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 امر نخستین

 

تدوین گردیده که انکشاف پولیس  1316الی  1314های برای سال وزارت امور داخلهاستراتیژیک  پالن

 است و از اهداف استراتیژیک آن یکی های پولیسمشارکت مردم در فعالیت حمایت و جلب، مردمی

ه ب پولیس ملی تذکر بعمل آمده است. باتحکیم روابط مردم  جلب حمایت و ن صراحتاً پیرامون در آ

امور داخله وزارت  تحت ریاست دفتر مقاممنظور تحقق هدف فوق الذکر تشکیل ریاست پولیس مردمی 

 بامیان ،بلخ، کندز، بغالن، هلمند، غور، هرات ؛های عمومی پولیس مردمی در هشت والیتمدیریت و

 . در حال انکشاف میباشد و قبالً ایجاد شده است ،کابل و

ی کشور با استفاده از تجارب فرهنگ شرایط خاص اجتماعی و داشتدرنظربرنامه پولیس مردمی با 

 های مردمی، سازمانهای اجتماعی و بحران که روابط میان پولیس، نهادبعد از  های جنگ زده وکشور

، طرح و تدوین گردیده کید نموده اندبه پولیس کسب و تأ نسبت و اعتماد مردم را  را تأمین کردهمدنی 

 .است

ها و ، زمانیکه پولیس فعالیتگرددمردم با پولیس منتج با تأمین امنیت می همه جانبههمکاری  تنها 

مدنی غرض  های اجتماعی وسایر نهاد خود را در همکاری نزدیک با مردم و های اصلیکارویژه

نموده های پولیس مردمی استفاده در حقیقت از شیوه ،دخدمت به مردم انجام ده بهبود اوضاع امنیتی و

 است.

همکاری  تأمین روابط دوامدار پولیس بامردم و غرضضمن تشکری از تیم تدوین پالیسی هذا، 

تطبیق همه جانبه  ،به همکاری مردم جرایم جلوگیری از وقوع حوادث و همیشگی مردم با پولیس و

 امرمینمایم.باالی تمام قدمه ها واپارات وزارت امور داخله پالیسی پولیس مردمی را 
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 :مقدمه

ن اساسی جمهوری ( قانو134ماده ) ( و75( ماده )3فقره ) ( و56این پالیسی بادر نظر داشت ماده )

پالن پولیس ملی  استراتیژی و و 1325پالن كاري ملي   ،( قانون پولیس5) ، مادهاسالمی افغانستان

ژیک وزارت امور داخله از ه تأسی از اسناد استراتبه همین منظور ب .تدوین گردیده است ترتیب و

حمایت  همواره پیرامون ملکی سازی پولیس ملی، تحکیم روابط و، وزیر امور داخله هایاولویتجمله 

 است.   مدهید بعمل آکتأ مردمی آن

پولیس  مسلکی ظرفیتارتقای  مؤثر و قوانین بطور قتطبیعبارت از تدوین این پالیسی  اساسی هدف

بنیاد برای  ابه یک آغاز وثمردمی در ساختار پولیس ملی کشور در چوکات ریاست پولیس مردمی به م

 میباشد. ،ملیتوسعه بیشتر پروسه مردمی سازی پولیس 

با است که پولیس ملی کشور  چنین مورد ایناز جانب دیگر دیدگاه درازمدت وزارت امور داخله در

 وظایف و، افظت نمودهحاز حقوق مشروع مردم افغانستان م درنظرداشت قوانین نافذه کشور

براساس اصل ، انههای خویش را بادرنظرداشت اساسات مسلکی، بدون تبعیض، بی طرفمسؤلیت

مین تأ چون مسؤلیت اساسی پولیس ملی افغانستان تنفیذ قانون و قابل اعتماد به پیش ببرد. و يحسابده

گاهی الزم حقوقی برخوردار پولیس از آ كهشود روری پنداشته میبناً ض  نظم عامه میباشد. امن و

اجرأ مقررات کشور عیار ساخته و به وجه احسن  و ت خویش را با مقتضیات قوانین اآاجر، بوده

 نمایند.

