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Προετοιμασίες για την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης για το Παγκόσμιο
Πρόβλημα των Ναρκωτικών που θα πραγματοποιηθεί το 2016
Αναθεωρημένο σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλε ο Πρόεδρος

Το αναθεωρημένο σχέδιο ψηφίσματος που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο, μετά από
διαπραγματεύσεις που έγιναν με την Επιτροπή, με βάση το κείμενο που
παρασκευάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανατέθηκε από την Επιτροπή
Ναρκωτικών σχετικά με τις προετοιμασίες για την ειδική σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης για το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών που θα πραγματοποιηθεί το
2016.
Η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης για το Παγκόσμιο Πρόβλημα των
Ναρκωτικών που θα πραγματοποιηθεί το 2016
Η Επιτροπή για τα Ναρκωτικά,
Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 67/193 της 20ης Δεκεμβρίου 2012,
στο οποίο η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να συγκαλέσει, στις αρχές του 2016, μια
ειδική σύνοδο σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών,
Υπενθυμίζοντας ,επίσης, το ψήφισμα 70/181 της17ης Δεκεμβρίου 2015 της Γενικής
Συνέλευσης, στο οποίο η Γενική Συνέλευση ζήτησε από την Επιτροπή των Ναρκωτικών
να παράγει ένα σύντομο, ουσιαστικό, περιεκτικό και προσανατολισμένο στη δράση
έγγραφο, το οποίο θα προταθεί για υιοθέτηση στην ολομέλεια της Eιδικής Συνόδου,
Αποφασίζει να διαβιβάσει τελικό έγγραφο, με τίτλο «Η κοινή μας δέσμευση για την
αποτελεσματική
αντιμετώπιση
του
παγκόσμιου
προβλήματος
των
ναρκωτικών», η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, προς τη Γενική Συνέλευση
και προτείνει την έγκρισή του στην ολομέλεια της Ειδικής Συνόδου για το παγκόσμιο
πρόβλημα των ναρκωτικών που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21η Απριλίου 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η κοινή μας δέσμευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών
Εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί και εκπρόσωποι των ΚρατώνΜελών, που θα συγκεντρωθούν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών από τις 19 έως 21
Απρίλιος 2016 για την 30η ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται,
σύμφωνα με το ψήφισμα 67/193 της 20ης Δεκεμβρίου 2012 της Γενικής Συνέλευσης
Συνέλευσης, για να επανεξετάσουμε την πρόοδο στην εφαρμογή της Πολιτικής
Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη
και ισορροπημένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των
Ναρκωτικών1, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των επιτευγμάτων και των
προκλήσεων στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, στο
πλαίσιο των τριών διεθνών Συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών και άλλων
σχετικών μέσων των Ηνωμένων Εθνών·
Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας προς την επίτευξη των στόχων και των σκοπών των
τριών διεθνών Συμβάσεων για τον έλεγχο των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της
ανησυχίας μας σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση της ανθρωπότητας, καθώς
επίσης, και προβλήματα ατομικά, δημόσιας υγείας, κοινωνικά και προβλήματα
ασφάλειας, που προκύπτουν από την κατάχρηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων, και το έγκλημα που συνδέεται με τα
ναρκωτικά, και επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας για την πρόληψη και τη
θεραπεία της κατάχρησης των εν λόγω ουσιών και την πρόληψη και την καταπολέμηση
της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής, παρασκευής και διακίνησής τους·
Αναγνωρίζουμε ότι, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, το
παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών συνεχίζει να θέτει προκλήσεις στην υγεία, στην
ασφάλεια και στην ευημερία όλης της ανθρωπότητας, και αποφασίζουμε να
ενισχύσουμε τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες και να επεκτείνουμε την διεθνή
συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·
Επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών και την ενεργή προώθηση μιας κοινωνίας ελεύθερης
από την κατάχρηση ναρκωτικών, προκειμένου να συμβάλλουμε στη διασφάλιση ότι
όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με υγεία, αξιοπρέπεια, ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία
και επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων
δημόσιας υγείας, ασφάλειας και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την
κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών·
Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η διαθεσιμότητα των διεθνώς ελεγχόμενων ναρκωτικών
φαρμάκων για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβάνοντας την
ανακούφιση από τον πόνο και την οδύνη, παραμένει χαμηλή έως ανύπαρκτη σε πολλές
χώρες του κόσμου, και αναδεικνύουμε την ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών
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προσπαθειών και της διεθνούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση
αυτής της κατάστασης με την προώθηση μέτρων για την εξασφάλιση της
διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας τους για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς,
στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα παρεμποδίζεται η
εκτροπή, η κατάχρηση και η εμπορία τους, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί και οι
στόχοι των τριών διεθνών συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών·
Αναγνωρίζουμε ότι το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών παραμένει μια κοινή και
επιμεριζόμενη ευθύνη, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός ενός
πολυδιάστατου σκηνικού μέσω της αποτελεσματικής και αυξημένης διεθνούς
συνεργασίας και απαιτεί μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική, αλληλο-ενισχυόμενη,
ισορροπημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και περιεκτική προσέγγιση·
Επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας προκειμένου να διασφαλίσουμε πως
όλες οι πτυχές μείωσης της ζήτησης και τα συναφή μέτρα, μείωσης της προσφοράς και
τα συναφή μέτρα και η διεθνή συνεργασία βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους
στόχους και τις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς
δικαίου και της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου2, με πλήρη
σεβασμό στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών, στην αρχή της μη
επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τις θεμελιώδεις ελευθερίες, στην αξιοπρέπεια όλων των ατόμων και στις αρχές των
ίσων δικαιωμάτων και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των κρατών·
Υπογραμμίζουμε ότι η Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, όπως
τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 19723, η Σύμβαση για τις ψυχοτρόπες ουσίες
του 19714, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών του 19885 και άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις,
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών·
Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων
που αναφέρονται στην Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης για τη διεθνή
συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη στρατηγική για την
αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, έχοντας επίγνωση των
στόχων και των σκοπών που καθορίζονται στα παραπάνω, καθώς και για την
αντιμετώπιση των γενικών προκλήσεων και προτεραιοτήτων για δράση έτσι όπως
καθορίζονται στην κοινή υπουργική δήλωση που εκδόθηκε κατά την επανεξέταση
υψηλού επιπέδου τον Μάρτιο του 2014· 6
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Καλωσορίζουμε την ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη7 και οφείλουμε να
παρατηρήσουμε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης
ανάπτυξης και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος
των ναρκωτικών είναι συμπληρωματικές και αλληλο-ενισχυόμενες·
Αναγνωρίζουμε, ως μέρος μιας συνολικής, ολοκληρωμένης και ισορροπημένης
προσέγγισης για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών, ότι πρέπει να δοθεί η κατάλληλη έμφαση στα άτομα, τις
οικογένειες, τις κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της, με στόχο την προώθηση
και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλης της
ανθρωπότητας·
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κατάλληλης ενσωμάτωσης των διαστάσεων του φύλου
και της ηλικίας στις πολιτικές και στα προγράμματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά·
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν επίμονες, νέες και εξελισσόμενες προκλήσεις που θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις, οι οποίες επιτρέπουν
αρκετή ευελιξία στα Κράτη-Μέλη προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν
εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες
τους, σε συνέπεια με την αρχή της κοινής και επιμεριζόμενης ευθύνης και την ισχύουσα
διεθνή νομοθεσία·
Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη επιστράτευσης επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση
και την καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και καλέσματος
για την ενίσχυση της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, μετά από αίτημά τους,
με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Διακήρυξης και του Σχεδίου
Δράσης και των λειτουργικών συστάσεων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο·
Αναγνωρίζουμε ότι οι χώρες διέλευσης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολύπλευρες
προκλήσεις και επιβεβαιώνουμε τη συνεχιζόμενη ανάγκη για συνεργασία και
υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής βοήθειας, ώστε, μεταξύ
άλλων, να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν
αποτελεσματικά το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών σύμφωνα με τη Σύμβαση
του 1988·
Επιβεβαιώνουμε τον κυρίαρχο ρόλο της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, ως το όργανο
χάραξης πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών, με κύρια ευθύνη θέματα που αφορούν τον
έλεγχο των ναρκωτικών, καθώς και την υποστήριξη και την εκτίμησή μας για τις
προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα εκείνες του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ως ηγετική οντότητα στο σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών και επιβεβαιώνουμε περαιτέρω τους ρόλους έτσι όπως
Drug Problem (Official Records of the Economic and Social Council, 2014, Supplement No. 8
(E/2014/28), chap. I, sect. C).
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καθορίζονται από τις Συνθήκες του Διεθνούς Οργάνου Ελέγχου των Ναρκωτικών και
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·
Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχής αντιμετώπιση και καταπολέμηση του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των
εθνικών αρχών σε όλα τα επίπεδα, ιδιαιτέρως στους τομείς που αφορούν την υγεία, την
εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την επιβολή του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τα
αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·
Καλωσορίζουμε τις συνεχεία προσπάθειες για την ενίσχυση της συνοχής στο πλαίσιο
του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα επίπεδα·
Αναγνωρίζουμε ότι η Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και η επιστημονική και
ακαδημαϊκή κοινότητα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και
καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και σημειώνουμε ότι οι
πληθυσμοί που πλήττονται και οι εκπρόσωποι των φορέων της Κοινωνίας των
Πολιτών, κατά περίπτωση, πρέπει να μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση, εφαρμογή και παροχή των σχετικών επιστημονικών στοιχείων, την
αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων ελέγχου των ναρκωτικών και
αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στο θέμα αυτό·
Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία για το υψηλό τίμημα που έχει για την κοινωνία, τα
άτομα και τις οικογένειες τους το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών, και
αποδίδουμε φόρο τιμής σε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους, ιδίως το προσωπικό
επιβολής του νόμου και το δικαστικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό και τους
εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψής και της
Κοινωνίας των Πολιτών και αφιερώνουν τους εαυτούς τους στην αντιμετώπιση και την
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου·
Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και άλλων φορέων των Ηνωμένων
Εθνών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους, στις προσπάθειές τους να
υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών ελέγχου των
ναρκωτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την ανάγκη προώθησης προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της αξιοπρέπειας όλων των ατόμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων, στρατηγικών
και πολιτικών για τα ναρκωτικά·
Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες και συνέπειες του
παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών
στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομίας,
της δικαιοσύνης, της δημόσιας ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την
αρχή της κοινής και επιμεριζόμενης ευθύνης και αναγνωρίζουμε την αξία
ισορροπημένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων στον τομέα της προώθησης βιώσιμων μέσων βιοπορισμού·

