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"شکنجه ھيچ جايی در آينده صلح آميز ،عادالنه و پايدار که ما در تالش ساختن آن ھستيم ،ندارد .بيايد ھمه با ھم برای
دور کردن شکنجه ،حفاظت مردم و کشاندن شکنجه گران به عدالت،از ھيچ تالش دريغ نورزيم".
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متحد1

اين گزارش ،برخورد با توقيف شده گان منازعات مسلحانه :تطبيق برنامه ملی محو شکنجه افغانستان ،توسط ھيئت معاونت
سازمان ملل متحد در افغانستان )يوناما( و دفتر کميشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تھيه گرديده و يافته ھای به دست آمده از
مصاحبه با توقيف شده گان منازعات را از اول جنوری  2015الی اخير دسمبر  2016مستند ميسازد.
يافته ھای اين گزارش با يافته ھايکه قبآل در گزارش ھای يوناما و دفتر کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد مستند گرديده بود ،مقايسه
ميگردد و تطبيق برنامه ملی محو شکنجه دولت افغانستان که در ماه فبروری  2015انتشار يافته بود ،نيز ارزيابی ميگردد.
اين گزارش با حکومت افغانستان به ادامه تفاھمات موثر قبلی بين حکومت و يوناما/کميشنری عالی حقوق بشر در مورد حمايت از
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حقوق بشر در افغانستان از قبل شريک شده بود ،و جواب حکومت در مورد گزارش ضميمه چھارم شده است.
يوناما تالش ھای واقعی دولت افغانستان جھت رسيدگی به نگرانی ھا در مورد برخورد با توقيف شده گان منازعات ،و ھمچنان اقدامات
انجام شده در راستای تطبيق برنامه ملی سال  2015به خصوص در رابطه به تصويب قوانين ،صدور خط مشی و ايجاد و توسعه
ميکانيزم ھای داخلی جھت نظارت از حقوق بشر در چھارچوب نھاد ھای امنيتی و تنفيذ قانون را تائيد می دارد.
به ھر حال ،با وجود تالش ھای دولت جھت تطبيق پالن ملی خويش که يوناما آنرا بطور کامل حمايت مينمايد ،گزارش فعلی موارد
دقيق بر ادامه ای شکنجه و بدرفتاری توقيف شده گان منازعات عمدتا در جريان استنطاق به ثبت رسانيده است و عدم حسابدھی متخلفان
ازھمچو اعمال را اشاره نموده است.
منع شکنجه و ساير رفتارھای بيرحمانه ،غير انسانی و اھانت آميز ،يک ھنجار مرسوم در قوانين بين المللی ميباشد و چھارچوب قوانين
افغا نستان تخطی در اين موارد را به صراحت جرم می پندارد .با وجود اين ممنوعيت صريح قانونی ،يوناما در طول دوره که اين
گزارش احتوا می نمايد ،تعداد زياد از توقيف شده گان منازعات مسلحانه را مصاحبه نموده است که آنھا حکايت ھای موثق از موجوديت
شکنجه و ديگر اشکال رفتارھای بيرحمانه ،،غيرانسانی و اھانت آميز در بازداشت گاه ھای امنيت ملی ،،پوليس ملی ،،و ديگر نھادھای
امنيتی افغان  3در سراسر افغانستان ،،نمودند.
يوناما فعاليت ھای نظارتی خويش را بيشتر بر آنانيکه بخاطرجرايم مرتبط به منازعات مسلحانه توقيف و بازجويی شده اند ،متمرکز
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ساخته است ،طوريکه در سه گزارش قبلی خويش وضيعت حقوق بشر و توقيف را ارزيابی نموده بود.
اين گزارش ھيچ يافته ای کلی در رابطه به نحوه برخورد با توقيف شده گان منازعات درلحظه دستگيری نميدھد ،ولی بجای آن بر شيوه
ای برخورد با توقيف شده گان زمانيکه آنھا به مراکز توقيف تحت اداره پوليس ملی ،امنيت ملی و اردوی ملی ،جايکه توقيف شده کامال
تحت کنترول فزيکی مقامات توقيف قراردارد ،تمرکز می نمايد.

 .1پيام سرمنشی سازمان ملل متحد در 30مين سالگرد کنوانسيون منع شکنجه در ژنيو 4 ،نوامبر .2014
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15268&LangID=E#sthash.R9MB84l
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15268&LangID=E#sthash.R9MB84l1.dpuf
 .2مراجعه نمايد به ضميمه شماره چھارم ،جواب دولت جمھوری اسالمی افغانستان در مورد گزارش ھيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان)يوناما( و کميشنری عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد در مورد برخورد با توقيف شده گان منازعات و تطبيق برنامه ملی محو شکنجه در افغانستان:اپريل 2017
 .3يک اصطالح چتر است که شامل پوليس ملی افغان ،پوليس ملی سرحدی افغان ،پوليس محلی افغان ،پوليس نظم عامه افغان ،اردوی ملی افغان و رياست امنيت ملی ميباشد.
 .4بازداشت شده گان مظنون به جرايم مربوط به درگيری ھای مسلحانه بطور کل متھم به ارتکاب جرايم عليه دولت استند .قانون جزا مدون سال  ) 1976که شامل فصل در رابطه به
"جرايم عليه امنيت خارجی دولت ،و جرايم عليه امنيت داخلی دولت" ( قانون جزا سال  1987در مورد جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی جمھوری دموکراتيک افغانستان )که شامل
جرايم چون ترور ،اعمال انفجار ،غارت مسلحانه و تحريک به خصومت می باشد( و قانون سال  2008در مورد مبارزه با جرايم تروريستی )که جرايم تروريستی را تعريف می نمايد
"استفاده از دستگاه ھای کشنده ی انفجاری" "عضويت در سازمان تروريستی" "جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللی" و اعمال ديگر( .يوناما تعداد زياد از توقيف شده گان را
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 مسلحانه بر عليه دولت افغانستان ،و يا عضويت
در گروه ھای مسلح مخالف چون طالبان بوده است.

