Tania Griškienė
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
www.ungass2016.org

JT 70-etis ir iššūkiai tarptautinei bendruomenei
Karo pabaigoje įsteigta ir 193 pasaulio šalis vienijanti
organizacija

JT 70-asis jubiliejus:
 Galimybė įvertinti pasiekimus ir vaidmenį dabartinių iššūkių kontekste;
 JT pasitarnavo taikos ir saugumo kūrimui, teisės viršenybės,
demokratijos principų plėtros, žmogaus teisių paisymo ir visuotinės
gerovės kūrimui;

 Ieškoma sprendimų pasaulio bendruomenei
rūpimais klausimais.

www.ungass2016.org

JT darbo organizavimas
Generalinė Asamblėja – pagrindinis JT valdymo organas
Bendros, suderintos valstybių pastangos reikalingos globalios
grėsmės ir iššūkių sprendimui:
terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, masinio naikinimo ginklų platinimas,
klimato kaita, socialinė ir ekonominė diferenciacija, energetinis ir branduolinis
saugumas.

Atsiradus ypatingiems reikalavimams,
tam tikrais atvejais net ir dėl vieno klausimo
gali būti šaukiama
specialioji Generalinės Asamblėjos sesija.

www.ungass2016.org

JT GA Specialioji sesija narkotikų klausimais
 2016 m. sesija skirta pasaulinės narkotikų kontrolės politikos
peržiūrai
 JT kovos su narkotikais problemą supranta globaliai, sieja su
naujai patvirtinta Vystymosi darbotvarke iki 2030 m., žmogaus
teisėmis, ekonominiu ir socialiniu vystymusi
 193 vienijanti organizacija turėtų rasti bendrą vardiklį –
sutarimą tarp liberalių ir griežtai į su narkotikais susijusių
klausimų sprendimą žiūrinčių šalių

www.ungass2016.org

JT NARKOTIKŲ IR NUSIKALSTAMUMO BIURAS - UNODC
JT NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ KOMISIJA - CND
UNODC pagrindinė užduotis – kova su neteisėta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų apyvarta ir tarptautiniu nusikalstamumu
CND formuoja tarptautinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos
politiką
Užduotys:
 Padėti ECOSOC užtikrinti tarptautinių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą
 Veikia kaip UNODC valdymo organas ir tvirtina JT tarptautinės narkotikų kontrolės
programos biudžetą
Sesijos:
 Reguliarioji kovo mėnesio sesija
 Atnaujintoji gruodžio mėnesio sesija

Pasirengimas UNGASS: CND organizuoja papildomą
sesijų segmentą, skirtą pasirengimui UNGASS
“opened-ended manner” principu
www.ungass2016.org

UNGASS TERMINAI
2009 POLITINĖ DEKLARACIJA
IR VEIKSMŲ PLANAS

2015 gruodis: Atnaujintoji
58th CND ir Specialusis
UNGASS segmentas

2016 kovas: 59th CND
ir Specialusis UNGASS
segmentas

2019 tikslinė data

2014 kovas: 57th CND Aukšto
lygmens segmentas
Bendras ministrų pareiškimas

2014 kovas: 57th CND
Reguliarioji sesija
CND vadovaujantis vaidmuo

www.ungass2016.org

2015 kovas: 58th CND ir
Specialusis UNGASS
segmentas
UNGASS2016 modeliavimas

2014 gruodis: Atnaujintoji
57th CND
įsteigta UNGASS taryba

UNGASS
2016 m.
balandžio 19-21 d.

Agendas/presentations

Livestream of formal
and informal meetings

TOOLS
INFORMAL
MEETINGS

FORMAL
MEETINGS

www.ungass2016.org

BENDRADARBIAVIMAS SU GA PREZIDENTU
GA prezidentas įpareigojamas:
„support, guide and stay involved in the process“
(remti, nukreipti ir būti nuolat įsitraukusiam į procesą)
(GA rezoliucija 69/200)

 Reguliarus apsikeitimas nuomonėmis ir informacija apie CND veiklą pasirengimo
UNGASS procese

 Prezidento dalyvavimas (video konferencijos) specialiuosiuose UNGASS
segmentuose
 atnaujintos CND sesijos metu 2014 m. gruodį
 reguliariosios CND sesijos metu 2015 m. kovą
 atnaujintos CND sesijos metu 2015 m. gruodį
 2015 m. spalio 2 d. Niujorke vyko UNODC vykdomojo direktoriaus informacinis
briefing’as pasirengimo UNGASS klausimais su GA prezidentu Lykketoft

www.ungass2016.org

58-OJI CND SESIJA 2015 M. KOVĄ
UNGASS2016 modeliai

CND Rezoliucija 58/8 (2015 m. kovas)
 vadovaujantis CND vaidmuo pasirengimo procese
 adekvataus, visa apimančio ir efektyvaus pasirengimo proceso užtikrinimo
tęstinumas
 pasirengimui UNGASS skirtų susitikimų organizavimas
 nuolatinis koordinavimasis su GA prezidentu
 nuolatinis GA informavimas apie pasirengimo procesą

GA rezoliucija – CND rekomendacijos:
UNGASS datos: 2016 m. balandžio 19-21 d.
 formatas: bendrieji debatai ir 5 interaktyvūs plataus dalyvavimo apvalieji stalai
 sesijos atidarymas
 pilietinės visuomenės dalyvavimas
www.ungass2016.org

PERSPEKTYVOS

2015 m. gruodis: Atnaujintoji 58-oji CND sesija ir specialusis UNGASS segmentas
Tarpsesijiniai CND susitikimai (2016 sausis - kovas)

