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1  قیوم رسوش در فلسفه و جامعه شناسی از پوهنتون کابل  لیسانس دارد و ماسری خود را در امنیت و سیاست در آسیایی میانه از اکادمی  سازمان  امنیت و همکاری در اروپا ) OSCE ( بدست آورده 

است. وی با سازمانهای متعدد تحقیقاتی کار کرده است و فعال بحیث مدیر تحقیق در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان فعالیت می کند.

2  این مقاله در محور پروژۀ  EUNPACK  )بررسی رویکرد جامع اتحادیۀ اروپا به منازعه و میکانیزم بحران( تهیه گردیده است، که توسط برنامۀ تحقیق و نو آوری دیدگاه 2020 اتحادیۀ اروپا تحت 

موافقنامۀ کمک بالعوض شامره 693337 متویل گردیده است. نظریات انعکاس یافته در این اثر، مگر آنکه به گونۀ دیگر مشخص شده باشد، فقط به نویسندگان مرتبط است و  نه به نهادهائیکه این 

نویسندگان در آن کار می کنند. همچنان این نظریات الزاما منعکس کننده نظریات و پالیسی کمیسیون اروپا نیز منی باشد. برای معلومات در مورد پروژۀ EUNPACK به وبسایت ذیل مراجعه منایید: 

http://www.eunpack.eu
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پیشگفتار. 1

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خرسند است که تحقیق کنونی را با موضوع »بررسی تاثیر پولیس اتحادیه ی اروپا بر اصالحات پولیس 

افغانستان« با حامیت پروژه ی EUNPAK به خوانندگان تقدیم می کند. پروژه ی EUNPAK یک کنرسسیوم تحقیقاتی برای بررسی پاسخ 

اتحادیه ی اروپا به منازعه است که در هفت کشور همزمان تطبیق شده است. پروژه ی EUNPAK طوری طراحی و تدوین شده است که 

پاسخ اتحادیه ی اروپا به بحران های خارجی را به طور نقادانه بررسی کند تا روشن شود که آیا این پاسخ با رفتار سیاسی و اجتامعی منطقه 

سازگاری دارد یا خیر. برای دستیابی به این هدف در افغانستان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا در 

افغانستان را مطالعه کرده است. پس از پالیسی نامه  ی )policy note( که با استفاده از یافته های اولیه رسوی تهیه شد، تحقیق حارض 

دومین اثر این پروژه است.

اصالحات پولیس ملی افغانستان یکی از وظایف بسیار جدی و چالش زا  در افغانستان پسا 2001 بوده است؛ تعجب آور نیست که با وجود 

سال ها آموزش، راهنامیی و حامیت، پولیس ملی افغانستان هنوز با چالش های جدی مواجه است. در واقع، افغانستان به  لحاظ تاریخی 

هیچ گاهی پولیس ملکی مسلکی نداشته و جامعه ی بین املللی مجبور بود پولیس ملی افغانستان را همزمان با پیرشفت سایر بخش ها، 

ایجاد کند. با توجه به آنچه گفته شد و با گذشت بیش از یک دهه از سقوط طالبان و از آغاز ایجاد پولیس ملی افغانستان توسط جامعه ی 

بین املللی، اکنون زمان مناسبی است که تالش های انجام شده را ارزیابی کنیم، از اشتباهات بیاموزیم و موفقیت ها را تقویت کنیم. 

در سال 2016  آن  کار  دوره ی  پایان  تا  در سال 2006  آن  کار  آغاز  از  را  اروپا  اتحادیه ی  پولیس  ماموریت  با همین هدف  مقاله  این 

بررسی کرده است. نوشته ی حارض موفقیت و ناکامی های این هیأت را از طریق رسوی ها و مصاحبه های عمیق با کارمندان، آموزش 

گیرندگان، رشکا و سایر کارمندان رسمی، نشان می دهد. بنا بر این، مطالعه این مقاله نه تنها برای رشکای بین املللی ما مفید خواهد بود 

بلکه برای مقامات پولیس افغانستان نیز در ارتباط با اصالحات پولیس در آینده مفید می باشد.

داکر اورځال نعمت

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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سپاسگزاری. 2

نویسنده با استفاده از این فرصت از همه کسانی که وی را در جریان تحقیق حامیت کرده اند، تشکر می کند. نخست از کارمندان واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان به خاطر اجرای رسوی و انجام مصاحبه ها تشکر می کنم. روشن است که بدون حامیت همکاران واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام این تحقیق امکان پذیر نبود. من همچنان مدیون داکر تیمور شاران هستم که نسخه نخست این 

مقاله را بررسی کرده و برا ی بهبود آن نظر داده و نویسنده را در جریان تحقیق راهنامیی کرده است.

عالوه بر آن، از آقای اینور فرهتوویک از مرکز مطالعات انتقالی، پالیسی و امنیت خارجی تشکر می کنم. ایشان این مقاله را با حوصله 

مندی باز نگری کرده و بازخوردهای مفیدی در بارۀ دخیل بودن پولیس اتحادیه ی اروپا در هامهنگ سازی اصالحات پولیس، ارایه کرده 

است. مارتین بوآس از انستیتیوت نارویژی برای امور بین املللی در پروژه EUNPAK نقش مهم داشته و حامیت و مهربانی فوق العاده خود 

را دریغ نکرده است. در فرجام، می خواهم از داکر اورځال  نعمت، رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به خاطر راهنامیی اش در 

جریان تحقیق و تبرصه های عاملانه در مورد اولین مسوده این مقاله، سپاسگزاری کنم. با این حال، باید یادآوری کنم که همه اشتباهات 

و کاستی های این مقاله به عهده نویسنده است.
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مقدمه. 3

این مقاله دومین اثر پروژه ی EUNPAK است که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تولید شده است. این تحقیق پروسه ی تطبیق 

و تأثیر ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان را بررسی می کند. این مقاله از روش مختلط تحقیق کیفی و کمی کار گرفته است. 

این مقاله یافته های رسوی ای را که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای مرحله ی اول این پروژه از ماه جوالی تا اگست سال 

2017 انجام شده و نیز یافته های مصاحبه های عمیق با آگاهان ملی و بین املللی به شمول کارمندان پیشین افغان که در پروژه پولیس 

اتحادیه ی اروپا دخیل بودند، و یافته های مصاحبه با کارمندان پیشین بین املللی پروژه پولیس اتحادیه ی اروپا و فعالین بلند رتبه جامعه ی 

مدنی را مورد استفاده قرار داده است. این تحقیق به هدف فهم مدیریت پروژه، ساختار و پروسه های تطبیق آن، پیشینه ی موضوع به 

شمول اسناد رسمی پولیس اتحادیه ی اروپا و سایر گزارشات و مقاالت مرتبط را به گونه ی جامع بررسی کرده است.

نوشته ی حارض با بیان اقدامات اتحادیه ی اروپا در اصالح پولیس افغانستان بعد از 2001 آغاز می شود، سپس رویکرد ماموریت پروژه ی 

پولیس آملان را بررسی می کند و این امر را روشن می سازد که چگونه کاستی های ابتدایی این رویکرد سبب شد ماموریت جامع پولیس 

ملکی اتحادیه ی اروپا برای پاسخ به بحران اصالحات پولیس آغاز گردد. سپس، ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا بر اساس اهداف و 

مقاصد آن و نیز پروسه های تطبیق و آثار مورد نظر، ارزیابی می شود.

پولیس اتحادیه ی اروپا در تاسیس پولیس ملی افغانستان، به خصوص از طریق ایجاد کالج نیروی پولیس، تأثیر مهم و پایداری داشته 

است. تعهد پولیس اتحادیه ی اروپا برای تقویت پولیس زن و شامل ساخن حقوق برش در آموزش ها و طرزالعمل های پولیس افغانستان 

یکی از دستاورد های مهم این پروژه است. در حالی  که افغانستان قبل از اقدامات پولیس اتحادیه ی اروپا تقریبا 180 تن پولیس زن 

داشت، امروز افغانستان دارای 3200 تن  افرس پولیس زن است و یک ریاست ویژه برای حامیت از تقویت پولیس زن در تشکیل پولیس 

ملی افغانستان بوجود آمده است. عالوه بر این، پولیس اتحادیه ی اروپا یک کنشگر مهم در زمینه ایجاد پولیس ملکی، همکاری پولیس 

و نهاد های عدلی، شامل ساخن حقوق برش در مواد آموزشی پولیس در زمان منازعات جاری بوده است.

از سوی دیگر، دستور کار پولیس اتحادیه ی اروپا مبهم بود و هیچ یک از رهنمود های آن اهداف قابل سنجشی را که باید به آنها دست 

یافت، روشن نساخته بود. با توجه به این امر، پولیس اتحادیه ی اروپا با در نظر داشت تعداد کارمندان و بودجه اش در مقایسه با ناتو 

و ایاالت متحده، در رابطه به اصالحات پولیس افغانستان نقش کمری ایفا کرده و تأثیر اندکی بر وضعیت عمومی اصالحات پولیس 

افغانستان داشته است. 

