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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οικοδομώντας πάνω στα επιτεύγματα ενός αιώνα διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών

Η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών για το 2011 είναι 
αφιερωμένη στην εκατοστή επέτειο της πρώτης διεθνούς Σύμβασης για το έλεγχο των ναρκωτικών, 
τη Διεθνή Σύμβαση Οπίου της Χάγης του 1912. Στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα 
οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών αναγνώρισαν το σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 
από το μη ελεγχόμενο εμπόριο ναρκωτικών και τα υψηλά επίπεδα χρήσης και εξάρτησης 
παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την περίοδο περίπου το 90% της κατανάλωσης 
ναρκωτικών ουσιών προοριζόταν για μη ιατρικούς σκοπούς, και στην Κίνα η ετήσια κατανάλωση 
οπιούχων είχε εκτιμηθεί σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3.000 τόνους μορφίνης, σημαντικά 
υψηλότερη από την παγκόσμια κατανάλωση 100 χρόνια αργότερα. 

Η υπογραφή της Σύμβασης του 1912 αποτέλεσε ορόσημο αναγνωρίζοντας ότι η διεθνής συνεργασία 
και η αρχή της συνυπευθυνότητας ήταν αναγκαίες για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Αναγνωρίστηκε η 
σπουδαιότητα της διαθεσιμότητας των ναρκωτικών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και 
δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία ατόμων και κοινωνιών από τη χρήση ναρκωτικών και την 
εξάρτηση καθώς και από την απώλεια της ελευθερίας που απορρέει από την τελευταία. 

Με αυτή την ευκαιρία, η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τη δέσμευση πολλών μη 
κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες, προστατεύοντας τον κόσμο από τη χρήση ναρκωτικών, 
υποστηρίζουν την κληρονομιά των προοδευτικών ΜΚΟ, η σημαντική συμβολή των οποίων 
οδήγησε στη Σύμβαση του 1912. 

Σπουδαία επιτεύγματα σημειώθηκαν κατά τον πρώτο αιώνα διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών: 
Οι τρεις διεθνείς συμβάσεις έχουν υιοθετηθεί σχεδόν παγκοσμίως∙ η εκτροπή των ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων ουσιών στο παράνομο εμπόριο έχει σχεδόν εξαλειφθεί σε διεθνές επίπεδο∙ 
έχει εγκαθιδρυθεί ένα διεθνές σύστημα για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών που 
χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. 

Εντούτοις, παρά τις επιτυχίες αυτές, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις σήμερα για τον 
έλεγχο των ναρκωτικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν και απαιτούν συνολική δράση. Πολλά από 
αυτά τα προβλήματα υπογραμμίζονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2011. Για 
παράδειγμα, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν περιθωριοποιήσει κοινότητες που είναι ευάλωτες στα 
ναρκωτικά. Αυτό το πρόβλημα καθώς και τα μέσα για την αντιμετώπισή του διερευνώνται στο 
θεματικό κεφάλαιο της έκθεσης της Επιτροπής. Υπάρχει ακόμα ανισότητα στην πρόσβαση σε 
διεθνώς ελεγχόμενες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, που σημαίνει ότι πολλοί 
άνθρωποι υποφέρουν αναίτια από πόνο ή ψυχικές ασθένειες εξαιτίας της ανεπαρκούς 
διαθεσιμότητας, ενώ σε άλλες χώρες πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με την υπερκατανάλωση διεθνώς ελεγχόμενων φαρμάκων. Ορισμένοι έχουν εκφράσει 
αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σημερινών διεθνών συνθηκών για τον έλεγχο 
των ναρκωτικών και προτείνουν τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Εντούτοις, πολλά από τα 
επιχειρήματα που παρουσιάζονται υπέρ της νομιμοποίησης είναι διάτρητα, καθώς παραβλέπουν 
την περιπλοκότητα του προβλήματος των ναρκωτικών, ενώ δεν προτείνεται εναλλακτική λύση 
καλύτερη από το παρόν συστημα ελέγχου των ναρκωτικών. 

Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι παγκόσμιο και πολυσύνθετο και απαιτεί δράση σε διεθνές, 
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Κοιτώντας πίσω στις επιτυχίες και τις εμπειρίες που 
σχετίζονται με το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών από την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης 
Οπίου το 1912, ας ενισχύσουμε τις κοινές μας προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι ο 
επόμενος αιώνας διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών θα είναι πιο επιτυχής από τον προηγούμενο. 

Hamid Ghodse 
Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΕχΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
χΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η Επιτροπή ζητά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, για να 
σπάσει ο φαύλος κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού και των συνδεόμενων 
με τα ναρκωτικά προβλημάτων
Η βοήθεια προς τις περιθωριοποιημένες κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα ναρ-
κωτικά πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2011 της 
Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Σε πολλές κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τα προβλήματα που συνδέονται με τη 
χρήση και τη διακίνηση των ναρκωτικών έχουν γίνει σχεδόν ενδημικά και μέρος ενός φαύλου 
κύκλου, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών προβλημάτων, όπως η βία, το οργανω-
μένο έγκλημα, η διαφθορά, η ανεργία, η κακή υγεία και εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Hamid Ghodse προειδοποιεί: «Είναι κρίσιμο οι ανάγκες των κοινοτήτων που βιώνουν κοινωνική 
αποσύνθεση να αντιμετωπισθούν επειγόντως, πριν η κατάσταση φτάσει σε απροχώρητο σημείο 
πέραν του οποίου είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσματική δράση». Οι κατακερματισμένες 
κοινότητες, με ελάχιστη αίσθηση κοινωνικής συνοχής, είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν πολλα-
πλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών, τα οποία μπορούν να οδηγή-
σουν σε κοινωνική αταξία και κοινωνική βία, όπως έχει παρατηρηθεί σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, 
επηρεάζοντας την ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι κοινότητες δεν θέτουν μόνο τους δικούς τους 
κατοίκους σε κίνδυνο, αλλά μπορεί να απειλήσουν και τη σταθερότητα της ευρύτερης κοινότη-
τας. 

Στην έκθεση η Επιτροπή σκιαγραφεί μια σειρά από απειλές για την κοινωνική συνοχή, συμπε-
ριλαμβανομένης της κοινωνικής ανισότητας, της μετανάστευσης, του πολιτικού και οικονομι-
κού μετασχηματισμού, της αναδυόμενης κουλτούρας της υπερβολής (cultures of excess), των 
αλλαγών στις παραδοσιακές αξίες, της ταχείας αστικοποίησης, των συγκρούσεων, της αύξη-
σης του ατομικισμού και του καταναλωτισμού, της κατάρρευσης του σεβασμού απέναντι 
στους νόμους, της τοπικής οικονομίας των ναρκωτικών.

«Παρά το γεγονός ότι είναι μια πρόκληση να καλυφθούν οι ανάγκες των κοινοτήτων που υφί-
στανται κοινωνική αποσύνθεση και προβλήματα από τα ναρκωτικά, το κόστος της αποτυχίας 
είναι υπερβολικά υψηλό για την κοινωνία και θα πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο», 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι συστάσεις για δράση περιλαμβάνουν: πρόληψη της 
χρήσης ουσιών, υπηρεσίες θεραπείας και κοινωνικής ένταξης, ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
απασχόληση και αναψυχή στα ίδια επίπεδα με αυτά που ισχύουν για την ευρύτερη κοινωνία, 
δράση μπροστά στις ενδείξεις οικονομικής επιτυχίας εγκληματιών που σχετίζονται με την 
παράνομη αγορά ναρκωτικών και προώθηση θετικών προτύπων, κοινωνική επανένταξη, δημο-
τική αστυνόμευση. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, «Οι νέοι σε αυτές τις κοινότητες πρέπει να έχουν 
τις ίδιες ευκαιρίες με εκείνους που ζουν στην ευρύτερη κοινωνία και το δικαίωμα στην προ-
στασία από τη χρήση ναρκωτικών και την εξάρτηση». 
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Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το άνευ προηγουμένου διάβημα της 
κυβέρνησης της Βολιβίας (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας), που 
κατήγγειλε τη Σύμβαση του 1961 για τα ναρκωτικά, επιδιώκοντας να 
νομιμοποιήσει το μάσημα φύλλων κόκας 
«Ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας και της πολιτικής της Βολιβίας σχετικά με τον έλεγχο των ναρ-
κωτικών αντίκεινται στις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών∙ συγκεκριμένα εκείνες που 
επιτρέπουν την καλλιέργεια και την κατανάλωση φύλλων κόκας για μη ιατρικούς σκοπούς, ιδίως το 
μάσημα φύλλων κόκας», δήλωσε ο Πρόεδρος του INCB, υπογραμμίζοντας την ανησυχία της 
Επιτροπής. Καθώς η Βολιβία (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας) είναι ένας σημαντικός παραγωγός 
φύλλων κόκας, οι εξελίξεις στην επικράτειά της μπορεί να έχουν επιπτώσεις και σε άλλες χώρες.

