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 "درخواست برای عمل: توقيف خودسرانه در افغانستان" در مورد  خانم نورا نايلند ت مورد بحثنکا
  

يکی از چيزهائيکه ميخواهم در مورد اين گزارش بگويم اينست که گزارش نتيجه نظارت گسترده در طی سه 
نی، کمک کرد تا ، بشمول شرکا در حکومت و جامعه جهاهمکاران ما  ما و  بهاين. سال در افغانستان است

. يک فهم خوبی از داليل مختلف در مورد اينکه چرا افغانها بطور غيرقانونی توقيف ميگردند داشته باشيم
همچنان اين به ما کمک کرد تا يک سلسله اصالحات را تشخيص و آنرا با همکاران ما در حکومت مورد 

  .مکن گام برداريمبررسی قرار داده تا دريابيم که چطور در راستای راه حل های م
 

من که به نماينده گی يوناما و دفتر کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد صحبت مينمايم، مطمئن هستم اين ابتکار 
که به تاکيد ميگويم ما به تنهائی خود انجام نداده ايم، افغانها، حکومت و شرکای بين المللی را برای دريافت راه 

نهائی که از سوی ادارات عدلی و قضائی توقيف گرديده اند مورد احترام حل ها کمک خواهد کرد تا حقوق افغا
  . قرار گيرد

 
توقيف خودسرانه، يا به عباره ديگر، توقيف غيرقانونی چه در داخل و چه خارج از حکومت وسيعآ محسوس 

نها در قرا، اين پديده با زنده گی افغا. در افغانستان نياز به توجه عاجل دارد است، يک مسئله ای است که
من مطمين هستم بدون اينکه تاکيد نمايم، توقيفی که . قصبات و شهرهای سراسر کشور سروکار دارد

چيزيکه امروز مهم است دانستن بعضی از داليلی است که چرا توقيف . غيرقانونی باشد، غيرقابل قبول است
  .ين موضوع مهم است يادآوری نمايمميخواهم پنج دليلی را که چرا رسيده گی به ا. خودسرانه صورت ميگيرد

 
قانون اساسی افغانستان، و معيارهای جهانی حقوق بشر را که افغانستان به رعايت آن توافق نموده است نقض 

خانواده ها را مواجه به فقرو در يک . حق آزادی و طی مراحل قانونی افغان ها را نقض مينمايد.  مينمايد
توقيف ها منجر به ازدحام بيش از حد در محابس گرديده که در ذات خود يک اينوع . شرايط دشوار قرار ميدهد

معضله است، و اعتماد مردم نسبت به ادارات قضائی و حکومت را کاهش و تالشها برای بهبود حاکميت قانون 
 . در اين کشور را تضعيف مينمايد

  
قامات مطابق به قانون جزا توقيف گزارش روی افغانهائی تمرکز مينمايد که بنابر جرايم عادی از سوی م

  . اين گزارش زندانيان مربوط به درگيری ها را در بر نميگيرد. گرديده و حقوق شان نقض ميشود
 

 قضيه که از سوی يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر 2،000گزارش براساس نظارت گسترده، بشمول 
. شته مورد نظارت قرار گرفت، تهيه شده است الی اواسط سال گذ2006افغانستان بين اواخر ماه نوامبر 

همچنان اين گزارش براساس نظرخواهی ها از حکومت، قوه قضايه، مساعدت حقوقی و نهاد های جامعه مدنی 
  .به سطح ولسوالی، واليت و ملی تهيه شده است

  
 و همکاری  در حاليکه اين يک گزارش ملل متحد است، ميخواهم خاطرنشان سازم که اين گزارش از حمايت

اين همکاری شامل . بی شائبه ای وزارت عدليه، داخله، لوی سارنوالی و ستره محکمه برخوردار بوده است
ما همکاری خوبی با همکاران ما، بشمول سارنواالن و مسئولين . دسترسی آزاد و خيلی مفيد به سطح ساحه بود

 بوده و در فهم و تحليل ما خيلی مفيد واقع پوليس در ساحه داشتيم که بدون شک همکاری آنان قابل قدردانی
  . گرديد

  
  ميخواهم مشکالت را در پنج عنوان مختصر فشرده سازم

  
افغانها حق ندارند . قانون افغانستان تمام محافظت هائی را که از توقيف خودسرانه جلوگيری نمايد در بر ندارد

رد سوال قرار دهند و محکمه قانونی بودن تا چگونگی قانونی بودن توقيف شانرا قبل از اولين محکمه مو
  . توقيف را از قبل مورد ارزيابی قرار نميدهد