Επιβεβαιώνουμε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις που βασίζονται στη συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με την
ηλικία και το φύλο, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ικανοποίηση
συγκεκριμένων αναγκών των πληθυσμών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από
τα ναρκωτικά·
Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τον τερματισμό της επιδημίας του AIDS και της
φυματίωσης έως το 2030, καθώς και την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας και
άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων, ιδίως μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση
ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων και τον ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση
ναρκωτικών·
Επιχειρησιακές συστάσεις σχετικά με τη μείωση της ζήτησης και τα σχετικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και της θεραπείας, καθώς και
άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία
Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση της υγείας, της κοινωνικής
πρόνοιας και της ευημερίας όλων των ατόμων, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων
και της κοινωνίας στο σύνολό της, και τη διευκόλυνση ενός υγιεινού τόπου ζωής μέσω
αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοβουλιών
μείωσης της ζήτησης σε όλα τα επίπεδα, που βρίσκονται σε συμφωνία με την εθνική
νομοθεσία και τις τρεις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών και
καλύπτουν την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, τη θεραπεία, τη φροντίδα, την
ανάρρωση, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη, καθώς και
πρωτοβουλίες και μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών
συνεπειών της κατάχρησης ναρκωτικών για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία, και
προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
Πρόληψη της κατάχρησης ουσιών
(a). Λήψη αποτελεσματικών και πρακτικών μέτρων πρωτογενούς πρόληψης που
προστατεύουν τα άτομα, ιδίως τα παιδιά και τη νεολαία, από την έναρξη χρήσης
ναρκωτικών, παρέχοντάς τους ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους της
κατάχρησης ναρκωτικών, προωθώντας δεξιότητες και ευκαιρίες για έναν υγιεινό τρόπο
ζωής και ανάπτυξη υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο
ανατροφής όσο και κοινωνίας, και με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση
και την επαγγελματική κατάρτιση·
(b). Επίσης, λήψη αποτελεσματικών και πρακτικών μέτρων για την πρόληψη της
εξέλιξης σε σοβαρές διαταραχές χρήσης ναρκωτικών, μέσω κατάλληλα στοχευμένων
έγκαιρων παρεμβάσεων για άτομα σε κίνδυνο προς μια τέτοια εξέλιξη·
(c). Αύξηση της διαθεσιμότητας, κάλυψης και ποιότητας επιστημονικά τεκμηριωμένων
μέτρων και εργαλείων πρόληψης που στοχεύουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και
ομάδες υψηλού κινδύνου σε πολλαπλά πλαίσια, προσεγγίζοντας τους νέους τόσο στο
σχολείο όσο και έξω από αυτό, μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων πρόληψης χρήσης
ναρκωτικών και εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση

του Διαδικτύου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ηλεκτρονικών σελίδων,
ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης
παρέμβασης για χρήση από το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, καθώς και
στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας, και
ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών και άλλων σχετικών επαγγελματιών για
παροχή ή σύσταση υπηρεσιών συμβουλευτικής, πρόληψης και φροντίδας·
(d). Προώθηση της ευημερίας της κοινωνίας στο σύνολό της μέσω της εκπόνησης
αποτελεσματικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών πρόληψης που
επικεντρώνονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες των ατόμων, των οικογενειών και
των κοινοτήτων, ως μέρος των ολοκληρωμένων και ισορροπημένων εθνικών πολιτικών
για τα ναρκωτικά, χωρίς διακρίσεις·
(e). Εμπλοκή, ανάλογα με την περίπτωση, των φορέων χάραξης πολιτικής, βουλευτών,
εκπαιδευτικών, της Κοινωνίας των Πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, των
ακαδημαϊκών, του πληθυσμού-στόχου, των ατόμων σε ανάρρωση από διαταραχές
χρήσης ουσιών και των ομοτίμων τους, των οικογενειών και άλλων συν-εξαρτώμενων
ατόμων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα, στην ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης που
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που
σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών, και αφορούν, μεταξύ άλλων, γονείς,
παροχείς υπηρεσιών φροντίδας, δασκάλους, ομάδες συνομηλίκων, επαγγελματίες
υγείας, θρησκευτικές κοινότητες, ηγέτες κοινότητας, κοινωνικούς λειτουργούς,
αθλητικές ενώσεις, επαγγελματίες μέσων ενημέρωσης και βιομηχανίες ψυχαγωγίας, ως
ενδείκνυται, κατά την εφαρμογή τους·
(f). Διερεύνηση για ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των αρχών δημόσιας υγείας,
εκπαίδευσης και επιβολής του νόμου κατά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την
πρόληψη·
(g). Ανάπτυξη και βελτίωση των ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και παροχή πρόσβασης
των παιδιών και της νεολαίας σε τακτικές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
με στόχο την προώθηση υγιούς τρόπου ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της αποκατάστασης
και βελτίωσης των δημόσιων χώρων, καθώς και προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση
αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης·
(h). Προώθηση και βελτίωση της συστηματικής συλλογής πληροφοριών και
αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και της ανταλλαγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και την
επιδημιολογία, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων και
άλλων κινδύνων, και προώθηση, κατά περίπτωση, μέσω της Επιτροπής για τα
Ναρκωτικά και της Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία, της χρήσης διεθνώς
αναγνωρισμένων προτύπων, όπως τα Διεθνή Πρότυπα για την πρόληψη χρήσης
ναρκωτικών, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
για τη διαμόρφωση
αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών σε συνεργασία με
το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό υγείας και άλλους συναφείς φορείς των Ηνωμένων Εθνών·

Θεραπεία των διαταραχών χρήσης ναρκωτικών, αποκατάσταση, ανάρρωση και
κοινωνική επανένταξη· πρόληψη, θεραπεία και φροντίδα για το HIV/AIDS, την
ιογενή ηπατίτιδα και άλλα αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα
(i). Αναγνώριση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά ως μια σύνθετη, πολυπαραγοντική
διαταραχή της υγείας, που χαρακτηρίζεται από χρόνια και υποτροπιάζουσα φύση με
κοινωνικές αιτίες και συνέπειες που μπορούν να προληφθούν και να θεραπευθούν
μέσω, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων
προγραμμάτων θεραπείας, φροντίδας και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων
προγραμμάτων με βάση την κοινότητα, και ενδυνάμωση της ικανότητας για τη
μετέπειτα φροντίδα και αποκατάσταση, την ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξή
ατόμων με διαταραχές χρήσης ουσιών, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την
περίπτωση, παροχή βοήθειας για την αποτελεσματική επανένταξη στην αγορά
εργασίας και σε άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες·
(j). Ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των ατόμων με διαταραχές χρήσης
ουσιών σε προγράμματα θεραπείας, με εν επιγνώσει συναίνεσή τους, εφόσον αυτό
συμβιβάζεται με την εθνική νομοθεσία, και ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή των χρηστών ναρκωτικών στο
στάδιο της μακροπρόθεσμης αποκατάστασης, κατά περίπτωση, προκειμένου να
προληφθεί η κοινωνική περιθωριοποίηση και να προωθηθούν μη-στιγματιστικές
στάσεις, καθώς επίσης και προκειμένου να ενθαρρύνουν τους χρήστες ναρκωτικών να
αναζητήσουν θεραπεία και φροντίδα, και λήψη μέτρων για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στη θεραπεία και να επεκταθεί η δυναμική·
(k). Προώθηση και ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας στην
ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη θεραπεία, ενίσχυση της
τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της δυναμικής των εγκαταστάσεων και διασφάλιση της
πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης
της ψυχοκοινωνικής, συμπεριφορικής και φαρμακευτικά υποβοηθούμενης θεραπείας,
ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθώς επίσης και
πρόσβαση στην αποκατάσταση, στην κοινωνική επανένταξη, συμπεριλαμβανομένης
της πρόσβασης στις υπηρεσίες εντός και εκτός φυλακής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και των νέων·
(l). Ανάπτυξη και ενδυνάμωση, κατά περίπτωση, της ικανότητας των διαφόρων αρχών
για την υγεία, την κοινωνία, την επιβολή του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης να
συνεργαστούν, στο πλαίσιο των εντολών τους, κατά την εφαρμογή ολοκληρωμένων και
ισορροπημένων αποκρίσεων στην κατάχρηση ναρκωτικών και στις διαταραχές από τη
χρήση ναρκωτικών, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης·
(m). Προώθηση της ένταξης στις εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία και, κατά περίπτωση, στοιχείων για την πρόληψη και θεραπεία της
υπερδοσολογίας από ναρκωτικά, ιδίως υπερβολικής δόσης από οπιοειδή,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανταγωνιστών των υποδοχέων οπιοειδών, όπως η
ναλοξόνη με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά·

