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 زنان و پولیس افغان
 

چرا یك اداره مجري قانون كھ زنان را حفاظت و احترام كند، براي پیشرفت 
ضرورت مي باشد؟ 

 
 

تنھا یك فیصد پولیس ملي افغان را زنان تشكیل مي دھد. ھر چند پولیس زن براي زنان افغان بھ منظور گزارش دادن جرایم و 
 دسترسي بھ عدالت ضروري پنداشتھ مي شود، اما زنان كمتري در افغانستان وجود دارند كھ بھ پولیس زن دسترسي داشتھ باشند. 

اقدامات بیشتري ضرورت است تا پولیس زن را در صفوف پولیس ملي افغان جذب، آموزش و محافظت نمود. این یك گام مھم براي 
تقویت و حمایت از حقوق زنان و دختران افغان بوده و نقش ارزنده اي را در توسعھ و ایجاد یك فضاي صلح با ثبات بازي كرده مي 

 تواند.   

 

 

 www.oxfam.org 

  



 خالصھ اجرایي
 میالدي یعني سھ سال بعد از اعطاي حق راي بھ زنان افغان شروع نمود. 1967اولین پولیس زن در افغانستان وظیفھ خود را در سال 

اما تحوالت سیاسي در دھھ ھاي اخیر در كشور، نقش زنان را در پولیس ملي كم رنگتر ساختھ وحتي بعد از بھ قدرت آمدن طالبان در 
 ، زنان از خدمت در پولیس ملي محروم شدند. 1996سال 

 
در یك دھھ گذشتھ، دولت افغانستان  و تمویل كننده گان بین المللي گام ھاي مثبتي را در راستاي بازسازي تاسیسات بنیادي بھ 
شمول ایجاد پولیس ملي افغان  برداشتھ اند. دولت افغانستان اقدامات متعددي را بھ منظور جذب زنان در صفوف پولیس ملي 

 زن 180، فقط 2005افغان روي دست گرفتھ است كھ منتج بھ افزایش تدریجي در تعداد پولیس زن گردیده است. در سال 
 157000 پولیس زن در میان 1551 این رقم بھ 2013 كارمند این اداره ثبت گردیده بود. در جوالي 53400در میان 

 كارمند این اداره ثبت گردیده است. 
  

ھمھ افغان ھا خواھان زنده گي در داخل یك نظام موثر و پاسخ گو با ادارات قوي تطبیق كننده قانون كھ در آن پولیس زن نیز 
قادر بھ ایفاي نقش خود باشند، مي باشند. اما متاسفانھ اثرات سال ھاي متداوم جنگ و خشونت كھ ھمانا خشونت در برابر 

زنان، ازدواج ھاي اجباري، آزار و اذیت جنسي و قتل ھاي ناموسي مي باشند، ھنوز ھم بصورت گسترده در جامعھ وجود 
 داشتھ و دامنگیر زنان افغان مي باشند.

 
ھر چند ارقام رسمي  در این زمینھ بھ دلیل عدم گزارش دھي خشونت ھا وجود ندارد ولي در واقعیت بھ اساس سروي معتبري كھ در سال 

 فیصد زنان  افغان حداقل با یكي از اشكال خشونت فزیكي، خشونت جنسي و یا ھم خشونت رواني مواجھ اند 87 انجام یافتھ، حدود 2008
 1و نیمي از آنان با انواع متعددي خشونت رو بھ رو اند.

 
گزارش ندادن از خشونت كھ منتج بھ عدم پیگرد قانوني مجرمین و رشد فرھنگ معافیت مي شود ، بھ دلیلي اتفاق مي افتد كھ 

بعضي نورم ھاي اجتماعي حاكمھ بر جامعھ افغاني، زنان را از نزدیك شدن بھ پولیس مرد مانع مي شود. با وجود رشد 
تدریجي در تعداد پولیس زن، پولیس زن فقط یك فیصد پولیس ملي افغان را تشكلیل مي دھد و تعدادي بسیار كم آنھا در قریھ 
جات و دھات موظف ھستند. كھ در نتیجھ، تعدادي كمي افغان ھا یك پولیس زن را دیده مي توانند كھ این امر باعث گزارش 

 ندادن زنان از خشونت ھا و تھدید ھا در برابر آنان مي گردد.  
 

كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافتھ است كھ بسیاري از قتل ھاي ناموسي و آزار و اذیت ھاي جنسي زنان توسط خود پولیس ملي 
افغان انجام مي شود. این گونھ جرایم  سبب سلب اعتماد مردم باالي پولیس ملي گردیده و مشروعیت و حقانیت دولت افغانستان را نیز زیر 

سوال مي برد. نظارت موثرانھ و مستقالنھ از عملكردھاي  پولیس ملي افغان بھ منظورتقویھ حسابدھي  ، تغییر مثبت در رفتار و كردار 
   پولیس ملي و افزایش اعتماد مردم باالي پولیس ملي افغان از ضرورت ھاي عمده و اساسي محسوب مي شود.

 

 چالش ھاي جدي
 

تسریع روند جذب پولیس زن یك راه حل اساسي بھ حساب مي آید ھر چند چالش ھاي 
 پولیس تا اخر 5000متعددي وجود دارند كھ زمینھ افزایش تعداد پولیس زن را بھ 

 بھ چالش مي گیرند. این چالش ھا باید بھ ھر نحو ممكن برطرف گردند تا نھ 2014
تنھا باعث جذب بیشتر زنان در صفوف پولیس ملي گردند بلكھ در عین حال از باقي 
ماندن آنھا در صفوف پولیس ملي بھ منظور خدمت موثرانھ بھ جامعھ شان، اطمینان 

 حاصل گردد.
 

یكي از این چالش ھا، آزار و اذیت جنسي آنھا توسط ھمكاران ذكور شان مي باشد. یك تحقیق 
 توسط رادیوي ملي امریكا انجام یافت، نشان مي دھد كھ تجاوز و آزار و 2012كھ در سال 

اذیت ھاي جنسي پولیس زن در مزار شریف مركز والیت بلخ كھ سومین شھر بزرگ از لحاظ 
داشتن پولیس زن مي باشد، در حال گسترش است. این رادیو شواھدي را در دست دارد كھ پولیس ھاي بلند رتبھ مرد از پولیس زن 

 خواھان برقراري روابط جنسي با ایشان در بدل ترفیع ایشان شده اند.

 

  در جاییكھ ضرورت احساس گردیده، بعضي نام ھا بخاطر ملحوظات امنیتي تغییر داده شده اند. 1

" ما خجالت میكشیم كھ مشكالت 
خود را براي مردان بگوییم. تمام 

زنان مانند ما ھستند: آنھا 
 ھمچنان این احساس را دارند. "

 سالھ از والیت 18، خانم  1 مریم
 كھ قرباني خشونت بوده 2لوگر
 . است
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 بست براي كاركنان خدمات ملكي و پولیس از طبقھ اناث در نظر گرفتھ شده است، اما 3249ھر چند در تشكیالت پولیس ملي افغان، 
زنان كمتر از نیمي از این بست ھاي اختصاص یافتھ براي شان را پر كرده اند. یكي از دالیل آن، بي میلي مسولین و فرماندھان پولیس 
بھ جذب كارمندان اناث مي باشد. عدم موجودیت فشار باالي وزارت داخلھ و فرماندھان ارشد پولیس بھ منظور جذب كارمندان اناث و 

 آوردن اصالحات در این وزارت، باعث كندي  روند جذب كارمندان اناث در این وزارت گردیده است.

رفتار ھاي منفي در برابر زنان جذب شده در ارگان ھاي پولیس ھمواره یكي از چالش   
ھاي عمده دیگر بوده است. پولیس زن برعكس پولیس مرد تجھیزات بسیار ابتدایي را 

ھم ندارد مثال یونیفارم. بسیاري آنھا بعد از جذب شدن بھ انجام كار ھاي  بسیار ابتدایي 
در دفتر (از قبیل آماده ساختن چاي و پاك كردن دفتر) وادار مي گردند. فرصت ھا بھ 
منظور رشد آنھا بسیار محدود بھ نظر مي رسد كھ باعث عدم تحرك در پولیس زن مي 

 گردد. 

 
در عین حال بعضي از پولیس زن كھ فاقد مھارت و انگیزه خدمت بھ جامعھ شان مي 
باشند، صرف براي پر نمودن بست ھاي اختصاص یافتھ براي زنان جذب مي گردند. 
این مشكالت اعتماد را روي پولیس زن ازبین برده و رفتار پولیس مرد را در برابر 
آنان خرابتر مي سازد. التبھ تا اندازه این مشكل جز یك مشكل كالنتر اجتماعي است: 

 فیصد پولیس ملي افغان بي سواد اند و این نرخ بي سوادي در 80-70بصورت تخمیني 
 بین پولیس زن حتي باالتر مي باشد. 

رفتار ھاي تبعیض آمیز و فقدان اگاھي از مسایل نیز از چالش ھاي دیگري بوده كھ باید از میان برده شوند. بسیاري از پولیس زن و 
استخدام شونده گان ماھر با مخالفت ھاي جدي از درون جامعھ خود كھ پولیس شدن را یك بدنامي و رسوایي براي زنان افغان مي 

پندارند،  مواجھ اند. كمپاین ھاي موثر معلوماتي و تھیھ و نشر بعضي نمایشنامھ ھاي تلویزیوني كھ زنان در آنھا نقش ھاي موثر پولیس 
 را بازي كرده باشند، مي توانند تغییرات مثبت را در دیدگاه ھاي جامعھ در قبال پولیس شدن زنان بوجود آورند.  

 اولویت بندي راه حل ھا
بھ منظور مبارزه با این چالش ھا ،دولت افغانستان با ھممكاري دونر ھا ھا باید یك استراتیژي ھماھنگ وقوي را تھیھ و تطبیق بدارند تا 
پولیس زن را بیشتر جذب كرده و براي آنھا آموزش ھاي الزم  را فراھم كنند. آنھا باید از احترام شدن پولیس زن، توھین و تحقیر نشدن 

 آنھا، آزار و اذیت نشدن آنھا و باقي ماندن آنھا در صفوف پولیس ملي بھ منظور پیشبرد وظایف شان نیز اطمینان حاصل نمایند.   
 

این استراتیژي باید در برگیرنده پالن ھاي موثر بھ منظور جلب و جذب زنان با سواد و بخصوص فارغ التحصیالن دانشگاه ھا و 
اطمینان یافتن از ترفیع آنھا بھ اساس شایستگي باشد. بعد از فراھم ساختن آموزش ھاي الزم بھ آنھا، پولیس زن باید در بست ھاي 

حرفوي چون واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي و نظم عامھ توظیف گردند. در عین حال، براي پولیس مرد باید آموزش ھاي الزم در 
 مورد جندر و قوانین مرتبط با آن خصوصًا قوانیني كھ بھ منظور حفاظت از زنان طرح و ترتیب گردیده اند، فراھم گردد.  

دانستن در مورد ماھیت مشكالت، تطبیق راه حل ھا و سنجش پیشرفت در نبود معلومات كافي غیر ممكن مي باشد. سازمان ملل   متحد  
بصورت خاص نقش مھمي را در جمع آوري و استفاده از معلومات تفكیكي جنسیتي دارد. این امر زمینھ نظارت را براي دونر ھا از كمك 

 ھاي شان نیز سھل تر مي سازد. 
 

فرصت ھاي خوبي براي رسیدن بھ این اھداف وجود دارند. بطور مثال، دولت افغانستان و دونر ھاي بین الملل اقدامات را 
روي دست گرفتھ اند تا پولیس شبھ نظامی محلی افغان را بھ یك اداره ملكي تطبیق كننده قانون مبدل سازند. این اولین 

 فیصدي نیروي كار اناث در پولیس 10اصالحات بزرگ درپولیس ملي افغان مي باشد. در این دورنماي ده سالھ، افزایش 
 شامل مي باشد- یك گام واقع بینانھ و مناسب بھ سوي اھداف دراز مدت یك پولیس ملي 2024ملي و وزارت داخلھ تا سال 

 موثر و جوابگو.
 

 شوراي امنیت 1325تقویت نقش زنان در پولیس، افغانستان را كمك مي كند تا مسولیت ھاي اش را در قبال تطبیق قطعنامھ 
ملي سازمان ملل متحد درك نماید. ھدف این قطعنامھ رشد نقش و نفوذ زنان در موارد گذار از بحران و تقویت شاخص ھاي 

تضمین كننده حقوق بشري كھ در نھایت منتج بھ یك صلح پایدار و دراز مدت مي گردد، مي باشد. اولین پالن كاري عملي 
 شوراي امنیت سازمان ملل متحد فرصتي را براي اطمینان یافتن از متمم بودن رشد نقش 1325افغانستان براي قطعنامھ 

 زنان و تضمین حقوق آنھا كھ منتج بھ افزایش تاثیرات آنھا مي گردد، فراھم مي سازد.  
 

" نصف جامعھ ما را زنان تشكیل 
مي دھند لھذا داشتن پولیس مرد 
بھ تنھایي كافي نیست. این ممكن 

نیست كھ در نبود پولیس زن، 
تالشي خانھ ھا و یا زن ھا را 

انجام داد و یا ھم بعضي قضایا را 
و مخصوصًا قضایاي خشونت 

 ." علیھ زنان را حل نمود

سمونوال سمسور، یك فرمانده 
 3پولیس در كابل 
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وزارت ھاي كھ پالن كاري ملي افغان و پالن ھاي دیگر مرتبط بھ آن را تطبیق مي كنند، ضرورت بھ ھمكاري سازمان ملل متحد دارند. 
ماموریت ھاي بین المللي چون ناتو مي توانند ھمكاري ھاي موثر را از طریق مشاورین جندر شان با این ادارات بھ منظور تطبیق پالن 

 ھاي كاري عملي شان و اطمینان یافتن از شامل بودن جندر در پروگرام ھاي آموزشي شان، فراھم سازند. 

 كي ھا نفع مي برند؟
چرا این موضوع در یك كشوري كھ دامنگیر چالش ھاي متنوع اجتماعي، اقتصادي و سیاسي مي باشد، مھم شمرده مي شود؟ مردم 

افغانستان، تاسیسات این كشور، امنیت و ثبات این كشور، و ھمچنان دونر ھاي كھ خواھان بھ حد اعظم رساندن تاثیرات كمك ھاي شان 
 اند، ھمگي از موجودیت پولیس زن موثر بحیث بخش از یك پولیس ملي حسابده و جوابگو مستفید مي گردند.  

 
تاثیرات احتمالي آن روي دختر ھا و خانم ھا بسیار واضح مي باشد. ھر چند افغانستان داراي قانون اساسي و قوانین دیگري كھ از زنان 

حفاظت مي كنند، مي باشد ولي آنھا دایمًا تطبیق نمي گردند. داشتن یك پولیس ملي دوستانھ با زنان، زمینھ دسترسي زنان را بھ سیستم 
) را كھ در آن ازدواج اطفال، EVAW محو خشونت علیھ زنان (2009ھاي عدلي امكان پذیر ساختھ و زمینھ تطبیق قانون تاریخي سال 

  ازدواج اجباري، تجاوز و انواع دیگر خشونت علیھ زنان جرم پنداشتھ شده، را میسر مي سازد.
  

با تطبیق و پیگیري موفقانھ ، این موضوع تاثیرات گسترده تري را ھم دارا مي باشد. قسمیكھ دفتر سازمان ملل متحد در گزارش سال 
 خود در مورد خشونت علیھ زنان نوشتھ است:َ"در نھایت، پیشرفت در تطبیق قانون محو خشونت علیھ زنان و واقعات كمتر 2012

خشونت علیھ زنان راه را بسوي حفاظت بیشتر از حقوق زنان باز كرده كھ این امر سبب تقویھ نقش موثر آنھا در جامعھ گردیده و زمینھ 
 ایجاد صلح با ثبات، امنیت و خوشبختي را براي افغانستان فراھم مي سازد."

پولیس ملي افغان بھ حیث یك نھاد كھ اكثرًا كم اعتبار شده است، منفعت خواھد گرفت. یك سروي كھ از طرف سازمان ملل 
 انجام شد، نشان مي دھد كھ حمایت از نقش پولیس زن بصورت گسترده در حال افزایش است كھ سبب 2012متحد در سال 

 4تغییر مثبت در دیدگاه ھاي عمومي در برابر پولیس ملي مي گردد. 
 

پولیس زن در تامین امنیت نیز ھمكاري دارند. بعضي از آنھا بھ منظور تالشي زنان در چك پوست ھاي پولیس، تالشي خانھ ھا و 
 واقعھ كھ در آن مردان مسلح با استفاده از لباس 13، 2012دروازه ھاي ورودي ساختمان ھاي دولتي ایفاي وظیفھ مي كنند. در سال 

ھاي زنانھ مي خواستند وارد محالت شوند تا از آنجا حمالت مرگبار را راه اندازي نمایند، ثبت شده است. توظیف پولیس زن بیشتر از 
 این گونھ واقعات جلوگیري مي كند. 

 
 را بھ عھده دارد. بدین منظور بھ موجودیت پولیس زن در 2014وزارت داخلھ مسولیت تامین انتخابات آینده ریاست جمھوري در سال 

صفوف پولیس ملي ضرورت مبرم احساس مي شود. پولیس زن  مسولیت نظارت از محالت راي دھي را كھ مخصوص خانم ھا آماده 
 مي شوند بھ عھده خواھند داشت و بدین ترتیب در تامین امنیت انتخابات ریاست جمھوري كمك خواھند كرد. 

 
ھر چند اصالحات سازماني و تغییرات دیگر در وزارت داخلھ بھ وقت ضرورت دارند اما این وقتي است كھ باید كار را 

 تكمیل شود. از طرف دیگر 2014شروع كرد. پروسھ انتقال مسولیت ھاي امنیتي بھ قواي امنیتي افغان قرار است در سال 
در ھمین سال قرار است نیروھاي محاربوي تحت امر ناتو از افغانستان خارج شوند كھ چالش ھا و خطرات جدیدي را براي 

 امنیت و توسعھ كشور بھ میان خواھند آورد.
 

لھذا مھم است تا مقامات افغان، دونر ھا و ھمچنان ماموریت ھاي دولتي و بین المللي كھ در تربیھ و آموزش قواي امنیتي ملي 
افغان سھیم اند، تالش ھاي شان را بھ منظور پاسخگو بودن پولیس ملي افغان بھ زنان كھ نیمي از جامعھ را تشكیل مي دھد، 

تشدید بخشند و نقش پولیس زن را در جامعھ باال ببرند. در صورت ناكامي این تالش ھا، دست آوردھاي یك دھھ كھ با 
مشكالت زیادي حاصل شده دوباره از دست خواھد رفت و راه پیموده شده بھ طرف ثبات ، پیشرفت و اعتماد بھ نفس در 

 پولیس ملي نیز با چالش مواجھ خواھد شد. 
 

براي این گزارش، دفتر اكسفام یك مشاوره را با پولیس، كاركنان خدمات ملكي، سازمان ھاي حقوق بشر و زنان و نھادھاي 
منطقوي انجام داد و بصورت خاص دیدگاه ھاي زنان را یادداشت نمود. با دونر ھاي بین المللي و افسر ھاي آموزش دھنده 
پولیس ملي نیز مصاحبھ صورت گرفت. پیشنھادات پاییني بعد از مصاحبھ ھا و دیدگاه ھاي صاحب نظران و متخصصین  

 ترتیب شده است. 
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 پیشنھادات
 دولت افغانستان و جامعھ بین المللي باید: 

 
یك استراتیژي ملي را بھ منظور جذب پولیس زن تھیھ و تطبیق نمایند. این استراتیژي باید در ھماھنگي كامل با دولت  •

 افغانستان وجامعھ بین المللي آماده شده و داراي پالن ھاي واضح عملي و وجوه كافي براي تطبیق موفقانھ آن باشد.
 
در اصالحات عمومي ، پولیس زن را در اولویت قرار دھند. گروپ ھاي كاري بورد بین المللي ھماھنگي پولیس -  •

وزارت داخلھ با حمایھ كمك ھاي مالي دونر ھا باید پالن ھاي مشخص را بھ منظور آوردن اصالحات در پولیس 
،جذب زنان بیشتر و ترفیع آنھا تھیھ نمایند. گروپ ھاي كاري باید با متخصصین جندر وزارت امور زنان، آگاھان 

مسایل شامل سازي جندر در پولیس، پولیس ھاي ارشد زن و جامعھ مدني در این زمینھ مشوره نموده و یا آنھا را در 
 این روند شامل سازند.

