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 افغانستان بشرحقوقپیام ریاست محترم کمیسیون مستقل 
بی  ر می رود.از نگرانی های عمده نهادهای حقوق بشری بشما ،در افغانستانی زندانیان بشرحقوقعدم رعایت 

کیل مدافع وبه سترسی محدودیت در د، آموزش و سالم تغذیه دسترسی بهعدم  ،تحقیر ،بدرفتاری، توهینسرنوشتی، 

 از موارد مهم این نگرانی ها است. مالقات حقو 

 یهایعالوه بر ضمانت ،های اخیردر سال آمده و وجود بهنیز در این زمینه  تغییراتی مثبتیاست که  یادآوریدرخور 

ی کمیسیون مستقل تسجیل صالحیت نظارت ،گردیده بینیپیش زندانیاناز حمایت  افغانستان درملی که در قوانین 

اداره تنظیم  اننکارکهای فنی و مسلکی افزایش آگاهیها و زندان در قانون تنظیم امورها افغانستان بر زندان بشرحقوق

 و امیدواری باشد. یخوشدل ۀتواند مایها نیز تحولی است که میامور زندان

ی زندانیان را بشرحقوقره وضعیت همواهای قانونی خویش مبتنی بر صالحیتافغانستان  بشرحقوقکمیسیون مستقل 

های رفع چالش منظوربهرا همراه با پیشنهادهای مشخص  های خویشرت نموده و یافتهنظا ،در سراسر کشور

با  ،و قرنطین ۱۹ـکوویدرش های ناشی از گستمحدودیتدر کنار  ۱۳۹۹. در سال کندمنتشر می ،شدهییشناسا

 د.روند نظارت بر زندان ها را تا حدی دشوار نموده بو  که امنیتی نیز مواجه بودیم یهایچالش

 ا جدی گرفته و در راستای بهبوداین گزارش ر ها و پیشنهادهایمسئول یافته ادارات و افغانستانمیدواریم دولت ا

 نمایند. ی و تالشزیربرنامه ی زندانیانبشرحقوقوضعیت 

پالیسی محترم  واحد تحقیق و ، کمیشنربنفشه یعقوبیبانو  محترمبخش نظارت و بررسی، کمیشنر م از همکاران عزیز

و همکاران محترم دفاتر ساحوی  ؛اندکه در این زمینه انجام داده یهایتالش پاس به محمد ایوب یوسفزی پوهندوی

 آقایاناز  ؛انددهکرنظارت را تکمیل  هایها نقش داشته و فورمبر زندانکه در جریان نظارت  ،الیتی کمیسیونو

آقای از  چنینهم اند،که این تحقیق را انجام داده و متن گزارش را نوشته ،بشارت میعظمحمدو  ایجو یمصطفغالم

ر راستای حمایت د مقدردانی نموده و از خداوند برای تمام همکاران که ویرایش آن را انجام داده است، ،شکور نظری
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 خالصه گزارش

قانون تشکیل، وظایف و  2۱و  5های قانون اساسی، ماده 5۸ ۀمفاد ماد براساسافغانستان  بشرحقوقکمیسیون مستقل 

ی زندانیان بشرحقوقها، صالحیت دارد تا از وضعیت قانون تنظیم امور زندان 52 ۀماد چنینهمصالحیت خویش و 

ها، پیشنهادهای مشخصی را نیز جهت رفع های موجود در زندانو چالش هاوردادستنظارت نموده، عالوه بر شناسایی 

ی زندانیان در بشرحقوقز وضعیت ا ۱۳۹۹کمیسیون در سال های یافتهترین نماید. مهم ارائه شدهییشناساهای چالش

 :گرددسراسر کشور شامل موارد زیر می

 گردآوری معلوماتروش 

فورم نظارت بر محابس،  5۱6ۀ مشاهده و تکمیل لیوسبهمأموریت نظارتی و  ۱۱۱۴معلومات این تحقیق از طریق 

فورم(  ۹۹ خانهنظارتفورم و  ۱۹۴ خانهفورم، توقیف 22۳)محبس  ۱والیت کشور 72ها در خانهها و نظارتخانهتوقیف

به استثنای والیت نورستان،  2والیت کشور ۳۳مراکز اصالح و تربیت اطفال در بر فورم نظارت  5۹۸تکمیل  چنینهمو 

  تهیه و با روش مختلط یعنی کمی و کیفی تحلیل گردیده است.

ناشی از شیوع بیماری  هایامنیتی و چالشه شرایط بدبا توجه ب ۱۳۹۹ها در سال زندان برباید افزود که نظارت 

که  یهایوالیت ویژهبههای کشور بوده است. سفر به والیت روروبههای جدی رنطین با دشواریو ق ۱۹-کووید

 ها بازندان بربوده و در دوران قرنطین نیز نظارت کمیسیون  روروبهها دفتر ندارد با تهدیدهای امنیتی کمیسیون در آن

 بوده است. روروبه یهایمحدودیت

 139۸-99های زندانیان در سال تعداد

های کشور تعداد زندانیان اعم از زن و مرد و ها در والیتزندانتنظیم امور از سوی اداره  شدهارائهمعلومات  براساس

 ۸۰۳۸ ( آنان در محابس و٪72.5تن ) 2۱22۰ه رسیدند کتن می 2۹25۸به  ۱۳۹۹در سال  هاشدهفیتوقو  محبوسان

 بودند.ها خانهو نظارت هاخانه( دیگر در توقیف٪27.5تن )

 هاشدهفیتوقاز مجموع  چنینهم( زن بودند. ٪2.۴۸تن دیگر ) 52۸( مرد و ٪۹7.5۱) تن 2۰6۹2 حبوساناز مجموع م

 2۸۸۸5رسید که می تن ۳752۹به  139۸این ارقام در سال  ( زن بودند.٪۳.2تن دیگر ) 256( مرد و ٪۹6.۸تن ) 77۸2

 .بردندیمسر ه ( دیگر در توقیف ب٪2۳) تن ۸6۴۴( آنان در حبس و ٪77تن )

                                                      
، ننگرهار، لغمان، کنر، کندهار، کندز ،سایکاپ، کابل، ابیفار، غور، سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، ایپکت، پروان ،بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام .۱

 .و هلمند، ارزگان هرات، وردک

، کابل، فراه، ابیفار، غورردک، ومیدان ی، غزن، سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، کایپکت، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، زگانار .2

 .هلمندو  هرات، مروزین، بادغیس ،ننگرهار، لوگر، لغمان، کنر، کندهار، کندز، سایکاپ
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تعداد آنان در سال  بهنسبترسیدند تن می 2۹25۸که به  ۱۳۹۹بنابراین تعداد زندانیان یا افراد سلب آزادی شده در سال 

 است. افتهیکاهش ٪22، دیرسیمتن  ۳752۹که به  ،۱۳۹۸

و قرنطین  ۱۹-کووید به دلیل شیوع بیماری ۱۳۹۹این کاهش عمدتاً متأثر از رهایی تعدادی از زندانیان در اوایل سال 

در یک مرحله مبتنی بر توافق که د باشمی طالبرهایی تعدادی زیادی از زندانیان مربوط به گروه  چنینهمسراسری و 

 .نان رها گردیدندآتن از  5۰۰۰تعداد  ،غنی محمداشرف جمهوریسئر و فرمانیاالت متحده آمریکا و گروه طالبان بین ا

تن  7۳۳ز در مراکز اصالح و تربیت به تحت حج تعداد اطفال ۱۳۹۹دهد که در سال این معلومات نشان می چنینهم

 دختر بودند.( ٪۱.۸) ۱۳پسر و ( ٪۹۸.2) 72۰که شامل  ندرسیدمی

 هاخانهها و نظارتخانهتوقیفی زندانیان در محابس، بشرحقوقوضعیت 

محابس،  سال که در ۱۸از سن  تربزرگی زندانیان بشرحقوقروشن گردید که معلومات مربوط به وضعیت 

ها خانهها و نظارتخانهمحابس، توقیف برفورم نظارت  5۱6 وسیلۀه ب ،بردندسر میه ها بخانهها و نظارتخانهتوقیف

 آوری گردیده است. جمع

 گردد:های کمیسیون در این بخش شامل موارد زیر میترین یافتهمهم

 : عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان1

نشان  ۱۳۹۹های کشور در سال خانهها و نظارتخانهافغانستان از محابس، توقیف بشرحقوقنظارت کمیسیون مستقل 

و  هاخانهقیفمحابس، تو اکثرداشته است. در مشکالتی وجود  ،ادشدهیتفکیک زندانیان در محالت  داده است که در

بوده  مربع متریک کمتر از  ،هابرای یک زندانی در اتاق افتهیصیتخصمساحت و ها ازدحام زیاد بوده خانهنظارت

در یک  مربع متر ۳ حدود یمساحت یزندانبرای هر  ،المللی و ملیهای بینقواعد و استاندارد براساسکه حالی است. در

 .بینی گردیده استاتاق پیش

، اندجدا نبودهز هم ا متهمان و محکومان. نوعیت اتهام یا جرم صورت نگرفتهاساس سن، رتفکیک زندانیان ب چنینهم

که  یزندانیان ،هاز زندانو در برخی ا اندسال یکجا بوده 25از  تربزرگبا افراد سال  25و زیر سن  ۱۸افراد باالی سن 

 ند.ابودهاز دیگران جدا ننیز بیماری ساری دارند 

 هازنداندر و خشونت بدرفتاری شکنجه، : ۲

و  مورد شکایت از بدرفتاری ۱۱۴ ش ـ.ه۱۳۹۹ر سال دها نشان داده است که کمیسیون بر زنداننظارت  هاییافته

نیز شکنجه  هادر زندان ،اندنمودهادعا  شکایت آنمورد  5۳ در است که شدهثبتبا زندانیان  هازندان نامأمور شکنجه

برخی از ات ن ادارمسئوال ها و برخوردرفتار بهنسبتاناث  شدگانفیتوقمحبوسان و شماری از  چنینهماند. دهگردی

 اند.شکایت داشته ،محبس غور و بغالن ازجمله ،محابس

 



 

 

 هازنداناستفاده از ولچک و زوالنه در : 3

زوالنه در محابس و  استفاده از ولچک ونشان داده است که اگرچه موارد  ۱۳۹۹کمیسیون در سال  ناظرانهای یافته

از گاهی اوقات د که نکنتأیید مین مسئوالاما  است، افتهی کاهشهای قبل سال بهنسبتها خانهو نظارتها خانهتوقیف

 .شوداستفاده میانضباطی  یجزاها عنوانبهولچک و زوالنه 

 زندانیان سرنوشتیبی: ۴

های مختلف کشور در حالت تن از زندانیان در والیت 26۰2دوسیه  ۱۳۹۹کمیسیون در سال  ناظرانهای یافته براساس

دوسیه  ۱7۴7سرنوشت گردید؛ اما  ۀ دادخواهی کمیسیون تعیینجیدرنتدوسیه  ۸55که  است سرنوشتی قرار داشتهبی

 ،توانسته بودند همکاران کمیسیون ۱۳۹۸نگردیده بودند. باید افزود که در سال  تاختم دورۀ نظارت، تعیین سرنوشت

که  یسرنوشتهای بیبراین تعداد دوسیهند. بناکنشناسایی  ،سرنوشتی قرار داشتندحالت بی دوسیه را که در 6۳5صرف 

رسد دالیل مختلفی در میافزایش داشته است. به نظر  ٪75سال قبل  بهنسبت است، شناسایی گردیده ۱۳۹۹در سال 

ترین این دالیل توسعۀ سرنوشت شناسایی گردیده، نقش داشته باشد که مهمکه بی یهایافزایش تعداد دوسیه

ها در جریان نظارت همکاران کمیسیون های ادارۀ تنظیم امور زندانهای نظارتی کمیسیون و افزایش همکاریمأموریت

های نظارتی، در زمینۀ های مربوط به مأموریتای گذشته افزون بر محدودیته. گفتنی است در سالستهابر زندان

نون جدید تنظیم امور داشت که با تصویب قا با همکاران کمیسیون نیز مشکالتی وجود زندان های ادارههمکاری

دسترسی  این مشکالت تا حدودی رفع شده و در نتیجه، ،هاانها و تسجیل صالحیت نظارت کمیسیون بر زندزندان

های اند دوسیههمکاران کمیسیون توانسته ۱۳۹۹های زندانیان میسر گردیده است. به این دلیل در سال بیشتر به دوسیه

 ند.اهسرنوشتی قرار داشتند که در حالت بیکن بیشتری را شناسایی بیشتری را بررسی نموده و تعداد

 افراد توقیف غیرقانونی: ۵

خی از محابس ر برد محبوساناز  تن ۳56 تعدادنشان داده است که  چنینهم ۱۳۹۹ در سال های نظارت کمیسیونیافته

 جهیدرنتتن آنان  ۱۰6 از این میان که دس بودنیا در حب شدهفیتوقی رقانونیغصورت بدون دلیل و به ،هاخانهو توقیف

 ند.رها نگردیده بود آناندیگر تن  25۰و اما  شده رهاتا دورۀ ختم نظارت کمیسیون  هایدادخواهی

 مدافعوکیلدسترسی به های حق : چالش۶

های کشور به اکثر از ولسوالی در ،زن اعم از مرد و زیادی از زندانیان دهد که تعدادمی نشان زمینهدر این  هایافته

 ها تا حدودی بهتر بوده است.در مراکز والیت مدافعوکیلبه  که دسترسیحالی . دردسترسی ندارند مدافعوکیل

 مدافعوکیلمالقات زندانی با  ازیموردن وها شرایط مناسب که در برخی از زندان شده دهیددر مواردی نیز  چنینهم

 وجود نداشته است.



 

۹ 

 

 

 دسترسی به غذای مناسب: عدم ۷

است و به محبوسان در بوده غذا مناسب  ۀمیت اندازظ کدهد که به لحاان مینش هاکمیسیون از زندانهای ناظران یافته

ها در برخی از والیت ومختلف، متفاوت  یهاکیفیت غذا در والیتاما  ،شودداده می غذا وعدهسه  روزشبانهیک 

ن کمیسیون نشان . نظارت همکارانداغذایی شکایت شده برنامۀدر و میوه از نبود گوشت زندانیان و است ناقص بوده 

خانه و نظارت خانهمحبس یا توقیفدر  شانمادرانبرای اطفالی که با ها خانهداده است که در بیشتر محابس و توقیف

 ند.دخورمی شانادرانمو  محبوسانو آنان، از غذای در نظر گرفته نشده  یغذایی خاص ۀهیچ برنام ،بردندبه سر می

 هازندان ساختمانهای مربوط به : چالش۸

ها در مساحت های زنداناز ساختمان ایهداده است که بخش عمدنشان  ۱۳۹۹در سال  ناظران کمیسیون یهاافتهی

بود  دهیگرداعمار  قبالًهای که در زندان تنهانهنیست. این مشکل  برخوردارکوچک اعمار شده و از ظرفیت کافی 

. در مواردی اندشکل مواجهمو جدیداً اعمار گردیده نیز با این  که در این اواخر یهایبلکه برخی از زندان ،وجود دارد

برای  چنینهمشود. ی استفاده مییهای کراادارات دولتی یا از خانه قدیمیهای از ساختمان محبوسانداری برای نگه

 الی کشور وجود ندارد.خاص در هیچ ولسو یهاخانهتوقیف شدگانفیتوقنگهداری 

سایر  در ،باشدمی بزرگنسبتاً  هایمناسب و با کلکینهای اتاقدارای که  ،هازندان های جدیدساختمان یاستثنا به

محدود بوده  به برق نیزدسترسی ها خانهمحابس و توقیفدر برخی از بوده و  عمدتاً با کمبود نور مواجه هااتاقها زندان

 و فقط در ساعات شب میسر است.

