Υπουργική δήλωση σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
για την επιτάχυνση της εφαρμογής των κοινών μας δεσμεύσεων
για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών 1
62η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών
14-22 Μαρτίου, Βιέννη

Εμείς, οι Υπουργοί και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στο τμήμα υπουργικών εργασιών της
εξηκοστής δεύτερης συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών, συναντηθήκαμε στα Ηνωμένα Έθνη στη Βιέννη για να
αξιολογήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε κατά την τελευταία δεκαετία αναφορικά με το παγκόσμιο
πρόβλημα των ναρκωτικών, ιδίως υπό το πρίσμα της ημερομηνίας-στόχου του 2019, που καθορίστηκε στην
Πολιτική Δήλωση και Σχέδιο Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία για μια Ολοκληρωμένη και Ισορροπημένη
Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του Παγκόσμιου Προβλήματος των Ναρκωτικών του 2009, και να ενισχύσουμε
τις προσπάθειές μας πέραν του 20192·
Επιβεβαιώνουμε την κοινή μας δέσμευση για αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των
ναρκωτικών, το οποίο απαιτεί συντονισμένη και συνεχή δράση σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της εφαρμογής των υφιστάμενων δεσμεύσεων για την πολιτική των
ναρκωτικών·
Επίσης, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των
ναρκωτικών με πλήρη συμμόρφωση ως προς τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών, τη διεθνή νομοθεσία και την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3, με πλήρη
σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, την αρχή μη επέμβασης στα εσωτερικά
ζητήματα των κρατών μελών, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την εγγενή
αξιοπρέπεια όλων των ατόμων και τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των
κρατών·
Επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα μας να αντιμετωπίσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών
και την ενεργή προώθηση μιας κοινωνίας δίχως κατάχρηση από τα ναρκωτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουμε
πως όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με υγεία, αξιοπρέπεια και ειρήνη, με ασφάλεια και ευημερία και
επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να διαχειριστούμε τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και τα
κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την κατάχρηση των ναρκωτικών·
Επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στο σεβασμό, την προστασία και την προώθηση όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της εγγενούς αξιοπρέπειας όλων των ατόμων και του κράτους
δικαίου στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών για τα ναρκωτικά·
Υπογραμμίζουμε πως η Ενιαία Σύμβαση περί Ναρκωτικών του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο
του 19724, η Σύμβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες του 19715, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της
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Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών του 19886 και άλλες σχετικές πράξεις συνιστούν
τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών· καλωσορίζουμε τις προσπάθειες
συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις διατάξεις και διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των
συμβάσεων, και παροτρύνουμε όλα τα κράτη μέλη, που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να εξετάσουν τη λήψη
μέτρων για την επικύρωση ή την προσχώρηση σε αυτά τα μέσα·
Τονίζουμε ότι η Πολιτική Δήλωση και το Σχέδιο Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία για μια Ολοκληρωμένη και
Ισορροπημένη Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του Παγκόσμιου Προβλήματος των Ναρκωτικών του 2009, η
Κοινή Υπουργική Δήλωση της αναθεώρησης υψηλού επιπέδου του 2014 από την Επιτροπή Ναρκωτικών της
εφαρμογής της Πολιτικής Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης από τα κράτη μέλη 7 και το τελικό έγγραφο της
τριακοστής ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με τίτλο «Η κοινή μας δέσμευση για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών»8 αντιπροσωπεύουν τις δεσμεύσεις της διεθνούς
κοινότητας κατά την προηγούμενη δεκαετία να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών και να
διαχειριστούν, ισορροπημένα, όλες τις πτυχές της μείωσης της ζήτησης και των σχετικών μέτρων, της μείωσης
της προσφοράς και των σχετικών μέτρων και της διεθνούς συνεργασίας που προσδιορίζονται στην Πολιτική
Δήλωση του 2009, καθώς επίσης και επιπρόσθετα θέματα που αναπτύσσονται και προσδιορίζονται στο τελικό
έγγραφο της τριακοστής ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα το 2016 και αναγνωρίζουμε
