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:لست اختصارات   

BPHS                             بستھ اساسی خدمات صحی  
CBHS                             صحی مبتنی بر جامعھخدمات 

CBR                              احیای مجدد بھ سطح جامعھ 
CHW                             کارکنان صحی جامعھ 
DDR                              کاھش تقاضای مواد مخدر 

DP                                  شرکای انکشافی 
DRD                               دیپارتمنت احیای مجدد معلولیت 

EPHS                            بستھ الزمی خدمات شفاخانھ یی 
EU                                 اتحادیھ اروپا 

HMIS                            سیستم مدیریت معلومات صحی 
IDP                                گان داخلی بیجا شده 
INL                                 سازمان بین المللی مجری قانون علیھ مواد مخدر 

M&E                             نظارت و ارزیابی 

MCN                          وزارت مبارزه علیھ مواد مخدر 
MH                                صحت روانی 

MHD                             دیپارتنمنت صحت روانی 
MoE                              وزارت معارف 

MoHE                        وزارت تحصیالت عالی 

MoIC                         وزارت اطالعات و فرھنگ 
MoLSAMD                  وزارت کار امور اجتماعی، شھدا و معلولین 

MoPH                           وزارت صحت عامھ 
MoWA                          وزارت امور زنان 

NGO                              دولتی –سازمان غیر 

SID                            اختالالت ناشی از مواد نشھ آور    

SUD                            سواستفاده مواداختالالت ناشی از 
TOT                              آموزش آموزگاران 

ToR                            الیحھ وظایف 
UNFPA                         صندق وجھی سازمان ملل 

UNODC                        دفتر سازمان ملل علیھ مواد مخدر و جرایم 
USAID                          اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا 

WB                                بانک جھانی 
WHO                            سازمان صحی جھان 
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:پیشگفتار  
انکشاف و من میخواھم قدردانی خویش را از تیم تخنیکی دیپارتمنت صحت روانی و کاھش تقاضای مواد نشھ آور بخاطر 

صحت روانی و  ندرکارانا کھ توسط دست) استفاده مواد از  وقایھپالن استراتیژیک برای (ترتیب یک سند معتبر تخنیکی 
  .ابراز بدارم ،کاھش تقاضای مواد نشھ آور مورد استفاده قرار میگیرد

صحت : مھ پذیرفتھ شده استصحت روانی بشمول کاھش تقاضای مواد نشھ آور یکی از اولویت ھای کاری وزارت صحت عا
 . شد بھ آن مدغم 2010ی اجتماعی در سال گردید و ھمچنان مشاوره روان BPHSیک جز از  2003روانی در سال 

روی دست گرفتھ شده  ،ردیده اندگکسانیکھ سھ دھھ جنگ در افغانستان را متحمل  ماین تدابیر بھ اساس نیازمندی ھای مردم عا
ھمچنان نظام مراقبت  ،درگیری صدمھ بزرگ بھ اقتصاد اجتماعی و زمینھ ھای صحت روانی در جریان این سالھای. است

برعالوه، سالھای . تخریب ویا ویران گردیده است ؛، کھ بطور جدی بدلیل جنگوارد گردیده استھای صحی و صحت عامھ 
بستگان مردم اعضای خانواده و . ه استمتاثر ساختھ و مشکالت مردم را تحت فشار قرار داد زم سازگاری رایجنگ میکان

اقتصادی آنھا برھم خورد و بیشتر افغانھا بھ کشورھای دیگر - وضعیت اجتماعی. خویش را از دست دادند ویا معلول گردیدند
استفاده سوتمام اینھا منجر بھ افزایش مشکالت صحت روانی و روانی اجتماعی ھمچنان اعتیاد بھ مواد مخدر و . مھاجر شدند

صورت گرفت نشان دھنده ارقام بلند  2014در سال  INLدر سروی اخیر کھ توسط . نشھ آور در بین مردم گردید از مواد
ن خود واضح میسازد کھ ضعف وقایوی و رقم جدید میباشد، ای) نفوس% 11( 3200000در حدود استفاده از مواد نشھ آور سو

  .استافزایش در بین نوجوانان رو بھ گان مواد مخدر بخصوص  مصرف کننده

چالشھای دشوار مواجھ میسازد، از این رو صحت عامھ را بھ  ،و مشکالت مرتبط روانگرداندر سطح جھان، استفاده از مواد 
، وزارت صحت عامھ تصمیم گرفتھ است تا این پالن میباشد ھ تاکید آن بر تدابیر وقایویک DDRبا تعقیب پالیسی ملی 

