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 :مقدمه

زنان افغانستان به  گذشتهبیش از یک و نیم دهه  در

ین اکه همواره از  اندافتهیدست یگیرچشم یدستاوردهای

نمودهای یکی از  عنوانبهو مجالس  دستاوردها در مجامع

گذاری مثبت حضور جامعه اثردولت افغانستان و  پیشرفتمند ارج

است.  قرارگرفتهو تحسین  دیموردتمججهانی در افغانستان 

حضور زنان در جامعه ما بیشتر از قبل رونق یافته و اکنون 

های مختلف سیاسی، از زنان کشور در عرصه گیریچشم شمار

 هاآننقش  هرروزاند و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعال

 د.یاببیشتر از پیش افزایش می

های زندگی جمعی مهم است؛ زنان در تمامی عرصه اثرگذارحضور  

که تا اکنون  یهایتن زنان در بعضی از عرصهنقش گرفاما 

تابو پنداشته  از مردمبرخی  دیوازد است چندان معمول نبوده

ها، است. یکی از این عرصه بیشتر یاهمیت دارایشود، می

 باوجودامنیتی کشور است که های دفاعی و بخششمولیت زنان در 

 یخوب سبتا  های نهای فراوان در این زمینه، پیشرفتچالش

ی دفاعی هاارگاناست. باید گفت که حضور زنان در  آمدهدستبه

ی وجود التو هنوز هم مشک است بدون چالش نبودهو امنیتی کشور 

 .پردازیممی هاآنبه  دارد که بعدا  

 یاهمیت دارایی دفاعی و امنیتی هاارگانبدون شک نقش زنان در 

از  است کهزنان انسانی  حق کهاین بر افزوناست.  ویژه

های زندگی برخوردار ای برابر با مردان در تمامی عرصههفرصت

حقوق بشری خود داشته باشند، جامعه  یتمامبهباشند و دسترسی 

ی دفاعی هاارگانافغانستان امروز نیازمند فعالیت زنان در 

. زنان افغانستان ضرورت دارند که از ارائه استو امنیتی 

ی دفاعی و امنیتی کشور برخوردار شوند و این هاارگانخدمات 

ی هاارگاناز زنان در  گیریشمار چشمدر صورتی ممکن است که 

دفاعی و امنیتی کشور شامل شوند تا سایر زنان و مردان از 

 .ندشومند بهره هاآنخدمات 

های مختلف امروزه زنان افغانستان در زمینه که طورهمان

ی هاارگانزنان در است  الزم عالیت دارند،زندگی اجتماعی ف

باشند تا به سایر زنان  حضورداشتهدفاعی و امنیتی نیز 

راحتی . بدیهی است که زنان بهندعرضه کنبتوانند خدمات 

کشور  ی دفاعی و امنیتیهاارگانتوانند با زنان شامل در می

 گریدعبارت؛ بهندکنخود را بیان  التو مشکارتباط برقرار 

امنیتی برای  ی دفاعی وهاارگاندر  منسوبان که زن یکارهای

توانند آسانی و سهولت نمیهند، مردان بهدسایر زنان انجام می

بنابراین و با توجه به سنتی بودن جامعه ؛ انجام دهند

ی دفاعی و امنیتی هاارگانافغانستان، نقش و حضور زنان در 

 .استزیاد  یاهمیت دارایکشور 
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ثر و فعال در ؤم یاینکه زنان افغانستان بتوانند نقشبرای  

-مورد حمایتاست  الزم دفاعی و امنیتی داشته باشند،ی هاارگان
 و سنتی الرکه ذهنیت مردسا طوریرند. همانگهای خاصی قرار 

های مختلف علیه زنان امعه افغانستان مسلط است و تبعیضدر ج

ت الامنیتی نیز با مشک عی وی دفاهاارگانموجود است، زنان در 

 یت و احیانا  متعددی چون تبعیض و سایر عواملی که باعث محدود

ند. زنان در جامعه یروبهشوند، رومی هاآن تیآزارواذ

ی هاارگانپذیری زنان در اند؛ اما آسیبپذیرافغانستان آسیب

 .بیشتر است اال  دفاعی و امنیتی احتم

اساس  بشر افغانستان بربنابراین، کمیسیون مستقل حقوق  

های حیتالکشور و قانون تشکیل، وظایف و ص قانون اساسی 58ماده 

در  منسوبوضعیت زنان  بر ازجملهوق بشر خود از وضعیت حق

 کهیدرصورتکند. ی دفاعی و امنیتی کشور نظارت میهاارگان

و  کندمیحمایت  هاآن، از حقوق دشو نقض هاآنحقوق بشری 

رسیدگی  هاآن هایتبه شکای مسئولاز طریق مراجع  کهکوشد می

ی هاارگاندر  منسوبوضعیت زنان  برهدف اصلی نظارت شود. 

تا از این  هاستآندفاعی و امنیتی، حمایت از حقوق بشری 

 .دشوسالم، مصون و عاری از تبعیض  هاآن یطریق محیط کار

رعایت هرچه  منظوربهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

توسط  هاآناز و حمایت المللی حقوق بشر بیشتر موازین بین

 هاآنامنیتی کشور و افزایش پاسخگویی  ی دفاعی وهاارگان

برابر قوانین نافذه کشور، بخش خاصی را در داخل ساختار خود 

د. این بخش با کننظارت  هاآنعملکرد  بر کهده است کرایجاد 

 یبرمبنان یچنهم ،قانونی کمیسیونهای حیتالاستفاده از ص

همکاری و هماهنگی که میان کمیسیون مستقل حقوق  نامهتفاهم

بشر افغانستان و وزارت دفاعی ملی، وزارت امور داخله و 

 .کندرسیده است، فعالیت می ریاست عمومی امنیت ملی به امضا

وضعیت حقوق بشری  برسیون های کمینظارت جهیدرنتگزارش این  

. است شدههیتهمنیتی کشور ی دفاعی و اهاارگاندر  منسوبزنان 

در  منسوبن امور به وضعیت زنان ئوالمس توجهجلب آنف اصلی هد

. هاستآنی دفاعی و امنیتی و حمایت از حقوق بشری هاارگان

ی دفاعی و امنیتی هاارگاندر  منسوباین گزارش وضعیت زنان 

این گزارش  یطورکلبهدهد. ار میو بررسی قر را مورد تحلیل

در  منسوبزنان  «تیآزارواذ»و  «تبعیض»دو موضوع  هب

 .پردازدی دفاعی و امنیتی میهاارگان

مطالعه های این گزارش را ن امور یافتهئوالامیدواریم که مس 

حمایت  منظوربه، آن هایها و پیشنهادیافته بر اساسو کرده 

 .ندکنثر ؤعملی و م هایاقدام ،از حقوق بشری زنان

 :میسیون مستقل حقوق بشر افغانستاندرباره ک

بر  16/3/1381کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 

 جمهورسیرئفرمان  لهیوسبه ،اساس مفاد توافقنامه بن
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و  1382د. با تصویب قانون اساسی در سال ش افغانستان تأسیس

آن به این نهاد، کمیسیون مبنای محکم قانونی  58اختصاص ماده 

های کمیسیون حیتالا تصویب قانون تشکیل، وظایف و صو ب یافته

مبنای عمل، اهداف،  ،1384مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

د. بر اساس ماده شت کمیسیون تعریف الها، وظایف و تشکیحیتالص

قل حقوق بشر افغانستان در کمیسیون مست»دوم این قانون، 

 طوربهو  شدهسیتأسی افغانستان المچوکات دولت جمهوری اس

های خویش، احکام د و در انجام فعالیتکنمستقل فعالیت می

 مالکقانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذ کشور را 

 «.1دهدعمل قرار می

های کمیسیون مستقل حقوق بشر حیتالدر قانون تشکیل، وظایف و ص

است. در  شدهانیبافغانستان اهداف تشکیل این کمیسیون نیز 

-حقق اهداف پنجت منظوربهکمیسیون »این قانون آمده است که 
 :کندگانه ذیل فعالیت می

 ؛نظارت بر رعایت حقوق بشر: ۱

 ؛آنو حمایت از  تعمیم حقوق بشر: 2

و چگونگی دسترسی  های بشریوضعیت حقوق و آزادی برنظارت : 3

 ؛آنافراد به 

 ؛درباره آنو تحقیق  بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر: 4

بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر  منظوربهاتخاذ تدابیر : 5

 «.2در کشور

یون مستقل های کمیسحیتالقانون تشکیل، وظایف و ص 21ماده 

وضعیت حقوق بشر،  برهای نظارت حیتالحقوق بشر افغانستان ص

بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام تحقیقات را 

آمده است که ده است. در این ماده کرواضح بیان  صورتبه

تطبیق  وضعیت حقوق بشر، بریت دارد که الحکمیسیون وظیفه و ص»

احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات 

چنین در این ماده به هم «د.کن حقوق بشر نظارت بارهدر

کردهای کارو  هااجرا برکه است  شدهدادهحیت الکمیسیون ص

سسات انتفاعی و ؤسیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و م

که بر وضعیت حقوق بشر  المللی در کشورانتفاعی ملی و بینغیر

 .باشد، نظارت کند اثرگذار

 قانون تشکیل، 21قانون اساسی و ماده  58ماده  بر اساس

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حیتالوظایف و ص

کمیسیون های اصلی حیتالارت بر وضعیت حقوق بشر یکی از صنظ

بخش های خاصی به این منظور تشکیل یافته است. بوده و بخش

بخش  ،های حقوق بشریتخطی بخش نظارت و بررسی، آمبودزمن

بخش حمایت از حقوق زنان، بخش آموزش حقوق بشر،  بررسی ویژه،

                       

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صالحیتوزارت عدلیه ج.ا. ا، قانون تشکیل، وظایف و  1

 ۲، ماده ۱۳۸۴
 ۵قبلی، ماده  2
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اشخاص بخش حمایت از حقوق کودکان و بخش حمایت از حقوق 

که در  ندای کمیسیوناهای برنامهبخش ازجملهدارای معلولیت 

 .سراسر افغانستان فعالیت دارند

 ها وبرنامه ن برای تنظیمکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا

دارای  وری هرچه بیشترکارکردهای خود و بهرهانسجام بهتر 

اتژیک با . اهداف استراستساله برنامه استراتژیک پنج یک

مشخص برای  یهایو فعالیت پیگیری النهتدوین برنامه عمل سا

دفتر ساحوی و  14یسیون دارای است. کم شدهینیبشیپآن  اجرای

مناطق کشور را تحت  امیتم و از این طریق تقریبا   استتی الیو

 .دهدپوشش قرار می

 :(Ombudsman) درباره بخش آمبودزمن

ان، در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست 

خش ها، ببخش یکی از اینکه  استهای مختلف کاری بخش یخوددار

نیروهای دفاعی و ان منسوبعملکرد  برآمبودزمن است که 

 تشکیل آمبودزمن در افغانستان کند. موضوعامنیتی نظارت می

ی مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر الدمی 2010در ماه آگست 

ی افغانستان و المبا وزارت امور داخله جمهوری اسافغانستان 

در  .ه استفتگوهای مفصلی در این مورد داشتنهادهای مدنی گ

وجود داشت، اما پس از  نظراختالفمورد ساختار آمبودزمن، 

تصمیم گرفته شد  تیدرنهای مختلف هاارگانهای زیاد با مشورت

یک بخش کاری در ساختار کمیسیون  عنوانبهکه دفتر آمبودزمن 

 .مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس شود

در اوایل قرار بود که آمبودزمن از طریق ثبت و رسیدگی به 

 بنابراینرت کند و شکایات مردم، صرفا  بر عملکرد پولیس نظا

 ماه اما در؛ بود «دفتر آمبودزمن پولیس»د رسمی این نها نام

همکاری و  نامهتفاهمخورشیدی بعد از امضای  1395 سال ثور

هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر با وزارت دفاع ملی، وزارت 

وریت آمبودزمن به امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، مأم

این نام  تیدرنها دیگر نیز گسترش یافت و یبرنهادهانظارت 

همکاری  نامهتفاهم. امضای یافتتغییر  «آمبودزمن»بخش، به 

و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه 

برای  گیرچشمو  ارزشمند یگامارگان امنیتی و دفاعی کشور، 

 گذاراثرهماهنگی و همکاری میان نهادهای مهم و ایجاد فضای 

فاد این ملی سازی معو  اجراد با کوشیافغانستان است. باید 

بشری در سراسر های حقوق رعایت ارزش ، زمینهنامهتفاهم

اکنون آمبودزمن، بر عملکرد تمامی ود. افغانستان فراهم ش

و قضایای نقض  کندمینیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت 

 .دهدرا مورد رسیدگی قرار می هاآنحقوق بشر مربوط به 

 :بخش آمبودزمن جادیی ایچرا

توان برای اثبات ضرورت تأسیس آمبودزمن در افغانستان می

رای ی دولتی، بهاارگانو  هاسازمان ژهیوبه ی،گفت: هر سازمان
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 بهترو خدمات  اشندبپاسخگو و  شفاف داشته اینامهرکااینکه 

نظارت شود. نظارت بر عملکرد  شانکارکردد، باید بر نه کنعرض

نظارت داخلی یکم: باشد:  گونهدو  هتواند بیک ارگان نیز می

 .نظارت بیرونیدوم: و 

با ند و نظارتی داخلی دار سازوکار، هاارگانتقریبا  تمامی 

های فعالیتکل  طوربه، بر عملکرد افراد و گیری از آنبهره

 است اهمیتنیز دارای شود. این نوع نظارت یک ارگان نظارت می

همیشه و در اما  ؛رگذار بودهاثنیز  هاسازمانو در برخی از 

های ان داده است که مکانیزم. تجربه نشبوده استجا موفق نهمه

که در داخل یک ارگان وجود  ییهانظارتی داخلی به دلیل مصلحت

باشد. ناظران داخلی در برخی  اثرگذارتواند زیاد دارد، نمی

را برای  الزم ها شده و قاطعیتاندیشیدچار مصلحت موارد،

از کشف تخلفات و  پس انظارت ندارند و به همین دلیل حت

 هاآنها، ممکن است به خاطر مصلحت کل ارگان، از کاستی

دفاعی و امنیتی ی هاارگانپوشی کنند. برای نظارت بر چشم

به های نظارتی داخلی متعددی وجود دارد. کشور نیز مکانیزم

در وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست امنیت  گونه مثال

ریاست  ،119و تفتیش، ریاست حقوق، پولیس  ملی، ریاست کنترل

ت یالهای قانونی، تشکحیتالو از ص ردبشر، وجود داجندر و حقوق 

که شود و تأسیسات کافی برخوردار است. اما در عمل دیده می

ی هاارگانن کردهای نظارتی داخلی برای پاسخگو این مکانیزم

 .دفاعی و امنیتی کشور کافی نیست

های های نظارتی داخلی، ایجاد مکانیزمبرای تکمیل مکانیزم

های نظارتی بیرونی و ضروری است. مکانیزم الزمنظارتی بیرونی 

عمل کند  ها، با قاطعیت و مستقلاندیشیمصلحتتواند بدون می

و موارد نقض حقوق  کندها و تخلفات را آشکار و تمامی کاستی

بشر را با جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد. اکنون 

مردم، بر روش اجرای  هایتآمبودزمن با دریافت و بررسی شکای

 هاآنو چگونگی رفتار  و دفاعی قوانین توسط نیروهای امنیتی

های زمان جنگ نهادهای امنیتی تکند. فعالیبا مردم نظارت می

ن در او دفاعی در مورد رفتار با مردم و نگهداری مظنون

 قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانهو رعایت  هاخانهنظارت

های کاری حوزه ازجمله، ی(المللوانین حقوق بشردوستانه بینق)

آمبودزمن است. این نظارت مستمر بر عملکرد نیروهای امنیتی 

، قوانین نافذ پیشبیشتر از  هاآن کهو دفاعی باعث خواهد شد 

و مقررات  المللی در مورد مخاصمات مسلحانهکشور، قوانین بین

و از طریق تحقق حاکمیت قانون،  کنندحقوق بشری را رعایت 

 .ارندزاحترام بگهای مردم به حقوق و آزادی

د که شگفته شد، ایجاد آمبودزمن زمانی مطرح بر آنچه  افزون

-ولیتئالمللی توافق کردند که مسندولت افغانستان و جامعه بی
نیروهای ه المللی بنیروهای بیناز و دفاعی های امنیتی 