(n). Προώθηση της συνεργασία και της τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη που
επηρεάζονται περισσότερο από τη διέλευση των ναρκωτικών όσον αφορά την
ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων και περιεκτικών πολιτικών για την
αντιμετώπιση, όπου κρίνεται απαραίτητο, των συνεπειών της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών στην αυξανόμενη χρήση ναρκωτικών στα κράτη αυτά, μεταξύ άλλων με
την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη, την έγκαιρη
παρέμβαση, τη θεραπεία, τη φροντίδα, την αποκατάσταση και την κοινωνική
επανένταξη·
(o). Πρόσκληση των αρμόδιων εθνικών αρχών να εξετάσουν, σύμφωνα με την εθνική
τους νομοθεσία και τις τρεις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών, να
συμπεριλάβουν στα εθνικά μέτρα και τα προγράμματα πρόληψης, θεραπείας,
φροντίδας, ανάρρωσης, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων και ισορροπημένων προσπαθειών μείωσης της ζήτησης των
ναρκωτικών, αποτελεσματικά μέτρα με στόχο την ελαχιστοποίηση των δυσμενών
συνεπειών της κατάχρησης ουσιών για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία,
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων φαρμακευτικά υποβοηθούμενης θεραπείας,
προγραμμάτων ενέσιμου εξοπλισμού, καθώς και άλλες σχετικές παρεμβάσεις που
εμποδίζουν τη μετάδοση του ιού HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και άλλων αιματογενώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών, όπως είναι η
αντιρετροϊκή θεραπεία, καθώς επίσης και εξέταση της διασφάλισης της πρόσβασης σε
αυτές τις παρεμβάσεις σε υπηρεσίες εντός και εκτός θεραπευτικών δομών, στις
φυλακές, και σε άλλα πλαίσια στέρησης της ελευθερίας, και προωθώντας, ανάλογα με
την περίπτωση, τη χρήση των τεχνικών οδηγιών του ΠΟΥ, του UNODC και του UNAIDS
προκειμένου οι χώρες να θέσουν στόχους για καθολική πρόσβαση στην Πρόληψη,
Θεραπεία και Φροντίδα για τους ανθρώπους που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών8
(p). Προώθηση και εφαρμογή των προτύπων για την αντιμετώπιση των διαταραχών
χρήσης ουσιών που αναπτύχθηκαν από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα
Ναρκωτικών και το Έγκλημα, ο ΠΟΥ, και άλλα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατά
περίπτωση, και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις για τον
έλεγχο των ναρκωτικών και παροχή καθοδήγησης, βοήθειας και κατάρτισης για τους
επαγγελματίες υγείας σχετικά με την κατάλληλη χρήση τους και ανάπτυξη προτύπων
και διαπίστευσης των υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστούν
εξειδικευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποκρίσεις σχετικά με το φαινόμενο·
(q). Εντατικοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, της ουσιαστικής συμμετοχής,
υποστήριξης και κατάρτισης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των
φορέων που εμπλέκονται σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο χώρο των ναρκωτικών,
σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία και στο πλαίσιο ολοκληρωμένων και
συντονισμένων εθνικών πολιτικών για τα ναρκωτικά, και ενθάρρυνση των
προσπαθειών της Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη
δικτύων υποστήριξης στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας, της φροντίδας, της
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ανάρρωσης, της αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης, με ισορροπημένο
τρόπο και ανοιχτές διαδικασίες·
(r). Ενθάρρυνση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το
Έγκλημα και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών προκειμένου να
ενισχυθεί η συνεργασία τους με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους
αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων εθνών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων
τους, ως μέρος μιας συνολικής, ολοκληρωμένης και ισορροπημένης προσέγγισης στην
ενίσχυση των μέτρων για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια για την αντιμετώπιση
του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, μεταξύ άλλων, μέσω της
αποτελεσματικής πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας, φροντίδας, ανάρρωσης,
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με την
Κοινωνία των Πολιτών και την επιστημονική κοινότητα, και κατάλληλη ενημέρωση της
Επιτροπής για τα Ναρκωτικά
Επιχειρησιακές συστάσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και
της πρόσβασης σε ελεγχόμενες ουσίες αποκλειστικά για ιατρικούς και
επιστημονικούς σκοπούς, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα την εκτροπή τους
2. Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για βελτίωση της πρόσβασης σε
ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά τα υφιστάμενα εμπόδια ως προς το θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων των εμποδίων που σχετίζονται με τη νομοθεσία, τα κανονιστικά συστήματα, τα
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, τις προσιτές τιμές, την κατάρτιση των
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τις
εκτιμήσεις, την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων, τα κριτήρια αναφοράς για την
κατανάλωση των ελεγχόμενων ουσιών, τη διεθνή συνεργασία και τον συντονισμό,
προλαμβάνοντας ταυτόχρονα την εκτροπή, την κατάχρηση και την εμπορία τους, και
προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
(a). Διερεύνηση για αναθεώρηση, στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων,
εθνικής νομοθεσίας και των ρυθμιστικών και διοικητικών μηχανισμών, καθώς επίσης
και για διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων διαύλων διανομής, με στόχο
την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό αυτών των διαδικασιών και την άρση των
υπερβολικά περιοριστικών ρυθμίσεων και εμποδίων, εφόσον υπάρχουν, για να
διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ανακούφισης από τον πόνο και την
ταλαιπωρία, όπως απαιτείται από τις τρεις διεθνείς συμβάσεις για τον έλεγχο των
ναρκωτικών και ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα την
εκτροπή, κατάχρηση και εμπορία τους και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή
πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, όσον αφορά στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή ρυθμιστικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, διοικητικών και άλλων σχετικών
μέτρων·
(b). Ενίσχυση της, κατά περίπτωση, ορθής λειτουργίας των συστημάτων εθνικού
ελέγχου και των εγχώριων μηχανισμών και προγραμμάτων αξιολόγησης, σε
συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου των Ναρκωτικών, το Γραφείο των

Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, τον ΠΟΥ και άλλα σχετικές
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την άρση των
εμποδίων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των ελεγχόμενων
ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, στο πλαίσιο κατάλληλων
μηχανισμών ελέγχου, όπως απαιτείται από τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των
ναρκωτικών και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση “Διασφαλίζοντας την ισορροπία των
εθνικών πολιτικών σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες: Οδηγίες για τη διαθεσιμότητα και
την προσβασιμότητα των ελεγχόμενων ουσιών” 9 και να εξεταστεί, προς αυτό το σκοπό,
η παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αιτήματος, στις αναπτυσσόμενες
χώρες·
(c). Επίσπευση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσίας, της διαδικασίας έκδοσης αδειών
εισαγωγής και εξαγωγής ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς
σκοπούς, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα καθοδήγηση και το Διεθνές Σύστημα
Εξουσιοδότησης Εισαγωγών και Εξαγωγών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των
Ναρκωτικών·
(d). Αντιμετώπιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των θεμάτων που σχετίζονται με την
οικονομική προσιτότητα των ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς
σκοπούς,
εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα
την
ποιότητα,
ασφάλεια
και
αποτελεσματικότητά τους, όπως, μεταξύ άλλων, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι
και τα προβλήματα στην προμήθεια αυτών των ουσιών, συμπεριλαμβάνοντας τη
συνεργασία, όπου ενδείκνυται με τον ιδιωτικό τομέα, και όπου χρειάζεται την επέκταση
της εθνικής κάλυψης των δικτύων διανομής στις αγροτικές περιοχές, δίνοντας έμφαση
στη σχέση μεταξύ κρατικών κανονισμών, αδειών και φορολογίας και επιτρέποντας την
κατάλληλη εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες να συνταγογραφούν,
παρέχουν και διαχειρίζονται τις ελεγχόμενες ουσίες με βάση τη γενική επαγγελματική
τους άδεια, καθώς επίσης, κατά περίπτωση, την παραγωγή γενόσημων φαρμακευτικών
σκευασμάτων που είναι βιοϊσοδύναμα και οικονομικά αποδοτικά·
(e). Λήψη μέτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για την οικοδόμηση ικανοτήτων
και κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των σχετικών φορέων των
Ηνωμένων Εθνών, όπως ο ΠΟΥ και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στοχεύοντας σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας,
συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοποιών, σχετικά με την επαρκή πρόσβαση και
χρήση των ελεγχόμενων ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένης της ανακούφισης από τον πόνο και την ταλαιπωρία, διερεύνηση
για την ανάπτυξη και την ευρύτερη εφαρμογή σχετικών κλινικών οδηγιών για την
ορθολογική χρήση των ελεγχόμενων ουσιών και διεξαγωγή κατάλληλων εκστρατειών
ευαισθητοποίησης υπό το συντονισμό των σχετικών εθνικών υγειονομικών αρχών και
σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς·
(f). Ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διαχείρισης της προσφοράς για τις ελεγχόμενες
ουσίες, που περιλαμβάνουν την επιλογή, ποσοτικοποίηση, προμήθεια, αποθήκευση,
9
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διανομή και χρήση τους, ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων εθνικών αρχών για
επαρκή εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών για ελεγχόμενες ουσίες, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στα βασικά φάρμακα, όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και
λαμβάνοντας υπόψη με προσοχή τον Οδηγό Εκτίμησης των Απαιτήσεων για ουσίες υπό
τον Διεθνή Έλεγχο, 10 και ενίσχυση των εγχώριων μηχανισμών συλλογής δεδομένων,
προκειμένου να παρουσιαστούν εκτιμήσεις της κατανάλωσης των ουσιών για ιατρικούς
και επιστημονικούς σκοπούς στο Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου των Ναρκωτικών·
(g). Συνέχιση τακτικής ενημέρωσης του Μοντέλου Καταλόγων Βασικών Φαρμάκων του
ΠΟΥ, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και των φορέων των
συνθηκών με ευθύνες προγραμματισμού, που θα οδηγήσει σε ενημερωμένες και
συντονισμένες αποφάσεις προγραμματισμού από την πλευρά της Επιτροπής για τα
Ναρκωτικά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι στόχοι των συμβάσεων, και επανεξέταση των εθνικών
καταλόγων των ελεγχόμενων ουσιών και των εθνικών καταλόγων βασικών φαρμάκων,
ανάλογα με την περίπτωση.
Επιχειρησιακές συστάσεις σχετικά με τη μείωση της προσφοράς και τα σχετικά
μέτρα· αποτελεσματική επιβολή του νόμου· αντιδράσεις στο έγκλημα που
σχετίζεται με τα ναρκωτικά· αντιμετώπιση σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και
προώθηση της δικαστικής συνεργασίας
3. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία και τη διασφάλιση της
ασφάλειας των ατόμων, των κοινωνιών και των κοινοτήτων, εντείνοντας τις
προσπάθειές μας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας,
παραγωγής, βιομηχανίας και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς
και για το έγκλημα και τη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά, μέσω, μεταξύ άλλων,
περισσότερο αποτελεσματικής πρόληψης της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά
εγκληματικότητας, και μέτρων επιβολής του νόμου, καθώς επίσης και
αντιμετωπίζοντας τους συνδέσμους με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος, όπως
το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, έχοντας
επίγνωση των κοινωνικών και οικονομικών αιτιών και συνεπειών τους, και
προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
Πρόληψη του εγκλήματος που συνδέεται με τα ναρκωτικά
(a). Ενδυνάμωση διεπιστημονικών μέτρων σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και
κοινοτικό επίπεδο για την πρόληψη του σχετιζόμενου με τα ναρκωτικά εγκλήματος, της
βίας, της θυματοποίησης και της διαφθοράς και υποστήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης
και ένταξης, με ενσωμάτωση αυτών των μέτρων στο σύνολο των προσπαθειών
επιβολής του νόμου και στις ολοκληρωμένες πολιτικές και προγράμματα, καθώς και
προώθηση κουλτούρας νομιμότητας, όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ντόχα
σχετικά με την Ενσωμάτωση της Πρόληψης του Εγκλήματος και της Ποινικής
Δικαιοσύνης στην ευρύτερη ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση των
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Κοινωνικών και Οικονομικών Προκλήσεων και την Προώθηση ενός Κράτους Δικαίου σε
Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο και τη Δημόσια Συμμετοχή·
(b). Προώθηση συλλογικών και ολοκληρωμένων προσπαθειών μείωσης της ζήτησης,
που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, εκείνων
των παραγόντων που σχετίζονται με την ποινική δικαιοσύνη και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν, προωθήσουν,
επιτρέψουν και διαιωνίσουν το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά·
(c). Προώθηση της συλλογής δεδομένης, της έρευνας και της ανταλλαγής πληροφοριών,
καθώς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά, και σχετικά με
τα μέτρα και τις πρακτικές μείωσης της προσφοράς ναρκωτικών, προκειμένου να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων της ποινικής δικαιοσύνης, στο
πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας·
Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών
(d). Αύξηση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης με
στόχο να μειωθεί σημαντικά ή να εξαλειφθεί η παράνομες καλλιέργειες οπίου, κοκαΐνης
και φυτών κάνναβης, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω της εκρίζωσης, στο πλαίσιο των βιώσιμων
στρατηγικών και μέτρων ελέγχου των καλλιεργειών·
(e). Παρακολούθηση των υφιστάμενων τάσεων και οδών διακίνησης ναρκωτικά και
ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων που αποκομίστηκαν,
προκειμένου να αποφευχθεί και να αντιμετωπιστεί η κακή χρήση του διεθνούς
εμπορίου για παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά,
επισημαίνοντας την επιτυχία που επιτεύχθηκε μέσω των επιχειρησιακών
πρωτοβουλιών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα,
συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της
εκμετάλλευσης των εμπορευματοκιβωτίων για ναρκωτικά, της εμπορίας ανθρώπων και
την πρόληψη και καταπολέμηση της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών για παράνομη
χρήση και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών που απορρέουν από τη
διακίνηση ναρκωτικών και άλλων σχετικών εγκλημάτων, καθώς επίσης και άλλες
δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας·
(f). Προώθηση και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και, κατά περίπτωση,
πληροφοριών εγκληματικότητας που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μεταξύ των αρχών
επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων, μεταξύ άλλων μέσω των
δικτυακών πυλών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το
Έγκλημα και των περιφερειακών κέντρων και δικτύων πληροφόρησης, και προώθηση
κοινών ερευνών και συντονισμού ενεργειών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και
προγραμμάτων κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να εντοπιστούν,
διασπαστούν και εξαρθρωθούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες σε διακρατικό
επίπεδο που εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες σχετίζονται με την