در اکثر قضايا ،توقيف شده گان که در اين گزارش مصاحبه شده اند ادعا نمودند که شکنجه به منظور مجبورساختن آنھا به اعتراف،
صورت گرفته است و زمانيکه آنھا اوراق اعتراف را امضا و يا شصت خود را گذاشتند ،شکنجه بر آنھا متوقف شده است .بسياری
مصاحبه شده شده گان ،ادعا نمودند که آنھا چيزی را در اوراق اعتراف نوشته شده بود نتوانستند درک کنند و يا بخوانند و تقريبا تمام
ايشان ادعا نمودند که آنھا قبل از امضای اوراق اعتراف  ،به وکيل مدافع دسترسی نداشتند.
قابل تذکر است که يوناما ھيج نشانه ای دريافت نکرده است که توقيف شده گان زمانيکه از نظارت خانه ھای نيروھای امنيتی افغان به
مکان ھايی که توسط رياست محابس وزارت امور داخله اداره ميشوند ،منتقل گرديده اند ،شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری را تجربه
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کرده باشند.
در اين گزارش ھيچ تفاوتی بين اعمال بالغ بر شکنجه و اعمال ديگر چون برخورد ھای بيرحمانه ،غير انسانی و اھانت آميز که تحت
قوانين بين المللی تعريف گرديده ،است صورت نگرفته است .ھردو دسته اين اعمال تحت کنوانسيون منع شکنجه و رفتارھای و مجازات
ظالمانه غيرانسانی اھانت آميز سازمان ملل متحد ،،و ھمچنان پيمان ھای ديگر بين المللی که افغانستان عضو آن می باشد ،ممنوع گرديده
است .عالوه براين ،در عمل تعريف بين بدرفتاری و شکنجه واضح نيست 6.تجربه نشان ميدھد ،حاالتيکه منجر به بدرفتاری ميشود
اغلبا زمينه ساز شکنجه ميگردد بنا برآن اقدامات که برای جلوگيری از شکنجه الزم است ،برای جلوگيری از بدرفتاری نيز اعمال
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شوند.
يوناما ادعا نميکند که صالحيت دارد که برای اعمال قضايای خاص که شکنجه يا اشکال ديگر برخورد غيرانسانی و بيرحمانه قسميکه
در قوانين بين المللی تعريف گرديده است ،يک تعريف مشخص حقوقی بدھد و نه ميخواھد که جايگزين نظام عدالت جزائی باشد .برنامه
ای نظارت از توقيف خانه ھا که توسط يوناما انجام ميدھد ،با استفاده از روش ھای قبول شده ی بين المللی نظارت ازحقوق بشر به
منظور تھيه ی معلومات معتبر 8درمورد موجوديت شيوه ھای برخورد که ممکن است منجر به شکنجه و ديگر اشکال برخورد غيرانسانی
و بيرحمانه شود ،می باشد .يافته ھای اين گزارش به منظور ترغيب دولت جھت تطبيق تعھداتش برای منع و جلوگيری شکنجه و انجام
تحقيقات بيطرفانه ،مستقل و معتبر در جاھای که گمان انجام چنين برخورد ھا وجود دارد وھمچنان قرار دادن ابزار مناسب جھت جبران
خساره قربانيان ،ارائه ميگردد.
يافته ھای ارائه شده دراين گزارش به اساس مصاحبه ھای انجام شده توسط افسران بخش حقوق بشر يوناما با  469توقيف شده گان
منازعات در  62توقيف خانه در  29واليت افغانستان از اول ماه جنوری  2015الی اخير ماه دسمبر  ،2016می باشد 9.از  469تن
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که با ايشان مصاحبه صورت گرفته است 378 ،تن آنھا مردان 6 ،تن آنھا زنان 10و  85تن آنھا اطفال زير سن  18بودند.
به منظور ارزيابی از تطبيق گام ھای عملی جھت منع و جلوگيری از شکنجه و بدرفتاری با توقيف شده گان ،يوناما مصاحبه ھای را
با اعضای پوليس ملی ،امنيت ملی ،اردوی ملی ،مديران محابس ،،قضات ،،څارنواالن ،،وکالی مدافع ،،پرسونل صحی دولتی و ديگر
طرف ھای ذيربط نيز انجام داده است.
در مدت دوسال نظارت دربرگيرنده اين گزارش ،يوناما دريافته است که  39درصد از توقيف شده گان که با آنھا مصاحبه صورت
گرفت ) 181از  469نفر( ،حکايت ھای معتبر و قابل باور از تجربه کردن شکنجه و ديگر اشکال برخورد غير انسانی و اھانت آميز
در توقيف خانه ھای نيروھای امنيتی افغانستان ،نمودند .و  31تن از آنانيکه مصاحبه شده اند ،حکايت نمودند که آنھا شکنجه و ديگر
اشکال برخورد ممنوعه بدرفتاری را در بيشتر از يک مکان تجربه نمودند .با مقايسه با گزارش سال  2015يوناما ) از اول فبروری
 2013الی  31دسمبر  (2014که در آن  35درصد از آنانيکه مصاحبه شده بودند ،حکايت ھای معتبر و قابل باور از تجربه کردن
شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری داشتند .يوناما بطور ويژه ابراز نگرانی مينمايد که اين گزارش باالترين ميزان فيصدی شکنجه و

 .5ھيج يک از  169تن 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 محکوميت( از
شکنجه و بدرفتاری گزارش نداده اند.
 .6شکنجه يک شيوه برخورد شديد غيرانسانی و اھانت آميز می باشد مگر فرق بين اين ھمه برخورد ھا بستگی به اوضاع و احوال ھر قضيه دارد) .و اسيپذيری مشخص ھر قربانی(
و ھيج عنصر عينی واضح بين اين دو دسته وجود ندارد.
 .7کميته منع شکنجه ،تفسير عمومی نمبر ) 2تطبيق ماده  2توسط دولت عضو(.
 .8معيار )استاندرد( اعتبار و اعتماد جھت ارزيابی صحت معلومات بدست آمده در جريان نظارت يوناما از بازداشت گاه ھا در بخش روش شناسی اين گزارش به جزييات توضيح شده
است.
 .9به ضميمه نمبر  1جھت دريافت ليست بازداشت گاه ھايکه يوناما آنھا را نظارت نموده ،مراجعه نمايد.
 .10اين گزارش بصورت خاص در مورد برخورد با توقيف شده گان مرتبط به منازعات مسلحانه می باشد .به صورت عموم زنان و دختران در پيوند به جرايم مرتبط به منازعات
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 اخالقی ،در بند بسر ميبرند .در جريان نظارت
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 ھيچکدام آنھا متھم به ارتکاب جرم نبودند.
ھيج کدام شان از بدرفتاری توسط مقامات بازداشت گاه حکايت نکردند و نه يوناما نشانه ی از بدرفتاری را در جريان مصاحبه مشاھده نمود .شرايط نگھداشت توقيف شده گان اناث )که
بسيار شان با خود طفل ھم دارند( يک موضوع گسترده تر است که فراتر از محدوده ی اين گزارش ميرود.
 .11به تعداد  81پسر و يک دختر.

