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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 :مقدمه

کرامت انسانی وجلوگیری از احترام به . ارزشهای حقوق بشری میباشد  از موارد بوده که بعد از حق حیات شامل مهمترین انسان ذاتیآزادی حق 

بمثابه این حق ناگسستنی دارد و تکمیل کننده  یکدیگر اند . رابطهاند که با حق آزادی افراد   توهین وتحقیر افراد همچنان ؛ از جمله حقوق بشری

های قانونی از آزادی وامنیت همه شهروندان حق دارند درچهارچوب حمایت  است. یعنی بشرتوام با آسایش ، آبرومندانهزندگی  تضمین کننده

مگر مطابق احکام قانون ، عرض قراردهدمورد تازکسی سلب ویا  شخصی برخوردارباشند، هیچ کس و نهادی نمی تواند این حق انسانی و طبیعی را

 که قبل ازارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ملی واسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و رعایت آن حتمی و  حقوق متهمین ومحکومین )افراد سلب آزادی شده ( توسط قوانین

جاهای بسته و دور از انظارعامه قرار دارند بنابرین زمینه بد رفتاری، تحقیر، توهین و حتی  4محالت سلب آزادیضروری تلقی می گردد. طوریکه 

ی تواند از بد رفتاری، توهین، تحقیر و شکنجه متهمین و محکومین در محالت شکنجه متهمین و محکومین در آن مساعد است، یکی از عوامل که م

 سلب آزادی جلوگیری بعمل آورد ویا موارد وقوع آنرا کاهش دهد، نظارت دوامدار و سیستیماتیک است. 

افراد سلب آزادی شده دارای حقوق  ،اصالح دوباره مجرمین استچنانچه هدف اصلی مجازات در محالت سلب آزادی، مبارزه به پدیده جرم و 

بنابراین الزم است تا چنین محالت  نظارت . وتضمین نموده است قوق بشرآنرا به رسمیت شناختهمیباشند که قوانین ملی در پرتو قوانین بین المللی ح

ارهای اصالح مجدد مطابق خواست جامعه و اصول و معیو ارزیابی گردد  که ایا برای اصالح مجدد افراد متخلف از قانون و مبارزه با مجرمیت؛ 

 چگونه است؟ و آیا چنین اهداف طبق خواست قانون تحقق می یابد یا خیر؟ یا  ساخته شدهمتکی برحقوق بشر 

مکلفیت وصالحیت کمسیون از تمامی محالت سلب آزادی در کشور نظارت  قانون وظایف، 24بنابر ماده  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

بسا موارد واصول ومعیارهای حقوق بشری در محالت سلب ل میاورد . کمیسیون  درجریان نظارت ها از محالت سلب آزادی دریافته است که بعم

 در بر میگیرد .    4931یافته های ماموریت های نظارتی کارمندان کمیسیون را در سال  گزارشآزادی نقض گردیده است . این 

 

 بخش اول

 .هدف۱

                                                           
قانون محابس و توقیف خانه ها عبارت از محبس و توقیف خانه می باشد.اما مفهوم محالت سلب آزادی ) مراکز سلب  6مفهوم محالت سلب آزادی به استناد ماده   1

 آزادی ( به اساس این  گذارش وسیع تر بوده نظارت خانه های پولیس ملی و امنیت ملی را نیز شامل می شود. 
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فقره ششم ماده که درمیباشد صالحیت های یکی از وظایف و ،محالت سلب آزادی و نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین بازدید از

افغانستان  کمیسیون مستقل حقوق بشر، است تصریح گردیدهمستقل حقوق بشر افغانستان  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت کمیسیونبیست ویکم 

ی آن اقدامات نظارتی خویش را انجام می دهد نمبرا تنظیم نموده و بر منظم نظارت از چنین مکان ها های های قانونی خویش برنامهبنابه صالحیت 

مبنی فقره بیست وهشتم ماده فوق الذکر به ارائه و نشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق و بر تا موازین حقوق بشری در آن رعایت گردد

گیرد می دقیقا مورد بازرسی و نظارت قرار کارمندان کمیسیون به طور منظم توسط و دوامدار لذا محالت سلب آزادی همواره  .پردازدبشری می 

به قوانین و مقررات مربوطه بوده در زمینه مشوره و راهنمایی  ایمحالت سلب آزادی بر مبنمربوط نظارت و کنترول امور  ،کمیسیون نیناظر وظیفه

و  به منظور رعایت موازین حقوق بشر، بهبود، حمایت مستقیمبطور مستقیم و غیرکه امور، در جهت نیل به اهداف اصالحی و تربیتی مسوولین 

 ارائه می دارد.کشاف وضعیت حقوق بشری موثراست، ان

 . اصطالحات ۲

 ز محبس ، توقیف خانه و نظارتخانهاعبارت  :محالت سلب آزادی -2.4

قانون محابس  ۳ماده 2فقره ( .قرارگرفته اند ، نگهداری میشونده به حکم نهایی محکمه محکوم که در آن اشخاصی ک : محلی استمحبس -2.2

  (وتوقیف خانه ها

 (قانون محابس وتوقیف خانه ها ۳ماده 4فقره ) تظار محاکمه در آن نگهداری میشود.محلی است که اشخاص متهم درحال ان :توقیفخانه -2.9

 در قانون محابس از نظارتخانه نامگرچه  ط ارگانهای کشفی نگهداری میشوند.: محلی است که مظنون برای مدت معین قانونی توسهنظارتخان ـ 2.1

اعت تحت س ۳2امنیت ملی میتوانند مظنون را الی  برده نشده است ولی شامل محالت سلب آزادی بوده که مطابق قانون اجراآت جزایی پولیس و

 .دهند نظارت در آنجا قرار

 .در محالت سلب آزادی به سر میبرندکه مطابق قانون است ، متهم و محکوم علیه عبارت از مظنون :سلب آزادی شدهـ 2.۵

 

واز سوی موظف ، فعلی که سبب آزار واذیت فرد گردد، رفتار وسلوک خشن ویا انجام بغیر از عناصر تشکیل دهنده شکنجه :رفتارء سو  -2.4۲

 .فته میشودگ، سوء رفتار دردگانجام  اداره عامه

وارد نمودن عمدی هر گونه درد یا رنج شدید جسمی یا روانی " :ده استکر تعریف ، شکنجه راچنینمیثاق بین المللی منع شکنجه : شکنجه  -2.44

اهداف ذیل شکنجه تلقی به شخص از جانب مؤظف خدمات عامه و یا کسی که در سمت رسمی عمل می کند یا به امر، رضایت یا موافقت وی به 

 می گردد:

 اخذ اقرار یا اعتراف یا اخذ اطالعات از شخص یا شخص دیگر -

 تنبیه وی از بابت عمل که وی یا شخص دیگر مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است؛ -

 ارعاب یا اجبار وی یا شخص دیگر؛ یا  -

 "که مبتنی به هر گونه تبعیض باشد.به هر دلیلی  -

 

 

 . میتودولوژی ۴
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کمیسیون دارای است که به طور مداوم و سیستماتیک از مراکز سلب آزادی نظارت می نماید.  ل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملیکمیسیون مستق

کمیسیون در  طور معمول ناظریندفتر والیتی بوده که دفاتر ساحوی والیات مربوطه را تحت پوشش خویش در آورده اند . ب ۳دفتر ساحوی و  ۳

ر تا سه ماه هرماه تقریبا از تمامی مراکز سلب آزادی که در مرکز و والیات واقع اند، نظارت می نماید؛ اما گاهی این نظارت ها برای دو ماه و حداکث

تادن نظارت ها در بعضی به تعویق می افتد و بعضا هم از یک مرکز سلب آزادی دوبار ویا بیش از آن هم نظارت صورت می گیرد. دلیل به تعویق اف

لب آزادی اوقات، صرفا مسایل تدارکاتی و حمل و نقل و یا ناامنی بوده و بیشتر مربوط به والیات دور دست و ناامن می باشد. اما نظارت از مراکز س

 د. یرګصورت می باریک  هر ماه حداقل والیاتی که از دسترس دور نیستند و مسیر راهها از امنیت نسبی برخوردار اند، به طور معمول در

کمیسیون بر نظارت از نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی ، پولیس ملی ، محابس و توقیف خانه های مربوط به ریاست عمومی محابس 

از مراکز سلب آزادی انجام  را ماموریت نظارتی 4۲3۳ ( ،4931قوس -4939)قوس خورشیدی 4931است . کمیسیون در طول سال  تمرکز نموده

. شده استتن زندانی مصاحبه  2۲۲۲از  بیشو در عین زمان با  ه. در جریان این نظارت ها، بیشتر به وضعیت حقوقی زندانیان پرداخته شده استداد

ین کمیسیون برعالوه نظارت از برعالوه آن، کمیسیون از نظارت خانه ها و توقیف خانه های پولیس نیز به صورت مستمر نظارت نموده است. هم چن

این برنامه نیز به دلیل گسترش اما ت موقعیت دارند، از توقیف خانه های ولسوالی ها نیز نظارت به عمل آورده امراکز سلب آزادی که در مراکز والی

ی گسترده و وسیع نبوده است؛ بلکه ناظرین کمیسیون در جریان ماموریت های ساحوی خود از توقیف خانه های ولسوالی ها الی ها ناامنی در ولسو

 کرده اند.  نظارت که وضعیت امنیتی ساحات مطمئین بوده ،

به دفتر مرکزی ارسال کرده اند. این دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون گزارش های ویژه ای را به ارتباط وضعیت مراکز سلب آزادی به طور روزمره 

نامه گزارش ها با تفصیالت و توضیحات بیشتر تهیه شده که یکی از منابع مهم این گزارش محسوب می شود. هم چنین دفتر مرکزی یک پرسش

یون وی و والیتی کمیسخورشیدی بازنگری وتهیه نمود تا جدیدترین و آخرین معلومات توسط دفاتر ساح 4931 مفصل تر دیگری را در ماه قوس

، یافته های این گزارش جدیدترین معلومات در مورد مراکز سلب آزادی را بیان می بنابرآن د. یرگ مورد تحلیل قرار دفتر مرکزی جمع آوری و در

ماه غزنی و پکتیکا( در طول والیت کشور )به استثنای والیات نورستان ،  ( 94)  کند. باید گفت که این معلومات جدید در نتیجه بازدید مستقیم از

نورستان، غزنی و پکتیکا از طریق تماس های عمومی مراکز سلب آزادی والیات  . معلومات جدید در مورد وضعیته استبه دست آمد 4931 قوس

 جمع آوری گردیده است. با رضاکاران تیلفونی

از اهمیت زیادی برخوردار است. ناظرین کمیسیون اغلبا توانسته اند که با چگونگی نظارت از مراکز سلب آزادی و شیوه های مصاحبه با زندانیان نیز 

زندانیان به شکل انفرادی و بدون حضور کارمندان و مسوولین مراکز سلب آزادی مصاحبه کنند. ناظرین کمیسیون از پرسیدن پرسشهای که جهت 

نسته اند که در مراکز سلب آزادی بدون اطالع قبلی وارد شده و از وضعیت دهنده باشد، ابا ورزیده اند. باید گفت که ناظرین کمیسیون اکثرا توا

ع قبلی نظارت کنند؛ اما در تعدادی از مراکز سلب آزادی به ویژه در بعضی از نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی نتوانسته اند که بدون اطال

رود به ناظرین کمیسیون داده اند. آنها اغلبا به بهانه اینکه مسوول و یا رییس این مراکز بازدید کنند. مسوولین این مراکز با تاخیر چند ساعت اجازه و

با  غیابت دارند و یا اینکه مصروف جلسه می باشند، کوشیده اند که در همان لحظه مانع بازدید شوند. گفتنی است که تاخیر در بازدید و نظارت

ه در جریان این تاخیر امکان دارد که آثار و عالیم نارسایی ها و بدرفتاری ها در مراکز سلب آزادی از اطالع قبلی، نمی تواند موثر واقع شود؛ زیرا ک

 چشم ناظرین دور و یا پنهان گردد.

ین نداشته و مورد توجه و تمرکز قرار نداده از متهمین و مجرم م برنامه ویژه ای نظارتی برای گروه خاص ومشخصیسال کداکمیسیون درجریان 

ع ؛ بلکه ناظرین کمیسیون تعدادی از زندانیان را به عنوان نمونه از فهرست متهمین و مجرمین به طور تصادفی انتخاب و بدون در نظرداشت نواست 

اکز اتهام و جرم، با آنها مصاحبه کردند. به همین دلیل کمیسیون به این باور است که دریافت های این گزارش از حقایق دور نبوده و وضعیت مر

 سلب آزادی با این روش، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
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ده و باید گفت که ناظرین کمیسیون در جریان نظارت از مراکز سلب آزادی، تنها به انجام مصاحبه با زندانیان اکتفا نکرده؛ بلکه در صورت مشاه

ضایای مانند شکنجه، بدرفتاری، عدم رعایت اصول محاکمات عادالنه و دریافت نارسایی ها و شکایات زندانیان، به پیگیری این شکایات پرداخته و ق

قضایای بی سرنوشت را مستندسازی و از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار داده است. عالوه برآن، کمیسیون از وضعیت معیشتی و 

ی ذیربط، سازمان های جامعه مدنی افغانستان و سازمان های بین تسهیالت مراکز سلب آزادی نظارت نموده و برای بهبود وضعیت آنها با ارگانها

المللی دادخواهی نموده و در رفع کاستی های مراکز سلب آزادی تالش نموده است. در اثر این تالشها، بعضی از کاستی ها مرفوع گردیده و 

 وضعیت معیشتی برخی از مراکز سلب آزادی نسبتا بهبود یافته است. 

مات کمیسیون که از طریق نظارت های مستقیم به دست آمده، با بعضی از مسوولین مراکز سلب آزادی در والیات و هم چنین با عالوه بر معلو

ین مسوولین بلندرتبه ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها مصاحبه گردیده و از وضعیت این مراکز پرسیده شده است. اضافه از آن، در نوشتن ا

با  بع مانند گزارش های قبلی کمیسیون، سازمان ملل متحد و بعضی از کتابها و رهنمودهای که به ارتباط زندانها اختصاص داردگزارش از سایر منا

، استفاده شده است. در اخیر باید اضافه نمود که شهرت متضررین و قربانیان در این گزارش به منظور حفظ تضمینات قوانین ملی وبین المللی 

 محرمیت، به طور مستعار ذکر گردیده است.  

  گزارش. خالصه ۵

، جدیدا اعمار شده آزادی والیت کندهار )محبس زنانه( ( باب محل سلب4) به تعداد 4931در طول سال یافته های کمیسیون نشان دهنده آنست که  

. باوجودی والیت را نشان میداد 4۳ختمان در سا 4۳سال گذشته  ۵که این رقم در یدر حال. بوسین مواد مخدرترمیم گردیده استاست و بالک مح

اما اکثریت از محابس و توقیف خانه ها دارای که ساخت و ساز ساختمان های محابس و توقیف خانه ها یک دستاورد مهم به شمار می رود؛ 

 مشکالت و کاستی های بی شماری می باشند.

ریاست عمومی  وط به پولیس ملی وهای مرب سلب آزادی به ویژه درنظارتخانه  در تعدادی از مراکزیافته های کمیسیون نشان دهنده آنست که 

مورد شکنجه در مراکز سلب  ۳۳به تعداد  4931 وجود دارد. در طول سال حت توقیف (شکنجه و بدرفتاری با افراد سلب آزادی شده )ت امنیت ملی

مرکز سلب آزادی موارد شکنجه توسط کمیسیون  4۵در  این یافته هابراساس توسط کمیسیون به ثبت رسیده است.  نظارتخانه ها  آزادی خاصتآ در

جالل  ،کندز، بغالنمشاهده و به اثبات رسیده است. بیشترین موارد شکنجه در توقیف خانه های پولیس ملی و نظارت خانه های امینت ملی والیات 

کاهشی  نسبت به سال قبل 4931که شکنجه در سال  است آنگرفته است. این ارقام بیانگر  هلمند صورتنیمروز و  ،بادغیسکندهار، هرات آباد، 

کندهار افراد بازداشت شده را مورد شکنجه قرار  و ، فاریابو پولیس ملی والیت هراتننگرهار  ، کندز،کارمندان امنیت ملی والیت بغالننداشته و 

ل شکنجه توسط منسوبین ریاست ، اعماپولیسکنجه در والیت کندهار توسط موجود نشان میدهد که با موجودیت اعمال ش گزارش می دهند.