 .انکشاف دھد DDRی استراتیژیک را در پرتوی پالیسی مل

کسیکھ این  ،میخواھم یکبار دیگر قدردانی و سپاسگزاری خویش را خدمت ریس عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامھ
ھمچنان از ریس، کارکنان و مشاورین دیپارتمنت صحت روانی و کاھش . فعالیت را تسھیل و نظارت نمود پیشکش نمایم

 جامعھاز برنامھ ھماھنگی تخنیکی وزارت صحت عامھ کھ توسط  و سھم گرفتندکھ در روند انکشاف  تقاضای مواد نشھ آور
، ابراز سپاس و امتنان د کھ در انکشاف این پالن از لحاظ تخنیکی ھمکاری نمودندیتطبیق میگرد EPOSاروپا تمویل و توسط 

 .در اخیر بھروزی و موفقیت بیشتر را در زمینھ خواھانم. نمایم

 

 بااحترام
فیروز" الدین فیروزداکتر   

 وزیر صحت عامھ افغانستان
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:خالصھ  
چالشھای دشوار را بھ صحت عامھ بھ آن  و مشکالت مرتبط  )psychoactive( روانگرداندر سطح جھان، استفاده از مواد 

) psychoactive( انروانگرداصطالح مواد ). 1999برنامھ بین المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد (مواجھ میسازد 
تغیر  ،رددگبھ ھر آن چیزیکھ درک، مزاج، قوه تشخیص، رفتار و فعالیت اعضای بدن را ھنگامیکھ توسط یک شخص استفاده 

  ).2000سازمان صحی جھان (میباشد  )چرس یا حشیش( باکو و مریجوانانمثال آن الکول، ت. اطالق میگردد ،دھد

صورت گرفت نشان دھنده ارقام بلند سواستفاده از مواد نشھ آور در حدود  2014در سال  INLدر سروی اخیر کھ توسط 
میباشد، این خود واضح میسازد کھ ضعف وقایوی و رقم جدید مصرف کننده گان مواد مخدر ) نفوس% 11( 3200000

  .بخصوص در بین نوجوانان رو بھ افزایش است

میباشد، وزارت صحت عامھ تصمیم گرفتھ است تا این پالن  یبر تدابیر وقایو کھ تاکید آن DDRبا تعقیب پالیسی ملی 
  .انکشاف دھد DDRاستراتیژیک را در پرتوی پالیسی ملی 

و مشکالت مرتبط  )psychoactive( روانگردانو بھ ھمین ترتیب کاھش استفاده از مواد  ھدف این پالن استراتیژیک وقایھ
 و جوانان از طریق بسیج سازی جامعھب پذیر مانند کودکان، نوجوانان در بین مردم عام بخصوص در بین افراد و اشخاص آسی

مقدماتی در یک تنظیمات وسیع جغرافیایی، فرھنگی، و اجتماعی  ریک ساختن فعالیت ھای خوب وقایھو انکشاف و ش
  .بھ وجود آید بخصوص برای نوجواناندر پیشرفت جایکھ تغیرات سریع  ،اقتصادی میباشد

مواد مخدر تبدیل نگردند و کاھش  مصرف کننده گانتا بھ میباشد گروه ھای آسیب پذیر  وقایھ، استراتیژیکداف عمده پالن اھ
عالوتآ، ایجاد یک سیستم ھماھنگی ملی برای معیاری ساختن فعالیت ھای . میباشد در بین این گروه ھا اداستفاده موسو دادن بھ 

ھمچنان ایجاد یک مرکز . این برنامھ ھا نیز میباشد مربوط بھ کاھش تقاضای مواد مخدر و ارزیابی تطبیق
)epidemiological (معلومات مربوط بھ فعالیت ھای کاھش تقاضای مواد نشھ آور برای جمع آوری، تحلیل و منتشر ساختن.  

  :از مواد نشھ آور قرار ذیل میباشد وقایھاجزای پالن استراتیژیک برای 

  ظرفیت ارتقای: 1جز 
  و تعلیمات عامھآگاھی دھی : 2جز 
  ارایھ خدمات وقایوی: 3جز 
  ارزیابی و ھماھنگینگیمانیتور: 4جز ، 
  تحقیق(پژوھش : 5جز( 
  دادخواھی: 6جز  

 .رویکرد خود میباشد کھ مورد بحث قرار خواھد گرفت ھر جز دارای
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:معرفی  
بھ آن چالشھای دشوار را بھ صحت عامھ و مشکالت مرتبط  ) psychoactive( روانگرداندر سطح جھان، استفاده از مواد 

 ) psychoactive(روانگرداناصطالح مواد ). 1999برنامھ بین المللی کنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد (مواجھ میسازد 
بھ ھر آن چیزیکھ درک، مزاج، قوه تشخیص، رفتار و فعالیت اعضای بدن را ھنگامیکھ توسط یک شخص استفاده کردد تغیر 

