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 مامور�ت ه�ئت معاونت ملل متحد در افغانستان (�وناما))

افغانستان (�وناما) وظ�فه سپرده تا بر ا�جاد  ، شورای امن�ت سازمان ملل متحد به ه�ئت معاونت ملل متحد در2004از سال 

�ک س�ستم عدل$ روشن و شفاف به شمول اعمار و اصالحات سکـتور محابس و کار جهت تقو�ت حاکم�ت قانون همکاری 

 .داشته باشد

)2012( 2041مصوبه شورای امن�ت سازمان ملل متحد 
1

ل$ و به �وناما وظ�فه سپرد تا احترام به حقوق بشر را در بخش عد 

 سکـتور محابس بگونه ذ�ل تقو�ت نما�د:

ک�د م�نما�د که تطب�ق37
ٔ
 تا

ً
قانون و عدالت برای  (NPP)، منظم، بموقع و هماهنگ برنامه های اولو�ت های مل$ کامل . مکررا

ن همه، توسط همه ارگانهای ذ�ربط و سا�ر فعال�ن، با در نظرداشت تسر�ع ا�جاد �ک س�ستم شفاف و روشن عدل$، و برچ�د

 معاف�ت و همکاری ب�شتر در حاکم�ت قانون در سرتاسر افغانستان، اهم�ت بسزا�ــ$ دارد.

ک�د ب�شتر به اهم�ت پ�شرفت در بازسازی و اصالحات در سکـتورهای محابس در افغانستان نموده و جهت بهبود احترام بر 38
ٓ
.تا

�ربط, طور الزم به تمام محابس و توق�ف خانه ها در حاکم�ت قانون و حقوق بشر و اطم�نان خاطر از دسترس$ تمام ارگان های ذ

افغانستان نموده و فرام$ خواند به احترام کامل به قوان�ن ب�ن المل$ مربوط، بشمول مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق 

شده  2011اکـتوبر  10معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان مورخ  ه�ئت بشر، با در نظر داشت سفارشات$ که درج گزارش

 است.  

 مامور�ت کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد

کم�شنری عال$ حقوق بشر ملل متحد را موظف  2006نوامبر  27مورخ  2/113شورای حقوق بشر ملل متحد در ف�صله نامه نمبر

 دوام دهد:ساخت تا به وضع�ت حقوق بشر در افغانستان رس�دگ$ نموده، و تاک�د م�دارد تا همکاری خود را بگونه ذ�ل 

ا�ن شورا از کم�شنری عال$ حقوق بشر ملل متحد م�خواهد تا همکاری خود را با ه�ئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

(�وناما)، در قبال نظارت از وضع�ت حقوق بشری در افغانستان، با تقد�م و توسعه خدمات مشوره ده$ و همکاری تخن�ک$ در 

دوام دهد، و بطور منظم از وضع�ت حقوق بشری در افغانستان گزارش دهد. موضوعات حقوق بشری و حاکم�ت قانون
2

 

 دسترس$ و م�تودولوج$ 

گست  2010از ماه اکـتوبر 
ٓ
و بدرفتاری با توق�ف  شکنجه، در پاسخ به نگران$ های متعدد که �وناما در ارتباط به 2011ال$ ماه ا

شده گان منازعات  مسلحانه از اقشار جامعه در سراسر افغانستان در�افت کرده بود، با مشوره با دولت افغانستان و د�گر 

همکاران، �وناما �ک برنامه جدی نظارت$ را روی وض�عت توق�ف شدگان منازعات در سراسر افغانستان انجام داد. �وناما بر 

ماده نمود که  اساس  �افته ها،
ٓ
�ک گزارش$ را تحت عنوان رفتار با توق�ف شده گان منازعات در توق�فخانه های افغانستان ا

                                                           
 مورد تصو�ب قرا گرفت. 2012مارچ  22، در تار�خ S/RES/2041 (2012) شورای امن�ت ملل متحد، 2041قطعنامه  1
 .2006نومبر  A/62/53, Decision 2/113  ،28، 53گزارش شورای حقوق بشر به شصت و دوم�ن نشست مجمع عموم$، مکمل شماره  2
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به نشر رس�د. 2011سفارش به مقامات ذ�ربط م�باشد که در ماه اکـتوبر  25حاوی 
3
به ضم�مه اول ا�ن گزارش خالصه �افته ها و  

 مراجعه نما��د. 2011سفارشات گزارش ماه اکـتوبر  ه دوم ا�ن گزارش معلومات پ�رامون وض�عت تطب�قمضم�

 گزارش  فعل$    

پ�شکش م$  2012ال$ ماه اکـتوبر  2011ا�ن گزارش �افته های نظارت$ �وناما را به ارتباط توق�ف شده گان منازعات از ماه اکـتوبر 

زارت امور داخله و د�گر ر�است ها نما�د. مقامات حکومت$ از پول�س مل$ افغان، پول�س سرحدی افغان، ر�است امن�ت مل$، و 

 �وناما  را در  جر�ان ا�ن برنامه نظارت$  همکاری نمودند.

ر�است امن�ت مل$ دسترس$ ناظر�ن �وناما را به تمام توق�ف شده گان در توق�فخانه  2012ال$ ماه اکـتوبر  2011از ماه اکـتوبر 

امن�ت مل$ (ر�است مبارزه عل�ه ترور�زم)  در کابل (که  �124است های امن�ت مل$ در سراسر افغانستان به استثنای توق�فخانه ر

 بنام اداره 
ٓ
 �اد م�شد) فراهم ساخت.  90قبال

وزارت امور داخله دسترس$ ناظر�ن �وناما را به  تمام توق�فخانه ها و نظارت خانه های پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی 

بعض$ ممانعت ها را  2012جنوری  10ابس از وزارت عدل�ه به وزارت داخله بتار�خ افغان  فراهم نمود. انتقال ر�است مرکزی مح

در رابطه به دسترس$ �وناما به برخ$ از محابس ر�است عموم$ محابس و مصاحبه های توق�ف شده گان ا�جاد نمود
4

. 

 نمونه گ�ری از  توق�ف شده گان

توق�ف شده گان، قبل از محاکمه  و ن�ز محبوس�ن محکوم شده که  635، �وناما با 2012ال$ ماه اکـتوبر 2011از ماه اکـتوبر 

توسط پول�س مل$ افغان و �ا پول�س سرحدی افغان، اردوی مل$ افغان، پول�س محل$ افغان و ر�است امن�ت مل$ توق�ف شده 

و �ا  قوماندان$ بودند، مصاحبه نمود. توق�ف شده گان در نظارت خانه های پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی افغان 

های امن�ه مراکز وال�ات و ر�است های  امن�ت مل$ وال�ات، و ر�است مرکزی محابس و مراکزاصالح و ترب�ت اطفال مصاحبه 

وال�ات افغانستان م�باشد (توق�ف  30مرکز در  89شدند. مصاحبه های �وناما در رابطه به رفتار با توق�ف شده گان مشمول 

ک و ن�مروز نگهداری م$ شدند بعد از انتقال به وال�ت کابل و فراه مصاحبه با ا�شان صورت گرفت)شدگان$ که در وال�ت ورد 
5

 .

 د�دن نموده است. 2012و اکـتوبر 2011نقشه اول نشان دهنده کل$ مراکزی م�باشد که �وناما ب�ن ماه اکـتوبر

                                                           
 2011رفتار با توق�ف شده گان منازعه مسلحانه، �وناما، اکـتبر  3

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/October10_%202011_UNAMA_Detention_Full-Report_ENG.pdf. 
نها از وزارت امور داخله هدا�ات حاصل نموده اند  قبل از اجازه هر مالقات با�د از 4

ٓ
قومندان امن�ه خود اجازه بگ�رند.  روساء بعض$ محابس وال�ات به �وناما گـفته اند که  ا

مصادف به انتقال محابس به وزارت داخله د�دن نما�د. �وناما  2012وماه جنوری  2011ه دسمبرا�ن زمان$ بود که �وناما م�خواست از محبس سرپوزه وال�ت کندهاردر ما
قای جنرال جمش�د در کابل مطرح وحل نمود وبرای �وناما اجازه دسترس$ داده شد. ا�ن واضح نشد که وزارت داخله و�ا ر�اس

ٓ
ت عموم$ محابس ا�ن مشکل را با ا

زاد دسترس$ را به محابس را فراهم کنند.. روسا محابس وال�ات خاطر نشان نمودند که رئ�س ¦ارنوال$،رئ�س امن�ت  صالح�ت ا�نرا دارند تا به ارگانها/
ٓ
موسسات ناظر�ن ا

نها تماس بگ�رد تا برای نظارت اجازه دهند. �وناما نگزان است که ا�ن عدم شفاف�ت 
ٓ
های مان را برای م�تواند تالش مل$، قومندان امن�ه مقامات اند که �وناما با�د با ا

 ندازد  نظارت دوامداروراپور در مورد توق�ف وبرخورد با توق�ف شده گان ورعا�ت ط$ مراحل توسط مقامات که در قوان�ن افغانستان درج شده به خطرا
باد (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری (بغال 5

ٓ
ن)، مزار (بلخ)، شهر بام�ان (بام�ان)، ن�ل$ مراکز ر�است های امن�ت مل$ وال�ات را که �وناما د�دن نمود: ف�ض ا

�سا،) شهر (دا�کندی)، شهر فراه (فراه،) م�منه (فار�اب)، شهرهرات (هرات)، شبرغان (جوزجان) شهرکابل (کابل)، شهر(کندهار)کندهار،محمود راق$ (کاپ
باد (ننگر 

ٓ
باد (کنر،) شهر کندز(کندز)، مهترالم (لغمان)، ،جالل ا

ٓ
هار)، شرن (پگـت�کا)، شهرگرد�ز(پکـت�ا) ،چار�کار(پروان) شهر سرپل خوست(خوست)، اسعد ا

الن)، مزار (بلخ)، شهر (سرپل)، تالقان (تخار)، قالت (زابل). مراکز پول�س مل$ افغان را که �وناما د�دن نموده است: (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری (بغ
)، شهر(کندهار)کندهار، محمود 1واداره  40) م�منه (فار�اب)، شهرهرات (هرات)، شبرغان (جوزجان) کابل (ر�است بام�ان (بام�ان)، ن�ل$ (دا�کندی)، شهر فراه (فراه،
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 تمام$ توق�فخانه ها با مسؤل� 
ٓ
ن توق�فخانه ها و مقامات ذ�ربط دولت$ د�دار نموده و �وناما در جر�ان بازد�د و نظارت از تقر�با

کـتاب   ثبت و راجستر را ارز�اب$ نموده است. در بعض$ از توق�فخانه های ر�است امن�ت مل$ از دسترس$ ناظر�ن �وناما به 

تادن ا�ن مسئله، کـتاب ثبت و راجستر و همچنان بازد�د از تمام بخش های توق�فخانه ها ممانعت صورت گرفت. بعد از اتفاق اف

 به بخش حقوق بشر ر�است امن�ت مل$ در کابل راجع شد. بعد از مداخله بخش حقوق 
ٓ
موضوع به مقامات ارشد توق�ف و بعدا

 بشر، برای �وناما زم�نه دسترس$ به کـتاب راجستر در همه توق�فخانه های ر�است امن�ت مل$  که بازد�د شده فراهم گرد�د.

نها بخاطر مظنون�ت و �ا محکوم به موضوعات  552ن$ که �وناما با ا�شان مصاحبه انجام داد، توق�ف شده گا 635از جمله 
ٓ
تن ا

تن د�گر را که توسط بخش ترور�زم پول�س مل$ و ر�است امن�ت مل$ به صفت مظنون�ن   78مختلف منازعات بودند. �وناما  

دم جرائم عام کـتگوری شده بودند و تحت توق�ف قرار داشتند، در�افت نم
ٓ
ود. بس�اری از توق�ف شده گان بخاطر اختطاف و ا

نرا بدوش داشت، تحت توق�ف قرار داشتند: بس�اری از 
ٓ
ربائ$، که از جرائم عام  محسوب م�شد و ر�است امن�ت مل$ تحق�ق ا

نها را در ا�ن ن
ٓ
مونه گ�ری ا�ن توق�ف شده گان مظنون عناصر مخالف دولت و �ا اقارب مظنون�ن مخالف دولت بودند. �وناما ا

نها را با د�گر توق�ف 
ٓ
نها به مثل توق�ف شده گان منازعات برخورد م�کند و ا

ٓ
داخل نموده ز�را امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان با ا

 شده گان س�اس$ و �ا منازعات نگهداری م�کند. 

نها جهت کمک و حما�ت  330توق�ف شده گان منازعات ، �552وناما در�افت نمود که از جمله 
ٓ
نها به  57از طالبان و تن ا

ٓ
تن ا

نها  57توق�ف شده گان  552ادعای وابستگ$ به د�گر گروپ های مسلح مخالف حکومت نسبت داده شده بودند. از م�ان 
ٓ
تن ا

نها به ادعای ارتکاب جرم قتل و تجاوز،  18به ادعای  داشتن مواد منفجره و د�گر مواد کشنده، 
ٓ
نها به ادعای  13تن ا

ٓ
تن ا

دم ربائ$،   7داشتن در حمالت ناکام انتحاری، اشتراک و دست 
ٓ
تن مظنون جعل کاری، دو  2تن به ادعای دست داشتن به ا

توق�ف$ د�گر  19تن نسبت ارتکاب جرائم د�گر توق�ف شده و  16تن مظنون قاچاق،   1تن به دل�ل قرابت با شخص مظنون، 

 نم�دانستند بنابر به کدام جرم تحت توق�ف قرار داشتند.

نها در توق�فخانه های ر�است امن�ت مل$ 514توق�ف شده گان،   635مله از ج 
ٓ
ا

6
نها در توق�فخانه های پول�س مل$  286، 

ٓ
تن ا

تن توسط پول�س سرحدی مل$ افغان نگهداری م�شدند  9افغان، 
7

تن در مراکز توق�ف اردوی مل$ افغان   34، 
8

تن توسط  12، 

تن که توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و سازمان های استخبارات$  کشور  79پول�س محل$ افغان نگهداری نگهداری م�شدند و 

های خارج$ به تنها�ــ$ و �ا به همکاری ن�روهای امن�ت$ مل$ افغان دستگ�ر و �ا بازداشت شده بودند، به توق�فخانه های امن�ت 

                                                                                                                                                                                           
باد (ننگرهار)، شرن (پگـت�کا)، شهرگرد�ز

ٓ
باد (کنر،) شهر کندز (کندز)، مهترالم (لغمان)، جالل ا

ٓ
(پکـت�ا) ،چار�کار  راق$ (کاپ�سا،) شهر خوست(خوست)، اسعد ا

باد (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)(پروان) شهر 
ٓ
، پلخمری سرپل (سرپل)، تالقان (تخار)، قالت (زابل). مراکز محابس وال�ات را که �وناما د�دند نموده است: ف�ض ا

شبرغان (جوزجان) پلچرخ$ (بغالن)، مزار (بلخ)، شهر بام�ان (بام�ان)، ن�ل$ (دا�کندی)، شهر فراه (فراه)،  م�منه (فار�اب)، چغچران (غور)، شهرهرات (هرات)، 
باد (

ٓ
باد (کنر)، شهر کندز (کندز)، مهترالم (لغمان) ، جالل ا

ٓ
ننگرهار)، (کابل)، سرپوزه (کندهار)، محمود راق$ (کاپ�سا)، شهر خوست(خوست)، اسعد ا

مود: (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری (بغالن) شهر چار�کار(پروان)، سرپل (سرپل)، تالقان (تخار)، قالت (زابل). مراکز اصالح وترب�ت اطفال که �وناما د�دن ن
کندز (کندز)، مهترالم فراه (فراه،)، لشکرگاه (هلمند) شهرهرات (هرات)، شهرکابل (کابل)، شهر کندهار (کندهار)، محمود راق$ (کاپ�سا)، شهر خوست (خوست)، شهر 

باد (ننگرهار)، شرن (پگـت�کا)،
ٓ
 تالقان (تخار)، قالت (زابل). (لغمان)، پل علم (لوگر)، جالل ا

نها در سه توق�ف خانه های امن�ت مل$ در اوقات مختلف  18توق�ف شده در دو توق�ف خانه در اوقات مختلف نگهداری م�شدند،  68توق�ف شده گان،  514ازجمله  6
ٓ
ا

 601هداری م�شدند که مجموع نمونه مثال از ر�است امن�ت مل$ به نگهداری م�شدند، سه توق�ف شده گان در چهارتوق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ در اوقات مختلف نگ
 م�رسد.

توق�ف شده گان در دو مراکز توق�ف خانه های پول�س مل$ افغان در اوقات مختلف نگهداری شده اند، وسه توق�ف شده گان در  61توق�ف شده گان،  286از مجموع   7
 نمونه مثال ها از توق�ف خانه های پول�س مل$ افغان م�شود 347نگهداری شده اند که بالغ به  چهارمراکز توق�ف پول�س مل$ افغان در اوقات مختلف

 توق�ف شده گان در دو مراکز توق�ف خانه های اردوی مل$ در اوقات مختلف نگهداری م�شدند. 3توق�ف شده گان درنمونه،  34از جمله  8
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افغان انتقال داده شده بودند. ارقام دق�ق توق�ف شده گان$ که تحت توق�ف ر�است امن�ت مل$ افغان،  مل$ و �ا پول�س مل$

م�رس�د. تعداد مجموع$ توقف��ان ب�شتر از  151پول�س مل$ افغان و �ا پول�س مل$ سرحدی افغان در اوقات مختلف بودند به 

ای مختلف تحت توق�ف ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان و م�رس�د ز�را تعداد ز�ادی از توق�ف شده گان در زمان ه 635

 �ا هم پول�س مل$ سرحدی افغان، اردوی مل$ افغان، پول�س محل$ افغان و �ا هم ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ بودند.

نها مصاحبه انجام داده است،  635از جمله 
ٓ
نها تنها توسط ر�است ام 267توق�ف شده گان$ که �وناما با ا

ٓ
ن�ت مل$ دستگ�ر تن ا

تن  توسط ن�روهای نظام$ ب�ن  79توسط پول�س مل$ افغان و �ا پول�س مل$ سرحدی دستگ�ر شده بودند،  212شده بودند، 

الملل$ (از طر�ق عمل�ات های جداگانه �ا عمل�ات های مشترک با ن�روهای امن�ت$ مل$ افغان و عمل�ات های سازمان �افته) اس�ر 

تن توسط د�گران (پول�س محل$  26تن به تنها�ــ$ توسط اردوی مل$ افغان اس�ر گرفته شده اند،  31 و �ا بازداشت شده اند،

افغان، ر�است تحق�قات جنا�ــ$ وزارت امور داخله، و �ا قوماندانان محل$) و پنج تن به تنها�ــ$ توسط ن�روهای امن�ت$ مل$ 

دق�ق نم�دانستند که در قض�ه خود توسط کدام مقامات ، پانزده توق�ف شده گان بطور 635افغان دستگ�ر شدند. از جمله 

 دستگ�ر و �ا توق�ف شده بودند. 

توق�ف شده گان$ که ابتداء توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و �ا سازمان های استخبارات$ خارج$ به تنهائ$ و �ا   79از جمله 

نها ابت 52مشترک با ن�روهای افغان گرفتار و توق�ف شده بودند، 
ٓ
داء به نظارت خانه ر�است امن�ت مل$ فرستاده شده اند، تن ا

نها به پول�س مل$ افغان انتقال داده شد، چهار تن به اردوی مل$ افغان، �ک تن به محبس وزارت امور داخله، �ک   20
ٓ
تن ا

 تن به دفتر ولسوال و �ک$ د�گر به مرکز اصالح و ترب�ت اطفال فرستاده شده است.

را ن�ز مصاحبه نمود. به صورت عموم، مسؤل�ن تعداد بس�ار کم از طبقه اناث را  منازعاتشده گان اناث  �وناما سه تن از توق�ف

سال در وقت موجود�ت شان در  18توق�ف شده ز�ر سن  105توق�ف نموده بودند. �وناما مجموعا با تعداد  منازعاتدر رابطه به 

توق�ف خانه ها مصاحبه نمود
9

. 

، پرسونل طب$ و ارگان های حقوق وکالی مدافعارنواالن، ¦هم چنان در جر�ان �ک سال �وناما با مسؤل�ن عدل$ و قضا�ــ$، 

 بشر دوستانه و حقوق بشری مکرر 
ً
نها مصاحبه انجام داده است.   ا

ٓ
 د�دار و مالقات نموده و با ا

روی چگونگ$ رفتار مقامات امن�ت مل$، پول�س مل$ و  منازعاتفرد توق�ف شده مرتبط به  635تمرکز در مصاحبه های �وناما با  

�ا پول�س سرحدی، اردوی مل$ و هم چنان پول�س محل$ افغان با توق�ف شده گان و مطابقت رفتار حکومت در قضا�ای توق�ف 

است.شدگان با ضمانت های ط$ مراحل قانون$ به اساس مقررات ب�ن الملل$ حقوق بشر و قوان�ن افغانستان بوده 
10

 

 

 ضمانت ها، مقررات و  مع�ار اثبات در مصاحبهه

                                                           
 سال) باشد طفل است. 18(از صفر تا  18هر شخص$ که ز�ر سن طفل در کنوانس�ون حقوق اطفال چن�ن تعر�ف شده است:  9

صص$ و حما�ت از تحل�ل واحدهای حاکم�ت قانون و حما�ت از اطفال �وناما، به برنامه �وناما در رابطه با نظارت از توق�ف و همچن�ن ا�ن گزارش از طر�ق تحق�ق تخ 10
 کمک کرده است.
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�وناما توق�ف شده گان جرائم منازعات مسلحانه را بطور تصادف$ انتخاب نموده و با ا�شان بزبان مادری ا�شان (پشتو �ا دری) 

احبه نموده بدون موجود�ت کارمندان توق�ف خانه ها و د�گر مقامات دولت$ و �ا توق�ف شده گان د�گر بطور خصوص$ مص

 است. تمام توق�ف شده گان مصاحبه شده رضا�ت خود را برای انجام مصاحبه ابراز نمودند.

در هم�ن مدت دوازه ماه، برنامه نظارت$، ناظر�ن و مصاحبه کنندگان �وناما از هم�ن توق��فخانه ها بطور ناگهان$ و در اوقات 

بدون اطالع قبل$ صورت گرفته در حال�که بازد�د از توق�فخانه های  مختلف چند�ن بار بازد�د نموده اند. اکـثر�ت مالقات ها

گاه$ قبل$ مالقات صورت گرفته است.   کندهارکابل و 
ٓ
 بر اساس �ک پروتوکل ترت�ب شده و ا

ان �وناما بهتر�ن روش مع�اری پذ�رفته شده ب�ن الملل$ را برای اجرای برنامه نظارت توق�ف خانه ها ومصاحبه با  توق�ف شده گ 

ترت�ب وعمل$ نمود.  تمام مصاحبه کنندگان ترجمانان
11

موزش د�دند، و هدا�ات و رهنمود های مفصل  
ٓ
�وناما به طور مع�اری ا

ونوت های الزم را در رابطه به ا�نکه چگونه مصاحبه ها را انجام دهند. اعتبار معلومات را تفک�ک کنند و اسرار و معلومات راجع 

و کارمندان عال$ رتبه بخش حقوق به توق�ف، شنکجه و بد رفتاری را حفظ نما�ند. تحت نظارت و بررس$ گستردۀ متخصص�ن 

موزش$ کم�شنری عال$ حقوق بشر در رابطه به مصاحبه 
ٓ
بشر �وناما، حاصل کرده بودند  ته�ه نمود. ا�ن اسناد  مرکب از رهنمود ا

با توق�ف شده گان و بازد�د از توق�فخانه ها است.
12

 

مشخص رهنما�ــ$ نما�د خود داری کرده واز هر فرد  مصاحبه کننده گان از پرس�دن سوالهای که پاسخ دهنده را به دادن جواب

زاد بگو�ند (مصاحبه ها از
ٓ
دق�قه ال$ ساعت را در بر م$ گرفت که با بعض$  30تحت توق�ف م�خواستند تا داستان خود را بطور ا

.از توق�ف شده گان در فرصت های متعددی مصاحبه و چند�د مرتبهبوده است)
13

بنای مصاحبه کننده گان سواالت را بر م

ضرورت طوری طرح م$ کردند که چگونگ$ رفتار و معلومات مربوط به مراحل قانون$ قض�ه وضاحت پ�دا کند. در هر مصاحبه، 

ک�د دو باره 
ٓ
مصاحبه کنندگان �وناما تمام الفاظ مطرح شده را تحر�رنموده و نوشته های مصاحبه برای توث�ق مورد ارز�اب$ و تا

 قرار گرفت است.

نرا در رد�ف قضا�ای تحق�ق شده شکنجه و بد رفتاری قرارنداده در جا��که �ونا
ٓ
ما از موثق بودن بعض$ موارد مطم�ن نبود، ا

توق�ف شده گان کسان$ را ن�ز داشته که شکا�ت �ا ادعای  شکنجه وبدرفتاری نداشتند، و �ا ازطرف   635است. �وناما در نمونه 

                                                           
 .http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/chapter9.html#C1مراجعه کن�د به رهنمود تا��د شده ملل متحد:  11
موزش کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد دررابطه به نظارت حقوق بشری ( 12

ٓ
 )2011رهنمود ا

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf 
کشف ادعای دروغ ا�نست که  (نسخه تجربه متخصص�ن وتحق�ق برای گرفتن موارد  رفنار با ت  توق�ف شده گان نشان م�دهد که بهتر�ن روش تحق�ق موثق بخاطر  13

درمقابل درست) صحبت توق�ف شده تحت تحل�ل مفصل قرارگ�رد. نسخه راست صحبت ادعای حادثه که توسط توق�ف شده به کلمات خودش بدون توقف م�شود است 
�ا ا�ن برخاسته از �ک �ادداشت واقع$ م�باشد. وبا �ک  پاسخ به سواالت های جدی داده شده باشد.  نسخه راست$ متخصص را کمک م�کند وقادرم�سازد تا بداند که

ٓ
ا

ورد. درحال�که، در�
ٓ
ک قصه راست$ با داستان ساخته شده، ز�نت داده شده و�ا ب�ش گوئ$ توق�ف شده تفص�الت را حفظ کرده ودرپاسخ به سواالت با �اد خواهد ا

به نما�ش خواهد گذاشت. مقا�سه تحل�ل موارد توق�ف شده نشان داده است که �ادداشت احساس خود تشر�ح خواهد نمود وبرخورد د�گران که ازحافظه راست$ باشد 
وری ز�ادتراز تفص�الت جغرافوی، تکرارمعرفت ز�اد ود�گرپروس�جره

ٓ
ای داخل$. واقع$ ز�ادترانعکاس و دربرگ�رنده (مانند رنگ، سا�ز، شکل وصدا)، و�ادا

حواس وی خواهد بود. در ا�ن مطالعات توق�ف مصاحبه کننده گان �وناما درپرسش های خود توق�ف شده تحرکات  وتوانائ$ گـفتاری و�اتفکر،ه�جانات،عکس العمل ها 
ن ارز�اب$ صحت صحبت توق�ف شده گان را اجازه م�دادند تا قصه های خودرا با روش و الفاظ خود بگو�ند. سوالهای اول�ه بازوپا�ان رس�دن ا�نرا م�سر نمود تا بهتر�ن امکا

وخاتمه را بخاطرمعلومات ا بدهد. زمان�که توق�ف شده ای درپاسخ به سوالهای باز وپا�ان معلومات اصل$ را ارائه نمود، مصاحبه کننده گان به تعق�ب سوالهای بسته گان ر 
در تر�ننک  Gudjonnsen (1992) and Schooler and Loftus(1986)ب�شتر و�ا توض�ح در مورد توق�ف شده ارائه داشتند. برای معلومات ب�شتر مراجعه نما�د به 

 .کم�شنری عال$ حقوق بشر
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توق�ف شده گان ادعا نمودند که   377وق�ف شده گان که مصاحبه شدند ت �635وناما موثق ومطم�ن پنداشته نشده. ازجمله 

توق�ف شده گان ادعای شکنجه و �ا بدرفتاری نکرده اند 258مورد شکنجه و�ا بدرفتاری قرارگرفتند. در حال�که 
14

 377. از جمله 

ی با ا�ن توق�ف شده گان را بطور موارد خشونت و بدرفتار  51موارد ادعای خشونت و بد رفتاری با توق�ف شده گان ،�وناما  

ن ادعای شکنجه  326ادعای شکنجه توق�ف شده گان  377مؤثق، معتبر و مطم�ن نتوانست تثب�ت نما�د. �وناما ازمجموع 
ٓ
ا

وبدرفتاری را مطمئن موثق و معتبر دانست.
15

 

ول مصاحبه با اقارب، مردم مصاحبه کننده گان برای تثب�ت معلومات توق�ف شده گان از ش�وه ها و روش های مختلف بشم

محل، وکالء مدافع، اهل خبره محل، موسسات کمک رسان خ�ر�ه، کارمندان طب$ و د�گر همکاران مل$ و ب�ن الملل$ که 

درقض�ه توق�ف شده گان و �ا توق�ف خانه ها ذ�دخل و بازرس$ شواهد فز�ک$ و بازنگری و مرور مواد مربوط د�گر سع$ الزم$ را 

ما همچنان تصاو�ر ود�گرشواهد شکنجه وبدرفتاری با توق�ف شده گان را از د�گر نهادهای همکار و منابع بخرچ دادند.�ونا

در�افت نموده است.
16 

 

در بعض$ از قضا�ا، مصاحبه کننده گان �وناما زخم ها، عالمتها و خراش�ده گ$ های را مشاهده م$ کردند که نما�انگر شکنجه و 

بندی، و معالجه های طب$ مجروح�ن، مشاهده گر�ده بود. بدرفتاری ها بود، �ا نوار زخم
17

تن ا�ن توق�ف شده گان  58 

 مصاحبه شده خواستار کمک های طب$ و معالجوی بودند.

 مع�ار اثبات   

را علن$ م�ساخت، هدفش ا�ن نبود که بد�ل$ برای  شکنجهزمان�که �وناما با هرتوق�ف شده مصاحبه انجام م�داد و اتهامات 

�ــ$ وعدل$ باشد. بلکه برنامه نظارت$ �وناما قسم$ ترت�ب شده بود که معلومات دق�ق و موثق و کاف$ پ�رامون س�ستم جزا

و بد رفتاری با توق�ف شده گان که ن�ازکامل به �ک تحق�ق جزائ$، ب�طرفانه، قابل باور، ومستقل و  شکنجهموجود�ت و اتفاق 

شکارسازد. 
ٓ
 اقدامات درمان$ توسط دولت افغانستان را دارد ا

�وناما تمام معلومات (به شمول موارد فردی  وشواهد تقو�ت کننده) موجوده را سنجش نموده نشان بدهد که ا�ا معلومات 

ل شده مقنع وباورکردن$ ومعتبراست تا به �وناما اجازه دهد در�افته ها را ب�ان نموده و نگران$ خود را درمورد  توق�ف خانه حاص

های مشخص ابرازنموده وخواهان تحق�قات جزا�ــ$ واقدامات د�گر شود
18

. 

                                                           
توق�ف$ توسط پول�س مل$ افغان و �ا پول�س  125توق�ف$ شده گان$ است که ادعای شکنجه و بد رفتاری نموده اند ( 326توق�ف شده گان شامل  635ا�ن نمونه گ�ری از 14

توق�ف$ م�شود). �وناما ا�ن نمونه گ�ری را به حد  326توسط اردوی مل$ افغان که مجموع شان به  13 توسط پول�س محل$ و 10توسط ر�است امن�ت مل$،  178سرحدی، 
توق�ف$ از توسط پول�س مل$ افغان و ر�است امن�ت مل$ مودر شکنجه �ا بدرفتاری قرار گرفته اند و �ک توق�ف$ د�گر  6کاف$ موثق و بااعتبار �افت. �وناما مشاهده نمود که 

 دوی مل$ افغان پول�س مل$ افغان مورد بد رفتاری قرار گرفته است. هم توسط ار 
، 371، 318، 254، 216، 195، 142، 135، 134، 130توق�ف$ از ر�است امن�ت مل$: توق�ف شده گان نمبر   31توق�ف شده گان شامل ذ�ل اند:  51ا�ن نمونه گ�ری از 15

توق�ف$ از پول�س مل$  9؛ 661و 641، 635، 614، 612، 606، 591، 585، 553، 552، 551، 548 ،536، 531، 453، 444، 430، 416، 412، 409، 406، 399
 5؛  598و  568، 233، 197، 65توق�ف$ از پول�س محل$ افغان: توق�ف شده گان 5؛ 623و  617، 510، 496، 455، 339، 231، 168، 44افغان:  توق�ف شده گان 

) که توسط ن�روهای ب�ن الملل$ نگهداری م�شد (مجموع 220؛  و �ک توق�ف$ (شماره604و  599، 576، 372، 238ه گان نمبر توق�ف$ از اردوی مل$ افغان: توق�ف شد
 م�شود). 51شان 

(ضم�مه شماره چهارم) بر ساختار و م�تودولوژی ا�ن گزارش نظر�ه داده و م$ گو�د که "واحد  2013جنوری  14دولت افغانستان در پاسخ به ا�ن گزارش د ر تار�خ  16
ماده سازی ا�ن گزارش فقط از مصاحبه با افراد متهم مظنون و بعض$ کارمندان

ٓ
استفاده کرده است که برای اثبات  حقوق بشر �وناما به منظور �افتن حقا�ق و در ا

مده است، ط�ف وس�ع$ از منابع را در ا�ن �افته ها استفاده کرده
ٓ
 است. ادعا�شان کاف$ ن�ست". �وناما خاطر نشان م�سازد، همانطور که در باال ا

 .627و  610، 605، 578، 553، 511، 508، 485، 458، 306، 288، 270، 219، 74، 71، 24، 3توق�ف شده گان نمبر  17
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متداوم بد رفتاری  را طبق قوان�ن ب�ن  مع�ار معلومات " کاف$، موثق و قابل اعتماد " اساس ا�ن برنامه نظارت$ بوده تا اشکال

الملل$ تعر�ف شده  که در س�تم توق�ف$ به اتفاق افتاده است ب�ان نما�د.
19

نعده مراکز جا��که " معلومات کاف$ ،  
ٓ
ا�ن گزارش ا

نست که 
ٓ
حتمال ز�اد با توق�ف شده گان شکنجهمؤثق و قابل اعتماد " پ�رامون چند�ن قضا�ا ب�انگر ا

ٓ
 منازعات و بدرفتاری با ا

و بدرفتاری س�تمات�ک شناسا�ــ$ گرد�ده است، ب�شتراز نصف توق�ف شده گان  شکنجهاستفاده م�شد. توق�فخانه های که در  

که با ا�شان مصاحبه صورت گرفته است معلومات کاف$, مؤثق و قابل اعتماد را ب�ان نمودند که مطابق به مع�ارات اثبات فوق 

  شکنجهه توق�ف شده گان مورد م�باشد. احتمال ز�ا د م�رود ک
ٓ
ن است که روسا

ٓ
و بدرفتاری قرار گرفته باشند وا�ن ب�انگرا

 راض$ بودند.   شکنجهتوق�فخانه و محقق�ن با�د م�دانستند ، امرنموده اند و �ا جهت استفاده از 

نها س�ستمات�ک شناخته شد
ٓ
در مراکزی که استفاده از شکنجه در ا

20
ن مرکز توق�ف$ گا، شمار ز�ادی از توق�ف شده

ٓ
ن که در ا

کرد. ا�ن موضوع ب�انگر مع�ن در توق�ف بودند، معلومات معتبر و قابل باوری را ارائه کردند که با مع�ار اثبات فوق مطابقت م$

ن بود که تعداد ز�ادی از توق�ف شدگان در �ک مرکز توق�ف$ مع�ن به احتمال ز�اد تحت شکنجه واقع شده
ٓ
اند، به ا�ن ا

ن راض$ بودند. معناست که 
ٓ
ن امر نموده و �ا از استفاده از ا

ٓ
گاه بوده، به ا

ٓ
ن مرکز با�د از شکنجه ا

ٓ
 بنا بر�نروساء و بازجو�ان ا

در قضا�ای  توان چن�ن نت�جه گرفت که شکنجه �ک پال�س$ �ا رو�ه نهادی �ک مرکز مع�ن بوده و تنها توسط چند فردم$

 استثنا�ــ$ �ا به صورت نادر استفاده نشده است. 

ار های اساس$ و قابل �بخاطر ا�نکه تمام ادعاهای شکنجه با�د تحق�ق شوند، �وناما " معلومات مؤثق، معتبر و مطم�ن " را مع

نچ�ز�که قاعدتا دربخش س�
ٓ
ستم جنائ$ عدل$ تحق�قات اعتماد در  ته�ه ا�ن گزارش نسبت به   مع�ارهای "مظنون�ت منصفانه" (ا

را براه م$ اندازد)
 21

س�ب پذ�ری قربان�ان چن�ن نقض حقوق بشر مع�ارمعتبر مستند  شکنجهبرگز�ده است. بنابر شد�د بودن  
ٓ
و ا

 �وناما را از ارا�ه پ�شنهادات های بن�ادی وفعال�ت های دق�ق جهت نابود ساختن 
ٓ
سازی (ثبوت گ�ری) استفاده شده تا احتماال

 ل مطم�ن نما�د. ا�ن مشک

وناما قادر نبود که کامره، موبا�ل، وسا�ل و�د�و�ــ$ و ثبت را داشته تا در ح�ن �با درنظر داشت هدا�ات ر�است امن�ت مل$، 

ن استفاده نما�د و بخاطر دسترس$ و دال�ل امن�ت$ هدا�ت داده شده را رعا�ت نمود. 
ٓ
 مصاحبه از ا

                                                                                                                                                                                           
) اکادم$ ژن�و برای حقوق بشر دوستانه وحقوق 2012ست�فن و�لک�نسن، مع�ارهای اثبات در مامور�ت های حق�قت �اب و تحق�قات$ حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر (18

 .32بشر، ص 
ن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي1به موجب ماده (19

ٓ
عليه فردي به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا  ) کنوانس�ون منع شکنجه، "هر عمل عمدي که بر اثر ا

هديد شود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با ت شخص سوم اعمال مي
شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر  و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد

غ�ر ه از د�گر رفتارهای ظالمانه، انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود." ا�ن شامل درد و رنج ناش$ شده از �ا موجود �ا ناخواسته از اجراائت قانون$ را در بر نم$ گ�رد. شکنج
م�ز (بد رفتاری) متما�ز م$ شود، به دل�ل شد�د بودن دردی که ا�جاد م�کند، تعمد داشتن در ا�جاد درد و ا�ن واقع�ت که

ٓ
که درد شد�د وارد شده است  انسان$ و تحق�ر ا

است، به شمول م�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ و  برای هدف خاص، �عن$ کسب اعتراف، ا�جاد ترس و �ا اجبار. هم شکنجه و هم بدرفتاری در حقوق ب�ن الملل منع شده
 س�اس$ و کنوانس�ون منع شکنجه (که هر دو به وس�له دولت افغانستان تصو�ب شده اند).

ا�ن ادعا را  کند. ا�ن گزارشبرای اهداف ا�ن گزارش، �وناما از اصطالح "س�ستمات�ک" به منظور نشان دادن حضور �ک پال�س$ �ا رو�ه در �ک مرکز مع�ن استفاده م20$
در مورد مسوده ا�ن ندارد که استفاده از شکنجه و بدرفتاری جزئ$ از پال�س$ س�ستمات�ک دولت در سطح مل$ �ا در �ک نهاد بوده است. در پاسخ دولت افغانستان 

زار و اذ�ت افراد بازداشت شده بخش$ از پال�س$ و  (ضم�مه شماره چهار)، خاطر نشان کرده است که �وناما در ا�ن گزارش گـفته که "شکنجه، 2013جنوری  14گزارش در 
ٓ
ا

باشد" و ا�نکه �وناما هدف از استفاده از اصطالح شکنجه س�ستمات�ک را به صورت درست روشن نکرده طرزالعمل نهادهای حقوق$ و توق�ف$ دولت ج.ا. افغانستان م$
 د.پرداز بود. �وناما به ا�ن موضوعات در ا�ن پاورق$ و پاورق$ سابقه م$

 .52- 49مرجع قبل$ ص 21
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شده گان و تمام �افته های جلسات با کارمندان افغان و ب�ن الملل$ و مصاحبه با معلومات در مورد تمام مصاحبه ها و توق�ف 

 اشخاص سوم و شاهد�ن در �ک د�تاب�س اختصاص داده شده  مستند سازی و ثبت شده است.

 بخاطر دالئل امن�ت$ و حفظ اسرار، ا�ن گزارش به نمبر قض�ه توق�ف شده گان راجع م�دارد. در ا�ن زم�نه، بخاطرحفاظت

 اشخاص توق�ف شده، کلمه "توق�ف شده" برای هر شخص مظنون، متهم و �ا محکوم به جرم اطالق م�شود.

 پرسشها پ�رامون ش�وه  کار �وناما و جوابات �وناماا

مقامات ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان و همکاران ب�ن الملل$ سوالها�ــ$ را در رابطه به  ش�وه کاری �وناما مطرح کرده  

اند که قرار ذ�ل است. �وناما در جواب در رابطه با ش�وه استفاده شده، به تحل�ل و تجز�ه الگوی ادعاها به طور کل$ و در 

 
ٓ
نها نت�جه گ�ری شود، پرداخته است و نشان م�داد که موارد توق�فخانه های مشخص که اعمال ا

ٓ
نها باعث شده که بد رفتاری ا

مده، غ�رمعمول م�باشد:
ٓ
 جعل$ ساخته شده بدالئل ذ�ل طور خالصه ا

 سوالها/ نظر�ات مقامات افغان

ن از تر�ننک د�ده شده است که مخالف�ن بخا )1(
ٓ
 ا

ٓ
طرپروپاگندا احتمال دروغ وادعای نادرست توق�ف شده گان که منشا

با توق�ف شده گان  شکنجهبه ضد دولت ادعای بد رفتاری نما�ند. موارد احتمال ادعا های دروغ�ن مبن$ بر موجود�ت 

موزش که د�ده اند ، ادعای دروغ�ن را مبن$ بر موجود�ت 
ٓ
ب�ان داشته تا  شکنجهکه گو�ا عده ای از شورش�ان بنابر ا

لت باشد.�ک نوع تبل�غات سؤ از ن�روهای مخالف دو
22

 

نها دستور داده است که در جر�ان بازداشت بخاطررها�شان به  )2(
ٓ
طالبان به اعضای خود هدا�ت رهنمودی و به ا

را  شکنجهمسؤل�ن پ�شنهاد رشوه نما�ند ، و درجر�ان بازد�د ونظارت خارج$ ها از توق�ف خانه ادعای موجود�ت 

 نما�ند.

 جواب  �وناما

نقدر متفاوت  89توق�ف شده در  635ادعای های ( به سطح مل$ نمونه گ�ری گسترده از �
ٓ
مده ا

ٓ
توق�فخانه) که بدست ا

نها قبل از گرفتاری ترب�ه شده باشند 
ٓ
نها مصاحبه صورت گرفته طوری که اگر ا

ٓ
اند که با تعداد ز�ادی از افرادی که با ا

د: اول ا�نکه طب�عت سوء که در صورت گرفتاری با�د چ$ بگو�ند، مطابقت نم$ نما�د. ا�ن نمونه ها سه مشخصه دار 

ن صورت گرفته 
ٓ
رفتار که گزارش داده شده بود از هم متفاوت و مختص به توق�فگاهای مشخص$ بود که سوء رفتار در ا

ن دقت و مختص به �ک توق�ف گاه صورت گرفته باشد 
ٓ
موزش به ا

ٓ
ا�ن نادرست بود. و ا�ن دور از احتمال است که ا

نقدرخوب در رابطه 
ٓ
. دوم، ع�ن شکل سوء رفتار در ع�ن توق�ف به همان محالت تنظ�م شده باشداست که تعل�مات ا

گاه توسط اشخاِص مختلف در اوقات مختلف و گاه$ هم ماه ها بعد گزارش داده شده بود که وابسته به شبکه های 

موزش برای ا�ن گروه ها
ٓ
ی از هم مختلف مانند گروپ های اختطاف چ�ان و گروپ های مختلِف از شورش�ان بودند. ا

                                                           
�وناما مراجعه نما��د، نظر�ه دولت افغانستان، ر�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخله به گزارش �وناما تحت عنوان برخورد  2011به ضم�مه شماره دوم گزارش اکـتبر  22

 .2011اکـتبر  6با توف�ف�ان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان مورخ 
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متفاوت ممکن ن�ست. سوم، نمونه های از ادعاهای سوء رفتار که ارائه شده است با ه�چ اجندای ا�د�ولوژ�ک قابل 

 تشخ�ص مطابقت ندارد.

کدام امررهنمودی برای اعضای خود نداده اند که به  2010در رهنمود رفتار سلوک$ جد�د طالبان الئحه بتار�خ م$  �

 افغانستان رشوت دهند و �ا ا�نکه ادعای شکنجه پ�ش ناظر�ن خارج$ ها نما�ند.مقامات توق�ف خانه های 

�وناما کاپـ$ از اصولنامه ادعا�ــ$ توق�ف و تحق�قات طالبان (غ�رمورخ به پشتو و انگل�س$) را در�افت نمود. متخصص�ن  �

، ا�نکه سند از دادن مستقل تحل�ل ا�ن سند گـفتند که نشان م�دهد ا�ن سند نوشته معتبرطالبان ن�ست. برعالوه

رشوه به مقامات توق�ف بخاطر رهائ$ صحبت نموده اما از دروغ گـفتن به ناظر�ن خارج$ نگـفته است. ا�ن نشان 

دهنده ا�نست که اگر کارمندان ر�است امن�ت مل$ رفتارظالمانه با توق�ف شده گان نما�ند با�د توق�ف شده گان به 

نها د�دن م�نما�ند خارج$
ٓ
 شکا�ت کنند.ها�ــ$ که از ا

از مراکز که د�دن و نظارت صورت گرفته است، �وناما به طور قطع امکان موجود�ت جعل سازی گروه$ را در  �

مصاحبات رد م$ کند. �عن$ شرا�ط$ که �ک گروپ از توق�ف شده گان جمع شوند و راست و دروغ شان را در مورد 

ن$ و چه طرح ر�زی 
ٓ
شده، و با هم ادعاهای را بسازند امکان ندارد. ح�ن  سوء رفتار با هم شر�ک سازند، چه بشکل ا

انجام مصاحبه ها در توق�فگاها، معلومات در بارۀ روش مسئول�ن و طرزالعمل ها در رابطه با توق�فگاها و مجزا ساختن 

نرا داد تا خود را مطم�ن سازد که افرادی که ادعا های مشابه$ را ارا
ٓ
ئه نموده اند افراد تحت توق�ف، برای �وناما امکان ا

 ه�چ فرصت$ را نداشته اند تا با هم تماس و ارتباط بگ�رند.

نکه به  �
ٓ
�وناما مصاحبه های متعددی را با افراد تحت توق�ف در موقع�ت ها و مراکز مختلف انجام داده که قبل از ا

ه بودند. بناًء موقع�ت های مختلِف انتقال ب�ابند، در اوقات مختلف از طرف ع�ن ادارۀ امن�ت مل$ بازداشت شد

ن خ�ل$ کم است که افرادی که در ع�ن اداره در اوقات مختلف بازداشت شده اند ادعا های مشابه$ را 
ٓ
احتمال ا

 بسازند.

نها  �
ٓ
درمراکز که �وناما با تعداد قابل مالحظۀ افراد تحت توق�ف مصاحبه نموده ول$ ه�چ ادعای بد رفتاری توسط ا

شده گان ادعای شکنجۀ جسم$ را نه نمودند. ا�ن �افته م�رساند که توق�ف  صورت نگرفته است، ه�چ �ک$ از توق�ف

ن ه�چنوع توطئه، شر�ک ساختن داستان ها و جعل سازی گروه$
ٓ
و  شده گان معلومات درست$ را ب�ان داشته که در ا

 وجود نداشته است. �ا انفرادی

موزش د�ده باشند که در مورد شکنجه د �
ٓ
موزش اگر قسمت$ از توق�ف شده گان ا

ٓ
روغ بگو�ند، م�تودولوج$ رهنمودها و ا

مصاحبه کننده گان برنامه ر�زی شده تا ادعاهای ساخته شده را قسم�که در باال تذکر رفت، تدق�ق و در�افت نما�ند. 

موزش د�ده بودند که ادعای 
ٓ
را بطور دروغ�ن بگو�ند؛ ش�وه ها،  شکنجهحت$ اگر �ک تعداد از توق�ف شده گان ا

م
ٓ
وزش های مصاحبه کنندگان �وناما طور ماهرانه ترت�ب شده بود تا ادعاهای ساختگ$ را قسم�که در باال رهنمودها و ا

شکار نما�د. �وناما ادعاهای 
ٓ
توق�ف شده گان را مؤثق و دق�ق محسوب نکرده  51و بد رفتاری با  شکنجهتذکر رفته ا

 است. 

 سوالها/نظر�ات مقامات افغان
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را که توسط توق�ف شده گان در جر�ان مصاحبه مطرح شده با ر�است امن�ت  شکنجه) :  �وناما شواهد و ادعاهای 3( 

مل$ شر�ک نکرده است، از ا�نرو ر�است امن�ت مل$ فرصت پ�دا نکرده است تا موارد خشونت و بد رفتاری را پ�گری 

و تثب�ت نما�د.
23

 

 جواب �وناما

ظارت$ �وناما از توق�ف خانه، �وناما به قسم دوامدار و با ارا�ه معلومات مرتبط پ�رامون ماه برنامه ن 12درا�ن مدت  �

و بدرفتاری خواستار مالقات با ر�است امن�ت مل$ وپ ول�س مل$ افغان شده است و از انها خواستار  شکنجهموارد 

نها ادعا و اقدامات مناسب در زم�نه شده است. در بعض$ از موارد ر�است امن�ت مل$ به �ونا
ٓ
ما مشوره داده است که ا

�ا قض�ه راجع شده را در توق�ف خانه �ا مرکز مربوطه  تحق�ق نموده اند، اما گزارش داده شده نشان م�دهد که موارد 

 و بد رفتاری در مرکز متذکره موجود نبوده است.   شکنجه

م�مه بخش پنجم ا�ن گزارش م�باشد)، در تذکررفته (که ض 2013جنوری  11ا�ساف بتار�خ  قوماندانقسم�که در نامه  �

موارد ادعای شکنجه با توق�ف شده گان را توسط مقامات افغان گزارش داده اند و  80ماه، ا�ساف  18مدت 

درخواست اقدام عمل$ و خواستار همکاری با مقامات افغان نمودند و از �وناما خواستار همکاری با مقامات در پ�گ�ری 

 ت. تا به حال باالی �ک قض�ه اقدام صورت گرفته است. و تحق�ق موارد شده اس

 سوالها/نظر�ات مقامات افغان

نرا 4(
ٓ
) �وناما شواهد عمل شکنجه بخصوص شوک برق$، تهد�د جنس$، لت وکوب به اعضای جنس$ و کش نمودن ا

توسط کارمندان ر�است امن�ت مل$ ارائه نکرده است.
24

 

 جواب �وناما

نرا در جر�ان مصاحبه  بخاطرا�نکه ر�است امن�ت مل$ �
ٓ
وردن کامره و استفاده از ا

ٓ
وپول�س مل$ افغان برای �وناما اجازه ا

ها، نداده بودند، از ا�نرو برای �وناما بس�ار مشکل بود که شواهد اصل$ تصو�ری از شوک برق$ در بدن توق�ف شده 

لت تناسل$ (مانند کش�دن ب�ضه ها) را 
ٓ
داشته باشد، بگ�رد. در بعض$ قضا�ا، گان و �ا د�گراسناد و شواهد ضربه در ا

توق�ف شده گان قادر نبودند تداوی جراحت های خود را که از دوران تحق�قات مانده بود معالجه نما�ند و کارمندان 

نها روی دالئل امن�ت$ معلومات ارائه بدارند.
ٓ
 طب$ ما�ل نبودند که برای �وناما در رابطه به ثبت قض�ه جراحت های ا

 

 

 

 

 

                                                           
 بل$.ماخذ ق23
 ماخذ قبل$.24
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 خالصه راپور  

نجا مردم را شکنجه و توق�ف م�کنند. دفتر من در داخل دفتر مرکزی 
ٓ

"ر�است امن�ت مل$ چند�ن جاهای مخصوص$ دارد که در ا

سلول و �ا اتاق های شان که در �ک تعم�ر م�باشد موقع�ت دارد و من م�توانم بگو�م تمام شکنجه شده گان از ...  25تعم�ر

ب�رون کش�ده شده و به تعم�ر د�گر در همان محوطه بخاطر پنهان کردن شان ... از هر ه�ئت$ که از مرکز ر�است امن�ت مل$ 

 د�دار م�کند، انتقال داده م�شوند".

)2012کارمند ر�است امن�ت مل$، اپر�ل (
26

 

 

به اتهام طالب بودن دستگ�رگرد�دم و مرا  کندهاردراطراف روز قبل در محل تالش$ و �ا چک پا�نت ولسوال$ پنجوائ$  12من “

 به دفتر مرکزی پول�س کندهار انتقال دادند. در روز اول د�پارتمنت مبارزه با ترور�زم از من تحق�ق نمودند. چهارنفر از 
ٓ

مستق�ما

ا توسط ک�بل درپشت و پاها�م لت وکوب نمودند ، تحق�ق من مدت دو ساعت طول کش�د. روز کارمندان پول�س مل$ افغان مر 

 مرا با سالح تهد�د نموده و گـفتند اگر اقرار نکنم مرا خواهند کشت. پبعد مرا مورد شوک برق$ با بازو ها و 
ٓ

اها�م قرار دادند، بعدا

 “از من تحق�ق ننمودند.  مرا بخاطر گذاشتن نشان انگشت روی سند مجبور ساختند و د�گر

)2012، اگست کندهار، قوماندان$ امن�ه وال�ت 509 توق�ف شده نمبر(
27

 

ه�ئت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان(�وناما) برای پ�شبرد مسول�ت های که توسط شورای امن�ت سازمان ملل متحد 

وحقوق بشربشمول اصالح سکـتورمحابس  دارا م$ برای کمک به حکومت افغانستان جهت تقو�ت احترام به حاکم�ت قانون 

بخاطر نظارت از رفتار با توق�ف شده  2012ال$ اکـتوبر 2011وال�ات کشورب�ن اکـتوبر 30توق�ف خانه ها در  مراکز 89باشد، از 

ن ودرمطابقت با مکلف�ت های دولت براساس قوان�ن مل$ وب�ن الملل$ حقوق بشر از ط$ مراحل قانون$ د�د منازعاتگان 

نمود
28

طفل  105توق�ف شده گان قبل از محاکمه  و محکوم شده گان زندان$ بشمول  635. در جر�ان ا�ن  بازد�د ها، �وناما با 

که توسط پول�س مل$ افغان،ر�است امن�ت مل$، اردوی مل$ افغانستان وپول�س محل$ افغان درجرائم امن�ت مل$ وجرائم 

ه ها�ــ$ انجام داددستگ�رشده بودند مصاحب منازعاتمربوط به 
29

. 

                                                           
ن شودتمام گان) در ادعا صورت Æرفته وتوق�ف شده  شان عل�ه (کسان�که نام اشخاصبخاطر مصؤون�ت او حفظ محرم�ت، 25

ٓ
حذف  مراجع$ که منجر به شناخت منبع ا

 شده است.
 ت توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ اشاره نشده است.، کابل. نظر به دال�ل امن�ت$ به نام و موقع� 2012اپر�ل  18مصاحبه �وناما با کارمند امن�ت مل$، 26
 تمام توار�خ اشاره شده درمورد توق�ف شده گان مربوط به همان ماه$ م�شود که شکنجه اند، نه ماه$ که مصاحبه شده اند.27
: تاک�د درا�ن موضوع براهم�ت پ�شرفت بازسازی واصالحات درسکـتورمحابس افغانستان، 38)پاراگراف 2012(2041قطعنامه شورای امن�ت سازمان ملل متحد 28

ومراکزتوق�ف  بمنظورتقو�ت احترام به حاکم�ت قانون وحقوق بشر، تاک�د براهم�ت اطم�نان ازدسترس$ سازمان های مربوط قسم�که الزم است به تمام محابس
ده درراپوره�ئت درافغانستان و درخواست برای احترام به قوان�ن ب�ن الملل$ بشمول قوان�ن حقوق بشردوستانه وقوان�ن حقوق بشری، با مالحظه سفارشات موجو

راپور برای مراجعه تمام توق�ف خانه های که �وناما  ا�ن... صفحه  1.مراجعه شود به ا�ن راپوردربخش وظائـف �وناما.مراجعه نما�د به نقشه 2011اکـتوبر 10معاونت مورخ 
مر�کا اداره م$ 2012اکـتوبر-2011ب�ن اکـتوبر

ٓ
شود �ا مرکز توق�ف$ مل$ د�دن نموده است. در حال حاضر �وناما از مرکز توق�ف$ در پروان که به وس�له دولت ا�االت متحده ا

شود. کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان و کم�ته ب�ن الملل$ صل�ب ز شامل نمونه گ�ری و نظارت �وناما نم$کند، بنابر ا�ن ا�ن مراکافغانستان در پروان بازد�د نم$
مر�کا و افغانستان �ک تفاهم نامه2012مارچ  9کند. در سرخ از ا�ن مراکز بازد�د م$

ٓ
ای را امضاء کردند که بر انتقال توق�ف شدگان تبعه ، دولتهای ا�االت متحده ا

 زندان�ان کامل شده بود.ان به کنترل دولت افغانستان که در مرکز توق�ف$ پروان در توق�ف بودند، مجدد تاک�د کردند. در زمان ته�ه ا�ن گزارش انتقال بس�اری از افغانست
 635. ازجمله وال�ات نگهداری م�شدند 30مراکز توق�ف در 32ان در توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ در  514توق�ف شده گان مصاحبه شده توسط �وناما ،  635ازجمله 29

ن درمراکزتوق�ف پول�س مل$ افغان در�ک$ از  286توق�ف شده گان 
ٓ
توق�ف شده گان توسط پول�س سرحدی افغان  9وال�ات مختلف نگهداری م�شدند.  24مراکز در  37ا



2 

 

ر�است امن�ت مل$ و وزارت امورداخله با �وناما همکاری نمودند واکـثرا دسترس$ را به همه مراکزتوق�ف وتوق�ف شده گان فراهم 

ساختند. �وناما بطورمنظم درخواست مالقات را با رئ�س امن�ت مل$ ووزارت داخله/پول�س مل$ افغان را نمود و در بعض$ اوقات 

ماه  12کارمندان ر�است امن�ت مل$ و وزارت امورداخله/پول�س مل$ افغان درکابل و در سراسرافغانستان در در جرا�ان هم�ن با 

 برنامه نظارت$ برای شر�ک ساختن معلومات مقتض$،صحبت روی نگران$ ها و اقدامات بعدی مالقات کردند.

ظام$ ب�ن الملل$ و استخبارات$ در توق�ف افراد متهم به جرائم ن�روهای کمک نظام$ ب�ن الملل$ (ا�ساف) و د�گر ن�روهای ن

منازعات مسلحانه ازطر�ق دخالت درگرفتار�ها وانتقال توق�ف شده گان در توق�ف خانه های افغانستان نقش مهم و دوامدار 

و مراکز توق�ف خانه ها  ، ا�ساف �ک برنامه شش مرحله ای را بمنظورنظارت از توق�ف شده گان2011داشته اند. در ماه سپتمبر

مراکزتوق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان بود. در مدت ا�ن  16را براه انداخت، که ابتداء دربرگ�رنده 

 با مقامات ا�ساف دررابطه به برنامه ا�ساف و موضوعات مربوط مالقات و گـفتگونمود.   
ً
 نظارت، �وناما مکررا

ال$  2011قبول شده ب�ن الملل$، بهتر�ن مع�ارها وروش ها، برنامه نظارت �وناما از ماه اکـتوبربا استفاده از م�تودهای 

ا�نرا در�افت نمود که با وجود تالش های حکومت و جامعه جهان$ برای خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با  2012اکـتوبر

عدادی از مراکز توق�ف خانه ها در سطح افغانستان هنوز هم شکنجه به ح�ث �ک نگران$ جدی در ت منازعاتتوق�ف شده گان 

باق$ مانده است
30

 . 

توق�ف شده گان که با ا�شان مصاحبه  �635وناما شواهد موثق و باورکردن$ و معتبر را در�افت نموده است که  ن�م$ ازمجموعه 

توق�ف شده گان 326انجام پذ�رفت (
31

م�ز در تعدادی از  ) مواجه به شکنجه، �ا رفتارهای ظالمانه،غ�رانسان$
ٓ
و�ا برخورد تحق�را

ال$ ماه  2011مراکز پول�س مل$ افغان، ر�است امن�ت مل$، اردوی مل$ افغان و پول�س محل$ افغان در ب�ن ماه  اکـتوبر

                                                                                                                                                                                           
نها عمل�ات دارند درمراکز شان توق 34نگهداری م�شدند، 

ٓ
توق�ف  79نفرتوسط پول�س محل$ افغان دستگ�ر شده بودند و  �12ف شده بودند، نفرتوسط اردوی مل$ جا��که ا

د وبه توق�ف خانه های پول�س شده گان توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و�ا قوت های ب�ن الملل$ کشورها ��که به تنهائ$ و�ا �کجا با ن�رهای امن�ت$ افغان عملکرده ان
توق�ف شده م�باشد،ز�را بس�اری از  635مجموع توق�ف شده گان قسم�که �اد اورشد�م بلندتر از .شده بودند دستگ�رشده اندمل$ افغان ور�است امن�ت مل$ انتقال 

�ن الملل$ توق�ف شده توق�ف شده گان توسط هردو ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ و�ا پول�س مل$ سرحدی و�ا اردوی مل$ و�ا پول�س محل$ افغان و�ا ن�روهای نظام$ ب
اجعه شود به د. اکـثر�ت توق�ف شده گان نسبت عضو�ت طالبان،کمک کننده گان و�ا جنگنده گان طالبان ود�گرگروپ های مسلح مخالفان دولت داده شده بود.مر ان

ا دررابطه به سال) گـفته م�شود. �ونام17-0(18بخش دسترس$ وم�تودولوج$ ا�ن راپور.تحت کنوانس�ون حقوق طفل تعر�ف حقوق$ طفل: طفل به شخص ز�رسن 
 مجرم�ت وبرائت توق�ف شده گان دررابطه به جرائم که مظنون،متهم ومحکوم پنداشته شده اند کدام فرض�ت ونت�جه گ�ری ننموده است.

کم�س�ون مستقل  2012نهاد های د�گر ن�ز در جر�ان مشاهدات خود از موجود�ت شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف گزارش داده اند.  طور مثال، در ماه مارچ  30
ن به مدارک موثق شکنجه بدرفتاری در   ) گزارش$ را به نشر رساندOpen Society Foundationحقوق بشر افغانسنان و موسسه جامعه باز (

ٓ
مرکز امن�ت مل$ و  9که در ا

ا�ن گزارش انتقال توق�ف شده گان را از ن�رو   ده است.چند�ن مرکز پول�س و همچنان نقض شدن ط$ مراحل قانون$ که حق اساس$ توق�ف شده گان م�باشد، اشاره گر�
ن عدم موجود�ت نظارت باالی انتقال توق�ف شده

ٓ
گان توسط ن�رو های خاص  های نظام$ و امن�ت$ ب�ن الملل$ به مقامات افغان ن�ز مورد بازد�د قرار داده است که در ا

�ساف م�باشد، به نظر م�رسد. به س
ٓ
 ا�ت ذ�ل مراجعه نما��د:امر�کا که خارج از کنترول ا

عدم دسترس$ به ط$ مراحل قانون$، برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه درافغانستان" کم�سون مستقل حقوق بشرافغانستان/موسسه  و شکنجه، انتقال، 
-http://www.aihrc.org.af/media/files/AIHRC%20OSF%20Detentions%20Report%20English%20Final%2017-3 2012مارچ  17جامعه باز 

2012.pdf. 
توق�ف  377از 51ادعای شکنجه و�ا بدرفتاری نکرده اند.�وناما موارد  258توق�ف شده گان ادعا نمودند که مورد شکنجه و�ا بدرفتاری قرارگرفتند. درحال�که  377ازجمله  31

ن ادعای شکنجه  326ادعای شکنجه توق�ف شده گان  377باشد. �وناما ازمجموع  شده گان را در�افت نکرد که ادعای شکنجه وبدرفتاری شان موثق معتبرومطمئن
ٓ
ا

بخاطرحل نگران$ ها در رابطه به چگونگ$ ادعای صحت ودروغ شکنجه به شکل پروپاگند عل�ه دولت، �وناما سرنخ ادعاهای وبدرفتاری را مطمئن، موثق ومعتبردانست. 
مراکز مع�ن مشخص نموده و ادعا های جعل$ را از راپور خارج  ص بخاطرتائ�د ادعا ها جمع نموده است تا اعمال بد را درشکنجه وبدرفتاری را در توق�ف  خانه های مشخ

ورده سازد. عالوه بر مصاحبه ها با توق�ف شده گان و ط�ف وس�ع از نهاد های همکار و منابع د�گر، �وناما مدارک مستند و تصو�ری از شکنجه و ب
ٓ
نها د رفتاری را بدست ا

ٓ
و ا

وج$ ا�ن راپور مراجعه را مورد بررس$ قرار داد. ا�ن مواد به صورت درست با مقامات دولت به شمول مقامات عال$ رتبه دولت شر�ک گرد�د. به بخش دسترس$ وم�تودول
 شود. 
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شدند 2012اکـتوبر
32

م�باشد با�د خاطر نشان  2011-2010.  �افته های ا�ن گزارش �کسان با �ا فته های �وناما که در ماه اکـتوبر

 نصف مصاحبه شده گان توق�ف شده در مراکز ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدند و �ک سوم حصه توق�ف شده ش
ٓ
د که تقر�با

گان مصاحبه شده در مراکزپول�س مل$ افغان نگهداری م�شدند که توسط پول�س مل$ افغان و ر�است امن�ت مل$ شکنجه و 

بدرفتاری شده بودند
33

 ).مراجعه شود 2. (به نقشه شماره 

هر چند مطالعات جد�د �وناما نشان م�دهد که واقعات شکنجه در توق�ف پول�س مل$ افغان و و پول�س مل$ سرحدی افغان به 

تناسب �ک سال قبل$ بلند رفته است، توق�ف شده گان که در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ مصاحبه شدند، مواجه به 

طفل توق�ف شده  که  با ا�شان  105شده بودند. �وناما مشاهده نمود که با شکنجه وبد رفتاری کمتر نسبت به مدت قبل$ 

ن مواجه به شکنجه وبد رفتاری شده بودند، که ا�ن  76و �ا  80مصاحبه ق صورت گرفته است، 
ٓ
ف�صد افزا�ش را  14ف�صد ا

درمقا�سه با بافته های قبل$ �وناما نشان م�دهد.
34

 

نگهداری م�شدند مصاحبه را که در مراکز پول�س محل$ افغان ون�روهای اردوی مل$ افغان �وناما تعداد کم$ از توق�ف شده گان  

توق�ف شده گان که توسط پول�س محل$ افغان  12نموده وشواهد موثق معتبر وباورکردن$ را در�افت نموده است که ازجمله 

نها مواجه به شکنجه وبدرفتاری شده بودند. �ک سوم ( 10نگهداری م�شدند 
ٓ
توق�ف شده گان که توسط اردوی  34از جمله  )13ا

 مل$ در مرکز شان نگهداری م�شدند، مواجه به شکنجه و بد رفتاری شده اند.