بودن  یاریرمعیغها به دلیل تراکم زیاد و ن نشان داده که در بخش عمده از زندانیوکمیس ناظران هاییافته چنینهم

 نامطبوع به دلیل مجاورت یبر رطوبت، تعفن و انتشار بو اند. افزونها رطوبت داشته و نمناکاتاق اکثرها ساختمان

 است. دهگردیبروز مشکالت مضاعف  سببنیز یا حمام با تشناب  هااتاق

و  کنندهگرم یغالی و نفتذهای بخاریبرای دیگری مشخصی  ۀبودجمصارف وسایل برقی  از ریغبه ۱۳۹۹در سال 

وسایل  شخصی با امکانات ها، زندانیاندر برخی زندان وگرفته نشده  نظردر ، هازنداندر تمام ها اتاقکننده سرد

 .اندکردههیته را ازیموردن

ی فنولی این تجهیزات نیز در مواردی زیادی نقص  ،سی استیزات مثل ایهها مجهز با تجهای زندانبرخی از اتاق

ها مشکالتی مثل کمبود تشناب و حمام، خرابی وسایل تشناب و در تعداد زیادی از زندان کنند.و کار نمی داکردهیپ

 و شیردان وجود داشته است. حمام مثل دروازه، بایلر، شاور

 های دسترسی به خدمات صحیچالش :9



 

تأیید  چنینهم هایافته. ولی این باشندیک مرکز صحی میها دارای دهد که تمامی زندانهای کمیسیون نشان مییافته

تجهیزات سایر ، بستر و داروه، قابل پرستار،کمبود داکتر،  زنانه محابس خصوصبهمحالت سلب آزادی کند که در می

ر صحی وجود نداشته و امو یمتخصصداکتر هیچ محالت سلب آزادی یک مشکل مستمر بوده و در برخی از صحی، 

داکتر  ها،زندان از دیگر یکیچیهدر والیت هرات  یاستثنابهشود. مثالً پیش برده می رمتخصصیغتوسط کارمندان 

 .روان وجود نداردو  متخصص در امور اعصاب

 است. ناپاک بوده ثراًاک ها، آشپزخانه، اتاقوده و حویلیها با مشکالتی مواجه بزنداندر تمام ت تقریباً وضعیت نظاف

 آموزیو حرفه، کار علیمت حقبههای دسترسی : چالش1۰

برند و در خود به سر می همراه مادران بسامحاطفالی که در کمیسیون نشان داده است که در برخی از موارد های یافته

محبس  رات،هیت والمحبس . فقط در اندمحرومآموزش قرار دارند از مراکز تربیتی مانند کودکستان و مکتب  ینسن

 دارد. دوجوکودکستان  راناثیه کابل و قندها

 در محابس را ندارند. ازین موردهای و کتابتجهیزات ها آن یهاکتابخانهنکه اییا کتابخانه ندارند  هازندانبسیاری از 

های ها برنامهایر والیتاما در س ،وجود ندارد یآموزحرفهارزگان و نیمروز هیچ برنامۀ برای کار و  هایوالیت زنانه

 .و کار وجود داشته است یآموزهحرف

از  ه آموزشیو استادکار و کارگا صنف درسیمکتب، کتاب،  ،ای کمیسیون نشان داده است که کمبود معلمهیافته

 باشد.ها میدر زندان یآموزحرفهحق تعلیم، کار و های دسترسی بهترین چالشمهم

 و ورزش تفریح حقبه: دسترسی 11

متفاوت  هاحویلی زندان در وگذارگشت ،ستفاده از هوای آزادها و اوقات ابرنامهنشان داده است که  کمیسیونی هایافته

ی آزاد در حد قانونی آن وجود دارد و تمام دسترسی به هوا هازندان بیشترتوان گفت که در می یطورکلبهاست؛ اما 

تأیید  چنینهمها اما این یافته .ندکنتفریح  گردش یا ،دهکراستفاده  حویلی توانند از هوای آزادروز می جریاندر  افراد

 .ندامواجهتفریحی و ورزشی با کمبود امکانات  محالت سلب آزادی بیشترکند که می

، نبود برنامۀ منظم و دسترسی به تسهیالت ورزشی در عرصۀ هازندان عمدۀ مشکالتدهد که ا گواهی میهیافته

 باشد.محل مناسب برای ورزش میتجهیزات و ها و کمبود زندان تنظیم امور ۀاز طرف ادار شدهطراحی

 مالقات با دوستان و اعضای خانواده حقبهدسترسی های : چالش1۲

 ابها های والیتشان اگرچه در زنداناقاربزندانیان با که مالقات  حاکی از آن استن کمیسیوهای ناظران یافته

گردیده است. تنها مشکل عمده نشناسایی  تاکنونولی مانع جدی در این زمینه  ،گیردمیصورت های متفاوتی شیوه

ین که بعد از قرنط ع ویروس کرونا بودین و شیوطقرن ن با اقارب آنان در دورۀایت زندانمحدودیت مالقا ۱۳۹۹در سال 

 این مشکل نیز حل گردیده است.



 

۱۱ 

 

 

 

 هابر زندان ممانعت از نظارت: 13

از قبل  برنامۀ نظر به ،الع قبلیون اطعمدتاً بد افغانستان بشرحقوقکمیسیون مستقل ناظران ها توسط نظارت از زندان

 ورت گیرد،اساس قرار قبلی صرنظارت ب زیرا در صورت که ،دگیرصورت می سرزدهو  شده، دریافت شکایتتهیه

 خودداریها یان واقعیتاز ب نیز زندانیانایجاد شود و زندان تغییراتی در وضعیت واقعی  شدهنییعتدر مدت است ممکن 

 کنند.

 السدر  هاخانهخانه، مراکز اصالح وتربیت اطفال و نظارتتوقیف بر محابس ونظارت  برایدسترسی ناظران کمیسیون 

ورود  ۀارخانه اجازین نظا مسئوالنامنیت ملی کابل که  خانۀنظارتبه استثنای  ،ه استداشت نسبتاً بهتریوضعیت  ۱۳۹۹

 ناظران کمیسیون را به منظور نظارت به این محل نداده است.

 ی اطفال در مراکز اصالح و تربیتبشرحقوقهای چالش
ز اصالح و تربیت در مراک زتن از اطفال محجو 7۳۳ به تعداد۱۳۹۹سال  نشان داده است که در کمیسیونهای یافته

های والیت به استثنایوالیت  ۳۱اطفال یاد شده در  .ندابوده دختر تن آن ۱۳ هکه از جمل ،ندشدداری مینگه اطفال

 ۳۳کشور در  یوالیت ۳۴ از جملهقابل یادآوری است که  تحت حجز قرار داشتند. ،وردک، دایکندی و نورستانمیدان

والیت تعمیر  ۱۳در  مرکز ۱۳والیت به استثنای والیت نورستان مرکز اصالح و تربیت اطفال ایجاد شده و فعالیت دارد. 

 والیت دیگر مراکز اصالح و تربیت اطفال در تعیمر کرایی فعالیت دارد. 2۰دولتی داشته اما در 

ها مراکز اصالح و تربیت اطفال نیز از کمیسیون پس از انفاذ قانون جدید تنطیم امور زندان ناظرانهای یافته براساس

تر ها سختعد حاکم بر زنداناشرایط معیشتی و مالقات در آن تحت تأثیر قو شناخته شده و های زندانهزیر مجموع

 گردیده است.

تجدید نظر را  چیزی که ایجاب ؛ن در مراکز اصالح و تربیت اطفال با غذای زندانیان یکسان شده استاغذای محجوز

 متفاوت باشد. ،های بدن آناننیازمندیبا توجه به  ،مینوی غذایی اطفال با مینوی غذایی بزرگساالنو نیاز است  کندمی

 یهایتر شده و با محدودیتبا اعضای خانوادۀ آنان سخت ،هاخصوص در برخی از والیتبه ،نامالقات محجوز شرایط

  مواجه گردیده است.

توقیف  در دورۀبدرفتاری  از از اطفالتن  ۱۱2نشان داده است که  ۱۳۹۹در سال کمیسیون  ناظرانهای یافته چنینهم

های آنان در موعد و به دوسیه اندسر بردهه در توقیف ب اند که بیشتر از مدت معینگفته آناناز تن  2۰۰و  شکایت داشته

 ده است.شرسیدگی ن معین



 

رفتاری شده با آنان بد توقیف دورۀاز اطفال تحت حجز تأیید نموده بودند که در تن  ۱۰۱نیز  ۱۳۹۸گفتنی در سال 

 یافته است. افزایش ٪۱.6 ،نداهشکایت داشت مسئوالن بدرفتاریرقم اطفال که از  ۱۳۹۹این در سال است. بنابر
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 مقدمه

ضمن گزارشی به  های آنفتهو نتایج و یا شده اجرا هماهساالنه و شش صورتبهزندانیان  یبشرحقوقوضعیت تحقیق 

های ی زندانیان با توجه به شاخصبشرحقوقگیرد تا وضعیت رسد. در این تحقیقات تالش صورت مینشر می

ر رفتار با زندانیان و قوانین ملی استاندارد د حداقلقواعد  خصوصبه ،بشرحقوقالمللی در اسناد بین شدهفیتعر

ی زندانیان در محابس، بشرحقوقوضعیت  کهنیاقرار گیرد. در این تحقیقات عالوه بر  یموردبررسو  شدهنظارت

ر مراکز دی اطفال محجوز بشرحقوقگیرد، وضعیت و مطالعه قرار می یموردبررسها خانهها و نظارتخانهتوقیف

 شود.میبررسی اصالح و تربیت اطفال نیز 

از  ها و مراکز اصالح و تربیت اطفال، هموارهخانهها، نظارتخانهیفان در محابس، توقینی زندابشرحقوقوضعیت 

نظارت  ادشدهیمتداوم بر محالت  صورتبهکمیسیون  افغانستان بوده و بشرحقوققل های جدی کمیسیون مستنگرانی

 است.داشته 

دولت و نهادهای  موردتوجهها و پیشنهادهای این تحقیق افغانستان امیدوار است که یافته بشرحقوقکمیسیون مستقل 

 ، اقدامین تحقیقاشدن پیشنهادهای مطرح در  یو عمل شدهییشناساهای و در راستای رفع چالش قرارگرفتهمسئول 

 صورت گیرد.

  

 مفاهیم

زیرا  ،شوداده میدلحاظ مفهومی توضیح رفته در این تحقیق بهکارههای ببرخی از اصطالحات و واژهدر این بخش 

ترین از موضوع ها به خوانندگان کمک خواهد کرد که فهم بیشتری و عمیقاصطالحات و واژهاین  مفهوم توضیح

و  توقیف ،علیه، متهم، محکوماطفال، محبس تیو تربخانه، مرکز اصالح خانه، توقیفنظارتزندان،  د.نباشداشته 

 است.سرنوشتی از این جمله بی

 زندانالف: 

 تیو ترب، مرکز اصالح خانهتوقیف، خانهنظارت از( ؛ )عبارت، زندانهاتنظیم امور زندانقانون  ۳ماده  ۱بند  براساس

 .۳گردددر آن نگهداری می ،قانون سلب گردیده حکمبهها که آزادی آن یاطفال و محبس بوده و اشخاص

 خانهنظارت ب:

 مظنون در مرحلۀکه  محلی است خانهنظارت»نویسد: ده میکرنیز تعریف  خانهنظارت از ادشدهیقانون  ۳ماده  ۳بند 

 .«۴گردددر آن نگهداری می ام قانونکشف جرم، مطابق به احک

                                                      
 ۱۳75، جریده رسمی شماره ۳ماده  ۱، بند ۹۹۱۳، هازندانعدلیه ج، ا. ا، قانون تنظیم امور  وزارت .۳
 ۳ماده  ۳قبلی، بند  .۴



 

۱5 

 

 خانهج: توقیف

خانه توقیف»بر بنیاد این تعریف  است. دهکرخویش تعریف  ۳ماده  ۴ بند در را خانهتوقیف ،هاتنظیم امور زندانقانون 

 .«5گردد.ارنوالی یا حکم محکمه در آن نگهداری میقرار سکه متهم به اساس محلی است 

 اطفال تیو ترب مرکز اصالحچ: 

اطفال محلی  تیو تربمرکز اصالح »نیز تعریف نموده است: از مرکز اصالح و تربیت اطفال  ادشدهیقانون  ۳ماده  5بند 

 6«گردد.حجز در آن نگهداری می به محکوماست که طفل مظنون، متهم و 

 محبسخ: 

 هیعلمحکوممحبس محلی است که »چنین تعریف نموده است:  ۳ماده  6محبس را در بنده  هازندانقانون تنظیم امور 

 «7گردد.نگهداری می آن درتحمیل مجازات حبس، برای مدت معین  منظوربهاساس حکم محکمه رب

 د: متهم

هنگام  شدهیآورجمعبر ارزیابی دالیل اثبات  که بنامتهم شخصی است »ی یجزا اجرائاتقانون  ۴ماده  ۱۳فقره  براساس

 .«۸وی وارد گردیده باشد بر و اتهامص مرتکب جرم تشخی ثیحبهتحقیق، 

 هیعلمحکومه: 

شخصی است که محکمه ذیصالح مطابق به احکام قانون  هیعلمحکوم» جزایی اجرائاتقانون  ۴ماده  2۳فقره  براساس

 .«۹باشدبه ملزم بودن وی حکم نموده 

 توقیفو: 

 تهم است در مرحلۀمظنون یا م موقتنگهداری و سلب آزادی  ،توقیف» جزایی اجرائاتقانون  ۴ ۀماد 2۸ ۀفقر مطابقِ

 «.۱۰است افتهیاختصاصتحقیق و تعقیب عدلی به امر سارنوال یا محکمه در محلی که طبق حکم قانون به آن 

 سرنوشتیبیز: 

 روز 7جرایم جنحه در جریان تحقیق  مدت توقیف ت جزایی افغانستان،ئاقانون اجرا ۱۰۱و  ۱۰۰های مفاد ماده براساس

و در  روز ۱۰الی نیاز در جرایم جنحه  براساس. این مدت است شده شدهینیبشیپروز  ۱5نایت و در جریان جرایم ج

ع مدت توقیف مجمو» ادشدهیقانون  ۱۰۱ماده  ۳بند  براساس چنینهمباشد. میقابل تمدید روز  ۳۰جرایم جنایت الی 

                                                      
 ۳قبلی بند چهارم ماده  .5
 ۳ماده  پنجمقبلی بند  6
 ۳قبلی بند ششم ماده  7
 ۱۱۳2، منتشره در جریده رسمی شماره ۴، ماده ۱۳۹۳وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اجراآت جزایی،  .۸
 قبلی .۹
 قبلی .۱۰



 

 که یکسانبنابراین  «۱۱تواند( روز بیشتر بوده نمی۱2۰ستره محکمه( از ) و نافیاست )ابتدائیه،ه در تمام مراحل محاکم

 شوند.می سرنوشت گفتهبی ،در مدت معینه تعیین سرنوشت نگردیده باشند

 

 آوری معلوماتگرد روش

از طریق معلومات ای و سایر خانهکتاب مطالعات لهیوسبههای مفاهیم و مبانی حقوقی این تحقیق بخش ازین موردمعلومات 

ها در خانهها و نظارتخانهمحابس، توقیففورم نظارت بر  5۱6تکمیل مشاهده و  ۀلیوسبهمأموریت نظارتی و  ۱۱۱۴

فورم  5۹۸تکمیل  چنینهمو  فورم( ۹۹ خانهنظارتفورم و  ۱۹۴ خانهتوقیففورم،  22۳)محبس  ۱2والیت کشور 72

به استثنای والیت نورستان، تهیه و با روش مختلط یعنی  ۱۳والیت کشور ۳۳بر مراکز اصالح و تربیت اطفال در نظارت 

 کمی و کیفی تحلیل گردیده است.

