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 3111سپتمبر  11                                                                                اكسفام  توضيحي 171سند      

 

 

 3111الالگي سنو،  © زندان زنان بادام باغ

 زنان و پوليس افغان
 

چرا يك اداره مجري قانون كه زنان را حفاظت و احترام كند، براي پيشرفت 
 ضرورت مي باشد؟

 
 

تنها يك فيصد پوليس ملي افغان را زنان تشكيل مي دهد. هر چند پوليس زن براي زنان افغان به منظور گزارش دادن جرايم و 

دسترسي به عدالت ضرورت پنداشته مي شود، اما زنان كمتري در افغانستان وجود دارند كه به پوليس زن دسترسي داشته 

 باشند. 

اقدامات بيشتري ضرورت است تا پوليس زن را در صفوف پوليس ملي افغان جذب، آموزش و محافظت نمود. اين يك گام مهم 

براي تقويت و حمايت از حقوق زنان و دختران افغان بوده و نقش ارزنده اي را در توسعه و ايجاد يك فضاي صلح با ثبات 

 بازي كرده مي تواند.   

 

 

 www.oxfam.org 
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 خالصه اجرايي
ميالدي يعني سه سال بعد از اعطاي حق راي به زنان افغان شروع  1697اولين پوليس زن در افغانستان وظيفه خود را در سال 

آمدن قدرت  به نمود. اما تحوالت سياسي در دهه هاي اخير در كشور، نقش زنان را در پوليس ملي كم رنگتر ساخته وحتي بعد از
 زنان از خدمت در پوليس ملي محروم شدند.  ،1669طالبان در سال 

 

در يك دهه گذشته، دولت افغانستان  و تمويل كننده گان بين المللي گام هاي مثبتي را در راستاي بازسازي تاسيسات 
بنيادي به شمول ايجاد پوليس ملي افغان  برداشته اند. دولت افغانستان اقدامات متعددي را به منظور جذب زنان در 

پوليس ملي افغان روي دست گرفته است كه منتج به افزايش تدريجي در تعداد پوليس زن گرديده است. در صفوف 
 1221اين رقم به  3111. در جوالي كارمند اين اداره ثبت گرديده بود 21411زن در ميان  181فقط ، 3112سال 

 كارمند اين اداره ثبت گرديده است.  127111پوليس زن در ميان 
  

پوليس همه افغان ها خواهان زنده گي در داخل يك نظام موثر و پاسخ گو با ادارات قوي تطبيق كننده قانون كه در آن 
خود باشند، مي باشند. اما متاسفانه اثرات سال هاي متداوم جنگ و خشونت كه همانا نقش  نيز قادر به ايفاي زن

يت جنسي و قتل هاي ناموسي مي باشند، هنوز هم بصورت خشونت در برابر زنان، ازدواج هاي اجباري، آزار و اذ
 مي باشند. افغان گسترده در جامعه وجود دارند و دامنگير زنان

 

هر چند ارقام رسمي  در اين زمينه به دليل عدم گزارش دهي خشونت ها وجود ندارد ولي در واقعيت به اساس سروي معتبر كه در 
زنان  افغان حداقل با يكي از اشكال خشونت فزيكي، خشونت جنسي و يا هم خشونت فيصد  87انجام يافته، حدود  3118سال 

 1واع متعددي خشونت رو به رو اند.رواني مواجه اند و نيمي از آنان با ان
 

گزارش ندادن از خشونت كه منتج به عدم پيگرد قانوني مجرمين و رشد فرهنگ معافيت مي شود ، به دليلي اتفاق مي 
مانع مي شود. با  پوليس مرد، زنان را از نزديك شدن به جامعه افغانينورم هاي اجتماعي حاكمه بر افتد كه بعضي 

فقط يك فيصد پوليس ملي افغان را تشكليل مي دهد و تعدادي  پوليس زنوجود رشد تدريجي در تعداد پوليس زن، 
افغان ها يك پوليس زن را ديده مي  ، تعدادي كميكه در نتيجهبسيار كم آنها در قريه جات و دهات موظف هستند. 

 توانند كه اين امر باعث گزارش ندادن زنان از خشونت ها و تهديد ها در برابر آنان مي گردد.  
 

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دريافته است كه بسياري از قتل هاي ناموسي و آزار و اذيت هاي جنسي زنان توسط خود 
شود. اين گونه جرايم  سبب سلب اعتماد مردم باالي پوليس ملي گرديده و مشروعيت و حقانيت دولت  انجام مي افغان پوليس ملي

افغانستان را نيز زير سوال مي برد. نظارت موثرانه و مستقالنه از عملكردهاي  پوليس ملي افغان به منظورتقويه حسابدهي  ، 
مردم باالي پوليس ملي افغان از ضرورت هاي عمده و اساسي محسوب  تغيير مثبت در رفتار و كردار پوليس ملي و افزايش اعتماد

   مي شود.
 

