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ارزونه مرکزونو اصالح د ماشومانو د افغانستان د  

 . لنډیز۰

یوناما دا راپور د افغانستان د عدلي  ي وزیر په غوښتنه چمتو کړی څو له دې الرې د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د 
یاد وزارت د مسولیتونو د پر مخ بیولو په برخه کې د هغه سره  د والیتونو کې موقعیت لري  ۳۴فعالیت په چارو کې چې د هیواد په 

د خپلو  ګډون،نجونو په  ۱۱۱ قابوڅخه زیات ماشومان،  ۱۱۱۱مرسته وشي. د افغاني قوانینو څخه د سرغړونو په پایله کې د 
بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه محروم دي. د دغو ماشومانو له جملې څخه هر یو حق لري داسې چلند ورسره وشي چې د 

چارو ته  یدلوی کیو ځا بیاسره د ید ټولنډولونو تاثیرات له منځه یوسي او  سره سمون ولري او د توقیف د ټولو ضرر لرونکي  ازادیو

  1وده ورکړي.

رت او همدارنګه ادا راپور د افغانستان د حقوقي او تنظیمي چوکاټ د بیاک تني ، په توقیف ځایونو کې د ماشومانو د حقونو څخه د نظ
د  د ډاډ حاصلولو مسولیت لري کوم چې کې د هغو چارواکو د ژمنو سره چې د ماشومانو د خوندیتوب، سوکالې او اصالح په برخه

لپاره چې  د هغو ماشومانو د ساتنې اتې تحفظپیلیږي. د ملي قوانینو الندې ماشومانو ته ورکړل شو عدلي  ي وزارت ته سپارل شوی
معیارونه  داقلحمعیارونو سره په سمون کې دي. دغه  حداقلد خپلو ازادیو څخه محروم شوې په ټوله کې د ملګرو ملتونو له خوا د 

ومي عم قواعدو، او د د هغو ماشومانو د ساتنې لپاره چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوې )د هاوانا قواعد( د ملګرو ملتونو په
  2( ځای شوي.۱۴و د ډسمبر ۱۹۹۱شمیره پریکړه لیک کې )۴۵/۱۱۳اسامبلي په 

ملي  لکه څنګه چې سپارښتنه ي  ې دات، تحفظ حداقلارزوي چې ایا په توقیف ځایونو کې د ماشومانو لپاره  هم راپور دا موضوع
ې ارزونې بنسټ د افغانستان د ماشومانو د اصالح که نه. د دغ او قوانینو او هاوانا د قواعدو له خوا شوې، په عمل کې پلې شوې

توقیف ځایونو د وضعیت په اړه په یوې جامع سروې والړ دی چې نظارت ي  ې د عدلي  ي وزارت د ماشومانو د اصالح  ۳۱مرکزونو د 
کال د سپټمبر  ۲۱۱۵د تر سره کیږې او دا سروې نظارت ي  ې د یوناما د ساحوي دفترونو له خوا  اومرکزونو د عمومي ریاست له خوا 

اصالح د  د ماشومانو د له امله نه شتوند  ه کېساحپه . د امنیتي الملونو او هکال د مارچ د میاشتو تر منځ ترسره شو ۲۱۱۲او د 
سلنه  ۹۱د یوناما له خوا د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو  . سره له دېشوید ارزونې کار نا ممکن  پاته دریو مرکزونو

 ټ برابروي.لپاره یو ریښتنی بنس ی توګه مطابقتټولیز  پهمعیارونو سره د افغانستان  حد اقل قواعدو د چلند د  ه د هاوانا دارزون

د مناسب ثبت  وسوانحکوي. په توقیف ځایونو کې د ماشومانو په تړاو د نهارزونه د مهمو ضمانتونو په برخه کې د پرمختګ څرګندو
مانو ته موجود دي د کومو په وسیله چې ماشو کړنالری او ساتلو د یقیني کولو په موخه چاري په نظر کې نیول شوې. د شکایتونو 

اده د سرغړاوی د راپورو ورکولو دنورو الرو څخه په استفاو  نود هغوي د حقونو په هکله اطالع ورکول کیږي او د شکایتونو د بکسو
. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، یوناما او نورو بهرنیو ډلو له خوا د افغانستان قو څخه برخمن دیخپل دغه حقو

 د ماشومانو د اصالح په ټولو مرکزونو کې منظمې او خپلواکې پلټنې تر سره شوې. 

ي، یا له ه وړاندې کوم چې ظالمانه،غیر انساند دې سربیره، داخلي مقررات او پروتوکولونه د زیاترو انظباطي تدبیرونو د کارولو پ
انظباطي  وې شوې مرکزونه دسپکاوې څخه ډکي جزاګانې تشکیلوي، ساتنه کوي. د افغانستان د ماشومانو د اصالح نیماي  ې سر 

نو سره نیاوق ستان د نافذه دا فعالیت د افغان ته اجازه نه ورکوي. که څه هم لولید ته د ماشوم سره د په حیث کورنیو اتواقدام

 زول شي. ر معیارونو سره په ټکر کې دی او باید له سره و ا حداقلقواعدو د  د هاوانا د کوي، خومطابقت 
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د ماشومانو د ټولیزې سوکالې یو مهم عنصر د کورنیو او نورو لیدنو له الرې د بهرنۍ نړۍ سره اړیکه ده. د هغو مواردو په استثنا 
د افغانستان د ماشومانو اصالح مرکزونو د کورنیو او نورو لیدنو د  او په حیث ک تل شوې اتومرې چې لیدنو ته د انظباطی اقداچی

 وخت او وار په تړاو له ځانه د تحسین وړ نرموالی ښکاره کړی. 

څخه د اطمینان حاصلولو په برخه کې هم پر مختګ تر سترګو شوی. د ماشومانو په زیاترو سروې  تود توقیف ځایونو د اصلي حاال
شویو اصالح مرکزونو کې له حده زیاته ګڼه ګوڼه د اندښنې وړ مسله نه وه. د دې سربیره، ماشومانو ښې غذا، مناسبو کالیو، د 

ې د هغو و اصالح مرکزونو کیپر اساس د ماشومانو په جوړو شو څښاک پاکو اوبو، صحي اسانتیاوو ته منظم السرسی درلود. د هدف

 کرایه شویو تعمیرونو په پرتله چې د استوګنې د کورونو څخه د باندې فعالیت کوي، حالت ډیر ښه و.

سلنه په  ۵۵ ونکو نږدېزده کړې لري او د ماشومانو د اصالح مرکزونو د کارک یمرکزونو کارکونکي مناسب د ماشومانو د زیاترو اصالح

د نړیوالو نمایندګیو څخه مسلکي روزنې تر السه کوي. د دې  دی معموال د دوي د اړوندو مسولیتونو مطابقهغه مواردو کی  چی 
ت د مدیر  مدیراناک ثریت  یدرجې زده کړې لري او پاتد لیسان تر  مدیرانسلنه  ۵۱٪د ماشومانو د اصالح مرکزونو نږدي  عالوهنه 

 لري.  په برخه کې ښې تجرپ ې

ې تعلیمي دي. د ماشومانو په زیاترو اصالح مرکزونو ک يپه برخه کې تشې په خپل ځای پات مطابقتدمعیارونو سره  حد اقلد توقیف 
او حرفوي روزنو ته السرسی چې موخه ي  ې په ټولنه کې د ماشومانو لپاره د بیا ادغام د چارو برابرول دي محدود دی. د امکان په 

مونه باید له سره تکرار شي. د دې سربیره اړتیا لیدل کیږي چې د معارف د وزارت سره غښتلې همغږې را منځ صورت کې دا پروګرا

 .يحقونه تامین ش ته شي څو یقیني کړي چې په توقیف کې د هر ماشوم

تونه برابر کړي. د صد ماشومانو په سروې شویو اصالح مرکزونو کې زیات انحرافونه تر سترګو شوي چې د تفریح یا ساعتري لپاره فر 
ماشومانو زیاتره اصالح مرکزونه، په خاص ډول هغه چې په کراي  ي کورونو کې موقعیت لري، د فزیکي فعالیتونو لپاره د باندي 
کافي ځای نه لري. د ماشومانو په ځینو اصالح مرکزونو کې، د تفریح او ساعتیري وسیله د تلویزیون د پروګرامونو لیدل دي، دغو 

ه را پارولې. د څخه ډک غبرګونون تاوتریخوالی له و په خپل وار سره د خپرونو د محتویاتو په وړاندې د یو شمیر ماشومانوپروګرامون
تونو یري د فعالیتونو د اندازې په زیاتوالې فکر وشي، او د هغو فعالیت ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې باید د تفریح او ساعت

 اړخ ولګوي.  مرکز کې په پام کې نیول شوي بل د ماشومانو په اصالحد اندازې سره کوم چې د کا

د دې سربیره، د مناسبي روغتیا پالنې او طبي خدمتونو ، په خاص ډول د تخصصي خدمتونه د برابرولو په برخه کې، د بیلګې په 
زیاتره  ړاو تشې مشاهده شوې. د ماشومانوتوګه، د رواني درملنې، د مخدره توکو په هکله د مشورو ورکولو او غاښونو د روغتیا په ت

اصالح مرکزونه هیڅ ډول تخصصي خدمتونه نه لري او د منظمو طبي خدمتونو رسول د عامي روغتیا د وزارت د ځاي  ې روغتونونو 

د اطر خپه همغږي پورې اړه لري. په توقیف ځایونو کې د ټولو ماشومانو لپاره د ښو طبي خدمتونو د رسولو څخه د ډاډ حاصلو په 

 ښې همغږې ته ضرورت لیدل کیږي. خوا عامي روغتیا د وزارت له 

کیږي چې په توقیف کې نجونو ته خاصه پاملرنه وشي. د هلکانو د حقونو سره په مخالفت کې، د تعلیمي، حرفوي او  اړتیا لیدل
یول شوې یو نجونو لپاره په نظر کې نتفریحي فعالیتونو په تړاو، د یوناما د قانون د حاکمیت سروې په هغو فرصتونو کې چې د 
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په ډاګه کړي. د ماشومانو ځینې اصالح مرکزونه، په خاص ډول کراي  ې کورونه، د ښځینه ماشومانو د ځایولو لپاره  توپیرونهشمیر 
انو د اصالح مکافي فضا او امکانات نه لري. د دې سربیره د ماشومانو د اصالح مرکزونو د نارینه وو کارکونکو غړو په پرتله د ماشو

مرکزونو د ښځینه کارکونکو غړو په شمیر کې د پام وړ کموالي موجود دی. د دې لپاره چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مدیریت 
 څخه ډاډ حاصل شي، باید د ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې د طریقیمتوازن او فعالیت په برخه کې د جنډر په هکله د یوه 

ونو کې د ماشومانو هغه اصالح مرکزونه چیرې چې په توقیف ځای صه توګهمسلې ته پام وشي، په خا ګمارنیکو غړو د ښځینه کارکون

 د نجونو د پام وړ شمیر موجود وي. 

 په دغه راپور کې یو شمیر پیژندل شوې تشې د عدلي  ي وزارت او نورو وزارتونو تر منځ د تړونونو د پلې کولو په برخه کې د نیمګړتیاوو 
له امله را والړیږي، په خاص ډول د معارف وزارت، چې په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د تعلیمي فرصتونو د السرسي د برابرولو 
په برخه کې اساسي مسولیت لري او د عامي روغتیا وزارت چې په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د طبي خدمتونو د السرسي د 

او نور وزارتونه چې ند اړو  دغه ي. ال زیاتې همغږي ته اړتیا لیدل کیږي تر څو یقیني کړي چېولیت لر برابرولو په برخه کې اساسي مس
د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د ادارې په برخه کې د عدلي  ي وزارت د مالتړ مسولیت لري، خپلې دوه اړخیزې ژمنې 

څخه چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوي ډاډ حاصل کړي. د دې راپور  ترسره کړي، او د هغو ماشومانو د فزیکي او روانې ښیګڼې
و د ااو نورې سپارښتنې د دې لپاره ځای شوې تر څو د عدلي  ي وزارت سره د عملیاتي اړتیاوو د لومړیتوبونو  ذکر شویپه پای کې 

 مرسته وشي. تشو د ډکولو په برخه کې

 . شالید او میتودولوزې ۶

A.  ماشومانو اصالح مرکزونهالف. د افغانستان د 
 مرکزونو د ادارې په برخه کې ټولیز ټولو ماشومانو د اصالح دکی افغانستان په د ماشومانو د اصالح ریاست  د عدلي  ي وزارت
اصالح مرکزونه موجود دي چې د هر والیت په پالزمینه کې  ۳۴ جملهپه افغانستان کې د ماشومانو ال مهاوس   3مسولیت لري. 

( مادې سره سمون لري او له مخې ۱)۱۱موقعیت لري. دا ویش د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب د مرکزونو په هکله د قانون د 

 ي  ې باید په هر والیت کې د ماشومانو د اصالح یو مرکز موجود وي. 

تنه ماشومان  ۱۱۱۱نفوس  جملهسروې د دې خبرې تصدیق کوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو  د یوناما د قانون د حاکمیت
یوالو معیارونو سره په ( ښځینه وو. د ماشومانو د قانون او د نړ۱۱۴سلنه ) ۱۱( نارینه او یواځې ۹۱۴سلنه ) ۹۱وو. د وګړو نږدي 

د نیمروز والیت د ماشومانو  کلونو تر منځ وو. د سروې پر مهال ۱۱-۱۲په توقیف ځایونو کې د ټولو ماشومانو عمرونه د  4 تمطابق
کلونو څخه اوښتې وو. خو دا  ۱۱عمرونه چې د توقیف پر مهال د  چی تنه توقیف شوې کسان ساتل کیدل ۱۱په اصالح مرکز کې 

د لیږد  وا مانو د لیږد انتظار ایستیو موقتي اقدام و چې د زیات عمر درلودونکو کسانو تعمیر ته ی  ې د دغو زیات عمر لرونکو ماشو

 بشپړه شوې.  لړې 

رې ډوله د په خاصه توګه مرکزونو کې د توقیف شویو ماشومانو له خوا په اصالح دډاګه کوي چې د ماشومانو په  جدولالندې 
سلنه(. د نورو  ۱۴سلنه( او قتل) ۲۲سلنه(، د ملي امنیت په وړاندې جرمونه) ۲۴غال، ) ، د بیلګې په توګهجرمونه ترسره شوې

 5سازمانونو له خوا ترسره شوې څیړنې جوتوي چې ښځینه ماشومان په عمومي توګه د بد لمنې یا زنا جرمونه ترسره کوي. 
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مرکزونه په شخصي کرایه شویو کورونو کې میشت او نهه  ۲۲سروې شویو مرکزونو له جملې څخه یواځې  ۳۱د ماشومانو د اصالح د 
موقعیت درلود. د ماشومانو په دغو  چی دهمدغه هدف لپاره جوړ شوی د ماشومانو په مرکزونو کې لخوامرکزونه د عدلي  ي وزارت 

ارو څوک چې د کورنیو چ کارکونکي ن په دندو ګمارل شوې، خو په دغو کسانو کې امنیتي کسا ۳۱۱ جملهمرکزونو کې  اصالح ۳۱
څخه زیات کارکونکي  ٪۱۱. د ماشومانو د اصالح مرکزونو د دیشامل نه  د وزارت د مرکزي ریاست له خوا په دندو ګمارل شوې

 نارینه دي. 

B.  کاټب. د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره حقوقي چو 
م لپاره حقوقي چوکاټ برابروی. د افغانستان د اساسي قانون او تي سیسعدل ماشومانو دجزای  ی د ماشومانو قانون د افغانستان د

ته  کړنالرو و ا اماتوقانون هغو اقد ې موخه ي  ې د ماشوم د ګ ټو څخه ساتنه ده، د ماشومانوچنړیوالو میثاقونو سره په مطابقت کې 
 6د تطبیق وړ دی ځای ورکړی چې د څیړنو او محاکمې په جریان کې د هغوي د حقونو څخه ساتنه کوي. چې په شخړه کې په ماشوم

تعقیب او نیولو، عدلي عمر لری ماشوم تعریفوی او د هغوی د کلونو تر منځ  ۱۱-۱۲د هر هغه شخص چی د ماشومانو قانون 

  7کوي.کړنالری په ګوته توقیف لپاره 

 د افغانستان داخلي قانون د هغو ماشومانو اساسي حقونه چې د خپلو 
 
 ونزادیو څخه محروم شوې او موخه ي  ې د خدمتونو او درملا

کس قانون کې په څرګند ډول منعمنعکسوي. دغه حقونه د افغانستان په اساسي  م چې د روغتیا او بشري وقاربرابرول دي کو
یکي او روحي روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي او وړیا زن حکومت اړ دی څو د ماشومانو د فاد اساسي قانون له مخې د افغانست. شوې

  8روغتیا پالنې او معارف ته السرسی برابر کړي. 
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 JRC( او د ماشومانو د اصالح مرکزونو په اړه مقرره )JRC Law) د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په هکله قانون
Regulation ) د  9او نورو حقونو د تطبیق وړ دی. ذکر شویپه  او انو په اصالح مرکزونو کې په توقیف شویو ماشومانود ماشوم

د اصالح او دارالتادیبي مرکزونو عالي شورا را منځ ته کوي، دا شورا د ماشومانو  لپاره ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون د ماشومانو
د  10ارت او د ښه والي لپاره ي  ې کار کوي.ظرکزونو د فعالیتونو څخه ند اصالح م د حقونو د ساتلو مسولیت لري او د ماشومانو

 ربیرهسماشومانو د اصالح مرکزونو عالي شورا مشري د عدلي  ي د وزیر له خوا کیږي او په ترکیب کې ي  ې د ستري محکمي، اتو وزارتونو
یس مدارنګه د ماشومانو د اصالح مرکزونو د ریاست رید افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، مدنې ټولني استازي او ه

  11او د لوی څارنوال د دفتر څخه یو تن مرستیال شامل دي. 

قانون ټینګار کوي چې د ماشومانو اصالح مرکزونه باید د ماشومانو بشري حقونو ته درناوی وکړي او  د ماشومانو د اصالح مرکزونو
پاکو اوبو، د پاک  دا د ښو خوړو، د څښاک د 12بیا یو ځای کیدو څخه ډاډ حاصل کړي. توګه د موثره  پهپه ټولنه کې د هغوي 

په شمول د ماشومانو د اصالح مرکزونو د توقیف د حالتونو لپاره سوانحو د اداری او د کړنالرو چاپیریال، بیلو بسترو، انظباطي 
، ولپاره تعلیمي او حرفوي روزن اصالح مرکزونه د ماشومانوایجاب کوي چې د ماشومانو دا همدارنګه  13معیارونه او شرایط برابروي.

زم ته السرسی یو میکانیاتو د شکایهم او ، ، د فامیل سره د اړیکو او لیدنو مراسموطبي پاملرنې، تعلیمي فرصتونو، کار، دیني 
  14برابر کړي.

حکومت  د منې وضع کوي، په ځینو مواردو کېمرکزونو ال تفصیلي ژ په اصالح  دد ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره د ماشومانو
اړوند وزارتونه باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي، د توقیف مناسب معیارونه وساتي، تعلیمي، روزنېز او اصالحي فرصتونه 

صالح مرکزونو ا د بیا یوځای کیدو په برخه کې د ماشومانو سره مرسته وکړي. په خاص ډول د ماشومانو د سره برابر کړي او د ټولنې

 مقرره د ماشومانو د اصالح مرکزونو او بیالبیلو وزارتونو څخه غواړي چې: 

  15د شمولیت د کمیټې له الرې د نویو داخل شویو ماشومانو د رواني او فزیکي روغتیا مستندول  •

کې د نویو داخل شویو ماشومانو د تفصیالتو ثبتول، د دوسیو تیارول، ماشومانو ته د ماشومانو د  په ک تابد راجستر •
  16 ورکول قواعدو اطالع اصالح مرکزونو د موخو او

 17د ماشومانو د شکایتونو تر السه کول او اړوندو چارواکو ته د هغو وړاندې کول  •

  18ته د مناسبو خوړو برابرول  د ورځې له خوا درې وخته او په وړیا توګه ماشومانو •

لو لو، بالښتونو، توشکو او روی جایګانو په برابرو بمعیارونو او همدارنګه د بسترو، کم صحيد کافي بریښنا، هوا، او  •
 19سره ماشومانو ته د ځای برابرول 

ح مرکزونو ومانو د اصال ماشومانو ته اجازه ورکړي چې د کورنیو د غړو سره لیدنې وکړي، لیکونه تر السه او ولیږي، د ماش •
د پریښودو لپاره د موافقې تر السه کول څو وکوالی شي د کورنۍ او خپلوانو څخه لیدنه وکړي او د ماشومانو کورنیو ته د 

  20ماشومانو د روغتیا د خرابیدو په صورت کې اطالع ورکړي، 

لتي او غیر انتفاعي سازمانونو سره په ګډه د وزارتونو او نورو دو معلولینود معارف، کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او  •
 21تعلیمي، حرفوي روزنو او لیک لوست د کورسونو برابرول،
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 22د یوه ک تابتون پرانیستل او په بیروني فعالیتونو کې د ماشومانو برخه اخیستل،  •

کولو لپاره د دیني  اوس )د حج او اوقافو وزارت( سره په ګډه د دیني زده کړو د ترسره د حج او مذهبي چارو د وزارت •
  23الرښوونکو ګمارل، 

او اقتصادي  کلتوري  ،دولتي سازمانونو تعلیمي، حرفوي، تفریحيغیر د عدلي  ي وزارت له خوا د تایید شویو بهرنیو او  •
 24پروګرامونو تسهیل او اجازه، 

وزارت  برول، د عامي روغتیا دپه محل یا د عامي روغتیا د وزارت په مرکزونو کې د ماشومانو لپاره د روغتیاي  ې درملنې برا •
  25په مرسته د حفظ الصحي، د ناروغیو د خپریدو د مخنیوي او طبي درملنې لپاره د یوه پروګرام جوړول او پلې کول، 

د کورنیو چارو په مرسته محکمو، روغتونونو او نورو اړوندو ادارو ته د تګ په موخه د ماشومانو لپاره د ترانسپورت  •
  26برابرول، 

 27.نیولد کورنیو چارو د وزارت د حوادثو د مخنیوي د پولیسو په مرسته د اور د مخنیوي په اړه د الزمو تدبیرونو  •

، او (په نامه یادیږي  د وزارت تړونلدی وروسته ، د نهو وزارتونو تر منځ یو تړونلیک السلیک شو )۲۵کال د اګسټ په  ۲۱۱۳د 
موخه ي  ې د نورو شیانو تر څنګ په ماشومانو د تمرکز او د حقونو پر بنسټ د  یوه کاپ ې ي  ې په الف ضمیمه کې ځای شوې، چې

د وزارت تړون د ماشومانو د اصالح  28م څخه ډاډ او د ماشومانو د اصالح او بیا ادغام لومړیتوب دي. تماشومانو د عدلي سیس
کې  واعدوق نون او د ماشومانو د اصالح مرکزونو پهمرکزونو زیات مسولیتونه او معیارونه کوم چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو په قا

 29کوي. هځای شوې تقوی

قواعدو سره  اوانا دد ه ،د افغانستان د قانون دغه مقررات د ماشومانو لپاره د توقیف د حالتونو په اړه د نړیوالو اړتیاوو، په تیره بیا
ومانو عدلي سیسټم باید د ماشومانو د حقونو او خوندیتوب قواعد دا په رسمیت پیژنې چې د ماش په سمون کې قرار لري. د هاوانا

 د دې په خاطر چې د دغو حقونو ساتنه وشي، د هاوانا 30څخه ساتنه وکړي او د هغوي فزیکي او رواني سوکالې ته وده ورکړي.
اړه تفصیلي  په قواعد په دې هکله چې په توقیف ځایونو کې د توقیف شویو کسانو سره د چلند، د هغوي د توقیف د شرایطو

 دې پورې محدود نه(:  یواځی معیارونه او اړتیاووي وړاندي کوي د الندې مواردو په شمول)خو

د اړینې پاملرنې د کچو او نمونو په هکله د  پارهساتل، او د ماشومانو ل سوانحود ماشومانو د محرمو انفرادي دوسیو او  •
  31راپورونو تیارول، 

و د وغتیا او بشري وقار د اړتیاو ر ړو او د څښاک د اوبو په شمول د و ، کالیو، خالصحهحفظ د ویده کیدو استوګنځای،  •
  32پوره کولو په موخه د اسانتیاوو او خدمتونو برابرول،

 33خه ډاډ،د السرسي څ ګمارنی د مزد په مقابل کې داو  غونډود تعلیمي، حرفوي روزنو، تفریحي فعالیتونو او مذهبي  •

  34رابرول، د مناسبې طبي پاملرنې ب •

 35لیدنو په شمول، د  سرهسره د اطالعاتو په برخه کې د ډاډ حاصلول، د کورنیو ټولنی د بهرنۍ  •

نو څخه د انظباطي تدبیرو  د نه زغم د وسایلو څخه منع او د ځواک کارولو څخه مخنیوی،د استثناېې دوسیو نه پرته،  •
 36ډاډ او د ماشومانو د حقونو درناوی، 
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 او  37کونکو له خوا د تفتیش اجازه، د با صالحیته تفتیش  •

 38مناسب کسان دي.  کارکوونکی وړ اوډاډ حاصلو ل چې  •

ون په یقواعدو سربیره، د ماشومانو د توقیف په اړه نړیوالو معیارونو او نورمونو ته، د ماشوم د حقونو په اړه د کنوانس د هاوانا د
یکي، رواني، معنوي، اخالقي او ټولنیز پرمختګ لپاره د هر ماشوم د ښه ژوند کولو معیارونه زشمول، کوم چې د ماشوم د ف

 40قواعدو( د ماشومانو د عدالت ) د بیجینګ د 39کې ځواب ویل شوی. قواعدوتضمینوي، په عمومي توګه په یو شمیر نورو نړیوالو 
ټکل کوي چې د ماشومانو د شخصي ازادي په هکله محدودیتونه قواعد ا معیارونو حد اقلد تنظیمولو په موخه د ملګرو ملتونو د 

حد محدود شي او ور سره د ماشومانو د دوسی  ې د مالحظه کولو په حداقل باید یواځې د پام وړ مالحظې وروسته وضع شي او باید 
رښودونو، کاليو، ، د شخصې/فردي حفظ الصحي د ال 41هم منعکسه کړي.  يپه حیث د ماشوم سوکال عاملبرخه کې د یوه مهم 

په توقیف کې د ماشومانو د فزیکي چاپیریال په هکله د  42بسترو، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو او د اوسیدو د ځای په شمول،

 د هاوانا د 43معیارونه  حداقلقواعدو د چلند )د منډیال قواعد( لپاره معیاري  اضافي الرښودونو د برابرولو له الرې د زندانیانو د
نمبر عمومي تبصره،  ۱۱شپړونکي دي. د دې سربیره د ماشوم د حقونو په هکله د کمیټې عمومي تبصرې، په خاص ډول قواعدو ب

 44د ماشومانو د توقیف په اړه د نړیوالو معیارونو سره په مطابقت کې د ښکیلو هیوادونو په اړه الرښود او سپارښتنې وړاندې کوي. 
اړخیزه بیا وضع کیدونکي الرښودونه د دغې ارزونې پر مهال تر غور الندې نیول کیږي، په  د ماشومانو د توقیف لپاره دغه ټول دوه

په هکله د اطالع رسولو په برخه کې مرسته  پراخواليد اړتیاوو د مانا او  قواعدو خاص ډول چیرې چې دا الرښودونه د هاوانا د

 وکړي. 

C.  حد او اندازهج. د راپور میتودولوژې، 
یا دا قوانین د هاوانا دتر د افغانستان په قوانینو کې د ځای شویو حقونو د ارزولو په موخه 

 
حداقل د  قواعدو څو معلوم شي چې ا

ماشومانو د  د تفصیلي پوښتنلیکونه جوړ کړي څو معیارونو سره په مطابقت کې دي او که نه، د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې
ارزوي. پوښتنلیکونه، د کومو کاپ ې ګانې چې په )ب( ضمیمه کې ځای شوې، د  او کارکونکې وه ر ، ادامدیرانمرکزونو  اصالح

ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو سره د چال چلند، د تهیه شویو خدمتونو، د ماشومانو د توقیف د حالتونو، د استوګنې 
روغتیا پالنې، تفریحي فعالیتونو، د بیرونۍ نړۍ سره د اړیکو ،  ،ښوونی او روزنید ځای، کالیو، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو، 

هم د ساتلو، د کارکونکو د وړتیاوو او پلټنو په هکله م سوانحو او اسنادو، د نه زغم د وسایلو څخه منع او دځواک کارولو مخنیوید 
 اطالعات را غونډوي.

لپاره یو  معیارونو حد اقلقواعدو د  ارزونې په موخه د هاوانا د پوښتنلیکونه د ماشومانو د اصالح مرکزونو د عملیاتي موافقت د
واقعي بنسټ برابروي. هغه معلومات چې په پوښتنلیکونو کې ځای شوي د ساحوي لیدنو او د اړوندو قوانینو، پالیسې ګانو او 

ل شي، د ماشومانو محرمیت وساتبیا ک تنو له الرې تصدیق شوې. د دې په خاطر چې په توقیف کې اسنادو د د دفتري او  کړنالرو 
قواعدو د اړتیاوو سره د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مطابقت په هکله د ماشومانو  د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې د هاوانا د

 سره مرکې نه دي ترسره کړي.
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منځ د هیواد په کچه د ماشومانو کال د مارچ د میاشتو تر  ۲۱۱۲کال د سپټمبر او  ۲۱۱۵د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې د 
ساحوي دفترونو د یوناما د معلوماتو د راغونډولو په موخه 45مرکزونه سروې بشپړه کړې.  ۳۱اصالح مرکزونو له جملې څخه د  ۳۴د 

د ماشومانو د والیتي اصالح مرکزونو څخه دوامداره لیدنې ترسره کړیدي او همدارنګه ي  ې د توقیف ځایونو حالتونه ارزولې دي. د 
او په مرکزی جیګو  ،نورستانهیواد په ختیځ کی د له امله د  السرسيامنیتي اندیښنو او د قانون د حاکمیت د ساحوي دفترونو د نه 

خ کړیدي. نډ سره مخد ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه د معلوماتو د را ټولولو چارې د کی والیتونو دی کندایبامیان او سیمو کی 
د یوې پایلې په حیث د ماشومانو دغه درې اصالح مرکزونه په دغه راپور کې تر پوښښ الندې نه دي نیول شوي. سره له دې د 

سره لدی بیا  په بر کی نیسي،سلنه نهادونه  ۹۱ا غونډ شوې معلومات د هیواد په کچه اصالح مرکزونو څخه ر  ۳۱ماشومانو د دغو 
رابروي او په توقیف ب اساسپه موخه کافي زمینه او  د اصالح مرکزونو د ارزونیافغانستان  په ټولیزه توګه دمعیارونو سره هم حداقل 

 ځایونو کې د ماشومانو ساتنه تنظیموي. 

 

 ارزونه. د حداقل معیارونو ۳

په موخه ابقت و مطمعیارون حداقللکه څنګه چې په مخکنیو برخو کې معلومه شوه، د افغانستان قوانین او د وزارت تړون د مهمو 
الزم حقوقي او ادارې چوکاټ برابروي کوم چې د محرومو ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له خوا منل شوي. د دې راپور 

کړي چې ایا دا چوکاټ په عمل کې په موثره توګه پلی شوی او که نه. د هغو اطالعاتو پر بنسټ کوم چې د  موخه دا ده څو معلو م
 معیارونو د پلې کولو په برخه کې زیات شمیر حداقلقواعدو د  یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې له خوا چمتو شوي، د هاوانا د

مهم  داقلحمعیارونه په بشپړه توګه پلې شي.  حداقلتیا لیدله کیږي څو ټول پرمختګونه ترسره شوې، خوا ال هم زیات کار ته اړ 

 معیارونه په الندو برخو کې ارزول شویدي. 

D. الف. په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو شمولیت 

 . د ژمنی سپارښتنه۰ .1
قواعد اټکل کوي چې یو ماشوم د عدلي، ادارې یا نورو عامه ارګانونو له خوا یواځې هغه وخت په توقیف ځای کې  د هاوانا

د تعهد د سپارښتنې تفصیالت باید سمدستي د توقیف ځای  46تباري سپارښتنه موجوده وي. عا ژمنیشامیلیدالی شي چیرې چې د 
حاکمیت د څانګې سروې تصدیق کوي چې د ماشومانو ټول سروې شوې  د یوناما د قانون د 47د ثبت په ک تاب کې ورسول شي. 

