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 مقدمه

بیش از یک و نیم دهه است که زنان افغانستان به دستاوردهایی قابل توجهی دست یافته اند که همواره از چنین دستاوردها در مجامع و 

سین حتاثیرگذاری مثبت حضور جامعه جهانی در افغانستان مورد تمجید و تخوب دولت افغانستان و های پیشرفت یکی از مجالس به عنوان 

حضور زنان در جامعه ما بیشتر از قبل رونق یافته و اکنون تعداد قابل توجهی از زنان کشور در عرصه های مختلف  قرار گرفته است.

 افزایش می یابد.  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال اند و هر روز نقش آنها بیشتر از پیش 

حضور موثر زنان در تمامی عرصه های زندگی جمعی مهم است؛ اما نقش گرفتن زنان در بعضی از عرصه های که تا اکنون چندان معمول 

 نبوده و در نزد محافظه کاران به عنوان تابو پنداشته می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این عرصه ها، شمولیت زنان در

سکتورهای دفاعی و امنیتی کشور است که با وجود چالش های فراوان در این زمینه، پیشرفت های نسبتا خوب به دست آمده است. باید 

گفت که حضور زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور بدون چالش نبوده و هنوز هم مشکالتی وجود دارد که بعدا به آن ها می 

 پردازیم. 

ز حق دارند ا به عنوان افراد ن در ارگانهای دفاعی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عالوه برآنکه زنانبدون شک نقش زنا

رسی به تمامی حقوق بشری خود داشته باشند، جامعه فرصت های برابر با مردان در تمامی عرصه های زندگی برخوردار باشند و دست

ر ارگانهای دفاعی و امنیتی می باشند. زنان افغانستان ضرورت دارند که از ارائه خدمات ارگانهای افغانستان امروز نیازمند فعالیت زنان د

دفاعی و امنیتی کشور برخوردار شوند و این در صورتی ممکن است که تعداد قابل توجهی از زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور 

 ه مند گردند.شامل شوند تا سایر زنان و مردان از خدمات آنها بهر

در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی فعالیت دارند، الزم است که زنان در ارگانهای دفاعی و  همانطوری که امروزه زنان افغانستان

ارگانهای ر بدیهی است که زنان به راحتی می توانند با زنان شامل دامنیتی نیز حضور داشته باشند تا به سایر زنان بتوانند خدمات ارائه نمایند. 

دفاعی و امنیتی کشور ارتباط برقرار کنند و مشکالت خود را بیان نمایند. به عبارت دیگر کارهای که زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و 

نستان، اد. بنابراین و با توجه به سنتی بودن جامعه افغنامنیتی برای سایر زنان انجام می دهند، مردان به آسانی و سهولت نمی توانند انجام ده

   نقش و حضور زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور از اهمیت زیاد برخوردار است.

 یبرای اینکه زنان افغانستان بتوانند نقش موثر و فعال در ارگانهای دفاعی و امنیتی داشته باشند، الزم است که آنها مورد حمایت های خاص

جامعه افغانستان مسلط است و تبعیض های مختلف علیه زنان موجود است، زنان در قرار بگیرند. همانطوری که ذهنیت مردساالر در 

تبعیض و سایر عواملی که باعث محدودیت و احیانا آزار و اذیت آنها می شوند، چون  یارگانهای دفاعی و امنیتی نیز با مشکالت متعدد

 ذیری زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی احتماال بیشتر است.  رو به رو اند.  زنان در جامعه افغانستان آسیب پذیر اند؛ اما آسیب پ

قانون اساسی کشور و قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های خود از  58بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس ماده 

ی ی کند. در صورتی که حقوق بشروضعیت حقوق بشر از جمله از وضعیت زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت م

دف ه آنها مورد تخطی قرار بگیرد، از حقوق آنها حمایت نموده و می کوشد تا از طریق مراجع ذیربط به شکایات آنها رسیدگی شود.

نها آاصلی نظارت از وضعیت زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی، حمایت از حقوق بشری آنها است تا از این طریق محیط کار 

 سالم، مصون و عاری از تبعیض گردد. 
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رگانهای دفاعی و ا توسطکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور رعایت و حمایت هرچه بیشتر موازین بین المللی حقوق بشر 

امنیتی کشور و افزایش پاسخگویی آنها در برابر قوانین نافذه کشور، بخش خاصی را در داخل ساختار خود ایجاد نموده است تا از عملکرد 

یان منظارت نماید. این بخش با استفاده از صالحیت های قانونی کمیسیون و هم چنان بر مبنای تفاهمنامه همکاری و هماهنگی که  آنها

وزارت دفاعی ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به امضاء رسیده است، فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و 

 می کند. 

گزارش حاضر در نتیجه نظارت های کمیسیون از وضعیت حقوق بشری زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور تهیه شده و به 

 و حمایت از در ارگانهای دفاعی و امنیتی سد. هدف اصلی این گزارش جلب توجه مسووالن امور به وضعیت زنان منسوبنشر می ر

ر مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به طودر ارگانهای دفاعی و امنیتی را  حقوق بشری آنها می باشد. این گزارش وضعیت زنان منسوب

 می پردازد.  تیزنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنی "آزار و اذیت"و  "تبعیض"این گزارش بر دو موضوع  کلی

عملی  اقدامات ،یافته ها و پیشنهادات این گزارش رد مطالعه قرار داده و براساسامیدواریم که مسووالن امور یافته های این گزارش را مو

 اتخاذ نمایند.  هت حمایت از حقوق بشری زنانو موثر ج

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستاندرباره 

 سیافغانستان تأس جمهورسیفرمان رئ لهیوسبر اساس مفاد توافقنامه بن به 16/3/1381 خیتاربه مستقل حقوق بشر افغانستان  ونیسیکم

قانون  بیبا تصو و افتهی یمحکم قانون یمبنا ونیسینهاد، کم نیآن به ا 58و اختصاص ماده  1382در سال  یقانون اساس بی. با تصودیگرد

و  فیوظا ها،تیعمل، اهداف، صالح ی، مبنا1384مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  ونیسیکم یهاتیو صالح فیوظا ل،یتشک

 یدولت جمهور در چوکات« مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم»قانون،  نی. بر اساس ماده دوم ادیگرد فیتعر ونیسیکم التیتشک

 ریقانون مذکور و سا ،یاحکام قانون اساس ش،یخو یهاتیو در انجام فعال دینمایم تیطور مستقل فعالو به شدهسیتأسافغانستان  یاسالم

  «.دهدینافذ کشور را مالک عمل قرار م نیقوان

بیان گردیده است. در  زدر قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اهداف تشکیل این کمیسیون نی

 این قانون آمده است که کمیسیون به منظور تحقق اهداف پنجگانه ذیل فعالیت می کند: 

 نظارت بر رعایت حقوق بشر .1

 تعمیم و حمایت از حقوق بشر .2

 های بشرینظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی .3

 بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر .4

 1بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشوراتخاذ تدابیر به منظور  .5

                                                           
  1 دولت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماده 5، 1384
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قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صالحیت های نظارت از وضعیت حقوق بشر،  21ماده 

سیون یبررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام تحقیقات را به صورت واضح بیان نموده است. در این ماده آمده است که کم

وظیفه و صالحیت دارد که از وضعیت حقوق بشر، از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به 

ات و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و احقوق بشر نظارت نماید. هم چنین در این ماده به کمیسیون صالحیت داده شده که از اجر

 المللی در کشور، که بر وضعیت حقوق بشر موثر باشد، نظارت کند.سسات انتفاعی و غیر انتفاعی ملی و بینقضایی، نهادها و مو

 تیمستقل حقوق بشر افغانستان، نظارت بر وضع ونیسیکم یهاتیو صالح فیوظا ل،یقانون تشک 21و ماده  یقانون اساس 58اساس ماده  بر

 یارت و بررساست. بخش نظ افتهی لیمنظور تشک نیبه ا یخاص یهابوده و بخش ونیسیکم نیا یاصل یهاتیاز صالح یکیحقوق بشر 

بخش آمبودزمن، بخش حمایت از حقوق زنان، بخش آموزش حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق کودکان  ،یحقوق بشر یهایاز تخط

 و بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت از جمله بخش های برنامه ای کمیسیون است که در سراسر افغانستان فعالیت دارند. 

ای چهار اجراات خود دارای یک برنامه استراتژیک پنج ساله بوده که دارکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تنظیم و انسجام بهتر 

می باشد. اهداف استراتژیک با تدوین برنامه عمل ساالنه دنبال شده  "نظارت و حمایت "و  "توانمندسازی"، "آموزش"، "رهبری"هدف 

ساحوی و والیتی بوده و از این طریق تقریبا  دفتر 14و فعالیت های مشخص برای تطبیق آن پیش بینی گردیده است. کمیسیون دارای 

 تمامی مناطق کشور را تحت پوشش قرار می دهد. 

 2درباره بخش آمبودزمن

، بخش هابخشاین  ازجملهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در داخل ساختار خود داری بخش های مختلف کاری می باشد که 

ت موضوع تشکیل آمبودزمن در افغانستان، در ماه آگسای دفاعی و امنیتی نظارت می کند. است که از عملکرد منسوبان نیروه آمبودزمن

 وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان و نهادهای مدنیمیالدی مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با  2۰1۰

های انزیاد با ارگ یهاپس از مشورتوجود داشت، اما  نظراختالفساختار آمبودزمن،  مورددر . مفصلی در این مورد داشتندگفتگوهای 

أسیس عنوان یک بخش کاری در ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمختلف باألخره تصمیم گرفته شد که دفتر آمبودزمن به

 شود.

 این نهاد،ام رسمی نند و لذا عملکرد پولیس نظارت ک صرفاً بر از طریق ثبت و رسیدگی به شکایات مردم، در اوایل قرار بود که آمبودزمن

ا ب کمیسیون مستقل حقوق بشر نامه همکاری و هماهنگیامضای تفاهم عد ازبخورشیدی  1395در ثور بود. اما « دفتر آمبودزمن پولیس»

ذا ل رات دیگر نیز گسترش یافت وی، مأموریت آمبودزمن به نظارت بر اداوزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت مل

همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه ارگان  نامهتفاهمامضای  داد.تغییر نام « آمبودزمن»به  این بخش،

 رگذاریتأثو ی مهم نهادهابرای ایجاد فضای همدلی، هماهنگی و همکاری میان  توجهقابلامنیتی و دفاعی کشور، یک گام ارزشمند و 

ر افغانستان ی حقوق بشری در سراسهاارزشرعایت  ی، زمینهنامهتفاهمباید تالش کرد با تطبیق و عملی ساختن مفاد این  افغانستان است.

