
 PPPP  P* PPPPPPPPPPP  P* PPPPPPPPPPP ج 
 

 

 

 

 

  



 أ 
 

 
 سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم

 دفتر نمایندگی در جمھوری اسالمی ایران

 

 

 

 2015-2019در جمھوری اسالمی ایران  کشوری مشارکتبرنامھ 

 

 

 

مقابلھ با معضالت مربوط و توسعھ پایدار بھ منظور  ارتقای حاکمیت قانون، سالمت
 در جمھوری اسالمی ایران  مواد مخدر و جرم بھ

 

 

  



 ب 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رحمان فضلیجناب آقای عبدالرضا  فدوتوفجناب آقای یوری 
---------------------------------------------------    -------------------------
-------------- 

 وزیر کشور و مدیر اجرایی
 دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم

 دولت جمھوری اسالمی ایران 
  
 
 

------------------------------تاریخ:  ------------------------------تاریخ: 
     
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
امکان دارد نیازھا و فرصتھایی در طی اجرای برنامھ مشارکت کشوری مطرح شوند کھ در راستای چارچوب انعطاف پذیر   1

 برنامھ،  متعاقبا منابع مورد نیاز تغییر و منطبق خواھند شد.

کشوری در جمھوری اسالمی ایران مشارکتبرنامھ   شماره و عنوان برنامھ  

 دوره سال 5

 شروع تخمینی دوره  2015 ربع اول سال

 محل اجرای برنامھ  جمھوری اسالمی ایران

 
 میلیون 5: 1سال 
 میلیون   3/7: 2سال 
 میلیون   6/4: 3سال 
 میلیون   6/2: 4سال 
 میلیون 5/0: 5سال 

 
 میلیون دالر آمریکا  20جمع: 

 
 
 
 

 
 

سازمان ملل  جرمبا مواد و مخدر و  مقابلھبودجھ اعالم شده دفتر 
 1متحد (بھ دالر آمریکا)

 
 



 ج 
 

 فھرست مطالب
  چکیده برنامھ کشوری

 مقدمھ .1

 تحلیل وضعیت .2
 سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم رسالتو  اکم. راھبرد جھانی، نھادھای ح1-2
 توسعھ ملی چارچوب. 2-2
 م در کشورچالشھای مواد مخدر و جرگاھی بھ . ن3-2

 . قاچاق مواد مخدر 1-3-2
  یافتھ فرا ملی  و عدالت کیفری شامل جرایم سازمان، فساد مجر. 2-3-2
 وی آی . مصرف مواد مخدر و اچ3-3-2
 . معیشتھای جایگزین4-3-2

 منطقھ ای و بین المللی ھای . ھمکاری 4-2

 سازمان ملل متحد در جمھوری اسالمی ایران  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم .3
 کنونیو  گذشتھ. فعالیتھای 1-3
  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم. شرکای اصلی 2-3
سازمان ملل  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم پیشیناز اجرای برنامھ ھای کشوری  ییآموختھ ھا. 3-3

 متحد

 ریزی شدهمسیر آتی: پاسخھای برنامھ  .4
 . رویکرد راھبردی1-4
 برنامھ  طیف تحت پوشش. بررسی اجمالی 2-4
 : مدیریت مرزھا و قاچاق 1. زیربرنامھ 3-4
 م، فساد و عدالت کیفری: جر2. زیربرنامھ 4-4
 اچ آی وی : پیشگیری، درمان و توانبخشی مصرف مواد مخدر و مراقبت از 3. زیربرنامھ 5-4
 : معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار 4. زیربرنامھ 6-4
 . اجزای میان بخشی: پژوھش و تحلیل7-4

 مالی اعتباراتمنابع مورد نیاز و  .5

 برنامھ و تمھدیدات اجرایی اداره .6

 سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم. ساختار مدیریت برنامھ 1-6
 . ساختار حاکمیت و نظارت2-6
 گزارش دھی و سازوکارھای بازبینی شاخصھا،. 3-6
 . ارزشیابی 4-6

 پیوستھا
 جمھوری اسالمی ایران جایگاهو  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم رسالت – 1پیوست 
کلھای بھ کنوانسیونھا و پروتامضا و پیوستن  در خصوص می ایرانجمھوری اسالوضعیت  – 2پیوست 

 جرم و تروریسم سازمان ملل متحد مواد مخدر،الحاقی پیرامون 
 نتایج و چارچوب پایش – 3پیوست 
 سازمان ملل متحد ھای حقوقی شرایط قانونی استاندارد  – 4پیوست 
 منابع مالی موجود – 5پیوست 

 
 

 



1 
 

 چکیده

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و کشوری حاوی دامنھ راھبردی فعالیتھا، ھمکاری و شراکت  مشارکتسند برنامھ 
با مشارکت برنامھ  نمیباشد. ای 2019الی  2015سازمان ملل متحد در جمھوری اسالمی ایران طی دوره  جرم

ای کشوری قبلی تبط بودن با برنامھ ھرم وین گشتھ و موارد زیر در آن لحاظ شده اند:دھمتایان ملی طراحی و ت
گذاری، نتایج، حمایت جامعھ بین المللی و تأثیرکارایی،  ،سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم

 نظر منابع مالی بر اساس اصول مسئولیت مشترک.دم تأمین

مبتنی بر تحلیل وضعیت و قطعنامھ ھای مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی و توصیھ ھای ھمچنین این سند 
دفتر مقابلھ با کمیسیون مواد مخدر و کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری میباشد و راھبرد فعالیتھای 

  پیشنھادیو ھمچنین چارچوب راھبردی  2015الی  2012برای دوره سازمان ملل متحد  مواد مخدر و جرم
 در آن تشریح شده اند. 2017الی  2016

برنامھ ھا و راھبرد  ،آن این برنامھ ھمکاری در کنار برنامھ منطقھ ای برای افغانستان و کشورھای ھمسایھ
و فرایند چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمجھانی 

 میگردد.در ایران اجرا 

% افزایش یافتھ است و 17، تولید این ماده 2014وضعیت تریاک در افغانستان در سال بر اساس نتایج پیمایش 
افزایش متعاقب  قداربرسد. این م 2014تن در سال  6400بھ  2013تن در سال  5500انتظار میرود از مجموع 
% افزایش یافت. قاچاقچیان 49بھ میزان  2012بود کھ طی آن تولیدات از سال  2013بیشترین میزان در سال 

مسیر اصلی زمینی برای قاچاق مواد افیونی از طریق ایران بھ مقصدھای ثالث ازجملھ  3مواد مخدر از 
استفاده مینمایند. "کسب و کار غیرقانونی تریاک و جرایم مرتبط با آن، پولشویی و فساد بازارھای سودآور اروپا 

ت، توسعھ اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت و سالمت در افغانستان، منطقھ و ورای آن ھمچنان تھدیدی برای امنی
  2میباشد."

 .3ھروئین و مورفین در سطح جھانی در کشور افغانستان رخ داد توقیف% 25وتریاک  توقیف% 47مجموعا 
% کل ھروئین افغانستان ساالنھ بھ منظور مصرف داخلی و مخصوصا ترانزیت بھ 37تخمین زده میشود کھ 

سایر بازارھای سودآور از طریق افغانستان و پاکستان بھ ایران قاچاق میگردد. ایران برای مقابلھ با ورود مواد 
افغانستان و ا در منطقھ در کنار مرزھای مخدر غیرقانونی یکی از قدرتمندترین نیروھای مبارزه با مواد مخدر ر

 نموده است. یجادپاکستان ا

 3مواد مخدر متحمل شده است. در زیادی را برای مقابلھ با سؤمصرف و قاچاق  مادیانسانی و ھزینھ ایران 
ھزار نفر نیز در  12نفر از پرسنل نیروی انتظامی جان خود را از دست داده اند و بیش از  3762دھھ اخیر، 

 عملیات مبارزه با مواد مخدر مجروح شده اند.

نفر  000,325,1بیش از  تخمین زده میشودکھ  راایران ھمچنین درگیر چالش مصرف مواد مخدر است چ
در کشور مواد مخدر غیرقانونی مصرف مینمایند. تنوع مواد مخدر مصرفی در از جمعیت بزرگسال)  26/2%(

ی در حال حاضر با گسترش سریع در کشور بھ دومین میناتآمف کشور نیز در حال افزایش است. محرکھای
 پرمصرف ترین مواد مخدر تبدیل شده اند.

و سایر بیماریھای ناقل از خون مانند ھپاتیت سی دارد. وی  آی مصرف مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با انتقال اچ
 ھ واسطھ تزریقب% آنھا 68کھ  4بود 300,78، 2014در اچ آی وی تعداد تخمین زده شده افراد مبتال بھ 

برنامھ ھای متعدد موفقی نیز در کشور برای مقابلھ و مھار مصرف  مبتال شده بودند.بھ این ویروس غیرایمن 
کمک بھ اقشار آسیب پذیر  برنامھ ھای اعمال شده اند.اچ آی وی و پیشگیری، درمان و مراقبت از مواد مخدر 

نیز ھمچنین در اجرای  5و سایر ابتکارات و سمنھا گذری فعال میباشند و مراکز محلیبسیاری از جوامع در 
 .مینمایندبھ صورت فعالی مشارکت و ارائھ مستقیم خدمات برنامھ 

                                                           
فدوتوف در شورای امنیت سخنرانی معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم یوری   2

 .2014دسامبر  18سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت افغانستان، 
 دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم  2014گزارش جھانی مواد مخدر   3
وی / ایدز -آی-گزارش پیشرفت پایش ایدز در جمھوری اسالمی ایران بھ جلسھ ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون اچ  4

 ).2014مارس  –بیرخانھ کمیتھ ملی ایدز، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی (د
 nongovernmental organizationsسازمانھای مردم نھاد:   5
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با  در جھان است کھ برنامھ ای یو تنھا کشور میباشدایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد  
ایران ھمچنین  از آثار فرھنگی دارد. دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت

دفتر مقابلھ با ملی را امضا نموده و با افر متحد ملل سازمان فراملی یافتھ سازمانکنوانسیون مبارزه با جرایم 
 یافتھ سازمان جرایم با مبارزه کنوانسیون ذیل ھایی کھدر اجرای فعالیتسازمان ملل متحد  مواد مخدر و جرم

ھمکاری  میدھدفراملی و پولشویی انجام  یافتھ سازمان جرایم با مبارزه منظور بھ گیرند، می قرار فراملی
 .مینماید

در تعامل ایران جمھوری اسالمی  قضاییھو قوه  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمدر عین حال 
، دادرسیو خدمات  روشھای تحقیقاتی ،انھسیاستھای پیشگیر مشتمل برھمکاری جدید حوزه ھای با یکدیگر 

جایگزین حبس، مجازات ھای معاضدت حقوقی، اصالحات در زندان،  دسترسی بھدیبی، أرویھ ھای قضایی ت
 .را شناسایی نموده اند دوو حمایت از قربانیان و شھ عدالت برای اطفال

متعھد بھ تدوین و اجرای برنامھ دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحددر چنین شرایطی است کھ 
با مشورت و ھمکاری تنگاتنگ دولت جمھوری اسالمی  2019الی  2015جدید ھمکاری با ایران طی سالھای 

 در تھران و سایر شرکای بین المللی میباشد.  6کوچکدابلین  روهگکشورھای عضو مالی ایران و حمایت 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل این سند برنامھ ھمکاری بھ منظور تسھیل و گسترش حمایت 
از اجرا و کارآمدی راھبرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقابلھ با این مواد تحت برنامھ پنجم توسعھ متحد

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ) و تکمیل برنامھ منطقھ ای 2015 -2011جمھوری اسالمی ایران (
فرامرزی و منطقھ ای  فعالیتھایتدوین شده است و تمرکز اصلی آن در افغانستان و کشورھای ھمسایھ ملل متحد

 میباشد.  ردفتآن و ھمچنین برنامھ ھای جھانی 

 و یک قسمت میان بخشی میباشد. زیربرنامھبرنامھ ھمکاری حاوی چھار 

قانونی کھ بھ منظور تقویت ظرفیتھای ممانعت از انتقال مواد مخدر و : مدیریت مرزھا و قاچاق غیر1امھ برنزیر
) تدوین شده اشت. ھدف لمللی (ابتکار سھ جانبھو ھمچنین ھمکاریھای منطقھ ای و بین ا پیش ساز مواد شیمیایی

 بھ افغانستان میباشد.   پیش سازمخدر و قاچاق مواد شیمیایی اصلی این برنامھ حمایت از مبارزه با انتقال مواد 

ارتقای کارآمدی پیشگیری از جرایم و سیاستھا و کمک بھ برای  دالت کیفری کھ، فساد و عجرم: 2 زیربرنامھ
از جملھ و تروریسم ( جرممبارزه با ن و اجرای ابزار بین المللی رویھ ھای عدالت کیفری و ھمچنین پیوست

ی طراحی شده است. ھدف از ) و ظرفیت سازی نھادفراملی یافتھ سازمانھای مبارزه با فساد و جرایم کنوانسیون
و تروریسم از طریق ارائھ معاضدت فنی و حرفھ ای  جرممبارزه با برنامھ تقویت ظرفیتھای ملی برای این زیر

  حقوقی بھ سازمانھای ملی مربوطھ میباشد.

از تالشھای ملی پیشگیری،  در راستای حمایتاچ آی وی : کاھش تقاضای مواد مخدر و مراقبت از 3 زیربرنامھ
وی، کاھش  آی اچمصرف کنندگان مواد مخدر، درمان و مراقبت از  بھ جامعھمجدد  برگشتو  بازتوانی درمان،

این زیربرنامھ بھ  آسیب پذیر تدوین شده است. محیط ھایو  جمعیت ھابا تمرکز خاص بر  یابیحمایتآسیب و 
کاھش تقاضای مواد و پیشگیری و  در زمینھھای غیر دولتی سازماناستحکام شبکھ ھا و ظرفیتھای کاری 

 .خواھد پرداختو تبعیض  انگعلیھ  اقدامو  وییآمراقبت اچ

: معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار با ھدف حمایت از برنامھ ھای معیشتھای جایگزین و توسعھ 4زیربرنامھ 
پایدار در مناطق مورد ھدف مجاور مرزھای مشترک با افغانستان طراحی شده است کھ از طریق ایجاد اشتغال 

مناطق آزاد اقتصادی و تجاری و پروژه ھای خرد اقتصادی و کارگاھھای  تأسیسو ھمچنین برای جوامع محلی 
 .میگرددکوچک اجرا 

قسمت میان بخشی: پژوھش و تحلیل با تمرکز بر پژوھش و تحلیل و مشارکت در ایجاد و گسترش نھادھای ملی 
در کارگاھھای آموزشی و ھا و آمار و گردآوری و تحلیل آنھا داده در راستای بھبود نحوه عملی جمع آوری 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و سمینارھای تخصصی با برخورداری از مشارکت و مشاوره تخصصی مقر اصلی 
 تدوین شده است.در وین جرم سازمان ملل متحد

  
                                                           

6  Mini Dublin Group (MDG) 
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 مقدمھ .1

 ھدف

در حال گذر از مرحلھ ھمکاری  سازمان ملل متحددفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم جمھوری اسالمی ایران و 
 ) میباشند. 2015-2019) بھ برنامھ جدید ھمکاری در این کشور (2011-2015فنی تحت برنامھ ھمکاری فنی (

ھدف اصلی این برنامھ حمایت از گسترش ظرفیتھا، سیاستھا و برنامھ ھای ملی پاسخ بھ چالشھای فوری مواد 
کھ  این برنامھ ھمچنین معطوف بھ کاھش عرضھ و تقاضای مواد مخدر میباشد است.مخدر و جرایم در ایران 

این ھدف از طریق اتخاذ رویکرد یکپارچھ و متوازن بر مبنای ھمکاری بین المللی و ظرفیت سازی میسر 
 میگردد. 

مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر و فرایند ارتباط آنھا با کمیسیون مواد مخدر عالوه بر این، اولویتھای ملی کشور 
 در این برنامھ ھمکاری لحاظ گردیده اند.و کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد

 چارچوبھا و تالشھای ھمکاری منطقھ ای نیز در خالل این برنامھ مورد حمایت واقع میگردند.

 

 مراحل آماده سازی برنامھ ھمکاری کشوری

با اتخاذ رویکرد مشارکتی ھمکاری و مشاوره با ھمتایان ملی و حمایت آماده سازی برنامھ جدید ھمکاری فرایند 
 کنندگان مالی بین المللی تکمیل شد. تأمین

برنامھ ھمکاری بھ منظور در نظر گرفتن اولویتھای ملی ایران، چالشھای منطقھ ای و دغدغھ ھای بین المللی در 
ارزشیابی دقیق قرار گرفت و فرایند تدوین آن، مورد تدوین شده است و در طی  زمینھ مواد مخدر و جرایم

و سیاستھا و راھبردھای شناسایی شده کشوری از جملھ سیاستھای کلی مقام معظم رھبری درباره  اولویتھای ملی
ھمچنین  ند.ه اشددر آن گنجانده  )2010سالمت و سند جامع پیشگیری اولیھ از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر (

حوزه ھای ھمکاری با مقامات و تصمیم گیرندگان کشور تحت سند چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد 
در کلیھ موارد ممکن و گسترش شراکت با آژانسھای سازمان ملل، نھادھای دانشگاھی، جامعھ مدنی و سمنھا در 

 این برنامھ ھمکاری مطرح شده اند.

دفتر مقابلھ با با راھبرد و برنامھ ھای جھانی و موضوعی این برنامھ در پی اعمال حداکثر میزان ھم افزایی 
 2017-2016و چارچوب راھبردی پیشنھادی  2015الی  2012برای دوره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

موجود در منطقھ مخصوصا برنامھ ھای  حداکثر ھم افزایی با برنامھ ھای ،عالوه بر موارد فوق میباشد. دفترآن 
ھمکاری افغانستان و پاکستان، برنامھ آسیای مرکزی و برنامھ منطقھ ای افغانستان و کشورھای ھمسایھ بھ 

در آسیای دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدمنظور ارائھ پاسخی منسجم و یکپارچھ توسط 
این برنامھ ھمکاری ھمچنین بر مبنای ھمکاری در زمینھ کنترل  است. مد نظردر این برنامھ مرکزی و غربی 

کھ بر رویکرد منطقھ ای کنترل مواد مخدر استوار دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدمواد مخدر 
در مناطق متاثر از تجارت دفتر آن است تدوین شده و متضمن ارتباطات کارآمد با سایر برنامھ ھای منطقھ ای 

 میباشد. مواد افیونی در افغانستان 

برای افغانستان و کشورھای ھمسایھ نکتھ دیگر آنکھ در این برنامھ ھمکاری از ارزشیابیھای برنامھ منطقھ ای 
پژوھشی مربوطھ نتایج یونی و سایر استفاده شده است و نتایج و داده ھای گوناگون پیمایشھای مربوط بھ مواد اف

 در این برنامھ منظور شده اند. دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

 ساختار برنامھ ھمکاری 

 ذیل و پژوھش و تحلیل بھ عنوان جزء میان بخشی است. ربرنامھزی 4شامل برنامھ ھمکاری 

 قانونی: مدیریت مرزھا و قاچاق غیر1امھ زیربرن

 فساد و عدالت کیفری، جرم: 2زیربرنامھ 

 اچ آی وی و مراقبت از  بازتوانی: پیشگیری از مصرف مواد مخدر، درمان، 3زیربرنامھ 
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 : معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار4زیربرنامھ 

 قسمت میان بخشی: پژوھش و تحلیل

مواد مخدر و ھدف برنامھ ھمکاری در ھر چھار جزء آن، حمایت از بھبود و ارتقای ظرفیتھای ملی مقابلھ با 
جرایم با توجھ بھ استانداردھا و ھنجارھای جھان شمول سازمان ملل متحد و رعایت کامل تمامیت ارضی و 

ھدف دیگر این برنامھ تسھیل اصل حاکمیت ھر کشور و ھمچنین اصل عدم مداخلھ در امور داخلی آن میباشد. 
 و بین المللی است. ھمکاری، گفتگو و تبادل در سطوح دوجانبھ، منطقھ ای

با ایران در زمینھ  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدچارچوب راھبردی پیشنھادی برای شراکت 
متعاقب این بخش  در این برنامھ ھمکاری مندرج است. 2015-2019مسائل مواد مخدر و جرایم طی دوره 

 تحریر شده اند:مقدمھ، پنج بخش اصلی در این سند 

لیل وضعیت کھ حاوی نگاه اجمالی بھ مسائل مواد مخدر و جرایم در جمھوری اسالمی ایران با در تح •
و بھ  میباشددفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدو فعالیت  یتمأمورنظر گرفتن حوزه 

 طور خاص شامل فعالیتھای دولت در زمینھ چالشھای جرایم و مواد مخدر است.
کھ شامل در جمھوری اسالمی ایران مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحددفتر وضعیت  •

در کشور از جملھ برنامھ ھا دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدخالصھ ای از فعالیتھای 
دولت جمھوری اسالمی ایران  اقداماتو حمایت از  ھ و فعلی آن دفتر بھ منظور ارتقاو فعالیتھای گذشت

 و سایر شرکای ملی و منطقھ ای میباشد. 
 .مینمایندبرنامھ آتی: پاسخھای برنامھ ریزی شده کھ گستره و ساختار برنامھ ھمکاری جدید را تشریح  •
منابع مالی: کھ حاوی اطالعات در زمینھ نیازھای مالی تخمینی برای اجرای  تأمینمنابع مورد نیاز و  •

 کاری و راھبرد بسیج منابع است. برنامھ ھم
قلمروی حاکمیت برنامھ و تمھیدات اجرا: کھ ساختارھای پیش بینی شده ھماھنگی را با ھمتایان دولتی  •

 منعکس مینماید.گزارش دھی، بازبینی و ارزشیابی  ،از جملھ مدیریت برنامھ، حاکمیت، نظارت

 

 تحلیل وضعیت .2

 سازمان ملل متحد  و جرم د مخدرموامقابلھ با دفتر  یتمأمورنھادھای حاکم و  ،راھبرد جھانی. 1-2

مواد آژانس اصلی سازمان ملل متحد در زمینھ مبارزه با دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
مرتبط با جرایم است و با کشورھای عضو در زمینھ بھبود پاسخھا بھ مشکالت در ھم تنیده  مسائلو  مخدر

ھمکاری مصرف مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحھ، جرایم فراملی، فساد و تروریسم 
ی نزدیک با ھمکاردفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد. بھ منظور نیل بھ این ھدف، مینماید

 تصویب و اجرایو اجرایی از طریق  قضاییکشورھای عضو در جھت ایجاد و تقویت نظامھای تقنینی، 
مواد مخدر، جرایم، فساد و با کنوانسیونھا، پروتکلھا و نظامھای حقوقی بھ رسمیت شناختھ شده برای مبارزه 

 تروریسم دارد.

ھمکاری تنگاتنگی با ایران در راستای مقابلھ با چالشھای مواد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
از طریق اجرای برنامھ ھای میان بخشی مبتنی بر ھنجارھا و استانداردھای  1999مخدر و مرتبط با جرایم از 

برنامھ  جھان شمول سازمان ملل متحد و ھمچنین تسھیل ھمکاری دوجانبھ، منطقھ ای و بین المللی داشتھ است.
با دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدری از دستاوردھای پیشین بھره جستھ و ھمکاری ھمکا

و چارچوب راھبردی  2015الی  2012برای دوره  دفترآن ھمتایان و نھادھای ملی را در راستای راھبرد 
است تداوم آن  یتمأمور آن دفتر کھ دربرگیرنده جھت و گستره کلی راھبردی کار و 2017الی  2016پیشنھادی 

سازمان عمومی برنامھ ھمکاری ھمچنین در راستای تصمیمات و قطعنامھ ھای مربوطھ مصوب مجمع  میدھد.
میباشد کھ این نھادھا از جملھ دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدملل متحد و نھادھای حاکم بر 

ھدایت  کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفریکمیسیون مبارزه با مواد مخدر و سازمانھای متبوع آن، 
 کننده اقدامات بین المللی علیھ مواد مخدر و جرایم میباشند. 
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 توسعھ ملی شرایط. 2-2

بوده و لذا  2011-2015راھبردی پوشش دھنده دوره برنامھ پنجم توسعھ جمھوری اسالمی ایران برنامھ اصلی 
است کھ حرکت برنامھ ریزی شده کشور را در جھت پیشرفت اجتماعی،  سیاست گذاریمھمترین ابزار 

سیاستھای کلی برنامھ توسعھ پنجم دامنھ وسیعی از موضوعات را  .مینمایداقتصادی، فرھنگی و فناوری ترسیم 
 ر مستقیم بھ اھداف توسعھ ھزاره مرتبطند پوشش میدھند.کھ بسیاری از آنھا مستقیم و غی

بود کھ در  749/0عدد  2013، قدر رتبھ توسعھ انسانی ایران برای سال 2014بر اساس گزارش توسعھ انسانی 
و در میان کشورھای دارای  75شناختھ شده سازمان ملل متحد رتبھ آن کشور و قلمروی بھ رسمیت  187میان 

% افزایش پیدا 9/52، رتبھ توسعھ انسانی ایران 1980در سال  490/0مقایسھ با قدر رتبھ  توسعھ باالست. در
این مسئلھ بدین معناست کھ از منظر توسعھ انسانی . 7% است30/1کرده است کھ معادل افزایش متوسط ساالنھ 

انسانی گشتند. باعث پیشرفتھای چشمگیر در توسعھ  2013الی  1980ایران در دوره  سیاست گذاریمداخالت 
 . 8میباشد 2013و  1980بیانگر روند توسعھ انسانی ایران در طی سالھای  1نمودار 

 2013و  1980روند توسعھ انسانی ایران در طی سالھای  – 1نمودار 

 

 

کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرایم  ھمچنان دو مسئلھ مھم بوده کھ نیازمند ھمکاری فنی با ایران در راستای 
دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم منافع ھم جامعھ بین المللی و ھم خود کشور ایران است. و در این زمینھ، 

ایران و حمایت  ا دولتو ھمکاری تنگاتنگ ب برنامھ ھمکاری کشوری در ایران را با مشاورهسازمان ملل متحد
 کامل حامیان مالی بین المللی در اجرا تدوین نموده است.