پولیس اتحادیه ی اروپا نیروهای ملکی خویش را به عنوان تکمیل کننده  نیروهای اعزامی ایاالت متحده/ ناتو افزایش داد. با توجه به این که 

نصف عساکر نیروهای بین املللی کمکی امنیت ) آیساف( از اعضای کشور های اتحادیه ی اروپا و هیأت پولیس اتحادیه ی اروپا تشکیل شده 

است، این عملیات برای اتحادیه ی اروپا از جایگاه مهمی برخوردار است. اتحادیه ی اروپا انتظار داشت در قبال این تعهد به دو امتیاز دست یابد: 

نخست، این تعهد برای اتحادیه ی اروپا فرصتی را مساعد ساخته بود که نقش خود را به عنوان یک بازیگر جهانی به ویژه در مناطقی که تحت 

پوشش پالیسی مشرک خارجی و امنیتی/ پالیسی امنیتی و دفاعی اروپا قرار دارد، گسرش دهد. دوم، این مشارکت می تواند رویکرد جامع اروپایی 

به باز سازی و صلح سازی را تقویت کند. پولیس اتحادیه ی اروپا در نگاه نخست در مقایسه به ناتو و ایاالت متحده آمریکا یک بازیگر کوچک به 

نظر می آید. اما با نگاه دقیق تر واضح می شود که پولیس اتحادیه ی اروپا از طریق مترکز جدی آن روی ابعاد مختلف نقش مدنی پولیس مانند 

ارتباط میان پولیس و نهاد های عدلی، پولیس استخبارات محور، توازن جنسیتی، آموزش رده باالیی مدیریت، بهبود پالن گذاری وزارت داخله 

و نیز هامهنگی با پولیس ملی افغانستان و با نهادهای جامعه بین املللی، تاثیر بسزایی روی ابعاد ملکی اصالح پولیس افغانستان داشته است.

آموزش و راهنامیی کوتاه مدت پولیس اتحادیه ی اروپا به پولیس افغانستان به این معناست که پولیس افغانستان به  اندازه ی کافی از 

چنین برنامه ها بهره نگرفته اند. بسیاری از آموزش گیرندگان برنامه های اتحادیه ی اروپا اظهار داشته اند که در صورتی که این برنامه 

ها دراز مدت می بود تأثیر بهری می داشت. 
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نقش کشور های عضو اتحادیه ی اروپا در اصالحات پولیس . 4

اتحادیه ی اروپا و کشور های عضو آن دومین متویل کننده بزرگ افغانستان بعد از طالبان بوده و از سال 2002 تا 2016، 3.218 میلیارد 

یورو به این کشور کمک کرده است.3 اتحادیه ی اروپا و کشور های عضو آن همچنان در اکتوبر 2016 در کنفرانس بروکسل، مبلغ ۵ 

میلیارد یورو را برای سال های 2016 تا 2020 به افغانستان متعهد شدند. اتحادیه ی اروپا در سکتور های مختلف، به شمول بخش های 

مبارزه با فساد، بهبود نظارت، کمک به رشد اقتصادی، کاهش فقر و تقویت نهاد های دموکراتیک دخیل است.4 یکی از تعهدات کلیدی 

اتحادیه ی اروپا و کشور های عضو آن آموزش و اصالحات پولیس ملی افغانستان تحت رویکرد اصالحات سکتور امنیتی می باشد. 

اجرای اصالحات در پولیس افغانستان یکی از مهم ترین چالش ها فرا روی ثبات و تامین امنیت در افغانستان پسا طالبان می باشد.۵ 

افغانستان هیچ گاهی دارای یک نیروی قدرمتند و مؤثر پولیس ملکی نبوده است.6 هرچند در خالل سال های 1960 و 1970، آملان 

کمک و آموزش هایی را برای پولیس افغانستان فراهم کرده بود، ولی چهار دهه جنگ از سال های 1970 بدین سو متام ساختار های 

پولیس ملکی را از میان برده است. بنابر این پولیس افغانستان نیازمند باز سازی کامل بود.

با سقوط ناگهانی رژیم طالبان در دسامرب سال 2001، جامعه ی بین املللی در کنفرانس بن موافقت کردند با »مقامات جدید افغانستان در مورد 

تأسیس و آموزش نیروهای مسلح و امنیتی« کمک کنند.7 با این حال، این موافقتنامه تعداد، ترکیب و ماموریت نیروهای امنیتی افغانستان را 

مشخص نکرد. این موافقتنامه همچنان تقسیم کار میان کشورها برای تأسیس نیروهای جدید امنیتی افغانستان را نیز مشخص نکرده بود.

رویکرد اصالح سکتور امنیتی به رهبری یک کشور 1 11
در ماه اپریل سال 2002، کشورهای کمک کننده به افغانستان در کنفرانس هشت کشور صنعتی جهان روی تقسیم کار در مورد تاسیس و 

آموزش نیروی های امنیتی افغانستان تصمیم گرفتند. به اساس موافقتنامه ی این کنفرانس، پنج رکن اصالحات سکتور امنیتی مشخص 

شد و مسئولیت رهربی هر رکن به یک کشور واگذار شد. در میان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا، بریتانیا مسئول مبارزه با مواد مخدر 

و آموزش نیرو های مبارزه با مواد مخدر افغانستان قرار داده شد؛ ایتالیا مسئول اصالح سیستم عدلی و دستگاه څارنوالی شناخته شد و با 

در نظر داشت تجربه ی آملان در آموزش پولیس افغانستان در خالل سال های 1960، مقامات حکومت انتقالی افغانستان از آملان تقاضا 

کردند رهربی اصالح سکتور پولیس را به عهده بگیرد.8 وظیفه پروسه غیر نظامی سازی، خلع سالح، و ادغام مجدد به جاپان سپرده شد 

و ایاالت متحده به ایجاد اردوی ملی افغانستان متعهد شد.9 درین مقاله، تنها رکن آموزش و اصالح پولیس بررسی خواهد شد. 

آملان قبل از کسب رسمی مسئولیت رهربی این رکن، به سازماندهی اصالحات پولیس افغانستان آغاز کرده بود. آملان در ماه فربوری سال 

2002، نشستی را در برلین با رشکت 18 کشور متویل کننده و 11 سازمان بین املللی برای هامهنگی و بحث روی حامیت بین املللی از 

پولیس افغانستان، برگزار کرد.10 بعد از آن که آملان به حیث کشور رهربی کننده این رکن رسام تعیین شد، این کشور طرحی را در ماه مارچ 

سال 2002 جهت اصالح پولیس افغانستان به راه انداخت. در این طرح، به پنج ساحه اولویت داده شد: مشورت دهی در باره ساختار و 

سازمان پولیس؛ باز سازی اکادمی پولیس کابل؛ اعامر ساختامن ها و نهاد های پولیس؛ تامین وسایل مانند موتر ها؛ و هامهنگ کردن 

فعالیت های سایر متویل کنندگان در بخش پولیس.11 دفر پروژه در سوم ماه اپریل سال 2002 کارش را در کابل آغاز کرد و در دوازدهم 
ماه مارچ سال 2002، کابینه ی آملان گامشن 17 مشاور برای این پروژه را تصویب کرد.12

https://eeas.europa.eu/headquarters/ اروپا  اتحادیۀ  اروپا«، عملکرد خارجی  – خدمات عملکرد خارجی  رهنام  کتاب  افغانستان،   – اروپا  ارتباطات   « اروپا،  3   خدمات عملکرد خارجی 

EU-Afghanistan relations, factsheet/10740/headquarters-homepage_en<, 2017 در 20 ماه دسامرب سال 2017 بدسرس قرار گرفته است.

4   خدمات عملکرد خارجی اروپا، »ارتباطات اروپا – افغانستان، کتاب رهنام – خدمات عملکرد خارجی اروپا«.

/2010/https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs< )2010 ،  RAND پیتسبورگ:   ( تا حاال  داشت  یاد  اروپا:  اتحادیۀ  ملکی  بحران  مدیریت  چاویز،  ۵   سی. 

>pdf.RAND_MG94۵

6   اندریو ویلدر، »  پولیس یا دزد؟ تالش جهت آوردن اصالحات در پولیس ملی افغانستان« ) کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2007( صفحۀ. 94.

7   موافقتنامه روی برنامۀ والیتی در افغانستان وابسته به تأسیس مجدد نهاد های دایمی حکومتی بود، http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm(  .2001( در 

11 ماه نوامرب سال 2017 به دسرس قرار گرفته است.

13۵3331060111/10.1080/https://doi.org<   26 – 108 )2007 ( 14.1 ،8  تونیتا میری، » ایجاد پولیس در افغانستان: یک مورد مطالعاتی اصالحات امنیتی ملکی«، حافظ صلح بین املللی

4327<.    در 23 دسامرب سال 2017 بدسرس قرار گرفته است. 

http://www.eunpack.eu/publications/policy-< 6. سپتامرب ، EUNPACK   ،»9   چونا آر. ایچاویز و قیوم رسوش، » مخترص سازی پالیسی، خالصه کردن مطالعات آگاهی در افغاستان

brief-summarizing-perception-studies-afghanistan<   در 20 ماه دسامرب سال 2017 بدسرس قرار گرفت.

https://www.rand.org/pubs/monographs/  )2011 ,RAND :10   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ) واشنگن دی سی

>html.MG1066

11   چونا آر. ایچاویز و قیوم رسوش، » مخترص سازی پالیسی، خالصه کردن مطالعات آگاهی در افغاستان«.  

12  اوسوارتیجیس امت، » کمک بخاطر ایجاد نیروی پولیس در افغانستان«، وزارت داخلۀ فیدرال، 2006، 1 – 17. 

http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
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مترکز اصلی دفر برنامه پولیس آملان روی اکادمی پولیس کابل بود. دلیل این رویکرد باال به پایین ناشی از این اعتقاد بود که تنها با موجودیت 

افرسان بلند رتبه مسلکی و خوب آموزش دیده، اصالحات پولیس می تواند مؤثر افتد. مناینده ی خاص پیشین آملان برای اصالحات سکتور 

پولیس برای تبیین هدف این رویکرد به گروه بین املللی بحران گفته بود »باید از بنیه آغاز کنیم؛ به این دلیل ما با رهربان به کار آغاز کرده 

ایم«.13 اکادمی پولیس کابل در آگست سال 2002 دوباره فعال شد و در دسامرب سال 2006، 868 تن افرس پولیس بعد از یک دوره آموزش 
سه ساله به رتبه  )څارمنن( و 2636 تن افرس پولیس بعد از نه ماه آموزش به رتبه )څاتنمن( از آن فارغ شدند. 14

چالش های این رویکرد  1 21
در اوایل سال 2002، افغانستان در حدود ۵0000 تا 70000 نیروی مسلح داشت که در ساختار پولیس خدمت می کردند1۵، بسیاری از 

آنان جنگجویان مجاهدین به طور ویژه از اتحاد شامل بودند. این افراد به شمول کسانی که در موقف های بلند پولیس خدمت می کردند، 

به ندرت آموزش مسلکی دیده بودند. بر اساس برآوردها، 70 تا 90 فی صد افرادی که به عنوان پولیس افغان کار می کردند، بی سواد 

بودند16 و در اولویت های بین املللی برای بخش امنیتی، اصالحات پولیس نسبت به اردو از پشتیبانی ضعیف برخوردار بود.17 این چالش 

ها و عدم عالقمندی جامعه ی بین املللی به اصالحات پولیس مانع تالش های آملان برای اصالح پولیس گردید.

