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 مقدمه

احش حقوق بشر نظیر شکنجه های فنقض معرضِ خطرِ نقض حقوق بشر می باشد؛محالت سلب آزادی از اماکن در 

آنان با آنکه  های آسیب پذیراند؛زندانیان از گروه گیرد.رانه در این محالت صورت میهای خود سو بازداشت و توقیف

های بشری حقسایر از کرامت انسانی و اما  ،گردندها محروم میاز حق آزادی خویش در زندان به دلیل ارتکاب جرم،

ه های بشری دیدهای واجد حق، اما اکثراً به زندانیان به عنوان انسانو باید از آن برخوردار باشند شوندخود محروم نمی

تنبیه هستند  ها خودزندان»در حالیکه  .شودبه زندان به مکانی برای تنبیه و انتقام گیری از محکومان نگریسته مینشده و 

یعنی به زندان انداختن فرد خود به تنهایی تنبیه است و دیگر نباید در زندان دوباره تنبیه وجود داشته « نه برای تنبیه

 باشد.

جامعه را در قسمت کاهش جرایم  در آن رعایت گردد، یهای حقوق بشرو معیاری که اصول و ارزش زنداِن خوب

الیت انجام فع اصالح و تربیت مجدد مجرمان و یابد که زندان به محلی برایمیزان جرایم زمانی کاهش می؛ کندکمک می

ت رعایدر نهایت،  سوسه تکرار جرم نماید.قادر به مقاومت در برابر وپس از آزادی سالم تبدیل شود و زندانیان را 

 ند.کحقوق بشری زندانیان، از حقوق بشری سایر افراد جامعه در برابر اعمال مجرمانه آنها، پس از آزادی، محافظت می

افغانستان براساس احکام قانون تشکیل، وظایف و  کمیسیون مستقل حقوق بشرگفته، با توجه به نکات پیش 

 تأسیس، به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی، از این محالت ، از بدوِهای کمیسیونصالحیت

پروری زندانیان  های مناسب برای بازها، این محالت را به مکاننظارت از زنداننماید. نظارت می به صورت دوامدار

 کند.تبدیل می

های کمیسیون، فقره ون تشکیل، وظایف و صالحیتقان ۲۱و  ۶کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به موجب ماده 

بین کمیسیون و نهادهای  نامهقانون منع شکنجه و مفاد تفاهم ۱۲ماده  ۱ها، فقره خانهقانون محابس و توقیف ۳۸ماده  ۶

، صالحیت نظارت از محالت ) وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی(دفاعی و امنیتی

تواند از این محالت به صورت  دوامدار و بدون اطالع قبلی بازدید نماید. بنابر این، هیچ ادی را دارا بوده و میسلب آز

ه های الزم را در این زمینباید سهولت د ونباید مانع دسترسی کارمندان کمیسیون به محالت سلب آزادی شو ارگانی

  فراهم نماید.

شیر، بشر افغانستان که هفت والیت مرکز افغانستان) کابل، پروان، کاپیسا، پنج دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق

لوگر، میدان وردک و غزنی( را تحت پوشش دارد، به صورت دوامدار و مستمر از محالت سلب آزادی در والیات 

ا به محالت رمتذکره نظارت نموده، با شاکیان به صورت انفرادی مصاحبه کرده و قضایای نقض حقوق بشر در این 

 است.صورت جدی پیگیری نموده

اطفال  ها، محابس و مراکز اصالح و تربیتخانهها، توقیفخانهنظارت گزارش، ایندر  محالت سلب آزادیمنظور از 

، بخش آمبودزمن، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و بخش حمایت و انکشاف بخش نظارت و بررسی باشد.می

، طی سال گذشته از محالت سلب آزادی مربوطه ۱۳۹۶کابل، براساس برنامه عمل سال مالی حقوق زنان دفتر ساحوی 

 است.نظارت نموده
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های از قبل تهیه شده توسط ریاست لیستچک ها ودفتر ساحوی کابل، براساس رهنمود، فرمههای کاری تمام بخش

های محالت سلب آزادی بازدید نموده و یافتهاز  و هدفمند هماهنگ ،دفتر ساحوی کابل و به صورت سیستماتیک، منظم

منبع اصلی این گزارش، معلوماتی است که با مشاهده مستقیم کارمندان دفتر  است.نظارتی را هدفمندانه پیگیری کرده

ام های انج، نظارتاست. خوشبختانههای از قبل تهیه شده، بدست آمدهلیستها و چکساحوی کابل در چارچوب فرمه

 است.دهآن پرداخته ش بهاست که در متن گزارش ای را به همراه داشتهی بر نتیجه بوده و نتایج قابل مالحظهشده مبتن

حکومین مار با مظنونین، متهمین و چگونگی رفتحقوقی، اداری و معیشتی، تصویر روشن از وضعیت گزارش حاضر 

دهد. از نظر ه می، ارائدر این زمینه ی کابلستاوردهای دفتر ساحود ها وفعالیت و همچناندر محالت سلب آزادی 

( را در بر ۱۳۹۶الی ختم ماه قوس  ۱۳۹۵) از اول ماه جدی ۱۳۹۶زمانی، معلومات مندرج در این گزارش، سال مالی 

 گیرد.می

گزارش حاضر توسط ریاست دفتر ساحوی کابل طراحی، اصالح و بازنگری شده، معلومات اولیه آن توسط همکاران 

 ت و بررسی، بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و بخش آمبودزمنبخش نظار

است. ریاست دفتر ساحوی کابل از گِرد آوری شده و توسط بخش آمبودزمن توحید و تهیه شده دفتر ساحوی کابل

شکر و ، تزمن دفتر ساحوی کابلاً همکاران بخش آمبوداند، خصوصتمام همکارانی که در تهیه این گزارش سهم گرفته

 نماید.قدردانی می
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 نظارت مؤثر از محالت سلب آزادیهای یافته  

ها خانهها، نظارتخانهب آزادی به شمول محابس، توقیف، از تمام محالت سل۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی 

 ،اپیسا، پنجشیر، پروان، غزنی و میدان وردک(کابل، کوالیات )و مراکز اصالح و تربیت اطفال در ساحات تحت پوشش

 ورتبه ص های نظارتی دفترساحوی کابلدر ادامه یافته است،های ناامن، به صورت ماهوار نظارت نمودهبه جز ولسوالی

 گیرد.تر مورد بحث و بررسی قرار میمفصل

 تعداد محبوسین و محجوزین در والیات تحت پوشش

حالت سلب آزادی در ساحات و والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، الی ختم ماه براساس آخرین آماری که از م

است، در تمام والیات بدست آمده ،های مختلف کاری دفتر ساحوی کابلهای دوامدار بخشاز طریق نظارت ۱۳۹۶دلو 

د برنبه سر می نفر در محابس و مراکز اصالح و تربیت اطفال ۱۳۴۴۸تحت پوشش دفتر ساحوی کابل به صورت عموم 

نفر دختر( می  ۲۱نفر پسر و  ۲۵۳نفر محجوز)  ۲۷۴نفر زن( و  ۱۶۷نفر مرد و  ۱۳۰۰۷محبوس)  ۱۳۱۷۴که شامل  

نظارت  توقیف وباشند. قابل یاد آوری است که بیش از هزار نفر در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل تحت 

یر است، در این گزارش آمار آن ذکر یتحت نظارت هر روز در حال تغ ها و افرادکه تعداد توقیفییئقرار دارند، از آنجا

 اند. نشده

برند. ازدحام زیاد زندانیان دهد که تعداد قابل مالحظه زندانیان در حوزه مرکز افغانستان به سر میآمار فوق نشان می

ن ساحات را به مشکل مواجه در این والیات یکی از عواملی است که رعایت حقوق بشر در محالت سلب آزادی در ای

 است که وضعیت حقوقی و معیشتی محالت سلب آزادی بهبود چندانی نیابد.و باعث شده نموده

جدول زیر تعداد محبوسین و محجوزین در ساحات تحت پوشش  دفتر ساحوی کابل را با تفکیک والیات آن نشان 

 دهد:می

ره
ما
ش

 

 والیت
 تعداد محبوسین

ره
ما
ش

 

 والیت
 جوزینتعداد مح

 مجموعه پسر دختر مجموعه مرد زن

 ۲۱۰ ۱۹۶ ۱۴ کابل ۱ ۱۲۱۷۶ ۱۲۰۶۳ ۱۱۳ کابل ۱

 ۱۶ ۱۵ ۱ پروان ۲ ۲۹۰ ۲۷۶ ۱۴ پروان ۲

 ۵ ۵ ۰ میدان وردک ۳ ۲۸۰ ۲۶۶ ۱۴ میدان وردک ۳

 ۱۳ ۹ ۴ کاپیسا ۴ ۱۸۱ ۱۷۳ ۸ کاپیسا ۴

 ۱ ۱ ۰ پنجشیر ۵ ۹۶ ۹۶ ۰ پنجشیر ۵

 ۷ ۷ ۰ لوگر ۶ ۷۷ ۷۵ ۲ لوگر ۶

 ۲۲ ۲۰ ۲ غزنی ۷ ۷۴ ۵۸ ۱۶ غزنی ۷

 ۲۷۴ ۲۵۳ ۲۱ مجموعه ۱۳۱۷۴ ۱۳۰۰۷ ۱۶۷ مجموعه

 

 



5 
 

 نظارت مؤثر از محالت سلب آزادی

هببار  ۱۹۶والیات تحت پوشش در  ،۱۳۹۶مالی  سال طی دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

و  هاظارت خانهن از بار ۱۱۶از این میان، است، وردهنظارت به عمل آ ار از محالت سلب آزادیدوام دصورت 

بیت اطفال در والیات بار از مراکز اصالح و تر ۲۴بار از محابس و  ۵۶و امنیت ملی، وزارت امور داخله  هایخانهتوقیف

 شود.ورت مشرح در این گزارش نگاشته میصه که ب استنظارت نموده متذکره

جام ان به دو صورت توسط دفتر ساحوی کمیسیون ظارت از محالت سلب آزادین است که فعالیتِ قابل یاد آوری

های کاری دفتر ساحوی کابل به صورت ماهوار ماهوار) دوامدار(، که در این حالت تمام بخش های؛ اول نظارتشودمی

و دوم، نظارت است. ساحات تحت پوشش خود، در هرماه حداقل یکبار بازدید نموده در از تمام محالت سلب آزادی

دفتر و یا براساس دریافت شکایت از زندانیان یا وقوع  نوع نظارت براساس لزوم دید ریاست که این است اختصاصی

 .گیردو یک وضعیت خاص، صورت می حوادث در زندان و به منظور بررسی و پیگیری قضیه یا قضایای خاص

های اختصاصی را در شود و نظارتفتر ساحوی کابل میهای ماهوار دبار نظارت( صرفاً شامل نظارت۱۹۶آمار فوق)

ب خاص، بعضاً همه روزه از محالت سل تر ساحوی کابل برای پیگیری قضایا یا وضعیتبرنمی گیرد. زیرا همکاران دف

 .اندهای شهر کابل، بازدید نمودههخانآزادی، نظیر محبس پلچرخی و نظارت

 است:شدهب نشان دادهنظارت از محالت سل در نمودار زیر فیصدی
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های وزارت امور داخله خانهنظارتها( از نظارت %۵۴ها) بیشترین نظارت د،شودر نمودار فوق مشاهده می آنگونه که

ها در ساحات تحت پوشش دفتر خانهاست. دلیل آن شمار زیاد نظارتصورت گرفته ملیو ریاست عمومی امنیت 

خانه قومندانی امنیه کابل، در هر حوزه امنیتی شهر کابل هرکابل عالوه بر نظارتصرفًا در ش ساحوی کابل است، مثالً

 .شوندخانه عمالً وجود دارد و مظنونین بعضاً در آن نگهداری میهم یک نظارت

 آنان شکایات و ثبت مصاحبه با زندانیان و استماع

محل سلب  و ارزیابی وضعیت عمومی نظارت ناظر حقوق بشر حینبراساس رهنمود نظارت از محالت سلب آزادی، 

خواهد که اگر شکایت دارند، به رساند و از زندانیان می، حضور خود در زندان را به اطالع تمام زندانیان میآزادی

یکی از منابع مهم دریافت شکایات مبنی بر نقض حقوق بشر، نظارت از  نوبت با ناظران حقوق بشر دیدار نمایند.