 در کشور جرمنگاھی بھ چالشھای مواد مخدر و . 3-2

 قاچاق مواد مخدر. 1-3-2

ایران در یکی از مسیرھای اصلی ترانزیت مواد مخدر بھ اروپا و خلیج فارس قرار دارد و با توجھ بھ اینکھ در 
و از طرفی ھمجوار ھمسایگی افغانستان کھ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تریاک جھان است قرار دارد 

د مخدر تبدیل شده است. ریاست پاکستان میباشد بھ یکی از بزرگترین کشورھای دارای مسیر ترانزیت موا
دارد. بر  تأکیدجمھوری ایران جناب آقای روحانی بر محیط زیست و مواد مخدر بھ عنوان دو چالش عمده کشور 

و گزارشات ستاد  2014دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحداساس گزارش جھانی مواد مخدر 
جھانی  توقیف% 7و مورفین و ھروئین  جھانی توقیف% 25ھانی، تریاک ج توقیف% 74مبارزه با مواد مخدر، 

 .  9حشیش در ایران اتفاق می افتد

                                                           
تحت عنوان " نگھداشت پیشرفت انسانی: کاھش آسیب پذیریھا و مقاوم سازی"، برنامھ عمران  2014گزارش توسعھ انسانی   7

. این گزارش خالصھ ای برای سنجش پیشرفت دراز مدت در سھ بعد اساسی توسعھ انسانی یعنی زندگی 2014سازمان ملل متحد، 
 برومندانھ زندگی است. سالم و طوالنی، دسترسی بھ دانش و استاندارد آ

، تیم کشوری سازمان ملل متحد در جمھوری 2013-2012گزارش دوساالنھ پیشرفت چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد   8
 .2014اسالمی ایران، اکتبر 

 .2014، ژوئن 2014گزارش جھانی مواد مخدر   9
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چالش قاچاق مواد مخدر در آینده نیز با توجھ بھ افزایش شدید اخیر در تولیدات تریاک افغانستان ھمچنان 
کھ توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر آن کشور  2014با توجھ بھ پیمایش تریاک افغانستان در سال پابرجاست. 

% با محصول تخمینی 17منتشر شد، تولید تریاک بھ میزان دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدو 
این افزایش بدنبال باالترین . 10تن در سال قبل آن افزایش پیدا کرد 5500با در مقایسھ  2014تن در  6400

 .11افزایش پیدا کرد 2012%  از 49میباشد کھ طی آن تولید  2013میزان ثبت شده در 

مسیر قدیمی کشورھای بالکان با وجود کاھش قاچاق ھروئین در سالھای اخیر بر اساس گزارش جھانی موادمخدر در 
انستان بھ بازارھای سودآور اروپای غربی و مرکزی ، ھمچنان بھ عنوان مسیری برای ترانزیت ھروئین افغ2014سال 

تن ھروئین از  100الی  90حدود  .12)2014(گزارش جھانی مواد مخدر  یھ مطرح است.کاز طریق ایران و تر
مالی  تأمینحجم فروش میلیاردی آن شبکھ ھای تبھکار را  کھافغانستان ھر سالھ بدست مشتریان اروپایی میرسد 

 مینماید.

استفاده فزاینده از مسیرھای دریایی برای قاچاق مواد مخدر بھ یکی از چالشھای اصلی تبدیل شده است. از اخیرا 
، تعداد گزارشات مقامات انتظامی مبارزه با مواد مخدر جمھوری اسالمی ایران، و پاکستان و 2012آغاز 

 پیش سازر و مواد شیمیایی مخدقانونی مواد ارس درباره حمل و نقل دریایی غیرکشورھای عرب حاشیھ خلیج ف
 ، با توجھ بھ اینکھ مرز گسترده آبی2014بھ منطقھ روند صعودی داشتھ است. طبق گزارش جھانی مواد مخدر 

زیاد مواد مخدر در مسیرھای طوالنی را  ی دریایی عموما امکان قاچاق میزانپاکستان و اقیانوس ھند و آبراھھا
  .13حجم چشمگیر ھروئین از ایران و پاکستان قاچاق گردد ، احتمال آن میرود کھمینمایدفراھم 

آنی اطالعات مابین ایران، امارات متحده عربی و عمان، دو عملیات علیھ شبکھ ھای قاچاق مواد در اثر تبادل 
 تن مواد مخدر 3/7بط و ض توقیفانجام شد کھ بھ  2013مخدر در آبھای خلیج فارس در ماھھای اوت و سپتامبر 

 توقیف منجر گردید.در آبھای مشترک ایران و امارات متحده عربی و یک تن مواد مخدر در دریای عمان 
تحت توسط کشتی کانادایی تورنتو  2013کیلو ھروئین نیز در دریای عربی در دسامبر  538چشمگیر بیش از 

  پرچم نیروھای مشترک دریایی اتفاق افتاد.

 14تریاک افغانستان: مسیرھای اصلی قاچاق 1نقشھ 

 

 

                                                           
 .2014کشت و تولید، نوامبر  -2014پیمایش تریاک افغانستان   10
 .2013کشت و تولید، نوامبر  -2014پیمایش تریاک افغانستان   11
 .2014، ژوئن 2014گزارش جھانی مواد مخدر   12
 .2014، ژوئن 2014گزارش جھانی مواد مخدر   13
 .2013، ژوئن 2013گزارش جھانی مواد مخدر   14
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ای ی و مسیرھای قاچاق بھ آسیای شرقی و جنوب آسیتأمینچالش دیگر، افزایش تولید و قاچاق محرکھای آمف
ی از کشور بھ جنوب آسیای شرقی و تأمینید کاھش قاچاق محرکھای آمفؤشرقی است. گزارشات رسمی ملی م

آشپزخانھ تولید  445حالیکھ در سطح داخلی، جمعا میباشد در  2014ھمچنین کاھش در دستگیری قاچاقچیان در 
% افزایش 108بوده کھ حاکی از  214عدد  2012منھدم شدند کھ این میزان انھدام در سال  2013در  تأمینمتامف

 .15میباشد

، ایران از جملھ کشورھایی است کھ در کنار افغانستان در 2014گزارش جھانی مواد مخدر عالوه بر این، طبق 
توقیف بھ افغانستان قرار گیرد. دو مورد  استیک آنیدریدر خاص کاربری بھ عنوان مسیر قاچاق معرض خط

گسترده در پاکستان و ایران حاکی از آن است کھ این دو کشور ھمچنان بھ عنوان مسیرھای ترانزیت برای این 
استیک آنیدرید را در مسیر تنی  8/17گمرک ایران محمولھ ، 2013محمولھ ھا در نظر گرفتھ میشوند. در ژوئن 

 .16چین بھ مرز دوغارون با افغانستان توقیف نمود

 و موارد توقیف 2در جدول  201417الی  2009موارد توقیف مواد مخدر توسط مقامات ایرانی در طی سالھای 
 .18مندرج میباشند 3در جدول  2013-2009و سایر مواد توسط ایران در دوره  مواد شیمیایی پیش ساز

 

 2 جدول

 توقیف مواد مخدر (کیلوگرم)
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 13277 13730 10181 23096 27141 24926 ھروئین
 383934 436159 385085 373818 393211 579400 تریاک

 12524 10429 6997 6811 8098 16139 مورفین
 --- --- --- 13948 10262 8214 ماریجوانا

 54155 76067 66693 57096 60378 69222 حشیش
 --- --- 4/0 1 16 15 کوکائین

 1653 3677 3357 3917 1371 891 تأمینمتاف
 

 

 3جدول 

 و سایر مواد مواد شیمیایی پیش ساز توقیف

 2009 201012 2011 2012 2013 
 3268321 3962 3339420 239919 79700 استیک آنیدرید
 --- --- --- 16000 --- استیک کلرید

 --- --- 48536 2738 --- افدرین
 

 
                                                           

 .2014، مارس 2013ستاد مبارزه با مواد مخدر: کنترل مواد مخدر   15
 .2014جھانی مواد مخدر، ژوئن گزارش   16
 .2014-2009گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر:   17
 .2013و  2011، 2010، 2009گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر:   18
 مقصد افغانستان.  19
 بھ افغانستان. 28064بھ پاکستان،  1330زستان، یلیتر بھ مقصد قرق 4000  20
 لیتری از چین بھ مقصد افغانستان بود. 17820از این مجموعھ، محمولھ   21
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ترسیم  2در نقشھ  2012-2011غیرقانونی در دوره  مواد شیمیایی پیش سازمیزان توقیف ھروئین، مورفین و 
 .22شده است

 2نقشھ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این برای مقابلھ با انتقال وسیع مواد مخدر، ایران در طی سالھا یکی از توانمندترین ظرفیتھای انتظامی مقابلھ با 
در کنار مرزھای شرقی خود با افغانستان و پاکستان ایجاد نموده است. این کشور ھزینھ گزاف مواد را در منطقھ 

انتظامی جان خود را  مأمور 3700بیش از و تلفات انسانی زیادی را در مبارزه با مواد مخدر متحمل شده است. 
دھھ اخیر مجروح گشتھ  3در ھزار نفر در عملیات گوناگون مبارزه با مواد مخدر  12از دست داده اند و حدود 

اند. اقدامات متعددی نیز از قبیل حفر کانال، موانع بتونی، خاکریز، سیم خاردار، ایستگاھھای مرزی، برجھای 
بھ منظور حفاظت از مرزھای کشور مخصوصا در مناطق شرقی اتخاذ شده دیده بانی و دستگاھھای الکترونیک 

کشورھای عضو گروه کوچک رضوی با افغانستان توسط سفرای  اند. در طی بازدیدی از مرز استان خراسان
دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بھ ، ستاد مبارزه با مواد مخدر 2014ژوئن  1در تاریخ  دابلین
و ھیئت مذکور اعالم نمود کھ ایران در پی گسترش تالشھای خود از طریق توانمندسازی و تجھیز کلیھ متحد

لیس مرز شرقی بھ فیبر نوری و سیستمھای رادار بھ منظور تقویت ممانعت از قاچاق مواد افیونی پاسگاھھای پ
 .23بھ داخل کشور میباشد

 

 یافتھ فراملی و فساد  جرایم سازمانمشتمل بر ، فساد و عدالت کیفری جرم  .2.3.2

 زندانھا، بھسازی  جرم،  از پیشگیری عدالت، اجرای  با مرتبط چالشھای برخی با  قضاییھ قوه و ایران دولت
 مرکز 250 ملی،  مسئول مقامات براظھارات  بنا. ھستند  مواجھ حبس مجازات باالی نرخ  و زندانیان  ازدحام
 کل تعداد. میگردند مدیریت دولت توسط نوجوانان تربیت و اصالح کانون و بازتوانی مراکز  زندان، شامل

                                                           
 .2012-2011گزارشات ساالنھ ستاد مبارزه با مواد مخدر:   22
در طی  کشورھای عضو گروه کوچک دابلینتوضیحات معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دکتر علیرضا جزینی بھ سفرای   23

 .2014ژوئن  1بازدید از مرز شرقی ایران با افغانستان، 
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 مصرف( میباشند مخدرمحبوس مواد با مرتبط جرایم دلیل بھ  آنھا از% 49  کھ است نفر ھزار 217 زندانیان
 مفادی  و" شریعت" اسالمی حقوق از است متشکل ایران حقوقی  نظام کھ است ذکر بھ الزم) . قاچاقچی کننده،

 .است گردیده ادغام آن در نیز غربی حقوق از

و فساد با برخورداری از حمایت  یافتھسازمان مقامات ایرانی گامھای شاخصی را در جھت مبارزه با جرایم 
برداشتھ اند. ایران در حوزه جرایم  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدعملیاتی و فنی مستمر 

نمود اما  امضا 2000ان ملل متحد را در سال جرایم سازماین گونھ کنوانسیون مبارزه با فراملی،  سازمان یافتھ
 بسیار قدم یک شاھد 2013 سالین کنوانسیون ھمچنان در مجلس کشور پیگیری میگردد. تصمیم بھ پیوستن بھ ا

 کنوانسیون  تصویب الیحھ ،2013 دسامبر در چنانچھ بود، کنوانسیون تصویب جھت در مثبت و اھمیت حائز
 .گردید تقدیم مجلس بھ وزیران ھیأت توسط

دفتر مقابلھ با مواد فراملی نشده است اما با  سازمان یافتھعضو کنوانسیون مبارزه با جرایم  تا کنوناگرچھ ایران 
 فراملی یافتھ سازمان جرایم با مبارزه کنوانسیون ذیل کھ یدر زمینھ فعالیتھای مخدر و جرم سازمان ملل متحد

 شویی پول و فراملی یافتھ سازمان جرایم با مبارزه خصوص در ملی ظرفیتھای و نموده ھمکاری گیرند می قرار
دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برخی از دستاوردھای ملی با حمایت  .دھد می پوشش را

شورای عالی مبارزه با  تأسیسو متعاقبا  2008عبارتند از: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال متحد
یجاد واحد اطالعات مالی توسط مجلس، ا 2012مالی تروریسم در سال  تأمینپولشویی، معرفی الیحھ مبارزه با 

با ھمتایان خود در برخی کشورھا  تأسیساز ھنگام ،بھ منظور پایش و پیگیری موارد پولشویی  2010در سال 
 با اھمیتیدر خصوصکھ حاوی مفاد متعدد  کیفری دادرسی آیین قانون، 2014ھمکاری مینماید. اخیرا در مارس 

 بھ تصویب رسید.  جرم میباشد، و قربانیان  ودشھارتقای نظام عدالت کیفری منجملھ حمایت از 

 دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدعالوه بر این، ایران تنھا کشور در دنیا است کھ برنامھ ای با 
دارد. در حال حاضر ستاد ملی حمایت از اموال و آثار  2011در زمینھ حمایت از اموال و آثار فرھنگی از سال 

بار بھ منظور برنامھ ریزی و اولویت بندی فعالیتھای  2نھاد ملی است حداقل سالی  13فرھنگی کھ متشکل از 
تقویت و الگو از جملھ ایتالیا و ترکیھ  خود در این حوزه جلسھ برگزار مینماید. روابط دوگانھ با کشورھای

گسترش یافتھ اند و اھمیت مبارزه با جرایم در حوزه اموال فرھنگی بھ میزان فزاینده ای بھ عنوان یکی از 
 قرار گرفتھ است.  تأکیدفراملی بھ طور کلی مورد حمایت و جرایم سازمان یافتھ  اصلی مبارزه با  یاجزا

فساد، ایران بھ کنوانسیون مبارزه با فساد پیوستھ است. قوانین ملی نیز در راستای  در زمینھ اقدامات مبارزه با
اداری و مبارزه با نظام سالمت تمامیت  یبھ تصویب رسیده اند: قانون ارتقااین کنوانسیون از جملھ موارد زیر 

 قانون مجازات اسالمی.  نسخھ بازبینی شده بین المللی و ھایفساد، الیحھ ھمکاری

 متحد ملل سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون اجرای مرور  مکانیزم اول چرخھ در  فعالی نقش  ایران ، بعالوه
 مواردی مھم این.  نمود ایفا  گردیده،  طراحی کنوانسیون این اجرای در عضو کشورھای بھ کمک منظور بھ کھ

  گزارش  ارائھ ھمچنین و است اجرا حال در کھ را لبنان مرور  ھمچنین و بنگالدش مرور  در مشارکت ھمچون
 سال در) المللی بین ھمکاریھای( 4 و) قانون اعمال و انگاری جرم(  3 فصول  خصوص در  ایران خودارزیابی

  بازبینی مورد اندونزی و بالروس کارشناسان توسط ایران خودارزیابی گزارش.  گردد می شامل را ، 2012
 ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر با نزدیک تعامل در 2013 سال در ایشان متعاقباً، کھ  گرفت قرار
 .نمودند بازدید ایران از متحد

 

 ایدز  /اچ آی وی . مصرف مواد مخدر و 3-3-2

بھ ایران برای صادرات مجدد بھ مقصدھای ثالث مواد افیونی از افغانستان  قاچاق در حالی کھ بخش اعظم
مواد . ازاین رو، قاچاق باقی می ماندداخل در سودآور قاچاق میگردد، میزان قابل مالحظھ ای از آن مصرف 

ایران بھ شدت از مشکل مصرف مواد عمومی داشتھ است.  سالمتمخدر اثرات مخربی بر زندگی انسانھا و 
% جمعیت بزرگسال 26/2(نفر  000,325,1حدود در کشور ھ بھ مواد افیونی وابستمتاثر است و شمار افراد 

درواقع این میزان مصرف، ایران را در میان کشورھای دارای باالترین میزان شیوع . 24برآورد شدهکشور) 
 مصرف مواد افیونی در جھان قرار میدھد. 

                                                           
 ارائھ شده توسط مقامات ایرانی بھ دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر.   2012پرسشنامھ گزارش ساالنھ   24
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مصرف سنتی تریاک در مقابل  در کشور روبھ افزایش است. مصرف ھروئین  یمصرف غیرقانونی تنوع مواد
رشد سریع با ) با نام خیابانی   در فارسی (شبھ آمفتامینی بھ ویژه متامفتامین  در حال افزایش است. محرکھای 

سال عی صنا جھانی مواد ارزیابی . اندگروه مواد غیرقانونی مصرفی در ایران شده دومین حاضر بدل بھ  در 
مطالعات سیستماتیک در  کند کھ  اگرچھگزارش می، سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم 2014

مصرف اما افزایش کشفیات و قراین حاکی از افزایش ، موجود نیستند در ایرانآمفتامینی  زمینھ شیوع محرکھای 
 .25 است گسترش رو بھ آن بازار داخلی آن دارد کھ  نشان از  این محرکھا 

جدول زیر حاوی اطالعات در زمینھ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر و رتبھ بندی این مواد بھ عنوان عامل 
 .26اصلی مرگ و میر میباشد

 4جدول 

 مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر و رتبھ بندی این مواد با عنوان عامل اصلی مرگ

 2010 2011 2012 
 3056 3593 3673 تعداد مرگ و میر 

-15جمعیت مرجع گروه سنی 
64 124,132,53 800,244,53 370,309,54 

میزان در ھر میلیون گروه سنی 
15-64 1/69 4/67 3/56 

 رتبھ بندی مواد مخدر بھ عنوان عامل اصلی مرگ و میر

 1 1 1 مواد افیونی
 2 2 2 ی میناتمحرکھای آمفی

 

بزرگتر جامعھ از جملھ نوجوانان و زنان رو  گروھھای) در میان میناتعالوه بر این، مصرف مواد (شامل متامف
فوق قبال جزو بخشھای اقلیت جمعیتی مصرف کننده مواد مخدر در کشور بودند.  گروھھایبھ افزایش است کھ 

این روند جدید عاملی برای نگرانی در سطح ملی است چرا کھ حدود نیمی از جمعیت کشور بنا بھ آمار صندوق 
 .27سال میباشد 30سازمان ملل متحد زیر  جمعیت

و سایر بیماریھای ناقل از اچ آی وی مصرف مواد مخدر در میان سایر آسیبھای فردی و اجتماعی شدیدا با انتقال 
خون مانند ھپاتیت سی مرتبط است. براساس داده ھای گزارش شده توسط ایران بھ برنامھ مشترک سازمان ملل 

نیز منعکس گشتھ بود، تعداد تخمینی افراد  2013ایدز کھ در گزارش جھانی ایدز سال  /اچ آی وی متحد درباره 
در اچ آی وی % موارد عفونت جدید 68بوده و ھزار)  100ھزار الی  53(دامنھ:  300,78اچ آی وی مبتال بھ 

ان . درصد مصرف کنندگ28کشور مربوط بھ مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر و شرکای جنسی آنھا است
است کھ شرکای جنسی آنان را در معرض خطر باالی  29%07/15حدود اچ آی وی تزریقی مواد مخدر مبتال بھ 

 ایدز در ایران در جدول زیر مندرج میباشند. /اچ آی وی ویروس قرار میدھد. روشھای انتقال  این ابتال بھ

 

 

 

                                                           
 . 2014، مھ گردان ی و مواد روانمینات: محرکھای آمف2014 صناعیجھانی مواد مخدر  ارزیابی  25
 .2014-2013: دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمگزارش جھانی مواد مخدر   26
تحلیل وضعیت جوانان در جمھوری اسالمی ایران (گزارش جوانان)، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ایران،   27

http://iran.unfpa.org/Youth_One%20Pager.pdf   
وی / ایدز در جمھوری اسالمی ایران، -آی-مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اچ اجالس ویژهگزارش پیشرفت پایش   28

 . 2014دبیرخانھ کمیتھ ملی ایدز وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، مارس 
 .پیشینمنبع   29

http://iran.unfpa.org/Youth_One%20Pager.pdf
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 5جدول 

 )2014مارس  21ایدز (تا  /اچ آی وی روشھای انتقال 

 27888 تعداد کل 
 6/67 (%) مواد مصرف تزریقی

4/13 آمیزش جنسی (%)  
9/0 خون و فرآورده ھای خونی (%)  

2/1 مادر بھ فرزند (%)  
9/16 ناشناختھ (%)  

 

پیشگیری، درمان و مراقبت برای مقابلھ و  ی درچالش عظیم ، ایران برنامھ ھای بسیار موفقاین در پاسخ بھ 
کمک بھ گروھھای اجرا نموده است. بسیاری از جوامع محلی از برنامھ ھای اچ آی وی مھار مصرف مواد و 

سازمان ھای ، مراکز گذری، مراکز اقامتی بازپروری میان مدت و سایر ابتکارات عمل برخوردارند. در حاشیھ
ایران کشوری نیز فعاالنھ در اجرای برنامھ ھا و ارائھ خدمات مشارکت مینمایند. عالوه بر این  غیر دولتی

و درمان ایدز از جملھ در اچ آی وی بھ منظور پیشگیری از  مواد افیونیپیشرو در زمینھ درمانھای جایگزین 
 دارندهنگاهداخل زندانھا میباشد. سازمان زندانھای کشور فعالیتھای ھدفدار زیر را تدوین نموده است: درمان 

 ھمچنینو مشاوره داوطلبانھ و  آزمایشمرکز  133دھد، ھزار زندانی را تحت پوشش می 40متادون کھ بیش از 
. جدول زیر حاوی اطالعات درباره مراکز 30میان زندانیان در کاھش رفتارھای پرخطر برای یبرنامھ ھای

 . 31میباشد 2013کاھش آسیب و درمان فعال در کشور و تعداد مراجعھ کنندگان در 

 6جدول 

 2013درمان، مراکز فعال در زمینھ کاھش آسیب و 

 تعداد پذیرشھا تعداد مراکز  
 267844 --- با متادون دارندهنگاهدرمان 
 24029 --- و بوپرنورفین دارندهنگاهدرمان 

 103519 --- سم زدایی سرپایی 
 3973 --- سم زدایی بستری 

 68414 238 مراکز گذری 
 150795 400 سیاریتیمھای 
 5946 41 سرپناه
 2506 15  درمان مداراجتماع مراکز 

 128368 651 میان مدت  بازتوانیمراکز اقامتی 
 

 

تقاضای مواد مخدر را بھ عنوان اولویت مبرم دولت تعیین نموده کاھش محور  ھوزیر کشور ایران رویکرد جامع
ایران تنھا کشور در جھان است کھ کنترل و پیشگیری از مواد مخدر را بھ عنوان یکی از  این، است. عالوه بر

است.  مشخص کرده 2016-2012اولویت چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد برای دوره حوزه پنج 
ثر از أا متچنین رویکردی حتی در کشورھای تولیدکننده مواد مانند کلمبیا و افغانستان یا سایر کشورھای شدید

 ترانزیت مواد مخدر بھ چشم نمیخورد. 