  
به عباره . ما دريافتيم که محدوده زمانی در قانون نيز واقع بينانه نبوده و طی مراحل بموقع را بتاخير مياندازد

د که ما آنرا مشکل برانگيز ديگر، سيستم محکمه و پوليس اضافه بار بوده و اين از جمله مسايل ديگری بو
  .يافتيم
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ما همچنان دريافتيم که نظريات و درک متفاوتی نسبت به استفاده و کاربرد بعضی از حقوق، مانند وکيل مدافع، 
تعداد وکالی که بتوانند از اشخاص زندانی نماينده گی و از حقوق ايشان دفاع نمايند خيلی محدود . وجود دارد

تی و حسابدهی به اندازه کافی قوی نيستند تا از فساد و سواستفاده از سيستم محافظت مکانيزم های نظار. است
  .نمايد

  
اينها بعضی از مشکالتی بودند که ما به آن مواجه بوديم و ما را کمک کرد تا يک سلسله راه حل ها را 

  . تشخيص دهيم
  

 ذکر است هرکسی که توقيف ميشوند، بنا قابل. تمرکز بر حقوق زندانيان اغلب مورد سوتفاهم قرار می گيرد
  .چه قانونی ويا غير قانونی،  حقوقی دارد که بايد رعايت شود

  
اين گزارش در دو جلد تهيه شده . گزارش مشکل را تشريح  و راه حل های واقعی و عملی را پيشنهاد مينمايد

. گذارن در سطح ملی ارائه ميدارد تحليل و پيشنهادات را در قدم اول برای پاليسی سازان و قانونجلد اول .است
  .، برای وکال و آموزش دهندگان تهيه شده و معضله و راه حل را بيشتر به سطح عملی بررسی مينمايدجلد دوم

  
از لحاظ برداشتن گام عملی و رسيده گی به مشکل توقيف غيرقانونی، ميخواهم چهار قدمی را که ميتوان 

  .  برداشت يادآوری نمايم
  

 قوانين، مانند حق مهم برای مورد سوال قراردادن چگونگی قانونی بودن توقيف در محکمه، تغئيرات در
گزارش حمايت بيشتر ازمشاورين حقوقی را پيشنهاد مينمايد تا افراد مشورت حقوقی مناسب و وکيل مدافع 

د مينمايد و آموزش در سرتاسر قوه قضائيه را پيشنها گزارش همچنان توجه بيشتر به ضرورت. داشته باشند
راه حل های عملياتی در سطح ولسوالی ها، مانند توافق بين پوليس، سارنوال و محاکم برای انتقال به موقع 

 . دوسيه ها را تشخيص ميدهد
  

، ملل متحد با اشتياق انتظار دارد تا با حکومت افغانستان، قوه قضائيه و پوليس و شرکای ملی و بين در خاتمه
 .کشاف فعاليت های عملی گزارش جهت ختم توقيف خودسرانه در افغانستان کار نمايدالمللی در راستای ان

رسيدگی موفقانه به اين موضوع، به انکشاف افغانستان منحيث يک کشوری قانونمند، ديموکراتيک، آرام و 
  . کمک خواهد کردمندسعادت

  
  : بخش سواالت و جوابات

  
ت های خودسرانه توسط نيروهای نظامی بين المللی در افغانستان  اکثر بازداش  کهدوشميگفته  :تلويزيون طلوع

چرا در . ی بين المللی و نيرو های دولتی شده استانجام شده و اين باعث صف آرايی ميان نيرو های نظام
  گزارش شما چيزی در اين باره گفته نشده؟ 

  
 شروع و به 2006از سال يعنی در آغ. اين گزارش به يک دوره سه ساله مربوط است : حقوق بشربخش

 مرتبط به یبازداشت های خودسرانه در جرايم معمولی تحت قانون جزا می پردازد، بنابرين ما با بازداشت ها
ما به . طبعأ ملل متحد در مورد هر گونه بازداشت غير قانونی بسيار نگران است. تمرکز نداشتيمجنگ 

ملل متحد يعنی يوناما و کمشنر .  تقاضا هم کرده ايمبازداشت گاه بگرام دسترسی نداريم، هرچند چند بار
 ند و ما سواله ا اعالم نمود قبال نگرانی خود را در مورد بازداشت ها در بگرامملل متحد برای حقوق بشرعالي

  .مه ايحقوقی که بر اساس آن مردم در بگرام بازداشت اند، مطرح نمودکل هايی را در مورد چهارچوب 
بين هستيم و سعی داريم که با توجه به اعالميه اداره اوباما در مورد بستن پايگاه نظامی  اميد ميرود و خوش

