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 :مقدمه

ین ااره از که همو اندافتهیدست یگیرچشم یزنان افغانستان به دستاوردهای گذشتهبیش از یک و نیم دهه  در

بت گذاری مثاثردولت افغانستان و  پیشرفتمند نمودهای ارجیکی از  عنوانبهو مجالس  دستاوردها در مجامع

ل است. حضور زنان در جامعه ما بیشتر از قب قرارگرفتهو تحسین  دیموردتمجحضور جامعه جهانی در افغانستان 

 های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیاز زنان کشور در عرصه گیریچشم شماررونق یافته و اکنون 

 د.یاببیشتر از پیش افزایش می هاآننقش  هرروزاند و فعال

 یایهتن زنان در بعضی از عرصهنقش گرفهای زندگی جمعی مهم است؛ اما زنان در تمامی عرصه اثرگذارحضور  

است. یکی  ربیشت یاهمیت دارایشود، تابو پنداشته می از مردمبرخی  دیوازد است که تا اکنون چندان معمول نبوده

های فراوان در این چالش باوجودامنیتی کشور است که های دفاعی و بخشها، شمولیت زنان در از این عرصه

منیتی کشور ی دفاعی و اهاارگاناست. باید گفت که حضور زنان در  آمدهدستبه یخوب سبتاًهای نزمینه، پیشرفت

 .پردازیممی هاآنبه  ی وجود دارد که بعداًالتو هنوز هم مشک است بدون چالش نبوده

است نان زانسانی  حق کهاین بر افزوناست.  ویژه یاهمیت دارایی دفاعی و امنیتی هاارگانبدون شک نقش زنان در 

بشری  حقوق یتمامبههای زندگی برخوردار باشند و دسترسی ای برابر با مردان در تمامی عرصههاز فرصت که

افغانستان  . زناناستی دفاعی و امنیتی هاارگانخود داشته باشند، جامعه افغانستان امروز نیازمند فعالیت زنان در 

ی دفاعی و امنیتی کشور برخوردار شوند و این در صورتی ممکن هاارگانضرورت دارند که از ارائه خدمات 

ی دفاعی و امنیتی کشور شامل شوند تا سایر زنان و مردان از خدمات هاارگاناز زنان در  گیریشمار چشماست که 

 .ندشومند بهره هاآن

 زنان دراست  الزم فعالیت دارند،زندگی اجتماعی های مختلف امروزه زنان افغانستان در زمینه که طورهمان

هی است که زنان . بدیندعرضه کنباشند تا به سایر زنان بتوانند خدمات  حضورداشتهی دفاعی و امنیتی نیز هاارگان

؛ ندکنا بیان خود ر التو مشککشور ارتباط برقرار  ی دفاعی و امنیتیهاارگانتوانند با زنان شامل در راحتی میبه

ان هند، مرددامنیتی برای سایر زنان انجام می ی دفاعی وهاارگاندر  منسوبان که زن یکارهای گریدعبارتبه

بنابراین و با توجه به سنتی بودن جامعه افغانستان، نقش و حضور زنان ؛ توانند انجام دهندآسانی و سهولت نمیبه

 .استزیاد  یاهمیت دارایی دفاعی و امنیتی کشور هاارگاندر 

مورد است  زمال دفاعی و امنیتی داشته باشند،ی هاارگانثر و فعال در ؤم یاینکه زنان افغانستان بتوانند نقشبرای  

-امعه افغانستان مسلط است و تبعیضدر ج و سنتی الرکه ذهنیت مردسا طوریرند. همانگهای خاصی قرار حمایت

و  ت متعددی چون تبعیضالامنیتی نیز با مشک عی وی دفاهاارگانهای مختلف علیه زنان موجود است، زنان در 

ند. زنان در جامعه افغانستان یروبهشوند، رومی هاآن تیآزارواذ یت و احیاناًسایر عواملی که باعث محدود

 .بیشتر است االًی دفاعی و امنیتی احتمهاارگانپذیری زنان در اند؛ اما آسیبپذیرآسیب
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کشور و قانون تشکیل، وظایف و  قانون اساسی 8۹اساس ماده  بشر افغانستان بربنابراین، کمیسیون مستقل حقوق  

ر ی دفاعی و امنیتی کشوهاارگاندر  منسوبوضعیت زنان  بر ازجملهوق بشر های خود از وضعیت حقحیتالص

ز ا کهکوشد و می کندمیحمایت  هاآن، از حقوق دشو نقض هاآنحقوق بشری  کهیدرصورتکند. نظارت می

در  منسوبوضعیت زنان  برهدف اصلی نظارت رسیدگی شود.  هاآن هایتبه شکای مسئولطریق مراجع 

سالم، مصون و  هاآن یتا از این طریق محیط کار هاستآنی دفاعی و امنیتی، حمایت از حقوق بشری هاارگان

 .دشوعاری از تبعیض 

از و حمایت ر المللی حقوق بشرعایت هرچه بیشتر موازین بین منظوربهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  

اصی برابر قوانین نافذه کشور، بخش خ هاآنامنیتی کشور و افزایش پاسخگویی  ی دفاعی وهاارگانتوسط  هاآن

های یتحالد. این بخش با استفاده از صکننظارت  هاآنعملکرد  بر کهده است کررا در داخل ساختار خود ایجاد 

ان همکاری و هماهنگی که میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست نامهتفاهم یبرمبنان یچنهم ،قانونی کمیسیون

 .کندرسیده است، فعالیت می و وزارت دفاعی ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به امضا

منیتی ی دفاعی و اهاارگاندر  منسوبوضعیت حقوق بشری زنان  برسیون های کمینظارت جهیدرنتگزارش این  

ی و ی دفاعهاارگاندر  منسوبن امور به وضعیت زنان ئوالمس توجهجلب آنف اصلی . هداست شدههیتهکشور 

ی دفاعی و امنیتی را هاارگاندر  منسوب. این گزارش وضعیت زنان هاستآنامنیتی و حمایت از حقوق بشری 

 نسوبمزنان  «تیآزارواذ»و  «تبعیض»دو موضوع  هاین گزارش ب یطورکلبهدهد. ار میو بررسی قر مورد تحلیل

 .پردازدی دفاعی و امنیتی میهاارگاندر 

 منظوربه، آن هایها و پیشنهادیافته بر اساسو کرده مطالعه های این گزارش را ن امور یافتهئوالامیدواریم که مس 

 .ندکنثر ؤعملی و م هایاقدام ،حمایت از حقوق بشری زنان

 :میسیون مستقل حقوق بشر افغانستاندرباره ک

 جمهورسیرئفرمان  لهیوسبه ،بر اساس مفاد توافقنامه بن 71/9/79۹7کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 

آن به این نهاد، کمیسیون مبنای  8۹اختصاص ماده و  79۹۳د. با تصویب قانون اساسی در سال ش افغانستان تأسیس

غانستان در های کمیسیون مستقل حقوق بشر افحیتالا تصویب قانون تشکیل، وظایف و صو ب محکم قانونی یافته

 د. بر اساس ماده دوم اینشت کمیسیون تعریف الها، وظایف و تشکیحیتالمبنای عمل، اهداف، ص ،79۹1سال 

 طوربهو  شدهسیتأسی افغانستان المقل حقوق بشر افغانستان در چوکات دولت جمهوری اسکمیسیون مست»قانون، 

های خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذ کشور د و در انجام فعالیتکنمستقل فعالیت می

 «.7دهدعمل قرار می مالکرا 

                                                        

 2، ماده 13۳۱های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت عدلیه ج.ا. ا، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 1
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ز های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اهداف تشکیل این کمیسیون نیحیتالدر قانون تشکیل، وظایف و ص

 :ندکگانه ذیل فعالیت میحقق اهداف پنجت منظوربهکمیسیون »است. در این قانون آمده است که  شدهانیب

