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  مقدمه

و تنفیذ قانون بعنوان اصلی تررین مئرلولیت  پیگیری( )پیشگیری، کشف و تامین امنیت و مدیریت امنیت عمومی، مبارزه با جرایم

بوده که طی سالهای متمادی با توجه به این مهم، و امکانات بشری، تخصصری و تخنیکری خرویم بمرنرور  پولیس ملی افغانئتان

 رسیدن به اهداف فوق تالشهای مئتمر و مثمر را نموده و قربانی های زیادی را متحمل شده اند. 

مورداخله بعنوان مئلولین رده اول مدیریت و رهبری پولیس ملی همواره سعی نموده تا ضمن سروق و اداره زز  و رهبری وزارت ا

مئلکی، امکانات موثر را برای پولیس ملی فراهم تا بتوانند به اهداف تعین شده و توقع که از این نیرو از طررف شرهروندان متصرور 

 است برسند. 

مبارزه با جرایم که بخم مهم از مدیریت امنیت عمومی می باشد، جز زینفک از رفتار بشری بوده و اجتماعی و جر  بعنوان پدیده 

تالشهای که تاکنون صرورت گرفتره در زمران و مکران ابعاد گئترده و پیچده خود را نرر به زمینه های جر  زا در هر جامعه دارد. 

رد جرمی موثریت خود را داشته و در بعضی مروارد و محرالت دیگرر متفاوت نتیجه متفاوت دارد، در بعضی محالت و در بعضی موا

 پیامد آنچنانی را نداشته است. 

تالشهای پولیس ملی افغانئتان نیز بیرون از دایره نبوده و نخواهد بود. موثریرت صدفیصردی و یرا بره اصریالر دیگرر صفرسرازی 

ل امکان پذیر، اما مدیریت وضرعیت و رفتارهرای جرمری برا رفتاری جرمی در یک جامعه نه از لحاظ علمی ممکن است و نه در عم

برنامه های پیشگیرانه و کشفی کاهم در این پدیده بوجود می آید. که پولیس ملی افغانئتان در زمران هرا متفراوت برا توجره بره 

رنامره پیشرگیرانه اسرت. آخررین مرورد بپدیده های حاد جرمی در کشور یا هم یک نقاط مشخص تدابیر پیگیرانه را تجویز نمروده 

منیق این برنامه، واکرنم بره  و اساسی تریندر بزرگ شهرهای کشور اعال  نموده  موترسایکلپولیس در مورد ممانعت استفاده از 

اجتماعی و نارضرایتی را از جانرش شرهروندان بره  نارضایتیسواران می باشد. اما این برنامه  موترسایکلافزایم رفتار جرمی توسط 

پولیس ملی متوجه نموده است. این در حالیئت که وزارت امورداخله طی یک برنامه بزرگ تحت عنروان  ادرس وزارت امورداخله و

در تالش نزدیکی روابط مرد  و پولیس بوده و همچنان در میثاق امنیتری اخیرر تقاضرا همکراری مررد  در ترامین  پولیس مردمی

 امنیت و مبارزه با جرایم را دارند. 

( تحلیرل 119العات موجود نزد پولیس )ریاست مبارزه با جرایم و مرکز پاسر  دهری سرریع پرولیس در این تحقیق با توجه به اط

 موترسرایکلصورت گرفته که این برنامه چقدر براساس واقعیت موضوع در نرر گرفته شده و واقعا چی تعداد از جرایم توسط افرراد 

 بوده است؟ راه حل اساسی در زمینه چیئت؟ سوار در بزرگ شهرها صورت گرفته است؟ موثریت این برنامه چگونه 

ریاست عمومی استراتیژی با درک مئلولیت استقامت کاری خویم مبنی بر ارائه دیدگاه یا استراتیژی به رهبری وزارت امورداخله 

رهبرری تحرت رهنمرود و  1در پیوند به این مئلله، تیم تحقیقاتی خود را با عضویت محتر  رور ازمین اسرحاق، مجتبری پروپلزی

سمونوال بئم اهلل تابان رئیس ع استراتیژی توظیف نموده تا در زمینه میالعات زز  را اجرا و راه حل مناسش ارائره بدارنرد، کره در 

 گزارش تحقیق کنونی پاس  فشرده به سوازت میرر شده ارائه گردیده است.