. ناظر حقوق بشر با در نظرداشت این نکته باید تمام شکایاتی را که حین نظارت از زندانمحالت سلب آزادی است

 .کنند با دقت ثبت، تحلیل، رسیدگی، پیگیری و مستندسازی نموده و به مراجع مربوطه راجع نمایندها دریافت می

تن از  ۹۲۱ با ،از محالت سلب آزادی ر نظارتبا ۱۹۶توجه به نکته مهم فوق، کارمندان دفتر ساحوی کابل با انجام با 

 ،مودهن ثبترا به صورت حضوری دریافت و  به صورت مستقیم مصاحبه نموده و شکایات آنان گانسلب آزادی شد

طفل  ۱۳۶نفر زن و  ۱۳۵مرد،  ۶۵۰ زندانی شامل ۹۲۱ است.مستندسازی و رسیدگی نموده را سپس قضایای ثبت شده

های انجام شده مطابق قواعد مندرج در رهنمود اند. مصاحبهدختر بوده ۳۱پسر و  ۱۰۵شود. از میان اطفال متذکره می

. تمام شکایات مبنی استصورت گرفته هاو بدور از مداخله زندانبان بصورت انفرادی نظارت از محالت سلب آزادی

یسیون نیز ابیس عمومی کمبر نقض حقوق بشر درج فرمه ثبت شکایت و اداره قضیه شده و در کتاب ثبت قضایا و دات

است. قضایای که نقض حقوق بشر تشخیص گردیده، پس از مستندسازی دقیق، به مراجع مربوطه راجع شامل گردیده

شده، مورد پیگیری قرار گرفته و از روند رسیدگی آن در نهادهای عدلی وقضایی مربوطه نظارت مستمر صورت 

 است.گرفته

 است:شدهها، محبوسین و محجوزین نشان دادهدانیان با تفکیک مظنونین، توقیفیدر جدول زیر آمار مصاحبه با زن

 ۱۳۶، تن محجوز ۱۳۶تن مظنون،  ۳۵۰، مصاحبه شوندهنفر   ۹۲۱شود، از جمله طوری که در جدول فوق مشاهده می

 اند.( بودهتن محبوس) محکوم ۲۹۹تن متهم) توقیفی( و 

اناثذکور اناثذکور اناثذکور اناثذکور 

3351510531161202990

36.37%1.62%11.40%3.36%1.70%13.02%32.46%0%

محبوس توقیفیمحجوزتحت نظارت
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 رهایی زندانیان غیر قانونی 

توان خودسرانه) بدون مجوز قانونی( دستگیر ، هرکس حق آزادی دارد، هیچ کس را نمی1طبیعی انسان است آزادی حق

توان سلب آزادی نمود مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر در حکم یا بازداشت) زندانی( کرد. از هیچ کس نمی

این حق متضمن زندگی آبرومندانه، توأم با  شود،های مهم بشری محسوب میآزادی از اصول اساسی و از حق 2قانون.

های قانونی، از آسایش و آرامش برای همهء افراد بشر است، بنابراین، همه شهروندان حق دارند در چارچوب حمایت

تواند بدون مجوز قانونی و به صورت خودسرانه، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشند و هیچ کس و هیچ نهادی نمی

 ی و طبیعی را مورد تعرض قرار دهد یا از افراد سلب نماید.این حق انسان

تعدادی از زندانیان غیر  ۱۳۹۶رغم حکم صریح قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه، طی سال مالی علی

ت اقانونی توسط کارمندان دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در محالت سلب آزادی در والی

اند. زندانیان غیر قانونی براساس رهنمود و با مداخله قانونی کارمندان کمیسیون آزاد شده تحت پوشش شناسایی شده

شود که به صورت غیر قانونی بازداشت یا توقیف شده، می یشامل آن عده از  زندانیان نظارت از محالت سلب آزادی،

خاتمه یافته اما به صورت غیر قانونی در محالت سلب آزادی مدت توقیف آنان سپری شده یا مدت محکومیت آنان 

 برند.به سر می

زندانی مرد(  ۳۱زن و  ۲تن ) ۳۳ به تعداد ،حین نظارت از محالت سلب آزادی ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی  

و با مداخله قانونی  هبرددر محالت سلب آزادی به صورت غیر قانونی به سر می به دالیل مختلفرا شناسایی کرده که 

 دهد:اند. نمودار زیر تعداد زندانیان رهاشده را با تفکیک زن و مرد نشان میکارمندان دفتر ساحوی کابل آزاد شده

دهند. دالیل این امر واضح است گان را مردان تشکیل میاز رها شد %۹۴شود  مشاهده می فوق طوری که در نمودار

 باشند.ن در محالت سلب آزادی نسبت به زندانیان مرد کم میو آن اینکه تعداد زندانیان ز

                                                           
 ۲۴، ماده ۱۳۸۲، مصوب قانون اساسیدولت جمهوری اسالمی افغانستان، . 1 

 ۹، ماده ۱۹۶۶، مصوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، . 2 
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اند؛ این محبوسین مدت حبس محکوم بها را سپری کرده محبوس بوده نفر ۱۱شده، زندانی غیر قانونی رها ۳۳از میان 

تحت  تاند. کارمندان کمیسیون حین نظارت از محابس در والیابردهاما بیشتر از حبس حکم شده در محبس به سر می

اع و ارج یآنان را شناسایی کرده و پس از مداخله قانون اضافه حبس ،متذکره پوشش و ضمن مصاحبه با زندانیانِ

 .انددهقضایای آنها به مراجع مربوطه، آنها توسط مراجع مربوطه رها ششکایات و 

 هر کابلامنیتی ش هایحوزه یکی از خانهرها شده از نظارتتصاویر زندانیان غیر قانونیِ 

به جز یک نفر که از والیت غزنی  اند.دیگر آنان افراد تحت نظارت بودهنفر  ۲۱ و عالوه بر محبوسین، یک نفر توقیفی 

س در های امنیتی پولیبرده، از حوزهآزاد شده، تمامی افرادی که به صورت غیر قانونی تحت نظارت پولیس به سر می

یکی  خانهبودزمن دفتر ساحوی کابل از نظارتین نظارت کارمندان بخش آماند. به گونه مثال، حشهر کابل رهاشده

که به صورت غیر  هنفر افراد تحت نظارت شناسایی گردید ۶به تعداد  ۵/۲/۱۳۹۶امنیتی شهر کابل به تاریخ های حوزه

اختمان بر یک زمین یک س و به اتهام کار برای اعمار بودند بودند. این افراد کارگران روزمزدقانونی بازداشت شده

ر بی بود، دغصبه ادعای پولیس  بر یک زمینِ جدید ساختمان بودند، اتهام آنان کار رویت شدهتحت دعوا بازداش

حالیکه آنان کارگران روزمزد بودند، از دعوایی بودن زمین هیچ اطالعی نداشتند در عین حال هیچ نسبتی با صاحبان 

ت نشده بودند، بازداشادعای پولیس زمین مذکور را غضب نموده به تعمیر که اصلی تعمیر هم نداشتند. صاحبان اصلی

رحله ر دو مد کمیسیون و پیگیری حوزه مربوطه بودند. این افراد با مداخله قانونیبود اما کارگران روز مزد دستگیر شده

  و در همان روز آزاد گردیدند.

م رغها مریض صعب العالجی بود که علیاشد. یکی از این خانمبدر جمع زندانیان رهاشده، دو تن زنان نیز شامل می

شد که واجد شرایط رهایی بود اما رها نمی کمیته تشخیص امراض صعب العالج،تأیید تمامی مراجع قانونی به شمول 

 د.گردیاز محبس اناثیه پلچرخی رها با دستور مراجع ذیصالح های کارمندان دفتر ساحوی کابلدر نتیجه تالش
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 است، به عنواندر این قسمت گزارش شرح قضیه یکی از زنان زندانی که با مداخله و تالش کمیسیون رها گردیده

 گردد:مثال ذکر می

گیردمیاز شوهر خود طالق  یصورت رسمهب یگخانواد یهاچند سال قبل در اثر خشونت........  بنت...... مسمات. 
یمجبور م ،بود دهیاش به پدرش رسبر فروش دخترش که حضانت یرش مبنشوه یهادیدر اثر تهد اما بعد از مدتی

به  ،باشدیمشکل م یفرد نیبا چن یکه ادامه زندگ ندیبیباز هم م یوقت یول .گردد کجای دوباره با شوهرش شود
ب عدم به سب زیبار ن نیو ا شودیاش ممانع رفتن یاما مهر مادر ،به طرف آلمان برود خواهدیمادرش م یهمکار

منع خشونت  یجهت اخذ طالق به سارنوال ست،یشوهرش ن یدر نکاح رسم نکهیبرا یمبن یو قانون یشرع یآگاه

ت نامشروع با صورهمدت ب نیاز قبل مطلقه بوده و در همه ا یکه و برندیم ینجا سارنواالن پآو در دینمایمراجعه م

ند. دهیانتقال م یخانه پلچرخ فیاخته و او را  به توقس یاش را رسمهیدوس . حارنوالیاستشوهرش ارتباط داشته
و صله رحم بر دو  ،شدهیم دیتهدوی از جانب شوهرش  نکهیمحکمه با در نظرداشت ارسد و دوسیه به محکمه می

استدالل  شود.وی از زندان رها نمی ،با وجود حکم محکمه .دینمایمحکوم م یقیسال حبس تعل ۳را به  وی  ،دخترش
در پ یکی از اقارب و باید این شخص رها شود. در حالیکهکه ضمانت موجود نباشد ن یتا زمان ل این بوده کهرنواسا

کردند. باالخره پس از کند، اما بازهم  وی را رها نمی تقربانی کارمند دولت بوده و حاضر شده که وی را ضمان
ل به حارنوالی، ضمانت پدرش از جانب حارنوالی پیگیری دوامدار قضیه و مراجعه باربار کارمندان دفتر ساحوی کاب

ه سر بدر حالت بی سرنوشتی در توقیف خانه اناثیه پلچرخی  ماهمدت چهار خود شد. وی که با دو دخترپذیرفته

 .از زندان رهاشدند ۵/۹/۱۳۹۶اریخ به ت ند،بردمی

 رسیدگی مؤثر شکایات زندانیان

در آن محالت زندانی  کسانی که تعداد زیادی از ز محالت سلب آزادی بادر جریان نظارت اآنگونه که یاد آوری شد، 

بشری  م رعایت حقوقکه مصاحبه شوندگان مورد عداست. به همین ترتیب در صورتیمصاحبه صورت گرفته هستند،

329, 65% 181, 35%

نقض حقوق بشری  غیر حقوق بشری 
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صورتی در  ،شکایات د سازیه و بعد از مستنبه ثبت رسید اند، توسط کارمندان دفتر ساحوی کابلداشته خود شکایت

 است.فتهوپیگیری قرار گر مورد رسیدگی ،معلوم گردیده که شکایت واصله یا دریافت شده نقض حقوق بشری بودهکه 

 مورد شکایت ۵۱۰ به تعداد ۱۳۹۶کارمندان دفتر ساحوی کابل حین نظارت از محالت سلب آزادی در طول سال مالی 

 نقض حقوق بشر مورد آن ۳۲۹بت کرده که از این میان، ث دریافت و مبنی بر نقض حقوق بشر از محالت سلب آزادی

 است.هشدنثابت زندانیان پس از رسیدگی و مستندسازی نقض حقوق بشر مورد شکایت  ۱۸۱ است.شدهتشخیص داده

است. شدهها و معلومات حقوقی الزم دادهبه تمام شاکیانی که شکایات شان نقض حقوق بشر تشخیص نگردیده، مشوره

دفتر ساحوی کابل برای آنکه این دسته از شاکیان با اصول و قواعد قانونی آشنا شده و از رسیدگی شکایات  کارمندان

