازمانھای غیر دولتی در زمینۀ کاهش تقاضای مواد و پیشـگیری و مراقبـت از اچ آی وی/ایدز 

طراحی شده است. همکاری جنوب-جنوب با نمایاندن عملکرد مناسب مقامات جمھوری اسالمی ایران به کشورهای بـا درآمد متوسـط، و نیز 

کشورهای در حـال توسعه در زمینۀ درمانھای جایگزین تریاک و پیشگیری و کنترل اچ آی وی در محیط زندان تسھیل می شود.

زیربرنامه ٢ شامل سه برآیند است كه از طریق اجراي پانزده برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.

: کمک به تسهيل دسترسی  ٢.١برونداد 
 مصرف-کنندگان تزريقی اچ-ای-وی مثبت

به خدمات پيشگيری٬ درمان و مراقبت
اچ-ای-وی/ايدز

زيربرنامه ٢: 
کاھش تقاضای مواد و کنترل اچ ای وی

برآيند ٣ : 
کمک به اجرای برنامه های نوین

 مبتنی بر شواهد در حوزه کاهش تقاضا

برآيند ٢ : 
 بهبود دسرتسی به روش های پيشگ�ي

 خدمات درمان و مراقبت از اچایوی/ایدز
در مرصف کنندگان تزریقی مواد ،رشکای

جنسی آنان و زندانیان 

برآيند ١ : 
ح�یت، اجرا و فعال سازی برنامه های

مؤثرتر و جامعرت کاهش تقاضای مواد مخدر 
کنرتل اچ آی وی و کاهش آسیب 

: کمک به توسعه امکانات  ۳.٢برونداد 
 درمانی و ارتقاء شيوه ھای درمانی متناسب

 با افزايش کمی و کيفی خدمات مراکز
 درمانی به منظور تسهيل در دسترسی

گروه-ھای آسيب-پذير

: کمک به ارتقاء نقش  ۳.۳برونداد 
رسانه ھا در کاھش تقاضای مواد

: کمک ھای فنی برای توسعهَ  ۳.٤برونداد 
 برنامه ادغام پيشگيری و درمان

 سوءمصرف مواد در نظام سطح بندی
خدمات به تفکيک شهر و روستا

 برونداد ٥-١: ھمکاری منطقه ای پيرامون 
 پيشگيری و درمان مواد مخدر و اچ آی وی

مرتبط با مصرف مواد مخدر

 برونداد ۳.١: کمک ھای فنی در توسعهَ 
خدمـات پيشگيـری و درمـانی سوء مصرف

روانگردان ھا با تأکيد بر محرک ھا 

: کمک به ارتقاء کمی و کيفی  ٢.٢برونداد 
 خدمات پيشگيری٬ درمان و مراقبت از

اچ-ای-وی در زندان ھا

:  افزايش آگاھی عمومی به ٢.۳برونداد 
منظور انگ زدائی مرتبط با اچ-ای-وی/ايدز

: کمک به توانمندسازی و  ٢.٤برونداد 
ظرفيت سازی علمی و ساختاری سازمان-

ھای مردم نهاد درپيشگيری و مراقبت 
از اچ-ای-وی/ايدز

: کمک به ارتقای کمی و کيفی  ٢.٥برونداد 
 برنامه ھای پيشگيری از ابتال به اچ-ای-وی

 در مصرف کنندگان تزريقی و ھمسران

: کمک به دانش افزائی  ٢.٦برونداد 
 نيرو ھای مقابله ای (انتظامی و ....) در

مورد اچ-آی-وی/ايدز

: افزايش اقدامات مبتنی ١.١برونداد 
بر شواھد پيشگيری اوليه از مصرف مواد

 ١.٢ : حمايت در جهت ارتقاء   برونداد 
 برنامه-ريزی و سياست-گذاری

برنامه ھای کاھش تقاضا

برونداد ١.۳: حمايت از برنامه ھای
کاھش تقاضا با محوريت خانواده 

: حمايت از ارتقاء ١.٤ برونداد 
 برنامه ھای پيشگيری و توانمندسازی
 کودکان در معرض خطر مواد ( کار٬ 

خيابان و ...)

