Our joint commitment to effectively addressing and countering the
world drug problem
סוגיית התמודדות מדינות העולם עם בעיית הסמים תעמוד במרכז הדיונים של המושב המיוחד של
העצרת הכללית של האו"ם שיתכנס בניו יורק בתאריכים  19-21באפריל.(UNGASS) 2016 ,

ההחלטה על הכינוס מעוגנת בהחלטת העצרת  67/193דצמבר .2012
להלן הנוסח הסופי של המסמך שגובש ע"י הועדה לסמים נרקוטיים.
הקדמה:
אנו ,ראשי מדינות וממשלות ,שרים ונציגי מדינות חברות ,מתכנסים באו"ם בין ה 19-21-לאפריל
 2016למושב המיוחד ה 30-של העצרת הכללית ,בהתאם להחלטת העצרת  67/193דצמבר ,2012
במטרה להעריך את ההתקדמות ביישום ההכרזה הפוליטית ותכנית עבודה על שת"פ בינלאומי
לקראת אסטרטגיה כוללנית ומאוזנת למנוע את בעיית הסמים העולמית [התכנית העשר שנתית
בנושא סמים של האו"ם ( ,])2009-2019כולל הערכה של ההישגים ואתגרים בהתמודדות עם בעיית
הסמים העולמית ,במסגרת שלושת האמנות הבינלאומיות לסמים וכלים רלוונטיים אחרים של
האו"ם;

אנו חוזרים ומאשרים את המחויבות שלנו למטרות ויעדים של שלושת האמנות הבינלאומיות
לסמים ,כולל דאגה לבריאות ולרווחת בני אדם ,וכן לדאגה לבריאות היחיד והציבור ובעיות
חברתיות ובטיחותיות הקשורות בשימוש לרעה של סמים נרקוטיים ופסיכוטרופיים ,בעיקר בקרב
ילדים ובני נוער ,ופשיעה הקשורה בסמים ,ואנו חוזרים ומאשרים את הנחישות שלנו למנוע ולטפל
בשימוש לרעה בחומרים אלו ולמנוע ולהילחם בגידול ,ייצור וסחר של חומרים אלו;

אנו מכירים בכך שלמרות התקדמות בתחומים מסוימים ,בעיית הסמים העולמית ממשיכה להוות
אתגר לבריאות ,לביטחון ולרווחת בני האדם ,ואנו מחליטים לחזק את המאמצים הלאומיים
והבינלאומיים ,ולהגביר שת"פ בינלאומיים כדי להתמודד עם אתגרים אלו;

אנו חוזרים ומאשרים את נחישותנו להיאבק בבעיית הסמים העולמית ולפעול באופן אקטיבי
לקידום חברה חופשית משימוש לרעה בסמים ,במטרה להבטיח שכל בני האדם יוכלו לחיות
בבריאות ,כבוד ושלום ,עם בטחון ושגשוג ,ואנו מאשרים את נחישותנו להתמודד עם בעיות של
בריאות הציבור ,בטחון הציבור ובעיות חברתיות ,הנגרמות משימוש לרעה בסמים.
אנו מזכירים בדאגה שזמינות סמים מפוקחים לצרכים רפואיים ולצרכים מדעיים בעיקר לטיפול
בכאב וסבל ,ממשיכה להיות נמוכה או שכלל לא קיימת במדינות רבות בעולם ,ואנו מדגישים את
הצורך להגביר מאמצים לאומיים ובינלאומיים בכל הרמות כדי להתייחס למצב ,תוך כדי עידוד
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של צעדים להבטיח זמינות ונגישות לחומרים אלו לצרכים רפואיים ומדעיים ,במסגרת מערכת
החוק הלאומית ,תוך מניעת זליגתם ,שימוש לרעה וסחר בהם ,כדי למלא את המטרות ויעדים של
שלושת האמנות הבינלאומיות לסמים;
אנו מכירים בכך שבעיית הסמים העולמית ממשיכה להיות בעיה משותפת עם אחריות משותפת,
אשר מחייבת התמודדות רב-תחומית על ידי הגברת שיתוף פעולה בינלאומי יעיל ,ודורשת גישה
כוללנית ,רב-תחומית ,מאוזנת המבוססת הוכחות מדעיות;
אנו חוזרים ומאשרים את מחויבותנו להבטיח כי כל ההיבטים של הפחתת הביקוש וצעדים
הקשורים לכך ,הורדת ההיצע וצעדים הקשורים בכך ,ושת"פ בינלאומי ,יהיו מושתתים בהתאמה
מלאה למטרות והעקרונות של "מגילת האו"ם"" ,ההצהרה האוניברסלית של זכויות האדם" ,תוך
כיבוד ריבונותה של כל מדינה ועקרון אי-ההתערבות בעניינים הפנימיים של כל מדינה ,כל זכויות
האדם ,חירויות היסוד ,הכבוד העצמי של כל פרט ,והעקרונות של שוויון זכויות וכבוד הדדי בין
המדינות;
אנו מדגישים ש"האמנה לסמים נרקוטיים " ,"1961האמנה לחומרים פסיכוטרופיים "1971
ו"אמנת האו"ם נגד הסחר הבלתי חוקי בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכואקטיביים,"1988 ,
וכלים בינלאומיים רלוונטיים אחרים ,מהווים את אבני היסוד במדיניות הסמים הבינלאומית;
אנו חוזרים ומאשרים את מחויבותנו ליישם את יעדיי התכנית העשר שנתית בנושא סמים של
האו"ם ( )2009-2019עד הזמן שנותר –  ,2019תוך שימת לב למטרות שנקבעו בה ,וכמו כן להתייחס
לאתגרים ולסדרי העדיפויות לפעולה ,אשר זוהו בהצהרת שרים משותפת שאומצה במפגש "אמצע
הדרך" במעמד רם דרג במרץ ;2014
אנו מברכים על האג'נדה  2030לפיתוח בר-קיימא ומזכירים כי המאמצים להשגת "היעדים
לפיתוח בר קיימא" ,ולהתמודד ביעילות עם בעיית הסמים העולמית ,הינם משלימים ומחזקים
האחד את השני;
אנו מכירים בכך כי כחלק מגישה כוללנית ומאוזנת להתמודדות ומאבק בבעיית הסמים העולמית,
בני אדם ,משפחותיהם והחברה כולה צריכים לעמוד במוקד ,במטרה לעודד ולשמור על בריאות,
ביטחון ורווחת בני האדם;
אנו מכירים בחשיבות של התייחסות למגדר ולגיל במסגרת מדיניות ותוכניות סמים;
אנו מכירים בכך שקיימים אתגרים קבועים ,חדשים ומתפתחים ויש צורך להתייחס אליהם
בהתאם לשלושת האמנות הבינלאומיות ,אשר מאפשרות למדינות גמישות
מספקת לעצב וליישם מדיניות סמים לאומית בהתאם לצרכים וסדרי העדיפויות של המדינה,
בהתאם לעקרונות האחריות המשותפת וחקיקה בינלאומית רלוונטית;
אנו חוזרים ומאשרים את הצורך לגייס משאבים מתאימים כדי להתמודד ולהילחם בבעיית
הסמים העולמית ,וקוראים להגברת הסיוע למדינות מתפתחות ,לפי בקשתם ,כדי לסייע להן
ביישום התכנית העשר שנתית וביישום ההמלצות במסמך זה;
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אנו מכירים בכך שמדינות מעבר מתמודדות עם אתגרים רבים ,וחוזרים ומאשרים את הצורך
להמשך שת"פ וסיוע ,כולל מתן סיוע טכני ,בין היתר כדי להגביר את היכולת שלהן להתמודד
ולהילחם בבעיית הסמים העולמית ,בהתאם לאמנה של ;1988
אנו חוזרים ומאשרים את תפקידה המרכזי של הועדה לסמים נרקוטיים ,כגוף קובע מדיניות של
האו"ם ,עם אחריות מרכזית לנושא פיקוח על סמים ,ואת תמיכתנו והערכתינו למאמצים של
האו"ם ,בעיקר של ארגון האו"ם לענייני סמים ופשיעה ( )UNODCכיישות המובילה של האו"ם
להתמודדות ומאבק בבעיית הסמים העולמית ,וחוזרים ומאשרים את התפקידים שהוקנו באמנות
לועדה לפיקוח על חומרים נרקוטיים ( )INCBולארגון הבריאות העולמי;
אנו מכירים בכך שהתמודדות מוצלחת עם בעיית הסמים העולמית דורשת שת"פ ותיאום בין
הרשויות הלאומיות ,בכל הרמות ,בעיקר בריאות ,חינוך ,מערכת המשפט והאכיפה ,תוך
התייחסות לתחומי אחריותם בהתאם לחקיקה הלאומית;
אנו מברכים על המאמצים להגברת הקוהרנטיות במערכות האו"ם בכל הרמות;
אנו מכירים בכך שלחברה האזרחית ,לקהילה המדעית ולאקדמיה יש תפקיד חשוב בהתמודדות
ובמאבק בבעיית הסמים העולמית ,ומציינים שיש לאפשר לאוכלוסיות מושפעות (מבעיית הסמים)
ולנציגי החברה האזרחית ,כאשר הדבר ניתן ,להיות שותפים בפיתוח ,יישום ,ומתן הוכחות מדעיות
רלוונטיות להערכת תכניות ומדיניות סמים ,ואנו מכירים בחשיבות של שיתוף הפעולה עם המגזר
הפרטי בהקשר זה;
אנו מביעים דאגה רבה מהמחיר הגבוה שהחברה ,היחידים ומשפחותיהם משלמים כתוצאה
מבעית הסמים העולמית ,ומצדיעים במיוחד לאלה שהקריבו את חייהם ,בפרט אנשי אכיפת החוק
ומערכת המשפט ,ולאנשי הבריאות וחברה האזרחית ומתנדבים אשר מקדישים את עצמם
למלחמה והתמודדות עם תופעה זו;
אנו שבים ומאשרים את הצורך להגברת שת"פ בין ה  UNODCלבין סוכנויות או"ם אחרות בהתאם
למנדט שלהן ,כדי לסייע למדינות ליישם את האמנות הבינלאומיות בסמים ,בהתאם למחויבויות
רלוונטיות לזכויות אדם ,ולעודד את הגנה וכיבוד של זכויות אדם וכבוד כלל בני האדם בהקשר של
תכניות ,אסטרטגיות ומדיניות סמים;
אנו שבים ומאשרים את הצורך להתייחס לסיבות ולתוצאות העיקריות של בעיית הסמים
העולמית ,כולל בתחומי הבריאות ,חברה ,זכויות אדם ,כלכלה ,מערכת המשפט ,בטחון פנים
ואכיפה ,בהתאם לעקרונות של האחריות המשותפת ,ואנו מכירים בערך של מדיניות התערבויות
כוללנית ומאוזנת כולל התערבויות המעודדות אורח-חיים בר קיימא;
אנו חוזרים ומאשרים כי התערבויות ממוקדות ,מבוססות על איסוף וניתוח נתונים ,כולל מידע על
מגדר וגיל ,יכולות להיות יעילות במיוחד ,כדי לספק את הצרכים של אוכלוסיות וקהילות
המושפעות מסמים;
אנו חוזרים ומדגישים את המחויבות שלנו לחסל עד  2030את מגפת האיידס ,שחפת ,וצהבת
וירלית ,ומחלות זיהומיות אחרות ,בעיקר בקרב משתמשים בסמים ,כולל אלו שמזריקים סמים.
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המלצות אופרטיביות בנושא הפחתת הביקוש וצעדים הקשורים ,כולל מניעה וטיפול ונושאים
אחרים הקשורים לבריאות
 .1אנו מדגישים את המחויבות שלנו לקדם את הבריאות ,רווחה של יחידים ,משפחות,
קהילות והחברה כולה ,לסייע לקידום אורח חיים בריא ע"י יוזמות יעילות ,כוללניות
ומבוססות מדע להפחתת ביקוש בכל הרמות ,אשר מכסות ,בהתאם למדיניות לאומית
המבוססת על האמנות הבינלאומיות ,מניעה ,התערבות מוקדמת ,טיפול ,שיקום וחזרה
לחברה ,כולל יוזמות למזעור הנזקים לבריאות הציבור והתופעות החברתיות השליליות של
שימוש בסמים:
מניעת שימוש בסמים:
א) לנקוט במניעה ראשונית להגן על בני אדם ,בעיקר ילדים ונוער ,משימוש ראשוני בסמים,
ע"י מתן מידע על הסכנות ומתן כלים ואפשרויות לבחור באורח חיים בריא ,לפתח ולעודד
הורות תומכת וסביבה בריאה ותומכת ,ולהבטיח נגישות לחינוך ולימודי מקצוע;
ב) כמו כן לנקוט בצעדים אפקטיביים ומעשיים למנוע הידרדרות לשימוש קבוע והיווצרות
בעיות הנובעות משימוש ,ע"י התערבות מוקדמת המיועדת לקבוצות בסיכון להידרדרות
כזאת;
ג) להגביר את הזמינות של התערבויות מניעה וכלים מבוססי הוכחות מדעיות ,המיועדות
לקבוצות גיל וקבוצות בסיכון ממסגרות שונות ,כולל במערכת החינוך ולבני נוער מחוץ
למסגרות בית ספריות ,כולל שימוש בתוכניות מניעה והגברת מודעות ע"י קמפיינים ,כולל
באינטרנט ובמדיה חברתית ,לפתח וליישם קוריקולום למניעה להתערבות מוקדמת בבתי
הספר ובתי ספר ללימודים מקצועיים ,כולל גם במקומות עבודה ,תוך מתן הכשרה למורים
ואנשי מקצוע רלוונטיים שיוכלו לייעץ או להפנות לשירותי מניעה וטיפול;
ד) לקדם את רווחת החברה כולה תוך אסטרטגיות מניעה יעילות מבוססות הוכחות מדעיות
המותאמות לצרכים האישיים ,משפחתיים ושל הקהילה ,כחלק ממדיניות סמים כוללנית
ומאוזנת ,ללא אפליה;
ה) לשתף ,במידת האפשר ,קובעי מדיניות ,חברי כנסת ,אנשי חינוך ,החברה האזרחית,
הקהילה המדעית ,האקדמיה ,מכורים נקיים וקבוצות השווים שלהם ומשפחותיהם
וקרוביהם ,וכן הסקטור הפרטי ,בפיתוח תוכניות מניעה שמכוונות להפצת הסכנות של
שימוש בסמים ולערב ביישומם ,במידת האפשר ,בין היתר ,הורים ,מגישי שירותי טיפול,
מורים ,קבוצות השווים ,אנשי מערכת הבריאות ,קהילות דתיות ,ראשי קהילות ,עובדים
סוציאליים ,איגודי ספורט ,אנשי מקצוע בתעשיית המדיה והבידור;

