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بخش نظارت و بررسی
گزارش دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محالت سلب آزادی

حق صحت، یکی از حقوق اساسی بشری است که به موجب قوانین ملی و کنوانسیون های جهانی، از جمله 
در ماده 52 قانون اساسی افغانستان، ماده 25 اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 5 کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی بازتاب یافته 
است و دولت ها را موظف می سازد که به گونه عادالنه به فرد فرد شهروندان خود تسهیالت صحی و خدمات 
اجتماعی فراهم نمایند و تدابیر مراقبتی را روی دست گیرند. در این میان، افراد سلب آزادی شده نیز از این 
حق، مستثنی نمی باشند و مطابق قوانین ملی کشور و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان بدان ملحق 

شده است، آنان باید از این حق برخوردار گردند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک مشکالت ناشی از شیوع گسترده و همه گیر بیماری کرونا که 
باعث وضع حالت اضطرار در بسیاری مناطق جهان شده است، در راستای زمینه سازی ارایه خدمات صحی با 
کیفیت در سطح ملی، به منظور اتخاذ تدابیر پیش گیرانه در قبال شیوع ویروس کرونا در محالت سلب آزادی، 
بررسی های الزم را از تاریخ 6 الی 26 حوت 1398 در 34 محبس در سراسر کشور انجام داده است. هدف از این 
بررسی، عالوه بر شریک ساختن نگرانی های کمیسیون در خصوص احتمال شیوع کرونا در محالت سلب آزادی 
با مقام های مسئول، این است که چالش های موجود شناسایی و راه حل های مناسب به ارگان های مربوط، 

ارائه گردد.

بلخ،  ننگرهار،  نیمروز، بدخشان،  فراه،  بادغیس،  اکثر  والیات کشور، مانند: پکتیا،  یافته ها، در  این  بنیاد  بر 
سمنگان، هلمند، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، کاپیسا، پنچشیر، غور و فاریاب، از طرف ریاست های صحت 
عامه و ادارات محابس والیات، تدابیر وقایوی ضروری  جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا  و نیز خدمات 

صحی مناسب  در محابس مزبور، آن گونه که باید، عرضه نشده است.

بعد از ثبت یک واقعه مثبت کرونا در والیت سمنگان، ریاست صحت عامه این والیت، به تاریخ 20 حوت 1398، 
ذریعه یک مکتوب، از مدیریت محبس این والیت، به خاطر کنترول و وقایه ویروس کرونا درخواست نموده تا 
به گونه موقت، الی اطالع بعدی، از پذیرش نزدیکان جهت مالقات با افراد سلب آزادی شده، معذرت بخواهند.

آزادی والیت های فراه، نیمروز، بادغیس، کنر، قندهار،  بر اساس همین یافته ها، در محالت سلب  همچنان 
زابل، بامیان، بلخ، جوزجان، سر پل، خوست، غور، هلمند، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، کاپیسا، پنج شیر و 
کابل، با اقداماتی از جمله نصب پوستر، جهت گوش زد نمودن نکات بهداشتی در خصوص کرونا اطالع رسانی 

شده است.

در اثر مالقات های رسمی و داد خواهانه کمیسیون مستقل حقوق بشر، با مسئولین ادارات محابس و ریاست های 
صحت عامه در والیت های فاریاب، هرات، سمنگان، بدخشان، کنر، ننگرهار، هلمند و دایکندی، با استفاده از بنر 
و بیلبورد، پیرامون مراقبت های بهداشتی  مقابله با این ویروس، به افراد سلب آزادی شده اطالع رسانی گردید.

 در نتیجه مالقات های داد خواهانه کمیسیون به تاریخ 6 حوت 1398 با مقام والیت هرات، ریاست سارنوالی، 
ریاست صحت عامه و مدیریت محبس این والیت، و پس از دریافت موافقه افراد سلب آزادی شده در مراکز 

سلب آزادی هرات، مالقات های نزدیکان  به گونه موقت متوقف گردید.

 ضمنًا در نتیجه دادخواهی و مالقات با مسئوالن هالل احمر و صحت عامه در والیت های هرات و فاریاب، 
برای محبوسان مراکز سلب آزادی فاریاب، ماسک و صابون توزیع گردید و در والیت هرات نیز برای کارمندان 

محبس، دستکش، ماسک و تب سنج توزیع شد.
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در ضمن، بنابر همین یافته های نظارتی، ریاست های صحت عامه در والیت های: پکتیا، غور، قندهار، بامیان، 
ننگرهار و هلمند برخی آمادگی ها و تدابیر الزم  برای مبارزه با این ویروس، برای شهروندان روی دست گرفته 
امراض  بستر دار، جدا سازی بخش  اتاق های  تداوی،  و  مراقبت  اختصاص محالت جداگانه جهت  مانند:  اند؛ 
تنفسی، تدویر برنامه های آگاهی دهی و نصب پوستر و بلبورد. این در حالی است که، برای افراد سلب آزادی 

شده در این والیات، تنها به اقدامات آگاهی رسانی بسنده کرده اند.