 ؛نظارت بر رعایت حقوق بشر: 7

 ؛آنو حمایت از  تعمیم حقوق بشر: ۳

 ؛آنو چگونگی دسترسی افراد به  های بشریوضعیت حقوق و آزادی برنظارت : 9

 ؛درباره آنو تحقیق  بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر: 1

 «.۳بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور منظوربهاتخاذ تدابیر : 8

 برای نظارت هحیتالیون مستقل حقوق بشر افغانستان صهای کمیسحیتالقانون تشکیل، وظایف و ص ۳7ماده 

ده کریان واضح ب صورتبهوضعیت حقوق بشر، بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام تحقیقات را 

احکام قانون  تطبیق وضعیت حقوق بشر، بریت دارد که الحکمیسیون وظیفه و ص»آمده است که است. در این ماده 

یون چنین در این ماده به کمیسهم «د.کن حقوق بشر نظارت بارهاساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در

ی و سسات انتفاعؤکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و مکارو  هااجرا برکه است  شدهدادهحیت الص

 .باشد، نظارت کند اثرگذارکه بر وضعیت حقوق بشر  المللی در کشورانتفاعی ملی و بینغیر

های کمیسیون مستقل حقوق بشر حیتالوظایف و ص قانون تشکیل، ۳7قانون اساسی و ماده  8۹ماده  بر اساس

اصی به این های خکمیسیون بوده و بخشهای اصلی حیتالارت بر وضعیت حقوق بشر یکی از صافغانستان، نظ

 ررسی ویژه،بخش ب ،های حقوق بشریتخطی بخش نظارت و بررسی، بخش آمبودزمنمنظور تشکیل یافته است. 

بخش حمایت از حقوق زنان، بخش آموزش حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق کودکان و بخش حمایت از 

 .که در سراسر افغانستان فعالیت دارند ندای کمیسیوناهای برنامهبخش ازجملهاشخاص دارای معلولیت حقوق 

 وری هرچه بیشترکارکردهای خود و بهرهانسجام بهتر  ها وبرنامه ن برای تنظیمکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا

 یهایو فعالیت ریپیگی النهاتژیک با تدوین برنامه عمل سا. اهداف استراستساله برنامه استراتژیک پنج دارای یک

 و از این طریق تقریباً  استتی الیدفتر ساحوی و و 71یسیون دارای است. کم شدهینیبشیپآن  اجرایمشخص برای 

 .دهدمناطق کشور را تحت پوشش قرار می امیتم

 :(Ombudsman) درباره بخش آمبودزمن

یکی از ه ک استهای مختلف کاری بخش یخودداران، در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست 

 وعکند. موضنیروهای دفاعی و امنیتی نظارت میان منسوبعملکرد  برخش آمبودزمن است که ها، ببخش این

ا بی مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان الدمی ۳272در ماه آگست  تشکیل آمبودزمن در افغانستان

                                                        

 ۵قبلی، ماده  2
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در  .ه استفتگوهای مفصلی در این مورد داشتی افغانستان و نهادهای مدنی گالموزارت امور داخله جمهوری اس

 تیدرنهای مختلف هاارگانهای زیاد با وجود داشت، اما پس از مشورت نظراختالفمورد ساختار آمبودزمن، 

ستان یک بخش کاری در ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان عنوانبهتصمیم گرفته شد که دفتر آمبودزمن 

 .تأسیس شود

ت کند ردر اوایل قرار بود که آمبودزمن از طریق ثبت و رسیدگی به شکایات مردم، صرفاً بر عملکرد پولیس نظا

خورشیدی بعد از امضای  79۸8 سال ثور ماه اما در؛ بود «دفتر آمبودزمن پولیس»د رسمی این نها نام بنابراینو 

همکاری و هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر با وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست  نامهتفاهم

ن بخش، اینام  تیدرنها دیگر نیز گسترش یافت و یبرنهادهاوریت آمبودزمن به نظارت عمومی امنیت ملی، مأم

همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و  نامهتفاهم. امضای یافتتغییر  «آمبودزمن»به 

های هماهنگی و همکاری میان نهادبرای ایجاد فضای  گیرچشمو  ارزشمند یگامسه ارگان امنیتی و دفاعی کشور، 

های رعایت ارزش ، زمینهنامهتفاهمفاد این ملی سازی معو  اجراد با کوشیافغانستان است. باید  گذاراثرمهم و 

اکنون آمبودزمن، بر عملکرد تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ود. بشری در سراسر افغانستان فراهم شحقوق 

 .دهدرا مورد رسیدگی قرار می هاآنو قضایای نقض حقوق بشر مربوط به  کندمینظارت 

 :بخش آمبودزمن جادیی ایچرا

ی هاگانارو  هاسازمان ژهیوبه ی،توان گفت: هر سازمانبرای اثبات ضرورت تأسیس آمبودزمن در افغانستان می

 شانارکردکد، باید بر نه کنعرض بهترو خدمات  اشندبپاسخگو و  شفاف داشته اینامهرکارای اینکه دولتی، ب

ظارت ندوم: نظارت داخلی و یکم: باشد:  گونهدو  هتواند بنظارت شود. نظارت بر عملکرد یک ارگان نیز می

 .بیرونی

-فعالیتل ک طوربه، بر عملکرد افراد و گیری از آنبا بهرهند و نظارتی داخلی دار سازوکار، هاارگانتقریباً تمامی 

 ؛دهرگذار بواثنیز  هاسازمانو در برخی از  است اهمیتنیز دارای شود. این نوع نظارت های یک ارگان نظارت می

-های نظارتی داخلی به دلیل مصلحتان داده است که مکانیزم. تجربه نشبوده استجا موفق نهمیشه و در همهاما 

دچار  باشد. ناظران داخلی در برخی موارد، اثرگذارتواند زیاد که در داخل یک ارگان وجود دارد، نمی ییها

از کشف تخلفات و  پس ارا برای نظارت ندارند و به همین دلیل حت الزم ها شده و قاطعیتاندیشیمصلحت

دفاعی  یهاارگانپوشی کنند. برای نظارت بر چشم هاآنها، ممکن است به خاطر مصلحت کل ارگان، از کاستی

در وزارت دفاع، وزارت امور  به گونه مثالهای نظارتی داخلی متعددی وجود دارد. و امنیتی کشور نیز مکانیزم

بشر، ریاست جندر و حقوق  ،77۸و تفتیش، ریاست حقوق، پولیس  داخله و ریاست امنیت ملی، ریاست کنترل

که ود شت و تأسیسات کافی برخوردار است. اما در عمل دیده مییالهای قانونی، تشکحیتالو از ص ردوجود دا

 .ی دفاعی و امنیتی کشور کافی نیستهاارگانن کردهای نظارتی داخلی برای پاسخگو این مکانیزم
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های و ضروری است. مکانیزم الزمهای نظارتی بیرونی های نظارتی داخلی، ایجاد مکانیزمبرای تکمیل مکانیزم

ا و تخلفات را هعمل کند و تمامی کاستی ها، با قاطعیت و مستقلاندیشیمصلحتتواند بدون نظارتی بیرونی می

ا دریافت آمبودزمن بو موارد نقض حقوق بشر را با جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد. اکنون  کندآشکار 

با مردم  هانآو چگونگی رفتار  و دفاعی مردم، بر روش اجرای قوانین توسط نیروهای امنیتی هایتو بررسی شکای

ن در اهای زمان جنگ نهادهای امنیتی و دفاعی در مورد رفتار با مردم و نگهداری مظنونتکند. فعالینظارت می

-حوزه زجملها، ی(المللوانین حقوق بشردوستانه بینق) قوانین مربوط به مخاصمات مسلحانهو رعایت  هاخانهنظارت

 هانآ کههای کاری آمبودزمن است. این نظارت مستمر بر عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی باعث خواهد شد 

ی را رعایت و مقررات حقوق بشر المللی در مورد مخاصمات مسلحانه، قوانین نافذ کشور، قوانین بینپیشبیشتر از 