  ).2000سازمان صحی جھان (میباشد ) چرس یا حشیش(باکو و مریجوانا نمثال آن الکول، ت. ق میگردددھد اطال

مواد مخدر  مصرف کننده گان، تعداد 2005در سال  علیھ مواد مخدر و جرایم بھ اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد
یک میلیون افزایش گزارش داده شد کھ شامل  این رقم تقریبآ بھ 2009تخمین گردیده بود و در سال  تن 920000درحدود 

  .و ھمچنان در بین کودکان نیز میباشد )دودی ھیروین و تریاک% 140(مواد مخدر  مصرف کننده گان

در حدود صورت گرفت نشان دھنده ارقام بلند سواستفاده از مواد نشھ آور  2014در سال  INLدر سروی اخیر کھ توسط 
این خود واضح میسازد کھ ضعف وقایوی و رقم جدید مصرف کننده گان مواد مخدر  میباشد،) نفوس% 11( 3200000

 نشان میدھد کھ مداخالت وقایوی از طرف دیگر، مدارک از کشورھای دیگر.بخصوص در بین نوجوانان رو بھ افزایش است
  .ایجاب تالش و ھمکاری چندین سکتوری را مینماید موثر بوده و

میباشد، وزارت صحت عامھ تصمیم گرفتھ است تا  وقایھویا  وقایویکھ تاکید آن بر تدابیر  DDRملی بنابراین با تعقیب پالیسی 
شایان ذکر است کھ بعضی فعالیت ھا قبآل در این زمینھ با  .انکشاف دھد DDRاین پالن استراتیژیک را در پرتوی پالیسی ملی 

  :رد ذیل میباشدکھ این فعالیت ھا شامل موا، شیوه چندین سکتوری جریان دارد

  زنده گیھای انکشاف رھنمود معلمین در قسمت تعلیمات مھارت  .1
 12الی  4استفاده مواد نشھ آور از صنوف سو  وقایویتعلیمات  .2
 استفاده مواد نشھ آور از نقطھ نظر اسالم از وقایھ .3
4. LSE ) ردان و معلمینگبرای شا) زنده گیھای تعلیمات مھارت 
 و ارزیابی نگیاز مواد نشھ آور در برنامھ مانیتورده استفاسو شامل ساختن پیام ھای .5
 وزارت مبارزه علیھ مواد مخدراستفاده مواد نشھ آور توسط سو وقایھ در موردانکشاف رھنمود  .6
 برنامھ آگاھی دھی عامھ در مورد کشت خاشخاش .7
  استفاده مواد نشھ آورسوبرنامھ ھای تلویزیونی راجع بھ  .8

و مشکالت مرتبط  )psychoactive( روانگردانو بھ ھمین ترتیب کاھش استفاده از مواد  اتیژیک وقایھھدف این پالن استر
الی  7تقریبآ در بین (در بین مردم عام بخصوص در بین افراد و اشخاص آسیب پذیر مانند کودکان، نوجوانان و بزرگ ساالن 

در یک تنظیمات وسیع  وقایھ اولیھوب از طریق بسیج سازی جوامع و انکشاف و شریک ساختن فعالیت ھای خ)  سالھ 24
. جایکھ تغیرات سریع در پیشرفت بخصوص برای نوجوانان بھ وجود آید ،جغرافیایی، فرھنگی، و اجتماعی اقتصادی میباشد

  .نقش مرکزی را ایفا مینماید وقایویبسیج سازی اجتماعی در تامین بقا، پذیرش فرھنگی و امکان پذیر بودن اقدامات 

  :مشترک و منظم منتقی را رھنمایی خواھد نمود شامل موارد ذیل میباشد ھ تطبیق فعالیت ھاییژیک کپالن استرات

 نیازمندی/بررسی وضعیت .1
و شبکھ  موسسات غیر دولتی، وزارت خانھ ھای ھم ردیف، تمویل کننده گان(ندرکاران مختلف ا ھماھنگی بین دست .2

 )اجتماعیھای 
 محلی آموزش شرکای .3
 یھ و اسناد سازی فعالیت ھااول وقایویاقدامات  .4
 شریک ساختن تجارب راجع بھ فعالیت ھای خوب .5
  و ارزیابی نتایج پیشبرد مانیتورینگ .6
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:اھداف عمده پالن استراتیژیک  

استفاده مواد مخدر سومواد مخدر تبدیل نگردند و کاھش دادن بھ  مصرف کننده گانگروه ھای آسیب پذیر تا بھ  وقایھ .1
 . صوص کودکان و نوجوانان در جوامع متاثربخدر بین این گروه ھا 