توق�ف شده گان مصاحبه شده که توسط  �79وناما همچنان شواهد موثق مطمئن و معتبری را در�افت نمود که از جمله 

ن توسط 31( 25ولت ها که به زندان های افغان انتقال �افته بودند ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و �ا د�گر سازمانهای د
ٓ
ف�صد) ا

کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان و اردوی مل$ افغان مواجه به شکنجه شده بودند. ا�ن هفت ف�صد افزا�ش را 

ن که توسط 24(22شده گان توق�ف  89به تناسب �افته های قبل$ دوره �کساله �وناما نشان م�دهد زمان�که ازجمله 
ٓ
ف�صد) ا

ن�روهای ب�ن الملل$ انتقال شده بودند مواجه به شکنجه شده اند. ا�ن حالت سبب نگران$ دولتها در برابر مکلف�ت های قانون$ 

شان برای منع انتقال توق�ف شده گان به توق�ف خانه های دولت های که امکان خطرشکنجه وجود دارد، م�باشد
35

. 

                                                           
از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر ا�ن راپور از تعر�ف شکنجه در ماده اول کنوانس�ون منع شکنجه استفاده کرده است:   32

ن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد.
ٓ
(همچنين) مجازات فردي  ا

ه است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داد
ا به طور نجي که بطور ذاتي يرنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و ر 

) به منظور 3) عمل عمدي (2) عمل درد يا رنج شديد (1تبعي الزم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود. ا�ن تعر�ف ا�ن تعر�ف چهار عنصر دارد: (
) متخلف مامور دولتي و يا هر شخص 4ر نوع تبعيض (کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد با تهديد و اجبار و بر مبناي ه

ن شرا�ط ف�صلۀ  د�گری باشد که صاحب مقام رسم$ م�باشد. عناصر قصد و هدف ... مستلزم کدام بازپرس$ در رابطه به محرک شخص عامل نم�باشد، بلکه با�د تحت
ٓ
ا

 .9پراگراف CAT/C/GC/2(24 January 2008)های عضو) توسط دولت 2(تطب�ق ماده 2واقع$ باشد.کم�ته منع شکنجه، هدا�ات عموم$ نمبر
 10. (�وناما/کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد، مراجعه شود افغانستانبرخورد با توف�ف�ان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های به راپور �وناما  در مورد  33

 Report ENG.pdf-http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full). 2011اکـتوبر
ول�س مل$ افغان، �ک طفل توسط اردوی مل$ افغان و طفل د�گر توسط پ 25طفل توق�ف شده توسط ر�است امن�ت مل$،  �33وناما در مشاهدات خود در�افت که 34

 طفل م�شود.  �80ک طفل د�گر توسط پول�س محل$ افغان مورد شکنجه قرار گرفته اند که تعداد مجموع$ شان 
را که جانش در خطر است و مورد هيچ دولت عضوي فردي کنوانس�ون منع شکنجه در رابطه به عدم استرداد جبری دولتها را مکلف به عدم انتقال م�نما�د " 3ماده 35

ب�شتر ا�نکه" وقت�که �ک شخص انتقال و فرستاده م�شود به �ک محل شکنجه واقع خواهد شد را به دولتي که زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد مسترد نخواهد کرد. "
که اقدامات مناسب محافظت$ را تطب�ق نکرده است، کشور مسول�ت دارد، توق�ف و �ا کنترول اشخاص و �ا دستگاه که در شکنجه و �ا بد رفتاری دخ�ل است، �ا ا�ن



4 

 

ن�ز در سازگاری با قوان�ن ب�ن الملل$ تصر�ح م�دارد که اشخاص نبا�د تحت ه�چ شرا�ط$ به جا��که مورد شکنجه قوان�ن ا�ساف 

نها به محالت$ که خطر 
ٓ
و د�گراشکال بدرفتاری قرارم�گ�رند، انتقال داده شوند. بخاطر رفع ا�ن نگران$ ها در موارد انتقال ا

لملل$ تقاضا م�شود تا نظارت و بررس$ جدی را از توق�ف شده گان انتقال شده شکنجه به نظر م�رسد، از ن�روهای نظام$ ب�ن ا

ن موجود باشد، خودداری 
ٓ
به توق�ف خانه های افغان$ براه اندازد و از انتقال به محالت$ که راپورهای موثق شکنجه در مورد ا

 نما�ند. 

ن
ٓ
م�ز را داشته، ودر ا

ٓ
 شکل تحق�را

ً
کارمندان ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان،  در جائ�که شکنجه واقع شده، معموال

پول�س محل$ افغان، اردوی مل$ افغان درد شد�د و صدمات را باالی توق�ف شده گان ح�ن تحق�قات عمدتا بخاطرحصول اقرار و 

م�زازتخلفات جدی حقوق بشری تحت قوان�ن ب�ن الملل$ پنداشته م�ش
ٓ
ود، و از �ا معلومات وارد م�کردند. چن�ن اعمال شکنجه ا

نظر قوان�ن افغانستان  جرم محسوب م$ گردد.
36

 

 هم توسط �وناما ثبت شده بود. چهارده روش متفاوت 
ً
شکنجه ها وبد رفتاری های متذکره مشابه به عملکردها�ــ$ بوده که قبال

و�زان کردن از ب
ٓ
و�زان کردن (ا

ٓ
ند دستان در شکنجه توض�ح داده شده است. توق�ف شده گان گـفتند که شکنجه را به شکل ا

سقف �ا توسط زنج�ر متصل به د�وار، م�له های فلزی �ا سا�ر اش�ای ثابت بطور�که انگشت پاها به مشکل به زم�ن م�رس�د و�ا 

و�زان شده بودند)، لت و کوب دوامدار با پا�پ، ک�بل و شاخه های 
ٓ
بطورکامل با وزن تمام بدن برای مدت طوالن$ از بند دست ا

 در کـف پ
ً
لت تناسل$، و تهد�د به اعدام، تجاوز جنس$ و �ا چوب (اکـثرا

ٓ
اها�شان)، مشت و لکد زدن  به تمام بدن، تاب دادن ا

 بد رفتاری تجربه کرده اند.

 مجبور نمودن به 
ً
اشکال د�گر شکنجه و بد رفتاری ها بشمول افزا�ش واقعات شوک برق$، در وضع�ت دشوار قرار دادن مثال

وی زانو به تکرار و به زور ا�ستاده نمودن درهوای سرد ب�رون برای مدت طوالن$ گزارش داده ا�ستاده شدن دوامدرا و نشستن ر 

شده است. بس�اری از مصاحبه کننده گان توق�ف شده ن�ز راپور داده اند که به اشکال متعدد تحت شکنجه قرار گرفته اند. 

 زمان$ که نم�خواستند به جرم$ که متهم شده بودند، اعتراف کن
ً
ند و �ا معلومات$ را تائ�د و �ا فراهم نما�ند، به �ک خصوصا

 سطح شد�د درد مواجه م�شدند. 

�وناما شواهد موثق، معتبر و مطمئن را در�افت نموده که کارمندان ر�است امن�ت مل$ در سه مرکز توق�ف بطور س�ستمات�ک 

توق�ف شده گان را بخاطر کسب معلومات و اقرار شکنجه داده اند
37

وناگون معتبر و موثق$ از شکنجه و بدرفتاری در . قضا�ای گ

نه مرکز د�گر ر�است امن�ت مل$ به ثبت رس�ده است و در شش مرکز پول�س مل$ افغان استفاده از شکنجه بطورس�ستمات�ک 

                                                                                                                                                                                           
کنوانس�ون منع  زات م�گردد.وکارمندان که امرداده اند، اجازه داده و�ا در انتقال که مخالف با تعهد کشور بود تا اقدامات موثر را جهت منع شکنجه اقدام م�کرد مجا

 .2پراگراف CAT/C/GC/2(24 January 2008)دولتهای عضو)  توسط 2(تطب�ق ماده 2هدا�ات عموم$ نمبر شکنجه
م�زکنواس�ون منع شکنجه 1987حکومت افغانستان در ماه جون 36

ٓ
قانون افغانستان همچنان شکنجه را را تصو�ب نموده    رفتارظاالمانه، غ�رانسان$ ورفتارومجازات تحق�را

نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا  هيچ شخص"  در قانون اساس$ ممنوع قرارداده و ب�ان داشته است
ب�ان م�دارد هرگاه موظف خدمات عامه (به شمول  275به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد"  وقانون جزاء، همچنان شکنجه را جرم م�پندارد. ماده   محكوم به جزا باشد،

ن امر نما�د به حبس طو�ل، که درحد  تمام کارمندان ر�است
ٓ
سال است،  15-5امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان) متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نما�د و �ا به ا

 .محکوم م�گردد
 تعر�ف وروش س�ستمات�ک �ا سرنخ های استفاده از شکنجه درمراکزتوق�ف خانه های خاصدسترس$ وم�تودولوج$ جهت مراجعه شود به بخش 37
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متعدد شکنجه ندان$ های امن�ه وال�ات و ولسوال$ ها، �وناما شواهد موثق و معتبر از قضا�ای امرکز قوم 15ن�زاستفاده م�شد. در 

و بدرفتارها را در�افت نمود
38

. 

که توسط پول�س مل$ افغان دستگ�ر شده و �ا تحت بازپرس قرار گرفته بودند با  منازعات�وناما ب�شتر از توق�ف شده گان 

که  افزا�ش  راپورهای شکنجه درپول�س مل$ افغان نظارت کرد. �وناما همچنان به قدر کاف$ معلومات  موثق را در�افت نمود

نها 
ٓ
ن توق�ف شده گان را از نزد نظارت کننده گان ب�ن الملل$ مخف$ م�کردند وا

ٓ
دربعض$ از مراکز ر�است امن�ت مل$ کارمندان ا

را در ز�رزم�ن$ ها و محالت د�گر نگهداری م�کردند. راپور های متعدد موثق از موجود�ت محالت توق�ف خانه های غ�ر رسم$ 

ان مشابه با در�افت های قبل$، �وناما شواهد موثق ومعتبر شکنجه را در مراکز ر�است در چند�ن جا در�افت شده. همچن

 شا�ع بوده در�افت نمود.  کندهارامن�ت مل$  وپول�س مل$ افغان  که در 

�وناما گزارش مؤثق ادعای ناپد�د شدن اجباری 
39

از سبتمبر  کندهارتن که به توق�ف خانه های پول�س مل$ افغان در وال�ت  81 

ورده است.  2012ال$ اکـتوبر  2011
ٓ
 انتقال داده شده بودند  و در حالت نا معلوم قرار دارند، بدست ا

مدن 
ٓ
در جر�ان مدت �کسال، �وناما دربعض$ از مراکز توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ ابتداء پ�شرفت ها�ــ$ را با پائ�ن ا

ال توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و نظارت ب�شتربشمول ادعاهای شکنجه نظارت کرد. ا�ن تنازل همراه با کم شدن انتق

نظارت ا�ساف بود. اما بعد از ا�نکه ا�ساف دوباره انتقال را به هم�ن مراکز شروع نمودند و نظارت ها کم شد �وناما ز�اد شدن 

 واقعات شکنجه را مشاهده نمود.  

 شکنجه و بدرفتاری  منعاقدامات حکومت برای  

�وناما ، حکومت افغانستان �کسلسله اقدامات را جهت  2011 به جواب راپور ماه اکـتوبر 2012ال$ اکـتوبر  2011از ماه اکـتوبر 

.ازب�ن بردن شکنجه و بدرفتاری ها در مراکز توق�ف خانه های افغانستان روی دست گرفت
40

ر�است امن�ت مل$ و وزرات امور  

نها ابراز داشتند که ادعاهای شکنجه داخله دسترس$ �وناما و سازمان های ب�ن الملل$ و مل
ٓ
$ را در اکـثر�ت مراکز فراهم گردان�د، ا

موزش$ برای منع بدرفتاری با توق�ف شده گان را تطب�ق نموده اند، و هدا�ات و 
ٓ
وبدرفتاری ها را تحق�ق نموده، برنامه های ا

ن ت
ٓ
ذکر داده شده است که شکنجه توق�ف شده گان امر�ه های را برای کارمندان خود در سرتاسر افغانستان صادر نموده که در ا

تحت قوان�ن افغانستان جرم محسوبم�شود
41

 . 

                                                           
 مراجعه نما��د، ب�انان های توق�ف شده گان نمونه در مورد شکنجه به اساس موقع�ت. 3به نقشه شماره 38
کند: "بازداشت، توق�ف، ربودن �ا کنوانس�ون ب�ن الملل$ پ�رامون حما�ت از افراد در قبال ناپد�دی اجباری، در ماده دوم خود "ناپد�دی اجباری" را چن�ن تعر�ف م39$

زادی توسط مامور�ن دولت �ا اشخاص و گروههر نوع د�گر 
ٓ
ن با خودداری از ها�ــ$ از افراد که با اجازه، حما�ت �ا رضا�ت دولت عمل م$محروم�ت از ا

ٓ
کنند، که پس از ا

زادی �ا با پنهان نمودن سرنوشت و محل نگهداری شخص ناپد�د شده که وی را خارج از حما�ت قانون قرار م$
ٓ
مراه شود". افغانستان دهد، هقبول محروم�ت از ا

که پس از بازداشت در کنوانس�ون مذکور را امضاء �ا تصو�ب نکرده است. منابع متعددی نگران$ خود را با �وناما شر�ک کردند که بعض$ از توق�ف شدگان ممکن است 
 حال�که در توق�ف پول�س بودند، کشته شده باشند.

برخورد با توف�ف�ان منازعات مسلحانه در من�ت مل$ افغانستان وزارت داخله افغانستان دررابطه به راپور �وناما به ضم�مه دوم :نظر�ه حکومت افغانستان، ر�است ا40
 مراجعه شود. افغانستانتوق�ف خانه های 

، کابل. کاپـ$ 2012م$  14$ ، کابل، جلسه �وناما با حقوق بشر ر�است امن�ت مل2012ماه م$ 9جلسات �وناما با وزارت داخله ر�است جندر،حقوق بشرو اطفال،  41
 تمام هدا�ات ر�است امن�ت مل$ و وزارت داخله در �ک دوس�ه نزد �وناما موجود است.
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ن وظ�فه سپرد تا تمام ادعاهای شکنجه و 2012در سال 
ٓ
مر�ت را بنام حقوق بشر ا�جاد نمود و به ا

ٓ
، ر�است امن�ت مل$ ا

 به ر�ئس ر�است امن�ت مل$ گزارش دهد
ً
.بدرفتاری ها را تحق�ق نموده و مستق�ما

42
قای رحمت هللا نب�ل رئ�س قبل$ ر�است  
ٓ
ا

امن�ت مل$ به �وناما گـفت که وی شخصا در تعداد ز�ادی از تحق�قات داخل$ تخلفات حقوق بشری در مراکز توق�ف خانه های 

ر�است امن�ت مل$ شرکت نموده است.
43
در بعض$ موارد، ر�است امن�ت مل$ به �وناما خبر داد که بعض$ ادعاهای مشخص و  

نها�ــ$ که توسط �وناما راجع شده بود، تحق�ق نموده است. راپو 
ٓ
رهای شکنجه و بدرفتاری ها را در برخ$ از مراکز توق�ف بشمول ا

ن  موارد شکنجه و بد رفتاری را پ�دا نکرده اند. کارمندان ر�است امن�ت مل$ به 
ٓ
ر�است امن�ت مل$ به �وناما خبرداد که در تمام ا

نکه دل�ل تبد�ل$ شان واضح نبوده �وناما گـفتند که تعداد از رو 
ٓ
سای وال�ات$ ر�است امن�ت مل$ را تبد�ل نمودند با وجود ا

است.
44

 

در حال�که ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان موجود�ت مشکالت را در مراکزخود م�پذ�رند،اما از قبول ا�نکه کارمندان 

شان مسؤل شکنجه باشند خود داری کردند
45

�داند، ا�ن تحق�قات داخل$ منجربه کدام تعق�ب عدل$ و�ا از . تا جائ�که �وناما م

دست دادن وظا�ف کارمندان ر�است امن�ت مل$ در ارتباط به دخ�ل بودن شان درشکنجه توق�ف شده گان، و�ا ناکام$ شان 

رفتاری با توق�ف برای ممانعت استفاده ازشکنجه نشده است. �وناما از ه�چ �ک مورد که کدام افسرپول�س مل$ افغان بخاطر بد

 شده گان توق�ف شده گاندرماهای اخ�رتحت تعق�ب عدل$ قرارگرفته باشد خبر ندارد. 

مدن ورس�دن رئ�س امن�ت مل$ اسدهللا خالد ب�ان�ه2012ماه سپتمبر 17در 
ٓ
، مطبوعات ر�است امن�ت مل$ با ا

46
را مبن$ برا�نکه  

وق�ف خانه ها و وضع�ت توق�ف شده گان نظارت وبررس$ م�نما�ند ر�است امن�ت مل$ به تمام مؤسسات که م�خواهد از مراکز ت

مده است که ر�است امن�ت مل$ باالی 
ٓ
مد�د خواهد گـفت، صادرنمود. در اعالم�ه ر�است امن�ت مل$ ا

ٓ
همکاری نموده وخوش ا

ل$ و توق�ف �ک روش وا�جاد �ک تقس�م اوقات کارم�کند تا مؤسسات حقوق بشراز مراکز توق�ف خانه های ر�است امن�ت م

موزش$ را برای کارمندان ر�است امن�ت مل$ درسطح افغانستان 
ٓ
شده گان د�دن نما�ند و ر�است امن�ت مل$ پالن برنامه های ا

در رابطه به حقوق بشر در نظر گرفته است. در اعالم�ه از تمام مؤسسات مل$ و ب�ن الملل$ درخواست شده تا ر�است امن�ت 

کاری نما�ند و برتعهدات ر�است امن�ت مل$ برای حما�ت حقوق بشری توق�ف شده گان مل$ را درا�ن راستا کمک وهم

ک�دنما�ند. 
ٔ
 تا

 جواب حکومت افغانستان به �افته های ا�ن راپور  

                                                           
 .2012جنوری 2مکـتوب واحد حقوق بشر ر�است امن�ت مل$ به �وناما مورخ  42
اما دررابطه به برخورد با توق�فان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه مراجعه به ضم�مه دوم: جواب حکومت افغانستان ر�است امن�ت مل$ و وزارت امورداخله به راپور �ون43

 ). موجود در سا�ت:2011اکـتوبر 10(�وناما/کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد، های افغانستان 
Report ENG.pdf-http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full 

ه و ر�است امن�ت مل$ وضع�ت مح�ط ز�ست را بهترساخته. �وناما مالحظه نمود که وضع�ت های فز�ک$، بشمول پاکاری درنت�جه از بعض$ ا�ن تحق�قات، وزارت داخل44
 است. ومراقبت اساس$  صح$ و ک�ف�ت غذائ$ دربعض مراکزتوق�ف بهترشد درحال�که ا�ن کمک های بشردوستانه تمرکزکاری �وناما نبود اما قابل ستا�ش

نه واب حکومت افغانستان ر�است امن�ت مل$ ووزارت امورداخله به راپور �وناما دررابطه به برخورد با توق�فان منازعات  مسلحانه درتوق�ف خامراجعه به ضم�مه دوم: ج45
 ). موجود درسا�ت:2011اکـتوبر 10(�وناما/کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد، های افغانستان 

Report ENG.pdf-http://unama.unmission.org/Portals/UNAMA/Documents/October10 UNAMA Detention Full 
ضرورت داشت، حسام الد�ن حسام �ک$ از خالد که مدت را برای تداوی  حمله به اسدهللا بعد از . )2012سپتمبر 17( 27/6/1391امن�ت مل$  �استمطبوعت$ اعالم�ه  46

ن بح�ث سرپرست  2012دسمبر ۷بتار�خ ر�است امن�ت مل$  �نمعاون
ٓ
 ر�است تع�ن شد.ا
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به جواب در�افت های ا�ن راپور، حکومت افغانستان، ر�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخله جواب تحر�ری را ته�ه ونظر�ات 

که ضم�مه چهارم 2013جنوری  14خودرا بتار�خ 
47

ا�ن راپور م�باشد تقد�م نمودند. در پاسخ، دولت سؤاستفاده و بد رفتاری را  

موزش موثردرا�ن ارگان ها رد نم�کنند، اما م�زان ادعاهای که درا�ن راپور 
ٓ
توسط کارمندان مراکز توق�ف بنسبت عدم توانائ$ وا

م�زم�باشد. مقامات افغان 
ٓ
�ک سلسله اقدامات را طرح ر�زی وعمل$ نموده تا در برابر شکنجه برخورد نما�ند  تذکر رفته مبالغت ا

موزش$، تحق�قات ازبرخ$ از نگران$ های حقوق بشری، صدور فرام�ن، پال�س$ ها و 
ٓ
ا�ن اقدامات شامل توسعه برنامه های ا

تفت�ش ها م�باشد.
48

 

ه س�تمات�ک را درمراکز توق�ف خود رد نموده و ر�است وزارت داخله و ر�است امن�ت مل$ ب�ان داشتند که موجود�ت شکنج

امن�ت مل$ ب�ان م�دارد که راپور موجود�ت مراکزمخف$ و مراکز توق�ف بد�ل را رد م�نما�ند. حکومت �کجا با ر�است امن�ت مل$ 

ماده هستند که سفارشات را بخاطر حاکم�ت قانون و نظم مر 
ٓ
نها ا

ٓ
اکز توق�ف، و تضم�ن و وزارت امور داخله  ب�ان داشتند که ا

 حقوق توق�ف شده گان و تحقق عدالت را مدنظر گ�رند.

 شکنجه و بدرفتاری  منعاقدامات ن�روهای ب�ن الملل$ کمک و امن�ت (ا�ساف) بخاطر  

روش  مراکز ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان که بطورس�ستمات�ک 16، ا�ساف انتقال زندان�ان را به 2011درماه سپتمبر

اعمال م�شد و توسط �وناما شناسائ$ شده بود ، متوقف گردان�د. شکنجه
49

قسم�که درباال تذکررفت، ا�ساف �ک نظارت شش  

وردن اصالحات درتحق�قات شان وبرخورد مقامات توق�ف با 
ٓ
مرحله ای را ازمراکز توق�ف بخاطرهمکاری مقامات افغان جهت ا

الملل$ ترت�ب وعمل$ نمود. ا�ن برنامه به تفت�ش منظم از مراکز توق�ف  توق�ف شده گان قبل ازشروع مجدد انتقال ن�روهای ب�ن

ومصاحبه با مقامات توق�ف و توق�ف شده گان بصورت ابتدائ$ جهت شناسائ$  إعمال بدرفتاری ها درتوق�ف توسط کارمندان 

موزش$  برای ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان ن�از دارد. ا�ن تحق�قات با سم�نار های
ٓ
مسؤل�ن  مراکز توق�ف و تحق�ق  ا

 .ندکننده گان در رابطه به برخورد انسان$ با توق�ف شده گان، بشمول روش عدم فشار درمصاحبه همراه بود

موزش و دوره دوم تفت�ش غ�رمنتظره از مراکز،ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان برای اجازه شروع دوباره انتقال 
ٓ
به تعق�ب ا

ط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ در مراکز مشخص درنظرگرفته شده تائ�د شد. زمان�که تصد�ق شد، ن�روهای توق�ف شده گان توس

ب�ن الملل$ نظام$ نظارت منظم را از مراکز توق�ف جائ�که توق�ف شده گان انتقال شده بودند، بخاطرتعق�ب برخورد با ا�شان 

                                                           
و ر�است امن�ت مل$)،  پاسخ دولت جمهوری اسالم$ افغانستان در مورد مسوده گزارش ساالنه بخش حقوق بشر �وناما (دفتر شورای امن�ت مل$، وزارت امور داخله47

ن را به انگل�س$ 2013جنوری  14مورخ 
ٓ
مده است. دولت پاسخ خود را به �وناما به زبان دری داده است و واحد ترجمه �وناما ا

ٓ
 در ضم�مه شماره چهارم ا�ن گزارش ا

 برگردانده است.
نها اقدامات$ را به منظور شناسا�ــ$ مرتکب�ن نقضبه ا�ن گزارش، وزارت داخله و ر�است امن�ت مل$ خاطر نشا 2013جنوری  14در پاسخ 48

ٓ
های حقوق بشر ن ساختند که ا

نها روی دست گرفته
ٓ
نها �افت شده باشد را رد کردند. وزارت امور داخله خاطر نشان ساخته استو مجازات ا

ٓ
 اند، اما ا�نکه مواردی از شکنجه و بدرفتاری در بازجو�ــ$ های ا

افغانستان، در راستای پ�شبرد وظا�ف قانون$ خو�س، ده ها تن از منسوب�ن پول�س مل$ را که از وظا�ف قانون$ شان سرکش$ و  "وزارت امور داخله جمهوری اسالم$
گـفته است که "ادعا  خالف ورزی نموده اند مورد پ�گرد عدل$ قرار داده و در مواردی هم از وظ�فه سبک دوش و به سارنوال$ معرف$ نموده است." ر�است امن�ت مل$

ت ما اصال کاست$ وجود ندارد ..." اما "کاست$ ها" را نسبت داده است به "ناش$ از عدم تجارب کاف$ کارمندان و عدم د
ٓ
نها به صحنه جرم بنابر ندار�م که در اجراا

ٓ
سترس$ ا

نان اقدامات جدی قانون$ اتخاذ ناامن$ در بعض$ مناطق و کمبود وسا�ل تخن�ک$ جهت اثبات دال�ل مادی جرم ... در چن�ن مواردی مقامات رهبری امن
ٓ
�ت مل$ در برابر ا

کند که چه نقض، و خصوصا شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شدگان، اتفاق افتاده است و �ا دل�ل ا�نکه نموده است." �وناما مالحظه کرد که ا�ن معلومات ب�ان نم$
 ند، چه بوده است.ار�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخله اقدامات مورد اشاره را اخذ کرده

در کابل مراکز ر�است های امن�ت مل$ وال�ت لغمان، کاپ�سا، تخار، هرات،  124ر�است امن�ت مل$ مبارزه عل�ه ترور�زم اداره  2011ماه سپتمبر 4ا�ساف انتقال را در 49
وز�ری و مراکز ولسوال$ دردشت ارچ$، کندز و  9غنداب،حوزه ر�است امن�ت مل$ و مراکزولسوال$ پول�س مل$ افغان درکندهاربشمول دمان،ار  2خوست و کندهار حوزه 

 مرکز قومندان$ امن�ه خوست، کندز و ارزگان. 
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پاسخگوئ$ به مقابل مرتکب�ن شکنجه توق�ف شده گان تنها قبل ازپروسه محاکمه انجام دادند. موقف ا�ساف ا�نست که 

مسؤل�ت مقامات افغان م�باشد. ونقش ا�ساف محدود به شر�ک ساختن معلومات تفت�ش ها و نظارت خود با مقامات مربوطه 

ده گان مورد ادعای شکنجه توق�ف ش 80ماه، ا�ساف  18افغان برای تعق�ب بعدی م�باشد.به اساس گـفته های ا�ساف ،درمدت 

را به مقامات افغان راپور دادند و درخواست اقدام عمل$ وتقد�م همکاری برای تقو�ت تحق�قات با کارمندان افغان نمودند تا به 

حال باالی �ک قض�ه اقدام صورت گرفته است.
50

 

اعالن نمود که از جمله  2012مارچ  8نمود و به تار�خ  شروع به تائ�د و تصد�ق مراکز 2011نوامبر 8ا�ساف از تار�خ   قوماندان

ن شکنجه واقع م�شد  14مرکزتوق�ف 16
ٓ
نرا که توسط �وناما بح�ث مراکز�که درا

ٓ
تا  بطور کل و �ا تحت شرا�ط تائد نموده استا

ن مراکزاجازه 
ٓ
. رفته شودگسر  از انتقال ب�ن الملل$ درا

51
نها توسط  

ٓ
به اساس معلومات  �وناما ، گواه$ ا�ساف برتصد�ق ا

قوماندان ا�ساف بد�ن معن$ نم�باشد که مرکز "عاری ازشکنجه" بوده و �ا ضمانت وجود دارد که کارمندان همان مرکز دوباره 

ن
ٓ
موزش د�ده اند تا روش های بد تحق�ق را مورد استفاده قرار ندهند. بلکه تائ�د منعکس کننده ا

ٓ
ست که مراکز ر�است امن�ت ا

مل$ و پول�س مل$ افغان سه مرحله برنامه اصالحات ا�ساف را تکم�ل نموده اند، وا�ساف ازبدفتاری ها و شکنجه های بعدی 

گاه نبوده است.
ٓ
 ا

 24مراکز ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان، در تار�خ  در پاسخ به راپور جد�د موثق در مورد شکنجه در تعدادی از

در کابل،  124، ا�ساف تائ�د خود را واپس گرفت و بار دوم انتقال توق�ف شده گان به ر�است امن�ت مل$ اداره 2012اکـتوبر

ندان$ امن�ه پول�س وال�ت خوست و ار�است امن�ت مل$ لغمان، ر�است امن�ت مل$ خوست، ر�است امن�ت مل$ هرات، قوم

در کابل را توقف داد. 40نتقال توق�ف شده گان به اداره و بار اول ا کندزندان$ امن�ه پول�س وال�ت اقوم
52

ا�ساف ن�ز به �وناما  

 �ک مرحله جد�د تفت�ش ها و تحق�قات بشمول تحق�قات مشترک 
ٔ
خبر داد که برنامه نظارت توق�ف را برای تقو�ت نظارت و اجرا

 خواهد  مراکز با کارمندان ر�است امن�ت مل$ وزارت داخله با موجود�ت نما�نده کم�س�ون
ٔ
مستقل حقوق بشر افغانستان اجرا

نمود
53

. 

 اقدامات اضاف$ که برای رفع شکنجه و بدرفتاری ن�از است  

تالش های حکومت افغانستان و همچنان ا�ساف برای رفع شکنجه اگر چه قابل مالحظه بوده، ل�کن منتج به پ�شرفت ز�اد و 

مدن استفاده از شکنجه نشده است. مشابه به �افته های راپور قبل$، �وناما از موجود�ت عدم پاسخگوئ$ متخلف�ن 
ٓ
پائ�ن ا

و �ا از دست دادن وظا�ف کسان�که مسؤل شکنجه و بدرفتاری هستند در�افت شکنجه و با تحق�قات محدود بدون تعق�ب عدل$ 

موزش ها، تفت�ش ها، رهنمود ها و فرام�ن حل نخواهد شد، 
ٓ
ننمود. �افته ها در ا�ن راپور نشان م�دهد که شکنجه با تدو�ر ا

                                                           
 ، ضم�مه شماره پنج ا�ن گزارش.2013جنوری  11نامه فرمانده ا�ساف به �وناما در تار�خ  50
، 124مراکز انتقال را از سرگرفت ر�است مبارزه عل�ه ترور�زم  در کابل  14وباره به ا�ساف د 2012مارچ  8، کابل به تار�خ 2012مصاحبه �وناما با کارمندان ا�ساف، مارچ 51

وز�ری و  9زه مراکز وال�ت$ ر�است امن�ت مل$ لغمان، کاپ�سا، تخار، هرات، خوستو ولسوال$ های پول�س مل$ افغان در کندهار، بشمول دامان، ارغنداب، حو 
به  2012اگست  6مندان$ امن�ه خوست، کندز و ارزگان. ا�ساف دوباره انتقال را در ماه مارچ از سرگرفت ل�کن دوباره در مراکزولسوال$ در دشت ارچ$، کندز و مرکز قو

 برای بار دوم توقف داد. ا�ساف دوباره 2012تعق�ب موارد مختلف موثق شکنجه از ر�است امن�ت مل$ تخار در رابطه به حمله مواد سم$ باالی مکـتب دختران در ماه م$ 
،ر�است امن�ت مل$، و فرمانده$ پول�س مل$ افغان در کندهار از سر نگرفته است. ن�ز توجه کن�د به �اداشت ا�ساف بر توقف انتقال 2انتقال را به مراکز توق�ف اداره  

 که در باال تذکر داده شد.  2012اکـتوبر24توق�ف شده گان به هفت مراکز در 
 ،کابل.2012اکـتوبر 24مصاحبه �وناما با کارمندان ا�ساف، 52
 ، کابل.  2012مجالس �وناما با کارمندان مرکزا�ساف، ماه نومبر و اکـتوبر 53
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ن د�ده م�شود
ٓ
بدون عوامل  پ�شگ�رانه مؤثر استفاده  .بلکه ن�از به اقدامات پاسخگوئ$ کامل برای توقف و جلوگ�ری از استفاده ا

ازشکنجه، وعدم اساس موجود�ت اجرای تحق�قات مستقل، و تعق�ب عدل$ جزائ$، مقامات افغان ما�ل نخواهند بود تا شکنجه 

�نده  واضح است.
ٓ
 را توقف دهند. راه بسوی ا

ی کننده مستقل، مانند م�کان�زم مل$ بازدارنده برای تقو�ت اقدامات موجود برای رفع شکنجه، �وناما بر ا�جاد �ک اداره جلوگ�ر 

که در پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع شکنجه پ�شنهاد شده سفارش م�کند. ا�ن نوع م�کان�زم درچوکات کم�سون مستقل 

 اجر حقوق بشر افغانستان درنظرگرفته شود وصالح�ت داده شود تا تمام مراکز توق�ف را تفت�ش نما�ند. وتحق�قات بعدی را ا

وسفارشات را برای عمل بشمول تعق�ب عدل$ متخلف�ن شکنجه توسط ادارات عدل$ و قضا�ــ$ مناسب و �ا د�گر ارگان ها نما�د.
54

 

نها بخواهد ¦ا�ن ابتکار توسط رهنمود های صر�ح دفترلوی ¦ارنوال$ وستره محکمه برای تمام قضات و
ٓ
ارنواالن تقو�ت شده وازا

مده را رد نموده و در حالت عمل تا تمام قضا�ای را فعاالنه تحق�
ٓ
ق نموده وتمام اقرارهای که ازطر�ق شکنجه وبدرفتاری بدست ا

نکردن به چن�ن دستورکارمندان مجازات مسلک$ و�ا تعق�ب عدل$ شوند. �وناما حاضراست تا بصورت اساس$ ودوامدار با مقامات 

 افغانستان شکنجه را خاتمه داده و جلوگ�ری نما�د. مراکز توق�ف کارنما�د تا در مل$ افغان$ و همکاران ب�ن الملل$ و

ها با توق�ف شده گان توسط ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغانستان، پول�س محل$ ادامه شکنجه و بدرفتاری  
 )2012تا ماه اکـتوبر 2011افغانستان و اردوی مل$ افغانستان (ب�ن ماه اکـتوبر

ف�صد ب�شتر از مجموعه  59با ا�شان مصاحبه نمود  2012ال$ اکـتوبر  2011ای اکـتوبرهتوق�ف شده گان$ که  �وناما ب�ن ماه 635 

نها مصاحبه نمودهبود. �وناما بر مجموع توق�ف شده گان مصاحبه  2011توق�ف شده گان$ بود که �وناما درسال  379نمونه 
ٓ
با ا

مارگ�ری های خود را در تمام معلومات ها و 
ٓ
نمونه های فرع$ افزا�ش دهدشده افزود تا اعتبار تحل�ل و ا

55
. در مطالعه جد�د 

نسبت به سال قبل، توق�ف$ های ر�است امن�ت مل$ دو برابر ب�شتر و توق�ف$ ها�ــ$ که در مراکز توق�ف پول�س مل$ نگهداری م$ 

 شدند دو ون�م برابر ب�شتر مصاحبه شده است. 

توق�ف شده مربوط به  286نمونه ارائه شده از مجموعه  125شواهد معتبر، موثق و مطمئن در مطالعه جد�د نشان م�دهد که 

ف�صد در مدت  35درصد، که در مراکز پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی نگهداری م�شدند، در مقا�سه  43، �ا منازعات

 دوازده ماه گذشته، مورد شکنجه و بد رفتاری در توق�ف قرار گرفتند. 

                                                           
مر�کا54

ٓ
گو�د "بر اساس صادر شد که م$ 2013جنوری  11افغانستان در  -ب�ان�ه مطبوعات$ مشترک رئ�س جمهور اوباما و رئ�س جمهور کرزی در مورد تحک�م همکاری پا�دار ا

در انتقال مسئول�ت مراکز توق�ف به دولت افغانستان حاصل شد، روسای جمهور متعهد شدند که توق�ف شدگان افغان را تحت  2012پ�شرفت قابل توجه$ که در سال 
باق$ بمانند. رئ�س جمهور اوباما مورد تاک�د  حاکم�ت و کنترل افغانستان قرار دهند، در حال�که اطم�نان حاصل م$ کنند که جنگجو�ان خطناک از م�دان جنگ دور 

نها 
ٓ
به رفتار قانون$ و انسان$ با توق�ف مجدد قرار داد ا�نکه ا�االت متحده به ارائه حما�ت از نظام توق�ف$ افغانستان ادامه دهد. دو رئ�س جمهور همچن�ن بر تعهد متقابل ا

نها تضم�ن قراره
ٓ
مر�کا�ــ$ و ائـتالف است." شده گان تاک�د مجدد نمودند و ا�نکه قصد ا

ٓ
ای امن�ت$ برای حما�ت از ن�روهای افغان، ا

http://president.gov.af/en/news/1645. 
 2011سال  379ف�صد بوده، در حال�که حد احت�اط$ اشتباه برای مجموع نمونه  3.7توق�ف شده گان مساوی و �ا حداقل  635حد احت�اط$ اشتباه برای مجموع نمونه 55

، با درنظر داشت اندک$ تفاوت در حد احت�اط$ اشتباه، بطور احصا��وی قابل مقا�سه در  2011و  2012ف�صد بود. مطالعات  4.8ان مساوی و �ا حداقل توق�ف شده گ
 286ود و برای مجموع ف�صد خواهد ب 3.9توق�ف شده گان ر�است امن�ت مل$ حد احت�اط$ اشتباه در حدود  314از مجموع نمونه  2012نظرگرفته شده است. برای سال 

ف�صد خواهد بود. ا�ن حد احت�اط$ اشتباه مبتن$ است بر مجموع نفوس  5.3نمونه توق�ف شده گان پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی حد احت�اط$ اشتباه حدود 
 ، م�باشد.20از 19ف�صد تخم�ن مطم�ئن؛ �عن$  95توق�ف شده و با در نظرگرفتن  5000
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نها، �عن$  178مراکز ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدند  توق�ف$  که در �514وناما  در�افته است که از مجموع 
ٓ
 34تن از ا

نکه سال گذشته بد رفتاری و  12درصد و البته 
ٓ
درصد کمتر از سال گذشته)، مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گرفتند، حال ا

ف�صد توق�ف شدگان در مراکز ر�است امن�ت مل$ راپورداده شده بود. 46شکنجه با 
56
ا�ن کاهش شا�د به اثر کم$ تعداد توق�ف  

شده گان$ بوده که در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل$، به شمول تعدادی از مراکز ر�است امن�ت مل$ که در برنامه تفت�ش 

توسط ا�ساف داخل بودند که عبارت از ر�است امن�ت مل$ لغمان، ر�است امن�ت مل$ تخار، ر�است امن�ت مل$ کاپ�سا، و 

 ت امن�ت مل$ هرات.ر�اس

�وناما شواهد معتبر، موثق و قابل اعتماد را از شکنجه توسط پول�س محل$ افغانستان درچهار وال�ت در�افت نموده است. 

ن از شکنجه و بدرفتاری 
ٓ
ازجمله دوازده توق�ف$ که �وناما مصاحبه نموده و توسط پول�س محل$ نگهداری م�شدند ده نفر ا

نها در ولسوال$ های وال�ات فار�اب، خبردادند. از م�ان ده نف
ٓ
نها در ولسوال$ چهاردره وال�ت قندوز بودند، و باق$ ا

ٓ
ر، هفت تن ا

و ارزگان واقع شده اند. هرچند پول�س محل$ افغان اجازه دارد تا افراد را بطور موقت قسم�که جزء وظ�فه (برای اجرای  کندهار

نها نقش و صالح�ت تطب�ق قانون را نداشته، فاقد نقش مامور�ت های امن�ت$ در قر�ه ها) بوده نگهداری نم
ٓ
ا�ند، اما ا

درگرفتاری و توق�ف م�باشند. ا�ن صالح�ت متذکره که مظنون را نزد خود به صورت موقت نگهداری نما�د از لحاظ مکان$ و 

زمان$ تعر�ف نگرد�ده است
57

. 

توق�ف شده گان  34فت نموده است که س�زده نفر از جمله در مورد اردوی مل$ افغانستان، �وناما شواهد معتبر و موثق را در�ا

مصاحبه شده تحت توق�ف اردوی مل$ افغان که در هفت وال�ات نگهداری م�شدند مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند. نه 

ن در مرکز اردوی مل$ چشت شر�ف
ٓ
مرغاب (بادغ�س) در ش�ندند وال�ت (هرات)، ش�وان، باال بلوک، بکوا (فراه)، باال  ،قض�ه ا

نها در کابل، کاپ�سا،  5وال�ات غرب$ (
ٓ
و لغمان  کندهارمورد درفراه، دو مورد در هرات، و دو مورد د�گر در بادغ�س) و متباق$ ا

 صورت گرفته اند.

 توق�ف شده گان مصاحبه شده در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان، پول�س محل$ افغان و اردوی مل$

افغان اظهار نمودند که بد رفتاری و شکنجه در ح�ن جلسات تحق�ق، و اکـثرا در اطاق های تحق�ق جداگانه، �ا در دهل�ز و �ا 

هم�شه از توق�ف شده گان م�خواستند تا به  ¦ارنواالنتاالر مراکز کوچک صورت گرفتند. در ا�ن جلسات افسران تحق�ق و �ا 

�گر گروه های مخالف حکومت اقرار نما�ند،  نام های منسوب به طالبان و �ا د�گر عناصر عضو�ت و �ا حما�ت از طالبان و �ا د

مخالف دولت را تا��د کنند، قبول نما�ند که مواد منفجره را تعب�ه نموده و �ا ساخته اند، اسلحه دارند، در انجام حمالت  

ت قضا�ا، دل�ل استفاده از شکنجه بخاطرحصول اقرار، انتحاری موفق نشدند و �ا ا�نکه طالبان را کمک نموده اند. در اکـثر�

کسب معلومات و �ا تهد�د توق�ف شده گان بوده است. قسم�که در باال تذکر رفت، کارمندان ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ 

ل، پا�پ و افغان، پول�س محل$ افغان و اردوی مل$ افغان انواع روش های شکنجه بشمول لت وکوب بمدت طوالن$ اکـثرا با ک�ب

و�زان نمودن و شوک برق$ را استفاده م�کردند.
ٓ
 رابر، ا

                                                           
است ز�را توق�ف شده گان ز�ادی هم به وس�له ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ و پول�س سرحدی افغانستان و �ا اردوی  635ف شده گان ب�شت از مجموع تعداد توق�56

 ا�ن گزارش رجوع کن�د. 29مل$ افغانستان و �ا ن�روهای ب�ن الملل$ توق�ف شده اند . به بخش دسترس$ و متدولوژی و پاورق$ شماره 
 تعد�ل شده است. 2012پذ�رفته شده ودرجنوری  �2010جاد پول�س محل$ در اگست ا طرزالعمل 57 
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شد نشان م�دهد که تکرار �ا الگوی روشهای شکنجه که به طور مداوم عل�ه توق�ف شده گان در مراکز مشخص استفاده م$

استفاده از شکنجه بطور س�ستمات�ک در دو مرکز توق�ف ر�است امن�ت مل$ اعمال م�شد
58

ند از مقر ر�است . ا�نها عبارت ا

 �اد م�شد). 90مبارزه عل�ه ترور�زم در کابل (سابق به نام اداره  124و اداره  کندهارامن�ت مل$ 

�وناما شواهد معتبر و موثق از قضا�ای شکنجه را در نه ر�است د�گر امن�ت مل$ در وال�ات هرات، خوست، لغمان، تخار، 

در کابل و مقر ر�است امن�ت مل$ در شبرغان (وال�ت جوزجان) در�افت  40، ننگرهار، پکـت�کا، ر�است اداره کندزفار�اب، 

 نموده است.

ندان$ ها و حوزه ها ا�وناما استفاده س�ستمات�ک از شکنجه را در شش مرکز توق�ف پول�س مل$ افغانستان بشمول قوم

 کندهارل�س مل$ افغانستان در وال�ت و ولسوال$ پنجوائ$ و قوماندان$ امن�ه پو کندهاردر شهر   15، 13، 8، 3مراکزپول�س 

 در�افت نمود.

�وناما قضا�ای متعدد معتبر و موثق شکنجه را در پنج قوماندان$ پول�س مل$ افغانستان در مراکز وال�ات در پلخمری (بغالن)، 

مرکز پول�س مل$ افغانستان در ولسوال$ های چهار  10(تخار) و قالت (زابل) و در  تالقان)، کندز( کندزشهر هرات(هرات)، شهر 

ان، خواجه غار (تخار)، چشت شر�ف، پشتون زرغون، ش�ندند، گلران (هرات)، �وسف خ�ل گوال�ت، در اشکمش، کلف

 (پکـت�کا)، و گرمس�ر و نادعل$ (هلمند) در�افت نموده است.

 79معمول بوده است. ن�م$ از  کندهارجه در ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان در �وناما در�افت نموده است که شکن

مصاحبه نمودند معلومات مفصل$ را از شکنجه  توسط تحق�ق  کندهارنفری که �وناما با ا�شان در توق�ف خانه های مختلف 

دکننده گان ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی ارائه نمودن
59

. توق�ف شده گان بطورمفصل از موارد 

ثبت نموده بود، خبر م�دهند. �ک  کندهار�کسان بودن تخن�ک های تحق�ق با سرنخ ها و عملکردهای قبل$ که �وناما قبال در 

 ارکندهسوم از تمام$ قضا�ای موثق و معتبر شکنجه و بدرفتاری های ناش$ از عملکرد پول�س مل$ افغان در مراکز توق�ف وال�ت 

 م�باشد. 

نچه از همه ب�شتر ما�ه نگران$ است، راپورهای گوناگون از ادعاهای ناپد�د شدن
ٓ
ا

60
ده ها شخص که توسط پول�س مل$ افغان  

م�باشد. منابع متعدد ا�ن نگران$ را با  کندهاربه توق�ف برده شده بودند، در وال�ت 2012وماه اکـتوبر 2011ب�ن ماه سپتمبر

�وناما سه�م کردند که بعض$ از توق�ف شدگان ممکن است که در بازداشت پول�س پس از توق�ف کشته شده باشند.
61

 

 

                                                           
 مراجعه شود به بخش دسترس$ و م�تودولوج$ ا�ن راپور برای تعر�ف کامل از الگو، طرز العمل و استفاده س�ستمات�ک از شکنجه در �ک مرکز.58
نفر توسط پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی،  63نفرتوسط ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شد و 37نفر از توق�ف شده گان در کندهار مصاحبه نمود.  �79وناما با 59

 شدند.و ب�ست و �ک توق�ف شده گان توسط هر دو ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان و �ا پول�س مل$ سرحدی نگهداری م$
م�ثاق جهان$ در حما�ت از همه افراد عل�ه ناپد�د کردن  ماده دو  �نما�د: "ناپد�د شدن اجباری"کنوانس�ون محافظت کل�ه اشخاص ازناپد�د شدن اجباری چن�ن تعر�ف م 60

زادی از سوی ماموران دولت يا اشخاص يا گروه اجباری 
ٓ
ها�ــ$ که با مجوز، حمايت، رضايت و �ا عدم  بازداشت، دستگ�ری، ربودن يا هر شكل ديگر محروم کردن از ا

 شود" را ناپد�د کردن تعر�ف و انرا ممنوع کرده است مخالفت دولت، انجام م$
 ، کندهار.2012مصاحبه �وناما با منابع محرمانه، م$ 61 
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در ر�است امن�ت مل$ و افزا�ش نقش پول�س مل$ افغان در تحق�ق توق�ف  منازعاتاندک بودن توق�ف شدن گان  
 منازعاتشده گان 

که در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$   منازعاتناء کندهار، �وناما کاهش قابل توجه$ را در تعداد توق�ف شده گان به استث

که در محالت مختلف نگهداری م�شدند، مالحظه نموده است. ا�ن کاهش در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ که قبال 

ن شکنجه بطور س�ستمات�ک و مکرر صورت م$ گرفت، مستند سازی کرده بود، 
ٓ
�وناما به ح�ث توق�ف خانه ها�ــ$ که در ا

ست امن�ت مل$ هرات، ر�است امن�ت مل$ کندهار، ر�است امن�ت مل$ تخار، و ر�است امن�ت مل$ کاپ�سا، خاصتا در ر�ا

ب�شتر قابل توجه بود. کاهش تعداد توق�ف شده گان با توقف انتقال توق�ف شده گان و اجرای برنامه تفت�ش مراکز توق�ف 

 توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ همزمان شده است.

مدن رقم توق�ف  �وناما، قطع
ٓ
انتقال ب�ن الملل$ توق�ف شده گان در چند�ن محالت، و توقف جنگ در زمستان را دل�ل پائ�ن ا

نهم، ر�است امن�ت مل$ و  منازعاتشده گان 
ٓ
در مراکز ر�است امن�ت مل$ م�داند. با وجود کاهش تعداد انتقال شده گان، با ا

ی از اشخاص به مظنون�ت جرائم مربوط به منازعات مسلحانه دوام دادند. پول�س مل$ افغان به گرفتاری تعداد قابل مالحظه ا

هم چنان، �وناما راپورهای موثق گوناگون$ را در�افت نموده است که در بعض$ از مراکز ر�است امن�ت مل$، توق�ف شده گان 

 از نظر ناظر�ن ب�ن الملل$ در ز�رزم�ن$ ها و �ا اماکن د�گر پنهان نگهداشته شدند.

خاصتا در  منازعاتت �وناما نشان م�دهد که پول�س مل$ افغان نقش ب�شتری را در گرفتاری های مظنون�ن جرائم مرتبط به نظار 

نچه در ماه های ب�ن اکـتوبر  کندهار
ٓ
مشاهده کرد، دارد. بطور مثال در حال�که مراکز ر�است  2011-2010و هرات در تناسب با ا

شده گان را نگهداری م$ کرد، �افته های �وناما نشان  از افزا�ش تعداد توق�ف شده گان امن�ت مل$ تعداد بس�ار کم$ از توق�ف 

های پول�س مل$ افغان در وال�ت هرات نگهداری م�شوند. قوماندان$مظنون�ن فعال�ت های منازعات مسلحانه م$ دهد که در 
 62

 

�ت مل$ احتماال هماهنگ$ داشتند تا مطمئن ا�ن وضع�ت موجب ا�ن نگران$ ها م$ شود که پول�س مل$ افغان و ر�است امن

را در مراکزی که موسسات ب�ن الملل$ و مل$ و ا�ساف بازد�دهای منظم دارند، تحق�قات و  منازعاتشوند که توق�ف شده گان 

 نگهداری نکنند.  

 توق�ف خانه های غ�ر رسم$

، �وناما راپورهای مختلف$ را مبن$ بر استفاده از بد�ل ها و ساحات غ�ررسم$ در�افت نموده که کندهاردر برخ$ محالت، خاصتا 

ن توق�ف شده گان قبل از توق�ف در مقر ر�است امن�ت مل$ و 
ٓ
های پول�س مل$ افغان تحق�ق و بدرفتاری و �ا  قوماندان$در ا

شکنجه م$ شدند.
63

ن محالت داخل محوطه تعم�ر وال$ وال�ت 
ٓ
گزارش شده است. تعدادی از توق�ف  کندهاردر شهر  �ک$ از ا

ن محالت ح�ن تحق�قات توسط کارمندان پول�س مل$ افغان و پول�س مل$ سرحدی افغان و در 
ٓ
شده گان گزارش دادند که در ا

ن$ گرفتند، و در وضع�ت خ�ل$ بدی به مدت طوال عال�رتبه پول�س مل$ سرحدی تحت شکنجه قرار قوماندانبرخ$ موارد توسط 

ن محالت نگهداری شدند. 
ٓ
 در ا

                                                           
 .2012جلسه �وناما با رئ�س ¦ارنوال$ امن�ت مل$ درهرات درماه مارچ 62
 .2012و د�دارهای �وناما با منابع محرم در م$ و جوالی  544و  321، 319، 292، 291، 287، 286، 284، 283، 262، 214، 23، 22، 14توق�ف شده گان شماره 63
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از نظر  سازمانها�ــ$ که بخاطر  منازعاتقضا�ای استفاده از جاهای بد�ل بخاطر مخف$ نمودن تحق�ق و شکنجه توق�ف شده گان 

 نظارت از مراکز توق�ف خانه های رسم$ بازد�د م$ کنند، نگران$ ها را باال م$ برد.

ب�ن الملل$ به ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان، و اردوی  انتقال توق�ف شده گان توسط ن�روهای نظام$$
�ساف 

ٓ
 مل$ افغان و برنامه نظارت از توق�ف ا

توق�ف شده گان که گـفته اند توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و �ا د�گر  79برنامه نظارت$ �وناما از توق�ف، شامل مصاحبه با 

�کجا با ن�روهای امن�ت$ افغان دستگ�ر و به توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$، های استخبارات$ خارج$ به تنهائ$ و �ا سازمان

اردوی مل$ افغان و �ا پول�س مل$ افغان منتقل شدند
64

، م$ شود. �وناما شواهد موثق، معتبر و مطمئن را در�افت نموده که از 

نها که توسط ن�روهای ب�ن الملل$ انتقال 31تن ( 25توق�ف$،  79جمله 
ٓ
داده شده بودند در مراکزر�است امن�ت مل$  ف�صد) ا

توق�ف$ در مراکز ر�است امن�ت  25تن از جمله   13افغان، پول�س مل$ افغان، و اردوی مل$ افغان تحت شکنجه قرارگرفته اند. 

 تن در توق�ف پول�س مل$ افغان و دو نفر در مراکز اردوی مل$ افغان تحت شکنجه قرار گرفته اند. 10مل$، 

در توق�ف پول�س مل$ افغان و دو نفر در مراکز اردوی  10توق�ف شده گان در مراکز ر�است امن�ت مل$،  25تن از جمله س�زده  

مل$ افغان تحت شکنجه قرارگرفته اند. در مراکزی که س�زده توق�ف شده گان شکنجه شده بودند شامل
65

مرکز ر�است امن�ت  

ر�است امن�ت مل$ در کابل توسط ر�است  124لخ(مزارشر�ف)، اداره مل$ کندهار، ولسوال$ پنجوائ$، خوست، بغالن، ب

امن�ت مل$ مواجه به شکنجه شده بودند. بودند. �وناما در رابطه به راپور وقوع شکنجه در ر�است امن�ت مل$ خوست و اداره 

ر دو مراکز توق�ف از سر گرفت دق�قا بعد از ا�نکه ا�ساف انتقال را دوباره در ه 2012و ماه جوالی  2012در ماه سپتمبر  124

ف�صد) ده تن 12( 79قابل نگران$ م�باشد. �وناما در�افت نمود که از جمله 
66

 قوماندان$از توق�ف شده گان تحت شکنجه در  

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$امن�ه پول�س مل$ افغان در وال�ت کندهار، مرکز پول�س مل$ افغان در ولسوال$ پنجوائ$، مرکز 

امن�ه پول�س مل$ افغان در وال�ت پکـت�کا قرار گرفتند. دو نفر قوماندان$ر وال�ت زابل، مرکز افغان د
67

توق�ف شده  25از ا�ن  

 گان، در باالمرغاب (بادغ�س) مواجه به شکنجه و �ا بدرفتاری توسط اردوی مل$ افغان شدند.

از سر گ�ری انتقاالت از سوی ا�ساف به فرمانده$ ر�است امن�ت مل$ در کندهار، جا��که �وناما شکنجه را بطور س�ستمات�ک  

را، جا��که  کندهاردر�افت نموده بود، به حالت تعل�ق قراردارد. ا�ساف همچنان انتقال به مرکز فرمانده$ پول�س مل$ افغان در 

غاز نکرده استکم�سون مستقل حقوق بشر افغانست
ٓ
ان و دفتر جامعه باز به ح�ث محل شکنجه شناسا�ــ$ کرده بود، ا

68
 . 

                                                           
، 175، 174، 173، 172، 137، 135، 134، 133، 132، 131، 111، 75، 64، 49، 45، 44، 43، 24 ،23، 22، 20، 18، 17، 14، 13، 9توق�ف شده گان  نمبر 64

176 ،177 ،178 ،182 ،187 ،208 ،222 ،230 ،234 ،239 ،246 ،247 ،248 ،249 ،261 ،266 ،267 ،270 ،283 ،284 ،286 ،287 ،288 ،289 ،301 ،316 ،
، و 656، 650، 646، 630، 616، 615، 592، 585، 580، 575، 540، 524، 493،494، 492، 486، 485، 484، 449، 446، 440، 403، 400، 384، 326، 318
کشورها �کجا هستند  و  . در�نجا ن�روهای ب�ن الملل$ نظام$ شامل ا�نها م�شوند: ا�ساف،ن�روهای خاص �کجا با ا�ساف، ن�روهای خاص عمل�ات$ که با ن�روهای نظام657$

 اداره استخبارات مرکزی امر�کا (اداره های خارج$ ا
ً
 ).CIAستخبارات$ خاصتا

 .646، و 484، 449، 440، 291، 287، 286، 284، 247، 111، 75، 17، 14توق�ف شده گان نمبر 65
 .493و  492، 486، 384، 289، 288، 270، 27، 23، 18توق�ف شده گان نمبر 66
 .657و  656توق�ف شده گان نمبر67
عدم دسترس$ به ط$ مراحل قانون$، برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه درافغانستان" کم�سون مستقل حقوق بشرافغانستان/موسسه  و "شکنجه، انتقال،68

 موجود در: 2012مارچ  17جامعه باز 
http://www.aihrc.org.af/media/files/AIHRC%20OSF%20Detentions%20Report%20English%20Final%2017-3-2012.pdf. 
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انتقال را به  2012ماه اکـتوبر  24قسم�که در باال تذکر رفت و در پاسخ به �افته های ا�ن راپور، ا�ساف برای باردوم به تار�خ 

ورد. به تعق�ب راپورهای موثق از شکنجه، در
ٓ
رقم بازد�دهای ت�م های تفت�ش از مراکز افزا�ش  هفت مرکز به حالت تعل�ق درا

موزش های حقوق بشر و مالقات ها با مقامات مربوط در ر�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخله را  دوباره روی دست 
ٓ
داده و ا

گرفته است.
69

 

ا�ساف قرار گرفته بود،  با توجه به ا�نکه بعض$ از توق�ف شده گان که توسط ن�روهای ب�ن الملل$ به مرکزی که مورد تائ�د

موزش د�ده بودند، انتقال شده بودند مواجه به شکنجه 
ٓ
انتقاالت از سرگرفته و تفت�ش صورت گرفته بود و کارمندان همان مرکز ا

شده اند، که ا�ن نگران$ ها را در رابطه به موثر�ت کمک های ب�ن الملل$ برای حکومت بخاطر منع شکنجه در درازمدت افزوده 

ارت �وناما نشان م�دهد که برنامه نظارت$ ا�ساف در محالت$ که مورد تطب�ق قرارگرفته و بررس$، نظارت و کمک به نظ است.

مدن ادعاهای شکنجه در مقامات ر�است امن�ت  مل$ و پول�س مل$ افغان مشخص بوده است، 
ٓ
ن  16منتج به پائ�ن ا

ٓ
مرکز ط$ ا

ن مراکز بعد از
ٓ
نکه مورد تا��د ا�ساف قرارگرفت، و انتقال دوباره شروع شد و نظارت  برنامه شده است. ل�کن در اکـثر�ت ا

ٓ
ا

ا�شان تقل�ل �افت، استفاده از شکنجه از سرگرفته شده است.
70 

گاه$ را در ب�ن کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان در رابطه به ممانعت 
ٓ
در حال�که برنامه ا�ساف کمک نمود تا ا

ب با توق�ف شده گان را باال ببرد،اما ا�ن برنامه نتوانست از استعمال شکنجه در برابر همه قضا�ا از شکنجه و برخورد مناس

بشمول تمام انتقال شده گان جلوگ�ری نما�د. محدود�ت ها در برنامه های ا�ساف ا�ن نظر�وناما را تقو�ت م�نما�ند که مشکل 

موزش$ و تفت�ش حل نخواهد شد بلکه
ٓ
ضرورت برای اقدامات موثر پاسخگوئ$ برای توقف و جلوگ�ری از  شکنجه تنها با برنامه ا

ن د�ده م�شود.
ٓ
 استعمال ا

�ساف ن�ست. راه حل مشکل شکنجه 
ٓ
وری م$ کند که ختم شکنجه  در مراکز تحت اداره افغانها مسئول�ت ا

ٓ
�وناما همچنان �ادا

فغان و توسط پول�س محل$ افغان مشخص شده که در تعدادی از مراکز ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان و اردوی مل$ ا

ارنوال$ های جنائ$ و مهمتر از همه، تعهد جدی ¦ن�ازمند �ک اقدام دوامدار و متمرکز توسط حکومت، بشمول کارمندان 

 ر�است امن�ت مل$، وزارت داخله و محاکم برای ختم ا�ن اعمال م�باشد.

 افغان در برابر شکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان عدم پاسخگوئ$ کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$$

�وناما مالحظه م$ کند که بخش$ از عوامل دوام شکنجه، عدم نظارت کاف$ وعدم موجود�ت پاسخگوئ$ نهادها و مسئول�ن م$ 

د، باشند. مطابق معلومات �وناما، با وجود تحق�قات داخل$ که در مورد شکنجه در ر�است امن�ت مل$ روی دست گرفته ش

ه�چ کدام از کارمندان ر�است امن�ت مل$، خاصتا تحق�ق کننده گان$ که مسئول اعمال شکنجه بودند مورد پ�گرد عدل$ 

نها را به وظائـف مشابه در مراکز ر�است 
ٓ
قرارنگرفته اند. ر�است امن�ت مل$ بعض$ از روسا را از موقف ها�شان برکنار نموده لکن ا

                                                           
 2012اکـتوبر 24ارتباطات ا�ساف با �وناما 69
�س70

ٓ
�ساف بود، هفت مرکز مورد تصد�ق قرار گرفته �ا به طور مشروط توسط ا

ٓ
اف تصد�ق شده، از شانزده مرکز شناسا�ــ$ شده توسط �وناما که تحت برنامه تفت�ش ا

ل$ ژری، پول�س مل$ دشت ارچ$ و مقر پول�س مل$ ارزگان تصد�ق شده اند و نه ر�است امن�ت مل$ کاپ�سا، پول�س مل$ ارغنداب، ر�است امن�ت مل$ دامان، پول�س م
گوست 

ٓ
�ساف تصد�ق ر�است امن�ت مل$ تخار را استرداد کرد. در ب�ست و چهارم اکـتبر 2012حوزه نهم پول�س مل$ به صورت مشروط تصد�ق شده اند. در شش ا

ٓ
، ا

�ساف شش مرکز ز�ر را سلب تصد�ق کرد: ر�است 2012
ٓ
امن�ت مل�ف ر�است امن�ت مل$ هرات، ر�است امن�ت مل$ خوست، ر�است امن�ت مل$ لغمان، مقر  124، ا

 ماند. پول�س مل$ کندز و مقر پول�س مل$ خوست. انتقال توق�ف شدگان به مقر ر�است مل$ و حوزه دوم امن�ت مل$ کندهار همچنان به حال تعل�ق باق$
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. ا�ن تبد�ل و �ا توظ�ف دوباره شامل روسا و معاونان روساء ر�است امن�ت مل$ در وال�ت امن�ت مل$ در جاهای د�گر گماشتند

، ر�است امن�ت مل$ خوست، ر�است امن�ت مل$ لغمان، ر�است امن�ت مل$ کاپ�سا م$ شود124ندهار، ر�است ک
71

. ا�ن 

ن روساء بخاطرادعا و �ا اثبات استفاده از شکنجه برکنار شدند و 
ٓ
�ا بخاطر کدام علت د�گر. تا هنوز تحق�قات روشن ن�ست که ا

مستقل، موثق و ب�طرف بخاطر رس�دگ$ به ادعاهای شکنجه و بد رفتاری نسبت داده شده به کارمندان ر�است امن�ت مل$ عل�ه 

 توق�ف شده گان صورت نگرفته است.