 چالش هاي جدي
 

يك راه حل اساسي به حساب مي آيد هر چند چالش  پوليس زنتسريع روند جذب 
پوليس  2111تعداد پوليس زن را به  افزايشهاي متعددي وجود دارند كه زمينه 

. اين چالش ها بايد به هر نحو ممكن برطرف چالش مي گيرندبه  3114تا اخر 
جذب بيشتر زنان در صفوف پوليس ملي گردند بلكه در گردند تا نه تنها باعث 

عين حال از باقي ماندن آنها در صفوف پوليس ملي به منظور خدمت موثرانه به 
 ، اطمينان حاصل گردد.شان جامعه

 
مي باشد.  پوليس مرديكي از اين چالش ها آزار و اذيت جنسي توسط همكاران شان يا 

وي ملي امريكا انجام يافت، نشان مي دهد كه توسط رادي 3113يك تحقيق كه در سال 
در مزار شريف مركز واليت بلخ كه  پوليس زنتجاوز و آزار و اذيت هاي جنسي 

پوليس مي باشد، در حال گسترش است. اين راديو شواهدي را در دست دارد كه  پوليس زناز لحاظ داشتن  بزرگ سومين شهر
 .راري روابط جنسي با ايشان در بدل ترفيع ايشان شده اندخواهان برق پوليس زنرتبه مرد از  بلند هاي

 

 ، بعضي نام ها بخاطر ملحوظات امنيتي تغيير داده شده اند. احساس گرديده ضرورتدر جاييكه  1

" ما خجالت ميكشيم كه مشكالت 

خود را براي مردان بگوييم. تمام 

زنان مانند ما هستند: آنها 

 همچنان اين احساس را دارند. "

ساله از واليت  18، خانم  1 مريم
كه قرباني خشونت بوده  3لوگر

 . است
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بست براي كاركنان خدمات ملكي و پوليس از طبقه اناث در نظر گرفته شده است،  1346هر چند در تشكيالت پوليس ملي افغان، 

زنان كمتر از نيمي از اين بست هاي اختصاص يافته براي شان را پر كرده اند. يكي از داليل آن، بي ميلي مسولين و اما 

فرماندهان پوليس به جذب كارمندان اناث مي باشد. عدم موجوديت فشار باالي وزارت داخله و فرماندهان ارشد پوليس به منظور 

 ين وزارت، باعث كندي  روند جذب كارمندان اناث در اين وزارت گرديده است.جذب كارمندان اناث و آوردن اصالحات در ا

رفتار هاي منفي در برابر زنان جذب شده در ارگان هاي پوليس همواره يكي از   

 تجهيزات پوليس مردبرعكس  پوليس زنچالش هاي عمده ديگر بوده است. 

به انجام بسيار ابتدايي را هم ندارد مثال يونيفارم. بسياري آنها بعد از جذب شدن 

( و پاك كردن دفتر )از قبيل آماده ساختن چايبسيار ابتدايي در دفتر  كار هاي 

. فرصت ها به منظور رشد آنها بسيار محدود به نظر مي رسد وادار مي گردند

  مي گردد. پوليس زن در كه باعث عدم تحرك

 

به جامعه  كه فاقد مهارت و انگيزه خدمت پوليس زندر عين حال بعضي از 

مي باشند، صرف براي پر نمودن بست هاي اختصاص يافته براي زنان  شان

ازبين برده و رفتار  پوليس زن رويجذب مي گردند. اين مشكالت اعتماد را 

اين مشكل جز يك  در برابر آنان خرابتر مي سازد. التبه تا اندازه را پوليس مرد

فيصد پوليس ملي افغان  81-71مشكل كالنتر اجتماعي است: بصورت تخميني 

 حتي باالتر مي باشد.  پوليس زناين نرخ بي سوادي در بين  وبي سواد اند 

پوليس رفتار هاي تبعيض آميز و فقدان اگاهي از مسايل نيز از چالش هاي ديگري بوده كه بايد از ميان برده شوند. بسياري از 

و استخدام شونده گان ماهر با مخالفت هاي جدي از درون جامعه خود كه پوليس شدن را يك بدنامي و رسوايي براي زنان  زن

اين هاي موثر معلوماتي و تهيه و نشر بعضي نمايشنامه هاي تلويزيوني كه زنان در آنها نقش افغان مي پندارند،  مواجه اند. كمپ

 هاي موثر پوليس را بازي كرده باشند، مي توانند تغييرات مثبت را در ديدگاه هاي جامعه در قبال پوليس شدن زنان بوجود آورند.  

