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دفاعی و امنیتی مشترک پالیسی  

 
 ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان 

 )فکت شیت(

  March 2016/ Dari  

 
 تاریخچه ماموریت: 

 –پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان )ایوپول ماموریت 
افغانستان( یک ماموریت ملکی دارای پالیسی مشترک 

 ۲۰۰۷سال  اززمان تاسیس  درامنیتی و دفاعی میباشد که 
بدینسو، این ماموریت از تالش های ریفورم دولت  میالدی

افغانستان در ایجاد  خدمات  پولیس ملکی که در چوکات 
بهبود یافته حاکمیت قانون و رعایت از حقوق بشر فعالیت 

-این ماموریت بخش از تعهدات دراز حمایت مینماید. ،دارد
مدت اتحادیه اروپا بوده و در نایل آمدن به مقاصد کلی 

و ستراتیژیکی اتحادیه اروپا در افغانستان، همکاری  سیاسی
مینماید. حمایت و همکاری ماموریت پولیس اتحادیه اروپا 

پولیس این ماموریت از متخصصین در افغانستان ذریعه 
 یه اروپا، عمدتا ذریعه مشاورتدهیهای عضو اتحاد کشور

ارائه میگردد. این ماموریت  ،داخلهامور در وزارت 
وظایف محوله خویشرا  با تالش های مشترک با دولت 
افغانستان و با همکاری با یک تعداد همکاران داخلی و بین 

 . تحقق میبخشدالمللی 

 
 

  تعهدات
پولیس ملی افغان، ذریعۀ رشد ظرفیت آموزشی و وزارت امور داخله و مسلکی سازی این ماموریت تمرکز خود را باالی ریفورم نهادی 

نهاد ها، مبذول داشته است. عالوه بر آن، این ماموریت ارتقای  یک ارتباط شایسته میان همکاران افغان در ساحه تنفیذ قانون و عدالت 
د. حقوق بشر و جندر، همراه با جنبه در تحقیقات جنایی را حمایت همه جانبه مینمای څارنواالنجزائی مانند همکاری میان افسران پولیس و 

ریت مامو ،در تمام تعهدات خویشهای  که با بهبود حسابدهی در ارتباط است در تمام فعالیت های ماموریت، مرکز توجه قرار گرفته است. 
 متضمن های مقامات داخلیین امر حصول اطمینان مینماید که نیازمندی ها، توانائی ها و مهارت ا پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان از

 ۲۰۱۶یه اروپا در افغانستان را الی اخیر سال داتحادیه اروپا، قیمومیت ماموریت پولیس اتحاشورای . باشدروند ریفورم و اصالحات 
 . تمدید نمودمیالدی 

 
 

 

میالدی تمرکز فعالیت های  ۲۰۱۶ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در سال 
 مبذول میدارد.  عملیاتیدو مسیر خویشرا باالی 

 

 ریفورم نهادی وزارت امور داخله افغانستان .۱

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا ظرفیت نهادی وزارت امور داخله را 

ی للی ذریعه پالنگذاربشمول قابلیت آن برای همآهنگ سازی حمایت بین الم

 دمدت، مدیریت و رهبریت، تطبیق پالیسی و حسابدهی رش-شایسته دراز

ستراتیژیکی با همکاران منتخب کلیدی میدهد که این شامل رشد در سطح 

 میباشد.
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بخش  ، یاری میرساند که این یکمناقشات و در تقویت امنیت بین المللیپالیسی مشترک امنیتی و دفاعی، اتحادیه اروپا را در ایفای  نقش مرکزی در عملیات تامین صلح، جلوگیری از 
ماموریت و عملیات  ۳۰بدینسو، اتحادیه اروپا به تعداد  ۲۰۰۳ئی های ملکی و نظامی میباشد.  از سال با توجه با دارا جستن جامعه اتحادیه اروپا بصوب مدیریت بحران داخلی از تقرب

 صلح را براه انداخته است که در ثبات و امنیت اروپا و فراتر از آن، همکاری فزاینده نموده است. 
ئمی بوده که مسئول عملیات های مستقل فعالیت های عملیاتی ملکی میباشد. تحت کنترول سیاسی و هدایت یک ساختار دا (CPCC)پالنگذاری و اجراآت  ملکی  قابلیت کسل، ودر بر

ت بحران ی موثر و فعالیت های ملکی عملیاتهای مدیریستراتیژیکی کمیته سیاسی و امنیتی و در کل  مبنی بر صالحیت نماینده عالی، پالیسی مشترک امنیتی و دفاعی متضمن پالنگذار
 همراه با تطبیق مناسب وظایف مربوطه ماموریت،  میباشد. 
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 مسلکی سازی پولیس ملی افغان  .۲
 تموثریماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان مسلکی سازی و 

پولیس ملی افغان را منحیث نهاد ارائه دهنده خدمات پولیس ملکی بهبود 

میبخشد. توجه ویژه به معیارات مسلکی، پولیس مردمی، ظرفیت های 

تحقیقات جنائی، اجراآت پولیس به اساس اطالعات استخباراتی، افسران 

اناثیه، مدیریت نهادی آموزشی و مبارزه علیه فساد اداری بخرج داده 

شد. غرض حمایت از بهبود قابلیت های رهبری و سوق و اداره،  خواهد

مدیریت ارشد قوماندانی عمومی تعلیمی و بخصوص ستاف کالج پولیس 

همراه با کالج تحقیقات جنائی بصوب معیارات متعارف در چوکات سیستم 

  مشورت میدهد. تعلیمی پولیس، 
 

 

 
 

           
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  ماموریت معلومات در مورد
 

 افغانستان :کاری محل
 کابل :قرارگاه
 ۲۰۰۷ سال جون ماه :کار آغاز تاریخ

 ۲۰۱۶ سال دسامبر ۳۱ :ماموریت ختم
 (فنلند) شتیرنوال پیا :ماموریت رئیس
       داخلی کارمند ۱۴۲ و خارجی کارمند ۱۲۷ :ماموریت کارمندان تعداد

 اروپا اتحادیهکشورهای عضو  – ۲۲ :عضو همکار های کشور
 ایورو ملیون  ۴۳.۷ :۲۰۱۶ برای ماموریت بودیجه
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