د افغانستان اسالمي امارت
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رسمي جریده

د چاپ نیټه

(چارشنبه) د  ۱۲۴۱هـ.ق د ربیع االول د میاشتي شپږویشتمه نیټه
د امتیاز خاوند:د عدلیي وزارت
شپږمه ګڼه

پرله پسي نمبر ۲۹۴

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان
در مورد انفاذ اساسنامۀ هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر
شماره)۹( :
تاریخ ۱۲۲۱-۳-۲۲ :هـ.ق
به اساس تائید رئیس الوزاء امارت اسالمی افغانستان اساسنامه هیئت (کمیسیون) عالی امارت مبارزه علیه مواد مخدر
را بداخل ( )۶فصل و ( )۲۲ماده توشیح میدارم.
این اساسنامه از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.

والسالم
خادم اسالم
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امیر المؤمنین مال محمد عمر (مجاهد)
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د مخدره موادو پر ضد د امارتی عالی هیئت (کمیسیون) اساسنامه
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اساسنامۀ هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این اساسنامه بمنظور تنظیم اجراآت و فعالیت هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر وضع گردیده.
مادۀ دوم:
هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر به حیث عالیترین تشکیل امارت اسالمی افغانستان تحت اثر
مستقیم مق ام امارت در مطابقت با احکام شریعت اسالمی ،قوانین نافذۀ کشور و فرامین امارت اسالمی با رعایت کامل
از میثاق های بین المللی ایکه با احکام مواد مخدر مبارزه می نماید.
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مادۀ سوم:

هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر امارت اسالمی افغانستان بعد از این در این اساسنامه بنام هیئت
عالی یاد میشود.

فصل دوم
اهداف

مادۀ چهارم:

هیئت (کمیسیون) عالی دارای اهداف ذیل می باشد:

 -۱منع زرع بته های کوکنار و چرس (حشیش) در صورت سؤ نیت و یا حکم امیرالمؤمنین به آن.

 -۲جلوگیری از تولید ،پروسس ،تذخیر خرید و فروش ،قاچاق ،ترافیک و استعمال غیرمجاز مواد مخدر طبق احکام
قانون.
 -۳تداوی و بازخوانی معتادین و کاریابی برای ایشان.
 -۲فراهم آوری تسهیالت الزم و کمک های مالی و فنی (تخنیکی) برای دهقانان و زراعان کشور به منظور تشویق
آنان در جهت تعویض کشت کوکنار و چرس به نباتات مفیده.
 -۵بسیج ادارات ذیربط امارتی ،رضاکاران و سائر نیروهای داخلی در مبارزه علیه مواد مخدر.
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 -۶جلب همکاری وسیع علما ،روحانیون استاذان ،معلمان ،دانشمندان ،موسفیدان ،مال امامان و صاحب نظران کشور
در امر مبارزه علیه مواد مخدر.

فصل سوم
تشکیل
مادۀ پنجم:
هیئت (کمیسیون) عالی دارای ساختار تشکیالتی ذیل است:
 -۱مجمع عمومی.
 -۲هیئت اجرائیه.
 -۳دفتر مرکزی (داراالنشأ).
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 -۲هیئت (کمیته) های اختصاصی.
مادۀ ششم:

مجمع عمومی عالیترین مرجع رهبری کنندۀ هیئت عالی (کمیسیون) بوده و اعضای دائمی آن عبارت است از:
 -۱رئیس.
معاون.

 -۳منشی عمومی (سکرترجنرال).

 -۲رئیس دیوان امنیت عامۀ ستره محکمه.

