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 خالصه گزارش

أموریت م)یکهزار و دو صد و چهیل و پنج(  1245که معلومات آن به وسیله  محالت سلب آزادی گزارش نظارت بر

 به دست آمده، ۷۹۳۹-۷۹۳۱در جریان دو سال و  در سراسر کشور محالت سلب آزادی نظارتی کارمندان کمیسیون بر

 :باشدمی معلومات زیربه صورت خالصه حاوی 

 ۷۹۳1-۷۹۳۱های در سال هاهشد یتعداد سلب آزاد

 هزار و ۲۱ رسید کهتن می 6۹ هزار و  ۹1 به در سراسر کشور، هاهشدفیتوقن و امحبوسمجموع  تعداد ۷۹۳۱در سال 

 دند.وتوقیف بدر  (زن ۲56مرد و  5۳۱۹) دیگر تن ۲۹1 هزار و 6 و محبوسآنان  (زن 55۹ مرد و ۲۱۲۱6تن ) ۹۲۳

هزار  ۲۹ که از این میان تن رسیده 5۲۳ هزار و ۹۱ بهدر سراسر کشور لب آزادی شده تعداد افراد س ۷۹۳۹در سال  اما

 که بودند شدهفیتوق زن( ۷۹۹مرد و  ۹156) دیگر تن 611 هزار و ۹ ومحبوس زن(  5۱5مرد و  ۲۹۹۷1تن ) ۹۹5 و

 دهد.افزایش را نشان می %۳.۲۹نسبت به سال قبل 

 های دسترسی به عدالتچالش الف(

نظارت  هجینت درکه  شودیمهای پرداخته در این تحقیق به چالش ،بعد از مشخص شدن تعداد افراد سلب آزادی شده

 :ده استشکارمندان کمیسیون از محالت سلب آزادی، شناسایی  ستمرم

 در محالت سلب آزادیو خشونت بدرفتاری  .۷

ق به ی است که در این تحقییهاشکایت نیتریجددر محالت سلب آزادی از  هاشدهفیتوقو  محبوسانبدرفتاری با 

های والیت نانزاند مستنداتی را از بدرفتاری با این افراد در محابس کمیسیون توانسته کارمندان ثبت رسیده است.

 ، بلخ و سمنگان به ثبت برسانند.ننگرهار

 استفاده از ولچک و زوالنه در محالت سلب آزادی .2

ده از ولچک و زوالنه در محابس و استفااگرچه موارد  ۷۹۳۱-۳۹در سال این تحقیق نشان داده است که  هاییافته

 یجزاها نعنوا بهاز ولچک و زوالنه  برخی از موارد هنوز دراما  است، افتهیکاهشهای قبل نسبت به سالها خانهتوقیف

 .شوداستفاده می هاخانهدر محابس و توقیف انضباطی

 اصل جداسازی در محالت سلب آزادی نکردن رعایت  .۹

جرم،  نوع نظر به، و اشخاص تحت توقیف محبوسانها خانهمحابس و توقیف قانون ۲۱و  ۷۷، ۳ی مواد مبنا بر

های گروه بهباید  هاهشدیا توقیف محبوسانخصوصیات، عادات و احساس مشترک، تفاوت وضعیت جسمی و روحی 

 معلومات اینانون می باشد. خالف ق ،افراد سلب آزادی شده جداسازیاصل نکردن رعایت جداگانه تقسیم شوند.

بلخ، سمنگان، لغمان، ننگرهار، نورستان، بدخشان و  هایسلب آزادی والیتمحالت در که  گزارش نشان داده
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 هادهشفیوقتو  محبوسانسایر  صورت نگرفته و این افراد با برندکه از امراض ساری رنج می جداسازی افراددایکندی 

اصل  هاخانهاما در سایر محابس و توقیف در حالیکه بر اساس قانون باید جدا می شدند. شوند.یکجا نگهداری می

 جداسازی رعایت گردیده است.

 سرنوشتیبی .4

روز و در  ۹1قانون اجراآت جزایی افغانستان،  مجموع مدت توقیف در جریان تحقیق الی  ۷1۷و  ۷11بر مبنای ماده  

سرنوشت بنابر این افراد که به دوسیه آنان در زمان معینه رسیدگی نشده باشد، بیباشد. روز می ۷۲1مراحل محاکمه الی 

 شوند.گفته می

 6۹5و  ۷۹۳۱دوسیه در سال  ۳۱آنان ) ۱۹۲دوسیه  ،از میان افراد سلب آزادی شده ،کمیسیونناظران  یهاافتهیبر اساس 

 درکه  ته اسرار داشتدر زمان معینه قانونی( قی )عدم رسیدگی به دوسیه سرنوشتبی وضعیت در (۷۹۳۹دوسیه در سال 

هنوز هم در دیگر  تن 6۲۱ لی دوسیهو ،است هدشتعیین سرنوشت تن،  ۷15 های کمیسیون دوسیهدادخواهی جهینت

 قرار دارد. وضعیت نامشخص

 افراد توقیف غیرقانونی .5

ی در محالت رقانونیغصورت تن بدون دلیل و به ۲۷1تعداد  ،۷۹۳۱معلومات این تحقیق نشان داده است که در سال 

 جهینت دررسید که تمامی این افراد تن می 1۳به  ۷۹۳۹ در سالیا محبوس بودند. این رقم  شدهفیتوق ،سلب آزادی

 یا حبس رها شدند. های کمیسیون از توقیفدادخواهی

 دسترسی به وکیل مدافعحق های چالش .6

وز تا حدودی بهتر شده است. اما هنهای اخیر دسترسی به وکیل مدافع که در سال دهدهای این تحقیق نشان مییافته

دارد  صرف یک وکیل مدافع فعالیت زابلها در والیت ها مشکالتی وجود دارد. بر مبنای این یافتهدر برخی از والیت

 کافی نبوده است.مدافع تعداد وکالی  نیز سمنگانو در والیت 

 در محالت سلب آزادیوضعیت معیشتی های چالش ب(

 ود:شمیست که قرار زیر توضیح داده ا های مواجه بودهبا چالش آزادی عمدتاًحالت سلبموضعیتی معیشتی در 

 به غذای مناسب نداشتن دسترسی .۷

بق  قانون مطادسترسی به غذای مناسب  هنیزم درهای متعددی شکایت ،در این تحقیق آمدهدستبهبر اساس معلومات 

قندهار، ارزگان، ، سمنگان ،بلخ، جوزجان هایدر محالت سلب آزادی والیت خصوصبه۷محابس وتوقیف خانه ها 

 ، گردیز و غور، وجود داشته است.وردکمیدان ،کاپیسا، لوگر ،غزنی، پنجشیر

                                                      
 .۲و۷، فقرات ۲5قانون محابس وتوقیف خانه ها، ماده ۷
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 هاساختمانهای مربوط به چالش .2

های ارنیز مطابق معی انددهشهایی که جدیداً اعمار ز ساختماند که بسیاری ادهنشان می ناظران کمیسیونهای دریافت

ید این معلومات تأی اند.بوده ... مواجهمساحت، نور، میدان ورزشی و ۀنیزم دراست و با مشکالتی  المللی نبودهبین

ننگرهار، نورستان، غزنی، پروان، بلخ، هرات، بادغیس، گردیز و پکتیکا  یهاسلب آزادی در والیت حالتمکند که می

 یاهاجارهای ها دولتی یا از خانههای کهنه ادارهاز ساختمان محبوساندارای ساختمان مخصوص نبوده و برای نگهداری 

 ست:اکه به وضعیت ساختمانی محالت سلب آزادی ارتباط دارد، قرار زیر  یهایترین چالشمهم شود.استفاده می

  هااتاقدر روشنایی کمبود نور و 

های قهای جدید که اتاجز در ساختمانبه ،هادسترسی به نور آفتاب و روشنایی اتاقبر اساس معلومات این تحقیق 

ت در این وضعی با مشکالتی مواجه است.ب آزادی محالت سل بیشتردر  نداتربزرگهای نسبتاً ها دارای پنجرهآن

 است.بیشتر  ،اندشده واقعهایی که در طرف سایه اتاق

 هارطوبت اتاق 

 بیشترا، در هخانههای محابس و توقیفبودن ساختمان یاریرمعیغبه دلیل های این تحقیق نشان داده است که دریافت

ها اتاقدلیل مجاورت  در برخی از موارد به و است شکالتهای محالت سلب آزادی یکی از مرطوبت اتاق ،هاوالیت

 .کندشأت میو بوی بد نیز از آن ن تعفن شود کهبسیار جدی دیده می، رطوبت با تشناب

 کننده وسردکنندهنبود تسهیالت گرم 

رفته نشده است؛ گ نظردر در تمام محابس،  کنندهسردو  ندهکنگرمتسهیالت برای مشخصی  یابودجه، هاافتهیبر اساس 

 اند.دهکرتهیه را وسایل این با امکانات شخصی خود  محبوساندر برخی از موارد ولی 

ها الیتمراکز سلب آزادی در تمام و بیشتراز مشکالت جدی است که کننده و سردکننده نبود یا کمبود وسایل گرم

ها خانهها دلیل این امر را طرزالعمل محابس و توقیفخانه. ریاست عمومی محابس و توقیفاندبودهرو هبا آن روب

 .می باشدممنوع  ،های مراکز سلب آزادیاتاق در زاآتشداند که بر اساس آن انتقال اجناس و مواد سوختی و می

 حمام و تشنابهای مربوط به چالش 

 ۀنیزم درجدی  خی از محالت سلب آزادی مشکالتر در برنظارت کمیسیون نشان داده است که در حال حاض

ترسی به دس .شوددیده می این محالتتشناب و حمام در بیشتر  کمبود دسترسی به تشناب و حمام پاک وجود دارد.

 .وجود داردمشکالتی نیز  هاحمامها و نظافت تشنابدر کمتر است و  بهداشتی ازین موردوسایل 

 صحیدسترسی به خدمات  ج(

 هایافتهین ولی ا ند،ادارای مرکز صحیدر سراسر کشور ب آزادی دهد که تمامی مراکز سلکمیسیون نشان می هاییافته

تر و تجهیزات ، بسداروقابله،  ،پرستارکمبود داکتر،  زنان محابس خصوصبهمحالت سلب آزادی کند که در تأیید می
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وجود ندارد. وضعیت  یمتخصصداکتر هیچ محالت سلب آزادی است. در برخی از  ستمرم تمشکالاز صحی، 

ت در برخی از محال ، تراکم و ازدحام شدیدیجا کمبودبه دلیل و است نشده  شدر این محالت خوب گزار بهداشتی

 گیرد.، صورت نمیافراد سالم ازهای ساری به بیماریمصاب  محبوسانسازی جداسلب آزادی، 

 آموزیحرفهعلیم و ت حقبهدسترسی  د(

ی نیز ولی مشکالت ،وجود دارد یآموزحرفهها نشان داده است که در برخی از محالت سلب آزادی زمینه تعلیم و یافته

وجود تجهیزات مناسب ها و زمینهسلب آزادی  برخی از محالتدر کند ده است که تأیید میشدر این زمینه گزارش 

بر  چنینمه. وجود نداردبرای افراد سلب آزادی شده تیا، برنامه آموزشی پکتیکا، بدخشان و پک یهادر والیت د.ندار

 ،برند و در سن آموزش قرار دارندهمراه مادران خود به سر می محابس ، اطفالی که درکمیسیونهای ناظران اساس یافته

لخ و هرات، ب هایوالیتمحالت سلب آزادی . فقط در اندمحرومکودکستان و مکتب رفتن به در بیشتر موارد از 

 وجود دارد.برای این اطفال کودکستان و مکتب رفتن به جوزجان امکانات 

 و ورزش تفریح حقبهدسترسی هـ( 

محابس و صحن  درها و اوقات استفاده از هوای آزاد ، هرچند که برنامهی ناظران کمیسیونهایافته بر اساس

زاد در مراکز سلب آزادی دسترسی به هوای آ بیشترگفت که در  توانمی یطورکلبهمتفاوت است؛ اما  هاخانهتوقیف

ا کمبود ب برخی از محالت سلب آزادیبر اساس آن اما مشکالتی نیز دریافت شده است که ؛ حد قانونی آن وجود دارد

 اند.مواجه بودهتفریحی و ورزشی امکانات 

 مالقات با اعضای خانواده حقدسترسی بهو( 

مطابق  هادر تمام محابس کشور حق مالقات و تماس با خانواده یطورکلبهکه  نشان داده است ونیسیکمتحقیقات 

 شوند.ن انجام میاموظفدر هفته دو روز بوده و در فضای جداگانه و زیر نظر  شود. مالقاترعایت می قانون

 بر محالت سلب آزادی ممانعت از نظارتز( 

نعت و هیچ مورد مما بود بهتریدر وضعیت  محالت سلب آزادی، بهدسترسی ناظران کمیسیون  ۷۹۳۱-۳۹های در سال

 از نظارت ناظران حقوق بشر گزارش نشده است.