 بر بنیاد این یافته ها، ریاست صحت عامه والیت خوست یک سرویس 16 بستر در شفاخانه حوزوی ایجاد 
نموده است تا در صورت ابتالی هر فرد سلب آزادی شده، اقدامات درمانی در آن انجام گردد. همچنین در 
کلینیک محابس کابل و زابل، اتاق های جداگانه برای تداوی و مراقبت از بیماران احتمالی سلب آزادی شده 

اختصاص یافته است.

اما آمادگی ها در محبس پل چرخی والیت کابل، قابل توجه می باشد که قرار ذیل است:

منع موقت مالقاتی های زندانیان، طبق هدایت رسمی وزارت صحت، عنوانی ریاست محابس و هدایت  	
شفاهی ریاست محابس به محبس مرکزی پل چرخی.

اختصاص 5 بستر برای اشخاص مصاب به کرونا در داخل شفاخانه 20 بستر، و همچنان 20 بستر دیگر در  	
طبقه باالی بالک صنعتی.

برگزاری دو سمینار آگاهی دهی، یکی در ریاست محابس و دیگری در محبس مرکزی پل چرخی، با شرکت  	
کار کنان محبس و نمایندگان زندانیان ساکن در بالک های مختلف، تا از طریق نمایندگان به زندانیان نیز 

در این زمینه آگاهی دهی شود.
توظیف 3 داکتر در هر بالک به منظور آگاهی دهی برای زندانیان: مبنای این آگاهی دهی، کتابی است که  	

یکی از دانشمندان چینی در خصوص کرونا به رشته تحریر در آورده و توسط مترجمان ایرانی به فارسی 
ترجمه گردیده است.

معاینه دوام دار تمامی زندانیان توسط 12 داکتر موظف در بالک های 1، 2، 3 و 4. 	
اختصاص دو عراده موتر برای انتقال بیماران مصاب به کرونا به شفاخانه ها در صورت نیاز. 	
توظیف یک تیم امنیتی دائمی برای انتقال این بیماران به شفاخانه، به دلیل حساس بودن این کار. 	

مورخ   والیات،  محابس  عنوانی  مکتوب،  یک  ارسال  با  ها  توقیف خانه  و  محابس  عمومی  ریاست  که  آن  با 
مقامات  از  ویروس،  این  به  افراد  از مصاب شدن  جلو گیری  برای  رهنمودی  موارد  تحریر  1398/12/8، ضمن 
محابس والیات خواسته است تا مکانی برای قرنطین افراد مشکوک به این ویروس در محابس در نظر بگیرند، 
اما یافته های ناظران کمیسیون نشان می دهد که در اکثر مراکز سلب آزادی، به سبب نداشتن امکانات و نبود 

مکان مناسب، چنین مکان هایی در نظر گرفته نشده است.

نتیجه گیری:

با توجه به این واقعیت که حق صحت که از جمله حقوق اساسی بشری است و برای افراد سلب آزادی شده 
نیز طبق قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی تضمین گردیده است و دولت افغانستان نیز موظف است 
افراد سلب آزادی شده را از این حق برخوردار سازد؛ به خصوص این که بیماری همه گیر کرونا یک معضل 
ملی و جهانی می باشد. اما آن گونه که یافته های نظارتی ما نشان داده، تدابیر اتخاذ شده توسط ارگان های 
دست اندر کار در امر صحت افراد سلب آزادی شده در بیشتر والیت های افغانستان، با در نظر داشت عمق این 
مشکالت، کافی به نظر نمی رسد که در این زمینه، اراده و جدیت مقام های مسئول را می طلبد؛ زیرا در صورت 

جدی نگرفتن مشکل، ممکن است مهار چالش های به وجود آمده، بسیار دشوار گردد.
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بنا بر این، جهت بهبود در وضعیت افراد سلب آزادی شده در امر مراقبت و حفظ الصحه در قبال ویروس جدید 
کرونا، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

به اداره عالی محابس و توقیف خانه ها پیشنهاد می گردد که تدابیر الزم را جهت جلو گیری از شیوع ویروس . 	
کرونا و حفظ سالمت جسمی افراد سلب آزادی شده،اتخاذ نمایند.

به وزارت صحت عامه افغانستان پیشنهاد میگردد که ادویه و تسهیالت صحی کافی برای کلینیک های . 	
محالت سلب آزادی فراهم نماید.

قرنطین خانگی . 	 تحقق  به  در خصوص کمک  تا  پیشنهاد می گردد  و قضایی،  عدلی  امنیتی،  نهاد های  به 
زندانیان و سهولت بیشتر در رسیدگی صحی به افراد سلب آزادی شده در این شرایط اضطرار، نسبت به 
مرخصی موقتی زندانیان، به ویژه در خصوص زنان و نیز آنانی که حق العبد باالی آنان نمی باشد، با در نظر 

داشت تمام وضعیت حقوقی آنان، به گونه هماهنگ اقدام نمایند.

به وزارت صحت عامه و نیز ریاست محابس کشور، پیشنهاد می گردد تا در تشخیص موارد احتمالی ابتال . 	
به کرونا و همچنین قرنطین ساختن محالت سلب آزادی، به گونه هماهنگ همکاری نموده، اقدامات به 

موقع نمایند.

با احترام
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