بدرفتاری با توقيف شده گان منازعات را درنظارت خانه ھای پوليس ملی افغان آنھم از زمانيکه يوناما برنامه ی نظارت ازتوقيف خانه
ھا را در سال  2010آغاز نموده ،به ثبت ميرساند.
مجموعه ی يافته ھای اين گزارش به طور کامل با يافته ھای گزارش ھا قبلی يوناما که در سال ھای  ،2013 ،2011و  2015به نشر
رسيده است ،سازگار می باشد .در تمام اين گزارش ھا داليل قانع کننده ای موجود است که قسمت زياد از توقيف شده گان منازعات
شکنجه و ديگر اشکال برخورد غيرانسانی و اھانت آميز را در جريان بازجويی در بازداشت گاه ھای متعدد که توسط رياست امنيت
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ملی و پوليس ملی افغان در سراسر کشور اداره ميشدند ،تجربه نموده اند.
در اين گزارش ھمچنان ادعاھای شکنجه و بدرفتاری با اطفاليکه به اتھام جرايم مربوط به امنيت بازداشت شده اند به ثبت رسيده ،و
يادداشت شده است که از  85طفليکه با آنھا مصاحبه صورت گرفته است  38 ،تن آنھا ) 45درصد( حکايت ھای معتبر و قابل باور از
شکنجه و بد رفتاری با آنھا در توقيف خانه ھای نيروھای امنيتی افغان ،داشتند.
باوجوديکه يوناما به مدارک دال بر شکنجه و اشکال ديگر بدرفتاری با توقيف شده گان توسط پرسونل اردوی ملی افغان )به شمول
توقيف خانه ملی افغانستان در پروان که توسط اردوی ملی افغان اداره ميشود( دست يافته است ،اکثريت بيشتر اتھامات شکنجه و
بدرفتاری با توقيف شده گان منازعات که شامل اين گزارش اند ،درتوقيف خانه ھای امنيت ملی و پوليس ملی افغنان ،صورت گرفته
است.
اشکال بدرفتاری و شکنجه که به يوناما توصيف شده است شامل لت و کوب شديد بدنی )به شمول لت و کوب با چوب ،پايپ رابری و
کيبل( ،لت وکوب به کف پا ،شوک برقی) ،به شمول شوک برقی در ناحيه ی تناسلی( ،آويزان کردن از دست ،خفه کردن)،ھم با کيسه
ی پالستيکی و ھم به وسيله غوطه کردن در آب( .اشکال ديگر شکنجه و بد رفتاری که گزارش داده شده اند شامل پيچ دادن خصيه ھا،
سوزاندن کف پا توسط اليتر سگريت ،محروميت از خواب ،تجاوز جنسی و تھديدات به اعدام می باشد.

رياست امنيت ملی

13

يوناما گزارش ھای معتبر و قابل باور را در مورد شکنجه و بدرفتاری توقيف شده گان در توقيف خانه ھای رياست امنيت ملی در مدت
زمانيکه توسط اين گزارش احتوا ميشود ،دريافت نموده است .از  369توقيف شده گان که با آنھا مصاحبه صورت گرفته و در توقيف
خانه ھای امنيت ملی نگھداری می شدند 106 ،تن آنھا ) 29درصد( حکايت ھای معتبر و باورکردنی را که شکنجه و ديگر اشکال
14
ممنوعه ی بدرفتاری را تجربه کردند ،شريک ساختند .اين يافته ھا در مطابقت با يافته ھای گزارش سال  2015يوناما است.
که به اساس آن  26درصد از آنانيکه توسط يوناما مصاحبه شده بودند و در توقيف خانه ھای رياست امنيت ملی نگھداری ميشدند ،با
چنين برخورد ھای مواجه شده بودند.
نظارت يوناما موجوديت شکنجه به صورت سيستماتيک 15،منظم و متداول 16را در بازداشت گاه ھای امنيت ملی کندھار ،فراه ،کابل
)امنيت ملی  ،(241ھرات و ننگرھارھمراه با گزارش ھا معتبر و قابل باور از  17بازداشت گاه امنيت ملی در مرکز و واليات ديگر،
نشان ميدھد.
برخورد امنيت ملی با توقيف شده گان در واليت کندھار يک نگرانی عمده به حساب ميرود .درطول مدت زمانيکه اين گزارش احتوا
ميکند 60 ،درصد از مصاحبه شده گان که در توقيف خانه رياست امنيت ملی کندھار تحت توقيف بوده اند ،از تجربه کردن شکنجه و
ديگر اشکال بدرفتاری که تحت قوانين بين المللی ممنوع ميباشد ،حکايت ھای معتبر و باورکردنی داشتند .اين يک بازگشت نگران کننده
در مورد استفاده ی سيستماتيک از شکنجه و بدرفتاری را نشان ميدھد که يوناما در سال ھای  2011و  2012به ثبت رسانيده بود.
 .12از زمانيکه يوناما نظارت سيستماتيک از توقيف شده گان منازعات را در سال  2010آغاز نمود ،اين ماموريت با  2،218تن توقيف شده گان متھم به جرايم امنيتی ،مصاحبه انجام
داده است ،و حکايت ھای معتبر و فابل باور را در مورد شکنجه و اشکال ديگر بدرفتاری توسط نيروھای امنيتی افغان از  41) 910درصد( مصاحبه شده گان دريافت نموده است.
 .13با استنتاج اليحه ی وظايف از قانون امنيت ملی ،وظايف و ً
مسوليت ھای امنيت ملی شامل "تضمين امنيت ملی" و "مبارزه با تروريسم" تحت رياست ريس عمومی امنيت ملی که به
صورت مستقيم به ريس جمھور گزارش ميدھد ،می باشد .رياست امنيت ملی ً
مسول بر جمع آوری تمام اطالعات به شمول اطالعات خارجی ،ضد جاسوسی ،ضد تروريسم و تمام موارد
مربوط به امنيت ملی.
 .14بين فبروری  2013و دسمبر  2014يوناما دريافت که  161تن از  611تن ) 26درصد( که در بازداشت گاه ھای امنيت ملی تحت توقيف بودند  ,شکنجه و بدرفتاری را تجربه
نمودند.
 .15يوناما استدالل نميکند که شکنجه پاليسی رسمی دولت است .بازداشت گاه ھای که درين گزارش و گزارش ھای قبلی قسم دسته بندی شده اندکه شکنجه و بدرفتاری درين مکان ھا به
شکل سيستماتيک وجود دارد ,نصف از توقيف شده گان اين بازداشت گاه ھا ) 50درصد( که مصاحبه شده اند ,ادعا ھای معتبر و قابل باور داشتند که مورد شکنجه و اشکال ديگر بد
رفتاری قرار گرفته اند .ارزيابی يوناما نشان ميدھد ,وقتيکه نصف و بيشتر از نصف توقيف شده گان منازعات دريک بازداشت گاه خاص ادعا مينمايند که مورد شکنجه و بد رفتاری
قرار گرفته اند ,اين نشاندھنده ی يک احتمال زياد است که شکنجه و بدرفتاری در چنين بازداشت گاه توسط چند نفر محدود در موارد خاص انجام نميپذيرد بلکه نشاندھنده ی يک سياست
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 ديگر اشکال ممنوعه ی بدرفتاری را
ميدھند .به بخش روش و اسلوب مراجه شود.
 .16بازداشت 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 ،حدود يک سوم ) 33درصد( از توقيف
شده گان که با ايشان مصاحبه صورت گرفته ،معلومات معتبر و قابل باور مبنی بر اينکه مورد شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری قرار گرفته اند ،اريًه نمودند.