به صورت حضوری برای آنان مشوره و  و خود مطمئین شوند، دوباره به محالت سلب آزادی مربوطه مراجعه نموده

  اند.معلومات داده

ت ثبت شده در محالت سلب آزادی در ساحات امورد از شکای ۳۲۹ است،شدهکه در نمودار زیر نشان دادهریطو

 و محکومین، ینمتهم شتی مظنونین،بی سرنو است.هداشت وی کابل، حکایت از نقض حقوق بشرتحت پوشش دفتر ساح

ستفاده عدم ا های زندانیان،در رسیدگی به دوسیه مربوطه قضایی_عدلیسپری شدن معیاد قانونی صالحیت ارگان های 

ادعای شکنجه از  تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین و زایای فرامین رئیس جمهوری در زمینه عفو واز م

 باشد.موضوعات اصلی شکایات واصله می

 است:شدهت نشان دادهات زندانیان با تفکیک موضوع شکایدر نمودار زیر شکای

 
 

۱۵۴

۱۴۵

۱۴

۱۶

عدم تعیین سرنوشت

عدم برخوداری از مزایای فرامین

ادعای شکنجه

سپری شدن میعاد رسیدگی دوسیه

انواع شکایات زندانیان
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است، مورد رسیدگی جدی قرار ت آمدهتمام قضایای نقض حقوق بشر که حین نظارت از محالت سلب آزادی بدس

 گردد:است که در ذیل با جزئیات بررسی میاکثریت قاطع آن حل و فصل شدهگرفته و 

o یا . این قضابریدمالن وزارت دفاع ملی بود و عدم تعیین سرنوشت افسران از قضایای زندانیان، مورد ۲۳ موضوع

 ۸/۱/۱۳۹۶مورخ  ۲۴شماره  ، طی مکتوبفتر ساحوی کابلتوسط کارمندان د پس از مستندسازی و تحقیق همه جانبه

 ۱۲/۱/۱۳۹۶خ مور ۱۴۰طی فیصله شماره  مربوطه همکمح راجع گردید. سرانجام م وزارت دفاع ملیبه مقام محتر

 ین سرنوشت شدند.تع همه آنان با صدور این حکم و د هر کدام شان حکم صادر نمودهموردر 

o  محبس مرکزی پلچرخی به تعداد  ۴ساحوی کابل، حین نظارت از بالک کارمندان بخش نظارت و بررسی دفتر

 که ندشناسایی نمودتن محکومان به مجازات حبس( را  ۵۹تن محکومان به مجازات اعدام و  ۷۲زندانیانی) ۱۳۱

یی های نهافیصله های نهایی صادر شده بود اماکه در حالت بی سرنوشی قرار داشتند، با آنکه در مورد آنان فیصله

 برند.مربوط به آنها به محبس مواصلت نکرده و در حالت بی سرنوشتی به سر می

در محبس و  را های تک تک آنانکارمندان بخش نظارت و بررسی پس از دریافت شکایات متذکره، دوسیه

ربوط یی مهای نهاکه فیصله دادکارمندان کمیسیون هم نشان می هایبررسیهای مربوطه بررسی نمودند و حارنوالی

ها به این طرف در چنین حالتی برخی از آنها از سالاست. صلت ننمودهبه این دسته از متهمین، به اداره محبس موا

های قرار داشتند. دفتر ساحوی کابل جهت رسیدگی مؤثر به قضایای آنان، لیست کامل زندانیان متذکره و یافته

محترم لوی حارنوالی راجع نمود.  به مقام ۲۶/۷/۱۳۹۶مورخ  ۱۰۰۲ طی مکتوب شماره نظارتی خویش را

 خوشبختانه نهاد حارنوالی لیست زندانیان متذکره را بررسی نموده و زندانیان متذکره تعیین سرنوشت شدند.

o  رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف  که از مزایای فرامینیاز زندانیان تن ۱۴۵اجرای تخفیف برای به همین ترتیب

 به مقام ۱۲/۱۳۹۵/ ۳۰مورخ  ۲۰۸۷شماره  مکتوب طی ، نیزمستفید نشده بودند و محجوزین مجازات محبوسین

 ارنوالی راجع گردید که خوشبختانه مورد رسیدگی مؤثر قرار گرفت.لوی س محترم

o قضیه ادعای  مورد ۱۴حین نظارت از محالت سلب آزادی،  ،۱۳۹۶در سال مالی  کارمندان دفتر ساحوی کابل

مورد از مرکز اصالح و تربیت  ۲خانه قومندانی امنیه کابل، مورد ادعای شکنجه از نظارت ۸ردند. شکنجه دریافت ک

است. تمامی این قضایا پیگیری شده شده های شهر کابل دریافتخانهمورد از سایر نظارت ۴اطفال والیت کابل و 

یم قابل اعتبار پیدا نشده و عمل شکنجه اما در مورد اثبات هیچ یک از ادعاهای متذکره سند، مدرک، شواهد و عال

  است.ثابت نشده

 تطبیق سفارشات دفتر ساحوی کابل توسط مسئولین محالت سلب آزادی

براساس رهنمود نظارت از محالت سلب آزادی، پس از بازدید از محالت سلب آزادی ناظران حقوق بشر باید 

مطرح نموده و  ذیصالح آن محل و سایر مراجع سئولینارد نقض حقوق بشر را با مها و موها، کمبودینارسایی

 ای استروند ارایه سفارش به گونهنماید.  در محالت سلب آزادی با آنان ارائه سفارشات واضح را برای بهبود وضعیت

کل به مسئولین به رفع مش شفاهیبا ارایه سفارش  ،با سفارش به مقامات همان محل حل شود سطحی که تمشکالکه 

به مقامات باالتر جهت حل  ،حل نشود شفاهیکمی حاد تر باشد و با سفارش ازند، در صورتی که مشکل می پرد
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می مکتوب برای حل صورت رسهشود و در صورتی که با تماس تلفونی هم مشکل حل نشود بمشکل تماس گرفته می

 شود.می هفرستاد مورد نظر مشکل

سفارشات واضح را به مسئولین مطرح نموده که نتایج و اثرات مثبت ان دفتر ساحوی کابل کارمند ۱۳۹۶در سال مالی 

ز در مورد هرکدام ا جزئیات سفارشات تطبیق شده در قسمت بعدی گزارشاست. اشتهای را به همراه دو قابل مالحظه

 است.شده  محل سلب آزادی گنجانیدهانواع 

ارایه شده  ینوضعیت محالت سلب آزادی به مسئولمورد سفارش جهت بهبود  ۱۵۰به تعداد  ۱۳۹۶در طول سال مالی 

شفاهی  اتبیشتر از آن سفارشو  مورد ۱۴۰مورد سفارش تلفونی و  ۹است که از جمله یک مورد سفارش تحریری، 

 بوده است. 

های محبوسین هم بسیار کهنه شده ها، لحاف توشکاتاقاز دوا پاشی محابس چند سال گذشته بود و به گونه مثال، 

وزارت  محترم مقام به، ۳۲مکتوب شماره   ۱۳۹۶/ ۱/ ۸ محابس نبود، بناءً به تاریخ حل این مشکل از توان مدیران بود و

 گردید.ه در نتیجه تمام محابس دوا پاشی امور داخله ارسال شد ک

 شهرکابل های امنیتیخانه یکی از حوزهود وضعیت نظارتمثال دیگر اجراء و تطبیق سفارشات دفتر ساحوی کابل، بهب

مشاهده نمودند که افراد خانه این حوزه، است؛ کارمندان بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل حین نظارت از نظارت

م در ها ههای آب معدنی برای رفع ضرورت استفاده نموده و بوتلتحت نظارت به تشناب دسترسی ندارند و از بوتل

 .شودیک گوشه اتاق گذاشته می

حوی کابل پس از نظارت و دریافت وضعیت اسفبار این نظارت خانه، این مشکل حاد را با  مسئولین کارمندان دفتر سا

حوزه  مربوطه مطرح کردند و جهت رفع این مشکل باربار به حوزه مربوطه مراجعه نمودند. خوشبختانه مسئولین حوزه 

کاری اتاق، آنرا فرش نموده، الوه بر پاکامنیتی مربوطه با درک این مشکل، جهت رفع این نارسایی اقدام نموده و ع

است. مشکل این محل سلب آزادی اکنون تا حدی های آن را رنگ کرده و مشکل تشناب را حل نمودهبرخی از قسمت

 رود که وضعیت آن بهتر شود. حل شده و انتظار می

 :استشدهادهاین قسمت گزارش ارائه شده، به خوبی نشان د در رفع مشکل متذکره در تصاویری که
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 شهر کابل امنیتی هایحوزه یکی از خانهحالت اولی نظارت

 

 

 های امنیتی شهر کابلخانه یکی از حوزهحالت دومی نظارت
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 3بررسی تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین

مقام عالی ریاست  توسط نیحجوزو م نیمحبوس مجازات فیفرمان در مورد عفو و تخف ۶تعداد ه ب ۱۳۹۶در سال مالی 

 یگرام امبریپ الدیم ناسبتبه م ۲۱/۹/۱۳۹۵مورخ  ۱۶۷ شماره مانفر ؛استدهیصادر گردجمهوری اسالمی افغانستان 

مورخ  ۶۴ فرمان شماره ،جهانی زنان روز ،مارچ به مناسبت هشتم ،۱۶/۱۲/۱۳۹۵مورخ  ۲۵۹ فرمان شماره اسالم،

 دیسع دیعبه مناسبت ، ۳/۴/۱۳۹۶مورخ  ۸۲ فرمان شماره جهاد مردم افغانستان، یوزریسالگرد پبه مناسبت ، ۸/۲/۱۳۹۶

مورخ   ۱۲۴ افغانستان و فرمان شماره سالروز استرداد استقاللبه مناسبت ، ۲۶/۵/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۰ فرمان شماره فطر،

و توسط کمیسیون تطبیق  صادر گردیده ۱۳۹۶اند که طی سال مالی ، فرامینیقربان دیسع دیعبه مناسبت  ۷/۶/۱۳۹۶

است. همکاران دفتر ساحوی کابل به نمایندگی از کمیسیون در تمام جلسات فرامین متذکره تطبیق و عملی شده

های مربوط به این فرامین در محبس پلچرخی اشتراک نموده و در تطبیق ونظارت از تطبیق آن مشارکت و کمیسیون

 شود.دامه گزارش به بررسی گرفته میاست که در اسهم گیری مؤثر و فعال داشته

  عفو و تخفیف مستفیدشدگان مزایای فرامینِ

در صورت ضرورت در روزهای  و کارمندان دفتر ساحوی کابل در تمام روزهای رسمی هفته۱۳۹۶طی سال مالی 

د بررسی مورهای زندانیان را ، دوسیهتعطیلی در جلسات کمیسیون تطبیق فرامین در محبس پلچرخی اشتراک نموده

در این قسمت گزارش صرفاً  تطبیق فرامین   است.قرارداده و در عین حال از روند تطبیق فرامین نظارت مؤثر نموده

در محابس و مرکز اصالح و تربیت والیت کابل بررسی گردیده و معلومات این قسمت گزارش شامل سایر والیات 

 شود.تحت پوشش دفتر ساحوی کابل می

 ۱۰۴۹۹در کنار سایر اعضای کمیسیون تطبیق فرامین، به تعداد  ۱۳۹۶ر ساحوی کابل در طول سال مالی کارمندان دفت

اند. قابل یاد آوری است دوسیه را مطالعه و بررسی نموده و تمام اسناد و اوراق مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار داده

ندانیان است که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف محکوم های حجیم زدوسیه، صرفًا عدد نیست بلکه پرونده ۱۰۴۹۹که 

باشند. بنابراین، بررسی این تعداد دوسیه فعالیت به مجازات شده و درحال سپری نمودن مدت حبس محکوم بها می

 های زندانیان است.گیر و دستاورد قابل مالحظه در حوزه بررسی دوسیهچشم

ا های هر محبوس یدوسیهباشد؛ ال حساس بوده و مستلزم دقت الزم میبررسی دوسیه هر زندانی زمانگیر و در عین ح

محجوز توسط کارمندان کمیسیون و سایر اعضای کمیسیون تطبیق فرامین طی شش مرحله مورد ارزیابی و بررسی قرار 