این زمانی  چنین. هممنتقل شودمنیتی افغانستان دفاعی و ا
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ی کشور در حال افزایش امنیتی و دفاع نیروهای شماربود که 

ر نیروهای امنیتی و دفاعی کشو کهها بر این بود بود و کوشش

شد که تقویت نیروهای دفاعی و د. فکر میشونتقویت  شیازپشیب

پذیر نیست. دهی امکانامنیتی کشور بدون شفافیت و پاسخ

 منظوربهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  بنابراین

دهی بیشتر نیروهای دفاعی و امنیتی افزایش شفافیت و پاسخ

آمبودزمن را  کشور در قبال حقوق بشر و حاکمیت قانون، بخش

اختصاصی  طوربهبخش ایجاد کرد تا این خود در داخل ساختار 

 کندان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت منسوبعملکرد  بر

و رسیدگی قرار دهد. هدف نهایی از  یموردبررسرا  هاو شکایت

و حمایت حقوق بشر مین أایجاد بخش آمبودزمن این است که به ت

عملکرد نیروهای  برثر ؤو م ستمرهای منظارت رهگذراز آن، از 

 .دکنکمک  ،دفاعی و امنیتی کشور

 :اهداف آمبودزمن

که  جادشدهیامشخص  یاهداف هرسیدن ب منظوربهآمبودزمن 

 قرار ذیل است: هاآنترین مهم

به مردم از و دفاعی افزایش پاسخگویی نیروهای امنیتی : 1

علیه  و رسیدگی مؤثر به شکایات هاآنرد طریق نظارت بر عملک

 ؛این نیروها

خدمات  تمامی شهروندان به النهبهبود دسترسی برابر و عاد: 2

 ؛ی دفاعی و امنیتیهاارگان

و حمایت  دفاعی و امنیتی یهاارگانبه مردم جلب اعتماد : 3

 ؛هاآناز 

ی هاارگانن امنسوبها و رفتار ها، برنامهسیاست الحاص: 4

ه عرضها و دفاعی و امنیتی از طریق تحقیق، ارزیابی

 ؛پیشنهادها

ی دفاعی هاارگانن امنسوبارتقای ظرفیت و افزایش آگاهی : 5

 .های آموزشیاندازی برنامهو امنیتی از طریق راه

 :های آمبودزمنحیتالو صوظایف 

یک واحد کاری در کمیسیون مستقل حقوق  عنوانبهبخش آمبودزمن 

از تمامی اختیارات خود  فهیوظانجامبشر افغانستان، در 

ها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون حیتالبرگرفته از ص

و وظایف کمیسیون برخوردار  هاصالحیتاساسی و قانون تشکیل، 

توان و وظایف آمبودزمن را می هاالحیتمشخص، ص صورتبهاست. 

 :بندی کرددر سه ساحه دسته

 :الف: نظارت و بررسی

های آمبودزمن قرار یتالححوزه نظارت و بررسی، وظایف و صدر 

 :ذیل است
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منظور ی دفاعی و امنیتی بههاارگاننظارت مؤثر بر رفتار : 1

-بین بشردوستانهجلوگیری از نقض مقررات حقوق بشر و حقوق 
 ؛المللی

ی دفاعی و امنیتی هاارگاننظارت بر چگونگی ارائه خدمات : 2 

و  دسترسی برابر به ،از طریق این نوع نظارتبه مردم تا 

 ؛یافتاطمینان  هاآنمات ه شهروندان به خدالنعاد

ها، محابس خانهت سلب آزادی به شمول توقیفالمحنظارت بر : 3

 و اردوی ملی؛ امنیت ملی ،پولیسهای و نظارتخانه

مطالبه معلومات، اسناد و توضیحات از اشخاص و مراجع : 4

 ؛د شکایات و قضایای نقض حقوق بشریمربوطه در مور

بهبود  منظوربه هاو سفارش هاها، پیشنهاده مشورتعرض: 5 

حقوق های ی دفاعی و امنیتی تا ارزشهاارگانن امنسوبرفتار 

 .ده و حاکمیت قانون تطبیق شودبیشتر عملی ش بشری

 :هاتب: رسیدگی و پیگیری شکای

های حیتال، وظایف و صهاتدگی و پیگیری شکایدر حوزه رسی

 :آمبودزمن قرار ذیل است

افراد  هایتدریافت، ثبت، مستندسازی و ارزیابی شکای: 1

 ؛ی دفاعی و امنیتیهاارگانن امنسوبرفتار  درباره

شده به نهادهای رسیدگی به شکایت ارجاعحصول اطمینان از : 2 

های مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج آن به مقامات وزارت

می امنیت ملی برای دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمو

 ؛اقدامات بیشتر

، دادخواهی قضایا و فصل حلهمکاری با مراجع مربوط در: 3

ها حل صورت گرفته و جستجوی راه هاپیشنهاد اجرایبرای 

کنندگان برای قربانیان یا شکایت هاتجبران خسار منظوربه

 النه؛عاد صورتبه

حمایت از قربانیان در صورت  و الزمهای انجام رسیدگی: 4

 .لزوم

 :هاگزارشه عرضو  یده یآگاهج: 

های آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد اندازی برنامهراه: 1

، حاکمیت المللیبین مقررات حقوق بشر، حقوق بشردوستانه

حقوق محکومان و  جه ونک، منع شنهالحاکمه عادقانون، اصول م

برای ی آموزشی سمینارهاو  هامان از طریق برگزاری کارگاهمته

 و دفاعی؛ نیروهای امنیتی

ها و پیشنهادها ه سفارشعرضهای تحقیقی و تهیه گزارش: 2

دفاع ملی، های های نظارتی به مقامات وزارتمبتنی بر یافته

 ؛امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور

ها و المیهای موضوعی، تحقیقی و صدور اعهپخش و نشر گزارش: 3

ی هاارگانن امنسوببرای ارزیابی و بهبود عملکرد  هاهنماییار

 .دفاعی و امنیتی
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 :روش تحقیق

ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بخش 

تفاده از یک پرسشنامه با کنند، با اسفعالیت میآمبودزمن 

دفاع ملی و ریاست  وزارتدر وزارت امور داخله،  منسوبزنان 

. کردند مصاحبه ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷های در طول سالعمومی امنیت ملی 

. های باز و بسته بوده استسشوی پرنامه این تحقیق حاپرسش

از  تن ۲۲۷۲ ناظران کمیسیون در طول این مدت توانستند با

 .ندکندر پولیس، اردو و امنیت ملی مصاحبه  منسوبزنان 

زن کمیسیون  توسط کارکنان هامصاحبهاین که  یمشومی آوریاد

ه نیروهای امنیتی و دفاعی ب منسوبزنان  تا صورت گرفته است

راحتی تمامی بهبتوانند کنندگان دلیل زن بودن مصاحبه

 کنند. موضوعات را بیان

 پولیس نیروهای شدگان شاملگفت که بیشتر مصاحبهاید ب

عمدی  وجهچیهبهشدگان انتخاب این تعداد از مصاحبه .اندبوده

اتفاقی انتخاب  صورتبهو  است هریزی شده نبودو برنامه

در  منسوببود که با زنان  شدهگفتهظران به نا صرفا  . اندشده

 اند کهکمیسیون گفتهسه ارگان مصاحبه صورت گیرد. ناظران هر

در امنیت ملی  منسوبزنان شدگان ن تعداد مصاحبهدلیل کم بود

تر در دسترس قرار کم هاآنو اردوی ملی این بوده است که 

-اند که ریاستاظران کمیسیون گفتهن، نای بر افزوناند. داشته
در قسمت مصاحبه با زنان شامل در  در والیات های امنیت ملی

 های امنیت ملی اغلبهمکاری کامل نکردند. ریاستت ملی امنی

عدم افشای اسرار امنیتی هویت کارمندان خود را مانع مصاحبه 

م مصاحبه ملی نیز در انجا وزارت دفاع ند.اگفته با کمیسیون

دلیل به این  .ههمکاری کافی نکرد زنان شامل در اردوی ملی

کمتر از  نیز زنان شامل در اردوی ملی شدگانمصاحبهتعداد 

 .استبا زنان شامل پولیس  شدگانمصاحبهتعداد 

و  این تحقیق تمام زنان منسوب نهادهای دفاعیآماری جامعه 

ین گزارش آمده در ادستاین، معلومات بهبنابرامنیتی است 

ی دفاعی و امنیتی در هاارگاندر  منسوبتواند وضعیت زنان می

اما جامعه نمونه در این  .سراسر افغانستان را نشان دهد

 افتهیانجامکه با آنان مصاحبه  کرددتن می ۲۲۷۲تحقیق شامل 

 است.

