
1 
 

                                                                                                                                      

 وزارت امورداخله 

 معینیت پالیسی و استراتیژی

 ریاست عمومی پالیسی های تحقیقاتی

 

 

 پالیسی مدیریت بحران 

 

 

 

 

 (46)  شماره سند:

  64/61/6936  تاریخ منظوری:

 ( ورق.66)  تعداد صفحات:

 

 



2 
 

 فهرست مطالب

 صفحه                                عنوان

 
 3 ....................................................................................................................................................... نیامرنخست

 4 .............................................................................................................................................................. مقدمه

 5 ...................................................................................................................................................... یکار گروپ

 6 ............................................................................................................................................................... هدف

 7 .......................................................................................................................................................... ها چالش

 8 ..................................................................................................................................................... یسیپال شرح

 8 ................................................................................................................................................. ها بحران انواع

 8 ............................................................................................................... بحران مجادله و هیوقا جهت ریتداب اتخاذ

 9 ................................................................................................................................. عمل و علم بحران، تیریمد

 01 ............................................................................................................................................... رانیمد فیوظا

 00 ............................................................................................................................... بحران تیریمد یکل اهداف

 00 ................................................................................................................................ بحران تیریمد اتیخصوص

 00 ..................................................................................................................................... بحران تیریمد مراحل

 00 ................................................................................................................................... اثرات کاهش و یریجلوگ

 01 ...................................................................................................................................................... یگ آماده

 01 ............................................................................................................................................................ مقابله

 03 .................................................................................................................................................. یبازساز - 4

 03 ......................................................................................................................................... ها تیمکلف و فیوظا

 04 ............................................................................................................................................... ارتباطات و نشر

 04 ............................................................................................................................................... نظارت و قیتطب

 



3 
 

 امرنخستین

 ،ف در جوامع انسانی تبارز مینمایدبحران در حقیقت پدیده مانوس در حیات بشر بوده و به انواع و اشکال مختل

، ان ها از لحاظ شکل و محتوا معموالً دو پهلو داردجهان معاصر بحرالبته بر بنیاد تجارب ملت ها و نظام ها در 

یک نوع از پدیده های بحران در نتیجه خشم طبعیت بوجود امده و نتایج زیانباری را بر بدنه ملت ها و حکومت 

تر کشور های جهان شها در عرصه های مختلف بجا میگذارد و اما چهره دوم و متعارف بحران که هم اکنون بی

و به اراده ، خواست ، غرایض و امیال اشخاص ، گروه ها ، به ان مواجه است دستساخته ابنا بشر بوده 

سازمانها با اقدامات و حرکات نامعقول ، غیرقانونی و غیر قابل توجیه بمنظور حصول اهداف نامشروع و 

ی ، روانی و اجتماعی را به نامقدس شکل گرفته و متاسفانه صدمات و خسارات زیانبار جانی ، مالی ، اقتصاد

جامعه وارد مینماید ، از اینکه پدیده بحران یک اصل جدا ناپذیر و غیر قابل انکار در جوامع بشری است بنآ به 

شاره شد متفاوت که در باال به ان امنظور وقایه ، جلوگیری و مبارزه قاطع و به موقع با بحران های احتمالی 

ارت امور داخله میطلبد تا در طرح پالنگذاری استراتیژیک خویش تدابیر وز از متصدیان نظام و مخصوصاً

وسیع وقایوی و مجادلوی را در برابر ان مشخص و حین مواجه شدن با اشکال بحران ها بدون نگرانی و 

اقدامات عجوالنه غیر مسلکی مطابق شاخصه های پالن تدابیر و اقدامات الزم ، متناسب ، مسلکی و محاسبه 

اتخاذ نماید ، بر همین مبنا پالیسی موجوده که از جانب معینیت پالیسی و استراتیژی توسط کارشناسان  شده را

گردیده است منحیث یک سند مهم راهبردی در جهت مبارزه با بحران مورد تائید بوده مجرب ان اداره طرح 

م سطوح وزارت امور داخله ضمن قدردانی از معینیت پالیسی و استراتیژی به تطبیق همه جانبه ان در تما