ایجاد یک سیستم ھماھنگی ملی برای معیاری ساختن فعالیت ھای مربوط بھ کاھش تقاضای مواد مخدر و ارزیابی  .2
 .تطبیق این برنامھ ھا

برای جمع آوری، تحلیل و منتشر ساختن معلومات مربوط بھ فعالیت ھای کاھش ) epidemiological(ایجاد مرکز  .3
 .تقاضای مواد نشھ آور بشمول جمع آوری معلومات راجع بھ مداخالت، اجرای سروی و پیشبرد تحقیقات

:اصول و مقررات  

 .باید بھ تمام افراد و اشخاص بھ اساس دید فرھنگی ایشان فراھم گردد وقایویمداخالت  .1

باید با یک ھدف مشترک، روش ھای معمول و پیام واضح برای یک جامعھ عاری از مواد مخدر  وقایویخالت مدا .2
 .طراحی گردد

باید تغیر مثبت رفتار در افراد، خانواده ھا و اجتماع را بھ میان آورد و در امر کاھش تقاضای  وقایویبرنامھ ھای  .3
 .مواد نشھ آور نقش کلیدی را ایفا نماید

ارتباط مستقیم با اشتراک افراد و اشخاص بھبود یافتھ، خانواده ھای ایشان، دوستان و  وقایویک مداخلھ موفقیت ی .4
 .دارد د دیگر در جامعھافرا

 روند کاھش تقاضای مواد مخدر مشغول کھ در ندرکارانا رکز اجتماعی و فعالیت مشترک دستبرنامھ ھای متم .5
عالیت ھا ویا اقدامات بھ یک شکل ھماھنگ مطابق بھ چھارچوب بنیادی میباشد بخصوص ھنگامیکھ این ف ،ھستند

 .صورت گیرد احیای مجدد ، درمانی ووقایویکاری ساختار ملی و در زمینھ اقدام 

 .نظارت منظم و بررسی نقش کلیدی را در دستیابی بھ نتایج مورد نظر میداشتھ باشد .6

 .مواد نشھ آور الزمی میباشد قایویومنابع مالی، بشری و معاصر تکنالوجیکی ھم در امر مداخلھ  .7
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 اجزای استراتیژی
 

ظرفیت ارتقای: 1جز   

  تعلیمات مھارت ھای زنده گی در مکاتب: 1.1رویکرد استراتیژیک 

  نصاب تعلیمی در مکاتب /مھارت ھای زنده گیبرنامھ بررسی خال در فعالیت ھای فعلی / مرور: 1.1.1فعالیت
 متوسطھ

  12الی  4نصاب تعلیمی مھارت ھای زنده گی از صنف و بازنگری تجدید : 1.1.2فعالیت 
  آموزش آموزگاران و معلمین بااستفاده از نصاب تعلیمی مھارتھای زنده گی تجدید شده: 1.1.3فعالیت 
  گماشتن یک تیم ھماھنگی برای تعلیمات مھارتھای زنده گی: 1.1.4فعالیت 
  ااستفاده از تعلیمات مھارتھای زنده گیآموزش معلمین مکاتب ب: 1.1.5فعالیت 
  وزارت مبارزه علیھ مواد مخدر، وزارت صحت عامھ، وزارت معارف، (حمایت بین السکتوری : 1.1.6فعالیت

از تعلیمات مھارتھای زنده ) وزارت امور زنان، وزارت کار، وزارت اطالعات و فرھنگ، و وزارت حج و اوقاف
 گی

  علیمات مھارتھای زنده گی در مکاتبت آموزش تعقیبی: 1.1.7فعالیت 

کارکنان صحی (مراقبت ھای صحی  عرضھ کننده گانظرفیت برای  ارتقای: 1.2 رویکرد استراتیژیک
  )و کارمندان اجتماعی اجتماعی، سوپروایزران صحی جامعھ

  خدمات عرضھ کننده گانمرور رھنمودھای موجوده : 1.2.1فعالیت 
  خدمات مختلف عرضھ کننده گانصاب آموزشی برای ن و بازنگری تجدید: 1.2.2فعالیت 
  خدمات  عرضھ کننده گانآموزش آموزگاران، داشتن آموزگاران از کتگوری ھای مختلف کارمندان تا : 1.2.3فعالیت

 را آموزش دھند
  خدمات در والیات مختلف عرضھ کننده گانآموزش : 1.2.4فعالیت 
 تریننگ( تعقیب آموزش: 1.2.5فعالیت( 