دفتر ساحوی  14 توسط همکاران ما درقیق باید گفت که این تح

ومات معلهمکاران ما است.  افتهیانجامتی کمیسیون الیو و

س نمودند به آدرس بیاکه وارد دیت ازآنپسرا  شدهیآورجمع

 یبندجمعپس از  شدهارسالمعلومات  مرکزی ارسال داشتند.دفتر 

تحلیل آماری شده و  SPSSبا استفاده از برنامه  یکدگذارو 

 شدهاستفادهبا گذراندن آزمون آلفا کرونباخ در این گزارش 

 است.

 شدگان مصاحبه سن
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ن مهم است. زیرا که بعضی از برای کمیسیو شدگانمصاحبهسن 

تبعیض به سن و سال زنان نیز و حتا  تیآزارواذت مانند کالمش

 ذیل است: قراربهتفکیک سنی  در این مصاحبه مرتبط است.

 ٪50.6سال،  25تا  18بین سن  کنندگانمصاحبهتن(  665) 29.2٪

 237) ٪10.4سال،  40 تا 26بین سن  کنندگانمصاحبهتن(  1149)

تن(  23) ٪1سال،  55تا  41بین  کنندگانمصاحبهتن( 

تن( از  198) ٪8.7 و سن سال 60باالتر از  کنندگانمصاحبه

 بیشترمعلوم نبوده است. طبق این آمار  کنندگانمصاحبه

تعداد سن و  اندسال بوده 4۰تا  18ن بین س شدگانمصاحبه

 اندبوده البه با 4۰از  شدگانمصاحبهاز اندکی 

 

 است هاییپرسشطرح اساس  رده در این تحقیق بآمتدسهمعلومات ب

و کارمندان کمیسیون در مصاحبه با  شدهدرج نامهپرسشکه در 

 هاآناز در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی  منسوبزنان 

-مهمکه  شدهطرحزیادی  هایپرسشنامه پرسشاند. در این دهیپرس
 ذیل است: قراربه هاترین

های مساوی ارتقای آیا در مقایسه با مردان از فرصت -

دالیل  ،پاسخ منفی باشد کهیدرصورتاید؟ ظرفیت مستفید شده

 های ارتقای ظرفیت چیست؟عدم برخورداری شما از فرصت

آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه به مردان  -

 دسترسی دارید؟

تان یا بخش کاریگذاری دفتر ها و سیاستگیریآیا در تصمیم -

 گیرد؟با شما مشورت صورت می

 کنید؟ونیت میمحیط کار احساس مصآیا در  -

 اید؟جنسی مواجه شدهرواذیت آزا باتان در محل کارآیا  -

 :مبنای حقوقی حمایت و حفاظت از زنان

یک وثیقه ملی از تساوی حقوق  عنوانبهقانون اساسی کشور 

و در این مورد احکام صریح و است ده کرزنان و مردان حمایت 

قانون اساسی کشور چنین آمده است:  22روشن دارد. در ماده 

۲۵الی ۱۸سن  ۴۰الی ۲۶سن  ۵۵الی ۴۱سن  و باالتر ۵۶سن 
از آن

نامعلوم

تعداد ۶۶۵ ۱۱۴۹ ۲۳۷ ۲۳ ۱۹۸

فیصدی ۲۹.۲ ۵۰.۶ ۱۰.۴ ۱.۰ ۸.۷

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

سن مصاحبه شدگان
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هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. »

در برابر قانون دارای  داتباع افغانستان اعم از زن و مر

اساس حکم این ماده قانون  بر «.باشندحقوق و وجایب مساوی می

زنان شامل در صفوف نیروهای امنیتی کشور دارای حقوق  ،اساسی

 .گیرندی بوده و نباید مورد تبعیض قرار مساو

المللی حقوق بشر نیز بر عدم تبعیض علیه زنان اسناد بین

المللی رفع کلیه مشخص کنوانسیون بین طوربهدارد. کید أت

توسط مجمع عمومی سازمان  .م1979بعیض علیه زنان در سال ت

ن در کنوانسیواین ملل متحد به تصویب رسید و افغانستان به 

های متعدد این ماده بر اساس .دملحق ش .م2۰۰3سال 

ثر قانونی، ؤتدابیر م اندهای عضو مکلفکنوانسیون، دولت

د. نکنعیض علیه زنان اتخاذ قضایی و اداری برای رفع تب

شرایط مساوی با  بر اساسهای عضو باید از حقوق زنان دولت

 نان علیه تبعیضاتثر از زؤمردان و حصول اطمینان از حمایت م

ی قضایی حمایت هاارگانح و سایر الاز طریق مراجع ملی ذیص

 .دنکنقانونی 

در ماده یازدهم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان با 

است. در  شدهتیحماصراحت بیشتر از حق کار و اشتغال زنان 

های عضو کلیه اقدامات ماده چنین آورده شده است: دولتاین 

تبعیض علیه زنان  هرگونهمقتضی را به عمل خواهند آورد تا 

ل تساوی حقوق، بین اص بر اساسدر زمینه شغلی از بین برود و 

ویژه در تضمین شود، به هاآنزنان و مردان حقوق مشابه برای 

 :موارد زیر

 ؛ناشدنی افراد بشرحق جدا عنوانبهحق اشتغال به کار . الف

رعایت ضوابط  ازجملهحق استفاده از امکانات مشابه شغلی، . ب

 ؛یکسان در مورد انتخاب شغل

حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق ارتقای مقام،  .ج

برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و 

 ازجملههای آموزش حرفه و بازآموزی حق استفاده از دوره

ی پیشرفته و ارفههای آموزشی حکارآموزی و حق شرکت در دوره

 ی؛اآموزش مرحله

نیز استفاده از مزایا و حق  حق دریافت دستمزد برابر و .د

برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش 

 «.چنین قضاوت یکسان در ارزیابی کار مشابهاند. همبرابر

در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، قایل شدن 

رشد و پیشرفت  امتیازات بیشتر به زنان نسبت به مردان جهت

است. این موضوع در  شدههیتوصعضو های کامل زنان به دولت

شده است.  بردهنامتدابیر ویژه موقتی  عنوانبهکنوانسیون 

خاذ تدابیر ویژه موقتی کرده است که ات دیتأککنوانسیون این 

های عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و توسط دولت
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کنوانسیون نباید تبعیض تلقی  ، بنابر تعریف ایناست زنان

 .دشو

. استی از موضوعات مهم در حقوق بشر زنان نیز یک تیآزارواذ

های عضو کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان دولت

ند. در کنزنان مبارزه  تیآزارواذاند که با هر نوع مکلف

زنان آمده است ماده ششم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه 

وضع قوانین  ازجملهکلیه اقدامات مقتضی  های عضودولت»که: 

 هاآناستفاده از زنان و استثمار جلوگیری از سوء منظوربهرا 

 .«3آورندعملبه 

زنان  تیآزارواذکاهش و جلوگیری از  منظوربهدولت افغانستان 

به  هک، چنانده استکردامات تقنینی را اتخاذ بعضی از اق

خورشیدی دولت افغانستان مقرره منع  14/6/1394تاریخ 

ها ادامه شالت ازآنپسرا به تصویب رساند.  زنان تیآزارواذ

مده و مورد تصویب قرار یافت تا این مقرره به شکل قانون درآ

زنان و اطفال به تاریخ  تیآزارواذخره قانون منع ألاگیرد. ب

توسط  و بعدا  خورشیدی توسط شورای ملی به تصویب  1395/ 5/1۰

توسط دولت افغانستان نیز ا کد جز د.شتوشیح  جمهورسیرئ

این قانون در مورد  8 باب ،6نافذ شده است، فصل تدوین و 

را برای زنان و اطفال بحث کرده و جزاهای  تیآزارواذمنع 

 تیآزارواذمقرره منع بینی کرده است. ن این جرایم پیشعامال

 و کد جزا زنان و اطفال تیآزارواذون منع قان، زنان

را جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات  زنان تیآزارواذ

 تعیین کرده است.

