
 

 

ه ـــــــوزارت امور داخل  
ژيـــمعینیت پالیسی واستراتی  

 ریاست عمومی پالیسی هاي تحقیقاتی
یـــریاست پالیسی تامینات مادي وتخنیک  
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  )فھرست موضوعات ( 

  

  

  1.................:.................................................مقدمھ 

  

  1.................:..................................................ھدف 

  

  2-1..............:...............................ساحھ تطبیق پالیسی 

  

  2................:.................................مرجع نظارت کننده 

 

ھای عمده وزارت امور داخلھ در راستای تنفیذ نقش ومسولیت ھای بخش 

   4 -2.............: ................................قانون

 

 

  

  

  

  

  



  



  



  :هدف 

توسط منسوبین وزارت  انحراف قوانی رعایت وپیروي بالیسی به منظور تنفیذ یکسان قوانین،این پال
امورداخله وتنظیم امورات یومیه مطابق به احکام دین مقدس اسالم وقوانین نافذه ملی وبین المللی 

  .تدوین وبعد از منظوري قابل تطبیق است 
  :ساحه تطبیق پالیسی 

  .، منسوبین وفردفرد پولیس ملی قابل تطبیق میباشد این پالیسی باالي تمام مسولین
  :مرجع نظارت کننده 

  لیسیریاست عمومی پامدیریت عمومی پالیسی تنفیذ قانون 
قانون یسی هذا وسایر موارد که به تنفیذواستراتیژي از صورت تطبیق پالهاي تحقیقاتی معینیت پالیسی

به همین منظور در تشکیل ریاست عمومی .در سطح وزارت امور داخله ارتباط میگیرد مکلفیت دارد 
  .اي تحقیقاتی مدیریت عمومی  تفتیش ، کنترول ونظارت از پالیسی ها ایجاد خواهد شد پالیسی ه

 :نقش ومسولیت هاي بخش هاي عمده وزارت امور داخله در راستاي تنفیذ قانون

قانون پولیس را در بخش هاي کاري مربوطه خویش )  5( تمام نیروهاي پولیس ملی اجزاي ماده  -  1
همچنان اقدام مشروع پولیس را که عبارت از قانونی بودن ، مناسب بودن  .عملی وتطبیق مینمایند 

  .وضروري بودن است جدآ رعایت مینمایند 
  :با درنظر داشت پالن پولیس ملی بطور عموم انجام وظایف عمده مانند - 2
  ، تحکیم حاکمیت قانون  
 ، مبارزه وجلوگیري از فعالیت هاي تروریستی  
 ه ،تامین وحفظ امن ونظم عام  
 ، محافظت وحراست از حقوق وازادي هاي اتباع کشور وجامعه  
  وقایه ، کشف ، گزارشدهی وبررسی جرایم،  
  جلوگیري ومبارزه با فساد ، مواد مخدر وگروه هاي مسلح غیر قانونی بعهده وزارت امور داخله

  .میباشد 
ملی در در تطبیق وعملی نمودن هفت اولویت وزارت امور داخله که براي پولیس  - 3

  :استراتیژي پولیس ملی مشخص گردیده مانند 
مبارزه  ها جهت ارتقاي قابلیتفع ملی افغانستان ،امحاي فساد ،جلب اعتماد عامه ،حفاظت از منا
بهبود کیفیت وازدیاد تشکیل پولیس ملی افغانستان جهت علیه تهدیدات خاص،ریفورم 

  خدمتگذاري
به جامعه ،بهبود بخشیدن مورال وسطح زندگی پرسونل پولیس و تطبیق پروسه ارایه خدمات  

  .پولیس به اساس منابع استخباراتی سعی وتالش بعمل میاید 



قوماندانان ، روسا وامرین نیروهاي امنیتی ، مبارزه باجرایم ، کشفی  واستخباراتی قبل از  – 4
محاربوي و گرفتاري هاي مجرمین درقدم نخست توظیف پرسونل غرض انجام عملیات هاي 

اوضاع را تحلیل ومحمکمه وضعیت نموده و بعد از صدور قرار، پرسونل شامل وظیفه را 
مطابق قانون منازعات مسلحانه ورعایت موازین حقوق بشر متوجه عملکردشان در موقع 

  .اجراي باالفعل عملیات ها مینمایند

در اجراات ) 4(یف محاربوي وامنیتی مسولین جز راي وظادر موقع اجراي عملیات ها واج – 5
  .  خویش اساسات اسالمی ومذهبی ، عنعنات ملی ، قومی ومنطقوي را جدآ رعایت مینمایند 

در وقت )  4(قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه به منظور تحقق اهداف ذکر شده در جز  –6
منازعات مسلحانه ، موازین حقوق  تطبیق صفحات تعلیمی توسط مربیون مربوطه مواد قانون

بشر وغیره اسناد تقنینی ملی وبین المللی که در رابطه به اجراي وظایف محاربوي وجود دارد 
  .به پرسونل اعم از سربازان ، ساتنمنان وافسران تشریح وتوضیح مینماید 

قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه در نصاب تعلیمی قوماندانی اکادمی پولیس ومراکز تعلیمی  – 7
که متشکل از مواد ) عملکرد هاي پولیس در جریان اجراي وظایف(مضمون را تحت عنوان 

ضروري قانون اساسی ، قانون پولیس وسایر قوانین نافذه کشور ، موازین حقوق بشر که 
واقع شود گنجانیده و همچنان وبهترنیروهاي پولیس ملی موثری جهت خدمتگذاري قانون

  . مضمون فوق الذکررا طی یک بروشور طبع وبدسترس فردفرد منسوبین پولیس قرار میدهد
  

ریاست عمومی مبارزه باجرایم جنائی ، مبارزه با تروریزم واستخبارات یک کاپی راپور  – 8
احصائیه مجرمین به مدیریت عمومی واقعات ماهوار خویش را غرض تحلیل وجمع اوري 

  .پالیسی تطبیق قوانین ارسال مینماید 
ریاست عمومی حقوق پولیس با جلب همکاري جامعه جهانی وسایر نهاد ها درطبع واکمال  – 9

قوانین که امورات صنوف مختلف وزارت امور داخله را تنظیم مینماید ودراجراي وظایف 
هاي حقوقی توسط مشاورین دام نموده در دایر نمودن کورساق یومیه ازان استفاده بعمل میاید

  . حقوقی خویش  همکاري مینماید 
ها مطابق قانون تظاهرات پولیس ملی دروقت تظاهرات و شورش تمام مسولین ومنسوبین –10

عمل نموده استعال اسلحه وقوه مجبره صرف در حالت جواز دارد که در قانون پولیس ودیگر 
  .  تصریح گردیده باشد قوانین نافذه کشور



  