 .ت های کاری هر اداره امر مینمایممطابق استقام
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  مقدمه

یک حادثه ، واقعه و یا جریان است که اتفاق کلمه بحران معنی و تعریف های مختلف دارد در کل بحران 

می افتد و سیستم نورمال را از کارکرد منظم باز میدارد یعنی حرکت منظم سازمان ، شهرها ویا سایر 

مجموعه ها را از کار میاندازد و یا فلج میکند ویا باعث تاخیر در روند اجرای فعالیت ها و اهداف سیستم 

ن حادثه است که بطور طبیعی و یا توسط بشر بطور ناگهانی بصورت میشود یا به عباره دیگر بحرا

فضاینده بوجود میاید که برای برطرف کردن ان نیاز به اقدامات اضطراری ، اساسی و فوق العاده 

گیری و مقابله مدیریت بحران جهت جلومیباشد . روی ملحوظ فوق تصمیم اتخاذ گردید تا پالیسی 

برده میشود که پالیسی موجوده  . ارزوین وبه منصه اجرا قرار گیردوموثر تدبحران به وقت کم و

 .رددواقع گبحران ممدوموثرامر مبارزه با حالت دری کاری صنوف مختلف پولیس راستای استقامت هادر
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 هدف

 هدف از تدوین پالیسی هذا عبارت است از :

 مدیریت بحران . -6

مختلف پولیس با   صنوف الزم توسطاتخاذ تدابیرو اقدامات  مراحل بحران وبرای تمام پالنگذاری  -2

 .استقامت های کاری  در نظر داشت

 . ها بحران و مبارزه  با جلوگیری اتخاذ تدابیر در رابطه به وقایه ، -9

 منسوبینارتقا ظرفیت و سطح اگاهی جهت و مسولین تدویر کورسهای اختصاصی برای مداومین  -6

 قوماندانی عمومی تعلیم وتربیه .در ستاف کالج پولیس 

پالنهای تشریک مساعی و هماهنگی با سایر ارگانها و و عملی نمودن ترتیب اتخاذ تدابیر الزم با  -5

 . منجمله کمیته محترم حالت اضطرار نهاد های ذیدخل

 ساحه تطبیق

منسوبین پولیس که در موقع وقایه و این پالیسی باالی تمام ادارات ، قطعات ، جزوتامها ، مسولین و 

 مجادله با شرایط بحرانی سهم میگیرند قابل تطبیق میباشد .

 اصطالحات

 در پالیسی موجوده  مفاهیم ذیل را افاده میکند : اصطالحات اتی

کار، فعالیت، تولید، امنیت ، و پیش بینی شده جریان  روند عادیکه  مجموعه شرایط خاص:   بحران

ار عمومی را زندگی، ارتباطات، تامین نیازهای عمومی، سالمت، محیط زیست و یا افکخدمت رسانی، 

 . است بحران  عبارت از تغییر یکباره می دهد

 :نده ادر یک نگرش جامع و همه جانبه برای بحران تعاریف زیر را ارائه کرد "کان"و  "واینر" 

 .کنشها و پیامدهای غیرمنتظره ای به دنبال می آورد انقطه چرخش در رویدادها و ▪

 .فوری شرکت کنندگان را طلب کند عکس العملشرایطی که   ▪

 .شرایطی که ایجاد نااطمینانی کند  ▪

 .ل بر رویدادهاوکاهش کنتر  ▪

 .به شدت کاهش یابد قابل دسترسیاطالعات شرایطی که در آن   ▪

 .برای کارکنان و جوامع باشد کشمکشهاوکه همراه با افزایش فشارها  شرایطی  ▪
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انسانی به طورناگهانی  طبیعی،  و عملکردهای یحادثه ای است که در اثر رخدادها:  بحران های طبیعی

به وجود می آید و مشقت و سختی را به یک مجموعه و یا جامعه انسانی تحمیل می کند که برطرف 

 .قدامات اضطراری، فوری و فوق العاده داردکردن آن نیاز به ا

ابل ق رونددفمند جریان پیشرفت امور به دقیقاً به معنای سوق دادن ه: مدیریت بحران   مدیریت بحران

 در اسرع وقت است. به شرایط قبل از بحران ل، انتظار برگشتن امور وکنتر

نماید می: اقداماتی است که پولیس به منظور تامین نظم وامن عامه طبق احکام قانون اتخاذ  اتخاذ تدابیر

 .. )ماده دوم قانون پولیس(

: تدابیر و عملی است که پولیس به اساس سنجش مشروعیت اقدام ، جهت تامین اهداف  اقدامات پولیس

 به ان متوسل میشود . )ماده دوم قانون پولیس( .