 اولويت بندي راه حل ها
،دولت افغانستان با هممكاري دونر ها ها بايد يك استراتيژي هماهنگ وقوي را تهيه و تطبيق به منظور مبارزه با اين چالش ها 

، پوليس زنرا بيشتر جذب كرده و براي آنها آموزش هاي الزم  را فراهم كنند. آنها بايد از احترام شدن  پوليس زنبدارند تا 
پيشبرد وظايف شان نيز ن آنها در صفوف پوليس ملي به منظور توهين و تحقير نشدن آنها، آزار و اذيت نشدن آنها و باقي ماند

   اطمينان حاصل نمايند. 
 
اين استراتيژي بايد در برگيرنده پالن هاي موثر به منظور جلب و جذب زنان با سواد و بخصوص فارغ التحصالن دانشگاه ها و 

بايد در بست هاي  پوليس زناختن آموزش هاي الزم به آنها، اطمينان يافتن از ترفيع آنها به اساس شايستگي باشد. بعد از فراهم س

بايد آموزش  پوليس مردبراي در عين حال، خانواده و نظم عامه توظيف گردند.  پاسخگويي به مشكالت حرفوي چون واحد هاي

ب گرديده اند، فراهم الزم در مورد جندر و قوانين مرتبط با آن خصوصاً قوانيني كه به منظور حفاظت از زنان طرح و ترتيهاي 

 گردد.  

  پيشرفت در نبود معلومات كافي غير ممكن مي باشد. سازمان ملل  ت مشكالت، تطبيق راه حل ها و سنجشدانستن در مورد ماهي 

دارد. اين امر زمينه نظارت را براي دونر  تفكيكي جنسيمتحد بصورت خاص نقش مهمي را در جمع آوري و استفاده از معلومات 

 ها از كمك هاي شان نيز سهل تر مي سازد. 

 

فرصت هاي خوبي براي رسيدن به اين اهداف وجود دارند. بطور مثال، دولت افغانستان و دونر هاي بين الملل 
قانون مبدل سازند.  تطبيق كنندهملكي  افغان را به يك ادارهپوليس شبه نظامی محلی اقدامات را روي دست گرفته اند تا 

فيصدي نيروي كار  11. در اين دورنماي ده ساله، افزايش افغان مي باشد پوليس ملياولين اصالحات بزرگ دراين 
اهداف دراز  به سوي يك گام واقع بينانه و مناسب -شامل مي باشد 3134اناث در پوليس ملي و وزارت داخله تا سال 

 جوابگو. مدت يك پوليس ملي موثر و

 

شوراي  1132 قطعنامه در قبال تطبيقنقش زنان در پوليس، افغانستان را كمك مي كند تا مسوليت هاي اش را  تتقوي
و تقويت  بحران رشد نقش و نفوذ زنان در موارد گذار از قطعنامه. هدف اين درك نمايدامنيت ملي سازمان ملل متحد 

اولين  ك صلح پايدار و دراز مدت مي گردد، مي باشد.حقوق بشري كه در نهايت منتج به ي تضمين كننده قياس هايم
شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرصتي را براي اطمينان يافتن از  1132پالن كاري عملي افغانستان براي قطعنامه 

   گردد، فراهم مي سازد. متمم بودن رشد نقش زنان و تضمين حقوق آنها كه منتج به افزايش تاثيرات آنها مي

" نصف جامعه ما را زنان تشكيل 

مي دهند لهذا داشتن پوليس مرد 

به تنهايي كافي نيست. اين ممكن 

نيست كه در نبود پوليس زن، 

تالشي خانه ها و يا زن ها را 

انجام داد و يا هم بعضي قضايا را 

 ً قضاياي خشونت و مخصوصا

  ".عليه زنان را حل نمود

جگرن سامسور، يك فرمانده 

 1پوليس در كابل 
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وزارت هايكه پالن كاري ملي افغان و پالن هاي ديگر مرتبط به آن را تطبيق مي كنند، ضرورت به همكاري سازمان ملل متحد 

دارند. ماموريت هاي بين المللي چون ناتو مي توانند همكاري هاي موثر را از طريق مشاورين جندر شان با اين ادارات به 

 فراهم سازند.  ،و اطمينان يافتن از شامل بودن جندر در پروگرام هاي آموزشي شانپالن هاي كاري عملي شان  منظور تطبيق

 كي ها نفع مي برند؟
؟ شمرده مي شودچرا اين موضوع در يك كشوري كه دامنگير چالش هاي متنوع اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي باشد، مهم 

امنيت و ثبات اين كشور، و همچنان دونر هاي كه خواهان به حد اعظم رساندن تاثيرات ين كشور، مردم افغانستان، تاسيسات ا
  كمك هاي شان اند، همگي از موجوديت پوليس زن موثر بحيث بخش از يك پوليس ملي حسابده و جوابگو مستفيد مي گردند. 