Το φύλλο της κόκας κατατάχτηκε στις ναρκωτικές ουσίες με τη Σύμβαση του 1961 και υπόκειται 
σε αυστηρούς ελέγχους. Το 2009 η κυβέρνηση της Βολιβίας υπέβαλε πρόταση για την κατάργη-
ση ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης του 1961 που αφορούσαν τα φύλλα κόκας. Η πρόταση 
αυτή απορρίφθηκε από άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης και δεν τέθηκε σε ισχύ.

Στις 29 Ιουνίου 2011 η κυβέρνηση της Βολιβίας προχώρησε στο άνευ προηγουμένου διάβημα 
να καταθέσει στο Γενικό Γραμματέα πράξη καταγγελίας της Σύμβασης του 1961, με έναρξη 
ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2012. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε την 
πρόθεσή της να προσχωρήσει εκ νέου στη Σύμβαση του 1961 με επίσημη επιφύλαξη σχετικά 
με τα φύλλα της κόκας. 

Ο κ. Ghodse δήλωσε: «Η Επιτροπή σημειώνει τη δυσαρέσκειά της για το διάβημα της κυβέρ-
νησης της Βολιβίας, που είναι αντίθετο προς το θεμελιώδη στόχο και πνεύμα της Σύμβασης 
του 1961. Η Επιτροπή πιστεύει ότι εάν η διεθνής κοινότητα υιοθετούσε μια τακτική, κατά 
την οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούσαν το μηχανισμό της καταγγελίας και της εκ νέου 
προσχώρησης με επιφυλάξεις, για να αντιμετωπίσουν προβλήματα από την εφαρμογή συγκε-
κριμένων διατάξεων των συμβάσεων, θα υπονομευόταν η ακεραιότητα του διεθνούς συστή-
ματος ελέγχου των ναρκωτικών». Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεχίσει το διάλογο με την 
κυβέρνηση της Βολιβίας σχετικά με αυτό το θέμα. 

Παγκόσμια έξαρση στη χρήση ναρκωτικών που διευκολύνουν τη διάπραξη 
εγκλημάτων 
«Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με εγκλήματα η διάπραξη των οποίων διευκολύνεται από τα ναρ-
κωτικά, αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, επειδή οι αρχές αναγνωρί-
ζουν περισσότερο το πρόβλημα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Οι ψυχοδραστικές ουσίες 
χρησιμοποιούνται συχνά σε σεξουαλικές επιθέσεις ή άλλα εγκλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι συχνά άοσμες και άγευστες, έχουν χορηγηθεί συγκεκαλυμμένα στα 
θύματα σε δημόσιους χώρους, όπως μπαρ ή αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, καθώς επίσης 
και σε ιδιωτικούς χώρους, κυρίως αναμεμειγμένες στο ποτό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το πρό-
βλημα αυτό έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές και χώρες. Ανησυχητικό είναι το γεγονός των 
ενδείξεων ότι νέοι άνδρες και γυναίκες έχουν πέσει επανειλημμένως θύματα τέτοιων παράνομων 
ενεργειών, κυρίως με σκοπό τη σεξουαλική επίθεση ή τον εξαναγκασμό σε πορνεία. 
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Σύμφωνα με πληροφορίες της Επιτροπής, μόνο μία κυβέρνηση απαιτεί συστηματικές αναλύ-
σεις αίματος και ούρων όλων των θυμάτων βιασμού. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι 
τα εγκλήματα που διαπράττονται αφού προηγουμένως έχουν χορηγηθεί ναρκωτικά στα θύμα-
τα, είναι πιο συχνά από ό,τι γενικά πιστεύεται. Ο κ. Ghodse λέει: «Δυστυχώς, οι πληροφορί-
ες που έχουμε μέχρι στιγμής παραμένουν ενδεικτικές και όχι ολοκληρωμένες. Ενθαρρύνουμε 
όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, για να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται ιατροδικαστικός 
έλεγχος κάθε φορά που υπάρχει υποψία ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ναρκωτικά για να διευκο-
λυνθεί η διάπραξη ενός εγκλήματος». Η Επιτροπή έχει ήδη σημάνει συναγερμό στη διεθνή 
κοινότητα για τη χρήση ναρκωτικών βιασμού (date-rape drugs), όπως η φλουνιτραπεζάμη. Ως 
αποτέλεσμα των κυβερνητικών προσπαθειών, η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας για αυτό το 
σκοπό έχει μειωθεί. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα κρατά 
ενήμερες τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς φορείς για τις εξελίξεις.

Παραγγελίες ναρκωτικών στο Διαδίκτυο: Παράνομα φαρμακεία στο 
Διαδίκτυο στοχεύουν σε νέους διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Παραγγελίες παράνομων ναρκωτικών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνονται μέσω 
παράνομων φαρμακείων στο Διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται να έχουν στόχο το 
νεανικό κοινό: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει ότι «είναι ανησυχητικό το ότι τα παρά-
νομα φαρμακεία στο Διαδίκτυο έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης για την προβολή των ιστοσελίδων τους, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μεγάλες 
ομάδες κοινού, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε 
ότι παραπάνω από τα μισά από αυτά τα προϊόντα είναι νοθευμένα». 

Οι βασικές δραστηριότητες των παράνομων φαρμακείων του Διαδικτύου περιλαμβάνουν το 
παράνομο εμπόριο των προϊόντων τους στους καταναλωτές, την εξεύρεση χώρου φιλοξενίας 
για τις ιστοσελίδες τους και το να πείσουν τους καταναλωτές ότι στην πραγματικότητα είναι  
νόμιμα. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να κλείσουν τα παράνομα φαρμακεία 
του Διαδικτύου και να κατασχέσουν τις ουσίες που έχουν παραγγελθεί παράνομα στο 
Διαδίκτυο και διακινούνται λαθραία μέσω του ταχυδρομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, το 2010 έγιναν περισσότερες 
από 12.000 κατασχέσεις διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών, που απεστάλησαν μέσω ταχυδρομεί-
ου, και στις οποίες περιλαμβάνονταν πάνω από 6.500 κατασχέσεις διεθνώς ελεγχόμενων 
νόμιμων ουσιών και πάνω από 5.500 κατασχέσεις ναρκωτικών παράνομης προέλευσης. Η 
Ινδία θεωρείται η πρώτη χώρα προέλευσης των ουσιών αυτών, καθώς εκεί κατασχέθηκε το 
58%, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Πολωνία ήταν επίσης σημαντικές χώρες προ-
έλευσης. 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο με τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κυβερνήσεις σχετικά με 
την πρόληψη της παράνομης πώλησης διεθνώς ελεγχόμενων ουσιών μέσω του Διαδικτύου», 
αλλά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, 
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στο θέμα. Εμπόδια στην εφαρμογή τους που πρέπει να αντιμετω-
πιστούν είναι τα ανεπαρκή νομοθετικά ή ρυθμιστικά πλαίσια, η ανεπαρκής τεχνολογία και η 
έλλειψη προσωπικού. Η δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος συνεχίζεται με νέες πρω-
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τοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. «Η διεθνής συνεργασία για την 
αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι σημαντική», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, «για 
παράδειγμα, οι κυβερνήσεις που εντοπίζουν παράνομα φαρμακεία του Διαδικτύου τα οποία λει-
τουργούν σε άλλες χώρες πρέπει να ενημερώνουν την αντίστοιχη κυβέρνηση. Η συνεργασία στο 
επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί».

Οι εγκληματίες στρέφονται όλο και περισσότερο στις χημικές ουσίες νέας 
γενιάς (designer drugs) για την παράνομη παραγωγή διεγερτικών τύπου 
αμφεταμίνης. Η από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος είναι 
σημαντική, όπως πάντα, αναφέρει η Επιτροπή
Στην ετήσια έκθεση για το 2011 η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη χρήση πρό-
δρομων ουσιών ή πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών νέας γενιάς από εγκληματίες για την παράνομη 
παραγωγή διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης. Εξαιτίας των αυξημένων ελέγχων η παράνομη διακί-
νηση των πρόδρομων χημικών ουσιών που υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου κοστίζει πιο πολύ και 
γίνεται δυσκολότερη. Οι έμποροι αναγκάζονται ολοένα και περισσότερο να αναζητούν χημικές 
ουσίες που δεν υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. 

Για παράδειγμα, το φενολακετικό οξύ –πρόδρομη ουσία που υπόκειται σε μέτρα διεθνούς 
ελέγχου- και ορισμένα από τα παράγωγά του που δεν υπόκεινται σε έλεγχο, κατέχουν σήμε-
ρα πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην παραγωγή μεθαμφεταμίνης, ειδικά στο Μεξικό. Περισσότεροι 
από 183 τόνοι φενολακετικού οξέως κατασχέθηκαν παγκοσμίως το 2010, οι οποίοι, αν διοχε-
τεύονταν στην παράνομη παραγωγή ουσιών, θα απέδιδαν 46 τόνους καθαρών αμφεταμινών. 
Κατά τη διάρκεια του 2011 η Επιτροπή παρατήρησε ότι πολλές χώρες στη Λατινική Αμερική 
έχουν επεκτείνει πλέον τα μέτρα ελέγχου, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτά και τα παράγω-
γα του φενολακετικού οξέως. 

