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 مقدمه

، قانون اساسی بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته و مصائیب بی شماری که برکشور ما وارد آمده است واذعان به با درک

جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت جدید افغانستان به منظورایجاد 

اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی
1
مردم تصویب گردیده و دولت افغانستان رامکلف  

حقوق بشر، تحقق دموکراسی، نمود تا یک جامعۀ مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت 

تأمین وحدت ملی، برابری همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور ایجاد نماید.
2
 مقرر نمود که درعین حال 

ایجاد اداره سالم، تحقق اصالحات در سیستم اداری کشور
3

تامین نظم و ، تعمیل احکام قانون اساسی و تامین حاکمیت قانون، 

بردن هرنوع فساد داداریاز بین 
4
 و وظایف دولت و حکومت افغانستان است. هااز مهمترین مکلفیت 

باتوجه به نکات پیش گفته می توان نتیجه گرفت که تامین عدالت و حقوق بشر
5
از مهمترین و اساسی ترین  یکی 

د. اما در ده سال گذشته با می باش به موجب احکام قانون اساسی و ماموریت دولت و حکومت افغانستانمکلفیت اهداف،

درنظرداشت برخی دستاورد ها در این زمینه، دولت افغانستان با ناکامی های جدی و مشکالت عدیده در عرصه حکومت 

که از مؤلفه ها و  کشور داری، مبارزه با فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و آوردن اصالحات در سیستم اداری و قضائی

روبرو بوده است.رط های اساسی تامین عدالت و حقوق بشر است، ش پیش
6
با اذعان به این موضوع، مقام ریاست جمهوری  

در اجالس فوق ها را طی بانیه ای نقایص، کاستی ها و مشکالت موجود دراین عرصه  1311به تاریخ اول سرطان سال 

 را ارگانهای دولتی ذیربط ،45صدور فرمان شماره طی  1311اسد  5تاریخ نمود و سپس به  العادۀ شورای ملی مطرح

 اتخاذ نماید. پیش گفتهرای رفع نواقص و کاستی های تا اقدامات جدی و عملی را بنمود مکلف و موظف 

ماده ترتیب و منظور گردیده است. در این  164بخش و  33مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در  45فرمان شماره 

مسائل متعددی این فرمان فرمان به ادارات دولتی دستور داده شده است تا اقدامات مشخصی را در زمان معیینه اتخاذ نمایند. 

ی، اصالح ارگانهای دولتی در ارکان ثالثه دولت و حکومت داری، مرتبط است را که با حاکمیت قانون، مبارزه با فساد ادار

در بر می گیرد. بخشهای از این فرمان به حقوق بشر نیز ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد. چنانکه گفته شد موارد مشخصی 

اری، خشونت علیه زنان، بی عدالتی و در ارتباط با اصالحات در سیستم عدلی وقضائی و عملکرد آنها، مبارزه با فساد اد

و در گزارش ها،  ن با حقوق بشر ارتباط مستقیم داشتهحاکمیت قانون  دراین فرمان گنجانیده شده است که موارد زیادی از آ

انعکاس یافته اند و از ساحات تحت نظارت  اعالمیه ها و دادخواهی های مستمر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز

 د.ننهاد می باشاین 

                                                           
1
 قسمت های از مقدمه ،313، شماره مسلسل جریدۀ رسمی:1331، مصوب سال قانون اساسیدولت جمهوری اسالمی افغانستان، .  

2
 (6). همان، ماده ششم  

3
 05. همان، مادۀ  

4
 3و  1، جزء 50. همان، مادۀ  

5
حقوق بشر مادۀ چهارم قانون تشکیل، وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق بشر را اینگونه تعریف نموده است:"  . 

اعالمیه ها، میثاقها، قرار دادها، وپروتوکولها وسایر اسناد بین به مفهوم این قانون عبارت است از؛ حقوق و آزادی های اتباع که در قانون اساسی، 
دسترسی مساوی و عادالنه به بیمه ها، تامینات و خدماتی  المللی حقوق بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق آنها متعهد است، تسجیل گردیده است.

 “که دولت ارائه میدارد نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب می شود.
6
، بخشهای از مقدمه، آدرس: وبسایت دفتر ریاست جمهوری: 0/0/1391، تاریخ نشر: 54فرمان شماره . دفتر ریاست جمهوری،  

http://president.gov.af/fa/news/11651 

http://president.gov.af/fa/news/11651
http://president.gov.af/fa/news/11651
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 ،نهایی سازی تمامی دوسیه های تحت دوران قضایی، تعیین سرنوشت مظنونین ومتهمین درخالل مدت تعیین شدۀ قانونی

ن با پرسونل ساده سازی اجراات قضایی، فعال سازی تمام محاکم غیر فعال دروالیات وولسوالی های کشور  و اکمال آ

باقی نماندن افراد درزندان بیش از موعد محکومیت، بررسی وضعیت افراد،  تگیری وتوقیف غیر قانونی، عدم دسمسلکی

در جریان  حقوق بشری افراد درنظارت خانه ها، توقیف خانه و محابس، رعایت موازین ومعیارهای محاکمه عادالنه

، فعال سازی نوالیرض تعقیب عدلی به سارقضایا، شناسائی و معرفی عناصر وافراد قانون شکن وآلوده به فساد غ رسیدگی

سارنوالی های غیر فعال دروالیات وولسوالی ها واکمال آن با پرسونل مسلکی، خلع سالح افراد غیر مسئول وجمع آوری 

راه اندازی کمپاین آگاهی عمومی درباره کاهش خشونت علیه زنان ، از موضوعات مطرح شده در  نی وسالحهای غیر قانو

بشر به صورت مستقیم ارتباط داشته و در حیطه وظایف و صالحیت های کاری  است که با حقوق 45فرمان شماره 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گنجد.

، تامین اصالحات اداری، مبارزه با فساد و تامین حاکمیت قانونتمامی موارد فوق، برای تحقق اهداف چهارگانه ای 

معیارهای عینی میزان دسترسی مردم و شهروندان به عدالت و حقوق حکومتداری خوب در فرمان مطرح شده است و از 

 حاکمیت قانون ازضعف حاکمیت قانون زمینه های نقض حقوق بشر را فراهم می سازد وآنجائیکه  از می باشند. نیز بشر

عایت حقوق حقوق بشر بوده ویکی از راه های اساسی حفظ وفاداری زمامداران دولتی  به ررعایت پیش شرطهای بنیادی 

فساد اداری یکی از عوامل تاثیر گذار بر ضعف حاکمیت قانون ع ضمانت های قانونی واجرای آنست، از آنجائیکه بشر، وض

واز آنجائیکه رعایت حقوق بشر و عدالت از مؤلفه ها و شرایط عدالت و حقوق بشر می باشد.  و زمینه ساز نقض بوده

حقوق بشر عدالت  و و معیاری های چهارگانه فوق می تواند زمینه های تامین اساسی حکومتداری خوب است، تامین اهداف 

 و رعایت آنرا فراهم سازد.

چالشهای که  عمده ترین مشکالت و  فرمانی صادر می شود ،با توجه به اینکه برای اولین بار پس از یک اجالس فوق العاده

ی گیرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به مبانی حاکمیت قانون را هدف م فرا راه تامین حقوق بشر، عدالت و

وند تطبیق این فرمان توسط نهادها وارگانهای مربوطه نظارت نماید و با قانونی صالحیت های خود، تصمیم گرفت از ر

در  نظارت از مواردی که شاخصهای عینی و واقعی دسترسی مردم به عدالت هستند، میزان دسترسی مردم به عدالت

 والیات کشور را نیز نظارت و ارزیابی نماید.

و وضعیت موجود دسترسی مردم به عدالت در  45بنابر این هدف از نشر این گزارش ارزیابی از تطبیق مفاد فرمان شماره 

است. به همین دلیل در این گزارش سعی شده است که به  طی مدت شش ماه بعد از نشر آن والیات و ولسوالی های کشور

ت و چالش های ، نقایص، مشکالو درعین حال کاستی ها نهادهای مجری قانون یصورت منصفانه و بی طرفانه دستاورد ها

ندان به عدالت انعکاس یابد تا تصویر روشن و واقعی از وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت و فرا راه دسترسی شهر

 فرمان ارائه شود. این میزان تطبیق

ینست که تحلیل، ارزیابی و انعکاس نارسائی ها و چالش موجود، نهادهای ذیربط را وادار نماید تا در از جانب دیگر هدف ا

زمینه رفع این کاستی ها و چالش ها تدابیر عملی اتخاذ کنند، برسیاست ها و برنامه های خود تجدید نظر نمایند و زمینه های 

 دسترسی شهروندان به عدالت را مساعد سازند.
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، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت از اجرا و تطبیق فرمان 45بنابر این پس از صدور و نشر فرمان شماره  

شده است، ماحصل  حاضر نگاشته شنچه در گزارآ یافت.ادامه  1311دلو  5ده و این روند الی تاریخ را آغاز نمو همتذکر

و است  مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 45ان شماره ق فرمیکارمندان کمیسیون از روند تطب نظارت های پیگیر

و شاخص های عینی وعملی میزان  فرمان می شود که با حقوق بشر ارتباط داشته بخشهای ازنظارت از اجرای آن  شامل

 را در بر نمی گیرد. 45و تطبیق تمامی مواد فرمان شماره دسترسی مردم به عدالت نیز تلقی می شود 

 خاطر مقامات و مسئولین ادارت حکومت های محلی به غانستان از تمامی نهادهای دولتی،کمیسیون مستقل حقوق بشراف

با کارمندان و  45تعمیل برنامه نظارت از تطبیق فرمان شماره ه معلومات دقیق و ئراامر ادر های به موقع شان همکاری 

ی می نماید. به خصوص از ریاست محترم ادارۀ ارگانهای مستقل صمیمانه سپاسگزار، دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون

همکاری با ت کشورمبنی بر مام والیامحلی و وزارت محترم داخله جمهوری اسالمی افغانستان که با صدور مکاتیب به ت

 کمیسیون، زمینه های تطبیق بهتر این برنامه را فراهم کردند، سپاسگزاری ویژه می نماید.

الزم به تذکر است که علی رغم صالحیت های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه مطالبه در عین حال 

( 14/1/1311مورخ  1158معلومات از تمام مراجع ذیربط و ارسال مکتوب از جانب وزارت محترم داخله) شماره مکتوب 

( به تمام والیات کشور مبنی بر 18/7/1311خ مور 4712/4126و ادارۀ محترم ارگانهای مستقل محلی) شماره مکتوب

، در برخی والیات، بعضی ادارات با کمیسیون 45همکاری با کمیسیون و ارائه معلومات در زمینه تطبیق فرمان شماره 

همکاری نکرده اند.
7
سرپرست ریاست سارنوالی استیناف والیت بامیان، رئیس سارنوالی استیناف والیت فراه وریاست  

ی والیت فاریاب از نهادهای است که به کارمندان کمیسیون معلومات نداده اند. با توجه به صالحیت های قانونی امنیت مل

و مکاتیب تاکیدی پیش گفته، عدم همکاری این ادارات با  در این زمینه که در بخش بعدی به بررسی گرفته می شودکمیسیون 

اعتنائی مسئولین متذکره به حاکمیت قانون و موازین حقوق بشر  کمیسیون خود نقض صریح وآشکار موازین قانونی و بی

 می باشد.

کاری و صداقت  تعهدبا  در دفاتر ساحوی و و الیتی که مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام همکاران کمیسیوندر اخیر

ده به دفتر مرکزی نمو معلومات مورد نیاز گزارش حاضر  را جمع آوری مسلکی با وجود مشکالت و چالش های موجود،

 . می گرددفرستادند، سپاسگزاری 

 مبنای قانونی 

 رئیس فرمان براساس 16/3/1381 تاریخ به بشر، حقوق ملی نهاد یک عنوان به بشرافغانستان حقوق مستقل کمیسیون

 سال در درآن، 58 ماده وتسجیل اساسی قانون تصویب با. بکارنموده وتاسیس شد آغاز افغانستان و مفاد توافقنامه بن جمهور

 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانیافته و با تصویب  قانونی محکم مبنای 1382

 ، مبنای عمل، اهداف، صالحیتها، وظایف و تشکیالت کمیسیون تعریف گردید.1384در سال 

                                                           
7
موجب قانون، صالحیت کافی در امر دسترسی به معلومات دارد و نهادها مکلف به . عالوه بر آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  

قانون اساسی افغانستان مقرر می دارد که " اتباع افغانستان حق دسترسی به اطالعات  05همکاری در این زمینه با کمیسیون هستند، فقرۀ سوِم مادۀ 

 . این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد."از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند
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چنانکه در مقدمه قانون اساسی اذعان شده است، در گذشته " بی عدالتی ها، نابسامانی ها و مصائب بی شماری بر کشور  

ما" وارد آمده است. حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان به طور مکرر نقض شده و هیچگونه باز پرسی وتعقیبی هم 

ی تضمین حقوق بشری شهروندان کشور، نهادی به طور رسمی در صورت نگرفته است. بنابر این، ضرورت بود که برا

قانون اساسی را به تاسیس  58قانون اساسی  پیشبینی می گردید. با درک این نکته مهم، لوی جرگه قانون اساسی، ماده 

ت حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان اختصاص دادند. .بر مبنای این ماده ، " دولت به منظور نظارت بر رعای

در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هرشخص می تواند در 

صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.  کمیسیون می تواند مواردنقض حقوق بشری افراد را به 

آنها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظمیم  مراجع قانونی راجع سازد ودر دفاع ازحقوق

“می گردد.
8
 

قانون  58قانون " تشکیل، وظایف وصالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان" بر مبنای ماده  1384در سال 

براساس  ون در آن تعریف گردید.اساسی، به توشیح رئیس جمهور رسید و مبنای عمل، تشکیل، وظایف و صالحیتهای کمیسی

ماده دوم این قانون، "کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تاسیس و طور 

مستقل فعالیت می نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در انجام فعالیتهای خویش احکام قانون اساسی، این قانون 

ه کشور را مالک عمل قرار می دهد."وسایرقوانین نافذ
9
 

چوب راز ماده دوم قانون متذکره استنباط می گردد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که در چا

نظارت بر رعایت دولت جمهوری اسالمی افغانستان، به طور مستقالنه و در محدوده قوانین نافذه کشور فعالیت می نماید.  

ر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، حقوق بش

بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در 

.دکشور از اهداف پنجگانه کمیسیون می باشن
10
  

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمترین وظایف وصالحیت یکم ومادۀ بیست 

صالحیت های این قانون  25و  23،24همچنان مواد تعریف نموده و رسمیت بخشیده است.  فقره  35طی  های کمیسیون را

ویژه در زمینه بررسی شکایات به کمیسیون داده است.
11
بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق  از این میان نظارت 

احکام قانون اساسی، سایر قوانین نافذه، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجراآت وعملکردهای 

ر کشور که بروضعیت حقوق سیستم اداری، عدلی وقضائی، نهادها و مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعِی ملی و بین المللی د

بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزین  مؤثر می باشد، بشر

همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی وسایر  بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر، مطابق احکام قانون مربوطه،

                                                           
8
 03، مادۀ 1331، مصوب سال قانون اساسی. دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  

9
، تاریخ نشر: 300، شمارۀ مسلسل جریدۀ رسمی:قانون تشکیل، وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان. وزارت عدلیه،  

 (1ادۀ دوم)، م1331
10

 (0. همان، مادۀ پنجم ) 
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ارائه و  درجه رعایت حقوق بشر درعرصه های مربوطه، بلند بردن و مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین حقوق بشر

نشر گزارشات در رابطه وضعیت حقوق بشر
12
 بر مبنای آن و غیره از صالحیت ها و وظایف مهمی است که کمیسیون 

 خویش را انجام می دهد.  یفعالیت های نظارت

ن فرمان در سلسله رد و از جانب دیگر ایبا حقوق بشر ارتباط مستقیم دا 45از آنجائیکه بخشهای مهمی از فرمان شماره 

حسوب می گردد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به صالحیت های قانونی متذکره، وظیفه  اسناد مهم حقوقی م

و صالحیت خود می داند که از روند تطبیق و اجرای آن نظارت نماید. به همین دلیل کمیسیون از زمان صدور فرمان شماره 

تا ختم موعد اجرای قسمت های اعظم آن، در سراسر کشور نظارت نموده و گزارش حاضر را که هم میزان دسترسی  45

، به دست نشر می سپارد تا شهروندان را نشان میدهد شهروندان به عدالت و هم میزان رعایت و تطبیق فرمان متذکره 

ردم به عدالت آگاهی یافته و ذهنیت روشن پیدا افغانستان از وضعیت جاری در کشور، خصوصا در عرصه دسترسی م

این موضوع همچنان برای دست اندرکاران عرصه سیاست گذاری کمک مینماید تا سیاست ها و برنامه های خودرا  نمایند.

و پیشنهادات آن عیار و کاستی ها و ضعف های سیستم های فعلی اجراات و حکومت داری را تشخیص  ها براساس این یافته

ارش، کشور را به سوی تعالی هدف ایجاد جامعه زو مورد رسیده گی قرار دهد. کمیسیون امیدوار است تا نقش سازنده این گ

 رام و محافظت گردد کمک نماید.یی پیشرفته ، مردم ساالر که در آن حقوق بشری شهروندان رعایت، احت

 شیوه های جمع آوری معلومات

نظارت مستمر کارمندان  از ناشی های گزارش و ها دریافت نخستین و مهمترین منبع معلومات مندرج در گزارش حاضر،

و مشاهدات مستقیم آنها ازمیزان  و دسترسی مردم به عدالت کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از وضعیت حقوق بشر

با  نظارت نموده که مستقیما   45می باشد. کمیسیون از روند تطبیق ده بخش از فرمان شماره  45تطبیق مفاد فرمان شماره 

، وبازدید از محالت سلب آزادی. نظارت دنوعدالت تاثیر گذار می باش عیت حقوق بشرحقوق بشر ارتباط داشته و بر وض

بررسی قضایای منع رعایت اصول محاکمات عادالنه در روند رسیدگی دوسیه های جزائی و حقوقی،  بررسی میزان

میزان تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و کمپاین آگاهی دهی در این زمینه از مواردی است که خشونت علیه زنان و 

کارمندان های مستمر و مشاهدات مستقیم  جزِو وظایف و فعالیت های روزمره کارمندان کمیسیون بوده و ماحصل نظارت

 در این گزارش انعکاس یافته است. کمیسیون

عالوه بر انجام وظایف همیشگی خود، به صورت خاص ، 1311کارمندان کمیسیون از آغاز صدور فرمان تا پایان ماه جدی 

ۀ کارکردهای ادارات مربوطو  روند اجراآت حالت سلب آزادی، محالت تحت نفوذ گروه های مسلح غیر مسئول و ازاز م

به دفتر مرکزی را دولتی نظارت نموده و روند اجرا و تطبیق مفاد فرمان را مورد بررسی قرار داده و یافته های خود 

 ارائه گردیده است.در گزارش حاضر  ارسال نموده اند که اینک
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محالت دور دست، با زندانیان، قربانیان کارمندان کمیسیون طبق معمول، در محالت سلب آزادی، خانه های امن زنان و 

خشونت علیه زنان و قربانیان نقض حقوق بشر، نظیر قربانیان شکنجه، قرباینان توقیف و دستگیری خود سرانه و... 

مصاحبه نموده و میزان دسترسی آن به عدالت، اصول محاکمات عادالنه و حقوق بشری شانرا به بررسی گرفته است. 