 
انستان داراي قانون اساسي و قوانين ديگري كه تاثيرات احتمالي آن روي دختر ها و خانم ها بسيار واضح مي باشد. هر چند افغ

داشتن يك پوليس ملي دوستانه با زنان، زمينه دسترسي زنان مي باشد ولي آنها دايماً تطبيق نمي گردند.  ،از زنان حفاظت مي كنند
( را كه EVAWمحو خشونت عليه زنان ) 3116را به سيستم هاي عدلي امكان پذير ساخته و زمينه تطبيق قانون تاريخي سال 

  در آن ازدواج اطفال، ازدواج اجباري، تجاوز و انواع ديگر خشونت عليه زنان جرم پنداشته شده، را ميسر مي سازد.
  

با تطبيق و پيگيري موفقانه ، اين موضوع تاثيرات گسترده تري را هم دارا مي باشد. قسميكه دفتر سازمان ملل متحد در گزارش 

در نهايت، پيشرفت در تطبيق قانون محو خشونت عليه زنان و "َونت عليه زنان نوشته است:خود در مورد خش 3113سال 

ت بيشتر از حقوق زنان باز كرده كه اين امر سبب تقويه نقش موثر آنها در واقعات كمتر خشونت عليه زنان راه را بسوي حفاظ

 غانستان فراهم مي سازد."جامعه گرديده و زمينه هاي صلح با ثبات، امنيت و خوشبختي را براي اف

خواهد گرفت. يك سروي كه از طرف سازمان  منفعتاعتبار شده است،  كمكه اكثراً  به حيث يك نهاد پوليس ملي افغان
بصورت گسترده در حال افزايش  پوليس زنانجام شد، نشان مي دهد كه حمايت از نقش  3113ملل متحد در سال 

 4پوليس ملي مي گردد.  برابر ي عمومي دراست كه سبب تغيير مثبت در ديدگاه ها
 

در تامين امنيت نيز همكاري دارند. بعضي از آنها به منظور تالشي زنان در محالت كنترول پوليس، تالشي خانه ها و  پوليس زن

تفاده از واقعه كه در آن مردان مسلح با اس 11، 3113دروازه هاي ورودي ساختمان هاي دولتي ايفاي وظيفه مي كنند. در سال 

پوليس . توظيف ، ثبت شده استلباس هاي زنانه مي خواستند وارد محالت شوند تا از آنجا حمالت مرگبار را راه اندازي نمايند

 بيشتر از اين گونه واقعات جلوگيري مي كند.  زن

 

پوليس را به عهده دارد. بدين منظور به موجوديت  3114وزارت داخله مسوليت تامين انتخابات آينده رياست جمهوري در سال 

مسوليت نظارت از محالت راي دهي را كه مخصوص   پوليس زندر صفوف پوليس ملي ضرورت مبرم احساس مي شود.  زن

 ترتيب در تامين امنيت انتخابات رياست جمهوري كمك خواهند كرد.  خانم ها آماده مي شوند به عهده خواهند داشت و بدين

 

اين وقتي است كه بايد كار  امابه وقت ضرورت دارند  در وزارت داخله هر چند اصالحات سازماني و تغييرات ديگر
ود. از تكميل ش 3114را شروع كرد. پروسه انتقال مسوليت هاي امنيتي به قواي امنيتي افغان قرار است در سال 

طرف ديگر در همين سال قرار است نيروهاي محاربوي تحت امر ناتو از افغانستان خارج شوند كه چالش ها و 
 خطرات جديدي را براي امنيت و توسعه كشور به ميان خواهند آورد.

 

آموزش قواي  تربيه و لهذا مهم است تا مقامات افغان، دونر ها و همچنان ماموريت هاي دولتي و بين المللي كه در
تالش هاي شان را به منظور پاسخگو بودن پوليس ملي افغان به زنان كه نيمي از جامعه  ،اند سهيمامنيتي ملي افغان 
خشند و نقش پوليس زن را در جامعه باال ببرند. در صورت ناكامي اين تالش ها، دست ، تشديد برا تشكيل مي دهد

رف ثبات ، شده دوباره از دست خواهد رفت و راه پيموده شده به طآوردهاي يك دهه كه با مشكالت زيادي حاصل 
 نيز با چالش مواجه خواهد شد.  پيشرفت و اعتماد به نفس در پوليس ملي

 

براي اين گزارش، دفتر اكسفام يك مشاوره را با پوليس، كاركنان خدمات ملكي، سازمان هاي حقوق بشر و زنان و 

نمود. با دونر هاي بين المللي و افسر هاي  يادداشت بصورت خاص ديدگاه هاي زنان رانهادهاي منطقوي انجام داد و 

