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رفتار و سلوک با توقيف شده گان وابسته به منازعه در توقيف خانه های رياست امنيت ملی و پوليس ملی افغان نياز به 

  حسابدهی و اصالحات دارد
  

امروز گزارشی را در رابطه با ) يوناما( دفتر هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان –، کابل٢٠١١ اکتوبر سال ١٠
با يکتعدادی از توقيف شده گان در توقيف خانه های رياست امنيت ملی وپوليس ملی افغان در سرتاسر شکنجه و سوء رفتار 
يوناما متعهد است که دولت و مردم افغانستان را مساعدت نمايد تا به بلند ترين معيار های حقوق بشری . کشور به نشر سپرد

  .توسط يوناما يک جنبۀ اساسی کار آن ميباشدنايل آيد که درين راستا، برنامۀ نظارت بر توقيف خانه ها 
  

 واليت ٢٢ توقيف خانه در ۴٧ تن توقيف شده گان قبل از محاکمه که در ٣٧٩گزارش يوناما نتيجۀ مصاحبه های جامع که با 
 تحليل گرديده است، ٢٠١١ انجام شده است، و در سپتمبر ٢٠١١ الی آگست سال ٢٠١٠افغانستان در جريان اکتوبر سال 

و به اساس قانون حساب شده شکنجه  اساس قانون بين المللیبه  که دريافت که از روش های تحقيق اين گزارش .اشدميب
اين گزارش در بر گيرندۀ سفارشاتی برای . و ساير انواع سوء رفتار ها مورد استفاده قرار ميگيردافغانستان جرم ميباشد، 

  .انستان، ارگان های عدلی و نيرو های آيساف ميباشدرياست امنيت ملی، وزارت امور داخله، حکومت افغ
  

در اجرای اين مطالعه، که در آن از روش های تحقيق معتبر و معيار های تفکيک دقيق استفاده شده است، يوناما از همکاری 
ن يا. وده است رياست امنيت ملی و وزارت امور داخله برخوردار بوده که دسترسی يوناما را به مراکز توقيف تأمين نمکامل

 توقيف شده گان وابسته به منازعۀ مسلحانه که يوناما با آنها ٢٧٣از )  فيصد۴۶ تن يا ١٢۵(گزارش دريافت که تقريبًا نيمی 
مصاحبه انجام داده است و در توقيف خانه های امنيت ملی نگهداری می شدند، با شکنجه، طوريکه در قوانين بين المللی 

 توقيفی که در نظارتخانه های پوليس نگهداری شده اند ١١٧از ميان )  فيصد٣۵( تن ۴١ند، و تعريف شده است، مواجه شد
  .با ساير اشکال رفتار ظالمانه، غير انسانی و تحقير آميز مواجه شده اند

  
ندهندۀ دريافت های يوناما تا حال حاضر نشا: "ستورا گفتيمی نمايندۀ ويژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آقای ستفن د

 که کارمندان امنيت ملی و  امراين واقعيت"  ".باشد آنست که سوء رفتار با توقيف شده گان کدام پاليسی رسمی حکومت نمی
وزارت امور داخله با يوناما در تطبيق برنامۀ نظارت از توقيف خانه ها همکاری نموده اند، نشاندهندۀ آنست که اصالحات 

وط خواهان آن ميباشد که اقدامات اصالحی حکومت برای خاتمۀ اين چنين اعمال سوء ممکن بوده و اراکين ادارات مرب
يوناما از توجه به موقع مقامات حکومت افغان به اين مسئله و اقداماتی که بخاطر عملی ." رفتار نيز اين امر را تأئيد مينمايد

  .کردن تدابير وقايوی و اصالحی اتخاذ نموده است استقبال مينمايد
  

با پيشکش نمودن يافته های يوناما در مراحل مقدم اين نظارت به مراجع ذيصالح، ارگان های مسئول تحقيقات خود را آغاز 
باشد، منعکس ساخته  کردند و دست به اقدامات اصالحی زدند که در پاسخ مفصل شان به يوناما که ضميمۀ اين گزارش می

ه واضحًا اظهار داشتند که آنها يک پالن کاری دارند که اين نگرانی ها را رياست امنيت ملی و وزارت امور داخل. شده است
قرار ميدهد، و اينکه آنها تحقيقاتی را درين زمينه آغاز کرده، در ادارات امنيت ملی افراد جديدی گماشته شده، گی مورد رسيد

در واقعات جدی مورد تعقيب عدلی قرار و خاطر نشان شده است که افراد مسئول از سمت شان بحال تعليق در آورده شده و 
  .خواهند گرفت

  
 شناسايی توقيفخانهتاسيسات که منيحيث  ١۶در اوايل سپتمبر، نيرو های آيساف بطور آنی انتقال توقيف شده گان را به 

 پوليس  متوقف ساختند که يوناما در آن ها شواهد قوی شکنجه و سوء رفتار را از طرف مأمورين امنيت ملی وگرديده اند

مطبوعاتی اعالميه 
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همچنان تطبيق يک پالن شش مرحله يی را در رابطه به تدابير اصالحی قبل از آغاز دوبارۀ انتقال توقيف . ملی دريافته است
  .شده گان آغاز نموده اند

  
شکنجه به اساس قوانين بين المللی از جملۀ شديد ترين اشکال نقض : "، رئيس بخش حقوق بشر يوناما گفتجورجيت گنيون

وی ." باشد همين ملحوظ بنا بر قوانين ياد شده منع میه  بوده و به اساس قانون افغانستان جرم پنداشته ميشود و بحقوق بشر
حسابدهی در موارد شکنجه مستلزم تعقيب عدلی و اتخاذ تمام تدابيری است که از وقوع اين عمل در آينده جلوگيری : "افزود
  ."مينمايد

  
و تطبيق قانون  های عدلی و قضايی اين گزارش منحيث يک ممد برای اصالحات در سکتوريوناما توقع دارد که يافته های 

يوناما به نظارت از رفتار با توقيفيان ادامه داده و با مقامات افغان همکاری مينمايد تا درين زمينه تغييرات مثبتی . عمل نمايد
  . ايجاد نمايندرا 
  

  . ميتوانيد از ويب سايت يوناما نيز بدست بياوريداين گزارش و پاسخ حکومت افغانستان را به آن
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