اصالح مرکزونه یواځې هغو ماشومانو ته د شمولیت اجازه ورکوي چې د عدلي مقام له اړخه د تعهد اتبار لرونکی سپارښتنه موجوده 
اسناد پکی  د سپارښتنې تفصیلي  پکې وي. د ماشومانو ټول اصالح مرکزونه د ثبت ک تاب لری چې د نویو ماشومانو داخله او د تعهد

 ساتل کیږي. 
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 . د تعمیر/ توقیف ځای قواعد۶ .2
یکلی لقواعدو او د هغوي د حقونو او ژمنو په اړه، په  د شمولیت پر مهال ماشومان باید د توقیف ځای دو پر بنسټ قواعد د هاوانا

له دې د هغو ماشومانو لپاره  سره 48الرښوونه ورته وشی.توګه چی په کومه ژبه ماشوم پری پوهیږی وسپاری، او دشکایاتو د درج 
قواعدو په درک کې مشکل لری ، معلومات باید په یوه داسې طریقه چې ماشومان په بشپړه توګه پرې  چې په لوستلو یا د رسمي

  49شي.  بیان پوه شي

ل اصالح مرکزونه د قوانینو،مقررو او د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې د دې خبرې تصدیق کوي چې د ماشومانو ټو
مرکزونو د شفاهي معلوماتو د ورکولو  ۱۵ جملهحقونو په اړه نویو داخل شویو ماشومانو ته معلومات ورکوي. د ماشومانو د اصالح 

 ۱۴ جملهد اصالح  ، په داسې حال کې چې د ماشومانوی سره شریک کړ  له الرې دغه معلومات د نویو شامل شویو ماشومانو
لی شی په لوړه شمیره کو وقواعدو، مقررو او حقونو په اړه په لیکلې بڼه معلومات برابر کړي. د شفاهي معلومات مرکزونو د دغو

. په حقیقت کې د ماشومانو د اصالح یو شمیر زیاتو مرکزونه راپور ورکړی لوړی کچی ته منسوب شی ۍبې سواد افغانستان کی د
او نه شي کوالی په لیکلې بڼه ځانونه پوه کړي. د دې ستونزې د  ،وست نه شي کوالیچې د هغوي توقیف شوې کسان لیک ل

هوارولو په موخه، د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونو نوښتونه معرفي کړې څو ډاډ حاصل شي چې بې سواده توقیف شوې کسان 
اړه یوه ویډیو  قواعدو په ماشومانو د اصالح مرکز د خپلوګې په توګه، د کابل د لقواعدو، مقررو او حقونو پوه شي. د بی د هغوي په

چمتو کړې او ټولو نویو داخل شویو ماشومانو ته ي  ې ښکاره کوي، په داسې حال کې چې د وردګو او کاپیسا والیتونو د ماشومانو 
قواعدو  چې د کې، هغه پوسټرونهاصالح مرکزونو د دغو معلوماتو د شریکولو لپاره د تلویزیون پروګرامونه خپروي. په ځینو مواردو 

نښلول کیږي او یا د ښوونکو له خوا په درسي صنفونو کې تر  50په هکله معلومات خپروي د لیلیو په دروازو او عامه ځایونو کې 
پ اد ارزګان د ماشومانو په اصالح مرکز کې د دغو میتودونو یو ترکیب، فلمونه، پوسټرونه او معیاري چ 51بحث الندې نیول کیږي. 
، مقررو او حقونو په هکله د ماشومانو د پوهاوي د ترویج په برخه کې کارول کیږي. دغه ګډ روش وقواعد شوې توکې شامل دي او د

د ماشومانو د نورو اصالح مرکزونو پام هم ځان ته راړولی څو ډاډ حاصل کړي چې ماشوم د خپلو حقونو په اړه په بشپړه توګه پوه 

 شي.

قواعد اټکل کوي چې په دې توګه ماشومان کوالی شي د ماشومانو د  د حقونو د توصي  ې له الرې، د هاوانا ماشومانو ته د هغوي
ون د حاکمیت د څانګې سروې د یوناما د قان 52اصالح مرکزونو رییسانو او د هغوي صالحیت لرونکو استازو ته شکایتونه وسپاري.

ماشومانو ته اجازه ورکوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو ادارې او چې د ماشومانو ټول سروې شوې اصالح مرکزونه  يتصدیقو
نورو نظارتي ارګانونو ته شکایتونه وسپاري. د ماشومانو ځینو اصالح مرکزونو د شکایتونو د سپارلو په موخه د شکایت بکسو د 

نو د اپور ورکړی چې د افغانستان د بشري حقوکارولو په اړه راپور ورکړی. د ارزګان والیت د ماشومانو اصالح مرکز په ځانګړې ډول ر 
خپلواک کمیسیون په مرسته د شکایتونو یوه بکسه نصب کړې او د هغوي د وظیفه لرونکو کارکونکو یا ښوونکو په مرسته به د 

ي ي  ې د لیماشومانو شکایتونه ترتیب او د مالحظې لپاره به ي  ې په شکایت بکسونو کې واچوي. د شکایتونو بکسه تړل کیږي او ک
افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رییس له خوا ساتل کیږي. لکه څنګه چې په الندنۍ )ص( برخه کې پرې خبرې 

 وشوي، ماشومان همدارنګه کوالی شي خپل شکایتونه د پلټنو پر مهال بهرنیو ارګانونو یا خپلو مدافع وکیالنو ته وسپاري. 
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 کول . مرکه، ډلبندي او ځای په ځای۳ .3
د مرکې په  53سمدستي باید د ماشومانو سره مرکه ترسره شي.څخه وروسته  شمولیتی پربنسټ دماشومانوغوښتند وقواعد د هاوانا
باید رواني او ټولنیز راپور چمتو شي او دا راپور باید د هر ماشوم لپاره اړینې ځانګړې نمونې او د پاملرنې کچې په ډاګه کړي.  تعقیب

لپاره تر  باید په مرکز دننه کې د ماشومانو مدیرغوښتنه کوي چې د راپور په ترالسه کولو سره، د مرکز  همدارنګهقواعد  د هاوانا 54
 د دې سربیره، د 55خونی چی ماشوم لپاره پیشبینی شوی مشخصی کړی. خاصلپاره  پاملرنې وی داو د هغ ټولو مناسب ځای

ې د شمولیت سره سم په سمالسي ډول د ډاک ټر له خوا د هر ډول مخکنۍ ناروغي قواعدو له مخې باید هر ماشوم په توقیف ځای ک

  56او د هر ډول فزیکي یا رواني حالتونو د پیژندلو لپاره چې د طبي پاملرنې غوښتنه کوي معاینه شي. ثبتولود شواهدو د 

 صالح مرکزونه د شمولیت په ورځ اود یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروي تصدیق کوي چې د ماشومانو ټول سروې شوي ا
یا د یو دوو ورځو په دننه کې د شمولیت په تعقیب د نویو توقیف شویو کسانو سره مرکې ترسره کړي. مرکې په عمومي توګه د پذیراي  ې 

انو د وم، او په ځینو مواردو کې، د ماشې حقوقي،طبي او د معارف کارکونکيد کمیټې له خوا تر سره کیږې چې په ترکیب کې ي  
شامل وي. د عدلي  ي وزارت د ماشومانو د اصالح مرکز د عمومي ریاست له خوا د نویو داخل شویو ماشومانو د  مدیراصالح مرکز 

معلوماتو د راغونډولو لپاره د مرکې په جریان کې د پذیراي  ې د کمیتې یوه معیاري چمتو شوې فورمه کارول شوې. دغه فورمه چې په 
وغتیا څخه او رواني ر  وي څو تصدیق کړي چې ماشوم د ښې فزیکيد پذیراي  ې کمیتې څخه غوښتنه ک )ج( ضمیمه کې ځای شوې،

ه په ذکر همدارنګتبار لرونکو اسنادو له الرې د صالحیت لرونکو نمایندګیو له خوا مکلف شوی دی. عبرخمن دی او د رسمي او ا
و نښانو په اړه نو د ښکاره نښپوټد پذیراي  ې د کمیتې څخه غوښتنه کوي څو د شکنجې، وهلو یا د ماشوم په بدن د کی فورمه شوی 

یا د ماشوم کورنۍ د ماشوم د نیول کیدو څخه خبره ده)که چیرې خبره
 
ومولو وي، د کورنۍ د معل نه پوښتنو ته ځواب وواي  ې، ا

یا د ماشوم تالشې په اولپاره باید هڅې وشي( 
 
 مناسب ډول ترسره شوې.  ا

د ماشومانو د اصالح یواځې دوو مرکزونو راپور ورکړی چې هغوي په دې نه دي توانیدلي چې د شمولیت پر مهال طبي ارزونه ترسره 
کړي. دغه نا توانې/تشه په ساحه کې د روغتیاي  ې کارکونکو نه شتون او د عامه روغتیا د وزارت له خوا د اړتیا وړ طبي پلټونکو 

رزونه او ایدنه لپه اونۍ کی یو یا دوه ځلی  لې ته منسوب کیږي چې کله کارکونکی د ماشومانو د اصالح مرکز څخهئرکونکو مسکا
  57ترسره کړي.

او یو تحقیقي ټولنیز او رواني راپور ي  ې  ي ونه( سروې کړ مرکز  ۲۲مرکزونو له جملې څخه  ۳۱د ماشومانو د اصالح اک ثرو مرکزونو )د 
ماشومانو له خوا ي  ې د اړتیا وړ پاملرنې خاصې نمونې او کچې تشخیص کړې او بیا ي  ې د ماشومانو د اصالح مرکز د  چمتو کړی او د

سره شریکې کړې. د ماشومانو د اصالح زیاتره مرکزونه په ساحه کې متخصص طبي کارکونکي نه لري ځکه نو د خاصې درملنې  مدیر
میر زیاتو مواردو کې، د ماشومانو دغو اصالح مرکزونو د ضرورت وړ پاملرنې د کچې د راغلي. په یو شی د برابرولو په چارو کې پات

د سروې پر مهال، د کابل د ماشومانو د  58معلومولو او د ماشومانو د درملنې لپاره د عامې روغتیا د وزارت په ډاک ټرانو تکیه کړې. 
شوې کارکونکي رل ګماد وزارت له خوا نهه تنه ټولنیز  معلولینوانو او اصالح مرکز د نا دولتي سازمانونو او د کار ټولنیزو چارو  شهید

که څه هم چې د دې راپور تر لیکلو پورې، دا د ماشومانو په هر اصالح مرکز کې تر ټولو لوړ ارقام و، دغه ارقام د نا دولتي  59درلودل.
روې ه را ټیټ شوې. د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سسازمانونو د پروګرامونو د نه دوام له امله پنځو تنو ټولنیزو کارکونکو ت
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د ماشومانو د اصالح دغه مرکزونه په دې نه دې توانیدلې چې یو رواني  له املهشتون نه وښودله چې په ساحه کې د متخصصانو د 

  60او ټولنیز راپور چمتو کړي. 

 . د شخصي توکو د موجودي لست۴ .4
د ټولو شخصي توکو د موجودي نوملړ چې د شمولیت پر مهال د ماشومانو څخه ضبط شوی، چمتو او و پر بنسټ قواعد د هاوانا

د ماشوم له خوا السلیک شی. په ټولو مواردو کې د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیق کوی چې د ماشومانو اصالح 

 په یوه نوملړ کې درج کوي.  مرکزونه د نویو داخل شویو ماشومانو څخه ضبط شوې توکې د موجودي

قواعد په دې هکله کومه خاصه غوښتنه نه لري، د ماشومانو د اصالح درېو مرکزونو راپور ورکړی چې دوي  که څه هم چې د هاوانا
د موجودي فهرستونه ماشومانو ته سپارلی. د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز راپور ورکړی چې د ماشومانو شخصي توکي د څارنوال 

د دفتر له خوا مخکې له دې چې د ماشومانو د اصالح مرکز ته ورسیږي، ضبط شوي او ضبط شوي توکې د ماشومانو اصالح مرکز 
اصالح مرکز راپور ورکړی چې د پولیسو له خوا د شمیولیت څخه وړاندې  د دې برعکس، د کابل د ماشومانو ته نه دې سپارل شوي.

 ح مرکز ته سپارل شوي. هر ډول ضبط شوې توکي د ماشومانو اصال 

ست لموجودي  خپل شیانو دد ماشومانو د اصالح یواځې څلورو مرکزونو راپور ورکړی چې د ماشومانو څخه غوښتل شوې څو د
د ماشومانو  ستلخپله ګوته ولګوي. د موجودي په لست السلیک کړي او که چیرې ي  ې نه شي السلیک کوالی نو بیا د موجودي په 

ه دي د یوې کاپ ې سپارل هغه فعالیتون تد موجودي د لس د ماشومانو د ګوتو په لګولو سره، او ماشومانو ته السلیک یا په هغو

 . جوتويوړتیاچې د هیواد په کچه د ماشومانو د نورو اصالح مرکزونو  

E. ب. محرم اسناد او دوسی  ی 
( ۱ساتي: )و چې الندې موارد پکې شامل وي اسنادتوقیف ځایونه باید د هر ماشوم په اړه بشپړ او محرم و پر بنسټ قواعد د هاوانا

او  ( د هر شمولیت،لیږد۴خوشی کیدو ورځ او ساعت، )د( د شمولیت، لیږد او ۳( د ارتکاب الملونه،)۲، )پیژندنهد هغوي 
هر ډول فزیکي او روانې روغتیاي  ې ستونزې، د مخدره توکو او د ( ۵دینو او ساتونکو ته اطالع رسول او )خوشی کیدو په اړه وال

  61الکهولو څخه ناوړه ګ ټه اخیستنه.

 سناداڅانګې سروې تصدیق کوي چې د ماشومانو د اصالح ټول مرکزونه د خپلو ماشومانو په اړه د د یوناما د قانون د حاکمیت 
. د ماشومانو محرمیت ساتي اسنادوو دفترونو، دوسیو او د السلیک کولو د طرزالعملونو د کارولو له الرې د دغو ساتي او د قفل شوی

چې که څه هم دوي د ماشومانو د شمولیت،لیږد او خوشی کیدو په اړه له مخی  راپور  مرکزونو د ۵ د مرکزونو له جملې څخه ۳۱د 
  62کړی.  ثبتې پکې ترسره شوې نه دی پیښ نیټه ثبته کړې، خو هغوي هغه ساعت چې دا

دغې سروې د ماشومانو د اصالح مرکزونو په ارقامو کې د توپیرونو څخه هم یادونه کړې کومو چې د فزیکي او رواني روغتیاي  ې ستونزو 
ماشومانو  کله. ده کړې، په خاص ډول د مخدره توکو د روږدی کیدو او الکهولو د ناوړه ګ تې اخیستنې په ثبتپه هکله تفصیالت 

کې دغه تفصیالت نه دي ثبت  اسنادوراپور ورکړی چې هغوي د ماشومانو په  ٪۴۵مرکزونو  صالحاسروې شویو  د نږدې نیماي  ې
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دغو طبي او روانې  د ظرفیت د نه شتون او د وکولو په برخه کې پاته راتلل تر ډیره بریده په ساحه کې د متخصصو کسان ثبتکړي. د

 امله ده. ستونزو د نه تشخیص له 

د جنوبي سیمي د ماشومانو د اصالح پنځو مرکزونو راپور ورکړی چې که څه هم دا تفصیالت ارزول شوې، خو د ثبت د ک تاب پر 
شوې. تمه کیږي چې دا به د حساسو طبي معلوماتو محرمیت وساتي، ځکه نو دا کړنه باید د ماشومانو  ثبتځای په طبي دوسیو کې 

 د اصالح په ټولو مرکزونو کې پلې شي. 

F. ج. استوګنځی 
و ر ماشومانو ته باید د ویده کیدو په خاطر ځای چې د کوچنیو لیلیو یا د خوب د انفرادي کوټو او پاکو بستو پر بنسټ قواعد د هاوانا

معیارونه نه برابروي، او پر  حد اقلقواعد د ماشومانو د استوګنځای د اندازې په موخه  د هاوانا 63څخه متشکل وي برابر شي. 

د یو شمیر شاخصونو  64د ارزولو په موخه د مالحظې لپاره محلي او داخلي معیارونو ته اجازه ورکوي.  مطابقتځای ي  ې د موافقت او 
ارزولو  د حالت ځای کی د ماشومانو د توقیف  په قواعددغه  شاخص دی چېسیدلو د ځای د اندازه کولو او له جملې څخه یو هم د

  65. په کار وړل کیږي په موخه 

ځای د معلومولو لپاره خاص نړیوال معیارونه شتون نه لري، د متخلفو ماشومانو  حداقلکه څه هم چې د ماشومانو د استوګنځای د 
فسیر سپارښتنه قواعدو په هکله حقوقي ت لپاره د اروپاي  ې قواعدو په هکله حقوقي تفسیر مرستندویه الرښودونه برابروي. د اروپاي  ې

نې په یوه ګډ ځای ګاستو  متره مربعو یا د ۲اندازه ېې د  چېوي کوي چې د یوه ماشوم استوګنځای باید د ژوند کولو په یوه ځای کې 
د هاوانا د قواعدو په څیر، د اروپاي  ې قواعدو حقوقي تفسیر د لویو لیلیو  66نه وي.  همترو مربعو څخه کم ۴کې چې اندازه ي  ې د 

وړاندې مشورو  رشریکولو پد محرمیت، د بسترو د کارول منع کوي، ځکه چې په هغو کې د ماشومانو حقونو، د بیلګې په توګه، 
کې چې ادارې نه شي کوالی خپلې لیلي  ې د  وپه هغو حالتون 67نه کیږي او د انفرادي خونو او یا وړو لیلیو سپارښتنه کوي. یته درناو

 وقواعدو حقوقي تفسیر سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته دې د خپلو استوګنځایون ژوند کولو په کوچنیو واحدونو واړوي، د اروپاي  ې

 68اجازه ورکړل شي. لپاره ېڅخه د باندې د دم

اندازې په هکله اضافي الرښود د بالغو زندانیانو لپاره د را منځ ته شویو معیارونو د پرتله کولو  حد اقلد ماشومانو د استوګنځای د 
ره صلیب نړیوالې سره، د س له الرې تر السه شي. د افغانستان د بې سارې محلي وضعیتونو او کلتوري مالحظاتو په نظر کې نیولو

 د اروپاي  ې 69څخه کمه نه وي.  ومتر مربع ۳. ۴کمیټې سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د یوه بالغ زندانې لپاره فضا باید د 
قواعدو د حقوقي تفسیر پر خالف، د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سپارښتنې په مستقیم ډول په ماشومانو د تطبیق وړ نه دي، 

په  الرښودور خاص ګ ټه یود  کېهیواد  پهپه موخه پرتله کولو مرکزونو د  معیارونو سره د ماشومانو د اصالح حداقلوقیف د خو د ت

 حیث کار کوي. 

 . د ویده کیدو استوګنځی۰ .5
 ي چې د ماشومانو ټول سروې شوې اصالح مرکزونه په ګروپ ې لیلیو کې د دریو اووا د قانون د حاکمیت سروې تصدیقد یونام

د ماشومانو اک ثرو اصالح مرکزونو  70پنځلسو ماشومانو تر منځ ماشومان ساتي، چې دا د انفرادي خوب خونو سره په مغایرت کې دی.
راپور ورکړی چې ماشومان په انفرادي بسترو یا لیلیو کې ویده کیږي. د ماشومانو ځینو اصالح مرکزونو د بسترو د کموالې څخه راپور 
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 ۲۱۱۵د  72کې چې نورو بیا یواځې د توشکو د شتون څخه په کومو چې ماشومان ویده کیږي راپور ورکړی.  په داسې حال 71ورکړی، 
کال د سپټمبر د میاشتې د برید په تعقیب، د کندز والیت د ماشومانو مرکز د ماشومانو لپاره د بسترو د نه شتون په اړه راپور 

چې ماشومانو ته رویجاېې ګانې ورکړل شوې او په اونۍ کې یو وار تبدلیږي. د  ورکړی. د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو راپور ورکړی 
اصالح مرکزونو کې، د ماشومانو د شخصي شیانو د ذخیره کولو په موخه ماشومانو ته یوه خونه  ۲۱دې سربیره، د ماشومانو په 

 ورکړل شوې چې خپل شیان په جعبه، المارې یا د خپلو بسترو الندې کیږدي. 

اندازې د معلومولو لپاره هیڅ ډول ټولیز معیارونه شتون نه لري، د یوناما د قانون  حداقلهم د ماشومانو د استوګنځای د  که څه
 داقلحاصالح مرکزونه د سره صلیب د نړیوالې کمیتې د د د ماشومانو  وسلنو څخه زیات ۵۱د حاکمیت د څانګې د اټکل له مخې د 

متره  ۴قواعدو د حقوقي تفسیر د وړاندیز شویو معیارونو ) مربع د بالغ زندانې پر سر( او د اروپاېې متر ۳. ۴وړاندیز شویو معیارونو )
اصالح مرکزونه د سره صلیب  ۲۱مربع په ګډ استوګنځای کې د ماشوم پر سر( سره په مطابقت کې دي. په ټوله کې، د ماشومانو 

 اد قواعدو د حقوقي تفسیر معیارونه مراعات کړیدي. په حقیقت کې اي  ېاصالح مرکزونه د اروپ ۱۵معیارونه او د ماشومانو  حداقل
ه د هغه څه په پرتله چې دغه معیارونه ي  ې غوښتنه کوي د ماشومانو لپاره زیات همرکزون ارقام ثابتوي چې د ماشومانو یو شمیر اصالح

متره مربع ساحه په نظر کې  ۳۲هر ماشوم پر سر . د بیلګې په توګه، د پنجشیر د ماشومانو په اصالح مرکز کې د ې کړ فضا برابره 
شیر د ماشومانو په اصالح مرکز کې د سروې پر مهال یواځې یو تن توقیف شوی شخص و. د جشوي، په داسې حال کې د پن نیوله

الح مرکز متره مربع او د خوست د ماشومانو په اص ۱۵. ۱ ډول اوسطپه هلمند د ماشومانو په اصالح مرکز کې د هر ماشوم پر سر
 پنجشیر د ماشومانو د اصالح په دغه ذکر شوو مرکزونو د جملی څخه یواځی د. همتره مربع ساحه و ۱۵. ۱۲کې د هر ماشوم پر سر 

اصالح مرکزونو د عدلي  ي وزارت په تعمیرونو کې موقعیت درلود. له بله  ماشومانو ټولد  چی کرای  ی کور کی موقعیت لری نور مرکز 
 اصالح مرکزونه د اروپاي  ې ۱۲معیارونو او د ماشومانو  حداقلاصالح مرکزونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د  ۱۲اړخه د ماشومانو 

قواعدو د حقوقي تفسیر د معیارونو د رعایت کولو په برخه کې پاتې راغلي. د بیلګې په توګه، د کنړ د ماشومانو اصالح مرکز د هر 
متره مربع  ۱. ۲مربع ساحه، د ننګرهار د ماشومان اصالح مرکز د هر ماشوم پر سر  متره ۱. ۵ماشوم پر سر په اوسط ډول یواځې 

متره  ۱. ۱متره مربع ساحه او د تخار د ماشومانو اصالح مرکز د هر ماشوم پر سر  ۱. ۵۵ساحه، د بلخ د ماشومانو د اصالح مرکز 
ز شوې تعمیر د ماشومانو د استوګنځایونو لپاره د وړاندیمربع ساحه برابره کړې. د دغو توقیف ځایونو/تعمیرونو له جملې څخه هر 

د اړتیاوو د کچې څخه ډیر ټیټ و. د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز نه پرته، د ماشومانو ټول اصالحي مرکزونه چی فضا  حداقل

 په کرایه شویو ځایونو کې موقعیت لري.

د  ه ګوڼه کومه خپریدونکې ستونزه نه و. د کنړ، ننګرهار، بلخ او تخارد ماشومانو په سروې شویو اصالح مرکزونو کې د کسانو ګڼ
ماشومانو په اصالح مرکزونو کې ګڼه ګوڼه عادي وه. د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز پرته چیرې چې ماشومان د هدف پر بنسټ 

بشپړ  ومهال نه  تون له امله د سروې پرد یوې جوړې شوې ودانۍ په یوه برخه کې اوسیږي، او کارونه ی  ې د مالې چارو د نه ش
شوې، د ماشومانو دغه ټول اصالح مرکزونه په شخصی کرایه شویو کورونو کې موقعیت لري. په عین وخت، لکه څنګه چې د مخه 
 لیدل شوې، د ماشومانو نورو اصالح مرکزونو زیات ظرفیت درلود. د ماشومانو ځینې اصالح مرکزونه، په خاص ډول د ماشومانو
هغه اصالح مرکزونه کوم چې د هدف پر بنسټ جوړ شوې د موجوده منل شوې ظرفیت په پرتله ډیر کم ماشومان ځای کړيدي. د 
بیلګې په توګه، د خوست د ماشومانو د هدف پر بنسټ په جوړ شوې مرکز کې چې د متحده ایالتونو د والیتي بیا رغونې د ټیم په 
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کولو پر مهال په توقیف کې یواځې څلور ماشومان وو. د ماشومانو په ځینو اصالح مرکزونو  مالې مرسته جوړ شوی، د سروې د ترسره
کې د ګنې ګونې د حالتونو سره د مرستې کولو په موخه، باید د ګ ټې اخیستنې الندې په توقیف ځایونو کې د ماشومانو په موقتي 

له بلې خوا د ماشومانو په نورو حقونو، د بیلګې په توګه د  لیږد تر هغو چې د ماشومانو انتقال د هغوي په ګ ټه وي غور وشي او
 کورنۍ څخه د لیدنو په حق منفي اغیزې و نه کړي. 

 . کړکۍ۶ .6
 ، د هاوانامعیارونه موجود نه دی حداقلکه څه هم چې د ماشومانو په استوګنځایونو کې د کړکیو د اندازې او شمیر لپاره هیڅ دول 

اید باو همدارنګه د روغتیاي  ې او انساني وقار د اړتیاوو لپاره په استونګنځایونو کې د ماشومانو اړتیا  انګیزو د حسي و پر بنسټ قواعد
 د کړکیو د شمیر او د رڼا د اندازې په هکله نور الرښودونه د منډیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په 73شي. هپه نظر کې ونیول

کړکۍ باید دومره لوي  ې وي چې بندیان وکوالی شي لیک لوست و د غوښتنی پر بنسټ قواعد د منډیال 74قواعدو کې ځای شويدي. 

د سره صلیب نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې طبعي رڼا د بندیانو  75وکړي او یا په طبعي رڼا کې کار وکړي او تازه هوا ترې را ننوزې. 
ټولیزه  سوریواو   د کړکیو  باید  اوسیدو ځای( کېد وه سلول )د فزیکي او رواني روغتیا لپاره ضروري ده، او سپارښتنه کوي چې په ی

ریال چاپی دومره غټې وي چې بندیان د باندېڅخه کمه نه وي. کړکۍ باید  ٪۱۱اندازه د بالغو بندیانو لپاره د غولې د سطحې څخه د 

  76ننداره وکړي. 

له جملې  ۳۱ستوګنځایونو نږدې ټولو اصالح مرکزونو )د د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشومانو د ا
( د ماشومانو د لیک لوست لپاره کافي اندازه طبعي رڼا برابره کړي. د فراه او پروان د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی ۲۹څخه 

رایه شوې ماشومانو اصالح مرکز په یوه کچې د وړو کړکیو له امله ماشومان کافي رڼا نه لري او د پروان په هکله باید وویل شي چې د 
تهکوي کې موقعیت لري. د ماشومانو دغه دواړه اصالح مرکزونه په کراي  ې کورونو کې موقعیت لري او مناسبه به نه وي چې د کړکیو 

کوالی شي د ( تائید کړې چې ماشومان ۳۱له جملې څخه  ۳۱نږدې ټولو اصالح مرکزونو )د  وپه اندازه کې بدلون راشي. د ماشومان
خپلو اسیدو د ځای کړکۍ خالصې کړي، که څه هم چې زیاتره کړکیو ته امنیتي سیخونه لګیدلي دي. په هغو ځایونو کې چیرې چې 
د ماشومانو اصالح مرکزونه په شخصي کورونو کې دي، باید ډاډ حاصل شي چې د ماشومانو لپاره د لیلیو انتخاب شوې خونې د 

 ، کافي لوي  ې کړکۍ ولري څو طبعي رڼا او پاکه هوا ور داخله شي. ځمکڼې پوړ د پاسه واقع وي

G.  .صحي امکانات حفظ الد 
صحي امکانات باید هر ماشوم په دې قادر کړي چې په شخصي، روښانه او ښه توګه و د غو ښتنی پر بنسټ د حفظ القواعد د هاوانا

د ماشومانو د اصالح په اروپاي  ې مرکزونو کې د صحي مرکزونو د ښه کولو لپاره په وړاندیزونو کې  77خپلې فزیکي اړتیا رعایت کړي. 
الندې موارد شامل دي، د هغې خونې څخه د صحي مرکزونو جال کول چیرې چې ماشومان اوسیږي او ډودۍ خوري، ډاډ حاصل 

ندازې، د رڼا د معیارونو، ګرمولو او د هوا د بدلون فضا، د هوا د مکعب ا حداقلد  )د کوټی داخل(د غولې،قانون ملیشي چې 
په اړه لیکلي معیارونو ته ځای ورکړي،او که ممکن وي په ورځ کې یو وار د ماشومانو لپاره د شاور او غسل داسې امکانات چې د 

 78هوا د درجې سره مساعد وي برابر کړي.
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مانو ټول اصالح مرکزونه د ماشومانو لپاره صحي امکانات برابر د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشو
اره امکانات په بیالبیلو اصالح مرکزونو کې د اوداسه لپکړي چې صفاي  ې ي  ې په منظم ډول هره ورځ یا په اونۍ کې یو وار ترسره کیږي. 

د کابل په ی یواځپورې پکې توپیر وو چې  تر شلو  )چی دوه مرکزونو کی موجودوو( یو شانته نه وو. له یوه اودس ځای څخه نیولي
دغه بدلونونه بیالبیل فزیکي جوړښتونه او د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د فضا محدودیتونه  اصالح مرکز کې جوړ شوي وو.

 اړتیاوو سره مطابقت څرګندوي. حداقلقواعدو د  منعکسوي، خو په ټولیز ډول د هاوانا د

)څلور ي  ې په کرایه شویو کورونو کې موقعیت لري( راپور ورکړی چې دوي په دې نه له جملی څخهمرکزونود ماشومانو پنځو اصالح 
دي توانیدلي چې نجونو ماشومانو ته په مرکزونو کې ځای ورکړي، ځکه چې په مرکزونو کې کافي ساحه موجوده نه وه تر څو د نورو 

 ښځینه کې مواردو دغو شمیر یو په حیث په پایلې یوې د 79ابر کړي. شیانو تر څنګ د ښځینه ماشومانو لپاره صحي امکانات بر 
 او زندانونو ښځینه څیرمه ور  درلود موقعیت ي  ې کې مربوطه زون په چې ته مرکزونو اصالحي ماشومانو د والیتونو نورو د ماشومان

 د هم ال فعالیت دا کیږي، ترسره کې حاالتو استثناي  ې په یواځې کړنه دا ښکارې  چې هم څه که 80.شول ولیږدول ته ځایونو پناه
 وړاندیز د او کوي مخ سره وضع مساعدې نا د یماشومان ښځینه ځینې دا لومړۍ،. کوي مطرح  اندیښنې مهمي لپاره الملونو دریو
 دا کې، مواردو نورو شمیر یو په دوهم،  81.کوي جال څخه غړو  د کورنیو خپلو د هغويدی چی  کې مغایرت په سره معیارونو شویو

 یوځای بیا د رهس ټولنې د اصالح د کې ذات خپل په دا چې اچوي، کې توقیف په کې چاپیریال په بنديخانې د یماشومان ښځینه
 هښځین سره ښځو بالغو د کې ځایونو پناه یا زندانونو په دا دریم،  82.ده کې ټکر په سره اصولو اساسي د سوکالې ټولیزې  او کیدو

 اساسي ویوش ورکړل د خوا له قوانینو نړیوالو او داخلي د توګه ورته په دا چې اچوي کې مرکزونو ګډو په استوګنې د یماشومان
 ځواب ته اندیښنو دغو چېدی لپاره  د  83.کول جال ماشومانو متخلفو د څخه کسانو بالغو د یعني -ده سرغړونه څخه تحفظاتو
 ماشومانو د څو شي سمبال مرکزونو صحي دوو  په حداقل باید مرکزونه ټول اصالح د ماشومانو د چې شي یقیني باید شي، وویل
 اصالح هپ ماشومانو د او استوګنځای مساعد د. ورکړي  ځای ته ماشومانو ښځینه او نارینه دواړو  شي کوالی و مرکزونه اصالح ټول

 استثناي  ې لیږد د ماشومانو ښځینه شمیر یو د ته مرکزونو نورو باید امله له شتون نه د شمول په مرکزونو صحي جال د کې مرکزونو
 غسل/اسهاود د چې شوای کوالی نه و دوی څنګ، تر شتون د ساحي کافي نا د کې ځایونو په استوګنې د او .ومومي پای فعالیت

 .ورکړي  ځای کې مرکزونو په ته ماشومانو نجونو امله له موجودیت نه د ځایونو جال د

H. ه. ترانسپورټ 
 84غوښتنه کوي چې د توقیف ځای څخه د ماشومانو د لیږد را لیږد لپاره د ترانسپورټ لګښت ورکړي. قواعد د دولت څخه د هاوانا

( ځاي  ې محکمو او ۲۵څخه ۳۱)د په ډیری مرکزونو کی  داصالح د یوناما د قانون د حاکمیت څانګه تائیدوي چې د ماشومانو
ومت په راپور ورکړی چې هغوي د حکومانو پنځو اصالح مرکزونو روغتونونو ته د ماشومانو لپاره وړیا ترانسپورټ برابر کړی. د ماش

لګښت د ماشومانو لپاره وړیا ترانسپورټ نه دی برابر کړی. په ځینو مواردو کې، د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې د 

 85له ورکړي. پورټ لګښت په خپهغوي نقلیه وسیلې د اوږد واټن د تګ لپاره مناسبې نه وې، ځکه نو باید ماشومان د خپل ترانس
د بیلګې په توګه د خوست د ماشومانو د اصالح مرکز راپور ورکړی چې د هغوي نقلیه وسیلې د څلورو میاشتو راهیسې غیر فعالې 

ترانسپورټ تنظیم او لګښت ي  ې پر خپله غاړه واخلي. د ورته ستونزو  ماشوم خپلد دي. ځکه نو ماشومان یا د هغوي کورنۍ باید 
کې باید مالحظات  برخهد ماشومانو د انتقال په اپورته کیدو په صورت کې، د محلي پولیسو،څارنواالنو، یا عامه روغتونونو سره د ر 
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په پام کې ونیول شي څو یقیني کړي هغه لګښتونه کوم چې د محکمو په وړاندې د حاضریدو یا روغتیاي  ې ک تنو لپاره ضروري دي او 

 ره تړاو لري د ماشومانو یا د هغوي د کورنیو په غاړه وا نه چوي. د ماشومانو د لیږد د مسلې س

I. د کاليو برابرول 
ولري او د امکان په صورت کې هغوي ته د  باید داسې کالي چې د اب هوا سره مناسب وي مانماشوو په بنسټ قواعد د هاوانا

د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو دفتر سپارښتنه کوي، په هغه  86خپلو کالیو د اغوستلو اجازه ورکړل شی.
و  هغوی ته باید د توقیف شویو کسانو په سترګه او صورت کې چې ماشومانو ته د توقیف ځای څخه د پریښودو اجازه ورکړل شي
انو د نو لپاره مناسب کالي برابر کړي او د داسې شینه ک تل شي او پرې تور و نه لګول شي. ځکه نو توقیف ځایونه باید د ماشوما

انتقالولو څخه د بیلګې په توګه د عالمو د جوړولو، خال وهلو یا د سر د ویښتانو د خرییلو څخه چې ممکن ماشوم د یو توقیف 
  87شوی شخص په حیث وپیژني، مخنیوی وشي. 