مصاحبه ها و ديدگاه هاي صاحب احبه صورت گرفت. پيشنهادات پاييني بعد از آموزش دهنده پوليس ملي نيز مص

 ترتيب شده است.   نظران و متخصصين

 

 



2 
 

 

 پيشنهادات

 د: دولت افغانستان و جامعه بين المللي باي
 

  تهيه و تطبيق نمايند. اين استراتيژي بايد در هماهنگي كامل با  پوليس زنيك استراتيژي ملي را به منظور جذب
دولت افغانستان وجامعه بين المللي آماده شده و داراي پالن هاي واضح عملي و وجوه كافي براي تطبيق موفقانه 

 آن باشد.
 

  ، گروپ هاي كاري بورد هماهنگي پوليس بين اولويت قرار دهندرا در  پوليس زندر اصالحات عمومي .
وزارت داخله با حمايه كمك هاي مالي دونر ها بايد پالن هاي مشخص را به منظور آوردن اصالحات  -المللي

در پوليس ،جذب زنان بيشتر و ترفيع آنها تهيه نمايند. گروپ هاي كاري بايد با متخصصين جندر وزارت امور 
هان مسايل شامل سازي جندر در پوليس، پوليس هاي ارشد زن و جامعه مدني در اين زمينه مشوره زنان، آگا

 نها را در اين روند شامل سازند.آنموده و يا 

  از دسترسي همگاني و يكسان به آموزش ها و فرصت ها براي زنان اطمينان حاصل نمايند و آموزش هاي
جندر و حقوق را براي تمام پرسونل خود توسعه دهند. دولت افغانستان و ماموريت هاي بين المللي بايد كورس 

ل كورس هاي دريوري، ايجاد و گسترش دهند )به شمو پوليس زنهاي حرفوي و فرصت هاي ديگر را براي 
مهارت هاي سخنراني و امور مربط به محاكم( . صنف هاي سواد آموزي براي خانم ها را در اولويت قرار 
دهند ، و اطمينان حاصل نمايند كه تمام پوليس ملي افغانستان در مورد مسايل جندر و حقوق ملي و بين المللي 

 (EVAW-ت عليه زنان)به شمول قانون محو خشون.زنان دانش كافي دارند 

      شوراي امنيت سازمان ملل متحد 1132قطعنامه از ساختن پالن عملي ملي افغانستان به منظور تطبيق  

اطمينان حاصل نمايند. دولت افغانستان بايد مقياس هاي واضح و عملي را در پالن كاري ملي كه توسط دونر ها 

و سكتور هاي امنيتي به خصوص در سطوح تصميم  پوليسحمايه مي گردد و در ارتباط به اشتراك زنان در 

 گيري مي باشد، شامل سازد.

 

 

 وزارت امورداخله بايد:
 

 كمپاين هاي وسيع معلوماتي را در ارتباط با جذب پوليس زن به راه اندازد: 

و وظايف بلند رتبه را به استخدام شونده  بي سواد فراهم ساختهاين وزارت بايد آموزش هاي الزم را به زنان  

 هاي وزارت در عين حال بايد كمپاين هاي معلوماتي را براي مردم در مورد منفعت واگذار كند. اينگان با سواد 

 . به راه اندازد زن داشتن پوليس

 :محيط امن كاري را براي پوليس زن فراهم سازد 

وزارت امور داخله بايد گام هاي جدي و عاجل را به منظور فراهم ساختن سهوليت هاي الزم )مثالً تشناب هاي قفل دار و 

اطاق هاي تبديل لباس( به پوليس زن فراهم سازد. اين وزارت بايد از دسترسي پوليس زن به ميكانيزم ها و مراجع كه 

گارد هاي شخصي فراهم سازد و اطمينان حاصل  عالي رتبه به پوليس زن  شكايات شان را درج كنند، اطمينان حاصل نمايد،

نمايد كه تمام كارمندان پوليس در ولسوالي ها ، واليات و حوزه هاي پوليس از پاليسي هاي مرتبط )رهنمود آزار و اذيت هاي 

 (  آگاهي حاصل نموده اند. 3111جنسي 

  :حاصل نمايداز تطبيق پاليسي هاي ملي در سطح محلي اطمينان  •

وزارت امور داخله بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمام پاليسي هاي اين وزارت در تطابق كامل با استندر هاي ملي و بين 

را در سطوح محلي حمايه نمايد، افزايش دهد  پوليس زنالمللي جندر بوده و تالش ها را به منظور تطبيق پاليسي هاي ملي كه 

 به شمول صدور رهنمودهاي وزارتي به فرماندهان پوليس واليتي. 