ו) לשקול הגברת שת"פ בין רשויות בריאות הציבור ,חינוך ואכיפה בפיתוח יוזמות מניעה.
ז) לפתח ולשפר פעילות לתרבות הפנאי ומתן גישה לילדים ובני נוער לפעילות ספורט באופן
קבוע ,כדי לעודד חיים בריאים ואורח חיים בריא ,כולל על ידי שיפוץ של מקומות
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ציבוריים ,ולעודד החלפת מידע וניסיון מוצלח בתחום זה כדי להגביר התערבויות מניעה
יעילות;
ח) לעודד ולשפר את האיסוף והשיתוף של נתונים והוכחות ברי השוואה ,ברמה הלאומית
ובינלאומית ,על שימוש בסמים ואפידמיולוגיה ,כולל גורמי סיכון חברתיים ,כלכליים או
אחרים ,ולעודד ע"י הועדה לסמים נרקוטיים ,ארגון הבריאות העולמי ,שימוש בסטנדרטים
לתכניות התערבות מוכרים ,כמו הסטנדרטיים הבינלאומיים של האו"ם ,והחלפת מידע על
שיטות מוצלחות לפיתוח תכנית ואסטרטגיות מניעה יעילות בשיתוף עם ארגון האו"ם
לענייני סמים ופשיעה ( ,)UNODCארגון הבריאות העולמי וארגוני או"ם רלוונטיים אחרים.
טיפול בעיות הקשורות בשימוש בסמים ,שיקום וחזרה לחברה ,מניעה וטיפול ב,AIDS/HIV-
צהבת וירלית ומחלות זיהומיות אחרות
ט) להכיר בכך שהתמכרות לסמים הינה בעיית בריאות מורכבת ,רב גונית ,המאופיינת על ידי
אופי כרוני וחוזר ,עם גורמים והשפעות חברתיים ,אשר ניתנת למניעה וטיפול ,בין השאר
באמצעות תכניות טיפול ושיקום המוכחות מדעית כיעילות ,כולל התערבויות בקהילה,
ולחזק את יכולת השיקום ,כולל שיקום חברתי ושילובם בחברה של אנשים עם בעיות
שימוש בסמים ,לרבות ,ככל שניתן ,על ידי מתן סיוע לחזרה לשוק העבודה ושירותי טיפול
נלווים אחרים;
י) לעודד השתלבות מרצון של מכורים בתוכניות טיפול ,בהתאם לחקיקה הלאומית ,ולפתח
וליישם תכניות  OUTREACHוקמפיינים ,בהם מעורבים מכורים נקיים ,כדי למנוע סטיגמה
חברתית ולקדם גישה בלתי-סטיגמטית ,ולעודד משתמשים בסמים לפנות לטיפול ,ולנקוט
בצעדים לשפר את הגישה לטיפול והרחבת הכיסוי;

יא) לעודד ולחזק שת"פ אזורי ובינלאומי בפיתוח ויישום של יוזמות טיפוליות ,הגברת סיוע
טכני וחיזוק יכולות ,להבטיח גישה ללא הפלייה למגוון של תכניות טיפול ,לרבות טיפול
פסיכו-חברתי ,התנהגותי ,תרופתי ,בהתאם לחקיקה הלאומית ,וכן תכניות לסיוע שיקומי,
כולל גישה לשירותים כאלה בבתי סוהר ומתן דגש על צרכים מיוחדים של נשים ובני נוער
בהקשר זה;
יב) פיתוח והגברת היכולות של מערכות הבריאות ,הרווחה והאכיפה ומערכות משפט פלילי
אחרות ,לשת"פ ,בתחומי אחריותם ,להבטחת גישה מאוזנת וכוללנית להתמודדות עם
שימוש לרעה בסמים ומחלות הקשורות לשימוש בסמים ,בכל רמות הממשלה;

יג) לעודד הכללה של אלמנטים למניעה וטיפול בשימוש במנות יתר במסגרת מדיניות סמים
לאומית ,בהתאם לחקיקה הלאומית ובמידת האפשר ,בעיקר בעקבות שימוש
באופיואידים ,כולל שימוש באנטגוניסטים כמו נלוקסון למניעת מקרי מוות כתוצאה
משימוש יתר;
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יד) לקדם שיתוף פעולה וסיוע טכני למדינות מעבר בפיתוח ויישום של מדיניות כוללנית כדי
להתמודד עם התוצאות של סחר בסמים ועלייה בשימוש במדינות אלו ,כולל ע"י חיזוק של
תוכניות לאומיות המדגישות מניעה ,התערבות מוקדמת ,טיפול ושיקום;
טו) להזמין רשויות לאומיות רלוונטיות לשקול ,בהתאם לחקיקה הלאומית ולשלושת האמנות
הבינלאומיות לסמים ,לצרף למאמצים ולתכניות המניעה ,טיפול ושיקום ,כחלק ממאמצים
כוללניים ומאוזנים להפחתת ביקוש ,צעדים יעילים למזער את הנזקים הבריאותיים
והחברתיים לציבור של שימוש לרעה בסמים ,כולל מתן טיפול תרופתי ,תכניות מזרקים
וטיפול אנטי-רטרוויראלי והתערבויות למניעת הדבקות ב ,HIVצהבת וירלית ומחלות
זיהומיות אחרות הקשורות לשימוש בסמים ,ולשקול להבטיח גישה להתערבויות אלו
בטיפול ובשירותי  ,OUTREACHכולל בבתי סוהר ,ולעודד את השימוש במדריך טכני בנושא
שהוכן ע"י האו"ם וארגון הבריאות העולמי;
טז) לעודד ליישם את הסטנדרטים למניעה שפותחו ע"י ארגון האו"ם לענייני סמים ופשיעה
( )UNODCוארגון הבריאות העולמי וסטנדרטים רלוונטיים בינלאומיים אחרים ,בהתאם
לחקיקה לאומית והאמנות הבינלאומיות ,ולתת ייעוץ ,סיוע והכשרה לאנשי מקצוע בתחום
הבריאות לשימוש בהם ,ולשקול יצירת סטנדרטים להסמכה של שירותים ברמה הלאומית
כדי להבטיח מענה איכותי ומבוסס הוכחות מדעיות;