مر�ت حقوق بشر را ا�جاد نموده است، اما ا�ن م�کان�زم به انداز 
ٓ
ه کاف$ مجهز ن�ست. ا�ن �ک م�کان�زم ر�است امن�ت مل$ ا

داخل$ بوده و معلوم است که دارای صالح�ت و استقالل ن�ست تا بتواند تحق�قات قوی را براه اندازد، و اطم�نان حاصل شود 

مر�
ٓ
ت که جزا برای سوء رفتارها تطب�ق شده و �ا قضا�ای شکنجه برای تعق�ب عدل$ ارجاع شده باشد. �وناما  در ا�ن مورد که ا

ن است که مفتشان 
ٓ
گاه$ ندارد. نمونه ها  بر اساس گزارش، ب�انگر ا

ٓ
حقوق بشر کدام قض�ه شکنجه را در�افت نموده باشد، ا

نها شکا�ت نکنند. بطورمثال، �ک$ از اعضای هم�ن 
ٓ
مر�ت ر�است امن�ت مل$ توق�ف شده گان را تهد�د نموده تا برعل�ه ا

ٓ
ا

مر�ت برای �ک توق�ف شده که م�خواست در 
ٓ
رابطه به بدرفتاری ها معلومات ارائه کند، گـفته است "محتاط باش. من شا�د ا

افسر حقوق بشر باشم، اما فراموش نکن�د اولتر از همه کارمند ر�است امن�ت مل$ هستم
72

". ا�ن نوع مثال ها نشانه ای از 

 محدود�ت های تمام م�کان�زم نظارت داخل$ م�باشد.

داده  افغانستان خبر ضا�ای استفاده از شکنجه را در مراکز پول�س مل$ افغان در سرتاسرهمچنان، وزارت داخله از تحق�قات ق

است. بر اساس گـفته های بخش حقوق بشر وزارت داخله چند راپور از شکنجه و بد رفتاری در�افت نموده اند اما افسران پول�س 

نداده تا بتواند به  ن�زم کارا و مستقل را مورد تطب�ق قرارمل$ افغان مورد تعق�ب عدل$ قرار نگرفته اند. وزارت داخله کدام م�کا

�وناما در�افت نمود که  2011شکا�ت های شکنجه و بدرفتاری عل�ه افسران پول�س مل$ افغان رس�ده گ$ نما�د. راپور ماه اکـتوبر 

ورده اما روشن ساخت 
ٓ
که ا�ن م�کان�زم ها در وزارت داخله چند�ن دفتر نظارت داخل$ را در چوکات وزارت داخله بوجود ا

انجام دهند، اما  چگونگ$ اجرای مامور�ت ها�ش هماهنگ و منسجم نبوده اند. در حال�که ا�ن دفاتر ممکن نظارت ها�ــ$  را

برای تشخ�ص شکنجه، بدرفتاری و بد اخالق$ پول�س موثر نبودند. وزارت امور داخله معلوم م�شود که برای رس�دگ$ به ا�ن 

صادر نمودن اوامر جد�د و پال�س$ ها برای ممنوع�ت شکنجه در چوکات موجوده  پرداخته است. در حال�که   نگران$ ها از طر�ق

�ا مقامات وزارت داخله ا�ن اوامر را مورد تطب�ق قرار
ٓ
 داده اند. روشن ن�ست که چگونه و ا

ی با پول�س (ا�وپول) و کم�سون مستقل با همکاری اتحاد�ه اروپا برای مامور�ت همکار  مستقل ناظر پول�سپالن ا�جاد �ک دفتر 

نرا به  حقوق بشر افغانستان ز�رکار است.
ٓ
ا�ن م�کان�زم قرار بود نه ماه قبل معرف$ شود در حال�که وزارت داخله ا�جاد ا

ورده است.
ٓ
نرا به بار ا

ٓ
 تاخ�رانداخته و نگران$ از عدم ا�جاد ا

                                                           
به طور موقت به ترت�ب با ع�س$ محمد و محمد  2011سپتمبر  27اکـتر مهمند نع�م و مع�ن عموم$ عبدالوح�د در تار�خ در ر�است امن�ت مل$ کندهار، مد�ر عموم$ د71

، مد�ر ر�است امن�ت مل$ کندهار جنرال مومن به صفت مد�ر امن�ت مل$ سرپل مقرر شد که موصف در کندهار جای خود را به 2012اسحاق جا�گز�ن شدند. در جنوری 

گست ف�ض محمد خا
ٓ
داد. در ر�است  2011ن داد. در ر�است امن�تت مل$ خوست، مد�ر اختر محمد ابراه�م$ تبد�ل شده و جای خود را به مع�ن عموم$ عبدالقد�ر در ا

شده و جای وی جنرال گرفت. در ر�است امن�ت مل$ بغالن، مد�ر نور خ�در تبد�ل  2011، مد�ر داکـتر ض�ا تبد�ل شده و جای وی را جنرال محمد حل�م در سپتمبر 124

 مقرر شد. 2011گرفت. در ر�است امن�ت مل$ کاپ�سا، دگر وال احمد گل مسعود به جای مد�ر عموم$ جمال هللا در فبروری  2011محمد قس�م عبادی در جون 
 .219توق�ف شده 72
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نبود عامل باز دارنده برای استفاده از شکنجه بمعن$ دوام شکنجه است. م�کان�زم های نظارت قوی ب�رون$ (�ا داخل$) برای  

نظارت کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان بخاطر حصول اطم�نان از ادعاهای شکنجه که مورد تحق�ق تعق�ب 

ارد. در نبود �ک پروسه تحق�قات قوی، مستقل و �ا امکان واقع$ تعق�ب جزائ$ عدل$ قرارگ�رد و راپور داده شود، وجود ند

کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان بدون عامل بازدارنده برای توقف شکنجه، موجب م�شود تا شکنجه ادامه 

 پ�دا کند.

 توق�ف های خود سرانه شحما�ت از ط$ مراحل قانون$ و گستر  عدم  

نها مناسبتر�ن  
ٓ
دوام استفاده از شکنجه توسط کارمندان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان به ا�ن خاطر است که به نظر ا

نها از صحنه جنگ م$ باشد. 
ٓ
روش برای حصول اقرارها بخاطرمحکوم نمودن اشخاص در جرا�م منازعات مسلحانه و برای راندن ا

 متک$ به اقرارها بح�ث دالئل ابتدائ$ اثبات �ک قض�ه و توج�ه نمودن س�ستم عدالت جزا�ــ$ افغانستان بطور کا
ً
مل و اکـثرا

 محکوم�ت م$ باشد. 

قانون اساس$ افغانستان و قانون اجراات جزائ$ موقت دارای ضمانت های متعدد ط$ مراحل قانون$ بوده که توق�ف شده گان را 

احکام بطور معمول ناد�ده گرفته م�شوند، مثل محدو�ت در  در برابر استعمال شکنجه محافظت م�نما�د. در حال�که ا�ن

مع�اد مع�نه نگهداری توق�ف شده گان نزد پول�س مل$ افغان و مرکز ر�است امن�ت مل$ افغان و ممانعت عموم$ عل�ه استفاده 

مده باشد برای تعق�ب عدل$ و تحق�قات 
ٓ
، برای تحق�قات و �ا و ترت�ب اتهامنامه ¦ارنواالنشواهدی که از طر�ق شکنجه بدست ا

 محکوم�ت در محاکمه.

�وناما مالحظه م$ کند که اقرارها ندرتا در جلسات قضائ$ تحت غور قرار م�گ�رند و �ا توسط قاض$ و ¦ارنوال به ح�ث ا�نکه به 

شود.اثر اکراه حاصل شده به چالش کش�ده م$
73
نستان در ا�ن عمل نقض قوان�ن افغانستان بوده و در مخالفت با تعهدات افغا 

مده باشد، مطابق 
ٓ
مقابل مقررات ب�ن الملل$ م$ باشد، به شمول ممنوع�ت استفاده از شواهد که توسط شکنجه بدست ا

کنوانس�ون منع شکنجه.
74

به عالوه اعتماد بر شکنجه، در در�افت دستاوردهای تحق�ق دانشمندان و اهل خبره ناکام مانده  

ن است که معلومات  
ٓ
مده از اثر شکنجه غ�رموثق بوده و نم$ تواند اساس$ برای مجرم بودن و ب$ است که نشان دهنده ا

ٓ
بدست ا

گناه$ �ک فرد باشد.
75

�وناما نتوانست تا معلومات$ را راجع به استفاده ن�روهای افغان و ب�ن الملل$ از معلومات کسب شده در  

ورد.
ٓ
ن معلومات و نتا�ج ا�ن معومات به دست ا

ٓ
 نت�جه شکنجه �ا اعتماد بر ا

                                                           
ارنواالن تعهد دارند ¦ه شکنجه را در محکمه تغ��ر دهند، با ا�ن وجود ارنواالن اعتبار اعتراف کسب شده به وس�ل¦در حال�که �وناما تصد�ق م$ کند که احتمال ا�نکه 73

مده است. بس�اری از 
ٓ
ن حکم بر اساس �ک اعتراف$ صادر شده است که توسط شکنجه به دست ا

ٓ
ارنواالن به �وناما گـفتند ¦که نبا�د حکم$ را اجرا کنند که م$ دانند که ا

خر�ن مراح
ٓ
نها اغلب درگ�ر ن�ستند مگر در ا

ٓ
نها اخت�ار بازجو�ــ$ را به موجب �ک تفاهم نامه ب�ن که ا

ٓ
نجا که ا

ٓ
ارنوال$ و ر�است امن�ت که اجازه ا�ن ¦ل تحق�قات جزا�ــ$ از ا

نها هرگز با �ک دهد، به ر�است امن�ت مل$ واگذار کردهکار را م$
ٓ
محاکمه صحبت ارنوال امن�ت مل$ قبل از شروع ¦اند. به عالوه، بس�اری از توق�ف شده گان گـفتند که ا

ارنوال را از اعترافات$ که تحت اجبار �ا شکنجه کرده مطلع نما�د. ا�ن مسئله ا�ن امکان را به وجود ¦اند، بر ا�ن اساس بس�ار بع�د است که �ک توق�ف شده �ک نکرده
ورد که م$
ٓ
 واقع شده است. شوند کهارنواالن، با واگذاری اخت�ار بازجو�ــ$ به ر�است امن�ت مل$، همدست شکنجه ای م$¦ا

ن 15ماده 74
ٓ
مدارک را  م$ گو�د: "هر دولت عضو، موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار دراثر شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمي توان ا

 به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.".
م�ز، جان ای مندز، به شورای حقوق بشر 75

ٓ
و گزارش  2011در فور�ه گزارش گزارشگر و�ژه در مورد شکنجه و د�گر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غ�ر انسان$ و تحق�را

سناتور ف�نست�ن، رئ�س کم�ته امن�ت$ (در  . همچن�ن بب�ن�د جد�دتر�ن اظهارات7در مورد رفتار با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در صفحه  �2011وناما در اکـتبر 
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مارهای از �ک اداره تا اداره د�گر مختلف است، �وناما در�افت نمود که اوسط مدت$ را که �ک مظنون تحت تحق�قات 
ٓ
گرچه ا

ساعت م�عادی است که در قانون  72ابتدائ$ قرار م�گ�رد و در توق�ف مقامات مجر�ان قانون سپری م�نما�د، خ�ل$ ب�شتر از 

ودسرانه استتع��ن شده و ا�ن ب�انگر گسترش توق�ف خ
76

تحت تحق�قات ابتدائ�ه  -منازعات. در رابطه به توق�ف شده گان 

حد اوسط مدت توق�ف که نظارت شده قرارذ�ل است -درتوق�ف
77

: 

 روز نگهداری شده بودند. 19.6توق�ف شده گان در توق�ف خانه وال�ت$ ر�است امن�ت مل$ به طور اوسط  �

ان مخالف دولت قوماندانجا��که مظنون "بس�ارمهم"، بشمول مظنون�ن$ که  –ر�است امن�ت مل$  124در اداره  �

روز نگهداری شده بودند، که نشان دهنده   کاهش  9.5به حد اوسط  -بوده و �ا در حمالت خ�ل$ مهم  متهم شده بود

 روز نسبت به دوازده ماه قبل$ است.  5.5

روز نگهداری شدند،  55، که اداره تحق�قات م�باشد، توق�ف شده گان به طور اوسط 40داره در ر�است امن�ت مل$ ا �

مدن ز�اد نسبت به سال گذشته است. مطابق �افته های سال گذشته �وناما، توق�ف شده 
ٓ
که نشان دهنده پائ�ن ا

 روزرا سپری نمودند.   126گان طور اوسط 

 روزنگهداری  شدند. 21طور اوسط  توق�ف شده گان  کندهاردر ر�است امن�ت مل$  �

توق�ف شده گان در مراکزپول�س مل$ افغان  طور اوسط هفت روز نگهداری  شدند. �
78

 

 روز نگهداری  شدند. 3.6توق�ف شده گان نزد ن�روهای ب�ن الملل$ نظام$ طور اوسط  �

عدم مطابقت با مع�اد قانون$ در نگهداری توق�ف شده گان نقش محاکم را در منع شکنجه از ب�ن م�برد. �ک$ از قضات به �وناما 

گـفت که ا�ن مشکل است که مدع$ عل�ه را که ادعای شکنجه نموده است به طب عدل$ راجع نمود تا معلوم شود اقرارش 

از م�عاد قانون$ قبل از محاکمه در توق�ف بسر برده است. محکمه زمان$ قادر به  براساس اکراه بوده، ز�را مدع$ عل�ه باالتر

$ که با ¦ارنواالنارجاع مدع$ عل�ه به طب عدل$ شد که تمام عالئم فز�ک$ شکنجه و بدرفتاری از ب�ن رفته بود. اکـثرقضات و 

ق�ف شده گان، ه�چ راه$ برای اثبات ا�شان مصاحبه شده اظهار داشتند که درعدم موجود�ت عالئم فز�ک$ شکنجه بر تو

 شکنجه و بدرفتاری وجود ندارد.

بعض$ از قضات و ¦ارنواالن مالحظات$ در رابطه به حساس�ت های روابط ب�ن کارمندان قضائ$ و ر�است امن�ت مل$ در رابطه 

ل$ را خاطر نشان به امن�ت ا�شان و تالف$ خطر بخاطر محول نمودن ادعاهای شکنجه توسط کارمندان ر�است امن�ت م

                                                                                                                                                                                           
ن را. 2012دسمبر 

ٓ
ثار ا

ٓ
) در مورد مطالعه ا�ن کم�ته در توق�ف توسط س�ا و بازداشت و استفاده از روشهای پ�شرفته بازجو�ــ$ و ا

http://www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/2012/12/feinstein-statement-on-cia-detention-interrogation-report. 
 ساعت دتوق�ف نگهدارد تا انتقال انهارا به محابس ر�است عموم$ محابس تنظ�م کند. 72ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان اجازه دارد که مظنون�ن را برای 76
تن توق�ف�های جرا�م  78ف�های مربوط به منازعه و توق� 552ا�ن ارقام براساس تار�خهای دستگ�ر وانتقال رسم$ از، راجستر، سارنواالن، و قضات بشمول معلومات 77

 عادی، جمع اوری شده که �وناما توانسته بود بدست اورد.
متهم در مراکز توق�ف$ پول�س بازداشت شدند، تنها  6177در پاسخ به ا�ن گزارش (ضم�مه شماره چهارم) وزارت امور داخله م$ گو�د که از مجموع  2013جنوری  14در 78

88  
ٓ
�ا ساعت در توق�فخانه های پول�س ماندند. وزارت امور داخله در مورد زمان و مبنای ا�ن ارقام چ�زی نم$ گو�د (به عنوان مثال تعداد مذکور  72نها ب�ش از نفر از ا

ٓ
ا

 مربوط به افرادی است که اکنون در توق�ف است و �ا همه افراد در مدت زمان مذکور).
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ساختند، وکالء مدافع و داکـتران طب$ در رابطه با نما�ندگ$ از قربان�ان و تحت ازما�ش قراردادن ادعای شکنجه  قربان�ان هم�ن 

 نگران$ ها را ابراز نمودند.

ا �وناما در�افته قانون افغانستان برای توق�ف شده گان حق دسترس$ به وک�ل مدافع را از زمان گرفتاری فراهم نموده است، ام

است که تا حال در عمل ر�است امن�ت مل$ برای وکالی مدافع هرگز اجازه نداده تا موکل خود را قبل از تکم�ل تحق�قات 

نها ح�ن تحق�قات دسترس$ به وک�ل مدافع داشتند
ٓ
ابتدائ$ بب�ند. تنها دو نفر از توق�ف شده گان مصاحبه شده گـفتند که ا

79
 .

ثرا در تمام مراکز ر�است امن�ت مل$ که د�ده شد توق�ف شده گان اجازه داده شده بود فام�ل های خود �وناما مشاهده نمود اکـ

 را هفته دوبار مالقات نما�ند، ل�کن بعد از ا�نکه ر�است امن�ت مل$ تحق�قات خود را تکم�ل کند.

نها از موکل�ن خود شکا�ات$ 
ٓ
مبن$ بر شکنجه از طرف ر�است امن�ت مل$  �ک تعداد از وکالء مدافع به �وناما خبر دادند که ا

وری کردند. و ب�ان نموده که در�افت شکا�ات شکنجه از 
ٓ
در�افت نمودند، و ر�است امن�ت مل$ را به ح�ث منبع بد رفتاری �اد ا

ن را طرف پول�س مل$ افغان ادامه داشته و پ�شرفت های نسبت به دسترس$ به توق�ف شده گان در برخ$ مراکز پول�س مل$ افغا

مشاهده نموده اند
80

. شکنجه ها در افغانستان اکـثرا در توق�ف ح�ن قطع رابطه با د�گران صورت م�گ�رد
81

، دسترس$ به وک�ل 

 مدافع در تمام مراحل اجراات جزائ$، بشمول تحق�قات ابتدائ$، م�تواند به عنوان وس�له بازدارنده شکنجه و بدرفتاری ها باشد.

با وجودی که شکنجه در قانون جزای افغانستان جرم م�باشد، نه در قانون جزای افغانستان و  �ک نگران$ ب�شتر ا�ن است که

نه در ه�چ �ک از قوان�ن د�گرافغانستان تعر�ف نشده است. در حال�که "شکنجه" منع شده است، قانون صر�حا عناصر 

گـفتند که عدم موجود�ت تعر�ف جامع   متشکله جرم را تعر�ف ننموده است. چند�ن تن از قضات و ¦ارنواالن به �وناما

ن ها مشکل ساخته است. درج تعر�ف ب�ن الملل$ از شکنجه تا حال در پال�س$ ها و قوان�ن 
ٓ
تش�خص و اثبات شکنجه را برای ا

افغانستان د�ده نم$ شود.
82

 

نجه ناش$ از قانون ا�ن نقض های معمول ط$ مراحل قانون$، موجب شده که تعهدات کارمندان افغانستان در ممانعت از شک

اساس$ مختل شده باق$ بماند. ناکام$ س�ستم جزائ$ عدل$ برای ناد�ده گرفتن اقرارهای اجباری ر�است امن�ت مل$،پول�س مل$ 

 افغان، پول�س محل$ افغان را توانائ$ م�بخشد تا شکنجه را با معاف�ت ادامه دهند.

 راه پ�ش رو  

مستقل عنصر مهم برای ا�جاد فرهنگ پاسخگوئ$ و رفتارانسان$ با توق�ف شده  نظارت و تفت�ش از مراکز توق�ف توسط ناظر�ن

گان است. مع�ارهای ب�ن الملل$ حقوق بشر و بهتر�ن رفتار �ک چوکات کاری را برای ا�ن م�کان�زم فراهم  م�نما�د، خاصتا 

                                                           
 های دسترس$ به وکالء مدافع مراجعه شود. به بخش درا�ن راپور برای تفص�ل �افته79
وکالی مدافع تعداد  تعداد وکالء مدافع که درساحه کارم�کنند نسبت به تعداد توق�ف شده گان که به وک�ل مدافع ضرروت دارند کم م�باشد، وبراساس گزارش انجمن80

موجود ر�است عموم$ محابس تقر�با به  2012راساس احصا�ئه ماهوار ماه اکـتوبر وک�ل درافغانستان رس�ده است. وب 1406به  2012سپتمبر4وکالءثبت شده تا تار�خ 
 توق�ف$ ومحبوس�ن درتمام محابس وتوق�ف خانه ها موجود م�باشد 24027تعداد 

م�ز و�ا مجازات،81
ٓ
 ,E/CN.4/2003/68 :2002دسمبر  17 مراجعه شود به راپور،راپورترخاص ملل متحد دررابطه به شکنجه ود�گررفتارهای ظالمانه، غ�رانسان$ و�ا تحق�را

at § 26(g) 
 ) قانون اجراات جزا�ــ$ جد�د، که اکنون در پارلمان تحت بررس$ است، شامل بعض$ از عناصر تعر�ف جرم شکنجه، به شمول تفک�ک شکل های شکنجه3( 7ماده 82

 الملل$ است.شود. ا�ن بازنگری ها، هنوز هم بس�ار پا��ن تر از مع�ارهای ب�ن جسم$ و روان$، م$
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م�ز
ٓ
از دولت های عضو م�طلبد تا "م�کان�زم  پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون ب�ن الملل$ منع شکنجه، رفتارهای ظالمانه و تحق�را

گان ضروری است تا در ذات جلوگ�ری مل$" را ا�جاد و تمو�ل کنند. در اکـثر قضا�ا، ا�ن تشک�الت متخصص�ن از تحق�ق کننده 

مستقل از حکومت بوده، و توسط نهاد مل$ حقوق بشری هماهنگ$ شوند. ا�ن م�کان�زم با�د دارای مامور�ت بوده و خود مل$، 

زادی دسترس$ داشته و در  قانون درج شود که توسط حکومت با �ک بودجه 
ٓ
اطم�نان حاصل نما�د که به تمام محالت سلب ا

که از مداخالت س�اس$ محفوظ باشد، تمو�ل شود
83

. 

نرا ندارد، حکومت افغانستان و  
ٓ
دولت افغانستان متعهد به کنوانس�ون منع شکنجه است اما عضو�ت پروتوکول اخت�اری ا

ن، به عنوان اول�ن اقدام درا�ن راستا، م$ توانست جستجو و زم�نه ا�جاد  �ک م�کان�زم  بازدارنده 
ٓ
کمک کننده گان ب�ن الملل$ ا

ش مراکز توق�ف همراه با تالش های د�گر جهت توقف شکنجه فراهم کنند. ا�ن نوع م�کان�زم مل$ را برای تقو�ت نظارت ها و تفت�

م�تواند تحت حما�ت کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان ا�جاد شود و اگر ا�ن م�کان�زم بصورت مناسب حما�ت شد و 

از دارنده مل$ در ارتباط به پروتوکول اخت�اری نقش م�کان�زم را به عده گ�رد، نقش هماهنک کننده را به دوش گ�رد. م�کان�زم ب

کنوانس�ون منع شکنجه، به صورت موفقانه در چوکات نهادهای مل$ حقوق بشر در کشورهای د�گر ا�جاد شده است. ظرف�ت 

زادی، 
ٓ
موجوده کم�س�ون مستقل حقوق بشرافغانستان برای ا�جاد �ک سکو و بخش اختصاص$ نظارت از محالت سلب ا

�ت است. ل�کن ممکن است حما�ت تمو�ل کنندگان ب�ن الملل$  خواسته شود تا ا�ن قدم را با بکارگ�ری کارمندان ن�ازمند تقو

موزش ها، مفتش�ن و د�گر کمک ها شروع نما�د. 
ٓ
 مناسب، ا

ختلف و �وناما و جامعه مدن$ ن�ز م�توانند به ا�ن م�کان�زم از طر�ق حما�ت از افغان های ورز�ده موجوده (با سابقه های م

نرا فراهم نما�ند. ا�ن 
ٓ
غاز تسه�الت عمل�ات ا

ٓ
متمرکز مانند تحق�ق، طب و کارمندان طب عدل$) حما�ت کرده و در مرحله ا

مفتش�ن برای اجرای �ک تفت�ش کامل با�د تقو�ت شوند و با حکومت در تماس منظم باشند تا توص�ه نما�ند چگونه وضع�ت و 

�ات مبن$ بر شکنجه و بدرفتاری را تسل�م کنند تا به ا�ن وس�له از پاسخگوئ$ حصول رفتارها را بهبود بخش�ده و کجا شکا

 اطم�نان و تشو�ق شود.  

 

 

 جواب حکومت افغانستان در ارتباط به �افته های راپور  

خود را به جواب �افته های ا�ن راپور، حکومت افغانستان، ر�است امن�ت مل$ و وزارت داخله جواب تحر�ری را ته�ه و نظر�ات 

ه مکه ضم� 2013جنوری  14بتار�خ 
84

چهار ا�ن راپور م�باشد تقد�م داشتند. ا�ن پاسخ ب�ان م$ کند در حال�که نم$ توانند به 

موزش صح�ح در ا�ن مراکز، وجود سواستفاده و بدرفتاری را توسط کارمندان مراکز توق�ف$ به کل$ رد 
ٓ
دل�ل فقدان ظرف�ت و ا

                                                           
ذربا�جان، کروات�ا، قزاقستان، ما83

ٓ
ل$، ن�کاراگوا، صرب�ا، سلفان�ا، نمونه ازکشورهای که به پروتوکول اخت�اری الحاق شده اند و�ک م�کان�زم جلوگ�ری از مانند: البان�ا، ا

 مس�دون�ا، تانزان�ا و ترک�ه.
حقوق بشر دفتر �وناما (دفتر شورای امن�ت مل$، وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل$)،  پاسخ دولت جمهوری اسالم$ افغانستان در مورد مسوده گزارش بخش 84

مده است.2013جنوری  14مورخ 
ٓ
 ، در ضم�مه شماره چهارم ا�ن گزارش ا
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مورد ادعا در گزارش مبالغه شده است. مقامات افغان$ از �ک سلسله اقدامات$ را که عمل$ نموده کنند، در مورد اندازه شکنجه 

موزش ها، اصدار اوامر و تفت�ش های انجام شده تا در برابرشکنجه برخورد نما�ند. 
ٓ
وری کردند، بشمول ا

ٓ
 اند �اد ا

راکز توق�ف خود رد نموده و ر�است امن�ت مل$ وزارت داخله و ر�است امن�ت مل$ هر دو موجود�ت شکنجه س�تمات�ک را در م

وجود مراکز توق�ف$ مخف$ و بد�ل را رد کرده است. دولت افغانستان همراه با ر�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخله اظهار 

کز توق�ف و رعا�ت م�دارد که متعهد است تا با �وناما کار نموده ا�ن نوع قضا�ای را تحق�ق کند تا از استقرار نظم و قانون در مرا

حقوق توق�ف شدگان و اجرای عدالت اطم�نان حاصل نما�ند.
85

  

 نظارت ها 

  برای حصول 
ً
و �ا معلومات بوده که از مدت زمان طوالن$ ا�ن عمل درمراکز توق�ف  اعترافاتهدف استفاده از شکنجه عمدتا

افغانستان وجود دارد. تغ�را�ن عملکرد ن�از به تالش های هماهنگ حکومت و با همکاری دوامدار از طرف همکاران ب�ن الملل$ 

االی م�کان�زم های مهارت های ، حکومت و حام�ان ب�ن الملل$ تمرکز ب2011است. از زمان نشرراپور �وناما در ماه اکـتوبر

گاه$ ده$، ونظارت/تفت�ش به شکل ابتدائ$ برای ر�شه کن نمودن عملکرد های بد و شکنجه داشته اند. ا�ن کوشش 
ٓ
موزش$، ا

ٓ
ا

ورده است.
ٓ
ن را به بارا

ٓ
 ها تنها پ�شرفت های جانب$ را در جهت ممانعت از شکنجه وش�وع ا

�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان شکنجه را بح�ث �ک وس�له غ�رموثر و دارای �وناما مالحظه م�کند که اکـثر�ت کارمندان ر

ثار سوء که بتواند معلومات استخبارات$ را بطوراسترات�ژ�ک و موثق و قابل عملکرد برای مبارزه عل�ه ترور�زم و فعال�ت های 
ٓ
ا

ب�ن الملل$ م�باشد، قبول ندارند. ا�ن وضع�ت منازعات مسلحانه و �ا روش تحق�قات غ�رموثق  که جرم جدی در قوان�ن مل$ و 

موزش در رابطه به تخن�ک های مدرن  وموثر تحق�ق �ک ضرورت است، بلکه نظارت های جدی  و 
ٓ
نشان م�دهد که  نه تنها ا

 اقدامات در راستای مسئول�ت پذ�ری ن�ز م$ باشد.

ه وس�له مقامات افغان نه تنها نقض حقوق بشر و شکنجه و بدرفتاری و بازداشت خودسرانه توق�ف شدگان منازعه مسلحانه ب

شت$ م$ شود. چن�ن نقض ها�ــ$ منجر به عدم اعتماد به نهادهای دولت$ شده و در بعض$ 
ٓ
جرم بوده بلکه مانع پروسه صلح و ا

نها م$ شودتندروی موارد به 
ٓ
تر شدن توق�ف شدگان و جوامع ا

86
 

ن وجود داشته باشد.بدون  قبول$ خطرازدست رفتن وظ�فه شکنجه تنها وقت$ توقف م$ �ابد که بازدارنده موثربر 
ٓ
ای استفاده ازا

�کنفر،�ا تعق�ب عدل$،، ا�ن احتمال م�رود که شکنجه با وجود تالش های کارمندان ر�است امن�ت مل$،پول�س مل$ 

 ت.افغان،اردوی مل$ افغان و تمو�ل کنندگان ب�ن الملل$ و د�گر نهاد برای رفع شکنجه، ادامه خواهد داش

                                                           
مده است، ر�است امن�ت مل$ م$ گو�د  2013جنوری  14در پاسخ به ا�ن گزارش در تار�خ 85

ٓ
نها "عالقمند به بهبود امور که در ضم�مه شماره چهارم ا�ن گزارش ا

ٓ
که ا

وزارت امور داخله  تحق�ق$ و بازجو�ــ$ شان هستند" و اطم�نان خاطر م$ دهد از تعهدش در "حصول اطم�نان از حاکم�ت قانون در پروسه بازرس$ توق�ف و بازجو�ــ$".
نها و تضم�ن اجرای کامل مقررات حقوق$ در زندان ها، گـفته است که "باورمند است که برای ر�شه کن کردن کامل نقض ها و بدرفتاری ها، برای بهبو

ٓ
د شرا�ط زندگ$ ا

 زمان ب�شتری مورد ن�از است".
 گزارش �وناما در مورد برخورد با توق�ف شدگان منازعات مسلحانه در افغانستان نگاه کن�د: 10-9به صفحات 86

Report_ENG.pdf-http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/October10_%202011_UNAMA_Detention_Full. 
�وناما منتشر کرد و مدع$ شد "شکنجه در مراکز توق�ف$ رژ�م  2011در پاسخ به گزارش اکـتبر  2011اکـتبر  �12ک سخنگوی طالبان، ذب�ح هللا مجاهد، �ک ب�ان�ه ای را در 

 کابل گسترده است" و ا�نکه ا�نگونه توجه ها به موضوع خ�ل$ د�ر است.
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فرهنگ شکنجه در مراکز توق�ف افغانستان تنها زمان$ م�تواند حل شود که گام های کوتاه مدت و دراز مدت اتخاذ گردد و 

موزش داده شده، با افراد مسلک$ تقو�ت شده 
ٓ
اطم�نان حاصل شود که تحق�ق کننده گان پول�س و ر�است امن�ت مل$ دوباره ا

زاد و مدن$ و م�کان�زم ن
ٓ
ظارت$ پاسخگو باشند. قضات و¦ارنواالن به ح�ث ارز�اب$ کننده گان شواهد وتطب�ق و برای تفت�ش ا

ارنواالن ¦کننده گان ضمانت های ط$ مراحل قانون$ در قانون اساس$ افغانستان نقش مهم را دارند. هم�ن طور قضات و 

مده
ٓ
 مورد لغو قراردهند. ن�زمورد بازپرس قراربگ�رند زمان�که نتوانند شواهد ا�راکه براساس شکنجه بدست ا

ا�ن مهم خواهد بود که مکلف�ت های حکومت تحت قوان�ن افغانستان وقوان�ن ب�ن الملل$ بخاطرتحق�ق سر�ع تمام اعمال 

شکنجه ود�گربدرفتاری ها را روشن ساخته ،مسول�ن را تحت تعق�ب عدل$ قرار داده، جبران برای قربان$ شده، و از استفاده 

دد. مکلف�ت های دولت غ�رقابل تخف�ف است، بد�ن معن$ که ه�چ حالت به هرشکل که ب�شترشکنجه  ممانعت گر 

باشد،درحالت جنگ و�ا تهد�د به جنگ ،عدم  ثبات س�اس$، و�ا د�گرحالت اضطرارعامه دل�ل  توج�ه$ برای شکنجه  شده 

اترور�سم با�د در مطابقت با مع�ارهای . هم چنان م�کان�زم های موجود ملل متحد تاک�د م�دارد که اقدامات مبارزه بنم$ تواند

حقوق بشر باشد. شکنجه و بدرفتاری توسط مقامات حکومت$ به امن�ت مل$ صدمه م$ رساند.
87

. 

�وناما بار د�گر از مقامات افغان م$ خواهد تا همه اقدامات مقتض$ را برای خاتمه دادن و جلوگ�ری از شکنجه و پاسخگو نمودن 

 دست گ�رند.همه مرتکب�ن شکنجه روی 

 سفارشات کل�دی   

سفارش را برای حکومت افغانستان وهمکاران ب�ن الملل$ ارا�ه نمود. ضم�مه دوم گزارش  25، �وناما 2011در گزارش اکـتوبر 

سفارشات کل�دی برای مقامات حکومت افغانستان  14فعل$ وضع�ت موجود تطب�ق ا�ن سفارشات را نشان م�دهد. دو مورد از 

ذشته تطب�ق شده است(ر�است امن�ت مل$ با تغ�ردرپال�س$ شان زم�نه دسترس$ توق�ف شده گان را به اعضای کامال درسال گ

موزش ها را برای کارمندان 
ٓ
فام�ل شان فراهم ساخته وپول�س مل$ افغان دررابطه به مکلف�ت های قانون$ دربرابرمنع شکنجه ، ا

تحقق ن�افته است. هر چهار سفارش به کشور های کمک کننده عساکر خود درنظرگرفته وتطب�ق نموده است و چهار مورد د�گر 

 .و کشور های مورد نظر  اجرا گرد�ده است

�وناما برسفارشات موجوده تاک�د داشته و برای کمک به حکومت وهمکاران ب�ن الملل$ جهت رفع شکنجه و بدرفتاری در توق�ف 

 پ�شنهاد م�نما�د.خانه ها و توق�ف های خودسرانه سفارشات جد�د را 

 به ر�است امن�ت مل$ 

اقدامات را جهت توقف و جلوگ�ری شکنجه  و سوء رفتار در تمام محالت مربوط به ر�است امن�ت مل$ و بخصوص در  �

 محالت  ا�که  ا�ن گونه عملکردها بعنوان ش�وه از تحق�ق استفاده شده است، را در دست گ�رد.   

                                                           
زادیمراجعه نما�د به سترات�ژی جهان$ ملل متحد مبارزه عل�ه ترور�زم وپالن عمل$ وکارراپوترخاص ملل متحد دررابطه به پ�شرفت وحفاظت حقوق ب87

ٓ
های اساس$  شروا

 .http://www.un.org/terrorism/ terrorism-hr.shml ح�ن مبارزه عل�ه ترور�زم موجود در
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گزارشات مبن$ بر شکنجه و سوء رفتار در محالت مربوط به امن�ت مل$ در وال�ات فار�اب، هرات، جوزجان، کندهار،  �

ر�است امن�ت مل$ را مورد مورد  وارس$  40و  124، لغمان، ننگرهار، پکـت�کا، تخار و ادارات کندزخوست، 

االی برخوردهای مجرمانه مقامات امن�ت مل$ طور�که قراردهد.ا�ن  بررس$ ها با�د موثق، موثر و ب�طرفانه و متمرکز ب

 ادعا م�شود، باشد.

 برای نظارت مستقل ازا�ن تحق�قات اجازه داده شده و �افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود.  �

مقامات$ که مرتکب شکنجه و �ا سوء رفتار با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد، تاد�ب و  �

نها به محکمه نظام$، قرار گ�رند بشمول به تعل�ق انداختن وظا�ف شان و از مجا
ٓ
زات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

 دست دادن تقاعد و سا�ر امت�ازات.

ن را مسدود سازد. �
ٓ
زادی غ�ر رسم$ را متوقف و ا

ٓ
 استفاده ازتمام محالت سلب ا

تقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما زم�نه دسترس$، کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مس �

 امن�ت مل$ را فراهم سازد. 124و د�گران) در تمام محالت مربوط به ر�است امن�ت مل$ بشمول اداره 

موجود باشد) و در صورت  CCTVا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت صوت$ و �ا تصو�ری ثبت گردد ( در جا�که  �

ن را بخواهند، موجود باشد.ا�که ¦ارنواالن و قضات و�
ٓ
 ا سا�ر م�کان�زم های شکا�ت$  و ناظر�ن مستقل  دسترس$ به ا

برای تمام توق�ف شده گان که درحراست ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شوند �ک راجسترعموم$ ا�جاد و برای  �

 ناظر�ن مستقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و د�گران) بصورت درست قابل دس
ً
ترس باشد و ضمنا

 ا�ن راجستر بصورت  منظم و شفاف بروز داده شود تبارز �ابد. 

پال�س$ ها و اقدامات موجود برای تثب�ت سن توق�ف شده گان در زمان توق�ف تقو�ت شود تا اطم�نان حاصل گردد  �

و ترب�ه اطفال برخوردار  از توجه و حفاظت الزم در جر�ان تحق�قات جنا�ــ$ و انتقال به مراکز اصالح 18اطفال ز�ر سن 

 شوند.

 جدا از کهن ساالن توق�ف شده  �
ً
اطم�نان حاصل گردد تا اطفال توق�ف شده از موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

 نگهداری شده و بنا بر موقف حقوق$ که اطفال دارند از توجه الزم برخوردار شوند.  

 به وزارت امورداخله وپول�س مل$ افغانن

جلوگ�ری از شکنجه وبدرفتاری توسط تمام کارمندان پول�س مل$ افغان وپول�س محل$ افغان خاصتا برای توقف و  �

 درمراکزومحالت ا�که چن�ن رفتارها بح�ث �ک روش تحق�ق مورد استفاده قرارگرفته است، اقدامات  اتخاذ گردد.

راکز توق�ف پول�س مل$ در بغالن، تمام راپورهای مبن$ بر شکنجه و بدرفتاری توسط پول�س مل$ و پول�س محل$ در م �

، پکـت�کا، تخار و زابل و در ولسوال$ های که پول�س محل$ استخدام شده است مثل کندزهلمند، هرات، کندهار، 

 ، کندهار و ارزگان، تحق�قات شود.کندزفار�اب، 

ن را مسدود سازد. �
ٓ
 استفاده ازتمام محالت سلب ازادی غ�ر رسم$ را متوقف و ا

مر�ن پول�س مل$ وپول�س محل$ که مسئول ارتکاب شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان باشند و �ا تمام افسران و� �
ٓ
ا ا

ن امر کرده باشند، منفک، مورد پ�گرد، تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع به محکمه نظام$، بشمول 
ٓ
به ا

 تعل�ق و از دست دادن تقاعد و د�گرامت�ازات قرار گ�رند.
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 ستقل از ا�ن تحق�قات اجازه داده شده و �افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود. برای نظارت م �

زم�نه دسترس$، کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما  �

 و د�گران در تمام محالت مربوط به پول�س مل$ و وزارت امور داخله را فراهم سازد.

ورقانون$ جهت تنظ�م صالح�ت های توق�ف توسط پول�س محل$ افغان وحصول  �
ٓ
اصداررهنمود های شفاف والزام ا

موزش درست از همه ای  ا�ن رهنمودها توسط واحدهای پول�س محل$.
ٓ
 اطم�نان از ا

صورت موجود باشد) و در  CCTVا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت صوت$ و �ا تصو�ری ثبت گردد (در جا�که  �

ن را بخواهند، موجود باشد.
ٓ
 ا�که ¦ارنواالن و قضات و�ا سا�ر م�کان�زم های شکا�ت$  و ناظر�ن مستقل  دسترس$ به ا

پال�س$ ها ورفتارها دررابطه به دسترس$ وکالی مدافع به توق�ف شده گان تغ�ر�ابند و برای وکالی مدافع اجازه داده  �

ت خودرا برای همه توق�ف شده گان ازلحظه گرفتاری ودرتمام شود تا ازهمه مراکزتوق�ف د�دن نموده وخدما

 مراحل(بشمول مرحله تحق�ق) طور�که قوان�ن افغانستان ا�جاب م�نما�د، ارا�ه بدارند

موزش$ تحق�قات قانون$ وبد�ل  �
ٓ
اطم�نان حاصل شود تا تمام تحق�ق کننده گان/مستنطق�ن پول�س مل$ دربرنامه های ا

 ه بصورت اجباری شرکت نما�ند.های تحق�ق وروش های مصاحب

برای تمام توق�ف شده گان که درحراست پول�س مل$ نگهداری م�شوند �ک راجسترعموم$ ا�جاد و برای ناظر�ن  �

مستقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و د�گران) بصورت درست قابل دسترس باشد و ضمنا ا�ن 

 راج�ستر بصورت  منظم و شفاف  تبارز �ابد.

�ک کم�سون متشکل از نما�نده های با صالح�ت دروزارت امور داخله وهمکاران ب�ن الملل$ (بشمول ا�ساف،�وناما   �

بشمول سفارشات ا�ن -ونما�نده های نهادهای کل�دی ب�ن الملل$ وتمو�ل کننده گان) بخاطربازنگری از تطب�ق تداب�ر،

 ول�س محل$، ا�جاد گردد. بمنظورازب�ن بردن شکنجه درپول�س مل$ افغان وپ -راپور 

پال�س$ ها و عملکرد  های موجود  مورد تصم�م گ�ری در خصوص تع��ن سن افراد قابل نظارت د رموقع�که بسوی  �

سال  18مراکز نگهداشت برده م$ شوند  با�د تقو�ت �ابد تا اطم�نان حاصل گردد که  به افراد و اطفال  ا�که پا�نتر از 

 زم قانون$ صورت گرفته و به مراکز مناسب اصالح اطفال انتقال �افته باشند.قرار دارند توجه  وحما�ت  ال

 جدا از کهن ساالن توق�ف شده  �
ً
اطم�نان حاصل شود تا اطفال توق�ف شده از موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

 نگهداری شده و بنا بر موقف حقوق$ که اطفال دارند از توجه الزم برخوردار شوند.  

 

 

 به اردوی مل$ افغانستان  

برای توقف وجلوگ�ری از شکنجه وبدرفتاری توسط اردوی مل$ افغان در مراکزومحالت که توق�ف شده گان نگهداری  �

 در محالت
ً
 که چن�ن رفتارها برای تحق�ق مورد استفاده قرارگرفته است، اقدامات إتخاذ گردد.�م�شوند و خاصتا

ازشکنجه وبد  کندهاردر وال�ات فراه، هرات، بادغ�س، کابل (سروب$) ،لغمان و  تمام راپور های که تحق�ق کننده گان �

 رفتاری استفاده نموده اند ، مورد تحق�ق قرارگ�رد.
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ن  �
ٓ
مر�ن شان که مسئول ارتکاب شکنجه وبدرفتاری باالی توق�ف شده گان با شند و �ا به ا

ٓ
پرسونل اردوی مل$ افغان وا

اکمه نظام$، ومجازات بشمول تعل�ق وازدست دادن تقاعد ود�گرامت�ازات امر نموده باشند،  مورد تاد�ب، مح

 قرارگ�رند.

 برای نظارت مستقل ازا�ن تحق�قات اجازه داده شده و�افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود.  �

�وناما و  زم�نه دسترس$ کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �

 در ان نگهداری م�شود، را فراهم سازد. منازعاتد�گران در تمام محالت مربوط به اردوی مل$ که توق�ف شده گان 

 به حکومت افغانستانن

�ک م�کان�زم مستقل نظارت$ با صالح�ت بعنوان م�کان�زم جلوگ�ری مل$ طور�که در پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون  �

مده، ا�جاد گردد
ٓ
. ممکن است ا�ن م�کان�زم درچوکات کم�س�ون مستقل حقوق بشرافغانستان با منع شکنجه ا

) افراز صالح�ت برای معا�نات طب 2) مراجعه منظم و از قبل اعالم ناشده به محالت توق�ف  (1صالح�ت های (

) اجرای تحق�قات ب$ طرف و شفاف دررابطه به ادعای شکنجه 3عدل$ جهت تثب�ت ادعاهای مبن$ بر شکنجه (

) ارائه سفارشات به مقامات توق�ف و سا�ر ادارات 4درمحالت مربوط به ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان و(

برای  ¦ارنوال$ ذ�ربط جهت برخورد با شکنجه وبدرفتاری درتوق�ف خانه ها،بشمول محول نمودن قضا�ا به لوی

 تحق�ق و امکان
ً
 توسط ¦ارنوال مبارزه عل�ه فساد اداری، ا�جاد گردد.    ا

الزام$ ساختن ا�ن امر که تمام$ کارمندان صح$ و مسئول�ن توق�ف خانه ها مسئول�ت دارند تا شواهد ومدارک طب$  �

مربوط به شکنجه را در اخت�ار مکان�زم مستقل ب�رون$ برای نظارت و پاسخگو�ــ$ گذاشته و ا�ن که تداب�ر جزا�ــ$ 

تا  –توسط مکان�زم نظارت$ و پاسخگو�ــ$ اجرا شود  –لک$ مناسب و همچنان اقدامات جزا�ــ$ مال$ پ�ش ب�ن$ شوند مس

 ضمانت اجرا�ــ$ برای ا�ن مسئول�ت ها باشد. 

شفاف سازی و در اخت�ار عموم گذاشتن چارچوب و پروس�جرهای قانون$ ای که فعال�ت های ر�است امن�ت مل$ را  �

ن اطم�نان حاصل شود که ا�ن پروس�جرهای قانون$ موضوعات تحق�قات ب�رون$ و تعق�ب عدل$ تنظ�م م$ کند و همچنا

ادعاها به ارتباط سوء رفتارهای جدی مجرمانه، به شمول شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان توسط کارمندان 

 ر�است امن�ت مل$ را، در س�ستم عدالت جزا�ــ$ ملک$ پ�ش ب�ن$ کنند.     

ل شود از ا�ن که حما�ت های حقوق$ کاف$ در تمام$ وال�ات موجود باشند، به شمول مساعد�ن اطم�نان حاص �

نها به توق�ف شده گان 
ٓ
که در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$  منازعاتمستقل حقوق$، و ا�ن که ا

 نگهداری م$ شوند در چارچوب زمان$ مطابق قانون اساس$، دسترس$ داشته باشند. 

به محض ورود به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل$ و  منازعاتلزام$ ساختن ا�ن موضوع که تمام$ توق�ف شده گان ا �

 پول�س مل$ افغانستان تحت معا�نات مکمل صح$ قرارگ�رند.

شکنجه، و د�گر رفتارها و مجازات غ�رانسان$،  منعامضاء و تصو�ب پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون ب�ن الملل$  �

م�ز.
ٓ
 ظالمانه و تحق�را

 دعوت از گزارشگر خاص ملل متحد در موضوع شکنجه برای بازد�د از افغانستان..  �
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تکم�ل و ثبت گزارش اول�ه دولت افغانستان در کم�ته تخصص$ ملل متحد برای رفع شکنجه  به ارتباط تطب�ق  �

 شکنجه.  منعکنوانس�ون 

تفاهم نامه ماب�ن ر�است امن�ت مل$ و اداره لوی ¦ارنوال$ به منظور اطم�نان حاصل نمودن از ا�ن موضوع که  لغو �

¦ارنواالن صالح�ت تحق�ق$ خود را حفظ نموده و بتوانند با توق�ف شده گان که هنوز در توق�ف خانه های ر�است 

نها به �ک محبس 
ٓ
تحت امر ر�است مرکزی محابس انتقال داده شوند، امن�ت مل$ نگهداری م$ شوند، قبل از ا�ن که ا

 مصاحبه کنند. 

 به ستره محکمه   

نها به انجام منظم تحق�قات در رابطه به  �
ٓ
صدور هدا�ات به قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف به هدف ملزم ساختن ا

تمام$ ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری و همچن�ن اجرای جدی و دق�ق ممنوع�ت های که عل�ه استفاده از مدارک 

مده از طر�ق شکنجه م$ باشند، طوری که در ق
ٓ
انون اساس$ افغانستان و قانون اجراات جزا�ــ$ و شواهد بدست ا

 موقت پ�ش ب�ن$ شده است.   

ته�ه �ک رهنمود مفصل برای قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف در مورد تعر�ف جرم شکنجه طوری که ا�ن تعر�ف  �

ن عناصری که درتعر�ف ب�ن الملل$ از شکنجه درکنوانس�ون 
ٓ
مده است، باشد.  منعشامل تمام  ا

ٓ
 شکنجه ا

به قضات هدا�ت دهد تا اعتراف گرفته شده از طر�ق شکنجه را به عنوان مدارک معتبر نپذ�رند. �
88

 

مده از شکنجه �ا اجبار را به عنوان مدرک قابل قبول برای تقص�ر م$ �
ٓ
پذ�رند، قضات$ را که کماکان اعتراف های بدست ا

 از کار برکنار کند. 

 به شورای مل$ 

بطور درست در مسودات تحت  بازنگری قانون اجراات جزا�ــ$ و  قانون جزا  اطم�نان حاصل شود که جرم شکنجه �

شکنجه  منعطوری تعر�ف شود که  شامل تمام$ عناصر تعر�ف ب�ن الملل$  از جرم شکنجه ذکر شده در کنوانس�ون 

 باشند. 

با�د بتواند ثابت  تصر�ح شود در جا��که ادعای شکنجه موجود م�باشد، باراثبات به دوش  ¦ارنوال م$ باشد که وی �

نما�د که شواهد و مدارک بطور قانون$ بدون متوسل شدن به شکنجه �ا فشار و اجبار به هدف گرفتن اقرار، بدست 

مده است.  
ٓ
 ا

بازنگری قوان�ن افغانستان به منظور تضم�ن حق توق�ف شده گان برای به چالش کش�دن و مورد سؤال قرار دادن   �

 در محاکم افغانستان.  قانون�ت دستگ�ری و توق�ف شان

 به اداره لوی ¦ارنوال$ افغانستان 

                                                           
ی جنا�ــ$ دارد، به با�د خاطر نشان ساخت که مسوده قانون اجراائت جزا�ــ$ ارجاعات مشخص$ در رابطه با تعهد به رد استفاده از شکنجه به عنوان مدرک در قضا�ا  88

مده از طر�ق اجبار و شکنجه؛ مواد در  22شمول ماده 
ٓ
وری است که  153-150مورد ممنوع�ت استفاده از مدرک بدست ا

ٓ
در مورد اعترافهای اجباری. همچن�ن قابل �ادا

 کند.) اقرار را �ک پذ�رش اخت�اری "و در حالت عقل$ سالم بدون اجبار و در نزد محکمه صالح" تعر�ف م$36( 4ماده 
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مده از طر�ق شکنجه را منح�ث مدارک و  �
ٓ
ور داده شود تا اقرارهای بدست ا

ٓ
به تمام$ ¦ارنواالن رهنمودهای الزام ا

نها اتهام نامه و �ا صورت دعوی در محاکمات ترت�ب شود، را رد نما�ند.  
ٓ
 شواهد قابل قبول که به اساس ا

ن  به اطم� �
ٓ
نان حاصل شود از ا�ن که هر گونه رهنمود ستره محکمه به قضات راجع به تعر�ف شکنجه و عناصرا

 ¦ارنواالن در تمام$ سطوح رسانده شود. 

¦ارنواالن$ را که در وظ�فه خود در تحق�ق ب$ طرفانه و کامل ادعاهای شکنجه و بدرفتاری مامور�ن ر�است امن�ت   �

نها کوتاه$ م$ کنند، عزل و سبکدوش سازد. مل$، پول�س مل$ و پول�س محل
ٓ
 $ به ا

انجام تحق�قات ب�طرفانه و مستقل به ارتباط ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان توسط کارمندان افغان  �

ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان و پول�س محل$ افغان.همچنان در نظر گرفتن توظ�ف ¦ارنواالن مبارزه با فساد 

 با فساد اداری تا چن�ن تحق�قات و تعق�ب عدل$ را انجام دهند.   اداری از اداره عال$ نظارت بر تطب�ق استراتژی مبارزه

صر�حا اعالم کند که بار اثبات در قضا�ا�ــ$ که توق�ف شده گان ادعای شکنجه م$ کنند به دوش ¦ارنوال$ است که  �

 قادر به نشان دادن مدرک$ است که به صورت درست و بدون توسل به شکنجه و اجبار در گرفتن اعتراف به دست

مده است.
ٓ
 ا

�ساف))
ٓ
 به ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ کمک به امن�ت (ا

نجاها ادعاها و   �
ٓ
ن واحد ها و محالت ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان که در ا

ٓ
تعل�ق انتقال توق�ف شده گان به ا

ن 
ٓ
ن اماکن صورت م$ گ�رد، تا ا�ن که �ک ارز�اب$ کامل از ا

ٓ
گزارشات موثق$  وجود داد که شکنجه و بدرفتاری در ا

 اماکن انجام شود.   

ن اماکن انتقال داده بازنگری مقررات نظارت$ در هر  �
ٓ
مکان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ که توق�ف شده گان به ا

م$ شوند، و تعد�ل ا�ن مقررات طوری که الزم م$ باشد تا اطم�نان حاصل شود از ا�ن که ه�چ توق�ف$ ای در برابر 

 ر�سک وقوع شکنجه انتقال داده نم$ شود.  

ر�ت برنامه های نظارت$ شان از توق�ف خانه ها وتطب�ق برنامه شش که مناسب باشد، بازنگری و تقو�ت مؤثدر جا�� �

 بخش های پاسخگو�ــ$ و ارتباطات.   
ً
 مرحله ای شان، مخصوصا

ن  �
ٓ
 در ا

ً
نظارت از اقدامات به هدف توقف و جلوگ�ری از وقوع شکنجه و بدرفتاری توسط پول�س محل$ افغان مخصوصا

و ارزگان  کندهاراستنطاق �ا بدرفتاری در وال�ات فار�اب، کندز، مناطق$ که از ا�ن چن�ن اعمال منح�ث �ک ش�وه 

 استفاده شده است.   

اطم�نان حاصل نمودن از ا�ن که واحدهای پول�س محل$ افغان به طور درست در مورد ممنوع�ت های قانون$ عل�ه    �

نها برای توق�ف مظنون�ن  استفاده از شکنجه و همچن�ن در مورد رهنمودهای شفاف قانون$ به ارتباط صالح�ت های
ٓ
ا

موزش بب�نند.   
ٓ
 ا

تقو�ت حما�ت های مال$ و تخن�ک$  از نهادهای دولت$ و غ�ردولت$ افغانستان به هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و  �

نجا ادامه داشته است با وجود وارس$ و نظارت 
ٓ
 از توق�ف خانه ها�ــ$ که استفاده از شکنجه در ا

ً
نها مخصوصا

ٓ
وارس$ ا

ن محال
ٓ
 ت توسط سازمان های ب�ن الملل$ و نهادهای مل$ حقوق بشری.از ا
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در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام$ انواع کمک های تخن�ک$ و مال$ به ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ به ارا�ه  �

 در قسمت 
ً
نتا�ج ع�ن$ و قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود نظارت و پاسخگو�ــ$ در م�ان مقامات، مخصوصا

 منع و مجازات مؤثر استفاده از شکنجه در توق�ف خانه ها�شان.  جلوگ�ری،

 برای کشورهای فراهم کنندۀ ن�روی نظام$ و دولت های کمک کننده  

ا�جاد و �ا تقو�ت برنامه های موجود فعل$ �ا پالن شده برای نظارت از توق�ف شده گان به منظور پ�گ�ری نوع�ت  �

 وسط ن�روهای داخل$ به اماکن مربوط به دولت افغانستان منتقل شده اند. برخورد و رفتار با توق�ف شده گان$ که ت

اطم�نان حاصل شود که ح�ن تصم�م گ�ری در مورد تمو�ل مال$ پروژه ها و �ا فراهم ساختن کمک و مساعدت های  �

ن نهادها و �ا وزارت خانه های دولت افغانستان که در شکنجه دخ�ل م$ باشند، موضوع استفاده
ٓ
از شکنجه  کل$ به ا

 در تصم�م گ�ری ها در نظر گرفته شود

منح�ث �ک موضوع عاجل ،شامل ساختن ا�ن ضرورت مبرم که مرتکب�ن شکنجه پاسخگوی اعمالشان باشند، و ا�ن  �

چارچوب پاسخگو�ــ$ دو جانبه توک�و به ارتباط  2موضوع من�حث �ک مع�ار پ�شرفت و شرط کل�دی تحت قسمت 

 حقوق بشرگنجان�ده شود. حکومتداری، حاکم�ت قانون و 

دوام و �ا افزا�ش  تمو�ل مال$ از مساعد�ن خدمات حقوق$ و پروژه های حما�وی ارا�ه کننده مشوره های دفاع$  �

حقوق$، منح�ث �ک ش�وه کمک به رعا�ت تضم�ن ها و محافظت های قانون$ عل�ه استفاده از شکنجه و همچن�ن 

مد
ٓ
ن. غ�رقابل قبول بودن مدارک و شواهد بدست ا

ٓ
 ه از طر�ق ا

کادم$ ر�است  �
ٓ
موزش$ ای که برای ر�است امن�ت مل$، ا

ٓ
اطم�نان حاصل شود از ا�ن که تمام$ برنامه ها و پروژه های ا

مر�ن بخش های اسنتطاق و 
ٓ
امن�ت مل$، وزارت امور داخله، �ا پول�س مل$ افغان اجرا م$ شود، ا�ن برنامه ها ا

نها را مورد 
ٓ
موزش ها شامل مهارت های الزام$ عمل$ در مورد تحق�قات و همچنان کارمندان ا

ٓ
توجه قرار داده و ا�ن ا

موزش روی موضوعات حقوق 
ٓ
تکن�ک های مصاحبه و استنطاق بدون استفاده از فشار و اجبار، و همچنان شامل ا

 مثالهای عمل$ در مورد ا�ن که ا�ن ممنوع�ت ها عل�ه استفاده از شکنجه تطب�ق شده است، م$ ب
ً
 .اشدبشر، مخصوصا

تقو�ت حما�ت های مال$ و تخن�ک$  از نهادهای دولت$ و غ�ردولت$ افغانستان به هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و  �

نجا ادامه داشته است با وجود وارس$ و نظارت 
ٓ
 در توق�ف خانه ها�ــ$ که استفاده از شکنجه در ا

ً
نها مخصوصا

ٓ
وارس$ ا

ن محالت توسط سازمان های ب�ن الملل$ و نهادها
ٓ
 ی مل$ حقوق بشری.از ا

در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام$ انواع کمک های تخن�ک$ و مال$ به ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ به ارا�ه  �

 در قسمت 
ً
نتا�ج ع�ن$ و قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود نظارت و پاسخگو�ــ$ در م�ان مقامات، مخصوصا

 ر توق�ف خانه های شان. جلوگ�ری، منع و مجازات مؤثر استفاده از شکنجه د
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ن : مراکز1شماره  نقشهه
ٓ
 ه استد�دن نمود هاتوق�ف که �وناما ازا
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ن : مراکز2شماره  نقشهه
ٓ
 واقعات رخ داده است  هاتوق�ف که درا
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:  ب�ان های توق�ف شده گان راجع به چگونگ$ طرز رفتار در مراکز پول�س 3شماره نقشه  

 مل$ افغان و ر�است امن�ت مل$محل$ افغان، اردوی مل$ افغان، پول�س 
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 ر�است امن�ت مل$توسط توق�ف شده گان برخورد  

از  مراقبتر�است امن�ت مل$ صالح�ت های کاری ، اجراات وفعال�ت های خود را از قانون ر�است امن�ت مل$ که شامل "

امن�ت مل$" و"مبارزه عل�ه ترور�زم "بوده  گرفته است
89

ن بدوش رئ�س امن�ت مل$ که مستق�ما پاسخگو به رئ�س  
ٓ
ر�است ا

وری  تمام اطالعات   جمع مسوول  جمهور است، م�باشد. ر�است امن�ت مل$ 
ٓ
استخبارات خارج$، مبارزه عل�ه جاسوس$،  و ا

 بعهده دارد. را که مربوط به امن�ت مل$ وامورخارج$ باشد  تمام موضوعات ترور�زم و

 جمال$ انظر  

 30توق�ف  در  مراکز 32که توسط ر�است امن�ت مل$ در تن 514، �وناما با 2012 ماه اکـتوبر و 2011 ماه اکـتوبرفاصله م�ان  در

وال�ت
90

 18 و دردوره های مختلف نگهداری م�شدند،توق�ف  دو مرکز درتوق�ف شده  68نگهداری م�شدند مصاحبه انجام داد. 

ن در تن 
ٓ
درچهار مرکز توق�ف شده گان تن  اوقات مختلف نگهداری م�شدند وسه  مل$ درر�است امن�ت توق�ف  مرکز سه  ا

مورد توق�ف درنمونه  601که مجموع نمونه های توق�ف به  در نگهداشت بودند دردوره های مختلف توق�ف ر�است امن�ت مل$ 

ن توسط پول�س مل$ افغان و�ا پول�س مل$ سرحدی نگهداری شده اند. ازمجموع  151توق�ف شده گان  514گ�ری م�باشد. از 
ٓ
ا

ن 34( 178توق�ف شده گان  514
ٓ
با   که ح�ن موجود�ت شان درتوق�ف خانه ر�است امن�ت مل$اند گزارش داده  ف�صد) ا

 اند.مواجه شده  بدرفتاری وشکنجه 

و�زان کردن با پا�پ، ک�بل و شاخه های چوب)،( داده شده بشمول لت وکوب اشکال شکنجه راپور 
ٓ
و�زان کردن(ا

ٓ
 شوک برق$، ا

که به د�وار، چت، م�له های فلزی �ا سا�ر اش�ای ثابت بطور�که �از بند دستان توسط زنج�ر �ا چ�ز د�گر برای مدت مد�د

شده است گزارش  که  اشکال د�گرشکنجه )،بدن را نگه م�داشت وزن تمام  ت پاهابه مشکل به زم�ن م�رس�د وبطورکامل انگش

 مجبور نمودن به ا در وضع�ت دشوار قرار دادنشامل 
ً
ومجبورنمودن به  زانو روی مکرر   ستاده شدن دوامدرا ونشستن�(مثال

تهد�د بر بد رفتاری جنس$ بوده است. توق�ف شده گان راپوردادند که  و ب�رون)در  هوای سرد برای مدت طوالن$ ا�ستاده شدن 

و�وناما در�افت نمود  مرکزبه مرکزد�گرچشمانشان بسته وبرسرشان روپوش بود.�ک  ح�ن انتقال از�ک اطاق به اطاق د�گرو�ا از

موجود درقانون پول�س ساعت م�عاد قانون$  72از باالتر روز 19.6ر�است امن�ت مل$ به حد اوسط  مراکز که توق�ف شده گان در

نگهداری شده اند 2005
91

. 

 امن�ت مل$ ر�است خانه توق�ف  دردو شواهد شکنجه س�ستمات�ک 

براساس تحل�الت جدی وتا�ئد شواهد،�وناما شواهد موثق ،معتبر وکاف$ شکنجه س�ستمات�ک
92

توق�ف خانه مرکزی اداره در را  

 ). 5.(مراجعه نما�د به نقشه  .در�افت نمود کندهار ر�است امن�ت مل$ دفتر مرکزی مبارزه عل�ه ترور�زم درکابل  124

                                                           
 6) ماده 13/12/1380مورخ 89(فرمان شماره  2001لت درماه نوفمبرفرمان صادره ر�است دو  89
ن�مروزبدخشان،بادغ�س،بغالن،بلخ،بام�ان،دا�کندی،فراه،فار�اب،غور،هلمند،هرات،جوزجان،کابل،کندهار،کاپ�سا،خوست،کنر،کندز،لغمان،لوگر،ننگرهار،90

 ،پکـت�کا،پکـت�ا،پروان،سرپل،تخار،ارزگان،وردک وزابل.
ن توق�ف شده را به مرکزکه مربوط  72ب�ان داشته است که پول�س م�تواند مظنون را درتوق�ف تا  2005پول�س افغان قانون  25ماده  91

ٓ
ساعت نگهداری نما�د وبعد ازا

 ر�است عموم$ محابس مشود انتقال دهد.
 برای تعر�ف شکنجه س�ستمات�ک به بخش دسترس$ و م�تودولوج$ مراجعه نما�د. 92
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درر�است امن�ت  منازعاتازتوق�ف شده گان اعترافات  �وناما در�افت نمود که استفاده ازشکنجه س�ستمات�ک بمنظورحصول 

 بوده است. موجود مل$ جوزجان

 مرکز د�گر  درده شواهد کاف$ موثق ومعتبر واقعات شکنجه  

 مشخص نموده بود، 2011ماه اکـتوبر که �وناما قبال در تخار لغمان و وال�ات هرات،خوست،در  توق�ف مرکز  د�گر  درچهار

 �وناما شواهد کاف$ موثق ومعتبر واقعات شکنجه را مستند سازی کرده است.

پکـت�کا  ننگرهار، ،کندز فار�اب،ر�است امن�ت مل$ وال�ات شواهد کاف$ موثق ومعتبر واقعات شکنجه درمراکز �وناما ن�ز  و

 .)�دئمراجعه نما 5نموده است.(به نقشه در�افت  را  درکابلامن�ت مل$   40ونظارت خانه عموم$  

 ر�است های امن�ت مل$ د�گر  مراکز

مصاحبه نمود بشمول ر�است  توق�ف ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدندمرکز  16که درا�توق�ف شده گان  ی از�وناما با تعداد

،لوگر،ن�مروز،پکـت�ا،پروان 1های وال�ت$ امن�ت مل$ دربدخشان،بادغ�س،بغالن،بلخ،بام�ان،دا�کندی،هلمند،کابل اداره 

م�شدند مواجه به شکنجه مرکز نگهداری   16ف�صد) ب�ست و�ک توق�ف شده گان که در 19( 108از سرپل،وردک وزابل.