 -۵نمایندۀ وزارت عدلیه از بخش څارنوالی.
 -۶رئیس روابط فرهنگی ادارۀ امور.
 -۷رئیس عمومی مبارزه با جرائم جنائی وزارت داخله.
 -۲رئیس عمومی ترویج وزارت زراعت و مالداری.
 -۹مدیر شعبۀ ملل متحد وزارت امور خارجه.
 -۱۱رئیس عمومی رادیو.
 -۱۱رئیس پالن و بودجۀ انکشافی وزارت پالن.
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 -۱۲رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه.
 -۱۳رئیس عمومی تقنین وزارت عدلیه.
 -۱۲رئیس تعلیم و تربیۀ وزارت تحصیالت عالی.
 -۱۵رئیس تدریسات ثانوی وزارت معارف.
 -۱۶رئیس شفاخانۀ معتادین وزارت صحت عامه.
 -۱۷معاون ادارۀ  ۲ریاست عمومی استخبارات.
 -۱۲معین مسلکی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر.
 -۱۹رئیس عمومی تحقیقات (اکادمی) علوم.
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فصل چهارم
وظائف و صالحیت ها
مادۀ هفتم:
مجمع عمومی دارای وظائف و صالحیت های آتی میباشد:
 -۱تصویب و اتخاذ تمام تصامیم به ارتباط مسائل مواد مخدر در سطح ملی و بین المللی.
 -۲اتخاذ تدابیر الزم جهت کسب عضویت امارت اسالمی افغانستان در میثاق (کنوانسیون) های بین المللی و عقد
توافقات همکاری متقابل با کشور های ذیعالقۀ همسایه ،منطقه و جهان.
 -۳تأمین تماس منظم منظم و متداوم با ادارات ذیربط ملل متحد و کشورهای منطقه جهان و مؤسسات بین المللی جهت
جلب مساعدت های مالی و فنی برای تشویق زارعان غرض انصراف از زرع بته های مؤلد مواد مخدر.
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 -۲تدویر مجالس آموزشی (سیمینارها) ،مجالس علمی (کنفرانس ها) در سطح ملی ،منطقوی و بین المللی در شهر
کابل جهت دریافت طرق حل و امکانات و وسائل جلوگیری کننده از زرع ،تولید ،عملیه (پروسس) ،تذخیر ،توزیع و
ترافیک غیر مجاز ،استعمال و قاچاق مواد مخدر و تطبیق آن در عمل.

 -۵تعمیم و توسعۀ عرضۀ خدمات طبی جهت تداوی معتادین در مرکز و والیات کشور و تجهیز و اکمال مؤسسات
صحی مربوط به آن.

 -۶گسترش فعالیت های تبلیغی ،تعلیمیو تربیتی در مورد اضرار و پیامدهای ناگوار مواد مخدر در مرکز و والیات.
 -۷تربیۀ اعضای مسلکی ،تجهیز ،تقویه و توسعۀ شعبات اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز و والیات
کشور.

 -۲ارائه اطالعات الزم در مورد مسائل مواد مخدر به سازمان های بین المللی و کشور های ذیعالقه.

 -۹انعکاس فعالیت ها و تصامیم امارت اسالمی افغانستان جهت مبارزه علیه مواد مخدر در سطح ملی و بین المللی با
استفاده از طرق و وسائل ممکن.
 -۱۱احیای هیئت نظارت (بورد کنترول) مواد مخدر ( )UNDCPوسائر نماینده گی های سازمان های بین المللی
ذیربط مواد مخدر در مرکز و والیات کشور به موافقه و همکاری وزارت خارجه.
 -۱۱ارائۀ گزارش متداوم از اقدامات امارت اسالمی افغانستان در مورد مبارزه علیه زرع تولید ،تورید ،قاچاق و
ترافیک غیرمجاز مواد مخدر به دفتر بین المللی نظارت (کنترول) مواد مخدر.
 -۱۲اتخاذ تصامیم و صدور هدایات الزم در مورد تشدید مبارزه علیه مواد مخدر به ادارات مربوطه در سطح کشور.
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 -۱۳تعیین اعضای هیئت ها در جهت اشتراک در جلسات آموزشی (سیمینارها) و جلسات علمی (کنفرانس ها)،
ورکشاپ ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت (کورس های) تربیوی ملی ،منطقوی و بین المللی مواد مخدر در داخل
و خارج کشور.
 -۱۲پیشنهاد تعدیل و تزئید در مواد اساسنامه به مقام ذیصالح.
 -۱۵مطالبۀ متداوم گزارش از چگونگی کار و فعالیت ادارات ذیربط مواد مخدر.
 -۱۶دعوت از مسؤلین ادارات امارت های صاحب نظر و اهل خبره در جلسات مجمع عمومی به منظور اخذ نظریات
پیشنهادات و مشوره های سازنده و مؤثر در امر مبارزه علیه مواد مخدر.
مادۀ هشتم:
اعضای دائمی مجمع عمومی هیئت عالی (کمیسیون) بعد از تائید و تصویب مجمع عمومی و منظوری مقام امارت
تعیین میگردد.
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مادۀ نهم:

