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 دفتر ھيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
 دفتر کميشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

2017ماه اپريل   
  کابل،افغانستان



گزارشخ*صه   

 

ندارد. بيايد ھمه با ھم برای  ،ستيمت*ش ساختن آن ھ و پايدار که ما درعاد2نه  ،صلح آميزآينده "شکنجه ھيچ جايی در 
  از ھيچ ت*ش دريغ نورزيم."،حفاظت مردم و کشاندن شکنجه گران به عدالت ،دور کردن شکنجه

  1متحد ملل سازمان سرمنشی

معاونت  تيئھتوسط   ،افغانستان محو شکنجه ملی برنامهتطبيق  مسلحانه: منازعات گانه شد برخورد با توقيف ،گزارشاين 
ه از ی به دست آمديافته ھا تھيه گرديده و سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و دفتر کميشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

   مستند ميسازد.  2016الی اخير دسمبر  2015منازعات را از اول جنوری گان ه شد توقيف مصاحبه با

مقايسه  ،يوناما و دفتر کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد مستند گرديده بود یگزارش ھابا يافته ھايکه قب2 در  گزارشی اين يافته ھا
  . ی ميگرددارزياب نيز ،انتشار يافته بود 2015که در ماه فبروری ت افغانستان دولمحو شکنجه ملی  برنامهتطبيق و  ميگردد

ارش با حکومت افغانستان به ادامه تفاھمات موثر قبلی بين حکومت و يوناما/کميشنری عالی حقوق بشر در مورد حمايت از اين گز
  2از قبل شريک شده بود، و جواب حکومت  در مورد گزارش ضميمه چھارم شده است.حقوق بشر در افغانستان 

مات اقدا ھمچنان و ،گان منازعاته شد برخورد با توقيف رسيدگی به نگرانی ھا در مورد جھت دولت افغانستانيوناما ت>ش ھای واقعی 
و ايجاد و توسعه  یخط مشصدور  ،تصويب قوانين به خصوص در رابطه به  2015ملی سال  برنامهانجام شده در راستای تطبيق 

  می دارد.  تائيد را و تنفيذ قانونميکانيزم ھای داخلی جھت نظارت از حقوق بشر در چھارچوب نھاد ھای امنيتی 

فعلی موارد گزارش  ،يوناما آنرا بطور کامل حمايت مينمايد که خويش با وجود ت>ش ھای دولت جھت تطبيق پ>ن ملی ،به ھر حال
تخلفان م حسابدھیو عدم به ثبت رسانيده است  استنطاقدر جريان  اعمدتی شکنجه و بدرفتاری توقيف شده گان منازعات اادامه  دقيق بر

  .  اشاره نموده است ازھمچو اعمال را

نجار مرسوم در قوانين بين المللی ميباشد و چھارچوب قوانين يک ھ ،غير انسانی و اھانت آميز ،منع شکنجه و ساير رفتارھای بيرحمانه
که اين  هدور طول در يوناما ،ونیقان صريح با وجود اين ممنوعيت پندارد. نستان تخطی در اين موارد را به صراحت جرم میافغا 

 موجوديتکه آنھا حکايت ھای موثق از  است را مصاحبه نموده مسلحانه تعداد زياد از توقيف شده گان منازعات ،احتوا می نمايدگزارش 
ھای و ديگر نھاد ،،ملیپوليس  ،،غيرانسانی و اھانت آميز در بازداشت گاه ھای امنيت ملی ،،اشکال رفتارھای بيرحمانهديگر  شکنجه و

  . نمودند ،،در سراسر افغانستان 3ان غافامنيتی 

متمرکز  ،بخاطرجرايم مرتبط به منازعات مسلحانه توقيف و بازجويی شده انديوناما فعاليت ھای نظارتی خويش را بيشتر بر آنانيکه 
    4.ه بودسه گزارش قبلی خويش وضيعت حقوق بشر و توقيف را ارزيابی نمود، طوريکه در ساخته است

شيوه  ولی بجای آن بر ،دستگيری نميدھددرلحظه برخورد با توقيف شده گان منازعات نحوه در رابطه به  ی کلیاھيچ يافته گزارش اين 
 کام> که توقيف شدهجاي ،اردوی ملی امنيت ملی و ،پوليس ملی مراکز توقيف تحت ادارهبه  آنھا زمانيکهبا توقيف شده گان ی برخورد ا

  .تمرکز می نمايد ،قراردارد توقيفترول فزيکی مقامات تحت کن

                                                           
  .2014نوامبر  4 ،مين سالگرد کنوانسيون منع شکنجه در ژنيو 30ملل متحد در پيام سرمنشی سازمان .1
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کميشنری عالی حقوق  ھيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(يوناما) و مراجعه نمايد به ضميمه شماره چھارم، جواب دولت جمھوری اس>می افغانستان در مورد گزارش. 2 

  2017افغانستان:اپريل بشر سازمان ملل متحد در مورد برخورد با توقيف شده گان منازعات و تطبيق برنامه ملی محو شکنجه در 

  اردوی ملی افغان و رياست امنيت ملی ميباشد.   ،پوليس نظم عامه افغان ،پوليس محلی افغان ،پوليس ملی سرحدی افغان ،يک اصط>ح چتر است که شامل پوليس ملی افغان .3 
( که شامل فصل در رابطه به  1976رتکاب جرايم عليه دولت استند. قانون جزا مدون سال بطور کل متھم به ا  بازداشت شده گان مظنون به جرايم مربوط به درگيری ھای مسلحانه .4 

در مورد جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی جمھوری دموکراتيک افغانستان (که شامل  1987"جرايم عليه امنيت خارجی دولت، و جرايم عليه امنيت داخلی دولت" ) قانون جزا سال 
در مورد مبارزه با جرايم تروريستی (که جرايم تروريستی را تعريف می نمايد  2008ل انفجار، غارت مسلحانه و تحريک به خصومت می باشد) و قانون سال جرايم چون ترور، اعما

يوناما تعداد زياد از توقيف شده گان را  )."استفاده از دستگاه ھای کشنده ی انفجاری" "عضويت در سازمان تروريستی" "جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللی" و اعمال ديگر
سلحانه بر عليه دولت افغانستان، و يا عضويت مصاحبه نموده که آنھا از جرم خاص که به آن متھم استند، آگاه نبودند که بطور کل اتھام وارده به آنھا دخالت و يا حمايت از شورشگری م

  در گروه ھای مسلح مخالف چون طالبان بوده است.    