اصالحي مرکزونو ماشومانو ته اجازه ورکړې چې خپل کالي د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ټولو 
واغوندي. په یو شمیر مواردو کې د ماشومانو څخه غوښتل شوې هغه وخت چې کله دوي محکمې یا ښوونیزو ټولګیو ته لیږدول 

و چې د سهار ان اړ و کیږي خاص یونیفورم واغوندي. د بیلګې په توګه د پروان او غزني د ماشومانو په اصالحي مرکزونو کې، ماشوم

او یا د مرکز څخه د باندې دي  کی دی اصالح مرکز دبجو پورې پرته لدې چې  هغوي د ماشومانو  ۴: ۱۱نه د مازدیګر تر  ۱: ۱۱د 
ه هکله ډاډ پ مطابقتمعیارونو سره د  حداقلقواعدو د  باید یونیفورم واغوندي. په دې اړتیا باید له سره ک تنه وشي څو د هاوانا د

ل شي. په دې حواله باید د ارزګان د ماشومانو د اصالح مرکز له خوا هغه نوښتې پروګرام ته پام وشي په کومه ذریعه چې حاص
ماشومان خپل کالي ډیزاین کوالی شي. د ماشومانو د اصالح په دغه مرکز کې ماشومان د خیاطي په هکله الرښوونه تر السه کوي، 

پاره مناسب چې د ځان ل غورتوبونهفوي مهارتونو د زده کولو بلکه هغوي ته د هغوي د انفرادي دا نه یواځې ماشومانو ته د نویو حر 

  کالي جوړ کړي فرصتونه هم برابروي.

د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو منلې چې د ماشومانو کالي د اب هوا د شرایطو سره سم و. د ماشومانو اوو اصالح مرکزونو راپور 
 دستکشو() بونو د سیسټم د مالتړ پروګرام د ماشومانو لپاره داسې کالي، لکه، جرابي، واسک ټونه، الس ماغوورکړی چې د دارالتادی

او خولۍ برابري کړي چې د هغوي د مني د پروګرام د یوې برخې په حیث د مني د موسم د شرایطو سره سم و. د ماشومانو د اصالح 
ورته مرستې تر السه کړي څو یقیني کړي چې د مني د موسم لپاره ماشومان  نورو مرکزونو د سره صلیب د نړیوالې د کمیټې څخه

 لري. ومناسب کالي 

J. ز. خواړه او د څښاک اوبه 
ماشومانو ته باید داسې خواړه چې په مناسب ډول تیار شوې وي، د خوړلو په موخه په ټاکلو  ی پر بنسټغوښتند وقواعد د هاوانا

ولري.  طابقتموختونو کې ورکړل شي، او باید د غذاي  ې رژیم، حفظ الصحي او روغتیا پالنې د معیارونو د کیفیت او کمیت سره 
د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندې سپارښتنه کوي چې  88.ماشومان همدارنګه باید د څښاک پاکو اوبو ته سمدالسه السرسی ولري 

د اوبو او خوړو تدارک باید د هر انفرادي ماشوم اړتیا، د سپارل شویو فعالیتونو کچې او د فزیکي پرمختیا بیالبیلې کچې منعکسي 

 89کړي.
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ه مرکزونو ماشومانو ته د ورځې پ د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشومانو ټولو سروې شوېو اصالح
ډوډۍ، منظمې اوبه او د پاکو خوړو د تیارولو لپاره ساحې برابرې کړي دي. په خوړو کې شیدې، وچه ډوډۍ،  ځلیترڅ کې درې 

، شاملي دي. د دغو خوړو لپاره د ماشومانو د اصالح ېویسابه او بیالبیلې موسمې م په اونۍ کې دوه یا درې واره -ې، غوښهیجور 
امریکاي  ې ډالرو سره برابره ده. د دې سربیره، د ماشومانو  ۱. ۳افغاني ده چې د  ۹۱مرکز بودیجه د هر ماشوم پر سر د ورځې اټکل 

ټولو اصالح مرکزونو د کافي اوبو د السرسي څخه راپور ورکړی. د ماشومانو پنځه اصالح مرکزونه د اوبو د څاه څخه اوبه تر السه 

 ې د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز ویلې چې مرکز د ښارې اوبو څخه ګ ټه پورته کوي.کوي، په داسې حال کې چ

K. ح. د اور په وړاندې خوندیتوب 
قواعد غوښتنه کوي چې د چمتووالې څخه د ډاډ په خاطر د اور  د دې په خاطر چې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي، د هاوانا

د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندې  90کې د خبر دارې یو موثره سیسټم را منځ ته شي.لګیدنې او د اور وژنې د تمریناتو په صورت 

روزنې  اشومانم سپارښتنه کوي چې په توقیف ځایونو کې د اور وژنې/ اطفای  ې تجهیزات نصب شي او د تجهیزاتو د کارونې په هکله
ګه د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه غواړي چې د کورنیو د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره همدارن 91تر السه کړي. 

  92چارو د وزارت د پولیسو د ریاست په مرسته د اور وژنې د مخنیوي په اړه الزم تدبیرونه اتخاذ کړي. 

رکزونو م د ماشومانو د اصالح ډیرو کمو مرکزونو د اور د خوندیتوب دغه معیارونه پوره کړي. د ماشومانو د ټولو سروې شویو اصالحي
له جملې څخه یواځې د خوست د ماشومانو اصالحي مرکز د اور د خطر زنګ درلود. د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز یواځې 

لې
 
لو سمبال وو، خو د ماشومانو د  د دود د معلومولو ا

 
درلودي. که څه هم چې د ماشومانو نیماي  ې اصالح مرکزونه د اور وژنې په ا

اظطراري دروازه نه درلوده. د دې عالوه، د ماشومانو د اصالح هیڅ مرکز، د هغو  وم ډول نشاني شوېاصالح هیڅ مرکز هم ک
کې واقع وو، د اور وژنې د منظمو فعالیتونو په هکله راپور نه دی ورکړی. د اور د  زونڅلورو مرکزونو پرته چې د هیواد په جنوبي 

لو،اور وژنکو  وړ د پام خوندیتوب د معیارونو په برخه کې د دغه ډول 
 
تشو شتون باید د اور د خطر د زنګونو،د دود د معلومولو د ا

لو او څرګندو نشاني شویو خروجي دروازو د
 
ې منظم د اور وژن د دې سربیره، د جنوبي زون نصبولو له الرې له منځه یوړل شي. ا

د پولیسو  باید د کورنیو چارو د وزارت د حوادثو تړد ماشومانو په ټولو مرکزونو کې تطبیق شي. د دغو ټولو هڅو مال فعالیتونه باید

  وشي. له خوا لکه څنګه چې اټکل ي  ې د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مقررې په واسطه شوی

L. ط. ښوونه او روزنه 
که چیرې  93هر ماشوم د ښوونې او روزنې حق لري. په پړاو کی د ښوونځې لپاره د اجبارې عمر  ی پر بنسټغوښتند وقواعد د هاوانا

په هغو ځایونو کې  94ممکن وي نو ښوونه او روزنه دې د توقیف ځای څخه د باندې د ټولنې پر بنسټ په ښوونځیو کې برابره شي. 
چیرې چې په توقیف ځای کې ښوونه او روزنه برابریږي، په ډیپلومو یا روزنیزو سرتیفیکیتونو کې باید په هیڅ صورت د توقیف شوې 

قواعد وړاندې غوښتنه کوي چې هر توقیف ځای باید ک تابتون ته د ماشومانو  95انو وضعیت څرګند نه شي. شخص په حیث د ماشوم

  96د السرسي لپاره امکانات برابر کړي.

د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره د زده کړې السرسی 
قواعدو د سپارښتنې سره په مغایرت کې، د ماشومانو هیڅ اصالح مرکز، ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې  اوانا دبرابر کړی. د ه
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د توقیف مرکز څخه د باندې د ټولنو ښوونځیو ته والړ شي. په عو ض کې ي  ې د ماشومانو اصالح مرکزونو د معارف د وزارت یا د حج 
و په کومو د ماشومانو اصالح مرکزون زوننې برابري کړي. د جنوبي روز و له الرې په ساحه کې ا اوقافو د وزارتونو په مرسته د ښوونک

ومانو د غزني د ماش. لري تنو تر منځ ماشومان اوسیدل د معارف او حج او اوقافو د وزارتونو له خوا یو یو ښوونکی  ۱۲او  ۴کې چې د 
ې تنه ښوونکي او د حج او اوقافو وزارت یو ښوونکی په دندو ګمارلې وزارت در  ماشومان اوسیدل، د معارف ۲۱په اصالح مرکز کې 

د سروې پر مهال د کندز د ماشومانو د اصالح مرکز د معارف د ریاست له خوا د همغږې او مرستې د نه شتون په حواله خاصې وو.
اپور ښوونکو نه دې برابر کړي. د دې ر اندیښنې مطرح کړې چې یاد ریاست د ماشومانو د اصالح د مرکز لپاره هیڅ ډول ک تابونو او 

اصالح مرکز تصدیق کړی چې د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې او د معارف د وزارت تر  ود لیکلو پر مهال د کندز د ماشومان
منځ د ناستو په تعقیب، د ماشومانو اصالح مرکز ک تابونه، د لیک لوست دوه ښوونکي او د معارف د وزارت له خوا د یوه دریم 

 ښوونکي د تر السه کولو لپاره ژمنې تر السه کړي.

 

تر منځ تفریحي او تعلیمي ک تابونو ته د ماشومانو السرسی برابر کړی.  ۲۱۱۱او  ۵۱ریت سروې شویو مرکزونو د د ماشومانو اک ث
چیرې چې د تخصیص شوی ک تابتون لپاره ساحه موجوده نه وي، ک تابونه په هغو تاخچو کې چې د ماشومانو د السرسي وړ وي 

له خوا  CSSPاستثنا وه، دې مرکز راپور ورکړی چې د سي ایس ایس پ ي ایښودل شوي. د نیمروز د ماشومانو د اصالح مرکز یواځنۍ
برابر شوي ک تابونه د ځای د نه شتون له امله په یوه ګدام کې ذخیره او ساتل شوې. د ماشومانو د اصالح ټول مرکزونه، په خاص 

ذیرمه کولو ت لري، ښاي  ې د جال ک تابتون د ماشومانو د اصالح مرکز په څیر چې په کراي  ې کورونو کې موقعی نیمروزډول هغه لکه د 

 ، د بیلګې په توګه په عمومي خونو کې چې د ماشومانو د السرسي وړ وي باید لومړیتوب ورکړل شي. ساحه ولری  ته

تر السه  دننه کې روزنېپه په هغو مرکزونو کې چیرې چې ماشومان د ماشومانو د اصالح مرکزونو  ی پربسټقواعد غوښتن د هاوانا
 دونب د هغوي د توقیف حالت باید د هغوي په تعلیمي اسنادو کې څرګند نه شي. خو د ماشومانو د اصالح اک ثرو مرکزونو کوي

راپور ورکړی چې هغوي نه شي کوالی د  یوه دولتي ښوونځې سره ضمیمه شوی کوم چې د څخهکابل د ماشومانو د اصالح مرکز 
 کې د ماشومانو اصالح مرکزونه یوه تصدیق پاڼه ورکوي، په ټولګیو کې د ماشوم پایماشومانو لپاره تعلیمي اسناد برابر کړي. په 

تر السه  ار()اعتبشمولیت تصدیقوي څو په دې سره ماشومان د خالصون پر مهال د خپلو تکمیل شویو زده کړو لپاره کریدیټ
ه ور معرفي کړي څو وکوالی شي د ماشومانو د کړي. دا مک توب د دې لپاره هم کارول کیږي څو له دې الرې ماشوم تعلیمي ادارو ت
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اصالح مرکزونو څخه د باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د یوه ال زیات رسمي سیسټم را منځ ته کولو ته باید پام واړول شي څو 
ا و منل ادارو له خویقیني کړي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو له خوا صادر شوې مک توبونه د معارف وزارت او نورو اکاډیمیکو 

کن دغې موخې ته ځواب وواي  ې او یقیني کړي چې ماشومان د خپلو مم انیشي. د معارف له وزارت سره تفاهم لیک او نورې تیارې
 . تبار ترالسه او و منل شيعهغو ټولو تعلیمي پروګرامونو لپاره چې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې ي  ې ترسره کړي ا

M.  کار د مزد یا اجوری په مقابل کیي. حرفوي روزنې او 
د ر څو تچیرې ممکن وي ماشومانو ته اجازه ورکړي  کهله مخې هر ماشوم حق لري حرفوي روزنې تر السه کړي او  قواعدو د هاوانا

 قوانین داخليقواعد همدارنګه ماشومان د اجباري کار د ترسره کولو څخه منع کوي،  دغه 97کار وکړي. برابر معاش په مقابل کې
ځکه نو  98او نړیوال معیارونه چې د ماشوم په کار د تطبیق وړ دي، په توقیف کې په خاص ډول په ماشومانو د پلې کیدو وړ دي. 

او د  99دا مهمه ده چې هر ډول کار چې د ماشومانو له خوا ترسره کیږي د نړیوالو معیارونو سره چې د ماشومانو د حقونو په میثاق

 100مطابقت ولري. بدو ډولونو په هکله د نړیوال کار د سازمانو په میثاق کې ځای شوي ماشومانو د کار د تر ټولو

 ۲۹مرکزونو له جملې څخه  ۳۱د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو د اصالح د سروې شویو 
مرکزونو د ماشومانو لپاره یو ډول نه یو ډول حرفي روزنې برابرې کړیدي چې د هغو له جملې څخه خیاطي او خامک دوزي تر ټولو 

داي  ې لیک تاصالح مرکز د انګلیسي،کمپیوټر، د ګرځنده تلیفونونو د ترمیم، نجاري او د اب دي. د هرات د ماشومانو د معروفیډیرې 
ګرامونو د بیلګې و پروګرامونه برابر کړي. د کابل د ماشومانو اصالح مرکز هم د یو شمیر حرفوي پر  حرفویلوست په شمول ګڼ شمیر 

ندز د ماشومانو برابر کړي. د ک هاو همدارنګه د انګلیسي کورسون په توګه، د هنرونو، کمپیوتر، نجاري، غالۍ اوبدلو او فلز کاري 
اصالح مرکز هم د نارینه وو توقیف شویو کسانو لپاره د نجاري او خیاطي کورسونه دایر کړي خو د ښځینه توقیف شویو کسانو لپاره 

ي او ټولو ل نا مساوي چلند مخه ونیوله شي  ې ورته پروګرامونه په نظر کې نه دي نیولي. د حرفي فرصتونو په حواله باید د دغه ډو

 ماشومانو ته یو ډول فرصتونه برابر شي. 

د ماشومانو د اصالح ټولو سروې شویو مرکزونو د اجبارې کار د 
هر ډول پیښو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی. که څه هم د هاوانا 

انو د اصالح مقواعدو د سپارښتنو په مغایرت کې، د ماشو د
مرکزونو راپور ورکړی چې د عادالنه کار د ترسره کولو  یواځې دوو 

لپاره ماشومانو ته فرصت ورکړل شوی. د ارزګان او کندهار د 
ماشومانو د اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره د السي صنایعو د 
زده کړي کورسونه دایر کړې چیرې چې دوي کوالی شي د 

ګان د ماشومانو خرڅالو لپاره یادګاري سوغاتونه جوړ کړي. د ارز 
سلنه عایدات د همدي  ۴۱په اصالح مرکز کې، ماشومانو نږدې 

سلنه عایدات د  ۲۱توکو د خرڅالو له الرې تر السه کړې او نور 
دولت په اختیار کې ورکړل شوي. دې ته ورته پروژې باید د ماشومانو د اصالح په نورو مرکزونو کې تکرار شي تر څو په دې توګه 

 اګرې زده کړې ته وهڅوي او د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره حق الزحمه تر السه کړي. ماشومان د سواد



 

 23 

 

ارزونه مرکزونو اصالح د ماشومانو د افغانستان د  

N. ک. تفریح 
مناسبه فضا  دبای د هغوي د روزمره تمریناتو لپاره او هر ماشوم ته باید کافي وخت ورکړل شي ی پر بسنټغوښتنو دقواعد د هاوانا

باید د  غوښتنه کوي چې ماشوم ته همدارنګهقواعد  یاد 101برابره شي او همدارنګه مناسبي تفریحي او فزیکي روزنې برابري شي. 
په تفریحي فعالیتونو  102د هنرونو او مهارتونو د پرمخ وړلو لپاره اضافي وخت برابر شي. هد بیلګې په توګ ورځنیو تفریحي فعالیتونو

قواعد هغه څه چې د وخت مناسبه اندازه تشکیلوي نه تعریفوي او  کې د ګډون په موخه د ماشومانو لپاره د هاوانا او تمرینونو
و ته باید هره د کوي چې ماشومانسپارښتنې تاکی قواعدو همدارنګه په دې هکله هیڅ ډول عمومي معیارونه شتون نه لري. د اروپاي  ې

 ه ويکه چیري هوا مساعد او یو ساعت حد اقلساعته اجازه ورکړل شي د دې څخه باید ورځ د تمرین کولو لپاره کم تر کمه دوه 

  103په ازاده فضا کې تیر شی.  باید

فعالیتونو  د تفریحي د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره

( راپور ورکړی ۱۵له جملې څخه  ۳۱په مجموعی توګه ومانو د اصالح نږدې نیماي  ې مرکزونو )وخت برابر کړی. د ماش هپه اړه اضاف
ي  ې د کراي  ې کورونو  ۱۳چې دوي د تفریحي فعالیتونو لپاره کافي ساحه نه لري. د ماشومانو د اصالح د دغو مرکزونو له جملې څخه 

اشومانو د ه نسبتا له یو بله توپیر لري او په ازاده فضا کې د مڅخه د باندې فعالیت کاوه. د دې سربیره موجوده تفریحي فعالیتون
تمرین کولو لپاره په ټولیز ډول یو څو انتخابونه موجود دي. د ماشومانو د اصالح په دوو مرکزونو کې )د کراي  ې کورونو څخه د 

ینه ماشومانو ه السرسی نه درلود، خو نارباندې ي  ې فعالیت کاوه (، ښځینه ماشومانو د مرکزونو څخه د باندې د ساعتیرې میدانونو ت
 104بیا د مرکزونو څخه د باندې محدودې ساحې ته السرسي درلود چې په هغو کې واړه انګړونه او د والیبال ساحې موجودې وي. 

فریحي د ت (کورونو څخه د باندې فعالیت کاوهمرکزونو کې )زیاترو ي  ې د کراي  ې  ۹مرکزونو له جملې څخه په  ۳۱د ماشومانو د اصالح 
لپاره یواځې تلویزیونونه موجود و. د ماشومان د اصالح په یو شمیر مرکزونو کې د خپرونو د غیر اخالقي محتویاتو او ناسمو نشراتو 

 ه مینځه وړللتلویزیونونه د هغو ماشومانو له خوا څوک چې د امنیت سره د تړلو جرمونو په تړاو محکوم شوې و کی په غبرګون 
د ماشومانو د اصالح نورو مرکزونو اضافي تفریحي فعالیتونه د بیلګې په توګه، کرمبول، سطرنج، والیبال او راډیو ته د  105.و شوې

غوږ نیولو اسانتیاوي برابرې کړي. د کابل د ماشومانو اصالح مرکز یوه کوچنې جمنازیوم، د منظمو سیالیو په درلودلو سره د والیبال 

 د السرسي په شمول یو لړ تفریحي فعالیتونه برابر کړي.  میدان، فلمونو او سطرنج ته

د ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې باید د تفریحي فعالیتونو په زیاتوالې غور وشي، په خاص ډول د هغو فعالیتونو په اړه چې 
ي کوالی لویزیونونه یواځې نه شماشومانو ته په ازاده فضا کې د تمرین کولو اجازه ورکوي. حتی که چیرې فضا هم محدوده وي، ت

معیارونه پر ځای کړي. تفریحي فعالیتونه باید یواځې نارینه وو ماشومانو ته ځانکړې نه شی. کله چې  حداقلقواعدو  چې د هاوانا د
ې س، د ماشومانو اصالح مرکزونه باید داد یو ځای کیدو مخه ونیسينورمونه د یو بل سره  ټولنیز فضا محدوده وي او ځانګړې 

طرحې را منځ ته کړي چې ښځینه وو ماشومانو ته د نارینه وو ماشومانو سره جوخت د ورته تفریحي فعالیتونو د مساوي السرسي 

 اجازه ورکړي.
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O. ل. دیني الرښوونې 
اووې څو د خپل دیني او عقیدتي ژوند په تړاو خپلې اړتی تر هر ماشوم ته باید اجازه ورکړل شيی پر بسنټ غوښتنو دقواعد د هاوانا

په هغه ځای کې چې د یوه خاص  106دیني الرښوونو ترالسه کول. په غونډو او مراسمو کې ګډون یا  د بیلګې په توګه ،ځواب کړي 
رسره او د ګه مراسم تڅو په منظمه تو  تر ته اجازه ورکړل شي استازو  قواعد غوښتنه کوي چې وړ  مذهب پریمانه کسان موجود وي،

د ملګرو ملتونو د نشه ي  ې توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر الرښود  107هغوي په غوښتنه د ماشومانو څخه لیدنې ترسره کړي. 
ي خپل څو هغوي وکوالی ش تر برابره کړي  )جومات(هم الرښوونه کوي چې توقیف ځایونه هم باید د ماشومانو لپاره عبادت خونه

  108دیني مراسم ترسره کړي.

سروې شویو اصالح مرکزونو له جملې څخه  ۳۱ مجموعید یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو د 
مارل ا په دندو ګي  ې دیني استازو ته اجازه ورکړې چې د ماشومانو څخه لیدني وکړي. دا استازې د حج او اقافو د وزارت له خو ۲۵

لیدنې ترسره کولې. د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز دیني  په اونۍ کی یوه ورځشوې او د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه ي  ې 
راپور ي  ې ورکړی چې دغو استازو د کلونو راهیسې د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه  مګراستازو ته د لیدو په موخه اجازه ورکړې 

ه دې تر سره کړي، او وړاندیز کوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو او د حج او اوقافو د وزارت تر منځ ال ښې رسیدنې ته لیدنې ن
 اړتیا لیدل کیږي څو د منظمو لیدنو لړي له سره فعاله کړي. 

 دغو اصالح مرکزونو له جملې څخهمرکزونو دیني استازو ته د لیدنو اجازه نه ده ورکړي. د ماشومانو د  ۲ ید ماشومانو د اصالح پات
کې موقعیت لري او راپور ي  ې ورکړی چې هغوي یواځې د والي، د نوموړي مرستیال، عدلي رییس، مدافع  زوندرې ي  ې په جنوبي 
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د دې په خاطر  109وکیالنو، نظارتی څارنواالنو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون استازو ته د لیدنو اجازه ورکړې.
مرکزونو کې په پالیسې ګانو له  ۲ماشومان د خپل ژوند دیني او عقیدتي اړتیاوو ته ځواب ووای  ي د ماشومانو د اصالح په دغو  چې

 سره غور وشي څو د ماشومانو د اصالح د اک ثرو سروې شویو مرکزونو په څیر د دیني استازو له خوا منظمو لیدنو ته الر هواره شي. 

یمي پروګرام د یوې برخې په حیث دیني الرښوونو ته السرسی درلود. دغه کورسونه هره ورځ یا په اونۍ د منظم تعل ماشومانو ټولو
شوې. په کندهار کې د عدلي  ي وزارت په مالې مرسته د دیني  ی کې یو وار د حج او اوقافو د وزارت د یوه دیني الرښود له خوا دایر 

د امنیت په تړاو په جرمونو محکوم شوي برابر شوی څو د ماشومانو د اصالح زده کړو یو پروګرام د هغو ماشومانو لپاره څوک چې 
یقیني ادد پروګرام سره مرسته وکړي او د جرمونو د تکرار څخه مخنیوی وکړي. د ماشومانو اصالح مرکزونه باید د امکان په صورت کې 

رخې په حیث بد منظم تعلیمي پروګرام د یوې بایدکړي چې ټول ماشومان د ارتکاب شویو جرمونو د په نظر کې نیولو پرته، هغوي 
 د دیني الرښوونو په کورسونو کې برخه واخلي.

ټول کړي.  په هکله اندیښڼې را پورته وړتیاد هرات د ماشومانو د اصالح مرکز څخه یوې وروستۍ لیدنې د یو شمیر دیني ښوونکو د 
ورن شوي نورو ماشومانو ته د دیني الرښوونو په برابرولو کې ښکیل چې د امنیت په وړاندې په جرمونو ت د هغو په شمول نماشوما

پاته شوې، په خاص ډول هغو چې لیک لوست ی  ې نه شوای کوالی. که څه هم چې دغه ښوونې د تجربه لرونکو کار کونکو غړو 
د غوښتنه قواع دا ده شوې.قواعدو کې نه  ښوونو وړاندوینه د هاوانا په مذهبي د دغه ډول غیر رسمي ،په شتون کې برابرې شوې

ې یو شمیر چ سزه لدیچارو کې مهارت ولري برابرې شي.  مذهبيکوي چي ښوونې باید د وړ دیني چارواکو یا عالمانو له خوا چې په 
ماشومان ښوونکي په خپله د امنیت سره په تړلو جرمونو تورن کڼل شوې وو، د ماشومانو د اصالح په برخه کې د افراطي کیدو 

انو الرښوونې یواځې د تجربه لرونکو کس مذهبيموجود و. له دې امله باید دې مسلې ته پام واړول شي چې ماشومانو ته د  خطر هم

 یا علماوو له خوا ورکړل شي.

P. م. طبي پاملرنه 
الح صځای شویدي. د ماشومانو ټول ا شرایطقواعدو کې تفصیلي  طبي پاملرنې ته د ماشومانو د السرسي په موخه د هاوانا په

قواعد په خاص ډول  د هاوانا 110مرکزونه مکلف دي څو په خپلو توقیف ځایونو کې د ماشومانو روغتیا او سوکالې ته پاملرنه وکړي.
نو په د الزمو داروي  ي درمل غوښتنه کوي، د غاښونو، سترګو د ناروغیو او مخدره توکو د مخنیوي او اصالح خدمتونو او همدارنګه

غوښتنه کوي چې توقیف  همدارنګهقواعد  د هاوانا 111اندازه طبي او رواني روغتیاي  ې پاملرنه تر السه کړي. شمول هر ماشوم په کافي
ځایونه باید مناسبو طبي اسانتیاوو ته سمدالسه السرسی برابر کړي او داسې سامان االت چې د ماشومانو د شمیر او اړتیاوو سره 

رخه چې د وقایوي روغتیاي  ې پاملرنې او طبي بیړنیو حالتونو په ب ولري  کارکونکي شوي روزل داسيسم وي هم برابر کړي او همدارنګه 
ماشومانو ته باید د امکان په صورت کې د روغتیاي  ې ادارو او خدمتونو له خوا چې په ورته ټولنه کې د توقیف  112کې روزل شوې وي.

  113ځای په حیث موقعیت لري طبي پاملرنه برابره شي.

حاکمیت د څانګې سروې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د قابلیت په اړه تشې په ډاګه کړي څو یقیني کړي د یوناما د قانون د 
ښکارې دغه تشې د سرچینو او مالې چارو او کله نا کله د عامي روغتیا  114چې ماشومان مناسبه طبي روغتیاي  ې پاملرنه تر السه کوي. 

سلنه مرکزونه په ساحه کې موجودې  ۵۱ا منځ ته شوې. د ماشومانو د اصالح نږدي د وزارت له خوا د مالتړ د نه شتون له امله ر 
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سلنو مرکزونو له جملې څخه چې په ساحه کې موجودې روعتیاي  ې  ۳۱روغتیاي  ې اسانتیاووې نه لري. د ماشومانو د اصالح د دغو 
ې سترو لپاره چیرې چې د عادي ناروغیو درملنه شوناسانتیاووې لري، د کابل او پروان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د یوه یا دوو ب

د کافي  کی روغتیاي  ې مرکزونه په ده، اسانتیاووې درلودلي. د ننګرهار او لغمان د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې د هغوي
و لپاره یوه دمتونو د برابرولدرملو او بسترو د نشتوالې سره مخ دي. که څه هم چې د ماشومانو د اصالح ځینو مرکزونو کې د طبي خ

معینه خونه لرله، خو په حقیقت کې، په دغو مرکزونو کې هیڅ بسترونه، درمل یا د ناروغانو د درملنې په موخه طبي کارکونکي 

  115موجود نه وو. 

یلګې په توګه د ب یو یا دوه کارکونکي چې په طبي ټوګه روزل شوې وو موجود و، الح په نږدې نیماي  ې مرکزونو کېد ماشومانو د اص
 او ونوعدلي  ي او عامي روغتیا د وزارتامداد ګر. دغه طبي کارکونکي د ماشومانو د اصالح مرکز، طبي یا  )نرس(یو ډاک ټر، رنځور پال
شوې وو. د ننګرهار، هلمند او هرات د ماشومانو د اصالح مرکزونه د کارکونکو د استخدام له اړخه پوره  ګمارلانجو ګانو له خوا 

مرکز کې دوه تنه ډاک ټران، یو رنځور پال، فارمسیسټ، د البراتوار ټیکنیشین او  په اصالح دیل درلود. د ننګرهار د ماشومانو تشک
تن  امدادګر، دوه تنه رنځورپاالن او یوطبي مرکز کې یو ډاک ټر، یو تن  په اصالح دروغتیاي  ې کارکونکي، د هلمند د ماشومانو 

نو په اصالح مرکز کې د ډاک ټر یو تن مرستیال او د افغانستان د ماشومانو د یوه نوې روش تر نامه فارمسیسټ او د هرات د ماشوما
موجود و. د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره د الیقو روغتیاي  ې کارکونکو د  پیژندونکی الندې د یوې موسسې له خوا دوه تنه روان

وزارت له خوا د کمو معاشونو ورکول دي. د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز راپور په برخه کې یوه ستونزه هم د عامي روغتیا د  ګمارنی
امریکاي  ې ډالرو معادل دی اعالن  ۱۱۵افغاني معاش چې د  ۵۱۱۱ورکړی چې که څه هم چې یاد مرکز د رنځور پال لپاره د میاشتې 

 و. معاشکړ چې دا په خپل ذات کې د نوماندانو د را جلبولو لپاره ډیر کم 

ضمیمه کې ځای شوې( غوښتنه کوي چې "د  -عدلي  ي او عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ یو پروتوکول، د کوم کاپ ې چې په )دد 
نیټې څخه به د عامي روغتیا وزارت د توقیف شویو ماشومانو لپاره څوک چې د ماشومانو په والیتي  ۱ د جنوري لهکال  ۲۱۱۱

د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونو  116غتیاي  ې خدمتونو د برابرولو مسولیت ولري."توقیف ځایونو کې ساتل کیږي د ابتداي  ې رو 

 راپور ورکړی چې د دې پروتوکول له خوا د تحمیل شویو ژمنو په تعقیب طبي مرستې برابري شوې.

څانګې سروې په  د په حقیقت کې د دې پروتوکول تطبیق د هیواد په ټولو برخو کې یو شانته نه دی. د یوناما د قانون د حاکمیت
د ماشومانو د اصالح د مرکزونودننه د صحی کلینکونو د موجودیت پرته د عامی روغتیا وزارت یوازی د طبی کارکوونکو  ډاګه کړي چې

مرکزونو راپور ورکړی چې د  ۹. د ماشومانو د اصالح په موقتی توګه په توقیف کی د ماشومانو دضرورت پوره کیدو باندی تکیه کوی
ډول یا د یوه خاص مورد لپاره یا په اونۍ کې یو یا دوه واره غیر منظم وغتیا وزارت یواځې د ماشومانو اصالح مرکزونو ته په عامي ر 

طبي کارکونکي لیږلي. د غزني د ماشومانو د اصالح مرکز په حواله په اونۍ کې درې یا څلور واره ترسره شوی. په داسې حال کې چې 

مرکزونه، د بیلګې په توګه د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز د عامي روغتیا د وزارت او ښارې روغتون  د ماشومانو یو شمیر اصالح
سره د ښو کارې اړیکو په هکله راپور ورکړی. د ماشومانو د اصالح نورو مرکزونو د محلي روغتیاي  ې ادارو سره د همغږۍ د کچې په 

ح مرکز په حواله، د عامي روغتیا د وزارت څخه د مکررو غوښتنو سربیره، هکله اندیښنې مطرح کړې. د خوست د ماشومانو د اصال 
د ماشومانو په یو شمیر اصالح مرکزونو کې ماشومان همدارنګه  117هیڅ ډول طبي کارکونکو د یاد مرکز څخه لیدنې نه دې ترسره کړي.

ازار څخه ورکړي یا د محلي ب ی  ی ي لپاره پیسېپر خالف چې د وړیا درملنې غوښتنه کوي، د خپلې تداو قواعدواړ شوې څو د هاوانا 
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روتوکول دا ټول موارد د دې پ د دوي لپاره برابر شي. د دې پر ځای چې دغه ټول د هاوانا د قواعد له مخې په وړیا توګه ،يلدرمل پیر 
نځ د ښې برابرونکو تر م تطبیق په موخه، په خاص ډول د ماشومانو د اصالح مرکزونو او د ځاي  ې عامه روغتیاي  ې پراخهد ال ښه او 

 همغږې د را منځ ته کولو په حواله په عملي توګه زیاتې اړتیاووې تشریح کوي.