יז) להגביר את ההשתתפות של ארגוני החברה האזרחית ,והכשרתם ותמיכה בהם ובארגונים
אחרים הקשורים למתן טיפול בריאותי וחברתי לבעיות סמים ,בהתאם לחקיקה הלאומית
ובמסגרת מדיניות לאומית כוללנית ,ולעודד את המאמצים של החברה האזרחית והמגזר
הפרטי לפתח מערכי תמיכה למניעה ,טיפול ושיקום ,באופן מאוזן וכוללני;

יח) לעודד את ה UNODC -וה INCB-לחזק את שיתוף הפעולה עם ארגון הבריאות העולמי
וגופים מוסמכים אחרים של או"ם ,בהתאם למנדטים שלהם ,כחלק מגישה כוללנית
ומאוזנת לחיזוק צעדי בריאות ורווחה בהתמודדות עם בעיית הסמים העולמית ,לרבות
באמצעות מניעה יעילה ,התערבות מוקדמת ,טיפול ,שיקום ושילוב בחברה ,בשיתוף ,על פי
המתאים ,עם החברה האזרחית והקהילה המדעית ,ולעדכן באופן שוטף את הוועדה לסמים
נרקוטיים;
המלצות אופרטיביות בנושא זמינות של סמים לצרכים רפואיים לצרכים מדעים תוך מניעת
זליגתם לשוק הבלתי חוקי
 .2נזכיר את המחויבות הרבה שלנו לשיפור נגישות לחומרים למטרות רפואיות ומדעיות על ידי
טיפול הולם במכשולים הקיימים ,כולל אלה הקשורים לחקיקה ,מערכות רגולטוריות,
מערכות בריאות ,עלות ,הכשרת אנשי מקצוע בתחום הבריאות ,חינוך ,העלאת מודעות,
אומדנים ,הערכה ודיווח ,אמות מידה לצריכת חומרים תחת פיקוח ,וכן שיתוף פעולה
בינלאומי ותיאום ,תוך מניעת זליגה ,שימוש לרעה וסחר בהם ,ואנחנו ממליצים על הצעדים
הבאים:
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א.

לשקול בחינה ,במסגרת מערכות המשפט הלאומיות ,חקיקה מקומית מנגנוני ויסות
ומנהליים ,וכן הליכים לרבות ערוצי הפצה מקומיים ,במטרה לפשט וליעל תהליכים אלה,
ולהסיר תקנות מגבילות ומכשולים שקיימים ,כדי להבטיח נגישות לחומרים מפוקחים עבור
מטרות רפואיות ומדעיות ,כולל להקלה על כאב וסבל ,כמתחייב בשלושת האמנות
הבינלאומיות לסמים וכפי שמוגדר על-ידי חקיקה לאומית ,תוך מניעת זליגה ,סחר ושימוש
לרעה ,ולעודד חילופי מידע ,לקחים ושיטות עבודה מומלצות בעיצוב ויישום של צעדים
רגולטוריים ,פיננסיים ,חינוכיים ,ניהוליים ואחרים;

ב.

לחזק ,לפי הצורך ,את התפקוד הנכון של מערכות פיקוח לאומיות ומנגנונים ותכניות הערכה
לאומיים ,בשת"פ עם ה ,UNODC ,INCBארגון הבריאות הלאומי וגופי או"ם אחרים,
לזהות ,לנתח ולהסיר מכשולים לנגישות וזמינות של חומרים מפוקחים לצרכים רפואיים
ומדעיים ,תוך שימוש במנגנונים מתאימים ,בהתאם לאמנות הבינלאומיות ובהתייחס
למדריך האו"ם בנושא (Controlled Substances: Ensuring Balance in National Policies on
 ,)Medicines Accessibility of Controlled Guidance for Availability andולשקול מתן סיוע טכני
ופיננסי לצרכים אלו למדינות מתפתחות המבקשות כך;

ג.

לזרז ,בהתאם לחקיקה לאומית ,תהליך הנפקת אישורים לייבוא ולייצוא של חומרים
מפוקחים לצרכים רפואיים ומדעיים באמצעות שימוש בהדרכה הנ"ל ובמערכת הרשאות
הייבוא-ייצוא של ה;INCB

ד.

להתייחס ,ברמה הלאומית והבינלאומית ,לנושאים הקשורים לעלות של חומרים מפוקחים
למטרות רפואיות ומדעיות ,תוך הבטחת האיכות ,הבטיחות והיעילות שלהם ,כולל משאבים
כספיים מוגבלים ובעיות להשיג אותם ,לרבות בשיתוף ,במידת האפשר ,עם המגזר הפרטי,
בין היתר באמצעות והיכן שנחוץ ,הרחבה של הפריסה הארצית של רשתות הפצה לאזורים
כפריים ,תוך התייחסות לקשר בין תקנות ממשלתיות ,רישיונות ומיסוי ,ולאפשר לאנשי
מקצוע מוכשרים ומוסמכים לרשום ,למסור ולתת תרופות ,בהתאם לרישיון המקצועי
שלהם ,כמו גם ,במידת הצורך ,ייצור של תכשירים רפואיים גנריים אשר משתווים מבחינה
ביולוגית ( )bioequivalentומבחינת עלות תועלת;

ה.

לנקוט אמצעים ,בהתאם לחקיקה לאומית ,כדי לספק בניית יכולות והכשרות ,כולל
בתמיכה של ישויות האו"ם הרלוונטיות כמו ארגון הבריאות העולמי וה ,UNODC-המכוונות
לרשויות הלאומיות המוסמכות ולאנשי מקצוע בתחום הבריאות ,כולל רוקחים ,על נגישות
הולמת ושימוש בחומרים מפוקחים למטרות רפואיות ומדעיות ,כולל להקלה של כאב וסבל,
לשקול פיתוח ויישום רחב יותר של הנחיות קליניות רלוונטיות על השימוש המושכל של
תרופות מפוקחות ,להוביל קמפיינים להגברת מודעות בתיאום של רשויות בריאות
רלוונטיות בשיתוף עם בעלי עניין רלוונטיים אחרים;

ו.

פיתוח מערכות ניהול לאומיות לאספקה עבור חומרים מפוקחים שכוללים מבחר ,כימות,
רכש ,אחסון ,הפצה ושימוש ,לחזק את יכולתן של הרשויות הלאומיות המוסמכות לאמוד
ולהעריך את הצורך בחומרים מפוקחים תוך כדי תשומת לב מיוחדת לתרופות חיוניות ,כפי
שהוגדרו על ידי חקיקה לאומית ,ובהתייחס למדריך של ה INCB -בנושא אומדן הדרישות
לחומרים תחת פיקוח בינלאומי ,ולשפר מנגנוני איסוף נתונים מקומיים על מנת להציג את
האומדנים לשימוש למטרות רפואיות ומדעיות ל;INCB
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ז.

להמשיך לעדכן את רשימת התרופות החיוניות של ארגון הבריאות העולמית ,להגביר שת"פ
בין המדינות ועם גופים בעלי אחריות (בהתאם לאמנות) על הליכי הפיקוח ,כדי לאפשר
לוועדה לסמים נרקוטיים לקבל החלטות על פיקוח על חומרים באופן מושכל ומתואם ,על
מנת להבטיח עמידה במטרות האמנות ,ולהעריך את רשימת החומרים בפיקוח ורשימות
לאומיות של תרופות חיוניות;