 

                                                           
تحت عنوان "از  سخنان معاون اداره سالمت و درمان سازمان زندانھای کشور در کنفرانس منطقھ ای آسیای مرکزی و غربی  30

  .2014ژوئیھ  27-26وی" در آستانا قزاقزستان، -آی-سیاست گذاری تا اجرا: پاسخ جامع بھ مواد مخدر و اچ
 .2014"، مارس 2013گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر "کنترل مواد مخدر در   31
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 . معیشتھای جایگزین 4-3-2

. براساس پیمایش تریاک افغانستان 32افغانستان دارای باالترین میزان کشت خشخاش استایران کشور ھمسایھ 
ھزار ھکتار افزایش پیدا کرد  224بھ  2013ھزار ھکتار در  209، کل زمینھای تحت کشت از 2014در سال 

%) در 89( 2014اکثریت چشمگیر کل کشت خشخاش در % افزایش در کشت تریاک شد.  7کھ خود منجر بھ 
این . 33، ھرات و نیمروز در جوار مرز ایران انجام شدفراه استان جنوب و غرب افغانستان از جملھ سھ استان 9

است کھ درصد فوق باالترین  2012در مقایسھ با سال  2013% افزایش در کشت در سال 36روند متعاقب 
. این چالش مانعی اصلی در مسیر بازسازی و توسعھ اقتصادی افغانستان در کنار 34میزان ثبت شده میباشد

 آموزش، اشتغال، توانمندسازی و برابری برای جمعیت آن کشور میباشد. 

کیلومتر مرز  302عالوه بر این، چالش فوق بر استان خراسان رضوی کھ در شمال شرقی ایران دارای 
دوغارون بزرگترین  /د ات خود را نیز دارد. گمرک تایباتأثیرغانستان بوده، و ھرات اف فراهای مشترک با استانھ

 100مرز رسمی زمینی با افغانستان است و روزانھ حجم باالیی از کاال و ابزار و کانتینرھای ترانزیت (متوسط 
رسی (بازکامیون در روز) از گمرک بندرعباس در جنوب برای مقصد استان ھرات در افغانستان  200الی 
 . 35و ھزاران افغان از این مرز عبور مینمایند میکندکانتینر در روز) عبور  700الی  500

بیشتر  تأکیدارتقای معیشتھای جایگزین و اشتغالزایی در مرزھای مشترک با افغانستان در سالھای اخیر مورد 
مخرب کشت خشخاش و قاچاق متعاقب آن بھ داخل و خارج از افغانستان باعث گسترش  تأثیرقرار گرفتھ اند. 

فعالیتھای دولت آن کشور، جامعھ بین المللی و کشورھای ھمسایھ آن از جملھ ایران در جھت دستیابی بھ راه حل 
 از طریق ترکیب راھبردھا و ارتقای معیشت شده است. 

و ھرات با اجرای تعدادی برنامھ کشاورزی و گل پروری حمایت  فراهی دولت ایران از جوامع محلی در استانھا
از آنھا میتوان در چارچوب کرده است. ایران دارای طیف وسیعی از نیروھای انسانی و دانش فنی است کھ 

د بھ منظور بھبودفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدفعالیتھای معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار 
معیشت جمعیت افغان در استانھای ھمجوار ایران بھره جست. از جملھ این برنامھ ھا می توان بھ فعالیتھای بھبود 

دفتر مقابلھ با موادمخدر و جرم سازمان  دھنده معیشتھای اقتصادی جمعیت مھاجر افغان در ایران اشاره نمود.
بکارگیری یک تیم از متخصصان معاش  باسازمان ملل متحد  سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد ملل متحد

مناطق مختلف (فراه و ھرات) بھ بررسی امکان راه حل ھای تازه برای جایگزینی کاشت تریاک جایگزین در 
 .نموده استاقدام  توسط کشاوزان افغان  

مواد مخدر افغانستان، ، وزرای کنترل 2014در مارس  ابتکار سھ جانبھدر طی جلسھ وزرا در وین پیرامون 
تمایل و اھتمام بھ دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدایران و پاکستان در حضور مدیر اجرایی 

ھمکاری با یکدیگر در استانھای مرزی در چارچوب پروژه ھای معیشت جایگزین و ایجاد اشتغال بھ عنوان 
جایگزین برگزار  ھایاخیرا در کارگاه معیشتشد.  تأکیدمخدر  ابزاری برای مھار کشت غیرقانونی و قاچاق مواد

ایران با ستاد مبارزه با مواد مخدر در آوریل دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدشده توسط 
دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم جایگزین  ھایبھ مشارکت در برنامھ معیشترا ، مقامات ایرانی تمایل خود 2014

) ابراز فراهدر مناطق مرزی بین ایران (خراسان رضوی) و افغانستان (استانھای ھرات و سازمان ملل متحد
 کردند. 

 

 منطقھ ای و بین المللی  ھای . ھمکاری4-2

کمیسیون پیشگیری از و  کمیسیون مواد مخدرایران در مجامع بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مانند 
کھ در دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدو ھمچنین تعدادی از ابتکارات  کیفریجرایم و عدالت 

در ایران تشریح دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحددرباره فعالیتھای گذشتھ و فعلی  3-1بخش 
 شده اند مشارکت فعالی دارد. 

                                                           
 .2014، ژوئن 2014گزارش جھانی مواد مخدر   32
 منبع پیشین.  33
 .  2013: خالصھ یافتھ ھا، نوامبر 2013افغانستان در پیمایش تریاک   34
کشورھای گروه کوچک طی بازدید میدانی سفرای  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمتخمینھای ارائھ شده توسط گمرک ایران بھ    35

 . 2014ژوئن  1و بازدید آنھا از مرزھای شرقی ایران با افغانستان،  داز گمرک تایبا دابلین
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مللی از جملھ تقویت ساختارھای ھمکاری منطقھ ای، گسترش منطقھ ای و بین الھای مقامات کشوری بر ھمکاری
ھمکاری با سازمانھای منطقھ ای و حضور فعالتر در معاھده پاریس برای کاھش کشت، تولید و قاچاق مواد 

 . 36زیاد دارند تأکیدمخدر از افغانستان 

ایران ھمچنان عضو فعال معاھده پاریس میباشد کھ ھدف از این شراکت بین المللی مبارزه با تولید، قاچاق و 
مصرف تریاک در افغانستان و انتقال غیرقانونی منابع مالی میباشد. ایران مشارکت فعالی در نشستھای 

داشتھ است. در  2005ال از س سیاست گذاریکارگروھھای ارشد تخصصی معاھده پاریس و جلسات مشورتی 
معاھده پاریس فعاالنھ شرکت مینماید و بھ مسائلی  4حال حاضر ایران در نشستھا و مباحثات کارگروه فاز 

مواد شیمیایی ھمکاری میان مرزی، انتقال منابع مالی مرتبط با قاچاق مواد افیونی و پیشگیری از انتقال ھمچون 
 ی در افغانستان میپردازد. در تولید غیرقانونی مواد افیون پیش ساز

این سازمان نھادی  .مستقر در تھران است(اکو) سازمان ھمکاریھای اقتصادی  مؤسسایران یکی از اعضای 
میان دولتی و منطقھ ای بھ منظور ارتقای ھمکاری اقتصادی، فنی و فرھنگی در منطقھ دریای خزر، خلیج 

رفین، وفارس و کشورھای قفقاز میباشد. سازمان مذکور دربرگیرنده بزرگترین منطقھ تولید و قاچاق تریاک، م
دفتر و  اکو، 1999ھ ین منطقھ اسکان دارند. در ژوئیمیلیون نفر در ا 440است و بیش از ھروئین و کانابیس 

اولین پروژه کنترل مواد مخدر را امضا نمودند کھ در چارچوب آن مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
 در زمینھ احداث واحد ھمکاری کنترل مواد مخدر در دبیرخانھ اکو کمک میشد.  اکوبھ کشورھای عضو 

واحد فوق الذکر بھ جرایم سازماندھی شده، قاچاق انسان، جرایم مالی و تروریسم  یتمأمور، 2009در مارس 
تغییر پیدا کرد. در سال جرایم سازمان یافتھ  نیز گسترش یافت و نام آن نیز بھ واحد ھماھنگی مواد مخدر و 

امضای توافق مابین کمیسیون اروپا و دبیرخانھ اکو را دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 2009
مالی  تأمینتسھیل نمود تا پروژه مبارزه با قاچاق بھ داخل و خارج افغانستان با کشورھای عضو اکو تحت 

 اتحادیھ اروپا اجرا گردد. 

و ھمچنین ای سازمانھای ملی انتظامی مواد مخدر در آسیا و اقیانوسیھ رؤسدولت ایران ھمچنین در جلسات 
مبارزه با مواد مخدر در کشورھای حاشیھ دریای خزر (آذربایجان، ایران، ای سازمانھای رؤسجلسات 

 قزاقستان، روسیھ و ترکمنستان) مشارکت فعال دارد. 

عالوه بر این، ایران در زمینھ پولشویی تماس و تعامل مستمر خود با ستاد اقدامات مالی را حفظ نموده است و 
آسیا در زمینھ پیوستن بھ آن گروه بھ -مالی تروریسم اروپا تأمینی بھ گروه مبارزه با پولشویی و نامھ ای رسم

پیرامون مسائل مرتبط با  کارگروه اقدامات مالی بھ واحد اطالعات مالی. 37عنوان مشاھده گر ارسال نموده است
، تراکنشھای مشکوک و اقدامات حمایتی از بخشھای مالی در مالی تروریسم تأمینمبارزه با /  مبارزه با پولشویی
 مالی تروریسم گزارش میدھد.  تأمینبرابر پولشویی و 

 

 در جمھوری اسالمی ایران  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد .3

 کنونیو  گذشتھفعالیتھای . 1-3

الشھای مرتبط با قاچاق تالشھای ایران در زمینھ پاسخ بھ چاز دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
پیرو امضای تفاھمنامھ  1999آن دفتر در ایران در سال  تأسیسمواد مخدر، مصرف آن مواد و جرایم از زمان 

حمایت نموده دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدمقر اصلی بین دولت جمھوری اسالمی ایران و 
با ھمتایان دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)، 2005-1999است. در طی شش سال بعدی (

ب برنامھ دولتی بھ شکلی مشارکتی بھ منظور بھ حداقل رساندن اثرات مشکل مواد مخدر در کشور در چارچو
 برنامھ در بھبود ظرفیتھای ملی مبارزه باکاھش مواد مخدر) ھمکاری مینماید. این  پارچھنوروز (برنامھ یک

مصرف این مواد، بھبود ظرفیتھای تقنینی، توزیع اطالعات و بسیج و ؤقاچاق مواد مخدر، کاھش اثرات س
 توانمندسازی جامعھ مدنی در مبارزه علیھ مواد مخدر و جرایم موفق بوده است. 

                                                           
ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولویتھای بین المللی ھمکاری،   36

http://dchq.ir/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1180&Itemid=1158 
 ، ستاد مبارزه با مواد مخدر.2013گزارش کنترل مواد مخدر   37
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دفتر مقابلھ با ھمکاری پیرامون مواد مخدر و جرایم توسط برای جدید  یچارچوب، 2010الی  2005برای دوره 
و شرکای ملی و بین المللی آن تدوین گشت کھ ساختار آن حول سھ محور مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

 . بود کاھش عرضھ مواد مخدر، کاھش تقاضای مواد مخدر و حاکمیت قانون طراحی شده 

بھ بھبود دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدری فنی در زمینھ کاھش عرضھ مواد مخدر، ھمکا
، خودروھای حمل و نقل سگ،  یابسگھای مواد تأمینظرفیتھای انتظامی مبارزه با مواد مخدر ملی از طریق 

، اسکنرھا در تعدادی از فرودگاھھا و ھمچنین مواد شیمیایی پیش سازمواد مخدر و  شناساییھای  کیت
خصصی منجر شده است. این روند خود بھ پیشرفت سیستمھای تشکیل پرونده، بازرسی بیشتر آموزشھای ت

محمولھ ھا و گسترش ظرفیت توقیف انجامید. طبق گزارشات و بازخوردھا، دوره ھای آموزشی نیز در 
 بکارگیری ابزار و کسب مھارتھای تخصصی بسیار مفید واقع شده اند. 

نقش مھمی را در ارتقای گفتگو و ھمکاری دوجانبھ، منطقھ  جرم سازمان ملل متحددفتر مقابلھ با مواد مخدر و 
تسھیل در  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدای و بین المللی ایفا نموده است. موفقیت فعالیتھای 

بسیار چشمگیر  انبھابتکار سھ جتحت ھمکاری میان مرزی بین کشورھای ایران، افغانستان و پاکستان و تقویت 
بود و در این زمینھ میتوان بھ موارد زیر اشاره کرد: ارائھ کمکھای مالی و فنی برای تبادل اطالعات، مراحل 

، اولین عملیات مرزی مشترک 2009و فعالیتھای ظرفیت سازی. در سال   مرزی اولیھ ایجاد دفاتر ارتباطی
قب مجموعھ ای از نشستھای ادواری اعتمادسازی با ھمکاری انجام شد کھ متعا ابتکار سھ جانبھمیان سھ شریک 

 بھ مرحلھ اجرا درآمد.  ابتکار سھ جانبھدر چارچوب دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

در در درزمینھ کاھش تقاضای مواد مخ دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدپروژه ھا و مداخالت 
کارآمدتر کاھش آسیب و تقاضای مواد مخدر در کشور اثرات و برنامھ ھای  اعمال سیاستھاراستای ھدف 

در ارتقای اقدامات پیشگیری از  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدارزشمندی داشتھ اند. 
ست. پروژه مواد مخدر در جوامع محلی، محل کار، اماکن آموزشی و داخل زندانھا ھمکاری داشتھ امصرف 

و معرفی رویھ ھای بھ رسمیت شناختھ شده اچ آی وی این دفتر بھ بھبود برنامھ ھای ملی اچ آی وی ھای کنترل 
دفتر مقابلھ با مواد سرنگ و سوزن منجر شده اند. برنامھ تعویض با متادون و  دارندهنگاهبین المللی مانند درمان 

: بھ طور مشترک فعالیت کرده استخود در چندین حوزه مرتبط ھمتایان ملی  با مخدر و جرم سازمان ملل متحد
کنندگان  ارایھو در زندانھا)، ظرفیت سازی برای  سازمان ھای غیر دولتیو مشاوره داوطلبانھ (با  آزمایش
در میان شرکای جنسی اچ آی وی آسیب پذیری کھ با جنسیتی میدانی و ارزشیابی عوامل در سطح خدمات 

 مخدر مرتبط است. مصرف کنندگان مواد

و  انگمواد مخدر و مقابلھ با تقاضای نیز بھ منظور ارتقای کاھش  حمایت یابیابتکارات عمل و فعالیتھای 
از جملھ برگزاری مراسم و توزیع مطالب اچ آی وی تبعیض علیھ مصرف کنندگان مواد مخدر و افراد مبتال بھ 

 علمی انجام شدند. 

از طریق برگزاری دوره ھای آموزشی مھارتھای  سازمان ھای غیر دولتیاین پروژه ھمچنین بر توانمندسازی 
مالی، مشارکت جوامع محلی و تکنیکھای کار  مھارت ھای تامین منابعمدیریت و برنامھ ریزی عمومی از جملھ 

از طریق اتخاذ رویکرد جمعی و نیز  سازمان ھای غیر دولتی با نھاد ھای دولتی تعاملداوطلبانھ تمرکز داشت 
ھماھنگ در تعامل با نھادھای دولتی تسھیل گشت. اولویت دیگر برنامھ تقویت ھمکاری منطقھ ای و بین المللی 

ھمچنین دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدبود.  جنوب-از جملھ ھمکاری کشورھای جنوب
ارشد ایران بھ تعدادی از کشورھا را تسھیل نمود تا فرصتی برای آشنایی تی برای کارشناسان سفرھای مطالعا

گیری درباره برنامھ ھا و سیاستھای مواد مخدر  نزدیک با سیاستھا و رویھ ھای مناسب حمایت از فرایند تصمیم
ھ بھ بھ دست آید. این دفتر ھمچنین از سفرھای مطالعاتی مقامات بھداشتی تعدادی از کشورھای در حال توسع

 ایران حمایت نمود تا آنھا از تجربھ غنی ایران در زمینھ کاھش آسیب بھره مند شوند. 

گذاری، نھادسازی و ظرفیت سازی  دستاوردھای مھمی در قانون منجر بھھمکاری فنی در زمینھ حاکمیت قانون 
رنامھ دوم اصالح قضایی و سازمان زندانھا بھ منظور حمایت از ب قضاییھشده است. پروژه ھایی با ھمکاری قوه 

محاکم  ترویجائھ جایگزینھای حبس اجرا شدند کھ ھدف آنھا ) و ارتقای اصالح زندانھا و ار2004-2009(
ھنجارھا و استانداردھای  ، ھمسو باایی و ھمچنین بھبود مدیریت پرونده در محاکم قضی یعادالنھ و پاسخگو

بھ  یعموم یبھبود دسترس ھایھمکار نیا. استو عدالت کیفری  جرمسازمان ملل متحد در پیشگیری از 
صوتی ارائھ دھنده مشاوره ھای حقوقی و برگزاری یک  و  یتلفن پایگاه ھای  جادیا قیاز طر یاطالعات حقوق

 دادگاه الکترونیکی مجازی در تھران، را نیز شامل گردید. 
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 قضاییھبا ارزشیابی وضعیت برنامھ ھای ضدفساد و نقش قوه  2006ھمکاری در زمینھ مبارزه فساد در سال 
دفتر  با آغاز گشت کھ بھ پیشنویس راھبرد پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور و متعاقبا اجرای پروژه مربوطھ

کنوانسیون مبارزه با  2009در آوریل ن . دولت ایراگردیدمنجر  مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
 آن اجرای و مجامع در مشارکت و مرتبط فعالیتھای زمینھ در فعالی نقش آن، از پس را بھ تصویب رسانیدفساد 

 طریق از کنوانسیون اجرای تسھیل در متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر. نماید می ایفا
 . است داشتھ فعال ھمکاری ایران با کنوانسیون مختلف فصول درباره مشترک کارگاھھای برگزاری

 یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه زمینھ  در ملی ظرفیت تقویت ھدف با  دیگر مھم پروژه یک 2007 سال در
 بھ  تخصصی سمینارھای و کارگاھھا. گردید  اجرا  قضایی معاضدت ارتقای ھمچنین و پولشویی و فراملی
 شناسایی فراملی، یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه کنوانسیون محتوای و اھداف با کشوری مقامات آشنایی منظور

 توسط شده اتخاذ اقدامات درباره اطالعات تبادل و فراملی یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه بھ مربوط اولویتھای
 پول با مبارزه زمینھ در. گردید برگزار کنوانسیون الزامات  و داخلی قوانین تطابق  تضمین برای کشورھا سایر

 آموزش  مرکز و مالی اطالعات واحد تأسیس مربوطھ، قوانین تصویب جملھ از  مھمی دستاوردھای شویی،
 المللی، بین ھمکاریھای زمینھ در خود ھمتایان با مالی اطالعات واحد ارتباط برنامھ شدن اجرایی  و ای رایانھ

 مالی اطالعات واحدھای  میان  جانبھ سھ اجالس  اولین برگزاری شاھد 2010 سال بعالوه،. گردید حاصل
 متحد، ملل سازمان  جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر تسھیل و کمک با پاکستان، و ایران افغانستان، کشورھای

 .بود

 با مشارکتی شکلی بھ 2011 ـ 2014  متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر فنی ھمکاری برنامھ
 عنوان تحت متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر کشوری برنامھ. شد تدوین حاکمیتی ھمتایان

 میزان افزایش با تا نموده تالش ایران اسالمی جمھوری در جرم  و مخدر مواد با مقابلھ زمینھ در فنی ھمکاری
 رویکرد از متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر فعالیتھای تأثیرگذاری و بازدھی موضوعیت،

 راھبردی نتایج بر تمرکز با زیربرنامھ سھ بھ برنامھ آن. . شود منتقل ، برنامھ یکپارچھ رویکرد بھ محور پروژه
 مواد تقاضای کاھش -2 زیربرنامھ مرزھا، مدیریت و غیرقانونی قاچاق -1 زیربرنامھ: بود شده تعریف زیر

 .فساد و عدالت جرم،  -3 زیربرنامھ واچ آی وی  کنترل و مخدر

زیربرنامھ در پی کمک و  3در ھر یک از دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدبرنامھ کشوری 
حمایت از پیشرفت ظرفیتھای ملی در مبارزه با مواد مخدر و جرایم، ارتقای ظرفیت تصویب و اجرای 
کنوانسیونھای بین المللی و ھنجارھا و استانداردھای جھان شمول مربوطھ سازمان ملل متحد و تسھیل گفتگو و 

 ای و بین المللی (شامل ھمکاری کشورھای جنوب) میبود. تبادل دانش در سطوح دوجانبھ، منطقھ 

تحت عنوان قاچاق غیرقانونی و مدیریت مرزھا، ظرفیتھای مدیریت مرزھا و مقابلھ با  1با اجرای زیربرنامھ 
ی از طریق ارائھ ھمکاری فنی با ارزش افزوده منجملھ تأمینو محرکھای آمف مواد شیمیایی پیش سازمواد مخدر، 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ار خاص، تخصص و آموزشھای پیشرفتھ ارتقا پیدا کردند. ابز تأمین
مرکز آموزش سگھای ردیاب مواد مخدر در گمرک و پشتیبانی مستمر از مرکز آموزش  تأسیساز ملل متحد

ص حمل و نقل سگھا، خودروھای مخصو تأمین) از طریق 2009سگھای مبارزه با مواد مخدر (شروع در 
ھمراه سگھا حمایت نمود. ساالنھ چندین تن از انواع مختلف مواد مخدر توسط ان مأمورسگھا و آموزش برای 

مقامات انتظامی ایران با استفاده از سگھای ردیاب کشف و توقیف میگردد. سایر انواع حمایتھای عملیاتی 
و فایبراسکوپ برای  مواد شیمیایی پیش سازو  عبارت بودند از: بستھ ھای جستجو، بستھ ھای تست مواد مخدر

بازرسی حفره ھا و قسمتھای غیرقابل دسترس کھ مواد مخدر سایر کارھای غیرقانونی در آنھا جاسازی میشوند. 
ظرفیتھای تحلیل اطالعات مواد مخدر  تقویت بھھمچنین دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

وره ھای آموزشی تخصصی کمک نمود و چھار آزمایشگاه تست مواد مخدر در گمرک از طریق برگزاری د
ایران را در یک تمرین ھمکاری بین المللی مشارکت داد تا آنھا فرصتی برای سنجش و تقویت ظرفیت خود در 

 آنالیز مواد مخدر توقیف شده بھ دست آورند. 

، ابتکار سھ جانبھاز طریق تقویت ھمکاری در چارچوب برنامھ ھای موجود منطقھ ای و بین المللی از جملھ 
برنامھ منطقھ ای برای افغانستان و کشورھای ھمسایھ، معاھده پاریس، نشستھای اکو، برنامھ کنترل جھانی 

و گروه کوچک دابلین واد مخدر از جملھ تبادل با نھادھای بین المللی مبارزه با مو کانتینرھا و ھمچنین گفتگو 
 ظرفیت سازی نیز میسر گردید. ین ارتباطی مواد مخدر مأمور

نقش مھمی را در ارتقای شراکت منطقھ ای و زیرمنطقھ ای دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
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ایفا نمود  ابتکار سھ جانبھاکستان تحت میان مقامات مبارزه با مواد مخدر ایرانی و ھمتایان خود در افغانستان و پ
و قاچاق کھ این امر ھر سھ کشور را در یافتن راه حلھای میدانی بھ تھدیدات فراملی قاچاق مواد افیونی افغانی 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مشارکت داده است. بھ صورت عملیاتی  مواد شیمیایی پیش ساز
در جلسات ادواری در سطوح کارشناسی،  ابتکار سھ جانبھدر ایران مشورتھای منظم را بین سھ شریک متحد

ر در مستق سلول مشترک برنامھ ریزیفرایند عملیاتی سازی و بھبود مقامات ارشد و وزرا تسھیل نموده است. 
 ده قرار گرفت. گسترحمایت دائمی ارتباطات از سھ کشور مورد  مأمورتھران از طریق استقرار سھ 

اطالعات و ھماھنگی سلول مشترک برنامھ ریزی و مرکز در ایجاد گفتگو بین این آژانس سازمان ملل متحد 
عملیات میدانی  14منطقھ آسیای مرکزی بھ منظور تحقق امکان ھمکاری عملیاتی نیز نقش داشتھ است. مجموعا 

لیتر  500تن مواد مخدر و  6873انجام شد کھ بھ توقیف  2013الی  2011از طریق این سلول در بازه زمانی 
نیز در مرزھای تایباد و میرجاوه در کنار مرز  اطاتدفتر مرزی ارتباستیک انیدرید منجر شد. ھمچنین دو 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل افغانستان (اسالم قلعھ) و پاکستان (تافتن) استقرار یافتند و توسط 
تایباد و اسالم  تر مرزی ارتباطاتادفتجھیز گشتند. این دفتر ھمچنین برگزاری تعدادی جلسات عملیاتی بین متحد

 عھ را تسھیل نمود. قل

از جملھ  ابتکار سھ جانبھتحت فعالیتھای ھمچنین فعاالنھ از دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
ابتکار عمل امنیت دریایی و ارتقای معیشت جایگزین و اشتغالزایی در استانھای مرزی افغانستان با ایران و 
پاکستان حمایت نمود. این نھاد در برگزاری اولین نشست ھمکاری دریایی تحت ابتکار عمل امنیت دریایی در 

انتظامی مبارزه با مواد مخدر و دریایی از ایران، در تھران مشارکت نمود کھ در آن مقامات ارشد  2013آوریل 
عربی در کنار ھم نشستند. این دفتر ھمچنین حضور ایران در دومین نشست  هپاکستان، افغانستان و امارات متحد

حمایت  ابتکار سھ جانبھکشور  3ھمکاری دریایی در کابل با مشارکت مقامات ارشد مبارزه با مواد مخدر از 
تن از انواع مواد مخدر  8توقیف بیش از ماحصل آنھا ھماھنگ شدند کھ  2013ت دریایی در سال عملیادو نمود. 