  



 ،افاعتربه  ساختن آنھامجبور مصاحبه شده اند ادعا نمودند که شکنجه به منظور گزارشاين  در توقيف شده گان که ،در اکثر قضايا
 بسياری. است شکنجه بر آنھا متوقف شده ،خود را گذاشتندشصت ا صورت گرفته است و زمانيکه آنھا اوراق اعتراف را امضا و ي

تمام با تقريادعا نمودند که آنھا چيزی را در اوراق اعتراف نوشته شده بود نتوانستند درک کنند و يا بخوانند و  ،شده گانمصاحبه شده 
  به وکيل مدافع دسترسی نداشتند.  ، شان ادعا نمودند که آنھا قبل از امضای اوراق اعترافاي

به فغان اھای نيروھای امنيتی  نظارت خانهتوقيف شده گان زمانيکه از  دريافت نکرده است که یااست که يوناما ھيج نشانه قابل تذکر 
ربه تجشکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری را  ،ل گرديده اندمنتق ،که توسط رياست محابس وزارت امور داخله اداره ميشوندی مکان ھاي

      5.باشند کرده

 ھانت آميز که تحتاغير انسانی و  ،بر شکنجه و اعمال ديگر چون برخورد ھای بيرحمانه عمال بالغھيچ تفاوتی بين ا گزارشاين در 
جازات منع شکنجه و رفتارھای و مھردو دسته اين اعمال تحت کنوانسيون . است صورت نگرفته است،قوانين بين المللی تعريف گرديده 
رديده ممنوع گ ،بين المللی که افغانستان عضو آن می باشد و ھمچنان پيمان ھای ديگر،،ن ملل متحد سازماظالمانه غيرانسانی اھانت آميز 

حاMتيکه منجر به بدرفتاری ميشود  ،تجربه نشان ميدھد   6در عمل تعريف بين بدرفتاری و شکنجه واضح نيست. ،ع>وه براين. است
برای جلوگيری از بدرفتاری نيز اعمال  ،از شکنجه Mزم است برای جلوگيریزمينه ساز شکنجه ميگردد بنا برآن اقدامات که اغلبا 
     7شوند.

که شکنجه يا اشکال ديگر برخورد غيرانسانی و بيرحمانه قسميکه برای اعمال قضايای خاص که  نميکند که ص>حيت دارد يوناما ادعا 
 برنامه د.باشجزائی جايگزين نظام عدالت که  ميخواھد و نه ھديک تعريف مشخص حقوقی بد ،ه استددر قوانين بين المللی تعريف گردي

ه ب بين المللی نظارت ازحقوق بشربا استفاده از روش ھای قبول شده ی  ،ميدھدانجام  که توسط يوناماھا  توقيف خانهنظارت از  یا
منجر به شکنجه و ديگر اشکال برخورد غيرانسانی  است درمورد موجوديت شيوه ھای برخورد که ممکن 8منظور تھيه ی معلومات معتبر

دولت جھت تطبيق تعھداتش برای منع و جلوگيری شکنجه و انجام ترغيب به منظور  گزارشھای اين يافته  می باشد. ،و بيرحمانه شود
دن ابزار مناسب جھت جبران انجام چنين برخورد ھا وجود دارد وھمچنان قرار داگمان و معتبر در جاھای که  مستقل ،بيطرفانهتحقيقات 

  ميگردد. ارائه  ،خساره قربانيان

گان توقيف شده  469توسط افسران بخش حقوق بشر يوناما با به اساس مصاحبه ھای انجام شده  گزارشين اشده درارائه يافته ھای 
تن  469از   9می باشد. ،2016ر دسمبماه الی اخير  2015جنوری ماه وMيت افغانستان از اول  29در توقيف خانه  62منازعات در 

  11 ند.بود 18تن آنھا اطفال زير سن  85و  10تن آنھا زنان 6 ،تن آنھا مردان 378 ،است که با ايشان مصاحبه صورت گرفته

ا يوناما مصاحبه ھای ر، با توقيف شده گانشکنجه و بدرفتاری از جھت منع و جلوگيری  ی عملیبه منظور ارزيابی از تطبيق گام ھا
پرسونل صحی دولتی و ديگر  ،،وک>ی مدافع ارنواMن،،څ ،،قضات ،،مديران محابس ،اردوی ملی ،امنيت ملی ،اعضای پوليس ملیا ب

  طرف ھای ذيربط نيز انجام داده است.

درصد از توقيف شده گان که با آنھا مصاحبه صورت  39يوناما دريافته است که  ،گزارشاين  دربرگيرندهدوسال نظارت  در مدت
 برخورد غير انسانی و اھانت آميزاشکال حکايت ھای معتبر و قابل باور از تجربه کردن شکنجه و ديگر  ،نفر) 469از  181گرفت (

ديگر حکايت نمودند که آنھا شکنجه و  ،مصاحبه شده اند تن از آنانيکه 31و  نمودند. ،ھای نيروھای امنيتی افغانستانخانه در توقيف 
اول فبروری از يوناما (  2015سال  گزارشه با با مقايس يک مکان تجربه نمودند.بيشتر از برخورد ممنوعه بدرفتاری را در  اشکال
قابل باور از تجربه کردن حکايت ھای معتبر و  ،درصد از آنانيکه مصاحبه شده بودند 35) که در آن 2014دسمبر  31الی  2013

و  باMترين ميزان فيصدی شکنجه گزارشابراز نگرانی مينمايد که اين  بطور ويژه ااشکال بدرفتاری داشتند. يونامديگر شکنجه و 

                                                           

وميت) از تن توقيف شده ی محابس وزارت امور داخله  که با آنھا جھت تھيه ی اين گزارش مصاحبه صورت گرفته است ( چه پيش از محاکه و يا پس از محک 169ھيج يک از  .5 
  شکنجه و بدرفتاری گزارش نداده اند.

بين اين ھمه برخورد ھا بستگی به اوضاع و احوال ھر قضيه دارد. (و اسيپذيری مشخص ھر قربانی) شکنجه يک شيوه برخورد شديد غيرانسانی و اھانت آميز می باشد مگر فرق  .6

   .و ھيج عنصر عينی واضح بين اين دو دسته وجود ندارد
  توسط دولت عضو). 2(تطبيق ماده  2کميته منع شکنجه، تفسير عمومی نمبر  .7 
حت معلومات بدست آمده در جريان نظارت يوناما از بازداشت گاه ھا در بخش روش شناسی اين گزارش به جزييات توضيح شده معيار (استاندرد) اعتبار و اعتماد جھت ارزيابی ص .8

  است.
  .  جھت دريافت ليست بازداشت گاه ھايکه يوناما آنھا را نظارت نموده، مراجعه نمايد  1به ضميمه نمبر  .9 

يف شده گان مرتبط به منازعات مسلحانه می باشد. به صورت عموم زنان و دختران در پيوند به جرايم مرتبط به منازعات اين گزارش بصورت خاص در مورد برخورد با توق .10
جريان نظارت  در >قی، در بند بسر ميبرند.مسلحانه دستگير و توقيف نشده اند. اکثر زنان و دختران در بازداشت گاه ھای افغانستان به خاطر نقض قوانين عرفی و شرعی و يا جرايم اخ