 فراهم شود.

                                                           
 2 واژه آمبودزمن ریشه اسکاندیناوی دارد و معنای اصلی لغوی آن، "نماینده" است؛ اما بهمرورزمان، معنای متفاوت پیداکرده است.

رتبه را ویژه مقامات عالیها و افراد بهمرجع رسمی است که شکایات شهروندان در مورد سازمانآمبودزمن، در فرهنگ آکسفورد چنین تعریف شده است: "

".کنددریافت و بررسی می   
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ا مورد ها رو قضایای نقض حقوق بشر مربوط به آن کردهبر عملکرد تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت  اکنون آمبودزمن،

 دهد.رسیدگی قرار می

 چرا ما بخش آمبودزمن را ایجاد کردیم؟

که نهای دولتی، برای ایها و ارگانخصوص سازمانهر سازمان بهتوان گفت: آمبودزمن در افغانستان می سیتأسبرای اثبات ضرورت  

ارگان نیز  نظارت بر عملکرد یکنظارت شود. بر عملکردشان خدمات خوب ارائه کند، باید باشد، پاسخگو باشد و  شفاف داشتهعملکرد 

 تواند بر دو نوع باشد: نظارت داخلی و نظارت بیرونی.می

ک ارگان های یطور کل از فعالیتعملکرد افراد و بهطریق این مکانیزم، بر دارند و از  داخلی مکانیزم نظارتی ،هاتقریباً تمامی ارگان

ی نظارتی داخل یها زمیاما مکان ها نیز تأثیرگذار بوده است.رت اهمیت خود را داشته و در برخی از سازماند. این نوع نظاشونظارت می

ان هایی که در داخل یک ارگنظارتی داخلی به دلیل مصلحت یها زمیجا موفق نیست. تجربه نشان داده است که مکانهمیشه و در همه

 دنها شده و قاطعیت الزم را برای نظارت نداراندیشیدر برخی موارد، دچار مصلحت ن داخلیناظراتواند زیاد مؤثر باشد. وجود دارد، نمی

برای نظارت . کنندپوشی ها چشمبه خاطر مصلحت کل ارگان، از آن، ممکن است هاکاستی حتی بعد از کشف تخلفات و و به همین دلیل

داخلی متعددی وجود دارد. مثالً در وزارت دفاع، وزارت امور داخله و نظارتی  یها زمیهای دفاعی و امنیتی کشور نیز مکانبر ارگان

ی هاتیو از صالح اشتهوجود د ریاست جندر و حقوق بشر، ،119ریاست امنیت ملی، ریاست کنترل و تفتیش، ریاست حقوق، پولیس 

تن ای نظارتی داخلی برای پاسخگو ساخشود این مکانیزم ه. اما در عمل دیده میاست تشکیالت و تأسیسات کافی برخوردارقانونی، 

 های دفاعی و امنیتی کشور کافی نیست.ارگان

تواند مکانیزم های نظارتی داخلی، ایجاد مکانیزم های نظارتی بیرونی الزم و ضروری است. مکانیزم های نظارتی بیرونی میتکمیل برای 

ر را با و موارد نقض حقوق بش آشکار ساختهها و تخلفات را تیها، با قاطعیت و مستقل عمل کند و تمامی کاساندیشیبدون مصلحت

یروهای ناجرای قوانین توسط  روشبر با دریافت و بررسی شکایات مردم، اکنون آمبودزمن  جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.

گهداری ن در مورد رفتار با مردم و زمان جنگ نهادهای امنیتی و دفاعی هایفعالیت .کندچگونگی رفتار با مردم نظارت می امنیتی و

ی کاری هازهحو ازجمله ،المللی(قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه )قوانین حقوق بشردوستانه بین و رعایت هامظنونین در نظارت خانه

قوانین ، ها بیشتر از قبل، قوانین نافذ کشورتا آن خواهد شدباعث  نیروهای امنیتی و دفاعی بر عملکرد مستمر نظارتاست. این  آمبودزمن

های به حقوق و آزادی نموده و از طریق تحقق حاکمیت قانون، را رعایت یحقوق بشرو مقررات  ی در مورد مخاصمات مسلحانهالمللنیب

 مردم احترام بگذارند.

ای که دولت افغانستان و جامعه بین المللی توافق کردند که مسوولیت هعالوه بر آنچه قبال گفته شد، ایجاد آمبودزمن زمانی مطرح گردید 

 امنیتی از دوش نیروهای بین المللی به دوش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان انتقال یابد. هم چنین، این زمانی بود که تعداد نیروهای

کر می های امنیتی و دفاعی کشور بیش از پیش تقویت گردد. فامنیتی و دفاعی کشور در حال افزایش بود و کوشش ها بر این بود تا نیرو

شد که تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بدون شفافیت و پاسخدهی امکان پذیر نیست. به این لحاظ کمیسیون مستقل حقوق بشر 

قانون، بخش  ق بشر و حاکمیتافغانستان به منظور افزایش شفافیت و پاسخدهی بیشتر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در قبال حقو

آمبودزمن را در داخل ساختار ایجاد کرد تا این بخش به طور اختصاصی از عملکرد منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت نموده 
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شر از ب و شکایات را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد. هدف نهایی از ایجاد بخش آمبودزمن این است که به تامین و حمایت از حقوق

 طریق نظارت های مداوم و موثر از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کمک نماید.

 اهداف آمبودزمن

 کند:و فعالیت می شدهایجاد منظور رسیدن به اهداف زیر آمبودزمن به 

 ،شکایات ها و رسیدگی مؤثر بهاز طریق نظارت بر عملکرد آنبه مردم افزایش پاسخگویی نیروهای امنیتی نسبت  (1

 ،های دفاعی و امنیتیو عادالنه تمامی شهروندان به خدمات ارگان برابربهبود دسترسی  (2

 ،های دفاعی و امنیتیمردم نسبت به ارگان و حمایت جلب اعتماد (3

 ،هاشنهادیها و ارائه پارزیابیتحقیق، های دفاعی و امنیتی از طریق منسوبین ارگان و رفتار هابرنامه ،هااصالح سیاست (4

 .های آموزشیاندازی برنامههای دفاعی و امنیتی از طریق راهآگاهی منسوبین ارگان افزایشظرفیت و  رتقایا (5

 ی آمبودزمنهاتیصالحوظایف و 

از رگرفته ب خود از تمامی اختیارات   فهیوظدر انجام ،عنوان یک واحد کاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانبخش آمبودزمن به

صورت به .استها و وظایف کمیسیون برخوردار ها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل، صالحیتصالحیت

 ی کرد:بنددسته در سه ساحه توانآمبودزمن را می ها و وظایفمشخص، صالحیت

 نظارت و بررسی :الف

 است: لیقرار ذی آمبودزمن هاتیصالحدر حوزه نظارت و بررسی، وظایف و 

 .یالمللنیب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مقررات منظور جلوگیری از نقضهای دفاعی و امنیتی بهارگانرفتار ظارت مؤثر بر ن (1

و عادالنه  رابربدسترسی  تا بتوان از طریق این نوع نظارت ازهای دفاعی و امنیتی به مردم چگونگی ارائه خدمات ارگان برنظارت  (2

 ا بتوان اطمینان پیدا کرد،هبه خدمات آنشهروندان 

 ،های پولیس و امنیت ملیخانهها، محابس و نظارتنظارت بر تمام محالت سلب آزادی به شمول توقیف خانه (3

 ،مطالبه معلومات، اسناد و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد شکایات و قضایای نقض حقوق بشری (4

جهانی  یهاارزشتا  های دفاعی و امنیتیمنظور بهبود رفتار منسوبین ارگانهای الزم بهسفارش ها، پیشنهادها وارائه مشورت (5

 ن تطبیق شودحاکمیت قانو عملی شده و بیشتر

 رسیدگی و پیگیری شکایات :ب

 ی آمبودزمن قرار ذیل است:هاتیصالحدر حوزه رسیدگی و پیگیری شکایات، وظایف و 

 ،تیهای دفاعی و امنیدریافت، ثبت، مستندسازی و ارزیابی شکایات افراد واصله نسبت به رفتار منسوبین ارگان  .1

شده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج آن به مقامات حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت ارجاع .2

 ،برای اقدامات بیشترهای دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وزارت
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ها حلجستجوی راه و دادخواهی برای تطبیق پیشنهادهای صورت گرفته ،وفصل قضایااری با مراجع مربوط در حلهمک .3

 عادالنه، صورتبهن کنندگابرای قربانیان یا شکایت منظور جبران خساراتبه

 ها.یجه دوباره به خود ارگانهای الزم و حمایت از قربانیان در صورت لزوم و ارائه نتانجام رسیدگی .4

 آگاهی دهی و گزارش: ج

ه ، اصول محاکمحاکمیت قانون، حقوق بشردوستانه، حقوق بشرمقررات های آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد اندازی برنامهراه (1

 برای نیروهای امنیتی، نارهایها، سماز طریق برگزاری کارگاه عادالنه و حقوق محکومان و متهممان

خله و های دفاع ملی، امور داهای نظارتی به مقامات وزارتها و پیشنهادها مبتنی بر یافتههای تحقیقی و ارائه سفارشارشتهیه گز (2

 ریاست عمومی امنیت ملی کشور.

