دافغانســتان اسالمـــــی جمهوری دولت
دنشه ئی توکوپرخالف دمبارزی وزارت

دولت جمهوری اسالمــی افغانستان
وزار ت مبـــارزه علیه مــواد مخــدر

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Counter Narcotic
ریاست اطالعات و ارتباطات عامه

گزارشی از برنامهها ،فعالیتها و دستاوردهای وزارت مبارزه با مواد مخدر
از بابت سال مالی ()4931
مقدمه
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مطابق به قانون مبارزه علیه موادمخدر ومسکرات به عنوان نهاد رهبری کننده ،سازماندهنده،
هماهنگ کننده و نظارت کننده فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با اداره های ذیربط در سطح ملی کار می نماید.
همچنان این وزارت مسوولیت طرح و تدوین استراتیژی ها ،پالیسی ها ،همآهنگی ،نظارت و ارزیابی از تطبیق قانون و استراتیژی
ملی کنترول مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد.
هدف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر عبارت از کاهش دوامدار در کشت ،تولید ،قاچاق و استعمال مواد مخدر با هدف
نهایی محو کامل و همیشگی آن می باشد .برای رسیدن به اهداف فوق الذکر ،این وزارت باالی چهار ساحه
استراتیژیک ذیل توجه اش را متمرکز می سازد:
 )1تنفیذقانون در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ،ایجاد کاهش چشم گیر و دوامدار در کشت تریاک و از بین بردن
بازار تجارت مواد مخدر.
 )2تقویت و تنوع بدیل معیشت قانونی برای زارعین در کشور.
 )3کاهش تقاضا به مواد مخدر و تداوی معتادین در سطح کشور.
 )4اصالح ساختار تشکیالتی و ارتقای ظرفیت ادارات دولتی در مرکز و والیات ،آگاهی عامه و همکاری های
منطقوی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر.
بودجه عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال مالی  114016231 ،1334افغانی ،بودجه انکشافی اختیاری
 $031666و بودجه انکشافی غیر اختیاری آن  $23616036بوده است.
دورنما (دیدگاه) وزارت مبارزه با مواد مخدر
دیدگاه یا دورنمای وزارت مبارزه با مواد مخدر عبارت از ایچاد یک افغانستان عاری از مواد مخدر می باشد.
خالصه گزارش تحقق فعالیت های پالن شده
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وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال مالی  1334مجموعاً ( )46فعالیت عمده را پالن نموده که از جمله ()26
فعالیت آن تکمیل شده که در نتیجه آن ،وزارت توانسته به( )10دستآورد نایل آید .به تعداد( )1فعالیت درحال اجرا
قرار دارد )4( ،فعالیت نسبت نبود بودجه آغاز نشده و ( )1فعالیت دیگر آغاز گردیده ولی نسبت کمبود بودجه معطل
شده است .جدول ذیل چگونگی انجام فعالیت های پالن شده را نشان میدهد.
مجموووف فعالیووت
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فعالیت های پالن شده و اجراات سال مالی 4734
الف :فعالیت های تکمیل شده:
 دیزاین و انکشاف  36پروژه مختلف انکشافی(زراعتی و زیربنایی).
 عقد قرارداد  33پروژه مختلف انکشافی(زراعتی و زیربنایی).
 تطبیق  46پروژه انکشافی( زراعتی و زیربنایی).
 تطبیق مراحله اول پروژه فود زون در کندهار.
 تدویر نشست های هماهنگی با سازمان های دولتی و غیر دولتی به منظور کمک به زارعین.
 اعمار و تسلیم دهی  12مرکز تداوی معتادین با ظرفیت  26بستر در  12والیت کشور از طریق برنامه تقدیر از
اجراآت خوب برای وزارت صحت عامه جهت تطبیق برنامه تداوی معتادین و همچنان اعمار یک کامپلکس
تداوی معتادین در والیت هلمند.
 راه اندازی برنامه های متعدد آگاهی عامه در سراسر کشور تحت عنوان بسیج ملی.
 تطبیق  13برنامه تبلیغاتی و آگاهی عامه جهت جلوگیری از کشت کوکنار شامل در  13والیت کتگوری اول و
دوم.
 تطبیق  13برنامه تبلیغاتی و کمپاین امحای کشت کوکنار.
 تطبیق پروژه تمرینات عملی «پیش به سوی خوشبختی» شامل  12برنامه اگاهی عامه در مرکز و  13والیت
کشور.
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 عقد  3قرارداد با شبکه های تلویزیونی و رادیویی در قسمت نشر پیام مبارزه علیه مواد مخدر.
 تجلیل از روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر جهت آگاهی دهی از مشکل مواد مخدر به مردم سطح ملی.
 راه اندازی سروی های متعدد مواد مخدر.
 محو  3146هکتار زمین از مزارع کوکنار.
 جمع آوری و تداوی در حدود  33666تن معتاد در  166مرکز تداوی معتادین به صورت مشترک با ادارات
ذیربط و نظارت از  66مرکز تداوی در شهر کابل و والیات.
 ترتیب طرح ادغام کاهش تقاضا و تداوی معتادین در بسته های عرضه خدمات اساسی و عرضه خدمات
شفاخانهای وزارت صحت عامه و ترتیب پالن ارتقای ظرفیت این بخش.
 ترتیب طرح شامل سازی وقایه از استعمال مواد مخدر و تداوی معتادین در نصاب تحصیلی کشور.
 آغاز روسه شامل سازی مباحث وقایه و کاهش تقاضا به مواد مخدر در نصاب تحصیلی کشور به همکاری وزارت