 جدي در تشكيالت وارد نمايد: اصالحات 

كه در آن بست هاي  اصالحات بايد دربرگيرنده پاليسي هاي واضح استخدام و اليحه هاي مشخص وظايف باشند 
واحدهاي را كه زنان در آنها و تر( براي زنان در نظر گرفته شده و رياست ها بيشتر )به شمول نقش هاي باال
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، استخبارات، منابع بشري، فاميلي رسيده گي به مشكالتواحد هاي به شمول -كار كرده بتوانند مشخص گردند 
ا ، زن رياست پاسپورت، واحد تحقيقات جرمي و مواد مخدر. بورد هاي مستقل بررسي و تقرري كه در آن مرد ه

 .ها و نماينده هاي جامعه مدني حضور داشته باشند، ايجاد گردد

 زن فرصت ارتقا وترفيع فراهم نمايد به پوليس: 

 به بست ها و رتبه هاي باالتر از ترفيع پوليس زن و ترفيع آنها به اساس لياقت و شايستگي شان وزارت امور داخله بايد 

اطمينان حاصل نمايد. اين وزارت  )البته با در نظر داشت چالش هاي كه زنان با آنها مواجه اند )مانند نرخ باالي بي سوادي
 همچنان پروگرام هاي آموزشي و آموزش توسط پوليس زن خارجي و بين المللي را براي پوليس زن فراهم سازد. 

 ايش دهدرا در سطح واليت بصورت سريع افز تعداد پوليس زن :  

روند توظيف پوليس با سواد و آموزش ديده زن را در بست هاي واليتي با مشوق هاي خوبي براي وزارت امور داخله بايد 

 واحد هاي پاسخگويي به مشكالت خانواده هااين كارمندان در واحد هاي مخصوص چون  توظيفماندن انها در آن بست ها و 

 و نظم عامه و همچنان افزايش كورس هاي آموزشي براي اعضاي بي سواد اين واحد ها  آغاز نمايد. 

 

 فرماندهان واليتي پوليس بايد: 

 بصورت جدي حمايت كنند. پوليس زناز  •

به هيچ وجه  پوليس زن فرماندهان واليتي پوليس بايد به پرسونل هاي تحت امر شان هدايت دهند كه آزار و اذيت هاي جنسي 

قابل تحمل نمي باشد. آنها همچنان از رسيده گي به شكايات به صورت شفاف اطمينان حاصل نموده، مرتكبين آزار و اذيت 

هاي جنسي را جزا داده و همچنان از دسترسي پوليس زن به وسايل و تجهيزات مناسب، ترانسپورت شخصي، جاهاي 

 ان براي اطفال شان اطمينان حاصل نمايند. مخصوص براي طبقه اناث و سهوليت هاي كودكست

 .در زمينه توظيف پوليس زن در اجتماع تالش نمايند •

بايد به شكل گروپي ، در حوزه هاي پوليس و مراكز باز رسي پوليس توظيف گردند. اين گروپ ها نبايد كمتر از  پوليس زن 

در برابر آزار و اذيت هاي جنسي حفاظت كرده بتوانند و د. اين كار به آنها كمك مي كند تا از يك طرف از خود ننفر باش 2

از طرف ديگر در جامعه بصورت موثر عمل كرده بتوانند. فرماندهان پوليس بايد از چگونگي اجراي وظيفه توسط پوليس 

و  واحد هاي رسيده گي به مشكالت خانواده گيبصورت خاص در  -زن و از موثريت وظيفه آنها نيز اطمينان حاصل نمايد

 . اجتماع

 واحد هاي پاسخگويي به مشكالت خانواده ها را تقويت نمايند. •

فرماندهان پوليس به منظور تقويت واحد هاي پاسخگويي به مشكالت خانواده ها، بايد اطمينان حاصل نمايند كه اعضاي اين واحد 

ن جديد فاكولته هاي شرعيات و حقوق را بحيث آموزش ديده و با سواد مي باشند. اين فرماندهان بايد فارغ التحصيال ها پوليس زن

. واحد هاي پاسخگويي مشاورين حقوقي جذب نموده و رهبري و پيشبرد اين واحد ها در صورت امكان براي زن ها واگذار نمايند

وص براي اين واحد به مشكالت خانواده ها بايد از دفاتر كه توسط دونر ها براي آنها فراهم شده استفاده نمايند و يا هم جاهاي مخص

ها در آمريت هاي پوليس )با دروازه وردي جداگانه( در نظر گرفته شود و براي اعضاي اين واحد ها امكانات حمل و نقل در نظر 

 . نمايندگرفته شوند تا بتوانند به شكل خوبتر به جوامع شان رسيده گي و كمك 

 

 كنند بايد:اي كه پوليس ملي افغان را كمك ميدولت ه
 

  :ه مخصوصي را به منظور جلب و جذب بيشتر پوليس زن اختصاص دهندوجو •

نظم عامه، مشوق هاي عالي )مثالً انعامات، جوايز، پالن هاي محافظتي براي اين اولويت ها شامل تقويت سواد آموزي، 
هاي مخصوص براي  لتفاميل ها و فراهم ساختن خانه هاي رهايشي براي آنها(، زير ساخت هاي اساسي مانند سهو
زن بخصوص فرماندهان طبقه اناث، سازمان هاي پوليس زن، و آموزش براي مامورين بلند رتبه پوليس مرد و 

 واليتي پوليس مي گردد. 