های ها برای ارزیابی و بهبود عملکرد منسوبین ارگانها و رهنماییهای موضوعی، تحقیقی و صدور اعالمیهپخش و نشر گزارش (3

 عی و امنیتی.دفا

 

 روش تحقیق

ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بخش آمبودزمن فعالیت می کنند، با استفاده از یک پرسشنامه با زنان منسوب در 

طرح مر و اذیت پرسشهایی را وزارت امور داخله، وزرات دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی مصاحبه کردند و در مورد تبعیض و آزا

توسط یک پرسشنامه خورشیدی  13965سال با زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی در طول  این تحقیق از طریق مصاحبه. کردند

تن از زنان منسوب در  651شده است. ناظران کمیسیون در طول این مدت توانستند با  که دارای پرسشهایی باز و بسته می باشد انجام

  ت ملی مصاحبه انجام دهند.پولیس، اردو و امنی

نفر(  6۰)  %9نفر( مصاحبه شدگان زنان شامل پولیس،  579) %88باید گفت که بیشتر مصاحبه شدگان شامل پولیس ملی بوده اند. بیش از 

آنها زنان شامل در امنیت ملی بوده اند. گفتنی است که انتخاب  %2تقریبا  ، یعنیتن دیگر 12مصاحبه شدگان زنان شامل در اردوی ملی و 

این تعداد از مصاحبه شدگان به هیچ وجه عمدی و برنامه ریزی شده نبود. صرفا به ناظران گفته شده بود که با زنان منسوب در هر سه 

ردوی اد مصاحبه شدگان با زنان منسوب در امنیت ملی و اارگان مصاحبه صورت گیرد. ناظران کمیسیون گفته اند که دلیل کم بودن تعد

این بوده است که آنها کمتر در دسترس قرار داشته اند. عالوه برآن، ناظران کمیسیون گفته اند که ریاست های امنیت ملی در قسمت ملی 

 افشای اسرار امنیتی هویت کارمندان خودمصاحبه با زنان شامل در امنیت ملی همکاری کامل نکردند. ریاست های امنیت ملی اغلبا عدم 

را مانع مصاحبه با کمیسیون تلقی کردند.  وزارت دفاعی ملی نیز در انجام مصاحبه زنان شامل در اردوی ملی همکاری کافی نکرد و به 

 ی باشد. همین دلیل تعداد مصاحبه شدگان زنان شامل در اردوی ملی کمتر از تعداد مصاحبه شدگان با زنان شامل پولیس م

ون توانسته ناظران کمیسی مورد پوشش قرار گرفته است. یعنی )زونها( کشور به عنوان نمونه جامعه آماری تمام ساحات لحاظ جغرافیاییاز 

است که به تمام ساحات )زون( کشور سفر نمایند و وضعیت حقوق بشری زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی را در یک الی دو 

ن ساحه )زون( نظارت نمایند. سکونت اصلی مصاحبه شدگان نشان می دهد که مصاحبه شدگان تقریبا از تمام والیت کشور والیت هما
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به استثنای والیت نورستان بوده اند.  بنابر این، معلومات به دست آمده در این گزارش می تواند وضعیت زنان منسوب در ارگانهای دفاعی 

 را نشان دهد.  و امنیتی در سراسر افغانستان

 

مصاحبه با زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی توسط ناظران زن کمیسیون صورت گرفته است. کمیسیون با درک وضعیت فرهنگی 

و اجتماعی کشور، تصمیم گرفت که مصاحبه با زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی صرفا توسط ناظران زن صورت گیرد تا معلومات 

، دقیق و درست به دست آید. می دانیم که زنان صرفا با هم جنس شان می توانند مشکالت خود را با آسانی و راحتی مطرح کنند. واقعی

دفتر  14ز طریق ا این تحقیقتوسط کارمند مرد صورت نگرفته است. باید گفت که  چ پرسشنامه ای مربوط به این تحقیقاز همانرو هی

ساحوی و والیتی کمیسیون انجام شده است. معلومات از طریق دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون جمع آوری شده و سپس وارد داتابیس 

 دفتر مرکزی کمیسیون گردیده است.

ن و سال زنان اال تبعیض به سسن مصاحبه شدگان نیز برای کمیسیون مهم است. زیرا که بعضی از مشکالت مانند آزار و اذیت و حتا احتم

به باال نیز  4۰سال بوده اند؛ اما یک تعداد اندکی از مصاحبه شدگان از سن  4۰تا  18نیز مرتبط است. اکثریت مصاحبه شدگان بین سن 

ن ارگانها ایفای در ایبوده اند. این آمار به نحوی بیانگر این است که زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی اکثرا زنان جوان هستند که 

 وظیفه می کنند. یعنی تعداد زنان مسن در این ارگانها کمتر از زنان جوان می باشد. 

پولیس ملی اردوی ملی امنیت ملی

فیصدی 88.90% 9.20% 1.80%

تعداد 579 60 12
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نکته مهم دیگر در روش این تحقیق این است که در ابتدای پرسشنامه مشخصات مصاحبه شدگان از جمله اسم و ولد مصاحبه شده پرسیده 

مشخصات مصاحبه شونده ممکن است باعث شود که شخص تمام معلومات خصوصا معلومات شده است. پرسیدن از اسم و ولد و سایر 

در مورد آزارهای جنسی را به آسانی و راحتی ارائه نکند. چون مصاحبه شونده از عواقب معلوماتی که ارائه می کنند، احتماال نگران شود 

شدگان خصوصا معلومات در مورد آزارهای جنسی کامل نیست. یعنی و یا بترسد. بنابراین، احتماال معلومات به دست آمده از مصاحبه 

این احتمال وجود دارد که آمار کسانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد، باالتر باشد. قابل یادآوری است که پس از این دوره 

 نمی کنند. گزارشدهی، روش تحقیق تغییر نموده و اکنون ناظران کمیسیون شهرت مصاحبه شدگان را درج

تقریبا از هر قوم و ملیت ساکن در افغانستان شامل ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور می باشند. ناظران کمیسیون نیز این موضوع را در نظر 

 گرفته و به طور اتفافی با زنان شامل پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی از هر قومیت مصاحبه کرده اند. فیصدی اشتراک زنان پولیس

 در این تحقیق به گونه زیر بوده است: 

20الی 18سن  30الی 21سن  40الی 31سن  40سن باالتر از 

فیصدی 5.70% 43.60% 39.90% 10.80%

تعداد 33 251 230 62
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از آنجایی که اکثریت مصاحبه شدگان را زنان شامل در پولیس تشکیل می دهد، این گزارش نیز بیشتر به وضعیت آنها می پردازد. ولی 

 حث قرار می دهد. این گزارش برخی موضوعات مربوط زنان شامل در اردوی ملی و امنیت ملی را که مهم به نظر می رسد، نیز مورد ب

 حمایت و حفاظت از زنان مبنای حقوقی 

قانون اساسی کشور به عنوان یک وثیقه ملی از تساوی حقوق زنان و مردان حمایت نموده و در این مورد احکام صریح و روشن دارد. در 

ن و مرد ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زهر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان "قانون اساسی کشور چنین آمده است:  22ماده 

براساس حکم این ماده قانون اساسی زنان شامل در صفوف نیروهای امنیتی  ".3در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند

 کشور دارای حقوق مساوی بوده و نباید مورد تبعیض قرار بگیرند. 

ان در تبعیض علیه زنان تاکید دارد. به طور مشخص کنوانسیون بین المللی رفع کلیه تبعیض علیه زن اسناد بین المللی حقوق بشر نیز بر عدم

میالدی ملحق شد.  2۰۰3حد به تصویب رسید و افغانستان به کنوانسیون در سال میالدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل مت 1979سال 

کلف اند تا تدابیر موثر قانونی، قضایی و اداری برای رفع تبعیض علیه زنان براساس ماده های متعدد این کنوانسیون، دولت های عضو م

اتخاذ نماید. دولت های عضو باید از حقوق زنان براساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان علیه تبعیضات 

   .4داز طریق مراجع ملی ذیصالح و سایر ارگانهای قضایی حمایت قانونی نمای

چنین  زنان حمایت شده است. در این ماده علیه زنان با صراحت بیشتر از حق کار و اشتغالدر ماده یازدهم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض 

دولت های عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین  "آورده شده است: 

 ، به ویژه در موارد زیر:راساس اصل تساوی حقوق، بین زنان و مردان حقوق مشابه برای آنها تضمین شودبرود و ب

 الف( حق اشتغال به کار به عنوان حق جدا ناشدنی افراد بشر

                                                           
  3 دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، ماده 22، مصوب سال 1384 خورشیدی

  4 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، ماده دوم، بند ج، مصوب سال 1979 میالدی
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 ب( حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، از جمله رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل

و پیشه، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره ج( حق انتخاب آزادانه حرفه 

 های آموزش حرفه و بازآموزی از جمله کارآموزی و حق شرکت در دوره های آموزشی حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای

برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر اند. هم چنین  د( حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق

 "قضاوت یکسان در ارزیابی کار مشابه.

در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، قایل شدن امتیازات بیشتر به زنان نسبت به مردان جهت رشد و پیشرفت کامل زنان به دولت 

وع در کنوانسیون به عنوان تدابیر ویژه موقتی نام برده شده است. کنوانسیون مذکور تاکید کرده های عضو توصیه شده است. این موض

است که اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دولت های عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان می باشد، بنابر تعریف این 

 . 5کنوانسیون نباید تبعیض تلقی گردد

ز یکی از موضوعات مهم در حقوق بشر می باشد. دولت های عضو کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان مکلف آزار و اذیت زنان نی

های عضو  دولت"آمده است که:  ند. در ماده ششم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زناناند که با هر نوع آزار و اذیت زنان مبارزه نمای

  ".6نین را به منظور جلوگیری از سوء استفاده از زنان و استثمار آنها به عمل آورندکلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوا

 14/6/1394دولت افغانستان به منظور کاهش و جلوگیری از آزار و اذیت زنان بعضی از اقدامات تقنینی را اتخاذ نموده است. به تاریخ 

تصویب رساند. پس از آن تالش ها ادامه یافت تا این مقرره به شکل قانون خورشیدی دولت افغانستان مقرره منع آزار و اذیت زنان را به 

خورشیدی توسط شورای ملی به  1395/ 5/1۰درآمده و مورد تصویب قرار گیرد. باالخره قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال به تاریخ 

ر و اذیت زنان و هم چنین قانون منع آزار و اذیت زنان و تصویب رسید؛ اما تا هنوز به توشیح رییس جمهور نرسیده است. مقرره منع آزا

اطفال، آزار و اذیت را جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است. براساس ماده بیست و ششم قانون منع آزار و اذیت زنان 

 الصیلی و یا مراکز صحی گردد، حسب احوو اطفال، هرگاه شخصی مرتکب آزار و اذیت زنان یا اطفال در محل کار، مراکز تعلیمی و تح

 به جزای نقدی بیش از ده هزار تا بیست هزار افغانی توسط محکمه محکوم می گردد. 