Pasirengimas 5
apvaliojo stalo
diskusijoms

Trumpas, koncentruotas, į
veiksmus orientuotas išvadų
dokumentas (konkrečių
rekomendacijų sąrašas)

59-oji CND sesija ir specialusis UNGASS segmentas (2016 m. kovas)

UNGASS 2016
www.ungass2016.org

PERSPEKTYVOS

2015 m. gruodis: Atnaujintoji 58-oji CND sesija ir specialusis UNGASS segmentas
Tarpsesijiniai CND susitikimai (2016 sausis - kovas)
Pasirengimas 5
apvaliojo stalo
diskusijoms

Trumpas, koncentruotas, į
veiksmus orientuotas išvadų
dokumentas (konkrečių
rekomendacijų sąrašas)

59-oji CND sesija ir specialusis UNGASS segmentas (2016 m. kovas)

UNGASS 2016
www.ungass2016.org

TEMOS – 58-OJI CND SESIJA
INTERAKTYVIOS DISKUSIJOS UNGASS SPECIALIOJO SEGMENTO METU
Demand reduction and related measures, including prevention and treatment, as well as health related issues; and
ensuring the availability of controlled substances for medical and scientific purposes, while preventing their
diversion (“Drugs and health”)
Supply reduction and related measures; responses to drugs-related crime; countering money-laundering and
promoting judicial cooperation (“Drugs and crime”)

Cross-cutting issues: Drugs and human rights, youth, women, children and communities

Cross cutting issues: New challenges, threats and realities in preventing and addressing the world drug problem in
compliance with relevant international law, including the three drug control conventions; strengthening the
principle of common and shared responsibility and international cooperation

Alternative development; Regional, inter-regional and international cooperation on development-oriented
balanced drug control policy; addressing socioeconomic issues

www.ungass2016.org

FORMATAS – 58-OJI CND SESIJA
INTERAKTYVIOS DISKUSIJOS UNGASS SPECIALIOJO SEGMENTO METU
 CND rezoliucija (L16) nubrėžia gaires pirmininkų ir
penalistų nominavimui
 Pranešėjų sąrašai (įskaitant ir pilietinės visuomenės
atstovus) parengiami iš anksto
 Interaktyvios diskusijos po pranešimų (laisvi
pasisakymai iš auditorijos)
 Išvados – pirmininkų rengiamos ataskaitos,
svarbiausių klausimų apibendrinimas ir pristatymas
plenarinėje baigiamojoje sesijoje

www.ungass2016.org

PERSPEKTYVOS

CND tarpsesijiniai susitikimai (2015 m. rugsėjis - lapkritis)
Atnaujintoji 58-oji CND sesija ir spacialusis UNGASS segmentas

Pasirengimas 5
apvaliojo stalo
diskusijoms

Trumpas, koncentruotas, į
veiksmus orientuotas išvadų
dokumentas (konkrečių
rekomendacijų sąrašas)

59-oji CND sesija ir specialusis UNGASS segmentas (2016 m. kovo 14-22 d.)

UNGASS 2016
www.ungass2016.org

TENTATIVE ROADMAP
ELABORATION OUTCOME DOCUMENT

PHASE I

CND Intersessional
Meeting
Submission of
Oct. 15
contributions to
UNGASS Board
Sept. 11

CND
PHASE II
Intersessional
Meeting
Finalization of the text
Dec. 8
Negotiations
Week 7 March 2016
Starting
Week 11 Jan 2016

RECONVENED
Nov. 12
SESSION
Sept. 24
CND Intersessional Dec. 9-11
CND Intersessional
Meeting
Meeting

www.ungass2016.org

59th SESSION

58TH
Jan – Feb 2016
Negotiations

Approval & onwards
submission to GA

ES PRIORITETAI
Tarybos Horizontaliosios narkotikų darbo grupės apibrėžta ir
COREPER patvirtinta Bendroji ES pozicija:
Integruotas, subalansuotas ir įrodymais pagrįstas požiūris
 visuomenės sveikatos prioritetas – moksliniai įrodymai ir objektyvi
stebėsena bei vertinimas
 žmogaus teisės
 rizikos ir žalos mažinimas
www.ungass2016.org

ES PRIORITETAI
Bendroji ES pozicija:
bendradarbiavimas su
tarptautiniais subjektais

WHO,

UNESCO,

UNODC

ir

kitais

 vaistų, kurių sudėtyje yra kontroliuojamų medžiagų, prieinamumas
gydymo ir mokslo tikslais, užtikrinant piktnaudžiavimo jais
prevenciją

alternatyvus vystymasis
naujieji iššūkiai
www.ungass2016.org

ES PRIORITETAI
Bendroji pozicija:
pasiūlos mažinimo priemonių orientavimas į teisėsaugos
bendradarbiavimą, kvalifikacijos kėlimą, apsikeitimą informacija,
kovą su terorizmu, pinigų plovimu ir korupcija

 pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyvendinant ir vertinant
narkotikų politiką
mirties bausmės panaikinimas
JT konvencijų išlaikymas
www.ungass2016.org

LIETUVOS PASIRENGIMAS
2013 m. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

 veikla ES Tarybos Horizontaliojoje narkotikų darbo grupėje
dalyvavimas CND ir Lietuvos organizuoti pakraštiniai renginiai
nacionalinis pasirengimo UNGASS renginys 2015 m. lapkritį
tarpinstitucinis koordinavimasis (delegacijos formavimas)
bendradarbiavimas su NVO (atranka į oficialios delegacijos sudėtį)
www.ungass2016.org

www.ungass2016.org
twitter @ungass2016

Ačiū!
tania.griskiene@ntakd.lt

www.ungass2016.org