המלצות אופרטיביות בנושא הפחתת ההיצע ומאמצים הקשורים ,אכיפה אפקטיבית; התמודדות
עם פשיעת סמים; מלחמה בהלבנת הון ועידוד שת"פ משפטי
 .3אנו מדגישים את המחויבות שלנו להגן על הבטיחות ולהבטיח את הביטחון של היחידים,
החברה וקהילות על ידי העמקת מאמצינו למנוע ולסכל גידול ,ייצור וסחר בלתי חוקי
בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים ,וכן אלימות ופשע הקשורים לסמים ,בין היתר,
ע"י מניעת פשיעת סמים ואכיפה יעילים יותר ,כמו גם על ידי טיפול בצורות אחרות של פשע
מאורגן ,כולל הלבנת הון ,שחיתות ופעילות פלילית אחרת ,תוך מודעות לגורמים
החברתיים והכלכליים שלהם ,והפגיעה בחברה ובכלכלה ,ואנו ממליצים את הצעדים
הבאים:
מניעת פשיעת סמים
א .לחזק אמצעים רב-תחומיים ברמה הבינלאומית ,האזורית ,לאומית ומקומית ,וברמת
הקהילה למניעת פשיעת סמים ,אלימות ,קורבנות ,ושחיתות ולעודד פיתוח חברתי ושילוב,
לכלול צעדים כאלה במערך הכללי של מאמצי אכיפת חוק ,ובמדיניות ובתוכניות כוללניות,
ולקדם תרבות של חוקיות ,בהתאם ל"הכרזת דוהה לשילוב מניעת פשיעה ומערכת המשפט
הפלילי באג'נדה הרחבה של האו"ם להתמודדות עם אתגרים חברתיים וכלכליים ולקדם
את מקומו של החוק ברמה הלאומית והבינלאומית ומעורבות ציבורית";
ב .לעודד מאמצים כוללניים להורדת ההיצע אשר כוללים צעדים מניעתיים ,להתייחס בין
היתר לגורמי מערכת המשפט הפלילית וגורמים סוציו-כלכליים אשר עלולים לעודד ,לסייע,
לאפשר ולהנציח פשע מאורגן ופשיעת סמים;
ג .לעודד איסוף נתונים ,מחקר ושיתוף במידע ,כולל החלפת מידע על הצלחות במניעה
ובסיכול של פשיעת סמים ועל אמצעים להורדת ההיצע ,במטרה לחזק את יעילות מערכת
המשפט הפלילית ,במסגרת החקיקה הישימה;
סיכול סחר בינלאומי ויצור של סמים נרקוטיים ופסיכוטרופיים
ד .לחזק שיתוף הפעולה בכל הרמות להגביר אמצעים למנוע או להוריד בצורה משמעותית או
לחסל את הגידול הבלתי חוקי של צמחי אופיום ,קוקה וקנביס המשמשים לייצור של סמים
נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים ,כולל על ידי השמדת שדות ,במסגרת אסטרטגיות
וצעדים ברי קיימא לפיקוח על גידולים;
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ה .לנטר מגמות וערוצי סחר בסמים והחלפת מידע במטרה למנוע ולסכל שימוש לרעה בסחר
הלגיטימי למטרות בלתי חוקיות ,ולציין בהערכה את ההצלחה של ה UNODC-ביוזמות
מבצעיות ,כולל יוזמות במטרה לסכל את השימוש לרעה במכולות לצורך סחר בסמים,
מניעה וסיכול של זליגה של חומרי מוצא לשימוש בלתי חוקי ופעילות פיננסית הנובעת
מסחר ופשיעת בסמים ,כמו גם מתן סיוע טכני;
ו.

לקדם ולחזק חילופי מידע ,והעברת מיידעים פליליים הקשורים בסמים ,לפי הניתן ,בקרב
גורמי אכיפת חוק וסוכנויות פיקוח על הגבולות ,לרבות באמצעות משרד האו"ם לענייני
סמים ופשיעה ,פורטלים ומרכזי מידע ורשתות אזוריים ,ולקדם חקירות משותפות ותיאום
מבצעים ,בהתאם לחקיקה הלאומית ,ותכניות הכשרה בכל הרמות ,על מנת לזהות ,לשבש
ולפרק קבוצות פשע מאורגנות הפועלת במספר מדינות ואשר מעורבות בכל פעילות
הקשורה ביצור בלתי חוקי וסחר בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים והסטתם של
חומרי מוצא והלבנת הון;

ז .לחזק אסטרטגיות לתיאום פיקוח בגבולות ,כמו גם את היכולות של גורמי אכיפת החוק
וסוכנויות תביעה ,כולל באמצעות מתן סיוע טכני ,על פי דרישה ,ולפי הצורך ,מתן ציוד
וטכנולוגיה ,יחד עם הדרכה ותמיכה ותחזוקה ,על מנת למנוע ,לנטר ולסכל סחר בסמים,
סחר בחומרי מוצא ופשעים אחרים הקשורים לסמים ,כמו סחר בנשק ,תנועות כספיות לא
חוקיות ,הברחות מזומנים והלבנת כספים;

ח .לשפר את היכולת של גורמי אכיפה וסוכנויות משפט פלילי במדע הזיהוי הפלילי בהקשר של
חקירות סמים ,כולל היכולות של מעבדות לאסוף ,לשמר ולהציג ראיות פורנזיות ,כדי
להביא להעמדה לדין במשפטים בעבירות סמים ,בצורה יעילה ,בין יתר על ידי מתן ציוד
לאיתור מתקדם ,סורקים ,ערכות בדיקה ,דגימות ייחוס ,מעבדות והכשרה ,כמבוקש;

ט .חיזוק לחזק שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי בעניינים פליליים ,לרבות שיתוף פעולה משפטי
בתחומים כמו הסגרות ,עזרה משפטית הדדית והעברת הליכים ,בהתאם לאמנות
הבינלאומיות לסמים ולכלים משפטיים בינלאומיים אחרים ולחקיקה הלאומית ,ולשאוף
לספק משאבים מתאימים לרשויות מוסמכות במדינה ,לרבות מתן סיוע טכני ממוקד
למדינות מבקשות;
י.

למקסם את יעילות מאמצי האכיפה נגד ארגוני פשיעה ויחידים המעורבים בפשיעת סמים
תוך דגש בהתאם לתחומי השיפוט שלנו ,על אלו שאחראים על ביצוע פעילות בלתי חוקית
רחבה או בעלת אופי חמור;
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הקשרים עם צורות אחרות של פשע מאורגן ,כולל הלבנת הון ,שחיתות ,ופעילות עבריינית
אחרת
יא .לתת מענה לאתגרים הרציניים שנובעים מהקשר ההולך ומתגבר בין סחר בסמים ,שחיתות
וצורות אחרות של פשע מאורגן ,כולל סחר בבני אדם ,סחר בנשק ,פשיעת סייבר והלבנת
הון ,ובמקרים מסוימים ,טרור ,כולל הלבנת הון הקשורה למימון טרור ,באמצעות גישה
משולבת ,רב-תחומית ,כגון באמצעות קידום ותמיכה באיסוף נתונים אמין ,מחקר ,וכן ,על
פי האפשר ,שיתוף מודיעיני וניתוח מידע ,כדי להבטיח קביעת מדיניות והתערבויות
אפקטיביות;
יב .לעודד את השימוש במנגנונים לשיתוף פעולה אזוריים ,ובינלאומיים הקיימים ,כדי להיאבק
בכל צורות פשע הקשורות לסמים ,בכל מקום ,לרבות ,במקרים מסוימים ,עבירות אלימות
הקשורות לכנופיות ,כולל על ידי הגברת שיתוף פעולה בינלאומי כדי להתמודד בהצלחה
ולפרק קבוצות פשע מאורגן ,לרבות אלה הפועלות בין מדינות;
יג .לחזק צעדים לאומים ,אזורים ובין לאומיים ,ולפי הצורך ,חוקים ורגולציות המכוונים
להגברת שת"פ מבצעי כדי למנוע מרשתות של ארגוני פשיעה בין מדינתיות ,המעורבות
בפעילות בלתי חוקית הקשורה לסמים ,סחר והשגת כלי נשק ,חלקיהם ומרכיביהם,
תחמושת ,חומרי נפץ וחומרים אחרים הקשורים;
יד .לשקול אשרור או הצטרפות לאמנות נגד פשע מאורגן ,שחיתות וטרור ( United Nations
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, the United
 )Nations Convention against Corruptionוהאמנות הבינלאומיות ופרוטוקולים הנוגעים

למאבק בטרור ,ולקרוא למדינות החברות לנקוט בצעדים כדי ליישם באופן אפקטיבי יותר
את ;
טו .להמשיך לעודד שת"פ בינלאומי ביישום סעיפים נגד הלבנת הון בכל האמנות הבינלאומיות
ומולטי-לטרליות הרלוונטיות ,כולל באמנה של  ,1988האמנה נגד פשיעה מאורגנת והאמנה
נגד שחיתות ,וכן ,בהתאם לחקיקה המקומית ,בהמלצות הFinancial Action Task Force -
.Recommendations on Money Laundering

טז .לחזק ולהשתמש ברשתות אזוריות ובינלאומיות רלוונטיות להחלפת מידע ביצועי כדי
למנוע ולסכל הלבנת הון ,זרימה בלתי חוקית של כספים ומימון טרור;
יז .לפתח ולחזק ,לפי המתאים ,מנגנוני תיאום מקומיים ,והחלפת מידע מקדים ויעיל בין
הרשויות המעורבות בזיהוי ומאבק בסחר בסמים ,זליגת חומרי מוצא והלבנת הון ,לשלב
חקירות כלכליות באופן יסודי יותר לתוך פעולות סיכול ,כדי לזהות יחידים וחברות
המעורבים בפעילויות אלו ,ולעודד ,בהתאם לחקיקה לאומית ,בשיתוף עם המגזר הפרטי,
כולל מוסדות פיננסיים ,מקצועות ועסקים ,כמו גם ספקי כסף או נותני שירותי העברת
כספים ,לזהות עסקאות חשודות ,במטרה לחקור ולשבש את המודל העסקי של סחר
בסמים;
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יח .להגביר את היכולות ברמה האזורית ,בין אזורית ובינלאומית למנוע ולסכל הלבנת הון
וזרימה פיננסית בלתי חוקית הקשורה בסחר בסמים ופשיעה ,כולל ,במידת הצורך ,דרך
זיהוי ,חקירה ותביעה של פעילויות כאלו ,כדי לתקוף מקלטי כסף  ,ולזהות ולהפחית את
הסיכון להלבנת הון הקשורה לטכנולוגיות חדשות ,כמו כן שיטות וטכניקות חדישות של
הלבנת הון ,תוך שימוש בין היתר בכלים לסיוע טכני של ה;UNODC-
יט .לפתח ולחזק מנגנונים בילטרליים ,אזוריים ובינלאומיים לשיתוף מידע בין רשויות
מוסמכות ולעודד שת"פ על מנת לזהות ,לעקוב אחרי ,להקפיא ,להחרים ולחלט נכסים
וכספים שמקורם בפשיעת סמים ,כולל העברתם וחלוקתם בהתאם לאמנה של ,1988
והחזרתם ,במקרים מתאימים של תיקים של שחיתות הקשורה לסמים ,במסגרת אמנת
 UNCACאו במקרים רלוונטיים ,בהתאם לפשיעת סמים עם מעורבות של קבוצות בין-
מדינות מאורגנות ,בהתאם לאמנת  ,UNTOCולעודד החלפת מידע מבצעי בקרב אנשי
אכיפה ,רשויות התביעה ויחידות מודיעין פיננסי;
כ .קידום צעדים יעילים אשר יכולים להתמודד עם הקישורים בין פשיעת סמים ושחיתות,
כולל שיבוש הליכי משפט ,לרבות באמצעות הפחדה של עובדי מערכת המשפט ,כחלק
מאסטרטגיות לאומיות למניעת שחיתות ולפיקוח על סמים;
כא .לשפר את הזמינות והאיכות של מידע סטטיסטי וניתוח של גידול ,יצור וסחר בלתי חוקי של
סמים ,הלבנת הון וזרימה לא חוקית של כספים ,כולל לצורך דיווחים מהימנים בדוחות של
ה UNODC -וה ,INCB-כדי למדוד ולהעריך בצורה טובה יותר את ההשפעה של פשעים אלו,
ולהגביר את היעילות של מערכת המשפט בתחום זה;
המלצות אופרטיביות במגוון "נושאים רוחביים" :סמים וזכויות אדם ,נוער ,ילדים ,נשים
וקהילות
.4

