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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۶/۰۶/۲۰۲۲ ی تتبع و نگارش: ناهید علوم

 « در جهان و مواد مخدرراجع به »معلومات 
 قاموس کبیر  اافغانستان 

 
مصادف است به روز    2022یست و ششم جون  

 . جهانی منع مواد مخدر است 
این روز را مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به  
نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری  
نموده است. هدف از این نامگذاری ابراز عزم  

ملت  خانمان  سیاسی  پدیده  با  مبارزه  امر  در  ها 
اقدامات  انجام  و  آن  کنترول  مخدر،  مواد  سوز 

مواد  بین  قاچاق  با  مبارزه  خصوص  در  المللی 
 .ست مخدر ا

ترین مشکالت  اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهم 
رود. عوارض ناشی از اعتیاد باعث رکود اجتماعی در  اجتماعی، اقتصادی و صحی به شمار می 

 شود و تهدیدی جدی برای سالمتی جامعه است های مختلف می زمینه 
 مواد مخدرتاریخچه روز جهانی مبارزه با 

المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر توسط مجمع عمومی سازمان  کنفرانس بین   1987سال  
 C.M.O ملل متحد، در شهر وین تشکیل شد. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس سندی به نام

سو  از  را  مخدر  مواد  کنترول  جهت  الزم  اقدامات  جانبه  همه  مشی  خط  که  کردند  تصویب  ی  را 
تا فعالیت  این کشورها را متعهد کرد  المللی در های بین کشورهای شرکت کننده مشخص میکرد و 

زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به طور جدی انجام دهند. این سند در چهار فصل تنظیم شد و  
مواد    مورد از اقدامات عملی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق   35در آن حدود  

 .مخدر و کنترول اعتیاد در جامعه ذکر شد 
 تاریخچه مواد مخدر در جهان 

سال پیش از میالد بشر با مواد مخدر آشنا    4000برخی اسناد موجود حاکی از آن است که حدود  
بوده است. » لین« دانشمند اهل روم که برای اولین بار شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم عرضه  

گرفته شده و   " AHIPENA " است که از کلمه  " OPOS" معنی شیره و از ریشه کرد. اپیوم به  
 .شود " اٌفیون " خوانده می  بنا به تلفظ 

 پیشگیری مبتال شدن به مواد مخدر
های زیادی وجوددارد . برخی از راهکارهای کلی در این  ها و روش برای پیشگیری از اعتیاد راه

 :زمینه عبارتند از 
 طح آگاهی جامعه بلند بردن س -1
ها برای آگاهی دادن به مردم در مورد  ارتقا آموزش و دانش همگانی و استفاده درست از رسانه  -2

 خطرات مواد مخدر 
توجه به کودکان و نوجوانان و نیازهای آنان با افزایش حمایت و سرمایه گذاری مؤثر برای رفاه   -3

 ها اجتماعی خانواده
 ه مواد مخدرجلوگیری از دستیابی آسان ب -4

http://www.afghan-dic.com/
http://www.afghan-german.com/
mailto:info@afghan-german.de?subject=قلعه%20دهدادی%20
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/olomi_n_malomat_raje_mane_mawad_mukhader_in_qka_ago.pdf


  
 

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

   های مثبت و سازنده برای همهتبدیل فضای مجازی به فرصت  -5
ریزی نهادها و مسئولین حکومت ها، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی برای مبارزه  برنامه  -6

 با مواد مخدر 
 قاچاق مواد مخدر جلوگیری ازکشت و  -7
ها  ا ، جامعه مدنی و مذهبی و سازمان ها، مکاتب، پوهنتون ههمکاری و تالش همه جانبه خانواده  -8

 برای پاک سازی جامعه از مواد مخدر
و اما در افغانستان ... چون فعالً فعالیت رسانه ها در کشورمحدود است، در هیچ مورد ما به اخبار  
موثق دسترسی نداریم، نمیدانم که سرنوشت و وضعیت صد ها معتاد که از برکت کشور همسایه به  

 ال شده بودن به کجا رسید؟ مواد مخدر مبت
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