παράνομη παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την εκτροπή
των πρόδρομων ουσιών και την σχετική νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες·
(g). Ενδυνάμωση συντονισμένων στρατηγικών διαχείρισης των συνόρων, καθώς και
των δυνατοτήτων των συνοριακών ελέγχων, των αρχών επιβολής του νόμου και των
εισαγγελικών οργανισμών, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνικής βοήθειας, κατόπιν
αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της παροχής εξοπλισμού και
τεχνολογίας, μαζί με την απαραίτητη εκπαίδευση και υποστήριξης για συντήρηση, με
σκοπό την πρόληψη, την παρακολούθηση και την καταπολέμηση της διακίνησης
ναρκωτικών, της διακίνησης πρόδρομων ουσιών και άλλων εγκλημάτων που
σχετίζονται με τα ναρκωτικά, όπως η διακίνηση πυροβόλων όπλων, παράνομων
χρηματοοικονομικών ροών, μετρητών και το ξέπλυμα χρήματος·
(h). Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου και των οργανισμών
ποινικής δικαιοσύνης στον τομέα της εγκληματολογίας στο πλαίσιο των ερευνών για
ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των εργαστηρίων ανάλυσης
ναρκωτικών για συλλογή, διατήρηση και παρουσίαση εγκληματολογικών αποδεικτικών
στοιχείων με στόχο την αποτελεσματική δίωξη αδικημάτων που σχετίζονται με τα
ναρκωτικά μέσα από την διερεύνηση, μεταξύ άλλων, της παροχής εξοπλισμού
ανίχνευσης προηγμένης τεχνολογίας, σαρωτών, κιτ ελέγχου, δειγμάτων αναφοράς,
εγκληματολογικών εργαστηρίων και κατάρτισης, όπως ζητήθηκε·
(i). Ενδυνάμωση των περιφερειακών, υπο-περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών σε
ποινικές υποθέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής
συνεργασίας στους τομείς, μεταξύ άλλων, της έκδοσης εγκληματία, της αμοιβαίας
νομικής συνδρομής και της διαβίβασης των διαδικασιών, σύμφωνα με τις διεθνείς
συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών και άλλα διεθνή νομικά όργανα και εθνικές
νομοθεσίες, και προσπάθεια παροχής επαρκών πόρων για τις αρμόδιες εθνικές αρχές,
μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής στοχευμένης τεχνικής βοήθειας στις αιτούσες χώρες·
(j). Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων επιβολής του νόμου κατά
των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και των ατόμων που εμπλέκονται σε
εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, δίνοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη
προσοχή, στο πλαίσιο της αντίστοιχης δικαιοδοσίας μας, σε εκείνους που είναι
υπεύθυνοι για παράνομες δραστηριότητες μεγαλύτερης κλίμακας ή πιο σοβαρού
χαρακτήρα·
Αντιμετωπίζοντας τους συνδέσμους με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος,
όπως το ξέπλυμα χρήματος, τη διαφθορά και άλλες εγκληματικές
δραστηριότητες
(k). Κατάλληλη ανταπόκριση στις σοβαρές προκλήσεις που δημιουργούνται από τους
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών, της διαφθοράς και άλλων
μορφών οργανωμένου εγκλήματος, όπως η εμπορία ανθρώπων, η εμπορία πυροβόλων
όπλων, το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος σε συνδυασμό με τη
χρηματοδότηση
της
τρομοκρατίας,
χρησιμοποιώντας
μια
ολοκληρωμένη

διεπιστημονική προσέγγιση, όπως μέσω προώθησης και υποστήριξης της αξιόπιστης
συλλογής δεδομένων, της έρευνας και, κατά περίπτωση, της ανταλλαγής πληροφοριών
και αναλύσεων με στόχο να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και οι
αποτελεσματικές παρεμβάσεις·
(l). Ενθάρρυνση της χρήσης των υφιστάμενων υπο-περιφερειακών, περιφερειακών και
διεθνών μηχανισμών συνεργασίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών
εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένων, σε
ορισμένες περιπτώσεις, των βίαιων εγκλημάτων που σχετίζονται με συμμορίες, μεταξύ
άλλων μέσω ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για επιτυχημένη αντιμετώπιση και
εξάρθρωση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, και εκείνων που
δραστηριοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο·
(m). Ενδυνάμωση των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μέτρων και, όπου κρίνεται
σκόπιμο, των κανόνων και των κανονισμών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
επιχειρησιακής συνεργασίας με στόχο την πρόληψη διεθνικών δικτύων οργανωμένου
εγκλήματος που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα
ναρκωτικά από κυκλώματα εμπορίας και απόκτησης πυροβόλων όπλων, μέρη και
εξαρτήματά τους, πυρομαχικά, εκρηκτικά και άλλα συναφή υλικά·
(n). Διερεύνηση για επικύρωση ή προσχώρηση στις σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις,
όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος
και τα σχετικά πρωτόκολλα, 11 η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς12
και οι διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που σχετίζονται με την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και πρόσκληση των κρατών-μελών να λάβουν μέτρα για να
εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά τα διεθνή νομικά τους μέσα·
(o). Συνέχιση της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, με την εφαρμογή των
διατάξεων κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που
περιέχονται σε όλες τις σχετικές διεθνείς και πολυμερείς πράξεις, όπως η Σύμβαση του
1988, η Σύμβαση του Οργανωμένου Εγκλήματος και η Σύμβαση κατά της Διαφθοράς
και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι συστάσεις της Ειδικής Ομάδας
Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος·13
(p). Ενδυνάμωση και αξιοποίηση των υπαρχόντων σχετικών περιφερειακών, υποπεριφερειακών και διεθνών δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση, για την ανταλλαγή
επιχειρησιακών πληροφοριών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των παράνομων
χρηματοοικονομικών ροών και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
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(q). Ανάπτυξη και ενίσχυση, κατά περίπτωση, μηχανισμών εγχώριου συντονισμού, και
έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που
εμπλέκονται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στην
εκτροπή πρόδρομων ουσιών και στου σχετικό ξέπλυμα χρήματος, περισσότερο
διεξοδική ενσωμάτωση των οικονομικών ερευνών στις επιχειρήσεις αποτροπής για τον
εντοπισμό των ατόμων και των εταιρειών που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες
και ενθάρρυνση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, της συνεργασίας με τον ιδιωτικό
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των καθορισμένων
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, καθώς επίσης και των
παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ή διαβίβασης τιμών, για τον εντοπισμό
ύποπτων συναλλαγών, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση και διατάραξη του
επιχειρηματικού μοντέλου της διακίνησης ναρκωτικών·
(r). Ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών, υπο-περιφερειακών, δια-περιφερειακών
και διεθνών δυνατοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις παράνομες χρηματοοικονομικές
ροές που απορρέουν από τη διακίνηση των ναρκωτικών και των σχετικών εγκλημάτων,
μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω της ανίχνευσης, διερεύνησης και
δίωξης των εν λόγω δραστηριοτήτων, με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση
των ‘ασφαλών καταφυγίων’, καθώς και τον εντοπισμό και την άμβλυνση των κινδύνων
που σχετίζονται με τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ξέπλυμα χρήματος και τις
νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα βοηθητικά τεχνικά εργαλεία του
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα·
(s). Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διμερών, υπο-περιφερειακών και διεθνών μηχανισμών
για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και προώθηση της
συνεργασίας τους με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη αναγνώριση, τον
εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων και
των προϊόντων του εγκλήματος που συνδέεται με τα ναρκωτικά σε συμφωνία με τη
Σύμβαση του 1988, καθώς και την επιστροφή τους σε περιπτώσεις κατάλληλες
περιπτώσεις, στο πλαίσιο της Σύμβασης κατά της Διαφθοράς, ή ανάλογα με την
περίπτωση, στις περιπτώσεις εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και
αφορούν τα διεθνώς οργανωμένες ομάδες, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Οργανωμένου
Εγκλήματος· και ενθάρρυνση της έγκαιρης ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών
μεταξύ των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου, των εισαγγελικών αρχών και των
μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών·
(t). Προώθηση αποτελεσματικών μέτρων ικανών να αντιμετωπίσουν τους συνδέσμους
μεταξύ των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και της διαφθοράς, καθώς
και την παρακώλυση της δικαιοσύνης, που λαμβάνει χώρα μεταξύ άλλων μέσω του
εκφοβισμού των υπαλλήλων της δικαιοσύνης, ως μέρος των εθνικών στρατηγικών
ενάντια στη διαφθορά και ελέγχου των ναρκωτικών·
(u). Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων και
της ανάλυσης σχετικά με τις παράνομες καλλιέργειες, την παραγωγή, τη διακίνηση, το
ξέπλυμα χρήματος και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, για την κατάλληλη
αποτύπωση στις εκθέσεις του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και