رو هدر جریان نظارت با مواردی از ممانعت روب افغانستان حقوق بشرکمیسیون مستقل ناظران  این درحالی است که

رت این نوع نظا کهیدرحالنظارت خود را با قرار قبلی انجام دهند؛ که اند جبور شدهم ها در برخی از موارد. آناندبوده

تغییراتی در وضعیت واقعی ایجاد شود و  شدهنییعتزیرا ممکن است در مدت  ،شودیک نظارت واقعی گفته نمی

 کنند. انکارها از بیان واقعیت نیز محبوسان
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 اول فصل

 و مفاهیم کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 مفاهیم

 روش تحقیق

 مبانی حقوقی

 

  



 

6 

 

 مقدمه

 حقوقبه کرامت انسانی و  نگذاشتنهای حقوق بشری در محالت سلب آزادی و احترام اصول و ارزش رعایتعدم 

سترسی . داستبوده  های جدی نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشراز نگرانیهمواره  ،افراد محبوس یا تحت توقیف

مطابق قانون و طی مراحل قانونی، دسترسی به  شدهنییتعهای این افراد در زمان به عدالت اعم از رسیدگی به دوسیه

 ازین وردمهای حقوقی شامل دسترسی به وکیل مدافع و دسترسی به ترجمان، دسترسی به امکانات و تسهیالت حمایت

خانواده  مالقات با اعضای حق بهصحی، تعلیمی، معیشتی و دسترسی ها و شرایط زندگی در این محالت اعم از فرصت

 ها برخوردار باشند.ترین حقوقی است که باید افراد سلب آزادی شده از آنو دوستان، از مهم

قانون تشکیل، وظایف و  ۲۷و  5های قانون اساسی و ماده 5۹ماده  بر اساسکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

از این  آمدهدستبههای خویش همواره بر محالت سلب آزادی در سراسر کشور نظارت کرده و نتایج صالحیت

 .کندمنتشر میضمن گزارشی،  سالههمهنظارت را 

( ۷۹۳۱-۳۹) ریاخزادی شده را در دو سال این گزارش حاوی معلوماتی است که وضعیت حقوق بشری افراد سلب آ

های حقوق بشری موجود در محالت سلب آزادی، بر بررسی وضعیت و دریافت چالش افزون ،ی قرار دادهبررس مورد

 ده است.کر مطرحها هدف از بین بردن چالش ای را نیز بیپیشنهادها

لی و قضایی نهادهای کشفی، عد خصوصبهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدوار است که دولت افغانستان 

رفع مشکالت از طریق اجرای پیشنهادهای مطرح در این گزارش،  به منظورهای این تحقیق را جدی گرفته و دریافت

 د.نبردار را های مفید و مؤثریگام

 

 مفاهیم

یح داده توض یمفهومدر این بخش به لحاظ  ،کار برده شده استهو اصطالحاتی که در این تحقیق بها خی از واژهبر

خوانندگان این گزارش در جریان مطالعه فهم بیشتری از موضوعات  که کرد زیرا این کار کمک خواهد ؛شودیم

خانه، ی، توقیفمحالت سلب آزادند شامل انیازمند توضیح گزارشها و اصطالحاتی که در این داشته باشند. واژه

 است. توقیفو  علیهمحبس، متهم، محکوم
 الف: محالت سلب آزادی

محالت سلب آزادی به مفهوم  ده است کهشها تعریف خانهقانون محابس و توقیف 6ماده  درسلب آزادی  از محالت

 .۲خانهتوقیف -۲بس مح -۷ اند ازاین قانون عبارت

                                                      
 ۹5۲منتشره در جریده رسمی شماره  6، ماده ۷۹۹1ها، خانهعدلیه ج، ا. ا، قانون محابس و توقیف وزارت .۲
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 محبس ب:

 بهه که در آن اشخاص ک محلی است محبس»نویسد: ده میکراز محبس نیز تعریف  ادشدهیقانون بند دوم ماده هفتم 

 .«۹شوند، نگهداری میاندقرارگرفتهعلیه نهایی محکمه محکوم حکم
 خانه: توقیفج

 نویسد:می دهکربند اول ماده هفتم خویش تعریف  در  خانه راتوقیف ،هاخانهقانون محابس و توقیف

 .«1شوندخانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری میتوقیف»
 د: متهم

هنگام  دهشیآورجمعمتهم شخصی است که بنابر ارزیابی دالیل اثبات »ی یجزا اجرائاتقانون  1ماده  ۷۹فقره  بر اساس

 .«5گردیده باشدوی وارد  بر و اتهامص مرتکب جرم تشخی ثیبه حتحقیق، 
 هیعلمحکومه: 

شخصی است که محکمه ذیصالح مطابق به احکام قانون  هیعلمحکوم» جزایی اجرائاتقانون  1ماده  ۲۹بق به فقره مطا

 .«6به ملزم بودن وی حکم نموده باشد
 توقیفو: 

مظنون یا متهم است در مرحله  موقتنگهداری و سلب آزادی  ،توقیف» جزایی اجرائاتقانون  1ه ماد ۲۹مطابق به فقره 

 «.۱تاس افتهیاختصاصتحقیق و تعقیب عدلی به امر سارنوال یا محکمه در محلی که طبق حکم قانون به آن 

 

 آوری معلوماتگرد روش

تکمیل فورم نظارت بر محالت سلب آزادی، توسط همکاران کمیسیون مستقل مشاهده و  ۀلیوسبهمعلومات این تحقیق 

های سراسر کشور جمع آوری شده است. همکاران کمیسیون در دو سال خانهاز محابس و توقیف افغانستانحقوق بشر 

 5۷1و  ۷۹۳۱در سال ماموریت  ۱۹5) بر محالت سلب آزادی نظارتمأموریت  ۷۲15 هجری شمسی ۷۹۳۱-۳۹

ی که از قبل برای این کار در فورم جداگانه ینظارتهر مأموریت اند که نتایج را انجام داده( ۷۹۳۹موریت در سال أم

کمی و تحلیل دسته بندی شده و  ۹اساسپیاسبرنامه  لهیوسبه تهیه شده بود درج و پس از جمع بندی و کودگذاری

 گردیده است.کیفی 

                                                      
 ۱قبلی، بند دوم ماده  .۹
 ۱قبلی بند اول ماده  .1
 ۷۷۹۲، منتشره در جریده رسمی شماره 1، ماده ۷۹۳۹جزایی، وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اجراآت  .5
 قبلی .6
 قبلی .۱

۹. Statistical package for the social sciences (SPSS) 
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ی حقوقی و مبانویژه معلومات که در بحث مفاهیم آوری است که بخشی از معلومات موردنیاز این تحقیق بهقابل یاد

اده از دو بنابراین معلومات این تحقیق با استف ای تهیه گردیده است.خانهوسیله مطالعات کتابمورد نیاز بوده است به

 آوری گردیده است.جمعتهیه و ای خانهوسیله مشاهده و مطالعات کتاب

 :آزادی سلب بر محالتکمیسیون  مبانی قانونی نظارت

ستان ستقل حقوق بشر افغانم یونوظایف کمیس عیت حقوق بشر را جزءوض برنظارت ، 5۹ماده  درقانون اساسی افغانستان 

 ده است:کرتسجیل  دانسته،

بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر  و افغانستان درنظارت بر رعایت حقوق بشر  منظوربهدولت »

ی هامسئولیت ازوضعیت حقوق بشری افراد سلب آزادی شده  بربنابراین نظارت « .۳دینمایمافغانستان را تأسیس 

 رود.کمیسیون به شمار می

 ،های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانقانون تشکیل، وظایف و صالحیت 5مبنای ماده  بر ،بر قانون اساسی افزون

 اهداف کمیسیون شامل موارد زیر است:

 نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور. .۷

 حمایت از حقوق بشر.تعمیم و  .۲

 بشری. یهایآزادوضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و  برنظارت  .۹

 بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر. .1

 .۷1بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور منظوربهاتخاذ تدابیر  .5

 بر دارد الحیتص نیومبتنی بر آن کمیسو  ردن قرار دایووضعیت حقوق بشر در صدر اهداف کمیس برنظارت  نیبنابرا

ماده  6فقره  در شده  یدوضعیت افراد سلب آزا برنظارت . دکننظارت  ی،وضعیت حقوق بشر در محالت سلب آزاد

 است: هتسجیل گردیدکمیسیون، با عبارت زیر مشخص یک وظیفه  عنوان بهاین قانون  ۲۷

قوانین مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزین مطابق احکام قانون بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت از تطبیق »

 «.۷۷مربوط

ها، فقره خانهقانون محابس و توقیف ۹۹ماده  6فقره مبتنی بر مفاد  ظارتی کمیسیون بر محالت سلب آزادیصالحیت ن

یز نکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای دفاعی و امنیتی،  بیننامه منع شکنجه و مفاد تفاهمقانون  ۷۲ماده  ۷

 است. لمسج

                                                      
 ۹۷۹منتشره در جریده رسمی شماره  5۹بند اول ماده  ،۷۹۹۲وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اساسی افغانستان،  .۳

 5، ماده ۷۹۹1، های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانیل، وظایف و صالحیتقانون تشکوزارت عدلیه ج. او ا،  .۷1
 ۲۷ماده  های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانقانون تشکیل، وظایف و صالحیت .۷۷
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 فصل دوم

 حقوق بشری در محالت سلب آزادیوضعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 هادهش یآزادتعداد سلب 

 های دسترسی به عدالتچالش

 وضعیت معیشتی در محالت سلب آزادی

 دسترسی به خدمات صحی

 آموزیحرفهتعلیم و  حق بهدسترسی 

 تفریح و ورزش حق بهدسترسی 

 مالقات با دوستان و اعضای خانواده حق بهدسترسی 

 ممانعت از نظارت بر محالت سلب آزادی
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 ۳1-۷۹۳۱های در سال هاهشد یآزادسلب تعداد الف: 

تعداد این افراد  ۷۹۳۱-۳۹ هایساللب آزادی در های نظارتی کمیسیون بر محالت سهاز برنام آمدهدستبهمعلومات 

 دهد.قرار زیر نشان میرا 

 ۲۱ از این تعداد رسید کهتن می 6۹ هزار و ۹1 به ناگشدفیتوقو  محبوسان تعداد ۷۹۳۱در سال ها افتهیاین اساس  بر 

 .اندبوده ( زن ۲56 مرد و 5۳۱۹) شدهفیتوقتن  ۲۹1 هزار و 6 و( زن  55۹ مرد و ۲۱۲۱6) محبوستن  ۹۲۳ هزار و

رسیده  تن 5۲۳ هزار و ۹۱ بهافغانستان حقوق بشر  کمیسیون مستقل های ناظرانبر اساس یافته ۷۹۳۹این ارقام در سال 

 (زن ۷۹۹مرد و  ۹156) شدهتن توقیف 611 هزار و ۹ ( وزن 5۱5مرد و  ۲۹۹۷1) تن محبوس ۹۹5 هزار و ۲۹ که است

 دهد.را نشان می افزایش %۳.۲۹که نسبت به سال قبل  دانبوده

 دادهان نشزیر در جدول مختلف کشور  تاوالیدر نوع سلب آزادی جنسیت و به تفکیک  هاهشدسلب آزادی تعداد 

 است. شده

 