حاکم م های نسبتی آنان توسط مدیریت ارتباطگیرد؛ در مرحله اول، لیست محبوسین و محجوزین همراه با دوسیهمی

 شود.هر محبس و مرکز اصالح تهیه شده و به کمیسیون تطبیق فرامین ارسال می

دهد و مسایل نظیر حکم نهایی در مرحله دوم، اعضاء کمیسیون هر دوسیه را به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می

مورد نظر قبل از  کم زندانیِین شوند که حئکنند تا مطمو یا قطعی محاکم در مورد محبوس مورد نظر را مالحظه می

بها، واحد بودن یا متعدد بودن جرم صدور فرمان، نهایی یا قطعی شده باشد، تاریخ گرفتاری، مدت حبس محکوم

                                                           
 مراجعه شود.« بررسی عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین» به گزارش ،. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه3 
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ارتکابی، استفاده ویا عدم استفاده از مزایای فرامین قبلی و غیره از موضوعات مهمی است که در مرحله دوم توسط 

 گیرد.سیون مستقل حقوق بشر افغانستان با دقت مورد مطالعه قرار میاعضای کمیسیون و کارمندان کمی

در مرحله سوم، با نظرداشت مفاد فرمان صادر شده و محتوا و حالت هر دوسیه، محبوسین و محجوزین قابل عفو یا 

سین و ورسد. در مرحله چهارم، اسامی محبگردد و به تأیید و امضاء اعضای کمیسیون میقابل تخفیف شناسایی می

محجوزین واجد شرایط عفو یا تخفیف توسط منشی کمیسیون تطبیق فرمان درج جدول خاص شده و این جدول 

 شود.توسط اعضای کمیسیون امضاء می

در مرحله پنجم، جدول متذکره جهت منظوری از طریق لوی حارنوالی به ریاست عمومی اداره امور ارسال گردیده و 

های مربوطه ریاست عمومی اداره امور، جدول متذکره از جانب مقام عالی ریاست پس از تدقیق مجدد توسط بخش

شود. در مرحله ششم، جدول منظور شده دوباره از طریق لوی حارنوالی به محبس جمهوری طی حکمی منظور می

عملی  ومرکزی پلچرخی ارسال گردیده و پس از مالحظه مجدد اعضای کمیسیون تطبیق فرمان، جدول متذکره تطبیق 

 گردد.می

کارمند دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تمام مراحل متذکره با دقت الزم اشتراک نموده 

های محبوسین و محجوزین را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود شک و ظن در مورد اسناد و تک تکِ دوسیه

نماید و پس از حصول اطمینان از تأمین و جداول مربوطه خود داری میها های زندانیان از امضاء دوسیهو دوسیه

 نماید.ها و جداول اقدام میعدالت و حقوق زندانیان به امضاء دوسیه

 
، صرفاً در مرکز) ۱۳۹۶است، طی سال مالی ها و اسنادیکه در دسترس کارمندان کمیسیون قرار گرفتهبراساس ارزیابی

محبوس و محجوز از مزایای  ۱۰۲۲۹دوسیه به تعداد۱۰۴۹۹ربیت اطفال در مرکز کابل( از محابس و مرکز اصالح و ت
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زندانی واجد شرایط عفو تشخیص گردیده و از محالت سلب آزادی رها  ۱۰۸۶ ، از این میان،اندفرامین مستفید شده

 ند.اکور مستفید شدهزندانی مستحق تخفیف شناخته شده و از مزایای تخفیف فرامین مذ ۹۱۴۳و به تعداد  شده

عداد اند، به تمورد عفو قرار گرفته و از محبس رها شده متذکره نفر زندانی محکومی که براساس فرامین ۱۰۸۶از میان 

باشند. آنگونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، محبوس مرد می ۹۳۹محبوسِ زن و متباقی  ۹۷محجوز اطفال،  ۵۰

مقایسه با تعداد محبوسین مرد خیلی کمتراست. دلیل آن به صورت واضح این است که شمار اطفال و زنان رها شده در 

 باشد. می نان در تمام محابس افغانستان خیلی زیادزندانیانِ مرد در مقایسه با اطفال و ز

یت ببراساس آخرین آمار، در محبس پلچرخی، محبس زنانه و مرکزاصالح و ترنکته قابل توجه دیگر این است که 

نفر آنان عفو گردیده  ۱۰۸۶به تعداد  ۱۳۹۶نفر محبوس ومحجوز به سر می برند، که در سال مالی  ۱۲۳۸۶اطفال کابل، 

دهد که رقم فیصد محبوسین و محجوزین در این محالت را تشکیل می ۹اند، تعداد رهاشدگان نزدیک به و رهاشده

 قابل توجه است.

 است:هزین عفو شده با تفکیک مرد، زن و طفل نشان داده شددر نمودار زیر تعداد محبوسین و محجو

  
 

 ۱۳است، به تعداد محبوس و محجوزی که مستحق تخفیف شناخته شده و مجازات شان تخفیف یافته ۹۱۴۳از میان 

، شودباشند. چنانکه در نمودار زیر مشاهده مینفر محبوس مرد می ۸۹۵۷نفر محبوس زن و متباقی  ۱۷۳محجوز طفل، 

در میان محبوسین و محجوزینی که مجازات شان تخفیف یافته نیز، تعداد زنان و اطفال به دلیل کم بودن تعداد شان در 

 باشد. محابس و مراکز اصالح و تربیت اطفال در مقایسه با تعداد مردان کمتر می

۹۳۹

۹۷

۵۰

۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

مردها

زن ها

(محجوزین) اطفال

تعداد محبوسین و محجوزین عفو شده با تفکیک زن، مرد و طفل
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 دهد:شان مینمودار زیر تعداد محبوسین و محجوزین مستحق تخفیف را با تفکیک زن، مرد و طفل ن

 

 مشارکت مؤثر کارمندان کمیسیون در روند تطبیق فرامین

همانطوریکه قبال یاد آوری شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عالوه بر اینکه از روند تطبیق فرامین نظارت 

ن در روند تطبیق وکند، یکی از اعضاء اصلی کمیسیون تطبیق فرامین نیز می باشد. بنابراین، حضور نماینده کمیسیمی

فظ نماید هم استقاللیت خود را حفرمان تعیین کننده وپر رنگ است. نماینده کمیسیون با جدیت و قاطعیت تالش می

نماید و هم ازجریان تطبیق فرمان نظارت مؤثر کند تا شفافیت در عملکرد کمیسیون تطبیق فرمان تأمین گردیده و 

 شود. عدالت، حقوق بشر و احکام قانون رعایت 

با توجه به نکته پیش گفته، نمایندگان دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کمیسیون تطبیق 

فرامین حضور مؤثر و تأثیرگذار داشته و تالش نموده تا تمام افراد مستحق از مزایای فرامین برخوردار شده و در عین 

نونی عفو نگردیده ویا مجازاتش تخفیف نیابد. به همین دلیل حال هیچ شخص غیر واجد شرایط به صورت غیر قا

 تطبیق فرامین، حین نظارت از محالت در کمیسیون های زندانیانکارمندان دفترساحوی کابل عالوه بر بررسی دوسیه

نماید. در این قسمت گزارش برخی از شاخصبه شکایات زندانیان در این زمینه رسیدگی مؤثر می نیز سلب آزادی

 شود:های حضور مؤثر کارمندان دفتر ساحوی کابل در روند تطبیق فرامین یاد آوری و شرح داده می

ای در کنار سایر اعض کارمندان دفتر ساحوی کابل اول( جلوگیری از عفو و تخفیف مجازات افراد غیر واجد شرایط:

برخورداری از مزایای فرامین نبوده،  محبوسین و محجوزینی را که واجد شرایط دوسیه ۲۷۰ کمیسیون تطبیق فرامین،

علل الدرکی مختطف، معلوم نبودن پول تادیه شده بخاطر رهائی از اختطاف، عدم ها به است؛ این دوسیهرد کرده

 وسایر اسناد، شریک حصر وراثتوجود مشکل در موجودیت فیصله نهائی در دوسیه، کامل نبودن ابراء شرعی مثل 

مردها زن ها (محجوزین) اطفال

Series1 ۸۹۵۷ ۱۷۳ ۱۳

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

۷۰۰۰

۸۰۰۰

۹۰۰۰

۱۰۰۰۰

و طفلتعداد محبوسین و محجوزینی که مجازات شان تخفیف یافته با تفکیک زن، مرد
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، رد دوسیه هائیکه محکوم علیه به جبران خساره، انا نبودن فیصله، عدم وصول رسمی اسنادجرمی، عدم ابراء شرعی، خو

ل بنابراین، نمایندگان دفتر ساحوی کاب .استمطالبه معلومات صورت گرفتهویا  گردیده غیره موارد، ردرد پول یا مال، و

ت قانون اجراآت جزایی، قانون منع خشونکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان احکام قانون اساسی، قوانین جزایی، 

علیه زن، احکام مندرج در متن فرامین، موازین حقوق بشر، و احکام سایر قوانین نافذه را معیار عمل خویش قرار داده 

های که مطابق احکام قوانین نافذه و فرمان براساس آن اجراآت نموده ودوسیه هاگیری در مورد دوسیهو هنگام تصمیم

 است.اجد شرایط نبوده، را رد کردهصادره و

 گرفتار و براساس فیصله  ۹/۱/۱۳۹۰یا زون محبس پلچرخی که به اتهام قتل بتاریخ   ۹مثال ... نام ولد ....، ساکن بالک

سال حبس محکوم گردیده بود، نسبت کامل نبودن  ۱۷دیوان جزای ستره محکمه به  ۲۹/۹/۱۳۹۱مورخ   ۲۹۱۷ نمبر

کاتی در ابراء خط که مخالف روحیه فرمان بود، توسط نماینده کمیسیون رد گردید. علت رد این ابراء و موجودیت ن
مورخ  ۵۱۳بر  ۷۴۳قانون اجراآت جزایی و مکتوب  شماره  ۳۵۰( ماده ۳دوسیه ها توسط نماینده کمیسیون، حکم فقره)

ه است که در ابراء خط، روی ابراء مدیریت تنظیم بخش استهدائات دار االنشاء شورای عالی ستره محکم ۱۱/۷/۱۳۹۴
تمامی وراثت ) حصر وراثت(، تاکید عمده داشته و در صورت موجودیت صغیر در قضیه باید در تامین حق صغیر 

تصریح شده باشد تا خالف عدالت رفتار نشده باشد. یعنی مطابق محتوی مکتوب مذکور، حتی وصی، حق ابراء مجانی 
 ه در دوسیه نامبرده این خصوصیات وجود ندارد .را از طرف صغار ندارد درحالیک

سیون نماینده کمی دوم( رسیدگی به شکایات محبوسین واجد شرایط که از مزایای فرامین برخوردار نشده بودند:

 ۱۳۹۱،۱۳۹۲جلد دوسیه ایکه از تخفیف فرامین سالهای  ۱۴۵در اثر نظارت از محبس مواد مخدر)پلچرخی(، به تعداد 

مورخ  ۲۰۸۷ها رسماً ذریعه مکتوب شماره ، شناسایی نمود. این دوسیهندالیل متعدد( باز مانده بود)به د ۱۳۹۴و 

لوی حارنوالی راجع گردید تا شامل تطبیق فرامین شده و از مزایای فرامین برخوردار محترم به مقام  ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

 شوند.

الت سلب آزادی توسط کارمندان دفتر ساحوی محبوس دیگر نیز که در اثر نظارت از مح ۱۵به همین ترتیب حدود 

ارمندان های کاست و در اثر تالشکابل شناسایی شده که واجد شرایط عفو یا تخفیف بوده اما در لیست شامل نبوده

فته های آنان مورد بررسی قرار گردر جلسه کمیسیون مطرح شده و توسط اعضای کمیسیون دوسیه دفتر ساحوی کابل

 است.دان شرایط شدهشامل لیست واج و

  مثالً ..... نام ولد ..... مسکونه ولسوالی تاله برفک والیت بغالن، که به اتهام پولشوئی گرفتار شده بود اما از عدم

مستحق  و های کارمندان کمیسیون واضح گردید کهبرخورد داری از مزایای فرمان شاکی بود، در نتیجه بررسی
وسیه وی خواسته شده در جلسه کمیسیون مطرح شد و در نتیجه با موافقت تمام باشد. دبرخورداری از تخفیف می

 اعضای کمیسیون تخفیف در مجازات وی اجراء گردید. 