  برنامھ ھای تعلیمی جوانان: 1.3ستراتیژیک رویکرد ا

  استفاده مواد نشھ آور با مشوره سواز  وقایھراجع بھ  آشنایی رھنمود/ ک برنامھ آموزشیانکشاف ی: 1.3.1فعالیت
 برای نوجوانان و جوانان ،وزارت معارف و وزارت اطالعات و فرھنگ

  بایجاد گروه ھا ویا انجمن ھای جوانان داوطل: 1.3.2فعالیت 
  جمن ھانبھتر ساختن ظرفیت جوانان داوطلب و ا: 1.3.3فعالیت 

  برنامھ تعلیمی رسانھ یی: 1.4رویکرد استراتیژیک 

استفاده مواد نشھ آور در مشوره با وزارت سواز  وقایھانکشاف یک رھنمود تعلیمی رسانھ یی راجع بھ : 1.4.1فعالیت 
  اطالعات و فرھنگ

  ی تطبیق برنامھ ھای رسانھ ییانکشاف یک طرح برا: 1.4.2فعالیت 
  تعقیب روند تطبیق برنامھ ھای رسانھ یی: 1.4.3فعالیت 
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ھای تحصیالت  از مواد نشھ آور در پروگرام وقایھشامل ساختن برنامھ تعلیمی : 1.5رویکرد استراتیژیک 
  عالی

  دولتی و ( حصیلیت استفاده مواد نشھ آور در نھادھایسواز  وقایھمرور برنامھ ھای موجوده : 1.5.1فعالیت
 یکجا با وزارت تحصیالت عالی) خصوصی 

  استفاده مواد نشھ آور در نھادھای تحصیالت عالیسواز  وقایھتقویت برنامھ ھای موجوده : 1.5.2فعالیت 
  در نھادھای تحصیالت عالی وقایھتعقیب برنامھ ھای : 1.5.3فعالیت 
  انکشاف : 1.5.4فعالیتSIDs/ رھنمود مسوده 

ھی دھی و تعلیمات عامھآگا: 2جز   

  انکشاف پیام ھای کلیدی/ IEC مواد: 2.1رویکرد استراتیژیک 

  گروه ھای آسیب پذیر/مشخص ساختن ھدف: 2.1.1فعالیت 
  ترتیب پیام ھای کلیدی/انکشاف: 2.1.2فعالیت 
  ویرساختن برگھ ھای اطالعاتی، بروشور، خبرنامھ، مجلھ، پیام ھا، پوستر و تصا/انکشاف: 2.1.3فعالیت 
  مھارتھای خانواده ا در موردپوسترھ/ساختن کتابچھ اطالعاتی/انکشاف: 2.1.4فعالیت  

  فعالیت ھای آگاھی دھی و تعلیمات عامھ: 2.2رویکرد استراتیژیک 

  روز مبارزه علیھ مواد مخدراز سازماندھی و تجلیل : 2.2.1فعالیت 
  ادیو و مواد چاپی در ھر شش ماهکمپاین رسانھ ھای گروھی از طریق تلویزیون، ر: 2.2.2فعالیت 
 جوانان و فعالیت ھا و  از مواد نشھ آور در فعالیت برنامھ ھای ورزشی وقایھشامل ساختن برنامھ : 2.2.3 فعالیت

 سرگرمی ھای دیگر آنان
  فرھنگی/بلند برد سطح آگاھی عامھ از طریق رویدادھای مذھبی: 2.2.4فعالیت  

و کارکنان  BPHSدر برنامھ ھای  در مورد سواستفاده مواد تقویت آگاھی: 2.3رویکرد استراتیژیک 
  صحی جامعھ

  مرور فعالیت تعلیمی صحی : 2.3.1فعالیتBPHS   از مواداستفاده سو  وقایھدر برنامھ 
  مواد نشھ آور انکشاف پروتوکول وقایوی: 2.3.2فعالیت 
  بلند بردن ظرفیت کارمندان : 2.3.3فعالیتBPHS مواد نشھ آور استفادهسواز وقایھ در کارکنان صحی جامعھو 

وقایویارایھ خدمات : 3جز   

  اولیھ/یق وقایھ ابتداییتطب: 3.1رویکرد استراتیژیک 

  استفاده مواد نشھ آورسواز  وقایھانکشاف رھنمودھا و معیارات برای مرحلھ ابتدایی : 3.1.1فعالیت 
  در مکاتب مواد سو استفاده از وقایھرھنمودھا و معیارات  انکشاف :3.1.2فعالیت 
  بین پرسونل صحیاستفاده مواد نشھ آور در سواز وقایھانکشاف رھنمودھا برای : 3.1.3فعالیت 
  سواستفاده  از وقایھراجع بھ ھفتھ وار  مکاتب برای بحث پنج دقیقھ یی/نوفانکشاف رھنمودھا در ص: 3.1.4فعالیت