این محالت و بررسی بدون واسطه از وضعیت زندانیان و قربانیان خشونت و نقض حقوق بشر،  مشاهدات مستقیم از

 می باشد. گزارشاین  لومات بازتاب یافته درمهمترین و قابل اعتماد ترین منبع مع

دیگری است شکایات و عرایض واصله به دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، منبع قابل اعتماد 

که بخش اعظم اطالعات گزارش حاضر را تشکیل می دهد. کارمندان کمیسیون تمام شکایات واصله را در ارگانهای 

مربوطه مورد بررسی و رسیدگی قرار داده، با شاکیان مصاحبه نموده و مساعدت حقوقی نموده است. معلومات حاصل از 

 گنجانیده شده است. حاضروند نیز در گزارش این ر

گزارش های تحقیقاتی که کمیسیون در این زمینه ها قبال منتشر کرده و آمار وارقام منتشره در این گزارشها و بانک 

معلومات مرکزی کمیسیون منبع دوم این گزارش را تشکیل می دهد. تمام معلومات، آمار وارقام مربوطه به  وضعیت حقوق 

عیت زندانیان، به صورت ماهوار از دفاتر ساحوی و والیتی بشر، موارد نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و وض

کمیسیون به بانک معلومات دفتر مرکزی جمع آوری می شود و در گزارشهای تحقیقاتی کمیسیون مورد استفاده قرار می 

 و گزارش های تحقیقی که قبال توسط گیرد. در این گزارش نیز از معلومات جمع آوری شده در داتابیس دفتر مرکزی

 استفاده شده است. کمیسیون به نشر رسیده،

، منبع به ادارات مرکزی شان و کتابهای راجستر وثبت آن ادارتۀ دولتی ی نهادهای مربوطگزارش هامطالعه و بررسی 

به صورت ماهوار به ، دفاتر والی ها 45پس از صدور فرمان شماره  دیگر معلومات مندرج در گزارش حاضر می باشد. 

در حدامکان این گزارش ها  کمیسیون کارمندان گزارش می دادند. ارگانهای محلی از میزان تطبیق مفاد فرمان اداره مستقل

معلومات دریافتی خویش توحید و تحلیل کرده وبه دفتر مرکزی گزارش  با  اطالعات مندرج در آن رامطالعه نموده و نیز را 

را مطالعه نموده و  کتابهای ثبت وراجستر دوسیه ها در محابس، توقیف خانه ها، سارنوالی ها و محاکم چنان داده است. وهم

معلومات گزارش حاضر  دیگر موارد پیش گفته منبع ،گزارش داده اند. بنابر این نتایج و یافته های خویش راه دفتر مرکزی

 را تشکیل می دهد.

، نظیر مسئولین و مقامات ارگانهای عدلی و قضائی، ارگانهای امنیتی ۀ دولتیربوطمقامات و مسئولین ارگانهای مبا  همصاحب

کارمندان کمیسیون ضمن مشاهدات  معلومات مندرج در این گزارش می باشد.دیگر منبع  یکو مقامات حکومت محلی، 

و سایر مسئولین مصاحبه  ی محلی و ارگانهای عدلی و قضائی، مسئولین ارشد امنیتیبا مسئولین ارشد حکومت ها ،مستقیم

نموده و از میزان تطبیق فرمان و مواردی که در این گزارش به بررسی گرفته شده است، معلومات حاصل نموده اند. تمامی 

 معلومات حاصله از این منابع نیز در گزارش حاضر بازتاب یافته است.
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لومات حاصله از منابع پیش گفته را به صورت تمام دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مع

گزارشهای ماهانه و گزارش شش ماهه به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال نموده و پس از توحید، 

به نشر دسترسی شهروندان به عدالت" ک گزارش تحقیقی تحت عنوان "به صورت ی تیم دفتر مرکزی، اکنونتحلیل و تدقیق 

 د.می رس

و قسمت کا گزارش حاضر اکثریت قاطع والیات کشور را تحت پوشش قرار داده است. به جز والیات زابل، نورستان، پکتی

 کارمندان کمیسیون به صورت مستقیم از روند تطبیق فرمان نظارت نتوانسته اند، امنی انهای از والیت غزنی که به دلیل 

در سایر والیات کارمندان کمیسیون سفر نموده و  .معلومات حاصل کرده اندبرخی موارد اما از طریق منابع دیگردر 

  انجام داده اند. در این مورد و سایر بخشهای کاری خویش را های نظارتی مأموریت

ق و قابل اعتمادی است که از منابع معتبر و رسمی بدست آمده زارش آمده است، معلومات مستند، مؤثبنابر این آنچه در این گ

وضعیت و میزان و بخش اعظم آن حاصل مشاهدات مستقیم کارمندان کمیسیون بوده و تصویر نسبتا روشن و فراگیر از 

 دسترسی مردم به عدالت در والیات مختلف کشور را ارائه می دهد.

 

 خالصه گزارش 

مقام  45مردم به عدالت، با عطف توجه بیشتر به تطبیق مفاد مندرج در فرمان شماره  میزان دسترسی حاضر گزارشدر 

برخی معیار ها و شاخص های مطرح شده است که دسترسی  گرفته می شود. در این فرمان ریاست جمهوری به بررسی

محاکم، سارنوالی ها، محابس  .  دسترسی مردم بهمی تواند نشان دهدبه عدالت و نهادهای مجری قانون را  شهروندان فزیکی

و توقیف خانه های استاندارد و معیاری، وکالی مدافع، بررسی عملی دوسیه ها در میعاد معین قانونی و میزان تطبیق قانون 

ه عدالت را مورد منع خشونت علیه زنان از معیاری های عینی است که براساس آن می توان میزان دسترسی مردم ب

 ر این مجال خالصه آنچه در این گزارش آمده است، را مرور می نمائیم:د. دارزیابی قرار دا

 نهائی سازی دوسیه های تحت دوران قضائی

o  ،دوسیه حقوقی و جزائی شامل جریان  2615یافته های کارمندان کمیسیون نشان میدهد که پس از صدور فرمان

زنجیره ای نیز نهائی شده و مورد   هایغضب زمین و قتلدوسیۀ به فساد اداری،  181رسیدگی شده و نهائی شده اند. همچنان 

 .رسیدگی قرار گرفته اند

o  ،1416یافته های دفاتر ساحوی و و الیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که پس از صدور فرمان 

، 45غم تاکیدات فرمان شماره خیر افتاده است.علی رتأدوسیه حقوقی و جزائی در موعد معیینۀ قانونی رسیدگی نشده و به 

به تأخیر افتاده و در حالت بی این دوسیه ها ضمانت های قانونی مربوطه و تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان، 

 سرنوشتی به سر می برد.
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 تعیین سرنوشت مظنونین و متهمین در زندانها 

o  زندانی هنوز در محابس و  3554نشان می دهد که نظارت های مستقیم و مداوم کارمندان کمیسیون در والیات کشور

بی سرنوشت اند و دوسیه های نسبتی شان نهائی نگردیده و روند رسیدگی به این دوسیه ها در  ی کشورتوقیف خانه ها

% در صد مجموع زندانیان در کشور 14این رقم  مراحل مختلف تحقیق و محاکمه به صورت نا موجه به تأخیر افتاده است.

 .کیل می دهدرا تش

o  2111براساس یافته های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل، تنها در محبس پلچرخی 

متهم جرایم علیه امنیت داخلی  811دوهزار توقیفی در انتظار محاکمه بوده و دوسیه های شان نهائی نشده است. از این جمله 

ریاست امنیت ملی است، در حالت بی سرنوشتی به سر می برند و مشکل  41 و خارجی و یا اختطاف که مربوط به اداره

 شان جدی تر به نظر می رسد.

 فعال سازی محاکم غیر فعال در والیات و ولسوالی ها

o  والیت کشور نسبت توجیهات و دالیل امنیتی غیر فعال اند و در اکثر این موارد  23ولسوالی در  86محاکم ابتدائیۀ

 ر مراکز والیات به امور محاکم ابتدائیه ولسوالی های متذکره رسیدگی می کنند.قضات مربوطه د

o  دسترسی مردم به محاکم رسمی و قانونی کمتر شده و تعداد محاکم  1311آمار جدید نشان می دهد که در مقایسه با سال

 درصد افزایش یافته است. 45غیر فعال 

o فغانستان نشان می دهد که در تمام والیات و ولسوالی های کشور، یافته های کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر ا

آمارها نشان دهندۀ غیر مسلکی بودن تعداد استخدام شده اند.  45نفر قاضی مسلکی بعد از صدور فرمان شماره  28صرفا  

غیر مسلکی  اشند.زیادی از قضاتی است که در امر قضاوت مشغول اند اما از آگاهی و دانش مسلکی الزم برخوردار نمی ب

که به صورت مداوم زمینه های نقض حقوق بشر و صدور احکام غیر عادالنه را  یکی از مشکالتی است بودن قضات،

 فراهم کرده است. 

 وضعیت حقوقی و معیشتی زندانیان در محابس و توقیف خانه

o د. توقیف خانه ها نفعال می باش والیت کشور غیر 25ولسوالی در  176توقیف خانه های  ،براساس یافته های کمیسیون

در ولسوالی های والیاِت نورستان، ننگرهار، لغمان و کنرها به صورت کامل غیر فعال بوده و صرف توقیف خانه مراکز 

های  قومندانی امنیه نگهداری شده و سپس به  خانه افراد تحت توقیف در نظارتدر این والیات این والیات فعال می باشند. 

مراکز والیات منتقل می گردند. در سایر والیات متذکره نیز توقیفی ها در این محالت مدت توقیف خود را در قومندانی های 

 مصئون اند.غیرغیر استاندارد و اکثرا   امنیه، تعمیر ادارات دولتی و غیره سپری می نمایند که 

o تی کارمندان کمیسیون نشان می دهد که در تمامی ولسوالی های کشور توقیف خانه و نظارت خانۀ یافته های نظار

زنانه وجود نداشته و فعال نمی باشند. زنان مظنون و متهم در خانه های اشخاص به اصطالح امین، متنفذین محلی، مسئولین 

در هرسه زنان تحت توقیف والیات منتقل می گردند.  در مراکزهم آزاد می شوند ویا  یا د،نادارات دولتی نگهداری می شو

 های جدی رو برو هستند. پذیریحالت با مشکالت و آسیب 

o خیر در روند رسیدگی دوسیه های زندانیان، دسترسی محدود زندانیان به دوسیه های خود، دسترسی محدود زندانیان تأ

نیان براساس نوعیت جرم، عدم تفکیک توقیفی ها از به وکیل مدافع، محرومیت از حق تفهیم اتهام، عدم تفکیک زندا
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و ... از مشکالت حقوقِی است که زندانیان، اعم از مرد وزن محبوس، با آن  محکومین، استفاده ناموجه از زوالنه و ولچک

 اند. مواجه

o در والیات  قاتی از عمده ترین مشکالت معیشتی زندانیانوکیفیت و کمیت پائین غذا، کمبود جای و نبود مواد محر

یکی از مشکالت جدی زندانیان در اکثریت محابس و توقیف خانه ها می باشد، کیفیت و کمیت نازل غذا کشور می باشد؛ 

افغانی تخصیص یافته است. همینطور نبود تخصیص برای مواد محروقاتی در فصل  75ساعت  24برای هر زندانی در 

که از تمام والیات کشور گزارش داده شده است و همچنان کمبود جای  زمستان برای محالت سلب آزادی یکی از مشکالتی 

 و عدم گنجایش اتاقهای محالت سلب آزادی باعث ازدحام نگران کننده در آن شده است.

o  طفل را شناسائی کرده اند که همراه با مادران  318حین  آخرین بازدید از محالت سلب آزادی ، کارمندان کمیسیون

خود در زندانها به سر می برند و اکثرا  به خدمات آموزشی، تربیتی، تفریحی و غذای کافی دسترسی الزم ندارند. خصوصا 

ا کودکان خود یکجا نگهداری می شوند، جدی تر مشکل کیفیت نازل مواد غذائی، برای زنان زندانی در محابسی که زنان ب

می باشد. زیرا این کودکان اعاشه جداگانه ندارند، بلکه باید از غذای که برای مادرشان شان اختصاص داده شده، استفاده 

 نمایند. 

 رعایت اصول محاکمۀ عادالنه

o  مورد  165ستقل حقوق بشر افغانستان، در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون م 1311از آغاز سال  الی پایان ماه جدی

نقض اصول محاکمات عادالنه در مراحل متعدد کشف، تحقیق و محاکمه ثبت وبه بانک اطالعات) داتابیس دفتر مرکزی( 

 45مورد نقض اصول محاکمات عادالنه، پس از صدور فرمان شماره  117گزارش شده است.  گفتنی است که از این جمله 

 اتفاق افتاده است.

o  قانونی غیر صورت به زندانی که( زن نفر 11 و مرد نفر 111) نفر 121 تعداد ، به45پس از صدور فرمان شماره 

میبرده و به صورت غیر قانونی گرفتار، توقیف و  سر به مختلف والیات در محابس و ها خانه توقیف ها، خانه نظارت در

 این افراد شامل. گردیدند رها دادخواهی و مداخله قانونی کمیسیونمحبوس بوده اند، توسط کارمندان کمیسیون تشخیص و با 

  محبوسی که موعد حبس شان سپری شده بود، بوده اند. نفر 18 و توقیفی نفر 12 نفر تحت نظارت، 11

o  خورشیدی،  1311الی پایان ماه جدی  45یافته های کارمندان کمیسیون نشان می دهد که از زمان صدور فرمان شماره

و ثبت  گردیده  ورد شکنجه در توقیف خانه و نظارت خانه های امنیت ملی و پولیس ملی برعلیه زندانیان اِعمال شده م 28

 است.

o مرد( وکیل مدافع و مساعد حقوقی جواز  186زن و 111نفر) 1185ت کشور ابه صورت مجموعی در تمامی والی

فع در سراسر کشور در مقایسه با تعداد زندانیان و افراد تحت فعالیت دریافت نموده وفعالیت دارند. این تعداد وکالی مدا

 توقیف به شدت ناکافی است. و اکثریت قاطع  زندانیان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.

o   وکالی 26% وکالی مدافع در مراکز پایتخت و دو شهر بزرگِ هرات و بلخ متمرکز بوده و صرف 74حدود %

 والیت دیگر فعالیت می نمایند. 31مدافع در 

o  در صد والیات( هیچ وکیل مدافع زن حضور ندارد. این امر باعث صدور احکام غیر 55والیت کشور)  11در %

 گردد.عادالنه در قبال متهمین زن می 



 11  دسترسی شهروندان به عدالت

 معرفی افراد آلوده به فساد به لوی سارنوالی

o دوسیه مربوط به فساد اداری  111،کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافته اند که پس از صدور فرمان

نفر از متهمین جرایم فساد اداری در والیات مختلف توسط مراجع ذی صالح  124توسط ادارات مربوطه رسیدگی شده و 

اسائی و به سارنوالی معرفی شده اند. اما در برخی والیات با وجود فساد اداری گسترده، هیچ فردی به سارنوالی معرفی شن

 نشده است. مثال در والیت نیمروز و هلمند هیچ فردی به سارنوالی ها معرفی نشده است.

 فعال سازی سارنوالی های غیر فعال

o والیت 22ولسوالی در  12یون مستقل حقوق بشر افغانستان سارنوالیهای براساس یافته های نظارتی کارمندان کمیس 

 د. نغیر فعال می باش کشور

o  استیناف اکثریت این والیات مدعی اند که کارمندان این سارنوالی ها وظایف سارنوالی های  هایمسئولین سارنوالی

متذکره را در مراکز والیات انجام می دهند اما به دلیل نا امنی در خود ولسوالی حضور ندارند. واضح است که عدم حضور 

و ا در خود ولسوالی، زمینه های نقض حقوق بشر کارمندان سارنوالی در مراکز ولسوالی ها و غیر فعال بودن این نهاد ه

 تداوم فرهنگ معافیت از مجازات را فراهم ساخته است.

 غیر قانونی ۀجمع آوری اسلح

o گروه مسلح غیر مسئول در  616از  مختلف کشور نشان می دهد که بیش یافته های کارمندان کمیسیون در والیات

قیله و خفیفه را در اختیار دارند. هرکدام از این گروه ها ثمناطق مختلف کشور فعال بوده و انواع مختلف سالحهای ممنوعه، 

 نفر مسلح هستند. به این ترتیب تعداد افراد مسلح غیر مسئول به صدها الی هزاران نفر می رسد. 111نفر الی  11متشکل از 

o سئولین ارگانهای امنیتی در تمام والیات تحت نظارت، ضمن ارائه معلومات به کارمندان کمیسیون مدعی شده اند که م

میل  1615شخص مسلح غیر مسئول را خلع سالح نموده و  1316مقام ریاست جمهوری،  45پس از صدور فرمان شماره 

 سئول تحویل داده اند.اسلحه مختلف النوع را از نزد آنان جمع نموده و به مراجع م

 تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

o  مورد خشونتی که بر علیه زنان در سراسر کشور پس از صدور فرمان ثبت شده است،  2135نشان میدهد که  هاآمار

% قضایای خشونت 82مورد( آن توسط مراجع عدلی و قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته و  413% در صد) 18صرف 

 ون رسیدگی مانده و مجرمان و مرتکبان آن از مجازات معافیت حاصل نموده اند.علیه زنان بد

o  یافته های کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در والیات مختلف کشور نشان می دهد که پس از صدور

ای امور زنان عنوان کمپاین های کوچک و بزرگ آگاهی دهی در مورد خشونت علیه زنان توسط ریاست ه 361فرمان،  

 والیت کشور انجام شده است. 23در 
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 دوسیه های تحت دوران قضایی  نهایی سازی تمام -بخش اول

 بایدکه قانون تعیین می کند،  یمعقول رسیدگی به یک دعوا در موعد زمانیِ  براساس اصول ناظر بر روند رسیدگی دعاوی،

عدم تاخیر در  در روند رسیدگی دعاوی) اعم از دعاوی مدنی و  جزائی( نباید تأخیر نا موجه صورت بگیرد. انجام شود و

و از حقوق بشری اصحاب دعوا، خصوصا متهمین می  اصول محاکمات عادالنه روند رسیدگی به قضایای جزائی جزوِ 

 ماده نهمبند سوم در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی افغانستان به رسمیت شناخته شده است. چنانچه  این حق باشد.

" هرکسی که به اتهام جرمی دستگیر ویا بازداشت می گردد، باید مقرر می دارد که میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 

نباید بازداشت وانتظار  درمدت معقولی محاکمه گردد ویا آزاد شود. بی درنگ در مقابل قاضی آورده شود وشایسته است که

محاکمه افراد بصورت قاعده عمومی وکلی در آید."
13
قانون  31ماده  مفقره دو با توجه به ماده نهم کنوانسیون پیش گفته، 

ر داخل میعادی که قانون به مجرد گرفتاری، از اتهام  منسوب اطالع یابد و د اساسی مقرر داشته است که" متهم حق دارد

جزائی موقت برای محاکم  آتقانون اجرا 42ماده  تعیین می کند در محکمه حاضر شود." به تاسی از اصول قانونی اساسی، 

محاکمه را تعیین می نماید و متهم از آن مطلع ساخته  از دریافت اقامه دعوا، تاریخمقرر می دارد که  محکمه بالفاصله پس 

می شود.
14
که "محکمه نمی تواند، سیر جریان  تصریح نموده  در قانون اصول محاکمات مدنی 117همین صورت ماده به   

این قانون موعد رسیدگی قضایای مدنی را  211و  211و رسیدگی قضایا مدنی را بدون دالیل موجه معطل کند." مواد 

معیین کرده است.
15
 

اب دعوا در دوسیه ها یکی از مشکالتی است که اصحروند رسیدگی  تاخیر دربا وجود تدابیر و ضمانت های قانونی فوق، 

ذیربط دولتی خواسته است که در  از ارگانهای همواره  هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مواجهکشور ما با آن 

زمینه عطف توجه کنند. این
16
انعکاس پیدا کرده و به موجب آن  نیز رئیس جمهور 45خوشبختانه این مهم در فرمان شماره  

تمامی دوسیه های به تاخیر افتاده را نهائی کنند. هارگانهای عدلی و قضائی موظف شده اند که در ظرف شش ما
17
 

دوسیه حقوقی و جزائی  2615نشان میدهد که پس از صدور فرمان،  45تطبیق فرمان شماره  یافته های کمیسیون از روند

های زنجیره ای دوسیه مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل  181شامل جریان رسیدگی شده و نهائی شده اند. همچنان 

 مورد رسیدگی قرار گرفته اند. نیز نهائی شده و

و ضمانت های قانونی پیش گفته و تعهدات ملی و بین المللی دولت  45فرمان شماره علی رغم تاکیدات  در مقابل و

خیر افتاده و در حالت بی سرنوشتی به سر می برد. یافته های دفاتر أت هافغانستان، دوسیه های زیادی پس از صدور فرمان ب

                                                           
13

، ، نشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1966دسامبر  16، مصوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، .  