 .ارندزاحترام بگهای مردم و از طریق تحقق حاکمیت قانون، به حقوق و آزادی کنند

فق کردند المللی تواند که دولت افغانستان و جامعه بیشگفته شد، ایجاد آمبودزمن زمانی مطرح بر آنچه  افزون

 چنین. همتقل شودمنمنیتی افغانستان نیروهای دفاعی و اه المللی بنیروهای بیناز و دفاعی های امنیتی ولیتئکه مس

نیروهای  هکها بر این بود ی کشور در حال افزایش بود و کوششنیروهای امنیتی و دفاع شماراین زمانی بود که 

دون شد که تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بد. فکر میشونتقویت  شیازپشیبر امنیتی و دفاعی کشو

افزایش شفافیت و  منظوربهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  بنابراینپذیر نیست. دهی امکانشفافیت و پاسخ

دزمن را در داخل آمبو دهی بیشتر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در قبال حقوق بشر و حاکمیت قانون، بخشپاسخ

ر نظارت ان نیروهای دفاعی و امنیتی کشومنسوبعملکرد  براختصاصی  طوربهبخش ایجاد کرد تا این خود ساختار 

مین أو رسیدگی قرار دهد. هدف نهایی از ایجاد بخش آمبودزمن این است که به ت یموردبررسرا  هاو شکایت کند

 ،عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برثر ؤو م ستمرهای منظارت رهگذراز آن، و حمایت از حقوق بشر 

 .دکنکمک 

 :اهداف آمبودزمن

 قرار ذیل است: هاآنترین که مهم جادشدهیامشخص  یاهداف هرسیدن ب منظوربهآمبودزمن 

ر به و رسیدگی مؤث هاآنرد به مردم از طریق نظارت بر عملکو دفاعی افزایش پاسخگویی نیروهای امنیتی : 7

 ؛علیه این نیروها شکایات

 ؛ی دفاعی و امنیتیهاارگانخدمات  تمامی شهروندان به النهبهبود دسترسی برابر و عاد: ۳

 ؛هاآناز و حمایت  دفاعی و امنیتی یهاارگانبه مردم جلب اعتماد : 9

ه عرض ها وی دفاعی و امنیتی از طریق تحقیق، ارزیابیهاارگانن امنسوبها و رفتار ها، برنامهسیاست الحاص: 1

 ؛پیشنهادها

 .شیهای آموزاندازی برنامهی دفاعی و امنیتی از طریق راههاارگانن امنسوبارتقای ظرفیت و افزایش آگاهی : 8
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 :های آمبودزمنحیتالو صوظایف 

از تمامی خود  هفیوظانجامیک واحد کاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در  عنوانبهبخش آمبودزمن 

و  هاالحیتصها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل، حیتالاختیارات برگرفته از ص

 توان در سه ساحهو وظایف آمبودزمن را می هاالحیتمشخص، ص صورتبهوظایف کمیسیون برخوردار است. 

 :بندی کرددسته

 :الف: نظارت و بررسی

 :های آمبودزمن قرار ذیل استیتالححوزه نظارت و بررسی، وظایف و صدر 

منظور جلوگیری از نقض مقررات حقوق بشر و حقوق ی دفاعی و امنیتی بههاارگاننظارت مؤثر بر رفتار : 7

 ؛المللیبین بشردوستانه

سترسی د به ،از طریق این نوع نظارتی دفاعی و امنیتی به مردم تا هاارگاننظارت بر چگونگی ارائه خدمات : ۳ 

 ؛یافتاطمینان  هاآنمات ه شهروندان به خدالنو عاد برابر

ردوی و ا امنیت ملی ،پولیسهای ها، محابس و نظارتخانهخانهت سلب آزادی به شمول توقیفالمحنظارت بر : 9

 ملی؛

د شکایات و قضایای نقض حقوق مطالبه معلومات، اسناد و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مور: 1

 ؛بشری

های شی دفاعی و امنیتی تا ارزهاارگانن امنسوببهبود رفتار  منظوربه هاو سفارش هاها، پیشنهاده مشورتعرض: 8 

 .ده و حاکمیت قانون تطبیق شودبیشتر عملی ش حقوق بشری

 :هاتب: رسیدگی و پیگیری شکای

 :های آمبودزمن قرار ذیل استحیتال، وظایف و صهاتدگی و پیگیری شکایدر حوزه رسی

 ؛نیتیی دفاعی و امهاارگانن امنسوبرفتار  دربارهافراد  هایتدریافت، ثبت، مستندسازی و ارزیابی شکای: 7

شده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج آن به رسیدگی به شکایت ارجاعحصول اطمینان از : ۳ 

 ؛می امنیت ملی برای اقدامات بیشترهای دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومقامات وزارت

صورت گرفته و جستجوی  هاپیشنهاد اجرای، دادخواهی برای قضایا و فصل حلهمکاری با مراجع مربوط در: 9

 النه؛عاد صورتبهکنندگان برای قربانیان یا شکایت هاتجبران خسار منظوربهها حل راه

 .حمایت از قربانیان در صورت لزوم و الزمهای انجام رسیدگی: 1



۳ 

 :هاگزارشه عرضو  یده یآگاهج: 

، لیالملبین های آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد مقررات حقوق بشر، حقوق بشردوستانهاندازی برنامهراه: 7

و  اهمان از طریق برگزاری کارگاهحقوق محکومان و مته جه ونک، منع شنهالحاکمه عادحاکمیت قانون، اصول م

 و دفاعی؛ برای نیروهای امنیتیی آموزشی سمینارها

دفاع ای ههای نظارتی به مقامات وزارتها و پیشنهادها مبتنی بر یافتهه سفارشعرضهای تحقیقی و تهیه گزارش: ۳

 ؛ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور

برای ارزیابی و بهبود عملکرد  هاهنماییاها و رالمیهای موضوعی، تحقیقی و صدور اعهپخش و نشر گزارش: 9

 .ی دفاعی و امنیتیهاارگانن امنسوب

 :روش تحقیق

تفاده از یک پرسشنامه کنند، با اسفعالیت میناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بخش آمبودزمن 

و  79۸1های در طول سالدفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی  وزارتدر وزارت امور داخله،  منسوببا زنان 

ر طول . ناظران کمیسیون دهای باز و بسته بوده استسشوی پرنامه این تحقیق حاپرسش. کردند مصاحبه 79۸۹

که  یمشومی آوریاد .ندکندر پولیس، اردو و امنیت ملی مصاحبه  منسوباز زنان  تن ۳۳1۳ این مدت توانستند با

دلیل ه ی بنیروهای امنیتی و دفاع منسوبزنان  تا زن کمیسیون صورت گرفته است توسط کارکنان هامصاحبهاین 

 کنند. راحتی تمامی موضوعات را بیانبهبتوانند کنندگان زن بودن مصاحبه

 وجهچیهبهشدگان انتخاب این تعداد از مصاحبه .اندبوده پولیس نیروهای شدگان شاملگفت که بیشتر مصاحبهاید ب

ود که با زنان ب شدهگفتهظران به نا صرفاً . انداتفاقی انتخاب شده صورتبهو  است هریزی شده نبودعمدی و برنامه

شدگان احبهن تعداد مصدلیل کم بود اند کهکمیسیون گفتهسه ارگان مصاحبه صورت گیرد. ناظران در هر منسوب

ن، ای رب افزوناند. تر در دسترس قرار داشتهکم هاآندر امنیت ملی و اردوی ملی این بوده است که  منسوبزنان 

ملی  تدر قسمت مصاحبه با زنان شامل در امنی در والیات های امنیت ملیاند که ریاستاظران کمیسیون گفتهن

عدم افشای اسرار امنیتی هویت کارمندان خود را مانع  های امنیت ملی اغلبهمکاری کامل نکردند. ریاست

افی همکاری ک م مصاحبه زنان شامل در اردوی ملیملی نیز در انجا وزارت دفاع ند.اگفته مصاحبه با کمیسیون

ا زنان شامل ب شدگانمصاحبهکمتر از تعداد  نیز زنان شامل در اردوی ملی شدگانمصاحبهدلیل تعداد به این  .هنکرد