د دې په نظر کې نیولو سره چې د ماشومانو د اصالح زیاتره مرکزونه هغه ظرفیت نه لري چې په ساحه کې تخصصي طبي پاملرنه 
یوناما د قانون د  یره شدیده اړتیا ده. دډپه اصل کې دا  ،یا بیړنې خدمتونهبرابره کړي د بیلګې په توګه رواني خدمتونه، د غاښونو 

او اصالح خدمتونو په شمول، ماشومان راواني پاملرنې ته اړتیا لري،  ددرملنی اعتیادحاکمیت د څانګې سروې په ډاګه کړې چې د 
وړاندی  پرقواعدو  السه کوي. د دغې عمومي هغوي په ټوله کې یواځې دا خدمتونه د عامي روغتیا د ځاي  ې روغتونونو څخه تر

 د چې د رواني خدمتونو غوښتنه کوي : د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز د هغو ماشومانو لپارهاسنثناګانی په الندی ډول دی
عدلي  ي  پیژندونکی لري چې د د کابل د ماشومانو د اصالح مرکز یو موظف روان .کې تخصصي پاملرنه برابرویاصالح مرکز دننه 

وزارت له خوا په دنده ګمارل شوی او د کندهار او هلمند والیتونو د ماشومانو د اصالح مرکزونو ماشومانو ته د دغو خدمتونو د 
اصالح مرکزونو راپور  د سلنه ۱۵ جملهپه ورته ډول د ماشومانو  118.د موقتی روان پیژندونکی په نظر کی نیولیرسولو په موخه 

ورکړی چې یادو مرکزونو د ماشومانو د غاښونو د تداوي په موخه ماشومان یواځې ځاي  ې عامه روغتونونو ته راجع کړې. یواځې د 
کندهار او هلمند د ماشومانو د اصالح مرکزونو د غاښونو د یوه محلي ډاک ټر له خوا د منظمو میاشتنیو لیدنو څخه راپور ورکړی. د 

مانو ټولو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې کله ماشومان جدي یا بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا ولري، هغوي به محلي عامه ماشو
روغتونو ته انتقال شي، لکه څنګه چې په )ه( برخه کې یادونه شوې، ماشومان اړ شوي چې روغتون ته د تګ په موخه کله نا کله 

 لګښت پر غاړه واخلي. تسپور ند ترا

امکاناتو  کې ښو طبيو ې چې د ماشومانو د اصالح مرکزوند یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې په ډاګه کړ  عمومی توګه په
او تخصصي خدمتونو او همدارنګه د طبي تدارکاتو السرسي ته اړتیا لیدل کیږي. په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د اغیزمنې طبي 

عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ د پیاوړې همغږې او د پرتوکول د ال ښه پلې کولو له چارو سره مرسته  پاملرنې رسول ښاي  ې د عدلي  ي او

 وکړي او د عامي روغتیا وزارت مکلفوي څو د توقیف شویو ماشومانو لپاره طبي خدمتونه برابر کړي. 

Q.  د ناروغي، ټپ ې کیدو او مړینې په هکله اطالعیه 
ته د هغوي د ماشوم د روغتیاي  ې حالت په اړه د  )ولی(د ماشوم کورنۍ یا د هغه ساتونکيبنسټ ی پر غوښتند ود هاوانا قواعد

غوښتنې سره سم اطالع ورکول کیږي. د ماشومانو اصالح مرکزونه د هغوي د ماشومانو د روغتیاي  ې حالت په اړه د هر ډول پام وړ 
د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو  رڼا کیمیت د څانګې د سروې په د یوناما د قانون د حاک 119بدلون په هکله هغوي ته اطالع ورکوي.

ړه اطالع د هر ډول بدلون په ا تصدیق کړی چې دوي د ماشومانو کورنیو او ساتونکو ته د هغوي د ماشومانو په روغتیاي  ې حالت کې

ماشومانو کورنیو ته چې کله د دوي ماشوم په روغتون  هغومرکزونو راپور ورکړی چې دوي یواځې د ۱۲ورکوي. د ماشومانو د اصالح 
د  داطالع ورکړې. د ماشومانو د اصالح په دغو مرکزونو کې تعقیب شوې فعالیتونه باید تحلیل شي او که چیرې  وو  بستر شوی

  .ماشوم د روغتیا پر حالت باندی اثر لرونکی وی تغیر ومومی نه یواځی داچی په روغتون کی بستر شی 
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R. بهرنی ټولنی سره اړیکی له: 
 اندازه کافي په سره نړۍ  بهرنۍ له ماشومان چې شي یقیني څو شی برابر باید وسایل ټول چې کوي غوښتنه دې د قواعد دهاوانا -ک

  120 اړیکی لری.

 : . مفاهمه )اړیکی(۰ .7
 خوښې د دوی د یا کورنیو ملگرو، خپلو له چې ولري  امکان دې د ځلې دوه حد اقل کې اونۍ په باید ماشومان ، ډول ځانگړی  په
 باید سره ماشومانو له و پر بنسټ قواعد هاوانا د 121 .یا اړیکی ونسی مفاهمه ذریعه په تیلفون د یا ډول ک تبي په سره شخص یوه له
Model      -(UNODCقانون ماډل سي ډی او این یو د 122. شي برخمن څخه حق دې له څو"  وشی مرسته ډول حتمي په"

Law) د او ولری  یرس الس ته خدمتونو پوستی وړیا او موادو لیکلو د تلیفونو، باید ماشومان چې تعبیروی مانا دې په شرط دغه 
 کوي هم غوښتنه دې د قواعد هاوانا د  برسېره دې په123 .ویک السه تر ډول وړیا په اړیکی تیلفوني شمېر یو چې ولري  اجازه دې

 124. ولري  رسی الس ته تلویزیونو او راډیو ، مجلو ورځپاڼو، باید ماشومان چې

 سره کورنیو لوخپ له چې ورکوي اجازه ته ماشومانو مرکزونه اصالح ټول چې کړې  تایید سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 یوې له کې اونۍ په ری ل اجازه ی  ې دوی چې شمېر مکالمو تیلفوني د. کړي اړیکی ټینګی  ذریعه په ک تنو او لیک تماسونو، تیلفوني د
 یوې د ماشومانو هب هلته دی، شمېره بې مکالمې تیلفوني چې کې ځایونو کومو په. کوي توپیر پوری  شمېر محدود نا او ځلو دوو  تر

 ستفادها کمه څخه لیک له لپاره مفاهمې د و، زیات شمېر نالوستو د چې امله دې له. ورکولې (US 0,075 ) افغانۍ ۵ لپاره دقیقې
 له لیکونه ېچ ورکړی  راپور  مرکزونو اصالح دریو استول، لیکونه ته ملگرو  او کورنیو ماشومانو چې چیري  ، هم دې د سره. کیدله

 125.کېدل لوستل خوا له افسر موظف د مخه د څخه استولو

 څخه ایلووس دریو دې له. درلود رسی الس ته تلویزیون او راډیو ورځپاڼو، ماشومانو چې ورکړی  راپور  مرکزونو اصالح ټولو نژدې
 اصالح د کې مندهل او نیمروز په. کړي  پیدا رابطه سره نړۍ  بهرنۍ له ماشومان چې شوی کارول لپاره دې د زیات ټولو تر تلویزیون
 له ماشومانو د او نشتوالی د برق  د دوي چې ورکړی  راپور  مرکزونو دوو  یوازي . و ایښی تلویزیون کې اطاق هر په ته ماشومانو مرکزونو

 .126کښیږدي تلویزیونونه کوالی شو نه امله له کړنو باکه بې د خوا

 :. ک تنې )مالقات(۶ .8
 پریږدي ایونهځ توقیف لپاره لیدلو د ملگرو  او کورنیو خپلو د چې ي ولر  اجازه باید ماشومان و پر بنسټ قواعدد هاواناهمدارنګه د

 څخه ځل یو له کې میاشت په ک تنې دغه 127.وگوري  سره وکیالنو مدافع او کورنیو خپلو له کې مرکزونو اصالح په ډول منظم په او
 د ک تنو د چې کوي سپارښتنه کمیټه اړه په حقونو د ماشوم د .شي سره تر ځل یو کې اونۍ په باید کې اصل په 128.وی نه کمی باید

 129 .وي نژدې ډیر ته ځایونو اوسیدنی د کورنیو د دوی د چې شي وساتل کې ځایونو هغو په باید ماشومان لپاره اسانتیا

 سره ورنیوک له ماشومان چې کوی پخلی دې د مرکزونه اصالح ټول چې ده کړې  تايید سروی څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 وویني، لځ یو کې اونۍ په سره غړو  له کورنیو خپلو د چې درلوده اجازه دې د ماشومانو ډول عموم په. ولري  اړیکې ډول منظم په

 . وویني سره کورنیو له چې درلوده اجازه ځلې دوه کې اونۍ په  کې کندهار پههمدارنګه 
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 لغمان، د .لگولیؤ  نه محدودیت راتلل لپاره لیدنی د چې کې شمېر په غړو  د کورنیو د(  ۲۴ څخه ۳۱ له) کی مرکزونو اک ثرو  اصالح د
 شمېر امحدودن ملگرو  او کورنیو د او درلودې پالیسی منونکی انعطاف لپاره لیدنی د زیات ټولو تر مرکزونو حاصال  ننگرها او کنړ

 مرکزونو اصالح د وگرل او پنجشیر پروان، د خوا بلې له. وویني سره ماشومانو له کې ځایونو توقیف په چې ورکوله اجازه ی  ې ته کسانو
 په چې کې حال اسېد په وگوري، سره ماشومانو شویو توقیف له چې ورکوله اجازه ته کسانو څلورو یا یوه کورنیو د کې ک تنه هره په

 اصالح یو هر یږی،ک سره تر توگه منظمه په لیدنې او ک تنې چې هغو تر. اوښتي دی نه څخه کسانو دریو له شمېر دغه کې پک تیا
 محدود شمېر کسانو یوبهرن د او وساتی تدابیر حفاظتي سم سره شرایطو ځای  ی له څو تر وساتي قواعد او گانې پالیسی خپلې باید مرکز

  .وگوري  ورسره کې وخت یوه په شي کوالی ی  ی ماشوم هر چې کړی 

S. او ځواک کارونی محدودیت فزیکی د -ک: 
 التح استثنای  ی که مگر کوي، منع کارونه قوې د څېر په اقداماتو یانضباطد د او محدودیتځواک د وسایلو  د قواعد هاوانا د

مر د توقیف د باید د کارونې په اړه امر قوې د یا وسایل محدودیت د هم کې وخت په حاالتو استثنای  ی د حتی. وي موجود
 
 خوا له ا

 ټول ور ن چې کیږي  کارول کې وخت هغه په یوازې  او لري  صالحیت ی  ې سم سره قواعدو او قوانینو د چې څنگه لکه شي صادر
 باید قوه یا محدودیت" چې وای  ی کمیټه حقونو د ماشوم د 130.ورکړي  وي نه ی  ې پایله خو وي شوي اچول کار په ځلی یو روشونه
 دې په کمیټه 131."وي مخ سره خطر له رسولو زیان د ته نورو یا ته ځان خپل ماشوم چې شي وکارول کې وخت هغه په یوازي 
 تر الندي نترولک نژدې او مستقیم تر کسانو ملکي رواني یا طبی د باید کارونه دځواک یا محدودیت د چې کوي سپارښتنه برسېره

 .132شي سره

 طرح  نهلعملو طرز  عملي معیاري  لپاره کارونې د قوې د یا وسایلو د محدودیت د ریاست مرکز اصالح د ماشومانو د افغانستان د
 چې ری ل جواز کې صورت هغه په کارونه ځواک د لپاره مرکز اصالح د چې کوي حکم لعملونه طرز  عملي معیاري  دغه. دي کړي 
 ېپانگ او ملکیت( ج) وی، لپاره مخنیوی د څخه گډوډۍ او اخالل د( ب) وی، لپاره دفاع د څخه نورو د یا ځان خپل د( الف)
. وي لپاره ساتنې د نظم او امنیت د( ه) او وی لپاره مخنیوی د څخه تېښتې له( د) وی لپاره مخنیوی د څخه رسېدو له زیان د ته
 کړي، بند السونه ی  ې یا کړي  محدود ډول موقت په ماشومان شي کوالی کارکونکي  ریاست د مرکز اصالح د کې شرایطو داسې په
 په احکام دغه 133.وغواړي  اجازه کې ساعتونو ۲۴ د څخه وزارت عدلی  ې د او څخه رییس د مرکز اصالح د دوي چې شرط دې په

  .لري  سمون سره معیارونو نړیوال د ډول عموم

 له دیتمحدو د سره ماتولو په معیارونو دغو د چې چیرې  کړي  ډاگه په دی نه حالت یو داسي سروې حاکمیت د قانون د یوناما د
 په کې کارونو خپلو په ده شوې ی  ي سروې چې مرکزونو اصالح ٪۲۵ د ېچ کړې  تایید سروې. وي شوی اخیستل کار څخه وسایلو
 حاالتو استثنای  ي په چې ورکړی  راپور  مرکزونو ٪۳۳ پاتی. درلود نه هم ردمو  یو کارولو د قوې یا محدودیت فزیکي د کې کلونو دوو  تېرو 

 ځان د ، سیونی مخه تېښتي د ماشوم یوه د چې لپاره دې د ، توگه په مثال د اخیستی، کار څخه قوې له ډول محدود په ی  ې کې
 څخه ړو شخ لفظی او جگړو  د کې منځ په ماشومانو د چې لپاره دې د ډول عام په او رسولو زیان د ته ځان خپل ذریعه په 134وژنې

 دې په کارول قوې د یا وسایلو د محدودیت د 135.دی موجود خطر ژوبلېدو د ته نورو او ماشومانو چې څرنگه .وشي مخنیوی
 ځای توقیف د چې شرط دې په 136وي برابر سره طرزالعملونوعملیاتي  معیاري  د او وي سم سره حاالتو استثنای  ې ښای  ی کې شرایطو

  .يش واچول کار په څېر په وسیلې ممکنې یوازینۍ د الندې څارنې خصوصي رواني یا طبی د او وي شوی امر ی  ې خوا له امر د
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 ماشومان ههغ ډول خاص په او راشي بدلون باید کې طرزلعملونو معیاري  په شي، یقیني خوندیتوب ماشومانو د چې لپاره دې د
 کړي  څرگنده وڅ شي ولېږل ته پوه کار طبي ډول سمالسي په باید وي راغلی الندي کارونې د وسایلو د محدودیت د یا او قوې د چې
 او لعملونو طرز  معیاري  د باید کارکونکي ټول مرکز اصالح د برسېره دې په. نه که او لیدلی ی  ې زیان جسمانې یا رواني کوم ایا چې
  .واخلي روزنه اړه په کارونې ځواک د او وسایلو د محدودیت د کې حاالتو استثنای  ې په راز دغه

 مشوره یونیسف 137.وکاروي ی  ې یا وګرزوي سالوې کې ځای توقیف په چې کوي منع څخه دې له پرسونل قواعد، هاوانا د راز دغه
 توقیف پکې انماشوم چې کې ځایونو توقیف هغو په چې کړي  منع څخه دې له پرسونل ډول ښکاره په باید قوانین ملي چې ورکوي

 .138کارواخلي هغو له او گرزوی و سالوي دي

 کې رکزونوم اصالح په ی  ې مخې له چې کړی  صادر لعمل طرز  معیاري  یو ریاست رغونی بیا د ماشومانو د سم سره معیارونو دغو له

 ېد له ډول عام په مرکزونه اصالح ټول چې کړې  تایید سروې څانگې حاکمیت د قانون د یوناما د 139.دی منع شتون حسال  د
 ځینو دې د سره. وگرزوي سالوي کې ځای توقیف په چې ورکوي نه اجازه ته وکارکونک  خپلو او کوي چلند سم سره الرښودونو

 توقیف له پارهل ساتنې د امنیت د شي کوالی نلري، رابطه سره ماشومانو له چې پولیس امنیتي هغه ورکړی  راپور  مرکزونو اصالح
 په ولري  حسال  چې درلوده اجازه پولیس امنیتي کې زون جنوبي په دمثال په ډول .ولري  سالوي مهال پر گزمې د بهر څخه ځای
 اپور ر  مرکزونو اصالح زون مرکزي  د برسېره دې په. شي نه را نژدې څخه متره ۵۱ له ته اطاقونو اوسېدلو د ماشومانو د چې شرط دی

 دغه 140.ويلیږد ته وڅارنوالی یا محکمې ماشومان دوی چې کله ولري  سالوي کې وخت هغه په شي کوالی کارکونکي  چې ورکړی 
  هم څه که چې وای  ې ښکاره په او دی موجود اړه په لیږدولو د ماشومانو د چې دی نه سم سره العمل طرز  معیاري  هغه له طریقه

 ماشومانو له ایدب کارکونکي  وال وسله خو ولري، سالوې کی وخت په لیږد د رهلپا ساتنې خوندي د لیږد د شي کوالی کارکونکي

  141. کړي  بدرگه هغوي کې وسیله ترانسپورتي یوه په  ډول په مثال د او ونیسي فاصله څخه

 والې نژدې په سره ماشومانو د یا دننه کې ځای توقیف په چې کوي سپارښتنه دې د والی ډیر روشونو د اړه په ساتنې د ماشومانو د
 پولیس څو شي رصاد باید قواعد او طرزلعملونه څرگند. وي موجودي الرښودنې ښکاره باید رابطه په درلودلو او گرزولو د وسلو د کې
. پوهیږي  و باندي محدودیتونو په گرځولو په وسلو د دننه کې ونوځای توقیف په باید کسان مسوول نور  ساتنې د ځایونو توقیف د او

 راز دغه. شي ولگول محدودیتونه شان همدا باید هم راځي ته مرکزونو اصالح چې کسانو په هغو سم سرهکړنالرو  معیاري  د راز دغه

  .وشي غور  هم نصبولو په لوحو د اړه په ممانعت د راوړلو د وسلو د باید دروازو  دخولي په ځایونو توقیف د

T. انضباطي کړنالری  -م:  
 142.اچول شيو کار هپ غرض په ساتلو خوندي د نظم د کې ژوند په ټولنې د او ساتنې د باید کړنی و پر بنسټ انضباطيقواعد هاوانا د
 نسانا هر د او درناوی ځاني ،تامین عدالت د ، ساتنه خوندي حیثیت د ماشومانو د باید اقدامات انضباطي ره،لپا هدف دې د

 ینوونکیتوه او انسانی غیر ظالمانه، چې کوي منع اقدامات انضباطي هغه ټول کلکه په قواعد .143وساتي کې نظر په حقونه بنسټیز
 رابطي د سره ورنیوک له کمښت، کې خوړو په ، وهل جسماني ، ساتل کې انزوا په ،کی ساتل ه خونهتیار  په لکه باعث ګرځي چلند
 سره کورنیو له چې کوي سپارښتنه هم سی ډی او این یو 144.کارونه زیات او کول، انکار څخه هغه له یا محدودیت کې نیولو په

 .145شي وهڅول څېر په اقدام انضباطي یوه د باید او شي درول ونه باید ک تنې او اړیکه
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 نضباطيا د ته ماشومانو ده شوې ی  ې سروې چې مرکز اصالح یو هیڅ چې کړې  تایید سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 ویوش سروې د دې، د سره. دي وهلي هغوي ډول جسماني په ی  ې نه او راوړی  دی نه کموالی کی مقدار په خوړو د څېر په اقدام
 دغه .گوليل محدودیتونه څېر په اقدام انضباطي د باندي نیولو تماس او ک تنو په سره کورنیو له ٪۴۵ نژدې څخه مرکزونو اصالح
( ۲) ۳۱ د قواعدو د لپاره ماشومانو د روش دغه راز دغه. دی برابر سره مادې( ۱) ۳۱ د قانون د مرکز اصالح د ماشومانو د روش
 هل وزیر د عدلی  ې د او رییس عمومي د مرکز اصالح دپداسی حال کی چی ،شي وضع لپاره ورځو ۱۵ د چې لري  سمون سره مادې
 هاوانا د وشر  غهسره لدی د برابروي، اقدامات ځینی لپاره ساتنې داخستل  د ماشوم  ذکرشوی تاییدی هم څه که. شي تایید خوا
 صالحا د افغانستان ده لري. ن سمون سره روشونو شویو توصیه له خوا له سي ډی او این یو د او معیارونو حداقل د قواعدو د

 سره شرایطو هل قواعدو د هاوانا د هغوي څو وشي فکر دلونونوب په باید کې قواعدو په لپاره مرکزونو اصالح د او قانون په مرکزونو
 یقیني څو کړي  رح ط سپارښتنې داسي او راولي الندي ک تنې بیا تر کارونه پراخه اقداماتو غهد باید وزارت عدلی  ې د حداقل. شي برابر

 څخه کومتح له چې، سره قانون له ماشومانو د لکه وي برابر سره مقصدونو له قوانینو ملي د کارونه پرلپسې هغو د چې کړي 

  146.وساتي کې پام په ډول جدی په گ ټې ماشومانو د چې کوي غوښتنه

 د څخه لوکو بندي له کی انزوا په ډول موقت په چې ورکوي ادامه ته دې هم بیا مرکزونه اصالح شمېر ږل یو ، برسېره دې په
 کې انزوا په نو وکړي  سرغړونه ځله دری  ماشوم چیری  که ورکړی  راپور  مرکز اصالح کې نیمروز په. اخليو کار څېر په اقدام انضباطي

 یا دوو  د ډول معمول په به ماشومان چې ورکړی  راپور  هم مرکز اصالح هرات د .اچوي نه ی  ې به ته کوټې تیارې  خوبه وساتل شی، 
 څخه قواعدو له ېچ ورکړی  راپور  مرکز اصالح د زگانار  د. شي وساتل کې یوازیتوب په توگه په جزا انضباطی د لپاره ساعتونو دریو
 ۲۱ د انونق د ماشومانو د. وي نه کوټه تیاره به دا خو شي واچول کې کوټه انزوا په ماشوم یوبه  وروسته سرغړونې ځل څلورم د

 قواعدو د لپاره ماشومانو د او شي کېدای ساتل کی انزوا په کې صورت په تخریب او بلوا د ماشوم یو چې ده مجاز مخې له مادې
 انضباطی د کې کوټه جال په لپاره ورځو ۱۵ تر څخه ساعتونو ۲۴ له ماشومان شی کېدای چې لري  سمون هم سره مادې( ۲) ۴۱
 د وا ریس عمومی د مرکزونو اصالح د او یو شوې مشوره سال سره ډاک ټر له چې هغه له وروسته خو شي، وساتل ډول په جزا

  .وي موجوده موافقه وزیر د عدلی  ې

 د ته کولو ديبن کې کوټه جال پهدجزا په توګه  چې نلري  سمون سره قواعدو حداقل د قواعدو د هاوانا د احکام دغه قوانینو ملي د
 د او شيی ورکړا خاتمه شوی بلل شکل یو انضباطی جزا د چې ته عمل کولو بندي د کی( مخ ۱۲ ورۍ ګ و. ) ورکوي نه اجازه

  .شي ابربر  سره قواعدو له هاوانا د څو تر ومني بدلونونه کې قواعدو په لپاره ماشومانو د او قانون په ماشومانو د افغانستان

U. شکایتونه او پلټنې -ن:  
 په چې ولري  زهاجا باید افسران طبي وړ  لکه کسان ډول دغه نور  یا پلټونکي وړ  او خپلواک چې ده کړې  سپارښتنه قواعدو هاوانا د

 148.کړي  وړاندي او برابر راپورونه اړه په دنومون خپلو د باید پلټونکي ، وروسته بشپړېدو له پلټنو د 147.کړي  سره تر پلټنې توگه منظمه
 له او کړي  سره تر لټنېپ نوښت خپل پهپرته  خبرتیا له چې ولري  اجازه باید پلټونکی چې کوي سپارښتنه کمیټه وحقون د ماشوم د

 د باید مرکزونه اصالح چې کوي سپارښتنه هم سي ډی او این یو 149 .وکړي  مکالمې کې ځای پټ او خوندي یوه په سره ماشومانو
ی ، راپور  ځانگړی  ملتونو ملگرو  د اړه په جزا یا چلند نوونکېتوهی یا ظالمانه نورو او شکنجې،

 
 ضد په نجېشک د او سی ار سی ا

 .150وکړي  ک تنه څخه ځایونو توقیف له چې ورکړي  اجازه ، لري  غاړه په دنده څارنې د تطبیق د تړون دض شکنجې د چې ته کمیټې
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 بیا خو. دي وېش سره تر کې مرکزونو اصالح شویو سروې ټولو په پلټنې چې تاییدوي سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 کمسیون، خپلواک قونوح بشري  د افغانستان د. دی نه شانته یو شمېر پلټنو د کمیټو پلټونکو د کې مرکزونو اصالح بېلو بېال په هم
 بشري  د یوناما د ، کمیټه څارنې د مرکزونو اصالح د ، وزارت عدلی  ې د استازي، اداري  ېقضاي   محلي د ، دفتر څارنوالی لوی د

 یځل ډېر څخه ځایونو دغو له ډول عموم په والیان مرستیال او والیان لکه چارواکی ېځاي   او څانگې حاکمیت د قانون د او حقونو
 ځل یو کی یاشتم په پلټونکي ډېری  او کوي ک تنه یهغو له ځل یو کی موده منځ په میاشتو شپږو  او اونیو دوو د  دوی. کوي ک تنې

  .کوي ترسره ک تنې

 سیسټم تنېک  د معیاري  او منظم یو باید ی  ې ځای په او دی نظمه بې ډول عام په چې ي،وموم بدلون باید سیسټم اوسنۍ پلټنې د
 حداقل هل قواعدو د هاوانا د او غوښتنو له قوانینو افغانی د روشونه ک تنې د څو شي طرح  باید فورمې معیاری . شي ځای پر ځای

 په ک تنې دغه ېچ ولري  مسوولیت دې د باید اداره صالحیته با او طرفه بې خپلواکه یوه. شي ارزیابي کې سمون په سره معیارونو

 بله هره په. ولري  ېسپارښتن سمون د لپاره ساحو ستوزمنو د چې کړي  تیار راپورونه اړخیز هر او ونیسي الندي پلټنې تر توگه منظمه

 . شي ترسره کړنی معیاري  غرض په تطبیق د سپارښتنو د باید کې پلټنه

 عامو له ی  ې هغه شمېر زیات او صادریږي  نه راپورونه موندنو د وروسته پلټنو د چې ده دا تیاړ نیمگ بله سیسټم اوسني د پلټنې د
 د چې کړې  تایید مرکزونو اصالح ٪۱۱ یوازې  مخې، له سروې د څانگی دحاکمیت  د قانون د یوناما د. کیږي  شریک نه سره خلکو
 151.کړی  دېخون راپورونه پلټنې د کې ک تاب په راجستر د مرکز اصالح د مرکزونو اصالح څلورو یوازې  .دي شوي صادر راپورونه پلټنې
 راپور  د پلټنې د هم څه که. سپارلی ته نشر کې پاڼه ټولنیزه په رسنۍ خپلې د تصویرونه پلټنې خپلې د مرکز اصالح زابل د یوازي 
 چې واي  ې او کړی  ښکاره مرکز اصالح د پروان د چې دی نه اغیزناک هم روش هغه راز دغه. دي نه اغیزمن روشونه داسي پرته څخه

 مرکزونو حاصال  د او شي تقویه پوهاوی عامه چې لپاره دې د. خپریږي  وینا پر اساس د محکمې او څارنوالی د یوازي  راپور  پلټنې د
 او کړي  شریک رهس مرکز اصالح مربوطه له راپورونه پلټنو خپلو د ادارې  پلټونکی چې وشي غور  باید خبره دې په وشي مرسته سره
 ساتلو د تمحرمی د که شرط دې په ، شي خبر څخه پایلو له راپور  د خلک ټول چې کړي  خپور  ډول عام په کې صورت په امکان د

 . شوې راپورته وي نه غوښتنه

 صالحیته با غهه د او یسیر مرکز اصالح د شکایتونه خپل چې کړي  پیدا وړتیا دې د باید ماشومان و پر بنسټقواعد هاوانا د راز دغه
 کولو وړاندي د شکایتونو خپلو د لپاره ماشومانو د کوي توضیح ی  ې کمیټه حقونو د ماشوم د چې څنگه لکه 152وسپاري. ته استازي 

 شوی ویل کې برخه( ۲) الف د چې څنگه لکه 153.شي خبر څخه لعمل طرز  له کولو شکایت د او حقونو خپلو له باید دوي غرض په

 . ورکوي معلومات اړه په حقونو د هغوي د ته ماشومانو چې لري  څانگې داسي مرکزونه اصالح ټول

 خپل ته کمیټو نورو څارنې د او ادارې  مرکز اصالح د چې ورکړې  اجازه ته ماشومانو شوې ی  ی سروې چې مرکزونو اصالح ټولود
 کمیسیون واکخپل حقونو بشري  د افغانستان د هلته چې ورکړی  راپور  مرکز اصالح د زگانار  د ډول ځانگړي  په. ورسوي شکایتونه

 ماشومان چې ی ورکړ  راپور  هم مرکزونو اصالح یو شمیر. لري  صالحیت خالصولو د ی  ې کمیسیون دای یوازي  چې ایښی صندوق بند یو
 د شکایت د هم هڅ که. ورکړي  شکایتونه خپل کې وخت په ک تنې د ته وکیالنو مدافع دوي د یا کمیټو بهرنیو څارنې د شي کوالی
 د ای ادارو  د مرکزونو اصالح د چې کړی  معلومه توانېده ونه څانگه حاکمیت د قانون د یوناما د 154موجود دی، متسیس یو رسولو
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 څو شته اړتیا هم ته ارزونې نورې . دي شوي نیول الندي کار تر ی  ې څومره او شوی تسلیم شکایتونه څومره خوا له کمیټو د څارنې

  .کیږي  ثبت شکایتونه ی  ې مخې له چې شي پیدا اغېزمنتیا کې میکانیزمونو اوسنیو په مرکزونو اصالح د

V. کېدل یو ځای سره بیا ټولنې له -س: 
 بېرته روستهو  کېدو خوشي له دوي څو کړی  السه تر مرسته څخه چارواکو باصالحیته له باید ماشومان و پر بنسټقواعد هاوانا د 

 ضروري  او جامې ، کار ځای، اوسېدو د باید ته ماشومانو بریده تر امکان د 155.يوگرځ را ته کارونو یا تعلیم ژوند، کورني ټولنې،

 156.شي گډ ور  کې ټولنه په بېرته څو وکړي  پرې  ژوند شي کوالی و وروسته کېدو خوشي له چې شي برابري  وسیلې

 د کې ټولنه په رهس ماشومانو له وروسته کېدو خوشې له چې ده دا نیمگړتیا وتلې یوه سیستم اوسنی د مرکز اصالح د افغانستان د
 د کورنیو د سره ماشومانو له وروسته کېدو خوشي له دوی چې ورکړی  راپور  مرکز یو اصالحد یوازي . کوي مرسته هږ ل لپاره گډېدو

 ده نه مرسته جامو د سره ماشومانو له مرکز اصالح یوه هیڅ 157.دي کړي  مرستي کی کولو پیدا په ځای د اوسېدلو د پرته مرستې
 له هت ماشومانو چې لري  پروگرام موقتي یو روزنې مسلکی د مرکز اصالح د کابل د 158.دي موندلي کارونهی  ی هغوي ته  یوازې  کړی،
 سی ، (war child) ماشوم جنگی د لکه موسساتو نادولتی له مرکز اصالح د هرات د. کوي زده ور  مهارتونه وروسته کېدو خوشې
 داپی کار د وروسته کېدو خوشی له سره ماشومانو له چې شوي همغږي  سره (JSSP )پ ی ایس ایس جی او ، (CSSP) پ ی ایس ایس
 کې ټولنه هپ بېرته ډول اغېزمن په ماشومان چې دی اړین ډېر لپاره دې د پروگرامونه ډول دا. وکړي  مرستی لومړنۍ غرض په کولو
 پراخي رهس والو برخه نورو او سازمانونو دولتي نا له اړیکې مرکزونو اصالح د چې وشي غور  دې په باید امله همدې له. شي مدغم
 ، برسېره دې هپ. شي برابري  هم کې ځایونو نورو په کوي سره ماشومانو له مرکز اصالح د ی  ې کې هرات په چې مرستې هغه څو شي
 مرستې خوا هل کورنیو د چې سره ماشومانوهغه  څوله مومي و پراختیا باید خدمات وزارت د معلولینو او شهیدانو چارو  و ټولنیز  کار د
 یا فیفتخ د هڅخ بند له ماشومان دغه ډول چې کله وشي، کومک کی کولو پیدا په ځایونو مناسبو د اوسېدلو د کوي السه تر نه

 159.شي خوشی نتیجه کی په ويعف

 ماشومانو د بیا تهوروس کېدو خوشی له مرکزونه اصالح چې کړي  گوته په نیمگړتیا بله سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 عقیبت ډول یو په وروسته کېدو خوشي له ی  ې ماشوم چې ورکړی  راپور  مرکزونو اصالح ٪۳۳ یوازي . کوي نه تعقیب او پوښتنه حال د

 وختونه ځینی مه سازمانونه نادولتي خو کیږي، سره تر ذریعه په افسر حقوقي د یا کارمند ټولنیزه د ډول معمول په کار دغه او کړی 
 ماشومانو د باید مرکزونه اصالح وروسته کېدو خوشي له چې وشي غور  باید ټکي دې په. کوي ترسره کارونه دغه ډول استثنای  ي په

 ډول اغېزمن او ممنظ په وروسته څخه کېدو خوشي له ماشومان ټول چې شي یقیني څو وگرزوي برخه یوه کړندود خپل د تعقیبول

  .کیږي  څارل

W. پرسونل )کارکوونکی( -ف: 
 شمېر کافی په او وي، شوي گمارل کی پایله په پروسې عادې د توگه دایمی پهاو  ولري  وړتیا باید پرسونل و پربنسټقواعد هاوانا د