 بود. در آبھای خلیج فارس و دریای عمان 

اجرا شد و راھبرد کلی آن برنامھ را تقویت نمود و بھ در راستای برنامھ منطقھ ای  1زیربرنامھ عالوه بر این، 
وری اسالمی ایران در ایجاد سکوھای مدنظر برنامھ منطقھ ای کمک تحقق نتایج آن از طریق مشارکت جمھ

، ایران مشارکتی فعال در رویدادھا و نشستھای 2013کرد. عالوه بر ریاست مشترک برنامھ منطقھ ای در 
اطالعات منطقھ  گروھھایسازماندھی شده تحت این چارچوب از قبیل نمونھ ھای زیر داشتھ است: نشستھای کار

ھدف  باای سازمانھای مبارزه با مواد مخدر رؤس، نشست بین المللی وزرا / مواد شیمیایی پیش سازای پیرامون 
نوامبر  ارزشیابی وضعیت مواد مخدر در منطقھ (شھر دوشنبھ،و اچ آی وی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و 

 ).2013(آنکارا، آوریل  عیمصنوھای پنھان و مواد مخدر ) و آموزش آزمایشگاھ2013

 ھای اجرای برنامھ نیروی محرکھ اصلی   اچ.آی.ویبا عنوان کاھش تقاضای مواد مخدر و کنترل  2زیربرنامھ 
و با تمرکز بر رویکرد پیشگیری در جرم  ھای ناشی از مواد سالمت و توسعھ انسانی در ارتباط با آسیب پذیری

تدوین  اچ.آی.ویبھداشت عمومی و حمایت از افراد، خانواده ھا و جوامع محلی در برابر اعتیاد بھ مواد مخدر و 
و برنامھ ھای کاھش  اچ.آی.ویتقاضای مواد ، کنترل کاھش ملی ھای برنامھ شده بود. تحت این زیربرنامھ، 

مواد و پیشگیری، مصرف  بازتوانی در زمینھ پیشگیری، درمان وبنیان علم  تخصصی آسیب از طریق اقدامات 
. در کلیھ حوزه ھای شدندیابی  تفویت میحمایت / ایدز و ھمچنین برنامھ ھای  اچ.آی.ویدرمان و مراقبت از 

در معرض   گروھھایمعطوف بھ ملل متحد  غالبا  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمفوق، فعالیتھا و مداخالت 
 . رسیدندانجام بھ از شرکای ملی و بین المللی  با شماری ھمکاری  آسیب و  در

 گروھھایایران از طریق تدوین و چاپ بستھ ھای آموزشی برای ملل متحد در  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
ی آسیب پذیر مانند جوانان، زنان و کودکان خیابانی اقدامات نوآورانھ گروھھایبر ویژه   تأکیدبا مختلف  ھدف 

 ھای ھدف:پیشگیرانھ  برای گروه . این اقدامات گذاشت اجرارا بھ  مواد را مصرف پیشگیری از  بسیاری در
 و دانش آموزان دبیرستان، دانشجویان، کودکان خیابانی، ھمسران مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده ھا 

تعدادی از استانھا گسترش یافتند.  آنھا دربیشتر در محیط کار طراحی شده بودند و سالمت ارتقای  و والدین 
و ارزشیابی نیز برگزار  تکمیلی بود و جلساتھمراه با آموزش مجریان و مربیان  آموزشی معرفی ھر بستھ

از جملھ درمان کودکان و نوجوانان، یز نمواد و بازتوانی مصرف آموزشی در زمینھ درمان راھنماھای  .ندگردید
از طریق شبھ آمفتامینی اجتماعی بھ زنان مصرف کننده مواد و درمان مصرف محرکھای -خدمات روانیارائھ 

 ند. اهمدیریت رفتاری و مداخالت مختصر با آموزش مربیان و ارائھ کنندگان خدمات تدوین شد
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از افزایش  اچ.آی.ویایران در زمینھ پیشگیری و مراقبت از  ملل متحد در دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
بھ زندانیان، مصرف کنندگان مواد و شرکای  اچ.آی.ویپیشگیری، درمان و خدمات مراقبتی خدمات دسترسی بھ 

محتوای از طریق تدوین  اچ.آی.ویکنندگان مواد مبتال بھ مصرفھای مراقبت بھبودھمچنین جنسی آنان و 
. بستھ ھای آموزشی در حوزه کرده است حمایتتکمیلی آموزشی مرتبط و جلسات  کارگاھھای تشکیلآموزشی و 

میان زندانیان و ھمسران مصرف آمیزشی عفونتھای / ایدز و  اچ.آی.ویھای زیر تدوین شده اند: پیشگیری از 
ی پلیس و برای روانشناسان و پرسنل پزشکی نیروھا اچ.آی.ویکنندگان مواد مخدر، آموزش پیشگیری از 

 و سل در زندان.  اچ.آی.وی

کننده خدمات کاھش آسیب ھای غیر دولتی  ارایھدر میان سازمانبخش خاصی بھ توانمندسازی و ظرفیت سازی 
دوره ھای آموزشی درباره جوانب مختلف فنی و مدیریتی منجملھ برگزاری تقاضای مواد از طریق کاھش و 

آگاھسازی  و  یابیحمایتختصاص یافتھ بود. اولویت دیگر برای اقدام برنامھ ریزی راھبردی و ارتقای آگاھی ا
بوده   اچ.آی.ویو تبعیض علیھ افراد مبتال بھ رفع انگ و ھمچنین  اچ.آی.ویمواد و در حوزه ھای پیشگیری از 

محتوای  را از طریق تولید  یابی فعالیحمایتتالشھای ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم. است
و دولتی ھای غیر دولتی سازمانو برگزاری ساالنھ مراسم بھ مناسبت روز جھانی ایدز با مشارکت آگاھسازی 

 اعمال نمود.   اچ.آی.ویمربوطھ و ھمچنین افراد مبتال بھ 

برگزاری روز جھانی ایدز شامل طیف وسیعی از رویدادھا و فعالیتھا از جملھ موارد زیر میباشد: اولین 
/ ایدز، جشنواره بادبادکھا و روبانھای قرمز در آسمان تھران، مسابقھ  اچ.آی.ویره مطبوعات درباره جشنوا

و جشنواره  اچ.آی.وی، نمایشھای سنتی خیابانی درباره انگ و اچ.آی.وی در ارتباط با دو نمایشگاه و کاریکاتور
 مصرف کننده سابق مواد.  200ورزشی و تفریحی با مشارکت بیش از 

: مجموعھ ھای پوسترھا با بوده است مواد شامل موارد زیرمصرف در حوزه پیشگیری از آگاھسازی  ب مطال
ھدف جوانان ایرانی و ھمچنین پوسترھای آموزشی حاوی اطالعات درباره اثرات فیزیکی و روانی شش گروه 

دفتر مقابلھ با شعار  الکل و سیگار و پوسترھای چھره ھای مشھور ایرانی کھ بر عالوهغیرقانونی نوع مواد 
 مواد" را ترویج میکند. بھ نھ کن  دال بر "بھ سالمتی فکر مواد مخدر و جرم

از طریق ی اجرای را بھ واسطھھمکاری بین المللی، منطقھ ای و کشورھای جنوب   2زیربرنامھ عالوه بر این 
در کاھش پیشرفتھ . سفرھای مطالعاتی برای کارشناسان ایرانی بھ کشورھای ارتقا داده است فعالیتھای مختلف

مواد از جملھ سوئیس، بلژیک و آلمان برگزار گردیدند. یک سفر مطالعاتی  پیشگیری و درمان مصرف آسیب، 
ات نیز برای کارشناسان از قرقیزستان برای آشنایی مقامات آن کشور با رویھ ھای مناسب اجرا شده توسط مقام

 منجملھ در زندانھا برگزار شد.  اچ.آی.ویو کنترل و پیشگیری از افیونی ایرانی در زمینھ درمانھای جایگزین

این آژانس سازمان ملل متحد ھمچنین فعالیتھا و ابتکارات عملی را در چارچوب برنامھ منطقھ ای برگزار و 
منطقھ ای مربوطھ تسھیل  یچارچوب برنامھ مورد حمایت قرار داد تا مشارکت کارشناسان و مجریان ایرانی در

ای منطقھی برنامھ گردد و از تبادل تجارب و رویھ ھای مناسب بین ایران و سایر کشورھا با ھماھنگی تنگاتنگ 
دفتر مقابلھ با مواد نفعان ایرانی حمایت شود. بھ عنوان مثال، و ذی ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم

ایران کارگاه آموزشی در زمینھ درمان وابستگی بھ مواد مخدر برای گروھی از لل متحد در م مخدر و جرم
 در تھران برگزار نمود.  2013پزشکان و روانپزشکان از افغانستان و پاکستان در 

کاھش تقاضای  ھای غیر دولتیسازمان ای را در راستای شبکھ سازیاین دفتر دومین نشست مشورتی منطقھ
سازمان غیر دولتی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت تولد دوباره (یک ھش آسیب را ھمراه و کا مواد

ی غیر ھاسازمانبرگزار شد بھ ایجاد شبکھ  2014ایرانی) برگزار نمود. این نشست کھ در تھران در فوریھ 
ا را در ھمکاری و کاھش آسیب و تقاضای مواد مخدر در آسیای غربی و شرقی منجر شد کھ توان آنھ دولتی

افزایش  اچ.آی.ویمواد مخدر و پیشگیری از سوءمصرف  ھا بھ منظور مقابلھ با مشکالت تبادل بھترین رویھ 
خدمات حمایتی ارایھ داد. عالوه بر این، دفتر فوق بھ حمایت مستمر خود از فعالیت چھار مرکز گذری در زمینھ 

 پناھندگان افغان مصرف کننده مواد مخدر در ایران ادامھ داد. بھ  اچ.آی.ویاجتماعی و مسائل سالمتی مرتبط با 

  

گذاری و نھادسازی در  ، عدالت کیفری و فساد با ھدف بھبود ظرفیت ملی قانونجرمبا عنوان  3زیربرنامھ 
معاضدت فنی، معرفی ھنجارھا و استانداردھای جھان شمول سازمان  تأمین، عدالت و فساد از طریق جرمزمینھ 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ملل متحد و ارتقای ھمکاری منطقھ ای و بین المللی تدوین شد. 
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جرایم سازمان یافتھ  کنوانسیون  تصویب بھ پیوستھ مقامات ایرانی رافراملی  سازمان یافتھجرایم حوزه در  متحد
و پروتکلھای الحاقی آن ھمچنان در حالت تعلیق  2000فراملی کھ پس از امضای آن کنوانسیون در دسامبر 

 . 38ترغیب می نمایداست، 

 بھ مربوطھ مجریان و کارشناسان برای توجیھی و آموزشی ھای دوره متوالی مرتب برگزاری طریق از امر این
 سازماندھی جرایم با مبارزه در آن حقوقی ابزار و کنوانسیون اھمیت و نقش از آنھا دانش سطح افزایش منظور

 و تقنینی سازی ظرفیت بھ آموزشی ھای دوره چنین. گردید انجام گردید پیگیری فراملی یافتھ سازمان شده
 جرایم با مبارزه با مرتبط موضوعات از تعدادی پیشرفت باعث و اند کرده کمک سازمانی  نھادسازی

 معاضدت پولشویی با مبارزه قضایی،  المللی بین قضایی ھمکاری جملھ از فراملی یافتھ سازمان شده سازماندھی
 ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر. اند دھدشده می پوشش را انسانھا قاچاق و مھاجرین قاچاق قضایی،

 با مبارزه کنوانسیون بھ تصویب پیوستن فرایند پیشبرد راستای در خود ترویجی تالشھای و پیگیری بھ متحد
 ھیأت توسط کنوانسیون این تصویب قانونی الیحھ ،2013 دسامبر در. داد ادامھ فراملی شده سازماندھی جرایم

 ای مالحظھ قابل مثبت گام کھ گردید تقدیم گشت تسلیم 2013 دسامبر در وزیران ھیئت توسط مجلس بھ وزیران
  .است میباشد المللی بین سند  ابزار این بھ تصویب پیوستن جھت در

در این زمینھ شامل بھبود ظرفیتھای سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمعالوه بر این، فعالیتھای 
از طریق ھمکاری بین واحد اطالعات مالی ایران و  مالی تروریسم تأمینمبارزه با  /مبارزه برای پولشویی ملی 

 دفتر مقابلھ با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ارتباط با از کشورھا تحت برنامھ برخیھمتایان آن در 
با برزیل (ژانویھ . تا بھ حال این واحد تفاھمنامھ ھایی را برای ھمکاری اجرا گردیداطالعات مالی ھای واحد 
و  39)2012)، تاجیکستان (مھ 2011)، اکوادور (اوت 2011)، اسلوانی (ژوئن 2010ستان (مھ )، ارمن2011

 نموده است. ) امضا2014پاکستان (مھ 

ً  زیادی میزان بھ نیز ای منطقھ و المللی بین  و ای منطقھ ھمکاریھای ھمچنین،  مشارکت از حمایت طریق از قویا
 غیرقانونی قاچاق با مرتبط مالی منابع انتقال انسداد و ردیابی زمینھ در المللی بین ھمکاری در ایران حضور

 افزایش ای منطقھ برنامھ تحت مربوطھ ای منطقھ مجامع و عمل ابتکارات در و پاریس معاھده تحت افیونی مواد
 با مقابلھ دفتر توسط آنھا از برخی کھ مربوطھ ای منطقھ برنامھ رویدادھای و جلسات اصلی ھای نمونھ. یافت
 شویی پول با مبارزه جھانی برنامھ ھمکاری با ایران اسالمی جمھوری در متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد
 جلسات: از عبارتند گردیدند برگزار پولشویی علیھ دفتر این متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر

 میان جانبھ سھ جلسات مرکزی، و غربی آسیای کشورھای میان ای منطقھ مالی اطالعات واحدھای ای منطقھ
 مالی تأمین و شویی پول با مبارزه ای رایانھ آموزش دوره پاکستان، و ایران افغانستان، مالی اطالعات واحدھای
 ای منطقھ کارگاه دو تروریسم، مالی تأمین با مبارزه/  پولشویی با مبارزه پیرامون ای منطقھ توافقنامھ تروریسم،

 ای منطقھ کارگاه دو و اقتصادی مراودات و وجوه ارزش انتقال خدمات یا پول از غیرقانونی استفاده زمینھ در
 .ای رایانھ سایبری جرایم با مبارزه در برای ای منطقھ و المللی بین و ای منطقھ ھمکاریھای خصوص در

 زمینھ در را خود ملی ھمتایان با ترویجی فعالیتھای ھمچنین متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر
 قوه حضور با ملی نشستھای. نمود اجرا ملی ھمتایان با کیفری عدالت نظام متعدد وجوه جوانب بھبود از حمایت
 و سوابق آنھا در کھ گردیدند برگزار حقوقی معاضدت بھ دسترسی و حبس جایگزینھای زمینھ در قضاییھ

 اطالعات و.گرفتند قرار  گشتند بازبینی مورد گذاری قانون ملی تقنینی نظام در موجود مربوطھ ظرفیتھای
 این.  یافت افزایش المللی بین ھنجارھای و استانداردھا و کشورھا سایر گذاری قانون چارچوبھای درباره موجود
 حقوقی ساختارھای خصوص در ملی دانش و توجھ مورد را ملی تقنینی موجود ظرفیتھای و زمینھ پیش جلسات
 . داد گسترش را المللی بین استانداردھای و ھنجارھا و مرتبط خارجی

 از ای مجموعھ ملی  کشوری مقامات و متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر ،2011 ژوئن در
 کارگاھھای تعدادی جملھ از جرم، جرایم قربانیان و شھود  شاھدان از حمایت زمینھ در را مشترک فعالیتھای
 با را پلیس، متعدد واحدھای و کشور کل دادستانی قضاییھ، قوه کارشناسان و مقامات مختص نھادی سازمانی
 .نمودند برگزار  اجرا المللی بین کارشناسان و سخنرانان حضور

                                                           
دکان، پروتکل مبارزه با قاچاق مھاجرین از طریق پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسانھا مخصوصا زنان و کو  38

زمین، دریا و ھوا، پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق سالح، اجزای آن و تسلیحات، ھمھ موارد مکمل کنوانسیون مبارزه 
 با جرایم سازماندھی شده فراملی سازمان ملل متحد میباشند. 

 .2014مبارزه با مواد مخدر، مارس  ، ستاد2013گزارش کنترل مواد مخدر در   39
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 جرم قربانبان و شھود از حمایت خصوص در ملی قانونی ظرفیتھای تا نمودند مھیا  فرصتی  رویدادھا ایناین 
 مربوطھ واحد تاسیس و ساختار ایجاد برای نیاز مورد عملیاتی و حقوقی نیازمندیھای  گردند، بررسی و مطالعھ

 مقابلھ دفتر ھمچنین،. گردند کاوش الگو کشورھای  مطالعاتی موارد  و موفق ھای نمونھ  و گردیده تعریف پلیس
 شھود از حمایت برای راھکارھا بھترین ترویج  برای رویدادھا این از  متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با

  در قربانیان و شھود  از حمایت. نمود استفاده فراملی یافتھ سازمان جرایم بھ مربوط کیفری ھای پرونده در
 . است شده گنجانده 2014 مارس مصوب کیفری دادرسی جدید آیین قانون

ھمچنین از تالشھای ملی برای ایجاد نظام کارآمد، پاسخگو و تمامیت محور ضدفساد در راستای  3زیربرنامھ 
 مینماید. و ظرفیت و نھادسازی حمایت  قانون گذاریکنوانسیون مبارزه با فساد از طریق ھمکاری فنی در زمینھ 

و کارشناسان نھادھای مربوطھ با جوانب متعدد اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد از  مقاماتتعداد زیادی از 
دفتر با ھماھنگی و  دفتراین طریق شرکت در کارگاھھای تخصصی وجلسات ملی سازماندھی شده توسط 

در . یدندآشنا گرددر زمینھ مبارزه با فساد  سازمانیو  قانونیسازی  توانمند باھمتایان ھمچنین دیگر و مرکزی 
 قضایی ھمکاری جملھ از فساد با مبارزه کنوانسیون  اجرای با مرتبط موارد از برخی  جلسات،  و کارگاھھا این
 بر عالوه حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت  و فساد ھای پرونده  پردازش و مستندسازی تحقیقات،  المللی، بین

 .دادند پوشش را متحد ملل سازمان شمول جھان استانداردھای و ھا ھنجار

 و جلسات در را ایران فعال مشارکت متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر بعالوه،عالوه 
 ملل سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون عضو دول  کنفرانس  ھمچون  مذکور کنوانسیون با مرتبط رویدادھای

 اجرا بازبینی و فساد از پیشگیری دارایی، استرداد زمینھ در دول بین کاری ھای کارگروه اجالس  و متحد
 با مبارزه کنوانسیون اجرای مرور مکانیزم  تحت مربوطھ مقامات بھ نیز لجستیکی و فنی حمایت. نمود تسھیل

 گزارش  ارائھ و است اجرا حال در کھ لبنان مرور  بنگالدش، مرور  منجملھ متحد ملل سازمان فساد
 کننده مرور  کارشناسان سفر ھمچنین. گردید ارائھ 2012 در کنوانسیون 4 و 3 فصول برای ایران خودارزیبابی

 متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر دبیرخانھ  مسئوالن ھمراه بھ  ایران بھ بالروس و اندونزی از
 .گرفت قرار حمایت مورد بود، ارشد مقامات از تن 50 از بیش  و ملی دفتر  17 با مالقات  شامل کھ

اقدام نوآورانھ ای را در جھت پشتیبانی از تالشھای ایران  2011در  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم، انھایت
برای حمایت از میراث فرھنگی و ارتقای ظرفیتھای ملی در مبارزه با قاچاق اموال و آثار فرھنگی، کارھای 

فراملی و سایر استانداردھا و جرایم سازمان یافتھ  ه با ھنری و عتیقھ جات در راستای کنوانسیون مبارز
ھنجارھای جھان شمول سازمان ملل متحد با ھمکاری شرکای ملی و سازمان آموزشی، علمی و فرھنگی ملل 

دفتر مقابلھ با با حضور  2012متحد (یونسکو) اجرا نمود. تحت این ابتکار عمل، کارگروه تخصصی ملی در 
 بھ عنوان یکی از اعضا تشکیل شد. مواد مخدر و جرم

ھمکاری تنگاتنگی داشتھ و تعامل خود با سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمکارگروه فوق با 
کشورھای ایتالیا و ترکیھ را بھ عنوان دو الگویی کھ توسط آن کارگروه بھ علت موفقیت در حمایت و بازیابی 

و مطالعات ، کارگاھھا  مقامات ملی با حضور در سفرھای مطالعاتی گسترش داد. اشیاء ھنری انتخاب شده بودند
عملیاتی مورد استفاده ھر دو کشور در زمینھ حمایت از اموال ارزشمند  و قانون گذاریبا سازوکارھای تطبیقی 

 فرھنگی آشنا شدند.

مقامات را در زمینھ رویھ ھای  ھمچنین اطالعات مربوطھسازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
مناسب و استانداردھای بین المللی و راھکارھای بین المللی پیشگیری و پاسخھای عدالت کیفری بھ قاچاق اموال 

 .40فرھنگی و سایر جرایم تبادل نمود

 

 سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم.  شرکای اصلی 2-3

 ھمتایان ملی

و سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمھمتای رسمی جمھوری اسالمی ایران وزارت امور خارجھ 
                                                           

توصیھ کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری آن است کھ شورای اقتصادی و اجتماعی این راھکارھا را برای تصویب   40
 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأیید نماید.
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 آن در جمھوری اسالمی ایران میباشد.فعالیتھای تسھیل گر 

شریک اصلی آن دفتر در مبارزه با (عرضھ و تقاضا) مواد جمھوری اسالمی ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر 
، نھاد اصلی تصمیم گیرنده در کنترل مواد 1988خود تحت قانون مواد مخدر  تأسیسمخدر است کھ متعاقب 

سازمان ملی مسئول ھماھنگی کلیھ تالشھای نھادھای مختلف درگیر مبارزه با تولید، توزیع و مخدر بوده و 
ت آن قاچاق مواد مخدر غیرقانونی میباشد. رئیس این ستاد مقام ریاست جمھوری اسالمی ایران میباشد و مدیری

 بھ عھده دبیر کل ستاد است کھ وزیر کشور نیز میباشد.

وزارتخانھ و سازمان را در زمینھ مسائل مربوط بھ مواد مخدر  14ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتھای 
ھماھنگ میکند. این سازمانھا و وزارتخانھ ھا عبارتند از: وزارت امورخارجھ، وزارت فرھنگ و ارشاد 

داشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور، سازمان زندانھا، اسالمی، وزارت بھ
 سازمان بھزیستی، اداره گمرک، صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران و بسیج و دادگاه انتقالب اسالمی.