ازجانب دیگر، ایاالت متحده از رویکرد آملان برای اصالحات پولیس راضی نبود و یک قرارداد خصوصی را به نام داین کارپ، به کار گامشت 

تا برنامه های تعلیمی را در مرکز اصلی آموزشی پولیس کابل، تهیه و تامین کند. این کار در ماه می سال 2003  در مرکز و در سال 2004 

در هفت مرکز آموزشی منطقوی،  تکمیل شد.18  از آنجایی که اکادمی پولیس کابل برنامه های دراز مدت آموزشی را برای افرسان پولیس 

ملی افغانستان فراهم می ساخت، این مراکز آموزشی دوره های آموزشی چهار ماهه و هشت ماهه را در مورد طرزالعمل ابتدایی پولیس ارائه 

می کرد - با در نظرداشت سطح تحصیل آموزش گیرندگان برای پولیس گزمه و افراد جدید الشمول. تا سال 2006، تقریبا 60000 پولیس 
استخدام شده و پولیس های گزمه شامل خدمت توسط مرکز آموزشی مرکزی و مراکز آموزش منطقوی آموزش دیدند.19

با این وجود، هیچ هامهنگی میان برنامه های اصالحات پولیس آملان و برنامه ایاالت متحده که توسط رشکت خصوصی داین کراپ 

تطبیق می شد، وجود نداشت.20 در حالی که دفر پروژه پولیس آملان روی آموزش پولیس ملکی متمرکز بود، برنامه های آموزشی ایاالت 

متحده عمدتًا روی بعد نظامی پولیس متمرکز بود. به تعبیر دیگر، در حالی که نگرانی عمده برای ایاالت متحده ساخن رسیع نیرو های 

ضد شورش بود، دفر پروژه پولیس آملان می خواست نیرویی را بسازد که بتواند در دراز مدت مسؤلیت ایفای نقش پولیس متعارف را به 

عهده بگیرد.21 بنا بر این، در حالی که آملان با وجود تعداد اندک ولی با کیفیت باال پولیس تربیه می کند... ایاالت متحده به رسعت و بدون 
در نظر داشت کیفیت پولیس تربیت می کند... در میانه این دو برنامه ای وجود ندارد.22

در سال 2006، با خراب شدن وضعیت امنیتی در کشور، نیاز بود نیرو های پولیس درگیر مبارزات نظامی شود. به همین خاطر، با فشار 

ایاالت متحده، تشکیل پولیس ملی به 82000 تن افزایش یافت، ولی حکومت افغانستان، به اساس پیشنهاد دفر پروژه پولیس آملان، 

صالحیت حد نهایی 62000 تن پولیس را داده بود.23 عالوه بر این، بودجه پولیس ملی افغانستان از 837.9  ملیون دالر در سال 200۵ 

به 2.7 میلیارد دالر در سال 2007 افزایش یافت.24 با این مبلغ کمک هنگفت، ایاالت متحده عماًل جایگزین آملان به عنوان مسئول 

رسمی اجرای اصالحات پولیس در سال 2007 شد و آموزش پولیس ملی افغانستان را به سوی ظرفیت های شبه نظامی متمرکز ساخت.

دفر پروژه پولیس آملان که بر اساس رویکرد ›هر رکن تحت رهربی یک کشور‹ اداره می شد، در وضعیت افغانستان با چالش های جدی 

مواجه بود: اوال در حالی که آملان در نظر داشت طرح اصالحات را در پولیس افغانستان اجرا کند، در واقعیت، چیز زیادی برای اصالحات 

وجود نداشت؛ همه چیز از نو ساخته شده بود. ثانیا، بخش عمده پولیس افغانستان، به شمول شامری از افرسان بلند رتبه، یا هیچ آموزش 

مسلکی ندیده بودند یا بی سواد بودند. بنابراین، در چنین وضعیتی، رویکرد باال به پائین بی معنی بود. ثالثا، مترکز توجه به اکادمی 

13  »اصالحات آوردن در پولیس افغانستان«، گروپ بین املللی بحران 2007، صفحۀ 7. 

14   اندریو ویلدر، »  پولیس یا دزد؟.....

1۵   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ...

16   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ...

17  »اصالحات آوردن در پولیس افغانستان«، گروپ بین املللی بحران 2007، صفحۀ 1.

    GAO 200۵  »18   تالش های امنیتی افغانستان مبنظور ایجاد اردو و پولیس پیرشفت های داشته است ولی پالن های آینده نیاز دارد تا خوبر مشخص شود

19   اندریو ویلدر، »  پولیس یا دزد؟.....

20   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ...

21  ماموریت پولیس افغان اتحادیۀ اروپا: گزارش با شواهد«، ) لندن: مجلس اعیان، 2011(. 

22   »اصالحات آوردن در پولیس افغانستان«، گروپ بین املللی بحران 2007، صفحۀ 8.

23   اندریو ویلدر، »  پولیس یا دزد؟.....

24   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ...
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پولیس کابل به این معنا بود که اکرثیت کارمندان پولیس هیچ آموزش ندیده بودند.2۵ در ختم سال 2006، در مورد رضورت اسراتیژی 

جامع اصالحات سکتور امنیتی به هدف اصالحات و بازسازی اردوی ملی، پولیس ملی و سکتور های عدلی افغانستان، اتفاق نظر شکل 

گرفت.26 این اجامع یکی از مشوقات عمده ماموریت جامع پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان بود.

رویکرد جامع اتحادیه ی اروپا به اصالحات پولیس. 5

در ماه اپریل سال 2007، شورای اتحادیه ی اروپا فیصله کرد که ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا را در افغانستان ایجاد کند. یک سال 

قبل، کنفرانس لندن در مورد افغانستان چارچوب کاری جدید همکاری میان حکومت افغانستان و جامعه ی بین املللی را تصویب کرده بود. 

پیش از ایجاد این هیأت، اتحادیه ی اروپا یک گروه مشرک بررسی را به افغانستان فرستاد تا "نیازمندی های افغانستان را در سکتور 

حاکمیت قانون" در خزان سال 2006 بررسی کند.27 به تعقیب این گروه بررسی، یک گروه حقیقت یاب به افغانستان آمد و تقاضا کرد که 

اتحادیه ی اروپا یک هیأت را جهت باز سازی پولیس افغانستان تشکیل دهد. 28 

در ابتدا، هیأت پولیس اتحادیه ی اروپا برای سه سال به راه انداخته شد و شش ماه فرصت زمانی برای بررسی و تغییر احتاملی آن در 

نظر گرفته شد.

ماده 3 قانون مشرک این شورا اهداف ذیل را برای این هیأت مشخص می سازد:

پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان باید به ایجاد ترتیبات پایدار و مؤثر پولیس ملکی تحت مالکیت افغان ها کمک کند، ترتیباتی که 

زمینه تعامل مناسب با نظام کالن جزایی - عدلی را ممکن سازد و به  مشوره  های ارائه شده در مورد پالیسی و کار های نهاد سازی توسط 

اتحادیه اروپا، کشور های عضو و سایر بازیگران بین املللی توجه کند. عالوه بر این، این ماموریت از پروسه اصالحات برای تحقق 

خدمات قابل اعتامد و کارا از سوی پلیس که مطابق معیار های بین املللی و در چارچوب حاکمیت قانون و احرام به حقوق برش کار کند، 
حامیت می کند.29

عالوه برین، ماده 4 این قانون روشن می سازد که پولیس اتحادیه ی اروپا یک ماموریت غیر اجرایی خواهد بود و "باید وظیفه خویش را، از 

جمله، از طریق نظارت، رهنامیی، مشورت دهی و آموزش" انجام دهد.30 این حکم دستور کار پولیس اتحادیه ی اروپا را چنین بیان می کند:  

) الف( با تاکید بر اسراتیژی کالن مشرک جامعه بین املللی در اصالح پولیس، با در نظر داشت موافقتنامه افغانستان و اسراتیژی 

انکشاف ملی افغانستان، روی تدوین اسراتیژی کار کند؛ )ب( برای تطبیق همه جانبه اسراتیژی حکومت افغانستان،  از آن حامیت 

کند؛ )ج( انسجام و هامهنگی را میان بازیگران بین املللی بهر سازد؛ و از ارتباط میان پولیس و حاکمیت وسیع قانون حامیت کند31. 

عالوه بر این، دستور کار این ماموریت یک بودجه 43.6 میلیون یورویی را برای سال اول این هیأت تصویب منود و مشخص ساخت 

که کارمندان پولیس اتحادیه ی اروپا باید از جانب کشور های عضو یا نهاد های اتحادیه ی اروپا گامشته شده باشند. این هیأت عمدتا با 

وزارت امور داخله، وزارت عدلیه و اداره لوی څارنوالی افغانستان کار می کند. با داشن چنین دستور کار، پولیس اتحادیه ی اروپا از سوی 

حکومت افغانستان و جامعه ی بین املللی که در افغانستان دخیل اند استقبال شد. 