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال حاالت مشدده جرم آزار و اذیت را پیش بینی کرده و برای مرتکب آن جزای حبس تعیین کرده 

ارتکاب آزار و اذیت زنان و اطفال در یکی از حاالت ذیل مشدده محسوب گردیده و مرتکب آن "است. در این قانون چنین آمده است: 

 ه حبس توسط محکمه محکوم می گردد. حسب احوال به سه تا شش ما

 در صورتی که جرم توسط استاد، مربی، طبیب یا آمر با استفاده از موقف و مقام ارتکاب گردیده باشد. (1

 در صورتی که ارتکاب منجر به صدمه جسمی یا روانی مجنی علیه گردیده باشد. (2

 ".7در صورتی که جرم مکرراً ارتکاب گردیده باشد (3

 

                                                           
  5 همان، ماده چهارم

  6 همان، ماده ششم
  7 قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، ماده 27، مصوب شورای ملی مورخ 1395/10/5
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 وضعیت عمومی

میالدی( شامل پولیس ملی شد. آنها شش نفر بودند که به حیث پولیس ایفای وظیفه  1967) خورشیدی 1346ن گروه زنان در سال اولی

 1352. این تحول زمانی رخ داد که درست سه سال قبل از آن، حق رای برای زنان افغانستان به رسمیت شناخته شد. در سال 8می کردند

آنها شامل خدمت شدند. در طول جنگ های خونین که در کشور جریان  1352تن رسید و در سال  42 خورشیدی تعداد زنان پولیس به

داشت، تعداد زنان پولیس کمتر شد تا اینکه در دوره رژیم طالبان، هیچ زنی به حیث پولیس وجود نداشت. پس از سقوط رژیم طالبان در 

کشور از جمله پولیس ملی آغاز شد و تعدادی از زنان نیز شامل پولیس شدند.  میالدی، تالشها برای بازسازی نیروهای امنیتی 2۰۰1سال 

تن رسید. سپس برای افزایش جلب و جذب زنان در صفوف پولیس و هم چنین در  15۰خورشیدی تعداد زنان پولیس به  1385در سال 

 تن می رسد.  3487اردوی ملی و امنیت ملی تالشهایی انجام شد. اکنون تعداد زنان شامل در پولیس به 

در مورد تاریخچه حضور زنان در ریاست عمومی امنیت ملی و اردوی ملی معلومات چندانی وجود ندارد. ممکن است که در دهه های 

در اداره امنیت ملی که در گذشته به نام های دیگری یاد می شد و تعداد اندکی  به طور پراکنده و محدود گذشته نیز تعداد اندکی از زنان

از زنان در امنیت ملی و اردوی ملی جذب شده و  است که تعداد قابل توجهی دیگر در اردوی ملی کار می کردند. احتماال این بار اول

 مصروف کار می باشند. 

تن اعم از ملکی و نظامی می باشد. مطابق تصامیم قبلی وزارت  1619اردوی ملی به خورشیدی( تعداد زنان در  1396اکنون )تابستان 

فیصد کل اردوی ملی را تشکیل  %1۰میالدی تعداد آنها  2۰17تن از زنان جلب و جذب شوند تا در سالهای  5۰۰دفاعی ملی، باید ساالنه 

  می شود. %1یعنی کمتر از  %۰.83ساب آمار زنان نفر می رسد که با این ح 195۰۰۰می داد. اکنون تعداد اردوی ملی به 

)اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی( همواره با چالش های متعددی رو  شامل سازی زنان افغانستان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی

 رکت زنان در حوزه های عمومیسنتی بودن جامعه افغانستان و ذهنیت مردساالر حاکم در جامعه باعث می شود که مشابه رو بوده است. 

دالیل فوق که ریشه در باورهای سنتی و  به ویژه در ارگانهای دفاعی و امنیتی با دشواری های زیادی مواجه شود. اغلب خانواده ها به

 دارد، به دختران و زنان خانواده شان اجازه نمی دهند که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی بپیوندند. محافظه کار 

حضور کمرنگ زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی است. از آنجایی که مراکز نظامی همواره امنی نیز احتماال یکی از عوامل جدی برای نا

مورد حمالت انتحاری و انفجاری قرار می گیرند، زنان و خانواده های شان نمی خواهند که در چنین مراکز ایفای وظیفه کنند. عالوه بر 

مراکز نظامی، در بعضی موارد زنان پولیس از طرف مخالفان مسلح دولت در بیرون از ادارات از جمله در مسیر رفت و مورد هدف بودن 

برگشت به خانه مورد هدف قرار گرفته و ترور شده اند. چنین شرایط خطرناک باعث شده است که زنان تمایل کمتری به اجرای وظیفه 

 ند.در ارگانهای دفاعی و امنیتی داشته باش

 زنان پولیس: معلومات عمومی در مورد الف. 

میلیون افغانی است. این  94خورشیدی این ریاست  1396براساس اطالعات ریاست جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله، بودجه سال 

زارت امور ق پالیسی وبودجه را نیروهای حمایت قاطع برای این ریاست تخصیص داده است تا زنان بیشتری را جلب و جذب نمایند. مطاب

 1۰۰۰۰میالدی این تعداد به  2۰2۰تن برسد و تا آخر سال  5۰۰۰خورشیدی تعداد زنان پولیس به  1396داخله قرار است که تا آخر سال 

                                                           
  8 وزارت امور داخله، مصاحبه با جنرال حکمتشاهی رسولی؛ رییس جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان  
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تن برسد. براساس معلومات مسووالین ریاست جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله، سنتی بودن جامعه و ترس از نا امنی ها، وزارت 

 2۰2۰اخله تا حال نتوانسته است که مطابق پالیسی شان به جلب و جذب زنان بیشتری موفق شوند و بعید به نظر می رسد که تا سال د

  تن برسد. 1۰۰۰۰میالدی تعداد زنان پولیس به 

زن  دوجنرالی هستند، صرفا مرد که دارای رتبه  2۰۰هنوز هم زنان در پست های کلیدی در وزارت داخله ایفای وظیفه نمی کنند. از میان 

حکمتشاهی که یکی جنرال زن دیگر به حیث دگروال ایفای وظیفه می کند.  23 د. ندارای این رتبه بوده و به حیث جنرال شناخته می شو

ی کند عتراف مزن در وزارت امور داخله ایفای وظیفه می کند، از موجودیت تبعیض علیه زنان انکار نمی کند. اما او ا نجنراال از دوتن از

که زنان پولیس نیز دارای ظرفیت و مهارت و تحصیالت پایین بوده و این مشکل باعث شده است که آنها در موقف های کاری بلند 

  .9استخدام نشوند

در اکثریت والیات کشور پولیس زن با تفاوت های کم و زیاد در تعداد شان وجود دارند، اما در برخی از والیات به شمول پکتیکا، 

نفر و  6خوست و لوگر هیچ زنی به حیث پولیس حضور ندارد. در برخی از والیت حضور زنان خیلی اندک است. مثال در والیت لغمان 

پولیس زن در مرکز و سایر آنها در والیت مصروف فعالیت  2۰۰۰در مجموع پولیس کار می کنند. حیث  نفر زن به 9در والیت کنر 

  تن آنها به حیث مامور ملکی ایفای وظیفه می کنند. 35۰زنان منسوب در وزارت داخله،  3487هستند. از میان 

تعداد  دگی، جنایی و یا کشفی ایفای وظیفه می کنند.زنان در صفوف پولیس بیشتر در بخش های اداری، رسیدگی به خشونت های خانوا

خانم های که در بخش قوای خاص و یا در عملیات های نظامی ایفای وظیفه کنند، خیلی اندک است. تعداد اندکی از آنها در تالشی 

 منازل و گرفتاری متهمان نیز نقش دارند.

 زنان اردوی ملی:معلومات عمومی در مورد ب. 

خورشیدی وزیر  1387میلیون افغانی اختصاص یافته است. در سال  149خورشیدی به منظور افزایش جلب و جذب زنان  1396برای سال 

برسد. حاالنکه  %1۰خورشیدی تاکید کرده بود که باید تعداد زنان در اردوی ملی به  1392وقت وزارت دفاع و هم چنین پالیس سال 

تن می رسد. یعنی با این حساب تعداد زنان در اردوی ملی  1619تعداد مجموعی زنان به  تن می رسد و 195۰۰۰تعداد کل اردوی ملی به 

 می رسد. %1یعنی کمتر از  ۰.83%

 343تن به حیث افسر،  598تن )ملکی و نظامی( می رسد. از این میان  1619همانطوری که قبال گفته شد، تعداد زنان در اردوی ملی به 

تن دیگر به حیث   3۰۰تن ملکی و بیشتر از  5۰تن به حیث محصل )جدیدا تقرر یافته(،  122تن به حیث سرباز،  114تن به حیث بریدمن، 

 اجیر صفار کار در اردوی ملی اجرای وظیفه می کنند. 

ی و برخی هم در بخش هوایی و تخنیکزنان در اردوی ملی نیز بیشتر در بخش های منابع بشری، مالی، تدارکات )لوجستیک(، مخابره 

تن می رسد. به گفته مسووالن وزارت  15مصروف فعالیت هستند. تعداد زنان در قوای خاص که عملیات خاص را انجام میدهند، صرفا به 

 بپردازند. تدفاع ملی، بیشتر زنان عالقمند نیستند که در بخش های که عملیات نظامی را اجرا می کنند، استخدام شوند و به فعالی

                                                           
  9 همان
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زنان در اردوی ملی نیز در موقف های کاری پایین کار می کنند. تعداد خیلی اندکی از آنها دارای رتبه بلند نظامی هستند. در اردوی ملی 

صرفا یک زن به حیث جنرال است که او هم در بست دگروالی ایفای وظیفه می کند. یک زن دیگر به حیث پیلوت ایفای وظیفه می کند. 

رست ریاست جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی می پذیرد که در قسمت ارتقای کارمندان زن در وزارت دفاع مشکالت وجود سرپ

  .1۰دارد

 

 تبعیض علیه زنان 

همانطوری که قبال گفته شد، اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه 

ن، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بر عدم تبعیض تاکید کرده اند و از دولت خواسته است تا برای رفع هر نوع تبعیض اقدامات زنا

موثری را انجام دهد. دولت افغانستان نیز بر مبنای تعهدات بین المللی و قوانین کشور مکلف است که جلو تبعیض علیه زنان را در ادارات 

 ه و برای تامین حقوق و امتیازات برابر و عادالنه برای همه شهروندان کشور بدون تبعیض اعم از زن و مرد تالش نماید. عامه گرفت

مسووالن وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله تاکید دارند که هیچ نوع تبعیض علیه زنان وجود ندارد؛ بلکه زنان، بیشتر از مردان از 

سرپرست ریاست جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی و هم چنین جنرال حقوق و امتیازات برخوردار هستند. جنرال عبدالحکیم رحیمی 

حکمتشاهی رییس جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله اظهار نمودند که در هردو نهاد برای جلب و جذب بیشتر زنان مشوق های 

 خاصی در نظر گرفته شده است. 