 .به سالهای قبل بیشتر گردیده است ننگرهار نسبت ، کندز ودر والیت های بغالنت ملی امنی

ن اکثریت کسانی که در مراکز سلب آزادی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، کسانی بوده اند که به ظن همکاری و یا عضویت گروه طالبا

ه اند. شکنجه به منظور گرفتن اعتراف بوده و به مجرد اعتراف، شکنجه متوقف شده است. دریافت های کمیسیون بیانگر این است که گرفتار شد

شیوه ها نیز مانند تهدید به شیوه های مختلف شکنجه در مراکز مختلف سلب آزادی مروج است. لت و کوب بیشتر از همه معمول بوده؛ اما سایر 

با شاخه های چوب، کیبل برق و پایپ، ضربه زدن با مشت و لگد، قنداق تفنگ، ایستاد کردن اجباری برای مدت طوالنی، استفاده ، لت کردن کشتن

شکنجه و بدرفتاری در توقیف خانه پولیس  از زوالنه، ولچک و سایر انواع شکنجه گزارش شده است. یافته های کمیسیون نشان دهنده این است که

 تبدیل شده و به طور گسترده ادامه دارد. گستردگی شکنجه در این والیت به عمل تکراریبغالن و کندز والیت  خانه امنیت ملیندهار، و نظارت ک

نکه در طول ترین مراکز سلب آزادی تبدیل کرده است. هم چنین کمیسیون شکایاتی را دریافته مبنی بر ایکز سلب آزادی مذکور را به بد ، مراها
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تن از کسانی که به ظن همکاری با گروه طالبان توسط پولیس والیت کندهار گرفتار شده اند، پس از  4۳خورشیدی 4932 ، 4934،  493۲سال های 

  .تن میرسد 21به  4931سو، این رقم الی ماه قگرفتاری ناپدید شده اند

آمار  طی سالهای گذشته،یکی از مشکالت جدی بوده ویافته های کمیسیون نشان می دهد که بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی در افغانستان 

میسیون توانسته است ک .یافته است کاهش 4931مورد می رسید. اما این رقم )اوسط( در سال  9۲۲بازداشت های خودسرانه ساالنه به طور اوسط به 

تن از افرادی را که به طور غیرقانونی بازداشت شده بودند و یا مدت حبس شان تکمیل ولی رها نشده بودند،  (2۳۵)خورشیدی  4931 در طول سال

 از مراکز سلب آزادی، آزاد کند. 

( زندانی تحت بازداشت وحبس قرار دارند که از این رقم  1۲94) در یافته است که در زندان بگرام در مجموع 4931در نظارت ماه قوس  کمیسیون

در آنجا به تا هنوز  ولی ، قابل رهایی هستندقیقات به اساس فقدان دالیل اثباتاد حبس شان تکمیل گردیده ویا هم اینکه در مرحله تحعی( تن  م942)

ت صورت ا از ورود آنها ممانعرا نظارت نمایند زیر 1۲. ناظرین کمیسیون نتوانسته اند که بالک مربوط به ریاست سر میبرند و بی سرنوشت هستند

  .گرفت

با مجرد دریافت افراد بی سرنوشت در تفاهم با مسوولین محالت ویا هم توسط ارسال  محالت سلب آزادیدر ظارتی نماموریت هنگام  کمیسیون

با تصویب دولت افغانستان اما  ، که نتایج مطلوب در قبال داشتخواستارگردیده است مکتوب رسمی به ارگانهای ذیربط به رهایی بدون قید وشرط 

به ؛ کمیسیون بطور اخص در مورد را مورد تطبیق دانسته اند. 2توقیف اداری، ایی افغانستان توسط شورای وزیرانقانون اجراآت جز 4ضمیمه شماره 

هیچ فردی را  وبا ایجاد کمیته متشکل ازنهاد های جامعه مدنی حقوقی  با نهاد های دولتی در بحث بوده و خواسته است کهدادخواهی پرداخته است 

   .اصالحیت مورد سلب آزادی قرار دادنمی توان بدون حکم محکمه ب

کمیسیون، استفاده دایمی از ولچک و زوالنه  در محالت سلب آزادی و نظارت خانه ها میباشد که استفاده از ولچک وزوالنه اقدام  نگرانی دیگر

نشان میدهد که 4931گزارش های دفاتر ساحوی ووالیتی کمیسیون در نیمه سال  .بدرفتاری و بیرحمی محسوب می شود غیر قانونی بوده و جزء از

که استفاده دایمی  زوالنه وجود داشته استیا  از ولچک ودایمی مرکز سلب آزادی ونظارتخانه های ولسوالی ها استفاده  2۲والیت وبیشتر از  ۳در 

قیف به مرکز صورت نمی گیرد و افراد تحت تو، فعآل ای ولسوالی های والیاتانه هزوالنه به اثر مسدود شدن نظارتخانه ها وتوقیف خ از ولچک و

 .والیات منتقل میشوند

تن از زندانیان در حالت بی سرنوشتی بوده و دوسیه های  (۳۲۵ خورشیدی ) 4931سال ماه قوس دریافت های کمیسیون نشان می دهد که تا آخر 

 و رسیدگی به این دوسیه ها در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه، بدون دلیل موجه قانونی به تاخیر افتاده استنسبتی شان نهایی نگردیده است. روند 

تن فرد بی سرنوشت میرسید. ( 4۲44به ) 4939این رقم در سال . را سپری نموده اما رها نشده اند مدت حبس تنفیذی تن، (192) یا هم از این میان

محاکم خالصه نمی گردد. یک چالش دیگر در زمینه اجرای عدالت توسط محاکم، عدم همآهنگی  نهائی حکاممی مشکالت تنها درفیصله واتما

ها و فیصله های محاکم توسط ارگانها و نهاد های تطبیق کننده و مجریان قانون قضایی و هم چنان عدم تطبیق قرار الزم بین مراجع کشفی، عدلی و

 است.

در حالیکه از همان زندانهای و اتاقهای سابق  تن رسیده است. 23399به  4931ار در سال تن میرسید که این ام 23۳3۲به  4939آمار زندانیان  سال 

اکثریت محابس و توقیف خانه ها با کمبود جای به دلیل ازدحام . تن در این محابس به سر میبردند 2۵۲۲۲به تعداد  4934که در سال  استفاده میگردد

                                                           
2
توقیف اداری عبارت از  توقیف غیر جنائی یک شخص بوده که فعالیت وی یک تهدید جدی به امنیت مقامات  –منازعات مسلحانه در جریان   

، توقیف اداری تابع تحفظات طرزالعملی بوده که درمورد آن میثاق چهارم و داخلی توقیف کننده تلقی میگردد. در جریان منازعات مسلحانۀ بین المللی

 . (، حکم نموده استقانون جنگقانون مرسومی بین المللی بشر دوستانه ) و پروتوکول دوم ؛ در کل به نام 9191 یوکنوانسیون ژن
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باشند. محابس وتوقیف خانه های والیات کابل )پلچرخی(، بلخ، هرات و پروان با شدیدترین نوع ازدحام مواجه بوده و در برخی زندانیان مواجه می 

 متر مربع اختصاص یافته است.  ۲.۵از اتاقهای این محابس به طور اوسط برای هر نفر محبوس 

الی ها به اساس هدایت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت دریافت های کمیسیون نشان می دهد که توقیف خانه های  تمامی ولسو

تعدادی  اکثرا برایساختمان توقیف خانه های مرکزی والیات امور داخله مسدود شده  وافراد تحت توقیف  به مراکز والیات منتقل می شوند که 

 میگردد. توقیف شده گان در این محالت باعث ازدیاد تراکم که اعمار گردیده  توقیف شده گان محدودی

سلول های جداگانه نگهداری می شوند. اما دروالیات  در محبوسین ومتهمین دروالیات غور، کاپیسا، سمنگان، بلخ، بامیان، فاریاب وننگرهار

وگراین معیاربه علت ازدحام وکمبود جای بدخشان، تخار، بغالن، جوزجان، ارزگان، کندهار، بادغیس، هرات، سرپل، پنجشیر، فراه ، پکتیا، هلمند ول

درزندان، محبوسین ومتهمین درداخل سلول های زندان یکجا نگهداری می شوند. هکذا دروالیات بدخشان، تخار، ارزگان، کندهار، بادغیس، 

وازدحام درداخل سلول های زندان سال نیزبه علت نبود جای مناسب  2۵تا  4۳دایکندی، فاریاب، ننگرهاروفراه محبوسین وتوقیف شدگان بین سنین 

 با بزرگساالن یکجا نگهداری می شوند.    

 خدمات صحی نیز در اکثریت مراکز سلب آزادی به صورت بسیار ابتدایی و با کیفیت پایین ارائه می شود. در بعضی از مراکز سلب آزادی کلنیک

از مراکز سلب آزادی داکتر موظف است،  اما ادویه و تسهیالت و در برخی و  داردوجود ن مسلکی و متخصص صحی وجود دارد، اما داکتر

امکانات موجود نیست. یافته های کمیسیون نشان می دهد که در محبس و توقیف خانه بادغیس هیچ داکتری وجود ندارد و در مراکز سلب آزادی 

سلکی موجود نیست. تقریبا تمامی مراکز سلب آزادی با کمبود والیات تخار، بغالن، کندز، سرپل، بلخ، خوست، کندهار، بامیان و سمنگان داکتر م

 ادویه، بستر و تجهیزات صحی مواجه می باشند.

دسترسی به آب آشامیدنی صحی در مراکز سلب آزادی نسبت به سالهای قبل بهبود یافته است. اکثریت مراکز سلب آزادی به آب آشامیدنی 

هیچ وجه اطمینان وجود ندارد. بنابر دریافت های کمیسیون، دسترسی به آب در محابس والیات  دسترسی دارند، ولی در مورد صحی بودن آب به

ز سلب بدخشان، کندهار، بادغیس، دایکندی، غور و کاپیسا با مشکالت جدی مواجه می باشد. تعداد زیادی از زندانیان از کیفیت پایین غذا در مراک

 آزادی شکایت کرده اند.

ابتدائی  آموزش حرفه درسطح بسیار و سلب آزادی برنامه آموزشی، کار مچنان نشان دهنده آن است که در اکثریت مراکزیافته های کمیسیون ه

ندارد. درمیان تمامی محابس تنها  والیات ارزگان، بلخ، فراه ومحبس مردانه هرات هیچ نوع برنامه آموزشی وجود وبی کیفیت وجود دارد. در

 زجان بیشترین برنامه های آموزشی وآموزش حرفه دارد.محبس زنانه هرات، هلمند وجو

دسترسی به هوای آزاد درتمام محالت سلب آزادی وجود دارداما به شیوه ها وگونه های متفاوت که توسط آمرین محابس بگونه متفاوت عملی 

 ازنیمه دوم روزعملی میگردد. بعضی در و میگردد.دربعضی محابس ازاول صبح الی شام همان روز، دربعضی محالت ازنیمه اول روز

برای موضوع دسترسی به تسهیالت ورزشی دربرخی محابس وجود دارد )محبس ننگرهاروسمنگان نسبت به سایرمحابس جایگاه بهترومحل خوب 

 ورزش مساعد نیست. .( درمحابس والیات هلمند، تخار، بلخ، بدخشان، فراه، پنجشیر، پروان، بادغیس وکندهارزمینه دارندورزش والیبال وفوتبال 

و تعداد از  نبوده غلبا پاکزدحم مراکز سلب آزادی ام زادی نیز یک مشکل جدی بوده و محیطعدم رعایت نظافت و پاکی در مراکز سلب آ

نیان است. زندانیان به امراض مانند اسهال مصاب می شوند. یکی از مشکالت جدی مراکز سلب آزادی عدم تناسب تشنابها و حمام ها با تعداد زندا

محابس مانند ر بعضی ازاکثریت مراکز سلب آزادی با این مشکل مواجه بوده و باید یک شخص ساعت ها منتظربماند تا به تشناب دسترسی یابد د

نفر یک تشناب  39محابس والیت کندهار، فراه، پنجشیر، بلخ، بغالن، جوزجان، هرات وسرپل وضعیت خرابتر است. و به طور اوسط برای هر 

 اختصاص یافته است که در این صورت، وضعیت خیلی اسفبار پنداشته می شود.
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د. یکی دیگر از مشکالت جدی مراکز سلب آزادی که تقریبا در تمام والیات عمومیت دارد، نبود تسهیالت و وسایل برای گرم کردن اتاقها می باش

ساعت برق دارد، جوزجان، کندهار، بادغیس، هرات، سرپل،  1ساعت صرف  21تقریبا در همه مراکز سلب آزادی)والیت تخار، بغالن، بامیان که در

شکایت کرده اند. در نتیجه نبود  ت برای گرم کردن اتاقهای شاندایکندی، فراه، پکتیا وپنجشیر( زندانیان از نبود بخاری و سایر وسایل و تسهیال

س و توقیف خانه های والیات غور، نیمروز، فراه، بادغیس، کاپیسا و هرات به خورشیدی زندانیان در محاب 4931وسایل گرم کننده در فصل زمستان 

 امراض سرما خوردگی، سوزاک و برخی از آنها به سینه بغل مبتال شده اند. 

فاریاب در بعضی از توقیف خانه های مربوط به پولیس خصوصا در توقیف خانه های پولیس والیت دایکندی، بدخشان، جوزجان، کندهار، پکتیا و 

ی مشکل کمبود نور و روشنی وجود دارد. این توقیف خانه ها هیچ کلکین نداشته و در نبود برق کامال تاریک اند. برعالوه، در نظارت خانه ها

 ساخته لودهاتاقها را کامال آپولیس ولسوالی های پشتونکوت، قرمقول، قرغان و اندخوی والیت فاریاب تشنابها در داخل اتاقها ساخته شده که هوای 

 است.

 

 بخش دوم

 

      II گزارش. تفصیل  

 معلومات عمومی در مورد محالت سلب آزادی. ۲

به  مار می گردد. هم چنان وزارت داخله محابس وتوقیف خانه ها با رعایت ارزش های اسالمی، اصول وشرایط معیاری سازمان ملل متحد اع

همکاری وزارت صحت عامه در مورد مساحت، محل بود و باش، اندازه روشنی اتاق و امور مربوط به تهویه و تسخین محابس و توقیف خانه ها 

 .9تدابیر الزم اتخاذ نماید

، خصوصیات، عادات محبوسین و اشخاص تحت توقیف بنا به حکم قانون به منظور استفاده بهتر آنان ازحقوق قانونی شان، نظربه نوعیت جرم

که این امر نیز به سبب کمبود جای، ازدحام زیاد در بسیاری از محابس و توقیف خانه ها  1واحساس مشترک  به گروه های جداگانه تقسیم می شوند

نوعیت جرم تلقی  تحقق نه پذیرفته است. نبود جای کافی و مناسب در ساختمان محابس یکی ازدالیل برای عدم جدایی محبوسین و متهمین از نظر

نکه امکانات بالقوه جدائی محبوسین ومتهمین ازنظرنوعیت جرم ممکن است، ولی با آنهم آشده است، دروالیات کابل، پروان و کنرعلی الرغم 

نگهداری می یکجا نگهداری میشوند. دروالیت کندهار محبوسین ومتهمین به دوکتگوری جنائی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی درمحل جدا 

فته های کمیسیون واظهارات جزا نگهداری می شوند. برمبنای یاشوند. در والیت هرات محکومین مجازات اعدام وحبس دوام تحت رژیم خاص وم

برای مسئولین محابس وتوقیف خانه ها، در اکثر والیات کشور ساختمان محابس و توقیف خانه ها معیاری نبوده و اتاق های محابس و توقیف خانه 

م محبوسین و افراد تحت توقیف کافی نیست. از همین سبب ازدحام زیاد باعث شده که در بسیاری از توقیف خانه ها و محابس، جدایی افراد محکو

دا از متهم صورت نگیرد. هکذا قانون محابس و توقیف خانه ها در ماده نهم خویش تصریح می دارد که محابس وتوقیف خانه های زنان از مردان ج

 سال کمتر باشد  در اتاق های جداگانه نگهداری می شوند. 2۵سال باالتر واز  4۳می باشد. هم چنان محبوسین و متهمین که سن آنان از 

                                                           
قانون محابس و توقیف خانه ها. 22ماده  
3
  

قانون محابس وتوقیف خانه ها. 5ماده  
4
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ز هم نظارت های ناظرین کمیسیون نشان میدهد که تنها دروالیات غور، کاپیسا، سمنگان، بلخ، بامیان، فاریاب، ننگرهار، محبوسین ومتهمین جدا ا

هداری می شوند. دروالیات فراه، کندهار، بدخشان، جوزجان، بادغیس، پنجشیر، هلمند، تخار، ارزگان ولوگر این معیاربه علت ازدحام نگ

وکمبودجای درنظرگرفته نمیشود محبوسین ومتهمین باهم نگهداری می شوند. هکذا مشکل کمبود جای باعث گردیده تا درمحابس وتوقیف خانه 

 2۵سال تا  4۳سال( را با بزرگساالن یکجا نگهداری نمایند.ارزیابی های کمیسیون بیانگراین است که محبوسین ومتهمین  2۵تا  4۳ها اشخاص )

می دروالیات ارزگان، تخار، بادغیس، بدخشان، کندهار، فراه، ننگرهار، فاریاب تفکیک سنی بین محبوسین ومتهمین وجود نداشته ویکجا نگهداری 

 شوند. 

