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از شیوه تدریسی معاصر  با استفاده عالیتعلیمی با کیفیت مواد ف وایجاد اھداارتقاء پرسونل تعلیمی درحمایت و.4
 .       و روشھای توسعوی

 . بھبود و اصالحات مداومب تعلیمی برای اجرای بھتر وظایف ، اطمینان از کیفیت خو.5 

ھای پرسونل پولیس مبارزه علیھ مواد ظرفیت وقابلیت و اھداف تعلیمی برای انکشاف اطمینان از تمام عناصر . 6
 .    مخدر و انکشاف خصوصیات مھم پرسونل در انجام اجراات موثر

و وترتیب پالن تھیھ  بھ منظورپولیس مبارزه علیھ مواد مخدر ایجاد یک ھستھ مرکزی تعلیمی در ارگان .7
مدیریت اطالعات وتحقیقات بخشھای خاص مانند ارزه علیھ مواد مخدرشامل پولیس مب تمام بخشھای بھ رھنمود ھا

)NIU (مدیریت تحقیقات حساس و) SIU (  . 

با پالیسی ھا و  کھادامھ دھند  مستقل وھماھنگیمات انکشافی خود را بشکل توانند تعلمیتمام بخشھای خاص .8
تمام بخشھا باید نیازمندی ھای . دباش طابقت داشتھمبارزه علیھ مواد مخدرم رھنمود ھای مدیریت تعلیمی پولیس

 . تعلیمی خود را بھ مدیریت تعلیمی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر گزارش دھند

پالن پولیس  ،ارزیابی تھدیدات قاچاقچیان موادمخدر، دراز مدت استراتیژی کوتاه مدت و شدن جھت تحقق وعملی
واد مخدر الزم است تا متناسب با معینیت مبارزه علیھ ممقام وزارت واوامر و ھدایات  ،مبارزه علیھ مواد مخدر

پروسھ اموزش پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر در گتگوری ھای مختلف افسران  قاچاقچیان الش ھا و تھدیدات چ
تخنیکی تدارک و دیما ،منابع بشری ،پیشبرده شود ) سربازان(ساتونکی ھا  ساتنمنان و جوان ،افسران بلند رتبھ ،

  .ید آتمویل مالی و اقدام موثر بھ عمل  فی و کمک ھای جامعھ بین المللیشاانک ، طریق بودجھ عادی و از

دت ھای جامعھ بین المللی بھ بدون تداوم و مساع ین پولیس مبارزه علیھ مواد مخدرپیشبرد تعلیم وتربیھ منسوب
دات مالی منابع بین تھوملی جھ توازن با بودتربیوی باید در و یمواجھ گردیده تمام ابتکارات تحصیلی،تعلیم کندی
  .اعیار و سازماندھی گردد  المللی

  ساحھ تطبیق 
صورت عملی را داشتھ مسولین از علیھ مواد مخدر قابلیت تطبیق مبازره باالی تمام منسوبین پولیساین پالیسی  -

  .نمودن محتویات آن مکلفیت دارند 
  :مرجع منظور کننده 

      .ارایھ نظریات مراجع ذیربط و مرور حقوقی  بعد از منظوری  قابل تطبیق میباشد پالیسی ھذا بعد از  -

  تفصیالت 

یمات نظری  پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر باید یک مدیریت تعلیم و تربیھ موثر داشتھ باشد کھ دربرگیرنده تعل -
بھ ھر وظیفھ را فراھم نماید تا ارتباط توسعھ مھارتھا و آموزشھای خاص درھمچنان و وعملی ابتدایی باشد

 .    پرسونل را برای ارتقای مسلک در ھر رتبھ آماده سازد

مدیریت تعلیم وتربیھ پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر حد اقل شش صد ساعت تعلیمات را برای تمام اعضای  -
علیھ مواد مخدر بحیث بخاطر اینکھ پرسونل پولیس مبارزه . پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر فراھم خواھد نمود

دو ھفتھ  و نج ھفتھ یی تحقیقات ابتداییپ , تھ یی پولیس ملیشش ھف  یکورس ھا یافتھ مکمل شناختھ شوند باید تعلیم
  .را فرا گیرند  یی تحقیقاتی

      

س مدیریت تعلیم و تربیھ پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر مسئولیت فراھم آوری تعلیمات برای تمام بخشھای پولی -
نقاط آموزش و آموزش ھای حرفھ ای و , ثبت سوابق دقیق تعلیمی, مبارزه علیھ مواد مخدر را بعھده خواھد داشت



 
 