در نظر گرفته که تا حدی در جلب و جذب زنان  صفوف پولیسر وزارت امور داخله مشوق های خیلی خوبی برای جلب و جذب زنان د

موثر بوده و این مشوق ها توانسته است که بر افزایش حضور زنان در این نهاد مفید واقع گردد.  در وزارت امور داخله برای زنان پولیس 

خششی، ساالنه برای هر پولیس زن اختصاص افغانی به طور ب 5۰۰۰۰ده نوع مشوق در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها، پرداخت 

افغانی اضافه از معاش شان برای آنها پرداخت  8۰۰۰یافته است. هم چنین زنانی که حاضر شود در از مرکز به والیات تغییر وظیفه دهند، 

ماه در کشور  4برای . عالوه برآن، کسانی که جدیدا جذب می شوند، می توانند افغانی می باشد 3۰۰۰۰و معاش اصلی آنها  می شود

 .11ترکیه آموزش ببینند که این امتیاز نیز بر جلب و جذب زنان موثر بوده است

در وزارت دفاعی ملی نیز برای جلب و جذب زنان مشوق های در نظر گرفته شده است. اگر زنی جدیدا جذب شود، برای آن شخص 

ی اضافه از معاش به طور بخششی پرداخت می شود. برخی از زنان که افغان 6۰۰۰افغانی به حیث معاش پرداخت می شود. ماهانه  3۰۰۰۰

افغانی بابت کرایه خانه برای آنها پرداخت می شود. عالوه برآن، اگر زنی بخواهد به  17۰۰۰در موقف های کاری بلند کار نمایند، ماهانه 

ظور کمک در فیس دانشگاه پرداخت می شود. آن عده افغانی به من 6۰۰۰سطح لیسانس تحصیل نماید، از جانب وزارت دفاع ملی ماهانه 

 .12افغانی به طور ساالنه پرداخت می شود 75۰۰از زنانی که دارای طفل باشد، به خاطر اطفال آنها 

                                                           
  10 وزارت دفاع ملی، مصاحبه با جنرال عبدالحکیم رحیمی، سرپرست ریاست جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی.

  11 همان
  12 وزارت دفاع ملی، مصاحبه با جنرال عبدالحکیم رحیمی سرپرست ریاست جندر و حقوق بشر، مورخ 21 اسد 1396 خورشیدی
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باوجود ادعای مسووالن ارشد وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله مبنی بر اینکه هیچ نوع تبعیض علیه زنان در برخورداری از حقوق و 

 متیازات مشابه با مردان وجود ندارد، برخی از زنان در این دو نهاد در مصاحبه ناظران کمیسیون گفته ا ند که با تبعیض مواجه بوده و ازا

  حقوق و امتیازات مشابه با مردان برخوردار نیستند.

ی و امنیت ملی ف اردوی ملی، پولیس ملبشر افغانستان، تبعیض علیه زنان در صفو براساس دریافت های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق

وجود داشته و تعدادی از زنانی که با ناظرین کمیسیون مصاحبه کرده اند، از وجود تبعیض سخن گفته اند. براساس ارزیابی در مجموع 

ق و امتیازات و در سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور تبعض علیه زنان وجود دارد. زنان در عرصه های مختلف مانند برخورداری از حقو

  برخورداری از فرصت های ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی در خارج و داخل کشور با تبعیض مواجه می باشند.

 

 %58تن از زنانی که در نهادهای دفاعی و امنیتی ایفای وظیفه می نمایند،  651در زمینه دسترسی به فرصت های ارتقای ظرفیت، از مجموع 

آنها گفته  %42 شده واز مصاحبه شدگان گفته اند که در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی مستفید 

 . های ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی مستفید نشده اند اند که از فرصت

بررسی های کمیسیون بیانگر این است که زنان منسوب در اردوی ملی و پولیس ملی بیشتر در زمینه ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه بوده 

در امنیت ملی گفته اند که در زمینه  از زنان منسوب %16زنان منسوب در پولیس ملی و  %4۰زنان منسوب در اردوی ملی و  %51اند. 

 ارتقای ظرفیت با تبعیض مواجه شده اند. 

اینکه زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور چرا از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی برخوردار نشده 

رات آنها مربوط است و برخی از عوامل این محرومیت وابسته اند، دالیل مختلف یادآوری شده است. برخی از این عوامل به نهادها و ادا

انواده و جامعه است که جلو برخورداری آنها از این فرصت ها را می گیرد. در مجموع همه این عوامل به نحوی با تبعیض نهفته در به خ

ادهای دفاعی و امنیتی که گفته اند از فرصت از زنان منسوب در نه 275خانواده، اجتماع و ادارات مذکور رابطه مستقیم دارد. از جمله 

آنها اظهار نموده اند که عامل این محرومیت، این بوده که اداره مربوط موافق نبوده است.  %4۰های ارتقای ظرفیت برخوردار نشده اند، 

آنها گفته  %8نشده اند. بیش از  ( آنها گفته اند که به خاطر موجودیت تبعیض از فرصت های ارتقای ظرفیت مستفید%47تن ) 131به تعداد 

58%

42%

0%

اید؟ هآیا در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت مستفید شد

بلی  نخیر نمی دانم
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دیگر آنها ممانعت خانواده شان را عامل  %3اند که خودشان نخواسته اند که از فرصت های ارتقای ظرفیت استفاده کنند و بیش از 

ست که امحرومیت از فرصت های ارتقای ظرفیت می دانند. دو عامل آخری نیز به نحوی بیانگر موجودیت تبعیض در خانواده و اجتماع 

 باعث محرومیت آنها در برخورداری از فرصت های آموزشی گردیده است. 

 

 

تعداد کثیری از زنانی که در نهادهای دفاعی و امنیتی ایفای وظیفه می کنند، به ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته در زمینه 

این زنان گفته اند که به  %65ند. براساس بررسی انجام شده، برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه با مردان با تبعیض مواجه می باش

آنها گفته اند که به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه  %35امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان در عرصه کاری دسترسی ندارند و 

 با مردان دسترسی دارند. 

 

اداره موافق نبود موجودیت تبعیض خودتان نخواستید ممانعت فامیلی

Series1 111 131 23 10

Series3 40.40% 47.60% 8.40% 3.60%

0

20

40

60

80

100

120

140

A
xi

s 
Ti

tl
e

دالیل عدم برخورداری از فرصت های ارتقای ظرفیت

بلی 
35%

نخیر
65%
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آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان دسترسی دارید؟
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تن می رسد. این زنان به ناظران کمیسیون  421و امتیازات مشابه دسترسی ندارند به آنعده از زنانی که گفته اند به امکانات، حقوق تعداد 

گفته اند که به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان در زمینه های مختلف دسترسی ندارند. مواردی را که آنها از آن محروم اند، 

 مطابق جدول ذیل می باشد:

 

 فیصدی افراد تعداد موضوع شماره

 %7.1 3۰ عدم دسترسی به معاش و یا امتیازات ماهانه به وقت معین  .1

 %26.1 11۰ ترفیع رتبه  .2

 %17.8 75 وسایل و ابزار کاری مانند اتاق، میز، چوکی، کامپیوتر، الماری و غیره  .3

 %23.8 1۰۰ رخصتی قانونی  .4

 %14 59 وسایل ترانسپورتی  .5

 %1۰.9 46 همه موارد  .6

 %1۰۰ 421 مجموع  .7

 

ا یکسان پولیس ملی تقریبقابل یادآوری است که تبعیض علیه زنان در برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه با مردان در اردوی ملی و 

زنان در اردوی  %4۰زنان در پولیس ملی،  %4۰.9است؛ اما این وضعیت در امنیت ملی بهتر می باشد. یافته های کمیسیون نشان می دهد که 

 نان در امنیت ملی در زمینه برخورداری از امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان با تبعیض مواجه می باشند. ز %16.5ملی و 

بررسی های کمیسیون نشان می دهد که زنان در بعضی از ادارات و بخش های مربوط به نهادهای دفاعی و امنیتی به تشناب جداگانه و 

ی ندارند. در مورد اینکه در سراسر کشور چه تعدادی از زنان به تشناب های جدا از مردان و مناسب و جای برای تبدیلی لباس دسترس

محل تبدیلی لباس دسترسی ندارند، معلومات موجود نیست. اما بررسی های دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

پنجشیر( گفته اند که به تشناب مناسب و مصون دسترسی ندارند. هم  )کابل، پروان، کاپیسا، زنان در حوزه مرکز %17نشان می دهد که 

چنین این بررسی بیان می کند که به اتاقهای مناسب برای تبدیلی لباس دسترسی ندارند. این مشکل سبب شده است که بسیاری از زنان در 

تبدیلی  وظیفه حاضر می شوند. نبود جای مناسب برای داخل تشنابها لباس خود را تبدیل نمایند ویک تعداد هم بدون پوشیدن یونیفورم به

 لباس زمینه های سوء استفاده و آزار و اذیت زنان و در نهایت ترک شغل می گردد. 

 مشارکت در تصمیم گیری ها:

ای یک نهاد ه همانطوری که از لحاظ قانونی در برابر استخدام و اشتغال زنان هیچ ممانعتی وجود نداشته باشد، مشارکت در تصمیم گیری

نیز نباید ممانعت و محدودیت موجود باشد. مشارکت زنان در تصمیم گیری ها از آنرو مهم است که نظریات و پیشنهادات زنان به عنوان 

یک بخش عمده از جامعه در تصمیم گیری ها و طرح پالیسی ها باید انعکاس یابد و در نظر گرفته شود. چه بسا ممکن است که تصمیم 

ی که در آن زنان حضور نداشته باشد، به دلیل عدم حضور زنان، دچار ناکامی شده و یا چالش ها و مشکالت دیگری را خلق گیری ها

 نماید.
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برای اینکه حضور زنان در ادارات نمادین و سمبولیک نباشد، الزم است تا زنان در طرح پالیسی ها و تصمیم گیری حضور داشته باشند و 

مراحل در نظر گرفته شود. البته قابل یادآوری است که حضور زنان در تصمیم گیری های یک اداره در تناسب با نظریات آنها در تمام 

 رتبه و مقام آنها از لحاظ سلسله مراتب اداری صورت می گیرد که این امر در مغایرت با اصول جندر نمی باشد. 

زنان  %52اد دفاعی و امنیتی کشور چندان حضور ندارند. حدود براساس بررسی های کمیسیون زنان در تصمیم گیری های هر سه نه

منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور گفته اند که آنها در تصمیم گیری های و سیاستگزاری های دفتر و یا بخش کاری شان با آنها 

ری ها و سیاستگزاری های دفتر و یا بخش دیگر آنها گفته اند که در تصمیم گی %48مشورت صورت نگرفته و آنها سهم ندارند.  حدود 

 کاری شان سهم گرفته و یا با آنها مشورت صورت می گیرد. 