از دسترسي ھمگاني و یكسان بھ آموزش ھا و فرصت ھا براي زنان اطمینان حاصل نمایند و آموزش ھاي جندر و  •
حقوق را براي تمام پرسونل خود توسعھ دھند. دولت افغانستان و ماموریت ھاي بین المللي باید كورس ھاي حرفوي و 
فرصت ھاي دیگر را براي پولیس زن ایجاد و گسترش دھند (بھ شمول كورس ھاي دریوري، مھارت ھاي سخنراني 
و امور مربط بھ محاكم) . صنف ھاي سواد آموزي براي خانم ھا را در اولویت قرار دھند ، و اطمینان حاصل نمایند 

كھ تمام پولیس ملي افغانستان در مورد مسایل جندر و حقوق ملي و بین المللي زنان دانش كافي دارند .(بھ شمول قانون 
 )EVAWمحو خشونت علیھ زنان-

  اطمینان  شوراي امنیت سازمان ملل متحد1325قطعنامھ از ساختن پالن عملي ملي افغانستان بھ منظور تطبیق      •
حاصل نمایند. دولت افغانستان باید مقیاس ھاي واضح و عملي را در پالن كاري ملي كھ توسط دونر ھا حمایھ مي 

و سكتور ھاي امنیتي بھ خصوص در سطوح تصمیم گیري مي باشد،  گردد و در ارتباط بھ اشتراك زنان در پولیس
 شامل سازد.

 

 

 وزارت امورداخلھ باید:
 

 كمپاین ھاي وسیع معلوماتي را در ارتباط با جذب پولیس زن بھ راه اندازد: •
این وزارت باید آموزش ھاي الزم را بھ زنان بي سواد فراھم ساختھ و بست ھاي عالي رتبھ را بھ استخدام شونده گان  

با سواد واگذار كند. این وزارت در عین حال باید كمپاین ھاي معلوماتي را براي مردم در مورد منفعت ھاي داشتن 
 . پولیس زن بھ راه اندازد

 محیط امن كاري را براي پولیس زن فراھم سازد: •
وزارت امور داخلھ باید گام ھاي جدي و عاجل را بھ منظور فراھم ساختن سھولیت ھاي الزم (مثًال تشناب ھاي قفل دار و اطاق ھاي 

تبدیل لباس) بھ پولیس زن فراھم سازد. این وزارت باید از دسترسي پولیس زن بھ میكانیزم ھا و مراجع كھ شكایات شان را درج 
كنند، اطمینان حاصل نماید، بھ پولیس زن عالي رتبھ  گارد ھاي شخصي فراھم سازد و اطمینان حاصل نماید كھ تمام كارمندان 

)  2013پولیس در ولسوالي ھا ، والیات و حوزه ھاي پولیس از پالیسي ھاي مرتبط (رھنمود مبارزه با آزار و اذیت ھاي جنسي 
 آگاھي حاصل نموده اند. 

 از تطبیق پالیسي ھاي ملي در سطح محلي اطمینان حاصل نماید:  •
وزارت امور داخلھ باید اطمینان حاصل نماید كھ تمام پالیسي ھاي این وزارت در تطابق كامل با استندر ھاي ملي و بین المللي جندر 
بوده و تالش ھا را بھ منظور تطبیق پالیسي ھاي ملي كھ پولیس زن را در سطوح محلي حمایھ نماید، افزایش دھد بھ شمول صدور 

 رھنمودھاي وزارتي بھ فرماندھان پولیس والیتي. 
 اصالحات جدي در تشكیالت وارد نماید: •

 كھ در آن بست ھاي بیشتر  اصالحات باید دربرگیرنده پالیسي ھاي واضح استخدام و الیحھ ھاي مشخص وظایف باشند
(بھ شمول نقش ھاي باالتر) براي زنان در نظر گرفتھ شده و ریاست ھا و واحدھاي را كھ زنان در آنھا كار كرده بتوانند 

مشخص گردند -بھ شمول واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي، منابع بشري، استخبارات، ریاست پاسپورت، واحد 
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تحقیقات جرمي و مواد مخدر. بورد ھاي مستقل بررسي و تقرري كھ در آن مرد ھا ، زن ھا و نماینده ھاي جامعھ مدني 
 .حضور داشتھ باشند، ایجاد گردد

 بھ پولیس زن فرصت ارتقا وترفیع فراھم نماید: •
 از ترفیع پولیس زن و ترفیع آنھا بھ اساس لیاقت و شایستگي شان بھ بست ھا و رتبھ ھاي باالتر البتھ با  وزارت امور داخلھ باید

 اطمینان حاصل نماید. این وزارت ھمچنان )در نظر داشت چالش ھاي كھ زنان با آنھا مواجھ اند (مانند نرخ باالي بي سوادي
 پروگرام ھاي آموزشي و آموزش توسط پولیس زن خارجي و بین المللي را براي پولیس زن فراھم سازد. 

 :  تعداد پولیس زن را در سطح والیت بصورت سریع افزایش دھد •

روند توظیف پولیس با سواد و آموزش دیده زن را در بست ھاي والیتي با مشوق ھاي خوبي براي ماندن وزارت امور داخلھ باید 
انھا در آن بست ھا و توظیف این كارمندان در واحد ھاي مخصوص چون واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي و نظم عامھ و 

 ھمچنان افزایش كورس ھاي آموزشي براي اعضاي بي سواد این واحد ھا ، آغاز نماید. 
 

 فرماندھان والیتي پولیس باید: 
 از پولیس زن بصورت جدي حمایت كنند. •

فرماندھان والیتي پولیس باید بھ پرسونل ھاي تحت امر شان ھدایت دھند كھ آزار و اذیت ھاي جنسي پولیس زن بھ ھیچ وجھ قابل  
تحمل نمي باشد. آنھا ھمچنان از رسیده گي بھ شكایات بھ صورت شفاف اطمینان حاصل نموده، مرتكبین آزار و اذیت ھاي جنسي را 
جزا داده و ھمچنان از دسترسي پولیس زن بھ وسایل و تجھیزات مناسب، ترانسپورت شخصي، جاھاي مخصوص براي طبقھ اناث 

 و سھولیت ھاي كودكستان براي اطفال شان اطمینان حاصل نمایند. 

 در زمینھ توظیف پولیس زن در اجتماع تالش نمایند. •
 نفر 5 پولیس زن باید بھ شكل گروپي ، در حوزه ھاي پولیس و مراكز باز رسي پولیس توظیف گردند. این گروپ ھا نباید كمتر از 

باشند. این كار بھ آنھا كمك مي كند تا از یك طرف از خود در برابر آزار و اذیت ھاي جنسي حفاظت كرده بتوانند و از طرف دیگر 
در جامعھ بصورت موثر عمل كرده بتوانند. فرماندھان پولیس باید از چگونگي اجراي وظیفھ توسط پولیس زن و از موثریت وظیفھ 

 آنھا نیز اطمینان حاصل نماید- بصورت خاص در واحد ھاي رسیده گي بھ مشكالت خانواده گي و اجتماع. 

 واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي را تقویت نمایند. •
فرماندھان پولیس بھ منظور تقویت واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي، باید اطمینان حاصل نمایند كھ اعضاي این واحد ھا پولیس زن 
آموزش دیده و با سواد مي باشند. این فرماندھان باید فارغ التحصیالن جدید فاكولتھ ھاي شرعیات و حقوق را بحیث مشاورین حقوقي 
جذب نموده و رھبري و پیشبرد این واحد ھا در صورت امكان براي زن ھا واگذار نمایند. واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي باید از 

دفاتر كھ توسط دونر ھا براي آنھا فراھم شده استفاده نمایند و یا ھم جاھاي مخصوص براي این واحد ھا در آمریت ھاي پولیس (با دروازه 
وردي جداگانھ) در نظر گرفتھ شود و براي اعضاي این واحد ھا امكانات حمل و نقل در نظر گرفتھ شوند تا بتوانند بھ شكل خوبتر بھ 

 جوامع شان رسیده گي و كمك نمایند. 
 

 دولت ھاي كھ پولیس ملي افغان را كمك میكنند باید:
 

 وجوه مخصوصي را بھ منظور جلب و جذب بیشتر پولیس زن اختصاص دھند:  •

نظم عامھ، مشوق ھاي عالي (مثًال انعامات، جوایز، پالن ھاي محافظتي براي فامیل این اولویت ھا شامل تقویت سواد آموزي، 
ھا و فراھم ساختن خانھ ھاي رھایشي براي آنھا)، زیر ساخت ھاي اساسي مانند سھولت ھاي مخصوص براي طبقھ اناث، 

 سازمان ھاي پولیس زن، و آموزش براي مامورین بلند رتبھ پولیس مرد و زن بخصوص فرماندھان والیتي پولیس مي گردد. 

 در مساعدت ھاي مالي شان براي نیروھاي امنیتي شرط قرار دھند:  •
 مسولیت 2014دونر ھا باید كمك ھاي دراز مدت با قواي امنیتي ملي افغانستان را- بخصوص بعد از اینكھ این قوا در سال 

تامین امنیت تمام افغانستان را بھ عھده خواھند گرفت- با پیشرفت در زمینھ جذب پولیس زن و رشد تخصصي آنھا در 
  ارتباط/شرط قرار دھند.

 از ابتكارات جامعھ مدني  در دراز مدت حمایت مالي كنند : •
وجوه مالي باید براي گروب ھاي كاري جامعھ مدني كھ از پولیس زن حمایھ مي كنند و در راستاي قبولي دیدگاه پولیس شدن زن در بین 
مردم كار مي كنند و ھمچنان در تالش ارتباط بر قرار كردن بین مجمتع پولیس زن و سازمان ھاي بین المللي بھ شمول مجتمع بین المللي 
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 پولیس زن و گروب ھاي مشابھ دیگر در كشور ھاي اسالمي اند، داده شود. 

 نظارت مستقالنھ از پولیس ملي افغان را تقویت نمایند:  •
دونر ھا باید دفتر باز رس پولیس را تمویل نمایند تا اطمینان حاصل گردد كھ زنان بھ میكانیزم ھاي مستقل و موثر درج شكایات دسترسي 

دارند. این موضوع باید در سطح ملي بحیث یك اولویت در نظر گرفتھ شده و از دسترسي بھ آن در سطح والیات نیز اطمینان حاصل 
 گردد. 

 از شامل بودن جندر در پروگرام ھا و برنامھ ھاي آموزشي اطمینان حاصل نمایند:  •
 بھ منظور تطبیق پالن كاري عملي ناتو براي 2014دولت ھاي كھ در افغانستان عساكر دارند باید مشاورین جندر خود را بعد از سال 

 شوراي امنیت سازمان ملل متحد حفظ نمایند و دونر ھا از شامل بودن نماینده گان جامعھ مدني در كمیتھ ھاي رھبري 1325قطعنامھ 
  آغاز مي گردد، اطمینان حاصل نمایند .2014بخش جدید صندوق وجھي نظم و قانون براي افغانستان كھ در 

 

 ماموریت ھاي پولیس بین المللي باید: 
 

 پروگرام ھاي آموزشي  شان را حفظ و ادامھ دھند:    •
ھیئت معاونت سازمان ملل متحــد در و واحد مشاورتي پولیس  )EUPOL در افغانستان (ماموریت پولیس اتحادیھ اروپاواحد ھاي چون 

) باید بھ فراھم سازي آموزگاران ملكي براي افسر ھاي بلند رتبھ پولیس مرد و پولیس زن بخصوص فرماندھان UNAMA (افغانستــــان
 باقي 2014والیتي پولیس ادامھ دھند. پروگرام ھاي آموزشي در صورت امكان باید توسعھ داده شوند (یا حد اقل در سطوح فعلي بعد از 

 بمانند) و روابط بین فرماندھان پولیس مناطق مختلف كشور را با ھمدگیر شان و با كشورھاي ھمسایھ برقرار نمایند. 

 .ھمكاري با واحد ھاي جندر و حقوق بشر وزارت امور داخلھ را در اولویت قرار دھند    •

ماموریت ھاي پولیس بین المللي باید از در اولویت قرار گرفتن ارتقاي ظرفیت واحد ھاي جندر و حقوق بشر وزارت داخلھ در زمان 
آوردن اصالحات در پولیس در داخل وزارت داخلھ و والیات اطمینان حاصل نمایند. این شامل تقویھ سیستم ھاي جمع آوري معلومات 

 آنھا بھ شمول جمع آوري و ترتیب معلومات بھ اساس جنسیت و سن مي باشد. 
 

 سازمان ملل متحد باید:
 

جمع آوري و استفاده از ارقام و معلومات را افزایش دھد. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان باید جمع آوري و استفاده از  •
معلومات تفكیكي جنسیتي را در ھنگام گزارش دھي از معیار ھا در گزارشات ربع وار دبیر كل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان 

 بھ شمول گزارش دھي جامع از سھم گیري زنان را در پولیس ملي، بھبود بخشد.

كمك بھ وزارت ھا را افزایش دھد : سازمان مللي متحد باید كمك ھاي خود را با وزارت ھاي مرتبط بھ منظور تسریع روند تطبیق پالن  •
 شوراي امنیت سازمان ملل متحد افزایش 1325 پالن كاري عملي افغانستان براي تطبیق قطعنامھ  كاري ملي براي زنان افغانستان و

 دھد. 
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 مقدمھ .١
دولت افغانستان با حمایت دونر ھاي بین المللي و ماموریت ھاي آموزش پولیس ملي بھ موفقیت ھاي تدریجي در زمینھ استخدام و رشد 

) دست یافتھ است. اما دامنھ این پیشرفت محدود بوده و امروز كمتر از یك فیصد پولیس ملي ANPنقش زنان در پولیس ملي افغان (
 5افغان را پولیس زن تشكیل مي دھد.

 6تعداد زیادي از پولیس ھاي زن در پایتخت و یا ھم مراكز والیات كار مي كنند و تعداد كمي آنھا در قریھ جات و دھات حضور دارند.
لھذا اكثر زنان افغان قادر بھ رسیدن بھ یك پولیس زن نمي باشند. از آنجاییكھ بعضي نورم ھاي اجتماعي ، زنان را از مراجعھ بھ پولیس 

 مرد باز مي دارد لھذا اكثریت واقعات خشونت علیھ زنان گزارش داده نمي شود. 

 فیصدي را 25 ثبت نموده است كھ یك افزایش 2012 قضیھ خشونت علیھ زنان را در سال 6000كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
 فیصد زنان افغان با یكي از انواع 87 نشان مي دھد. این رقم فقط قلھ از یك كوه یخ را نشان مي دھد. در حقیقت، 2011نسبت بھ سال 

 فیصد آنھا با اشكال متعدد خشونت  رو بھ رو 62خشونت فزیكي ، جنسي و یا ھم رواني بھ شمول ازدواج ھاي اجباري مواجھ اند و 
  7اند.

قضایاي را كھ زنان گزارش مي دھند اكثرًا ثبت نشده و مرتكبین این جنایات ندرتاً  تحت پیگرد قانوني قرار مي گیرند. یك گزارش كھ 
) نشر گردید، نشان مي دھد كھ عدم EVAW توسط دفتر ملل متحد در ارتباط با تطبیق قانون محو خشونت علیھ زنان (2012در سال 

موجودیت پولیس زن با صالحیت  و ھمچنان عدم آگاھي پولیس از قوانین، فكتورھاي اساسي در ناكامي پولیس ملي افغان در مبارزه 
 موثرانھ با خشونت علیھ زنان مي باشد. 

)  دستگاه پولیس ملي افغان را متھم بھ خشونت علیھ زنان كرده است. AIHRCبر عالوه، كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (
 فیصد قتل ھاي ناموسي و آزار و اذیت ھاي جنسي 15 این كمیسیون نشان مي دھد كھ پولیس ھاي مرد  تقریبًا 2013گزارش ماه جون 

 مرتكب شده اند. این موضوع زنان را از كمك خواستن از پولیس مرد بیشتر از پیش بي میل  مي  2013 و 2011را بین سالھاي 
 9سازد. 

فقدان پولیس زن تاثیراتي را روي تالش ھاي صلح و پیشرفت نیز دارد. گزارش سازمان ملل متحد روي محو خشونت علیھ زنان 
 اینگونھ جمع بندي كرده است: 

 پیشرفت در تطبیق قانون محو خشونت علیھ زنان و كاھش واقعات خشونت علیھ زنان، زمینھ تامین حقوق زنان را فراھم ساختھ و ’
بالنوبھ باعث تقویھ نقش آنھا در جامعھ مي گردد كھ در نھایت منتج بھ حصول صلح دوامدار، امنیت و خوشبختي در افغانستان  مي 

  10‘ گردد.

 با حمایت دفتر سازمان ملل متحد انجام یافت، نشان مي دھد كھ رضایت از پولیس زن در افغانستان در 2012یك سروي كھ در سال 
 این سروي ھمچنان 11حال رشد بوده و باعث ایجاد تغییرات مثبت در دید گاھھاي عمومي در برابر پولیس ملي افغان نیز گردیده است. 

 دریافتھ است كھ پولیس زن در حل منصفانھ قضایا نسبت بھ پولیس مرد بیشتر مورد اعتماد مردم قرار دارد.  

) در ارتباط با این دریافت ھاي تازه توسط ملل متحد ابراز داشت كھ EUPOLمعاون ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان (
تعداد پولیس زن در یك ارتباط مستقیم با حمایت از دولت افغانستان قرار دارد یعني افزایش در تعداد پولیس زن در واقع بھ مفھوم حمایت 

 بیشتر از دولت مي باشد. 

 استخدام زنان بیشتر در پولیس ملي افغانستان یك وسیلھ موثر در كاھش استفاده از قوا و شكایات اتباع این كشور مي باشد. موجودیت ’
پولیس زن بھ منظور تامین نظم عامھ، زمینھ برقراري ارتباطات خوبتر با مردم را فراھم مي سازد. این امر باالنوبھ در مبارزه با جرایم 

 12‘ كمك كرده و زمینھ پذیرش پولیس و ھمچنان دولت را در بین مردم افزایش مي دھد.

علیرغم این نتیجھ گیري ھاي مھم دفتر سازمان ملل متحد، استخدام پولیس اناث منحیث یك اولویت مھم در اصالحات پولیس نبوده   
 13است. 

این سند مصاحبھ ھاي را با طرفین ذینفع، پولیس ذكور و اناث، و متخصین دیگر انجام داده و بھ این نتیجھ رسیده است كھ استخدام بیشتر 
پولیس اناث بھ منظور برخورد موثرانھ با بعضي از قضایا مثًال قضایاي خشونت علیھ زنان و تغییر شكل دادن پولیس ملي از یك پولیس 

 ضد شورش بھ یك پولیس فراھم آورنده خدمات مردمي كمك مي كند.  

این سند، طرح ھاي را براي دولت افغانستان و دونر ھا بھ منظور استخدام بیشتر پولیس اناث و بھبود وضعیت آنھا، پیشكش مي كند.  
این گزارش ھمچنان موانع را كھ سد راه زنان واقع گردیده و آنھا را از پیوستن و باقي ماندن در صفوف پولیس ملي باز مي دارد، بھ 
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تفصیل بیان مي دارد و ھمچنان زمینھ ھاي حمایت مردم از پولیس زن را مورد بحث قرار مي دھد. این سند ھمچنان پیشنھاداتي را بھ 
 تمام طرفین ذینفع در بر دارد. 

 : چرا زنان افغان بصورت عاجل بھ پولیس زن ضرورت دارند؟1بكس 

 سالھ در واحد حل مشكالت خانواده گي در شھر مزار شریف یك مثال واضح از اینكھ چطور یك پولیس 47 رحیمھ ، افسر ثارمن
 زن تفاوت را بین مرگ و زنده گي براي زنان و دختران افغان ایجاد مي كند، مي باشد. 

 سالھ 16، یك شفاخانھ در مزار شریف بھ ثارمن رحیمھ تماس گرفت و او را در جریان حوادثي كھ با نسیمھ 2012در ماه مي 
 سالھ اش شدیدًا مورد لت و كوپ قرار 25اتفاق افتاده بود، گذاشت. نسیمھ كھ ھفت ماھھ حاملھ بود، بعد از اینكھ توسط شوھر 

 گرفتھ ، بھ شفاخانھ انتقال داده شده بود. نسیمھ تا حدي شكنجھ شده بود كھ حتي طفل ھفت ماھھ او در بطن اش از بین رفتھ بود.
پولیس در قریھ كھ نسیمھ زنده گي مي كرد، ابتدا از تحقیق امتناع ورزیده بود و تاكید داشتند كھ نسیمھ باید خودش بھ آمریت 

پولیس مراجعھ كرده و گزارش دھد و بعدًا قضیھ اوتحت بررسي قرار خواھد گرفت. این یكي از ملزومات قانون محو خشونت 
علیھ زنان مي باشد كھ مي تواند یك نوع تبعیض را در برابر كسانیكھ نمي توانند و یا ھم مایل نیستند كھ جرایم را بھ دفاتر محلي 

 گزارش دھند، ایجاد نماید.   
رحیمھ از قوماندان خود تقاضا كرد تا با حوزه مربوطھ پولیس  تماس گرفتھ و از آنھا بخواھد تا در این مورد تحقیق نمایند. پولیس 

 در ابتدا ادعا نمود كھ شوھر نسیمھ ادعاھاي نسیمھ را رد مي كند لھذا آنھا نمي توانند كھ او را بدون شواھد الزم دستگیر نمایند. 
اما رحیمھ تسلیم نشد: او گزارش طبي شفاخانھ را دریافت كرد و نسیمھ و پدرش را كمك كرد تا ھمراه با این گزارش و جسد مرده 

طفل اش در قریھ شان برگردند. رحیمھ با اجازه قوماندان اش بھ مطبوعات رفت. فشار ھاي مطبوعات پولیس را وادار كرد تا 
 شوھر نسیمھ را بازداشت كنند كھ بعدًا بھ سھ سال حبس در زندان محكوم گردید. 