το Έγκλημα και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών, με σκοπό την
καλύτερη μέτρηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου των εν λόγω εγκλημάτων και την
περαιτέρω βελτίωση των αντιδράσεων της ποινικής δικαιοσύνης σε σχέση με αυτό το
γεγονός·
Επιχειρησιακές συστάσεις σε διαθεματικές: ναρκωτικά και ανθρώπινα
δικαιώματα, νέοι, παιδιά, γυναίκες και κοινότητες
4. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για το σεβασμό, την προστασία και την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της
αξιοπρέπειας όλων ατόμων και του κράτους δικαίου κατά την ανάπτυξη και την
εφαρμογή των πολιτικών για τα ναρκωτικά, και προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
Ναρκωτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, νέοι, γυναίκες, παιδιά, ευάλωτα μέλη
της κοινωνίας και κοινότητες
(a). Ενίσχυση της γνώσης των φορέων χάραξης πολιτικής και της ικανότητας, κατά
περίπτωση, των αρμόδιων εθνικών αρχών σχετικά με διάφορες πτυχές του παγκόσμιου
προβλήματος των ναρκωτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές πολιτικές
για τα ναρκωτικά, ως μέρος μιας συνολικής, ολοκληρωμένης και ισορροπημένης
προσέγγισης, σέβονται πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες και προστατεύουν την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των ατόμων,
των οικογενειών, των ευάλωτων μελών της κοινωνίας, των κοινοτήτων και της
κοινωνίας στο σύνολό της, και για το σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία με και
μεταξύ του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, του
Διεθνούς Συμβουλίου ελέγχου των Ναρκωτικών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
και άλλων αρμόδιων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων
εντολών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα
θέματα, καθώς και των σχετικών περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, της
Κοινωνίας των Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, κατά περίπτωση·
(b). Διασφάλιση πρόσβασης στην υγεία, την περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες
στον τομέα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της θεραπείας χωρίς
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των υπηρεσιών που προσφέρονται στα
άτομα στη φυλακή ή κατά την προφυλάκιση, σε επίπεδο ίσο με τις υπηρεσίες που είναι
διαθέσιμες στην κοινότητα, και διασφάλιση πως οι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων
των κρατούμενων γυναικών, έχουν πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες υγείας και
συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα εκείνων που απαιτούνται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης·
(c). Προώθηση αποτελεσματικής εποπτείας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των
εγκαταστάσεων φαρμακευτικά υποβοηθούμενης θεραπείας και αποκατάστασης, με
στόχο της διασφάλιση επαρκούς ποιότητας των υπηρεσιών και την αποτροπή κάθε
πιθανής πρακτικής σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το ισχύον διεθνές δίκαιο·

(d). Συνέχιση εντοπισμού και αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνου και
προστατευτικών μέτρων, καθώς και των συνθηκών που συνεχίζουν να κάνουν τις
γυναίκες και τα κορίτσια ευάλωτα στην εκμετάλλευση και στη συμμετοχή διακίνησης
ναρκωτικών, με στόχο την πρόληψη της συμμετοχής τους σε εγκλήματα που
σχετίζονται με τα ναρκωτικά·
(e). Προώθηση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, του αποτελεσματικού συντονισμού
μεταξύ των διαφόρων τομέων της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και των αρχών
επιβολής του νόμου και των κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
οι συγκεκριμένες και ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών και
σωματικών αναγκών, των ανήλικων παραβατών για ναρκωτικά και των παιδιών που
πλήττονται από το συνδεόμενο με τα ναρκωτικά έγκλημα έχουν εξεταστεί καταλλήλως,
μεταξύ άλλων κατά τις διαδικασίες ποινικής δικαιοσύνης, όπου απαιτείται, και
παρέχοντας θεραπεία από τα ναρκωτικά και συναφείς υπηρεσίες υποστήριξης σε όσους
έχουν ανάγκη·
(f). Εφαρμογή πρακτικών μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και προσαρμοσμένων στις
συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών, των νέων και άλλων ευάλωτων μελών της
κοινωνίας, σε νομοθετικό, διοικητικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και
εκπαιδευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για παροχή ευκαιριών με στόχο
μια υγιή και αυτοσυντηρούμενη ζωή, προκειμένου να προληφθεί η κατάχρηση
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και να αντιμετωπιστεί η συμμετοχή, χρήση και
εκμετάλλευσή τους στην παράνομη καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών
και ψυχοτρόπων ουσιών και η συμμετοχή σε άλλες μορφές εγκληματικότητας, όπως η
αστική εγκληματικότητα, η βία και το έγκλημα που σχετίζεται με συμμορίες νέων,
εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις ως κράτη-μέλη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών
για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων (Κατευθυντήριες γραμμές Riyadh)·14
(g). Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και εξασφάλιση της συμμετοχής των
γυναικών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης
των πολιτικών και των προγραμμάτων για τα ναρκωτικά, ανάπτυξη και διάδοση
μέτρων ευαίσθητα σε θέματα φύλου και αναλόγων με την ηλικία, τα οποία να
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις καταστάσεις που βιώνουν οι γυναίκες
και τα κορίτσια σε σχέση με το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών και, εφαρμογή
από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων
κατά των γυναικών·15
(h). Διερεύνηση, σε εθελοντική βάση, της συμπερίληψης πληροφοριών που αφορούν,
μεταξύ άλλων, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υγεία, την
ασφάλεια και την ευημερία όλων των πολιτών, των κοινοτήτων και της κοινωνίας στο
πλαίσιο της εσωτερικής εφαρμογής των εν λόγω συμβάσεων, καθώς και τη
συμπερίληψη πρόσφατων εξελίξεων, βέλτιστων πρακτικών και προκλήσεων, κατά την
14
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παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, σύμφωνα με τις τρεις διεθνείς
συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών και τα σχετικά ψηφίσματα της Επιτροπής·
(i). Διασφάλιση ότι τα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης καλλιέργειας και της
εξάλειψης των φυτών που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, σέβονται τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παραδοσιακή
νόμιμη χρήση, όπου υπάρχει ιστορική απόδειξη τέτοιας χρήσης, και την προστασία του
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών, και
επίσης λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τη
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών·16
Αναλογικές και αποτελεσματικές πολιτικές και αντιδράσεις, καθώς και νομικές
εγγυήσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία της ποινικής
δικαιοσύνης και του τομέα της δικαιοσύνης
(j). Ενθάρρυνση ανάπτυξης, υιοθέτησης και εφαρμογής, με τη δέουσα αναφορά στα
εθνικά, συνταγματικά, νομικά και διοικητικά συστήματα, εναλλακτικών ή πρόσθετων
μέτρων όσον αφορά στην καταδίκη ή τιμωρία σε κατάλληλης φύσης περιπτώσεις,
σύμφωνα με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών και λαμβάνοντας
υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τα σχετικά πρότυπα και τους κανόνες των
Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι οι Πρότυποι Ελάχιστοι Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών
για τα Μη Περιοριστικά της Ελευθερίας Μέτρα (οι Κανόνες του Τόκιο)·
(k). Διερεύνηση της δυνατότητας για ανταλλαγή, μέσω της Επιτροπής για τα
Ναρκωτικά, πληροφοριών, εμπειριών, διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών γύρω από
το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των εθνικών πολιτικών ποινικής
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τις εγχώριες πρακτικές
αναφορικά με την αναλογικότητα των ποινών, σχετικά με την εφαρμογή των τριών
διεθνών συμβάσεων ελέγχου των Ναρκωτικών συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 3
της Σύμβασης του 1988·
(l). Προώθηση εθνικών πολιτικών, πρακτικών και κατευθυντήριων οδηγιών για τα
αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά που βασίζονται στην αναλογικότητα των
ποινών, σύμφωνα με τα οποία η αυστηρότητα των ποινών είναι ανάλογη προς τη
σοβαρότητα των παραβάσεων και σύμφωνα με τα οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο οι
ελαφρυντικοί όσο και οι επιβαρυντικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των
περιστάσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της Σύμβασης του 1988 και άλλων
σχετικών ισχυόντων διεθνών νομοθεσιών, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία·
(m). Διευκόλυνση της πρόσβασης στη θεραπεία διαταραχών της χρήσης ναρκωτικών
για τους φυλακισμένους και προώθηση αποτελεσματικής επιτήρησης και ενθάρρυνσης,
κατά περίπτωση, αυτό-αξιολόγησης των εγκαταστάσεων κράτησης, λαμβάνοντας
υπόψη τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών και τα πρότυπα για την πρόληψη της
εγκληματικότητας και της ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των
16
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Πρότυπων Ελάχιστων Κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη θεραπεία των ανθρώπων
που βρίσκονται στη φυλακή (Κανόνες του Νέλσον Μαντέλα), 17 και εφαρμογή, κατά
περίπτωση, μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση εξάλειψης του
υπερπληθυσμού των φυλακών και της βίας και οικοδόμηση ικανοτήτων των αρμόδιων
εθνικών αρχών·
(n). Ενθάρρυνση για συμπερίληψη των ιδιαίτερων αναγκών και της πολλαπλής
ευαλωτότητας των γυναικών που φυλακίζονται για αδικήματα που σχετίζονται με τα
ναρκωτικά, σύμφωνα με τους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη Θεραπεία των
Γυναικών που βρίσκονται στις φυλακές και τα μη περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα
για τις γυναίκες παραβάτες (Κανόνες του Μπανγκόκ)·18
(o). Προώθηση και εφαρμογή αποτελεσματικών αποκρίσεων της ποινικής δικαιοσύνης
σε εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά με στόχο να έρθουν οι δράστες ενώπιον
της δικαιοσύνη, οποία θα εξασφαλίζει νομικές εγγυήσεις και τη δέουσα διαδικασία
διασφάλισης σχετικά με την ποινική δικαιοσύνη, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικά μέτρα
για να διατηρηθεί η απαγόρευση της αυθαίρετης σύλληψης, κράτησης, βασανιστηρίων
και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης, ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και
να εξαλειφθεί η ασυδοσία, σύμφωνα με το σχετικό ισχύον διεθνές δίκαιο και
λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα και τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά
με την πρόληψη του εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη και να εξασφαλιστεί η
έγκαιρη πρόσβαση σε νομική βοήθεια και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
Επιχειρησιακές συστάσεις σε διαθεματικές που αφορούν την αντιμετώπιση και
την καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών:
εξελισσόμενη πραγματικότητα, τάσεις και ισχύουσες συνθήκες, αναδυόμενες
και επίμονες προκλήσεις και κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των
νέων ψυχοδραστικών ουσιών, σε συμμόρφωση με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις
ελέγχου των ναρκωτικών και άλλα συναφή διεθνή όργανα
5. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση των προσπαθειών μας προς την
αντιμετώπιση και καταπολέμηση των αναδυόμενων και επίμονων προκλήσεων και
απειλών όλων των πτυχών του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και
επισημαίνουμε την ανάγκη αποτελεσματικής ανταπόκρισης στην εξελισσόμενη
πραγματικότητα, στις τάσεις και τις ισχύουσες συνθήκες μέσω της συνεκτικών,
ολοκληρωμένων και ισορροπημένων πολιτικών και προγραμμάτων ελέγχου,
λαμβάνοντας υπόψη τις διακρατικές επιπτώσεις, σε συμμόρφωση με τις τρεις διεθνείς
συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών και άλλα διεθνή όργανα, και ενίσχυση της
διεθνούς, περιφερειακής και υπο-περιφερειακής συνεργασίας, και προτείνουμε τα
ακόλουθα:
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Αντιμετώπιση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, των διεγερτικών τύπου
αμφεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης, της εκτροπής
πρόδρομων ουσιών και προ-πρόδρομων ουσιών και της μη ιατρικής χρήσης και
κατάχρησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ναρκωτικές και
ψυχότροπες ουσίες
Αποφασίζουμε την ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς δράσης για την αντιμετώπιση της
αναδυόμενης πρόκλησης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, συμπεριλαμβάνοντας τις
αρνητικές συνέπειες που προκαλούν στην υγεία, και της εξελισσόμενης απειλής των
διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης, και
υπογραμμίζουμε τη σημασία ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών και των δικτύων
έγκαιρης προειδοποίησης, τη σημασία ανάπτυξης κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας,
πρόληψης και θεραπείας και υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας και της
οργάνωσης των πιο διαδεδομένων, επίμονων και επιβλαβών ουσιών, επισημαίνουμε τη
σημασία πρόληψης της εκτροπής και της κατάχρησης των φαρμακευτικών προϊόντων
που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες και τις πρόδρομές αυτών,
διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά τους για νόμιμους σκοπούς, και
προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
(a). Ενθάρρυνση ανάπτυξης και εφαρμογής, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ολοκληρωμένων μέτρων και προγραμμάτων, όπως περιγράφονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος εγγράφου, προσαρμογή των μέτρων αυτών στους
κινδύνους και τις προκλήσεις που θέτει η χρήση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και
διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης, και στου
κινδύνους που θέτει επίσης η μη ιατρική χρήση και κατάχρηση των φαρμακευτικών
προϊόντων που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες και ενθάρρυνση
ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων σε σχέση με τις
εθνικές εμπειρίες που αφορούν την υγεία·
(b). Οικοδόμηση της ικανότητας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την ανίχνευση
και τον εντοπισμό των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και των διεγερτικών τύπου
αμφεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης, και προώθηση της
διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη της
κατάχρησης και εκτροπής τους, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των υπαρχόντων
εργαλείων και σχεδίων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών και του
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα·
(c). Θέσπιση και ενίσχυση συμπράξεων και ανταλλαγής πληροφοριών με βιομηχανίες,
ιδίως χημικές και φαρμακευτικές και άλλους αρμόδιους φορείς του ιδιωτικού τομέα, και
ενθάρρυνση της χρήσης των Κατευθυντήριων Οδηγιών Εθελοντικού Κώδικα Πρακτικής
για τη Χημική Βιομηχανία, που εκδόθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου των
Ναρκωτικών, και το υπόδειγμα έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την
κατανόηση μεταξύ των κυβερνήσεων και των εταίρων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και,
κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που οι βιομηχανίες αυτές
μπορούν να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του
παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών·