،�وناما براساس تعداد مصاحبه ها اجراء شده درحالت حصول اطم�نان ازادعاها  گزارش وبدرفتاری شده اند. تا ح�ن نوشتن ا�ن 

 وضرورت تائ�د شواهد رضا�ت بخش م�باشد.

نجا شواهد شکنجه 
ٓ
 نبودموجود مراکز�که درا

ر�است امن�ت  رابطه بهدرح�ن بازد�د �وناما در�افت نشد. در شکنجه  مدارک -فراه وغور -ر�است امن�ت مل$دردو مرکز توق�ف 

نمود که پ�دا ،�وناما �ک قض�ه را ه بودکدام شواهد بدرفتاری را در�افت نکرد 2011مل$ پکـت�ا،جا�که �وناما درراپورماه اکـتوبر

است صورت گرفته  توق�ف شده گـفته است ح�ن تحق�قات باوی بدرفتاری 
93

. 

مدن تعداد توق�ف شده گان دربرخ$ از مراکزر�است امن�ت مل$ 
ٓ
 پائ�ن ا

مدن  ،�وناما 2011به تعق�ب نشرراپور�وناما درماه اکـتوبر
ٓ
ر�است های  مراکزتوق�فدربرخ$ از که تعداد توق�ف شده گان را پائ�ن ا

-�13وناما درقبال به تعداد ب�ن  هراتبطورمثال، درمرکزر�است امن�ت مل$  نگهداری م�شدند مشاهده نمود امن�ت مل$ وال�ات

ال$  2011درهفت مراتب بازد�د �وناما ازماه اکـتوبر ،2011،بعد ازاکـتوبرگرد�ده بودتوق�ف شده گان راح�ن بازد�د مشاهده  33

نگهداری م�شدند. به گـفته رئ�س امن�ت مل$ هرات، کم$ نفوس توق�ف شش توق�ف شده تنها  بطور متوسط درحد 2012سپتمبر

ر�است امن�ت مل$ گرفته شده است تا بتوان�م ازتراکم درتوق�ف  ¦ارنواالنگان بخش ازپال�س$ ما بوده که در �ک تفاهم با  شده

خانه های ر�است امن�ت مل$ جلوگ�ری نما�م
94

. 

پ�داکرده  منازعاتمظنون�ن درگرفتاری وتوق�ف  بو�ژه ی ب�شتر  نقشپول�س مل$ افغان  که درحال�که �وناما مشاهده نمود،

ر�است امن�ت مل$ قسم�که قبال جر�ان داشت فرستاده ه است.زمان�که گرفتاری صورت م�گ�رد،ا�ن توق�ف شده گان ب

                                                           
 .333توق�ف شده نمبر 93
 ، هرات.2012اپر�ل . 4جلسه �وناما با رئ�س ¦ارنوال$ ر�است امن�ت مل$،  94
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نم�شوند، بلکه توسط ر�است امن�ت مل$ تحق�قات صورت گرفته نزد پول�س مل$ نگهداری م�شوند.ومعلوم م�شود که پول�س 

وا�ن سوالها ز�ادی را  ادی معمول متهم م�نما�ند تا جرائم عل�ه امن�ت داخل$.به جرائم ع را ا�ن توق�ف شده گان مل$ افغان 

نها مسول تحق�قات
ٓ
ورده ونشان دهنده ا�نست که ر�است امن�ت مل$ قصد داشته تا تعداد مظنون�ن را که ا

ٓ
بودند کم  شان بارا

ر�است امن�ت مل$ هرات  در کهگان را رفتاربا توق�ف شده نموده ون�زعوامل بدرفتاری با توق�ف شده گان و�ا سطح تدق�ق 

 کم نما�ند. را ازطرف �وناما ود�گرموسسات که تفت�ش ونظارت م�نما�ند

بارازمراکزتوق�ف لغمان (ر�است امن�ت مل$،ر�است محبوس�ن،ومراکزاصالح 19،�وناما 2012تا ماه اکـتوبر 2011ازماه نوفمبر

موجود بود مصاحبه انجام داد. در توق�ف ماه  12درجر�ان  که  منازعاتتوق�ف شده 17وترب�ت اطفال د�دن نمود، وبا 

ن  5توق�ف شده  17درجر�ان دوماه ،�وناما در�افت نمود که ازمجموعه 
ٓ
که توسط ر�است امن�ت مل$ مواجه ند ه ادادÆزارش  ا

م�باشد) 2012به شکنجه وبدرفتاری شده اند(جد�دتر�ن تار�خ قض�ه ماه اگست 
95

ان پنج ماه (جنوری تا . برای مقا�سه، درجر�

توق�ف شده درتوق�ف خانه ر�است امن�ت مل$،محبس   21ومجموعاازلغمان داشت  بازد�د �وناماهشت  2011م$) درسال

معلوم که �وناما ازا�ن مرکزد�دن نمود، ر�است محبوس�ن ومرکزاصالح وترب�ت اطفال وجود داشت. درجر�ان کامل ا�ن مدت

ازدستگ�ری منازعات مسلحانه داشته است یتعداد محدودم�شود که ر�است امن�ت مل$ 
96

. درجر�ان اواخرماهای خزان 

دروال�ت داشته است. ورئ�س امن�ت مل$ درلغمان ادعا داشت که �ک رهنمود از مقامات  تری کم شدت وزمستان منازعات 

برای �ند که عل�ه وی شواهد کاف$ رهبری ر�است امن�ت مل$ درکابل در�افت نموده که تنها مظنون�ن را زمان$ دستگ�ری نما

ن در�افت نما�ند. اوگـفت که تطب�ق ا�ن امرسبب 
ٓ
توق�ف شده گان شده است. تعداد  کاهشتوج�ه ا

97
 

 بمشاهده رس�ده است. درحال�که قبال  منازعاتقابل مالحظه درتعداد توق�ف شده گان ن�ز کاهش  درر�است امن�ت مل$ تخار  

، �وناما �2011وناما وبعد از اکـتوبرهای بازد�د  درجر�ان  توق�ف شده درا�ن مرکزنگهداری م�شدند 11 بطور متوسط

در�افت نمود.بطورمثال، درجر�ان د�دار�وناما درماه بازد�د های بعدی  بطوردوامدارتعدادمحدود توق�ف شده گان را 

 2012 وهفت توق�ف شده را درماه مارچ 2011مبرتنها �ک توق�ف شده را با شش توق�ف شده د�گردرماه دس2011نوفمبر

نرا  کاهش ر�است امن�ت مل$  ¦ارنوالدر�افت نمود. 
ٓ
ن مدت تائ�د نمود، وا

ٓ
تعداد دستگ�ری را توسط ر�است امن�ت مل$ درا

توق�ف شده گان دانست کاهش در وعوامل د�Ôرناش$ ازوضع�ت هواء 
98

. 

توسط بخش مبارزه عل�ه ترور�زم را جرائم عل�ه امن�ت داخل$درگرفتاری مظنون�ن  ازد�اددرع�ن حال، �وناما 
99

مشاهده نمود.   

، باال م�برد نسبت برا�نکه ادارات تنف�ذ کننده قانون رهبری تحق�قات قضا�ای منازعات مسلحانه بدست گرفته را  ها نگران$  ا�ن

 اشته است.درحال�که ر�است امن�ت مل$ تخارتحت تدق�ق ا�ساف،�وناما ود�گرموسسات قرارد

                                                           
 .642و  588، 98، 95، 90توق�ف شده گان نمبر  95
ن قضا�ا تمام کسان�که گرفتارشده  23درخالل مدت راپور، 96

ٓ
مظنون مخالف�ن دولت گرفتارشد به اساس راپورهای مختلف امن�ت$ که توسط �وناما تعق�ب شده درهمه ا

 بودند وعل�ه شان اتهام توسط ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان برای اعمال مجرمانه اضافتر توق�ف نشدند.
 .2011دسمبر  7جلسه �وناما با رئ�س ¦ارنوال$ ر�است امن�ت مل$ وال�ت لغمان،  97
 .2012فبروری . 1جلسه �وناما با رئ�س ¦ارنوال$ ر�است امن�ت مل$ وال�ت تخار، 98
 2011سال  کـتاب های راجستر(محبس وزارت داخله در تخار،توق�ف خانه پول�س مل$ افغان در تالقان و ¦ارنوال$ ر�است امن�ت مل$) از اکـتوبر ال$ دسمبر به اساس 99

 
ً
ن توسط پول�س مل$ افغان گرفتار و توق�ف شده است. 18تعق�ب عدل$ مربوط به منازعات صورت گرفته که  24مجموعا

ٓ
 مورد ا
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که شکنجه درر�است امن�ت مل$ وبه نت�جه برسد نم�تواند مشخص نما�د ،ز�اد توق�ف شده گان درمرکزبخاطرکاهش �وناما 

، �وناما نه توق�ف شده را درمد�ر�ت محبس 2012وسپتمبر 2011م�ان ماه نوفمبرفاصله  .درکاپ�سا م�تواند �ک نگران$ باشد

توسط ر�است امن�ت مل$ درکاپ�سا وال�ت کاپ�سا در�افت نمود که قبال
100

ماه ، ازجمله نه  11توق�ف شده بودند.درجر�ان  

ن  تن نفرسه
ٓ
شده اند(جد�دتر�ن تار�خ راپور ماه  مواجه شکنجه وبدرفتاری توسط ر�است امن�ت مل$ با که گزارش دادند ا

م�باشد) 2011دسمبر 
101

ه�چ توق�ف شده گان توسط �وناما اجراء شد درر�است امن�ت مل$ کاپ�سا درهربارنظارت های که .

ساعت توق�ف  نم�کنند وبراساس قانون اجراات  72وجود نداشت. رئ�س امن�ت مل$ اظهارداشت که توق�ف شده گان باالتراز 

نها را به محبس مرکزی وزارت داخله درکاپ�سا انتقال م�دهند.وب�ان داشت که توق�ف شده گان "خ�ل$ مهم" 
ٓ
جزائ$ موقت ا

های کل�دی گروپ های مخالف دولت ومتهم�ن حمله کننده گان انتحاری را به ر�است امن�ت مل$ درکابل برای  ماندانقوو

نها تحق�قات 
ٓ
انتقال م�دهند وشب درر�است امن�ت مل$ کاپ�سا سپری نم�کنندالفاصله ب بعد ازگرفتاری ا

102
. 

 ر�است امن�ت مل$ رسم$ تحق�قات ر�است امن�ت مل$ درمراکزغ�ر  

ب�شترشده  منازعاتتوق�ف شده گان وبازداشت پول�س مل$ افغان درگرفتاری ماه مشاهده نمود که نقش  �۱۲وناما درمدت 

زمان�که دستگ�ری شده بودند به ر�است امن�ت مل$ قسم�که گرد�د  مصاحبه با ا�شان است. بس�اری از توق�ف شده گان که 

کارمندان از سوی  پول�س مل$ افغان نگهداری  مراکز ج�ح داده م�شد که درتر  ،ونشده بودند بود انتقال داده متداول  قبال

نهاصورت گ�ردتحق�قات  ر�است امن�ت مل$ 
ٓ
به جرائم امن�ت داخل$ نسبت  را .ومعلوم م�شود که گاه$ ر�است امن�ت مل$ ا

ن  توق�ف شده تن   29 �وناما در�افت نمود که ازجمله کندهار، نداده وبه جرائم عادی متهم م�نما�د. بطورمثال در
ٓ
چهارده تن ا

 
ٓ
ازا�نکه به قبل توسط پول�س مل$ افغان و�ا پول�س مل$ سرحدی   که توسط ر�است امن�ت مل$ درکندهارشکنجه نشده بودند،ا

ر�است امن�ت مل$ 
103

بودند، ودونفراضافه نمود که قبل ازا�نکه بر�است امن�ت مل$ برده قرار گرفته   شکنجه موردانتقال شوند 

مورد شکنجه قرارگرفته بودندشوند درخانه مال عمر 
104

. 

 عترافشکنجه برای حصول ا

نها دستانم را  مستنطق اول "
ٓ

نمودند وازاطاق ب�رون شدند. وتحق�ق کننده ازمن بسته  ازدونفرد�گرخواست تا دستانم را ببندند.ا

�ا پرس�د که
ٓ

تحق�ق کننده درحال�که مرا لت وکوب م�کرد واصرارم�داشت وم�گـفت که جرم را قبول  و طالب هستم گـفتم نه... ا

نها مرا 
ٓ

در کـف  کنم، "تو�ک طالب هست$ وبا�د قبول کن$،توجرمت را قبول کن واگرنه به لت وکوب تو دوام م�دهم" وا

نها ازک�بل س�اه وسف�دپاها،قدم وپشتم م�زدند، وتا حال پاها�م درد دارد. 
ٓ

دو روز ندازه �کمتربود استفاده م�کردند،و به ا که ا

.من بگذارم خودرا  شصتر�است امن�ت مل$ لت وکوب شدم وبعد از ا�ن دو روز ازمن خواستند تا دراوراق  مستنطق توسط 

خودرا گذاشتم لت وکوب توقف کرد ومن اوراق را امضاء  شصتبعد ازا�نکه هند کشت .خودرا نمانم مراخوا شصتفکرکردم اگر 

که مرا لت وکوب م�کرد قد کوتاه ور�ش س�اه وسف�د ا�وندانستم چه نوشته شده بود وبرا�م خوانده نشد. وتحق�ق کننده  کردم

                                                           
 .389و  338، 330، 234، 233، 198، 197، 103، 102گان نمبر  توق�ف شده 100

 .389و  388، 103توق�ف شده گان نمبر  101
 .2011نومبر 29جلسه دفترساحوی مرکزی با رئ�س امن�ت مل$ کاپ�سا در 102
 .492و  489، 486، 483، 482، 285، 279، 276، 228، 225، 26، 23، 22، 21 توق�ف شده گان نمبر 103
 .287و 214گان نمبر توق�ف شده 104
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که دستانم را ا�. و�ک$ ازدونفر خواهم شناخت بب�نم او را بود.اگرمن  کوتاه داشت، وتقر�با س$ سال عمرداشت وازوال�ت ...

 "بود بسته کرد ...

  )2012ر�است امن�ت مل$ خوست،ماه سپتمبر ،579(توق�ف شده نمبرر

 های �وناما نشان م�دهد که شکنجه وبد رفتاری �ا فته   
ً
ورداکـثرا

ٓ
اقرار بوده  ندرحالت تحقق�ق بوقوع پ�وسته وهدف ان بدست ا

مغلوب  های د�گرح�ن تحق�قات برای ازروش  استفاده که با   -است.وشکنجه وبدرفتاری عموما دراوائل تحق�قات وارد شده است

 به اقراربود.وی  توق�ف شده واجبارساختن فرد  

نها  اند که بدست کارمندان ر�است امن�ت مل$ شکنجه وگزارش داده  که ا�توق�ف شده گان  تن 178ازجمله 
ٓ
 بدرفتاری شده با ا

نها بخاطرتوقف شکنجه  137،است 
ٓ
وتمام توق�ف شده گان گـفتند زمان�که  اقرارنموده اند.ح�ن تحق�قات توق�ف شده گـفتند که ا

 اقرارنمودند شکنجه پا�ان �افت.

نها با  60توق�ف شده که توسط �وناما مصاحبه شد ودرتوق�ف ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدند، تنها  افراد 514ازجمله 
ٓ
نفرا

 50شده اند. اوراق درا شصتوربه گذاشتن توق�ف شده وقت�که درتوق�ف ر�است امن�ت مل$ بودند مجب 92سواد بودند،

ن نم�دانستند بخاطر�که ب
ٓ
نها ازمحتوی ا

ٓ
نها گـفتند که ا

ٓ
�ان�ه شان برا�شان قرائت نشد.�ک$ ازتوق�ف شده گان را که �وناما نفرازا

 در�افت کرد وهمخوان$ با د�گران داشت چن�ن گـفت:

نها مرا با پ�پ خاکستری پالست�ک$ درپشت ودرپاها�م 
ٓ

"انها مرا درکابل زدند، وازمن م�خواستند که بگو�م که طالب هستم.ا

. مرا سه باردرروزدوم ]�وناما نشانه های زخم را درپاهای توق�ف شده که با توص�ف وی همخوان$ داشت مشاهده نمود[زدند 

 تهم نموده بودند که من طالب هستم و�کنفررا کشته ام.ومن با�د بعد ازهرتحق�ق مرام و ... وسوم درکابل لت وکوب نمودند

نها رد م�گذاشتم.من نم�دانستم درورق چه بود شصترا  اوراق
ٓ

.من ب�سواد هستم.من درخواست نمودم تا برا�م بخوانند،اما ا

 کردند.

 )2012ر�است امن�ت مل$،ماه جوالی 40،اداه 533(توق�ف شده نمبر

 
 اطفال توسط ر�است امن�ت مل$شکنجه 

اول لت  هشت روز ازولسوال$ چاپهارهستم. من توسط ر�است امن�ت مل$ گرفتارشدم. مرا درو من شانزده سال عمردارم. "

ن مرا مجبور  بعد از وکوب نمودند.
ٓ

بدون کدام مشکل سپری نمودم. �کروز،مرا را  اخ�ر روز ن چهارزاکنم،بعد ا نمودند که اقرار ا

نها مرا درهمان چوک$ بسته نمودند.  دفتر تحق�ق درجهت 
ٓ

خود بردند وخواستند درچوک$ بنش�نم. وقت�که درچوک$ نشستم ا

نها خالص کند.دوتحق�ق کننده موجود بود ا�ن بار
ٓ

نها بمن گـفت که ازخداوند دعا نما�م تا مراازگ�را
ٓ

بمن  مستنطق  . �ک$ ازا

نها مرا اند.گـفت که درا�ن حال ه�چ کس مراخالص کرده نم�تو
ٓ

نما�م که من طالب هستم واما من  م�نمودند که اقرار مجبور  ا

نها راه های ممکن د�گردارند تا اقرارمرا بگ�رند. او
ٓ

�ک پ�پ پالست�ک$ زرد �کمتره را با دوچوب  ا�نرا نم�گـفتم،بعد گـفتند که ا

 اگر پ�پ م�زند و د�د نمود که باچوب واومرا تهضخ�م ازز�رم�زکش�د،تقر�با هرکدام به اندازه  �کمتر،و�ک بوتل ش�شه ای. 

 د�گرا�نست که تنبانم را پائ�ن نموده بوتل را داخل مقعدم خواهد نمود.من توان لت وو راه من طالب هستم که  نکردم  اقرار

نها گـفتند که فکرکنم وتصم�م بگ�رم تا اقرارنما�م، و�ا عواقب بد را
ٓ

خواهم د�د. کوب را خواهم داشت اما نه توه�ن را. ا
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نجا سه تحق�ق کننده بود وازمن پرس�دند که تصم�م گرفته ام  به اطاق تحق�ق بردند. د�گر هفتم من بود،مرا بار روزبعد، روز
ٓ

ا

زدند. و�ک$ از تحق�ق کننده گان گـفت وی در جای  همه بدنم لگد در که اقرارنما�م. هرسه نفربمن حمله نموده ومرا با مشت و

وتحق�ق  نم به کس نشان بدهم، از تحق�ق کننده د�گرخواست که بوتل را ب�اورد  وتنبانم را پائ�ن نما�د .ازبدنم بزند که نتوا

نها کننده د�گربه دفترد�گررفت درحال�که وی مرا م�زد
ٓ

نچ�ز�که ا
ٓ

.من در�افتم که د�گرچ�زی نخواهد توانستم تنها با�د به ا

نچه   ازمن خواستند که بدست خودم بنو�سم.من  مستنطق�ن م�گو�ند اقرارنما�م. 
ٓ

م�گـفتند نوشتم.بعد ازمن خواستند که   را ا

وترب�ت اطفال مثل جنت درمقابل ر�است  ت وکوب توقف �افت ا�نجا مرکزاصالحکه اوراق را امضاء کنم.وقت�که کردم ل

 امن�ت مل$ م�باشد.

نچ�ز�ک پشت�وناما عالمات زخم را در{
ٓ

مشاهده کرد.ونشانه های زخم  ه بودتعر�ف نمودازبرخورد ه طفل توق�ف شده با ا

     برای لت وکوب بود}.برابربا پ�پ استفاده شده 

)2012،ر�است امن�ت مل$ ننگرهار،جنوری 89(توق�ف شده نمبرر
105

 

 33بودند،که توسط ر�است امن�ت مل$ مواجه به شکنجه شده ا�نظارت �وناما نشان م�دهد که مجموع تعداد توق�ف شده گان 

نها اطفال ز�رسن  18(
ٓ
سال بودند 18ف�صد) ا

106
که مواجه به شکنجه شده ا� توق�ف شده  19. بطورمثال درکندهار، ازجمله 

ن  تن  بودند شش
ٓ
اطفال بودند. همه ا�ن شش طفلا

107
پاهای خود لت وکوب شده اند تا ا�نکه قبول از کـف  ب�ان داشتند که  

ن وقت لت وکوب توقف داده شد های خودرا بخالف م�ل خود شصتنمودند 
ٓ
برای اقراربمانند، ودرا

108
. 

 

درمرکز ر�است امن�ت مل$ درشرن (وال�ت پکـت�کا)ا�که توق�ف شده گان تن  �وناما همچنان با نه 
109

نگهداری م�شدند مصاحبه 

مصاحبه شده ح�ن�که  توق�ف شده  فرد  ازا�ن نه تن  شواهد موثق �وناما را واداشت که در�افت نما�د که شش انجام داد.

درتوق�ف ر�است امن�ت مل$ بودند شکنجه شده اند
110

شکنجه وبد اشکال جدی که ازجمله .تمام توق�ف شده گان اطفال 

�ند 
ٓ
نها توسط ک�بل .سال عمربودند 17-15ب�ن سن رفتاری شده گان بحساب م$ ا

ٓ
ا

111
،س�ل$،ولگد درهنگام تحق�قات زده شده 

بودند
112

که مورد تهد�د برتجاوزجنس$داد  رشگزا.�ک$ از توق�ف شده گان 
113
را ثبت  مورد  قرارگرفته است. و�وناما همه ا�ن شش 

 نموده که مجبوربه اقرارجبری شده اند.

                                                           
105  

) 440،و214،268،269،282،283اطفال توق�ف شده موارد مشابه شکنجه را درمراکزذ�ل ر�است امن�ت مل$ تقد�م نمودند:کندهارشش طفل(توق�ف شده گان   106
)،ن�مروز،�ک 59،464،465)،کندز سه طفل(توق�ف شده گان 327،و136،141)خوست، سه طفل(توق�ف شده گان 303فار�اب �ک طفل(توق�ف شده گان 

کابل دو 40)اداره 439)بدخشان �ک طفل(توق�ف شده 441،�ک طفل(توق�ف شده نمبر1)کابل اداره188)بلخ �ک طفل(توق�ف شده 159طفل(توق�ف شده نمبر
 ).213،380،381،382،386،387)پکـت�کا،شش طفل(توق�ف شده گان نمبر389و388)کاپ�سا،دوطفل(توق�ف شده 438و213طفل(توق�ف شده نمبر

 .440و  283، 282، 269، 268توق�ف شده گان نمبر  107
 .440و  283، 282، 269، 268، 214توق�ف شده گان نمبر  108 

 .387و  386، 384، 383، 382، 381، 380، 213توق�ف شده گان نمبر  109
 .387و  386، 382، 381، 380، 213توق�ف شده گان نمبر  110
 .380 و 213 توق�ف شده گان نمبر  111
 .387 و 382،386توق�ف شده گان نمبر 112
 .381توق�ف شده نمبر 113
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 شکنجه س�ستمات�ک توسط ر�است امن�ت مل$  

 ر�است امن�ت مل$  124اداره 

 نمودند. گرفتار ... بتار�خ شهر... محل ... در... مرا از دوکان"�ک ت�م مشترک ن�روهای نظام$ افغان ون�روهای نظام$ ب�ن الملل$ 

نها مرا 
ٓ

(مجموعا  روز تحق�ق م�شد از من هر بردند. 124مستق�ما به ر�است امن�ت مل$ اداره  روی مرا پوشان�ده و دستبند زدند و ا

نها  دستبند بودم، حال�که من هنوز  رس�دن، در شب اول، بالفاصله بعد از در نه روز). در نه بار
ٓ

 مرا به اطاق تحق�ق بردند وا

واز تماس وشماره های  از  لست$  �ک$ از افسران ر�است امن�ت مل$ لست
ٓ

حق�قت من با  ند. درمکالمه ت�لفون$ مرا ما ثبت ا

نهست اعضای طالبان تماس گرفته بودم بخاطر�که من...
ٓ

که من طالب هستم. من چن�ن نما�م  که اقرار ها مرا تهد�د نمودند م. ا

رد نمودم.�ک$ ازافسران ر�است امن�ت مل$ مرا تهد�د نمود که به اطاق د�گری برای لت وکوبم خواهد برد اگرمن به اتهام  ادعا را

له تناسل$ 
ٓ

وارده اقرارنکنم.بعد مرا دوباردررو�م با س�ل$ زد.باالی من ج�غ زد که اقرارنما�م. او گـفت اگراقرارنکنم با فشاردادن ا

مد و همان تحق�ق کننده باز ،124اداره  دوم در در روز و ... ه شوک دادن برق$ ن�زتهد�د کردمرا ب من مرا خواهد کشت. و
ٓ

مرا به  ا

 کوب نما�د اگر لت و �ا ل�ن بزرگ کمپ�وتر را ب�اورد تا مرا ر�است امن�ت مل$ خواست تا پ�پ و از �ک سرباز اطاق تحق�ق برد. و

نه من گـفتم که من ب�گناه هستم. و نکردم. اقرار
ٓ

دق�قه  25پ�پ  ک�بل و بعد مرا با پاور  زم�ن انداختند. در لکد زده و ا مرا باا

ن،مرا به اطاق تحق�ق برد بعد از وقت م�زد. اکـثر  که مرا ... او به تمام بدنم زدند. دوامدار
ٓ

 �ا ز�ادتر کنم و برا�م گـفت که اقرار و ا

لت وکوب.  تر ز�ادجلوگ�ری  بخاطر اتهامات را قبول نما�م،بشمول روابط من با...  من گـفتم حاضرم مواجه به لت وکوب شوم.

را  خود شصتکه خواستند  جا هر در نمودم و بنابر�ن، من به تمام اتهامات اقرار ترندارم تا درد را متحمل شوم. من توان ز�اد

 گذاشتم."

)2012،ماه اگست 124،ر�است امن�ت مل$ اداره 633(توق�ف شده نمبر
114
  

درکابل، نگران$ �وناما ادامه دارد.�وناما با  124دررابطه به استفاده شکنجه بطورس�ستمات�ک توسط ر�است امن�ت مل$ دراداره 

شخص ا�که   44
115
ر�است امن�ت مل$،محبس پلچرخ$  40ر�است امن�ت مل$ توق�ف شده بودند دراداره  124قبال توسط اداره  

که مصاحبه تن ا�  44ر�است عموم$ محابس،مرکزاصالح وترب�ت اطفال درکابل مصاحبه انجام داده است.چهل نفرازمجموع 

نها توسط ن�روهای خاص ب�ن 
ٓ
شدند گـفتند که توسط ر�است امن�ت مل$ گرفتارشده اند وچهارتوق�ف شده ب�ان داشتند که ا

ای نظام$ مل$ کارم�کنند گرفتارشده اندالملل$ که با قوت ه
116

. 

                                                           
درکابل فراهم نکرد،برخورد ا�ن توق�ف خانه با توق�ف شده گان درمراکزتوق�ف د�گر با مصاحبه توق�ف شده گان  �124وناما دسترس$ را به اداره مبارزه عل�ه ترور�زم  114

 توق�ف شده بودند. 124، اداره محبس مرکزی محابس ومرکزاصالح وترب�ت اطفال) کسان�که قبال دراداره ر�است امن�ت مل$ 1و 40مورد ارز�اب$ قرارگرفت(دراداره 
، 294، 293، 281، 261، 260، 259، 258، 257، 256، 254، 253، 252، 219، 218، 217، 216، 214، 202، 201، 200، 196، 105توق�ف شده گان نمبر    115

 .650و  646، 645، 644، 638، 637، 636، 635، 634، 633، 611، 596، 595، 592، 591، 590، 589، 572، 540، 539، 438، 333
 .259توق�ف شده  116
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توق�ف شده گان درحد اوسط 
117

$ �ــاز تعداد روزها ن�م$  ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدند.ا�ن تقر�با  124روزدراداره  9.5

 2011م�باشد که قبال �وناما درماه اکـتوبر
118

ر�است  124ا�ن در�افت ها پائ�ن بودن تعداد روزهارا که اداره گزارش داده بود.

ساعات(حد اکـثروقت  72امن�ت مل$ ابتداء اشخاص را توق�ف م�نمودند نشان م�دهد، باوجود ا�ن هم، ا�ن تاحال اضافتراز

    اجازه داده است).م�باشد که قانون برای مقامات توق�ف کننده برای توق�ف مظنون�ن 

حق�ق را ب�ان داشتند که به اندازه شکنجه توسط توق�ف شده گان بتفص�ل موارد روش های ت 22نفرکه مصاحبه شد، 44ازجمله 

کارمندان ر�است امن�ت مل$ م�باشد �وناما تشخ�ص نموده است که موثق
119

م�باشند.دوتوق�ف شده د�گرراپوردادند که تحق�ق  

کننده گان ر�است امن�ت مل$ ح�ن تحق�ق تهد�د نمودند که مجبورشوند تا اقرارنما�ند
120

. 

 روش های شکنجه  

مده  2011ر�است امن�ت مل$ به استفاده همان روش ها��که که قبال درراپورماه اکـتوبر 124است که اداره  هدر�افت�وناما 
ٓ
بود  ا

و�زان   ، که شامل است دوام داده 
ٓ
توق�ف شده  22پاها با پ�پ های پالست�ک$ م�باشد. پنج نفرازدر کـف  نمودن،لت وکوب، ا

ه گان راپور دادند ح�ن موحود�ت شان درادار 
121

ر�است امن�ت مل$  124.
122

و�زان شده بودند. توق�ف شده گان شکنجه را به 
ٓ
ا

و�زان شده بودند
ٓ
و�زان کردن  برای مدت طوالن$ بطور�که انگشت پاهابه مشکل به زم�ن م�رس�د ا

ٓ
نها از بند دستان  .شکل ا

ٓ
ا

و�زان شده اند.
ٓ
دادند  گزارش توق�ف شده  فرد  22از تن  دهتوسط زنج�ر �ا چ�ز د�گر که به دروازه، کلک�ن های فلزی بند بود ا

ب
ٓ
که با ک�بل،پ�پ پالست�ک$،پ�پ ا

123
اند که با داده  گزارش توق�ف شده  فرد  22از تن  و�ا رابرلت وکوب شده اند.�ازده  

مشت زدن،س�ل$ زدن ولکد
124

لت تناسل$ شان 
ٓ
زدن (بشمول اطراف ا

125
) لت وکوب شده اند.وچهارنفرراپوردادند که تهد�د 

شوک برق$اب فز�ک$ 
126

ناخن ها�شان شده اند کش�دن ، 
127

. 

توق�ف شده مجبورشده اند که فرد   22ازتن  چهارده از توق�ف شده گان جبرا در وضع�ت دشوار قرارداده شده اند. یتعداد

خود را براقرارها بمانند شصت
128

. �ازده توق�ف شده متخلف�ن را توص�ف نمودند.
129

چهارتوق�ف شده مجبورشده بودند که  

                                                           
�شان مصاحبه نمود ا�ن معلومات به اساس احصا�ئه رسم$ ر�است امن�ت مل$ دررابطه به مدت توق�ف نم�باشد.بلکه ا�ن ازمعلومات توق�ف شده گان که �وناما با ا 117

 است امن�ت مل$ توق�ف شده بودند اخذ شدهر� 124ودراداره 
 .2011،برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه درتوق�ف خانه های افغانستان" �وناما اکـتوبر20صفحه  118
و  644، 633، 596، 595، 572، 539، 438، 333، 293، 281، 259، 258، 257، 253، 252، 219، 218، 202، 201، 200، 200، 196توق�ف شده گان نمبر  119

646. 
 .256و  253توق�ف شده گان نمبر 120
 .348و  252، 259، 257، 219توق�ف شده گان نمبر   121

 .252توق�ف شده نمبر   122 
 .633و 595، 572، 539، 259، 258، 257، 202، 201، 200توق�ف شده گان نمبر   123
 .646و  644، 296، 293، 281، 259، 252، 219، 218، 200، 196توق�ف شده گان نمبر   124
 .572توق�ف شده نمبر 125
 .646و  596، 333، 258توق�ف شده گان نمبر   126
 .293توق�ف شده نمبر  127
 .646و  644، 572، 333، 293، 281، 259، 258، 257، 218، 202، 201، 200، 196توق�ف شده گان نمبر  128
 .646و  644 ،633، 333، 293، 258، 257، 219، 218، 201، 196توق�ف شده گان نمبر  129
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ند درحال�که نم�دانستند چه نوشته شده استنبما شصت یدراسناد
130

�ک توق�ف شده توص�ف نمود که هنگام جلسه تحق�ق  .

برسرش روپوش بوده ونتوانسته تا �ک$ ازا�ن متخلف�ن را شناسائ$ نما�د
131

. 

 

 

 مخف$ نمودن توق�ف شده گانن

نجا توق�ف و�ا تحق�ق شده بودند داشتند. نه توق�ف شده ومحل�که  124بس�اری ازتوق�ف شده گان توص�ف مشابه از اداره 
ٓ
درا

توص�ف نمود که دردهل�ز
132

توق�ف شده بود.سه توق�ف شده توص�ف نمودند که درز�رزم�ن$ و�ا ز�رز�نه برده شده اند و�ا سه 

نها ح�ن بازد�د،
ٓ
ل حقوق مثل ا�ساف،کارمندان سفارت خانه ها،و�ا کم�سون مستقافرادی  نفرد�گرتفص�ل دادند که ا

مدند بخاطر�که نشانه های بدرفتاری معلوم م�شد مخف$ بشر 
ٓ
. گردان�ده م$ شدند افغانستان که به ا�ن مرکزم$ ا

133
�ک$ گـفت که 

 2011درماه اکـتوبر
134

2011شده بود وتوق�ف شده د�گرب�ان داشت که درماه نوفمبر گردان�ده مخف$
135

شده  گردان�ده  مخف$ 

بود 2012درماه اپر�ل بود.ومورد سوم مخف$ شدن توق�ف شده 
136

. 

  124برنامه نظارت$ مراکزتوق�ف ا�ساف از اداره 

موزش$ ا�ساف برای 
ٓ
2012ماه فبروری  13در 124ر�است امن�ت مل$ دراداره  مستنطق�ن برنامه ا

137
ا�ن برنامه  تکم�ل شد. 

موزگاران ومرب�ان سفارت انگل�س راه اندازی 
ٓ
موزش$ دراکادم$ ر�است امن�ت مل$ توسط ا

ٓ
موزش$  124برای اداره  .گرد�د ا

ٓ
برنامه ا

موزش$ ا�ساف دروال�ات �ک هفته ای دررابطه به حقوق بشر واجراات دربرابرتوق�ف شده گان بوده است. 
ٓ
برخالف برنامه ا

موزش$ برای تمام کارمندان اداره ه اه اندازی شددرمراکزتوق�ف ر 
ٓ
درمدت سه هفته تکم�ل شد ورئ�س اداره  124است.وبرنامه ا

موزش 124
ٓ
اصالح$، �وناما در�افت نمود که  ر�است امن�ت مل$ موافقه نمود تا همه کارمندان را به کورس بفرستد.با وجود ا

موزش درماه فبروری 
ٓ
 مورد شکنجه قرارگرفته است. 2012چهارتوق�ف شده بعد ازتکم�ل ا

که ا�. درحال�که بصورت عموم تعداد توق�ف شده گان مورد تائ�د قرارداد 2012مارچ 8را در 124اداره  بطور مشروط ا�ساف 

مد،�وناما در�افت نمود هشت توق�ف شده بعد از تائ�د مشروط  مطمئنادعای موثق معتبر 
ٓ
ن مدت پائ�ن ا

ٓ
را کرده بودند درا

زه شکنجه را استفاده م�نما�ند که به انداا�ر�است امن�ت مل$ روش تحق�ق  124اداره  مستنطق�ن  که دادند  گزارش ا�ساف 

گرفته باز پس   ،ا�ساف اعالن نمود که تائ�د خودرا 2012اکـتوبر 24م�باشد.در 2012م�رسد. جد�تر�ن راپورشکنجه ازماه اگست 

 ر�است امن�ت مل$ برای باردوم توقف دادند. 124اند وانتقال را به اداره 

                                                           
 .646و  218، 202، 201توق�ف شده گان نمبر  130
 .200توق�ف شده نمبر 131
 .293و  281، 258، 257، 252،253، 202، 201، 200توق�ف شده گان نمبر   132
 .281و  259، 219توق�ف شده گان نمبر   133
 219توق�ف شده نمبر  134
 259توق�ف شده نمبر 135
 281توق�ف شده نمبر 136
 2012فبروری  15بتار�خ  م�زگرد ا�ساف  137
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 ر�است امن�ت مل$ کندهارر

 کوبم با ک�بل س�اه نمودند شروع به لت و و دادند مرا مورد بررس$ قرارکارمند ر�است امن�ت مل$  دو-" مرا به اداره تحق�ق بردند

نها بارها ازمن م�خواستند  را ام ومردمجابجا کرده  شده را تعب�ه   مواد منفجره که  نما�م  برا�م گـفتند اقرار و
ٓ

اختطاف وکشته ام. ا

نها �ک ب�ان�ه را ترت�ب داده اند که به ا�ن جرائم اقرارنما�م اگرنه به زدن من 
ٓ

دوام م�دهند. ل�کن من اقرارنکرده ام تا حال،ا

نرا امضاء وم�خواهند مرا مجبور 
ٓ

بعد مرا به سلول  کوب نمودند. نت�جه مرا لت و در، من رد کردم که امضاءکنم کنم. نما�ند تا ا

 سابق  مثل سوالهای گذشته ومثل درطبقه اول است بردند.که ا�اطاق بعد، مرا به  روز من تنها درسلول بودم. ز�رزم�ن$ بردند.

نها ب�ان داشتند که حق�قتا مهم ن�ست اقرار
ٓ

نها مرا -م�کنم �ا نه لت وکوب نمودند. ا
ٓ

 خواهند نمود که ب�ان�ه هارا امضاء مجبور  ا

ب لت وکوب خشن دوام همان سوالها به تعق� و مستنطق�ن روز سوم تحق�ق، همان منظره،همان  نکردم. در من اقرار کنم.

نها  شصتنمود وتنها فرق ا�ن بود که من گـفتم به همه چ�زها�که م�گو�ند امضاء م�کنم و
ٓ

وردنداوراق م�مانم. ا
ٓ

 در و ز�ادی را ا

نها مرا به اداره  در روز 35 بعد از را گذاشتم. خود شصتتمام اوراق 
ٓ

 .دادند انتقال  40ر�است امن�ت مل$ کندهار،ا

 )2012ر�است امن�ت مل$ کندهار،ماه سپتمبر ،573نمبر(توق�ف شده 

ن شکنجه بطور جاها ��که جمله  از کندهار فرمانده$ وال�ت$ ر�است امن�ت مل$ در �وناما، 2011ماه اکـتوبر راپور  در
ٓ
 درا

ه توق�ف قبل$ خود شواهد کاف$ را مبن$ برشکنجه دوبرسه حص راپور  س�ستمات�ک استفاده م�شد شناخته شده بود. �وناما در

و�زان نمودن، و منازعاتشده گان 
ٓ
در وضع�ت دشوار بخاطرحصول  مصاحبه شده را در�افت نمود که بگونه لت وکوب،ا

قرارداده بودند.به جواب در�افت ا�ن راپور،ر�است امن�ت مل$ تحق�قات خودرا درکندهار شروع نمود. هردورئ�س اقرارجبری 

از کندهاردورشدند ودروظائـف د�گرداخل ر�است امن�ت مل$ تبد�ل  تحق�قات قتومعاون ر�است امن�ت مل$ کندهاربعد ازتحق�

نهم علت تبد�ل
ٓ
نها غ�رواضح باق$ ماند. $شدند باا

ٓ
 ا

گماشته شده است، که ازتقابل با توق�ف شده  د�گر ل تحق�ق وال�ت به وظ�فهو که مسو  گـفتندر�است امن�ت مل$ کارمندان 

ر�است امن�ت خود نمود،وبازرس$ فرمانده$  ای ا�ساف اقدام به عمل$ نمودن برنامه اصالح$ شش مرحله گان و�را منع م�دارد.

جا�که شکنجه بطورس�ستمات�ک براساس �افته را مل$ وال�ت$ ود�گرمراکز ر�است امن�ت مل$ درحوزه دوهم پول�س درشهرکندهار

موزش های مختلف برای کار 
ٓ
غازکرد.ا

ٓ
،که شامل چند�ن گرد�د مندان تحق�ق ر�است امن�ت مل$ اجراء های �وناما استفاده م�شد ا

موزگاران ا�سافجلسه 
ٓ
پ�ش برده شد. با وجود ا�ن اقدامات، ا�ساف ر�است امن�ت مل$ کندهار را مورد تائ�د  بود  که توسط ا

ن مرکز
ٓ
 ازسرنگرفته است.را  قرارنداده وانتقال توق�ف شده گان درا

توق�ف شده 48تمات�ک درکندهارتوسط کارمندان ر�است امن�ت مل$ ابرازنگران$ دارد.�وناما �وناما ازاستفاده شکنجه بطورس�
138
 

را درمرکزتوق�ف ر�است امن�ت مل$ و�ا د�گرجاهای،بشمول محبس مرکزی سرپوزه ر�است محابس وتوق�ف خانه ها ومرکزاصالح 

نها 
ٓ
 نگهداری م�شدند 2012وسپتمبر 2011اکـتوبرب�ن ر�است امن�ت مل$ محل در�ک مدت در قبال وترب�ت اطفال، جا�که ا

نچه که  روزاست 21.�وناما در�افت نمود که حد اوسط مدت توق�ف درر�است امن�ت مل$ مالقات نمود
ٓ
 روزبود. 22قبال ا
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توسط کارمندان  توق�ف شده گان مصاحبه شده تن   48ازب�ن  19تن  را در�افت نمود که ا� مطمئنو �وناما شواهد موثق معتبر

�ت مل$ بخاطرحصول اقرارو�ا معلومات مورد شکنجه قرارگرفته اندامن
139

.توق�ف شده گان تفص�الت وتوص�ف موافق ازتخن�ک 

وروش های قبل$ که توسط �وناما نمونه ها   مانند های استفاده شده توسط تحق�ق کننده گان ر�است امن�ت مل$ درکندهار 

 نشان م�دهدتوق�ف شده گان باق$ کسان�که ازشکنجه راپورندادند به �وناما  تن  29داشته اند.هژده نفرازجمله ارا�ه مستند شد 

نها �ــر�است امن�ت مل$ هستند بخاطرخطرانتقام جودربازداشت درحال�که 
ٓ
$ توسط کارمندان ر�است امن�ت مل$ عل�ه شان ا

نها   تا معلومات را دررابطه به برخورد راحت ن�ستند و�ا ز�اد ترس�ده اند 
ٓ
 .شر�ک سازندا

نها توق�ف شده گان که توسط ر�است امن�ت مل$ درکندهار  تن  29ازجمله تن  �14وناما در�افت نمود که 
ٓ
شکنجه نشده بودند،ا

مورد شکنجه قرار توسط پول�س مل$ افغان وپول�س سرحدی افغان درکندهارقبل ازا�نکه به ر�است امن�ت مل$ انتقال �ابند 

بودند. گرفته 
140

وق�ف شده گان که توسط ر�است امن�ت مل$ درکندهارشکنجه نشده بودند گزارش تتن   29ازجمله تن  چهار

مالعمرشکنجه شده بودند. خانهدادند که قبل ازا�نکه بر�است امن�ت مل$ انتقال شوند در 
141

درخانه توق�ف شده گان تن از  دو

مال عمر
142

توق�ف شده گان شکنجه شده به  تن  19از تن  شناسائ$ کردند.پانزدهبح�ث متخلف�ن  را ر�است امن�ت مل$ 

 قض�ه اثرشکنجه اقرارنموده بودند.درنه
143

قضا�ا،ر�است امن�ت مل$ توق�ف شده گان را بدون ا�نکه ازمحتوی اقرارها  15ازجمله 

مجبورنموده بود. شصتخبرباشند به گذاشتن 
144

 

 اطفال توق�ف شده  

سال 18سن  ن�ت مل$ درکندهارشده ز�رتوق�ف شده گان که متحمل شکنجه درر�است ام 19تن  شش نفرازب�ن 
145

.تمام بودند 

برخالف م�ل تاا�نکه راض$ شدند  شان لت وکوب شده اند،� درکـف پاهاتوسط ک�بل وچوب توص�ف نمودند که  طفلا�ن شش 

نبمانند ، و شصتاقرارها خود درورق 
ٓ
متوقف شد بدرفتاری توسط ر�است امن�ت مل$  بعد ازا

146
. 

 م�باشد. کندهار ا�ن مورد توق�ف نشان دهنده تصو�رازشکنجه �ک طفل جهارده ساله توسط کارمندان ر�است امن�ت مل$ در 

نجا رس�دم وچشمانم ودستانم انتقال دادندتوسط موتررنجر "روزبعدی مرا به مرکزفرمانده$ ر�است امن�ت مل$ درکندهار 
ٓ

.من شام ا

ن شب ازمن تحق�قات صورت 
ٓ

گرفت وچشمانم بازشد ود�دم که دومرد دراطاق است.�ک$ چاق ود�گری بسته بود. درا

نجا 
ٓ

الغر.درمدت ن�م ساعت ازمن تحق�قات صورت گرفت وبا چوب مرا دردستانم وکـف پاها�م لت وکوب نمودند.من �ک هفته ا

ن به مرکزاصالح وترب�ت اطفال انتقال شدم". ... نگهداری شدم ودوبارد�گرتحق�ق شد
ٓ

 وبعد ازا

 )2012ماه مارچ ر�است امن�ت مل$ درکندهار، ،282شده نمبر (توق�ف

 روش شکنجه 
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راپورهای قبل$، �وناما معلومات مفصل و�کسان را ثبت نموده تائ�د م�کند که کارمندان ر�است امن�ت مل$ به  در سازگاری با  

 از م�دهند.تحق�ق کننده گان بطورمعمولدرتوق�ف خانه ها�شان ادامه اعترافات   شکنجه توق�ف شده گان بخاطر حصول 

ک�بل های برق$ وپ�پ های پالست�ک$ برای لت وکوب توق�ف شده گان درکـف پاها،دست ها،و/�ا پشت شان استفاده م�کنند. 

که ب�خود شده بودند،همچنان ا�تا اندازه  لکد زده شده بودبا را ب�ان داشتند که برسرشان و�ا بدنشان  یتوق�ف شده گان مورد

 
ٓ
و�زان شدن، دروضع�ت دشوارقرارگرفتن بمدت طوالن$ ،تحت شوک برق$ درگوش،ب�ن$،سر،انگشت وپاها ،ودر�ک ا

قض�ه،تهد�د به تجاوزجنس$ شده بود.توق�ف شده گان همچنان راپوردادند که محروم ازحواس شده اند(بستن چشمان 

ن).
ٓ
 بطورمعمول درهنگام تحق�قات وبعد ازا

 لت وکوبب

ک�بل برق$ وچوب برای لت وکوب درکـف پاها، سر،ران،پشت، �ت مل$ بطور�کسان ازپ�پ پالست�ک$،کارمندان ر�است امن

ر�است امن�ت مل$ زمان$ به ا�ن روش متوسل  مستنطق�ن ودستان توق�ف شده گان طفل هنگام تحق�ق استفاده م�کنند.

م�شوند که توق�ف شده گان برخالف رفتارهای بد که ب�ن چند دق�قه وچند ساعات در�ک مقطع زمان$ روز تمام م�شود راض$ 

زمان$ شروع م�شود که توق�ف شده معموال �ک شب را  نباشند اقرارنما�ند. دراکـثرقضا�ا معلوم م�شود که بد رفتاری 

نرا به اطاق تحق�ق بخاطرشروع تحق�ق ودردهل�
ٓ
شکنجه درروزبعدی وروز دوم توق�ف م�برند.�ک$ ازتوق�ف زسپری نما�د وبعد ا

 پروسه را چن�ن توص�ف نمود: ها شده

"بعد ازا�نکه �ک شب را درخانه مالعمرسپری نمودم،من به ر�است امن�ت مل$ کندهاربرده شدم.من درا�ن اطاق که حاال ا�ن 

ورده شدممصاحبه را م
ٓ

�ا تو "$ ازمن پرس�د که �ــ�کنفر(ممکن تحق�ق کننده) سوالها ... �کن�م ا
ٓ

هست$؟" دستانم  طالبانقومانان ا

طالبان  قوماندانازعقب بسته بود و�ک سربازر�است امن�ت مل$ پ�پ پالست�ک$ را دردست داشت.وقت�که من رد نمودم که 

نجا چهارو�ا پنج نفردراطاق موجود بود که مرام�زدند.کس$ که ازمن سوال ام  هستم او با بوکس درسرم وبا پ�پ درران 
ٓ

زد.درا

من استاده بودم ودستانم درهنگام تحق�ق بسته بود. ازساعت هفت م�کرد مرا نم�زد.من سه بارتوسط همان شخص تحق�ق شدم.

وهمان شخص ازمن تحق�ق نمود. .تحق�ق بعدی چند روزبعد بود وهمان سوالها تحق�قات شد ازمن نصف شب 12ون�م شب ال$ 

ن مرا شد�دا لت وکوب خواهد کرد.هردوپاها�م را بسته کردند وچشمانم را بسته 
ٓ

تحق�ق کننده ازمن خواست اقرارکنم درغ�را

$ پرس�د ومن تمام اوراق را امضاء کردم �ــزدند.درهنگام تحق�قات سوم،ر�است امن�ت مل$ ازسوالها ام نمودند وبا چوب به ران

ن چه نوشته شده بود".وه�چ ندا
ٓ

 نستم که درا

 )2012مارچ ر�است امن�ت مل$ درکندهار، ،262(توق�ف شده نمبر

 شوک برق$

نها رامجبورنمود تا دست به ل�ن بزنند که
ٓ
 سه طفل توق�ف شده راپوردادند که تحق�ق کننده گان درر�است امن�ت مل$ درکندهارا

درد�واراطاق تحق�ق  $ساکـت از 
147

مده بود. وهمه 
ٓ
نها توص�ف نمودند کها

ٓ
مورد ضرب قرار پاپ�پ و�ا چوب درپاهای شان  با ا

شوک برق$ قرارگرفتند.درنت�جه شوک موردبرخورد  .بعد حاضر به اقرارنگرد�دند .وهمه ا�ن سه توق�ف شده گان گرفته اند
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نها اظهارداشت که هوش خودرا چند بارازدست داد.وا�نکه چگونه شوک برق$ استفاده 
ٓ
م�شد تجربه خودرا چن�ن برق$،�ک$ ا

 ب�ان نمود:

روز دوم، هنگام تحق�ق ر�است امن�ت  .ازهستم تحق�قات م�شدمودم که طالب من اقرارن "ازمن هردوروزتا روزهژدهم تاا�نکه

لت وکوب نمودند. ودر مل$ دستانم را بصورت بافت بستند وبا پ�پ پالست�ک$ مرا زدند. درهنگام تحق�ق مرا مثل روزاول 

نرا بدست د�وار،�
ٓ

مد. تحق�ق کننده گاه$ ازمن م�خواست تا ا
ٓ

ن م$ ا
ٓ

گ�رم.وقت�که ک ساکت برق$ وجود داشت با دول�ن که ازا

مدم تحق�ق کننده  ل�ن برق ب�هوش شدم."وقت�که تماس گرفتم شوک برق د�دم.من چند باربعد ازدست زدن
ٓ

بهوش م$ ا

لوده شده بود.تحق�ق کننده بمن گـفت دوام م�داد.کارمند ر�است امن�ت مل$ �ک چوب را باخوبارد�گر 
ٓ

د داشت که با پودرمرچ ا

نرا در اگراقرار
ٓ

من کش کرد وبوکس مقعد من داخل خواهد نمود. وا�ن کارمند ر�است امن�ت مل$ از ر�ش  نکنم که طالب هستم ا

نها بمن حرف های بد تحق�ر
ٓ

م�ز برو�م زد.وا
ٓ

  ."راجع به خواهر،مادر وخانم م�زدند ا

 )2012،فرمانده$ ر�است امن�ت مل$ درکندهار،فبروری 291نمبر(توق�ف شده  

  شدن برای مدت طوالن$ ودر وضع�ت دشوار قراردادنه استاد

بخاطرترساندن وا�جاد  توسط �وناما ثبت شده است،ر�است امن�ت مل$ همواره 2011نشانه های تائ�د شده قبال درماه اکـتوبر

دروضع�ت دشوارقراردادن را بطر�قه معمول برای  مورد سوال قراردهد دوبارهکنترول باالی توق�ف شده گان قبل ازا�نکه و�را 

. توق�ف شده گان گـفتند که است  وارد نمودن درد باالی توق�ف شده دراثناء استنطاق و�ا ب�ن جلسات تحق�ق استفاده نموده

نها مجبورشده
ٓ
ستاده شوند�احداکـثرچهارروز دوساعت وحد اقل اند تا دروضع�ت و�ا محل دشواربرای مدت  ا

148
. 

درب�ن بالکن  �وناما گزارش شده،کارمندان ر�است امن�ت مل$ اکـثرا توق�ف شده گان را در 2011قسم�که درراپورماه اکـتوبر 

مراکز فرمانده$ ر�است امن�ت مل$ استنطاق تعم�راول توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ که درباال توص�ف شده درداخل 

نها گـفتند که درگوشه  .م�نمودند
ٓ
ازبالکن برای سه روزوشب درماهای زمستان$ قرارداده شده است وتوق�ف شده ای  �ک$ ازا

شب برای ا�ن توق�ف شده  01.00.وساعت ستاده نمودند�ساعت تا اواخرشب ا 14دربالکن برای  که او را  د�گری گـفته است

وربوده واضافه نمود که بعد ازاجا
ٓ
 ساعت پاها�ش ورم کرده بود. 14زه داده شد تا بش�ند ودرب�رون بخوابد.ا�ن روش خ�ل$ دردا

نهارا به وضع�ت دشوارقراردادند مستنطق�ن داده اند که  گزارشدرچند مراتب، اطفال توق�ف شده 
ٓ
ر�است امن�ت مل$ ا

149
، که 

نها با �ک بازو باالی �ک شانه ان نورمال کش نمودن،شامل بستن پاها�شان بادستمال وازحد امک
ٓ
بستن دستان ازطرف پشت ا

پشت گردن  وبازوی د�گرازطرف ناح�ه کمربه پشت،�ا بستن پاهای توق�ف شده گان و بند دستانشان همراه دستانشان ازطرف

بمنظورا�نکه مجبورشوند سرخود را درب�ن زانوها قراردهند. ا�ن حالت با توص�ف توق�ف شده گان نگهداری شده درکندهار که 

و�زان وتوسط 
ٓ
ن �ک توق�ف$ شکنجه شده گـفت که وی ازس�نه با چت ا

ٓ
مده بود �کسان م�باشد.برعالوه ا

ٓ
درراپورقبل$ �وناما ا

 ک�بل برق$ لت وکوب شده است.

 محوطه ر�است امن�ت مل$ درکندهاردر ر�است امن�ت مل$ ومرکزتوق�ف د
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ن توق�ف شده گان 
ٓ
گاه شده که درا

ٓ
�وناما ازموجود�ت دومحل جدا گانه درمحوطه فرمانده$ ر�است امن�ت مل$ درکندهارا

و�ک$ د�گر بنام را بنام "  م�نامند "ر�است امن�ت مل$ "مرکزرا به نام تعم�ر نگهداری م�شدند. ور�است امن�ت مل$ هردو  منازعات

وکنترول ر�است امن�ت مل$ کندهاربوده وبرای جدائ$  ادارهر�است امن�ت مل$". ا�ن دومحل کامال تحت  ¦ارنوال$توق�ف خانه 

ر�است  ¦ارنوالساعت) وکسان�که دوس�ه های شان توسط  72توق�ف ابتدائ$  برایکه جد�د گرفتارم�شوند( ا�توق�ف شده گان 

ف کارمندان �وصت وجودموافقت شده است م�باشد. باامن�ت مل$ بازرس$ شده وبرای تحق�قات ب�شترتوسط ر�است امن�ت مل$ 

را برای پ�شبرد مرکزدوم و�ا پروسه تحق�ق ا�ر�است امن�ت مل$ نقش  ¦ارنوال$ا�ن واضح است که  ر�است امن�ت مل$ درکندهار،

 ر�است امن�ت مل$ اداء نم�کنند.

 غ�ررسم$  اکزتوق�فمر  

وقت�که درتوق�ف " کارمند ر�است امن�ت مل$ که درکندهار مرا گرفتارنمود چشمانم را بست ودرتمام راه تا خانه مال عمرمرا زد. 

. درخانه مال عمر،مورد دانستم که درخانه مال عمرهستمر�است امن�ت مل$ به من گـفت واز مدت$ ر�است امن�ت مل$ بودم بعد 

،وپاها�م را �کجا بسته نمودند. ودرکـف پاها�م با پ�پ درازکشان�دندسوال ولت وکوب قرارگرفتم ومن ند�دم ک$ مرا م�زند. مرا 

توقف داده وگـفتند"تو ده دق�قه وقت  ای  رارنما�م! واگرنه تورا به خارج$ ها تسل�م م�نما�م!" بعد از لحظهاقگـفتند،"زدند. برا�م 

مدند وبارد�گردرکـف پاها�م مرا زدند.بعد شصت مرا گرفتند".
ٓ

نها بعد ا
ٓ

 داری درموردش فکرکن$".ا

 )2012جوالی  کندهار، خانه مالعمر، ،544(توق�ف شده نمبر

نجا توق�ف شده گان توسط 
ٓ
�وناما موارد گوناگون موثق ازچند منابع مختلف وراپورهای مستند ازموجود�ت مراکز بد�ل که درا

 امن�ت مل$ قبل از ا�نکه به مرکزتوق�ف ر�است امن�ت مل$ وال�ت درشهر انتقال شوند نگهداری وشکنجه م�شوندر�است 

توق�ف شده فرد11.�وناما با در�افت نمود
150

نها برای �ک شب در�ک 
ٓ
جای نامعلوم قبل از ا�نکه به  که ادعا م�کردند ا

 را توص�ف نمودندا�توق�ف شده گان محل  تن  11ند.هفت نفر از مرکزر�است امن�ت مل$ درکندهار انتقال شوند توق�ف شده بود

که قبال بنام خانه مال عمر شناخته م�شد
151

نها م�دانستند که درخانه مال عمر هستند بخاطر�که ا�ن محل 
ٓ
.ا�ن هفت نفرگـفتند که ا

ر�است امن�ت مل$ انتقال شدند را بلد هستند وسرک ها را درکندهارم�شناسند و�ا توق�ف شده گان د�گر بعد ازا�نکه به مرکز 

ن محل بودند. پنج 
ٓ
نها درکـف پاها�شانتن  گـفتند که درا

ٓ
ازا�ن هفت توق�ف شده گان راپوردادند که ا

152
توسط برای �ک شب  

�ک$ از افسران ر�است امن�ت مل$ �ک توق�ف شده را ازشصت راپورداده شده که .پا�پ لت وکوب شدندچوب و�ا 
153

پا برق  

.شصت بگذارندبر اوراق تا مجبورشدند درخانه مال عمر که دادند  گزارش داده است. ودو توق�ف شده گان 
154

 

                                                           
 .544و  292 291ّ، 287 286ّ، 284 283ّ، 262، 23، 22، 14 توق�ف شده گان نمبر 150
 .544و  287، 286، 284، 262، 23، 14 توق�ف شده گان نمبر 151
 .544و  287، 286، 284، 14 توق�ف شده گان نمبر 152
 .284توق�ف شده نمبر 153
 .544 و 284توق�ف شده گان نمبر 154
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نها، با همان روش نکردنداز ا�ن چهارتوق�ف شده که همان مرکزغ�رشناخته شده را شناسائ$  تندو
ٓ
تحت شکنجه قرارگرفتند. وا

155
 

لت وکوب شده اند. و�ک$ از ا�ن توق�ف برای �کشب درروز بعدی انتقال شوند گـفتند که درکـف پاها�شان با چوب قبل ازا�نکه 

شده استدر اوراق شده گان ب�ان داشت که وی درهمان محل نامعلوم مجبوربه شصت نهادن 
156

. 

 امن�ت مل$مرکز د�گرر�است  درده شکنجه ومعتبرومطمئن واقعات موثق  

ن وقت که ..."ا�ن دراوقات روزبود، که سه و�ا چهارنفرمرا به 
ٓ

ح�ن  اطاق تحق�ق بردند وگـفتند که من مرتکب قتل ... شده ام درا

 ... تحق�ق حاضربود گـفت که من ضرورت دارم تا شوک برق$ بب�نم تا اقرارنما�م ا�نکه من رد م�کردم که تماس ت�لفون$ گرفته ام

نها م�خواهند مرا شوک برق$ دهند وبعد مرا
ٓ

تا فردا وقت دادند تا اقرارنما�م.بعد دول�ن را به  بعد سه افسرتوق�ف بمن گـفتند که ا

هرپاه من وصل نمودند(درشصت ود�گری درانگشت اول) ول�ن به �ک ماش�ن وصل بود.شوک برای وقت ز�اد نبود ل�کن 

 فکرم�کردم کس$ قلب مرا ب�جا م�کند.من ز�اد م�لرز�دم وخودرا کنترول کرده نم�توانستم". 

 )2012امن�ت مل$ جوزجان،اگست ،ر�است 553(توق�ف شده نمبر

ازا�ن مراکزقبال توسط �وناما باب  مراکزد�گرر�است امن�ت مل$ پ�داکرد.چهاردرده �وناما واقعات موثق ومعتبروباورکردن$ شکنجه 

مرکز ودرشش شناسائ$ شده بود، که عبارت از،مرکزفرمانده$ ر�است امن�ت مل$ وال�ت هرات،خوست،لغمان،وتخاراست.

شکنجه را در�افت نموده که عبارت از مرکزفرمانده$ ر�است امن�ت مل$ ومعتبرومطمئن ر�است امن�ت مل$ واقعات موثق 

مراکز،�وناما ده درا�ن ر�است امن�ت مل$ درکابل م�باشد. 40،وپکـت�کا وهمچنان اداره کندزننگرهار،فار�اب،جوزجان ،وال�ت 

   ).4نقشه مراجعه شود به (است. حادثه شکنجه وبد رفتاری ها را ثبت نموده 90

درهشت مراکز ر�است امن�ت مل$ روش شکنجه را که عبارت از لت وکوب با ک�بل و/�ا شاخ چوب درکـف  توق�ف شده گان

توق�ف ور�است امن�ت مل$ جوزجان ،کندزپاها�شان عنوان نمودند. درهردو ر�است امن�ت مل$ فار�اب ور�است امن�ت مل$ 

�وناما در�افت نمود که توق�ف شده گان و�ا عمال تحت شوک برق$ هنگام تحق�ق قرارگرفته اند م�باشد.شامل تهد�د شده گان 

مواجه به تهد�د تجاوزجنس$ درر�است امن�ت مل$ تخارور�است امن�ت مل$ ننگرهارشده اند. درر�است امن�ت مل$ پکـت�کا، 

کردن$ شکنجه را فراهم نمودند اطفال م�باشند. درر�است وباور  توق�ف شده که موارد موثق ومعتبرنفر  ازجمله هشت تن  شش 

 توق�ف شده که مورد شکنجه قرارگرفتند زنان بودند. فرد  12از تن  امن�ت مل$ تخار،دو

  

                                                           
 .292 و 291توق�ف شده گان نمبر 155
 .291توق�ف شده نمبر 156
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  وال�اتمراکزر�است امن�ت مل$ مختلف درده واقعات : 4شماره نقشه  
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 شکنجه س�ستمات�ک توسط ر�است امن�ت مل$  

  رئ�س مرکزتوق�ف مرکزتوق�ف ر�است امن�ت مل$$محل   روش شکنجه  وال�ت

لت وکوب با ک�بل وپ�پ درکـف  کابل

 پاها.

و�زان کردن
ٓ
  .ا

 شوک برق$تهد�د به 

 جنرال محمد حل�م کابل) 9(شش درک،ناح�ه  124اداره 

لت وکوب با ک�بل وپ�پ درکـف  کندهار

 پاها.

