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  ازدياد معدل الجرائم وخطط وزارة الداخليت الجديدة

 
مسج أخسي ازدفؿ مؾدي اًجسائم يف هاةٍ مٌل جؾٍ خٌاج املىاطنني اًٌىمٌح يف اًؾاصمح مؾسطح ًٌخطس، خٌص ال ًأمنىن 

أزواخهم. طنظٌط اًظىء يف ددٌٌٍ هرا األطتىؼ ؽىل ؽىامٍ ازدفاؼ مؾدي اًجسميح ؽىل أمىاًهم وممذٌوادهم وخذى 

يف هاةٍ، ومظإوًٌاخ اًلطاؽاخ املؾنٌح واًخطط اًجدًدج اًذٍ انذهجذها وشازج اًداخٌٌح واًدٌىي امللرتخح اًوفٌٌح 

 ةذلٌٌٍ مؾدي اًجسميح يف اًؾاصمح األفغانٌح هاةٍ.

 

 الجرائم؟ملاذا جُرجكب 

جمٌؿ دوي اًؾامل، ًُطٌم مصطٌذ اًجسميح ؽىل اًددز اًري ًُؾسض خٌاج املىاطنني اًٌىمٌح واألنشطح  ؽىل مظذىي

يف ئفسًلٌا وأوزوةا وآطٌا دُسدوذث اًجسائم اًجنائٌح ودُنهث أمىاي اآلالف هٍ  1.اًذجازًح يف خطس، وًؾسكٍ أمن املجذمؿ

وًرا طُسح كساز من ةسنامج األمم املذددج  ه اًجسائم.ؽاَ وًُجسح آخسون ةٍ وًُلذٍ اًوشري من املىاطنني ةظتث هر

َ ًوٌف اًدوىماخ يف اًؾرشًن طنح املُلتٌح أن دٌؾث دوزا ةازشا يف دهٌئح املدن 6102ًٌمظذىطناخ اًترشًح ؽاَ 

ةؾد ةسوش كظٌح املدن املإمنّح ًىخػ  2ودأمٌنها، وُجؾٌر هره اًلظٌح طمن األجنداخ اًذٍ ةُدشر ةني كادج اًدوي.

خفاض يف مؾدي اًجسائم يف مؾغم اًدوي اإلفسًلٌح، وذًى ةظتث اًذنفٌر اًفؾاي ًربنامج دأمني املدن املطسوح من ان

% من طوان اًؾامل يف 01وفم اًذلازًس فلد هان ًظون املدن ندى  كتٍ ةسنامج اإلطوان اًذاةؿ ًألمم املذددج.

% من هرا 50مظح مالًني نظمح، وًُشوٍ نظتح اًؾرشًن طنح املاطٌح، وًُظاف ئىل طوان املدن هٍ شهس ندى خ

من األطتاب اًذٍ متّهد اًظتٍ الزدواب اًجسائم كٌح اًخدماخ اًصدٌح  اًؾدد أشخاٌص ًلطنىن اًدوي املذطىزج.

وطؾف اًداًح اًغرائٌح وكٌح دظهٌالخ املىاصالخ وكٌح أفساد اًرشطح أو انؾدامهم، هٌل ًُظاف ئىل ذًى اًغٌم 

 ٍ االكذصادًح، واًتطاًح وغريها من اًصؾىةاخ.االجذٌلؽٍ، واملشاه

 

                                                 
1 https://reolink.com/street-crime-how-security-cameras-prevent-it/ 
2 https://cipc-icpc.org/en/category/reports/international-reports/ 
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 الجرائم الجنائيت يف أفغانسحانبواعث 

ةغع اًنغس ؽىل اًدسوب اًذٍ دامر ًؾدج ؽلىد يف اًتٌد، فان املشوٌح األخسي اًذٍ أزؽتر طوان اًتٌد هٍ ازدفاؼ 

وازدفاؼ مؾدي اًتطاًح ووجىد مؾدي اًجسميح، وأما دوافؾها وؽىامٌها فانها واطدح، منها: ددهىز اًداًح االكذصادًح 

من أهم  ؽصاةاخ املافٌا ودطىًٍ مدج اًدسب وانذشاز ئدمان املخدزاخ وطؾف اًىؽٍ االجذٌلؽٍ ةىاجتاخ املىاطنح.

