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  زارشگخالصه  

ی عا� حقوق ��� ملل متحد ( ) او اچ � اچ اراین گزارش توسط �یئت معاونت سازمان ملل متحد در افغا�ستان (یوناما) و دف�� �م�ش��

� گزارش دورە ای در مورد این موض�ع است که از سال   موثق�دی�سو ��� � شود و معلومات معت�� و  ۲۰۱۰ته�ه شدە است. این پنجم��

� (از این �ه �عد در این گزارش �ه آن "�درفتاری" گفته  واقعاتدر مورد  شکنجه و سایر رفتار �ا و مجازات ظالمانه، غ�� ا�سا�� و ا�انت آم��

  در افغا�ستان ارائه � دارد.  عات) عل�ه توق�ف شد�ان مناز خوا�د شد

 از مصاح�ه �ای �ارمندان حقوق ��� یوناما �ا مندرج این گزارش اسا�افته �ای 
�
توق�ف شدە ی منازعه (�ه شمول چهار زن) که در  ۶۱۸سا

 ۲۰۱۸دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱ز وال�ت افغا�ستان نگهداری � شوند، �دست آمدە است. این گزارش ا ۲۸توق�ف خانه در  ۷۷

  تحت پوشش قرار دادە است. را دورە زما�� 

فت �ای ملموس حکومت � این دورە گزارشد� در زمینه تطبیق   محو شکنجه افغا�ستان برای قدردا��  م� برنامهدر این گزارش، از پ���

 از  شدە است. یوناما� 
�
ی عا� حقوق ��� ملل متحد مشخصا   اقدامات ذ�ل استق�ال � کند: دف�� �م�ش��

  وری که حاوی تع��ف عمل شکنجه � �اشد که �ا کنوا�سیون ملل متحد در مورد منع   ۲۰۱۸انفاذ کود جزای جد�د در ف��

� (از این �ه �عد در این گزارش، " کنوا�سیون منع شکنجه   شکنجه، و سایر رفتار و مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� و ا�انت آم��

 خوا�د شد) مطا�قت ز�ادی دارد؛" گفته 

 ؛۲۰۱۸افغا�ستان �ه پروتو�ل اخت�اری کنوا�سیون منع شکنجه در اپ��ل  الحاق 

 ۲۰۱۸قانون منع شکنجه در اواخر ماە ا�ت��ر  تص��ب . 

ست منتج �ه که از سوی حکومت اتخاذ شدە ا  اجرا�� تحل�ل �ا�� که در این گزارش ارائه شدە است، �شان � د�د که اقدامات قانو�� و 

فت �ای ملمو� �س�ت �ه دورە گزارشد� ق�� ) شدە است، از جمله موارد ذ�ل را � توان ۲۰۱۶دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۵جنوری  ۱( پ���

  نام برد: 

  و�ای م� دفا� و امنی�� افغا�ستان که در مورد شکنجه �ا�ش �� در ف�صدی توق�ف شد�ان منازعات در توق�ف خانه �ای ن��

 ؛�۲۰۱۸ا�ش برجسته تر در سال   ح�� �ا درصد،  ۳۱٫۹درصد �ه  ۳۹و �درفتاری معلومات معت�� دادند از 

  نجه و �درفتاری در م�ان کسا�� که �ا آنان در توق�ف خانه درصد) در واقعات شک ۱۹٫۴درصد �ه  �۲۹ا�ش قا�ل مالحظه (از

 قا�ل توجه در وال�ت   �۲۰۱۸ای ر�است امن�ت م� در سال 
�
 ۷٫۴درصد �ه  �۶۰ار (از کندمصاح�ه شدە، �ا بهبود مخصوصا

 درصد).  ۸٫۴درصد �ه  ۴۸درصد) و �رات (از 

  ان �لند واقعات شکنجه و �درفتاری از �  درصد.  ۳۱٫۲درصد �ه  ۴۵از  پول�س م� افغانسوی  �ا�ش قا�ل مالحظه در م��

کنندە است، اما، آمار �� شکنجه و �درفتاری توق�ف شد�ان منازعات   �ش��قدر حال�که اقداما�� که از سوی حکومت اتخاذ شدە است، 

 از �ر سه نفر توق�ف شدە، �ک نفر معلومات معت
�
در مورد اینکه مورد شکنجه  موثق�� و �نوز �م در حد نگران کنندە ای �اال است، و تق���ا

  و �درفتاری قرار گرفته است، ارائه � دارد. آمار و ارقام �شان � د�د که: 

  و�ای م� دفا� و امنی�� افغا�ستان قرار اشخاص جوان تر در معرض خطر ب�ش�� شکنجه و �درفتاری در توق�ف خانه �ای ن��

 دارند؛

 ر�� توق�ف خانه �ای ر�است عمو� امن�ت م�، �ه خصوص در توق�ف خانه �ای وال�ات رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات در ب

� در ر�است  نگرا�� است. در این گزارش،  قا�لامن�ت م� (ر�است م�ارزە عل�ه ترور�زم) �نوز  �۲۴۱ا�ل، خوست و سمن�ان و ن��

، از جمله �عد از گرفتاری �ای دسته جم�، رو�داد �ای شکنجه و �درفتاری، و �مچنان توق�ف �ای خود�انه و غ�� قانو�� 

و�ای کندامن�ت م� در   ۰۳توسط واحد �ای مختلف قطعات خاص ر�است امن�ت م�، �ه خصوص قطعه   حمای�� �ار و ن��

 خوست، برجسته ساخته شدە است. 

   قا�لتوق�ف شد�ان، که رقم  درصد  �۷۷ار �ما�ان وجود دارد؛ کندنگرا�� �ای جدی در مورد رفتار پول�س م� افغان در وال�ت 

اند، ارائه نمودند.  را تج��ه کردەدر مورد اینکه ظالمانه ت��ن اش�ال شکنجه و �درفتاری  موثق را است، اظهارات معت�� و  توج�

 . ە است�ار در طول دورە گزارشد� �ه قوت خود �ا�� ماندکنددر مورد نا�د�د شدن اج�اری افراد در وال�ت   ادعا�ا 

  ازدحام ب�ش از حد،  اردوی م� افغانکه در داخل توق�ف خانه   نامناسبوضع�ت ، در پروان مشا�دە شد، از جمله نور نا�ا��

 � � و�الی مدافع �ا مؤ�ل�� استفادە از ح�س انفرادی �ه عنوان ��انه اقدام تأدی�� و محدود�ت در مالقات �ای فام�� و دس��

  است. ، موض�ع قا�ل نگرا�� توق�ف خانهشان در این 
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انه ای که اتخاذ شدە، �سندە است. �ه  �ا�ش استفادە از شکنجه �ا �درفتاری �نوز در حدی �ا�� ن�ست که �شان د�د تداب�� پ�شگ��

  خصوص،  در این گزارش روی تخلفات و چالش �ا در عرصه �ای ذ�ل تا��د شدە است: 

 ، � توق�ف شد�ان �ه نظارت قضا�� � الملل.  محدود�ت �ای قانو�� در حق دس��  در تضاد �ا حقوق ب��

  ه و�الی� � ی از شکنجه و �درفتاری، از قب�ل دس�� محدود�ت در تطبیق ضمانت �ای مهم اجرا�� و قانو�� جهت جلوگ��

مدافع و تماس �ا خانوادە در ج��ان تحقیق؛ معاینات ص�؛ معلوما�� که برای توق�ف شد�ان در مورد حقوق شان ارائه � 

اف اج�اری. شود؛ و ات�اء �ه   اع��

   ؛ و اینکه تحقیق اتهامات شکنجه و �درفتاری � داخ� و مبهم �ا�� ماندە و تعداد �س�ار  �صورتتداوم عدم �اسخگو�� مرتکب��

د.    اندک آن مورد تعق�ب عد� قرار � گ��

  ان از ط��ق مراجع قضا�� و�ا اداری برای موارد که توق�ف شد�ان ادعا   شکنجهنبود احتمال و ام�ان عم� جهت در�افت ج��

 � کنند که متحمل آن شدند. 

، حکومت �ا�د موارد �خصوصشکنجه ادامه د�د.  محو ترغ�ب � کنند که �ه تالش �ای خود جهت  ا��دا یوناما حکومت افغا�ستان را 

  ذ�ل را انجام د�د: 

 جرا � � و محکوم�� ، متهم�� � �م مرت�ط �ه منازعات، از تمام اطمینان حاصل نما�د که تمام توق�ف شد�ان، �ه شمول مظنون��

�  حقوق و ضمانت �ای قانو�� خود، مطابق �ه ، برخوردار � �اشند.  قوان�� � المل� حقوق ���  ب��

  دارند، در حدود اح�ام قانون را اطمینان حاصل شود که تمام نهاد �ای ذی��ط که مسئول�ت تنف�ذ قانون و سلب آزادی

 اجراات � کنند. 

 از سوی تمام مراجع داخ� از لحظه سلب آزادی فرد �ه �عد،  ضمانت �ای اجرا�� حقو�� و مقررا��  اطمینان حاصل نما�د که

 �طور مؤثر رعا�ت � شود.   

  اطمینان حاصل نما�د که تمام اتهامات و ادعا�ای شکنجه و�ا �درفتاری �طور ��ــــع، �� طرفانه، مستقل، شفاف، �مه جان�ه

د تا �ر مقا� که در ارت�اط �ه ارت�اب، صدور دستور، و�ا ابراز رضا�ت �ا این اعمال  و س�ستمات�ک موررد تحقیق قرار � گ��

 دادە شود. مسئول شناخته � شود، �اسخگو قرار 

  ، ان خسارە �ا�� � مؤثر �ه عدالت داشته و از �ا�ت آسی�� که د�دە اند، ج�� اطمینان حاصل نما�د که ق��ان�ان شکنجه دس��

 د، �مان طور�که در قانون منع شکنجه پ�ش بی�� شدە است. نمؤثر و ��ــــع �دست � آور

 المل�، �ه تالش �ای خود جهت ارت � قای ظرف�ت مسل� و آ�ا� �ر شخ� که در توق�ف، �ه �مک و �م�اری جامعه ب��

 �ا افراد سلب ازادی شدە دخ�ل است، ادامه د�د.  تعاملدر اس�نطاق و�ا 

    

 



1 
 

  پ�ش�نه . 1

ذشته و حا�� شورای امن�ت سازمان ملل متحد ت��ه شدە است که یوناما را مؤظف � گتأ� از قطعنامه �ای  این گزارش �ه 

ام �ه حقوق ��� را در سکتور عد� و قضا�� و محا�س کشور ارتقاء �خشد. قطعنامه شمارە  ) شورای ۲۰۱۸( ۲۴۰۵سازد تا اح��

را ترو�ــــج نما�د، و در تطبیق �امل آزادی  �اسخگو�� نظارت کند،  از توق�ف خانه �ا امن�ت یوناما را مؤظف ساخته است که "
� المل� که افغا�ستان عضو آن است، �مک نما�د     1"�ای ب��ادی و حقوق ��� مندرج در قانون اسا� افغا�ستان و معا�دات ب��

�ا  برخورد ر�است عمو� امن�ت م� و وزارت امور داخله، برنامه نظار�� خود از ، یوناما، �ا �م�اری ۲۰۱۰در ماە ا�ت��ر سال 

ی عا� حقوق   2ان منازعات در توق�ف خانه �ای افغا�ستان را آغاز کرد. �توق�ف شد  از آن زمان تا�نون، یوناما�دف�� �م�ش��

فتار �ا و مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� ی در مورد موجود�ت شکنجه و سایر اش�ال ر مؤثق و معت�� ��� ملل متحد معلومات 

� �ا توق�ف شد  در �ا� افغا�ستان، ارائه  فته خوا�د شد)گزارش �ه آن "�درفتاری"  گ(از این �ه �عد در این  ان منازعات �و ا�انت آم��

ی از  شکنجه گنمودە است. �دف این است که �ا حکومت در تالش �ای جاری اش در اجرای تعهدات اش در زمینه منع و جلو  ��

ان  و �د رفتاری، انجام تحق�قات �� طرفانه، مستقل و معت�� در مورد اتهامات �درفتاری و ا�جاد روش �ای مناسب جهت ج��

   شکنجه و �درفتاری، �مک و �م�اری شود.  3ق��ان�انخسارە 

�   ۲۰۱۸دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱زارش که دورە ای زما�� از گاین   زارش دورە ای است که یوناما گرا تحت پوش قرار � د�د، پنجم��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد در مورد رفتار �ا توق�ف شد      4ان منازعات ��� � کنند. �و �م�ش��

)، قرار دادرا تحت پوشش  ۲۰۱۶دسم��  ۳۱ – ۲۰۱۵جنوری  ۱ا�� ��� شد (و دورە زم ۲۰۱۷ق�� یوناما که در اپ��ل زارش گدر  

نفر) معلومات  ۴۶۹نفر از مجم�ع  ۱۸۱رفت (گا�� که �ا آنان مصاح�ه صورت  �درصد توق�ف شد  ۳۹یوناما معلوم نمود که 

ی دادند که �شان � داد آنها �ن و �ای م� دفا� و امنی�� افغا�ستان قرار داش�ند، مورد �مؤثق و معت�� ا� که در توق�ف ن��

� معلوم کرد که رفتند. گشکنجه و سایر اش�ال رفتار ظالمانه و غ�� ا�سا�� قرار   ا یوناما این را ن�� و�� در ق�ال اعمال گ�یچ �اسخ ا���

� ر�است امن�ت م� و  وجود نداشت و تحقیق در مورد اتهامات شکنجه  فغانپول�س م� اشکنجه و �درفتاری از سوی مسئول��

و�� �س�اری محدودی گرد�دە و �ه ندرت منتج �ه تعق�ب عد� افراد �  گدر داخل نهاد حفظ   رد�د. نظارت مستقل، قضا�� و�ا ب��

  زارشات ق�� یوناما مطا�قت داشت. گ�االی ر�است امن�ت م� و پول�س م� افغان وجود داشت. این �افته �ا �ا �افته �ای  

                                                           
قضای شفاف و عادالنه که معاف�ت از مجازات را از م�ان بردارد و حا�م�ت قانون را در بر ا�م�ت ���ــــع روند ا�جاد �ک نظام عد� و این قطعنامه " 1

� نهاد �ای ذی��ط �ه تمام محا�س و توق�ف خانه د � دس�� ر  �ا� کشور تق��ت کند، (...) بر بهبود حا�م�ت قانون و حقوق ��� ، ا�م�ت تام��
 فغا�ستان تا��د � کند و از �الن م� منع شکنجه و �

�
� �ما�ن� � �ام �ای برای تام�� مچنان از کود جزاء جد�د و از تالش �ای دولت افغا�ستان در برداش��

ورت تطبیق �امل این اقدامات تا��د � کند، (...)." � المل� افغا�ستان استق�ال � کند، و بر ��  �ا م�لف�ت �ا و تعهدات ب��
 متهم �ه ارت�اب  2

�
�ت، جرا�م  جرا�متوق�ف شد�ان منظون �ه جرا�م مرت�ط �ه منازعات مسلحانه عموما ، جنا�ت عل�ه ��� ، جرا�م �سل ک�� ترور�س��

� شدە است (مراجعه شود �ه مادە  ، جرا�م عل�ه دولت، جرا�م مشخ� عل�ه امن�ت داخ� و خار�� طور�که در کود جزاء معی��
�

ون قان ۱ضم�مه  ۱جن�
) � �اشند. در این گزارش، اصطالح "توق�ف شدە" �ه کسا�� اطالق � شود که �ه ارت�اب این جرا�م، مظنون، متهم و�ا محکوم  شناخته اجراات جزا��

، مراجعه شود �ه �خش میتودولوژی.    شدە اند. برای جزئ�ات ب���
ز قب�ل "نجات �افت�ان" که شا�د در زمینه �ای مشخ� ترجیح دادە شود، یوناما از اصطالح "ق��ان�ان" �دون آس�ب زدن �ه سایر اصطالحات ا 3

از سوی کشور �ای عضو)،  ۱۴(تطبیق مادە  ۳استفادە � کند. �مچنان مراجعه شود �ه �میته منع شکنجه ملل متحد، ت��ە عمو� شمارە 
CAT/C/GC/3 ۱۹  ۳، فقرە ۲۰۱۲نوم��  . 

ی عا� حقوق ���  4 � گزارش عل�� خود در مورد این موض�ع را در ماە ا�ت��ر سال  یوناما�دف�� �م�ش�� ��� کرد و از آن زمان تا�نون  ۲۰۱۱ملل متحد اول��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد، رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات ی �ر دوسال �عد، ��� کردە است. مراجعه شود �ه: یوناما��م�ش�� در  گزارشات ب�ش��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد، رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات در مرا�ز سلب آزادی ۲۰۱۱ن، ا�ت��ر مرا�ز سلب آزادی افغا�ستا ؛ یوناما��م�ش��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد، معلومات تازە در مورد رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات ۲۰۱۳افغا�ستان: �عد از گذشت �ک سال، جنوری  ؛ یوناما��م�ش��

وری  ۱۲۹غا�ستان: حسا�د� و تطبیق فرمان در مرا�ز سلب آزادی اف ی عا� حقوق ��� ملل متحد، رفتار �ا ۲۰۱۵رئ�س جمهور، ف�� ؛ یوناما��م�ش��

. تمام این گزارشات در این آدرس ۲۰۱۷توق�ف شد�ان منازعات در مرا�ز سلب آزادی افغا�ستان: تطبیق برنامه م� محو شکنجه افغا�ستان، اپ��ل 

س  ن�� قا�ل دس�� (تار�ــــخ آخ��ن  https://unama.unmissions.org/treatment-conflict-related-detainees-afghan-custody است: ان��

 ). ۲۰۱۹اپ��ل  ۲مراجعه �ه سا�ت: 
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  زارشات ق�� یوناماگ�اسخ حکومت �ه  

ی گ�دی�سو، حکومت افغا�ستان، ضمن اینکه عدم موافقت خود را �ا �ع�� از �افته �ای   ۲۰۱۰از سال  زارشات یوناما��م�ش��

ه است، �م�اری سازندە ای �ا ان منازعات ب�ان داشت�عا� حقوق ��� ملل متحد در مورد شکنجه و �درفتاری �ا توق�ف شد 

� �ه منظور تطبیق بر�� از پ�شنهادات مه� که  یوناما داشته و زمینه نظارت دوامدار یوناما از توق�ف خانه �ا را فرا�م کردە و ن��

  زارشات مط�ح شدە بود، قداما�� اتخاذ نمودە است. گدر آن  

ی عا� حقوق ��� ملل متحد کگپ�ش�� از    م� محو شکنجه"  برنامه��� شد، حکومت " ۲۰۱۵ه در سال زارش یوناما��م�ش��

، ظرف�ت سازی و پ�شگو در آن متعهد  را تص��ب نمود  انه را �ه منظور محو شکنجه و گرد�د که �ک سلسله اقدامات تقنی�� ��

تطبیق مؤثر تعهدات افغا�ستان تحت کنوا�سیون ملل متحد عل�ه شکنجه، و سایر رفتار و مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� و 

، روی دست خوا�د   � ی عا� حقوق ��� ملل متحد در مورد  ۲۰۱۷زارش سال گرفت.  گا�انت آم�� �ا  برخورد یوناما��م�ش��

حاوی ارز�ا�� مفص� از اقدامات حکومت در راستای  منازعات: تطبیق برنامه م� محو شکنجه در افغا�ستانان �توق�ف شد 

ی که از سوی حکومت در آن راستا صورت  گتطبیق برنامه م� محو شکنجه بود.   فت �ای ب�ش�� رفته است، گزارش حا�� پ���

      5دە و از آن استق�ال � کند. را ب�ان نمو  ۲۰۱۸از قب�ل تص��ب قانون منع شکنجه در ا�ت��ر 

  

                                                           
، مراجعه شود �ه �خش "تطبیق برنامه م� محو  5  .  محل آن" در شکنجهبرای معلومات ب�ش��



3 
 

 زارش (میتودولوژی)گروش ته�ه   . 2

انهگپ�ش نظار�� یوناما از �ک رو�کرد  وی � کند.  �� انه ای که از توق�ف خانه �ا صورت �  گ�ازد�د �ای پ�شپ�� د �ه �دف گ�� ��

ردد انجام � شود گخطر شکنجه و �درفتاری و �اس�� �ای س�ستمات�ک که � تواند منجر �ه نقض حقوق ���   عواملشناسا�� 

د و�ا �ه آن وا��ش �شان دادە شود. یوناما �ه این �اور است که معلوما�� که گ�س�ت �ه اینکه قضا�ای انفرادی مورد تحقیق   ��

را�ش �ا را آش�ار � سازد. جزئ�ات ب�ش�� گو �ای رفتاری و�ا  �� شود، ال�طور منظم و پیوسته از ط��ق مصاح�ه �ا جمع آوری 

  زارش در ذ�ل ب�ان شدە است. گدر مورد روش ته�ه (میتودلوژی) این  

  مصاح�ه �ا و �ازد�د�ای نظار�� از توق�ف خانه �ا -الف

توق�ف خانه در  ۷۷که در   6منازعات تن توق�ف شدە ۶۱۸، یوناما �ا ۲۰۱۸دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱در طول دورە زما�� 

توق��� مصاح�ه  ۶۱۸از مجم�ع   7هداری � شدند، مصاح�ه �ای ساختار�ندی شدە و محرم انجام داد. گوال�ت افغا�ستان ن ۲۸

) بودند.  نوجوانر آنان گتن د� ۸۲و   8تن آنان افراد �الغ (�ه شمول �ک زن) ۵۳۶شدە، �ه تعداد  �س�اری   9(�ه شمول سه دخ��

رد�دە گهداری و اس�نطاق  گان، پ�ش از اینکه یوناما �ا آنها مصاح�ه انجام د�د، در چندین محل مختلف ن�از این توق�ف شد 

� دل�ل، یوناما توا�ست �ا استفادە از این مصاح�ه �ا، ب�ش�� از  رو�داد توق�ف � مدت نظارت را ث�ت  ۱۴۴۴بودند؛ �ه �م��

ارش �ه اشخا� اطالق � شود که در ارت�اط �ه جرا�م، مظنون، متهم و�ا محکوم ز گنما�د. اصطالح "توق�ف شدە" در این  

   رد�دە اند. گ

 بر توق�ف شد  
�
ان منازعات که در توق�ف خانه �ای �مطابق �ه روش ق��، فعال�ت �ای نظار�� یوناما از توق�ف خانه �ا اساسا

تمرکز داشت. در واقع، یوناما، نظر �ه �افته �ای ق�� اش، �ه هداری � شدند، گنپول�س م� افغانر�است عمو� امن�ت م� و 

 در این توق�ف خانه �ا ب�ش�� معروض �ه خطر شکنجه و و�ا سایر اش�ال �درفتاری �این نظر بود که توق�ف شد 
�
ان مخصوصا

  بودند را نظارت نکرد.  ا�� که �ه ظن ارت�اب جرا�م غ�� مرت�ط �ه منازعات تحت توق�ف�� �اشند. یوناما رفتار �ا توق�ف شد 

و لسوا� �ا، ر�است �ای امن�ت م� در سطح وال�ات، و در مرکز وال�ات پول�س م� افغانمصاح�ه �ا در قومندا�� �ای امن�ه 

� توق�ف خانه �ای م� از قب�ل  توق�ف محا�س و توق�ف خانه �ای ر�است عمو� محا�س، مرا�ز اصالح و ت���ت اطفال و ن��

امن�ت م� (ر�است �ای  ۵۰۱امن�ت م� و ر�است  ۲۴۱ادارە � شود و ر�است اردوی م� افغانکه از سوی خانه م� پروان  

  تحقیق) انجام شد. ر�است  م�ارزە �ا ترور�زم و 

� آن مرکز و سایر مقامات ذی��ط حکوم�� مالقات نمود، از �خش �ای  در �ر �ک از این مرا�ز سلب آزادی، یوناما �ا مسئول��

ان را برر� کرد. یوناما، در ج��ان مصاح�ه �ا�ش �ا �ز این مرا�ز سلب آزادی د�دن نمود و کتاب راجس�� توق�ف شد �رکدام ا

و �ای م� دفا� گ�ا آنها در زمان   برخورد ان، در مورد �توق�ف شد  رفتاری شان و در �ر کدام از توق�ف خانه �ای تحت ادارە ن��

                                                           
�ت، جرا�م توق�ف شد�ان منظون �ه جرا�م مرت�ط �ه منازع 6 ، جنا�ت عل�ه ��� ، جرا�م �سل ک��  متهم �ه ارت�اب جار�م ترور�س��

�
ات مسلحانه عموما

� شدە است (مراجعه شود �ه مادە  ، جرا�م عل�ه دولت، جرا�م مشخ� عل�ه امن�ت داخ� و خار�� طور�که در کود جزاء معی��
�

قانون  ۱ضم�مه  ۱جن�
) � �اشند. یوناما تعداد ز� ادی از توق�ف شد�ان را مصاح�ه کرد که آنها از جرم مشخ� که متهم �ه ارت�اب آن شدە بودند، آ�ا� نداش�ند اجراات جزا��

� مسلح دولت از قب�ل طال�  � گفتند که �ه س�ب مشارکت و�ا �م�اری �ا گروە �ای مسلح مخالف دولت افغا�ستان، و�ا عض��ت مخالف��
�
ا ان گرفتار و ا���

ق�ف شد�ان برای مصاح�ه، یوناما از این فرض�ه استفادە نمود که تمام کسان�که در توق�ف خانه �ای ر�است عمو� امن�ت م� شدە اند. در انتخاب تو 
خص عام نگهداری � شدند، در ارت�اط �ه جرا�م مرت�ط �ه منازعات مورد تحقیق قرار داش�ند. اما، ر�است امن�ت م� مسئول�ت تحقیق بر�� جرا�م مش

� دارد    مرت�ط �ه منازعه �شود، از جمله جرا�م اختطاف و قاچاق. توق�ف شد�ا�� که �ه ظن ارت�اب این گونه جرا�م در توق�ف را ن��
�
که شا�د مستق�ما

� شامل نمونه نظار�� یوناما شدند.   ر�است امن�ت م� در ج��ان تحقیق قرار داش�ند ن��
وری که در آن مرا�ز سلب آزادی که   ۳مراجعه شود �ه ضم�مه  7  ۲۰۱۹یوناما از آن �ازد�د نمود، فهرست شدە است. یوناما در ماە �ای جنوری و ف��

� مصاح�ه �ا�� انجام داد، اما این گزارش تنها اشخا� را شامل � شود که در ج��ان سال �ای    دستگ�� و�ا توق�ف شدە بودند.  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷ن��
ان در ارت�اط �ه جرا�م مرت�ط 8  �ه مسائل مرت�ط �ه رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات � پردازد. �طور عموم، زنان و دخ��

�
�ه منازعات  این گزارش منح�ا

" در تو  �عت اسال� "جرا�م اخال�� � عر�� و�ا �� �ت زنان در محا�س افغا�ستان �ه س�ب نقض قوان�� ق�ف �ه � � دستگ�� و�ا توق�ف ن� شوند. ا���
 برند و�ا محکوم �ه ح�س شدە اند.  

 نرس�دە �اشد، مراجعه شودە �ه مادە  9
�

 را ت�م�ل نمودە �اشد و� �ه سن �جدە سال�
�

قانون  ۴نوجوان �ه شخ� گفته � شود که سن دوازدە سال�
 کود جزاء.   ۹۶و  ۹۵اطفال و مواد 
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� ث�ت و برر� نمود که ضمانت �ای اجرا�� مطابق وری آ و امن�ت افغا�ستان، معلومات جمع نمود. یوناما این موض�ع را ن��

� المل� تا چه اندازە ای برای توق�ف شد  � ب�� � افغا�ستان و قوان��   رد�دە است.  گان فرا�م  �قوان��

  سایر روش �ای جمع آوری معلومات-ب

 ، � قضا�� م ارنواالن�عالوە بر �ازد�د از توق�ف خانه، یوناما �ا مسئول�� � ، و�الی مدافع، مقامات محا�س و توق�ف خانه �ا و م�ان��

� و اسناد و   � از قوان�� � �طور منظم مالقات نمود و ن�� نمودە و آنرا وری آ زارشات رس� معلومات جمعگ�ای داخ� تفت�ش ن��

  تج��ه و تحل�ل کرد. 

 و �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان (�ه عنوان رنوا��ایوناما �ا ر�است امن�ت م�، وزارت داخله، وزارت دفاع، لوی 

� این گرئ�س و سکرت��ت �م�سیون منع شکنجه) در مورد تحقیق اتهامات شکنجه و سایر اش�ال �درفتاری و �اسخ و�� مرتکب��

  پرداخت.   م�ات�باعمال، �ه ت�ادل 

  و درس�� معلوماتتوثیق و تداب�� حفاظ�� و روش �ای مصاح�ه: -ج

� دل�ل، و مطابق �ام اجرای مصاح�ه �ا توق�ف شد �اسا� یوناما �ناول��ت  ان این است که �ه آنان "آسی�� وارد نکند". �ه �م��

، و در مورد قضا�ای انفرادی �ا مقامات داخل ان انفرادی را محرم حفظ کرد ��ا روش �ای مع�اری، یوناما ���ت توق�ف شد 

ان �ا اعمال انتقام ج��انه در صورت که آنان مورد شک واقع شوند �توق�ف شد  و �شد تا از احتمال رو�رو شدن آنگفتگ�حث و  

� توق�ف خانه اتهام �درفتاری وارد کردە است، جلو  ی نمودە �اشد. گکه عل�ه م�س���� ��   

�م مرت�ط ان را از م�ان کسا�� که �ه اتهام ارت�اب جرا�در �ر کدام از توق�ف خانه �ا، اف�ان �خش حقوق ��� یوناما توق�ف شد 

� توق�ف خانه،  �ه منازعه در توق�ف �� � بردند، �طور تصاد�� انتخاب نمودە و �ا آنان �طور خصو�، �دون حضور م�س����

وع مصاح�ه، �سایر مقامات حکوم�� و�ا سایر توق�ف شد  ان، مصاح�ه � نمودند. اف�ان �خش حقوق ��� یوناما، ق�ل از ��

خص تحت توق�ف �شان دادە و خود را �ه وی �ه عنوان اف� �خش حقوق ��� یوناما �ارت ���ت ملل متحد خود را �ه ش

معر�� � کردند. مصاح�ه �ا از سوی اف�ان �خش حقوق ��� یوناما �ه زمان مادری (دری و�ا �شتو) شخص تحت توق�ف 

جم استفادە � شد. انجام � شد و  وع �ر مصاح�ه، اف�ان از �ارمندان داخ� �خش حقوق ��� یوناما �ه ح�ث م�� پ�ش از ��

ـــح � کردند و مصاح�ه �ف زما�� انجام � ��خش حقوق ��� یوناما وظا�ف و مسئول�ت �ای خود را �ه توق�ف شد  �ـ ان ���

   ا� موافقت خود را برای انجام مصاح�ه ابراز � نمود. �شد که شخص توق�ف شدە آزادانه و �ا آ 

 ونگد چان یوناما در مور �تمام مصاح�ه کنند 
�

 انجام مصاح�ه، ارز�ا�� اعت�ار معلومات جمع آوری شدە، حفظ محرم�ت و �

برر� صحت و سقم معلومات در مورد مسائل توق�ف، شکنجه و �درفتاری ر�نما�� و آموزش �ای مع�اری در�افت نمودە و 

ی عا�  � و س��روایزان در �خش حقوق ��� یوناما و �م�ش�� حقوق ��� ملل متحد نظارت و در طول پروسه از سوی متخصص��

ان از پرس�دن سواال�� که توق�ف شدە را �ه موض�ع خا� �دا�ت � کرد، اجتناب � نمودند �ر�نما�� � شدند. مصاح�ه کنند 

برای �ر مصاح�ه، اف�ان حقوق ���   10و از توق�ف شدە تقاضا � کردند که داستان خود را �ه ش�ل تمام و �مال ح�ا�ت کند. 

                                                           
� امور �ه این ن��جه رس�دە اند که معت�� ت��ن راە در �دست آوردن و تای�د نمودن اظهارات توق�ف شد�ا 10 ن در مورد رفتار �ا آنان در توق�ف، متخصص��

� این است که "�سخه واق�" اظهارات شخص تحت توق�ف را �دست آوردە و آنرا مورد تج��ه و تحل�ل مفصل قرا ر برای آش�ار کردن اتهامات دروغ��
، � �اشد نه روای�� که در �اسخ �ه �ک سلسله سواالت ب�ان شدە است. �سخه داد. �سخه واق� ب�ان رو�داد �ه ز�ان خود ش

�
، �دون سکت� خص توق���

. توق�ف شدە، در اظها ، �ا روا�ت واق� ام�ان تج��ه و تحل�ل این مطلب را � د�د که آ�ا روا�ت از حافظه واق� شخص ب�ان � شود و�ا خ�� � رات دروغ��
ات را از بر خوا�د کرد و آن را در �اسخ �ه سواالت ب�اد آوردە و اظهار خوا�د کرد. اما، داستان واق� �ا استفادە از دست�اری شدە و تم��ن شدە، جزئ�

حواس ب�ان خوا�د شد و سایر مشخصه �ای مرت�ط �ه حافظه واق� را �شان خوا�د داد. تحل�ل �ای مقا�سوی اظهارات توق�ف شد�ان �شان دادە 
ب�ش�� جزئ�ات ح� (از قب�ل رنگ �ا، اندازە �ا، اش�ال، و صدا�ا) را انع�اس � د�ند، از مشخصات جغراف�ا�� ب�ش�� �اد  است که حافظه �ای واق�

د. برای � کنند و از پروسه �ای شناخ�� وداخ� (مثل اف�ار، احساسات، عکس العمل �ا) نام � برند و �م�� از مشخصه �ای لف�� استفادە � نماین
صاح�ه کنند�ان یوناما سواال�� پرس�دند که �ه توق�ف شد�ان ام�ان � داد تا داستان خود را �ا �لمات خود و �ا �عت مطلوب خود ب�ان این گزارش، م

�ن روش ممکن برای ارز�ا�� صحت و درس�� اظهارات را فرا�م � کردند. زمان�که توق�ف شد�ان  در �اسخ کنند. سواالت او� سواالت �از بودند و به��
ی در  مورد �ه این سواالت �از معلومات اسا� را فرا�م � کردند، مصاح�ه کنند�ان سواالت مشخص تری � پرس�دند تا جزئ�ات و�ا توض�حات ب�ش��
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 جهت ت�ب�ت اعت�ار معلومات برر� و چک � شد. بنابر دال�ل یوناما ت
�
ح مصاح�ه را ث�ت � نمودند که �عدا وض�حات م��

  ان نام بردە ن� شود. �امنی�� و حفظ محرم�ت، از توق�ف شد 

  : مع�ار اث�ات"و معت�� ثق و ممع�ار "در حد �ا�� د. 