به همین اساس جناب محترم وزیر امور داخله در پالن کاری صد روزه جهت تدوین پالیسی پولیس 

به منصه اجرأ قرار  با تشکیل گروپ کاری پالیسی پولیس مردمی تدوین ومردمی هدایت فرموده که 

 در این راستا ممد واقع گردد. پالیسی مذکور توقع میرود تا .شودداده می
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 هدف:

 از: استاین پالیسی عبارت  هدف 

 مردم. هماهنگی پولیس مردمی با سایر ادارات و رعایت اصل همکاری و ایجاد و -1

 مثمر. بطور مؤثر و وآگاهی دهی حقوقی ارائه خدمات و نظم عامه  و یتتأمین امن -2

نیروهای پولیس  همکاری مردم با ایجاد روحیه کمک و م ومرد ازبین بردن فاصله میان پولیس و -3

 ملی.

 .های قانونی شهروندان کشورآزادی حراست از حقوق و اجتماع و تأمین امنیت فرد و -4

 ساحه تطبیق:

 از منظوری قابل تطبیق میباشد. پسصنوف پولیس ملی  مردمی وسایرریاست پولیس این پالیسی باالی 

 :تعریف اصطالحات

 د.ه منظور تنظیم اداره شرح می نمایاساسات رهبری را ب یک خط مشی است که اهداف و :پالیسی -0

 کشمکش را گویند.  ازهم کشیدن و منازعه کلمه عربی است که از لحاظ لغوی نزع و :منازعه -2

جهت رسیدن به اهداف یک سازمان یا  که کاملی است ، واحد وعبارت از برنامه جامع استراتیژی: -9

 .طرح و تدوین میگردد نهاد

 عبارت از آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تأمین میگردد. نظم عامه: -1

 سالمت جسمی و ، کرامت انسانی وآزادیتی است که در آن نظام حقوقی دولت، حال عامه: یتامن -6

 مالی مردم حفظ میگردد.

 . سیستماتیک به اهداف به شکل منظم وطرح قبلی است برای رسیدن  پالن: -5

 :هاسوابق وچالش

سفانه متأ .استثیر قرار داده های اجتماعی تحت تأشور پولیس را نیز مانند سایر بخشک فعلیشرایط 

 حمایت وشور را ازپولیس ک ورده ومردم بمیان آ مشکالت زیادی را در روابط پولیس و عمل این

. بدبختانه وضعیت فعلی افغانستان پولیس ملی را منحیث است ههمکاری مردم افغانستان بی بهره ساخت

این  و ساخته استمبارزه علیه تروریزم مصروف  عمالً در جنگ و ومی معرفی نموده یک چهره نظا

که های روزمره شان گردیده عدم مؤثریت درکار پولیس و باعث ایجاد فاصله میان مردم وامر 

 مشکالت ذیل را بوجود آورده است:
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 مردم. میان پولیس ومؤثرهماهنگی  همکاری و عدم -1

 پولیس. ایجاد فاصله میان مردم و اعتماد مردم به نیروهای پولیس ملی و کاهش -2

 تطبیق قوانین. درپولیس دانش حقوقی  آگاهی و ضعف -3

 ی.های وظیفهسؤ استفاده از صالحیت -4

 .یت قانون در کشورحاکم ضعف -5

 پالن کاری منظم. الیحه وظایف مشخص ونواقص در -6

 های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت دانش مسلکی.کنفرانس ها وتدویر بموقع سمینار کم توجهی -7

 ملی.موقع مردم در صورت وقوع جرایم به پولیس ه عدم اطالع دهی ب -8

 شود.حضور اندك و محدود زنان در صفوف پولیس یك چالش عمده محسوب مي -1

 ح پالیسی:شر

های پولیس ملی چنین تذکر بعمل مسؤلیت درمورد وظایف ودیدگاه ده ساله پولیس ملی افغانستان در 

 آمده است:

صادق، بیطرف، ، توانمند، تا ده سال آینده پولیس ملی افغانستان یک نهاد واحد، مدنی، مسلکی