 مادۀ نهم -بند سوم
14

 11، ماده 1331، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل، قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم. وزارت عدلیه،  
15

 155، ماده 1369، سال 511، شماره مسلسل، قانون اصول محاکمات مدنی. وزارت عدلیه،  

:" مدت 151حکم قضائی  صادر می گردد." ماده  :" مراحل محاکماتی قضایای مدنی با تعقیب طرف دعوا حداکثر تا  چهار ماه اکمال و155ماده 

 ( این قانون نظر به خصوصیت بعضی قضایا به اساس دالیل مستند و موجه تا یک ماه دیگر قابل تمدید می باشد."155مندرج ماده ) 
16

، 1395، تاریخ نشر: بهار نگزارش نظارت از وضعیت وعملکرد محاکم و سیستم قضائی در افغانستاکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، .  

 09ص 
17

، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره ماده دوم -، بخش اول0/0/1391، تاریخ نشر: 54فرماه شماره مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  

 http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfامور: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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بعد از تاریخ  ، یعنی45ور فرمان شماره ساحوی و و الیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که پس از صد

در موعد معیینۀ قانونی رسیدگی نشده و به تاخیر دوسیه حقوقی و جزائی  1416 به تعداد ،آخر ماه جدیالی  1311اسد  5

به تاخیر افتاده اند و در موعد معیینه حل و متعدد محاکماتی افتاده است. این دوسیه ها شامل مواردی است که در مراحل 

نهادهای ذیربط به  یمدت زمان کوتاه) شش ماه( این رقم نگران کننده به نظر می رسد و بی توجهبه فصل نشده اند. با توجه 

 مبنی بر نهائی سازی دوسیه ها را نشان می دهد. ،45موازین قانونی و تاکیدات فرمان شماره 

 ئیقانونی و ساده سازی اجراات قضا ۀنمیعاد معی در نین ومتهمینسرنوشت مظنوتعیین  -بخش دوم

، ستره محکمه مکلف شده است که  مظنونین و متهمین بی سرنوشت را در 45اول، ماده چهارم فرمان شماره  در بخش

همچنان به موجب همین تعیین سرنوشت نموده و دوسیه های نسبتی شانرا نهائی نمایند. و  ،خالل مدت تعیین شدۀ قانونی

ستره محکمه مکلف شده است که جهت اجرائات به موقع و رسیدگی بدون تاخیر دوسیه های زندانیان، به ساده سازی  ،ماده

 اجرائات قضائی بپردازند تا دوسیه ها بدون تاخیر و در موعد معیینه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرند.

دهای عدلی و قضائی افغانستان سرنوشتی زندانیان یک مشکل عام ودوامدار در نهاتاخیر در روند رسیدگی دوسیه ها و بی 

به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مشکل ساز بودن این امر، در گزارش"نظارت از وضعیت  .است

ت مداوم و تحقیق همه به نشر رسید و ماحصل نظار 1311وعملکرد محاکم و سیستم قضائی افغانستان" که در بهار سال 

محاکم بود، به دولت افغانستان پیشنهاد نمود که ارگانهای عدلی و قضائی باید در روشنائی موازین  دجانبه در زمینه عملکر

قانونی، قضایا را در میعاد معیینه قانونی رسیدگی نموده و دوسیه های تحت کار خویش را نهائی سازند و تدابیر الزم را در 

زندانیان بی سرنوشت اتخاد نمایند. امر حل مشکل
18
نیز  45فرمان شماره  بخش اول -این پیشنهاد خوشبختانه در ماده چهارم 

انعکاس یافت.
19
 

نقض حقوق بشر و نقض موازین قانونی است و  آشکار قیبی سرنوشتی زندانیان و دوسیه های جزائی، یکی از مصاد

تسجیل شده است. عالوه بر  قانونی در این زمینه در قوانین نافذه کشور اشاره شد، الزامات محکمنیز چنانکه در بخش قبلی 

جزائی موقت تضمین می کند که به صورت عموم شخص  آتقانون اجرا 36ماده  آنچه در بخش قبلی نگاشته شده است،

ده نمی تواند.روز، بدون اقامه دعوا توقیف ش 31روز و  به اجازه محکمه ذی صالح به بیش از  15دستگیر شده بیش از 
20
 

یک  ۀدر ادامه مراحل رسیدگی، قانون اجرائات جزائی موقت برای محاکم در ماده ششم خود مدت معقولی را برای محاکم

" محکمه ابتدائیه می تواند در جریان محاکمه مدت توقیف را برای دوماه اضافی تمدید نماید. محکمه متهم پیشبنی کرده است:

محاکمه این مدت را برای دو ماه دیگر تمدید نماید. ستره محکمه در جریان محاکمه صالحیت مرافعه می تواند در جریان 

                                                           
18

، 1395، تاریخ نشر: بهار گزارش نظارت از وضعیت وعملکرد محاکم و سیستم قضائی در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  

، آدرس: 09ص 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pdf 
19

، آدرس: سایت ریاست عمومی ماده چهارم -، بخش اول0/0/1391، تاریخ نشر: 54ه شماره فرمامقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  

 i/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfhttp://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Darاداره امور: 
20

 36، ماده 1331، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل: قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکم. وزارت عدلیه،  

http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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این ماده در جریان محاکمه منقضی شود،  2تمدید مندرج فقره  دهرگاه معیاماه دیگر تمدید نماید. دارد این مدت را برای پنج 

شخص توقیف شده از حبس آزاد می گردد."
21
   

، نظارت های م ریاست جمهوری اسالمی افغانستانمقا 45ماده چهارم فرمان شماره موازین قانونی متذکره و علی رغم تاکید 

بی  ها در محابس و توقیف خانه زندانی هنوز 3554ت کشور نشان می دهد که امستقیم و مداوم کارمندان کمیسیون در والی

تحقیق و محاکمه رسیدگی به این دوسیه ها در مراحل مختلف و دوسیه های نسبتی شان نهائی نگردیده و روند  سرنوشت اند

% در صد مجموع زندانیان در کشور را تشکیل می دهد.14این رقم . به صورت نا موجه به تأخیر افتاده است
22
اکثریت این  

ماهوی محاکم، ، برخی دیگر در مرحله استینافی و تعدادی هم به دلیل تنازع صالحیت حوزوی و در مرحله تمیز ها دوسیه

در کابل، تنها در  بشر افغانستان براساس یافته های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق در بی سرنوشتی به سر می برند.

متهم  811این جمله از دوهزار توقیفی در انتظار محاکمه بوده و دوسیه های شان نهائی نشده است.  2111محبس پلچرخی 

ریاست امنیت ملی است، در حالت بی سرنوشتی به  41و یا اختطاف که مربوط به اداره  جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

 سر می برند و مشکل شان جدی تر به نظر می رسد.

که ساکنین قریه اندروک ولسوالی بلخاب و قریه اوقاف ولسوالی سنچارک والیت سرپل  یبه گونه ای مثال؛ سه نفر از متهمین

بعد از طی دوسیۀ آنها حدود پنج سال قبل( به اتهام قطاع الطریقی وقتل دستگیر گردیده اند.  )3/8/1386هستند، به تاریخ 

مورخ  38/514مراحل در سارنوالی سنچارک، محول محکمه ابتدائیه گردیده ومحکمه ابتدائیه با صدور حکم نمبر 

مورخ  23/52رپل طی حکم نمبر متهمین قضیه را محکوم به اعدام نموده اند. محکمه استیناف والیت س 4/11/1386

سال حبس  18حکم محکمه ابتدائیه را تعدیل نموده و یکی از متهمین را محکوم به اعدام، دومی را به مدت  26/2/1387

مورخ  662/434نمبر  ۀ. بعدا  دوسیه ذریعه صادرسال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نموده است 1تنفیذی وسومی را به 

غرض فرجام خواهی به لوی سارنوالی ارسال گردیده است. از آن تاریخ به بعد از این دوسیه هیچ نوع معلومات  4/4/1387

سارنوالی استیناف  11/7/1311مورخ  1856/1277درمحبس موجود نیست. هرچند دوسیه متذکره با ارسال مکاتیب نمبر 

ریاست عمومی محابس درلوی سارنوالی تعقیب گردیده،  3/12/1311مورخ  11355/3181والیت سرپل ومکتوب نمبر 

واز بی سرنوشتی متهمین مذکور خبر داده شده وخواهان تعیین سرنوشت شده اند، اما هنوز دوسیه ناپیداست و متهمین در بی 

 سرنوشتی به سر می برند.

محبس پلچرخی یک تن  7رت کارمندان کمیسیون از بالک در جریان نظا: باشد می سرنوشتی بی همچو نشاندهندۀمثال دوم 

 13از یکی از ساحات حوزه  ،به اتهام سرقت 1388"درسال  توقیفی از بی سرنوشتی خویش اینگونه شکایت کرده است:

شهر کابل گرفتارشدم. محکمه ابتدائیه مرا به سه سال  حبس محکوم نمود. فعال سه سال و چهار ماه را در حبس سپری نموده 

کارمندان کمیسیون  هنوز نه رها شده ام و نه محاکمه بعدی ام صورت گرفته است و از حالت دوسیه ام هیچ خبرندارم." تاام،

( یادداشت نموده ولی 117462آن محبس مراجعه نموده و سریال نمبر دوسیه) شماره   JSSPلومات به بخش جهت کسب مع

                                                           
21

 (6. همان، ماده ششم) 
22

اظهار داشته است که در  13/15/1391 تاریخ طی مصاحبۀ رسمی با کارمندان کمیسیون به ها خانه توقیف و محابس رئیس جمشید جنرال.  

 زندانی در محالت سلب آزادی در سراسر کشور نگهداری می شوند. بیست و پنج هزار 04222مجموع حدود 
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آن در جایش قرار داشته است. ضمنا  شخص متذکره به تاریخ  یوبعد یدوسیه وی  پیدا نشده است. درحالیکه دوسیه های قبل

نشانۀ اعتراض به وضعیت بی سرنوشتی خود،  به ویآن محبس تبدیل گردیده است.  2به بالک  7از بالک  4/11/1311

 هنوز در بی سرنوشتی به سر می برد. تا اما دست به اعتصاب زده  و دهنش را نیز دوخته است.

، کارمندان کمیسیون حین نظارت از محالت سلب آزادی صدها دوسیه و 45در جریان نظارت از تطبیق فرمان شماره 

گرفتارند، مشاهده نموده و مستند سازی کرده اند، که مجال شرح تمامی آن در گزارش  متهمینی را که با چنین سرنوشتی

 اسرع در قانونی اجراآت غرض ذیربط مراجع با مذکور قضایای البته نده می شود.حاضر نیست. صرفا به ذکر مثال فوق بس

 .شد خواهد ساخته شریک وقت

 

یافته ساده تر بسازد، اما را مکلف شده است که اجراآت قضائی  45با آنکه قوه قضائیه به موجب ماده چهارم فرمان شماره 

محاکم اقدامات روشن و مؤثر جهت ساده سازی اجرائات قضائی  ،5/11/1311الی تاریخ  های کمیسیون نشان می دهد که

الیات اکثرا اظهار داشته اند که اتخاذ تدابیر در این زمینه در حیطۀ . رؤسای محاکم استیناف در وندنگرفته ا دست روی

صالحیت آنها نیست و باید ستره محکمه در این زمینه اقدام نماید. در برخی والیات نظیر فاریاب، جلسات هماهنگی 

ده اند، به همین ارگانهای عدلی و قضائی تقویت شده و بعضی والیات دیگر روند رسیدگی به دوسیه ها را تسریع بخشی

را از  45ریاست محکمه استیناف والیت بدخشان، برگزاری دو جلسه علنی قضائی بعد از صدور فرمان شماره  ترتیب

تدابیری که در سطح  ها، تالش همه این وجود باه است. قضائی عنوان کرد آتخویش به منظور ساده سازی اجرا اقدامات

جزِو الزامات قانونی و  این اجراآتبلکه  ،مؤثری به همراه نداشته نتایجوالیات در این زمینه اتخاذ شده، کافی نبوده و 

 بوده است.ارگانهای مذکور وظایف روزمرۀ 

 سلکیفعال سازی تمام محاکم غیر فعال دروالیات وولسوالی های کشور  و اکمال آن با پرسونل م -بخش سوم

است. این حق مستلزم دسترسی فزیکی به  از حقوق مسلم بشری تمام افراد مستقل، قانونی و عادالنه دسترسی به محکمۀ

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته  14و دسترسی به محاکم عادالنه و مستقل است.  چنانکه ماده  محاکم

2000 

355 250 185 116 84 79 68 66 56 49 45 43 41 23 22 14 12 9 8 8 6 6 6 3 

 آمار قضایا و زندانیان بی سرنوشت به تفکیک والیات کشور
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او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، طبق قانون است:" هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی 

رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختالقات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی 

اتخاذ تصمیم نماید."
23
موده و مقرر داشته است که " قوه تشریح و تعیین ن ن اساسی نیز ساختار قوه قضائیه راقانو 116ماده  

قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیالت آن توسط قانون تنظیم می گردد."
24
 

قانون تشکیالت  42و  13یجاد محاکم استیناف در هر والیت و محاکم ابتدائیه در سطح والیات و ولسوالی ها به موجب ماده ا

ت های محاکم قوه قضائیه، یک امر الزامی بودهو صالحی
25
 و زمینه های دسترسی مردم به محاکم را فراهم می سازد. 

 

 بدخشانوالیت های بسته محکمۀ ابتدائیه ولسوالی شهدا وازه در

ای از والیات، در تعداد قابل مالحظه و  علی رغم ضمانت های قانونی فوق مبنی بر وجود محاکم فعال در ولسوالی ها 

ولسوالی های کشور، محاکم ابتدائیه فعال نیستند. ناامنی، کمبود پرسونل و کمبود تشکیل دالیلی است که همواره در توجیه 

گزارش تحت عنوان"  1311در سال  یاین مشکل عنوان می شود. براساس یافته های کمیسیون در این زمینه که طی گزارش

والیت  14ولسوالی در  47به نشر رسید، محاکم ابتدائیه  قضائی در افغانستان" نظارت از وضعیت وعملکرد محاکم و سیستم

همچنان در این گزارش، فعال سازی این محاکم به دولت افغانستان پیشنهاد گردیده است. غیر فعال بوده است.
26
خوشبختانه  

                                                           
23

، نشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1966دسامبر  16، مصوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  

 11ماده 
24

 116، ماده 1331، مصوب سال افغانستان قانون اساسیاسالمی افغانستان، . دولت جمهوری  
25

 11و  31، مواد 1331، تاریخ نشر: 301، شماره مسلسل: قانون تشکیل وصالحیت های محاکم قوۀ قضائیه. وزارت عدلیه،  
26

 ،1395 بهار: نشر تاریخ ،افغانستان در قضائی سیستم و محاکم وعملکرد وضعیت از نظارت گزارش افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون.  

: آدرس ،11ص 

l_Dari.pdhttp://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Fina 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pd
http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pd
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موجب این ماده، از ستره محکمه  انعکاس یافته و به 45پیشنهادات مکرر کمیسیون در ماده سوم بخش اول فرمان شماره 

د.نفعال کرده و با پرسونل مسلکی اکمال نمای فعال را در والیات و ولسوالی ها تقاضا شده است که تمام محاکم غیر
27
 

 والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چارچوب برنامه ملی نظارت از تطبیق و دفاتر ساحوی ۀیافته های تازاما 

کشور نسبت توجیهات و دالیل امنیتی غیر  والیت 23ولسوالی در  86 ۀی دهد که محاکم ابتدائینشان م، 45فرمان شماره 

به امور محاکم ابتدائیه ولسوالی  ویا ولسوالی های همجوار فعال اند و در اکثر این موارد قضات مربوطه در مراکز والیات

محاکم ابتدائیه تمامی ولسوالی های والیت نورستان غیر فعال بوده و قضایای  از این میان رسیدگی می کنند. ی متذکرهها

ولسوالی در والیت  7محاکم حقوقی و جزائی در ولسوالی های آن والیت توسط جرگه های قومی حل و فصل می گردد. 

ولسوالی در والیت  7ولسوالی در والیت ارزگان،  4ولسوالی در والیت بدخشان،  3ولسوالی در والیت قندها،  8یا، پکت

ولسوالی در والیت  3ولسوالی در والیت ننگرهار،  2ولسوالی در والیت لغمان،  2ولسوالی در والیت خوست،  4هلمند، 

ت بلخ، یک ولسوالی در والیت ولسوالی در والی 3ولسوالی در والیت نیمروز، یک ولسوالی در والیت فاریاب،  2کنرها، 

ولسوالی در والیت غور، یک ولسوالی در والیت کاپیسا، یک ولسوالی در والیت  5ولسوالی در والیت جوزجان،  2سرپل، 

ولسوالی والیت  8، ولسوالی در والیت میدان وردک 3 ،ولسوالی در والیت غزنی 4، ولسوالی در والیت فراه 5، لوگر

غیر فعال می باشند. ولسوالی والیت نورستان 7ت پکتیکا و ولسوالی والی 3زابل،  
28
آمار جدید نشان می دهد که در مقایسه  

 درصد افزایش یافته است. 45و تعداد محاکم غیر فعال دسترسی مردم به محاکم رسمی و قانونی کمتر شده  1311با سال 
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ماده سوم، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره  -، بخش اول0/0/1391، تاریخ نشر: 54فرماه شماره مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  

 http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfامور: 
28

تعداد و نام ولسوالی های که محاکم ابتدائیه در آن غیر فعال است را نشان می دهد. جهت کسب معلومات بیشتر به ضمیمه  0ضمیمه شماره .  
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ن می باشد، حق مسلم بشری شا از جملۀ دراین ولسوالی ها مردم به محاکم قانونی که کمیسیون نشان می دهد که یافته های 

حضور و موجودیت محاکم، مجازات خودسرانه، محاکمه های صحرائی و حل فصل منازعات  دسترسی ندارند. در خأل

ب نقض گسترده تبارز می یابد و موج و سنت های ناصحیح اجتماعی، زمینۀ توسط مراجع غیر رسمی و براساس عرف

نشان می دهد که در این ولسوالی ها قضایای مدنی و جزائی و در کل تمام  همچنان کمیسیون ییافته ها حقوق بشر می گردد.