: اقدام پولیس به منظور تامین نظم و امن عامه در احوالی مشروع پنداشته  اقدامسنجش مشروعیت 

 میشود که شرایط اتی در ان تکمیل شده باشد :

 قانونی باشد . -1

 متناسب به حالت خطر باشد . )ماده دوم قانون پولیس( . -2

 ضروری باشد . -3

 چالش ها 

 . نی در سطح کشورعدم موجودیت پالن اکادمیک و مسلکی مبارزه با حاالت بحرا -1

عدم موجودیت پالیسی ملی مبارزه با حاالت بحرانی که مسولیت های تمام ادارات در ان مشخص شده  -2

 باشد .

 .عدم موجودیت تدابیر تخنیکی متناسب )بودجه ، لوژستیک ، سفربری ، ترانسپورت ، صحی و غیره -3

 .عدم تحلیل و درک مسلکی از چگونگی بروز حاالت بحرانی  -4

 ی پولیسهماهنگی و تشریک مساعی الزم در سطح ادارات ، قطعات ، جزوتامهایک میکانیزم عدم موجودیت  -5

 و سایر ارگانها و نهاد های ذیدخل .

 .یت اضطراردر صورت وقوع بحرانی و حاال برای نیرو های پولیساهبردی حقوقی نبود یک سند ر -6
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 شرح پالیسی 

در بوپال  UNION KARBIDE کیمیائی، انفجار کارخانه  ۶۸۹۱انفجار سفینه هوایی چلنجر در سال 

، ۶۸۸۰ - نفر شد، بحران اقتصادی کشورهای شرق آسیا ۰۰۲۲که موجب مرگ  ۶۸۹۱ -هندوستان 

طبیعی مانند زلزله های بزرگ که تاکنون چندین گوشه از جهان  افاتبیماری جنون گاوی در انگلستان، 

را لرزانده است، جنگها و بسیاری از رویدادهای مهم سیاسی دیگر در دنیا، همگی بحرانهایی هستندکه 

دولتها را به طور جدی و مستقیم بــا  بروز چنین بحرانها .را تهدید می کنندجامعه جهانی همواره 

از  جریان سه دهه جنگ های داخلی ،افغانستان در  .رده ای روبرو می سازدخسارات ومشکالت گست

انفجارات و انتحارات ، حمالت گروهی مخالفین و تروریستان باالی شهر ها و بحران های امنیتی مانند 

نبوده و همواره واقعات متذکره تلفات و خسارات بزرگ افات طبعیی مانند زلزله ها و سیالب ها در امان 

 در قبال داشته است .را 

 بحران هاانواع  

 که تقسیم بندی کرد گروهی، سازمانی و اجتماعی  بحران را می توان در ابعاد فردی،در قدم نخست 

، طبیعی )عوامل طبیعی( تقسیم صحیبحرانهای اجتماعی خود به بحرانهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 

معموالً تصور می شود که بحرانهای اجتماعی تنها باید مدیریت بحران شوند لیکن واقعیت   .می شوند

، ترکیب  جمعیترشد ارقام زیرا   .شود فهم مدیریتاین است که بحران اجتماعی قبل از هر چیز باید 

ذیرش آموزشهای فنی و حرفه ای، ترک تحصیل در مقاطع مختلف، ظرفیت پ ، سنی جمعیت، بیکاری

، رشد اعتیاد، خودکشی در مقاطع سنی و موقعیت اجتماعی و جنسیت از یکسو امراضبرخی از  شیوع

فهم بیانگر تشکیل شرایط خاص را نشـــان می دهند و ازسوی دیگر ضــــــرورت اجتناب ناپذیر 