در معلوم کردن اینکه آ�ا اظهارات �ک توق�ف  رفته است کهگتصم�م  رچه تمام اتهامات شکنجه �ا�د تحقیق شود، اما یوناما �ا 

، گزارش مد نظر  گشدە �ا�د �ه عنوان �خ�� از این        11استفادە نما�د.  "مؤثق و معت�� در حد �ا�� از مع�ار " رفته شود �ا خ��

�ا�� برای سال �ای ز�ادی در ��� دوستانه حق�قت مامور�ت �ای تعداد ز�ادی از مامور�ت �ای حقوق ��� و روش  از این 

�ا� جهان استفادە نمودە اند و این واقع�ت را �ازتاب � د�د که مع�ار �لند اث�ات که در محا�مات جزا�� استفادە � شود 

برای کسا�� که از مسائل حقوق ��� نظارت � کنند، مناسب ن� �اشد.  ت مسئول�ت افراد ب�("فراتر از شک معقول") در ت�

حقوق ��� یوناما در چارچوب �ک مامور�ت محدود عمل � کنند؛ آنها اف�ان تنف�ذ قانون ن�س�ند، و �یچ ن�ع صالحی�� اف�ان 

ند که  � مع�ار �ا�� را در ت�ب�ت صحت و سقم �افته �ا ��ار ب�� ندارند که اقدام �ه جلب شهود کنند، و در موق�� ن�س�ند که ع��

       �12 ��ار بردە شود. انتظار � رود در پروسه �ای قضا�� رس

یوناما معلومات دست داشته اش (�ه شمول ارز�ا�� �ای �مه جان�ه از اظهارات افراد و اسناد و مدارک تای�د کنندە آن) را برر� 

 و معت�� ثق و م� کند تا معلوم نما�د که آ�ا معلومات �دست آمدە در مورد �ر �ک از اتهامات شکنجه و�ا �درفتاری در حد �ا�� 

و تحق�قات جنا�� و سایر تداب��  ەرا�� نمودگکردە و در مورد توق�ف خانه �ای مشخ� ابراز ن  یگ�� است که مطابق آن، ن��جه  

 . مع�ار �ای ارز�ا�� شامل اندازە جزئ�ات در اظهارات شخص، پیوستکند برای آن پ�شنهاد  
�

و �ا و � معلومات، موجود�ت ال�

  � شود. سایر معلومات و مدارک تای�د کنندە 

� �شد، آن اظهارات را در جمع نمونه رو�داد �ای  در حاالت�که یوناما در مورد اعت�ار و صحت اظهارات �ک توق�ف شدە مت�ق��

ا�� که از سوی یوناما مصاح�ه شدند، شامل �شکنجه و �درفتاری شامل نکردە است. نمونه توق�ف شد  مؤثق و معت�� �ه حد �ا�� 

  ارز�ا�� نکرد.  مؤثق و معت�� که اتهام شکنجه و �درفتاری وارد نکردند و�ا ادعا�ای آنها را یوناما تعداد ز�ادی کسا�� � شود  

 ان یوناما جراحات، آثار و خراش�د �در بر�� موارد، مصاح�ه کنند 
�

ان و�ا بنداژ و سایر � در �دن تعداد ز�ادی از توق�ف شد �

اری داشت. �کردند که �ا اتهامات شکنجه و �درفتاری مطا�قت و ساز ونه جراحات را مشا�دە  گبرای این   ص�مدارک معالجه 

ی از توق�ف شد  ا�� که �ا آنان مصاح�ه شد، اظهار داش�ند که آنها �ه س�ب جراحا�� که درج��ان توق�ف و اس�نطاق �تعداد کث��

ورت پ�دا کردند  برداش�ند، �ه معالجه ص� �� .  

� مدارک ص� �ر شکنجه و �درفتاری توق�ف شد گک جراحا�� که ب�اندر چند قض�ه محدود، یوناما عکس و سایر مدار  ان بود و ن��

� اجازە �از منابع و اشخاص مختل�� �دست آورد. اما، در �س�اری از مرا�ز سلب آزادی، مصاح�ه کنند  ان یوناما از سوی مسئول��

داری، دست ان �ا �مپیوتر را برای مصاح�ه �ا توق�ف شد اە �ای ض�ط صوت و��ن�افتند که ت�لفون �مراە، �امرە، �امرە �ای فلم��

ند.    �ا خود ب��

  �افته �ا در مورد شکنجه و �درفتاری: مع�ار ارز�ا�� ه. 

ـــح  مؤثق و معت�� مع�ار معلومات "در حد �ا��  �ـ و �ای �رد�د �ه عنوان اسا� برای معلوم کردن اینکه آ�ا الگ" که در �اال ���

� المل� تع��ف شدە است، در داخل س�ستم محا�س و توق�ف خانه اتفاق  منظ� از شکنجه و �درفتاری طور�که در قانون ب��

                                                           
ی عا� �خش �ا�� از اظهارات توق�ف شدە �دست ب�اورند. برای حقوق ��� در مورد نظارت از  معلومات، مراجعه شود �ه ر�نمای آموز�� �م�ش��

س است: ح ن�� قا�ل دس��    www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdfقوق ��� که در این آدرس ان��
ی را تق��ت � کند نه نقض.  11  بنابر این، یوناما "توازن احتماالت" را �ه عنوان نقطه آغاز ��ار � برد �ع�� مدارک ب�ش�� ن��جه گ��
� المل� ( 12 )، ا�اد� �۲۰۱۲مچنان مراجعه شود �ه س��فن و�ل�ی�سن، مع�ار �ای اث�ات در مامور�ت �ای حق�قت �ا�� حقوق ��� و ��� دوستانه ب��

� المل� ژنو. حقو   ق ��� و قانون ��� دوستانه ب��
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 . ان �رفته شد که در آن یوناما، �ا تعداد �ا�� ز�ادی از توق�ف شد گتنها توق�ف خانه �ا و�ا وال�ا�� مد نظر    13افتادە است و�ا خ��

     14مصاح�ه انجام داد. 

ی �� در مورد گزارش حا�� ن��جه  گ ی ن� کند، �ل�ه بر گرفتاری و�ا دستگان در لحظه  ��ا توق�ف شد  برخورد �� �ا  برخورد ��

ول ب�ش�� توق�ف خانه �ای پول�س م�، ر�است امن�ت م� و�ا اردوی م� �توق�ف شد  ان �عد از آنکه آنان �ه مح�ط تحت کن��

ول  � توق�ف خانه قرار �  آوردە � شوند و در آنجا تحت کن�� د، تمرکز دارد. گف��� مؤثر و �امل مسئول�� ��  

دە استفادە گزارش از آن �ه عنوان توق�ف خانه �ا�� که از شکنجه و �درفتاری �طور منظم و  گدر توق�ف خانه �ا�� که در این   س��

ا�� که �ا آنان مصاح�ه انجام شد، معلوما�� �ه حد �درصد) و�ا ب�ش�� توق�ف شد  �۳۳ کنند، نام بردە شدە است، �ک سوم (

  رفته اند.  گ�ا سایر اش�ال �درفتاری قرار   ارائه نمودند که �شان � داد آنها در آنجا مورد شکنجه و  مؤثق و معت�� �ا�� 

ستمات�ک استفادە زارش از آن �ه عنوان توق�ف خانه �ا�� که از شکنجه و �درفتاری �طور س�گدر توق�ف خانه �ا�� که در این  

ا�� که �ا آنان مصاح�ه انجام شد، معلوما�� �ه حد �ا�� ��ا ب�ش�� توق�ف شد  درصد) و  �۵۰ کنند، نام بردە شدە است، ن�� (

 رفته اند.   گ�ا سایر اش�ال �درفتاری قرار   ارائه نمودند که �شان � داد آنها در آنجا مورد شکنجه و  مؤثق و معت�� 

ان در �ک توق�ف خانه مشخص از شکنجه و �درفتاری خ�� ��ا ب�ش�� توق�ف شد  زمان�که �ک سوم و  ،ین نظر است �دیوناما  

� د�ند، این احتمال �لند را �شان � د�د که شکنجه��درفتاری در چند قض�ه انفرادی توسط چند فرد معدود ارت�اب ن�افته 

� آن توق�ف خانه �ا روش پیوسته ی  �ل�ه �ازتاب د�ندە �ال�� و  ،است آن توق�ف خانه مشخص � �اشد و رؤسا و مس�نطق��

 از استفادە از شکنجه و سایر اش�ال ممنوع
�
�ا ابراز  ا� داش�ند، �ه آن دستور دادە اند و ��درفتاری در آن توق�ف خانه آ  هحتما

  موافقت کردە اند. 

�ا نهادی حکومت �  �خ�� از �ال�� س�ستمات�ک م� و  �ا �درفتاری اما، یوناما استدالل ن� کند که استفادە از شکنجه و  

دە و گطبق تحل�ل �ای یوناما، شکنجه � تواند در واقع �طور منظم و    �15اشد.  �ا س�ستمات�ک �دون اینکه از ارادە مستق�م  س��

ول نمودن آن رفته �اشد، وجود داشته �اشد. این � تواند پ�امد عوام�گحکومت م�شاء   مش�� دارد و  �اشد که دولت در کن��

� � شود و تطبیق آن در سطح مح�  وجود آن � تواند �شان � �ال�� که از سوی حکومت مرکزی تعی�� د�ندە تناقض ب��

  �اشد. 

  تع��ف حقو�� و. 

 � � المل� اعما� را احتوا  تع��ف شکنجه و سایر اش�ال رفتار �ا مجازات ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت آم�� � داخ� و ب�� در قوان��

  ردد. گ�ا �ا توافق آن ارت�اب   ردد و این اعمال �ه ن�ا�ت از دولت و گ�ا رو� بر شخ� وارد   � کند که از اثر آن، رنج جس� و 

� اعمال شکنجه و سایر رفتار �ا مجازات ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت گاین   � زارش �یچ تمایزی ب�� � طور�که در حقوق ب�� آم��

� در سایر گکتدو  �ر  16الملل تع��ف شدە است، قا�ل ن� شود.  � المل� منع شکنجه و ن�� وری از این اعمال در کنوا�سیون ب��

� المل� که افغا�سان عضو آن است، منع قرار دادە شدە است.  � المل� حقوق ��� و معا�دات قانون ��� دوستانه ب�� � ب�� قوان��

ا�� که منجر �ه عالوە بر   واضح است. تجارب �شان � د�د که ��
�
ا � �درفتاری و شکنجه ا��� آن، "در عمل، مع�ار تع��ف ب��

                                                           
� الملل مرت�ط �ه منع شکنجه و �د رفتاری، مراجعه شود �ه ضم�مه  13  . ۲برای معلومات ب�ش�� در مورد حقوق ب��
14 � � � � شود، اما این دس�� � �ه مرا�ز سلب آزادی برای یوناما �طور عموم از سوی حکومت افغا�ستان تأم��  تواند توسط عوامل در حال�که دس��

، و�ا جنگ در ساحات و موقع�ت �ای مشخ� �ا مانع مواجه شود.   د�گر �ه خصوص نا ام��
د که �میته منع شکنجه ملل متحد �ن�ام ارز�ا�� این که آ�ا شکنجه �طور س�ستمات�ک از سوی �ک کشور عضو  15 این موقف از تع���� �شأت � گ��

که طبق آن، �میته منع شکنجه صالح�ت دارد که تحق�قات   ۲۰، از آن استفادە � کند؛ مراجعه شود �ه مادە کنوا�سیون منع شکنجه انجام � شود 
د. در این زمینه، �میته  � مؤثق مب�� بر اینکه شکنجه در �ک کشور عضو �طور س�ستمات�ک انجام � شود" روی دست گ�� زما�� محر� در مورد "قرائ��

د که معلوم �اشد که قضا�ای شکنجه �طور تصاد�� در �ک م�ان و�ا زمان خاص اتفاق ن�افتادە اند، �ل�ه �ه نظر � شکنجه را س�ستمات�ک تل�� � کن
 ارت�اب � گردد؛ مراجعه شود �ه 

�
دە، عمدی و �م�ش�   . ۶۳صفحه  A/56/44، و ۳۹فقرە  A/48/44 Add.1رسد که �طور گس��

 ش�� در مورد تع��ف شکنجه و �درفتاری. برای معلومات ب� �۲مچنان مراجعه شود �ه ضم�مه  16

 



7 
 

ی که برای جلو   زمینه شکنجه را فرا�م � سازد و بنابر این، تداب��
ً
ی از شکنجه الز� است �ا�د �ه گ�درفتاری � شود معموال ��

� گمنظور جلو  ی از �درفتاری ن��     17ود."ش اتخاذ ��

ی گعت�ار اتهامات شکنجه و سایر اعمال �درفتاری ن��جه  ان انفرادی مصاح�ه نمود و در مورد ا�رچه یوناما �ا توق�ف شد �ا  ��

ی �ای دقیق و الزام آور حقو�� در مورد اینکه شکنجه (آن طور گ�ا�� نمود، اما ادعا ن� کند که ظرف�ت آن را دارد که ن��جه   ��

� المل� تع��ف شدە است) در قضا�ای مورد برر� ارت�اب �افته است، نما�د و نه ادعای آن را دارد  � داخ� و ب�� که در قوان��

مؤثق نه �ا �ه منظور ارائه معلومات که � تواند �د�� برای س�ستم عدالت جزا�� �اشد. برنامه یوناما برای نظارت از توق�ف خا

� در داخل نظام حقو�� افغا�ستان  و معت��  در مورد استفادە از شکنجه و سایر اش�ال رفتار ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت آم��

ی از عمل شکنجه را تطبیق کند گطرا� شدە است تا دولت را ترغ�ب نما�د که تعهدات خود مب�� بر منع قراردادن و جلو  �� ،

ان خسارە  در ارت�اط �ه ادعا�ا و اتهامات شکنجه تحق�قات ب�طرفانه، مستقل و معت�� انجام د�د و تداب�� مناس�� �ه منظور ج��

ر�ن شکنجه روی دست   د. گمت�� �� 

  

                                                           
 . ۳، فقرە �۲میته منع شکنجه، ت��ە عمو� شمارە   17
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 تطبیق برنامه م� محو شکنجه . 3

فت  رنامه م� محو شکنجه افغا�ستان در تطبیق ب �ا یوناما از تالش �ای متمرکز حکومت افغا�ستان استق�ال نمودە و از پ���

ی عا� حقوق ��� ملل متحد  رفتار �ا توق�ف شد�ان منازعات: تطبیق برنامه "تحت عنوان �عد از ��� گزارش یوناما��م�ش��

  �اد آوری � کند.  "،م� محو شکنجه افغا�ستان

، یوناما از اقدامات ذ�ل استق�ال � کند: 
�
  مشخصا

  وری  جد�د در ماە ءجزا انفاذ کود که حاوی تع��ف عمل شکنجه در مطا�قت ز�اد �ا کنوا�سیون ملل متحد   ۲۰۱۸ف��

� بودە و، در م�ان سایر موارد،  در مورد منع شکنجه، و سایر رفتار و مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� و ا�انت آم��

 ت؛شمار جرا�� که مجازات اعدام در �� دارد را �ه طور قا�ل مالحظه ای �ا�ش دادە اس

 ؛۲۰۱۸افغا�ستان �ه پروتو�ل اخت�اری کنوا�سیون منع شکنجه در اپ��ل  الحاق 

  وط خود در کنوا�سیون منع شکنجه در اپ��ل که �ه این ترت�ب، افغا�ستان   ۲۰۱۸ان�اف افغا�ستان از قیود و ��

 ۲۰در مادە  صالح�ت �میته منع شکنجه در زمینه اجرای تحق�قات محرم در مورد اتهامات شکنجه را، قسم�که

 کنوا�سیون پ�ش بی�� شدە است، �ه رسم�ت شناخت. 

  که، در م�ان سایر موارد، دارای   ۲۰۱۸وضع قانون منع شکنجه از ط��ق ��� آن در ج��دە رس� در اواخر ماە ا�ت��ر

ی از شکنجه، محافظت از ق��ان�ان، شهود و پرسونل مسئول تحقیق اتهامات شکنجه و گاح�ا� در مورد جلو  �� � ن��

ان خسارە برای ق��ان�ان بودە و �م�سیون منع شکنجه را جهت حما�ت از تطبیق قانون  ا�جاد � کند؛ و  ج��

   در ماە جون گارائه ،  ، �ه مالحظات نها�� �میته منع شکنجه در مورد برر� دورە ای دوم افغا�ستان. ۲۰۱۸زارش تعقی��

� المل� افغا�ستان ر تعهد روشن عا� ت��ن سطح گتمام این اقدامات ب�ان ی حکومت �س�ت �ه عم� کردن م�لف�ت �ای ب�� ر���

م �ای ذی��ط ملل گبرای منع قراردادن و جلو  � م �ای الزم جهت �سه�ل روا�ط �اری سازندە �ا م�ان�� � ی از شکنجه و ا�جاد م�ان�� ��

ی از شکنجه � �اشد. گمتحد در مورد جلو  ��  
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 در افغا�ستان منع قرار � د�د چارچوب حقو�� که شکنجه و �درفتاری را  . 4

 جامع و فرا 
�
�� است؛ قانون منع شکنجه �چارچوب حقو�� در مورد منع شکنجه و �درفتاری در افغا�ستان در حال حا�� �س�تا

ی و ر�شه کن  گچارچو�� را برای جلو  زارش، بر�� جن�ه �ای مهم گونه اعمال فرا�م کردە است. در این �خش  گاین   کردن��

� المل� ما�وی و ش�� � که �ا حقوق ب�� � افغا�ستان معر�� شدە و �س�اری از اح�ام این قوان��  منع شکنجه و �درفتاری در قوان��

� پرداخته خوا�د شد. و �ه رد�دە گد برجسته  ناری دار �مطا�قت و ساز    بر�� چالش �ای �ا�� ماندە ن��

 ��ــــح و قط� شکنجه �تعمنو م  .أ

رد�دە است که "�یچ گقانون افغا�ستان عمل شکنجه را �طور ��ــــح منع قرار دادە است؛ در قانون اسا� افغا�ستان ت��ــــح  

رفتاری �ا توق�ف و�ا محکوم �ه جزا گرچه تحت تعق�ب،  �ر، ا گشخص ن� تواند ح�� �ه مقصد کشف حقایق از شخص د�

� ن منع شکنجه قانو  18" �اشد، �ه تعذ�ب او اقدام کند �ا امر �د�د.  ـــح شکنجه را حفظ کردە است. ن��      19ممنوع�ت ��ـ

� عمل شکنجه  .ب  جرم دا�س��

نجان�دە و عمل شکنجه را تحت قانون افغا�ستان گکود جزای جد�د افغا�ستان اح�ام جزا�� م��وط �ه اعمال شکنجه را در خود  

  کند: کود جزاء عمل شکنجه را قرار ذ�ل تع��ف �    ۴۵۰جرم شناخته است. مادە 

ر �ا �ه امر، موافقه، رضا�ت �ا �ه اثر سکوت گ"[...] شکنجه عم� است که توسط مؤظف خدمات عامه �ا �ر مقام رس� د�
، �ه مقصد اینکه ردد گری  گوی ارت�اب �ا�د و �اعث درد �ا تعذ�ب جس� �ا روا�� شد�د مظنون، متهم، مح�م �ا شخص د�

اف نما�د  ری معلومات د�د؛ در مورد مظنون، متهم �ا محکوم اطالعات گو�ا در مورد شخص د�مظنون �ا متهم عل�ه خودش اع��
رد�دە، او را تعذ�ب نما�د؛ شخص را �ه منظور اجراء �ا امتناع از گر مرتکب آن  گارائه نما�د؛ از �ا�ت عم� که وی �ا شخ� د�

  "�ع�ض �اشد. ردد که مبت�� بر تگعمل، ارعاب �ا ا�راە نما�د؛ عل�ه شخص، مرتکب رفتاری  

� مسئول�ت جزا��    وع" �ه جرم شکنجه، "معاونت" و سایر اش�ال مشارکت در جرم شکنجه ن��  نمودە مقرر کود جزاء برای "��

ـــح نمودە است که مرتکب جرم شکنجه، عالو  و  � منفصل �   ەت��ـ     20ردد. گبر مجازات جرم مرتک�ه، از وظ�فه ن��

ـــح عمل شکنجه در کود جزاء و اینکه تع��ف عمل  ی عا� حقوق ��� ملل متحد از جرم شناخته شدن ��ـ ی �م�ش�� یوناما�دف��

دە دارد، استق�ال � کند. گشکنجه در کود جزاء �ا عنا� مندرج کنوا�سیون منع شکنجه ملل متحد مطا�قت     س��

ی عا� حقوق ��� ملل  ی �م�ش��  پ�امد �ایر عمل شکنجه منجر �ه �متحد قا�ل ذکر � داند که ا �اوجود این، یوناما�دف��

و مجازات آن سه ا� پنج سال  22ودش�  جنحه محسوبردد، گن گو�ا مر  21شد�د قطع عضو، معلول�ت دا�� جس� �ا روا�� 

                                                           
 قانون اسا� جمهوری اسال� افغا�ستان.  ۲۹مادە  18
 قانون منع شکنجه.  ۷و  ۶مراجعه شود �ه مواد  19
 کود جزا.   ۴۵۱مادە  20
سال تا  ۵ا�ر عمل شکنجه منجر �ه قطع عضو و�ا معلول�ت دا�� جس� �ا روا�� گردد، جزاء �ه ح�س ط��ل افزا�ش � �ا�د. ح�س ط��ل از ب�ش از  21

 کود جزا.    ۱۴۷سال ح�س را شامل � شود؛ مراجعه شود �ه مادە  ۱۶
کود جزا)؛ ح�س متوسط ب�ش از �ک   ۳۰آن ح�س متوسط �اشد (مادە جرم زما�� جنحه محسوب � شوند که حد ا��� مجازات قا�ل تطبیق برای  22

 کود جزا).   ۱۴۷سال تا پنج سال است (مادە 
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ق��ا�� در ن��جه عمل ر �در مقا�ل، ا   �24میته منع شکنجه سازمان ملل متحد این جزا�ا را خف�ف � داند.    23ح�س � �اشد. 

طبق کنوا�سیون   25شکنجه کشته شود، مجازات قتل عمد �االی مرتکب تطبیق � شود که � تواند جزای اعدام را شامل شود. 

منع شکنجه، کشور �ای عضو م�لف�ت دارند تا اطمینان حاصل کنند که جزای عمل شکنجه متناسب �ا شدت جرم �اشد. آنها 

� �ا�د اطمینان � المل�، �ه خصوص، �ا ضمانت �ای  این را ن�� � داخ� و ب�� د�ند که تمام جزا �ا برای جرا�م در مطا�قت �ا قوان��

  ردد. گمحا�مه عادالنه، تطبیق �  

ی از شکنجه و �درفتاریگجلو   .ج ��  

ـــخ  ی از گ، دولت چارچوب م� را �ه �دف جلو ۲۰۱۸ا�ت��ر  �۳۱ا ��� قانون جد�د منع شکنجه در ج��دە رس� �ه تار�ـ ��

� تع��ف شکنجه که در کود جزاء آمدە است (مراجعه شود �ه فوق)، قانون  شکنجه و �درفتاری وضع نمودە است. بر اساس ع��

ان محافظت نمایند و آنان �ان، شهود و تحقیق کنند �ونه مثال، مقامات را م�لف � سازد که از ش�ا�ت کنند گمنع شکنجه، �ه  

ی از عمل شکنجه اتخاذ کنند، منجمله، از مرا�ز سلب آزادی نظارت نمایند و  گا جهت جلو که تداب�� الزم ر   م�دارد را ملزم  ��

� تحت ر�است �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان و گ�اسخ � کنند. این قانون �م�سیون عا� منع شکنجه را ن�� و�� را تأم��

    26ان جامعه مد�� ا�جاد کردە است. �عض��ت مراجع ذی��ط دول�� و نمایند 

ان خسارە برای ق��ان�ان شکنجه و �درفتاری   .د   ج��

ان خسارە � �اشد و  ۵۱مادە  ر شود مستحق ج�� ـــح � کند که "�ر شخص که از ادارە �دون موجب مت�� قانون اسا� ت��ـ

 برای" . � تواند برای حصول آن در مح�مه دعوا اقامه کند 
�
ان خسارە، مشخصا  قانون منع شکنجه دارای فص� در مورد ج��

ان خسارە تابع ن��جه اجراات جزا�� ن�  ر شکنجه برای حصول ج�� ق��ان�ان شکنجه � �اشند و ب�ان � دارد که دعوای مت��

    �27اشد. 

ر�ن شکنجه استق�ال � کند. اما،  ان خسارە مت�� ی عا� حقوق ��� ملل متحد از اح�ام جد�د در مورد ج�� این یوناما��م�ش��

ان خسارە الز�  )قانون منع شکنجه �ار اث�ات قوی ("فراتر از شک معقول"مالحظه � کنند که  ادارات را برای در�افت ج��

ط م��وط �ه ح�م کوچ� در مورد  �ار اث�ات � شود که تنها زما�� قا�ل تطبیق است که  معکوس شدندا�سته است. این ��

� �امل حقوق ق��ان�ان ض�ه منظور ت 28سد. آثار و عال�م شکنجه در �دن شخ� که سلب آزادی شدە است، �ه مشا�دە بر  م��

ان خسارە �طور مؤثر تطبیق � شود.  لشکنجه و �درفتاری، کشور �ا م�لف�ت دارند تا اطمینان حاصل کنند که حق حصو  ج��

ان خسارە  � حق ج�� ا�ط اجرا�� که در تعی�� ان خسار الز� پنداشته شدە است�ار اث�ات و �� ە ، � تواند مانع تطبیق مؤثر ج��

   29د. شو 

  

                                                           
کود جزا ح�س متوسط ب�ش�� از سه سال را برای جرم شکنجه مقرر داشته است. �ر�اە عمل شکنجه س�ب صدمه جس� مج�� عل�ه گردد   ۴۵۱مادە  23

 �ا معلول �اشد، حد ا��� مجازات پنج سال ح�س تطبیق � گردد. و�ا �ر�اە من�� عل�ه شکنجه طفل، زن و 
ام، بتار�ــــخ  ۱۵۳۵ام و  ۱۵۳۷(جلسات  �CAT/C/AFG/CO/2 اف. �میته منع شکنجه، مالحظات نها�� در مورد گزارش دورە ای دوم افغا�ستان،  24
 . ۲۳)، فقرە �۲۰۱۷  ۱۰و  ۹
 کود جزا.   ۵۴۷مادە  25
قانون منع شکنجه. برای معلومات ب�ش�� در مورد �م�سیون منع شکنجه، مراجعه شود �ه �خش م��وطه در �خش ششم  ۱۲ – ۸مراجعه شود �ه مواد  26

 در مورد نظارت، تحقیق و حسا�د�. 
 . ۲۶، فقرە ۳قانون منع شکنجه؛ �میته منع شکنجه، ت��ە عمو� شمارە  ۲۰مادە  27
 قانون منع شکنجه.  ۲۳و  ۲۲مراجعه شود �ه مواد  28
 . ۳۸، فقرە �۳میته منع شکنجه، ت��ە عمو� شمارە   29
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  در برابر شکنجه و �درفتاری ضمانت �ای حقو�� اجرا��   .ه

� الملل یگاست که �دف آن جلو  ضمانت �ای حقو��  ، چارچوب حقو�� داخ� حاوی مطابق �ه حقوق ب��  و رس�د  از  ��
�

 �ه �

مقرر داشته است؛ برای مظنون و متهم استعمال شکنجه و �درفتاری � �اشد. قانون اجراات جزا�� ط��� وس�� از حقوق را 

 حق تقاضای جلسه استماع�ه 
ً
توق�ف وی از مح�مه ذ�صالح و حق دادن اطالع �ه  اصدار قرار در مورد قانون�تمب�� بر مثال

  � قانون اجراات جزا�� حضور وک�ل مدافع در تمام مراحل اجراات تعق�ب  ۱۵۲) و ۴(۹مواد   30رفتاری. گفام�ل �ا اقارب وی ح��

وری پنداشت ه است. عالوە بر آن، قانون اجراات جزا�� استفادە از دال�ل و مدارک �دست آمدە از ط��ق شکنجه و�ا عد� را ��

 سایر اش�ال ا�راە را در ج��ان رس�د 
�

و مح�مه را م�لف ساخته است که اطمینان  ��ارنوا قضا�� �ه قض�ه منع قراردادە و �

    31ون �دست آمدە است، مردود شمردە � شود. حاصل نمایند که دال�ل و مدار� که �ه اثر نقض اح�ام قان

� ورود �ه �توق�ف شد و سایر حقوق  ضمانت �ای حقو��  � �ه مراق�ت �ای ص� و معاینات ص� ح�� ان، از قب�ل حق دس��

� �ا تفص�ل در قانون محا�س و توق�ف خانه �ا و مقررە تنظ�م امور نظارت خانه �ا ب�ان شدە است.      32مرکز سلب آزادی ن��

 اح�ام و طرزالعمل �ای و�ژە برای جرا�م مرت�ط �ه منازعه  .و

� در حال�که  � افغا�ستان  و ضمانت �ایحفاظ�� قوان��  ۱رد�دە است، اما ضم�مه گ�سج�ل  �صورت خوب اجرا�� در قوان��

رفته است. در این زمینه، یوناما از الغاء، �ا گقانون اجراات جزا�� اس�ثناآت خا� را برای جرا�م مرت�ط �ه منازعات در نظر  

� المل� مطا�قت نداشت، استق�ال � کند. �طور  ۱مندرج ضم�مه  مواد تعد�ل چندین  قانون اجراات جزا�� که �ا مع�ار �ای ب��

ا� که مرت�ط خاص، یوناما از این موض�ع استق�ال � کند که استفادە از توق�ف اداری لغو شد و قانون واضح � سازد که اطف

    33هداری شوند. گ�ه منازعه مسلحانه در توق�ف �� � برند، �ا�د در مرا�ز اصالح و ت���ت اطفال ن

� امنی�� اجازە � د�د که اشخاص مظنون را ا� مدت دە روز برای ت�م�ل اجراات و جمع آوری دال�ل  ۱اما، ضم�مه  �ه م�س����

،  �ارنوالهدارند. این ضم�مه �مچنان �ه گو مدارک، در توق�ف ن اجازە � د�د که، در صورت موجود�ت دال�ل و مدارک �ا��

روز صادر نما�د تا تحق�قات رس�، نظر �ه ما��ت جرم، صورت  ۶۰رفتار شدە ا� گقراری مب�� بر تمد�د مدت توق�ف شخص  

ی کند.   ۷۰بنابر این، مظنون � تواند مدت  34رفته بتواند. گ   روز را �دون نظارت قضا�� در توق�ف س��

 در پ�شگاین م�لف�ت که �ا�د شخص  
�
اە قا�� ب�طرف حا�� ساخته شود �� از ضمانت �ای محافظ�� اص� �رفتار شدە فورا

�ت توق�ف خود را �ه چالش �کشد. این �ار �ه که قانون  د�د  بودە و �ه متهم این ام�ان را �خود �انه در برابر سلب آزادی 

� مجال آنرا � د�د تا در مورد چ  ونگقا�� ن��
�

رچه مع�� �ا توق�ف شدە در ا�ام توق�ف ج��ای معلومات شود.  شخص  رفتار �ا �

� الملل مقرر  " نظر �ه حاالت عی�� � تواند متفاوت �اشد، اما حقوق ب��
�
ا�د از چند که تأخ�� ن�  داشته استواق� �لمه "فورا

� ن� تواند جای نظارت قضا�� را �  35رفتاری تجاوز کند. گروز معدود از زمان   د. گمد� العموم ن�� روز توق�ف  ۷۰مدت ا�  ��36

                                                           
. ۴) و (۱۳( ۷مادە  30  ) قانون اجراات جزا��
.  ۲۲و  ۲۱مواد  31  قانون اجراات جزا��
 انه �ا. مقررە تنظ�م امور نظارت خ ۱۶و  ۸قانون محا�س و توق�ف خانه �ا، مواد  ۲۹و  ۲۷برای مثال، مراجعه شود �ه مواد  32
 . ۲۰۱۸ا�ت��ر  ۲۱مورخ  ۱۳۱۸و شمارە  ۲۰۱۸مارج  ۱۶مورخ  ۱۲۶۸، شمارە ۲۰۱۶س�تم��  ۶مورخ  ۱۲۲۲مراجعه شود �ه ج��دە �ای رس� شمارە  33
.  ۱ضم�مه  ۶و  ۵مراجعه شود �ه مواد  34 روز  ۶۰روز و برای جنا�ت را ا�  �۳۰ تواند مدت توق�ف برای جنحه را ا�  ارنوال�قانون اجراات جزا��

 تمد�د نما�د. 
� المل� را رعا�ت � نما�د و مادە  ۷مادە  35 ت��ــــح � کند که "متهم حق درد �ه مجرد گرفتاری،  ۳۱قانون اسا� ب�ان � دارد که دولت معا�دات ب��

� �   کند در مح�مه حا�� گردد"  .... در داخل م�عادی که قانون تعی��
، ت��ە عمو� شمارە ۳(۹مادە   36 � المل� حقوق مد�� و س�ا�؛ �میته حقوق ��� (آزادی و امن�ت شخص)]،  ۹[مادە  ۳۵) کنوا�سیون ب��

CPR/C/GC/35  ۳۴ – ۳۲، فقرە �ای ۲۰۱۴دسم��  ۱۶مورخ .  
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ادی که �میته حقوق ��� ملل عقانون اجراات جزا�� �ه آن اجازە دادە شدە است، از م� �۱دون نظارت قضا�� که تحت ضم�مه 

� الملل ارز�ا�� نمودە است، �طور قا�ل توج� تجاوز           37. � نما�د متحد �ه عنوان چارچوب زما�� معقول تحت حقوق ب��

� �ه گقانون اجراات جزا�� طور�که در �اال   ۱م�عاد زما�� برای کشف و تحقیق جرا�م مرت�ط �ه منازعه تحت ضم�مه  فته شد، ن��

 ق�ف �ستمحل تو 
�

� افغا�ستان  دارد.  � � سه ن�ع محل سلب آزادی تفک�ک قا�ل شدە است: نظارت خانه �ا، توق�ف قوان�� ب��

� در مرحله کشف جرم ��ار � رود و � تواند از سوی وزارت گخانه �ا و محا�س. نظارت خانه �ا برای ن هداری مؤقت مظنون��

عمو� امن�ت م� و وزارت عدل�ه (مرا�ز اصالح و ت���ت اطفال) ادارە  داخله (پول�س م� افغا�ستان)، وزارت دفاع، ر�است

     38شود. 