 مواد نشھ آور
  استفاده مواد نشھ آورسواز  وقایھای تجویز شده برای منطقی دو/رھنمود استفاده درست: 3.1.5فعالیت 
  تقویت برنامھ ھای نگھداری مکاتب: 3.1.6فعالیت 
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  بطور ) تغیر رفتار(استفاده مواد نشھ آور در ابتکارات رفتاری صحی سواز  وقایھشامل ساختن امر : 3.1.7فعالیت
 شستن دستھا و پیام ھای صحی دیگر: مثال

  استفاده مواد نشھ آور در مکاتبسواز  وقایھصحت روانی و ارتقاء م ایجاد تی: 3.1.8فعالیت 
  سازماندھی رقابت ھای ورزشی علیھ مواد مخدر در مکاتب: 3.1.9فعالیت 
  استفاده مواد نشھ آور سواز  وقایھبسیج سازی انجمن ھای جوانان برای : 3.1.10فعالیت 
  در مکاتب" قوانین منع مواد مخدر" پشتبانی از : 3.1.11فعالیت 
  انکشاف رھنمود برای کاھش خشونت و اخراج از مکاتب: 3.1.12فعالیت 
  آموزش معلمین و خانواده ھا در مورد کاھش خشونت و اخراج از مکاتب: 3.1.13فعالیت 
  مکاتب) قواعد(ھا حمایت و تقویت نورم : 3.1.14فعالیت 
  استفاده مواد نشھ آور بھ سطح خانوادهسواز  وقایھمھارتھای والدین در ارتباط بھ  رھنمود انکشاف:3.1.15فعالیت 
  یمادربرنامھ زنان از طریق  استفاده مواد نشھ آور برایسواز  وقایھشامل ساختن امر  : 3.1.16فعالیت 

 )استفاده تریاک بھ مثابھ یک فرھنگ در بین خانواده ھا(کار رھنمود خانواده ابت/مصون
  انضباط تطبیقی (مناسب توسعھ یی از طریق ابتکار وزارت امور زنان رھنمود انضباط مثبت و : 3.1.17فعالیت

 )باالی کودکان در خانواده ھا

  فرصت شغلی، آموزش ھای حرفوی و کار برای جوانان: 3.2رویکرد استراتیژیک 

  حمایت از مراکز موجوده آموزش ھای حرفوی با پشتبانی و برنامھ ھای آگاھی دھی: 3.2.1فعالیت 
  استفاده مواد نشھ آور و برنامھ ھای آموزش حرفوی سواز  وقایھتقویت و توسعھ رابطھ فعالیت ھای  :3.2.2فعالیت

 وزارت کار و امور اجتماعی
  تمام مردم% جوانان بھ مثابھ (% تشویق خدمات استخدام دوستانھ جوانان : 3.2.3فعالیت( 
  پیشکش امتیازات برای افراد ) استفاده نمی نمایندکسانیکھ مواد مخدر (تشویق استخدام جوانان با طرح : 3.2.4فعالیت

 .کھ از مواد نشھ آور استفاده نمی کنند
  برای متحرک یا بسیج سازی مردم(مواد نشھ آور سواستفاده از  وقایھاتحادیھ کارمندان در امر : 3.2.5فعالیت( 
  جوانان کھ بھ آموزش ھای حرفوی نیاز دارند شناسایی: 3.2.6فعالیت 
  وزارت کار و امور اجتماعی و غیره(خط رجعت دھی با مراکز آموزش ھای حرفوی : 3.2.7فعالیت(. 
  والدین بودن از طریق صنوف سواد آموزی برای زنان/ورکشاپ ھای آموزشی خانواده گی: 3.2.8فعالیت 
  طھ بین پدر و راب. مثال(آموزش بین الفردی برای خانواده کھ با مشکالت مواد نشھ آور دچار ھستند : 3.2.9فعالیت

 )فرزند
  مادری برای زنان باردار ھنگام بازدید ایشان برای معاینات/مھارتھای والدین بودن: 3.2.10فعالیت 
  طرحھ ریزی برنامھ ھای آموزشی مھارتھای خانواده: 3.2.11فعالیت 
  استفاده سو از وقایھ(مواد نشھ آور در دوران نخست طفلیت وقایوی از سواستفاده مداخالت : 3.2.13فعالیت

 )خاشخاش در خانھ ویا اینکھ توسط اطفال آورده میشود/باکونت
  عوض استفاده  سیروم ویا تابلیت بھ/قطره. بدیل بطورمثال(ت خانواده اطفال تابلیت برای مداخال: 3.2.14فعالیت