 تاریخچه حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی:

 1346اولین گروه زنان در سال در تاریخ معاصر افغانستان 

بودند  تنشش  هاآن .ند( شامل پولیس ملی شد.م1967خورشیدی )

تحول زمانی رخ کردند. این که به حیث پولیس ایفای وظیفه می

ی برای زنان افغانستان أداد که درست سه سال قبل از آن، حق ر

زنان پولیس  شمار خورشیدی 1352به رسمیت شناخته شد. در سال 

های خونین که در کشور جریان در طول جنگتن رسید.  42به 

داشت، تعداد زنان پولیس کمتر شد تا اینکه در دوره رژیم 

پولیس وجود نداشت. پس از سقوط طالبان، هیچ زنی به حیث 

ها برای بازسازی نیروهای ، تالشم 2001رژیم طالبان در سال 

پولیس ملی آغاز شد و تعدادی  ازجملهامنیتی و دفاعی کشور 

برای افزایش جلب و جذب و  شامل پولیس شدنداز زنان نیز 

چنین در اردوی ملی و امنیت ملی زنان در صفوف پولیس و هم

های طبق یافته اکنونآن  براثرانجام شد که هایی تالش

تن  هزار 3بیش از  به ،زنان شامل در پولیس شمار ،کمیسیون

 رسد.می

                       

 ماده ششم یقبل 3
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در مورد تاریخچه حضور زنان در ریاست عمومی امنیت ملی و 

اردوی ملی معلومات چندانی وجود ندارد. ممکن است که در 

پراکنده و  طوربههای گذشته نیز تعداد اندکی از زنان دهه

های دیگری یاد به نام درگذشتهمحدود در اداره امنیت ملی که 

 کردند. احتماال  شد و تعداد اندکی دیگر در اردوی ملی کار میمی

از زنان در امنیت ملی و  گیریشمار چشماین بار اول است که 

از  ٪1.17 اکنون زنانند. امصروف کاراردوی ملی جذب شده و 

مطابق تصامیم قبلی دهند. تشکیل می اردوی ملی مجموع نیروهای

به صفوف زنان  تن از 500وزارت دفاع ملی، باید ساالنه 

در اساس آن  رو ب شدندمیجلب و جذب نیروهای اردوی ملی 

 اردوی ملی رانیروهای کل  از ٪10باید زنان  .م2017های سال

 طرحسفانه تا اکنون این أکه مت دادندتشکیل می باید

 است. اجرانشده

 وضعیت عمومی زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی:

 در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی سازی زنان افغانستانشامل

های همواره با چالش( ملیاردوی ملی، پولیس ملی و امنیت )

امعه افغانستان و رو بوده است. سنتی بودن جبهمتعددی رو

شود که مشارکت زنان باعث میر جامعه بحاکم الر ذهنیت مردسا

 ،ی دفاعی و امنیتیهاارگانویژه در به ،های عمومیدر حوزه

این ها به خانواده بیشتراجه شود. های زیادی موبا دشواری

دارد، به  یکارمحافظهکه ریشه در باورهای سنتی و ل دالی

نیروهای  بهدهند که شان اجازه نمیان و زنان خانوادهدختر

 .امنیتی بپیوندند دفاعی و

یکی از عوامل جدی برای حضور کمرنگ زنان در ناامنی نیز 

مراکز نظامی  کهییازآنجای دفاعی و امنیتی است. هاارگان

گیرند، زنان تحاری و انفجاری قرار میت انالهمواره مورد حم

چنین مراکز ایفای وظیفه خواهند که در شان نمیهایو خانواده

بر مورد هدف بودن مراکز نظامی، در بعضی موارد  افزونکنند. 

مراکز فان مسلح دولت در بیرون از زنان پولیس از طرف مخال

به خانه مورد هدف  وبرگشترفتدر مسیر  ازجمله نظامی

شده است  سبب یناامناند. چنین شرایط و ترور شده قرارگرفته

ی و ی دفاعهاارگانکه زنان تمایل کمتری به اجرای وظیفه در 

 .امنیتی داشته باشند

 :الف. معلومات عمومی در مورد زنان پولیس

زنان در صفوف نیروهای پولیس نسبت به مردان بسیار کم  شمار

زنان  ،های کمیسیون مستقل حقوق بشریافته بر اساس .استبوده 

تن  ۳۹۳۲ به ۱۳۹۶در سال  ،در صفوف نیروهای پولیس منسوب

وزارت امور  ترشیپاین در حالی است که چند سال  .4دیرسیم

 رو باست  کردههیتهای را که پالیسی کرده بودداخله اعالن 

 منسوبزنان  تعداد .م2۰2۰تا آخر سال  این وزارتاساس آن 

                       

 ۸، صفحه ۱۳۹۸اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه وضعیت زنان و مردان در افغانستان،  4
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گفته  بر اساسد، انرسمی تن هزار ۱۰به  نیروهای پولیس را

 رضایت ونبود ، نتی بودن جامعهس امور داخلهوزارت ن الوئمس

وزارت که است شده  سبب هاامنیو ترس از نا هااجازه فامیل

 شان بهنتوانسته است که مطابق پالیسی تاکنونداخله امور 

رسد که به نظر میو بعید  دجلب و جذب زنان بیشتری موفق شو

 .تن برسد هزار 1۰زنان پولیس به  شمار .م2۰2۰سال  پایان تا

 هایتتمامی والیدر  ،وزارت امور داخله نگفته مسئوال بر اساس

وجود  ،در تعداد ادیوزکمهای با تفاوت ،کشور پولیس زن

ه ب .اندک استحضور زنان  هاتالیاز ودر بعضی  اما دارند،

پنجشیر، لغمان، نورستان، کنر،  هایتالیو در مثال گونه

ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ارزگان، زابل، 

پولیس بسیار  منسوببادغیس، غور، هلمند و کندهار حضور زنان 

های سال هایکه گزارشاینکمیسیون  موردتوجه موضوعکم است. 

پولیس  هیچ زن هاتشماری از والیدر داد کمیسیون نشان می پیش

وزارت امور داخله  موردتوجهموضوع این  .فعالیت ندارد

زنان در صفوف  هاتدر تمامی والی اکنون واست  قرارگرفته

کمیسیون از این تغییر مثبت  کنند.نیروهای پولیس کار می

 کند.استقبال می

های اداری، رسیدگی به زنان در صفوف پولیس بیشتر در بخش

کنند. یا کشفی ایفای وظیفه میهای خانوادگی، جنایی خشونت

های نظامی یا در عملیاتدر بخش قوای خاص  که یهایخانم شمار

در  هاآناندکی از  شمارو  است اندکایفای وظیفه کنند، 

حضور کمرنگ  .منازل و گرفتاری متهمان نیز نقش دارند بازرسی

 از گیری وزارت امور داخله یکیهای تصمیمزنان در مقام

 بر بنیاد .کمیسیون مستقل حقوق بشر است موردتوجهموضوعات 

 های کلیدیپست از زنان در یشمارکم فقط های کمیسیون،یافته

با در مقایسه  که کنندمیداخله ایفای وظیفه امور وزارت 

های اند به رتبهنان توانستهآبسیار اندکی از  شمار مردان

 .ندیاببلند نظامی )جنرال و دگروال( ارتقا 

 :عمومی در مورد زنان اردوی ملیب. معلومات 

سابقه  کشور زنان در صفوف نیروهای اردوی ملی اثرگذارحضور 

شان در صفوف این نیز حضور اکنونو  است چندان طوالنی نداشته

رفع این مشکل  برای .استکمرنگ بسیار نسبت به مردان نیروها 

که  کرد ماعال ملی ش وزیر وقت وزارت دفاع ـ.ه1387در سال 

چنین باید افزایش یابد و هم در این وزارت داد زنانتع

در و  هیه کردت. ش ـه1392این وزارت در سال ای که پالیسی

زنان در اردوی ملی به  شمارکه باید  کید صورت گرفتأتآن 

های طبق یافته کهیدرحالتمامی نیروهای اردوی ملی برسد.  10٪

 فقط نیروهای اردوی ملی منسوبزنان تمامی  اکنون ،کمیسیون

 دهند.نیروهای اردوی ملی را تشکیل می مجموعی 1.17٪
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در  منسوبزنان  ،ن وزارت دفاع ملیمسئوال طبق گفتهن یهمچن