قانون محا�س و توق�ف خانه �ا امور توق�ف خانه �ا، �ع�� جا�� که در آن اشخاص در انتظار محا�مه در توق�ف �� � برند، 

قانون این در   39زندا�� � شوند را تنظ�م � کند. و امور محا�س، �ع�� جا�� که در آن اشخاص �عد از صدور ح�م نها�� مح�مه 

، نه از نظارت خانه �ای تحت ادارە ر�است ە استوزارت امور داخله �اد شدو توق�ف خانه �ای محا�س عمو� فقط از ر�است 

توق�ف  نوال�ار . یوناما معتقد است که اشخاص مظنون، زمان�که بر اساس قرار �ا اردوی م� افغان امن�ت م�، پول�س م� و 

و�ای م� دفا� و امنی�� افغا�ستان �ه �� از مرا�ز سلب آزادی تحت ادارە ر�است  عمو� محا�س و � شوند و از بند ن��

ی شکنجه و  و توق�ف خانه �ای  �ا وزارت عدل�ه (مرا�ز اصالح و ت���ت اطفال) انتقال دادە � شوند، در معرض خطر �م��

ند. گ�درفتاری قرار �   ��   

 توق�ف شد در 
�
ا�� را مشا�دە نمود که در نظارت خانه �ای ر�است عمو� امن�ت م� و �ج��ان برنامه نظار�� اش، یوناما مکررا

ای مد�� �ه مراتب ب�ش�� از پول�س م� افغان هدرای � گقانون اجراات جزا�� اجازە آن را دادە است، ن ۱روز که ضم�مه  ��۱۰

هداری شدە گروز در نظارت خانه ر�است عمو� امن�ت م� ن ۷۰برای مدت ب�ش�� از  ان�شدند. در بر�� موارد، توق�ف شد 

ان بر اساس چه مبنای اجراا�� برای مدت �ای �ند. یوناما س� نکرد که معلوم کند که در �ر مورد انفرادی، این توق�ف شد دبو 

�ارنوال وند و اینکه آ�ا این توق�ف از سوی هداشته شدە بگ�ا ر�است عمو� امن�ت م� ن و پول�س م� افغانمد�دی در بند 

� نافذە داخ�، توق�ف در  اجازە دادە شدە بود و  . اما، نظر �ه درک یوناما از قوان�� �ا ر�است عمو�  و پول�س م� افغان�ا خ��

�وطه قانون قانون اجراات جزا�� �ه آن اجازە دادە است، طبق اح�ام م�  ۱روز که ضم�مه  ۱۰امن�ت م� برای مدت ب�ش�� از 

 . استخالف قانون عمل محا�س و توق�ف خانه �ا 

  

                                                           
 ساعت) مدت ب�ش از حد ز�ادی بودە است.   ��۱۲۰ معتقد بود که پنج روز (برای مثال، در قض�ه ج�جون در مقا�ل ا�کوادور، �میته حقوق � 37
 مقررە تنظ�م امور نظارت خانه �ا.  ۳مادە  38
 قانون محا�س و توق�ف خانه �ا.  ۷مادە  39
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 �افته �ا در مورد شکنجه و �درفتاری . 5

�ا   ۲۰۱۸ماە دسام��  ۳۱ ا� ۲۰۱۷ �افته �ای ارائه شدە در این گزارش �ه اساس مصاح�ه �ا�� که یوناما از اول ماە جنوری

وال�ت  ۲۸در  �ز سلب آزادیا مر  ۷۷نفر توق�ف شد�ان منازعات، �شمول چ�ار نفر توق�ف شدە زن که در  ۶۱۸تعداد 

این توق�ف شد�ان ق�ل از اینکه توسط یوناما �ا  ی از تعداد ز�اد 40. انجام داد، �دست آمدە است نگهداری م�شدند افغا�ستان 

د  یوناما �ا استفادە  و بنابر این،ورد �ازجو�� قرار گرفته بودند نگ�داری و متوق�ف در چندین محل  ،ا�شان مصاح�ه صورت گ��

  نظارت ث�ت نما�د.  دوساله ای را � دورۀ رد توق�فمو  ۱۴۴۴از این مصاح�ه �ا توا�ست ب�ش�� از 

  ���افته �ای    .أ 

نفر توق�ف  ۶۱۸در ج��ان نظارت دو ساله که تحت پوشش این گزارش قرار گرفته است، یوناما در�افته است که از مجم�ع 

ی  ۳۱٫۹نفر �ع��  ۱۹۷که �ا ا�شان مصاح�ه صورت گرفته است، �ه تعداد   شد�ان منازعات درصد آنان گزارشات مؤثق و معت��

و�ای تحت نظارتارائه نمودند که �شان � داد آنان �ن�ا� که  سایر شکنجه و  بودند، مورد  افغا�ستان �امنی�� و دفا م� ن��

ا�سا اش�ال رفتار  � غ�� آم�� گزارش دادند که آنها در ب�ش�� نفر توق�ف شد�ان   ۱۹۷از این  . چهل و �فت تنقرار گرفتند  �� و تحق��

  سایر انواع �درفتاری قرار گرفتند.  �ا مورد شکنجه و  مرکز سلب ازادیاز �ک 

��ر متفاوت تر را معلوما�� که یوناما �ا تفک�ک سال در ج��ان مدت تحت پوشش این گزارش جمع آوری نمودە است، �ک تص

و�ای م�   توق�ف شدە منازعات ۳۰۵ از مجم�ع، ۲۰۱۷ماە دسام��  �۳۱شان م�د�د. از اول ماە جنوری ا�  که توسط ن��

درصد آنان گزارشات  ۳۶٫۷ نفر �ع��  ۱۱۲دفا� و امنی�� افغا�ستان نگ�داری م�گرد�دند و یوناما �ا ا�شان مصاح�ه انجام داد، 

ی را در ثق و م ارائه نمودند. این ارقام �ا گزارش سال  قرار گرفته اند، شکنجه و �ا سایر انواع �درفتاریاینکه مورد مورد و معت��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد  ۲۰۱۷ درصد  ۳۹که   فته بود در�ایوناما گزارش قا�ل مقا�سه است؛ در آن   یوناما�دف�� �م�ش��

� اول جنوری   )توق�ف شدە۱۸۱نفر  �۴۶۹ع�� از مجم�ع ( مصاح�ه انجام  ۲۰۱۶دسام��  ۳۱و  ۲۰۱۵که یوناما �ا ا�شان ب��

ی را در مورد   ،داد  از تار�ــــخ  اما،ند. ە بودارائه نمودقرار گرفتند، شکنجه و سایر انواع �درفتاری مورد  اینکه گزارشات مؤثق و معت��

نفر از مجم�ع  ۸۵( درصد  ۲۷٫۱نجه ث�ت نمود؛ ، یوناما �ا��� در موجود�ت شک۲۰۱۸ماە دسام��  ۳۱اول ماە جنوری ا� 

ی را در مورد نفر) توق�ف شد�ا�� که یوناما �ا ا�شان مصاح�ه انجام داد  ۳۱۳ شکنجه و سایر اینکه مورد ، گزارشات مؤثق و معت��

و�ای م� دفا� و امنی�� افغانمحالت سلب آزادی انواع �درفتاری در    . ، ارائه نمودند تحت ادارۀ ن��

ان شکنجه در  اما  ،ست�که ارقام عمو� �طور ناراحت کنندە ای �لند �ا�� ماندە ادر حال �  محالت سلب آزادییوناما �ا�ش در م��

و�ای م� دفا� و امنی��  ث�ت نمودە است استق�ال نمودە و آنرا �شانۀ  ۲۰۱۸را که در ج��ان سال  افغا�ستان تحت ادارۀ ن��

ی از شکنجه منع قرار دادن و از سوی حکومت برای   �� � داند کهملمو� اقداما اتتأث��  . �ا وجود اتخاذ شدە استجلوگ��

ی ن�از دارد تا معلوم کند که این �ا�ش �ک روال ثا�ت بودە و   قا�ل ذکر � داند آن، یوناما  که این ادارە �ه مراحل نظار�� ب�ش��

  رو�داد مؤق�� ن� �اشد. 

ی عا� حقوق ��� ملل متحد یونام�مانند �افته �ای گزارش �ای ق��  �ت مطلق توق�ف شد�ا�� که گزارشات ا�دف�� �م�ش�� ، ا���

� آن�ا  مؤثق و معت�� را در مورد شکنجه و سایر �درفتاری �ا ارائه نمودند اظ�ار داش�ند که �مچو برخورد �ا �خاطر وادار ساخ��

اف صورت گرفته است. در ا��� موارد، مصاح�ه شوندە �ان گزارش د افات شان، شکنجه و سایر �ه اع�� ادند که �س از اخذ اع��

  انواع �درفتاری متوقف م�گرد�د. 

ی عا� حقوق ��� ملل متحد در �خش ذ�ل جزئ�ات ب�ش�� در مورد �افته �ای گزارش  امون نحوۀ برخورد  یوناما�دف�� �م�ش�� پ��

و�ای دفا� و امنی�� ا ول ن�� فغا�ستان، پول�س م� افغا�ستان، اردوی م� �ا توق�ف شد�ان در محالت سلب آزادی تحت کن��

                                                           
که لست توق�ف خانه �ای �ازد�د شدە از سوی یوناما را فرا�م م�سازد مراجعه نمائ�د. �مچنان یوناما مصاح�ه �ا�� را در ماە �ای   ۳لطفا �ه ضم�مۀ  40

وری  تحت  ،و �ا توق�ف گرد�د�ند  گرفتار   ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷را که در ج��ان سال�ای  اشخا�انجام داد. اما گزارش حا�� تن�ا قضا�ای  ۲۰۱۹جنوری و ف��
  رار م�د�د. پوشش ق
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ارائه م�گردد. ارقا� که در مورد ادارات انفرادی ارائه گرد�دە حق�ق�� را منعکس م�سازد که �ر توق�ف  و پول�س مح� افغان

نگ�داری  ن�اد �ای مختلفتوسط  در ب�ش�� از �ک محل شدە شا�د (در �ع�� موارد مورد شکنجه و �درفتاری قرار گرفته �اشد)

   41. م�گرد�د 

  ر�است عمو� امن�ت م�   .ب

آن�ا مرا شد�دآ مورد شکنجه قرار دادند. مرا �ه زانو انداختند و �ک دست�اە را م�ان �ا �ا�م گذاش�ند. �ک تعداد آن�ا از شانه �ا�م 
آن دست�اە مرا شوک بر�� داد. �س از آن، �ا �ا�م برای مد�� از �ار افتاد. �ا�ا�م را در سقف �سته و مرا  �ا  مح�م گرفتند، س�س

س�د. این وضع�ت برای حدود دو ساعت  � م�� �ا � آو�زان کردند. از زنج�� استفادە م�کردند. پنجه �ای دستانم �ه سخ�� �ه زم��
� م�کردند. برای چند دق�قه ای که حالم خوب م�شد، دو�ارە مرا آو�زان ادامه پ�دا � کرد. زمان�که  بی�وش م�شدم، آن �ا مرا �ائ��

ی بود �ه ش�م ام  � م�کردند. برعالوە، من �ر روز مورد لت و کوب قرار م�گرفتم. آن�ا �ه وس�لۀ �ک �ا�پ رابری که پر از چ��
  م�ک���دند. 

 توق�ف شدە، ر�است امن�ت م�، �ا�ل  

� اول و �ا وال�ت �ا ر�است امن�ت م� در ولسوا�  در نظارت خانه �ایدە که توق�ف ش ۵۱۰یوناما �ا  نگهداری � شدند ب��

) آنها گزارش �ای درصد ۲۵٫۱(تن  ۱۲۸توق�ف شدە  ۵۱۰. از جمله مصاح�ه انجام داد  ۲۰۱۸دسام��  ۳۱و  ۲۰۱۷جنوری 

ی را در مورد    ارائه نمودند.  قرار گرفتند، �درفتاریشکنجه و �ا سایر انواع اینکه مورد مؤثق و معت��

که توسط یوناما در ج��ان مدت زمان تحت پوشش این گزارش جمع آوری شدە معلوما��  �مانند ارقام عمو�، تفک�ک ساالنه 

توق�ف شدە که یوناما  درصد  ۳۱٫۴، از ۲۰۱۷ماە دسام��  ۳۱است، �ک تص��ر متفاوت تر را �شان م�د�د. از اول جنوری ا� 

 ر�است امن�ت م� نگ�داری � نظارت خانه �ایآن�ا در که توق�ف شدە   )۲۴۲جمله  از  تن ۷۶( ا�شان مصاح�ه انجام داد�ا 

ی را شدند  ارائه نمودند که �ا ارقام  قرار گرفتند، شکنجه و سایر انواع �درفتاری راجع �ه اینکه مورد ، گزارشات مؤثق و معت��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد  �۲۰۱۷لندی که در گزارش سال      42ث�ت شدە بود، قا�ل مقا�سه است.  یوناما�دف�� �م�ش��

ـــخ اول جنوری ا�  ان شکنجه  ) ۲۶۷از جملهتن  ۵۲(درصد  ۱۹٫۴، یوناما �ا�ش قا�ل توج� ۲۰۱۸ماە دسام��  ۳۱از تار�ـ � در م��

ی را در مورد  در نظارت خانه �ای یوناما �ا ا�شان که  ؛ث�ت نمود   ر�است امن�ت م� مصاح�ه انجام داد،  آن�ا گزارشات معت��

  ارائه نمودند.  �ن�ام توق�ف در ر�است امن�ت م� قرار گرفتند، شکنجه و سایر انواع �درفتاری اینکه مورد 

ان شکنجه در برابر توق�ف شد�ا�� که �ا ا�شان در  � امن�ت م� در ج��ان  ر�است نظارت خانه �اییوناما از این �ا�ش در م��

، منجمله تمرکز روی مصاح�ه انجام داد، استق�ال نمودە و ر�است امن�ت م� را �ش��ق مینما�د تا �ه این تالش �ا  ۲۰۱۸سال 

ی از شکنجه و �درفتاری ادامه د�د.  حقوق تطبیق    محافظ�� ج�ت جلوگ��

                                                           
ی را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری در �ک و � 41 ا ب�ش�� از برای ارقام عمو�، یوناما تعداد توق�ف شد�ا�� را مدنظر گرفت که گزارش �ای مؤثق و معت��

و�ای م� دفا� و امنی�� افغا�ستان ارائه نمودند. ارقام ن�اد �ای انفرادی (ر�است امن�ت م�،  اردوی م� و پول�س پول�س م�، �ک توق�ف خانه ن��
. �طور مثال، درصور�� که �ک توق�ف شدە توسط پول�س شدە �اشد ) �شان م�د�د که �ک شخص شا�د توسط  ن�اد �ای مختلف نگ�داری مح� افغان

� توق�ف شدە�ر دو ن�اد �ع�� پول�س م� و امن�ت م در مورد  م� ق�ل از �سل�م دادن وی �ه امن�ت م� نگ�داری م�گرد�د، ارقام . را شامل � شود  � ع��

� ن�اد نگ�داری م�گرد�د صدق مینما�د. �طور مثال، ا�ر �ک توق� � ش�ل ارقام در مورد �ک توق�ف شدە که در وال�ت �ای مختلف توسط ع�� ف �ه ع��
�ر  نام گرد�دە بود، این توق�ف تحت  شدە از سوی ر�است امن�ت م� در وال�ت ننگر�ار نگ�داری م�گرد�د و س�س �ه ر�است امن�ت م� �ا�ل انتقال

  دو وال�ت حساب گرد�دە است (چون این�ا موارد جدا�انه توق�ف بودند) و ارقام عمو� ر�است امن�ت م� آنرا �ف �ک توق�ف حساب م�کند. 
ه ر�است امن�ت م� نگ�داری درصد توق�ف شد�ا�� که در توق�ف خان ۲۹دف�� یوناما و �م�ش�� عا� حقوق ��� در�افت که  ۲۰۱۷گزارش سال  42

ی را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری در ج��ان ت��ۀ گزارش از اول جنوری    ارائه نمودند.  ۲۰۱۷د�سام��  ۳۱ا�  ۲۰۱۵م�گرد�دند گزارشات مؤثق و معت��
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افغا�ستان را �ا جزئ�ات ب�ش�� در  در وال�ات مختلف ر�است امن�ت م� نظارت خانه �ایدرخصوص بر�� �افته �ا  گزارشاین  

�ا ولسوا�  سطح �ای ر�است امن�ت م� در  نظارت خانهاتهامات درخصوص ا�رچه �افته �ای �� شامل م�دارد.  ذ�ل ب�ان

� � شود    والی�� ر�است امن�ت م� تمرکز مینما�د.  توق�ف خانه �ای، اما جزئ�ات ذ�ل �طور مشخص روی ن��

  �ا�ل 

نفر توق�ف شدە که در توق�ف خانه �ای مختلف ر�است امن�ت م� در �ا�ل  ۲۷، یوناما �ا د� گزارشدورە  در ج��ان این 

 م�ارزە عل�ه�ای ر�است امن�ت م� (ر�است  ۵۰۱و  ۲۴۱ ر�است �ای ، مصاح�ه انجام داد. �ه اس�ثنایشدند  نگ�داری �

�ای ر�است امن�ت م� در داخل  سایر توق�ف خانهنه ارائه خوا�د گرد�د، تما� ترور�زم و تحقیق) که در مورد آن�ا ارقام جدا�ا

و�ای خاص توق�ف خانه �ای و  امن�ت م� در ولسوا� �ا  توق�ف خانه �ای، امن�ت م�  والی��  توق�ف خانه�ا�ل ( امن�ت  ن��

    �43 �اشد.  �ا�ل) شامل  م� در 

ی  )درصد �۴۰٫۷ازدە تن ( که �ا ا�شان مصاح�ه صورت گرفت،  توق�ف شدە ۲۷ از م�ان این ارائه آن�ا گزارشات مؤثق و معت��

شکنجه و �ا �درفتاری در استفادە معمول از  قرار گرفته اند که ب�انگر مورد شکنجه و �ا �درفتاری  نمودند که �شان � داد آنها 

وضع�ت �ای دردنا� �ه در  دادە شدن از خواب و قرار  م�ترو لت و کوب، محاز . توق�ف شد�ان این توق�ف خانه �ا � �اشد 

  اش�ال عمدۀ شکنجه و �ا �درفتاری �اد آوری نمودند.  عنوان

  ترور�زم)  هم�ارزە عل�ر�است (امن�ت م� �ا�ل  ۲۴۱ ادارە

� اول ماە جنوری ۲۴۱ر�است  توق�ف خانهتوق�ف شدە که در  ۳۱یوناما �ا   ۲۰۱۸دسام�� ماە  ۳۱و  ۲۰۱۷امن�ت م� ب��

ی را  درصد) ۳۹تن ( ۱۲ . از این م�ان،، مصاح�ه انجام داد شدە بودند نگ�داری  مورد راجع �ه اینکه آنها گزارشات مؤثق و معت��

  ارائه نمودند.  قرار گرفته اند، شکنجه و �ا �درفتاری

ی �ه   که از آن نام بردە شد ع�ارت بود از لت و کوب (�شمول   ە ای�ای عمد روش )، کف �ای  در لت و کوب از �ا�پ و �ارگ��

 44. بر� گشت ۲۰۱۷مورد از این اتهامات �ه سال  ۹که   � داند  کر قا�ل ذ یوناما اما، . وضع�ت �ای دردنا�ت�د�د و قرار دادن در 

ی  )درصد ۱۸٫۷۵تن ( ۳، توق�ف شدە که �ا ا�شان مصاح�ه انجام شد  ۱۶، از جمله ۲۰۱۸در سال  آن�ا گزارشات مؤثق و معت��

  ، ارائه نمودند. � گرد�د را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری که شامل لت و کوب و ت�د�د 

ان منظم و در مدت زمان تحت پوشش این گزارش  ��  ارقام ا�رچهعمو� که از سوی یوناما مشا�دە گرد�د،  الرو ساز�ار �ا  � م��

دە   ۲۴۱ر�است  را در توق�ف خانهبهبودی  بر اساس سالها  �افته �ا  تفک�کم�د�د، اما شکنجه و �ا �درفتاری را �شان گس��

  . �شان م�د�د  ۲۰۱۸امن�ت م� در �ا�ل در ج��ان سال 

�طور  ، شدند  امن�ت م� �ا�ل نگ�داری � ۲۴۱ر�است  توق�ف خانهکه توق�ف شد�ا�� که در   �اد آوری � کند برعالوە، یوناما 

� برای ند که گزارش دادفزایندە ای   و�الی مدافع در ج��ان  گذشتهمانند   اما، . وک�ل معلومات دادە � شد آنها در مورد حق داش��

    45. نداش�ند  حضور توق�ف خانه توق�ف شد�ان در این  تحقیق

  �ار کند

 نگهداری ��ار کنددر  والی�� ر�است امن�ت م�  توق�ف خانهتوق�ف شدە که در  ۶۸، یوناما �ا شد�گزار   دورە در ج��ان این

ی )درصد ۷٫۴، مصاح�ه انجام داد. پنج تن (شدند  قرار  مورد شکنجه و �ا �درفتاری  راجع �ه اینکه آن�ا گزارشات مؤثق و معت��

ە اتفاق افتاد ۲۰۱۷در سال  �ا�� صح�ت کردند که رو�داد در مورد  نفر، چهار تن آنان پنج این ارائه نمودند. از جملهگرفتند، 

                                                           
ه در کدام �ک از توق�ف خانه �ای ر�است ارقام وال�ت �ا�ل �مچنان شامل گزارشات توق�ف شد�ا�� است که نم�دا�س�ند و �ا برا�شان واضح نبود ک 43

  نگ�داری م�گرد�دند. در �ا�ل امن�ت م� ق�ال 
  مصاح�ه انجام داد.  ۲۰۱۷امن�ت م� نگ�داری م�گرد�دند در سال  ۲۴۱توق�ف شدە که در ر�است  ۱۵یوناما �ا  44
� �ه و�الی مدافع، �ه �خش " 45 در برابر شکنجه و �درفتاری" در ذ�ل مراجعه حقو�� و اجرا��  ضمانت �ایبرای معلومات عمو� در مورد دس��

  نمائ�د. 
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� د�د و قرار  تهبود، و از  �ا توجه �ه  �اد کردند. �درفتاری  �ا شکنجه و وضع�ت �ای دردنا� �ه عنوان روش �ای اص� در  گرف��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد اینکه گزارشات ق��  شکنجه و �ا �درفتاری را در این استفادە س�ستمات�ک از  یوناما�دف�� �م�ش��

فتاز این  ی عا� حقوق ��� ملل متحد یوناما�دف�� �م�ش�� ث�ت نمودە بود،  توق�ف خانه   مث�ت استق�ال مینما�د.  پ���

ی عا� حقوق ��� ملل متحد  اما، شد و اظهار تما� �فت توق�ف شدە که �ا ا�شان مصاح�ه  نگران اند که یوناما�دف�� �م�ش��

ولسوا� �ای دامان، شاە و�  در  توق�ف خانه �ا در از انتقال شان �ه توق�ف خانه والی�� ر�است امن�ت م�، ق�ل نمودند که 

� بولدت نگ�داری  ی را � شدند،کوت و سپ�� ارائه قرار گرفته اند،  شکنجه و �درفتاری جع �ه اینکه مورد ادعا �ای مؤثق و معت��

 خانهتوق�ف �گری که �ا آنها مصاح�ه انجام شد، اظهار داش�ند که موارد �درفتاری را که در توق�ف شدە د ۱۶نمودند. برعالوە، 

�ا تج��ه نمودە  ولسوا� توق�ف خانه �ای امن�ت م� در  امن�ت م� و  ۰۳، �ه خصوص در توق�ف خانه قطعه �ای مختلف

� حقوق ��� ر�است امن�ت رنواالن �اامن�ت م�،  ر�است والی��  توق�ف خانه�ه �ارمندان  بودند، ر�است امن�ت م�، مسئوول��

ان   زمینه آ�ا� نداش�ند.  این ما از ��چگونه اقدا� در گزارش دادە بودند، ا  آن م� و دا���

  خوست 

توق�ف شدە که در توق�ف خانه والی�� ر�است امن�ت م� در وال�ت  ۳۸، یوناما �ا ۲۰۱۸دسام��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷اول جنوری  از 

ی را در مورد �درفتاری،  )درصد ۱۸٫۴(مصاح�ه انجام داد. �فت تن  شدند، نگهداری �خوست  آن�ا گزارشات مؤثق و معت��

ی از ت�د�د منح�ث    �ای عمدە، ارائه نمودند.  روشمنجمله لت و کوب، آو�زان کردن از سقف و �ارگ��

پیوست که این بوق�ع  �۲۰۱۸فت مورد ات�ام شکنجه و �ا �درفتاری در سال این که تما�   �اد آوری � کند یوناما توأم �ا نگرا�� 

ی  46. داشته استات�امات در ن�مۀ نخست سال �طور قا�ل توج� افزا�ش  برعالوە، چ�ار توق�ف شدە گزارشات مؤثق و معت��

ی  توق�ف خانه �ایرا در مورد شکنجه و �ا �درفتاری در  ولسوا� ر�است امن�ت م� در خوست، �ه و�ژە در ولسوا� �ای ص��

   47، ارائه نمودند. ۲۰۱۸والی�� ر�است امن�ت م� در سال  خانه توق�فو جا�� م�دان ق�ل از انتقال آن�ا �ه 

  سمن�ان 

توق�ف شدە در توق�ف خانه والی�� ر�است امن�ت م� در وال�ت  ۲۷در ج��ان مدت زمان تحت پوشش این گزارش، یوناما �ا 

ی را )صددر  ۳۳٫۳ (تن ۹سمن�ان مصاح�ه انجام داد.  قرار  مورد شکنجه و �ا �درفتاری  جع �ه اینکهآنها گزارشات مؤثق و معت��

شیوە �ای شکنجه و  . � �اشد  منظم از شکنجه و �درفتاری در این توق�ف خانه ند که �شان د�ندە استفادەارائه نمودگرفتند، 

در این توق�ف خانه �ار گرفته م�شد شامل لت و کوب، �شمول استفادە از چوب، �ا�پ و م�له �ای  که گفته � شد   �درفتاری

�ت این ات�امات (�فت مورد) آن   قا�ل ذکر � داند . یوناما � شد  آ���    �48 شود.  �۲۰۱۷ه سال م��وط که ا���

  سایر توق�ف خانه �ا 

یوناما �یچ گونه ادعای شکنجه و �ا �درفتاری را در توق�ف خانه �ای والی�� ر�است امن�ت م� در وال�ت �دخشان، �ام�ان، 

�افته �ای گزارش یوناما �ا�ش قا�ل توج� در ف�صدی ری است، �اد آو و قا�ل  49 ن�اوردە است. غور، جوزجان و �کت�ا �دست 

ی را در مورد  توق�ف شد�ا�� که در توق�ف خانه والی�� ر�است امن�ت م� در وال�ت �رات نگ�داری م�شدند و گزارشات معت��

 ۴۸ف�صدی توق�ف شد�ا�� که از شکنجه �ا �درفتاری ش�ا�ت داش�ند از  �شان � د�د؛ شکنجه و �ا �درفتاری ارائه نمودند،

                                                           
  مصاح�ه انجام داد.  ۲۰۱۸، در سال شدند  نگهداری �توق�ف شدە که در توق�ف خانه ر�است امن�ت م� در وال�ت خوست  ۲۶یوناما �ا  46
  دو تن از آن�ا گزارش دادند که در دو توق�ف خانه جدا�انۀ ر�است امن�ت م� مورد شکنجه و �ا �درفتاری قرار گرفتند.  47
  . مصاح�ه انجام داد  ۲۰۱۷، در سال � شدند نگهداری توق�ف شدە که در توق�ف خانه ر�است امن�ت م� وال�ت سمن�ان  ۱۹یوناما �ا  48
انجام داد:  ، مصاح�ه توق�ف خانه �ای م��وط �ه ر�است امن�ت م� در ج��ان دورۀ گزارشد� دوسالهدر �ف شد�ان �ا توق �ه ارقام ذ�ل یوناما  49

یوناما تذکر م�د�د که ا��� مصاح�ه �ا م��وط �ه توق�ف شد�ا�� است که در توق�ف خانه ر�است  – ۱۶(، جوزجان )۶(، غور )۵(، �ام�ان )�۱۹دخشان (
گروە داعش�دولت اسال� وال�ت خراسان نگهداری م�گرد�دند)، و �کت�ا نفری اعضای   �۲۵۰سل�م شدن �ک گروپ تق���ا  امن�ت م� جوزجان �س از 

 وضع�ت در توق�ف خانه �ای ر�است ا)۲۰(
�

� در �ام�ان و غور، �افته �ای یوناما اجازە نداد تا در مورد چگون� من�ت م� در . �ا توجه �ه ارقام �س�ت� �ائ��
ی دقیق برسد. این وال�ات    �ه �ک ن��جه گ��
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سه نفر از مجم�ع  –درصد  �۸٫۳ه  ۲۰۱۷ملل متحد در سال  دف�� �م�ش�� عا� حقوق ���  درصد ث�ت شدە در گزارش یوناما� 

   در این دورە گزارشد� �ا�ش �افته است.  )–نفر  ۳۶

ت امن�ت م� در وال�ت �ای �غالن، �لخ، کندز، ننگر�ار و �کت��ا و �مچنان توق�ف ر�اس ی�� در ارت�اط �ه توق�ف خانه �ای وال 

تحقیق) امن�ت م� در �ا�ل، یوناما سه ا� پنج مورد گزارشات مؤثق و معت�� در مورد شکنجه و �ا ر�است ( ۵۰۱خانه ر�است 

شکنجه و �ا �درفتاری را در این  روال ثاب�� از  ا � تحل�ل ا�رچه �50دست آوردە است.  د� گزارشدورە  �درفتاری را در ج��ان این 

ی عا� حقوق ��� ملل متحد توق�ف خانه �ا �شان نم�د�د، اما   که این �افته �ا �نوز �م  اند �ه این �اور  یوناما�دف�� �م�ش��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد . است �� نگرا قا�ل �ه  ق مینما�د تا مقامات ذی��ط ر�است امن�ت م� را �ش�� یوناما�دف�� �م�ش��

ی از  حقوقدر راستای محو شکنجه و �درفتاری از ط��ق تمرکز �االی تطبیق  تالش �ای خود  اعمال محافظ�� جهت جلوگ��

  . �ند ادامه د ،در این توق�ف خانه �ا  شکنجه �ا �درفتاری

که از سوی ر�است امن�ت م� در وال�ت �ای فراە، فار�اب، �لمند،   �� ، یوناما در مورد ف�صدی �لند توق�ف شد�ابر آن عالوە

، یوناما تذکر اما  51ابراز نمودند، نگران می�اشد. �ا آنان  پروان و ��ل نگ�داری م�شوند و نگرا�� شانرا �س�ت �ه نحوۀ برخورد 

و ن� شد بر اساس آن در مورد  �س�ار کوچک بود توق�ف شد�ا�� که �ا ا�شان مصاح�ه صورت گرفت نمونوی م�د�د که تعداد 

ی مف�دی انجام داد توق�ف شد�ان�ا  برخورد    . ، ن��جه گ��

  می�اشد.  ۱ر�است امن�ت م� شامل ضم�مۀ  ی�� جدول تفک�ک توق�ف خانه �ای وال 

و�ای   .ت وی ە و�ژ ن��   خوست  حمای�� ر�است امن�ت م� و ن��

�  کش�دند �م   �ه�ک خ��طۀ �الس��� را  آن�ا  . �س�ند  و دست �ا�م را در عقب ام مح�م  �ه نزدم آمدند دو مرد  و مرا �ه زم��
وع کردند. احساس درد بود  خ�مز  �م�ل  در آنجا چند  انداختند.  . مرا �ه داخل �م�ل پ�چان�دە و �ه لت کوب و ل�د مال کردنم ��

، نفس گرفته نمیتوا�ستم. س�س لت و کوب را متوقف کردند و از من پرس�دند، � کش�دم نفس �ه سخ��  م�کردم، فقان و خ
  � ی را نم�دانم. آن�ا ع�� � � داری؟". برا�شان گفتم که من �یچ چ�� ی �ه گف�� � را دو�ارە تکرار نمودند. �ه �ادم ن�ست  �ار "آ�ا حا� چ��

  مدت طوال�� دوام کرد.  که این وضع�ت تا �� زما�� ادامه پ�دا کرد، اما احساس کردم که برای �ک

   �ار کندامن�ت م�،   ۰۳ قطعهتوق�ف شدە، 

ی را در مورد شکنجه، �درفتاری و �ازداشت �ای خود�انۀ د� گزارشدورە  در ج��ان این  ، یوناما ات�امات مؤثق و معت��

، �شمول �ازداشت �ا  قانو�� و�ای مختلف و�ژە ر�است �عد از گرفتاری �ای  غ�� و�ای  52امن�ت م�دسته جم� توسط ن�� و ن��

  خوست �دست آورد.  حمای�� 

                                                           
ی را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری ارائه نمودند. در وال�ت �لخ، توق�ف شدە ۳۷در وال�ت �غالن، از مجم�ع  50 ، چهار نفر آنها گزارشات مؤثق و معت��

 ۵۰۱) بود. در ر�است ۲۰۱۷ت م��وط �ه سال ، چهار نفر آنها در مورد شکنجه و �ا �درفتاری گزارش دادند که (�مۀ اتهاماتوق�ف شدە ۳۶از مجم�ع 
. در ) بود ۲۰۱۷، پنج نفر آنها در مورد شکنجه و �ا �درفتاری گزارش دادند که (چهار اتهام آن م��وط �ه سال توق�ف شدە ۶۱، از مجم�ع امن�ت م�

، از مجم�ع چ�اردە توق�ف شدە، سه نفر آن، در وال�ت کندز، از مجم�ع  توق�ف  ۲۳، سه نفر آن، در وال�ت ننگر�ار از مجم�ع توق�ف شدە ۲۹وال�ت ک��
ی را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری شدە   ارائه نمودند. ، پنج نفر آنها و در وال�ت �کت��ا از مجم�ع �انزدە توق�ف شدە، سه نفر آنها گزارشات مؤثق و معت��

ی را در مورد شکنجه و �ا �درفتاری ارائه نمودند. (اما  51 این ارقام در وال�ت فراە، از مجم�ع �شت توق�ف شدە، چ�ار نفر آن�ا گزارشات مؤثق و معت��
� �ه وال�ت فراە �ه دال�ل امنی�� محدود بود). در وال�ت فار�اب، از مجم�ع �فت نفر، ۲۰۱۸. در سال می�اشد  ۲۰۱۷م��وط �ه سال  سه نفر  دس��

�ف آن�ا، در وال�ت �لمند �ر پنج توق�ف شدە مصاح�ه شدە، در وال�ت پروان، از شش نفر توق�ف شدە، پنج نفر و در وال�ت ��ل از �شت نفر توق
  شدە، پنج نفر آن�ا در مورد شکنحه و �ا �درفتاری گزارش ارائه نمودند. 

