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افغانستان: گزارش ساز مان ملل متحد در باره شکنجه در توقيف خانه ھای  افغانستان  برخی پيشرفت 
  قدامات موثری را مطا لبه می نمايداھا را نشان داده ، 

  
  

گزارش ملل متحد که امروز در مورد  شکنجه و بد رفتاری با توقيف شده گان منازعات   - 2015فبروری  25 ژنوکابل ،
مسلحانه  در توقيف خانه ھای حکومت پخش گرديد ، پيشرفت ھايی را نشان می دھد و از  تعھدات اداره جديد برای تسريع 

  در توقيف خانه ھا استقبال می کند. ت�ش ھای آن در جھت محو کامل استفاده  شکنجه و بدرفتاری 
نيکوIس ھايسم نماينده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و رئيس يوناما گفت:"  ت�ش ھای دولت افغانستان در 

راستای جلو گيری از شکنجه و بدرفتاری طی دو سال گذشته  پيشرفت ھايی را در زمينه نشان داده است . "  وی افزود: "  
ادی  که بايد انجام شوند  ھنوز باقی مانده اند  و من از توجه فوری حکومت جديد برای ختم اين رفتار استقبال می کارھای زي

  کنم . " 
نيکوIس ھايسم نماينده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و رئيس يوناما گفت:" يوناما از تعھد دولت افغانستان مبنی 

منظور محو شکنجه استقبال می کند." وی افزود: " ما در صورت تقاضا  آماده حمايت و بر تطبيق يک برنامه ملی جديد به 
  ھمکاری از اين رويکرد جامع برای محو شکنجه و بدرفتاری در مراکز توقيف خانه ھای حکومت افغانستان می باشيم."

ون گذاری، تصويب پروتوکول عناصر پيشنھادی برنامه ملی حکومت افغانستان در باره شکنجه، به شمول اص�حات قان
اختياری کنوانسيون منع شکنجه، جبران خسارت برای قربانيان شکنجه، آموزش و برنامه ھای ارتقای ظرفيت، مذمت 

  نمودن شکنجه در فرھنگ عامه ، إقدامات پيش گيرانه و نظارت متداوم از تطبيق بر نامه ملی را پيشنھاد می کند. 
گزارشی است که در مورد رفتار با توقيف شده گان منازعات مسلحانه در توقيف خانه گزارش امروز ملل متحد، سومين 

) و کميشنری عالی حقوق بشر  ملل  UNAMAھای افغانستان به طوريکجا توسط  ماموريت معاونت ملل متحد در افغانستان ( 
ه منازعات مسلحانه بين ماه ھای توقيف شد 790متحد پخش گرديده است .  يافته ھای گزارش، مبتنی بر مصاحبه ھا با 

و با مراجع امنيتی، مسسولين قضايی و تحليل مستندات صحی و ساير معلومات ھا می  2014و دسامبر  2013فبروری 
  باشد. 

فيصدی را در إعمال شکنجه  و بدرفتاری با توقيف شده گان منازعات مسلحانه نسبت به دوره  14اين گزارش کاھش 
  ک سوم توقيف شده ھای مصاحبه شده  که متحمل شکنجه شده  اند را دريافته است . گزارش دھی قبلی و  ي

اين گزارش، بدرفتاری و شکنجه را در اثنای گرفتاری و مراحل  تحقيق در بسياری از مراکز بازداشت رياست امنيت ملی ، 
ضويت طالبان و ساير گروه ھای پوليس ملی، پوليس محلی، و اردوی ملی را بيان می کند. توقيف شده گان متھم به ع

مخالفين حکومت و يا افراد مورد پيگرد به ارتباط جرائم منازعات مسلحانه را در اثنای گرفتاری و در جريان  تحقيقات 
عمدتاً به ھدف اخذ اعتراف و يا معلومات تحمل کرده است . شانزده نوع روش شکنجه و بد رفتاری به شمول  لت کردن 

ا ، کيبل ھا و چوب ھا ، آويزان نمودن، شوک برقی و نزديک ساختن به حالت خفه سازی ، وصف شديد توسط پايب ھ
  گرديده اند. 