يوناما ھمچنان از عدم بھبود ملموس در نوع برخورد با توقيف شده گان در توقيف خانه رياست امنيت ملی واليت فراه جايکه يوناما
استفاده سيستماتيک از شکنجه و بدرفتاری جھت گرفتن اعتراف را به ثبت رسانيده است ،اشاره می نمايد.
باوجود تالش ھای رياست امنيت ملی )با حمايت تمويل کنندگان بين المللی( جھت تقويت ميکانيزم نظارت ھای داخلی ،به ويژه از طريق
افزايش ظرفيت بخش جندر و حقوق بشر خويش ،ھنوز ھم فرھنگ فراگير معافيت بر آنعده از کارمندان رياست امنيت ملی که متھم به
شکنجه و بدرفتاری ھستند ،وجود دارد .حتی اگر اتھامات وارده بر آنھا از طريق پروسيجر نظارت داخلی رياست امنيت ملی تثبيت
شود ،عامالن آن جرايم تنھا به مجازات اداری انضباطی محکوم ميشوند.
در مدت زمانيکه توسط اين گزارش احتوا ميشود ،يوناما ھيج قضيه ی را که درآن کارمندان رياست امنيت ملی تحت قوانين ملی متھم
به ارتکاب جرم شکنجه شده باشند ،به ثبت نرسانيده است .باوجوديکه يوناما از يک قضيه که اخيرا در واليت باميان اتفاق افتاد آگاه
است که درآن دو کارمند رياست امنيت ملی که متھم به بدرفتاری با يک طفل توقيف شده بودند ،به اساس مقرره ی منع سوء استفاده از
17
صالحيت وظيفوی مقامات دولتی ،مورد پيگرد قانونی قرار گرفته اند.

پوليس ملی افغانستان
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بين ماه جنوری  2015و دسمبر  77 ،2016تن از  172توقيف شده گان که در نظارت خانه ھای پوليس ملی افغان و پوليس ملی
سرحدی نگھداری ميشدند و با ايشان مصاحبه انجام شده است ) 45درصد( ،از قرارگرفتن شان در برابر شکنجه و ديگر اشکال
بدرفتاری در توقيف خانه ھا ،حکايت ھای معتبر داشتند.
اين يک افزايش  14درصدی واقعات شکنجه و بدرفتاری در توقيف خانه ھای پوليس ملی افغان با مقايسه با نظارت ھای دوره ھای
گذشته نشان ميدھد ،و قابل مالحظه و اخالل بسوی پيشرفت است.
يوناما با نگرانی خاص يادداشت می نمايد که از  77فرديکه که آنھا ادعای معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری برعليه شان در نظارت
خانه ھای پوليس ملی افغان داشتند 20 ،تن آنھا ) 26فيصد( پسران زير سن  18سال بودند و تمام اين  20تن محجوزين ادعا نمودند که
آنھا به منظور گرفتن اعتراف شان مورد شکنجه قرار گرفته اند.
يوناما بلند ترين ميزان بدرفتاری را توسط پوليس ملی افغان در واليت کندھار به ثبت رسانيده است ،جايکه  91درصد از توقيف شده
گان که با ايشان مصاحبه صورت گرفت ،حکايت ھای معتبر و موثق مبنی بر اينکه مورد وحشيانه ترين اشکال شکنجه و بدرفتاری
قرار گرفته اند ،ارائه نمودند .يوناما حکايت ھای را از توقيف شده گان در کندھار به دست آورده است که مبنی بر پمپ کردن اجباری
آب به معده ،فشار دادن بيضه ھا با گيره نمودن و يا قيد ،خفه نمودن تا سرحد بيھوشی و وصل نمود برق به آلت تناسلی شان بوده است.
ً
مسول واقعات ناپديد شدن ھای اجباری و قتل ھای فرا قضائی
اتھامات ھمچنان وجود دارد که پوليس ملی افغان در واليت کندھار
شورشيان مظنون در کندھار در مدت زمانيکه اين گزارش احتوا ميکند ،می باشد.
يوناما ھمچنان يک افزايش قابل مالحظه ی را در بدرفتاری توقيف شده گان توسط پوليس ملی افغان در واليت ننگرھار ،جاييکه 12
تن از  22توقيف شده که با ايشان مصاحبه صورت گرفت ) 54فيصد( ادعا ھای قابل باور نمودند که مورد شکنجه و ديگر اشکال
بدرفتاری قرار گرفته اند.
برعالوه ی اين يافته ھا که مبين موجوديت شکنجه و بدرفتاری به گونه سيستماتيک توسط پوليس ملی افغان در واليات کندھار و
ننگرھار می باشد ،يوناما با نگرانی خاص در واليات فراه و ھرات توسط پوليس ملی افغان گزارش ھای تخلفات در مورد برخورد با
توقيف شده گان را در  20واليت ديگر افغانستان به ثبت رسانيده است.
در مدت تھيه گزارش ،ميکانيزم ھای نظارت داخلی در پوليس ملی افغان برای رسيده گی به شکايت ھای مبنی بر شکنجه و بدرفتاری
 ،توسعه نيافته باقی مانده است .به گونه ی مثال ،مديريت حقوق بشر وزارت امور داخله درجريان تھيه اين گزارش  ،فقط توانست به