 .استپولیس 

ین ه در اآمددستاین، معلومات بهبنابرو امنیتی است  این تحقیق تمام زنان منسوب نهادهای دفاعیآماری جامعه 

اما جامعه  .ی دفاعی و امنیتی در سراسر افغانستان را نشان دهدهاارگاندر  منسوبتواند وضعیت زنان گزارش می

 است. افتهیانجامکه با آنان مصاحبه  کرددتن می ۳۳1۳نمونه در این تحقیق شامل 
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ما  همکاراناست.  افتهیانجامتی کمیسیون الیدفتر ساحوی و و 71 توسط همکاران ما درقیق باید گفت که این تح

ات معلوم مرکزی ارسال داشتند.س نمودند به آدرس دفتر بیاکه وارد دیت ازآنپسرا  شدهیآورجمعومات معل

تحلیل آماری شده و با گذراندن آزمون آلفا  SPSSبا استفاده از برنامه  یکدگذارو  یبندجمعپس از  شدهارسال

 است. شدهاستفادهکرونباخ در این گزارش 

 شدگان مصاحبه سن

یض به سن تبعو حتا  تیآزارواذت مانند کالن مهم است. زیرا که بعضی از مشبرای کمیسیو شدگانمصاحبهسن 

 کنندگانمصاحبهتن(  118) ٪۳۸.۳ ذیل است: قراربهتفکیک سنی  در این مصاحبه و سال زنان نیز مرتبط است.

تن(  ۳91) ٪72.1سال،  12 تا ۳1بین سن  کنندگانمصاحبهتن(  771۸) ٪82.1سال،  ۳8تا  7۹بین سن 

تن( از  7۸۹) ٪۹.1 و سن سال 12باالتر از  کنندگانمصاحبهتن(  ۳9) ٪7سال،  88تا  17بین  کنندگانمصاحبه

تعداد سن و  اندسال بوده 12تا  7۹ن بین س شدگانمصاحبه بیشترمعلوم نبوده است. طبق این آمار  کنندگانمصاحبه

 اندبوده البه با 12از  شدگانمصاحبهاز اندکی 

 
ان و کارمند شدهدرج نامهپرسشکه در  است هاییپرسشطرح اساس  رده در این تحقیق بآمتدسهمعلومات ب

نامه رسشپاند. در این دهیپرس هاآناز در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی  منسوبکمیسیون در مصاحبه با زنان 

 ذیل است: قراربه هاترینمهمکه  شدهطرحزیادی  هایپرسش

اسخ منفی پ کهیدرصورتاید؟ ظرفیت مستفید شدههای مساوی ارتقای آیا در مقایسه با مردان از فرصت -

 های ارتقای ظرفیت چیست؟دالیل عدم برخورداری شما از فرصت ،باشد

 آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه به مردان دسترسی دارید؟ -

 رد؟گیتان با شما مشورت صورت مییا بخش کاریگذاری دفتر ها و سیاستگیریآیا در تصمیم -

 کنید؟ونیت میمحیط کار احساس مصآیا در  -

2۵الی 1۳سن  ۱0الی 26سن  ۵۵الی ۱1سن  و باالتر از آن۵6سن  نامعلوم

تعداد 66۵ 11۱9 237 23 19۳

فیصدی 29.2 ۵0.6 10.۱ 1.0 ۳.7
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 اید؟جنسی مواجه شدهرواذیت آزا باتان در محل کارآیا  -

 :مبنای حقوقی حمایت و حفاظت از زنان

 و در این مورداست ده کریک وثیقه ملی از تساوی حقوق زنان و مردان حمایت  عنوانبهقانون اساسی کشور 

هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع »قانون اساسی کشور چنین آمده است:  ۳۳احکام صریح و روشن دارد. در ماده 

 بر .«باشنددر برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می داتباع افغانستان اعم از زن و مرافغانستان ممنوع است. 

نباید  ی بوده وزنان شامل در صفوف نیروهای امنیتی کشور دارای حقوق مساو ،اساس حکم این ماده قانون اساسی

 .گیرندمورد تبعیض قرار 

المللی رفع کلیه نمشخص کنوانسیون بی طوربهدارد. کید أالمللی حقوق بشر نیز بر عدم تبعیض علیه زنان تاسناد بین

ن ایمتحد به تصویب رسید و افغانستان به  توسط مجمع عمومی سازمان ملل .م7۸1۸بعیض علیه زنان در سال ت

ر تدابی اندهای عضو مکلفهای متعدد این کنوانسیون، دولتماده بر اساس .دملحق ش .م۳229ن در سال کنوانسیو

 ر اساسبهای عضو باید از حقوق زنان د. دولتنکنعیض علیه زنان اتخاذ ثر قانونی، قضایی و اداری برای رفع تبؤم

ح و الاز طریق مراجع ملی ذیص نان علیه تبعیضاتثر از زؤشرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت م

 .دنکنی قضایی حمایت قانونی هاارگانسایر 

 شدهتیماحدر ماده یازدهم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان با صراحت بیشتر از حق کار و اشتغال زنان 

های عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا چنین آورده شده است: دولت مادهاست. در این 

اصل تساوی حقوق، بین زنان و مردان حقوق  بر اساستبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و  هرگونه

 :ویژه در موارد زیرتضمین شود، به هاآنمشابه برای 

 ؛ناشدنی افراد بشرحق جدا عنوانبهحق اشتغال به کار . الف

 ؛رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل ازجملهحق استفاده از امکانات مشابه شغلی، . ب

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

های آموزشی کارآموزی و حق شرکت در دوره ازجملههای آموزش حرفه و بازآموزی و حق استفاده از دوره

 ی؛ای پیشرفته و آموزش مرحلهارفهح

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

 «.مشابهچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کار اند. همبرابر

شد و پیشرفت ر در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، قایل شدن امتیازات بیشتر به زنان نسبت به مردان جهت

شده  بردهامنتدابیر ویژه موقتی  عنوانبهاست. این موضوع در کنوانسیون  شدههیتوصهای عضو کامل زنان به دولت
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تسریع  های عضو که هدف آنخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دولتکرده است که ات دیتأککنوانسیون این است. 

 .دشوکنوانسیون نباید تبعیض تلقی  ، بنابر تعریف ایناست مساوات بین مردان و زنان

های عضو کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض . دولتاستی از موضوعات مهم در حقوق بشر زنان نیز یک تیآزارواذ

 ند. در ماده ششم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیهکنزنان مبارزه  تیآزارواذنوع اند که با هر علیه زنان مکلف

جلوگیری از  منظوربهوضع قوانین را  ازجملهکلیه اقدامات مقتضی  های عضودولت»زنان آمده است که: 

 .«9آورندعملبه  هاآناستفاده از زنان و استثمار سوء

، ده استرکدامات تقنینی را اتخاذ زنان بعضی از اق تیآزارواذکاهش و جلوگیری از  منظوربهدولت افغانستان 

 ازآنسپرا به تصویب رساند.  زنان تیآزارواذخورشیدی دولت افغانستان مقرره منع  71/1/79۸1به تاریخ  هکچنان

 تیارواذآزخره قانون منع ألامده و مورد تصویب قرار گیرد. بها ادامه یافت تا این مقرره به شکل قانون درآشالت

یح توش جمهورسیرئتوسط  و بعداًخورشیدی توسط شورای ملی به تصویب  79۸8/ 8/72زنان و اطفال به تاریخ 

 تیآزارواذاین قانون در مورد منع  ۹ باب ،1نافذ شده است، فصل توسط دولت افغانستان تدوین و نیز ا کد جز د.ش

، نانز تیآزارواذمقرره منع بینی کرده است. ن این جرایم پیشبرای عامال رازنان و اطفال بحث کرده و جزاهای 

را جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعیین  زنان تیآزارواذ و کد جزا زنان و اطفال تیآزارواذون منع قان

 کرده است.