مین حاکمیت قانون، تأ جامعه خواهد بود که مسؤلیت اصلی آن تنفیذ و ، مورد اعتماد مردم وخدمتگذار

های آزادی مبارزه با جرائم، کنترول سرحدات، دفاع از حقوق، دارائی و نظم عامه، کشف و و یتامن

 ع تبعیض قومی، زبانی، جنسی وبدور از هر نو ساکنین افغانستان در مطابقت با قوانین نافذه کشور و

 انکشاف اقتصادی و ها را برای ثبات، صلح پایدار وایجاد یک جامعه قانونمند زمینه با ،عقیدتی بوده

 اجتماعی افغانستان فراهم نماید.

های د مطابق نیازنانعطاف پذیر خواهد بود تا منسوبین آن بتوان پولیس ملی افغانستان یک نیروی واحد و

های با استفاده از شیوه ایفای وظیفه نموده و ر صنوف مختلف ساختار تشکلیالتیافغانستان دمردم 

 د.نها را کسب نمایآاعتماد  پولیس مدنی خدمات مورد نیاز را به مردم افغانستان عرضه نموده و

 ود.شبرای تحقق بخشیدن به اهداف مورد اشاره و دیدگاه وزارت امور داخله اقدامات زیر تجویز می

 تعریف پولیس مردمی

 در اولین گام باید تعریف واضح و روشن در سطح ملی از پولیس مردمی ارایه شود و برای این پولیس

ها از پولیس مردمی ها و ریاستدیدگاه و استراتژي مشخص تعیین گردد تا تمام معینیت ه وظایف،الیح

داخله اهمیت پولیس مردمی را اموردرک و تعریف دقیق داشته باشند و همچنین تمام ادارات وزارت 

 درک نموده و آن را به عنوان یک اولویت بشناسند.
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 های حقوقی:آموزش

را  حقوقی آموزش یهاها و ورکشاپتعلیم و تربیه مکلف است که برنامهقوماندانی عمومی  – الف

های ، وظایف و مسؤلیتنشهروندا پرسونل اناث و ذکور پولیس ملی از حقوقجهت ارتقای آگاهی 

ها ارایه را در تمام سطوح وزارت امور داخله و قطعات و جزوتام، ، حقوق و وجایب پولیس ملیپولیس

ی اخالق پولیس در اثنا رفتار، روش وسلوک،  در بینش، نگرش، ی رار مثبتیتغی و از این طریق هنمود

 .ایجاد نمایداجرای وظایف 

های برنامه از حقوق و وجایب اتباع کشور مردم گاهی بیشتربرای آمنسوبین پولیس مردمی  – ب

 همکاری امنیت ووظایف شان را درجهت تأمین شهروندان تا ارایه نماید  آموزش حقوقی را درمحالت

جلب اعتماد مردم،  همکاری و، پولیس را در زمینه ارتباط روابطاین نزدیکی . بدانند پولیسبا   مردم

 بیشتر متوجه نیازشان به همکاری مردم می نماید.

های مشورتی کارا در ایجاد کمیته ثر واری شهروندان کشور روی یک پالن مؤهمک جلب تفاهم و – 2

جامعه  متنفذین قوم، اعضای موسفیدان و ،ی گذرامامان مساجد، وکال اشتراک مالبا ها( )کنفرانس

گان مردم های والیتی، نماینداشوری محصلین، اعضا، حقوق بشر، فعالین زنان، استادان مدنی، فعالین

 صورت خواهد گرفت.های مدنی سایر نهاد و

 ها:وظایف ومسؤلیت

منظور تأمین ارتباط با ه پولیس مردمی بتأمین امنیت و نظم عامه قانون پولیس،  (5ماده ) طبق هدایت

های مردم آزادی های قانونی آنها به خواسته حراست از حقوق و اجتماع و امنیت فرد و، تأمین مردم 

 ذیالً توجه نمایند:

 خواهد؟مردم از پولیس چه می .0

روابط  و سمتی ،لسانی مذهبی، )بدون در نظرداشت تعلقات قومی، تطبیق قانون بصورت یکسان -1