حل و فصل می گردد. در چنین حالتی  و حتی مخالفین مسلح دولت منازعات توسط نهادهای غیر رسمی و جرگه های قومی

 وجود ندارد. از طریق محاکم عادالنه هیچ تضمیمی برای رعایت حقوق بشر و تامین عدالت

نقض حقوق بشر و صدور احکام غیر  ی است که به صورت مداوم زمینه هایغیر مسلکی بودن قضات، مشکل دیگر

نشان می دهد که سه نفر از قضات و کارمندان اداری محاکم  1311ره در سال آمار های منتش .ادالنه را فراهم کرده استع

نفر  18نفر بکلوریا و به تعداد  1114نفر فوق بکلوریا،  317نفر لیسانس،  1623دارای سند دوکتورا، هشت نفر ماستری، 

دارای سند تحصیالت خصوصی می باشند."
29
قضائیه،  در حالیکه براساس احکام قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوۀ 

داشتن سند تحصیلی لیسانس از پوهنحی های حقوق یا شرعیات یا باالتر از آن یا سند تحصیلی مدارس دینی رسمی دولت یا 

معادل آن
30
و سپری نمودن موفقانۀ دورۀ استاژ قضائی 

31
این آمار نشان دهندۀ  از شرایط مهم انسالک قضاء قرار داده است.  

قضاوت مشغول اند اما از آگاهی و دانش مسلکی  پرمسوولیت غیر مسلکی بودن تعداد زیادی از قضاتی است که در امر

ضا کرده است که ااز ستره محکمه تق 45بخش اول فرمان شماره  –د. به همین دلیل ماده سوم نالزم برخوردار نمی باش

 رمندان مسلکی اکمال نمایند.محاکم را با استخدام قضات و کا

، نشان می دهد که 45کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان شش ماه نظارت از تطبیق فرمان شماره  اما یافته های

نفر قاضی مسلکی که فارغ رشته های حقوق و شرعیات بوده اند، بعد از  28لسوالی های کشور، صرفا  ودر تمام والیات و 

استخدام شده اند. با توجه به حجم نیازمندی محاکم به قضات مسلکی، این رقم به شدت ناچیز است و  45شماره صدور فرمان 

کار با قضات غیر مسلکی ادامه می دهند. حضور  پوشش نمی دهد و محاکم همچنان به هم اگوشۀ کوچکی از نیازمندی ها ر

  .می باشدچشم گیر  ه ایمسلکی در محاکم به طور غیر منتظرغیر قضات 

، رئیس محکمه ابتدائیه، یک شخص غیر مسلکی است که تحصیالت عالی ندارد، والیت هلمند یکی از ولسوالی هایمثال در 

سال تجاوز نموده است و همه ساله موعد تقاعد خود را تمدید می نماید. در میان قضات والیت غور  65سن وی نیز از مرز 

والیت یکی از ولسوالی های  تر قاضی مثال عینی  نفر دارای سند فراغت از رشته حقوق و شرعیات می باشد. 4صرف 

 ندارد. و با موازین قانونی آشنائی م بودهاست که فارغ صنف دوازده بدخشان

، به بدخشان. مثال در والیت موازین قانونی و حقوق بشر می شودغیر مسلکی بودن قضات در بسیار موارد باعث نقض 

خود بوده، توسط پولیس نزد شخصی که باشندۀ قریه دره قاق ولسوالي تشكان ومظنون به لت و کوب پدر  16/8/1311تاریخ 

رئیس محكمۀ ابتدائیه آن  و توافق ولسوال در ابتدا مظنون را مورد لت وكوب قرارداده متعاقبا  باتفاهم ولسوال برده می شود.
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 11. همان، ص  
30

 03جزء سوم مادۀ  ،1331، تاریخ نشر: 301، شماره مسلسل: قانون تشکیل وصالحیت های محاکم قوۀ قضائیهوزارت عدلیه، .  
31

 03. همان، جزءششم مادۀ  
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دفتر انجام دوسیه با مداخله قانونی مرکب چپه سوار نموده و در بازار محل می گرداند. سر ولسوالي، فرد مظنون را در

والیتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ارگان پولیس محول سارنوالی شده و اکنون تحت رسیدگی است. 

 می باشد. یو حقوق بشر ترین موازین و اصول قانونی ابتدائیآشنائی مفرط قاضی متذکره از این قضیه نشان دهندۀ نا 

 وی حتی نمی دانسته که تشهیر متهم و مظنون تحت هیچ شرایطی مجوز قانونی ندارد. چنانچه

 و محابس  ها بررسی وضعیت حقوق بشری افراد درنظارت خانه ها، توقیف خانه -چهارمبخش 

، حقوق بشر است. ازآنجائیکه هدف ازتطبیق مجازاتمحالت سلب آزادی یکی از حوزه های در معرض خطر نقض 

اید عاری از در عصر حاضر بیشتر اصالح و تربیه مجدد مجرمین است، محالت سلب آزادی ب خصوصا مجازات حبس،

های باشد که مجرمین را از اصالح و تربیه مجدد باز می  رفتارو  انسانیرفتار توهین آمیز وغیر  موارد نقض حقوق بشر،

، " نظام زندانها باید متضمن رفتاری با محکومین باشد مادۀ دهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 4ه تعبیر فقره . بدارد

که هدف اساسی آن اصالح و اعادۀ حیثیت اجتماعی زندانیان باشد."
32
به همین دلیل قانون محابس و توقیف خانه ها، آماده  

 عو معیارهای زندگی اجتماعی، اخالق انسانی، کار مفید اجتماعی و عدم رجو ساختن محبوسین به رعایت و احترام قوانین

به ارتکاب جرم را از اهداف اساسی تطبیق مجازات حبس در محابس می داند.
33
  

 اگر.  است مجرمین مجدد تربیه و اصالح هدفِ  تحقق اساسی های شرط از یکی آزادی سلب محالت در بشر، حقوق رعایت

 و کند، نمی پیدا تحقق هدف این هیچگاهی سو یک از نشود، جلوگیری آزادی سلب محالت در بشری حقوق هائی ازنقض

 مجرمین به بها، محکوم مدت نمودن سپری الرغم علی ،عادی و ساده مجرمین تا شود می سبب امر این دیگر ازسوئی

توقیف خانه ها رعایت حقوق بشر در این با توجه به این مهم قانون محابس و . گردند تبدیل حرفوی و خطرناک متکرر،

، سارنواالن، قضات و سایر اشخاصیکه ها محالت را الزامی ساخته و مقرر داشته است که " کارکنان محابس و توقیف خانه

به نحوی از انحا با محبوسین واشخاص تحت توقیف سرو کار دارند، مکلف اند حین اجرای وظایف، با محبوسین واشخاص 

حقوق بشر را رعایت نموده و با آنها بدون در نظر داشت قوم، ملیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، جنس، زبان،  تحت توقیف،

شرایط معیشتی محبوسین و اشخاص  موقف اجتماعی یا سیاسی و سایر مالحظات تبعیضی، طور بی طرفانه برخورد نمایند.

می شود که تاثیرات جانبدارانۀ منفی را به حداقل تقلیل  تحت توقیف  از طرف ادارات محابس و توقیف خانه ها طوری فراهم

 داده و باعث ضیاع حقوق و جلوگیری آزادی آنها در محبس و توقیف خانه نگردد."

ارت های معیاری و استاندرد محابس، توقیف خانه و نظ تشکیل و تعمیر قانونی اول مشروط به وجود تحقق قواعد پیش گفتۀ

کمیسیون همواره از طریق رعایت حقوق زندانیان هم به لحاظ معیشتی و هم به لحاظ حقوقی می باشد. مشروط به و دوم  بوده

گزارشهای اختصاصی، ربعوار و ساالنه خویش وهم از طریق بیانیه ها و مکاتیب رسمی از ارگانهای ذیربط خواسته است 

مطابق  ها لسوالیودر والیات و  غیر فعال که به وضعیت معیشتی و حقوقی زندانیان و فعال سازی محالت سلب آزادی

خورشیدی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تحقیقی  1388د. چنانکه در سال ناحکام قانون، عطف توجه نمای
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، ، نشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1966دسامبر  16، مصوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، .  

 15 ماده
33

 ماده اول. 1، فقره 1331، تاریخ نشر: 301، شماره مسلسل: قانون محابس و توقیف خانه ها. وزارت عدلیه،  
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 کمیسیون از وضعیت رساند که حاوی یافته هایویژه ای تحت عنوان" وضعیت محالت سلب آزادی در افغانستان" به نشر 

این محالت و پیشنهادات مشخص وروشن برای بهبود محالت سلب آزادی می باشد. یشتیحقوقی و مع
34
خوشبختانه نظارت  

ماده سوم فرمان  -های مستمر، پیشنهادات و دادخواهی های کمیسیون برای بهبود وضعیت محالت سلب آزادی در بخش سوم

این  به موجبه قرار گرفته و بازتاب یافته است. مورد توجبه نحوی  مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان  45شماره 

بشر در  و حقوق که طی مدت سه ماه از وضعیت معیشتماده، وزارت داخله جمهوری اسالمی افغانستان مؤظف شده است 

زندانها و محابس کشور به شورای وزیران گزارش ارائیه نماید.
35
  

در اکثریت مطلق والیات کشور فعال است، اما در اکثریت این والیات ساختمان ها و تعمیر های آن  محابس هرچند

 176 توقیف خانه های ،د. اما براساس یافته های کمیسیوننغیراستاندارد بوده و در خانه های رهایشِی کرائی قرار دار

ولسوالی  12، رولسوالی والیت قندها 15 ،روالیت ننگرهاولسوالی  22در. والیت کشور غیر فعال می باشد 25در  ولسوالی

ولسوالی والیت نورستان،  7 ولسوالی والیت سرپل، 6 ولسوالی والیت غزنی،12 والیت پکتیا، ولسوالی 12 والیت خوست،

 الیولسو 5والیت پروان،  لیولسوا1ولسوالی والیت جوزجان،  1  ولسوالی والیت لغمان، 5ولسوالی والیت کنرها،  14

ولسوالی والیت فراه،  5ولسوالی والیت فاریاب،  7ولسوالی والیت دایکندی،  5ولسوالی والیت پنجشیر،  5والیت سمنگان، 

ولسوالی  2ولسوالی والیت نیمروز، یک ولسوالی والیت بادغیس، 2ولسوالی والیت ارزگان،  6ولسوالی والیت بلخ،  7

 1 درولسوالی والیت لوگر و 1ولسوالی والیت هلمند،  11سوالی والیت بغالن، ول 3ولسوالی والیت تخار،  4 والیت بامیان،

 ، توقیف خانه ها غیر فعال می باشند.والیت کاپیسا ولسوالی 

به صورت کامل غیر فعال نورستان، ننگرهار، لغمان و کنرها توقیف خانه ها در ولسوالی های والیاتِ  الزم ذکر است که

افراد تحت توقیف در نظارت های خانه های قومندانی امنیه  مراکز این والیات فعال می باشند.بوده و صرف توقیف خانه 

توقیفی ها در این محالت مدت توقیف نگهداری شده و سپس به مراکز والیات منتقل می گردند. در سایر والیات متذکره نیز 

 ند.ال غیر استاندارد و نا مصئون ای نمایند که کامخود را در قومندانی های امنیه، تعمیر ادارات دولتی و غیره سپری م
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، آدرس: وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر 1333، سال گزارش محالت سلب آزادی در افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  

 http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfافغانستان: 
35

ماده سوم، آدرس: سایت ریاست عمومی  -، بخش سوم0/0/1391تاریخ نشر: ، 54فرماه شماره . مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان،  

 ntio_Centers1388.pdfhttp://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Deteاداره امور: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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زنانه  و نظارت خانۀ در تمامی ولسوالی های کشور توقیف خانه یافته های نظارتی کارمندان کمیسیون نشان می دهد که

بیشتر سه  هابا زناِن مظنون و متهم در ولسوالی براساس بررسی های کارمندان کمیسیون، .نداشته و فعال نمی باشندوجود 

برخی از زنان مظنون و متهم تحت ضمانت آزاد می گردد و به خانه های خود برگردانده می  الف(گونه برخورد می شود:

به اصطالح امین، مسئولین ادارات دولتی و متنفذین محلی نگهداری می  در خانه های اشخاصِ  این زنان اکثراب( شود.

در حالت اول احتمال  د.نال داده می شوقو توقیف خانه های مراکز والیات انت تعدادی از متهمین زن به محابس ج(و شوند.

، متصور بوده و نگران کننده می باشد. در حالت سوم ؤاستفاده از مظنونین و متهمین زنفرار متهم ودر حالت دوم احتمال س

رسی زنان متهم به عدالت، دوری زنان از سارنوالی ومحکمه مربوطه و ذیصالح در ولسوالی، باعث می شود که دست

دوسیه نسبتی، به شدت محدود شود و آنان از  خصوصا  

 حقوق خود دفاع الزم نتوانند.

  وضعیت حقوقی و معیشتی محابس و توقیف خانه ها

با توجه به معیارهای قانونی و اسناد بین المللی حقوق 

بشر، از وضعیت محابس و توقیف خانه ها در والیات 

مختلف کشور توسط کارمندان کمیسیون به صورت مداوم 

نظارت صورت می گیرد. یافته های نظارتی کارمندان 

کمیسیون در شش ماه گذشته نشان می دهد که در محابس و 

ت عدیده و نگران کنندۀ وجود دارد: توقیف خانه مشکال

تاخیر در روند رسیدگی دوسیه های زندانیان، دسترسی 

محدود زندانیان به دوسیه های خود، دسترسی محدود 
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یم اتهام، عدم تفکیک زندانیان براساس نوعیت جرم، عدم تفکیک توقیفی ها از فهبه وکیل مدافع، محرومیت از حق ت زندانیان

اموجه از زوالنه و ولچک) مثالدر توقیف خانه ولسوالی های امام صاحب و خان آباد والیت کندز حین ، استفاده نمحکومین

و ... از مشکالت حقوقِی است که  نظارت کارمندان کمیسیون استفاده ناموجه از ولچک و زوالنه مشاهده شده است(

دسترسی زنان زندانی به وکیل مدافع زن، عدم اند.  مواجه متداوم به صورت هازندانیان، اعم از مرد وزن محبوس، با آن 

  یک مشکل جدی و فراگیر در تمام کشور است. خصوصا در ولسوالی ها زنان متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند.

در عرصه معیشتی نیز زندانیان با مشکالت عدیده ای مواجه اند که چند مورد بیشتر مشکل ساز بوده و قابل تامل می باشد: 

کمبود جای  و عدم گنجایش اتاقهای محالت سلب آزادی باعث ازدحام نگران کننده در آن شده است. مثال در  مبود جای:ک

نگهداری می شوند و یا در  (متر 3در  6 متر مربع) 18با مساحت  نفر در یک اتاق 25الی  21زندان مرکزی والیت کندز 

 زندانیان به دلیل عدم گنجایش اتاقها در خیمه ها نگهداری می شوند. وغور والیت بغالن

 

وجودی که قانون محابس و توقیف خانه ها ادارات محابس و توقیف خانه ها را مکلف نموده است با : ئیغذامواد کیفیت نازل 

کار و موسم، آب و غذای که برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف با در نظرداشت سن، جنس) زن و مرد( حالت صحی، 

صحی و مناسب تهیه نمایند،
36

اکثریت محابس و توقیف جدی زندانیان در  تمشکال از یکیکیفیت و کمیت پائین غذا اما . 

افزایش قیمت مواد به افغانی تخصیص یافته است. این مبلغ با توجه  75ساعت  24می باشد، برای هر زندانی در خانه ها 

این در والیاتی مثل غور و دایکندی که مواد غذائی با کرایه گزاف در آن انتقال داده می شود،  . خصوصاکافی نیستغذائی 

محبوسین مبلغ  ۀروزان ۀاست که مستوفیت آن والیت از اعاشجدی تر می گردد. از والیت دایکندی گزارش داده شده مشکل 

در ولسوالی  د.توانتامین نمی  را های غذائی زندانیانافغانی باقی مانده نیازمندی  71افغانی مالیه نیز وضع می کند و  5

یک پیاله برنج و کمی روغن و ها به کارمندان کمیسیون گفته اند که " مدیر توقیف خانه روزانه  انجیل والیت هرات، توقیفی

صرف یک  ،ر غذاساعت عالوه ب 24خود آنرا می پزیم." در محبس والیت فراه برای هر زندانی در ما پیاز به ما می دهد و 

 .است زندانها دیگر مشکالت از نیز آشامیدنی صحی آب نبود نان خشک داده می شود.

                                                           
36

 10ماده  1فقره  ،1331، تاریخ نشر: 301، شماره مسلسل: قانون محابس و توقیف خانه هاوزارت عدلیه، .  
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. خصوصا در محابسی که زنان با تر و نگران کننده تر است برای زنان زندانی جدی ،مشکل کیفیت نازل مواد غذائی

کودکان اعاشه جداگانه ندارند، بلکه باید از غذای کودکان خود یکجا نگهداری می شوند، این مشکل حادتر می شود. زیرا این 

کارمندان کمیسیون حین  آخرین بازدید از محالت سلب آزادی  که برای مادرشان شان اختصاص داده شده، استفاده نمایند.

تربیتی، آموزشی، طفل را شناسائی کرده اند که همراه با مادران خود در زندانها به سر می برند و اکثرا  به خدمات  318

 تفریحی و غذای کافی دسترسی الزم ندارند.

قانون محابس و توقیف خانه ها 25مشکل فوق بیشتر از اینجا ناشی می شود که به موجب فقره دوم ماده 
37

، حدود سه سال 

افغانی تعیین گردیده 75قبل اعاشه روزانه زندانیان مبلغ 
38
اما علی رغم افزایش قیمت مواد غذائی وکرایه انتقال آن به  

 والیات، این تخصیص مورد بازنگری قرار نگرفته است.

محروقاتی در فصل زمستان برای محالت سلب آزادی یکی از  ومواد تسخینبرای نبود تخصیص : نبود مواد محروقاتی

این محالت از وسایل گرم کننده ای نظیر بخاری استفاده نمی  در مشکالتی که از تمام والیات کشور گزارش داده شده است.

 شود و مسئولین زندانها استدالل می کنند که استفاده از وسایل آتش زا در محالت سلب آزادی ممنوع است. اما برای گرم

ننده نیست. این مشکل اتاقهای زندان، بدیلی هم ارائیه نشده و تعمیر های جدیدا ساخته شده نیز مجهز به وسایل گرم ک کردن

 باعث شده است که تعداد زیادی از زندانیان به دلیل سرما خوردگی گرفتار انواع مختلفی ازامراض شوند. 

، برخی از محابس و توقیف خانه ها مورد توجه قرار گرفته و تجهیز شده است. مثال 45گرچند پس از صدور فرمان شماره 

محبس والیت هلمند با سیستم داتابیس، کامره های امنیتی و وسایل تشخیص زندانیان از طریق ابزار پیشرفته نظیر عکس 

یافته ا دو عراده رینجرو یک عراده موتر آمبوالنس داده شده است. اما چشم مجهز شده است. همینطور به محبس والیت پکتی

مؤثر  در شش ماه گذشته، اقدامات داخله افغانستانامورلف کشور نشان می دهد که وزارت تهای کمیسیون در والیات مخ

اعمال می  کماکانه و رویه های گذشت انجام نداده است به لحاظ معیشتی و حقوقی برای بهبود وضعیت محالت سلب آزادی

مثال در محبس مرکزی و تمام توقیف خانه های والیت بامیان پس از صدور فرمان هیچ تغییری رونمانگردیده و  گردد.

 اصالحاتی روی دست گرفته نشده است.