روشن  نقش نمایندگان کمیسیون در ها برای رفع ابهامات در روند تطبیق فرامین:سوم( طرح پیشنهادات و استهدائیه

ری برای است. در موارد بسیاامین و تطبیق درست آن، برجسته و مؤثر بودهشدن نکات مبهم وتفسیر بردار در متن فر
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رفع ابهامات و تطبیق درست مواد تفسیر بردار در متن فرامین و جلوگیری از تطبیق نادرست آن، کمیسیون پیشنهادات 

 .استکرده ها به ریاست کمیسیون تطبیق فرامین و سایر مراجع ذیصالح ارائهخویش را برای طرح استهدائیه

مقام عالی ریاست جمهوری، تذکر داده  ۱۶/۱۲/۱۳۹۵مورخ  ۲۵۹درتعدادی از فرامین، قبل از فرمان شماره   مثالً، 
شده بود که هیچ محبوسی حق ندارد در طول سال بیش از یک بار از تخفیف فرمان ریاست جمهوری مستفید شود. 

این تذکر وجود نداشت وصراحت قبلی مبنی بر عدم اجراء تخفیف  ۲۵۹های فرمان شماره ولی در بخش محدودیت
. نمایندگان دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کمیسیون بودمجدد در یکسال، برداشته شده

ر های جدی داشت. سایر اعضاء کمیسیون به این باوتطبیق فرامین درین مورد با ریاست و سایر اعضاء کمیسیون بحث

که چرا صراحت مذکور کنیم. اینبودند که چون این امر به نفع زندانی است، تخفیف مجدد در یک سال را اجراء می

برداشته شده، شاید هم این عدم تذکر موضوع فوق، هدفمندانه باشد. شاید دلیل آن باشد که  نسبت  ۲۵۹در فرمان 
 تراکم زندانیان و کمبود جای و امکانات دولت، باید عده بیشتری از زندانیان غیر خطرناک، رها شوند.

ن بود که بعضی از والیات موضوع را از مقام لوی حارنوالی استهداء مشکل دیگری که این موضوع بوجود آورده بود، ای
نموده بودند، مثل حارنوالی استیناف والیت کاپیسا، اما بعضی از والیات از اجراء مجدد تخفیف در یک سال خود داری 

 ای مربوطه لوینموده بود. یعنی در کل روش دوگانه ای در زمینه، ایجاد شده بود. لذا طی صحبت مجددی که با رؤس
حارنوالی، رئیس کمیسیون تطبیق فرمان و سایر اعضاء کمیسیون صورت گرفت، قرار شد با ارسال متحدالمالی به تمامی 

هائیکه بعداً از والیات تحت پوشش دفتر والیات روش واحدی در تطبیق فرمان مذکور اتخاذ گردد. و طی نظارت

است و تخفیف های مجدد دریکسال سان در این زمینه اتخاذ شدهساحوی کابل صورت گرفت، معلوم شد که روش یک

 است.اجراء گردیده

 شرح جزئیات وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی

 ها و مراکزخانهها، نظارتخانهشد، دفتر ساحوی کابل از محالت سلب آزادی) محابس، توقیفهمانطوریکه تذکر داده

های متدر قس لی این فعالیتهای کاست. یافتهنظارت نموده تحت پوشش خویشدر ساحات  اصالح و تربیت اطفال(

است. در ادامه وضعیت هردسته از محالت سلب آزادی به صورت جداگانه مورد شدهقبلی این گزارش شرح داده

ورت های خاص خود را دارد که به صگیرد. چون هردسته از محالت سلب آزادی مشکالت و کمبودیبررسی قرار می

 تواند.کلی بیان شده نمی

 بررسی وضعیت حقوق بشر در محابساول( 

 4شوند.اند، نگهداری میعلیه قرار گرفتهمحبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم

باشد، طی سال مالی باب محبس فعال می ۸درساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل) هفت والیت مرکز کشور( 

ز این محابس نظارت ا ربا ۵۶ بخش نظارت و بررسی و بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل، ۱۳۹۶

 هاینظارت گیرد،اهوار از محابس را در بر میهای مباشد که رقم متذکره صرفًا نظارتاست. قابل یاد آوری مینموده

                                                           
 ۷ماده  ،۱۳۸۴، مصوب سال هاخانهقانون محابس و توقیفوزارت عدلیه، . 4 
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م صورت ه از یک محبس ش از چهاربارها، بیماه در برخی از محابس برای بررسی شکایات و پیگیری قضایا اختصاصی

 گیرد.نظارت از محبس مرکزی پلچرخی در هرماه بیش چهار بار صورت می است، خصوصاًگرفته

 ۱۳۱۷۴، در محابس مربوط به ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، براساس آخرین آمار، چنانکه قبالً نیز اشاره شد

به همین دلیل در این  کنند که رقم درشت و قابل توجه است.زندگی می زن( نفر ۱۶۷نفر مرد و  ۱۳۰۰۷محبوس) 

 محالت شاهد وقوع حوادث و رخدادهای زیادی هستیم.

تن از زندانیان در محبس پلچرخی  ۵۰به تعداد  ۱۳۹۶دهد که در طول سال نظارت دوامدار دفتر ساحوی کابل نشان می

تن در اثر  ۳اند. از این میان جمله یک تن در جنگ مغلوبه، از دست دادهوفات نموده و به دالیل مختلف جان خود را 

های های خود را از دست داده اند. ارزیابیتن دیگر در اثر بیماری و عدم امکان تداوی در محبس جان ۴۶خودکشی و 

زم صحی آنان اسناد الدهد که تمام این زندانیان توسط طب عدلی معاینه شده و در پرونده دفتر ساحوی کابل نشان می

 است. شدهگنجانیده

 ۶به تعداد  ۱۳۹۶مسئله دیگری که شایان توجه است، وقوع اعتراضات و اعتصابات زندانیان می باشد، در طول سال 

مورد اعتراضات و اعتصابات دسته جمعی در محابس تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، بیشتر در محبس پلچرخی 

اشته که د ارتی کمیسیون نظارت شده است، در کنار آن اعتصابات انفرادی نیز وجودصورت گرفته و توسط هیات نظ

 اند. گاهگاهی زندانیان به صورت انفرادی دست به اعتصاب زده

 ،دست به اعتصاب زدند؛ آنها عمدتاً از ۱۸/۱/۱۳۹۶نفر از زندانیان محبس مواد مخدر به تاریخ  ۶۵۰به گونه مثال ،
اری از مزایای فرامین قبلی، فرمان تقویتی و تبدیلی به ریاست های مربوطه شان شکایت رسیدن تخفیف، برخورد

نفری آنان اخذ و مکتوب رسمی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر  ۱۴۵داشتند. در مورد خواست اول آن لیست 
 ط ریاست جمهوریارسال گردید و  خواسته دوم شان نیز همزمان حل گردید و خواسته سوم شان نیز طی فرمانی توس

 نسبت به مشکالت مستثنی گردید. 

های دوامدار دفتر ساحوی کابل، وضعیت محابس در ساحات تحت پوشش آن در مقایسه با با آنکه در نتیجه نظارت

ای روبرو هستند که دراین قسمت به شرح گذشته بهبود یافته، اما هنوز هم زندانیان در این محابس با مشکالت عدیده

 شود:های حاصله پرداخته میالت و بهبودیاین مشک

ء ، ابتدانظارت از محالت سلب آزادی ناظران حقوق بشر در دفتر ساحوی کابل، حین: مشکالت موجود در محابس

لی و ملی مشکالت و سپس در سطح مح نموده در این محالت را شناسایی موجود ها و موارد نقضمشکالت، نارسایی

ر این د و وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی بهبود یابد. ها حل گردیدهنارساییتا موجود را پیگیری کرده 

 گیرد:قسمت گزارش برخی از مشکالت عمومی موجود در محابس مورد بحث قرار می

ن مسئولی دفتر ساحوی کابل، در اکثریت محابس تحت پوشش های محاکم در محابس:عدم رسیدن به موقع فیصله

ورت که ما به ص دارندرسد، شکایت دارند و اظهار میهای نهایی محاکم با تأخیر به محبس میکه فیصلهمحابس از این

یر به های صادر شده خیلی داما فیصله غیر رسمی خبر می شویم که در باره فالن قضیه فیصله صورت گرفته است،
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دی تعدااین امر موجب شده است که  ود.شهای صادر شده ضمیمه دوسیه نمیوقت معینه فیصله در رسد ومحبس می

از مزایای فرامین عفو و تخفیف مجازات محبوسین و از جمله در حالت بی سرنوشتی قرار داشته و  محبوسین از

  محجوزین مستفید شده نتوانند.

یر پنج محبس دارای تعماز هشت محبسی که در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل قرار دارد، تعمیر محابس: 

باشد؛ محبس پلچرخی از سابق دارای تعمیر دولتی بوده که در سالهای جنگ برخی تی و اکثراً جدید التأسیس میدول

است و در این میان، بالک هشتم این های اخیر بازسازی و ترمیم شدههای تخریب شده بود، اما در سالاز قسمت

ر شده و دارای تعمیکاپیسا در سالهای اخیر ساختهاست. محابس والیات لوگر، میدان وردک و شدهمحبس از نوساخته

 یباشد. محابس والیات غزنی، پروان و پنجشیر دارای تعمیر جدید و معیاری نبوده و استانداردهامستقل و دولتی می

محابس غزنی و پروان  است و مکان مناسب و معیاری برای زندانیان نیست. از جملهحقوق بشر در آن رعایت نشده

 دهد.رار مجرمان قرار میوقعیت دارد که آنرا در معرض خطر فهای رهایشی مخانهدر بین 

مشکل دیگری است که توسط ناظران حقوق  دفتر ساحوی کابل، : ازدحام در محابس تحت پوششازدحام در محابس

 است. خصوصاً محابس حل نشده از بشر دریافت شده و این مشکل بارها با مسئولین مطرح شده اما هنوز هم در برخی

براساس اظهارات برخی از مسئولین محبس  باشد.محبس پلچرخی بیشتر از محابس دیگر با این مشکل مواجه می

اما براساس آخرین آمار، اکنون در این  شده است،هزار نفر ساخته ۷الی  ۵ برایپلچرخی، تعمیر این محبس اصوالً

 برند.نفر در آن بسر می ۱۰۳۹۲محبس 

 سبه خصوص محاب ت محبوسین از کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند؛اکثری میدنی صحی:کمبود آب آشا

یک  آب ازبه عنوان نمونه در محبس والیت پنجشیر  تر دارند.، مشکالت جدیپنجشیر، پروان و میدان وردگ والیات

ود شبه محبس انتقال داده می ذریعه نلتجمع آب در آن، حفر شده  وبعد از  گودالنجا یک آساحه دور و مرتفع که در 

 شود.که این آب غیر صحی بوده و از جانب دیگر در فصل تابستان به شدت کم می

و محروقات  افغانی برای غذا ۸۵ساعت  ۲۴براساس مینوی رسمی غذایی، هر زندانی در : کافینامناسب و ناغذای 

 ۷۰ساعت  ۲۴ترتیب، برای غذا محبوسین در  باشد. به اینافغانی آن برای محروقات می ۱۵ تخصیص دارد، که آن

بنابراین، غذای در نظر گرفته رسد. افغانی می ۲۳در هر نوبت غذایی) سه نوبت غذایی( شده که افغانی در نظر گرفته

کافی نبوده و اکثریت زندانیان از ناکافی بودن آن شکایت  ، خصوصاً زندانیان زن که طفل دارند،شده، برای زندانیان

 . در عین حال از نحوة پختن غذا، کیفیت آن و رعایت حفظ الصحه در آن نیز شکایت وجود دارد.دارند

 در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، محابسهای در کلینیک های محابس:نبود ادویه با کیفیت در کلینیک

یر شده هم توسط ناظران حقوق های محابس ادویه تاریخ تکافی و با کیفیت وجود ندارد و در برخی از کلنیک ادویه

امر باعث عدم  این باشد.با این وضعیت دسترسی محبوسین به خدمات صحی محدود می است.به مشاهده رسیده

 گردد.م تبدیل به یک مشکل بزرگ صحی در محبس میتداوی به موقع محبوسین مریض شده و امراض ساده ه
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ها، در هر والیت باید یک خانهقانون محابس و توقیف ۱۲ دهبراساس حکم ما :در برخی والیات نبود محبس زنانه

، یعنی در 5باشنداین قانون، محابس زنان و مردان از همدیگر جدا می ۹باشد و براساس حکم ماده محبس وجود داشته

یک مشکل بزرگ در محبس والیت  مثالً .باشدباید محبس زنانه و مردانه به صورت جدا از هم وجود داشته هر والیت

بوس اند، محنجشیر، نبود محبس زنانه است. هرچند در آخرین باریکه ناظران حقوق بشر از این والیت بازدید کردهپ

تعمیر جدید محبس این والیت در  زن در آن نبوده اما الزم است یک محبس خاص زنانه در آن والیت اعمار گردد.