افزایش را نشان   9،9%  4939می رسد. که نسبت به سال  (23399) 4931در سال این آمار ، تن می رسید(  23۳۲۲)آمار زندانیان به   4939در سال 

، ازدحام و کمبود جای در محابس و توقیف خانه ها یکی از مشکالت جدی و عمده محسوب می شود. ازدحام گزارشمی دهد. بر اساس این 

از محالت سلب آزادی باعث شده که زندگی زندانیان در این محالت مشکالت متعددی را خلق نماید. بنابر یافته های شدید در تعداد زیادی 

کمیسیون محالت سلب آزادی اکثر والیات با شدیدترین نوع ازدحام مواجه بوده و در برخی از اتاقهای این محابس به طور اوسط برای هر نفر 

 صاص یافته است.متر مربع  جای اخت ۲.۵زندانی 

 

 

مقام  22/44/4931مورخ  29۵2بدست آمده است . البته به اساس حکم شماره  4931از نظارتهای اخیر یعنی اواخر ماه قوس  گزارشیافته های این 

لی مقام ریاست قب ۳2و  3۲، 44۳جوزین که به اساس فرمان های شماره رمورد رهایی آنعده از محبوسین ومحریاست جمهوری اسالمی افغانستان د

م جمهوری ا.ا مورد عفو ویا تخفیف که سبب تکمیل معیاد حبس شده اند ، تعدادی از محبوسین رها شده اند . که این رهایی شاید بتواند که رق

 تعداد محبوسین را با سال گذشته یکسان سازد .

اری بر ذهن و روان محبوسین داشته باشد. ازدحام و نبود جای کافی ازدحام شدید در محالت سلب آزادی می تواند تبدیل به تنبیه شده و اثرات زیانب

از  در محابس، زیانها و اثرات منفی بر نظم، کنترول، نظافت و حفظ الصحه محیطی دارد. هم چنین ازدحام باعث می شود که محبوسین و توقیفی ها

قیفی ها بر اساس نوعیت جرم و سن و سال نیز تقسیم نشده و باهم یکجا و هم جدا نگهداری نشوند و برعالوه این امر باعث می شود تا محبوسین و تو

ندی و در یک اتاق به سر ببرند. اگر محبوسین و توقیفی ها براساس نوعیت جرم، سن و سال، حالت روانی و اعتیاد و ابتال به امراض ساری تقسیم ب

 و یا اینکه هدف اصالحی مجازات به دست نمی آید.جداگانه نگهداری نشوند، آنها دچار آسیب های جسمی و روانی شده 
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تراکم جمعیت در محالت سلب آزادی مطمئنا تمام خدمات اداره محالت سلب آزادی را متاثر می سازد. ازدحام زیاد باعث بدتر شدن شرایط و 

 .۵و حتا استراحت را با مشکل مواجه می سازدوضعیت پخت و پز، استحمام و شستشو شده، دسترسی به سهولت های مانند ورزش، تعلیم و تربیه، کار 

عیت ازدحام در توقیف خانه ها نیزقابل مالحظه است. تقریبا همه توقیف خانه های مراکز والیات داخل ساختمان محابس می باشند. بعضا تراکم جم

نبوده و تفکیکی میان آنها وجود ندارد. میزان تغییر در محابس باعث تراکم توقیف خانه ها شده و بنابر این بسیاری از توقیفی ها و محابس از هم جدا 

 هر محل سلب آزادیطول و عرض ) اندازه ( هر اتاق نظر به  ازدحام نسبت به سالهای پیش در محابس و توقیف خانه های مختلف، متفاوت است.

 .اندازه گیری شده اند برای هر فرد متفاوت بوده والیات که این اتاق ها

 مسوول   .ارگانهای ۲.۱

شورای وزیران، از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله انتقال یافت.  493۲ثور  23مورخ  ۳مسوولیت محابس و توقیف خانه ها براساس مصوبه شماره 

 خورشیدی رسما این مسوولیت را به  493۲جدی سال  2۲وزارت امور داخله به تاریخ 

 

تن از  1۲۲از وزارت عدلیه به وزارت امور داخله در حالی صورت گرفت که قبل از آن حدود  . انتقال مسوولیت محالت سلب آزادی۳عهده گرفت

ز گفته زندانیان از زندان والیت کندهار فرار کرده بودند. بنابر این، هدف اصلی انتقال مسوولیت محالت سلب آزادی بهبود امور امنیتی این مراک

ت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، پس از انتقال مسوولیت محالت سلب آزادی از شده است. نظر به بررسی های کمیسیون و اظهارا

باز هم (   44/42/4932 ) وزارت عدلیه به وزارت امور داخله کدام تغییری در وضعیت محالت سلب آزادی به میان نیامده است. چنانچه به تاریخ

توسط مخالفین  (۳/۳/4931)وکندز (29/۳/4931)دو محبس در والیات غزنی 4931در سال  نفر از زندانیان در محبس کندهار بودیم. 42شاهد فرار 

ایر مسلح دولت وبه دو شکل علیحیده زمینه را برای فرار زندانیان از محابس ذکر شده مساعد ساختند. شهر کندز که در کل سقوط نمود و مانند س

تن از زندانیان گردید ، اما در والیت غزنی بنابر  ۳۵۲دانیان گشوده شود  که سبب فرار ادارات دولتی زندان کندز نیز سبب شد که برروی فرار زن

 .پیشگیرانه در نظر گرفته نشده بودتن از زندانیان گردید ، تدابیر شدید امنیتی و  9۵۲حمله گروه مسلح مخالف دولت که منجر به فرار بیش 

 

 

 . دسترسی به مراکز سلب آزادی  ۲.۲

 شیوه های موثرمحالت سلب آزادی نظارت نمایند. یکی از  ، ازنظارتی که دارد باید بدون اطالع قبلی به مراجع ذیربط معیارهایکمیسیون نظر به 

در صورتیکه مسوولین محالت سلب آزادی از  .تیجه مطلوب واقعی خود را بیابند؛ آنی بودن و بدون اطالع قبلی آن است که ناظرین بتوانند ننظارت

ند که انجام نمودن نظارت قبآل آگاهی یابند اینکار سبب خواهد گردید که تمام نواقص ،نقض و تخطی ها پنهان شود و ناظرین گزارشی را تهیه نمای

ی کمیسیون گزارش داده اند که  گاهی از وقوع قضیه نتوانند در آن واقعیت ها را نشان بدهند .اما علی الرغم این، از تعدادی دفاتر ساحوی و والیت

 شکنجه در توقیف خانه پولیس و یا نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی اطالع حاصل می کنند، ناظرین کمیسیون به منظور بررسی قضیه در

                                                           
بین المللی مطالعات محالت سلب آزادی، پروفیسور . یادداشتهای رهنمودی در مورد اصالح محالت سلب آزادی، پوهنتون کنگ لندن، مرکز 

 32اندروکوئل، صفحه 
5
 

. وزارت امور داخله، گزارش محالت سلب آزادی، وب سایت رسمی وزارت امور داخله، برای معلومات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید: 
6
 

http://moi.gov.af/fa/page/6343 
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ی دهند. مثال به ناظرین کمیسیون گفته می شود که این محالت می روند؛ اما مسوولین به بهانه های مختلف اجازه داخل شدن در این محالت را نم

 یایند. رئیس و یا آمر توقیف خانه و یا نظارت خانه حضور ندارد و یا اینکه آمر آنها جلسه دارند و باید فردا و یا پس فردا و یا هفته آینده ب

و به خوبی درک می شود که هدف آنها ضیاع وقت است.  ناظرین کمیسیون گزارش داده اند که اکثرا بهانه های آنها در عین زمان متناقض بوده

عالیم و نشانه های شکنجه تابع مرور زمان است و پس از گذشت زمان، عالیم شکنجه از وجود محو می شود. بنابر گزارش های دفاتر ساحوی، 

نی امنیه  در والیت کندهار  جلوگیری شده و گاهی از ورود و نظارت از نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی در کابل وکندهار و قومندا

 1۲بالک مربوط ریاست به  4931/عقرب/21ه تاریخ تذکر رفته است که بساحوی کابل ترین گزارش دفتر  در تازه اجازه بازدید داده نشده است.

ناظرین کمیسیون  در حالیکه والیت .نشده است اجازه بازدید داده امنیت ملی 1۲امنیت ملی که در زندان بگرام موقعیت دارد ، از طرف رئیس اداره 

از تمامی بالک های زندان بگرام نظارت نموده بودند ، که این موضوع نه تنها که خالف قوانین ملی صورت گرفته است ، بلکه سبب نگرانی 

 .ستامنیت ملی صورت گرفته ا 1۲اره بوده وکمیسیون فکر مینماید که نواقض حقوق بشری از سوی ادکمیسیون 

 .ساختمان محل سلب آزادی   ۲.۲

ایجاد  مجرمان و برای اصالح مجدد آنانتنبیه محالت بمنظور این از اهمیت زیاد برخوردار بوده زیرا  محالت سلب آزادیموضوع ساختمان     

 جلوگیری از فرار آنان، اهمیت زیادی دارد. لحاظی زندانیان و د رعین حال به تامین صحت و سالمتبرای  گردیده ونیز

در اکثر والیات کشور به تدریج و تحت شرایط خاصی زندان های ساخته شده است که از لحاظ سبک معماری و اداره تشکیالت داخلی زندان، با 

ی والیات غور ولسوالی هاتعمیرمحبس کرائی است( تمامی توقیف خانه های   زابلو )سرپل ، کاپیسا یکدیگر مشابه نیستند. در بعضی از والیات

تعداد زیادی از محالت سلب آزادی افغانستان مطابق  به کرایه گرفته شده است.  حقیقیاشخاص نزد نگهداری می شوند که از  یساختمانوبلخ در

ز ساختمان های ادارات دولتی و یا ازخانه های کرایی استفاده می شوند. معیارهای بین المللی نبوده و دارای ساختمان مخصوص نمی باشد بلکه ا

هرچند ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در سالهای اخیر پیشرفت های خوبی در ساختن ویا باز سازی ساختمان های محابس و توقیف خانه 

آزادی والیت  ( باب محل سلب4به تعداد) 4931باشد. در طول سال ها داشته است. که این ساختمان ها به طور نسبی دارای امکانات بهتر می 

( ، جدیدا اعمار شده است و بالک محبوسین مواد مخدرترمیم گردیده است . هرچند ساخت و ساز محالت سلب آزادی یک کندهار )محبس زنانه

ر گرفته نشده است. بنابر دریافت های ناظرین کمیسیون دستاورد خوبی به شمار می رود، اما در ساختن این محالت روند صعودی زندانیان در نظ

همین اکنون بسیاری از ساختمان های که جدیدا اعمار گردیده، با ازدحام شدید و حالت اسفبار مواجه می باشند. در عین زمان به علت کثرت 

 شناب و حمام دچار مشکل شده و حتی از کار افتاده اند.استفاده از امکانات و تجهیزات این ساختمان ها، بعضی از تسهیالت و امکانات آن مانند ت

در سال های اخیر تازه ساخته شده ولی مشکالت نبود یک محل برای قرنطین و تداوی  متعادین و امراض ساری  که ساختمان محبس سمنگان

تیک ،نبود محل مناسب برای په ساب و چتخلیله فاضآلنبود سیستم  ، سال  2۵ و 4۳ نی،کمبود محل جدا گانه برای محبوسین وتوقیف شدگان بین سن

ن بزرگ وجود دارد که ویک سال محالت سلب آزادیاز  برخیدر آشپز خانه، نبود جای برای فعال سازی بخش صنعتی در این محل وجود دارد .  

تاق نداشته وهمه زندانیان بشکل دسته جمعی طورمثال درمحبس والیت هرات نیمی ازبالک ها اخوابگاه دسته جمعی زندانیان را تشکیل می دهد. 

 دارند. زندانیاناختصاص به دسته های خاص از که مکان های سلولی نیز وجود دارد  محالتهرچند در این ویکجا بسرمی برند. 

گرچه بالک  لچرخی ،محبس پ 2در بعضی از محابس اشخاص تحت توقیف و افراد که جزای حبس شانرا سپری مینمایند یکجا میباشند مانند بالک 

( تن می رسد ومحبوس ۵۲مذکور اکثرا توقیفی ها قراردارد اما بنا به اظهارات آمربالک اشخاص که دوسیه هایی شان نهایی شده ودرحدود )

   .میباشند نیزوجود دارد
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 )توقیف( بازداشت موقت . 2.1

ا به اتهام ارتکاب جرم در توقیف هستند هنگامیکه پیش از تعیین تکلیف قطعی ویا یکسانی که مورد سوء ظن مقامات عدلی و قضایی قرار گرفته اند 

در هنگام محاکمه از اتهام در جریان تحقیق رها ویا متهم نامیده می شوند. ممکن است این اشخاص مظنون ویا نهایی در زندان موقت بسر می برند، 

شخصیت و حیثیت آنان به خوبی حفظ گردد. به همین ملحوظ متهمین باید از محکومین جدا  وارده تبرئه شوند، بنابرین با آنها طوری رفتار شود که

چنانچه در قانون محابس و توقیف خانه ها محالت سلب آزادی را تعریف نموده، محبس و توقیف خانه دو محل جداگانه بوده، محکومین در  ،بوده

سال از سایر اشخاص که از لحاظ سنی باالتر از  2۵الی  4۳هم چنین اشخاص بین سنین  محبس و افراد متهم در توقیف خانه ها نگهداری می شوند.

 .۳شوند می ساله قرار دارد مجزا نگهداری 2۵

که این نوع واکنش برای رسیدن به  ،از آنجاییکه مجازات حبس نوعی از واکنش اجتماعی است که در برابر مرتکبین اعمال جرمی تحمیل می شود

لذا برای رسیدن به این هدف گروه های مختلف زندانیان   .اصالح پذیری و برگشت دوباره آنان به جامعه می باشدآن اهداف جزا یکی ازموارد 

نونی مانند وصف جرمی و سابقه جزایی، دالیل قا ،درساختمان های جداگانه، ویا د رقسمت های مجزا از یکدیگر در یک محوطه، برحسب سن

 شود.  در نظرگرفته نوعیت جرمی که آنان مرتکب شده ویا به آن متهم می باشند

.عالوه برآن، قانون محابس و توقیف ۳در صورت عدم امکان، چنین اشخاص در بخش های جداگانه محابس و توقیف خانه ها نگهداری می شوند

قیف خانه ها مکلف اند به منظور استفاده بهتر محبوسین و اشخاص تحت توقیف از حقوق قانونی، خانه ها تصریح مینماید که مسوولین محابس و تو

.میثاق بین المللی حقوق مدنی و 3آنها را به گروپ های جداگانه نظر به نوعیت جرم، خصوصیات، عادات و احساس مشترک تقسیم بندی کنند

 . 4۲ین کم سن از بزرگساالن به طور جداگانه نگهداری شوندسیاسی نیز بیان می دارد که متهمین از محکومین و مجرم

رهار، بنابر گزارش ناظرین کمیسیون، جداسازی محبوسین از توقیفی ها تنها در محالت سلب آزادی والیات بامیان، کندهار، سمنگان، غور، کنر، ننگ

ور نسبی صورت گرفته و کامل نمی باشد. در سایر والیات دایکندی، فاریاب ومزارشریف صورت گرفته است. در والیت ارزگان این تفکیک به ط

ر محبوسین و توقیفی ها از هم جدا نیستند و یکجا در یک ساختمان و در اتاقها نیز یکجا نگهداری می شوند. جداسازی محبوسین و توقیفی ها ب

های ناظرین کمیسیون، محبوسین و توقیفی ها که دارای سن اساس سن نیز در بسیاری از محابس و توقیف خانه ها صورت نه گرفته است. بنابر یافته 

سال می باشند در محابس و توقیف خانه های والیات هرات، هلمند، بامیان ، غور، کنر، سمنگان، بلخ، کندزوپکتیا به طور جداگانه  2۵تا  4۳

هستند و بنابر دالیل مختلف جسمی و روانی، از بزرگساالن قرار دارند، افراد نوجوان  2۵تا  4۳نگهداری می شوند. باید گفت اشخاص که بین سنین 

متفاوت و آسیب پذیر اند. در صورتی که آنها یکجا با بزرگساالن نگهداری شوند می توانند در معرض سوء رفتار ویا تجاوز جنسی توسط 

 بزرگساالن قرار بگیرند.