 

 موترسایکلاعی، مبارزه با جرایم، امنیت، آرامم اجتم  :واژگان کلیدی

                                                           
 داشته و فعال کارمند رسمی ریاست ع استراتیژی می باشد و آقای پوپلزی دارای تحصیالت عالی لیئانساسحاق سند لیئانس در رشته  روابط بین الملل ای آق 1 

  بوده و فعال کارمند قرارداری در بخم تحقیق این ریاست می باشد. اقتصاد ملی



2 
 

   :ضرورت موضوع

هرا بخراطر تررور انفررادی و و همچنران اسرتفاده  موترسرایکلاطالعات رسمی از منابع امنیتی منبی بر استفاده تروریئرتان از  سبراسا

ه و رسرانه هرا مرنعکس مجرمین برای اجرا رفتار جرمی شان در سیح شهرها،که چندین بار از طریق بخشهای مختلف وزارت امورداخلر

بمنرور پیشگیری از وقوع واقعات جرایم جنایی و تروریئتی در بزرگ شهرها برر چگرونگی اسرتفاده از گردید، رهبری وزارت امورداخله 

 را بیور مرحله وار و در مقاطع مختلف محدودیت وضع نمودند.  موترسایکل

برای انجا  قتل هرای هدفمنرد  موترسایکلطالش نیئت سعی بر استفاده از در آخرین مورد که بعالوه واقعات جرایم جنایی، تروریئتان 

مئلولین امنیتی، رجال برجئته، شخصیت های علمی و سیاسی را در استراتیژی خود قرار داده بودند، برای زمان طوزنی تر محدودیت 

برنامه مزایا و نواقص خرود را نیرز داشرته بره همرین در بزرگ شهرها تجویز نموده اند. این  موترسایکلرا در زمینه چگونکی استفاده از 

 منرور ضرورت احئاس گردیده تا در زمینه موشکافی بیشتر شده یک راه حل بنیادی برای این مئلله شناسایی گردد.

 روش جمع آوری معلومات

قعیرت امرر از روش مصراحبه و بعد از میرر شدن شکایات زیاد شهروندان نئبت به این تصمیم وزارت امورداخلره، بمنررور دریافرت وا

 بکارگیری از اطالعات وزارت داخله استفاده صورت گرفته است. 
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 وضعیت موجود
هرا بره ویرژه در شرهر کابرل بعرالوه برزرگ شرهرهای دیگرر،  موترسایکلبراساس دستور رهبری وزارت امورداخله استفاده از  برای فعال

شهای که فروش انالین یا خدمات رسانی را در سیح شهر دارند وضع گردیده است. با استثنی بخ موترسایکلمحدودیت برای استفاده از 

 که میتواند وضعیت موجود را بیور ذیل مورد بررسی قرار داد:

  اطالعات ریاست جرایم براساس الف: وضعیت جرایم
واقعه جرمی در پنج شهر بزرگ کشرور )کابرل، مزارشرریف،  327ست ع مبارزه با جرایم بیور مجموعی اطالعات موجود در ریابراساس 

ترین آن سرقت برا جبرر وسرایل شخصری مثرل  سوار صورت گرفته است. که شایع موترسایکلجالل آباد، هرات و قندهار( توسط افراد 

 سوار صورت گرفته است.  موترسایکلد که به تعقیش آن ترور انفرادی افراد نیز توسط افراد موبایل، دستکول و بیک ها دستی می باش

واقعره و بره تعقیرش آن  202با ثبت سوار در شهر هرات  موترسایکلتوجه به تحلیل اطالعات موجود بیشتر عمل جرمی توسط افراد با 

با توجه شکایات موجود از جانش شرهروندان واقعه اتفاق افتاده است.  43در شهر کابل با واقعه در شهر مزارشریف و در مرحله سو   52

 نباشد. کشور سواران در این بزرگ شهرها  موترسایکلدر رسانه ها ممکن این آمار، وضعیت واقعی جرایم توسط 
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 کابلشهر  -1

سوار صورت گرفتره  موترسایکلواقعه جرمی توسط افراد  43اف فوق بیور مجموعی میالعه نمودید، در شهر کابل بتعداد در گرطوریکه 

 موترسرایکل 54649تعردادبررای دیریت ع ترافیک کابل در این شرهر براساس معلومات مهمچنان  می باشد.  قتلکه بیشتر آن شامل 