  خش "�ا�ل" مراجعه نمای�د. امن�ت م� مرکز �ا�ل را تحت پوشش دارد. �ه � ۰۱ر�است  52
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و�ای  و�ای و�ژە ر�است امن�ت م� و ن�� � المل� حما�ت م�شوند. یوناما  حمای�� ن�� و�ای نظا� ب�� خوست �ر دو توسط ن��

و�ای  �ه اساس گزارش �دست آمدە از ر�است امن�ت  53. خوست را �ک گروپ مسلح طرفدار حکومت تل�� مینما�د  حمای�� ن��

و�ای عمل�ا�� و قطعات خاص ر�است امن�ت م�  ، قطعات �عد از گرفتاریمرا�ز توق�ف ندارند. از خود م�، �یچ �ک از ن��

ر�است امن�ت م� در مرکز و وال�ات خانه �ای خاص ر�است امن�ت م� افراد مظنون را غرض تحق�قات ابتدا�� �ه توق�ف 

   54. فرس�ند م�

   55امن�ت م� ۰۳ قطعه

امن�ت م� نگهداری م�گرد�دند مصاح�ه  ۰۳ قطعهتوق�ف شدە که در توق�ف خانه  ۴۵، یوناما �ا د� گزارش  دورە ایندر ج��ان 

ی را )درصد ۳۷٫۷تن ( ۱۷انجام داد. از آن جمله،  قرار گرفتند، مورد شکنجه و �درفتاری  جع �ه اینکهآن�ا گزارشات مؤثق و معت��

ی از شکنجه و �درفتاری در این مرکز �طور منظم   که �شان د�ندە ای  ارائه نمودند  ، منجمله لت و کوب عالوە بر . � �اشد �ارگ��

�ت توق�ف شد�ان �طور جدا�انه و پیوسته اظهار داش�ند که آنها   �ا استفادە از  �ا روش خا� مورد شکنجه قرار � کی�ل، ا���

� � انداختند وس�س �ا استفادە از  داخل �م�ل �ه گرفتند: آنها را  �  کآنها را خفخ��طۀ �الس��� پ�چان�دە و �ه �شت �ه زم��

   کردند. 

و�ای    خوست حمای�� ن��

و�ای  ۲۳، یوناما �ا د� گزارش  دورە در ج��ان این � شدند، نگهداری خوست  حمای�� توق�ف شدە که در توق�ف خانه ن��

ی را )درصد ۱۷٫۳(مصاح�ه انجام داد. چ�ار توق�ف شدە  مورد شکنجه و �درفتاری  جع �ه اینکهآن�ا گزارشات مؤثق و معت��

عمدۀ شکنجه بود. برعالوە، دو توق�ف شدە  روش �ایارائه نمودند و اظهار داش�ند که لت و کوب از جمله قرار � گرفتند، 

و�ای   نمودند اظ�ار  زی از سوی ن�� ی و ت�� خوست مورد شکنجه و �ا �درفتاری قرار  حمای�� که در توق�ف خانه ولسوا� ص��

گرد�دە و �یچ �ک از   بر  ۲۰۱۸خوست، یوناما در مورد اینکه تما� ات�امات �ه سال در مورد ر�است امن�ت م� مثل  56گرفتند. 

   57. استنگران  ن� شود، ۲۰۱۷سال  م��وط �ه سالاین ات�امات 

   58پول�س م� افغان  .ث

برا�ش گفتم که من طالب ن�ستم. او نام �ک تعداد افراد را  من . �ستم طالب مت�م کرد کهقوماندان �ازجو�� را آغاز کرد. او مرا 
  � روی  �ه س�س �ه من دستور داد کهاو گفتم که آنها را نم�شناسم.   او من برای  گرفت و از من پرس�د که آ�ا آنها را م�شناسم. ن��

� �خوا�م. آن�ا تکۀ را که توسط آن چشمانم را �سته بودند دور کردند. �ک  �ا�ا�م را �سته و �االی آن �شست و فرد دو�  نفر زم��
. این �ار دە ا� �انزدە دق�قه دوام کرد. ر�ختند و س�س آب را در داخل د�نم  �لونم را فشار دادند ��  آن�ا  �االی ش�م ام �شست. 

  تکرار خوا��م کرد. آن�ا این �ار را �فت مرت�ه تکرار کردند.  را ، این �ار نک�� گفت که ا�ر اقرار قوماندان برا�م  

   �ار کندتوق�ف شدە، توق�ف خانه پول�س م� افغا�ستان،  

                                                           
حکوم��  53 در برابر گروە �ای مخالف حکومت م�جنگند. این گروە �ا  سازمان �افته ای اند کهگروە �ای مسلح طرفدار حکومت گروە �ای مسلح غ��

� افغا�ستان  و�ای حکوم�� بودە و در قوان�� یوناما و دف�� �م�ش�� عا�  ۲۰۱۸ۀ . ج�ت معلومات م��د، �ه گزارش ساالنمبنای قانو�� ندارند مجزا از ن��
https://unama.unmissions.org/protection- ت�ای مسلحانه مراجعه نمای�د. این گزارش در سا� منازعه، محافظت افراد مل� در حقوق ��� 

 reports-civilians-of س است. ق   ا�ل دس��
  در دوس�ه یوناما موجود است.  ۱۳۷۹�۰۹�۰۶، مؤرخ ۱۲۸۵۵مکتوب شمارە  54
  پوشش قرار م�د�د. مناطق جنوب را تحت  ۰۳ر�است   55
و�ای  56   خوست مورد شکنجه و �درفتاری قرار گرفت.  حمای�� �� از آن�ا گزارش داد که در دو توق�ف خانه جدا�انۀ ن��
درصد) آن�ا در مورد شکنجه و �ا �درفتاری گزارش ارائه  ۲۸٫۶، چهار نفر آنها �ا (�ا آنها مصاح�ه انجام شد  ۲۰۱۸که در سال توق�ف شدە   ۱۴از جمع  57

  نمودند. 
� احتوا م�کرد. در سال  58 � �خش ن�� و�ای پول�س �حدی را تحت �م�� ، �س از اصالحات در سکتور امنی�� در چ�ارچوب نقشۀ ۲۰۱۸گزارشات ق�� ن��

و�ای م� دفا� و امنت�� افغا�ستان، پول�س �حدی و پول�س م� نظم عامۀ افغا�ستان از وزرات امور داخله �ه وزارت دفاع م�  ۲۰۱۷لراە سا ن��
ی ر  و�ای پول�س �حدی �ازداشت و �� از آن�ا گزارشات معت�� ورد ا در مانتقال �افتند. یوناما دو مورد از توق�ف شد�ان را ث�ت نمود که از سوی ن��

  ارائه نمود.  ۲۰۱۷شکنجه و �ا �درفتاری در سال 
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(�شمول پول�س م� افغانتوق�ف شدە که در حداقل �ک توق�ف خانه  ۱۷۹در مدت زمان تحت پوشش این گزارش، یوناما �ا 

) نگ�داری  آنها گزارشات مؤثق و  )درصد ۳۱٫۲تن ( ۵۴، مصاح�ه انجام داد. � شدند توق�ف خانه �ای ولسوا� و والی��

ی را ارائه نمودند. قرار گرفتند،  مورد شکنجه و �ا سایر �درفتاری جع �ه اینکه �ن�ام توق�ف در نظارت خانه �ای پول�س م�معت��

فته مورد شکنجه و سایر انواع �درفتاری قرار گر پول�س م� افغاند که آن�ا در ب�ش�� از �ک توق�ف خانه �انزدە تن آن�ا گزارش دادن

   اند. 

، �یچ �ا��� ستبرخالف ارقام عمو� که در فوق ارائه گرد�د، تفک�ک ساالنۀ معلوما�� که توسط یوناما جمع آوری گرد�دە ا

 ۳۱نفر �ا ۲۳نفر  ۷۴ث�ت شدە (از مجم�ع  ۲۰۱۸اع �درفتاری که در سال �ا سایر انو  در ف�صدی گزارشات مب�� بر شکنجه و 

  �شان نم�د�د.  )،درصد ۲۹٫۵نفر �ا  ۳۱نفر  ۱۰۵(از مجم�ع  ۲۰۱۷درصد) در مقا�سه �ا سال 

ان شکنجه و �ا سایر انواع �دفتاری �طور نگران کنند � توج� �ا�ش قا�ل اما، این آمار  �لند �ا�� ماندە است،  ە ایدرحال�که م��

گرفته بود)   درصد آنها�� که �ا ا�شان مصاح�ه صورت ۴۵(پول�س م� افغان�س�ت �ه سطح �لند شکنجه و �درفتاری از سوی 

  را �شان � د�د.  گرد�دە بود دف�� یوناما و �م�ش�� عا� حقوق ��� ث�ت   ۲۰۱۷گزارش سال   که در 

ان �لند گزارشات شکنجه و گزارشات معت�� شکنجه و �ا �درفتار   رقم �اوجود �ا�ش �� در  � ی در این گزارش، یوناما در مورد م��

  نگران است.  �ار کند�درفتاری توسط پول�س م� افغا�ستان، �ه و�ژە در وال�ت  

در وال�ت �ای مختلف در ذ�ل �ا تفص�ل پول�س م� افغان�ای ولسوا� و والی��  �ع�� �افته �ا درخصوص توق�ف خانه

  ست: توضیح دادە شدە ا

  �ار کندوال�ت  

ی س�ستمات�ک از شکنجه و �ا �درفتاری در برابر توق�ف شد�ان منازعات توسط  پول�س م� در گزارشات ق��، یوناما �ارگ��

ی در وض�عت �م�ان ن�امدە است.  �ار کنددر وال�ت  افغان   را شناسا�� کردە بود. ارز�ا�� �شان م�د�د که ��چگونه تغ��

در وال�ت پول�س م� افغانتوق�ف شدە که در توق�ف خانه �ای ولسوا� و والی��  ۲۲، یوناما �ا د� گزارشدورە  در ج��ان این 

ی را در مورد  ۷۷. �فدە تن �ا (شدند، مصاح�ه نمود  نگ�داری � �ار کند ز سوی اینکه ا درصد) آن�ا گزارش �ای مؤثق و معت��

توق�ف شد�ان گزارش دادند که در دو و �ا ب�ش��  تن ۹ارائه نمودند و �مچنان  مورد شکنجه �ا �درفتاری قرار گرفتند، پول�س م�

  . فته اند از توق�ف خانه ولسوا� و والی�� پول�س م� مورد شکنجه و �ا �درفتاری قرار گر 

مت �ای لت و کوب س�ستمات�ک و مکرر، منجمله لت و کوب ذر�عۀ کی�ل و �ا�پ �ای �الس��� �ه �ا �ا و سایر قسبر عالوە 

در مورد آن گزارش  �ار کندکه توق�ف شد�ان در توق�ف خانه پول�س م� در وال�ت  معمول  انواع شکنجه و �درفتاری �ای  ،�دن

؛شوک  ؛کردن (�ا آب و �ا خ��طه �ای �الس���)  کخف ، شامل موارد ذ�ل � شود: دادند  قرار دادن  ؛آو�زان کرد از سقف بر��

و  �ه مرگ ت�د�د  از  توق�ف شد�ان �مچنان. و کش کردن آالت تناس� �ای طوال��  وضع�ت �ای دردنا� برای مدت در 

 �   . خ�� دادند خشونت ج�� ن��

، �ه و�ژە در ولسوا� �ا  و �ا نظارت خانه �ای پول�س در ولسوا�تال�� ا��� اتهامات شکنجه و �درفتاری �ه پوسته �ای  ا�رچه

د ارت�اط  �ار کند�ای دند، ژ�ری و میوند وال�ت   ، اما یوناما در مورد گزارشات مب�� بر ت�د�د توق�ف شد�ان �ه شکنجه در � گ��

اف در اظ�اراتصورت عدم امضای  در قوماندا�� امن�ۀ وال�ت ب�ش�� نگران است. توق�ف شد�ان �مچنان اظ�ار داش�ند  اع��

� تحقیق،  ان قوماندا�� امن�ۀ پول�س در وال�ت گزارش دادند، رنواالن �اکه در مورد نحوۀ برخورد در برابر آنان �ه مسئوول�� و دا���

 �ه ش�ا�ات شان ��چگونه اطال� نداش�ند. 
�

  اما در مورد رس�دە �
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دورە و کشتار �ای فراقانو�� که در ج��ان این  �59مانند دورە �ای ق�� گزارش د�، یوناما ات�امات مب�� بر نا�د�د شدن اج�اری

� را  سته استبوق�ع پیو  �ار کنددر وال�ت  د� گزارش  ی در   منبع �۳۴دست آورد. �طور مشخص، ن�� گزارشات مؤثق و معت��

  برایاز سوی مقامات  مشخ�یوناما در مورد اینکه کدام اقدام  60 مورد نا�د�د شدن اج�اری اقارب شان ارائه نمودند. 
�

رس�د�

دە و عامه �ه ،  اتخاذ شدە است و  دارد، شدن �ای اج�اری دستپول�س در این نا�د�د مب�� بر اینکه  این اتهامات گس�� �ا خ��

  . ندارد در دست ��چگونه اطال� 

  ر�ارگوال�ت نن

فرد توق�ف شدە در نظارت خانه �ای پول�س م� ننگر�ار، در سطح   ۱۸، �ا ۲۰۱۸دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷یوناما از اول جنوری   

ی در مورد شکنجه و �درفتاری گدرصد)   ۳۳٫۳ولسوا� و وال�ت، مصاح�ه کرد. از  این جمع، شش تن ( زارشات موثق و معت��

ارائه نمودند که در آن از لت و کوب (�شمول استفادە از پ�پ) و تهد�د �ا �ه ح�ث روش �ای اص� شکنجه تذکر رفته بود. 

دە شدە در ولسوا� دە �اال موقع�ت دارد.    نظارت خانه عمدە در سطح ولسوا� که از آن نام��

ی عا� حقوق ��� ملل متحد حا� از استفادە س�ستمات�ک شکنجه و �درفتاری  ۲۰۱۷رچه گزارش سال �ا  یوناما�دف�� �م�ش��

 ب�انگر استفادە منظم و معمول این گونه رفتار  � �اشد.  �افتهتوسط پول�س م� ننگر�ار  بود، اما 
�
�ای �� این گزارش،  عمدتا

که �شاند�ندە بهبود   �61 شود  ۲۰۱۷که از جمله شش اتهام، پنج مورد آن م��وط �ه سال   �ا وجود آن، یوناما �ادآور � شود 

  � �اشد.    �۲۰۱۸س�� در سال 

  سایر وال�ات

ی در مورد شکنجه و �ا �درفتاری در نظارت خانه �ای مرکز وال�ت و �ا ولسوا� �ای  یوناما ��چگونه ادعای مؤثق و معت��

 کوچک �وی،  وال�ات �ام�ان، غور و پروان
�
�ا �ه یوناما این ام�ان  �افتهدر�افت نکردە است. �ا آن �م، �ا توجه �ه نمونه �س�تا

ی دق��� را در مورد روال �ا      62ان در این وال�ات انجام د�د. �را�ش ثا�ت رفتار �ا توق�ف شد گرا ن� د�د تا ن��جه گ��

ت�ب سه و چهار  63کندز  در را�طه �ه نظارت خانه �ای پول�س م� در وال�ات �غالن و  زارش مؤثق و معت�� شکنجه گ، یوناما �ال��

و �دفتاری را در طول مدت دورە گزارشد� در�افت کرد. در حال�که این تحل�ل و تج��ه روال ثاب��  از شکنجه و �درفتاری در 

ی عا� این وال�ات را �شان ن� د�د، اما، یوناما معتقد است که این �افته �ا �نوز �م ما�ه ی  نگ را�� است. یوناما�دف�� �م�ش��

� شکنجه و  � پول�س م� م��وطه را ترغ�ب � نما�د تا �ه تالش �ای شان برای ر�شه کن ساخ�� حقوق ��� ملل متحد مسوول��

ی از �مچو رفتار در این مرا�ز، ادامه ضمانت �ای �درفتاری، �شمول تمرکز بر تطبیق عم�  محافظ�� اجرا�� جهت جلوگ��

  د�ند. 

                                                           
� المل� حقوق ���  59 � آزادی از سوی  سلب، توق�ف کردن و �ا �رگونه گرفتاری"نا�د�د شدن اج�اری" را " قانون ب��  ... � داند که حکومت م�س����

�
�عدا

� سلب شخ� �مچو �ک  این وضع�ت که  � دارند  پنهان نگه محل نگهداری او را  شخص را ان�ار � کنند و�ا آنرا تای�د ن� کنند و�ا در  آزادی آن م�س����
� المل� محافظت �مه افراد در برابر نا�د�د شدن اج�اری). گرو  ح�طه را خارج از  �اری نا�د�د شدن   ەقانون قرار م�د�د" تع��ف مینما�د. (کنوا�سیون ب��

نفس خود شکنجه و �ا سایر انواع �درفتاری �ای ممنوعه است و ب�ان م�دارد که " ذاتر اج�اری ملل متحد تأئ�د نمودە است که نا�د�د شدن اج�اری د
ا�ط نگهداری � شود  خانوادە اشو اینکه �ه تنها�� �ه دور از شخص نا�د�د شدە توق�ف شدن  �� �  ەدر توق�ف می�اشد و گرو  ا�سا��  ، نقض حق داش��

  . .(E/CN.4/1983/14, para 131) �اری آنرا شکنجه تل�� نمودە است"
گرد�دە اند، یوناما تذکر م�د�د که گزارشات پیوسته �شان دادە است که اتهامات مشاب� در سال   جمع آوری ۲۰۱۷درحال�که این گزارشات در سال  60

  وجود داشته اند.  عل�� ، ح�� �طور ۲۰۱۸
د، موارد معت�� و ان�ار نا�ذیر شکنجه و �درفتاری را ارائه مصاح�ه شدە بودن ۲۰۱۷درصد) که در سال  ۶۲از �شت تن توق�ف شدە، پنج تن آن (  61

  نمودند. 
دە یوناما مصاح�ه �ای ذ�ل را �ا توق�ف شد�ان در مرا�ز سلب آزادی والی�� ر�است �ای امن�ت م� در ج��ان دو سال دورە گزارش د� انجام دا  62

ه مصاح�ه در �ام�ان، دە مصاح�ه در غور و پنج مصاح�ه در 
ُ
  پروان. است: ن

تن، چهار تن آنان موارد معت�� و ان�ار نا�ذیر شکنجه و �درفتاری  ۱۳تن توق�ف شد�ان سه تن آنان و در وال�ت کندز از  ۱۶در وال�ت �غالن از جمله  63
  را ارائه کردند. 
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هداری � شوند، و نگرا�� شانرا در مورد رفتاری که �ا آنان در گیوناما از ف�صدی �لند افراد توق�ف شدە که توسط پول�س م� ن

د؛ ابراز داش�ند، نگران � �اشد؛ �ا این حال، گصورت �  64درصد و �ا ب�ش�� از آن) ۴۰وال�ات �رات، لغمان، �کت��ا  و�کت�ا ( ��

ی مف�دی در مورد الگە برای یوناما �س�ار اندک بود تا � توا�ست ن��جه  نمونه ی افراد مصاح�ه شد و �ای رفتار �ا توق�ف ���

  شد�ان ارائه � نمود. 

  � �اشد.  ۶جدو� که فهرست پول�س م� بر اساس وال�ت را مشخص � سازد شامل ضم�مه 

 پول�س مح� افغان  .ج

لم آمدند. آنان �ه من گفتند که ما  � تو را �ه  ارت�اط قتل �ک ��از پول�س مح� گرفتار م�کن�م. �ه آنان گفتم  پول�س مح� �ه م��

که از این موض�ع �یچ آ�ا� ندارم، و� آنان مرا �ه قرار�اە شان بردند. قومندان شان از من چندین سوال پرس�د. در جواب 

ساعت، �ه ش�م و  تمام �دنم ل�د زد. س�س ما فتم که من ب�گناە �ستم و� او �یچ اعتنا نکرد. در عوض، او، برای مدت �ک گ

  را �ه نظارت خانه پول�س م� در ولسوا� فرستادند. 

 توق�ف شدە، درقرار�اە پول�س مح�، پروان 

از اول جنوری سال  65محل استخدام شدە و تحت امر و صالح�ت وزارت امور داخله فعال�ت � کند. �ر پول�س مح� افغان از 

ه تن از توق�ف شد�ان مصاح�ه انجام داد که ق�ل از آنکه �ه نهاد �ای ذ�صالح ۲۰۱۸دسم�� سال  ۳۱ا�  ۲۰۱۷
ُ
، یوناما �ا ن

دە شوند، توسط پول�س مح� گرفتار شدە بودند. شش تن آنان ( ی مب�� بر  ۶۶٫۶قانو�� س�� ف�صد) گزارشات مؤثق و معت��

ش�ال �درفتاری ارائه کردند که از لت و کوب شد�د �ه عنوان شیوە اص� شکنجه �اد � کردند. این شکنجه شدن و �ا سایر ا

�ار، جوزجان و پروان اتفاق افتادە بود. توق�ف شد�ان اظهار داش�ند که کندرو�داد �ا در پنج وال�ت �دخشان، �لخ، فار�اب،  

ودند. پول�س مح� م�لف است تا �ر فرد مظنون شور�� را �دون پول�س مح� آنان را از �ک تا شش روز نزد خود نگه داشته ب

  تاخ�� �ه پول�س م� و �ا ر�است امن�ت م� تح��ل د�د. 

ثق و معت��  شکنجه و �درفتاری را ارائه و درحال�که یوناما از ف�صدی �لند افراد توق�ف شدە توسط پول�س مح� که موارد م

شکنجه و �درفتاری ارائه کردند از لحاظ موثق زارشات معت�� و گکردند، نگران است، اما نمونه ی افراد مصاح�ه شدە که  

دە و پرا   ز�اد موقع�ت �ای جغراف�ا��  ی مف�دی در مورد الگندە بود که ن� شد بر اساس آن ن��جه  �گس�� ا و �ای رفتاری ����

  توق�ف شد�ان توسط پول�س مح� در �ک موقع�ت مشخص انجام داد.  

  دوی م� افغانر ا  .ح

� بودند. آنان �ا پ�پ �الس��� بر گ��ازان اردوی م� مرا �داخل �ک خ�مه در قرار�اە شان بردند. آنان �االی من خشما �عد ��

تهد�د  مأل عامکف �ا�ا�م و �ا اسلحه �ه س�نه و شانه �ا�م � زدند و شکنجه � کردند. آنان �مچنان مرا �ه رقصاندن در 

  دند. کر 

 فرد توق�ف شدە،قرار�اە اردوی م�، ننگر�ار

ق�ل از اینکه �ه پول�س م� و �ا ر�است امن�ت م�  تن توق�ف شدە که ۳۳، یوناما �ا ۲۰۱۸دسم��  ۳۱ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱از 

و�ای اردوی م� افغان �ازداشت شدە بودند، مصاح�ه انجام داد. دوازدە تن از آنان ( ف�صد)  ۳۶٫۴تح��ل دادە شوند، توسط ن��

رائه نمودند؛ آنان از رفتند اگام توق�ف، مورد شکنجه و سایر انواع �درفتاری قرار  �ی مب�� بر اینکه �نمؤثق و معت�� گزارشات 

                                                           
�کت��ا از چهار تن، سه تن و در وال�ت  تن، سه تن، در وال�ت ۶تن توق�ف شد�ان چهار تن آنان و در وال�ت لغمان از  ۱۰در وال�ت �رات از جمله  64

  �کت�ا از شش تن، چهار تن آنان موارد معت�� و ان�ار نا�ذیر شکنجه و �درفتاری را ارائه کردند. 
ا�جاد گرد�د تا منح�ث �خ�� از تالش �ای م�ارزە �ا شورش، ظرف�ت پول�س را در سطح محل تعم�ل کند. در  ۲۰۱۰پول�س مح� افغان در سال  65

 حال�ک
ً
 ه �ظا�ر از ط��ق پول�س م� و وزارت داخله گزارش فعال�ت شانرا � د�ند، مگر پول�س مح� �دل�ل فعال�ت �ای وا�سته �ه منازعه شان، عمال

و�ای مسلح محسوب � شوند.    �خ�� از ن��
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لت و کوب شد�د  منح�ث شیوە اص� شکنجه �اد کردند. این واقعات در نه وال�ت رخ داد: �لخ، �رات، �لمند، �ا�ل، کند�ار، 

  کندز، لغمان، لوگر و ننگر�ار. 

ثق و مافغان که موارد  مثل �افته �ا در مودر پول�س مح�، در حال�که یوناما از ف�صدی �لند افراد توق�ف شدە توسط اردوی م�

شکنجه  موثقزارشات معت�� و قا�ل گو معت��  شکنجه و �درفتاری را ارائه کردند، نگران است، اما نمونه ی افراد مصاح�ه شدە که  

دە و پرا   ز�اد و �درفتاری ارائه کردند از لحاظ موقع�ت �ای جغراف�ا��  ی مف�دی گندە بود که ن� شد بر اساس آن ن��جه  �گس�� ��

  و �ای رفتاری �ا توق�ف شد�ان توسط اردوی م� در �ک موقع�ت مشخص انجام داد.  �مورد ال در 

  در پروان  توق�ف خانه م� افغان   .خ

وضع�ت در �گرام �س�ار نا�وار است. این م�ان برای مح�س ساخته �شدە است. نور، رنگ دیوار و تنظ�مات داخل ساختمان 

�ت آنان مبتال �ه مش�الت روا�� شدە اند. من معلومات دارم که در  ج��ان صحت روا�� توق�ف شد�ان را متاثر � س ازد. ا���

کردم. آس�ب وارد  خود برای تن خود ک�� و �ا تالش �ه خودک�� کردە اند.  من چندین �ار  ۳۳و �ا  ۳۲چهار سال گذشته، 

� تالش کردم که خود ک�� کنم.  مح�� خود   ن��

  

 فرد توق�ف شدە، توق�ف خانه پروان

  

در پروان در وال�ت پروان موقع�ت دارد. این توق�ف خانه توسط وزارت دفاع ادارە � شود که توق�ف خانه م� افغا�ستان 

ال اردوی م� است  و امن�ت آن �دوش پرسونل پول�س نظا� اردوی م� افغان � �اشد. در این محل  قومندان آن �ک تورنج��

� موقع�ت دارد که واحد �ای فر� ر�است �ای توق�ف خانه ر�است امن�ت م�، که �طور  و  ۵۰۱جدا�انه ادارە � شود، ن��

     66امن�ت م� (ر�است تحقیق م� و م�ارزە �ا ترور�زم) در آن فعال�ت دارند.  ۲۴۱

تن توق�ف شد�ان که در مح�س تحت ادارە اردوی م� در پروان نگهداری �  ۴۶در دورە تحت پوشش این گزارش، یوناما �ا 

 � شوند، مصاح�ه انجام داد. در ج��ان مصاح�ه �ا ��چگونه گزارش معت�� مب�� بر اینکه توق�ف شد�ان منازعه توسط محافظ��

نان �درفتاری شدە �اشد، ث�ت �شد. یوناما از این تصم�م حکومت که �عد از ختم  اردوی م� در آن مح�س شکنجه شدە و �ا �ا آ

 ر در این مح�س نگهداری نکند، استق�ال � نما�د.  گرا د� محجوز�ن ۲۰۱۷سال 

تن از توق�ف شد�ان، ق�ل از محا�مه، که در توق�ف ر�است امن�ت م� در توق�ف خانه پروان �� �  ۴۶یوناما �مچنان �ا 

� از  ۵۰۱تن د�گر در ر�است  ۳۴و  ۲۴۱تن آنان در ر�است  ۱۲ند، مصاح�ه انجام داد. برد تحت توق�ف بودند. فقط �ک��

ی راجع �ه اینکه در ر�است  رفته است گمورد شکنجه و �درفتاری قرار   ۲۴۱توق�ف شد�ان مصاح�ه شدە اظهارات مؤثق و معت��

اف نمایند.  ۵۰۱ و دو تن د�گر ادعا نمودند که در ر�استئه کرد ارا    67تهد�د شدند که �ا�د اع��

را�� � کند. ازدحام ب�ش از حد، استفادە از ح�س انفرادی �ح�ث گاین مح�س و توق�ف خانه ابراز ن وضع�تاما یوناما در مورد 

، محدود�ت در ارت�اط �ه مالقات �ای فام�� و  � �ه و�الی مدافع و عدم موجود�ت نور محدو�ت �ه ��انه روش تأدی�� دس��

� انجام مصاح�ه �ا توق�ف شد�ان این توق�ف خانه، گزارشات  �ا�� از جمله موارد قا�ل نگرا�� است. م��د بر این، یوناما ح��

ا�ط  توق�ف در داخل توق�فخانه و عدم موجود�ت برنامه �ا و �سه�الت برای  مناسبناب�شماری �دست آورد که �شان � داد ��

� گرد�دە است.  دە روا�� در م�ان محبوس��   شد�ان منجر �ه ب�ماری �ای گس��

                                                           
) توق�ف خانه �اقانون محا�س و  ۷۱محا�س، مسول�ت مدی��ت محا�س را �دوش دارد، (مادە عمو� درحال�که وزارت داخله، از ط��ق ر�است  66

تفا�منامه ای را �ا ا�االت متحدە ام���ا در مورد انتقال توق�ف�اە که توسط ا�االت متحدە ام���ا ادارە  ۲۰۱۲ماە مارچ سال  ۹حکومت افغا�ستان بتار�ــــخ 
ول نهاد ذ�صالح حقو�� افغا�ستان، امضاء کرد. تفا�منامه ت��ــــح �  ال اردوی م� � شد، �جانب و تحت کن�� نما�د که این مرکز �ا�د توسط �ک ج��

  ادارە و تحت امر وزارت دفاع م� �اشد.  
  � �اشد.  ۲۰۱۷تمام واقعات که �ادآوری شدە است م��وط سال   67
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  68توق�ف تحت اطفال  .د 

د مرا لت کوب � �آنان دو تن بودند، �� مس�نطق بود و شخص د�گری که در کنار  من ا�ستادە بود. فرد دو� �ا مشت و ل 

 �  مس�نطق مرا زد. من �ه زم��
�
افتادم. آن شخص د�گر �ا ل�د بر صورت من زد و گفت گ��ه نکن. کرد . من �ه گ��ه افتادم. �عدا

اف �ه عض��ت در گروە طال�ان کردم و اس�نطاق �ا�ان �افت.    در آن زمان من اع��

  ، ر�است امن�ت م�، سمن�انطفل محجوز 

و�ای  توق�فکه در   69تن از توق�ف  شد�ان نوجوان ۸۲دورە گزارشد� �ا این یوناما در طول  امنی�� و دفا� افغا�ستان م� ن��

 مب�� بر شکنجه شدن و �درفتاری یمعت��  مؤثق و شوا�د ف�صد)  ۴۳ . ۹( شان تن ۳۶د مصاح�ه کرد. از این تعداد، �نقرار داش

 ۲۰۱۸در سال ە توق�ف شداطفال شکنجه و �درفتاری �ا  واقعات اتهام، یوناما �ا�ش روال ��ارائه نمودند. مشا�ه �ه �ا آنان،

) مشا�دە کردە است. ۴۰تن از مجم�ع  ۲۲درصد،  ۵۵، (۲۰۱۷در مقا�سه �ا سال را تن)  ۱۴تن،  �۴۲صد، از مجم�ع ف ۳۳٫۳(

 �لند  �ا وجود این،
�
 توق�ف خانه �ایب�انگر آ�ست که در  که  ���ا ارقام   در مقا�سهیوناما در مورد این درصدی �ای �س�تا

و�ای امنی�� و دفا� افغان افراد جوان�� در معرض خطر ب�ش�� شکنجه و �درفتاری قرار    ، نگران است. دارند  ن��

مقامات ارز�ا�� ند و� بر اساس �س� اطفال ادعا � کردند کهتن از توق�ف شد�ان مصاح�ه کردکه  ۱۶عالوە بر این یوناما �ا 

 ارز�ا�� �یچ ن�ع ام�انا�� برای در حال�که یوناما  70. � شدند نگهداری  افراد �الغ هتحت برنامو  � شدند محسوب  افراد �الغ آنان

�ت توق�ف شد�ان  اما  سن در دست ندارد،ت�ب�ت طرزالعمل �ای  ک�ف�ت و دقت  ت�ب�ت سن آنانگزارش دادند که   طفلا���

�  اساسفقط بر  د. گصورت �   ی شخص�ر اظنظر �ه ق�افه حدس و تخم�� � طرزالعم� ام�ان یوناما  �� تا��د � کند که در چن��

 موجود � �اشد  خطا 
�
  . ذاتا

 ر�است امن�ت م� ام توق�ف در ��ا آنان �ن و �درفتاریشدن شکنجه را�طه �ه معت�� در ثق و و متن که شوا�د  ۱۲۸ع � جمماز 

شکنجه اص�  �ه عنوان شیوە �ایلت و کوب شد�د و تهد�د  از  اطفال؛ این بودند  اطفال درصد)  ۲٫۱۷تن ( ۲۲ 71ارائه نمودند،

 منجمله�رات، �ا�ل (�لمند، فار�اب،  در وال�ات ذ�ل ث�ت کرد:  امن�ت م� والی��  را در ر�است �ای وقایع. یوناما این �اد کردند 

، کندز، لغمان، ننگر�ار، پروان، سمن�ان و ��ل. ۵۰۱و  ۲۴۱ر�است �ای    )، خوست، ک��

ی در را�طه �هتن که شوا�د موثق و  ۵۵ از مجم�ع  پول�س م� �که تحت توق�فحی��ا آنان  و �درفتاریشدن شکنجه  معت��

�  اطفا�صد) آنان در  ۵٫۲۵تن ( ۱۴ 72،ارائه کردند قرار داش�ند، �ای روش ح�ث منبودند که آنان لت و کوب شد�د و تهد�د را ن��

ذ�ل ث�ت  وال�ات در  افغان پول�س م��ای ولسوا� و والی��  هنظارت خاندر ند. یوناما این رو�داد �ا را کرد  ارائهشکنجه اص� 

، کندز، لغمان، ننگر�ار، �کت��ا، �کت�ا و زا�ل.  کرد:    �غالن، �رات، ک��

�ز ا داخله و وزارت عدل�ه (مر  امور  وزارتو توق�ف خانه �ای محا�س  عمو�محالت سلب آزادی که توسط ر�است   .ذ 

  دن� شو  ادارە) ت���ت اطفالاصالح و 

                                                           
 را ت�م�ل نکردە �اشد. �ه مادە  ۱۸را ت�م�ل مگر سن  �۱۲ک� اطالق � شود که سن  طفل متخلف 68

�
 �ه  ۴سال�

�
تخلفات اطفال و مواد قانون رس�د�

د جزا   ۹۶و  ۹۵
�
    مراجعه شود.  ءک

� ��چگونه معلومات سقرار دارند � شود. یوناما از م ۱۸یوناما �ادآور � شود که این عدد شامل �فت فرد که خود شان اظهار نمودند که ز�ر سن  69 ول��
    را در مورد تحل�ل �ای شان در خصوص سن این افراد �دست ن�اورد. 