 .17متھمان در دادگاه ابتدايی به تاريخ  4جنوری  2017تبريًه شدند و حکم استيناف خواھی نشد) .جلسه ی يوناما با سارنوال به تاريخ  21فبروری  ،2017واليت باميان(.
 .18درپھلوی امنيت ملی ،پوليس ملی افغان نيز يکی از مقامات اصلی مجری قانون در کشور است که داری صالحيت اعطا شده برای دستگيری و تشخيص جرم و جنايت ميباشد.
بادرنظرداشت اين صالحيت ،پوليس ملی حق تشخيص و مورد سوال قراردان افراد مظنون که درحين انجام عمل جرمی نظر به قانون جزا باشد ،را دارند .به شمول جرايم ارتکاب يافته
مرتبط به منازعات مسلحانه و رجعت آن قضايا به اداره ی سارنوالی برای تحقيقات و پيگرد قانونی بيشتر .پوليس ملی سرحدی بخش از وزارت امور داخله ،يکی ديگر از نھاد ھای تنفيذ
قانون است که ً
مسول بر حفظ نظم و آرامش در مرزھای افغانستان به شمول دخول و خروج در مملکت می باشد.

يک مورد ادعای تخطی اشارھنمايد که آن قضيه به اداره څارنوالی جھت تعقيب عدلی بيشتر راجع گرديده بود ،ولی اين اداره از نتيجه
19
بعدی تحقيقات څارنوالی در مورد آگاھی نداشت.
در ماه اپريل سال  ،2017دولت افغانستان ليست  10قضيايای مربوط به واقعات که بين جوالی  2015و جنوری  2017صورت
گرفته بود به يوناما ارائه نمود که در آن قضايا کارمندان پوليس ملی افغان بخاطر ارتکاب اعمال جرمی به شمول قتل ،تجاوز جنسی،
ازدواج اجباری و حمله ای فزيکی مورد تعقيب عدلی قرار گرفته اند .چھار مورد از اين قضايا که اتھامات لت و کوب در نظارت خانه
ھا ميباشد ،توسط حکومت به عنوان شکنجه دسته بندی گرديده است.
وضيعت کنونی اين قضايا نا معلوم است ولی حکومت افغانستان موافقت نموده است که در مورد نتيجه تحقيقات عدلی اين قضايا معلومات
20
ارائه می نمايد .
يوناما از يک قضيه جديد که در آن دو تن از پرسونل پوليس ملی به اتھام حمله ی فزيکی باالی دو پسر در مرکز اصالح و تربيت
اطفال در شھر نيلی واليت دايکندی تحت پيگرد قانونی قرار گرفتند ،آگاه است .متھمين اين قضيه توسط محکمه ابتدايه برائت حاصل
21
نمودند ،و څارنوال موظف در مورد حکم استيناف خواھی نکرد.

پوليس محلی افغان
از اول ماه جنوری  2015الی  31دسمبر  ، 2016يوناما  37فرد را مصاحبه نمود که آنھا قبل از اينکه به مراجع قضايی ذيصالح
سپرده  22شوند ،توسط پوليس محلی افغان  23توقيف شده بودند .از جمع آنانيکه مصاحبه شدند 22 ،تن آنھا ) 59درصد( ادعا نمودند که
آنھا درزمان دستگيری و يا بالفاصله بعد ازدستگيری توسط پوليس محلی افغان شديدا مورد لت و کوب قرار گرفته اند.
نزده تن از  22توقيف شده حکايت از بدرفتاری ھای نمودند که از اثر قابل مالحظه استفاده قوه بيش از حد ضرورت جھت مھار کردن
يک فرد در جريان دستگيری بکار برده شده که ممکن است موازی به شکنجه باشد .سه تن از آنانيکه در جريان دستگيری توسط پوليس
محلی مورد لت و کوب قرار گرفته اند ،ادعا ميکنند که پوليس محلی افغان آنھا را به منظور گرفتن اعتراف لت و کوب نمودند.
اين حوادث در  12واليت به شمول ننگرھار ،بغالن ،کنر ،بدخشان ،بلخ ،فارياب ،کندز ،لغمان ،پکتيا ،پکتيکا ،سرپل و تخار صورت
گرفته است.
در اپريل سال  ،2017حکومت يک ليست از  32واقعات را که بين ماه اگست  2014و ماه جنوری  2017صورت گرفته و منتج به
پيگرد قانونی پوليس محلی افغان درپيوند به ارتکاب جرايم چون سرقت ،قتل ،شکنجه و قصد تجاوز شده بود ،به يوناما ارائه نمود.
حکومت پنج مورد از اين قضايا را به عنوان اتھام به دخيل بودن در شکنجه دسته بندی نموده بود.
حالت فعلی اين قضايا معلوم نيست ولی دولت توافق نموده است که معلومات راجع به نتيجه ی اين پيگرد ھای قانونی را به يوناما ارائه
24
نمايد.