٦٤بـا دارا بـودن  میلیون جمعیت معتاد بـه مواد مخدر افیوني ، معادل  درصد جمعیت  تا  سـال، جمھوري اســالمي ایران یکی از  ۱٥ ٢.٢٦ ۱.٢

کشور هایی است که به شدت از مشکل اعتیاد رنج می برد. رواج موادمخدر در برخي از زیر جمعیت ها مثل زنان و جوانان دلیل دیگري براي 

۱٥نگراني است.  شیوع اچ اي وي در بین مصرف كنندگان تزریقي و غیر تزریقـي  درصد از طریق اسـتفاده از سـوزن مشـترك و بـین ٣ تا ٦ 

٢۱٠٠٠درصد از طریق روابط جنسي است. آخرین ارقام مربوط به موارد ثبت شده اچ اي وي و ایدز بیش از  مورد شناسـایي شـده را گزارش 

% موارد ثبت شده عفونت از طریق تزریق موادانتقال یافته است. ٧٠مي دهد. حدود 



HIVزيربرنامه ٢ : كاھش تقاضاي موادمخدر و كنترل 

ساختار زيربرنامه 

زیر برنامه  ٢ قـصد دارد سـالمت عمومي را ارتقـاء دهد؛ از اشـخاص، خانواده ها و مجامع در برابـر اعتیاد بـه مواد مخدر محـافظت كند؛ و 

AIDSدرمان و بازپروري مبتني بر شواهد و همچنین پیشگیري، درمان و مراقبت از  و  ارائه دهد. HIV

HIVبرنامه های کشوری ِ کاهش تقـاضای مواد، کنترل  و کاهش آسـیب از طریق اقـدامات علمی خاص در زمینۀ پیش گیری از مواد مخدر، 

HIV/AIDSدرمان و بـاز توانی و حـمایت یابـی، پیشـگیری، درمان و مراقبـت از  تقـویت خواهند شـد. در تمامی این زمینه ها، راهکارها 

عموماً گروهای آسیب پذیررا از طریق فعالیت های مشارکتی با همکاران داخلی و بین المللی مورد هدف قرار می دهد.

همچنین مؤلفۀ ویژه-ای برای تقویت ظرفیت سازمانھای غیر دولتی در زمینۀ کاهش تقاضای مواد و پیشـگیری و مراقبـت از اچ آی وی/ایدز 

طراحی شده است. همکاری جنوب-جنوب با نمایاندن عملکرد مناسب مقامات جمھوری اسالمی ایران به کشورهای بـا درآمد متوسـط، و نیز 

کشورهای در حـال توسعه در زمینۀ درمانھای جایگزین تریاک و پیشگیری و کنترل اچ آی وی در محیط زندان تسھیل می شود.

زیربرنامه ٢ شامل سه برآیند است كه از طریق اجراي پانزده برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.