ام آنھا متھم به ارتکاب جرم  نبودند. جھت تھيه ی اين گزارش، يوناما شش زن و يک دختر را مصاحبه نمود که آنھا در يک بازداشت گاه امنيت ملی نگھداری ميشدند درحاليکه ھيچکد
ی از بدرفتاری را در جريان مصاحبه مشاھده نمود. شرايط نگھداشت توقيف شده گان اناث (که  ھيج کدام شان از بدرفتاری توسط مقامات بازداشت گاه حکايت نکردند و نه يوناما نشانه

  بسيار شان با خود طفل ھم دارند) يک موضوع گسترده تر است که فراتر از محدوده ی اين گزارش ميرود.
  .پسر و يک دختر 81به تعداد  .11 



انه ختوقيف آنھم از زمانيکه يوناما برنامه ی نظارت ازافغان ھای پوليس ملی  نظارت خانهبدرفتاری با توقيف شده گان منازعات را در
  . به ثبت ميرساند ،آغاز نموده 2010را در سال  ھا

به نشر  2015و  ،2013 ،2011قبلی يوناما که در سال ھای  گزارش ھابه طور کامل با يافته ھای  گزارشمجموعه ی يافته ھای اين 
از توقيف شده گان منازعات که قسمت زياد  ی موجود استاMيل قانع کننده د گزارش ھاتمام اين در سازگار می باشد.  ،رسيده است

ت امنيرياست که توسط  ی متعددبازداشت گاه ھادر اشکال برخورد غيرانسانی و اھانت آميز را در جريان بازجويی ديگر و  شکنجه
  12 ه اند.تجربه نمود ،در سراسر کشور اداره ميشدندافغان ملی و پوليس ملی 

و  ،به ثبت رسيده و بدرفتاری با اطفاليکه به اتھام جرايم مربوط به امنيت بازداشت شده اندھمچنان ادعاھای شکنجه  گزارشدر اين 
 تبر و قابل باور ازدرصد) حکايت ھای مع 45تن آنھا ( 38 ،طفليکه با آنھا مصاحبه صورت گرفته است  85يادداشت شده است که از 

  . داشتند،يتی افغان نيروھای امنتوقيف خانه ھای در با آنھا شکنجه و بد رفتاری 

ه شمول (بافغان بدرفتاری با توقيف شده گان توسط پرسونل اردوی ملی  باوجوديکه يوناما به مدارک دال بر شکنجه و اشکال ديگر
جه و اتھامات شکنبيشتر اکثريت  ،دست يافته است توقيف خانه ملی افغانستان در پروان که توسط اردوی ملی افغان اداره ميشود)

رفته صورت گ ،افغنان ھای امنيت ملی و پوليس ملیتوقيف خانه در ،اند گزارشکه شامل اين توقيف شده گان منازعات با بدرفتاری 
  .است

ابری و پايپ ر ،با چوبکوب (به شمول لت و  نیشديد بدکوب اشکال بدرفتاری و شکنجه که به يوناما توصيف شده است شامل لت و 
ا کيسه (ھم ب،خفه کردن ،آويزان کردن از دست ،(به شمول شوک برقی در ناحيه ی تناسلی) ،شوک برقی ،به کف پاوکوب لت  ،کيبل)

 ،داده شده اند شامل پيچ دادن خصيه ھا گزارشی پ>ستيکی و ھم به وسيله غوطه کردن در آب). اشکال ديگر شکنجه و بد رفتاری که 
  . می باشد به اعدام اتتجاوز جنسی و تھديد ،محروميت از خواب ،سگريتMيتر سوزاندن کف پا توسط 

 رياست امنيت ملی13  

دت مامنيت ملی در رياست ھای توقيف خانه ھای معتبر و قابل باور را در مورد شکنجه و بدرفتاری توقيف شده گان در  گزارشيوناما 
توقيف توقيف شده گان که با آنھا مصاحبه صورت گرفته و در  369دريافت نموده است. از  ،احتوا ميشود گزارشتوسط اين  زمانيکه

حکايت ھای معتبر و باورکردنی را که شکنجه و ديگر اشکال درصد)  29تن آنھا ( 106 ،شدند منيت ملی نگھداری میھای اخانه 
   14.است يوناما 2015سال  گزارشاين يافته ھا در مطابقت با يافته ھای . ساختندشريک  ،ممنوعه ی بدرفتاری را تجربه کردند

ا ب ،امنيت ملی نگھداری ميشدندرياست ھای  توقيف خانهدرصد از آنانيکه توسط يوناما مصاحبه شده بودند و در  26آن  که به اساس 
     چنين برخورد ھای مواجه شده بودند. 

کابل  ،فراه ،را در بازداشت گاه ھای امنيت ملی کندھار 16منظم و متداول 15،سيستماتيکنظارت يوناما موجوديت شکنجه به صورت 
 ،بازداشت گاه امنيت ملی در مرکز و وMيات ديگر 17از معتبر و قابل باور  گزارش ھاھرات و ننگرھارھمراه با  ،)241(امنيت ملی 
   .  نشان ميدھد

ا احتو گزارشزمانيکه اين . درطول مدت يک نگرانی عمده به حساب ميرود کندھار برخورد امنيت ملی با توقيف شده گان در وMيت
از تجربه کردن شکنجه و  ،توقيف بوده اندتحت امنيت ملی کندھار توقيف خانه رياست درصد از مصاحبه شده گان که در  60 ،دميکن

نگران کننده  اين يک بازگشت داشتند. معتبر و باورکردنیحکايت ھای  ،ديگر اشکال بدرفتاری که تحت قوانين بين المللی ممنوع ميباشد
به ثبت رسانيده بود.   2012و  2011در مورد استفاده ی سيستماتيک از شکنجه و بدرفتاری را نشان ميدھد که يوناما در سال ھای 

                                                           
تن توقيف شده گان متھم به جرايم امنيتی، مصاحبه انجام  218،2آغاز نمود، اين ماموريت با  2010ه گان منازعات را در سال از زمانيکه يوناما نظارت سيستماتيک از توقيف شد. 12 

  نموده است.   درصد) مصاحبه شده گان دريافت 41( 910داده است، و حکايت ھای معتبر و فابل باور را در مورد شکنجه و اشکال ديگر بدرفتاری توسط نيروھای امنيتی افغان از 

ياست ريس عمومی امنيت ملی که به با استنتاج Mيحه ی وظايف از قانون امنيت ملی، وظايف و مسًوليت ھای امنيت ملی شامل "تضمين امنيت ملی" و "مبارزه با تروريسم" تحت ر. 13 
ل اط>عات خارجی، ضد جاسوسی، ضد تروريسم و تمام موارد صورت مستقيم به ريس جمھور گزارش ميدھد، می باشد. رياست امنيت ملی مسًول بر جمع آوری تمام اط>عات به شمو

  مربوط به امنيت ملی.      