این برخوردار است. تجارب و عمل کرد سایر کشور ها نشان داده است که  جداسازی میان زندانیان بر اساس نوعیت جرم و قضیه از اهمیت خاصی

اهمیت زیادی دارد. جداسازی مجرمین خطرناک و متکرر از مجرمین که جرایم عادی را مرتکب  در اجتماع،آنها  امر برای اصالح و ادغام مجدد

شده اند، باعث می شود که مجرمین عادی سهل تر اصالح شده و در جامعه به عنوان فرد سالم یکجا شود درغیر آن این اشخاص متاثراز مجرمین 

 دشوار خواهد شد.خطرناک خواهند شد و زمینه  های اصالح و تربیت مجدد 

                                                           
نه ها. فقره سوم ماده نهم قانون محابس وتوقیف خا 
7
  

. ماده نهم قانون محابس و توقیف خانه ها.
8
 

. فقره دوم ماده پنجم قانون محابس و توقیف خانه ها.
9
 

. ماده دهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 
10
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دریافت های کمیسیون نشان می دهد که جداسازی براساس نوعیت جرم تنها در محابس والیات هلمند، غور ودایکندی صورت گرفته است. در 

سایر محابس کشور این تفکیک وجود نداشته و محبوسین بدون در نظرداشت نوعیت جرم، باهم نگهداری می شوند. در محابس والیات ارزگان، 

تمام کندهار،بامیان وهلمند. اشخاصی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده اند از سایر محبوسین مجزا هستند. اما این تفکیک بر 

 محبوسین تطبیق نشده است.

گاری کارکنان محالت سلب دالیل عدم جداسازی زندانیان بر اساس سن و نوعیت جرم افزایش و تراکم آنان در این محالت و بی توجهی و سهل ان

ی آزادی می باشد. هرچند ازدحام در اکثریت مطلق محالت سلب آزادی وجود دارد، اما دیده شده است که در برخی از زندانها با وجود کمبود جا

 و تراکم جمعیت در زندانها، توانسته اند زندانیان را از هم جدا نگهدارند.

 

  . توقیف خانه های غیر فعال ۲.۵

واین  44)توقیف خانه ها( درتمامی ولسوالی مربوطه مسدود میباشد به اساس معلومات مسوولین مدیریت محبس تخار،محالت سلب آزادی     

، تمامی توقیف خانه ها درسطح والیات کشورفعالً مسدود بوده وزندانیان ابس وتوقیفانه ها ست که به اساس هدایت ریاست عمومی محدرحالی

 و بودهیت قندهار  دارای توقیف خانه وال رغَندابتنها ولسوالیهای بولدک واکه قبل از اصدار هدایت ،  والیات مربوطه نگهداری میگردند.درمراکز 

ولی  شاه، یړژ  گری ،  دامان ، ریز خاک  ،پنجوایی ،ارغستان مانند ولسوالی های ولسوالیهای والیت قندهارتوقیفخانه های تمام  رګدی

زابل توقیف خانه  در هیچ ولسوالی والیت .است ردیدهګنظر به ملحوظات امنیتی مسدود    مَیوند  ، میان شینمعروف ، غورک  شورابک  ،کوت

 .ندارد وجود خانه رنظارتګتنها در دو ولسوالی والیت زابل ) شهر صفا وشاه جوی( نظارت خانه وجود دارد ودر هشت ولسوالی دی وجود ندارد

واحد اداری صرفاً دو  41در ساحه  والیت بغالن ازجمله  .موجود استترینکوت توقیف خانه  شهردهراود و ولسوالی ارزگان تنها دردر والیت 

ولسوالی توقیف خانه ندارد که یکی ولسوالی دهنه غوری و دیگری ولسوالی فرینگ میباشد. که توقیفی های ولسوالی فرینگ به ولسوالی خوست 

 رمسیر،ګ یهاولسوالیدر والیت هلمند  .نگهداری میشوند  توقیفخانه مرکز والیت بغالن دری دهنه غوری وتوقیفی های ولسوالنگهداری شده 

. در ولسوالیهای والیت لغمان توقیفخانه وجود ندارد میباشدخانه  وقیفت فاقد ینګسی قلعه، کجکی و سنوم نوزاد، واشیر، مارجه، ناوه، خانشین،

تمامی ولسوالی های  تمام ولسوالی های والیت کنرها توقیف خانه ندارد ولی نظارت خانه در آن فعال است. ولی نظارت خانه موجود میباشد .

به جز از ولسوالی ارگون والیت پکتیکا که یک توقیف خانه دارد ودرسایر ولسوالی والیت پکتیا نظر به مشکالت امنیتی  توقیف خانه ها  ندارند. 

ولسوالی برکی برک، ولسوالی چرخ، ولسوالی خروار، ولسوالی ازره، در والیت لوگر درا موجود نمی باشد. های والیت متذکره توقیف خانه ه

در تخار درولسوالی های نمک آب ،هزار سموج  چال ، فرخار ،  .ولسوالی خوشی و در ولسوالی محمد آغه توقیف خانها نسبت ناامنی وجود ندارد

جداگانه وجود نداشته ومتهمین درنظارتخانه پولیس  نگهداری میشوند. باقی محالت بطور کرایه گرفته شده کلفگان وخواجه غار اصآل توقیف خانه 

  است .

ب اصال توقیف خانه درولسوالی های والیت فاریا. غیر فعال میباشد ها  ولسوالیسایردر  بودهحصه دوم فعال ولسوالی خانه کاپیسا توقیف  در والیت 

ودربعضی ولسوالی ها نظارت خانه  یافتهرا به توقیف خانه اختصاص یک اطاق ان گردید  تعمیرقوماندانی امنیه اعمار  زمانیکه یی وجود ندارد

وتوقیف خانه مشترک هستند ودرولسوالی های که یک اطاق به توقیف خانه اختصاص داده شده عبارت ازولسوالی های ،  پشتونکوت ، خواجه 

رغان وخان چارباغ فاقد سبزپوش ، شیرینتگاب ، اندخوی ، قیصار وگرزیوان است وولسوالی های چون دولت اباد، کوهستان ، المار ، قرمقول ، ق

                                                           
 میباشد ولسوالی ها بستهتماماً توقیف خانه ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها  16/9/1276مورخ  2793بر 6796 به شفرگرام   هبنظر  . 

11
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والیت جوزجان ده ولسوالی دارد ازجمله این ده ولسوالی صرف ولسوالی آقچه توقیف خانه داشت که آنهم به اساس  همان یک اطاق نیزمیباشد  .

 بدون توقیفخانه بود. قبآل هم آن  سته شده است. ونه ولسوالی دیگر هدایت اخیر وزارت محترم داخله ب

در ولسوالی های دره صوف باال ،خرم وسار باغ، ،فیروزنخچیر توقیف خانه وجود ندارد ولی در ولسوالی های روی دو آب ، ،  در والیت سمنگان

در حضرت سلطان ودره صوف پایان قبالً توقیف خانه فعال بود به جز از توقیف خانه ریاست امنیت ملی در شهر ایبک سمنگان که فعال است . 

 41در ساحه  والیت بغالن ازجمله  لی های میرامور، سنگتخت و بندر، کیتی، اشترلی و کجران بدون توقیف خانه می باشند.ولسواوالیت دایکندی ، 

نگ واحد اداری صرفاً دو ولسوالی توقیف خانه ندارد که یکی ولسوالی دهنه غوری و دیگری ولسوالی فرینگ میباشد. که توقیفی های ولسوالی فری

در ولسوالیهای والیت انتقال گردیده اند .  ی به توقیفخانه مرکز والیت بغالنداری شده وتوقیفی های ولسوالی دهنه غوربه ولسوالی خوست نگه

تمامی  .ولسوالی های خنج وابشار توقیف خانه ندارد وتشکیل هم ندارددر پنجشیر توقیفخانه وجود ندارد ولی نظارت خانه موجود میباشد . ننگرهار

ولسوالی های  ۵ولسوالی مربوطه والیت پروان ، توقیفی های 3از  ولسوالی های والیت خوست نظر به مشکالت امنیتی  توقیف خانه ها  ندارند.

یت شنواری غوربند، سرحپارسا، کوه صافی ، سیدخیل و سالنگ به هدایت رسمی مقام وزارت داخله نسبت بد امنی وضعیت، در توقیفخانه مرکز وال

ین پروان آورده شده اند اما توقیفیهای ولسوالی های شیخعلی،سیاه گرد غوربند،جبل السراج وبگرام نسبت موجودیت امنیت کافی با تفاهمی که ب

 .والی پروان و وزیر داخله صورت گرفته است در خود ولسوالی های متذکره میباشند

 

 بخش سوم

 .III        حقوق سلب آزادی شده گان 

آنکه آنها متهم وحتی توسط محاکم ذیصالح  راکزسلب آزادی بسرمیبرند. باوجودسلب آزادی شدگان کسانی است که بنابر احکام قانون درم      

ق محکوم شناخته شده اند با آنهم ازحقوق خاصی درداخل زندان برخوردارند که الزم است توسط مسئولین ومنسوبین رعایت گردد. این حقو

 .رها نیز آنرا تضمین نموده است است که قوانین داخلی کشوجهانی حقوق بشر ازدستاورد سیر تحولمتهمین ومحکومین 

این موارد هم  می رود. خالف کرامت وحرمت انسانی به شمارشکنجه ورفتارظالمانه ، غیرانسانی وتحقیرآمیزبازندانیان وتعیین مجازات غیرانسانی ،  

های قانونی وتعهدات خود درعرصه  بنابر این افغانستان نیز بنابر تضمین ن اساسی کشورتذکررفته است.دراسناد حقوق بشری وهم درفصل دوم قانو

 "ماده دوم مقرره تنظیم امور محابس وتوقیف خانه صراحت دارد میباشد.  مکلف  حقوق بشر به رعایت این حقوق برای سلب آزادی شدگان

رعایت قوانین ، موازین حقوق بشری ، ارزش  - 2هتر ومطمئن محبوسین واشخاص تحت توقیف .نگهداری ب -4ه عبارت اند از :   اهداف این مقرر

 .  "های دینی ، فرهنگی و اخالقی .....

این گزارش وضعیت معیشتی، چگونگی رفتار با متهمین ومحکومین، وضعیت حقوقی وتسهیالت وامکانات موجود درمراکزسلب آزادی راکه به 

مستقیم به حقوق بشر دارد، مورد بررسی وتحلیل قرارمی دهد. برخی ازمشکالت وموارد نقض حقوق بشرافرادی که سلب شکل ازاشکال ارتباط 

 آزادی شده دراین گزارش مورد بررسی قرارگرفته شده است.

 شرایط معیشتی )اعاشه (.  9.4
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طوری فراهم شود که تاثیرات جانبدارانه نداشته باشد و  شرایط معیشتی محبوسین و اشخاص تحت توقیف از طرف ادارات محابس و توقیف خانه ها

با وجود آنهم یک تعداد از سلب آزادی شده گان با نقض حقوق بشری  .42آنها در محبس و توقیف خانه نگردد باعث ضیاع وجلوگیری از حقوق

 شان در داخل محالت سلب ازادی  روبرو هستند .

 : تغذیه زندانیان

تغذیه محبوسین واشخاص تحت توقیف قانون محابس وتوقیف خانه ها کامالً صراحت دارد ادارات محابس و توقیف خانه ها برای  در مورد 

محبویسین و اشخاص تحت توقیف با در نظرداشت سن، حالت صحی به خصوص حالت بارداری و والدت، کار و موسم، آب و غذای صحی و 

 .49مناسب تهیه می نماید

معموال دریک شبانه روزسه وعده بوده ولی کیفیت غذائی زندانیان والیات مختلف، متفاوت میباشد بطورمثال دربدخشان کیفیت  غذا محبوسین

اما  هرزمانیکه هیأت به منظورنظارت ازوضعیت حقوق بشرزندانیان به محبس می آید کیفیت وکمیت غذای بهترمیگردد غذائی خیلی پائین است.

( ساعت تعیین 21( افغانی برای ) ۳۵) ب می شود. هزینه اعاشه هرزندانی دریک شبانه روزکیفیت غذائی مجددآً خرا زمانیکه هیأت برمیگردد

 گردیده است. 

( افغانی مصرف غذا تعیین گردیده ۳۵کیفیت غذا برای زندانیان مطابق نورم بوده وبرای هرزندانی درسه وقت مبلغ ) و مقدار درمحبس ننگرهار 

( افغانی تعیین گردیده است وازکیفیت غذا راضی اند. زندانیان والیات ۳۵ا محبس زندان پنجشیر برای هر زندانی درسه وقت )مصارف غذ است.

 ( افغانی میباشد. ۳۵جوزجان، بلخ، سمنگان، سرپل وپروان ازکیفیت غذا راضی اند مصارف هرتن ازمحبوس درسه وقت مبلغ )

 . سه بار در یک شبانه روز باریشان فراهم میشود اه صحی وپخت وپز مناسب نمی باشد و مطابق الیحه لغمان غذای زندانیان از نگدر محبس  

 

 مردان زندانی  جدایی زنان و .  9.2

. ماده داگانه به وضاحت تصریح نموده استقانون محابس وتوقیف خانه ها درقسمت جدانگهداری محبوسین ومتهمین زنان ازمردان دربخش های ج

 قانون محابس وتوقیف خانه ها در زمینه صراحت دارد.( 3)

ات در والیات که مردان و زنان در یک ساختمان ولی دربخش جداگانه نگهداری می شوند به مراقبت شدید امنیتی نیازمند است از آنجاییکه تحقیق

است کارکنان نباید روش خشونت آمیز را به کار برند نشان می دهد زندان زنان تحت نظارت و مدیریت کارکنان زن اداره می شوند مورد که مهم 

ات اقدامات که در مواقع مقتضی به کار گرفته می شود باید قانونی و در حدکه قانون جوازدانسته است، باشد. سروی که صورت گرفته است دروالی

 ارزگان وسرپل برای نگهداری زندانیان اناث تعمیر وجود ندارد.

افغانستان بر اساس نظارت های که از محابس و توقیف خانه های کشور داشته است در تمامی محابس و توقیف خانه ها  کمیسیون مستقل حقوق بشر

محبوسین ذکورازمحبوسین اناثیه جدانگهداری می شوند ولی دراکثروالیات زندانیان اناثیه وذکوردرداخل یک محوطه ودربخش های جداگانه 

 نگهداری میشوند.

                                                           
.  ماده سوم قانون محابس وتوقیف خانه ها.

12
 

قانون محابس و توقیف خانه ها. 25ماده  
13
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در والیت زابل محبس زنانه وجود ندارد، ومتهمین ومظنونین اناث الی حکم محکمه ای استیناف در مرکز اصالح وترتبیت اطفال  قابل ذکر است که

تقال ان قندهار والیت زنانه محبس به نشوند، شناخته الذمه بری صورتیکه در  ، استیناف محکمه حکم از وبعد میشوند هداریګبا محجوزین اناث ن

برای زنان زندانی محبس وتوقیف خانه وجود ندارد و زنان که به اتهام جرایم دستگیر می شوند، تا زمان حل در والیت پکتیکا  داده میشوند

وزنان در منازل شخصی افراد  در والیت ارزگان محبس زنانه همچنان وجود ندارد مشکالت شان در خانه های متنفذین قوم نگهداری میگردند.