 .در خدمـــات عمومی و مدیریت دولتی را نشان می دهند مدیریت
 

 بحران اتخاذ تدابیر جهت وقایه و مجادله 

  . از آغاز تا پایان یکار پروسه هایشناخت دقیق   ▪

  .ل داردوشناخت نقاط بحران زا یا مقاطعی که احتیاج به بازرسی و کنتر  ▪

 . ل بحرانوتدوین شده برای مدیریت و کنتر ئیویاجرا پالنهای تطبیقتوسعه و   ▪

  مجادله بحران ها ذیدخل اند . در امر وقایه و تمام منسوبینکهمسئولین و ارتقا سطح اگاهی   ▪
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 . تمرین عملی چگونگی مدیریت بحران  ▪

های مختلف ازجمله نمایش برنامه به خصوص زنان و اطفال با راه اندازی  ارتقا سطح اگاهی عامه  ▪

 .و غیره ، واقعات انتحاری فیلم هایی چون زلزله ، آتش سوزی های بزرگ، آتشفشان، سیل 

 اداره . از اسناد و مدارک مهم در خارج از محیط اپی شدهو نگهداری نسخه های ک تهیه  ▪ 

  .برقراری ارتباط درست و الزم با خارج از محیط به وسیله اخبار صحیح و متناسب  ▪

 فعالیت های ضروری به منظور وقایه و مجادله بحرانها  

 اما مهمترین آنها عبارتند از: یابدزیادی می توانند انجام  فعالیت های هنگام وقوع بحران 

 شناخت بحرانها و اولویت بندی ها براساس نیاز. 

 .اولویت بندی این عوامل و در بروز بحرانها اثر گذارشناخت عوامل   ▪

 .یا کاهش بحرانول وکنتر ،فراهم کردن امکانات و زمینه های الزم برای حل   ▪

 . (حل انتخـــاب راه حل های مناسب )بهترین راه  ▪

ینه ارائه پیشنهادات جهت انتخاب راه حلها یا فراهم کردن زم منسوبینفراهم کردن زمینه مشارکت   ▪

 . (توجیه کارکنان توسط آنان )

 . بحران مرکز  ایجاد  ▪

 .های بحران پیامد بررسی  ▪

 بحران. مرکزل آن توسط اعضای وبررسی اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل یا کنتر  ▪

 .کـــــه می توانند در حل بحران کمک کنند غیره مراجعشناسایی مراکز، موسسات و  ▪

 مدیریت بحران

باتوجه به تعاریف متفاوتی که از بحران شده است آنچه که درمیان بسیاری از اندیشمندان روی آن 

ن تفاده از بهتریکوتاه با اسل بحران در زمان واجماع وجود دارد این است که وظیفه مدیریت بحران کنتر

  .است امکانات اصول، روشها و

 مدیریت بحران، علم و عمل 

شدت و ابعاد برخی از بحرانها به حدی است که بشر باید با استفاده از دانش، عقل، منطق و ابتکارات 

رده گست استفادهمدیریت علمی بحران برای  . اما در ضمن ابله با حوادث غیرمترقبه بپردازدخود به مق
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به نیز  کاهش خسارات ناشی از بحران و مقابله با بحرانگزینه ها و  انتخاباز کلیه عوامل موثر در

 . که در زمینه کمک مینماید  آمده است وجود

به طور دینامیکی عمل می کند و عامل زمان را با فرمولهای خاص خود  با گذشت زمان مدیریت بحران 

 د. مورداستفاده قــــــرار می ده

  (UNDRO)-هماهنگی امور حوادث غیرمترقبه  -در مطلب زیر که توسط دفتر سازمان ملل متحد 
 :برای استفاده در سطح بین المللی ارائه شده است، درباره مدیریت بحران چنین آمده است

مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی کاهش خسارات، آمادگی، واکنش اضطراری و بازسازی است. 
جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی کرده و طوری برنامه ریزی سیستم 

می نماید که منابع موجود را با مخاطرات موازنه کند تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را 
 .ل کردوکنتر

