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A FEBRACT esteve presente na reunião do Comitê de

Drogas da ONG's de Viena (VNGOC) qual  promoveu a 64ª

Reunião de Comissão de Narcóticos  e Assembleia Geral

Anual,  no dia 15 do mês de abril.

Este evento tem por objetivo um relatório anual das ações

desenvolvidas, juntamente as eleições dos representantes

Neste encontro foram discutidos também aspectos

técnicos importantes sobre o direcionamento das ações

do Comitê.

É essencial compreender as ações mundiais para o

enfrentamento as Drogas e a  FEBRACT traz uma

tradução na íntegra das votações. 

 



A CND (Comissão sobre Narcóticos) é uma Comissão

funcional do Conselho Econômico e Social da ONU

(ECOSOC); é o principal órgão de formulação de

políticas dentro do sistema das Nações Unidas sobre

questões de controle de drogas e, como tal, é o órgão

dirigente do Escritório das Nações Unidas sobre

Drogas e Crime. Possui importante papel analisando a

situação mundial das drogas e desenvolve propostas

para fortalecer o sistema internacional de controle de

drogas para combater este problema mundial.

Afinal, o que é a CND?Afinal, o que é a CND?



As sessões anuais regulares nas reuniões plenárias da

CND estão estruturadas em dois segmentos:

Um segmento normativo (funções normativas e baseadas

em tratados, como monitoramento da implementação das

decisões tomadas na UNGASS (Sessão Especial da

Assembleia Geral das Nações Unidas), e funções especiais

no âmbito dos tratados internacionais de controle de

drogas);

Um segmento operacional (órgão dirigente do Programa

das Nações Unidas para o Controle de Drogas (UNDCP) do

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime

(UNODC), que fornece orientação e diretrizes políticas para

o UNODC).

Não menos importante, neste evento ocorrem também as

eleições para as próximas representações do Comitê de

Viena.



James Bridge (Comissário Internacional de

política sobre drogas) membro representante

da VNGOC desde 2018).

"Queridos membros, faço parte do Conselho da

VNGOC desde março de 2017 e sou Presidente

desde março de 2018. Durante esse tempo, foi

uma grande honra representar essa rede

global em crescimento; tenho apreciado a

oportunidade de contribuir para o trabalho

essencial do Conselho - incluindo atualização

dos Estatutos e Regimento, a coordenação da

sociedade civil em torno do Segmento

Ministerial de Alto Nível de 2019 e, mais

recentemente, enfrentando os desafios

e barreiras criadas pela pandemia COVID-19".



Jhon Redman (Comissário em Drogas

Narcóticas, membro de ações de prevenções

há 20 anos) 

"Trabalho na prevenção de drogas há mais de

20 anos e participei de todas as Sessões da

Comissão de Entorpecentes (CND) desde 2008.

Tenho participado ativamente de várias

apresentações do lado do CND eventos ao

longo dos anos, bem como muitas

intervenções sobre o que eu senti serem

tópicos importantes crítica para a perspectiva

de prevenção de drogas. 

Seria uma honra atuar no conselho da

organização não governamental de Viena

Comitê Organizador de Drogas e, se eleito,

trabalharei incansavelmente para levar nosso

importante trabalho adiante no cenário

mundial."



A votação fora dividida em duas etapas e o 

 evento encontra-se disponível no página oficial

VNOGC no 

A tradução do discurso de posse de James

Bridge encontra-se disponível na site da

FEBRACT, a leitura deste discurso permite maior

compreensão sobre a visão de trabalho proposta

pelo candidato eleito na 64ª CND, 2021.