 .داری میشودمتنفذ نگه

 سردکننده وروشنائی تسهیالت گرم کننده و .  9.9

 محالت سلب ازادی خاصتآ محابس که نه تنها محل سپری نمودن جزا میباشد بلکه محلی است که برای تربیه مجدد واصالح دوباره مجرمین بوده و

ت چنانچه افراد سلب آزادی شده دارای حقوق اند که توسط قوانین و معیارهای بین المللی تضمین شده است .که از آن جمله استفاده از امکانا

نایی و ووسایل سرد کننده وگرم کننده در محالت سلب آزادی میباشد که باید تا حدی این امکانات برای افراد سلب آزادی شده میسر گردد . روش

( قانون محابس وتوقیف خانه ها وزارت عدلیه را با همکاری وزارت صحت عامه مکلف به اتخاذ تدابیردرمورد اندازه 21( ماده )9بند)چنانچه  

اتاق وامورمربوط به تهویه وتسخین محابس وتوقیف خانه ها نموده است. شرایط روشنی، نورآفتاب وعدم رطوبت ازجمله معیارهای است  روشنی

 که بائیست درمحابس وتوقیف خانه ها رعایت گردد.

این شرایط ومعیارها را بشکل کامل که بسیاری ازمحابس وتوقیف خانه های والیات  ناظرین کمیسیون در جریان نظارت های شان در یافته اند 

به اصطالح ندارند. دریک محبس عده ازاتاق های که به سمت آفتاب کلکین دارند، محبوسین ازنورآفتاب مستفید می شوند اما اتاق های که 

وم نمی باشد روی همین ، ازچنین وضعیت )روشنی نورآفتاب( برخوردارنیستند. اکثریت محابس دارای انرژی برق متدارخ قرار دارند  درسایه

ملحوظ ازجنراتورها صرف ازطرف شب برای روشنائی استفاده می شود. استفاده ازروشنائی جنراتورها دربسیاری ازمحابس وتوقیف خانه های 

، این وضعیت از  شدطورمتداوم بوده اما درعده ازمحابس والیات)غور، کاپیسا، پکتیا( برای ساعات محدود میباتقریبآ بوالیات)ارزگان و دایکندی( 

 .دو سال به این طرف هیچ تغیری نداشته است 

، این مشکل بسیار جدی درمحابس به حساب می اید رطوبت تاثیرات منفی مستقیم برصحت محبوسین میگذارد ومشکل عالوه بر آن ، همچنان 

عطف توجه فرموده محالت سلب آزادی را با وسایل صحی تقریباً دربسیاری ازاتاق های محابس وجوددارد.بناء ادارات ذیربط مکلف اند درزمینه 

ف خانه ها به صراحت بیان ( قانون محابس وتوقی21( ماده )4بند )تضمینات برای اجرای حل این مشکل در نگهداری نمایند. ب مجهز و پاکمناس

 .شده است 

یافته های این گزارش نشان می دهد که یکی دیگر از مشکالت جدی مراکز سلب آزادی که تقریبا در تمام والیات عمومیت دارد، نبود همچنان ، 

ای گرم تسهیالت و وسایل برای گرم کردن اتاقها می باشد. تقریبا در همه مراکز سلب آزادی، زندانیان از نبود بخاری و سایر وسایل و تسهیالت بر

اقهای شان شکایت کرده اند. دریافت های کمیسیون نشان می دهد که اکثریت زندانیان در فصل زمستان از شدت سردی هوا در اتاقهای کردن ات

 شان به شدت رنج می برند. نبود وسایل گرم کننده در فصل زمستان آزار دهنده است. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها این مشکالت را می

گوید که بنابر طرزالعمل محابس و توقیف خانه ها انتقال اجناس و مواد محروقاتی و آتشزا در اتاقهای مراکز سلب آزادی ممنوع  پذیرد، اما می

 است. 

در بعضی از اتاقهای محابس و توقیف خانه های والیات پنجشیر، بلخ، جوزجان، بغالن، نیمروز، پلچرخی کابل، براساس یافته های کمیسیون، 

خار، کندز، غور، کاپیسا، ارزگان، کندهارو بدخشان رطوبت موجود میباشد. بعضی از اتاقهای این محابس خصوصا اتاقهای که در سمت دایکندی، ت

ولغمان هر در جالل آباد  شمالی ساختمان موقعیت دارند و نزدیک به تشناب و حمام می باشند، نمناک بوده و زندانیان از نور آفتاب نیز محروم اند.

تقریبا در تمامی اتاقهای محابس و میباشد ولی اطاقهای متذکره دارای رطوبت میباشد .  ۳۲cm*۳۲میباشد که به اندازه  دارای دو کلکیناطاق 
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ساختمان های جدیدی که برای محابس و توقیف خانه ها ساخته شده، دارای اما در مورد توقیف خانه ها مشکل کمبود نور و روشنی وجود داشته 

تشنابها در داخل اتاقها ساخته شده که هوای اتاقها را اما در بسا توقیف خانه ها نسبتا بزرگتر است و مشکل کمبود روشنی را ندارند؛  کلکین های

 .  کامال آلوده کرده است. ساختن تشنابها در داخل اتاقهای نشیمن برخالف ارزشها و کرامت انسانی بوده و این وضعیت به شدت آزار دهنده است

 خدمات صحی.  9.1

قانون محابس وتوقیف خانه ها موارد را به منظورارائه خدمات صحی ورعایت حفظ الصحه درمحالت سلت آزادی را پیش بینی نموده است. این 

قانون تصریح می دارد ادارات محابس وتوقیف خانه ها مکلف اند برای محبوسین واشخاص تحت توقیف، خدمات صحی رایگان را به همکاری 

. این قانون همچنان درمورد تداوی افرادیکه تداوی شان درمحل سلب آزادی ممکن نباشد، تداوی آنان را در 41وزارت صحت عامه فراهم نمایند

خارج از محالت سلب آزادی بیان می دارد. هکذا دررابطه به قرنطین محبوسین مبتال به امراض ساری درقسمت های خاص وجدا گانه نگهداری می 

 تصریح نموده است. شوند را

اد همچنان مقرره تنظیم امور محابس و توقیف خانه ها تصریح میدارد که که مسوولین مراکز صحی محابس وتوقیف خانه ها عالوه بر محبوسین وافر

 4۵تحت توقیف مریض حد اقل هرماه یک بار محبوسین واشخاص تحت توقیف را معاینه صحی نمایند .

وجودداشته باید دربسیاری ازمحالت سلب آزادی تسهیالت وخدمات صحی کافی ومناسب که  ریافته است کهکمیسیون طی نظارت های خود د

 برخوردار باشد، موجود نیست. دربعضی ازمحابس داکتر و دوا مورد ضرورت موجود نبوده ودرعده ازمحابس اگرادویه وجود دارد، ازکیفیت بهتر

 باشد. نمی

سلب آزادی نیز یک مشکل جدی است. فضای مزدحم محالت سلب آزادی اغلبا آلوده میباشد و تعداد از  عدم رعایت نظافت و پاکی در محالت

ست. زندانیان به امراض مانند اسهال مصاب می شوند. یکی از مشکالت جدی مراکز سلب آزادی عدم تناسب تشنابها و حمام ها با تعداد زندانیان ا

جه بوده و باید یک شخص ساعت ها منتظر بماند تا به تشناب دسترسی یابد. در بعضی از محابس مانند اکثریت مراکز سلب آزادی با این مشکل موا

صاص یافته است که نفر یک تشناب اخت 39محابس والیات  فراه، پنجشیر، بلخ، بغالن، جوزجان، هرات وسرپل وضعیت خرابتر است که برای هر 

حمام وجود ندارد از دوتشناب که دروازه وکلکین درست هم  بدخشاندر محبس  .ه استدر طی دو سال گذشته در زمینه توجه صورت نگرفت

ودرفصل زمیستان محبوسین ازناحیه حمام دچار مشکل بوده حتا درهفته نوبت شان نمی رسد، آب  ندارند محبوسین بحیث حمام استفاده می نمایند

تن گزارش شده وبرای  2۲3نمایند. تعداد افراد بازداشت شده درمحبس بدخشان  گرم درمحبس وجود نداشته محبوسین ازپیکنیک گاز استفاده می 

  این ارقام دو تشناب وجود دارد.

خدمات صحی به  . طوریکه دسترسی بهحقوق بشری است وضعیت صحی و دسترسی زندانیان وافراد تحت توقیف به خدمات صحی موضوع مهم

لمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، دسترسی به خدمات صحی یکی از حقوق اساسی بشر بوده و دولت میثاق بین ا بر مبنایحق زندگی ارتباط دارد. 

سایر  ها مکلف اند تا این حق را برای تمامی شهروندان تامین نموده و به منظور ایجاد شرایط مناسب صحی، پیشگیری و معالجه بیماری های ساری و

 . 4۳بیماری ها اقدامات الزم را اتخاذ نمایند

حابس و در قانون محابس و توقیف خانه ها نیز بر ارائه خدمات صحی برای زندانیان تاکید شده است. در این قانون با صراحت بیان شده که ادارات م

توقیف خانه ها مکلف اند برای محبوسین و توقیفی ها خدمات صحی رایگان را به همکاری وزارت صحت عامه فراهم نمایند. در صورتی که 

                                                           
قانون محابس و توقیف خانه ها. 29ماده  
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 ماده هفدهم مقرره تنظیم امور محابس وتوقیف خانه ها  2. فقره  
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ی و معالجه محبوسین و توقیفی های مریض در مرکز صحی داخل محبس یا توقیف خانه ناممکن باشد، آمر محبس یا توقیف خانه می تواند به تداو

اساس پیشنهاد داکتر موظف، مریض را به شفاخانه مناسب خارج از محبس یا توقیف خانه انتقال و حارنوالی مربوط را از اجراات خویش مطلع 

نین در این قانون آمده است که داکتر موظف قواعد صحی و حفظ الصحه، غذای روزمره را کنترول و حداقل دوبار در هفته، اتاقهای . هم چ4۳سازد

بودوباش و خدمات محبوسین و اشخاص تحت توقیف را معاینه نماید. محبوسین و توقیفی های مشکوک از لحاظ صحی یا مبتال به امراض ساری، 

 .4۳جداگانه محابس و توقیف خانه ها نگهداری می شونددر قسمت های خاص و 

یان از باوجودی که چنین تضمین های قانونی مبنی بر مراقبت و ارائه خدمات صحی برای زندانیان موجود است، اما دیده می شود که بسیاری از زندان

خدمات صحی بسیار پایین رنج می برند و از وضعیت صحی موجود شکایت دارند.  یافته های کمیسیون نشان می دهد که در اکثریت مطلق محالت 

لب آزادی خدمات صحی به سطح بسیار پایین و ابتدایی وجود دارد. در بعضی از محالت سلب آزادی کلنیک صحی وجود دارد، اما داکتر س

مسلکی و متخصص در آنجا نیست و یا در برخی از محالت سلب آزادی داکتر موظف است اما ادویه و تسهیالت و امکانات موجود نیست. یافته 

 می دهد که تقریبا تمامی محالت سلب آزادی با کمبود ادویه، بستر و تجهیزات صحی مواجه می باشند. های کمیسیون نشان 

دریافت های کمیسیون نشان میدهد که دربسیاری ازمحالت سلب آزادی زنان حامله قبل ازوالدت طفل وبعدازآن تحت مراقبت نسبی صحی 

به حل آن که وجود دارد بدینسو که این مشکل از چندین سال  ات صحی مستفید نمیگردندزنان حامله ازاین خدم  قرارمیگیرند. دروالیت بدخشان

 . توجه صورت نگرفته است 

بخاطر جلوگیری  ( قانون اجراآت جزائی در مورد تعجیل تنفیذ حکم حبس برای زن حامله 99۲ماده ) ت ازطفل ومادر، موردی را دربخاطرحمای 

( سال محکوم گردیده ۵لی )یا بیشتر از آن بوده مجازات حبس اماهه  ۳ زن که دارای حمل  ": ان میدارد کهدرزندان بی ازعدم مراقبت محبوسین

 "هاد می نماید.حمل به محکمه صادر کننده حکم پیشن( ماه بعد از وضع 9ارنوال تاجیل تنفیذ حکم حبس را الی مدت )څ، باشد

آزادی به منظور انتقال زندانیان مریض به شفاخانه ها، آمبوالنس ندارند. ادارات محابس و کمیسیون دریافته است که اکثریت محالت سلب همچنان 

 برای انتقال مریض ها به شفاخانه استفاده می کنند.  )نوع رینجر( توقیف خانه ها از موترهای مربوط به اداره محبس و توقیف خانه و یا از موتر پولیس

گان یافته های کمیسیون بیانگر این است که در محالت سلب آزادی والیات پروان، پنجشیر، دایکندی، کنر، کندز، غور، بدخشان، هرات، فراه وارز

 و مریض های که دارای امراض ساری هستند، قرنطین نشده و یکجا با سایر زندانیان نگهداری می شوند. دلیل اصلی این مشکل در ایـن مراکـز نبـود   

در تمـامی محـالت سـلب     کمبود جای خوانده شده است. در این مراکز برخی از زندانیان به امراض مانند توبرکلوز و زردی سـیاه مبـتال مـی باشـند.     

 تشخیص و د رمان نماید.را ناراحتی های روانی اشخاص سالب آزادی تا  آزادی افغانستان داکتر روانی وجود ندارد

برای اینکار نظربه قانون از بیماران خرج دهد داکتر صحی در این محالت باید د رحفظ الصحه جسمی و روانی زندانیان اهتمام و مراقبت کامل به 

. در صورت لزوم اشخاص تحت توقیف مشکوک از لحاظ صحی یا مبتال به امراض 43مراقبت نموده و برنامه تداوی آن اقدام الزم را مرعی نماید

 .2۲ی، در قسمت های خاص و جداگانه نگهداری شوندسار

کمبود پرسونل طبی . کم بود اطاقها برای بستر. نبود محل برای نگهداشتن نبود کلینیک مجهز با وسایل مجهز ، کم بودن ادویه الزم ، در ننگرهار 

به اساس مشاهدات هییت نظارتی موجود است .  طبی مریضان ساری وروانی . عدم رعایت قوانین حفظ الصحه . عدم بررسی اطاقها از طرف پرسونل

                                                           
 

قانون محابس و توقیف خانه ها.29ماده  
17

 

. همان
18

 

قانون محابس و توقیف خانه ها. 29ماده  
19

  

قانون محابس و توقیف خانه ها  21ماده  
20

 



20 
  4931ارش وضعیت محالت سلب آزادی در سال گز

 وضعیت حمام و تشنابها از نگاه حفظ الصحه خوب نمی باشد ودر حالت خراب قرار دارد. محبس والیت ننگرهار چهار بالک دارد که هر بالک ان 

 . را دارا میباشد غسل خانه 2تشناب و  9غسل خانه  دارد ومحبس اناثیه ان دارای  ۳تشناب و  42

  استفاده از هوای آزاد  و سالم،  تفریح ورزش.  9.۵

دسترسی به هوای آزاد یا فضای بازویا گشت وگذاردرهوای آزاد یکی ازحقوق بشری محبوسین است که بائیست توسط منسوبین ومسئولین اداره 

درقانون محابس وتوقیف خانه ها وضاحت دارد تا محبوسین روزانه برای مدت حداقل دوساعت درفضای  محبس رعایت، حمایت وتنظیم شود.

آزاد گشت وگذارنموده ویا به تمرینات سپورتی بپردازند، مسئول اداره محبس میتواند این مدت را درحاالت خاص واستثنائی که ازیک ساعت 

 .24حارنوال را درجریان قراردهدش کمترنباشد، پائین آورد) کاهش دهد( وازاجراات خوی

 دسترسی به هوای آزاد بدون استثناء درتمام محالت سلب آزادی وجود دارد اما به شیوه ها وگونه های متفاوت می باشد. تمام محبوسین ازطرف

روزمیتوانند درصحن محبس طورآزادانه گشت وگذارنمایند که توسط آمرین محابس بگونه متفاوت عملی میگردد، دربعضی ازمحابس ازاول صبح 

 مان روز ودربعضی ازمحابس ازساعت نیمه اول روزودرعده هم ازنیمه دوم روزعملی ورعایت میگردد. الی شام ه

زندانهای کشور صورت  رکمیسیون در یافته است که در طی دو سال گذشته هیچ نوع پیشرفت در زمنه های ورزشی و استفاده از هوایی آزاد د

دسترسی سلب آزادی شدگان به تسهیالت ورزشی دربرخی ازمحابس وجود یپیماید . چنانکه ، نگرفته است . شرایط قبلی همانگونه روند خود را م

ازنقطه نظر تسهیالت ورزشی نسبت به سایر محابس جایگاه  دارد ودربعضی ازمحابس این تسهیالت وجود ندارد. محبس والیت ننگرهار و سمنگان

محبس فراهم است .دربعضی ازمحابس تنها زمینه بازی والیبال فراهم است اما دربرخی  بهتری دارد و محل خوبی برای ورزش فوتبال ووالیبال دراین

 ازمحابس مانند محابس والیات هلمند، تخار، مزارشریف، بدخشان، فراه، پنجشیر، پروان، بادغیس وکندهار زمینه ورزش مساعد نیست.  گزارشات

ای برای ورزش موجود است اما وسایل آن نیست. دربسیاری محابس که زمینه دفاترساحوی ووالیتی حاکی از آن است که دربعضی ازمحابس ج

 ورزش مساعد نیست دلیل آن نبود جای مناسب وکافی برای ورزش است.  