درصد) که در بازداشت گاه ھای امنيت ملی تحت توقيف بودند , شکنجه و بدرفتاری را تجربه  26تن ( 611تن از  161يوناما دريافت که  2014و دسمبر  2013بين فبروری  .14 
     نمودند.

کان ھا به رفتاری درين مدMل نميکند که شکنجه پاليسی رسمی دولت است. بازداشت گاه ھای که درين گزارش و گزارش ھای قبلی قسم دسته بندی شده اندکه  شکنجه و بديوناما است. 15 
ر و قابل باور داشتند که مورد شکنجه و اشکال ديگر بد درصد) که مصاحبه شده اند, ادعا ھای معتب 50شکل سيستماتيک وجود دارد, نصف از توقيف شده گان اين بازداشت گاه ھا  (

اری ينمايند که مورد شکنجه و بد رفترفتاری قرار گرفته اند. ارزيابی يوناما نشان ميدھد, وقتيکه نصف و بيشتر از نصف توقيف شده گان منازعات دريک بازداشت گاه خاص ادعا م
است که  شکنجه و بدرفتاری در چنين بازداشت گاه توسط چند نفر محدود در موارد خاص انجام نميپذيرد بلکه نشاندھنده ی يک سياست  قرار گرفته اند, اين نشاندھنده ی يک احتمال زياد

ممنوعه ی بدرفتاری را ديگر اشکال  منسجم و يک عمل رايج در چنين بازداشت گاه می باشد و آمران و مستنطقين اين بازداشت گاه در جريان استند و يا ھم دستور اجرای شکنجه و
  ميدھند. به بخش روش و اسلوب مراجه شود.

درصد) از توقيف  33دود يک سوم (بازداشت گاه ھای که درين گزارش قسمی دسته بندی شده اند که در آن استفاده از شکنجه و بدرفتاری بصورت منظم و رايج وجود داشته است، ح .16
  معلومات معتبر و قابل باور مبنی بر اينکه مورد شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری قرار گرفته اند، ارًيه نمودند.شده گان که با ايشان مصاحبه صورت گرفته، 



يت ملی وMيت فراه جايکه يوناما امنرياست  توقيف خانه يوناما ھمچنان از عدم بھبود ملموس در نوع برخورد با توقيف شده گان در 
  اشاره می نمايد.  ،استفاده سيستماتيک از شکنجه و بدرفتاری جھت گرفتن اعتراف را به ثبت رسانيده است

ز طريق به ويژه ا ،ھای داخلینظارت کنندگان بين المللی) جھت تقويت ميکانيزم  لی (با حمايت تمويلباوجود ت>ش ھای رياست امنيت م
م به امنيت ملی که متھرياست ھنوز ھم فرھنگ فراگير معافيت بر آنعده از کارمندان  ،يت بخش جندر و حقوق بشر خويشافزايش ظرف

 امنيت ملی تثبيترياست اتھامات وارده بر آنھا از طريق پروسيجر نظارت داخلی  حتی اگر وجود دارد. ،شکنجه و بدرفتاری ھستند
  محکوم ميشوند. انضباطی عام>ن آن جرايم تنھا به مجازات اداری  ،شود

امنيت ملی تحت قوانين ملی متھم رياست ی را که درآن کارمندان  يوناما ھيج قضيه ،احتوا ميشود گزارشدر مدت زمانيکه توسط اين 
آگاه  در وMيت باميان اتفاق افتاداخيرا ه که به ثبت نرسانيده است. باوجوديکه يوناما از يک قضي ،جرم شکنجه شده باشندارتکاب به 

تفاده از اسسوء به اساس مقرره ی منع  ،امنيت ملی که متھم به بدرفتاری با يک طفل توقيف شده بودندرياست است که درآن دو کارمند 
     17 مورد پيگرد قانونی قرار گرفته اند. ،مقامات دولتی ص>حيت وظيفوی

 

 پوليس ملی افغانستان18

ملی و پوليس افغان توقيف شده گان که در نظارت خانه ھای پوليس ملی  172تن از  77  ،2016و دسمبر  2015جنوری ماه بين 
شکنجه و ديگر اشکال در برابر از قرارگرفتن شان  ،درصد) 45است ( هسرحدی نگھداری ميشدند و با ايشان  مصاحبه انجام شد

  معتبر داشتند.  حکايت ھای ،توقيف خانه ھابدرفتاری در 

رت ھای دوره ھای با مقايسه با نظا افغان پوليس ملی توقيف خانه ھایشکنجه و بدرفتاری در واقعات  درصدی 14يک افزايش اين 
  .است اخ>ل بسوی پيشرفتل م>حظه و قاب و ،نشان ميدھدگذشته 

تبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری برعليه شان در نظارت فرديکه که آنھا ادعای مع 77ايد که از يوناما با نگرانی خاص يادداشت می نم
ادعا نمودند که محجوزين تن  20سال بودند و تمام اين  18زير سن پسران فيصد)  26تن آنھا ( 20 ،داشتند ملی افغان خانه ھای پوليس

  آنھا به منظور گرفتن اعتراف شان مورد شکنجه قرار گرفته اند. 

درصد از توقيف شده  91جايکه  ،در وMيت کندھار به ثبت رسانيده استملی افغان توسط پوليس  بدرفتاری را يوناما بلند ترين ميزان 
 تاریشکنجه و بدرفوحشيانه ترين اشکال مبنی بر اينکه مورد  موثقحکايت ھای معتبر و  ،گان که با ايشان مصاحبه صورت گرفت

باری اجرا از توقيف شده گان در کندھار به دست آورده است که مبنی بر پمپ کردن يوناما حکايت ھای نمودند. ارائه  ،قرار گرفته اند
  وصل نمود برق به آلت تناسلی شان بوده است. خفه نمودن تا سرحد بيھوشی و  ،يا قيدنمودن و فشار دادن بيضه ھا با گيره  ،آب به معده

قضائی و قتل ھای فرا  اجباریناپديد شدن ھای  واقعاتمسًول  اتھامات ھمچنان وجود دارد که پوليس ملی افغان در وMيت کندھار
  می باشد. ،احتوا ميکند گزارشدر مدت زمانيکه اين در کندھار شورشيان مظنون 

 12ه جاييک ،در وMيت ننگرھارملی افغان توقيف شده گان توسط پوليس  بدرفتاریيوناما ھمچنان يک افزايش قابل م>حظه ی را در 
اشکال  ديگر مورد شکنجه و فيصد) ادعا ھای قابل باور نمودند که 54توقيف شده که با ايشان مصاحبه صورت گرفت ( 22تن از 

