نتائج عام  2102من الرابطة العالمية "العقل من دون المخدرات"
أصبح عام  2102أكثر نجاحا بالنسبة لمؤسسة غير حكومية وهي رابطة عالمية "العقل من دون المخدرات" ،التي تأسست
عام  0111بمساعدة طبيب نفساني مشهور بروفيسور جنيشبيك نزارالييف .بدأت من عام  2101الرابطة العالمية بتنظيم
مشاريعها و مؤتمراتها من خالل شبكة اإلنترنيت  ،وأصبحت رائدة في إدخال أساليب مبتكرة للتواصل مع الجمهور في
مشاريع مكافحة المخدرات..
خالل عام  2101تم وضع مشروع "مايا بالنيت" – اول مسابقة عالمية عبر اإلنترنيت .في األصل تم احتسابها لمدة سنة
واحدة  ،وكانت هادفة لتجمع محتوى من مستخدمين اإلنترنيت بموضوعة مخدرات .في عام  2102كان إعادة النظر إلى
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بشكل جديد .باإلضافة إلى مسابقة التي تم مدها لسنتين الموقع أصبح ساحة للنقاش بين زوار و خبراء في مجاالت الكثيرة ،و
خالل سنة مروا مؤتمرين الدولية الكبرى .و فرع جديد على الموقع هي مدونة المراة المدمنة في الماضي لكن مصابة
بالمرض اإليدز .إلى جانب محتويات ،محتوى الموقع أصبحت متاحة في سبع لغات عالمية :فرنسية ،عربية ،يابانية ،صينية،
إسبانية ،إنجليزية وروسية ،وهذا هو الذي قدم له الوضعة الدولي.
أيضا في عام  2102فتح قسم أخبار العالمية المهمة التي تتعلق بالموضوع مخدرات و مكافحتها و طريقة تجنبها و تأثيرها
على المجتمع .الموقع يستمر لجمع أشرطة الفيديو ،والقصص ،والصور الفوتوغرافية والرسومات والملصقات وقصص
مكافحة المخدرات ،دخلنا نظام تصنيف يسمح لك لعرض المنشورات األكثر شعبية .وبشكل عام ،في العامين تظهر إيجابيات
في نمو الموقع من الحضور والمحتويات المتوفرة.
في بداية هذا العام إدارة مكافحة المخدرات الروسية شرعت قانون في تشديد عقوبات على مدمنين المخدرات ،واعتبارهم
مجرمين ،حسب رائي إدارة يجب على مدمن توفر عالج اإللزامي او عقوبة في السجن  .وقد استجابات الرابطة العالمية
على هذه المبادرة دعوت خبراء من عديد الدول لجمع آرائهم في هذه الموضوع .عقد المؤتمر  22أبريل  2102على موقع
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و جذب أكثر من  211ألف مراقبين  .وأعتمادا على نتائج المؤتمر ارسلت الرابطة العالمية تقرير إلى السلطات المختصة.
في أغسطس انسحب إدارة مكافحة المخدرات االتحادية الروسية مشروع قانونها.
في يوم عالمي لمكافحة المخدرات  22يونيو الرابطة العالمية "العقل من دون المخدرات" نظمت المؤتمر بمشاركة كبار
الزعماء الدينيين والسياسيين وكذلك المثقفين :الداالي الما الرابع عشر ،غابرييل غارسيا ماركيز ،رئيس وزراء أستراليا جوليا
جيالرد و سياسية روسية فالنتينا ماتفيينكو ،وما إلى ذلك .كل واحد من  02مشهورين عالميا كتبوا بيان موجه للعالم ،خاصة
عالم الشباب و مدمنون المخدرات .حضر المؤتمر  22من خبراء العالمية من سياسيين ،عالميين ،رياضيين" .نظرة جديدة في
مكافحة المخدرات و اساليب المبتكرة لوقاية منه – ".أصبحت من اكبر مؤتمرات عبر اإلنترنيت و جمعت جمهور أكثر من
 021ألف شخصا.
في بداية فصل الخريف شرعت الرابطة العالمية مشروعين فريدة من نوعها .اول مشروع هي مدونة المراة المصابة
بالمرض اإليدز بعد عدة سنوات تعاطي المخدرات  .فتحت المدونة باسم "ال تموتي يا أمي" ،و من 02سبتمبر لمدة شهرين
لدميال و ابنها إيديك كانوا يقولون عن حياتهم اليومية و عن االحداث التي مروا بها اثناء حياتهم عندما كانت لدميال تعاطي
المخدرات .المدونة ملئة بأحساس ابنها إيديك الذي ال يعرف كيف يعيش من غير األم ،ويخاف على حياتها أكثر من حياة
نفسه .و اآلن إدارة الرابطة تفكر في تكميل المدونة في اوائل فصل الربيع..
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والمشروع الثاني هو تلفيزيون الواقع من  01حلقة باسم "طبيب الحياة"  .هو تلفيزيون عن إعادة التأهيل  0مدمني
المخدرات من واليات المتحدة ،ألمانيا و روسيا .مشاهدة كل  01حلقة كانت ممكنة على موقع رئيسي لمشروع
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و على قناة الخاصة بنا على يوتوب "طبيب الحياة"
في عام  2102إدارة الرابطة العالمية تخطط تكملة التصوير عن حياة مشاركين المشروع "طبيب الحياة" بعد عالج .و اآلن
نحن في صنع القرار عن الموسم الثاني لتلفيزيون الواقع.
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أثبتت هذا العام أن جهود المتحدة يمكن أن تخلق أدوات جديدة لدعاية في مكافحة المخدرات ،محذرا من خطر اإلدمان.
المهمة لرابطة عالمية في مكافحة المخدرات هي تشكيل نظام مناعي نفسي وواعي أمام المخدرات وقد تمت في سلسلة من
مشاريع حيوية .ال تنسى .رابطة العالمية شكر الشركاء اإلعالميين الذين ساعدوا في نشر رسالة األفكار والقيم مكافحة
المخدرات.
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