میباشند: وزارت  حاکمیتی، فساد و عدالت کیفری شامل طیف وسیعی از نھادھای جرمشرکای اجرایی در زمینھ 
نھاد اصلی، قوه قضاییھ (معاونت امور بین الملل)، وزارت دادگستری (معاونت امور بین  بھ عنوانامور خارجھ 

 ،الملل)، سازمان زندانھا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحد اطالعات مالی، سازمان بازرسی کل کشور
ونت حقوقی)، وزارت کشور (معاونت امور بین معاسازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری (

فوق با ھماھنگی رسمی وزارت امور  شرکاالملل)، نیروی انتظامی (امور بین الملل) و اداره گمرک. ھمکاری 
 خارجھ انجام میگردد.

 ارتباط تنگاتنگی را با شرکای اجرایی ملی در خالل سالھا داشتھ کھ بھ تحقق دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
اھداف مشترک کمک کرده است. ھمکاری با وزارت امورخارجھ مثبت و سازنده بوده است و ستاد مبارزه با 

دفتر مقابلھ با مواد مواد مخدر نیز با گسترش ارتباط کاری سازنده و شفاف ھمواره شریک متعھد و قابل اعتماد 
فراملی جرایم سازمان یافتھ  مبارزه با  ھمکاری با شرکای اجرایی و ھمتایان در زمینھ بوده است. مخدر و جرم

قوه قضاییھ با صراحت تمایل خود نسبت بھ گسترش  طوحمثمر ثمر بوده است. عالیترین سدر سالھای اخیر 
و جامعھ بین المللی را اعالم نموده است کھ دورنمای ھمکاری  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمھمکاری با 

 ترسیم مینماید. تحت برنامھ جدیدی را مفید

 

 جامعھ مدنی:

در حین اجرای برنامھ ھمکاری کشوری بھ مشارکت دادن سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
طیف وسیعی از ذینفعان مربوطھ جامعھ مدنی با پیروی از قوانین ملی ادامھ میدھد و با سازمانھای جامعھ مدنی، 

ی آموزشی و پژوھشی ھمکاری مینماید. در طی برنامھ ھمکاری کشوری سمنھا، مؤسسات دانشگاھی و نھادھا
ارتباطی را با شبکھ سمنھا و سازمانھای جامعھ مدنی فعال در  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم، 2011-2014

 تأسیسدر سطح ملی ایجاد نمود. این دفتر ھمچنین از اچ آی وی زمینھ پیشگیری و درمان مواد مخدر و مھار 
شبکھ منطقھ ای سمنھای کاھش آسیب و تقاضای مواد مخدر در آسیای غربی و مرکزی حمایت نمود و توانست 
تعداد زیادی از سمنھای فعال در زمینھ حمایت از میراث فرھنگی را درگیر نماید تا آنھا بتوانند نقش خود در 

ً را مبارزه با قاچاق اموال فرھنگی، قطعات ھنری و عتیقھ جات  در زمینھ آموزش و ارتقای آگاھی  مخصوصا
 برجستھ سازند.

 

 :ملل متحد در جمھوری اسالمی ایرانسازمان 

ر کلیھ نشستھا و یکی از اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد است کھ د دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
نمایندگی و مسئولین طرف تماس مشارکت فعال دارد. تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران  طوحفعالیتھا در س

انھ بھ میباشد. این تیم جلسات مرتب ماھ آژانس است و ریاست آن بھ عھده ھماھنگ کننده مقیم 17متشکل از 
 ی برگزار مینماید.تل امنیئمنظور بحث پیرامون سیاست گذاری در سطح کشوری و مسا

فعالیتھای سازمان ملل شامل تعامل و گفتگوی فعال و باز با مقامات دولت ایران از وزارتخانھ ھا و دامنھ 
 نھادھای متعدد و ھمچنین سازمانھای جامعھ مدنی، دانشگاھیان، دانشجویان و غیره میباشد.
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 ملل متحد در ایران:و چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان سازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر

چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل  5نقش اصلی و رھبری را در بخش  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
در  41آژانس دیگر آن سازمان 7) در زمینھ کنترل و پیشگیری مواد مخدر و ھماھنگی با 2016-2012متحد (

راستای تقویت اولویتھای ملی توسعھ و اھداف این حوزه دارد. تیم کشوری سازمان ملل و شرکای ملی آن در 
با اچ آی وی درمان و مراقبت از  ،مربوط بھ پیشگیری، بازپروری و درمان مواد مخدر و ھمچنین پیشگیری

 ھمدیگر ھمکاری تنگاتنگی داشتھ اند.

مورد  78، 2013-2012تحت این اولویت چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد در بازه زمانی 
آژانس اصلی انجام شد کھ  بھ عنوان دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمری و فعالیت توسط سازمان ملل و ھمکا

نامھ ھای کارآمد و ھماھنگ پیشگیری مربوط بھ حوزه ھای زیر بودند: الف) حمایت از تدوین و اجرای بر
محلی، مراکز آموزشی، محل کار و اولویت دادن بھ جمعیتھای در  معد مخدر با تمرکز بر خانواده، جواموا

معرض بیشترین خطر، ب ) ارتقای ظرفیتھای ملی برای برنامھ ھای بازپروری و درمان کارآمد برای افراد 
اچ آی متأثر از مواد مخدر و ھمچنین ارتقای برنامھ ھای مبتنی بر شواھد پیشگیری، درمان، مراقبت و کنترل 

 .42مصرف کنندگان مواد مخدر و ج) تقویت ظرفیتھای ملی بھ منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر میانوی 

 

 منابع مالی: تأمینشرکای 

کھ نماینده محلی گروه دابلین میباشد  ن کوچکدابلی با گروهسازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر
انعطاف پذیر وغیررسمی مشاوره و ھماھنگی میباشد کھ در زمینھ نھاد یک ھمکاری نزدیکی دارد. گروه مذکور 

 .43مشکالت تولید، قاچاق و تقاضای مواد مخدر در سطوح جھانی، منطقھ ای و کشوری فعالیت مینماید

در ایران متشکل از کشورھای عضو اتحادیھ اروپا، استرالیا، ژاپن، نروژ و سوییس میباشد و  دابلین کوچکگروه 
مقابلھ  دفترعھده آلمان است و ھ کشورھای روسیھ و ترکیھ نیز مشاھده گر ھستند. در حال حاضر ریاست گروه ب

سفرا و مسئولین تماس برگزار نقش دبیرخانھ را ایفا مینماید و جلسات مرتب آن را در سطح  با مواد مخدر و جرم
 مینماید.

کنندگان بین بھ عنوان حلقھ ارتباطی اصلی میان اھدا مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتراز  دابلین کوچکگروه 
دابلین المللی و جمھوری اسالمی ایران در زمینھ دغدغھ ھای مھم ھر دو طرف حمایت مینماید. سفرای گروه 

تقاضای تضمین ادامھ ھمکاری آن دفتر  2014در ژانویھ  لھ با مواد مخدر و جرممقاب دفتردر تھران از  کوچک
 را با کشور میزبان در زمینھ مواد مخدر وجرایم مطرح کردند.

دنبال سایر چنین ھ ھمچنین ب مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترمنابع مالی،  تأمینگسترش تعداد شرکای  بھ منظور
یا سازمانھای بین المللی عالقمند بھ کمک بھ این برنامھ براساس  دابلین کوچکشرکایی خارج از اعضای گروه 

 اصل تشریک مساعی میباشد. 

 چارچوب ھای منطقھ ای:

منطقھ ای متعددی از جملھ چارچوبھای شراکتی منطقھ ای و زیردر ایران تحت  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر
چارچوب ھمکاری دریایی، برنامھ زیر منطقھ ای  ،میان دولتھای افغانستان، ایران و پاکستان ابتکار سھ جانبھ

آسیای مرکزی و برنامھ منطقھ ای برای افغانستان و کشورھای ھمسایھ فعالیت مینماید. این دفتر در این زمینھ بھ 
عالوه بر تعدادی از سازمانھای  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمھمکاری با سایر دفاتر کشوری و منطقھ ای 

                                                           
جمعیت سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی وی / ایدز، یونسکو، صندوق -آی-برنامھ مشترک سازمان ملل متحد پیرامون اچ  41

 پناھندگان سازمان ملل متحد، مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان جھانی بھداشت.
ھای خالصھ گزارش چارچوب ھمکاری توسعھ سازمان ملل متحد تحت عنوان "سازمان ملل متحد در ایران: نتایج و دستاورد  42

 .2014اکتبر  29، سازمان ملل متحد در ایران، "2013-2012یدی توسعھ کل
 .REV 1 7641/1/06، 2006اوت  25راھکارھای ھمکاری در گروه دابلین، شورای اتحادیھ اروپا،    43
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و مواد مخدر، مرکز اطالعات و ھماھنگی منطقھ جرایم سازمان یافتھ  واحد کنترل منطقھ ای مربوطھ مانند 
 اکو ادامھ میدھد.آسیای مرکزی و 

 

 جرم سازمان ملل متحد آموختھ ھا از اجرای برنامھ ھای کشوری قبلی دفتر مبارزه با مواد مخدر و . 3-3

-2011در طی سازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترآموختھ ھای اصلی اجرای برنامھ کشوری 
 در جمھوری اسالمی ایران عبارتند از: جرمتحت عنوان ھمکاری فنی پیرامون مواد مخدر و  2014

 سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر: براساس راھنمای برآیندھا تأییددسترسی بھ ابزار  •
دازه گیری ھای برون داد دستاورد ھمکاری فنی را اندوین پروژه ھای ھمکاری فنی، شاخصبرای ت

برنامھ  سنجند.ھای ھمتایان ملی را میتغییرات در عملیات یا ظرفیت برآیندھای میکند در حالی کھ شاخص
ست کھ این قضیھ دغدغھ ای دچار مشکل ا برآیندھاداده ھای سطح  تأییدکشوری در امر دسترسی یا 

تجربھ دال بر آن است میباشد. سازمان ملل متحد و جرم با مواد مخدر مقابلھ رایج در برنامھ ھای دفتر 
 برآیندھاکھ طراحی چارچوب پایش و ارزشیابی باید بھ گونھ ای باشد کھ برنامھ بھ اثرات سطح 

ھا باید در این شاخص تأییدس بودن و و لذا موجود بودن، حساسیت، قابل دستردسترسی داشتھ باشد 
 مرحلھ طراحی بررسی شوند و نھ در مرحلھ اجرا.

ارتقای ھمکاری فنی و شناسایی حوزه ھای جدید ھمکاری از طریق گسترش گفتگو: برنامھ کشوری  •
حاوی تمرکز قابل مالحظھ و ھمکاری فنی و بین المللی است. این برنامھ انعطاف پذیر بوده و بھ 

حمایتی مقامات ملی پاسخ میدھد کھ از این طریق دفتر نمایندگی کشوری در ایجاد روابط بسیار مطالبات 
خوب با ھمتایان دولتی کھ ابراز قدردانی و اعتماد دارند موفق بوده است. یکی از آموختھ ھا در این 

ثال در م بھ عنوانزمینھ آن است کھ ھمکاری باید بھ صورت ادواری مورد سنجش مجدد قرار گیرد (
 میان دوره) تا از ایجاد رضایت و غرور نابجا جلوگیری گردد.

بر مبنای ارزشیابی پایان کلیھ  2014-2011تحلیل وضعیت برای تعیین طراحی پروژه: برنامھ کشوری  •
پروژه ھای قبلی طراحی شده است. از آنجا کھ ارزشیابی ھای پروژه اکثراً مثبت بوده اند و بھ این علت 

 ااساس 2014-2011جداگانھ انجام شده است، کامالً طبیعی است کھ برنامھ کشوری کھ بھ صورت 
مجموعھ ای از پروژه ھای استوار برھم است (ھدف مندرج نیز ھمین است). تجربھ دال بر آن است کھ 

نھ تنھا ارزشیابی نھایی  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتربا انتظار ادامھ برنامھ، 
بلکھ تحلیل وضعیت گسترده ای را نیز در کلیھ حوزه ھای مرتبط  میگرددپروژه یا برنامھ را عھده دار 

 با خود انجام میدھد.

 

 : مسیر آتی .4

 . رویکرد راھبردی 1-4

براساس تحلیل وضعیت، اولویتھا و نیازھای شناسایی شده توسط دولت جمھوری اسالمی ایران و جلسات 
 مشورتی با شرکای 
بین المللی مربوطھ  و در راستای پارامترھای آماده سازی برنامھ و ھمچنین اصل تشریک مساعی، رویکرد 

در ایران در مبارزه با چالشھای جرایم و مواد مخبرای حمایت از و جرم با مواد مخدر مقابلھ راھبردی دفتر 
  د.براساس عناصر کلیدی زیر میباش

اری و راھبردھای ذگ ھای سیاستدر زمینھ حمایت از اجرای اولویت ھمکاری و شراکت با دولت ایران •
ھای بین المللی و بق با تعھدات کشور تحت کنوانسیونیکپارچھ در مبارزه با مواد مخدر و جرایم مطا

 .ارھای جھان شمول سازمان ملل متحدتانداردھا و ھنجاس
حمایت از اھداف توسعھ ظرفیت نھادی درازمدت ایران در ایجاد و یا بھبود الف) چارچوبھای قوانین و  •

شمول سازمان  مقررات مطابق با کنوانسیونھای بین المللی مربوطھ و استانداردھا و ھنجارھای جھان
ھای نش و مھارتھا، ج) رویھ ھا و نظامنیروھای انسانی در مقیاس داھای توسعھ ملل متحد، ب) ظرفیت

گذاری عملیات، د) اطالعاتی کھ ذینفعان برمبنای آن پاسخھای تأثیرمنظور بھبود کارآمدی و ھ نھادی ب
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مبتنی بر شواھد را طراحی و اجرا مینمایند و ھـ) مجامع و سازوکارھای بھبود یافتھ ھمکاری و 
 سھای سازمان ملل متحد در زمینھ ھمکاری میان مرزی.ھماھنگی میان آژان

ایان دولتی و شرکای اجرایی محقق گشتھ است و تبط مستحکمی کھ در طی سالھا با ھمادامھ تقویت روا •
در عین حال مشارکت با سایر ذینفعان از جملھ مؤسسات دانشگاھی، سمنھای مربوطھ و سازمانھای 

 با ھمتای ملی و شرکای اجرایی. جامع مدنی از طریق مشورتھای تنگاتنگ
ادامھ حمایت از مشارکت فعال ایران در مجامع بین المللی و منطقھ ای با ھدف میل بھ راھبردھا و ابزار  •

بھ منظور مقابلھ با تھدیدات فراملی مواد مخدر و جرایم و ارتقا و تسھیل ھمکاری بین المللی و مشترک 
و تبادل تجربیات و رویھ ھای مناسب در مھار مواد مخدر منطقھ ای از جملھ ھمکاری کشورھای جنوب 

 و پیشگیری از جرایم.
انعطاف پذیری و پاسخگویی بھ نیازھای مطرح شده از طریق بازبینی مشارکتی مرتب عملکرد و  •

پیشرفت در اجرای برنامھ کشوری منجملھ در کمیتھ ھای راھبری کھ حاوی پاسخ پایدارتر بھ اولویتھای 
 ملی میباشند.

از طریق امنیت مدیریت  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترگذاری حمایت تأثیرادامھ ارتقای کارآمدی و  •
محور بھ رویکرد برنامھ محور و لحاظ کردن  پایشی خود با تغییر رویکرد پروژهمنابع و نظامھای 

مقابلھ  دفتره توسط توصیھ ھا و یافتھ ھای ارزشیابیھای مستقل کھ برای پروژه ھا و برنامھ ھای اجرا شد
 در ایران اجرا میگردند. با مواد مخدر و جرم

ادامھ ارتقای پاسخ جامع بھ چالش مواد مخدر و جرایم از طریق پیشبرد ھنجارھا و استانداردھای جھان  •
 شمول سازمان ملل متحد در زمینھ پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری.

 در آسیای غربی و مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترمشارکت در اجرای پاسخ یکپارچھ و منسجم  •
ً برنامھ ھای کشوری برنامھ ھای موجود در منطقھ  مرکزی از طریق ایجاد ارتباط با مخصوصا

برنامھ منطقھ ای برای افغانستان و  ،افغانستان و پاکستان، برنامھ زیرمنطقھ برای آسیای مرکزی
دفتر در مناطق متأثر از تجارت مواد افیونی سایر برنامھ ھای منطقھ ای آن  ،کشورھای ھمسایھ

ویژه در مسیرھای کشورھای بالکان و مسیرھای ھ ب مواد شیمیایی پیش سازافغانستان مانند قاچاق 
سکوی ھمکاری و کنترل مواد مخدر ایجاد شده از طریق رویکرد  شمالی و جنوبی و ھمچنین

  میان منطقھ ای کنترل مواد مخدر.

 

اصل کلی اعالمیھ پاریس در زمینھ کارآمدی  5تحت چارچوب  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمرویکرد راھبردی 
ب) انطباق  ،) میباشد کھ عبارتند از: الف) مالکیت راھبردھا و سیاستھای توسعھ توسط دولتھای ملی2005کمک (

مالی، د) مدیریت نتایج  حمایتھای خارجی و نظامھا و رویھ ھای نھادھای کشوری، ج) ھماھنگی بھتر حمایتھای
 توسعھ و ھـ) پاسخگویی متقابل برای نتایج توسعھ.

 نیز در این رویکرد لحاظ گشتھ اند. 2015کلیھ مباحثات درباره دستور کار بعد از 

 برنامھ چارچوب بررسی اجمالی . 2-4

با ھدف کلی  2019-2015یکپارچھ و منسجم فعالیتھا برای دوره  ھمکاری کشوری حاوی مجموعھ برنامھ
سالمت و توسعھ پایدار در مبارزه با مواد مخدر و جرایم در جمھوری  ،کمک بھ ارتقای حاکمیت قانون

 اسالمی ایران است.

 زیربرنامھ طراحی شده است: 4با توجھ بھ آنکھ پژوھش و تحلیل جزئی میان بخشی است، این برنامھ حول 

 : مدیریت مرزھا و قاچاق غیرقانونی1زیربرنامھ 

 فساد و عدالت کیفری ،جرم : 2زیربرنامھ 

 وی. آی مصرف مواد مخدرو مراقبت از اچ توانی : پیشگیری، درمان و باز3زیربرنامھ 

 معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار.: 4زیربرنامھ 
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 قسمت میان بخشی: پژوھش و تحلیل.

ھدف برنامھ ھمکاری کشوری حمایت از مقامات ملی در تقویت ظرفیتھای  ،زیربرنامھ فوق 4در ھر یک از 
نھادی در مبارزه با مواد مخدر و جرایم مطابق با ھنجارھا و استانداردھای مربوطھ سازمان ملل متحد و 

تقویت ھمکاری و تبادل در  ،ایجاد شراکت ،بھترین رویھ ھای بین المللی است. ھدف دیگر مرتبط سازی
 انبھ، منطقھ ای و بین المللی میباشد.سطوح دو ج

و برون دادھای تعریف شده بھ صورت  برآیندھادامنھ و مختصات اصلی ھر کدام از زیربرنامھ ھا از جملھ 
 تأییدھای عملکرد و ابزار اند. جزئیات بیشتر از جملھ شاخص توصیف شده 4-6الی  4-3اجمالی در قسمتھای 

 این سند تحت عنوان چارچوب نتایج و پایش گنجانده شده اند. 2در پیوست  برآیندھا تک تک

 

 : مدیریت مرزھا و قاچاق 1. زیربرنامھ 3-4

) تقویت 1حمایت و ارتقای دو حوزه اصلی ھمکاری و شراکت زیر میباشد:  1منظور از طراحی زیربرنامھ 
) گسترش ھمکاری و شبکھ 2پیگیری مواد مخدر غیرقانونی و مواد شیمیایی و  ظرفیتھایمدیریت مرزھا و 

 .مواد شیمیایی پیش سازسازی منطقھ ای و بین المللی پیرامون مواد مخدر و 

 

 : 1 برآیند
ظرفیتھای ملی مدیریت مرزھا و 

و توقیف مواد  مداخالتکنترل، 
و  مواد شیمیایی پیش ساز ،مخدر

ارتقا یافتھ ی تأمینمحرکھای آمف
 اند.

 :1-1برون داد 
کارھای انتظامی و سازو ظرفیتھا

مورد حمایت و تقویت قرار گرفتھ 
 اند.

 :1-2برون داد 
و دانستھ ھای علمی و  ظرفیتھا

تحلیلی انتظامی و آزمایشگاھھای 
 تست مواد مخدر تقویت شده اند.

 
بھ داخل و خارج از  مواد شیمیایی پیش سازاین زیربرنامھ در پی ممانعت از انتقال مواد مخدر و قاچاق 

 افغانستان از طریق ارتقای ظرفیت سازی و کمک بھ ایجاد رویھ ھای عملیاتی امحای تھدیدات فراملی مرتبط با
و از  میگرددمواد مخدر است. از اینرو، ظرفیت سازی و آموزش فنی دارای ارزش افزوده در این برنامھ ارائھ 

و گمرک در زمینھ  ، پلیس مبارزه با موادمخدرانتظامی نیروھای بھ روز سازی و بھبود ظرفیتھا و دانش فنی
ی تأمیناچاق محرکھای آمفپیگیری و ق ،و کنترل مواد شیمیایی پیش سازمدیریت مرزھا و پیگیری مواد مخدر و 

ت مواد مخدر نیز از طریق تسھیل مشارکت شود. ظرفیتھا و دانش علمی و تحلیلی آزمایشگاھھای تسحمایت می
کنترل با حضور کنشگران منطقھ ای و  حمل تحتگردند. عملیات تقویت می بین المللی ھمکاریآنھا در تمرینھای 

رؤسای آنھا تقویت میگردند و اجرای عدالت در برابر شبکھ ھای سازماندھی شده تبھکار و  بھ منظوربین المللی 
خواھد  در اروپا و مقصدھای دیگر کاھش ھمچنین میزان ترانزیت ھروئین از ایران بھ سایر بازارھای سودآور 

ابزار تخصصی و حمایت عملیاتی بھ مقامات ملی در جھت بھبود سازوکارھای  ،دوره ھای آموزشی .یافت
. دفتر مقابلھ با مواد مخدر و میگردندانداردھای بین المللی ارائھ موجود انتظامی مطابق با برترین رویھ ھا و است

بھ مقامات مذکور  تأکیدھا از جملھ دوره ھای آموزشی تخصصی در جھت از کلیھ فرصت سازمان ملل متحد جرم
 بر نیاز بھ حمایت و احترام بھ حقوق بشر در طی عملیات کنترل مواد مخدر استفاده خواھد کرد.

 :2 برآیند
شراکت و شبکھ سازی 
منطقھ ای و بین المللی 

جرایم سازمان در زمینھ 
قاچاق مواد مخدر و یافتھ  

 مواد شیمیایی پیش ساز
 ارتقا یافتھ اند.

 :2-1برون داد 
اری و ذگ گفتگوی سیاست

عملیات میدانی مرتبط با 
 ابتکار سھ جانبھ

افغانستان، ایران و 
پاکستان مورد حمایت و 

 اند. تقویت قرار گرفتنھ

 :2-2برون داد 
ھمکاری دریایی منطقھ 
در زمینھ مواد مخدر و 

مواد شیمیایی پیش قاچاق 
 تقویت شده است. ساز

 :2-3برون داد 
ظرفیت سازی شراکت و 
ھمکاری منطقھ ای و بین 

المللی در زمینھ مواد 
مواد شیمیایی مخدر و 
غیرقانونی  پیش ساز

مورد حمایت قرار گرفتھ 
 است.
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عالوه بر ابتکارات عمل عملیاتی در سطح ملی، ارتقای شبکھ سازی و ھمکاری منطقھ ای و بین المللی در 
قرار میگیرد. ھمکاری با  تأکیدغیرقانونی مورد  مواد شیمیایی پیش ساززمینھ مواد مخدر و کنترل قاچاق 

مشارکت  ،گردد. در بعد سیاسیھمچنان در کلیھ سطوح تسھیل می ابتکار سھ جانبھافغانستان و پاکستان تحت 
(در سطح وزرا، کارشناسان ارشد و فنی) و کلیھ اقدامات  ابتکار سھ جانبھھای فعال ایران در کلیھ نشست

اعتمادسازی مورد حمایت قرار میگیرد. در بعد عملیاتی این زیربرنامھ از فعالیت سلول مشترک برنامھ ریزی، 
عات میان مرزی، منطقھ ای و بین المللی و سازوکار سازی پشتیبانی دفاتر مرزی ارتباطات و بھبود تبادل اطال

 میکند.