کار هیأت پولیس اتحادیه ی اروپا دو بار دیگر متدید شد: اوال، در 18 ماه می سال 2010، این شورا این هیأت را از ماه می سال 2010 

تا ماه می 2013 و بعدا در ماه فربوری سال 2014، این شورا فیصله کرد تا هیأت اتحادیه ی اروپا را تا دسامرب سال 2016 متدید کند. هر 

بار، این شورا یک سلسله تعدیالت را در این دستورالعمل وارد  کرد )در آینده در باره ی این موضوع به صورت مفصل بحث خواهد شد(.32 
بودجه پولیس اتحادیه ی اروپا از سال 2007 تا دسامرب سال 201۵ تقریبا به 4۵7 میلیون یورو می رسید.33

2۵   اولگا اولیکر تیرینس کی. کیلی، نورا بین ساحل، نیروی کمک امنیتی در افغانستان شناسایی میکند ...

26   »اصالحات آوردن در پولیس افغانستان«، گروپ بین املللی بحران 2007 ....

27   ” ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی، https://doi.org< 201۵/893461/10.286۵<   )در 28 ماه دسامرب سال 2017 بدسرس قرارگرفته است(.

>0۵.06.2013 of 7.v - 2004R0726/https://doi.org<   ۵-1 ، )2000( 2000 نرشیۀ رسمی جوامع اروپایی، ال 269. سپتمرب ،« CFSP /369/2007 28   اتحادیۀ اروپا، " اقدام مشرک شوری

.« CFSP /369/2007 29  اتحادیۀ اروپا، " اقدام مشرک شوری

.« CFSP /369/2007 30   اتحادیۀ اروپا، " اقدام مشرک شوری

.« CFSP /369/2007 31  اتحادیۀ اروپا، " اقدام مشرک شوری

32   اتحادیۀ اروپا، » تصمیم شوری CFSP /922/2014«، نرشیۀ رسمی اتحادیۀ اروپا، 2. ال )2014(، 17 – 18. 

33   ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.
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پولیس اتحادیه ی اروپا توقع داشت به حیث »الگویی قدرمتند برای آرمان اتحادیه ی اروپا که تبدیل شدن به تامین کننده امنیت جهانی 

است« 34 مطرح شود. همچنان قرار بود این ماموریت یک رویکرد جامع ملکی باشد. به همین دلیل، کمیسیون اتحادیه ی اروپا چندین 

بار مانع اهدای وسایطی که دارای کارکرد دوگانه است، به طور مثال، مخابره های واکی تاکی، شد.3۵ پولیس اتحادیه ی اروپا برای 

»شکل گیری ترتیبات با دوام، پایدار و مؤثر پولیس ملکی، تحت مالکیت افغان ها که امکان تعامل درست با سیستم عدلی جزایی را 

تضمین کند«، طراحی شده بود.36 برای بررسی تأثیر پولیس اتحادیه ی اروپا، این مقاله به طور مخترص مراحل طراحی و آغاز به کار آن 

را مخترصا ارزیابی می کند و روی مرحله تطبیق آن به عنوان دوره ی اصلی سنجش تاثیرات پولیس اتحادیه ی اروپا بر اصالحات پولیس 

مترکز می مناید.  

مرحله طراحی پولیس اتحادیه ی اروپا  1 11
مدل اصالح سکتور امنیتی برای تامین مؤثریت مستلزم پیش رشط های خاصی در سطح داخلی است. این پیش رشط ها عبارتند از 

امنیت و ثبات، سطحی از همکاری و هامهنگی و اجامع نخبگان روی ساختار، محتوا و مسیر پروسه اصالحات. افغانستاِن بعد از طالبان 

فاقد بسیاری از این پیش رشط ها بود.37 عالوه بر نبود این پیش رشط ها، پولیس افغانستان از سطح بسیار بلند بی سوادی، فساد اداری 

و اعتیاد به مواد مخدر در بین اعضای خویش، رنج می برد. بنا بر این، از آغاز هیأت پولیس اتحادیه ی اروپا، این امر واضح بود که این 

هیأت با چالش های جدی در محیط افغانستان مواجه خواهد بود.

پولیس اتحادیه ی اروپا در چنین محیطی نیازمند برنامه ریزی و تعیین اهداف واقعی و قابل دسرس برای اصالحات پولیس افغانستان 

بود. با این حال، پولیس اتحادیه ی اروپا از دستور کار مبهم و نا هامهنگ رنج می برد، گرچه این دستور کار در طول نه سال )در 2008، 

2010، 2013 و 2014( چهار مرتبه تغییر کرد. هرچند پولیس اتحادیه ی اروپا در تالش غالب شدن بر مشکالت بود، اهداف آن مبهم 

و غیر قابل اندازه گیری باقی ماند. در حالی که تغییر مکرر دستور کار می تواند نشانه تردید و فقدان مسیر باشد، کشور های عضو برای 

مدت طوالنی تالش کردند یک رویکرد درست را برای ایجاد پولیس ملکی در مقطعی که جنگ نیز ادامه داشت، شناسایی کنند. اینکه 

افغانستان نیازمند نیروی رزمی مؤثر است یا رویکرد ملکی برای ایجاد پولیس، به همین دیدگاه بستگی دارد. به همین دلیل، کشور های 

عضو از طریق تکامل و تعدیل مداوم دستور کار و ترجیحات ایاالت متحده/ناتو به مشکالت موجود عکس العمل نشان دادند. عالوه 

بر این، این عملیه در نگاه هیأت پالیسی مشرک امنیتی دفاعی اتحادیه ی اروپا + 30 در رسارس جهان به یک طرزالعمل عادی مبدل 

گردید، زیرا این هیأت ها اکرثا به نیازمندی مربم در سناریوی منازعه در حال تغییر، پاسخ می دهد. 

دستور کار ابتدایی پولیس اتحادیه ی اروپا در ماه جون سال 2007 هیچ اشاره ای به آن عده مسایلی نداشت که در نهایت به اولویت 

های آن تبدیل شد. در دستور کار ابتدایی پولیس اتحادیه ی اروپا هیچ گاهی به تقویت پولیس زن، مبارزه با فساد اداری یا مبارزه با مواد 

مخدر اشاره نشده بود.

مقایسه دستور العمل های پولیس اتحادیه ی اروپا نیز نشان می دهد که بعد از سال 2010، مترکز عمده پولیس اتحادیه ی اروپا روی 

کمک به حکومت افغانستان در تطبیق اسراتیژی های مربوط به مبارزه با فساد اداری، ارتقای ظرفیت و آموزش و همچنان حامیت شان 

از ایجاد چنین اسراتیژی ها بود نه تالش برای اینکه پولیس اتحادیه ی اروپا منحیث یک چر برای همه تالش های جامعه ی بین املللی 

برای اصالحات پولیس باشد. از آغاز کار این هیأت، هامهنگی با سایر بازیگران بین املللی یک چالش کلیدی و یک هدف عمده بود. 

بر اساس فرضیه رویکرد جامع هامهنگ ساخن زمانبندی و به کارگیری ابزارهای موجود اتحادیه ی اروپا، سکرتریت بسیار فعال بورد بین 

املللی هامهنگی پولیس، فرصتی را فراهم کرد که همه بازیگران بین املللی می توانستند در مورد پالیسی ها بحث کرده و برنامه ریزی ها 

را هامهنگ سازند. در حالی که ایاالت متحده/ناتو تا زمان تشکیل هیأت آموزشی ناتو برای افغانستان، دارای یک رویکرد مشخص برای 

مقابله با شورش گری بود، هامهنگی نزدیکر با پولیس اتحادیه ی اروپا افغانستان را نیز درگیر موضوع ساخت. این تصمیم کشور های 

عضو و برنامه ریزی ملکی و توامنندی اداره/ مدیریت بحران و ریاست برنامه ریزی که بورد بین املللی هامهنگی پولیس را تأسیس کنند و 

کارمندان سکرتریت را متویل منایند، باید منحیث یک اقدام سازنده که با رویکرد همه جانبه همسویی دارد نگریسته شود. به دلیل عدم 

متایل افغانستان هنگامی که رهربی این موضوع به وزارت امور داخله سپرده شد، بورد بین املللی هامهنگی پولیس منحل شد. 

1/https://doi.org<  ۵9 – 43 ،)201۵( ۵0.3 ،34   نیکوالس فیسچاریک، " تعطل رو به جلو؟ درس های افغانستان در رابطه به نقش اروپا منحیث یک فراهم آورندۀ امنیت"، متاشاچی بین املللی

03932729.201۵.10۵۵449/0.1080<  ) در 1۵ جنوری سال 2018 قابل دسرسی گردید(. 

3۵   نیکوالس فیسچاریک، " تعطل رو به جلو؟ درس های افغانستان ....

36  چونا آر. ایچاویز و قیوم رسوش، » مخترص سازی پالیسی، خالصه کردن مطالعات آگاهی در افغاستان«.  

37   برای معلومات بیشر در رابطه به این پیش رشط ها برای اصالحات سکتور امنیتی منابع ذیل را ببینید: مارک سیدرا، شناسایی ناکامی های اصالحات سکتور امنیتی در افغانستان"، سیچریهیت و 

>24232770/10.2307/https://doi.org 38 – 233 )  Nomos Verlagsgesellschaft mbH ( صلح و امنیت )فریدین ) اس + اف
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اما این دستور کار هیچ محصول این فعالیت ها را مشخص نساخت و در نتیجه "اسناد ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا هامنند الیحه وظایفی 

است که زمینه فعالیت پولیس اتحادیه ی اروپا را نشان می دهد اما این فعالیت ها نتیجه محور نیست".38 عالوه بر این، این اسناد رسمی هیچ 

مبنا یا اهداف قابل سنجش را نشان منی دهد، در حالی که این مبنا و اهداف باید ذکر شود. دلیل آن شاید "هراس از سنجش پذیری آن باشد".39 

به طور مخترص، از آن جایی که پالن عملیاتی هیأت و گزارشات نظارتی آن در دسرس عمومی قرار ندارد، تحقیق حارض تحلیل خود را 

به اساس دستور کار پولیس اتحادیه ی اروپا انجام داده است. دستور کار پولیس اتحادیه ی اروپا مبهم بوده و کدام هدف قابل اندازه 

گیری را مشخص نکرده و نه هم توضیح داده است که این هیأت با چالش ها و موانع فراروی اصالحات پولیس در افغانستان چگونه 

برخورد خواهد کرد.