: کمک به تسهيل دسترسی  ٢.١برونداد 
 مصرف-کنندگان تزريقی اچ-ای-وی مثبت

به خدمات پيشگيری٬ درمان و مراقبت
اچ-ای-وی/ايدز

زيربرنامه ٢: 
کاھش تقاضای مواد و کنترل اچ ای وی

برآيند ٣ : 
کمک به اجرای برنامه های نوین

 مبتنی بر شواهد در حوزه کاهش تقاضا

برآيند ٢ : 
 بهبود دسرتسی به روش های پيشگ�ي

 خدمات درمان و مراقبت از اچایوی/ایدز
در مرصف کنندگان تزریقی مواد ،رشکای

جنسی آنان و زندانیان 

برآيند ١ : 
ح�یت، اجرا و فعال سازی برنامه های

مؤثرتر و جامعرت کاهش تقاضای مواد مخدر 
کنرتل اچ آی وی و کاهش آسیب 

: کمک به توسعه امکانات  ۳.٢برونداد 
 درمانی و ارتقاء شيوه ھای درمانی متناسب

 با افزايش کمی و کيفی خدمات مراکز
 درمانی به منظور تسهيل در دسترسی

گروه-ھای آسيب-پذير

: کمک به ارتقاء نقش  ۳.۳برونداد 
رسانه ھا در کاھش تقاضای مواد

: کمک ھای فنی برای توسعهَ  ۳.٤برونداد 
 برنامه ادغام پيشگيری و درمان

 سوءمصرف مواد در نظام سطح بندی
خدمات به تفکيک شهر و روستا

 برونداد ٥-١: ھمکاری منطقه ای پيرامون 
 پيشگيری و درمان مواد مخدر و اچ آی وی

مرتبط با مصرف مواد مخدر

 برونداد ۳.١: کمک ھای فنی در توسعهَ 
خدمـات پيشگيـری و درمـانی سوء مصرف

روانگردان ھا با تأکيد بر محرک ھا 

: کمک به ارتقاء کمی و کيفی  ٢.٢برونداد 
 خدمات پيشگيری٬ درمان و مراقبت از

اچ-ای-وی در زندان ھا

:  افزايش آگاھی عمومی به ٢.۳برونداد 
منظور انگ زدائی مرتبط با اچ-ای-وی/ايدز

: کمک به توانمندسازی و  ٢.٤برونداد 
ظرفيت سازی علمی و ساختاری سازمان-

ھای مردم نهاد درپيشگيری و مراقبت 
از اچ-ای-وی/ايدز

: کمک به ارتقای کمی و کيفی  ٢.٥برونداد 
 برنامه ھای پيشگيری از ابتال به اچ-ای-وی

 در مصرف کنندگان تزريقی و ھمسران

: کمک به دانش افزائی  ٢.٦برونداد 
 نيرو ھای مقابله ای (انتظامی و ....) در

مورد اچ-آی-وی/ايدز

: افزايش اقدامات مبتنی ١.١برونداد 
بر شواھد پيشگيری اوليه از مصرف مواد

 ١.٢ : حمايت در جهت ارتقاء   برونداد 
 برنامه-ريزی و سياست-گذاری

برنامه ھای کاھش تقاضا

برونداد ١.۳: حمايت از برنامه ھای
کاھش تقاضا با محوريت خانواده 

: حمايت از ارتقاء ١.٤ برونداد 
 برنامه ھای پيشگيری و توانمندسازی
 کودکان در معرض خطر مواد ( کار٬ 

خيابان و ...)

٦٤بـا دارا بـودن  میلیون جمعیت معتاد بـه مواد مخدر افیوني ، معادل  درصد جمعیت  تا  سـال، جمھوري اســالمي ایران یکی از  ۱٥ ٢.٢٦ ۱.٢

کشور هایی است که به شدت از مشکل اعتیاد رنج می برد. رواج موادمخدر در برخي از زیر جمعیت ها مثل زنان و جوانان دلیل دیگري براي 

۱٥نگراني است.  شیوع اچ اي وي در بین مصرف كنندگان تزریقي و غیر تزریقـي  درصد از طریق اسـتفاده از سـوزن مشـترك و بـین ٣ تا ٦ 

٢۱٠٠٠درصد از طریق روابط جنسي است. آخرین ارقام مربوط به موارد ثبت شده اچ اي وي و ایدز بیش از  مورد شناسـایي شـده را گزارش 

% موارد ثبت شده عفونت از طریق تزریق موادانتقال یافته است. ٧٠مي دهد. حدود 



برونداد ١-٢:ظرفيت تحقيقات مبتنی بر اطالعات 
 ويژه در نيروھای انتظامی ارتقاء  يافته و فعال

.می شوند

 

 برونداد ٢-٢: واحد برنامه ريزی مشترک ارتقاء 
يافته و فعال می گردد

زير برنامهَ ١: 
قاچاق مواد مخدر و مديريت مرزی

برآیند ٢ – شناسائی و برخورد با شبکه های
  قاچاق مواد و جرائم سازمان یافته و اعضای موثر آنان

   

برآیند ١– ارتقاء ظرفیت ملی در خصوص مدیریت مرزی
 و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها و

پیش سازهای 
 

از طریق ابتکارات ملی ، 
منطقه ای و بین املللی

 برونداد ۳-١: حمايت از ايجاد سيستم برقراری
ارتباط مرزی٬ آزمايش و  فعال سازی آن ميان 

ايران/افغانستان و ايران/پاکستان 

برونداد ٤-١: حمايت از ارتقاء و فعال تر شدن 
دستگاه ھای اجرائی مقابله ای (نيروی انتظامی٬ 

گمرک ...)
   