اعضای دائمی مجمع عمومی در صورت انفصال از وظیفۀ اصلی ،عضویت خود را در مجمع نیز از دست میدهند.
مادۀ دهم:

جلسۀ عادی مجمع عمومی در هر ماه یکبار و جسلۀ فوق العادۀ آن به اثر پیشنهاد رئیس هیئت عالی (کمیسیون) و یا
اکثریت دو ثلث اعضای هیئت اجرائیه دائر میگردد.
مادۀ یازدهم:

تصامیم جلسات مجمع عمومی مطابق اصول شریعت اسالمی به اکثریت اراء اتخاذ می گردد.
مادۀ دوازدهم:

مجمع عمومی میتواند عنداللزوم نماینده گی های خود را بعد از استیذان مقام امارت ،بمنظور توسعۀ تماس های تفاهمی
در کشورهای همسایه و منطقه تأسیس نماید.
مادۀ سیزدهم:
هیئت اجرائیه :هیئت اجرائیه پیشبرد وظائف روزمره و رهبری دفتر مرکزی هیئت (کمیسیون) عالی را به عهده دارد
و متشکل است از:
رئیس ،معاون ،منشی عمومی (سکرتر جنرال) دفتر مرکزی و رؤسای دفتر مرکزی (داراالنشأ).
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مادۀ چهاردهم:
هیئت اجرائیه دارای وظائف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱آماده نمودن پیشنهادات و مواد برای تدویر جلسات مجمع عمومی.
 -۲تأمین هماهنگی در کار و فعالیت های ادارات به ارتباط مواد مخدر.
 -۳تدویر جلسات مجمع عمومی هیئت (کمیسیون) عالی.
 -۲ارائۀ اطالعاتو گزارشات الزم به ارتباط مواد مخدر به سازمانهای بین المللی و مقامات عالیۀ امارت.
 -۵فراهم آوری تسهیالت الزم جهت جلب کمک های مالی و فنی (تخنیکی) برای زارعان غرض تعویض کشت
کوکنار به نباتات مفیده.
 -۶تهیه و ترتیب متن مقاوله (پروتوکول) های همکاری متقابل در امر مبارزه علیه مواد مخدر.

جمعی.
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 -۷تهیه و ترتیب اخبار مربوط جلسات و فعالیت های هیئت (کمیسیون) عالی و انعکاس آن از طریق وسائل اطالعات

 -۲تهیه و ترتیب اسناد پروژه های انکشافی هیئت (کمیسیون) عالی غرض مبارزه علیه مواد مخدر.
 -۹رهبری دفتر مرکزی هیئت (کمیسیون) عالی.

 -۱۱نظارت و بررسی از اجراآت و فعالیتهای دفتر مرکزی (داراالنشأ).

 -۱۱مصاحبه با خبرنگاران (ژورنالستان) داخلی و خارجی و پاسخ به سواالت آنها.

 -۱۲نظارت (کنترول) و بررسی از نحوۀ کار و فعالیتهای هیئت (کمیسیون) های والیتی.

 -۱۳نظارت و بررسی از نحوۀ کار و اجراآت هیئت (کمیته) های اختصاصی و صدور هدایات به آنها.
 -۱۲تعیین و تثبیت موضوعات (اجندأ) جلسات مجمع عمومی هیئت (کمیسیون) عالی.