  قرار گرفته اند. بدرفتاری

سيستماتيک توسط پوليس ملی افغان در وMيات کندھار و موجوديت شکنجه و بدرفتاری به گونه  برع>وه ی اين يافته ھا که مبين
با  برخورد تخلفات در مورد  یگزارش ھابا نگرانی خاص در وMيات فراه و ھرات توسط پوليس ملی افغان يوناما  ،ننگرھار می باشد

  است.به ثبت رسانيده  افغانستانوMيت ديگر  20 توقيف شده گان را در

 مبنی بر شکنجه و بدرفتاریبه شکايت ھای برای رسيده گی داخلی در پوليس ملی افغان نظارت ھای ميکانيزم  ،گزارش مدت تھيهدر 
ت به توانسفقط  ، گزارشاين  تھيهحقوق بشر وزارت امور داخله درجريان مديريت  ،به گونه ی مثال توسعه نيافته باقی مانده است. ،

                                                           
  ، وMيت باميان).2017فبروری  21تبرًيه شدند و حکم استيناف خواھی نشد. (جلسه ی يوناما با سارنوال به تاريخ  2017جنوری  4متھمان در دادگاه ابتدايی به تاريخ  .17
جرم و جنايت ميباشد.  درپھلوی امنيت ملی، پوليس ملی افغان نيز يکی از مقامات اصلی مجری قانون در کشور است که داری ص>حيت اعطا شده برای دستگيری و تشخيص .18

قانون جزا باشد، را دارند. به شمول جرايم ارتکاب يافته بادرنظرداشت اين ص>حيت، پوليس ملی حق تشخيص و مورد سوال قراردان  افراد مظنون که درحين انجام عمل جرمی نظر به 
نفيذ امور داخله، يکی ديگر از نھاد ھای تمرتبط به منازعات مسلحانه و رجعت آن قضايا به اداره ی سارنوالی برای تحقيقات و پيگرد قانونی بيشتر. پوليس ملی سرحدی بخش از وزارت 

  .     ر مرزھای افغانستان به شمول دخول و خروج در مملکت می باشدقانون است که مسًول بر حفظ نظم و آرامش د



ه ولی اين اداره از نتيجبود، راجع گرديده تعقيب عدلی بيشتر جھت ارنوالی څنمايد که آن قضيه به اداره يک مورد ادعای تخطی اشارھ
  19. نداشت در مورد آگاھی  ارنوالیڅتحقيقات  بعدی

صورت  2017و جنوری  2015که بين جوMی  واقعاتمربوط به  ايای قضي 10دولت افغانستان ليست  ،2017اپريل سال ماه در  
 ،نسیتجاوز ج ،رتکاب اعمال جرمی به شمول قتلبخاطر اافغان کارمندان پوليس ملی  نمود که در آن قضاياارائه به يوناما   گرفته بود

در نظارت خانه کوب چھار مورد از اين قضايا که اتھامات لت و قرار گرفته اند. تعقيب عدلی ی فزيکی مورد اازدواج اجباری و حمله 
   به عنوان شکنجه دسته بندی گرديده است. حکومت توسط  ،ھا ميباشد

معلومات  ايااين قضدر مورد نتيجه تحقيقات عدلی نموده است که موافقت افغانستان حکومت وضيعت کنونی اين قضايا نا معلوم است ولی 
  20نمايد .ارائه می 

ت يکه در آن دو تن از پرسونل پوليس ملی به اتھام حمله ی فزيکی باMی دو پسر در مرکز اص>ح و تربجديد يوناما از يک قضيه 
رائت حاصل ب اين قضيه توسط محکمه ابتدايه متھمينآگاه است.  ،وMيت دايکندی تحت پيگرد قانونی قرار گرفتند یشھر نيل ال دراطف

  21استيناف خواھی نکرد.در مورد حکم رنوال موظف اڅو نمودند، 

  پوليس محلی افغان

به مراجع قضايی ذيص>ح اينکه فرد را مصاحبه نمود که آنھا قبل از  37يوناما  ، 2016دسمبر  31الی  2015جنوری ماه از اول 
درصد) ادعا نمودند که  59تن آنھا ( 22 ،از جمع آنانيکه مصاحبه شدند بودند.  توقيف شده 23توسط پوليس محلی افغان  ،شوند 22سپرده 

  قرار گرفته اند.کوب مورد لت و شديدا افغان  يا ب>فاصله بعد ازدستگيری توسط پوليس محلی آنھا درزمان دستگيری و

جھت مھار کردن  ضرورتبيش از حد قوه استفاده  قابل م>حظهاز اثر  نمودند کهھای حکايت از بدرفتاری  توقيف شده 22از  نزده تن
 سه تن از آنانيکه در جريان دستگيری توسط پوليس. به شکنجه باشدموازی ممکن است  که بکار برده شده يک فرد در جريان دستگيری

   نمودند.کوب آنھا را به منظور گرفتن اعتراف لت و افغان ادعا ميکنند که پوليس محلی  ،قرار گرفته اندکوب محلی مورد لت و 

صورت  سرپل و تخار ،يکاپکت ،پکتيا ،لغمانکندز،   ،فارياب ،بلخ ،بدخشان ،کنر ،بغ>ن ،وMيت به شمول ننگرھار 12اين حوادث در 
  . گرفته است

و منتج به  صورت گرفته 2017وری جنماه و  2014اگست ماه را که بين واقعات  32يک ليست از حکومت  ،2017در اپريل سال 
نمود. ائه اربه يوناما  ،شکنجه و قصد تجاوز شده بود ،قتل ،درپيوند به ارتکاب جرايم چون سرقتافغان پيگرد قانونی پوليس محلی 

  اتھام به دخيل بودن در شکنجه دسته بندی نموده بود. پنج مورد از اين قضايا را به عنوان حکومت 

رائه اکه معلومات راجع به نتيجه ی اين پيگرد ھای قانونی را به يوناما  است دولت توافق نموده لیحالت فعلی اين قضايا معلوم نيست و
    24نمايد.