یرک اقردا  انجرا   طی یکئال سوار حداوسط یک تن آن موترسایکل 1270گردیده و براین اساس از هر  توزیع نمبر پلیت و جواز سیر

 رفتار جرمی نموده است. مورد 

 
  هراتشهر  -2

سرواران صرورت  موترسرایکلواقعره جرمری توسرط  202اطالعات که در فوق تذکر یافت بیور مجموعی در شهر هرات بتعداد براساس 

روز یرک مرورد ثبرت  1.8که حداوسط در هر گرفته که نئبت به چهار بزرگ شهر دیگر کشور در این شهر بیشترین آمار گزارش شده 

عرراده  69715اکثریرت آن در شرهر مری باشرد بررای فیک وزیت هرات در ایرن وزیرت کره معلومات مدیریت ترابراساس شده است. 

 سروار یرک ترن طری سرال موترسایکل 345از هر  اساس حداوسط جوازسیر و حرکت و نمبر پلیت توزیع گردیده که براین موترسایکل

 رفتار غیرقانونی جرمی را مرتکش شده اند.  1398
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 مزار شریف شهر  -3

قعه جرمی توسط افراد متوسکلیت سوار به ثبت رسریده کره بیشرترین آنررا وا 52بیور مجموعی  1398شهر مزار شریف طی سال در  

بره ثبرت رسریده  بعد از هرات در این وزیرت بیشرتر موترسایکلتوسط  آمار متذکره واقعات جرمیبراساس مجروحیت تشکیل میدهد. 

 است.

جواز سیر و حرکت و نمبر پلیت توزیرع گردیرده کره  موترسایکلعراده  25600معلومات مدیریت ترافیک در این وزیت برای  بهمتکی 

 انجا  داده اند.  سوار طی سال اقدا  جرمی را موترسایکلحداوسط یک فرد  موترسایکلعراده  492از هر براین اساس 

 
 قندهار  -4

 10وعی بیرور مجمر 1398اطالعات ریاست ع مبارزه با جرایم که در گراف اولی نیز منعکس گردیده در این وزیت طی سرال براساس 

 مورد رهزنی و چپاولگری می باشد.  4گرفته که بیشترین آن شامل  سوار صورت موترسایکلراد مورد واقعه جرمی توسط اف

نمبر پلیت و جوازسیر توزیع گردیرده کره برراین اسراس  موترسایکلعراده  19022رای ت باین وزی ترافیکمدیریت به اطالعات متکی 

 را مرتکش گردیده است.  سوار عمل جرمی موترسایکلیک فرد  موترسایکلعراده  1902حداوسط از هر 
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 ننگرهار -5

بوقروع  1398سوار طی سرال  موترسایکلواقعه جرمی توسط افراد  19وعی در وزیت ننگرهار به ویژه شهر جالل اباد بتعداد مجمبیور 

 غصش اموال منقول می باشد. آن شامل  پیوسته که بیشترین

و متکری بره آن  جواز سریر و نمبرر پلیرت توزیرع گردیرده موترسایکلعراده  6000رای اطالعات مدیریت ترافیک این وزیت ببراساس 

 سوار یک تن آن مرتکش رفتار جرمی گردیده اند.  موترسایکل 315حداوسط از هر 

 

 
 

 پولیس 119اطالعات اداره براساس  میجرا تی: وضعب
مرورد گرزارش از  653در پنچ بزرگ شرهر مرورد میالعره کشرور بیور مجموعی  1398پولیس طی سال  119اطالعات اداره براساس 

در بلر   . به تعقیرش آن( می باشدمورد 565ط افراد موترسایکل سوار به ثبت رسیده که بیشترین آن در کابل )ارتکاب عمل جرمی توس

 بیشترین مورد ثبت شده است. 