نیروهای اردوی ملی فقط در چند والیت محدود وظیفه صفوف 

دهند که شامل کابل، بلخ، هرات، کندهار، پکتیا، انجام می

 یدر هیچ والیت، هاجز این والیتو  دشوو بامیان می ننگرهار

های این زنان بیشتر در بخش .دهنددیگر وظیفه انجام نمی

. دارند، لوجستیک و مخابره فعالیت ریزیبرنامهاداری، مالی، 

در  منسوبزنان  ،های کمیسیونیافته طبق که شودیادآور می

قرار گیری صفوف نیروهای اردوی ملی کمتر در سطوح تصمیم

ه به کچنان .ین قرار دارندیسطوح پاشان در بیشترو  رنددا

های در بستزنان  از این (شمار)انگشت یتعداد بسیار اندک

های بلند نظامی )جنرالی و یا به رتبه اندبلند گماشته شده

 .اندارتقا یافتهدگروالی( 

 :تبعیض علیه زنان

حقوق بشر، میه جهانی الگفته شد، اع ترشیپکه  طورهمان

المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع کنوانسیون بین

تبعیض علیه زنان، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه  هر نوع

اند و از دولت کید کردهأتبین زن و مرد  برابریکشور بر 

ر اثرگذا هاییتبعیض اقدام هر نوعبرای رفع  که شدهخواسته

المللی و تعهدات بین یبرمبناغانستان نیز . دولت افکند

کشور مکلف است که جلو تبعیض علیه زنان را نافذه قوانین 

امتیازات برابر مین حقوق و أو برای ت بگیرددر ادارات عامه 

اعم از زن  ،ر بدون تبعیضه برای همه شهروندان کشوالنو عاد

 کوشش کند. ،و مرد

ت عمومی و ریاس وزارت امور داخله، ن وزارت دفاع ملیالوئمس

کید دارند که هیچ نوع تبعیض علیه زنان وجود أت امنیت ملی

ندارد؛ بلکه زنان، بیشتر از مردان از حقوق و امتیازات 

ن وزارت دفاع ملی و الوئوجود ادعای مس باند. ابرخوردار

وزارت امور داخله مبنی بر اینکه هیچ نوع تبعیض علیه زنان 

ابه با مردان وجود در برخورداری از حقوق و امتیازات مش

ناظران  با در مصاحبهندارد، برخی از زنان در این دو نهاد 

و از حقوق و  اندند که با تبعیض مواجه بودهاکمیسیون گفته

 .امتیازات مشابه با مردان برخوردار نیستند

های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافت بر اساس

اردوی ملی، پولیس ملی افغانستان، تبعیض علیه زنان در صفوف 

ن ای از زنانی که با ناظرشمارو  اردو امنیت ملی وجود د

. زنان انداند، از وجود تبعیض سخن گفتهکمیسیون مصاحبه کرده

و امتیازات و  های مختلف مانند برخورداری از حقوقدر عرصه

های مسلکی در های ارتقای ظرفیت و آموزشبرخورداری از فرصت

 .نداور با تبعیض مواجهخارج و داخل کش

های و آموزش های ارتقای ظرفیتدر زمینه دسترسی به فرصت

 مصاحبه شدگان ن ازت ۲۲۷۲ ، از مجموعمسلکی در داخل و خارج
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های اند که در مقایسه با مردان از فرصت( گفتهتن 1334) 58.7٪

 ٪39.5 لیومساوی ارتقای ظرفیت و آموزش مسلکی مستفید شده 
های ارتقای ظرفیت و اند که از فرصتگفته هاآنتن(  897)

، در این اندمستفید نشدهبه شکل مساویانه های مسلکی آموزش

 اند.نداده یهیچ پاسخ از مصاحبه شدگان تن( 41) ٪1.8زمینه 

 

دفاعی و امنیتی ی هاارگاندر  منسوبزنان  ی ازشمار اینکه

ای مسلکی هآموزشهای مساوی ارتقای ظرفیت و کشور چرا از فرصت

ل مختلف یادآوری شده است. برخی از الیاند، دبرخوردار نشده

مربوط است و برخی از  هاآناین عوامل به نهادها و ادارات 

عوامل این محرومیت وابسته به خانواده و جامعه است که جلو 

زنان  مجموعاز  گیردها را میاز این فرصت هاآنخورداری بر

و آموزش  های ارتقای ظرفیتاند از فرصتکه گفته شدهمصاحبه

 تن( 309) ٪٪۳۴.۴ اند،برخوردار نشده در داخل و خارج کشور

اند که عامل این محرومیت، این بوده که دهکراظهار  هاآن

اند گفته هاآنتن(  324) ٪۳۶.۱ .اداره مربوط موافق نبوده است

مستفید  های ارتقای ظرفیته به خاطر موجودیت تبعیض از فرصتک

ه خودشان اند کگفته هاآنتن(  106) ٪۱۱.۸اند. نشده

و آموزش در داخل و  های ارتقای ظرفیتاز فرصت اندنخواسته

ممانعت  هاآندیگر  تن( 38) ٪۴.۲استفاده کنند و  خارج کشور

و  های ارتقای ظرفیتشان را عامل محرومیت از فرصتادهخانو

تن از کسانی که  ۱۲۰ شامل ٪۱۳.۴ درنهایتدانند. می آموزش

، به اندهای مساوی با مردان مستفید نشدهاند از فرصتگفته

 اند.این پرسش پاسخ نداده

نخیر بلی نمی دانم

تعداد ۸۹۷ ۱۳۳۴ ۴۱

درصد ۳۹.۵ ۵۸.۷ ۱.۸

۸۹۷, نخیر

۱۳۳۴, بلی

۴۱۳۹.۵, نمی دانم ۵۸.۷ ۱.۸
۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

آیا در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی 
ارتقای ظرفیت مستفید شده اید؟
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، به ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر شدگانمصاحبهاز ی شمار

در زمینه برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه اند که گفته

شده، اساس بررسی انجام رند. بابا مردان با تبعیض مواجه

اند که به امکانات، حقوق و این زنان گفته( تن 1099) 48.4٪

امتیازات مشابه با مردان در عرصه کاری دسترسی ندارند 

اند که به امکانات، حقوق و گفته هاآن( 1157) ٪50.9و

 .امتیازات مشابه با مردان دسترسی دارند

 

امکانات، حقوق و امتیازات اند به عده از زنانی که گفتهآن

رسد. این زنان به تن می ۱۰۹۹ به ،مشابه دسترسی ندارند

متیازات اند که به امکانات، حقوق و اناظران کمیسیون گفته

های مختلف دسترسی ندارند. مواردی مشابه با مردان در زمینه

 :استاند، مطابق جدول ذیل از آن محروم هاآنرا که 

تعداد  موضوع شماره

 فرادا

 صدیدر

یا به معاش نداشتن دسترسی  1

 در زمانامتیازات ماهانه 

 معین

109 9.9٪ 

 ٪26.9 296 ترفیع رتبه 2

اداره موافق 
نبود

موجودیت تبعیض خودتان نخواستید ممانعت فامیلی بی پاسخ

تعداد ۳۰۹ ۳۲۴ ۱۰۶ ۳۸ ۱۲۰

فیصدی ۳۴.۴ ۳۶.۱ ۱۱.۸ ۴.۲ ۱۳.۴

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

دالیل عدم برخورداری از فرصت های ارتقای 
ظرفیت

نخیر بلی بی پاسخ

تعداد ۱۰۹۹ ۱۱۵۷ ۱۶

درصد ۴۸.۴ ۵۰.۹ ۰.۷

۰
۲۰۰
۴۰۰
۶۰۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۱۲۰۰
۱۴۰۰

آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با 
مردان دسترسی دارید؟
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 ٪4.3 47 های قانونیرخصتی 3