נזכיר את מחויבותנו לכבד ,להגן ולקדם את כל זכויות האדם ,חירויות היסוד והכבוד
העצמי של כל בני האדם ואת שלטון החוק ,בפיתוח ויישום של מדיניות הסמים ,ואנחנו
ממליצים על הצעדים הבאים:

סמים וזכויות אדם ,נוער ,ילדים ,נשים ואוכלוסיות פגיעות בחברה וקהילות
א .לחזק את הידע של קובעי המדיניות ,ועל פי המתאים ,של רשויות לאומיות ,לגבי ההיבטים
השונים של בעיית הסמים העולמית ,כדי להבטיח שמדיניויות סמים לאומיות מכבדות את
זכויות האדם וחירויות היסוד ,ומגינות על הבריאות ,הבטיחות ורווחת כל בני האדם,
משפחותיהם ואוכלוסיות פגיעות בחברה ,קהילות ,והחברה כולה ,כחלק מגישה כוללנית
ומאוזנת ,ולשם השגת מטרות אלו לעודד שיתוף פעולה עם ה ,INCB ,UNODC-ארגון
הבריאות העולמי וארגוני או"ם אחרים ,בהתאם לתחומי אחריותם ,וארגונים אזורים
ובינלאומיים ,וגם החברה האזרחית והמגזר הפרטי ,על פי המתאים;
ב .להבטיח נגישות ללא הפליה לשירותי בריאות ורווחה בתכניות מניעה וטיפול ,כולל בתכניות
בבתי סוהר ובבתי מעצר ,באיכות דומה לקיים בקהילה ,ולהבטיח שלנשים ,גם במתקני
כליאה ,תהיה נגישות לשירותי בריאות ויעוץ הולמים לנשים ,בעיקר בזמן הריון;
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ג .לעודד ולפקח ביעילות על מרכזי טיפול ושיקום ע"י רשויות מוסמכות במדינה ,כדי להבטיח
את איכות שירותי הטיפול והשיקום ולמנוע מעשים אכזריים ,בלתי אנושיים ,או משפילים
בטיפול או בענישה ,בהתאם לחקיקה הלאומית וחוקים בינלאומיים רלוונטיים;
ד .להמשיך לזהות ולהתייחס לגורמי הגנה וסיכון ,כולל תנאים אשר גורמים לנשים וילדות
להיות פגיעות לניצול ולהשתתפות בסחר בסמים ,כולל כבלדריות ,במטרה למנוע את
מעורבותן בפשיעת סמים;
ה .לעודד ,בהתאם לחקיקה הלאומית ,תאום יעיל בין מגזרי המשפט ,חינוך ,אכיפה ושירותי
הרווחה כדי להבטיח שהצרכים הייחודיים ,כולל צרכים נפשיים ופיזיים ,של עבריינים
קטינים וילדים שנפגעו מפשיעת סמים ,יקבלו התייחסות הולמת ,כולל מהליכי משפט
פלילי כאשר יש צורך ,כולל ע"י מתן טיפול לסמים ושירותי תמיכה קשורים לאלו שזקוקים
לכך;
ו .ליישם צעדים פרקטיים מותאמים לגיל ,מכוונים לצרכים הייחודיים של ילדים ,נוער או
חברים פגיעים אחרים בחברה ,במגזרים החקיקתיים ,מנהליים ,חברתיים ,כלכליים
וחינוכיים ,כולל צעדים לספק להם הזדמנויות לחיים בריאים וברי-קיימא ,כדי למנוע
שימוש לרעה בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים ,ולהתייחס למעורבותם ,שימוש
בהם וניצולם לרעה בגידול ,ייצור וסחר בסמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים,
ובסוגים אחרים של פשיעת סמים ,כולל פשע אורבני ,אלימות ופשע של נוער וכנופיות,
לקיום המחויבויות כמדינות שהינן צד לאמנה ,להגנת זכויות הילד ,תוך לקיחה בחשבון של
מדריך האו"ם למניעת עבריינות נוער (;)Riyadd Guidelines
ז .להפוך את הגישה המגדרית לגישה הרווחת ,ולהבטיח את מעורבותם של נשים בכל שלבי
הפיתוח ,היישום ,הניטור והערכה של מדיניות ותוכניות סמים ,לפתח ולהפיץ דרכי פעולה
רגישות מגדר וגיל ,אשר לוקחים בחשבון את הצרכים הספציפיים של נשים וילדות
והנסיבות הייחודיות שעומדות בפניהן בכל הנוגע לבעיית הסמים העולמית ,וכמדינות
חברות ליישם את אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה;
ח .לשקול ,באופן וולונטרי ,בעת דווח של מידע לוועדה לסמים נרקוטיים בהתאם לשלושת
האמנות הבינלאומיות לסמים ,והחלטות רלוונטיות של הועדה ,לכלול גם מידע הנוגע ,בין
היתר ,לקידום זכויות אדם והבריאות ,בטחון ורווחה של כל בני אדם ,קהילות וחברות,
בהקשר הלאומי של יישום האמנות ,כולל התפתחויות ,הצלחות ואתגרים;
ט .להבטיח כי האמצעים שיינקטו למניעת גידולים בלתי חוקיים והשמדת צמחים בהם יש
חומרים נרקוטיים ופסיכוטרופיים ,יכבדו את זכויות האדם הבסיסיות וייקחו בחשבון
שימושים מסורתיים-חוקיים ,אשר הוכחו היסטורית ,בהתאם לאמנות הבינלאומיות
לסמים והכרזת האו"ם בנושא זכויות עמים ילידים;
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מדיניות ומענים פרופורציונליים ויעילים ,כולל ערבויות ואמצעי הגנה משפטיות הנוגעות
להליכי משפט פליליים ומערכת המשפט
י .לעודד פיתוח ,אימוץ ויישום ,בהתחשב במערכות הלאומיות ,החוקתיות ,המשפטיות
והמנהליות ,של אלטרנטיבות או אמצעים משלימים להרשעה או ענישה ,במקרים
מתאימים ,בהתאם לשלושת האמנות האו"ם בנושא סמים ,ותוך התחשבות ,על פי
המתאים ,בסטנדרטים וחוקים של האו"ם כמו "חוקי טוקיו" (אמצעים אלטרנטיביים
למאסר ועקרונות צדק מאחה);
יא .לשקול שיתוף ,באמצעות הוועדה לסמים נרקוטיים ,של מידע ,הפקת לקחים ,ניסיון
ושיטות עבודה מומלצות על עיצוב ,יישום ותוצאות מדיניות המשפט הפלילי הלאומית,
כולל ,על פי המתאים ,פרקטיקות מקומיות של גזירת דין מידתית ,הקשורות ליישום של
שלושת האמנות הבינלאומיות לסמים ,לרבות סעיף  3לאמנה של ;1988
יב .לקדם מידתיות במדיניות הענישה הלאומית ,פרקטיקות וקווים מנחים בעבירות סמים,
לפיהם חומרת העונשים פרופורציונאלית לחומרת העבירות ונסיבות מקלות ומחמירות
נלקחות בחשבון ,לרבות הנסיבות המנויות בסעיף  3באמנה של  1988וחוקים בינלאומיים
אחרים רלוונטיים ,ובהתאם לחקיקה הלאומית;
יג .לשפר את הנגישות לטיפול בהפרעות הנובעות משימוש בסמים עבור אלה שכלואים ,ולקדם
פיקוח אפקטיבי ולעודד ,על פי המתאים ,הערכות עצמיות של מתקני כליאה ,תוך
התחשבות בסטנדרטים ונורמות של האו"ם בנושא מניעת פשיעה וצדק פלילי ,לרבות
הסטנדרטים של האו"ם על כללים מינימליים בדבר הטיפול בעצורים ("חוקי נלסון
מנדלה") ,ליישם ,כאשר אפשרי ,אמצעים שתכליתם לתת מענה למיגור צפיפות ואלימות
בכלא ,ולספק הכשרה לרשויות הלאומיות הרלוונטיות;
יד .לקחת בחשבון צרכים מיוחדים ורגישויות מרובות מגוונות של נשים המעורבות בעבירות
סמים במהלך המאסר בהתאם לאמנה לטיפול בנשים בבתי כלא ואמצעים של אלטרנטיבות
למאסר לנשים עברייניות ("כללי בנגקוק");
טו .לעודד וליישם מענים יעילים במשפט הפלילי בהקשר של עבירות סמים להבאת עבריינים
למשפט ,אשר מבטיחים הליכי משפט פלילי תקינים ,כולל אמצעים מעשיים לקיום האיסור
של מאסרים ומעצרים שרירותיים ,עינויים ,טיפול או עונשים אכזריים ולא אנושיים או
משפילים ,ולחסל פטור מענישה ,בכפוף לחקיקה בינלאומית רלוונטית ותוך התחשבות
בסטנדרטיים ונורמות של האו"ם למניעת פשיעה ומשפט פלילי ,ולהבטיח נגישות בזמן
לסיוע משפטי והזכות למשפט הוגן;
המלצות אופרטיביות במגוון "נושאים רוחביים" בהתמודדות ומאבק בבעיית הסמים העולמית:
מציאות מתפתחת ,מגמות ונסיבות קיימות ,אתגרים ואיומים חדשים וקיימים ,כולל ( NPSסמי
פיצוציות) ,בהתאם לשלושת האמנות הבינלאומיות בנושא סמים וכלים בינלאומיים רלוונטיים
 .5נזכיר את מחויבותנו לחזק את מאמצינו בהתמודדות ומאבק באתגרים ואיומים חדשים
וקיימים בכל ההיבטים של בעיית הסמים בעולם ,ונציין את הצורך לתת מענה יעיל
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למציאות מתפתחת ,מגמות ונסיבות קיימות באמצעות מדיניות סמים כוללנית ומאוזנת