 .حال اعماراست و باید این مشکل در آن در نظر گرفته شود

: در برخی از محابس تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، های تعلیمی و آموز  حرفه در برخی از محابسود برنامهنب

های حرفه آموزی که بر اساس احکام قانون محابس و برنامه دیگر از جانب های تعلیمی مؤثر وجود ندارد.برنامه

وجود ندارد. مثال در محابس والیات پنجشیر  مؤثر جود داشته باشد، به صورتباید در تمام محابس و 6هاخانهتوقیف

 است.این دو برنامه مؤثر نبوده ،و پروان به خاطر نبود جای

 ها و ارائه سفارشاتبهبود وضعیت محابس در نتیجه نظارت

ها و محابس، پس از انجام بازدید به منظور بهبود وضعیت حقوق بشریناظران حقوق بشر دفتر ساحوی کابل 

های مربوط ارایه نموده و با تطبیق این سفارشات بهبودیسفارشاتی را برای مسئولین  ای مداوم از این محالت،هنظارت

 شود:به صورت گذرا اشاره می هابه بخشی از بهبودیدر این قسمت  است.محابس رونما گردیده قابل مالحظه در

o شامیدنی آ محدودیت در دسترسی زندانیان به آب برق نداشت و این کمبودی باعث ایجاد قبالًکاپیسا  محبس والیت

مطرح شد و سفارش مربوطه در سطح مرکز و  هامحابس وتوقیف خانه یبا رئیس عمومنیز شده بود، این مشکل 

برق،   شدن با وصل ق از برج برق به محبس وصل گردید.که در نتیجه لین بر والیت مربوطه پیگیری گردید

 نیز برخوردار گردیدند.محبوسین از آب آشامدنی صحی 

o  مشکل عدم حواله محروقات به والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل با ریاست محترم عمومی محابس و

 ها مطرح گردید. که خوشبختانه آن ریاست محترم به این امر مهم عطف توجه نموده و مشکل عدمخانهتوقیف

  پوشش دفتر ساحوی کابل حل گردید.در والیات تحت  حواله جات محروقات یعنی تیل به محابس،

o  به والیت غزنی داشتند، مشکل نبود  ۱۳۹۶طی سفر نظارتی که کارمندان دفتر ساحوی کابل در اواخر سال مالی

زمین برای اعمار محبس معیاری در والیت غزنی با مقام محترم والیت غزنی مطرح گردید. ایشان به کارمندان دفتر 

 سرئیعالوه بر آن این مشکل با  گیرد.ن برای محبس والیت غزنی در نظر میمیکه زساحوی کابل وعده سپرد 

ه در ک ه و در سطح مرکز پیگیری گردید. نامبرده وعده سپردشد مطرح نیز وتوقیف خانه هاعمومی محابس  محترم 

 ورخم و احکام دپیشنها طی در نتیجه د.نمایانی مقام والیت غزنی ارسال میعنو زمینه پیشنهاد ترتیب نموده و

می جریب زمین برای اعمار محبس دراختیار ریاست عمو ۲۰ تاز طرف مقام والیت غزنی به مساح ۳/۱۰/۱۳۹۶

 است.گنجانیده شده ۱۳۹۷جه سال محابس قرار داده شد که اعمار آن در بود

                                                           
 ۱۲و  ۹، مواد هاخانهقانون محابس و توقیف. 5 

 ۳۳و  ۲۸همان، . 6 



23 
 

o  ه و در گرفتمشکل دیر رسیدن احکام نهایی محبوسین به محابس و بی سرنوشت ماندن آنان مورد پیگیری قرار

یان ایجاد های زندانهای دوامدار کارمندان دفتر ساحوی کابل مکانیزمی برای رسیدگی به موقع دوسیهنتیجه پیگیری

و کسانیکه در  گیردریق آمر روابط مورد رسیدگی قرار بهای محبوسین از طدوسیهاست که قرار شدهاکنون  شد.

 به موقع اجراآت کنند. تا شودش اطالع داده میابه ارگان مربوطه طریق آمر رژیماز  حالت بی سرنوشتی قرار دارند

o های جدی صحی در محبس پلچرخی داکتر نوکروال زن در  محبس زنانه وجود نداشت، این مشکل باعث چالش

 داکتر نوکریوال در بخش اناثیه محبس دفتر ساحوی کابل، هایبرای محبوسین اناث شده بود، در نتیجه دادخواهی

 چرخی توظیف گردید. پل

 هاخانهو نظارت هاخانهتوقیف در دوم( بررسی وضعیت حقوق بشر

ی فعال در ساحات تحت هاخانهو نظارت هاخانهبار از توقیف ۱۱۶بیش از  ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی 

والیات تحت  سایر کابل وهای خانهها و نظارتخانهدار از توقیفظارت های دوامن با است،دهنظارت نمو پوشش خود

ای که در این محالت های قابل مالحظهکه عالوه بر مشکالت و کمبودی معلوم گردید ،پوشش دفتر ساحوی کابل

گیر در این محالت های چشمها و ارائه سفارشات دفتر ساحوی کابل، بهبودیهای نظارتهنوز هم وجود دارد، در نتیجه

ها در این قسمت گزارش به صورت خانهها و نظارتخانههای حاصله در توقیفت و بهبودیاست. مشکالرونما گردیده

 گیرد.گذرا مورد بحث و بررسی قرار می

 7.شوندانتظار محاکمه در آن نگهداری می در حال خانه، محلی است که اشخاص متهمِتوقیف ها:خانهالف( توقیف

باشد، با آن هم میتا حدودی بهتر  هاخانهدر مقایسه با وضعیت نظارت، هاخانههرچند وضعیت حقوق بشر در توقیف

باشد؛ از مشکالت جدی ند توجه جدی مسئولین در زمینه میموجود دارد که نیاز هاخانهاوانی در توقیفمشکالت فر

خانه توقیف های والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل وجود دارد، نبودو در عین حال عمومی که در تمام ولسوالی

های مربوط به والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، تشکیل و تعمیر هاست. در تمام ولسوالیزنانه در ولسوالی

خانه مردانه هم وجود ندارد ها توقیفخانه زنانه وجود ندارد. در عین حال در اکثریت این ولسوالیخاص برای توقیف

خانه در یک شود. در مراکز والیات هم محبس و توقیفخانه استفاده میفبه عنوان توقی های پولیسخانهو از نظارت

 تعمیر قرار دارد.

ن خانه وجود داشته باشد و متهمیها، در هر ولسوالی باید توقیفخانهدر حالیکه براساس احکام قانون محابس و توقیف

قاعده تطبیق نشده اما متاسفانه این  8ند.های که قضایای شان تحت رسیدگی قرار دارد، باید نگهداری شودر ولسوالی

ک خانه زنانه در هیچ یخانه وجود ندارد و توقیفهای تحت پوشش دفتر ساحوی کابل توقیفو در اکثریت ولسوالی

 است.های تحت پوشش ایجاد نشدهاز ولسوالی

دیگری که توسط مشکالت  فوق، در این قسمت گزارش عالوه بر مشکالت عمومی ها:خانهتوقیفمشکالت در 

کالت گیرد؛ این مشاست، با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار میها شناسایی شدهخانهناظران حقوق بشر در توقیف

                                                           
  .۷، فقره اول ماده یف خانه هاقانون محابس و توق. 7 

 ۲۰همان، ماده . 8 
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کالت مربوط به وضعیت شود، قابل ذکر است که بعضی از این مشهای پولیس و امنیت ملی میخانهشامل توقیف

ا حین نظارت آنر ی است که ناظران حقوق بشر دفترساحوی کابلشود و بعضی دیگر موانعها میخانهعمومی توقیف

 اند:شناسایی کرده

 ها در ساحات تحت پوشش دفتر خانهتوقیف قرار دارند در تمام توقیف مرکز صحی برای اشخاصی که تحت

 .متهمین به ایمرجنسی فرستاده می شوند در صورت ضرورت ،وجود ندارد ساحوی کابل

 شوند و ا نگهداری میخانه زنانه پلچرخی اطفال همراه با مادران خود یکجها نظیر توقیفهخاندر برخی از توقیف

. این امر آسیب پذیری این دسته از اطفال را بیشتر کرده است به شدت محدودی تربیت سالم اطفال هم برا امکانات

  است.و موجب نگرانی شدید ناظران حقوق بشر شده

 خانهها در توقیفها وجود دارد؛ مثال توقیفیخانهتوقیف در دیگری است که  ازدحام و نبود جای کافی مشکل 

ه می نفر آنان از چپرکت استفاد ۱۲و از جمله  کنندنفر زندگی می ۲۰_۱۷به تعداد  ۴/۶در یک اتاق  والیت کاپیسا

 خوابند. نمایند و مابقی روی زمین می

به منظور نظارت از  1396ور//ث21دفتر ساحوی کابل به تاریخ  قابل یاد آوری است که هیات نظارتی بخش آمبودزمن

نگی با ارگان از امضاء تفاهمنامه همکاری و هماه خانه بگراممسوولین توقیف خانه بگرام به آنجا مراجعه نمودند.توقیف

 دفاع ملی به آناز طریق وزارت و خواستار آن شدند تا موضوع از این ر .های امنیتی و دفاعی اظهار بی خبری نمودند

  .قوماندانی هدایت داده شود

های ناامن در والیات به جز ولسوالی ۱۳۹۶بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل در طول سال مالی   ها:خانهب( نظارت

های تمام حوزه هایخانهاز نظارت برای نخستین بار است.ها نظارت و بازدید نمودهخانهتحت پوشش، از تمام نظارت

فتر پوشش د تحت یکی از مشکالت عمومی که در تمام ساحات .استهشهر کابل نظارت ماهوار صورت گرفت امنیتی

های امنیتی شهر و حوزه ی والیاتهادر تمام ولسوالی است کهاین ،ها وجود داردخانهساحوی کابل در قسمت نظارت

ی های امنیتاما عمالً در تمام حوزهخانه نداریم. ظارتکنند که ما نمسئولین ادعا می ها تشکیل ندارد؛خانه، نظارتکابل

مسئول مشخصی  برند. این محالتخانه وجود دارد و افراد مظنون در آن به سر میهای بنام نظارتها اتاقولسوالی و

ن امر ها سرپرستی آن را به عهده دارند. ایولی و بلوکهای تل جنایی قومندانی و گاهی قومندانندارد، گاهی پرسون

در عین حال، در هیچ ولسوالی  کند.غیر قانونی در این محالت فراهم تواند زمینه را برای نگهداری افراد به صورت می

 برای زنان و اطفال در نظر گرفته نشده است.  جای و مکان خاصیای امنیتی و حوزه

 پولیسهای خانهری که از نظارتداهای دوامنظارتبا  عالوه بر مشکالت عمومی متذکره، ها:خانهمشکالت در نظارت

ده توجه شناسایی شده  و به مشاه قابل انجام شده مشکالت امنیت ملی در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابلو 

 شود:اشاره میاست که در این قسمت به دو مشکل عمده آن سیدهر

  یکی از مشکالت  ،ی والیاتهاسوالیی امنیتی شهر کابل و ولهاها در حوزهخانهو تعمیر برای نظارت تشکیلنبود

 ت،در این صور شده و هامسئولین به نظارت خانه بی توجهیاین مسئله باعث  های پولیس است.خانهعمده نظارت
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  عثحتی در بدترین حالت، این امر با گیرند.ها مسئولیت نمیخانهمسئولین در قبال امور معیشتی و حقوقی نظارت

 غیر قانونی تبدیل گردد.به زندانخانه نظارتکه شود می

 ها خانههای افراد تحت نظارت در میعاد قانونی آن مشکل دیگری است که در اکثریت نظارتدوسیه به عدم رسیدگی

د، موجب ازدحام در شوموعد قانونی آن رسیدگی نمیدر  های زندانیانهزمانی که  دوسی است.به مشاهده رسیده

نظارت خانه امکانات الزم از لحاظ اعاشه و اباته و خدمات را برای همه  و از جانب دیگرها گردیده خانهنظارت

 در دسترس ندارد. 