 ناروغیو ذهني د او ارواپوهان ،کارکونکي ټولنیز ، مشاورین ښوونکي، مسلکي کارپوهان، برخې تعلیمي د لکه ولري  کارپوهان
 ووزي ا توگه هښ په څخه عهدي له مسوولیتونو خپلو د چې واخلي روزنه باید پرسونل چې لري  غوښتنه راز دغه قواعد 160.کارپوهان

 161.ولري  وړتیا اندازه کافی په باید مسؤلین ځایونو توقیف د او



 

 34 

 

ارزونه مرکزونو اصالح د ماشومانو د افغانستان د  

ګمارلی  پارهل وخت پوره د پرسونل اداري  خپل مرکزونو اصالح ټولو چې ده کړې  تایید سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د
 چې ورکوي راپور  مرکزونه اصالح ټول هم څه که. گمارلی کار په هم روزونکی مسلکی یو( مرکزونو اصالح ۲۴) همدارنګه ځینو او دی
 د. یږي کچمتو  خوا له ریاست مرکزي  د محبسونو د وزارت د چارو  کورنیو د پرسونل دغه گماري، کار په پرسونل امنیتي دوي

 ناروغیو روانی د ، کارکونکی اجتماعی لکه ،وو  نه پکی کارپوهان شمېر کافی په او ولږ  ډېر شمېر دوي د چې وه دا خبره یوه اندیښنې
 روانی د وی دجملی څخهمرکزونو اصالح درېود  یوازي  توگه په مثال د. وکړي  کار سره مرکزونو اصالح د چې ارواپوهان کارپوهان،

 دې په بنسټ پر پایلو ددغو. درلودل مشاورین تنه څو یا یو ی  ی ۱۴ یوازي  او درلود کې پرسونل خپل په پوه اروا یا ډاک ټر ناروغیو
 کړی  السه تر مرستې او پانگې وړ  ضرورت د څخه موسسو دولتي نا یا ادارو  حکومتی له باید مرکز اصالح هر چې وشي غور  باید ټکي
 د شمېر وونککارک  ښځینه د چې کړې  څرگنده راز دغه سروې. کړي  استخدام مشاور  یا ارواپوه یو کې مرکز اصالح یوه په حداقل څو

 دې له. وو  ښځینه ی  ې ٪۱۲ یوازی  او وو  نارینه کارکونکي  ٪۱۴ مرکزونو اصالح ټولود  نژدې: دی کم ډېر پرتله په کارکوونکو نارینه

 ونیول تدابیر داسی او يش ورکړل لومړیتوب ته گمارلو وکارکونکي  ښځینه د کې مرکزونو اصالح په چې وشي غور  ټکي دې په باید امله
 سروې څانگي د تحاکمی د قانون د یوناما د. هڅوي و ته ورکولو غوښتنلیکونو د لپاره پوستونو دې د ېکارکونک  ښځینه وړ  چې شي
 د ربې،تج کې تنظیم په قضیو د لکه لیدلي روزنې مسلکی اندازې  یوې تر وکارکونک  مرکزونو اصالح ٪۵۵ نژدې چې کړې  تایید

 په صولوا د انونق جنای  ی د کار، ټولنیز ، طریقې مخصوصي مفاهمې او کارکولو د سره ماشومانو له ، مهارتونه مدیریت یا کمپیوټر
 له ادارو  لملليا بین د فرصتونه روزنیز دغه چې ورکړی  راپور  مرکزونوڅو  اصالح رغونی. د بیا او هحقون ماشوم د ، روزنه قانوني اړه
 څرنگه. یونیسیف او پ ي، ایس ایس جی پ ی، ایس ایس سی ، سازمان پرمختگ د قانون المللي بین د ، لکه دی شوی برابر خوا
 زده چې ده نهاړی ، دی کړي  کمی لپاره پروگرامونو د جوړونې ظرفیت او روزنې د مرستې مالی خپلی تمویلوونکو المللي بین چې

 روزنې د مرسته په وفعالین المللي بین او ملي د باید هم مرکزونه اصالح . شي شریک سره مرکزونو اصالح نورو له باید مهارتونه شوي
 د هاوانا د ېچ کړې  تایید څانگې حاکمیت د قانون د یوناما د  اړه په وړتیا د مدیرانو مرکزونو اصالح د. کړي  طرح  پروگرامونه خپل

 دوولسم له چې و و  کړي  تحصیالت علمیټولو مدیرانوپرته له دریو څخه  مرکزونو اصالح د. دي کړي  پوره ی  ی شرایط حد اقل قواعدو
. درلود علیمت پوری  درجې تر لیسانس د ی  ې کې پیداگوژی  او ادبیات تربیه، او تعلیم ، علومو شرعی په او پوري  ۱۴ تر څخه  ټولگي

 ږل یو هم دې د سره. و کړی  تعلیم پوری  درجی تر لیسانس د مشرانو مرکزونو اصالح نیمای  ی نژدې شویو سروې د کې حقیقت په
 اصالح د چې شی یقیني چې لپاره دې د. درلودې نه تجربی اداري  دې له پخوا مشرانو دوی د چې ورکړی  راپور  مرکزونو اصالح شمېر

 او وشي غور  دې په باید کړي، اداره مرکز اصالح یو شي وکوالی څو ولری  تجربی مدیریت د او مهارتونه اداري  باید مشران مرکزونو

 .ولري  باید تجربې ادارې  مخکینۍ چې شي کېښودل شرط مخه د ګمارنی تر دوي د

 IVعمومي ارزونه او سپارښتنې .:  

A. لري  بریاوې چې ساحې هغه: الف: 
حد اقل معیارونه مراعت شوي د هغه ماشومانو چی د  چېارزونی سره لدی  څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د ډول یعموم په

زادي
 
 ځایونو د اوسیدنې د پروسیجرونو، اداري  د ډول خاص په. په چلند کی ی  ی ښکاره پرمختګ په ډاګه شوی دی محروم څخه ا

 .وی لری وړتیا کې اداره په کارکونکي  مرکز اصالح د او شته راوړنې السته کې برخه په اړتیاوو  اساسي او
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 :اداری کړنالری . ۰ .9
 ضای  یق د چې ماشومان هغه یوازې  مرکزونه اصالح شوي سروې ټول چې کړې  تایید سروې څانگېد  حاکمیت د قانون د یوناما د

 یا یوه سره انوتوقیفی نویو له مرکزونو اصالح ټولو څېر په جز یوه د پروسې د منلو د. مني وي موجود امر اعتباره با خوا له چارواکو
 توقیفیانو ویوش منل نویو د هلته چې درلودل ونهک تاب راجستر د مرکزونو اصالح ټولو. دي کړې  مرکې وروسته منلو له ورځې دوې
 فایل دوسیه هپټ او همخصوص یوه لپاره توقیفی یوه هر د راز دغه او دي شوي لېکل جزئیات تعهد د او و درج پکې جزئیات ټول

 برسېره دې په .وو  شوي مصادره څخه توقیفی له کې وخت په نیولو د چې و درج کې په نومونه اجناسو هغو ټولو د او وه موجوده
 لکه لري، کانیزمونهمی څرگند لپاره شکایتونو د او ښوولي ته توقیفیانو نویو الرښوونې او قواعد موسسو دغو د مرکزونو اصالح ټولو
 ملي شمېر یو د .کیږي  اچول پکې شکایتونه چې صندوقونه شوي اداره خوا له کمیسیون خپلواک د حقونو بشري  د افغانستان د
 راغلې کې راپور  دې په چې څنگه لکه هم څه که. کېدلې سره تر ک تنې او معاینې ډول معمول په خوا له سازمانونو المللي بین او

راپورونو  تنېک  دعام وګړي باید  چې وشي غور  ټکي دې په او اچول شيو کارموخه په  په ک تنو د متسیس معیاري  زیات دې تر باید

  .ته السرسی ولري 

 

 :اړتیاوې بنسټیزې  نوری  او ځایونه اوسیدنې . د۶ .11
 ځای کې یلیول په ماشومان مرکزونو اصالح د. شوي السه تر بریاوی اړه په اړتیاوو  بنسټیزو  نورو د او ځایونو د اوسېدنې د راز دغه
 عموم په وماشومان. نو ویده کیږي تختو خوب پهد یا لری  بستري  انفرادي لپاره ماشومانو د شمېر مناسب یوه د چې کړي  ځای پر

 چې وښتيغ ماشومانو له مرکزونو اصالح پروان او غزني د مخې له راپورونو د هم څه که. واغوندي کالي خپل چې درلوده اجازه ډول
 رسېدل اړهخووخته  درې  ورځې د ډول مداوم په او اوبه پاکي څښلو د ډول منظم په ته ماشومانو .واغوندي یونیفورم له خوا ورځې د

 ته ویهغ مرکزونو اصالح ، برسېره دې په. وي شاملي پکې میوې يموسم او ترکاری  غوښه، ې،جوری شیدې، ډوډۍ، وچه چې
 د کورنۍ راز دغه رکزونوم اصالح د.کړي اړیکي ټینګی  سره کورنیو خپلو له ذریعه په ک تنو او ونومک توب تیلفون، د چې ورکوله اجازه

 .کړي  خبر څخه بدلونونو له کې روغتیا په ماشومانو

 

 :اداره او کارکونکي  مرکز اصالح . د۳ .11
 پرسونل یميتعل او اداري  مرکزونو اصالح ټولو د چې کړې  تایید سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د لحاظ په وکارکونک  د
 د چې رلودهد روزنه مسلکي څه غړیو اک ثریت مرکز اصالح د. دي گمارلي ښوونکي مسلکيډېر ی  ی  او وو  گمارلی لپاره وخت ټول د

مرانو مرکزونو اصالح ټولو د. لگاوه اړخ ی  ې سره دندو له دوي
 
 څخه ای  ېنیم له چې وو  کړي  پوره شرایط حد اقل قواعدو د هاوانا د ا

 اداري  وصيخص مسؤلین مرکزونو اصالح د چې شي یقیني څو لپاره دې د. درلودې کړې  زده یپوې درجې تر لیسانس د ی  ې زیاتو
 وخت په کلوټا د شرم د مرکز اصالح د هغه او وشي پاملرنه ته تجربو مدیریتي پخوانیو باید اداری پر مخ یوسي، څوولري تر  مهارتونه

 .شي وگڼل شرط یو کې
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B.  ب. هغه ساحې چې نیمگړتیاوې لري: 
 او پراختیا د کې خدمتونو شویو وړاندې په خوا له مرکزونو اصالح د .شوي لیدلې دی نه بریاوي کې برخو ټولو په چې شي وویل باید
 په همغږي  د سره ووزارتون نورو لکه شوي پېژندل کې مواردو داسي په نیمگړتیاوې دا. شوي لیدلې نیمگړتیاوې پلوه له شانوالی یو

 نیول، تدابیرو  د پارهل هوساینې احساساتی او امنیت فزیکي د ، کورونه کرای  ی بیه ارزانه په لپاره مرکزونو اصالح د هڅې، کی برخه
 کولو رفع د یاوو نیمگړت دې د . اچول کار په او والی شته پروگرام د تعقیب د او پاملرنه، ځانگړې  لپاره اړتیاوو  د ماشومانو ښځینه د

  .دي شوي سپارښتنې په الندی توګه لپاره

  :. له نورو وزارتونو سره همغږي ۰ .12
 کې راستح په دوي د شي وکوالی څو ،وکړي  مرستې سره دوي له چې بولي ژمن دی په وزارتونه یوشمیر قواعد مرکزونو اصالح د

 د چې کوي هډاگ په مکلفیت وزارت هر د پروتوکولونه او تړونونه سره وزارتونو ډېرو  له. کړي  وړاندي خدمتونه غوره ته ماشومانو

 د زارتو  روغتیا عامې د: کوي غوښتنه ددی څنگ تر شیانو نورو د تړونونه دغه. کیږي  همغږي  خوا له شورا عالي د مرکز اصالح
 روزنې لکيمس ته دوي وزارت معلولینو او شهیدانو چارو، ټولنیزو  کار، د برابروي، رسی الس ته خدمتونو طبي لپاره ماشومانو
 چې کوي هڅي وزارت اوقافو او حج د کړي؛ پیدا رسی الس ته تعلیم چې کوي مرسته سره دوي له وزارت معارف د برابروي،
 ټولو په ی  ی ولک پوره او ژمنې دغه خو ، شوې پوره بریده یوه تر ژمنې دغه هم څه که. وکړي  الرښوونې مذهبي مناسبې ته ماشومانو
 له وزارتونو وټول د څو کړي  گړندۍ هڅې همغږي  د باید شورا عالی مرکز اصالح د. وې نه شانته یو کې مرکزونو اصالح شویو سروې
 ماشومان ټول چې شي یقیني څو ده اړینه لپاره دې د همغږي  زیاته. شي یقیني والی شانته یو کې کولو ادا په مسسوولیتونو د خوا
 وکوالی راز دغه او گډون په خدمتونو اختصاصي د لري  رسی الس ته خدماتو طبي ضروري  ډول دوامداره په کې ځایونو توقیف په
 ځایونو خپلو په( ٪۵۱)  ډېری  مرکزونو اصالح د. کړي  السه تر الرښوونې تعلیمي او مذهبي خوا له ښوونکو لرونکو وړتیا د چې شي
 مرکزونه الحاص کې پایله په ددې. وي محدودي کې مرکزونو اصالح نورو په اسانتیاوې ډول دغه او درلودې نه اسانتیاوې طبي کې
 ځواب ته اړتیاوو  بيط ماشومانو د کې ځایو توقیف په چې وو  متکی مرستو په وزارت د روغتیا عامې د کې برخه دې په پیمانه زیاته په

 اونۍ په چې دي ي کړ  ک تنې څخه ځایونو توقیف له کې وختونو مختلفو په پرسونل وزارت د روغتیا عامې د ،برسېره دې په. ووای  ي
 پرسونل وزارت روغتیا عامې د څخه مرکز اصالح له خوست د مخې له راپورونو د. رسیده پوري  ځلو څلورو تر څخه ځل یو له کې
 نه و دې په همرکزون اصالح ځینې چې داوه پایله ددې. وه شوې هم غوښتنه ی  ې خوا له هغوي د هم څه که کړې، ده نه لیدنه هیڅ

 پرسونل وزارت د روغتیا عامې د چې ځکه وکړي، معاینې طبي هغوي د وروسته نیولو د ماشومانو نویو د ته مرکز اصالح چې توانېدل
 خدمات ځانگړې  هت ماشومانو چې توانېدلې دي نه دې په مرکزونه اصالح ډېری  ، برسېره دې په. کړي  سره تر معاینې چې و نه هلته
 راجع د هت روغتونونو نورو ډول عموم په خدمات ډول دغه. خدمات بېړني نور  یا درملنه غاښونو د مشوري، رواني، لکه ،کړي  برابر
 قانون د یوناما د ، ړها په تعلیم د. کېدل مخامخ هم رهس ستونزو  ترانسپورتی له به وختونه ځیني چې شوي برابری  ذریعه په کولو

  .دي کړي  برابر فرصتونه تعلیمی ته ماشومانو مرکزونو اصالح ټولو تاییدوي،  سروې څانگې دد حاکمیت 

 نه برابر یو کې زونومرک اصالح ټولو په شمېر ښوونکو د او و نه شانته یو کې سیمو ټولو په والی شته خدماتو تعلیمی د هم دلته خو
 ورکړي  وونکیښ نه او ک تابونه نه ته مرکز اصالح کې موده په سروې د ادارې  تعلیمي ځاي چې رسیدلي راپورونه څخه کندز له و،و 

 تاسیسولو په میستس رسمي یوه د باید شي یقیني اعتبار ښوونو شویو ورکړل د کې مرکز اصالح په چې لپاره دې د برسېره دې په. دي
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 میترس په خوا له موسساتو علمي او وزارت د معارف د سندونه شوي صادر خوا له مرکز اصالح د چې شي پیدا ډډا څو وشي غور 
 د تونوفرص ډول دې د کې مرکز اصالح هر په خو. ورکوي هم روزنې مسلکي ډول یو راز دغه مرکزونه اصالح ډېری . شي وپېژندل
 ځینی په پروگرام روزنی مسلکي د مرسته په وزارت د شهیدانو او معلولینو چارو، ټولنیزو  کار، د. وو  موجود توپیرونه اړه په پراختیا
 یوه راز دغه. شي تکرار هم کې مرکزونو اصالح نورو په او باید درلود ی  ې پروگرام اړخیز هر یو چې یشو طرح  کې هرات لکه ځایونو
 کې ولگیوټ په عوصنای السي د او کوي السه تر معاشونه اندازه مساوي چې کړي  برابر فرصتونه کاري  داسې ته ماشومانو مرکز اصالح
 باید. رسېدله ته دوي برخه یوه ی  ې څخه حاصل له وا جوړول د پلورلو په خاطر اجناس وړ  تحفې د دوی چې چیري  شوي شامل
 ټول څو شي کړای شریک هم سره مرکزونو اصالح نورو له فعالیتونه ډول دغه ی  ې مخې له چې شي هتیار  کړنالره یو او وشي غور 

 په برخې یوې د پروگرام تعلیمي د ډول منظم په ماشومانو ټولو کې مرکزونو اصالح په.  شي برخمن څخه نوښتونو دغو له مسیست
 خوا له زارتو  اوقاف او حج د ذریعه په ښوونکې مذهبی دیوه ډول معمول په ټولگي دغه. درلود رسی الس ته الرښوونو مذهبي څېر

 اندېښنې اړه په اوړتی د ښوونکو مذهبی ځینو د څخه ک تنې له مرکز اصالح د کې هرات په خو. جوړیدل ځل یو کې اونۍ په یا ورځ هره
 په ونوښو  مذهبي د ته ماشومانو نورو وو، تورن  جرمونو ضد امنیت په چې گډون په ماشومانو هغو د ماشومانټول . شوې پیدا را

 مذهبې يرسم غیر ډول دغه ې،لکېد ترسره کې والی شته په غړو  مجربو د ښوونې ډول دا هم څه که. وو  شامل کې ترسره کولو
 ابتث زیانمن کېګډون دوباره ټولنه  دوي د چې شي کېدای او کړی  سوق خواته افراط د ماشومان چې لري  خطر دې د الرښوونې

 تعلیم بيمذه ته ماشومانو دي پوهان یا استازي  لرونکی وړتیا یوازې  چې وشي غوښتنه ددې او وشي غور  باید امله دې نوله. شي

 .وښی  ي

 . سپارښتنه ۱

د ماشومانو د اصالح مرکزونو د عالي شورا له خوا د زیاتې همغږي هڅې د عدلی  ې وزارت او نورو اړوندو وزارتونو ترمنځ د موجودو 
لپاره ډیری اړیني دي څو یقیني شي چې په توقیف کې ټول ماشومان طبي خدمتونو ته د ځانګړو خدماتو په تړونونو د تطبیق 

 ګډون او دغه راز د وړ ښوونکو له خوا تعلیمي او مذهبي الرښونو ته دوامداره الس رسی ولري.

 

 :سالمتیا د احساساتو او خوندیتوب . فزیکي۶ .13
 ځانگړي  په دي، ړ و  پاملرنې د لري  تړاو سره خوندیتوب زیکيف یا جسمانی له ماشومانو د کې ځایونو توقیف په چې لېئمس ځیني
 د او تونش وحسلا د نژدې ته مرکزونو اصالح محدودیتونو، او کارونې ځواک د ، وژنې اور  د چې لعملونه طرز  او پالیسی هغه ډول

 خبرول، څخه خطر د اور  د کارونه اساسي وژنې اور  د. لري  تړاو سره محدودیتونو له څېر په وسایلو انضباطی د باندي ک تنو په کورنیو
 سروې په. دي تمرینونه منظم وژنې اور  د او کول، نښه په ځایونو د وتلو د کارونه، وسیلې د وژنې اور  د ،و الهکول پیدالوګی  د

 ځینی رکزونوم اصالح څو یو. درلود نه شتون هم ی  ې یو هیڅ یا کم ډېر څخه تدابېرو  دې له خوندیتوب د کې مرکزونو اصالح شویو
 خوندي یاسالمت ماشومانو ټولو د چې لپاره دې د مگر. کیږي  گڼل وړ  ستاینې د چې وو  کړي  عملي تدابیر احتیاطي اساسي دغه

 د څخه ښوپ له اور  د کې مرکزونو اصالح ټولو په چې وشي غور  ټکي دې په باید وشي، چلند سم سره قانون له او شي وساتل
 محدودیتونو فزیکي او کارونې له ځواک د مساله بله یوه خوندیتوب جسمانې د. شي تطبیق ډول یوه په تدابیر احتیاطي خوندیتوب
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 شوی اخیستل کار پیمانه محدوده په څخه ځواک له مخې له راپورونو د کې مرکزونو اصالح ډېرو  په څخه ٪۳۱ له. لري  تړاو سره
 د سره.  لپاره مخنیوی د څخه رسولو زیان له ته ځان یا تېښي له ماشومانو د لکه شوې، ویل موارد استثنای  ې ته حالتونو دغو چې
 شانته یو او وامد هم کې برخه دې په چې لپاره دې د. کیږي  پرېښودل ته غړو  انفرادي پرېکړې  زیاتره اړه په کارونې ځواک د  هم دې
 توضیح الری کړن معیاري  اړه په وسایلو د محدودیت د یا کارونې د ځواک د چې شي طرح  پروگرامونه روزنې د باید شي یقیني والی
 کارونې هلځواک  د چې څوک ماشومان هغه چې شي ځای پکې شرایط داسي او ومومي بدلون باید هم کړنالری  معیاري  اوسني. کړي 
 کومه ایا ېچ کړي  ډاگه په څو شي ولیږل ته معاینې طبي وروسته هغه له باید دي شوي مخامخ سره وسایلو له محدودیت د یا

 د یا کارونې سبيمنا د ځواک د باید کارکونکي  ټول مرکزونو اصالح د ، برسېره دې په. لیدلي ده نه ی  ې خو صدمه رواني یا جسماني
 له پولیسو يمحافظت هغو د  همدارنگه. واخلي روزنه ،اخلي کار څخه ور  کې حالتونو استثنای  ې په چې اړه په وسایلو د محدودیت

 مسیست واحد او رسمي یو باید کې برخه دې په. دي موجود روشونه بېل بېال اړه په درلودلو د سالوو  د ساتي مرکزونه اصالح چې خوا

 وضع باید واعدق څرگند. کړي  تنظیم کارونه او گرځول سالوو  د نژدې ته هغوی یا دننه کې مرکزونو اصالح په چې واچول شي کار په
 سالوو  په دننه کې مرکزونو اصالح په چې شي پوه دې په لری  دنده ساتنې د مرکزونو اصالح د چې ساتونکي نور  او پولیس څو شي
 شان هدغ باید هم کوي ک تنې څخه مرکزونو اصالح له چې کسانو هغو ټولو په راز دغه. دي لگېدلي محدودیتونهډول  کوم

 د. کوي منع راوړل سالوو  د چې شي ولگول خبرتیاوې باید دروازو  په مرکزونو اصالح ټولو د راز دغه. شي ولگول محدودیتونه
 اصالح نیمای  ی دېنږ  شویو سروې د. وشي غور  باید کولو منع په کارونې د تدبیرونو انضباطی ځینو د موخه، په هوساینې د ماشومانو
 قانون د رکزونوم اصالح د روش دغه هم څه که. ده کړې  ډه ډه څخه تماسونو او لیدلو له کورنیو د څېر پهکړنو  انضباطي د مرکزونو

 حداقل د قواعدو د هاوانا د کارونه پرلپسې دهغه خو دی، برابر سره مادې( ۲)۳۱ د قواعدو د مرکز اصالح د او مادې( ۱) ۳۱ د
 اصالح شمېر لږ یو چې کیږي  پیدا را څخه راپورونو هغو له اندېښنی نورې . راځي کې ټکر په سره سپارښتنو د سي ډی او این یو د او

 په جزاباطي انض دیوې ی  ې، رهلپا وخت محدود د هم څه که ، ساتي کې بند په بېل څخه نورو له ډول یوازي  په ماشومان مرکزونه
 د چې هڅرنگ. شي یووړل منځه له روش دغه باید کې مرکزونو اصالح ټولو په رهلپا سمون د سره قواعدو د هاوانا د. کاروي ډول

 مرکزونو صالحا د ولغځ روشونو دې د کې مرکزونو اصالح ټولو په اخلي، نه کار څخه روشونو دې یوه هیڅ له ډېری  مرکزونو اصالح

 .نلري  اغیزه بده نظم په

 سپارښتنه. ۶

 شي، امینت ډول ښه په نهیهوسا او احساساتي خوندیتوب فزیکي دوي د کې مرکزونو اصالح په ماشومانو د چې لپاره دې د
 ډول یو لپاره یدوک خوندي د څخه خطر له اور  د باید کې مرکزونو اصالح وټول په( الف: شي وساتل کې پام په باید تدابیر الندني

 ته رکونوم اصالح او تطبیق د محدودیت فزیکي د کارونې، د ځواک د( ب ،شي تطبیق تدابیر احتیاطي توګه دوامداره په او
 د څیر په تدابیرو  انضباطي د( ج ،شي عملي ډول دوامداره په باید کړنالری  عملیاتي دایمي اړه په موجودیت د سالوو  د نږدې

 .وشي ډډههم  څخه کولو بندي له کې یوازیتوب په او شي منع باید بندیزونه باندې نویدل په کورنیو
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 :تاسیسات بیعې ارزانې . د۳ .14
 طرح  خوا له وزارت د چارو  کورنیو د چې موقعیت لري  کې تاسیساتو داسې په ېي   نهه یوازي  څخه مرکزونو اصالح شویو سروې ۳۱ د

 ورونهک شخصی ی  ې زیاتره او شوي، ځای په ځای کې ځایونو کرای  ی په مرکزونه اصالح ۲۲ نور . لري  اړه پوره وزارت دې په او شوی
 خپلو د رتوزا د تاسیسات شوي کرایه دغه څخه خواوو  ډېرو  له. دي راغلی بدلونونه پکې رهلپا کارونې د مرکز اصالح د چې دي

 د یوناما د وه، هن ستونزه عامه یوه تراکم اوسېدونکو د کې مرکزونو اصالح ډېری  په هم څه که. وو  ناکاره ډېر پرتله په تاسیساتو
 هغه ويش لیدل ستونزه تراکم د اوسېدونکو د چې کې اصالح مرکزونو دریو په چې وښودله سروې څانگې د حاکمیت د قانون

 شخصی هم لودېدر  کړکۍ وړی  ډېری  ی  ې لپاره ای  ېنروښ د چې تعمیرونه نور  دوه ، برسېره دې په. وو  تعمیرونه شوي کرایه شخصي
 نورو او سپورتي د پرتلهاصالح مرکزونوپه  د لخوا جوړ  وزارت د مرکزونو اصالح شویو ځای په ځای د کې کورونو کرای  ی په. وو  کورونه

 نشتوالی له ځای د لپاره فعالیتونو سپورتي د چېی  ی  ۱۳ څخه مرکزونو اصالح ۱۵ د. درلودې اسانتیاوې ږی ل هم رهلپا فعالیتونو

 هیڅ بهر خهڅ تعمیر له ی  ې لپاره ماشومانو ښځینه د چې وو  هم تاسیسات داسي دوه کې دې په. وو  کورونه شخصی کړی  شکایت
 شخصي هم غهدرلوده ه لویزیونونهت یوازي  ېی   لپاره فعالیتونو تفریحی د چې مرکزونو اصالح شپږ څخه نهو له. درلود نه ځای

 پهمرکزونو  شویو طرح  ښه د دي، شوي ځای پر ځای کې کورونو کرای  ي په چې مرکزونه اصالح هغه برسېره، دې په. وو  تاسیسات

 162.درلودل ځایونه کم ولري ډېر اسانتیاوې اوسېدو د لپاره توقیفیانو ښځینه ځوانو د چی پرتله

 نه لپاره کولو ورهپ د اړتیاوو  د مرکزونو اصالح د چې ځکه شي کمه را باید اتکا کورونو کرای  ي په چې کوي سپارښتنه موارد ټول دغه
 اوتعلیمي  سپورتی، د لپاره ماشومانو د کې توقیف په څو شي واچول زور ځایونو" مناسبو په" باید ځای پر دې د. عیارېدالی شی

 یقیني څو دي کارونه روري ض دغه خو غواړي  لگښتونه برابرول اسانتیاوو  داسې د البته. شي یقیني اسانتیاوې لپاره فعالیتونو مسلکي
 رغونی ضروري  بیا د لپاره دوي دکی  ځایونو توقیف په لپاره ماشومانو کې ټکر په سره قانون له کې مهال اوږد په افغانستان چې شي

 .برابروي اسانتیاوي

 . سپارښتنه: ۳

. عیاریدالی شي نه رهلپا اړتیاوو  د مرکز اصالح د چې کوم شي کمه تکیه باندې کورنو کرای  ي هغو په چې وشي غور  باید خبره دې په
 او اوسیدلو ،تفریح د لکه ،کړي  پوره اړتیاوې مرکزونو اصالح د او وي مناسب چې وشي تمرکز ځایونو هغو په باید ځای پر دې د

  .يش وویل ځواب ته اړتیاوو  مسلکي او تعلمی  ي ماشومانو د کې توقیف په څو ځایونه کافي لپاره فعالتیونو نورو

 

 :اړتیاوي ښځینه ماشومانو ځانگړې  . د۴ .15
 نارینه چې ولري  یرس الس برابر ته اسانتیاوو  او خدماتو هغو باید ښځې ځوانې کې توقیف په چې وشي پاملرنه ځانگړې  باید ته دې

 د قواعد هاوانا د او قانون افغانستان د. کیږي  ساتل کې ځایونو هغو په هم لپاره وخت موقت د دوي که حتی لری، ی  ی ماشومان

 163.کوي منع تبعیضد  بنسټ په جنس یا جندر د کې منځ په دوي د او لری  غوښتنه چلند ډول یو د سره ماشومانو ټولو
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گه په پیښي داسې سروې حاکمیت د قانون د یوناما د دېل سره
 
 پکې دلونب باید او کیږي  بلل ناوړه مخې له چلند د چې کړي  ډا

 چې ورکړی  راپور ( وو  شوي ځای پر ځای کی کورونو کرای  ی په ی  ې څلور )  څخه مرکزونو اصالح ۵ د شول وویل چې څنگه لکه. راشي
 نارینه او ښځو د هنورمون اجتماعی یا وي نه ځای کافی چې کله. نلري  ځای او اسانتیاوې اندازه کافی په لپاره توقیفیانو ښځو د دوي
 مسلکی ټولو له شان په وو  نارینه د چې ورکړی  فرصت دې د ته ښځو مخی له ویش مهال یوه د باید مرکزونه اصالح غندي، کار گډ

 کولو تازه ودسا د بېلي ځانته لپاره وو  نارینه او ښځو د چې وشي غور  باید هم دې په. شي برخمنی څخه اسانتیاوو  او فعالیتونو
 وکارکونک  ښځینه د کې مرکزونو اصالح په چې کړې  ډاگه په سروې څانگې د حاکمیت د قانون د یوناما د. وي موجودي اسانتیاوې

 پر جنس د کې رشمې په وکارکونک  نارینه او ښځینه د کې مرکزونو اصالح په او وشی غور  باید دې په. دی کم ډېر  نارینه تر شمېر
 تشو چې شي قتشوی هغوی او باید ورکړل شی حق لومړیتوب د لري  وړتیا چې کارکونکی ښځینه هغه او شی مراعات برابري  بنسټ

 مرکزونو اصالح د ېچ کوي مرسته کې دې په هم سره وزارت له عدلی  ې د برابري  او تعادل بنسټ پر جنس د. شي کاندیده ته پوستونو

  .وساتي کې نظر په حساسیت لحاظ په جندر د کې رسولو په خدماتو د ته هغوی او تطبیق په پروگرام د

 

 

 : ۴سپارښتنه 

 رسی الس شانته وی ته خدمتونو او اسانتیاوو  شان په نواهلک د نجونې کې ځایونو توقیف په چې شي یقیني وڅ وشي باید هڅې
  د ایدب وزارت عدلی  ې د کړي، اختیار روش حساس یو اړه په جندر د مرکزونه اصالح چې لپاره دې د برسیره، دې په. ولري 

 لومړیتوب د ته نکوکارکو ښځینه کې استخدامولو په چې وساتي لنډوا ښه ډول داسې په اړه په جندر د کې استخدام په وکارکونک

 .ورکړي  حق

  

  :تعقیب او کول ځای یو . ټولنی سره بیا۵ .16
 ږل ډېری  سره انوماشوم له وروسته کېدو خوشې له چې وه دا نیمگړتیا بله یوه کې سیستم اوسني په مرکز اصالح د افغانستان د

 اصالح څو یو ازي یو. کړي  تعقیب حالت دوی د وروسته کېدو خوشی له یا شی جذب کې ټولنه په بېرته هغوی چې کېدلې مرستې
 مسلکي د پارهل دوي د یا کړي، پیدا ځایونه مناسب اوسېدنې د ته دوي پرته مرستو له کورنیو د هغوی د سره ماشومانو له مرکزونو
 ته ماشومانو ېی   مټه په سازمانونو دولتي نا د چې ، ده مرکز اصالح د هرات د استثنا ښه یوه. کړي  پیدا فرصتونه کاري  یا روزنې
 له څخه رکزم اصالح له دوي چې ورکړی  راپور  برخی دریمې په هدو مرکزونو اصالح د .کړي  پیدا کارونه چې کړې  برابر وسایل داسي

. کړي  ده نه ستهمر  ډول هیڅ کې موندلو په کار د او کېدو ځای یو بیا له دوي د کې ټولنه په سره ماشومانو له وروسته کېدو خوشي
نی په دوران بیارغاو د ماشومانوکی  مرکزونو اصالح د چې مخامخوي سره خطر له کېدو محوه د راوړنه ته الس ډول هر نیمگړتیا دغه
 ضد نیزټول یا او وو  کړي  پخوا دوي چې کړي  تکرار جرمونه هغه بیا ماشومان دغه چې زیاتوي خطر دې د او وي کړې  السه ترکی 
 داخلی د مرکزونو الحاص ټولو د باید پروگرام تعقیب د وروسته کېدو خوشی له او مرستی لپاره یو ځای کیدنی بیا د. کړي  اختیار روش
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 وزارت د لولینومع او شهیدانو ،چارو  ټولنیزو  ، ارک د چې ده کار په لپاره تقوی  ې د هڅو دې د. شي وگرځول برخه دایمې یوه کړنالرو 
 پیاوړې  شبکه رینومشاو  د ګمارنی لپاره د او کارگرانو ټولنیزه د کې افغانستان په څو شي تقویه همکاری  سره وزارت روغتیا عامې د ،

 څارنې تر التح دوي د او وکړي  مرسته سره یو ځای کیدو له دوي د کې ټولنه په وروسته کېدو خوشي له سره ماشومانو له چې شي
 د یا نځ وړي ر  څخه اعتیاد له مواد مخدره د چې څوک لکه ماشومانو انفرادي د باید کې کولو طرح  په پروگرامونو دېد . راولي الندي
 خاصه باید هم هت اړتیاوو  ځانگړو  ښځو ځوانو د راز دغه. وشي پاملرنه ته اړتیاوو توګه ی  ی  ځانگړې په وی، شوي قربانیتیري  جنسي
 خاص په اميبدن شوې پیدا را امله له جرمونو دغو د. دي شوې توقیف امله له جرمونو اخالقي د یا زنا د ی  ې ډېری  چې وشي پاملرنه
 .کړي  پیدا ځای ارهلپ ځان د بېرته کې ټولنو او کورنیو خپلو په سره بریالیتوب په چې جوړوي ستونزې  لپاره ماشومانو دغو د ډول
 د یوناما د ي،لر  ستونزې  کې یو ځای کیدو بیا په امله له جرمونو امنیتي د چې وشي مرستې باید سره ماشومانو هغو له راز دغه

 ډېر. اتللر  کې ک تگوري  په جرمونو دغو د کېدل ساتل کې مرکزونو اصالح په افغانستان د چې ٪۲۱ ماشومانو د کې وخت په سروې

 ملکي هپ یا جگړو  د دوي څو و دای  ی  هدف چې راغلی الندي نفوذ تر تبلیغاتو راطياف د یا تاوتریخوالی د ماشومان ډول دا ځلی
 خوا له مرکز اصالح د کندهار د لکه پروگرامونه ي  ې نمونه داسي ځینی. کړي  اماده بریدونه ځانمرگی لکه لپاره برید د باندي کسانو
 صيخصو راز دغه باید. کړي  رفع اړتیاوې ځانگړې  دي، کی ټکر په سره قانون له چې ماشومانو د قشر خاص دې د شوي طرح  چې

 او کېدو ځای یو بیا د کې ټولنه په سره ماشومانو له وروسته کېدو خوشي له چې شي تطبیق کې مرکزونو اصالح ټولو په پروگرامونه

  .وي لپاره خبریدو د څخه حال له دوي د

 

 د رستېم اړه په تعقیب د دوي د او کیدو ځایو یو بیا له ماشومانو د وروسته کیدو خوشي له چې وشي غور  باید :. سپارښتنه۵
 اړتیاوو  ځانګړو  وماشومان هغو د څو شي طرح  باید پروګرامونه ځانګړي . وګرځي برخه دایمی کړنالری  عملیاتي داخلي د مرکز اصالح

 .دي شوي قرباني تاوتریخوالی او افراطیت د پخپله چې شي وویل ځواب ته

 

 تعقیبولو د دوی د او کېدو ځای یو بیا د کې ټولنه په سره ماشومانو له وروسته کېدو خوشي له چې وشي غور  باید ټکی دې په
 اړتیاوې ېخاص وماشومان د چې شي طرح  باید پروگرام ځانگړي . يوګرځ برخه دایمی یوه کړنالری  داخلی د مرکز اصالح د باید پروگرام

  .دي شوي قربانیتاوتریخوالي  د چېهغه ماشومان  کړی، رفع
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Vپایلې . 