 

: كي، كي است؟ (معرفي ارگان ھا / ماموریت ھا و موسسات )2بكس   

 )ANPپولیس ملي افغان (
 

)، پولیس ملي AUP پولیس مي رسد كھ بھ چھار دستھ تقسیم گردیده اند: پولیس شھري افغان (157000تعداد پولیس ملي افغان بھ 
) و ABP- این اداره پولیس یك اداره پیشگام در مبارزه با شورشیان مي باشد)، پولیس سرحدي افغان (ANCOPنظم عامھ افغان (

) یك شاخھ فرعي پولیس ملي افغان مي باشد  كھ در سطوح محلي در ALP). پولیس محلي افغان (CIDریاست تحقیقات جرمي (
 دفاع ا زمردم در برابر شورشیان و تامین امنیت آنھا وظیفھ دارد اما در مقایسھ با پولیس ملي افغان ،اقتدار رسمي كمتر دارد.  

پولیس ملي افغان از طریق قومانداني عمومي جلب و جذب پولیس و قومانداني آموزش پولیس، مسولیت رھبري استخدام و 
 آموزش پولیس را بصورت گسترده بھ عھده گرفتھ اند.

  
 )MoI(وزارت امور داخلھ 

 
 وزارت امور داخلھ تحت رھبري جنرال مجتبي پتنگ مسولیت نظارت از پولیس ملي افغان را بھ عھده دارد. 

 را  كھ بھ منظور ایجاد اصالحات در پولیس ملي افغان و تبدیل آن بھ یك پولیس  دیدگاه ده سالھ، جنرال پتنگ 2013در ماه اپریل 
آشكار  ‘ تطبیق حاكمیت قانون و حراست از حقوق بشر’ترتیب گردیده است، بھ ھدف  ‘ متحد و یكپارچھ، توانا و در خدمت مردم ’

 ساخت. 
 در چوكات پولیس ملي و وزارت امور داخلھ یك اصل مھم مي داند. 2024 فیصدي زنان را تا سال 10این پالن ھمچنان حضور 

 استخدام، آموزش، ظرفیت سازي و دیگر ’وزارت امور داخلھ تعھد نموده است تا یك استراتیژي را بھ منظور ایجاد ھماھنگي در 
  بھ شمول راھكارھاي رسیده گي بھ خشونت و آزار و اذیت ھاي جنسي ترتیب نماید. ‘ امورات زنان

 
 موسسات و ماموریت ھاي بین المللي

 
) و تحت فرمان شوراي ISAF در چوكات نیروھاي بین المللي كمك بھ امنیت ()NTM-A( در افغانستان- ماموریت آموزشي ناتو

) را بھ شمول پولیس ملي افغان ANSFامنیت سازمان ملل متحد، اكثریت ماموریت ھاي آموزشي براي قواي امنیتي ملي افغان (
)ANP بھ عھده دارد. قواي امنیتي ملي افغان توسط كشورھاي عضو ماموریت ھاي آموزشي ناتو بھ شمول بریتانیا، جرمني و (

 ھالند و ھمچنان اعضاي كھ عضویت ناتو را ندارند از قبیل آسترالیا، حمایت مي شوند. 
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 تاسیس و توسط سازمان ملل متحد مدیریت مي شود، 2002 كھ در سال )LOTFAصندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان (
میكانیزم اساسي براي دونر ھا - بھ شمول ایاالت متحده امریكا، بریتانیا، جرمني، ھالند، كانادا و ایتالیا- بھ منظور تمویل پولیس 

 ملیارد دالر را بھ صندوق امانتي نظم و قانون براي 2.9 بدینسو حدود 2002ملي افغان مي باشد. جامعھ بین المللي از سال 
 افغانستان كمك نموده است. ایاالت متحده امریكا بیشترین سھم را در این كمك ھا داشتھ است.  

 تاسیس گردید ، روي آموزش پولیس ملي، وزارت 2007 كھ در سال )EUPOLماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان (
ن و شامل سازي جندر و حقوق بشر در وزارت امور داخلھ و پولیس ملي افغان تمركز دارد. این ماموریت څارنواالامور داخلھ و 

مي باشد. ماموریت این اداره در  كشور عضو اتحادیھ اروپا و كانادا 24 كارمند داخلي از 200 كارمند بین المللي و 350داراي 
  میلیون یورو تمدید گردید. 108 با یك بودجھ 2014 تا آخر سال 2013ماه مي 

 تاسیس شد، وزارت امور داخلھ را در تھیھ پالن ھاي تطبیقي دو 2007 كھ در سال )IPCBبورد بین المللي ھماھنگي پولیس (
ھمكاري مي كند. اما این بورد داراي استراتیژي مشخص نبوده و ھیچ گونھ تمركزي روي دیدگاه ده سالھ سالھ بھ منظور تطبیق 

 زنان ندارد. 
 

 )FRUsواحد ھاي حل مشكالت خانواده گي (
 

 نفري بھ منظور مبارزه و حل 3 بھ شكل واحد ھاي متخصص 2006) در سال FRUsواحد ھاي حل مشكالت خانواده گي (
خشونت ھاي خانواده گي بر علیھ زنان، تاسیس گردید.. آنھا بھ ھدف عرضھ كمك ھاي موثرانھ با قربانیان خشونت و ھمچنان 

 بھبود نقش پولیس اناث با ارایھ نقش ھاي تخصصي بھ آنھا ایجاد گردیدند. 
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  . پیشرفت2
 در زمان زمامداري محمد ظاھر شاه ،آخرین پادشاه افغانستان، بھ صفوف پولیس ملي 1967زنان افغان براي اولین بار در سال 

 14 ، زنان از خدمت در پولیس ملي محروم گشتند. 1996پیوستند. اما با قدرت رسیدن طالبان در سال 
 

دولت افغانستان اقدامات جدیدي را روي دست گرفتھ است تا زنان بیشتري را در صفوف پولیس ملي جذب نماید. ھرچند این 
پروسھ بطي ولي با ثبات و دوامدار بوده كھ در نتیجھ یك افزایش چشمگیر در تعداد پولیس اناث مشاھده مي شود. در سال 

  این مجموعھ را تشكیل مي داد. 15 فیصد)0.3 تن (180 تن مي رسید كھ زنان فقط 53400، تعداد پولیس ملي بھ 2005
 فیصد) این تعداد را زنان تشكیل مي داد. در 0.8 تن (929 تن مي رسید كھ 112000 مجموع پولیس ملي بھ 2010در سال 

 2013 آنان زنان بودند. در جوالي 16 فیصد) 1 تن (1300 تن مي رسید كھ  130000 تعداد پولیس ملي بھ  2011سال 
  تن آنان را زنان تشكیل مي دھد. 1551 تن ثبت گردیده است كھ 157000مجموع پولیس ملي بھ 

 
 افسر 821 بست براي كاركنان خدمات ملكي و پولیس اناث بھ شمول 3249در تشكیل (ساختار سازماني ) فعلي پولیس ملي افغان  

 قرار داد كننده در نظر گرفتھ شده است. 170 مامور اداري و 101 پولیس گزمھ یا گشت، NCOs ،(1370 بریدمل (787پولیس زن، 
 بست از بست ھاي یاد شده را اشغال كرده بودند كھ كمتر از نصف بست ھاي 1506، زنان فقط 2013بر اساس ارزیابي وسط سال 

  17اختصاص یافتھ براي آنھا مي باشد. 

) و مبارزه CIDبسیاري از پولیس ھاي اناث در ساحات كلیدي و بعضي ھاي آنھا در موقف ھاي كلیدي بھ شمول بخش تحقیقات جرمي (
 حكمت شاھي دومین رییس زن در وزارت امور داخلھ است كھ بحیث رییس واحد جندر و سمونوال) كار مي كنند. CNبا مواد مخدر (

 والیت كشور 34 تن مي رسیدند كھ در 463 بھ 2013حقوق بشر این وزارت كار مي كند. تعداد كارمندان حكمت شاھي تا جوالي 
 رییس 2 سمونوال و 11  در سطح رھبري پولیس ملي افغان، 18 تن آنان را پولیس زن تشكیل مي داد.112موظف بودند و از آن جملھ 
 تالش ھاي در راستاي 19 رییس از طبقھ مرد یك رقم ناچیز مي باشد) مشغول ایفاي وظیفھ ھستند. 160از طبقھ اناث (در مقایسھ با 

 9توانمند سازي پولیس زن و بھبود نقش آنھا در  واحد ھاي مخصوص چون واحد حل مشكالت خانواده گي صورت گرفتھ است. (بكس 
 دیده شود.)

 والیت كلیدي چون ھرات، كندز، بلخ، ننگرھار و كابل تحت مطالعھ قرار داده، در یافتھ 5یك گزارش تازه كھ نقش پولیس زن را در 
است كھ سطح رضایت مردم از پولیس زن در این والیات و بخصوص در میان ریش سفیدان محلي كھ موجودیت پولیس زن را بحیث 
یك منفعت اجتماعي مي دانند، در حال رشد و افزایش است. این گزارش ھمچنان نتیجھ گیري كرده است كھ پولیس زن موثریت پولیس 

 20را در مجموع افزایش داده و سطح رضایت مردم از این اداره را بلند برده است. 

 

 : پولیس زن در اجراي وظیفھ3بكس 

 سال در حوزه نھم امنیتي پولیس در شرق كابل ایفاي 5 طفل، منحیث یك پولیس گزمھ براي 3 سالھ و مادر 28پري گل، یك زن 
 وظیفھ نموده است. 

او اكثر وقت خود را صرف تالشي زنان در دروازه ھاي دخولي تاسیسات عامھ مي نماید اما در وظایف دیگر نیز مي خواھد 
 افتخار دارم كھ این وظیفھ را پیش مي برم اما مي خواھم زناني را كھ قرباني ’موثریت خود را بھ اثبات برساند. او مي گوید: 

 .‘خشونت مي گردند، نیز كمك نمایم
پري گل از اینكھ ھمكاري ھاي آمر ذكور خود یعني سمونوال سمسور و ھمچنان شوھر خود را با خود دارد، خودش را خوشبخت 
مي داند. با وجود زنده گي در یك محیط مرد ساالر، او ھنگام رفتن بھ كار خود را در امن احساس مي كند چون سمونوال سمسور 

نمبر تیلیفون شخصي خود را بھ پري گل و ھفت تن دیگر از پولیس ھاي زن كھ تحت امر او مي باشند، داده است و بھ آنھا گفتھ 
 است كھ در صورت كھ توسط ھمكاران ذكور خود مورد اذیت و آزار قرار بگیرند، مستقیماً بھ او گزارش دھند. 

 سال بحیث پولیس ایفاي وظیفھ نموده است و فعًال مصروف اخذ 31سمونوال سمسور كھ وظیفھ فرماندھي حوزه را بھ عھده دارد، 
دكتوراي خود در رشتھ حقوق بشر مي باشد. او مي گوید كھ موثریت كارش در نبود پولیس ھاي بیشتر از طبقھ اناث ناممكن مي 

 باشد.  
افزایش در تعداد پولیس زن یك چالش بزرگ مي باشد. یكي از كار ھاي مھم این است كھ یك محیط كاري سالم در ’او مي گوید 

داخل حوزه ھاي پولیس ایجاد گردد تا زنان از ایمن بودن شان در این حوزه ھا اطمینان حاصل نمایند. اگر یك افسر پولیس زن با 
در این صورت " حوزه پولیس جاي امن است، من از كارم خوشحالم، آنھا مرا و كارم را احترام مي كنند"یك زن دیگر بگوید كھ 
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 ‘او زنان دیگر را نیز در پیوستن بھ صفوف پولیس تشویق مي كند. 
ي استثناآت او باور دارد كھ براي پیوستن زنان بھ پولیس ملي، باید مشوق ھاي براي آنھا در نظر گرفتھ شود. او مي گوید:  ما باید

را براي زنان بھ منظور بھبود نقش آنھا در جامعھ افغاني در نظر بگیریم. پولیس زن نباید از طرف شب ایفاي وظیفھ نماید چون 
فامیل ھاي آنھا بھ این امر راضي نیستند- اگر آنھا از طرف شب وظیفھ اجرا نمایند، بھ آنھا بھ چشم حقارت دیده شده و آنھا را 

 زنان بد مي گویند. 
او مي گوید : من ھیچگاھي از پولیس زن نمي خواھم تا یونیفارم شان را در بیرون از حوزه پولیس نیز بھ تن داشتھ باشند چون 
آنھا از اینكھ دیگران در باره آنھا فكر ھاي بدي خواھند كرد و یا چیز ھاي زشتي خواھند گفت، در ھراس اند. در صورتیكھ یك 

مرد و یك زن كھ ھر دو داراي سطح دانش و تجارب یكسان باشند و براي یك بست خالي در خواست كاري دھند، در این صورت 
 اولویت باید بھ زن داده شود.  

سمونوال سمسور مي گوید : ھیچ كسي از طبقھ ذكور بھ ارتباط این موضوع تا حال بھ من مراجعھ نكرده است و اگر احتماًال 
كسي مراجعھ كرد، بھ آنھا مي گویم كھ حوصلھ داشتھ باشید. زنان با چالش ھاي متعددي در جامھ ما دست در گریبان اند و پولیس 

 ھاي زن باید از آنھا مراقبت كنند. این كار بھ خود آنھا نیز منفعت بخش خواھد بود. 
ھر چند پري گل با مشكالت متعددي دیگر نیز رو بھ رو مي باشد. پري گل مي گوید كھ كاكا ھایم بھ دلیل پیوستن من بھ پولیس ، 
ھمرایم قطع رابطھ كرده اند. ما پشتون ھستیم و آنھا از كار كردنم با مردان نفرت دارند. اگر زنان بیشتر پولیس با من یكجا كار 

 مي كردند، آنھا ممكن نظریات شان بھ ارتباط من تغییر مي كرد. 
 مشكالت زیادي براي ما در داخل حوزه وجود دارد. تشناب ھاي مخصوص زنانھ و یا اطاق ھاي ’ پري گل ھمچنان مي گوید:

استراحت جداگانھ كھ مخصوص زن ھا باشند، وجود ندارد. این یك مشكل بزرگ براي ما زن ھا مي باشد. بعضي زن ھا از اینكھ 
ھنگام رفتن بھ حمام مورد تجاوز قرار بگیرند، در ھراس اند. من فریادم را بلند و مبارزه خواھم كرد اما دیگران این كار را كرده 

   ‘ نمي توانند.

 
 2013چوكات ا: تعداد پولیس زن، موقعیت و رتبھ آنھا درفبروري سال 

 

 مجموع پولیس گزمھ بریدمل افسروالیت 
 ۶٨٨ ٢٣۶ ٢٩٨ ١۵۴ کابل

 ٣۵ ٢٣ ١٢ 0 ننګرھار
 ٨ ۵ ٣ 0 پروان
 ۵ ۵ 0 0 کاپیسا

 0 0 0 0 پنجشیر
 2 1 1 0 رکن

 4 3 1 0 لغمان
 0 0 0 0 نورستان

 18 1 10 ٧ بامیان
 29 15 5 ٩ دایکندي

 119 58 54 ٧ بلخ
 33 22 8 ٣ كندز

 24 10 12 ٢ بدخشان
 30 13 14 ٣ تخار

 18 11 5 ٢ جوزجان
 35 17 15 ٣ فاریاب
 11 0 7 ۴ بغالن

 16 11 5 0 سمنگان
 32 21 10 ١ سر پل
 52 34 9 ٩ کندھار
 22 13 9 0 ارزګان

 6 6 0 0 زابل
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 2013منبع : سند وزارت امور داخلھ، فبروري 
 
 

  : بعضي كشور ھاي دیگر ھم در تالش جذب پولیس زن در صفوف نیرو ھاي امنیتي خود ھستند. 4بكس 

 
افغانستان تنھا كشوري نیست كھ در تالش جذب زنان در قواي پولیس ملي خود مي باشد- ھر چند در اكثر كشور ھاي دیگر، نورم 

) معلومات زیرین را Prenzlerھاي اجتماعي بھ زنان اجازه مي دھند تا بھ آساني بھ پولیس مرد مراجعھ كنند. گزارش پرینزلر (
 پیشكش مي دارد: 

 

 )2009 فیصد (25انگلستان و ویلز                              
 )2009  فیصد (23.1ایرلند                                          
 )2010 فیصد (11.8ایاالت متحده امریكا                          
 )2011 فیصد (19.6كانادا                                          
 )2011 فیصد (24.4آسترالیا                                       
 )    2011 فیصد  (23.5افریقاي جنوبي                              
 )2007 فیصد (19.7گانا                                           
 )2011 فیصد (12.4نایجریا                                       
 )2010 فیصد (5.17ھندوستان                                    

 
 اداره پولیس ناروي رقم پاییني را فراھم ساختھ است:

 
 )2010 فیصد (21ناروي                                      

 
 پولیس سویدن رقم پاییني را فراھم ساختھ است:

   فیصد (سال نا مشخص)29سویدن                                     

 13 13 0 0 پکتیکا
 18 12 6 0 غزني
 1 0 0 1 پکتیا

 4 4 0 0 خوست
 2 2 0 0 لوګر

 10 5 5 0 وردک
 136 41 83 12 ھرات

 28 21 6 1 فراه
 14 7 6 1 بادغیس

 21 9 11 1 غور
 30 19 6 5 ھلمند

 25 20 4 1 نیمروز
 1489 658 605 226 مجموعھ
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 . ایجاد تغییرات3
این بخش تالشھاي را كھ در زمینھ تقویت موقف زنان در پولیس ملي افغان صورت گرفتھ است، لیست نموده است. بخش پاییني، این 

 تالش ھا و ھمچنان چالش ھا را بصورت تفصیلي بھ بحث مي گیرد. 

 

 دولت افغانستان
وزارت امور داخلھ در افزایش تعداد پولیس زن در صفوف پولیس ملي افغان تعھد سپرده است. این وزارت یك كمیتھ رھبري كننده را 

تحت سرپرستي معین این وزارت- اقاي میرزا محمد یارمند- ایجاد نموده است. این كمیتھ تصمیم دارد تا یك كنفرانس ملي را روي 
 دایر نماید و وعده نموده است تا گروپ ھاي كاري را جھت ساختن پالن ھاي عملي براي جلب و جذب بیشتر 2013پولیس زن در سال 

زنان در پولیس ملي افغان ایجاد نماید. اما این كنفرانس مكررًا بھ تاخیر انداختھ شده است و تعھدات دراز مدت وزارت امور داخلھ را 
 تحت سوال قرار داده است. اما با این حال وزارت امور داخلھ گام ھاي مھم زیرین را نیز برداشتھ است:

 اھداف

 فیصد مجموع پولیس) در 3 (2014 پولیس زن تا آخر سال 5000 مستلزم حضور پولیس ملي) 2011 ( استراتیژي) و2010(  پالن
 فیصده كارمندان 10 فراتر گام برداشتھ و حضور دیدگاه ده سالھ تن مي رسد، مي باشد. 157000چوكات پولیس ملي كھ تعداد شان بھ

 21 از اولویت ھاي عمده محسوب مي نماید. 2014زن را در وزارت امور داخلھ و پولیس ملي تا اخیر 

 آموزش
 مركز آموزشي پولیس تا آخر 30 مركز آموزش پولیس ملي در حال حاضر تحت فرماندھي دولت افغانستان مي باشد. این 30تمامي 

 مركز داراي تسھیالت مخصوص آموزشي براي زنان مي باشد كھ عبارت 5 مركز مبدل خواھد شد. در حال حاضر، 13 بھ 2014سال 
اند از : ھرات، مزار شریف، كندز، ننگرھار و كابل. از این جملھ فقط كابل داراي لیلیھ براي شاگردان اناث مي باشد كھ براي زنانیكھ 
در بیرون از كابل زنده گي مي كنند ،زمینھ اشتراك شان در این آموزش ھا و بعداً پیوستن شان بھ صفوف پولیس ملي فراھم مي گردد. 

 22در والیات دیگر، شاگردان توسط عراده جات پولیس ھر روز بھ خانھ ھاي شان منتقل مي گردند. 