ותוכניות אשר לוקחות בחשבון ההשלכות הבינלאומיות שלהן ואשר עולות בקנה אחד עם
שלושת האמנות הבינלאומיות וכלים בינלאומיים רלוונטיים אחרים ,ולחזק את שיתוף
הפעולה הבינלאומי ,האזורי ,והתת-אזורי שלנו ,ואנו ממליצים את הדברים הבאים:
התייחסות ל( NPS-סמי פיצוציות)( ATS ,ממריצים מסוג אמפטמין) ,כולל מתא-אמפטמינים,
זליגת חומרי מוצא וחומרי מוצא לחומרי מוצא ,והשימוש לרעה בתרופות המכילות חומרים
נרקוטיים ופסיכוטרופיים
אנו מחליטים לחזק את הפעילות הלאומית והבינלאומית כדי להתמודד עם האתגר
המתעורר של חומרים פסיכואקטיביים חדשים ,כולל ההשלכות הבריאותיות השליליות
שלהם ,ואת האיומים המתפתחים של ממריצים מסוג אמפטמין ,כולל מתא-אמפטמין,
ומדגישים את החשיבות של שיפור שיתוף מידע ורשתות התרעה מוקדמות ,פיתוח מודלים
של חקיקה ,מניעה וטיפול לאומית ראויים ותמיכה בסקירה מבוססת ראיות מדעיות
והכללה בפיקוח ,של החומרים הנפוצים ,קבועים ומזיקים ביותר ,ונציין את החשיבות של
מניעת זליגה ושימוש לרעה של תרופות המכילות סמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים
וחומרי מוצא ,תוך הבטחה של זמינותם למטרות לגיטימיות ,ואנחנו ממליצים על הצעדים
הבאים;
א .לעודד פיתוח ויישום ,על פי המתאים ,ובהתאם לחקיקה לאומית ,של אמצעים מקיפים
ותוכניות ,כפי שמתואר בפסקה  1של מסמך זה ,להתאים אמצעים אלו לסיכונים
הנובעים מהשימוש ב( NPS-סמי פיצוציות) וממריצים מסוג אמפטמין ,כולל מתא-
אמפטמין ,והשימוש לרעה בתרופות המכילות סמים נרקוטיים וחומרים
פסיכוטרופיים ,ולשתף באופן אקטיבי מידע על פעילות מוצלחת ולקחים בהקשר של
ניסיון לאומי בתחום הבריאות;
ב .להכשיר אנשי אכיפה לגילוי וזיהוי של  ,NPSוממריצים מסוג אמפטמין ,כולל מתא-
אמפטמין ,ולעודד שת"פ בגבולות והחלפת מידע כדי למנוע שימוש לרעה בהם וזליגתם,
כולל תוך שימוש בכלים ופרויקטים שפותחו על ידי האו"ם וה;INCB-
ג .להקים ולחזק שיתוף פעולה והחלפת מידע עם התעשייה ,ובמיוחד עם התעשיות
הכימיות ותעשיית התרופות ,וכן עם גופים פרטיים רלבנטיים נוספים ,ולעודד שימוש
במדריך של ה)Guidelines for a Voluntary Code of Practice for the Chemical Industry,( INCB -
והסכמי הבנות בין ממשלות ושותפים מהמגזר פרטי ,על פי המתאים ,נוכח התרומה
החשובה שיכולה להיות לתעשייה בהתמודדות ובמאבק בבעיית הסמים העולמית.
 - NPSחומרים פסיכואקטיביים חדשים (סמי פיצוציות)
ד .להמשיך לזהות ולנטר מגמות בהרכב ,הייצור ,השכיחות וההפצה של חומרים
פסיכואקטיביים חדשים ,וכן דפוסי שימוש והשלכות שליליות ,ולהעריך את הסיכונים
לבריאות ובטיחות הפרט והחברה כולה ,ואת השימושים הפוטנציאליים של חומרים
פסיכואקטיביים חדשים למטרות רפואיות ומדעיות ,ועל בסיס זה לפתח ולחזק מענים
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ושיטות עבודה חקיקתיים ,רגולטוריים ,ניהוליים ומבצעיים ברמה המקומית ולאומית,
ע"י רשויות האכיפה ,המשפט ,הרווחה ,החינוך והבריאות המקומיות והלאומיות;
ה .להתחייב ליישם פיקוח עיתי מבוסס הוכחות מדעיות או צעדים רגולטוריים במערכות
החקיקה והאדמיניסטרטיבית כדי להתמודד ולפקח על  ,NPSולשקול נקיטת צעדים
זמניים ,בזמן שהחומרים נבדקים ,כולל פיקוח זמני או הכרזות בריאותיות פומביות,
וכן לשתף מידע על מומחיות בתחומים אלו;
ו .לשתף מידע רלוונטי ,בהתאם לאפשר ,ולחזק את היכולות של ארגון הבריאות העולמי,
 ,INCB, UNODCוארגוניים בינלאומיים ואזוריים רלוונטיים אחרים ,כדי לקבוע סדר
עדיפויות בהערכה של החומרים החדשים הכי שכיחים ,קבועים ומזיקים ולסייע
לביסוס החלטות על פיקוח של חומרים על ידי ה;CND-
ז .להשתתף באופן פעיל ברשתות להתרעה מוקדמת ולקדם את השימוש ברשימות מעקב
רלוונטיות ובקרות מרצון ואת השיתוף של מידע דרך ה UNODC -וה ,INCB-בתוך
המנדטים שלהם ,ולשפר את שיתוף הפעולה הבילטרלי ,האזורי והבינלאומי בזיהוי
ודיווח על חומרים פסיכואקטיביים חדשים ,ועל מקרים הנוגעים לחומרים אלה ,וכדי
להשיג מטרה זו ,לחזק את השימוש במערכות להעברת דיווחים ומידע ארציים,
אזוריים ובינלאומיים שהוקמו ,כגון ,כאשר זה מתאים ,מערכת ההתרעה המוקדמת של
האו"ם ( )SMARTופרויקט ה ION-של ה;INCB-
ח .לחזק את היכלות והיעילות של מעבדות לאומיות ולעודד שת"פ לאומי ואזורי ביניהן,
על פי המתאים ,לגילוי ולזיהוי של  ,NPSכולל תוך שימוש בסטנדרטים וסיוע של ה-
;UNODC
ט .לחזק החלפת מידע ברמה המקומית ולעודד החלפת מידע ברמות האזוריות
והבינלאומיות על מניעה יעילה וטיפול וחקיקה הקשורה לכך כדי לתמוך בפיתוח של
מענים יעילים ,מבוססי הוכחות מדעית ,לאתגרים המתעוררים של NPSבהקשר של
הנזק הבריאותי והחברתי שלהם;
ממריצים מסוג אמפטמין ,כולל מתא-אמפטמין
י .לתמוך במחקר ,איסוף וניתוח מדעי קיים של נתונים הקשורים לממריצים מסוג
אמפטמין דרך התכנית  SMARTוכלים רלוונטיים של ה INCB -כמו פרויקט ,PRISM
ולחזק שת"פ בכל הרמות כדי להתמודד עם האתגר של ממריצים מסוג אמפטמין ,כולל
מתא-אמפטמין;
יא .לעודד שימוש ,על פי המתאים ,בפרויקטים ,מנגנונים ומבצעים מתואמים קיימים בכל
הרמות ,ולהמשיך לפתח ולשתף דרכי פעולה מוצלחות ולקחים בין אנשי מקצוע בהקשר
לגישה מאוזנת וכוללנית לאיום הגובר מממריצים מסוג אמפטמין;
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חומרי מוצא וחומרי מוצא לחומרי מוצא
יב .לחזק את הניטור ברמה הלאומית ,האזורית והבינלאומית של כימיקלים המשמשים
בייצור לא חוקי של סמים וחומרים פסיכואקטיביים חדשים ,במטרה למנוע הסטה
וסחר באותם כימיקלים ,תוך הקפדה כי הסחר הלגיטימי והשימוש בכימיקלים אלה לא
ייפגעו ,לרבות באמצעות שימוש במערכות דווח לאומיות ,אזוריות ובינלאומיות ,וכלים
של ה INCB-כמו פרויקט  PRISMומערכת ;PEN ONLINE
יג .לנקוט בצעדים הנדרשים כדי להתייחס לזליגה ,ייצור וסחר הבלתי חוקיים וכן ניצול
לרעה ,של חומרי מוצא בפיקוח בינלאומי וכדי להתמודד עם השימוש לרעה בחומרי
מוצא לחומרי מוצא ,ובחומרי מוצא חלופיים המשמשים לייצור בלתי חוקי של סמים,
ולשפר מאמצים מרצון ,כולל קודים מרצון של התנהגות בשיתוף עם תעשיות רלוונטיות
ומסחר ברמה הלאומית ,אזורית ובינלאומית ,כולל ע"י שימוש בכלים של ה;INCB-
שימוש לא לצורך רפואי ושימוש לרעה בתרופות
יד .לשפר את שיתוף המידע על השימוש לרעה בתרופות המכילות סמים נרקוטיים וחומרים
פסיכוטרופיים ,ואת האיכות והעקביות של הנתונים המדווחים ,לרבות באמצעות השאלון
השנתי של ה;UNODC-
טו .לפתח וליישם אמצעי נגד ואסטרטגיות של בריאות ציבור ,חינוך וחברה-כלכלה תומכות
כדי להתמודד ולהיאבק באופן יעיל בשימוש הלא רפואי ושימוש לרעה בתרופות המכילות
סמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים ,תוך הבטחת זמינותם לצרכים לגיטימיים,
ולעודד שת"פ לאומי ,אזורי ובינלאומי למנוע את זליגתם ,סחר ושימוש לרעה ,כולל
באמצעות פרויקטים וכלים של הארגון הבריאות העולמי UNODC ,ו;INCB-