 اردوی ملی افغان

اردوی ملی  25مکان ھای مختلف  که دررا تن از توقيف شده گان يوناما نزده  ،2016دسمبر ماه  31الی  2015ی جنورماه از اول 
     27. ه استمصاحبه نمود ،تسليم داده شوند 26امنيت ملیرياست يا افغان افغان نگھداری ميشدند و قبل از آنکه به پوليس ملی 

 ملی افغانستانتوقيف خانه در  چھار تن از توقيف شده گان راو ت بيس ،2016دسمبر ماه الی  2015جنوری ماه يوناما از   ،ع>وه بر اين
 يا محکوم به توقيف شده گانبا توجه به اينکه اين مصاحبه نموده است.  ،شدند مديريت اردوی ملی در پروان نگھداری میتحت  که

 و بدرفتاری شکنجهکمتر آسيب پذير برابر آنھا بودند و  ،است آنھا تکميل شده تحقيقاتکه  وقيف شده گان قبل از محاکمهو يا ھم تحبس 

                                                           

  ).بدون تاريخ( 2017مکتوب از جانب اداره حقوق بشر وزارت امور داخله، فبروری  .19 
  .2017اپريل  17م>قات يوناما با نماينده دولت اففانستان،  .20 
  7201م>قات يوناما با ريس سارنوالی وMيت دايکندی، مارچ  .21 
  پوليس محلی ص>حيت بازداشت افراد مشکوک را دارد مگر فرد بازداشت شده را بی درنگ به پوليس ملی و امنيت ملی تسليم نمايد. .22 
  پوليس محلی افغان  از شبه نظاميان محلی تشکيل شده و تحت اداره وزارت امور داخله می باشند. .23 
  .2017اپريل  17جلسًه يوناما با نماينده دولت به تاريخ  .24 
موقيعت) و قندھار به ثبت  3کابل (در  ،ھرات ،فراه ،بغ>ن ،يوناما ادعاھای معتبرمبنی بر شکنجه و بدرفتاری با توقيف شده گان را در قرارگاه ھای اردوی ملی وMيات بادغيس .25 

  رسانيده است.
رداخته پ گزارشنميگردد و به آنھا بطور جداگانه درين  ،شده گان که در بازداشت گاه ملی افغانستان تحت مديريت اردوی ملی در پروان نگھداری ميشوند اين نمونه شامل آن توقيف. 26

  ميشود.
که ميکانيسم داخلی گزارش دھی و حسابدھی اردوی ارتکاب يافته است. و قابل تذکر است  2016تمام موارد گزارش داده شده ی بدرفتاری توسط اردوی ملی قبل از اول جنوری  .27 

   گرديده است.  ملی حد اقل منتج به دو مورد پيگرد قانونی و محاکه ی پرسونل اردوی ملی به دليل ارتکاب شکنجه درمدت زمانيکه اين گزارش احتوا ميکند ،



حکايت ھای معتبر مبنی بر اينکه مورد شکنجه و بدرفتاری توقيف شده گان  تن ازاين چھار ،. با اين حالھستند اخذ اعتراف به منظور
  . نمودندارائه  ،قرار گرفته اندافغان نگھبانان اردوی ملی 

 دريافت نموده است. نيز خودسرانه خشونت و ارعاب توسط نگھبانان اردوی ملی راظاھرا حکايت ھای معتبر از اعمال ھمچنان ناما يو
از تان ملی افغانستوقيف خانه ايجاد ترس و نگرانی مبنی براينکه مقامات در  ،شده گان با آبتوقيف يت ذا ،و کوباين اعمال شامل لت 

  .دمی باش ،می نماينداستفاده به منظور حفظ نظم عاب روش خشونت فزيکی و ار

آن  اينطرف که دربه  2013فبروری ماه که از ايای را قض 22افغانستان يک ليست غير جامع حکومت  ،2017اپريل سال ماه در 
 اکمهو مح حمله و تجاوز جنسی مورد پيگرد قانونی ،قضائی فراب جرايم شديد به شمول قتل ھای به دليل ارتکاپرسونل اردوی ملی 

      28. نمودارائه به يوناما  ،قرار گرفته اند

    ملی محو شکنجه برنامهاجرای 

يوناما / دفتر کميشنری عالی حقوق بشر در مورد برخورد با توقيف شده  2015در جواب به گزارش سال  ،2015فبروری سال ماه در 
  محو شکنجه صادر نمود.برنامه ملی  گان منازعات،حکومت افغانستان

ظرفيت سازی و اقدامات پيش گيرانه به  توسط حکومت برای اص>ح مشخص قوانين،دات واضح را برنامه ملی محو شکنجه تعھ
  . خصوص به منظور محو شکنجه می باشد، تھيه نمود

خاص اين پ>ن به  موارد برخی از اجرایبرای به صورت سازنده افغانستان حکومت  ،صدور برنامه ملی محو شکنجهدوسال بعد از 
در  داخلی بر حقوق بشرنظارت ھای سازی ميکانيزم و تقويت ظرفيت  شکنجهجلوگيری  برای اص>ح قوانين داخلی خصوص درقسمت

  . مشغول بود می باشد ،افغان  و پوليس ملیافغان اردوی ملی  ،منيت ملیچوکات رياست ا

عريف تب شدن به عنوان قوانين ملی استند. تصوي حالقانون جزا درجديد  مسودهشکنجه و منع قانون جديد  ،گزارشدرزمان نوشتن اين 
درقوانين جديد بطور جامع گنجانيده شده و راه را جھت پيگرد موثر  ،جرم شکنجه به اساس کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد

  .مينمايد تاکيدنيز شکنجه شکنجه برحقوق جبران خساره قربانيان منع قانون  مسودهمی سازد.  قانونی متخلفين شکنجه ھموار

حتوا ا گزارشمدت زمانيکه اين در ساير اقدامات قانونی تصويب شده توسط دولت ،قابل استقبال اند پيشرفت ھا درحاليکه اين موارد
ن قابل ذکر است که اص>حات به ميا تضعيف مينمايد. ،منع شکنجه و بدرفتاری طرح شده استرا که به ھدف  یتضمين اجراات ،مينمايد

لی و خارجی را الی پرسونل امنيتی را اجازه ميدھد که مظنونين جرايم ترور و جرايم عليه امنيت داخ ،آمده در قانون اجراات جزايی
ر توقيف بقضائی نظارت  ،اجرااتتجديد . اين قاضی ميباشدين به پيشگاه نياز به آوردن آن مظنون البته بدون ،نمايند روز توقيف 70

خطرپنھان ماندن  و به شدت محدود ساخته ،آسيب پذير اند به بدرفتاری ين دوره زمانی بيشترا شده گان منازعات مسلحانه را که در
     29.بيشتر ميسازد را بدرفتاری ھا

غانستان شدن افل بيرون به شمو ،شکنجه منع نسيوناافغانستان تحت کنو موثر مکلفيت ھایی ملی محو شکنجه به منظور اجرا برنامه 
      .صراحت داردشکنجه  ول اختياری کنوانسيون منعپروتوک و تصويب اءامض و درين کنوانسيون از حق شرط،

ا منظور ر توسط افغانستان و تصويب پروتوکول اختياریشدن از حق شرط کابينه حکومت افغانستان بيرون  ،2017اپريل سال ماه در 
افغانستان ص>حيت کميته منع شکنجه را درامر بازديد از مکان ھای  ،شکنجه در کنوانسيون منع شدن از حق شرطنمود. با بيرون 

مستقل  ملیيری جلوگ ميکانيزمايجاد  به افغانستان ،با تصويب نمودن پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه. توقيف قبول می نمايد
  .می نمايدسازمان ملل متحد  تعھد منع شکنجه حمايت کميته فرعی با  فمح>ت توقيکه موظف به انجام بازديد از 

پيشکش  ،کنوانسيون و پروتوکول اختياری يوناما ھردو پيشرفت اخير را استقبال نموده و کمک ھای تخنيکی خويش را جھت تطبيق کامل
  مينمايد.  