 مدیران وظایف

 که عبارتند از:  گرددبرای مدیران ذکر می ، جهت بررسی مدیریت بحران وظیفه  پنج
  . برنامه ریزی -1

 . جلب مشارکت مردمی، سازماندهی -2

 . بکارگیری نیروی انســــــانی -3

  .رهبری  -4

 نظارت.  -5

این طبقه بندی جامع و فراگیر است و می توان گفت که همه دانش مدیریت بحران و چهار رکن اصلی 

توان یک طبقه بندی عملی نیز به شمار وظیفه جای دارد. این طبقه بندی را می  پنجاین آن در درون 

  .را نشان می دهد که مدیران خود آنها را می شناسند و به آنها عمل می کنندایف آورد زیرا وظ

طبیعی در  افاتانی و مالی پی آمدها و خسارات گسترده ج  که در سالهای اخیر درموردتحقیقات 

برخی کشورهای جهان انجام گرفته نمایانگر این است که آمادگی برای مقابله با بحران وجود نداشته 

)به خصوص در کشور های  . گرفته است صورت و مقابله با بحران نیز به طور غیرموثر و غیرعلمی

 . در حال توسعه یا رو به انکشاف( 
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 اهداف کلی مدیریت بحران 
سازی فعالیتهای مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی  زمینه بحران مدیریت هدف کلی

بهبود بهره وری با توجه به اهمیت حیاتی عملیاتی آن، از ضرورت  در مدیریت بحران از آن است. 
 ویژه ای برخوردار است.

 مدیریت بحران خصوصیات 
 :به شرح زیر برشمردمیتوان مدیریت بحران را  خصوصیات

 افاتمشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمادگی، مقابله با بحران و امدادرسانی، کاهش اثرات  -1
 .طبیعی و بحران و بازسازی و عادی سازی، تشویق و ترغیب می کند

 از نیازمندی های اسیب دیده گان اگاهی حاصل مینماید .  -2
 .دهد به توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی اهمیت می -3
  .آداب و سنن اجتماعی، فرهنگی و محلی را محترم می شمارد -4 

 مراحل مدیریت بحران

 .افات: کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از و کاهش اثرات جلوگیری -1

 .تمرین، آموزش و تحقیقبرنامه ریزی و  گی:ه آماد -2

 .: ارائه خدمات اضطراری بالفاصله پس از وقوع بحرانمقابله -9

  .بازگرداندن جامعه به حالت عادی و نه لزوماً حالت پیش از بحران بازسازی: -4

 جلوگیری و کاهش اثرات -1
که از جمله : تامین و صراحت کامل داشته ( قانون پولیس 5وظایف و مکلفیت های پولیس در ماده )

های قانونی انها ، اتخاذ حفظ نظم و امن عامه ، تامین امنیت فرد و اجتماع و حراست از حقوق و ازادی 
ندابیر وقایوی جهت جلوگیری از وقوع جرایم ، کشف به موقع جرایم و گرفتاری مظنونین و مرتکبین 
مطابق به احکام قانون ، محافظت از ملکیت ها ودارائی های دولتی و خصوصی ، موسسات و 

مبارزه با حوادث و حاالت غیر سازمانهای داخلی و خارجی بین المللی ، اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم 
مترقبه ، کمک و مساعدت به اسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و افات طبیعی به منظور نجات اشخاص 
و اموال انها ، اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم در حاالت اضطراری به منظور تامین نظم و امن عامه مطابق 

. بنآ الزم است تا  میباشد ی وقایوی و مجادلویبه احکام قانون و جلب همکاری عامه در فعالیت ها
با داشتن احضارات کاهش اثرات بحران  جلوگیری ودر س با در نظرداشت احکام فوق از قبلولیــپ

  .نماید الزم کامل اقدام
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 ماده گی آ-2
به منظور دفع بحران به محل شتافته  تدابیر که یگانه مرجع است پولیس به اساس مکلفیت های قانونی 

ضرورت احساس میگردد تا در موارد ذیل تدابیر قبلی را در نظر  عملی مینماید بنآ را و اقدامات الزم
 گیرد :

پالنهای تدابیری باید در بر گیرنده تمام مراحل بحران برای تمام داشتن پالنهای منظم تدابیری .  -1
 ( ، تجهیزات ،)منابع بشری توظیف شده و ریزرف ، قواشامل اقدامات ، تعین معیاد زمانیقوای پولیس 

 صنف اجرا کننده ، مسولین کنترول کننده باشد . 