Νέες ψυχοδραστικές ουσίες
(d). Συνέχεια στον εντοπισμό και την παρακολούθηση των τάσεων στη σύνθεση,
παραγωγή, επιπολασμό και διανομή των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και των
μοτίβων χρήσης και των αρνητικών συνεπειών, καθώς και αξιολόγηση των κινδύνων
για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων και της κοινωνίας στο σύνολό της και της
πιθανής χρήσης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς
και ανάπτυξη, σε αυτή τη βάση, της ενίσχυσης εγχώριων και εθνικών νομοθετικών,
ρυθμιστικών, διοικητικών, επιχειρησιακών αποκρίσεων και πρακτικών από τις
εγχώριες και εθνικές νομοθετικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου, τη δικαστική
εξουσία, τους κοινωνικούς, προνοιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς και τις
υγειονομικές αρχές·
(e). Δέσμευση για εφαρμογή έγκαιρου και επιστημονικά τεκμηριωμένου ελέγχου ή
ρυθμιστικών μέτρων εντός των εθνικών νομοθετικών και διοικητικών συστημάτων για
την αντιμετώπιση και διαχείριση της πρόκλησης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, και
διερεύνηση για τη χρήση προσωρινών δράσεων, ενώ οι ουσίες βρίσκονται υπό εξέταση,
όπως τα προσωρινά μέτρα ελέγχου ή τη χρήση ανακοινώσεων για τη δημόσια υγεία,
καθώς επίσης και ανταλλαγή πληροφοριών εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τα μέτρα
αυτά·
(f). Ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, κατά περίπτωση, και ενίσχυση της
δυναμικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών
για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών
και των υπολοίπων σχετικών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών προκειμένου να
δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση των πιο διαδεδομένων, επίμονων και επιβλαβών
νέων ψυχοτρόπων ουσιών και να διευκολυνθούν εμπεριστατωμένες αποφάσεις
ταξινόμησης της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά·
(g). Ενεργή συμμετοχή στα δίκτυα έγκαιρης προειδοποίησης και προώθηση της χρήσης
σχετικών καταλόγων επιτήρησης και εθελοντικών ελέγχων και ανταλλαγή
πληροφοριών μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών, του Γραφείου των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, και ενίσχυση διμερών, υποπεριφερειακών, περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών για τον εντοπισμό και την
αναφορά των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και των συμβάντων που αφορούν τις
ουσίες αυτές, και προς αυτήν την κατεύθυνση, να υπάρξει ενδυνάμωση της χρήσης των
εθνικών, περιφερειακών και διεθνών καθιερωμένων συστημάτων αναφοράς και
ανταλλαγής πληροφοριών, όπως, ανάλογα με την περίπτωση, η συμβουλευτική
έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και η Παγκόσμια
Παρακολούθηση Συνθετικών: Ανάλυση Πληροφόρηση και Τάσεις (SMART) πρόγραμμα
του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και το Project
Ion του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών·
(h). Οικοδόμηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των εθνικών
εργαστηρίων και προαγωγή της εθνικής και περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ τους,
κατά περίπτωση, για την ανίχνευση και ταυτοποίηση των νέων ψυχοδραστικών

ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των υπαρχόντων προτύπων αναφοράς και
βοηθητικών δραστηριοτήτων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά
και το Έγκλημα·
(i). Ενδυνάμωση της εσωτερικής ανταλλαγής πληροφοριών και της προώθησης
πληροφοριών σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την αποτελεσματική
πρόληψη και θεραπεία και τα αποτελεσματικά συναφή νομοθετικά μέτρα, προκειμένου
να υποστηριχθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων
δράσεων στην αναδυόμενη πρόκληση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών όσον αφορά
στις αρνητικές συνέπειες που θέτουν για την υγεία και την κοινωνία·
Διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης
(j). Υποστήριξη της υπάρχουσας έρευνας, συλλογής και επιστημονικής ανάλυσης των
δεδομένων σχετικά με τα διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, μέσω του παγκόσμιου
προγράμματος SMART και των σχετικών εργαλείων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου
των Ναρκωτικών, όπως το Project Prism, και ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα για την αντιμετώπιση των διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης,
συμπεριλαμβανομένης και της μεθαμφεταμίνης·
(k). Προώθηση της χρήσης, κατά περίπτωση, των σχετικών υπαρχόντων
προγραμμάτων, μηχανισμών και συντονισμένων ενεργειών σε όλα τα επίπεδα και
συνέχεια στην ανάπτυξη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων
μεταξύ των επαγγελματιών αναφορικά με την ισορροπημένη και ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την εξελισσόμενη απειλή των διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης·
Πρόδρομες και προ-πρόδρομες ουσίες
(l). Ενδυνάμωση της εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς παρακολούθησης των
χημικών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη κατασκευή ναρκωτικών και νέων
ψυχοτρόπων ουσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη της εκτροπής και της
παράνομης διακίνησής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το νόμιμο εμπόριο και η
χρήση αυτών των χημικών ουσιών δεν επηρεάζονται αρνητικά, μεταξύ άλλων μέσω της
χρήσης των εθνικών, υπο-περιφερειακών και διεθνών συστημάτων και εργαλείων από
το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου των Ναρκωτικών, όπως το Project Prism και το Σύστημα
Επικοινωνίας Περιστατικών Πρόδρομων Ουσιών και το PEN Online (διαδικτυακή
ειδοποίηση πριν από την εξαγωγή)·
(m). Λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της εκτροπής, της
παράνομης κατασκευής, της εμπορίας, καθώς και της κακής χρήσης των προδρόμων
ουσιών στο πλαίσιο του διεθνούς ελέγχου και για την αντιμετώπιση της κατάχρησης
προ-πρόδρομων ουσιών, υποκατάστατων, ή εναλλακτικών πρόδρομων ουσιών για την
παράνομη κατασκευή ναρκωτικά και ενίσχυση της εθελοντικής προσπάθειας,
συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών κωδίκων δεοντολογίας σε συνεργασία με τους
σχετικούς κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, σε εθνικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των σχετικών εργαλείων του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών·

