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NOSSOS PARCEIROS

NOSSA RESPONSABILIDADE

Parcerias flexíveis e amplas são fundamentais para garantir que possamos
continuar a prestar assistência para combater os efeitos sociais e de saúde
das drogas, do crime, da corrupção e do terrorismo quando e onde for
necessário; para fortalecer a apropriação nacional e local e a sustentabilidade
e maximizar o impacto.

Esta Estratégia é baseada em parcerias políticas e financeiras, transparência
e engajamento contínuo.
Devemos nos responsabilizar pelo alcance de objetivos e aspirações e nos
comprometer a comunicar nossos resultados, sucessos e obstáculos de
forma transparente a todas as partes interessadas.
Pretendemos expandir o alcance de nossa mobilização de recursos e de
nossos esforços de parceria, além de fornecer melhores relatórios financeiros
e substantivos.
Conduziremos avaliações em todas as áreas de trabalho e usaremos os
resultados da avaliação e supervisão para produzir recomendações práticas.
Reconhecemos a comunicação como um motor estratégico fundamental
para que o UNODC cumpra seu mandato e, para tanto, aumentaremos os
investimentos na capacidade de comunicação ao longo de todo o processo.
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ESTRATÉGIA DO UNODC
A missão do UNODC é contribuir para a paz e a segurança global, os direitos
humanos e o desenvolvimento para tornar o mundo mais seguro contra as
drogas, o crime, a corrupção e o terrorismo.
Esta Estratégia para os próximos cinco anos, 2021-2025, pretende embasar
o trabalho do UNODC para atuar de forma eficaz, eficiente e responsável,
fortalecendo seu apoio aos Estados-membros visando a construção de
sociedades justas, inclusivas e resilientes que não deixem ninguém para
trás.

COVID-19
A pandemia da COVID-19 mudou o mundo. As crises sanitárias, humanitárias
e econômicas resultantes dela estão colocando seriamente em risco a vida
e a subsistência das pessoas em todos os lugares. Ela tem exacerbado os
problemas de fragilidade, crime e terrorismo e exposto desigualdades.
Isso também compromete o consenso multilateral refletido na visão de
bem-estar para todos contida na Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável.
A pandemia demonstra claramente que os desafios que enfrentamos são
globais e que as soluções, portanto, também são globais. O UNODC ajudará a
encontrar essas soluções comuns, aproximando os países para compartilhar
conhecimentos, habilidades e para combater os desafios relacionados com
as drogas, o crime, a corrupção e o terrorismo.

NOSSA RESPOSTA
Sociedades coesas, seguras e resilientes são fundamentais para que essa
missão possa ser cumprida. O UNODC trabalha com e para os Estadosmembros, a sociedade civil, a academia e outros parceiros para promover a
justiça e o Estado de Direito em todos os níveis.
Os conhecimentos adquiridos na implementação de projetos e na análise
de dados e tendências podem ajudar a identificar rapidamente novas
tendências e ameaças e elaborar políticas e respostas programáticas para
enfrentá-las.
Nossas ações darão atenção especial aos direitos humanos, à proteção das
crianças, à igualdade de gênero e ao empoderamento de mulheres e jovens.
No intuito de servir melhor as pessoas, a ONU está empenhada em uma
série de medidas para melhorar os serviços que presta, para verificar como
eles são prestados e determinar se estão alcançando os mais necessitados.
Nos próximos cinco anos, o UNODC implantará métodos inovadores,
alavancará novas tecnologias e criará uma cultura organizacional baseada
na confiança, no respeito e na responsabilidade.

Mais prevenção, tratamento e cuidados
Respostas efetivas da justiça criminal ao tráfico

PROBLEMA
MUNDIAL
DAS DROGAS

Maior acesso a medicamentos controlados para os necessitados
Alternativas sustentáveis ao cultivo de drogas ilícitas
Fortalecimento da cooperação policial internacional
Melhor compreensão e monitoramento dos mercados de drogas ilícitas

Quadros normativos eficazes para combater
o crime organizado transnacional

CRIME
ORGANIZADO

Melhoria da investigação e do processo penal,
bem como da assistência às vítimas
Melhores respostas ao crime cibernético
Melhor e mais rápida análise e monitoramento das tendências

Fortalecimento das estruturas jurídicas, políticas e
institucionais para combater a corrupção

CORRUPÇÃO
E DELITOS
ECONÔMICOS

Maior cooperação entre instituições em nível local, nacional
e internacional para prevenir e combater a corrupção
Aceleração da implementação das recomendações do Mecanismo de
Revisão da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC)

Respostas eficazes e responsáveis da justiça criminal ao terrorismo
Aumento da cooperação internacional em matéria
de terrorismo e de seu financiamento

TERRORISMO

Aplicação de medidas de compliance de direitos humanos
para prevenir o terrorismo e proteger suas vítimas
Melhores programas para prevenir e combater o
extremismo violento que pode levar ao terrorismo

Fortalecimento do acesso à justiça para todos,
sobretudo para os mais vulneráveis

PREVENÇÃO
AO CRIME
E JUSTIÇA
CRIMINAL

Prevenção eficaz da criminalidade comunitária
baseada no conhecimento
Melhoria na prevenção da violência e maior acesso
à justiça sensível a questões de gênero
Fortalecimento da prevenção e das respostas
à violência contra crianças
Reformas para garantir a custódia segura e humana de presos