 119ه ممکرن در اداره و ریاست مبارزه با جرایم تفاوت زیاد در تعداد واقعات جرمی دیده می شود کر 119بررسی اطالعات نزد اداره با 

تنهرا در این دو اطالعات زیاد می باشرد.  شهر کابل این گزارش ها بیور تکراری نیز گزارش شده باشد. اما باانهم تفاوت میانبه ویژه در 

 صرف یک مورد تفاوت میان اطالعات دو اداره دیده می شود. ت بل  وزی
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 ها ایکلمحدودیت بر گشت و گذار موتر سمبنی تجویز 

 قانون الف:
 قانون پولیس ماده نوزدهم

 ی تامین مقاصد آتی به حفظ اشیا اقدا  مینماید:پولیس برا  -1

 به منرور دفع خیر قریش الوقوع که منرمو امن عامه را تهدید نماید. - 

 به منرور جلوگیری از اعمال محل نرم وامن عامه، مشروط براینکه جلوگیری چنین اعمال به طریقه دیگر ممکن نباشد.  -

 هم این قانون تحت نرارت قرار گرفته باشد به منرور کشف حقیقت.اشیای شخصی که میابق احکا  ماده پانزد  -

 .به منرور تعمیل احکا  قانون -

 ( این ماده مکلف به رعایت مراتش ذیل میباشد:1( پولیس در مورد حفظ اشیای مندرج فقره )2)

. در اینصورت نقل مصداق اشیای حفظ شرده ، مگر اینکه جریان تحقیق از اثر آن متاثر گرددغ علت حفظ اشیا به مالک یا متصرفابال  -

 به مالک یا متصرف آن سپرده میشود.

سریع الفئاد بود، نگهداشت آن موجش فئاد یا از بین رفتن شی گردد، در مورد طبق احکا  قرانون مربروط (هرگاه اشیای حفظ شده 3)

 اجراآت صورت میگیرد.

هرا فاقرد  موترسرایکلع آوری جمر پیشگیری وقوع جرایم، به پولیس از صالحیت قانونی خود بمنرور ،بر مفاد ماده متذکره قانونمتکی 

اقردا   به ویژه برزرگ شرهرهای کشرور در سراسر کشوردارای اسناد  موترسایکلو وضع محدودیت در چگونگی استفاده از وسایط اسناد 

میه های رسمی از طریق فیئبوک و ویش سایت رسرمی از شرهروندان تقاضرا نمرود ترا از وسرایط است. این وزارت ابتدا طی اعالنموده 

 . 2شهرها به ویژه شهر کابل استفاده ننماینددر  موترسایکل

                                                           
در پیوند به استفاده از وسایط موترسایکل  وزارت امورداخله هیاطالع - 2 

https://moi.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%  

https://moi.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%25
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 افزایم جرایم  ب:

 در و استفاده مجرمین از موترسایکلمورد از رفتارهای جرمی سه افزایم در  اخلهاعالمیه وزارت امورددر 

 و اجرا حمالت تروریئتیطراحی  -

 های هدفمندقتل  -

 جناییجرایم  -

 شیوه بعنوان اقدا  پیشگرانه در نرر گرفته شده است. این 

نشان میدهد که رفتار جرمی محدود توسط موترسایکل  119بررسی های ما از اطالعات موجود در ریاست ع مبارزه با جرایم و اداره اما 

 ه است. یت این واسیه در بزرگ شهرها بوقوع پیوستنئبت به موجود

 از بابت موترسایکل و جنایی های امنیتینگرانی 
ه با مئلولین پولیس ملی در این پنچ شهر بزرگ کشور صورت گرفته اکثرا موارد ذیل را بعنوان نگرانی اصرلی مصاحبه های تلفنی کدر 

 مایند.شان میرر می ن

 قدرت  الف:

کره ه انتقال بیشتر از یکتن بودهای رایج در افغانئتان که معموز به آن موترسایکل کوهئتانی اطالق میگردد، دارای قدرت موترسایکل 

 . این ظرفیت برای مجرمین امکانات سو استفاده و اجرا عمل جرمی را فراهم می سازد
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 سرعت ب:

ساعت می باشد. کره مایل در  110موترسایکل های معمول در افغانئتان دارای سرعت زیاد الی ارزیابی های که صورت گرفته براساس 

 می باشد.  این موضوع برای مجرمین فرصت فرار از محل واقعه را فراهم نموده و در بئیار موارد حتی تعقیش آنها غیرممکن

 

 محالت مئکونی بدون نقشه شهری :ج

محالت شهری خصوصا حاشیه های شهری بزرگ شهرهای افغانئتان فاقد معیارهای شهری بوده و کوچره و جراده هرای آن بررای اکثر 

دشوار و حتی غیرممکن می باشد. این موضوع به افراد موترسایکل سوار فرصت اینررا میدهرد تعقیش افراد موترسایکل سوار توسط موتر 

کاب عمل جرمی وارد محالت غیرپالنی شده با استفاده از ظرفیرت قردرت و سررعت د از ارتکه با خیال اسوده و دور از تعقیش پولیس بع