 ۷۹۳۱های سال و توقیفی محبوسافراد  یجدول آمار

 محابس شماره
 توقیفی محبوس

 زن مرد زن مرد

 ۹۲ 51۹ ۳1 ۳۲5۳ محبس مرکزی کابل ۷

 1 ۷۷65 1 ۹۹6۷ بگراممحبس  ۲

 ۱ ۷۱۹ ۹ ۹11 محبس پروان ۹

 ۱ ۷۱۷ ۹ ۷۳5 محبس کاپیسا 1

 ۲ ۱۳ 1 56 محبس لوگر 5

 ۹ 66 ۷1 ۷6۳ وردکمحبس میدان 6

 1 ۱ ۲۲ ۲۷1 محبس دایکندی ۱

 1 ۲۹ 1 ۳5 محبس پنجشیر ۹

 ۲ ۷۳ ۷1 ۷1۹ محبس بامیان ۳

 ۷1 551 ۷۹ ۹۹1 محبس ننگرهار ۷1

 5 ۷۲5 ۷1 ۲۲1 محبس لغمان ۷۷

 1 ۷15 1 ۷۲۱ محبس کنرها ۷۲

 1 6 1 ۲ محبس نورستان ۷۹



 

۷۷ 

 

 ۷1 ۷۹۲ 1۲ 561 محبس بلخ ۷1

 ۷6 ۲۲۹ ۷1 ۲۲۲ محبس فاریاب ۷5

 1 ۲۹ ۷۷ ۷۳1 محبس سرپل ۷6

 ۱ ۹۹ ۲6 6۹6 محبس جوزجان ۷۱

 ۲ 1۷ ۷۲ ۲۹۹ محبس سمنگان ۷۹

 1 ۳۱ ۷1 1۲۲ محبس کندز ۷۳

 ۲ ۳5 ۷1 1۱۷ محبس بغالن ۲1

 ۹۷ ۹۳1 ۷۹ ۹۱1 محبس تخار ۲۷

 ۷۹ ۲1۲ ۹ ۲۷۹ محبس بدخشان ۲۲

 ۲ ۲۱ ۲۱ ۷۹۲۱ محبس قندهار ۲۹

 1 ۲1 ۹ ۷۱۲ محبس زابل ۲1

 6 15۱ ۷۷ 5۷۹ محبس هلمند ۲5

 ۲ ۷۱ 1 16 محبس ارزگان ۲6

 1 ۷۳ ۹ ۷۹1 محبس غور ۲۱

 1 ۲۹ 5 ۲۳۹ محبس نیمروز ۲۹

 ۷6 6۱1 ۷11 ۲۹۹6 محبس هرات ۲۳

 1 ۷۱ 5 ۹۹۱ محبس فراه ۹1

 1 ۲1 ۹ ۲۳۹ محبس بادغیس ۹۷

 ۲ ۱۱ ۹ ۲۱5 محبس پکتیا ۹۲

 ۳ ۷۱1 ۹ ۲۹۷ محبس خوست ۹۹

 ۷1 ۷61 1 6۲ محبس غزنی ۹1

 ۲ 1۷ ۲ ۹۱ محبس پکتیکا ۹5

 1 1 1 ۷۹۲۹ محبس موادمخدر ۹6

 ۲56 5۳۱۹ 55۹ ۲۱۲۱6 مجموع ۹۱

 

 



 

۷۲ 

 

 ۷۹۳1سال  یهایفیتوقو  محبوسافراد  یجدول آمار

 محابس شماره
 توقیفی محبوس

 زن مرد زن مرد

 11 ۷6۲۹ ۷۲۱ ۹۷۳۹ محبس مرکزی کابل ۷

 1 ۷151 1 1۲۷6 محبس بگرام ۲

 ۳ ۲15 ۷۷ ۹۲6 محبس پروان ۹

 1 ۷1۹ ۷۷ ۲66 محبس کاپیسا 1

 ۲ ۱۳ 1 ۷۹5 محبس لوگر 5

 ۷ ۹6 ۷۷ ۷۳1 وردکمحبس میدان 6

 1 ۷۱ ۷۳ ۲6۳ محبس دایکندی ۱

 1 5 1 ۷51 محبس پنجشیر ۹

 ۲ ۲۹ ۳ ۷۹1 محبس بامیان ۳

 ۷۳ ۱۹1 ۲5 ۷۲11 محبس ننگرهار ۷1

 1 ۷56 ۹ ۲۷۱ محبس لغمان ۷۷

 1 ۷۹۹ 1 ۷۱1 محبس کنرها ۷۲

 1 6 1 ۲ محبس نورستان ۷۹

 ۲ ۷۱۲ 1۹ ۹۹۷ محبس بلخ ۷1

 ۷6 ۲۲۹ ۷5 ۹۲5 محبس فاریاب ۷5

 1 ۲۹ ۷۷ ۷۳1 محبس سرپل ۷6

 5 ۹۷ ۲6 6۳۹ محبس جوزجان ۷۱

 5 ۹۷ ۷۲ ۲۳6 محبس سمنگان ۷۹

 ۲ ۱۹ ۷5 566 محبس کندز ۷۳

 ۷ ۳1 ۷1 516 محبس بغالن ۲1

 ۲۹ 15۷ ۲1 ۹۷۱ محبس تخار ۲۷

 ۷۲ ۲۱۳ ۹ 155 محبس بدخشان ۲۲

 ۹ ۷۹6۹ ۷۹ ۹1۹ محبس قندهار ۲۹



 

۷۹ 

 

 1 ۲1 ۹ ۷۱۲ محبس زابل ۲1

 1 1۳۹ ۷1 665 محبس هلمند ۲5

 1 ۲۱ ۷ ۹۹ محبس ارزگان ۲6

 1 ۷6 6 ۷5۳ غورمحبس  ۲۱

 ۷ 15 ۷1 ۹1۳ محبس نیمروز ۲۹

 ۳ ۹۷۷ ۷۷۹ ۲۳۳۹ محبس هرات ۲۳

 ۷ 6۹ 1 ۹1۹ محبس فراه ۹1

 ۲ 1۱ ۲ ۲65 محبس بادغیس ۹۷

 ۲ ۹1 5 ۹66 محبس پکتیا ۹۲

 ۲ ۷۲۳ ۱ ۲۱۲ محبس خوست ۹۹

 ۷1 ۷61 1 6۲ محبس غزنی ۹1

 ۲ 1۷ ۲ ۹۱ محبس پکتیکا ۹5

 1 ۳ 1 ۷۳۹۷ محبس موادمخدر ۹6

 ۷۹۹ ۹156 5۱5 ۲۹۹۷1 مجموع ۹۱

 

 هادهوضعیت حقوق بشری سلب آزادی ش

 حقهبوضعیت معیشتی در محالت سلب آزادی، دسترسی به خدمات صحی، دسترس ناوینی چون در این بخش ع

ت اعضای خانواده، بررسی وضعیمالقات با  حق به، دسترسی ورزشتفریح و  حق بهدسترس ، آموزیحرفهتعلیم و 

 است. هشد بررسیهای دسترسی به عدالت در محالت سلب آزادی، ساختمانی محالت سلب آزادی و چالش

 

 های دسترسی به عدالت: چالشالف

مثل  یهای. تخطیاندمرتکب شدهدر محالت سلب آزادی مسئوالن شود که های پرداخته میدر این بخش به تخطی

ی و رقانونیغیف ، توقشدهفیتوقسرنوشتی افراد محبوس و بدرفتاری با افراد سلب آزادی شده، استفاده از ولچک، بی

 :از نظارت ممانعت



 

۷1 

 

 در محالت سلب آزادیو خشونت  بدرفتاری -۷

ی و قوانین لمللابا افراد سلب آزادی شده نقض حقوق بشری آنان بوده و در مغایرت با قواعد و مقررات بین بدرفتاری

ایی باید متضمن رفتاره محابس نظامآورده است که  دهمماده  در المللی حقوق مدنی و سیاسیاق بینمیث ملی است.

 ۷۲.باشد محبوسانها 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

. بر به آن الحاق نموده است ۷۳۹۱که دولت افغانستان در اول اپریل  به تصویب رساند ۷۳۹1تحقیرآمیز را در سال 

شکنجه  ۷۹،نج شدید بدنی یا روحی به یک شخصیا رایراد عمدی هرگونه درد اساس مفاد ماده اول این سند حقوقی، 

 .استبوده و ممنوع 

و  ۷5هاخانهقانون محابس و توقیف ۷1،آزادی شدگان در قانون اساسی افغانستانبا سلب بدرفتاریممنوعیت شکنجه و 

 .استده شتأکید  محبوسانو بر رفتار مناسب با شأن انسانی  یافته بازتابنیز  ۷6قانون منع شکنجه افغانستان

 حبوسانمی از شمارکند که ها تأیید میخانهنظارت همکاران کمیسیون بر محابس و توقیف از آمدهدستبهمعلومات 

نگرهار، بلخ ن زنانهمحبس  جمله از محابسبرخی از ات ادارن مسئوال ها و برخوردرفتار اناث نسبت به شدگانفیتوقو 

 اند.شکایت داشته و سمنگان

در محبس والیت ننگرهار از برخورد یا رفتار بد و  محبوسزنان تن از  ده ۷۹۳۱ معلومات در جریان سالبر اساس این 

 اند.این محبس شکایت داشته مسئوالن زیآمنیتوه

 در والیت بلخ، نیز ۷۹۳۹در جریان سال ها خانهی همکاران کمیسیون از روند نظارت بر محابس و توقیفهاافتهی

ت با ها تعدادی از زنان محبوس در صحبدارد. بر اساس این یافته رکنندهیتحقآمیز و خشونت یهابدرفتاریاز حکایت 

 فتاروع، رتقاضای نامشر مشکالتی مثل ؛یممواجه یدر داخل محبس با مشکالت زیادما » :اندگفته ونیسیکمهمکاران 

 «.باشیتوسط ها آنوکوب لت و از طرف آمریت و پرسونل محبوسانبا  بد

ارنوالی سموضوع را به کمیسیون حقوق بشر و اداره گوییم کند وقتی میبا ما بدرفتاری می»اند: گفته چنینهماین زنان 

 .«میشویمگی و پل چرخی هتهدید به تبدیلی در محبس کیل دهیم،میگزارش 

                                                      
 .۷۳66، مصوب ۹ی حقوق مدنی و سیاسی، ماده دهم، فقره المللنیب. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق ۷۲
 ، ماده اول۷۳۹1، و تحقیرآمیز یرانسانیغها و مجازات ظالمانه، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارمجمع عمومی سازمان ملل متحد،  ۷۹
 ۲۳، ماده ۷۹۹۲وزارت عدلیه ج. ا. ا، قانون اساسی افغانستان،  ۷1
 .۷۹۹6(، ۹5۳، جریده رسمی )۲فقره  ماده اول،، هاخانهقانون محابس و توقیف. وزارت عدلیه، ۷5
 6ماده  ۷۹۳6وزارت عدلیه، ج. ا ا، قانون منع شکنجه  .۷6



 

۷5 

 

بس به مح به همین دلیل، اناثیه بلخ محبس محبوسانتن از  5دهد که تحقیقات همکاران کمیسیون در این زمینه نشان می

و توهین و تحقیر زنان محبوس در محبس  بدرفتاریی است که از ادآوریدرخور  .اندشده منتقلسمنگان و بغالن 

 ده است.ش گزارش ۷۹۳۹همکاران کمیسیون در سال  توسطوالیت سمنگان نیز 

 استفاده از ولچک و زوالنه در محالت سلب آزادی -2

قانون پولیس در شرایط خاص )دفع تعرض علیه پولیس و سایر اشخاص،  ۲۷ماده  بر اساس ولچک و زوالنه استفاده از

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

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

استفاده از ولچک اگرچه موارد  ۷۹۳۱-۳۹در سال  هاخانهاز نظارت بر محابس و توقیفکمیسیون  همکارانهای یافته

کند د میتأیین مسئوالاما به نقل از  ؛دهدهای قبل اندک نشان میرا نسبت به سالها خانهو زوالنه در محابس و توقیف

 .شوداستفاده می هاخانهدر محابس و توقیف انضباطی یجزاها عنوان بهاز ولچک و زوالنه  گاهی اوقاتکه 

 

 اصل جداسازی افراد در محالت سلب آزادینکردن رعایت  -۹

 جرم، نوع نظر به، و اشخاص تحت توقیف محبوسانها خانهمحابس و توقیف قانون ۲۱و  ۷۷، ۳ی مفاد مواد مبنا بر

های گروه بهباید  هاهشدیا توقیف محبوسانخصوصیات، عادات و احساس مشترک، تفاوت وضعیت جسمی و روحی 

 جداگانه تقسیم شوند.