Άλλες χώρες αντιμετωπίζουν τη χρήση των νέων πρόδρομων ουσιών στην παράνομη παραγω-
γή ναρκωτικών, θεσπίζοντας νόμους που θα τους επιτρέψουν να προλάβουν τη νέα αυτή 
τάση. Για παράδειγμα, ο Καναδάς διεύρυνε τη νομοθεσία του, ώστε να απαγορεύσει την 
κατοχή οποιασδήποτε ουσίας γνωρίζουν, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται για την παράνο-
μη παραγωγή μεθαμφεταμίνης και MDMA («έκταση»).

Η Επιτροπή σημειώνει ότι παραμένει σημαντική η εκτροπή οξικού ανυδρίτη από τα κανάλια 
εγχώριας διακίνησης για την παράνομη παραγωγή ηρωίνης. Επιπλέον, το υπερμαγγανικό κάλιο 
που χρησιμοποιείται στην παραγωγή κοκαΐνης παρασκευάζεται παράνομα ή αντικαθίσταται 
από άλλες ουσίες. 

Η έναρξη της λειτουργίας του διαδικτυακού συστήματος PEN το 2006, ενός συστήματος για 
την ανταλλαγή βεβαιώσεων πριν από την πραγματοποίηση των εξαγωγών, έχει συμβάλει 
αποφασιστικά στον περιορισμό της πρόσβασης των εγκληματιών σε πρόδρομες χημικές ουσί-
ες. Ο αριθμός των κυβερνήσεων που έχουν εγγραφεί στο σύστημα PEN ανέρχεται στις 126, 
ενώ περισσότερες από 20.000 βεβαιώσεις στέλνονται πριν από μια εξαγωγή ετησίως. 
Αναγνωρίζοντας την επιτυχία του συστήματος, η Επιτροπή καλεί τις χώρες που δεν έχουν 
εγγραφεί σε αυτό να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα. 



Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Κ ΔΟΣ Η 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σύμβουλος Oργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών

Eτήσια Έκθεση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Δελτίο Τύπου Νο.3
σελ. 6

ΠΑγΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αφρική

Η διακίνηση κοκαΐνης από τη νότια Αμερική μέσω της Αφρικής και στη συνέχεια στην Ευρώπη 
αναδεικνύεται ως μείζων απειλή τα τελευταία χρόνια. Η δυτική Αφρική εξακολουθεί να χρη-
σιμοποιείται για τη διακίνηση κοκαΐνης, ενώ οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο κοντέινερ μεταφοράς και εμπορικά  αεροσκάφη, για να περνούν λαθραία κοκαΐνη 
στην περιοχή.

Η ηρωίνη εισάγεται στην ήπειρο μέσω της ανατολικής Αφρικής και διακινείται λαθραία είτε 
απευθείας είτε μέσω της δυτικής Αφρικής, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Το 2011 
πραγματοποιήθηκε ρεκόρ στις κατασχέσεις ηρωίνης στην Κένυα και την Ενωμένη Δημοκρατία 
της Τανζανίας. Η Επιτροπή εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η αυξανόμενη διακίνηση 
ηρωίνης στην Αφρική έχει οδηγήσει και σε αύξηση της χρήσης της ουσίας σε όλη την περι-
οχή, και ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Αφρική.

Καθώς η κάνναβη φύεται σε όλη την Αφρική, γίνεται παράνομη παραγωγή της στο σύνολο των 
περιφερειών της ηπείρου. Το Μαρόκο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παραγωγό ρητίνης 
κάνναβης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προορίζεται για την Ευρώπη ή τη βόρεια Αφρική, 
αν και η καλλιεργούμενη έκταση έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το λαθρεμπόριο διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης από την Αφρική σε άλλες περιοχές έχει 
αναδειχθεί ως νέα απειλή. Η δυτική Αφρική είναι σήμερα μία από τις πηγές της μεθαμφετα-
μίνης που βρίσκεται στις παράνομες αγορές σε χώρες της ανατολικής Ασίας. Η Νιγηρία, ειδι-
κότερα, υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε κομβικό σημείο για το λαθρεμπόριο μεθαμφετα-
μίνης.

Η Αφρική εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τους παράνομους διακινητές  ως περιοχή για 
την εκτροπή των πρόδρομων χημικών ουσιών. Η ανατολική και η δυτική Αφρική εξακολου-
θούν να είναι ευάλωτες στην εμπορία πρόδρομων ουσιών, ιδιαίτερα αυτών που χρησιμοποι-
ούνται στην παράνομη παρασκευή διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης. Στη νότια Αφρική μεγάλες 
ποσότητες νόμιμα εισαγόμενης εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης διοχετεύονται στην παράνομη 
παρασκευή μεθαμφεταμίνης.

Η διαθεσιμότητα συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη ρυθμιζόμενες αγορές εξακολουθεί 
να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Αφρική. Σε αυτά περιλαμβάνονται φάρ-
μακα που έχουν εκτραπεί από τη νόμιμη αγορά ή παραποιηθεί και περιέχουν ελεγχόμενες 
ουσίες, ενδεχομένως διεγερτικά τύπου αμφεταμίνης, καθώς και κατασταλτικά και ηρεμιστικά. 
Σε πολλές αφρικανικές χώρες η μη ιατρική χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων συνεχίζει 
να προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Στο Μαυρίκιο, γίνεται συχνότερα κατάχρηση βουπρενορ-
φίνης (Subutex), μιας ουσίας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της εξάρτησης από ηρω-
ίνη, από ό,τι της ίδιας της ηρωίνης. 

Οι περισσότερες χώρες στην Αφρική εξακολουθούν να μη διαθέτουν τα κατάλληλα συστήμα-
τα για την παρακολούθηση της χρήσης ναρκωτικών και συνεπώς αδυνατούν να συγκεντρώ-
σουν επαρκή στοιχεία για την έκταση του φαινομένου και τα πρότυπα της χρήσης ναρκωτι-
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κών. Η κάνναβη παραμένει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό στην Αφρική, με 
ετήσια ποσοστά επικράτησης μεταξύ 3,8% και 10,4% στον αφρικανικό πληθυσμό ηλικίας 
15-64 ετών. Στην Αφρική το 64% των αιτήσεων για όλες τις μορφές θεραπείας που αφορούν 
τα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά προβλήματα οφείλεται στην κατάχρηση κάνναβης, ποσοστό 
που είναι υψηλότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. 

Αμερική

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική
Η κεντρική Αμερική και η Καραϊβική εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως κύριες διαμετα-
κομιστικές περιοχές για τη διακίνηση των ναρκωτικών από τη νότια προς τη βόρεια Αμερική. 
Οι οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών έχουν αυξήσει τη δραστηριότητά τους, αποτελώντας 
σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της περιοχής. Ορισμένα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, υπό 
την πίεση των μεξικανικών αρχών επιβολής του νόμου, έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους 
στην κεντρική Αμερική, εντείνοντας τη χρήση βίας. Ο ρόλος των χωρών της κεντρικής 
Αμερικής, ως διαμετακομιστικών περιοχών είναι σημαντικότερος τα τελευταία χρόνια. Το 
2010 η Ονδούρα, η Κόστα Ρίκα και η Νικαράγουα χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά ως σημα-
ντικές χώρες διέλευσης για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που κατά κύριο λόγο προορίζονται 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κλιμακούμενη βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά και αφορά οργανώσεις διακίνησης, διε-
θνείς και τοπικές συμμορίες και άλλες εγκληματικές ομάδες στην κεντρική Αμερική, έχει 
φτάσει σε ανησυχητικά και πρωτοφανή επίπεδα, επιδεινώνοντας την επικινδυνότητα της 
περιοχής, η οποία έχει γίνει μία από τις πιο βίαιες στον κόσμο. Η διακίνηση ναρκωτικών, η 
βία μεταξύ των νέων και οι συμμορίες του δρόμου, σε συνδυασμό με την ευρεία διαθεσιμό-
τητα πυροβόλων όπλων, συνέβαλαν στα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εγκληματικότητας. Η 
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών στην 
κεντρική Αμερική και είναι ο κύριος παράγοντας πίσω από την αύξηση των επιπέδων της βίας. 
Το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα και η Ονδούρα, οι χώρες του λεγόμενου «Βόρειου Τριγώνου», 
μαζί με την Τζαμάικα, έχουν τώρα τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στον κόσμο. Η 
διαφθορά και η περιορισμένη ικανότητα επιβολής του νόμου έχουν διευκολύνει τη χρήση των  
καναλιών λαθρεμπορίου και τις δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Περίπου το 90% της κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες διακινείται μέσω του Μεξικού. Τα 
ναρκωτικά συνεχίζουν να εισάγονται λαθραία στην περιοχή της κεντρικής Αμερικής κατά κύριο 
λόγο από τη θάλασσα, καθώς οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν ταχύπλοα, υποβρύχια και 
ημι-υποβρύχια σκάφη. Ελαφρά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται επίσης όλο και περισσότερο από 
τις εγκληματικές οργανώσεις. Η χρήση κοντέινερ και φορτηγών πλοίων στη λαθραία διακίνηση 
ναρκωτικών προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στην περιοχή. Αρκετές χώρες στην κεντρική 
Αμερική και την Καραϊβική έχουν αναφέρει κατασχέσεις κρακ, βάσης κοκαΐνης και αλάτων 
κοκαΐνης. Η μεγαλύτερη κατάσχεση τέτοιων φορτίων –4.173 κιβώτια– έχει γίνει στη 
Δομινικανή Δημοκρατία. Περίπου το 50% όλων των αιτήσεων θεραπείας στην περιοχή σχετί-
ζονται με τη χρήση κοκαΐνης, η οποία αποτελεί την κύρια ουσία πρόκλησης θανάτων που 
οφείλονται στη χρήση ουσιών ή σχετίζονται με αυτήν. Η επικράτηση της χρήσης κοκαΐνης 
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στην κεντρική Αμερική (0,5% έως 0,6%) και στην Καραϊβική (0,4% έως 1,2%) είναι πάνω από 
το μέσο παγκόσμιο όρο.