خويش  داخلی نظارتیميکانيزم ظرفيت   "گام ھای پيشگيرانه"ملی جھت اجرای برنامه دولت افغانستان در راستای تعھد خويش به اساس 
 ،2016و  2015در سال  ،به گونه ی مثالبلند برده است.  ،را در چوکات نھاد ھای امنيتی جھت بررسی برخورد با توقيف شده گان

  30بدرفتاری را دريافت نمود. ووکوب ادعای لت  1189و به تعداد  هتوقيف شده را مصاحبه نمود 16400 رياست امنيت ملی به تعداد
 ھا فاقد ص>حيت Mزم و استق>ليت جھتميکانيزم يوناما از افزايش ت>ش ھای نظارتی استقبال مينمايد درحاليکه به نظر ميرسد اين 

                                                           

  ). در فايل با يوناما.2017اپريل  10نيان عناصر ضد دولت (نظرات دولت در رابطه به گزارش يوناما در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندا .28 
       GC/ C/CCPR 35/ .33پاراگراف  ، 35نظر کلی کميته حقوق بشر نمبر  .29 
  ). فايل ھمراه با يوناما. 2017اپريل  10نظر دولت در مورد گزارش يوناما در رابطه به شکنجه و بدرفتاری با محبوسين عناصر ضد دولت ( .30 



دان کارمن از یاگرچه يک تعداد زياد ،ع>وه براين باشند.می اشکال بدرفتاری ديگر اجرای تحقيقات در رابطه به اتھامات شکنجه و 
 .مواجه شده اند با مجازات انضباطینظارت داخلی با ميکانيزم امنيت ملی در نتيجه کار رياست 

ادعاھا، ھيئت تحقيقاتی رياست امنيت ملی  1189، از اين شده اند و مجازات تعقيب عدلیشده منتج به د ئيتا یاين تخطی ھاتعداد کمی از
 کسر معاش و ديگر جزاھای اداری ،ھشدار لفظی ،اخطار کتبی ،با منفکیعمدتا  آن عاملينقضيه را مورد تائيد قرار داده،  54بتعداد 

نبيھات گرفته و تعداد باقی تحت تقرار دوتن تحت تحقيق  وشدند  معرفیارنوالی څ. پنچ کارمند رياست امنيت ملی به مجازات شده بودند
  اداری قرار گرفتند.

ظارت ھای داخلی نميکانيزم  از طريق شکنجه و بدرفتاری اتھامات پيشرفت قابل م>حظه و ت>ش ھا به ھدف رسيدگی به باوجوديکه از
با مقايسه به مجازات پيشبينی شده در  برای جرايم بدرفتاری يوناما نگران از اينست که مجازارت اداری ،نمايد و آموزش استقبال می

ری اشکنجه و بدرفت اتھامات معتبر اين اقدامات باعث کاھش در رقم ،برع>وهی باشد. ارنده و قانونبازد ،موثر ،نميتواندقوانين داخلی 
  نميشود. ،گرديدهارائه  تيوناما در جريان نظار توقيف شده گان منارعات که به

غيرانسانی  ،هبيرحمان کسانيکه ادعا مينمايند که قربانی شکنجه و اشکال ديگربرخورد ھای،اينست  گزارشيکی از يافته ھای کليدی اين 
يا اداری برای رسيدگی به خشونت قضائی موثر  فاقد امکانات واقعی جھت دريافت يک راه حل ،اند در افغانستان شده و اھانت آميز

 ملی تذکررفته "برنامه  قسميکه در ،است صريح و روشن دولت اظھارات عزم اين باوجودمی باشند.  ،رده اندھای که آنھا تجربه ک
يوناما نتوانست ھيچ نمونه ی را پيدا نمايد که در آن قربانی شکنجه و  ،". در دوره ی نظارتپاسخگوھستند اين شکنجه قانونمرتکب

         .  کرده باشدحل موثر داخلی دسترسی پيدا بدرفتاری توانسته به 

افغان که متھم به ارتکاب و دفاعی برای آن اعضای نيروھای امنيتی  را عدم حسابدھی قضايی ،ما به شکل مداوماھای قبلی يون گزارش
ايای ش کوچک را در رقم قضيوناما يک افزاي ،گزارشين اگرچه در .به ثبت رسانيده بود ،ری شده بودندشکنجه و ديگر اشکال بدرفتا

به ثبت  ،که درآن پرسونل نيروھای امنيتی و دفاعی به اتھام ارتکاب شکنجه و بدرفتاری تحت بازجويی و پيگرد قانونی قرار گرفته اند
  رسانيده ولی ھنوز پيگرد قانونی چنين موارد نادر است. 

شی و برنامه ھای آموز پاليسی ھا به ھدف ممنوعيت شکنجه بوسيله ی در افغانستان گام ھای مثبت رادرحاليکه نھاد ھای مختلف امنيتی 
دولت ھنوز ھم ضرورت به برداشتن  ،براداشته اند ،داخلی اتھامات شکنجه وبدرفتاری گزارشايجاد ميکانيسم ھا برای ثبت و  شان با

م خويش عز واضح متخلفين و يا از طريق اب>غاعمال يا از طريق انجام تحقيقات موثر و پيگرد قانونی  ای ختم چنينگام ھای عملی بر
 ،در اين زمينه .دارد ،موجود استدفاعی نيروھای امنيتی و در چوکات که شکنجه بخاطر مبارزه در برابر فرھنگ معافيت در جرايم 

اتھامات ست درنان از تحقيق و بررسی يکه موظف به حصول اطمرنوالی څادر چوکات لوی  شکنجهمنع از ايجاد کميسيون  يوناما
  استقبال می نمايد.  ،شکنجه و بدرفتاری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظارت ھا

اعمال و  م دارند.محو تروريس سب به ھدفبرداشتن گام ھای منا است که دولت ھا دMيل قانونی برایاين موضوع به خوبی ثابت  
مدنی امعه جت ساختن حکومت ھا و تضعيف بی ثباجھت  دموکراسی و حاکميت قانون ،به ھدف تضعيف حقوق بشر زمتروريستراتيژی 

حمايت نموده و عام>ن چنين  يزمترورتنھا حق بلکه مکلفيت دارند تا اتباع خويش را در برابر حم>ت ه بنابرين دولت ھا ن ميباشد.
  اعمال را به عدالت بکشاند.

قوق ح اساسات می تواند يک اثرگسترده باMی احترام به انجام می پذيرد يزمترورمبارزه با  در شيوه ی که ،درمحدوده ی اين ت>ش ھا
مينمايد که به اساس آن ميتوان با تروريسم به صورت موثر بدون نقض آزادی ھای  فراھمرا  حقوق بشر يک چارچوببشر نمايد. 