برونداد ١-١: کمک به بهبود ھمکاری ھای ملی٬ 
منطقه ای و بين المللی با استفاده از ھمکاری ھای 

منسجم جهت مقا بله با قاچاق مواد مخدر افغانستان٬ 
روانگردان ھا و پيش سازھا 

برونداد ٢-١ حمايت از ايجاد و گسترش 
مراکز پليس رابط مرزی و فعال سازی آنان

زيربرنامه ۳: جرم٬ عدالت جزايي و فساد
جمھوري اسالمي ایران با چالش جرایم سازماندهي شده داخلي و فراملي روبروست. فعالیتھاي مربوط به قاچاق مواد مخدر و صادرات و واردات 

دیگر اقالم غیرمجاز منجر به بروز پولشویي و فساد شده است كه این امر مانعي جدي براي توسعه به حساب مي-آید. دولت به لزوم مقابله با جرایم 

عمده از طریق رویكرد هماهنگ در سطوح ملي و بین المللي اذعان دارد.  

ساختار زيربرنامه
اهداف زیربرنامه ٣ تقویت ظرفیتھاي ملي جھت مقابله با جرایم سازماندهي شده فراملي، پولشویي و فساد اداري مي-باشـند. نھادینه کردن و توانمند 

سازی در زمینه قانونگذاري مباحث مرتبط به كنوانسونھاي سازمان ملل متحد در مورد جرائم سازماندهي شده فراملي، بویژه مبارزه بـا پولشـویي، 

تروریسـم اقـتصادي، و  معاضدت قـضایی بــه اجرا درخواهد آمد. در این رابــطه همكاریھاي منطقــه-اي – از جمله میان جمھوري-هاي اســالمي 

افغانستان، ایران و پاكستان – و بین المللي تسھیل خواهند شد.

این زیربرنامه همچنین تالش هاي ملي در خصوص تاسیس رژیم مبارزه با فساد موثر، مسئول و یكپارچه، هم راسـتا بـا كنواسـیون مبـارزه بـا فسـاد 

سازمان ملل متحد را از طریق ارائه كمك هاي فني در زمینه هاي قانونگذاري ، ساختارچیني و ظرفیت سازي، حمایت خواهد كرد.

) به منظور ارتقا  UNESCOعالوه بر این یك ابتكار نوآورانه توسط  و با همكاري دفتر علمي، فرهنگي،  آموزشي سازمان ملل متحد ( UNODC

تالشھاي ملي در جھت مقابله با قاچاق اموال فرهنگي، آثار هنري و عتیقه جات هم-راستا بـا كنوانسـیون سـازمان ملل در مورد جرایم سـازمان یافته 

فراملي راه اندازي خواهد شد.  

زیربرنامه ٣ شامل سه برآیند است كه از طریق اجراي ۹ برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.



SUB-PROGRAMME 3
Crime, Justice and Corruption

OUTCOME 1
National anti-corruption bodies
implement effective measures 

to counter corruption under UNCAC 
Convention

: ھمياری تقنينی برای اجرای كنوانسيون  ۳.١برونداد 
مبارزه با جرم سازمان يافته ي سازمان ملل متحد 

در رابطه با محافظت از دارائی ھای فرھنگی٬ 
ھنری و عتيقه جات

 

: باال بردن آگاھی٬ ايجاد سازمان و  ۳.٢برونداد 
ھماھنگی بين وزارت دادگستری٬ قوه قضاييه٬ اجرای 

قانون٬ سازمان ميراث فرھنگی٬ واحد اطالعات 
مالی٬ نهادھای آکادميک و بخش خصوصی 

زیربرنامهَ ٣:
 جرم ، عدالت جزايي و فساد 

برآيند ٣: 
مبارزه با  قاچاق دارائی های فرهنگی، ه�ی و 
عتيقه جات توسط اولیای امور ملی با توجه به 

استانداردهای بین املللی

برآيند ٢: 
اجرای مكانيزم ها و راه حل هاي موثر براي مقابله با 
فساد مربوط به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان 
ملل متحد توسط نهاد های ملی مبارزه با فساد