 تاریخچه حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی:

 هاآن .ند( شامل پولیس ملی شد.م7۸11خورشیدی ) 7911اولین گروه زنان در سال در تاریخ معاصر افغانستان 

کردند. این تحول زمانی رخ داد که درست سه سال قبل از آن، بودند که به حیث پولیس ایفای وظیفه می تنشش 

تن رسید.  1۳زنان پولیس به  شمار خورشیدی 798۳ی برای زنان افغانستان به رسمیت شناخته شد. در سال أحق ر

های خونین که در کشور جریان داشت، تعداد زنان پولیس کمتر شد تا اینکه در دوره رژیم طالبان، در طول جنگ

ها برای بازسازی ، تالشم ۳227هیچ زنی به حیث پولیس وجود نداشت. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 

برای  و شامل پولیس شدندلیس ملی آغاز شد و تعدادی از زنان نیز پو ازجملهنیروهای امنیتی و دفاعی کشور 

هایی انجام شد که چنین در اردوی ملی و امنیت ملی تالشافزایش جلب و جذب زنان در صفوف پولیس و هم

 رسد.تن می هزار 9بیش از  به ،زنان شامل در پولیس شمار ،های کمیسیونطبق یافته اکنونآن  براثر

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

 ذشتهدرگپراکنده و محدود در اداره امنیت ملی که  طوربههای گذشته نیز تعداد اندکی از زنان است که در دهه

این بار اول است که  دند. احتماالًکرشد و تعداد اندکی دیگر در اردوی ملی کار میهای دیگری یاد میبه نام

                                                        

 ماده ششم یقبل 3
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از مجموع  ٪7.71 اکنون زنانند. امصروف کاراز زنان در امنیت ملی و اردوی ملی جذب شده و  گیریشمار چشم

به صفوف زنان  تن از 822مطابق تصامیم قبلی وزارت دفاع ملی، باید ساالنه دهند. تشکیل می اردوی ملی نیروهای

نیروهای کل  از ٪72باید زنان  .م۳271های در سالاساس آن  رو ب شدندمیجلب و جذب نیروهای اردوی ملی 

 است. اجرانشده طرحسفانه تا اکنون این أکه مت دادندتشکیل می باید اردوی ملی را

 وضعیت عمومی زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی:

همواره با  (ملیاردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ) در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی سازی زنان افغانستانشامل

ث ر جامعه باعبحاکم الر امعه افغانستان و ذهنیت مردسارو بوده است. سنتی بودن جبههای متعددی روچالش

های زیادی با دشواری ،ی دفاعی و امنیتیهاارگانویژه در به ،های عمومیشود که مشارکت زنان در حوزهمی

زنان  ان ودارد، به دختر یکارمحافظهکه ریشه در باورهای سنتی و ل دالیاین ها به خانواده بیشتراجه شود. مو

 .نیروهای دفاعی و امنیتی بپیوندند بهدهند که شان اجازه نمیخانواده

مراکز  هکییازآنجای دفاعی و امنیتی است. هاارگانیکی از عوامل جدی برای حضور کمرنگ زنان در ناامنی نیز 

چنین خواهند که در شان نمیهایگیرند، زنان و خانوادهتحاری و انفجاری قرار میت انالنظامی همواره مورد حم

ان فبر مورد هدف بودن مراکز نظامی، در بعضی موارد زنان پولیس از طرف مخال افزونمراکز ایفای وظیفه کنند. 

رور و ت قرارگرفتهبه خانه مورد هدف  وبرگشترفتدر مسیر  ازجمله مراکز نظامییرون از مسلح دولت در ب

ی و امنیتی ی دفاعهاارگانشده است که زنان تمایل کمتری به اجرای وظیفه در  سبب یناامناند. چنین شرایط شده

 .داشته باشند

 :الف. معلومات عمومی در مورد زنان پولیس

سیون مستقل های کمییافته بر اساس .استزنان در صفوف نیروهای پولیس نسبت به مردان بسیار کم بوده  شمار

این در حالی است  .1دیرسیمتن  9۸9۳ به 79۸1در سال  ،در صفوف نیروهای پولیس منسوبزنان  ،حقوق بشر

 ین وزارتااساس آن  رو باست  کردههیتهای را که پالیسی کرده بودوزارت امور داخله اعالن  ترشیپکه چند سال 

وزارت ن الوئمسگفته  بر اساسد، انرسمی تن هزار 72به  نیروهای پولیس را منسوبزنان  تعداد .م۳2۳2تا آخر سال 

مور اوزارت که است شده  سبب هاامنیو ترس از نا هااجازه فامیل رضایت ونبود ، نتی بودن جامعهس امور داخله

رسد به نظر میعید و ب دجلب و جذب زنان بیشتری موفق شو شان بهنتوانسته است که مطابق پالیسی تاکنونداخله 

 .تن برسد هزار 72زنان پولیس به  شمار .م۳2۳2سال  پایان که تا

در  ادیوزکمهای با تفاوت ،کشور پولیس زن هایتتمامی والیدر  ،ن وزارت امور داخلهگفته مسئوال بر اساس

نر، نورستان، ک هایتالیو در مثال ه گونهب .اندک استحضور زنان  هاتالیاز ودر بعضی  اما وجود دارند، ،تعداد

                                                        

 ۳، صفحه 139۳اداره ملی احصائیه و معلومات، سالنامه وضعیت زنان و مردان در افغانستان،  ۱
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پنجشیر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ارزگان، زابل، بادغیس، غور، هلمند و کندهار حضور 

میسیون ک پیشهای سال هایکه گزارشاینکمیسیون  موردتوجه موضوعپولیس بسیار کم است.  منسوبزنان 

وزارت امور داخله  موردتوجهاین موضوع  .پولیس فعالیت ندارد هیچ زن هاتشماری از والیدر داد نشان می

ز این تغییر کمیسیون ا کنند.زنان در صفوف نیروهای پولیس کار می هاتدر تمامی والی اکنون واست  قرارگرفته

 کند.مثبت استقبال می

فی ایفای یا کشهای خانوادگی، جنایی های اداری، رسیدگی به خشونتزنان در صفوف پولیس بیشتر در بخش

 است ندکاهای نظامی ایفای وظیفه کنند، یا در عملیاتدر بخش قوای خاص  که یهایخانم شمارکنند. وظیفه می

های حضور کمرنگ زنان در مقام .منازل و گرفتاری متهمان نیز نقش دارند بازرسیدر  هاآناندکی از  شمارو 

های یافته نیادبر ب .کمیسیون مستقل حقوق بشر است موردتوجهموضوعات  از گیری وزارت امور داخله یکیتصمیم

با ر مقایسه د که کنندمیداخله ایفای وظیفه امور وزارت  های کلیدیپست از زنان در یشمارکم فقط کمیسیون،

 .ندیابهای بلند نظامی )جنرال و دگروال( ارتقا اند به رتبهنان توانستهآبسیار اندکی از  شمار مردان

 :ب. معلومات عمومی در مورد زنان اردوی ملی

یز ن اکنونو  است سابقه چندان طوالنی نداشته کشور زنان در صفوف نیروهای اردوی ملی اثرگذارحضور 

ش  ـ.ه79۹1رفع این مشکل در سال  برای .استکمرنگ بسیار نسبت به مردان شان در صفوف این نیروها حضور

ای که چنین پالیسیباید افزایش یابد و هم در این وزارت که تعداد زنان کرد ماعال ملی وزیر وقت وزارت دفاع

زنان در اردوی ملی به  شمارکه باید  کید صورت گرفتأتدر آن و  هیه کردت. ش ـه79۸۳این وزارت در سال 

یروهای ن منسوبزنان تمامی  اکنون ،های کمیسیونطبق یافته کهیدرحالتمامی نیروهای اردوی ملی برسد.  72٪

 دهند.نیروهای اردوی ملی را تشکیل می مجموعی ٪7.71 فقط اردوی ملی

نیروهای اردوی ملی فقط در چند والیت صفوف در  منسوبزنان  ،ن وزارت دفاع ملیمسئوال طبق گفتهن یهمچن