 شوک برق$

استاده شدن برای مدت طوالن$ 

 قراردادنودر وضع�ت دشوار 

مرکزفرمانده$ شهروال�ت 

،نزد�ک به صالون ۲(ناح�هکندهار

 عروس$ تاج محل)

 ف�ض محمد خان

دگروال حاج$ ع�س$ محمد 

 )2011(تار�خ تقرراگست 

 مراکزر�است امن�ت مل$درده واقعات موثق ومعتبروباورکردن$ شکنجه 

محل مرکزتوق�ف ر�است امن�ت  روش شکنجه وال�ت

 مل$$

 رئ�س مرکزتوق�ف

لت وکوب با ک�بل وتهد�د به  فار�اب 

 شوک برق$

مرکزفرمانده$ م�منه(سرک 

پارک،مقابل دفتروال$ وال�ت 

 )۴ناح�ه 

 ام�ن هللا 

جنرال فضل نب$ ح�دری(تار�خ 

 )2011تقرردسمبر 

مرکزفرمانده$ شهرهرات(شهرک  لت وکوب با ک�بل درکـف پاها. هرات

هرات،سرک قول اردو طرف 

 ر�است تخن�ک)

محمد صبور(تار�خ جنرال 

 )2011تقرراگست 

 شوک برق$  جوزجان 

لت وکوب (بوکس زدن،س�ل$ 

 زدن ولکد زدن)

مرکزفرمانده$ وال�ت 

شبرغان(ساحه کارته دوستم 

 )1سرک 

 حشمت هللا 

 محمد شر�ف

جنرال محمد طاهرمهمند (تار�خ  ۹(شش درک،ناح�ه  ۴۰اداره  لت وکوب در پاها کابل
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 )2010تقررفبروری  کابل)

 لت وکوب با ک�بل درکـف پاها. خوست

 محروم�ت حس$

 مرکزفرمانده$ وال�ت خوست

نزد�ک پروج$ باغ جا�که 

شوب پول�س مل$ ن�روهای 
ٓ
ضد ا

افغان قرارداشت وجنوب سرک 

 حلقوی پوهنتون خوست

 جنرال عبدالواسع احمدزی 

(جاده کندزمرکزفرمانده$   لت وکوب با ک�بل و شوک برق$    کندزز

امن�ت مل$ وال�ت،کوچه 

 )۲ناح�ه

 ام�ن هللا 

جنرال انج�نر محمد مع�ن(تار�خ 

  )2012تقررفبروری 

 وال�ت لغمانمرکزفرمانده$  چوببا شاخ لت وکوب   لغمان

 )وال�توال$ دفتر نزد�ک ( مهترالم

محمدخان(مد�رتحق�ق)روح  ول$

 هللا

جنرال محمد قس�م (رئ�س امن�ت 

 مل$)

 )2011(تار�خ تقررجون  

وکوب ،استاده شدن برای لت   ننگرهار

مدت طوالن$ وتهد�د به 

 خشونت جنس$

باد 
ٓ
مرکزفرمانده$ وال�ت$ جالل ا

(اده سابقه بس های کابل،ناح�ه 

۲( 

تحق�ق)  مد�رعبدالقوی خان(

مط�ع هللا وجنرال گل نب$ رئ�س 

 امن�ت مل$

 ها لت وکوب   پکـت�کا

 لت وکوب با ک�بل ها

مرکزفرمانده$ وال�ت شرن 

 وال�ت)(نزد�ک محوطه 

 

جنرال محمد قس�م(تار�خ تقررمارچ 

۲۰۱۲ ( 

لت وکوب با ک�بل درکـف پاها.   تخار

 وتهد�د به خشونت جنس$

 ۲(سرک  تالقانمرکزفرمانده$ 

 )تالقانشهر 

اâ (تار�خ تقرردون�م عبدل نج�بب 

 سال قبل)
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درمراکزتوق�ف شکنجه ومعتبرومطمئن : شکنجه س�ستمات�ک وواقعات موثق 5شماره نقشه  

 ر�است امن�ت مل$
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 توسط پول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی افغان توق�ف شده گان برخورد  

 شکنجه وبدرفتاری درمراکزتوق�ف پول�س مل$ افغان

قانون بوده که تفو�ض صالح�ت برا�ش درکشورشده است، که شامل گرفتاری مجر�ان پول�س مل$ افغان �ک$ از مقامات اساس$ 

ال$ 2011توق�ف شده گان که درتوق�ف پول�س ازماه اکـتوبر تن 286م�شود.�وناما با  منازعاتوتحق�ق توق�ف شده گان 

وال�ات مختلف 24درمرکز   37،که مشمول  2012اکـتوبر
157

وق�ف شده ت تن . شصت و�کمصاحبه نمود ندنگهداری م�شد 

مل$ مرکزپول�س  توق�ف شده دراوقات مختلف در سه تن  دراوقات مختلف در دو مراکزپول�س مل$ افغان نگهداری شده ودو

 مثال ازتوق�ف خانه پول�س افغان م�باشد نگهداری شده اند.347افغان که مجموع درنمونه گ�ری 

 �افته های �وناما واضح م�سازد:

ف�صد) توسط پول�س مل$ افغان و�ا پول�س مل$ سرحدی افغان شکنجه  43توق�ف شده مصاحبه شده( تن  125از  �

 .وبدرفتاری شده اند

جا��که �وناما شواهد کاف$ کندهار دروال�ت در مراکزی  ف�صد ازتمام واقعات موثق ومعتبروباورکردن$ شکنجه  38 �

وردشکنجه س�ستمات�ک را 
ٓ
کل$ درمورد شکنجه  نظردر بخش  7 مارهش شده است. به نقشهواقع  هبدست ا

  .مراجعه شود س�ستمات�ک توسط پول�س مل$ افغان

 هرات شهر (بغالن) وال�ات پلخمری  پول�س مل$ افغان در قوماندان$کردن$ شکنجه در پنج  باور  و معتبر، واقعات موثق �

 وال�ات در چهار پول�س مل$ افغان درولسوال$  مراکز 10در و (زابل) قالت (تخار) و تالقان) کندز( کندز(هرات)شهر 

 گلران (هرات) �وسف خ�ل ش�ندند، پشتون زرغون، چشت شر�ف، (تخار)، خواجه غار کلفکان، اشکمش،

توق�ف پول�س مل$ افغان توسط �وناما ثبت شده مرکز   15وال�ت مجموعا  چهار (هلمند) درنادعل$ و گرم س�ر(پکـت�کا) 

با  بدرفتاری را به ثبت رسانده است. قضا�ای شکنجه و �53وناما  پول�س مل$ افغان،توق�ف مرکز   15ا�ن  در .است

ذات خود درا�ن  کامل نشان دهد که واقعات شکنجه در �وناما نتوانست بطور  وجود سازگاری راپورهای شکنجه،

تقو�ت م�کرد در�افت  را که شکنجها�  کردن$ باور  و معتبر، �وناما واقعات موثق س�ستمات�ک بود. توق�ف بطور  مراکز

�ا سرنخ های شکنجه بطور  به تحق�قات ب�شتر اما ن�از نمود،
ٓ
 س�ستمات�ک واقع شده است. داشت که ب�ان نما�د که ا

�ا نمونه خ�ل$ کم$ از توق�ف شده گان که مصاحبه  بود، و دسترس$ به ا�ن مرکزسوال رفتن  ز�رمثل  اسباب$ ا�ن بنابر

توسط پول�س  باورکردن$ شکنجه و معتبر کل$ واقعات موثق و برای نظر 69درصفحه 7ه مراجعه نما�د به نقش شدند.

 مل$ افغان.

ن موارد شکنجه اطفال م�باشد. 36(45قضا�ای ثبت شده شکنجه، 125از �
ٓ
 ف�صد) ا

                                                           
 لوگر، لغمان، کندز، کنر، خوست، کاپ�سا، کندهار، کابل، جوزجان، هرات، هلمند، غور، فار�اب، فراه، دا�کندی، بام�ان، بلخ، بغالن، بادغ�س، بدخشان،157 

  زابل. وردک و ارزگان، تخار، سرپل، پروان، پکـت�ا، پکـت�کا، ن�مروز، ننگرهار،
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 وپول�س مل$ سرحدی افغان �وناما،شواهد شکنجه وبدرفتاری توسط پول�س مل$ افغان 2011به مقا�سه راپورماه اکـتوبر �

پائ�ن ن�امده، بلکه هشت ف�صد افزا�ش را نشان م�دهد.
158

 

امن�ه پول�س مل$ افغان بودند و�ا نگهداری م�شدند  قوماندان$د�گر مرکز   15از توق�ف شده گان که در ی�وناما همچنان با تعداد

 کابل، جوزجان، غور، فار�اب، فراه، بلخ، پول�س مل$ افغان دربام�ان، یمصاحبه انجام داد. که ا�ن شامل نظارت خانه ها

�وناما ب�ست  توق�ف شده مصاحبه شده،تن   118 پروان م�باشد. از پکـت�ا و ننگرهار، لوگر، لغمان، کنر، خوست، کاپ�سا،

 شکنجه را در�افت نمود.باورکردن$  و معتبر ،ف�صد) قضا�ای موثق 17( تن و�ک

 وبد رفتاری  روش های شکنجهه

لت وکوب درکـف عبارت از داده شده است  گزارش وارد شده وبطورعموم اشکال شکنجه که توسط پول�س مل$ افغان 

و�زان
ٓ
 برای مدت طوالن$، دروضع�ت دشوارقراراستاده نمودن ،شوک های برق$،نمودن پاها،پاها،شانه ها، پشت وس�نه،ا

بدرفتاری های  به ودرهوای سرد برای مدت طوالن$ وتهد�د درهوای ب�روننمودن ستاده �وا مکرر  مانند نشست وبرخاست-دادن

 شده گان از محروم�ت های حس$ بمانند بستن چشمان وروی پوش نهادن برای وقت ز�ادهمچنان توق�ف جنس$ بوده است. 

 اند.داده  گزارش

شکنجه منعقسم�که قبال ب�ان شد، ا�ن راپور تعر�ف شکنجه را از کنوانس�ون 
159

استفاده م�نما�د. براساس �افته های  

در�افت نمود که توق�ف شده گان درح�ن گرفتاری ودرپوسته تالش$ بدرفتاری شده اند.ا�ن نوع  ،�وناما2011راپوراکـتوبر

درحال�که تحت رفتارهای بدرفتاری ها به براساس کنوانس�ون منع شکنجه تحت تعر�ف شکنجه داخل نم�شود.

�د. چهاردهظالمانه،غ�رانسان$ وتحق�
ٓ
م�زبحساب م$ ا

ٓ
که ادعا شکنجه وبدرفتاری را نمودند توق�ف شده گان  81تن  ازجمله  تن را

توق�ف شده  تن ب�ان داشتند که درهنگام گرفتاری و�ا درپوسته های تالش$ چن�ن بدرفتاری ها را متحمل شده اند.ب�ست ونه

ن بدرفتاری که  ندگـفتگان 
ٓ
ن بدرفتاری ها که  ندب�ان داشتگان توق�ف شده  تن  شده ، ونهامن�ه ولسوال$ واقع  قوماندان$در ا

ٓ
ا

 صورت گرفته چن�ن بدرفتاری های امن�ه وال�ات  قوماندان$که در ب�ان داشتند گان توق�ف شده  تن  38درحوزه واقع شده و

 است.

 عترافاتشکنجه پول�س مل$ افغان برای حصول ا

بمنظورحصول اقرارباالی توق�ف شده گان وارد نموده بود. ا�ن  رابدرفتاری هاپول�س شکنجه ،  مستند شده هاینمونه درهمه 

درهنگام تحق�ق جهت  ، وروش های سخت د�گرن�زپروسه های اول$ تحق�قات وارد شدهبد�ن معن$ م�باشد که شکنجه در

نمودن به اقرارتطب�ق شده است. توق�ف شده گان اکـثرا برای مدت طوالن$ لت وکوب  توق�ف شده گان ومجبور  اعتراف نمودن

                                                           
توق�ف شده گان  �117وناما با  43-40.صفحه 2011راپور�وناما اکـتوبر افغانستانبرخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های  مراجعه شود به  158  

ه گ�ری نمود که توق�ف خانه م�شودوبه اساس شواهد موثق نت�ج 22منازعات مسلحانه مصاحبه نمودکه درنزد توق�ف خانه پول�س دروال�ات مختلف بودند.که شامل 
 ف�صد) توسط پول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی بدرفتاری وشکنجه شده بودند.35ا�ن اشخاص (41

 63-.صفحه 2011راپور�وناما اکـتوبر افغانستانبرخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های ومراجعه شود به 1کنوانس�ون منع شکنجه ماده   159
هر دولت عضوي متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتارهاي  ب�ان م�دارد 16شنری عال$ حقوق بشرملل متحد.ماده �وناما وکم�

مخالفت مامور دولتي و م تحقيرکننده و مجازات هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عد
ورد

ٓ
 به ضم�مه دوم بب�ن�د:قوان�ن قابل تطب�ق مکلف�ت های قانون$ مل$ وب�ن الملل$ دربرابرشکنجه وبدرفتاری. يا هر صاحب مقام ديگر انجام ميگيرد، جلوگيري بعمل ا
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و�زان نمودن،لت وکوب درارگان های جنس$ را پ�گ�ری  شده، واگراقرارنکرده اند،روش های د�گر
ٓ
نموده که شامل، ا

  ت تهد�دات به بدرفتاری جنس$ م�باشد. حاالبرخ$  شان،شوک های برق$ ودر

 ف�صد هنگام تحق�ق 56(تن 70بودند که شکنجه شده اند، �وناما در�افت نمود کهداده  گزارشکه ا�توق�ف شده گان تن   125از

به �ک جرم اقرارنمودند شکنجه تمام توق�ف شده گان راپوردادند زمان�که -شکنجه را توقف دهنداقرارنموده بودند تا  به جرا�م

توق�ف شده گان  تن 57شکنجه پول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی افغان،قضا�ای ثبت شده  125خاتمه پ�داکرد.ازمجموع 

ن باخبرنبودند.تنها هفت توق�ف شده گـفتند -امضاء کردند، و�ا دراکـثرقضا�ا شصت دراسناد گذاشتند
ٓ
نها گـفتند که ازمحتوی ا

ٓ
ا

نها   که قبل ازا�نکه امضاء و�ا شصت بگذارند 
ٓ
تن   14 برا�شان خوانده شد.درهرموقع،�وناما در�افت نمود که تنها اعترافات ا

توق�ف شده گان مصاحبه شده که درنزد پول�س مل$ افغان نگهداری م�شدند با سواد بودند. بطورمثال ازچهارده قضا�ای 

ند دراسناد بدون توق�ف شده گان راپور دادند که مجبورشد تن از شده توسط پول�س مل$ افغان درهرات،نهمستند شکنجه 

ن شصت بمانندمحتوی دانستن 
ٓ
شده توسط پول�س مل$ افغان را برای بکار رفته  های روش  کندز از . �ک توق�ف شده ا

  مجبورنمودن به اقرارتشر�ح نمود،که روش مشابه تطب�ق شده درمراکزتوق�ف پول�س مل$ افغان درسرتاسرافغانستان م�باشد.

درپشتم زدند.من مرا با لکد کندزامن�ه وال�ت  قوماندان$بردند،دوازده پول�س مل$ افغان در  کندزامن�ه وال�ت  قوماندان$"مرا به 

 کندز امن�ه وال�ت  قوماندان$مبارزه عل�ه ترور�زم نموده ام رد کردم.رئ�س بخش  ادعای ا�نکه مواد تعب��ه شده انفجاری را منفجر

سانت$ ضخامت داشت.دستانم  15-10مود تا �ک پ�پ را ب�اورد.پا�پ به اندازه �کمترو پول�س مل$ افغان امرن (...)به �ک افسر

ن پ�پ زدند مرا ب برا�م گـفته شد بخوابم. وپاها�م بسته شد و
ٓ

رانم  پاها و دو هر من رد کردم. بعد ... کنم. بمن م�گـفت اقرار ... اا

ب گرم$ برق$ سوختاند
ٓ

ف شده مشاهده پاهای توق� و دررانسوخته شده را زخم های تازه نشانه های مشابه �وناما [را با �ک ا

م�کردم تا شکنجه  من با�د اقرار لت وکوب شدم. چپل$جنس$ خود با  دراعضای دوبار و، کرده وبسته نمودند را باال دستانم ]کرد

نها  شا�د نم�کردم، اقرار توقف م�کرد. اگر
ٓ

بعد شکنجه توقف  و�د�و ثبت نمودند. مرا در اقرار ادامه م�دادند.  رامکوب  لت وا

 �افت."

   )2012اگست  ، کندزوال�ت   امن�ه قوماندان$ ،627توق�ف شده نمبرر(

نها را شکنجه م�نمود تا اقرارا�نکه دادند برعالوه  �کـتعداد از توق�ف شده گان همچنان راپور 
ٓ
را  افسران پول�س مل$ افغان ا

ور 
ٓ
نها به شکل مجازات نبدست ا

ٓ
 م�شدند. بدرفتاری ن�زدرفعال�ت های مخالف�ن شان دخالت  اتهام بخاطرد،ا

 شکنجه وبدرفتاری اطفال توسط پول�س مل$ افغان

شکنجه توسط پول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی را �وناما ثبت نموده اعتماد  ومعتبرو قابلواقعات موثق  125ازجمله 

ن اطفالمورد   45است،
ٓ
دروقت وقوعکه  بودند $ا

160
توق�ف شده که درکندهاربه  تن 48. ازقرار داشتند سال  18شکنجه ز�رسن  

ن ازجمله تن   12ح�ث واقعات شکنجه س�ستمات�ک ثبت شده، 
ٓ
اطفال بودند -شدههای مستند  گزارشا

161
ن توق�ف 

ٓ
، �ک$ از ا

ساله شد 18به �وناما خبرداد که اوحاال ها شده 
162

تحق�ق با شوک برق$ برخورد  که هنگامداند  گزارش  طفل 12ازا�ن  تن  .سه

                                                           
، 320، 319، 315، 314، 313، 312، 311، 310، 306، 289، 282، 271، 230، 221، 165، 136، 92، 91، 46، 42، 41، 40، 20، 6 نمبر توق�ف شده گان 160

 .655و  654، 557، 532، 505، 499، 477، 457، 456، 385، 384، 383، 382، 381، 380، 374، 350، 322، 321
 .322و  321، 320، 319، 315، 314، 313، 312، 310، 271، 221، 20 توق�ف شده گان نمبر 161
 .277 توق�ف شده نمبر 162
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ن  همچنان دروال�ت پکـت�کا، تمام توق�ف شده گان مصاحبه شده( شدند.
ٓ
نها گزارش دادند که هر شش ا

ٓ
) طفل بود وتمام ا

 .شصت خودرا باالی اسناد برای توقف شکنجه گذاشتند

وباورکردن$ شکنجه اطفال را توسط پول�س مل$ افغان در�افت کرد،ازهفت اطفال  معتبر، دروال�ت هلمند �وناما قضا�ای موثق 

،�وناما پنج ادعای موثق شکنجه را توسط مصاحبه شدندوال�ت هلمند لشکرگاه ح وترب�ت اطفال مرکز اصال در توق�ف شده که 

ساله 17توق�ف شده تن  پول�س مل$ افغان در�افت کرد.دو
163

ندسال عمرداشت15بودند،دو 
164

، و
165

�ک توق�ف شده که 

که دروال�ت هرات توق�ف شده بودند گـفتند که توسط ک�بل س�اه طفل ا� سه  ازتن  ساله بود.دو 14مصاحبه شد نوجوان 

درپاها�شان لت وکوب شده بودند.
 166

داد که به همان روش مورد  گزارش که دروال�ت زابل نگهداری م�شدند طفل ا��ک$ از دو 

طفل د�گرتوسط پول�س مل$ افغان دروال�ات بغالن،فار�اب،کاپ�سا،خوست،وننگرهارتوق�ف شکنجه قرارگرفته است. وهشت 

مکلف�ت های مل$ وب�ن الملل$  شده اند.ا�ن موارد ناد�ده گرفتن پول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی افغان را دربرابر

 حما�ت از حقوق طفل را واضح م�سازد.  افغانستان بمنظور 

لت جنس$$
ٓ
 برای ا�جاد درد ورنج شد�د -لت وکوب درا

،کش برق دادن ،ا�جاد سوختگ$  توسط را را ثبت نموده که افسران پول�س مل$ افغان توق�ف شده گان  ی�وناما شواهد

لت تناسل$ را بمنظور وارد نمودن درد ورنج شد�د ومجبورنمودن به اقرار شکنجه 
ٓ
نمودن،تاب دادن و�ا فشاردادن ا

 �وناما تعداد از قضا�ای تاب دادن خص�ه ها را توسط ر�است امن�ت مل$ به ثبت رسانده است. 2011م�دهند.درراپوراکـتوبر

نوقت، �وناما مبن$ برا�نکه پول�س مل$ افغان چن�ن روش شکنجه را استفاده کرده باشد شواهد تائ�د کننده را در�افت 
ٓ
درا

ندداد نسبتمل$ افغان نکرد.هشت توق�ف شده ا�ن نمونه ازبدرفتاری ها را توسط افسران پول�س 
167

�ک$ از توق�ف شده گان  .

لت تناسل$ وی را باالی منقل گازی سوختاند قوماندانکه ب�ان نمود 
ٓ
پول�س  قوماندان،واوگـفت همان امن�ه ولسوال$ پنجوائ$ ا

تش ماند وبعد پاهای و�را قبل از ا�نکه درگوشش بماند سوختاند. ا�ن توق�ف
ٓ
شده ب�ان  مل$ افغان �ک س�خ فلزی را باالی ا

 داشت که چند بارهنگام دوره شکنجه ب$ هوش شده بود.

 شکنجه س�ستمات�ک توسط پول�س مل$ افغان دروال�ت کندهار

نها دستان مرا طرف عقب بسته کردند،ومرا  گاهشام $ولسوال دفتر خارج$ ها از"
ٓ

مد. ا
ٓ

خارج شدند وپول�س مل$ افغان بطرف من ا

نها پاها�م را چاک  خوابان�دند درزم�ن 
ٓ

وسه نفرباالی من نشست،�ک$ باالی پاها�م، �ک$ باالی کمرم، ود�گری باالی سرم. ا

صبح بود. من نم�توانستم راه بروم.درشب  4بعد مرا به نوک ازچت بند نمودند.وقت�که مرا پائ�ن نمودند تقر�با ساعت  ... کردند

مده ومرا لت و  چهارم دردفتر
ٓ

نها دوباره ا
ٓ

ل�کن رد نمودم که �ک$ را  کوب نمودند. ا�ن بار ازمن خواستند شصت بمانمولسوال$ ا

که من  ندنوشته بود م�خواستند امضاء کنم کها�ورق  من رد کردم.در بگذارم.�ک$ ازافسران با مشت درپشتم زد ل�کن تا هنوز 

 امن�ه وال�ت کندهار قوماندان$ولسوال$ شاه ول$ کوت مرا به  دفتر عضو گروپ های ترور�ست$ هستم.بعد از گذشت چهارشب در

                                                           
 به وقوع پ�وسته است. 2011شکنجه ب�ن ماه مارچ واکـتوبر، 46و  42، 41، 40، 20 توق�ف شده گان نمبر 163 

 .40 و 20توق�ف شده گان نمبر  164
 .42 و 41توق�ف شده گان نمبر 165

 .46 توق�ف شده نمبر 166 
 .627و  502، 485، 319، 228، 225، 24، 14 توق�ف شده گان نمبر 167
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 مرا دق�قه 20انتقال دادند.پول�س مبارزه عل�ه ترور�زم مرا متهم نمود که من طالب هستم.وقت�که رد نمودم با ک�بل برای مدت 

نها برا�م گـفتند را دوباره بدفترن شالق زد. بعد از ظهرم
ٓ

که به لت وکوب من دوام خواهد  خود بردند ودوباره شروع نمودند. ا

 نما�م که عضوطالبان هستم". دادند تاا�نکه من اقرار

 )  2012امن�ه وال�ت کندهار،جوالی  قوماندان$،492توق�ف شده نمبرر(

م�زرا توسط پول�س  وباورکردن$ ازاستفاده س�ستمات�ک شکنجه معتبر،موثق �وناما شواهد 
ٓ
ورفتارهای ظالمانه،غ�رانسان$ وتحق�را

 مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی دروال�ت کندهاردر�افت نمود.

دروال�ت کندهارسطح ب�رحم$ واستفاده از شکنجه   مل$ افغان مطالعات �وناما تا حال نشان م�دهد که کارمندان پول�س

وردن اقرار ورفتارظالمانه،غ�رانسان$ و�ا تحق�ر
ٓ
م�زرا درهنگام دستگ�ری ودرهنگام تحق�ق بهدف بدست ا

ٓ
وقت  لومات ازومع ا

باالبرده اند 2011پول�س درماه م$  قوماندان$تع�ن سرپرست 
168

. 

ازولسوال$ های  یشواهد کاف$ از شکنجه وبد رفتاری ها را توسط پول�س مل$ افغان درتعداد �2011افته های �وناما درماه اکـتوبر

) کسان�که راپورشکنجه و�ا 2011.�وناما اکـثر�ت توق�ف شده گان مصاحبه شده(ب�ن ماه جنوری واگست در�افته استکندهار 

امن�ه پول�س درکندهارتوق�ف شده اند. �وناما �ک توق�ف  قوماندانسرپرست  �ن�تعبعد از پ�دا نمود که بدرفتاری را داده اند 

 .شکنجه شده بود در�افت نموددرولسوال$ ارغنداب ) که 2011(ماه مارچ �ن شدن او در�قبل از تع شده را

از محالت دروال�ت کندهار،بشمول مرکزوال�ت$  یدرتعدادکسان�که  منازعاتتوق�ف شده گان تن   63به تعق�ب مصاحبه ها با 

افغان توسط پول�س مل$ وزارت داخله ،مرکزاصالح وترب�ت اطفال،  سرپوزه امن�ه پول�س مل$ افغان،محبس قوماندان$توق�ف 

2012وسپتمبر 2011وپول�س مل$ سرحدی ب�ن ماه اکـتوبر
169

 قضا�ای شکنجه را بطور موثق معتبر 48نگهداری م�شدند، �وناما  

را ثبت نمود. مطمئن
 170

نها درب�شتر از�ک مرکز 48ازا�ن  تن شش
ٓ
توق�ف پول�س مل$ افغان  توق�ف شده گزراش دادند که ا

171
  ثبت شده موافقت دارد. 2011راپور ماه اکـتوبر که قبال توسط �وناما در یشکنجه شده اند. ا�ن راپور ها با موارد

وری نموده  ی ازتوسط پول�س مل$ افغان درتعداد�وناما معلومات موثق را درمورد روش های شکنجه 
ٓ
ولسوال$ ها جمع ا

برخورد با شوک ، رشامل م�باشد.روش های شکنجه درکندهااست،که توسط �کـتعداد منابع ب�رون$ مورد تائ�د قرارگرفت

و�زان کردن، بستن دستان با وضع�ت دشوار
ٓ
دادن برای مدت طوالن$، لت وکوب با قنداق تفنگ وشکنجه  قرار برق$،ا

داده شده زدن، مشت زدن وس�ل$ زدن توق�ف شده گان، لت  راپور  دراعضای جنس$. اشکال معمول شکنجه که ازکندهار

و�زان ، �پ در کـف قدم،پاها،شانه ها،پشت،س�نه، وسر واعضای تناسل$وکوب با چوب،ک�بل های برق، وچرم رابری، وپ
ٓ
ا

ستاده شدن �نمودن به ا گرفتن( مجبور  قرار توق�ف شده گان برای مدت طوالن$، شوک برق$، دروضع�ت دشوارنمودن 

                                                           
 شد. مقرر 2011رسم$ بح�ث قومندان پول�س وال�ت کندهاردرماه جوالی  سرپرست بطور  168
، 285، 283، 282، 279، 278، 277، 276، 271، 268، 228، 226، 225، 224، 221، 26، 24، 21، 20، 19، 18، 11، 10، 9، 8 توق�ف شده گان نمبر 169

310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،319 ،320 ،321 ،322 ،323 ،350 ،482 ،483 ،485 ،486 ،487 ،488 ،489 ،490 ،491 ،492 ،493 ،495 ،496 ،497 ،
 .651و  510، 509، 508، 507، 506، 505، 504، 503، 502، 501، 500، 499

، 315، 314،  313، 312، 311، 310، 285، 282، 297، 277، 276، 271، 268، 228، 225، 221، 26، 24، 21، 20، 19، 18، 10، 8 توق�ف شده گان نمبر  170
 .509و  508، 507، 506، 505، 502، 499، 497، 496، 495، 493، 492، 490، 489، 488، 487، 486، 485، 483، 482، 322، 321، 320، 319
 .495و  487، 483، 315، 310، 271 توق�ف شده گان نمبر 171
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ور  طوالن$،نشست وبرخاست باربار،بسته بودن دستان در
ٓ
از توق�ف شده را شامل م�باشد، بطور مثال �ک$  وضع�ت بد ودرد ا

ستاده بود). توق�ف شده گان �روز در�ک چپرکت بسته بود وبرای مدت طوالن$ درهوای سرد ب�رون ا 25گان گـفت که به مدت 

ب وغذاء، وکش نمودن اعضای  از بستن چشمان وسر،تهد�د بربدرفتاری جنس$،تهد�د کشتن توق�ف شده گان،
ٓ
محروم�ت ازا

 ادند.پائ�ن بدن ازحد نورمال ممکن ن�زخبرد

 15و�ا  3،8،13حوزه های  در نفر 12وال�ت$ پول�س مل$ افغان ، امن�ه  قوماندان$که در  ب�ان داشتندتوق�ف شده  تن چهل

پول�س مل$ افغان
172

که توسط پول�س مل$ افغان ا�خانه شخص$  �ا در پوسته تالش$ و لسوال$ پنجوائ$ در و هفت نفر درو  

هرات-امن�ت$ مس�رشاهراه کندهار هسپ�ن بولدک و�ک$ د�گردرپوستبکرا�ه گرفته شده بود،دو درولسوال$ 
173

تحت شکنجه  

پول�س مل$ سرحدی افغان  قوماندانکه توسط پول�س مل$ افغان ومعاون اند داده دو توق�ف شده راپور  ،برعالوهقرارگرفته اند.

در�ک مرکز درمحوطه وال�ت کندهار
174

نها درحوزه  ندداده ا گان راپور ده ،دو توق�ف شون�ز.اند نگهداری وشکنجه شده 
ٓ
که ا

دوم
175

،و�ک ادعا شکنجه را درحوزه شکنجه شده اند  پول�س مل$ افغان 
176

خود بدرفتاری  ازو�ک توق�ف شده نموده است  9

داده است. گزارشامن�ه پول�س مل$ افغان درولسوال$ ارغنداب  قوماندان$در 
177
   

افغان وپول�س مل$ سرحدی افغان بمنظورحصول معلومات و�ا تمام توق�ف شده گان ب�ان داشتند که درپول�س مل$ 

کسان�که درپول�س مل$ افغان وپول�س مل$ سرحدی افغان دروال�ت  48اقرارشکنجه شده اند.ب�ست ودو توق�ف شده ازجمله 

ه، بس�اری درسطح افغانستان، توسط �وناما ثبت شد ا�که کندهارشکنجه شده بودند اقرارنموده اند. بادرنظرداشت نشانه ها

ن شصت خودرا گذاشته اند.�وناما در�افت نمود که 
ٓ
نظربه تناسب حد اوسط مدت توق�ف درپول�س دراسناد بدون فهم محتوی ا

روز(به مقا�سه  11توق�ف شده اند.توق�ف شده گان برای  مل$ افغان در افغانستان توق�ف شده گان درکندهاربرای مدت ب�شتر

مده است) توق�ف شده اند. 2011اکـتوبر راپور  حد اوسط هفت روز در
ٓ
 �وناما ا

 لت وکوبب

ب �خ را قبل  9ولسوال$ پنجوائ$ نزد اداره پول�س برای  "من در
ٓ

مده وباال�م ا
ٓ

روزبودم،هفت و�ا هشت کارمند پول�س مل$ افغان ا

بارجداگانه وقت�که نزد  ازا�نکه شالق با ک�بل بزنند م$ انداختند. ولت کوب �ک ساعت و�ا ن�م ساعت دوام م�کرد. ا�ن درپنج

شدم تا شصت خودرا دراسناد بگذارم درحال�که  مجبور  من سه و�ا چهاربار ... اداره پول�س ولسوال$ پنجوائ$ بودم واقع شد

 نم�دانستم چه نوشته شده است."

 )2012اگست ، کندهار امن�ه پول�س مل$ افغان، قوماندان$، 505(توق�ف شده نمبر

شکنجه را بدست پول�س مل$ افغان توص�ف نمودند ازلت وکوب با ک�بل برق$، دنده توق�ف شده که  48س$ وشش نفرازجمله 

که توسط �وناما به ا�را گزارش دادند.راپور ها با نشانه های قبل$  توسط قنداق تفنگ لت وکوب خود $ اوقاتورابرچرم$ وبعض

                                                           
شکنجه موقع�ت دارد که به نام حوزه پول�س �اد م�شود. قرارگاه پول�س مل$ افغان  �ک حوزه هردر  م�گ�رد. مورد استفاده قرار حوزه برای �ک بخش �ک شهرکلمه   172

 .488و  482، 315، 314، 312، 279، 277، 276، 271، 26، 24، 10توق�ف شده گان نمبر  :داده شده است راپور  ذ�ل توسط توق�ف شده گان
 باورداشت که پوسته امن�ت$ گوفند بود اما مت�قن نبود. 20توق�ف شده نمبر 173
 .321 و 319 توق�ف شده گان نمبر 174
 .499 و ۴۹۷ توق�ف شده گان نمبر 175
 .502توق�ف شده نمبر 176
 .505توق�ف شده نمبر 177
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ا�ن توق�ف شده گان ب�ان داشتند که ک�بل استفاده شده توسط پول�س مل$ افغان، از  تن  .دوازدهموافق بود  ثبت رس�ده مواف

برای حصول معلومات واقرار
178

سر�ن ها،شانه ها، ران ها درحدود �کمتر دراز بود.توق�ف شده گان درکـف پاها ،پشت، 

بود دوام کرده است. دربرخ$ حاالت   وسرلت وکوب شده اند.لت وکوب از حد اقل ده دق�قه تا ا�نکه توق�ف شده ازحال رفته

لت وکوب هنگام شب اجراء شده است. درهمه قضا�ا،لت وکوب زمان$ توقف پ�دا نموده که توق�ف شده گان اقرارنموده بودند. 

 کندهار متحمل و نگهداری شده چن�ن توص�ف نمود. �8ک$ از توق�ف شده گان شکنجه را درحوزه 

 شوک برق$  

امن�ه پول�س مل$ افغان  قوماندان$ودن ده روزقبل از رمضان درولسوال$ م�وند گرفتارشدم. ومرا به "من به مظنون�ت طالب ب

وسرم را ب�ن پاها�م فشاردادند.من رد نمودم  بردند.مرا به اطاق تحق�ق بردند ودستانم درپشت بسته بود م�وند مربوط ولسوال$

�وناما نشانه های زخم را که سوختگ$ داشت درشانه [ک برق$ دادندکه اقرارنما�م.بعد مرا از بازوها،پاها وعقب چند بار شو 

امن�ه وال�ت$ پول�س مل$ افغان انتقال دادند.  قوماندان$.درروزچهارم گرفتاری ام،مرا به ]توق�ف شده مشاهده نمود

چند بارسه . درروز بعد دنمودناگراقرارنکنم �کباردرروزاول وصولم ازمن تحق�ق صورت گرفت ومراتهد�د به شوک برق$ 

افسرپول�س مل$ افغان ازکـف پاها�م با پ�پ لت وکوب نمود. درروز سوم با�د اقرارم�کردم تا شکنجه توقف داده م�شد.روزبعدی 

  "مرا به مرکزفرمانده$ ر�است امن�ت مل$ انتقال دادند.

 )2012جوالی  کندهار،وال�ت امن�ه پول�س  قوماندان$ و امن�ه پول�س ولسوال$ م�وند قوماندان$  ،483(توق�ف شده نمبر

امن�ه کندهاردربخش مبارزه عل�ه ترور�زم درشهر کندهارنگهداری م�شدند بطور�کسان ازدر�افت  قوماندان$توق�ف شده گان در 

توق�ف شده گان که بح�ث موارد شکنجه دروال�ت  48شوک های برق$ خبرداده اند.�وناما در�افت نمود که ازم�ان 

شش شوک برق$ قرارگرفته اند. مورد توق�ف شده گان ادعا کردند که 15کندهاربودند،
179

توق�ف شده گان اطفال  15ازا�ن تن   

توق�ف شده گان بطور�کسان گـفتند که �ک افسرپول�س  تن از نه شکنجه را داده اند. که راپور ا�از مجموع اطفال  $نصف - بودند

ورد. وهم�ن بخاطردادن شوک برق$ در
ٓ
له س�اه را به اندازه �ک ت�لفون موبا�ل دراطاق م$ ا

ٓ
 مل$ افغان درهنگام تحق�قات �ک ا

 
ٓ
رنج،زانو، ،حلقوم پاه، ، پنجه،$ پ�شان سر، له تناسل$، گوش ها،ا

ٓ
 .استفاده م�شدپشت  ران و ا

توق�ف شده 14ازجمله 
180

ن دراوقات ومحالت مختلف دروال�ت کندهار تن ،هفت
ٓ
نگهداری شده اند، و�کسان راپور دادند که  ا

مورد شوک برق$ درهنگام تحق�ق قرارگرفته و�ک اله مثل موبا�ل س�اه بکارم�رفت، نظارت �وناما معلوم کرد که حسب توص�ف 

له توق�ف شده گان 
ٓ
ن نوع ا

ٓ
نها برخورد شوک برق$ م�شد وقت�که توص�ف م�شد که توسط ا

ٓ
له معلوم م�شود کهبا ا

ٓ
) Taserتاسر( ا

 باشد. 

له س�اهه ا"زمان�که من رد کردم که مواد تبع�ه شده انفجاری را نگذاشت
ٓ

ن و دکمه داد  تماس م،تحق�ق کننده مرا با همان ا
ٓ

سرخ ا

له تماس نمودم احساس شوک برق$ نمودم.پنج بار
ٓ

ن ا
ٓ

با ا�ن ماش�ن تماس داده شدم. وقت�که با ا�ن  اله را فشارداد.وقت�که با ا

 قوی بود."برق$  خ�ل$  ماش�ن تماس نمودم  ا�ن ماش�ن 

                                                           
 .573و  440، 321، 319، 312، 271، 221، 26، 24، 21، 18، 10 توق�ف شده گان نمبر 178
 .509و  483، 321، 315، 314، 310، 279، 271، 268، 228، 225، 221، 24، 10، 8 توق�ف شده گان نمبر 179
 .310و  279، 271، 268، 221، 24، 8 توق�ف شده گان نمبر 180
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 )2012امن�ه کندهار،مارچ  قوماندان$،271(توق�ف شده نمبرر

�ک توق�ف شده ا�ن حالت را که داده اند که اعضای تناسل$ شان شوک برق$ د�ده اند. توق�ف شده گان درکندهارهمچنان راپور 

 ا راپورهای د�گرهمخوان$ دارد چن�ن توص�ف نمود.ب

مدند ومرا بزم�ن فشاردادند.�ک$ تنبان مرا دور "
ٓ

نها(کارمندان پول�س مل$ افغان) طرف من ا
ٓ

نمود،بعد  بعد ازلت وکوب،سه نفرازا

ن،�ک$ سرمراگرفت درحال�که د�گری 
ٓ

له تناسل$ مراگرفت ومرا از از ا
ٓ

مد وا
ٓ

زم�ن بطرف باال به اندازه  پاها�م را گرفته بود.ونفرسوم ا

له تناسل$ من خون م�داد�کمترکش نمود
ٓ

وربود.ا
ٓ

بعد مرا به پشت  ... ه وپائ�ن انداختند.من درزم�ن خوردم.ا�ن خ�ل$ دردا

ن باالی تمام بدنم با بوت های خود لکد نمود.وباالی شکم وس�نه من خ�زم�زد
ٓ

وس�نه وشکم را محکم  خواباندند.دونفرا

ور  فشارم�داد.ا�ن خ�ل$
ٓ

ورده ودرانگشت دومم بسته  درد ا
ٓ

نها ل�ن برق را ا
ٓ

بود،من نم�توانستم تنفس کنم.بعد از لحظه، ا

له وشروع به شوک دادن برق نمودند. نمودند
ٓ

له تناسل$ من.شوک که درا
ٓ

دوشوک درهردوانگشت دوم من دادند، ودو د�گردرا

ور 
ٓ

له تناسل$ خود داشتم.و بود،من ز�اد فر�اد زدم. وبمدت ده تناسل$ خود د�دم واقعا درد ا
ٓ

برای چند روزخون  روز درد درا

 پ�شاب م�کردم."

 )2011اکـتوبر  امن�ه کندهار، قوماندان$ ،228 (توق�ف شده نمبر

وال�ات درهرات،بغالن وپکـت�کا  مراکز �وناما همچنان راپورهای موثق معتبرومطمئن را ازقضا�ای شکنجه با شوک برق$ ازد�گر

 در�افت کرد.

و�زان 
ٓ
 کردنا

و�زان شده بودند.مدت که دادند  گزارش توق�ف شده گان بطور�کسان 
ٓ
ا�ن روش درمحوطه وال�ت توسط پول�س مل$ ز�اد ا

،ودر�ک 15و 8،13افغان ،خصوصا درمحوطه تعم�رولسوال$ درنظارت خانه پول�س مل$ افغان درولسوال$ پنجوائ$،درحوزه 

ال$ سپ�ن بولدک بح�ث �ک عملکردمعمول شکنجه درکندهاربه ثبت پوسته امن�ت$ پول�س مل$ سرحدی افغان نزد�ک ولسو

و�زان نمودن راپوردادند.
ٓ
رس�ده است.دوازده توق�ف شده شکنجه را با ا

181
�وناما در�افت نمود که توق�ف شده گان دراوائل 

و�زان شده بودند.
ٓ
و�زان شده که درد�واربود دستانشان ا�ازدوازده توق�ف شده درم�له فلزی تن  چهار توق�ف خود ا

ٓ
بند وا

وربودبودند.
ٓ
نها برای -دونفرراپوردادند که پاها�شان به �ک م�له درسقف زنج�رشده بود که خ�ل$ درد ا

ٓ
ودرا�ن وضع�ت دشوارا

نها 
ٓ
و�زان شدند،دونفرا

ٓ
کمترازده دق�قه نگهداری شده بودند.سه توق�ف شده گان راپوردادند که برای چن�د�ن ساعت دردرخت ا

و�زان شده بودند. 15پوسته امن�ت$ حوزه ونزد�ک 13توت درب�رون حوزه رخت توض�ح دادند که از د
ٓ
 و دوتوق�ف شده ن�زا

نها در�ک راپوردادند که افسران پول�س مل$ افغان برای امتداد ب�شتراندام شان وزن ثق�ل را استفاده نموده اند.
ٓ
دستان �ک$ ازا

زنج�رشده و�ک  چتد�گرتوص�ف نمود که دستان وپاها�ش در  م�له فلزی وبطری موتردرپاها�ش بسته شده بود.�ک توق�ف شده

 وزن دربدنش گذاشته شده بود.دراکـثر�ت قضا�ا افسران پول�س مل$ افغان توق�ف شده گان را لت وکوب ومشت زده بودند.

 برای تحق�قات درکندهار   غ�ررسم$ استفاده شده محالت 

                                                           
 .508و  489، 488، 321، 319، 315، 312، 310، 271، 26، 24، 21 توق�ف شده گان نمبر 181 
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کندهارجا�که مظنون�ن حمالت انتحاری توسط پول�س مل$ سرحدی  �وناما شواهد کاف$ ازاستفاده �ک اطاق درمحوطه وال�ت

ن توق�ف وتحق�ق م�شد در�افت نموده است
ٓ
پول�س مل$  قوماندان.دو توق�ف شده طفل راپوردادند که معاون افغان درا

ل هم�ن مرکزتوق�ف و سرحدی افغان حوزه جنوب مسو 
182

حق�قات ازت قوماندانم�باشد.توق�ف شده گان ب�ان داشتند که معاون 

 درا�ن محل نظارت کرده و اوامری برای شکنجه توق�ف شده گان بخاطرحصول اقرارها صادرم�کند.

و�زان کردن ازچت،لت 
ٓ
توق�ف شده گان معلومات مفصل دررابطه به اعمال شکنجه تقد�م نمودند، که شامل شوک برق$،ا

له تناسل$  گرفتن ازران وپاها،لکد زدن،مشت زدن ، چک (گاز)وکوب با ل�ن های برق$
ٓ
ها،تهد�دات به مرگ وکش نمودن ا

روزبدون اجازه  18دادند که در�ک اطاق بد بوی مشترک ممکن نزد�ک مجرای فاضالب برای  توق�ف شده گان راپور م�باشد.

 امن�ه پول�س مل$ افغان درکندهارانتقال شوند بودند. قوماندان$د�دن نور واستفاده ازتشناب قبل از ا�نکه به 

 د شدن ها درکندهاربرخ$ ناپد��

�وناما راپورهای مختلف ازبرخ$ ناپد�د شدن افراد 
183

که به توق�ف خانه  2012واکـتوبر 2011دروال�ت کندهارب�ن ماه سپتمبر

پول�س مل$ افغان برده شده اند در�افت نموده است.معلومات توسط �وناما ازمنابع ای درس�ستم عدل$، ون�زازوکالء 

شکارساختند که بس�اری از اشخاص که توسط پول�س  مدافع،مساعد�ن حقوق$ ود�گر
ٓ
نها ا

ٓ
مده است، وا

ٓ
منابع موثق بدست ا

بودند معلوم نم�باشد کجا هستند. منابع مختلف نگران$ های خودرا راجع به ا�نکه �کـتعداد توق�ف شده  و مل$ افغان گرفتار

 با �وناما شر�ک ساختند. ازتوق�ف شده گان بعد ازگرفتاری، شا�د درتوق�ف پول�س به قتل رس�ده باشند

شکا�ت ناپد�د شدن ازکندهاردر�افت شده است 81تا ته�ه ا�ن راپور،
184

،به .دوس�ه قض�ه درمورد هرشکا�ت بازشده است،اما

اساس منابع متعدد،عدالت جزائ$ وکارمندان نافذ�ن قانون ه�چ مواقع اشخاص گم شده را تا حال معلوم نکردند. به �وناما 

  ، اما اسناد�که نشان بدهد توق�ف شده گاناد گرفتاری توق�ف شده گان موجود م�باشدخبرداده شد که اسن
ً
به کجا انتقال  بعدا

 شده اند موجود ن�ست.

 در و های درمورد تعداد ز�ادی ازاجساد کشته شده غ�رشناخته شده،با ف�رهای �کسان تفنگ بازخم درسر�وناما همچنان راپور 

ندرکندهاردر�افت شده است.، توسط پول�س مل$ افغان س�نه
ٓ
،بر عالوه ا

185
وب�ن ماه اپر�ل  2011درب�ن ماه اپر�ل واگست 

ن در ، اداره محافظت وامن�ت ملل متحد2012وم$ 
ٓ
داده شده) پنج مورد  راپور  2012معلومات را راجع به چن�ن حوادث (سه ا

ن قربان$ شده گان ز 
ٓ
ورده است،چهارا

ٓ
جراحت های  خم ف�رتفنگ داشتند،�کنفرثبت شده توسط پول�س مل$ افغان را بدست ا

                                                           
 .321 و 319توق�ف شده گان نمبر 182
کند: "بازداشت، توق�ف، ربودن �ا کنوانس�ون ب�ن الملل$ پ�رامون حما�ت از افراد در قبال ناپد�دی اجباری، در ماده دوم خود "ناپد�دی اجباری" را چن�ن تعر�ف م$ 183

زادی توسط مامور�ن دولت
ٓ
ن با خودداری از ها�ــ$ از افراد که با اجازه، حما�ت �ا رضا�ت دولت عمل م$�ا اشخاص و گروه هر نوع د�گر محروم�ت از ا

ٓ
کنند، که پس از ا

زادی �ا با پنهان نمودن سرنوشت و محل نگهداری شخص ناپد�د شده که وی را خارج از حما�ت قانون قرار م$
ٓ
دهد، همراه شود". افغانستان قبول محروم�ت از ا

اشت در ور را امضاء �ا تصو�ب نکرده است. منابع متعددی نگران$ خود را با �وناما شر�ک کردند که بعض$ از توق�ف شدگان ممکن است که پس از بازدکنوانس�ون مذک
 حال�که در توق�ف پول�س بودند، کشته شده باشند.

شکا�ت را از فام�ل های  20ز�ادتراز 2012وجون  2011ا خبر دادند که ب�ن سپتمبر. د�گرادارات ن�ز به �ونام2012م$  27جلسه �وناما با کارمندان بخش جزائ$ بتار�خ   184
 قربان$ شده در�افت نموده اند که مبن$ برناپد�د شدن بود.

 .2012م$  24جلسه �وناما با مقامات دولت$ کندهار،  185
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سوراخ$ داشت،درحال�که جسد د�گری دستبند شده در�افت شد.
186

نعده که $ �ــ�وناما به تعق�ب قضا�ا
ٓ
درمورد ناپد�د شدن ا

 داده شده دوام م�دهد. گزارشاشخاص�که توسط مقامات دولت$ توق�ف شده اند 

 مل$ افغانمرکزپول�س  شکنجه در پانزده ،معتبرومطمئن واقعات موثق  

 کندزشهر ، (هرات) هرات شهر، (بغالن) پلخمری امن�ه در وال�ات  قوماندان$پنج شکنجه در  مطمئن و معتبر ،واقعات موثق

 (تخار)، خواجه غار کلفکان، اشکمش،های  ولسوال$در  پول�س مل$ افغان مرکز 10 در و (زابل) قالت (تخار) و القانت ،)کندز(

وال�ت  چهار در، (هلمند) نادعل$ و رس� مگر  ،(پکـت�کا) �وسف خ�ل، گلران (هرات) ش�ندند، پشتون زرغون، چشت شر�ف،

مرکز  15ا�ن  . درتوسط �وناما ثبت شده استهفت وال�ات درسراسرافغانستان ر دمرکز توق�ف پول�س مل$ افغان  15مجموعا 

برای �افتن واقعات کل$ شکنجه به  بدرفتاری را به ثبت رسانده است. قضا�ای شکنجه و �53وناما  توق�ف پول�س مل$ افغان،

 �د.ئمراجعه نما 6 شماره نقشه

روش های شکنجه را که شامل لت وکوب با ک�بل و/�ا شاخ چوب درپاها توص�ف کردند. وال�ت توق�ف شده گان درشش 

له تناسل$ بوده  توق�ف شده گان شامل فشار،موارد شکنجه در کندز داده شده است. ودرهرات با قنداق تفنگ هم راپور 
ٓ
دادن ا

 هلمند وپکـت�کا، تمام واقعات موثق ومعتبرومطمئن شکنجه ازاطفال توق�ف شده بود. دو هر در است. و

                                                           
  .2012م$  16و 2012اپر�ل  2011،2اپر�ل  18-17راپوربخش امن�ت$ ملل متحد  186

ٓ
 شفاخانه م�رو�سگذشته  شش ماه ن نظارت �وناما واضح ساخت که درعالوه برا

�وناما به دوس�ه طب$ ا�ن اجساد  تسل�م شده است. ،توسط پول�س مل$ افغان �افت شده بود کندهار شهر کندهار) حد اقل س�زده جسد را که در حوزه وی(شفاخانه 
نها را  وه ناشناخته دسترس$ پ�داکرد

ٓ
به حد کاف$ ا�ن فاخانه م�رو�س چون ش به قتل رس�ده بودند. س�نه و سر تفنک در ف�ر های زخم به اثر تمام شان، تحل�ل نمودا

نها برس�مسبب در مورد نت�جه قطع$  خواهد بود تا به �کا�ن مشکل ظرف�ت را ندارد تا تحل�ل های قبل و بعد از مرگ را روی ا�ن اجساد انجام دهد بناًء 
ٓ
 .مرگ ا
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 پول�س مل$ افغان درهفت وال�ات درتوق�ف خانه: واقعات مختلف 6 شماره نقشهه
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 شکنجه س�ستمات�ک درمراکزپول�س مل$ افغانن

موقع�ت مرکزتوق�ف پول�س مل$   روش شکنجه   وال�ت 

 افغانن

مرمرکزتوق�ف   قوماندان
ٓ
 پول�س/�ا ا

لت وکوب با ک�بل وپ�پ درکـف  کندهار

 پاها.

شوک برق$،دروضع�ت بد 

 قراردادن

 استاده شدن برای مدت طوالن$

امن�ه شهرکندهارحوزه  قوماندان$

 �ک

 منطقه کابل شاه

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق 

نق�ب هللا (مسول 187) 2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

لت وکوب با ک�بل وپ�پ درکـف  کندهار

 پاها.

حوزه سوم شهرکندهار منطقه بچه 

 خان کالون$

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدامالرازق(تار�خ 

) حاج$ نعمت هللا (مسول 2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

و�زان کردن کندهار
ٓ
شهرکندهار صوف$ صاحب  8حوزه  ا

 منطقه شر�ن

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق 

) محب هللا (مسول 2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

و�زان کردن کندهار
ٓ
 شهرکندهار منطقه 13حوزه  ا

 )8باغندی حوزه (چهارباغ،غازی 

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق 

) م�رو�س (مسول 2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

و�زان کردن کندهار
ٓ
شهرکندهار منطقه ش�ن  15حوزه  ا

 2کار�ز مالجات حوزه 

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق 

عل$ احمد (مسول  )2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

و�زان کردن لت وکوب با ک�بل  کندهار
ٓ
پول�س تورن جنرال عبد  قوماندانامن�ه ولسوال$  قوماندان$مرکز ا

                                                           
 تقرر رسم$ وی به ح�ث قوماندان امن�ه توسط رئ�س جمهور کرزی  سرپرست قومندان$به ح�ث  2011ماه م$  درجنرال عبد الرازق  187

ً
جوالی  درامن�ه تع�ن شد. بعدا

 .صورت گرفت 2011
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جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق  پنجوائ$ بازار مرکزولسوال$  وپ�پ درکـف پاها

 قوماندان$) عب�دهللا (مسول 2011

 مل$ افغان)امن�ه پول�س 

و�زان کردن لت وکوب با ک�بل  کندهار
ٓ
ا

 وپ�پ درکـف پاها

پول�س مل$  سپ�ن بولدک،

سرحدی  سرحدی افغان تعم�ر

 سپ�ن بولدک شهر

پول�س تورن جنرال عبد  قوماندان

جوالی  استخدام(تار�خ  الرازق 

) جانان کاکوزی (مسول 2011

امن�ه پول�س مل$  قوماندان$

 افغان)

 معتبرومطمئن شکنجه در پانزده مراکزپول�س مل$ افغانواقعات موثق  

موقع�ت مرکزتوق�ف پول�س مل$   روش شکنجه  وال�ت

 افغان

مرمرکزتوق�ف  قوماندان
ٓ
  پول�س/�ا ا

امن�ه شهرپلخمری  قوماندان$ لت وکوب با ک�بل و�ا شاخ چوب در پاها بغالن 

 سرک دفتروال�ت)1(حوزه 

پول�س تورن جنرال اسد  قوماندان

استخدام (تار�خ  هللا ش�رزاد

 )2011سپتمبر

امن�ه  قوماندان$گلستان (مسول 

 پول�س مل$ افغان)

امن�ه ولسوال$ گرم س�ر  قوماندان$ لت وکوب با ک�بل و�ا شاخ چوب  هلمند 

امن�ه درمنطقه  قوماندان$(

 هزارجفت مرکز�ت دارد)

استخدام  ا�وب عمر(تار�خ 

 )2012نومبر

 قبل$ پول�س قوماندانحکمت هللا 

امن�ه ناد عل$ (درمنطقه  قوماندان$ لت وکوب با ک�بل و�ا شاخ چوب در پاها هلمند 

 لوی باغ)

استخدام (تار�خ حقملعمرجان 

 )2012نومبر

 قبل$ پول�س قوماندانسادی خان 

امن�ه سرک  قوماندان$(شهرهرات  لت وکوب با قنداق تفنگ هرات 

ب$  قوماندان$
ٓ
امن�ه مقابل مسجد ا

 هرات) دروازه غرب$

پول�س جنرال س�د  قوماندان

استخدام عبدالغفارس�دزاده(تار�خ 

 )2011اگست

داخل  قوماندان$چشت شر�ف ( لت وکوب با قنداق تفنگ هرات 

 امن�ه ولسوال$) 

 پول�س  قوماندان$ابوبکرسرپرست 

داخل  قوماندان$پشتون زرغون( لت وکوب با قنداق تفنگ هرات

 امن�ه ولسوال$)

 پ�دا گل
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 قوماندان$ولسوال$ ش�ندند ( لت وکوب با قنداق تفنگ هرات

 داخل امن�ه ولسوال$)

 غالم سخ$ حس�ن$

داخل  قوماندان$ولسوال$ گلران ( لت وکوب با قنداق تفنگ هرات

 امن�ه ولسوال$)

 عبد القادر

لت وکوب با شاخ های چوب وفشاردادن اعضای  کندز

 مخصوص

امن�ه وال�ت  قوماندان$( کندزشهر 

 امن�ه ) قوماندان$داخل 

استخدام خل�ل اندراب$ (تار�خ 

 )2012نومبر

قبل$  قوماندانسم�ع هللا قطره 

 پول�س 

امن�ه ولسوال$ �وسف  قوماندان$ لت وکوب با ک�بل در پاها پکـت�کا

داخل امن�ه  قوماندان$خ�ل (

 ولسوال$)

 نع�م جان

امن�ه  قوماندان$( تالقانشهر  لت وکوب با شاخ های چوب  تخار

 امن�ه ) قوماندان$وال�ت داخل 

پول�س جنرال خ�رمحمد  قوماندان

 ت�مور 

امن�ه  قوماندان$نورهللا (مسول 

 پول�س مل$ افغان)

ولسوال$ اشکمش (داخل  لت وکوب با شاخ های چوب تخار

 داخل امن�ه ولسوال$) قوماندان$

پ�رس�د �عقوب (سرپرست 

 امن�ه) قوماندان$

ولسوال$ کلفگان (داخل  لت وکوب با شاخ های چوب تخار

 داخل امن�ه ولسوال$) قوماندان$

 قاری نع�م

ولسوال$ خواجه غار (داخل  لت وکوب با شاخ های چوب تخار

 داخل امن�ه ولسوال$) قوماندان$

 حاج$ عبد هللا 

امن�ه قالت ناح�ه اول  قوماندان$ پاهالت وکوب با ک�بل ها در  زابل

سرک تعم�ر  1نزد�ک حوزه 

 هواشناس$ 

پول�س کپتان فضل  قوماندان

 قوماندان$(مسول  احمد ش�رزاد

 امن�ه پول�س مل$ افغان)
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شکنجه س�ستمات�ک وواقعات شکنجه موثق معتبرومطمئن درمراکزتوق�ف  :7شماره نقشه  

 پول�س مل$ فغان

 ا
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 توسط اردوی مل$ افغانتوق�ف شده گان برخورد  

و�زان کردند
ٓ

مد وگـفت  ...  " اردوی مل$ دستانم را بسته نمود ومرا ازچت درقرارگاه اردوی مل$ در�ک اطاق ا
ٓ

اردوی مل$ نزد من ا

نها پرس�دم چه نوع همکاری کرد�م؟ سه عسکراردویهمکار م$ باش$ که تو با مخالف�ن دولت درقر�ه گران$
ٓ

 مل$ ، وقت�که از ا

مدند،�ک$ با خود 
ٓ

ن شروع به  پا�پ پالست�ک$ا
ٓ

 درتمام بدنم نمود." لت وکوبداشت وبا ا

  )2012،قرارگاه ش�وان،باالبلوک،فراه،جوالی 586(توق�ف شده نمبر

که توسط اردوی مل$ قبل ازا�نکه به ر�است امن�ت مل$ و�ا پول�س مل$ افغان انتقال ا�توق�ف شده گان  تن  �34وناما با 

توق�ف اردوی مل$ دراوقات مختلف نگهداری شده دومرکز توق�ف شده در  تن سهوتوق�ف شده بودند مصاحبه انجام داد.

قضا�ای قابل تائ�د شکنجه وبد رفتاری توسط اردوی مل$ افغان  13بودند.�وناما 
188

در�افت نمود. وراپورشکنجه وبدرفتاری از را 

 هفت وال�ات افغانستان م�باشد.

شکنجه وبد رفتاری را داده بودند ازوال�ات غرب$ افغانستان بودند(پنج ازفراه،دو  گزارشکه ا�توق�ف شده گان تن   13از  تن نه

 بدرفتاری توسط اردوی مل$ شده بودند شکنجه و مورد که توق�ف شده گانا�وال�ات  ازبادغ�س). ود�گرتن  ازهرات،ودو

و�زان نمودن وشوک های روش شکنج ولغمان بود. و کابل،کاپ�سا،کندهار
ٓ
ه شامل لت کوب معمول ومکرربا پ�پ وک�بل ها،ا

 شده است.داده  گزارشبرق$ 

 م�کان�زم پاسخگوئ$ داخل$ اردوی مل$ افغان

چهارچوکات م�کان�زم پاسخگوئ$ داخل$ اردوی مل$ افغان برای افسران اردوی مل$ توسط قانون اجراات جزائ$ نظام$
189

تنظ�م  

ا�ن قانون  39استفاده ازصالح�ت وظ�فوی بشمول شکنجه وبدرفتاری توسط اردوی مل$ تحت ماده . هرنوع سوء شده

. راجع شودم�کند ارز�اب$  ادعا راوبد رفتاری توق�ف شده توسط اردوی مل$ بر�است حقوق که   قرارم�گ�رد.وهرادعای شکنجه

نظام$ شده وشا�د افسراردوی مل$ متهم به  وال$¦ارناگربرای ادعا دالئل وجود داشت، قض�ه برای تحق�قات ب�شتر محول 

 .ساعت درحالت عدم موجود�ت امکانات توق�ف شده گان را نگهداری نما�د 72محاکمه کشانده شود.اردوی مل$ تنها برای مدت 

واند اول�ن فرصت ممکن زمان�که به پول�س مل$ افغان و�ا ر�است امن�ت مل$  انتقال داده شد م�ت بنابر�ن، توق�ف شده در

بنابر�ن، ا�ن غ�رمعلوم است که شکا�ت  .(بد�ن معن$ که توق�ف شده م�داند که چگونه وبرای ک$ شکا�ت نما�د)شکا�ت نما�د

محاکم ابتدائ$ وتوق�ف خانه برای زون افغانستان قرارگاه اگربه ر�است حقوق راجع نشود. درهشت  چگونه اجراات م�شود

 است�ناف نظام$ ومحکمه ستره محکمه درکابل بوده وقضا�ای را استماع م�نما�ند.افسران اردوی مل$ وجود دارد.محاکم 

ن مع�ارهای جزائ$ پاسخگوئ$ استفاده شده معلوم م�شود کم است. به اساس گـفته های 
ٓ
رئ�س کارمندان حقوق قضا�ای که درا

ارگرفته است.ا�ن دوسال قبل اردوی مل$ مورد تعق�ب عدل$ قر  اردوی مل$ �ک قض�ه لت وکوب توق�ف شده ای توسط افسر

                                                           
 .657و  656، 587، 586، 515، 494، 369، 365، 363، 198، 164، 158، 102 توق�ف شده گان نمبر 188
 .2012م$  10)1020عسکری،جر�ده رسم$ (نمبر.قانون اجراات جزائ$  189
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.اردوی مل$ درغزن$ محاکمه شده وبه �کسال حبس محکوم گرد�د بود.افسر
190

بد�ن لحاظ،ا�ن م�کان�زم داخل$ موجود دربرابر  

  شکنجه کارا نبوده وتنها چند قض�ه محدود ازطر�ق محاکم نظام$ پ�شبرده شده است.

 توسط پول�س محل$ افغانتوق�ف شده گان برخورد  

نها " 
ٓ

وردند ...  افغان پول�س محل$ قوماندانپوسته امن�ت$ نزد مراگرفتار نمودند وا
ٓ

�ک زندان شخص$ متشکل ازسه اطاق  ... .ا

پول�س  7-6در�ک تعم�رم�باشد دارد. پاها ودستانم و�ک پول�س محل$ افغان باالی سرم نشست ود�گری باالی پاها�م. تقر�با 

نها قوماندانمحل$ افغان بشمول 
ٓ

ن  در ...ا
ٓ

 مرا مجبورنمود که اقرار ...  انچ بود لت وکوبم نمود. 10رانم با ن�م مترپا�پ که برا

 "کنم.

 ) 2012 اگست ،کندز چهاردره،،601 (توق�ف شده نمبر

 پس منظر

ولسوال$ ها مشورت  51از ،�وناما با حکومت،پول�س،بزرگان ، جامعه، محل، ود�گرافراد ذ�دخل 2012جون -از ماه جنوری 

م�نما�ند تا نظر�ات شان درمورد تطب�ق برنامه 
191

وری نما�د. بس�اری از مردم شان پول�س محل$ افغان درولسوال$ های  
ٓ
جمع ا

غان تام�ن شده. ب�ان داشته اند که برنامه محل وکارمندان محل$ حکومت گزارش دادند که امن�ت توسط برنامه پول�س محل$ اف

نها تع�ن شده اند ب�شترشده. درحال�که، �وناما در رابطه به احترام حقوق پول�س محل$ 
ٓ
کمک نموده که امن�ت درمحالت که ا

بشر
192

�وناما مشاهده نمود، هرچند پول�س محل$ افغان اجازه دارد  وسط پول�س محل$ مطالعات دوگانه را در�افت کرده است.

نها نقش  تا افراد را بطورموقت قسم�که جزء وظ�فه (برای اجرای
ٓ
مامور�ت های امن�ت$ درقر�ه ها)بوده نگهداری نما�ند اما ا

و�اقدرت نافذ�ن قانون وبدون صالح�ت درگرفتاری وتوق�ف م�باشند.ا�ن صالح�ت متذکره که مظنون را نزد خود نگهداری نما�د 

درکدام جای و�ا وقت کاری تعر�ف نگرد�ده است.
193

 

 شکنجه توسط پول�س محل$ افغان

،فار�اب،کندهاروارزگان م�باشد.  کندز�وناما شکنجه را توسط پول�س محل$ افغان درچهاروال�ات افغانستان ثبت نمود. ازجمله 

ن از شکنجه وبدرفتاری 
ٓ
ازجمله دوازده توق�ف شده گان که �وناما مصاحبه نمود وتوسط پول�س محل$ نگهداری م�شدند ده نفر ا

ن شکنجه توسط پول�س محل$ افغان در وال�ت  12از دادند. خبر
ٓ
کندزنفر هفت تن ا

194
دادند.وهرچهارنفراشخاص متخلف  خبر 

                                                           
 .2012نومبر 28جلسه �وناما با رئ�س حقوق بر�د جنرال عبدالمج�د نا�ب(خاوری) بتار�خ  190
ه نفربرسد.جلس 300000به  2014ولسوال$ درافغانستان مصروف کارهستند.ودرنظراست که ا�ن برنامه تا سال  70پول�س محل$ در 2012،15000جون22ازتار�خ   191

 .2012جون واول اگست  �22وناما با قومندان$ ا�ساف ومقامات ا�االت متحده امر�کا بتار�خ 
نفربرسد. جلسه  300000به  2014ولسوال$ درافغانستان مصروف کارهستند.ودرنظراست که ا�ن برنامه تا سال  70پول�س محل$ در 2012،15000جون22ازتار�خ  192

 .2012جون واول اگست  �22االت متحده امر�کا بتار�خ �وناما با قومندان$ ا�ساف ومقامات ا
 تعد�ل شده است. 2012پذ�رفته شده ودرجنوری  2010اجراات ا�جاد پول�س محل$ دراگست  193
 .653و  605، 601، 600، 511، 500، 354، 152، 81، 33 توق�ف شده گان نمبر 194



68 

 

خود با نام ورتبه شناسائ$ نمودند.
195

توق�ف شده گان شکل مهم استفاده شکنجه را توسط پول�س محل$ افغان لت وکوب با 

پ�پ ها وک�بل ها عنوان نمودند
196

. 