  حذف شدە است.   اطفال محجوز�ناین قضا�ا از شمار  70
ارقام که برای ر�است امن�ت م� ارائه شدە است انع�اس د�ندە ای این حق�قت است که ممکن �ر فرد توق�ف شدە (در �ع�� قضا�ا شکنجه شدە  71

مصاح�ه   اطفال تحت حجز تن از  ۵۸شد� یوناما �ا و �ا مورد �درفتاری قرار گرفته است) در چندین محل نگهداشته شدە �اشد. در طول دورە گزار 
  انجام دادە است. 

این حق�قت است که ممکن �ر فرد توق�ف شدە (در �ع�� قضا�ا شکنجه شدە و �ا مورد  نگر ارقام که برای پول�س م� افغان ارائه شدە است ب�ا 72
مصاح�ه انجام دادە   اطفال تحت حجز تن از  ۳۸رە گزارشد� یوناما �ا �درفتاری قرار گرفته است) در چندین محل نگهداشته شدە �اشد. در طول دو 

  است. 
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 در�افت نکرد که �شان گزارش موث��   �یچ، یوناما ق�� اش�ا �افته �ای  مطا�قتو در  زارش،گاین   دورە تحت پوششج��ان در 

�ز ا له و وزارت عدل�ه (مر در مرا�ز سلب آزادی که توسط ر�است مرکزی محا�س وزارت امور داخ توق�ف شد�ان منازعهد�د 

  . رفته �اشند گ�ا �درفتاری قرار   مورد شکنجه و د، ن� شو  ادارە )ت���ت اطفال اصالح و 

  مالحظات  .ر 

متمایز و مختص �ه مرا�زی � �اشد که  صورت �ل،�ه  شدە،گزارش   که  یوناما �ادآور � شود که ما��ت شکنجه و �درفتاری

� صورت گرفته است. ادعا � شود آن عمل در آنجا   متهم �ه عض��ت در شد�ان مختلف که اغلب  توق�فاتهامات توسط ع��

 در زمان �ای مختلف،  شدە بودند و گروە �ای مختلف 
�
ا رد�دە گبودند، مط�ح  ، مصاح�ه شدە از �م جدا  ،�ه فاصله ماە �ا  ا���

شکنجه �ا �درفتاری را  م��چگونه اتهااز آنان تعداد ز�ادی از توق�ف شد�ان  مصاح�ه کرد که �ا عالوە بر این، یوناما  است. 

و رفتاری و�ا روال ثاب�� را در �ک توق�ف �زمان�که �خش قا�ل مالحظه ای از مصاح�ه �ای انجام شدە البنابراین،در�افت نکرد. 

 کذب �اساختیوناما احتمال   خانه مشخص آش�ار � سازد، 
�

 ند. دا� را �ع�د ند دسته جم� آن �مه اتهامات  بود�

�ا شدن و �س از شکنجه  ،د�گران نان و �ا که آ  اظهار داش�ند شد�ان  توق�ف ،در چند مورد  ،که�مچنان قا�ل ذکر � داند  یوناما 

ینکه مقامات ارجاع آنان �ا او  � شدند،�ا سایر �ازد�دکنند�ان پنهان نگه داشته و مقامات، ناظران حقوق ��� د�د از  ،�درفتاری

�  رنوا��ا�ه    . شان، �ه تأخ�� � انداختند جراحات  مشهود  آثار  را تا زمان الت�ام �اف��

 از شکنجه و �درفتاری برای ممانعت ضمانت �ای اجرا�� حقو�� و مقررا��  . 6

ی و سایر تداب�� اجرا�� در مرا�ز سلب آزادی از جمله ضمانت �ای حقو�� تطبیق �امل  ای موثرت��ن اقدامات در راستای جلوگ��

  ای از �ر ن�ع چارچوب محافظ�� را �شک�ل � د�د. از شکنجه و �درفتاری �ه شمار رفته و �خش عمدە

 توضیح شدە، در مرا�ز مقررا��  و سایر تداب��  ضمانت �ای حقو�� یوناما مالحظه � کند که جزئ�ات در مورد تطبیق 
ً
که ذ�ال

مختلف سلب آزادی، نزد مقامات مسئول و وال�ات از �م متفاوت � �اشند. در این گزارش، یوناما �افته �ای �� را �ه اساس 

�ا معلومات جمع آوری شدە در ج��ان مصاح�ه �ا، مشا�دات �ارمندان حقوق ��� و گفتگو�ا �ا مقامات ذی��ط ارائه � کند. 

توجه �ه رو�کرد متعدد در امر جمع آوری معلومات، یوناما در موق�� ن� �اشد تا اطالعات مشخص آماری را ارائه کند. �ا آن�م، 

  ذ�ل، قا�ل نگرا�� � �اشند. موارد مامور�ت ملل متحد �اورمند است که موضوعات مورد �حث 

� �ه   .أ    و�الی مدافعدس��

و�الی مدافع ، �ل�ه � د�د اس�نطاق نه تن�ا از عدم اعمال شکنجه و �درفتاری اطمینان در ج��ان و�الی مدافع حضور ف��� 

� اعمال را کشف نمودە،  را برای شناسا��   اجراات عم�� توانند در مراحل ابتدا�� [شکنجه و �درفتاری] مداخله نمودە و چن��

افات �ه عنوان مدارک در و تحقیق مقامات که مت�م �ه شکنجه و �درفتاری �س�ند ط�ح کردە، و ا طمینان حاصل نمایند که اع��

د.    ج��ان روند محا�مه مورد استفادە قرار ن� گ��

در خالل مد�� که تحت پوشش این گزارش قرار گرفته است، �رچند یوناما ب�بود در چندین مرکز سلب آزادی را مشا�دە کرد، 

� �ه وک�ل مدافع �ه و�ژە در مرحله تحقیق را نداشته و� تعداد ز�ادی از افراد تحت توق�ف �ما�ان گزارش داد ند که مجال دس��

� �ه وک�ل مدافع در مرحله ای که مت�م �ه توق�ف خانه فرستادە � شود جائ�که �ا �ا مش�الت مواجه بودند. در مجم�ع، دس��

  فال) قرار دارد، ب�بود �افته است. محا�س وزارت داخله �ا وزارت عدل�ه (مرا�ز اصالح و ت���ت اطعمو� تحت ادارە ر�است 

� وک�ل مدافع مواجه بودە  یوناما �مچنان مشا�د کرد که افراد تحت توق�ف �ما�ان �ا عدم آ�ا� از حقوق شان مب�� بر داش��

ات من�� روی قض�ه آن�ا در مرحله تحقیق � وک�ل مدافع تاث��  �ا [افراد تحت توق�ف] �ه این �اور �س�ند که تقاضا برای داش��

خوا�د داشت. ا��� این افراد از موجود�ت مساعدت �ای حقو�� �� خ�� �س�ند و در ن��جه تقاضای �مک �ای حقو�� را ن� 

  کنند. 
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� �ه وک�ل مدافع �ا�د  � مرا�ز سلب ‘ �الفاصله’حق افراد تحت توق�ف مب�� بر دس�� � شود. مسئول�� ی تام�� �س از دستگ��

برای افراد تحت توق�ف مساعد سازند که فرصت، زمان و محل مناسب برای مالقات، گفتگو آزادی مسئول�ت دارند تا "زمینه را 

، ض�ط �ا سا�سور و �ا حفظ محرم�ت �امل در �ر  و مشورە �ا وک�ل مدافع مورد انتخاب شان �ا مساعد حقو�� را �دون تاخ��

  ایند. و در این راستا �ا�د نقش فعال ا�فاء نم 73ن�ع موضوعات حقو�� داشته �اشند"

ای این گزارش خارج است، و� �ا�د �ه خاطر �رچند ارائه تحل�ل جامع از س�ستم مساعدت �ای حقو�� در افغا�ستان از ح�طه

در �ع�� موارد مش�الت در ورود �ه تعدادی از مرا�ز سلب آزادی �ه و�ژە مرا�زی که توسط ر�است و�الی مدافع داشت که 

. از سوی د�گر، مقامات مرا�ز سلب ند ادارە � شوند، را �ه یوناما گزارش دادی م� افغاناردو و پول�س م� افغانامن�ت م�، 

ی قضا�ای و�الی مدافع آزادی �ه نبود  �ه و�ژە مساعدین حقو�� در ا��� وال�ات و در �ع�� موارد عدم تما�ل آن�ا برای پ�گ��

  و �ازد�د از مرا�ز سلب آزادی، اشارە کردند.  منازعهم��وط �ه 

ون�اطالع   .ب ی و توق�ف افراد�ه تماس �ا ج�ان ب��   خانوادە �ا شخص ثالث در مورد دستگ��

معلومات در مورد موقع�ت افراد تحت توق�ف توق�ف �دون اطالع عمدە ت��ن عامل شکنجه و �درفتاری � �اشد. در ن��جه، 

ون عالوە بر اطمینان خاطر �خش�دن �ه خانوادە �ا و افراد  تحت توق�ف، مصئون�ت م�م د�گر در برابر  و تماس �ا ج�ان ب��

 اتخاذ اقدامات در مورد رفتار �ا سایر ش�ا�ات فرا�م 
ً
� رفتار �ا محسوب � شود. این امر زمینه را برای گزارشد� و احتماال چن��

  سازد. 

وادە را �ه و�ژە در ا��� افراد تحت توق�ف که �ه منظور این گزارش مصاح�ه شدند، اظ�ار کردند که آن�ا فرصت تماس �ا خان

مرحله تحقیق نداش�ند �ا �ه تقاضای شان �اسخ مث�ت دادە �شد. �ه اساس مصاح�ه �ای که از سوی یوناما صورت گرفت، 

تماس �ا خانوادە در مجم�ع در مرا�ز سلب آزادی که توسط ر�است عمو� محا�س وزارت داخله و وزارت عدل�ه (مرا�ز اصالح 

 فرا�م � شود. و ت���ت اطفال) ادارە � 
�

  شوند، �ه ساد�

 در تناقض �ا مع�ار�ای م��وطه قرار 
�
محدود�ت �ا در خصوص مالقات و �ا گفتگو �ه و�ژە �ه �دف اجرای تحقیق جزا�� الزاما

ندارد. �ا آن�م، این محدود�ت �ا �ا�د �ه اساس ارز�ا�� جدا�انه از خطرات احتما� وضع گردند و ن�ا�د �دون تفک�ک تطبیق 

   74. شود 

  معاینات ص�  .ت

ی از شکنجه و �درفتاری �ازی � کنند. این �ارمندان افزون  �ارمندان ص� در مرا�ز سلب آزادی نقش �ل�دی را در امر جلوگ��

بر معالجه افراد تحت توق�ف، م�لف �س�ند تا �ر ن�ع عال�م شکنجه �ا سایر انواع �درفتاری را که در ج��ان معاینات ابتدا�� 

ا�شات �عدی ط�� مشا�دە � کنند، ث�ت نمایند. ث�ت �ه موقع جراحات مدارک م�م برای تحقیق ادعا�ای ص� �ا در آزم

، �ارمندان ص� �ا�د موارد شکنجه و �درفتاری را �ه مقامات ص�، اداری �ا عد� ذی��ط 
�
� اعمال شمردە � شود. عالوتا چن��

   75گزارش د�ند. 

زادی (مانند ت�ش �ای احتما� م�ان افراد وفادار و سلسله مراتب گزارشد� �ه �اوجود آن، �ا توجه �ه فضای مرا�ز سلب آ

مقامات مرا�ز سلب آزادی و م�لف�ت مب�� بر مراق�ت و �مچنان الزام�ت رضا�ت آ�ا�انه افراد تحت توق�ف)، �ارمندان ص� 

ان ص� شکنجه �ا �درفتاری را ث�ت و ممکن �ا چالش �ای مواجه �اشند. الزم �ه تا��د است که در تمام مواردی که �ارمند

ام �ه ح��م شخ� و محرم�ت � شود �ا�د در نظر اجرا��  ضمانت �ای حقو�� گزارش � د�ند،   شامل اح��
�
مناسب که الزاما

                                                           
� ("قواعد نلسون ماند�ال")،  73   . ۶۱، قاعدە A/RES/70/175حداقل مع�ار �ا و حداقل قواعد ملل متحد در مورد رفتار �ا محبوس��
امون قواعد نلسون ماند�ال: موسسه امن�ت و �م�اری در ارو�ا، دف�� نهاد�ای دموکرات�ک و حقوق ��� و  74 � المل� اصالح، سند ر�نمود پ�� �یئت ب��

 � س � �اشد (آخ��ن �ار �ه ۱۲۵، صفحه ۲۰۱۸، تطبیق حداقل مع�ار�ای �از�ی�� شدە ملل متحد برای رفتار �ا محبوس�� ، در لینک ذ�ل قا�ل دس��
  �https://www.osce.org/odihr/389912?download=trueه آن مراجعه شدە بود:  ۲۰۱۹مارچ  ۲۳تار�ــــخ 

� (قواعد نلسون ماند�ال)، قواعد حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای  75   . ۳۴، قاعدە A/RES/70/175رفتار �ا محبوس��
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ند. کتاب ر�نما در  گرفته شود تا فرد تحت توق�ف �ا سایر افراد دخ�ل در معرض خطرات احتما� قا�ل قرار پ�ش بی�� قرار نگ��

� (پروتوکول استانبول) ا�سا�� �ا ا�انت آم�� شامل  76مورد  تحقیق موثر و ث�ت شکنجه و سایر رفتار �ا مجازات �ای ظالمانه، غ��

امون م�لف�ت �ای اخال�� و مسل� برای �ارمندان ص� در را�طه �ه ث�ت شکنجه و �درفتاری � �اشد.    ر�نمود�ا پ��

آن د�دن کرد، ا��� آن�ا حداقل دارای ظرف�ت اجرای معاینات ابتدا�� ص� و معالجه  در مجم�ع، از م�ان مرا�زی که یوناما از 

س � �اشد. یوناما ابزار برای ارز�ا�� ک�ف�ت خدمات ص� ارائه شدە و  آن بودە که برای تمام افراد تحت توق�ف قا�ل دس��

ه نمود که آزما�شات ص� ابتدا�� از افراد تحت آزما�شات ط�� اجراء شدە در اخت�ار ندارد. �اوجود آن، این مامور�ت مالحظ

د، چنانچه که در تعدادی از مرا�ز سلب آزادی مشا�دە شد،  توق�ف که �الفاصله �س از ورود [�ه توق�ف خانه] صورت � گ��

 گزارش دادند که نحوە آزما�شات فقط سواالت و گ
�
زارش عمل�رد مع�اری در �ا� کشور ن� �اشد. مصاح�ه شوند�ان منظما

� مرا�ز سلب  [وضع�ت ص�] از سوی افراد بود و معاینه واق� ف��� نبود. یوناما �مچنان گزارش �ا�� را در�افت که مسئول��

� �ه دا��� را �ه و�ژە در مراحل ابتدا�� تحق�قات، �ا تاخ�� مدنظر � گرفتند  آزادی تقاضا �ای افراد تحت توق�ف مب�� بر دس��

   �ا آن را رد � کردند. 

ان گزارش دادند. �رچند  �مچنان، شماری از افراد تحت توق�ف ابراز داش�ند که �درفتاری را که �ا آن�ا صورت گرفته بود، �ه دا���

ی توسط پرسونل  آنان در �ع�� موارد خدمات ص� را در�افت کردند، �یچ �ک از این افراد تحت توق�ف از اقدامات پ�گ��

   77ص� آ�ا� نداش�ند. 

افات�اسناد امضاء شدە �دون آ�ا� افراد تحت توق�فمدارک   .ث   �دست آمدە از ط��ق اع��

افات وا�سته است و این امر فضای را ا�جاد � کند که احتمال تعق�ب عد�   �س�ت �ه سایر منابع مدارک، ب�ش�� �ه اع��
ً
معموال

افات را ب�ش�� � سازد. �ا آنهم، تج��ه �شان  � د�د که استفادە از شکنجه �ا سایر انواع وق�ع شکنجه �ه منظور اخذ اع��

افات  قانو�� و �درفتاری �ه عنوان ابزاری برای اخذ اع�� �ک رو�کرد خطرنا� � �اشد. عالوە بر اینکه [شکنجه و �درفتاری] غ��

موثر برای جمع آوری معلومات درست � �اشد.  اخال�� � �اشد، ابزاری غ�� قا�ل اعت�ار و غ��    78غ��

�ت مطلق افراد تحت توق�ف که برای این گزارش  �مانطور�که در �افته �ای گزارش �ای گذشته یوناما �ازتاب �افت، تا �نوز ا���

در مورد شکنجه �ا �درفتاری ارائه کردند، گزارش دادند که اینگونه رفتار�ا �ه منظور  مؤثق و معت�� مصاح�ه شدند و اظ�ارات 

اف صورت گرفته است � برای اع�� اف متوقف � وادار ساخ�� . در ا��� موارد، آن�ا گزارش دادند که این ن�ع رفتار�ا �س از اع��

  شود. 

، ا��� افرادی که مصاح�ه شدند اظ�ار نمودند که اسنادی را که در ج��ان اس�نطاق �ا �عد از آن �دون حضور وک�ل مدافع 
�
عالوتا

� اصول محافظت تمام افراد تحت �ر امضاء �ا شصت کردند، از آن آ�ا� نداش�ند �ا قادر �ه خواندن ا ین اسناد نبودند. م��

 از ط��ق شیوە �ای اس�نطاق 
ً
ن�ع توق�ف �ا ح�س پ�شن�اد � کند تا مدار� که در مغایرت �ا این اصول �ه دست آمدە است مثال

ا�ط موجود برای وادار  ی �ا قضاوت افراد تحت توق�ف را آس�ب رساندە �ا از �� � �ه ارائه اظ�ارات که توانا�� تصم�م گ�� ساخ��

    79استفادە گردد، در نظر گرفته �شود. 

  

                                                           
ا�سا�� �ا  �ا مجازات �ای پروسه استانبول: ر�نمود تحقیق موثر و ث�ت شکنجه و سایر رفتار   76 ، ا�انت ظالمانه، غ�� ی عا� حقوق ��� ، �م�ش�� � آم��

 �ه فقرە �ای ۲۰۰۴، �۱از�ی�� � ۸سلسله برنامه �ای آموز�� مسل� شمارە 
�
معضل اخال�� فراراە پرسونل ط�� مراجعه در مورد  ۶۵و  ۵۶، مشخصا

  شود. 
ان خسارە برای ق��ان�ان شکنجه و �د 77   رفتاری در ذ�ل مراجعه شود. �مچنان �ه �خش ج��
، مطالعهبرای مثال، �ه گزارش   78 � ا�سا�� و ا�انت آم�� ای �د�دە شکنجه، گزارشگر و�ژە در مورد شکنجه و سایر انواع رفتار �ا مجازات �ای ظالمانه، غ��

ا�ط توق�ف، فق � در ج�ان �ه شمول ارز�ا�� �� ا�سا�� و ا�انت آم��   مراجعه شود.  A/HRC/13/39/Add.5 ۹۳رە رفتار �ا مجازات �ای ظالمانه، غ��
� اصول ملل متحد برای محافظت تمام افراد تحت �ر ن�ع توق�ف �ا ح�س، قطعنامه شمارە  79 ث�ت رس� . ۴۳مجمع عمو�، ضم�مه  ۱۷۳�۴۳م��

  . ۲۷و  ۲۱)، اصول ۱۹۸۸ملل متحد (سال  ۴۹�۴۳، اسناد شمارە ۲۹۸) در ۴۹مجمع عمو� (شمارە 
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  توق�ف شدە در مورد حقوقدادن معلومات   .ج

وری ای�ست که �ا�د از این حقوق آ�اە بود. �رچند یوناما �ه توضیح حقوق توانمندی برای  ط �ای �� افراد، �� از پ�ش ��

� مرا�ز سلب آزادی در امر ارائه معلومات در مورد حقوق افراد تحت توق�ف را مالحظه �  تالش �ای فزایندە توسط مسئول��

ا�� را در مدت توق�ف شان در�افت نکردە اند. یوناما کند، و� ا��� افراد مصاح�ه شدە اظ�ار داش�ند که آن�ا �یچ ن�ع معلوم

 
�
�مچنان مشا�دە کرد که ح�� �ن�ا� که معلومات مخت� در مورد حقوق افراد تحت توق�ف ارائه � شود، این معلومات الزاما

 استفادە
�

  ای موثر از این حقوق � �اشد. جامع نبودە �ا فاقد جزئ�ات در مورد چگون�

ول افراد �االی توانا��  بنابر ما��ت �سته مرا�ز سلب آزادی، این مرا�ز عدم توازن قدرت را �ه گونه خود�ار ا�جاد کردە و کن��

� توق�ف م�لف اند تا اطمینان حاصل نمایند که  �ای شان در امر استفادە از حقوق اسا� شان را محدود � سازد. مسئول��

�� که برای شان قا�ل ای شان را �ه مجرد توق�ف و �ا لسان و نحوەافراد تحت توق�ف معلومات در مورد حقوق و م�لف�ت �

  درک �اشد، در�افت � نمایند. 

  

  

  

  

  

  

 انقض�ه اطفال از وال�ت جوزج –ضمانت �ای اجرا�� و مقررا�� حقو�� 

� المل� و داخ�  ضمانت �ای اجرا�� و مقررا�� حقو�� مورد گزارش �ای پیهم در خصوص نقض یوناما در  � ب�� مندرج قوان��

� مرا�ز سلب آزادی، نگران است. �طور مثا  ،  ۲۰۱۸جوالی  �۱۳ه تار�ــــخ ل، توسط مسئول��
�
 ۲۵۰گرو� م�ش�ل از حدودا

و�ای م� مرد که   گفته م�شد وا�سته �ه گروە خودخواندە داعش�شاخه خراسان دولت اسال� � �اشند، خود را �ه ن��

  ۵۰۱امنی�� و دفا� افغا�ستان در وال�ت جوزجان �سل�م نمودند و �الفاصله توسط ر�است امن�ت م� جوزجان و ر�است 

� تر از سن  ۵۹، از این جملهامن�ت م� در �ا�ل تحت توق�ف قرار گرفتند.  تن شان �ه شمول چهار طفل که سن آنها �ائ��

 �ه تخلفات اطفال، فردی که سن  مسئول�ت جر� بود (�ه اساس قانون
�

 را ت�م�ل  ۱۲رس�د�
�

نکردە �اشد)، اطفال سال�

 بود. 

� داخ� در زمینه �احت  یوناما مالحظه نمود که این اطفال �ه عوض نگ�داری در مرکز اصالح و ت���ت اطفال که قوان��

 دارد، �ه مدت 
�
قانو�� روز �ه   ۱۰۰تق���ا �دون تحت توق�ف ر�است امن�ت م� قرار گرفتند، برای اجرای تحق�قات گونه غ��

� داشته �اشند. افزون بر آن،  وری مانند مساعدت �ای روا�� و آموز�� دس�� آنها در مرحله تحقیق اینکه �ه خدمات ��

� �ه وک�ل مدافع نداش�ند؛ در ج��ان توق�ف توسط ر�است امن�ت م�، �یچ ن�ع تماس �ا خانوادە �ای  �یچ ن�ع دس��

 برای شش ماە �ه مح�مه فراخواندە �شدند. 
�
 شان نداش�ند �ا این تماس �ا �س�ار محدود بود؛ و تق���ا

د که مسئول�ت جر� �ا�د �ه گونه انفرادی برای �ر مت�م ت�ب�ت شود و �ا این اطفال ن�ا�د �ه گونه گرو� یوناما تا��د � کن

 [مانند سایر افراد این گروە) برخورد شود.  
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 و�� گنظارت، تحقیق و �اسخ . 7

ی از  مس�ند سازی، تحقیق، تعق�ب عد�، و در صورت ام�ان، مجازات عامالن شکنجه �ا سایر اش�ال �د رفتاری، در جلوگ��

� اعمال ممد بودە و  ی از وق�ع مجدد وق�ع چن��   .  �اشد آن � �دف آن جلوگ��

ـــح نمودە که ادعا�ای شکنجه و �درفتاری،  � المل� حقوق ��� ت��ـ �ه گونه  �دون موجود�ت ش�ا�ت رس�، ح�� قانون ب��

این اعمال که مرتکب رت�ه افرادی  و در صورت ام�ان، �دون توجه �ه موقف �ا گرفته مورد تحقیق قرار  ��ــــع، ب�طرفانه و موثر 

ند مشدە  �ا اجازە و دستور آن را دادە اند،  �م�سیون منع شکنجه ملل متحد ای صالح�ت  �ه اساس ح�طه. ورد تعق�ب قرار گ��

ا�ط شامل �شخ�ص تحق�قات �ا�د " � ما��ت و �� را که ممکن در انجام این گونه فردی ���ت �ر  چناناعمال بودە و �مچن��

  80ت�ب�ت نما�د."اعمال دخ�ل بودە �اشند، 

م این �خش   � که توسط ر�است عمو� امن�ت م�، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ر � د�د   را مورد تحل�ل قرا�ا�� م��ان��

� نقش �م�سیون منع شکنجه در زمینه نظارت و  ا�جاد شدە رنوا��الوی ادارە  اجرای سلب آزادی، محالت از برر� و �مچن��

� تحق�قات در مورد اتهامات شکنجه و �درفتاری و �اسخگو��  این �ه منظور زمینه سازی  . � د�د ارز�ا�� مورد آن را عامل��

را  منازعهتوق�ف شد�ان م��وط �ه در برابر ات�امات شکنجه و �درفتاری در مورد تعداد خواست تا  ن�اد �ا  ، یوناما از اینتحل�ل

  . ایند معلومات ارائه نماین تحق�قات  یجاو �مچنان نتنگهداری � شوند، تحت مسئول�ت  شان  مرا�ز سلب آزادیکه در 

  ر�است عمو� امن�ت م�  .أ 

ی را شناسا�� و موارد نقض ) مسئول�ت  دارد تا ۱۳ر�است جندر و حقوق ��� ر�است عمو� امن�ت م� (ر�است  حقوق ���

 نما�د.  ر�است �ه ش�ا�ات توق�ف شد�ان در مرا�ز سلب آزادی 
�

 حقوق ��� امن�ت م�  �ارمندانامن�ت م� رس�د�
�
در  تق���ا

س�ستمات�ک از نظارت این �ارمندان شامل ن�ت م� در �تا� کشور �ه گونه دا�� حضور دارند.  فعال�ت �ای دفاتر امتمام 

دی �ا توق�ف شد�ان و تحق�قات در مورد اتهامات شکنجه و افر انامن�ت م�، انجام مصاح�ه �ای ر�است مرا�ز سلب آزادی 

 مستق�م�ارمندان . این  شود �  ،�درفتاری
�
استقالل�ت � �ه آنها تا حدی و این امر �ه ر��س عمو� امن�ت م� گزارش � د�ند  ا

  شود.  �القوە تضاد منافع که � تواند �اعث   ر�است عمو� امن�ت م� � �اشند تحت اثر ، �رچند اعضای آن د�د 

رمندان این ادارە استق�ال � کند آموزش �اآ�ا� د� و جندر و حقوق ��� امن�ت م� در مورد ر�است  اقداماتیوناما از 

ی دا�ش در مورد آ�ا� و واق� برای افزا�ش تالش �ای چنانچه این اقدامات نما�انگر  �  ،منع شکنجه�ه شمول حقوق ���

برنامه �ای و کردە   و�ژە را برای �ارمندان امن�ت م� در مورد حقوق ��� ا�جاد این ر�است نصاب آموز�� �اشد. �ه عنوان مثال، 

ات یوناما �مچنان،  81. روی دست گرفتند در �ا� کشور را ل استانبول و �حث روی پروتوک�ه شمول آموز��  در مث�ت تغی��

� ارتقای ظرف�ت، �م�اری و  را در سطح م� و  امن�ت م�ر�است حقوق ��� توسط �ارمندان وظا�ف نظارت و برر� �ذیرف��

  مشا�دە کردە است.  والی�� 

 ،۲۰۱۸ا�ت��ر  ۱۵ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱از ، ر�است امن�ت م� �ه یوناما گزارش داد که ۲۰۱۸م�� انو  ۲۷در مکتوب مورخ  

ر�است مظنون و متهم �ه گونه انفرادی و محرمانه در مرا�ز سلب آزادی  �۱۵۷۲۱ا حقوق ��� این ر�است در مجم�ع �ارمندان 

در مورد تعداد مصاح�ه معلومات تازە ر�است امن�ت م� ��چگونه �رچند  82ت مصاح�ه کردند. امرکز و وال�امن�ت م� در 

) ارا�ه نکرد، یوناما معتقد ۲۰۱۸م�� ادس ۳۱تحت پوشش این گزارش (ا�  یحقوق ��� � دورە �ا�� ماندەکه �ارمندان �ای  

  . �اشد ب�ش�� افزا�ش �افته ارقام این ممکن است که 

                                                           
  مراجعه شود.  ۸٫۸، �ارا�راف �۱۹۹۸  ۱۴مورخ   ۱۹۹۶�۵۹، ف�صله ا اس�ان�در مقا�ل نکو آ�اد ، �ال شکنجه �ه �میته منع  80
  ر�است امن�ت م� نزد یوناما ث�ت � �اشد.  ۰۶�۰۹�۱۳۹۷مورخ  ۱۲۸۵۵مکتوب شمارە   81
  . ر�است امن�ت م� نزد یوناما ث�ت � �اشد  ۰۶�۰۹�۱۳۹۷مورخ  ۱۲۸۵۵مکتوب شمارە  82
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م�� ادس ۳۱ ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱از ر�است  امن�ت م� �ه یوناما اطالع داد که  ،۲۰۱۹جنوری  ۳۰مورخ �عدی مکتوب � 

ی را از ادعای نقض  ۱۸۴این ر�است  ۲۰۱۸ ، ادعا�ا این ات در مورد تحق�ق�س از توق�ف شد�ان در�افت کرد. سوی حقوق ���

   83دخ�ل بودند. در مرکز و وال�ات امن�ت م� ر�است �ارمند مرا�ز سلب آزادی   ۱۹مورد این قضا�ا تای�د شد که در آن  ۱۳

)، تعهد کت�� تنرت�ه (سه سلب قرار گرفتند که شامل ت�د�� از وظ�فه و تادی�� تن شان مورد مجازات  �۱۴ارمند،   ۱۹از مجم�ع 

� رفتار در آیندە (دو تن)، توص�ه کت�� و ث�ت آن در  � مب�� بر اجتناب از چن�� ش تن)، و اخطار�ه (شسوابق �ارمند از طرف مرتکب��

  84شد. ارسال تن �ه نهاد �ای قضا��  ۱۹از مجم�ع �ارمند . قضا�ای پنج  شود (سه تن) � و ث�ت آن در سوابق �ارمند 

متناقض ، اظهارات مدارکدا��� موظف، فقدان از سوی عدم تای�د  ،شکنجهآثار قض�ه �س�ت عدم موجود�ت  ۱۷۱مت�ا�� 

، رد شد. تحق�قات ر�است امن�ت م� �مچنان �شان داد که بر�� از این واع شوا�د سایر انتوق�ف شد�ان �ا عدم موجود�ت 

� ی در زمان �ازداشت و استفادە�ه وق�ع نه پیوسته �ل�ه اتهامات در مرا�ز سلب آزادی امن�ت م�  و، زما�� که مظنون�� از ن��

و �ای امنی�� را ناد�دە گرفته�شدار  مسلحانه  منازعهکردە، �ا �ه �ه فرار  تالش ودە و نم�ا �ه گونه ف��� مقاومت  ،�ای ن��

   85پرداخته اند، اتفاق افت�دە است. 

