
ستانممنوعیت شکنجه دراسناد بین المللی وقوانین ملی افغان

ویژهبررسیلیدرتیم،عزیزیعالممحمد:کنندهارایه



انسانیغیرهایمجازاتوهارفتاردیگروشکنجهازرهایی

میاهانسانناپذیرتعلیقوسلبقابلغیرحقوقزمرهدر،وظالمانه

رسمیتراحقاینبشر،حقوقالمللیبیناسناد.رودمیشماربه

.استکردهتأکیدآنشرطوقیدبیرعایتبروبخشیده



تعریف شکنجه

غیرنخشمجازاتیاورفتارشکنجهضدالمللیبینکنوانسیون

جون26بتاریخراانافغانستاندولتکهکنندهتحقیریاانسانی

دهنموتعریفچنینراشکنجهاسترساندهتصویببه1987

:است



تعریف شکنجه

روحییاجسمیشدیدرنجیادردنآواسطههبکهعمدیعملهر)
شخصیااوازاقرارگرفتنیااطالعاتکسببمنظورفردیعلیه
بعنوانفردیمجازاتهمچنینداردنامشکنجهشودمیاعمالسوم

امانجکهدارداحتمالویااستدادهانجامسومشخصیااوکهعملیکه
دوارکهوهنگامنوعهرازتبعیضمبنیوبرواجبارتهدیدبادهد،
وعدمرضایتباویاوترغیبتحریکبهیاورنجدرداینشدن

هشکنجگیردانجامدیگر،مقامصاحبهرویادولتیمامورمخالفت
،استقانونیمجازاتالزمذاتیبطورکهورنجدرد.میشودتلقی

(شودنمیکنوانسیوناینشامل



ق بشر دولت افغانستان درقبال رعایت اسناد بین المللی حقوهداتتع

:افغانستاناساسیقانونهفتمماده

هکالمللیبینمیثاقهایالدولبینمعاهداتمتحد،مللمنشوردولت)

یترعارابشرحقوقجهانیواعالمیهاستشدهملحقانبهافغانستان

.(کندمی



اسناد بین المللی حقوق بشر که شکنجه را منع
کرده ودولت افغانستان به ان پیوسته است 

بشرحقوقجهانیاعالمیه-1

قراررفتارییامجازاتیاشکنجهتحتنمیتوانراکسهیچ:پنجمماده

.باشدبشروشانانسانیتخالفبرویاظالمانهکهداد



اسناد بین المللی حقوق بشر که شکنجه را منع کرده ودولت 
افغانستان به ان پیوسته است 

24تانافغانسالحاقتاریخ،سیاسیمدنیحقوقالمللیبینمیثاق-2

1983اپریل

:هفتمماده

ورفتارهایمجازاتهاویاوشکنجهازارموردنمیتوانراکسهیچ

شخصیکدادنقرارمخصوصاقراردادانسانیخالفیاظالمانه

.تاسممنوعاوآزادانهرضایتبدونعلمییاپزشکیآزمایشهایتحت



اسناد بین المللی حقوق بشر که شکنجه را منع 
کرده ودولت افغانستان به ان پیوسته است 

(۱۹۸۷جون ۲۶)کنوانسیون منع شکنجه -3

(1987جون 26)سال تصویب توسط دولت افغانستان

ماده تنظیم شده است که یکی 33این کنوانسیون، در یک مقدمه و 

ت از مهم ترین اسناد الزام آور و اختصاصی در ارتباط با ممنوعی

. شکنجه می باشد



رده اسناد بین المللی حقوق بشر که شکنجه را منع ک
ودولت افغانستان به ان پیوسته است 

جینوگانهچهارکنوانسیونها-4

مشترک3ماده

1990دسمبر14بتاریخکهندانیانبازرفتاراساسیاصول-5

استشدهواعالمتصویبمتحدمللعمومیمجمعتوسط

زندانیانبارفتاربرایاستاندارداقلحدمقررات-6



مکلفیت دولت ها درقبال کنوانسیون منع شکنجه 

و جرم انگاری شکنجه ممنوعیت -۱

شیوه رسیدگی به شکایات و جبران خسارات قربانیان-۲

مکانیزم اجرایی و نظارتی مقرارت مندرج در کنوانسیون-۳



قانون اساسی افغانستان 29ماده 

زمینهدرافغانستاناسالمیجمهوریاساسیقانون29مادهدر

:استآمدهچنینشکنجهوتعذیب

دمقصبهحتینمیتواندشخصهیچاستممنوعانسانتعذیب"