 افغان نظارت وبازپرس$ پول�س محل$$

�وناما نگران$ خودرا با موضوع معاف�ت وم�کان�زم نظارت وبازپرس$ موجود که درحال تطب�ق است تصر�ح نموده، 

محافظت افراد ملک$ گنجان�ده است�وناما دررابطه به  2011ودرراپور 
197

بطور مدوام ،�وناما 2012. ب�ن ماه جنوری وجون 

 در�افت نموده که پول�س محل$ افغان کامال بطورمستقل ازوزارت داخله با معاف�ت ازبدرفتاری ها عمل م�کند. گزارش 

ر�است پول�س محل$ وزارت داخله،پول�س مل$ افغان وا�ساف برای اطم�نان توسط  �2012وناما م�پذ�رد که اقدامات درسال 

شده است. ا�ن تالش ها شامل سفرهای مامور�ت$ توسط رئ�س پول�س گرفته  ازنظارت شامل ازبرنامه پول�س محل$ افغان بکار

پول�س مل$ افغان، نمائنده های وال�ت$ ان قوماندانمحل$ افغان وزارت داخله به محالت پول�س مل$ افغان، جلسات منظم ب�ن 

ل$ افغان وجلسات به مناطق پول�س مح ان پول�س محل$ افغانقوماندانوسفرهای  پول�س مل$ افغان وپول�س محل$ افغان

ا�ساف گـفت که تالش ها برای �ک م�کان�زم پا�داربرای تقو�ت پول�س محل$ افغان جر�ان  توسعوی با بزرگان محل. برعالوه،

موزش های درحل پ�شرفت را تقد�م نما�ند که 
ٓ
داردمثل �کجا نمودن ن�روهای خاص افغان درچوکات پول�س محل$ افغان که ا

 ه است.دربرخ$ ولسوال$ ها شروع شد

درچوکات ر�است پول�س محل$ افغان وزارت داخله برای اجرای را �ک بخش که م�خواهد م�باشد  $تالش ها شامل راپور پالن

ن شده است
ٓ
ا�ن بخش بح�ث �ک م�کان�زم .ا�جاد نما�د تحق�قات درمورد تخلفات جدی حقوق بشری که پول�س محل$ مرتکب ا

 .بشری را برای ارگانهای قضائ$ جهت محاکمه خواهد فرستاد عمل خواهد کردکه مرجع ارسال ادعاهای بدرفتاری حقوق 

پول�س مل$ افغان،ر�است تحق�قات جنائ$،نمائنده ر�است امن�ت مل$  وشورای  قوماندانهمچنان ا�ن بخش خاص توسط 

محل وسفرهای رسم$ برای اجرای تحق�قات تخلفات پول�س محل$ افغان انجام خواهند داد. درسال 
198

،�وناما مداوم راپور 2012

تحق�قات صورت نگرفته وکسان�که از پول�س محل$ پول�س مل$ افغان توسط قضا�ا  اکـثر که در های را از مردم در�افت نمود 

 افغان مرتکب نقض حقوق بشری شده اند گرفتارنشده اند.

نها به �وناما گـفتند که 
ٓ
موزش پول�س مل$ افغان را ضروری م�دانند،ا

ٓ
موزش  21درحال�که بزرگان محل ا

ٓ
که پول�س محل$ ا�روز ا

موزش برای استخدام شده گان جد�د داخل شده کسب م$ کند  افغان 
ٓ
کاف$ ن�ست. حاال موضوعات حقوق$ بشری درنصاب ا

اساس$،بمنظور ا�نکه پول�س مل$ افغان را کمک نما�د بدانند که  مفاه�م اساس$ حقوق بشری با قانوناست،که شامل 

نها درعمل م�باشد
ٓ
محافظت حقوق بشرچطور اساس کارا

199
موزش ها کامال باالی 

ٓ
روش های استخدام تعل�م . با دادن ا�ن بسته ا

                                                           
 .605و  601، 600، 511، 354، 152، 81 توق�ف شده گان نمبر 195
 .605و  601، 600، 511 توق�ف شده گان نمبر 196
 .2012فبروری  36-35صفحه ، منازعات مورد حفاظت افراد ملک$ در �وناما در 2011راپور  197 
 2012جون  10جلسه �وناما با رئ�س پول�س محل$ وزارت داخله جنرال عل$ شاه احمد زی بتار�خ  198
 .2012جون واول اگست  22متحده امر�کا بتار�خ جلسه �وناما با قومندان$ ا�ساف ومقامات ا�االت  199
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موزش حقوق بشرعم -بود با محدود�ت ز�اد شرکت از پول�س مل$ افغان متمرکزنظام$ 
ٓ
 را در تغ�ر ال چقدروا�ن روشن ن�ست ا

ورده و�ا ببار اجراات پول�س محل$ افغان
ٓ
نها نسبت به حقوق بشر درعمل خواهد بود باعث  ا

ٓ
احترام ا

200
. 

 ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان توسط ن�روهایه که با�برخورد با توق�ف شده گان  

 بودندنظام$ ب�ن الملل$ انتقال شده 

 پس منظر

که توسط �وناما مشخص شد،ا�ساف توق�ف شده گان را به مرکزتوق�ف   16به تعق�ب تعل�ق انتقال توق�ف شده گان به 

 اطم�نان حاصل م�نمود ل همان مراکزو . قبل از انتقال،ا�ساف ازمسو که توسط �وناما مشخص نشده بود انتقال دادا�مراکزد�گر 

رده انتقال نکنند. با تائ�د ا�ساف ازمراکز،ا�ساف انتقال توق�ف شده گان را که توق�ف شده گان را به مراکز�که �وناما نامب

 72که توسط کارمندان خود درمدت را تظ�م نمود ا�درهمان مراکز ازسرگرفت.درحالت تائ�د مشروط مراکز،ا�ساف اجراات 

غان صورت م�گ�رد تا با توق�ف شده نما�ند بعد از ا�نکه انتقال به ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ اف ساعت غ�رمترقبه د�دار

ن توق�ف شده اند مصاحبه نما�ند. گان دررابطه به برخورد و
ٓ
 وضع�ت شان که درا

 که دوره تائ�دی ا�ساف را تکم�ل نکرده اند نهگداری م�شدندا�مراکز  ، �وناما ادعای شکنجه را ازتوق�ف شده گان که دراما

در�افت نمود که توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ گرفتارشده وبه توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ و�ا پول�س مل$ افغان انتقال 

شده بودند. بس�اری از ا�ن قضا�ا به ا�ساف برای تحق�قات وتائ�د راجع شد. به تعق�ب تحق�ق قضا�ای محول شده، اما، ا�ساف 

ن قضا�ا اظهارنمود که ن�
ٓ
روهای ب�ن الملل$ نظام$ بشمول ن�روهای خاص ا�االت متحده امر�کا درقض�ه گرفتاری وانتقال درهمه ا

دولت های د�گر" مامور�ت های نما�نده . ا�ساف به �وناما گـفت که با "همان توق�ف شده گان مورد جواب دخ�ل نبودند

 تثب�ت کنند. �که اشخاص گرفتارشده اند�جافعال است غ�ررسم$ استخبارات امر�کا درمنطقه 

انتقال توق�ف شده گان به ر�است امن�ت مل$ افغان،پول�س مل$ افغان، واردوی مل$ افغان توسط ن�روهای 
 نظام$ ب�ن الملل$ 

توق�ف شده که گـفته اند ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ و�ا د�گرن�روهای ب�ن الملل$  79نظارت توق�ف �وناما مشتمل است بر 

ا با ن�روهای امن�ت$ افغان دردستگ�ری وانتقال به توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$،اردوی مل$ دولت$ به تنهائ$ و�ا �کج

افغان و�ا پول�س مل$ افغان دخ�ل بوده اند
201

 25توق�ف شده  79مطمئن را در�افت نمود که ازجمله  .�وناما شواهد موثق معتبر

ر�است امن�ت مل$  مراکز انتقال داده شده بودند درف�صد) توق�ف شده گان که توسط ن�روهای ب�ن الملل$  31(تن

                                                           
موزش دهد" ن�روهای خاص اردوی مل$ پول�س محل$ را درهشت سا�ت پول�س محل$ افغان درا�ن وقت. همچن  200

ٓ
موزش ها براساس پرنسب ا�نکه "افغان افغان را ا

ٓ
ان ا

موزش پ
ٓ
ول�س محل$ حصه نگرفته است. وا�ساف ب�ان داشت که برنامه ا�نست که پول�س مل$ توانائ$ پول�س محل$ افغان را تقو�ت م�کند.وپول�س مل$ افغان تا حال درا

جون واول  22کا بتار�خ افغان نقش ب�شتر را برای تقو�ت پول�س محل$ خواهد داشت نتنها دربخش اداری(جلسه �وناما با قومندان$ ا�ساف ومقامات ا�االت متحده امر�
 ).2012اگست 

، 175، 174، 173، 172، 137، 135، 134، 133، 132، 131، 111، 75، 64، 49، 45، 44، 43، 24، 23، 22، 20، 18، 17، 13،14 ،9 توق�ف شده گان نمبر  201 
176 ،177 ،178 ،182 ،187 ،208 ،222 ،230 ،234 ،239 ،246 ،247 ،248 ،249 ،261 ،266 ،267 ،270 ،283 ،284 ،286 ،287 ،288 ،291 ،301 ،316 ،
و  656، 650، 646، 630، 616، 615، 592، 585، 580، 575، 540، 524، 494، 493، 492، 486، 485، 484، 449، 446، 440، 403، 400، 384، 326، 318
657. 
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دولتها مبن$  یافغان،پول�س مل$ افغان، واردوی مل$ افغان تحت شکنجه قرارگرفته اند.ا�ن نگران$ را نسبت به مکلف�ت ها

ن برعدم انتقال توق�ف شده گان به توق�ف خانه کشور د�گرتحت کنوانس�ون منع شکنجه زمان�که امکانات خطرشکنجه د
ٓ
را

وردوجود داشته باشد
ٓ
 .، به بار م$ ا

س�زده  تن
202
توق�ف شده تن  بدرفتاری شدند.هفت  شکنجه و ر�است امن�ت مل$توسط  ف�صد) 16(توق�ف شده  تن 79ازجمله  

(چهارتوق�ف شده درمرکز ر�است امن�ت مل$ کندهار مواجه به شکنجه شده بودندوال�ت در ر�است امن�ت مل$ که  راپور دادند 

،�ک توق�ف شده در درولسوال$ پنجوائ$ شکنجه شده بود وسه توق�ف شده درمحل بد�ل گو�ا خانه ارشکنجه شده بودکنده

توق�ف شده راپور دادند که درخوست توسط ر�است امن�ت مل$  .�وناما در�افت نمود که دو)مالعمرباشد شکنجه شده بود

د�گرگزارش داد که  شکنجه شده اند. �ک توق�ف شده راپور داد که در ر�است امن�ت مل$ بغالن شکنجه شده و�ک توق�ف شده 

ن،�وناما در�افت که �ک توق�ف شده درماه جوالی 
ٓ
توسط اداره  2012در ر�است امن�ت مل$ مزار(بلخ) شکنجه شده.عالوه برا

�وناما ابرازنگران$ نمود که درهردو ر�است امن�ت مل$ کندهار ور�است امن�ت مل$  ر�است امن�ت مل$ شکنجه شده بود. 124

 خوست راپور شکنجه جد�د درماه سپتمبربوده است.

ف�صد) ده توق�ف شده گان  12( تن �79وناما در�افت نمود که ازجمله 
203

ن تحت شکنجه در 
ٓ
ن�ه پول�س مل$ افغان ام قوماندان$ا

امن�ه پول�س مل$ افغان  قوماندان$قرارگرفتند.چهارتوق�ف شده دروال�ت کندهارمواجه به شکنجه شده بودند(سه توق�ف شده در 

که توسط پول�س مل$ افغان گزارش دادند توق�ف خانه پول�س مل$ افغان درولسوال$ پنچوائ$).چهارتوق�ف شده و�ک$ در 

امن�ه  قوماندان$س مل$ افغان درقالت (زابل) شکنجه شدند. و�ک$ درتوق�ف خانه پول�س مل$ افغان در امن�ه پول� قوماندان$در 

 پول�س مل$ افغان درشرن (پکـت�کا) شکنجه شده است.

گ$ های دولتها انتقال شده بودند توسط اردوی ود�گرنما�نده توق�ف شده گان که توسط ن�روهای ب�ن الملل$  تن 79از  تندو

دادند که درباالمرغاب(بادغ�س) شکنجه شدندگزارش مل$ مواجه به شکنجه شده اند. هردوتوق�ف شده 
204

. 

تقو�ت نظارت وبررس$ انتقال تمام توق�ف شده گان به توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$،اردوی مل$ وپول�س مل$ افغان ضروری 

درجا�که ا�ساف برنامه نظارت$ را تطب�ق نمود نباشد. دوتوق�ف خانه های د�گرر�است امن�ت مل$ ر�است امن�ت مل$ بوده وتنها 

های امن�ه پول�س مل$  قوماندان$توق�ف خانه های پول�س مل$ افغان( بغالن ور�است امن�ت مل$ مزاربلخ اضافه گردد. ودو دو

ن ا�افغان درزابل وپکـت�کا) ازجمله محل 
ٓ
در�افت شده م�باشد.ضرورت د�ده م�شود قضا�ای کاف$ معتبروموثق شکنجه که درا

 مراکز�که ا�ساف برنامه شش مرحله ای اصالح$ را تطب�ق نموده مورد نظارت قرارگ�رد. 16که انتقال توق�ف شده گان باالتراز 

 

 

                                                           
 .646و  484، 449، 440، 291، 287، 286، 284، 247، 111، 75، 17، 14 توق�ف شده گان نمبر 202
 .494و  493، 492، 486، 384، 289، 288، 270، 230، 18 توق�ف شده گان نمبر 203
 .657 و 656توق�ف شده گان نمبر 204
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 ع شکنجه وبدرفتاری گرفته شده استکه توسط حکومت افغانستان برای رفا�اقدامات  

 نظرکل$

�ک سلسله اقدامات را ر�است امن�ت مل$ ووزارت داخله ب�ان داشتند که  دو هر�وناما، 2011به تعق�ب نشرراپور ماه اکـتوبر

موزش$ جد�د برخورد با مشکالت درس�ستم توق�ف خانه های شان گرفتند اند بشمول برای 
ٓ
، که شامل برای کارمندان برنامه ا

رهنمود حفاظت ازحقوق توق�ف شده اوامر مفصل برای پول�س جهت با توق�ف شده گان، موضوعات حقوق بشروبرخورد انسان$

مر�ت حقوق بشر  تحق�قات درمورد ادعاهای شکنجه ا�جاد همزمان ه�ئت جهت  گان ،
ٓ
ر�است درچوکات وا�جاد اداره جد�د ا

م�باشد امن�ت مل$
205

. 

 ر�است امن�ت مل$ 

 تحق�قات 

 2011اکـتوبر10بتار�خ �کماه قبل ازنشر را درتوق�ف خانه های افغانستان منازعات�وناما مسوده راپور برخورد با توق�ف شده گان 

2011اکـتوبر 6امن�ت مل$ به �افته های راپوربتار�خ  درجواب تحر�ری ر�است با حکومت افغانستان شر�ک ساخت.
206

، ب�ان 

رمورد راپورهای شکنجه تحق�قات را انجام دهد و�ک برنامه کاری ته�ه شده وز�رکارگرفته را گماشته اند تا دا�داشتند که ه�ئت 

شده است تا به موضوعات نگران$ های �وناما رس�ده گ$ نما�د. ظاهرا،به گـفته دفترحقوق بشرر�است امن�ت مل$، تحق�قات 

 نشرنشده است. ان ی شتوسط �ک ه�ئت متشکل از اعضای پارلمان تکم�ل شده.ل�کن، �افته ها داخل$

توسط ر�است امن�ت مل$ و�ا د�گره�ئت ها  ه�چ �ک از تحق�قات خود را که  تا امروز،ر�است امن�ت مل$ بطورعام �افته های 

مر�ت حقوق بشر
ٓ
،توق�ف شده گان مصاحبه شدند ل�کن کدام اجراء شده باشد شر�ک نساخته است.به اساس گـفته های ا

ر�است امن�ت مل$ نشده دربرخ$ قضا�ا عدم موجود�ت حصول معلومات توسط ه�ئت بوده ادعای بدرفتاری توسط کارمندان 

مر�ت حقوق بشرر�است امن�ت مل$ م�باشد که م�خواهد تعق�ب ومصاحبه های ز�ادتر را با توق�ف 
ٓ
است،درحال�که ا�ن نظرا

توسط ه�ئت شناخته نشده است بد�ن لحاظ، متخلف�ن مظنونداده نشده،  شده گان اجراء کند. ، تا حال ازتعق�ب راپور 
207

. 

 تعق�ب عدل$

دررابطه به ادعای های بدرفتاری و�ا شکنجه توق�ف شده گان ازکارمندان ر�است امن�ت مل$  $تا تحر�را�ن راپور، کدام تعق�ب

مر�ت حقوق بشرر�است امن�ت مل$ شناخته ا�صورت نگرفته ز�را متخلف�ن 
ٓ
که عل�ه شان ادعا صورت گرفته توسط ه�ئت و�ا ا

پ�شنهاد شده بود  2011توسط �وناما در راپور ماه اکـتوبرکدام نظارت مستقل ازا�ن تحق�قات نشده اند. �وناما مشاهده نمود که 

 صورت نگرفته است.

                                                           
که ضم�مه ششم م�باشد، وزارت داخله به اقدامات اصالح$ اتخاذ نموده وب�ان داشتند که دفاتر حقوق بشر را درچوکات  2013جنوری  14درجواب به ا�ن راپورمورخ  205

موزش$ را درداخل وخارج کشور برای پول�س که درمحابس تع�ن پول�س مل$ افغان،وموضوعات حقوق بشری را درنصاب اکادم$ تعل�م$ پ
ٓ
ول�س وبرنامه های ا

 ه است.شدند،وبرنامه جدی برای اصالح وضع�ت زنده گ$ محبوس�ن اعمال م�باشند که وزارت داخله برای پ�شرفت وحصول اطم�نان ازحقوق بشراتخاذ نمود
 کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد. 2011گان منازعات مسلحانه درتوق�ف خانه های افغانستان اکـتوبربه ضم�مه نمبردوم مراجعه نما�د برخورد با توق�ف شده  206
 مرجع قبل$. 207
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مر�تت
ٓ
 حقوق بشرر�است امن�ت مل$  ا

مر�ت حقوق بشر 2011درماه اکـتوبر
ٓ
،ر�است امن�ت مل$ ا

208
توق�ف ر�است امن�ت مل$ نظارت کند.  را ا�جاد کرد تا از مراکز

نها برخ$ 
ٓ
 یرا از تعدادبازد�د ها وبرای ا�ن اداره وظ�فه سپرده شده تا ازتمام توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ نظارت کند.وا

انجام داده اندازوال�ات 
209

نها راپور دادند که درهفته عالوه ب.
ٓ
ن، ا

ٓ
را

210
، به ر�است امن�ت مل$ د�دارنمودند 40دوباراز اداره 

نها محدود م�باشد. پالن استخدام منعکس شده 
ٓ
مرحقوق بشربنابرعدم توانائ$ شان موثر�ت ا

ٓ
نها بنابرکم$ اساس گـفته های ا

ٓ
وا

مر�ت حقوق بشرا�نست که معاش درر�است امن�ت مل$ نتوانستند که کاند�دان خوب را تشو�ق ودر�اف
ٓ
ت نما�ند.وپالن ا

گاه$ کارمندان ر�است  رابطه دروال�ت  16های حقوق بشر درونما�نده وال�ات حضورداشته باشند.  16بطورهم�شه در
ٓ
باالبردن ا

ل�ت خواهد و ونظارت از تخلفات حقوق بشری وتحق�ق درمورد شکا�ات توق�ف شده گان مسو  امن�ت مل$ به حقوق بشر

داشت
211

. 

 کارمندان ر�است امن�ت مل$ تبد�ل 

2011به اساس جواب تحر�ری ر�است امن�ت مل$ به راپور اکـتوبر
212

ر�است امن�ت مل$  124از کارمندان اداره  ی�وناما،تعداد 

،کاپ�سا،کنر،فراه، کندزمنفک شدند، وروساء وال�ات ر�است های امن�ت مل$ درکندهار،خوست،لغمان،ننگرهار،

مد.ا�ن  و پکـت�کا،پکـت�ا،تخار
ٓ
بلخ به جاهای د�گرتع�ن گرد�دند.برعالوه رئ�س ر�است امن�ت مل$ فراه وظ�فه اش به تعل�ق درا

حاالت ،شا�د  $دربعضواضح نشد که چرا ا�ن تغ�رات واقع شد.ا�ن �ک شکل تاد�ب اداری بوده اما شکل مجازات نم�باشد.

ه به ح�ث رئ�س ساحوی ر�است امن�ت مل$ شرق وال�ت ارتقاء باشد،بطورمثال رئ�س سابقه ر�است امن�ت مل$ لغمان دوبار 

 شد.تع�ن  ننگرهار

 تعل�مات 

موزش حقوق بشر به تمام کارمندان تحق�ق ر�است امن�ت مل$ ر�است تعل�م ر�اس
ٓ
ت امن�ت مل$ پنج روز را برای ا

درمراکزساحوی درنظرگرفته است
213

. ا�ن ابتکار توسط وزارت عدل�ه کمک شده وتوسط اداره انکشاف$ ملل متحد(عدالت 

وحقوق بشر) 
214

 124تمو�ل شده است.کم�سون مستقل حقوق بشرسه روز ورکشاپ را برای تمام کارمندان تحق�ق ازاداره 

تحق�ق کننده ر�است  تن 80. اکادم$ ر�است امن�ت مل$(توسط سفارت انگلستان تمو�ل م�شود)ر�است امن�ت مل$ دائرنمود

ر�است امن�ت مل$ دررابطه به حقوق بشروروش های تحق�ق تعل�م داد 40و124امن�ت مل$ را ازاداره 
215

.ر�است امن�ت مل$ 

                                                           
مر�ت نظارت حقوق بشر" با ا�جاد ان درماه جنوری   208

ٓ
�اد م�شود.با تماس وجلسات با  �2012وناما �ادداشت نمود که بخش حقوق بشر ر�است امن�ت مل$ بنام"ا

مر�ت حقوق بشررا درا�ن راپور استفاده نموده است. ر�است امن�ت مل$
ٓ
 نظارت خ�ل$ کم با نام استفاده م�شد وامر�ت حقوق بشرز�ادتر.بد�ن لحاظ �وناما ا

قای محمد نب$ مسول حقوق بشرر�است امن�ت مل$ بتار�خ  209
ٓ
 .2012فبروری 2جلسه �وناما با ا

قای مهمند رئ�س اداره  210
ٓ
 2012جنوری .25مل$ بتار�خ  ر�است امن�ت 40جلسه �وناما با ا

قای محمد نب$ مسول حقوق بشرر�است امن�ت مل$ بتار�خ 211
ٓ
 .2012م$ .9جلسه �وناما با ا

 کم�شنری عال$ حقوق بشرملل متحد. 2011به ضم�مه نمبردوم مراجعه نما�د برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه درتوق�ف خانه های افغانستان اکـتوبر 212
قای محمد نب$ مسول حقوق بشرر�است امن�ت مل$ بتار�خجلسه  213

ٓ
 .2012م$ .�9وناما با ا

 .2012جوالی  4جلسه �وناما با بخش عدالت وحقوق بشراداره انکشاف$ ملل متحد  214
 2012جوالی 4جلسه �وناما با سفارت انگلستان  215
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شان برای حفاظت حقوق توق�ف شده گان صادرنموده  رهنمود های مشخص را برای تذکرکارمندان ر�است امن�ت مل$ ازوظائـف

است
216

 است.خ�ل$ بطئ بوده ظرف�ت حقوق بشرر�است امن�ت مل$  نسبت به.تطب�ق اوامر 

 امن�ت مل$اوامرر�است  

مشخص را در رابطه به مکلف�ت های شان در رابطه به حفاظت حقوق توق�ف شده گان ر�است امن�ت مل$ رهنمود های 

صادرنمود
217

شواهد مستند سازی شده  مکلف م�سازد تا�وناما)  راپور  (قبل از نشر 2011،بطورمثال �ک رهنمود درماه اپر�ل 

 72ساعت ازگرفتاری و 24ر�است امن�ت مل$ درمدت  40مکلف م�سازد که اداره  ن�ز وا�ن شواهد توق�ف مظنون را موجه بداند.و

ازمحکمه تمد�د بخواهند. مستند  ¦ارنواالن، وب�ان داشته است اگرتحق�قات تکم�ل نم�شود با�د ساعت م�عاد نظارت خبردهند

.قانون اساس$،رهنمود همچنان ب�ان داشته که ر�است امن�ت مل$ پاسخگو م�باشد 30به ماده 
218

اگرچه ن�ت خوب دارد،  

ن م�شود �وناما واضح است 2011از�افته های راپور 
ٓ
واثرکم$  -وا�ن راپوروان رهنمود ز�ادتراز �کسال ازابتداء صدور ا

زادی شده باشد خواهد داشت.بخاطرممانعت ازشکن
ٓ
 جه وضمانت های حقوق مراحل محاکمات$ برای هرشخص که محروم ازا

 درهنگام تحق�ق  دسترس$ توق�ف شده گان به وکالء مدافععدم 

ون در قانحقوق توق�ف شده گان برای دسترس$ به وک�ل مدافع  از �وناما،ر�است امن�ت مل$  2011به جواب راپور ماه اکـتوبر

،ر�است امن�ت مل$ گـفت،بهرحال،ا�نکه توانائ$ توق�ف شده گان برای اخذ تصد�ق نمودنداساس$ وقوان�ن اجراات جزائ$ 

 $وکمبود وکالء مدافع دربخش منازعاتوک�ل مدافع بخاطرعدم عالقمندی وکالء مدافع جزائ$ برای وکالت توق�ف شده گان 

است.ازکشورمحدود بوده 
219

 

�است امن�ت مل$، �ک توافق نامه ب�ن انجمن وکالی مدافع ور�است امن�ت مل$ به امضاء رس�د که ر برای رفع ا�ن چالش،

ر�است امن�ت مل$ فراهم کند م�خواهد تا وکالء مدافع را برای تمام توق�ف شده گان در
220

وکالء مدافع انجمن وکالی  . بس�اری از

نها به توق�ف شده گان درصورت گرفت  حقوقدانان  که �وناما با ا�شان مشورت  مدافع و
ٓ
ر�است امن�ت  مراکز ب�ان داشتند که ا

قانون اساس$ افغانستان قراردارد  31مل$ بعد از تکم�ل تحق�قات دسترس$ داشتند که درمخالفت باماده 
221

. ه�چ وک�ل مدافع به 

ست امن�ت مل$ بطورمکمل مورد ر�ا ر�است امن�ت مل$ دسترس$ ندارند.بنابر�ن توافقنامه ب�ن انجمن وکالی مدافع و 124اداره 

تطب�ق قرارنگرفته است
222

 . 

                                                           
 کاپـ$ اوامرر�است امن�ت مل$ که صادرشده به �وناما داده شده است. 216
 اوامرر�است امن�ت مل$ که صادرشده به �وناما داده شده است کاپـ$ 217
 صادرشده است. 2011اپر�ل 4رهنمود ر�است امن�ت مل$ بتار�خ   218
ناما (راپور�و، دررابطه به راپور�وناما برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه درتوق�ف خانه های افغانستان موجود درسا�ت2مراجعه نما�د به ضم�مه نمبر  219

 .64-63) صفحه 2011ودفترکم�شنری عال$ حقوق بشرسازمان ملل متحد، اکـتوبر
 .63مرجع قبل$، صفحه   220
نها دسترس$ توق�ف شده گان منازعه را به وکالء مدافع را  2013جنوری  14درجواب به ا�ن راپورمورخ   221

ٓ
که ضم�مه ششم م�باشد،ر�است امن�ت مل$ موافق نم�باشد که ا

" ازداشت وک�ل مدافع برای اشخاص متهم بطورکامل رعا�ت شده وممانعت صورت نگرفته تا وک�ل مدافع نداشته 31اشد. با درنظرداشت قانون اساس$ ماده محدود نموده ب

 336که وکالء مدافع  درخواست وک�ل مدافع ازمتهم�ن داشتند" ر�است امن�ت مل$ پاسخ داد 222باشند"وب�ان داشتند که درطول مدت ا�ن سال ¦ارنوال$ های مربوط 

 مرتبه با متهم�ن دربخش تحق�قات دفترمرکزی مالقات داشتند ودرخواست های شان دروال�ت ن�ز درنظرگرفته شده است.
نه بوده ،کابل.ا�ن گروپ کاری برای تبادل معلومات وصحبت روی پال�س$ ها دررابطه به توق�ف شده گان منازعات مسلحا2012اپر�ل  18جلسه گروپ کاری توق�ف، 222

$،وکالء است.گروپ کاری متشکل از �وناما،جامعه باز،ود�گرجامعه مدن$،انجمن وکالی مدافع،کم�سون مستقل حقوق بشر، فراهم کننده گان مساعد�ن حقوق
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نها را محدود ساخته درحال�که ر�است امن�ت مل$ درست م�گو�د ا�نکه کمبود وکالی مدافع و
ٓ
نها درشهرهای بزرگ توانائ$ ا

ٓ
تمرکزا

 منازعاتتا وکالت توق�ف شده گان 
223

گذاشته شده و را نما�ند،ا�ن روشن است که ا�ن محدود�ت توسط ر�است امن�ت مل$ 

درحق�قت، برخ$ از  موجود�ت وکالء مدافع را ب�شتردرمحالت وتعداد وکالء مدافع  موجود درسراسرکشور محدود م�نما�د.

نها بطورمنظم تالش نمودند تا وکالت توق�ف شده گان را نما�نده 
ٓ
گ$ های مساعد�ن حقوق$ بصورت واضح ب�ان داشتند که ا

نها داشتند.بد�ن درر�است امن�ت مل$ نما�ند،ل�کن 
ٓ
هنگام�که درتوق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ بودند ندرتا دسترس$ به ا

به مراکزتوق�ف خانه برای وکالء مدافع ممکن ن�ست که موکل�ن منازعات مسلحانه داشته باشند تا ا�نکه درهمه موارد  لحاظ،

های وزارت داخله انتقال شوند
224

. 

ن دسترس$ به وکالء مدافع داشتند،درحال�که تنها ازا�ن  111توق�ف شده گان مصاحبه شده در�افت نمود، �635وناما از
ٓ
  111نفرا

توق�ف شده گان دونفرا�شان دسترس$ به وکالء مدافع  ونمائنده قانون$ درمراحل تحق�قات$ اجراات ح�ن�که درر�است امن�ت تن 

ق�ف شده گانتوتن   109 مل$ بودند داشتند. و
225

د�گربعد ازا�نکه صورت دعوی شان تکم�ل شده بود وا�نکه تحت بررس$ 

توق�ف شده گان تن  111محکمه ابتدائ�ه و�ا است�ناف ومعطل بود دسترس$ را به وکالء مدافع حاصل نمودند،. تنها پنج ازا�ن 

ق�ف شده گان زمان$ به وک�ل مدافع همه تو د�گر ر�است امن�ت مل$ دسترس$ به وکالء مدافع داشتند.و ح�ن توق�ف در

دسترس$ داشتند که به مراکزتوق�ف خانه های ر�است عموم$ محابس
226

انتقال شدند. ا�ن واضح است،با وجود ضمانت های  

زمان گرفتاری  حق دسترس$ به وک�ل مدافع از
227

که توسط مجر�ان قانون تحت تحق�قات گرفته ا�توق�ف شده گان  ، اکـثر

 ا به داشتن وک�ل مدافع رد م�نمودند،خاصتا کسان�که درر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شدند.م�شدند دسترس$ شان ر 

نها شکا�ات 
ٓ
شکنجه را ازموکل�ن خود در�افت کرده اند، که شامل دوطفل، ز�اد  �کـتعداد وکالی مدافع به �وناما خبرداد که ا

ر�است امن�ت مل$ محل بدرفتاری است،ب�ان وکالء مدافع ب�ان داشتند که  درشش زون ساحوی کشورم�شود،بس�اری از

وضع�ت بعض  داشتند درحال�که شکا�ت شکنجه را ازپول�س مل$ افغان همواره در�افت م�کنند، وپ�شرفت کم$ در

 مراکزپول�س مل$ افغان مشاهده نموده اند.

                                                                                                                                                                                           
موضوعات مربوط ن�ز دعوت شده مدافع،ود�گرموسسات که عالقمند کاردررابطه به توق�ف شده گان منازعات مسلحانه  م�باشد.ون�زادارات حکومت$ وزارت خانه ها در 

 اند.درمورد فوق نمائنده حقوق بشر ر�است امن�ت مل$ ن�زحضور�افت.
وک�ل مدافع درماه  1406درعمل درافغانستان تعداد وکالء درمقا�سه با تعداد توق�ف شده گان ضرورت به وکالت محدود است.به اساس راپور انجمن وکالی مدافع   223

ات درافغانستان کارم�کنند(نورستان،ارزگان،وزابل وک�ل مدافع ثبت ندارند) وبراساس احصا�ئه گ�ری ماهوارر�است عموم$ محابس تقر�با وال� 31سپتمبرثبت شده ودر
 976 2012اکـتوبر 20بود.وبراساس احصا�ئه ماهوار وزارت عدل�ه بتار�خ  2012توق�ف شده گان ومحبوس�ن درر�است عموم$ محابس درافغانستان درماه اکـتوبر 24027

 اطفال توق�ف شده ومحجوز�ن را درمراکز اصالح وترب�ت اطفال درافغانستان نشان داده است.
نها خواهان  2012اپر�ل  18جلسه کاری توق�ف،بشمول جلسه   224

ٓ
ن انجمن وکالی مدافع ود�گرمساعد�ن حقوق$ به نمائنده ر�است امن�ت مل$ تاک�د نمودند که ا

ٓ
که درا

درمراکزر�است امن�ت مل$ وحاضربودند درمراکز ر�است امن�ت مل$ وک�ل مدافع فراهم کنند.وعالوه بران انجمن وکالی مدافع ل�ست تمام  دسترس$ به توق�ف شده گان
فرستاد.ور�است  ماه خواهد وکالی مدافع راچسترشده را به ر�است امن�ت مل$ تقد�م داشته تا وکالت موکل�ن را درافغانستان نما�ند ووعد سپرد که لست جد�د را درهرسه

 امن�ت مل$ گـفت که لست را به تمام روساء امن�ت مل$ دروال�ات بمنظورتسه�ل دسترس$ وکالء مدافع شر�ک م�سازد.
 هنگام تحق�ق توسط ر�است امن�ت مل$ درجوزجان ور�است امن�ت مل$ درکندوزبرا�شان فراهم شد. وک�ل مدافع در 598 و 203توق�ف شده گان نمبر 225
درر�است امن�ت مل$ بلخ،وتوق�ف  109درر�است امن�ت مل$ هرات،توق�ف شده  6ر�است امن�ت مل$ بدخشان،توق�ف شده نمبر در 67 و 66 گان نمبرتوق�ف شده  226

 ر�است امن�ت مل$. 40دراداره  646شده 
 قانون اساس$ افغانستان را بب�ن�د. 31ماده  227
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قسم�که شکنجه ز�ادتردرهنگام قطع اتصال درتوق�ف واقع م�شود
228

مراحل اجراات جزائ$ ،دسترس$ وکالی مدافع درتمام 

،بشمول تحق�قات ابتدائ$ ، سبب ممانعت ازشکنجه وبدرفتاری خواهد شد. کم�ته فرع$ ملل متحد دررابطه به منع شکنجه 

م�زو�ا مجازات همچنان 
ٓ
تشر�ح نموده استرا دسترس$ وکالء مدافع  مف�د�تود�گررفتاهای ظالمانه،غ�رانسان$ وتحق�را

229
. 

که به توق�ف پول�س برده م�شوند دسترس$ به ا�محافظت دربرابرشکنجه وبدرفتاری برای اشخاص  های �ک$ از بزرگـتر�ن راه

وک�ل مدافع م�باشد.موجود�ت وک�ل مدافع بح�ث بازدارنده م�باشد ون�زوکالء مدافع را قادرم�سازد تا اقدامات مناسب را 

اما مصاحبه شده بودند مشاهده نمودند که اکـثر�ت درحالت وقوع بدرفتاری اخذ نما�ند. همچنان وکالء مدافع که توسط �ون

رابطه به اقرارمشکل بود تا اثبات شود.  در شکا�ات بعد ازمدت دو تا پنج ماه بعد از ادعای منسوب شده است. بد�ن معن$ اجبار

نند. اکـثرا اول�ن درپ�وند به ا�ن کدام م�کان�زم درحق�قت وجود ندارد تا توق�ف شده گان قانون�ت توق�ف خودرا به چالش کشا

درمحکمه ماها بعد ازمدت تحق�قات پ�دا م�شود که قاض$ را  $فرصت برای مدع$ عل�ه بخاطرشکا�ت ازشکنجه وبدرفتاری زمان

  بب�ند.

  محدود�ت دسترس$ توق�ف شده گان به فام�ل های شان 

 شده گان به فام�ل ها�شان خبردهد ا�جاد نموده تا ازموجود�ت توق�ف 40ر�است امن�ت مل$ �ک دفتر جد�د درچوکات اداره 

بعد ر�است امن�ت مل$ که نظارت کرد در�افت نمود  �وناما درتمام مراکز .فراهم نما�د وزم�نه مالقات فام�ل ها را درهمان مراکز

�ل دوبار در�ک هفته فام تاتوق�ف شده گان اجازه داده م�شد ،به  ازا�نکه تحق�قات توسط ر�است امن�ت مل$ تکم�ل م�گرد�د

 ر�است امن�ت مل$ ازا�ن امرمستثن$ باشد. 124اداره  معلوم م�شد که های خودرا مالقات نما�ند.

 تعق�ب بعدی جهتبا ر�است امن�ت مل$  شر�ک ساختن قضا�ا

توق�ف خانه ها درماه  راپور  نشر قبل ازرا  شواهد شکنجه ه�وناما معلومات مرتبط بر�است امن�ت مل$ انتقاد کرد که 

درم�ان نگذاشت 2011اکـتوبر
230

�وناما بعض قضا�ای مشخص را که ها نگران$ ا�ن برای رس�ده گ$ به ،  .درخالل ا�ن نظارت

 رابطه به نگران$ های عموم$ در در درمراکزتوق�ف خانه های مختلف بود با صحبت های دوامدارب�انگرنوع استفاده شکنجه 

شر�ک ساخت.درسراسرافغانستان توق�ف  مراکز
231

تمام نشانه ها ازقلم انداخته شده تا شناخت شخص�ت توق�ف شده گان 

ازتحقق ادعای ب$ مورد شکنجه توسط توق�ف شده گان به �وناما خبردادندومحرم�ت حفظ شود. ر�است امن�ت مل$ 
232

نها 
ٓ
، وا

ق�ف شده گان اقرارنموده ر�است امن�ت مل$  تعق�ب نمودند.تو äارنوالب�ان داشتند که بعد از مصاحبه با توق�ف شده گان با 

نها جرم خود
ٓ
�ا توق�ف شده  بودند وبگـفته ر�است امن�ت مل$،ا

ٓ
را قبول نموده بودند. ور�است امن�ت مل$ نتوانست در�ابد که ا

نها شکنجه شده بودند. 
ٓ
�ا واقعا ا

ٓ
تا تحر�را�ن راپور،�وناما مشاهده نمود که ر�است امن�ت مل$ �ک گان مجبورشده بودند وا

                                                           
م�زمراجعه نما�د به راپورترخاص ملل متحد درمورد شکنجه و 228

ٓ
 .2002دسمبر 17د�گررفتاری های ومجازات ظالمانه،غ�رانسان$ وتحق�را

ص فراهم شود. "از نظر بازدارنده، دسترس$ به وک�ل مدافع ضمانت قوی دربرابربدرفتاری م�باشد بطوروس�عتراز ا�نکه مساعد حقوق$ صرف برای دفاع از�ک شخ   229
�کند بلکه پول�س را محافظت م�نما�د دربرابر ادعای غ�ر�افته شده بدرفتاری. برعالوه ،وک�ل مدافع شخص مهم موجود�ت وک�ل مدافع نتنها جلوگ�ری از بدرفتاری ها م

زادی متهم م�باشد که داشته باشد تا ازحقوقش بشمول رس�دن به م�کان�زم های شکا�ت$ برسد" راپور دررابطه به د�دارک
ٓ
م�ته فرع$ برای محافظت برای حفاظت ازحقوق ا

م�ز وغ�رانسان$ مالد�ف،(ازشکنجه ود
ٓ
 .CAT/OP/MDV/1,26 FEBRUARY 2009,at 62) �گررفتارهای ومجازات ظالمانه،تحق�را

 مرجع قبل$. 230
 شر�ک ساخت. 2012جون �4وناما واقعات موثق معتبرومطمئن شکنجه وبدرفتاری را با مقامات عال�رتبه درکابل بتار�خ  231
 .2012جون  24نامه ر�است امن�ت مل$ به �وناما بتار�خ  232
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دخ�ل را رها کرد.توق�ف شده 
233

دررابطه به ود�گرمنابع قبال توسط �وناما مشوره شد  دو توق�ف شده و درا�ن قضا�ای هر

نها درپ�ش گرفت ووضع�ت وبرخورد شان ور 
ٓ
 سخن ب�شتر نگـفتند.ش را که ر�است امن�ت مل$ با ا

 پول�س مل$ افغان ووزارت داخله  

 تحق�قات 

م�دهند که برای  تذکر داشتند:" ادارات امن�ت$ افغان قاطعا ا�ن ادعاها را رد م�کند ووزارت داخله ور�است امن�ت مل$ ب�ان 

کسان�که درتوق�ف  توق�ف و توق�ف شده گان د�دن نما�ند تا ازوضع�ت مراکز و ه�ئت ملل متحد اجازه م�دهند که از مراکز

هستند ارز�اب$ خودرا داشته باشند.
234

 

ادعاهای شکنجه را تحق�قات نمودند وب�ان داشتند که ه�ئت های با صالح�ت را بد�ن دادند که  پول�س مل$ افغان راپور 

مده اعزام داشته اند: 2011راپور  منظوربه وال�ات که در
ٓ
 �وناما ا

وضع�ت مح�ط$ را چک کرده وقضا�ای بدرفتاری با اشخاص متهم شده ارز�اب$ شد. درارز�اب$ که  بٻور جدی"اعضای ه�ئت 

اشخاص  21.درلغمان،ه�چ �ک از شاک$ بودندتوسط پول�س مل$ افغان ازشکنجه  نفر 40اجراء شد،دوازتوسط وزارت داخله 

افراد از بدرفتاری پول�س شکا�ت  476نفراز جمله  13محکوم شده دررابطه به بد رفتاری پول�س شکا�ت نداشتند.درکندهار،

شکا�ت داشتند. 82نفرازجمله  6کندزداشتند ودر 
235

 

توق�ف خانه های  در منازعاتدرجواب تحر�ری وزارت داخله دررابطه به �افته های راپور برخورد با توق�ف شده گان 

افغانستان
236

 شکنجه سفر راپور  بخاطرتحق�قات ازکندز،ب�ان داشتند که ه�ئت وزارت داخله به وال�ات لغمان،کندهارو 

ن در�افت  مورد ارز�اب$ قرارامن�ه های  ماندان$قوکردند.ا�ن ه�ئت وضع�ت حقوق بشری را دربخش،قرارگاه و
ٓ
دادند.�وناما از ا

وکابل(درپلچرخ$) شکا�ت  کندزنمود که وق�ف شده گان که از بدرفتاری وشکنجه درمحبس ر�است عموم$ محابس درکندهار،

نموده بودند تنها شکا�ت شفاه$ به ه�ئت شده بود وکدام وب�ان تحر�ری تقد�م ننشده بود.وزارت داخله ا�نرا پذ�رفت که ن�از به 

ن مراکز
ٓ
برود وبا توق�ف شده گان مصاحبه  تحق�قات ب�شتردارد.ر�است جندرحقوق بشر واطفال تصم�م دارد تا دوباره به ا

نما�د.
237

 

ا�ن معلوم م�شود که وزارت داخله قضا�ای بد رفتاری وشکنجه را مورد بررس$ جدی قرارنداده است. �وناما مشاهده نمود که 

 افراد ازشکنجه توسط پول�س مل$ افغان خبردادند.درکندهار،س�زده 40از  تن درمطالعه از محبوس�ن پلچرخ$ صورت گرفت دو

                                                           
 .98توق�ف شده  233
 .2011ماه سپتمبر7کنفرانس مطبوعات$ مشترک توسط ر�است امن�ت مل$ ووزارت داخله در 234
،نظر�ات حکومت افغانستان  جواب ر�است امن�ت مل$ ووزارت داخله دررابطه به راپور�وناما برخورد با توق�ف شده گان منازعات 2مراجعه نما�د به ضم�مه نمبر 235

) موجود در وبسا�ت 2011(راپور�وناما ودفترکم�شنری عال$ حقوق بشرسازمان ملل متحد، اکـتوبرخانه های افغانستان موجود درسا�ت درتوق�ف
www.ohchr.org/documents/countries/AF/UNAMA_Detention_en.pdf.  

 .20112راپور �وناما و دفتر کم�شنری عال$ حقوق بشرسازمان ملل متحد، اکـتوبر 2مراجعه نما�د به ضم�مه نمبر  236
 . 2012م$  14وجلسه �وناما با حقوق بشرر�است امن�ت مل$ 2012جلسه �وناما با حقوق بشرجند وحقوق طفل وزارت امورداخله درماه م$  237
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شکنجه را توسط  راپور  فرد 82از تن ،ششکندز پول�س مل$ افغان دادند ودر اشخاص راپورشکنجه را توسط 476ازجمله  تن

پول�س مل$ افغان دادند. 
238

 

 عدل$های تعق�ب  

ر�است جندر وحقوق بشر وزارت داخله به �وناما خبردادند که تا حال درمورد استفاده ازشکنجه افسران پول�س مل$ افغان 

ارنوال$ ،که مسول�ت تحق�ق موارد جزائ$ پول�س مل$ افغان را بدوش ¦لوی  نظام$ دفتر ¦ارنوال$. بگـفته تعق�ب عدل$ نشده اند

ن افسران پول�س مل$ افغان دخ�ل هستند در�افت نموده است. ا�ن معلوم  40قض�ه لت وکوب$ و 35 -دارد
ٓ
قضا�ای قتل که درا

را�ن قصا�ا نم�باشد.ا�ن درراجسترلوی م�شود، که تاحال، شامل افسران پول�س مل$ افغان دخ�ل در استفاده ازشکنجه د

تحق�قات جرائم درا�ن موضوع وقوع ارنوال$ واضح نم�باشد که قربان$ شده گان ا�ن قضا�ا توق�ف شده گان م�باشد و�ا نسبت ¦

جزائ$ و�ا استنطاق م�باشد
239

. 

 

 

موزش
ٓ
 ا

ساعات اضافه درس$ درنصاب تعل�م$  18وزارت داخله تالش قابل مالحظه را برای تطب�ق سفارشات �وناما با شامل نمودن 

موزش 
ٓ
ن، دونوع ا

ٓ
اکادم$ پول�س برای دانشجو�ان نظام$ دررابطه به موضوعات حقوق بشری داخل نموده است.عالوه برا

د�گردررابطه به حقوق بشر برای افسران پول�س وجود دارد. اول،ر�است حقوق وزارت داخله برای کارمندان وزارت داخله 

موزش های خودرا د
ٓ
موزش$ دوم ا�نکه ر�است حقوق بشربا همکاری ارائه مرب�ان  ارد وا

ٓ
کم�سون مستقل حقوق بشرکورس های ا

موزش ها تنها درزون 
ٓ
کابل راه اندازی شده وتصم�م دارند تا درهمه زون های پول�س  101راه اندازی نموده است. تا حال،ا

موزش ها را تقد�م نما�ند.
ٓ
 ووال�ات ا

ر منبع مال$ برای اجرای چن�ن برنامه ندارد.ومشترک�ن شامل مستنطق�ن پول�س مل$ افغان متاسفانه، ر�است حقوق بش

موزش$ حقوق بشرمحدود بوده و طرزالعمل مع�اری را برای موثر�ت قانون$ 
ٓ
نهم،برنامه ا

ٓ
ور�است تحق�قات جنائ$ م�باشد.با ا

وزارت داخله توانائ$ ا�نرا ندارد تاتحق�ق کننده  .سفارش شده بود شامل نم�باشد 2011قسم�که درراپورماه اکـتوبرتحق�ق تخن�ک 

نها  را گان
ٓ
موزش دهد.ا

ٓ
کامال روی �ک طرزالعمل مع�اری برای موثر�ت تحق�ق قانون$ ومکلف�ت های قانون$ دربرابرمنع شکنجه ا

موزش تحق�ق کننده گان  تخن�ک$وضرورت مال$ 
ٓ
 خود دارد.ازطرف جامعه ب�ن الملل$ برای ته�ه مسوده �ک طرزالعمل جهت ا

 اوامر وزارت داخله

شده بود شر�ک  صادر 2012وزارت داخله کاپـ$ مفصل از رهنمود های که از طرف وزارت داخله در ماه مارچ درجلسه با �وناما، 

رابطه به رعا�ت حقوق بشری  اعمال بدرفتاری داشت،در د�گر ساخت. ا�ن رهنمود ها تاک�د ب�شترروی ممانعت از شکنجه و

ن 
ٓ
مظنون�ن،توق�ف شده گان ومحبوس�ن ، وتطب�ق قوان�ن موجود درافغانستان وقوان�ن ب�ن الملل$ که افغانستان عضوا

                                                           
 2012برابری جندر دروزارت داخله" مارچ راپور وزارت داخله " بهترنمودن وضع�ت محابس وپ�شرفت حقوق بشر و  238
 در�افت شد. 2012جون  25معلومات در�ک جلسه با کارمندان لوی ¦ارنوال$ بتار�خ   239
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تاک�د داشت که اشخاص زمان$ به توق�ف خانه ها برده توق�ف خودسرانه جلوگ�ری م�کرد، و م�باشد داشت. رهنمود ها از

$ $ وجود داشته باشد. وبرای وضاحت مسول�ت افسران پول�س مل$ افغان دراطاعت ازچوکات قانونخواهد شد که دالئل قانون

موجود، رهنمود خاطرنشان م�نما�د که گرفتاری غ�رقانون$ وخودسربا سوء استفاده ازصالح�ت وظ�فوی توسط پول�س جرم 

 شناخته شده و منجربه تعق�ب عدل$ خواهد گرد�د

ک�د براصل برائت الذمه داشت وبرمکلف�ت برای اخبارحقوق مظنون�ن،بشمول دوران اول تحق�قتا ن�زوزارت داخله رهنمود 
240
 

وری کرده بود تا   داشت.وبرای پول�س ن�ز
ٓ
ساعت از وقوع جرم وگرفتاری ونگهداری برای  24را درظرف  ¦ارنوال وظ�فه اش را �ادا

درکابل ودفتاتر وال�ت$ وحقوق بشروزارت داخله  ر�است جندرساعت برای تحق�قات ابتدائ$ خبردهد. ا�ن رهنمود از  72حد اکـثر

توق�ف شده گان ومحبوس�ن را نظارت نما�ند.م�خواهد تا وضع�ت مظنون�ن،شان 
241

برای تمام وال�ات  169امر�ه نمبر 

ومراکزپول�س درولسوال$ ها صادرشده است. و�ک ه�ئت تع�ن شده تا ازتطب�ق ا�ن امرنظارت کند
242

 اندان$قوم. ا�ن ه�ئت از 

های وال�ات پول�س مل$ افغان ونظارت خانه ها د�دن نموده وپ�ام را برای افسران پول�س مل$ افغان م�رساند.
243

 

توز�ع شده، وهمراه با  کشور  �وناما ازصدوراوامروزارت داخله استقبال نموده، وبرای تمام کارمندان نافذ�ن قانون درسرتاسر

موزش های مناسب ونظارت برای تطب�ق را
ٓ
همراه بوده است وراه دراز درپ�شرو است تا حقوق متهم شناخته شده وبه شکنجه  ا

ماده سازد وبا �وناما ود�گر ا�ن اوامروموثر�ت خاتمه داده شود. حکومت افغانستان نشانه های برای تطب�ق 
ٓ
ادارات که نظارت  ا

شده گان،خاصتا کسان�که درتوق�ف خانه  از حقوق بشرم�نما�ند بطورمداوم شر�ک سازند. دررابطه به نظارت حقوق توق�ف

ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شوند،�وناما از حکومت م�خواهد تا دسترس$ غ�رمق�د برای ناظران مستقل را فراهم کند تا با �ک 

 م�کان�زم نظارت$ دولت$ با هماهنگ$  کارنما�د.

 ط$ مراحل قانون$ وجواب س�ستم عدل$ جزائ$  

مده باشد مبن$ استفاده برای محکوم�ت نافذاجراات جزائ$  قانون$ اساس$ وپرتو  در 
ٓ
،شواهد�که ازطر�ق شکنجه بدست ا

 مظنون به جزاء را ندارد.تاحال،قسم�که درا�ن راپورواضح شده،
ً
درهمه قضا�ای که استفاده شده،کارمندان ر�است امن�ت اکـثرا

وردن اقراربه زودتر�ن وقت متوسل
ٓ
توق�ف تن  178.از به شکنجه وبدرفتاری شده بودند مل$ وپول�س مل$ افغان بخاطربدست ا

نها ب�ان داشتند که هنگام تحق�قات تن 137شده گان که درتوق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ شکنجه شده بودند،
ٓ
بخاطر توقف  ا

 .شکنجه إقرار نمودند

مده بود،�وناما در�افت کرد که مقامات  2011قسم�که درراپور ماه اکـتوبر
ٓ
مجرمانه ازطرف إعترافات بصورت خاص باالی قضا�ــ$ ا

مدع$ عل�ه جهت تعق�ب عدل$ درمحکمه اتکاء م�کنند
244

 اتهام،صورت دعوی ومحکوم�ت  .
ً
که ازطر�ق ا�براساس شواهد اکـثرا

مده م�باشد واعتماد باالی چن�ن شواهد درمحکمه  شکنجه
ٓ
 بدست ا

ً
 تحت سوال قرارم�گ�رد.ندرتا

                                                           
 .2012مارچ  14رهنمود وزارت داخله 240
 .مرجع قبل$ 241
 کاپـ$ اوامر وزارت داخله به �وناما داده شده است. 242
 .2012م$  14وجلسه �وناما با حقوق بشرر�است امن�ت مل$ 2012ورداخله درماه م$ جلسه �وناما با حقوق بشرجند وحقوق طفل وزارت ام 243
 .)2011(راپور�وناما ودفترکم�شنری عال$ حقوق بشرسازمان ملل متحد، اکـتوبر افغانستانبرخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های  244
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 م و¦ارنوال$پ�شبرد ادعای شکنجه توسط محاکک

رنواالن مصاحبه انجام داد تا بداند چگونه مقامات محاکم ومجر�ان قانون ادعای شکنجه واقرارهای ¦اقضات و ی�وناما با تعداد

را پ�ش م�برند. اجباری 
 245

رنواالن برخ$ ¦اتعداد قضات قبول داشتند که ادعای شکنجه را درمحکمه در�افت نمودند،درحال�که  

چن�ن ادعا ها را رد م�نمودنددر�افت بصورت عموم 
246

.بس�اری از کارمندان را که �وناما با ا�شان مصاحبه انجام داد قبول 

نها ازروش شکنجه وبدرفتاری های که توسط ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان ور�است تحق�قات جنائ$ 
ٓ
م�کردند که ا

گاه$درتحق�قات جنائ$ وزارت بخاطر حصول اقرارها 
ٓ
،ل�کن انکارکردند که خوشان چن�ن ادعا ها را دارند استفاده م�شود ا

در�افت نموده باشند.
247

 

ازطر�ق اجبار وشکنجه بدست  ��که چگونگ$ تحق�قات ادعای شکنجه وپ�شبرد اقرارها کدام رهنمود مشخص برای قضات بخاطر

مده باشد وجود ندارد.درحق�قت، تعداد از قضات،
ٓ
 بار ووکالی مدافع خاطرنشان نمودند که درس�ستم موجوده  ¦ارنواالن ا

 ¦ارنواالن اثبات ادعا شکنجه کامال باالی مدع$ عل�ه م�باشد. ا�ن معلوم م�شود که ر�است امن�ت مل$،پول�س مل$ افغان،

جه به شکنجه م�خواهند که مدع$ عل�ه تنه م�تواند نشانه های فز�ک$ زخم را بح�ث دل�ل اثبات برای ا�نکه مواومحاکم 

وبدرفتاری شدند داشته باشند.
248

 

به طب عدل$ کاف$ نم�باشد که شکنجه را اثبات نما�د، بخاطر�که  نمودن قضات بصورت واضح م�دانند که محولبس�اری 

ن وقت،م�باشداضافترازم�عاد قانون$ توق�ف قبل ازمحاکمه که ر�است امن�ت مل$ مظنون�ن را 
ٓ
که مدع$  نگهداری م�نما�ند.درا

ن شواهد قابل 
ٓ
نجا ناپد�د شده باشد به اساس ا

ٓ
عل�ه درمحکمه حاضرم�شود،خ�ل$ د�رم�باشد،خاصتا عالمات فز�ک$،که ازا

 عالوه برا�ن مشکل،ر�است امن�ت مل$ رو�ت گـفته شود که شکنجه واقع شده است.
ً
زما�شات اکـثرا

ٓ
کارمندان طب$ خود را برای ا

زما�شات طب$ مستقل توق�ف شده کرده استفاده م�نما�ند.ا�ن نگران$ که ادعای شکنجه ا�قربان$ شده گان 
ٓ
روشن دررابطه به ا

گان م�باشد بخاطر�که داکـترر�است امن�ت مل$ غ�رمائل خواهد بود که شواهد طب$ شکنجه را که کارمندان ر�است امن�ت مل$ 

 را قلمداد م�کند بع�د خواهد بود که پ�شکش کند.

مده  یواهدمسول�ت محاکم دربرابررد ش
ٓ
  که ازطر�ق شکنجه بدست ا

بعض قضات و¦ارنواالن گـفتند که عدم موجود�ت تعر�ف کامل کاری درقانون جزاء وقانون اجراات جزائ$ ازعناصرمتشکله جرم 

مده عمل نما�ند درحال�که شکنجه 
ٓ
نها مشکل ساخته تا بتوانند عل�ه ادعاهای شکنجه واقرارهای که توسط شکنجه بدست ا

ٓ
برای ا

                                                           
وال�ات  11¦ارنواالن که در 15قضات ودونمائنده وال�ت$ وزارت عدل�ه درمورد عملکرد محکمه دربرابرادعای شکنجه واجبار ، 15،�وناما با2012فبروری  28-9ب�ن   245

 درزون های که �وناما دفتردارد) کارم�کردند،ورئ�س بخش دفترلوی ¦ارنوال$ درکابل درمورد عملکرد ¦ارنوال$ دربرابرادعای شکنجه واجبارپرسان نمود. .(اکـثرا
وال�ات  11¦ارنواالن که در 15قضات ودونمائنده وال�ت$ وزارت عدل�ه درمورد عملکرد محکمه دربرابرادعای شکنجه واجبار ، 15،�وناما با2012فبروری  28-9ب�ن   246

 ی شکنجه واجبارپرسان نمود.(اکـثرا درزون های که �وناما دفتردارد)کارم�کردند،ورئ�س بخش دفترلوی ¦ارنوال$ درکابل درمورد عملکرد ¦ارنوال$ دربرابرادعا
ابرتوق�ف شده درب�ن بس�اری ازقضات و¦ارنواالن که مصاحبه شدند،دو¦ارنوال که مصاحبه شدند ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان را درسطح ولسوال$ دربر   247

 گان منازعات مسلحانه به برخورد شکنجه مشخص نمود.
نها داشت؛به �وناما گـفته شد زمان�که توق�ف شده گان ادعای شکنجه دراداره و�ا درمحکمه رادرص  248

ٓ
نها اکـثرا  حبت با وکالی مدافع،قضات و¦ارنواالن که با ا

ٓ
م�نما�ند ا

شود که شکنجه واقع شده برای ازما�ش توسط کارمند وزارت صحت عامه فرستاده م�شوند.اگرعالئم فز�ک$ دروجود توق�ف شده نباشد ا�ن مشکل است ثابت 
 است.دربعض موارد زخم ها گو�ا که دروقت جنگ و�ا فراروارد شده باشند گـفته م�شود.
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، قانون شده منع
249

تا حال،تعر�ف ب�ن الملل$ ازشکنجه درقوان�ن وپال�س$ ها معلوم نم�شود که . روشن ازجرم نداردتعر�ف  

درج شده باشد.
250

 

از وکالی مدافع که ازادعای شکنجه وبدرفتاری موکل�ن خود دفاع نموده بودند صحبت کرد،تمام شان  ی�وناما با تعداد

�شگاه محکمه پ�شکش نمودندراپوردادند که ا�ن موضوع را درپ
251

.�ک$ ازوکالء ابرازداشت که درمدت تجربه کاری خود ه�چ 

بصورت اجباراخذ شده مجازات کمتر را  دارات نافذ�ن قانون اقدام نکرده است؛ اگراحساس م�نمودند که اقرار برابرا قاض$ در

م�نمودند.�ک$ ازوکالء مدافع د�گرب�ان داشت اگر شواهد فز�ک$ موجود م�بود و�ا نم$ بود، او ادعا را  برای مدع$ عل�ه تجو�ز

حقوق دانان گونه سا�ر بمالحظه محکمه م�رساند وادعا نمود که دراکـثرقضا�ای قضات ا�ن ادعاها را ناد�ده م�گرفتند.وهم�ن 

 وسط محکمه برای رد اتهام عل�ه مظنون قبول شده باشد.دخ�ل نبودند که شکنجه ت اضافه نمودند که درقض�ه ای هرگز

که به اثرمشکالت روابط که با ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان دارند توانائ$  رنواالن همچنان ب�ان داشتندا¦قضات و

ت مل$ . �ک قاض$ گـفت که ازر�است امن�ها�شان بخاطربرخورد موثربه ادعاهای شکنجه درقضا�ای جزائ$ محدود م�باشد

، اما ب$ فا�ده دهدوپول�س مل$ افغان خواست تا نزد محکمه حضور�ابد تا پاسخ به سوالهای دررابطه به ادعای شکنجه جواب 

وال�ات موجود ) دروال�ات 40مستنطق�ن اداره (مربوط کارمندان درادعای شکنجه مدع$ عل�ه داشت که اگر  ی اظهاربود. ود�گر 

نهارا  م�بود
ٓ
کارمندان بصورت عموم بشمول کارمندان طب$، گـفت که هم قاض$ د�گری  واحضارم�کرد.حتما نه درکابل؛ ا

 غ�رمائل هستند که عل�ه ر�است امن�ت مل$ شهادت دهند. 

ارنواالن تصد�ق م�کنند که ب�ن رابطه کارمندان قضائ$ ور�است امن�ت مل$ حساس�ت های وجود ¦ برخ$ از قضات و

$ (خطرانتقام جوئ$) وعواقب اجراات درهمچو قضا�ای را مطرح نمود.وهم�ن نگران$ دارد،ودرا�ن مورد موضوع امن�ت شخص

 درمورد وکالی مدافع وممکن کارمندان صح$ برای معا�نات ادعای قربان$ شده ازشکنجه ن�زم�باشد.

 جوابگوئ$ حقوق$ برای رفع شکنجه وبدرفتاری  

سه ا�ن مسوده،توسط وزارت عدل�ه پ�شبرده م�شود،وبرخ$ است.پرو  کار فعال،پروسه مسوده قانون اجراات جزائ$ جد�د ز�ر

 مراحل محاکمات$ توق�ف شده گان را تقو�ت خواهد نمود -اگرتائ�د شود -ازاصالحات تضم�نات حقوق$ داخل شده است

وممانعت های فعل$ را دربرابرشکنجه وتوق�ف های خودسرانه کمک خواهد کرد.
252
  

 ¦ارنوال اثبات را بدوش  جزائ$ خوش است  ز�را شامل محفاظت های حقوق$ بوده و بار�وناما از مسوده جد�د قانون اجراات 

وری نموده اند.
ٓ
که شامل احکام  گذاشته تا اثبات نما�د که شواهد را برعل�ه مدع$ عل�ه بطورقانون$ بدون جبروشکنجه جمع ا

درحال حاضر،اجراات دفاع کند م�باشد. ه ازمبن$ برضمانت های حقوق مدع$ عل�ه برای دسترس$ به وک�ل مدافع که درهرمرحل
 

                                                           
 .مرجع قبل$ 249
 .وال�ات درتمام افغانستان واقع شده کارم�کردند مالقات نمود 11وکالء مدافع که در 12، �وناما با 2012فبروری  28-9ب�ن  250
ن فا�ل به �وناما خبردادندوکالء مدافع ازپ�شکش کردن سه م 251

ٓ
 .ورد جداگانه شکنجه با موجود�ت شواهد طب$ دربرخ$ از ا

شروع  2012اکـتوبر2مسوده قانون جد�د اجراات جزائ$ بخاطرتصو�ب نزد پارلمان م�باشد،کم�ته قضائ$ ولس$ جرگه مراجعه مسوده قانون اجراات جزائ$ را بتار�خ  252
 نمود.
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253
م�باشد که ضروری است کس�که به حد اقل مجازات حبس طو�ل مواجه است وک�ل مدافع داشته  ای مسوده شامل ماده 

باشد.
 254

 

مجان$ برای کسان�که برمکلف�ت های دولت برای حصول اطم�نان ازفراهم نمودن مساعد حقوق$  ای ودرقانون اساس$ ماده

،توانائ$ ندارند شامل درمسوده ن�زم�باشد
255

ومحکمه م�خواهد تا اطم�نان حاصل کند شواهد که براساس  ¦ارنوال$ از و

اقرارهای اجباری فراهم شده باشد از دوس�ه مدع$ عل�ه دورشود
256

. موجود�ت چن�ن ضمانت های حقوق$ وتطب�ق درست 

حقوق نت های موجود درقانون اساس$ ومکلف�ت های قوان�ن مطم�ن خواهد ساخت که قوان�ن افغانستان درمطابقت با ضما

 .ب�ن الملل$ قرارم�داشته باشدبشر

مسوده قانون اجراات جزائ$ تضم�ن نموده تا توق�ف شده گان حق داشته باشند قبل از سه روز ختم مدت توق�ف نزد محکمه 

روزم�شود.  180روزهرباراضافه نشود که مجموعا  30روزبوده واز  10حضور�ابند. ومدت توق�ف درا�ام تحق�قات 

وک�ل مدفع وی حق دارند درمحکمه برای به چالش  ف شده وتوق� ¦ارنوال  درهرباردرخواست$ تمد�د مدت توق�ف توسط 

 کش�دن درخواست$ حضور�ابند.