نگران است که �ما�ان شد و در مطا�قت �ا �افته �ای ق��، یوناما  ارائه امن�ت م� سوی ر�است که از توجه �ه معلوما��  �ا 

 ادعا�ای امن�ت م� ر�است 
�
ا  قرار � از ط��ق طرزالعمل �ای تحق�قات داخ� خود را شکنجه و �درفتاری ا���

�
مورد رس�د�

 د�د و 
ً
�ک مردم نحوی �ا ق��ان�ان و �ا �ه �ا نتایج آن  معموال ب�ش��  –این ات�امات  �ت مطلقا��� �ه نظر � رسد که ن� شود. ��

� �ه شوا�د �ا��  –درصد آن  ۹۰از    ینه �ای مختلف، رد � شوند. شکنجه و �درفتاری در زممب�� بر �ه علت دست ن�اف��

و�� از تحق�قات  � حداقل شفاف�ت و نظارت محدود ب�� عدم استقالل�ت اجرا�� ر�است جندر و حقوق ��� امن�ت م� و �مچن��

مسا�ل این در مجم�ع،  86. �اعث افزا�ش این نگرا�� �ا � شود  امن�ت م�سوی ر�است واق� در مورد نقض حقوق ��� از 

، د   امن�ت م� را تحت پرسش قرار � د�د.  ر�است قت و موث��ت تحق�قات داخ� کفا�ت، ب�طر��

امن�ت م� ارا�ه � شود �شان ر�است ج���ا�� که توسط  ،تحق�قات داخ� تای�د شود صحت �ک ادعا �س از ا�ر �ک  ح�� 

� ای�ست که  اید�ندە ا عامل�� . تعداد �س�ار �� از قضا�ا جهت گرفتند قرار   ،کت�� مانند �شدار  کوچک تادی��  مجازات مورد ا���

�س . شدە استقضا�� نهاد�ای توسط اندک �اسخگو�� این امر �اعث که فرستادە � شود  تعق�ب عد� �ه مقامات قضا�� 

امن�ت م� حد اقل معلومات را �ه ر�است ه ج���ات در مورد ات�امات شکنجه و �درفتاری، ئارااز تقاضا �ای مکرر مب�� بر 

  کرد. ارائه  ، فرستادە شدند در مورد ما��ت و شدت این جرا�م �ا در مورد نتایج قضا�ای که برای تعق�ب عد�  یوناما 

�ارمند صورت واضح منح�ث  ه امن�ت م� ممکن خود را �ر�است حقوق ��� �ارمندان یوناما �مچنان نگران است که بر�� از  

نمود که � آن آنان اظ�ار داش�ند که  از توق�ف شد�ان در�افت� را گزارش �ای منظامن�ت م� معر�� نکنند. یوناما  ر�است 

�ارمندان ا�ر   . ح�� اشارە نمایند ن�اد مشخ�  �ه�دون این که بتوانند قرار گرفتند مصاح�ه مورد  "حقوق ��� �ارمند "توسط �ک 

مانند ابراز رضا�ت آ�ا�انه، کردە �اشند، اصول اخال�� و مسل� نمعر�� غ�� عمدی درست امن�ت م� خود را ر�است حقوق ��� 

  . معر�� نمایند واضح � کند تا خود را �ه گونه ا�جاب 

  

                                                           
ی عا� حقوق ���  ۲۰۱۷سال گزارش تحت پوشش  یوناما مشا�دە کرد که مدت گزارشد� ق�� که  83 امن�ت ر�است ، قرار داشت یوناما�دف�� �م�ش��

مورد لت و کوب  و �درفتاری در�افت کرد که در آن توق�ف شد�ان ادعا نمودە بودند که  توق�ف شد�انسوی از را ش�ا�ت  ۱۱۹۸م� اظهار داشت که 
 تعداد مشا�ه که �س�ار �لند از آماری است  رقم این  – گرفته اند   قرار 

�
یوناما�دف��  ۲۰۱۷سال  گزارش  ؛ �ه قرار گرفتند مصاح�ه مورد توق�ف شد�ان تق���ا

� ، ی عا� حقوق ���   مراجعه شود.  �۵۲راف ا ر ا�م�ش��
  ارائه نکرد. �ا معلومات در مورد نتایج ارسال قضاامن�ت م� ر�است یوناما، تقاضای ع� رغم  84
  . ر�است امن�ت م� که نزد یوناما ث�ت � �اشد  �۱۳۹۷ �۱۱ ۱۰مورخ  ۶۱۲۰۱مکتوب شمارە  85
و �ای پول�س، دفا� )�ازرسآمبودس من (دف�� افغا�ستان �ه شمول از ط��ق  حقوق ��� مستقل �م�سیون �رچند   86  و امنی�� که شامل �شک�ل این ن��

ی عا� حقوق ���  �۲۰۱۷ه گزارش  ،(ج�ت م��د معلومات �م�سیون � �اشد  و�� را از  ۵۷ – ۵۶صفحه یوناما�دف�� �م�ش�� مراجعه شود)، نظارت ب��
د مرا�ز سلب آزادی ر�است امن�ت م� روی دست �   د امن�ت م� توسط ر�است ، آنان در تحق�قا�� که گ�� ا�  صورت � گ��   . ن� کنند اش��
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  وزارت امور داخله  .ب

اتهامات نقض نما�د، حقوق ��� وزارت امور داخله صالح�ت دارد تا از مرا�ز سلب آزادی نظارت حقوق اطفال و ر�است جندر، 

را م��وطه و قضا�ای کند، توق�ف شد�ان) را تحقیق  �ا شکنجه و �درفتاری �ه ادعا�ای نه محدود و� �ه شمول حقوق ��� (

حقوق آن عدە �ارمندان نظارت و تحقیق توسط وظا�ف . در سطح مح�، ذی��ط احاله نما�د �ه مقامات غرض تعق�ب عد� 

وزارت محا�س عمو� ت و محا�� که از طرف ر�است اوال�امن�ه که �ه قوماندا�� �ای اجرا � شود  ��� وزارت امور داخله 

  شود، اعزام � گردند. امور داخله ادارە � 

�ای و تعهدات میثاق  یارتقای آ�ا� و آموزش پول�س م� در مورد ضوا�ط رفتار مب�� بر وزرات امور داخله قدامات یوناما از ا

� المل� استق�ال � کند. وزارت امور داخله   �ه فراراە چالش �ا �مچنان موجود�ت ب��
�

ی از نقض حقوق ��� و رس�د� جلوگ��

� آن �ه شمول آن  � ر�ط دارد، وزارت عدم آ�ا� م�س���� ، �ال�� �ا و طرزالعمل �ا که �ا ب�سوادی ن�� � . آنها را � �ذیرد از قوان��

و نبود مرا�ز سلب  ،قضا�� زمان گ�� ، روند نقاط کشور از ، نبود وک�ل مدافع در بر�� خود  حقوقاز عدم آ�ا� توق�ف شد�ان 

ی از شکنجه و �درفتاری در برابر  آزادی جدا�انه و مع�اری در بر�� وال�ات برای زنان و اطفال را �ه عنوان چالش �ا  جلوگ��

  87شناسا�� کردند. 

ی شکنجه و �درفتاری، وزارت امور داخله در  قتل، مختلف مانند ل جرا�م قض�ه را که شام ۱۱۰فهرس�� از ابتدا در مورد پ�گ��

�ه اس�ثنای �ک قض�ه که م��وط کرد. �ا این وجود، ارائه  �ه یوناما � شود، را لت و کوب، سایر آس�ب �ای �د�� و جرا�م ج�� 

 �یچ جزئ�ات ارائه �شد،  لت و کوب �ک فرد که تحت �ازداشت پول�س م� قرار داشت
�

یوناما و� در مورد وضع�ت رس�د�

�ا توق�ف تع��ف شکنجه و �درفتاری شامل موارد که �ا توجه �ه معلومات ارائه شدە، مشخص ن�ست که سایر   مالحظه نمود 

. ارائه شدە است، � شود این گزارش در که شد�ان جنگ     �ا خ��

امون معلومات م��د ارائه یوناما برای تقاضای �عدی در �اسخ �ه  اتهامات شکنجه و �د رفتاری، وزارت امور داخله گزارش داد پ��

شکنجه و سایر انواع �درفتاری عل�ه توق�ف شد�ا�� که در مرا�ز سلب آزادی تحت  یدوسال گذشته، �یچ قض�ه� "که 

این �ای �ا �افته در مطا�قت اظهارات �رچند این . "گزارش �شدە است  ،وزارت امور داخلهمحا�س ر�است مرکزی  ایادارە

توق�ف �ا شکنجه و �درفتاری مب�� بر ادعا�ای معت�� را موثق و ، یوناما �ه گونه دوامدار گزارشات گزارش و گزارش ق�� قرار دارد 

و�ای فوق الذکر [پول�س که توسط پول�س م� و پول�س مح� افغان نگهداری � شوند جنگ  شد�ان  ، در�افت نمود و �ر دو ن��

�یچ ن�ع معلومات در مورد وزارت امور داخله قراردارند. �ا این حال، وزارت امور داخله در مورد اثر ت تحم� و پول�س مح�] 

ارائه �ا تاسف مالحظه نمود که �ا توجه �ه معلومات ارائه نکرد. بنابراین، یوناما  م��وط �ه این ادعا�ا،این اتهامات و �ا تحق�قات 

این ادعا�ای مب�� بر که   گردد تا اطمینان حاصل  نما�د ملمو� را اتخاذ  اته اقدامشدە، �ه نظر ن� رسد که وزارت امور داخل

  . شود ارجاع � [�ه نهاد �ای ذی��ط] اتعق�ب عد� غرض قرار گرفته و تحقیق گونه رفتار �ا �طور موثر مورد 

  م� وزارت دفاع  .ت

مسئول�ت �ه عهدە داشته و را  این وزارتداخل حقوق ��� در از نظارت  ایر�است جندر و حقوق ��� وزارت دفاع وظ�فه

امون   ارتقای ظرف�ت و برنامه �ای آموز�� پ��
�

�ه گونه از مرا�ز سلب آزادی �رچند این ر�است . را دارد حقوق ��� �ما�ن�

مب�� بر ت ، �ارمندان آن از قرار�اە �ای اردوی م� �ازد�د � کنند تا تحق�قات ابتدا�� در مورد ش�ا�اکند ن�  نظارت منظم 

ند شکنجه و �درفتاری  جهت اقدامات �عدی �ه قض�ه را ، �شخ�ص د�ند اتهامات را معت�� ا�ر این ر�است . را روی دست گ��

انه را  از  . محول � کنند ر�است حقوق وزارت دفاع  مرکز سلب �س از آن، ر�است جندر و حقوق ��� � تواند �ازد�د �ای پ�گ��

   انجام د�د.  مورد نظر  آزادی

که   ش�ا�ت شکنجه و �درفتاری از طرف توق�ف شد�ا��  ۱۶مجم�ع در یوناما، وزارت دفاع گزارش داد که تقاضای در �اسخ �ه 

شش مورد آن �ه علت فقدان  ،. از مجم�ع این ش�ا�اتە استدرج گرد�دشوند، نگهداری � مح�س و توق�ف خانه پروان در 

                                                           
  � �اشد. ث�ت یوناما که نزد   ارت امور داخلهوز  ۲۰۱۹جنوری  ۵مورخ  ۱۶۸۸۴مکتوب شمارە  87
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� در مورد ا�ت شش ش�؛ در را�طه �ه شد الزام رد �ا�� دال�ل   ، تحق�قات در برابر توق�ف شد�اننگه�انان امنی�� رفتار خشونت آم��

ش�ا�ت که چ�ار شد؛ در خصوص رس�) اخطار اقدامات انض�ا� (مانند توص�ه و رس� صورت گرفت و منجر �ه اتخاذ 

� ن��جه  در صورت گرفت و تحق�قات رس� � شد، توق�ف شد�ان �ا لت و کوب، شکنجه و �درفتاری شامل  آن در عامل��

  ند. شدنظا� �ه شش ماە ح�س قطعه محکوم  یمح�مه

در اخت�ار یوناما قرار داد که در آن � شود،  ۲۰۱۸ا�  ۲۰۱۳ سال �ایشامل قض�ه را که  ۲۶وزارت دفاع �مچنان فهرست 

 � ل�ه زنان و سوء استفادە از افراد مل�، خشونت عارت�اب جرا�م مختلف �ه شمول قتل محکوم �ه اردوی م� افغانم�س����

�ا تع��ف شکنجه و �درفتاری �اوجود آن، �ا توجه �ه معلومات ارائه شدە، مشخص ن�ست که این قضا�ا شامل . شدند اطفال 

. ارائه شدە است، � شود این گزارش در که توق�ف شد�ان جنگ     �ا خ��

برداشته تا از �ه محا�مه مشخ� را �ام �ای وزارت دفاع  مالحظه کرد که �رچند شدە، یوناما ارائه معلومات در نظر داشت �ا 

� کشان�دن  اقدامات �ه نظر � رسد که ، اطمن�ان حاصل نما�د که مرتکب جرا�م جدی شدە اند، اردوی م� افغانم�س����

امون قضا�ای پ�� . عالوە بر آن، معلومات �اشد خف�ف  در نظر گرفته شدە استانض�ا� و مجازا�� که برای شکنجه �ا �درفتاری 

در حال�که اردوی م� دارای قرار�اە �ا در �تا� کشور  مح�س و توق�ف خانه پروان � �اشد شکنجه و �د رفتاری محدود �ه 

  را انجام � د�ند. گرفتاری و توق�ف ،  عمل�ات �ا ج��ان بودە و در 

  رنوا��الوی  ادارە  .ث

ارنوا� �ر�است  اثر  افغا�ستان �میته داخ� منع شکنجه را تحتجمهوری اسال� رنوا� �ا، دف�� لوی ۲۰۱۷در ماە مارچ 

 وظ�فه دارد این �میته  88کرد. ا�جاد  تفت�ش داخ� 
�
که اتهامات م��وط �ه شکنجه و سایر اش�ال نما�د  تا اطمینان حاصل مشخصا

ند برر� مورد م��وطه ارنوا� �ای �توسط �ه گونه دقیق �درفتاری    . قرار � گ��

 ۱۷۶ادارە این ، ۲۰۱۸م�� ادس ۳۱ا�  ۲۰۱۷جنوری  ۱از که اظهار نمود که   رنوا��الوی ادارە در �اسخ �ه �ک مکتوب یوناما، 

، �ه دل�ل . �ا این حال، استدر�افت کردە را مرکز و وال�ات �ای رنوا� �اشکنجه و �درفتاری در قض�ه  ادارە اطالعات نا�ا��

 ۱۷۶. از مجم�ع جنگ نبود شکنجه �ا �درفتاری �ا توق�ف شد�ان شخص در مورد ادعا�ای ارائه جزئ�ات مقادر �ه مذکور 

د شد؛ تحق�قات ب�ش�� نهاد�ای تنف�ذ قانون غرض دو�ارە �ه قض�ه  �۱۰ه تعداد ، قض�ه بنابر فقدان مدارک قض�ه  ۳۵مس��

رنوا� �الوی ادارە . عالوە بر آن، قرار داشتتحت دوران رنوا� �الوی ادارە ر�است �ای مختلف قض�ه در   ۸۶و  ؛حفظ گرد�د 

 یکه در ن��جهکرد  قض�ه ف�صله صادر   ۲۸در مورد �صالح ذ. محا�م ارسال نمود ت�م�ل تحق�قات �ه مح�مه �س از قض�ه را  ۴۵

 � � محکوم �ه ج��مه نقدیشدند محکوم  تعل��� ح�س �ه قض�ه  ۲۰در آن متهم�� ها آنو پنج تن د�گر شدە  . سه تن از متهم��

 . تحت دوران قرار دارد  نزد محا�م. �فدە قض�ه د�گر حاصل کرد ئت برا

شکنجه و �درفتاری استق�ال قضا�ای  تحقیقدر افزا�ش نظارت برای حصول اطمینان از رنوا� ��لوی ادارە یوناما از تالش �ای 

ارائه شدە، رنوا� �الوی از سوی ادارە در فهرس�� که قض�ه شامل  تنها �کاین مامور�ت مالحظه کرد که � کند. �ا این وجود، 

در آن عمل شکنجه جرم پنداشته شدە کود جزا که    ۴۵۱مادە )۱(فقرە مطابق  � �اشد کهپول�س م� افغانم��وط �ه م�سوب 

س ن�ست، �ات مشخص این قض�ه ئجز �رچند ماە ح�س و انفصال از وظ�فه محکوم شدە است.  �۱۵ه است،  ما یونادر دس��

ا�ط مخففه که گزارش متذکرە حا� است که مالحظه کرد   شدە و مجازات را �ه در نظر گرفته کود جزا)   ۲۱۵(مطابق مادە ��

ی    . دادە است�ا�ش ،  سه سال ح�سمجازات که �ه �م�� از حداقل گونه چشمگ��

مشخص، تقاضای �ای رغم �ه ارز�ا�� مفصل قضا�ا را ن� داد.  ، مجالارائه شدەرنوا� �الوی ادارە معلوما�� که از طرف 

ارائه شدە که در این گزارش جنگ  �درفتاری توق�ف شد�ان �ا تع��ف شکنجه شامل گزارش شدە قضا�ای  معلوم ن�ست که آ�ا 

د �ا خ��   عمدتارائه شدە  اطالعات . است، قرار � گ��
�
ا�ط در مورد  اینکه�دون اشارە � کند �ه ات�امات لت و کوب  ا �ا اح�ام ��

                                                           
مجزا � �اشد؛ شدە است، ا�جاد قانون منع شکنجه �ه اساس �م�سیون منع شکنجه که از  رنوال �الوی مقام �میته داخ� منع شکنجه در �شک�ل  88

  مراجعه شود. (ه) در ذ�ل �ه �خش فر� 
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ـــخ ف�صله �رچند بر آن،  افزون. جزئ�ات ارائه نما�د محکوم �ه مجازات شدە،  آن فرد م��وطه که �ه اساس قانون  در ا��� تار�ـ

  قرار گرفته، ن� شد. دورە زما�� که تحت پوشش این گزارش آن�ا شامل ، بر�� از نبود مشخص قضا�ا 

  �م�سیون منع شکنجه  .ج

ی  89شد. ا�جاد قانون منع شکنجه �ه اساس  ۲۰۱۷در اپ��ل �م�سیون منع شکنجه  �م�سیون مستقل را  این �م�سیون ر���

 ( نهاد �ای �ل�دی، وزارت �ای  م�ش�ل از نمایند�ان اعضای آن و �ه عهدە داشته حقوق ��� افغا�ستان ( �م�سیون حقوق ���

،�ارشناسان قانون،  تنف�ذ  � ط�� ی �م�سیون ەحقوقدانان و جامعه مد�� � �اشد. مسئول�ت  �ای عمد طب عد� و متخصص��

ندە موضوعات ذ�ل � شود: �ازد�د [از محالت سلب آزادی]؛  از مرا�ز سلب آزادیشامل نظارت منع شکنجه  شدە که در بر گ��

اختصا� را توظ�ف فر� �میته �ای � تواند  �م�سیون منع شکنجه این موض�ع  شکنجه که برای ادعا �ای و تحقیق شناسا�� 

ی از برنامه �ای آ�ا� د� در ت��ه ط�ح و نما�د؛  امون �ال�� ی پ�شن�ادات ارائهو ؛ شکنجهمورد جلوگ�� تطبیق قانون منع پ��

   90شکنجه. 

، �ازد�د �ای نظار�� از  ۲۰۱۷گزارش داد که اعضای �م�سیون منع شکنجه از �دو تاس�س آن در سال   �91م�سیون حقوق ��� 

را آ�ا� د� انجام داد. آنان �مچنان فعال�ت �ای �ه منظور شناسا�� موارد شکنجه در چندین وال�ت را مرا�ز سلب آزادی 

ش�که �ای از ط��ق ای تص��ری دادند که شامل ��� �سته فعال�ت �ای شان انجام آ�ا� عامه در مورد سطح جهت �لند بردن 

و�� اعضای �م�سیون منع شکنجه آموزش �ای � �اشد. در �تا� کشور  تل����و��  را  شکنجهقضا�ای در مورد تحقیق ب��

  ل استانبول در�افت کردند. و مطابق �ه پروتوک

ی اتهامات شکنجه، �م�سیون حقوق ��� گزارش درا�طه �ه در  �ای عمل�ا�� مع�اری طرزالعمل اد که �م�سیون منع شکنجه پ�گ��

مورد شان �ه گونه �امل طبق صالح�ت تا موارد شکنجه را اند م�لف �م�سیون �مه اعضای  تص��ب کرد که �ه اساس آن را 

 
�

 شکنجه توسط �م�سیون حقوق ��� مورد در مجم�ع، قضا�ای . قرار د�ند رس�د�
�

د، اما ا�ر رس�د� ن قضا�ا ایقرار � گ��

 ب�ش�� �اشد، موارد متذکرە در جلسات �م�سیون  مند "ن�از 
�

�م�سیون اعضای  و  مط�ح خوا�د شد  ]منع شکنجه[برر� و �ما�ن�

 �ه قضا�ا را بر عهدە گرفته ذی��ط قض�ه متذکرە را مورد برر� قرار � د�ند و دفاتر 
�

و در جلسه �عدی [...] مسئول�ت رس�د�

امون اجراات  امون قضا�ای تحق�قات  یوناما در مورد نتایج 92. "گزارش � د�نددر زمینه  شان پ�� که در جلسات   شکنجهپ��

  �م�سیون مط�ح شد، �یچ اطال� در�افت نکرد. 

ن� سازد را قادر مامور�ت این که تا ا�نون در اخت�ار یوناما قرار گرفته، اطالعات محدود در مورد فعال�ت �م�سیون منع شکنجه  

که این �م�سیون �ه فقدان استقالل�ت �اری مواجه � مالحظه نمود  یوناما   93ن��جه �ار این �م�سیون را ارز�ا�� کند.  تا ما��ت و 

�ا�د مورد اتهامات شکنجه و �درفتاری، �ه خاطر موجود�ت که نهاد�ا�� �س�ند  م��وط �ه �م�سیون �اشد ز�را نمایند�ان ارشد  

ند و این ن�اد�ا شامل  � شود. �رچند �شک�ل �است عمو� امن�ت م�، وزارت امور داخله و وزارت دفاع ر تحقیق قرار گ��

م�ان ادارات �حث روی �ال�� �ا و نهاد �ما�نگ کنندە طوری است که آن را منح�ث مرجع �اصالح�ت برای  �م�سیون

نگرا�� �ا در خصوص قا�� و عدم استقالل�ت این �م�سیون، سواال�� را در مورد نقش نظار�� و تحق�ذ�دخل معر�� � کند، 

  حفظ [استقالل�ت] �ه م�ان � آورد. 

                                                           
در مورد تاس�س �م�سیون منع شکنجه مراجعه شود، �ه  ۲۰۱۷اپ��ل  ۲۷ستان مورخ �ه کنفرا�س مطبوعا�� �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا� 89

https://www.aihrc.org.af/home/press_release/6219  � وری  ۱۹(آخ��ن دس��   )، ۲۰۱۹ف��
  قانون منع شکنجه.  ۱۲و  ۱۱مواد  90
� فعال�ت � کند ال�شای �م�سیون منع شکنجه ادار �ه عنوان �م�سیون حقوق ���  91   . ن��
  . که نزد یوناما ث�ت � �اشد   ۱۲�۱۰�۱۳۹۷مورخ  ۴۷۳۱مکتوب شمارە  92
اعضای یوناما مب�� بر معلومات اضا�� در مورد طرزالعمل �ای عمل�ا�� مع�اری، ا� تص��ب تقاضای  در مورد  �ا آنهم، �م�سیون حقوق ���  93

  �م�سیون منع شکنجه �اسخ مث�ت داد. 
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، �م�سیون حقوق رنوا��الوی ادارە اجرای�ه ن� �اشند مانند قوە عضو �م�سیون که اعضای  موجود�ت که مشا�دە کرد  یوناما 

 ، را برای مقاما�� که صالح�ت �اسخگو�� �س�� توانند  . این اعضا �ای از این نگرا�� �ا �استه استتا اندازە��� و جامعه مد��

� � کنند  �م�سیون حقوق ��� عدم وضاحت در وظا�ف مشخص  تضاد منافع و احتمال از سوی د�گر،  . توق�ف را دارند، تام��

که   �م�سیون حقوق ���   )�ازرسآمودزمن (� شود. �ه عنوان مثال، دف�� �اعث افزا�ش این نگرا�� �ا و �م�سیون منع شکنجه 

م � � و�� ه عنوان م��ان�� وی �ای از نظار�� برای نظارت ب�� و �م�سیون منع ، امنی�� و دفا� افغا�ستان تاس�س شدەم� ن��

وری یوناما تأ��د � کند که  �94 �اشند.  ی واحد شکنجه دارای داراال�شا و�� �� م �ای نظار�� ب�� � از نظر که است  برای م��ان��

ی نمودە و را �ه گونه موثر شکنجه و �درفتاری بتوانند قضا�ای تا  �اشند مستقل از ادارات دول�� ، �اری از موجود�ت تداب�� پ�گ��

  . ش�ود اطمینان حاصل نمایند ق��ان�ان و محافظ�� 

م�م  .ح � یم�  �ان��   از شکنجه  جلوگ��

� المل� این در   ،شدە استسلب  شان آزادیکه جان�دارانه و مستقل رفتار �ا آنا��   برر� غ�� �ذیرفته شدە است که سطح ب��

و�� �ا�د متمم �ازر� �ای داخ� �اشد  ؛ مولفه نظارت داخ� نقش مه� در �ا�ش شکنجه و �درفتاری �ازی � کند. نظارت ب��

 ای�ست که 
ً
  وا�سته �ه مقاما�� اند که از آن�ا نظارت � کنند.  معموال

م متعهد خود را ، دولت افغا�ستان ۲۰۱۸اخت�اری کنوا�سیون منع شکنجه در ماە اپ��ل تص��ب پروتوکول �ا  � ساخت تا م��ان��

ی از شکنجه مستقل  را تصم�م افغا�ستان این یوناما  . تص��ب [پروتوکول مذکور] ا�جاد نما�د ظرف �ک سال از را م� جلوگ��

ی  این کشور تما�ل که نما�انگر  ، ۲۰۱۹ا� مارچ �ا آن�م، . کرد استق�ال  � �اشد، نجه و �درفتاری شک�امل و موثر برای جلوگ��

م روی دست گرفته شدە �اشد، �یچ اقدام ملمو� که از طرف دولت برای ا�جاد عم� این از یوناما  �   . � نداشتآ�ام��ان��

م اخت�اری کنوا�سیون منع شکنجه شامل ا�جاد رعا�ت پروتوکول یوناما تا��د � کند که  � ی از شکنجه � مم��ان�� و جلوگ��

� حصول اطمینان از  م � شود. �مچن�� �  �اری این م��ان��
�

� فعال�ت موثر و عدم وا�ست� م �ا�د این چن�� � را داشته توانا�� م��ان��

  �ا افراد  رفتار نحوە �اشد که 
�
� شود؛ سلب آزادی مرا�ز از اعالن �شدە �ازد�د �ای که شامل برر� نما�د  تحت توق�ف را منظما

ا�ط و ب�بود پ�شن�ادات را �ه دولت ج�ت  خود را در مالحظات و پ�شن�ادات و �ا تمام افراد تحت توق�ف ارائه نما�د؛  برخورد ��

� موجود و  � مورد قوان�� م دارای وظا�ف مشخص مبت�� بر این ن�از خوا�د بود که �دین ملحوظ،  ه کند. ئارامسودە قوان�� � م��ان��

م . �اشد  ا�سا�� و ما�الزم  منابع�مچنان و قانون  � ی م� م��ان�� � اجرای وظا�ف جلوگ�� از سوی �میته فر� منع شکنجه ح��

ل اخت�اری کنوا�سیون منع شکنجه صالح�ت �ازد�د از مرا�ز و پروتوکحما�ت خوا�د شد؛ �میته مذکور �ه اساس ملل متحد 

� دارد سلب آزادی در افغا�ستان    . را ن��

  مالحظات

امن�ت م� در ر�است تحوالت مث�ت �ه و�ژە در مورد تالش �ای �ک سلسله ، یوناما شا�د آمدە استطور�که در این گزارش 

امون  رنوا��الوی �مچنان در خصوص تا��د ادارە و  آن ر�است داخ��ازر� ب�بود نظارت و راستای  محو شکنجه و پ��

� این جرا�م،   �� از �اسخگوفراراە حصول اطمینان آنهم، تعداد از چالش �ا �درفتاری � �اشد. �ا    . ماندە است�ا�� �ما�ان مرتکب��

دە، روند �ای که  و س�س ش�ا�ات در مورد شکنجه و �درفتاری �ه مقامات صالحه صورت گرفته برر� از ط��ق آن �ه طور ف��

لزل �ما�ان قضا�� ارجاع � د�ند،   �  ست که اتهامات موثقاز آن ا ه ارائه شدە حا�. �افته �ای یوناما و معلوما�� ک� �اشد م��

 مورد مقامات  سوی از  سوء استفادە فاحش�ه شمول قضا�ای 
�
 �ا قسما

ً
قرار نگرفته است؛ این عدم تحقیق حداقل تحقیق �ال

� �ه و�التداب�� الزم مانند فقدان سایر �ا در ث�ت و مس�ند سازی  �ا �ه دل�ل موجود�ت خال و �ا تماس �ا اعضای  ی مدافعدس��

                                                           
و�ای  )�ازرسآمبودزمن (دف��  کنندە  �س داراال�شای �م�سیون منع شکنجه و �م��نگئجلسه یوناما �ا ر  94 در �شک�ل دفا� و امنی�� پول�س، ن��

، مورخ    . ۲۰۱۸م�� ادس �۱۹م�سیون حقوق ���
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درک شدە حا� از فقدان ارائه . معلوما�� که �ه یوناما صورت گرفته است جامع،آزما�شات ص� خانوادە در مرحله تحقیق و �ا 

  از تع��ف شکنجه و �د رفتاری توسط مقامات م��وطه � �اشد. �ا�� 

 مقامات و محا�م �ه نظر � رسد که ، �ا خ��  صورت گرفته اینکه آ�ا شکنجه �ا �درفتاریبرای �شخ�ص عالوە بر این، 
�
آثار �ه ق��ا

 �� � برای ن�� کردن �ار اث�ات، �احت دارد که قانون منع شکنجه  ،طوری که در فوق تذکر دادە شد مشهود ات�ا دارند. ف��

  95عال�م قا�ل مشا�دە شکنجه روی �دن فرد در مرکز سلب آزادی، الز� � �اشد. موجود�ت 

ب و شتم در کف �ا�ا، خفه کردن، وضع�ت  �س�اری از روش �ای شکنجه ف��� در این گزارش و گزارش �ای ق�� (از جمله ��

س و سایر تکن�ک �ا) �یچ عالمه از خود �جا ن� گذارند و �ع�د �ه نظر � رسد که از طرف طب عد� �ا�دار ی ف��� �ای اس��

 ، توق�ف شد�ان اغل��اشد قا�ل د�د �م ف��� ا�ر �د رفتاری و شکنجه منجر �ه زخم �ای ح�� تای�د شوند. 
�
ن� توانند (در  ا

�ع�� قضا�ا ما�ل ن�س�ند) تا نگرا�� �ای شان را برای ماە �ا، �عد از اینکه زخم �ا بر �دن شان وارد � شوند، در زما�� که ا��� 

ی، رنج رو� را شامل � �درفتاری د�گر قا�ل د�د نف��� �شانه �ای  خوا�ند بود، مط�ح نمایند. عالوە بر این، شکنجه �ه تعب��

�ه گونه خود �ار �ا خطر از آثار و عال�م از خود �جا نگذاشته، بنابراین این ف��� از آس�ب ای شود. این ن�ع شکنجه �یچ �شانه

� مواجه � �اشند.  � رف��   ب��

ز معت�� این خوا�د بود تا افرادی که مرتکب شکنجه �ا �درفتاری � شوند، �اسخگو قرار یوناما تأ��د � کند که ��انه چشم اندا

� جنا�ات را � د�ند،  جلو دادە شوند تا �دینوس�له    . گرفته شود آنا��  که مرتکب این جنا�ات � شوند �ا امر چن��

 �ه شکنجه و �درفتاری مستلزم آموزش عا� و دستورالعمل �ای روشن برای 
�

�مه مقامات و م�س��ی�� است که در امر رس�د�

ی از استفادە ی آن، محالت توق�ف، �ازر� دقیق از �مه  سلب آزادی و اتخاذ اقدامات موثر جهت �اسخگو�� جهت جلوگ��

دخ�ل � �اشند. �دون اقدامات مانع شوندە عل�ه شکنجه �ا �درفتاری، که شامل خدمات �ازر�، برای انجام مأمور�ت شان، 

، مقامات افغان ممکن که از  استقالل�ت الزم برخوردار �اشند و �دون �ک روند قوی تحقیق و مستقل، �مراە �ا پ�گرد قانو��

ی از این اعمال جر� نداشته �اشند.   ە ای برای جلوگ�� �  �یچ انگ��

  

  

                                                           
  قانون منع شکنجه.  ۲۳مادە  95
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ان خسارە برای ق��ان�ان شکنجه و �درفتاری . 8   ج��

"کشور عضو م�لف است که از ط��ق س�ستم حقو�� خود اطمینان حاصل کنوا�سیون منع شکنجه ملل متحد �احت دارد که 

ان خسارە عادالنه و  � �ه ج�� ان خسارە در�افت نمودە و دارای حق واجب التعم�ل دس�� نما�د که ق��ان�ان اعمال شکنجه ج��

ان ’ 96مناسب � �اشند." � مفا��م  در  ‘خسارەج�� ان خسارە ’این م��    97شامل � شود.  را  ‘پرداختقا�ل ’ و  ‘موثرج��

ان خسارە مو    ثرج��

� جامع،  س تحقیق �ه شمول نهاد�ای عد� و قضا�� مستقل قوان��  �ه ش�ا�ات، نهاد�ای موثر و قا�ل دس��
�

س�ستم فعال رس�د�

� �ه � حق دس�� ط �ا برای تام�� ان خسارە برای ق��ان�ان شکنجه و �درفتاری را داشته �اشد، از پ�ش ��  که توانا�� ارائه ج��

ان خسارە موثر � �اشد.     98ج��

و�ای م� امنی�� در توق�ف شکنجه �ا �درفتاری  را در مورد تج��ه مؤثق و معت�� ت افرد توق�ف شدە که اظهار  ۱۹۷از مجم�ع  ن��

� �ه  ۵۳تن ( ۱۰۳و دفا� افغا�ستان �ه یوناما ارائه کردند،  شمول درصد) آنان ابراز داش�ند که در مورد رفتار آنها �ه مسئول��

ان، �ارمندان مرا�ز سلب آزادی، �ارمندان حقوق ��� ر�است امن�ت،  �ا قضات ش�ا�ت کردند. �اوجود آن، �ه �ارنواالن دا���

شد�ان �ه اطالع یوناما رسان�دند که قضا�ای شان اس�ثنای ارسال چند قض�ه محدود غرض تداوی، تنها دو تن از این توق�ف 

� در �ه قرار�اە ر�است امن�ت م� در � ا�ل فرستادە شد. �یچ �ک از توق�ف شد�ان �اق�ماندە از اتخاذ اقدامات توسط مسئول��

ن��جه ش�ا�ات شان، آ�ا� نداش�ند. افزون بر این، تعدادی از افراد تحت توق�ف اذعان داش�ند که آن�ا از پ�امد �ای درج 

] در توقش�ا�ت  � و نخواس�ند که برخورد [مسئول�� و�ای م� امنی�� و دفا� افغا�ستان را گزارش �راس داش�ند و از ای�� �ف خانه �ای ن��

   د�ند. 