ناشی از شیوع بیماری  هایبا توجه به شرایط بد امنیتی و چالش ۱۳۹۹ها در سال زندان برباید افزود که نظارت 

که  یهایوالیت ویژهبههای کشور بوده است. سفر به والیت روروبههای جدی رنطین با دشواریو ق ۱۹ـکووید

 ها بازندان برنیز نظارت کمیسیون بوده و در دوران قرنطین  روروبهها دفتر ندارد با تهدیدهای امنیتی کمیسیون در آن

 بوده است.های مواجه محدودیت

وارد  آن راده و سپس کر شدههیتههای از قبل مهورهای خود را در جریان نظارت وارد فهمکاران کمیسیون یافته

 SPSSبرنامه  لهیوسبهگذاری و کود یبندجمعس پس از در دیتاب شدهیآورجمعاند. معلومات یس نمودهدیتاب

 است. گرفته قرارمورد تحلیل کمی و کیفی  ق،، توسط محقمتن ۀدر جریان تهیو  شدهیبنددسته

 

 هاشناسایی متغیر

واند نتایج تیرات در تعداد و میزان آن میتغیگیری بوده و باشد که قابل اندازهمفاهیمی دخیل در یک تحقیق می رْمتغی

 هایمستقل، متغیر هایغیرمت انندل شناسایی است. ماز متغیرها قاب یدر روش تحقیق انواع مختلف د.أثر سازتحقیق را نیز مت

 کننده.تغیرهای تعدیلوابسته و م

                                                      
 ۱۱۳2اره ، جریده رسمی شم۱۰۱و  ۱۰۰های ، ماده۱۳۹۳وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اجراآت جزایی افغانستان،  .۱۱
، ننگرهار، لغمان، کنر، کندهار، کندز ،سایکاپ، کابل، ابیفار، غور، سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، ایپکت، پروان ،بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام .۱2

 .و هلمند ، ارزگانهرات، وردک
، کندز، سایکاپ، کابل، فراه، ابیارف، غوری، غزن، سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، کایپکت، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، زگانار .۱۳

 .هلمندو  هرات، مروزین،، ننگرهار، لوگر، لغمان، کنر، کندهار



 

۱7 

 

های حقوقی، تغذیه، صحت و های مربوط به حمایتبرنامهتعداد و سطح ، ن تحقیق تعداد زندانیانمتغیرهای مستقل ای

حقوقی، های حمایتون حقوقی چ شامل میزان دسترسی زندانیان به آنی وابستۀ اما متغیرها ،باشدآموزش زندانیان می

 گردد.می تغذیه، خدمات صحی و آموزش

    

 هازندانبر کمیسیون  ینظارتصالحیت 

افغانستان  بشرحقوقستقل م یونوظایف کمیس ازرا  بشرحقوقعیت وض برنظارت ، 5۸ ۀماد درقانون اساسی افغانستان 

بهبود و حمایت از آن،  و افغانستان در بشرحقوقنظارت بر رعایت  منظوربهدولت » ده است:کرتسجیل  دانسته،

از  زندانیان نیزی بشرحقوقوضعیت  بربنابراین نظارت « .۱۴دینمایمافغانستان را تأسیس  بشرحقوقکمیسیون مستقل 

 رود.کمیسیون به شمار می هایها و مسئولیتصالحیت

 ،افغانستان بشرحقوقهای کمیسیون مستقل قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 5 ۀماد یبرمبنا ،بر قانون اساسی افزون

 اهداف کمیسیون شامل موارد زیر است:

 ؛در کشور بشرحقوقنظارت بر رعایت  .۱

 ؛بشرحقوقتعمیم و حمایت از  .2

 ؛بشری یهایآزادوضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و  برنظارت  .۳

 ؛بشرحقوقبررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض  .۴

 .۱5در کشور بشرحقوقبهبود و انکشاف وضعیت  منظوربهاتخاذ تدابیر  .5

 بر دارد صالحیت نیوو مبتنی بر آن کمیس ردن قرار دایودر صدر اهداف کمیس بشرحقوقوضعیت  برنظارت  نیبنابرا

یک  عنوانبهاین قانون  2۱ ۀماد 6 ۀفقر در زندانیانوضعیت  برنظارت . دکننظارت  هازنداندر  بشرحقوقوضعیت 

بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت از تطبیق قوانین » است: شده تسجیلعبارت این کمیسیون، با مشخص وظیفه 

 «.۱6و محجوزین مطابق احکام قانون مربوط محبوسانمربوط به رفتار با 

قانون  ۱2 ۀماد ۱ ۀ، فقرهازندانقانون تنظیم امور  52 ۀماد ۱ ۀفقرمبتنی بر مفاد  هازندانظارتی کمیسیون بر صالحیت ن

ده ش لیسجنیز تی و امنیتی، افغانستان و نهادهای دفاع بشرحقوقکمیسیون مستقل  بیننامه منع شکنجه و مفاد تفاهم

 است.

                                                      
 ۸۱۸ العادهفوق، جریده رسمی شماره 5۸بند اول ماده  ،۱۳۸2وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اساسی افغانستان،  .۱۴
 5، ماده ۱۳۸۴، های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانقانون تشکیل، وظایف و صالحیتوزارت عدلیه ج. او ا،  .۱5
 2۱ماده  های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانقانون تشکیل، وظایف و صالحیت .۱6



 

 تنظار تیباصالحافغانستان مرجع  بشرحقوقکمیسیون مستقل »آمده است:  هازندانتنظیم امور قانون  52ماده  ۱بند در 

 ۱7«باشد.ها میدر زندان بشرحقوق از تطبیق احکام این قانون و موازین

که از جانب  اند، تسهیالت الزم را برای هیئتیها مکلفت زنداناادار»، ادشدهیقانون  52ماده  2بند  براساس چنینهم

گردد، فراهم ها تعیین میدر زندان بشرحقوقبررسی رعایت موازین  منظوربهافغانستان  بشرحقوقکمیسیون مستقل 

 ها صالحیت خاصی دارد.نظارت بر زندان ۀنیدرزمافغانستان  بشرحقوقبنابراین کمیسیون مستقل  ۱۸«نمایند.

 

  

                                                      
 .52ماده  ۱بند  هازندانقانون تنظیم امور  وزارت عدلیه ج. ا. ا. .۱7
 .52ماده  2همان، بنده  .۱۸



 

۱۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فصل دوم
 زندانیان زامبانی حقوقی حمایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 وقی حمایت از زندانیانمبانی حق

، دارای ندردا قرار و مراکز اصالح و تربیت اطفال محابسها، خانه، توقیفهاخانهکه در نظارت یاعم از افراد ،زندانیان

 د.نباشمی تیموردحماقوانین ملی  المللی وکه ضمن قواعد و مقررات بین اندحقوقی

 

 المللیالف: قواعد و مقررات بین

شامل  بشرحقوقعام و مقررات قواعد  .شوندبه دو دسته عام و خاص تقسیم می بشرحقوقالمللی قواعد و مقررات بین

اند که مخاطب بلکه قواعد کلی است، هبه تصویب نرسیدی گروه خاصی بشرحقوقگردد که در حمایت از اسنادی می

ند. مثل اتعریف نموده هاها برای دولته هدف حمایت از تمام انسانهای معینی را بها بوده و مسئولیتآن تمام انسان

سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی ـهای حقوق مدنی، کنوانسیونبشرحقوقاعالمیه جهانی منشور سازمان ملل متحد، 

ها گردد که مخاطب آن جمعیت خاصی از انسانشامل اسنادی می بشرحقوقاما قواعد و مقررات خاص  .و فرهنگی

کنوانسیون حقوق اطفال،  توان بههای این اسناد مینمونه باشد. ازو زندانیان می یتمثل اطفال، زنان، جامعۀ دارای معلول

 ن نام برد.استاندارد در رفتار با زندانیا حداقلکنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و مجموعه قواعد 

تضمین ها ی تمام انسانبشرحقوقضمن حمایت از  بشرحقوقی زندانیان در قواعد و مقررات عام بشرحقوقحمایت از 

گردد، ی شهروندان مطرح میبشرقحقوها درزمینۀ حمایت از به این معنی که وقتی مسئولیت دولتگردیده است. 

قررات مربوط به زندان نیز بخش از شهروندان بوده و از حقوق و امتیازات تعهد شده در مطابقت با قوانین و م نایزندان

، هاخانهنظارتربیت اطفال، مراکز اصالح و تحکم محکمه یا احکام مربوط به  براساسمتیازات که حقوق و ا یاستثنابه)

 باشند.مند میاز زندانی سلب شده( بهرهمحابس  ها وخانهتوقیف

شهروندان اساسی  یهایو آزاد بشرحقوقرعایت  و احـترام بر ۱۹سازمان ملل متحدمـنشور  56و  55مواد  مثالعنوانبه

نیز  ی زندانیانبشرحقوقاز  نحویت که بهزم در این زمینه اشاره نموده اسال ریها برای اتخاذ تدابتعهدات دولتو 

 حمایت گردیده است.

 های اساسی انسانهایآزادحقوق و در حمایت از است که ، سند مهم جهانی دیگری 2۰بشرحقوقجهانی  ۀاعالمی 

آور نیست، اما در قراردادی الزام ازنظری، اعالمیه بوده و المللنیب. هرچند این سند است شده بیتصوزندانیان  ازجمله

بدیل جهانی بر توجه به ر این سند بیاست. د افتهی دستی به جایگاه شایسته و موقعیت معنوی ممتازی المللنیبعرف 

 است. صورت گرفته دیتأک زندانیان ازجملهی شهروندان هایآزادحقوق و  ، احترام و عمل بهآموزش

                                                      
 ۱۹۴5مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد  .۱۹
 ۱۹۴۸همان،  .2۰



 

2۱ 

 

مصوب  22فرهنگی وحقوق اقتصادی، اجتماعی ی المللنیبکنوانسیون و  2۱سیاسی والمللی حقوق مدنی بین کنوانسیون

های توسط دولت زندانیان ازجملهی شهروندان بشرحقوقرعایت  که اندیی عامبشرحقوقمهم  از دیگر اسنادی ۱۹66

 .ه استتضمین نمودی یاجرا هایضمانتعضو را با وضع 

چهارگانه  یهانوانسیونک ۳کنوانسیون شماره  ی زندانیان یکی همبشرحقوقاما در میان قواعد و مقررات خاص حمایت از 

 ست.جنیوا

 در ی اسیران جنگی تصویب گردیده است.بشرحقوق( معطوف به حمایت از ۱۹۴۹) ۲3جنیوا 3کنوانسیون شماره 

 و تعهدات و حقوقها شرایط و ضوابط نگهداری اسرای جنگی در زندان است و شده فیتعر اسیر جنگی کنوانسیونْ نیا

خدمات  ارائه ،تشریح شده است. در بحث شرایط نگهداری اسرا، قواعدی خاصی در مورد البسهدر این زمینه ها دولت

ی، شرایط انتقال اسرای اسرای جنگ یبندطبقههای بدنی ورزشی، نظم، های مذهبی و فعالیتصحی و پرستاری، آزادی

و خطرناک، شرایط روابط اسرا با  ناسالمجنگی به زندان، شرایط کار اسرای جنگی و ممنوعیت اشتغال اسرا در کارهای 

یا پایان جنگ دو کشور  ان مدت اسارت اعم از مرگ، آزادیخارج از زندان و روابط اسرا با مقامات رسمی و شرایط پای

 بینی گردیده است.پیش

 ۲۴زیرآمیتحقی یا رانسانیغ رحمانه،و سایر رفتارها و مجازات بی المللی منع شکنجهبینانسیون کنو

ها و سایر خانهها، توقیفخانهالمللی منع شکنجه سند دیگری است که بر ممنوعیت شکنجه در نظارتکنوانسیون بین

و تحقیرآمیز را  یرانسانیغرحمانه، های بیرفتار و مجازات هرگونهها تأکید نموده و مراکز سلب آزادی یا زندان

های حقوقی یکانیزمممفاد این کنوانسیون کشورهای عضو متعهد به ایجاد  براساسته است. ی و مجازات دانسریگیپقابل

 باشند.می ریتحقو  یرانسانیغرحمانه، حمایت از افراد در برابر شکنجه و هرگونه رفتار و مجازات بی

در رفتار  اندارداست حداقلقواعد  مجموعهی زندانیان به تصویب رسیده بشرحقوقکه در حمایت از  مین سند مهموس

 باشد.برخوردار می از اهمیت خاصیبا زندانیان است که این سند 

 پیشگیری بر ناظر متحد ملل سازمان اجالس در اولین ؛۲۵استندرد در رفتار با زندانیان حداقلمجموعه قواعد 

 اقتصادی شورای توسط و رسید تصویب به ،بود شده برگزار جنیوا در ۱۹55 سال در که ،نامجرم با رفتار و جرم از

66۳C  (XXI قطعنامۀ طی اجتماعی V  2۰26و قطعنامۀ  ۱۹57 جوالیماه (LXI I د.گردیتأیید  ۱۹77می  ۱۳( مورخ 

 باشد:قرار زیر می ادشدهیترین قواعد مندرج سند مهم

                                                      
 ۱۹66همان،  .2۱
 ۱۹66همان،  .22
 ۱۹۴۹همان،  .2۳
 ۱۹۸۴، زیرآمیتحقی یا رانسانیغ رحمانه،و سایر رفتارها و مجازات بی المللی منع شکنجهمجمع عموی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین .2۴
LXI) 2۰26نامه شماره ، قطع۱۹77شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد،  .25 I) 



 

 دفتر ثبتموجودیت : 1

 حکم قضایی و، زمان و معلومات مربوط به علت زندانی اولین قاعده مندرج این سند، ضرورت وجود دفتر ثبت هویت

ان با یندگی زندانزمحل که  این قاعده است براساسکه باید در هر زندان وجود داشته باشد.  باشدمیزندانی شدن 

 ان متهمیننداو زیت و سن آنان و نیز علل زندانی شدن، تفکیک گردیده مربوط به هویت مثل جنسمعلومات  توجه به

 شوند.میجدا نگهداری  محبوسانو مظنون از 

 )بهداشت شخصی( الصحۀ شخصیحفظتدابیر : ۲

الصحه یا بهداشت شخصی زندانیان از طریق تجهیز ساختمان محل نگهداری با حمام و تشناب تأمین شرایط حفظ

و نیز تهیه و تطبیق  امکانات اصالح مویاتاق، نمودن رم و سرد گتهویه و  مناسب،تأمین نور  ازین موردامکانات صحی، 

 قرارین سند مورد تأیید قاعده دوم ا عنوانبه ،ت شخصی ملزم سازداشکه بتواند زندانیان را به رعایت بهد یمقررات

 ها را به رعایت آن مکلف نموده است.و دولت گرفته

 و اسباب خوابلباس ضرورت : 3

استفاده های شخصی خود که مطابق مقررات حاکم بر زندان، زندانیان نتوانند از لباس یدر صورتاین قاعده  براساس

و بستر و  های مختلف سالفصل ازینموردو مناسب پاک، لباس مطابق عرف یا رسم و رواج، باید برای آنان  ،کنند

 تهیه گردد.مناسب خواب تخت

 تغذیهشرایط : ۴

تأکید کرده است  وارزش غذایی تضمین نموده  لحاظ ازو کامل  اصل دسترسی زندانیان را به غذای سالم قاعده یا این

ورزشی  ازینموردهای که هر زندانی باید به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته و فرصت ورزش و فراگیری آموزش

 باشند. داشته شانیروانرا برای حفظ سالمتی جسمی و 

 خدمات صحیتدابیر : ۵

بیرون از  یتخصصهای در زندان، امکان انتقال زندانیان به شفاخانه یپزشکروانموجودیت داکتر متخصص و مطلع از 

یرخوار که به داکتر دندان، دسترسی اطفال ش زندانی زندان در صورت نیاز و تحت شرایط خاص امنیتی، دسترسی

الصحه باشند، به کودکستان مجهز، امکان نظارت داکتر بر وضعیت غذایی و شرایط حفظمیشان همراه با مادران زندانی

 است. گرفته قرارکه در این قاعده مورد تأکید  انداز موضوعاتی ،زندانیان

 هیتنباعمال حفظ نظم و تدابیر : ۶

 ازینموردری نظم در داخل زندان که برای برقرا یهاینامهو آیین یانضباطایجاد مقررات در این قاعده بر اصول مثل 

ه تأکید یو احکام مربوط به نحوه و میزان تنب بینی نمایدها را پیشداخلی زندانگران نظم له مناسب برای اخالیو تنببوده 

د ضرورت یشتر از حنباید ب ،زننده افراد که نظم داخلی زندان را برهم مییاین اصول میزان تنب براساس گردیده است.

