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Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους 2022 

«Αντιμετώπιση των προκλήσεων των ναρκωτικών σε υγειονομικές και ανθρωπιστικές 

κρίσεις» 

Με το ψήφισμα 42/112 της 7ης Δεκεμβρίου του  1987, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών αποφάσισε να τιμήσει την 26η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κατάχρησης 

Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησης, ως έκφραση της αποφασιστικότητάς της να 

ενισχύσει τη δράση και τη συνεργασία για την επίτευξη του στόχου μιας διεθνούς κοινωνίας 

χωρίς ναρκωτικά.  Υποστηριζόμενος κάθε χρόνο από άτομα, κοινότητες και διάφορους 

οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, αυτός ο παγκόσμιος εορτασμός στοχεύει να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με το μείζον πρόβλημα που αντιπροσωπεύουν τα παράνομα 

ναρκωτικά στην κοινωνία. 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNODC) σε διακήρυξή 

του επισημαίνει ότι οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου, από εμπόλεμες ζώνες μέχρι 

καταυλισμούς προσφύγων μέχρι κοινότητες που διαλύονται από τη βία, βρίσκονται σε  απόλυτη 

ανάγκη.  Καταστάσεις όπως η πανδημία, η κλιματική κρίση, η επισιτιστική κρίση, η  ενεργειακή 

κρίση και οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αυξήσει τον πόνο και έχουν οδηγήσει 

την ανθρωπότητα στο χείλος της παγκόσμιας ύφεσης.  

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, δίνει έμφαση στις υπάρχουσες και 

αναδυόμενες διακρατικές προκλήσεις για τα ναρκωτικά που προκύπτουν από καταστάσεις 

κρίσης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNODC) 

συνεχίζει να υποστηρίζει την προστασία του δικαιώματος στην υγεία για τους πιο ευάλωτους, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων, των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, 

των ατόμων με διαταραχές χρήσης ναρκωτικών και των ατόμων που χρειάζονται πρόσβαση σε 

ελεγχόμενα φάρμακα. 

Με την εκστρατεία #CareInCrisis, το UNODC καλεί τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς 

οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να λάβουν 

άμεσα δράση για την προστασία των ανθρώπων, με την ενίσχυση της πρόληψης και θεραπείας 
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από τη χρήση ναρκωτικών και την αντιμετώπιση της παράνομης προσφοράς και διακίνησης 

ναρκωτικών. 

Η καμπάνια επισημαίνει δεδομένα που προέρχονται από την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση για τα 

Ναρκωτικά του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα (UNODC), 

τονίζοντας ότι οι τομείς της της υγείας και της δικαιοσύνης βρίσκονται υπό πίεση λόγω  

οικονομικής στενότητας με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες να παρεμποδίζεται 

όταν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Μέσα από την παγκόσμια έκθεση παρέχονται πληροφορίες 

που  βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και προτείνονται πρακτικές λύσεις για τη διαχείριση 

του τρέχοντος παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών, για την επίτευξη του οράματος για 

την υγεία για όλους, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των 

Ναρκωτικών έχει καθιερωθεί ως μια μέρα ανταλλαγής ερευνητικών ευρημάτων και δεδομένων 

που βασίζονται σε στοιχεία και προτείνονται λύσεις, για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε ένα 

κοινό πνεύμα αλληλεγγύης. 

Το 2022, ο κόσμος συνεχίζει να παρακολουθεί εκτεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις στο 

Αφγανιστάν, την Ουκρανία και αλλού, ενώ η πανδημία του COVID-19 εξακολουθεί να είναι μια 

μεγάλη παγκόσμια κρίση υγείας. Η κρίση των συνθετικών ναρκωτικών απαιτεί επίσης ευκίνητες 

και προσαρμόσιμες λύσεις. Συνεχίζει να αναδύεται μια αυξανόμενη αίσθηση παγκόσμιας 

κοινότητας και αλληλεγγύης, όπως και η ανάγκη φροντίδας για όλους σε περιόδους κρίσεων. Η 

καμπάνια μας καλεί όλους να αναλάβουμε το δικό μας ρόλο που μας αναλογεί για  τη παροχή 

φροντίδας, ακόμη και σε περιόδους κρίσης. 

Με την καμπάνια «#CareInCrises», ας γίνουμε μέρος της όλης προσπάθειας να κάνουμε την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών σημείο καμπής στις παγκόσμιες προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων των ναρκωτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 

1988-2015. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς 

όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).  