τα έγγραφα αυτά ως συμπληρωματικά και αλληλοενισχυόμενα·
Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν επίμονες, νέες και εξελισσόμενες προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν
σύμφωνα με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών, οι οποίες επιτρέπουν επαρκή ευελιξία για τα
κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά σύμφωνα με τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες τους και σύμφωνα με την αρχή της κοινής και επιμερισμένης ευθύνης και του
ισχύοντος διεθνούς δικαίου·
Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για μια ισορροπημένη, ολοκληρωμένη, περιεκτική, διεπιστημονική και
επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, βασισμένη στην αρχή
της κοινής και επιμερισμένης ευθύνης και αναγνωρίζουμε τη σημασία ορθής ενσωμάτωσης της διάστασης του
φύλου και της ηλικίας στις σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά πολιτικές και προγράμματα και την ανάγκη να δοθεί
απαραίτητη έμφαση στα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και την κοινωνία ως σύνολο, και ιδιαιτέρως στις
γυναίκες και τους νέους, με σκοπό την προώθηση και την προστασία της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης στη θεραπεία, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της ανθρωπότητας·
Επιβεβαιώνουμε τον κύριο ρόλο της Επιτροπής Ναρκωτικών ως το όργανο χάραξης πολιτικής των Ηνωμένων
Εθνών, με πρωταρχική ευθύνη τα θέματα ελέγχου των ναρκωτικών και την υποστήριξη και εκτίμησή μας για τις
προσπάθειες των αρμόδιων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα εκείνων του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα ως ηγετική οντότητα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την
διαχείριση και αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και επαναβεβαιώνουμε τους
ρόλους του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έτσι όπως
ορίζονται από τις Συμβάσεις·
Επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητα μας, στο πλαίσιο των υφιστάμενων εγγράφων πολιτικής, μεταξύ
άλλων, για την πρόληψη, σημαντική μείωση και δουλειά για την εξάλειψη της παράνομης καλλιέργειας και της
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παραγωγής και της παρασκευής, διακίνησης και κατάχρησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς επίσης και
την πρόληψη, σημαντική μείωση και δουλειά για την εξάλειψη της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης των
πρόδρομων ουσιών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με εγκλήματα που
σχετίζονται με τα ναρκωτικά· να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα ελεγχόμενων ουσιών για
ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης του πόνου και της
ταλαιπωρίας, και να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της
προσιτότητας· να ενδυναμωθούν αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες
πρωτοβουλίες στον τομέα μείωσης της ζήτησης καλύπτοντας μέτρα για την πρόληψη, την πρώιμη παρέμβαση,
τη θεραπεία, την περίθαλψη, την ανάρρωση, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη, χωρίς
διακρίσεις, καθώς επίσης, και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, πρωτοβουλίες και μέτρα με στόχο την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κατάχρησης ναρκωτικών για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία·
να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την παράνομη καλλιέργεια
ναρκωτικών και την παραγωγή, παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής
μακροπρόθεσμων, ολοκληρωμένων, βιώσιμων αναπτυξιακά και ισορροπημένων πολιτικών και προγραμμάτων
ελέγχου των ναρκωτικών· να προωθήσουμε εναλλακτικά ή επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά στην καταδίκη ή
στην τιμωρία σε κατάλληλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία
και τα εθνικά, συνταγματικά, νομικά και διοικητικά συστήματα·
Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για το υψηλό τίμημα που πλήττει την κοινωνία και τα άτομα και τις οικογένειές
τους ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και αποδίδουμε ιδιαίτερο φόρο σε εκείνους
που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους και εκείνους που αφιερώνουν τον εαυτό τους στην αντιμετώπιση του
παγκόσμιου προβλήματος ναρκωτικών·
Υπογραμμίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, του δικαστικού και υγειονομικού προσωπικού, της κοινωνίας των πολιτών,
της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και του ιδιωτικού τομέα, που υποστηρίζουν τις
προσπάθειές μας για την υλοποίηση των κοινών μας δεσμεύσεων σε όλα τα επίπεδα, και τονίζουμε τη σημασία
προώθησης σχετικών συνεργασιών·
Επαναλαμβάνουμε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών είναι συμπληρωματικές και
αλληλοενισχυόμενες.

