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تګالره دفاعي او امنیتي ګډه  

 
 د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت  افغانستان کېپه 

  March 2016/ Pashto                      فکټ شیټ

 
 د ماموریت تاریخچه 

افغانستان )په افغانستان کې د اروپایي ټولنې  –ایوپول 
د پولیسو ماموریت( پر ګډې امنیتي او دفاعي تګالرې 

(CSDPوالړ یو ملکي ما ) موریت دی. دغه ماموریت
ږدیز کال کې د خپلې بنسټ ایښودنې له زې ۲۰۰۷په 

پیله د هغو اصالحاتو په برخه کې د افغانستان د هلو 
ې یې د داسې ملکي ځلو مالتړ کړی دی چې له الر

پولیسو خدمتونه رامنځته شي تر څو د قانون د واکمنۍ 
په یوه پرمختللي چوکاټ کې بشري حقونو ته درناوی 

لنې د هغې ولري. دغه ماموریت د اروپایي ټو
اخیستنې یوه برخه ده چې  اوږدمهالې ژمنې او ونډې

موخو پر بنسټ  یاده ټولنه یې د سیاسي او سټراټیژیکو
ته د ایوپول مرسواد کې لري. په افغانستان کې په دغه هی

کارپوهانو له الرې چې د  او مالتړ د پولیسي سکټور
ي. ږه غړیو هیوادونو څخه دي، ترسره کېیادې ټولنې ل

 دغه چارې په عمومي توګه په کورنیو چارو وزارت
 ورنیو او بهرینو همکارانو په مرسته، مخته ځي. ر کد یو شمېد افغانستان د حکومت له کارکونکو سره کې د مشوره ورکونې په توګه، 

 

 ژمنه 

ه ې لدغه ماموریت په کورنیو چارو وزارت کې پر اداري اصالحاتو او د افغان ملي پولیسو پر مسلکیتوب، د ځایي روزنو او ادارو د ود
ړیکو منځ د پر مختللو اعدالت د څانګو تر نکي او جزایيوره، دغه ماموریت د افغانستان د قانون د پلي کوالرې، تمرکز کوي. پر دې سربې

د جنایي څېړنو په ترڅ کې د پولیسو او څارنواالنو ترمنځ همکاري. بشري حقونه او جنډر، او همداشان د  ،لګې په توګهېد ب -مالتړ کوي 
موریت په خپلو ټولو رل کیږي. یاد ماه د یاد ماموریت له اصلي چارو شمېحساب ورکونې د ودې اړوندې موضوعګانې په عمومي توګ

کړنو کې دا خبره باوری کوي چې د کورنیو چارواکو وزارت وړتیاوې او مهارتونه د اصالحاتو له پروسې سره مرسته کوي. د اروپایي 
 زیږدیز کال تر پایه وغځاوه. ۲۰۱۶ټولنې شورا، په افغانستان کې د ایوپول د ماموریت شتون د 

 
 

 

کې خپلې چارې  دوو مسیرونو کې دا ماموریت غواړي په ۲۰۱۶په 
 سمبالې کړي: 

 

 . په کورنیو چارو وزارت کې اداري اصالحات۱
ایوپول د کورنیو چارو وزارت د اداري ظرفیت تر څنګه د اوږد مهالو 
پالنونو د جوړېدو لپاره د نړیوال مالتړ همږغی د وړتیا، مدیریت او 

برخو کې هم یاد ادارې، او د پالیسیو د پلي کېدو او حساب ورکونې په 
که کچه غوره شویو یژاټېوزارت ته مشوره ورکوي.  همدا رنګه په سټر

 افغان چارواکو ته مشوره هم ورکوي.   
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یادې ټولنې ته فرصت ورکوي چې د سولې د خوندیتوب د چارو، شخړو د مخنیوي، او نړیوالې سولې د پیاوړتیا په برخه کې مخکښ رول ولوبوي، ( CSDPګده امنیتي او دفاعي تګالره )
د سولې  ۳۰نې شاوخوا زیږدیز کال راهیسي نوموړې ټول ۲۰۰۳او دا د کړکیچ د مدیریت په ډګر کې د دغې ټولنې عمومي طرحه ده چې پر ملکي او نظامي سرچینو والړه ده. له 

 ماموریتونه او چارې ترسره کړي او په دې توګه یې د اروپا او نورې نړۍ د ټیکاو او امنیت په برخه کې ونډه اخیستې ده. 
 پر غاړه لري. ( یو دایمي جوړښت دی چې د خپلواکو ملکي عملیاتو د ترسره کیدو مسوولیتCPCCپه بروکسیل کې میشت د ملکي پالن جوړونې او ادارې قابلیت )

وړونه او اجرااتو قابلیت اغیزناکه پالن جد سیاسي او امنیتي کمیټې تر سیاسي کنټرول او سټراټیژیکې الرښودنې، او د جګپوړي استازي تر عمومي واک الندي، د ملکي پالن جوړونې او 
 رسره کیدل، او همداشان د ماموریت د ټولو اړوندو دندو سمه پلي کیدنه باوري کوي. د کړکیچ د مدیریت په برخه کې د عمومي امنیتي او دفاعي تګالرې د چارو او عملیاتو ت

 

  کې موندالی شئ.   eeas.europa.eu او  http://.eeas.europa.eu/csdp نور اړوند معلومات او سندونه په  

 

 
 
 
 
 

 . د افغان ملي پولیسو مسلکیتوب ۲
 

توګه  هایوپول د افغان ملي پولیسو د مسلکیتوب او د ملکي پولیسو پ
برخه کې مرسته کوي. زناکتوب په د هغوی ملکي خدمتونو د اغې

په دغه برخه کې به مسلکي معیارونو، ولسي پولیسو، د جنایي 
څېړنو وړتیاوو، استخباراتي پولیسو، ښځینه پولیسو، د روزنیزو 

مبارزې ته ځانګړې  ادارو مدیریت او د اداري فساد په وړاندي
د مشرتوب یا رهبرۍ، او د قوماندې د ودې په موخه پاملرنه وشي. 

ې د عمومي قوماندانۍ، په ځانګړې توګه د پولیسو د به د روزن
رهبریت د پوهنځي )سټاف کالج( او د جرمونو د مدیریت د 
پوهنځي جګپوړو چارواکو ته د پولیسو د زده کړې د سیسټم د 

 عمومي معیارونو په برخه کې سال مشورې ورکړل شي. 

 

 

 
 

           
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 د ماموریت په اړه معلومات
 

  افغانستان :موقعیت
 کابل :دفتر مرکزي

   ۲۰۰۷ جون، :نیټه پیل د

 ۲۰۱۶ ډسمبر، ،۳۱ :نیټه پای د
 (فنلنډ) شتیرنوال پیا :مشره ماموریت د
   کورني ۱۴۲ بهرني، ۱۲۷ :رېشم کارکونکو د

 ې هیوادونهټولن اروپایيد  – ۲۲ :هیوادونه غړي دخیل
 ایورو میلیونه ۴۳.۷ :لپاره کال ۲۰۱۶ د بودیجه ماموریت د
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