کاھش مذکور به سبب پاليسی ھا  و رھنمود ھای جديد حکومت است  که شکنجه را ممنوع ساخته،  بازديد ھای تفتيشی 
بديل ھای بازجويی و ساير إقدامات توسط فعاIن ملی و مکرر ازتوقيف خانه ھا ، تمرکز به  آموزش شيوه ھای پيشنھادی  

  رياست جمھوری ميباشد. 129بين المللی، به تعقيب صدور فرمان 
ھر چند گزارش تازه يوناما يک تداوم ھميشه گی فقدان پاسخگوئی و ميزان اندکی تحقيقات جنايی برای شکنجه را  با وجود 

ت رسمی در جريان اين بررسی ھا رسانيده شده اند را دريافته است . اين انبوھی از قضايای تصديق شده ايکه با مقاما
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گزارش خاطر نشان می سازد که  پاسخگوئی داخلی و ميکانيزم ھای  نظارتی  اداره  امنيت ملی  و وزارت داخله  به شمول  
  ت، شفافيت و ظرفيت می باشند. ديپارتمنت ھای حقوق بشر، سمع شکايات و تفتيش ھنوز بسنده نبوده فاقد استق�ليت، ص�حي

جورجيت گنيون مسوول حقوق بشر يوناما گفت : " يا فته ھای يوناما مبنی بر شکنجه نمودن توقيف شده گان منازعات 
ھنوز ادامه دارد مايه نگرانی می باشد. " وی  14-2013مسلحانه، باوجود ت�ش ھای دولت افغانستان در جريان سال ھای 

فيت برای استفاده شکنجه مجال آن را می دھد تا شکنجه دوام پيدا کند. پاسخگوئی به خصوص پيگرد افزود:" تداوم معا
قانونی ھردوی آنھائيکه  مرتکب و اداره کننده شکنجه وھم آنھائيکه به ارتکاب شکنجه امر و يا چشم پوشی ميکنند ، نيازمند 

  ود. "تعھد سياسی در بلندترين سطح برای خاتمه بخشيدن آن خواھد ب
  شکنجه  در قانون اساسی افغانستان و ساير قوانين و قانون بين المللی ممنوع بود و جرم شمرده شده است . 

تن توقيف شده که با آنھا مصاحبه صورت گرفته است گزارش دادند که  پس از انتقال آنھا  به توقيف  71بيست تن از جمله 
ه نيروھای بين المللی عدم موجوديت شکنجه در آن را تصديق نموده بود، خانه ھای افغانستان  به شمول توقيف خانه ای ک

مورد شکنجه  و بدرفتاری قرار قرار گرفته اند.  قوانين بين المللی از ھمه نيرو ھای بين المللی در افغانستان می طلبد تا  
جا اند  ھمراھی ميکنند زير نظر داشته رفتار با توقيف شده گان را در عمليات ھای که آنھا آنرا برای مدت  ايکه با ھم يک

باشند تا إطمينان حاصل شود که  توقيف شده ھا به مح�ت ايکه خطر شکنجه وجود دارد انتقال نيافته و ھمچنان در برنامه 
ھای آموزشی، مشوره دھی ھا و فعاليت ھای ھمکاری شان ت�ش نمايند تا جلوگيری از شکنجه و بدرفتاری با توقيف شده 

  ا شامل سازند. گان ر
اين گزارش ھمچنان تعدادی ازگزارشات معتبر را در مورد موجوديت مح�ت ديگر و يا غير رسمی توقيف که در چندين 
زون  توسط  ادارات افغانستان اداره ميگردند به ثبت رسانيده است و ازحکومت افغانستان می طلبد  تا بطور فوری تمام اين 

  .مح�ت را تشخيص و مسدود سازد
بسياری از مصاحبه شده گان  بخش امنيتی و پوليس افغانستان ظاھراً اين را قبول ندارند که شکنجه غير قانونی است و به آن 
به حيث يک ابزار مناسب برای اخذ معلومات با ارزش استخباراتی می نگرند. اين گزارش ھمچنان بکار گيری گسترده 