 -۱۵جلب همکاری وسیع علمأ ،روحانیون استاذان ،متخصصین و صاحب نظران کشور در امر مبارزه علیه مواد
مخدر.
 -۱۶نظارت و بررسی از اجرأ و تادیۀ حق الحضور اعضأ دائمی و هیئت های اختصاصی هیئت (کمیسیون) عالی.
 -۱۷تهیه و ترتیب خطوط اساسی کار هیئت (کمیسیون) عالی و ارائه آن در مجمع عمومی.
 -۱۲سازماندهی ورکشاپ ها و دوره های (کورس های) تربیوی داخل خدمت به منظور ارتقای سطح مهارت های
مسلکی کارمندان دفتر مرکزی.
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 -۱۹عقد موافقت نامه های همکاری با کشور های ذیعالقه.
 -۲۱تهیه و ترتیب بیانیه های شخصیت های طراز اول امارت اسالمی که در مجالس علمی (کنفرانس) های بین المللی
مواد مخدر اشتراک می نمایند.
مادۀ پانزدهم:
داراالنشأ دفتر مرکزی متشکل است از:
رئیس ،معاون ،منشی عمومی (سکرتر جنرال) و رؤسای شعبات اجرائیوی بوده که به اساس قانون مامورین امارت و
طرزالعمل داخلی خود در داخل (چوکات) هیئت (کمیسیون) عالی فعالیت مینماید.
مادۀ شانزدهم:
هیئت (کمیته) های اختصاصی که دارای رئیس معاون ،منشی و اعضاء میباشد قرار ذیل است:
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 -۱هیئت اختصاصی امور زراعتی و تعویض کشت کوکنار.
 -۲هیئت اختصاصی امور مالی و پالن گذاری.
 -۳هیئت اختصاصی امور امنیت و اطالعات.
 -۲هیئت اختصاصی امور قضائی و تقنینی.
 -۵هیئت اختصاصی امور بین المللی.

 -۶هیئت اختصاصی امور صحی و تداوی معتادین.
 -۷هیئت اختصاصی امور فرهنگی و تبلیغاتی.
 -۲هیئت اختصاصی امور تعلیمی و تربیتی.
مادۀ هفدهم:

هیئت های اختصاصی مکلف به بررسی و آماده نمودن مواد و پیشنهادات سالم و سازنده در استقامت های مبارزه علیه
مواد مخدر برای مجمع عمومی هیئت (کمیسیون) عالی بوده و تحت اوامر هیئت اجرائیه فعالیت مینمایند.
مادۀ هجدهم:
تعداد هیئت های اختصاصی توسط مجمع عمومی در هر سال تثبیت گردیده رئیس و یا معاون آن از بین اعضای دائمی
مجمع عمومی و منشی آن از بین اعضای هیئت مربوط توسط هیئت اجرائیه تعیین میگردد.
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مادۀ نزدهم:
تعداد اعضای هیئت های اختصاصی توسط هیئت اجرائیه تثبیت میگردد.

فصل پنجم
امور مالی
مادۀ بیستم:
مصارف بودجوی و وجوه مورد نیاز اسعاری هیئت (کمیسیون) عالی از جانب امارت تمویل میگردد.
مادۀ بیست و یکم:
تشکیل و بودجۀ مصارفاتی ساالنۀ هیئت (کمیسیون) عالی از طرف دفتر مرکزی ترتیب و طبق قانون طی مراحل

مادۀ بیست و دوم:
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میگردد.

( ) ۱برای هیئت رهبری ،اعضای دائمی و اعضای هیئت های اختصاصی هیئت (کمیسیون) عالی ماهانه حق الحضور
پرداخته میشود.

( )۲اندازۀ حق الحضور مندرج فقرۀ ( )۱این ماده به اساس پیشنهاد مجمع عمومی و منظوری مقامات ذیصالح تعیین
میگردد.
مادۀ بیست و سوم:

هیئت (کمیسیون) عالی بمنظور اجرای امور محولۀ خویش میتواند حسابات جاری اسعاری و افغانی در د افغانستان
بانک افتتاح نماید.
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فصل ششم
احکام نهائی
مادۀ بیست و چهارم:
اجراآت و طرزفعالیتهای داراالنشأ و هیئت های اختصاصی آن توسط الئحه و طرزالعمل جداگانه مطابق احکام این
اساسنامه تنظیم میگردد.
مادۀ بیست و پنجم:
هیئت (کمیسیون) عالی دارای سمبول مشخص است.
مادۀ بیست و ششم:
هیئت (کمیسیون) عالی دارای مهر میباش که در آن نشان امارت اسالمی افغانستان و نام هیئت (کمیسیون) عالی درج

مادۀ بیست و هفتم:
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است.

مقر هیئت (کمیسیون) عالی در شهر کابل است.
مادۀ بیست و هشتم:

این اساسنامه از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن اساسنامۀ کمیسیون عالی دولتی مبارزه
علیه مواد مخدر منضمۀ حکم نمبر ( )۱۳۲۳مؤرخ  ۱۳۷۳/۲/۲هـ.ش ملغی شمرده میشود.
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