فعالیت ها ،دستآوردها و پالنهای آینده ریاست کاهش تقاضا به موادمخدر وزارت مبارزه علیه
مواد مخدر طی سال مالی :4931
فعالیت ها،دست آوردها و پالنهای آینده:
.1
.2
.3
.4

جمع آوری درحدود  086معتادین بی سرپناه ازشهرکابل وانتقال آن به شفاخانه  066بستر جنگلک.
ایجاد مرکزتداوی  0666بستر برای معتادین بی سرپناه درساحه کمپ فنکس
ایجاد دومرکز تداوی معتادین به ظرفیت ساالنه  066تن مریض معتاد طبقه اناث به بودجه مجموعی 006،666
دالر امریکایی درولسوالی قلعه زال والیت کندز و شهرک خالد بن ولید والیت بلخ.
تداوی  06666تن در 068مرکز تداوی معتادین در ربع دوم سال جاری.

 .5دادخواهی برای تمویل مراکز تداوی معتادین به ارزش  3میلیون دالر امریکایی از  INLدر رابطه به انتقال
مسؤلیت های تطبیقی برنامه های عرضه خدمات برای معتادین مواد مخدر.
 .6تهیه وترتیب سه پروپوزل باالترتیب جهت ایجاد  16شلتر به ظرفیت  088تن معتادین بی سرپناه  ،ایجاد سرپناه
برای  1888تن معتادین بی سرپناه شهر کابل و فعال ساختن کمپ فینکس برای  1888تن معتادین بی سرپناه
شهر کابل.
 .7شامل سازی اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در برنامه های وزارت های سکتوری و ادارات ذیربط.
 .0دادخواهی برای دریافت بودجه ازطریق تجارملی برای  1588-1888تن معتادین بی سرپناه شهر کابل.
 .9ایجاد کمیته بین الوزارتی سکتوری عاجل توسط معاون صاحب اول ریس جمهور برای آماده ساختن خدمات سرپناه
وترک اعتیاد برای معتادین بی سرپناه شهر کابل.
 .01ترتیب پالن عملیاتی عاجل زمستانی ) (Winterization Immediate Action Planبرای ایجاد 01
سرپناه.به ارزش  6.1ملیون دالر امریکایی به منظور جمع آوری و اسکان معتادین بی سرپناه در مرکز و والیات
سرحدی کشور .
 .11ارتقای ظرفیت تداوی اعتیاد از 20888معتاد به  09888معتاد در سال.
 .12ترتیب طرح ادغام کاهش تقاضا و تداوی معتادین در بسته های عرضه خدمات اساسی ) (BPHSو بسته عرضه
خدمات شفاخانه یی ) (EPHSوزارت صحت عامه .
 .10ترتیب پالن استراتیژک ارتقای ظرفیت کارمندان بسته های عرضه خدمات اساسی ) (BPHSو بسته عرضه خدمات
شفاخانه یی ) (EPHSوزارت صحت عامه به منظور ادغام برنامه های کاهش تقاضا به مواد مخدر در بسته های
مذکور.
 .14ترتیب طرح شامل سازی نصاب تعلیمی تداوی معتادین و وقایه از استعمال مواد مخدر منحیث یک بخش تحصیلی در
چوکات وزارت تحصیالت عالی.
 .15اجرای تخمین ارقام معتادان بی سرپناه مواد مخدر از 60والیات کشور.
 .16نظارت و هماهنگی از  06مرکزعرضه خدمات تداوی برای معتادان مواد مخدر بسطح مرکز ووالیات.
 .17شامل ساختن موضوعات آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در نصاب تعلیمی وزارت معارف ازصنف چهارم الی صنف
دوازدهم به همکاری وزارت معارف و اداره کولمبوپالن.

 .10راه اندازی برنامه های جلوگیری از استعمال مواد مخدر ) (Preventive Drugs Educationبه همکاری
وزارت معارف و اداره کولمبوپالن
 oآموزش حدود  1688تن از استادان مکاتب ذکور و اناث در کشور
 oآموزش  188نفر ماستر ترینر در بخش تعلیمات جلوگیری از استعمال مواد مخدر
 oمستفید شدن حدود  288888تن از شاگردان  100مکتب در  16والیت کشور از برنامه های تعلیمات جلوگیری از
استعمال مواد مخدر
 oآموزش  788تن جوانان دربرنامه تعلیمات جلوگیری از استعمال موادمخدر درمجالس و ورکشاپ های داخل وخارج
کشور.
 .19آماده و بهره برداری یک کامپلکس تداوی اعتیاد در والیت هلمند.
 .28پیشرفت درحدود  ٪65کارسختمانی کامپلکس تداوی اعتیاد در والیت ننگرهار.
 .60تسلیم نمودن  06مرکز تداوی معتادین با ظرفیت  61بستر در  06والیت کشور از طریق برنامه تقدیر از اجراآت
خوب برای وزارت محترم صحت عامه برای تطبیق برنامه تداوی معتادین .
 00 .66مرکز تداوی معتادین با ظرفیت  61بستر در  00والیت کشور از طریق برنامه تقدیر از اجراآت خوب برای وزارت
محترم صحت عامه برای تطبیق برنامه تداوی معتادین در حال اعمار میباشد.
 .20ایجاد کمیته جمع آوری معتادین بی سرپناه شهر کابل به رهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و با اشتراک نمایندگان
وزارتخانه های صحت عامه ،امور داخله ،کار و امور اجتماعی ،ریاست امنیت ملی.
پالن های آینده:
 ایجاد  16شلتر برای معتادین بی سرپناه و خیابانی مواد مخدر در مرکز و والیات سرحدی کشور و جمع آوری و اسکان
معتادین بی سرپناه در شلتر های متذکره.
 ایجاد پنچ کامپلکس عرضه خدمات تداوی برای معتادین مواد مخدر در پنج زون کشور.
 افزایش ظرفیت تداوی معتادین مواد مخدر در کشور به  30%از طریق ایجاد مراکز جدید تداوی معتادین در والیات
که نیاز به ایجاد آنست ،افزایش در تعداد بستر های مراکز موجوده.
 جمع آوری معتادین بی سرپناه از نقاط مختلف شهر کابل و انتقال ان به شفاخانه  088بستر جنگلک بصورت منظم.
 ادغام فعالیت های کاهش تقاضا به مواد مخدر در بسته های عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی وزارت صحت
عامه به منظور رسیدن به هدف تهین شده پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر.
 دادخواهی برای تطبیق پالن استراتیژیک ارتقای ظرفیت کارمندان مراکز عرضه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی
وزارت صحت عامه.
 دادخواهی برای افزایش بودجه ملی برای برنامه های کاهش تقاضا به مواد مخدر در سطح ملی و بین المللی.
 دادخواهی برای شامل سازی نصاب تعلیمی تداوی معتادین و وقایه از استعمال مواد مخدر منحیث یک مضمون
پوهنتون شمول درچوکات نصاب تعلیمی وزارت تحصیالت عالی .
با احترام
داکترمحمد ناصر"شریفی"
رئیس کاهش تقاضابه مواد مخدر