 توسط ارگانهای عدلی  وقضائی عادالنه محاکمۀ اصول رعایت -پنجمبخش 

اجرای انسانی تر حقوق جزا مستلزم رعایت یک سلسله قواعد و اصولی است که جزِو حقوق بشری افراد تلقی شده و اصول 

محاکمات عادالنه نامیده می شود. یعنی حقوق جزا باید در چارچوب یک سلسله اصول به اجرا در آید تا حقوق متهمین و 

جایگاه محکم در اسناد بین المللی حقوق بشر دارد و در پی پیشرفت  مظنونین در ِظل آن رعایت گردد. این سلسسله اصول

المللی حقوق بشر، اصول محاکمات عادالنه در حقوق داخلی کشورها، از جمله کشور ما نیز لحاظ شده و  وگسترش اسناد بین

لذمه، اصل آزادی از ضمانت یافته است. اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونیت جرایم و مجازات، اصل برائت ا

                                                           
37

: " کمیت و کیفیت غذا با در نظرداشت نظر وزارت صحت مطابق مینوی منظور شدۀ از طرف شورای وزیران تثبیت 10. همان، فقره دوم ماده  

 می گردد."
38

آدرس: وبسایت کمیسیون مستقل حقوق  ،5ص  ،1333، سال گزارش محالت سلب آزادی در افغانستانیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کم.  

 .org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfhttp://www.aihrcبشر افغانستان: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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برخورداری از وکیل مدافع، حق دسترسی به محاکمی که توسط قانون ایجاد شده باشد، حق توقیف و گرفتاری خود سرانه، 

اصل رسیدگی یا محاکمه بدون تاخیر غیر موجه، حق سکوت، حق تفهیم اتهام، از اصول عام محاکمات عادالنه می باشد.
39
 

 تضمین می نماید. روند تطبیق حقوق جزا را در رعایت این اصول، تامین عدالت

نگاشته شد، اصول محاکمات عادالنه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور  چنانکه

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعدادی از این اصول  26و  14تسجیل و به رسمیت شناخته شده است. خصوصا ماده 

تضمین کرده است.را 
40
قانون اساسی به صورت مشخص به این اصول  31و  31، 27،21، 25، 22و همین گونه موارد  

پرداخته و آنرا رسمیت داده است.
41
 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره از روند رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر و رعایت اصول محاکمات 

شنهادات مشخصی را به دولت و ارگانهای عادالنه در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه مظنونین و متهمین نظارت نموده و پی

از این  های نمونه یکی ازم و سیستم قضائی افغانستان" ذیربط داده است. " گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد محاک

می باشد. ،دست که حاوی پیشنهادات مشخص برای رعایت اصول محاکمات عادالنه، خصوصا حق داشتن وکیل مدافع
42
 

بر رعایت برخی از اصول محاکمات عادالنه تاکید نموده و ارگانهای  45بخش اول فرمان شماره  11و  4خوشبختانه مواد 

 گزارش بدهند.  تطبیق آننرا رعایت نموده و از میزان عدلی و قضائی را موظف کرده است که آ

توسط ارگانهای مربوطه علی رغم تاکید اسناد ملی و بین المللی پیش گفته، اصول محاکمات عادالنه به صورت شایستۀ آن 

رعایت نمی شود و گزارش های مبنی بر نقض این اصول به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت مداوم می 

مورد  165در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  1311رسد. از آغاز سال  الی پایان ماه جدی 

مراحل متعدد کشف، تحقیق و محاکمه ثبت وبه بانک اطالعات) داتابیس دفتر مرکزی(  نقض اصول محاکمات عادالنه در

گزارش شده است. که شامل نقض حق دسترسی به وکیل مدافع، رسیدگی به قضایا در میعاد معیین قانونی، نقض حق تفهیم 

قص اصل برائت الذمه می اتهام، نقض حق رجوع مؤثر، نقص اصل منع مجازات دوباره مجرمین به خاطر عین جرم و ن

اتفاق افتاده  45مورد نقض اصول محاکمات عادالنه، پس از صدور فرمان شماره  117شود.  گفتنی است که از این جمله 

 است.

 رهائی از شکنجه و رفتار های ظالمانه و اهانت آمیزحق 

مقامات قضائی حین برخورد با مظنون یا متهم و استنطاق از وی، باید ممنوعیت های عدیده ای را رعایت نمایند. یکی از 

مهمترین اعمال ممنوعه، ممنوعیت شکنجه در کلیۀ مراحل تحقیق و محاکمه جزائی می باشد. رهائی از شکنجه یک حق 
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 1330، چاپ سوم: رهنمود ماکس پالنک برای موازین محاکمه عادالنه. انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پالنک،  
40

 ، نشرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،1966دسامبر  16مصوب  ،کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسیمجمع عمومی سازمان ملل متحد، .  

 16و  11ماده 
41

 ، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1331، مصوب سال قانون اساسی. دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  
42

 ،1395 بهار: نشر تاریخ ،افغانستان در قضائی سیستم و محاکم وعملکرد وضعیت از نظارت گزارش افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون.  

: آدرس ،03و  05، 06ص: 

ourts_Final_Dari.pdhttp://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20C 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pd
http://www.aihrc.org.af/media/files/Report_on_Situation_and%20Operation_of%20Courts_Final_Dari.pd


 25  دسترسی شهروندان به عدالت

تی در زمان جنگ یا حالت اضطراری به تعلیق در آورد و یا محدود مسلم و مطلق است و آنرا نمی توان در هیچ حالتی، ح

ویا تهدید به آن، به دساتیر مقامات باالئی   ، امرکرد. همچنین به هیچ صورت نمی توان جهت توجیه استفاده از اعمال شکنجه

استناد نمود.
43
 

که  شکنجه، مجازات ظالمانه و رفتار غیر انسانی یا اهانت آمیز،" هر عمل عمدیِ  مللی منعبه موجب مادۀ اول میثاق بین ال

براثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم 

."نام دارداعمال می شود، شکنجه 
44
از جمله دولت افغانستان اق،این میث براساس مفاد این کنوانسیون، هر دولت عضوِ  

45
 

قانونی،  مؤظف است اقدامات الزم ومؤثر

اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت 

ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت 

خود، به عمل آورد.
46
 

قانون اساسی،  21به همین ترتیب، ماده 

مقرر می دارد که تعذیب انسان ممنوع 

مقصد  است. هیچ شخص  نمی تواند حتی به

کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت 

تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا 

باشد، به تعذیب او اقدام کند و یا امر بدهد. 

تعیین جزائی که مخالف کرامت انسانی باشد 

ممنوع است.
47

هر نوع اظهار،  همچنان 

شهادتی که از متهم و یا شخص  اقرار و

ست آورده شوددیگر با اجبار و اکراه به د
48
 

و هر نوع دالیل و شواهدی که بدون رعایت 
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، 1330، چاپ سوم: رهنمود ماکس پالنک برای موازین محاکمه عادالنهانستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین الدول ماکس پالنک، .  

 .10ص
44

، 1931مصوب سال ، شکنجه، مجازات ظالمانه ورفتار غیر انسانی یا اهانت آمیز میثاق بین المللی منع. مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  

 ماده اول.
45

این میثاق را امضا  1930فبروری سال  1. دولت افغانستان به این میثاق بین المللی ملحق شده و عضویت آن را حاصل نموده است؛ به تاریخ  

باشد. جهت معلومات بیشتر  ، این میثاق نافذ می1935جون سال  6آنرا تصویب نموده است. بنابر این از تاریخ  1935آپریل  1نموده و به تاریخ 

 http://moj.gov.af/fa/Page/1693به وبسایت وزارت عدلیه مراجعه نمائید: 
46

 (1. همان، مادۀ دوم) 
47

 19 مادۀ ،313، شماره مسلسل جریدۀ رسمی:1331، مصوب سال قانون اساسیدولت جمهوری اسالمی افغانستان، .  
48

 35. همان، مادۀ  

http://moj.gov.af/fa/Page/1693
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احکام قانون جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده و محکمه نمی تواند مستند به آن حکم نماید.
49
در ادامه روند وضع  

جزِو اعمال  قانون جزاء ارتکاب عمل شکنجه ویا امر به آن 275ماده به موجب مینه ممنوعیت شکنجه، ضمانت قانونی در ز

مجرمانه بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات می باشد.
50

 

این عمل غیر قانونی هنوز در برخی از محالت با همۀ تدابیر و اقدامات قانونی در زمینه ممانعت از شکنجه در افغانستان، 

، کارمندان 45ره سلب آزادی علیه متهمین و مظنونین اعمال می شود. در جریان برنامه نظارت از تطبیق فرمان شما

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حین نظارت از محالت سلب آزادی، وضعیت شکنجه در زندانها را نیز مورد بررسی 

  قرار داده است.

 28 به تعداد خورشیدی، 1311الی پایان ماه جدی  45کمیسیون نشان می دهد که از زمان صدور فرمان شماره  یافته های

 ،بیشتر قربانیان است. ملی برعلیه زندانیان اِعمال شده مورد شکنجه در توقیف خانه و نظارت خانه های امنیت ملی و پولیس

جرایم قتل، اختطاف، سرقت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشند و اکثرا   در روز ها وشب های اول  متهمانِ 

قرار گرفته اند. شواهد و مدارک جمع آوری شده بیانگر آنست که قربانیان این بازداشت به انواع مختلف مورد شکنجه 

و  زوالنه و دست بند زده شده اند و غیر معمول حالت های دشوار وب قرار گرفته، شوک برقی شده و بهقضایا مورد لت و ک

کمیسیون خیلی نگران کننده می  وجود شکنجه در محالت سلب آزادی افغانستان برای این حالت ساعت ها دوام یافته است.

 باشد.

 باقی نماندن افراد درزندانها بیش از موعد محکومیت و خودسرانه ودستگیری وتوقیف غیر قانونی  آزادی از

آزادی از دستگیری و توقیف خودسرانه، یکی از اصول محاکمات عادالنه و از مصادیق برجسته حقوق بشرمی باشد. این 

الذمه و اصل قانونیت جرایم و مجازات رابطه ناگسیستنی دارد. این اصل به این معنی است که برای قاعده با اصل برائت 

گرفتاری و توقیف افراد باید دالیل قانونی وجود داشته باشد و گرفتاری و توقیف باید به صورت قانونی و در چارچوب 

دی افراد باید مطابق احکام قانون صورت گیرد. نه اینکه این اصل حکم می کند که سلب یا محدود کردن آزا قانون انجام یابد.

وامر به  ودهرا سلب نم ارگان پولیس با استفاده ازموقف وموقعیت خود بدون درنظرداشت احکام قانون، آزادی انسان

 گرفتاری یک شخص بدهد. هرگونه گرفتاری و توقیف خود سرانه و غیر قانونی نقض صریح این اصل می باشد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح نموده است که"هرکسی حق آزادی وامنیت شخصی دارد. هیچ کسی  ماده نهم

را نمی توان خودسرانه) بدون مجوز( دستگیریا بازداشت )زندانی( نمود، ازهیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگربه 

مقرر در حکم قانون ." اصول محاکماتیجهات و طبق 
51
قانون اساسی، آزادی به عنوان حق  24رت در ماده به همین صو 

طبیعی انسان تعریف شده و آزادی از دستگیری و توقیف خودسرانه یکی از مصادیق روشن حق آزادی تلقی شده است. ماده 

توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر  قانون اساسی به صورت مشخص مقرر می دارد که:"هیچ شخصی را نمی 27

                                                           
49

 (5مادۀ هفتم ) ،1331، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل، قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکموزارت عدلیه، .  
50

 150مادۀ  ،1300، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون جزاءوزارت عدلیه، .  
51

 (9، مادۀ نهم)1966، مصوب سال حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  
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احکام قانون."طبق 
52
خویش برای تضمین حق آزادی از گرفتاری و توقیف خوسرانه،  414قانون جزای افغانستان در ماده  

ضمانت های محکم اجرائی وضع نموده و مقرر داشته است که " شخصیکه درغیرازاحوال مصرحۀ قانونی یا بدون 

 .ل به حبس متوسط محکوم می گرددامرمقامات صالحیت دار شخص دیگررا گرفتار، توقیف یا ازکار منع نماید، حسب احوا

عالوه براین اگر شخصی درحالیکه لباس نظامی را بدون اینکه کارمند دولتی باشد، به تن نماید یا درغیر آن وانمود بسازد 

قانون جزای افغانستان به  415که کارمند دولتی است وشخصی را به طور غیر قانونی بازداشت و زندانی بسازد طبق ماده 

که کمتر از ده سال نباشد محکوم میگردد." حبس طویل
53
 

اما با همۀ ضمانت های پیش گفتۀ قانونی، دستگیری و توقیف خود سرانه یکی از مشکالت و گرفتاری های موجود در 

نیز به این مهم عطف توجه شده  45بخش اول فرمان شماره  11عرصه حقوق بشر در کشور ماست. و خوشبختانه در ماده 

ی عدلی و قضائی هدایت داده شده است که هیچ فردی به هیچ عنوانی نباید بدون موجب قانونی توقیف یا تحت و به ارگانها

نظارت قرار گیرد و یا بیشتر از موعد محکومیت در زندان باقی بماند.
54
 

 غیر صورت به کهزندانی ( زن نفر 11 و مرد نفر 111) نفر 121 تعداد به، 45پس از صدور فرمان شماره برغم آن، 

میبرده و به صورت غیر قانونی گرفتار،  سر به مختلف والیات در محابس و ها خانه توقیف ها، خانه نظارت در قانونی

این . گردیدند رها با دادخواهی و مداخله قانونی کمیسیون تشخیص وتوقیف و محبوس بوده اند، توسط کارمندان کمیسیون 

در  ی که موعد حبس شان سپری شده بود، بوده اند.محبوس نفر 18 و توقیفی نفر 12 تحت نظارت، نفر 11 شاملافراد 

قانون محابس و توقیف خانه ها، با ختم مدت محکوم بها باید محبوس از حبس رها شود و  51ماده  1حالیکه به موجب فقره 

حبس نگهدارد.این ماده اداره محبس حق ندارد، محبوس را اظافه از مدت محکوم بها در م 3به موجب فقره 
55
 

نمونه های قابل تأملی از هردو مشکل توسط کارمندان کمیسیون در محابس و توقیف خانه های کشور شناسائی شده است که 

قاضی ولسوالی شهرستان والیت دایکندی شخصی  22/6/1311به تاریخ الف(  در این مجال دو مثال آن یاد آوری می شود:

را به اتهام مداخله در زندگی دختر و دامادش توقیف نموده است. در حالیکه عمل جرمی تحت این عنوان در قوانین جزای 

ص مذکور از کشور وجود ندارد. پس از پیگیری این قضیه توسط کارمندان کمیسیون وبحث حقوقی با قاضی متذکره، شخ

 توقیف رها گردید. 

خصی از قریه فرغامنج ولسوالي جرم والیت بدخشان ومتهم به ار تکاب قتل خطا، براساس فیصله محاکم ثالثه به سه شب( 

ستره محكمه دوسیه وی نهائی  24/4/1311( مورخ 172سال حبس تنفیذی محكوم به جزا گردیده و ذریعه صادرۀ شماره)

د. در نتیجه تذکره عالوه برمیعاد حبس محكوم بها، بیشتر از چهارماه را درمحبس سپري مي نمایشده است. اما محبوس م

 عقرب  از حبس رهاوبه قضیه خاتمه داده می شود. 17دفتر والیتی بدخشان، محبوس متذكره به تاریخ  پیگیري توسط
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 15و  11، مواد 313، شماره مسلسل جریدۀ رسمی:1331، مصوب سال قانون اساسی. دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  
53

 111، مادۀ 1300، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون جزاء. وزارت عدلیه،  
54

، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره 11ماده  -، بخش اول0/0/1391، تاریخ نشر: 54فرماه شماره مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  

 .af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfhttp://www.aihrc.orgامور: 
55

 05، ماده 1331، تاریخ نشر: 301، شماره  مسلسل: قانون محابس و توقیف خانه ها. وزارت عدلیه،  

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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 حق دسترسی به وکیل مدافع

متهمین و از زمرۀ اصول  مظنونین و یکی از حقوق بشرید حقوقی و مساعِ چنانکه اشاره شد، دسترسی به وکیل مدافع 

در پیشگاه محکمه  ارنوال() سبه صورت کلی دریک فرایند قضایی متهم و مدعی یا مدعی العموم محاکمات عادالنه است.

نب باشد، در جا یک فرد آشنا با موازین قانونی و برخوردار از فرصتها و تجارب کافی می وم معموالمقرار دارد. مدعی الع

نا آشنا با قوانین و محروم از فرصت ها و زمینه های کافی باشد. نخستین شرط یک محاکمه  دیگر فرد متهم ممکن است

دو طرف دعوا است. یعنی باید هردو جانب محاکمه از اختیار، آزادی و ابزارهای الزم برای دفاع  بینعادالنه برابری  قوا 

 .مقابل برخوردار باشند اسناد، ادعاها وابزارهای طرف با دالیل،  ازحق خود و مقابله و مجادله

 به درستی و دقت از خود و حق خود  دفاع نمایند. نمی تواندشخص قربانی و یا متهم به دلیل نا آشنایی با قوانین  با این حال

. به همین دلیل دسترسی گردد از جانب محاکم ممکن است موجب صدور احکام غیر عادالنه بین طرفین دعوا عدم توازن قوا

 به وکیل مدافع ویا مساعد حقوقی یکی از حقوق مسلم بشری متهمان ومظنونان تلقی می شود.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق داشتن وکیل مدافع برای متهم و تعیین وکیل از مصارف  14ماده  3در فقره 

و همین طور حق داشتن وکیل مدافع، آگاهی داشتن متهم ازین حق، استخدام  دولت به متهم بی بضاعت تضمین گردیده است.

وکیل مدافع از بودجه دولت برای متهم بی بضاعت، محرمیت مکالمات، مراسالت و مکاتبات بین متهم و وکیل مدافع وی و 

دسترسی وکیل مدافع به دوسیه، در ماده سی و یکم قانون اساسی
56

ت محاکم و صالحیت محاکم ، ماده یازدهم قانون تشکیال

قوۀ قضائیه،
57

ماده بیست و دوم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال  
58

( قانون اجراآت جزایی موقت 38و 11، 18، 5، و مواد )

برای محاکم
59

 ، تسجیل و تضمین گردیده اند.

مواجه در کشور   وکیل مدافع با مشکالت و چالش های فراوانی حق داشتن ی مظنونین و متهمین ازاما اصل برخوردار

دسترسی محدود متهمین به وکیل مدافع است. در اکثریت قاطع ولسوالی ها وکیل مدافع حضور ندارد  ،مشکل نخستیناست. 

به همین دلیل مظونین و متهمینی که در در ولسوالی ها  ودر مراکز والیات هم تعداد وکالی مدافع به شدت محدود است.

مراحل کشف و تحقیق به وکیل مدافع دسترسی ندارند و دوسیه ها در نبود وکیل مدافع، اکثرا به گرفتار و متهم می شوند، در 

 صورت غیر عادالنه شکل می گیرد.

