
 

 

 

 په افغانستان کې د جګړې اړوند توقیفیانو سره چلند:

 د شکنجې ضد قانون په رڼا کې د شکنجې او ناوړه چلند مخنیوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویپالدافغانستان لپاره دملګرو ملتونو مرستندویه 
 د بشري حقونو لپاره دملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ دفتر

 
 کال ۲۰۱۹اپریل 

 کابل،افغانستان
 



 لنډيز اجرايي 

 کمیشنر عالي د ملتونو ملګرو د لپاره حقونو بشري د او( یوناما) پالوي مرستندویه د ملتونو ملګرو د لپاره افغانستان د راپور دغه

 په چې دی، راپور شوی خپور مهالنی پنځم دا موضوع دغې پر راهیسې ۲۰۱۰ له. شوی چمتو خوا له (OHCHR) دفتر د

 وروسته دې تر) سزا او چلند ډک سپکاوي له او انساني غیر ظالمانه، د او شکنجې د سره توقیفیانو اړوند جګړې د کې نستانافغا

 . کوي وړاندې معلومات کره او باوري اړه په( چلند ناوړه

 په افغانستان د خوا له افسرانو حقونو بشري د یوناما د چې دي بنسټ پر مرکو هغو د زیاتره ېنموند شوې وړاندې کې راپور په

 د راپور. شوي ترسره سره( ګډون په ښځو څلورو د) توقیفیانو ۶۱۸ له اړوند جګړې د کې مرکزونو ۷۷ په کې والیتونو ۲۸

 . رانغاړي دهمو پورې نېټې ۳۱ تر ډسمبر د کال ۲۰۱۸ د لومړۍ له جنوري د کال ۲۰۱۷

 موده په ورکولو راپور د خوا له حکومت د کې تطبیق په پالن ملي د افغانستان د اړه په وړلو منځه له د شکنجې د راپور دغه

 ډول ځانګړي په دفتر کمیشنر عالي د ملتونو ملګرو د لپاره حقونو بشري د /یوناما. تاییدوي پرمختګ پیاوړی شوی ترسره کې

 : کوي رکلیه مواردو راتلونکو د

 د ډیره تر چې رانغاړي تعریف یو شکنجې د چې کوم تنفیذ، قانون شوي تعدیل د جزا د کې فبروري په کال ۲۰۱۸ د •

 دې تر) کنوانسیون له ملتونو ملګرو د ضد په سزا یا چلند ډک سپکاوي له یا انساني غیر ظالمانه، نورو او شکنجې

 دی؛ ېک سمون په سره (کنوانسیون ضد شکنجې د وروسته

  توافق؛ افغانستان د سره پروتوکول الحاقي له کنوانسیون ضد شکنجې د کې، اپریل په کال ۲۰۱۸ د  •

 . تنفیذ قانون ضد شکنجې د کې پای په اکتوبر د کال ۲۰۱۸ د •

 د ورکولو راپور د ګامونه قانوني او هنجاري شوي ترسره خوا له حکومت د چې کوي ډاګه په شننه شوې وړاندې کې راپور په

 پرمختګونو او اصالحاتو وړ پام د پرتله په( پورې ۳۱ تر ډسمبر د ۲۰۱۶ د لومړۍ له جنوري د کال ۲۰۱۵ د) مودې پخوانۍ

 : کې برخو الندې په ډول ځانګړي په شوي، المل

 امنیتي او دفاعي ملي افغان د ته سلنې ۳۱.۹ څخه سلنې ۳۹ له سره، راکمونې وړ پام زیاتې ال د کې کال ۲۰۱۸ په •

 باوري چلند ناوړه او شکنجې د چې چا کموالی، عمومي کې سلنه په توقیفیانو اړوند جګړې د کې حراست په ځواکونو

 .ورکړي راپورونه

 وړ پام د کې( ته سلنې ۸.۴ څخه سلنې ۴۸ له) هرات او( ته سلنې ۷.۴ څخه سلنې ۶۰ له) کندهار په ډول ځانګړي په •

 ترمنځ توقیفیانو شویو مرکه د کې حراست په ریاست د امنیت ملي د کې الک ۲۰۱۸ په سره، پرمختګونو او اصالحاتو

 (.ته سلنې ۱۹.۴ څخه سلنې ۲۹ له) کموالی پراخ کې شتون په چلند ناوړه یا شکنجې د

 وړ پام د کې کچو ریکارډ د چلند ناوړه او شکنجې د خوا له پولیسو ملي افغان د ته سلنې ۳۱.۲ څخه سلنې ۴۵ له •

 .کموالی

 عمومي چلند ناوړه او شکنجې د توقیفیانو اړوند جګړې د خو دي، وړ ستاینې د ګامونه شوي ترسره خوا له حکومت د هم څه که
 کره او باوري دې د یې یو کې توقیفیانو دریو هرو په اړوند جګړې د چې دي، لوړې ډول هیښوونکي په هم اوس ال شمیرې

 : چې کوي، ډاګه په شمیرې. شوي مخ سره چلند ناوړه یا شکنجې له چې کوي وړاندې معلومات

 خطر زیات له کړاو د چلند ناوړه یا شکنجې د توقیفیان ځوان کې حراست په ځواکونو امنیتي او دفاعي ملي افغان د •
 . دي مخ سره