محترم رسیده تشریک مساعی با سایر ادارات و نهاد های ذیربط خصوصآ کمیته داشتن پالنهای   -2
 گی به حاالت اضطرار .

 .بحران در مقابله با و تمرینات عملی اموزش های مسلکی پالنهای منظم  داشتن -3

 مقابله -3
 و تجهیزات الزم و ضروریل ، وسایط واضح است که مقابله با حالت بحرانی بدون داشتن وسای -1

سایل وووسایط وسایل مختلف النوع مجبره پولیس که در قانون پولیس از انها تذکر بعمل امده ، مانند )
گاز های مختلف النوع ، دنده های مختلف پولیس وسایط تخلیه و نجات منجمله هیلکوپتر ها ، اطفائیوی ، 

امکان پذیر  وسایط نفلیه و پیاده رو و غیره ( برایوسایل ایجاد موانع ، ولچک ، وسایط اب پاش ، 
نبوده لذا تمام ادارات ، قطعات و جزوتامها در موقع تثبیت احتیاجات ساالنه موضوع را در نظر گرفته 

  ساالنه گردد . تا نیازمندی های شان شامل بودجه
 :در نظر گیرند نکات ذیل را جداًدفع بحران ف مختلفه پولیس درموقع مقابله وتمام نیرو های صنو -2

قشر اسیب که طوریکه تجربه نشان داده در حاالت بحرانی اکثرآ زنان ، اطفال و کهن ساالن  -الف 
 سایر اشخاصیکهو انها جان نجات دم نخست در ق لذاقربانی میشوند .  را تشکیل میدهندپذیر جامعه 

از جمله وظایف و مسولیت های اولیه پولیس  دیده و نیاز به کمک های عاجل دارندصدمه از اثر بحران 
 بشمار میرود .

و سایر اسناد بین المللی که جمهوری اسالمی رعایت تمام موازین و اساسات حقوق بشری  -ب 

 در موقع انجام وظیفه .، همچنان حفظ و احترام به کرامت انسانی شده است  ملحقافغانستان با انها 

( قانون 5بر بنیاد ماده )تامین و حفظ نظم و امن عامه و حفظ دارائی های دولتی و خصوصی  -ج 

ت ـــــه با حالــــــــام مقابلــــکه در هنگاز مسولیت های اساسی نیرو های پولیس بوده پولیس 
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( قانون پولیس به اقدامات  24الی  11و رعایت محتویات مواد ) (9)شت احکام مادهبا در نظر دا بحرانی 

  الزم متوسل میگردد .

جلب همکاری مردم در امر مقابله با بحران از اهمیت خاص برخوردار بوده الزم است تا قوماندانی  -د 
همواره با تدویر جلسات با های امنیه والیات ، ولسوالی ها و ادرات که درین استقامت مسولیت دارند 

وکالی گذر ، مال امامان مساجد ، متنفذین و سایر اقشار جامعه همکاری انها را در حاالت بحران جلب 
 نمایند .

 بازسازی  - 4
نظم و امن عامه الی عادی شدن اوضاع در منطقه بحران امر حتمی  موجودیت نیرو های پولیس و حفظ

سات داخلی و د که از دارائی های عامه و خصوصی ، موساست . پولیس مسولیت دارو ضروری 
دن اوضاع منطقه بحران را الی عادی ش .د دستبرد و سرقت حفاظت نمای خارجی بین المللی در مقابل

کمیته محترم با ر مسول به ساحه جلوگیری نماید . از ورود اشخاص غی د .در انسداد داشته باش

 د .کمک های طبی همکاری الزم نمایو توزیع موادکمک رسان درسایر نهاد های اضطرارو

 وظایف و مکلفیت ها 

در مورد ترتیب پالن وسیع اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از ریاست عمومی پالن و اوپراسیون  -1

بحران ، اقدامات الزم در موقع بحران  ، وظایف و مسولیت های صنوف پولیس الی رفع کامل بحران 

همچنان به منظور تشریک مساعی با کمیته محترم  مسولیت دارد .  متذکرهو تمرینات عملی تطبیق پالن 

 حالت اضطرار ، ادارات و نهاد های ذیربط در رابطه به ترتیب و عملی نمودن پالن های مشترک اقدام مینماید .