ها بیان گردید، نظارت خانه در خانهوری که قبال در بحث مشکالت نظارتط: هاخانهدر نظارت های حاصلهبهبودی

لحوظ رفع مشکالت آن هم به آسانی امکان پذیر تشکیل حوزه های امنیتی و ولسوالی ها وجود ندارد، روی این م

ر های مداوم ناظران حقوق بشگیرد. با همه مشکالت فوق، نظارتنیست چون کسی مسئولیت بهبود آن را به عهده نمی

های قابل توجه در این محالت و موجب بهبودی داشته ون اثرات مثبت و قابل مالحظهکمیسی دفتر ساحوی کابل

ناظران حقوق بشر اصالح شده است. در این  سفارشاتها و ارائه نظارتدر اثر  ز این محالتاست و برخی اشده

 است:ها پرداخته شدهقسمت به برخی از این بهبودی

 :های دوامدار بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل ها و پیگیریدر نتیجه نظارت رهایی بازداشت شدگان غیر قانونی

 کابل تحت نظارت شهر تن از کسانی که به صورت غیر قانونی در حوزه های امنیتی ۱۶ به تعداد ،۱۳۹۶در سال مالی 

های شش تن از کارگران در یکی از حوزه ۱۳۹۶ثور//۵تاریخ به  شد؛رهاشدند. چنانکه قبالً هم مثال زده قرار داشتند،

از کارگران تن  ۱۰حوزه به تعداد  نیز در همین ۱۳۹۶/اسد/۲۵و به تاریخ نظارت قرار گرفته بودند  امنیتی شهر کابل

 قانونی دفتر ساحوی کابل، آزاد گردیدند. اما پس نظارت قرار گرفته بودند که با مداخلهبه صورت غیر قانونی تحت 

ازاین دو حادثه، دیگر کدام موردی از زندانیان یا بازداشت شدگان غیر قانونی در این حوزه شناسایی نشده و مسئولین 

 گیرند.های غیر قانونی را میاند که جلو گرفتاریسپرده این حوزه تعهد

 کمیسیون در اثر نظارت های مداوم ناظران حقوق بشر دفتر ساحوی کابل هاخانهو معیشتی نظارت وضعیت عمومی 

 چهارم، دوم، دوازدهم،هفتم، حوزه هایها در خانهبه بهبود وضعیت نظارت بطور نمونه می توان است؛بهبود یافته

از لحاظ صحی بسیار  های حوزه های فوقشاره نمود. قبال نظارت خانها های امنیتی شهر کابلسیزدهم و سایر حوزه

ورد ضرورت م یت آن نسبتاً بهبود یافته و وسایلامروزه وضع توجه مسئولین و در اثر نظارت های مداوم نامناسب بود،

برخی از این محالت آب فاضالب در آن است. در الشت آماده گردیدهکمپل و بمظنونین از قبیل چپرکت، توشک، 

 است. یم شده و بوی تعفن آن ازبین رفتهترم ، که فعالًشت کرده بودن

 اطفال سوم( مراکز اصالح و تربیت

قانون تشکیل وظایف و صالحیت  ۲۱ماده  ۶اساس بند  دفتر ساحوی کابل بر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

ساحوی کابل  دفتر ستان از مراکز اصالح و تربیت اطفال در ساحه تحت پوششهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان

هفت باب مرکز اصالح و تربیت اطفال وجود دارد، بخش  این دفتر، نظارت می نماید. در هفت والیت تحت پوشش



26 
 

کز اصالح و از تمام مرااست و بار بازدید نموده ۲۴ از این مراکز ۱۳۹۶اطفال دفتر ساحوی کابل در طول سال مالی 

 است.شمول والیت غزنی نظارت کردهتربیت اطفال به 

دختر  ۲۱طفل) ۲۷۴در مراکز اصالح و تربیت اطفال در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، براساس آخرین آمار، 

م محکوم به جرایمتهم و  مظنون، ،تن محجوزین ۴۳به تعدادبرند که از این میان پسر( تحت حجز به سر می ۲۵۳و 

دهد که مخالفان مسلح باشند. این آمار نشان میهستند. تمامی این محجوزین پسر می علیه امنیت داخلی و خارجی

های دولت افغانستان خالف احکام قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر از میان اطفال سرباز گیری نموده و زمینه

 د.سازنشرکت مستقیم اطفال در مخاصمات مسلحانه مساعد می

دار از مراکز اصالح و تربیت اطفال مهمترین با توجه به نظارت های دوام :مشکالت مراکز اصالح و تربیت اطفال

  شود:دیده است به شرح ذیل نگاشته میمشکالتی که مشاهده گر

 کز اباشد. معموالً در مر یمراکز م نیاز معضالت عمده ا یکی تیدر مراکز اصالح و ترب یمینصاب تعل سیعدم تدر

در قسمت  یورازت حج و اوقاف استخدام شده است ول یاز سو ینید نیمضام سیاستاد جهت تدر کیاصالح 

 است. هوزارت معارف صورت نگرفت یاز سو الزم توجه مکتب نیمضام سیتدر

 با آن رو به رو هستند. در  نیتحت پوشش محجوز اتیهمچنان از جمله موارد است که در وال یصح کینینبود کل

 آنها وجود ندارد. یتداو یداکتر و نرس برا چیاطفال ه یبرا یت بروز مشکل صحصور

  قوق ح ونیکنوانسکه  از جمله حقوق مسلم اطفال استکه و ورزش  حیتفر یمکان مناسب براعدم دسترسی به

پوشش  تحت کابل و الیات اطفال تیمراکز اصالح و ترب های مداوم ازنظارت  یطالکن . دارد دیبه آن تأک زیاطفال ن

 آن صورت گرفته معلوم گردید که اطفال از این حق محروم هستند. 

  در  و تربیت اطفال مرکز اصالح ریندارد. از جمله تعم یاریرد و معاندااست ریتعم تیمراکز اصالح و ترببرخی از

 .استهتعمیر آن توجه الزم صورت نگرفتساختن  یاریدر قسمت مع بوده و ییو پروان کرا سایکاپ والیات

 :های اطفال در مناطق دور دست خارج از مراکز بسیاری از والدت دانیم کههمه می تعیین سن اشخاص محجوز

تعداد زیادی از اطفال بدون تذکره هستند و همچنان تعیین سن در  .گیردصحی توسط دایه ها محلی صورت می

شود. جهت رعایت حقوق و ماه تولد ذکر نمی روز گیرد ویت چهره ظاهری افراد صورت میزمان اخذ تذکره به روئ

صورت دقیق روز و ماه ذکر شود و حداقل سن ذکر شده در تاییدی طب عدلی از هاطفال متخلف باید سن اطفال ب

 .سوی ارگان قضایی در نظر گرفته شود

فتر د اطفال در اثر نظارت های مداوم بخش حمایت و انکشاف حقوق بهبود وضعیت مراکز اصالح و تربیت اطفال:

وجود ب در ساحات تحت پوشش این دفتر در مراکز اصالح و تربیت اطفال های قابل مالحظهساحوی کابل، بهبودی

رین تمر می باشد، از جمله مهتدارد که اصالح و بهبود آن نیازمند زمان بیش داما بعضی از مشکالتی وجو .آمده است

 ی توان به موارد زیر اشاره نمود:بهبودی های حاصله در نتیجه نظارت های مداوم م
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  در برخی از مراکز اصالح و تربیت اطفال، اطفال متخلف به وکیل مدافع دسترسی نداشتند و این امر باعث شد

 های نسبتی آنان با تأخیر رسیدگی شود، اما در آخرین نظارتیاطفال متذکره به عدالت دسترسی کمتر داشته و دوسیه

های مستمر دفتر ساحوی کابل، اکثریت اطفال متخلف به وکیل رفته، اکنون در اثر تالشکه از این مراکز صورت  گ

 مدافع دسترسی دارند.

 شد؛ این والیت غزنی تخصیص داده اطفال تیمرکز اصالح وترب یبرا نیزمهای دفتر ساحوی کابل در نتیجه تالش

 و تربیت اطفال آن والیت زمین مرکز اصالح یبرانامبرده اظهار داشت که  موضوع با مقام والیت غزنی مطرح شد،

 ،دمطرح بحث ش هیوزارت عدل تیمراکز اصالح وترب یعموم سیبا رئ موضوعدر عین حال این  گیرد.می در نظر

شده  دهیگنجان ۱۳۹۷سال  یمال جهیبدست آورده اند و در بود نیزم بیده جر نهینامبرده اظهار داشت که در زم

 شود.ز اصالح آن والیت تعمیر معیاری ساختهو قرار است برای مرک است
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 هاچالش

فعالیتِ نظارت از محالت سلب آزادی را با موفقیت انجام داده، از  ۱۳۹۶با آنکه دفتر ساحوی کابل در سال مالی 

لی مهای انجام شده نتایج عهای قبل نظارت و بازدید نموده، نظارتمحالت سلب آزادی به مراتب بیشتر و بهتر از سال

ت ها و مشکالاست، اما با چالشقابل مالحظه به همراه داشته و موجب تغییرات قابل توجه در محالت سلب آزادی شده

میزان دسترسی ناظران حقوق بشر به به محالت سلب  های موجود عالوه بر اینکهلشاست. چاجدی نیز موجه بوده

است. در این قسمت گزارش به برخی این محالت نیز شده آزادی را محدود کرده، مانع بهبود وضعیت حقوق بشر در

 شود:پرداخته می موجود هایترین چالشاز عمده

ها و مشکالت عمده و اساسی فراراه فعالیت نظارتی نا امنی از چالشگستر  ناامنی در والیات تحت پوشش: 

؛ این چالش از یک سو باعث است کمیسیون در محالت سلب آزادی و بهبود وضعیت حقوق بشر در این محالت

و  قانون ایجاد محدودیت در دسترسی ناظران حقوق بشر در این محالت شده و از جانب دیگر باعث ضعف حاکمیت

به محالت سلب آزادی  ۱۳۹۶مالی گردد. دفتر ساحوی کابل در سال اجرای احکام قانون در محالت سلب آزادی می

های است. این امر زمینههای که مسیر راه آن ناامن است، دسترسی نداشتهالیهای ناامن و یا ولسوتعدادی از ولسوالی

 سازد.وخامت اوضاع حقوق بشری در این محالت را فراهم می

یکی از دالیل بی توجهی به موازین قانونی و  ضعف آگاهی مأموران محالت سلب آزادی در مورد حقوق زندانیان:

باشد. ادی، ضعف آگاهی برخی از مسئوالن و کارمندان این محالت میهای حقوق بشری در محالت سلب آزارزش

شود که در بعضی موارد آنان مانع نظارت مؤثر ناظران حقوق بشر از این محالت شده و از جانب این امر باعث می

 دیگر به حقوق بشری زندانیان بی توجهی صورت گیرد.