د نړیوالو همکارانو په مرسته افغانستان د ځوانانو د بیا یو ځای کولو د مرکزونو د فعالیدو په موخه پیاوړی بنسټ جوړ کړی چې د 
ملي قانون او له هغو ځوانانو سره چې له خپلې ازادي څخه محروم وي د چلند په اړه له حداقل معیارونو سره برابر دي. اوس د دې 

بنسټ نور کارونه پر مخ بوځي او ځینې نیمګړتیاوې لکه خدماتو، اسانتیاوو او پروګرامونو له منځه وباسي فرصت پیدا شوی چې دا 

 چې دې راپور د هاوانا د حداقل معیارونو سره په تړاو کې په ډاګه کړې. 

علیمي، نانو د تدغه هڅې د ټولو مسؤلو وزارتونو په منځ کې د زیاتې همغږۍ غوښتنه کوي په خاص ډول په توقیف کې د ځوا
مسلکي او روغتیای  ي اړتیاوو په برخه کې. دغه راز په دوامداره توګه باید نړیوالې مرستې وشي، لکه د دار التادیبونو لپاره د داسې 
 تاسیساتو جوړول چې "د دوي اړتیاوې پوره کړي" او دغه راز د اوسنیو اسانتیاوو پراخول او په ځینو دارالتادیبونو کې له ټولنې سره
د بیا یو ځای کیدو پروګرام ټولو هغو ته لیږدول چې په ټول هیواد کې کار کوي. د یوناما د قانون د حاکمیت څانګه به خپلو هڅو 

ته ادامه ورکړي څو نړیوال همکاران له عدلی  ې وزارت او نورو مسوولو وزارتونو سره مرستو ته وهڅوي چې زموږ د ګډ ارمان له تحقق 
یقیني شي چې د افغانستان دارالتادیب له ازادي څخه د محرومو ځوانانو سره په چلند د ملي قوانینو او  سره الس په کار وي او

 نړیوالو حداقل معیارونو سره برابر او توافق لري. 
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د  ۱۴کال د ډسمبر په  ۱۹۹۱خپلو ازادیو څخه محروم شوې )د هاوانا قواعد(، چې د قواعد کوم چې د  د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله، د هغو ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو 1
 .http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm(، دریمه قاعده، په الندې پته د السرسي وړ ده: A/RES/45/113عمومي اسامبلې له خوا تصویب شوې، )

 د هاوانا قواعد، اله قاعده 2
ول شو. د ماشومانو ت ته ولیږدکې د محابسو مرکزي ریاست کوم چې په هیواد کې د بالغو کسانو توقیف ځایونه او محابس کنترولوي، د عدلي  ې وزارت څخه د کورنیو چارو وزار  کال ۲۱۱۱په  3

 فرمان وګورۍ . ګڼه ۱۵نیټې  ۱۵ کال د ډسمبر د ۲۱۱۱د اصالح ریاست د عدلي  ې د وزارت سره پاته شو. د محابسو د مرکزې ریاست په اړه د ولسمشر د 
کال د د  ۱۹۱۹)الف( قاعده، د ماشومانو د حقونو په اړه میثاق، د  ۱۱( ماده، د هاوانا قواعد، ۴)۴)د ماشوم قاعده( OG # 0846 نیټې د ماشومانو قاعده، ۲۳کال د مارچ د  ۲۱۱۵د  4

صیب شو )د ماشوم د حقونو په هکله میثاق( اوله ماده، په الندې پته د السرسي وړ ده: شمیرې پریکړه لیک په واسطه ت ۲۵/۴۴د عممي اسامبلې د  ۲۱نومبر په 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx(، د ماشومان په عدالت کې د ماشومانو حقونه، ۲۱۱۵) ۱۱بصره ; د ماشومانو د حقونو په اړه کمیټه، عمومي ت

پراګرافونه، په الندې پته د السرسي وړ ده:  ۳۵، ۳۲، ۳۱عمومي تبصره(  CRC/C/GC/10( )۱۱) ، ۲۵کال د اپریل  ۲۱۱۵د 
hr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdfhttp://www2.ohc  

Centro Italiano Aiuti all'Infanzia 5په  -دی ، د افغانستان د ماشومانو په اړه نوی روش او د پراختیاي  ې مالتړ لپاره د ایتالیا د ادارې راپور چې عنوان ی  ې د ماشومانو لپاره عدالت
  پاڼه. ۲۱کال اپریل میاشت،  ۲۱۱۲لکانو او نجونو حقونه، د ماشومانو د عدلي سیسټم په اړه تحقیقي ارزونه، د افغانستان کې د قانون سره په شخړه کې د ه

 د ماشوم قاعده، اوله ماده 6
 ( ماده۴)۴د ماشوم قاعده،  7
 مادې. ۵۴، ۵۲، ۳۴، )اساسي قانون(، ۲۲کال د جنوري  ۲۱۱۴د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون، د  8
فرمان په  ۱۴۱ د افغانستان د اسالمي جمهوریت د د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په اړه قانون د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په اړه د قانون د تصویب په هکله 9

کال د فبروري  ۲۱۱۹شمیره مقرره، د  ۵۳اړه  د ماشومانو د اصالح مرکزونو د چارو په ون،د ماشومانو د اصالح مرکزونو په اړه قان (;(22/10/1387) 11/01/2009واسطه تصویب شو، نیټه، 
  نیټه د وزیرانو شورا له خوا تصویب شوې )د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره( ۲۳په 

 ( ماده،  ۵()۱) ۲۵ماده، د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  ۱۳د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون،  10
پ ي هماده. اته وزارتونه په الندې ډول دي: کورنیو چارو، معارف،عامي روغتیا، ښځو چارو، کار، ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو، حج او مذ ۱۳د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون،  11

 چارو او اطالعاتو او کلتور وزارتونه.
 ۵(، ۱) ۲ماده،  ۴د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون، 12
 ۳۲، ۳۱، ۲۲، ۱۱، ۱۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون، 13
 مادې ۳۳، ۲۲ ۲۴، ۲۱، ۱۹د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون، 14
 ماده ۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  15
 ( مادې۱) ۱،  ۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  16
 ماده( ۱۱( )۱) ۲۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  17
 ماده ۱۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  18
 ماده ۱۳د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  19
 (۱۲( )۱) ۲۵، ۲۴(، ۲)-(۱) ۲۳و ۱۵و ۱۴د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  20
 مادې ۱۹، ۱۵، ۱۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  21
 مادې ۱۹، ۱۵ ،۱۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  22
 ماده ۱۱۱۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  23
 (۱۱-۹( )۱) ۲۲، ۲۱۱۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  24
 مادې ۲۲، ۲۱د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  25
 ( مادې۲۱( )۲-۵( )۱) ۲۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  26
 (۵( )۱) ۲۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  27
ا ت، معارف وزارت،سترې محکمې، عامي روغتید تړون مک توب د کورنیو چارو د وزارت، د لوی څارنوال د دفتر، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت، عدلي  ې وزار  28

  السلیک شوی )د وزارت تړون(، دوهمه پاڼه. ۲۵کال د اګست په  ۲۱۱۳است تر منځ د د د وزارت او د ملي امنیت د ری وزارت، د ښځو چارو 
ي او خوندي د اصالح مرکزونه د صحپاڼه. د وزارت تړون موافقه کړې چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره ټولنیز کارکونکي په دندو وګمارې، او یقیني کړي چې د ماشومانو  ۵-۲د وزارت تړون،  29
 کوي.  ښونځیو کې چې موجود دي ، تر السهیریال ساتلو په برخه کې خپل کردار ادا کړي، اطمینان حاصل کړي چې ماشومانو د ښوونې او روزنې ورته معیارنه، هغه شان لکه د ټولنې په چاپ

 د هاوانا قواعد، اوله قاعده 30
 قواعد  ۲۵او  ۲۱، ۱۹د هاوانا قواعد،  31
 قواعد ۴۱-۴۵، ۴۲، ۳۴، ۳۳، ۳۱د هاوانا قواعد،  32
 قواعد ۴۱-۴۵، ۴۲، ۳۱، ۳۱د هاوانا قواعد،  33
 قواعد ۵۵-۴۹د هاوانا قواعد،  34
 قواعد ۲۲-۵۹د هاوانا قواعد،  35
 قواعد ۵۱-۲۲، ۲۴د هاوانا قواعد،  36
 قاعده ۵۴-۵۲د هاوانا قواعد،  37
 قاعده ۱۱د هاوانا قواعد،  38
 ( مادې. ۱)۴۱، ۳۵، ۳۲، ۲۱، ۲۵، ۲۴، ۱۵، ۱۴د ماشوم د حقونو په هکله د کنوانسیون،  39

                                                           

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
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په واسطه تصویب  ۳۳/۴۱د عمومي اسامبلې د  ۲۹کال د نومبر په  ۱۹۱۵د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله، د ماشومانو د عدالت د تامین لپاره د ملګرو ملتونو کم تر کمه معیارونه د  40

 http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htmlواعد(. په الندې پته د السرسي وړ ده: شو، )د بیجینګ ق
 قاعده ۱۵د بیجینګ قاعد،  41
س رو ملتونو د لومړنې کانګریکې په جینیوا کې د جرمونو د مخنیوي او د متخلفینو د چلند په هکله د ملګ ۱۹۵۵د زندانیانو سره د چال چلند لپاره د کم تر کمه معیارونو قواعد، په کال  42

کال د  ۲۱۱۵او د  (LXII) 2176) ۳۱د مي د میاشتې په  ۱۹۵۵او د کال  ( پریکړه لیکXXIV) C 663د اقتصادي او ټولنیزي شورا د  ۳۱د جوالی په  ۱۹۵۵له خوا منل شوی او په کال 
قواعد( تصویب شو، په الندې پته د السرسي وړ دي: شمیرې پریکړه لیک له الرې )منډیال  ۱۵۵/۵۱د عمومي اسامبلې د  ۱۵ډسمبر په 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175 
 قواعد. ۱۲۱۲۲منډیال قواعد،  43
 عمومي تبصره ۱۱ 44
  دود کړد معلوماتو د راغونډولو توان مح رسولو په حواله د یوناما په کندز والیت کې مخ پر زیاتیدونکي امنیتي وضعیت د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د روغتیاي  ې خدمتونو د 45
 قاعده ۲۱د هاوانا قواعد،  46
 قاعده ۲۱د هاوانا قواعد،  47
 قاعده ۲۴د هاوانا قواعد،  48
 قاعده، همدارنګه د بوالشیو دوسیه وګورۍ،  ۲۵او و ۲۵د هاوانا قواعد،  49

Inter-American Court of Human Rights, Judgement of September 18, 2003, (Ser. C) No. 100 (2003), para. 126 (“The Court has determined that the State, 
being responsible for detention centers, is the guarantor of these rights of the detainees, which involves, among other things, the obligation to explain what 

happens to persons who are under its custody”), available at: https://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/100-ing.html 
 د وردګو، کندهار او ارزګان د ماشومانو اصالح مرکزونه وګورۍ  50
  د هلمند، نیمروز د ماشومانو اصالح مرکزونه 51
 پراګراف  ۱۹عمومي تبصره،  ۱۱قاعد،  ۵۱-۵۵د هاوانا قواعد،  52
 قاعده ۲۵د هاوانا قواعد،  53
 قاعده ۲۵د هاوانا قواعد،  54
 قاعده ۲۵د هاوانا قواعد،  55
 قاعده ۵۱د هاوانا قواعد،  56
څخه ډاک ټر  مومي چې کله د عامي روغتیا د وزارتوګورۍ، د بیلګې په توګه، د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې صحي مرکې یواځې په دوو اونیو کې یو وار هغه وخت صورت  57

  د ماشومانو د اصالح مرکز څخه لیدنه ترسره کړي.
 د کندز، بدخشان او پک تیا والیتونو د ماشومانو اصالح مرکزونه 58
 کارکونکي. څخه پنځه ، د اشیانه څخه دوه او د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه څخه دوه ټولینز CiCد  59
  د وردګو او پک تیا د ماشومانو اصالح مرکزونه وګورۍ. 60
 قاعده. ۲۱د هاوانا قواعد،  61
 د وردګ، کندز، تخار، بدخشان او بغالن والیتونو د ماشومانو اصالح مرکزونه 62
 قاعده ۳۳د هاوانا قواعد،  63
 قاعده ۳۳د هاوانا قواعد،  64
کال اپریل، )د سره صلیب د نړیوالې کمیټې  ۲۱۱۲د سره صلیب نړیواله کمیټه، اوبه، د صحي اصولو مراعات، حفظ الصحه او په بندیخانو کې سکونت، تکمیل کونکي الرښودونه، د  65

 پاڼه، په الندې پته د السرسي وړ ده:  ۳۴الرښود(، 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf  

, )د اروپاي  ې قواعدو تبصره،(، د شکنجې د مخنیوي CM(2008)128 addendum 1د متخلفو ماشومانو لپاره د اروپاي  ې اصولو په اړه تبصره د بندیزونو یا اندازې موضوع، اروپاي  ې شورا،  66
 سرسي وړ دي: پراګرافونه، په الندې پته د ال ۲۳، ۲۲په هکله د اروپاي  ې کمیټې موندنې وګورۍ، 

.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.pdfhttp://www   
 قاعدې  ۲۴-۲۲د اروپاي  ې قاعدو تبصره،  67
 پاڼه ۲۲د اروپاي  ې قاعدو تبصره،  68
 پراګرافونه ۳۳او  ۳۲، ۲۵د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود،  69
بسترې  ۱۵څلور بسترې دي، په داسې حال کې چې د غور د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې په خونه کې -د وردګو د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې دلته په خونه کې درې  70

 موجودې وي. 
  د پروان، پنجشیراو لوګر د ماشومانو اصالح مرکزونه 71
 مانو اصالح مرکزونهد لغمان، کنړ او ننګرهار د ماشو 72
 قاعدې ۳۲، ۳۱د هاوانا قواعد،  73
عبیر نه شي ه قواعدو کې باید هیڅ شی داسی تد هاوانا په قاعدو کې، د زندانیانو د درملنې په موخه عمومي اسامبله په خاص ډول کم تر کمه معیارې قواعد په نظر کې لري او واي  ې چې پ 74

ماشومانو  ددو ابزارو او معیارونو د کارونې مخه ونیسي چې د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمعیت پیژندل شوي او د ماشومانو د خوندیتوب او پاملرنې، چې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د اړون
  قاعده ۹او ټولو ځوانانو د حقونو څخه د اطمینان حاصلولو په برخه کې مرسته کوي. د هاوانا قواعد وګورۍ، 

 الف( قاعده)۱۴د منډیال قواعد،  75
 پاڼه ۳۵د سره صلیب د نړیړالې کمیټې الرښود،  76
 

http://www/
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 قاعده ۱۵قاعده، د منډیال قواعد،  ۳۴د هاوانا قواعد،  77
وړاندیزونه چې د بندیزونو یا اندازې موضوع  CM/Rec(2008)11پاڼه: د ځوانو متخلفینو لپاره د اروپاي  ې قواعدو په هکله غړو هیوادونو ته د وزیرانو د کمیټې  ۲۳د اروپاي  ې قواعدو تبصره،  78

پراګراف، په الندې پته د  ۲۵. ۳کال وړاندیزونه(،  ۲۱۱۱د وزیرانو د کمیټې له خوا اتخاذ( )د وزیرانو د کمیټې د  ۵کال د نومبر په  ۲۱۱۱ناسته کې د  ۱۱۴۱ده )د وزیرانو د مرستیاالنو په 
 السرسي وړ ده: 

 http://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf 
د نوې  ې د فراه د ماشومانو د هدف پر بنسټد پنجشیر کنړ،لوګر، ارزګان او فراه د ماشومانو مرکزونه. د دې راپور د لیکلو پر مهال، د قانون د حاکمیت څانګې ته اطالع ورکړل شوې چ 79

  ز به د ښځینه توقیف شویو کسانو د ځایولو طرفیت هم ولري.اصالح مرکز چارې بشپړې شوې. د ماشومانو د اصالح دغه نوی مرک
 د فراه او ارزکان د ماشومانو اصالح مرکزونه 80
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 مادې ۳-۲قاعدې، د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون،  ۹-۱د هاوانا قواعد،  82
 پاراګراف ۱۵عمومي تبصره،  ۱۱قاعده،  ۲۹د هاوانا قواعد،  83
 قاعده ۲۲د هاوانا قواعد،  84
 د لوګر او پګ تیا د ماشومانو اصالح مرکزونه 85
 قاعده ۱۹قاعده، همدارنګه وګورۍ، د منډیال قواعد،  ۳۲د هاوانا قواعد،  86
دالت او ره په شخړه کې ښکیل وي، د ماشومانو د عد مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ملتونو دفتر، په هغو مسایلو کې د عدالت غوښتنه په کومو کې چې ماشومان د قانون س 87

 پاڼه، په الندې پته د السرسي وړ ده:  ۱۲۲، )د مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ملتونو د دفتر نمونه ي  ې قانون( ۲۱۱۳اړوندو تبصرو په هکله نمونه ي  ې قانون، 
Web_version.pdf-reform/Justice_Matters_Involving-prison-and-https://www.unodc.org/documents/justice 

 ( قاعده۲)۲۲، د منډیال قواعد، قاعده، همدارنګه وګورۍ  ۳۵د هاوانا قواعد،  88
 پاڼه ۲۵د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود،  89
 قاعده ۳۲د هاوانا قواعد،  90
 پاڼه ۲۱د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود،  91
 ( ماده۵()۱)۲۵د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره،  92
 قاعده ۳۱د هاوانا قواعد،  93
 قاعده ۳۱د هاوانا قواعد،  94
 قاعده ۴۱د هاوانا قواعد،  95
 قاعده ۴۱د هاوانا قواعد،  96
 قاعده ۲۲. ۱قاعده، همدارنګه وګورۍ، د بیجینګ قواعد،  ۴۲، ۴۵، ۴۲د هاوانا قواعد،  97
 قاعده ۴۴د هاوانا قواعد،  98
هیوادونه د ماشوم حقونه چې د اقتصادي استثمار/سوء استفادې څخه خوندي وي ماده. دغه ماده، د نورو شیانو تر څنګ، غوښتنه کوي چې غړي  ۳۲د ماشوم د حقونو په اړه میثاق،  99

استخدام لپاره کم  ې: دمادې د تطبیق څخه د ډاډ حاصلولو په موخه ادارې،ټولنیز او تعلیمي تدبیرونه ونیسي. په ځانګړې توګه د الندې مواردو د برابرولو له الر  ۳۲په رسمعیت وپیژني او د 
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لمنلیک، د کار د نړیوال سازمان ذکر، د ماشوم د کار د ټولو بدو نمونو په هکله میثاق،  ۳۲پاڼه،  ۱۲۴وګورۍ، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی  ې قانون، ،  100
C182  ،۱۹۹۹  په الندې پته د السرسي وړ ده: ۱۵کال د جون ، 

 chic.htm-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com 
 قاعده ۴۵د هاوانا قواعد،  101
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 . ضمیمه۲
 تشریح ضمیمه

 
 الف ضمیمه

 
 ۲۵کال د اګسټ  ۲۱۱۳د  د نهو وزارتونو تر منځ تړون لیک، نیټه،

 
 ب ضمیمه

 
کال  ۲۱۱۲کال سپټمبر، د  ۲۱۱۵د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې پوښتنلیکونه، د 

 جنوري 
 ج ضمیمه

 
د نویو شامل شویو ماشومانو څخه د اطالعاتو د راغونډولو په موخه د عدلي  ي وزارت د 

 استقبالیه کمیټې فورمهماشومانو د اصالح مرکزونو د عمومي ریاست د معیارې 
 د ضمیه 

 
د عدلي  ي او عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ د روغتیاي  ې خدمتونو د برابرولو پروتوکول، نیټه، د 

 کال اپریل ۲۱۱۹
 ۲۱۱۵د قانون د حاکمیت د څانګې د پوښتنلیکونو څخه را غونډ شوې اطالعات، نیټه، د  هه ضمیمه

 کال جنوري  ۲۱۱۲کال سپټمبر، د 
 
  د ژمنې د حکم ساتل. ۱
 . د ماشومانو د اصالح مرکزونو د قواعدو برابرول او د شکایتونو طرزالعمل۲
  . د شمولیت په تعقیب مرکې۳
 . رواني او ټولنیز راپور ۴
  . د شمولیت پر مهال د اطالعاتو ریکارډول۵
 . د دوسیو محرمیت۲
 . د ضبط شویو توکو موجودي۵
 برابرول. د دولت په لګښت د ترانسپورټ ۱
 . د خوب خونو او لیلیو شمیر۹

 اندازه د خوب خونو او لیلیو. ۱۱
  . د بسترو شمیر۱۱
 . د شخصی توکو لپاره موجود زیرمتون۱۲
  . طبعي رڼا۱۳
  . د کړکیو اندازه۱۴
  . د حفظ الصحي د مرکزونو شمیر۱۵
  . د غسل خونو او شاورونو شمیر۱۲
  . د حفظ الصحي د مرکزونو پاکواکی۱۵
 . د تفریحي فعالیتونو نمونې۱۱
 . د تفریحي فعالیتونو لپاره فضا  ۱۹
 . د اور په وړاندې خوندیتوب۲۱
  . د اور لګیدنې په صورت کې خروجي دروازې او تمرینونه۲۱
  . کالي۲۲
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 . خواړه۲۳
 . د خوړو پاکوالی۲۴
  . اوبه۲۵
 . ښوونه او روزنه۲۲
 . تعلیمي سندونه۲۵
 . ک تابتون۲۱
 ګرامونه. حرفوي پرو ۲۹
 . کارې فرصتونه۳۱
  . دیني الرښودونه۳۱
  . د دیني استازو له خوا لیدنې۳۲
 . د ماشومانو د کورنیو له خوا اطالعیه ۳۳
 . د کورنې او خپلوانو سره اړیکي۳۴
  . د خونې پر سر د ماشومانو شمیر۳۵
  . د اړیکو نیولو میتودونه۳۲
 . د کورنۍ سره اړیکه۳۵
  لیدنې. د کورنې له خوا ۳۱
 . رسنیو ته السرسی۳۹
  . فزیکي محدودیت۴۱
 . د کارکونکو له خوا د سالوو لیږد۴۱
 . انظباطي طرزالعملونه۴۲
 . د یوه انظباطی تدبیر په حیث حبسول۴۳
 . د یوه انظباطي تدبیر په حیث فزیکي ځور ۴۴
 . د یوه انظباطي تدبیر په حیث د خوړو د اندازې کمول۴۵
 یر په حیث د کورنیو لیدنو کمول. د یوه انظباطي تدب۴۲
 . تفتیش۴۵
 . د تفتیش راپورونه۴۱
  . د شکایتونو طرزالعمل۴۹
  . د ټولنې سره د بیا یو ځای کیدو پروګرامونه۵۱
  . تیر کال له بند څخه خوشي شوي ماشومان۵۱
  . د تیر کال په موده کې له بند څخه له وخته وړاندي خوشي کیدل۵۲
   ه وړاندې خالصون او څنګه ماشومان ځای کړي. . له بند څخه له وخت۵۳
 او د کالیو مسله  له بند څخه له وخته وړاندې خالصون. ۵۴
 او استخدام له بند څخه له وخته وړاندې خالصون . ۵۵
 . ټولنیز تحقیقاتي راپور ۵۲
 . د خالصون څخه وروسته تعقیبي چارې ۵۵
  . د ماشومانو د اصالح مرکزونو ادارې کارکونکي۵۱
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  . د امنیتي کارکونکو شمیر۵۹
  . د حقوقي مشاورینو شمیر۲۱
 . د ښوونکو شمیر۲۱
  . د حرفوي ښوونکو شمیر۲۲
  . د روان شناس/طبي ډاک ټرانو شمیر۲۳
 . د کارکونکو روزنه۲۴
 . د رییس وړتیا۲۵
 . طبي مرکزونه۲۲
 . د روغتیاي  ې کارکونکو شمیر۲۵
 . د دایمي طبي کارکونکو شمیر۲۱
  ډاک ټرانو شمیر. د ۲۹
 . موجوده طبي سرچینې۵۱
  . د طبي سرچینو مناسبوالی۵۱
  . د عامي روغتیا د ریاستونو سره همکاري ۵۲
 . د غاښونو خدمتونه۵۳
 . د روان شناسي پاملرنه۵۴
  . د مخدره توکو ډیټاکسیکیشن او اصالح۵۵
 . طبي معاینه۵۲
 . مړینې او د مړینو الملونه۵۵
  د خوړو، حفظ الصحي او د ژوندانه د حالتونو تفتیش . د طبي افسر له خوا۵۱
 د رییس اطالعیه تفتیشد د خوړو، حفظ الصحي او د ژوندانه د حالتونو . ۵۹
  . د ناروغې شیوع۱۱
  . د شمولیت پر مهال طبي معاینه ۱۱
  . د محاکمې نه وړاندې ماشومان۱۲
  . د محکمي د جریان نه وروسته ماشومان۱۳
  . د محکمې د جریان نه وړاندي او وروسته موده کې د ماشومانو لپاره اسانتیاووې ۱۴
  . د ماشومانو عمرونه۱۵
 . جرمونه۱۲
  . محاکمې او جنډر۱۵
 . د ماشوم پر سر د ځای اندازه ۱۱
  . د ماشومانو د اصالح مرکزونو مالیکیت۱۹
  د ځای اندازه . د نړیوالو سپارښتنو سره اجابت او د ماشومانو لپاره۹۱
   . د کارکونکو شمیر۹۱

 
 



 

 

 الف ضميمه
 

د نهو وزارتونو تر منځ تړون، نيټه، د 
٢۵کال د اګسټ  ٢٠١٣  

 

 



  د کورنيو چارو وزارت

  لوی څارنوال دفترد 

  د کار، ټولنيزو چارو ، شهيدانو او معلولينو وزارت

  عدليي وزارت

  معارف وزارت

  سترې محکمې

  عامي روغتيا وزارت

  ښځو چارو د وزارت او

  ملي امنيت د رياست تر منځ

  تړون ليک

  

د کورنيو چارو وزارت،لوی څارنوال دفتر، د کار، ټولنيزو چارو ، شهيدانو او معلولينو 
وزارت، عدليي وزارت، معارف وزارت، ستره محکمه، عامي روغتيا وزارت، ښځو چارو 

د واليت او ولسوالې په کچه د هغو اړتياوو توافق کوي څو  رياستوزارت او د ملي امنيت 
م چې د هغه عمل مالتړ وکړي کوسم د کومو تصريح چې د ماشومانو په قانون کې شوې ره س

   او قاضيانو ارجاع رهنمايي کوي.سرانو، څارنواالنو د ټولنيزو کارکونکو،پوليس اف

  :هدف

قضايي له متکي د شراکت عمومي موخه د ماشوم لپاره د يوه متمرکزه او د حقونو پر بنسټ 
، د هغوي اصالح ويدرناوی کټو ماشوم د حقونو او ښو ګ چې دي، سره مرسته کول دسيسټم 

او د ټولنې سره د يو ځای کيدو چارو ته چې بنسټ يې د انفرادي ماشوم پر اړتياوو او حالتونو 
يوې ي چې توقبف او توقيفي سزاګانې يواځې د وي، او ډاډ حاصلووالړ وي، لومړيتوب ورک

  کاريږي.ووروستۍ هڅې او کم وخت لپاره 

  موخې: 

  د شراکت ځانکړې موخې په الندې ډول دي:



، مادو د تطبيق سره مرسته ٣۵، او ٣۴، ٣٣، ٢٠، ١٧، ١١، ٨، ٢د  د ماشومانو د قانون) ١
وشي کوم چې د نيولو پرمهال او د دوسيې د څيړنې په وخت کې د پوليسو د کار او عدلي 

  کو مهم نقش تصريح کوي. تعقيب د ترسره کولو د چارو په برخه کې د ټولنيزو کارکون

راپورونو"د تطبيق څخه د اطمينان حاصلولو په موخه د يوه رسمي  "د ټولنيزو پلټنو د) ٢
ماده) د  ١٧قاعده، د ماشومانو د قانون  ١۶ميکانيزم را منځ ته کول ("د بيجينګ قاعدي " 

ټولنيزو کارکونکو د ځايې  او هغو ماشومانو لپاره چې د قانون سره په شخړه کې واقع کيږي
له  سيسټمارجاعي  هيود  ومانو د اړوندو مسايلو مسول دياو پوليسو تر منځ کوم چې د ماش

 .ييدای شرا منځ ته کالرې 

  تعديل:

  لپاره د نهو اړخونو په منځ کې ليکلې موافقه حتمي ده.  هر ډول تعديل د په تړون ليک کې

  مسوليتونه:

  الندې ډول تشريح شوېد هر اړخ ځانګړي مسوليتونه په 

  

  د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت

  

وم د ساتنې د عمل د پالن د شبکو د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د ماش
  :د يوه مخکښه ادارې په حيث SPAN(1( واليتي اداره به

د کار،  په ملي کاري ډله کې ليک تړوند لوړې کچې چارواکی ټاکي څو وکوالی شي د . ١
  ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو د وزارت استازيتوب وکړي.

. د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو د وزارت ريسانو ته الرښونه وکړي څو په ٢
   د تطبيق لپاره اړين مالتړ برابر کړي.ليک  تړونواليتي کچه د 

. ډاډ حاصل کړي چې په واليتونو کې په کافي اندازه روزل شوي او اعتبار لرونکي ټولنيز ٣
اړتياووي برابري کړي. ډاډ حاصل شي  انوماشومسرغړونکو کارکونکي شتون لري څو د 

                                                            
وزارت، د يونسيف په د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو  ،ون کېسمپه د ماشومانو لپاره د ملي ستراتيژی سره  په خطر کې 1

ده سپارل شوې څو په واليتي کچه د ماشومانو د ي، شبکو ته دنکال کې د ماشومانو د ساتنې د عمل شبکې جوړې کړ ٢٠٠٧مالتړ، په 
ساتنې په تړاو د سرغړونو مخنيوی وکړی او د سرغړونو په وړاندې غبرګون وښېې. د ماشومانو د ساتنې د عمل د شبکو مشري د کار، 

و چارو، شهيدانو او معلولينو د وزارت د واليتي رياست له خوا کيږي، د ماشومانو د ساتني د عمل د شبکو په ترکيب کې د دولتي ټولنيز
د  ٣٢او د ماشومانو د ساتني د عمل واليتي شبکې  ٢٨ټولټال  کال پورې، ٢٠٠٩او نا دولتی سازمانونو استازې ګډون لري. تر 

  .را منځ ته شوېماشومانو د ساتنې د عمل شبکې 



او ظوابطو نارينه او ښځينه وي او د هر ټولنيز کارکونکي لپاره د کار چې ټولنيز کارکونکي 
  وي.  جال اليحې موجودې

په مټ  وابرول څو د هغ. د ټولنيزو کارکونکو لپاره د الزمو لوجيستيکي او مالې سرچينو بر۴
  د ټولنيزې پلټنې راپور، انفرادي مراقبت او د ټولنې سره د بيا يو ځای کيدو پالنونه بشپړ شي.