  قضايی را به حيث مبنای تعقيب عدلی م�حظه نمود .  اتکاء باIی اعترافات متھمين توسط مقامات
زيد راد الحسين کميشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت: " شکنجه يک جرم بسيار شديد بوده  که ھيچ گونه توجيه 

استعمال برای آن وجود ندارد . ممنوعيت بين المللی آن مطلق است . ما  نمونه ھای زيادی داريم که نشان می دھد چگونه  
آن امنيت ملی را بطور بنيادی خراب نموده و غير مثمر عمل نموده است." وی افزود: "  قانون اساسی  افغانستان و ھم 
قانون إجراات جزائی ھردو در برگيرنده ضمانت ھای طی مراحل محاکماتی بوده که  توقيف شده گان را از شکنجه و 

  حمايت نموده است. "  که به وسيله شکنجه بدست آمده باشد،  بدرفتاری بشمول ممنوعيت استفاده از مدارکی
  

  معلو مات إضافی پيرامون گزارش 
) ،  NDSتن توقيف شده گان منازعات مسلحانه که  توسط رياست امنيت ملی ( 790اين گزارش بر بنياد مصاحبه ھا با  •

) نگھداری شده اند تھيه شده است.   ANAن ( ) و اردوی ملی افغا ALP) ، پوليس محلی افغان (  ANPپوليس ملی افغان (

 و-يت صورت گرفت.   28مراکز توقيف در  128بازديد از  221، 2014الی دسمبر  2013در مجموع بين  فبروری 

 ھمچنان يوناما مصاحبه ھای متعددی را با نھاد ھای امنيتی افغان ، پوليس و مسوولين قضايی  انجام داده است. •

تحليل ھايی دقيق، تائيد و آزمايش مدارک، معلومات  طبی و غيره ايکه از يک سلسله  منابع و طرف ھايی بر ع2وه يوناما   •
 صحبت شده ، بدست آمده است را رسيده گی نموده است .

 ،) NDS(ملی امنيت ھای نھاد به که را  جمھوری رياست)  2013 فبروری( 129 فرمان تطبيق و پاسخگوئیيوناما   •

 تا کند می حکم  عامه صحت و عدليه ھای وزارت و  محکمه ستره ،) AGO( څارنوالی لوی ، ANP/  لهداخ امور وزارت

 ھای خانه توقيف در سرانه خود نمودن توقيف و بدرفتاری ، شکنجه پيرامون رويکرد  منظور به را مشخصی تدابير
 .نظارت قرار داد  مورد خاص بطور نمايند، اتخاذ  افغانستان

 در را بدرفتاری و شکنجه) فيصد 35( مسلحانه منازعات شده توقيف 790 از تن 278 که است يافته يوناما ھای بررسی •

 طی در افغان ملی اردوی و افغان محلی پوليس افغان، ملی پوليس ، ملی امنيت رياست  توقيف مراکز در گرفتاری موقع
 و شکنجه به  مواجه  تن 44 ، سال 18 سن تحت شده مصاحبه اطفال تن 105 جمله از. اند کرده تجربه  مشاھدات اين مدت

 ) .فيصد  42(  اند، گرديده بدرفتاری

 توقيف مرکز 37 در که)  فيصد 26(  شده مصاحبه توقيفی تن 611 جمله از تن 161 که است يافته در يوناما بررسی •

 توقيف مرکز 41 در که)  فيصد 31(  شده مصاحبه توقيفی تن 302 جمله از تن 93 نيز و بودند شده نگھداری ملی امنيت
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 توقيف  42از تن 22. اند شده مواجه بدرفتاری به يا و شکنجه بودند، شده نگھداری سرحدی پوليس و افغانستان ملی پوليس

 مصاحبه توقيفی تن 60 جمله از تن 20 نيز  و اند بوده محلی پوليس نگھداشت در که)  فيصد 50( شده مصاحبه گان شده

 را بدرفتاری و شکنجه بودند شده نگھداری ازکابل خارج افغانستان ملی اردوی مختلف مراکز در که) فيصد 33( شده

 .اند کرده تجربه

تن توقيف شده گان را  که قرار گزارشات در گرفتاری و توقيف آنھا نيروھای بين المللی و يا بخش ھای خارجی  71يو ناما  •