مرحله آغاز و استخدام 1 21
آغاز به کار و استخدام پولیس اتحادیه ی اروپا با مشکل مواجه بود؛ برای چندین ماه هیأت پولیس اتحادیه ی اروپا فقط چند کارمند 

داشت؛ رئیس هیأت در خالل 18 ماه سه بار تغییر کرد و هیأت از مشکالت استخدام و تدارکات رنج می برد.40 در حالی که شورا گفته بود 

هیأت باید 400 تن کارمند بین املللی داشته باشد، این هدف هیچ گاهی تحقق نیافت.  این هیأت در بهرین وضعیت اش در سال 2012، 

341 تن کارمند داشت که بعدا این رقم رو به کاهش گذاشت )به شکل 1 نگاه کنید(. به هرصورت، طوری که مجلس عوام انگلستان 

استدالل کرد، حتی حجم برنامه ریزی شده کارمندان پولیس اتحادیه ی اروپا که 400 تن بود "بسیار کوچک تر از آن بود که در دستاورد 
های ملکی افغانستان کدام تغییر عمده به وجود آورد." 41

کمبود کارمندان پولیس اتحادیه ی اروپا چندین دلیل داشت: اوال، با در نظرداشت وضعیت امنیتی افغانستان و اینکه همه کارمندان در 

هیأت ملکی داوطلبان بودند،42 یافن کارمندانی که به رضایت خویش به این هیأت بیپوندند دشوار بود، در حالی که پولیس اتحادیه ی 

اروپا مجبور بود تا با هیأت های پالیسی مشرک امنیتی و دفاعی رقابت مناید؛ ثانیا، پست های مشخص در پولیس اتحادیه ی اروپا 

طوری بود که شخص کاندید این پست باید در مورد قانون و حاکمیت قانون تخصص می داشت و پیدا کردن چنین افراد مشکل بود.43 

ثالثا، چنانچه دستور کار هیأت مشخص ساخته بود کارمندان باید از کشور های عضو گامشته شوند، اما از آنجایی که بسیاری از کشور 

های عضو دارای هیأت مستقل بوده و توافقات دو جانبه داشتند، این اعضا در توظیف کارمندان خود در پولیس اتحادیه ی اروپا رسیع 

نبودند.44 بر همین اساس بود که بعدا رئیس هیأت آموزشی ناتو در افغانستان راجع به توامنندی پولیس اتحادیه ی اروپا به "ایفای نقش 

جدی" اظهار تردید کرد. 4۵ به هرصورت، در سال 2012 پولیس اتحادیه ی اروپا و هیأت آموزشی ناتو در افغانستان یک طرز العمل بهر 

را پیدا کردند که حوزه های فعالیت های مربوطه را تقسیم می کرد. به ویژه، مترکز پولیس اتحادیه ی اروپا روی وزارت امور داخله و 

آموزش مدیریت سطوح باالی پولیس ملی افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. هامهنگی در داخل بورد هامهنگی پولیس بین املللی نیز 

با عزیمت از مبارزه با شورش گری به انتقال، بهبود یافت.

 Figure 1:          Source: EU Court of Auditors شکل 1: منبع: مفتشین محکمه اروپایی
باید  هیأت  این  که  کند  اروپا ترصیح می  اتحادیه ی  پولیس  کار  دستور 

روی اصالحات پولیس در سطوح مرکز، منطقوی و والیتی کار کند. ولی 

پولیس اتحادیه ی اروپا در اوج فعالیت های خود در سال 2009 در 16 

از  والیتی  دفر  دو  فقط   به هرصورت،  داشت.  دفر  افغانستان  والیت 

میان این دفاتر در والیات )هرات و بلخ( بیشر از 10 تن کارمند داشت. 

بسیاری از دفاتر دیگر بسیار ضعیف مدیریت می شد و در سال 2013، 
دفاتر والیتی پولیس اتحادیه ی اروپا به دو دفر کاهش یافت. 46

38   نیکوالس فیسچاریک، " تعطل رو به جلو؟ درس های افغانستان صفحۀ ۵1.

39   نیکوالس فیسچاریک، " تعطل رو به جلو؟ درس های افغانستان صفحۀ ۵1.

40   " پاسخ حکومت به کمیتل منتخب مجلس اعیان" ، 2010. 

41   ماموریت پولیس افغان اتحادیۀ اروپا: گزارش با شواهد«، ) لندن: مجلس اعیان، 2011).

(2010 ، RAND :42  سی. چاویز، مدیریت بحران ملکی اتحادیۀ اروپا: یاد داشت تا حاال ) پیتسبورگ

43  ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.

44  مصاحبۀ آنالین نویسنده با یکن از کارمندان پولیس اتحادیۀ اروپا، کابل، 7 ماه دسامرب سال 2017. 

4۵  ماموریت پولیس افغان اتحادیۀ اروپا: گزارش با شواهد«، ) لندن: مجلس اعیان، 2011).

46   ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.



واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان2019

بررسی تأثیر پولیس اتحادیه  اروپا بر اصالحات پولیس افغانستان ) 2007 – 2016( 13

دلیل عمده محدودیت دفاتر والیتی پولیس اتحادیه ی اروپا این بود که به اصطالح "موافقتنامه برلین پلس" برای کارمندان پولیس 

اتحادیه ی اروپا مؤثر نبود. موافقتنامه برلین پلس به اتحادیه ی اروپا اجازه می داد از دارایی های ناتو برای ماموریت های ریاست پالن 

ناتو( که  اروپا( و ترکیه )عضو  نزاع میان قربس )عضو اتحادیه ی  نتیجه  امنیتی و دفاعی استفاده کند، ولی این موضوع "در  گذاری 

هرکدام شان در باره اجرایی شدن موافقتنامه برلین پلس دارای حق وتو بود، به صورت جدی با بن بست مواجه شد".47 به هرصورت، 

با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور، پولیس اتحادیه ی اروپا فقط در آن صورت می توانست خارج از کابل فعالیت کند که از مراکز 

نظامی تیم های باز سازی والیتی و ناتو استفاده کنند. بنا بر این، رئیس شورای اتحادیه ی اروپا برای امور خارجی و نظامی و سیاسی از 

ناتو درخواست کرد با کارمندان پولیس اتحادیه ی اروپا در مورد امتیازاتی مانند محافظت نیروها، انتقال هوایی، معالجه طبی و رشیک 

ساخن معلومات موافقت کند.48 با وجود تالش های زیاد، چنین موافقتنامه ای هرگز به طور رسمی صورت نگرفت و پولیس اتحادیه ی 

اروپا مجبور بود به طور انفرادی با هر یک از تیم های والیتی به منظور حفاظت کارمندانش به تفاهم برسد. ولی این رویکرد برای همه 

مفید نبود، زیرا ترکیه و ایاالت متحده موافقتنامه تخنیکی را با پولیس اتحادیه ی اروپا عقد نکردند تا به پولیس اتحادیه ی اروپا اجازه دهد 
که از تسهیالت آنان استفاده کند.49

در نتیجه، از آنجایی که پولیس اتحادیه ی اروپا نتوانست حتی به هدف کوچک استخدام خود دست یابد، و به اثر مخالفت میان اعضای 

ناتو در مورد استفاده پولیس اتحادیه ی اروپا از مراکز والیتی آنان، تأثیرات این ماموریت بر اصالحات پولیس افغانستان محدود بود و 

خود پولیس اتحادیه ی اروپا یک بازیگر کوچک باقی ماند. یقینا، در ساحه، عدم موجودیت زیر ساخت و اکرثا وضعیت مبهم امنیتی، 

تأثیر هیأت را محدود ساخت، ولی در سطح مرکزی در وزارت امور داخله و به طور خاص رهنامیی و آموزش حلقات اسراتیژیک پولیس 

از جانب اتحادیه ی اروپا بر پولیس ملی افغانستان تأثیر داشته است.

مرحله تطبیق  1 31

برخالف مرحله طراحی و آغاز به کار، مرحله تطبیق 

وضعیت  داشت  نظر  در  با  اروپا،  اتحادیه ی  پولیس 

افغانستان، یک مرحله قوی ای این ماموریت بود. در 

واقع، نظریه پولیس ملکی مبنی بر اینکه پولیس باید 

مسلکی، غیر سیاسی و مسئول  تنفیذ قانون باشد یک 

دید جدید در افغانستان بوده و یک تأثیر پایدار بر دید 

و فرهنگ پولیسی در کشور خواهد داشت. بی جهت 

ملکی  رویکرد  چنین  که  شود  اشاره  اگر  بود  نخواهد 

به طور گسرده رویکرد شبه نظامی ایاالت متحده به 

پولیس ملی افغانستان را نیز متعادل ساخت.

جالب آن است که با وجود گذشت یک دهه از ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان، تعداد قابل مالحظه ای از مناطقی که 

پولیس اتحادیه ی اروپا در آنجا به آموزش پولیس پرداخته، از فعالیت پولیس اتحادیه ی اروپا آگاهی نداشتند. به اساس رسوی ای که در 

مرحله اولی این پروژه صورت گرفته بود، 69 فیصد از پاسخ دهندگان در سطح جامعه در مورد پولیس اتحادیه ی اروپا چیزی منی دانستند. 

عالوه بر این، فقط دو سوم کارمندان وزارت ها و افرسان پولیس که توسط پولیس اتحادیه ی اروپا آموزش دیده بودند، پروژه ها و آموزش 

شان را بخاطر داشتند. 