اًؾىامٍ اًذٍ أدخ ئىل انذشاز اًجسائم األمنٌح: اؽذٌلد املىاطنني اًوًل يف كظٌح ئزطاء األمن ؽىل اإلدازاخ األمنٌح 

ٌح دلؿ هرًى ؽىل املجذمؿ املدين ووجهاء اًتٌد واًؾٌٌلء. اًدوىمٌح، يف خني أن مبا أن فئح اًشتاب دشوٍ  املظإًو

نظتح هتريج من طوان اًتٌد، ودىاجه هره اًفئح خاًح مفصؽح من اًتطاًح؛ فان اًوشريًن منهم ًُظطسون ًالًذداق 

ددظنر األوطاؼ األمنٌح يف اًتٌد ودم ئخالي ئذا  ةؾصاةاخ املافٌا اًذٍ دسدوث اًجسائم اًجنائٌح يف مدن اًتٌد اًوتريج.

 اًظالَ يف اًتٌد فٌٌع من املظذتؾد أن دهٌّأ ودُنشأ عسوف ؽمٍ ًٌشتاب وًنخفع ةاًذايل مؾدي ازدواب اًجسميح.

ادظاؼ زكؾح اًدسب يف والًاخ أفغانظذان وانؾداَ اًذظهٌالخ املؾٌشٌح اًرضوزًح خدا ةظوان املدافغاخ ئىل أن ًرتهىا 

وًؾٌشىا يف املدن املسهصًح. وكد طاؽدخ ؽىامٍ مشٍ دودض اًظوان يف املدن مؿ طؾف األنغمح املدنٌح  مىاطنهم

 ووطائٍ اًنلٍ وؽدَ انذغاَ ؽناوًن املناشي ؽىل اشدًاد اًجسائم يف اًتٌد.

 

 الحنسيق بني اإلداراث املعنيت بالجرائمرضورة 

ع اًشؾث واإلدازاخ األمنٌح ئىل اشدًاد مؾدي من جانٍث آخس، أدي ؽدَ اًذنظٌم وؽدَ اًذناغم ةني أؽظاء مجٌ

اًجسائم. مؿ أن مظؾىد أندزايب املرشف ؽىل وشازج اًداخٌٌح ًؾد انخفاض مؾدي اًجسائم يف اآلونح األخريج من 

ُمنجصاخ فرتج ؽمٌه. وكد ذهس أنه دم اًوشف ؽن شتوح ئجساَ هانر مظإوًح ؽن اًوشري من اًجسائم يف هاةٍ، وهٍ 

پړاوونى دسرسه کېدو ده اړدیا ده، چې په زادٌىنکې  ۵۴په امنیذٍ ادازو کې د ګٌلزنى ًپازه د اطها األخريج. دٌفػ خاًٌا أنف

کې ةه یاد پړاوونه شپږو ده زا ښکذه يش او د مدين ټىًنى او ؽامى خٌکى ده ةه هم پکې ځای وزکړي يش. او په 

د ؽٌٌلء کسامى رسه همغږي، ناطذې او د هغىی  زادٌىنکٍ کې ةه د ؽامى خٌکى، د طیمى مرشانى او مٌکانى دسڅنګ

. هٌل دم اًٌلاء ةؾدد من األرس اًذٍ ًنذمٍ ئًٌها شتاب يف ؽمس اًشامنح ؽرش وًذجىًىن يف املدن مسطذه دسالطه کړي

خامٌني مؾهم طواهني وآالخ جازخح، واكرُتخر ةسامج إلدخاي هإالء اًشتاب يف ةسامج دؾٌٌمٌح. هٌل طُسح ةسنامج 

ني  3.طاء اًلطاؽاخ األمنٌح يف هاةٍدتدًٍ زؤ  وئذا ُوجد دنظٌم ةني مندويب اًشؾث يف مجٌع اًنىاب وةني املظإًو

األمنٌني فان مؾدي اًجسائم طٌنخفع ةشوٍ مٌدىظ. وال دندرص مظإوًٌح أؽظاء مجٌع اًنىاب ؽىل دنتٌه 

اإلدازاخ األمنٌح املخذصح يف ؽمٌٌح اًؾشىز املظإوًني األمنٌني دجاه واجتهم األمنٍ، ةٍ ؽٌٌهم هرًى أن ًُظاؽدوا 

 ؽىل املجسمني وئًلاء اًلتع ؽٌٌهم.