 ھفتھ اي آماده گي ابتدایي براي پولیس ھاي گزمھ 8، كورس ر ایجاد تغییرات مثبت در رفتار پولیس ذكور در برابر پولیس اناثبھ منظو
شامل آموزش سھ ھفتھ اي جندر و حقوق بشر نیز مي گردد. این كورس بخش ھاي آموزشي بیشتري را براي كسانیكھ در رتبھ ھاي 

 ، در بر دارد. بریدمل ھستندافسر و 

 پالیسي ھا
وزارت امور داخلھ گام ھاي مثبتي را در راستاي مبارزه با بعضي از چالش ھاي جدي كھ پولیس زن در داخل پولیس ملي افغان بھ آنھا 

مواجھ اند، برداشتھ است. این چالش ھا شامل توھین، تحقیر، آزار و اذیت ھاي جنسي، كمبود اطاق ھا و دیگر تسھیالت مخصوص براي 
  خانم ھا  خصوصًا تشناب ھاي زنانھ و حمام ھاي قفل دار مي باشد.   

، 24)2013 فبروري 16 (018، رھنمود مبارزه با آزار و اذیت ھاي جنسي 23)2009این تدابیر شامل رھنمود استخدام كارمندان زن (
، و پالیسي منع خشونت علیھ زنان و كودكان در چوكات وزارت امور داخلھ و سطح اجتماع 25)2013یك پیش نویس پالیسي ملي جندر (

 یك ضرورت جدي مي دانند. ھدف از   مي باشد. آنھا آموزش پولیس ملي افغان را در مورد حقوق زنان در چوكات اسالم26)2013(
این آموزش ھا بھبود رفتار پولیس در برابر ھمكاران طبقھ اناث و دیگر زنان در سطح اجتماع  ، فراھم سازي حمام ھاي زنانھ و اطاق 

ھاي مخصوص تبدیل لباس براي پولیس زن ، فراھم سازي تسھیالت الزم براي كودكستان ھاي حوزه ھاي پولیس و وزارت داخلھ ، 
اخراج و پیگرد قانوني پولیس ھاي ذكور كھ باعث اذیت و آزار پولیس ھاي زن توسعھ دسترسي زنان بھ فرصت ھاي آموزشي و رشد و 

 مي گردند.، مي باشد.   

بھ تعقیب نشر رھنمود مبارزه با آزار و اذیت ھاي جنسي، وزارت امور داخلھ یك كمیسیون را كھ متشكل از نماینده گان واحد جندر و 
حقوق بشر وزارت داخلھ، ریاست تفتیش داخلي، ریاست تحقیقات جرمي و ریاست پرسونل و منابع بشري مي باشد، بھ منظور رسیده 

  متاسفانھ روند تطبیق این رھنمود ھا بھ ُكندي بھ پیش مي رود. 27گي بھ موضوعاتي استخدام، ترفیع و تادیھ بموقع معاشات تشكیل داد.
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 )FRUsواحد ھاي حل مشكالت خانواده گي (
 بھ منظور رسیده گي بھ خشونت ھاي فامیلي و واگذاري نقش ھاي مناسب تخصصي 2006واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي در سال 

 والیت كشور 33 واحد حل مشكالت خانواده گي در 184 بھ تعداد 2013براي زنان در داخل پولیس ملي افغان ایجاد گردید. در ماه مي 
 دانھ این واحد ھا 11 پولیس زن، وجود داشت. با وجود رقم ناچیز زنان در پولیس ملي، 24 پولیس موظف در آنھا بھ شمول 354با 

 28 تحت رھبري زنان ھستند.

 كمپاین ھاي استخدام
 با كمك مالي دولت ھاي ھالند، جاپان و سویس یك 2010وزارت امور داخلھ و صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان در سال 

كمپاین تشویقي را بھ منظور جذب زنان بیشتر در پولیس راه اندازي نمودند. این كمپاین ھا از طریق رسانھ ھاي متعدد و ھمچنان تدویر 
 29كورس ھاي آموزشي براي زنان در بخش ھاي رھبري، مدیریت و تكنالوژي معلوماتي، صورت مي گرفت. 

 تمویل كننده گان (دونر ھا)
دونر ھاي بین المللي قواي امنیتي ملي افغانستان را تمویل و تجھیز كرده و آنھا را آموزش مي دھند. بر عالوه آنھا بعضي ابتكارات 

مشخصي را كھ در بھبود نقش پولیس زن در اجتماع مثمر واقع گردند، نیز تمویل مي كند بھ شمول پولیس زن در چوكات پولیس عامھ، 
 انجمن ھاي پولیس زن، ترویج نقش ھاي الگو و دفتر بازرس پولیس.

 پولیس مردمي
دونر ھاي چون ایاالت متحده امریكا، جرمني و ھالند و ھمچنان صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان و ماموریت پولیس اتحادیھ 
اروپا در افغانستان پروژه ھاي متعدد پولیس مردمي را در سال ھاي اخیر در والیات كندھار، كابل، كندز، ارزگان، بغالن، غور، ھلمند 

تمركز این پروژه ھا روي بھبود و افزایش ارتباط میان پولیس و مردم بھ منظور ایجاد اعتماد میان آنھا براي و پكتیا تمویل كرده اند. 
مثال از طریق تاسیس كمیتھ ھاي دیده بان مردم محل، مشاوره و رایزني با مردم، افسران رابط پولیس، تیم ھاي مشترك ورزشي پولیس 

 و مردم و پروگرام ھاي دسترسي بھ مكاتب و پوھنتون ھا ، مي باشد. 

پولیس مردمي یكي از راه ھاي موثر فراھم سازي نقش حرفھ اي پولیس براي پولیس اناث مي باشد ، بطور مثال توسط تشریحات 
 پیرامون مسایل امنیتي و حفاظتي در مكاتب. این ھم مي تواند دسترسي زنان و كودكان را بھ پولیس بیشتر سازد. 

 انجمن ھا/اتحادیھ ھاي پولیس زن
تعدادي از انجمن ھاي پولیس زن در كابل، بغالن، تخار، بامیان، بدخشان، ھرات و دایكندي تاسیس شده اند. بعضي از اینھا، انجمن ھاي 
رسمي مي باشند (ھر چند ضعیف اند) در حالیكھ تعداد دیگر بھ شكل گروپ ھاي غیر رسمي موجودیت دارند. ماموریت پولیس اتحادیھ 

 AWNاروپا در افغانستان كمك ھاي مربي گري را براي اتحادیھ ھاي پولیس زن در كابل فراھم مي سازد در حالیھ شبكھ زنان افغان یا 
 (كھ توسط دولت ھالند تمویل مي گردد) با انجمن ھاي مزار و بامیان كار مي كند. 

این اتحادیھ ھا فرصت ھاي خوبي را براي پولیس زن فراھم مي سازند تا آنھا بتوانند در مورد مشكالت و نگراني ھاي شان بھ شمول 
آزار و اذیت ھاي جنسي، ضرورت جاھاي مناسب و جداگانھ براي زنان در حوزه ھاي پولیس و بي احترامي پولیس مرد در برابر آنھا 

د راین اتحادیھ ھا صحبت نمایند. آنھا ھمچنان ابزار مھم مدیریتي براي روساي والیتي پولیس و فرماندھان حوزه ھا مي باشند چون 
 شكایات و مسایل مھم دیگر توسط انجمن ھا بصورت جمعي مطرح شده مي توانند. 

این گروپ ھا بھ ھمكاري ھاي مھمي ضرورت دارند. انجمن پولیس زن در بدخشان از یك سال قبل ایجاد شده بود اما بصورت گسترده 
غیر فعال بود تا اینكھ دفتر سازمان ملل متحد زمینھ مالقات آنھا را با روساي والیتي پولیس شان فراھم ساخت. بھ اساس گفتھ ھاي 

رییس  آنھا بھ شكل یك گروپ بھ مالقات ’الكساندر كیجیر از واحد مشاورتي پولیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد براي افغانستان: 
پولیس بدخشان رفتند و مشكالت شان را با او در میان گذاشتند. در ظرف دو ھفتھ، آنھا صاحب دفاتر و حمام ھاي زنانھ شدند. او 

ھمچنان براي یونیفارم آنھا از جیب شخصي اش پول پرداخت و ھمچنان مشكالت ترانسپورتي آنان را رفع نمود. این زنان مي گویند كھ 
آنھا حاال از احترام بیشتر برخوردار ھستند و ھمچنان آنھا بیشتر از پیش جدي گرفتھ مي شوند. آنھا خودشان این كار را كردند- آنھا فقط 

 31‘بھ كمك ضرورت داشتند تا گام اول را بردارند. 
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 : چھره آینده یك پولیس اناث5بكس 

 
 كھ یك نمایشنامھ روي قواي امنیتي پولیس افغان مي باشد، نقش كمیسار امان اهللاصبا سحر، اولین كارگردان زن افغانستان، در 
  قسطھ را دارا مي باشد.24كارگردان و ھم نقش بازیگر اصلي این درامھ 

 

جسور، پولیس زن فاسد نشدني و كسي است كھ در  او ’ شخصیت او را چنین تعریف كرد 2012روزنامھ گاردین در ماه اپریل 
یك قھرمان است، كسیكھ با لباس سنتي خود ضربات باالي كونگ فو را ’. او ‘برابر تروریزم در یك جھان مردانھ مبارزه مي كند

 كسیكھ قربانیان و زخمیان را باالي بازوي خود بھ جاھاي امن انتقال مي دھد و كسیكھ موترسایكل را در جریان شلیك اجرا مي كند، 
 32‘مرمي بدون دست ھایش راننده گي مي كند. 

 بھ یك – منحیث یك افسر پولیس آموزش دید و تا حال با پولیس كابل در نصف روز كار مي كند 1990سحر- كسیكھ در سال 
 ‘من مي خواھم ثابت نمایم كھ زنان افغان توانایي انجام تمام كار ھاي را كھ مرد ھا مي كنند، دارند. ’ روزنامھ انگلیسي گفت:

 )Role Modelsترویج و توسعھ نقش ھاي الگو (
دونر ھا ھمچنان ابتكاراتي را از طریق تلویزیون و رادیو كھ باعث انگیزه دادن زنان در پیوستن بھ پولیس ملي گردیده اند، تمویل نموده 

، یك نمایشنامھ تمویل شده توسط ایاالت متحده در سال    عقاب چھار را ببینید) و 5 (بكس كمیسار امان اهللاند بھ شمول نمایشنامھ 
2010 .33 

 كھ  كمیسار امان اهللاھر دوي این نمایشنامھ ھا در نمایش دادن زنان در نقش ھاي پولیس زن كلیدي، قوي و قاطع غیر معمول بودند.
 روي یك عقاب چھارتوسط خانم صبا سحر بازي و كارگرداني گردیده سیماي یك رییس واحد تحقیقات جرمي را بھ نمایش گرفت. 

داستان عاشقانھ در میان دو تن از كركتر ھاي اصلي اش، لودمیال و بكتاش تمركز كرده در حالیكھ كركتر اناث دیگر در این نمایشنامھ 
  34یك نابغھ كمپیویتر بود. 

ھر چند زناني كھ در این نمایشنامھ ھا بازي مي كنند، كركتر ھاي افسانھ اي یا ساختگي اند ولي آنھا زنان مدل یا الگو را كھ در نقش 
 ھاي مختلف موفقانھ بازي مي كنند، براي دختران و زنان افغان بھ نمایش مي گزارند. 

 )Police Ombudsman Officeدفتر بازرس پولیس (
ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا و دونر ھاي دیگر یك دفتر بازرس پولیس را بحیث یك واحد بیروني نظارت و اخذ شكایات در مورد 

پولیس در داخل كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد نمودند. دفتر مركزي این واحد در كابل موقعیت داشتھ و داراي شاخھ ھاي 
 مورد شكایت را در ارتباط با 105، كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 2012در والیات ننگرھار، بلخ و ھرات مي باشد. د ر سال 

آزار و اذیت ھاي جنسي كھ توسط پولیس صورت گرفتھ و ھمچنان شكایات در مورد ترفیعات غیر عادالنھ در ارتباط با زنان را دریافت 
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   ھر چند این وقایع بصورت گسترده اتقاق افتیده اما متاسفانھ كمتر گزارش داده مي شوند. 35كرد. 

 

 : مقایسھ دونر ھاي بزرگ6بكس 

ایاالت متحده امریكا بزرگترین تمویل كننده ، تجھیز كننده و آموزش دھنده قواي ملي امنیتي ملي افغانستان مي باشد. مشاورین 
مصروف  FSU)ارشد ملكي امریكا در بخش جندر در داخل قواي امنیتي ملي افغان و در ایجاد واحد ھاي حمایت خانواده گي (

. ھر چند ایاالت متحده امریكا اساتید عملیاتي پولیس و تیم ھاي ارتباطي كھ پولیس ملي افغان را كمك مي كنند، دارد ولي   كار اند
آنھا بھ كمبود اساتید اناث مواجھ اند كھ در نتیجھ توانایي آنھا را در كار كردن با پولیس زن در افغانستان كاھش مي دھد.  تا حال 

دولت ایاالت متحده امریكا در كمك ھاي ملیارد دالري ساالنھ اش براي قواي امنیتي ملي افغان  وجوه مشخصي را براي تمویل 
 )National Defence Authorisation Act، الیحھ اختیارات دفاع ملي (2012پولیس زن مختص نكرده است. ھر چند در سال 

براي اولین بار زنان را در قواي امنیتي ملي افغانستان در اولویت ھاي استراتیژیك نظامي امریكا برجستھ ساخت. در ماه جون 
 دستور تخصیص )Defence Appropriations Bill 2014 امریكا (2014،  تعدیالت پیشنھادي در سند راھبرد دفاعي 2013
  میلیارد دالر، بھ منظور استخدام زنان در پولیس ملي و اردوي ملي صادر نمود. 7.8 میلیون دالر را از میان 47.3

 میلیون دالر را بھ صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان فراھم مي سازد. مطابق بھ رویكرد 8دولت بریتانیا ساالنھ حدود 
 افسر پولیس را در 16جھاني بریتانیا، ھیچ بخشي از این وجوه براي پولیس زن اختصاص داده نشده است. بریتانیا ھمچنان 

ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا حمایت مي كند و یك افسر اختصاصي جندر را در تیم بازسازي والیتي در والیت ھلمند دارد. 
 میلیون دالر) با پروگرام ھاي وزارت امور داخلھ را بھ 11دولت بریتانیا ھمچنان پروژه ھمكاري ھاي استراتیژیك چھار سالھ (

 منظور تقویھ ظرفیت اداري و پالیسي این وزارت بھ شمول سكرتریت پولیس مردمي ، تمویل مي كند.  
 میلیون دالري اش با 11دولت ھالند از جملھ محدودترین دونر ھاي است كھ ساالنھ یك میلیون دالر را در چوكات كمك ھاي 

صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان، براي پولیس زن اختصاص داده است. دولت ھالند ھمچنان پروژه حاكمیت قانون را 
 4.5 میلیون یورو بودجھ داشت. ھالند ھمچنان كمك ھایش را بھ پروژه سھ سالھ (22در والیت كندز تمویل نمود. این پروژه 

) ادامھ داده است كھ شامل كمك بھ انجمن پولیس زنان، پروژه آزمایشي عرضھ ADPP (میلیون دالر) پولیس مردمي افغانستان
 میلیون دالر بھ یك پروژه ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا كھ در 2.6كورس ھاي سواد آموزي براي زنان از طریق موبایل و 

 ھا بھ منظور تقویت ارتباطات میان تحقیق و پیگرد قانوني جرایم علیھ زنان، مي څارنوالآموزش پولیس (بھ شمول پولیس زن) و 
 باشد. 

 افسر پولیس در افغانستان دارد بھ شمول اساتید پولیس با تجربھ در بخش جندر كھ در چوكات 28آسترالیا در حال حاضر 
ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا براي افغانستان فعالیت دارند. دولت آسترالیا از پروسھ ریفورم و اصالحات در پولیس حمایت مي 

 كمك نموده است اما تمركز اصلي این كشور ھیچگاھي روي 2013 و 2012 میلیون دالر را در سال ھاي 18كند و حدود 
اصالحات در پولیس بھ اساس جندر و یا تمویل و تطبیق پروژه ھاي مشخص براي پولیس ھاي زن، نبوده است.  ھر چند در ماه 

 میلیون دالري و شامل آموزش و ھمكاري 17.7، دولت آسترالیا پروگرام محو خشونت علیھ زنان را كھ یك پروژه 2013جون 
ھاي مشاورتي براي پولیس و بازیگران حقوقي دیگر در راستاي تطبیق قانون محو خشونت علیھ زنان مي باشد، آغاز نمود. بر 
عالوه، آسترالیا پروگرام ھاي آموزشي براي افسر ھاي پولیس اناث را در اكادمي پولیس ملي، واحد ھاي تحقیقات جرمي، واحد 

 ھاي حل مشكالت خانواده گي و واحد ھاي جندر در والیت ھاي مورد ھدف تمویل خواھد نمود. 
جرمني یك كشور پیشگام در احیاي پولیس ملي افغان و ایجاد ریفورم و اصالحات در این اداره تا قبل از واگذاري مسولیت ھایش  

 میلیون یورو رابراي 30 بھ شمار مي رفت. این كشور ساالنھ 2007بھ ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان در سال 
 افسر پولیس را در ماموریت اتحادیھ اروپا در افغانستان دارد. 15صندوق امانتي نظم و قانون در افغانستان فراھم ساختھ و حدود 

 افسر پولیس مي باشد، مراكز آموزشي براي پولیس را كھ در آنھا محالت جداگانھ 200تیم پروژه پولیس جرمني  كھ داراي حدود 
براي غذاخوري و ھمچنان اثاثیھ، تجھیزات و خوابگاه ھاي علیھده براي طبقھ اناث وجود دارد، در والیات بلخ، بدخشان، و كندز 
و ھمچنان در اكادمي پولیس در كابل تاسیس كرده است. در والیت كندز صنف ھاي جداگانھ از مردان براي زنان وجود دارد در 

حالیكھ در بدخشان و بلخ در صنف ھاي جمعي آموزش مي بینند. مراكز آموزشي كابل و مزار شریف داراي تسھیالت تربیھ 
 اطفال نیز مي باشد.  

 

 : اكسفام- سرمایھ گذاري در تقویت و اگاھي7بكس 

اكسفام با موسسات ھمكار افغان كار مي كند تا نگرش و طرز رفتار با خشونت علیھ زنان را در داخل اجتماع و ھمچنان پولیس 
 ملي تغییر دھد. 

 مھم است كھ زنان در مورد ’) مي گوید: HAWCAسیلي غفار رییس موسسھ كمك ھاي بشري براي زنان و اطفال افغانستان (
حقوق خود و بخصوص خشونت ھاي جنسیتي بدانند. زنان بھ ما مراجعھ مي كنند و ما مي دانیم كھ آنھا قرباني خشونت بوده اند 

 سیلي ھمچنان عقیده ‘اما آنھا خودشان این را خشونت نمي دانند- این بھ یك موضوع روزمره و نورمال براي آنھا تبدیل شده است. 
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 آگاه ساختن زنان از حقوق آنھا بھ تنھایي نمي تواند بھ منظور دسترسي بھتر زنان بھ عدالت كافي باشد. موفقیت در ’دارد كھ
برقراري ارتباطات با رھبران مذھبي ، ریش سفیدان محل، مرد ھاي سنتي و ھمچنان پا گذاشتن فراتر از خانھ ھاي امن 

)Shelter فراھم شده مي تواند. آنھا بھ پولیس بھ شمول پولیس ھاي زن كھ در مورد قانون آگاھي داشتھ باشند و مسولیت شان را (
 ‘درك كنند ، ضرورت دارند. 

) كھ در والیت ھاي بلخ و كابل تطبیق مي گردد، شامل تریننك یا آموزش FLOWپروژه تمویل فرصت ھاي رھبري براي زنان (
براي رھبران محلي زنان و مردان مي باشد كھ بھ آنھا در مورد راه ھاي دسترسي بھ سیستم ھاي رسمي عدلي و قضایي معلومات 

 فراھم مي سازد. 
) و دو موسسھ ھمكار شان یعني شبكھ زنان افغان HAWCAبر عالوه،  موسسھ كمك ھاي بشري براي زنان و اطفال افغانستان (

)AWN) و مركز تعلیمي زنان افغان (AWEC .در زمینھ بھبود ھمكاري با پولیس اناث در اجتماع و محالت، نیز ھمكاري دارند (
این موسسات نقش و موثریت پولیس را و بخصوص پولیس زن را در تامین امنیت و ھمچنان ھمكاري با قربانیان خشونت اناث 

براي ریش سفیدان بیان مي كنند. موسسھ كمك ھاي بشري براي زنان و اطفال افغانستان ھمچنان تجارب وسیعي در زمینھ آموزش 
 حقوق زنان در اسالم بھ ویژه حقوق اقتصادي، صحي و حق مالكیت زنان براي رھبران دیني محلي دارا مي باشد.  