 بوده و سبب محدودیت جدی بر زندگی آنان در زندان گردیده یا صدمۀ بر سالمتی آنان وارد کند.
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 ابزار و آالت مهارکنندهاستفاده از : ۷
های مهارکننده زندانی، ممنوع و لباس دستبند ،از ابزار و آالت مثل غل و زنجیر، زوالنه استفادهاین قاعده  براساس

 واردکردنه سبب کزندانی  حرکاتکه برای جلوگیری از استفاده گردد  ایهانداز بههارکننده ابزار مبوده و باید از 

 کافی باشد، نه بیشتر.گردد، می صدمه بر خود یا دیگران

 طرح شکایت حقبهدسترسی دهی به زندانی و آگاهی: ۸

 یر زندان کتبدهنگام پذیرش  در زندانی هرالزم است که  ،دهی به زندانیان و حق طرح شکایتقاعده آگاهی براساس

زندانبانان، ندان، زمقررات انضباطی  ،اطالعات مربوط به نحوه نگهداری )کسانی که سواد خواندن را ندارند( ییا شفاه

رای آگاهی از حقوق زندانی، تکالیف و بتنظیم شکایات و سایر مواردی که ، های مجاز دسترسی به اطالعاتروش

 دریافت کند. محیط زندان الزم است،سازگاری با 

 : شرایط تماس با محیط خارج از زندان9

منظم ارتباط  طوربههای ضروری بتوانند با خانواده و دوستان صالح خود زندانیان باید تحت مراقبتاین قاعده  براساس

شهروندان خارجی زندانی را با یط ارتباط دارند که شراها وظیفهدولت ای و یا مالقات حضوری داشته باشند.مراسله

 های دیپلماتیک کشورشان فراهم نمایند.نمایندگی

 کتابخانهدسترسی به : 1۰
وجود ندانیان زبرای  کنندهسرگرمو آموزشی  ازین موردهای باکت   داشته باشد که در آن هر زندان باید یک کتابخانه

 های خاصی جهت تشویق زندانیان به استفاده از کتاب طرح و تطبیق نماید.برنامه دارند فهیوظها . اداره زندانباشدداشته 

 یمذهبرعایت حقوق : 11

وده و بای مناسک مذهبی خود برخوردار جرقاعده رعایت حقوق مذهبی تضمین نموده است که زندانیان از حق ا

 سترسی داشته باشد.توانند به نمایندۀ صالح مذهبی خود دمی

 نگهداری اشیاء متعلق به زندانی: ۱2 

در زندان  ا که اجازه ندارند با خودندانی رزو پول اجناس  زندان در بدو ورود زندانی کند که ادارهاین قاعده تضمین می

ر زمان رهایی وی دوباره نگهداری کند و ددر مکان امنی به امانت گردد درج جدولی رسمی می کهیدرحالداشته باشند، 

 برگرداند.

 

 

 شرایط انتقال زندانی :13



 

زندانی  دیگری باید در شرایط مناسب، محفوظ و با هزینۀ زندان صورت گیرد تا یجا بهاین قاعده انتقال زندانی  براساس

 از تهدیدات بیرونی محفوظ باشد.

 اوصاف کارکنان زندان: 1۴

 ودهمند بق نیکو بهرهاز اخال و داشته ییآشنان باید از میان کسانی انتخاب گردد که با قوانین و مقررات رکنان زنداکا

زندان به  درست ۀا ادارزیر ،صادق و متعهد باشند ،کاردرست و داشتهدر این زمینه تخصص و توانایی فردی نیز  باشند.

های فردی کارکنان آن و قابلیت ایهای حرفهسانیت، تواناییانتعهد، درستکاری، آگاهی از قانون و قواعد و مقررات، 

 ستخدام گردد.برای ادارۀ زندان زنانه، کارکنان زن و برای ادارۀ زندان مردانه، کارکنان مرد ا بستگی دارد.

 زندان بازرسیشرایط : 1۵
ی کامل نقانو الحیتص زندان باید دانش و تجربۀ الزم این کار را داشته و از بازرساندر این قاعده تأکید گردیده که 

انون زندان و تکمیل قو از مدیریت درست و مطابق با  شده انجاممنظم  طوربه. بازرسی زندان باید برخوردار باشند

 اطمینان حاصل گردد. های معیشتی و آموزشی زندانیاننیازمندی

 با زندانی رفتار: 1۶
ان تقویت گردد. از و حس مسئولیت شناسی آن نفسبه اعتمادبا زندانیان باید برخورد و رفتار درست صورت گرفته و 

 شده و کرامت انسانی آنان احترام شود. یریجلوگتوهین، تحقیر، تعذیب و شکنجه آنان 

 زندانیانو جداسازی  یبنددسته: 1۷

ل زندانیانی که به دلی چنینهمسال، بیمار و غیر بیمار مجزا گردد. زنان و مردان، اطفال و بزرگ یهاگروهزندانیان باید به 

بندی بنابراین دسته .ند، باید مجزا نگهداری شوگذارندمیدیگران سابقۀ جنایی یا به دلیل انحراف شخصیتی اثرات منفی بر 

 .الزامی است های آنانیا جرم و بیماری اتهاممعیارهای جنسیت، سن، نوع  براساسزندانیان 

 زندانی کار: شرایط 1۸

که باید توسط  ،شانروانی ی جسمی ویمحکومان به زندان، با توجه به توانا باشد. آورعذاباجباری و ار در زندان نباید ک

 گردد. موظف به انجام کاربا رضایت خودش شود، بررسی داکتر 

 زندانیان سرگرمی تربیت و، تعلیم: 19

نظام آموزشی کشور، تهیه و با بق مطارا ان یکه برنامۀ تعلیم و تربیت زندان داردفهیوظها این قاعده اداره زندان براساس

 سالمتی و صحت مراقبت از منظوربهباید  چنینهم، و تحصیل باید برای جوانان اجباری شود یسوادآموزتطبیق نماید. 

 در نظر گرفته شود.و فرهنگی  کنندهسرگرمهای جسمی و روانی زندانیان فعالیت
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 ب: قوانین ملی

ت جزایی، ئاقانون اساسی، قانون اجرااند از عبارتنماید در سطح ملی حمایت می ترین قوانینی که از حقوق زندانیانمهم

 گیرند.یمقرار  مطالعه موردکه به تربیت و قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ها نظیم امور زندانقانون ت

 ۲۶قانون اساسی

رار داده است. حقوق ق تیموردحمایک اصل  عنوانبهشهروندان را  هایقانون اساسی افغانستان رعایت حقوق و آزادی

خاص نیز ضمن  صورتبهبوده  تیحما موردایر شهروندان سصورت ضمنی در کنار حقوق به نکهیار بزندانیان عالوه 

 متهم تا است. برائت ذمه حالت اصلی» 25ماده  براساساست.  گرفته قرار تیموردحماقانون اساسی  ۳2تا  25مواد 

این اصل از  «شودیمشناخته  گناهیبقرار نگیرد،  هیعلمحکومقطعی محکمه )دادگاه( باصالحیت  حکمبه کهیوقت

 اعالن نموده است. یرقانونیغافراد جلوگیری نموده و آن را  یرقانونیغتوقیف، حبس خودسرانه و 

، تعقیب کند بنابراینو به کسی دیگری سرایت نمی شدهشناختهجرم یک عمل شخصی  26مبتنی بر ماده  چنینهم

 کند.شخص متهم یا مجرم به کسی دیگری سرایت نمی رازیغبهجزا  قیو تطبتاری یا توقیف متهم گرف

ل از ارتکاب آن نافذ قانونی که قب حکمبهمگر  شودینمهیچ عملی جرم شمرده »قانون تصریح نموده که این  27ماده 

 توانینمشخص را  هیچ احکام قانون. بر طبقتوقیف نمود مگر  یاتعقیب، گرفتار  توانینمهیچ شخص را  گردیده باشد.

مورد اتهام نافذ گردیده  و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل تیباصالحدادگاه  حکمبهمگر  ،مجازات نمود

 باشد.شده است ممنوع میمطابق با قانون جرم شمرده ن قبالًبنابراین توقیف یا گرفتاری افراد به دلیل عملی که  «باشد.

تسجیل نموده  2۹ده و مانموده  قانون اساسی بر عدم سپرده شدن شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر اشاره 2۸ماده 

چه تحت اگرحتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر،  تواندینمهیچ شخص  بوده وتعذیب انسان ممنوع است که 

مفاد این ماده  براساس چنینهم ،یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهدتعقیب، گرفتاری یا توقیف 

 .کرامت انسانی باشد، ممنوع استتعیین جزایی که مخالف 

اکراه به  لهیوسبه اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری»تسجیل نموده است که  ۳۰ماده  بیترت نیا به

الت صحت عقل، اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در ح دست آورده شود، اعتبار ندارد.

نجه فرد متهم یا شک جهیدرنتبنابراین تعذیب متهم یا مجرم ممنوع بوده و گرفتن اقرار  «تیباصالحدادگاه  در حضور

 مجرم و شهود اعتبار ندارد.

مدافع یا برای اثبات حق خود، وکیلمجرد گرفتاری بهبرای دفع اتهام  تواندیم هر شخص» :تصریح نموده است ۳۱ماده 

کند در داخل میعادی که قانون تعیین می در گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد و مجردبهمتهم حق دارد  ین کند.یتع

                                                      
 ۸۱۸شماره  العادهفوقجریده رسمی  .۱۳۸2قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب دولت ج، ا. ا،  .26



 

محرمیت مکالمات،  نماید.بضاعت وکیل مدافع تعین میجنایی برای متهم بی یایدر قضادولت  دادگاه حاضر گردد.

وکالی مدافع  یهاتیو صالحوظایف  باشد.وکیل آن، ازهر نوع تعرض مصون می بین متهم و و مخابراتمراسالت 

 چنینهمو  ازین موردو تأمین شرایط  مدافعوکیلاین ماده حق دسترسی زندانیان به  براساس «گرددتوسط قانون تنظیم می

یک حق زندانی مطرح گردیده  عنوانبهگردد، که از سوی دولت تعیین می مدافعوکیلبه  بضاعتیبدسترسی افراد 

 است.

آزادی آنان سلب  ومحکوم به زندان نشده  ،باشندمی یونکه مد یقانون اساسی افراد ۳2ماده  براساس تینها در

 است. یرقانونیغبنابراین زندانی کردن این افراد  .گرددنمی

 قانون اجرائات جزایی

رسیدگی زمان  ،خود ۱۰۱و  ۱۰۰با تمرکز به اصل تعیین سرنوشت زندانیان ضمن مواد قانون اجرائات جزایی افغانستان، 

بعد از تسلیمی مظنون، در صورت  تواندیمسارنوال » :ه است. در این قانون آمده استکرد تسجیلبه قضایا را 

روز و در جرم  7این قانون، امر توقیف او را در جرم جنحه برای مدت  ۱۰۰ماده  ۱موجودیت دالیل مندرج فقره 

 27«روز صادر نماید. ۱5جنایت، حسب احوال، برای مدت 

 ۳۰مدت  تاتواند که اکمال تحقیق و ترتیب صورت دعوی از طرف سارنوالی کافی نباشد، سارنوالی میصورتی در

در ماده  چنینهم .روز، پیشنهاد تمدید توقیف را به محکمه ابتدائیه مربوطه ارائه نموده و محکمه، آن را تمدید نماید

این  براساساست.  شده ینیبشیپاحل مختلف محاکماتی نیز م جنایت، در مریاین قانون، مدت توقیف در جرا ۱۰۱

روز بیشتر بوده  ستیصدوباز  ،ماده، مجموع مدت توقیف در تمام مراحل محاکمه )ابتدائیه، استیناف و ستره محکمه(

 2۸تواند.نمی

 ۱2۰ یان محاکمه تاروز و در جر ۳۰در جریان تحقیق تا  قانون، روند عادی مدت توقیف براساسبنا بر آنچه گفته شد، 

سرنوشت بی شدهفیتوقها بیشتر از این مدت دوام کند، فرد است. در صورت که رسیدگی به دوسیه شده ینیبشیپروز 

 شود.گفته می

 هاقانون تنظیم امور زندان

قوق زندانیان، تمامی قواعد و اصولی را که در قواعد ت از حترین سند ملی حمایمهم عنوانبهها قانون تنظیم امور زندان

 هتری تسجیل نموده است.گردیده، به نحوی احتوا نموده و با تفصیل ب ینیبشیپاستاندارد در رفتار با زندانیان  حداقل

های دسترسی آنان به حقوقی مثل حق داشتن آوری زمینهو جداسازی زندانیان، فراهم یبنددستهقواعد مثل 

دسترسی به خدمات  حق ونیت از بدرفتاری، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به تغذیه سالم،، حق مصمدافعوکیل

                                                      
 .۱، فقره ۱۰۰. وزارت عدلیه ج. ا. ا. قانون اجرائات جزایی، ماده 27
 .۳ ، فقره۱۰۱. قبلی ماده 2۸
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گونۀ مطلوب در ، کار و تفریح و حق دسترسی به اعضای خانواده که بهیآموزحرفهصحی، حق دسترسی به آموزش، 

 است. گرفته قرار تیموردحمااین قانون 

اساس وصف جرمی، راند، زندانیان را بها مکلفن زندانمسئوالها قانون تنظیم امور زندان 5۸و  ۴۹مفاد مواد  یبرمبنا

ترک کهولت سن، معاذیر صحی، امراض ساری و معلولیت، خصوصیات، موقف اجتماعی و تحصیلی و احساسات مش

سال باالتر  ۱۸سن وی از ه زندانیانی را ک چنینهمی جداگانه در زندان نگهداری نمایند هانموده در بخش یبندطبقه

 نگهداری کنند. جداگانههای سال کمتر باشد در بخش 25و از 

 د:نگرددا نگهداری میزندانیان در حاالت ذیل از سایر زندانیان ج :این قانون تصریح نموده است 5۸ماده  چنینهم

 سبب بروز مشکالت امنیتی گردد؛ -۱

 و اخالل نظم زندان گردد؛ داردوامباعث آشوبگری  -2

 داشته باشد. تحت استنطاق قرار -۳

یر موارد سن، نوعیت جرم، وضعیت صحی و سا چونی یمعیارها براساس افراد سلب آزادی شده جداسازیبنابراین 

 یک اصل و یک امر ضروری است.

ه زندانیان مصاب کراحت دارد ها، در مورد شرایط نگهداری زندانیان مریض صقانون تنظیم امور زندان ۳۱ماده  ۳فقره 

 گردند.جداگانه نگهداری می های خاصبه امراض ساری در قسمت

اند، برای زندانیان با درنظرداشت سن، حالت صحی، حمل ها مکلفادارات زندان» :داردچنین صراحت  ۱6ماده  ۱بند 

این ماده تسجیل نموده که  2بند  چنینهم «و والدت، کار و موسم سال، آب و غذای صحی و مناسب را تهیه نمایند.

شود. بند ها در نظر گرفته میزندان نیمسئولشود، توسط ره تنظیم میاکمیت و کیفیت غذا، مطابق نورم که از طرف اد

، غذای روزمره الصحهحفظکه داکتر موظف مکلف است، جهت رعایت قواعد صحی و  داردبیان می ادشدهیماده  ۳

 2۹«و نظارت نماید. لکنترزندانیان را 

داشت ظرفیت نظردرها را مکلف نموده است که با ها، اداره تنظیم امور زندانقانون تنظیم امور زندان ۳۰ماده  2بند 

 ۳۰.سیس نمایدرکز و والیات شفاخانه و کلینیک تأها در مزندان

ر والیت ایجاد هصحی را در محابس  هایها این اداره مکلف است که کمیتهقانون تنظیم امور زندان 2۸اساس ماده رب

 کند.