این وضعیت واقعیت بسیاری از برنامه های جهانی را که توسط کمیسیون و هیأت پالیسی مشرک دفاعی و امنیتی متویل گردیده بود 

انعکاس می دهد. در حالی که اتحادیه ی اروپا احتامال از متویل کنندگان/حامیت کنندگان کلیدی حکومت افغانستان بود، این نهاد به 

خاطر کارهایش از حامیت و قدردانی عمومی برخوردار نبود. با وجودی که نصف عساکر نیرو های امنیتی کمک بین املللی از کشور های 

عضو اتحادیه ی اروپا می آمدند، و اتحادیه ی اروپا کمک کننده عمده به صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان بود و همچنان 

پولیس اتحادیه ی اروپا بازیگر عمده در ساحه پولیس ملکی بوده است باز هم این تصور که اتحادیه ی اروپا یک بازیگر کوچک بوده 

است، ادامه پیدا کرد.

47  نیکوالس فیسچاریک، " تعطل رو به جلو؟ درس های افغانستان صفحۀ ۵2.

https://www.wikileaks.< )48   " تقاضای اتحادیۀ اروپا برای حامیت به ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان، ویکیلیکس، 2007  ) در14 دسامرب سال 2017 بدسرس قرار گرفته است

a.html_07USEUBRUSSELS2603/org/plusd/cables

49   ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.
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عمال، مترکز پولیس اتحادیه ی اروپا روی سه مورد بود: عملکرد پولیس، حاکمیت قانون و حقوق برش. اهداف پولیس اتحادیه ی اروپا 

شامل موارد ذیل می گردید: )الف( بهبود فرماندهی و ارتباطات پولیس؛ )ب( معرفی پولیس استخبارات محور و )ج( تقویت توامنندی 

های تحقیقات جنایی. در ساحه حاکمیت قانون، اهداف پولیس اتحادیه ی اروپا شامل موارد ذیل بود: )الف( مبارزه با فساد اداری؛ )ب( 

بهر ساخن همکاری میان پولیس و نهاد های عدلی. باالخره، در ساحه حقوق برش، مترکز پولیس اتحادیه ی اروپا روی انکشاف حقوق 

برش و پالیسی ساختار جنسیت برای پولیس و به طور عمومی برای وزارت امور داخله بود.۵0 

رسویی که برای مرحله اولی این پروژه انجام شد نشان می دهد که برنامه معروف این ماموریت در میان افغان ها تقویت جنسیت و حقوق 

برش در میان پولیس ملی افغانستان بوده است. دیپارمتنت همکاری پولیس و نهاد های عدلی، فرماندهی پولیس، کنرول و ارتباطات 

و ارتقای ظرفیت برای تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، از برنامه های حقوق برش و جنسیت پیروی می کند. )به شکل 3 نگاه کنید(

این تصادفی نیست که برنامه جنسیت و حقوق برش از برنامه های شناخته شده پولیس اتحادیه ی اروپا در میان افغان ها است. تعداد 

پولیس زن در بهار سال 2006، قبل از ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا، تقریبا ۵1180 تن بود و امروز به تعداد 3200 تن افزایش یافته 

است که هنوز هم 2.13 فیصد تشکیل 1۵0000 نفری پولیس افغانستان را تشکیل می دهد۵2، ولی در رشایط کنونی افغانستان، این 

اتفاق یک دستآورد بزرگ است. وزارت امور داخله قصد دارد سهم پولیس زن را در طی ده سال آینده به 10000 نفر افزایش دهد. وزارت 

امور داخله با حامیت پولیس اتحادیه ی اروپا برای رسیدن به این هدف، ریاست حقوق برش، جندر و اطفال را در داخل وزارت داخله تحت 

ریاست یک پولیس زن تأسیس کرده است. گرچه پولیس زن افغان هنوز هم با چالش های فرهنگی جدی مواجه هستند و گزارشات بسیار 

زیادی در رابطه به اذیت و آزار جنسی اعضای زن نیرو های امنیتی افغانستان۵3 وجود دارد، ولی باید پذیرفت که افغانستان »در طول 

تاریخ خود به این تعداد پولیس زن نداشته است«، به همین دلیل، این یک دست آورد بزرگ است.۵4 

عالوه بر این، پولیس اتحادیه ی اروپا در رابطه به نهاد سازی برای پولیس افغانستان دست آورد های مهمی داشته است و مهمرین آن 

تأسیس کالج نیروی پولیس می باشد. این کالج به این منظور ایجاد گردیده است که "امکان ارایه آموزش های بیشر به افرسان پولیس 

در سطح اسراتیژیک، عملیاتی و تخنیکی را فراهم سازد".۵۵ برای ساخن این کالج، پولیس اتحادیه ی اروپا نصاب آموزشی و کورس های 

خویش را ایجاد و منایندگی اتحادیه ی اروپا  و دستگاه خدمات و پالیسی خارجی اتحادیه ی اروپا این پروژه را متویل منود. این کالج در ماه 

جنوری سال 2014 با مرصف مجموعی 7.3 میلیون یورو آغاز به کار کرد. گرچه مقامات پیشین پولیس افغانستان از پولیس اتحادیه ی اروپا 

۵0   سی. چاویز، مدیریت بحران ملکی اتحادیۀ اروپا: یاد داشت تا حاال

۵1   اندریو ویلدر، »  پولیس یا دزد؟.....

۵2   »زینب پیرزاد«، کار زار زنان در تأمین امنیت؛ چهرۀ وزارت داخله تغییر میکند؟ )کابل 23 دسامرب 2017(  http://www.etilaatroz.com/۵۵0۵۵ )در 24 دسمرب سال 2017 بدسرس قرارگرفت. 

http://www.bbc.com/< ،۵3  برای مثال آدرس ذیل را ببنید: »بی بی سی فارسی زنان افغان در نهاد های امنیتی » مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند« بی بی سی فارسی« بی بی سی افغانستان

afghan_women_in_security_sector_k0۵_160614/06/2016/persian/afghanistan< ) در ماه دسامرب سال 2017 بدسرس قرار گرفته است(

۵4   مصاحبه با یک وزیر پشین افغانستان، 7 ماه دسامرب سال 2017، کابل. 

۵۵   ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.
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توقع داشتند برای تحصیل پولیس افغانستان در خارج،۵6 بورسیه اعطا کند، ولی پولیس اتحادیه ی اروپا روی استخدام متخصصین پولیس از 

کشور های اتحادیه ی اروپا به منظور آموزش پولیس افغانستان در داخل کشور و همچنان روی تأسیس کالج کارمندان مترکز داشت تا بدین  

وسیله بتواند با مصارف بسیار کمر در مقایسه با دادن بورسیه، تحصیالت عالی را برای پولیس و افرسان پولیس فراهم  سازد.

فعال، این کالج دارای شش دفر والیتی است که دفر مرکزی آن در کابل می باشد. کالج متذکره دارای 324 کارمند در کابل است، که 

شامل 192 تن استاد و 132 تن کارمند اداری می گردد. همچنان این کالج دارای 12 کارمند در هر مرکز والیتی است. این کالج چهار 

کورس مختلف را ارایه می مناید: یک کورس ماسری ) با 61 شاگرد(، یک کورس لیسانس ) با 468 شاگرد(، یک کورس ارتقای ظرفیت 

) با 19 شاگرد( و یک کورس نه ماهه در مورد رهربی اسراتیژیک.۵7 

 از سال گذشته بدین سو زمانی که این کالج به طور کامل به مقامات پولیس افغانستان تسلیم داده شد، به طور عادی به کار خود ادامه  

داده و با هیچ چالش جدی روبرو نشده است. یگانه مشکلی که در هنگام بازدید و مصاحبه مقامات کالج یادآوری کردند، نبود منابع پولی 

جهت چاپ و نرش مواد آموزشی بود. رسپرست کالج کارمندان پولیس اظهار داشت که در جریان سال گذشته، یک هیأت از ماموریت 

حامیت قاطع به آنان وعده سپرد که حدود 30000 نسخه از مواد درسی کالج را چاپ می کند، ولی این وعده هرگز عملی نشد.۵8 

کالج کارمندان پولیس در تشکیل پولیس افغانستان شامل است و بنا بر این، این کالج بودجه عادی خود را بدست میآورد )که شامل معاشات، 

روغنیات وسایط و سایر مصارف می گردد(. یگانه نگرانی مقامات کالج متذکره بودجه انکشافی بود که مطابق اظهارات خود شان تقریبا مبلغ 

6 میلیون افغانی )معادل 86000 دالر آمریکایی( برای امسال در نظر گرفته شده بود و پارملان به تازگی بودجه ملی را تصویب کرده است. در 

نتیجه می توان گفت، این کالج یک اقدام مهم پولیس اتحادیه ی اروپا برای پولیس افغانستان می باشد و در صورت عدم وقوع موانع جدی، 

این کالج به طور دوامدار به کارش ادامه می دهد و ساالنه صد ها تن از افرسان پولیس در آنجا آموزش می بینند. 