تحصیالت عالی.
 ترتیب پالن عملیاتی عاجل زمستانی برای جمع آوری ،تداوی و آموزش معتادین بی سرپناه در مرکز و والیات
سرحدی کشور.
 نظارت مشترک از تطبیق پروژه های معیشت بدیل در والیات در هماهنگی با کشور های کمک کننده .
 تدویر نشست های مشترک با نمایندگان کشورهای خارجی به منظور جلب حمایت و همکاری آنان در بخش
مبارزه با مواد مخدر.
 اصالح و تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر.
 نشر گزارش مواد مخدر سال .2613
 نشر گزارش تحقیقی عوامل بازگشت مجدد پس از تداوی معتادین.
 ایجاد سیستم گزارش دهی مواد مخدر افغانستان.
 تقویت سیستم گزارش دهی مواد مخدر افغانستان.
 تدوین میکانیزم نظارت و ارزیابی مبارزه علیه مواد مخدر.
 ترتیب طرح تزیید تشکیل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
ب :فعالیت های در حال اجرا:
 طرح  13پروژه انکشافی زراعتی و ساختمانی ،عقد قرارداد  13پروژه انکشافی ساختمانی و تطبیق  6پروژه
انکشافی ساختمانی.
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 ادامه تطبیق مرحله دوم برنامه فود زون والیت کندهار.
 تطبیق پروژه انکشاف ارزش زنجیرهای محصوالت زراعتی در والیات بدخشان ،تخار و بغالن.
 تطبیق پروژه متوقف ساختن ریگ های روان جهت تحکیم زمین های زراعتی در والیات هرات و فراه.
 تطبیق پروژه انکشاف باغداری در کندهار.
 ایجاد شلتر برای معتادین بی سرپناه در سراسر کشور.
 طی مراحل مسوده طرز العمل جلوگیری از پول شویی عواید ناشی از جرایم مواد مخدر و مسوده مقرره تنظیم
امور جمع آوری و مصارف عواید ناشی از جرایم مواد مخدر.
 دریافت بودجه برای عملی شدن برنامه فود زون در پنج والیت کشور.
 فعال سازی کمیسیون های فرعی مبارزه علیه مواد مخدر.
ج :فعالیت های آغاز ناشده
 تجدید نظر رهنمود های تداوی و وقایه.
 تالش جهت دریافت بودجه به منظور تطبیق پروژه ترویج نباتات تیلی در والیت بلخ ،سمنگان ،جوزجان و سرپل.
تدویر نشست ها به منظور تعقیب تعهدات میان کشورهای منطقه در مورد موافقت نامه های امضا شده.
 تدویر نشست منطقوی در رابطه به انکشاف برنامههای بدیل معیشت.
د :فعالیت های معطل شده
 مطالعه روی معتادین بی سرپناه در شهر کابل.
دستآوردهای عمده در سال :4734
 انکشاف  05پروژه انکشافی ( زراعتی و زیربنایی) ،عقده قرارداد  50پروژه انکشافی( زراعتی و زیربنایی) و تطبیق
 05پروژه انکشافی(زراعتی و زیربنایی) در والیت های مختلف کشور.
اعمار  115سبزخانه 8 ،فارم مرغداری تحت برنامه  CARD-Fدر والیات ننگرهار ،هلمند و بدخشان.
 آغاز و تطبیق پروژه های(انکشاف ارزش زنجیرهای محصوالت زراعتی ،پروژه تحکیم زمین های ریگی ،پروژه
انکشاف باغداری) در والیات مختلف.
 تطبیق موفقانه مرحله اول برنامه فود زون والیت کندهار و آغاز مرحله دوم آن با حمایت مالی .USAID
 تدویر برنامه های متعدد آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر که تحت این برنامه ها حدود  15،555،555تن افراد
کشور تحت پوشش برنامه های آگاهی دهی بصورت مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفته اند.
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 ایجاد شلتر  1055بستر در کمپ فنکس برای معتادین بی سرپناه شهر کابل و ایجاد مراکز تداوی معتادین در
والیات.
 تداوی  50555تن افراد معتاد در  158مرکز تداوی معتادین در کشور.
 آموزش  155نفر ماستر ترینر در بخش تعلیمات جلوگیری از استعمال مواد مخدر و آگاهی دهی برای 055555
تن متعلم در  185مکتبِ  11والیت کشور.
 راه اندازی سروی ها جهت دریافت اندازه کشت کوکنار :به اساس گزاراش این سرویها %10کاهش در کشت
 %08در تولید مواد مخدر ایجاد شده و همچنان  %05محو کشت در سال  0510نسبت به سال قبل آن افزایش
یافته است.
 تدوین و طی مراحل تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر.
 تهیه و ترتیب پالن ملی عملی مبارزه با مواد مخدر.
 ترتیب و اصالح میکانیزم عملی مبارزه علیه مواد مخدر.
 ترتیب و اصالح میکانیزم ها در عرصه های متعدد.
 نظارت از وضعیت محبوسین مواد مخدر و اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از اعتیاد و تداوی معتادین در داخل
زندان به همکاری نهادهای ذیربط.
 تدویر  05برنامه و ورکشاپ های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای  01تن از کارکنان وزارت و معرفی  1تن از
کارکنان به برنامه ماستری در جاپان و هندوستان.
 نشر گزارش مواد مخدر سال  0510و سایر گزارش ها و سروی مواد مخدر.
 ایجاد سیستم گزارش دهی مواد مخدر.
 سفرهای والیتی مقام رهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جهت بررسی مشکل مواد مخدر و افتتاح پروژه های
انکشافی در والیات.
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