ها کارگاه محبوساناشتغال  منظوربهها مکلف است، اداره تنظیم امور زندان» ،هاقانون تنظیم امور زندان 6۰ماده  براساس

 «ها، ایجاد نماید.های تولیدی، صنعتی و زراعتی را در ساحه زندانو کارخانه

                                                      
 ۱6ماده  ۳،2،۱، بند ۹۸۱۳، هازندانقانون تنظیم امور وزارت عدلیه ج، ا. ا،  .2۹
 .۳۰ماده  2، بند هازندانقانون تنظیم امور  وزارت عدلیه ج. ا. ا.. ۳۰



 

 31قانون رسیدگی به تخلفات اطفال

اطفال را  قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مبانی حقوقی کشف، شناسایی، بازداشت، توقیف و رسیدگی به تخلفات

ای اطفال تحت هوسیهدبه  موقعبهبینی نموده است. در این قانون رفتار عاری از توهین و تحقیر با اطفال، رسیدگی پیش

 است. قرارگرفته تیحما مورد ،متهم و متخلفاطفال حجز و حقوق مربوط به 

  

                                                      
 ۸۴6جریده رسمی شماره  العادهفوقشماره  ۳۰و  ۱۴های ، ماده۱۳۸۴اطفال، سال  تخلفاترسیدگی به  قانونوزارت عدلیه ج. ا. ا،  .۳۱
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 ومفصل س
 هاتحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 139۸-99های در سال زندانیانتعداد 

از زن و مرد،  اعمهای کشور تعداد زندانیان ها در والیتزندانتنظیم امور از سوی اداره  شدهارائهمعلومات  براساس

در ( آنان ٪72.5تن ) 2۱22۰دند که رسیتن می 2۹25۸ به ۱۳۹۹در سال  و افراد تحت نظارت هاشدهفیتوق ،نمحبوسا

 ند.اهدر توقیف بود ( دیگر٪27.5تن ) ۸۰۳۸و  حبس

 هاشدهفیتوقاز مجموع  چنینهم ،نداه( زن بود٪2.۴۸تن دیگر ) 52۸( مرد و ٪۹7.5۱) تن 2۰6۹2 محبوساناز مجموع 

 ند.اهزن بود (٪۳.2) دیگر تن 256و  ( مرد٪۹6.۸) تن 77۸2

دیگر در ( ٪2۳)تن  ۸6۴۴آنان در حبس و ( ٪77)تن  2۸۸۸5 که رسیدمی تن ۳752۹ به ۱۳۹۸این ارقام در سال 

 .بردندبه سر میتوقیف 

از  چنینهم .بودند زن( ۹٪2تن دیگر ) 575مرد و  (٪۹۸تن ) 2۸۳۱۰ خورشیدی ۱۳۹۸در سال  محبوساناز مجموع 

 .دانبودهزن  ماندهیباق( ٪2تن دیگر ) ۱۸۸مرد و ( ٪۹۸تن ) ۸۴56خورشیدی  ۱۳۹۸در سال  هاشدهفیتوقمجموع 

تعداد آنان که  ،۱۳۹۸ر سال دتعداد آنان  بهنسبت ،ندرسیدتن می 2۹25۸که به  ۱۳۹۹بنابراین تعداد زندانیان در سال 

دهد که تعداد افراد یمنشان  زندانیانمعلومات تعداد  سهیمقا چنینهم .است افتهیکاهش ٪22، دیرسیمتن  ۳752۹به 

تن  2۸۸۸5 ان بهنکه تعداد آ ۱۳۹۸سال  بهنسبتکه  ،ندرسیدتن می 2۱22۰ به ۱۳۹۹که در حبس بودند در سال 

تعداد  بهنسبت ،ندرسیدتن می ۸۰۳۸به  ۱۳۹۹که در سال  ،تعداد افراد تحت توقیفو  افتهیکاهش ٪26.5 ،رسیدندمی

 .است افتهیکاهش ٪7رسیدند، تن می ۸6۴۴که به  ،۱۳۹۸آنان در سال 

این کاهش عمدتاً متأثر از رهایی 

 ۱۳۹۹تعدادی از زندانیان در اوایل سال 

و  ۱۹ـکوویدبه دلیل شیوع بیماری 

رهایی  چنینهمقرنطین سراسری و 

تعدادی زیادی از زندانیان مربوط به 

باشد که در یک مرحله گروه طالب می

مبتنی بر توافق بین ایاالت متحده 

فرمان  براساسآمریکا و گروه طالبان و 

تن از  5۰۰۰تعداد  ،غنی جمهوررئیس

 رها گردیدند.۱۳۹۹آنان در سال 

۲۰۶۹۲

۲۸۳۱۰

۵۲۸ ۵۷۵

۷۷۸۲ ۸۴۵۶

۲۵۶ ۱۸۸

۲۹۲۵۸

۳۷۵۲۹

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۳۹۹سال  ۱۳۹۸سال 

تعداد زندانیان با تفکیک محبوسان 

۹۹-۱۳۹۸شده ها در دو سال و توقیف

مردان محبوس زنان محبوس

مردان توقیف شده  زنان توقیف شده

مجموع



 

۳۱ 

 

 ۱۳۹۹های در سال لب آزادینوع سجنسیت و والیت، تفکیک  اب ،هاشدهفیتوقن و اعم از محبوسا ،افراد زندانی تعداد

 :است شده دادهنشان زیر جدول دو در خورشیدی  ۱۳۹۸ و

 

 1399های سال محبوس و توقیفیافراد  یجدول آمار

 محابس شماره
 توقیفی محبوس

 زن مرد زن مرد

 5۹ ۱62۸ 2۰2 667۱ محبس مرکزی کابل ۱

 ۰ ۱۰۹۸ ۰ 2۱۹۳ محبس بگرام 2

 6 22۴ ۳ 2۴۹ محبس پروان ۳

 6 ۹۳ ۴ 2۴6 محبس کاپیسا ۴

 2 7۹ ۰ ۱۳5 محبس لوگر 5

 ۱ ۳۳ 6 ۱۰۹ وردکمحبس میدان 6

 ۳ ۱۰۳ ۱۱ ۱62 محبس دایکندی 7

 ۱ 2۴ ۱ 6۴ محبس پنجشیر ۸

 ۴ ۹۴ 2 ۸6 محبس بامیان ۹

 ۳5 7۹5 2 2۸۸ محبس ننگرهار ۱۰

 ۳ ۱۱۰ ۱ ۱7۰ محبس لغمان ۱۱

 2 ۱6۴ ۱ 2۳5 کنرهامحبس  ۱2

 ۰ 5 ۰ ۸ محبس نورستان ۱۳

 5 ۱۳5 5۱ 7۱۰ محبس بلخ ۱۴

 ۱۰ ۱65 ۴ 2۱۹ محبس فاریاب ۱5

 ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳5 محبس سرپل ۱6

 ۰ ۳۸ 22 5۱۹ محبس جوزجان ۱7

 2 ۴۳ ۱۸ 257 محبس سمنگان ۱۸

 2 ۸2 6 ۴۰۰ محبس کندز ۱۹

 6 ۱۸۸ ۳ ۳۰۰ محبس بغالن 2۰



 

 ۴2 ۴2۴ 2۸ 2۹۴ محبس تخار 2۱

 ۱۳ 22۹ ۱۹ 5۰2 محبس بدخشان 22

 7 5۰6 7 5۳۰ محبس قندهار 2۳

 ۰ ۳۳ ۰ ۱۹۱ محبس زابل 2۴

 7 ۴2۴ 6 ۴۰۸ محبس هلمند 25

 ۰ 25 ۱ 76 محبس ارزگان 26

 ۴ ۱2 ۹ ۸2 محبس غور 27

 ۸ ۸۰ ۸ ۳2۱ محبس نیمروز 2۸

 7 ۱۱۴ ۸۸ 2۳5۸ محبس هرات 2۹

 ۴ ۳۹ ۳ 26۳ محبس فراه ۳۰

 ۳ ۹۱ 7 ۱۸۹ بادغیسمحبس  ۳۱

 ۰ ۱۹2 ۴ 5۱۴ محبس پکتیا ۳2

 2 ۱7۳ 5 5۸5 محبس خوست ۳۳

 ۱۰ ۱6۰ ۴ 62 محبس غزنی ۳۴

 2 ۴۱ 2 ۸7 محبس پکتیکا ۳5

 ۰ ۰ ۰ ۱۰7۴ محبس موادمخدر ۳6

 256 77۸2 52۸ 2۰6۹2 مجموع ۳7

 

 

 139۸سال  یهایفیتوقو محبوس افراد  یجدول آمار

 محابس شماره
 توقیفی محبوس

 زن مرد زن مرد

 ۴۴ ۱62۸ ۱27 ۸۱۹۸ محبس مرکزی کابل ۱

 ۰ ۱۰5۰ ۰ ۴2۱6 محبس بگرام 2

 ۹ 2۰5 ۱۱ ۳26 محبس پروان ۳

 ۴ ۱۴۳ ۱۱ 266 محبس کاپیسا ۴

 2 7۹ ۰ ۱۳5 محبس لوگر 5



 

۳۳ 

 

 ۱ ۳6 ۱۱ ۱۹۴ وردکمحبس میدان 6

 ۰ ۱7 ۱۹ 26۹ محبس دایکندی 7

 ۰ 5 ۰ ۱5۰ محبس پنجشیر ۸

 2 2۳ ۹ ۱۸۴ بامیانمحبس  ۹

 ۱۹ 7۸۴ 25 ۱2۴۰ محبس ننگرهار ۱۰

 ۰ ۱56 ۳ 2۱7 محبس لغمان ۱۱

 ۰ ۱۳۳ ۰ ۱7۰ محبس کنرها ۱2

 ۰ 6 ۰ 2 محبس نورستان ۱۳

 2 ۱72 ۴۸ ۸۳۱ محبس بلخ ۱۴

 ۱6 22۸ ۱5 ۳25 محبس فاریاب ۱5

 ۰ 2۸ ۱۱ ۱۹۴ محبس سرپل ۱6

 5 ۳۱ 26 6۹۳ محبس جوزجان ۱7

 5 ۳۱ ۱2 2۹6 محبس سمنگان ۱۸

 2 7۳ ۱5 566 محبس کندز ۱۹

 ۱ ۹۰ ۱۰ 5۰6 محبس بغالن 2۰

 2۸ ۴5۱ 2۴ ۳۱7 محبس تخار 2۱

 ۱2 27۹ ۸ ۴55 محبس بدخشان 22

 ۳ ۱۳6۳ ۱۸ ۸۰۸ محبس قندهار 2۳

 ۰ 2۴ ۳ ۱72 محبس زابل 2۴

 ۴ ۴۹۳ ۱۰ 665 محبس هلمند 25

 ۰ 27 ۱ ۸۳ محبس ارزگان 26

 ۰ ۱6 6 ۱5۹ محبس غور 27

 ۱ ۴5 ۱۰ ۳۴۹ محبس نیمروز 2۸

 ۹ ۳۱۱ ۱۱۸ 2۹۹۳ محبس هرات 2۹

 ۱ 6۳ ۴ ۳۴۸ محبس فراه ۳۰

 2 ۴7 2 265 محبس بادغیس ۳۱



 

 2 ۸۰ 5 ۳66 محبس پکتیا ۳2

 2 ۱2۹ 7 272 محبس خوست ۳۳

 ۱۰ ۱6۰ ۴ 62 محبس غزنی ۳۴

 2 ۴۱ 2 ۸7 محبس پکتیکا ۳5

 ۰ ۹ ۰ ۱۹۳۱ محبس موادمخدر ۳6

 ۱۸۸ ۸۴56 575 2۸۳۱۰ مجموع ۳7

 

 زندانیانی بشرحقوقوضعیت 

 هاشدهتوقیفراد محبوس، اعم از اف ،زندانیانکه در بحث مبانی حقوقی حمایت از زندانیان توضیح داده شد،  گونههمان

المللی ررت بینقواعد و مق در وبوده  قیدارای حقواند که انیمحجوز ،کسانی که تحت نظارت قرار دارند و اطفالو

 د.نباشمی تیموردحماو قوانین ملی 

و درفتاری ب، مصونیت از شدهاتهام واردنوع  معیارهای مثل جنسیت، سن و نوع جرم یا براساستفکیک زندانیان 

 ناوینرین عته و حق صحت از مهمفیا بهداشت شخصی دسترسی به آموزش و حر الصحهحفظمندی از امکانات بهره

 باشد.ن بخش مییادر  بحث وردم

ها خانهها و نظارتخانهها در محابس، توقیفوضعیت آن بامطالعهساالن در دو بخش جداگانه بزرگ ادشدهیعناوین 

 است. گرفته قرار یبررس موردو تربیت اطفال،  اصالح زکمراوضعیت آنان در  مطالعه باو اطفال 

 

 هاخانهها و نظارتخانهمحابس، توقیفدر ی زندانیان بشرحقوقضعیت الف: و

مأموریت در  5۱6از طریق  ۱۳۹۹در سال  هاخانهها و نظارتانهخی در محابس، توقیفبشرحقوقضعیت نظارت بر و

، زابلی، کندیدا، تخوس، جوزجان، تخار، ریپنجش، ایپکت، پروان ،بلخ، بغالن، بدخشان، انیباموالیت کشور شامل  27

 و ، ارزگانهرات، وردکمیدان، ننگرهار، لغمان، کنر، کندهار، کندز، سایکاپ، کابل، ابیفار، غور، سمنگان، سرپل

 است. افتهی انجام دهلمن

 داشتدایضمن فورم خاصی  ،هاخانهها و نظارتخانههای خویش را از نظارت بر محابس، توقیفکمیسیون یافته رانناظ

های زیر را نشان یافتهز تحلیل پس ادیتابس  شدهیبنددستهاند. معلومات و وارد دیتابس مرکزی کمیسیون نموده

 دهد.می

 



 

۳5 

 

 رعایت اصل تفکیک زندانیانعدم : 1

قانون تنظیم  5۰و  ۴۹، ۴7، ۳۰استاندارد در رفتار با زندانیان و ماده  حداقلقواعد  ،هفدهم های اول وقاعده براساس

و  یبنددستهجنسیت، سن، نوع اتهام یا جرم و بیماری آنان  براساسها باید افراد زندانی را ها، ادارۀ زندانامور زندان

 جداگانه نگهداری نماید. یجاها درتفکیک نموده و 

کشور در سال  هایخانهها و نظارتخانهافغانستان از محابس، توقیف بشرحقوق ن مستقلکمیسیوهای نظارتی یافته

بحث در که  گونههمانمشکالتی وجود داشته است.  ادشدهیدر تفکیک زندانیان در محالت نشان داده است که  ۱۳۹۹

ی هابر زندان نظارتمأموریت  5۱6مجموعاً  ۱۳۹۹اشاره گردید همکاران کمیسیون در سال نیز روش تحقیق 

محبس  بامیان، غور، ارزگان و هایوالیتهای در زنداننظارت نشان داده است که  این نتایجانجام داده و  ساالنبزرگ

ها اما در سایر زندان ،شوندهای سنی و نوعیت جرم، جداگانه نگهداری میمواد مخدر کابل زندانیان با تفکیک گروه

 ت کامل رعایت نگردیده است.صوربندی و جداسازی بهاین دسته

 جداگانه یهااتاققرار دارند، سال  25تا  ۱۸خوست اگرچه برای اشخاص که بین سنین  های کندز، هلمند ودر زندان

ده راوامکان م و باشندمی که سایر زندانیان نیز در آن دهلیز دارند قراری ها در دهلیزقاولی این ات ،شده گرفتهدر نظر 

 وجود دارد. و ارتباط آنان

سمنگان، سرپل، ارزگان، های های والیتن نشان داده که در زندانیواز نظارت کمیس آمدهدستبهمعلومات  چنینهم

 کنند.باشند جدا نشده و با دیگران یکجا زندگی میمیامراض ساری  به مبتالزندانیان که  ،تخار و کندز

 در محابس هرات، کابل نظارتی کمیسیون یهاافتهیاساس رباست.  کنندهنگرانافغانستان  هایزنداندر و ازدحام تراکم 

 دراین  .رسدمی محبوسبه ازای هر  مربع متر نسبت تراکم در برخی موارد به نیم کهتراکم جدی وجود دارد بگرام  و