:  ارتقای ظرفيت معاضدت قضائی  ۳.۳برونداد 
١۸/نهاد مسئول (ماده  كنوانسيون مبارزه با جرم 

سازمان يافته ي سازمان ملل متحد) براي بازيافت 
مصنوعات فرھنگي قاچاق / دزديده شده

: وضع قانون و تاسيس نهاد مبارزه با  ٢.١برونداد 
فساد با توجه به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان 

ملل متحد

: ارتقاي بيشتر شفافيت و پاسخگويي  ٢.٢برونداد 
نظام مبارزه با فساد مالي 

 

: ايجاد وارتقای ظرفيت قانوني و تقنيني  ١.١برونداد 
(مربوط به كنوانسيون مبارزه با جرم سازمان 

يافته ي سازمان ملل متحد)
 

:  بهبود ظرفيت  نهادھای  مبارزه با ١.٢برونداد 
 پول شويی و تامين مالی تروريسم 

: بهبود ظرفيت  نهادھای  پيشگيري٬  ٢.۳برونداد 
كشف و كنترل فساد مالي   

: ترويج  معاضدت قضايي در سطح  ١.۳برونداد 
ملی٬ گسترش ھمکاری در سطح منطقه ای و زير 

منطقه ای( تحت برنامه منطقه ای دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مربوط به 

افغانستان و کشورھای ھمسايه )
 

زير برنامه 1 : قاچاق مواد مخدرغیر قانونی و کنترل مرزھا

موقعیت جغرافیایی جمھوری اسالمی ایران، خصوصاً مرزهای پرمنفذ شرقی با افغانستان و پاکستان، ایران را به گذرگاه اصلی مواد 

۱٨٥٤مخدر تبـدیل کرده اسـت. این مرز طویل  كیلومتري از بیابـان هاي خشـك و  مناطق كوهسـتاني تشـكیل شـده اسـت. هرچند بنابـر 

۱٢٠٠٠گزارشھا  پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس مرزي براي كنترل این مناطق به كار گرفته شده-اند، چالش-هایي مشھودي بـراي 

كنترل این محدوده وجود دارد.

قاچاق موادمخدر غیرقانوني براي توسعه اقتصادي و امنیت جمھوري اسالمي ایران یك معضل عمده بشمار مي آید.

عالوه بر قاچاق هروئین و تریاک كشور با مشکالت جدیدی چون گرایش نو ظھور به تولید و قاچاق محـرک های نوع آمفتامین روبـرو 

٢٠۱٠است. بین سالھاي  تا  افزایش ناگھاني و گسترده در كشفیات متامفتامین كریستال با خلوص باال (شیشه) ثبت شده است. ٢٠٠۹

ساختار زيربرنامه 

تحـت زیربـرنامه اول ، ظرفیتِ کنترل مرزها و ظرفیت كشـور در جلوگیري از مواد مخدر غیرقـانونی و پیش-سـازهای شــیمیایی از 

طریق ارائه مساعدت فنی و همکاری با مقامات مربوطه افزایش خواهد یافت.

همکاریھای دو جانبه، بین المللی و منطقه-ای، تحـت این زیربـرنامه ، در چارچوب ابـتکارات منطقـه-ای و بـین المللی موجود تقـویت 

خواهند شد. مقامات کشوری نیز در راستای تسھیل اجرای ابتکار سه جانبه میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر سـه کشـور افغانسـتان، 

ایران و پاکستان خصوصاً در سه حوزه، تأسیس دفاتر مرزی، تبادل اطالعات/ اطالعات ویژه مبتنی بر تحقیقـات و راه اندازي سیسـتم 

ارتباط بین مرزي، پشتیبانی ویژه دریافت خواهند كرد. بـا توجه بـه موقـعیت اسـتراتژیك كشـور ، گفتگو و تبـادل بـا جامعه گسـترده-تر 

مبارزه با موادمخدر نیز تحت زیر-برنامه ۱ ارتقاء خواهد یافت.

زیربرنامه ۱ شامل دو برآیند است كه از طریق اجراي شش برونداد كلیدي اجرا خواهد شد.