اكسفام ھمچنان دادخواھي ھاي گسترده ملي و بین المللي را بھ منظور تشویق اصالحات حیاتي اجرا نموده است. بھ منظور حمایت 
) در ھمكاري با وزارت امور داخلھ، وزارت عدلیھ، HAWCAاز آن، دفتر اكسفام آموزش پولیس را كھ توسط دفتر ھاوكا (

) و اكادمي پولیس ملي تھیھ شده است، در زمره وظایف اساسي UNFPAوزارت امور زنان، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (
 خود قرار داده است. 
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یك كمپاین میلیون دالري در  ’
روي ورق خوب معلوم مي شود 
اما باید اطمینان حاصل كرد كھ 

زنان نخبھ و صحیح استخدام مي 
گردند و اینھا در صفوف پولیس 

 36‘باقي مي مانند
 یك مسول دفتر ملل متحد

 
 

 

 

 

 

یك پولیس اناث در مزار شریف  ’
 روز بھ كابل 5میخواست براي 

برود. او از آمر خود اجازه 
خواست. افسر مرد براي این 

افسر زن پیشنھاد نمود كھ اول 
باید ھمراي او ھمبستر شود و 

بعدًا بھ او اجازه خواھد داد. او 
رد كرد و و وظیفھ خود را ترك 

  ‘ كرد.
 یك فعال زن.

 
 
 
 
 
 
 
 

بسیاري از قربانیان اناث مي 
گویند كھ آنھا تمایل ندارند كھ بھ 

پولیس مراجعھ كنند زیرا آنھا 
باالي پولیس اعتماد كرده نمي 
توانند. آنھا زنان را مقصر مي 

دانند. بعضي وقت ھا بھ منظور 
پیشبرد قضیھ آنھا، پولیس از 
زنان پول و یا ھم ارتباطات 

 جنسي تقاضا مي  كنند. 
 لیدا یعقوبي، شبكھ زنان افغان

 

. چالش ھا در استخدام و حفظ پولیس در وظایف 4
 شان

با وجود تالش ھاي جدي دولت افغانستان و دونر ھا ، تعداد پولیس توانا و با سواد زن ھنوز 
ھم بسیار كم مي باشد. زن ھاي باسواد نمي خواھند بھ پولیس بییوندند و یا اگر ھم بپیوندند، 
در آنصورت با مخالفت ھاي جدي از سوي فامیل و جامعھ شان رو بھ رو مي گردند. اكثر 
درخواست دھنده ھاي اناث یا بیوه ھستند و یا ھم بي سواد كھ تنھا ھدف شان از پیوستن بھ 
پولیس، مسایل و مشكالت مالي شان مي باشند. وقتیكھ آنھا بھ صفوف پولیس مي پیوندند، 

آنھا مي خواھند بحیث افسر ھاي حرفھ اي در نظر گرفتھ شوند. بھ منظور جذب و استخدام 
بیشتر زنان شایستھ و توانا در صفوف پولیس ملي و حفظ آنھا در این اداره، باید بھ چالش 

 ھاي متعدد ساختاري راه حل ھاي مناسب دریافت گردد. 

 در پولیس ملي افغان
 آزار و اذیت ھاي جنسي

آزار و اذیت ھاي جنسي پولیس اناث بصورت گسترده  توسط ھمكاران ذكور شان  یك 
چالش عمده بھ حساب مي آید و سد راه جذب، استخدام و باقي ماندن آنھا در صفوف پولیس 

 ملي مي گردد.  

، در مزار شریف مركز والیت بلخ 37)2012بھ اساس یافتھ ھاي رادیوي ملي امریكا (مارچ 
كھ سومین شھر بزرگ در كشور از لحاظ داشتن پولیس اناث مي باشد،  اظھارات ناراحت 
كننده از تھدیدات جنسي سیستماتیك و حتي تجاوز بر افسر ھاي اناث توسط ھمكاران ذكور 

شان بصورت گسترده وجود دارد. این گزارش ھمچنان نوشتھ است كھ در بعضي مواقع 
حتي از زنان خواستھ مي شود كھ نخست ارتباط جنسي برقرار كنند و بعدًا بھ آنھا ترفیع داده 

 مي شود.  

پالیسي ھا و رھنمود ھاي كھ بھ منظور مبارزه با این چالش ھا تھیھ شده اند، در سطوح 
 مبارزه با آزار و اذیت ھاي جنسي. و وزارت 2013محلي تطبیق نمي گردند مثًال رھنمود 

 پولیس ملي از محتواي این پالیسي ھا 38امور داخلھ نیز از روند تطبیق آن نظارت نمي كند.
نداشتھ و ھمچنان معلومات ناچیز در مورد قوانین محو خشونت علیھ زنان و ھیچ آگاھي 

 پالن كاري ملي براي زنان افغانستان دارند. 

فقدان تسھیالت الزم براي پولیس اناث مثًال حمام ھاي قفل دار زنانھ ، اطاق ھاي استراحت 
براي پولیس زن ، اطاق ھاي تبدیل لباس و یا ھم جا ھاي غذا خوري مناسب براي پولیس 

ھاي زن در داخل حوزه ھاي پولیس، آنھا را بیشتر در حاشیھ قرار داده است.  در این 
اواخر صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان تصمیم گرفتھ است تا این تسھیالت را 

 39براي پولیس اناث در كابل، مراكز والیات و ولسوالي ھا فراھم سازد. 

زنانیكھ توسط ھمكاران ذكور شان مورد آزار و اذیت قرار گرفتھ اند و قرباني خشونت شده 
اند، مي خواھند صداي خود را بھ گوش مسولین برسانند. وزارت امور داخلھ با ھمكاري 
ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا براي افغانستان، یك خط تیلیفون كمكي ارتباطي را در سال 

 در چوكات واحد جندر و حقوق بشر در كابل ایجاد كرد. اما، از مصاحبھ با زنان 2010
پولیس آشكار شد كھ اكثر زنان از این خط تیلیفون كمكي ارتباطي آگاه نیستنتد و تعداد دیگر 

 این را بیھوده و بي نتیجھ مي دانند. 

) قرار است شكایاتي را كھ از طریق این خط تلفن GHRUواحد جندر و حقوق بشر (
 روز آنھا را 15كمكي دریافت مي كند، بھ ریاست ھاي مربوطھ راجع ساختھ و بعد از 
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تعقیب نماید. اگر این شكایت شامل قضایاي جراحت  یا مرگ باشد، واحد جندر و حقوق بشر باید آنھا را بھ ریاست تحقیقات جرمي راجع 
سازد. اگر قضایاي تجاوز باشد، در آنصورت باید بھ اداره عمومي تفتیش راجع گردد  كھ آنھا این قضیھ را باالنوبھ بھ ریاست تحقیقات 

 جرمي راجع مي سازند. 

از آنجاییكھ افراد ناشنانس نمي توانند بھ نماینده گي از كسي كھ مورد خشونت قرار گرفتھ، شكایت اش را درج كند، اكثریت قربانیان از 
 اخذ معلومات موثق در مورد استفاده از خط تیلیفون كمكي نیز 40ترس شكایات خود را پس مي گیرند كھ باعث لغو شدن قضیھ مي گردد.

 شكایت را دریافت كرده است. این واحد متاسفانھ ظرفیت 59 حدود 2013مشكل مي باشد. واحد جندر و حقوق بشر تا اواسط سال 
   41نظارت و تعقیب شكایات را ندارد و معلومات مورد ضرورت را از ریاست ھاي دیگر بدست مي آورند. 

 

 : تبدیل وعده ھا بھ واقعیت8بكس 

تعدادي از پالیسي ھا و رھنمود ھاي وزارت داخلھ كھ بھ منظور مبارزه با چالش ھاي چون توھین و آزار و اذیت ھاي جنسي 
 طرح شده بودند، تطبیق نمي گردند بخصوص در سطح والیات و ولسوالي ھا. 

 یك طرح آزمایشي در كابل مي تواند یك راه حل را پیشنھاد نماید. 
سالنگي- یكجا با ماموریت –) كھ توسط قوماندان عمومي پولیس شھر كابل 2013 جوالي 13فرمان قومانداني پولیس شھر كابل (

 و ‘بدرفتاري با افسر ھاي پولیس اناث’ ماده اي است كھ ھدف آن جلوگیري از 10پولیس اتحادیھ اروپا ترتیب شده بود، یك سند 
  براي پولیس اناث در كابل مي باشد. ’شرایط كاري خوبتر’فراھم سازي 

این فرمان دستور مي دھد كھ پولیس ھاي زن نباید در معرض تھدید و تجاوز قرار گیرند، باید در فعالیت ھاي روزمره پولیس 
 سھم فعال داشتھ باشند و باید تسھیالت و شرایط الزم كاري براي پیشبرد كار شان فراھم گردد.  

فرماندھان پولیس در كابل باید بھ دفتر جنرال سالنگي در مورد تطبیق این معیار ھا گزارش دھند. اگر این فرمان بصورت موفقانھ 
در كابل تطبیق گردید، این پروسھ در سایر والیات نیز بھ منظور حسابده نمودن فرماندھان محلي پولیس از پیشرفت در استخدام 

 پولیس اناث، توسعھ خواھد یافت.  
تطبیق این پروسھ در افغانستان بھ تعھدات پایدار وزارت امور داخلھ و ھمكاري ھاي اساسي بین المللي بھ منظور اطمینان یافتن 

 از سیستم قوي گزارش دھي و میكانیزم ھاي پي گیري ضرورت دارد.
 ) مشاور ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا مي گوید: Valeria Elefterieوالیریا الیفتیري (

 امضاي این سند، یك گام مھم در راستاي شامل سازي جندر در پولیس كابل مي باشد. وظیفھ ما حاال مشوره دھي بھ فرماندھان ’
من باور دارم كھ این پولیس در سطح ولسوالي ھا بھ منظور تطبیق این پرنسیپ ھا در آمریت ھاي پولیس اطراف كابل مي باشد. 

 ‘امر چالش بر انگیز بوده اما در عین حال یك كار پر ارزش مي باشد. من اطمینان دارم كھ با كار مشترك موفق خواھیم بود. 
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 ساختار پولیس ملي افغان
 استخدام زنان حتي براي بست ھاي اختصاص یافتھ شده براي آنھا، راضي  طوریكھ قبًال اشاره گردید، اكثر فرماندھان پولیس محلي از

نیستند. تقریبًا نصف این بست ھاي اختصاصي براي زنان بخصوص در سطوح باالتر، توسط مردان اشغال شده است و فرماندھان 
در عین حال، این فرماندھان بعضي اوقات زناني را   42پولیس دلیل این امر را عدم موجودیت زنان واجد شرایط و با كفایت مي گویند. 

  گماشتن 43مي گمارند.  كھ بھ منظور تالشي خانم ھا در باز رسي ھاي پولیس آموزش داده شده اند، در رتبھ ھاي افسري و بریدملي 
زنان بھ بست ھاي كھ آنھا توانایي پیشبرد آنھا را نداشتھ باشند، اعتماد بر پولیس زن را بیشتر صدمھ مي زند. این امر نارضایتي از 

 استخدام پولیس زن را تقویھ كرده و رنجش پولیس مرد از پولیس زن را افزایش مي دھد. 

 
در عین حال، بسیاري از زنان آموزش دیده و الیق از فرصت ھاي رشد و ترفیع در داخل پولیس ملي 

 دریافتھ است كھ یك تعداد از زنان صرف بھ دلیل  نفوذ اقارب 2013محروم ھستند.  یك گزارش سال 
شان در پولیس، ترفیع حاصل مي كنند. ترفیع زنان صرف یك ترفیع روي ورق مي باشد كھ تنھا معاش 

و رتبھ آنھا بلند گردیده اما در وظایف و مسولیت ھاي شان ھیچگونھ تغییراتي نمي آید. این امر باعث 
ناكامي در تقویھ موقف زنان درچوكات پولیس ملي گردیده وقھر و تنفر ھمكاران ذكور را در برابرآنھا 

 44 بیشتر مي سازد.

عدم وضاحت  مسولیت ھا یك چالش دیگر مي باشد. یك غلط فھمي و سردرگمي بھ ارتباط اینكھ كي 
مسولیت افزایش تعداد پولیس زن و بھبود نقش آنھا را دارد، وجود دارد. بعضي از مصاحبھ كننده گان اظھار داشتند كھ وزارت امور 
داخلھ در كابل مسولیت تعیین تعداد و رتبھ پولیس زن در آمریت ھاي پولیس و در چوكات تشكیل را دارا مي باشد. آنھا بھ این عقیده 

 تعدادي دیگر بیان داشتند كھ تصامیم در سطوح 46بودند كھ فرماندھان پولیس توانایي افزایش  تعداد پولیس را در سطوح محلي ندارند.
ولسوالي ھا و والیات گرفتھ مي شوند. این چالش عدم وضاحت  مسولیت ھا، مشكل بر انگیز بوده و یافتن مسولین حسابده از افزایش 

 تعداد پولیس زن و بھبود نقش آنھا را دشوار مي سازد. 

 این فیصدي در بین زن ھا بھ دلیل خشونت ھا و جنگ ھاي داخلي 47  فیصد پولیس ملي بي سواد مي باشند،80-70بصورت عمومي ، 
و ھمچنان محرومیت آنھا از تحصیل در زمان طالبان، حتي باالتر مي باشد. با در نظر داشت این موضوع، استخدام زنان واجد شرایط و 
تحصیل یافتھ براي بست ھاي باالتر مشكل مي باشد. بر عالوه اكثریت زناني كھ از اكادمي پولیس ملي فارغ مي شوند، در وزارت داخلھ 

بھ كار گماشتھ مي شوند كھ در نتیجھ، یافتن پولیس با سواد و تحصیل یافتھ زن براي والیات و ولسوالي ھا بیشتر بھ چالش كشانده مي 
 شود. 

 : مبارزه با خشونت علیھ زنان: چرا واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي در مبارزه با خشونت ھا ناكام ھستند؟ 9بكس 

یك سلسلھ راھكارھاي مشخصي در كشور ھاي دیگر بھ منظور افزایش تعداد پولیس زن ، بھبود وضعیت آنھا و مبارزه موثرانھ 
كھ شامل ایجاد آمریت ھاي پولیس مختص بھ زنان- اكثرًا در امریكاي التین و  در برابر خشونت علیھ زنان بھ كار برده شده اند

ھمچنان بنگلھ دیش و پاكستان- و واحد ھاي مبارزه با خشونت ھاي خانواده گي كھ در تعدادي از كشور ھاي چون ھندوستان، 
 الیبریا، سیرالیون، افریقاي جنوبي و انگلستان مي باشد. 

ایجاد واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي بھ منظور مبارزه با خشونت ھا، یك راه حل یا روش افغاني مي باشد. ھر چند این واحد 
 خواندید- اما بصورت عموم این واحد ھا 1 رحیمھ را كھ در بكس ثارمنھا پیشرفت ھاي را نیز داشتھ اند- بطور مثال قصھ 

ضعیف ارزیابي شده اند، كمتر مورد استفاده قرار مي گیرند، تا حد زیادي در چوكات آمریت ھاي پولیس مدخل شده اند و ھمچنان 
داراي كمترین تعداد پولیس با سواد و آموزش دیده اناث مي باشند. بر عالوه، بسیاري از این واحد با كمبود جاي مواجھ بوده و 

 تسھیالت ویژه ندارند. 
نسیمھ معاون دفتر مركزي واحد حل مشكالت خانواده گي در وزارت امور داخلھ مي گوید كھ ما فقط یك اطاق داریم. اگر یك زن 

كھ مورد خشونت و لت و كوپ از سوي شوھرش قرار گرفتھ و بھ ما مراجعھ مي كند، او نمي تواند در این اطاق در مقابل 
 شوھرش یا مردمان دیگر، آزادانھ صحبت نماید.

بعضي آمریت ھاي پولیس  اطاق ھاي ضمیمیوي را براي واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي ایجاد كرده اند كھ دروازه ھاي 
ورودي شان نیز جدا مي باشند اما این اطاق ھا بعضًا توسط فرماندھان پولیس دوباره تقسیمات گردیده و براي دیگران داده مي 

 شود.  
واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي فاقد بعضي آموزش ھاي تخصصي از قبیل آموزش ھاي روان شناسي-اجتماعي كھ آنھا را 

قادر بھ برخورد درست با قرباني ھاي خشونت مي كنند، مي باشند. آنھا بھ وسایل نقلیھ بھ ندرت دسترسي دارند لھذا نمي توانند بھ 
 محالت رسیده گي نمایند. این یك مشكل بزرگ در افغانستان مي باشد كھ زنان نمي توانند آزادانھ سفر نمایند. 

لیدا یعقوبي از شبكھ زنان افغانستان مي گوید: واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي وقتي در حمایت از قربانیان خشونت، نقش 
مثبت بازی كرده مي توانند كھ داراي كارمندان آموزش دیده باشند. اما متاسفانھ آنھا براي این واحد ھا صرف یك نام با تعدادي از 

 ما ھمیشھ تحت فرمان ’
 ‘و اختیار مردان ھستیم

 45 یك پولیس زن در ھرات
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كارمندان بي سواد مي دھند. لھذا این واحد ھا نمي توانند موثر عمل نمایند. در ابتدا، زنان از ایجاد این واحد ھا خوشحال بھ نظر 
مي رسیدند اما حاال وقتیكھ قربانیان خشونت بھ این واحد ھا مراجعھ مي كنند و ھیچ كمكي از این واحد ھا دریافت نمي كنند، آنھا 

 48نا امید گردیده اند كھ این موضوع اعتبار و حیثیت پولیس را بھ خطر مواجھ مي سازد. 
، ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان،  2013تالش ھاي بھ منظور حل این چالش ھا صورت گرفتھ است. در ماه مارچ 

یك موافقتنامھ را با وزارت امور داخلھ و صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان  امضا نمود. ھدف این موافقتنامھ فراھم 
سازي آموزش ھاي بیشتر حرفوي براي واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي و بخصوص ایجاد یك ارتباط قوي میان این واحد ھا 

 ن بھ منظور تطبیق بھتر قانون محو خشونت علیھ زنان مي باشد. څارنواالو 
دولت ھالند نیز یك پروژه را بھ منظور تقویت ارتباطات میان این واحد ھا و فراھم كننده گان خدمات صحي-اولین جاییكھ زنان بھ 

منظور دریافت كمك مراجعھ مي كنند- تمویل مي كند. ھدف از تامین این ارتباطات میان این واحد ھا و فراھم كننده گان خدمات 
صحي، تفھیم داكتران در مورد تداوي قربانیان خشونت و بعدًا كمك این داكتران بھ پولیس بھ منظور تحقیق در مورد این نوع 

 جرایم، مي باشد. 
واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي تا وقتي قادر بھ كمك با قربانیان خشونت ھاي خانواده گي نخواھند بود كھ فرماندھان پولیس بھ 

 این واحد ھا صالحیت ھاي بیشتر، كارمندان با سواد، آموزش دیده، و افسر ھاي تواناي زن و كمك ھاي الزم فراھم نسازند. 

 با پولیس اناث و ذكور رفتار مساویانھ صورت نمي گیرد 
بسیاري از زن ھاي كھ در صفوف پولیس ایفاي وظیفھ مي نمایند، در كارھاي اداري و یا ھم كارھاي بسیار ابتدایي مصروف نگھداشتھ 

شده اند. بھ استثنا آنعده پولیس ھاي اناث كھ در تالشي زنان در دروازھاي ورودي كار مي كنند، اكثر آنھا ندرتًا در وظایف اصلي پولیس 
 با ما آنگونھ رفتار كھ با مرھا مي ’از قبیل تحقیقات جرمي یا دستگیري مجرمین سھیم اند. یك پولیس زن از والیت ھرات مي گوید : 

شود، صورت نمي گیرد. حتي اگر رتبھ ما با رتبھ مردان یكسان باشد ولي باز ھم قوماندان از ما تقاضا مي كند تا چاي آماده نماییم و یا 
 49‘یك چیز را تایپ نماییم. 

با وجود تخصیص بودجھ مشخص براي زنان، آنھا از تجھیزات الزم و یونیفارم ھاي مناسب برخورداد نیستند و حتي تعدادي از آنھا 
مجبور اند كھ لباس و كفش مورد ضرورت شان را از پول شخصي خود خریداري نمایند. یك پولیس زن دیگر از والیت ھرات مي 

دست بند آھنین براي دست گیري مجرمین یا عصاي كھ مخصوص پولیس مي باشد، نداریم.  وقتیكھ  اكثر اوقات ما حتي كفش ، ’گوید: 
ما در عملیات نظامي فرستاده میشویم، ما حتي تفنگ براي حفاظت جان خود نداریم. آنھا مي گویند شما بھ تفنگ ضرورت ندارید چون 

 50‘مردان از شما محافظت مي كنند. 