عالوه بر تأسیس این کالج، پولیس اتحادیه ی اروپا تعداد زیادی از برنامه هایی مانند آموزش، نظارت، مشورت دهی و رهنامیی را به 

از مواد آموزشی  اداره لوی څارنوالی فراهم کرده است. پولیس اتحادیه ی اروپا مجموعه ای  وزارت های امور داخله، وزارت عدلیه و 

و پالیسی را برای وزارت داخله تدوین کرده است. به طور مثال، پولیس اتحادیه ی اروپا یک بسته آموزشی را در مورد حقوق اطفال و 

پولیس که شامل یک کتاب رهنام و یک ویدیوی تعلیمی است، تهیه کرده است. قبال در سال 2008، زمانی که وضعیت امنیتی بهر بود، 

کارمندان پولیس اتحادیه ی اروپا به افرسان پولیس والیت کابل در حین جریان انجام وظیفه آموزش می دادند و به طور منظم از پوسته 
های بازرسی دیدن می کردند تا برای پولیس مشورت دهند.۵9

در حالی که سنجش تأثیرات چنین برنامه های آموزشی در کوتاه مدت دشوار است، بسیاری از آموزش دیدگاِن پولیس اتحادیه ی اروپا 

که با ایشان مصاحبه صورت گرفته، گفته اند برنامه های آموزشی بسیار کوتاه مدت بوده و دوباره پیگیری نشده است. به طور مثال، 

آموزش دیدگان در وزارت عدلیه اظهار داشتند که بسیاری از ایشان فقط یک روز آموزش دیدند و هیچ برنامه تعقیبی از جانب پولیس 

اتحادیه ی اروپا برگزار نشد.60 عالوه بر این، افرسان پولیس در حوزه 3  شهر کابل که از طریق پروژه پولیس شهر کابل در سال 2012 

تحت مربی گری و رهنامیی قرار گرفته بودند هیچ نوع برنامه آموزشی تعقیبی را دریافت نکردند و هیچ بررسی هم صورت نگرفت تا دیده 

شود که آیا آنان بعد از آموزش، وظایف شانرا بهر انجام می دهند یا خیر. همچنان، یک مشکل عمومی چنین برنامه های آموزشی و 

مربی گری، سطح بلند نوسان کارمندان در داخل پولیس ملی افغانستان و پولیس اتحادیه ی اروپا بود که مانع تدویر برنامه های پایدار و 

متمرکز آموزشی و مربی گری می شد.61 

در کل، این برنامه های آموزشی تنها در صورتی می توانست تأثیرات دراز مدت و پایدار داشته باشد که آموزگاران آن دارای مهارت های 

رهربی و مدیریت می بودند. در حالی که "بسیاری از کسانی که در سکتور اصالحات پولیس افغانستان دخیل بودند فقط تجربه عملیاتی 

انتقال تخنیک های پولیسی رضوری است، ولی برای رسیدن به اصالحات کافی نیستند.62"  داشتند. دانش و تجربه عملیاتی برای 

عالوه بر این، از آنجایی که اکرثیت آموزگاران پولیس اتحادیه ی اروپا به زبان دری و پشتو صحبت منی  توانستند، همه دوره ی آموزشی 

باید توسط مرجمین غیر مسلکی که از اصطالحات پولیسی آگاه نبودند ترجمه می شد. همه این موانع تأثیر برنامه های آموزشی و مربی 

گری پولیس اتحادیه ی اروپا را محدود می ساخت. 

۵6   مصاحبه با یک معین پیشین وزارت امور داخله، کابل،  20 دسمرب سال 2017. 

۵7   مصاحبه با یکی از افرسان بلند رتبۀ کالج کارمندان پولیس، کابل، 17 دسمرب سال 2017. 

۵8  مصاحبه با رسپرست ریاست کالج کارمندان پولیس، کابل، 17 دسمرب سال 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=kavxjiCVXoU : ۵9  برای مثال کلپ بازدید پولیس اتحادیۀ اروپا از پوسته های بازرسی در شهر کابل مشاهده کنید

60   مصاحبۀ نویسنده با یکن از آموزش دیده گان پولیس اتحادیۀ اروپا در وزارت عدلیه، شهر کابل، 1 نوامرب سال 2017.

61   مصاحبۀ آنالین نویسنده با یکن از کارمندان پولیس اتحادیۀ اروپا، کابل،   2۵ماه جنوری سال 2018.

62   »افغانستان: پولیس اتحادیۀ اروپا در عمل«، امنیت و دفاع اتحادیۀ اروپا، https://www.youtube.com/watch?v=kavxjiCVXoU<   2008<    ) در 26 دسامرب سال 201د7 بدسرس قرار گرفت(
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اهدافی محقق نشده و چالش ها 1 11
پولیس اتحادیه ی اروپا به بخشی از اهداف مهم اش دست نیافت، امری که بعضی از محققین را واداشته است اینگونه نتیجه گیری 

کنند »فعالیت های پولیس اتحادیه ی اروپا به اساس دالیل مختلف منادی از ناکامی ِاعامل مدل اصالحات سکتور امنیتی است. این 

دالیل عبارتند از نگرانی های امنیتی، نهاد های ضعیف داخلی، فقدان انسجام نهادهای اتحادیه ی اروپا و ناهمگونی میان نهاد های 

اتحادیه اروپا و اتالنتیک و عدم تعهد به ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا«.63   

یکی از اهداف مهم پولیس اتحادیه ی اروپا که تحقق نیافت این بود که اتحادیه منحیث یک چر برای همه برنامه های جامعه ی بین 

املللی مربوط به اصالحات پولیس نقش ایفا کند. برای رسیدن به این هدف، برنامه ای طراحی شده بود تا بورد بین املللی هامهنگی 

پولیس را برای هامهنگ سازی همه تالش های جامعه ی بین املللی مربوط به اصالحات پولیس در سال 2007 ایجاد مناید. اما موفقیت 

زیادی در راستای رسیدن به این هدف بدست نیامد »زیرا رشکای بین املللی حارض نبودند هامهنگ شوند و بورد بین املللی هامهنگی 

پولیس را منحیث یک تالش بلند پروازانه اتحادیه ی اروپا برای رهربی سکتور پولیس، تلقی می کردند.64« تا سال 2010، نقش پولیس 

اتحادیه ی اروپا، نقش مناینده خاص اتحادیه ی اروپا و همچنان نقش مناینده اتحادیه ی اروپا در رابطه به هامهنگی و پالیسی سازی 

محلی، روشن نبود. عالوه بر این، عده ای از کشور های عضو اتحایه اروپا، به عوض اینکه کارمندان خویش را به پولیس اتحادیه ی 

اروپا بگامرند، به تالش های موازی انفرادی خویش در مورد اصالحات پولیس ادامه دادند.6۵ در حالی که یکی از ساحات مترکز پولیس 

اتحادیه ی اروپا مربی گری بود، این اتحادیه  تنها در ماه اپریل سال 2013 توانست یک کتاب رهنامی مربی گری را که حاوی مفاهیم، 
روش شناسی و اجراات پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان می شد، تهیه کند.66

در سطح محلی، مقامات پولیس افغانستان از »طرزالعمل های طوالنی و پیچیده« تصمیم گیری پولیس اتحادیه ی اروپا ناراضی بودند 

و به این باور بودند که این طرز العمل ها وقت گیر است و نشان می دهد که پولیس اتحادیه ی اروپا برای تصمیم گیری به شدت متکی 

بر هر عضو این اتحادیه است.67 مقامات پولیس افغانستان نیز اظهار داشتند که معیارهای سخت گیرانه امنیتی پولیس اتحادیه ی اروپا 

مانع تأثیر گذاری و کمک رسانی آنها بود. یک مقام بلند پایه اظهار داشت که پولیس اتحادیه ی اروپا سخت گیر بود، آنان هیچ نوع خطر 
را به خود منی گرفتند. بسیاری اوقات آنان خود را قید می کردند و ما مجبور بودیم به محل آنان برویم.68

دخیل نبودن مقامات پولیس افغانستان در تطبیق برنامه عملیاتی پولیس اتحادیه ی اروپا ضعف دیگر مهم این پروژه بود. هیأت های 

حقیقت یاب از جانب ریاست مدیریت بحران و پالن گذاری با مقامات بلند پایه افغانستان در وزارت امور داخله مشورت هایی را انجام 

دادند و اسناد داخلی پالن گذاری به دالیل امنیتی محرم نگهداشته شده بود. در یک محیط بسیار آرام امنیتی، رشیک سازی یا حتی 

ارزیابی مشرک تطبیق دستور کار یقینا ترجیح داده می شود. از جانب دیگر، پالن گذاری ملکی و توامنندی های رهربی و کشور های 

عضو تالشی را به راه انداخت تا به طور  کامل رشکای ملی و بین املللی را درین پروسه دخیل سازند. 

63   اتحادیۀ اروپا، نرشیۀ رسمی" ، من، 3. سی )2010).

64   ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.

6۵  تونیتا میری، » ایجاد پولیس در افغانستان: یک مورد مطالعاتی اصالحات امنیتی ملکی« .

66   مکزیم ایچ ای لریوی، » از گفتار تا عمل: دخیل بودن اتحادیۀ اروپا در جنگ افغانستان از طریق ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان«، امنیت اروپایی، 21.2 )2012(، 18۵ – 201 

.>09662839.2012.66۵883/10.1080/https://doi.org<

67   مصاحبه با یک مقام بلند پایۀ پولیس، وزارت امور داخله، 13 دسامرب سال 2017.