برآیند ١: 
چارچوب قانو� و تقنيني مربوط به كنوانسيون مبارزه 
با جرم سازمان يافته ي سازمان ملل متحد،  هم  گام 

� املليل برقرار گرديده و جاري  با همكاري  منطقه اي و  ب
شده باشند. 



برنامه كشوري دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد براي جمهوري اسالمي ايران
حوزه فعاليت :

زیربرنامۀ شمارۀ ۱- قاچاق مواد مخدر غیر قانونی و کنترل مرز ها

زیربرنامۀ  شمارۀ ٢- کاهش تقاضای مواد مخدرو کنترل اچ-آی-وی

زیربرنامۀ شمارۀ ٣ - جرم، عدالت و فساد

در هر یك از زیربرنامه-ها، برآیندهایي پیش-بیني شده است كه هر یك بر اساس چندین برونداد و فعالیت كه با همكاري دولت 

جمھوري اسالمي ایران و سایر شركا در زمینه-هاي مختلف كاري به اجرا درخواهند آمد، طراحي شده-اند.

برنامه كشوري

برآيند ٢: اجرای مكانيزم ھا و راه حل ھاي 
موثر براي مقابله با فساد مربوط به كنوانسيون 

مبارزه با فساد سازمان ملل متحد توسط 
نهاد ھای ملی مبارزه با فساد

برآيند ۳: مبارزه با  قاچاق دارائی ھای فرھنگی٬ 
ھنری و عتيقه جات توسط اوليای امور ملی با 

توجه به استانداردھای   بين المللی

برآيند ١ : حمايت٬ اجرا و فعال سازی 
برنامه ھای مؤثرتر و جامعتر کاھش تقاضای 
مواد مخدر٬ کنترل اچ آی وی و کاھش آسيب

  

برآيند ٢ : بهبود دسترسی به روش ھای 
پيشگيري٬ خدمات درمان و مراقبت از 

اچ-ای-وی/ايدز در مصرف کنندگان تزريقی 
مواد ٬شرکای جنسی آنان و زندانيان

برآيند ۳ : کمک به اجرای برنامه ھای نوين 
مبتنی بر شواھد در حوزه کاھش تقاضا

برآيند ٢ – شناسائی و برخورد با شبکه ھای 
قاچاق مواد و جرائم سازمان يافته و اعضای 

موثر آنان 

زیربرنامه ٢: 
کاهش تقاضای مواد و کنرتل اچ ای وی

زیربرنامۀ ١:
قاچاق مواد مخدر غیر قانونی و کنرتل مرز ها

برآيند ١ –  ارتقاء ظرفيت ھاي ملي در خصوص
مديريت مرزی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و 

روانگردان ھا و پيش سازھای شيميائی از طريق 
ابتکارات ملی٬ منطقه ای و بين المللی 

گروه دابلين كوچك 

برنامه كشوري UNODC در جمھوري اسالمي ایران با همكاري نزدیك گروه دابلین كوچك طراحي شد. گروه دابلین كوچك یكي از 
شركاي كلیدي UNODC در جمھوري اسالمي ایران است.

گروه دابلین كوچك یك كارگروه مشاوره-اي غیر رسمي و انعطاف-پذیر است كه در بحث مقابله با مواد مخدر فعالیت دارد. این گروه در 
تھران شامل نمایندگان سفارتخانه-هاي، استرالیا، كانادا، اعضا اتحادیه اروپا، ژاپن، نروژ، UNODC ، و همچنین چند عضو ناظر از 

جمله فدراسیون روسیه و تركیه مي-باشد.

در حال حاضر، آلمان ریاست گروه دابلین كوچك در جمھوري اسالمي ایران را بر عھده دارد. دفتر UNODC در جمھوري اسالمي 
ایران، این گروه را از لحاظ تخصصي و فني حمایت و به عنوان دبیرخانه گروه عمل مي-كند. 

برآيند ١: چارچوب قانوني و تقنيني )مربوط 
به كنوانسيون مبارزه با جرم سازمان يافته ي 

سازمان ملل متحد(٬  ھم  گام با ھمكاري  
منطقه اي و  بين المللي برقرار گرديده و 

جاري شده باشند. 
  