 .(فامیلی

 موقع پولیس در صورت بروز حوادث در جامعه.ه اجراات ب مسؤلیت پذیری و -2

 حل منازعات مردمی. مین امنیت منطقه وپیشنهادات سالم مردم در راستای تأتوجه جدی به  -3

حل مشکالت نظر خواهی در رابطه به  بزرگان قومی و مین ارتباط دوامدار با محاسن سفیدان وتأ -4

 مردم.
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باید فرهنگ، رسوم و  فراریان از قانون ، متهمین وها، گرفتاری مجرمینوقع عملیاتدر مپولیس  -5

 عادات پذیرفته شده مردم را مورد توجه قرار دهد.

 .خارجی مانهای داخلی وساز ، مؤسسات وی دولتی، خصوصیهادارایی محافظت از ملکیت و -6

 .با ایمانداری کامل در برابر مردمعرضه خدمات صادقانه  ایفای مسؤلیت و -7

 بازسازی. های انکشافی وری پولیس در راستای تطبیق برنامهتقویه روحیه همکا -8

 .مردم ر تقویت روابط بین پولیس وهمکاری همه جانبه در ام -1

و توجه خاص به جرایم كه عموماً زنان را متأثر  پولیس درك و فهم دقیقارتقاي سطح  -11

 سازد.مي

 ریات زنان منحیث قرباني خشونت،وبه ضرپولیس اقدامات مشخص باید اتخاذ گردد كه  -11

ت و منحیث عضو ارائه كننده خدمات پولیس معلومات، محتاج امنیت و محافظ همتضرر، دارند

 جوابگو باشد.

 پولیس از مردم چه توقع دارد؟ .2

 .زمینه تأمین امنیتحیه همکاری در ایجاد رو غیر مستقیم و همکاری مستقیم و -1

، منازعات فردی یا ، آتش سوزیهای تخریبی دشمنفعالیت دید از چشم)ارائه معلومات امنیتی  -2

 (.ء به مسؤلین امنیتی، تبلیغات سوگروهی، ماین گذاری

 .واقعه جرمی به ادارات پولیس ملی مورد حادثه وارائه معلومات در  -3

 .های تخریبیفعالیتگیری افراد در ارائه معلومات در مورد سهم  -4

 پولیس. های قومی جهت کمک باحل منازعات بین مردم توسط جرگه -5

دارنده  غیره( ، ماشیندار، فشنگ وهای جارحه )تفنگچه، تفنگگشودن آتش سالح عدم استفاده و -6

بین  های ملی و، روزخوشی، تولد نوزاد یا انتقال غیر قانونی سالح در محافل عروسی و جواز و

 المللی.

 م واذهان فرزندان شان جهت جلوگیری ازجر مسؤلیت پذیری مردم در زمینه روشن ساختن -7

 .خصوص استفاده از مواد مخدرب

های جامعه دهمکاری عامه، نها مین کننده ارتباط در قسمت جلبریاست پولیس مردمی منحیث ارگان تأ

پولیس  مین ارتباط بین مردم وتأ .مساعی الزم را بخرج دهند ،پیشگیرانه هایسایر افراد در فعالیت و

. این ضرورت است ضروریامر  ،نکه مدت دربر خواهد گرفتویژه در جامعه افغانستان باوجود آبه 

نجا ناشی میشود که ساختار سنتی جوامع محلی در افغانستان هنوز در برخی موارد به خصوص از آ

م با روابط در این ساختار سنتی توأ ولتی است.از مراجع رسمی و د ترمراجع قوی دارای بازیگران و
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اثر گذار  فوق العاده مفید و های رسمی وتعمیل سیاست نها در ابالغ وی آقبیله منسجم قومی و قوی و

 خواهد بود.