 

 املقرتحاث النحائج و

مبا أن اًجسائم كد اشدادخ يف اآلونح األخريج يف جمٌؿ والًاخ اًتٌد وخصىصا يف اًؾاصمح هاةٍ، فان من اًرضوزي 

ؽىل جمٌؿ اإلدازاخ األمنٌح املؾنٌح أن دتري اهذٌلما جادا دجاه هره اًلظٌح. ًجث ؽىل جمٌؿ األطساف اًظؾٍ يف 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=yRxXZl6N8Gc&t=194s 
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الَ مٌل طٌٌؾث دوزا هتريا يف اًلظاء ؽىل اًجسائم. أما ئًلاف اًدسب اًجازًح يف أفغانظذان، ًذُمّهد اًظتٍ ًٌظ

ةاًنظتح ًىطائٍ موافدح اًجسائم فؾٌٌنا أن نذرهس أن اًلظاء ؽىل هره اًغاهسج اًظٌتٌح ال ًلؿ ؽىل ؽادم وشازج اًداخٌٌح 

ٌح املرهىزج،  من ذًى ما ً  ًل:فدظث، ةٍ هنان ئدازاخ وطنٌح ؽدًدج وفئاخ اجذٌلؽٌح دنىء ةلدز من املظإًو

  دفٌد اًدزاطاخ أن اًرتةٌح اًظٌٌمح ًألطفاي يف مسخٌح اًدزاطح االةذدائٌح ًها دوز هتري يف خفع مؾدي

 اًجسميح، مٌل ًجؾٍ مظإوًٌح األرس يف غاًح األهمٌح.

  ؽىل اًفئح اًغنٌح من اًشؾث أن متد ًد اًؾىن ًٌفئاخ اًفلريج يف املجذمؿ، وذًى من جانٍث أداٌء ًسهٍن من

 اإلطالَ "اًصهاج" ومن جانٍث آخس فانه طٌٌؾث دوزا يف خفػ خٌاج هإالء اًخرّيًن وأوالدهم وأختاةهم.أزهان 

  ةاموان أمئح املظاجد ومدزيس املدازض واًجامؾاخ ومنصاخ اإلؽالَ واألرس أن دؾٌث دوزا هاما يف منؿ

 ئدمان اًشتاب ًٌمخدزاخ.

 الخ ًٌمىاطنني، خٌص ئن اًظٌازاخ اًؾادًح )اًذٍ ًٌع االهذٌلَ ةذطىًس كطاؼ اًنلٍ ودىفري دظهٌالخ املىاص

 ًدًها دسخٌص نلٍ اًسهاب( هٍ اًذٍ دلؿ غاًتا من خالًها اًجسائم.

  من اًرضوزي أن دطسح ةٌدًاخ جمٌؿ اًىالًاخ خططا جامؾح ًخفع مؾدي اًجسائم، وكد أفادخ اًدزاطاخ

 %.21تح أن اًتٌدًاخ يف اًظىًد ًؾتر يف اًلظاء ؽىل اًجسائم دوزا ةنظ

  اًؾمٍ ؽىل زفؿ هفاءج ودأسري األنغمح اًؾدًٌح واًلظائٌح واًذنظٌم ةني اإلدازاخ املخذٌفح، ألجٍ خفع مؾدي

 اًجسائم.

  ئصداز ةطاكح اًهىًح اإلًورتونٌح ًوافح املىاطنني وهرا أمس ًظاؽد ؽىل متٌٌص مسدوتٍ اًجسائم. ةاإلطافح ئىل

ي ةدكح ألجٍ ؽدَ اًذأخري يف اًىصىي ئىل موان اًددز ؽند ذًى ال ةد من ئنشاء أنغمح ًؾناوًن املناش 

 وكىؽه.

 .دطىًس ةسامج ًرتةٌح ودؾٌٌم املظجىنني خذى ال ًؾىدوا ًظاةم فؾٌهم اًشنٌؿ ةؾد ئطالق رساخهم 

  ،ةاموان املسةني يف اًتٌىخ واملدازض أن ًٌؾتىا دوزا أطاطٌا يف دسةٌح اًناشئح واًشتاب ؽىل األخالق اًفاطٌح

 م كٌم اًذلىي واًخىف من هي، مٌل ًه أسس يف دسشٌد خٌادهم يف املظذلتٍ.ودؾٌٌمه

  ؽىل منصاخ اإلؽالَ واًلنىاخ اًفظائٌح أن متذنؿ ؽن نرش األفالَ واملظٌظالخ اًذٍ ًها دأسري طٌتٍ ؽىل

 دسةٌح اًناشئح واًشتاب.

 

 جواصل معنا: 

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com  :الربيد اإللکرتوين
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   + 93 (0) 085788487    :املکحب هاجف

 نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطويز هذه النرشة2