68   مصاحبه با یک افرس پولیس، وزارت امور داخله، 13 دسامرب سال 2017.
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این  از کمک های  اروپا  اتحادیه  مقامات رسمی  که  میکنید  فکر  آیا شام   :4 شکل 

اتحادیه به افغانستان منفعت بدست آورده اند؟ افغانستان  پولیس  مختلف  مقامات 

مورد  در  آنان  که  می کنند  اظهار 

اروپا  اتحادیه ی  پولیس  های  فعالیت 

یک  مثال،  به طور  منی دانند.  بیشر 

داخله گفت  امور  وزارت  پیشین  معین 

عملیاتی  برنامه  موضوع  هنگامی که 

مطرح  اروپا  اتحادیه ی  پولیس 

چیز  هیچ  افغانان  برای  می گردید، 

وی  مثال،  یک  به طور  نبود.  روشن 

که  نبود  روشن  ما  به  امر  »این  گفت 

چگونه  و  داشتند  بودجه  چقدر  آنان 

بودجه خود را مرصف می کردند.« 69عالوه بر این، یک فعال برجسته جامعه مدنی از پولیس اتحادیه ی اروپا به خاطر نداشن هیچ نوع 

ارتباط با سازمان های جامعه ی مدنی افغانستان انتقاد کرد. وی عالوه کرد »جامعه ی مدنی و پولیس افغانستان با هم هیچ نوع ارتباط 

ندارند و اتحادیه ی اروپا نتوانست به ایجاد ارتباط قوی میان این دو سازمان کمک کند تا مشکل عمده پولیس افغانستان حل شود«.70 

اند. درین  افغانستان منفعت جسته  به  از کمک  اروپا  این موضوع منتج به شکل گیری این تصور گردیده بود که مقامات اتحادیه ی 

رسوی، از میان 190 تن که به سوال »آیا شام فکر میکنید که مقامات اتحادیه ی اروپا از کمک به افغانستان منفعت برده اند؟«، پاسخ 

داده بودند، 171 تن  گزینه ی »بلی« را انتخاب کردند )به شکل 4 نگاه کنید(. دالیل مختلف برای چنین غلط فهمی وجود دارد. در 

جریان مصاحبه ها، یک افرس پولیس گفت »پولیس اتحادیه ی اروپا محافظین زیادی برای خود استخدام کرده بود و مقدار زیاد بودجه 

را برای مصارف خود شان می پرداخت.71« عالوه بر این، طبق گزارش مفتشین محکمه اروپایی، پولیس اتحادیه ی اروپا در سال 201۵، 

146عراده موتر زرهی در افغانستان داشت، که از میان این تعداد فقط چند عراده آن به طور منظم استفاده می شد و قیمت مجموعی این 

موتر های زرهی به 2۵.2 میلیون یورو می رسید )بخشی از دارایی بسیار مهم این ماموریت(72 و بیشر از نصف بودجه سال اول ایشان 

بود. باالخره، چنین سوء برداشت نشان می دهد که اطالع رسانی اتحادیه ی اروپا به جامعه ی محلی کارا و مثمر نبود.

پولیس  به اصالحات  رابطه  اروپا در  اتحادیه ی  پولیس  بود،  با کم و کاستی مواجه  به طور خالصه، در حالی که تطبیق بعضی اهداف 

افغانستان تأثیرات پایدار و مهمی نیز از خود بجا گذاشت. معرفی مفهوم پولیس مدنی، کالج کارمندان پولیس، تقویت افرسان پولیس 

زن، شامل کردن حقوق برش در آموزش پولیس و همکاری میان سکتور عدلی – پولیس بخشی از تأثیرات مهم پولیس اتحادیه ی اروپا 

است. اکرثیت پاسخ دهندگان ما پذیرفته اند که آنان بعد از ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا " در وضعیت بهر" قرار دارند و آموزش 

دیدگان پولیس اتحادیه ی اروپا به فیصدی زیاد به این عقیده اند که پولیس بعد از تطبیق برنامه های پولیس اتحادیه ی اروپا در وضعیت 

بهر هستند ) شکل ۵ را ببنید(.  

69   مصاحبه با یک معین پیشین وزارت امور داخله، کابل، 20 دسامرب سال 2017.

70   مصاحبه با یک رئیس سازمان پیشتاز جامعۀ مدنی، 18 دسامرب 2017.

71   مصاحبه با یک افرس پولیس، وزارت امور داخله، 13 دسامرب 2017.

72  ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان: نتایج مختلط"، محکمۀ مفتشین اروپایی.
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سفارشاتی در رابطه با پالیسی	. 

تعریف اهداف واضح و مقاصد قابل سنجش:. 1

تجربه پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان نشان می دهد که تا زمانی  که هدِف روشن و قابل سنجش وجود نداشته باشد، سنجش 

موفقیت یا ناکامی ماموریت دشوار است. درسی که ازین ماموریت می توان آموخت این است که باید تا حد امکان هدف واضح و قابل 

سنجش تعیین شود تا پیرشفت ماموریت اندازه گیری و ردیابی شود. عالوه بر این، اهداف باید بر اساس واقعیت های عینی تعیین شود 

و پالیسی سازان باید از موانع محیطی تطبیق اصالحات سکتور امنیتی آگاه باشند.

بنا بر این، کشور های عضو اتحادیه ی اروپا نیاز دارند دستور کار این ماموریت را از آغاز ماموریت با طرح سنجش های میان مدت 

را در مورد میتودولوژی )آموزش،  باید ضمیمه هایی  این ماموریت  برنامه عملیاتی  نهایی به صورت واضح تعریف کنند در حالی که  و 

مربی گری، مشورت دهی و نظارت( و اجرای رویکرد جامع، تدوین می کرد. 

شامل ساخنت مقامات افغان در پالن گذاری و تطبیق:. 2

هرچند پولیس افغانستان شاید متناسب با معیارهای بین املللی دارای متخصصین مسلکی و ماهر نباشند، ولی می توانند از طریق کمک 

به فهم واقعیت های محلی در پالن گذاری پروژه پاسخ به منازعه نقش بازی کنند. بنا بر این، دخیل ساخن آنان شانس موفقیت یک 

پروژه را افزایش می دهد. عالوه بر این، اتحادیه ی اروپا با چنین رویکرد می تواند مطمنئ باشد که اولویت های محلی در پالن گذاری ها 

انعکاس داده شده و هدف و مقصد ماموریت واقعی است. این امر سطح احساس مالکیت را در میان مردم محل افزایش داده و باعث 

می شود مردم احساس نکنند که متام این ماموریت یک پروژه خارجی است. همچنان، برنامه عملیاتی و هر نوع  بازنگری بعدی دستور 

کار باید با رشکای محلی کلیدی رشیک ساخته شده و با آنان مشورت صورت گیرد.

رسمایه گذاری روی ارتباطات عامه:. 3

از طریق  باشد. در حالی که چنین اعتامد  باید روی کسب اعتامد جامعه و جامعه ی مدنی متمرکز  یک بخش مهم اصالحات پولیس 

تأمین ارتباطات عامه شفاف و منظم و رشیک سازی معلومات، بدست میآید، این تحقیق دریافته است که تعامل کافی با جامعه محلی 

و سازمان های جامعه ی مدنی وجود نداشته است. آگاهی محدود مردم از پولیس اتحادیه ی اروپا گواه این مدعا است.  به همین قسم، 

یک ماموریت مانند پولیس اتحادیه ی اروپا باید بیشر در رابطه به اطالع رسانی عامه رسمایه گذاری کرده و ترجیحا مالقات هایی را با 

فعاالن جامعه ی مدنی، منایندگان مطبوعات و بزرگان جامعه  تنظیم کند. 

در حالی که ارتباطات عامه برای همه ساختار های اتحادیه ی اروپا یک نقطه ضعف است، پولیس اتحادیه ی اروپا در نتیجه حضور کم رنگش 

برای یک مدت طوالنی در افغانستان باقی ماند و در طی ده سال از عملیاتش در یک محیط متخاصم، متحمل حمالت عمده نشد.

تداوم حامیت از پولیس زن أفغان:. 4

تعداد پولیس های زن افغان در طی تطبیق برنامه های پولیس اتحادیه ی اروپا به طور قابل مالحظه افزایش یافته است. به هرصورت، 

پولیس زن هنوز هم فقط 2.13 فیصد پولیس ملی افغانستان را تشکیل می دهد. اتحادیه ی اروپا باید حامیت خود از پولیس زن أفغان 

را ادامه داده و روی تقویت و کمک به آنها در این نربد طوالنی ادامه دهد. این هدف با تعهد اتحادیه ی اروپا برای محافظت از حقوق 

برش و آموزش پولیس افغان به هدف احرام به حقوق برش، پیوند دارد.
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تهیه منابع و بودجه کافی. 5

چنانچه درین مقاله بحث شد، بخشی از تأثیر محدود پولیس اتحادیه ی اروپا ناشی از نبود منابع و کارمندان بوده است که باید از جانب 

کشور های عضو اتحادیه ی اروپا پشتیبانی می شد. عالوه بر این، در حالی که داوطلبانه بودن همه ماموریت های ملکی امر پسندیده ای 

است ولی کارمندان ماموریت در محیطی مانند افغانستان باید ترجیحًا از کمیسیون اتحادیه ی اروپا باشد.

اما این پیشنهاد قابل عملی شدن نیست زیرا کارمندان کمیسیون اروپا نه کارمندان پولیس هستند و نه هم گامشتگان پالیسی مشرک 

دفاعی و امنیتی و کارمندان کمیسیون در سطوح منایندگی ها کار می کنند. کشور های عضو قطعا از واگذاری یگانه عرصه مدیریت 

بحران )اصالحات سکتور امنیتی( که در داخل پالیسی مشرک امنیتی و دفاعی کار می کند، حامیت منی کنند. به تعبیر دقیق تر، باید 

کشور های عضو فراخوانده شوند تا تعهدات خویش را که در ساختار شورا به آنها متعهد گردیده بودند، تعقیب کرده و تضمین منایند که 

همه ماموریت های پالیسی مشرک امنیتی و دفاعی و بویژه آنهایی که در محیط های مشکل امنیتی هستند دارای کارمند کافی بوده و 

بخاطر تطبیق دستور کار ماموریت، منابع رضوری را در اختیار دارند.

رضورت به پولیس ملکی. 6

هیچ تردیدی وجود ندارد که افغانستان نیازمند پولیس ملکی و مسلکی است، زیرا شکی وجود ندارد که بعد از 1۵ سال حامیت بین املللی 

و به طور خاص 10 سال حامیت پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان، هدف مربوط به پولیس ملکی تحقق نیافته است. در حالی که 

اتحادیه ی اروپا این کار را انجام نداد، افغان ها باید مالکیت بخش های ملکی اصالحات سکتور امنیتی را به عهده می گرفتند. پایان 

ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا، از لحاظ پایداری و مالکیت، به معنای پایان نقش اتحادیه ی اروپا نیست، زیرا منایندگی اتحادیه ی 

اروپا به حامیت خویش از تعدادی از پروژه های پولیس حامیت کرده و صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان را متویل می کند.
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