 )تریاک بھ مثابھ فرھنگ
  از طریق شبکھ ھای (اده مواد نشھ آور استفسواز  وقایھایجاد گروه ھای حمایوی خانواده برای : 3.2.15فعالیت

 )زنان
  استفاده مواد نشھ آورسوانکشاف رھنمودھای خانواده گی در مورد خشونت ناشی از : 3.2.16فعالیت  

  بسیج سازی جامعھ: 3.3رویکرد استراتیژیک 

  وقایویآشنا سازی با مداخالت ( خابی مشوره یی برای بزرگان جامعھتنبرنامھ ا: 3.3.1فعالیت(  
 ورزش، تجلیل از روز ویژه مثآل روز مذھبی، استقالل، سال نو و غیره . رویدادھای تفریحی از قبیل: 3.3.2الیت فع

 "بدون مواد مخدر"با شعار یا عناوین 
  عید/بسیج سازی از طریق خطبھ ھای روز ھای جمعھ: 3.3.3فعالیت 
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  شاندر اجندای ای(شامل ساختن سازمانھای فعال حقوق بشر : 3.3.4فعالیت( 
  استفاده مواد نشھ آورسواز  وقایھشامل ساختن نھادھای زنان در امر : 3.3.5فعالیت 
  روستا برای ابتکار روستا نشینان عاری از مواد مخدر/بسیج سازی بزرگان قریھ: 3.3.6فعالیت 
  مواد نشھ آورعاری از پیوست با روز جھانی ) بھ سطح ملی(تجلیل از ھفتھ عاری از مواد نشھ آور : 3.3.7فعالیت 
  مواد نشھ آورسواستفاده از  وقایھتقویت مشارکت پارلمان در برنامھ ھای : 3.3.8فعالیت 
  مصاحبھ با رسانھ ھا(تجلیل از روز معتادین پیشین : 3.3.9فعالیت( 
  پروژه ھمبستگی ملی: مثآل(مشارکت با فعالیت ھای دیگر : 3.3.10فعالیت( 
  تشریح حقایق نسبت بھ سپردن وعده ھا(تا نشینان در مورد مواد مخدر ارایھ حقیقت بھ روس: 3.3.11فعالیت( 
  استفاده مواد نشھ سوخانواده ھای کھ راجع بھ نفوذ (شناسایی و شامل ساختن افراد و اشخاص نگران: 3.3.12فعالیت

 )ر در بین اعضای خویش نگران اندآو
  ی جدید قرارھبران و چھره ھا(روسآ جدید /ابتکار بزرگان :3.3.13فعالیت(  

 

راکز اصالح و تربیت ، ممحابس(وقایوی برای قشر آسیب پذیر برنامھ ھای : 3.4رویکرد استراتیژیک 
  )و خانھ ھای امن بیجا شده گان داخلیکننده گان،  اطفال، عودت

  آموزش صحی و انعطاف پذیری برای نوجوانان کھ در مراکز اصالح و تربیت بھ سر میبرند: 3.4.1فعالیت 
 شامل ساختن ترویج صحت رفتاری از طریق برنامھ ھای صحی مکاتب: 3.4.2ت فعالی 
  راه اندازی برنامھ ھای ورزشی در محابس: 3.4.3فعالیت 
  ترویج صحت روانی برای محبوسین: 3.4.4فعالیت 
  آموزش مھارتھای مثبت کنار آمدن برای جوانان: 3.4.5فعالیت 

، ارزیابی و ھماھنگیمانیتورینگ: 4جز   

  ندرکارانا تقویت ھماھنگی بین دست: 4.1رد استراتیژیک رویک

  مختلف ندرکارانا تحلیل و ارزیابی دست/شناسایی: 4.1.1فعالیت 
  مختلف تااز تطبیق پالن حمایت نماید ندرکارانا د یک کمیتھ مشورتی متشکل از دستایجا: 4.1.2فعالیت 
  نقش و مسولیت ھای آن واضح گرددانکشاف الیحھ وظایف برای کمیتھ مشورتی تا : 4.1.3فعالیت 
  اجرای جلسات ربع وار کمیتھ مشورتی: 4.1.4فعالیت 

  نگیمیتودولوجی مانیتور/انکشاف مواد: 4.2رویکرد استراتیژیک 

  نگیمانیتورموجوده  مواد/زمیمرور میکان: 4.2.1فعالیت 
  نگیمانیتورو یک رھنمود  مواد/تجدید چکلست/انکشاف: 4.2.2فعالیت 
  نگیمواد مانیتورو زمیجمعی برای توافق باالی میکان/راه اندازی یک ورکشاپ اجمالی: 4.2.3فعالیت 
  نگیمانیتورسیستم انکشاف یافتھ /زمیراجع بھ میکانآشنا سازی راه اندازی ورکشاپ آموزشی : 4.2.4فعالیت 
  آزمایش عملی(در ساحھ  آزمایش این مواد: 4.2.5فعالیت( 