و کشورھای منطقھ تحت ابتکار عمل پژوھش  ابتکار سھ جانبھاین زیربرنامھ از ھمکاری و ھماھنگی میان 
یی پیش مواد شیمیادریایی حمایت مینماید. ھدف از این ابتکار عمل مقابلھ با چالش فزاینده مواد مخدر و قاچاق 

در این زمینھ از تالشھای ھمتایان  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتراز طریق مسیرھای دریایی است. مداخلھ  ساز
منظور ممانعت از قاچاق ھروئین از طریق مسیرھای دریایی حمایت ھ مربوطھ ملی و نھادھای دریایی منطقھ ب

منطقھ و جامعھ بین المللی در ممانعت از کاربری وسیع ، کشورھای عرب ابتکار سھ جانبھمینماید. ھمچنین بھ 
 کمک میگردد. (حشیش) خلیج فارس، دریای عمان و آبراھھای بین المللی برای قاچاق مواد افیونی و کانابیس

ھمکاری دوجانبھ، منطقھ ای و بین المللی نیز در چارچوب سایر ابتکارات عمل منطقھ ای و بین المللی موجود 
 برنامھ کنترل کانتینر ،مھ منطقھ ای برای افغانستان و کشورھای ھمسایھ، ابتکار عمل معاھده پاریساز جملھ برنا

 مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترو سایر نھادھای کنترل مواد مخدر تحت شبکھ سازی ابتکار عمل شبکھ ھای 
گفتگوی نھادھا و مجامع بین المللی و پیگیری و تسھیل میگردد. عالوه بر این، فعالیتھا باعث تقویت  ارتباطات و 

 منطقھ ای مربوطھ میشوند.

 

 ، فساد و عدالت کیفریجرم: 2ھ . زیربرنام4-4

و  ساختار) بھبود 1 مشارکت در خصوصحوزه اصلی  سھھدف از طراحی زیربرنامھ فوق حمایت و ارتقای 
فراملی مطابق با کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافتھ  و تقنینی در زمینھ مبارزه با  چارچوبھای ملی نھادی

) تقویت ظرفیتھای نھادی ضدفساد مطابق با کنوانسیون مبارزه با فساد 2اینگونھ جرایم و پروتکلھای الحاقی آن، 
 عدالت کیفری و اقدامات و رویھ ھا جرم) افزایش اقدامات و ظرفیتھای ملی پیشگیری از 3سازمان ملل متحد و 
 .طراحی گردیده است

 :1 برآیند
سازوکارھا و چارچوبھای 

اری ذگ ملی نھادی و قانون
جرایم در زمینھ مبارزه با 

فراملی سازمان یافتھ  
 .بھبود یافتھ اند

 :1-1برون داد 
تقنینی و نھادی ظرفیتھای 

 ملی در زمینھ جرایم 
فراملی  سازمان یافتھ 

 گردیدند. تقویت 

 :1-2برون داد 
 و مشارکت ھمکاری

منطقھ ای و بین المللی 
سازمان  در زمینھ جرایم 

فراملی حمایت  یافتھ
 .ارتقا یافتند و گردیدند 

 :1-3برون داد 
ظرفیت سازی قوانین و 

مقررات برای پیوستن بھ 
کنوانسیون مبارزه با 
بین جرایم سازمان یافتھ  

المللی سازمان ملل متحد 
تکلھای پروو پیوستن بھ 
مقابلھ با  دفترآن با کمک 

 .مواد مخدر و جرم
 

 تروریسم مالی تأمین  پولشویی، با مبارزه ھای حوزه در سازمانی و ای نامھ آیین تقنینی، سازی توانمند خدمات
 اجرایی، شرکا و ملی ھمتایان با را خود ھای ھمکاری گسترش دفتر این.  میگردند تأمین قضایی معاضدت  و

 واحد ھمکاری شویی، پول ھای پرونده بر تحقیق و نظارت منظور بھ مالی، اطالعات واحد الخصوص علی
 با تر نزدیک ھمکاری و تعامل جھت کشور بھ کمک و المللی بین سطح در ھمتایانش سایر با مالی اطالعات

 گروه و مالی اقدام کارگروه ھمچون تروریسم مالی تأمین و شویی پول با مبارزه با مرتبط المللی بین مجامع
 با مقابلھ دفتر شویی پول با مبارزه جھانی برنامھ با افزایی ھم زیربرنامھ این بعالوه،. داد خواھد ادامھ اگمونت،

 .دھد می اطمینان را متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد
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و نھادی در مبارزه با قاچاق اموال فرھنگی و  قانون گذارینیز از بھبود ظرفیتھا و چارچوب ملی  2زیربرنامھ 
بازیابی و بازگشت کارھای ھنری مسروقھ حمایت مینماید. در چارچوب این برنامھ ھمکاری بین المللی و منطقھ 

مثال افغانستان، عراق و ترکیھ) با کشورھای مقصد مورد حمایت  بھ عنوانچالشھای مشابھ مواجھند ( ای کھ با
 واقع میشوند.

مقابلھ  دفترسایر حوزه ھای ھمکاری شامل مبارزه با جرایم سایبری و توقیف کاالھا و داراییھای قاچاق میباشند. 
 اجرایی ملی اجرایی شرکای با جدید  مشارکتدر پی فرصتھای آغاز  سازمان ملل متحد با مواد مخدر و جرم

 از جرم  جرایم جدید انواع با مبارزه زمینھ در مثبت  خود ھای رویھ و ابزار شناسایی جھت منظور بھ مربوطھ،
 .نماید می جستجو را میباشد وحش حیات و زیستی محیط جرایم جملھ

بین المللی در موضوعات  مشارکت منطقھ ای و و  ھا حمایت از ھمکاریتالش برای فعالیتھا  ی ازبخش مھم
ر مجامع، رویدادھا و چارچوبھای فراملی از طریق تسھیل مشارکت فعال د سازمان یافتھ مربوط بھ جرایم 

 .ھمتایان ایرانی و کارشناسان بین المللی استمیان  ارتباطات مربوطھ و ھمچنین حمایت از شبکھ گسترده 

  اھمیت خصوص  در خود ھمتایان با تعامل بھ متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر بعالوه،
 فعالیتھای طریق از آن پروتکلھای  بھ الحاق و فراملی یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه کنوانسیون تصویب

 .داد خواھد  ادامھ نشستھا و تخصصی کارگاھھای ترویجی،

 
 

 :2 برآیند
 ضدفساد  ملی سازمانی ظرفیتھای

 با مبارزه کنوانسیون با تطابق  در
 گسترش  متحد ملل سازمان فساد
 .یابند می

 :1-2برون داد 
 توسعھ،  ارتقا،  برای ملی ظرفیت

 راھبردھای ارزیابی و پایش
 می گسترش  و حمایت ضدفساد

 .یابند

 :2-2برون داد 
 بین و ای منطقھ ھای ھمکاری

 با مرتبط کیفری  موارد در المللی
 .یابند می گسترش فساد با مبارزه

 
شرکای اجرایی در زمینھ نھادینھ سازی و اجرای  و ملی بھ ھمتایان 2زیربرنامھ  ،در حوزه مبارزه با فساد

حمایت ھای فنی ارئھ راھبرد جامع و مستحکم ضدفساد مطابق با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد 
 آگاھی مھم موارد سایر کلیھ بھ متحدھمچنین ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفتر ھمچنین،می نماید. 

 .نمود خواھد.مینماید توجھ ترویج و سازی

 پیشگیری منظور بھ  ملی ظرفیتھای تقویت ھدف با متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مقابلھ دفترفعالیتھای 
 از مجرمین استرداد و قضایی معاضدت  ھا، دارایی استرداد  در المللی بین ھای ھمکاری ارتقای و فساد از

 متحد ملل سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون مرور مکانیزم  دوم چرخھ در ایران مشارکت از فنی حمایت طریق
 شده شناسایی فنی کمکھای بھ دستیابی  برای الزم ھای پیگیری و اقدامات بعالوه،. گردند می اجرا  آن پیگیری و

 .گردید  خواھند ارائھ  متحد ملل سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون مرور مکانیزم  اول چرخھ در

را ی و ترویج ساز مھم دیگری مانند ارتقای نقش بخش خصوصی و جامعھ مدنی در مبارزه با فساد و آگاه مسائل
 .خواھند دادقرار  توجھبا ھماھنگی شرکای اجرایی مربوطھ مورد 

 

 :3 برآیند
 اقدامات و ظرفیتھا

 رویھ جرم،  از پیشگیری
 و کیفری عدالت ھای

 از پیشگیری ظرفیتھای
 با مطابق تروریسم
 استانداردھای و ھنجارھا

 ملل سازمان شمول جھان
 .یافتند بھبود متحد

 :3-1برون داد 
 و سازی ظرفیت

 ترویجی فعالیتھای
 و  جرم  از پیشگیری

  اعمال کیفری عدالت
 .گردیدند

 :3-2برون داد 
 ای منطقھ ھای ھمکاری

 زمینھ در المللی بین و
 و جرم  از پیشگیری

 و ایجاد کیفری عدالت
 .یافتند گسترش

 :3-3برون داد 
 و سازی ظرفیت

 در ترویجی فعالیتھای
  تروریسم با مبارزه زمینھ
 .گردیدند اعمال
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 کیفری عدالت نظام ارتقای و جرم  از پیشگیری اقدامات بھبود منظور بھ را مربوطھ ملی مقامات 3 برآیند
 و ھنجارھا ھمچنین و متحد ملل سازمان مرتبط  کنوانسیونھای با مطابق پاسخگو و عادالنھ کارآمد،

  سیاستھای قبیل از ھایی حوزه  مھم  این. میدھد قرار اصولی و فنی حمایت مورد شمول جھان استانداردھای
 و کودکان برای عدالت  حبس، جایگزینھای زندانھا، بھسازی  حقوقی، معاضدت  بھ دسترسی  پیشگیرانھ،

 منظور بھ  المللی بین حقوقی اسناد  تصویب  بھ  برآیند این. میدھد پوشش را قربانیان و شھود  از حمایت
 از پیشگیری ظرفیتھای بھبود بھ کمک و ملی مقامات درخواست مجرد بھ تروریسم، با مبارزه و پیشگیری
 .مینماید کمک المللی بین استانداردھای و ھنجارھا چارچوب در تروریسم

و  جرم سیاستھای پیشگیری از تشخیص  در  ملی را مقامات  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
و ظرفیت سازی و  یمطابق با ھنجارھا و استانداردھای جھان شمول، اجرای فعالیتھای ترویج ،عدالت کیفری

 .مینماید حمایت و عدالت کیفری  جرمبین المللی در زمینھ پیشگیری از ھای منطقھ ای و ارتقای ھمکاری 

 ھای نمونھ  شمول، جھان استانداردھا و ھنجارھا دانش، تخصص، گذاشتن اشتراک بھ  فوق، ھای حوزه کلیھ در
 برای فنی رویدادھای و تخصصی آموزشی ھای دوره برگزاری طریق از دستورالعملھا  و فنی ابزار موفق،
 سازی ظرفیت اصلی قسمت مدنی جامعھ سازمانھای و خصوصی بخش دانشگاھیان، کارشناسان، ملی، مقامات

 .باشند می

 

 وی-آی-مصرف مواد مخدر و مراقبت از اچ بازتوانی پیشگیری، درمان و: 3. زیربرنامھ 5-4

مواد  و سوءمصرف  کاھش عواقب بھداشتی و اجتماعی  ،کاھش تقاضا برای مواد مخدر، 3ھدف از زیربرنامھ 
میباشد. در این  اچ.آی.ویحمایت از افراد، خانواده ھا و جوامع محلی آسیب پذیر از اعتیاد بھ مواد مخدر و 

ھای جامع و برنامھ)  بھبود 1: کرده و بھبود میبخشدحمایت را حوزه زیر  2راستا این زیربرنامھ از شراکت در 
 خاص بر گروھھای  تأکیدبا بازگشت بھ جامعھ  و د بازتوانی مصرف موا ،پیشگیری، درمانمبتنی بر شواھد 
مبتنی بر شواھد و کیفی بھداشت عمومی در  ،) تقویت و گسترش برنامھ ھا و خدمات جامع2و درمعرض خطر 
 .وی آی ، درمان و مراقبت از اچزمینھ پیشگیری

 

 :1 برآیند
برنامھ ھای 

جامع و مبتنی 
بر شواھد 

پیشگیری، 
و  درمان 

 بازتوانی
و مصرف مواد 

بازگشت بھ 
  تأکیدبا  جامعھ
بر ویژه 

در  گروھھای 
 معرض خطر

   .اندیافتھارتقا 

 :1-1برون داد 
راھکارھا و  

ابزار مبتنی بر 
شواھد 

پیشگیری  از 
مواد ،  مصرف 

سازی -بومی
شده ارتقا پیدا 

در و کرده 
-مقیاس گسترده
-تری اجرا شده

 اند. 

 :1-2برون داد 
 برنامھ ھای

متناسب سازی 
درمان شده 

مواد با مصرف 
خاص بر  تأکید
، کودکان زنان

-مصرفو 
کنندگان 

شبھ محرکھای 
و  آمفتامینی 
مصرف 
چندگانھ کنندگان 

و معرفی مواد 
 .اندشدهتقویت 

 :1-3برون داد 
ظرفیتھای 

سازمانھای 
بخش  ،دولتی

عمومی و 
جامعھ مدنی 
برای ارائھ 

ارتقا  خدمات د
 .اندیافتھ

 :1-4اد برون د
اثر بخشی  

برنامھ ھا و بستھ 
ھای مبتنی بر 

سنجی یرای نیاز
ھدف گروھھای 

از طریق   اصلی 
ھای ارزیابی

-عملیاتی و ھمھ
گیر شناختی 

مورد  عملیاتی و 
پایش و ارزشیابی 

 اند.قرار گرفتھ

 :1-5برون داد 
   ھایشبکھ
منطقھ ای  ،ملی

و بین المللی 
اشتراک  برای 
انتشار و   دانش

حمایت پیامھای 
 عاری از  یابی 
 حمایت . انگ 
 اند.شده

 
شامل اتخاذ خواھد کرد کھ جامع، متوازن و چند بخشی  یاین زیربرنامھ در راستای نیل بھ اھداف خود  رویکرد

گسترش کمی و زیر برنامھ  بھ  .و حمایت و انسجام اجتماعی  استمصرف مواد  توانیباز و درمان ،پیشگیری
در معرض خطر پشتیبانی   بر گروھھای ویزه  تأکیدبا وی آیو اچھای موجود کاھش تقاضای مواد کیفی برنامھ
 .خواھد نمود  ارزش افزا
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راھکارھا، ابزار و بستھ  مقیاس اجرایی و گسترش تطبیقبرنامھ ھای ملی پیشگیری از مصرف مواد از طریق 
ھای آموزشی پیشگیری مبتنی بر شواھد علمی بھبود میابند. خدمات و برنامھ ھای کیفی درمانی تدوین و مورد 

د  مواکنندگان چندگانھ مصرفی و میناتکودکان و مصرف کنندگان محرکھای آمف ،و بھ زنان میگردندحمایت واقع 
و   توانیباز ،درمان ،اسان و مجریان در زمینھ ھای پیشگیرید. کارشنشوداده میاختصاص ویژه توجھ  

بھ مند نظام آموزش تخصصی مردم نھاد و ھم  سازمانھای عمومی بخش  در   ھم  بھ جامعھ مجدد بازگشت 
 نمایند.منظور افزایش سطح دانش و بھبود کارآمدی و کارایی خدمات دریافت می

ھای  زیابی کارایی برنامھ ھا و بستھ ھای مبتنی بر نیاز برای گروهفعالیتھای این زیربرنامھ ھمچنین شامل ار
ملی پایش و ارزیابی در حوزه کاھش تقاضای مواد  ظرفیتھایمیباشند کھ این امر بھ بھبود رویھ ھا و  اولیھھدف 

 تی میباشد.آکمک مینماید و پایھ ای مھم برای برنامھ ریزی و اجرای 

 :2 برآیند
 ،کیفیبرنامھ ھا و خدمات 

جامع و مبتنی بر شواھد 
بھداشت عمومی در زمینھ 

درمان و  ،پیشگیری
  اچ.آی.ویمراقبت از 

-یافتھ تقویت و گسترش 
 .اند

 :2-1برون داد 
پوشش و کیفیت خدمات 
 ،کاھش آسیب و پیشگیری

درمان و مراقبت از 
برای افراد  اچ.آی.وی

مصرف کننده تزریقی 
مواد و زندانیان و 

ارتقا  کارکنان  زندان 
پیدا  گسترش  یافتھ و

 .اندکرده

 :2-2برون داد 
راھکارھا و ابزار مبتنی 

بر شواھد پیشگیری، 
درمان و مراقبت از 

اصالح  ،تدوین اچ.آی.وی
کارایی در خصوص و  

ارزشیابی  وکارآمدی 
 اند.شده

 :2-3برون داد 
منطقھ ای  ،شراکت ملی

و بین المللی و شبکھ 
/ ایدز  اچ.آی.ویسازی 

و کاھش آسیب تقویت 
 .ندشده ا

  

و گسترش برنامھ ھا و خدمات  تدوین از  3زیربرنامھ  اچ.آی.وی،در زمینھ پیشگیری، درمان و مراقبت از 
کیفی بھداشت عمومی کھ در دسترس گروھھای آسیب پذیر مربوطھ از جملھ افراد مصرف کننده تزریقی یا 

 نماید.غیرتزریقی مواد و زندانیان حمایت می

کھ دانستھ ھا و  و ارزیابی میگردند در حالیسازی بومی  ،مبتنی بر شواھد مربوطھ تدوین ھایراھکارھا و ابزار
مراکز  ،زندانھا ،مراکز پلیس ،و خصوصیعمومی ظرفیتھای مجریان و کارشناسان ملی در مراکز بھداشتی  

 .خواھد یافتو کارگاھھای آموزشی بھبود برگزاری مراسم از طریق   نھادمردم گذری و سازمانھای 

موارد زیر شبکھ سازی و ھمکاری بین المللی و منطقھ ای را از طریق  3 زیربرنامھ ،در کلیھ حوزه ھای فوق
جنوب، نشستھا و -کشورھای شمالجنوب و -کشورھای جنوبمیان و شراکت گفتگو : تقویت و تسھیل مینماید

و مجامع مربوطھ بین المللی و جلسات ستھ ھا و مشارکت فعال ایران در  بازدیدھا برای تبادل تجربیات و دان
در زمینھ کاھش تقاضای  سازی جامعھآگاهو   یابیحمایتخاص بھ فعالیتھای  یمنطقھ ای. این زیربرنامھ توج

 .خواھد داشت  اچ.آی.ویتبعیض  مرتبط با رفع انگ و مواد و 

ملل  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمعالوه بر این، زیربرنامھ مذکور ھم افزایی الزم را با پروژه ھای جھانی 
و درمان بین المللی مواد و ب) راھکارھای آن دفتر برای سیاست  بازتوانیالف) استانداردھای  امخصوص متحد

 اران تضمین مینماید.ذگ
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 ایگزین و توسعھ پایدار: معیشتھای  ج4. زیربرنامھ 6-4

 :1 برآیند
برنامھ ھای معیشتھای جایگزین و 
توسعھ پایدار تدوین و تقویت شده 

 اند.

 :1-1برون داد 
طرحھا و فعالیتھای خاص 

معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار 
برنامھ ریزی و حمایت  ،شناسایی
 میگردند.

 :1-2برون داد 
-ھمکاری محلی، کشورھای جنوب

جنوب  -و کشورھای شمال  جنوب
در زمینھ توسعھ جایگزین و 

سازوکارھای اشتغال زایی ارتقا و 
 بھبود یافتھ اند.

 

ابتکارات عمل معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار را از طریق اجرای تعدادی از اقدامات جامعھ  4زیربرنامھ 
طقی کھ کشت تریاک و تولید ھروئین و محور در مرزھای مشترک استانھای غربی افغانستان با ایران در منا

مینماید.  حمایت یابیبین المللی شده است  ھمورفین چالش بزرگی ھم برای افغانستان و ھم برای منطقھ و جامع
استانھای خراسان  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمھدف اقدامات و برنامھ ھا تحت برنامھ ھمکاری کشوری 

 رضوی و خراسان جنوبی در ایران کھ ھم مرز افغانستان ھستند میباشد.

در خالل این زیربرنامھ با کنشگران دولتی و غیردولتی در سطوح مرکزی و استانی و ھمچنین رھبران محلی و 
ایدار و جایگزینی حمایت از فرایند ایجاد فرصتھای درآمدزایی از جملھ غالت پ بھ منظورمحلی  ھاعضای جامع

مزارع، تجارت داخل و خارج از مزرعھ، بنگاھھای کوچک و متوسط و طرحھای مناطق تجاری مرزی 
 ھمکاری میشود.

ھمچنین در راستای تسھیل و تقویت ھمکاری بین سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمفعالیتھای 
دانستھ ھا و برترین رویھ ھا و  ،تبادل تخصص ،ی و شراکتالمللی و منطقھ ای از طریق اقدامات ظرفیت ساز

میباشند. بخش قابل مالحظھ ای از فعالیتھا شامل برگزاری بازدیدھای و راھکارھای فنی  ھمچنین توزیع ابزار
ھ آموزشھای فنی بھ جوامع محلی و گردھماییھای تخصصی با حضور مقامات ئارا ،میدانی و مطالعات ارزشیابی

مدنی و ھمچنین اھداکنندگان بین المللی  ھدانشگاھیان، بخش خصوصی و سازمانھای جامع ،کارشناسان ،کشوری
توصیھ ھا و یافتن روشھای پیشبرد پروژه ھای معیشتھای جایگزین در سطوح محلی از  ارائھبھ منظور تبادل و 

 طریق تالشھای جمع آوری کمکھای مالی میباشد.

 

 و تحلیل اجزای میان بخشی: پژوھش. 7-4

دستھ بندی و  ،قسمت پژوھش و تحلیل با ھدف کمک بھ ایجاد نھادھای ملی در فرایند بھبود رویھ گردآوری
تحلیل داده ھای آماری از طریق برگزاری کارگاھھای آموزشی و سمینارھای تخصصی با حضور متخصصین 

 طراحی شده است. مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترو کارشناسان از مقر اصلی 

شامل ھمکاری نزدیک با نھادھای ملی از جملھ  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترفعالیتھای 
جمھوری اسالمی یھ و مرکز آمار یوزارت امور خارجھ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بھداشت، قوه قضا

سیستماتیک  ارائھط با مواد مخدر و جرایم و جمع آوری و ایران برای پژوھش و تحلیل روندھا و داده ھای مرتب
 و عدالت کیفری است. جرم ،عرضھ آن مواد ،داده ھا بھ تفکیک تقاضای مواد مخدر

عالوه بر این، پژوھش بر موضوعاتی مانند موارد زیر تمرکز دارد: مطالعات تطبیقی توقیف مواد مخدر و 
ی، روندھای قاچاق و تأمینتجارت مواد افیونی و محرکھای آمفروندھای توقیف در سطوح ملی و منطقھ ای، 

ادغام اجتماعی وابستگی بھ مواد مخدر، و باز بازتوانیواد مخدر، درمان، مصرف، پیشگیری از مصرف م
پیمایشھای  ،وی، مطالعات اپیدمیولوژیک و پیمایشھای سریع ارزشیابی-آی-کاھش آسیب و درمان مراقبت از اچ

ربرنامھ ھمچنین از اجرای . این زیجرم ساد و مخاطرات فو سنجشھای آسیب پذیری و  پایش و ارزشیابی
ھا و پژوھش تطبیقی با استفاده از تخصص منطقھ ای و بین المللی برای تبادل دانستھ ھا و تجربیات بازبینی

 حمایت مینماید.
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 :حمایت یابی 

فساد،  ،جرم فزایش آگاھی جمعی پیرامون مسائل مرتبط با مواد مخدر، ھمکاری کشوری اھدف برنامھ جدید 
ھنجارھا و  ،آن و ھمچنین ابزار حقوقی مربوطھ سازمان ملل متحدعدالت کیفری و تروریسم در کلیھ اشکال 

 استانداردھای مواد مخدر و پیشگیری از جرایم است.

دانشجویان  ،مؤسسات دانشگاھی ،بیشتر بھ اطالع دولت مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترھای یتمأمورفعالیتھا و 
و عموم مردم از طریق تارنمای دفاتر میدانی رسانده میشوند. این دفتر با دقت تعداد بازدید کنندگان تارنمای 

 خود را در کنار تعداد انتشارات دریافت شده از آن بھ تفکیک عنوان و نوع آن مالحظھ مینماید.