تن شان شکنجه و بدرفتاری را به  20دخيل بودند و بعداً به حکومت افغانستان سپرده شده اند مصاحبه نمود. از جمله اين، 

ن  حتی در آن توقيف خانه ھای نيروھای خارجی بين المللی عدم شکنجه و بدرفتاری تعقيب انتقال به توقيف خانه ھای افغا
بر نامه تفتيش آن تصديق نموده بودند و يا ھم  توقيف خانه ھای که خارج  2014-2013در آن را بتاسی از تصديق نامه 

ای امنيتی کمکی  بين المللی  در مجموع اين برنامه بودند، تجربه کرده بودند. گزارش يوناما نشان می دھد که برنامه نيروھ
مانع خطر شکنجه شده اند.  نيرو ھای امنيتی کمکی بين المللی ادعاھايی تخطی ھا بر توقيف شده گان در مراکز توقيف 

 افغانستان  را به مجرد وصول جھت باز پرس  به رياست امنيت ملی ، وزارت داخله  و اردوی ملی  ارجاع نموده است . 

 ای که  مح2ت و يوناما گان شده مصاحبه.  شدند م2حظه گان شده توقيف از ھايی نمونه در فقط بدرفتاری و کنجهش حوادث •
 برد کار از مشاھداتی يوناما گزارش.  باشد می ھا بررسی مدت ماه 23 تمام در ھا برداری نمونه شامل اند شده بازديد

  نکرده پيدا دسترسی يا و نکرده مشاھده را ھا آن ھاييکه جا در را ھا خانه توقيف در بدرفتاری و شکنجه حوادث وسيع
 .دھد نمی نشان

 تاکيد افغانستان بردولت  نموده  ارايه آن المللی بين ھمکاران و افغانستان دولت برای را پيشنھاد 22،  يو ناما گزارشاين   •

 ديگر بار يک يوناما. ببخشد تحقق است شده ارايه قبلی گزارش دو در که را يوناما قبلی جامع نھايت سفارشات که  دارد می
 توکول پرو در مذکور که  پاسخگو و مستقل نظارتی  ميکانيزم يک ايجاد بر مبنی افغانستان دولت به را خود پيشنھاد

 . کند می پيشکش  است آمده شکنجه منع کنوانسيون اختياری

 مذکور فرمان) رياست جمھوری را  نظارت نمود  که 2013( فبروری  129يو نا ما به طور مشخص تطبيق فرمان   •

. دھد قرار بازپرس مورد را آن مرتکبين و کرده گيری جلو شکنجه از تا کند می راھنمايی را  افغانستان څارنوالی دفترلوی
 شکنجه را گان شده توقيف ، شان قانونی وظايف  کامل برد پيش منظور به که اند شده داده ھدايت امنيتی مسوولين و پوليس
 را قانونی غير شده توقيف افراد  ، نموده تسھيل را  آنھا صحی معالجه و مدافع وک2ی به گان شده توقيف دسترسی نکنند،

  .نمايند ويديوئی ثبت را ھا جويی باز جريان تمام و رھا

  
  يوناما 2015افغانستان در برابر گزارش سال  حکومتپاسخ 

يوناما مسوده گزارش خود را با حکومت افغانستان شريک ساخت.  يک پاسخ مشرح از جانب شورای امنيت ملی به تاريخ 
  تھيه گرديده که ضميمه اين گزارش می باشد.  2015فبروری  12

قيف شده گان برای کسب معلومات يا اعترافات در توقيف پاسخ مذکور خاطر نشان می سازد که شکنجه و بد رفتاری با تو
خانه ھا يک پاليسی رسمی دولت نبوده، ياد آوری گرديده است که برخی از حوادث  در گزارش يوناما درست نمی باشد در 

لت  بر حاليکه بعضی ديگر ناشی از تخطی ھای افراد توسط مسوولين عدلی و امنيتی اند. اين پاسخ  درعالی ترين سطح دو
مشک�ت و تعھدات برای محو شکنجه و بدرفتاری ھا  اذعان دارد.  که البته اين شامل انکشاف  يک برنامه ملی برای از بين 

  بردن شکنجه می باشد. 
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