وکیل مرد(  186زن و 111نفر) 1185یافته های کمیسیون نشان می دهد که به صورت مجموعی در تمامی والیت کشور 

این تعداد وکالی مدافع در سراسر کشور در مقایسه با  .موده وفعالیت دارندد حقوقی جواز فعالیت دریافت نمدافع و مساعِ 

 25111تعداد زندانیان و افراد تحت توقیف به شدت ناکافی است. زیرا در مجموع محابس و توقیف خانه های کشور حدود 

بیست و پنج هزار زندانی وجود دارد
60
از جانب دیگر حدود  ندارند.و اکثریت قاطع این زندانیان به وکیل مدافع دسترسی  
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 31، ماده ستان، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان1331، مصوب سال قانون اساسیدولت جمهوری اسالمی افغانستان، .  
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 11ماده  ،1331، تاریخ نشر: 301، شماره مسلسل: قانون تشکیل وصالحیت های محاکم قوۀ قضائیهوزارت عدلیه، .  
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 11، ماده 1331، تاریخ نشر: 316، شماره مسلسل:قانون رسیدگی به تخلفات اطفال. وزارت عدلیه،  
59

 ،1331، تاریخ نشر: 315، شماره مسلسل، قانون اجراآت جزائی مؤقت برای محاکموزارت عدلیه، .  
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 13/15/1391، تاریخ مصاحبه: مصاحبه با جنرال جمشید رئیس محابس و توقیف خانه ها. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها،  
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 31% وکالی مدافع در 26بزرگِ هرات و بلخ متمرکز بوده و صرف  % وکالی مدافع در مراکز پایتخت و دو شهرِ 74

 والیت دیگر فعالیت می نمایند.

دریافت حضور ندارد و حتی جواز فعالیت هم  وکیل مدافع هیچ زابل و نورستان در برخی والیات کشور نظیر والیت فراه، 

وکیل مدافع فعالیت می نمایند. در والیات قندهار و ارزگان  5والیت(  کمتر از  15% والیات کشور )44در  .نکرده است

صرف یک یک وکیل مدافع  ودر والیات دایکندی، نیمروز، سرپل و پکتیا صرف دو دو نفر وکیل مدافع و مساعد حقوقی 

 فعال می باشند.

بادغیس،  ،لوگر میدان وردک، کاپیسا، پنجشیر، ، بامیان،والیات هلمندنظیر  صد والیات( % در55والیت کشور)  11در  

وکیل مدافع زن حضور هیچ  ، فراه، زابل و نورستانپکتیکا یا،نیمروز،غور، ارزگان، لغمان، کنرها،سمنگان، سرپل، پکت

که از فرصت ها و  یزنان متهم . خصوصا  گردد در قبال متهمین زن اعث صدور احکام غیر عادالنهبممکن ندارد. این امر 

اینگونه خانمها به دلیل نداشتن وکیل مدافع،  اصلی این مشکل می باشند. ان، قربانیندآگاهی های برابر با مردان برخودار نیست

توسط یند هم خصوصا وکیل مدافع زن، نمی توانند واقعیت ها و حقایق را به سارنواالن  و قضات مرد بازگو کنند و اگر بگو

درنتیجه حقایق برای همیشه پنهان می ماند و  یا حتی برعلیه خود شهادت داده و اظهار نظر می کنند. مردان درک نمی شود.

زنان قربانی به صورت مضاعف، قربانی می شوند.
61
 

و  نسته یکی از صدها قضیه ای است که متهم آن به دلیل عدم دسترسی به وکیل مدافع ازحق خود دفاع نتوا زیر قضیه مثال

 :حقایق را بیان نکرده است

شوهر  ۀدوسال قبل خان خانوادگی اختالفات  دلیل به والیت بدخشان می باشد مسکونه قلعه پنجه ولسوالی واخانخانمی که  

) حتی احتمال تجاوز جنسی یبه اثر رابطه نامشروعمدت  این. درکرده است پدرش زنده گی میرا ترک کرده ودرخانه خود 

حمل می بوده، داشته است،  مسکونه اصلی والیت کاپیسا وسکونت فعلی ولسوالی واخان یک مردی کهکه با وجود دارد(

قضیه توسط ارگان های  دنیامیآورد.ش را به طفلدرمرکز صحی ولسوالی اشکاشم  1381جدی سال  16وبه تاریخ  دگیر

 اما متهمِ  .گردد سال حبس تنفیذي محکوم به جزا مي 8امنیتی کشف وازجانب محکمه ابتدائیه ولسوالی واخان موصوفه به 

در مرحله استینافی کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغنستان در دفتر والیتی بدخشان   مرد برائت گرفته رها می شود.

محكمه استیناف  ازجانب متذكره  خانمدوسیه نسبتي   ،این داد خواهي ۀدر نتیجمین عدالت مداخله قانونی می نماید. برای تا

تحقیقاتي ورفع نواقص به سارنوالي استیناف محول گردیده وازآن طریق  دوسیه دوباره به منظور  هایغرض تكمیل خال

در ولسوالي واخان  متهم مذکورفعال  . گردد ه ولسوالي واخان مسترد ميتحقیقات همه جانبه ورفع نواقص به سارنوالي ابتدائی

این خانم وکیل مدافع نداشته  و دوسیه آن در سارنوالي ومحكمه ابتدائیه ي آن ولسوالي تحت دوران قراردارد. می بردبه سر 

 است، بازگو کند.واقعیت ها و آنچه را بر او تحمیل شده  و به هیچ فردی نتوانسته
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 آن مراجعه نمائید.، تعداد وکالی مدافع با تفکیک جنس و والیت، تشریح شده است. جهت دریافت معلومات بیشتر به 1ضمیمه شماره . در  
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 سارنوالی نهادفساد غرض تعقیب عدلی به  افراد قانون شکن وآلوده بهشناسائی و معرفی  -ششمخش ب

عمل خالف قانون است که توسط کارکنان دولتی  عبارت از فساد اداریاز نظر قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، 

وسایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی ویا گروهی صورت می گیرد.
62
و تمامی اعمال  

براساس جزء سوم ماده هفتاد ورفتار مندرج درماده سوم این قانون، از مصادیق فساد اداری بوده و عمل مجرمانه می باشد. 

، از بین بردن هر نوع فساد اداری از وظایف اساسی حکومت افغانستان می باشد.نون اساسیقا و پنجم
63
دولت  دلیل به همین 

مبارزه علیه ارتشاء وفساد اداری را تاسیس عالی تعهدات و مکلفیت های قانونی خویش، ادارۀ افغانستان به منظور ایفای 

مور مربوط به مبارزه  علیه جرایم ارتشاء و فساد اداری می باشد.نموده است. این نهاد مرجع اساسی بازرسی و تنظیم ا
64
 

تعقیب عدلی به مراجع ذیصالح رض غیکی از وظایف واهداف این اداره شناسائی افراد و ادارات قانون شکن و معرفی آنها 

است.
65
 

ممنوعیت قانونی فساد اداری و مکلفیت دولت و ادارات ذیصالح دولتی  زمینۀضمانت های قانونی پیش گفته در علی رغم 

در عرصه مبارزه با فساد اداری با مشکالت زیادی روبر این پدیدۀ ویرانگر، دولت افغانستان  علیه در راستای مبارزه جدی

توفیقاتی در این زمینه نداشته است. ،بوده و آنگونه که باید
66
یکبار  مفام ریاست جمهوری، 45این فرمان شماره  بنابر 

ئی، امنیت ملی وادارۀ تفتیش را مکلف نموده است که در راه بدست دیگراداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، پولیس جنا

آوردن دالیل، اسناد وشواهد جرمی با ادارۀ لوی سارنوالی همکاری نموده و عناصر قانون شکن و آلوده به فساد را شناسائی 

عدلی به لوی سارنوالی معرفی نمایند.و غرض تعقیب 
67
 

که پس از  ستدریافته ا ،45کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان نظارت ازتطبیق این بخش از فرمان شماره 

نفر  124رسیدگی شده و  در والیات مختلف دوسیه مربوط به فساد اداری توسط ادارات مربوطه 111به تعداد صدور فرمان

اما در سارنوالی معرفی شده اند. به رایم فساد اداری در والیات مختلف توسط مراجع ذی صالح شناسائی و از متهمین ج

ست. مثال در والیت نیمروز و هلمند هیچ نشده ا برخی والیات با وجود فساد اداری گسترده، هیچ فردی به سارنوالی معرفی

از والیات کشور شکایات زیادی مبنی بر فساد اداری صورت  فردی به سارنوالی ها معرفی نشده است. همچنان در تعدادی

گرفته اما از سوی مراجع مربوطه به تمام شکایات رسیدگی الزم و کافی نشده است. ویا متهمین گرفتار شده و بالفاصله آزاد 

یس اداره مبارزه با رئمعلومات  س. مثال در والیت ننگر هار به اساپست قبلی دولتی خود به کار ادامه می دهند در شده و

مورد شکایات به آن اداره صورت گرفته  61مقام ریاست جمهوری،  45فساد اداری آن والیت، پس از صدور فرمان شماره 

مورد آن فساد اداری تشخیص داده شده و جهت تعقیب عدلی به ادارات ذیربط ارسال گردیده است و تا  15که از آن جمله 
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 ، جزء سوِم ماده سوم1333، تاریخ نشر: 333، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد داری. وزارت عدلیه،  
63

 50و جزء دوم ماده  05، مواد 1331، تاریخ نشر: 313، شماره مسلسل جریده رسمی: قانون اساسی. دولت جمهوری اسالمی افغانستان،  
64

 . همان، جزء اوِل مادۀ دوم 
65

 . همان، جزء نهِم مادۀ چهارم
66

، برعدم مؤثریت اقدامات دولت در امر مبارزه با فساد داری و مشکالت موجود در این عرصه، اذعان 54فرمان شماره . در بند دوِم مقدمه  

، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره امور: 0/0/1391تاریخ نشر: واعتراف شده است: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf 
67

 بخش اول  16. همان، جزء  

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf
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توسط  17/7/1311گرفتار شده اند. مثال در والیت بادغیس، شاروال آن والیت به تاریخ تن به این اتهام  4 صرف کنون

کارمندان امنیت ملی به اتهام اختالس گرفتار گردیده و شام همان روز دوباره آزاد شده و هنوز شاروال برحال والیت 

 بادغیس می باشد.

را ثابت می  گستردگی فساداداری در کشور وجود دارد که یو دالیل کاف ی واضحنشانه هابا توجه به مثالها و نکات فوق، 

شکن و  و تعداد اندکی از افراد قانون ، اما نهادهای مربوطه بخش ناچیزی از این قضایا را مورد رسیدگی قرار دادهسازد

 ،سازمان ملل متحدایم و مواد مخدر اداره جر. براساس گزارش جدید آلوده به فساد را به نهاد سارنوالی معرفی نموده اند

این میزان دوبرابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم  میلیارد دالر رشوه پرداخته اند. ۹.۳افغانها در یک سال گذشته 

جمعیت افغانستان برای  %(51صِف )نبراساس این گزارش  .می باشد ه جهانی در کنفرانس توکیوکمک های تعهد شده جامع

 ۹۳دهای دولتی مجبور به پرداخت رشوه شده اند، این میزان را در بخش خصوصی نیز دریافت خدمات عمومی در نها

است. درصد اعالم کرده
68
بنابر این می توان نتیجه گرفت که تعداد زیادی از قضایای فساد اداری کتمان شده و افراد آلوده به  

به صورت شایستۀ  45فساد ادارِی فرمان شماره و مفاد مربوطه به مبارزه با  فساد از تعقیب عدلی معافیت حاصل نمود اند.

 آن تطبیق و عملی نشده است.

 لی ها واکمال آن با پرسونل مسلکیفعال سازی سارنوالی های غیر فعال دروالیات وولسوا -تمفبخش ه

در نهاد سارنوالی براساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور نقش اساسی درتامین عدالت و حق رسیدگی مؤثر 

قضایای جزائی دارد. بدون وجود این نهادها با توجه به صالحیت ها، وظایف و جایگاه قانونی آن، عدالت  روند رسیدگی به

الت رعایت نمی گردد. تحقیق جرایم واقامه دعوا علیه متهم در محکمهتامین نگردیده و حق دسترسی شهروندان به عد
69
و  

، تحکیم قانونیت و نظم در جامعه، حراست از حقوق و منافع مادی و معنوی تعقیب عدلی مظنون و متهم طبق احکام قانون

ن واتخاذ تدابیر جهت ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و تمام شهروندان، نظارت از رعایت وتطبیق یکسان قوانی

اساسی نهاد سارنوالی می باشد. و مهم و وظایف جلوگیری از وقوع جرم از اهداف
70
قانون از جانب دیگر بر اساس احکام  

ارنوالی، کشف وتحقیق جرایم هریک درحدود سبر قانونیت تطبیق آن، ارگانهای  ارنوالیسکشف و تحقیق جرایم ونظارت 

مشاهدۀ عالئیم جرم با درنظرداشت اقداماتی که در این قانون پیش بینی شده، به کشف  صالحیت خود مکلف اند به مجرد

جرم، تشخیص مرتکب و تعقیب عدلی وی بپردازند.
71
نکته مهم تراینکه  تحقیق در تمام جرایم به استثنای مواردی که در  

.نون پیش بینی شده، حتمی بودهقا
72
از این ماده قانون چنین استنباط می شود که  و نهاد سارنوالی مکلف به انجام آن است. 

 و تمام شهروندان می باشد. رو حق مسلم متضر سارنوالی مکلفیت نهاد و تعقیب عدلی مظنونین و متهمین تحقیق جرایم
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 . UNODC, survey on trends and patterns of corruption in Afghanistan, link: 
http://www.unodc.org/afghanistan/en/frontpage/afghanistan-survey-on-corruption.html 
 

69
 131، ماده 313، شماره مسلسل جریده رسمی: 1331، مصوب سال قانون اساسیافغانستان، . دولت جمهوری اسالمی  

70
 (1، مادۀ دوم)1355، تاریخ نشر:533، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون تشکیل و صالحیت حارنوالیوزارت عدلیه، .  

71
، 1303، تاریخ نشر:111، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: آنقانون کشف و تحقیق جرایم ونظارت حارنوالی بر قانونیت تطبیق . وزارت عدلیه، 

 (1مادۀ چهارم)
72

 11. همان، مادۀ  

http://www.unodc.org/afghanistan/en/frontpage/afghanistan-survey-on-corruption.html
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با توجه به نکات فوق، دسترسی فزیکی و معنوی به ادارۀ سارنوالی حق مردم است و هرشخص باید این امکان را داشته 

انب دیگر سارنوالی است، به سارنوالی مراجعه نماید. از ج گرفته صورت ه برای رسیدگی به جرمی که در حق ویباشد ک

طبق قانون در تمام ساحات کشور حضور داشته باشد تا بتواند وظایف مهم قانونی خویش را ایفا نماید. به  مکلف است که

ارنوالی سنوالی، در هروالیت و شهرکابل یک ارسبر لوی ارنوالی، عالوه سصالحیت  همین دلیل طبق قانون تشکیل و

مرافعه
73
ودر مراکز واحد های اداری ولسوالی، شهر، ناحیه و قوای مسلح در سطح فرقه وباالتر از آن ودر صورت  

ضرورت در سطح لوا، سارنوالی ابتدائیه باید تشکیل گردد.
74
 

با آنکه تشکیل و فعال بودن سارنوالی در واحد های اداری پیش گفته، الزامیت قانونی داشته و یکی از پیشرط های تامین 

ولسوالی  12براساس یافته های نظارتی کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سارنوالیهای عدالت تلقی می شود، 

 5ولسوالی در والیت فراه،  5 ولسوالی در والیت غزنی، 12 نوالی هاید. سارنغیر فعال می باش کشور والیت 22در 

 8ولسوالی در والیت پکتیا،  4ولسوالی در والیت خوست، 4ولسوالی در والیت هلمند،  4ولسوالی در والیت ارزگان، 

 2یت لغمان، ولسوالی در ال 2ولسوالی در والیت کنرها،  3ولسوالی در والیت قندهار، یک ولسوالی در والیت غور، 

 2یک ولسوالی در بدخشان، یک ولسوالی در فاریاب، ولسوالی در والیت میدان وردک،  2ولسوالی در والیت ننگرهار، 

لی در یک ولسوا ،ولسوالی در والیت بغالن، یک ولسوالی در کاپیسا، یک ولسوالی در پنجشیر2ولسوالی در نیمروز، 

اند.غیر فعال  ولسوالی در والیت نورستان 7ولسوالی در والیت پکتیکا و  16ولسوالی در والیت زابل،  8والیت لوگر،
75
 

مسئولین سارنوالی استیناف اکثریت این والیات مدعی اند سارنوالی های تمام ولسوالی های والیت نورستان غیر فعال است. 

به دلیل نا امنی در خود  اما ،انجام می دهندراکز والیات که کارمندان این سارنوالی ها وظایف سارنوالی های متذکره را در م

ولسوالی حضور ندارند. پر واضح است که عدم حضور کارمندان سارنوالی در مراکز ولسوالی ها و غیر فعال بودن این 

با تهدید های جدی  عد کرده و حاکمیت قانون را زمینه های نقض حقوق بشر وعدالت را مسانهاد ها در خود ولسوالی، 

انی مجرمان همچنان ی سازد. جرایم ارتکاب یافته رسیدگی مؤثر نشده و فرهنگ معافیت از مجازات و بی کیفرمممواجه 

 .تداوم می یابد
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 13، مادۀ 1355، تاریخ نشر:533، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون تشکیل و صالحیت حارنوالیوزارت عدلیه، .  
74

 33. همان، مادۀ  
75

ابتدائیه در آن غیر فعال است را نشان می دهد. جهت مزید معلومات به ضمیمه  تعداد و نام ولسوالی های را که سارنوالی 3ضمیمه شماره .  