Βόρεια Αμερική
Η βόρεια Αμερική παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά ναρκωτικών στον κόσμο. Και οι τρεις χώρες 
της περιοχής συνεχίζουν να έχουν υψηλά επίπεδα παράνομης παραγωγής, παρασκευής, εμπο-
ρίου και κατανάλωσης ναρκωτικών. Η κάνναβη παραμένει το πιο ευρέως παραγόμενο ναρκω-
τικό, με τεράστιες ποσότητες να παράγονται και στις τρεις χώρες.

Στο Μεξικό η βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη, παρά τις 
έντονες προσπάθειες από την κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τον 
Ιούλιο του 2011, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον εντοπισμό της μεγαλύτερης φυτείας κάν-
ναβης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη χώρα. Η φυτεία κάλυπτε 120 εκτάρια με δυνατότητα 
παραγωγής περίπου 120 τόνων κάνναβης, η τιμή των οποίων στην «πιάτσα» εκτιμάται στα 
160 εκατομμύρια δολάρια. 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 45.000 άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν στην περιοχή από αιτίες 
που συνδέονται με τα ναρκωτικά, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας αυτού 
του είδους  στον κόσμο. Η κατάχρηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη βόρεια Αμερική 
παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα και αποτελεί αυτή τη στιγμή το ταχύτερα εντεινόμενο πρό-
βλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νότια Αμερική
Το 2010 η συνολική έκταση της παράνομης καλλιέργειας κόκας στη νότια Αμερική ήταν 
154.200 εκτάρια, 6% λιγότερο από ό,τι το 2009. Η περιοχή παράνομης καλλιέργειας μειώθη-
κε σημαντικά στην Κολομβία και αυξήθηκε ελαφρά στο Περού. Δεν υπήρξε καμία σημαντική 
αλλαγή στην καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία. 

Αν και οι παγκόσμιες κατασχέσεις κοκαΐνης ήταν σταθερές κατά την περίοδο 2006-2009, οι 
περιοχές κατάσχεσης μετατοπίστηκαν από τις αγορές της βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης 
προς τις περιοχές προέλευσης στη νότια Αμερική, όπου σημειώθηκε το 60% των παγκόσμιων 
κατασχέσεων κοκαΐνης το 2009.

Η κάνναβη παραμένει η κύρια ουσία χρήσης σε όλη τη νότια Αμερική. Η ετήσια επικράτηση 
της χρήσης κάνναβης μεταξύ του γενικού πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών κυμαινόταν μεταξύ 
2,9% και 3,0%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 7,4 με 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους το 2009. 
Παρά τις ενδείξεις σταθεροποίησης της χρήσης κοκαΐνης στη νότια Αμερική, η χρήση της 
ουσίας στην περιοχή, που κυμάνθηκε μεταξύ 0,9% και 1%, ήταν υψηλότερη από τον παγκό-
σμιο μέσο όρο. Η κοκαΐνη εξακολουθεί να είναι η κύρια ουσία κατάχρησης μεταξύ των ατόμων 
που υποβάλλονται σε θεραπεία και αυτή που αναφέρεται συχνότερα ως αιτία των θανάτων 
που προκαλούνται ή συνδέονται με τα ναρκωτικά στη νότια Αμερική.
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Ασία

Ανατολική και νοτιοανατολική Ασία
Η παράνομη καλλιέργεια παπαρούνας οπίου και παραγωγής οπίου συνέχισε να αυξάνεται στο 
Μιανμάρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος το 2010. Ευρείας κλίμακας παράνομη διακίνηση 
μεθαμφεταμίνης αναφέρθηκε το 2010, ιδιαίτερα στην Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, 
το Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. Η παράνομη διακίνηση και η αυξανόμενη χρήση κεταμίνης, μιας 
ουσίας που δεν υπόκειται σε διεθνή έλεγχο, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή. 

Η χρήση μεθαμφεταμίνης είναι σε άνοδο σε πολλές χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα μεταξύ των 
νέων. Η περιορισμένη παροχή υπηρεσιών θεραπείας και η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελ-
ματιών υγείας έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη των προγραμμάτων για την 
πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων από ναρκωτικά σε πολλές χώρες της ανατολικής 
και νοτιοανατολικής Ασίας. 

Νότια Ασία
Η νότια Ασία αντιμετωπίζει αυξανόμενα προβλήματα από την κατάχρηση των συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων και των φαρμακευτικών σκευασμάτων που διατίθενται χωρίς ιατρική συντα-
γή και που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες. Πολλές από αυτές τις ουσίες παρά-
γονται σε φαρμακεία που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις συνταγογράφησης ή λειτουργούν 
παράνομα στο Διαδίκτυο. 

Η παράνομη παρασκευή και διακίνηση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης και των προδρόμων ουσι-
ών τους εξακολουθεί να πραγματοποιείται στη νότια Ασία. Η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών αυξά-
νεται στη νότια Ασία και οδηγεί στην αύξηση των ποσοστών μόλυνσης από HIV και ηπατίτιδα C. 

Δυτική Ασία
Η δυτική Ασία παραμένει το επίκεντρο της παράνομης καλλιέργειας παπαρούνας οπίου, όπου 
και σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή οπίου το 2011. Ο συνδυασμός της 
διάδοσης της οπιούχου παπαρούνας στις επαρχίες του Αφγανιστάν, της σημαντικής αύξησης 
της τιμής της παραγωγής και των προγραμματισμένων μειώσεων στις Διεθνείς Δυνάμεις 
Βοήθειας για την Ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής μετά 
το 2011. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Επιτροπή, ιδιαίτερα επειδή πρόκειται για μια 
περιοχή στην οποία σημειώνονται τα υψηλότερα επίπεδα κατάχρησης των οπιούχων. 

Οι κατασχέσεις ναρκωτικών στη δυτική Ασία έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό για τις περισ-
σότερες κατηγορίες των ελεγχόμενων ναρκωτικών ουσιών την τελευταία δεκαετία. 
Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις οπίου, φτάνοντας περίπου τους 645 τόνους, και διπλασιά-
στηκαν αυτές της ηρωίνης και της ρητίνης κάνναβης. Η διακίνηση και κατάχρηση διεγερτικών 
ουσιών ανησυχεί όλο και περισσότερο την Επιτροπή, καθώς έχουν τετραπλασιαστεί οι κατα-
σχέσεις κοκαΐνης και η παρασκευή και εμπορία μεθαμφεταμίνης στην περιοχή γίνεται όλο και 
πιο σύνηθες φαινόμενο.
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Σχετικά με αυτό, η Επιτροπή συνεχίζει να παρατηρεί σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση 
στις νόμιμες απαιτήσεις για εισαγωγή εφεδρίνης και ψευδοεφεδρίνης -πρόδρομες ουσίες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παράνομη παρασκευή μεθαμφεταμίνης- σε πολλές χώρες 
της δυτικής Ασίας. Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της δυτικής Ασίας να επα-
νεξετάσουν τις ετήσιες νόμιμες ανάγκες τους για αυτές και άλλες πρόδρομες χημικές ουσίες 
και να διασφαλίσουν ότι η τελική τους χρήση είναι νόμιμη. 

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, εξακολουθούν να 
μαστίζονται από μεγάλης κλίμακας εμπόριο αμφεταμίνης. Το 2010 ο όγκος των αμφεταμινών 
που κατασχέθηκαν στις χώρες αυτές ανήλθε στους 10 τόνους, κυρίως στη Σαουδική Αραβία, 
η οποία παραμένει η κύρια χώρα προορισμού για τις απομιμήσεις δισκίων Captagon.