 مضمون مدیریتلیس ، به منظور ارتقا سطح اگاهی منسوبین پوقوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  -2

بحران را شامل نصاب تعلیمی استاف کالج نموده و به همکاری دفتر پولیس اتحادیه اروپا پروگرام درسی 

 تنظیم و تدریس انرا توسط مربیون که از طریق دفتر متذکره تعین میشوند عملی نماید . مضمون متذکره را

کاری سایر نهاد ها به منظور جلوگیری ریاست حقوق بشر ، امور زنان و اطفال مکلف است به هم -3

تلفات زنان و اطفال در موقع بحران ها پالن منظم اگاهی دهی را در موسسات تعلیمی و تحصیلی از 

 برای متعلمین و محصلین اناث و اطفال ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد .

تحلیل و ارزیابی پروگرامهای معینیت پالیسی و استراتیژی و مدیریت عمومی  یمعینیت تامینات -4

نیازمندی های صنوف پولیس را که در راستای مجادله با بحران مسولیت دارند از نقطه نظر وسایل ، 

وسایط و تجهیزات تثبیت و شامل بودجه ساخته و هم معینیت تامیناتی در مورد جلب همکاری کشور 

 .یازمندی ها اقدام مینمایداکمال نهای دونر در رابطه به 
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مسولین قوماندانی های امنیه تمام به منظور جلب همکاری مردم به منظور دفع و مقابله با بحران  -5

ادرات که در راستای مقابله با بحران مسولیت دارند  ا و امرین حوزه های امنیتی ووالیات ، ولسوالی ه

مامان مساجد ، تکایا ، متنفذین محل و سایر نهاد مکلف اند تا جلسات منظم را با وکالی گذر ، مال ا، 

 را دایر نمایند .اگاهی دهی و همکاری منظم جلسات  ی ذیدخلها

 تا نیازمندی های شانرا از جمله تمام مسولین ادارات ، قطعات و جزوتامهای پولیس ملی مکلف اند -6

وسایط ، وسایل ، تجهیزات و غیره را به منظور مقابله با بحران در موقع تثبیت احتیاجات شان ارایه 

 نمایند تا شامل بودجه ساالنه گردد .

 نشر و ارتباطات 

به تمام معینیت ها و ریاست های عمومی مستقل تکثیر گردیده ، در استاف این پالیسی بعد از منظوری 

تدریس شده و در شیر پینت مدیریت عمومی دیتابیس ریاست عمومی  کالج منحیث مضمون درسی

 پالن و پالیسی های تحقیقاتی معینیت پالیسی و استراتیژی به ادرس ذیل نشر میشود :

http://moinocsps01:81/sites/gdp/db/default.aspx 

http://sharepoint 

 تطبیق و نظارت 
پالیسی موجوده توسط تمام ادارات ، قطعات ، جزوتامها ، مسولین و منسوبین پولیس که دررابطه به 
جلوگیری و مجادله با بحران مسولیت دارند در ساحات مربوطه شان تطبیق گردیده و از صورت 

یژی و پالیسی های معینیت پالیسی و تطبیق ان مدیریت عمومی بررسی و نظارت از تطبیق استرات
همچنان معینیت ها وریاست های عمومی مستقل مکلف اند تا پالن تطبیقی  استراتیژی کنترول مینماید .

عینیت ای مـویشرا مطابق فارمت منظور شده ترتیب و یک کاپی انرا بریاست عمومی پالن و پالیسی هـخ
 . دــابل مرور میباشـرورت قـــپالیسی در صورت ضمایند . این ـپالیسی و استراتیژی ارسال ن

  

 

http://moinocsps01:81/sites/gdp/db/default.aspx