لیم و اطمینان اخذ اعتبارنامھ کورسھای تعلیمی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر از پروسھ قوماندانی عمومی تع
  .تربیھ و بورد انکشاف مسلکی عملی خواھد شد 

  تربیویدر بخش مرکز 

ظرفیت وبلند  قاارت عیت ھای عینی و بنابر ضرورت بھ منظورمعینیت مبارزه علیھ موادمخدر با درنظرداشت واق
مخدر اقدامات مؤثر را روی دست گرفتھ ومرکز  بردن سطح دانش مسلکی منسوبین پولیس مبارزه علیھ مواد

مرکزازاھمیت خاص برخوردار  موجودیت این ایجاد نمود، باوجود آنکھمخدررا تربیوی پولیس مبارزه علیھ مواد
} موادکیمیاوی{پریکرسرھاوا ، کشفیی ھفتھ پنج دت ازقبیل کورس اختصاصیم کوتاه فمختل ھایکورسو است

کافی نبوده با در نظرداشت وضعیت موجود، چالش ھای امنیتی و  ه شده اما آموزش مربیون در این مرکزپیشبرد
مخدر ایجاب مینماید تا تدابیر جدی مرحلھ وار بخاطر ارتقای ظرفیت وتجھیز پولیس مبارزه  گسترش قاچاق مواد

علیھ مواد مخدر اتخاذ گردد تا باشد با داشتن پولیس متخصص ، کار آگاه و مسلکی در این مبارزه بھ پیروزی نایل 
 )UNODC(دمخدرو جرایم در امور موامتحد ملل سازمان تر آییم در این راستا بھ کمک جامعھ جھانی و دف

  :بناًء ایجاب مینماید .ضرورت است

 دربخش تشکیالت
بخاطراینکھ قوماندانی مرکزتربیوی پولیس مبارزه علیھ موادمخدر باالتر از توانایی ھای فعلی اش انکشاف 

قرار مھم میباشد و باید بطور مناسب عنصر ھا یکمطابق نیازمندی داشتن یک  تشکیل مناسب و جوابگو نماید،
  :مخدر تضمین گردد رشد نماید تا تعلیم وتربیھ درست در حمایت از پولیس مبارزه علیھ موادذیل 

شکل واقعی آن در کوتاه مدت بھ بھ در نظراست  خواھد نمود کھحلھ بھ مرحلھ رشد و انکشاف این مرکز مر .1
 سال آینده بھ در دراز مدت طی پنج ورایم سازمان یافتھ مخدر وسایر ج اکادمی اختصاصی مبارزه با جرایم مواد

مبدل گردد بناًء ایجاب  ھمنطق درسطحجرایم سازمان یافتھ  اکادمی علمی مبارزه علیھ جرایم موادمخدر و سایر
 .ل فعلی تجدید نظر صورت گیردیمینماید تا درتشک

 :ل فعلی قرار ذیل ایجاد سھ دیپارتمنت درتشکی .2
 تمنت عملیاتیدیپار 
  ھاکر سرپر(ئی مواد مخدر و مواد کمیاوی شناسا و استخباراتدیپارتمنت کشف و( 
  و روابط بین المللیدیپارتمنت حقوق 
 .بھ دوازده بستفعلی ارتقأشش بست استادی و انکشاف .3
 . تقأ دوازده بست استادی بھ بیست و چھار بستار در درازمدت .4

 
  در بخش تعلیم و تربیھ

ماستر در داخل و خارج از کشور بھ کمک جامعھ و لسانسرشتھ ھای مختلف بھ درجھ  آموزش استادان در .1
 .) UNODC ( جھانی و دفترمبارزه علیھ جرایم مواد مخدر ملل متحد

کشور بھ ھمکاری دفتر ملل  دان مرکزتربیوی در والیاتپیشبرد کورس ھای آموزشی والیتی توسط استا .2
 .) DEA(و )UNODC (متحد

 .پیش برد کورس تخصصی معیاری برای استادان و افسران بلند رتبھ در کشورھای مختلف  .3
دو ماھھ ، سھ  کورسھای اختصاصی  یک ماه وتدویر دروس مسلکی و تخصصی و  پیشبرد درمرکزتربیوی .4

 .}ھاساتنمنان و ساتونکی افسران بلند رتبھ،افسران جوان ، برای {ماھھ و شش ماھھ در کتگوری ھای مختلف 
 .ارتقأ کورس پنج ھفتھ ئی بھ دوازده ھفتھ ئی .5
ستندرد سازی سیستم تعلیم و تربیھ مر کز تربیوی پولیس مبازه علیھ مواد مخدر با معیارھای بین المللی کھ  .6

 . جوابگوی تمام نیازمندیھای پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر باشد