שימוש באינטרנט בהקשר של פעילות סמים
טז .לתמוך במחקר ,איסוף נתונים ,ניתוח ראיות ושיתוף של מידע ולחזק את המענים של
אכיפת החוק ,המשפט הפלילי והחקיקה ,כמו גם שיתוף פעולה בינלאומי ,כדי למנוע
ולהיאבק בפעילות פלילית הקשורה לסמים באמצעות האינטרנט ,בהתאם לחקיקה
רלוונטית וישימה;
יז .להגביר מתן סיוע טכני והכשרה בכל הרמות למדינות חברות ,על פי דרישה ,כדי למנוע
ולהיאבק בשימוש בטכנולוגיות ,לרבות באינטרנט ,על ידי רשתות של סחר בסמים וארגונים
פליליים בינלאומיים ,כדי להקל על פעילויות הקשורות לסמים;
יח .לחזק את היכולות של רשויות לאומיות ,בעיקר רשויות אכיפת החוק ,בנושא שימור וניתוח
ראיות אלקטרוניות הקשורות לפעילות בלתי חוקית ,כולל סחר בסמים והלבנת הון ,וכדי
לעקוב אחר מכירות של סמים באמצעות האינטרנט;
יט .לעודד את השימוש במדריך בנושא מניעת מכירת סמים דרך האינטרנט ,ככל שמתאים;
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כ .לתמוך בצעדים לשימוש באינטרנט לצרכי מניעה ,כולל על ידי יעוץ מתאים ומתן מידע,
לפתח ,ליישם ולעודד ,בהתאם לחקיקה הלאומית ,תכניות וצעדים ,כולל באמצעות המדיה
החברתית ורשתות חברתיות אחרות ,המכוונים ,ביו היתר ,להגן על ילדים ונוער מהשימוש
לרעה בחומרים בפיקוח ובחומרים פסיכואקטיביים חדשים ,וממעורבות במכירה וקניה
בלתי חוקית באמצעות האינטרנט ,ולחזק שת"פ בכל הרמות בהקשר זה;
מציאות מתפתחת ,מגמות ונסיבות קיימות ,אתגרים ואיומים חדשים וקיימים
כא .לעודד ,במידת האפשר ,שימוש וניתוח של נתונים רלוונטיים ,מהימנים
ואובייקטיביים שנוצרו מניטור והערכה לאומיים ואזוריים ,כדי לשפר את היישום של
אסטרטגיות ,מדיניות ותכניות סמים לאומית כוללנית ומאוזנת ,בהתאם לשלושת
האמנות הבינלאומיות וכלים בינלאומיים רלוונטיים אחרים ,ולעודד שיתוף דרכי פעולה
מוצלחות ולקחים ,כולל באמצעות הועדה לסמים נרקוטיים וארגונים אזורים
ובינלאומיים רלוונטיים אחרים ,במסגרת המנדט שלהם ,כדי בין היתר ,להבין טוב יותר
את השלכותיהם הלאומיות והבינלאומיות;
כב .להגביר את המאמצים בהקשר של פיתוח תוכניות לטווח ארוך וברות-קיימא ,כדי
להתייחס לגורמים הסוציואקונומיים הדחופים ביותר הקשורים לסמים ,כולל אבטלה
והדרה חברתית ,אשר עלולים לתרום לניצול עתידי על ידי ארגוני פשע המעורבים
בפשיעת סמים;
כג .לעודד את ה ,CND-בשיתוף עם גופי או"ם רלוונטיים ,במסגרת המנדט שלהם ,לשקול,
במידת האפשר ,להעריך קווים מנחים קיימים ,ולפי הצורך ,לפתח בהיבטים השונים של
בעיית הסמים העולמית ,במגמה לחזק את התפקוד של הרשויות המקומית הרלוונטיות
ולחזק שת"פ בינלאומי ובין-ארגוני;
כד .לעודד החלפת מידע כדי לשפר את ההבנה בנושא מידת ההשפעות השליליות ,כולל
השפעות בריאותיות ,חברתיות ,כלכליות וביטחוניות של סחר בסמים בהיקפים
מצומצמים ,כדי לפתח ,על פי המתאים ,מענה יעיל והולם להיאבק בסחר-מיקרו;
כה.לקרוא ל ,INCB ,UNODC-ארגון הבריאות העולמי וארגוני או"ם אחרים עם מומחיות
טכנית ומבצעית רלוונטית ,במסגרת המנדט שלהם ,להמשיך לתת ,לפי דרישה ,יעוץ
וסיוע למדינות אשר מעריכות מחדש ומעדכנות את מדיניות הסמים שלהן ,בהתאם
לאמנות הבינלאומיות ,תוך התחשבות בסדר העדיפויות והצרכים הלאומיים ,דרך ,בין
היתר ,החלפת מידע ושיתוף פעולות מוצלחות מבוססות מדע שאומצו ע"י מדינות;
המלצות אופרטיביות לגבי חיזוק שיתוף הפעולה הבינלאומי המבוסס על העיקרון של האחריות
המשותפת
 .6אנו חוזרים על המחויבות שלנו לתמוך במאמצינו בכל הרמות ,על בסיס אחריות משותפת,
להתמודד ולהיאבק ביעילות בבעיית הסמים העולמית ולהגביר את שיתוף הפעולה
הבינלאומי ,ולשם כך ,אנו ממליצים את הצעדים הבאים:
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א .לחזק את הסיוע הטכני ייחודי ,ממוקד ,יעיל ובר קיימא ,ועל פי המתאים ,סיוע פיננסי
הולם ,הכשרה ,בניית יכולות ,ציוד וידע טכני ,למדינות אשר מבקשות ,כולל מדינות
מעבר ,על ידי ובשיתוף ה UNODC -וגם ה WHO -וארגוני או"ם רלוונטיים אחרים,
וארגונים בינלאומיים ואזוריים ,במסגרת המנדט שלהם ,כדי לסייע למדינות החברות
להתייחס בצורה יעילה להיבטים הבריאותיים ,החברתיים-כלכליים ,זכויות אדם,
משפט ואכיפת חוק של בעיית הסמים העולמית;
ב .להגביר שת"פ צפון-דרום ,דרום-דרום ומשולש בין המדינות החברות ,בשת"פ עם
קהילת הפיתוח הבינלאומי ובעלי עניין אחרים ,כדי להתמודד ולהיאבק ביעילות
בבעיית הסמים עולמית;
ג .לחזק ,כולל באמצעות הוועדה לסמים נרקוטיים ,ועל פי הצורך ,גופי המשנה שלה,
חילופים קבועים של מידע ,שיטות פעולה מוצלחות ולקחים בקרב אנשי מקצוע
לאומיים מתחומים שונים ובכל הרמות כדי יישם ביעילות גישה כוללנית ומאוזנת
לבעיית הסמים העולמית על היבטיה השונים ולשקול צעדים נוספים כדי לסייע לדיון
משמעותי בקרב אנשי מקצוע אלה;
ד .לעודד את ה CND-לתרום למעקב הגלובאלי ולתמוך בהערכה התמטית של ההתקדמות
של "יעדי פיתוח ברי-קיימא" ,במסגרת המנדטים שלה ,תוך התחשבות באופי המשולב
של היעדים וכן הקשרים הקיימים ביניהם ,ולמסור מידע זה לפורום פוליטי רם דרג
באמצעות המסגרת המתאימה ,בהתייחס להחלטה של העצרת הכללית ;70/1
ה .לעודד את ה  CNDוה UNODC-להגביר את השת"פ והעבודה המשותפת עם כל גופי
האו"ם הרלוונטיים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים ,במסגרת המנדט שלהם ,בעת מתן
סיוע למדינות בעיצוב ויישום של אסטרטגיות ,מדיניות ותכניות סמים כוללניות
ומאוזנות;
המלצות אופרטיביות בתחום הפיתוח האלטרנטיבי ; שיתוף פעולה אזורי ,בין אזורי ובינלאומי
על מדיניות פיקוח סמים מאוזנת ומונחת-פיתוח ; התייחסות לנושאים חברתיים-כלכליים
 .7אנו מזכירים את מחויבותנו להתייחס לנושאים חברתיים-כלכליים הקשורים לסמים
בהקשר של גידול בלתי חוקי של צמחים נרקוטיים ובייצור הבלתי חוקי של סמים,
באמצעות יישום של מדיניות ותכניות סמים שהינן לטווח ארוך ,כוללניות וברות-קיימא,
מונחות פיתוח ,כולל פיתוח אלטרנטיבי ,וככל שמתאים ,תכניות לפיתוח אלטרנטיבות
מניעתיות ,אשר מהוות חלק מאסטרטגיות פיקוח על יבול בר-קיימא ,ואנחנו ממליצים על
הצעדים הבאים:
נושאים חברתיים-כלכליים ופיתוח אלטרנטיבי
א .להתמקד בגידולים בלתי חוקיים המשמשים לייצור של סמים ולהתייחס לגורמים
הקשורים על ידי יישום אסטרטגיות מקיפות שנועדו להקל על העוני ולחזק את שלטון
החוק ,מוסדות ,שירותים ציבוריים ומסגרות מוסדיות אחראיים ,יעילים וכוללניים ,על
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פי המתאים ,ועל ידי קידום פיתוח בר-קיימא שמטרתו לשפר את רווחת האוכלוסיות
הפגועות והפגיעות באמצעות חלופות חוקיות;
ב .לעודד פיתוח של צמיחה כלכלית כוללנית ולתמוך ביוזמות אשר תורמות למיגור העוני
ופיתוח חברתי וכלכלי ברי קיימא ,פיתוח צעדים לפיתוח כפרי ,שיפור התשתית והכללה
חברתית והגנה ,תוך התייחסות להשפעות של גידול בלתי חוקי וייצור של סמים
נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים על הסביבה ,עם מעורבות של הקהילות המקומיות,