ن فروش آ جلوگیری از تولید مواد مخدر، خرید و تحقیق جرائم و، ین همکاری میتواند در کشف، وقایها

 .واقع گرددنیز مفید 

 

 :افزایش و تقویت حضور زنان در صفوف پولیس مردمي

ا در قواي پولیس افزایش شمولیت زنان در پولیس مردمي بسیارمهم است كه این نه تنها تعاد زنان ر

مأمورین اناث پولیس نیز مهم از لحاظ فراهم نمودن شرایط موزون و مطمئن كاري براي  داده بلكه

باید بر نقش بعضي زنان  ،وظیفه هستند انجام كه پولیس در آن مصروف یهمچنین در اجتماعاست. 

 وشود كه پولیس مستقیماً با آن عده زنان ارتباط گرفته تأكید صورت گیرد و این ضروري پنداشته مي

اعتماد و اطمنان آنان را حاصل نمایند. پولیس باید درك نماید كه زنان در صورت كمك پولیس به چه 

ند و همچنین باید پولیس آنها را یك منبع مهم معلوماتي در باره جامعه تلقي نماید چرا كه چیز نیاز دار

 معلومات بیشتر دارند. دارندزنان در باره جامعه كه در آن سكونت 

بلند بردن آگاهي عامه در پولیس ملي و قشر اجتماعي در باره اهمیت و نیاز حمایت از زنان و 

گاه باشد. مردم جامعه را باید آد، یك امر جدي مينآن را با خود برگردان دنتوانهاي كه زنان ميارزش

در پولیس ملي تأكید ضرورت كار آنان به خواهد زنان را بهتر حمایت نموده و نمود كه پولیس مي

 تا جامعه از زنان در صورت انتخاب مسلك سازداهمیت حضور زنان را در پولیس آشکار و نموده 

 اید.حمایت نمپولیسی 

 

 د هماهنگی در سطح وزارت:بورایجاد 

 معینیت ارشد امور امنیتی .1

 معینیت اداری .2

 معینیت پالیسی و استراتیژي .3

 مقام وزارت دفتراست  ع  ری .4

 )مطبوعات( نماینده امور عامه .5

 ریاست حقوق بشر، امور زنان و اطفال .6

 پولیس مردمی با صالحیت ریاستنماینده  .7
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هم مالقات نموده و از پیشرفت کار پولیس مردمی نظارت نمایند تا د باید هر ماه با اعضای این بور

و راپور اجراآت شانرا به مقام  ها را شناسایی کرده و در مورد رفع آن اقدام نمایندموانع و چالش

 وزارت امور داخله ارائه نمایند.

 (:003مراکز اطالعاتی )

پالن پولیس ملی به  ژی پولیس ملی واسترات ،ه مصمم است بادر نظر داشت دیدگاهوزارت امور داخل

وقایع اقدام به همکاری مردم در خنثی نمودن حوادث و  رسیدگی نموده ومردم مشکالت عاجل امنیتی 

 موقع نماید.ه ب

گار مردم است و پولیس خدمت از مردم است و مردم با پولیس، با در نظر داشت این اصل که پولیس

  مردم همکار پولیس:

 ون ضیاع وقت به مالحظه ( ثبت کتاب گردد و بد111) پولیساطالعات رسیده به اداره  راپورها و

 و اخذ هدایت غرض اجراآت بعدی صورت گیرد. رسانیده شده مقامات ذیصالح

 ( می تواند از طریق ارتباط دوامدار با مردم از یک طرف ارائه خدمات واقعی 111) پولیس اداره

را به مردم انجام دهد و از جانب دیگر می تواند در عرصه های مختلف زندگی خصوصاٌ در 

نموده و این اطالعات نه دشمن راپورها و اطالعات را جمع آوری ارابطه به تحرکات تخریب کار

 ین عملکرد اعتماد سازی بین پولیس و مردم را تقویت می بخشد. اد. داررا محرم نگه

 هاي زنان از اهمیت حیاتي گویي به تماسبراي پاسخ 11۹ها در مركز خدمات تلفوني حضور خانم

 گیرد.توجهي قرار ست كه نباید مورد بيبرخوردار ا

  یتی مردم و به همکاری گی به مشکالت عاجل امناز عملکرد پولیس و رسیدپذیرفتن انتقادات مردم