 از دید و تعقیش پولیس دور شوند.واسیه نقلیه خود 

 فاقد اسناد د:
یکی بوده که حتی در حین گرفتاری نیز در زمینه کشف جر  و دریافرت مرالکین از این موترسایکل ها متاسفانه فاقد اسناد ترافی ربئیا

 شکل دچار می نماید.آن پولیس را به م
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 پیامد این محدودیت

 آمار جرایم الف:
به ویژه شرهر در این بزرگ شهرها  1399ع اول و رب 1398بررسی های این ریاست از گزارشات جرایم جنایی در ربع اول سال طوریکه 

ار وجود داشته و در زمان مشابه که محدودیت هیچ تفاوت بین زمان که برای تمامی موترسایکل ها اجازه گشت و گذکابل نشان میدهد 

اسلوب  مجرمین بعالوه استفاده از موترسکایل تکتیک دیگر را درممکن یل ها وضع شده دیده نمی شود. به گشت و گذار بازی موترسکا

 جرمی شان استفاده نموده باشند. 

 در پولیس اداری افزایم شکایت از فئاد ب:

ویژه در برنامه زنرده صربحانه رادیرو آرمران )صرفایی به شکایت های میرر شده در رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی به متکی 

تعداد زیاد از شهروندان شاکی اند که منئوبین پولیس با سو استفاده از ایرن دسرتور وزارت امورداخلره اقردا  بره اخرذ رشروت از  شهر(

 ان در سیح شهر می نمایند. موترسایکل سوار

دایت رهبری وزارت امورداخله تعداد قابل توجه از موترسایکل های فاقد اسناد توسط پرولیس در سریح کشرور جمرع چند بعد از هاگر 

 اما باانهم این هدایت زمینه فئاد را برای تعداد از منئوبین فاسد پولیس فراهم ساخته است. آوری و قید گردیده 
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 خئارت مالی به مرد  ج:
پی جمع آوری موترسایکل های فاقد اسناد و حتی در بعضی موارد دارای اسناد ترافیکی توسرط پرولیس، سررمایه زیراد افرراد فقیرر در 

شهروندان به ویژه طبقره پراین اقتصرادی  موضوع بیور جدی باعث نارضایتیاین ا در حال ضایع شدن می باشد. ده یه نیز ضایع شجامع

از کره در افغانئرتان معمرول اسرت  ..قیمت موترسایکل های مثل هوندا، پامیر، لمر و.براساس میالعه ما جامعه از پولیس گردیده است. 

 ردد.گد کم درآمد هزینه زیاد محئوب می، که برای افرای می باشدهزار افغان 150ار الی هز 40
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دولرت  کهیکشور ها وجود داشته و دارد، از آنجائ یدر همه  نیمجرم یاز سو تیها به منرور انجا  جر  و جنا موترسایکلاستفاده از از 

به نرر  شتریب یکوهئتان ریغ یها رکشورینئبت به سا لهیوس نیبوده، بناً استفاده از ا یکشور کوهئتان کیافغانئتان  یاسالم یجمهور

فقرر سرواد... و  ،یلیو تحصر یمریتعل ینهاد ها تیریضعف مد ،یفقرِاقتصاد ،یالملل نیب ئتانیترور تیبودن، موجود یئتانکوه رسد،یم

اسرت  دهیکشور گرد نیدر ا تیجر  و جنا میباعث افزا یرهیوجود داشته باشند که بصورت زنج نیسرزم نیدر ا گریهم عوامل د دیشا

 شرود،یوزارت امورداخله کشور پنداشرته م رندهیگ میارشد و تصم رانیشهروندان کشور و مد یبرا یتیمشکل کالن امن کیهمه  نیکه ا

جرر   نیشرتریاواخرر ب نیکه در ا دهدینشان م 119 سیو راپور پول یجنائ میمبارزه با جرا استیر یمرد ، راپور ها اتیشکا قات،یتحق

 صرالریوزارت امورداخله و مقامرات ذ یرهبر تیهل قتیحق نیا کسواران صورت گرفته است. بناً با درنرر داشت در موترسایکلتوسط 

در  نکرهیدر کنرار ا سیاقردا  پرول نیرزز  را صادر نمودند کره ا اتیبزرگ کشور هدا یها در شهر ها موترسایکل یبه منرور جمع آور