 ۳2فضا در نظر گرفته شود. مترمربع ۳ حداقلبرای هر محبوس باید های جهانی، معیار براساساست که  کهیحال

 با زندانیانو خشونت  بدرفتاریشکنجه، : ۲

قرار داشته ن یارفتار با زندان استاندارد در حداقلی آنان بوده و در مغایرت با قواعد بشرحقوقنقض  زندانیانبا  بدرفتاری

 باشد.ها ممنوع میقانون تنظیم امور زندان ۳۴و  2مواد  و مبتنی بر

باید متضمن رفتارهایی  هازندان نظامکه  ،خود تسجیل نموده است دهمماده  در المللی حقوق مدنی و سیاسیبیناق میث

 ۳۳.باشد زندانیانها اصالح و اعاده حیثیت اجتماعی باشد که هدف از آن

و  یرانسانیغها و مجازات ظالمانه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار چنینهم

 براساس. به آن الحاق نموده است ۱۹۸7که دولت افغانستان در اول اپریل  به تصویب رساند ۱۹۸۴تحقیرآمیز را در سال 

                                                      
 ۱۹55. شورای حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، ۳2
 .۱۹66، مصوب ۳ی حقوق مدنی و سیاسی، ماده دهم، فقره المللنیب. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق ۳۳



 

شکنجه بوده  ۳۴،یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخصایراد عمدی هرگونه درد مفاد ماده اول این سند حقوقی، 

 .استو ممنوع 

و قانون منع شکنجه  ۳6هازندانتنظیم امور قانون  ۳5،در قانون اساسی افغانستان زندانیانبا  بدرفتاریممنوعیت شکنجه و 

 ده است.شتأکید  زندانیانو بر رفتار مناسب با شأن انسانی  یافته بازتابنیز  ۳7افغانستان

د مور ۱۱۴ ش ـ.ه ۱۳۹۹ها نشان داده است که در سال ی کمیسیون بر زندانترهای نظارسیده در فورمهثبتت بهمعلوما

مورد علیه  22های پولیس،مورد علیه نیرو 22است.  شده ثبت هادر نظارتخانه نامأمورشکایت ادعای شکنجه توسط 

های مورد علیه نیرو ۹حل گردیده است و موفقانه موردآن  سازی و دوها مستندهای اردوی ملی که تمام شکایتنیرو

ن ااند مستنداتی را از بدرفتاری با مظنون. ناظران کمیسیون توانستهسازی شده استمستندامنیت ملی بوده که تمام آن 

در نظارتخانه های امنیت ملی، پولیس ملی و اردوی ملی در والیت های کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ، فاریاب و ارزگان 

  ثبت نمایند.

 از محابسبرخی از ات داران مسئوال ها و برخوردتاررف بهنسبتاناث  شدگانفیتوقمحبوسان و شماری از  چنینهم

 اند.محبس غور و بغالن شکایت داشته جمله

 هازنداناستفاده از ولچک و زوالنه در : 3

سایر اشخاص،  دفع تعرض علیه پولیس و»قانون پولیس در شرایط خاص  2۱ده ما براساس استفاده از ولچک و زوالنه

خواهد به نفس خود ضرر می که یدفع خطر از شخص جلوگیری از انتحار و ،رشدهیدستگجلوگیری از فرار شخص 

 ها جواز ندارد.استفاده از آن ادشدهدارد. به این معنی که در غیر از احوال ی جواز «برساند

استفاده از ولچک و وارد اگرچه منشان داده است که  ۱۳۹۹در سال  هاز نظارت بر زنداناکمیسیون  ناظرانهای یافته

از گاهی اوقات ند که نکتأیید مین مسئوالاما  افتهیکاهشهای قبل سال بهنسبتها خانهزوالنه در محابس و توقیف

 .شوداستفاده می هاخانهدر محابس و توقیف انضباطی یجزاها عنوانبهولچک و زوالنه 

 سرنوشتیبی: ۴

های مختلف کشور در حالت تن از زندانیان در والیت 26۰2دوسیه  ۱۳۹۹کمیسیون در سال  ناظرانهای یافته براساس

 دوسیه تا ۱727اما  .ۀ دادخواهی کمیسیون تعیین سرنوشت گردیدجیدرنتدوسیه  ۸55که  اندسرنوشتی قرار داشتهبی

همکاران کمیسیون توانسته بودند   ۱۳۹۸ختم دورۀ نظارت، تعیین سرنوشت نگردیده بودند. باید افزود که در سال 

سرنوشت که های بیسرنوشتی قرار داشتند شناسایی نمایند. بنابراین تعداد دوسیهدوسیه را که در  حالت بی 6۳5صرف 

                                                      
 ، ماده اول۹۸۴۱، و تحقیرآمیز یرانسانیغها و مجازات ظالمانه، ن منع شکنجه و سایر رفتارکنوانسیومجمع عمومی سازمان ملل متحد،  .۳۴
 2۹، ماده ۱۳۸2وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اساسی افغانستان،  .۳5
 .۱۳۹۸(، ۱۳75، جریده رسمی )۳فقره  ،دومماده ، هازندانتنظیم امور قانون . وزارت عدلیه، ۳6
 6ماده  ۱۳۹6قانون منع شکنجه وزارت عدلیه، ج. ا. ا،  .۳7



 

۳7 

 

رسد دالیل مختلفی در افزایش زایش داشته است. به نظر میاف ٪75سال قبل  بهنسبتشناسایی گردیده  ۱۳۹۹در سال 

های ترین این دالیل توسعۀ مأموریتسرنوشت شناسایی گردیده، نقش داشته باشد که مهمهای که بیتعداد دوسیه

 هاها در جریان نظارت همکاران کمیسیون بر زندانهای ادارۀ تنظیم امور زنداننظارتی کمیسیون و افزایش همکاری

های نظارتی، در زمینۀ های مربوط به مأموریتهای گذشته افزون بر محدودیتباشد. گفتنی است در سالمی

های اداره زندان با همکاران کمیسیون نیز مشکالتی وجودداشت که با تصویب قانون جدید تنظیم امور همکاری

حدودی رفع شده و در نتیجه، دسترسی بیشتر  ها این مشکالت تاها و تسجیل صالحیت نظارت کمیسیون بر زندانزندان

های بیشتری اند دوسیههمکاران کمیسیون توانسته ۱۳۹۹های زندانیان میسر گردیده است. به این دلیل در سال به دوسیه

 ند. اهسرنوشتی قرار داشتنمایند که در حالت بی و تعدادی بیشتری را شناساییرا بررسی 

 :ده استکر فهرستبا تفصیل را  سرنوشت نگردیدهکه تعیین  یایهتعداد دوسیهجدول زیر 

 سرنوشتیدالیل بی محل سلب آزادی دوسیه تعداد والیت

 ییرها، عدم تأخیر در فیصله هاخانهمحبس و توقیف ۸۳ بلخ

 شدگانبرائت

 شدگانبرائت ییرهاعدم  هاخانهمحبس و توقیف 2 ننگرهار

 شدگانبرائت ییرهاعدم  محبس ۱ سمنگان

 شدگانبرائت ییرهاعدم  محبس 2 ارزگان

عدم رسیدگی در میعاد قانونی،  خانهتوقیفمحبس  55 هلمند

شدگان و برائت ییرهاعدم 

 تکمیل میعاد حبس

 یالتوا شدگان،برائت ییرهاعدم  خانهتوقیف محبس و 25 فاریاب

 اد حبسیعدوسیه، تکمیل م

 ییرهاو عدم  التوای دوسیه محبس 2 غور

 شدگانبرائت

شدگان، تکمیل برائت ییرهاعدم  محبس ۳۱ قندهار

 میعاد حبس

شدگان، تکمیل برائت ییرهاعدم  محبس ۱5 زابل

 میعاد حبس



 

اناثیه 

 کابل

شدگان، تکمیل برائت ییرهاعدم  خانهتوقیفمحبس  27

 میعاد حبس

شدگان، عدم برائت ییرهاعدم  محبس ۳66 بگرام

 قانونیرسیدگی در میعاد 

شدگان، عدم برائت ییرهاعدم  خانهتوقیفمحبس و  ۱۸۸۳ پلچرخی

رسیدگی در میعاد قانونی، تکمیل 

میعاد حبس، عدم پرداخت جریمه 

 مال و رد

 التوای دوسیه محبس ۳ پکتیا

 التوای دوسیه خانهتوقیفمحبس و  65 تخار

 عدم رسیدگی در میعاد قانونی محبس 2 کاپیسا

 التوای دوسیه، تکمیل میعاد حبس محبس ۴ دایکندی

 التوای دوسیه خانهتوقیفمحبس  2۰ بدخشان

 عدم رسیدگی در میعاد قانونی خانهتوقیفمحبس  ۱5 بامیان

 تکمیل میعاد حبس محبس 5 بغالن

   26۰2 مجموع

 

 افراد توقیف غیرقانونی: ۵

. ماده سوم اعالمیه استباشد که بدون مجوز قانونی ممنوع توقیف افراد به معنی سلب آزادی و امنیت شخصی آنان می

تأکید نموده افراد حق آزادی و امنیت شخصی  زاثاق حقوق مدنی و سیاسی بر حمایت و ماده نهم می بشرحقوقجهانی 

هفتم خویش بر ممنوعیت توقیف خودسرانه تأکید نموده و  بیستقانون اساسی افغانستان ضمن ماده  چنینهم .است

 ۳۸«توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق قانون.هیچ شخصی را نمی» :تسجیل گرده است

بلخ،  محابس در محبوساناز  تن ۳56 تعدادکه  نشان داده است ۱۳۹۹ در سالهای نظارتی ناظران کمیسیون یافته

بدون دلیل و  کابل و بگرام که سمنگان، ارزگان، زابل، هلمند، فاریاب، غور، قندهار، ننگرهار، بغالن، دایکندی،

                                                      
 .27. قانون اساسی افغانستان، ماده ۳۸



 

۳۹ 

 

یون دادخواهی کمیس جهیدرنتتن از این افراد  ۱۰6گفتنی است که  .اندبوده یا محبوس شدهفیتوق یرقانونیغصورت به

 .بودند نشده تن آنان تا ختم دورۀ نظارت رها 25۰و  رهاشده

تخار، کندز،  هاییتاز محابس وال یرقانونیغزندانیان تن از این  ۴۹تعداد نیز  ۱۳۹۸که در سال ست ا یادآوری درخور

حبس خود را کامل کرده یا  شتبغالن، بلخ، فاریاب، ننگرهار، کنر و دایکندی که دالیل الزام علیه آنان وجود ندا

 رها شدند. حبس وهای کمیسیون از توقیف دادخواهی جهیدرنتبودند، 

 مدافعوکیلدسترسی به حق های چالش: ۶

اید به این حق دسترسی گرفتاری ب مجردبهکه  استترین حقوق مظنون، متهم و محبوس از اساسی مدافعوکیلداشتن 

قانون  ۳۱ماده  براساسده است. شل یسجتو قوانین نافذ کشور  بشرحقوقالمللی این حق در اسناد بین .کامل داشته باشد

تعیین نماید.  مدافعوکیلگرفتاری و یا اثبات حق خود  مجردبهتواند برای دفع اتهام وارده هر شخص می»اساسی: 

 «.عین به محکمه حاضر شودگرفتاری اطالع حاصل نماید و در داخل میعاد م مجردبهاز اتهام منسوب به وی  چنینهم

های اکثر از ولسوالی در ،اعم از مرد و زن زیادی از زندانیان دهد که تعدادین میانش زمینهکمیسیون در این های یافته

ها تا حدودی بهتر بوده والیت زکدر مرا مدافعوکیلبه  دسترسی کهحالی. دردسترسی ندارند مدافعوکیلکشور به 

 است.

 مدافعوکیلقات زندانی با مال ازین موردا شرایط مناسب و هکه در برخی از زندان شدهدهیدواردی نیز مدر  چنینهم

و  یگفتگوب برای محل مناسهای نورستان، بدخشان، دایکندی و تخار والیت هایمثالً در زندان وجود نداشته است.

 وجود ندارد. مدافعوکیلزندانی با  صحبت

 دسترسی به غذای مناسبعدم : ۷

کند که تأکید میها ندانزقانون تنظیم امور  ۱6ماده و یان زنداناستاندارد در رفتار با  حداقل قواعدقاعده شماره چهار 

ر حال حاضر اداره دقابل یادآوری است که د. باشزندانیان می تغذیه مناسبتأمین شرایط به  ها مکلفزندان ادارۀ

 .اختصاص داده است روزنهشبار زندانی در یک هغذای افغانی برای  ۸5های کشور مبلغ زندان

یک  در محبوسانغذا مناسب است و به  لحاظ کمیت اندازهکه به  دهدنشان می هاکمیسیون از زندانهای ناظران یافته

 است. شده گزارشمختلف، متفاوت  یهاوالیتدر کیفیت غذا اما  شودداده می غذا وعدهسه  روزشبانه

، فراه، تخار، غور، پکتیا، فاریاب، سمنگان، پلچرخی، هلمند، هرات بلخ، هایتدر محابس والی هااین یافته براساس

اما  ،است شده گرفتهدر نظر  غذا وعدهروز سه در یک شبانه زندانیانای بر ،دایکندی، بدخشان، قندهار و ننگرهار

یت غذا کیفلغمان، زابل و ارزگان  یهاتیوال در محابس کهیحال در .ین استیبسیار پاام شکیفیت غذای 

 بوده است. بخشتیرضا



 

نوی ممطابق  ۱۳۹۹کند که در محابس هلمند، نیمروز، بادغیس، فراه و بامیان از ماه اسد و عقرب این معلومات تأیید می

نواخت از ای یکگردد. زندانیان اناثیه در زندان کابل نیز از نبود گوشت و طبخ غذگوشت استفاده نمی غذایی از

 اند.های غذای خود شکایت داشتهسبزیجات موسمی در وعده

ین بودن یشود و از پاتهیه نمی یغذای یمینوهای بامیان، بدخشان، دایکندی، کندز غذای زندانیان مطابق والیت در

والیات  هاخانهمحابس و توقیف برنظارت همکاران کمیسیون  ند.اهبود کیفیت نان خشک، میوه و گوشت شاکی

نشان داده  ان، ننگرهارمروز، هرات، پکتیا، تخار، غور دایکندی، لغمیپروان، کاپیسا، فاریاب، بلخ، سمنگان، پلچرخی، ن

 ند.کنمی تهیهرا  ی شامغذا شخصیبا هزینۀ  ی خودهااقات دراز زندانیان برخی  است که

 زندانیانبرای  جداگانه طوربهالن و کندز اجازه طبخ غذا هلمند، بغ یهادر والیتکند که ها تأیید میاین یافته چنینهم

 شود.داده نمی

یافته اند که پول اختصاصو مدعی شوندها تسلیم میدادیکیفیت را از قرار کممواد  ،در بعضی موارد مدیران محابس

است  ندان بیان داشتهزمدیر  در والیت کندز ،طور مثالهب .کنندکفایت نمی مواد با کیفیت باال،برای تهیه  (افغانی ۸5)

 تهیه کنند. نیاهمه زندانغذای کافی برای  ندتا بتوان استفاده کنندکیفیت غذایی کم از مواد ندمجبور هاکه آن

در  شانمادرانبرای اطفالی که با ها خانهمحابس و توقیف بیشتردر نظارت همکاران کمیسیون نشان داده است که 

و  محبوساناز غذای  طفالااین و  در نظر گرفته نشده یغذایی خاص ۀهیچ برنام ،برندمی سر به خانهمحبس یا توقیف

 .دخورنمی شانمادران

 هازندان ساختمانهای مربوط به چالش: ۸

یک محبس معیاری با رعایت  حداقلها در مرکز هر والیت تنظیم امور زندانقانون  ۴5 ماده ۱فقره  مبتنی بر

داشت جنسیت و امکانات مالی دولت طور نظری و ظرفیت الزم هر والیت بابشرحقوقو  یالمللنیبهای رداندااست

 ۳۹گردد.تاسیس می و کودکستان نیزتب این ماده در محابس مک 2فقره  براساسگردد، تأسیس می جداگانه