اردوی ملی افغان
از اول ماه جنوری  2015الی  31ماه دسمبر  ،2016يوناما نزده تن از توقيف شده گان را که در مکان ھای مختلف
افغان نگھداری ميشدند و قبل از آنکه به پوليس ملی افغان يا رياست امنيت ملی 26تسليم داده شوند ،مصاحبه نموده است .
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اردوی ملی
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عالوه بر اين ،يوناما از ماه جنوری  2015الی ماه دسمبر  ،2016بيست و چھار تن از توقيف شده گان را در توقيف خانه ملی افغانستان
که تحت مديريت اردوی ملی در پروان نگھداری می شدند ،مصاحبه نموده است .با توجه به اينکه اين توقيف شده گان يا محکوم به
حبس و يا ھم توقيف شده گان قبل از محاکمه که تحقيقات آنھا تکميل شده است ،بودند و آنھا کمتر آسيب پذير برابر شکنجه و بدرفتاری
 .19مکتوب از جانب اداره حقوق بشر وزارت امور داخله ،فبروری ) 2017بدون تاريخ(.
 .20مالقات يوناما با نماينده دولت اففانستان 17 ،اپريل .2017
 .21مالقات يوناما با ريس سارنوالی واليت دايکندی ،مارچ 2017
 .22پوليس محلی صالحيت بازداشت افراد مشکوک را دارد مگر فرد بازداشت شده را بی درنگ به پوليس ملی و امنيت ملی تسليم نمايد.
 .23پوليس محلی افغان از شبه نظاميان محلی تشکيل شده و تحت اداره وزارت امور داخله می باشند.
 .24جلس ًه يوناما با نماينده دولت به تاريخ  17اپريل .2017
 .25يوناما ادعاھای معتبرمبنی بر شکنجه و بدرفتاری با توقيف شده گان را در قرارگاه ھای اردوی ملی واليات بادغيس ،بغالن ،فراه ،ھرات ،کابل )در  3موقيعت( و قندھار به ثبت
رسانيده است.
. 26اين نمونه شامل آن توقيف شده گان که در بازداشت گاه ملی افغانستان تحت مديريت اردوی ملی در پروان نگھداری ميشوند ،نميگردد و به آنھا بطور جداگانه درين گزارش پرداخته
ميشود.
 .27تمام موارد گزارش داده شده ی بدرفتاری توسط اردوی ملی قبل از اول جنوری  2016ارتکاب يافته است .و قابل تذکر است که ميکانيسم داخلی گزارش دھی و حسابدھی اردوی
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  ،گرديده است.

به منظور اخذ اعتراف ھستند .با اين حال ،چھار تن ازاين توقيف شده گان حکايت ھای معتبر مبنی بر اينکه مورد شکنجه و بدرفتاری
نگھبانان اردوی ملی افغان قرار گرفته اند ،ارائه نمودند.
يوناما ھمچنان حکايت ھای معتبر از اعمال ظاھرا خودسرانه خشونت و ارعاب توسط نگھبانان اردوی ملی را نيز دريافت نموده است.
اين اعمال شامل لت و کوب ،اذيت توقيف شده گان با آب ،ايجاد ترس و نگرانی مبنی براينکه مقامات در توقيف خانه ملی افغانستان از
روش خشونت فزيکی و ارعاب به منظور حفظ نظم استفاده می نمايند ،می باشد.
در ماه اپريل سال  ،2017حکومت افغانستان يک ليست غير جامع  22قضايای را که از ماه فبروری  2013به اينطرف که در آن
پرسونل اردوی ملی به دليل ارتکاب جرايم شديد به شمول قتل ھای فرا قضائی ،حمله و تجاوز جنسی مورد پيگرد قانونی و محاکمه
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قرار گرفته اند ،به يوناما ارائه نمود .

اجرای برنامه ملی محو شکنجه
در ماه فبروری سال  ،2015در جواب به گزارش سال  2015يوناما  /دفتر کميشنری عالی حقوق بشر در مورد برخورد با توقيف شده
گان منازعات،حکومت افغانستان برنامه ملی محو شکنجه صادر نمود.
برنامه ملی محو شکنجه تعھدات واضح را توسط حکومت برای اصالح مشخص قوانين ،ظرفيت سازی و اقدامات پيش گيرانه به
خصوص به منظور محو شکنجه می باشد ،تھيه نمود.
بعد از دوسال صدور برنامه ملی محو شکنجه ،حکومت افغانستان به صورت سازنده برای اجرای برخی از موارد خاص اين پالن به
خصوص درقسمت اصالح قوانين داخلی برای جلوگيری شکنجه و تقويت ظرفيت سازی ميکانيزم ھای نظارت داخلی بر حقوق بشر در
چوکات رياست امنيت ملی ،اردوی ملی افغان و پوليس ملی افغان  ،می باشد مشغول بود.
درزمان نوشتن اين گزارش ،قانون جديد منع شکنجه و مسوده جديد قانون جزا درحال تصويب شدن به عنوان قوانين ملی استند .تعريف
جرم شکنجه به اساس کنوانسيون منع شکنجه سازمان ملل متحد ،درقوانين جديد بطور جامع گنجانيده شده و راه را جھت پيگرد موثر
قانونی متخلفين شکنجه ھموار می سازد .مسوده قانون منع شکنجه برحقوق جبران خساره قربانيان شکنجه نيز تاکيد مينمايد.
درحاليکه اين موارد پيشرفت ھا قابل استقبال اند ،ساير اقدامات قانونی تصويب شده توسط دولت درمدت زمانيکه اين گزارش احتوا
مينمايد ،اجراات تضمينی را که به ھدف منع شکنجه و بدرفتاری طرح شده است ،تضعيف مينمايد .قابل ذکر است که اصالحات به ميان
آمده در قانون اجراات جزايی ،پرسونل امنيتی را اجازه ميدھد که مظنونين جرايم ترور و جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی را الی
 70روز توقيف نمايند ،البته بدون نياز به آوردن آن مظنونين به پيشگاه قاضی ميباشد .اين تجديد اجراات ،نظارت قضائی بر توقيف
شده گان منازعات مسلحانه را که در اين دوره زمانی بيشتر به بدرفتاری آسيب پذير اند ،به شدت محدود ساخته و خطرپنھان ماندن
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بدرفتاری ھا را بيشتر ميسازد.
برنامه ملی محو شکنجه به منظور اجرای موثر مکلفيت ھای افغانستان تحت کنوانسيون منع شکنجه ،به شمول بيرون شدن افغانستان
از حق شرط ،درين کنوانسيون و امضاء و تصويب پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه صراحت دارد.
در ماه اپريل سال  ،2017کابينه حکومت افغانستان بيرون شدن از حق شرط و تصويب پروتوکول اختياری توسط افغانستان را منظور
نمود .با بيرون شدن از حق شرط در کنوانسيون منع شکنجه ،افغانستان صالحيت کميته منع شکنجه را درامر بازديد از مکان ھای
توقيف قبول می نمايد .با تصويب نمودن پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه ،افغانستان به ايجاد ميکانيزم جلوگيری ملی مستقل
که موظف به انجام بازديد از محالت توقيف با حمايت کميته فرعی منع شکنجه سازمان ملل متحد تعھد می نمايد.
يوناما ھردو پيشرفت اخير را استقبال نموده و کمک ھای تخنيکی خويش را جھت تطبيق کامل کنوانسيون و پروتوکول اختياری ،پيشکش
مينمايد.
دولت افغانستان در راستای تعھد خويش به اساس برنامه ملی جھت اجرای "گام ھای پيشگيرانه" ظرفيت ميکانيزم داخلی نظارتی خويش
را در چوکات نھاد ھای امنيتی جھت بررسی برخورد با توقيف شده گان ،بلند برده است .به گونه ی مثال ،در سال  2015و ،2016
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رياست امنيت ملی به تعداد  16400توقيف شده را مصاحبه نموده و به تعداد  1189ادعای لت وکوب و بدرفتاری را دريافت نمود.
يوناما از افزايش تالش ھای نظارتی استقبال مينمايد درحاليکه به نظر ميرسد اين ميکانيزم ھا فاقد صالحيت الزم و استقالليت جھت

