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 تدافع عن نهج شامل ومتوازنفرنسا 

 في لجنة المخدراتعضو فاعل وذو خبرة 

تخفيض العرض والطلب وعلى  يستند إلى نهج شامل ومتوازنل جيتروالو التنفيذ فرنسا تتولى
 .في آن واحد احترام حقوق اإلنسان والتعاون الدولي

أن تقترن بمقاربة صحية مكافحة االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة ل فرنسا أنه ال بد ترى إذ
 واجتماعية قائمة على الصحة العامة والوقاية.

موضوع الوقاية  خالل واليتها الحالية في لجنة المخدرات على في المناقشات ركزت فرنسا
 من خالل:وذلك 

 ؛6102اجتماع لجنة المخدرات في عام  خاللمشترك مع بيرو القرار ال 

 ومنظمة  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشتركة بينال مبادرةال
 ؛"اصغوا أوالا الصحة العالمية والسويد بعنوان: "

 لعام الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة  خاللمناسبة رفيعة المستوى ال
  .المخدراتب المعنية 6102

هذه المبادرة الدور الذي تبّين و من المخدرات موضوع الوقاية بشأنة الكبير ةالدوليالتعبئة ين تبو
علمية، كما تبين  أّدلةإلى  تستندفي ترويج سياسات متوازنة وفعالة يمكن أن تضطلع به فرنسا 

 حول هذا الموضوع.دورها في جمع عدد كبير من الدول 

 

 تعمل فرنسا على تعبئة المجتمع الدولي

 معاا ضد االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة

لجنة المخدرات ومجلس األمن التابع لألمم  عضويتها في ومن خالل 6102منذ عام تعمل فرنسا 

غرب بالمخدرات في  باإلتجارالمتعلقة على تعبئة المجتمع الدولي لمواجهة المشكالت  ،المتحدة

 .الساحلمنطقة أفريقيا و

المخدرات معني بلالتي أطلقها مكتب األمم المتحدة ا "ميثاق باريس" في مبادرةالفرنسا  وقد كانت

والتأكيد على تعزيز  األفغانيباألفيون مكافحة االتجار  والتي تهدف إلى، 6112والجريمة عام 

 إليها. األكثر حاجةفي البلدان المساعدة التقنية 

وقدرات البلدان في المنطقة تعمل فرنسا على تعزيز التعاون اإلقليمي ، الكاريبيالبحر  منطقةوفي 

 وذلك باإلضافة إلى األنشطة التنفيذية الرامية إلى مكافحة االتجار بالمخدرات.



   

 تهووحد المجتمع الدوليالمحافظة على انسجام 

 على المسؤولية المشتركة قائمتعاون دولي 

اتفاقيات لمراقبة المخدرات الذي يستند بوجه خاص إلى  الدولي القانوني باإلطارفرنسا  تتمسك
 .0611وعام  0690عام و 0620 الصادرة في عام األمم المتحدة الثالث

تعتبرها حجر الزاوية في النظام الدولي ف واختصاصها لجنة المخدرات بدورفرنسا  وكذلك، تتمسك
 لمراقبة المخدرات.

المحافظة على  في في السنوات المقبلة لجنة المخدرات وسيتمثل التحدي الرئيسي الذي ستواجهه
 في مواجهة مشكلة المخدرات العالمية. ووحدته انسجام المجتمع الدولي

 

بالمخدرات أن تنتج عن تفكير ونهج المتعلقة لسياسات ل ه ينبغيبأنقناعة على فرنسا و
 مشتركين:

  لجنة المخدرات األمم المتحدة في فيينا وكاالتتضطلع به تدافع فرنسا عن الدور الذي(، 
( مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةو ،الهيئة الدولية لمراقبة المخدراتو

 بخبرة تقنية معترف بها؛التي أثبتت جدارتها وتتمتع 

 حتى تمنح جميع الدول المرونة الالزمة  اتفاقيات األمم المتحدة الثالثفرنسا أن  وتعتبر
 على نحو مالئم؛ لمشكلة المخدرات تستجيب

 الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدةعلى مكتسبات  بالحفاظفرنسا  وتتمسك 
 المخدرات وترويجها.ب  المعنية 6102لعام 

 

 

على تكثيف التعاون : العمل6101-6160  

 تولي فرنسا أهمية خاصة:

زيادة االهتمام بالوقاية من المخدرات وبالظواهر الصحية واالجتماعية المرتبطة بتعاطي ل

 المخدرات عند وضع السياسات؛

 الموضوعة قيد المراقبة؛ األدوية األساسيةمن االنتفاع وتيسير 

وتفكيك شبكاته وتجفيف التدفقات المالية غير المشروعة من خالل  االتجار بالمخدراتومكافحة 

 التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين؛

بفعالية  التحدياتالعلمية من أجل مواجهة هذه  واألدلةوالتقييم النهج القائم على البحث وتعزيز 

 أكبر.
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 بعثة المشتركة بين الوزارات لبدعم من ا

 والمعنية بمكافحة المخدرات وسلوكيات اإلدمان 