ئل عاجل امنیتی مانند گی به مساهای دشمن بوده و رسیدجهت خنثی ساختن فعالیتشهروندان 

ها، خشونت وسایط مشکوک، افراد مشکوک تهدیدهای تلفونی، مفقودی های کنار جاده،حریق، ماین

یره همکاری با مردم های منازل، اختطاف، انتقال مریضان عاجل و غها، سرقتعلیه زنان و خانواده

 ( پولیس می باشد که فوقاٌ توضیح گردید.111از جمله وظایف مراکز )

 انکشاف نماید. های امنیه والیات کشور توسعه و( در تمام قوماندانی111خدماتی ) مراکز اداره 

 منظور ایجاد ه در روشنی قانون پولیس ب ریاست پولیس مردمی با در نظرداشت الیحه وظایف و

 .( میتواند طرزالعمل جداگانه را تنظیم نماید111سالم اجراآت مراکز اطالعاتی پولیس )سیستم 
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 :برنامه مدیریت کمپاین مصونیت عامه – 1

های اطالعاتی هم استراتیژیک که به اساس همکاریمه به مثابه یک تدبیر و راهکار متطبیق این برنا

 .، عملی خواهد شدفعال مردمی استوار باشد

تداوم همکاری شان با  ،جنایتکاران بوده و منبع اطالعاتی در مورد خالفکارانمردم بهترین  – 1

 سایش بیشتر را در محالت بوجود آورد.آ پولیس میتواند جرائم را وقایه وکاهش داده، نظم  و

محل را شکل مردم مقصبات اعزام گردد تا  به قرا و تیم سیار تبلیغاتی از پرسونل مجرب ایجاد و – 2

کل را با ـــراه حل مش ،ن محل مشکل حل نگرددآدر صورتیکه به همکاری مردم  استماع نموده و

ت نموده دوباره به مردم انتقال دهند. قوماندانی امنیه دریافو همکاری شورای والیتی، رهبری والیت 

 ست.تخنیک پولیس مردمی ا این روش و ها راهمه پولیس کشور انجام دهند واین برنامه

 

 :ذیل فعالیت نماید هایپولیس مردمی در زمینه

 :  الف

 .باید ارتقا داده شودظرفیت پولیس برای مشارکت در امور اجتماعی  – 1

 .باید توسعه داده شده و تحکیم گردد پولیس با باشنده گان محلروابط – 2

با اطفال، شاگردان و باشنده گان  باور نسبت به پولیس ملی برای ایجاد اعتماد وپولیس مردمی  – 3

 .محل همکاری جدی نماید

ارتقا داده  منازعات و روابط عامه تفهیم، حل افهام و پولیس ملی برای یهامهارت ها وقابلیت  – 4

  .شود

  :ب

ارتقا سطح دانش حقوقی پرسونل  آموزش داده شود تا پولیس ملی در رابطه به قوانین نافذه کشور – 1

 .تغییر نماید مردم با رفتار پولیس روش سلوک و ویافته 

وق و وجایب شهروندان مطابق موضوعات حقوق مدنی خصوصاٌ حقاز شهروندان  آگاهی حقوقی – 2

  .افزایش داده شود قانون اساسی مواد

 ،های پولیس ملیائه معلومات در رابطه به دستاوردار مردم و شنود با جلسات دوامدار گفت و – 3

 برگذار گردد. غیره مسائل ضروری همکاری مردم در کشف جرائم، وقایه جرائم و افشا مجرمین و

 .برگذار گردد های ورزشی پولیس ملیتیم های ورزشی جوانان ملکی وهای ورزشی بین تیمبرنامه –4

برای مردم ادارات دفتر معلوماتی، خطوط تلفونی ویژه باید توسعه داده  خدمات عاجلجهت ارایه  – 5

 شود.
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 :میزهای معلوماتی .2

برای تأمین ارتباط مردم با پولیس خوب  ایجاد دفتر میز معلومات در تمام ادارت پولیس، زمینه سازی 

ها منتظر ساعتعبات پولیس های شمشکالت مردم تا مردم عقب دروازه رسیده گی فوری به میگردد.