ز این جو  دشوو بامیان می دهند که شامل کابل، بلخ، هرات، کندهار، پکتیا، ننگرهارمحدود وظیفه انجام می

، ریزیبرنامههای اداری، مالی، این زنان بیشتر در بخش .دهنددیگر وظیفه انجام نمی یدر هیچ والیت، هاوالیت

وف نیروهای در صف منسوبزنان  ،های کمیسیونیافته طبق که شودیادآور می. دارندمخابره فعالیت لوجستیک و 

ه به تعداد کچنان .ین قرار دارندیسطوح پاشان در بیشترو  رندقرار داگیری اردوی ملی کمتر در سطوح تصمیم

جنرالی و های بلند نظامی )یا به رتبه اندهای بلند گماشته شدهدر بستزنان  از این (شمار)انگشت یبسیار اندک

 .اندارتقا یافتهدگروالی( 

 :تبعیض علیه زنان

کنوانسیون  المللی حقوق مدنی و سیاسی،میه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بینالگفته شد، اع ترشیپکه  طورهمان

اند و از کید کردهأتبین زن و مرد  برابریتبعیض علیه زنان، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بر  هر نوعرفع 
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تعهدات  ینابرمبغانستان نیز . دولت افر کنداثرگذا هاییتبعیض اقدام هر نوعبرای رفع  که شدهخواستهدولت 

مین أرای تو ب بگیردکشور مکلف است که جلو تبعیض علیه زنان را در ادارات عامه نافذه المللی و قوانین بین

 کوشش کند. ،اعم از زن و مرد ،ر بدون تبعیضه برای همه شهروندان کشوالنبرابر و عادامتیازات حقوق و 

 کید دارند که هیچ نوع تبعیض علیهأت و ریاست عمومی امنیت ملی وزارت امور داخله، ن وزارت دفاع ملیالوئمس

رت ن وزاالوئوجود ادعای مس باند. ازنان وجود ندارد؛ بلکه زنان، بیشتر از مردان از حقوق و امتیازات برخوردار

دفاع ملی و وزارت امور داخله مبنی بر اینکه هیچ نوع تبعیض علیه زنان در برخورداری از حقوق و امتیازات مشابه 

مواجه  ند که با تبعیضاناظران کمیسیون گفته با در مصاحبهبا مردان وجود ندارد، برخی از زنان در این دو نهاد 

 .و از حقوق و امتیازات مشابه با مردان برخوردار نیستند اندبوده

های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تبعیض علیه زنان در صفوف اردوی ملی، دریافت بر اساس

بعیض اند، از وجود تن کمیسیون مصاحبه کردهای از زنانی که با ناظرشمارو  اردپولیس ملی و امنیت ملی وجود د

ای هو امتیازات و برخورداری از فرصت های مختلف مانند برخورداری از حقوق. زنان در عرصهاندتهسخن گف

 .نداهای مسلکی در خارج و داخل کشور با تبعیض مواجهارتقای ظرفیت و آموزش

 ن ازت ۳۳1۳ ، از مجموعهای مسلکی در داخل و خارجو آموزش های ارتقای ظرفیتدر زمینه دسترسی به فرصت

های مساوی ارتقای ظرفیت و آموزش اند که در مقایسه با مردان از فرصت( گفتهتن 7991) ٪8۹.1 مصاحبه شدگان

 های مسلکیهای ارتقای ظرفیت و آموزشاند که از فرصتگفته هاآنتن(  ۹۸1) ٪9۸.8 لیومسلکی مستفید شده 

 اند.نداده یهیچ پاسخ از مصاحبه شدگان تن( 17) ٪7.۹، در این زمینه اندمستفید نشدهبه شکل مساویانه 

 
های مساوی ارتقای ظرفیت و دفاعی و امنیتی کشور چرا از فرصتی هاارگاندر  منسوبزنان  ی ازشمار اینکه

ل مختلف یادآوری شده است. برخی از این عوامل به نهادها و ادارات الیاند، دای مسلکی برخوردار نشدههآموزش

ز ا هاآنخورداری مربوط است و برخی از عوامل این محرومیت وابسته به خانواده و جامعه است که جلو بر هاآن

نخیر بلی نمی دانم

تعداد ۳97 133۱ ۱1

درصد 39.۵ ۵۳.7 1.۳
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دهآیا در مقایسه با مردان از فرصت های مساوی ارتقای ظرفیت مستفید ش

اید؟
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در  و آموزش های ارتقای ظرفیتاند از فرصتکه گفته شدهمصاحبهزنان  مجموعاز  گیردها را میاین فرصت

اند که عامل این محرومیت، این دهکراظهار  هاآن تن( 92۸) ٪٪91.1 اند،برخوردار نشده داخل و خارج کشور

-ه به خاطر موجودیت تبعیض از فرصتاند کگفته هاآنتن(  9۳1) ٪91.7 .بوده که اداره مربوط موافق نبوده است

های از فرصت انده خودشان نخواستهاند کگفته هاآنتن(  721) ٪77.۹اند. های ارتقای ظرفیت مستفید نشده

شان ادهممانعت خانو هاآندیگر  تن( 9۹) ٪1.۳استفاده کنند و  و آموزش در داخل و خارج کشور ارتقای ظرفیت

تن از کسانی  7۳2 شامل ٪79.1 درنهایتدانند. می و آموزش های ارتقای ظرفیترا عامل محرومیت از فرصت

 اند.نداده، به این پرسش پاسخ اندهای مساوی با مردان مستفید نشدهاند از فرصتکه گفته

 
قوق و در زمینه برخورداری از حاند که ، به ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتهشدگانمصاحبهاز ی شمار

اند که این زنان گفته( تن 72۸۸) ٪1۹.1شده، اساس بررسی انجام ند. براامتیازات مشابه با مردان با تبعیض مواجه

اند که گفته هاآن( 7781) ٪82.۸مردان در عرصه کاری دسترسی ندارند وبه امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با 

 .به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان دسترسی دارند

 

اداره موافق نبود موجودیت تبعیض خودتان نخواستید ممانعت فامیلی بی پاسخ

تعداد 309 32۱ 106 3۳ 120

فیصدی 3۱.۱ 36.1 11.۳ ۱.2 13.۱

0

۵0

100

1۵0

200

2۵0

300

3۵0

دالیل عدم برخورداری از فرصت های ارتقای ظرفیت

نخیر بلی بی پاسخ

تعداد 1099 11۵7 16
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آیا به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه با مردان دسترسی دارید؟
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رسد. این زنان تن می 72۸۸ به ،اند به امکانات، حقوق و امتیازات مشابه دسترسی ندارندعده از زنانی که گفتهآن

ترسی ندارند. های مختلف دسمتیازات مشابه با مردان در زمینهکه به امکانات، حقوق و ا اندبه ناظران کمیسیون گفته

 :استاند، مطابق جدول ذیل از آن محروم هاآنمواردی را که 

 صدیدر تعداد افراد موضوع شماره

 اندر زمیا امتیازات ماهانه به معاش نداشتن دسترسی  7

 معین
72۸ ۸.۸٪ 

 ٪۳1.۸ ۳۸1 ترفیع رتبه ۳

 ٪1.9 11 های قانونیرخصتی 9

وسایل و ابزار کاری مانند اتاق، میز، چوکی، کمپیوتر،  1

 .الماری وغیره
78۳ 79.۹٪ 

 ٪19.1 111 ون(ها و توالت )مناسب و مصتشناب 8

 ٪7.1 7۹ اندربط دادهپاسخ بی 1

 ٪722 72۸۸ مجموع 1

به  ،مربوط به نهادهای دفاعی و امنیتیادارات مراکز و از  بسیاریکه زنان در دهد های کمیسیون نشان میبررسی

ی شمارچه  کشورلباس دسترسی ندارند. در مورد اینکه در سراسر  برای تبدیل یتشناب جداگانه و مناسب و جای

لباس دسترسی ندارند، معلومات موجود نیست. این مشکل سبب  های جدا از مردان و محل تبدیلاز زنان به تشناب