 

 آزار و اذیت زنان

مزاحمت یا تماس فیزیکی با زن یا   هر نوعآزار و اذیت » مقرره منع آزار و اذیت زنان چنین تعریفی از آزار و اذیت ارائه کرده است: 

، تهدید و یا های نامشروعهای صوتی و تصویری مغایر اخالق یا آزار کالمی یا غیر کالمی یا خواستهکلپ پخش و نشر پوستر، تصاویر،

و  آزار و ضیمنع تبع یسیپالبراساس  «13ترساندن از عدم ارتقاء و ارزیابی مثبت ویا اخراج از وظیفه به منظور سوء استفاده از زن میباشد.

باشد  یکیزیف  ایو یکالم ریغ ،یکالم گرچه گردد گریشخص د ریو تحق که منجر به اهانتی ااستههر رفتار نا مناسب و ناخو نیز، تیاذ

 شود.آزار و اذیت گفته می ،باشد گرانیکردن وشرمسار نمودن د خوار ف،یتخو ارعاب، ر،یهشدار، تحق ن رنجاندن،آهدف و

متاسفانه آزار و اذیت زنان تقریبا در بسیاری جوامع با اشکال گوناگون و سطوح متفاوت وجود دارد. در برخی از کشور ها میزان آزار و 

اذیت کمتر و در بعضی کشورها بیشتر است. میزان آزار و اذیت زنان وابسته به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بوده و 

 سواد و آگاهی، وضعیت آزادی های مدنی بر این موضوع تاثیرگذار است.  متغییرهای چون سطح

                                                           
 3 ماده 1. وزارت عدلیه، مقرره منع آزار و اذیت زنان، ، فقره 13 
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قانون منع خشونت علیه زنان، آزار و اذیت زنان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است و هر نوع آزار و اذیت زنان ممنوع و براساس 

گردد، قابل پیگرد بوده و قابل مجازات می باشد. در  . مطابق این قانون، اگر فردی مرتکب آزار و اذیت زن14غیر قانونی تلقی شده است

. شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم 1"این قانون آمده است که: 

احوال به حبس قصیر که شش  این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب 1. هرگاه جرم مندرج فقره 2می گردد. 

   ".15ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد

؛ اما زنانی که در نهادهای دفاعی و امنیتی زنان در مجموع در جوامع عقب مانده و محافظه کار با خطرات آزار و اذیت مواجه می شوند

 ر این زنان، محالت نظامی بوده و موجودیت اسلحه وایفای وظیفه می کنند، از این لحاظ آسیب پذیر تر اند. زیرا که برخی از محالت کا

 زور باعث می شود که میزان خطر آزار و اذیت زنان بیشتر از محالت دیگر باشد.

باعث می شود که میزان مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاهش آزار و اذیت زنان در ادارات عامه  

یافته و در مجموع باعث کاهش حضور زنان در بیرون خانه می شود. آزار و اذیت زنان باعث می شود که آنها اعتماد به نفس خود را از 

ور موثر داشته باشند. آزار و اذیت زنان باعث می شود که آنها نسبت به مردان دست داده و در نتیجه نمی توانند در دفاتر و ادارات حض

 بدبین شده و نمی توانند به راحتی به کارهای جمعی بپردازند. 

آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی نیز یکی از چالش هایی است که همواره در مورد آن صحبت شده ولی زنان به خاطر 

اجتماعی نمی توانند به راحتی در این مورد سخن بگویند. به احتمال قوی تعداد کثیری از زنان تجارب بسیار بدی از آزار حساسیت های 

و اذیت دارند، اما به دلیل بدنامی نمی خواهند تجارب خود را با دیگران آزادانه شریک سازند. بررسی های کمیسیون نشان می دهد که 

نی که در صفوف اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی ایفای وظیفه می کنند، از جانب همکاران مرد شان یک تعداد قابل توجهی از زنا

 مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. ناظران کمیسیون می گویند که احتماال تعداد کسانی که آزار و اذیت را تجربه کرده اند، بیشتر از آن

آنها به دلیل ترس از دست دادن شغل شان و هم چنان حفظ موقعیت اجتماعی شان حاضر نیستند  است که به زبان می رانند؛ اما تعدادی از

 که مشاهدات و تجارب خود را با دیگران شریک سازند.  

 آزار و اذیت زنان را به چند دسته تقسیم کرده اند: آزار و اذیت می تواند به اشکال و شیوه های مختلف ارتکاب یابد. 

 این نوع آزار و اذیت شامل بکار گیری الفاظ رکیک و زننده جنسی، پیشنهادات جنسی، اظهار نظر در میآزار و اذیت کال :

 مورد ظاهر و پوشش فرد، شوخی های شهوت آلود، طنزهای جنسی، پرزه گفتن و سایر گفتارهای جنسی می شود.

  :شهوت آلود، چشم چرانی و اشارات  آزار و اذیت غیر کالمی شامل چشمک زدن، نگاه هایآزار و اذیت غیر کالمی

 جنسی می شود. 

  :آزار و اذیت فزیکی مانند لمس کردن بدن زن، گرفتن دست ها به زور، شانه زدن، نزدیک شدن زیاد آزار و اذیت فزیکی

 به بدن زن می باشد. 

براساس یافته های کمیسیون، آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی وجود داشته و تعداد قابل توجهی از زنان حداقل با یکی از 

انواع آزار و اذیت مواجه شده اند. برخی از آنها با آزار و اذیت های خفیف و بعضی دیگر با آزار و اذیت های خیلی شدت مواجه شده 
                                                           

  14 دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون منع خشونت علیه زن، ماده پنجم، فقره چهاردهم.
  15 همان، ماده 30
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ت که ممکن آمار ارائه شده در این گزارش تمام واقعیت های موجود را نشان ندهد، زیرا که احتماال برخی از زنان بنابر اند. گفتنی اس

 حساسیت موضوع و یا ترس از دست دادن وظیفه شان، نخواسته اند که در این مورد صحبت کنند. 

فته اند که با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اند. این اشخاص در تن از زنانی که با ناظران کمیسیون مصاحبه کرده اند، گ 86در مجموع 

این آمار برای نهادهای دفاعی و امنیتی که برخی از آنها وظیفه حراست از جان دهند. کل مصاحبه شدگان را تشکیل می  %13.2مجموع 

  به شدت نگران کننده است.و مال مردم را به عهده دارند و ارگان تنفیذ قانون می باشند، غیر قابل قبول بوده و 

 

 

 مقایسه میزان آزار و اذیت زنان در پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی:

ی تقریبا مشابه است. براساس بررسی ها فاعی و امنیتی با تفاوت های اندکبه نظر می رسد که میزان آزار و اذیت زنان در سه ارگان د

به همین ترتیب آمار آزار و اذیت زنان در کمیسیون، میزان آزار و اذیت زنان در پولیس ملی بیشتر از اردوی ملی و امنیت ملی است. 

 اردوی ملی بیشتر از امنیت ملی است. برای معلومات بیشتر به چارت ذیل نگاه کنید:

بلي نخیر بی پاسخ
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آیا با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اید؟
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آنها پاسخ مثبت داده  %13.2اظران کمیسیون ابتدا پرسیده اند که با آزار  و اذیت جنسی مواجه شده اید، صرفا جالب اینجاست که وقتی ن

اند و گفته اند که بلی آنها با آزار و اذیت مواجه شده اند؛ اما زمانی که ناظران کمیسیون مصادیق آزار و اذیت کالمی، غیر کالمی و 

نی که با چنین آزار و اذیت ها مواجه شده اند، بیشتر است. مثال کسانی که با مزاحمت های تلفونی مورد فزیکی را نام برده اند، تعداد کسا

می باشند. یا کسانی که از طریق اظهار نظر نامناسب جنسی در مورد ظاهر و لباس و  %2۰آزار و اذیت قرار گرفته اند تعداد شان بیش از 

می رسد. در نتیجه می توان گفت که برخی از مصاحبه شدگان نمی  %19اند، آمار آنها به  زیبایی شان مورد آزار و اذیت قرار گرفته

دانستند که چه نوع رفتارها از جمله مصادیق آزار و اذیت به شمار می رود. به همین لحاظ ابتدا تعداد اندکی از آنها گفته اند که مورد 

ی رسد که بنابر این به نظر مو اذیت ذکر شده است، این آمار افزایش یافته است.  آزار و اذیت قرار گرفته اند ولی زمانی که مصادیق آزار

  آمار واقعی آزار و اذیت باالتر از این ها می باشد.

جنرال عبدالحکیم رحیمی سرپرست وزارت دفاعی ملی در مصاحبه با کمیسیون گفت که آمار آزار و اذیت زنان در اردوی ملی نسبت 

کاهش یافته است. او گفت که یک هیات از ریاست حقوق و حقوق بشر تشکیل یافته و به شکایات در این زمینه  به سالهای قبل خیلی

شکایت در مورد آزار و اذیت زنان ثبت شده که به شکایت  4خورشیدی صرفا  1396رسیدگی می کند. وی ادعا می کند که در سال 

سیدگی به شکایت زنان، شورای زنان از تمام قطعات مرکز تشکیل شده که رسیدگی شده است. مطابق معلومات آقای رحیمی، برای ر

ماه یکبار تشکیل جلسه می دهند و شکایت را مورد رسیدگی قرار می دهند. وی هم چنین گفت که در داخل ساختار ریاست جندر و 

  .16حقوق بشر نیز یک بخش سمع شکایات تشکیل گردیده که به شکایات رسیدگی می کند

جنرال حکمتشاهی رییس جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله نیز در مصاحبه با کمیسیون می گوید که آمار آزار و اذیت زنان در 

قضیه آزار و اذیت زنان به ثبت رسیده بود؛  7خورشیدی  1395پولیس ملی نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. او گفت که در سال 

شیدی هیچ شکایتی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بر اساس معلومات خانم حکمتشاهی، یک دفتر سمع خور 1396در حالیکه در سال 

شکایات در داخل ساختار ریاست جندر و حقوق بشر وزارت داخله تشکیل گردیده که به این نوع شکایات رسیدگی می کند. هم چنین 

                                                           
  16 وزارت دفاع ملی، مصاحبه با جنرال عبدالحکیم رحیمی، سرپرست ریاست جندر و حقوق بشر
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آیا با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اید؟
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افته که در حل مشکالت زنان در اداره مانند عدم ارتقا، عدم تقرر افراد واجد در مرکز و والیات کشور شورای پولیس اناثیه نیز تشکیل ی

  .17شرایط و آزار و اذیت زنان می پردازد

باوجودی که مسووالن ریاست جندر و حقوق بشر وزارت دفاع و وزارت امور داخله ادعا می کنند که میزان آزار و اذیت کاهش یافته و 

ن مورد یادآوری می کنند، بررسی های کمیسیون بیانگر این است که هنوز آزار و اذیت زنان در این صرفا از چند مورد شکایت در ای

  نهادها جریان دارد و تعداد قابل توجهی از زنان قربانی آزار و اذیت همکاران مرد خود می شوند.