  شرط قرار دهند براي نيروهاي امنيتيمالي شان  مساعدت هايدر : 
 3114بخصوص بعد از اينكه اين قوا در سال  -دونر ها بايد كمك هاي دراز مدت با قواي امنيتي ملي افغانستان را

و رشد تخصصي  پوليس زنبا پيشرفت در زمينه جذب  -مسوليت تامين امنيت تمام افغانستان را به عهده خواهند گرفت
  قرار دهند. /شرطآنها در ارتباط
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 : مدني  در دراز مدت حمايت مالي كننداز ابتكارات جامعه  •

در حمايه مي كنند و در راستاي قبولي ديدگاه پوليس شدن زن  پوليس زنكه از  جامعه مدني بايد براي گروب هاي كاري مالي وجوه

مول مجتمع سازمان هاي بين المللي به شو  پوليس زنمجمتع  بيندر تالش ارتباط بر قرار كردن  مردم كار مي كنند و همچنان بين

 . داده شود ،اند و گروب هاي مشابه ديگر در كشور هاي اسالمي پوليس زنبين المللي 

  :نظارت مستقالنه از پوليس ملي افغان را تقويت نمايند •

رس پوليس را تمويل نمايند تا اطمينان حاصل گردد كه زنان به ميكانيزم هاي مستقل و موثر درج شكايات  بازدونر ها بايد دفتر 

سترسي دارند. اين موضوع بايد در سطح ملي بحيث يك اولويت در نظر گرفته شده و از دسترسي به آن در سطح واليات نيز د

 اطمينان حاصل گردد. 

 از شامل بودن جندر در پروگرام ها و برنامه هاي آموزشي اطمينان حاصل نمايند:  •

 به منظور تطبيق پالن كاري عملي ناتو 3114خود را بعد از سال دولت هاي كه در افغانستان عساكر دارند بايد مشاورين جندر 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد حفظ نمايند و دونر ها از شامل بودن نماينده گان جامعه مدني در كميته هاي  1132براي قطعنامه 

  آغاز مي گردد، اطمينان حاصل نمايند 3114رهبري بخش جديد صندوق وجهي نظم و قانون براي افغانستان كه در 

 

 بايد:  پوليس بين المللي ماموريت هاي

 

  :حفظ و ادامه دهندرا شان  پروگرام هاي آموزشي    •

هيئت معاونت سازمان ملل متحــد در و واحد مشاورتي پوليس  (EUPOL) ماموريت پوليس اتحاديه اروپاواحد هاي چون 

( بايد به فراهم سازي آموزگاران ملكي براي افسر هاي بلند رتبه پوليس مرد و پوليس زن بخصوص UNAMA) افغانستــــان

فرماندهان واليتي پوليس ادامه دهند. پروگرام هاي آموزشي در صورت امكان بايد توسعه داده شوند )يا حد اقل در سطوح فعلي 

و با كشورهاي همسايه برقرار  كشور را با همدگير شان باقي بمانند( و روابط بين فرماندهان پوليس مناطق مختلف 3114بعد از 

 نمايند. 

 .ي جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله را در اولويت قرار دهندهمكاري با واحد ها    •

ماموريت هاي پوليس بين المللي بايد از در اولويت قرار گرفتن ارتقاي ظرفيت واحد هاي جندر و حقوق بشر وزارت داخله در 

تقويه سيستم هاي جمع  در پوليس در داخل وزارت داخله و واليات اطمينان حاصل نمايند. اين شامل زمان آوردن اصالحات

 جمع آوري و ترتيب معلومات به اساس جنسيت و سن مي باشد. معلومات آنها به شمول  آوري

 

 زمان ملل متحد بايد:سا
 

. ماموريت سازمان ملل متحد در افغانستان بايد جمع آوري و استفاده از را افزايش دهدجمع آوري و استفاده از ارقام و معلومات 

جنسي را در هنگام گزارش دهي از شاخص ها در گزارشات ربع وار دبير كل سازمان ملل متحد در مورد  معلومات تفكيكي

 افغانستان به شمول گزارش دهي جامع از سهم گيري زنان را در پوليس ملي، بهبود بخشد.