می های امنیتی شهر کابل، تشکیل رسها و حوزهاده شد، در ولسوالیآنگونه که تذکر د ها:خانهنبود تشکیل برای نظارت

شخص خاص مسئولیت این  شود. این امر باعث میخانه عمالً وجود داردها وجود ندارد اما نظارتخانهبرای نظارت

 د.رایه کننمحالت را به عهده نگیرد و ناظران حقوق بشر نتوانند از فرد خاص معلومات بگیرد و سفارشات خود را ا

 نتیجه گیری

های ناامن( به صورت از تمام محالت سلب آزادی) به استثنای ولسوالی ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی 

های انجام شده براساس رهنمود نظارت از محالت سلب است؛ نظارتمند و مؤثر نظارت کردهدوامدار، مستمر، هدف

انجام نظارت از محالت  است.های از قبل تعریف شده در کمیسیون بودهها و سایر روشلیستها، چکآزادی، فرمه

 است.، مؤثریت قابل توجه داشتههاها و رهنمودسلب آزادی با رعایت مقررات، معیار

خانه و مراکز اصالح ها، نظارتزادی) محابس، توقیف خانهاز محالت سلب آ های مداوم ناظران حقوق بشرنظارتبا 

 تر از وضعیت حقوق بشر در این محالتمعلومات واضح والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل در (و تربیت اطفال

رفته شده های پذیمعیاربا  محالت سلب آزادی برخی از های نظارتی دفتر ساحوی کابلاست؛ براساس یافتهبدست آمده

به  یمواجه هستند. تاخیر در رسیدگ یشتی با مشکالتصحی و مع حقوقی، از لحاظ و ندملی و بین المللی عیار نیست
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د آب وکمب ازدحام در محابس، نقض سایر حقوق بشری زندانیان، های زندانیان، بازداشت و توقیف غیر قانونی،دوسیه

از مشکالتی است که محالت سلب آزادی،  ها و خدمات صحی و معیاری در برخی ازآشامیدنی صحی، کمبود کلینیک

 است.رسیده در این محالت به مشاهده

ه در است؛ آنگونه کهای مستمر و هدفمند دفتر ساحوی کابل نتایج و اثرات عملی قابل مالحظه به همراه داشتهنظارت

ها است و در جریان نظارتهنظارت بازدیدشدبار از محالت سلب آزادی  ۱۹۶صورت عموم ه ب است،متن گزارش آمده

مجموع  است. درت آنان ثبت، مستندسازی و به صورت مؤثر رسیدگی شدهه و شکایامصاحبه شد نفر زندانیان ۹۲۱با 

 گیری قرارنقض حقوق بشر تشخیص، و مورد پیمورد آن   ۳۲۹ مورد شکایات زندانیان ثبت شده که از این میان، ۵۱۰

 گرفته است.

 سلب محالت های انجام شده، برای بهبود وضعیت حقوق بشر) وضعیت حقوقی و معیشتی( دردر جریان نظارت

 خوشبختانه اکثریت این .استواضح به مقامات و مسئوالن ذیصالح ارائه شده و پیشنهاد مورد سفارش ۱۵۰ آزادی،

عیت های بهبود وضها و توجه مقامات و مسئوالن به آن زمینهاست. تطبیق سفارشسفارشات مورد توجه قرار گرفته

 ست.ارا فراهم نموده بشر در محالت سلب آزادیحقوق 

وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی با  ای گزارش حاضر، در سال آیندههدر نظر است با در نظرداشت یافته

جدیت و قاطعیت بیشتر نظارت شده و پیشنهادات و سفارشات مندرج در گزارش هم مورد پیگیری قرار گیرد و با 

سلب آزادی به راحتی قابل سنجش، ارزیابی و های گزارش حاضر مقایسه شود. در این صورت وضعیت محالت یافته

 پیمایش خواهد بود.

 پیشنهادات

های گزارش حاضر و به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی در ساحات تحت با توجه به یافته

ه با رود کیگردد، توقع مها و نهادهای ذیربط و ذیصالح پیشنهاد میپوشش دفتر ساحوی کابل، موارد زیر به ارگان

تطبیق و عملی شدن پیشنهادات و سفارشات زیر، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزادی متذکره و 

  دسترسی بیشتر زندانیان به موازین حقوق بشر باشیم:

 هاخانهها و توقیفخانهالف( پیشنهادها برای بهبود وضعیت حقوق بشردر نظارت

، الزم استو محبوس متهم  وق مسلم هر مظنون،حقیکی از عاد قانونی آن، یم در های زندانیانرسیدگی دوسیه .1

ن حق موجب عدم رعایت ای .در معیاد قانونی رسیدگی گردد انآن های نسبتیدوسیه است مطابق احکام قانون

 گردد.نقض سایر حقوق اشخاص در محالت سلب آزادی می

ناظران حقوق  با ان و متهمانداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنونهای جها اتاقخانهها و توقیفخانهر نظارتد .2

زندانیان به راحتی و با حفظ محرمیت تا  ایجاد گرددزندانیان خانواده  آنان و وکالی مدافع ن مربوطه،سارنواال بشر،

د ها وجوانهخها و نظارتخانهاسرار خویش مصاحبه و گفتگو بتواند. در حال حاضر چنین سهولتی در توقیف

 ندارد.
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های استاندارد ایجاد های امنیتی شهر کابل، تشکیل و تعمیرها و حوزههای ولسوالیخانهالزم است برای نظارت .3

 ها تشکیلخانههای امنیتی شهر کابل برای نظارتها و حوزهاست، در ولسوالیشود. چنانکه در متن گزارش آمده

تحت نظارت قرار داده شده و  های امنیتیهای حوزهما عمالً افراد در اتاقا و شخص مسئول در نظر گرفته نشده

  شود. این مشکل باید حل گردد.نگهدار می

اطفال  نگهداری های زنانه است؛خانهضرورت عاجل و فوری توقیف های اناثیه،خانهتوقیف درایجاد کودکستان  .4

 و آینده این کودکان را یه لطیف کودکان سازکار نیستحوبا ر کننددر آن زندگی می متهم در مکانی که اشخاص

 جداگانه نگهداری شوند. ازین سبب الزم است اطفال در مکانسازد، به خطرات جدی مواجه می

های تحت های مردانه در اکثریت ولسوالیخانهها و احیاء توقیفهای زنانه در تمام ولسوالیخانهایجاد توقیف .5

دد. با ایجاد این گرمی ل، موضوع دیگری است که به مقامات و ارگانهای ذیربط پیشنهادپوشش دفتر ساحوی کاب

 ناکرامت انسانی و حقوق بشری آناز سؤاستفاده از متهمان و نقض حقوق بشری آن گرفته شده و  محالت جلو

 گیرد.حفاظت صورت می

ا، خصوصاً محالت مربوط به ریاست هخانهها و توقیفخانهباید جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در نظارت .6

های بیشتر ایجاد شود و عمومی امنیت ملی و رسیدگی به شکایات زندانیان، برای ناظران حقوق بشر سهولت

های نظارت وبازدید از این محالت بدون اطالع قبلی فراهم گردد. متاسفانه در برخی از محالت مربوط به زمینه

 است.الت و موانع ایجاد شدهگذشته مشک در سال مالی ملی امنیت

 محابس حقوق بشر در بهبود وضعیت پیشنهادات برایب( 

قانون محابس و  ۲۶به اساس ماده  ،ایجاد گردد محبوسین پیشنهاد می شود که جای مناسب برای ورزش و تفریح .7

ات نده و تمریمحبوسین حق دارند روزانه برای حداقل دو ساعت در فضای آزاد گشت و گذار نمو"توقیف خانه ها:

 ."سپورتی را اجراء نمایند...

در  وال زنی، خصوصاً داکتران نوکرداکتر نوکریوال در مراکز صحی محابس تهیه شود و ادویه با کیفیتالزم است  .8

قانون محابس و توقیف  ۲۷، به اساس ماده توظیف گردد در هنگام شب در مراکز صحی محابس محابس زنانه

اند زمینه دسترسی به خدمات صحی رایگان را برای محبوسین و اشخاص تحت  خانه ها اداره محابس مکلف

توقیف فراهم نمایند، اما عمال ادویه های موجود در مراکز صحی محابس کیفیت الزم را دارا نمی باشد و اکثرًا 

 این ناحیه شکایت دارند. محبوسین از

ی زن و اطفال آنها، یکی از موضوعات فی هامحبوسین و توقی تمام محبوسین، خصوصاً برای تهیه غذای کافی .9

قانون محابس و توقیف خانه ها مقرر  ۲۵چنانچه ماده  مهمی است که باید مورد توجه مسئوالن امور قرار گیرد.

می دارد که: ادارات محابس و توقیف خانه برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف با در نظر داشت سن، حالت 

 نمایند.صحی و مناسب تهیه می و والدت، کار و موسم، آب و غدایصحی به خصوص حالت بارداری 
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 وضعیت مراکز اصالح و تربیت اطفالپیشنهادات برای بهبود ج( 

 عنیی و تربیت اطفال تدریس گردد، مراکز اصالحافغانستان باید در  نصاب تعلیمی معارفگردد که پیشنهاد می .10

کمیل ، تا اطفال بعد از تدر مراکز اصالح و تربیت شامل شود کنار تدریس مضامین دینینصاب تعلیمی معارف در 

های مدنی و از حق آموزش محروم نشوند و از جانب دیگر آموزهد، نتحصیالت خویش ادامه بده دوران حجز به

  ملی را فرا بگیرند.

ی شود حسوب محیاتی و بهداشتی م و تربیت اطفال از نیازدهای در مراکز اصالح تهیه آب آشامیدنی صحی و برق .11

لتی از برق و از بودجه دو ه نماید و این مراکز به طور خاصتوج در این زمینه محترم انرژی و آب باید و وزارت

 آب کافی مستفید شوند.

 ۲۴مطابق ماده  حی در مراکز اصالح و تربیت اطفال ایجاد و فعال گردد؛کلینیک های صشود که پیشنهاد می .12

حق دارند که از مراقبت های صحی و امکانات وقایوی از بیمارها دسترسی داشته اطفال  "کنوانسیون حقوق طفل 

 "باشند، همچنین اطفال حق دارند در صورتی که مریض شدند از بهترین خدمات صحی و تداوی برخوردار گردند.

 ایجاد گردد.  صحی مطابق معیارهای قانونی اصالح و تربیت یک کلینیک یا مرکز حداقل در هر مرکز

برای بود و باش محجوزین نمیرد اندامعیاری و است و تربیت اطفال که دارای تعمیر مراکز اصالح از برای آنعده  .13

برند، باید تعمیرهای معیاری اعمار گردد. در های رهایشی و کرایی یا تعمیر غیر معیاری به سر میباشد و در خانه

 طفال متخلف وجود ندارد.های اصالح و تربیت مجدد ایک مکان غیر مناسب زمینه

مور تربیتی اطفال به خصوص کرده در امجرب و کارمندان تحصیل وانشناسانِردر مراکز اصالح و تربیت اطفال  .14

ییر اطفال متهم جهت تغ داخلی و خارجی هستند، باید استخدام گردد. جرایم علیه امنیت برای اطفالی که متهم به

و افکار افراط گرایی به مرور زمان از ذهن آنان تخصص و مجرب باشند مفکوره باید تحت مشاوره روانشناسان م

 پاک گردد.

، باید حق دارند در محیط سالم و محفوظ رشد کنند ، اطفالاطفال حقوق کنوانسیون ۳۱مطابق ماده از آنجاییکه  .15

های هو زمین ایجاد گرددهر مرکز اصالح و تربیت  و تفریحی برای اطفال متخلف در ورزشی مناسب مکان جای و

 مصئون کودکان در آن فراهم شود. تفریح و ورزشِ

باشد. های عاجل و مهم اطفال متخلف در مراکز اصالح و تربیت اطفال میییکی از نیازمند مراکز آموزش حرفه .16

 هایدر محیط های بازگشت آناناز یک سو زمینه ،با ایجاد چنین مراکز آینده آنان تضمین شده و پس از رهایی

  شود.ندگی آبرومندانه برای آنان فراهم میجرمی از بین می رود و از سوی دیگر فرصت و امکان یک ز

 