تن از زنان منسوب در ارگانهای دفاعی و  651به با جدول زیر در مورد انواع و میزان آزار و اذیت زنان را نشان می دهد که در اثر مصاح

 به دست آمده است:

 میزان و انواع آزار و اذیت کالمی

 نخیر بلی انواع آزار و اذیت

 578 73 گفتن داستانهای جنسی

 558 93 پرسش در مورد زندگی شخصی و جنسی

 515 136 گفتن طنزها و کنایه های جنسی

 522 129 ظاهر، لباس و زیباییاظهار نظر جنسی در مورد 

 613 38 ارائه پیشنهاد یا دعوت به رابطه جنسی ناخواسته

 543 1۰8 توصیف و تمجید نامناسب

 497 154 پرزه گفتن

 513 138 مزاحمت های تلفونی

   

در جدول فوق دیده می شود که تعداد قابل توجهی از زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی با انواع آزار واذیت کالمی مواجه شده 

اند. پرزه گفتن، مزاحمت های تلفونی، گفتن طنزها و کنایه های جنسی به زنان بیشترین آمار را داشته و تعداد زیادی از آنها با چنین 

 شده اند.  گفتارها مواجه

 یکی از زنانی که دو سال پیش در مدیریت ترافیک یکی از والیات ایفای وظیفه می کرد به ناظران کمیسیون چنین گفت: 

دو سال پیش در مدیریت ترافیک ایفای وظیفه می نمودم. مدیر ترافیک از من خواسته های نامشروع داشت. گاهی خواسته های نامشروع "
و گاهی غیر مستقیم مطرح می کرد ولی من همواره خواست هایش را رد می کردم. هر وقت به شعبه اش به منظور خود را به طور مستقیم 

کدام رسمی می رفتم، به خواست های نامشروع خود اصرار می کرد ولی من رد می کردم. تا اینکه مجبور شدم وظیفه خود را ترک کنم 
 "و فعال در یک بخش دیگری مصروف وظیفه هستم.

 ک زن دیگر که نخواست هویت اش فاش شود، به کمیسیون داستان آزار و اذیت اش را چنین بیان داشت:ی

                                                           
  17 وزارت امور داخله، مصاحبه با جنرال حکمتشاهی، رییس ریاست جندر و حقوق بشر
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معاون قطعه همیشه از من توقع و خواست های نامشروع دارد و از من می خواهد که با او به گردش بروم. اما من قبول نکردم. یک بار با  "
را با سیلی زدم ولی باز اصالح نشد. به قوماندان قطعه گفتم. او گفت با معاون قطعه صحبت بسیار بی شرمی از من تقاضای نامشروع کرد. او 

  "می کند. ولی او هنوز اصالح نشده است.

آزار و اذیت غیر کالمی زنان نیز در نهادهای دفاعی و امنیتی گزارش شده است.  مطابق بررسی های کمیسیون آزار و اذیت غیر کالمی 

ها معنا دار، چشمک زدن، چشم چرانی و نشان دادن تصاویر جنسی از شیوه های آزار و اذیت غیر کالمی است که برخی مانند نگاه کردن 

 و امنیتی آنرا تجربه کرده اند.  از زنان در نهادهای دفاعی

 

 جدول زیر انواع و میزان آزار و اذیت غیر کالمی را بیان می کند:

 انواع و میزان آزار و اذیت غیر کالمی

 نخیر بلی انواع آزار و اذیت

 614 37 نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی

 523 128 نگاه های نامناسب و شهوت آلود

 575 76 چشمک زدن

 524 128 چشم چرانی

 

 شخصی دیگری که در یکی از بخش های مربوط به پولیس ملی کار می کند، در مصاحبه با ناظران کمیسیون گفت: 

به سوی من نگاه های عجیب و غریب می کند. گاهی پرزه می گوید. من از او می ترسم و نمی توانم با جرات در آمر بخش همیشه "
 "شعبه اش بروم. در برابر پرزه گفتن و یا نگاه های معنادار او هیچ عکس العملی نشان داده نمی توانم.

آزار و اذیت فزیکی مانند لمس کردن، نوازش کردن، است. آزار و اذیت فزیکی زنان نیز در نهادهای دفاعی و امنیتی گزارش شده 

نزدیک شدن زیاد به زن، گرفتن دست به زور در نهادهای مذکور گزارش شده است.  جدول زیر انواع و میزان آزار و اذیت فزیکی زنان 

 را به ترتیب ذیل بیان می کند: 

 انواع و میزان آزار و اذیت فزیکی

 نخیر بلی انواع آزار و اذیت

 633 18 گرفتن دست ها

 633 18 لمس کردن نامناسب بدن

 613 38 نزدیک شدن زیاد به زن
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براساس معلومات وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی برخی از ساختمان های مربوط این دو وزارت که در سالهای گذشته ساخته شده، 

اتاقهایی برای تبدیلی لباس و تشناب های جداگانه برای زنان در نظر گرفته نشده است. مسووالن ریاست جندر و حقوق بشر وزارت امور 

در برخی از والیات زنان به تشناب جداگانه دسترسی ندارند و اتاقهای تبدیلی لباس نیز اعتراف می کنند که داخله و وزارت دفاع ملی، 

رفوع ماختصاص نیافته است. آنها در مصاحبه با کمیسیون گفتند که در مرکز و والیت کشور تالشها جریان دارد که این مشکل برای آنها 

  .18گردد و همین اکنون کار ساخت تشناب های جداگانه در ساختمان مربوط ادامه دارد

ه و آزار و اذیت را فراهم می کند. به طور مثال یک مصاحب دهنبود اتاق مناسب به منظور تبدیلی لباس برای خانم ها زمینه های سوء استفا

 کننده که نخواست نام اش فاش شود به ناظران کمیسیون چنین گفت: 

به دلیل اینکه اتاق تبدیلی لباس جداگانه برای خانم ها موجود نیست، مجبور شدم برای تبدیل لباس خود به شعبه معاون مبارزه با قاچاق "
در حال تبدیل کردن لباس بودم که معاون مبارزه با قاچاق وارد اتاق گردید و به من نزدیک شد. مرا لمس کرد و دستانم  مواد مخدر بروم.

 "را به زور می گرفت. هرچه عذر کردم که نکن؛ اما او می گفت که سر و صدا نکن.

د، با این مشکل چگونه برخورد کرده اند. وقتی ناظران موضوع مهم دیگر این است که آنعده از زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ان

کمیسیون از آنها پرسیده اند که آنها در برابر آزار و اذیت چه کرده و چگونه برخورد کرده اند، پاسخ های متفاوتی را شنیدند. برخی از 

را به آمران مافوق خود گزارش داده اند و زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، وظیفه را ترک کرده اند، برخی دیگر موضوع 

 برخی دیگر نیز سکوت کرده اند و یک تعداد دیگر نیز عکس العمل شخصی از خود نشان داده اند. 

 جدول زیر واکنش زنانی را که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، نشان می دهد: 

 

 

                                                           
  18 وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله، مصاحبه با مسووالن ریاست جندر و حقوق بشر
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یک تعداد از زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، نخواسته اند که موضوع را با آمران مافوق اداره خود شریک سازند، اما بعضی 

تن که با کمیسیون مصاحبه  651از آنها موضوع را با آمران مافوق اداره و یا بخش خود شریک ساخته تا مورد پیگیری قرار بگیرد. از جمله 

د بازخواست قرار بیگرند. به همین ترتیب مورعامالن آنها موضوع را با مقامات باالتر شریک ساخته اند تا  (%36 نفر ) 6۰ د، صرفاکرده ان

 38( سکوت اختیار کرده اند، %22.2نفر دیگر ) 37( به دلیل آزار و اذیت همکاران شان وظیفه را ترک کرده اند. به تعداد %9.6تن ) 16

 تن دیگر در این مورد پاسخ نداده اند.  16العمل شخصی از خود نشان داده اند و  ( عکس%22.8نفر )

تن از کسانی که آزار و اذیت شده بودند، به آمران مافوق اداره خود گزارش داده اند. اکثریت ادارات مربوط  6۰همانطوری که گفته شد 

شدگانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، به ناظران گفته اند که  مصاحبه %77به عامالن آزار و اذیت اخطار و یا توصیه داده اند. 

گفته اند که عامالن  %13دیگر گفته اند که عامالن هیچ مجازات نشده اند،  %8عامالن آزار و اذیت اخطار و یا توصیه گرفته اند. حدود 

 د که عامالن آزار و اذیت برکنار شده اند. مصاحبه شدگان اظهار داشتن %2آزار و اذیت از پست شان تبدیل شده و صرفا 

 

 

 

به نظر می رسد که موضوع آزار و اذیت هنوز هم یک موضوع جدی برای مدیران و مسووالن ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی نیست و با 

ا اخطار و یا توصیه دریافت عامالن صرف %77عالن آزار و اذیت برخورد جدی انظباطی نمی کنند. چنانچه که بررسی ها نشان می دهند که 

کرده ا ند. در صورتی که آزار و اذیت زنان شدید باشد و  با استفاده از موقف و صالحیت وظیفوی صورت بگیرد، عامالن آن باید مورد 

در ادارات می  یتپیگرد عدلی قرار بگیرند تا درس عبرتی باشد برای سایر افراد. با برخورد قانونی و جدی تر در امر مبارزه با آزار و اذ

 توان، فضای سالم و مناسب را برای زنان ایجاد نمود.  

 

 

شخص مذکور توصیه یا 
اخطار گرفته

77%

برکنار شده است
2%

تبدیل شده است
13%

مجازات نشده است
8%

م در صورتی که به مقام باالتر گزارش داده اید، اداره شما چه اقدامات انجا

داده است؟
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 و جمع بندی نتیجه گیری

خیر با و در سالهای ا در یک جمع بندی می توان گفت که حضور زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور یک گام مثبت بوده

؛ اما هنوز هم طوری که دولت افغانستان و به طور مشخص اختصاص مشوق های زیادی برای جلب و جذب، تعداد آنها افزایش یافته

دها انهادهای دفاعی و امنیتی تعهد کرده اند، حضور زنان در این نهادها خصوصا در مقام های باال ناچیز است. هر چند تعداد زنان در این نه

تعداد به هیچ صورت کافی نیست. بنابراین، الزم است تا هم تعداد و هم کیفیت حضور زنان نسبت به سالهای قبل افزایش یافته ولی این 

  در این نهادهای مهم افزایش یابد.