Ευρώπη

Η χρήση κάνναβης αυξάνεται σε μικρό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Η παράνομη καλλιέργεια 
φυτών κάνναβης στη δυτική και κεντρική Ευρώπη έχει αυξηθεί δραματικά. Τα φυτά κάνναβης 
καλλιεργούνται όλο και περισσότερο σε βιομηχανική κλίμακα, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους 
και με τη συμμετοχή ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρόλο 
που ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ανέχονται την εσωτερική καλλιέργεια φυτών κάνναβης για 
προσωπική χρήση, αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτι-
κών. Οι κατασχέσεις κάνναβης στην Ευρώπη έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, πιθανόν ως 
αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των κατασχέσεων στη βόρεια Αφρική. Η Αλβανία και η 
Σερβία παραμένουν οι κύριες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα φυτά της κάνναβης που 
κατάσχονται από τις τελωνειακές αρχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι 
ποσότητες κάνναβης, τόσο του φυτού όσο και της ρητίνης, που κατασχέθηκαν στις χώρες 
κατά μήκος της βαλκανικής οδού, αυξήθηκαν το 2010 σε σύγκριση με το 2009.

Αν και η χρήση της κοκαΐνης έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες 
χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης, τα επίπεδα χρήσης εξακολουθούν να είναι 
σχετικά υψηλά. Η διάδοση της χρήσης κοκαΐνης από τη δυτική στη νοτιοανατολική και ανα-
τολική Ευρώπη φαίνεται να συνεχίζεται και η ήπειρος παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 
κοκαΐνης στον κόσμο. Έχει υπάρξει διαφοροποίηση στους δρόμους διακίνησης της κοκαΐνης 
προς την Ευρώπη, με αύξηση της διακίνησης μέσω της βόρειας Αφρικής. Ο όγκος της κοκαΐ-
νης που κατάσχεσαν οι τελωνειακές αρχές στην ανατολική Ευρώπη αυξήθηκε δραματικά το 
2010. Η Ουκρανία και η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν οι κύριες χώρες προορισμού των φορτίων 
κοκαΐνης στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ η μεταφορά φορτίων κοκαΐνης από 
το Εκουαδόρ προς τη Ρωσική Ομοσπονδία φαίνεται να αποτελεί συνεχιζόμενη τάση. 

Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία στις μεθόδους και τις διαδρομές που χρησιμοποιού-
νται για το λαθρεμπόριο ηρωίνης στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 2010 η ποσότητα της 
ηρωίνης που κατασχέθηκε, κατά τη λαθραία διακίνησή της κατά μήκος της βόρειας βαλκανι-
κής οδού μέσω της Τουρκίας στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και στη συνέχεια 
στην Αυστρία, μειώθηκε σε σύγκριση με την ποσότητα που είχε περάσει λαθραία κατά μήκος 
της νότιας βαλκανικής οδού στην Ιταλία από την Ελλάδα, την Αλβανία ή την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος 
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της συνολικής αγοράς οπιούχων στον κόσμο, και η χρήση ηρωίνης είναι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα, από την άποψη της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Στη Ρωσική Ομοσπονδία 
εκτιμάται ότι περίπου 1,7 εκατομμύριο άτομα έκαναν χρήση οπιούχων το 2010, καταναλώνο-
ντας περίπου 70 από τους 73 συνολικά τόνους οπιούχων που καταναλώνονται στην ανατολι-
κή Ευρώπη. 

Σε ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, η χρήση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης αυξάνεται. Τα 
επίπεδα χρήσης MDMA («έκσταση») παρέμειναν σχετικά σταθερά, ενώ σε ορισμένες χώρες 
εμφανίστηκε μείωση. Η παράνομη παρασκευή αμφεταμίνης αυξάνεται. Οι κατασχέσεις μεθαμ-
φεταμίνης στη δυτική και κεντρική Ευρώπη πενταπλασιάστηκαν την περίοδο 2004-2009, και 
η μεθαμφεταμίνη φαίνεται να αντικαθιστά την αμφεταμίνη στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για την αυξανόμενη ποικιλία των ουσιών που κατανα-
λώνονται στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2011 σε νέους 
ηλικίας 15-24 ετών έδειξαν ότι το 5% των ερωτηθέντων είχε κάνει χρήση μη ελεγχόμενων 
ουσιών. Το 2010 σημειώθηκε ρεκόρ στον εντοπισμό νέων ουσιών, πολλές από τις οποίες δεν 
είναι υπό διεθνή έλεγχο. Σε απάντηση στην αύξηση της χρήσης της μεφεδρόνης, οι κυβερ-
νήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν το Δεκέμβριο του 2010 ότι η 
ουσία πρέπει να τεθεί υπό εθνικό έλεγχο.

Ωκεανία

Το χαμηλό ποσοστό προσχώρησης στις διεθνείς συμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών παραμέ-
νει πρόκληση για την περιοχή. Τα εννέα κράτη μέλη (Νήσοι Κουκ, Κιριμπάτι, Ναούρου, 
Παλάου, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντος, Τουβαλού και Βανουάτου) δεν είναι 
ακόμη συμβαλλόμενα μέρη σε μία ή περισσότερες από τις συμβάσεις. Πολλές από αυτές τις 
χώρες αποτελούν πλέον διαμετακομιστικά κέντρα ή προορισμούς για το λαθρεμπόριο ναρκω-
τικών και πρόδρομων ουσιών. Σε αυτές τις χώρες έχει αναφερθεί χρήση κάνναβης και διεγερ-
τικών τύπου αμφεταμίνης. 

Στην Αυστραλία η χρήση διεγερτικών τύπου αμφεταμίνης μειώθηκε, ενώ η χρήση κοκαΐνης 
και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες αυξήθηκε. Η διακί-
νηση κοκαΐνης στην Αυστραλία είναι ένα αναδυόμενο θέμα, και οι οργανωμένες εγκληματικές 
ομάδες συμμετέχουν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών στην Ωκεανία.
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Η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) είναι το ανεξάρτητο όργανο που 
επιβλέπει την εφαρμογή των συμβάσεων του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Ιδρύθηκε το 1968, σύμ-
φωνα με τα όσα προέβλεπε η Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961. Με βάση προη-
γούμενες συμβάσεις για τον έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομα όργανα της Επιτροπής λει-
τουργούσαν ήδη από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών. 

Μέλη
Η Διεθνής Επιτροπή για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB) αποτελείται από 13 μέλη που 
εκλέγονται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ΕCOSOC) ως πρόσωπα και όχι ως 
εκπρόσωποι κυβερνήσεων. 

Αρμοδιότητες 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής (INCB) καθορίζονται από τις ακόλουθες συμβάσεις: την Ενιαία 
Σύμβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, τη Σύμβαση για τις Ψυχοτρόπες Ουσίες του 1971 και 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων 
και Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1988. 

Η Επιτροπή (INCB) συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρ-
κείς ποσότητες ναρκωτικών ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και ότι 
δεν εκτρέπονται ναρκωτικές ουσίες από νόμιμες πηγές σε παράνομα κανάλια διακίνησης. Η 
Επιτροπή (INCB) εντοπίζει τις αδυναμίες στα εθνικά και διεθνή συστήματα ελέγχου και συμ-
βάλλει στη διόρθωσή τους. 

Η Επιτροπή (INCB) διαθέτει γραμματεία που την υποστηρίζει στην άσκηση των σχετικών με 
τις συμβάσεις αρμοδιοτήτων της. Με έδρα τη Βιέννη η γραμματεία της Επιτροπής (INCB) 
ανήκει διοικητικά στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 
Πρόληψη του Εγκλήματος, αλλά βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής για όλα τα ουσι-
αστικά θέματα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών της 
Επιτροπής σύμφωνα με τις συμβάσεις. 

Ετήσια έκθεση
Στη βάση των δραστηριοτήτων της η Επιτροπή (INCB) δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση η οποία 
υποβάλλεται στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) μέσω της Επιτροπής για τα 
Ναρκωτικά (CND). Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης ελέγχου 
των ναρκωτικών σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ως αντικειμενικό όργανο η Επιτροπή (INCB) 
προσπαθεί να εντοπίσει και να προβλέψει τις επικίνδυνες τάσεις και να προτείνει τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Building on the Achievements of a Century of International Drug Control

The Annual Report of the International Narcotics Control Board for 2011 is dedicated to the centennial 
of the first international drug control treaty, the International Opium Convention of The Hague of 1912. 
In the late nineteenth and early twentieth centuries, governments and civil society recognized the grave 
danger to public health posed by the unregulated trade in drugs and high levels of drug abuse and 
addiction worldwide. In the United States at that time, around 90 percent of consumption of narcotic 
drugs was for non-medical purposes, and in China, annual consumption of opiates was estimated at more 
than 3,000 tons of morphine equivalent significantly more than the global consumption one hundred 
years later. 

The signing of the 1912 Convention was a milestone that demonstrated the recognition that international 
cooperation and the principle of shared responsibility were essential to drug control. It recognized the 
importance of the availability of drugs for medical and scientific purposes and accorded priority to the 
protection of individuals and communities from drug abuse and addiction, and from the loss of freedom 
resulting from such drug dependence. 