 کهیدرصورت ـ ۲. باشدیزنان از مردان جدا م های طبقهخانهمحابس و توقیف -۷» :شدهحیتصراین قانون  ۳ هدر ماد

آن نگهداری  ۀهای جداگانزنان از مردان در بخش دیگر ممکن نباشد، طبقهاز هم هاخانهفیی محابس و توقیجدا

و  ( سال کمتر باشد، در محابس۲5( سال باالتر و از )۷۹که سن ایشان از )محبوسین و متهمین ـ ۹ شوندیم

 محابس و ۀجداگان یهاشوند، در صورت عدم امکان، چنین اشخاص در بخشجداگانه نگهداری می یهاخانهفیتوق

ل و جدا نگهداشتن اطفا ( این ماده درمورد۲( و )۷) یهاحکام مندرج فقرها ـ 1. شوندینگهداری م هاخانهفیتوق

 .«۷۱باشدیرعایت م قابل ساالن نیزبزرگ نوجوانان از

سن، نوعیت جرم، وضعیت صحی و سایر موارد  چونی یبر اساس معیارها افراد سلب آزادی شده جداسازیبنابراین 

 یک اصل و یک امر ضروری است.

                                                      
 ۳، ماده هاخانهفیتوق. قانون محابس ۷۱



 

۷6 

 

در  کهد( سازی بر معیار جنسیت )زن و مرجدا جزبه، افغانستان حقوق بشرمستقل های ناظران کمیسیون بر اساس یافته

 یحالن جدی گرفته نشده است. این در اگشدفیتوق و محبوسانی جداسازدر سایر موارد  ،همه محابس وجود دارد

 .اندقرار گرفتهکه یک حویلی دارد  ساختمانیک در  زنانهو  مردانههر دو بخش  ،محابساز  برخیدر که  است

معلول و مریض چنین صراحت دارد:  محبوسانخانه، در مورد شرایط نگهداری فیتوققانون محابس و  11ماده 

و اشخاص تحت توقیف مصاب به امراض روانی و جسمی، زنان باردار و معلولین در مراکز صحی محابس  محبوسان

ی خاص نگهداری هاقسمتمراکز صحی، چنین اشخاص در  نبودنگهداری شوند. در صورت  هاخانهفیتوقو 

فراد مبتال به امراض ساری جدا ، بیان داشته است که اهاخانهفیتوققانون محابس و  ۲۱ماده  4ن بند یچنهم ۷۹.«شوند

 نگهداری شوند.

بلخ، سمنگان، لغمان، ننگرهار، نورستان،  هایسلب آزادی والیتمحالت که در  نظارت همکاران ما نشان داده است

کجا ی هادهشفیتوقو  محبوسانبرند؛ اما با سایر هستند که از امراض ساری رنج می افرادیبدخشان و دایکندی 

 شوند.نگهداری می

بغالن، تخار، جوزجان، سرپل، هلمند، قندهار، ارزگان، غور، فاریاب، کابل، پروان، پنجشیر  هایمحابس والیتاما در 

 شوند.جدا نگهداری میافراد بیمار از دیگران و کندز 

شود جدول ذیل مشاهده می است. چنانکه در کنندهنگرانافغانستان  هایخانهدر محابس و توقیفو ازدحام تراکم 

های رسد و این در حالی است که بر اساس معیارمی محبوسبه ازای هر  مترمربعنسبت تراکم در برخی موارد به نیم 

 ۷۳فضا در نظر گرفته شود. مترمربع ۹ حداقلبرای هر محبوس باید جهانی، 

 

 محبوسهای محابس به ازای هر جدول مساحت اتاق

 نسبت تراکم به ازای هر نفر محبس شماره رنف هرنسبت تراکم به ازای  محبس شماره

 متر ۷.۲۹ فاریاب ۷5 متر 1.۷6 کابل )پلچرخی( ۷

 متر ۲.61 جوزجان ۷6 متر ۷ هرات ۲

 متر ۷.۳1 سمنگان ۷۱ متر ۷ بلخ ۹

 متر ۲.۷1 بغالن ۷۹ متر ۲ سرپل 1

 متر ۲.5 بامیان ۷۳ متر 1.۱5 تخار 5

                                                      
 ۷۷قبلی ماده  .۷۹
 سازمان ملل متحد معروف به مصوبه جینوا. ۷۳55، مصوب  محبوسین. حداقل مقررات معیار برای ۷۳



 

۷۱ 

 

 متر ۷ فراه ۲1 متر 1.51 کاپیسا 6

 متر ۷.51 دایکندی ۲۷ متر ۷ کندز ۱

 متر ۷.51 پروان ۲۲ متر ۷.66 ارزگان ۹

 متر 5.۷1 بدخشان ۲۹ متر ۲ غور ۳

 متر ۷.۱1 بادغیس ۲1 متر 1.۹1 قندهار ۷1

 متر 1.۹۱ پکتیا ۲5 متر 1.۳1 هلمند ۷۷

 متر ۷ پنجشیر ۲6 متر ۷.5 ننگرهار ۷۲

 متر ۲ لوگر ۲۱ متر 1.۱۷ کنر ۷۹

 متر 1.۱1 زابل ۲۹ محبوس ۹جمله  نورستان ۷1

 

ها نیز از خانهاست؛ بلکه حتی محابس و توقیف نشده انجامها بر اساس این معیار تنهانهسازی، ، جداهاوالیتدر بعضی 

 .اندنشدههمدیگر تفکیک 

 

 سرنوشتیبی -4

. این حق در قوانین ملی و ستهاهحقوق اساسی سلب آزادی شد ازها در زمان معین آن، طی مراحل قانونی دوسیه

سیاسی آمده ـالمللی حقوق مدنیمیثاق بین ۳ه در ماده چچنان .بوده است تیحما موردصراحت به ،یالمللنیباسناد 

 یگری، باید او را در اسرع وقت در محضر محکمه یا هر مقام دشودیمداشت هر کس که به اتهام جرمی باز»است: 

قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود و باید در مدت معقول، محاکمه و یا آزاد  موجببهکه 

 ۲1«.شود

اتهام  گرفتاری، از مجردبهمتهم حق دارد »ده است: کرقانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان نیز تصریح  ۹۷ماده 

 ۲۷«.کند، در محکمه حاضر گرددمنسوب، اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می

نوال سار» :ه است. در این قانون آمده استکرد رسیدگی به قضایا را روشنزمان جزایی افغانستان،  اجرائاتقانون 

این قانون، امر توقیف او را در  ۷11ماده  ۷ندرج فقره بعد از تسلیمی مظنون، در صورت موجودیت دالیل م تواندیم

 ۲۲«روز صادر نماید. ۷5روز و در جرم جنایت، حسب احوال، برای مدت  ۱جرم جنحه برای مدت 

                                                      
 .۳ماده  ی حقوق مدنی سیاسی،المللنیب. میثاق ۲1
 .۹۷اساسی افغانستان، ماده . قانون ۲۷
 .۷، فقره ۷11ماده  . قانون اجرائات جزایی،۲۲



 

۷۹ 

 

مدت  تااند تواکمال تحقیق و ترتیب صورت دعوی از طرف سارنوالی کافی نباشد، سارنوالی میزمان که درصورتی

 چنینهم ار دارد.اعتب محکمهاید که پس از تمدید حکمه ابتدائیه مربوطه ارائه نمروز، پیشنهاد تمدید توقیف را به م ۹1

ساس است. بر ا شده ینیبشیپ ایت، در مراحل مختلف محاکماتیاین قانون، مدت توقیف در جرائم جن ۷1۷در ماده 

روز بیشتر  صد و بیستاز  ،ستره محکمه(ااین ماده، مجموع مدت توقیف در تمام مراحل محاکمه )ابتدائیه، استیناف و 

 ۲۹تواند.بوده نمی

 تاروز و در جریان محاکمه  ۹1 تادر جریان تحقیق  بنا بر آنچه گفته شد، بر اساس قانون، روند عادی مدت توقیف

ها بیشتر از این مدت دوام کند، فرد توقیف شده در صورت که رسیدگی به دوسیه است. شده ینیبشیپروز  ۷۲1

 شود.سرنوشت گفته میبی

مختلف  هایدر والیت هاخانهبس و توقیفامحدر دوسیه  ۳۱تعداد  ۷۹۳۱ناظران کمیسیون در سال  یهاافتهیبر اساس 

 :بینیممیدر جدول ذیل  که اندداشتهسرنوشتی قرار در بی

 سرنوشتیدالیل بی محل سلب آزادی دوسیه تعداد والیت

 تأخیر در فیصله تمیز هاخانهمحبس و توقیف ۷5 غور

 در رسیدگی ریتأخ هاخانهمحبس و توقیف ۲5 ننگرهار

 در فیصله تمیز ریتأخ محبس ۹ کنر

 در فیصله تمیز ریتأخ محبس 1 لغمان

 در رسیدگی ریتأخ محبس 1 فراه

 فیصله اعدامنشدن تطبیق  خانهتوقیف محبس و 11 هرات

 التوای دوسیه محبس ۲ نمیروز

   ۳۱ مجموع

 

مختلف در  یهاوالیتدر  هشد یآزادسلب افراد  دوسیه 6۹5 تعداد ۷۹۳۹آمده در سال عملهای بهنظارت اساس بر

 بینیم:میدر جدول ذیل را ها خالصه یافته .سرنوشتی قرار داشته استحالت بی

 سرنوشتیدالیل بی محل سلب آزادی دوسیه تعداد والیت

 تأخیر در رسیدگی هاخانهمحبس و توقیف 1۹ هلمند

 در رسیدگی ریتأخ هاخانهمحبس و توقیف ۷۲ فاریاب

                                                      
 .۹، فقره ۷1۷. قانون اجرائات جزایی برای محاکم، ماده ۲۹



 

۷۳ 

 

 در فیصله تمیز ریتأخ محبس ۳5 کندز

 در فیصله تمیز ریتأخ محبس 51 بامیان

 در رسیدگی ریتأخ محبس ۲۳5 بلخ

 التوای دوسیه خانهتوقیف محبس و ۹۹ سرپل

 فیصله اعدام نکردن تطبیق محبس ۲۷ هرات

 التوای دوسیه محبس ۱ دایکندی

 تأخیر در رسیدگی محبس ۹ بدخشان

 در رسیدگی ریتأخ محبس 1 فراه

 در رسیدگی ریتأخ محبس ۷ لغمان

 سال 1عدم فیصله تمیز از مدت  محبس ۲ تخار

 التوای دوسیه محبس ۹۳ گردیز

 در فیصله ریتأخ محبس 1 فراه

 در فیصله ریتأخ محبس ۷۲ بغالن

 التوای دوسیه محبس ۳ ننگرهار

   6۹5 مجموع

 

 کمیسیون در این زمینه اجرائات

تن در سال  ۳۱ تن، که از این میان  ۱۹۲ مجموع درشان داد که نها خانهمحابس و توقیف برنظارت همکاران کمیسیون 

پس از دریافت این معلومات دادخواهی جدی  ونیسیکم. برندسرنوشتی به سر میبیر د ۷۹۳۹تن در سال  6۹5 و ۷۹۳۱

هنوز هم  تن 6۲۱و  هدشتعیین سرنوشت تن  ۷15 آن دوسیه جهینت درد که کررا برای تعیین سرنوشت این افراد آغاز 

 تعیین سرنوشت این تعداد نیز ادامه دارد. هدف اهای کمیسیون ببرند و دادخواهیبه سر میسرنوشتی بیدر 

 افراد توقیف غیرقانونی -5

قانون باید  موجببههای اساسی شهروندان کشور ما بوده و حقوق و آزادی ازجملهحق آزادی و امنیت شخصی، 

این حق رابطه مستقیم با اصل برائت ذمه دارد.  است وقرار گیرد. هر شخص از این حق طبیعی برخوردار  تیموردحما

 شدهدهشمربشری  وقها، بدون مجوز قانونی مورد تعرض قرار گیرد، نقض حقافراد یا نهادسایر از سوی فردی  هرگاه

 شود.و بازداشت خودسرانه یا غیرقانونی محسوب می



 

۲1 

 

یت شناخته و بازداشت خودسرانه و بدون قوانین ملی کشور ما نیز حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان را به رسم

توان تعقیب، هیچ شخصی را نمی»ده است: کرل تسجیقانون اساسی  ۲۱ماده مجوز قانونی را ممنوع قرار داده است. 