زیربرنامهَ ٣: 
 جرم ، عدالت جزايي و فساد
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مديريت و اجرا 
كميته راھبري برنامه

UNODCاین كمیته-ها كه از نمایندگان شركاي اجرایي ملي و  تشكیل مي-شوند كه بر مسیر و روند اجراي فعالیتھاي زیربرنامه-ها 
UNODC نظارت راهبردي اعمال خواهند كرد. كمیته-هاي راهبردي زمینه ارتباط بھتر میان  و همتایان دولتي را جھت ارائه نظارت 

راهبردي و تعیین مسیر فعالیتھاي زیربرنامه فراهم خواهند آورد.  

كميته فني برنامه
UNODCبراي ھر زيربرنامه يك كميته فني برنامه  تعيين شده است٬ كه اعضاي آن شامل كارشناسان ارشد ھمتايان ملي و  مي-باشد.  (PTC)

كميته-ھاي فني ھر دو ماه يكبار يا بر حسب نياز تشكيل خواھند شد و به عنوان بازوي فني كميته-ھاي راھبري عمل خواھند كرد.

نظارت و ارزيابي
UNODCنظارت و ارزيابي موثر برنامه كشوري توسط دولت جمهوري اسالمي ايران و  انجام خواھد شد. نظارت و ارزيابي در سطح 

UNODCبرنامه٬ بر تحليل دستاوردھا و نتايج برنامه تمركز خواھد داشت. ظرفيتهاي نظارت و ارزيابي ميان پرسنل  و شركاي اجرايي تامين 
و تقويت خواھند شد.



UNODCشركاي كليدي 

و تسھیل كننده فعالیتھاي آن در كشور مي-باشد. UNODC وزارت امور خارجه جمھوري اسالمي ایران همتاي رسمي 

UNODCستاد مبارزه با مواد مخدر، شریك كلیدي  در امر مقابله با مواد مخدر است كه نھاد ملي اصلي تصیم-گیري در این زمینه مي-باشد. ستاد مبارزه با 
مواد مخدر وظیفه هماهنگي چندین نھاد ملي و وزارتخانه را بر عھده دارد. سرپرستي آن بر عھده رییس جمھور كشور است كه از جانب خود دبیركل ستاد را 

منصوب مي-كند.

UNODCدیگر شركاي اجرایي ملي  در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر و گمرك ایران هستند.

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تامین اجتماعي، سازمان زندانھا، وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزشي و تحقیقاتي، شركاي 
HIV/AIDSملي  در زمینه كاهش تقاضاي مواد مخدر و كنترل  هستند. UNODC

UNODCشركاي  در زمینه پیشگیري از جرم، فساد و اجراي عدالت، قوه قضاییه، سازمان زندانھا، وزارت امور اقتصادي و دارایي، واحد اطالعات 
مالي، وزارت دادگستري، شوراي عالي مقابله با پولشویي، دبیرخانه مقابله با پولشویي، سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و جھانگردي، پلیس، گمرك، 

و سازمان بازرسي كشور مي-باشند.

برنامه ھمكاري اجرايي در جمهوري اسالمي ايران 

دفتر كشوري مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ژوئن 1999 در تھران، جمھوري اسالمي ایران افتتاح گردید.  طي این 
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كشور مشاركت داشته است.

در سال2010 ، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دولت جمھوری اسالمی ایران در پی رایـزنی با اعضای گروه 
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تدوین نمودند. را برای دوره    2011-2014 همکاری در زمینۀ مواد مخدر و جرم
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طریق است: یكي ترویج استاندارهاي سازمان ملل متحد و بھترین عملكردهاي بین-المللي و دیگري تسھیل همكاریھاي دوجانبه ، منطقه 

اي و بین المللي با جمھوري اسالمي ایران.
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اند. رویارویی با این چالشهای جهانی یك مسئولیت مشترك  دنیای امروز مورد تهدید قرار داده
ای به عنوان  است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در این میان نقش تعیین کننده
ای مبتنی بر  کند که در جهت دست یافتن به سالمت و راهكارهای مقابله کارگزار امین ایفا می

رساند.” حقوق بشر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد یاری می

    یوری فدوتوف
مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد
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