تعداد زیادي از مردان پولیس تا ھنوز بھ این باور اند كھ زنان بھ اداره شان تعلق ندارند و تعداد دیگر شان ھمواره از دیر رسیدن زنان 
بھ دفترولي زودتر از دیگران رخصت شدن  ، سطح پایین سواد آنھا اما بر عكس معاشات یكسان آنھا با مردان، شكایت دارند. ھر چند 

برعالوه پولیس بودن، زنان وظایف و مسولیت ھاي دیگري در بیرون نیز دارند كھ ھمانا مسولیت ھاي تربیھ اطفال و مسولیت ھاي خانھ 
 كھ متاسفانھ كمتر از سوي پولیس ملي در نظر گرفتھ مي شوند.  

آموزش جندر براي پولیس ملي افغان بھ منظور ایجاد تغییرات مثبت در رفتار و كردار پولیس ذكور در برابر پولیس اناث بسیار مھم مي 
ھر قدر كھ ’) كھ پروژه ھاي پولیس مردمي را تطبیق مي كنند، مي گوید : ACSFباشد. عزیز رفیعی از مجتمع جامعھ مدني افغانستان (

باالي رشد ظرفیت زنان بیشتر تمركز صورت گیرد، بھ ھمان اندازه خطر حسادت مردان زیاد تر مي گردد. بھ مردان باید تفھیم شود كھ 
 ‘ زنان و مردان در تساوات با ھم قرار دارند.

یكي از مسایل عمده در این آموزش ھا، كیفیت و عرضھ آنھا مي باشد. ماھرین متعدد بین المللي كھ در این زمینھ مصاحبھ گردیدند، مي 
گویند كھ آنھا از محتواي كورس ھاي آموزشي زنان معلومات ندارند لھذا موثریت مواد یا كریكولم درسي در این تریننگ ھا زیر سوال 

 مي باشد.   

، وزارت امور داخلھ یك كتاب رھنمود "حقوق بشر، جندر و حقوق طفل" را كھ توسط ماموریت پولیس اتحادیھ 2013در ماه مارچ 
 این یك گام خوب در راستاي بلند بردن كیفیت و ایجاد ھماھنگي بیشتر 51اروپا و اكادمي پولیس ملي آماده گردیده بود، بھ تصویب رساند.

 و اختیار نمودن نقش ‘ برنامھ آموزش آموزش دھنده ھا یا اساتید’در تریننگ ھا مي باشد. اما با رفتن قواي بین المللي بھ سوي ھدف 
 مشاورتي، بیم آن مي رود كھ تریننگ یا آموزش جندر دوباره از اولویت خواھد افتاد. 

  افغانستان1325: پالن كاري ملي 9بكس 

، وزارت امور خارجھ افغانستان در تفاھم با مسولین وزارت ھاي كلیدي دیگر، كار روي اولین پالن كاري ملي 2011در سال 
) شروع نمودند. این UNSCR شوراي امنیت سازمان ملل متحد (1325) را بھ منظور تطبیق قطعنامھ NAP افغانستان (1325

  تكمیل و نھایي خواھد شد. 2014پالن كاري ملي در آخر سال 
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 شوراي امنیت سازمان ملل متحد از كشور ھاي عضو این سازمان مي خواھد تا سھم گیري زنان را در تمام 1325قطعنامھ 
سطوح تصمیم گیري در كشورھاي در حال گذار از بحران افزایش داده و ھمچنان با اتخاذ تمامي تدابیر ممكنھ، زنان و دختران را 

 در برابر خشونت  محافظت نمایند. 
نماینده وزارت امور داخلھ نیز عضو گروپ تخنیكي كاري مي باشد كھ این پالن كاري ملي را مسوده مي نماید. وزارت امور 

 داخلھ یك متریكس كاري مشخص خود را كھ بخش از این پالن كاري ملي مي باشد، نیز آماده مي سازد. 
 افغانستان شاخص ھاي مشخصي را 1325بنابر این دولت افغانستان و دونر ھا باید اطمینان حاصل نمایند كھ این پالن كاري ملي 

بھ ارتباط سھم گیري زنان در سكتور امنیت بھ شمول جذب  بیشتر زنان در صفوف قواي امنیتي، حرفھ اي ساختن  زنان و تعیین 
 آنھا در سطوح تصمیم گیري ، در بر دارد.

آنھا ھمچنان باید یك میكانیزم قوي نظارتي را ایجاد نمایند تا اطمینان یابند كھ این شاخص ھا تطبیق شده و یك پالن تمویل را آماده 
 سازند تا دولت افغانستان را در تطبیق موثرانھ و كامل این پالن كاري ملي ھمكاري نماید. 
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   .  دونرھا نیز باید گام ھاي جدي را در این زمینھ بردارند
 

 اقدامات استقبالي و ابتدایي توسط تعدادي از دونر ھا، اما بصورت كلي یك پالن استراتیژیك قوي نزد دونر ھا بھ منظور بھبود علیرغم
روند جلب و جذب بیشتر زنان در صفوف پولیس ملي وجود ندارد.  عدم ھماھنگي در تریننگ، فراھم سازي آموزگاران و تمویل در 

 میان دونر ھا قابل لمس است.  ثبت بھتر معلومات تفكیكي جنسیتي در تسھیل روند نظارت كمك خواھد كرد. 

 

 )Lack of Coordinationعدم ھماھنگي (

 تالش ھاي عمده بعضي از دونر ھا بھ شمول واحد مشاورتي پولیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ، فقدان علیرغم
ھماھنگي در میان دونر ھا بصورت عموم در ارتباط با پولیس، كامًال آشكار مي باشد. تالش ھاي جاري بھ منظور ایجاد اصالحات در 

) و وزارت امور داخلھ رھبري مي شوند، باید بھ این چالش رسیده IPCBدستگاه پولیس كھ توسط بورد بین المللي ھماھنگي پولیس (
 گي كرده و آنرا حل نمایند. 

 )Data Collection (.جمع آوري معلومات

ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان باید معلومات تفكیكي گزارشات دونر ھا باید معلومات تفكیكي جنسیتي را دارا باشند. 
در ھنگام گزارش دھي از معیارھا در گزارشات ربع وار دبیر كل سازمان   مرتبط بھ سھم گیري زنان در پولیس ملي افغان راجنسیتي

  شامل سازد.  ،ملل متحد در مورد افغانستان

 )Trainingآموزش (

) كھ در چوكات ماموریت نظامي آیساف فعالیت دارند، روي مبارزه با ترویزم تمركز NTM-Aماموریت آموزشي ناتو در افغانستان (
 فیصد آموزش ھا را كھ توسط قواي بین المللي فراھم مي گردند، اجرا مي كنند. ماموریت آموزشي ناتو در 90-80داشتھ و  حدود 

افغانستان و ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان ھر دو آموزش ھاي پولیس را بھ پیش مي برند ھر چند در حال حاضر این نقش 
 آنھا بھ پیمانھ زیادي تغییر كرده و روي "برنامھ آموزش براي اساتید" و در نقش ھاي مشاورتي كار میكنند.    

تمام كورس ھاي آموزشي براي پولیس باید توسط وزارت امور داخلھ تصدیق گردیده و در ھماھنگي با این وزارت تطبیق گردد. ولي 
یك ھماھنگي كامل وجود ندارد: یك سرباز امریكایي كھ بحیث آموزگار پولیس كار مي كند، مي گوید: برنامھ ھاي آموزشي بسیار زیاد 

  53اند ولي ھیچ كس آنھا را یكبار مرور نمي كنند و این یك آشفتگي و چالش بزرگ است. 

 )Mentoringمربي گري (

قواي بین المللي، مشوره ھاي الزم را براي افسران ارشد پولیس نیز ارایھ مي دارند. بسیاري از مصاحبھ شونده گان، مربي گري را یك 
عنصر كلیدي در ریفورم و اصالحات پولیس بھ اساس جندر دانستھ و عقیده داشتند كھ این مي تواند در فراھم سازي راھنمایي ھاي الزم 
براي پولیس، افزایش مھارت پولیس و دسترسي پولیس بھ یاد گیري و آموزش كمك نماید. تعدادي دیگري از مصاحبھ شونده گان اظھار 

داشتند كھ كیفیت این مربي گري و مشوره دھي ھا مختلف مي باشند. بعضي از كارمندان ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان 
پولیس نظامي ھستند و فاقد مھارت ھاي پولیس مردمي و نظم عامھ مي باشند. قواي نظامي بین المللي بحیث آموزگاران و مشاورین 

 بھ افسران حرفھ اي پولیس ضرورت مي باشد تا این وظیفھ ’پولیس مورد استفاده قرار گرفتھ اند. یكي از آموزگاران پولیس مي گوید: 
را انجام دھند. بعضي از افسر ھاي ما افسران متقاعد تنفیذ قانون ھستند كھ از شھر ھاي كوچك آمده اند و تجارب كافي در این بخش ھا 

 54‘ ندارند.

 )Fundingتمویل (

ھر چند دونر ھاي زیادي ھستند كھ از حقوق زنان و پیوستن زنان بھ پولیس دفاع مي كنند ولي تعداد كمي از آنھا براي جلب و جذب 
زنان در پولیس ملي افغان یك بودجھ مشخصي و یا یك بودجھ ھنگفتي را اختصاص داده اند. این امر زمینھ حل چالش ھا را كھ قبال 

  دیده شود) 6یادآوري گردید، محدود و ناممكن مي سازد. (بكس 
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 : اھممیت ھماھنگي 10 بكس 

، دولت ھالند ماموریت جمعي آموزش پولیس را در والیت كندز شروع نمود. این ماموریت تمامي فعالیت ھاي را 2011در سال 
 پولیس، كھ در سكتور ھاي عدلیھ و امنیت در جریان بودند، با ھم یكجا ساخت. اینھا شامل كورس ھاي آموزشي ابتدایي و عالي

و كمك  څارنوالایجاد یك گروپ مشاورتي پولیس بھ منظور كمك با رھبریت پولیس ملي افغان، بھبود ھمكاري میان پولیس و 
 مستقم با پولیس اناث و پولیس مردمي مي گردید. 

این ماموریت بھ ھدف ایجاد و بھبود ھماھنگي میان ماموریت ھاي بین المللي بھ شمول ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در 
افغانستان، ماموریت پولیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد براي افغانستان و تیم بازسازي والیتي ھالند فعالیت مي كرد. این 

ماموریت بھ منظور ایجاد این ھماھنگي ، ابتكاراتي چون تمویل یك افسر ھالندي در واحد ھاي محلي پولیس یوناما و شامل سازي 
رھبریت بخش كندز ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان بحیث یك بخش از تیم مدیریت ھماھنگي این ماموریت، را انجام 

 داد.
 الكساندر كیجر از واحد مشاورتي پولیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد براي افغانستان كھ در كندز موقعیت دارد، مي گوید:

تعداد زیاد پروژه ھا در افغانستان اھداف مشابھ را دنبال مي كنند اما اكثرًا با ھم در ارتباط نیستند. ھر كس كار خود را مي كند. ’
    ‘ ما تالش كردیم تا آنھا را گرد ھم آوریم تا موثریت بیشتر داشتھ باشیم.

ھدف و روش دومي این ماموریت در اولویت قرار دادن برنامھ ھاي مربي گري یا آموزش دھي براي  رھبریت والیتي پولیس 
ملي افغان، بود. در یك اداره با شیوه ساختاري باال-پایین كھ رھبران محلي قدرت را در اختیار دارند، این برنامھ از اھمیت خاص 
 برخوردار بود چون این برنامھ زمینھ ساز ھمكاري و اجراي پالیس ھاي دوستانھ بھ پولیس اناث را از طرف رھبران محلي بود.  

 42یكي از نتایجي كھ ھر چند ناچیز ولي در خور اھمیت مي باشد، افزایش در تعداد پولیس زن در كندز بود. در حال حاضر 
  گزمھ در كندز وجود دارد. 21 بریدمل، و 8 افسر، 3 كارمند پولیس بھ شمول 3716پولیس زن از مجموع 

 والیت صورت گرفت، نشان مي دھد كھ كندز از والیات پیشگام در آموزش و ایجاد فرصت ھا براي پولیس 5یك سروي كھ در  
ھاي اناث بوده است. این سروي ھمچنان دریافتھ است كھ پولیس ھاي زن در حال حاضر بھ مراتب بیشتر از پیش مورد احترام 

 55ھمكاران ذكور شان قرار دارند چون این آموزش ھا ظرفیت و مھارت آنھا را افزایش داده است.
 تن آنھا تعلیم یافتھ در 6 یا 5 زن را استخدام نموده ایم. 15 در سال گذشتھ ما ’ جمیلھ یك استخدام كننده پولیس در كندز مي گوید :

. اما تمام آنھا بعضي آموزش ھاي ابتدایي داده شده بودند و تمام شان تا ھنوز در صفوف پولیس حالیكھ متباقي آنھا بي سواد بودند
  ‘ ملي حضور دارند.

تبات تاثیرات این برنامھ را بھ   اختتام یافت كھ ارزیابي كامل تاثیرات  و2013ماموریت ھالند قبل از موعد توقع آن در جوالي 
 مشكل مواجھ مي سازد.  

  
 پیشنھادات كلیدي از كندز براي دونر ھا شامل موارد ذیل اند:

  داده شود.  ھماھنگي میان ماموریت ھاي بین المللي كھ در ساحات مشابھ كار مي كنند، افزایش •
فراھم سازي اساتید حرفھ اي بھ روساي پولیس والیتي و اشخاص ارشد دیگر در اولویت قرار گیرند و ھمچنان فراھم سازي  •

 آموزش در ساحات مدیریت، رھبریت و ساختار تیم براي آنھا در زمره اولویت ھا باشند. 
 صحبت نمایند.  پولیس ھاي عالي رتبھ مرد  تشویق  گردند تا در مورد پولیس زن و منفعت ھاي آن، در جلسات و اجتماعات  •
ارتباطات میان روساي پولیس والیات تامین گردد تا آنعده از روساي پولیس كھ حامي حضور پولیس زن در صفوف پولیس  •

ملي اند، از طریق بیان منفعت و مزایاي حضور پولیس اناث در متقاعد كردن روساي دیگر پولیس كھ مخالف حضور پولیس 
 زن در پولیس ملي مي باشند، موثر واقع شوند. 

از افسر ھاي ساحوي بحیث یك تھداب یا اساس بھ منظور ایجاد ارتباطات آموزش دھي با روساي پولیس ھمان مناطق، استفاده  •
 گردد. 

  بطور مثال در ایجاد اقدامات نظارتي كھ توسط روساي پولیس  پیام ھاي جامعھ بین المللي و تعقیب آنھا، با ثبات باشیددر  •
 صورت مي گیرد. 

 با جامعھ مدني بھ شمول انجمن ھاي زنان داشتھ باشند. روساي والیتي پولیس تشویق گردند تا بحث ھاي منظم و سازمان یافتھ  •
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ھمسایھ ھا ھمیشھ در پشت سر ’
ام غیبت مي كنند. اكثر دختران 

خواھان پیوستن بھ پولیس اند اما 
خانواده ھاي آنھا این را نمي 

خواھند. این براي دختران 
مجرد بسیار مشكل است چون 

مردم شایعاتي را براي آنھا مي 
سازند كھ بعدًا آنھا ازدواج كرده 

 ‘ نمي توانند.
   56 یك پولیس زن از ھرات

 

 وقتیكھ از دختران خورد سال ’
در افغانستان پرسیده شود كھ 
شما در آینده چي مي خواھید 

باشید، ھیچ كدام شان چواب نمي 
 دھند پولیس زن. 

 پولیس در افغانستان احترام 
نمي شود و پولیس زن قابل 

 ‘ احترام دانستھ نمي شود.
 آموزگار امریكایي سابق پولیس

57 

 آرزوي من تغییر افكار مردم ’
افغانستان در برابر پولیس 

توسط نشان دادن زنده گي و 
فعالیت ھاي روزمره پولیس 

مرد و زن براي انھا، مي باشد. 
امیدوارم ممانعت ھاي كمتري 

در خانواده ھاي سنتي افغان در 
برابر پیوستن زنان و دختران 

شان در پولیس ملي وجود داشتھ 
  ‘ باشد.

صبا سحر، بازیگر زن نمایشنامھ 
 كمیسر امان اهللا در تلویزیون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عي و فرھنگي.ا زمیان برداشتن موانع اجتما5
 

حمایت مردم از پولیس زن ھمواره در حال افزایش بوده است اما سطح تمایل و رضایت مردم نسبت بھ پیوستن دختران خود شان در 
 دالیل بي میلي خانواده ھا از پیوستن دختران شان در صفوف پولیس ملي عبارت اند از : كم صفوف پولیس ملي ھمیشھ پایین بوده است. 

 اھمیت دانستن پولیس و خطرات متوقعھ از كار با پولیس. 

 موانع اجتماعي و فرھنگي
 درك نا درست و ضعیف از پولیس زن

در اكثر مناطق افغانستان، مخالفت ھاي جدي در برابر كار كردن زنان در بیرون از خانھ وجود 
دارد. پولیس زن را در اكثر نقاط بھ چشم حقارت میبینند. دالیل آن عبارت اند از: كار مشترك با 
مردان،  دوري آنھا از خانھ حتي در جریان شب و داشتن محالت مشترك زنده گي و غذا خوري 

 با مردان. 

شایعات مبني بر آزار و اذیت ادعاھاي مبني بر تجاوز باالي زنان در پولیس ملي- و ھمچنان 
زنان و بدرفتاري در برابر آنھا- در ایجاد این طرز دید در برابر پولیس كمك كرده و زمینھ جلب 

 و جذب زنان را در صفوف پولیس ملي بھ چالش مي گیرد. 

یك نماینده ریاست امور زنان والیت كندز بھ قضیھ یك زن اشاره كرده مي گوید: یكي از زناني 
كھ در این والیت در صفوف پولیس كار مي كرد، مجبور شد كھ در جریان یك ماه چندین مرتبھ 

موقعیت خانھ خود را تغییر دھد و از یكجا بھ جایي دیگر برود و دلیل آن این بود كھ ھمسایھ ھاي 
 تعداد زیادي از مردم بھ این عقیده مي باشند ’او فھمیده بودند كھ این زن در پولیس كار مي كند: 

كھ پولیس ھاي زن فاحشھ ھستند. و ھمچنان مردم خوش ندارند كھ یك موتر پولیس آمده و یك زن 
 58‘را تا محل وظیفھ اش انتقال دھد- پولیس از دیدگاه تعداد زیادي از افغان ھا یعني خشونت. 

 پولیس اناث در خطر قرار دارند

پولیس زن و بخصوص آنھاییكھ در سطوح رھبري قرار دارند در خطر جدي ھدف قرار گرفتن 
 ماللي كاكر- یكي از  سمونملاز سوي شورشیان بھ دلیل عضویت آنھا در پولیس ملي مي باشند.

 م توسط طالبان در والیت كندھار بھ قتل 2008پولیس ھاي عالي رتبھ زن در كشور- در سال 
 رسید. 

زنان عالي رتبھ ھمواره مورد ھدف قرار مي گیرند: حنیفھ صافي، رییس والیتي امور زنان 
 توسط یك بمب جا گذاري شده در موتر اش بھ قتل رسید. 2012والیت بغالن در ماه جوالي 

 59پنج ماه بعدتر از این واقعھ، جانشین وي ناجیھ صدیقي نیز توسط شورشیان بھ قتل رسید.
دیگران نیز ھمواره تھدید مي گردند. در این مدت حد اقل یكي از زنان عالي رتبھ پولیس ، 

 كشور را ترك نموده است. 

در عدم تامین امنیت پولیس ھاي اناث توسط دولت افغانستان، تشویق خانوده ھا در فرستادن 
 دختران و زنان شان در صفوف پولیس ملي، یك چالش ھمیشگي باقي خواھد ماند. 
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 حصول حمایت ھاي اجتماعي 
مبارزه با چالش ھاي ساختاري در درون دستگاه پولیس ملي افغان، زمینھ ساز كاھش مخالفت ھاي اجتماعي بر علیھ حضور پولیس اناث 

در صفوف پولیس ملي افغان مي باشد. دولت افغانستان و تمویل كننده گان بین المللي باید اقدامات بیشتري را بھ منظور دریافت حمایت 
ھاي مردمي از استخدام پولیس زن و بخصوص پولیس تعلیم یافتھ زن در پولیس ملي افغان، روي دست گیرند. جوامع آگاه مي توانند 

 فرماندھان پولیس را در استخدام زنان و توظیف آنھا در نقش ھاي حرفوي تشویق نمایند.  