 

ن باالی توق�ف های خوسرانه وغ�رقانون$$
ٓ
 عدم موجود�ت حق بررس$ مشروع�ت توق�ف وتاث�را

س�ستم حقوق$ افغانستان حق بررس$ مشروع�ت توق�ف
257

ن بح�ث حفاظت ب�شترحقوق$ دربرابرتوق�ف غ�رقانون$  
ٓ
را ندارد که ا

با وجود ممانعت های قانون اساس$ دربرابرتوق�ف های خود سرانه ومکلف�ت های کشور بح�ث دولت عضودرکنوانس�ون باشد.

حقوق مدن$ وس�اس$ 
258

ه ازلحظه گرفتاری تمد�د نم�ب�نند،وا�ن مدت تا سه ماوقضات  ¦ارنواالن محاکمه  اکـثرا مظنون�ن تا روز.

شده م�تواند. 
259

اکـثرا بطورخود به چالش کش�دن اساس توق�ف شان درنزد محکمه، بس�اری توق�ف شده گان توانا�ــ$ بدون 

 سردرتوق�ف نگهداری م�شوند ز�را مقامات توق�ف م�عاد قانون$ وحق دسترس$ به وک�ل مدافع را ناد�ده م�گ�رند.

جزائ$ شامل احکام نم�باشد تا تضم�ن نما�د توق�ف شده گان حق داشته باشند اساس توق�ف متاسفانه، مسوده قانون اجراات 

د تا قانون�ت گرفتاری نسازد از محکمه درخواست نما� توق�ف شده گان را قادربتواند �ک م�کان�زم که  .خودرا به چالش کشانند

نها را
ٓ
 .قرارگ�رد غانستاناساس$ افوقوان�ن درمطابقت با قانون مورد بررس$ قرارگ�رد  ا

 

                                                           
 .ترجمه انگل�س$ توسط وزارت عدل�ه وموسسه ج$  اس اس پـ$) 2011دسمبر 17مسوده قانون اجراات جزائ$ (مسوده  14و 8،11 پراگراف 8مراجعه شود به ماده  253
  .10مرجع قبل$ ماده  254
 .11و 10مرجع قبل$ ماده  255
 .22مرجع قبل$ ماده  256
متشکل از عمل قانون$ م�باشد که توق�ف شده گان قادرم�سازد تا به محکمه با حق بررس$ مشروع�ت توق�ف: کلمه الت�ن$ بوده تحت اللفظ$" داشتن بدن را گو�ند"   257

 .صالح�ت درخواست دهند تا قانون�ت توق�ف شان مورد بررس$ قرارگ�رد. ا�ن عمل قانون$ شخص را دربرابرتوق�ف های غ�رقانون$ محافظت م�نما�د
ودرکنوانس�ون م�خواهد اطم�نان حاصل شود که توق�ف شده گان بزودتر�ن فرصت نزد قاض$ و�ا زدولت های عضا کنوانس�ون حقوق مدن$ وس�اس$ )3) و (1(9ماده   258

ورده شوند.براساس فهم شورای حقوق بشرملل متحد،¦ارنوال مستقال کاف$ نم�باشد که روی قانون$ بودن توق�ف تصم�م بگ
ٓ
 �رد.د�گرکارمندان قضائ$ ا

مده درقضا�ای امن�ت$ کشور،¦ارنواالن اکـثرا صالح�ت تحق�ق خودرا به ر�است  2011م�که درراپور ) قس3(ف53و6قانون اجراات جزائ$ موقت ماده   259 
ٓ
توق�ف �وناماا

 امن�ت مل$ تفو�ض م�نما�د،دربعض قضا�ای ¦ارنواالن صورت دعوی را براساس معلومات که توسط ر�است امن�ت مل$ فراهم شده  نوشته م�کند
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 ¦ارنوال$ستره محکمه ولوی  

ادعای شکنجه قضا�ــ$ را مبن$ برمنع شکنجه وتعق�ب  $ارنوال$ هدا�ات¦که ستره محکمه ولوی  إخبار گرد�دندکارمندان �وناما 

ازطرف که دوسال قبل ا�) دوقاض$ به رهنمود 2012فبروری  28و9درهنگام مصاحبه �وناما با قضات(ب�ن صادرنموده است. 

گاه$  ستره محکمه صادر
ٓ
نمود اشاره نمود.نه �وناما ونه هم د�گرهمکاران ازچن�ن رهنمود(جد�د وسابقه) دررابطه به شکنجه ا

وهمچنان از مقامات مجر�ان قانون که صالح�ت تحق�قات ازمظنون�ن را دارند م�خواهد تا رهنمود قضا�ــ$ ندارند.�وناما ازمقامات 

بنشربسپارند.ا�ن نه تنها  ا باالی همه ادارات مجری قانون �کسان قابل تطب�ق باشد وا�ن رهنمود ها رانما�ند ت استندرد را صادر

ناظر�ن مستقل را قادرخواهد ساخت تا موثر�ت رهنمود رسم$ را مورد ارز�اب$ قراردهند بلکه ا�نرا روشن خواهد ساخت که اقدام 

 ل قانون$ توسط دولت اتخاذ شده است.مثبت برای جلوگ�ری ازشکنجه وتاک�د بر حقوق ط$ مراح

 انتقال ر�است عموم$ محابس ازوزارت عدل�ه به وزارت داخله

زمان�که و 2011درطول سال جامعه جهان$ نگران$ خودرا درمورد انتقال ر�است عموم$ محابس از وزارت عدل�ه به وزارت داخله 

2012درماه جنوری 
260

ارگان  هداشت که ر�است عموم$ محابس با�د بطور�ک.جامعه جهان$ تاک�د صورت گرفت ابرازنمود 

جلوگ�ری  به توق�ف شده گانامن�ت$ که  ازدسترس$ پول�س مل$ افغان و ارگان هایمستقل درچوکات وزارت داخله باق$ بماند تا 

س دخالت اداره ر�است محاب,وا�ن ن�زب�ان شد که مجر�ان قانون وارگان های امن�ت$ قادرنباشند تا درراه اندازی وشود.

علن$ حما�ت کرد وزارت داخله با ا�ن موقف موافقت کرده و بطور نما�ند.
261

. 

 دراداره محابسمداخالت ر�است امن�ت مل$ ووزارت داخله نگران$ ها دررابطه به 

 
ً
را بخاطراستخدام "بخش کشف" درهمه فرمانده$ ر�است عموم$ محابس ومحابس وال�ات ا�وزارت داخله پالن  اخ�را

ا�ن بخش متشکل از کارمندان مختلف تحق�ق وبخش استخبارات ووزارت خانه ها بشمول ر�است امن�ت مل$  اشکارساخت.

ور�است تحق�ق جنائ$ درم�ان د�گران خواهد بود.ا�ن بخش درمحابس موقع�ت خواهد داشت ومسول�ت مبارزه عل�ه 

نها بر�است عموم$ استخبارات،مبارزه عل�ه مواد مخدر وتحق�قات مباره عل�ه ترور�زم بشمول اس
ٓ
تنطاق را بعهده خواهد داشت. ا

 نخواهد بود بلکه مسول�ت نزد هراداره خود خواهند داشت. پاسخگو محابس

نمودند که ا�ن پالن عامل برای تخلفات حقوق  نمودند،وابرازمطرح  همکاران ب�ن الملل$ ذ�ربط مخالفت خود را با وزارت داخله 

الملل$ قبول شده بشری ودرمخالفت با نورم های ب�ن 
262

محابس م�باشد.مشکل ز�اد پ�شنهاد استخدام کارمندان ر�است امن�ت 

لبالو کردن" با دوام تحق�قات بعد 
ٓ
مل$ درمحابس فرصت برای ر�است امن�ت مل$ فرصت خواهد داد تا "دو دندان در�ک ا

ابس داشته باشد وا�ن ر�است امن�ت ازا�نکه توق�ف شده گان متعاقبا ازر�است امن�ت مل$ به مرکزتوق�ف ر�است عموم$ مح

 مل$ فرصت ب�شتر برای حصول اقرارها م�دهد.  

 سرپوزه(کندهار)

                                                           
 .رئ�س جمهورصورت گرفت 2011دسمبر17ورخ م 85انتقال قانون$ توسط فرمان نمبر 260
 .2012جنوری  10سخنران$ وز�ر اسبق داخله جناب بسم هللا خان بتار�خ  261

شر�ک  2012م$  29وز�ر اسبق داخله جناب بسم هللا خان درجلسه کاری محابس دروزارت داخله بتار�خ مخالفت خود را با  اعضای جامعه جهان$ بطوررسم$ 262 
 .ساخت
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پول�س درکندهاردرامورداخل$ اداره محبس سرپوزه درکندهار در�افت  قوماندان�وناما راپورهای مختلف مبن$ برمداخالت 

ر�است امن�ت مل$ نفوذ خودرا  ¦ارنوال$نمود.افسران پول�س مل$ افغان غ�رازکارمندان محابس،کارمندان ر�است امن�ت مل$ و

عدم وضاحت نقش درمحبس سرپوزه ز�ادترنموده که باعث نگران$ د�گرکارمندان،توق�ف شده گان ومحبوس�ن شده است.

هراداره مختلف بعض مشکالت برای توق�ف شده گان ومحبوس�ن دررابطه به دسترس$ شان به محاکم ود�داربا فام�ل های شان 

 وزارت داخله شر�ک ساخته شد ووزرت داخله ابرازنمود که ازموجود�ت کاربا ا�جاد کرده است.ا�ن موضوع توسط �وناما 

گاه$ ندارد ر�است امن�ت مل$ با ر�است عموم$
ٓ
محابس ا

263
 . 

�ساف برای تفت�ش از مراکز توق�فف
ٓ
 برنامه ا

نها دست مرا پشت سرم دستبند زدند "
ٓ

و�زان کردن من. ا
ٓ

نها شروع کردند به ا
ٓ

وردند، ا
ٓ

نها مرا به پسته امن�ت$ ا
ٓ

نکه ا
ٓ

سه روز بعد از ا

و�زا
ٓ

نها برای مدت زمان طوالن$ ا�ن و پارچه را محکم به اطراف و ز�ر شانه های من بستند و مرا از �ک درخت توت ا
ٓ

ن کردند. ا

نها مرا بعد دکار را کردند تا ا�نکه من از هوش رفتم. تا حدود شش روز هر شب ا�ن اتفاق م$ افتاد. من 
ٓ

ر �ک$ از کانت�نرها�ــ$ که ا

و�زان م$ شدم خونم از جر�ان م$ افتاد، من
ٓ

نجا منتقل م$ کردند، ب�دار م$ شدم. وقت$ من ا
ٓ

نم$ توانستم  از ب$ هوش$ به ا

مدند تا حوزه را بررس$ 
ٓ

مر�کا�ــ$، ا
ٓ

انگشتانم را حس کنم. حدود سه دفعه �ک ه�ات خارج$، فکر م$ کنم متشکل از نظام�ان ا

زاد خواهند کرد. 
ٓ

نها مرا ا
ٓ

نها به من م$ گـفتند که اگر من پنهان شوم ا
ٓ

مد، مرا پنهان م$ کردند؛ ا
ٓ

نها م$ ا
ٓ

کنند، اما هر دفعه وقت$ ا

 ستم کار نم$ کند؛ من نم$ توانم دستم را درست حرکت بدهم".دست/بازوی را

{�وناما مشاهده کرد که توق�ف$ توانا�ــ$ بس�ار کم در حرکت دادن بازوی راست خود دارد و دست وی به لمس کردن حساس 

 بود.}

 )2011، حوزه پانزدهم پول�س، کندهار، دسامبر 26(توق�ف$ شماره 

 طرح اصالح$ شش مرحله ای

�ساف �ک طرح 2011ر بودر اکـت
ٓ
شش مرحله ای را برای حما�ت از مقامات افغان در اصالح رو�ه های مربوط به  اصالح$، ا

بازجو�ــ$ و رفتار با توق�ف$ ها انکشاف دادند. ا�ن نظام بر ضرورت تفت�ش منظم مراکز توق�ف و مصاحبه با پرسونل توق�ف خانه 

های اول$ شناسا�ــ$ رو�ه های سوء با توق�ف$ های ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ تاک�د م$ کند.  و توق�ف$ ها من ح�ث ابزار

موزش$ کار کرده است که م$ 
ٓ
�ساف به صورت دو جانبه با سفارت ها و سازمان های ب�ن الملل$ به منطور انکشاف سم�نارهای ا

ٓ
ا

نها است ارائه شود. ا�ن جلسات تواند برای مد�ران مراکز توق�ف و بازجو�ان$ که با توق�ف$ ها د
ٓ
ر ارتباط بوده و مسئول رفتار با ا

موزش$ بر رفتار انسان$ با توق�ف$ ها، به شمول روشهای 
ٓ
که بازجو�ان م$ توانستند به جای شکنجه استفاده غ�رجبری بازجو�ــ$ ا

موزش$ همچن�ن در رابطه با استانداردهای حقوق بشری 
ٓ
و ضرورت حفظ و بهبود شرا�ط کنند، متمرکز بودند. در ا�ن جلسات ا

 درون مراکز توق�ف سخن گـفته شد.

                                                           
شر�ک ساخت واوگـفت که خبرندارد  2012م$  29ا�ن موضوع را با وز�ر اسبق داخله جناب بسم هللا خان درجلسه کاری محابس دروزارت داخله بتار�خ �وناما  263  

 .ر�است امن�ت مل$ درر�است عموم$ محابس کارم�کند
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موزشها و دور دوم تفت�ش های
ٓ
اعالم نشده از مراکز توق�ف، مراکز ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ م$ تواند  بعد از تکم�ل ا

ود، تلق$ شود. تصد�ق تنها برای "تصد�ق" پروسه ای که به از سرگ�ری انتقال توسط ن�روهای ب�ن الملل$ به ا�ن مراکز منته$ ش

�ساف توص�ه شود که همه کارکنان توق�ف خانه های مربوطه که مشمول بدرفتاری با توق�ف$ ها 
ٓ
زمان$ م$ تواند به فرمانده ا

ورده سازد، شرکت کرده 
ٓ
�ساف را برا

ٓ
ن جلسات به طوری که رضا�ت تر�نرهای ا

ٓ
موزش$ حضور �افته و در ا

ٓ
هستند در جلسات ا

�ساف قادر بود تا تعداد قابل قبول$ از توق�ف$ ها را در هر موقع�ت باشند. تفت�ش ا�
ٓ
که  –ن مراکز زمان$ کامل پنداشته شدند که ا

مصاحبه نما�د. -ا�ن تعداد از �ک مرکز تا مرکز د�گر فرق داشت
264

شده �ا ادعاهای بدرفتاری که به وس�له بر مال  هر مشکل  

�ساف در جر�ان مصاحبه 
ٓ
با توق�ف$ ها در�افت شد، مورد بازنگری قرار گرفته و به ر�است امن�ت مل$ �ا مفتش�ن مارشال ناظر ا

پول�س مل$ افغان ارجاع شد تااقدامات اصالح$ فوری عل�ه پرسونل مرکز توق�ف$ که مسئول بدرفتاری بودند، اتخاذ شود. در 

موزش$ ب�شتر 
ٓ
ن مرکز توق�ف$ جلسات ا

ٓ
�ساف اصرار داشت که کارمندان ا

ٓ
 ی را در�افت کنند.بعض$ قضا�ا، ا

ن انجام م$ شد، 
ٓ
�ساف �ک برنامه در رابطه با نظارت منظم$ که توسط پرسونل ا

ٓ
موزش و دستورات، روش کار ا

ٓ
بعد از در�افت ا

نظارت$ منظم توسط پرسونل نظام$ ب�ن الملل$ از مراکزی م$ شد که توق�ف$ ها را به بازد�دهای  را ا�جاد کرد. ا�ن برنامه شامل 

ن مراکز 
ٓ
 انتقال داده بودند تا رفتار با ا�ن افراد را در سراسر پروسه پ�ش از محاکمه تعق�ب کنند.ا

 تصد�ق مراکزز

�ساف از 
ٓ
با تا��د ب$ ع�ب$ ر�است امن�ت مل$ هرات برای از سر گ�ری انتقال توق�ف$  2011نوامبر  8تصد�ق مراکز توسط فرمانده ا

�ساف اعالم کرد که از مجموع 2012چ مار  8ها توسط ن�روهای ب�ن الملل$ شروع شد. در 
ٓ
مرکز توق�ف$ شناسا�ــ$ شده  16، ا

نجا شکنجه اتفاق افتاده بود، 
ٓ
مراکز را تصد�ق کرده است. 14توسط �وناما به عنوان مراکزی که در ا

265
که �وناما تا جا�� 

�ساف مبن$ بر عدم استفاده 
ٓ
�ساف �ک تا��د از طرف فرمانده$ ا

ٓ
ن مرکز ن�ست معلومات دارد، "تصد�ق" توسط ا

ٓ
از شکنجه در ا

موزش داده شده اند
ٓ
ن مراکز در رابطه با عدم استفاده از روشهای سوء بازجو�ــ$ دوباره ا

ٓ
�ا تضم�ن ا�ن ن�ست که پرسونل ا

266
 .

بلکه تصد�ق منعکس کننده ا�ن است که مراکز ر�است امن�ت مل$ �ا پول�س مل$ سه مرحله نخست برنامه اصالح$ را کامل 

�
ٓ
گاه ن�ست.کرده و ا�نکه ا

ٓ
نها ا

ٓ
 ساف از وجود بدرفتاری ب�شتری در ا

نها بعض$ از بدرفتاری خ�ل$ شد
ٓ
نها مستند سازی کرده بود، �با ا�ن وجود، بعض$ از مراکزی که �وناما در ا

ٓ
دی با توق�ف$ را در ا

نها زمان خ�ل$ طوالن$ را در برگرفت که ر�است 
ٓ
ن جمله بود. بدل�ل  امن�ت مل$ از 124برای ط$ کردن پروسه تصد�ق ب$ ع�ب$ ا

ٓ
ا

که  –نگران$ های مستمر نسبت به بعض$ از مکان ها و کاهش شد�د تعداد توق�ف$ ها�ــ$ که در بعض$ مراکز نگهداری م$ شدند 

�ساف بتوانند تعداد کاف$ از توق�ف$ ها را برای قضات در مورد رفتار با توق�ف$ مصاحبه کند
ٓ
�ساف  -مانع از ا�ن شد که مفتش�ن ا

ٓ
ا

                                                           
�ساف کوشش کردند که  264

ٓ
توق�ف$ و �ا حداقل شش توق�ف$ را در هر مرکز مصاحبه کنند. بنا به ف�صد همه جمع�ت  5تا  3به عنوان جزئ$ از پروسه تصد�ق، مفتش�ن ا

�ساف قادر به مصاحبه تعداد کاف$ توق�ف$ ها برای ارز�اب$ ا�نکه شکنجه هنوز هم در
ٓ
ا�ن مراکز وجود دارد، نبود.  کاهش شد�د تعداد توق�ف$ ها در بعض$ مراکز توق�ف$، ا

نها توانستند که به عالوهف در بعض$ توق�ف خانه ها، مانند ر�
ٓ
موزش نبود ز�را ا

ٓ
�ساف قادر به انجام تفت�ش ها و ا

ٓ
است امن�ت مل$ کاپ�سا و ر�است امن�ت مل$ لغمان، ا

 بنا به محدود�ت های لوج�ست�ک به منطقه دسترس$ پ�دا کنند.
امن�ت مل$ خوست، پول�س مل$ ارزگان، پول�س مل$ امن�ت مل$، امن�ت مل$ هرات،  124امن�ت مل$ لغمان، امن�ت مل$ کاپ�سا، امن�ت مل$ تخار، ر�است   265

 پول�س مل$ کندهار. 9خوست، پول�س مل$ ژری، پول�س مل$ کندز، پول�س مل$ ارغنداب، پول�س مل$ دامان، پول�س مل$ دشت ارچ$ و حوزه 
 درکابل. 2011جلسه با کارمندان قومندان$ ا�ساف،درماه نوفمبر 266
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صورت مشروط" بعض$ از مراکز را تصد�ق کرد.تنها "به 
267
�ساف اجازه از سرگ�ری انتقال توق�ف$ ها را  

ٓ
ا�ن به ا�ن معنا است که ا

نجا تعداد کاف$ توق�ف$ مصاحبه شده وجود 
ٓ
م$ داد، اما تفت�ش ها و نظارت ان مراکز عموما تا زمان$ ادامه م$ �افت که در ا

ن قضاوت در مورد رو�ه 
ٓ
ن موقع�ت انجام م$ شد.داشت که بر اساس ا

ٓ
مرکز در ا

268
نها را تصد�ق کرد  14پنج مرکز از  

ٓ
مرکزی که ا

به صورت مشروط ب$ ع�ب شناخته شدند
269
 که البته منتظر تفت�ش های ب�شتر در محل بودند. 

موزش متعدد، مراکز امن�ت مل$ و پول�س مل$ 
ٓ
ر، تصد�ق نشدند. در مالقات های اخ� کندهاربا وجود تفت�ش ها و جلسات ا

نها در 
ٓ
موزش ا

ٓ
نها بر ا�ن باورند که تفت�ش ها و نظام ا

ٓ
�ساف در فرمانده$ منطقوی جنوب به �وناما واضح ساختند که ا

ٓ
پرسونل ا

 اصالح رفتار با توق�ف$ ها در مراکز فرمانده$ ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ موثر بوده است.

 لغو تصد�ق بعض$ از مراکزز

دسمبر  8مثال بعد از تصد�ق ر�است امن�ت مل$ هرات در  طور به گرفت، قرار توق�ف مورد لغو دربعض حاالت، تائ�د مراکز

مشمول زمان�که در توق�ف ر�است امن�ت مل$ هرات قرار داشتند  توق�ف شده گان 9که در�افت کرد قضا�ای را ، �وناما 2011

که شکنجه را تشک�ل م$ داد. تحق�قات شده بودندروشهای 
270

خر�ن 
ٓ
صاحبه شد اظهار داشت که وی در ماه که م دهتوق�ف ش ا

گ
ٓ
، شکنجه شده است. به هم�ن صورت، مورد تائ�د قرارگرفته بودر�است امن�ت مل$ هرات  ا�نکه، نه ماه بعد از 2012ست ا

�ساف ر�است امن�ت مل$ خوست را در 
ٓ
ن چهار توق�ف شده تصد�ق کرد، اما �وناما در�افت  2012جنوری  25ا

ٓ
نمود که بعد از ا

گان
271

شکنجه در ر�است امن�ت مل$ خوست شدند، جد�دتر�ن قض�ه مربوط به سپتمبر به  توسط تحق�ق کننده گان مواجه 

است. 2012
272

مرکز کرد که �ک توق�ف شده در پول�س مل$ خوست و دو توق�ف شده گان در ، �وناما در�افت 2012در مارچ  

�ساف ا�ن مراکز را تصد�ق کرده بود  کندزمل$ در  سفرمانده$ پول�
ٓ
نکه ا

ٓ
.اندمورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته بعد از ا

273
  

گست  بعنوان جد�دتر�ن کندزواقعات شکنجه درپول�س مل$ افغان خوست وپول�س مل$ افغان در 
ٓ
شش ماه  2012واقعه ازماه ا

ن درتماد و امن�ت مل$، �وناما واقعات قابل اع 124. در ر�است بعد ازتائ�د م�باشد
ٓ
گ موثق شکنجه را که جد�دتر�ن ا

ٓ
ست ماه ا

امن�ت  40در ر�است  ات متعدد شکنجه را از طر�ق توق�ف شده گانعالوه، �وناما واقعر بود، در�افت کرده است. ب 2012

�ساف از ا�ن مرکز ر�است امن�ت مل$ 5مل$، بر خالف نظارت مرحله 
ٓ
ا

274
بعد از پنج ماه ه است. واقعات متعدد ، در�افت کرد

�ساف �ک برنامه نظارت$ را در همان مرکز انجام داد از
ٓ
گ ماه ا�نکه ا

ٓ
 است. 2012ست ا

                                                           
�ساف  267

ٓ
 124تصد�ق کرده بود تنها به صورت مشروط ب$ ع�ب شناخته شدند که منتظر تفت�ش های ب�شتر در محل بود، از جمله ر�است  پنج تا از چهارده مرکزی که ا

 پول�س مل$ کندهار.  9امن�ت مل�ف ر�است امن�ت مل$ لغمان، پول�س مل$ ارغنداب، پول�س مل$ دامان و حوزه 
�ساف م$ تواند توق�ف$ ها را به مراکزی که به صور   268

ٓ
ساعت از زمان انتقال و به  72ت مشروط تصد�ق شده اند انتقال دهند بر ا�ن اساس که د�دار اعالم نشده ظرف ا

نها و شرا�ط شان انجام دهد.
ٓ
 منظور مصاحبه توق�ف$ ها در رابطه با رفتار با ا

 پول�س مل$ کندهار. 9زه امن�ت مل$، پول�س مل$ ارغنداب، پول�س مل$ دامان و حو  124ر�است امن�ت مل$ لغمان، ر�است   269
  .609و  411، 405، 379، 376، 360، 237، 236، 166 نمبر شده گان توق�ف  270
 .579و  449، 445، 328 نمبر توق�ف شده گان  271
نکه ر�است امن�ت مل$ خوست تصد�ق شده بود، شکنجه2012جد�دتر�ن قربان$ که مصاحبه شد اظهار داشت که وی در م$   272

ٓ
 شده است. ، سه ماه بعد از ا

 .445و  452، 355 نمبر توق�ف شده گان   273
�ساف ر�است 2012بعد از انتشار گزارش کم�س�ون مستقل حقوق بشر/ جامعه باز در مارچ   274

ٓ
 امن�ت مل$ را در نظارت مرحله پنجم قرار داد. 40، ا
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�ساف اعالم کرد که �ک دستور نظام$ 2012بر واکـت 24در 
ٓ
، ا

275
 40 ادارهبه را و انتقال کرده  را لغوتصد�ق مراکز  که هامضاء شد

ر�است امن�ت مل$، ر�است امن�ت مل$ لغمان، ر�است امن�ت مل$ خوست، ر�است امن�ت  124، اداره امن�ت مل$ر�است 

ورده است. کندزمل$ هرات، ومراکز فرمانده$ پول�س مل$ در خوست و 
ٓ
 به حالت تعل�ق درا

 

�سافف
ٓ
 نظارت از برنامه ا

موزش منجر به بهبود در شرا�ط صح$ در بس�ار 
ٓ
ی از مراکز امن�ت مل$ و پول�س مل$ شده است. به نظر م$ رسد که تفت�ش ها و ا

ن طور که گـفته شده، توق�ف$ ها و د�گر سازمان ها�ــ$ که از مراکز مربوطه در افغانستان نظارت م$ کنند به �وناما گـفته اند که 
ٓ
ا

�ساف بهبود �افته است. بعض$ 
ٓ
شواهد ک�ف�ت غذا و مداوای صح$ در دسترس به توق�ف$ ها بعد از شروع نظام اصالح$ ا

گاه$ در م�ان پرسونل ر�است ام�نت مل$ و پول�س مل$ در رابطه با ا�نکه چه نوع 
ٓ
موزش ها به افزا�ش ا

ٓ
حکا�ت$ وجود دارد که ا

موزش اصالح$ برای کارمندان اصل$ مرکز 
ٓ
رفتار شکنجه را تشک�ل م$ دهد، انجام�ده است. در حال�که مشغول تفت�ش مراکز و ا

تعداد ادعاهای در�افت شده توسط �وناما در رابطه با شکنجه و بدرفتاری در بس�اری از  توق�ف$ بود، �ک کاهش شد�د در

 مناطق وجود داشت.

ن برنامه ا�جاد 
ٓ
�ساف محدود شده است و نشانه های ز�ادی وجود دارد که بهبودها�ــ$ که ا

ٓ
با ا�ن وجود، اثر برنامه اصالح$ ا

رنامه اصالح$ شش مرحله ای در طرح و قلمرو خود محدود است که به کرده و �ا باعث شده بود ممکن است موقت باشد. ا�ن ب

ن در اخت�ار دارد. همانطور که م�زان ن�روها کمتر شدند و 
ٓ
�ساف برای اجرای ا

ٓ
نوبه خود منعکس کننده منابع محدودی است که ا

موزش و
ٓ
�ساف ن�روی انسان$ کمتری را برای انجام تفت�ش، ا

ٓ
 نظارت منظم در اخت�ار داشت. انتقال مسئول�ت ها پ�شرفت کرد، ا

ف�سرهای 
ٓ
موزش د�ده حقوق بشری، ا

ٓ
موزش بودند، ناظر�ن ا

ٓ
�ساف که درگ�ر در تفت�ش ها و ا

ٓ
در ع�ن حال، بس�اری از پرسونل ا

�ا توق�ف$ 
ٓ
موزس دهنده �ا متخصص�ن در مصاحبه کردن با توق�ف$ ها نبودند. همچن�ن ا�ن سوال باق$ است که ا

ٓ
اجرای قانون، ا

تگو راجع به بدرفتاری، با ناظر�ن$ که لباس نظام$ به تن داشته، تجه�زات محافظوی داشتند و ممکن توسط بعض$ ها ها در گـف

به عنوان دشمن تلق$ م$ شدند، احساس راحت$ م$ کردند. ا�ن �ک اصل کامال معقول در مصاحبه با توق�ف$ ها است که 

زاد مرتکب�ن دارند.دار قربان�ان در حضور پول�س �ا سربازان$ که �ون�فورم 
ٓ
 ند، تما�ل بس�ار کم$ به صحبت دوستانه �ا معرف$ ا

موزش$ در مدت 
ٓ
موزش$ شان داشتند، جلسات ا

ٓ
موزش دهندگان و متخصص�ن ب�رون$ را برای تکم�ل ظرف�ت ا

ٓ
�ساف ا

ٓ
در حال�که ا

�ساف از �ک مرکز
ٓ
موزش$ برنامه مامور�ت ا

ٓ
تا مرکز د�گر متفاوت  و قلمرو موضوعات تحت پوشش محدود بوده است. جلسات ا

بود و مطابق با منابع در دسترس گروه های مل$ متفاوت درون هر مکان فرمانده$ منطقوی بود. در بعض$ موقع�ت ها، 

موزش را در مورد حقوق بشر و رفتار انسان$ 
ٓ
بازجو�ان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ فقط دو و ن�م ساعت از تمام مدت ا

، کندهارامن�ت مل$ و ر�است امن�ت مل$ و پول�س  124در د�گر مراکز توق�ف$، مثال در ر�است در�افت کردند، در حال�که 

موزش خ�ل$ ز�ادتر و گسترده بود.
ٓ
 ا

                                                           
 وهمکاربرای ته�ه �ادداشت ازمقامات باال وهمسو�ه فرستاده م�شود.وقت توسط قوت های ا�االت امر�کا برای قومندانان ز�رامر  ا�ن امربرای تبادله سر 275
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نها 
ٓ
ن مراکزی را تحت پوشش قرار داد که �وناما �ا د�گر گروه های حقوق بشری استفاده از شکنجه را در ا

ٓ
تفت�ش ها فقط ا

بر ا�ن اساس ا�ن امکان وجود دارد که ر�است امن�ت مل$ �ا پول�س مل$ توق�ف$ ها را به د�گر گسترده و س�ستمات�ک �افته بود. 

نها متمرکز نبوده و �ا بنا به محدود�ت 
ٓ
موقع�ت ها و �ا در بازداشتگاه های د�گر نهادهای مجری قانون که نهادهای ناظر �ا بر ا

نها نبودند، منتقل کرده ب
ٓ
 اشد.های امن�ت$ قادر به بازد�د از ا

تاث�ر کل$ طرح اصالح$ را محدود کرده است. همانطور که در سراسر گزارش ذکر شده، در بس�اری از مراکزی که  نواقصا�ن 

�ساف در حال اجرای طرح اص
ٓ
تا حد ز�ادی کاهش �افت.  منازعاتالح$ خود بوده است، تعداد توق�ف شده گان مربوط به ا

�ساف در عمل�ات جستجوی  دال�ل احتمال$ بس�اری برای ا�ن کاهش وجود
ٓ
دارد، از جمله ا�نکه توقف انتقال افرادی که توسط ا

ر�است امن�ت مل$ �ا پول�س  توق�ف خانهکه در  شده گان شبانه �ا در م�دان جنگ دستگ�ر شدند، بر مجموع تعداد توق�ف

ود داشت که ر�است امن�ت مل$ �ا در بس�اری از موقع�ت ها، نشانه ها�ــ$ وج ا�نکه، مل$ نگهداری م$ شدند گذاشت. با وجود

توق�ف ر�است بد�ل های د�گر، از جمله به د�گر مکانهای  را پنهان کرده و �ا افراد را به موقع�تشده گان  پول�س مل$ توق�ف

 امن�ت مل$ �ا پول�س در همان وال�ت م$ فرستاد.

 فقدان پاسخگو�ــ$$

�ساف پاسخگو�ــ$ مد�ران مراکز توق�ف و بازجو�ان دخ�ل در ش
ٓ
�ساف وجود . با مهم دانست را کنجه توق�ف شده گانا

ٓ
ا�ن ا

نها محدود به وضع�ت افغانستان به عنوان �ک دولت مستقل است تاک�د داشت
ٓ
که قلمرو فعال�ت ا

276
�ساف از طر�ق برنامه 

ٓ
. ا

 
ٓ
نها نظارت شش مرحله ای خود فقط به حما�ت از پاسخگو�ــ$ برای بدرفتاری و د�گر نقض های حقوق بشر در مراکز توق�ف که ا

م$ کنند، متعهد است. به احتمال ز�اد ا�ن نظارت شامل شناسا�ــ$ مرتکب�ن شکنجه، ارائه هر گونه شواهد �ا معلومات ضروری 

 برای حما�ت از بازجو�ــ$ ها و تعق�ب ها در نظام جزا�ــ$ افغانستان م$ شود.

است امن�ت مل$ ازنظارت وتفت�ش خود شر�ک ا�ساف،مانند �وناما،خاطرنشان نمود با وجودا�نکه معلومات وشواهد را بار�

�ساف نه متعهد به اعالم عموم$ اسام$  ساخت،کدام اقدام ازطرف مقامات برای رفع نگران$ ها گرفته نشده است.با ا�ن هم،
ٓ
ا

 مرتکب�ن چن�ن نقض ها شده است و نه به اتخاذ د�گر اقدامات تحت کنترل شان که م$ توانست به طور قابل توجه$ بر اراده

�ک$ و خنس�اس$ در موضوعات پاسخگو�ــ$ تاث�ر بگذارد. به عنوان مثال، مشروط کردن کمک های مال$ �ا ارائه کمک های ت

برنامه ها و پروژه های ارتقای ظرف�ت ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ به برکناری و تحت تعق�ب قرار دادن مرتکب�ن مظنون به 

ردشکنجه م$ توانست تاث�ر قابل توجه$ بگذا
277

. 

                                                           
 .2011جلسه �وناما با کارمندان قومندان ا�ساف درکابل درمورد طرح وتطب�ق پالن شش مرحله ای بررس$ محالت توق�ف درماه جنوری  276

قوان�ن اله$ شود که به اساس قانون اله$  " �اLeahy Lawنع تطب�ق "شکنجه وبد رفتاری توسط ر�است امن�ت مل$ وخاصتا توسط پول�س مل$ افغان ممکن ما  277 
ن واحد های ن�روی های امن�ت$ کشور های خارج$ مساعدت شده نم�تواند که وزارت داخله �ا وزارت دفاع ا

ٓ
�االت متحده در مورد تخص�صات خارج$ " ه�چ وجوه$ برای ا

نها دا
ٓ
ن شواهدی مبتن$ بر نقض جدی حقوق بشری توسط ا

ٓ
شته باشد، اال پ�شکش شواهد دق�ق از طرف وزارت خارجه مبن$ بر ا�نکه دولت مربوطه در مورد اقدامات ا

�ف شده گان زمان$ انتقال مؤثر اصالح$ را روی دست گرفته و متخلف�ن را مورد تعق�ب عدل$ قرار خواهد داد. دروضع�ت افغانستان شا�د ازحکومت امر�کا بخواهد تا توق
غانستان اقدامات اصالح$ مناسب را روی دست گرفته که شامل به تعق�ب عدل$ کش�دن متخلف�ن شکنجه وبدرفتاری ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ دهد که حکومت اف

جنوری 11ر�خ ما بتاافغان باشد که ا�ن واقع نشده،درحال�که ا�ساف تالش های حکومت افغانستان را درا�ن رابطه کمک نموده است.(قسم�که درنامه ا�ساف به �ونا
مده که ضم�مه پنجم ا�ن راپورم�باشد). 2013

ٓ
 429-106حقوق عموم$  563قوان�ن اله$ به فصل های مشخص$ در قانون تخص�صات عمل�ات های خارج$ فصل  �ا ا

�صات دفاع ارائه م�نما�د که "ه�چ ) در قوان�ن ا�االت متحده راجع م�گرددو قانون تخص2001( 259-106حقوق عموم$  8092) و قانون تخص�صات دفاع، فصل 2001(
نها راپور های از طرف اعضای وزارت خارجه مبن$ بر نق

ٓ
ض حقوق بشری وجود داشته کدام$ از وجوه مال$ ذکر شده برای تر�ننگ واحد های ن�رو های امن�ت$ که در مورد ا
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پاسخگو�ــ$ �ک عامل ح�ات$ در کوشش به تغ��ر فرهنگ شکنجه است که در مراکز توق�ف افغانستان وجود دارد. عالقه به 

دادن سر�ع از جمله دال�ل استمرار وجود شکنجه در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$  معلومات  گرفتن اقرار �ا

ن�ک های خشن بازجو�ــ$ پاسخگو ندانست، �ا از طر�ق از دست دادن خرا در قبال استفاده از ت متخلفد افر ااست. تا زمان$ که 

نها، شکنجه ادامه خواهد داشت. فقدان پاسخگو�ــ$ در ر�است امن�ت مل$ و 
ٓ
شغل و معاش شان و �ا از طر�ق تعق�ب عدل$ ا

�ساف را برجسته تر ساخته است: 
ٓ
موزش ها و  قشکنجه نم$ تواند تنها از طر�پول�س مل$ محدود�ت های طرح شش مرحله ای ا

ٓ
ا

موزشها منجر به کاهش 
ٓ
در تعداد ادعاهای  ب�شترنظارت های کوتاه مدت متوقف شود. در حال�که معرف$ نظام تفت�ش ها و ا

ن 
ٓ
نها طرح شش مرحله ای خود را اجرا کرد، استفاده از شکنجه در بس�اری  16شکنجه در ا

ٓ
�ساف در ا

ٓ
از  مرکز توق�ف$ ای شد که ا

�ساف ا�ن مراکز را تصد�ق کرده بود، از سر گرفته شد.
ٓ
نکه ا

ٓ
 ا�ن مراکز بعد از ا

 حما�ت ب�ن الملل$ از ر�است امن�ت مل$ و وزارت امور داخلهه

 انگلستان

در زمان نوشتن، به دل�ل خطر شکنجه و بدرفتاری، �ک تعل�ق انتقال توق�ف$ ها توسط ن�روهای بر�تان�ا�ــ$ به دولت 

حما�ت  2012دسمبر  6ود دارد. ا�ن تعل�ق به وس�له ممنوع�ت صادر شده توسط محکمه عال$ ا�نگلند و ولز در افغانستان وج

  27م$ شود که به بر�تان�ا دستور م$ دهد که ا�ن تعل�ق را حداقل تا زمان رس�دگ$ نها�ــ$ توسط محکمه نها�ــ$ که قرار است در 

برگزار شود، ادامه دهد. 2012نوامبر 
278

، وزارت دفاع بر�تان�ا تعل�ق را حفظ 2012دسامبر  29علومات جد�د، در در پرتو م 

کرده و �ک ممنوع�ت موقت را بر انتقال توق�ف$ ها به ر�است امن�ت مل$ وضع کرده است که م$ گو�د "فعال زم�نه های معقول$ 

ه لشکر گاه منتقل شدند در معرض برای ا�ن اعتقاد وجود دارد که توق�ف$ های دستگ�ر شده توسط ن�روهای بر�تان�ا�ــ$ که ب

خطر بدرفتاری جدی قرار دارند".
279

 

ژانس مل$ بهبود پول�س$" وابسته به بر�تان�ا را تمو�ل کرد تا حدود 2012و مارچ  2011ب�ن نوامبر 
ٓ
بازجوی  80، بر�تان�ا "ا

موزش دهد
ٓ
ر�است امن�ت مل$ را در رابطه با مهارت های بازجو�ــ$ و استفاده از شواهد ا

280
مده 

ٓ
. بازجو�ــ$ از سراسر افغانستان ا

موزش هدف کمک به ر�است امن�ت مل$ در  124و ر�است  40بودند ول$ ب�ش از همه از ر�است 
ٓ
مده بودند. ا�ن ا

ٓ
امن�ت مل$ ا

موزش و انکشاف تخصص$ 
ٓ
انکشاف منابع جا�گز�ن، و نه اعتراف، برای محکوم�ت را دنبال م$ کرد. �ک برنامه گسترده تر ا

پر�ل برای بازج
ٓ
برگزار شود. ا�ن برنامه شامل تحق�قات صحنه  2013تا مارچ  2012و�ان برنامه ر�زی شده است تا ب�ن ماه های ا

موزش$ از بر�تان�ا برای مقامات عال�رتبه ر�است امن�ت 
ٓ
جرم، عکسبرداری از صحنه جرم، تحق�ق انضباط$ داخل$ و �ک د�دار ا

هف بر�تان�ا ر�است امن�ت مل$ را در انکشاف توانا�ــ$ طب عدل$ اش در حما�ت از ارنواالن برگز�ده م$ باشد. به عالو¦مل$ و 

                                                                                                                                                                                           
) و پ�ش ب�ن$ ها 1976( 2778قانون ا�االت متحده  22نترول صدور اسلحه، فصل باشد، اال ا�نکه اقدامات اصالح$ روی دست گرفته شده باشد". پ�ش ب�ن$ های قانون ک

نست که منح�ث �ک پال�س$ کل$ مساعدت ا�االت متحده نبا�د به نقض های حقوق بشری سه�م گردد
ٓ
 ذکر شدۀ قبل$ ب�انگر ا

ر عل�ه سردار محمد" (  278
ٓ
سردار محمد �ک تبعه افغانستان است که به وس�له ن�روهای انگل�س$ ) است؛ R v Serdar Mohammedرس�دگ$ نها�ــ$ مربوط به قض�ه "ا

ن به ر�است امن�ت مل$ تسل�م شد. سردار محمد ادعا کرده است که در زمان بازداشت در ر�است امن�ت مل$ شکنجه شده 2010در هلمند در 
ٓ
 بازداشت شده و متعاقب ا

اقامه  �2012ک دعوا�ــ$ را عل�ه دولت بر�تان�ا بر سر قانون$ بودن انتقال وی به ر�است امن�ت مل$ در م$  است. وکالی مدافع$ که از سردار محمد نما�ندگ$ م$ کنند،
 کرده اند که منجر به تعل�ق انتقال توق�ف$ ها به مقامات افغان توسط بر�تان�ا شد.

 نامه از وز�ر دفاع بر�تان�ا، ف�ل�پ هاموند.   279
 .2012وجلسه �وناما با کارمندان سفارت انگلستان بتار�خ جون 2012نوفمبر 14و2012جون  26رکابل به �وناما بتار�خ نامه الکـترون�ک$ ازسفارت انگلستان د 280
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زما�ش کمک م$ کند.
ٓ
وری شواهد و ا

ٓ
جمع ا

281
ضد ترور�سم را جهت بهبود  ¦ارنواالنبه عالوه، بر�تان�ا ر�است امن�ت مل$ و  

نها قضا�ای مبتن$ بر شواهد و مدارک و استف
ٓ
نها از قانون و مدارک، توانا�ــ$ ا

ٓ
اده از تکن�ک های مصاحبه که سازگار با فهم ا

موزش م$ دهد.
ٓ
حقوق بشر است، ا

282
کمک مال$ داده شده است تا شرا�ط در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل$ بهبود �ابد.  

برای ثبت فعال�ت و ارائه تجه�زات ثبت و�د�و�ــ$ و  CCTVبر�تان�ا با ر�است امن�ت مل$ و ر�است عموم$ محابس برای نصب 

 رای استفاده در ط$ مصاحبه با توق�ف$ ها کار م$ کند. شنوا�ــ$ ب

 مر�کااا�االت متحده  

مر�کا ن�ز از سال 
ٓ
به ا�ن سو در جستجوی تفاهمنامه همکاری با حکومت افغانستان برای ا�جاد �ک  2010ا�االت متحده ا

تا هنوز ه�چ توافق$ بدست ن�امده است. قسم�که �وناما معلومات دارد است.  منازعاتشده گان  از توق�ف ملک$مکان�زم نظارت 

به پروان امر�کا درنظام$ خانه  رای توافقنامه انتقال مرکز توق�فبحث ها و اج تفاهمنامه همکاری به اثرمذاکرات در مورد 

 پ�چ�ده شده باشد.مقامات افغان شا�د 

 برنامه انکشاف$ ملل متحد

ه ر�است امن�ت مل$ از طر�ق برنامه عدالت و حقوق بشر است که ) در حال ارائه کمک بUNDPبرنامه انکشاف$ ملل متحد (

موزش حقوق بشر به مقامات ر�است امن�ت مل$ پشت�بان$ 
ٓ
ا�ن برنامه واحد حما�ت از حقوق بشر وزارت عدل�ه را در رابطه با ا

م$ کند.
283

عدل�ه) بخش حقوق بشر نصاب وزارت$ (ر�است امن�ت مل$ و وزارت البا همکاری سفارت بر�تان�ا، ا�ن مکان�زم ب�ن  

کادم$ ر�است امن�ت مل$ را ارائه داده است. از زمان$ که ا�ن ابتکار در اوا�ل 
ٓ
شروع شد، همه افسران ر�است  2012تعل�م$ ا

موزش شرکت کرده اند. به عالوه، برنامه انکشاف$ ملل متحد از طر�ق واحد حما�ت از حقوق بشر وزارت  40
ٓ
امن�ت مل$ در ا

موزش تر�نرها) م$ باشد. ا�ن �ک هدف عدل�ه در حا
ٓ
موزگاران (ا

ٓ
موزش ا

ٓ
ل پا�دارسازی ا�ن ابتکار از طر�ق انکشاف برنامه های ا

موزش$ ر�است امن�ت مل$ تا سال 
ٓ
موزش حقوق بشر به تمام برنامه های ا

ٓ
وردن ا

ٓ
 2015بلند مدت به مقصد ادغام و به جر�ان درا

موزش$ سه ماه راجع ب
ٓ
ه حقوق بشر به همه کارمندان ر�است امن�ت مل$ به منظور نهاد�نه کردن از طر�ق ارائه کورس های ا

حقوق بشر در ا�ن ر�است م$ باشد.
284

 

به عالوه، وزارت عدل�ه با وزارت امور خارجه کار م$ کند تا تعهدات معاهدات$ افغانستان در رابطه با الزامات گزارش ده$ از 

گزارش اول�ه اش را به کم�ته ضد شکنجه  2013نستان برنامه دارد تا در سال اجرای کنوانس�ون ضد شکنجه به انجام برسد. افغا

 ارسال نما�د و برنامه انکشاف$ ملل متحد از طر�ق وزارت عدل�ه افغانستان را در ا�ن رابطه �اری خواهد رساند.

 مامور�ت پول�س اتحاد�ه اروپا در افغانستان

                                                           
موزش با�د گسترش �ابد  40بر�تان�ا �ک معلم تحق�قات پول�س بر�تان�ا را اعزام کرد تا با ر�است  2011در دسمبر   281

ٓ
تا در امن�ت مل$ در کابل کار کند. واضحا، قلمرو ا�ن ا

ن، همه بازجو�ان را در س�ستم امن�ت مل$ تحت پوشش قرار دهد.
ٓ
موزش و موثر�ت ا

ٓ
 کنار مکان�زم ارز�اب$ چگونگ$ استفاده از ا

موزش$ متعددی را برای حدود   282
ٓ
غانستان ارنوال ضد ترور�سم از سراسر اف¦ 90در ب�ش از دو و ن�م سال گذشته، بر�تان�ا با کمک همکاران ب�ن الملل$، کورس های ا

ن چه ارائه کرده است. همچن�ن بر�تان�ا کار با قضات ضد ترور�ست را در کابل شروع کرده است تا مشکالت را در س�ستم شناسا�ــ$ نموده و بب�ند ک
ٓ
ه برای بهبود موثر�ت ا

 کار م$ توان کرد.
ژانس انکشاف و همکاری سو�س و بر�تان�ا حما�ت مال$ م$ شود.به طور مشترک توسط کانادا، دنمارک، جرمن$، ناروی،  UNDPبرنامه عدالت و حقوق بشر   283

ٓ
  ا

 .2012جوالی 4جلسه �وناما با بخش عدل$ وحقوق بشراداره انکشاف$ ملل متحد بتار�خ   284
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) برای ا�جاد �ک مجموعه تحق�ق$ ب�رون$ و EUPOLروپا در افغانستان (در طول دو سال  اخ�ر، مامور�ت پول�س اتحاد�ه ا

مستقل در نظارت دادخواه$ م$ کند تا ا�ن مجموعه بتواند شکا�ات از پول�س مل$ افغان را در�افت نما�د. به نظر م$ رسد که 

بل توجه$ در رابطه با ا�جاد �ک پ�شرفت قا 2011مامور�ت پول�س اتحاد�ه اروپا در افغانستان و وزارت امور داخله در سال 

واحد تحق�ق$ "بازرس پول�س" که در کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان 
285

جای خواهد داشت، داشته اند. تحق�ق 

موزش$ برای پرسونل شناسا�ــ$ شده 
ٓ
کنندگان و پرسونل حما�ت$ برای ا�ن اداره شناسا�ــ$ شده اند، همانطور که �وناما در کورس ا

گذاشته شده بود، اما ا�ن برنامه ها به  2011در ابتدا تار�خ شروع به کار مکان�زم بازرس پول�س اواسط دسمبر کمک کرده است. 

درخواست وزارت امور داخله به تاخ�ر افتاد. برنامه بعدی مامور�ت پول�س اتحاد�ه اروپا در افغانستان برای پ�شبرد ا�ن ابتکار 

 است.تا اکنون موفق نبوده بنابرعملکرد وزارت 

�نده از توق�فف
ٓ
 راه پ�شرو: طرح برای نظارت ا

استفاده از شکنجه به منظور اعتراف گ�ری �ک رو�ه طوالن$ نهاد�نه شده در مراکز توق�ف$ افغانستان است که رس�دگ$ درست 

ن مستلزم کوشش جمع$ به وس�له دولت با حما�ت مستمر از سوی جامعه جهان$ است. همانطور که از زمان نشر گ
ٓ
زارش به ا

گاه$ و  �2011وناما در اکـتبر 
ٓ
موزش مهارت ها، افزا�ش ا

ٓ
همچنان د�ده شده است، دولت افغانستان و جامعه ب�ن الملل$ بر ا

مکان�زم های بازجو�ــ$/ نظارت$ به عنوان ابزارهای اصل$ ر�شه کن کردن شکنجه و رو�ه سوء توق�ف متمرکز بوده اند. ا�ن مسئله 

 ر رابطه با استفاده و گستردگ$ شکنجه شده است.فقط باعث پ�شرفت های ناچ�ز د

موزش و نظارت را به عنوان ابزارهای رد�اب$ رفتار با زندان�ان ا�جاد کرده است. ا�ن پروسه 
ٓ
�ساف �ک نظام تفت�ش از مراکز، ا

ٓ
ا

�ن مکان�زم �ک تفت�ش به طور کل$ به بعض$ پ�شرفت ها در شرا�ط توق�ف و رفتار با توق�ف$ ها منجر شده است. متاسفانه، ا

مکان�زم پا�دار ن�ست. با پروسه جاری انتقال که منجر به انتقال مسئول�ت اصل$ امن�ت$ شده و نزد�ک شدن به زمان خروج 

�ساف در استمرار نظام تفت�ش از نظر زمان$ محدود است. همانطور که ن�روهای خارج 2014ن�روهای ب�ن الملل$ در 
ٓ
، توانا�ــ$ ا

نها برای بازد�د از مراکز توق�ف ن�ز کاهش م$ �ابد.کاهش م$ �ابند، توانا�ــ
ٓ
 $ مادی ا

نظارت و تفت�ش از مراکز توق�ف بعد از خروج ن�روهای ب�ن الملل$ از افغانستان همچنان �ک ضرورت خواهد بود. بازد�د از 

ا توق�ف$ ها م$ باشد. مکان های توق�ف به وس�له ناظر�ن مستقل �ک عنصر مهم در ا�جاد فرهنگ پاسخگو�ــ$ و رفتار انسان$ ب

مع�ارهای ب�ن الملل$ حقوق بشر و بهتر�ن مع�ارها چارچوب$ را برای ا�ن مکان�زم ها فراهم م$ کند بخصوص پروتوکل اخت�اری 

م�ز که از دولت های عضوی 
ٓ
کنوانس�ون ب�ن الملل$ منع شکنجه و سا�ر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غ�ر انسان$ و �ا تحق�ر ا

تا "مکان�زم های پ�شگ�ری مل$" را ا�جاد نموده و تمو�ل کنند. م$ خواهد
286

در بس�اری از موارد، ا�ن مجموعه های تحق�ق$  

نها 
ٓ
متخصص ضرورتا طب�عت مل$ داشته، مستقل از دولت بوده و به وس�له �ک نهاد حقوق بشری مل$ هماهنگ م$ شوند. ا

                                                           
 ،کابل.2012جلسه �وناما با بخش حاکم�ت قانون ومرب�ان حقوق بشر اتحاد�ه اروپا،ماه اپر�ل وجون  285
ذربا�جا  286

ٓ
لبان$، ا

ٓ
ن، کرواس$، قزاقستان، مال$، نمونه ای از شکورها�ــ$ که پروتکل اخت�اری را تصو�ب نموده و مکان�زمهای پ�شگ�ری مل$ را ا�جاد نموده اند عبارتند از ا

 ن�کاراگوا، صرب�ا، اسلوون�ا، مقدون�ه از جمهوری سابق �وگسالو�ا، تونس و ترک�ه.
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زاد و بدون 
ٓ
مانع به مکان های توق�ف تنظ�م شده توسط قانون را تضم�ن کند، با�د �ک مامور�ت$ داشته باشند که دسترس$ ا

نها از دخالت س�اس$ مصون باشد
ٓ
همانطور که با�د کامال به وس�له دولت تمو�ل شود، البته با�د احت�اط کرد که بودجه ا

287
. 

ا  به عنوان ابزار کشورهای ز�ادی که طرف کنوانس�ون ضد شکنجه بوده اند، وجود دارد که مکان�زم های پ�شگ�ری مل$ ر 

ن پ�روی کنند وجود 
ٓ
رس�دگ$ به شکنجه ا�جاد کرده اند. ه�چ مدل$ خاص$ برای ا�نکه ا�ن مجموعه ها با�د عملکرد خود از ا

ندارد، همانطور که م$ توان مثال های موفق متعددی از مکان�زم های مف�د، مستقل و موثر را مشاهده کرد. دولت های ز�ادی 

ن ا�ن روش را انتخاب 
ٓ
کرده اند که از مز�ت نهادهای مل$ حقوق بشر موجود بهره مند شوند در حال�که قانون اساس$ اخت�ارات ا

نهادها را در دسترس$ به مراکز دولت$، مستند سازی و شروع تحق�قات مستقل به عنوان نقطه شروع �ک مکان�زم مل$ پ�شگ�ری 

تضم�ن کرده است.
288

 

ذربا�جان �ک$ از ا�ن کشورها است که
ٓ
به کم�شنر/بازرس مل$ حقوق بشر خود صالح�ت داده است تا �ک واحد را در درون  ا

ساختارش ا�جاد کند تا به عنوان �ک ناظر و مکان�زم تفت�ش برای جلوگ�ری از شکنجه عمل نما�د.
289

ا�ن "گروه" مکان�زم  

نجا در پ�شگ�ری مل$، متشکل از کارمندان انتخاب شده از دفتر بازرس، بازد�دهای منظم$ را ا
ٓ
ز همه مکانها�ــ$ که افراد در ا

توق�ف بوده �ا ممکن است در توق�ف باشند، به شمول توق�ف خانه ها، مکان های توق�ف اداری، مراکز اصالح و زندان ها، 

نجا که بازرس �ک مجموعه نظارت$ غ�ر قضا�ــ$ 
ٓ
اطاق نگهبانان، واحدهای تاد�ب$  و نهادهای صحت روان$ انجام م$ دهد. از ا

مکان�زم پ�شگ�ری مل$ م$ تواند برای تکم�ل �افته ها�ش توص�ه کند و برای اجرای توسط دولت �ا اصالح تقن�ن$ به  است،

پارلمان پ�شنهادها�ــ$ عرضه کند. نهادهای دولت$ مدت زمان محدودی دارند که توسط قانون اساس$ تع�ن شده تا به توص�ه ها و 

پ�شنهادات بازرس پاسخ دهند.
290

 

افغانستان هنوز �ک دولت عضو پروتکل اخت�اری ن�ست، ا�جاد �ک مکان�زم پ�شگ�ری مل$ به عنوان �ک راه حل در حال�که 

پا�دار واضحا با�د مورد بررس$ قرار گ�رد تا ابزاری برای استمرار رو�ه بازرس$ از مراکز توق�ف و جلوگ�ری از شکنجه باشد. چن�ن 

قوق بشر افغانستان ا�جاد شود که م$ تواند �ا نقش هماهنگ کننده را بازی مکان�زم$ م$ تواند در درون کم�س�ون مستقل ح

نجا که توانا�ــ$ فعل$ کم�س�ون مستقل حقوق 
ٓ
ن مکان�زم قرار دهد. از ا

ٓ
کند و �ا م$ تواند منابع را به صورت درست در اخت�ار ا

ستخدام درست و مناسب کارمندان بشر افغانستان کاف$ نخواهد بود، حما�ت جامعه ب�ن الملل$ م$ توند برای تضم�ن ا

 مفتش�ن مورد استفاده قرار گ�رد.

�وناما و جامعه مدن$ ن�ز م$ توانند از ا�ن مکان�زم از طر�ق حما�ت از متخصصان فعل$ افغانستان (با زم�نه ها و عالقمندی های 

ورند. با
ٓ
ن حما�ت به عمل ا

ٓ
اخت�ار ا�ن م�کان�زم مل$ �د مفتش�ن مختلف) در قدمهای اول�ه ا�ن مکان�زم و جهت تضم�ن قابل�ت ا

                                                           
برای در�افت لست مکمل اعضاء که ا�ن م�کان�زم مل$ را  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/mechanisms.htm مراجعه نما�د به سا�ت287 

 م�کان�زم توسط دولتهای عضورا�جاد شده است. 35باالتراز ا�جاد نموده اند
ومات در رابطه با بانک معلومات (د�تاب�س) پروتکل الحاق$ کنوانس�ون ضد شکنجه مربوط به انجمن پ�شگ�ری از شکنجه �ک منبع عال$ برای �وناما برای کسب معل  288

ن و ا�جاد مکان�زم مع�ارهای ب�ن الملل$ برای مکان�زم های پ�شگ�ری مل$، اقدامات دولتهای تصو�ب کننده پروتکل اخت�اری کنوانس�ون ضد شکنجه د
ٓ
ر رابطه با اجرای ا

نال�ن مشابه شامل وبسا�ت انست�توت حقوق بشری لودو�گ  /http://www.apt.ch/en/opcatهای پ�شگ�ری مل$، و گزارشات و تحل�ل های مرتبط بوده است: 
ٓ
منابع ا

 . /http://www.univie.ac.at/bimtorبولزمن در رابطه با اطلس شکنجه است: 
ذربا�جان، گزارش در مورد مکان�زم پ�شگ�ری مل$ عل�ه شکنجه،   289

ٓ
 .5-3)، صص 2010، (منتشر شده در 2010-2009کم�شنر حقوق بشر (بازرس) جمهوری ا

 . 22-15مرجع قبل$، ص   290



92 

 

از طر�ق توص�ه ها در مورد چگونگ$ بهبود شرا�ط و محل  حکومتداده شود تا تفت�ش های کامل نموده و به صورت منظم با 

  .تعامل داشته باشندوهمچنان وضع�ت کل$ توق�ف ارجاع شکا�ات در مورد بدرفتاری ها 

 سفارشات  

 به ر�است امن�ت مل$ 

اقدامات را جهت توقف و جلوگ�ری شکنجه  و سوء رفتار در تمام محالت مربوط به ر�است امن�ت مل$ و بخصوص در  �

 محالت  ا�که  ا�ن گونه عملکردها بعنوان ش�وه از تحق�ق استفاده شده است، را در دست گ�رد.   

ات فار�اب، هرات، جوزجان، کندهار، گزارشات مبن$ بر شکنجه و سوء رفتار در محالت مربوط به امن�ت مل$ در وال� �

ر�است امن�ت مل$ را مورد  وارس$ قراردهد.ا�ن   40و  124، لغمان، ننگرهار، پکـت�کا، تخار و ادارات کندزخوست، 

بررس$ ها با�د موثق، موثر و ب�طرفانه و متمرکز باالی برخوردهای مجرمانه مقامات امن�ت مل$ طور�که ادعا م�شود، 

 باشد.

ن را مسدود سازد.استفاده  �
ٓ
زادی غ�ر رسم$ را متوقف و ا

ٓ
 ازتمام محالت سلب ا

 برای نظارت مستقل ازا�ن تحق�قات اجازه داده شده و �افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود.  �

مقامات$ که مرتکب شکنجه و �ا سوء رفتار با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد، تاد�ب و  �

نها به  مجازات،
ٓ
نظام$، قرار گ�رند بشمول به تعل�ق انداختن وظا�ف شان و از  $¦ارنوال از جمله از طر�ق ارجاع ا

 دست دادن تقاعد و سا�ر امت�ازات.

زم�نه دسترس$، کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما  �

 امن�ت مل$ را فراهم سازد. 124ربوط به ر�است امن�ت مل$ بشمول اداره و د�گران) در تمام محالت م

موجود باشد) و در صورت  CCTVا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت صوت$ و �ا تصو�ری ثبت گردد ( در جا�که  �

ن را بخواهند، ا�که 
ٓ
 موجود باشد. ¦ارنواالن و قضات و�ا سا�ر م�کان�زم های شکا�ت$  و ناظر�ن مستقل  دسترس$ به ا

برای تمام توق�ف شده گان که درحراست ر�است امن�ت مل$ نگهداری م�شوند �ک راجسترعموم$ ا�جاد و برای  �

 
ً
ناظر�ن مستقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و د�گران) بصورت درست قابل دسترس باشد و ضمنا

 ابد. ا�ن راجستر بصورت  منظم و شفاف بروز داده شود تبارز �

پال�س$ ها و اقدامات موجود برای تثب�ت سن توق�ف شده گان در زمان توق�ف تقو�ت شود تا اطم�نان حاصل گردد  �

از توجه و حفاظت الزم در جر�ان تحق�قات جنا�ــ$ و انتقال به مراکز اصالح و ترب�ه اطفال برخوردار  18اطفال ز�ر سن 

 شوند.

 اطم�نان حاصل گردد تا اطفال توق�ف شده ا �
ً
 ز موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

ً
از کهن ساالن توق�ف شده جدا

 نگهداری شده و بنا بر موقف حقوق$ که اطفال دارند از توجه الزم برخوردار شوند.  

 به وزارت امورداخله وپول�س مل$ افغان

محل$ افغان خاصتا برای توقف و جلوگ�ری از شکنجه وبدرفتاری توسط تمام کارمندان پول�س مل$ افغان وپول�س  �

 درمراکزومحالت ا�که چن�ن رفتارها بح�ث �ک روش تحق�ق مورد استفاده قرارگرفته است، اقدامات  اتخاذ گردد.
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تمام راپورهای مبن$ بر شکنجه و بدرفتاری توسط پول�س مل$ و پول�س محل$ در مراکز توق�ف پول�س مل$ در بغالن،  �

ر و زابل و در ولسوال$ های که پول�س محل$ استخدام شده است مثل ، پکـت�کا، تخاکندزهلمند، هرات، کندهار، 

 ، کندهار و ارزگان، تحق�قات شود.کندزفار�اب، 

ن را مسدود سازد. �
ٓ
 استفاده ازتمام محالت سلب ازادی غ�ر رسم$ را متوقف و ا

مر�ن پول�س مل$ وپول�س محل$ که مسئول ارتکاب شکنجه و بدرفتاری با توق �
ٓ
�ف شده گان باشند و �ا تمام افسران و�ا ا

ن امر کرده باشند، منفک، مورد پ�گرد
ٓ
نظام$، بشمول $ ¦ارنوال ، تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع به  به ا

 تعل�ق و از دست دادن تقاعد و د�گرامت�ازات قرار گ�رند.