 مراجعه شود. 3شماره 
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نهاد لوی سارنوالی را مؤظف نموده است که طی مدت شش ماه باید تمام  ،45جزء ششِم بخش ششم فرمان شماره 

فعال نموده و با پرسونل مسلکی اکمال نماید، اما دریافت های را غیر فعال درمراکز والیات و ولسوالی ها  هایسارنوالی

 5کارمندان کمیسیون حین نظارت از ولسوالی ها نشان می دهد که صرفا  یک سارنوالی در والیت خوست) ولسوالی تنی( و 

 45پس از صدور فرمان شماره  خانشین، نوزاد و مارجه( ) ولسوالی های سنگین، گرم سیر،سارنوالی در والیت هلمند

 همچنان غیر فعال می باشند. ها،جدیدا   فعال گردیده و سایر سارنوالی

و مسلکی غیر مسلکی بوده و از دانش حقوقی  هااز جانب دیگر تعداد زیادی از سارنوالها و مستنطقین در والیات و ولسوالی

قانون تشکیل و صالحیت های سارنوالی نمی  41لی واجد شرایط مندرج در ماده به صورت کبوده و کافی برخوردار ن

باشند.
76
سارنواالن فارغین حقوق وشرعیات هستند، چهار نفر دیگر آنها سابقه کاری از  مثال دروالیت بادغیس پنج نفر 

نفر( نفرغیر مسلكي  17الن )وچهارده میباشند، اما متباقي سارنوا 12وتجارب کاری در سارنوالی دارند وفارغین صنف 

 نه تحصیالت عالی دارند و نه تجارب الزم را برای پیشبرد امور تحقیق و استنظاق دارای می باشند. ،هستند

لوی سارنوالی مؤظف شده است که طی مدت شش ماه تمامی سارنوالی ،  45فرمان شماره  ۀبه همین خاطر در بخش متذکر 

کمیسیون از والیات تحت نظارت نشان می دهد که پس از  اکمال نماید. اما یافته های ها را با استخدام پرسونل مسلکی

مسلکی در سارنوالی های والیات و ولسوالی ها  نفر سارنوال 41 صرف ام ریاست جمهوری،مق 45صدور فرمان شماره 

تاثیر قابل توجه بر  سارنوال جدید 41مسلکی، استخدام  کثرت قابل توجه سارنواالن غیرجدیدا  استخدام شده اند. با توجه به 

جرایم همچنان به صورت غیر ۀ و تحریک دعوا و تحقیق در زمین شتهو بهبودی وضعیت سارنوالی ها نداروند تامین عدالت 

 مسلکی انجام می شود.
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 ی سالحهای بدون مجوز قانونیغیر مسئول وجمع آورو گروه های خلع سالح افراد  -هشتمبخش 

در قلمرو کشور تحت  مربوط ۀح های ناریه، مهمات و مواد منفلقسالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه، تمام سالقانون راساس ب

قیمومیت دولت و ملکیت دولت بوده، سایر اشخاص حقیقی و حکمی حق تولید، تورید، صدور، حصول، استعمال و 

مجوز قانونی ندارد. نگهداشت آنرا بدون
77
و شخصی که سالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه را خالف حکم مادۀ چهارم این  

جزا مجازت می گردد. قانون، تولید، تورید، صادر، نگهداری، خرید، فروش و حمل نماید، طبق احکام قانونِ 
78
بنابر این  

مسئول جمع آوری شده  مراجع توسط باید تمام سالح های که در اختیار اشخاص و گروه های مسلح غیر مسئول قرار دارد،

رسما تحویل  انتقال داشده شده وبعد از ثبت به ارگانهای مسئول ،و به مراکز معینی که به این منظور ایجاد گردیده است

.گردد
79
 

با همۀ تدابیر قانونِی که برای جلوگیری از تولید، تورید، حمل و نگهداشت سالح های بدون مجوز اتخاذ شده است، افراد و 

وجود سالح های بدون مجوز مسلح اند. امروزه  در والیات کشور قیلۀ مختلف النوعثه های زیادی با سالح های خفیفه و گرو

فرا راه تامین امنیت، تحقق عدالت و  جدیِ  یکی از گرفتاریها و مشکالت ،قانونی نزد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول

روه های مسلح غیر مسئول شامل قومندانان و افراد با نفوذی هستند که در رعایت حقوق بشر در کشور می باشد. افراد و گ

 قدرت و سیاست اند. عرصۀ بازی گران اصلی والیات و ولسوالی ها

هایی  ها و جنگ در بسیاری از مناطق ناامن کشور حضور دایمی و تاثیرگذار دارند و گاه به درگیری اینگونه افراد و گروه ها

پردازند. این نیروها مخالف هرگونه نگاه نظارت کننده و قدرت کنترول  با همدیگر، یا با نیروهای پولیس و یا هم طالبان می

مرکزی نظارت کننده  به نفع آنان  می، عدم حضور یک مرجع  کننده در برابر شان هستند و در مجموع، بی قانونی، بی نظ

است .از این رو، رفتار و عملکرد این نیروها، هم در برابر طالبان و هم در برابر دولت، ثبات ندارد و ممکن است بنابر 

رد جنگ شوند. افراد اقتضای منافع شان، با هردو طرف به مخالفت بپردازند و یا حتا با همدستی با یکی در مقابل دیگری وا

ها در اکثر مناطق مرتکب جرایم عدیده ای شده و مانع تامین عدالت و حاکمیت قانون می شوند. نکته قابل  وابسته به این گروه

ها و حتا افراد  والیات و ولسوالی توجه دیگر اینکه گروه های مسلح غیرمسئول در مواردی تحت حمایت برخی از مسئولینِ 

دولتی خود در مسلح  ی  حتا مقامات برجسته و بلندپایهبعضی اوقات های دولتی قرار دارند.  ارگانرهبری  قدرتمند در سطوح

و امکانات دولتی  نموده ساختن افراد غیرمسئول به صورت غیرقانونی نقش دارند و از سوی آنان معاش و امکانات دریافت

گیرد. در اختیار آنان قرار می
80
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 1، جزء اوِل مادۀ 1331، تاریخ نشر: 300، شمارۀ مسلسل جریدۀ رسمی: قانون سالح ناریه، مهمات و مواد منفلقه. وزارت عدلیه،  
78

 11. همان، ماده  
79

 11ء دوِم ماده . همان، جز 
، 1395، تاریخ نشر: فردا" های نگرانی و امروز های چالش; محلی پولیس تا اربکی ازگزارش". کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  80

from-report-alp-reports/1072/-http://www.aihrc.org.af/fa/research)-آدرس: وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

police).html-local-to-arbaki 

http://www.aihrc.org.af/fa/research-reports/1072/-alp-report-(from-arbaki-to-local-police).html
http://www.aihrc.org.af/fa/research-reports/1072/-alp-report-(from-arbaki-to-local-police).html
http://www.aihrc.org.af/fa/research-reports/1072/-alp-report-(from-arbaki-to-local-police).html
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قوماندان گروه دیگر به فرماندهِی مال محمود و بین دو گروه قومی، یکی به فرماندهیِ ، 1311د به عنوان مثال در ماه اس

 ، منازعه مسلحانه اتفاق افتاد که در اثر آنفضل االحد در مربوطات مرکز والیت غور در منطقه کوتل بادَرَوک و اطراف آن

، عاملین قضایای قتل جا گردیدند. حکومت محلی والیت غورمردم منطقه نیز بی و تعدادی از  ندتن به قتل رسید 3به تعداد 

از طریق مصالحه و میانجیگری  قضیه متذکره را به صورت قانونی رسیدگی ننموده است. بلکه قضیهرا بازداشت نکرده و 

 ظاهرا  نازعه موجود میان طرفین رف مصِ  حل منازعات نیز تطبیق نگردیده است، صله کمیتۀفی شده و تا اکنونحل و فصل 

 نسبی در منطقه حکم فرما می باشد. و آرامش شده متوقف

تحقیقی را در این زمینه انجام داده و  گزارشی را  1311کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک این معضل، در سال 

خویش از تداوم  تحت عنوان" از اربکی تا پولیس محلی؛ چالش های امروز و نگرانی های فردا" به نشر رساند و نگرانی

 ه است.انهای مسئول و ذیصالح ارائه نموداین مشکل را ابراز داشته و پیشنهادات مشخصی را برای حل این مشکل به ارگ

به این واقعیت عینی و مسلم اذعان نموده و  45فرمان شماره  اولِ  بخشِ  دوازدهمِ در جزء نیز حکومت افغانستان سرانجام 

بیان داشته است که موجودیت اسلحه غیر مجاز باعث وقوع حوادث خونین، استعمال زور، غصب زمین، تجاوز بر حقوق 

پدیده منفی برهم زدن نظم و تامین عدالت گردیده است. لذا به منظور زدودن این دیگران، انحراف از تصامیم مراجع رسمی، 

آوری اسلحه غیر به وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرده است تا در امر جمع 

دام نموده و متمردین و غاصبین را غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوطه معرفی نمایند.قانونی با جدیت اق
81
 

رابطه و پیوند این معضل  هباتوجه ب

بشر و موارد نقض  با رعایت حقوق

سیون مستقل حقوق حقوق بشر، کمی

روند تطبیق این  بشر افغانستان از

نظارت نموده  45ماده فرمان شماره 

است. یافته های کارمندان کمیسیون 

در والیات مختلف کشور نشان می 

گروه مسلح  616دهد که بیشتر از 

لف کشور تغیر مسئول در مناطق مخ

فعال بوده و انواع مختلف سالحهای 

و خفیفه را در اختیار قیله ثممنوعه، 

ز این گروه ها متشکل دارند. هرکدام ا

نفر مسلح هستند. به این ترتیب تعداد افراد مسلح غیر مسئول به صدها الی هزاران نفر می رسد. به گونۀ  111نفر الی  11از 

نفر  مسلح و مجهز  5452گروه مسلح غیر مسؤل با تعداد  187ت غور از حضور فعال  مثال مسئولین ارگانهای امنیتی والی
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، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره 11ماده  -، بخش اول0/0/1391، تاریخ نشر: 54ه فرماه شمارمقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  

 http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdfامور: 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Prisons_Detentio_Centers1388.pdf


 36  دسترسی شهروندان به عدالت

گروپ  76در والیت بادغیس میل سالح  مختلف النوع ) سبك ونیمه سنگین( در تمام  والیت غورخبر داده اند.   6117با 

در ولسوالی های آن والیت و نفر مسلح در تشکیل خود دارند  2812مسلح غیر مسئول شناسائی شده اند که در مجموع 

حضور گستردۀ افراد مسلح غیر مسئول که از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی کنند و در برابر هیچ  فعالیت می نمایند.

  حقوق بشر و رعایت آن است. حاکمیت قانون، مرجعی خود را پاسخگو نمی دانند، یکی از خطرات جدی علیه

والیات تحت نظارت، ضمن ارائه معلومات به کارمندان کمیسیون مدعی شده اند که پس از  مسئولین ارگانهای امنیتی در تمام

میل اسلحه  1615شخص مسلح غیر مسئول را خلع سالح نموده و  1316مقام ریاست جمهوری،  45صدور فرمان شماره 

گروه  در مقایسه با حضور گستردۀ ن ارقاممختلف النوع را از نزد آنان جمع نموده و به مراجع مسئول تحویل داده اند. ای

های مسلح غیر مسئول، خیلی ناچیز بوده و به نظر می رسد که ارگانهای مسئول در امر جمع آوری سالح های بدون مجوز 

 موفق نبوده و توجه کافی ننموده اند. 45و تطبیق این ماده فرمان شماره 

ای بدون مجوز نزد افراد و گروه ها، یکی از عوامل تخریب تداوم حضور گروه ها وافراد مسلح غیر مسئول و وجود سالحه

امنیت، جلوگیری از تامین عدالت، رعایت حقوق بشر و دسترسی آسان مردم به مراجع عدلی و قضائی بوده و زمینه های 

 گسترش فساد اداری و نقض حاکمیت قانون را فراهم می سازد.

 کاهش خشونت  دهی عمومی در زمینۀ اندازی کمپاین آگاهیراه تطبیق قانون منع خشونت علیه زن و  -نهمبخش 

زنان این کشور است. باوجود  افغانستان، خصوصا   ۀز مشکالت و گرفتاری های جدی جامعخشونت علیه زنان یکی ا

همچنان برعلیه زنان  این اعمال نارواضمانت های قانونی الزم برای جرم انگاری و ممنوعیت قانونی خشونت علیه زنان، 

زمان  اعمال گردیده و قربانی می گیرد. براساس یافته های دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، از

اسر کشور ثبت شده مورد خشونت علیه زنان در سر 2135، بیش از 1311الی ختم ماه جدی   45صدور فرمان شماره 

ن، وادار نمودن به خودکشی و خود سوزی، مجبور نمودن به فحشا، قاچاق و ترافیک زنان، ، تجاوز جنسی، بد داداست. قتل

لت و کوب، ازدواج اجباری، ازدواج خرد سن، بد دادن، آزار جنسی، منع تصرف در میراث، ممانعت از حق ازدواج و حق 

 علیه زنان می باشد.  ری و.. از خشونت های اعمال شده برتحصیل، واداشتن به کار اجبا

در مجموع اگر خشونت های اعمال شده علیه زنان را به چهار دسته بزرگتِر خشونت جسمی، خشونت لفظی، خشونت 

الی ختم ماه  زمان صدور فرماناعمال شده علیه زنان، از اقتصادی و خشونت جنسی تقسیم بندی کنیم، بیشترین خشونت 

 دار زیر آمار خشونت علیه زنان در چهار کتگوری فوق را نشان می دهد.، خشونت جسمی بوده است. نمو1311جدی 
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با آنکه به موجب مادۀ چهارم قانون منع خشونت علیه زن، خشونت جرم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات می باشد
82

 ،

ی شود. براساس یت ماما در عمل مرتکبان خشونت علیه زنان کمتر مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و احکام این قانون رعا

مورد  413، صرفا  1311تا ختم ماه جدی  45کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، از زمان صدور فرمان شماره  یافته های

به این شرح مورد رسیدگی قرار  احکام قانون منع خشونت علیه زن براساس کشور والیت 24در  قضیه خشونت علیه زنان،

دوسیه،  11والیت غور یک دوسیه، والیت ننگر هار  دوسیه، 12والیت کابل  دوسیه، 157گرفته است: در والیت هرات 

دوسیه،  4دوسیه، والیت دایکندی  11دوسیه، والیت بدخشان  5دوسیه، والیت بامیان  4دوسیه، والیت کنرها  5والیت لغمان 

 3دوسیه، والیت باغیس  28دوسیه، والیت فاریاب  6جوزجان  دوسیه، 4 ، سرپلدوسیه 3 ، سمنگانوسیهد 18 والیات بلخ

 دوسیه، والیات کندز یکپکتیا  دوسیه، والیت2 ت خوستدوسیه، والی 5سیه، والیت ارزگان دو 5دوسیه، والیت نیمروز 

. شده اندطابق قانون منع خشونت علیه زن رسیدگی دوسیه، م 4والیت کاپیسا  دوسیه و 6والیت بغالن  دوسیه، 8تخار  ،23

اما در والیات قندهار، زابل و هلمند هیچ مورد از خشونت علیه زنان مطابق قانون منع خشونت مورد رسیدگی قرار نگرفته 

  است. دوسیه( داشته 157)را  والیت هرات بیشترین آمار تطبیق قانون منع خشونت علیه زناست.بدین ترتیب 

مورد خشونتی که بر علیه زنان در سراسر کشور پس از صدور فرمان ثبت شده است،  2135های فوق نشان میدهد که آمار 

% قضایای خشونت 82ئی مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد( آن توسط مراجع عدلی و قضا 413% در صد) 18صرف 

 فیت حاصل نموده اند.بدون رسیدگی مانده و مجرمان و مرتکبان آن از مجازات معا علیه زنان
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 (1، مادۀ چهارم)1333، تاریخ نشر: 939، شماره مسلسل جریدۀ رسمی: قانون منع خشونت علیه زن. وزارت عدلیه،  
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این قانون، 31احکام قانون منع خشونت علیه زن بر مجرمان خشونت و اشکاالت موجود در ماده  عدم تطبیق قاطعانۀ
83
از  

از سوی  شده منتشر های عوامل مهم تبارز و تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان تلقی می شود. زیرا آنگونه که در آمار

خشونت علیه زنان خیلی زیاد بوده و رو به افزایش است اما در  قضایای ثبت شدۀون مستقل حقوق بشرآمده است، کمیسی

ی کمتر مورد رسیدگی قرار می گیرد و اکثریت قاطع مجرمان خشونت علیه زنان معافیت حاصل نهادهای عدلی و قضائ

مثال در  تضررین را وادار به انصراف ازدعوا می نمایند.، شاکیان و م31نموده وبا استفاده از اشکاالت موجود در مادۀ 

واقعه خشونت علیه زنان بر اساس قانون منع خشونت  12،  تا زمان نشر این گزارشوالیت دایکندی پس از صدور فرمان 

راف این قانون، با انص 31مطابق با حکم ماده  ،لت و کوب قضیۀمورد با  7ت که از این میان علیه زن بررسی شده اس

 18و  17قضیه تجاوز جنسی برطبق ماده  3و  بمورد دیگر به شمول یک قضیه لت و کو 4شاکی از دعوا، متوقیف شده و 

 آن قانون مورد بررسی قرار گرفته است. 

ایجاد سارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان، یکی از راهکاری های مهم مبارزه با خشونت و تطبیق قانون منع 

بشر افغانستان، تا  لیه زنان می تواند تلقی شود. براساس گزارشهای دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوقخشونت ع

و بلخ( سارنوالی های منع خشونت  ، بدخشانوالیت کشور) والیات ننگرهار، قندهار، بامیان، هرات، کندز، کابل 8اکنون در 
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به اساس شكایت مجني  39الي  11عقیب عدلي مرتكبین جرایم مندرج مواد تحریك دعاوي و ت  ،قانون منع خشونت علیه زن 39. به موجب ماده  

( از شكایت ها مي تواند در این موارد، در هر مرحله دعوا ) كشف، تحقیق، محاكمه یا محكومیتكیل وي صورت مي گیرد و مجني علیعلیها ویا و

این قانون شامل  19الي ماده  11لیکه جرایم مندرج در ماده رسیدگي به دعوا متوقف مي گردد. در حا روند صورت خویش منصرف شود، درآن

قبل نکاح  کاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج وجرایم؛ جراحت و معلولیت، لت وکوب، خرید وفروش زن به منظور یا بهانه ازدواج، بد دادن، ن
را مختل می سازد و قابلیت تحریك دعوا از جانب مدعي از زمره جرایم سنگین است که نظم جامعه  از اکمال سن قانونی می گردد. این اعمال

 نان ویا دختران زیر سن قانونی اند که نه خود امکان شکایتدارد. و مهمتر از همه اینکه قربانیان این نوع جرایم ز نیز رابر علیه متهمین العموم 
مجني  ع شده و در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیده کهدارند و نه توان گرفتن وکیل را. چه بسا مواردي از خشونت و جرایم متذکره واق

طرف مقابل نتوانسته به مراجع ذیصالح  شكایت كند ویا تحت فشار آنان مجبور به انصراف از رسیدگي قضیه خود  علیها تحت محدودیتها و فشار
 شده است.
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والیت دیگر هنوز چنین نهادی تأسیس نگردیده است. در برخی والیات نظیر والیت بامیان،  26علیه زنان ایجاد شده و در 

سارنوالی منع خشونت علیه زنان عمال فعال نیست و کارمندان آن همه مرد هستند. ایجاد سارنوالی اختصاصی منع خشونت 

ند مؤثر باشد. الزم است که سارنواالن و علیه زن با استخدام سارنواالن مرد، در امر کاهش خشونت علیه زنان نمی توا

 این نهاد زنان باشند. مسلکی کارمندان

افغانستان بدون توجه به  دولت

میزان تطبیق قانون منع خشونت 

و پیامد های زیانبار علیه زنان 

برای جامعۀ  عدم تطبیق این قانون

افغانستان، خصوصا قربانیان، در 

صرفا  وزارت امور  45فرمان 

موظف نموده است که زنان را 

طی مدت سه ماه، کمپاین وسیع 

آگاهی عامه در مورد کاهش 

خشونت علیه زنان را از طریق 

رسانه های جمعی، منابر، تکایا و 

سایر وسایل اطالع رسانی به 

مردم، راه اندازی نماید.
84
الزم و  

 قانون منع خشونت می گردیدند. قضائی نیز موظف به اجرا و تطبیقهای عدلی و نضروری می نمود که ارگا

های کوچک و  عنوان کمپاین 361کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در والیات مختلف کشور نشان می دهد که  یافته های

. این انجام شده است والیت کشور 23 آگاهی دهی در مورد خشونت علیه زنان توسط ریاست های امور زنان در بزرگ

میزگردها و  جلسات و نشست های آگاهی دهی، اندازی کارگاه های آموزشی، سیمنارهای علمی،به صورت راه  هاکمپاین

ت دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در روند ابرنامه های رادیوئی و تلویزیونی و... بوده است. در برخی والی

 اند.انجام این فعالیت با ریاست های امور زنان همکاری و هماهنگی نموده 

در هر یک است. براساس دریافتهای کارمندان کمیسیون   و هلمند کمترین کمپاین آگاهی دهی گزارش شده راز والیات قندها

راه اندازی شده است آنهم در مراکز والیات. در هیچ یک از ولسوالی  آگاهی دهی از این والیت ها صرف یک یک کمپاین

 های این والیات چنین کمپاین های انجام نشده است. از والیات زابل و نورستان هیچ کمپاینی گزارش داده نشده است.
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، آدرس: سایت ریاست عمومی اداره اولماده  -31، بخش 0/0/1391، تاریخ نشر: 54فرماه شماره مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، .  
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 نتیجه گیری

های تامین و مجری عدالت نسبت  نهادها و مکانیزم فت که دسترسی شهروندان به عدالت،به صورت کلی می توان نتیجه گر

مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان کمک قابل مالحظه ای به روند  45فرمان شماره  گذشته محدود ترشده و صدوربه 

عدالت نتوانسته است. وازجانب دیگر مفاد نقض اجرای قانون و عدالت و مبارزه با زمینه ها و بستر های نقض حقوق بشر و 

 منصۀ اجرا گذاشته نشده و روی کاغذ مانده است.صورت شایسته به  ها متن حقوقی دیگر به ه همانند د 45فرمان شماره 

غیر فعال به خاطر  هامحاکم ، سارنوالی ها و توقیف خانه تعداد ازیافته های گزارش حاضر نشان می دهد که دروازه های 

مبنی بر بازگشائی  45بر مردم، اصحاب دعوا و ارباب رجوع مسدود است و علی رغم تاکید فرمان شماره بودن آن همچنان 

عدالت را جرگه های  بدون تردید در این مناطق کشور جای خالی مکانیزم های رسمی و قانونیِ آن، فعال نگردیده است. 