 ل میز معلوماتی میباشد.مسؤ ،دنن روبرو میگردآکه مراجعین به  چون اولین افسری نمانند،

پولیس مردمی را  هایتخنیک ها وش، حوصله مند، خوش برخورد که روشبا دان ،افسر مسلکی بناً 

در  اداره پولیسد تا همکاری نموده و آنها را راهنمایی نمایمراجعین  مردم و آموزش دیده باشد با

 .دباش مردم خدمت

 تدویر مجالس مشورتی بین مردم وپولیس  .9

 تنظیم گردد. بادر نظر داشت ضرورتتدویر مجالس  – 1

متنفذین قوم،  نماینده گان مردم، علمای محترم، موسفیدان و تدویر مجالس مشورتی بین پولیس و – 2

مطبوعات در سطح والیت تا  وفعالین زنان زنان مختلف در جامعه و اعضای جامعه مدنی،  جوانان،

 پولیس ایجاد گردد. های اداریها در واحدسطح ولسوالی

 خواهان نظریات و پولیس میتواند مشکالت امنیتی محل را با مردم آن محل در میان گذاشته و – 3

وعوامل ناامنی نها مشکالت محیطی شان را بهتر احساس نموده علل ، زیرا آنها شودسالم آپیشنهادات 

طرق بهتر را جهت حل مشکالت مورد نظر ارائه  نرا شناسائی وآ یعاملین احتمال ،را درک نموده

 د داشت.نخواه

با ارزش بوده، بهتر است تا پولیس به  بناً احترام به نظریات نیک و واقع بینانه مردم بسیار مهم و

 د.ایدر رفع معضالت امنیتی اقدام نمها همکاری اساس مشوره و

 وری اطالعات در مورد جرائم وس نیز یک میکانیزم مهم برای جمع آهمکاری نزدیک مردم با پولی

خدمات پولیس مردمی کسب خواهد  ارائه که از طریق کسب اعتماد مردم و د بود،هتهدیدات امنیتی خوا

 .شد

دیگر  نزدیک مردم ونظم عامه را با همکاری  و یتفعالیت پولیس در جهت تنفیذ حاکمیت قانون و امن

 این شیوه کار پولیس مردمی است. خدمت به مردم انجام دهند. امنیتی وها غرض بهبود اوضاع نهاد

 

 :شاگردان مکاتب مصونیت عامه برای اطفال و

قبه از هنگام واقعات غیر مترها در مریضان شفاخانه ی از تلفات اطفال، شاگردان مکاتب،جلوگیر برای

سوزی، سیالب، زمین لرزه، حوادث آتش ها، حمالت راکتی، انفجارات، کنار جادهجمله بمب گذاری 
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نماید تا مصونیت و وتمرین  مشقاز وقوع حوادث  پولیس باید قبل غیره حوادث طبیعی ترافیکی و

 امنیت مردم تأمین گردد.

صنوف مد شان به مکتب و داخل مصؤن نگهداشتن شاگردان در جریان رفت و آ منظورهمچنین ب

های جدی نماید. برنامههمکاری  و ادارات مکاتب در ارتباط بوده وبزرگان محالت با  پولیس ملی باید

 ذیل در مکاتب و محالت مسکونی راه اندازی گردد:

 اطفال مکاتب  قوانین ترافیکی برای شاگردان و ازدهی آگاهی برنامه  -

 ها از انواع ماین دهی گاهیبرنامه آ -

  .برای اطفال، شاگردان و مردم محلهای کوتاه مدت کمک های اولیه ورکشاپتدویر  -

 :نصاب تعلیمی. 1 

اکادمی پولیس موضوع پولیس مردمی اضافه گردد تا تمام محصلین  ،در نصاب تعلیمی اکادمی پولیس

جریان دوره تعلیمی آموخته بعداً در جریان را در پولیس مردمی ها و فنون سایر مراکز تعلیمی روش و

 ها استفاده نمایند.تخنیک ها وروشوظیفه از این 

 :مکاتب ندویانارڅ همکاری پولیس مردمی با .6

 تا وظایف امنیتی واحیا نماید مکاتب در را ندوی ارڅادارات مکاتب اداره همکاری  پولیس مردمی با