ای ډاډ حاصل کړئ چې د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو په رياست کې د سي پي 
(د ټولنيز د سي پي ای اين سره په مشوره کې په اړوند واليت  اين لپاره مسول شخص،
کې د موجوده ځايې ټولنيزو روزل شويو کارکونکو نوملړ چمتو او کارکونکي د اړيکو پاڼه) 

د واليتي پوليسو مرکزونو او په ولسواليو کې د پوليسو حوزو ته چيرې چې د سي پي ای اين 
او همدارنګه د په وخت د تازه کيدو څخه يې ډاډ حاصل  وي وسپاري رابط شخص موجود

کړي او د هر ډول بدلونونو په اړه سمدستي د واليتي پوليسو د مرکزونو سره په ارتباط کې 
  شي. 

، چې د واليتي ټولنيزو کارکونکو د 2. ډاډ حاصل شي چې ټولنيز روزل شوي کارکونکي۶
يسو له خوا په غوښتنو سمدستي عمل وکړي او د منل اړيکو په پاڼه کې فهرست شوي، د پول

سره په سمون کې د څيړنې ټولنيز راپورونه چمتو کړي (د ماشوم د نيولو شوې زمانې مقياس 
  ورځو په دننه کې). ٧په تعقيب د 

. ډاډ حاصل شي چې سي پي ای اين په اړوند واليت کې د معلوماتو د راغونډولو له الرې د ٧
اړه د څيړنې د ټولنيزو راپورونو کارونه او موثريت له نږدې نظارت هغوي د تطبيق په 

کړي، او د د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت مرکزي دفترونو ته په خپلو 
  ملي کارې ډلې ته راپور ورکړي.  ليک تړون مياشتنېو نظارتي راپورونو او همدارنګه د

ره کارول کيږي يوه ټولنيزې څيړنې د راپورونو لپاې د د هغو فورمو چې په اوس حال ک. ٨
 وسليک کونکو په اړه د هر ډول الزمدوره اي بيا کتنه ترسره کړي او د د ې تړون ليک د ال

  بدلونونو وړانديز وکړي. 

. د ټولنيزو کارکونکو ګمارل څو په واليتي مرکزونو کې د ماشومانو د عدالت د واحدونو د ٩
د دوسيو د تحليل په برخه کې  سره کار وکړي او دونو کې د پوليسوجنايې تحقيقاتو په واح

ه ې د راپورونو د سمدستي بشپړيدو څخمرسته وکړي او د اړتيا په وخت کې د ټولنيزې څيړن
   ډاډ حاصل کړي.

                                                            
  يا چيرې چې روغتيايې کارکونکي موجود نه وي. 2



د "ټولنيزو کارکونکو، پوليس کارکونکو او ر مخ وړل څو د مدافعې د پاليسې پ. ١٠
رسمي کړي، په خاص ډول دهغو تجربو او تر السه شويو " ارجاع څارنواالنو تر منځ

  مشقونو د کارولو له الرې چې واليتي سي پي ای اين له خوا مستند شوي. 

. د ماشو مانو د اصالح مرکزونو څخه د خوشي کيدو وروسته د ماشومانو لپاره د د ١١
ۍ يا د هغوي استوګنې د مناسب ځای او روانې مالتړ برابرول چيرې چې د ماشومانو کورن

  د هغوي د منلو څخه ډډه وکړي.  او د هغوي ساتونکي ۍساتونکي معلوم نه وي او يا کورن

  

  د کورنيو چارو وزارت

  د کورنيو چارو وزارت به: 

ليک په ملي کارې  . لوړ رتبه چارواکی ټاکي او هغه به د دې صالحيت ولري چې د تړون١
  ډله کې د کورنيو چارو د وزارت استازيتوب وکړي. 

. د کورنيو چارو د وزارت واليتي پوليسو قومندانانو او د ماشومانو د پوليسو واحدونو ته ٢
  ليک د تطبيق په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي.  الرښوونه کوي څو په واليتي کچه د تړون

ماشومانو لپاره د نارينه وو او ښځينه وو پوليسو افسرانو د  د ماشومانو په حقونو کې د .٣
د روښانه او د ماشومانو د هر پوليس افسر لپاره د کار  و څخه په ټولو واليتونو کې ډاډروزل

  ي.اليحو موجود

. ډاډ حاصل شي چې د ماشومانو لپاره پوليس افسر د خپلو همکارانو په منځ کې د ماشومانو ۴
سرغړونې د کورنيو  غامونه خپاره کړي او د ماشوم د حقونو په اړه هر ډولد حقونو په اړه پي
  ارنوال ته راجع کړي. چارو د وزارت څ

. د پوليسو په مرکزونو او د ټولو واليتونو د ولسواليو د پوليسو په حوزو کې چيرې چې ۵
CPAN  شتون لري دCPAN ګڼ ميشتو  افسرانو ټاکل (په خاص ډول په د رابطو پوليسو

  ولسواليو کې).

د رابطو پوليس افسرانو د فهرست په وخت سره  CPANته د  CPAN. اړوند واليتي ۶
فهرست په منظم ډول تازه شي او هر ډول  دغه ليدله کيږي څو چمتو کول او سپارل. اړتيا

  سره سمدستي تبادله شي.  CPAN بدلونونه د واليتي

د  CPANد  پوليسو په ټولو حوزو کې . د پوليسو د واليتي مرکزونو څخه د ولسواليو د٧
  . د سمدستي خپراوې څخه ډاډ ټولو ټولنيزو کارکونکو د اړيکو د پاڼې



د ماشوم  ساعتونو په دننه کې ٢۴. ډاډ حاصل شي پوليس د نيولو نه وروسته د ٨
 د ماشومکورنۍ،خپلوانو يا د ماشوم مناسب شخص ته اطالع ورکړي او ډاډ حاصل کړي چې 

  جريان کې د ماشوم کورنۍ، خپلوان يا مناسب شخص موجود وي. د استنطاق په

. د هغو دوسيو په ځوابولو کې په کومو کې چې ماشومان ښکيل وي، د ولسوالي پوليسو ته ٩
مالتړ غوښتنه وکړي الرښونه کوي څو په سمدستي توګه د روزل شوې ټولنيز کارکونکي د 

  چې د واليتي ټولنيز کارکونکي د اړيکو په پاڼه کې فهرست شوی. کوم

په هغو واليتونو کې په کومو کې چې د جنايې تحقيقاتو د رياستونو د ماشومانو د عدالت . ١٠
واحدونه موجود وي، د ټولنيزو کارکونکو سره چې هلته په دندو ګمارل شوي د پوليسو له 

  خوا د نږدې همکارې څخه ډاډ. 

کوم چې د روزل شويو ټولنيزو  ټولنيزو تحقيقاتي راپورونو د سپارلو څخه ډاډ. د ١١
کارکونکو په مرسته چمتو شوې او د واليتي ټولنيزو کارکونکو د اړيکو په پاڼه کې ، د اړوند 

  ورځو په دننه کې د هغوي د مالحظاتو لپاره فهرست شوې. ١۴څارنوال د دفتر او د 

اشومانو د حقونو په برخه د م و تهافسران وپوليسابطو ر CPAN د . ډاډ حاصل شي چې١٢
په واليتي او د ولسواليو په کچه  CPANکې روزنې ورکړل شي او په اړوندو واليتونو کې د 

  په مياشتنيو ناستو کې برخه واخلي.

د هرې  . د ماشومانو د نيولو او پايلو په هکله د منظمو او سيستماتيکو ارقامو ترتيب،١٣
د هغو دوسيو په اړه د پوليسو غبرګون په تړون ليک ملي کارې ډلې ته د بنسټ مياشتې پر 

  و سرغړونه کړې.کومو کې چې ماشومان

په اړه د  انحرافد په لومړي ځل د جرم ارتکاب کړی چا چې ماشومانو لپاره هغو . د ١۴
د قباحت يا د قانون څخه د سرغړونې په قضيو کې لکه څنګه چې د او/ يا  يوې پاليسې تطبيق

  کال د ماشومانو په قانون کې تعريف شوی.  ٢٠٠۵

. ډاډ حاصل شي چې د عمر معلومول د ټولنيز کارکونکي په سپارښتنه چا چې د ټولنيزې ١۵
  څيړنې راپور بشپړ کړی د عامي روغتيا د وزارت له خوا ترسره شي.

د پوليسو، څارنواالنو د عمر د معلومولو په هدف د ماشومانو په وخت او عادالنه توګه . ١۶
زونونو کې د عمر د معلومولو په هدف نويو تاسيس شويو  ، په مرکز او پهاو قاضيانو مالتړ

  ډی اين ای ازمايښت مرکز ته د ماشومانو ارجاع.

  

  د لوی څارنوال دفتر



  د لوی څارنوال دفتر به: 

د لوي څارنوال د  کې ړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک. د لو١
  دفتر استازيتوب وکړي. 

د لوي څارنوال د دفتر واليتي رييسانو ته الرښوونه څو په واليتي کچه د تړون ليک د پلې . ٢
  کولو په برخه کې اړين مالتړ برابر کړي.

د حقونو په برخه کې په  يز ډول د ماشومانو. ډاډ حاصل شي چې ټول څارنواالن په ټول٣
  په برخه کې وروزل شي. کال د ماشومانو د قانون  ٢٠٠۵خاص ډول د 

. ډاډ حاصل شي چې په واليتونو کې د ماشومانو په اړه کافي روزل شوې څارنواالن ۴
ځواب  څخه يې سرغړونه کړېڅو د هغو ماشومانو اړتياوو ته چې د قانون  موجود وي

ووايې، همدارنګه ډاډ حاصل کړي چې د ماشومانو دغه څارنواالن يواځې د ولسواليو د عدلي 
ې يې د ماشومانو ي او د اړتيا په وخت کڅخه د ماشومانو دوسيي تر السه کړ واحدونو

  ي. محکمې ته راجع کړ

. ډاډ حاصل شي د ولسوالی/ واليت د کچې څارنواالن د روزل شوې ټولنيز کارکونکي ۵
د ماشومانو د  رابطه نيولو په پاڼه کې فهرست شويڅخه چې د واليتي ټولنيزو کارکونکو د 

 څيړنې راپورونه ترالسه کړي. ټولو دوسيو په اړه د ټولنيزې 

واالن د ماشومانو د جرمونو د څيړنو او . ډاډ حاصل شي چې د ولسوالۍ/واليت د کچې څارن۶
  د هغوي د دوسيو دترتيب پرمهال د ټولنيزې څيړنې راپورونو ته پوره اهميت ورکړي.

. ډاډ حاصل شي چې د ولسوالۍ/واليت د کچې څارنواالن د ماشوم د دوسيې په اړه د حقوقي ٧
راپور چمتو  څيړنې پريکړې د نويلو څخه وړاندې د ټولنيز کارکونکي سره چا چې د ټولنيزې

   کړی، خبرې وکړي.

عدلي واحدونه  تحقيقاتو د رياستونو د ماشومانو. په هغو واليتونو کې چيرې چې د جنايې ٨
ډاډ حاصل شي چې د ماشومانو لپاره څارنواالن موجود وي څو د ماشومانو د موجود دي، 

عدلي واحدونو د پوليسو سره د ماشومانو د دوسيو په اړه مشورې وکړي او همدارنګه ډاډ 
  حاصل شي چې د هغوي ټولنيز کارکونکي په دغو واحدونو کې په دندو وګمارل شي. 

ارنګه د هغو اړوندو اقدامونو په اړه چې د همد سرغړونکو ماشومانو او. د هغو ټولو ٩
څارنواالنو له خوا ترسره شوې په منظمه او سيستماتيکه توګه د ارقامو يا احصايو ترتيبول او 

  .راپورهره مياشت د تړون ليک ملي کارې ډلې ته د دغو احصايو 



اول ځل  چې په د پلې کولو مالتړ څو هغه ماشوماند يوې داسې پاليسې په بشپړه توګه . ١٠
 د جرم ارتکاب کړی وي او/يا د رسمي محکمي د پروسې څخه پرته په قباحت تورن ويېې 

  مادو والړ دی. ٢١او  ٢٠، چې بنسټ يې د ماشومانو د قانون په متوجه کړي 

سوالۍ او واليت د کچې څارنواالن ول ډ حاصل شي چې د لوی څارنوال مرکزي دفتر د. ډا١١
هغو پاليسيو ته وهڅول شي چې ماشومانو ته د محاکمو په ځای بديل پروګرامونه برابروي او 

  هغو دوسيو مالتړ وکړي چيرې چې د هغو وړانديز شوی وي. د 

  د عدليي وزارت

  د عدليی وزارت به: 

د عدليي وزارت کې . د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک ١
  وکړي. استازيتوب

څو په واليتي کچه د تړون ليک د پلې کولو  واليتي رييسانو ته الرښوونه. د عدليي وزارت ٢
  په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي. 

. د هغو کسانو په شمول چې يادونه يې د ماشومانو د اصالح او دارالتاديب په هکله د قانون ٣
د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او  ماده کې وشوه، د ماشومانو اصالح مرکزونو ته ٣٩په 

معلولينو د وزارت او د ماشومانو د خونديتوب د سازمانونو د روزل شويو ټولنيزو کارکونکو 
او د ټولنيزې څيړنې د راپورونو د بشپړيدو څخه ډاډ  او مستقيم السرسي، تعقببي چارود ازاد 

   حاصل شي.

څخه چې د ماشومانو په اصالح مرکزونو . د کافي تمويل، سرچينو او د کارکونکو د شمير ۴
کې د ماشومانو لپاره د نړيوالو عدلي معيارونو سره په سمون کې په دندو کمارل شوې څو د 
ماشومانو لپاره خوندي او روغ چاپيريال برابر کړي ، ډاډ حاصل شي. يقيني شي چې د 

   لري.حه يي او د ضوابطو روښانه الوروزل شکارکونکي ماشومانو د اصالح مرکزونو 

د هغو ماشومانو . د ټولنيزو کارکونکو لپاره د ټولو الزمو مرستو برابرول څو وکوالی شي ۵
او د ټولنې سره د بيا  د انفرادې پاملرنې لپاره چې په اصالح مرکزونو کې ځای په ځاي شوي

ومات يو ځای کيدو لپاره پالنونه چمتو کړي. په دې کې د ټولنيزو کارکونکو سره هغه ټول معل
  شريکيږي چې د ماشوم سره تړاو لري.

دي  قانون سرغړونکيد هغو ټولو ماشومانو په اړه چې په اصالح مرکزونو کې دي او د  .۶
په منظمه او سيستيماتيکه توګه د احصايو ترتيب او هره مياشت د تړون ليک ملي کارې ډلې 

  .راپورته د دغو احصايو 



، ټولنيز تحقيقاتي راپور او د ماشومانو اصالح ريکارډونه، د ټول الزم مالتړ سره يو ځای. ٧
شرط چې هغوي ، په دې مرکزونو ته د فزيکي السرسي په شمول د مدافع وکيالنو برابرول

وکوالی شي د هغو ماشومانو وکالت وکړي څوک چې په اصالح مرکزونو کې روزل شوي 
د يوې وروستۍ هڅې په او همدارنګه وکوالی شي اطمينان حاصل کړي چې د توقيف څخه 

  حيث کار اخيستل شوی.
. د کافي پروګرامونو او روزل شويو نارينه وو او ښځينه وو کارکونکو د شتون څخه ډاډ ٨

حاصل شي، په اصالح مرکزونو کې د ټولو توقيف شويو ماشومانو د اصالح او رواني 
  سوکالې څخه ډاډ.

يو ماشومانو د کورنيو او ټولنو تر چې په اصالح مرکزنو کې د توقيف شو. ډاډ حاصل شي ٩
  منځ کافي اړيکې موجودي دي. 

. ډاډ حاصل شي چې د ماشومانو اصالح مرکزونه په بشپړه توګه د ماشومانو د خالصون ١٠
څخه وړاندی د ټولنې سره د ماشومانو د يوځای کيدو لپاره چمتو دي. ماشومان يواځې د 

  يږي. يا خپلوانو په واک کې ورکول ک کورنۍ د غړو

  معارف وزارت

  د معارف وزارت به: 

د معارف کې . د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک ١
  وزارت استازيتوب وکړي.

څو په واليتي کچه د تړون ليک د کوي . د معارف وزارت واليتي رييسانو ته الرښوونه ٢
  پلې کولو په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي.

. په ښوونځيو او ټولنه کې د ورته موجوده معيارونو سره په سمون کې د ماشومانو په ٣
اصالح مرکزونو کې د توقيف شويو ماشومانو د روزلو په موخه د روزل شويو او وړ نارينه 
وو او ښځينه وو ښوونکو برابرول. ډاډ حاصل شي چې دا ښوونکي د وظايفو روښانه اليحې 

په اطالع ورکړل شي. ورته او تعليمي نصاب د مسوليتونو په اړه ولری او د خپلو دندو 
اصالح مرکزونو کې د هغوي د تعليم لپاره د اسانيتاوو د برابرولو په موخه د توقيف شويو 

  ماشومانو لپاره درسي کتابونه او درسي توکې برابر کړي. 

را منځ ته ښوونکي د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې همغږي  ، چېډاډ حاصل شي. ۴
کړي او د اصالح مرکزونو څخه ښوونځيو ته د ماشومانو تګ وهڅوي او د هغوي د 

  حاضرې نظارت کړي.  شتو لپاره د هغويميا ۶قيب د خالصون په تع



ټولنيزو کارکونکو ته اجازه  بايد. د دې لپاره چې د ټولنيزې څيړنې راپورونه چمتو شي ۵
  ورکړل شي چې د ماشوم تعليمي او د ښوونځې ريکارډونو ته السرسی ولري.

د ټولنيزو کارکونکو لپاره د ټولو اړينو مرستو برابرول، هر ډول ښوونځې يا تعليمي . ۶ 
ې ي مرکز کې د کارکونکو سره د ليدلو په برخه کيممرکز ته د هغوي د ننوتلو اجازه او په تعل

  د اسانتياوو او مرستې برابرول.

چې د ماشوم . د معلوماتو د ترالسه کولو په موخه د هر ډول غوښتنو په برخه کې همکاري ٧
او نور هر سره تړاو ولري د درجې، کرکتر، لياقت، تعليمي کچې رواني انکشاف  د عمر،

د هر ډول نورو  متوالې لپاره اړين دي،راپورونو د چډول معلومات چې د ټولنيزې څيړنې د 
  ره کړي، اړين وي. متاث محکوميتتوقيف او  معلوماتو په شمول چې

چا چې په ښوونځې کې د  د ارقامو چمتو کول اشومم. په منظمه او سيستيماتيکه توګه د هغه ٨
ه د مياشتې پر اساس د دغو او د ملي کارې ډلې تړون ليک ت ه سرغړونه کړېڅخقانون 
  .راپور

   ره محکمهتس

  ستره محکمه به: 

 سترې محکمېد کې . د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک ١
  .استازيتوب وکړي

قاضيانو ته الرښوونه څو په واليتي کچه د تړون ليک د پلې کولو په برخه کې الزم مالتړ . ٢
  برابر کړي.

کال  ٢٠٠۵غړي د ماشومانو د . ډاډ حاصل شي چې ټول قاضيان او د ماشومانو د محکمې ٣
  د قانون او د تړون ليک په برخه کې روزنې ولري.

. ډاډ حاصل شي چې قاضيان يواځې د ماشومانو هغه دوسيې چې د ماشومانو د څارنوال د د ۴
  تر غور الندې ونيسي.شوې فتر له خوا ارجاع 

نيزې دوسيه د ټول . ټولو قاضيانو ته الرښوونه،کله چې د يوه ماشوم دوسيه ترالسه کوي،۵
ماده،  ٣٠ره چيک کړي. د نورو نا تکميل شويو دوسيو په څير (څيړنې د راپور د شاملولو لپا

، او هغه دوسيې کومې چې د ټولنيزې څيړنې راپور نه لري بايد د بشپړيدو د ماشومانو قانون)
  په موخه د ماشومانو اړوندو څارنواالنو ته بيا ځلې وليږل شي. 

ي چې قاضيان هغو سپارښتنو ته چې د ټولنيزې څيړنې په راپورونو کې ځای ډاډ حاصل ش .۶
  ې د نيولو پر مهال پوره اهميت ورکړي. ړشوي د پريک



شتون پرته وا نه د د هيڅ يوه ماشوم دوسيه د هغوي د مدافع وکيالنو  . ډاډ حاصل شي چې٧
  ورول شي. ا

ټولنيزې څيړنې راپور چمتو کړی چا چې د ته ډاډ حاصل شي هغه ټولنيز کارکونکي . ٨
   فرصت ورکړل شي څو د محکمې د استعماع په جريان کې شهادت ورکړي.

د ماشومانو د  . د پروګرامونو او تطبيقي ميکانيزمونو چمتو کول څو قاضيان وکوالی شي٩
  مادې پر اساس د سزا بديل انتخابونه وکاروي.  ٣۵کال د قانون د  ٢٠٠۵

ماتيکه توګه د ټولو ماشومانو د چا په دوسيو چې په دريو محکمو کې . په منظمه او سيستي١٠
او د ملي کارې ډلې تړون ليک ته د مياشتې پر اساس د  پريکړه شوې د ارقامو چمتو کول

  دغو راپورول.

  

  د عامي روغتيا وزارت

  د عامي روغتيا وزارت به: 

د عامي روغتيا کې ليک د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون  .١
  .وزارت استازيتوب وکړي

د عامي روغتيا واليتي رييسانو ته الرښوونه څو په واليتي کچه د تړون ليک د پلې کولو . ٢
  په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي.

په پړاو او د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د اړتيا په وخت کې د سرغړونکو نيولو . د ٣
  بي پاملرنې برابرول. ط د طبي تدارکاتو په شمول د منظمې او جارېماشومانو لپاره 

. د ماشومانو اصالح مرکزونو ته د داخليدو پرمهال د ټولو ماشومانو د يوې بې پرې، غير ۴
  ماشوم حساسيت لرونکې طبي ارزونه تر سره کړي.  فضوالنه او د

ارزونې په شمول په هرو  د فزيکي چاپيريال، خوړو او حفظ الصحې د فعاليتونو د يوې. ۵
دريو مياشتو کې د ماشومانو د اصالح مرکزونو صحي ارزونه. ډاډ حاصل شي چې د 

  ماشومانو اصالح مرکزونه د روغتيا پالنې نړيوال صحي معيارونه مراعات کړي.

. د ملي امنيت د رياست د توقيف ځايونو په اړه صحي ارزونې برابري شي او په توقيف کې ۶
   کسانو لپاره طبي پاملرنه برابره شي. د ساتل شويو

او معلومولو  تشخيص په وخت او بې پرې ماشومانو د عمر د. عدلي طب ته د ارجاع شويو ٧
   له الرې د پوليسانو، څارنواالنو او قاضيانو مالتړ.



نه شي کوالی  . په هغو مواردو کې چيرې روغتيايې مرکزونه د امکاناتو په نه درلودلو سره٨
په صورت کې د  امکاني خدمتونه برابر کړي، د ماشوم د درملنې لګښتونه بايد د وړيا صح

  يا د ماشوم د کورنۍ له خوا تاديه شي. ماشومانو اصالح مرکز

چې طبي معاينې چا  د احصايو ترتيبول ماشومانومتخلفو . په منظمه او سيستيماتيکه توګه د ٩
په دوسيو چې په دريو محکمو کې  تشخيص شوی سره کړي، درملنه يې شوې او عمر يېتر

ملي کارې ډلې ته د تړون ليک د د مياشتې پر اساس  پريکړه شوې د ارقامو چمتو کول او
  .راپوردغو 

  

  د ښځو چارو وزارت

  د ښځو د چارو وزارت به:

د ښځو د چارو د  کې . د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک١
  .وزارت استازيتوب وکړي

د ښځو د چارو د وزارت واليتي رييسانو ته الرښوونه څو په واليتي کچه د تړون ليک د . ٢
  پلې کولو په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي.

په هغه صورت کې چې د ماشومانو کورنۍ يا خپلوان معلوم نه وي يا د هغوي کورنۍ او . ٣
ه د د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخشومانو د خپلولو څخه ډډه وکړي خپلوان د خپلو ما

  ماشومانو د خالصون نه وروسته د يوه مساعد پناه ځای او رواني مالتړ برابرول.

په منظمه او سيستيماتيکه توګه د متخلفو ښځينه ماشومانو د ارقامو چمتو کول او د تړون  .۴
  .ر ورکولراپوليک ملي کارې ډلې ته د مياشتې پر اساس د دغو 

  

  د ملي امنيت رياست

  د ملي امنيت رياست به: 

د ملي امنيت د  کې . د لوړې کچې يو چارواکی وټاکې څو د ملي کارې ډلې په تړون ليک١
  .رياست استازيتوب وکړي

د ملي امنيت د رياست واليتي رييسانو ته الرښوونه څو په واليتي کچه د تړون ليک د پلې . ٢
  کولو په برخه کې الزم مالتړ برابر کړي.



. د دې ضمانت چې د ملي امنيت د رياست له خوا هيڅ ماشوم په نا قانونه او اجباري توګه ٣
  په توقيف کې نه ساتل کيږي.  نه نيول کيږی او

 محدوديتله  ماشومانو ته انون پوهانو لپاره. د ملي امنيت د رياست په توقيف ځايونو کې د ق۴
  او شخصي السرسي برابرول. پرته

ماشومانو  د دې ضمانت چې د ملي امنيت د رياست له خوا ټولو نيول شوېو يا توقيف شوېو. ۵
زو کارکونکو د شويو کارکونکو ته چې د واليتي ټولنيته د دې اجازه چې ټولنيزو روزل 

ه کې فهرست شوي السرسی ولري څو وکوالی شي د هغوي سره د خپلو اړيکو نيولو په پاڼ
ستونزو د هوارولو، د هغوي د ساتنې او د هغوي د کورنيو سره د هغوي د بيا يو ځای کيدلو 

  په برخه کې مرسته وکړي. 

و سره د ماشومان وتوقيف شوې وټولد يت په توقيف ځايونو کې . د دې ضمانت چې د ملي امن۶
ثاق سره په سمون ماشومانو د نړيوال عدلي قانون مطابق او د ماشومانو د حقونو په اړه د مي

  ي. کې چلند وش

  

  . عمومي مقررات٧

اړخونو په السليک کولو سره نافذ دی. د تړون ليک اړوند  ٩ تړون ليک د ټولو ١. ١٠
  اتفاق د دې تړون ليک د مقرراتو د تعديل حق لري. رايو پهاړخونه د 

د تړون ليک په السليک کولو سره اړوند اړخونه په دې توګه د خپلې موافقې، تړون  ٢. ١٠
  او د دې تړون ليک په مالتړ ځانونه ژمن بولي.

و اړخونو له خوا د پخوانۍ تړون ليک په تعقيب د اجراء وړ دی ا ۶دغه تړون ليک د  ٣. ١٠
  اړخونه ورته اړتيا ولري.  ښکيل تر هغو به دوام مومي چې

  

  د اړخونو السليکونه



 

 ب ضميمه
د يوناما د قانون د حاکميت د څانګې 

کال سپټمبر  ٢٠١۵پوښتنليکونه، نيټه، د 
کال جنوري ٢٠١۶او د   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



په  شرايطو په افغانستان کې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو د ژوندانه د
  اړه پوښتنليکونه

  

  . عمومي شامنظر١

 د محاکمې نه مخکې په توقيف کې د ماشومانو شمير •
o نارينه 
o ينهښځ 

 توقيف کې د ماشومانو شمير د محاکمې نه وروسته په •
o نارينه 
o ښځينه 

توقيف لپاره جال مرکزونه شتون آيا د محاکمې نه مخکې او د محاکمې نه وروسته  •
 لري؟

 عمرونه •
o  کلونو نه ټيټ ٧د 
o ١٢-٧ 
o ١٨-١٢ 
o  رتهوڅخه پ ١٨د 

 د توقيف الملونه •
o د امنيت سره تړلې جرمونه 
o  ګډون ، د جنسي تيرې پهتاوتريخوالیجنسي 
o  قتل 
o تهديد 
o غال 
o زنا 
o نور 

 . د مرکزونو مديريت٢

o ريکارډونه 
  انظباطي  حقوقي، طبي، رفتاري اوانفرادي دوسيې د آيا د هر ماشوم

 ساتل شوې؟ مطابقت کېطرزالعملونو سره په 
 د محرميت سره څنګه برخورد شوی؟ 



 تړل شوی دفتر 
 تړل شوی دوسيه 
 خوندي يا الندې کوټه 
 د ساين اين/ ساين اوټ طرزالعملونه 
 نور 

o شموليت، راجستر، خوځښت او ليږد 
 ګانې ساتل شوې؟ ېآيا د جرم د ارتکاب حکم کاپ 
 د الندې مواردو  آيا د هر ماشوم لپاره راجستر يا ريکارډ موجود دی چې

 په هکله معلومات برابر کړي:
  هويتد ماشوم 
 د جرم د ارتکاب الملونه 
 د شموليت، ليږد او خالصون ورځ او ساعت 
 د جرم د ارتکاب د تکرار تناسب څه دی؟ 
  د تکرار په موخه مجرمين محکوم شويدي؟ آيا د ورته جرمونو 
 د هر شموليت، ليږد او خالصون لپاره واليدينو يا ساتونکو ته اطالعيې 
 ې اخيستنې په د مخدره توکو او الکهولي مشروباتو څخه د ناوړه ګټ

 فزيکي يا رواني روغتيايې ستونزيشمول، هر ډول معلومې 
o  ماشومانو ته د مرکز د قوانينو يوه کاپې او د حقونو يوه د شموليت پر مهال، آيا

دوي پرې پوه شي، ورکړل شوې، د هغه ادرس په شمول چې  چاپې نسخه چې
 دوي وکوالی شي شکايتونه درج کړي؟

o  ،د ماشومانو څخه د ترالسه شويو يا ضبط شويو شيانو آيا د شموليت پر مهال
   لري؟ موجودي شتون کوم ډول په اړه

o قيف ځای د ماشومانو د ليږد لپاره د دولت په لګښت ترانسپورت برابر آيا تو
 کړی؟

 صنف بندي او مقرري •
o  د شموليت په تعقيب، آيا د ماشومانو سره مرکې شوې؟ کله؟ 
o  آيا کوم ډول رواني يا ټولنيز راپور چمتو شوی څو وکوالی شي د اړتيا وړ

 کړي؟ پاملرنې د کچو او نمونو د تشخيص په برخه کې مرسته و
o  د ماشومانو د الزمو شرايطو لپاره د هر ډول  په اړهآيا د تخصصي پاملرنې

 د رييس سره مشوره شوې؟ اصالح مرکزونو 
 د تخصصي پاملرنې لپاره غوښتنې څنګه په پام کې نيول شوې؟ 



  آيا داسې موارد چې کله تخصصي پاملرنه برابره شوې وي، شتون
 لري؟ تشريح کړۍ.

o ستوګنځایا فزيکي چاپيريال او 
  څو خونې؟ 

 نارينه 
 ښځينه 

 په يوه خونه کې څو ماشومان 
 انفراددي خونه 
 د ليلې په ډول 

 آيا بسترې برابري شوې؟ 
 څو واره بسترې پاکيږي/بدليږي.؟ 
 ځای موجود ره آيا د ماشومانو د شخصي شيانو د ذخيره کولو لپا

 دی؟
  د خونو اندازه څومره ده؟ (په متر مربع د خونو اندازه، څو د

ارزوي. د  سره صليب د نړيوالې کميټې د اړتياوو سره اجابت و
دې موخې لپاره، مهربانې وکړي د هرې خونې اوږدوالی او 

د يو بل سره ضرب  او بيا دواړه شميرې سور په متر اندازه کړۍ
کړۍ څو د هرې خونې متر مربع ترالسه کړۍ. د متر مربع 

يمه شوې پاڼه مجموعي شمير د يو بل سره اضافه کړۍ او په ضم
 کې د ټولو موجوده خونو مجموعي مربع فټ ريکارډ کړي.)

 آيا خونې کافي اندازه طبعي رڼا او هوا برابروي؟ 
  آيا څوک طبعي رڼا ته لوست کوالی شي؟ (په يوه سلول کې د

 ٪١٠کړکې او پلو ټوليزه اندازه بايد د غولې د اندازې څخه د 
 پاڼه). ٣٧ټه، له کميد سره صليب نړيوا -څخه کمه نه وي

  آيا ماشوم کوالی شي کړکې پرانيزي؟ 
 د حفظ الحصي د مرکزونو شمير 

 نارينه 
 ښځينه 
 څومره شاورونو او غسل خونې موجودې دي؟  
  ايا مرکزونه پاک دي؟ 
  څو واره مرکزونه پاکيږي؟ 



  امکانات موجود دي؟څه ډول تفريحي يا د ساعتيري د  
 ت شتون لري؟د تفريحي لپاره اضافي وخ 
 تکړښت (سپورټ) لپاره مناسب چاپيريال موجود دی؟ د 
 ،او داسې نورو  آيا د ساعتيرې/فارغه وخت(فلمونو، ګيمونو

 شيانو لپاره) څه امکانات موجود دي؟
  څه ډول سيسټمونه موجود دي؟ په موخه د اور څخه د خونديتوب 

o زنګونه 
o عالمه شوې بيړنۍ دروازې 
o منظم تمرينات 

 کالې 
 ي خپل کالې واغوندي؟آيا ماشومان کوالی ش  

 آيا کالي د موسم لپاره مساعد دي؟
 خواړه او اوبه 

  څو ډوله خواړه ورکول کيږي؟  
  څه وخت خواړه ورکول کيږي؟ 
 چمتو کولو ځايونه پاک دي؟ د ړو آيا د خو 
 يا نمونه يې مينو تر  د اليحې ړود امکان په صورت کې، د خو

 السه کول.
 آيا اوبه هميشه موجودې وي؟ 

  او روزنه، حرفوي روزنې او کارښوونه 
 آيا ماشومان ښوونې او روزنې ته السرسی لري؟ 
  د ټولنې په ښوونځيو کې؟ که چيرې ځواب هو وي، نو څومره؟ 
  د ځوانانو په اصالح مرکزونو کې؟ که چيرې ځواب هو وي، نو

 څومره؟ 
  بريليکونه يا سندونه ترالسه شوې؟ 
  د تير کال په جريان کې څومره؟ 
 ن ته السرسی موجود دی؟ کتابتو 
  آيا په کتابتون کې ښوونيز او تفريحي کتابونه چې د ماشومانو

 لپاره مساعد وي موجود دی؟ څومره؟ 
  آيا ماشومان حرفوي پروګرامونو ته السرسی لري؟ فرصتونه تشريح

 کړۍ. 