 
 

تعلیم وتربیھ وزارت أمور داخلھ و مدیریت تعلیم و  ایجاد ھماھنگی در پیشبرد کورسھا با قوماندانی عمومی .7
 .تربیھ معینیت مبارزه علیھ مواد مخدر

  : ھا مطابق نیازمندی ذیل رد کورسھای مختلفپیشب .8
  کشف و استخبارات 
  پالن گذاری و عملیات ھا 
 شبکھ سازی و پروژه سازی 
  شناسایی مواد کیمیاوی{پریکرسرھا{ 
  شناسایی مواد مخدر{ البراتوار { 
  تبادل اطالعات 
  محمولھ تحت کنترول 
  تطھیر پول 
  تکنالوژی معلوماتی 
   منجمنت ، اداره و رھبری 
  الیزری{تکتیک انداخت { 
 در بعد ھمکاریھا ی منطقوی بیلو ھا و دیلوھا  
زره علیھ مواد ارزیابی و راپور دھی منظم از جریان و مؤثریت پیشبرد کورسھا در مرکز تربیوی پولیس مبا -9

 .معینیت مبارزه علیھ مواد مخدر وارایھ نتایج ان بھمخدر 
 .سی از مؤثریت  و تطبیق پالیسی و استراتیژی در آخر ھر سالربر -10

  :وضیعت موجوده 
در حال حاضر پروسھ تعلیم وتربیھ پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر بھ کمک و ھمکاری کشورھای ایاالت متحده 

انی و کشورھای دیگر ھمکار در قوماند)  UNDOC( جرم ملل متحدمبارزه علیھ مواد مخدر و، دفتر امریکا
تحت نظر قوماندانی پولیس  جزوتام ھای معینیت مبارزه علیھ مواد مخدرقطعات وویس مبارزه علیھ مواد مخدرپول

  . مبارزه علیھ مواد مخدر و بھ ھمکاری جامعھ بین المللی بھ پیش برده میشود
پولیس مبارزه مرکز تربیوی قوماندانی مدیریت تعلیم و تربیھ و ر تحقق و اھداف فوق الزم است تا بھ منظولذا 

از مخدر اعم  تربیھ منسوبین پولیس مبارزه علیھ موادودر جذب  ام تدابیر واقدامات الزم راعلیھ مواد مخدر تم
وزارت   مقام اولویت ھایر مطابق بھ لوایح وظیفوی و اناث بھ صفوف پولیس مبارزه علیھ مواد مخد وطبقھ ذکور

  :روی دست گرفتھ بھ اقدامات ذیل بپردازد امور داخلھ 
 

  در رابطھ بھ تربیھ افسران : الف 
ه زمینھ تحصیالت بخش ارتقاء بخشیدی پولیس مبارزه علیھ موادمخدر رابدین ملحوظ ظرفیت ھای مرکز تربیو -

و قرارگاه ھای قطعات بھ کمک کشورھای تربیوی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدرقوماندانی مرکز در ھای مختلف
  .دگردساتونکی ھا مھیا ان  و ندوست برای افسران، ساتنم

 
  در رابطھ بھ تربیھ ساتنمنان : ب 
تعلیم وتربیھ گتگوری ساتنمن نیاز بیشتر داردومخدر غرض پیشبرد وظایف بھ  معینیت مبارزه علیھ مواد -

 ساتنمنان از الویت ھای کاری قوماندانی مرکز تربیوی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر شمرده میشود تعلیم وتربیھ 
ساتنمنان خارج از قوماندانی مرکز تربیوی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر در قطعات و جزوتام ھای معینیت  -

  .مبازره علیھ مواد مخدر صورت میگیرد 
را بدست  12سند فراغت صنف ھ ذب سربازان است کدر جھت تربیھ ساتنمنان عبارت از جراھکار دیگری  -

و حد اقل مدت شش ماه را در قوای پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر خدمت نموده باشد، قابل ذکر است کھ  داشتھ
بیشتر دارد زیرا از یک طرف اکمال ساتنمنان از گتھ گوری ساتونکی ھا نسبت بھ جذب متعلیمن معارف اھمیت 

را در قطعات پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر سپری نموده و تعلیمات ابتدائی را در کورس ھای  یساتونکی ھا مدت



 
 

پولیس ملی فراگرفتھ و از جانب دیگر بھ نظم ودسپلین عسکری بلدیت داشتھ کھ مراحل بعدی تربیھ و اموزش آنھا 
  . پری می گردددر کورس ھای ساتنمنی بھ اسانی س