  نگ مشترک منظم از برنامھیورمانیت: 4.3رویکرد استراتیژیک 

  ندرکارانا نگ در بین دستیمانیتورانکشاف یک تقسیم اوقات برای اجرای فعالیت ھای : 4.3.1فعالیت 
  بھ اساس تقسیم اوقات انکشاف یافتھ نگیطبیق فعالیت ھای مانیتورت: 4.3.2فعالیت 
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  )فیدبک( حمایت از گزارش دھی و نظریات :4.4رویکرد استراتیژیک 

 طرح سیستم خاص راجستر برای فعالیت ھا: 4.4.1ت فعالی 
  نظریاتی –فورم ھای ارقامی (فورم ھای مختلف گزارش دھی انکشاف : 4.4.2فعالیت( 
  آزمایش عملی( آزمایش ساحوی فورم ھا: 4.4.3فعالیت( 
  گزارش دھی شروع استفاده از فورم ھا و مواد: 4.4.4فعالیت 
  ارش دھیگز تعقیب کیفیت مواد: 4.4.5فعالیت 

)تحقیق(پژوھش : 5جز   

 فکتورھای خطر، فکتورھای محافظتی و . مثآل(شناسایی ساحات پژوھشی کھ در اولویت قرار دارد : 5.1 فعالیت
 .)غیره

  تحقیقات(توزیع یا پخش نتایج پژوھش /تشارنا/اجرا: 5.2فعالیت(  

دادخواھی: 6جز   

  ی برنامھ وقایویمایت از بلند بردن بودجھ براح: 6.1رویکرد استراتیژیک 

  بررسی فعالیت ھای حمایوی قابل دسترس یا موجوده: 6.1.1فعالیت 
  مختلف اعم از صحت و امورات اجتماعی ندرکارانا جاد یک گروپ حمایوی از میان دستای: 6.1.2فعالیت 
  مالی برنامھ انکشاف الیحھ وظایف و پالن کاری مشخص کھ عمدتآ تمرکز آن باالی بلند بردن بودجھ : 6.1.3فعالیت

 استفاده مواد نشھ آور از طریق چینل ھای دولتی و غیر دولتی باشدسواز  وقایویھای 
  تطبیق پالن کاری حمایوی: 6.1.4فعالیت  

  وقایویتشویق مصرف کننده گان و انجمن ھای خانواده در برنامھ : 6.2رویکرد استراتیژیک 

  من ھای خانواده در سرتاسر کشوربررسی موجودیت مصرف کننده گان و انج: 6.2.1فعالیت 
  ھماھنگی با مصرف کننده گان پیشین مواد مخدر و اعضای خانواده آنھا برای ایجاد انجمن ھای : 6.2.2فعالیت

 حمایتی
  از  وقایھشامل ساختن مصرف کننده گان و انجمن ھای خانواده ھای آنان در امر حمایت از برنامھ : 6.2.3فعالیت

 وراستفاده مواد نشھ آسو

  وقایویساختن تطبیق کننده گان در برنامھ شامل : 6.3رویکرد استراتیژیک 

  اعتیاد سازی مواد مخدر -شناسایی موسسات تطبیق کننده برنامھ ھای غیر: 6.3.1فعالیت 
  غیر (مواد مخدر سواستفاده از وقایوی موسسھ تطبیق کننده در امر شامل ساختن برنامھ  دادخواھی با: 6.3.2فعالیت

 در پالن ھای کاری خود) یاد سازیاعت
  شامل ساختن موسسات تطبیق کننده در گروپ حمایتی: 6.3.3فعالیت 

  بین المللی برای حمایت از برنامھ ھماھنگی با موسسات و تمویل کننده گان: 6.4رویکرد استراتیژیک 

  ویا آنھای کھ در برنامھ ھای / عالقمند شناسایی تمویل کننده گان: 6.4.1فعالیتDDR  فعالیت دارند و با ھر سکتور
 دولتی مرتبط ھستند

  وقایویفراھم نمودن مدارک و معلومات معتبر در مورد نیازمندی و موثریت برنامھ / جمع آوری : 6.4.2فعالیت 
DDR 
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  الیت ھای از طریق فع وقایویبردن بودجھ برای تمویل برنامھ  و بلند قانع ساختن تمویل کننده گان: 6.4.3فعالیت
 بااستفاده از استراتیژی اولویت کاری و پالیسی ھای ملی دولتی ایتی توسط گروپ دادخواھیحم