 به منظور تسريع روند  كمك به وزارت ها را افزايش دهد : سازمان مللي متحد بايد كمك هاي خود را با وزارت هاي مرتبط

شوراي امنيت سازمان  1132پالن كاري عملي افغانستان براي تطبيق قطعنامه   تطبيق پالن كاري ملي براي زنان افغانستان و

 ملل متحد افزايش دهد. 
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 يادداشت ها
1.

در افغانستان، توسط گلوبل رايتس )مارچ  خانواده گيزنده گي با خشونت: يك گزارش ملي روي خشونت هاي  

3118(.http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803 
3.

 )3111در كابل مصاحبه گرديد. )اپريل  
1.

 )3111، در كابل مصاحبه گرديد)مارچ )جگرن سمسور )فرمانده پوليس، حوزه نهم پوليس 
4.

(، تحت پروژه صندوق امانتي براي نظم و قانون در UNDPوسط برنامه انكشافي سازمان ملل متحد)سروي عقايد پوليس، تمويل ت 
 3113افغانستان، جنوري 
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 3111اكسفام انترنيشنل، سپتمبر  ©

اين گزارش توسط لويس هنكاك تحرير شده است. خانم لويس هنكاك از همكاري هاي فلورتجي كليجن، شاهين چغتاي، شريف 

ز همكاري هاي دولت كيت هاگس، روزلين بوتمن و ستيف كزنس در تهيه اين گزارش اظهار قدرداني مي نمايد. اكسفام اعزيزي، 

نموده اند، قدرداني مي نمايد. اين سند  اشتراكافغانستان، وزارت امور داخله و آگاهان امور كه در مصاحبه ها   جمهوري اسالمي

به منظور مباحثات عمومي روي توسعه و پاليسي هاي بشر دوستانه به رشته تحرير  سندهاي ديگري است كه سلسلهاز  يك قسمت

 در آمده اند.  

حق چاپ اين نشريه محفوظ مي باشد اما معلومات مندرج در متون اين نشريه بدون كدام هزينه براي اهداف دادخواهي، كمپاين، 
ده گان حق چاپ اين نشريه خواهش دارند تا تمامي موارد استفاده شده دارن. تعليم و تحقيق با ذكر منبع آن استفاده شده مي توانند

از اين نشريه با آنان راجستر گردند. براي استفاده غير از موارد ياد شده باال و يا براي دو باره استفاده كردن معلومات اين نشريه 
حمه هم اخذ مي شود. در صورت ضرورت به ه آن بايد  اجازه گرفته شود و يك حق الزدر نشريه هاي ديگر و يا براي ترجم

ايميل بفرستيد. معلومات مندرج اين نشريه در وقت رفتن به چاپ خانه  policyandpractice@oxfam.org.ukايميل آدرس 
 صحت دارد. 

، اكسفام جي بي، 3111، سپتمبر ISBN 978-1-78077-399-5از طرف اكسفام انترنيشنل تحت نشر توسط اكسفام جي بي 
 ، بريتانيا. OX4 2JYخانه اكسفام، جان سميت درايف، كولي، اكسفورد، 

 

  اكسفام

 

كشور منحيث يك بخش ازحركت جهاني به منظور  64سازمان بين المللي اكسفام مي باشد كه در  17اكسفام يك مجموعه از 
 ي از فقر و بي عدالتي فعاليت دارد. تغيير و ساختن يك آينده عار

 (www.oxfamamerica.org)اكسفام در امريكا 
 (www.oxfam.org.au)اكسفام در آستراليا 

 (www.oxfamsol.be)اكسفام در بلجيم 
 (www.oxfam.ca)اكسفام در كانادا 
 (www.oxfamfrance.org) اكسفام در فرانسه

 (www.oxfam.de)اكسفام در جرمني 
 (www.oxfam.org.uk)اكسفام جي بي 

 (www.oxfam.org.hk)اكسفام در هانكانگ 
 (www.oxfamindia.org)اكسفام در هندوستان 

 (www.intermonoxfam.org)اكسفام در هسپانيه 
 (www.oxfamireland.org)اكسفام در ايرلند 
 (www.oxfamitalia.org)اكسفام در ايتاليا 
 (www.oxfam.jp)اكسفام در جاپان 

 (www.oxfammexico.org)اكسفام در مكسيكو 
 (www.oxfamnovib.nl)، اكسفام نويب در هالند (www.oxfam.org.nz)اكسفام در زيالند جديد 

 (www.oxfam.qc.ca)اكسفام كيوبيك 
 

 نماييد.  باز ديد( www.oxfam.orgبراي معلومات بيشتر با يكي از شاخه هاي اكسفام تماس بگيريد و يا از ويب سايت اكسفام )
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