 ډول ځانګړي په دی، وړ اندیښنې د چلند سره توقیفیانو اړوند جګړې له کې مرکزونو ځینو په ریاست د امنیت ملي د •
 سره تروریزم له) ۲۴۱ په امنیت ملي د همدارنګه او لري موقعیت کې والیتونو سمنګانو او خوست کابل، په چې هغه

 کې کندهار په ډول ځانګړي په خوا له ځواکونو ځانګړو مختلفو د ریاست امنیت ملي د. کې ریاست( ریاست مبارزې د

 د راز دغه راپور دغه ګډون، په وروسته نیونو پراخو تر واخ له ځواک ساتنې خوست د او ریاست ۰۳ د امنیت ملي د

 .کوي ډاګه په معلومات اړه په توقیف سري خپل او ناقانونه د او چلند ناوړه یا شکنجې



 هیښوونکې ۷۷ توقیفیانو د چې دي، موجودې هم اوس ال اندیښنې جدي اړه په چلند د پولیسو ملي افغان د کې کندهار په •
 مخ سره شکلونو وحشیانه ټولو تر له چلند ناوړه او شکنجې د چې ورکړي معلومات کره او وريبا اړه دې په سلنې

 . وو موجود هم تورونه ورکیدو اجباري د کې کندهار په همدارنګه کې موده په ورکولو راپور د. شوي

 اندیښنې وضعیت ناوړه شوي مشاهده کې ځای توقیف کیدونکي اداره په خوا له اردو ملي افغان د کې والیت پروان په •
 د او کارول، ساتنې یوازې د څیر په چارې باطيضان یوازینۍ د ګوڼه، ګڼه روښنایي، ناکافي لکه کړي، والړې را

 . محدودیتونه رسي الس پر ته وکیالنو مدافع او لیدنو په کورنۍ

 شوي ترسره چې کړي ډاګه په دا څو ی،د نه وړ پام د اندازه هغې په اوسه تر کموالی کې کارونه په چلند ناوړه یا شکنجې د

 : کوي ډاګه په ننګونې او سرغړونې کې برخو راتلونکو په راپور ډول ځانګړي په. دي کافي اقدامات اصالحي

 . دي کې ټکر په سره قانون نړیوال له محدودیتونه قانوني حق پر نظارت قضایي د توقیفیانو اړوند جګړې د •

 لکه محدودیتونه، کې تطبیق په اقداماتو قانوني نورو او العملي طرز کلیدي د لپاره مخنیوي د چلند ناوړه او شکنجې د •
 په حقونو د هغوی د ته توقیفیانو څیړنې، طبي اړیکه؛ سره کورنۍ له مهال پر څیړنو د او رسی الس ته وکیالنو مدافع

 . اتکا اعترافونو اجباري پر او معلومات؛ شوي برابر اړه

 شمیر محدود خورا په ته ارګانونو قضایي او کیدو پاتې مبهمې او داخلي په څیړنه تورونو ندچل ناوړه او شکنجې د •
 . لري دوام هم اوس ال نشتون احتساب د عاملینو د سره، ارجاع

 ترالسه جبران اداري یا قضایي موثر ممکنه کوم د کړې ادعا کیدو مخ د ورسره توقیفیانو چې لپاره سرغړونو هغو د •
  . نشتون کولو

 باید حکومت ډول ځانګړي په. هڅوي ته ساتلو جاري هڅو خپلو د لپاره وړلو منځه له د شکنجې د دولت افغان کلکه په یوناما

 : کړي ترسره چارې الندې

 په محکومینو جرمونو اړوند جګړې د یا تورنو شکمنو، د سم سره قانون نړیوال له حقونو بشري د چې کړي یقیني دا •
 . شوي ورکړل ضمانتونه او حقونه قانوني اړین ته وتوقیفیان ټولو ګډون

 کې حدودو په قانون د ډول موثر په ادارې مسوولې اړوندې ټولې سلبولو ازادي او انفاذ د قانون د چې کړي یقیني دا •

 . کوي ترسره چارې خپلې

 ادارو ملي ټولو د ډول موثر په تدابیر العملي طرز نور او قانوني سم سره پیل له سلبولو د ازادۍ د چې کړي یقیني دا •
 . شوي رعایت خوا له

 ډول بشپړ او شفاف خپلواک، پري، بې چټک، په موخه دې په تورونه ټول چلند ناوړه یا شکنجې د چې کړي یقیني دا •
 کوونکي رضایت سره کړنو ډول دغه د یا کوونکي امر کوونکي، ترسره هر چلند ناوړه یا شکنجې د چې شوي، څیړل

 . شي مهمحاک چارواکی

 موثر کافی، کې مقابل په زیان شوي ګالل د او لري رسی الس موثر ته عدالت قربانیان شکنجې د چې کړي یقیني دا •
 . شوې وړاندوینه کې قانون ضد شکنجې د یې چې څرنګه کوي، ترالسه جبران چټک او

 دخیل د کې چلند په سره افرادو مومحرو له څخه ازادۍ له یا ګرویګنو پوښتنو حراست، په مرسته، په ټولنې نړیوالې د •
 . وساتي جاري کول تقویه پوهاوي حقونو بشري او ظرفیت تخنیکي د شخص هر

 

 