شهروندان کشور  یبر  زندگ  نهین زمیناگوار را در ا راتیتاث زیحال ن نیبزرگ کشور موثر بوده در هم یرهادر شه تیکاهم جر  و جنا

متعلق به شم هزار نفر بوده و شم هزار نفر مربوط به شرم  موترسایکلقابل درک است که شم هزار  یداشته است. بیور مثال بخوب

 یذهنر ظهزارتن از شهروندان به لحرا 30000صورت  نیو اگر هر خانواده بیور اوسط پنج نفر محاسبه گردد در ا باشدیهزار خانواده م

را  یو مردمر یملر یرویرن نیرداننرد ا میو خدمت گار خو اریاز آنکه  میکشور را ب یمل سیرا نکوهم کرده و پول سیعملکرد پول نیا

دور کنرد برا  میاز شرهروندان کشرور را از خرو زانیم نیکشور به ا یمل سیاقدا  پولاگر قرار باشد که هر خوانندیسرکوب خود م لهیوس

محوله شان ناکرا   فیرا در انجا  وظا سیپول تواندیمرد  م تیمرد  را از دست داده وعد  حما تیحما یمل سیسال پول نیگذشت چند

جمرع  گرِید یمنف یها امدیاز پ یکیهمه موارد که تذکر آن در فوق  داده شد،  نیا یمواجه سازد. برعالوه  گریبا مشکالت متعدد د ایو 

ها داشرته  موترسایکل نیمالک یبر اقتصاد خانوادگ یمنف راتیوزارت امورداخله تاث میو تصم  اقدا نیاست که ا نیها ا موترسایکل یآور

 نرهیآن مصرافه، هز دنیو به مقصد رس مودنیاکنون پ مودند،یپیکم  م نهیها با هز موترسایکل نیرا که قبالً مالک یاست، چون مصافه 

 یجمرع آور نکرهیکره در کنرار ا رساندیم جهینت نیما را به ا یمل سیپول اقدا  دگاهید نیچهار برابر ساخته است. از ا اًیشان را تقرب یها

شرم هرزار  یتیونارضرا یخرانوادگ یبرر اقتصراد یمنفر راتیتاث زین گرشید یامدهایها در کاهم جر  موثر واقع شده و پ موترسایکل

 داشته است. سیشهروند کشور از پول
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 راه حل های پشنهادی
حرل زز  پشرنهاد مریکه برای هر کدا  شاه راه یافته این ریاست، بیور کلی موترسایکل ها به سه دسته ذیل تقئیم می شودبراساس 

 : گردد

 ورزشی  الف:

های دارای قدرت، وزن و سرعت زیاد می باشد که معموز در مئرابقات ورزشری بیرور رسرمی از آن اسرتفاده مری شرود و موترسایکل 

پشنهاد میگردد بمنرور رسیدن بره اهرداف تعرین شرده در زمینره پیشرگیری ا غیرمعمول می باشد. عادی در شهرهاستفاده آن بشکل 

اسیون موترسایکل سواری کمیته ملی المپک نمبر پلیرت رجرایم و ناامنی ها برای این نوع موترسایکل صرف براساس مکتوب رسمی فد

 مالکین آن صرف می توانند در جریان مئابقات ورزشی رسمی از آن استفاده نماید. جواز سیر داده شود. و  و
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 کوهئتانی ب:

. ایرن موترسرایکل هرا عت زیاد و وزن متوسط می باشردمعمول بوده و دارای قدرت، سر نوع موترسایکل که بیشترینه در افغانئتاناین 

بررسری هرای صرورت گرفتره نگرانری هرای معموز باید صرف در اراضی ناهموار و کوهئتانی و ریگزار مورد استفاده قرار گیرد. براساس 

وریئرتان را بخرود جلرش وترسایکل ها زیاد می باشد. چون بدلیل کاربرد موثر عالقمندی مجررومین و ترامنیتی و جنایی از این دست م

 درجررمین می نماید. همچنان با توجه به ساخت و اسکلیت بندی این موترسایکل امکان جابجایی مواد انفجاری، موادمخردر و انتقرال م

 آن زیاد می باشد. 