 تمركز روي رھبران محلي
حصول ھمكاري رھبران محلي و  مخصوصًا رھبران و پیشوایان دیني از اھمیت واالیي در این زمینھ بر خوردار مي باشد. طوریكھ یك 

پولیس افغان مي گوید: اگر مال ھا در خطبھ ھاي نماز جمعھ حرف ھاي مثبتي درارتباط با پولیس زن بزنند، دیگران قبول و پیروي 
خواھند نمود. دونر ھا باید تمویل پروژه ھاي آموزش رھبران در ارتباط با حقوق زن از دیدگاه اسالم و قوانین كلیدي ملي دیگر را 

ھمانند قانون محو خشونت علیھ زنان، افزایش دھد. ھرشیوه كھ روي حقوق و مسولیت ھا از دیدگاه اسالم تمركز داشتھ باشد، بیشترین 
  60تاثیراتي را در افغانیستان دارا مي باشد. 

داكتر عبداهللا حقیار استاد شرعیات پوھنتون كابل مي گوید: اسالم زنان را از پیوستن بھ صفوف پولیس منع نمیكند. یك ضرورت جدي بھ 
حضور زنان در پولیس ملي موجود مي باشد چون تالشي زنان توسط  مردان بھ ھیچ وجھ امكان پذیر و قابل قبول نمي باشد. اما باید 
شرایط خاصي براي پولیس ھاي زن موجود باشد. یك پولیس زن نباید با یك پولیس مرد در یك اطاق باشد. آنھا باید اطاق ھا و جاھاي 

  61تبدیل لباس جداگانھ داشتھ باشند. در آن صورت مشكل وجود ندارد. 

 : گفتگو با مال ھا                           11بكس 

 سالگي در والیت تخار در شمال افغانستان بھ پولیس ملي پیوست. او در ابتدا بحیث سخنگوي فرمانده 16زینب مبارز در سن 
 وظیفھ اجرا نمود.  وقتیكھ زینب بحیث سخنگو كار مي كرد، او ھمواره و 2009 الي 2007والیتي پولیس در این والیت از سال 

 بصورت منظم در مطبوعات تصویري و صوتي حاضر مي گردید تا در باره پولیس زن حرف بزند. 
بھ تعقیب تظاھرات علیھ حضور پولیس زن در پولیس ملي افغان در شھر تالقان مركز والیت تخار، زینب تصمیم گرفت تا با 

رھبران دیني مالقات نماید. او بھ منظور اخذ توجھ و ھمكاري این رھبران، سواالتي را از آنھا پرسان نمود كھ عبارت بودند از: 
اگر خانم ھاي شما مریض باشند، شما بھ مظور تداوي آنھا بھ داكتران ذكور مراجعھ مي كنید و یا داكتران اناث؟ و ھمچنان در 

صورت تالشي خانھ ھا، شما ترجیح مي دھید كھ پولیس ذكور در خانھ ھا و در محالت زنانھ  در حویلي شما داخل شوند و یا ھم 
 پولیس اناث؟

این مالقات ھا باعث شد تا زینب ھمكاري مالھا را براي پولیس زن بدست آورد. مالقات ھاي مشترك بعدي زینب با مالھا و 
جوامع محلي كھ در آنھا زینب از منفعت پولیس زن براي زنھاي جامعھ سخن گفت، دیدگاه ھاي مردم را در قبال پولیس زن بھ 

 تن مي 5 صرف بھ 2008 پولیس اناث دارد كھ این رقم در سال 27كلي و یكباره گي تغییر داد. والیت تخار در حال حاضر 
 رسید. زینب فعًال بھ حیث مسول والیتي واحد جندر و حقوق بشر وزارت امور داخلھ وظیفھ اجرا مي كند.  

) كھ یك موسسھ ھمكار با اكسفام مي باشد با وزارت ھاي HAWCAموسسھ كمك ھاي بشري براي زنان و اطفال افغانستان (
 مال در والیت ھاي كابل، ھرات و ننگرھار كار نمود. پروژه حقوق زنان از 192 بھ منظور آموزش 2012افغانستان در سال 

 دیدگاه اسالم ، مال ھا را در مورد حقوق اقتصادي، صحي و دارایي زنان در مطابقت با ھدایات اسالم اگاه نمود. 
سیلي غفار رییس موسسھ كمك ھاي بشري براي زنان و اطفال افغانستان مي گوید : "این موضوع یك موضوع بسیار بحث بر 

انگیر و پیچیده در افغانستان است. ما باید در برنامھ ھاي آموزشي دیگر بھ روش متفاوت عمل نماییم. ما با وزارت ارشاد، حج و 
اوقاف از نزدیك كار مي كنیم  و از مال ھا بحیث ترینر یا آموزگار استفاده مي كنیم چون مالھاي دیگر بھ آنھا بیشتر توجھ مي 

 كنند. "
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 نقش زنان در قواي پولیس مردمي

بر عالوه تالشي خانم ھا و كمك بھ قربانیان خشونت، حضور زنان در پولیس ملي باعث ایجاد یك پولیس مردمي حسابده و موثر نیز مي 
 گردد. 

پولیس زن زمینھ دسترسي زنان و اطفال را بھ پولیس افزایش داده، فھم زنان و مردان پولیس را در مورد حقوق زنان باال برده، رفتار 
پولیس مرد را در برابر پولیس زن بصورت عمومي بھتر ساختھ، تعصب و خشونت در برابر زنان را كاھش داده و در از بین بردن 

  62 جنجال ھاي ناشي از تالشي خانھ ھا توسط پولیس مرد و دستگیري زنان توسط پولیس مرد، كمك مي كنند.

پولیس زن فراتر از قضایاي خشونت علیھ زنان، نیز مي توانند بھ زنان كمك نمایند. آنھا باید اطمینان حاصل نمایند كھ زنان در قانون 
خانواده از احترام برخوردار مي باشند. آنھا مي توانند بیوه زنان را در مسایلي چون حقوق قانوني آنھا، میراث و مشاجرات زمین كمك 

 نمایند. آنھا باید از برخورد درست و مناسب با زنان زنداني نیز اطمینان حاصل نمایند.

مھم، دسترسي و اعتبار است. زنان ھیچگاھي بحیث یك تھدید یا ترس دیده نمي شوند لھذا آنھا در  ’قسمیكھ یك زن فعال افغان مي گوید: 
 ‘صحبت با مردم موثرتر مي باشند. آنھا توانایي صحبت با خانواده ھا و مردم اجتماع را بیشتر دارند. 

 پولیس اناث را در اجتماع و در بین مردم توظیف نمایید

پولیس مردمي تا ھنوز یك اصطالح نسبتًا كوچك و فاقد عمومیت مي باشد. یك گزارش تازه نشان مي دھد كھ پولیس مردمي یك مفھوم 
 63ناشناختھ در میان اكثر مردم مي باشد. تعدادي فكر مي كنند كھ این اصطالح بھ ھمكاري بین پولیس و ریش سفیدان محدود مي شود. 

در حقیقت، پولیس مردمي یك راه موثر براي زنان مي باشد تا امكانات دید و بازدید  خود را با مردم در اجتماع بیشتر ساختھ و خود را 
 این یك پاي براي یك ’ بحیث افسر ھاي ورزیده و متخصص پولیس بھ اثبات رسانند. بھ اساس گفتھ ھاي یكي از مسولین ملل متحد :

دروازه است. این موضوع كمك مي كند تا پولیس اناث طرفداران و دوستان زیادي در اجتماع از میان استادان، والدین، ریش سفیدان و 
  64‘ مال ھا در صورت كھ آنھا موجودیت پولیس زن را بھ نفع خود ببینند، پیدا كنند.

توظیف پولیس زن بھ شكل گروپي در داخل حوزه ھاي كمتر پولیس موثرتر از داشتن یك یا دو پولیس زن در در حوزه ھاي بیشتر كھ 
در فاصلھ ھاي دوتر از ھم قرار دارند، مي باشد. اگر آنھا بھ شكل گروپي در داخل حوزه ھاي پولیس باشند، دراینصورت موثر تر 

خواھند بود و مي توانند از خود در برابر آزار و اذیت ھاي ممكنھ محافظت نمایند. گروپ ھاي پولیس زن توانایي و میل رفتن بیشتر در 
بین مردم را پیدا مي كنند. اما در شرایط فعلي، بعضي از نورم ھاي اجتماعي و ھمچنان نا امني ھا زمینھ رفتن پولیس زن را بھ دھات و 

 قریھ جات محدود ساختھ است. 
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 ما باید رفتار در برابر پولیس ’
زن را تغییر دھیم و ھمچنان 
تعداد پولیس زن را افزایش 
دھیم. مشكل خواھد بود اما 

ضرورت جدي وجود دارد تا 
 زن را در پولیس ملي 5000

افغان استتخدام نماییم. ھیچ 
ضرورتي بھ افزایش پولیس زن 

نخواھد بود در صورتیكھ آنھا 
در ساختن چاي در شعبات شان 
و یا دوختن یونیفارم مصروف 

نگاه داشتھ شوند و یا اگر 
پالیسي ھاي واضح بھ منظور 

مبارزه با آزار و اذیت ھاي 
 .‘جنسي وجود نداشتھ باشد

 LOTFA 65یكي از مسولین دفتر 
 

. نتیجھ گیري و پیشنھادات6  
ھر چند گامھاي جدي در راستاي جلب و جذب پولیس اناث در صفوف پولیس ملي و 

توانمندي سازي آنھا در انجام وظایف بھ شكل تخصصي،  برداشتھ شده است اما كار ھاي 
 بیشتري وجود دارد كھ باید اجرا گردند. 

یك مجموعھ بزرگ تر زنان در پولیس ملي افغان ضرورت مي باشد تا بھ ضروریات امنیتي 
و عدلي زنان و دختران افغان رسیده گي صورت گیرد و ھمچنان در تغییر پولیس ملي افغان 

 بھ یك پولیس مردمي حسابده و موثر كمك نماید. 

در عدم افزایش تعداد پولیس زن در درون پولیس ملي افغان، پولیس اناث بھ شكل انفرادي 
در حاشیھ باقي خواھند ماند، از آزار و اذیت ھا آسیب پذیر خواھند بود و در كار ھاي 

 ابتدایي مصروف نگاه خواھند شد. 

در عین حال، استخدام بیشتر پولیس زن در پولیس ملي افغان نباید صرف یك بازي ارقام 
باشد. اھداف كھ توسط دولت افغانستان تعیین شده در شرایط كنوني قابل حصول نمي باشند و 

استخدام تعداد بیشتر پولیس ھاي اناث كھ بي سواد اند و یا ھم از سواد پایین برخوردار اند، 
 مي تواند آنھا را بھ ناكامي سوق دھد. 

یك استراتیژي استخدام بھبود یافتھ باید در مطابقت با تعلیم و فرصت ھاي آموزشي باشد و 
ھمچنان  باید تالش ھاي جدي بھ منظور مبارزه با چالش ھاي ساختاري كھ زنان را در عقب نگاه داشتھ است و ھمچنان فراھم سازي 

 ابزار و صالحیت ھاي الزم بھ آنھا بھ منظور پیشبرد وظایف شان بھ شكل منظم، صورت گیرد.  

سال جاري یك فرصت خوب براي دونر ھا و دولت افغانستان مي باشد. اولین ریفورم یا اصالحات عمومي در پولیس و ھمچنان ترتیب 
  شوراي امنیت سازمان ملل متحد تحت كار قرار دارند.  1325اولین پالن كاري ملي افغانستان بھ منظور تطبیق قطعنامھ 

ھمچنان، با وجود خروج قواي بین المللي از افغانستان،  دونر ھاي بین المللي بھ تمویل، آموزش و تجھیز پولیس ملي افغانستان ادامھ 
خواھند داد. یك تناسب قابل توجھ این وجوه سكتور امنیتي باید بھ استخدام و حرفھ اي ساختن پولیس اناث بھ مصرف برسد تا زنان 

 افغان، جامعھ افغاني و خود پولیس ملي از آن بھره گیرند.  

این امر بھ تعھدات بیشتر وزارت امور داخلھ، دولت افغانستان و دونر ھاي بین المللي ضرورت دارد. زنان افغان سزاوار داشتن قواي 
پولیس خوب مي باشد كھ از آنان محافظت كرده و منافع شان را تضمین نمایند. حاال وقت آن است تا تالش ھا را افزایش داده و بھ این 

  ھدف دست یافت. 
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 پیشنھادات
 دولت افغانستان و جامعھ بین المللي باید: 

 
یك استراتیژي ملي را بھ منظور جذب پولیس زن تھیھ و تطبیق نمایند. این استراتیژي باید در ھماھنگي كامل با دولت  •

 افغانستان وجامعھ بین المللي آماده شده و داراي پالن ھاي واضح عملي و وجوه كافي براي تطبیق موفقانھ آن باشد.
 
در اصالحات عمومي ، پولیس زن را در اولویت قرار دھند. گروپ ھاي كاري بورد ھماھنگي پولیس بین المللي-  •

وزارت داخلھ با حمایھ كمك ھاي مالي دونر ھا باید پالن ھاي مشخص را بھ منظور آوردن اصالحات در پولیس 
،جذب زنان بیشتر و ترفیع آنھا تھیھ نمایند. گروپ ھاي كاري باید با متخصصین جندر وزارت امور زنان، آگاھان 

مسایل شامل سازي جندر در پولیس، پولیس ھاي ارشد زن و جامعھ مدني در این زمینھ مشوره نموده و یا آنھا را در 
 این روند شامل سازند.

از دسترسي ھمگاني و یكسان بھ آموزش ھا و فرصت ھا براي زنان اطمینان حاصل نمایند و آموزش ھاي جندر و  •
حقوق را براي تمام پرسونل خود توسعھ دھند. دولت افغانستان و ماموریت ھاي بین المللي باید كورس ھاي حرفوي و 
فرصت ھاي دیگر را براي پولیس زن ایجاد و گسترش دھند (بھ شمول كورس ھاي دریوري، مھارت ھاي سخنراني 
و امور مربط بھ محاكم) . صنف ھاي سواد آموزي براي خانم ھا را در اولویت قرار دھند ، و اطمینان حاصل نمایند 

كھ تمام پولیس ملي افغانستان در مورد مسایل جندر و حقوق ملي و بین المللي زنان دانش كافي دارند .(بھ شمول قانون 
 )EVAWمحو خشونت علیھ زنان-

  اطمینان  شوراي امنیت سازمان ملل متحد1325قطعنامھ از ساختن پالن عملي ملي افغانستان بھ منظور تطبیق      •
حاصل نمایند. دولت افغانستان باید مقیاس ھاي واضح و عملي را در پالن كاري ملي كھ توسط دونر ھا حمایھ مي 

و سكتور ھاي امنیتي بھ خصوص در سطوح تصمیم گیري مي باشد،  گردد و در ارتباط بھ اشتراك زنان در پولیس
 شامل سازد.

 

 

 وزارت امورداخلھ باید:
 
 كمپاین ھاي وسیع معلوماتي را در ارتباط با جذب پولیس زن بھ راه اندازد: •

این وزارت باید آموزش ھاي الزم را بھ زنان بي سواد فراھم ساختھ و وظایف بلند رتبھ را بھ استخدام شونده گان با  
سواد واگذار كند. این وزارت در عین حال باید كمپاین ھاي معلوماتي را براي مردم در مورد منفعت ھاي داشتن پولیس 

 . زن بھ راه اندازد

 محیط امن كاري را براي پولیس زن فراھم سازد: •
وزارت امور داخلھ باید گام ھاي جدي و عاجل را بھ منظور فراھم ساختن سھولیت ھاي الزم (مثًال تشناب ھاي قفل دار و اطاق ھاي 

تبدیل لباس) بھ پولیس زن فراھم سازد. این وزارت باید از دسترسي پولیس زن بھ میكانیزم ھا و مراجع كھ شكایات شان را درج 
كنند، اطمینان حاصل نماید، بھ پولیس زن عالي رتبھ  گارد ھاي شخصي فراھم سازد و اطمینان حاصل نماید كھ تمام كارمندان 

)  آگاھي حاصل 2013پولیس در ولسوالي ھا ، والیات و حوزه ھاي پولیس از پالیسي ھاي مرتبط (رھنمود آزار و اذیت ھاي جنسي 
 نموده اند. 

 از تطبیق پالیسي ھاي ملي در سطح محلي اطمینان حاصل نماید:  •
وزارت امور داخلھ باید اطمینان حاصل نماید كھ تمام پالیسي ھاي این وزارت در تطابق كامل با استندر ھاي ملي و بین المللي جندر 
بوده و تالش ھا را بھ منظور تطبیق پالیسي ھاي ملي كھ پولیس زن را در سطوح محلي حمایھ نماید، افزایش دھد بھ شمول صدور 

 رھنمودھاي وزارتي بھ فرماندھان پولیس والیتي. 
 اصالحات جدي در تشكیالت وارد نماید: •

 كھ در آن بست ھاي بیشتر  اصالحات باید دربرگیرنده پالیسي ھاي واضح استخدام و الیحھ ھاي مشخص وظایف باشند
(بھ شمول نقش ھاي باالتر) براي زنان در نظر گرفتھ شده و ریاست ھا و واحدھاي را كھ زنان در آنھا كار كرده بتوانند 

مشخص گردند -بھ شمول واحد ھاي رسیده گي بھ مشكالت فامیلي، منابع بشري، استخبارات، ریاست پاسپورت، واحد 
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تحقیقات جرمي و مواد مخدر. بورد ھاي مستقل بررسي و تقرري كھ در آن مرد ھا ، زن ھا و نماینده ھاي جامعھ مدني 
 .حضور داشتھ باشند، ایجاد گردد

 بھ پولیس زن فرصت ارتقا وترفیع فراھم نماید: •
 از ترفیع پولیس زن و ترفیع آنھا بھ اساس لیاقت و شایستگي شان بھ بست ھا و رتبھ ھاي باالتر البتھ با  وزارت امور داخلھ باید

 اطمینان حاصل نماید. این وزارت ھمچنان )در نظر داشت چالش ھاي كھ زنان با آنھا مواجھ اند (مانند نرخ باالي بي سوادي
 پروگرام ھاي آموزشي و آموزش توسط پولیس زن خارجي و بین المللي را براي پولیس زن فراھم سازد. 

 :  تعداد پولیس زن را در سطح والیت بصورت سریع افزایش دھد •

روند توظیف پولیس با سواد و آموزش دیده زن را در بست ھاي والیتي با مشوق ھاي خوبي براي ماندن وزارت امور داخلھ باید 
انھا در آن بست ھا و توظیف این كارمندان در واحد ھاي مخصوص چون واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي و نظم عامھ و 

 ھمچنان افزایش كورس ھاي آموزشي براي اعضاي بي سواد این واحد ھا  آغاز نماید. 
 

 فرماندھان والیتي پولیس باید: 
 از پولیس زن بصورت جدي حمایت كنند. •

فرماندھان والیتي پولیس باید بھ پرسونل ھاي تحت امر شان ھدایت دھند كھ آزار و اذیت ھاي جنسي پولیس زن بھ ھیچ وجھ قابل  
تحمل نمي باشد. آنھا ھمچنان از رسیده گي بھ شكایات بھ صورت شفاف اطمینان حاصل نموده، مرتكبین آزار و اذیت ھاي جنسي را 
جزا داده و ھمچنان از دسترسي پولیس زن بھ وسایل و تجھیزات مناسب، ترانسپورت شخصي، جاھاي مخصوص براي طبقھ اناث 

 و سھولیت ھاي كودكستان براي اطفال شان اطمینان حاصل نمایند. 

 در زمینھ توظیف پولیس زن در اجتماع تالش نمایند. •
 نفر 5 پولیس زن باید بھ شكل گروپي ، در حوزه ھاي پولیس و مراكز باز رسي پولیس توظیف گردند. این گروپ ھا نباید كمتر از 

باشند. این كار بھ آنھا كمك مي كند تا از یك طرف از خود در برابر آزار و اذیت ھاي جنسي حفاظت كرده بتوانند و از طرف دیگر 
در جامعھ بصورت موثر عمل كرده بتوانند. فرماندھان پولیس باید از چگونگي اجراي وظیفھ توسط پولیس زن و از موثریت وظیفھ 

 آنھا نیز اطمینان حاصل نماید- بصورت خاص در واحد ھاي رسیده گي بھ مشكالت خانواده گي و اجتماع. 

 واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي را تقویت نمایند. •
فرماندھان پولیس بھ منظور تقویت واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي، باید اطمینان حاصل نمایند كھ اعضاي این واحد ھا پولیس زن 
آموزش دیده و با سواد مي باشند. این فرماندھان باید فارغ التحصیالن جدید فاكولتھ ھاي شرعیات و حقوق را بحیث مشاورین حقوقي 
جذب نموده و رھبري و پیشبرد این واحد ھا در صورت امكان براي زن ھا واگذار نمایند. واحد ھاي حل مشكالت خانواده گي باید از 

دفاتر كھ توسط دونر ھا براي آنھا فراھم شده استفاده نمایند و یا ھم جاھاي مخصوص براي این واحد ھا در آمریت ھاي پولیس (با دروازه 
وردي جداگانھ) در نظر گرفتھ شود و براي اعضاي این واحد ھا امكانات حمل و نقل در نظر گرفتھ شوند تا بتوانند بھ شكل خوبتر بھ 

 جوامع شان رسیده گي و كمك نمایند. 
 