   مبارزه نمود.  ،را حفاظت ميکند حقوق تمام افغان ھادرحاليکه  اساسی

يک روش خطرناک است که ت>ش ھای  ،ممنوعه بد رفتاری به عنوان ابزار جھت حصول اعتراف استفاده از شکنجه و اشکال ديگر
 اين يک ابزار غيرقابل اعتماد و بی اثر برای جمع آوری معلومات دقيق است. ،شکنجه کارا نيست گسترده ی صلح را تضعيف مينمايد. 

  غيراخ>قی و نادرست است. ،نونیشکنجه غيرقا ،باوجود ماھيت مخرب چنين شيوه ھا درثبات درازمدت

ه يارا ،چارچوب قانونی را برای منع شکنجه و اشکال ديگر بدرفتاری ،قوانين و تعھدات حقوقی بين المللی ،قانون اساسی افغانستان
ی بعض اين درحاليست کهتقويت خواھد يافت.  ،ء.اين چارچوب با معرفی قانون جديد منع شکنجه و قانون اص>ح شده ی جزاميدارد

 و  ،توقف بدترين موارد نقضبايد باعث حصول اطمينان از  موثر اين قوانينتطبيق ھنوز وجود ندارند.  رويه ھای حياتی حفاظتی
دولت آنرا  که ،تصويب و اجرای پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه ،برع>وه.  گردد ه و بدرفتاریين شکنجعامل پاسخگويی

مستقل پيشگيرانه ملی جھت ايجاد ميکانيزم زمينه ی  ،با حمايت کميته فرعی سازمان ملل متحد در مورد شکنجه ،تاييد نموده است
ی به شکنجه و بدرفتار منجر نامناسب بازجويی که امکان دارد ھایشيوه  استفاده گسترده از فراھم خواھد نمود. جلوگيری از شکنجه را

 رجسته ميسازد.ب ،و تنفيذ قانون را با پيشتيبانی جامعه بين المللی رنوالیڅا ،قضائیش ھای يشتر در اص>حات بخنياز به توجه ب ،شود
بھتر آموزش ببينند تا بتوانند وظايف خويش را در چارچوب  بايد ،مقامات استخباراتی و مستنطقين امنيت ملیرنوال ھا و څا ،پوليس

به  ،و تخنيک ھای بازجويی  اشکال جايگزين جمع آوری مدارک در قسمت چنانمھای بين المللی حقوقی با منع شکنجه انجام بدھند و ھ
ونين نھمکاری توقيف شده گان و مظجلب ھا ثابت شده است که بيشتر درروش چنين  .اساس بھترين شيوه ھای بين المللی آموزش ببينند

 می توانند تصاميم را بابه اساس آن محاکم نمايند که ی مارائه را معلومات و شھادت زياد آنھا بوده و به احتمال  عاملين ترور سازنده
  .  قوانين داخلی و بين المللی اتخاذ نمايند تحت محاکمه عادMنهدر  ھای Mزممعيارھای 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سفارشات

 

 يا و جامان را جرايم اين شوند کهمانع کسانی  تواند میو  ،بود خواھد حسابدھی اند شده  شکنجه مرتکب کسانيکه برای معتبرراه  فقط
 به تھمم آنانيکه برای معافيتی ھيچ که بدھد نشان آن اساس به که نمايد اتخاذ را پايدارمزيد و موثر اقدامات بايد حکومت. ميدھند دستور

   . .ندارد وجود  ،اند شده مسلحانه منازعات گان شده توقيف با بدرفتاری اشکال ديگر و شکنجه ارتکاب

:نمايد می افغانستان دولت به را ذيل سفارشات يوناما ،بنابراين .   

 

 درفتاریب و شکنجه جاری عمالا داخلی قوانين و بشر حقوق المللی بين قانون تحت افغانستان حقوقی ھای مکلفيت به مطابق:  انطباق
 ررسیب به ملزم مقامات آن اساس به که نمايد صادر را واضح ھای العمل دستور بايد دولت. گردد متوقف فورا بايد گان شده توقيف با

 ،فتهر تذکر جزائی اجراات قانون و افغانستان اساسی قانون در قسميکه ھمان و شوند اجباری اعترافات و شکنجه اتھامات کامل و درست
  ..نمايد ممنوع جدا را شکنجه طريق از آمده دست به شواھد استفاده

  

 داشتگاهباز در بدرفتاری و شکنجه گزارش ھای تمام ی مستق>نه و بيطرفانه ،جانبه ھمه ،فوری تحقيقات از اطمينان حصول: حسابدھی
 قانون فيذتن مربوطه مقامات به بايد قضيه ،باشد موجود بدرفتاری و شکنجه بر واقعات  مبنی معتبر مدارک جاييکه در. افغانستان ھای

 چنين به مواففت يا و دستور ،انجام به شان مافوق مقام يا و افغان مقامات از ھريکی وھرگاه. گردد ارجاع عدلی تعقيب و بازجوئی جھت
  ..باشند جوابگو ،داخلی قوانين اساس به بايد ،شوند شناخته مسًول اعمال

  

 به آنھا موثر و برابر دسترسی شمول به ،شکنجه قربانيان به حقوقی حل راه يک بودن دسترس به از اطمينان حصول: موثر حل راه
  انيزمميک  و خشونت به راجع مرتبط معلومات به دسترسی و ،اند برده رنج آن از ايکه آسيب برای فوری و موثر ،کافی غرامت ،عدالت

  .خسارت جبران ھای

  

 ايجاد ،مجازات يا آميز اھانت ،غيرانسانی ،خشن ھای رفتار ديگر و شکنجه منع کنوانسيون اختياری پروتوکول به مطابق: جلوگيری
 امتم از ناشده اع>ن ھای بازديد اجرای قدرت با  ،)ملی ی پيشگيرانه  نيزم ميکا به مدل( نظارت ، حسابده و مستقل ميکانيزم يک

 به سفارشات ی تھيه و ،گان شده توقيف با امنيتی برخوردمقامات ی نحوه از شفاف و طرفانه بی نظارت انجام و ،آزادی سلب مکانھای
   ..اند محروم خود آزادی از کسانيکه با برخورد تقويت منظور به افغانستان دولت

   

 تا ، عدلی صورت گيرد بخش سراسر در سازی ظرفيت و آموزش تقويت ،المللی بين ھمکاران کمک با: سازی ظرفيت و آموزش
 عقيبت و تحقيق ،کشف بتوانند آنھا تا شده إرائه عدلی مقامات و قانون مجريان به تخنيکی ھای مھارت و منابع که شود حاصل اطمينان

    ..دھندب انجام ،بشر حقوق المللی بين ھای ستندرد و المللی بين شيوه بھترين با مطابق را مسلحانه منازعات به مرتبط جرايم عدلی