ه همین پروسه تدابیر اضافی توسع برای رشد و ،دار شود شتوانه پولیس عهدهمین نظم مکاتب را با پأت

 عالقمند شوند.  وگردیده تا جوانان در این پروگرام تنظیم  اتخاذ شود

برای دیدار ًحارندویان از شعبات ترافیک، اطفایه و مراکز تعلیمی در اثنای تدریس درصنف و پیشبرد 

 .ه سازی گرددزمین مداومین در میدان تعلیم تعلیم وتربیه محصلین و

 منظوری و تطبیق: 

طبق هدایت مقام محترم وزارت امور داخله در پرتو قوانین نافذه کشور،  پولیس مردمی پالیسی

بعد از منظوری و ، توسط گروپ کاری  تدوین گردیده سیاسی بین المللی حقوق مدنی وکنوانسیون 

مراجع زیربط مکلف اند پالن مردمی وسایرریاست پولیس  قابل تطبیق می باشد.امور داخله ج.ا.ا وزیر

 .عملی نمایند تطبیقی پالیسی هذا را ترتیب و
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 نشر و ارتباطات:

پالیسی هذا از طرف مراجع ذیربط نشر، تکثیر و در شیر پاینت ریاست عمومی پالن و پالیسی به 

 آدرس ذیل نیز نشر گردد:

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

http://sharepoint 

 مرور پالیسی:

پیشنهادات  امید واریم مسؤلین امور نظریات و ،بعد ازیک سال قابل مرور بوده پولیس مردمیپالیسی 

 ممنون سازند. ،غنامندی این پالیسی ابراز نمودهسالم خویش را جهت 

 بررسی ونظارت :

بررسی ازتطبیق استراتیژی  بدوش مدیریت عمومی پولیس مردمیتطبیق پالیسی بررسی و نظارت از

 های معینیت پالیسی و استراتیژی میباشد. پالیسی و

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 قانون اساسی ج.ا.ا-0

 قانون پولیس-2

 استراتیژی پولیس ملی-9

 پالن پولیس ملی-1

 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی-6
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 ضمیمه:

 صندوق شکایات 

ختلف شهر کابل و والیات کشور یکی از برنامه های پولیس مردمی ایجاد صندوق شکایات درنقاط م

د نساز اعتماد سازی بین پولیس ومردم میباشد، کمک میکند با افراد واشخاصیکه میخواهکه زمینه  است

د، صندوق شکایات که در ندسترسی به شعبات پولیس ندار به پولیس بشکل از اشکال همکاری نمایند و

 پیشنهادات اطالعات، راپورها، نظریات ومردم،  .قرار دارد از ان استفاد مینمایندنزدیک ترین محل 

به پولیس  هسایر پدیده های منفی موجود در جامع خویش را در رابطه به تحرکات مخالفین دولت و

 د.نشریک میساز

ق مختلف از جمله با استفاده از صندوق شکایات میتواند جرائم تدوام همکاری شان با پولیس از طر - 1

 آسایش بیشتر را در محالت بوجود آورد. را کاهش داده نظم و

رابطه به برخورد ناسالم پولیس در برابر مردم که  د تا درق شکایات بمردم فرصت میدهصندو – 2

دات خویش را پیشنها و ردد نیز راپورها، نظریات، شکایاتمردم میگ باعث ایجاد فاصله بین پولیس و

 نمایند.از این طریق ارایه 

هویت شان افشاء گردد،           که د ند به پولیس همکاری نمایند ولی نمی خواهنعدۀ از مردم میخواه – 3

اشخاصیکه از این طریق به پولیس همکاری می  صندوق شکایات بهترین وسیله حفظ هویت افراد و

 میباشد. ،نمایند

  



 
 

 ( پالن تطبیقی0ضمیمه شماره )

 

 (یپالن تطبیقی پالیسی )پولیس مردم
 

 متصدی پالیسی 
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 قرار شرح فوق پالن هذا ترتیب و قابل تطبیق است .   

 امضا امر ذیصالح