 منابع .5

 ،2015-2019تخمینی اجرای فعالیتھا در حال حاضر برای برنامھ ھمکاری کشوری در دوره کلی ھزینھ 
 : کلی بھ تفکیک ھر سال عبارتست از میلیون دالر آمریکا تعیین شده است. این ھزینھ20

 میلیون دالر 5الف) سال اول: 

 میلیون دالر 3/7ب) سال دوم: 

 میلیون دالر 6/4ج)  سال سوم: 

 میلیون دالر 6/2د) سال چھارم: 

 میلیون دالر 5/0ھـ) سال پنجم: 

 در ھر سال مندرج شده اند. زیربرنامھاھداف شناسایی شده تحت ھر بودجھ ھا برای تحقق  ،در جدول زیر

منابع 
موجود بھ 

دالر 
یکاآمر  

جمع کل بھ 
یکادالر آمر  

یکامبلغ بھ دالر آمر  
ینھزم   یربرنامھز 

2019 2018 2017 2016 2015 

361,800 8,000,000 200,000 1,000,000 1,800,000 2,900,000 2,100,000 
مرزھا  یریتمد

و قاچاق 
یرقانونیغ  

1 

جرم، فساد و   900,000 1,500,000 1,100,000 400,000 100,000 4,000,000 324,200
 2  یفریعدالت ک

185,100 4,000,000 100,000 500,000 800,000 1,500,000 1,100,000 

 یشگیری،پ
درمان و 
 یتوانبخش

مصرف 
موادمخدر و 

اچ مراقبت از 
  آی وی

3 

- 4,000,000 100,000 700,000 900,000 1,400,000 900,000 
 یشتھایمع
و  یگزینجا

یدارتوسعھ پا  
4 

بودجھ   5,000,000 7,300,000 4,600,000 2,600,000 500,000 20,000,000 871,100
 کلی 

 
 بازیابی کامل ھزینھ ھا میباشند.کلیھ اعداد فوق شامل ھزینھ ھای حمایتی پروژه و 

 .44مندرج است 6اطالعات بیشتر درباره منابع مالی موجود فعلی در پیوست 

                                                           
 این ارقام احتمال دارد حاوی منابع مالی از برنامھ ھای منطقھ ای و جھانی نیز باشند.  44
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ھا متأثر از عدم قطعیت طبیعی در پیش بینی چندین سال آینده است. این نکتھ ضروری است کھ این تخمینذکر 
و فرصتھای جدیدی مطرح شوند کھ باعث کاھش یا افزایش بودجھ در مواردی گردند و یا امکان دارد نیازھا 

قرار گیرند. در چنین کھ فعالیتھای جدیدی مورد تصمیم گیری و توافق دولت جمھوری اسالمی ایران  آن
ن طراحی کنندگان مالی و ھمتایان ملی خود امکا تأمینبا مشورت  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرممواردی، 

ابتکاراتی را کھ نیازمند بازبینی در سند فعلی شبکھ سازی / شراکت جدید و ھمکاری فنی در حمایت از چنین 
 برنامھ ھمکاری کشوری است بررسی مینماید.

برای برنامھ کشوری از اعضای را انتظار دارد تا منابع سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
شرکای اجرایی و بخش  ،ھمتایان در دولت ایران ،و سایر کشورھای عضو عالقمند کوچکدابلین گروه 

بسیج  بھ منظورافراد و نھادھا خصوصی بسیج نماید. این دفتر از کلیھ فرصتھای موجود برای گفتگو با کلیھ 
اص میتوانند کمک ھای خ زیربرنامھمنابع استفاده خواھد کرد. برنامھ ھای جھانی و منطقھ ای این دفتر نیز بھ 

یل کمکھای مالی مستقیم بھ ھمچنین میتواند ایفاگر نقشی مفید در تسھ دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمنمایند. 
 ھایی کھ تحت دامنھ برنامھ کشوری قرار میگیرند باشد.اولویت

مینماید و مقیاس آن توسط  تأمینحمایتھای مالی خود را  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
ھمکاری فنی مستقل و  تأمین. کمک اصلی این آژانس سازمان ملل متحد میگرددبسیج موفق منابع تعیین 

 .میباشدتوصیھ ھای تخصصی در کنار حمایت از ھنجارھا و استانداردھای جھان شمول سازمان ملل 

تخصیص منابع بھ اجرای ھمھ یا یکی از زیربرنامھ ھا و یا یکی از  بھ منظورکنندگان مالی بین المللی  تأمین
گیرند. مطابق مقررات دبیرخانھ ) مورد تشویق قرار میزیربرنامھاھداف آنھا (بھ عبارت دیگر یکی از اجزای 

با  دفتر مقابلھشده بھ حسابھای بانکی تحت مدیریت  تأمینسازمان ملل متحد در زمینھ مدیریت مالی، کلیھ منابع 
 در وین واریز میگردند. مواد مخدر و جرم

 حاکمیت برنامھ و تمھدیدات اجرایی .6
 
  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر. ساختار مدیریت برنامھ 1-6

ھمکاری  در ایران باسازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترکشوری توسط  مشارکتبرنامھ 
تنگاتنگ ھمتایان ملی آن اجرا میگردد. این دفتر ھمچنین ھمکاری نزدیکی با شرکای اجرایی ملی در زمینھ مواد 

 دارد. جرممخدر و 

نظارت، مدیریت و ھماھنگی کلی برنامھ ھمکاری کشوری مسئولیت نماینده آن دفتر در ایران با حمایت گروھی 
سازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترمقر اصلی . میباشدکارشناسان در آن دفتر  و از مدیران

آن دفتر در کشور  یتمأموررا در زمینھ روند راھبردی کلی و ترجمان  سیاست گذاریتوصیھ ھا و راھکارھای 
تان شده تحت برنامھ منطقھ ای برای افغانس ارائھ. دفتر نمایندگی در کشور ھمچنان از تخصص فنی مینماید ارائھ

 و کشورھای ھمسایھ بھره میبرد.

بر عملکرد کارمندان  و وی  میگردداجرا  زیربرنامھ تحت نظارت یک ھماھنگ کننده / مدیر 4ھر کدام از 
ھماھنگ کننده / مدیر برنامھ با گزارش دھی بھ نماینده کشوری و معاون  .مربوطھ نظارت مینماید زیرمجموعھ

ھا و با  زیربرنامھبستھ یکپارچھ حمایتی در ھم افزایی با سایر  بھ عنوان زیربرنامھوی تضمین مینماید کھ ھر 
ارزشیابی  ،نکتھ اصلی نقش ھماھنگ کننده / مدیر برنامھ در تضمین نظارت. میگردداجرا شراکت دولت ایران 

مدیر   / تحقق اھداف برنامھ میباشد. ھماھنگ کننده او گزارش دھی دقیق برون دادھای زیربرنامھ ھا و متعاقب
ھمچنین مسئول مدیریت جوانب بودجھ ای و اداری زیربرنامھ ھا از طریق حمایت افقی و عمودی بودجھ دفتر 

 نمایندگی کشوری و کارکنان بخش منابع انسانی و ھمچنین واحدھای تخصصی مقر اصلی است.

 مسئولیت مدیریت موارد زیر را عھده دار است: دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم

ده سازی برنامھ ھای کاری ساالنھ بھ تفکیک زیربرنامھ ھا یا فعالیتھای مربوطھ در راستای اھداف آما )1
و برون دادھای تشریح شده در برنامھ ھمکاری کشوری و استانداردھای سازمان ملل متحد. این برنامھ 

در صورت لزوم و  میگرددکمیتھ ھای فنی و راھبری پروژه ھر سالھ آماده  تأییدکاری برای بازدید و 
 اھداف و برون دادھایی اضافھ و یا تغییر میابند.
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استخدام و مدیریت کارکنان کوتاه و درازمدت و ھمچنین پرسنل کمکھای فنی بنا بھ ضرورت برای  )2
 اجرای کارآمد برنامھ.

 ابتیاع کاالھای ضروری مطابق با قوانین و مقررات سازمان ملل متحد.  )3
مؤسسات پژوھشی ملی و بین المللی و  ،دانشگاھیان کارشناسان، پژوھشگران،ری کار بھ برون سپا )4

 کنندگان بخش خصوصی بنا بھ ضرورت و توافق با ھمتایان ایرانی و شرکای اجرایی. تأمین
 مدیریت مالی و ثبت موارد از طریق دفتر نمایندگی در ایران. )5
 ر شرکای اجرایی.آژانسھای سازمان ملل متحد و سای ،مدیریت توافقات با دولت )6
 بھ نتایج. دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمپایش و ارزشیابی اجرای برنامھ کشوری و کمکھای  )7
 کنندگان مالی در حوزه ھای مربوط بھ برنامھ ھمکاری کشوری. تأمینحمایت از ھماھنگی بھبود یافتھ  )8
ی برنامھ و کمیتھ ھای فنی بھ کمیتھ ھای راھبر ارائھآماده سازی گزارشات ساالنھ و شش ماھھ برای  )9

 توصیھ ھای احتمالی.بازبینی و  بھ منظوربرنامھ 

 :میباشنددر وین شامل ارائھ موارد زیر  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمھای کلیدی مقر اصلی نقش و مسئولیت

 اری و جھت گیری راھبردی بھ دفتر نمایندگی در ایران.ذتوصیھ ھای سیاست گ )1
 پشتیبانی فنی.توصیھ ھا و خدمات  )2
 خدمات حمایتی مدیریت منابع انسانی و مالی. )3
 منابع و توسعھ شراکت. تأمینحمایتھای  )4
 حمایتھای ارزشیابی، تضمین کیفیت و پایش. )5
 حمایت از راھبردھا و مسئولیتھای اجرا. )6

 

 ساختار حاکمیت و نظارت .2-6

 ایجاد کمیتھ راھبری و کمیتھ فنی برنامھ پیش بینی شده است.  ،در برنامھ ھمکاری کشوری

ھمتای  و سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمکمیتھ راھبری برنامھ شرایط ارتباط بھتر میان 
در زمینھ ارائھ نظارت و جھت گیری راھبردی ایجاد نموده و ھمچنین  ادولتی شرکای اجرایی را مخصوص

نماید. این کمیتھ مالکیت برنامھ توسط جمھوری اسالمی ایران را تقویت میبرنامھ ھای کاری ساالنھ را تصویب 
مان کنندگان مالی و سایر شرکای برنامھ از جملھ آژانسھای ساز تأمینمینماید و در شرایط مقتضی، نمایندگان 

باید قبل از پایان ملل متحد و سمنھا باید بھ مشارکت در مباحثات این کمیتھ دعوت گردند. اولین جلسات این کمیتھ 
برگزار گردد و جلسات بعدی دو بار در سال و در صورت  2015بعد از آغاز برنامھ در زمستان  2015بھار 

 .میگردندضرورت برگزار 

 ری برنامھ موجود است کھ: برای ھر زیربرنامھ، یک کمیتھ راھب

بر گزینھ ھای  تأکیدمرتبط با آن با  برآیندھایزیربرنامھ و یا  سیاست گذاریات ثمجمعی برای مباح )1
 ایجاد مینماید.  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمملی و حمایت 

 مینماید.  تأمینامھ و یا پروژه (ھا) مربوطھ را نظارت راھبردی زیربرن )2
اساس گزارشات پیشرفت ساالنھ /  مربوطھ آن را بر برآیندرنامھ و یا اختصاصی زیرباجرا و ھدف  )3

 شش ماھھ کھ حداقل دو ھفتھ قبل از لحاظ کردن باید ارائھ گردد پایش مینماید. 
 مشکالت اصلی اجرا را بازبینی نموده و راه حلھا را شناسایی میکند.  )4
 مینماید.  تأییدطرحھای آتی زیربرنامھ و یا اجزای پروژه (ھا) مربوطھ را با بازبینی و اصالح  )5
دفتر مقابلھ با مواد مخدر پروپوزالھای آماده شده توسط برنامھ کاری ساالنھ ھر زیربرنامھ را براساس  )6

 مینماید.  تأییدبا مشورت ھمتایان خود بازبینی و  و جرم
 شده ھمکاری در طی اجرای زیربرنامھ را لحاظ مینماید.  حوزه ھای جدید شناسایی )7
 را برای دعوت شرکای جدید اجرایی بھ کمیتھ راھبری در نظر میگیرد.  پیشنھاداتی )8
کمیتھ ھای فنی برنامھ را در صورت نیاز در نظر میگیرد، گزارشات این کمیتھ ھا را بازبینی  تأسیس )9

 و توصیھ ھایی را برای ادامھ کار آنھا ارائھ میکند.  مینماید
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کمیتھ ھای فنی برنامھ توسط کمیتھ ھای راھبری برنامھ بنا بھ ضرورت ایجاد میگردند. اعضای کمیتھ، 
مسئولیتھای آنان و چارچوبھای زمانی توسط کمیتھ ھای راھبری برنامھ تعیین میشوند. امکان دارد کمیتھ فنی 

 زیربرنامھ مربوطھ:  برنامھ در چارچوب

بھ عنوان بازوی فنی و تخصصی کمیتھ ھای راھبری برنامھ عمل نمایند و توصیھ ھای خود را ارائھ  )1
 کند. 

اجرای زیربرنامھ را پایش نماید و راه حلھایی را برای بھبود ارائھ مخصوصا زمانی کھ ھمکاری میان  )2
 آژانسھای سازمان ملل متحد مورد نیاز است پیدا کند. 

 وپوزالھا را برای بازبینی پروژه ھا از جملھ برنامھ ھای کاری، مدت و بودجھ آنھا بازبینی نماید. پر )3
برنامھ و رویدادھای ترویجی را بھ منظور حمایت از فعالیتھای زیربرنامھ و افزایش منابع مالی تعیین  )4

 نماید. 
 مھم را بھ کمیتھ راھبری برنامھ اطالع رسانی نماید.  سیاست گذاریموارد  )5

 

 شاخصھا، گزارش دھی و سازوکارھای بازبینی. 3-6

گذاری در طی تأثیرکشوری بھ منظور حمایت از کارآمدی و  مشارکتشاخصھای زیربرنامھ ھای برنامھ 
شاخصھای انتخاب شده فرایندھای برنامھ ریزی، اجرا، پایش، گزارش دھی و ارزشیابی انتخاب شده اند. 

بھ منظور اثرگذاری بر مواد  ای دسترسی بھ اھداف و برون دادھااستانداردھای حداقل عملکردی مورد نیاز بر
دستیابی و ، قابل شاخصھا عبارتند از: مشخص، قابل اندازه گیری میباشند. معیار اصلی انتخابمخدر و جرایم 

 مرتبط بودن آنھا. 

 برآیندھا بھ این جرمدفتر مقابلھ با مواد مخدر و آنچھ باید بھ منظور ارزشیابی کمک  بر برآیندشاخصھا برای ھر 
اندازه گیری گردد تمرکز نمایند. این شاخصھا بر اقداماتی کھ باید توسط ھمتایان ملی و شرکای اجرایی در حل 

انتخاب شده ھمچنین با ھر  برآیندو مواد مخدر شناسایی شده اجرا شوند تمرکز نمایند. شاخصھای  جرمچالشھای 
دفتر مقابلھ با مواد تغییر در رفتارھا و ظرفیتھای ھمتایان در اثر اجرای برنامھ و اجرای مستقیم و غیرمستقیم 

یری و مطابقت داشتھ باشند. عالوه بر این، آنھا طوری طراحی شده اند کھ بھ فرایند اندازه گ مخدر و جرم
 لیتھا تحت ھر برون داد کمک نمایند. ثر فعاؤارزشیابی اجرای کارآمد و م

بندی نتایج ھر فعالیت تحت زیربرنامھ  در سطح برون داد، شاخصھا برای اندازه گیری کمیت، کیفیت و زمان
ھای خاص انتخاب میگردند. شاخصھای طراحی شده برای سطح برون داد بھ منظور کمک بھ پایش و ارزشیابی 

امھ در جھت دستاورد اھداف منجملھ موارد زیر استفاده میشوند: عرضھ میزان موفقیت و پیشرفت اجرای زیربرن
و استفاده از ابزار و وسایل، ارائھ خدمات تخصصی و دوره ھای آموزشی علمی مبتنی بر شواھد، تعداد افراد 

ر آموزش دیده، تعداد ابزار و راھکارھای توزیع و استفاده شده، تعداد حضور ھمتایان ملی و شرکای اجرایی د
، پیگیری و حمایت کھ میتواند امضا، پیوستن و اجرای سیاست گذاریمجامع بین المللی و ارائھ توصیھ ھای 

 ارتقا دھند. کنوانسیونھا و پروتکلھای مربوطھ سازمان ملل متحد را 

 دھی و بازبینی  ھای گزارشسازوکار

 دھی مستند تحت برنامھ ھمکاری کشوری عبارتند از:  ھای اصلی و رسمی گزارشسازوکار

گزارشات سھ ماھھ پایش کھ بررسی اجمالی مسائل مرتبط با امور مالی و اجرای برنامھ را در ھر بازه  )1
 میرسانند.  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمسھ ماھھ بھ اطالع مقر اصلی 

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و گزارشات پیشرفت شش ماھھ برای ھر زیربرنامھ کھ باید با مقر اصلی  )2
 و ھمچنین کلیھ شرکا تبادل گردند.  جرم

/ جزء) کھ باید با عنوان درون داد  برآیندگزارشات پیشرفت ساالنھ برای ھر زیربرنامھ (بھ تفکیک  )3
توسط کمیتھ ھای فنی برنامھ و کمیتھ ھای راھبری  برای نشستھای برنامھ ریزی و بازبینی ساالنھ

 برنامھ استفاده شوند. 
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دفتر مقابلھ با مواد گزارش پیشرفت ساالنھ برنامھ ھمکاری کشوری کھ باید در کمیتھ بازبینی برنامھ  )4
در زمینھ بھبود  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمو متعاقبا کارگروه میان دولتی دائمی  مخدر و جرم

 ت مالی و حاکمیت آن دفتر برای بازبینی ساالنھ ارائھ گردد. وضعی
ارزشیابی کلی عملکرد برنامھ و اثرات ایجاد شده را در کنار گزارش نظارت داخلی ساالنھ کھ خود )5

و فرمھای بازبینی مدیریتی  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمچک لیستھای مدیریتی موارد / معیارھای 
 دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمحسابرسی دفتر نظارت داخلی بھ مقر اصلی با توجھ بھ رویھ ھای 

 ارائھ میگردد. 
برای ارجاع استفاده میگردد. دولت میتواند یک فرد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم 45سیستم پروفای )6

بھ منظور  ربری و رمز عبور بھ سیستم پروفایمسئول تماس را انتخاب و معرفی نماید کھ بھ وی نام کا
 بررسی ھزینھ ھا داده میشود. 

تھای دھی و ارتباطات غیررسمی ادامھ دار در زمینھ مسائل اجرای برنامھ از طریق نشس عالوه بر این، گزارش
 نفعان، یادداشتھای توجیھی، مکالمات تلفنی، ایمیل و غیره انجام میگردند. از قبل برنامھ ریزی نشده ذی

خود را با  گزارش دھیایی کمک، اھداکنندگان نیز ترغیب میگردند کھ مالزمات ر راستای اصول ارتقای کارد
در جمھوری اسالمی ایران تحت برنامھ ھمکاری  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمسیستمھای مورد توافق 
پایش و شفافیت از طریق گزارشھای ساالنھ و شش ماھھ ارائھ شده توسط آن دفتر بھ کشوری مطابقت دھند. 

کنندگان مالی تشویق  تأمینمیتھ ھای فنی برنامھ و کمیتھ ھای راھبری برنامھ تضمین میگردد. عالوه بر این، ک
 بپزیرند.  گزارش دھیرسمی اولیھ  سازوکارمیگردند تا گزارشات ساالنھ و شش ماھھ را بھ عنوان 

 

 پایش نتیجھ محور 

پایش و ارزشیابی کارآمد عنصری اصلی در مدیریت مناسب برنامھ است چرا کھ با استفاده از آن میتوان از 
فرایند تصمیم گیری آگاھانھ و بھنگام توسط مدیران برنامھ و سایر ذینفعان، یادگیری مستمر و پاسخگویی برای 

 دستیابی بھ نتایج حمایت نمود. 

 رنامھ کشوری با توجھ بھ مالحظات زیر انجام میگردد: در نتیجھ پایش و ارزشیابی برای ب

از تالشھای جمھوری اسالمی سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرممالکیت و مطابقت:  )1
ایران در زمینھ جمع آوری و تحلیل اطالعات حمایت مینماید و ھمچنین بھ ظرفیت سازی آن کشور در 

استفاده از روشھایی ھمچون جمع آوری داده ھا کھ در راستای  اجرای پژوھش و ارزشیابی خود با
 دستیابی بھ اھداف میباشند کمک مینماید. 

راھبرد برنامھ کشوری بر کمک بھ تحقق اھداف مورد توافق متمرکز است. لذا تمرکز تمرکز بر نتایج:  )2
 پایش و ارزشیابی در سطح برنامھ بر تحلیل دستاوردھا در سطح نتایج (برون دادھا و اھداف) میباشد. 

چنانچھ پایش و ارزشیابی بھ شکلی کارآمد اجرا گردد و نتایج مورد عملی و مقرون بھ صرفھ بودن:  )3
تفاده قرار گیرند، کل فرایند باید در اجرا ساده و عملی باشد. ھمچنین منابع کافی باید بھ فعالیتھای اس

دفتر مخصوصا با توجھ بھ گسترش توانمندیھای پایش و ارزشیابی میان ھم کارکنان پایش و ارزشیابی 
 .اختصاص یابندو ھم شرکای اجرایی  مقابلھ با مواد مخدر و جرم

در سازمان ملل متحد  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم: دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمکیفیت خدمات   )4
خدمات کیفی و مربوطھ پاسخگو میباشد. بھ عبارت دیگر کیفیت فعالیتھا و برون دادھای  تأمینبرابر 

مرتبط ) مورد حمایت آن دفتر باید بھ منظور تعیین موارد زیر مورد پایش و ارزشیابی قرار گیرد: الف
 بودن آنھا با کاربران، ب) کارایی ارائھ و ج) کمک بھ تحقق اھداف. 

 

 

                                                           
45  Fi-Pro 
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 . ارزشیابی 4-6

دو مرحلھ ارزشیابی در طی برنامھ ھمکاری کشوری با ھمکاری تنگاتنگ ھمتایان ملی و تحت راھنمایی واحد 
 مستقل ارزشیابی انجام خواھند شد: 

در نیمھ  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرمارزشیابی میان دوره بھ منظور سنجش کار و دستاوردھای  .1
راه برنامھ، شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی آموختھ ھا بھ منظور استفاده از آنھا در چرخھ 

 باقیمانده اجرا. 
ملکرد کلی برنامھ و نتیجھ ارزشیابی نھایی قبل از پایان چرخھ کامل برنامھ بھ جھت ارائھ سنجش ع .2

 و برنامھ ریزی آتی.  سیاست گذاریگیری و استفاده از آنھا در 

دفتر مقابلھ با ذینفع از جملھ  گروھھایاین ارزشیابی بھ شکلی مستقل، شفاف و مشارکتی انجام خواھد شد و کلیھ 
اھداکننده در آن مشارکت داده ، مقامات کشوری مربوطھ، سازمانھای شریک و کشورھای مواد مخدر و جرم

دفتر مقابلھ با مواد مخدر و بندی دقیق و شرح وظایف ھر ارزشیابی مشترکا مورد توافق مدیریت  میشوند. زمان
یافتھ ھا و توصیھ ھای و ھمتای ملی از طریق مشورت با واحد مستقل ارزشیابی قرار خواھند گرفت.  جرم

کنندگان مالی بھ منظور تضمین پاسخگویی بھ  تأمینو  مواد مخدر و جرم دفتر مقابلھ باارزشیابیھا با ھمتایان، 
 کلیھ ذینفعان مربوطھ تبادل میشوند. 