فورم هم بدون پوشیدن یونی شمارییک  ند وکنل بدها لباس خود را است که بسیاری از زنان در داخل تشناب شده

 شوند.به وظیفه حاضر می

 :هاگیریمشارکت در تصمیم

مشارکت  دراشته باشد، دوجود نباید که از لحاظ قانونی در برابر استخدام و اشتغال زنان هیچ ممانعتی  طورهمان

ها ریگیباشد. مشارکت زنان در تصمیمهای یک نهاد نیز نباید ممانعت و محدودیت موجود گیریتصمیمدر 

ها یها و طرح پالیسگیریجامعه در تصمیمعمده از  یبخش عنوانبهزنان  هایو پیشنهاد هامهم است که نظر روازآن

نداشته  که در آن زنان حضور یهایگیرییمممکن است که تصم بساچه. یابد و در نظر گرفته شود بازتابباید 

 .بیافریندت دیگری الها و مشکیا چالش ود، دچار ناکامی شهاآنغیبت د، به دلیل نباش

 هاگیریها و تصمیمزنان در طرح پالیسیاست  الزم برای اینکه حضور زنان در ادارات نمادین و سمبولیک نباشد،

ضور است که ح یادآوری درخورگرفته شود. البته  مدنظر در تمام مراحل هاآن هایدیدگاهد و باشن حضورداشته

 .گیردیمراتب اداری صورت ماز لحاظ سلسله هاآنهای یک اداره در تناسب با رتبه و مقام گیریزنان در تصمیم
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 قبولابلق های هر سه نهاد دفاعی و امنیتی کشور حضورگیریزنان در تصمیم ،های کمیسیوناساس بررسی بر

 دفتر هایاریذگهای و سیاستگیریدر تصمیم هاآناند که گفتهمصاحبه شده زنان از تن(  7۳7۸) ٪89.1ندارند.

اند گفته هاآن دیگرتن(  ۸۸۳) ٪19.1نکرده است.مشورت  هاآنشان با بخش کاری مسئول یا اندنبوده سهیمخود 

صورت  مشورت هاآنیا با  اندرفتهشان سهم گیا بخش کاریهای دفتر اریذگها و سیاستگیریکه در تصمیم

 اند.دادهن یدر این زمینه هیچ پاسختن(  17) ٪۳.1.گیردمی

 

 :زنان تیآزارواذ

ات، نوشته، یا گفتار، حرک لهیوسبهشخصی که »ارائه کرده است:  تیآزارواذچنین تعریفی از افغانستان  یکدجزا

های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا خواسته

-، مجازات میشدهشناختهزن و طفل  تیآزارواذکاهش مشارکت اجتماعی زن یا طفل گردد، مرتکب جرم 

 .8«گردد

صویری های صوتی و تکلپ هر نوع مزاحمت یا تماس فیزیکی با زن یا پخش و نشر پوستر، تصاویر، تیآزارواذ

ی مثبت و ارزیاب ترساندن از عدم ارتقا یاهای نامشروع، تهدید یا خواسته کالمییا غیرالمی یا آزار ک القمغایر اخ

 یمناسبنیز، هر رفتار نا تیآزارواذپالیسی منع تبعیض و  بر اساس .استاستفاده از زن سوء منظوربهیا اخراج از وظیفه 

رنجاندن،  آن و هدفیا فیزیکی باشد  کالمیی، غیرالمگرچه کا ،دشوو تحقیر شخص دیگر  که منجر به اهانت

 .شودگفته می تیآزارواذدن دیگران باشد، کرشرمسار  هشدار، تحقیر، ارعاب، تخویف، خوار کردن و

ر برخی از وجود دارد. د فاوتمت یدر بسیاری جوامع با اشکال گوناگون و سطوح زنان تقریباً تیآزارواذسفانه أمت

وامل مختلف به ع زنان وابسته تیآزارواذکمتر و در بعضی کشورها بیشتر است. میزان  تیآزارواذها میزان کشور

                                                        

 11۹ماده  7۳12جریده رسمی شماره  79۸1.ا، سال ا ج، یکدجزاعدلیه دولت ج.ا.ا،  وزارت ۵

نخیر بلی پاسخ نداده اند

تعداد 1219 992 61

درصد ۵3.7 ۱3.7 2.7

۱۲۱۹
۹۹۲

۶۱۵۳,۷ ۴۳,۷ ۲,۷

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

مشورت صورت می گیرد؟
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واد و ن سطح سچو ییرهایو متغ وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ترین آن مربوط بهاست که مهم

 .گذار استاثرهای مدنی بر این موضوع آگاهی، وضعیت آزادی

زنان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است و هر نوع  تیآزارواذقانون منع خشونت علیه زنان،  بر اساس

 گرد بوده و قابلد، قابل پیشوزن  تیآزارواذزنان ممنوع و مطابق این قانون، اگر فردی مرتکب  تیآزارواذ

زن گردد، حسب احوال  تیآزارواذشخصی که مرتکب  .7»آمده است که:  این قانون ه درکچنان .استمجازات 

این ماده با استفاده از  7هرگاه جرم مندرج فقره  .۳گردد. به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می

 «.1گرددماه کمتر نباشد، محکوم می تکب حسب احوال به حبس قصیر که ششموقف و مقام ارتکاب یابد، مر

شوند؛ اما زنانی که در نهادهای مواجه می تیآزارواذکار با خطرات مانده و محافظهدر جوامع عقب درمجموعزنان 

ین زنان، کار ا التاند. زیرا که برخی از محتریرپذکنند، از این لحاظ آسیبمی دفاعی و امنیتی ایفای وظیفه

 تالزنان بیشتر از مح تیآزارواذر که میزان خطشود ت نظامی بوده و موجودیت اسلحه و زور باعث میالمح

 .دیگر باشد

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رکت زنان در فعالیتشود که میزان مشازنان در ادارات عامه باعث می تیآزارواذ

ود شزنان باعث می تیآزارواذ. شودباعث کاهش حضور زنان در بیرون خانه  درمجموعو  افتهیکاهشو فرهنگی 

د. ثر داشته باشنؤتوانند در دفاتر و ادارات حضور منمی جهیدرنتو  دادهازدستد را خو نفساعتمادبه هاآنکه 

راحتی به کارهای جمعی توانند بهنسبت به مردان بدبین شده و نمی هاآنشود که زنان باعث می تیآزارواذ

از زنانی که در صفوف اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت  شمار دهد کههای کمیسیون نشان میبررسی .بپردازند

 .اندقرارگرفته تیآزارواذمورد  مرد شانکنند، از جانب همکاران ملی ایفای وظیفه می

 تیآزارواذ

در محیط که اند گفته مصاحبه شدگاناز  تن 787شامل  ٪1.1 درمجموعدهد که معلومات این تحقیق نشان می

محیط کاری خود با  راند که داظهار داشته 7۸91شامل  ٪۹8.۳اما  اند.جنسی مواجه شده تیآزارواذبا  شانیکار

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباقتن  7۹8شامل  ٪۹.۳اند. واذیت جنسی مواجه نبودهآزار

                                                        

 92ماده  ۸۹۸رسمی شماره جریده  79۹۹وزارت عدلیه، قانون منع خشونت علیه زن سال  6
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 تیمصون احساس

ر افزایش حضور زنان دتواند سبب ترین موضوعاتی است که میمحیط کار، یکی از مهم احساس مصونیت در

یت فردی ین امنکه در زمینۀ تأمگردد. ایجاد این حس بسته به اقداماتی است  و امنیتی صفوف نیروهای دفاعی

ل . جدا بودن محگیرد، صورت میو امنیتی دفاعیخصوص اتخاذ تدابیر ویژه در محالت رهایشی نیروهای به

خصوص های تبدیل لباس بهان و مردان و موجودیت اتاقجدا بودن حمام و تشناب زن ان،درو ماستراحت زنان 

تواند احساس مصونیت منسوبین اناث نهادهای دفاعی و امنیتی را های است که میرین ظرفیتتاز مهم برای زنان

 افزایش دهد.