 ۲1«گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق قانون.

عالمیه غیرقانونی ممنوع بوده، در اصورت المللی، نقض حق آزادی و امنیت شخصی افراد بهن بر اساس اسناد بینیچنهم

سیاسی بر آن تأکید شده و سلب این حق، فقط توسط مجوز قانونی ـالمللی حقوق مدنیجهانی حقوق بشر و میثاق بین

 ۲5پذیر دانسته شده است.امکان

 یرقانونیغورت صبدون دلیل و بهاز شهروندان تن  ۲۷1تعدادبه  ،۷۹۳۱معلومات این تحقیق نشان داده است که در سال 

که از ایران به افغانستان بودند  محبوسانیتن آنان از  ۷6۹ یا محبوس بودند که شدهفیتوقدر محالت سلب آزادی 

  .ده بودندش مسترد

 

 کمیسیون در این زمینه اجرائات

و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این کمیسیون  هاتیصالحقانون تشکیل،  ۲۷داشت ماده نظربا در

، نظارت هاهشدفیتوقو  محبوسانتطبیق قوانین مربوط به رفتار با  براز محالت سلب آزادی بازدید و  کهصالحیت دارد 

ع مراجده و این نوع قضایا را به کرو مستندسازی  ییشناساهای خودسرانه و غیرقانونی را د و موارد توقیفکن

 .دکندادخواهی برای رهایی این افراد و داده کشفی و امنیتی ارجاع  هایارگانقضایی و ـعدلی

ی در توقیف یا حبس به سر رقانونیغ صورتبهکه  هاشدهو توقیف محبوساناز تن  ۲۷1تعداد  ۷۹۳۱در جریان سال 

ننگرهار،  هایمحالت سلب آزادی والیت تن این افراد در 1۱دند که شدادخواهی کمیسیون رها  جهینت در ،بردندمی

ر اثبر چنینهم .تحت نظارت بودند یرقانونیصورت غو دایکندی به ، پروانوردکمیدان، لغمان کابل، کنر،

 ده و طبقشمسترد ایران به افغانستان  ازکه طبق توافقنامه استرداد  محبوساناز  تن ۷6۹ تعدادهای کمیسیون، دادخواهی

 دند.ششده بودند، رها قوانین داخلی افغانستان مشمول عفو شناخته

، نامه انتقال محکومان به حبسشامل سه موافقت ،نامه تهران و کابل در حوزه قضاییتوافقی است که ادآوریدرخور 

تصویب مجلس به  ۷۹۳1و در سال  امضا ۷۹۹5در سال  نامهاین توافق است. قضایی یهایاسترداد مجرمان و همکار

ازات توانند مجطرفین می ،مربوط به انتقال محکومان به حبس نامهموافقت ۷۹ماده به بق اطم .شورای اسالمی ایران رسید

 ۲6.یا تخفیف مجازات قرار دهند شششخص محکوم را طبق قوانین داخلی خود بررسی و محکومان را مورد عفو، بخ

                                                      
 .۲۱. قانون اساسی افغانستان، ماده ۲1
 .حقوق مدنی و سیاسی، ماده نهم یالمللنیبمیثاق . اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده سوم و ۲5
 ۷۹بین دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت جمهوری اسالمی ایران، ماده  انتقال محکومان به حبسمربوط به  نامهموافقت .۲6



 

۲۷ 

 

ی محبوسانو  هاهشدفیتوقاز  تن 1۳تعداد ، ۷۹۳۹در سال توانسته است  افغانستانکمیسیون مستقل حقوق بشر  چنینهم

، تخار، کندز، بغالن، بلخ، فاریاب هایوالیتی آزادمحالت سلب ، از بودند شدهفیتوقی رقانونیغصورت بهکه  را

 د.کنرها نیز ننگرهار، کنر، لغمان و دایکندی 

 

 دسترسی به وکیل مدافعحق های چالش -6

که  ستاترین حقوق مظنون، متهم و محبوس ی داشتن وکیل مدافع یکی از اساسیالمللقوانین ملی و بین یبرمبنا

وانین نافذ حقوق بشر و قالمللی این حق در اسناد بین .گرفتاری باید به این حق دسترسی کامل داشته باشد مجردبه

رد مجتواند برای دفع اتهام بههرشخص می »است:  شده حیتصرقانون اساسی چنین  ۹۷ل است. در ماده سجمکشور 

متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع  دافع تعین کند.یا برای اثبات حق خود، وکیل م گرفتاری و

 .«کند در دادگاه حاضر گردد.داخل میعادی که قانون تعیین می در یابد و

ن، اشتر مظنونها بیاین دریافت یبرمبناخوبی را نشان داده است.  های کمیسیون در این بخش وضعیت نسبتاًدریافت

یسیون ناظران کم یهاافتهیولی  ،زادی به وکیل مدافع دسترسی دارنددر مراکز سلب آ مرد(و  )زن محبوسانن و امتهم

اعم از مردان و زنان در این والیت، به وکیل مدافع دسترسی  محبوساندهد که نشان میزابل  از محبس والیت

والیت سمنگان  محبوسزنان ن یچنکند. همتنها یک وکیل مدافع در این والیت فعالیت میگفتنی است که  .اندنداشته

ع در مراکز که تعداد وکالی مداف اندداشتهاظهار  هاآن. اندنداشتهرضایت  شانمدافعخدمات توسط وکالی  ارائهاز 

 .استکمتر دسترسی به وکیل مدافع  هایولسوالحضور داشتند؛ اما در  هاوالیت

 

 در محالت سلب آزادی معیشتیوضعیت : ب

ف از طر توقیفاشخاص تحت و  محبوسانرایط معیشتی ش»، هاخانهتوقیف قانون محابس و ۹ماده  ۲ بنداساس  بر

اعث تقلیل داده و ب حداقلمنفی را به  ۀدارانجانبشود که تأثیرات ها طوری فراهم میخانهمحابس و توقیف هایاداره

 ۲۱.«خانه نگرددها در محبس و توقیفضیاع حقوق و جلوگیری آزادی آن

های تفرصغذای مناسب، به  ،معیشتی برخوردار بوده تا از محیط مناسب دارندحقشده  افراد سلب آزادی نیبنابرا

 زدیکاننهای مالقات با مناسب و فرصت امکانات بهداشتیهای آموزشی مناسب، ، فرصتورزشی مناسبتفریحی و 

 ادشدهیی افراد سلب آزادی شده به حقوق سرش به بررسی وضعیت دستدر این بخش از گزار دار باشند.رخویش، برخو

 شود.پرداخته می

                                                      
 ۹ماده  ۲، بند ۷۹۹1ها، خانهقانون محابس و توقیفوزارت عدلیه ج، ا. ا،  .۲۱



 

۲۲ 

 

 دسترسی به غذای مناسب -۷

برای محبوسین و اشخاص تحت  هاخانهفیتوقو محابس  هااداره ها خانهقانون محابس و توقیف ۲5 بر اساس ماده

 د.نکنسن، جنس )زن و مرد( حالت صحی، کار و موسم، آب و غذای صحی و مناسب تهیه می داشتنظر توقیف با

 وزیران تثبیت شورای از طرف شدهمنظورداشت نظر وزارت صحت مطابق مینوی نظر غذا با تیفیو ککمیت 

 ۲۹.«گرددمی

 شود.نقض قانون شمرده می نو تخلف از آ بودهسلب آزادی شده افراد  حق بشری غذای مناسبدسترسی به بنابراین 

 روزبانهشیک  در محبوسانلحاظ کمیت اندازه غذا مناسب است و به که به  دهدهای ناظران حقوق بشر نشان مییافته

 است. شده گزارشمختلف، متفاوت  یهاوالیتدر کیفیت غذا اما شود. غذا داده میسه وعده 

یک  در محبوسانای بر»اند: ، گفتهسمنگان بلخ، جوزجان و هایتدر محابس والیافراد محبوس و تحت توقیف 

 «ین است.یبسیار پاام است؛ اما کیفیت غذای صبح و ش شده گرفتهروز سه وعده غذا در نظر شبانه

 اند:اشته، اظهار دکاپیساو  پنجشیر غزنی، قندهار، ارزگان، هایتبس والیادر محشدگان و توقیف محبوسان چنینهم

تحت افراد و  انمحبوسهای گفتهاز به نقل های ناظران کمیسیون یافتهبر اساس « .استی بسیار پایین یکیفیت غذا»

در محابس  هکیدرحال «شود.کیفیت غذا نسبتاً بهتر می ،ناظرانت أفقط در هنگام حضور هیبس، ادر این مح» ،توقیف

 بخش بوده است.سرپل و پروان کیفیت غذا رضایتفاریاب، ، کندز، بغالن هاوالیت

با ا هاقات در محبوسانها نشان داده است که در برخی از موارد خانهنظارت همکاران کمیسیون از محابس و توقیف

 ند.کنمی تهیهغذا شام خویش  برایشخصی  استفاده از امکانات

منگان، س ،وردکمیدان ،لوگر غزنی، کاپیسا،های در والیت زنانهای همکاران کمیسیون از نظارت بر محابس یافته

ت وجود شکای کیفیت غذادهد که در این محابس نیز از پایین بودن نشان می، ارزگان، گردیز و غور جوزجان، قندهار

 راضیتاً نسب غذا،تهیه از  محبوسان، تخارو  بغالن، کندز ،، هراتفاریاب هایتوالی یهزنانمحابس در اما  ؛داشته است

 .اندبوده

 شانادرانمبرای اطفالی که با ها خانهمحابس و توقیف بیشتردر که د دهنشان می ی ناظران کمیسیونهایافته چنینهم

 شانمادرانو  محبوساناز غذای  ،آنانو رد نداوجود هیچ برنامه غذایی خاص  ،برندمی سر به خانهمحبس یا توقیفدر 

خوب  تا حدودی شانشدهفیتوقمحبوس یا در والیت هرات و بلخ وضعیت اطفال همراه با مادر اما  .کننداستفاده می

سال  6که اطفال باالتر از سن  ده استکرایجاد  اطفالاین اختصاصی برای سسه زنان برای زنان یک شلتر ؤم و است

ند. در بربهره می تفریحی و ورزشی یهابرنامه، یدرسکمکلباس، غذا، مکتب، صنوف  شده و ازنگهداری  آنجادر 

                                                      
 ۲5قبلی ماده  .۲۹



 

۲۹ 

 

و صلیب سرخ مواد غذایی خاص  ۲۳پیجیسسه ؤتوسط مقرار دارند، سال  5 زیرکه برای اطفال  محبس والیت هرات

 .ده استشمهیا 

مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی  ۷۱/۱/۷۹۳۹مورخ  ۷۹6۱اساس حکم شماره  بر است که یادآوریشایسته 

ولی  ؛است شده اضافه ۷۹۳۹از اول میزان سال  افغانی ۷۹5افغانی به  ۹5از  محبوسزنان ساعته  ۲1استحقاق  افغانستان

 خاصی در نظر گرفته نشده است. بودجه محبوسزنان برای اطفال 

  

 هاساختمانهای مربوط به چالش -۲

ها، ساختمان محالت سلب آزادی باید از امکانات مناسب خانهقانون محابس و توقیف ۲1ماده  ۹مطابق با فقره 

های تاقا چنینهمهای آن دارای اندازه مناسب، روشنایی مناسب، تهویه و تسخین مناسب باشند؛ برخوردار بوده و اتاق

 ۹1.مراکز سلب آزادی باید دارای امکانات اولیه مانند چپرکت و رخت خواب باشند

های مراکز . یکی از مشکالتی که ساختماناندمتفاوتسبک معماری با یکدیگر  لحاظ ازها به لحاظ شکلی ساختمان

وی پاسخگکه  اندشدهساختهها در مساحتی هاست. این ساختمانند، مساحت بسیار کم آناسلب آزادی با آن مواجه

برای این  یاریرمعیغهای قدیمی و ساختمان هادر برخی از والیتند. یستن ،که باید گونهآن، هاهتعداد سلب آزادی شد

 .کار اختصاص داده شده است

ابق ، نیز مطانددهشی که جدیداً اعمار های بسیاری از ساختمانهند که حتدهای ناظران کمیسیون، نشان میدریافت

احت کمبود مساین مشکالت های سابق را دارند که یکی از المللی نبوده و همان مشکالت ساختمانهای بینمعیار

 است.