ולשקול לנקוט צעדים וולונטריים כדי לעודד מוצרים שנוצרים מפיתוח אלטרנטיבי,
כולל פיתוח אלטרנטיבי מניעתי ,על פי המתאים ,כדי להשיג גישה לשווקים ,בהתאמה
לחוקי סחר מולטילטרליים והחקיקה הלאומית והבינלאומית ,במסגרת אסטרטגיות
פיקוח על סמים מקיפות ומאוזנות;
ג .מביעים דאגה על כך שגידול בלתי חוקי של יבולים וייצור ,הפצה וסחר בלתי חוקיים
נשארים אתגרים רציניים בהתמודדות עם בעיית הסמים העולמית ,ומכירים בצורך
לחיזוק אסטרטגיות פיקוח על יבול בר-קיימא שעשויות לכלול ,בין היתר פיתוח
אלטרנטיבי ,השמדה וצעדי אכיפת חוק לצורך מניעה וצמצום משמעותי וכמותי של
גידולי היבולים ,והצורך בהגברת מאמצים משותפים ברמה לאומית ,אזורית
ובינלאומית באופן מקיף יותר ,בהתאם לעיקרון האחריות המשותפת ,לרבות באמצעות
כלים וצעדים מניעתיים ,סיוע פיננסי וטכני משופר ומתואם יותר ,ותוכניות בעלות
אוריינטציה מבצעית ,על מנת להתמודד עם האתגרים הללו;
ד .לשקול להרחיב וליישם תכניות פיתוח אלטרנטיביות כוללניות וברות-קיימא ,כולל
פיתוח אלטרנטיבי מניעתי ,במידת האפשר ,התומכים באסטרטגיות פיקוח על יבול בר-
קיימא כדי למנוע ולהפחית באופן משמעותי ,לטווח ארוך ובצורה כמותית ,את
הגידולים הבלתי חוקיים ופעילויות אחרות הקשורות לסמים ,תוך הבטחת ההעצמה,
הבעלות והאחריות של הקהילות המקומיות שנפגעו ,כולל חקלאים ואיגודים שיתופיים
שלהם ,על ידי לקיחה בחשבון של גורמי הפגיעות והצרכים הספציפיים של הקהילות
שנפגעו או בסיכון לגידולים בלתי חוקיים ,בשיתוף עם משרד האו"ם לענייני סמים
ופשיעה ,ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ,ארגון העבודה הבינלאומי ,תכנית הפיתוח
של האו"ם וארגונים בינלאומיים רלוונטיים אחרים ,תוך התחשבות בפיתוח מדיניות
לאומית ואזורית ותוכניות פעולה ,במטרה לתרום לבניית חברות שלוות ,כוללניות
וצודקות ,בהתאם ל"יעדי הפיתוח בר קיימא" ובהתאם לחקיקה בינלאומית ולאומית
רלוונטית;
ה .חיזוק שיתוף פעולה אזורי ,ובינלאומי לתמיכה בתוכניות לפיתוח אלטרנטיביות
כוללניות וברות-קיימא ,כולל ,על פי המתאים ,פיתוח אלטרנטיבי מניעתי ,כחלק מהותי
של אסטרטגיות מניעה ופיקוח על יבול מוצלחות ,כדי להגדיל את ההשפעה החיובית של
תכניות כאלה ,במיוחד באזורים שנפגעו או בסיכון להיפגע מגידולים בלתי חוקיים של
יבולים המשמשים לייצור סמים נרקוטיים וחומרים פסיכוטרופיים ,תוך התחשבות
בעקרונות המנחים של האו"ם על פיתוח אלטרנטיבי;
ו .חיזוק שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי לתמיכה בתוכניות לפיתוח אלטרנטיביות
כוללניות וברות-קיימא ,כולל ,על פי המתאים ,פיתוח אלטרנטיבי מניעתי ,בשיתוף
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הדוק עם כל בעלי העניין ברמה המקומית ,אזורית ובינלאומית ,ולפתח ולשתף דרכי
פעולה מוצלחות כדי ליישם את העקרונות המנחים של האו"ם לפיתוח אלטרנטיבי ,תוך
התחשבות בלקחים ושיטות עבודה מוצלחות בעיקר במדינות עם מומחיות רחבה
בפיתוח אלטרנטיבי ,ומציינים ,בין היתר ,את הכנס הבינלאומי השני על פיתוח
אלטרנטיבי;
ז .לעודד מחקר ע"י המדינות ,כולל על יד שת"פ עם ה UNODC -וגופי או"ם רלוונטיים
אחרים וארגונים בינלאומיים ואזוריים ,מוסדות אקדמיים והחברה האזרחית ,כדי
להבין טוב יותר גורמים התורמים לגידול יבול בלתי חוקי ,תוך התחשבות בייחודיות
מקומית ואזורית ,ולשפר הערכת ההשפעה של תכניות פיתוח אלטרנטיביות ,כולל
פיתוח אלטרנטיביות מניעתי ,כאשר זה מתאים ,במטרה לשפר את היעילות של תכניות
אלו ,כולל באמצעות שימוש באינדיקטורים של פיתוח אנושיים ,קריטריונים הקשורים
לקיימות סביבתית ומדדים אחרים בהתאם ליעדי פיתוח ברי קיימא;
שיתוף פעולה טכני ופיננסי למטרת מדיניות סמים כוללנית ומאוזנת מונחת-פיתוח
ואלטרנטיבות כלכליות ברות קיימא
ח .לשקול חיזוק גישה של פיתוח כחלק ממדיניות סמים ותכניות לאומיות כוללניות
ומאוזנות ,כדי להיאבק בגורמים הקשורים וההשלכות של גידול ,ייצור ,וסחר בסמים
בלתי חוקי ,על ידי ,בין היתר ,התייחסות לגורמי הסיכון המשפיעים על היחידים,
קהילות והחברה ,אשר יכולים לכלול מחסור בשירותים ,צורך בתשתית ,אלימות
הקשורה לסמים ,הדרה ,הדחה לשולי החברה ,התפוררות חברתית ,על מנת לתרום
לקידום של חברות שלוות וכוללניות;
ט .קוראים למוסדות פיננסיים בינלאומיים רלוונטיים ,גופי האו"ם ,ארגונים לא-
ממשלתיים והמגזר הפרטי ,על פי המתאים ,לשקול להגדיל את תמיכתם ,לרבות
באמצעות מימון לטווח ארוך וגמיש ,ליישום של תכניות סמים כוללניות ומאוזנות
מונחות-פיתוח ואלטרנטיבות כלכליות ברות-קיימא ,כולל ,במידת הצורך ,תכניות
פיתוח אלטרנטיבי מניעתי ,המבוססות על הצרכים שזוהו וסדרי עדיפויות לאומיים,
עבור אזורים ואוכלוסיות שנפגעו או שבסיכון להיפגע מגידול יבולי סמים ,במטרה
למנעם ,לצמצמם ולמגרם ,ולעודד מדינות במידת האפשר להישאר מחויבות למימון של
תכניות כאלה;
י .לעודד את פיתוחן של אלטרנטיבות כלכליות ברות קיימא ,במיוחד עבור קהילות שנפגעו
או שבסיכון להיפגע מגידול יבולי סמים או פעילויות בלתי חוקית אחרות הקשורות
לסמים באזורים עירוניים וכפריים ,לרבות באמצעות תכניות פיתוח אלטרנטיביות
כוללניות ,ולשם כך לשקול התערבויות מונחות פיתוח ,תוך הקפדה על כך שגברים
ונשים כאחד ייהנו במידה שווה מהן ,כולל באמצעות הזדמנויות תעסוקה ,שיפור
תשתיות ושירותים ציבוריים בסיסיים ,כמו ,ככל שמתאים ,גישה מתאימה ובעלות
חוקית לקרקעות לחקלאים ולקהילות מקומיות ,אשר גם תתרומנה למניעה ,צמצום או
מיגור של גידול בלתי חוקי ופעילויות אחרות הקשורות לסמים;
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יא .לשקול פיתוח של יוזמות פיתוח עירוניות ברות קיימא לאלו אשר נפגעו מפעילות בלתי
חוקית הקשורה לסמים ולעודד השתתפות ציבורית במניעת פשיעה ,לכידות קהילתית,
הגנה וביטחון ,לגרות לחדשנות ,יזמות ותעסוקה;
יב .לעודד שותפויות ויוזמות חדשניות לשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי ,החברה האזרחית
ומוסדות פיננסיים בינלאומיים ,כדי לייצר תנאים שיובילו להשקעות פוריות המכוונות
ליצירת מקומות עבודה באזורים וקהילות שנפגעו או שבסיכון להיפגע מגידול יבולי
סמים ,יצור ,סחר או פעילויות בלתי חוקיות אחרות הקשורות לסמים ,כדי למנוע,
להפחית או למגר אותם ,ולשתף פעילויות מוצלחות ,לקחים ,ניסיון ומומחיות בהקשר
זה;
 .8אנו מביעים ערכה כוללת למעורבות ,שקיפות ופתיחות בתהליך ההכנה למושב המיוחד
בהובלת הוועדה לסמים נרקוטיים ,בתמיכה ,יעוץ ומעורבות של נשיא העצרת הכללית,
ולכל התרומות לתהליך הכנה זה;
 .9אנו מחליטים לנקוט בצעדים הדרושים כדי ליישם את ההמלצות האופרטיביות שצוינו
לעיל ,בשיתוף פעולה הדוק עם האו"ם וארגונים בין-ממשלתיים אחרים והחברה האזרחית,
ולחלוק עם הועדה לסמים נרקוטיים ,כגוף של האו"ם עם אחריות עיקרית לקביעת מדיניות
בנושאים הקשורים לפיקוח של סמים ,מידע עדכני על ההתקדמות ביישום המלצות אלה.
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