  ) سرباز( ھ بھ تربیھ ساتونکی ھا در رابط: ج 
یکھ ئپولیس مبارزه علیھ موادمخدر دارای اھمیت خاص میباشد از آن جا تربیھ و اموزش ساتونکی ھای -

پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر را تشکیل داده و فیصدی زیاد پرسونل موجود شامل این  ساتونکی ھا ستون فقرات
د بنآ برآن بھ تعلیم وتربیھ آنھا نای کشت کوکنار را انجام میدھباشد کھ وظایف خاص اوپراتیفی وامحگتگوری می

  .مبذول گردد  بیشتر نیز توجھ
مسلکی را فرانگرفتھ اند و ساتونکی ھا تعلیمات ابتدائی رسی ھا نشان میدھد ھنوز ھم تعداد زیادیتا جائیکھ بر -

عالوه از مراکز تعلیمی مبارزه علیھ رفیت ھای تعلیمی باال برده شود ونھا ظالزم است تا بھ منظور تعلیم وتربیھ آ
اد مخدرنیز برای سربازان مراکز دیگر مبارزه علیھ مودر پولیس ملی) ھشت ھفتھ ئی(رس ھای مواد مخدر بھ کو

  .انھا مساعد شود  بیشتر زمینھ جذب فراھم گردد تا

  وظایف 

  :از موارد ذیل مواظبت نماید  باید مخدرپولیس مبارزه علیھ مواد  تعلیم و تربیھمدیریت  این پالیسیمطابق رھنمود 
معینیت  داخلھ و تالش بخاطر تحقق مصوبات شورای محترم وزیران ،اوامر و ھدایات وزارت امورو سعی -

  .خدر مبارزه علیھ مواد مخدر اتخاذ تدابیرھمھ جانبھ جھت محو کشت کوکنار ،تولید ،تورید و قاچاق مواد م
  .ز معینیت مبارزه علیھ مواد مخدرتعلیمی و تربیوی در مراک ، نظارت از پروسھ تحصیلی -
ترتیب و تنظیم پالن ھای تعلیمی وتربیوی برای منسوبین پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر در قطعات و جزوتام  -

  .ھای پولیس مبازره علیھ مواد مخدر 
ساالنھ تعلیمی مطابق نیازمندی ھای پولیس مبارزه علیھ مواد  ترتیب وتنظیم پالن ھای ربع وار ،شش ماھھ و -

  .مخدر تحت اثر معینیت مبارزه علیھ مواد مخدر 
  .علیھ مواد مخدر  جزوتام ھای پولیس مبارزهو ماھھ برای منسوبین قطعاتکی یکھای مسلتنظیم پالنو ترتیب -
  .ھای مختلف مبارزه علیھ مواد مخدر بھ گتگوری منسوب پولیسھر تحصیلی سویھ بھ ھا مطابقوتنظیم پالن ترتیب -
  .منظور شده  پالنھایمطابق  موزش منسوبین قطعات و جزوتام ھا در مرکز ووالیاتآو  نظارت از تریننگ -
  .اتخاذ تدابیر جھت ارتقاء کیفیت تحصیلی وتعلیمی در قوماندانی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر  -
جھت استفاده  ش ھای مختلف پروسھ تعلیمی و تربیتیرت در بختھیھ و ترتیب رھنمودھای مورد ضرو -

ھای مسلکی داخل خدمت برای وتدویرکورس رزه علیھ مواد مخدرمسولین قطعات و جزوتام ھای پولیس مبا
  .افسران و ساتنمنان کھ تعدیل رتبھ یا تثبیت رتبھ شده اند 

، پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر مطابق دایرکتیف تعلیم وتربیھ سمینارھا در صنوف مختلف ا وھتدویر کورس -
ایجاد مصروفیت ھای سالم ورزشی برای پرسونل و تاسیس آمریت ھای سپورت در قوماندانی بخاطر تالشو سعی

  .مرکز تربیوی پولیس مبازره علیھ مواد مخدر 
 .اد مخدرای پولیس مبارزه علیھ موتعلیم وتربیھ مسلکی در قطعات و جزوتام ھ -

 

تدویر کورس ھای آموزشی ووالیت مبارزه علیھ مواد مخدردرمرکزوتشخیص نیازمندی ھای آموزشی پولیس  -
 .ندانی مرکز تربیوی والیات مربوطھادر قوم

 .ندانی عمومی تعلیم و تربیھاایجاد ھماھنگی با قوم -
 .ثبت و راجستر فارغین از کورسھای تحقیق -
معرفی افسران واجد شرایط بھ کورس ھای آموزشی بھ خارج از کشور بھ کمک جامعھ جھانی و دفتر محترم  -
)UNODC  (. 
 .تدویر کورس ھای اختصاصی برای افسران در مرکزتربیوی، قطعات و جزوتام ھا -