این  ،اندهگرفت قرار استفاده موردده و شسمنگان و سرپل اعمار  هاوالیتاخیر محابس که در  یهاسالمثال در  گونهبه

، یک بالک برای محبوسانن در محبس والیت جوزجان ساخت سه بالک جدید برای یچن. همرا دارند مشکالت

 محبوسان، اما تا هنوز افتتاح نشده است. در والیت بدخشان کامل شده ۷۹۳۹محبس در سال  حویلیاداری در  بخش

این ساختمان به حد کهنه و قدیمی است که . شوندیماری نگهد است،در ساختمان کهنه و گلی که جایداد محبس 

 آن وجود دارد. ختنیفرورامکان 

ننگرهار، نورستان،  یهاوالیتسلب آزادی در  حالتدهد که مبر این مشاهدات ناظران حقوق بشر نشان می افزون

از  بوسانمحغزنی، پروان، بلخ، هرات، بادغیس، گردیز و پکتیکا دارای ساختمان مخصوص نبوده و برای نگهداری 

                                                      
۲۳. Global Partners (GP) 

 ۲1قبلی، ماده  .۹1



 

۲1 

 

در ی است که ادآوریدرخور  شود.استفاده می یااجارههای دولتی و یا از خانه یهاادارههای کهنه قبلی ساختمان

 .خم برداشتندزدیگر تن سه و شده یک محبوس کشته  ،اتاق سقف فروافتادناثر بردر محبس ننگرهار  ۷۹۳۱جریان سال 

 تأمل است.قابل ها موارد زیر خانههای محابس و توقیفدر بخش ساختمان

 

 هااتاقدر روشنایی نور و کمبود : ۷

ای جدید که هجز در ساختمانبه ،هادسترسی به نور آفتاب و روشنایی اتاقهای کمیسیون نشان داده است که دریافت

ین وضعیت ا با مشکالتی مواجه است.محالت سلب آزادی  بیشتردر  ،ندراتبزرگهای نسبتاً ها دارای پنجرههای آناتاق

ی محالت سلب آزادی، دسترس بیشتر. هرچند که در شوددیده میبیشتر  ،اندشدهواقعی که در طرف سایه هادر اتاق

ر محدود بوده و فقط د به برق نیزدسترسی ها خانهمحابس و توقیفوجود دارد؛ اما در برخی از  (برق)به روشنایی 

، فراه، بغالن، نورستان، پروان، وردک، هایتن کمیسیون در محابس والیاهای ناظرساعات شب میسر است. یافته

راتور نیز وجود ندارد و از جن داردوامرق تابد، بنور آفتاب نمی هااتاق بیشتردر که ، دهدبدخشان، دایکندی نشان می

س و نیمروز، بادغی هاید. در این زمینه محابس والیتشوند. در والیت غور از برق سولر استفاده میکناستفاده می

 .ندام از انرژی برق برخورداریدا طوربههرات دارای وضعیت بهتری بوده و تقریباً 

 

 هارطوبت اتاق: 2

های افغانستان رطوبت اتاق یهاوالیت بیشترها، در خانههای محابس و توقیفبودن ساختمان یاریرمعیغبه دلیل 

 شته واد هاهشدفیتوقو  محبوسانمنفی بر صحت  اثرهایاست. نم و رطوبت  شکالتمحالت سلب آزادی یکی از م

 ده است.شمانند روماتیسم  داردوامهای باعث ابتالی آنان به بیماری

های محابس مرطوب بوده و در این زمینه توجه جدی که بسیاری از اتاق دهدیمنشان کمیسیون های ناظران یافته

منگان، بدخشان، کندز، س هایتوالی هاخانهفیتوقهای محابس و در بعضی از اتاق مثال عنوان بهصورت نگرفته است. 

دایکندی، تخار، غور، کاپیسا، ارزگان و قندهار به دلیل  پنجشیر، بلخ، جوزجان، بغالن، نیمروز، پلچرخی کابل،

 بسیار بد و جدی و لغمان ننگرهار هایمحابس والیت وضعیت در شود.جدی دیده میها، رطوبت مجاورت با تشناب

 است. شده گزارش

ده شمضاعف  تبروز مشکال سببها، نیز ی نامطبوع به دلیل مجاورت با تشناببر رطوبت، تعفن و انتشار بو افزون

ها اقهوای این اتتأیید شده که و  شده گزارشبدتر  ،اندهای داخلیهایی که دارای تشناباست. این وضعیت در اتاق

 .است و متعفن آلودهبسیار 
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 سردکنندهو  کنندهگرموسایل به نداشتن دسترسی : ۹

گرفته  نظرر ددر تمام محابس،  کنندهسردو  کنندهتسهیالت گرمها و دستگاهبرای مشخصی  یابودجه، هاافتهیبر اساس 

اند. دهرکتهیه  کنندهسردو  کنندهگرمنات شخصی خود وسایل با امکا محبوساندر برخی از موارد نشده است؛ ولی 

و در ده است شو ذغال توزیع  چوبمقداری  ۹۷پیاساسسیسسه ؤکاپیسا و سرپل از طرف م بامیان، زنانهدر محبس 

عوارض  تعلبه  هاآن ی ازتعدادولی در محبس فاریاب  ،دارد دستگاه ایرکندیشن هااتاق ابیفار و وردکمیدانمحبس 

 .کندینمو نبود بودجه کار  فنی

 هاالیتومراکز سلب آزادی در تمام  بیشتراز مشکالت جدی است که کننده و سردکننده نبود یا کمبود وسایل گرم

ها خانهها دلیل این امر را طرزالعمل محابس و توقیفخانه. ریاست عمومی محابس و توقیفاندبودهرو هبا آن روب

 شده اعالمهای مراکز سلب آزادی ممنوع اتاق در زاآتشداند که بر اساس آن انتقال اجناس و مواد سوختی و می

 است.

 حمام و تشنابهای مربوط به چالش: 4

از طرف اداره محابس و باید در محالت سلب آزادی الزامی است که  و پاک دسترسی به حمام و تشناب مناسب

نظارت کمیسیون نشان داده است که در حال حاضر در برخی از محالت سلب آزادی د. شوفراهم  هاخانهتوقیف

در . شوددیده می این محالتدر بیشتر  محبوسانها با تعداد ها و حمامتشنابنداشتن تناسب  مشکالتی وجود دارد.

اوسط برای  طوربهو بوده  مشکالت جدیسمنگان، بدخشان، پکتیا، پلچرخی کابل، بلخ و بدخشان  هایمحابس والیت

است؛ زیرا در این محبس  شدهگزارشتر یک تشناب وجود دارد. در محبس سمنگان وضعیت وخیم تن 11 تا ۹1هر 

 کنند،زندگی می تن ۹1۱دهند که در این محبس تعداد ن میها نشا. یافتهب وجود داردتشناباب یک  تن 5۱هر برای 

 ۲ای دار این والیت محبس ،بدخشانوالیت مشاهدات ناظران کمیسیون از  یمبنا برباب تشناب وجود دارد.  6فقط 

 محبوسان .ندارد و دروازه درستی ها پنجرهها و هم تشنابهم حمام کهیحال در ،باب تشناب است 1باب حمام و 

در هوای سرد زمستان در منطقه نامساعد بدخشان مشکالت زیادی د. وضعیتی که کننحمام  نامناسبند در فضای مجبور

باب آن  ۲11که  وجود دارد تشناب ۹6۹تعداد به در مجموع  در محبس پلچرخی آورده است. پدید محبوسانرا برای 

 دیگرباب  111باب آن فعال و  ۲11 کهاست باب حمام  611دارای  است. این محبسغیر فعال  دیگر باب 66۹فعال و 

   .استغیر فعال 

 کی آندر  و بهتر بودهمحبس والیت هرات نسبت به سایر محالت از این نگاه های کمیسیون نشان داده است که یافته

موجود است  محبوسزنان ای حمام بر ۹تشناب و  ۷6و  محبوسمردان تشناب برای  6۹و  نمرهاتاق  ۲5حمام عمومی و 

                                                      
۹۷. Corrections system support program (CSSP) 
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ها الکبنظافت و پاک کاری  برای محبوسانی از شمار، ناظران کمیسیون در محبس جوزجان یهاافتهین نظر به یچنهم

 .اندشده ریاجدر برابر پول  محبوساناز سوی سایر 

 

 خدمات صحیدسترسی به ج: 

 اولیه افراد سلب آزادی شدهحقوق  ازبوده و صحت  از مصادیق حق بهداشتیامکانات خدمات صحی و دسترسی به 

وق از حق المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، دسترسی به خدمات صحیمیثاق بین ۷۲ماده  یمبنا بر رود.به شمار می

ط مناسب ایجاد شرای منظوربهده و کرتمامی شهروندان تأمین این حق را برای  کهاند ها مکلفاساسی بشر بوده و دولت

 ۹۲.انجام دهند ها اقدامات الزم راهای ساری و سایر بیماریپیشگیری و معالجه بیماری صحی،

لفیت مک ده و برکرتأکید رعایت این حق در مراکز سلب آزادی،  هب هاخانهتوقیفقانون محابس و  ۲۱ماده  چنینهم

وزارت صحت عامه برای با همکاری  دررایگان  خدمات صحی در زمینه تأمینهاخانهمحابس و توقیفات ادار

 .اشاره نموده است ،و اشخاص تحت توقیف محبوسان

ها این مکانشان در محل سلب آزادی ممکن نباشد، باید در خارج از درمانافرادی که برمبنای مفاد این ماده قانون 

 یزنهای جداگانه ساری و نگهداری آنان در بخشهای بیماری به مبتالسازی افراد این قانون بر جداند. شومعالجه 

 ۹۹.ده استکرتصریح 

د ز صحی برخوردار باشباید از یک مرکخانه هر محبس و توقیف ها،خانهقانون محابس و توقیف ۲۱مبتنی بر مفاد ماده 

. این مرکز باید باشد شدهگرفتهامکانات بهداشتی و صحی در نظر  هاهشدفیتوقو  محبوسانتعداد  تناسببهکه در آن 

 محبسهای که از صحی بودن غذا و اتاق دارند فهیوظها ن امور صحت و بهداشت اداره شود. آناتوسط متخصص

حابس و م هایو اتاق محبوسانهفته دو بار غذای  حداقلداکتر موظف، وظیفه دارد که  ،قانون یمبنا برنظارت کند و 

 ۹1د.کنلحاظ صحی بررسی و معاینه را به  هاخانهتوقیف

 افزونها، خانهن مراکز صحی محابس و توقیفادارد که موظفها نیز تصریح میخانهمقرره تنظیم امور محابس و توقیف

 و اشخاص تحت توقیف را معاینه صحی محبوسانتمامی  بارکیهرماه  حداقل، شدهفیتوقو  محبوسبر افراد مریض 