ر کرده که با راه اندازی محاکمه های صحرائی، قومی، متنفذین محلی، مراجع غیر رسمی و حتی مخالفین مسلح دولت پ

، پیوسته مرتکب نقض حقوق برمبنای سنت ها ناصحیح اجتماعی مجازات خود سرانه و حل وفصل دعاوی و منازعات مردم

می  قربانی را زیادی تعدادی و ساخته بیشتر را بی دفاع ترین افراد جامعه، خصوصا زنان آسیب پذیری بشر می شوند و

ِی محرومیت شمار نشانه های عینی و واقععدم دسترسی مردم به نهادهای قانونی مجری قانون، یکی از مظاهر و گیرند. 

 از حق دسترسی به عدالت است. به خصوص زنان شهروندان کشور قابل توجه

ر می برند چنانکه در گزارش آمده است، هزاران زندانی در محابس و توقیف خانه های کشور در حالت بی سرنوشتی به س

نگران  ها و در انتظار تامین عدالت واجرای قانون هستند. از جانب دیگر وضعیت حقوقی و معیشتی محابس وتوقیف خانه

همین طور  وضعیت این محالت دیده نشده است.  هیچ تغییری در 45از صدور فرمان شماره  از شش ماه کننده بوده و پس

قابل توجهی در راستای نهائی سازی دوسیه ها و تعیین سرنوشت زندانیان صورت نگرفته و به جرئت می توان  هایتالش

 گفت که با توجه به حجم و کثرت دوسیه های بی سرنوشت، مفاد این بخش فرمان به صورت شایستۀ آن تطبیق نشده است.

پس از به وجود نیامده،  در روند تطبیق واجرای عدالت هبودی خاصیعالوه بر آنکه ب، 45تطبیق فرمان شماره  با صدور و

صدور این فرمان از تداوم نقض حقوق بشر، نقض اصول محاکمات عادالنه، توقیف ودستگیری های غیر قانونی و 

کتمان و عدم  در زندانها، خودسرانه، شکنجه زندانیان، باقی ماندن محکومینی که میعاد محکومیت خود را سپری نموده اند،

مجرمان خشونت علیه زنان، عدم تطبیق قاطعانه احکام قوانین از جمله قانون منع رسیدگی به قضایای فساد اداری، معافیت 

زارش گزارشهای مستند و دقیق دریافت شده است که در گ ،خشونت علیه زن و عدم خلع سالح گروه های مسلح غیر مسئول

 حاضر انعکاس پیدا نموده اند.

رای کمیت قانون، فساد اداری، حکومتداری نامطلوب، نا امنی و بی توجهی ارگانهای مسئول در قبال اجبنابر این ضعف حا

 ،45و صدور فرمان شماره  قوق بشر و نقض عدالت در کشور قرار داردهمچنان در صدر علل و عوامل نقض ح قوانین

 کاهش این مشکالت و نارسائی نداشته است.مؤثریت و کارآمدی شایسته در روند  شد، می برده امید و توقع طوریکه
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 پیشنهادات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به نارسائی ها و نابسامانی که در عرصه دسترسی شهروندان کشور به عدالت 

 45است و با در نظرداشت اینکه صدور و تطبیق فرمان شماره  وجود دارد ودر گزارش حاضر به روشنی توضیح داده

مؤثریت چندانی در امر کاهش این نارسائی و افزایش میزان دسترسی شهروندان به عدالت نداشته است، موارد زیر را به 

ر است، نهادهای و سازمانهای جامعه مدنی پیشنهاد می نماید و امیدواجامعه بین المللی دولت و ارگانهای مربوطه دولتی، 

 ق آن اقدام نمایند:و در جهت تحق ذیربط به این پیشنهادات عطف توجه نموده

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 در را خود نماید تا تعهدات می تقاضا مصرانه افغانستان اسالمی جمهوری دولت از افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون.1

اداری، مطابق اصول  فساد با قانون و حکومت داری خوب و مبارزۀ جدیرعایت حقوق بشر، تامین حاکمیت  راستای

 سازد. عملی توکیو و بن های کنفرانس تعهدات نون اساسی، میثاق های بین المللی وقا

استقاللیت،  را که الزم امکانات و ها زمینه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان می خواهد که.2

نماید، فراهم  می تضمین را قضائی و عدلی های ارگان سایر و قضا بودن مسلکی عادالنه و مطابق قانون وعملکرد 

 ساخته و حمایت نماید.

 محکمه ستره رهبری هیئت تعیین و معرفی راستای درکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت تقاضا مند است  که .3

 اقدام کشور اساسی قانون مطابق( محکمه ستره عالی شورای اعضای و القضات قاضی) مهوری اسالمی افغانستانج

 .نماید

 نهادهای عدلی و قضائی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر از قوه قضائیه کشور می خواهد که در میعاد معیینۀ قانونی به دوسیه  .4

هزاران زندانِی که در محابس و توقیف خانه های کشور در حالت بی سرنوشتی به سر می برند ودر انتظار محاکمه های 

 نماید. جدی رسیدگیو حکم نهائی هستند، 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از دولت، خصوصا از قوه قضائیه، لوی سارنوالی و وزارت داخله می خواهد که  .5

و تدابیر الزم را جهت ایجاد توقیف خانه های  در تمام ولسوالی ها را فعال نمودهوتوقیف خانه ها  محاکم، سارنوالی ها

 اتخاذ کند.  هزنان

نبوده و مشکالت ونارسائی های جدی در آن  ی قانونیمحابس و توقیف خانه ها مطابق معیار هابسیاری از وضعیت  .6

شنهاد می گردد که با بررسی دقیق از تمام محالت سلب آزادی در وجوددارد، بنابر این به وزارت محترم امور داخله پی

 کشور، اقدامات جدی در جهت اصالح این محالت مطابق معیار های قانونی  اتخاذ نماید.
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معیشتی زندانیان تلقی می  مقدار و تخصیص مواد غذائی زندانیان و نبود وسایل گرم کننده در زندانها از مشکالت جدیِ  .7

مینه را نورمها و مقررات موجود در این دو ز دیگر یکبار  د کهبه وزارت امور داخله پیشنهاد می شوشود، بنابرین 

 سازد.بازنگری قرار داده و عادالنه ب مورد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وزارت امور داخله می خواهد که وضعیت اطفالی که همراه با مادران خود در  .8

را بررسی جدی نموده و باایجاد کودکستانها و اتخاذ تدابیر الزم دیگر زمینه های تربیت و  زندانها به سر می برند

 پرورش سالم آنان را فراهم سازد.

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالی مدافع می خواهد که بر تعداد وکالی مدافع  .1

همین به وکیل مدافع ن افزوده و تدابیر الزم را برای تامین حق دسترسی متدر تمام والیات، خصوصا وکالی مدافع ز

 روی دست بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگانهای مربوطه، خصوصا   ارگانهای عدلی و قضائی جدا  می خواهد که  .11

که ناقض این  یخودسرانه وسایر اعمالعمال شکنجه، توقیف ودستگیری اصول محاکمات عادالنه را رعایت نماید واز اِ 

 اصول می باشد، خود داری نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان از ارگانهای عدلی و قضائی می خواهد که ناقضین حقوق بشر، خصوصا ناقضین  .11

مورد  ،را شناسائی و با معرفی به سارنوالی و آنانی را که دست به شکنجه زندانیان می زنند، اصول محاکمات عادالنه

  تعقیب عدلی قرار داده و در چارچوب قوانین نافذه مجازات نمایند.

منع خشونت علیه زن قانون  قضائی کشور می خواهد که احکامکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای عدلی و  .12

مجازات مورد تعقیب عدلی قرار داده و را در چارچوب قانون تطبیق نموده و مرتکبان خشونت علیه زنان قاطعانه را 

 نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادارۀ محترم لوی سارنوالی می خواهد که سارنوالی اختصاصی منع خشونت  .13

 ید.زنان آنرا اکمال نما علیه زنان را در تمام والیات کشور ایجاد نموده و با استخدام سارنواالن مسلکیِ 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان یکبار دیگر از ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، پولیس جنائی، امنیت ملی و  .14

اداره تفتیش می خواهد که در برابر افراد قانون شکن و آلوده به فساد با اغماض برخورد ننموده و اینگونه افراد را به 

 تا با مجازات آنها گام مؤثری در جهت مبارزه با فساد اداری برداشته شود. نمایند سارنوالی معرفی

 نهادهای امنیتی

وزارت امور داخله می خواهد که امنیت  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ارگانهای امنیتی کشور، خصوصا   .15

محاکم و سارنوالی های غیر فعال، دوباره  کارمندان محاکم و سارنوالی ها را در در ولسوالی های نا امن تأمین نماید تا

 فعال گردند.

وجود سالح های بدون مجوز  و حضور گستردۀ افراد مسلح غیر مسئول یکی از عوامل مهم تخریب صلح، ضعف  .16

فساد اداری است. بنابر این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وزارت  کمیت قانون، نقض حقوق بشر و اشاعۀحا
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در این زمینه، در جهت جمع  45امور داخله و امنیت ملی جدآ می خواهد که با تطبیق مفاد فرمان شماره دفاع ملی، 

 آوری سالحهای غیر قانونی وخلع سالح افراد غیر مسئول اقدام نمایند.

 سازمانهای جامعه مدنی

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان نقش سازمانهای جامعه مدنی را در امر تامین عدالت، حاکمیت قانون، رعایت  .17

خواهد که در می  حقوق بشر و مبارزه با فساد اداری سازنده و مؤثر می داند. بنابر این از سازمانهای جامعه مدنی 

کمیسیون عدالت و حقوق بشر همگام با تأمین برای قبال اجرای عدالت و رعایت حقوق بشر بی تفاوت نبوده و 

 وظایف قانونی خود اقدامات مقتضی نمایند. دادخواهی نموده و در حیطۀ

می خواهد که در روند دادخواهی برای تحقق  ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمانهای مدنی و رسانه .18

 پیشنهادات گزارش حاضر، کمیسیون را یاری برساند.

 جامعۀ بین المللی

مهم و حساسی قرار دارد و نقش جامعه بین المللی در آن مهم و سازنده  ، در مرحلۀحقوق بشر در آستانه دهۀ تحول .11

است و در چنین حالتی جامعه بین المللی مکلفیت و تعهدات مهمی در قبال حقوق بشر دارد.  بنابر این کمیسیون مستقل 

تعهدات خود در قبال حقوق بشر، دولت به  المللی جدا   می خواهد که باتوجه حقوق بشر افغانستان از جامعه بین

به صورت همه جانبه همکاری  ،و عدالت بشر افغانستان را در امر ایفای تعهداتش در قبال رعایت و تامین حقوق

 نموده ویاری برساند.

بین المللی انتظار دارد که درامر تامین حاکمیت قانون در سراسر  مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعۀ کمیسیون .21

کشور به نهادهای ذیربط دولت افغانستان کمک نموده و با هماهنگی و همکاری مستمر و همه جانبه با نهادهای ذیربط 

 ز دوباره کاری امور جلو گیری نمایند.دولتی ا

مللی و خصوصا  سازمان ملل متحد می خواهد که تدابیر عملی را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعۀ بین ال .21

حمایت از پروژه های ارتقاء ظرفیت، مطابق نیازمندی های  ت کارمندان نهادهای عدلی و قضائی وبرای ارتقاء ظرفی

  اید.آنان اتخاذ نم

فغانستان را در جهت ایجاد و از جامعۀ بین المللی تقاضا می نماید که حکومت ا مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون .22

، مطابق معیاری های قانونی و اسناد اصالح محالت سلب آزادی، اعم از محابس، توقیف خانه ها و نظارت خانه ها

 بین المللی حقوق بشر، یاری رسانده و کمک نماید.

الی های اختصاصی جهت ایجاد سارنو جامعۀ بین المللی می خواهد که در از مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون .23

، حکومت و ارتقاء ظرفیت کارمندان این نهاد هااکمال این سارنوالی منع خشونت علیه زنان در تمام والیات کشور،

 افغانستان را حمایت نموده و کمک همه جانبه نماید.
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 جدول تعداد وکالی مدافع و مساعدین حقوقی در والیات: 1شماره  ضمیمه

ره
ما

ش
 

 مدافع و مساعدین حقوقیتعداد وکالی  والیت

 مجموعه مرد زن

 22 22 2 بدخشان 1

 11 11 0 هلمند 2

 512 185 121 کابل 3

 11 12 1 پروان 4

 12 12 0 کاپیسا 5

 1 1 0 پنجشیر 6

 5 5 0 میدان وردگ 7

 2 2 0 لوگر 8

 11 12 1 غزنی 1

 2 1 1 دایکندی 11

 20 62 22 هرات 11

 1 1 0 بادغیس 12

 2 2 0 نیمروز 13

 0 0 0 فراه 14

 21 26 2 بفاریا 15

 6 6 0 بامیان 16
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 1 0 1 قندهار 17

 2 2 0 غور 18

 1 1 0 ارزگان 11

 22 12 2 ننگرهار 21

 5 5 0 لغمان 21

 2 2 0 کنرها 22

 0 0 0 نورستان 23

 101 55 28 بلخ 24

 9 9 0 سمنگان 25

 12 11 1 جوزجان 26

 2 2 0 سرپل 27

 69 62 6 کندز 28

 22 22 2 تخار 21

 61 62 1 بغالن 31

 5 5 0 پکتیا 31

 2 2 0 پکتیکا 32

 1 2 1 خوست 33

 0 0 0 زابل 34

 1181 982 199 مجموعه
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 جدول محاکم غیر فعال در والیات و لسوالی های کشور: 2ضمیمۀ شماره 

 تعداد محاکم غیر فعال والیت شماره

 در ولسوالی ها

 مالحظات هانام ولسوالی 

نیش، میان نشین، غورک،  8 قندهار 1

معروف، شورابک، ریگستان، 

 میوند و خاکریز

 

ارغنداب، دای چوپان، میزان،  8 زابل 2

ترنک، شینکی، اتغر، شمول زی و 

 خاک افغان

ولسوالی  8 در این والیت محاکمِ 

 ولسوالی غیر فعال است. 11از 

احمد زرمت، گرده حیری، شواک،  7 پکتیا 6

خیل، احمد آباد، لجه منگل و سید 

 کریم

 

باغران، موسی قلعه، کجکی،  7 هلمند 2

 نوزاد، واشیر، خانیشین و دیشو

 

پسابند، چهار سده، دو لینه، شهرک  5 غور 1

 و ساغر

 

گلستان، بکوا، لش وجوین، پشت  5 فراه 2

 کوه و انار دره

 

  قلندر، موسی خیل، سپیره و شمل 4 خوست 5

چنار تو، شهید حساس) چهار  4 ارزگان 8

 چینو(، گیزاب و ارزگان خاص

 

  رشیدان، واغز، خوگیانی و ناوه 4 غزنی 9

  کشنده، زاری و شور تپه 3 بلخ 10

میدان  11

 وردک

  چک، جغتو و دایمیرداد 3

  شیر زاد و حصارک  2 ننگرهار 12

  دل آرام و خاشرود 2 نیمروز 16

  قوش تپه درزآب و 2 جوزجان 12

  خاش، شهدا و کران منجان 3 بدخشان 11

  و دولت شاه باد پخ 2 لغمان 12

  هغازی اباد، ناړۍ  و چپه در 3 کنرها 15

  غورماج 1 فاریاب 18

  کوهستانات 1 سرپل 19

  اله سای 1 کاپیسا 20

  خروار 1 لوگر 21

  ړممیگیان، اومنه و و 3 پکتیکا 22

 ،وایگل ،واما ،برگمتال ، کامد یش 7 نورستان 26

 نورگرام )ننگراچ(و مندول  ،دواب

در این والیت محاکم ابتدائیۀ 

تمامی ولسوالی های آن غیر 

فعال است. و تمامی قضایا توسط 

جرگه های قومی حل و فصل 

 می گردد.

 باشد.والیت غیر فعال می  26ولسوالی در  82در مجموع  محاکم  محکمه ابتدائیه 82 والیت 26 مجموعه
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 تعداد سارنوالی های غیر فعال در والیات و ولسوالی های کشور :6ضمیمه شماره 

تعداد سارنوالی  والیت شماره

 غیر فعال

 مالحظات نام ولسوالیها

رشیدان، واغز، خوگیانی، ناوه،  12 غزنی 1

زنخن، گبیرو، گیالن، آب بند، اندر، 

 قره باغ، ّمقر و اجرستان

 

میان نشین، غورک، معروف، نیش،  8 قندهار 2

شورابک، ریگستان، میوند و 

 خاکریز

 

ارغنداب، دای چوپان، میزان،  8 زابل 6

ترنک، شینکی، اتغر، شمول زی و 

 خاک افغان

 8دراین والیت سارنوالی های 

ولسوالی غیر  11ولسوالی از 

 فعال است.

گلستان، خاک سفید، پرچمن، بکوا و  5 فراه 2

 باالبلوک

 

چوره، چنارتو، شهید حساس)  5 ارزگان 1

 چهارچینو(، گیزاب و ارزگان خاص

 

وزه جدران، شواک، زرمت، و  4 پکتیا 2

 گرده حیری

 

  موسی خیل، قلندر، سپیره و شمل 4 خوست 5

باغران، دیشو، واشیر، کجکی و  4 هلمند 8

 موسی قلعه

 

  باد، ناړۍ  و چپه درهآ غازی 3 کنرها 9

  حصارک و شیرزاد 2 ننگرهار 10

  چک  و جیغتو 2 میدارن وردک 11

  دل آرام و خاشرود 2 نیمروز 12

  دهنه غوری و پل حصار 2 بغالن 16

  دو لینه 1 غور 12

  ارغنج خواه 1 بدخشان 11

  غور ماج 1 فاریاب 12

  اله سای 1 کاپیسا 15

  آبشار 1 پنجشیر 18

  خروار 1 لوگر 19

  و دولت شاه باد پخ 2 لغمان 20

 ،وایگل ،واما ،برگمتال ، کامد یش 7 نورستان 21

 نورگرام )ننگراچ(و مندول  ،دواب

این والیت سارنوالی های در 

ابتدائیۀ تمامی ولسوالی های آن 

غیر فعال است. و تمامی قضایا 

مورد توسط جرگه های قومی 

 رسیدگی قرار می گیرد.

گیان، سر روضه، سروبی، برمل،  16 پکتیکا 22

خیرکوټ، موټاخان، یوسف خیل، 

یحی خیل، تروی، کټواز، گومل، 

نکه جدران، وړممی، زیړوکی، 

 خوشامند و اومنه

 16در این والیت سارنوالی های 

ولسوالی غیر  18ولسوالی از 

 فعال است.

 والیت غیر فعال است. 22ولسوالی در  92سارنوالی های  سارنوالی 92 22 مجموعه
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