وسایل و ابزار کاری مانند  4

اتاق، میز، چوکی، کمپیوتر، 

 .الماری وغیره

152 13.8٪ 

ها و توالت )مناسب و تشناب 5

 ون(مص
477 43.4٪ 

 ٪1.6 18 اندربط دادهپاسخ بی 6

 ٪100 1099 مجموع 7

مراکز از  بسیاریکه زنان در دهد های کمیسیون نشان میبررسی

به تشناب  ،مربوط به نهادهای دفاعی و امنیتیادارات و 

لباس دسترسی ندارند.  برای تبدیل یجداگانه و مناسب و جای

های زنان به تشنابی از شمارکشور چه در مورد اینکه در سراسر 

لباس دسترسی ندارند، معلومات  جدا از مردان و محل تبدیل

موجود نیست. این مشکل سبب شده است که بسیاری از زنان در 

هم بدون  شمارییک  ند وکنل بدها لباس خود را داخل تشناب

 شوند.پوشیدن یونیفورم به وظیفه حاضر می

 :هاگیریمشارکت در تصمیم

که از لحاظ قانونی در برابر استخدام و اشتغال  طورهمان

مشارکت در در اشته باشد، دوجود نباید زنان هیچ ممانعتی 

های یک نهاد نیز نباید ممانعت و محدودیت موجود گیریتصمیم

مهم است که  روازآنها گیریباشد. مشارکت زنان در تصمیم

جامعه در عمده از  یبخش عنوانبهزنان  هایو پیشنهاد هانظر

یابد و در نظر  بازتابها باید ها و طرح پالیسیگیریتصمیم

که در آن  یهایگیریممکن است که تصمیم بساچه. گرفته شود

، دچار ناکامی هاآنغیبت د، به دلیل نزنان حضور نداشته باش

 .بیافریندت دیگری الها و مشکیا چالش ودش

 سمبولیک نباشد، برای اینکه حضور زنان در ادارات نمادین و

 حضورداشته هاگیریها و تصمیمزنان در طرح پالیسیاست  الزم

گرفته شود.  مدنظر در تمام مراحل هاآن هایدیدگاهد و باشن

های گیریاست که حضور زنان در تصمیم یادآوری درخورالبته 

مراتب از لحاظ سلسله هاآنیک اداره در تناسب با رتبه و مقام 

 .گیردیاداری صورت م

های هر سه گیریزنان در تصمیم ،های کمیسیوناساس بررسی بر

 ٪53.7ندارند. قبولقابل نهاد دفاعی و امنیتی کشور حضور
در  هاآناند که گفتهمصاحبه شده زنان از تن(  1219)

 یا اندنبوده سهیمخود  های دفتراریذگهای و سیاستگیریتصمیم

 992) ٪43.7نکرده است.مشورت  هاآنشان با بخش کاری مسئول

های اریذگها و سیاستگیریاند که در تصمیمگفته هاآن دیگرتن( 

مشورت صورت  هاآنیا با  اندرفتهشان سهم گیا بخش کاریدفتر 

 اند.دادهن یدر این زمینه هیچ پاسختن(  61) ٪2.7.گیردمی
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 :زنان تیآزارواذ

ارائه کرده  تیآزارواذچنین تعریفی از افغانستان  یکدجزا

های گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته لهیوسبهشخصی که »است: 

نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس 

و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زن یا 

، شدهشناختهزن و طفل  تیآزارواذطفل گردد، مرتکب جرم 

 .5«گرددمجازات می

هر نوع مزاحمت یا تماس فیزیکی با زن یا پخش و  تیآزارواذ

یا  القهای صوتی و تصویری مغایر اخنشر پوستر، تصاویر، کلپ

 یاهای نامشروع، تهدید یا خواسته کالمییا غیرالمی آزار ک

یا اخراج از وظیفه و ارزیابی مثبت  ترساندن از عدم ارتقا

پالیسی منع تبعیض  بر اساس .استاستفاده از زن سوء منظوربه

و  که منجر به اهانت یمناسبنیز، هر رفتار نا تیآزارواذو 

یا فیزیکی باشد  کالمیی، غیرالمگرچه کا ،دشوتحقیر شخص دیگر 

آن رنجاندن، هشدار، تحقیر، ارعاب، تخویف، خوار کردن  و هدف

 .شودمیگفته  تیآزارواذدن دیگران باشد، کرشرمسار  و

در بسیاری جوامع با اشکال  زنان تقریبا   تیآزارواذسفانه أمت

ها وجود دارد. در برخی از کشور فاوتمت یگوناگون و سطوح

کمتر و در بعضی کشورها بیشتر است. میزان  تیآزارواذمیزان 

ترین آن به عوامل مختلف است که مهم زنان وابسته تیآزارواذ

و  وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مربوط به

های مدنی بر ن سطح سواد و آگاهی، وضعیت آزادیچو ییرهایمتغ

 .گذار استاثراین موضوع 

زنان یکی  تیآزارواذقانون منع خشونت علیه زنان،  بر اساس

زنان  تیآزارواذاز مصادیق خشونت علیه زنان است و هر نوع 

زن  تیآزارواذممنوع و مطابق این قانون، اگر فردی مرتکب 

این  ه درکچنان .استگرد بوده و قابل مجازات د، قابل پیشو

                       

 ۶۶۸ماده  ۱۲۶۰جریده رسمی شماره  ۱۳۹۶.ا، سال ا ج، یکدجزاعدلیه دولت ج.ا.ا،  وزارت 5

نخیر بلی پاسخ نداده اند

تعداد ۱۲۱۹ ۹۹۲ ۶۱

درصد ۵۳.۷ ۴۳.۷ ۲.۷

۱۲۱۹

۹۹۲

۶۱۵۳.۷ ۴۳.۷ ۲.۷

آیا در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری دفتر و 
یا بخش کاری تان با شما مشورت صورت می 

گیرد؟
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زن گردد،  تیآزارواذشخصی که مرتکب  .1»قانون آمده است که: 

حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم 

این ماده با استفاده  1فقره هرگاه جرم مندرج  .2گردد. می

تکب حسب احوال به حبس قصیر از موقف و مقام ارتکاب یابد، مر

 «.6گرددماه کمتر نباشد، محکوم می که شش

کار با خطرات مانده و محافظهدر جوامع عقب درمجموعزنان 

شوند؛ اما زنانی که در نهادهای دفاعی مواجه می تیآزارواذ

اند. تریرپذنند، از این لحاظ آسیبکمی و امنیتی ایفای وظیفه

ت نظامی بوده و الکار این زنان، مح التزیرا که برخی از مح

 تیآزارواذر شود که میزان خطموجودیت اسلحه و زور باعث می

 .ت دیگر باشدالزنان بیشتر از مح

شود که میزان زنان در ادارات عامه باعث می تیآزارواذ

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رکت زنان در فعالیتمشا

باعث کاهش حضور زنان در بیرون  درمجموعو  افتهیکاهشفرهنگی 

 نفساعتمادبه هاآنشود که زنان باعث می تیآزارواذ. شودخانه 

توانند در دفاتر و ادارات نمی جهیدرنتو  دادهازدستد را خو

شود که زنان باعث می تیآزارواذثر داشته باشند. ؤحضور م

راحتی به توانند بهنسبت به مردان بدبین شده و نمی هاآن

 دهد کههای کمیسیون نشان میبررسی .کارهای جمعی بپردازند

از زنانی که در صفوف اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت  شمار

مورد  مرد شانکنند، از جانب همکاران ملی ایفای وظیفه می

 .اندقرارگرفته تیآزارواذ

 تیآزارواذ

 151شامل  ٪6.6 درمجموعدهد که معلومات این تحقیق نشان می

با  شانیکاردر محیط که اند گفته مصاحبه شدگاناز  تن

تن  ۱۹۳۶شامل  ٪۸۵.۲اما  اند.جنسی مواجه شده تیآزارواذ

واذیت جنسی محیط کاری خود با آزار راند که داظهار داشته

به این پرسش  ماندهیباقتن  ۱۸۵شامل  ٪۸.۲اند. مواجه نبوده

 اند.پاسخ نداده

                       

 ۳۰ماده  ۹۸۹جریده رسمی شماره  ۱۳۸۸وزارت عدلیه، قانون منع خشونت علیه زن سال  6
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 تیمصون احساس

ترین موضوعاتی است محیط کار، یکی از مهم احساس مصونیت در

 ضور زنان در صفوف نیروهای دفاعیتواند سبب افزایش حکه می

که در گردد. ایجاد این حس بسته به اقداماتی است  و امنیتی

خصوص اتخاذ تدابیر ویژه در محالت ین امنیت فردی بهزمینۀ تأم

. جدا بودن گیرد، صورت میو امنیتی دفاعیرهایشی نیروهای 

جدا بودن حمام و تشناب زنان و  ان،درو ممحل استراحت زنان 

از  خصوص برای زنانهای تبدیل لباس بهمردان و موجودیت اتاق

مصونیت منسوبین تواند احساس های است که میرین ظرفیتتمهم

 اناث نهادهای دفاعی و امنیتی را افزایش دهد.