 
 

ای معینیت بی سواد در قطعات و جزوتامھای ساتنمنان و سربازان کم سواد وتدویر کورسھای سواد آموزی بر -
  .مبارزه علیھ مواد مخدر

  تعلیم و تربیھ مسلکی در قطعات و جزوتام ھای پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر

تعلیم وتربیھ را میتوان بھ مثابھ پر ارزش ترین فکتور در حیات زندگی اجتماعی انسانھا دانست و نقش برازنده 
شاھده رسیده کامًال واضح است با کم بھا دادن تعلیم تعلیم وتربیھ در تمام سطوح زندگی اجتماعی انسانھا بھ م

 .وتربیھ نمیتوان بھ شاخص ھای بلند ترقی دست یافت 

یھ مواد موادمخدر در افغانستان چالش جھانی بوده کھ این چالش را میتوان ازطریق تعلیم وتربیھ پولیس مبارزه عل
پولیس مبارزه علیھ موادمخدر آگاھانھ ، شعوری و مجھز با تمام تکتیک ھای پیشرفتھ  مخدر از میان برداشتھ و

  .ملبس گردد تا در برابر قاچاقچیان موادمخدر ؛ مبارزه نمایند 

پیشبرد تعلیم و تربیھ مسلکی از مھمترین بخش تعلیم و تربیھ پولیس مبارز ه علیھ مواد مخدر بوده الزم است زمان 
، وسایل معاونھ ، وسایط تعلیمی ، مالزمھ وبیزھای تعلیمی دست از تجھیزاتنظر گرفتھ شود و بیشتر برای آن در

  .داشتھ با درنظر داشت امکانات موجود در تطبیق پروگرام ھای طرح شده استفاده اعظمی صورت گیرد

خنیک وظیفوی از قوای دست داشتھ پرسونل، تحصیالت، تجھیزات و تن تکتیک عبارت از استفاده سالم وموثرچو
در وقت اجرای وظایف بوده و تخنیک عبارت از طرز استفاده از تمام انواع وسایل و وسایط کھ بالوسیلھ آن 

بنابر ) وسایط ترانسپورتی مخابره سالح وغیره(اجرا نموده بتواند مانند  ه علیھ مواد مخدرمنسوبان پولیس مبارز
و تربیھ ھ مواد مخدر و مسئولین تعلیم یمبارزه عل معینیت  جزوتام ھای قطعات و آن ھر یک از مسئولین ادارات

بیھ مسلکی را بھ حسن در مورد تکتیک و تخنیک معلومات کافی داشتھ تا بتوانند تعلیم و تر قطعات و جزوتام ھا 
  .بھ پیش ببرند و اریصورت پالن گذ

 عود البتھ مطابق بھ درس ھای جمیش برده شمنفرد دلگی، بلوک ، تولی و کندک پاز سطح تعلیم و تربیھ مسلکی 
الت مسکونی در نظر گرفتھ شود بھ از طرف شب در مح 30%از طرف روز و  70%نظام، تکتیکی و تطبیقات 

وظایف در  و طرزاجرای این فعالیت درانجامتمام قدمھ ھای پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر ترتیب و تنظیم رفتار
پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر در شرایط فعلی چون .دختانده شووشرایط مختلف جوی مخصوصًا شب و روز آم

بنابر این ، د متخلفین از قوانین کشور قرار دارفساد اداری و  ،قاچاق کننده گان مواد مخدرعلیھ در برابر مبارزه 
فنی و ی ، حقوقی، تکتیکی و مھارت ھای کھ مواد مخدر با تعلیمات مسلیالزم است تا منسوبین پولیس مبارزه عل

  .تخنیکی طوری مجھز گردند کھ جواب گوی نیازمندی ھای شرایط کنونی کشور باشند

 بھ دایرکتیف تعلیمی قوماندانیتعلیم و تربیھ مسلکی پولیس مبارزه علیھ مواد مخدر مطابق  قابل ذکر است کھ
  : گرددپالن سنجش زمان ذیًال تنظیم امورداخلھ با در نظر داشت  عمومی تعلیم و تربیھ وزارت 

بوده کھ صفحھ زمستانی از اول عقرب آغاز گردیده و بھ ) تابستانی و زمستانی( صفحھ ) 2(شامل  یسال تعلیم
  .ومتباقی ان صفحھ تابستانی میباشد  کندمیمدت پنج ماه ادامھ پیدا 

  



 
 

  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 