در جالل آباد  .عصر اجازه استفاده از هوای ازاد دارند 42صبح الی  ۳گرهار از ننرند دروالیت زندانیان اجازه رفتن در هوای ازاد را دا در جالل آباد 

. در والیت هلمند بل نیز وجود داشت وبهتر نشده استاین وضعیت دو سال ق که در قسمت تسهیالت ورزشی فقط یک میدان والیبال موجود میاشد

 اصال برای ورزش شرایط مساعد نشده است و زندانیان مانند گزشته برای یک ساعت از هوای آزاد مستفید میشوند .

 حرفه درمرا کزسلب آزادیآموزش ، کارو.  9.۳

دسترسی به آموزش، کاروحرفه نیز یکی ازحقوق بشری محبوسین به حساب می آید. چنانچه  این موضوع درقانون محابس وتوقیف خانه ها نیز 

وتربیه، آموزش تصریح گردیده است وادارات محابس را مکلف ساخته است تا کتابخانه های مجهز را تأسیس وزمینه مطالعه، عبادت، کار، تعلیم 

 .22حرفوی، فعالیت های فرهنگی وتفریحی وسایرسهولت ها را برای سلب آزادی شدگان واشخاص تحت توقیف را فراهم نماید

کمیسیون دریافته است که در اکثریت مطلق مراکز سلب آزادی برنامه های آموزشی، کار و آموزش حرفه در سطح بسیار ابتدایی و کیفیت بسیار 

یچ نوع در محالت سلب آزادی والیات ارزگان، بلخ، فراه و محبس مردانه هرات هقابل یاد آوریست که در در طی دو سال اخیر پایین وجود دارد. 

. در بسیاری از مراکز سلب آزادی کورس های مانند سواد آموزی، آموزش حرفه و صنایع دستی وجود امه آموزشی ایجاد وتاسیس نشده است برن
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براساس یافته های کمیسیون در میان تمام   دارد، اما این برنامه ها در سطح بسیار پایین و ابتدایی بوده و در عین حال برای همه عمومیت ندارد

 س، تنها محبس زنانه والیت هرات، جوزجان و هلمند بیشترین برنامه های آموزشی و آموزش حرفه را دارند.محاب

 واقارب( ارتباط با خارج ازمحل سلب آزادی )خانواده.  9.۳

( قانون محابس 94ارتباط وبرقراری تماس ومالقات با خانواده واقارب منحیث حق بشری سلب آزادی شدگان شناخته شده است چنانچه ماده )

محبوسین واشخاص تحت توقیف حق دارند درمحالت خاص تحت کنترول موظفین "وتوقیف خانه ها نیز درزمینه چنین تصریح نموده است : 

 "ازطریق مالقاتها، پست وسایروسایلی که نظم رابرهم نزند، باخانواده واقارب خویش درتماس باشند.

خانواده رعایت می شود اما نحوه تنظیم وقت مالقات خانواده ها با محبوسین ازهم متفاوت است. قانون درتمام محابس کشورحق مالقات وتماس با 

تان محابس وتوقیف خانه ها مدت مالقات را تعیین نکرده اما مسئولین محابس این مالقات ها را دو روز درهفته را برای مالقات با بستگان ودوس

 محبوسین اختصاص داده اند.

قرار دارند می توانند که با بستگان و دوستان نزدیک خویش ارتباط داشته باشند این ارتباط می  نظارت، توقیف و حبسکه تحت  اصکلیه اشخ

روحیه زندانی تواند به وسیله نامه، مالقات و سایر وسایل که نظم را برهم نزند بوده می تواند. حفظ تماس و ارتباط با خانواده و دوستان برای اینکه 

 خویشخانواده های خود به طور منظم احوال گیری نموده در صورت ضرورت از خانواده از اجتماعی بار نیاید به زندانیان اجازه داده شود که غیر 

  کمک دریافت نموده، یا از محل ذخیره دستمزد خود برای آنها پول ارسال نماید.

 دسترسی به وکیل مدافع .  9.۳

ترسی کامل داشته باشد به این حق دسباید بمجرد گرفتاری ن حقوق مظنون ومتهم میباشد که کی از اساسی تریداشتن ودسترسی به وکیل مدافع ی

هرشخص  "قانون اساسی چنین صراحت دارد  94چنانچه ماده  اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین نافذه کشورتسجیل شده است. .این حق در

الع میتواند برای دفع اتهام وارده به مجردگرفتاری ویا اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین نماید.هکذا ازاتهام منسوب به وی بمجرد گرفتاری اط

اخته حاصل نماید ودرداخل میعاد معینه به محکمه حاضرشود.این ازجمله حقوق اساسی وبشری انسان است که قوانین ملی وبین المللی به ان پرد

 . "است

است که تعدادی بیشترازمظنونین ومتهمین درمراکزسلب آزادی به وکیل مدافع دسترسی ندارند. این مشکل  دریافت های کمیسیون نشاندهنده آن

سی دالیل مزیدی برای این عدم دستر بیشتر درمراحل تحقیق بوده وبعضی اوقات هم درتمام مراحل محاکماتی به وکیل مدافع دسترسی ندارند.

 د.مظنونین ومتهمین به وکالی مدافع وجود دارد که مهمترین وعمده ترین آن میتواند عدم آگاهی ویا عدم توانایی در استخدام وکیل مدافع باش

 

 بخش چهارم

.IV تخطی ها 

  بی سرنوشتی .  1.4
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به آن عمل نمی شود. در تمامی زندان اکثرآ محالت سلب آزادی در سراسر کشور آنطوریکه در قانون پیشبینی شده است  مدت زمان توقیف در 

می به مجرم تحمیل  حد اکثر مجازات است کهکشور زمان انتظار برای محاکمه طوالنی است بعضی اوقات این انتظار طوالنی تر و بیشتر از  یها

از حقوق مهم توقیف شدگان بوده و در  رسیدگی به قضایا و دوسیه های جزایی توسط ارگانهای عدلی و قضایی در مدت معینه قانونی یکیگردد. 

صورت تاخیر در رسیدگی ها و بدون سرنوشت ماندن افراد بازداشت شده بیش از موعد قانونی، نقض حق طی مراحل قانونی محسوب می شود. 

یعادی که قانون تعیین می کند، قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل م

.در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است که هرکس که به اتهام جرمی بازداشت می شود، باید او را در 29در محکمه حاضر گردد

و باید در مدت معقول  اسرع وقت در محضر محکمه یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود

 . 21محاکمه و یا آزاد شود

آمده  است. در قانون اجراات جزایی افغانستان مدت معینه رسیدگی به قضایا را روشنتر ساختهالمللی، قانون اجراات جزایی عالوه بر اسناد ملی و بین 

این قانون امر توقیف او را در جرم جنحه برای  33ماده  9 بعد از تسلیمی مظنون در صورت موجودیت دالیل مندرج فقرهارنوال میتواند څکه  است

که به اساس قانون اجراآت جزایی مدت تمدید توقیف در جرم  2۵.روز صادر نماید  (4۵( روز ودر جرم جنایت حسب احوال برای مدت )۳مدت )

در صورتیکه اکمال تحقیق و ترتیب صورت دعوی از روز صورت گرفته میتواند و  9۲جنایت  به اساس پیشنهاد سارنوال به محکمه ابتدائیه الی 

مربوطه  نموده ومحکمه آنرا تمدید نماید روز پیشنهاد تمدید توقیف را به محکمه ابتدائیه  9۲طرف سارنوالی کافی  نباشد سارنوالی میتواند الی مدت 

مجموع مدت   "محاکماتی نیز پیش بینی نموده است . همچنان در ماده دیگری این قانون مدت توقیف در جرایم جنایت را در مراحل مختلف 

 4۳ماه و  1که  روند عادی مدت توقیف  ،   2۳( روز بیشتر بوده نمی تواند.42۲توقیف در تمام مرحل محاکمه )ابتدائیه ، استناف و ستره محکمه ( از )

 روز را در بر میگیرد که شخص متهم باید تعیین سرنوشت گردد اما در حاالتیکه قاون اجراآت جزایی پیش بینی نموده که سبب تحقیق بیشتر را

 یین گردد.حکم نهایی محکمه صادر شده و سرنوشت متهم باید تعروز بیشتر نشده و  4۳ماه و  ۳نماید در آن حالت از 

گذشته  یاد حبس شان ماه هااز مع 4و ضمیمه نمبر  ۳۳نفر به جرم امینت خارجی و داخلی مطابق فرمان  9به تعداد یافته های کمیسیون نسان میدهد که 

ولـی جریمـه   . یک نفر در محبس بامیان هست که از کابل انتقال داده شده مدت حبس شـان سـپری شـده    سر میبرد جم پلچرخی بههنوز در بالک پن

 . او مطابق فرمان مورد عفو واقع شده ولی رهائی او تا کنون از سوی رئیس جمهور تایید نشده اسـت  وانسته بدهد هم چنان در حبس است نقدی را نت

انه والیت تخار با گ 4۳( جلد دوسیه های که شامل جرایم قتل، زناء ولواط ازولسوالی ها 4۲) قرارمعلومات ازمسوولین امور مربوطه محبس تخارتعداد

نظـامی   یتـن متهمـین قضـایا    94به تعـداد   در محبس والیت هلمند  .است  متهمین آن به محبس معرفی گردیده بود، فیصله های شان به تاخیر افتاده

بخاطر اینکه در والیت هلمند محکمه ابتداییه نظامی وجود ندارد و قضات محکمه ابتداییـه   است  نشده شان در معیاد قانونی فیصلهدوسیه های نسبتی 

 بـه  ردیـده ګمحکمـه ارسـال   ه جلـد دوسـیه کـه بـه سـتر      9۵و همچنـان   و دوسـیه را فیصـله مینمایـد    می آیندت کندهار به والیت هلمند نظامی والی

 . افتیده اندتاخیر

طـی سـال جـاری    رهـار  ګنـن  توقیه خانـه والیـت   در .دوسیه متهمین نظامی به تاخیر افتاده است ۳4به تعداد کندهار در محبس وتوقیف خانه والیت 

بـه وقـت    نتوسط هییت نظارت کننده کمیسیو قرار داشته دوسیه که در تاخیر  41نظارت که ازمحبس والیت ننگرهار صورت گرفته است به  تعداد 

توقیـف خانـه   در .اسـت   ارنوالی استناف بـوده څت ملی . محاکم ابتدایه واستناف ومربوط سارنوالی امنی معین ان پیگیری گردیده است مثال دوسیه ها

ارنـوالی  څمـورد ان مربـوط    ۳اخیر افتاده است که ازجمله مورد دوسیه درحالت ت 3لغمان طی سال جاری که نظارت صورت گرفته به تعداد  والیت 

                                                           
قانون اساسی.21.  ماده 

23
 

المللی حقوق مدنی و سیاسی.. ماده نهم میثاق بین 
24

 
25

 قانون اجراآت جزایی  111ماده  1فقره   

1272قانون اجراات جزایی  برای محاکم. 111. ماده
26
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ارت بـه  حـین نظـ  نـاظرین کمیسـیون   پیسا کادر توقیف خانه والیت .ارنوالی امنیت ملی والیت لغمان میباشد څمورد ان مربوط  9یه و استیناف و ابتدای

 . بود  رفتهگنشان صورت محکمه ابتدائیه که تا آنزمان گرفتار  4939/  4۲/  4بتاریخ ند که دوسیه عظیم اهلل بر خورد

تمیز طلبی در ادارات مربوطه به تاخیر افتاده کـه نوعیـت    هرسیده است که بیشتر شان در دوردوسیه به مشاهده  9۳تعداد ه بلخ ب توقیف خانه والیتدر

که به اتهام  مورد  29تعداد ه سمنگان باز توقیف خانه والیت درجریان نظارت  جرایم آنها بیشتر قتل، جرایم امنیت داخلی خارجی و دزدی می باشد.

نسبت تغییر در وصـف جرمـی اضـافه از معیـاد قـانونی بـه       بیک مورد در مرحله ابتدائیه  ، در مرحله تمیز قرار داشت دو مورد آنها جرایم مختلف که 

از اینکه محبس سرپل درشهر جوزجان وتوقیفخانه مرکزی درشهرسرپل میباشـد   . تاخیر افتاده بود که در اثر مداخله کمیسیون تعین سرنوشت گردید

ه محکمـ  حکم آن به اساس  مقامات ذیصـالح  و سرپل والیت ارنوالی های مربوطه څهمین درمرحله تحقیق عموماً توسط وطی مراحل دوسیه های مت

 رتردیها مسیرشاهراه سرپل جوزجان نیزنا امن میباشد دوسیه ها عموماً توسط پسته انتقال میشود واکثراً دوسیه چنانچه والیت جوزجان صورت میگرد 

 ۳در پروان به تعداد  .الیت با تاخیر مواجه می گردندودوسیه ها اضافه ترازمیعاد قانونی در رفت وبرگشت بین ادارات دو  نآبمراجع مربوطه میرسد  به

در توقیـف خانـه    که توسط محاکم مربوطه برائت داده شده اند ولی نسبت عدم موجودیـت تضـمین معتبـر از رهـائی بازمانـده انـد.       دوسیه  زندانیانی

  .نسبتی شان درحالت التوا قرار دارد دوسیه های  تن به اتهام جرایم مختلف  ۳ رفته است ګکه صورت نظارت اخیرخوست طی والیت 

 4۵تن در مرحله استناف و  ۳تن در مرحله ابتدائیه ،  44محاکماتی )تن از سلب ازادی شده گان که در مراحل مختلف  91پنجشیردر مورد دروالیت 

تن به اتهام جـرایم علیـه امنیـت     4۲ه ابالغ شان مواصلت نورزیده است . در والیت بادغیس حکم صادر نشده ویا پارچرند تن در مرحله تمیز( قرار دا

 داخلی وخارجی در مرحله تمیز در حالت التوا قرار دارد .

 

 

 بازداشت های خودسرانه.  1.2

دارند که بدون موجب قانونی آزادی های شان سلب و یا محدود حق آزادی و امنیت شخصی یکی از حقوق اساسی بشر می باشد. انسانها حق 

قانونی نگردد. بازداشتی که برخالف قوانین باشد و یا از طریق مراجع غیر قانونی صورت گیرد، بازداشت خودسرانه است. بازداشت خودسرانه یا غیر 

قوق مدنی و سیاسی صراحت دارد که هرکس حق آزادی و امنیت مطابق موازین بین المللی حقوق بشر نیز ممنوع است. در میثاق بین المللی ح

ن سلب کرد؛ مگر شخصی دارد و هیچ کس را نمی توان خودسرانه )بدون مجوز قانونی( دستگیر یا بازداشت کرد. آزادی هیچ کسی را نمی توا

رانه را ممنوع قرار داده است. در قانون اساسی تاکید شده . قانون اساسی افغانستان نیز بازداشت خودس2۳مقرر به حکم قانون مطابق قانون آیین دادرسی

. حق آزادی از بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی )حق آزادی 2۳که هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق قانون

ه که از اصول عام حقوقی می باشند، دارد. در قانون اساسی و امنیت شخصی( رابطه مستقیم با موضوع قانونیت جرایم و مجازات و اصل برائت ذم

آمده است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ شده باشد. برعالوه آن، در قانون اساسی کشور 

 .23ر او، به شخصی دیگری سرایت نمی کندصراحت دارد که جرم یک عمل شخصی است و تعقیب، گرفتاری و توقیف متهم و تطبیق جزا ب

آمار  طی سالهای گذشته ، یافته های کمیسیون نشان می دهد که بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی در افغانستان یکی از مشکالت جدی بوده و

نمی  که این کاهش رایافته است .  کاهش 4931مورد می رسید. اما این رقم )اوسط( در سال  9۲۲بازداشت های خودسرانه ساالنه به طور اوسط به 

نا ه کمیسیون در این راستا دارد هماتوان کارکرد ارگان های مسوول در مورد تطبیق دستگیری وتوقیف تحت شرایط قانونی شمرد ، نگرانی ک

های پولیس میباشد که در  جابجایی افراد جدید در راس محالت سلب آزادی مانند محالت مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی و نظارت خانه

                                                           
1722. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده نهم، مصوب

27
  

1292وب ، مص29. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، ماده 
28

  
22. همان، ماده 

29
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کمیسیون در اثر نظارت های مداوم خود از مراکز  .سلب آزادی نظارت نمایند بسیاری اوقات نگذاشتند که ناظرین کمیسیون به موقع از محالت

سیون نظر به صالحیت های سلب آزادی، تعداد زیادی از قضایای را دریافت می کنند که افراد به طور غیر قانونی در بازداشت به سر می برند. کمی

ت قانونی قانونی خود، این قضایا را به مراجع عدلی و قضایی و ارگانهای کشفی و امنیتی ارجاع ساخته و برای رهایی آنها دادخواهی نموده و اقداما

تقریبا اکثریت اشخاص بازداشت می نماید. گزارش های کمیسیون نشان می دهد که کمیسیون در امر پیگیری این قضایا دستاوردهای خوبی داشته و 

 شده غیر قانونی آزاد می شوند.