های آن دارای اندازه مناسب، روشنایی مناسب، باید از امکانات مناسب برخوردار بوده و اتاق هازندانساختمان بنابراین 

 مناسب باشد.خواب چپرکت و رخت، تهویه و تسخین مناسب

در مساحت کوچک  هازندانهای داده است که بخش عمده از ساختماننشان  ۱۳۹۹در سال  کمیسیونناظران  یهاافتهی

وجود  ،بود دهیگرداعمار  قبالًکه  یهایدر زندان تنهانه. این مشکل ندنیست برخورداراعمار شده و از ظرفیت کافی 

 های که در این اواخر اعمار شده نیز با این مشکل مواجه است.بلکه برخی از زندان ،دارد

های بلخ، هرات، پروان، بادغیس، نورستان، محابس والیتنشان داده است که  چنینهمکمیسیون  ناظرانهای یافته

های کهنه ان از ساختمانبرای نگهداری محبوس ه و در مواردیرد نبودانداغزنی، گردیز، ننگرهار دارای ساختمان است

                                                      
 ،۴5 ماده 2و  ۱، فقره ۱۳۹۸ هازندانقانون تنظیم امور وزارت عدلیه ج. ا. ا.  .۳۹



 

۴۱ 

 

 خاص یهاخانهتوقیف شدگانفیتوقبرای نگهداری شود. ی استفاده مییهای کرایا از خانه ادارات دولتی و قدیمی

مکلف به دولت ، هاقانون تنظیم امور زندان ۴7ماده  ۱مطابق به فقره  کهیحال در وجود ندارد. کشور ولسوالی در هیچ

در هر ولسوالی ی بشرحقوقو  یالمللنیب یهارداندامعیاری با رعایت است خانهفیتوقیک  و خانهنظارتیک  سیسأت

 باشد.می

ها یا اصالً نور نداشته و یا نور کافی ندارند، که برخی از اتاقاند ساخته شده ایگونههها بهای تعدادی از زندانساختمان

های چنان مثل سال. وضعیت دسترسی به برق هممحبس بدخشان و فاریاب ۀخانه اناثیه کابل، محبس کهنتوقیفمثل 

همجواری با تشناب و حمام متعفن  ها نمناک و به دلیلهای زندانتعدادی از اتاقبوده و  روروبهقبل با مشکالتی 

 باشد.می

سمنگان، پنجشیر،  بدخشان،کندز، جوزجان،  هایتوالیدر  هاخانهفیتوقهای محابس و بعضی از اتاق ،مثال عنوانبه

و  اورت با تشناببه دلیل مجتخار و  ، بادغیس، غور، کاپیسا، ارزگانقندهار، نیمروز، پلچرخی کابل، دایکندی، بلخ

 .دارندجدی ، رطوبت حمام

 خاصی ۀبودجمصارف برق،  رازیغبه ۱۳۹۹در سال  نشان داده است که چنینهم هااز زندان کمیسیون ینظارتهای یافته

در  وگرفته نشده  نظردر ، هازنداندر تمام ها اتاق کردنرد سو  گرمیا نفت برای  سنگغالذ از استفادهتسهیالت برای 

 . اندکردههیته کنندهسردو  کنندهگرمخود وسایل  شخصی ناتبا امکا زندانیانها، برخی زندان

مام مثل دروازه، خرابی وسایل تشناب و حمثل کمبود تشناب و حمام، مشکالتی  هازنداندر حال حاضر در برخی از 

 پلچرخیبلخ و  بدخشان،کنر، لغمان،  تخار، ننگرهار، هایمحابس والیتشاور و شیردان وجود داشته است. مثالً در 

  .است شده دهیدکمبود جدی تشناب کابل 

 خدمات صحیدسترسی به های چالش: 9

اولیه زندانیان از حقوق  دسترسی به خدمات صحیستاندارد در رفتار با زندانیان، ا حداقلپنجم قواعد  قاعده یبرمبنا

 نموده است تسجیلده کرتأکید ، هازندانرعایت این حق در  بر هاتنظیم امور زندانقانون  ۳۰ ماده چنینهمباشد. می

فراهم  و اشخاص تحت توقیف محبوسانبرای رایگان را  خدمات صحی است مکلفها تنظیم امور زندان ۀادارکه 

 د.کن

باید ها م امور زندانقانون تنظی ۳۰ماده  ۴بند  داشتنظربا در در محل سلب آزادی ممکن نباشد، درمان آنانافرادی که 

های بیماری به مبتالسازی افراد بر جدا ادشدهیقانون  ۳۰ماده  ۳بند  .دمناسب خارج از زندان منتقل گرد ۀشفاخان به

 تأکید نموده است.های جداگانه ساری و نگهداری آنان در بخش



 

محالت ند که در کتأیید می هایافتهولی این ، اندیحصدارای مرکز  هازنداندهد که تمامی ن نشان مییوکمیس هاییافته

یک مشکل حی، صتجهیزات سایر ، بستر و داروقابله،  پرستار،کمبود داکتر،  زنانه محابس خصوصبهسلب آزادی 

 متخصص وجود ندارد.داکتر هیچ محالت سلب آزادی در برخی از  بوده و ستمرم

 وجودزن  ، داکترکاپیسا و وردکمیدانپروان،  غزنی، کنر، ارزگان، بادغیس، لغمان، ننگرهار، اتوالی زنانهمحابس  در

یکندی موظف دا و ، سرپلهای بغالندر محبس والیتدر محبس پلچرخی سه داکتر و دو قابله زن وجود دارد  ندارد.

 است. قابلهیک  زنانخدمات صحی در بخش 

رسیدگی به زنان حامله قبل از  هاخانهمحابس و توقیف تمامدر دهد که نتایج نظارت همکاران کمیسیون نشان می

لخ، بامیان، خوست، ی هلمند، فاریاب، گردیز، بهاوالیتدر  چنینهمبوده است. مناسب  ازآن بعدوالدت طفل و 

 صحی هایراقبتلحاظ صحی توجه شده و تحت مبه ،کنندزندگی می شانمادرانبه اطفالی که همراه  کابل و هرات

 خوستدایکندی، در والیت اما  ،اندکردهیز در موعد معین دریافت های ضروری را ناین اطفال واکسن .اندقرار داشته

 د.شونمی اجرامعین آن  در زمانواکسن اطفال پکتیا  و

بعد از والدت  یهامراقبتکندز تخار، بغالن و های مثل والیتدر بعضی از محابس نشان داده که  ونیسیکمنظارت 

 .گیردصورت نمی

داکتر  ،هازندان از دیگر کیچیهدر والیت هرات  یاستثنابهکه  دهدنشان می چنینهم کمیسیون های ناظرانیافته

 یعصب یعقلداخله،  یهابخشدر متخصص داکتر  ۴ در والیت هرات. وجود ندارد روانو  باعصمتخصص در امور ا

، ۴۰پی.جی سسهؤم ،از طرف دفتر صلیب سرخهای این والیت زندانخدمات صحی در فعالیت دارند. و ترک اعتیاد 

 گردد.حمایت می ۴2سی .آر .سی .و آی ۴۱او .دی .اچ .وای دفتر

از در والیت سمنگان  ۴۴سی .آر .و ام ۴۳پی .اس .نهاد سی اس از طرفخدمات صحی در محبس بادغیس  چنینهم

، در والیت ۴7او .دی .اس دفتراز طرف ، در والیت زابل ۴6سف دفتراز طرف در والیت سرپل  ،۴5احید دفترطرف 

                                                      
۴۰. GP 

۴۱. YHDO 

۴2. ICRC 

۴۳ CSSP 

۴۴ MRC 

۴5 AHEED 

۴6 SAF 

۴7 SDO 



 

۴۳ 

 

ارائه  5۰ان .دی .و بی ۴۹پی .اس .اس .سی دفتراز طرف  و در والیت بغالن ۴۸او .دی .اچ .وای دفتراز طرف کندز 

 .دگردمی

. اندمشکلدچار  هامریض به شفاخانه محبوسانقال مراکز سلب آزادی در انتبیشتر  ناظران کمیسیون، هاییافته براساس

های پولیس یا از موتراره مربوط به اد یوترهامآمبوالنس از  یجابهمجبورند زندان  هایهدر هنگام انتقال آنان ادار

 شود.بوالنس استفاده میغزنی از آم ، کاپیسا، لوگر، پنجشیر ووردکمیدانکابل، ی هاوالیتاما در  ،استفاده کنند

 .است ناپاک بوده راًثاک هااتاق ،آشپزخانه ،ا با مشکالتی مواجه بوده و حویلیهزندان در تمامتقریباً  وضعیت نظافت

به  مبتال محبوسانسازی جدا، هازنداندر  تراکم و ازدحام شدید و یجا کمبودبه دلیل  های این تحقیقیافته براساس

فراه،  بامیان، هایتوالیهای زندان در ،ه قبالً اشاره گردیدکچنان .گیردصورت نمی ،یانمبتالو غیر های ساری بیماری

 از دیگران جدا نشده بودند. ساری هایافراد مبتال به بیماریسمنگان و سرپل بادغیس، 

در داخل گوناگون  هایبیماریاثر  زندانی به 6۴ محبس پلچرخی والیت کابل ناظران کمیسیون، در یهاافتهی براساس

به دلیل  سیونکمی ناظراندر زمان نظارت  آنانتن  ۹ جسد اند کهکرده بستر پولیس فوت ۳۰۰در شفاخانه محبس یا 

 .شوندمی نگهداری حفظ و الیخچ یاست خدمات طب عدلی داخلر در نبود اقارب آنان

وردک، کاپیسا، نسرپل، پروان، میداهای صحی در والیت دهد که کمیتۀن میهای ناظران کمیسیون نشایافته تینها در

 ایجاد نگردیده است.تاکنون بدخشان، دایکندی، ننگرهار، لغمان، کنر، کابل و پنچشیر 

 آموزیو حرفه، کار علیمت حقبهدسترسی های چالش: 1۰

 یآموزحرفهو ، کار تعلیمدسترسی به استاندارد در رفتار با زندانیان  حداقلقواعد  مهنزدهجدهم و دهم، های قاعده

 بهظف ومرا  این اداره ها،قانون تنظیم امور زندان 6۰و 2۳،2۴، 22های ماده چنینهمبینی نموده است. زندانیان را پیش

 5۱.نمایدمیمجهز  یهاکتابخانهسیس أتو  یآموزحرفهکار، تعلیم،  ازین مورد یهاهنیزم نیتأم

مجدد در اصالح ر دیگیا مطالعه، بیشتر از هر چیزی  از طریق آموزش و بازپروری افراد یسوادآموز که شودیماذعان 

در یا اطفالی که همراه مادران خود . در این زمینه، توجه به کسانی که در سن آموزش قرار دارند باشدها مؤثر آن

 دارد. یاژهیوکنند، اهمیت زندگی میمحالت سلب آزادی، 

ار گذراندن توانند در کنمیراد این افاز اهمیت ویژه برخوردار است. بسیاری  زندانیان برای یآموزحرفه کار و چنینهم

 ن کنند.خود و خانواده خود را به لحاظ مالی تأمی با درآمد ناشی از کار در زندان،دوران محکومیت خود 

                                                      
 ۴۸. YHDO 

۴۹. CSSP 

5۰. BDN 

 .6۰و  2۴،2۳،22امور زندان، ماده قانون تنظیم . وزارت عدلیه ج. ا. ا. 5۱



 

و در  برندود به سر میهمراه مادران خ محبساطفالی که در نشان داده است که در برخی از موارد  نکمیسیو هاییافته

محبس  رات،هیت والمحبس در  . فقطاندمحرومآموزش قرار دارند از مراکز تربیتی مانند کودکستان و مکتب  ینسن

 .دارد دوجوکودکستان  اناثیه کابل و قندهار

مناسب برخوردار های و کتابها از تجهیزات آن یهاکتابخانهنکه اییا سلب آزادی کتابخانه ندارند  محالتبسیاری از 

 نیستند.

برنامه تعلیم و تربیه وجود دارد. یک باب  سمنگان، سرپل، هرات، کندز، کنر، ننگرهار و لغمان یهاوالیتمحابس در 

در  .ولی ایجاد نشده است ؛شده گرفته ی مکتبغور منظور اما در والیت شده جادیامکتب سواد حیاتی در هر والیت 

شاگرد  6۰۰تا  ۱۰۰در هر مکتب، حدود باید افزود که  .نداردبرای مکتب وجود والیت کندز تعمیر و محل مناسب 

د که توسط شومی برگزارآموزی نیز و سواد یسیانگل، مپیوتر، خطاطیاهای علوم دینی، کخوانند. کورسدرس می

 52زد .آی .جیاستادان همکار از طرف مؤسسه و  ، ریاست حج و اوقاف، آمریت سواد حیاتیاستادان ریاست معارف

کانتینر تدریس  ۴در محبس تخار در . دگردمی برگزار زیر خیمه صنوف درسید. در محبس سمنگان، شوتدریس می

و  . در محابس پروان، پنجشیرباشندلیسه میکابل دارای یک باب و  جوزجانبس امح وشود انجام می یسوادآموز

 .وجود ندارد زندانیانبرای  گیریآموزشی چشمبرنامه  گونهچیهبدخشان 

وجود  یآموزحرفهبرای کار و  چ برنامۀهیوز ارزگان و نیمر هایوالیت زنانه در محابسها نشان داده است که یافته

 هلمندوالیت محبس  نمونه در عنوانبه .ته استو کار وجود داش آموزیههای حرفها برنامهیر والیتاما در سا ،ندارد

به  ،ردندکمیقی گلدوزی، خیاطی و مهره با تن از محبوسان که 6۰ید کار از عوا افغانی ۹6۳55۰مبلغ  ۱۳۹۹در سال 

 خزانه دولت تحویل گردیده است.

ترین از مهم رگاهو نیز استادکار و کا ف درسیای کمیسیون نشان داده است که کمبود معلم کتاب، مکتب و صنهیافته

 باشد.می هازنداندر  یآموزحرفهتعلیم، کار و  حقبهدسترسی های چالش

 تفریح و ورزش حقبهدسترسی : 11

دارد در رفتار با زندانیان، استان حداقلقواعد  مهنزدو قاعده  هازندانتنظیم امور قانون  27و  26 هایماده مفادِ براساس

مکلف  هازندانیم امور ره تنظادا ورزش و تفریح کند. وگذار نموده ودر فضای آزاد گشت زندانی حق دارد، روزانه

 .فراهم نماید نیمحبوسن و یهای مختلف برای محجوزاست زمینه ورزش را در عرضه

 هاحویلی زندان درگذار وگشت ،ا و اوقات استفاده از هوای آزادهبرنامهاین تحقیق نشان داده است که ی هایافته

دسترسی به هوای آزاد در حد قانونی آن وجود دارد  هازندان بیشترتوان گفت که در می یطورکلبهاما  ،متفاوت است

ها یافتهاین اما  ،ندکنگردش یا تفریح  ،دهکراستفاده  حویلیصحن  توانند از هوای آزادروز می جریاندر  افرادو تمام 

                                                      
52. Deutsche Gesellschaft for internationale zusammenarbeit (GIZ) 



 

۴5 

 

 جمله از. باشندمیمواجه تفریحی و ورزشی با کمبود امکانات  محالت سلب آزادی بیشترکند که تأیید می چنینهم

 کمبودورزش مساعد نبوده و با  ۀزمین پنجشیر و پروان بادغیس، هلمند، تخار،، بلخ، کندز، فراه، هایتمحابس والیدر 

 اصالً  ارزگان هلمند وکندز،  ،تخار بادغیس، ،بلخ هایتبس والیاو مح باشندمی روروبهامکانات یا کمبود مکان 

 .ندو تفریح ندار ورزشبرای فضای 

شده از طرف یطراحمنظم و  نبود برنامۀ ،در عرصه دسترسی به تسهیالت ورزشی هازندانعمده  تمشکالبنابراین 

 باشد.و کمبود محل مناسب برای ورزش می هازندان اداره تنظیم امور

 مالقات با دوستان و اعضای خانواده حق بهدسترسی های چالش: 1۲

ن با اقارب یا اموظف ترلکنت در محالت خاص تح دارندحقزندانیان ، هاتنظیم امور زندانقانون  2۰ماده مفاد  براساس

ان میان زندانی ینترنتیاباط تیلفونی و ارت است، زمینۀ مکلفها نتنظیم امور زندااداره  خود مالقات کنند و مدافعوکیل

نیان نیز از حق مالقات زندانی استاندارد در رفتار با زندا حداقلقاعده نهم قواعد  چنینهمرا فراهم نماید.  شاناقاربو 

 حمایت نموده است.