 ۹5ند.کن

                                                      
 .۷۲، ماده ۷۳66ی حقوق اقتصادی اجتماعی، المللنیب. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق ۹۲
 .۲۱ها، ماده خانهقانون محابس و توقیف .۹۹
 .۲۱. قبلی، ماده ۹1
 ۳۹5ر شده در جریده رسمی شماره . نش۲، فقره ۷۱، ماده ۷۹۹6ها، خانهمقرره تنظیم امور محابس و توقیفعدلیه ج، ا. ا،  وزارت. ۹5
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ند کید میتأی هایافتهند. ولی این ادهد که تمامی مراکز سلب آزادی دارای مرکز صحین نشان مییوکمیس هاییافته

یک ی، ، بستر و تجهیزات صحداروقابله،  پرستار،کمبود داکتر،  زنانه محابس خصوصبهمحالت سلب آزادی که در 

 ندارد.متخصص وجود داکتر هیچ محالت سلب آزادی است. در برخی از  ستمرمشکل م

 محبسمرکز صحی ندارند. در  وجودزن  ، داکترو غزنی وردکمیدانپروان، کاپیسا،  هایتوالی زنانهمحابس  در

و در محبس والیت سرپل نیز ارائه خدمات صحی برای  وجود دارد پرستاریک تنها  زنانوالیت دایکندی در بخش 

در محبس  و وجود دارد نزدر محبس پلچرخی سه داکتر و دو قابله  د.درگمی ارائهتوسط یک قابله  ،محبوسزنان کل 

 .کندمی فهیوظ انجاموالیت بلخ فقط یک داکتر 

مراقبت  ورسیدگی به زنان حامله  هاخانهمحابس و توقیف تمامدر دهد که نتایج نظارت همکاران کمیسیون نشان می

 کابل، هلمند، ،بلخ ،هرات یهاوالیتدر  چنینهم. باشدمینسبتاً مناسب  آن از بعدقبل از والدت طفل و از آنان 

ی توجه شده لحاظ صح، به کنندزندگی می شانمادرانردیز، خوست، پکتیکا و بامیان به اطفالی که همراه گفاریاب، 

اما ؛ انددهکریز در موعد معین دریافت های ضروری را ناین اطفال واکسن .اندهای بهداشتی قرار داشتهو تحت مراقبت

والیت  در .گیردبعد از والدت صورت نمی یهامراقبتکندز تخار، بغالن و های مثل والیتدیگر در بعضی از محابس 

 .دشونمی اجرامعین آن  در زمانن اطفال واکسپکتیا و دایکندی  ،خوست

داکتر  ،محـالت سلب آزادی از دیگر کیچیهدر والیت هرات  یاستثنا بهکه  دهدنشان می کمیسیون های ناظرانیافته

خدمات صحی در محبس مردانه و زنانه از محبس والیت هرات  در. وجود ندارد روانـباعصمتخصص در امور ا

ترک اعتیاد موجود و  عصبیـعقلی ،داخله یهابخشداکتر در  1تعداد در آن که  دشوارائه میطرف دفتر صلیب سرخ 

 است.

دچار  هااخانهمریض به شف محبوسانقال مراکز سلب آزادی در انتبیشتر دهند که نشان میاین تحقیق ها یافته چنینهم

به  های مربوطآمبوالنس از موتر یجا بهمجبورند  هاخانهو توقیف محابس هایه. در هنگام انتقال آنان اداراندمشکل

، کاپیسا، لوگر، وردکمیدانکابل،  یهاوالیتاما در  ؛کنندهای پولیس استفاده یا از موترخانه اداره محبس و توقیف

 شود.غزنی از آمبوالنس استفاده می پنجشیر و

. تاس و نظافت در مراکز سلب آزادی بهداشترعایت  ،باید به آن توجه شودیکی از مواردی که در بخش صحی 

و تشناب  هااتاق ،آشپزخانه ،حویلیصحن دهند که در را نشان می هاییچالشزمینه ایندر  کمیسیون های ناظرانیافته

 شود.صورت دقیق رعایت نمیها نظارت بهخانههای محابس و توقیفو حمام

 به مبتال محبوسانسازی جدامحالت سلب آزادی، بسیاری از در  و ازدحام شدید یجا کمبوددلیل بهچنین هم

 گیرد.صورت نمی از دیگران نیزهای ساری بیماری
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فراه،  هایتوالیدر مراکز سلب آزادی مربوط به افراد برخی از  نکهیا وجود با ،ناظران کمیسیون هاییافته بر اساس

 دارای امراض ساری و خطرناکی مانند توبرکلوز و زردی ان، سمنگان، ننگرهار، لغمان و کنربادغیس، پکتیکا، بدخش

 .توجه جدی صورت نگرفته است افراد اما برای جداسازی آنان از دیگر ؛اندبودهسـیاه 

 

 آموزیعلیم و حرفهت حق بهدسترسی د: 

ری و امر ضرو کیآنو دسترسی به  آمده حساببه هاهشدفیتوقو  محبوساناز حقوق بشری  یآموزحرفهتعلیم و 

 یهاکتابخانهکه  داندیمرا موظف  محابس هادار ها،خانهقانون محابس و توقیف ۲۹شود. ماده حتمی پنداشته می

را برای  یرهنگف وتفریحی  یهاتیفعال و همطالعه، عبادت، کار، تعلیم و تربیه، آموزش حرف ۀرا تأسیس و زمین یمجهز

 ۹6.دکن، فراهم محبوسان

این افراد از اهمیت ویژه برخوردار است. بسیاری برای افراد سلب آزادی شده آموزش حرفه د که شواذعان می 

تولیدی و خدماتی  یکارهاتوانند در داخل محالت سلب آزادی در کنار گذراندن دوران محکومیت خود به می

 مصروف بوده و خود و خانواده خود را به لحاظ مالی تأمین کنند.

. ها مؤثر استعه، بیشتر از هر چیزی در اصالح آنو بازپروری افراد از طریق آموزش و یا مطال یسوادآموز چنینهم

، در محالت سلب آزادییا اطفالی که همراه مادران خود آموزش قرار دارند  یندر این زمینه، توجه به کسانی که در سن

 دارد. یاژهیوکنند، اهمیت زندگی می

 برنده سر میهمراه مادران خود ب محبس، اطفالی که در افغانستان حقوق بشرکمیسیون مستقل ران های ناظبر اساس یافته

محالت ر د . فقطاندمحرومو در سن آموزش قرار دارند در بیشتر موارد از مراکز تربیتی مانند کودکستان و مکتب 

 کودکستان و مکتب وجود دارد. هرات، بلخ و جوزجان هایوالیتسلب آزادی 

ورد کتاب، میز، چوکی و سایر وسایل م ،هاآن یهاکتابخانهنکه اییا ارند سلب آزادی کتابخانه ند محالتبسیاری از 

 نیاز را در اختیار ندارد.

بلخ، کابل، قندهار، فاریاب، هرات، جوزجان و  هایوالیت زنانه در محابسنشان داده است که  ی کمیسیونهایافته

دوزی، خیاطی، دستکولکه شامل آموزش  است وجود داشته یآموزحرفههای آموزشی و برنامهبرخی هلمند 

 از محبس والیت چنینهم .دشومیبافی و آرایشگری ندوزی، قالیدوزی، بافت، دستمهرهدوزی، بافی، خامکمهره

اری های خیاطی، نجهای زراعتی و از محبس والیت میمنه و پکتیا نیز آموزش حرفه، آموزش کارمردانهفراه در بخش 

 است. شده گزارشدوزی و مهره

                                                      
 ۲۹قلبی، ماده . ۹6
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شویی و های لباسسازی و ساخت و ترمیم ماشینکاری، حلبیفلز ازین مورددر محبس والیت غور، وسایل  

 دمورفعال نشده و  تاکنون ده است که به علت کمبود برقشتهیه  ۹۱پیاساسسیشویی نیز از سوی مؤسسه خشکه

 قرار نگرفته است. استفاده

مکتب سواد والیت سه سمنگان، هرات و جوزجان، برنامه تعلیم و تربیه وجود دارد. در هر  یهاوالیتمحابس در 

مپیوتر، اهای علوم دینی، کخوانند. کورسشاگرد درس می ۲11تا  ۷51که در هر مکتب، حدود  شده جادیاحیاتی 

آی یجکار از طرف مؤسسه استادان هم د که توسط استادان ریاست معارف وشومی برگزارآموزی نیز خطاطی و سواد

که  به ریاست معارف ۹۳یونیسیف ی دفتریهای اهداصنوف درسی در خیمهد. در محبس سمنگان، شوتدریس می ۹۹زید

حبس نام لیسه مه یک باب لیسه ب محبوسانبرای  در محبس پلچرخیو  دشومی برگزاراست،  شده دادهبه محبس 

شاگرد از صنف اول  تن ۳15تعداد د است که در آن شفعال  منظور واز طرف وزارت معارف  ۷۹۳۷پلچرخی در سال 

 شوند.آموزش داده می محبوسانمعلم از جمع خود  تن ۹۱توسط  ۷۲ تا

زینه شخصی ه ا، ببرخوردارندکه از وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی  ی از محبوسانشماروالیت بغالن  زنانهدر محبس 

های آموزشی آموزی و دورهند؛ ولی برای این محبوسان، زمینه حرفهادوزیدستده مصروف کرخود پارچه خریداری 

 مساعد نیست. دیگر

آموزی از طرف ریاست معارف جریان دارد؛ صنوف سواد های فراه، نیمروز و بادغیس،محبس زنانهن در بخش یچنهم

به ها در این والیتآموزی صنوف سواد ،اندنداشتهعالقه چندانی به درس  محبوسزنان چون به گفته مسئوالن ولی 

 آمده است.تعلیق در

 .ردوجود ندابرای افراد سلب آزادی شده  برنامه آموزشی گونهچیهپکتیکا، بدخشان و پکتیا،  یهاوالیتدر 

 

 و ورزش تفریح حق بهدسترسی  هـ:

ر دمطابق مقررات  دارندحقها ست. آنهاهشدفیتوقو  محبوسانزش از حقوق ای تفریح و ورهفرصت بهدسترسی 

الت توسط اداره محبرای آنان استفاده کنند و این زمینه باید  آزادها قدم زده و از هوای خانهو توقیف محابسحویلی 

جز در حاالت توانند، بهروزانه می محبوسان ،هاخانهقانون محابس و توقیف ۲6ماده  یبرمبناد. شوسلب آزادی فراهم 

 11بپردازند. ورزشییا به تمرینات ده کر وگذارگشتخاص، برای مدت حداقل دو ساعت در فضای آزاد 

                                                      
۹۱. Corrections system support program (CSSP) 

۹۹. Deutsche Gesellschaft for internationale zusammenarbeit (GIZ) 

۹۳. United nation international children emergency fund (UNICEF) 

 .۲6ده ها، ماخانه. قانون محابس و توقیف11



 

۹1 

 

محابس و صحن  درا و اوقات استفاده از هوای آزاد ه، هرچند که برنامهی ناظران کمیسیونهایافته بر اساس

زاد در مراکز سلب آزادی دسترسی به هوای آ بیشترتوان گفت که در می یطورکلبهمتفاوت است؛ اما  هاخانهتوقیف

ا گردش ی ،دهکراستفاده  حویلیصحن  توانند از هوای آزادروز می جریاندر  افرادحد قانونی آن وجود دارد و تمام 

فریحی و ورزشی تمبود امکانات با ک محالت سلب آزادی بیشترکند که تأیید میچنین همها یافتهاین اما  ؛ندکنتفریح 

یر و پنجش بادغیس، ، بدخشان، فراه،بلخ سرپل، هلمند، تخار، کندز، هایتمحابس والیدر  جمله ازاند. مواجه بوده

بس امحه آوری است کقابل یاد باشند.می روروبهامکانات یا کمبود مکان  کمبودورزش مساعد نبوده و با  ۀزمین پروان

 .ندو تفریح ندار ورزشبرای فضای  اصالً ارزگان بدخشان، ،قندهار ،هلمند ،بلخ هایتوالی

سایر  لحاظ تسهیالت ورزشی نسبت بهبه  پکتیکا و جوزجانکابل، ، هرات، زابلسمنگان، بغالن،  هایتوالیمحابس 

و ورزش هلوانی پ کرمبول، ،والیبال تبال،فوتبال، بسکهای های مناسبی برای ورزشمحابس جایگاه بهتری داشته و محل