 ما�ه نگرا�� بودە �ا توجه �ه اینکه 
�
� �ه ش�ا�ات م��وط �ه شکنجه مشخصا رنواالن و قضات �ه اساس �اعدم �اسخگو�� مسئول��

ردد که مدارک �ه دست آمدە از قانون اجراات جزا�� م�لف �س�ند که اقدامات جدی را روی دست گرفته تا اطمینان حاصل گ

� موجود) غ�� قا�ل قبول � �اشد.     99ط��ق شکنجه (�ا سایر مجاری در مغایرت �ا قوان��

 مسئول قرار دادن 
�
� افغا�ستان در امر تحقیق موثر ادعا�ای شکنجه و �درفتاری و متعاق�ا �اتوجه �ه مش�الت فراراە مسئول��

� شکنجه  توانا�� ق��ان�ان شکنجه در راستای کسب  –چه از ط��ق تعق�ب عد� �ا طرزالعمل �ای موثر تادی�� داخ�  –مرتکب��

ان خسارە عد� �ا اداری موثر �ما�ان محدود �ا�� ماندە است.  � �ه ج��   حقوق مب�� بر دس��

ان خسارە   ج��

ان خسارە موثر ب رای ق��ان�ان شکنجه و �درفتاری، افغا�ستان �ه عنوان عالوە بر م�لف�ت مب�� بر حصول اطمینان از ارائه ج��

� تن�ا �ه مف�وم  ان خسارە در این م�� ان خسارە موثر اطمینان حاصل نما�د. ج�� عضو کنوا�سیون منع شکنجه �ا�د از در�افت ج��

ان خشونت �ا شامل اعادە حقوق، درمان  ان خسارە ما� ن� �اشد؛ ح�طه �امل اقدامات الزم برای ج�� ، روا�� ص� و ج��

� �ه واقع�ت) و ضمانت مب�� بر عدم تکرار ، � شود.  رضا�ت �ه اس�ثنای حق دس��ا�� �ه واقع�ت، قانون منع  100(حق دس��

  شکنجه شامل این عنا� � شود. 

ان خس�ا�اوجود آن، �ه رغم تقاضا، ادارە لوی  امون ادعای ق��ان�ان شکنجه مب�� بر ج�� ارە ما� رنوا� �یچ ن�ع معلومات پ��

ان خسارە) �ه اساس قانون منع شکنجه را در اخت�ار یوناما قرار ندادە است.    (�ا ن�ع د�گر ج��

                                                           
  منع شکنجه. کنوا�سیون   ۱۴مادە   96
  مراجعه شود.  ۲و  ۱، فقرە �ای �۳ه �میته منع شکنجه، �میته عمو� شمارە  97
  مراجعه شود.  ۵، فقرە ۳شمارە �ه �میته منع شکنجه، �میته عمو�  98
.  ۲۲و  ۲۱مواد  99   قانون اجراات جزا��

  . ۲، فقرە �۳میته منع شکنجه، �میته عمو� شمارە    100
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 موثر قضا�� �مراە �ا عدم تحق�قات عاجل، موثر 
�

� �ه رس�د� دە ق��ان�ان شکنجه �ا سایر انواع �درفتاری در دس�� ناتوا�� گس��

ان خسارە � مانع دس��ا�� آن�ا �ه ج��  شدە است.  و ب�طرف ن��

 پ�شنهادات . 9

، یوناما از اقدامات اتخاذ شدە از سوی دولت افغا�ستان در  �۲۰۱۷س از ��� گزارش سال  ی عا� حقوق ��� یوناما��م�ش��

 �ه شکنجه و �درفتاری �ا توق�ف شد�ان 
�

ی و رس�د� استق�ال � کند. �ا آنهم، استفادە متداوم از شکنجه منازعه راستای جلوگ��

و،  ی �امل این ن�ع رفتار قرار دارد. از ای�� یوناما دولت و �درفتاری چشمگ�� بودە و در مغایرت �ا م�لف�ت دولت مب�� بر جلوگ��

 ترغ�ب � کند تا �ه تالش �ا برای محو شکنجه و �ه و�ژە تطبیق پ�شن�ادات ذ�
�
  ل ادامه د�د: افغا�ستان را ق��ا

  چارچوب حقو�� 

� جرا�م م��وط �ه  � و مجرم�� ، مت�م�� � دولت م�لف است تا اطمینان حاصل نما�د که تمام افراد تحت توق�ف �ه شمول مظنون��

� المل� حقوق ��� برخوردار � �اشد.  منازعه   از حقوق و تضمینات قانو�� الزم در مطا�قت �ا قانون ب��

  المل� حقوق ��� قرار گرفته  قانون اجراات جزا��  ۱ضم�مه � د تا در �مخوا�� �امل �ا قانون ب�� مورد تعد�ل قرار گ��

 گردد. نظارت قضا�� آ�� از افرادی که آزادی شان سلب شدە، فرا�م   ای�ه و�ژە زمینه

  .اطمینان حاصل گردد که مجازات برای شکنجه متناسب �ا شدت جرم � �اشد 

  .اتخاذ اقدامات برای توقف آ�� اعدام و تع��ض آن �ا ح�س در نظر گرفته شود 

  ان خسارە مانند � ق��ان�ان شکنجه �ه ج�� �ار اث�ات، از حد فراتر �ر ن�ع موانع در قانون منع شکنجه فراراە دس��

 م�ان برداشته شود. 

  المل� محافظت تمام افراد در برابر نا�د�د �  شدن اج�اری در نظر گرفته شود. تص��ب کنوا�سیون ب��

� و مقررات رعا�ت   قوان��

دولت م�لف است تا اطمینان حاصل نما�د که تمام ن�اد�ای که مسئول�ت حا�م�ت قانون و سلب آزادی را �ه ع�دە دارند، در 

  چارچوب قانون �ه گونه موثر عمل � کنند. 

  .قانو�� شناسا�� شود، استفادە از آن�ا متوقف گرد�دە و مسدود شود رس� و غ��  تمام توق�ف خانه �ای غ��

  .تمام افرادی که �ه گونه خود�انه �ا �دون دال�ل حقو�� توق�ف شدە اند، شناسا�� و ر�ا شوند 

  اقدامات حقو�� مندرج طرزالعمل �ر ن�ع ناتوا�� در ث�ت، گزارش �ا تحقیق ادعا�ای شکنجه �ا �درفتاری و �ا در � تام��

د. ضمانت �ای حقو�� �ا �ا سایر   ، مورد مجازات قرار گ��

  ب االجل برای توق�ف ق�ل از محا�مه و اجراات قضا�� در نظر گرفته شدە، و توق�ف اطمینان حاصل گردد که ��

 شد�ان در محال�� که در قانون داخ� پ�ش بی�� شدە است، نگ�داری � شوند. 

  ه تخلفات اطفال در تمام قضا�ای که اطفال مت�م �ه جرا�م م��وط �ه  از� 
�

�س�ند  منازعهتطبیق �امل قانون رس�د�

، اطمینان حاصل گردد.   �ه شمول محا�م والی��

  ا�ط مناسب توق�ف در این توق�ف خانه در مطا�قت �ا مع�ار�ای �ا توجه �ه توسعه �الن شدە توق�ف خانه پروان، از ��

� المل  � اطمینان حاصل گردد. ب��

  اجرا��  ضمانت �ای�گر رعا�ت حقوق و د

�ه گونه موثر توسط تمام  اجرا��  ضمانت �ای�گر و دتوق�ف شدە �ان حقوق دولت م�لف است تا اطمن�ان حاصل نما�د که 

� دولت از آغاز سلب آزادی، رعا�ت � شود.    مسئول��
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  ــــع �ه و�الی مدافع �ا مساعدین�� � س�ستم موثر و مع�اری ارسال تطبیق گردد تا تمام افراد تحت توق�ف دس��

د.   حقو�� داشته و اطمینان حاصل گردد که اس�نطاق در حضور وک�ل مدافع صورت � گ��

  .منابع الزم ا�سا�� و ما� �ه س�ستم مساعدت �ای حقو�� اختصاص دادە شود 

 امل دادە شود تا ارز�ا�� غ�� جان�دارانه را در مورد ن�ازمندی �ای ص� م��ضان اجراء   �تص� استقالل �ه �ارمندان�

نمودە و در مطا�قت �ا آن عمل نمایند؛ ظرف�ت شان در امر ث�ت عال�م شکنجه و �درفتاری ب�بود ب�خشند و ارز�ا�� 

ند  ؛ و اجرای معاینات ط�� از تمام توق�ف شد�ان را �ه �ای روا�� را در مطا�قت �ا پروتوکول استانبول روی دست گ��

 مجرد ورود �ه �ر توق�ف خانه، الزا� سازند. 

  در �مخوا�� �امل منازعه اطمینان حاصل گردد که طرزالعمل �ای عمل�ا�� مع�اری در مورد تحقیق جرا�م م��وط �ه

ی قرار دارد؛ شامل ر�نمود �ا در مورد شیوە �ا ی مصاح�ه غ�� اج�اری و سایر اقدامات که �ا مع�ار �ای حقوق ���

 � افات را محدود � سازد، � شود؛ م�ان تمام مسئول�� قانون توز�ــــع شدە؛ و �ه گونه منظم �ه مج��ان ات�اء �ه اع��

 روزرسا�� (ا�د�ت) شدە و ناظ��ن از رعا�ت آن نظارت � کنند. 

  قانو�� �ه �دا�ات واضح �ه قضات صادر شود تا اطمینان حاصل گردد که اع�� افات که �ا ج�� �ا از سایر مجاری غ��

دست آمدە �اشد، در اجراات مح�مه �ه عنوان مدرک استفادە �شدە و �مچنان اطمینان حاصل گردد که �ر ن�ع 

ند.   اینگونه ادعا�ا �ه گونه �امل مورد تحقیق قرار گرفته و افراد مسئول �اسخگو قرار � گ��

 ود تا اطمینان حاصل گردد که افرادی که آزادی شان سلب شدە � توانند �ا شخص ترت��ات عم� روی دست گرفته ش

مورد نظر خود تماس گرفته و و�را از توق�ف و محل توق�ف خود آ�اە سازد و آن شخص زمینه مالقات وی �ا خانوادە 

 اش را فرا�م نما�د. 

  را �الفاصله در مورد دال�ل تمج��ان � � را برای قانون  م�لف شوند تا مظنون�� وق�ف شان آ�ا� دادە و حقوق مت�م��

 مت�می�� که در �ر توق�ف خانه نگ�داری � شوند، توضیح نمایند. 

  وع�ت �ا اطمینان حاصل گردد که تمام افرادی که آزادی شان سلب شدە، �ه گونه موثر توانا�� آن را دارند تا م��

ورت مب�� بر توق�ف شان را در �ر زما�� در پ�ش�اە مح�  مه �ه چالش �کشند. ��

  اطمینان حاصل گردد که تمام مرا�ز سلب آزادی سوابق تمام توق�ف شد�ان را �ه گونه مع�اری و در مطا�قت �ا قواعد

، ۸و  ۷ �  را در اخت�ار دارند.  قواعد حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای رفتار �ا محبوس��

  نظارت، تحقیق و �اسخگو�� 

دولت م�لف است تا تحق�قات ��ــــع، مستقل، شفاف و �مه جان�ه را در پیوند �ه ادعا�ای شکنجه �ا �درفتاری روی دست 

د تا �ر مقا� که مسئول�ت ارت�اب، صدور فرمان �ا رضا�ت �ا �مچو اعمال را داشته �اشد، �اسخگو    . �اشد گ��

  م �ای ذی��ط داخ� در ر�است عمو � � امن�ت م�، وزارت داخله و وزارت دفاع و �مچنان �ه ارتقای ظرف�ت م��ان��

�ا توق�ف شد�ان نظارت کردە و تحق�قات در مورد �ر ن�ع ادعا�ای  برخورد ادامه دادە شود تا از رنوا� �اادارە لوی 

ند.   مب�� بر شکنجه و �درفتاری را روی دست گ��

  ح و توز�ــــع شود تا �ن�ام�که ادعا�ای شکنجه قانون ط مج��انطرزالعمل �ای واضح برای �ارمندان ص�، قضاء و�

وی کند؛ و ترت��ات گزارشد� مصئون و مستقل را برای آن�ا فرا�م سازد.   و �درفتاری درج � شود، از آن �ا پ��

  اطمینان حاصل شود که مجازات اداری داخ� ��چ�اە مانع تحقیق و تعق�ب ش�ا�ات مب�� بر شکنجه و �درفتاری

 ن� شود. 

  واضح م�ان وظا�ف �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان (و دف�� آمبودس من تحت �م�سیون مذکور) و تفک�ک

د.   �م�سیون منع شکنجه صورت گ��

  م م� � ی از شکنجها�جاد م��ان�� در مشورە �ا �میته فر� ملل متحد در مورد منع شکنجه و �مخوا�� �امل �ا  جلو���

ا�ط پروتوکول اخت�اری کنوا�س  یون منع شکنجه �ه شمول استقالل�ت وظ�فوی آن، اول��ت بندی شود. تمام ��
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ان خسارە برای ق��ان�ان شکنجه و �درفتاری   ج��

� موثر �ه عدالت داشته و در برابر آس�ب �ای مندرج   اطمینان د�د که ق��ان�ان شکنجه دس��
ً
دولت م�لف است تا عمال

ان خسارە در�افت � کنند.  ، موثر و ��ــــع ج��   قانون منع شکنجه، �ه گونه �ا��

  م �ای موثر سمع ش�ا�ات برای ق��ان�ان ا�جاد گردد تا موارد شکنجه و �درفتار � ی را �دون ترس از ارعاب �ا انتقام م��ان��

، گزارش د�ند.  �  از مسئول��

  ارتقای ظرف�ت و آ�ا� د�

دولت �ا �م�اری جامعه ج�ا�� م�لف است تا �ه تق��ت آموزش �ر فردی که در نگ�داری، اس�نطاق �ا برخورد �ا افرادی توق�ف 

  شدە دخ�ل �س�ند، ادامه د�د.  

 ور عد� و قضا�� ادامه دادە شود تا منابع و م�ارت �ای تخن�� در اخت�ار �ه ب�بود ارتقای ظرف�ت در تمام سکت

� قانون و  مج��ان  د تا کشف، تحقیق و تعق�ب جرا�م م��وط �ه مسول�� مسلحانه �ه منازعات عد� و قضا�� قرار گ��

 �ند. شمول روش �ای مصاح�ه غ�� اج�اری را در �مخوا�� �امل �ا مع�ار �ای ج�ا�� حقوق ��� انجام د

  ی از  مج��انبرنامه �ای آموز�� برای قانون در مورد ن�ازمندی �ای حقو�� �ه شمول جزئ�ات تداب�� ج�ت جلوگ��

 روی دست گرفته شود.  شکنجه و �درفتاری

  ذی��ط در تمام مرا�ز سلب آزادی �ه شمول �ارمندان ص� آموزش د�دە اند � اطمینان حاصل گردد که �مه مسئول��

  ه و �درفتاری را در مطا�قت �ا پروتوکول استانبول شناسا�� و ث�ت نمایند. تا قضا�ای شکنج

  امون م�لف�ت مب�� بر ث�ت و گزارش ادعا�ای سطح آ�ا� �ارمندان مرا�ز سلب آزادی �ه شمول �ارمندان ص� پ��

 شکنجه و �درفتاری، افزا�ش دادە شود. 
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 و مخففات اصطالحات: فهرست ۱ضم�مه 

 :   �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان �م�سیون حقوق ���

ANA :اردوی م� افغان  

ANDSF : و�ای م� امنی�� و دفا� افغا�ستان   ن��

ANP : پول�س م� افغان  

  مخفف دولت اسال� عراق و شام استداعش واژە  داعش: 

DFiP : توق�ف خانه پروان  

ISKP :  دولت اسال� عراق و شام –شاخه خراسان  

امون تحقیق و ث�ت موثر شکنجه و سایر رفتار �ا مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت  پروتوکول استانبول:  ر�نمودی پ��

 �   آم��

JRC :مرکز اصالح و ت���ت اطفال  

 KPF : و�ای   خوست حمای�� ن��

NDS : افغا�ستانر�است امن�ت م�، ادارە استخ�ارات  

NPM : م م� � ی شکنجهم��ان��  جلوگ��

OHCHR :ی عا� حقوق ��� افغا�ستان   دف�� �م�ش��

� المل� � جنگندطال�ان:  و�ای نظا� ب��   گروە مخالف مسلح که عل�ه دولت افغا�ستان و ن��

  �یئت معاونت ملل متحد در افغا�ستانیوناما: 
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�  : منع شکنجه و سایر اش�ال رفتار �ا ۲ضم�مه   مجازت ظالمانه، غ�� ا�سا�� و�ا ا�انت آم��

� المل� که افغا�ستان عض��ت آنها را دارد،  شکنجه و سایر رفتار �ا مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت چندین میثاق ب��

� المل� حقوق مد��  � را منع قرار دادە است. این میثاق �ا شامل کنوا�سیون منع شکنجه، کنوا�سیون ب�� و س�ا�،  آم��

� المل�، و کنوا�سیون حقوق طفل � شود. ژنیو،  ۱۹۴۹کنوا�سیون �ای  م�لف�ت دولت  101اساسنامه روم مح�مه جزا�� ب��

ی از این  ی از اینگونه اعمال الزا� � �اشد و این �دان مف�وم است که تعلیق �ا ناتوا�� در جلوگ�� ام �ه اصل جلوگ�� مب�� بر اح��

   102ل توج�ه ن� �اشد. گونه اعمال ��چ�اە قا�

  تع��ف شکنجه و سایر انواع �درفتاری

  تع��ف شکنجه در کنوا�سیون منع شکنجه �ا اعت�ارت��ن و پر�ار�رد ت��ن تع��ف در اجراات کنو�� � �اشد: 

� ترع�ف � گردد: شکنجه این کنوا�سیون از نظر  " شد�د جس� �ا رو� عل�ه رنج �ا که بر اثر آن درد عمدی  �ر عمل چن��
� اقرار از او و �ا  �ه منظور کسب اطالعات فردی  ) مجازات � شود شخص سوم اعمال �ا گرف�� � ، شکنجه نام دارد. (�مچن��
مبنای و اج�ار و بر تهد�د رود که انجام د�د، �ا � احتمال �ا شخص سوم انجام دادە است و �ا که او عم�  �ه عنوان فردی 

مقام دول�� �ا و عدم مخالفت رضا�ت �ا �ا و ترغ�ب و تح��ک �ه �ا درد و رنج و این که وارد شدن �ن�ا�  و  ،از �ر ن�عت�ع�ض 
د انجام  شخ� د�گر که سمت مقام دول�� را داشته �اشد،  درد و �ا رن�� که از مجازات �ای قانو��  .شودتل�� � ، شکنجه گ��

   103ت، خارج از این تع��ف � �اشد."نا�� � شود و �ا جزء الینفک و �ا الزمه آنهاس

ندە چهار عن� � �اشد:    این تع��ف در�ر گ��

  ) اعمال درد �ا رنج شد�د؛۱(

  ) قصد (ن�ت)۲(

اف، مجازات، ارعاب؛ اج�ار �ا ت�ع�ض)؛۳(  �ه منظور کسب اطالعات �ا اع��
ً
  و 104) �دف (مثال

  مقام دول�� �ا شخ� که در سمت دول�� �اشد. ) دخالت ۴(

                                                           
� را در جون دولت افغا�ستان کنوا�سیو   101 ، کنوا�سیون جها�� در مورد ۱۹۸۷ن منع شکنجه و سایر رفتار�ا �ا مجازات ظالمانه، غ�� ا�سا�� و ا�انت آم��

)، و کنوا�سیون حقوق طفل را در  ۱۹۵۶، کنوا�سیون �ای ژنیو را در س�تام�� ۱۹۹۳حقوق مد�� و س�ا� را در اپ��ل  (�ه اس�ثنای دو پروتوکول الحا��
وری تص�  ۱۹۹۴سال  � المل� روم که توسط افغا�ستان در ف�� تص��ب شد، �احت دارد که شکنجه در  �۲۰۰۳ب کرد. اساسنامه مح�مه جزا�� ب��

� �احت دارد:   را �شک�ل � د�د چنانچه چن��
�

� المل� را نداشته �اشد،  منازعه"در صورت جنگ �ای داخ� جرا�م جن� مسلحانه که ما��ت جنگ ب��
ک چهار کنوا�سیون ژنیو مورخ مش ۳نقض جدی مادە  ، �ر �ک از اعمال ذ�ل که عل�ه افرادی که سهم فعال در ۱۹۴۹آ�ست  ��۱۲

�
 منازعه، مشخصا

، جراحت، توق�ف �ا دل�ل د�گر  � گذاشته �اشد و آنان�که �ه دل�ل م���� و�ای نظا� که سالح �ای خود را �ه زم�� از صف  ندارند، �ه شمول اعضای ن��
د: [...] شکنجه [...] شمردە � شود انه داخ� مسلح منازعه). عنا� شکنجه در ۸) مادە ۲( ) (ج) فقرە۱(" (جزء محار�ه خارج شدە �اشند، صورت گ��

اف، مجازات ، ارعاب ای�ست که مرتکب درد �ا رنج شد�د ف��� �ا روا�� �االی �ک فرد انجام د�د؛ مرتکب این عمل را �ه منظور کسب معلومات �ا اع��
ون از صف محار�ه، فرد مل�، �ارمند ص�  � انجام د�د؛ اینکه شخص تحت شکنجه ب�� �ا مذ��� �اشد که �ه �ا اج�ار، �ا �ه منظور �ر دل�ل ت�ع�ض آم��

ا�ط منازعهگونه فعال در  ا�ط موجود که این وضع�ت را �ه م�ان آوردە، آ�ا� دارد؛ اینکه این عمل در �� ا� نداشته �اشد؛ اینکه مرتکب از ��  �ا اش��
ا�ط موج منازعه � المل� را نداشته �اشد، �ا برخاسته از آن �اشد؛ و اینکه مرتکب از �� مسلحانه شدە،  منازعهود که �اعث وق�ع مسلحانه که ما��ت ب��

  "آ�ا� دارد. 
  کنوا�سیون منع شکنجه.   ۴) مادە ۲(فقرە  102
  کنوا�سیون منع شکنجه.   ۱مادە  103
ە مرتکب ن� شود �ل�ه ب�ش�� �ا�د قصد عی�� در �میته منع شکنجه توضیح داد که  104 � ندە برر� موضو� از انگ�� "عنا� قصد و �دف [...] در�رگ��

ا�ط مو  ، ۲۰۰۸جنوری  ۲۴مورخ  CAT/C/GC/2توسط کشور �ای عضو)،  ۲(تطبیق مادە  ۲جود �اشد"؛ �میته منع شکنجه< نظ��ه عمو� شمارە ��
  . �۹ارا�راف 
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� اصطالحات حقو�� �س�ند و �ه رفتاری اطالق � رفتار  � ("�درفتاری") ن�� �ا مجازات �ای ظالمانه، غ�� ا�سا�� �ا ا�انت آم��

ان مختلف رن�� � گردد که برای �یچ مقصد مشخ� ن�ا�د وارد شود.  � ی از  105شود که �اعث م�� م�لف�ت مب�� بر جلوگ��

ی از  ای ز�اد مشا�ه �ه این م�لف�ت � �اشد. تج��ه �شان شکنجه بودە و تا اندازە�درفتاری در عمل ممد م�لف�ت مب�� بر جلوگ��

و اقدامات مرت�ط   زمینه را برای شکنجه مساعد � سازد و از ای��
�
ا ا�� که �اعث افزا�ش �درفتاری � شود، ا��� � د�د که ��

ی از �مچو رفتار�ا روی دست گرفته شود.     �106ا�د برای جلوگ��

ی شکنجه و �درفتاری طبق م�لف�ت حکومت مب � �� بر جلوگ�� � المل�قوان��   ب��

، اداری، قضا�� و سایر تداب��  –محو �امل شکنجه و �درفتاری ن�ازمند اقدامات مث�ت  توسط حکومت است تا اطمینان  –تقنی��

ی صورت گرفته است.  � رفتار�ا �ا اتفاق مجدد آن �ه گونه موثر جلوگ�� نوا�سیون منع شکنجه ک  107حاصل نما�د که از وق�ع چن��

 الزا� ساخته که شامل موارد ذ�ل � شود: 
�
  اتخاذ اقدامات متعدد را �احتا

  :جزا�� جرم پنداشته شدە و جزا �ای  جرم ان�اری � که در حصول اطمینان از اینکه تمام اعمال شکنجه تحت قوان��

 ؛ �ا شدت شکنجه �اشد متناسب قانون پ�ش بی�� � شود، 

 اجرای تحقیق ��ــــع و ب�طرفانه �ر زمان�که دال�ل �ا�� مب�� بر ارت�اب عمل شکنجه  ق��ان�ان:  تحق�قات و ش�ا�ات

موجود �اشد؛ حصول اطمینان از اینکه �ر فرد حق دارد تا �ه مقامات ذ�صالح ش�ا�ت کند؛ و محافظت از شا� و 

 ش�ود در برابر انتقام �ا ارعاب؛

  :ی آموزش از شکنجه در برنامه �ای آموز�� برای تمام افرادی که در نگ�داری،  آموزش و آ�ا� د� در مورد جلوگ��

 اس�نطاق �ا برخورد �ا �ر فرد تحت توق�ف دخ�ل �س�ند؛

  :گنجان�دن منع شکنجه در در قواعد �ا �دا�ا�� که برای افرادی صادر � شود که در   قواعد، اوامر، طرزالعمل �ا

وق�ف دخ�ل �س�ند و قرار دادن قواعد م��وط را تحت برر� نگ�داری، اس�نطاق �ا برخورد �ا افراد تحت ت

 س�ستمات�ک؛

  :ان خسارە ان  ج�� ان خسارە در�افت � کند و حق الزم االجراء �ه ج�� حصول اطمینان از اینکه ق��ا�� عمل شکنجه ج��

 رد؛ای که مقدور �اشد، داخسارە عادالنه و مناسب �ه شمول ابزار برای اح�ای مجدد �امل تا اندازە

 حصول اطمینان از اینکه �ر ن�ع اظ�ارا�� که ثا�ت شود که در ن��جه شکنجه �دست آمدە، �ه  : عدم �ذیرش اصل

 عنوان مدرک در �ر ن�ع اجراات محسوب نگردد. 