 .28نظرات دولت در رابطه به گزارش يوناما در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانيان عناصر ضد دولت ) 10اپريل  .(2017در فايل با يوناما.
 .29نظر کلی کميته حقوق بشر نمبر  ، 35پاراگراف . /35 GC/ C/CCPR33
 .30نظر دولت در مورد گزارش يوناما در رابطه به شکنجه و بدرفتاری با محبوسين عناصر ضد دولت ) 10اپريل  .( 2017فايل ھمراه با يوناما.

اجرای تحقيقات در رابطه به اتھامات شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری می باشند .عالوه براين ،اگرچه يک تعداد زيادی از کارمندان
رياست امنيت ملی در نتيجه کار ميکانيزم نظارت داخلی با با مجازات انضباطی مواجه شده اند.
تعداد کمی ازاين تخطی ھای تائيد شده منتج به تعقيب عدلی و مجازات شده اند ،از اين  1189ادعاھا ،ھيئت تحقيقاتی رياست امنيت ملی
بتعداد  54قضيه را مورد تائيد قرار داده ،عاملين آن عمدتا با منفکی ،اخطار کتبی ،ھشدار لفظی ،کسر معاش و ديگر جزاھای اداری
مجازات شده بودند .پنچ کارمند رياست امنيت ملی به څارنوالی معرفی شدند و دوتن تحت تحقيق قرار گرفته و تعداد باقی تحت تنبيھات
اداری قرار گرفتند.
باوجوديکه از پيشرفت قابل مالحظه و تالش ھا به ھدف رسيدگی به اتھامات شکنجه و بدرفتاری از طريق ميکانيزم ھای داخلی نظارت
و آموزش استقبال می نمايد ،يوناما نگران از اينست که مجازارت اداری برای جرايم بدرفتاری با مقايسه به مجازات پيشبينی شده در
قوانين داخلی نميتواند ،موثر ،بازدارنده و قانونی باشد .برعالوه ،اين اقدامات باعث کاھش در رقم اتھامات معتبر شکنجه و بدرفتاری
توقيف شده گان منارعات که به يوناما در جريان نظارت ارائه گرديده ،نميشود.
يکی از يافته ھای کليدی اين گزارش اينست ،کسانيکه ادعا مينمايند که قربانی شکنجه و اشکال ديگربرخورد ھای بيرحمانه ،غيرانسانی
و اھانت آميز در افغانستان شده اند ،فاقد امکانات واقعی جھت دريافت يک راه حل موثر قضائی يا اداری برای رسيدگی به خشونت
ھای که آنھا تجربه کرده اند ،می باشند .اين باوجود اظھارات عزم صريح و روشن دولت است ،قسميکه در برنامه ملی تذکررفته "
مرتکبين شکنجه قانونا پاسخگوھستند" .در دوره ی نظارت ،يوناما نتوانست ھيچ نمونه ی را پيدا نمايد که در آن قربانی شکنجه و
بدرفتاری توانسته به حل موثر داخلی دسترسی پيدا کرده باشد.
گزارش ھای قبلی يوناما به شکل مداوم ،عدم حسابدھی قضايی را برای آن اعضای نيروھای امنيتی و دفاعی افغان که متھم به ارتکاب
شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری شده بودند ،به ثبت رسانيده بود .اگرچه درين گزارش ،يوناما يک افزايش کوچک را در رقم قضايای
که درآن پرسونل نيروھای امنيتی و دفاعی به اتھام ارتکاب شکنجه و بدرفتاری تحت بازجويی و پيگرد قانونی قرار گرفته اند ،به ثبت
رسانيده ولی ھنوز پيگرد قانونی چنين موارد نادر است.
درحاليکه نھاد ھای مختلف امنيتی در افغانستان گام ھای مثبت را به ھدف ممنوعيت شکنجه بوسيله ی پاليسی ھا و برنامه ھای آموزشی
شان با ايجاد ميکانيسم ھا برای ثبت و گزارش داخلی اتھامات شکنجه وبدرفتاری ،براداشته اند ،دولت ھنوز ھم ضرورت به برداشتن
گام ھای عملی برای ختم چنين اعمال يا از طريق انجام تحقيقات موثر و پيگرد قانونی متخلفين و يا از طريق ابالغ واضح عزم خويش
بخاطر مبارزه در برابر فرھنگ معافيت در جرايم شکنجه که در چوکات نيروھای امنيتی و دفاعی موجود است ،دارد .در اين زمينه،
يوناما از ايجاد کميسيون منع شکنجه در چوکات لوی څارنوالی که موظف به حصول اطمينان از تحقيق و بررسی درست اتھامات
شکنجه و بدرفتاری است ،استقبال می نمايد.