نونی عوامل عمده بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی فساد اداری و زورگویی افراد قدرتمند می باشند. موضوع بازداشت های خودسرانه و غیر قا

ی و قضایی و امنیتی، قدرتمندان به آسانی می توانند اشخاص طرف با فساد اداری رابطه مستقیم دارد. در موجودیت فساد اداری در نهادهای عدل

هند. تا اینکه مقابل دعوا را با استفاده از روابط و توان مالی خود، بازداشت کنند. آنها می خواهند با این کار، طرف مقابل خود را تحت فشار قرار بد

بر می گیرد و چه بسا که پول های دیگر به شکل غیر قانونی )فساد اداری( برای طرف مقابل، خود را از توقیف خانه رها سازد، ماهها وقت را در 

رهایی شخص به مصرف می رسد. برعالوه آن، پس از رهایی چنین اشخاص، هیچ نوعی اقدامی به خاطر جبران وجود ندارد و کسی مورد بازپرس 

 قرار نمی گیرد. 

نفر که بطور غیر قانونی در مراکز سلب آزادی به سر میبردند ، توسط تالش  2۳۵( به تعداد  4931الی اخیرجدی  4939)از اخیرجدی  4931در سال 

که غیر تن  9۲۵به تعداد  4939تن ودر سال  ۳1۵تعداد  به 4932در سال تن  213به تعداد  4934های کمیسیون رها گردیده اند .چنانچه در سال 

 .9۲ط کمیسیون رها شده اند قانونی در محالت سلب آزادی به سر میبردند ، توس

 محالت سلب آزادی  ، توقیف شده گان دربا محبوسین رسو رفتا.  1.9

ی قانون محابس و توقیف خانه ها مهمترین سند قانونی است که به محالت سلب آزادی اختصاص دارد. در این قانون همچنان بر موازین بین الملل

تطبیق حکم حبس در محابس تنها به "توقیفی ها تاکید شده است. در این قانون آمده است که  حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی محبوسین و

ع به منظور اصالح و آماده ساختن محبوسین به رعایت و احترام قوانین و معیارهای زندگی اجتماعی، اخالق انسانی، کار مفید اجتماعی و عدم رجو

"ارتکاب جرم صورت می گیرد
رعایت حقوق بشر در این محالت تاکید نموده است. بسیاری موضوعاتی که در این قانون بیان شده . این قانون بر 94

 است، بر حقوق اساسی محبوسین و توقیفی ها تاکید نموده و مسوولین امور را مکلف به رعایت حقوق آنها دانسته است.

ارعایت ارزشهای اسالمی، اصول و شرایط معیاری سازمان ملل متحد اعمار قانون محابس و توقیف خانه ها بیان می دارد: محابس و توقیف خانه ها ب

. هم چنان این قانون تصریح می دارد ادارات محابس و توقیف خانه ها مکلف اند برای هر محبوس و شخص تحت توقیف، چپرکت و 92می گردد

مورد مساحت، محل بود وباش، اندازه روشنی اتاق و امور  بستر خواب جداگانه را تهیه نماید. وزارت عدلیه به همکاری وزارت صحت عامه در

 .99مربوط به تهویه و تسخین محابس و توقیف خانه ها تدابیر الزم اتخاذ نماید

میالدی دستور العمل خاصی را به تصویب رسانید که یک نسخه آن به تمامی دول عضو  43۵۵کمیسیون دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 

ماده دهم میثاق بین متحد ارسال و به آنها توصیه شده است که از این پس با زندانیان کشور خود طبق مقررات مقدور رفتار نمایند.  سازمان ملل

اساسی المللی حقوق مدنی و سیاسی به نظام زندانها اشاره دارد. طبق صراحت این ماده نظام زندانها متضمن رفتار یا محکومیت خواهد بود که هدف 

 الح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان است آن اص

                                                           
وضعیت محالت سلب آزادی ،  1271،   1272، 1272. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش سال های    

30
  

ماده اول، قانون محابس و توقیف خانه ها.  
31

 

قانون محابس و توقیف خانه ها . 22ماده  
32

  
قانون محابس و توقیف خانه ها. 23ماده  
33
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زات مقررات پیشبینی شده به طور عام و بدون استثناء در باره تمام زندانیان، صرف نظر از تفاوت های نژادی، جنس، مذهب، عقاید سیاسی، امتیا

 اد زندانی باید مورد احترام واقع گردد.طبقاتی و سایر خصوصیات فردی بطور یکسان اجرا شده، عقاید مذهبی، معتقدات اخالقی و معنوی افر

تعذیب انسان ممنوع است تعیین جزای که مخالف کرامت انسانی باشد در هر حالت از کشف حقایق تعقیب گرفتاری و محکوم به جزا را  23ماده 

 ممنوع ساخته است 

کارمندان  4931/۳/4۲  یگیرد .چنانچه به تاریخ صورت م یافته های کمیسیون نشان میدهد که در بعضی از محابس رفتار با محبوسین خالف قوانین

توسط مدیر محبس تحت لت وکوب قرار یک تن از محبوسین در محبس والیت پکتیا  که  دندطی تماس تیلیفونی اطالع حاصل نموکمیسیون 

بعد از ادای  4931/۳/4۲مورخ  "موضوع از نزدیک بررسی گردید و با محبوس مصاحبه صورت گرفت که ایشان چنین اظهار داشتند  .است رفتهګ

 تماس پیش دقیقه 4۲ شما که فتګمد وبرایم آنماز صبح در حالیکه در تخت خواب در حالت استراحت بودم  قوماندان بالک کفایت اهلل به اطاق 

 من ردیدګ،بعد از تالشی اطاق چیزی دریافت ن اخذ نمایم شما نزد از را مبایل و تالشی را اطاق تا داده هدایت محبس مدیر را نوم داشتید تیلیفونی

 تیلیفونی تماس کسی با ونه ندارم مبایل که فتمګمن در جواب برایش  «مبایل را برایم تسلیم نماید»  فتګن بردند ویپای منزل به خود وبا ولچک را

 در ردیدګمدیر محبس نیز خواهان مبایل  بعدآ  رفتمګکفایت اهلل توسط پایپ پالستیکی مورد لت وکوب قرار  از جانبدر این جریان   ،امه داشت

ورنج جسمی و  روانی ام  ددر باعث که نمود وکوب لت  پالستیکی وپایپ دګول مشت به را من نیز محبس ومدیر  نداشتم مبایل من حالیکه

 .”است ردیدهګ

 

 یس  وتوقیف  خانه های امنیت ملی شکنجه درنظارت خانه های پول.  1.1

هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطالعات و یا گرفتن اقرار از او ویا شخص سوم " 

ا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام اعمال می شود، شکنجه نام دارد. هم چنین مجازات شخصی به خاطر عملی که او ی

ت مامور دهد، باتهدید و اجبار و یا برمبنای تبعیض از هرنوعی که باشد، هنگامی که وارد شدن این درد و رنج به تحریک، ترغیب و یا با عدم مخالف

"دولتی و یا هر صاحب مقام رسمی دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود
91. 

مشکالت که فرا راه دفتر ساحوی قندهار قرار دارد این است که مامورین پولیس به ویژه قوماندانی امنیه والیت قندهار ، اجازه  ناز عمده تری یکی

ن انظارت از نظارت خانه قوماندانی را برای کارمندان بخش نظارت وبررسی نمیدهند در حالیکه بیشترین شکایت از شکنجه ورفتار سو، از طرف کس

 قوماندانی امنیه والیت قندهار تحت نظارت ویا توقیف بوده اند. های مربوط به  دریافت میشود که یک مدت در نظارت خانه

.اما با وجود آنهم در شکنجه به اساس قوانین ملی وبین المللی حقوق بشر به هیچ عنوان ودر هر حالتی جدا ممنوع است و قابل توجیه نمی باشد 

 4931سال  به عمل می آید .چنانچه دربعضی از محالت سلب آزادی امنیت ملی و پولیس هنوز از شکنجه به عنوان یک وسیله اخذ اعتراف استفاده 

( امنیت ملی ۲9وقطعه )هار شهر کندهار ونظارتخانه قومندانی امنیه والیت کند حوزه های امنیتی شکنجه وسوًرفتار از نظارت خانه  ( مورد از42)، 

مصاحبه که حین ماموریت نظارتی از محالت سلب آزادی ذکر شده فوق صورت گرفته است  به تعداد  ۳9است واز تعداد مستندسازی شده 

د ،کندز ، ، هرات ، هلمن نسبت به سالهای قبل  شکنجه وسوء رفتاردرمحالت سلب ازادی والیت کندهار شده است .ثبت (مورد ادعای شکنجه 1۳)

 موارد بعد از گرفتاری و در مرحله تحقیق صورت می گیرد ، محالت سلب ازادی پولیس به طور معمول باالی تعداد از افراد در ننگرهار و بغالن

با ولچک ، بدرفتاری وبرخورد تحقیرامیز، ولچک وزوالنه ، ایستاده نمودن درهوای سردزمستان چندین شب متواتر با پیپ یا کیبل چون لت وکوب

 . تاهنگام صبح  ، دشنام دادن وپرخاش گویی واستعمال هرنوع قوه ووسایل شکنجه برای کسب معلومات وگرفتن اعترافات صورت می گیرد

                                                           
1793عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین المللی علیه شکنجه، مجازات ظالمانه، رفتار غیرانسانی و تحقیر آمیز، ماده اول، مصوب  . مجمع

34
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ولی درارگان پولیس موارد شکنجه بیشتر از هر وقت  والیت کندهار دریافت نشده است ، امنیت ملی شکنجه درارگان ازمدت یکسال بدینسو موارد

بعدازگرفتاری افراد مورد شکنجه قرارداده می شوند وحتی به نهادهای نظارت کننده به شمول  به شکل گستردهمانند سالهای قبل است ودیگر

 کمیسیون اجازه داده نمی شود که ازوضعیت بازداشت شدگان درنظارت خانه قوماندانی امنیه والیت قندهارنظارت به عمل اورند و این امرباعث

( که در خانه ۲9مورد شکنجه از سویی قطعه ) (9). گرددول امرمعمپولیس تبدیل به یک  نقض حقوق بشری شکنجه درنهادشده است که 

( مورد ادعای شکنجه که به ثبت ۳۵از )اما در هرات  .طرف کمیسیون مستند سازی شده است صورت گرفته و از)مالصاحب ( موقعیت دارد 

ریاست امنیت ملی صورت  مورد آن در (2که ) شده است سویی پولیس صورت گرفته  و مستند سازی از ( مورد آن 42کمیسیون رسیده است )

. در نسوبین امنیت ملی انجام داده اندمورد را م ۳مورد را پولیس و  ۳( مورد شکنجه مستند سازی شده است که 4۵در والیت ننگرهار ) .گرفته است

. در لی والیت بغالن به ثبت رسیده است( مورد شکنجه از سویی منسوبین امنیت م3.  )شده است(مورد شکنجه ثبت 42عداد )والیت کندز به ت

در والیت هلمند در سال گذشته  .یسیون آنرا مستند سازی نموده است( مورد شکنجه از طرف پولیس صورت گرفته است وکم۳والیت فاریاب )

توسط اردوی ( مورد 4( مورد توسط ریاست امنیت ملی و )2ر میگرد که از آنجمله )( مورد را درب29بیشترین رقم شکنجه ثبت گردیده است که )

در مجموع  .میسیون ثبت و مستند سازی شده است( مورد از طرف ک2پکتیا )، مورد شکنجه (9بدخشان  ) ملی به ثبت رسیده است. در والیت

امنی در بسیاری از است که بنابر نااین باور  . کمیسیون بهکاهشرا نشان میدهدظر به سال قبل که ن .ورد شکنجه را به ثبت رسانیده استم ۳۳کمیسیون 

غالن و والیات وولسوالی ها ، در بسیاری از محالت سلب آزادی نتوانسته است که نظارت نمایند و از سویی دیگر والیات مانند ننگرهار ، کندز ، ب

 ل شکنجه هستند .فاریاب نسبت به سال های قبل دارای موارد بیشتر از اعما

 

 است آغا شاه پدرش ونام دارد نام آغا صاحب که رګمن همرای یک طفل دی"
 رفتارګ سیاسی جرایم اتهام به قندهار والیت دند ولسوالی در 4931/9/۳ تاریخ به

 ولسوالی در وسپس دادند انتقال یړژ ولسوالی به را مایان آنجا واز ردیدیمګ
یت بی رحمانه مورد لت وکوب وشکنجه قرار نها پولیس مامورین طرف از یړژ

 شمایان که را کسانی اسامی:  که فتندګمی مان برای پولیس مامورین ، رفتیمګ
 که حال در وییدګب اند کرده تحریک ویا تشویق دولتی ضد های فعالیت به را

 ضد های فعالیت به هم ونه بودیم رفتهګن دستور شخص ویا کس هیچ از مایان
 "تیم. داش دست دولتی

.کندهار .شکنجه توسط پولیس ولسوالی دند وژری والیت  4مصاحبه شماره 

 کندهار 

 
 
 
 
 
 
 
 

روز قبل به اتهام قضیه اختطاف  3ساله ، مسکونه کوچه آهنگری ودوکانداررسته قالین فروشی شهرکندزمیباشم  9۲سن حمیدولد حاجی  احمدنام من  "
شبانه روزدرآمریت استخبارات تحت نظارت قرارداشتم  ۵پسری به اسم عین اهلل ولد سرورازطرف پولیس استخبارات قوماندانی امنیه دستگیرومدت 

رت خانه قوماندانی امنیه شب شده که درنظا 9وکوب قرارگرفتم وفعالً مدت موردلت کره شدیداً مورد شکنجه ولت وتوسط اشرف خان آمرشعبه متذ
  "قراردارم تحت 
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خبارات پولیس نظارات خانه قومندانی امنیه کندز توسط است

  2کندز مصاحبه شماره .

 

 

 

 

 

 

 (  سمت ششم امنیتی قوماندانی امنیه بدخشانمأموریت توسط  در بدن یک فرد شکنجه اثار  )  تصاویر ذیل :

 

 

منجر به شکستن دست  کهقرار گرفته  شدیدحبس مورد لت و کوب توسط معاون م پکتیا والیت  در محبس زنانه یک خانم محبوسعکس ذیل : ) 

همچنان الفاظ رکیک و زشت به وی استعمال گردیده شده است ، والنه بسته ز توسط چهار ساعتاست، دستها وپاهایش برای مدت  اش گردیده

 (است 
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دو تن از محبوسین که توسط  "
نگهبانان محبس هرات مورد لت 
وکوب شدید قرار گرفته اند که 
در نتیجه آن دست وپای هریکی 

 "از آنها شکستانده شده است 

 

 

 

 

 

 

نهاد تحقیق کننده ذریعه مکاتیب رسمی شریک ساخته است و نهاد های کشفی وتحقیق کمیسیون یافته های خویش را در مورد شکنجه و سورفتار با 

کننده تا حدی به خواست های کمیسیون اقدام نموده است اما کمیسیون قادر نشده است که از به مجازات کشیدن عاملین شکنجه وسو رفتار از 

های مستمر که انجام داده اند به  بسیاری از قضایا رسیده گی صورت  سوییی نهاد های عدلی وقضایی اطالعی بدست آورده باشد وطی نطارت

اما  نگرفته است . به عاملین شکنجه در والیات کندهار ، فاریاب ، کندز ، هلمند ، هرات مطابق قوانین نافذه کشور رسیده گی صورت نگرفته است

 معاون مدیر محبس پکتیا صرف از سمتش به سمت دیگری تبدیل شده است .