On this occasion, the Board recognizes the efforts and commitment of many non-governmental organizations 
(NGOs) who, through their work to protect people from drug abuse, uphold the legacy of the progressive 
NGOs who played such a momentous role in the lead up to the 1912 Convention. 

There have been notable achievements during the first century of international drug control: the three 
international drug control conventions are almost universally adhered to; diversion of narcotic drugs and 
psychotropic substances has been almost fully eliminated at the international level; and an international 
system has been established for the control of precursor chemicals used in the illicit manufacture of drugs. 

However, despite these successes, there are some significant challenges in contemporary drug control 
that are yet to be solved and which require comprehensive action. Many of these problems are highlighted 
in the Board’s Annual Report for 2011. For instance, many countries around the world have marginalized 
communities that are vulnerable to drug problems, and this challenge, and the means of addressing it, 
is explored in the thematic chapter of the Board’s report. There is still inequitable access to internationally 
controlled substances for medical and scientific purposes, meaning that many people are suffering 
unnecessarily from pain or mental illness due to inadequate availability, while in other countries many 
individuals face the health risks associated with overconsumption of internationally controlled medicines. 
Some individuals have expressed doubts regarding the effectiveness of the current international drug 
control conventions and proposed legalization of drugs. However, many arguments presented for 
legalization are deeply flawed, overlooking the complexity of the drug problem, and there is no better 
alternative to the present drug control system foreseeable.

The drug problem is global and interconnected and requires action at international, regional, national, 
and local levels. As we look back upon the successes and experiences of international drug control since 
the signing of the 1912 International Opium Convention, let us also strengthen our joint efforts to ensure 
that the next century of international drug control is even more successful than the last.

Hamid Ghodse 
President International Narcotics Control Board
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YOUTH HAVE A RIGHT TO BE PROTECTED FROM DRUG ABUSE 
AND DEPENDENCE 

INCB calls for more efforts to break vicious cycle of social exclusion and 
drug problems
Helping marginalized communities experiencing drug problems must be a priority, according 
to the Annual Report for 2011 of the International Narcotics Control Board (INCB). In 
communities the world over, in developed and developing countries, drug abuse and drug 
trafficking has become virtually endemic, part of a vicious cycle involving a wide array of 
social problems such as violence, organized crime, corruption, unemployment, poor health 
and poor education. The President of the Board Hamid Ghodse, warned: “It is crucial that 
the needs of communities experiencing social disintegration are urgently tackled before the 
tipping point is reached, beyond which effective action becomes impossible.” Fractured 
communities, with little sense of social cohesion, are more likely to experience multiple 
problems, including drug abuse, and these problems can contribute to the social disorder 
and violence that have been seen in cities around the world and which can impact the wider 
society. Such communities not only place their own residents at risk but can also threaten 
the stability of the wider community.

In the Report, the Board outlines a number of threats to social cohesion-including social 
inequality, migration, political and economic transformation, emerging cultures of excess, 
shifts in traditional values, rapid urbanization, conflict, growth in individualism and 
consumerism, breakdown in respect for the law, and the local drug economy.

“Although it will be a challenge to meet the needs of the communities experiencing social 
disintegration and drug problems, the consequences of failure are too high for society and 
should be avoided at all cost,” said the President of the Board. Recommendations for action 
put forward include: drug abuse prevention, treatment and rehabilitation services; 
educational, employment and recreational opportunities at levels similar to the wider 
society; addressing the signs of financial success of criminals associated with the illicit drug 
market and promoting positive role models; community rehabilitation; and community 
policing.

According to the President of the Board, “Youth of these communities must have similar 
chances to those in the wider society and have a right to be protected from drug abuse and 
drug dependence”.

Annual Report
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD
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INCB regrets unprecedented step taken by Bolivia (Plurinational State of) 
to denounce the 1961 Convention on Narcotic Drugs, seeking to legalize 
the chewing of coca leaf
“Certain aspects of Bolivia’s drug control legislation and policy are in contravention of the 
international drug control conventions, specifically those which allow the cultivation and 
consumption of coca leaf for non-medical purposes, in particular, coca leaf chewing,” said 
the INCB President, noting the Board’s concern. As Bolivia (Plurinational State of) is a major 
producer of coca leaf, drug policy developments there may have repercussions in other 
countries.

Coca leaf is defined as a narcotic drug in the 1961 Convention and strict controls are 
applicable to it. In 2009, the Government of Bolivia made a proposal to remove certain 
provisions relating to coca leaf from the 1961 Convention. This proposal was rejected by 
other States parties to the Convention, and did not enter into force.

On 29 June 2011, the Government of Bolivia took the unprecedented step of formally 
depositing with the Secretary-General an instrument of denunciation of the 1961 Convention 
taking effect on 1 January 2012. At the same time, the Bolivian Government announced its 
intention to re-accede to the 1961 Convention with a formal reservation regarding coca leaf.

Mr. Ghodse said: “The Board notes with regret the step taken by the Government of Bolivia, 
which is contrary to the fundamental object and spirit of the 1961 Convention. The Board 
believes that if the international community was to adopt an approach whereby States 
parties use the mechanism of denunciation and re-accession with reservations to overcome 
problems in the implementation of certain treaty provisions, the integrity of the international 
drug control system would be undermined”. The Board is committed to an ongoing dialogue 
with the Government of Bolivia on this issue.

Drug-facilitated crime is on the rise worldwide
“Available evidence on drug-facilitated crime is increasing, globally and in particular in 
Europe, due to better recognition of the problem by authorities”, said the President of INCB. 
Psychoactive substances have frequently been used for the commission of sexual assault or 
other crimes. In such cases, these substances, which are often odourless and tasteless, have 
been administered covertly to the victims in public places, such as bars or airport lounges, 
and also in private settings mainly disguised in drinks. According to INCB, this problem has 
been seen in many regions and countries. Worryingly, there are indications that young men 
and women have repeatedly been victims of such crimes, mainly with a view to committing 
sexual assault or forcing them into prostitution.

According to information available to the Board, only one Government requires routine 
analysis of blood and urine of all rape victims. Scientific research has indicated that drug-
facilitated crimes are committed more frequently than generally assumed. Mr. Ghodse said: 
“Unfortunately, the information received so far remains indicative rather than comprehensive. 
We are encouraging all Governments to take measures to ensure that forensic proof is 
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obtained whenever a drug-facilitated crime is suspected.” The Board has already alerted the 
international community to the misuse of “date-rape drugs” such as flunitrazepam to 
commit sexual assault. As a result of Government efforts, the use of this substance for such 
purposes has diminished. The Board is continuing to monitor the situation and will keep 
Governments and international bodies informed of developments.

Ordering drugs online: illegal Internet pharmacies target young audiences 
via social media
Illicit drugs are being ordered online via illegal Internet pharmacies, along with prescription 
medicines. The enterprises seem to target a young audience: the President of INCB noted 
that “disturbingly, illegal Internet pharmacies have started to use social media to publicize 
their websites, which can put large audiences at risk of dangerous products, especially given 
that the World Health Organization has found that over half of the medicines from illegal 
Internet pharmacies are counterfeit.”

Key aspects of illegal Internet pharmacies’ activities include smuggling their products to 
consumers, finding hosting space for their websites and convincing consumers that they 
are, in fact, legitimate. INCB is calling on Governments to close down illegal Internet 
pharmacies and to seize substances which have been illicitly ordered on the Internet and 
smuggled through the mail. 

The Board has received information on over 12,000 seizures of internationally controlled 
substances sent via the mail in 2010, including over 6,500 seizures of internationally 
controlled licit substances and over 5,500 seizures of drugs of illicit origin. India was 
identified as the leading country of origin for these substances, accounting for 58 per cent 
of the substances seized, while the United States, China and Poland were also identified as 
significant countries of origin.

The Board published “Guidelines for Governments on Preventing the Illegal Sale of 
Internationally Controlled Substances through the Internet” but, according to a recent 
survey on the implementation of the Guidelines, further progress is needed. Barriers to 
implementation that need to be addressed are inadequate legislative or regulatory 
frameworks, insufficient technology and lack of staff. Action to address the problem 
continues, with new initiatives being undertaken at international and national levels. 
“International cooperation in counteracting this issue is essential,” said the INCB President, 
“For instance, Governments that identify illegal Internet pharmacies operating within other 
territories should notify the relevant Government; and technical assistance cooperation 
should be strengthened.”
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Criminals increasingly turning to “designer” chemicals for the illicit 
manufacture of amphetamine-type stimulants; shared responsibility as 
important as ever, says INCB
In its Annual Report for 2011, the Board draws attention to the increasing use by criminals 
of pre-precursors or “designer” precursors, for the illicit manufacture of amphetamine-type 
stimulants. Due to increased controls, trafficking of scheduled precursor chemicals has 
become more expensive and difficult. Traffickers have increasingly been forced to seek non-
scheduled chemicals to avoid detection.