Μη ιατρική χρήση και κατάχρηση των φαρμακευτικών προϊόντων
(n). Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάχρηση των
φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς
και σχετικά με την ποιότητα και ενίσχυση της συνοχής των αναφερόμενων στοιχείων,
μεταξύ άλλων μέσω του ετήσιου ερωτηματολογίου αναφοράς του Γραφείου των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα·
(o). Ανάπτυξη και εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων και υποστήριξης στρατηγικών
δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της μη ιατρικής χρήσης και
κατάχρησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ναρκωτικές και
ψυχοτρόπες ουσίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά τους για νόμιμους
σκοπούς και προώθηση των εθνικών, υπο-περιφερειακών, περιφερειακών και διεθνών
συνεργασιών για την πρόληψη της εκτροπής, διακίνησης και χρήσης τους, μεταξύ
άλλων μέσω της χρήσης των υπαρχόντων εργαλείων και προγραμμάτων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα
Ναρκωτικά και το Έγκλημα και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών·
Χρήση του Διαδικτύου για δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά
(p). Υποστήριξη της έρευνας, της συλλογής δεδομένων, της ανάλυσης στοιχείων και
κοινή χρήση των πληροφοριών και ενδυνάμωση της επιβολής του νόμους, της ποινικής
δικαιοσύνης και των νομικών αποκρίσεων, καθώς επίσης και της διεθνούς συνεργασίας
με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση ποινικών δραστηριοτήτων χρήσης του
Διαδικτύου που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, σε συνέπεια με το σχετικό και ισχύον
δίκαιο·
(q). Αύξηση της παροχής τεχνικής βοήθειας και οικοδόμησης ικανοτήτων των κρατώνμελών σε όλα τα επίπεδα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της χρήσης των τεχνολογιών από τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και
τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση
δραστηριοτήτων σχετικών με τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου και του
Διαδικτύου·
(r). Οικοδόμησης της ικανότητας των εθνικών αρχών, και ειδικότερα των αρχών
επιβολής του νόμου, να διατηρήσουν και να αναλύσουν αποδεικτικά ηλεκτρονικά
στοιχεία που σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων της διακίνησης
ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να
παρακολουθούν τις πωλήσεις παράνομων ναρκωτικών που γίνονται με χρήση
Διαδικτύου·
(s). Ενθάρρυνση της χρήσης των Κατευθυντήριων Γραμμών για Κυβερνήσεις σχετικά
με την Πρόληψη της Παράνομης Πώλησης των Διεθνώς Ελεγχόμενων Ουσιών μέσω του
Διαδικτύου, 19 όπου κρίνεται κατάλληλο·
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(t). Υποστήριξη των μέτρων χρήσης του Διαδικτύου για τους σκοπούς της πρόληψης,
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων συμβουλών και της παροχής πληροφοριών,
ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στρατηγικών,
προγραμμάτων και μέτρων πρόληψης, μεταξύ άλλων και μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και άλλων κοινωνικών δικτύων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία
των παιδιών και των νέων από την κατάχρηση των ελεγχόμενων ουσιών και των νέων
ψυχοδραστικών ουσιών και από τη συμμετοχή στην παράνομη πώληση και αγορά τους
μέσω του Διαδικτύου, και επί τούτου του σημείου ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα·
Εξελισσόμενη πραγματικότητα, τάσεις και υπάρχουσες συνθήκες, αναδυόμενες
και επίμονες προκλήσεις και απειλές
(u). Προώθηση, κατά περίπτωση, της χρήσης και της ανάλυσης των σχετικών,
αξιόπιστων και αντικειμενικών δεδομένων που παράγονται από την εθνική και
περιφερειακή παρακολούθηση και αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής
ολοκληρωμένων και ισορροπημένων εθνικών στρατηγικών, πολιτικών και
προγραμμάτων ελέγχου των ναρκωτικών, σε συμμόρφωση με τις τρεις διεθνείς
συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών και με άλλα σχετικά διεθνή όργανα, και
ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων, μεταξύ άλλων,
μέσω της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά και άλλων σχετικών περιφερειακών και
διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο των εντολών τους, ώστε, μεταξύ άλλων, να υπάρξει
καλύτερη κατανόηση των εθνικών και διεθνών επιπτώσεών τους·
(v). Εντατικοποίηση των προσπαθειών στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροπρόθεσμης
και βιώσιμης ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά,
συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας και της κοινωνικής περιθωροποίησης, που ευνοούν
την επακόλουθη εκμετάλλευση από εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στο
συνδεόμενο με τα ναρκωτικά έγκλημα·
(w). Ενθάρρυνση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, να εξετάσει την αναθεώρηση των
υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, και όπου απαιτείται, να αναπτύξει νέες που
αφορούν τις διάφορες πτυχές του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων
εθνικών αρχών και την ενδυνάμωση της διεθνούς και δι-υπηρεσιακής συνεργασίας·
(x). Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση της
έκτασης των δυσμενών επιπτώσεων της διακίνησης ναρκωτικών σε μικρές ποσότητες,
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας, της
οικονομίας και της ασφάλειας, με στόχο την ανάπτυξη, όπου κρίνεται σκόπιμο,
αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση της μικρο-διακίνησης·
(y). Κάλεσμα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα,
του Διεθνούς Συμβουλίου Ελέγχου των Ναρκωτικών, του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και των άλλων φορέων των Ηνωμένων Εθνών με σχετική τεχνική και

επιχειρησιακή τεχνογνωσία, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, να
συνεχίσουν να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, συμβουλές και βοήθεια προς τα κράτη
που επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τις πολιτικές τους για τα ναρκωτικά, σε
συμμόρφωση με τις τρεις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών, λαμβάνοντας
υπόψη τις εθνικές τους προτεραιότητες και ανάγκες, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με επιστημονικά
τεκμηριωμένες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τα Κράτη.
Επιχειρησιακές Συστάσεις για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με βάση
την αρχή της κοινής και επιμεριζόμενης ευθύνης
6. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τη στήριξη των προσπαθειών μας σε όλα τα
επίπεδα, με βάση την κοινή και επιμεριζόμενη ευθύνη, με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση και καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών και
την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και, προς την επίτευξη αυτού του σκοπού,
συνιστούμε τα ακόλουθα μέτρα:
(a). Ενδυνάμωση εξειδικευμένης, στοχευμένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης τεχνικής
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης, όπου κρίνεται απαραίτητο, επαρκούς οικονομικής
βοήθειας, κατάρτισης, ενδυνάμωσης ικανοτήτων, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, στις
αιτούσες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών διέλευσης, μέσω και σε
συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα,
καθώς επίσης και τον ΠΟΥ και άλλους σχετικούς φορείς και διεθνείς και
περιφερειακούς οργανισμούς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο τη
βοήθεια των κρατών-μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων
πτυχών του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών στους τομείς της υγείας, της
οικονομίας, της κοινωνίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της αρχής
επιβολής του νόμου
(b). Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορά-Νότου, Νότου-Νότου και της τριγωνικής
συνεργασίας, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα ανάπτυξης και άλλους βασικούς
φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση και
καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών
(c). Ενδυνάμωση, μεταξύ άλλων μέσω της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά και, όπου
κρίνεται κατάλληλο, μέσω των επικουρικών οργάνων της, της τακτικής ανταλλαγής
πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων μεταξύ επαγγελματιών σε από
διαφορετικά πεδία και σε όλα τα επίπεδα με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης και ισορροπημένης προσέγγισης του παγκόσμιου προβλήματος των
ναρκωτικών και των διαφόρων πλευρών του και διερεύνηση για επιπρόσθετα μέτρα
που θα διευκολύνουν περαιτέρω την ουσιαστική συζήτηση μεταξύ αυτών των
επαγγελματιών
(d). Ενθάρρυνση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά να συμβάλει στην παγκόσμια
παρακολούθηση και να υποστηρίξει τη θεματική επισκόπηση της πρόόδου για τους