 و وضعیت جمھوری اسالمی ایرانسازمان ملل متحد  مقابلھ با مواد مخدر و جرمیت دفتر رموأم -1پیوست 

موظف است بھ کشورھای عضو در تالش خود علیھ مواد مخدر، جرایم و  دفتر مقابلھ با مواد مخدر و جرم
تروریسم کمک نماید. کلیھ کارھای عملیاتی آن تحت کنوانسیونھای زیر سازمان ملل متحد و پروتکلھای الحاقی 

 آنھا انجام میگردند: 

 معاھدات مربوط بھ مواد مخدر: 
 آن.  1972 معاھده واحد موادمخدری اصالحپروتکل و  1961مواد مخدر  معاھده واحد .1
 . 1971کنوانسیون مواد روانگردان  .2
 . 1988روانگردان  داروھایقاچاق مواد مخدر و  مبارزه با کنوانسیون  .3

 

 : جرم معاھدات مربوط بھ 
 و پروتکلھای زیر:  2000سازمان ملل متحد فراملی  سازمان یافتھجرایم مبارزه با کنوانسیون  .1

 زنان و کودکان. بویژه انسانو مجازات قاچاق  منعپروتکل پیشگیری،  -
 از طریق زمین، دریا و ھوا. ان مھاجرپروتکل مبارزه با قاچاق  -
 اجزا و مھمات آن.  ،قاچاق اسلحھ  و پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی -

 . 2003سازمان ملل متحد  مبارزه با فساد کنوانسیون .2
 

 معاھدات مربوط بھ تروریسم: 
  1963 و برخی دیگر اعمال ارتکابی در ھواپیما حمالت کنوانسیون .1
 . یماھواپ یرقانونیغ توقیف منع 1970 یونکنوانس .2
  1988اقدامات غیرقانونی علیھ ایمنی ھوانوردی غیرنظامی و پروتکل  منع 1971کنوانسیون  .3
 .  پیشگیری و مجازات جرایم علیھ اشخاص مورد حمایت بین المللی 1973کنوانسیون  .4
 علیھ گروگانگیری.  1979کنوانسیون بین المللی  .5
 .  حفاظت فیزیکی از مواد ھستھ ایی 1980کنوانسیون  .6
 .  اعمال غیرقانونی  علیھ ایمنی دریا نوردی منع 1988کنوانسیون  .7
 . منع اعمال غیرقانونی علیھ ایمنی سکوھای ثابت مستقر در فالت قاره 1988 کنوانسیون .8
 . بازرسی منظور  بھ یمواد منفجره پالستیک برای گذاری عالمت 1991کنوانسیون  .9

 بمب گذاریھای تروریستی.  منع 1997کنوانسیون بین المللی  .10
 تروریسم.  از مالی حمایت منع 1999کنوانسیون بین المللی  .11
 اعمال تروریسم ھستھ ای.  منع 2005کنوانسیون بین المللی  .12
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ایران بھ کنوانسیونھا و پروتکلھای الحاقی پیرامون مواد وضعیت امضا و پیوستن جمھوری اسالمی  -2پیوست 
 جرایم و تروریسم سازمان ملل متحد مخدر،

 مواد مخدر و مواد روانگردان

عنوان کنوانسیون یا 
 پروتکل 

 تعداد کشورھا  پیوستن  امضا تاریخ الزم االجرا شدن 

مواد  معاھده واحد
  1961مخدر 

 153 1972اوت  30 1961مارس  30 1964دسامبر  13

کنوانسیون مواد 
 183 2000اوت  9 1971فوریھ  21 1976اوت  16 1971روانگردان 

 1972اصالحی پروتکل 
مواد  معاھده واحد
 موادمخدر

 125 2001دسامبر  18 1972مارس  25 1975اوت  8

 مبارزه با کنوانسیون 
قاچاق مواد مخدر و 

روانگردان  داروھای
1988 

 189 1992دسامبر  7 1988دسامبر  20 1990نوامبر  11

 پیشگیری جرایم، عدالت کیفری و فساد

عنوان کنوانسیون یا 
 پروتکل 

 تعداد کشورھا  پیوستن  امضا تاریخ الزم االجرا شدن 

مبارزه با کنوانسیون 
 سازمان یافتھجرایم 

فراملی سازمان ملل 
 2000 متحد

 تحت بررسی توسط 2000دسامبر  12 2003سپتامبر  29
 183 مجلس

پروتکل پیشگیری، 
و مجازات قاچاق  منع

زنان و  بویژه انسان
 2000کودکان

 164 --- --- 2003دسامبر  25

پروتکل مبارزه با 
از ان قاچاق مھاجر

طریق زمین، دریا و 
 2000 ھوا

 141 --- --- 2004ژانویھ  28

پروتکل مبارزه با 
 و تولید غیرقانونی

اجزا  ،قاچاق اسلحھ 
 و مھمات آن

 112 --- --- 2005ژوئیھ  3

مبارزه با  کنوانسیون
سازمان ملل  فساد

 2003متحد 
 172 2009آوریل  20 2003دسامبر  9 2005دسامبر  14

 تروریسم

عنوان کنوانسیون یا 
 پروتکل

 تعداد کشورھا پیوستن امضا تاریخ الزم االجرا شدن

حمالت و  کنوانسیون
برخی دیگر اعمال 
 ارتکابی در ھواپیما

1963 

 185 1976ژوئن  28 1963سپتامبر  14 1969دسامبر  4

 1970کنوانسیون 
 منع توقیف

 غیرقانونی ھواپیما
 

 185 1972ژانویھ  25 1970دسامبر  16 1971اکتبر  14
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 1971 کنوانسیون
 اقدامات منع

 ایمنی علیھ غیرقانونی
 غیرنظامی ھوانوردی

  1988 پروتکل و

 

 185 1972انویھ ژ 25 1970دسامبر  16 1971اکتبر  14

 1973کنوانسیون 
پیشگیری و مجازات 
جرایم علیھ اشخاص 

مورد حمایت بین 
 المللی

 176 1978ژوئیھ  12 --- 1977فوریھ  20

کنوانسیون بین المللی 
علیھ  1979

 گروگانگیری
 173 2006نوامبر  20 --- 1983ژوئن 3

 1980کنوانسیون 
حفاظت فیزیکی از 

 مواد ھستھ ایی
 150 --- 1980مارس  3 1987فوریھ  8

الحاقی  1988پروتکل 
 منعکنوانسیون 

اقدامات غیرقانونی 
علیھ ایمنی ھوانوردی 

 غیرنظامی

 173 2002فوریھ  14 1988فوریھ  24 1989اوت  6

 1988کنوانسیون 
اعمال غیرقانونی   منع

علیھ ایمنی دریا 
 نوردی

 164 2009اکتبر  30 1988مارس  10 1992مارس  1

 1988 کنوانسیون
منع اعمال غیرقانونی 
علیھ ایمنی سکوھای 
ثابت مستقر در فالت 

 قاره

 151 2009اکتبر  30 --- 1992مارس  1

 1991کنوانسیون 
 برای گذاری عالمت

مواد منفجره 
 منظور  بھ یپالستیک
 بازرسی

 147 --- --- 1998ژوئن  21

کنوانسیون بین المللی 
بمب  منع 1997

 گذاریھای تروریستی
 168 --- --- 2001مھ  23

کنوانسیون بین المللی 
 حمایت منع 1999

 تروریسم از مالی
 186 --- --- 2002آوریل  10

کنوانسیون بین المللی 
اعمال  منع 2005

 تروریسم ھستھ ای
 97 --- --- 2007ژوئیھ  7
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 نتایج و چارچوب پایش – 3پیوست 

 : مدیریت مرزھا و قاچاق غیرقانونی1زیربرنامھ 
 تأییدروشھای  شاخصھا برون دادھا برآیندھا /

 :1برآیند 
مدیریت در  ظرفیتھای ملی

؛کنترل ، مداخالت مرزھا 
مواد مخدر،  و کشفیات 

و  مواد شیمیایی پیش ساز
بھبود ی تأمینمحرکھای آمف

 یافتھ است.

 تعداد عملیات ملی انجام شده  -
توقیف شده بھ  مواد شیمیایی پیش سازحجم مواد مخدر و  -

 تفکیک نوع و محل 
و  جرممواد مخدر و شبکھ ھای غیرقانونی تعداد  -

 شناسایی و برخورد شده  عمدهقاچاقچیان 
توافقات حاصل شده درباره مبارزه با و  ابتکاراتتعداد  -

 سازمانده شده فراملی  جرایم

مقابلھ با  دفترگزارشات و ارزشیابیھای  -
  مواد مخدر و جرم

گزارشات ھمتایان و نھادھای ملی مانند  -
پرسشنامھ گزارش ساالنھ، گزارشات 

 توقیف 
 گزارشات کمیتھ فنی و راھبری برنامھ  -
 گزارشات ملی و بین المللی مربوطھ  -

 : 2 برآیند
شراکت و شبکھ سازی بین 

المللی و منطقھ ای در 
جرایم سازمان یافتھ  زمینھ 

و قاچاق مواد مخدر و 
 مواد شیمیایی پیش ساز

 بھبود یافتھ است. 

شبکھ سازی و  ھمکاری ھا و توافقات جھتتعداد  -
ھمکاری بین نھادھای ملی و سازمانھای بین المللی و 

 منطقھ ای 
ھای بین المللی و منطقھ ای یسازتعداد ابتکارات  شبکھ  -

مقابلھ با مواد مخدر  دفترافزایش یافتھ و حمایت شده توسط 
مواد شیمیایی پیش در زمینھ قاچاق مواد مخدر و  و جرم

  ساز
تعداد عملیات مشترک اجرا شده و حجم مواد مخدر و  -

 توقیف شده بھ تفکیک نوع و محل  مواد شیمیایی پیش ساز

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
  مواد مخدر و جرم

 گزارشات نھادھا و ھمتایان ملی  -
گزارشات کمیتھ فنی و راھبری پروژه  -

توافقات، ابتکارات عمل و گزارشات 
 منطقھ ای و بین المللی 

اعالمیھ ھا و توصیھ ھای وزرا و  -
  ابتکار سھ جانبھمسئولین ارشد 

 گزارشات فنی تخصصی  -
 ، فساد و عدالت کیفری جرم : 2زیربرنامھ 

 تأییدروشھای  شاخصھا برون دادھا برآیندھا /
 : 1 برآیند

 سازوکارھای و ساختار
 در ملی سازمانی و تقنینی
 با مبارزه زمینھ

 فراملی یافتھ جرایمسازمان
 . یافتند بھبود

 بھ سازی ظرفیت خصوص در شده انجام اقدامات تعداد -
  فراملی یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه و پیشگیری منظور

 در شده حاصل توافقات و  مجامع در حضور تعداد -
  فراملی یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه زمینھ

  و تصویب عملیاتی یا/و حقوقی اسناد  و راھکارھا تعداد -
  فراملی یافتھ سازمان  جرایم زمینھ در شده استفاده

 یافتھ سازمان  جرایم با مبارزه کنوانسیون تصویب  -
 .آن الحاقی پروتکل 3 و فراملی

 با مقابلھ دفتر ارزیابیھای و گزارشات -
 متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد

  اجرایی شرکای و ملی ھمتایان گزارشات -
   فنی و راھبری ھای کمیتھ گزارشات -

  جرایم با مبارزه کنوانسیون تصویب  -
 3 بھ الحاق و فراملی یافتھ سازمان
 .آن پروتکل

 موارد و گزارشات ابتکارات، توافقات، -
 المللی بین و ای منطقھ شده ثبت

 : 2 برآیند
  ملی  سازمانی ظرفیتھای

 با تطابق در  فساد  ضد
 فساد با مبارزه کنوانسیون

  متحد ملل سازمان
 .  یابند می گسترش

 فعال مشارکت برای فنی کمکھای ارائھ فعالیتھای تعداد -
 مکانیزم در شده شناسایی نیازمندیھای  بھ دستیابی  و

 متحد ملل سازمان فساد با مبارزه کنوانسیون مرور
 و پیشگیری منظور بھ ملی سازی ظرفیت اقدامات تعداد -

  فساد با مبارزه
 منطقھ سطح در شده برگزار ضدفساد فنی جلسات  تعداد -

 آن در اجرایی شرکای یا ملی ھمتایان کھ المللی بین و ای
  نمایند  شرکت

 شرکای یا ملی ھمتایان ظرفیت بھبود برای اقدامات تعداد -
 ھا داده آوری جمع منظور بھ اجرایی

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
  مواد مخدر و جرم

 گزارشات ھمتایان ملی و نھادھا  -
گزارشات کمیتھ ھای فنی و راھبری  -

 پروژه 
ھای بازبینی کنوانسیون مبارزه سازوکار -

 سازمان ملل متحدبا فساد 
توافقات، ابتکارات عمل، گزارشات و  -

 موارد ثبت شده بین المللی و منطقھ ای 

 : 3 برآیند
 ظرفیتھای و اقدامات

 رویھ جرم،  از پیشگیری
 و کیفری عدالت ھای

 از پیشگیری ظرفیتھای
 با مطابق تروریسم

 ھنجارھای و استانداردھا
 ملل سازمان شمول جھان
 . .  یافتند گسترش متحد

 و  جرم از پیشگیری ھای رویھ و سیاستھا قوانین، تعداد -
 با مطابق کشوری مقامات توسط کھ کیفری عدالت

 جھان ھنجارھای و استانداردھا و مربوطھ کنوانسیونھای
  .گیرند  قرار ارزشیابی مورد متحد ملل سازمان شمول

 کھ عملیاتی ایزار یا و حقوقی اسناد و راھکارھا تعداد -
 و جرم از پیشگیری راھبردھای و اقدامات بھبود برای
 قرار استفاده مورد و تصویب کیفری عدالت ھای رویھ
  .گیرند

  از پیشگیری  زمینھ در سازی ظرفیت اقدامات تعداد -
  کیفری عدالت و  جرم

 تروریسم با مقابلھ برای سازی ظرفیت اقدامات تعداد -

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
  مواد مخدر و جرم

 گزارشات ھمتایان و نھادھای ملی  -
گزارشات کمیتھ ھای فنی و راھبری  -

 پروژه 
توافقات، ابتکارات عمل، گزارشات و  -

 موارد ثبت شده منطقھ ای و بین المللی 

 وی آی اھش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ: ک3زیربرنامھ 
 تأییدروشھای  شاخصھا برون دادھا برآیندھا /

 :1برآیند 
برنامھ ھای جامع و مبتنی 

پیشگیری، بر شواھد 
 و بازتوانی درمان 

بازگشت و مصرف مواد 

تعداد مداخالت پیشگیری از مواد مخدر لحاظ شده در  -
ملی و نظام سالمت مطابق با  سیاست گذاریچارچوبھای 

استانداردھای بین المللی پیشگیری از مصرف مواد مخدر 
مانند زنان،  در معرض خطر  گروھھایخاص بر  تأکیدبا 

کودکان و خانواده ھا بھ تفکیک خدمات ارائھ شده، 

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
 سازمان ملل متحد مواد مخدر و جرم

 گزارشات نھادھا و ھمتایان ملی  -
گزارشات کمیتھ ھای فنی و راھبری  -

 پروژه 
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بر ویژه  با تأکید  بھ جامعھ
در معرض  گروھھای 

    .اندیافتھارتقا  خطر

 جمعیت، سن و جنسیت 
باز توانی تعداد برنامھ ھا / مطالعات آزمایشی اجرا شده   -

و درمان وابستگی بھ مواد مخدر گنجانده شده در 
 تأکیدملی و نظام سالمت با  سیاست گذاریچارچوبھای 

پرخطر مانند زنان، کودکان و خانواده  گروھھایخاص بر 
سن و  ھا بھ تفکیک خدمات ارائھ شده، جمعیت ھدف،

 جنسیت 
و ادغام مجدد  بازتوانیتعداد خدمات موجود درمان،  -

خاص متاثر  گروھھایاجتماعی وابستگی بھ مواد  برای  
 از ناھنجاریھای مصرف مواد بھ تفکیک جمعیت ھدف

گزارشات و موارد ثبت شده مربوطھ  -
 ملی و بین المللی 

نتایج و پیمایشھای کاھش تقاضای مواد  -
 مخدر 

 :2برآیند 
برنامھ ھا و خدمات کیفی، 

جامع و مبتنی بر شواھد 
بھداشت عمومی در زمینھ 

پیشگیری، درمان و 
مراقبت از اچ.آی.وی  

 اندیافتھ تقویت و گسترش 

تعداد خدمات موجود و قابل دسترس با قیمت مناسب  -
بھ تفکیک اچ آی وی پیشگیری، درمان و مراقبت از 

 خدمات ارائھ شده، سن و جنسیت
تعداد ابزار و روشھای اتخاذ و استفاده شده توسط  -

مدنی و بخش  ھمقامات کشوری، سازمانھای جامع
خصوصی سالمت برای پایش خدمات کاھش آسیب، 

 اچ آی وی پیشگیری و درمان 

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
 سازمان ملل متحد مواد مخدر و جرم

 گزارشات نھادھا و ھمتایان ملی  -
گزارشات کمیتھ ھای فنی و راھبری  -

 پروژه 
گزارشات و موارد ثبت شده مربوطھ  -

 ملی و بین المللی 
 وی آی نتایج و پیمایشھای درمان اچ -

 : معیشتھای جایگزین و توسعھ پایدار 4زیربرنامھ 
 تأییدروشھای  شاخصھا برون دادھا برآیندھا /

 : 1 برآیند
برنامھ ھای معیشتھای 

جایگزین و توسعھ پایدار 
 تدوین و تقویت گشتھ اند. 

تعداد اقدامات برای ارتقای فعالیتھای معیشتھای  -
 جایگزین و توسعھ پایدار 

ھمکاری کنشگران دولتی و غیردولتی در سطح مرکزی  -
 و استانی ایران و افغانستان 

عملیاتی تصویب  دستور عمل ھایتعداد راھکارھا و  -
 شده 

مقابلھ با  دفترارزشیابیھا و گزارشات  -
  مواد مخدر و جرم

گزارشات نھادھای ملی ایران و  -
 افغانستان 

نتایج و گزارشات امکان سنجی و  -
 ارزشیابی استانھای محلی 

توصیھ ھای نشستھای منطقھ ای و بین  -
 المللی 

موارد ثبت شده و گزارشات اجرای  -
 پروژه ھا 
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 شرایط قانونی استاندارد سازمان ملل متحد – 4پیوست 

 توافق استاندارد با دولت

با برنامھ عمران سازمان ملل توافق استاندارد کمکھای اساسی را باتوجھ بھ اینکھ دولت جمھوری اسالمی ایران 
متحد امضا نکرده است توافق دارد کھ مفاد استاندارد مکمل برنامھ عمران در زمینھ کمکھای ارائھ شده توسط 

دولت ایران قابل اجرا میباشد.  با رضایت طرفینتحت این سند برنامھ ھمکاری  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر
ونیتھای مفاد استاندارد مکمل برنامھ صخاص دارد کھ قسمت تحت عنوان حقوق، امکانات، مزایا و م تأکید

 تحت این برنامھ میباشند.  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترعمران شامل فعالیتھای 

 یباشند. در موارد عدم ھماھنگی مفاد این سند برنامھ و مفاد استاندارد مکمل، شرایط و مفاد این سند حاکم م

 

 خسارت تأدیھبند عدم مسئولیت / 

مسئولیتي در قبال خسارت، جراحت، بیماري یا مرگ ناشي  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر
، یا مشاوران یا دیگر افرادي کھ توسط یا از طرف دولت در پروژه حاضر طرف اعماِل کارمندان دولت از

 مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترعلیھ  یھیچ ادعای جبران خسارت .نخواھد داشتقرارداد قرار مي گیرند، 
کھ  یبازپرداخت مبالغھر گونھ ، بیماری یا مرگ و یا  جراحتبرای چنین موارد خسارت،  سازمان ملل متحد

 وارد نمیباشد.  خساراتی پرداختھ باشد،دولت بابت جبران چنین 

کھ با توجھ بھ قوانین و مقررات داخلی، پوشش کافی  می نمایدتضمین و تأیید  جمھوری اسالمی ایران دولت 
و یا از جبران خسارت برای چنین اتفاقاتی موجود میباشد و بھ کلیھ افراد تحت استخدام و یا بھ کارگرفتھ شده 

 موضوعیت دارد. بکار گرفتھ شده،  برنامھدولت در ارتباط با این آن طرف 

 

 مربوط بھ تجھیزات شروط 

ھاي مربوط بھ ورود تجھیزات، حمل و دولت جمھوري اسالمي ایران ھر گونھ عوارض گمرکي و دیگر ھزینھ
 ھاي مربوط در جمھوري اسالمي ایران را تقبل خواھد کرد.نقل، نقل و انتقال و انبار کردن آنان یا دیگر ھزینھ

 سازمان ملل متحد سازمان ملل متحد و جرم سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با موادمخدر تجھیزاتي کھ با ھزینھ
تأمین شده صرف نظر از آنکھ چھ کسي آن را تھیھ کرده تا زماني کھ بھ طور رسمي واگذار شده یا ترتیب 

  باقي خواھد ماند. آن دفتردیگري براي آن مقرر شود، ھمچنان در تملک 

میتواند با رضایت آن دفتر و دولت بھ ھر فرد یا  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترمالی شده توسط  تأمینتجھیزات 
با وجود این، تصمیم در مورد خلعِ مالکیت نھایيِ منتقل گردند.  اجرای برنامھ بھ منظور برنامھ جریاننھادی در 

. خواھد بود ایراناین دفتر و دولت جمھوری اسالمی ي تجھیزات، از جملھ واگذارِی حق تملک ھمچنان بر عھده
بھ وی  سازمان ملل متحد   مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفترمالی شده توسط  تأمینشخص یا نھادی کھ تجھیزات 

مقابلھ  دفترحاضر تحت توافق با  برنامھمنتقل میگردند مسئول تضمین استفاده صرف آن تجھیزات برای اھداف 
 و دولت است.  سازمان ملل متحد با مواد مخدر و جرم

 شرِط حق طبع و تصنیف

حق طبع و تصنیف و حقوق مالکیِّت فکری مرتبط و دولت  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر
حاضر  برنامھھا تحت ي فعالیّتھا، مطالعات، انتشارات و جز آن) کھ نتیجھ(اسناد، گزارش مطالببرای تمام 

  .دارندمی است را برای خود محفوظ 

تحت سند برنامھ موجود  سازمان ملل متحد مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتراجرای فعالیتھای شرِط خروج
سازمان ملل  مقابلھ با مواد مخدر و جرم دفتر اینمشروط بھ موجود بودن منابع مالی کافی بر مبنای ساالنھ است. 
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نیاز برای اجرای برنامھ کشوری بھ کار خواھد بست اما  منابع مورد تامیننھایت تالش خود را در جھت  متحد
 کمکھای مندرج در این سند را محفوظ میدارد.  قطعچنانچھ این منابع موجود نباشند، آن دفتر حق 

 نظارت / حسابرسی  شرط

ي خدمات نظارت داخلی سازمان ملل و ھیئت حسابرسان سازمان ی حاضر تابع نظارت/حسابرسی ادارهپروژه
ھماھنگی الزم سازمان ملل متحد  سازمان ملل متحد دفتر مقابلھ با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحدست. ملل ا

ھای نظارت/حسابرسی مقّرر خواھد برای اجرای چنین نظارت/حسابرسی را انجام داده و پیگیر اجرای توصیھ
 بود

  برنامھبازبینیھا / حل و فصل اختالفات در سند 

 ھای مربوط جرح و تعدیل کرد.توان طي توافق کتبی میان طرفحاضر را می برنامھسند 
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 منابع مالی موجود  – 5پیوست 

 2015منابع مالی موجود برای برنامھ کشوری ایران در سال 

 برنامھ ھمکاری کشوری ایران: قاچاق غیرقانونی و مدیریت مرزھا  1زیربرنامھ 
 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور

 IRNV03:  Illicit Trafficking and Border 241800 ژاپن 
Management 

 IRNV03:  Illicit Trafficking and Border 120000 آلمان 
Management 

  361800 مبلغ کلی 
 

 اچ آی وی برنامھ ھمکاری کشوری ایران: کاھش تقاضای مواد مخدر و کنترل  2زیربرنامھ 
 اظھارات دالر آمریکا)مبلغ (بھ  کشور

 IRNV04:  Drug Demand Reduction and HIV 185100 نروژ
Control 

  185100 مبلغ کلی
 

 برنامھ ھمکاری کشوری ایران: جرایم، عدالت کیفری و فساد  3زیربرنامھ 
 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور

 IRNV05:  Crime, Justice and Corruption 239200 نروژ
 IRNV05:  Crime, Justice and Corruption 85000 ایران 

  324200 مبلغ کلی 
 

 2015منابع مالی موجود برای برنامھ منطقھ ای 

 ھمکاری منطقھ ای انتظامی  –منطقھ ای افغانستان و کشورھای ھمسایھ برنامھ  1زیربرنامھ 
 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور

 60800 RERV07:  Regional Law Enforcement 
Cooperation 

  60800 مبلغ کلی 
 

ھمکاری منطقھ ای / بین المللی در مسائل  –برنامھ منطقھ ای افغانستان و کشورھای ھمسایھ  2زیربرنامھ 
 جنایی 

 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور
 128300 RERV08:  Int'l/Regional Cooperation in Criminal 

Matters 
  128300 مبلغ کلی 

 

 گروھھایپیشگیری و درمان اعتیاد میان  –برنامھ منطقھ ای افغانستان و کشورھای ھمسایھ  3زیربرنامھ 
 آسیب پذیر 

 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور
 245000 RERV09: Prevention and Treatment of Addiction 

Among Vulnerable Groups 
  245000 مبلغ کلی 
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 روندھا و اثرات  –برنامھ منطقھ ای افغانستان و کشورھای ھمسایھ  4زیربرنامھ 
 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور

 193700 RERV10: Trends and Impacts 
  193700 مبلغ کلی 

 

  2015منابع مالی موجود برای پروژه ھای جھانی 

 ایدز برای افراد مصرف کننده مواد مخدر و افراد داخل زندان  /اچ آی وی پیشگیری، درمان، مراقبت از 
 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور

 131300 GLOG32: HIV/AIDS prevention, treatment 
  131300 مبلغ کلی 

 

ھمکاری و شراکت برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد افیونی تولید  –ابتکار عمل معاھده پاریس  4فاز 
 شده در افغانستان 

 اظھارات مبلغ (بھ دالر آمریکا) کشور
 4600 GLOY09: Paris Pact Initiative Phase 

  4600 مبلغ کلی 
 

 

 
 