For example, phenylacetic acid -a precursor under international control- and some of its 
uncontrolled derivatives now play a far greater role in the manufacture of methamphetamine, 
particularly in Mexico. More than 183 tons of phenylacetic acid were seized globally in 2010, 
which if diverted into illicit drug manufacture could have yielded up to 46 tons of pure 
amphetamines. Over the course of 2011, the Board observed that many countries in Latin 
America had now expanded their control measures to include derivatives of phenylacetic 
acid.

Other countries are responding to the use of new precursors in illicit drug manufacture by 
enacting legislation which will allow them to proactively counter this new trend. For 
example, Canada broadened its legislation to prohibit the possession of anything that might 
knowingly be used for the illicit manufacture of methamphetamine and MDMA (“ecstasy”).

The Board has noted that the diversion of acetic anhydride from domestic distribution 
channels remains very important for illicit heroin manufacture. In addition, potassium 
permanganate, used in the manufacture of cocaine, is illicitly being produced or substituted 
with other substances.

The launch of the Board’s Pre-Export Notification (PEN) Online system in 2006 has been 
instrumental in limiting access to precursor chemicals by criminals. The number of 
Governments registered to PEN Online has grown to 126, with now more than 20,000 pre-
export notifications sent annually. Recognizing the success of the system, the Board urges 
those countries who have not yet done so to register for PEN Online as soon as possible.

Press Release No.2
page 5



Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
UNIS Tel.: (+43-1) 26060-5693 Web address: www.unis.unvienna.org
INCB Tel.: (+43-1) 26060-4163 Web address: www.incb.org

Annual Report
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

REGIONAL HIGHLIGHTS

Africa

The trafficking of cocaine from South America through Africa and into Europe has emerged 
as a major threat in recent years. West Africa continues to be used for the trafficking of 
cocaine, with drug traffickers increasingly using shipping containers and commercial aircraft 
to smuggle cocaine into the region.

Heroin enters the continent through East Africa and is smuggled, either directly or via West 
Africa, into Europe and other regions. In 2011, record seizures of heroin were effected in 
Kenya and the United Republic of Tanzania. The Board is particularly concerned that the 
increasing flow of heroin into Africa has led to increased drug abuse throughout the region, 
particularly in East Africa and Southern Africa.

While cannabis grows wild all over Africa, it is illicitly produced in all subregions of the 
continent. Morocco remains a major producer of cannabis resin, most of which is destined 
for Europe or North Africa, although the area under cultivation has decreased significantly 
in recent years.

The smuggling of amphetamine-type stimulants from Africa into other regions has emerged 
as a new threat. West Africa is now one of the sources of the methamphetamine found on 
illicit markets in countries in East Asia. In particular, Nigeria is at risk of becoming a hub 
for the smuggling of methamphetamine.

Africa continues to be used by traffickers as an area for the diversion of precursor chemicals. 
East Africa and West Africa continue to be vulnerable to trafficking in precursors, especially 
those used in the illicit manufacture of amphetamine-type stimulants. In Southern Africa, 
large quantities of legally imported ephedrine and pseudoephedrine are diverted for the 
illicit manufacture of methamphetamine.

The availability of prescription drugs on unregulated markets remains a serious public health 
problem in Africa. This includes drugs that have been diverted or counterfeited, and contain 
controlled substances, possibly amphetamine-type stimulants, as well as sedatives and 
tranquillizers. In many African countries, the non-medical use of prescription drugs 
continues to cause considerable problems. In Mauritius, buprenorphine (Subutex), a drug 
for the treatment of heroin dependence, is abused more frequently than heroin itself.

Most countries in Africa still lack proper systems for monitoring drug abuse and are therefore 
unable to gather sufficient data on the extent and patterns of drug abuse. Cannabis remains 
the most widely abused drug in Africa, with annual prevalence rates between 3.8 and 10.4 
per cent of the African population aged 15-64. In Africa, cannabis abuse accounts for 64 
per cent of all treatment for drug-related problems a higher proportion than in any other 
region.
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Americas

Central America and the Caribbean
Central America and the Caribbean continue to be used as a major transit area for the 
trafficking of drugs from South America to North America. Drug trafficking organizations 
have increased their operations in the region, posing a serious threat to the security of the 
region. Some Mexican drug cartels, under pressure from Mexican law enforcement authorities, 
have moved their drug trafficking operations to Central America, employing increasing levels 
of violence. Central American countries have increased in importance as trans-shipment 
areas in recent years. In 2010, Honduras, Costa Rica and Nicaragua were identified, for the 
first time, as major transit countries for smuggling drugs primarily destined for the United 
States.

The escalating drug-related violence involving drug trafficking organizations, transnational 
and local gangs and other criminal groups in Central America has reached alarming and 
unprecedented levels, significantly worsening the subregion’s security and making it one of 
the most violent areas in the world. Drug trafficking, youth-related violence and street 
gangs, along with the widespread availability of firearms, have contributed to increasingly 
high crime rates in the subregion. Drug trafficking has become an important driver of 
homicide rates in Central America and is the single main factor behind the rising levels of 
violence in the subregion. El Salvador, Guatemala and Honduras, the countries of the 
so-called “Northern Triangle”, together with Jamaica, now have the world’s highest homicide 
rates. Corruption and limited law enforcement capacity have facilitated the use of smuggling 
channels and drug trafficking activities in the region.

Approximately 90 per cent of the cocaine in the United States is trafficked via Mexico. Drugs 
continue to be smuggled into the Central American subregion primarily by sea, with drug 
traffickers making use of go-fast boats and submersible and semi-submersible vessels. Light 
aircraft are also increasingly used by criminal groups. The use of containers and cargo ships 
to smuggle drugs has become an increasing concern in this subregion. Several countries in 
Central America and the Caribbean reported seizures of “crack” cocaine, cocaine base or 
cocaine salts. The largest number of such seizures worldwide 4,173 cases occurred in the 
Dominican Republic. Approximately 50 per cent of all demand for treatment for drug abuse 
in the region is reportedly related to cocaine abuse, while cocaine is also ranked as the main 
substance causing drug-induced or drug-related deaths. The prevalence of cocaine abuse in 
Central America (0.5-0.6 per cent) and the Caribbean (0.4-1.2 per cent) is above the global 
average.

North America
North America remained the world’s largest drug market with all three countries in the 
region continuing to have high levels of illicit drug production, manufacture, trade and 
consumption. Cannabis remains the most widely produced drug in the region, with vast 
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amounts produced in all three countries.

In Mexico, widespread drug-related violence has continued despite vigorous efforts by the 
Government of Mexico to address this problem. In July 2011, the Government of Mexico 
announced the detection of the largest cannabis plantation ever discovered in the country, 
covering 120 hectares and with the potential to yield an estimated 120 tons of cannabis 
with an estimated street value of $ US 160 million.

It is estimated that over 45,000 people in the region die of drug-related causes every year, 
the highest annual drug-related mortality rate in the world. Prescription drug abuse in North 
America has remained a significant problem and now constitutes the fastest growing drug 
problem in the United States.

South America
In 2010, the total area under illicit coca bush cultivation in South America was 154,200 
hectares, 6 per cent less than in 2009. The area under illicit cultivation significantly 
decreased in Colombia and slightly increased in Peru. There was no considerable change in 
coca bush cultivation in Bolivia.

Although global seizures of cocaine were stable in the period 2006-2009, the location of 
cocaine seizures has shifted from the consumer markets in North America and Europe to the 
source areas in South America, with South America accounting for 60 per cent of global 
cocaine seizures in 2009.

Cannabis has remained the primary drug of abuse throughout South America. The annual 
prevalence of cannabis abuse among the general population aged 15-64 was in the range of 
2.9 to 3.0 per cent, or between 7.4 million and 7.6 million people, in 2009. Despite 
indications of stabilizing prevalence of cocaine abuse in South America, the prevalence of 
cocaine abuse in the region, at a level of between 0.9 and 1 per cent, was higher than the 
global average. Cocaine also continues to be the primary drug of abuse among persons 
treated for drug problems and ranks as the substance most frequently cited as cause of 
drug-induced or drug-related death in South America.

Asia

East and South-East Asia
Illicit opium poppy cultivation and opium production continued to increase in Myanmar and 
the Lao People’s Democratic Republic in 2010. Large-scale illicit trafficking in methamphetamine 
was reported in 2010, particularly in the area encompassing China, the Lao People’s Democratic 
Republic, Myanmar and Thailand. Illicit trafficking in and growing abuse of ketamine, a 
substance not under international control, is a prominent problem in the region.

The abuse of methamphetamine is on the rise in many countries in the region, and especially 
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among young people. Limited drug treatment services and the shortage of qualified health-
care professionals have greatly restricted the development of programmes for the prevention 
and treatment of drug abuse in many countries in East and South-East Asia.

South Asia
South Asia is experiencing increasing problems with abuse of prescription drugs and over-
the-counter pharmaceutical preparations containing narcotic drugs and psychotropic 
substances. Many of these substances are obtained through pharmacies that do not respect 
prescription requirements or through illegally operating Internet pharmacies.

The illicit manufacture and trafficking of amphetamine-type stimulants and their precursors 
continues to take place in South Asia. Drug abuse by injection is rising in South Asia, 
contributing to an increase in HIV and hepatitis C infection rates.