یااریگرفت،تعقیبتحتاگرچه،دیگرشخصازحقایقکشف

بدهدامریاکنداقداماوتعذیببه،باشدجزابهمحکومیاوتوقیف

".استممنوعباشدانسانیکرامتمخالفکهجزایتعین



قانون اساسی افغانستان 30ماده 

ایندرافغانستاناسالمیجمهوریاساسیقانونامسیماده

:کهنمایدمیابراززمینه

بوسیلهدیگریشخصیامتهمازکهشهادتیواقرار،اظهار"

استعبارتجرمبهاقرار.ندارداعتبارشودآوردهبدستاکراه

وعقلوصحتحالتدروکاملرضایتبامتهماعترافاز

".صالحیتبامحکمهحضوردر



قوانین جزایی افغانستان 

ارانسانیکرامتمخالفمجازاتاعمالوتعییننیز،کشورجزایقانون

اجراآتقانونچنین،هم.استکردهمنعشدتبهراآنونداستهمجاز

ونههرگوروانیجسمی،تعذیبتحقیر،توهین،ازمصئونیتبرجزایی

.استکردهتأکیدافرادانسانیغیربرخورد



افغانستان قوانین جزایی 

":کهداردمیبیانجزاییاجراآتقانون22ماده

،ندارنداجازهحالتهیچدرمحکمهوسارنوالیقضایی،ضبطمامور

راه،اکمخدر،مواداستعمالسوء،رفتاربادیگرشخصازطریقیاخود

ی،منفعتبهدادنوعدهیاتخویفوتهدیدمقناطیسی،خوابشکنجه،

.نمایندواداراقراریااظهاربهرامتهمیامظنون



افغانستان قوانین جزایی 

قرهفمندرجوسایلاستعمالبامتهمیامظنونازکهاقرارییااظهار-۲

قانون275مادهدر.باشدنمیاستنادقابلباشد، شدهاخذمادهاین۱

منظوربهرامتهمعامهخدماتموظفهرگاه":کهاستآمدهجزا

لطویحبسبهنمایدامرآنبهیاونمایدشکنجهاعتراف،گرفتن

.گرددمیمحکوم



قوانین جزایی افغانستان 

صیشخ»:استشدهتاکیدچنینافغانستانجزایقانون414مادهدر

دارصالحیتمقاماتامربدونیاقانونیموجهاحوالازغیردرکه

بهالاحوحسبنمایدمنعکارازیاتوقیفگرفتار،رادیگریشخص

.گرددمیمحکوممتوسطحبس



قوانین جزایی افغانستان 

قتلبهدتهدییااکراهوجبربهممانعتوتوقیف،گرفتاری،هرگاه

فینموظجملهازمرتکباینکهیاباشدبدنیاذیتبهتهدیدویا

این415مادهشدهپیشبینیجزایاکثرحدبهباشددولترسمی

".گرددمیمحکومحبسسالدهیعنیقانون



۱۳۹۴و ۱۳۹۳یافته های کمیسیون درسالهای   

سلبمحالتازافغانستانوالیت۳۲دربار۱۳۹۳۶۶۱درسالکمیسیون

نمودهمصاحبهزندانی۹۹۳وباکردهنظارتآزادی

رسیدهثبتبهکمیسیوننزدشکنجهواقعاتوارقامبیشترین۱۳۹۳درسال

.است

مورد۲۸۷شکنجهوواقعاتارقاممجموع

مورد۱۷۱:پولیس

مورد۹۱ملیامنیتعمومیریاست

.مورد۱۴:ملیاردوی



۱۳۹۴سال 

مورد۹۳شکنجهوقضایاارقاممجموع

مصاحبه۲۰۰۰والیت۳۱درنظارت۱۰۹۶

مورد۷۴:پولیس

مورد۱۵:ملیامنیتعمومیریاست

مورد۴ملیاردوی



دالیل عمده موجودیت شکنجه

تمجازاازشکنجهعامالنمصئونیت

تحقیقوکشفنهادهایدرعلمیتشکیالتفقدان

مدافعوکیلبهدسترسیمحدودیت

متهمومظنوناساسیحقوقازآگاهیعدم.



اقدامات ودستاوردهای دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان درمورد جلوگیری از شکنجه 

oجهشکنمحویغرضافغانستاناسالمیجمهوریجمهورریسوعملیسیاسیتعهد

o۱۳۹۱سالدرجمهوریریاست۱۲۹فرمانصدور

o۱۳۹۳درسالشکنجهمحویملیبرنامهتصویب

o.۱۳۹۵درسالشکنجهمنعقانونمسودهتهیه

oملیامنیتمحترمشورایتوسطشدهتهیههاینامهاصول

oامورمحترمووزارتملیامنیتعمومیریاستدربشرحقوقهایبخشایجاد

داخله



قربانیان شکنجه عکسهای 









شکرـــــــــــــازتوجه تان ت
موفق باشید