Απολογισμός
Λαμβάνοντας υπόψη τις διετείς εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών στην εφαρμογή
της Πολιτικής Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης του 2009, την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά και
τις ετήσιες εκθέσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών, υπογραμμίζοντας τις εμπειρίες, τα
διδάγματα και τις καλές πρακτικές της εφαρμογής των κοινών δεσμεύσεων που μοιράζονται τα κράτη μέλη και
άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στις ετήσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής των Ναρκωτικών, καθώς επίσης και τις
θεματικές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξηκοστής και εξηκοστής-πρώτης
συνεδρίασης της Επιτροπής,
Αναγνωρίζουμε ότι έχει επιτευχθεί απτή πρόοδος στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί κατά
την τελευταία δεκαετία για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος ναρκωτικών,

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης αναφορικά με την κατανόηση του προβλήματα, την ανάπτυξη, την
εκπόνηση και την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών, τη βελτίωση ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών και την
ικανότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών·
Επισημαίνουμε με ανησυχία διαρκείς και αναδυόμενες προκλήσεις που συνδέονται με το παγκόσμιο πρόβλημα
των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των εξής: ότι τόσο το φάσμα των ναρκωτικών όσο και των αγορών
ναρκωτικών επεκτείνεται και διαφοροποιείται· ότι η κατάχρηση, η παράνομη καλλιέργεια και παραγωγή και η
παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και η παράνομη εμπορία των ουσιών αυτών και των
πρόδρομων ουσιών, έχoυν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και ότι η παράνομη ζήτηση και η εγχώρια εκτροπή
πρόδρομων χημικών ουσιών αυξάνονται ότι παρατηρούνται αυξανόμενοι δεσμοί μεταξύ της διακίνησης
ναρκωτικών, της διαφθοράς και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας
ανθρώπων, της εμπορίας πυροβόλων όπλων, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της
νομιμοποίησης εσόδων που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· ότι η αξία των κατασχεθέντων
προϊόντων εγκλήματος που σχετίζεται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που
προέρχεται από τη διακίνηση ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει χαμηλή· ότι η διαθεσιμότητα
διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της
ανακούφισης από τον πόνο και την παρηγορητική αγωγή, παραμένει χαμηλή έως ανύπαρκτη σε πολλά μέρη του
κόσμου· ότι οι υπηρεσίες θεραπείας και υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν υπολείπονται των αναγκών
και οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών έχουν αυξηθεί· και ότι ο ρυθμός μετάδοσης του ιού HIV,
του ιού της ηπατίτιδας C και άλλων αιματογενώς μεταδιδόμενων ασθενειών που συνδέονται με τη χρήση
ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών σε ορισμένες χώρες, παραμένει υψηλός·
ότι οι αρνητικές συνέπειες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες έχουν φθάσει σε
ανησυχητικά επίπεδα· ότι τα συνθετικά οπιοειδή και η μη ιατρική χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων
ενέχουν αυξανόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς και επιστημονικές, νομικές και
ρυθμιστικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προγραμματισμό των ουσιών· ότι η εγκληματική χρήση
πληροφοριών και τεχνολογιών επικοινωνίας για παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα ναρκωτικά
αυξάνεται· ότι η γεωγραφική κάλυψη και η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις διάφορες
πτυχές του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών απαιτεί βελτίωση· και ότι οι δράσεις που δεν είναι
σύμφωνες με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών και τις ισχύουσες διεθνείς υποχρεώσεις για
τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πρόκληση για την εφαρμογή των κοινών δεσμεύσεων που βασίζονται
στην αρχή της κοινής και επιμερισμένης ευθύνης· και για το σκοπό αυτό:

Η Μελλοντική Πορεία
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το μέλλον μας και να εξασφαλίσουμε ότι κανείς που πλήττεται από το
παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών δεν θα μείνει πίσω, ενισχύοντας τις προσπάθειές μας να γεφυρώσουμε
τα κενά στην αντιμετώπιση των επίμονων και αναδυόμενων τάσεων και προκλήσεων μέσω της εφαρμογής
ισορροπημένων, ολοκληρωμένων, περιεκτικών, διεπιστημονικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων δράσεων στο
παγκόσμιο πρόβλημα ναρκωτικών, τοποθετώντας την υγεία και την ευημερία όλων των μελών της κοινωνίας,
ιδίως των νέων και των παιδιών μας, στο επίκεντρο των προσπαθειών μας·
Δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε, με βάση την αρχή της κοινής και επιμερισμένης ευθύνης, την πλήρη εφαρμογή
της Πολιτικής Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης για τη διεθνή συνεργασία για μια ολοκληρωμένη και
ισορροπημένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών του 2009 , της
Κοινής Υπουργικής Δήλωσης αναθεώρησης υψηλού επιπέδου του 2014 από την Επιτροπή Ναρκωτικών σχετικά

με την εφαρμογή της Πολιτικής Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης από τα κράτη μέλη, και το τελικό έγγραφο της
τριακοστής ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με στόχο την επίτευξη όλων των δεσμεύσεων, των
επιχειρησιακών συστάσεων και των φιλόδοξων στόχων που καθορίζονται σε αυτά.
Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών, ιδίως
στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνίας, της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, καθώς
και μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλων συναφών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του
ιδιωτικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας·
Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη διμερή, περιφερειακή και διεθνή συνεργασία και να προωθήσουμε την
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως μεταξύ των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου
να ανταποκριθούμε στις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούν οι αυξανόμενοι δεσμοί μεταξύ της διακίνησης
ναρκωτικών, διαφθοράς και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας
ανθρώπων, της εμπορίας πυροβόλων όπλων, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις την τρομοκρατία, συμπεριλαμβάνοντας το ξέπλυμα
χρήματος που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και με αποτελεσματικό τρόπο να εντοπίσουμε,
ανιχνεύσουμε, παγώσουμε, κατασχέσουμε περιουσιακά στοιχεία και προϊόντα των εγκλημάτων που σχετίζονται
με τα ναρκωτικά και να διασφαλίσουμε τη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους, σύμφωνα
με τη Σύμβαση του 1988 και, κατά περίπτωση, την επιστροφή τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών κατά της Διαφθοράς 9 και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου
Εγκλήματος10·
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε πόρους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής
βοήθειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αναδυόμενες και επίμονες προκλήσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά·
Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την παροχή τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξη δεξιοτήτων των κρατών μελών,
κατόπιν αιτήματος, ιδίως εκείνων που πλήττονται περισσότερο από το παγκόσμιο πρόβλημα ναρκωτικών,
μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης καλλιέργειας και παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης·
Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την Επιτροπή για τα Ναρκωτικά να συνεχίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, ως το κύριο όργανο χάραξης πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών με πρωταρχική ευθύνη για θέματα ελέγχου
των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, της προώθησης ευρέων, διαφανών
και συνεκτικών συζητήσεων εντός της Επιτροπής, εμπλέκοντας ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι αρχές επιβολή του νόμου, το δικαστικό και υγειονομικό προσωπικό, την κοινωνία
των πολιτών, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις σχετικές οντότητες των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά σε
αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και καταπολέμησης του παγκόσμιου προβλήματος των
ναρκωτικών σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και την
αξιοποίηση της αποκτηθείσας πείρας·
Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Ναρκωτικών με την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με το Γραφείο των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, προκειμένου να συνεχίσουν να διευκολύνουν τις
ενημερωμένες αποφάσεις προγραμματισμού αναφορικά με τις πλέον ανθεκτικές, επικρατούσες και επιβλαβείς
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ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, των
πρόδρομων ουσιών, των χημικών και των διαλυτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαθεσιμότητά τους για
ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και δεσμευόμαστε για την ενίσχυση του διαλόγου της Επιτροπής με το
Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών σχετικά με την εφαρμογή των τριών διεθνών συμβάσεων για τον
έλεγχο των ναρκωτικών και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς·
Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι η παρακολούθηση που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σχετικά με
την εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών από
το 2009 γίνεται σε ένα μόνο κομμάτι, ως εξής:
(α) αφιερώνοντας ένα μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την
εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων·
(β) εξασφαλίζοντας ότι η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, μέσω ενός ενισχυμένου και