� المل�  ی ب�� را برای افرادی که آزادی شان سلب شدە، در نظر  حقوق و ضمانت �ای اجرا�� افزون بر این، قانون حقوق ���

ی از شکنجه و �درفتاری �شک�ل � د�د. این تداب�� گرفت ه و این تداب�� �خش م�م �ر چارچوب محافظ�� را �ه منظور جلوگ��

  شامل حقوق ذ�ل � �اشد: 

 �108س از توق�ف، اعضای خانوادە �ا شخص ثالث از محل نگ�داری موصوف مطلع گردد؛  

  د؛مساعدت �ای حقو�� مستقل، زما�� �ا�� و �س��الت الزم   109برای ت��ه دفاع�ه �ه گونه ��ــــع در اخت�ار وی قرار گ��

 ــــع و منظم �ه دا��� ص� و در صورت ام�ان دا��� مورد نظر خود، داشته �اشد؛�� �   110دس��

                                                           
، دا�ش�اە ا�س�کس،  105   . ۲۳، صفحه ۲۰۱۵ت�پ�نه، پولونه، کتاب ر�نمای گزارشد� شکنجه، چاپ دوم، مرکز حقوق ���
  . ۹، �ارا�راف �۲میته منع شکنجه، نظ��ه عمو� شمارە  106
  کنوا�سیون منع شکنجه.   ۱۶و  ۲مواد  107
� ("قواعد نلسون ماند�ال")،   108 مراجعه  ۶۸، قاعدە �A/RES/70/175ه حداقل قواعد برای حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای رفتار �ا محبوس��

  شود. 
� المل�  ۱۴) مادە ۳فقرە (  109 : حق �ساوی در ۱۴(مادە  ۳۲ حقوق مد�� و س�ا�؛ �مچنان �ه �میته حقوق، نظ��ات عمو� شمارە کنوا�سیون ب��

  مراجعه شود.  ۲۰۰۷آ�ست  ۲۳، مورخ CCPR/C/GC/32پ�ش�اە مح�مه و دیوان و حق محا�مه عادالنه)، 
� ("قواعد نلسون م  110 ؛ �ه ۱۱۸؛ ۳۴؛ ۳۰، قواعد A/RES/70/175 اند�ال")،حداقل قواعد برای حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای رفتار �ا محبوس��

  در مورد خدمات ص� مراجعه شود.  ۲۴قواعد عمو� شمارە 
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 111از دال�ل توق�ف و تمام ات�امات جزا�� مطلع گردد؛ 

  اف �ه تا زما�� که �ه اساس قانون مجرم شناخته �شدە، �� گناە محسوب شود و �ه ارائه اظ�ارات عل�ه خود �ا اع��

  112جرم مجبور �شود؛

 113در مدت زمان معینه �ه پ�ش�اە عدالت �ا قا�� فرا خواندە شود؛ 

 وع�ت توق�ف و رفتار [در برابر خود] را �ه چالش �کشد؛  114م��

 د؛ قانون دستگ�� �ا تحت توق�ف قرار نگ��  �115ه گونه خود�انه �ا غ��

   116که برای شان قا�ل ف�م است، مطلع شوند. از این حقوق از ط��ق ز�ا��  

جان�دارانه برای برر�  م �ای غ�� � ی از شکنجه و �درفتاری ممد واقع � شود، شامل م��ان�� سایر اقدامات �ل�دی که برای جلوگ��

م �ای گزارشد� �دون ترس از انتقام �    117؛ و حفظ سوابق � �اشد. جو��  و �ازد�د از محالت سلب آزادی؛ م��ان��

  

  

  

 

                                                           
� المل� حقوق مد�� و س�ا� مراجعه شود.   ۱۴) مادە ۳و فقرە ( ۹) مادە �۲ه فقرە (  111   کنوا�سیون ب��
� المل� حقوق مد�� و س  ۳و مادە  ۱۴) مادە �۲ه فقرە ( 112   �ا� مراجعه شود. کنوا�سیون ب��
� المل� حقوق مد�� و س�ا� مراجعه شود.   ۹) مادە �۳ه فقرە (  113   کنوا�سیون ب��
� المل� حقوق مد�� و س�ا� مراجعه شود.   ۹) مادە �۴ه فقرە ( 114   کنوا�سیون ب��
� المل� حقوق مد�� و س�ا� مراجعه شود.   ۹) مادە �۱ه فقرە (  115   کنوا�سیون ب��
� ("قواعد نلسون ماند�ال")،حداقل قواعد برای  116   . ۵۵ – ۵۳، قواعد A/RES/70/175 حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای رفتار �ا محبوس��
� ("قواعد نلسون ماند�ال")، 117 امون A/RES/70/175 حداقل قواعد برای حداقل مع�ار�ای ملل متحد برای رفتار �ا محبوس�� ، �ه قواعد م��وطه پ��

؛ معلوم � � و ش�ا�ات آنها؛ و �ازر� �ای داخ� و خار�� مراجعه شود. مدی��ت سوابق محبوس��   ات �ه محبوس��
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 �118یئت معاونت ملل متحد در افغا�ستان نظارت شدە توسطمرا�ز سلب آزادی : ۳ضم�مه 

 

                                                           
 ای را انجام نداد. این لست شامل مرا�ز سلب آزادی � شود که یوناما از آنها د�دن نمود و� برای ته�ه این گزارش، مصاح�ه 118
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زارشات مؤثق و معت�� در مورد شکنجه و �درفتاری توسط ر�است عمو� امن�ت گ: ۴ضم�مه 
 119م�: تفک�ک بر اساس وال�ت

تعداد توق�ف شد�ان مصاح�ه  توق�ف خانه والی�� ر�است امن�ت م�
 شدە

 که شکنجه �ا �درفتاری در توق�ف 
�

شد�ا�
 برابر خود را گزارش دادند

 ۰ ۱۹ �دخشان

 ۱ ۸ �ادغ�س

 ۴ ۳۰ �غالن

 ۴ ۳۶ �لخ

 ۰ ۵ �ام�ان

 ۰ ۴ دا�کندی

 ۴ ۸ فراە

 ۳ ۷ فار�اب

 
�

 ۱ ۱ غز�

 ۰ ۶ غور

 ۳ ۳۶ �رات

 ۵ ۵ �لمند

 ۰ ۱۶ جوزجان

 ۱۱ ۲۷ �ا�ل

 ۱۲ ۳۱ امن�ت م� در �ا�ل ۲۴۱ر�است 

 ۵ ۶۰ امن�ت م� در �ا�ل ۵۰۱ر�است 

 ۵ ۶۸ کند�ار

 ۱۷ ۴۵ امن�ت م� در کند�ار ۰۳ر�است 

 ۷ ۳۸ خوست

و�ای محافظت خوست  ۴ ۲۳ 120ن��

 ۳ ۱۴ ک�� 

 ۳ ۲۹ کندز

 ۲ ۱۶  لغمان

 ۲ ۷ لوگر

 ۰ ۱ م�دان وردک

 ۵ ۲۳ ننگر�ار

 ۳ ۱۵ �کت��ا

 ۰ ۲۰ �کت�ا

 ۵ ۶ پروان

 ۱ ۱۲ توق�ف خانه پروانامن�ت م� در  ۲۴۱ر�است 

 ۲ ۳۳  امن�ت م� در توق�ف خانه پروان ۵۰۱ر�است 

 ۹ ۲۷ سمن�ان

 ۵ ۸ ��ل

 ۱ ۱۰ تخار

 ۲ ۶ زا�ل

  

                                                           
� اص� گزا 119  این جدول را برای معلومات در مورد �خش �ای م��وطه در م��

�
رش مطالعه فرمائ�د. ارقام این جدول م��وط �ه ر�است امن�ت م� لطفا

در �ع�� در مرا�ز سلب آزادی در وال�ات و ولسوا� �ا بودە و منعکس کنندە این واقع�ت است که �ر فرد تحت توق�ف که مورد مصاح�ه قرار گرفته (و 
  نگهداری � شوند. پول�س م� افغانانه موارد مورد شکنجه �ا �درفتاری قرار گرفته)، در توق�ف خانه �ای جدا�

 �ه �خش "�افته �ای در مورد شکنجه �ا �درفتاری" در فوق مراجعه نمائ�د. یوناما در   120
�
و�ای محافظت خوست، لطفا برای معلومات در مورد ن��

و�ا �س�ت دادە شدە است، ر  ی که از ط��ق ر�است امن�ت م� �ه این ن�� امون ادعا�ای نقض حقوق ��� ا حال حا�� تقاضا �ا در مورد معلومات پ��
  ی � کند. پ�گ�� 
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: پول�س م� افغا�ستانزارشات مؤثق و معت�� در مورد شکنجه و �درفتاری توسط گ:  ۵ضم�مه 

  121تفک�ک بر اساس وال�ت

مرا�ز سلب آزادی پول�س م� در وال�ات و 
ک)  ولسوا� �ا (مش��

توق�ف شد�ا�� که شکنجه �ا �درفتاری   شد�ان مصاح�ه شدە توق�ف
 در برابر خود را گزارش دادند

 ۱ ۱۱ �دخشان
 ۱ ۳ �ادغ�س

 ۳ ۱۶ �غالن
 ۱ ۳ �لخ

 ۰ ۹ �ام�ان
 ۰ ۹ دا�کندی

 ۰ ۱ فراە
 ۱ ۵ فار�اب

 ۰ ۱۰ غور
 ۴ ۱۰ �رات
 ۱ ۴ �ا�ل

 ۱۷ ۲۲ کند�ار
 ۱ ۵ خوست

 ۱ ۱۰ ک�� 
 ۴ ۱۳ کندز

 ۳ ۶ لغمان
 ۱ ۴  لوگر

 ۰ ۱ م�دان وردک
 ۶ ۱۸ ننگر�ار
 ۰ ۱ نورستان

 ۳ ۴ �کت��ا
 ۴ ۶ �کت�ا
 ۰ ۵ پروان

 ۱ ۵ سمن�ان
 ۰ ۲ تخار
 ۱ ۲ زا�ل

 

 

 

 

 

                                                           
� اص� گزارش مطالعه فرمائ�د. ارقام این جدول م��وط �ه  121  این جدول را برای معلومات در مورد �خش �ای م��وطه در م��

�
در پول�س م� افغانلطفا

گرفته (و در �ع��   مرا�ز سلب آزادی در وال�ات و ولسوا� �ا بودە و منعکس کنندە این واقع�ت است که �ر فرد تحت توق�ف که مورد مصاح�ه قرار 
 نگهداری � شوند. پول�س م� افغانموارد مورد شکنجه �ا �درفتاری قرار گرفته)، در توق�ف خانه �ای جدا�انه 
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ی  حکومت : �اسخ ۶ضم�مه  جمهوری اسال� افغا�ستان در مورد گزارش یوناما�دف�� �م�ش��
 122عا� حقوق ��� ملل متحد

� المل� زنان وزارت امور خ امون برخورد �ا توق�ف شدە �ان  ارجه �عد از در�افت گزارش ساالنهر�است حقوق ��� و امور ب�� پ��

� س�ا� وزارت امور  و تطبیق برنامه م� محو شکنجه، �صورت فوری جلسه رس� را  تحت م ادر�س زمان مع�� ر�است مح��

ا� نمایند�ان عا� رت�ه در  م دفاع، داخله، امن�ت، عدل�ه و �م�سیون مستقل  خارجه �ا اش�� سطح معینان  وزارت �ای مح��

  حقوق ��� در مقر وزارت امور خارجه برگزار نمود. 

جلسه متذکرە، موض�ع فوق الذکر را تحت غور و برر� قرار دادە و این  گزارش را �ک فرصت مناسب ج�ت رفع �مبود �ای 

امون دا�سته و خوا�ان اقدامات ب�ش�� و  ب��� در این مورد گرد�دند. اعضا جلسه خوا�ان مطالعه دقیق و �مه جان�ه پ��

�ک سازی �ا شع�ات م��وطه در جلسه  موضوعات مط�ح شدە در گزارش گرد�دە و ف�صله صورت گرفته که �عد از مطالعه، ��

د، نظ��ات و اقدامات ادارات شان �عدی در سکرت��ت منع شکنجه که در �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان برگزار م�گرد

�ک سازند.    را ��

م یوناما در سکرت��ت منع شکنجه تحت نظر  جلسه �عدی که �ا حضور نمایند�ان ادارات م��وطه �ه شمول نمایندە دف�� مح��

ە که رئ�س �م�سیون مستقل حقوق ��� برگزار گرد�د.  �مچنان نامه �ای رس�دە از �ع�� از ادارات امنی�� مواصلت ورز�د

دە آن قرار ذ�ل است :    ف��

م دفاع :     وزارت مح��

امون گزارش شان �شکری نمودە و  م یوناما در افغا�ستان ج�ت ��� گزارش ساالنه و �افته �ای شان پ�� نخست، از دف�� مح��
� در محا�س و توق�ف خانه � و�ای ام�دوار �س��م این گزارش �اعث بوجود آمدن اصالحات در نحوە برخورد �ا محبوس�� ای ن��

امنی�� و دفا� افغا�ستان گردد. ج�ت آوردن اصالحات وزارت دفاع م� ن�ات مث�ت گزارش یوناما م��وط مح�س و توق�ف 
  خانه پروان را ب�ش�� از پ�ش تق��ت و ن�ات ضعف آنرا اصالح خوا�د نمود. 

� که در مح�س و توق�ف خانه پرو  ان �ه � � برند خوش�ختانه �یچ ن�ع قس� که �افته �ای گزارش �شان م�د�د، محبوس��
� مح�س و توق�ف ۴۶موارد شکنجه و خشونت را تج��ه نکردە اند. طور�که در گزارش ذکر گرد�دە است، یوناما �ا ( ) تن محبوس��

ی  خانه پروان مصاح�ه انجام دادە است که �یچ �ک از آنان تج��ه شکنجه و �درفتاری را نداشته اند. این امر نما�انگر تع�د  ر���
، تطبیق �الن م� محو شکنجه و کنوا�سیون م�ارزە �ا شکنجه  � وزارت دفاع م� مب�� بر عدم شکنجه و �درفتاری �ا محبوس��
می�اشد. �مچنان گزارش از اقدامات وزارت دفاع م� در قسمت عدم نگ�داری اطفال در مح�س و توق�ف خانه پروان تقدیر 

  نمودە است. 

� مورد شکنجه و �درفتاری قرار گرفته �اشند، تمام وزارت دفاع م� متع�د ا � از سوی مسؤل�� ست تا در �ر مورد�که محبوس��
� قضا�ا را شناسا�� و �ه ن�اد�ای عد� و قضا�� معر�� نما�د. در این زمینه، یوناما �مچنان ضمن قدردا�� و  � چن�� مشمول��

ی وزارت دفاع م� مب��   بر تطبیق �الن م� محو شکنجه، بر اقدامات ب�ش�� در ستا�ش از اقدامات دولت افغا�ستان و ر���
  زمینه تأ��د � ورزد. 

� مناسب  در مورد مح�ط محا�س، �افته �ای گزارش یوناما �شان م�د�د که مح�ط مح�س و توق�ف خانه پروان برای محبوس��
� در مصاح�ه �ا یوناما از مح�ط نام � �ه وک�ل مدافع و نبودە و �مچنان گزارش اضافه � نما�د که محبوس�� ناسب عدم دس��

  مش�الت در زمینه مالقات �ا فام�ل �ای شان ش�ا�ت نمودە اند. 

                                                           
م امور خارجه در ۱۹۰۲اپ��ل  ۵۱. این نص اص� جواب�ه حکومت جم�وری اسال� افغا�ستان است، که از ط��ق ا�م�ل بتار�ــــخ  122 ، از وزارت مح��

 �اسخ �ه گزارش یوناما در�افت شد.   
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� �ه وک�ل مدافع م��وط وزارت دفاع م�  در این زمینه �ا�د خاطر �شان ساخت که قسمت از مش�الت فوق مانند عدم دس��
� در مطا�قت �ه نبودە و این امر م��وط ار�ان�ای عد� و قضا�� بودە و وظ�فه وز  ارت دفاع م� در قسمت نگ�داری محبوس��

� المل� در �ک مح�ط مناسب حال محبوس می�اشد.    مع�ار�ای ب��

ی وزارت دفاع م� �م�شه تالش �ای فراوا�� ج�ت س�ندرد سازی مح�ط مح�س و توق�ف خانه پروان و فرا�م آوری  ر���
� �ه خ�چ دادە و متع�د �ه آور  � مح�ط محا�س و س�ولت �ا برای محبوس�� دن �ر ن�ع اصالحات ممکن در زمینه ب��� ساخ��

  توق�ف خانه می�اشد. 

م یوناما در مورد �درفتاری �ا توق�ف شد�ان در وال�ت �ای �لخ، �رات، �لمند، قند�ار، �ا�ل، لغمان،  �ه اساس گزارش دف�� مح��
ت �ای متذکرە مح�س و�ا توق�ف خانه نداشته، �ف لوگر و جالل آ�اد صورت گرفته، قا�ل ذکر است وزارت دفاع م� در وال�

� �ه مرکز در �خش قول اردو�ا موجود است در صورت ارائه معلومات ب�ش��  �ک محل نگ�داری موقت ج�ت انتقال مت�م��
  یوناما ر�است حقوق ��� وزارت دفاع م� آمادە �ر ن�ع برر� موض�ع می�اشد. 

� �ا  � المل� صل�ب �خ صح�ت �ای الزم  �ه منظور ا�جاد س�ولت مالقات محبوس�� � المل� چون سازمان ب�� سازمان�ای ب��
� در قسمت مالقات �ای فام�� در مطا�قت �ه  داشته است و �م�شه کوشش نمودە است تا س�ولت �ای الزم را �ه محبوس��

  اح�ام قانون فرا�م نمائ�د. 

ی را مراعات نمودە و �رگ ونه تعلل و غفلت در این زمینه را تحت پ�گرد عد� و قضا�� وزارت دفاع م� تمام مواز�ن حقوق ���
قرار خوا�ند داد. تمام موارد�که در قسمت مح�ط نامناسب محا�س در گزارش آمدە است، �ه ش�ل �مه جان�ه برر� گردد و 

  در صورت موجود�ت خال اقدامات اصال� الزم را �ه وجود خوا�ند آورد. 

  ر�است عمو� امن�ت م�: 

ر�است عمو� امن�ت م� �ه مثا�ه �ک ن�اد کش�� و استخ�ارا�� برای حراست از قانون اسا� جم�وری اسال� افغا�ستان و 
� که مرتکب جرا�م عل�ه امن�ت داخ� و خار�� م�شوند،  ی مظنون�� دفاع از ش�روندان کشور مطابق استقامت �اری �ه دستگ��

ت انجام تحق�قات مقدما�� در نظارت خانه �ای خ��ش نگ�داری م�کند. مبت�� بر اقدام نمودە و طبق اح�ام قانون آنانرا ج�
م عمو�  ی ر�است مح�� � المل� و ارزش�ای اسال� و حقوق ��� قانون اسا� جم�وری اسال� افغا�ستان کنوا�سیون �ای ب��

ی و اسا� ش�روندان را در تمام حا ، حقوق ��� ام نما�د. امن�ت م� متع�د است تا کرامت ا�سا��   الت رعا�ت، مراق�ت و اح��

� در نظارت خانه  � و مت�م�� م یوناما معموال �ر دو سال �ک�ار گزارش �افته �ای شانرا در مورد نحوە برخورد �ا مظنون�� دف�� مح��
 بر اساس مصاح�ه �

�
� �ای ادارات مختلف امنی�� از جمله ر�است عمو� امن�ت م� �ه ��� � رساند. این گزارش عمدتا ا مظنون��

� است که �ه ارت�اب جرا�م مختلف امنی�� گرفتار و تحت توق�ف قرار دارند. ر�است عمو� امن�ت م� ضمن استق�ال  و مت�م��
 � � و مت�م�� از �ازد�د �ای مکرر و دوامدار نمایند�ان یوناما از نظارت خانه �ای امن�ت م� و مصاح�ه آنان �ا تعدادی از مظنون��

 �ه موقع تحت توق�ف، �ار�ا ا
�

ز نمایند�ان دف�� یوناما تقاضا نمودە است تا نتایج �ازد�د�ا و مصاح�ه �ای شان را ج�ت رس�د�
�ک مسا�، حق�قت ادعا�ای صورت گرفته  �ک سازند تا در تفا�م و ��� �ه �اس�� �ای احتما� �ا ر�است عمو� امن�ت م� ��

� و اجراآت ر�است عمو� امن�ت م� در ق �ک سازی از سوی مظنون�� م یوناما بنابر دال�� از �� �ال آن�ا روشن شود. دف�� مح��
   �ه موقع �افته �ای شان �ا ر�است عمو� امن�ت م� خودداری ورز�دە است. 

ی م نظارت و جلوگ�� �   م��ان��

 �ه 
�

� رس�د� ر�است عمو� امن�ت م� در چو�ات �شک�الت خ��ش برای نظارت دوامدار، برر� �ای شفاف و عادالنه و ن��
�ت  ی در تمام �خش �ای خود، �ک ادارە را بنام حقوق ��� ا�جاد نمودە که ا��� موقع �ه ش�ا�ات از تخ� �ای حقوق ���

 �ای ثا�ت و مست
�

قل دارد. تمام ناظ��ن حقوق ��� امن�ت م� در وال�ات و مرکز، از سوی مطلق ادارات امن�ت م� نمایند�
� المل� �ه شمول �خش حقوق ��� یوناما، آموزش دادە اند و اجراآت �اری شان  ی داخ� و ب�� ن�اد�ای عد� و حقوق ���

د. عالوە بر نظارت دوام دار داخ� در امن�ت مطابق روش �ای مندرج در پروت�ل استانبول �ه صورت مستقل صورت م�گ��
� المل� از نظارت خانه  ی ب�� م�، �م�سیون مستقل حقوق ��� افغا�ستان، �میته م� منع شکنجه و سایر ن�اد�ای حقوق ���

 �ای ادارات مرکزی و والی�� امن�ت م� �ازد�د م�کنند. 
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ی   میتودلوژی نظارت و جلوگ��

ک بر تمام نظارت خانه �ای امن�ت م� نظارت ش�انه روزی دارند و ناظ��ن حقوق ��� امن�ت م� �طور دوامدار و س�ستمات�
� در  � �ه صورت انفرادی محرمانه و مستقالنه مصاح�ه م�کنند. در ج��ان برر� ش�ا�ت �ای که از جانب مظنون�� �ا مظنون��

� اخ ذ گرد�دە و بر اساس مورد احتمال �درفتاری و شکنجه مط�ح م�شود پروسه �ه گونه ای است که نخست ادعا �ای مظنون��
، چک �د�� شا�، چک فورم ص�، اسناد مح�� گرفتاری، نظر طب  آن سایر منابع اث�ات�ه جرم  ( برر� �مرە �ای امنی��
� م��وطه و اظ�ارات کسان�که بر عل�ه شان ادعای �درفتاری صورت گرفته  ، اظ�ارات مسول�� عد�، اظ�ارات شا�دان عی��

برر� � شوند. در ا��� برر� �ا نمایند�ان چندین ادارە مختلف امن�ت م� در ترک�ب �ک  است) �طور دقیق و �مه جان�ه
ی، ر�است عمو� امن�ت م� از  ��أت �� طرف توظ�ف و قضا�ا را برر� م�کنند ز�را در پروسه برر� تخ� �ای حقوق ���

ی و کسان�که عل�ه شان ش�ا�ت صورت گرفته  حقوق ا�سا�� و اسا� شا�، ش�ود، تحقیق کنند�ان قضا�ای نقض حقوق ���
  است، حما�ت م�کند. 

      ارقام برر� �ای انجام شدە

 �ا  ۲۰۱۸ا�ت��ر  ۱۵ا�  ۲۰۱۷سال ناظ��ن حقوق ��� امن�ت م� از اول جنوری 
�
نفر مظنون و مت�م در نظارتخانه  ۱۵۷۲۱جمعا

�ای ادارات مرکزی و والی�� امن�ت م� �ه طور ا نفرادی و محرمانه، مصاح�ه کردە اند. در ج��ان این مصاح�ه �ا، �ه تعداد 
ی ث�ت و برر� گرد�دە و �ه تمام ادعا�ای که �عد از برر� �ای دقیق ب�طرفانه و  ۱۶۶ مورد ادعای تخ� �ای حقوق ���

� و در چو�ات �مه ج ان�ه صحت شان �ا ارا�ه ثبوت و شوا�د �ا�� تای�د شدە �اشد �ا درنظرداشت حقوق اسا� و ا�سا�� طرف��
 الزم صورت گرفته است. در ج��ان برر�  این ادعا �ا در مدت �اد شدە �ه تعداد 

�
� نافذە کشور رس�د� �  ۱۷قوان�� تن از م�س����

ی �ا در نظر  ادارات مرکزی و والی�� در تمام سط�ح و  � در قطعات نظا� امن�ت م� �ه ظن تخ� �ای حقوق ��� �مچن��
ی ار�ان امن�ت م� مبت�� بر اصل شدت و خفت تخ� �ا، مورد مجازات (  � نافذە کشور و �ال�� حقوق ��� داشت قوان��

، ت�د�� از وظ�فه، توص�ه کت�� و اخطار �ا درج سوانح) قرا   ر گرفته اند. معر�� �ه ن�اد�ای عد� و قضا��

  آموزش، آ�ا� د� و ظرف�ت سازی

ر�است عمو� امن�ت م� اطمینان م�د�د که �یچ ن�ع شکنجه و �درفتاری �صورت س�ستمات�ک در �یچ �خش امینت م� �ا 
� که ممکن �ه خاطر عدم آ�ا� عدە ای  ی در قدمه �ای �ای�� ی از تخ� �ای حقوق ��� � وجود ندارد و �خاطر جلوگ�� مظن����
� المل� دولت افغا�ستان بوجود  ی و تع�دات ب�� � نافذە کشور ارزش�ای حقوق ��� � این ر�است �ا قوان�� از �ارمندان و م�س����
ی را در نصاب تعل�� پرسونل ا�جاد نمودە است تا �ر م�سوب و  آ�د، امن�ت م� �ک �خش خاص آموزش �ای حقوق ���

ی در تمام �خش �ای  �ارمند امن�ت م� از آغاز تقرر در این ار�ان، �ا حساس�ت، وسواس و دقت �امل �ه ارزش�ای حقوق ���
  نظا� و مل� اجرای وظ�فه نما�د. 

ـــخ اول جنوری  سمینار آموزش حقوق ��� را  �۷۱ه تعداد  ۲۰۱۸تا آخر ا�ت��ر  ۲۰۱۷ر�است حقوق ��� امن�ت م� تن�ا از تار�ـ
� امن�ت م� �خصوص �ارمندان �خش عمل�ا�� و نظارت خانه �ای اداراات مرکزی و والی�� دایر کردە است. در  برای م�س����
ی �ا تمرکز بر ارزش�ای  ـــح �ال�� دولت افغا�ستان و امن�ت م�، تمام مواز�ن حقوق ��� �ـ ج��ان این س�منار�ا عالوە بر ���

ا� کنند�ان توضیح دادە شدە است. عالوە بر آن �ه تعداد اسال� فر�ن  و محتوای پروت�ل استانبول �ه اش��
�

ورکشاپ  �20
� المل� �شمول یوناما در امن�ت م� تدو�ر  ا� استادان ن�اد�ای حقوق ��� ب�� آموز�� برای ناظ��ن حقوق ��� این ار�ان �ا اش��

ی دورە �ای تخص� حقوق ��� �ه ورکشاپ �ای اموز�� که از تن ناظ��ن حقوق ��� امن�ت م� بر  33گرد�دە و  ای فرا���
ون از چو�ات امن�ت م� دایر گرد�دە بود اعزام شدە اند.  � المل� ب��   جانب ن�اد�ای م� و ب��
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  نگرا�� �ای ر�است عمو� امن�ت م� در مورد گزارش یوناما: 

ی در امن�ت م� اشارە  ۱۲و�ا�ش در گزارش یوناما د رکنار اینکه ب���بود وض�عت حقوق ���  ف�صدی تخ� �ای حقوق ���

ی درامن�ت م� استق�ال �  شدە است،ر�است عمو� امن�ت م� از قضاوت مث�ت یونما مب�� بر�ا�ش تخ� �ای حقوق ���

� در مورد محتوای این گزارش دارد که قرارذ�ل است:  � حال نگرا�� �ای جدی ن��   کند اما درح��

� نافذە کشور صالح�ت دارد ا� مدت گز   ۵. در صفحه 1 ارش یونما تذکر رفته است که ر�است عمو� امن�ت م� طبق قوان��

� در نظارتخانه �ای امن�ت م� ا�  � را در نظارت �ای خ��ش نگ�داری نما�د اما بر�� مظنون�� روز نگ�داری  ۱۷دە یوم مظنون��

� نافذە کشور ر�است عمو� امن�ت م � صالح�ت نگ�داری دە یوم مظنون را در نظارتخانه خ��ش شدە اند. برحسب قوان��

م حارنوا� قرار نگ�داری، اخذ � گردد  دارند. اما در �ع�� قضا�ا نظر �ه حساس�ت موض�ع وعدم ت�م�ل تحقیق از ر�است مح��

  که مطابق قانون اجراات جزا�� کشور �ک عمل قانو�� �ه شمار � رود. 

� مصاح�ه شدە ادعا نمودە است که در ر�است امن�ت م� �ا�ل �ه شدت گزارش یونم  ۷. در صفحه شمارە 2 ا �ک تن از مظنون��

  مورد شکنجه و �درفتاری قرار گرفته است. ادعای متذکرە �ه دال�ل ذ�ل قا�ل رد � �اشد: 

� ناظر ر�است حقوق ��� امن�ت م� �طور مداوم در ر�است امن�ت م� �ا�ل توظ�ف � �اشد که �طور یوم� - ه از �ک��

� مصاح�ه � نما�د.در ج��ان مدت  � ومت�م�� ی در آن ادارە نظارت نمودە و �ا مظون��  وضع�ت حقوق ���
�

چگون�

� برای ناظر استقام�� حقوق ��� ارائه گرد�دە است.  � �خش �ای نظارتخانه از جانب مظنون��   مشا�ه،چن��

� � �اشد تما� �خش �ای نظارتخانه ر�است امن�ت م� �ا�ل �ه خصوص محالت اس�نط - اق �ا�مرە �ای امنی�� تج���

� منت�� � گردد.    که در موجود�ت این �مرە �ا موجود�ت �رگونه �د رفتاری �ا مظنون��

� الملل� از جمله �م�سیون مستقل  - درکنار نظارت دوامدار ناظ��ن حقوق ��� امن�ت م� ، ناظ��ن ن�اد�ای م� و���

منع شکنجه �طور مستمر و �دون آ�ا� ق�� ازمحالت سلب حقوق ��� افغا�ستان،صل�ب �خ و�م�سیون م� 

� موجود مصاح�ه �ای انفرادی و �ی انجام � د�ند که  � ومت�م�� آزادی در مرکز ووال�ات �ازد�د نمودە و�ا مظنون��

ی را در گزارشات شان تائ�د نکردە اند.  � تخ� �ای حقوق ���   تا �نوز موجود�ت چن��

� در ادارات امن�ت م� خوست وسمن�ان ادعا   ۹و �۸مچنان درصفحه  - گزارش متذکرە تذکر رفته است که مظنون��

 
�
ا نمودە اند که مورد شکنجه و �د رفتاری قرار گرفته اند،ر�است عمو� امن�ت م� در پیوند �ه نگرا�� �ای یونما،اخ��

م منع شکنجه و �د  � رفتاری س�ستم خ��ش،در تمام ادارات برر� دق��� را �ه منظور ت�ب�ت خال �ای احتما� م��ان��

مرکزی و والی�� امن�ت م�،انجام داد. که مبت�� بر آن �ه منظوررفع نگرا�� از احتمال موجود�ت تخ� �ای حقوق 

ی در ر�است امن�ت م� خوست تعداد  ی آن از وظا�ف شان  ���۴ � آن ر�است �ه شمول ��ات ر��� تن از م�س����

  برکنار گرد�دند. 

ف�صد �ل افراد مصاح�ه شدە از جانب ناظ��ن یونما ادعا نمودە اندن که  ۲۵ش یوناما تذکر رفته است که در حدود . در گزار 3

در مرا�ز و وال�ات و�ا ولسوا� �ای �ش�� شکنجه و �د رفتاری را تج��ه نمودە اند. ادعا �ای مذکور بنابر دال�ل ذ�ل از جانب 

  ر�است عمو� امن�ت م� قا�ل نگرا�� � �اشد: 

� �ف در حد ادعا بودە و ا�ر �صورت جدی و�مه جان�ه مورد برر� ومس�ند ادعا�ای ابزار شدە از جانب مظنو  - ن��

د،ممکن است تعداد ز�اد از این ادعا �ا �اذب و عاری ازحق�قت ثا�ت گردد.    سازی قرار گ��

ی �صورت �� درج شدە و درمورد جزئ�ات آن معلومات ارائه نگرد�دە است  - در گزارش یوناما تخ� �ای حقوق ���

  آن صحت و سقم آن ت�ب�ت گردد.  تا برو�ت

 �ای خف�ف در وجود شــــــــــــــان، ادعای شــــــــــــــکنجه و �درفتاری را در  -
�

� �ه اســــــــــــــ�ناد �ه عال�م و خراشــــــــــــــ�د� بر�� از مظنون��

نظارت خانه �ای امن�ت م� مط�ح � کنند. در حال�که �افته �ای تحق�قات انجام شــــدە توســــط ر�اســــت امن�ت م� 

� نه از اثر شـــــــــــــــکنجه و �درفتاری در  �شـــــــــــــــان � د�د که �ســـــــــــــــ�اری از عال�م و   �ای موجود در �دن مظنون��
�

خراشـــــــــــــــ�د�

� �ه  ــلحانه، فرار از ســــــاحه، و عدم توجه مظنون�� نظارتخانه �ای امن�ت م� �ل�ه نا�� از مقاومت ف���، برخورد مســــ

ی بودە اســــــــــت که �ا درنظر داشــــــــــت مواد  و �ای عمل�ا�� در ج��ان دســــــــــتگ�� ی و مواد کود جزا  ۱۳۱و  �۱۱۷شــــــــــدار ن��
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و�ای امنی�� و عمل�ا��  ۸۵و  ۸۳،۸۴ � وضـــــــع�ت ��چگونه مســـــــوول�ت متوجه ن�� قانون اجراات جزا�� کشـــــــور، در چن��

� و  ن� گردد. �مچنان در ج��ان تحق�قات ر�اســـــــــــــــــت عمو� امن�ت م� قضـــــــــــــــــا�ای ت�ب�ت گرد�دە اســـــــــــــــــت که مظنون��

و�ای امنی�� و �ا�ش جزای شـان � �ه منظور �دنام سـازی ن�� در محا�م، اقدام �ه آسـ�ب رسـان�دن �ه خود شـان  مت�م��

نمودە اند. در �ع�� موارد در مشورە �ا �مد�گر �ه سنار�و سازی �ای قا�ل �اور و اغوا کنندە اقدام � کنند که ت�ب�ت 

  آن ن�از �ه غور و تدقیق ب�ش�� � نما�د. 

4 � ــــ�ند ســــــــــازی و اث�ات ادعای �ای شــــــــــکنجه و �درفتاری از ســــــــــوی مظنون�� � ا�جاب � کند تا محتوای �مرە �ای . مســــــ و مت�م��

 � ــــا�دان عی�� و مســـــــــــول�� ــــناد محـ�ــــــــــ� گرفتاری، نظر طب عد�، اظ�ارات شـــــــ ــــ�، اســـــــ امنی�� در نظارت خانه �ا، فورم �ای صـــــــ

م��وطه و برر� �د�� شــــــا�، �صــــــورت دقیق، �مه جان�ه و ب�طرفانه اخذ گردد. در برر� �ای ادعا �ای شــــــکنجه م�ســــــوب �ه 

ی درســــــت و شــــــفاف صــــــورت ر�اســــــت عم ــــدە ن� تواند تا بر مبنای آن ن��جه گ�� و� امن�ت م� از ســــــوی یوناما این �ار انجام شــ

د.   گ��

ــــت عمو� امن�ـت م� �ـا�ـد ب�ـان داشــــــــــــــــــت کـه این قطعـات دارای 5 . �ـه ارت�ـاط ادعـای شـــــــــــــــــکنجـه و �ـدرفتـاری در قطعـات ر�ـاســــــــــــــ

� را �عد از گرفتاری �ه ر�ا � تما� مراحل نظارتخانه نبودە و مظنون�� ـــل�م � نما�د. �مچن�� ســــــــــــــــــت امن�ت م� �م�ن وال�ت �ســــــــــــــ

داری � شود.  م حارنوا� بودە و از جانب �ک �ارمند مسل� فلم��   ج��ان عمل�ات در حضور داشت نمایندە مح��

  

  

 

  

 