Στόχους της Αειοφόρου Ανάπτυξης,20 στο πλαίσιο των εντολών της, λαμβάνοντας
υπόψη τον χαρακτήρα των Στόχων ως ολότητα αλλά και τις διασυνδέσεις μεταξύ τους,
και να κάνει αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου,
μέσω του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης 70/1
(e). Ενθάρρυνση της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά και του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα να αυξήσουν περαιτέρω τη συνεργασία με
όλους τους σχετικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, κατά την παροχή βοήθειας στα
κράτη-μέλη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συνεκτικών, ολοκληρωμένων και
ισορροπημένων εθνικών στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων για τα
ναρκωτικά
Επιχειρησιακές συστάσεις για την εναλλακτική ανάπτυξη την περιφερειακή,
διαπεριφερειακή και διεθνή συνεργασία στον τομέα μιας ισορροπημένης
πολιτικής για τα ναρκωτικά προσανατολισμένη στην ανάπτυξη την
αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων
7. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση των
κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αναφορικά με την
παράνομη καλλιέργεια ναρκωτικών φυτών και την παράνομη παραγωγή και διακίνησή
τους μέσω της εφαρμογής μακροπρόθεσμων, περιεκτικών και βιώσιμων πολιτικών και
προσανατολισμένων στην ανάπτυξη ισορροπημένων πολιτικών και προγραμμάτων
ελέγχου των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής ανάπτυξης και,
όπου κρίνεται κατάλληλο, των προληπτικών προγραμμάτων εναλλακτικής ανάπτυξης,
τα οποία αποτελούν μέρος των στρατηγικών ελέγχου βιώσιμης καλλιέργειας, και
προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και εναλλακτική ανάπτυξη
(a). Στόχευση των παράνομων καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη
παραγωγή των ναρκωτικών και αντιμετώπιση των σχετικών παραγόντων
εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της
φτώχειας και την ενίσχυσης ενός κράτους δικαίου, και προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης που στοχεύει στην ευημερία των πληγέντων και ευάλωτων πληθυσμών
μέσω νόμιμων εναλλακτικών λύσεων
και με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της
ευημερίας της πληγείσας και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μέσω νόμιμων
εναλλακτικών λύσεων
(b). Ενθάρρυνση της προώθησης για οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και
υποστήριξη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας και τη
βιωσιμότητα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ανάπτυξη μέτρεων για
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αγροτική ανάπτυξη, βελτίωση των υποδομών, της κοινωνικής ένταξης και προστασίας,
αντιμετώπιση των συνεπειών της παράνομης καλλιέργειας και παραγωγής ναρκωτικών
και ψυχοτρόπων ουσιών στον περιβάλλον, με την ενσωμάτωση και συμμετοχή των
τοπικών κοινοτήτων, και διερεύνηση της λήψης εθελοντικών μέτρων για την
προώθηση των προϊόντων που προέρχονται από την εναλλακτική ανάπτυξη,
συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής εναλλακτικής ανάπτυξης, ανάλογα με την
περίπτωση, με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στις αγορές με ισχύοντες κανόνες
πολυμερούς εμπορίου και εθνικού και διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων και ισορροπημένων στρατηγικών ελέγχου των ναρκωτικών
(c). Έκφραση ανησυχίας πως η παράνομη καλλιέργεια και παραγωγή, διανομή και
εμπορία, παραμένουν σοβαρές προκλήσεις για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση
του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, και αναγνώριση της ανάγκης για
ενδυνάμωση βιώσιμων στρατηγικών ελέγχου των καλλιεργειών που μπορεί να
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εναλλακτική ανάπτυξη, την εκρίζωση και τα μέτρα
επιβολής του νόμους, με σκοπό την πρόληψη και τη σημαντική και μετρήσιμη μείωση
των παράνομων καλλιεργειών, και της ανάγκης για εντατικοποίηση των κοινών
προσπαθειών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με έναν πιο ολοκληρωμένο
τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της κοινής και επιμεριζόμενης ευθύνης, μεταξύ άλλων
μέσω των κατάλληλων προληπτικών μέτρων και εργαλείων, ενισχυμένη και καλύτερα
συντονισμένη οικονομική και τεχνική βοήθεια και προγράμματα προσανατολισμένα
στη δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις
(d). Διερεύνηση για εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και βιώσιμων
προγραμμάτων εναλλακτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής
εναλλακτικής ανάπτυξης, ανάλογα με την περίπτωση, που υποστηρίζουν βιώσιμες
στρατηγικές ελέγχου των καλλιεργειών για την πρόληψη και την ανθεκτική και
μετρήσιμη μείωση των παράνομων καλλιεργειών και άλλων παράνομων
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, εξασφαλίζοντας την ενδυνάμωση,
την ιδιοκτησία και την ευθύνη των πληγέντων τοπικών κοινοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των συνεταιρισμών τους, λαμβάνοντας
υπόψη τα τρωτά σημεία και τις συγκεκριμένες ανάγκες των κοινοτήτων που
επηρεάζονται ή βρίσκονται στον κίνδυνο της παράνομης καλλιέργειας, σε συνεργασία
με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, τον Οργανισμό
Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και άλλους αρμόδιους διεθνείς
οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές
πολιτικές και σχέδια δράσης, με στόχο την οικοδόμηση ειρηνικών, αλληλέγγυων και
δίκαιων κοινωνιών, σύμφωνα με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το σχετικό
εφαρμοστέο διεθνές και εθνικό δίκαιο
(e). Ενδυνάμωση της υπο-περιφερειακής, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας για
την υποστήριξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων προγραμμάτων εναλλακτικής
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, την προληπτική εναλλακτική
ανάπτυξη, ως βασικό μέρος επιτυχημένων στρατηγικών πρόληψης και στρατηγικές
ελέγχου των καλλιεργειών με στόχο την αύξηση της θετικής έκβασης των εν λόγω
προγραμμάτων, ειδικότερα σε περιοχές που επλήγησαν ή βρίσκονται στον κίνδυνο των

παράνομων καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων
Εθνών για την Εναλλακτική Ανάπτυξη21
(f). Ενδυνάμωση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη
βιώσιμων προγραμμάτων εναλλακτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης, όπου
χρειάζεται, της προληπτικής εναλλακτικής ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τους
σχετικούς φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την
ανάπτυξη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προς την εφαρμογή των
Κατευθυντήριων Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την Εναλλακτική Ανάπτυξη,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διδάγματα και τις ορθές πρακτικές, ιδίως από τις χώρες με
εκτεταμένη εμπειρία στην εναλλακτική ανάπτυξη και να ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων,
η Δεύτερη Διεθνής Διάσκεψη για την Εναλλακτική Ανάπτυξη
(g). Προώθηση της έρευνας από τα κράτη, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με το
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και άλλων σχετικών
φορέων των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών και περιφερειακών οργανισμών,
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της Κοινωνίας των Πολιτών, με στόχο την καλύτερη
κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην παράνομη καλλιέργεια,
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, και τη βελτίωση της
αξιολόγησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων εναλλακτικής ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής εναλλακτικής ανάπτυξης, όπου χρειάζεται, με
σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών, μεταξύ άλλων
μέσω της χρήσης των σχετικών δεικτών ανθρώπινης ανάπτυξης, των κριτηρίων που
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και άλλες μετρήσεις που
ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τεχνική και οικονομική συνεργασία με στόχο την ολοκληρωμένες και
ισορροπημένες πολιτικές για τα ναρκωτικά προσανατολισμένες προς την
ανάπτυξη και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις
(h). Εξέταση της πιθανότητας για ενίσχυση προοπτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο
συνεκτικών, ολοκληρωμένων και ισορροπημένων εθνικών πολιτικών και
προγραμμάτων για τα ναρκωτικά με στόχο την αντιμετώπιση των αιτιών και των
συνεπειών της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών,
μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζοντας όλους τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τα
άτομα, τις κοινότητες και την κοινωνία, όπως η έλλειψη υπηρεσιών, οι ανάγκες για
υποδομές, η σχετιζόμενη με τα ναρκωτικά βία, ο αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση, και η
κοινωνική αποσύνθεση, με στόχο την προώθηση ειρηνικών και αλληλέγγυων
κοινωνιών·
(i). Παρότρυνση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των φορέων των
Ηνωμένων Εθνών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα, κατά
περίπτωση, να εξετάσουν την αύξηση της υποστήριξής τους, μεταξύ άλλων, μέσω
21

General Assembly resolution 68/196, annex.

μακροχρόνιας και ευέλικτης χρηματοδότησης, για την εφαρμογή ολοκληρωμένων και
ισορροπημένων προγραμμάτων ελέγχου των ναρκωτικών προσανατολισμένα στην
ανάπτυξη και βιώσιμων εναλλακτικών οικονομικών λύσεων, ιδίως της εναλλακτικής
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, προληπτικών προγραμμάτων
εναλλακτικής ανάπτυξης, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις εθνικές
προτεραιότητες, για τις περιοχές και τους πληθυσμούς που πλήττονται ή παρουσιάζουν
ευαλωτότητα στο θέμα της παράνομης καλλιέργεια ναρκωτικών, με σκοπό την
πρόληψη, τη μείωση και την εξάλειψή της, και ενθάρρυνση των Κρατών στο μέτρο του
δυνατού να δείξουν ισχυρή δέσμευση στη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων·
(j). Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμων οικονομικά εναλλακτικών λύσεων, ιδιαίτερα
για τις κοινότητες που επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κίνδυνο για παράνομη
καλλιέργεια ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τα
ναρκωτικά σε αστικές και αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων, μέσω ολοκληρωμένων
εναλλακτικών προγραμμάτων ανάπτυξης, και προς αυτόν τον σκοπό εξέταση για
παρεμβάσεις προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τόσο
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θα επωφεληθούν εξίσου από αυτές, μεταξύ άλλων, μέσω
των ευκαιριών απασχόλησης, της βελτίωσης των υποδομών και βασικών δημόσιων
υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, μέσω της πρόσβασης και νομικών τίτλων σε γη, τα
οποία θα συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη, μείωση ή την εξάλειψη της παράνομης
καλλιέργεια και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά·
(k). Εξέταση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για εκείνους
που επηρεάζονται από τις σχετιζόμενες με τα ναρκωτικά παράνομες δραστηριότητες με
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού στην πρόληψη του εγκλήματος, της
κοινωνικής συνοχής, της προστασίας, της ασφάλειας, της τόνωσης της καινοτομίας, της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης·
(l). Προώθηση συμπράξεων και καινοτόμων πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα, την Κοινωνία των Πολιτών και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για παραγωγικές επενδύσεις και στοχεύουν στη
δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές και ανάμεσα στις κοινότητες που
επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κίνδυνο παράνομης καλλιέργειας ναρκωτικών,
παραγωγής, διακίνησης, και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα
ναρκωτικά με σκοπό την πρόληψη, μείωση ή την εξάλειψή τους, και ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, διδαγμάτων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σε αυτόν τον τομέα.
8. Εκφράζουμε εκτίμηση για την διάφανη, ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς
προπαρασκευαστική διαδικασία για την ειδική σύνοδο, με επικεφαλής την Επιτροπή
για τα Ναρκωτικά, με την υποστήριξη, καθοδήγηση και τη συμμετοχή του Προέδρου της
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για όλες τις συνεισφορές στην προπαρασκευαστική
διαδικασία.
9. Αποφασίζουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των παραπάνω
επιχειρησιακών συστάσεων, σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένη Έθνη και άλλους
διακυβερνητικούς οργανισμούς και την Κοινωνία των Πολιτών, και να μοιραστούμε με
την Επιτροπή για τα Ναρκωτικά, ως όργανο χάραξης της πολιτικής των Ηνωμένων

Εθνών με κύρια ευθύνη για θέματα ελέγχου των ναρκωτικών, όλη την έγκαιρη
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που γίνεται στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων.
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