 وجود دارد.هرات ن تیم فوتبال زنان در محبس یچنهم است. شده فراهمدر این محابس آزاد 

 

 مالقات با اعضای خانواده حق دسترسی بهو: 

و اشخاص تحت توقیف حق دارند در محالت  محبوسان»ها، خانهقانون محابس و توقیف ۹۷ماده  ۷فقره بر اساس 

، پست و سایر وسایلی که نظم را بر هم نزند، با خانواده و اقارب خویش خاص تحت کنترل موظفین از طریق مالقات

 1۷.«در تماس باشند

و  محبوساناقارب با اعضای خانواده و مالقات ی برنامهحاکی از آن است که کمیسیون های ناظران گزارش

ر محبس د مثالًشود؛ های متفاوتی اعمال میشیوه ابگیرد. اگرچه این برنامه بدون مشکل صورت می هادهشفیتوق

در  شود ومالقات اجازه داده می بارکیپکتیکا، گردیز و ارزگان هفته  یهاوالیت، در بارکیپلچرخی در دو هفته 

 ادهداجازه مالقات نیز  شدهنییتعخارج از اوقات یند، آدور میها برای کسانی که از ولسوالیحتا والیت دایکندی 

 دشومی

 

 بر محالت سلب آزادی ممانعت از نظارتز: 

توانند بدون یم این کمیسیونناظران  ،های کمیسیون مستقل حقوق بشرمبنای قانون تشکیل، وظایف و صالحیت بر

قانون محابس و  ۹۹ماده  بر اساس چنینهم ند.کنها نظارت آن برو  سلب آزادی رفتهمحالت  بههماهنگی قبلی 

                                                      
 ۹۷قبلی ماده  .1۷



 

۹۷ 

 

ها آن بر و وارد شوند)بدون اطالع قبلی(  توانند به محالت سلب آزادی سرزدهمینیز بعضی از مقامات  هاخانهتوقیف

 ند.کننظارت 

با مشکلی خاصی روبرو نبوده و  ۷۹۳۱-۳۹ی هاسال در همکاران کمیسیون محالت سلب آزادی برنظارت  هایبرنامه

 گزارش نشده است. کمیسیون در این دو سالهیچ مورد ممانعت از نظارت ناظران 

سیون ناظران کمی . در برخی از موارداندبودهرو هبا مواردی از ممانعت روبناظران کمیسیون نیز  گذشته هایدر سال اما

 ،شوداین نوع نظارت یک نظارت واقعی گفته نمی کهیدرحال ؛نظارت خود را با قرار قبلی انجام دهندکه  اندمجبور شده

 یپوشچشمها از بیان واقعیت نیز محبوسان تغییراتی در وضعیت واقعی ایجاد شود و شدهنییعتزیرا ممکن است در مدت 

 کنند.

 

 یریگجهینت

بشر  اشاره شد، کمیسیون مستقل حقوق هادر بخش مبانی قانونی به آنکه  المللیبینو اسناد ملی مبنای قوانین  بر

ن ایمنظم و روشمند از محالت سلب آزادی نظارت کرده و وضعیت حقوق بشر را در  صورتبهافغانستان همواره 

 یریگیپخواهی و دادضمن  ،موارد مقتضی درو  کندمیو گزارش بررسی  ،مستندسازیمشاهده، از نزدیک  هامکان

 .کندارائه می را نیزناسبی ی متهایشنهادپ، قضایا حقوقی

تیجه باشد که در نمعلوماتی می مظالعه گردیدو آنچه  یافتهمنظم انجام  طوربهنیز این نظارت  ۷۹۳۱-۳۹ هایدر سال 

 .این نظارت به دست آمده است

در  کمدستانتظار بر آن بود که  ۷۹۳۱-۳۹در دو سال  ،های کمیسیونتالش و های گذشتههای سالبر اساس پیشنهاد

فاوت تاین زمینه در  ما اما مشاهداتد؛ وجود آیبهبهبود نسبی اشخاص سلب آزادی شده، وضعیت معیشتی و صحی 

کننده و نداده است. کیفیت پایین غذا، عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، نبود وسایل گرم نشانرا  گیریچشم

ر محالت دمعیشتی و صحی  خدمات صحی برخی از مشکالتدویه و متخصص، کمبود ا کترانادسردکننده، کمبود 

 .از مشکالتی است که همچنان در این محالت وجود دارد یآزادسلب 

محابس و  بیشترو در  استمشکالتی مواجه  اب محبوسانآموزی نیز برای آموزش و حرفه ،یهای ورزشبرنامه

بوده و ردار نبرخویز ناز نظم قابل قبولی ها این برنامهد. داروجود سطح بسیار ابتدایی  در یهاگاهآموزشا هخانهوقیفت

 .انددهکرنتوجه جدی ، مسئول در این مورد اتادار

های قانونی، برخوردهای غیرتوقیف است؛ مانند شده دهیدض حقوق بشری موارد نقسلب آزادی، در برخی از محالت 

 .استفاده از ولچک و زوالنهو  یرانسانیغ



 

۹۲ 

 

ودن ب ناکمثل کمبود جای کمبود وسایل رفاهی، نم یبا مشکالتسلب آزادی بخش عمده از محالت های ساختمان 

 .ندامواجه بهداشتیهای و چالش

دی صورت جها یکی از مشکالت اساسی است که باید به آن توجه زنانه در ولسوالی مردانه و هایخانهکمبود توقیف 

ها تأثیر والیدر ولس خانهل وجود ندارد. نبود توقیففعا یخانهها توقیفاز ولسوالی کیچیهها در گیرد. بر اساس یافته

 ۀنداشته و بیشتر از همه زمی جرم مدارک اثباتی اسناد و یآورگردمحاکمه عادالنه و به مستقیم بر حق دسترسی 

 د.کنرا فراهم می شدگانفیتوقپذیری آسیب

که  تصورت نگرفته اسی که در قانون آمده هابرمبنای برخی از شاخص محبوسان یجداسازاین تحقیق نشان داد که 

ه به دنبال داشتشده زادی افراد سلب آ رایبناپذیری پیامدهای روحی و جسمی جبران ،این امر در بسیاری از موارد

 است.

 

 پیشنهادها

ز سلب ها و مشکالت در مراکها، تخطیاین گزارش، مبنی بر موجودیت کاستی یهاافتیدرداشت نظرکمیسیون با در

 نیأمتهای موجود، بهبود اوضاع و رفع کاستی منظوربههای زیر را به دولت جمهوری اسالمی افغانستان آزادی، پیشنهاد

 د:کن، ارائه می محبوسانحقوق بشری 

قانون محابس و  ۲1ماده  1شود که در مطابقت به فقره پیشنهاد می هاخانهفیتوقبه ریاست عمومی محابس و  .۷

 ،ناتهمتسریع در پروسه محاکماتی مضمن ده، با تطبیق آن، کرهای قانونی خویش استفاده از صالحیت هاخانهفیتوق

 .دکنگیری ن جلواسرنوشتی متهماز بی

س و همکاری با محاب فهیوظها مکلفیت انهخمحترمی که بر اساس قانون محابس و توقیف یهاخانهوزارتاز  .۲

ای هشود که مکلفیتو...(، خواسته میعامه های معارف، کار و امور اجتماعی، صحت را دارند )وزارت هاخانهفیتوق

 .ندکن داآزادی ا بهبود وضعیت حقوق بشری در محالت سلب به منظورقانونی خویش را 

د در حل مشکالت صحی، از قبیل کمبود نیروی مسلکی صحی، کمبود شوصحت عامه پیشنهاد می به وزارت .۹

 .دریگدستتجهیزات و ادویه الزم و... اقدامات ضروری را روی 

و باال بودن  بساحمداشت تراکم جمعیت نظررا با درشان های قضایید فیصلهشوستره محکمه پیشنهاد میابه  .1

کود جزا د مفاشرایط باشد، او را بر اساس  حائزمحبوس  کهیصورت درده و کرصادر  محبوساناعاشه و اباته  یهانهیهز

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

 .دکنمحکوم 



 

۹۹ 

 

، در هاخانهفیتوققانون محابس و  ۷۲ماده  ۲د در مطابقت به فقره شوپیشنهاد می محابساداره عالی به  .5

 ند.کناقدام  هاخانهفیتوقن کردنیز به تأسیس یا فعال  هاوالیتهای ولسوالی

رعایت حقوق  منظوربهد شوامور داخله و دفاع ملی پیشنهاد می یهاوزارتبه ریاست عمومی امنیت ملی،  .6

متهمان و  رفتاری و شکنجه مظنونان،گیری از بدبشری متهمان و نیز تطبیق قانون منع شکنجه، تدابیر الزم را در جلو

 .قرار دهند ها را تحت پیگردرفتاریده، مرتکبان چنین بدکرمحکومان اتخاذ 

ویل و محبوسان در زمان تح متهمان د با بررسی بدنی دقیقشوپیشنهاد می هاخانهفیتوقمحابس و  هاادارهبه  .۱

ر صورت ند و دکندر بدن آنان اطمینان حاصل  بدرفتاریم شکنجه و آثار یداری، از نبود عالگرفتن آنان برای نگه

 سارنوالی گزارش دهند.شده، مورد را رسماً به اداره مافوق خویش و لویم یادیمشاهده آثار و عال

ه ب رفع مشکالت رفاهی و صحی، به منظورد که شوپیشنهاد می هاهخانفیتوقبه ریاست عمومی محابس و  .۹

صحی  هایحمام و تشنابکننده و سردکننده، آب آشامیدنی صحی و نیز به تسهیالت گرم محبوسانشمول دسترسی 

 .رندیگ دستروی  بخشثمرو معیاری، تدابیر جدی و 

آوری شکایات و گرد برایی هاصندوق شود کهها پیشنهاد میهخانبه ریاست عمومی محابس و توقیف .۳

 د تا از ضیاع حقوق افراد جلوگیری شده و زمینه عمل به قانون بیشتر فراهم آید.شونصب  ی محبوسینهاپیشنهاد

دم های نامناسب عگیری از پیامدجلو منظوربهد شوپیشنهاد می هاخانهفیتوقبه ریاست عمومی محابس و  .۷1

 .دکنفراهم  یا ابتال به امراض ساریجرم، اعتیاد  را بر اساس سن، نوع انمحبوسسازی تفکیک، زمینه جدا

به  شانحبسشود زمینه رهایی محبوسانی را که مدت پیشنهاد می هاخانهفیتوقبه ریاست عمومی محابس و  .۷۷

 د.کنپایان رسیده است در کمترین زمان ممکن فراهم 

 



 

۹1 

 

 

 :منابع

 ۹۷۹منتشره در جریده رسمی شماره  .۷۹۹۲اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، مصوب  قانوندولت ج، ا. ا،  .۷

 ۷۷۹۲شماره جریده رسمی ، منتشره در ۷۹۳۲، جزایی اجرائاتقانون ج.ا.ا، وزارت عدلیه،  .۲

 ۷111شماره جریده رسمی ، منتشره در ۷۹۹۳قانون امور ذاتی پولیس،  ج.ا.ا،وزارت عدلیه،  .۹

 ۳۲۹شماره جریده رسمی ، منتشره در ۷۹۹6ها، خانهقانون محابس و توقیف ج.ا.ا،وزارت عدلیه،  .1

 ۳۹5شماره جریده رسمی ، منتشره در ۷۹۹6ها، خانهوزارت عدلیه، مقرره تنظیم امور محابس و توقیف .5

 ۷۹۳5 یآزادوضعیت حقوق بشری در محالت سلب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش  .6

 ۷۹۳6 ،یآزادوضعیت حقوق بشری در محالت سلب بشر افغانستان، گزارش کمیسیون مستقل حقوق  .۱

 ۷۳66حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مصوب  المللیبینمجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق  .۹

 میالدی.

و  یرانسانیغمجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه،  .۳

 .۷۳۹1دسامبر  ۷1تحقیرآمیز، مصوب 

 میالدی. ۷۳66حقوق مدنی و سیاسی، مصوب  المللیبینمجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق  .۷1

 