در محیط کاری  شدهگفته( تن 7۸۳1) ٪۹1.1گان شداز مجموع مصاحبهدهد که معلومات این تحقیق نشان می

 مصونیتاحساس در محیط کاری خویش ند که اهتن( بیان داشت 99۳) ٪71.1 اما ،ندکنمی مصونیتخود احساس 

 اند.نداده یتن( در این زمینه هیچ پاسخ 71) ٪2.1و  کنندنمی

 
 

خیر بلی بی پاسخ

تعداد 1936 1۵1 1۳۵

درصد ۳۵.2 6.6 ۳.2
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آیا در محیط کار خود با آزار و اذیت جنسی مواجه شده اید؟ 

تعداد

درصد

نخیر بلی بی پاسخ

تعداد 332 1926 1۱
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؟آیا در محیط کار خود احساس مصونیت می کنید
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 :بندیگیری و جمعنتیجه

 است مثبت بوده یگامدر نهادهای دفاعی و امنیتی کشور  توان گفت که حضور زنانمیکلی ندی بدر یک جمع

؛ اما هنوز هم افتهیشیافزا هاآنهای زیادی برای جلب و جذب، تعداد های اخیر با اختصاص مشوقو در سال

ها نان در این نهاداند، حضور زمشخص نهادهای دفاعی و امنیتی تعهد کرده طوربهطوری که دولت افغانستان و 

 است، هافتیشیافزا پیشهای زنان در این نهادها نسبت به سال شمارچند ناچیز است. هر االهای بدر مقام خصوصاً

ای کیفیت حضور زنان در این نهادهو  شمار کهاست  الزم چ صورت کافی نیست. بنابراینولی این تعداد به هی

 .مهم افزایش یابد

چون  یمختلف التست. زنان در این نهادها با مشکنی التز مشکای دفاعی و امنیتی خالی احضور زنان در نهاده

تن ه که در مکاند. چنانمواجه تیآزارواذاز حقوق و امتیازات مشابه با مردان و انواع  نبودن برخوردارتبعیض و 

اند از امکانات، حقوق و امتیازات مشابه مانند ترفیع رتبه، استفاده از رخصتی، زنان گفته ٪1۹.1گزارش آورده شد، 

معاش، امکانات و تجهیزات اداری مانند میز کار، کامپیوتر و سایر امکانات برخوردار نیستند. در حالی وضعیت 

ظیفه ایفای و الترای باهها و مقامزنانی که در بست شمار کهییازآنجا بهتر است. مراتببهمردان در این زمینه 

که در  ییهاآنچندانی ندارند. ها نیز نقش اریذگها و سیاستگیریدر تصمیم هاآنلی اندک است، کنند، خیمی

در متن ه کهای بخش کاری خود ندارند. چنانگیریکنند، نقش چندانی در تصمیمهای پایین نیز کار میبست

 تمشور هاآنشان با های بخش کاریگیریاند که در تصمیمنان گفتهزاز  ٪19.1 گزارش آمده است که صرفاً 

 .دشونمیمشورت  هاآنشان با یا بخش کاریهای اداره گیریاند که در تصمیمدیگر گفته ٪89.1. شودمی

از زنان اظهار  گیریشمار چشم رود.ه شمار میب تالدهای دفاعی و امنیتی یکی از مشکزنان در نها تیآزارواذ

از  ٪1.1نشان داد که  معلومات این تحقیق گیرند.قرار می تیآزارواذمورد  که در هنگام ایفای وظیفهاند داشته

 .اندمواجه شده تیآزارواذاند که با گفته شدگانمصاحبه

 :هاپیشنهاد

در نهادهای دفاعی و امنیتی  منسوبزنان  یهات و چالشالبرای رفع مشک ،های این گزارشبا توجه به دریافت

 شود:عرضه میذیل  هایپیشنهاد ،کشور

 :نهادهای دفاعی و امنیتی بهالف. 

ای ههای جداگانه و اتاقابنان زن، تشمنسوب تمامی برای کهشود امنیتی خواسته میاز نهادهای دفاعی و  -

 احساس مصونیت را در میان کهنیااین کار عالوه بر اختصاص دهند  هاآنلباس  مخصوص برای تبدیل

 دهد.آنان را نیز کاهش می تیآزارواذ یتی افزایش خواهد داد، زمینۀمنسوبین اناث نیروهای دفاعی و امن

 .اندرگرفتهقرا تیآزارواذمورد نیروهای امنیتی و دفاعی  منسوب زنان از یشمار ،های این تحقیقطبق یافته -

در  هاشکایت به منطقیدر یک مدت  و ودشجدی گرفته  هاموضوع از سوی رهبری این نهاداین باید 
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رخورد با قاطعیت ب ،فذه کشوراحکام قوانین نامطابق  هاآن نالعامبا  و صورت گیرد رسیدگی این مورد

 ؛دشوثر زنان در این نهادها حمایت ؤتا از حضور م شود

ی نهادهای دفاعی و امنیتاست  الزمکاهش یابد،  هاآن تیآزارواذ اینکه سطح تبعیض علیه زنان و برای -

را  هاآنو سطح آگاهی  هندآموزش د تیآزارواذعیت تبعیض و تمامی کارمندان خود را در زمینه ممنو

 .ببرند االهای آموزشی بها و کارگاهز طریق برگزاری سیمنارها، کمپاینا

ابه شحقوق و امتیازات م ان زن در برخورداری از امکانات،منسوب گیری ازشمار چشمگفته شد، ه کچنان -

علیه زن  یضبا تبع کهشود هادهای دفاعی و امنیتی خواسته میند. بنابراین از نابا تبعیض مواجه ،با مردان

 ؛ندکن عرفها در برخورداری از امکانات، حقوق و امتیازات را و دوگانگی کنندمبارزه 

نهادهای دفاعی  نالوئمساست  الزمها سهیم نیستند. اریذگگیری و سیاستن زن در تصمیمامنسوب بیشتر -

ا افزایش هاریذگها و سیاستگیریو مشارکت زنان را در تصمیم کنندجدی  یتوجه امراین  بهو امنیتی 

 ؛دهند

ثریت حضور زنان و جلوگیری از تبعیض و ؤبرای م کهشود هادهای دفاعی و امنیتی خواسته میاز ن -

های تو سهول کنندن همکاری در این ادارات، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا هاآن تیآزارواذ

 ؛ندکنبیشتری را برای نظارت ناظران کمیسیون فراهم 

 زنان در این نهادها با در نظر در مورد جلب و جذب بیشتر کهشود هادهای دفاعی و امنیتی خواسته میاز ن -

 التربا هایحضور زنان در سطوح رهبری و مقام هایو زمینه کنندجدی  یالشهای بیشتر تن مشوقگرفت

 .ندکنفراهم را 

 :سارنوالیاداره لوی بهب. 

 صورتبهزنان در نهادهای دفاعی و امنیتی را  تیآزارواذهمه ادعاهای  کهشود تقاضا می سارنوالیاز اداره لوی - 

 ؛جدی مورد پیگیری قرار دهد

ن اداره ، از ایلیسارنوادر تشکیل اداره لوی علیه زنان کمیسیون با استقبال از ایجاد مرستیالی خاص منع خشونت  -

 که دههدایت د هاآنو به  کندت تقویت الیاونت علیه زنان را در مرکز و وهای منع خشریاست کهد کنتقاضا می

 .جدی مورد پیگیری قرار دهند گونهه زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی را ب تیآزارواذقضایای 

 :محکمهستره بهج. 

 ه زناند که احکام قانون منع خشونت علیبه محاکم تابعه هدایت ده کهد کنمحکمه تقاضا میکمیسیون از ستره -

ویژه به ،را در جریان رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان زنان و اطفال تیآزارواذو احکام قواعد مربوط به منع 

 .ندکجدی تطبیق  گونهبه  ،زنان در ادارات عامه تیآزارواذ