گان شداز مجموع مصاحبهدهد که معلومات این تحقیق نشان می

 مصونیتدر محیط کاری خود احساس  شدهگفته( تن 1926) 84.4٪

در محیط ند که اهتن( بیان داشت 332) ٪14.6 اما ،ندکنمی

تن( در این  14) ٪0.6 و کنندنمی مصونیتاحساس کاری خویش 

 اند.نداده یزمینه هیچ پاسخ

 

 

 :بندیگیری و جمعنتیجه

در نهادهای  توان گفت که حضور زنانمیکلی ندی بدر یک جمع

های اخیر و در سال است مثبت بوده یگامدفاعی و امنیتی کشور 

خیر بلی بی پاسخ

تعداد ۱۹۳۶ ۱۵۱ ۱۸۵

درصد ۸۵.۲ ۶.۶ ۸.۲

۱۹۳۶

۱۵۱ ۱۸۵
۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

آیا در محیط کار خود با آزار و اذیت جنسی 
مواجه شده اید؟ 

تعداد

درصد

نخیر بلی بی پاسخ

تعداد ۳۳۲ ۱۹۲۶ ۱۴

درصد ۱۴.۶ ۸۴.۴ ۰.۶

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

؟آیا در محیط کار خود احساس مصونیت می کنید



22 

 هاآنهای زیادی برای جلب و جذب، تعداد با اختصاص مشوق

 طوربه؛ اما هنوز هم طوری که دولت افغانستان و افتهیشیافزا

نان در اند، حضور زمشخص نهادهای دفاعی و امنیتی تعهد کرده

 شمارچند ناچیز است. هر االهای بدر مقام این نهادها خصوصا  

 است، افتهیشیافزا پیشهای زنان در این نهادها نسبت به سال

است  الزم ابراینچ صورت کافی نیست. بنولی این تعداد به هی

کیفیت حضور زنان در این نهادهای مهم افزایش و  شمار که

 .یابد

ست. نی التای دفاعی و امنیتی خالی از مشکحضور زنان در نهاده

 برخوردارچون تبعیض و  یمختلف التزنان در این نهادها با مشک

از حقوق و امتیازات مشابه با مردان و انواع  نبودن

ه که در متن گزارش آورده شد، کاند. چنانمواجه تیآزارواذ

اند از امکانات، حقوق و امتیازات مشابه زنان گفته 48.4٪

مانند ترفیع رتبه، استفاده از رخصتی، معاش، امکانات و 

تجهیزات اداری مانند میز کار، کامپیوتر و سایر امکانات 

برخوردار نیستند. در حالی وضعیت مردان در این زمینه 

ها و زنانی که در بست شمار کهییازآنجا بهتر است. مراتببه

 هاآنلی اندک است، کنند، خیایفای وظیفه می الترهای بامقام

چندانی ندارند. ها نیز نقش اریذگها و سیاستگیریدر تصمیم

کنند، نقش چندانی های پایین نیز کار میکه در بست ییهاآن

در متن ه کندارند. چنانهای بخش کاری خود گیریدر تصمیم

اند که در نان گفتهزاز  ٪43.7 گزارش آمده است که صرفا  

 ٪53.7. شودمی تمشور هاآنشان با های بخش کاریگیریتصمیم
شان یا بخش کاریهای اداره گیریاند که در تصمیمدیگر گفته

 .دشونمیمشورت  هاآنبا 

 تالامنیتی یکی از مشکدهای دفاعی و زنان در نها تیآزارواذ

که در هنگام اند داشتهاز زنان اظهار  یشمار رود.ه شمار میب

معلومات این  گیرند.قرار می تیآزارواذمورد  ایفای وظیفه

اند که با گفته شدگانمصاحبهاز  ٪۶.۶نشان داد که  تحقیق

 .اندمواجه شده تیآزارواذ

 :هاپیشنهاد

 یهات و چالشالبرای رفع مشک ،این گزارشهای با توجه به دریافت

 هایپیشنهاد ،در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور منسوبزنان 

 شود:عرضه میذیل 

 :نهادهای دفاعی و امنیتی بهالف. 

 برای کهشود امنیتی خواسته میاز نهادهای دفاعی و  -

های مخصوص های جداگانه و اتاقابنان زن، تشمنسوب تمامی

این کار عالوه بر اختصاص دهند  هاآنلباس  برای تبدیل

احساس مصونیت را در میان منسوبین اناث نیروهای  کهنیا

 تیآزارواذ یتی افزایش خواهد داد، زمینۀدفاعی و امن

 دهد.آنان را نیز کاهش می
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نیروهای  منسوب زنان از یشمار ،های این تحقیقطبق یافته -

باید  .اندقرارگرفته تیآزارواذمورد امنیتی و دفاعی 

 و ودشجدی گرفته  هاموضوع از سوی رهبری این نهاداین 

صورت  رسیدگی در این مورد هاشکایت به منطقیدر یک مدت 

 ،فذه کشوراحکام قوانین نامطابق  هاآن نالعامبا  و گیرد

ثر زنان در این ؤتا از حضور م شودبا قاطعیت برخورد 

 ؛دشونهادها حمایت 

 هاآن تیآزارواذ اینکه سطح تبعیض علیه زنان و برای -

نهادهای دفاعی و امنیتی تمامی است  الزمکاهش یابد، 

 تیآزارواذعیت تبعیض و کارمندان خود را در زمینه ممنو

ز طریق برگزاری را ا هاآنو سطح آگاهی  هندآموزش د

 .ببرند االهای آموزشی بها و کارگاهسیمنارها، کمپاین

ان زن در منسوب گیری ازشمار چشمفته شد، گه کچنان -

شابه با برخورداری از امکانات، حقوق و امتیازات م

هادهای دفاعی ند. بنابراین از نابا تبعیض مواجه ،مردان

علیه زن مبارزه  با تبعیض کهشود و امنیتی خواسته می

ها در برخورداری از امکانات، حقوق و و دوگانگی کنند

 ؛ندکن عرفامتیازات را 

ها سهیم اریذگگیری و سیاستن زن در تصمیمامنسوب بیشتر -

 بهن نهادهای دفاعی و امنیتی الوئمساست  الزمنیستند. 

و مشارکت زنان را در  کنندجدی  یتوجه امراین 

 ؛ها افزایش دهنداریذگها و سیاستگیریتصمیم

برای  کهشود هادهای دفاعی و امنیتی خواسته میاز ن -

 تیآزارواذثریت حضور زنان و جلوگیری از تبعیض و ؤم

در این ادارات، با کمیسیون مستقل حقوق بشر  هاآن

های بیشتری را برای و سهولت کنندن همکاری افغانستا

 ؛ندکننظارت ناظران کمیسیون فراهم 

در مورد  کهشود هادهای دفاعی و امنیتی خواسته میاز ن -

ن ادها با در نظر گرفتزنان در این نه جلب و جذب بیشتر

حضور زنان  هایو زمینه کنندجدی  یالشهای بیشتر تمشوق

 .ندکنفراهم را  الترهای بادر سطوح رهبری و مقام

 :سارنوالیاداره لوی بهب. 

همه ادعاهای  کهشود تقاضا می سارنوالیاز اداره لوی - 

جدی  صورتبهزنان در نهادهای دفاعی و امنیتی را  تیآزارواذ

 ؛مورد پیگیری قرار دهد

کمیسیون با استقبال از ایجاد مرستیالی خاص منع خشونت  -

ن اداره ، از ایسارنوالیدر تشکیل اداره لوی علیه زنان 

ونت علیه زنان را در مرکز های منع خشریاست کهد کنتقاضا می

قضایای  که دهدایت ده هاآنو به  کندت تقویت الیاو و

جدی  گونهزنان در نهادهای دفاعی و امنیتی را به  تیآزارواذ

 .مورد پیگیری قرار دهند
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 :محکمهستره بهج. 

به محاکم تابعه  کهد کنمحکمه تقاضا میکمیسیون از ستره -

و احکام  د که احکام قانون منع خشونت علیه زنانهدایت ده

را در جریان  زنان و اطفال تیآزارواذقواعد مربوط به منع 

زنان  تیآزارواذویژه به ،رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان

 .ندکجدی تطبیق  گونهبه  ،در ادارات عامه