رداری بعیض و عدم برخوخالی از مشکالت نیست. زنان در این نهادها با مشکالت مختلف چون ت حضور زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی

زنان گفته اند از امکانات،  %65از حقوق و امتیازات مشابه با مردان و انواع آزار و اذیت مواجه اند. چنانچه که در متن گزارش آورده شد، 

ر و سایر امکانات یوتحقوق و امتیازات مشابه مانند ترفیع رتبه، استفاده از رخصتی، معاش، امکانات و تجهیزات اداری مانند میز کار، کامپ

برخوردار نیستند. در حالی وضعیت مردان در این زمینه به مراتب بهتر است. این دوگانگی تبعیض آشکار علیه زنان محسوب شده و بیانگر 

 ست. ا این است که مسووالن و مدیران ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه رفع نابرابری ها و تبعیض علیه زنان توجه جدی ننموده

از آنجایی که تعداد زنانی که در بست ها و مقام های باالتر ایفای وظیفه می کنند، خیلی اندک است، آنها در تصمیم گیری ها و 

سیاستگزاری ها نیز نقش چندانی ندارند. آنهایی که در بست های پایین نیز کار می کنند، نقش چندانی در تصمیم گیری های بخش کاری 

زنان گفته اند که در تصمیم گیری های بخش کاری شان با آنها مشوره  %48انچه که در متن گزارش آمده است که صرفا خود ندارند. چن

 دیگر گفته اند که در تصمیم گیری های اداره و یا بخش کاری شان با آنها مشورت صورت نمی گیرد.  %52می شود. 

شکالت جدی به شمار می رود. بدبختانه یک تعداد قابل توجهی از زنان اظهار آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی یکی از م

ظر به نکرده اند که در هنگام ایفای وظیفه از طرف همکاران مرد و گاهی از طرف آمران مافوق شان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. 

هایی است که در این گزارش آمده است. زیرا که تعداد قابل می رسد که تعداد زنانی که قربانی آزار و اذیت شده اند، بیشتر از آمار

که در  همانطوریتوجهی از آنها به خاصر حساسیت موضوع و یا ترس از دست دادن وظیفه شان، حاضر نیستند در این مورد حرف برنند. 

اند. جالب اینجاست که وقتی ناظران  مصاحبه شدگان گفته اند که با آزار و اذیت مواجه شده %13متن گزارش آورده شده است، بیش از 

نیز افزایش یافته است. این تفاوت بیانگر این است که برخی از  %2۰کمیسیون از مصادیق و انواع آزار و اذیت پرسیده اند، این آمار تا 

 مصاحبه شدگان بعضی از انواع آزار و اذیت را جز آزار و اذیت نمی دانستند. 

مصاحبه شدگان که گفته اند در نهادهای دفاعی و امنیتی با آزار و اذیت مواجه شده اند، غیر قابل قبول بوده و به  %13در مجموع آمار 

شدت نگران کننده است. نهادهای دفاعی و امنیتی که وظیفه حراست و حمایت از امنیت جان و مال مردم را به عهده دارند و قوانین کشور 

 کنند، به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و این آمار تکان دهنده است.  را تنفیذ می

براساس بررسی های این گزارش، اکثریت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور با آزار و اذیت های کالمی مواجه هستند. 

س آنها اظهار نظر می کنند و یا پرزه می همکاران مرد آنها در مورد زندگی شخصی و جنسی آنها می پرسند و یا در مورد ظاهر و لبا

از کسانی که آزار و  %19گویند و یا اینکه برخی از آنها با پیشنهادات برقرار رابطه جنسی آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. مثال 

 اند.  شان مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاذیت شده اند، گفته اند که از طریق اظهار نظرها نامناسب جنسی در مورد ظاهر، لباس و یا زیبایی 
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برخی از مصاحبه شدگان نیز گفته اند که از سوی همکاران مرد شان با استفاده از اشارات و یا از لحاظ فزیکی مورد آزار و اذیت قرار می 

ه زنان موجب شده است ک گیرند. نبود تشناب جداگانه و محل تبدیلی لباس در برخی از شعبات و بخش های نهادهای دفاعی و امنیتی

 احساس امنیت نکرده و گاهی زمینه های آزار و اذیت را فراهم کرده است. 

 باالتر اداره شان گزارش داده و شکایت کرده اند. به مقام چون آزار و اذیت شده اند، تن می رسد، 6۰تعداد شان به  تعدادی از زنانی که

زن به  16 در مجموع دیگر عکس العمل شخصی نشان داده اند. تن 38سکوت کرده و تن می رسد،  37که تعداد شان به و بعضی دیگر 

 خاطر آزار و اذیت همکاران مرد شان وظیفه را ترک کرده اند.  

مسووالن و مدیران ارشد نهادهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر گزارش های مربوط به آزار و اذیت زنان چندان واکنش جدی از خود 

آنها گفته اند عامالن آزار  %13زنان قربانی آزار و اذیت گفته اند که عامالن اخطاریه و یا توصیه دریافت کرده اند.  %77ه اند. نشان نداد

از وظیفه شان برکنار شده اند. این آمار نشان می دهد که  %2آنها گفته اند که عامالن مجازات نشده و صرفا  %8و اذیت تبدیل شده و 

یت زنان در نزد رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی جدی گرفته نشده و عدم قاطعیت آنها فضای کاری را برای زنان، نا موضوع آزار و اذ

مناسب و غیر مصون ساخته است. الزم است تا رهبری این نهادهای با جدیت و قاطعیت علیه آزار و اذیت زنان مبارزه نموده و با اتخاذ 

 نمایند تا زنان بتوانند در فضای کاری سالم و مصون به فعالیت بپردازند.  ، از حضور زنان حمایتتدابیر موثر

 پیشنهادات 

با توجه به دریافت های این گزارش برای رفع مشکالت و چالشها زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور پیشنهادت ذیل ارائه 

 می گردد: 

 الف. پیشنهادات برای نهادهای دفاعی و امنیتی: 

از نهادهای دفاعی و امنیتی خواسته می شود تا برای منسوبان زن، تشابهای جداگانه و اتاقهای مخصوص برای تبدیلی لباس آنها  .1

 اختصاص دهند تا زمینه های سوء استفاده و آزار و اذیت از بین رفته و زنان به راحتی وظایف خود را اجرا نمایند. 

آزار و اذیت  موضوعگرفته اند، برای نهادهای و امنیتی خیلی نگران کننده بود و باید  فیصدی زنانی که مورد آزار و اذیت قرار .2

 و شود. رهبری این نهادها باید در یک مدت معقول به این شکایات رسیدگی نموده جدی گرفتهزنان از سوی رهبری این نهاد 

 ایند تا از حضور موثر زنان در این نهادها حمایت صورتبا عامالن آنها مطابق با احکام قوانین نافذه کشور با قاطعیت برخورد نم

 گیرد. 

برای اینکه سطح تبعیض علیه زنان و آزار واذیت آنها کاهش یابد، الزم است تا نهادهای دفاعی و امنیتی تمامی کارمندان خود  .3

ری سیمنارها، کمپاین ها و را در زمینه ممنوعیت تبعیض و آزار و اذیت آموزش داده و سطح آگاهی آنها را از طریق برگزا

 کارگاه های آموزشی بلند ببرند. 

چنانچه که گفته شد، تعداد قابل توجه منسوبان زن در برخورداری از امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان با تبعیض مواجه  .4

رخورداری زه نموده و دوگانگی ها در بمی باشند. بنابراین از نهادهای دفاعی و امنیتی خواسته می شود تا با تبعیض علیه زن مبار

 از امکانات، حقوق و امتیازات را مرفوع سازند. 

اکثریت منسوبان زن در تصمیم گیری و سیاستگزاری ها سهیم نیستند. الزم است تا مسووالن نهادهای دفاعی و امنیتی در این  .5

 استگزاری ها افزایش دهند. زمینه توجه جدی مبذول داشته و مشارکت زنان را در تصمیم گیری ها و سی
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از نهادهای دفاعی و امنیتی خواسته می شود تا برای موثریت حضور زنان و جلوگیری از تبعیض و آزار و اذیت آنها در این  .6

ادارات، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما همکاری نموده و سهولت های بیشتری را برای نظارت ناظران کمیسیون 

 سازند. فراهم 

از نهادهای دفاعی و امنیتی به شمول وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواسته می شود تا در  .7

 امر ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی منسوبان بیشتر از پیش تالش نموده و زمینه های آموزش آنها را فراهم سازند. 

ی شود تا در مورد جلب و جذب بیشتری زنان در این نهادها با در نظر گرفتن مشوق های از نهادهای دفاعی و امنیتی خواسته م .8

 بیشتر تالش جدی نموده و زمینه های حضور زنان در سطوح رهبری و مقام های باالتر فراهم نمایند. 

د ی به شکایت خود را موراز نهادهای دفاعی و امنیتی تقاضا می شود تا تمام دستورالعمل ها و لوایح و مکانیزم های رسیدگ .9

 بازنگری قرار داده و جهت موثریت آن اقدامات عاجل و جدی رویدست بگیرند. 

 

 ب. پیشنهادات برای اداره لوی سارنوالی:

از اداره لوی سارنوالی تقاضا می شود تا همه ادعاهای آزار و اذیت زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی را به صورت جدی مورد  .1۰

 دهد.پیگیری قرار 

کمیسیون با استقبال و تحسین از  ایجاد مرستیالی خاص منع خشونت در تشکیل اداره لوی سارنوالی کشور، از این اداره تقاضا  .11

می نماید تا ریاست های منع خشونت علیه زنان را در مرکز و والیات تقویت نموده و به آنها هدایت دهند تا قضایای آزار و 

 و امنیتی را به طور جدی مورد پیگیری قرار دهند.  اذیت زنان در نهادهای دفاعی

 ج. پیشنهادات برای ستره محکمه:

علی الرغم شایع بودن این قضایا در مراکز دفاعی و امنیتی که اماکن عام شمرده می شود و قربانیان قادر به ارائه مدارک و  .12

امالن را را اعتبار بخشیده و ع پیرامونی و اظهارات قربانیانشواهد نیستند، محاکم می توانند در رسیدگی به این قضایا شواهد 

  مطابق احکام قوانین نافذه کشور مجازات نمایند. 

تقاضا می نماید تا به محاکم تابعه هدایت دهند که احکام قانون منع خشونت علیه زنان را در جریان کمیسیون از ستره محکمه  .13

 رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به ویژه آزار و اذیت زنان در ادارات عامه را به طور جدی تطبیق نمایند. 

 

 پایان. 