βελτιωμένου ερωτηματολογίου ετήσιας έκθεσης, αντικατοπτρίζει όλες τις δεσμεύσεις·
(γ) ζητώντας από τον εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το
Έγκλημα να προσαρμόσει την υπάρχουσα διετή έκθεση, μετατρέποντάς την σε μια ενιαία έκθεση, η οποία θα
καταρτίζεται σε διετή βάση, εντός των υφιστάμενων πόρων, με βάση τις απαντήσεις των κρατών μελών στο
ενισχυμένο και εκσυγχρονισμένο ερωτηματολόγιο της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε
στην εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, το πρώτο εκ των οποίων θα
πρέπει να υποβληθεί προς εξέταση από την Επιτροπή κατά την εξηκοστή πέμπτη σύνοδό το 2022·
Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή ποιοτικών και
συγκρίσιμων δεδομένων, ιδίως μέσω στοχευμένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης ανάπτυξης ικανοτήτων, σε
στενή συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς
και με Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα και άλλους σχετικούς εταίρους,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά και της Στατιστικής Επιτροπής,
με στόχο την ενίσχυση συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό
ανταπόκρισης και να επεκταθεί η γεωγραφική και θεματική αναφορά σχετικών δεδομένων σύμφωνα με όλες τις
δεσμεύσεις·
Ζητούμε από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Ναρκωτικό και το Έγκλημα, σε στενή συνεργασία με τα
κράτη μέλη, να συνεχίσει, με συνεκτικό τρόπο, διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για την ενίσχυση
και τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος ερωτηματολογίου ετήσιων εκθέσεων και επανεξετάσει τη δυνατότητα
χρήσης άλλων υφιστάμενων εργαλείων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ελέγχου των ναρκωτικών, όπως
κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αντικατοπτριστεί και να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στην
εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που περιέχονται στην Πολιτική Δήλωση και το Σχέδιο Δράσης του 2009, στην
Κοινή Υπουργική Δήλωση επανεξέτασης υψηλού επιπέδου του 2014 από την Επιτροπή Ναρκωτικών σχετικά με
την εφαρμογή της Πολιτικής Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης από τα κράτη μέλη, και το τελικό έγγραφο της
τριακοστής ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, και να υποβάλει ένα βελτιωμένο και εκσυγχρονισμένο
ερωτηματολόγιο ετήσιας έκθεσης προς εξέταση στην εξηκοστή τρίτη σύνοδο της Επιτροπής, με την προϋπόθεση
της διαθεσιμότητας πόρων εκτός προϋπολογισμού·
Ζητούμε επίσης από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Ναρκωτικό και το Έγκλημα να συνεχίσει να παρέχει
ενισχυμένη τεχνική και ουσιαστική υποστήριξη στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά για την υποστήριξη της

εφαρμογής και αξιολόγησης όλων των δεσμεύσεων, με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας πόρων εκτός
προϋπολογισμού·
Ζητούμε επίσης από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Ναρκωτικό και το Έγκλημα να ενισχύσει την τεχνική
βοήθεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων για την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων σε διαβούλευση με τα αιτούντα
κράτη μέλη και σε συνεργασία με άλλες σχετικές οντότητες και ενδιαφερόμενους φορείς των Ηνωμένων Εθνών
και να προσκαλέσει υφιστάμενους και αναδυόμενους δωρητές να παράσχουν πρόσθετους πόρους για το σκοπό
αυτό·
Ενθαρρύνουμε τις περαιτέρω συνεισφορές των αρμόδιων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και των σχετικών περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων εντολών τους, στις εργασίες της Επιτροπής και στις προσπάθειες των κρατών μελών να
διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών, να ενισχυθεί η διεθνής και
διυπηρεσιακή συνεργασία και να ενθαρρυνθεί η διάθεση σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, προκειμένου
να διευκολυνθεί το έργο της και να ενισχυθεί η συνοχή στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών σε
όλα τα επίπεδα όσον αφορά το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών·
Σε συνέχεια αυτής της Υπουργικής Δήλωσης, αποφασίζουμε να επανεξετάσουμε στην Επιτροπή για τα
Ναρκωτικά το 2029 την πρόοδό μας για την εφαρμογή όλων των διεθνών δεσμεύσεών μας για την πολιτική για
τα ναρκωτικά, με μια ενδιάμεση αναθεώρηση στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά το 2024.
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