نظارت ھا
اين موضوع به خوبی ثابت است که دولت ھا داليل قانونی برای برداشتن گام ھای مناسب به ھدف محو تروريسم دارند .اعمال و
ستراتيژی تروريزم به ھدف تضعيف حقوق بشر ،دموکراسی و حاکميت قانون جھت بی ثبات ساختن حکومت ھا و تضعيف جامعه مدنی
ميباشد .بنابرين دولت ھا نه تنھا حق بلکه مکلفيت دارند تا اتباع خويش را در برابر حمالت تروريزم حمايت نموده و عامالن چنين
اعمال را به عدالت بکشاند.
درمحدوده ی اين تالش ھا ،شيوه ی که در مبارزه با تروريزم انجام می پذيرد می تواند يک اثرگسترده باالی احترام به اساسات حقوق
بشر نمايد .حقوق بشر يک چارچوب را فراھم مينمايد که به اساس آن ميتوان با تروريسم به صورت موثر بدون نقض آزادی ھای
اساسی درحاليکه حقوق تمام افغان ھا را حفاظت ميکند ،مبارزه نمود.
استفاده از شکنجه و اشکال ديگر ممنوعه بد رفتاری به عنوان ابزار جھت حصول اعتراف ،يک روش خطرناک است که تالش ھای
گسترده ی صلح را تضعيف مينمايد .شکنجه کارا نيست ،اين يک ابزار غيرقابل اعتماد و بی اثر برای جمع آوری معلومات دقيق است.
باوجود ماھيت مخرب چنين شيوه ھا درثبات درازمدت ،شکنجه غيرقانونی ،غيراخالقی و نادرست است.
قانون اساسی افغانستان ،قوانين و تعھدات حقوقی بين المللی ،چارچوب قانونی را برای منع شکنجه و اشکال ديگر بدرفتاری ،ارايه
ميدارد.اين چارچوب با معرفی قانون جديد منع شکنجه و قانون اصالح شده ی جزاء ،تقويت خواھد يافت .اين درحاليست که بعضی
رويه ھای حياتی حفاظتی ھنوز وجود ندارند .تطبيق موثر اين قوانين بايد باعث حصول اطمينان از توقف بدترين موارد نقض ،و
پاسخگويی عاملين شکنجه و بدرفتاری گردد .برعالوه ،تصويب و اجرای پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه ،که دولت آنرا
تاييد نموده است ،با حمايت کميته فرعی سازمان ملل متحد در مورد شکنجه ،زمينه ی ايجاد ميکانيزم مستقل پيشگيرانه ملی جھت
جلوگيری از شکنجه را فراھم خواھد نمود .استفاده گسترده از شيوه ھای نامناسب بازجويی که امکان دارد منجر به شکنجه و بدرفتاری
شود ،نياز به توجه بيشتر در اصالحات بخش ھای قضائی ،څارنوالی و تنفيذ قانون را با پيشتيبانی جامعه بين المللی ،برجسته ميسازد.
پوليس ،څارنوال ھا و مقامات استخباراتی و مستنطقين امنيت ملی ،بايد بھتر آموزش ببينند تا بتوانند وظايف خويش را در چارچوب
ھای بين المللی حقوقی با منع شکنجه انجام بدھند و ھمچنان در قسمت اشکال جايگزين جمع آوری مدارک و تخنيک ھای بازجويی  ،به
اساس بھترين شيوه ھای بين المللی آموزش ببينند .چنين روش ھا ثابت شده است که بيشتر درجلب ھمکاری توقيف شده گان و مظنونين
عاملين ترور سازنده بوده و به احتمال زياد آنھا معلومات و شھادت را ارائه می نمايند که به اساس آن محاکم می توانند تصاميم را با
معيارھای ھای الزم در محاکمه عادالنه تحت قوانين داخلی و بين المللی اتخاذ نمايند.

سفارشات

فقط راه معتبر برای کسانيکه مرتکب شکنجه شده اند حسابدھی خواھد بود ،و می تواند مانع کسانی شوند که اين جرايم را انجام و يا
دستور ميدھند .حکومت بايد اقدامات موثر و پايدارمزيد را اتخاذ نمايد که به اساس آن نشان بدھد که ھيچ معافيتی برای آنانيکه متھم به
ارتکاب شکنجه و ديگر اشکال بدرفتاری با توقيف شده گان منازعات مسلحانه شده اند ،وجود ندارد. .
.بنابراين ،يوناما سفارشات ذيل را به دولت افغانستان می نمايد:

انطباق :مطابق به مکلفيت ھای حقوقی افغانستان تحت قانون بين المللی حقوق بشر و قوانين داخلی اعمال جاری شکنجه و بدرفتاری
با توقيف شده گان بايد فورا متوقف گردد .دولت بايد دستور العمل ھای واضح را صادر نمايد که به اساس آن مقامات ملزم به بررسی
درست و کامل اتھامات شکنجه و اعترافات اجباری شوند و ھمان قسميکه در قانون اساسی افغانستان و قانون اجراات جزائی تذکر رفته،
استفاده شواھد به دست آمده از طريق شکنجه را جدا ممنوع نمايد..

حسابدھی :حصول اطمينان از تحقيقات فوری ،ھمه جانبه ،بيطرفانه و مستقالنه ی تمام گزارش ھای شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه
ھای افغانستان .در جاييکه مدارک معتبر مبنی بر واقعات شکنجه و بدرفتاری موجود باشد ،قضيه بايد به مقامات مربوطه تنفيذ قانون
جھت بازجوئی و تعقيب عدلی ارجاع گردد .وھرگاه ھريکی از مقامات افغان و يا مقام مافوق شان به انجام ،دستور و يا مواففت به چنين
اعمال مسوً ل شناخته شوند ،بايد به اساس قوانين داخلی ،جوابگو باشند..

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

جلوگيری :مطابق به پروتوکول اختياری کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتار ھای خشن ،غيرانسانی ،اھانت آميز يا مجازات ،ايجاد
يک ميکانيزم مستقل و حسابده  ،نظارت )مدل به ميکا نيزم پيشگيرانه ی ملی( ،با قدرت اجرای بازديد ھای اعالن ناشده از تمام
مکانھای سلب آزادی ،و انجام نظارت بی طرفانه و شفاف از نحوه ی برخوردمقامات امنيتی با توقيف شده گان ،و تھيه ی سفارشات به
دولت افغانستان به منظور تقويت برخورد با کسانيکه از آزادی خود محروم اند. .

آموزش و ظرفيت سازی :با کمک ھمکاران بين المللی ،تقويت آموزش و ظرفيت سازی در سراسر بخش عدلی صورت گيرد  ،تا
اطمينان حاصل شود که منابع و مھارت ھای تخنيکی به مجريان قانون و مقامات عدلی إرائه شده تا آنھا بتوانند کشف ،تحقيق و تعقيب
عدلی جرايم مرتبط به منازعات مسلحانه را مطابق با بھترين شيوه بين المللی و ستندرد ھای بين المللی حقوق بشر ،انجام بدھند. .