جرواز سریر و نمبرر پلیرت میگردد که به هیچ عنوان برای این نوع موترسایکل ها با توجه به نگرانی های که در فوق تذکر یافت شنهاد پ

 شهر ها فعالیت نماید.  نوع موترسایکل صرف میتواند در وزیات با اراضی کوهئتانی و ریگزار آنهم بیرون ازشهری توزیع گردد. این 

 

 : شهری ج 
اسکوتر نیز معرفی است که دارای قدرت و سرعت کم بروده و کمترر قرادر اسرت ترا دو فررد را از موترسایکل های می باشد که بنا  نوع 

در رفع نگرانی های امنیتری و جنرایی  بعالوه ی ارزان است و هم میتواندنوع موترسایکل ها که از لحاظ اقتصادد. این همزمان انتقال ده

نوع موترسایکل در اکثر کشورهای دنیرا بره این نیز موثر واقع شود. ل مصرف گاز و یا مقدار کم تیل محیط زیئت بدلیحفاظت از  بخم

 ویژه در شهر ها قابل استفاده می باشد. 

هرزار افغرانی مری باشرد کره میتوانرد از لحراظ  35الری  15ارزیابی انجا  یافته توسط تیم تحقیق کنونی قیمت این واسیه از براساس 

 اقتصادی نیز برای شهروندان مفیدتر واقع شود. 
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شرامل با توزیع نمبر پلیت می باشد اجازه سیر و حرکت و  50cc- 75ccین نوع موترسایکل که با ظرفیت میگردد صرف برای اشنهاد پ

اضری نراهموار و بوده و توانایی فررار در ارت مایل در ساع 60ایکل الی این نوع موترسسرعت شدن در جریان ترافیک شهری داده شود. 

 پیچیده را ندارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهری و کوهئتانی سیکلترتفاوت بین موت

نئربت بره سریکلت هرا سکوتر می شود، باید فهمیده شود که معمروز رانردنِ موترهنگامی که صحبت از تفاوت بین موتور سیکلت و ا  

که موتور . در حالیمیباشندنیز بیشتری  موترسکلیت های هوندا دارای موتور های بزرگتر بوده و دارائی سرعتو بوده سخت تراسکوتر ها 

هرای  موترسرایکل، پس در این صورت گزینه و بدیل مناسش ترر در برابرر نیز پائین استدارای سرعت کمتر و قیمت شان های اسکوتر 

ینکره های تیز رفتار استفاده از اسکوتر ها مناسش و انجا  جر  وجنایت توسط اسکوتر ها یا ناممکن است و یا ا موترسایکلهوندا و سایر 

 .باشندمیگیری ت در صورت مرتکش شدنِ جر  قابل پیگرد و دس
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 پشنهاداتخالصه 

ص راه حل بدیل برای شهروندان که در این گزارش پشنهاد گردیده، از طریق رسانه ها و اعالمیه های رسمی و تعرین زمران مشرخارائه  .1

 ل وسایط شان.برای تبدی 1399الی اول سنبله 

 نبله به هیچ عنوان برای موترسایکل های کوهئتانی در بزرگ شهرها اجازه گشت و گذار داده نشود.از اول سبعد  .2

 روند توزیع اسناد قانونی و نمبر پلیت برای موترسایکل های شهری در بزرگ شهرهاتئریع  .3

 استفاده دونفر بیور همزمان از یک موترسایکل در تمامی شهرهاحتمی ممنوعیت  .4

 موترسایکل های ورزشی صرف بنا به درخواست رسمی کمیته ملی المپیک نمبر پلیت داده شود. به  .5

عرد  اسرتفاده از ر دوباره موترسایکل های جمع شده توسط پولیس در بدل اسناد به مالکین اصلی اش و اخذ تعهد از آنها مبنی بتوزیع  .6

 دولت گردد. لکیتدایمی جمع آوری و جز م، در صورت تکرار استفاده بیور آن در شهرها

به قیمت مناسش خریداری کررده و از آن در دهرات و ولئروالی هرای دور  را های جمع آوری شده موترسایکلوزارت امورداخله میتواند  .7

 در خدمت پولیس قرار داده و از آن استفاده درست صورت گیرد.افغانئتان دست 

زشی را بیشتر ساخته و بررعکس طوزنی مدت با وزارت مالیه صحبت گردد تا قمیت تعرفه گمرکی موترسایکل های کوهئتانی و ووردر  .8

 کاهم داده شود. ی شهری موترسایکل هادر تعرفه گمرکی 

 

 

 

 