 .گیردصورت میهای متفاوتی اقارب به شیوهزندانیان با که مالقات  حاکی از آن است کمیسیونهای ناظران گزارش

، در والیت بار کیفته ه خوستو  پکتیا، بامیان، ارزگان یها، در والیتبارکیدر محبس پلچرخی در دو هفته  مثالً

 .دشومی داده نیز اجازه مالقات شدهنییتعخارج از اوقات  ،آیندمی دستدوری هادایکندی برای کسانی که از ولسوالی

 شود.رعایت می هاانوادهخدر تمام محابس کشور حق مالقات و تماس با  یطورکلبهاما  ،ه دو باردر والیت بدخشان هفت

تان و اعضای ا دوسمالقات ب در کشور برای مدتی زمینۀ ۱۹کوویدـویروس و شیوع گسترش با توجه به  ۱۳۹۹در سال 

ها فراهم گردیده نندازاز طرف ادارات تنظیم امور  ی آنانتیلفون اما امکانات تماس ،بود شده محدودخانوادۀ زندانیان 

 .بود

 بر محالت سلب آزادی ممانعت از نظارت: 13

توانند بدون می این کمیسیونناظران  ،بشرحقوقهای کمیسیون مستقل قانون تشکیل، وظایف و صالحیت یبرمبنا

ها امور زندانتنظیم قانون  52ماده  ۱بند  براساس ند.کنها نظارت آن برو  سلب آزادی رفتهمحالت  بههماهنگی قبلی 

آمده است:  قانونمادهاست در این  شدهدادهافغانستان  بشرحقوقها به کمیسیون مستقل صالحیت نظارت بر زندان

در  بشرحقوق از تطبیق احکام این قانون و موازین تنظار تیباصالحافغانستان مرجع  بشرحقوقکمیسیون مستقل »

 5۳«.باشدها میزندان

                                                      
 .52ماده  ۱بند  هازندانقانون تنظیم امور وزارت عدلیه ج. ا. ا.  .5۳



 

 ،یردگام میزده انجطالع قبلی و سرعمدتاً بدون ا افغانستان بشرحقوقکمیسیون مستقل ناظران ها توسط زندان برنظارت 

ضعیت واقعی وتغییراتی در  شدهنییعتدر مدت  ممکن لی صورت گیرد،اساس قرار قبرنظارت ب زیرا در صورت که

 کنند. یپوشچشمها از بیان واقعیت نیز سلب آزادی شدگان ایجاد شود وزندان 

که از جانب  اند، تسهیالت الزم را برای هیئتیها مکلفت زنداناادار»ها، تنظیم امور زندانقانون  52ماده  2بند  براساس

گردد، فراهم ها تعیین میدر زندان بشرحقوقبررسی رعایت موازین  منظوربهافغانستان  بشرحقوقکمیسیون مستقل 

 5۴«.نمایند

 السدر  هاظارتخانه، مراکز اصالح وتربیت اطفال و نخانهتوقیفبر محابس ونظارت  برایدسترسی ناظران کمیسیون 

ن نظارخانه اجازه ورود ای مسئوالنامنیت ملی کابل که  خانۀنظارتبه استثنای  ه استداشت نسبتاً بهتریوضعیت  ۱۳۹۹

 ناظران کمیسیون را به منظور نظارت به این محل نداده است.

 

 ی اطفال در مراکز اصالح و تربیتبشرحقوقهای : چالشب

ها و خانهابس، توقیفر محنظارتی د تیمأمور 5۱6معلومات این تحقیق از طریق  ،که قبالً توضیح داده شد گونههمان

 یه گردیده است.مأموریت نظارتی در مراکز اصالح و تربیت اطفال ته 5۹۸ها و خانهنظارت

ز اصالح و تربیت ز در مراکتن از اطفال محجو 7۳۳ به تعداد۱۳۹۹سال  نشان داده است که در کمیسیونهای یافته

های استثنای والیته بوالیت  ۳۱اند. اطفال یاد شده در تن آن دختر بوده ۱۳که از جمله  ،شدندنگهداری می اطفال

 ۳۳والیتی کشور در  ۳۴، تحت حجز قرار داشتند. قابل یادآوری است که از جمله وردک، دایکندی و نورستانمیدان

والیت  ۱۳در  زمرک ۱۳والیت به استثنای والیت نورستان مراکز اصالح و تربیت اطفال ایجاد شده و فعالیت دارد. 

 ارد.ددیگر مراکز اصالح و تربیت اطفال در تعیمر کرایی فعالیت  والیت 2۰تعمیر دولتی داشته اما در 

 

 پسر و دختر در جدول زیر نشان داده شده است: والیت و تفکیک ن بااتفصیل تعداد محجوز

 دختر  پسر  اطفال محجوز مجموع تعداد   والیت شماره

 ۱ ۱2  ۱۳ بلخ   .۱

 ۰ 6  6 سرپل   .2

  ۱  ۹ 10 جوزجان   .۳

                                                      
 .52ماده  2همان، بنده  .5۴



 

۴7 

 

 0 5 5 سمنگان   .۴

 0 22 22 هلمند   .5

 ۳ ۹ 12 بامیان   .6

 ۰ ۱5 ۱5 پکتیا   .7

 0 ۱۸ ۱۸ پکتیکا   .۸

 0 ۳۰ ۳۰ خوست  .۹

 0 ۳ ۳ لغمان   .۱۰

 ۰ 4 4 کنر   .۱۱

 2 44 46 ننگرهار   .۱2

 ۰ ۳۴ ۳۴ تخار   .۱۳

 ۰ 25 25 کندز  .۱۴

 ۰ ۱7 ۱7 بغالن   .۱5

 ۰ 7۸ 7۸ هرات   .۱6

 ۰ ۱2 ۱2 بادغیس   .۱7

 ۱ 2۱ 22 نیمروز   .۱۸

 ۰ ۳ ۳ غور   .۱۹

 ۰ ۱2 ۱2 زابل   .2۰



 

 ۰ 2۱ 2۱ قندهار   .2۱

 ۰ 2۱ 2۱ بدخشان    .22

 ۰ ۱5 ۱5 ارزگان   .2۳

 ۳ 2۳۰ 2۳۳ کابل   .2۴

 ۰ 4                4 لوگر   .25

 ۰ 2                              2 غزنی   .26

 ۰ ۰ ۰ وردکمیدان  .27

 ۰ ۸ ۸ پنجشیر  .2۸

 ۰ ۱6 ۱6 پروان  .2۹

 ۱ ۱۴ ۱5 کاپیسا  .۳۰

 ۰ ۳ ۳ فاریاب  .۳۱

 ۱ 2۰ 2۱ فراه  .۳2

 ۰ ۰ ۰ دایکندی  .۳۳

 13 ۷33 ۷۴۶ مجموع  .۳۴

 

مراکز اصالح و تربیت اطفال نیز از  ،هاپس از انفاذ قانون جدید تنطیم امور زندان ،کمیسیون ناظرانهای یافته براساس

تر دشوار هاشناخته شده و شرایط معیشتی و مالقات در آن تحت تأثیر قواعد حاکم بر زندان های زندانهمجموعزیر

 گردیده است.



 

۴۹ 

 

تجدید نظر را  چیزی که ایجاب ؛ن در مراکز اصالح و تربیت اطفال با غذای زندانیان یکسان شده استامحجوز غذای

های بدن آنان متفاوت مینوی غذایی اطفال با مینوی غذایی بزرگساالن با توجه به نیازمندیکه و نیاز است  کندمی

 باشد.

مواجه  یهایتر شده و با محدودیتی خانوادۀ آنان سختها با اعضان در برخی از والیتامالقات محجوز طشرای

 گردیده است. 

شکایت  توقیف دورۀدر ی بدرفتاراز طفل  ۱۱2نشان داده است که  ۱۳۹۹در سال کمیسیون  ناظرانهای یافته چنینهم

 اند.داشته

از تن  ۱۰۱نیز  ۱۳۹۸در سال  است گفتنی

جز تأیید نموده بودند که در اطفال تحت ح

شده است.  بدرفتاریوقیف با آنان تدورۀ 

رقم اطفال که از  ۱۳۹۹بنابراین در سال 

 ٪۱.6 اندمسئوالن شکایت داشته بدرفتاری

 یافته است. افزایش

اند که بیشتر از گفتهاز آنان تن  2۰۰ چنینهم

و به  اندسر بردهه در توقیف ب مدت معین

 مطابق ،معینهای آنان در موعد دوسیه

 ده است.شرسیدگی ن قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ۳۰و  ۱۴های ماده

و کنوانسیون  55قانون اساسی و مفاد قانون منع شکنجه 2۹مبتنی بر ماده با افراد و تعذیب آنان باید افزود که بدرفتاری 

، ممنوع بوده و عامالن آن باید 56رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیززات بیالمللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجابین

 د. نشومجازات 

  

                                                      
 256۱، جریده رسمی شماره ۱۳۹6وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون منع شکنجه، سال  .55
 ۱۹۸۴، زیرآمیتحقی یا رانسانیغ رحمانه،و سایر رفتارها و مجازات بی المللی منع شکنجه. مجمع عموی سازمان ملل متحد، کنوانسیون بین56

۱۱۲

۲۰۰

موارد نقض حقوق بشری اطفال تحت 
حجز در مراکز اصالح و تربیت 

اطفال

بدرفتاری در دوره توقیف

توقیف طوالنی و عدم طی مراحل دوسیه تا زمان 
قانونی



 

 یریگجهینت

 های پیش تا حدودی بهتر بودهسال بهنسبتاگرچه  ی زندانیانبشرحقوقوضعیت  ،های کلی این تحقیقیافته براساس

باشد. هنوز موارد متعددی از می یترحمایت جدیز وجود دارد که نیازمند توجه و نیهنوز مشکالتی  ولی است،

 ،مدافعوکیلی به دسترس ۀنیدرزممحدودیت گزارش گردیده و و عدم دسترسی به محاکمه عادالنه بدرفتاری با زندانیان 

های ، آموزش و برنامهصحتتغذیه، محیط زیستی، مایۀ نگرانی بوده و وضعیت  ،های کشوردر ولسوالی خصوصبه

 بخش نبوده است.شت شخصی زندانیان قناعتها و نیز بهداو کار در زندان یآموزحرفهمربوط به 

ی و های تفریحو برنامه شده دهیدالمللی مشکالتی مطابق مفاد قوانین ملی و قواعد و مقررات بین ،در تفکیک زندانیان

خانه جداگانه یچ ولسوالی کشور توقیفهدر ها زیاد بوده و زندانیان در زندانورزشی زندانیان محدود بوده است. تراکم 

 شود.یزیاد بوده و در مواردی از زوالنه و زنجیر استفاده م یرقانونیغهنوز توقیف  .شته استوجود ندا

شکایت داشته و  ای خود هموقع به دوسیهو عدم رسیدگی به بدرفتارین از ادر مراکز اصالح وتربیت اطفال، محجوز

 باشند. مواجه می با اعضای خانوادههای تغذیه و حق مالقات اند که با مشکالتی در زمینهتأیید نموده

 

 :پیشنهادها

پیشنهادهای  ،شدههای شناساییچالش براساسهای این تحقیق و یافتهستان با توجه بهافغان بشرحقوقکمیسیون مستقل 

 نماید:ها مطرح میشرفع چال منظوربه ،هااداره تنظیم امور زندان ویژهبه ،دولت افغانستان به نشانیزیر را 

 دارند رااین اداره همکاری با  فهیوظ هازندانتنظیم امور قانون  براساسمحترمی که  یهاوزارتخانهاز  .۱

های قانونی خویش را شود که مکلفیتخواسته می و...(،عامه های معارف، کار و امور اجتماعی، صحت )وزارت

 .ندکن داازندانیان ی بشرحقوقبهبود وضعیت  منظوربه

لکی صحی، ، از قبیل کمبود نیروی مسهازندان د در حل مشکالت صحیشوصحت عامه پیشنهاد می به وزارت .2

 .ردیگ دستکمبود تجهیزات و ادویه الزم و... اقدامات ضروری را روی 

و باال بودن  محابسداشت تراکم جمعیت نظرشان را با درهای قضایید فیصلهشوبه ستره محکمه پیشنهاد می .۳

کود جزا مفاد  راساسبشرایط باشد، او را  حائزمحبوس  کهیصورت در ،نمودهصادر  محبوساناعاشه و اباته  یهانهیهز

 بس در منزلحعامه، محرومیت از حقوق اجتماعی و  به مجازات بدیل حبس، مانند مراقبت در بیرون، انجام خدمات

 .دکنمحکوم 

، در هازندانیم امور تنظقانون  ۴7ماده  ۱د در مطابقت به فقره شوپیشنهاد می هازنداناداره تنظیم امور به  .۴

اقدام ی بشرحقوقو  یالمللنیب یردهااندااستبا رعایت  هاخانهفیتوق و خانهنظارت به تاسیسها های والیتولسوالی

 د.کن



 

5۱ 

 

د در شوسارنوالی و ستره محکمه، پیشنهاد میمحترم لوی یهااداره ژهیوبههای عدلی و قضایی، نهاد به .5

 نامحبوسو ن امحجوزسرنوشتی ده، اقدامی اساسی برای پایان دادن به پدیده بیکرتر رسیدگی به قضایا توجه جدی

 .رندیگدستروی 

سرعت بخشیدن  منظوربهبعد از فیصله نهایی و صدور حکم،  ،شودسارنوالی پیشنهاد میبه ستره محکمه و لوی .6

 .بفرستند هااداره تنظیم امور زندانشده را به از فیصله یاد نسخهن، یک اسرنوشتی محکومبه اجرای احکام و رفع بی

رعایت  منظوربهد شوامور داخله و دفاع ملی پیشنهاد می یهاوزارتبه ریاست عمومی امنیت ملی،  .7

رفتاری و گیری از بدلوو نیز تطبیق قانون منع شکنجه، تدابیر الزم را در ج محبوسانمتهمان و  مظنونان، یبشرحقوق

 .دها را تحت پیگرد قرار دهنرفتاریده، مرتکبان چنین بدکرشکنجه مظنونان، متهمان و محکومان اتخاذ 

حویل گرفتن ن در زمان تبا بررسی بدنی دقیق متهمان و محبوسا ،دشومیپیشنهاد  هازندان تنظیم امور به اداره .۸

صورت مشاهده  ند و درکشکنجه و آثار بدرفتاری در بدن آنان اطمینان حاصل  میعالداری، از نبود هآنان برای نگ

 د.سارنوالی گزارش دهه مافوق خویش و لویشده، مورد را رسماً به اداریاد میعالآثار و 

حی، به شمول دسترسی صرفع مشکالت رفاهی و  منظوربهد که شوپیشنهاد می هازنداناداره تنظیم امور به  .۹

صحی و معیاری، تدابیر  یهاشنابتحمام و میدنی صحی و نیز کننده و سردکننده، آب آشابه تسهیالت گرم محبوسان

 .رندیگدستروی  بخشثمرجدی و 

های نامناسب عدم تفکیک، زمینه گیری از پیامدجلو منظوربه ،دشواد میپیشنه هااداره تنظیم امور زندانبه  .۱۰

 د.کنفراهم  یا ابتال به امراض ساریجرم، اعتیاد  سن، نوع براساسرا  محبوسانسازی جدا

به پایان رسیده  شانسحبزمینه رهایی محبوسانی را که مدت  ،شودپیشنهاد می هازنداناداره تنظیم امور به  .۱۱

 د.کناست در کمترین زمان ممکن فراهم 
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