West Asia
West Asia remains the epicentre of illicit opium poppy cultivation and significant increases 
in opium production occurred in 2011. The combination of spreading opium poppy 
cultivation in provinces in Afghanistan, a substantial increase in the farm-gate price of 
opium, and planned decreases in the International Security Assistance Force could lead to 
even further increases in production beyond 2011. This is of great concern to the Board, 
particularly in a region which already suffers from some of the highest levels of abuse of 
opiates.

Drug seizures reported in West Asia have increased greatly for most classes of controlled 
drugs over the past decade with the tripling of opium seized to some 645 tons, and near 
doubling of heroin and cannabis resin seized. Stimulant trafficking and potential for abuse 
is of growing concern for the Board, as cocaine seizures have quadrupled and 
methamphetamine manufacture and trafficking in the region are becoming increasingly 
commonplace.

Related to this, the Board continues to witness considerable increases in the annual 
legitimate requirement for imports of ephedrine and pseudoephedrine precursors that can 
be used in the illicit manufacture of methamphetamine in many countries in West Asia. The 
Board urges the Governments of countries in West Asia to review their annual legitimate 
requirements for these and other precursor chemicals and to ensure they are based on 
legitimate end-use.

Countries in the Middle East, in particular Jordan and Saudi Arabia, continue to be affected 
by large-scale amphetamine trafficking. In 2010, the volume of amphetamines seized in 
those countries amounted to 10 tons, mainly reported by Saudi Arabia, which remains the 
main country of destination for fake Captagon tablets.
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Europe

Cannabis abuse is increasing in a small number of countries in Europe. The illicit cultivation of 
cannabis plants in Western and Central Europe has increased dramatically. Cannabis plants are 
increasingly cultivated on an industrial scale, mainly indoors, and with the involvement of 
organized criminal groups. The Board has noted that, while some countries in the region 
tolerate the indoor cultivation of cannabis plants for personal use, this is not in compliance 
with the international drug control conventions. Cannabis seizures in Europe decreased in 
recent years, possibly as a result of increased numbers of seizures in North Africa. Albania and 
Serbia remain the main source countries of cannabis herb seized by the customs authorities in 
Eastern and South-Eastern Europe. The amount of cannabis, both herb and resin, seized in 
countries along the Balkan Route increased in 2010 compared with 2009.

Although the abuse of cocaine has stabilized in recent years in most countries in Western 
and Central Europe, levels of abuse are still relatively high. The diffusion of cocaine abuse 
from Western Europe into South-Eastern and Eastern Europe seems to continue and Europe 
remains the world’s second-largest cocaine market. There has been diversification in the 
routes of cocaine trafficking to Europe, with increased trafficking via North Africa. The 
volume of cocaine seized by customs authorities in Eastern Europe rose dramatically in 
2010. Ukraine and the Russian Federation were the main countries of destination for 
cocaine shipments in Eastern and South-Eastern Europe, and cocaine shipments from 
Ecuador to the Russian Federation appear to be an ongoing trend.

There is increasing diversity in the methods and routes used for smuggling heroin into 
Europe. For example, in 2010 the quantity of heroin seized in Europe that had been 
smuggled along the northern Balkan route via Turkey to Bulgaria, Romania, Hungary and 
then Austria decreased compared with the quantity that had been smuggled along the 
southern Balkan route into Italy via Greece, Albania or the former Yugoslav Republic of 
Macedonia. Europe accounts for the largest proportion of the global opiate market, and the 
abuse of heroin is the biggest drug problem in Europe in terms of morbidity and mortality. 
In the Russian Federation, an estimated 1.7 million people abused opiates in 2010, and 
consumed around 70 tons of the estimated 73 tons of opiates consumed in Eastern Europe.

In some countries in Europe, the abuse of amphetamine-type stimulants is increasing. Levels 
of abuse of MDMA (“ecstasy”) have remained relatively stable, with decreasing levels of abuse 
apparent in some countries. The illicit manufacture of amphetamine is increasing. Seizures of 
methamphetamine in Western and Central Europe increased fivefold from 2004 to 2009, and 
methamphetamine appears to be replacing amphetamine in the northern part of Europe.

The Board remains concerned about the variety of substances abused in Europe, which 
continues to grow. Results of a 2011 survey of young people aged 15-24 showed that 5 per 
cent of respondents had abused substances that were not under control. In 2010, a record 
level of new substances were identified, many of which are not under international control. 
In response to the increased abuse of mephedrone, the Governments of States members of 
the European Union decided in December 2010 that mephedrone should be placed under 
national control.
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Oceania

The low rate of accession to the international drug control treaties remains a challenge for 
the region. Nine States (the Cook Islands, Kiribati, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Samoa, 
Solomon Islands, Tuvalu and Vanuatu) are not yet parties to one or more of the treaties. 
Many of those countries have become trans-shipment areas and destinations for trafficked 
drugs and precursors. The abuse of cannabis and amphetamine-type stimulants has been 
reported in those countries.

In Australia, the abuse of amphetamine-type stimulants decreased while abuse of cocaine 
and pharmaceutical preparations containing narcotic drugs increased. The trafficking of 
cocaine into Australia is an emerging issue and organized criminal groups are actively 
involved in drug trafficking in Oceania.
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ABOUT THE INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

The International Narcotics Control Board (INCB) is the independent monitoring body for 
the implementation of the United Nations international drug control conventions. It was 
established in 1968 in accordance with the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. It 
had predecessors under the former drug control treaties as far back as the time of the 
League of Nations.

Membership

The International Narcotics Control Board (INCB) consists of 13 members who are elected 
by the Economic and Social Council and who serve in their personal capacity, not as 
government representatives.

Functions

The functions of INCB are laid down in the following treaties: the Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961; the Convention on Psychotropic Substances of 1971; and the United 
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 
1988.

INCB cooperates with governments to ensure that adequate supplies of drugs are available 
for medical and scientific uses and that the diversion of drugs from licit sources to illicit 
channels does not occur. INCB identifies weaknesses in national and international control 
systems and contributes to correcting such situations.

INCB has a secretariat that assists it in the exercise of its treaty-related functions. Based 
in Vienna, the INCB secretariat is an administrative entity of the United Nations Office on 
Drugs and Crime but is under the direction of the Board in all substantive matters relating 
to the exercise of powers and the performance of functions of the Board pursuant to the 
Conventions.

Annual report

Based on its activities, INCB publishes an annual report that is submitted to ECOSOC through 
the Commission on Narcotic Drugs. The report provides a comprehensive survey of the drug 
control situation in various parts of the world. As an impartial body, INCB tries to identify 
and predict dangerous trends and suggests necessary measures to be taken.



ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)

Το ΚΕΘΕΑ, ειδικός σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC), 
είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα (1983, ειδική νομοθετική ρύθμιση με ν. 1729/87) 
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα πανελλαδικό δίκτυο 
υπηρεσιών και βασικό φορέα υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού για τα ναρκωτικά. Οι υπηρεσίες του 
παρέχονται δωρεάν, βασίζονται στο ψυχοκοινωνικό μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και καλύπτουν 
ανάγκες χρηστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά: ενήλικες, έφηβοι, κρατούμενοι, γονείς, μετανάστες 
κ.λπ. Το ΚΕΘΕΑ δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών, έρευνας 
και ενημέρωσης της κοινής γνώμης στον τομέα των εξαρτήσεων. 

Από το 1993 το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνει στην Ελλάδα την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για 
τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB). Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσπαθειών 
για τον έλεγχο των ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα δελτία Τύπου της 
έκθεσης του 2011, η οποία ανακοινώνεται σε όλο τον κόσμο στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Η απόδοση στα 
ελληνικά έγινε από το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ και η παραγωγή του εντύπου σε 700 αντίτυπα από 
την παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ. 

Στην έκδοση περιλαμβάνεται CD με το πλήρες κείμενο της έκθεσης για το 2011.
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KETHEA (Therapy Center for Dependent Individuals)

KETHEA, ΝGO in special consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the UN, 
is the first organisation established in Greece (1983) for the purposes of treatment, prevention, 
professional training and research in the field of drug addiction. Today, KETHEA operates more than 100 
units throughout Greece, being one of the principal implementation bodies of the Greek national 
strategy on drugs. All services are provided free of charge; they are based on the drug-free Therapeutic 
Community model, which has been evolved to meet the particular needs of Greek drug users with 
different profiles: Adults, adolescents, prisoners, addicted parents, migrants etc. 

KETHEA, which is also associated with the UN Public Information Department (DPI), has been launching 
the INCB Annual Report to the Greek public and media since 1993. The report provides a comprehensive 
review of the drug control situation in various parts of the world. The 2011 Annual Report of the INCB is 
presented to the world public on the 28th of February 2012. The texts of this bilingual press kit of the 2011 
report were translated into Greek by KETHEA’s Public Information Department. The press kit was designed 
and produced by KETHEA SCHEMA & CHROMA, KETHEA’s printing unit, in February 2012.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Σορβόλου 24, 116 36 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9241993-6, Φαξ: 210 9241986

E-mail: admin@kethea.gr
Web address: www.kethea.gr
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