 

 زندان بگرام  .  1.۵

امنیت ملی بوده وبشکل  1۲زندان بگرام توسط وزارت دفاع ملی اداره میشود دارای چندین بالک میباشد که یک بالک آن تحت اداره ریاست 

اد حبس شان عیکه م یان( تن اززندان942( زندانی تحت بازداشت قرار دارند . درمجموع  )1۲94توقیف خانه مورد استفاده قرار دارد . در مجموع )

وشت هستند تکمیل گردیده ویا هم اینکه در مرحله تحقیقات به اساس فقدان دالیل اثبات ، قابل رهایی هستند در آنجا تا هنوز به سر میبرند و بی سرن

 رفت .را نظارت نمایند زیرا از ورود آنها ممانعت صورت گ 1۲. ناظرین کمیسیون نتوانسته اند که بالک مربوط به ریاست 

زندان بگرام که برای نگهداری متهمین ومجرمین مرتکب به جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی اختصاص یافته است و افرادی در آن نگهداری 

میشوند که به مخالفین مسلح دولت منسوب گردیده اند ، سو رفتار و شکنجه از سویی نگهبانان این زندان نیز به ثبت رسیده است که ارتکاب 

 جه وسو رفتار اکثرآ به اساس تعصبات قومی ویا تصور اینکه همه زندانیان دشمن اند ، صورت گرفته است . شکن
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ام نماز ګماه جاری درهن 42به تاریخ  "اظهار داشت ها حین مصاحبه بالک یکی از در (۲۲۲۲۲ ) دارای نمبر راجستر شماره 9۵محمود  ولد احمد 

درسلول انفرادی درحالیکه یک نفرضابط باالی سرم ویک نفرضابط باالی پاهایم نشسته بودند ودونفر عسکر  عصر مرا به بالک شو انتقال نمودند، 

 از روز 42، درحالیکه مدت  "زدند هر به امر ضابطان خویش از دوپهلویم توسط کیبل از زمانی نماز عصر الی زمان نماز شام بطور متواتر ضربګدی

در وجود زندانی متذکره به وضوح دیده میشد وی یک قسمت باالیی از سورین خویش را در حضور مسوول ، با انهم آثار شکنجه  آن میگذشت

شت کوچک ګده بود و اناوافت مجروحپایش کامآل  گشت بزرګامنیتی بالک چارلی به ما نشان داد ،  دیدیم که واقیعآ کامال کبود بود، ناخن ان

 دست راست اش نیز زخمی بود.

 

 ه از ولچک وزوالنه .سواستفاد  ۴.۴

تاری استفاده دوامدار از ولچک وزوالنه خود به یکی از اعمال شکنجه بر میگردد و اثرات ناگوار برای شخص تحت توقیف را در بر دارد و جز بدرف

می تواند بعداز و بیرحمی محسوب میگردد. در قانون پولیس ؛ استعمال ولچک تحت شرایط مشخص جواز یافته است. مطابق این قانون، پولیس 

ر از ابالغ به جانب مقابل، به منظور دفع تعرض علیه پولیس و یا سایر اشخاص، جلوگیری از فرار شخص دستگیر شده، جلوگیری از انتحار و دفع خط

 9۳شخصی که می خواهد به نفس خود ضرر برساند، اقدام به استعمال ولچک نماید

سلب آزادی خاصتا در توقیف خانه ها ونظارت خانه های پولیس استفاده دوامدار از ولچک کمیسیون دریافته است که در بسیاری از محالت 

 وزوالنه غرض پیشگیری از فرار افرادتحت توقیف صورت میگیرد .

لچک و والیت کشور بادغیس، بدخشان، غزنی، نیمروز، فراه، بدخشان، کندز و بلخ  استفاده از و ۳یافته های این گزارش نشان می دهد که در 

نشان می دهد که در جلوگیری از استعمال ولچک و زوالنه تغیری به میان  4939زوالنه مروج بوده است. این گزارش  در مقایسه با گزارش سال 

  نیامده است .

 زنظارتخانه ولسوالی حضرت امام صاحب والیت کند  عکس فوق : 

                                                           
25

 )اسم مستعار میباشد ( 2. مصاحبه شماره  

، تاریخ نشر21. وزارت عدلیه، قانون پولیس، ماده 
36
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 بخش پنجم

 

  .Vنتیجه گیری وپیشنهادات 

 .نتیجه گیری   ۵.۱

به صورت خالصه از وضعیت مراکز سلب آزادی در افغانستان می توان چنین نتیجه گیری کرد که وضعیت محالت سلب آزادی در افغانستان به 

سوْرفتار وشکنجه طور عموم مناسب نبوده و با چنین وضعیت، هدف محالت سلب آزادی که همانا اصالح و تربیه مجدد باشد، به دست نمی آید. 

یری ویا ګام دستګی از افراد که هندرفته است و تعداګب ازادی موجود بوده که در این راستا تا حال هیچ توجه صورت ندر محالت سل

ذارش ګرفته اند وآثار شکنجه در وجود شان موجود است از سوی مسوولین محالت سلب آزادی ثبت و ګتحقیقات ابتدایی مورد شکنجه قرار 

 ردد .ګه نمی ئآن ارا

عیت معیشتی و بودوباش در محالت سلب آزادی چندان بهبود نیافته و در اکثریت این محالت تسهیالت و خدمات یکسان و کافی هنوز هم وض 

به  ارائه نمی شود. تعدادی از زندانیان در برخی از محالت سلب آزادی از کمیت و یا کیفیت غذا شکایت دارند و برخی از این محالت در دسترسی

شکل دارند. هم چنین در اکثریت این مراکز، زندانیان به تسهیالت گرم کننده در فصل زمستان که هوا خیلی سرد است، آب آشامیدنی صحی م

ایل دسترسی نداشته و برخی از آنها به امراض سرماخوردگی و سینه بغل مبتال شده اند. از سوی دیگر مقرره محابس و توقیف خانه ها موجودیت وس

ل اتاقهای محالت سلب آزادی را ممنوع می باشد، وسایل گرم کننده که توسط زندانیان آورده شود استفاده از آن مجاز آتشزا و انفالقی در داخ

  .نمی باشد

ارد. نبود براساس این گزارش، به استثنای توقیف خانه های زنانه در مراکز والیات، در هیچ یکی از ولسوالی ها توقیف خانه های زنانه فعال وجود ند

  .هم می سازدتوقیف خانه ها در ولسوالی ها تاثیر مستقیم بر دسترسی به مدارک اثباتیه جرم داشته و بیشتر از همه زمینه های آسیب پذیری زنان را فرا

مشکل رنج یافته های کمیسیون نشان می دهد که برخی از اتاقهای بعضی از محالت سلب آزادی نم و رطوبت داشته و تعدادی از زندانیان از این 

س و برده و مریض شده اند. برعالوه، در اکثریت مراکز سلب آزادی نظافت رعایت نشده و فضای اتاقها آلوده می باشند. هم چنین در اکثریت محاب

 .توقیف خانه ها، تعداد تشنابها و حمام ها به هیچ وجه با تعداد نفوس زندانیان تناسب ندارد

زندانیان به ندرت فراهم شده است. در اکثریت محابس و توقیف خانه ها کورس های آموزشی در سطح خیلی  برنامه های آموزش و حرفه نیز برای

ر این ابتدایی و با کیفیت پایین موجود است ولی این برنامه ها عمومیت ندارد. از سوی دیگر برنامه های آموزشی نامنظم بوده و ادارات مسوول د

دمات و تسهیالت صحی نیز در مراکز سلب آزادی در سطح ابتدایی بوده و اکثریت این مراکز با کمبود ادویه مورد توجه جدی نکرده است. ارائه خ

این و نبود داکتر مسلکی مواجه می باشند. با این حساب می توان نتیجه گیری کرد که اکثریت زندانیان از حقوق بشری شان محروم بوده و وضعیت 

 ا و فرصت های اصالح و تربیه مجدد زندانیان را محدود ساخته است.مراکز به گونه ای است که زمینه ه

مجرمین بنابر یافته های کمیسیون بی سرنوشتی زندانیان یکی از مشکالت عمده بوده و بیشترین رقم زندانیان بی سرنوشت در مرحله تمیز و متهمین و

 تطبیق های نهاد پذیری مسوولیت عدم ، کشفی ونهادهای قضایی –لی نهاد های عد یګفقدان هماهن جرایم امنیت داخلی وخارجی اند . همچنان

 ارنوالیڅبه محکمه  ،  ارسال قرارها از محاکم توسط ارنوالیڅ سوی از وارده ارتکاب در جرم نوعیت در تغیر ، محاکم ونهایی قطعی احکام کننده

 که افراد بیش از موعد قانونی بی سرنوشت به سر ببرند. ، همچنان ارسال فیصله ها وقرارها ازطریق پوسته سبب شده است آن وبرعکس

 .این گزارش بیانگر این است که تعداد زیادی از افراد به طور غیرقانونی مدت حبس شان تکمیل، اما رها نمی شوند همچنان

 

 .پیشنهادات   ۵.۲
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و مشکالت در مراکز سلب آزادی پیشنهادات زیر را به کمیسیون با درنظرداشت دریافت های این گزارش مبنی بر موجودیت کاستی ها، تخطی ها 

ارائه می  وتطبیق قوانین نافذه ،  دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور رفع کاستی های موجود، بهبود اوضاع و تامین حقوق بشری زندانیان

 نماید:

توقیف خانه ها را به منظور اعمار ساختمان های  کمیسیون از دولت افغانستان می خواهد تا بودجه انکشافی ریاست عمومی محابس و .4

استندرد محابس و توقیف خانه ها افزایش دهد. هم چنین در هنگام ساختن بودجه این اداره، سیر روبه افزایش محبوسین و متهمین را در 

 نظر بگیرد تا از ازدحام جلوگیری گردد.

فغانستان می خواهد که تدابیر جدی و موثری را برای جلوگیری از بد کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ا .2

 مرتکبین آن را تحت پیگرد عدلی قرار دهند. نموده و ومین اتخاذرفتاری و شکنجه علیه مظنونین، متهمین و محک

هر سه ماه انجام بدهد تا شورای عالی محابس را که در ماده سیزدهم قانون محابس و توقیف خانه ها پیش بینی شده فعالیت خویش را  .9

 فعالیت های وزارت های ذیربط را در زمینه های خدمات آموزشی، خدمات صحی و سایر فعالیت های مفید دیگر هماهنگ سازد.

قانون محابس و توقیف خانه ها پیش بینی شده تشکیل نموده و  ۵2کمیسیون از دولت افغانستان می خواهد تا کمیته نظارت را که در ماده  .1

 فعال سازد تا این کمیته از رعایت نظم داخلی و طرز برخورد کارکنان با زندانیان نظارت نماید.

کمیسیون از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها می خواهد تا صندوقهای شکایات را در تمامی محابس و توقیف خانه ها نصب  .۵

 به صورت قانونی رسیدگی گردد. نموده در محالت که نصب گردیده باشد باید به شکایات زندانیان

کمیسیون از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها می خواهد تا تدابیری را برای کاهش ازدحام در محابس و توقیف خانه های  .۳

 مزدحم اتخاذ نموده و زمینه های جداسازی زندانیان بر اساس سن، نوعیت جرم، اعتیاد و مریض های ساری را فراهم سازد.

از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها می خواهد تا تدابیر جدی و موثری را در راستای رفع مشکل دسترسی زندانیان به کمیسیون  .۳

 آب صحی آشامیدنی، تسهیالت گرم کننده و سرد کننده، دسترسی به تشناب اتخاذ نماید.

وزش سواد در محابس و توقیف خانه ها را اجباری کمیسیون از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها می خواهد تا برنامه های آم .۳

 ساخته و به کیفیت و گستردگی برنامه های آموزشی توجه جدی نماید.

کمیسیون از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها تقاضا می کند تا آنعده از محبوسینی که مدت حبس شان تکمیل شده ولی تاهنوز  .3

 نموده و برای جلوگیری از وقوع چنین قضایا در آینده تدابیر الزم اتخاذ نمایند.رها نشده اند، هرچه زودتر از بند رها 

کمیسیون به وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه پیشنهاد می کند که تا خدمات صحی را در داخل مراکز سلب آزادی به طور  .4۲

مراکز با نبود ادویه، تجهیزات و نبود داکتران مسلکی  مناسب و کافی ارائه نموده و کیفیت این خدمات را افرایش دهد. بسیاری از این

 مواجه اند. 

کمیسیون از وزارت امور داخله می خواهد که توقیف خانه های غیر فعال در ولسوالی ها را هرچه زودتر فعال نماید. هم چنین کمیسیون  .44

م اتخاذ نموده و از نگهداری زنان مظنون و متهم در خانه از این وزارت تقاضا دارد تا تدابیر قانونی را برای نگهداری زنان مظنون و مته

 .های شخصی و مراکز نظامی مانند حوزه های امنیتی و قوماندانی های امنیه جلوگیری نماید

رنوالی و ستره محکمه می خواهد تا در رسیدگی به قضایای ساور، به ویژه از اداره محترم لوی کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی کش .42

 دانیان بی سرنوشت تالش نموده و هرچه زودتر قضایای آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.زن

رنوالی کشور می خواهد که یک کاپی از فیصله نهایی یا قطعی محکومین را به ریاست عمومی ساکمیسیون از ستره محکمه و لوی  .49

عمل آید.) موارد دیده شده است که فیصله نهایی یا قطعی محابس و توقیف خانه ارسال نموده تا در تعیین تکلیف محکومین تسریع به 

 .گهداری محکوم مواصلت ورزیده است(بعد از صدور آن به دلیل طی مراحل یک سال بعد به محبس محل ن
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کمیسیون از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه می خواهد تا از طریق خویش به تمامی محابس و توقیف خانه هدایت دهد که از  .41

قانون محابس و توقیف خانه پیشبینی گردیده است، استفاده به عمل آورده، با تطبیق آن  2۲ماده  1یت قانونی خویش که در فقره صالح

 زمینه تسریع در پروسه محاکماتی متهمین به عمل آمده و از جانب دیگر متهمین، بی سرنوشت نخواهد ماند.

یصله های قضایی شان با درنظرداشت تراکم جمعیت زندانها، هزینه های را که کمیسیون از قضات محترم می خواهد تا هنگام صدور ف .4۵

دولت و مردم افغانستان برای اعاشه و اباته زندانیان متحمل می گردد با توجه به خفت جرم ارتکابی و اتفاقی بودن مرتکبین آن در 

 د، مجازات بدیل حبس را در نظر گیرند.صورت که قانون غیر از مجازات حبس سایر مجازات را نیز پیشبینی نموده باش

)وزارت  قانون محابس و توقیف خانه ها مکلفیت وظیفوی همکاری را دارد 43کمیسیون از وزارت خانه های که به اساس فقره دوم ماده  .4۳

الت سلب های معارف، کارواموراجتماعی، صحت وامور زنان( می خواهد تا مکلفیت قانونی خویش در راستای بهبود وضعیت در مح

 آزادی ایفا نمایند.

زای مربوطه به محالت سلب آ هداریگنکه فرد غرض  یخواهد حین ت عمومی امنیت ملی میسکمیسیون از وزارت امور داخله وریا .4۳

و  رنوالیسالوی ، از لحاظ موجودیت اثار وعالیم شکنجه بررسی نموده ودر صورت مشاهده آن غرض تحقیق به شان تسلیم داده میشود

 ارایه دارند . رشگزااداره مافوق رسمآ 

ن شده برای نگهداری افراد دستگیر شده را یاد تعین نافذه کشور را رعایت نموده ومیعکمیسیون از ریاست امنیت ملی میخواهد که قوانی .4۳

 .همین رسیده گی نمایندبه حقوق متدر نظر بگیرند ، نه تنها در بالک مربوطه شان در زندان بگرام بلکه در تمامی توقیف گاه ها 

قانون اجراآت جزایی را لغو نموده وهرچه عاجل تر  4کمیسیون از مقام ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان میخواهد که ضمیمه شماره .43

، اندقضایی زندانی  -اقدامات عدلی قانون اجراآت جزایی افغانستان تا هنوز در حبس بدون موجب  4افرادیکه به اساس ضمیمه شماره 

 رها سازند .

 

 

  پایان.

 