 میكنند باید: دولت ھاي كھ پولیس ملي افغان را كمك
 

 وجوه مخصوصي را بھ منظور جلب و جذب بیشتر پولیس زن اختصاص دھند:  •

نظم عامھ، مشوق ھاي عالي (مثًال انعامات، جوایز، پالن ھاي محافظتي براي فامیل این اولویت ھا شامل تقویت سواد آموزي، 
ھا و فراھم ساختن خانھ ھاي رھایشي براي آنھا)، زیر ساخت ھاي اساسي مانند سھولت ھاي مخصوص براي طبقھ اناث، 

 سازمان ھاي پولیس زن، و آموزش براي مامورین بلند رتبھ پولیس مرد و زن بخصوص فرماندھان والیتي پولیس مي گردد. 

 در مساعدت ھاي مالي شان براي نیروھاي امنیتي شرط قرار دھند:  •
 مسولیت 2014دونر ھا باید كمك ھاي دراز مدت با قواي امنیتي ملي افغانستان را- بخصوص بعد از اینكھ این قوا در سال 

تامین امنیت تمام افغانستان را بھ عھده خواھند گرفت- با پیشرفت در زمینھ جذب پولیس زن و رشد تخصصي آنھا در 
  ارتباط/شرط قرار دھند.

 
 

 از ابتكارات جامعھ مدني  در دراز مدت حمایت مالي كنند : •
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وجوه مالي باید براي گروب ھاي كاري جامعھ مدني كھ از پولیس زن حمایھ مي كنند و در راستاي قبولي دیدگاه پولیس شدن زن در بین 
مردم كار مي كنند و ھمچنان در تالش ارتباط بر قرار كردن بین مجمتع پولیس زن و سازمان ھاي بین المللي بھ شمول مجتمع بین المللي 

 پولیس زن و گروب ھاي مشابھ دیگر در كشور ھاي اسالمي اند، داده شود. 

 نظارت مستقالنھ از پولیس ملي افغان را تقویت نمایند:  •
دونر ھا باید دفتر باز رس پولیس را تمویل نمایند تا اطمینان حاصل گردد كھ زنان بھ میكانیزم ھاي مستقل و موثر درج شكایات دسترسي 

دارند. این موضوع باید در سطح ملي بحیث یك اولویت در نظر گرفتھ شده و از دسترسي بھ آن در سطح والیات نیز اطمینان حاصل 
 گردد. 

 از شامل بودن جندر در پروگرام ھا و برنامھ ھاي آموزشي اطمینان حاصل نمایند:  •
 بھ منظور تطبیق پالن كاري عملي ناتو براي 2014دولت ھاي كھ در افغانستان عساكر دارند باید مشاورین جندر خود را بعد از سال 

 شوراي امنیت سازمان ملل متحد حفظ نمایند و دونر ھا از شامل بودن نماینده گان جامعھ مدني در كمیتھ ھاي رھبري 1325قطعنامھ 
  آغاز مي گردد، اطمینان حاصل نمایند 2014بخش جدید صندوق وجھي نظم و قانون براي افغانستان كھ در 

 

 بین المللي پولیس باید:  ماموریت ھاي
 

 پروگرام ھاي آموزشي  شان را حفظ و ادامھ دھند:    •
 ھیئت معاونت سازمان ملل متحــد در افغانستــــانو واحد مشاورتي پولیس  )EUPOL (ماموریت پولیس اتحادیھ اروپاواحد ھاي چون 

)UNAMA باید بھ فراھم سازي آموزگاران ملكي براي افسر ھاي بلند رتبھ پولیس مرد و پولیس زن بخصوص فرماندھان والیتي (
 باقي بمانند) 2014پولیس ادامھ دھند. پروگرام ھاي آموزشي در صورت امكان باید توسعھ داده شوند (یا حد اقل در سطوح فعلي بعد از 

 و روابط بین فرماندھان پولیس مناطق مختلف كشور را با ھمدگیر شان و با كشورھاي ھمسایھ برقرار نمایند. 

 .ھمكاري با واحد ھاي جندر و حقوق بشر وزارت امور داخلھ را در اولویت قرار دھند    •

ماموریت ھاي پولیس بین المللي باید از در اولویت قرار گرفتن ارتقاي ظرفیت واحد ھاي جندر و حقوق بشر وزارت داخلھ در زمان 
آوردن اصالحات در پولیس در داخل وزارت داخلھ و والیات اطمینان حاصل نمایند. این شامل تقویھ سیستم ھاي جمع آوري معلومات 

 آنھا بھ شمول جمع آوري و ترتیب معلومات بھ اساس جنسیت و سن مي باشد. 
 

 سازمان ملل متحد باید:
 

جمع آوري و استفاده از ارقام و معلومات را افزایش دھد. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان باید جمع آوري و استفاده از 
معلومات تفكیكي جنسیتي را در ھنگام گزارش دھي از شاخص ھا در گزارشات ربع وار دبیر كل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان 

 بھ شمول گزارش دھي جامع از سھم گیري زنان را در پولیس ملي، بھبود بخشد.

كمك بھ وزارت ھا را افزایش دھد : سازمان مللي متحد باید كمك ھاي خود را با وزارت ھاي مرتبط بھ منظور تسریع روند تطبیق پالن  •
 شوراي امنیت سازمان ملل متحد افزایش 1325 پالن كاري عملي افغانستان براي تطبیق قطعنامھ  كاري ملي براي زنان افغانستان و

دھد.

 32 



 

 یادداشت ھا
 زنده گي با خشونت: یك گزارش ملي روي خشونت ھاي خانواده گي در افغانستان، توسط موسسھ گلوبل رایتس  .١

  http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803. )2008(مارچ  
 )2013در كابل مصاحبھ گردید. (اپریل  .٢
 )2013، در كابل مصاحبھ گردید (مارچ   )سمونوال سمسور (فرمانده پولیس، حوزه نھم پولیس .٣
)، در چوكات پروژه صندوق امانتي براي نظم و قانون در افغانستان،    UNDPسروي دیدگاه ھاي پولیس، تمویل توسط برنامھ انكشافي سازمان ملل متحد ( .۴

 2012جنوري  
 پولیس اناث وجود دارد اما 2200). ارقام وزارت امور داخلھ نشان مي دھند كھ  2013). (ارتباط شخصي. جوالي   NTM-Aماموریت آموزشي ناتو در افغانستان  ( .۵

 آنھا آنعده از كارمندان وزارت را نیز شامل كرده اند كھ پولیس نیستند. این ارقام اكثرًا غیر قابل اعتماد و متناقض ھستند. 
 )2013اسناد وزارت امور داخلھ كھ توسط دفتر یوناما فراھم شده اند. (فبروري  .۶
 2008) مارچ Global Rightsزنده گي با خشونت: یك گزارش ملي روي خشونت ھاي خانواده گي در افغانستان، توسط موسسھ گلوبل رایتنس ( .٧

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803 
 واقعھ خشونت علیھ زنان را 740 پولیس ملي افغان صرف  ’) راه دور و درازي را باید پیمود: تطبیق قانون محو خشونت علیھ زنان ، 2012گزارش یوناما  (دسمبر  .٨

 گزارش 15صفحھ ‘ والیت كشور ثبت نموده است، در حالیكھ گزارش یوناما این رقم را كمتر گزارش داده است. 22 در 2012 و سپتمبر 2011بین ماه ھاي اكتوبر 
  قضیھ 4010 در عوض، زنان و دختران بھ ریاست ھاي امور زنان یا بھ كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعھ مي كنند كھ    ’محو خشونت علیھ زنان. 

 فیصد آن بھ حارنواالن فرستاده شده و 54 قضیھ كھ توسط پولیس ثبت گردیده است،  740  ثبت نموده اند. از جملھ  2012خشونت علیھ زنان را از ماه مارچ تا اكتوبر  
   قضیھ دوباره پس گرفتھ شده است و بھ مراجع سنتي حل و فصل قضایا یا بھ ریاست حقوقي وزارت عدلیھ فرستاده شده است ، حل و فصل گردیده یا در پروسھ 312

  گزارش محو خشونت علیھ زنان14 صفحھ  ‘حل و فصل مي باشند. 
) یك تعداد افغان ھا، پولیس را بخاطر خشونت علیھ زنان متھم مي كند. (آنالین) . قابل دسترسي در این لینك :  2013 جون 10ارغندیوال، م. ( .٩

http://uk.reuters.com/article/2013/06/10/us-afghanistan-rights-idUSBRE9590JU20130610 
 نیز اینگونھ نتیجھ گیري كرده كھ مبارزه با خشونت علیھ زنان یك اصل كلیدي بھ منظور حصول نتایج دیگر پیشرفت ھا براي زنان انفرادي ، فامیل DFIDیك سند دفتر  .١٠

 .1 ، یك تیوري تغییر بھ منظور مبارزه با خشونت علیھ زنان و دختران، صفحھ DFIDھاي انھا ، جوامع و ملت آنھا مي باشد. سند تمریني   
) تمویل و در چوكات پروژه صندوق امانتي نظم و قاون براي افغانستان  UNDPسروي دیدگاه ھاي پولیس، كھ توسط دفتر برنامھ ھاي انكشافي ملل متحد  ( .١١

)LOTFA 2012) مي باشد، جنوري 
. قابل ]  آنالین[) استخدام بیشتر زنان در صفوف پولیس ملي باعث كاھش سطح جرایم مي گردد. 2012 جنوري 31ماموریت پولیس اتحادیھ اروپا در افغانستان ( .١٢

  بھ این دسترسي شد)2013 جون 19 (در http://www.eupol-afg.eu/?q=node/135 :دسترسي در این لینك: 
 )2013كارمند پولیس بین المللي، مصاحبھ  (مارچ   .١٣
 ) ارایھ یك پریزنتین در وركشاپ پولیس مردمي روي زنان و امنیت. كابل.2011  اكتوبر  9-8جنرال قریشي، س. (رییس واحد جندر و حقوق بشر وزارت داخلھ)   (    .١۴
١۵. APPRO ) 2010(   ،(نشر نگردیده) 10 درد ھاي در حال رشد- زنان در پولیس ملي افغان 
١۶. APPRO ) 2010(  ، و ھمچنان فكت شیت ناتو در ارتباط با پولیس ملي 10 درد ھاي در حال رشد- زنان در پولیس ملي افغان (نشر نگردیده)، خالصھ اجرایي . 

 جون 5  (در http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/0423-11_ANSF_LR_en(1).pdfافغان ( آنالین). قابل دسترسي در : 
  دسترسي شد).2013

١٧.  APPRO )2013   8) گزارش مبدا: زنان در پولیس ملي افغان (نشر نگردیده).  صفحھ  
 )2013معلومات توسط وزارت امور داخلھ فراھم شده. (جوالي    .١٨
 )2013سمونوال شاھي. ح. (رییس جندر و حقوق بشر ). مصاحبھ ( فبروري     .١٩
٢٠. APPRO )2013  .(نشر نگردیده) 50) گزارش مبدا: زنان در پولیس ملي افغان 
). ھر دوي اینھا در ویب سایت وزارت امور داخلھ قابل دسترس مي باشد. مسوده دیدگاه ده سالھ توسط 2011 و پالن ملي پولیس  ( )2010استراتیژي ملي پولیس  ( .٢١

 2013مسولین بین المللي فراھم شده. فبروري  
 )2013 جون  3معلومات توسط وزارت امور داخلھ فراھم شده. (از طریق ارتباطات شخصي ،    .٢٢
 ) رھنمود استخدام پولیس اناث  2009وزارت امور داخلھ   (   .٢٣
 )  رھنمود مبارزه با آزار و اذیت ھاي جنسي2009وزارت امور داخلھ  (   .٢۴
 )2013پالیسي جندر وزارت امور داخلھ. (توسط مسولین بین المللي فراھم گردید، فبروري     .٢۵
 این پالیسي توسط واحد پولیس دفتر یوناما فراھم گردید .٢۶
 )2013معلومات توسط وزارت امور داخلھ فراھم شده. (از طریق ارتباطات شخصي،  جون     .٢٧
 )2013معلومات توسط وزارت امور داخلھ فراھم شده. (از طریق ارتباطات شخصي،  جون     .٢٨
ت. مویتسابي. پولیس ملي افغان بھ منظور مبارزه با جرایم و بدنامي ھا و پولیس اناث را استخدام مي كند. (آنالین) قابل دسترس در این لینك:  .٢٩

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/afghan-women-join-police-
force.html دسترسي شد)2013  اگست  4 ( در   

 )2013، توسط گروپ مشاورتي پولیس دفتر یوناما فراھم گردید  (مي  2013خالصھ پروژه ھاي كاري در جامعھ مطابق اپریل    .٣٠
 )2013كیجر. ا (واحد مشاورتي پولیس یوناما در كندز) مصاحبھ  ( مي    .٣١
 (آنالین) قابل دسترس در این لینك : ‘ زنان افغان قادر بھ انجام دادن تمام كار ھاي ھستند كھ مرد ھا مي كنند’ ) صبا سحر :2012 كلیمن. ج ( اپریل   .23

http://www.guardian.co.uk/film/2012/apr/22/afghan-films-saba-sahar-women-taliban 
 ) ھدف درامھ تلویزیوني در مورد پولیس افغانستان ایجاد احترام مي باشد. (آنالین). قابل دسترس در:2010 دسمبر 11كینگ، ل. ( .33

http://seattletimes.com/html/nationworld/2013658192_afghancopshow12.htm 
  ) ھدف درامھ تلویزیوني در مورد پولیس افغانستان جال دادن بھ اعتبار پولیس مي باشد. (آنالین) قابل دسترس در :  2010 دسمبر 7فلینت آف، س. ( .43

//www.npr.org/2010/12/07/131857237/afghan-tv-show-aims-to-burnish-police-reputation  ) دسترسي شد)2013 اگست 4در  
 )2013 یكي از مسولین  كمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان، مصاحبھ ( جون    .53
 )2013یكي از مسولین  صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان، مصاحبھ ( فبروري    .٣۶

33 
 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803
http://uk.reuters.com/article/2013/06/10/us-afghanistan-rights-idUSBRE9590JU20130610
http://www.eupol-afg.eu/?q=node/135
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/0423-11_ANSF_LR_en(1).pdf
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/0423-11_ANSF_LR_en(1).pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/afghan-women-join-police-force.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/womenempowerment/successstories/afghan-women-join-police-force.html
http://www.guardian.co.uk/film/2012/apr/22/afghan-films-saba-sahar-women-taliban
http://seattletimes.com/html/nationworld/2013658192_afghancopshow12.htm


 http://m.npr.org/story/148041305). 2012(مارچ  NPR گزارش   .٣٧
 74)، 2012 ( دسمبر DoDگزارش  .٣٨
  )2013معلومات توسط صندوق امانتي نظم و قانون براي افغانستان فراھم گردیده ( جوالي  .٣٩
  )2013معلومات توسط یوپول و یوناما فراھم گردیده ( جوالي    .۴٠
 )2013سمونوال شاھي. مصاحبھ ( جوالي  .۴١

 
  APPROریاست جندر و حقوق بشر وزارت امور داخلھ. مصاحبھ. و ھمچنان سند  .۴٢

 
 74)،  2012 ( دسمبر DoDگزارش  .۴٣
۴۴. APPRO )2013  .(نشر نگردیده) 52) گزارش مبدا: زنان در پولیس ملي افغان 
 )2012مصاحبھ با پولیس زن در ھرات (نوامبر  .۴۵
 ثارمن پولیس مرد،  مصاحبھ .۴۶
 ) كورس سواد آموزي براي پولیس اناث از طریق پروگرام موبایل (انالین) قابل دسترس در:  2013 اپریل 16یوناما ( .۴٧

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=36716 ) دسترسي 2013 اگست 4در 
 شد)

  )2013نماینده سازمان زنان افغان. مصاحبھ ( فبروري   .۴٨
 )2012مصاحبھ با پولیس زن در ھرات (  نوامبر   .۴٩
۵٠. Ibid 
-http://www.eupol  ). رھنمود جدید در مورد حقوق بشر، جندر و حقوق اطفال. (آنالین) قابل دسترس در این لینك :2013اپریل  افغانستان (  درEUPOLدفتر  .۵١

afg.eu/?q=node%2F269 دسترسي شد)2013 اگست  4 (در  
 مصاحبھ با مسولین آیساف  .۵٢
  )2013نماینده اردوي ایاالت متحده امریكا كھ در نقش مربي براي پولیس ملي كار مي كند.. مصاحبھ ( مارچ  .۵٣
۵۴. Ibid 
۵۵. APPRO ) 2013.(نشر نگردیده) 26   ) گزارش مبدا: زنان در پولیس ملي افغان  
 )2012مصاحبھ با پولیس زن در ھرات ( نوامبر   .۵۶
 )2013ترینر قبلي ایاالت متحده براي پولیس. مصاحبھ ( مارچ  .۵٧
 )2013یكي از مسولین ریاست امور زنان. مصاحبھ ( مي   .۵٨
) زنان افغان در معرض خطر. (آنالین). قابل دسترسي در این لینك: 2012 دسمبر 27لیمون، ج. ت. ( .۵٩

http://www.cnn.com/2012/12/27/opinion/lemmon-afghanistan-women)  دسترسي شد)2013 اگست 4در  
 )2013عزیز رفیعي (مجتمع جامعھ مدني افغانستان ) مصاحبھ ( مي  .۶٠
 )2013داكتر حقیار. مصاحبھ ( جوالي  .۶١
 (كنترول دموكراتیك قواي نظامي) آنالین. قابل دسترسي در این لینك: 5) جندر و اصالحات در پولیس، 2008دینھام، ت. (  .۶٢

http://www.dcaf.ch/Publications/Police-Reform-and-Gender-Tool-2  ) دسترسي شد)2013  اگست  4در   
۶٣. APPRO )2013 .(نشر نگردیده) 50) گزارش مبدا: زنان در پولیس ملي افغان 
 )2012مسولین یوناما. مصاحبھ  ( جوالي   .۶۴
 )2013یكي از مسولین ملل متحد. مصاحبھ ( فبروري   .۶۵

 
 

 
 

 
 

  

34 
 

http://m.npr.org/story/148041305
http://m.npr.org/story/148041305
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12254&mid=15756&ItemID=36716
http://www.eupol-afg.eu/?q=node%2F269
http://www.eupol-afg.eu/?q=node%2F269
http://www.cnn.com/2012/12/27/opinion/lemmon-afghanistan-women
http://www.dcaf.ch/Publications/Police-Reform-and-Gender-Tool-2


 2013 اكسفام انترنیشنل، سپتمبر ©

این گزارش توسط لویس ھنكاك تحریر شده است. خانم لویس ھنكاك از ھمكاري ھاي فلورتجي كلیجن، شاھین چغتاي، شریف 
عزیزي، كیت ھاگس، روزلین بوتمن و ستیف كزنس در تھیھ این گزارش اظھار قدرداني مي نماید. اكسفام از ھمكاري ھاي دولت 
جمھوري اسالمي  افغانستان، وزارت امور داخلھ و آگاھان امور كھ در مصاحبھ ھا اشتراك نموده اند، قدرداني مي نماید. این سند 
یك قسمت از سلسلھ سندھاي دیگري است كھ بھ منظور مباحثات عمومي روي توسعھ و پالیسي ھاي بشر دوستانھ بھ رشتھ تحریر 

 در آمده اند.  

حق چاپ این نشریھ محفوظ مي باشد اما معلومات مندرج در متون این نشریھ بدون كدام ھزینھ براي اھداف دادخواھي، كمپاین، 
تعلیم و تحقیق با ذكر منبع آن استفاده شده مي توانند. دارنده گان حق چاپ این نشریھ خواھش دارند تا تمامي موارد استفاده شده 

از این نشریھ با آنان راجستر گردند. براي استفاده غیر از موارد یاد شده باال و یا براي دو باره استفاده كردن معلومات این نشریھ 
در نشریھ ھاي دیگر و یا براي ترجمھ آن باید  اجازه گرفتھ شود و یك حق الزحمھ ھم اخذ مي شود. در صورت ضرورت بھ 

 ایمیل بفرستید. معلومات مندرج این نشریھ در وقت رفتن بھ چاپ خانھ policyandpractice@oxfam.org.ukایمیل آدرس 
 صحت دارد. 

، اكسفام جي بي، 2013، سپتمبر ISBN 978-1-78077-399-5نشر توسط اكسفام جي بي از طرف اكسفام انترنیشنل تحت 
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 كشور منحیث یك بخش ازحركت جھاني بھ منظور 94 سازمان بین المللي اكسفام مي باشد كھ در 17اكسفام یك مجموعھ از 
 تغییر و ساختن یك آینده عاري از فقر و بي عدالتي فعالیت دارد. 
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