 برای نظارت مستقل از ا�ن تحق�قات اجازه داده شده و �افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود.  �

زم�نه دسترس$، کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما  �

 فراهم سازد.و د�گران در تمام محالت مربوط به پول�س مل$ و وزارت امور داخله را 

ورقانون$ جهت تنظ�م صالح�ت های توق�ف توسط پول�س محل$ افغان وحصول  اصدار �
ٓ
رهنمود های شفاف والزام ا

موزش درست از همه ای  ا�ن رهنمودها توسط واحدهای پول�س محل$.
ٓ
 اطم�نان از ا

د باشد) و در صورت موجو CCTVا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت صوت$ و �ا تصو�ری ثبت گردد (در جا�که  �

ن را بخواهند، موجود باشد.
ٓ
 ا�که ¦ارنواالن و قضات و�ا سا�ر م�کان�زم های شکا�ت$  و ناظر�ن مستقل  دسترس$ به ا

رفتارها دررابطه به دسترس$ وکالی مدافع به توق�ف شده گان تغ�ر�ابند و برای وکالی مدافع اجازه داده  پال�س$ ها و �

دن نموده وخدمات خودرا برای همه توق�ف شده گان ازلحظه گرفتاری ودرتمام شود تا ازهمه مراکزتوق�ف د�

 مراحل(بشمول مرحله تحق�ق) طور�که قوان�ن افغانستان ا�جاب م�نما�د، ارا�ه بدارند

موزش$ تحق�قات قانون$ وبد�ل  �
ٓ
اطم�نان حاصل شود تا تمام تحق�ق کننده گان/مستنطق�ن پول�س مل$ دربرنامه های ا

 وروش های مصاحبه بصورت اجباری شرکت نما�ند.های تحق�ق 

برای تمام توق�ف شده گان که درحراست پول�س مل$ نگهداری م�شوند �ک راجسترعموم$ ا�جاد و برای ناظر�ن  �

مستقل ( بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و د�گران) بصورت درست قابل دسترس باشد و ضمنا ا�ن 

 ف  تبارز �ابد.راج�ستر بصورت  منظم و شفا

�ک کم�سون متشکل از نما�نده های با صالح�ت دروزارت امور داخله وهمکاران ب�ن الملل$ (بشمول ا�ساف،�وناما  �

بشمول سفارشات ا�ن -ونما�نده های نهادهای کل�دی ب�ن الملل$ وتمو�ل کننده گان) بخاطربازنگری از تطب�ق تداب�ر،

 مل$ افغان وپول�س محل$، ا�جاد گردد.  بمنظورازب�ن بردن شکنجه درپول�س -راپور 

پال�س$ ها و عملکرد  های موجود  مورد تصم�م گ�ری در خصوص تع��ن سن افراد قابل نظارت د رموقع�که بسوی  �

سال  18مراکز نگهداشت برده م$ شوند  با�د تقو�ت �ابد تا اطم�نان حاصل گردد که  به افراد و اطفال  ا�که پا�نتر از 

 جه  وحما�ت  الزم قانون$ صورت گرفته و به مراکز مناسب اصالح اطفال انتقال �افته باشند.قرار دارند تو

 جدا از کهن ساالن توق�ف شده  �
ً
اطم�نان حاصل شود تا اطفال توق�ف شده از موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

 نگهداری شده و بنا بر موقف حقوق$ که اطفال دارند از توجه الزم برخوردار شوند.  

 اردوی مل$ افغانستان  
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برای توقف وجلوگ�ری از شکنجه وبدرفتاری توسط اردوی مل$ افغان در مراکزومحالت که توق�ف شده گان نگهداری  �

 در محالت که ا�که چن�ن رفتارها برای تحق�ق مورد استفاده قرار
ً
 گرفته است، اقدامات إتخاذ گردد. م�شوند و خاصتا

ازشکنجه وبد  کندهارتمام راپور های که تحق�ق کننده گان در وال�ات فراه، هرات، بادغ�س، کابل (سروب$) ،لغمان و  �

 رفتاری استفاده نموده اند ، مورد تحق�ق قرارگ�رد.

مر�ن شان که مسئول ارتکاب شکنجه  �
ٓ
بدرفتاری باالی توق�ف شده گان با شند و �ا به  و پرسونل اردوی مل$ افغان وا

ن امر نموده باشند،  مورد تاد�ب، محاکمه نظام$، ومجازات بشمول تعل�ق و
ٓ
امت�ازات  دست دادن تقاعد ود�گر از ا

 قرارگ�رند.

 برای نظارت مستقل ازا�ن تحق�قات اجازه داده شده و�افته ها و اقدامات اصالح$ گزارش داده شود.  �

زم�نه دسترس$ کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل بشمول کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و  �

 در ان نگهداری م�شود، را فراهم سازد. منازعاتد�گران در تمام محالت مربوط به اردوی مل$ که توق�ف شده گان 

 به حکومت افغانستانن

�ک م�کان�زم مستقل نظارت$ با صالح�ت بعنوان م�کان�زم جلوگ�ری مل$ طور�که در پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون  �

مده، ا�جاد گردد. ممکن است ا�ن م�کان�زم درچوکات کم�س�ون مستقل حقوق بشرافغانستان با 
ٓ
منع شکنجه ا

) افراز صالح�ت برای معا�نات طب 2( ) مراجعه منظم و از قبل اعالم ناشده به محالت توق�ف 1صالح�ت های (

) اجرای تحق�قات ب$ طرف و شفاف دررابطه به ادعای شکنجه 3عدل$ جهت تثب�ت ادعاهای مبن$ بر شکنجه (

) ارائه سفارشات به مقامات توق�ف و سا�ر ادارات 4درمحالت مربوط به ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان و(

¦ارنوال$ برای  تاری درتوق�ف خانه ها،بشمول محول نمودن قضا�ا به لوی ذ�ربط جهت برخورد با شکنجه وبدرف

 توسط ¦ارنوال مبارزه عل�ه فساد اداری، ا�جاد گردد.   
ً
 تحق�ق و امکانا

الزام$ ساختن ا�ن امر که تمام$ کارمندان صح$ و مسئول�ن توق�ف خانه ها مسئول�ت دارند تا شواهد ومدارک طب$  �

اخت�ار مکان�زم مستقل ب�رون$ برای نظارت و پاسخگو�ــ$ گذاشته و ا�ن که تداب�ر جزا�ــ$ مربوط به شکنجه را در 

تا  –توسط مکان�زم نظارت$ و پاسخگو�ــ$ اجرا شود  –مسلک$ مناسب و همچنان اقدامات جزا�ــ$ مال$ پ�ش ب�ن$ شوند 

 ضمانت اجرا�ــ$ برای ا�ن مسئول�ت ها باشد. 

رچوب و پروس�جرهای قانون$ ای که فعال�ت های ر�است امن�ت مل$ را شفاف سازی و در اخت�ار عموم گذاشتن چا �

تنظ�م م$ کند و همچنان اطم�نان حاصل شود که ا�ن پروس�جرهای قانون$ موضوعات تحق�قات ب�رون$ و تعق�ب عدل$ 

دان ادعاها به ارتباط سوء رفتارهای جدی مجرمانه، به شمول شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان توسط کارمن

 ر�است امن�ت مل$ را، در س�ستم عدالت جزا�ــ$ ملک$ پ�ش ب�ن$ کنند.     

اطم�نان حاصل شود از ا�ن که حما�ت های حقوق$ کاف$ در تمام$ وال�ات موجود باشند، به شمول مساعد�ن  �

نها به توق�ف شده گان 
ٓ
ل�س مل$ که در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل$ و پو منازعاتمستقل حقوق$، و ا�ن که ا

 نگهداری م$ شوند در چارچوب زمان$ مطابق قانون اساس$، دسترس$ داشته باشند. 

به محض ورود به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل$ و  منازعاتالزام$ ساختن ا�ن موضوع که تمام$ توق�ف شده گان  �

 پول�س مل$ افغانستان تحت معا�نات مکمل صح$ قرارگ�رند.
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شکنجه، و د�گر رفتارها و مجازات غ�رانسان$،  منعت�اری کنوانس�ون ب�ن الملل$ امضاء و تصو�ب پروتوکول اخ �

م�ز.
ٓ
 ظالمانه و تحق�را

 .شکنجه برای بازد�د از افغانستان دعوت از گزارشگر خاص ملل متحد در موضوع  �

ب�ق تکم�ل و ثبت گزارش اول�ه دولت افغانستان در کم�ته تخصص$ ملل متحد برای رفع شکنجه  به ارتباط تط �

 شکنجه.  منعکنوانس�ون 

لغو تفاهم نامه ماب�ن ر�است امن�ت مل$ و اداره لوی ¦ارنوال$ به منظور اطم�نان حاصل نمودن از ا�ن موضوع که  �

¦ارنواالن صالح�ت تحق�ق$ خود را حفظ نموده و بتوانند با توق�ف شده گان که هنوز در توق�ف خانه های ر�است 

نها به �ک مح
ٓ
بس تحت امر ر�است مرکزی محابس انتقال داده شوند، امن�ت مل$ نگهداری م$ شوند، قبل از ا�ن که ا

 مصاحبه کنند. 

 به ستره محکمه   

نها به انجام منظم تحق�قات در رابطه به  �
ٓ
صدور هدا�ات به قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف به هدف ملزم ساختن ا

تمام$ ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری و همچن�ن اجرای جدی و دق�ق ممنوع�ت های که عل�ه استفاده از مدارک 

مده از طر�ق شکنجه م$ باشند، طوری که در ق
ٓ
انون اساس$ افغانستان و قانون اجراات جزا�ــ$ و شواهد بدست ا

 موقت پ�ش ب�ن$ شده است.   

ته�ه �ک رهنمود مفصل برای قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف در مورد تعر�ف جرم شکنجه طوری که ا�ن تعر�ف  �

ن عناصری که درتعر�ف ب�ن الملل$ از شکنجه درکنوانس�ون 
ٓ
مده است، باشد.  منعشامل تمام  ا

ٓ
 شکنجه ا

ه قضات هدا�ت دهد تا اعترافات گرفته شده از طر�ق شکنجه را به عنوان مدارک معتبر نپذ�رند.ب �
291

 

مده از شکنجه �ا اجبار را به عنوان مدرک قابل قبول برای تقص�ر م$ �
ٓ
پذ�رند، قضات$ را که کماکان اعتراف های بدست ا

 از کار برکنار کند. 

 به شورای مل$ 

ه بطور درست در مسودات تحت  بازنگری قانون اجراات جزا�ــ$ و  قانون جزا اطم�نان حاصل شود که جرم شکنج �

شکنجه  منعطوری تعر�ف شود که  شامل تمام$ عناصر تعر�ف ب�ن الملل$  از جرم شکنجه ذکر شده در کنوانس�ون 

 باشند. 

ی با�د بتواند ثابت تصر�ح شود در جا��که ادعای شکنجه موجود م�باشد، باراثبات به دوش  ¦ارنوال م$ باشد که و �

نما�د که شواهد و مدارک بطور قانون$ بدون متوسل شدن به شکنجه �ا فشار و اجبار به هدف گرفتن اقرار، بدست 

مده است.  
ٓ
 ا

بازنگری قوان�ن افغانستان به منظور تضم�ن حق توق�ف شده گان برای به چالش کش�دن و مورد سؤال قرار دادن   �

 ن در محاکم افغانستان. قانون�ت دستگ�ری و توق�ف شا

                                                           
ه ساخت که مسوده قانون اجراائت جزا�ــ$ ارجاعات مشخص$ در رابطه با تعهد به رد استفاده از شکنجه به عنوان مدرک در قضا�ای جنا�ــ$ دارد، ببا�د حاطر نشان   291

مده از طر�ق اجبار و شکنجه؛ مواد  22شمول ماده 
ٓ
وری است که در مورد اعترافهای اجباری. همچن�ن قابل  153-150در مورد ممنوع�ت استفاده از مدرک بدست ا

ٓ
�ادا

 کند.) اقرار را �ک پذ�رش اخت�اری "و در حالت عقل$ سالم بدون اجبار و در نزد محکمه صالح" تعر�ف م$36( 4ماده 
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 به اداره لوی ¦ارنوال$ افغانستان  

مده از طر�ق شکنجه را منح�ث مدارک و  �
ٓ
ور داده شود تا اقرارهای بدست ا

ٓ
به تمام$ ¦ارنواالن رهنمودهای الزام ا

نها اتهام نامه و �ا صورت دعوی در محاکمات ترت�ب شود، را رد نما�ند.  
ٓ
 شواهد قابل قبول که به اساس ا

ن  به  �
ٓ
اطم�نان حاصل شود از ا�ن که هر گونه رهنمود ستره محکمه به قضات راجع به تعر�ف شکنجه و عناصرا

 ¦ارنواالن در تمام$ سطوح رسانده شود. 

¦ارنواالن$ را که در وظ�فه خود در تحق�ق ب$ طرفانه و کامل ادعاهای شکنجه و بدرفتاری مامور�ن ر�است امن�ت   �

نها کوتاه$ م$ کنند، عزل و سبکدوش سازد.  مل$، پول�س مل$ و پول�س
ٓ
 محل$ به ا

انجام تحق�قات ب�طرفانه و مستقل به ارتباط ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان توسط کارمندان افغان  �

ر�است امن�ت مل$، پول�س مل$ افغان و پول�س محل$ افغان.همچنان در نظر گرفتن توظ�ف ¦ارنواالن مبارزه با فساد 

 اداری از اداره عال$ نظارت بر تطب�ق استراتژی مبارزه با فساد اداری تا چن�ن تحق�قات و تعق�ب عدل$ را انجام دهند.  

صر�حا اعالم کند که بار اثبات در قضا�ا�ــ$ که توق�ف شده گان ادعای شکنجه م$ کنند به دوش ¦ارنوال$ است که  �

بدون توسل به شکنجه و اجبار در گرفتن اعتراف به دست  قادر به نشان دادن مدرک$ است که به صورت درست و

مده است.
ٓ
 ا

 

 

�ساف)
ٓ
 به ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ کمک به امن�ت (ا

نجاها ادعاها و   �
ٓ
ن واحد ها و محالت ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ افغان که در ا

ٓ
تعل�ق انتقال توق�ف شده گان به ا

ن 
ٓ
ن اماکن صورت م$ گ�رد، تا ا�ن که �ک ارز�اب$ کامل از ا

ٓ
گزارشات موثق$  وجود داد که شکنجه و بدرفتاری در ا

 اماکن انجام شود.   

ن اماکن انتقال داده بازنگری مقررات نظارت$ در هر  �
ٓ
مکان ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ که توق�ف شده گان به ا

م$ شوند، و تعد�ل ا�ن مقررات طوری که الزم م$ باشد تا اطم�نان حاصل شود از ا�ن که ه�چ توق�ف$ ای در برابر 

 ر�سک وقوع شکنجه انتقال داده نم$ شود.  

�  
ً
بازنگری و تقو�ت مؤثر�ت برنامه های نظارت$ شان از توق�ف خانه ها وتطب�ق برنامه شش مرحله ای شان، مخصوصا

 بخش های پاسخگو�ــ$ و ارتباطات در جا��که مناسب باشد.   

ن  �
ٓ
 در ا

ً
نظارت از اقدامات به هدف توقف و جلوگ�ری از وقوع شکنجه و بدرفتاری توسط پول�س محل$ افغان مخصوصا

و ارزگان  کندهاراطق$ که از ا�ن چن�ن اعمال منح�ث �ک ش�وه استنطاق �ا بدرفتاری در وال�ات فار�اب، کندز، من

 استفاده شده است.   

اطم�نان حاصل نمودن از ا�ن که واحدهای پول�س محل$ افغان به طور درست در مورد ممنوع�ت های قانون$ عل�ه    �

نها برای توق�ف مظنون�ن استفاده از شکنجه و همچن�ن در مورد ره
ٓ
نمودهای شفاف قانون$ به ارتباط صالح�ت های ا

موزش بب�نند.   
ٓ
 ا
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تقو�ت حما�ت های مال$ و تخن�ک$  از نهادهای دولت$ و غ�ردولت$ افغانستان به هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و  �

نجا ادامه دا
ٓ
 از توق�ف خانه ها�ــ$ که استفاده از شکنجه در ا

ً
نها مخصوصا

ٓ
شته است با وجود وارس$ و نظارت وارس$ ا

ن محالت توسط سازمان های ب�ن الملل$ و نهادهای مل$ حقوق بشری.
ٓ
 از ا

در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام$ انواع کمک های تخن�ک$ و مال$ به ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ به ارا�ه  �

 در قسمت نتا�ج ع�ن$ و قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود نظارت و پاسخگو�ــ$ 
ً
در م�ان مقامات، مخصوصا

 جلوگ�ری، منع و مجازات مؤثر استفاده از شکنجه در توق�ف خانه ها�شان. 

هرطفل توق�ف شده که به توق�ف خانه های افغانستان انتقال  با مقامات افغان تعق�ب شود تا اطم�نان حاصل شود �

حقوق$ که برای اطفال ارائه شده تحق�ق  م�شود،از بزرگساالن جدا نگهداری شوند، ومطابق به محافظت های

سان به فام�ل داشته وکمک شوند.
ٓ
 شوند،تا دسترس$ ا

 برای کشورهای فراهم کنندۀ ن�روی نظام$ و دولت های کمک کننده  

ا�جاد و �ا تقو�ت برنامه های موجود فعل$ �ا پالن شده برای نظارت از توق�ف شده گان به منظور پ�گ�ری نوع�ت  �

 برخورد و رفتار با توق�ف شده گان$ که توسط ن�روهای داخل$ به اماکن مربوط به دولت افغانستان منتقل شده اند. 

ل$ پروژه ها و �ا فراهم ساختن کمک و مساعدت های اطم�نان حاصل شود که ح�ن تصم�م گ�ری در مورد تمو�ل ما �

ن نهادها و �ا وزارت خانه های دولت افغانستان که در شکنجه دخ�ل م$ باشند، موضوع استفاده از شکنجه 
ٓ
کل$ به ا

 در تصم�م گ�ری ها در نظر گرفته شود

مالشان باشند، و ا�ن منح�ث �ک موضوع عاجل ،شامل ساختن ا�ن ضرورت مبرم که مرتکب�ن شکنجه پاسخگوی اع �

چارچوب پاسخگو�ــ$ دو جانبه توک�و به ارتباط  2موضوع من�حث �ک مع�ار پ�شرفت و شرط کل�دی تحت قسمت 

 حکومتداری، حاکم�ت قانون و حقوق بشرگنجان�ده شود. 

منح�ث �ک  ،وکالء مدافعدوام و �ا افزا�ش  تمو�ل مال$ از مساعد�ن خدمات حقوق$ و پروژه های حما�وی ارا�ه کننده  �

ش�وه کمک به رعا�ت تضم�ن ها و محافظت های قانون$ عل�ه استفاده از شکنجه و همچن�ن غ�رقابل قبول بودن 

ن. 
ٓ
مده از طر�ق ا

ٓ
 مدارک و شواهد بدست ا

کادم$ ر�است  �
ٓ
موزش$ ای که برای ر�است امن�ت مل$، ا

ٓ
اطم�نان حاصل شود از ا�ن که تمام$ برنامه ها و پروژه های ا

مر�ن بخش های اسنتطاق و  امن�ت مل$،
ٓ
وزارت امور داخله، �ا پول�س مل$ افغان اجرا م$ شود، ا�ن برنامه ها ا

موزش ها شامل مهارت های الزام$ عمل$ در مورد 
ٓ
نها را مورد توجه قرار داده و ا�ن ا

ٓ
تحق�قات و همچنان کارمندان ا

موزش روی موضوعات حقوق ن�ک های مصاحبه و استنطاق بدون استفاده از فشار و اجبار، و همچنخت
ٓ
ان شامل ا

 مثالهای عمل$ در مورد ا�ن که ا�ن ممنوع�ت ها عل�ه استفاده از شکنجه تطب�ق شده است، م$ باشد
ً
 .بشر، مخصوصا

تقو�ت حما�ت های مال$ و تخن�ک$  از نهادهای دولت$ و غ�ردولت$ افغانستان به هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و  �

 در ت
ً
نها مخصوصا

ٓ
نجا ادامه داشته است با وجود وارس$ و نظارت وارس$ ا

ٓ
وق�ف خانه ها�ــ$ که استفاده از شکنجه در ا

ن محالت توسط سازمان های ب�ن الملل$ و نهادهای مل$ حقوق بشری.
ٓ
 از ا
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در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام$ انواع کمک های تخن�ک$ و مال$ به ر�است امن�ت مل$ و پول�س مل$ به ارا�ه  �

 در قسمت  نتا�ج ع�ن$ و
ً
قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود نظارت و پاسخگو�ــ$ در م�ان مقامات، مخصوصا

 جلوگ�ری، منع و مجازات مؤثر استفاده از شکنجه در توق�ف خانه های شان. 
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 2012-2010: برنامه نظارت �وناما ب�ن سال های اولضم�مه  

 در توق�ف خانه های افغانستان منازعاتراپور�وناما در مورد برخورد با توق�ف شده گان 

وبا مشوره  منازعاتبمنظور پاسخ به نگران$ های از اقشار جامعه درسراسر افغانستان در رابطه به بد رفتاری با توق�ف شده گان 

ال$ ماه اگست  2010با حکومت افغانستان ، �وناما �ک برنامۀ نظارت جدی را از ماه اکـتوبر 
292

، در رابطه به توق�ف شده 2011

غاز کرد. و�وناما از �افته ها، برخورد با توق�ف شده گان  منازعاتگان 
ٓ
زادی را  منازعاتدرسراسرافغانستان ا

ٓ
درمحالت سلب ا

 د که حاوی ذ�ل م�باشد:در�ک راپور به نشرسپر 

ف�صد) که در  46توق�ف شده گان ( 125توق�ف شده گان مصاحبه شده،  273شواهد کاف$ نشان م�دهد که از جملۀ  �

توق�ف خانه ر�است امن�ت مل$ بسر م�بردند، از طرف کارمندان امن�ت مل$ با روش های تحق�ق مواجه شده اند که 

خانه های ر�است امن�ت مل$ بطور س�ستمات�ک در سرتاسر افغانستان  شامل شکنجه بوده ودر �کـتعدادی از توق�ف

شکنجه مورد استفاده قرار م�گرفت. تقر�با همه توق�ف شده گان که مواجه به شکنجه قرارگرفته بودند گـفته اند که بد 

نها صورت گرفته است.  در اکـثر�ت موارد نشا
ٓ
ن م�دهد که رفتاری ها هنگام تحق�ق بخاطر حصول معلومات واقرار ا

کارمندان امن�ت مل$ زمان$ شکنجه را توقف داده اند که به جرم نسبت داده شده متهم اقرارنموده و�ا ا�نکه معلومات 

سال توسط کارمندان  18خواسته شده حصول شده است. همچنان بررس$ �وناما در�افته است که اطفال ز�ر سن 

 .امن�ت مل$ شکنجه شده اند

که در توق�ف خانه های پول�س مل$ توسط �وناما مصاحبه با ا�شان انجام  منازعات�ف شدۀ توق 117ب�ش از�ک سوم  �

م�ز 
ٓ
ن به شکنجه و سا�ر اشکال رفتار ظالمانه و غ�ر انسان$ وتحق�ر ا

ٓ
�افت، با برخوردی مواجه شده اند که م�زان ا

 .م�رسد

و�زان کردن از بند  �
ٓ
و�زان کردن  (ا

ٓ
دستان توسط زنج�ر �ا چ�ز د�گر که به د�وار، توق�ف شده گان شکنجه را به شکل ا

 با پا�پ، ک�بل برق$ و شاخه های 
ً
چت، م�له های فلزی �ا سا�ر اش�ای ثابت برای مدت طوالن$)، لت وکوب خصوصا

لت تناسل$ توق�ف$، و فشار دادن خص�ه های 
ٓ
 در کـف پاها�شان، ب�ان نمودند. شوک برق$، تاب دادن ا

ً
چوب اکـثرا

 مجبور نمودن به استاده شدن توق�ف شده وکش ک
ً
ن، کش�دن ناخن های پا، در وضع�ت دشوار قرار دادن مثال

ٓ
ردن ا

دوامدرا ون�ز تهد�د برتجاوز جنس$ ازجمله اشکال شکنجه بوده که توق�ف شده گان هم�شه راپور م�دادند.  ون�ز طبق 

ق�ف خانه هم راپور داده شده معمول بستن چشمان، روسری انداختن وممانعت از دسترس$ به داکـتر در بعض تو

است . �وناما �ک قتل را به اثر شکنجه در نظارت خانه پول�س مل$ افغان وتوق�ف خانه امن�ت مل$ در وال�ت کندهار 

 .ثبت نموده است 2011در ماه اپر�ل 

را بخاطر �وناما شواهد کاف$ را در�افت نموده است که در پنج مراکزتوق�ف کارمندان امن�ت مل$ توق�ف شده گان  �

حصول اقرار و�ا در�افت معلومات بطور س�تمات�ک شکنجه داده اند. پنج مراکز عبارت از مراکز توق�ف وال�ات 

) م�باشد. �وناما 124/90هرات،خوست کندهارولغمان و در کابل درسطح مرکزی اداره مبارزه عل�ه ترور�زم امن�ت مل$ (

                                                           
 ) موجود در وبسا�ت:2011(راپور�وناما ودفترکم�شنری عال$ حقوق بشرسازمان ملل متحد، اکـتوبر افغانستانبرخورد با توق�ف شده گان منازعات در توق�ف خانه های   292

 http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/October10_%202011_UNAMA_Detention_Full-Report_ENG.pdf. 
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ز دو ر�است وال�ت$ د�گر امن�ت مل$ کاپ�سا وتخار در�افت نمود. شكايات موثق ومختلف را در رابطه به شکنجه ن�زا

 �وناما در رابطه به شکنجه کدام شواهدی ح�ن بازد�د از توق�ف خانه های وال�ات پکـت�ا وارزگان در�افت نکرده است. 

متعددی را  مراکز امن�ت مل$ م�شود شکا�ات 17ساحۀ د�گر که شامل  �15وناما در رابطه با استفاده از شکنجه از  �

 .مرکز مصاحبه شدند، ادعای شکنجه را داشتند 17ف�صد توق�ف شده گان که در ا�ن  25در�افت نمود. که 

توق�ف شده گان در نظارت خانه های پول�س مل$ راپور داده اند که بد رفتاری به شکل گسترده ودر حاالت مختلف  �

 به اشکال رفتارظالمانه،غ�ر انسان$ وتحق�ر  وجود داشته است.  بعض$ از بد رفتاری ها شامل شکنجه بوده
ً
و بعضا

م�ز بوده است. راپور های بد رفتاری ها از سوی پول�س نشان م�دهد که افسران پول�س در حالت دستگ�ری، در 
ٓ
ا

 پوسته ها، در مرکز فرمانده$ پول�س ولسوال$ ودر مرکز فرمانده$ وال�ت$ مرتکب شکنجه و بدرفتاری شده اند.

توق�ف شده گان که توسط ن�روهای نظام$ ب�ن الملل$ به نظارت خانه های امن�ت مل$ وپول�س مل$  89از جمله  �

نها به شکنجه مواجه شده بودند. که مورد نگران$ دولتها در رابطه به عدم تحو�ل ده$ توق�ف 22انتقال شده بودند 
ٓ
 ا

 ع شکنجه مکلف�ت دارند قرارگرفت.شده به دولت د�گرکه خطر مواجه شدن به شکنجه م�باشد تحت کنوانس�ون من

سفارش را پ�شنهاد کرده  25در راپور، �وناما برای مقامات ذ�ربط بشمول ر�است امن�ت مل$،وزارت داخله، وبخش های عدل$ 

بود که به توق�ف های خودسرانه وشکنجه خاتمه داده شود، برعالوه به سفارشات همکاران ن�روی های نظام$ ب�ن الملل$. وا�ن 

 .پ�وست شده است 2درضم��مه  2011شات مورد تطب�ق از ماه اکـتوبرسفار 
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 �وناما  2011اکـتوبر ضم�مه دوم: وضع�ت تطب�ق سفارشات راپور  

مقامات 

همکاران  

  مسوول

نمبرصفحه به بخش   پ�شرفت ها درتطب�ق  سفارشات مشخص  سفارشات کل$

جوابات حکومت 

 افغانستان

ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 

اقدامات فوری جهت توقف و 
جلوگ�ری از شکنجه و سوِء 
رفتار در تماِم مراکز امن�ت 
ن توق�ف 

ٓ
مل$، بخصوص در ا

گاهای  که از ا�ن اعمال 
بصورت م�تود تحق�ق استفاده 

 م�شود. 
 

در رابطه به تمام گزارش های شکنجه و 
سوء رفتار تحق�قات نموده، و منح�ث 
 �ک اولو�ت درتوق�ف خانه های امن�ت
مل$ وال�ات هرات، خوست، کندهار، 
لغمان و اداره  مبارزه عل�ه ترور�زم 

) تحق�قات 90/ 124ر�است امن�ت مل$ (
 شود.

وظا�ف تمام کارمندان امن�ت مل$ و 

مر�ن شان که مسئول ارتکاب، امر 
ٓ
ا

کردن و �ا اجازه دادن چن�ن اعمال 

باشند تعل�ق گرد�ده، متهم�ن مورد 

کسان�که مسؤل پ�گرد عدل$ قرارگرفته و 

 شناخته م�شوند مجازات گردد

به نظارت مستقل ا�ن تحق�قات اجازه 

داده شده و نتائج و اقدامات اصالح$ 

ن بدسترس همه قرار داده شود.
ٓ
 ا

 

ن تطب�ق شد
ٓ
 71-69صفحه  قسمت ا

ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 
روشهای کاری کم�س�ون 

نظارت بر توق�فگاه ها بازنگری 

گردد، تا تشخ�ص شود که 

ا�ن کم�س�ون در زمان چرا 

د�دارش از توق�فگاه ها 

نتوانسته موضوع شکنجه را 

در�ابد، م�تود های مؤثر 

 نظارت را عمل$ نما�د

ن تطب�ق شد 
ٓ
 71-69صفحه  قسمت ا
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ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 

�ک م�کان�زم خارج$ پاسخ 
ده$ را تطب�ق نما�د که ا�ن 
تحق�قات شفاف و مستقِل را 

در در مورد ادعاهای سوِء رفتار 
توق�فگاه های ر�است امن�ت 

 مل$ اجازه م$ دهد.
 

 71-69صفحه  تطب�ق نشده 

ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 

اطم�نان حاصل شود تا تمام 
مستنطق�ن، و تحق�ق کننده 
مر�ن شان در مورد 

ٓ
گان و ا

م�تود های استنطاق مؤثر، 
روش های بد�ل بازجو�ــ$ 
(مانند طب عدل$) و منع 
شکنجه و سوء رفتار در قوان�ن 
موزش 

ٓ
داخل$ و خارج$ ا

 اجباری بب�نند.
 

 72-71صفحه  کامال تطب�ق شد 

ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 

پال�س$ ها وعملکرد های 
کنون$ در مورد دسترس$ 
توق�ف شده گان به وکالی 

و به وکالی  �ابدمدافع تغ��ر 
مدافع اجازه داده شود تا تمام 
توق�فگاه ها را بب�ند و خدمات 

توق�ف شان را برای افراد تحت 
در هر مرحله از محاکمه که 
قرار دارند بر اساس ضرورت 
های قانون افغانستان، عرضه 

 بدارد
 

 72-71صفحه  تطب�ق نشده 
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ل$
ت م

من�
ت ا

اس
ر�

 

تغ�ر درپال�س$ ها وعملکرد ها 
در رابطه به دسترس$ افراد 
تحت توق�ف به خانواده های 
شان ضرور�ست. در صورت�که 
ر�است امن�ت مل$ نسبت 
دال�ل مقنع نم�تواند فام�ل 
وی را عاجل خبردهد، امن�ت 
مل$ از محل فرد توق�ف شده 

 18خانواده اش را در خالل 
ساعت اطالع دهد. اجازه دهد 

ای خانواده فرد توق�ف تا اعض
 شده را مالقات نما�د. 

 

 72صفحه  کامال تطب�ق شد 

ان
فغ

$ ا
 مل

س
ول�

پ
 

اقدامات فوری جهت توقف و 
جلوگ�ری از شکنجه و سوِء 

 رفتار گرفته شود. 
 

در مورد تمام گزارش های شکنجه و سا�ر 
اشکال رفتار سوء در تمام تسه�الت 
پول�س تحق�قات نما�د.تمام افسران 
مر�ن شان که مسئول 

ٓ
پول�س و ا

ارتکاب، امر کردن و چشم پوش$ از 
شکنجه باشند با�د سبکدوش، مواجه با 

 تداب�ر انظباط$ شده و مجازات گردند.
 

ن تطب�ق شد
ٓ
 74-72صفحه  قسمت ا

ان
فغ

$ ا
 مل

س
ول�

پ
 

به نظارت مستقل ا�ن 
تحق�قات اجازه داده شده و 
ن 

ٓ
نتائج و اقدامات اصالح$ ا

 قرار داده شود.بدسترس همه 
 

برای تمام نظارت کننده گان مستقل 
بشمول کم�سون مستقل حقوق 
بشرافغانستان،�وناما ود�گران اجازه 
کامل،منظم وغ�رمانع دسترس$ به تمام 
مراکزپول�س مل$ افغان ووزارت داخله 
نجا�که توق�ف شده گان نگهداری 

ٓ
درا

 م�شوند داده شود
 

ن تطب�ق شد
ٓ
 74صفحه  قسمت ا
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س 
ول�

پ
ان

فغ
$ ا

مل
 

برای تمام کارمندان پول�س 
مل$ هدا�ات$  مبتن$ بر منع 
شکنجه، اعمال ظالمانه و غ�ر 
م�ز و سا�ر 

ٓ
انسان$ و توه�ن ا

اشکال سوء رفتار صادر شود 
که دره�چ حالِت پرسونل 
ن کارگرفته 

ٓ
پول�س از ا

نم�تواند. به تمام کارمندان و 
مر�ن مافوق اطالع داده شود 

ٓ
ا

و  که در صورت ارتکاب
دستور، چشم پوش$ از 
همچون اعمال، مرتکب مورد 
تعق�ب عدل$ قرار گرفته و از 

 وظ�فه اش عزل خواهد شد.
 

 76-75صفحه  کامال تطب�ق شد 

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

چارچوب حقوق$ و پروس�جر 

امن�ت  کارکردهای را بسازد که 

مل$ را شفاف و عام ساخته، و 

اطم�نان$ سازد که مراحل 

قانون$ به تحق�قات ب�رون$ و 

بررس$ ادعا های اعمال جرم$ 

جدی در س�ستم عدل$ ملک$ 

م�دهد، به شمول  زه اجا

شکنجه و سوء رفتار با توق�ف 

شده گان از طرف کارمندان 

 امن�ت مل$

 80-76صفحه  تطب�ق نشده 

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

ازدسترس$ تمام موسسات 

غ�ردولت$ مستقل نظارت 

کننده حقوق بشری بشمول 

کم�سون مستقل حقوق 

بشرافغانستان،صل�ب سرخ 

ب�ن الملل$ و�وناما به 

مراکزتوق�ف ومحابس اطم�نان 

 حاصل شود. 

ن تطب�ق شد 
ٓ
 iii صفحه  قسمت ا
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ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

اطم�نان حاصل شود که 

تعداد کاف$ وکالء مدافع 

شا�سته درتمام وال�ات با 

مساعد�ن حقوق$ مستقل 

 موجود باشد

ن تطب�ق شد 
ٓ
 72-71و19-16صفحه  قسمت ا

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

برای جبران غرامت قابل 

دسترس وپرداخت عوض برای 

قربان�ان شکنجه وبد رفتاری 

 �ک م�کان�زم موثرا�جاد گردد

 20-19صفحه  تطب�ق نشده  

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

اخت�اری کنوانس�ون پروتوکول 
ب�ن الملل$ منع 
شکنجه،رفتارهای غ�رانسان$ 
م�زرا امضاء 

ٓ
ظالمانه وتحق�را

وبه تصو�ب برساند. ا�جاد �ک 
م�کان�زم نظارت$ با صالح�ت 
وپاسخگوممکن درچوکات 
کم�سون مستقل حقوق 

 بشرافغانستان
 

ن تطب�ق شد 
ٓ
 20-19صفحه  قسمت ا

مه
حک

ه م
تر

س
 

به قضات محاکم ابتدائ�ه 

واست�ناف هدا�ت داده شود 

تا ادعاهای شکنجه واقرار های 

جبری را همه وقت مورد بررس$ 

قراردهند وشواهد ا�که بدون 

رعا�ت قانون اساس$ وقانون 

اجراات جزائ$ موقت از طر�ق 

مده باشد 
ٓ
شکنجه بدست ا

ن جلوگ�ری 
ٓ
اک�دا از تطب�ق ا

�د
ٓ
 بعمل ا

 80-76صفحه  تطب�ق نشده 
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ت 
زار

،و
مه

حک
ه م

تر
س

ان
رلم

وپا
ه 

خل
 دا

ت
زار

،و
�ه

دل
ع

 

از طر�ق بازنگری قانون 

اجراات جزائ$ موقت، حقوق 

توق�ف شده را اطم�نان$ فرد 

سازد تا به اسرع وقت بخاطر 

ارز�اب$ ابتدائ$ وقانون$ توق�ف 

قبل از مرحله محاکمه نزد 

قاض$ حضور �ابند، وحق 

داشته باشند تا قانون�ت 

توق�ف خودرابا تصم�م عاجل 

 چالش بکشانند محکمه به

ن تطب�ق شد  
ٓ
 80-76صفحه  قسمت ا

ی 
ها

ت 
دول

 و 
م$

ظا
ی ن

و ر
 ن�

دۀ
کنن

م 
راه

ی ف
رها

شو
ه ک

ب

ل
دخ

ذ�
 

انتقال توق�ف شده گان را به 
توق�ف گاهای ادارات ر�است 
امن�ت مل$ و پول�س مل$ که 
ادعاهای مؤثق و راپورهای 
مبن$ بر موجود�ت شکنجه و 
رفتارظالمانه وجود دارند را به 

ن  شکل
ٓ
فوری توقف دهند. از ا

مراکزامن�ت مل$ که توق�ف 
ن انتقال داده 

ٓ
شده گان در ا

شده اند ارز�اب$ و نظارت 
 صورت بگ�رد.

 

 89-81صفحه  کامال تطب�ق شد 

ل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
 و 

م$
ظا

ی ن
و ر

 ن�
دۀ

کنن
م 

راه
ی ف

رها
شو

ه ک
ب

 

پال�س$ انتقال توق�ف شده 
گان به توق�ف خانه ای 

پول�س ر�است امن�ت مل$ و 
مل$ بازنگری گردد تا اطم�نان 
حاصل شود که تضم�ن کاف$ 
در پروسه انتقال وجود داشته 
ازعمل�ات های مشترک، 
تنظ�م وجوه مال$، پروسه 
انتقال، همکاری در تبادل 
اطالعات استخبارات$ و 
ابزارهای د�گر استفاده شود تا 
استفاده از شکنجه را برحذر 
داشته و اصالحات توسط 

$ و پول�س مل$ را امن�ت مل
 تشو�ق نما�د.

 

 89-81صفحه  کامال تطب�ق شد 
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ی 
و ر

 ن�
دۀ

کنن
م 

راه
ی ف

رها
شو

ه ک
ب

ل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
 و 

م$
ظا

ن
 

ت مراکز و باال بردن ظرف�
ر�است امن�ت مل$ و  کارمندان

پول�س مل$ افغان از طر�ق 
 
ٓ
موزش و تعل�مات در مورد ا

حقوق بشری و قانون$ توق�ف 
عملکرد  شده گان   به شمول

توق�ف د مطابقت به مواز�ن 
   حقوق بشر ب�ن الملل$.

 89-81صفحه  کامال تطب�ق شد 

ی 
و ر

 ن�
دۀ

کنن
م 

راه
ی ف

رها
شو

ه ک
ب

ل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
 و 

م$
ظا

ن
 

تالش ها جهت حما�ت از 
موزش مستنطق�ن ر�است 

ٓ
ا

امن�ت مل$ و پول�س مل$ 
افغان جهت م�تودهای 
تحق�قات و بازجو�ــ$ مؤثر و 

راههای بد�ل قانون$ و 
استنطاق  ( مانند طب 

 عدل$)افزا�ش �ابد.
 

 89-81صفحه  کامال تطب�ق شد 
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 : قوان�ن قابل تطب�قسومضم�مه  

م�ز :۱
ٓ
 قوان�ن منع شکنجه، رفتارظالمانه، غ�رانسان$ وتحق�را

 مکلف�ت های  براساس قوان�ن ب�ن الملل$ 

ازقوان�ن ب�ن الملل$  ی.وتعداداساس$ درعرف قوان�ن ب�ن الملل$ محسوب م�شودممانعت کل$ دربرابرشکنجه �ک$ ازمع�ارهای 

ن ملحق شده است شکنجه را ممنوع قرارداده است، منجمله کنوانس�ون منع شکنجه، رفتارظالمانه،   افغانستان بهکه 
ٓ
ا

م�ز، م�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ و س�اس$(
ٓ
ژن�ف،  ۱۹۴۹)، کنوانس�ون ICCPRغ�رانسان$ ،رفتار و مجازات تحق�را

.a)(۳۷) ماده CRCمنشورمحکمه جنا�ات ب�ن الملل$ روم ، کنواس�ون حقوق طفل (
293

 

مکلف�ت دولت که با�د منع شکنجه را احترام گذارد غ�ر قابل تخف�ف بوده بد�ن معن$ است که ه�چ گاه$ توج�ه شده نم�تواند 

ن نارسا�ــ$ واق
ٓ
هيچ وضعيت استثنائي، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي ع شود."که تعل�ق و �ا در اجرا و استفاده از ا

سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده بکار برد شکنجه شده نم�تواند"
294

. برعالوه، به 

)، که دولت ها نم�توانند در منع شکنجه رفتارظالمانه، ICCPRم�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ وس�اس$ () ۲(۴اساس ماده 

م�ز را که در ماده 
ٓ
مده است، تخف�ف$ وارد ICCPRا�ن م�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ وس�اس$ ( ۷غ�رانسان$ ورفتارتحق�را

ٓ
) ا

ورند.
ٓ
 ا

 مکلف�ت ها بر اساس قوان�ن مل$

هيچ شخص نمي تواند حتي به " داده وب�ان داشته است قانون افغانستان همچنان شکنجه را در قانون اساس$ ممنوع قرار

به تعذيب او اقدام كند   مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،

يا امر بدهد". 
295
.ن�ز مجازات نامالئم اطفال را منع م�دارد 2005قانون تخلفات اطفال سال  

296
 

ب�ان م�دارد هرگاه موظف خدمات  275ن، و بطور مشخص قانون جزاء، همچنان شکنجه را جرم م�پندارد. ماده قانون افغانستا

ن امر نما�د به حبس طو�ل، که درحد 
ٓ
سال است، محکوم  15-5عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نما�د و �ا به ا

م�گردد.
297

 

 تعر�ف شکنجه 

ور  ب�ن الملل$ $عرفاست و طبق حقوق  قابل مالحظه کنوانس�ون منع شکنجه بلندتر�ن منبع موثق و تعر�ف شکنجه در
ٓ
الزام ا

 :م�باشد

                                                           
م�زکنواس�ون منع شکنجه 1987حکومت افغانستان در ماه جون   293

ٓ
ورا تصو�ب نموده وم�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$  رفتارظاالمانه، غ�رانسان$ ورفتارومجازات تحق�را

 2003( به استثناء دوپروتوکول اضاف$) ومنشور روم محکمه جنا�ات ب�ن الملل$ در سال  1956وکنواس�ون های ج�نف را در ماه سپتمبر  1983وس�اس$ را در ماه اپر�ل 
 تصو�ب نموده است. 1994وکنوانس�ون حقوق طفل در سال 
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 7ماده  2005قانون تخلفات اطفال سال   296
  275قانون جزاء ماده   297
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ن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي 
ٓ
از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر ا

و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به  به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او

عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر 

و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب  نوع و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت

درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي الزم مجازات قانوني است، شامل (اين  مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود.

." کنوانسيون) نميشود
298

 

اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا ) به منظور کسب ۳) عمل عمدي (۲) عمل درد يا رنج شديد (۱ا�ن تعر�ف چهار عنصر دارد: (

) متخلف مامور دولتي و يا هر ۴شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد با تهديد و اجبار و بر مبناي هر نوع تبعيض (

شخص  انگ�زهدر رابطه به  تحق�ق ذهن$مستلزم  عنصر قصد و هدف ...دو "شخص د�گری باشد که صاحب مقام رسم$ م�باشد. 

" ا�ن دو عنصر  به طور ع�ن$ در همان شرا�ط موجود باشد. نم�باشد، بلکه با�د مرتکب
299

 

�ا د�گر اقدامات موثر را بخاطر منع  مطابق کنوانس�ون منع شکنجه دولتها مکلف اند که"هرگونه تداب�ر تقن�ن$، اداری، قضائ$ و

 "د.ناعمال شکنجه در حوزه صالح�ت های خود اتخاذ نما�

 شکنجه از دولتها اقدامات مختلف را بطور ذ�ل م�خواهد:کنوانس�ون منع 

جرم انگاری: "تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه  �

ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود" و"براي اين جرائم و با 

نها، کيفر مناسب تعيين خواهد کرد ".د
ٓ
 ر نظر گرفتن نوع و اهميت ا

تحق�قات وشکا�ات قربان$ شده گان:  اجراء تحق�قات "عاجل وب�طرف در تمام حاالت�که دال�ل موجه وجود داشته  �

باشد که شکنجه صورت گرفته است" و اطم�نان حاصل شود که حق "هر شخص$ که ادعا دارد که شکنجه شده 

حق دارد که شکا�ت نما�د، و قض�ه اش بطورعاجل وب�طرفانه توسط مقامات با صالح�ت بررس$ گردد" و  است...

 شاک$ شهود درمقابل بد رفتاری وتهد�د محافظت شوند. 

موزش �
ٓ
و معلومات در رابطه به منع شکنجه ..." در حصۀ تمام افراد که در توق�ف، تحق�قات و �ا  تعل�مات: شامل "ا

 ی که به نحوی گرفتار شده باشد، توق�ف باشد و �ا محبوس باشد".برخورد با هر فرد

نکه در "قواعد و هدا�ات" منع شکنجه به اشخاص$ در بازداشت، تحق�ق و �ا  �
ٓ
قواعد، رهنمود ها و اجراات: برای ا

تعامل با توق�ف شده گان دخ�ل اند، و برای ا�نکه "قوان�ن تحق�ق، هدا�ات و م�تود های که عمل$ م�گردند، 

ن جلوگ�ری از همچنان ترت�بات تحت نظارت گرفتن و برخورد با توق�ف شده گان، ب
ٓ
ازنگری و تجد�د شود، که هدف ا

 شکنجه م�باشد. " 
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جبران و اح�ای مجدد: بخاطرحصول اطم�نان از "ا�نکه قربان$ شده حق جبران کردن برای هرعمل شکنجه داشته  �

 باشد، بشمول تمام وسائل ممکنه برای اح�ا تا غرامت شفاف ومناسب را در�افت نما�د" .

"ا�نکه اطم�نان حاصل شود هر ب�ان�ه که به اساس شکنجه ساخته شده است نبا�د  قواعد مستثن$ سازی: برای �

 دراجراات منح�ث سند اعتبار داده شود.

ن شخص به خطر شکنجه مواجه خواهد شد �ک  �
ٓ
عدم انتقال:  وقت�که  دالئل قابل توجه بر باور داشتن برا�نکه ا

وقت�که �ک شخص انتقال وفرستاده م�شود به �ک  . ب�شتر ا�نکه "300شخص به دولت د�گری" انتقال داده نشود

محل توق�ف و�ا کنترول اشخاص و �ا دستگاه که در شکنجه و �ا بد رفتاری دخ�ل است، �ا ا�نکه اقدامات مناسب 

محافظت$ را تطب�ق نکرده است، کشور مسول�ت دارد، وکارمندان که امرداده اند، اجازه داده و�ا در انتقال که 

کشور بود تا اقدامات موثر را جهت منع شکنجه اقدام م�کرد مجازات م�گردد..."مخالف با تعهد 
301

 

 اری ــدرفتـبب

م�ز�ا مجازات اصطالحات حقوق$ بوده که اشاره به بدرفتاری که سبب انواع درجه 
ٓ
رفتارظالمانه،وغ�رانسان$ �ا برخورد تحق�را

ن�ست که بمنظوراهداف مشخص وارد شود،ل�کن الزم است کمتررنج ازاثرشکنجه م�باشد. اشکال بد رفتاری غ�رازشکنجه الزم 

 وجود داشته باشد تا اشخاص را مواجه بهوضع�ت نما�د که به اندازه که منتج به بدرفتاری شود. قصد

 عناصرضروری که بدرفتاری را تشک�ل م�دهد نه شکنجه را بنابر�ن تقل�ل م�ابد

 قصد   �
ً
 وارد نمودن درد ورنج روان$ و�ا فز�ک$ شد�د ا

توسط و�ا با رضا�ت و�ا موافقت مقامات دولت$ �
302

 

مکلف�ت های دربرابرممانعت ازبدرفتاری درعمل با وبطوروس�ع موافقت ومشترک با مکلف�ت های منع شکنجه 

دارد.درعمل،ب�ن تعر�ف شکنجه وبدرفتاری اکـثرا کدام تفاوت واضح وجود ندارد. تجارب نشان داده که وضع�ت که به بد 

که برای جلوگ�ری شکنجه اتخاذ م�شود با�د برای اقدامات   رفتاری م�رسد مکررا زم�نه شکنجه را فراهم م�نما�د وبد�ن لحاظ

ممانعت ازبدرفتاری ن�زتطب�ق شود
303

. 
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 .ممانعت قانون$ از توق�ف های خود سرانه  ۲۲

 اساس قوان�ن ب�ن الملل$ مکلف�ت ها بر

ن است چن�ن ب�ان م�دارد"
ٓ
زادی و امن�ت فردی  م�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ وس�اس$ که افغانستان عضو ا

ٓ
هر کس حق ا

زادی خود محروم شود مگر در 
ٓ
دارد. ه�چکس نبا�د تحت بازداشت و �ا دستگ�ری خودسرانه قرار گ�رد. ه�چ کس نبا�د از ا

ئ�ن دادرس$ حکم کند" 
ٓ
 صورت$ که قانون و مقررات ا

اجراات ضروری ومطالبات محافظت$  9) مادۀ ICCPR( حقوق مدن$ وس�اس$ م�ثاق ب�ن الملل$ا�ن  ۱۴و  ۷همراه با ماده های  

هر کس$ که دستگ�ر م�شود با�د در زمان بازداشت، دال�ل دستگ�ری به اطالع او را توض�ح م�نما�د تا توق�ف خودسرانه نباشد: 

دستگ�ر و �ا  رسانده شود و ن�ز با�د بدون درنگ هر اتهام$ که عل�ه او وجود دارد، به اطالعش رساند. هر کس$ که به اتهام جرم$

ورده 
ٓ
بازداشت م�گردد، با�د ب$ درنگ در مقابل قاض$ �ا د�گر مقام مجازی که بوس�له قانون، قدرت قضائ$ را اعمال م�کند، ا

زاد گردد. نبا�د بازداشت و انتظار دادرس$ افراد بصورت قاعده 
ٓ
شود و شا�سته است که در مدت معقول$ دادرس$ شود و �ا ا

�د، ول$
ٓ
زادی جهت حضور در دادگاه و به  عموم$ و کل$ درا

ٓ
در هر مرحله از رس�دگ$ قضائ$، (متهم) ممکن است با تضم�ن ا

 اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.

هر کس$ که بموجب دستگ�ری و �ا بازداشت، ) تصر�ح م�دارد که ICCPR( وهمچنان م�ثاق ب�ن الملل$ حقوق مدن$ وس�اس$

زادی اش محروم م�گردد، حق دارد رون
ٓ
د دادخواه$ را بد�ن منظور که دادگاه بدون تاخ�ر در مورد غ�ر قانون$ بودن از ا

زادی او دهد. هر کس که قربان$ 
ٓ
بازداشتش تصم�م گ�رد، دنبال نما�د تا اگر بازداشت او غ�ر قانون$ است (قاض$) دستور به ا

دستگ�ری و �ا بازداشت غ�ر قانون$ شده است، حق جبران خسارت دارد
304
. 

لملل$ حقوق حق اطفال را که توق�ف م�شوند تضم�ن م�نما�د، مشمول برا�نکه توق�ف بعنوان گز�نه اخ�ر استفاده م�ثاق ب�ن ا

شده ودرمدت زمان کم$ که ممکن باشد، وحق مالقات با خانواده، وحق برات الذمه، حق باخبری فوری ومستق�م از اتهام وارد 

رم شمردن و مجبور برا�نکه اعتراف نما�دشده، حق تشخ�ص موضوع بدون تاخ�ر، وحق عدم خود مج
305

   

 قوان�ن مل$  اساسبر  مکلف�ت ها

قا نون اساس$ افغانستان بطور واضح  توق�ف خود سرانه را منع کرده است. ا�ن موضوع بطور گسترده در پرنس�ب های عموم$ 

قا نون اساس$ ب�ان م�دارد که"  3و  1فقره  23کنوانس�ون حقوق مدن$ و س�اس$ باز تاب �افته است.  ماده  1پاراگراف  9در ماده 

زادی  زن و 
ٓ
زادی فرد م�تواند محدود شود  در صورت�که ا

ٓ
زادی حق طب�ع$ انسان   است" قانون اساس$ مشروط م�گرداند که ا

ٓ
ا

زادی د�گران و �ا منافع عامه" صدمه بزند.  و تنها در صورت�که بواسطه قانون قانونمند شود. بر عالوه
ٓ
قا نون اساس$  �ا مردی "برا

ب�ان م�دارد که ه�چ کس$ را نم�توان" بدون ط$ پروسه قانون$"  توق�ف نمود.
306
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سا�رقوان�ن مل$ افغانستان ا�ن تضم�نات قا نون اساس$ را منعکس ساخته اند و ساحه تطب�ق و ن�ز پروس�جر های حقوق$  

ق�ف وضع نموده است. قا نون اجرات جزا�ــ$ موقت چو زم�نه را برای تو 1976توق�ف نمودن را تعر�ف کرده اند. قا نون جزای 

 کات عموم$ شکل$ برای توق�ف قانون$ را ته�ه کرده است. 

حال�که برای افغانها حق ا�نکه درپ�ش قاض$ بدون معطل  ابتداء حضور�ابد وبعد جهت حضوردرمراحل ا�ن چارچوب قانون$ در 

) م�ثاق ب�ن الملل$ 3(9درا درم�عاد مناسب به چالش کشاند با ماده قبل ازمحاکمه و�ا حق داشته باشد تا قانون�ت توق�ف خو

 ) وقانون اساس$ افغانستان درمخالفت قراردارد. ICCPR( حقوق مدن$ وس�اس$

قانون پول�س در مورد مع�ارهای برای پول�س واجراات وعملکرد پول�س وضاحت داده است.
307

قانون محابس ومراکز توق�ف  

نظارت$ وقانون�ت ووضع�ت توق�ف ب�ان داشته است.خانه ها درمورد اجراات 
308

قانون اساس$ افغانستان حق داشتن وک�ل  

مدافع را درح�ن گرفتاری تضم�ن نموده است.
309
ا�ن حق توسط قانون وکالی مدافع ب�شتر تشر�ح گرد�ده است. 

310
 

نچه که از دولت م$
ٓ
طلبد اقدامات را برای محافظت  قانون تخلفات اطفال چارچوب حقوق$ توق�ف اطفال را واضح م�دارد، ا

سال را تکم�ل نکرده باشد. ا�ن برای حد اقل مدت  18حقوق ومنافغ اطفال درنظرگرفته شود. طفل تعر�ف شده است که سن 

حجزب�ان م�دارد. وحق داشتن وک�ل را تضم�ن نموده، وپول�س را مکلف م�دارد که برای وک�ل قانون$ وی از اتهام وارده خبر 

وه، برسم�ت م�شناسد تا اطفال از بزرگ ساالن برخورد متفاوت شوند وکمتر�ن م�عاد توق�ف را تجو�ز م�دارد. پول�س دهد. برعال

رنوال تقد�م نما�د، وی با�د در مدت �ک هفته تحق�قات خودرا تکم�ل وصورت ¦اساعت معلومات خودرا برای  24با�د در مدت 

ارنوال تمد�د �ابد.¦کن است برای سه هفته د�گربخاطرتکم�ل تحق�قات دعوی خودرا ترت�ب دهد. ا�ن دوران از توق�ف مم
311

 

قانون محابس وتوق�ف خانه ها تصر�ح نموده است که با�د اطفال از بزرگساالن جدا نگهداری شوند.
312

قانون مراکز  2وماده  

ارداده م�شوند.اصالح وترب�ت اطفال تصر�ح داشته که اطفال تنها در مراکز اصالح وترب�ت اطفال تحت حجز قر 
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2013جنوری  14: جواب حکومت افغانستان به ا�ن راپور بتار�خ چهارمضم�مه  
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ن در�ن راپور ضم�مه شده است.جواب حکومت را به زبان دری در�افت نمود که متن �وناما   314

ٓ
 اصل$ ا
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  2013جنوری  11ندان ا�ساف به �وناما بتار�خ ا: نامه قومپنجمضم�مه  

 

 ندان$ هایاقوم

 ن�روهای کمک ب�ن الملل$

 ا�االت متحده ن�روهای

 کابل،افغانستان

APO AE 09356 

قای کوب�س،
ٓ
 جناب ا

درتوق�ف خانه های افغانستان:�کسال بعد جواب  منازعاتمتشکرم برا�نکه فرصت �افت�م تا به برخورد با توق�ف شده گان 

ده�م.ن�روهای امن�ت$ کمک ب�ن الملل$ (ا�ساف) متعهد است براحترام وبرخورد انسان$ تمام مردم براساس قوان�ن افغانستان 

انون وب�ن الملل$  م�باشد. وازدوام کمک برای تالش های همکاران افغان خود برای تقو�ت امن�ت،حکومت داری وحاکم�ت ق

 برای اتمام مکلف�ت های قانون اساس$ وب�ن الملل$ افغانستان مصمم م�باش�م. 

نرا ا�ساف موثق م�داند،ا�ساف انتقال توق�ف شده گان را به مراکز
ٓ
افغان که  براساس معلومات که �وناما فراهم نمود،که ا

ورد.بمنظور 
ٓ
انسان$ توق�ف شده گان که به توق�ف خانه ائـتالف برای پ�شرفت ب�شتربرخورد  درراپورمشخص شده به تعل�ق درا

های افغانستان انتقال م�شوند،ا�ساف برنامه را تطب�ق خواهد نمود تا انتقال توق�ف شده گان به تعداد کم$ ازمراکزتوق�ف 

ن مراکزرا ب�شترخواهد ساخت.با همکاری وزارت خانه های امن
ٓ
�ت$ افغانستان محدود نموده ونظارت متناوب ب�شترا�ساف را درا

ن 
ٓ
ن مراکزرا دوباره ارز�اب$ خواهد نمود که درا

ٓ
افغان،کم�سون مستقل حقوق بشرافغانستان وناظر�ن ب�ن الملل$،ا�ساف ا

 ا�ساف به افراد خود امرانتقال توق�ف شده گان را بطورربعوارخواهد داد.

رای نظارت برخورد توق�ف شده گان ان ا�ساف درهمه کـتگوری ها وقت ز�اد را روی منابع وتالش بقوماندانماه، 15تقر�با در

ن زمان،تا�ئد مراکز
ٓ
توق�ف وت�م  وپ�شرفت خدمات بهترتوق�ف شده گان که ما به مراکزافغان انتقال داد�م صرف نمود�م. درا

زون کارکردند تا برخورد مردم را درمراکزتوق�ف افغان، اکـثرا درمراکز�که  قوماندان$های بررس$ وت�م های نظارت$ توق�ف ازهر 

موزش های ا
ٓ
�ساف توق�ف شده گان رادرطول سال انتقال ندادند بهترسازند. درنت�جه تالش های ما، راپورشما اشاره داشته"که ا

گاه$ کارمندان ر�است امن�ت مل$ وپول�س مل$ افغان برای شناخت ا�نکه کدام برخورد شکنجه را 
ٓ
ا�ساف برای باال بردن سطح ا

توق�ف  مرکز �قن بودن شما دررابطه به ا�ن پروسه قدردان$ کرده ما به پ�شرفت درتشک�ل م�دهد کمک نموده است، ما ازمت

موزش های قص�رالمدت ونظارت 
ٓ
خانه بگرام افغانان را کمک نمود�م،ل�کن قسم�که راپورنت�جه گ�ری نموده"شکنجه تنها با ا

ن دخالت ا�ساف محدود بوده توقف نخواهد �افت" حل ا�ن مشکل ن�ازبه تعهد ازطرف افغان ها ورهبران شان را دا
ٓ
رد، که درا



142 

 

وتنها ممکن همراه با حضورما تقل�ل خواهد �افت.بد�ن لحاظ، اشتراک قوی پ�شروتوسط �وناما وا�ساف تنها راه ام�دی نفوذ 

 باالی افغان ها م�باشد.

ا�ساف،  قوماندانن ماه در�افت نمود، معاو 18درمورد پاسخگوئ$، هربار ا�ساف ادعای شکنجه توق�ف شده گان را درمدت 

ورئ�س ارکان و�ا شخصا نامه مستق�م وزارت خانه های افغان نوشتم وخواهان عملکرد وتقد�م همکاری برای تقو�ت هرتحق�قات 

 80شدم. تنها درهشت ماه اخ�ر ،ا�ساف نامه های به وزارت خانه های افغان نوشتند وتقاضای تحق�قات درمورد ب�شتراز

ه توق�ف شده گان توسط ن�روهای امن�ت$ افغان شدند. ا�ن نامه ها شامل تمام شواهد موجود نزد ادعاهای بدرفتاری جداگان

ن-ا�ساف،بشمول
ٓ
تصو�رها،نامها وتوص�ف به متخلف�ن نسبت داده شده بدرفتاری م�باشد.درقضا�ای خ�ل$  -موقت موجود�ت ا

نها رئ�س امن�ت مل$ جدی،شخصا خواهان عزل اشخاص شده ام. تا حال کارمندان افغان تنها باال
ٓ
ی �ک مورد عمل نمودند.ا

 تبد�ل نمودند. 2012کندهار،محمد نع�م خان را به ر�است امن�ت مل$ سرپل درماه جنوری 

نست. ما �ک کم�سون را که متشکل از مقامات ازر�است امن�ت 
ٓ
بمنظورباالبردن جوابگوئ$، ا�ساف جدا به در�افت حل ا

ر�است امن�ت مل$ درکابل ا�جاد  40و124برای تحق�قات ادعاها ووضع�ت دراداره مل$،کم�سون مستقل حقوق بشر،وا�ساف 

ن ا�ن بود که کم�سون تغ�رات که حکومت افغانستان درسرتاسرافغانستان درمراکزتوق�ف ب�اورد مشخص 
ٓ
نمود�م. وهدف ا

 نما�ند.

ر، ما اجراات خودرا بگونه ذ�ل تنظ�م در روشنائ$ قر�ب الوقوع کم شدند ن�روهای ا�ساف،وبادرنظرداشت محتو�ات ا�ن راپو 

 نمود�م.

نها دارد معرف$ خواهد کرد.هرمرکزکه معرف$ قوماندانبصورت ربعوار، �
ٓ
ان ا�ساف مراکزتوق�ف را که ضرورت به اقدامات ا

 شده بررس$ وارز�اب$ خواهد شد.

الملل$(بشمول ا�ساف ازکم�سون مستقل حقوق بشر،ر�است امن�ت مل$ وحقوق بشروزارت داخله،ناظران ب�ن  �

ورد تا از وضع�ت مراکز معرف$ شده ارز�اب$ خود را تقد�م نما�ند.
ٓ
 �وناما) دعوت بعمل خواهد ا

براساس بعض معلومات موجود، من مراکزکه ا�ساف بتواند توق�ف شده گان را درربع د�گری انتقال دهند، وبد�ن  �

 اساس راپوربنشرخواهد سپرد.

س محل$ افغان،ا�ساف بطوررسم$ ازوزارت داخله خواسته است تا ادعاهای که عل�ه درجواب به سفارشات دررابطه به پول�

ن تحق�قات نظارت خواهد کرد.تمام پول�س محل$ افغان ضرورت 
ٓ
پول�س محل$ افغان درا�ن راپورشده تحق�قات نما�ند،وازنت�جه ا

موزش شان بگ�رند،وشامل مواد قانون اساس
ٓ
$ افغانستان که بطورواضح شکنجه د�ده م�شود تا رهنمود حقوق بشری جزء ا

موزش بب�نند. منازعاتود�گربدرفتاری حقوق بشری را براساس پال�س$ واخالق وقوان�ن مربوط به حقوق بشری در 
ٓ
 منع م�دارد ا

برخورد انسان$ وقانون$ توق�ف شده گان ن�ازبه تعهد حکومت جمهوری اسالم$ افغانستان برای تطب�ق غ�رمانع م�کان�زم  اخ�را

بد رفتاری توق�ف شده  منعجوابگوئ$ دارد. ا�ساف بردوام همکاری با جامعه ب�ن الملل$ برای کمک تالش های افغانستان جهت 

مدن احتما
ٓ
الت بدرفتاری توق�ف شده گان متعهد هست�م، وبراساس قانون اساس$ افغانستان گان ،برای تطب�ق برنامه پائ�ن ا
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ومکلف�ت های ب�ن الملل$ عمل خواه�م کرد.تقو�ت کم�سون مستقل حقوق بشر منح�ث �ک م�کان�زم مستقل ضروری برای 

 اطم�نان جوابگوئ$ دوامداردرس�ستم توق�ف وتعق�ب عدل$ خواهد بود.

�شرفت حقوق بشر برای مردم افغانستان، وجهت دوام تالش های دفترشما بخاطرحصول ازهمکاری وتعهد شما جهت پ

 اطم�نان ازبرخورد انسان$ با توق�ف شده گان ابراز امتنان م�کن�م. 

 با احترام

 

ر الن
ٓ
 جون ا

 قوای بحری  جنرال

 افغانستان-ن�روهای ب�ن الملل$ کمک به امن�ت/ ن�روهای ا�االت متحده نداناقوم

  