 ته السرسی لري؟ فرصتونه تشريح کړۍ.  آيا ماشومان تالفي شوې کار 
o مذهب 

 الرښودونه ته السرسی لري؟  ذهبيآيا ماشومان م 
  آيا مذهبي استازو ته د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه د ليدنې اجازه

 ورکول کيږي؟ څو ځله.
o او مړينې په اړه اطالعيه د ناروغې، ټپې کيدو 

  ،آيا د ماشومانو د اصالح مرکزونو چارواکي د ماشومانو د طبي حالت
د هر ډول غوښتنو يا بدلونونو په هکله د هغوي  د مړينې په شمول،

 کورنيو يا ساتونکو ته اطالع ورکوي؟ 
  د تير کال په ترڅ کې څو اطالعيې استول شوې؟ 

o د پراخې ټولنې سره اړيکې 
  بهر نړۍ ته السرسی لري؟ د آيا ماشومان 
  آيا هغوي د خپلو کورنيو يا دوستانو سره تماس نيوالی شي؟ 
  څو ټليفونونو ته اجازه شته؟ 
  څو مکتوبونو/ليکونو ته اجازه شته؟ 
 آيا هغوي کوالی شي د کورنۍ يا دوستانه سره وويني؟ 
 کې د هغوي د کورنيو سره د اآيا د ماشومانو د اصالح مرکزونو چارو

 توقيف شويو ماشومانو د منظمو اړيکو څخه ډاډ حاصلوي؟ 
 د څو ليدنو اجازه شته؟ 
  د ليدو اجازه ورکول کيږي؟ څو کسانو ته 
  په هغه صورت کې چې ماشوم ته د کورنۍ نږدې غړي د مالقات لپاره

ور نه شي، د ماشومانو د اصالح مرکزونو چارواکې د اړيکو د 
 سمبالولو لپاره په کومو اقدامونو الس پورې کوي؟

 آيا ماشومان ورځپاڼو، مياشتنيو، راډيو او تلويزيون ته السرسی لري؟ 
o  فزيکي توقيف او د قوي د کارونې په اړه محدوديتونهد  

  آيا د تيرو دوو کلنو په ترڅ کې توقيف ځای د فزيکي توقيف او د قوي د
 په حال کړي؟ کارولو په اړه محدوديتونه

  څو واره؟ 
 حالتونه تشريح کړۍ؟ 
 آيا کارکونکو ته د وسلو د ليږدولو اجازه شته؟ 

o انظباطي طرزالعملونه 
  انفاذ لپاره څه ډول انظباطي تدبيرونه کارول شوي؟ د قوانينو د 



   آيا ماشومان په انفرادي سلولونو يا تيارو سلولونو کې ساتل شوي؟ 
  آيا ماشومان په فزيکي توګه وهل شوي؟ 
 ؟ و ته خوراکي رژيم ورکړل شویآيا ماشومان 
  آيا ماشومان د کورنۍ اړيکې څخه را ګرزول شوې؟ 
 ره مخ شوې؟ آيا ماشومان د زيات کار س 

o تفتيش او شکايتونه 
  آيا تفتيش ترسره شوی؟ 

 د چا له خوا؟ 
 څو ځله 
 آيا راپورونه خپاره شوي؟ 

  آيا ماشومان د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه د باندې توانيدلي چې
 وزارت يا نورو اړوندو چارواکو ته شکايتونه وړاندې کړي؟ 

 پاملرنې څخه وروسته (بيا يو ځای کيدل او د  -ټولنې ته ستنيدل
 خدمتونه):

 پروګرام موجود  آيا د ټولنې سره د بيا يو ځای کيدو لپاره کوم
 دی؟ تشريح کړۍ. 

 ان له بند څخه د وخته د تير کال په ترڅ کې څومره ماشوم
 وشی شوې؟خ

  له توقيف څخه خوشي شي، د ټولنې سره د بيا کله چې ماشومان
هدف څخه ډول خدمتونه د مرستې به  په برخه کېيو ځای کيدو 
 برابر شوي؟

o  کور 
o کالي 
o  استخدام 

  د خير ښيګڼې ټولنيز کارکونکي د ماشومانو د عدالت د ترسره کولو په
آيا هر ماشوم په خپلو ريکارډونو کې د  -ډير مهم نهاد دیيو کې  برخه

 ؟درج کړی ټولنيزې څيړنې راپور
 اړه اخلي؟د بند څخه د خالصون پر مهال څوک د ماشوم مسوليت په غ 
  د ماشومانو د اصالح مرکز څخه د هغوي د خالصون پر مهال، آيا په

 ټولنه کې د هغوي د پرمختګ په اړه تعقيبي چارې شتون لري؟
 ،په  -يپر مخ وړ نو بيا څوک تعقيبي چارې که چيرې ځواب هو وي

 عمومي توګه د پاملرنې څخه وروسته د خدمتونو په نوم ياديږي؟



  پرسونل. ٣

 کارکونکي او د تخصصي کارکونکو کومې کتګورې ګانې موجودي دي؟څومره  •
o ادارې 
o ساتونکي 
o مشوره ورکونکي 
o ښوونکي/روزونکي 
o حرفوي ښوونکي 
o د عقلي او عصبي ناروغيو متخصص يا ارواه پوه 

 د هرې کتګورې لپاره، د هغوي د کار ماهيت څه دی؟  •
o ټول وخت 
o  نيم وخت 
o رضا کار 

وو کارکونکو په وړاندې د نارينه وو کارکونکو د هرې کتګورې لپاره، د ښځينه  •
 تناسب څه دی؟

که چيرې کارکونکی روزنه ترالسه کړي، نو بيا څه؟ د تيرو دريو کلنو په موده کې د  •
 کارکونکو لپاره د هر ډول روزنيزو پروګرامونو نيټې او عنوانونه برابر کړۍ؟ 

 د رييس وړتيا څه ده؟  •
o اکاډيميک بريليکونه 
o مسلکي تجربه 
o  مخکنۍ ادارې/مديريتي تجربه 
o داخل خدمت روزنې 
o که چيرې ممکن وي، د بايوګرافي کاپې تر السه کړۍ؟ 

    
  



  د يوناما ساحوي جې آي او ته

اغلي مايکل هارټ من  د ساميوول وامبوګو له خوا، د قانون د حاکميت د واحد سرپرست، ښ
  د حاکميت د واحد مشر، د کابل مرکزي دفتر ته، د قانون

  د ماشومانو د روغتيايي خدمتونو سروېموضوع: 

  ١٧کال د سپټمبر  ٢٠١۵نيټه: د 

  ټولو ښاغليو، 

ماشومانو د توقيف ځايونو او اصالح مرکزونو مديريت د عدليي وزارت په  د افغانستان د
چوکاټ کې د ماشومانو د اصالح د رياست له خوا او د بالغو ماشومانو د توقيف ځايونو 
مديريت د کورنيو چارو د وزارت د محابسو د مرکزي رياست له خوا ترسره کيږي. په 

 هپ  کاله پورې د کورنيو چارو د وزارت ٢٠٠٣تاريخي لحاظ، د محابسو مرکزي رياست تر 
چوکاټ کې و، خو په همدې کال کې د عدليي وزارت ته وليږدول شو، ځکه چې ياد وزارت 

ې، د عامي روغتيا وزارت د کال ک ٢٠٠٩په  .وه "بې طرفه" اړخ په حيث کتل کيږيته د ي
څو د عدليي وزارت  م ليک له الرې موافقت ته ورسيدوزارت سره د يوه تفاه عدليي

زندانونو، توقيف ځايونو ته طبي کارکونکي وليږي او د ماشومانو د اصالح رياستونو اړتياوو 
کال کې د محابسو مرکزي رياست (بالغ زندانيان) بيرته  ٢٠١٢کله چې په   ته ځواب ووايي.

ته) انتقال د کورنيو چارو وزارت ته د ښه امنيت د برابرولو په خاطر (د لوتفا په مالي مرس
د  که څه همشو، د ماشومانو د اصالح رياست د عدليي وزارت په چوکاټ کې پاته شو. 

ځای نه دی ته اختصاص  انګړېجه کې په دې اړه کوم ځپه بوديکې روغتيا پالنه په ماشومانو 
خو بيا هم، د عامي روغتيا وزارت د ماشومانو د اصالح مرکز د ماشومانو لپاره د  ورکړی، 
داسې ګمان کيږي چې د عامي روغتيا د يي پاملرنې د برابرولو چارو ته دوام ورکوي. روغتيا

کال تفاهم ليک د ماشومانو د اصالح د رياست په هکله ال هم د تطبيق  ٢٠٠٩وزارت سره د 
  وړ دی. 

  

د عدليي وزير، عبدالبصير انور، د يوناما د قانون د حاکميت د واحد سره په يو شمير ناستو 
واد په کچه د ماشومانو د اصالح مرکزونو د وضعيت په اړه ډيره عالقمندې ښکاره کې د هي

او په ساحو کې اساسي بيا کړې. کله چې موږ د ماشومانو د اصالح مرکزونو وضعيت 
د يوناما د قانون د حاکميت د مرکزي دفتر  کړو،بررسي او تفتيش  تکراريدونکي ستونزې 

واحد به وکوالی شي د عدليي د وزارت (او نورو اړوندو وزارتونو) سره رابطه ټينګه ګړي 



څو د وړاندوينې وړ مهمې مسلې هوارې کړي او د ماشومانو لپاره زيات روغتيايي خدمتونه 
  برابر کړي. 

ځوانانو د اصالح د هر  خپله ساحه کې دموږ اړتيا لرو چې د قانون د حاکميت هر ټيم په 
يدنه وکړي څو د الندنيو تفصيلي پوښتنو سره په سمون کې د طبي خدمتونو د مرکز څخه ل

  رسولو مسله وڅيړي. 

 نيټه د يکشنبې د کارې ورځې پای ١کال د نومبر  ٢٠١۵د د دې کار لپاره به د  پای نيټه 
  وي. 

ه وي چې د ماشومانو د اصالح رياست د کارکونکو د سروې پر مهال، دا به يوه ډيره ښه خبر
، خوړو (مقدار په خاص ډول د حفظ الصحي -تر څنګ پخپله د ماشومانو سره هم خبرې وشي

په حواله، روغتيا پالنې ته السرسی، دوامداره طبي معاينات، د ناروغيو خپريدل،  او کيفيت)
  ياد ولرۍ. مهربانې وکړۍ الندې داخلي قانون په  ناروغې او مړينه.

   مادې ٢٠او  ١٩، ١٧، ١١ د ماشومانو د اصالح او دارالتاديب مرکزونو قانون

نيولو سره د عدليي  پام کې: د اسالمي ارزښتونو او د ملګرو ملتونو د معيارونو په  )۴. (١١
تنظيم  ودانۍوزارت مکلف دی چې د ماشومانو د اصالح او دارالتاديب د موجوده مرکزونو 

  کړي.  

) ماده: د ماشومانو د اصالح او دارالتاديب مرکزونو چارواکي مکلف دي څو د مناسبو ١( ١٧
روغتيايي توکو په واسطه اړوند ازاد او تړل شوې مرکزونه مجهز او مزين کړي او د 

  مرکزونو چاپيريال پاک وساتي. 

روغتيا د د ماشومانو د اصالح او دارالتاديب مرکزونو چارواکي، د عامي  ) ماده:١( ١٩
مکلف دي څو د شکمنو، که چيرې تورن شوې وي او بستري شويو وزارت په همکاري 

  ماشومانو لپاره وړيا روغتيايي خدمتونه برابر کړي. 

د  دې په اول بند کې ورته اشاره شوې: که چيرې ناروغ ماشوم چې د همدې ماماده )٢( ١٩
ملنې وړ نه وي، د اصالح مرکزونو ماشومانو د اصالح او دارالتاديب په مرکزونو کې د در

چارواکې بايد نوموړې يا نوموړی د مکلف ډاکټر په الرښونه د مرکز څخه د باندې يوه 
مناسب روغتون ته د درملنې په موخه انتقال کړي او د لوي څارنوال اړوند دفتر ته د خپلو 

ي څو د پوليسو د ماشومانو د اصالح مرکز چاواکي مکلف د اقدامونو په اړه اطالع ورکړي.
  په همکاري الزم احتياطي تدبيرونه خپل کړي څو د ناروغ ماشوم امنيت يقيني شي.

) ماده: د دې په خاطر چې طبي مقرراتو او حفظ الصحي ته مراجعه وشي، د ١( ٢٠
ماشومانو په اصالح مرکزونو او دارالتاديبونو کې مقرر شوي ډاکټران مکلف دي څو کم تر 



او شکمنو، تورنو او بستر شويو  د ورځنيو خوړو، د خوب خونوکمه په اونۍ کې دوه واره 
  د کنترول څخه ډاډ حاصل کړي. دمتونو ماشومانو ته د برابر شويو خ

) د انتقاليدونکو ناروغيو ناروغان بايد په خاصو ساحو کې د نورو ماشومانو څخه جال ٢(
  وساتل شي.

  -او د ملګرو ملتونو د الرښود اضافي اسناد

د ماشوم د عدالت د مديريت لپاره د ملګرو ملتونو معياري کم تر کمه قواعد (د بيجينګ 
  قواعد) 

://www.unrol.org/files/UNAdminofJUSTICE.pdfhttp  

  

  د ماشوم د حقونو په اړه نړيوال ميثاق 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

  

  د يوناما د قانون د حاکميت د واحد لپاره د روغتيايي خدمتونو د سروې په هکله پوښتنې

مهربانۍ شتون لري؟  کزونهمرکز کې فعال روغتيايي مر. آيا ستاسو د ماشومانو په اصالح ١
  د دې مرکزونو شرح وړاندې کړۍ؟ ئوکړ

  . څو کارکونکي موجود دي؟ ٢

  الف. د هغوي دندې څه دي؟   

  ب. څو تنه دايمي دي؟   

  ج. څو تنه موقت/نيمه ورځ کار کوي؟   

  د. دوي څه ډول زده کړي لري؟   

طبي ډاکټر په خوا کوم  اصالح د رياست د چارواکو له. آيا د عدليي وزارت/د ماشومانو د ٣
  دنده ګمارل شوی؟ 

  معاشونه، درمل او عملياتي بوديجه برابروي-. څوک د دغه مرکز لپاره سرچينې۴

سامان  په موخهد روغتيايي خدمتونو د برابرولو د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره . آيا ۵
  کافي دي؟االت، طبي او د درملو جوړولو تدارکات 



. آيا د ماشومانو د اصالح مرکزونو د چارواکو او د عامي روغتيا د محلی رياست تر منځ ۶
  همکاري موجوده ده؟

. آيا مرکز ته د ابتدايې شموليت پر مهال د هر ماشوم فزيکي او رواني معاينه/چيک ٧
  آپ/مرکه ترسره شوې؟

  . آيا د هر ماشوم دوامداره مياشتني طبي معاينې ترسره شوې؟ ٨

  آيا ماشومان الندې خدمتونو ته السرسی لري. ٩

  الف. د غاښونو خدمتونه  

  ب. رواني پاملرنه  

  او احيا (د زهرجنو عناصرو تصفيه) ج. د درملو ډيټاکسيفيکيشن  

چې ماشوم کوالی شي د  . د يوه ماشوم لپاره د هغه طرزالعمل تشريح د څه په واسطه١٠
  ناروغي په اړه شکايت درج کړي او معاينه شي

. په جدي حالتونو کې، چيرې چې کلينيک غير مناسب وي (که چيرې موجود وي) د ١١
  ماشومانو د اصالح مرکزونو چارواکي څه کوي. 

  ساعته امبوالنس لري؟  ٢۴. آيا د ماشومانو د اصالح مرکز کوم ١٢

زندانيانو لپاره د زيږون څخه وړاندې او وروسته صالح مرکز د ښځينه . آيا د ماشومانو ا١٣
  روغتيايي خدمتونه لري؟

. آيا روغتيايي افسر د خوړو، حفظ الصحي، د ژوندانه د حالتونو  او داسې نورو شيانو ١۴
  ورکوي. وړې د دغو موندنو راپور رييس ته منظمه کتنه ترسره کوي، او آيا نوموړی يا نوم

اروغې کوم ډول ن تيرو لسو کلونو په ترڅ کې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې . آيا د١۵
  خپره شوې؟ 

. آيا د هغو ناروغانو لپاره چې د انتقاليدونکو ناروغيو څخه رنځ وړي کوم جال مرکز يا ١۶
  خونه موجوده ده؟

کومه ميړنه درج  . آيا د تيرو پنځو کلونو په ترڅ کې د ماشومانو په اصالح مرکز کې١٧
  شوې، که چيرې واقع شوې وي، الملونه يې څه و؟ 

. د ماشومانو  په اصالح مرکزونو کې د تعميرونو او سامان االتو (تشنابونو، پخلنځيو، ١٨
  بريښنا، د ګرمولو د سيسټمونو او د هوا د تازه کيدو) عمومي وضعيت تشريح کړۍ. 



  چيرې موجودي وی نو تشريح يې کړۍ؟. ايا تفريحي اسانتياووي موجودي دی، که ١٩

د دې عالوه، مهرباني وکړۍ هغه عمومي مالحظات وړاندې کړئ چې د روغتيايې خدمتونو 
د برابرولو په برخه کې د ماشومانو د اصالح مرکزونو په وړاندې پراته خنډونه/ستونزې/ 

  ۍ.  تشريح کو چالشونه

  

  راپور ورکول:

  

ترڅ کې د ناستو او نورو شيانو، د پورته يادو شويو شيانو  . تاسو ښايې د راتلونکو اونيو په١
په هکله په خپلو اونيزو راپورونو کې د دارالتاديبونو/اصالح مرکزونو د فرعي برخې الندې 

  راپورونه ته ځای ورکړئ. اما

نيټه يا د هغه څخه د مخه، مهربانې وکړۍ يو جال  ١کال د نومبر د مياشتې په  ٢٠١۵. د ٢
فارمت په کارولو سره ټولو پوښتنو ته ځواب ووايۍ، او بيا دا  ١٩-١کړي، د  راپور چمتو

 او د بشپړيدو په هدف په مرکزي دفتر کې او علی حسارنايي ته وليږۍ PJCMټولو 
  .)اوکومو او کيکو کامولو دواړه کاپې کړۍ جورج(

  

  مننه

  

    

         

              



 

 

 ج ضميمه
 

 

د نويو شامل شويو ماشومانو څخه د 
اطالعاتو د راغونډولو په موخه د عدليي 
وزارت د عمومي رييس د ماشومانو د 

معيارې کميټې د پذيرش اصالح مرکزونو 
  فورمه 

 



  د عدليي وزارت
  د ماشومانو د اصالح مرکزونو عمومي رياست

  د () واليت د عدليي رياست
  د ماشومانو اصالح مرکز

  کميټه شد پذير
  نيټه:

  نمبر:

  
آغلې/آغلی.................... بنت/ولد.........................د ........................دايمي 
اوسيدونکی، په اوس حال کې د...........................اوسيدونکی، په 
........................تورن، څوک چې ................کلن دی، د هغې/هغه د نذکرې/عدلي طب د 

د د ..............عامي روغتيا د رياست په حواله د څارنوال د دفتر/محکمې رياست/
مرکز کې وساتل اصالح څو د ماشومانو په شو .................شميرې مکتوب له الرې معرفي 

نوموړی/نوموړې په دې توګه د ماشومانو د اصالح مرکز د کړنالرې د شي.  ورغولاو 
الندې  په هکله کميسيون له خوا تالشې شو د نوموړي/نوموړېمقررو سره سم د پذيرش د 

  موارد په دې توګه تشريح شوې: 

  او د صالحيت لرونکو نمايندګيو په د رسمي اتبار لرونکو اسنادو له الرې ماشوم
 واسطه معرفي شوی.

  .په اوس حال کې ماشوم په فزيکي او رواني لحاظ ښه معلوميږي 
 ليدل دو نښانې د نوموړي/نوموړې په بدن په ښکاره د شکنجې/ وهلو او/يا ټپې کي

 . ...............د ښکاريدو وړ نه دی..................؟کيږي
 :ماشوم په فزيکي توګه تالشې شوی، پيسې او الندې شيان د ماشوم سره موجود و 

..........................................................................................................
.............................................................. 

 .د ماشوم سره هيڅ شی موجود نه و  
  د ماشوم کورنۍ د ماشوم د نيولو او د ماشوم د ځای په هکله اطالع

 نه لري؟............... اطالع لري
  ې کورنۍ ته صورت کې، د هغه/هغد ماشوم د کورنۍ د معلوماتو د نه شتون په

 ړل شی.بايد هرومرو اطالع ورک
 ...............آيا ماشوم په سمه توګه تالشې شو؟ هو.............. نه 



  که چيرې ځواب هو وي، نو په تفصيل سره يې وليکۍ. 

..........................................................................................................
.....................................................................  

  د کميټې د غړو السليکونه

  د ټولنيزو خدمتونو کار پوه(غړی)

  )د معارف د رياست رييس (غړی

  د روغتيا مسول (د کميټې رييس)

  

  

  سي سي: د معارف رياست

  د حقوقي او ټولنيزو خدمتونو رياست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شي، يا د نادو پرته په نا قانونه توګه معراس خبرتيا: که چيرې ماشوم د اتبار لرونکو رسمي
هغه/هغې فزيکي او راواني روغتيا د قناعت وړ نه وي، د ماشومانو د اصالح مرکز د 

  تر هغو چې ماشوم په روغتيايې لحاظ ښه شوی نه وي و نه مني.  به پذيرايې کميټه

  

   



 

 د ضميمه
 

د عدليي او عامي روغتيا د وزارتونو تر 
منځ د طبي خدمتونو د برابرولو 

کال، اپريل ٢٠٠٩پرتوکول، نيټه،   
 



  خدمتونو پروتوکول روغتياييد کې  زندانونوپه  روغتيا وزارتونو تر منځ ېاو عام ېد عدلي

  

تونو د برابرولو له الرې د ماشومانو او ځوانو خدم د عامي روغتيا وزارت د روغتيايي
هلکانو په شمول څوک چې په بندي خانو کې د خپلو ميندو سره ژوند کوي د ټولو زندانيانو د 

خدمتونو يوه ستراتيژې  د روغتياييکې زندانونو  پهحالت د ښه کولو په موخه  روغتيايي
مرکزونو ته السرسی پيدا کړي.  کوالی شي روغتياييچمتو کړي. يواځې د زندان کارکونکي 

هم دي چې (د دې وروستۍ جملې مانا دا ده چې روغتيايي خدمتونه د زندان د کارکونکو لپاره 
  .)کله په دنده موجود وي

  اساسي خو هر اړخيز دي.چمتو شوي روغتيايي خدمتونه 

  د زندانونو د روغتيايي خدمتونو ستراتيژې الندې مسايل رانغاړي:

  . وقايه١

  . اپيدميولوژيکي مالحظات٢

  . معالجوي خدمتونه٣

  مسلکي روغتيايي خدمتونه. ۴

  . د ساري ناروغيو کنترول او مخنيوی۵

  . رواني روغتيا۶

  . معيوبيت٧

  زندانونو په اړه ځانګړې مسايل. د ٨

   تر لنګون مخکې او وروسته روغتيايي پاملرنه. ٩

  . د ماشوم مصونيت او روغتيا ١٠

. په مخدره توکو د روږدو کسانو لپاره خدمتونه (د مخدره توکو تقاضا او د زيان د کچې ١١
  را کمول)

  . د اړينو درملو تدارک١٢

نا دولتي ې ښايې د عامي روغتيا د وزارت يا د زندانونو د روغتيايي خدمتونو ستراتيژ
، پلی کړي. دا ته ورکړیهغو سازمانونو له خوا چا چې د روغتيايي خدمتونو د تدارک تړون 



نيټه د تطبيق وړ وي، دا ستراتيږې به  ١په  کال د اپريل د مياشتي ٢٠٠٩تيژې به د استر
  نيسي. ومان تر پوښښ الندې کزونو کې ماشهمدارنګه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په مر

او  ،رسولخدمتونو د  د زندانونو د روغتيايي خدمتونو مجموعه د مرکزونو کچې او نمونې
. د کمې/منځنۍ همدارنګه د اړينو سرچينو جوړښتونه، درمل او بشري سرچينې تشريح کوي

/لوړې زندانونه به اساسي روغتيايي خدمتونه تر السه کړي او د منخنۍ ٢٣اندازې ټولټال 
په څرخې پله کې زندانونه به هراړخيز روغتيايي خدمتونه ترالسه کړي.  ١١اندازې ټولټال 

به هم يو کوچنې روغتون جوړ شي. د زندانونو د روغتيايي خدمتونو مجموعه به د عامي 
روغتيا وزارت د روغتيايي خدمتونو د مجموعي سره يو ځای شي او د هغو تمويل کونکو له 

  شي چا چې د عامي روغتيا وزارت ته مالي چارې برابري کړي. خوا به تمويل 

تر پوښښ الندې نيسي، ياد توقيف ځايونه هم  د مرکزي زندان رياست، د عدليي وزارت اړوند
يې نه لري. په  ارت مسوليت لري خو د رسولو مسوليترياست د روغتيايي خدمتونو د نظ

ټوله کې، روغتيايې خدمتونه به د عامي روغتيا د وزارت يا د هغو نا دولتي سازمانونو له خوا 
د د روغتيا پالنې به برابر شي چې دا قرار دادونه يې ترالسه کړي. د مرکزي زندان رياست 

به واحد د روغتيايي خدمتونو د نظارت دنده ولري او د مرکزي زندان عمومي رييس ته 
او کال کې د عامي روغتيا  ٢٠٠۶پخواني پروتوکول چې په  راپور ورکوي. دا پروتوکول د

   .السليک شو، ځای نيسي د زندانيانو د درملني په موخه زارتونو تر منځو عدليي

  

  د عامي روغتيا وزارت مسوليتونه

 د عامي روغتيا د وزارت د پاليسې پر بنسټ د روغتيايي خدمتونو برابرول 
  مو دوسيو روغتيايي محر څخه استنطاق او د هغوي په هکله دد ټولو نويو زندانيانو

جوړول، د هغه څه معلومول چې آيا دوي په مزمنه ناروغۍ اخته دي او يا داسې 
  لري.وناروغي چې چټک درملنې او تشخيص ته ضرورت 

  وضعيت د جدې روغتيايي څوک چې د روغتيايي دوسيو چمتو کول د ټولو زندانيانو
ه يواځې محکوم شوي، دا دوسيې بد يوه کال نه زيات په بند  سره مخ دي يا څوک چې

د عدليي، عامي روغتيا وزارتونو او قراردادي انجوګانو کارکونکو ته د السرسي وړ 
 وي. 

 د روغتيايي مرکزونو لپاره د فرنيچرو، سامان االتو او نورو اړينو توکو برابرول 
 خدمتونو د مجموعي سره په مطابقت کې د درملو تدارک او  د زندانونو د روغتيايي

 ويش
 د مسلکي کارکونکو استخدام او د هغوي د معاشونو او امتيازاتو تاديه کول 



 شي هد انجوګانو سره قرارداد، که چيرې د قرارداد ورکولو اړتيا محسوس 
 عدليي وزارتونو او تمويل کونکو ته  او د روغتيايي خدمتونو نظارت او عامي روغتيا

 د راپور چمتو کول
 وزارت د روغتيايي معلوماتو په سيسټم کې د زندانونو د روغتيايي  د عامي روغتيا د

 خدمتونو د معلوماتو ريکارډول
 عامي روغتيا وزارت ته د ټولو راپورونو د کاپې ګانو برابرول 

 

  د عدليي وزارت مسوليتونه

  ژوندانه د حالتونو کوم چې روغتيايي خطرونه را کموي، برابرول  دد زندانيانو لپاره
 او د هغو څخه ډاډ

 د حشراتو د کنترول په موخه د الزمو اقدامونو خپلول 
 د ناروغو او بستر شويو زندانيانو لپاره د خوړو برابرول 
 روي) ېد ماشومانو لپاره د شيدو برابرول (د هغو ماشومانو پرته چې د ميندو شيد 

 په بندي خانو کې د خپلو ميندو سره ژوند کوي.څوک چې 
  د روغتيايي مرکزونو برابروول او ساتل (د څښاک د پاکو اوبو ، حفظ الصحي

حالتونو، حرارت، رڼا او بريښنا په شمول) لکه څنګه چې د زندانيانو د روغتيايي 
 خدمتونو په مجموعه کې تشريح شوې

  اره د مالتړ برابروللپ معاينېد ټولو نويو زندانيانو د 
 خپلول (د بيلګې  د طبي کارکونکو مشورو ته مثبت ځواب ويل او د مناسبو اقدامونو

 په توګه، تجريد او د ځانګړو خدمتونو برابرول)
  په زندانونو کې د ملي روغتيايي پروګرام د پلي کولو څخه ډاډ او د مالتړ برابرول (د

درملو تقاضا،زيان د کاهش او ايج ای  روغتيا، نري رنځ، بيلګې په توګه، د رواني
  وي په تړاو)

  د امينت څخه ډاډ چې کله زندانيان د طبي کارکونکو په مشوره تر درملنې الندې نيول
 کيږي يا د زندان څخه د باندی بستر کيږي

  ډاډ حاصل شي چې روغتيايي مرکزونه د ټولو زندانيانو لپاره د السرسي وړ وي، ډاډ
حاصل شي چې امنيتي يا تراسپورتي مسايل روغتونونو ته د ناروغو زندانيانو د 

 يځنه ګر ،خنډ وکې السرسي په برخه 
  د نه خوړو د اعتصاب مديريت، که چيرې کومې روغتيايي مسلې موجودي وي، د

 ا وزارت به د عدليي وزارت د الرښودونو پر بنسټ اقدام کوي.عامي روغتي



 کارکونکو،ساتونکو او صفاکارانو برابرول (د څرخې پله په د اضافي خدمتونو ،
 زندان کې د کاليو منځلو/خشکه شويې په شمول)

 ډاډ حاصل شي چې  ر وغتيايي کارکونکو لپاره د السرسي او امنيت برابرول. د
، د عامي روغتيا د نور اړوند کارځايونه د بيلګې په توګه او روغتيايي مرکزونه

پرانيستي وي او وکوالی شي هر پخلنځي او انجو ګانو د کارکونکو پر مخ  وزارت
 څخه ليدنه وکړي (د ټينګ امنيت د زندانونو په شمول)وخت د روغتيايي مرکزونو 

 وزارتونو او ه نظارت او عامي روغتيا او عدليي روغتيا پالنې د خدمتونو څخ د
 انجوګانو ته راپور

 په ترکيب کې يې د عامي روغتيا، عدليي او کورنيو  د يوې ګډې کميټې جوړول، چې
روغتيايي پاملرنې د خدمتونو  چارو د وزارتونو استازې شامل وي څو وکوالی شي د

 د برابرولو په برخه کې د هر ډول ستونزو سره معامله وکړي
  مالتړ برابرول.د ملي کمپاين د پروګرام لپاره د د عامي روغتيا د وزارت 

 

   د عدليي او عامي روغتيا د وزارتونو ګډ مسوليتونه

  د واليت په کچه، د دواړو وزارتونو چارواکي بايد د هر واليت لپاره د زندانونو يوه
روغتيايي کميټه جوړه کړي څو د زندان د روغتيايي مسايلو په هکله د يوه مشورتي 

حيث کار وکړي، د کميټو د جوړيدو په تعقيب، د غړو يو نوملړ بايد د ارګان په 
 زندانونو فرعي کارې ډلې ته وليږل شي (تر اوسه نه دي تشکيل شوې).

  د روغتيا او امنيتي مسايلو په تړاو د هر ډول ستونزو په صورت کې، ستونزې بايد د
انونو د اړوندې روغتيايي زندان د قومندان له خوا د زندد روغتيا د رييس او د واليت 

 کميټې په مرسته حل و فصل شي. 
  امي عستونزه هواره نه شي، نو موضوع بايد د عدليي او که چيرې په واليتي کچه

روغتيا وزارت ته وړاندې شي، او، که چيرې الزم وي، د روغتيايي چارو لپاره د 
 ړي. زندانونو فرعي کارې ډله بايد په دې کار وکړي او موضوع هواره ک

 ې هغه وخت وړاندې کوالی شي چې د وزارت دغه خدمتونه يواځ د عامي روغتيا
 اړتيا وړ بوديجه موجوده وي.

    

  ډاکټر محمد قسيم هاشم زی

  د عدليي وزارت مرستيال وزير(تخنيکي)

  



  ډاکټر فيض اهللا کاکړ 

  د عامي روغتيا د وزارت مرستيال وزير (تخنيکي)

   



 

 

 

 

 هـ ضميمه
د قانون د حاکميت د څانګې د 
 يپوښتنليکونو څخه را غونډ شو

کال سپټمبر او  ٢٠١۵معلومات، نيټه، د 
کال جنوري  ٢٠١۶د   
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