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په نظارت خانو کی د روانی شخړی اړوند توقيفيانو  سره ناوړه چلند  د ملی امنيت رياست او د افغانستان ملی پوليسو

 حساب ورکولو او اصالحاتو ته اړتيا لری
  
ه د هيواد پ) يوناما(پالوی   نن ورځ په افغانستان کی د ملګروملتونو مرستندويه –  نيټه ، کابل١٠ کال د اکتوبر  ٢٠١١د

کچه د ملی امنيت رياست او د افغالنستان ملی پوليسو په يو شمير توقيف ځايونوکی د توقيف شوو کسانو، د تعذيب او ناوړه 
يوناما د افغانستان دولت او وګړو سره د مرستی ژمنه کوی، تر څو د بشری حقونو لوړ ارزښتونه . چلند راپور خپورکړ

   .يو اساسی اړخ تشکيلوید کار    د توقيف ځايونو څخه د کتنی پروګرام يی په دی لړکی تر السه کړی او)  معيارونه(
 

 کال د اګست مياشت پوری  په پراخه کچه د مرکو نتيجه ده چی د ٢٠١١ کال د اکتوبر څخه  تر ٢٠١٠د يوناما راپور چی د 
 توقيف ۴٧واليتونو په ٢٢  کسانو په شمول د محکمی د پريکړو تر مخه توقيف شوو او محکوم شويو بنديانو سره د٣٧٩

کارول شوی  د پوښتولو چی  کال د سپتمبر په مياشت بشپړه شوه٢٠١١ځايونو کی مرکه شوی، چی د دی تحليل او نتيجه د 
کوم چی د نړيوال قانون له مخی شکنجه او د ملی قانون له مخی  يی په ګوته کړی،ی بيلګی تخنيکونه او د ناوړه چلند نور

 قضايی او عدلی  ددغه راپور کی د ملی امنيت رياست، د کورنيو چارو وزارت، د افغانستان دولت. جرايم شميرل کيږی
 . ځواکونو لپاره وړانديزونه لریآيساف بنسټونو او 

 
دی اړوند د ملی امنيت ه چی پ غښتلی معيارونه کارول شوی، په جريان کی دقيق او  د کره  والی په موخه د پلټنوبهيرد دی 

 مطالعاتو په ید د. کړی دهمرسته  کورنيو چارو وزارت اړوند توقيف ځايونه ته د يوناما الس رسی کی بشپړه رياست او د
يوناما مرکه کړی، کوم چی د چی د جګړی سره په تړاو توقيف شوو سره )  سلنه۴۶ يا ١٢۵(  نيمايی ٢٧٣پايله کی تقريبُا د 

 ١١٧د )  سلنه٣۵ ( ۴١ د تعريف له مخی شکنجه شوی وو، او نور ، او د نړيوال قانونيملی امنيت رياست سره توقيف شو
 .  ، غير انسانی او سپکاوی نه ډک چلند سره مخ شوی ووتعذيب د د ملی پوليسو سره  کسانوتوقيف شوی

 
 د يوناما موندنی دا په ګوته کوی چی د توقيف شويو ،ستورا ويليډی م نفتسد ملګرو ملتونو د سر منشی ځانګړی استازی 

کورنيو چارو وزارت د يوناما د نظارت سره مرسته يو   د ملی امنيت او يو اداری او دولتی پاليسی نه ده،ناوړه چلندسره 
 ګټور چی دولت ناوړه چلند پايی ته رسيدو په موخه شتهممکن ده، ليوالتيا يی واقيعت دی او دا په ډاګه کوی چی اصالح 

 د دولت پر وخت پام کولو او په دی اړوند د اصالح او مخنيونکی ګامونوته زی يوناما دی ستون. ي اعالن کړی دونهګام
 . هرکلی کوی

 
افغان چارواکو د يوناما لومړينو موندونو په وړاندی کولو سره، دولت خپلی پلټنی او سموونکی اجراآت پيل کړی، چی د 

کورنيو چارو وزارت   د ملی امنيت او.هغوی غبرګون په وضاحت سره د يوناما د دی راپور په پايی ضميمه کی خپور شوی
د حل لپاره د تګ الری په درلودلو سره، پلټنی يی پيل کړی، د ملی امنيت اړوند  نزو په  روښانه ډول ويلی چی د دی ستو

قضيی په هکله دوی د سره دويم ځلی پرسونل ګمارلی، سر بيره پر دی يی په ډاګه کړی ده چی مسؤل پيژندل شوی کسان به 
  . شیتر سره تعقيب عدلی کی به جدی پيښو لو دندو څخه ګوښه شی او په يی د خپ

  
 چی يوناما د ملی امنيت او ملی ونو کیټاکلو توقيف ځايونو ته د بنديانو ليږد ودرولو، کوم ځاي١۶يساف آد سپتمبر په پيل کی 

 پروسی د دويم ځل پيل تر مخه يی په  پوليسو چارواکو په الس د شکنجی او ناوړه چلند کره شواهد تر السه کړی وو، او د د
 . شپږ مرحلو مشتمل اصالح کونکی پالن پلی کول پيل کړی
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ر د بشري حقونو څخه جدي س د نړيوال قانون له مخی شکنجه ٫ويلورجيت ګنيون د يوناما د بشری حقونو څانګی مشری ج
انين يی په کلکه سره ممانعت کوی، په راتلونکی غړونه ده، د افغانستان د قانون له مخی جرم شميرل کيږی، چی دواړه قو

کی د شکنجی په اړه حساب ورکول د عدلی تعقيب غوښتنه کوی او بايد افغان دولت داسی نور اړين ګامونه واخلی چی 
  .راتلونکی کی د داسی کړونو مخنيوی وکړی

 
ی کتليست د اصالحی کولو په سکټورونو کی په عدلی او قضايی او د قانون د پللری چی د دی راپور موندنی به تمه يوناما 

په برخه کی ادامه ورکوي او د افغان يوناما خپلی څارنی ته د توقيف شويو  وګړو . مرسته کونکی رول ولوبویپه توګه 
  . چارواکو سره د نږدی څخه کار کوي تر څو مثبت بدلون رامنځ ته کړي

 
 .ون د يوناما په ويب پاڼه وګوری کواليی شی چی دغه  راپور او د افغانستان دولت غبرګ
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