  . گوانتوناما همين گونه اقدامات برای مشکالت موجود در بگرام هم گرفته شود
  

می خواهم تعداد افراد بازداشت شده بصورت خودسرانه را بدانيم و اينکه در مقايسه با گذشته : بی بی سی
در گزارش اظهارات دولت برای مشخص نمودن اين مشکل هم . ها در حال افزايش است و يا برعکسشمار آن

   کند و يا در مورد آن کوتاهی نموده، چيست؟حلآمده، اما دليل اينکه دولت افغانستان نه توانسته اين مسئله را 
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زندان تمام  از پژوهشدر زمان   که مازيرا نمی توانم رقم دقيق را به شما بگويم متأسفانه:  حقوق بشربخش
مشخص نموده و در حقيقت تعهدات خودرا دولت . تشوير دقيق ازهمه نداريم. های افغانستان بازديد نکرده ايم 

. اين مسئله بخشی از شاخص های توافقنامه افغانستان و ابتکارات ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان است
ديک کار کرده ايم و در خصوص مشخص نمودن اين مشکل برداشت ما اين است که با دولت بصورت نز

ما باور داريم که دولت متعهد است و ما هم تعهد کرده ايم تا بخاطر مبارزه با . همکاری های زيادی داشته ايم
  .   اين گونه بازداشت های غير قانونی با دولت کار کنيم

  
رديد، اما اشخاص که در قضاء کار می کنند شما در مورد مشکالت در قوانين افغانستان صبحت ک :راه نجات

آيا شما در مورد مشکالت که در قوانين . مشکل در تطبيق قوانين استبلکه ميگويند که قوانين مشکل ندارند؛ 
  می توانيد؟ بيان کرده یکدام مثالافغانستان وجود دارد 

  
 طور مثال مدت که متهم در مسئله مورد توجه قانونگذار بيشتر چارچوب کلی قانون است، :بخش حقوق بشر

بازداشتگاه نگهداشته می شود و بعد آن مدت اکثرًا بيشتر از آنچه می شود که بايد شخص توقيف شده در برابر 
اين يک مشکل است، . بناًء آنها حق دارند و می توانند سوال کنند که چرا بازداشت شده اند. محکمه حاضر شود

است نکته مهم که من ميخواهم عالوه کنم و قبًال به آن اشاره کردم اين. نيستاما لزومًا يک مشکل خيلی بزرگ 
حق دارند بداند که چرا بازداشت شده  باشد بازداشت شده قانونی يا غير قانونی  که هرشخص چه به طرز

ند و آنها ضرورت دارند تا با خانواده های شان در تماس شوند و فاميل شان بداند که آنها در کجا هست. است
  .همچنان آنها حق دارند تا به مشورت های حقوقی دسترسی داشته باشند

  
معذرت ميخواهم که سوال را بار ديگر ميپرسم، ميخواهم به قسمت ديگر سوال تماس بگيرم، : تلويزيون نور

ارائه گزارش در مورد بازداشت خود سرانه يک قدم مثبت است، ولی نگرانی مردم افغان از بازداشت خود 
من ميخواهم بدانم که چرا ملل . انه به خصوص بازداشت افراد از سوی قوت های امريکای بيشتر ميباشدسر

  . متحد در اين راستا سکوت اخيتار نموده و در اين مورد هيچ نظر نمی دهند
  

دانم اين را نيز مي. من کامًال آگاهی دارم که اين بازداشت ها در سراسر افغانستان رخ ميدهد :واحد حقوق بشر
چند چيز را که من ميخواستم . که چرا بازداشت افراد از سوی نيرو های خارجی يک نگرانی خاص ميباشد

قانون جزا اين است که اين راپور در رابطه به قضايای حبس خود سرانه در حيطه قبل توضيح دهم لحظه 
. انستان به عمل ميآيد نميکاهدبه هيچ صورت از نگرانی ما در مورد بازداشت که در سراسر افغاين . ميباشد 

ما تقاضای دسترسی در . من عرض ميدارم که ملل متحد مانند کميته صليب سرخ در اين مورد دسترسی ندارد
 چنين دسترسی را نداريم پس بسيار  هنوزماا. ميبگرام و در عرصه که بنام بنياد عملياتی ياد ميگردد را نمود

باوجود آن، به گونه مثال با . ه گی به اين موضوع اختيار نماييممشکل است تا يک موقف قوی را در رسيد
اين نگرانی ها به . بازداشت شده گان قبلی بگرام مالقات های داشته ايم تا تظر خود را با ما شريک سازند

  .  استمقامات افغانی و مقامات مسئول در بگرام نيز رسانيده شدهاطالع 
  

کلی بازداشت شده گان را در افغانستان يا فيصدی تعداد افراد را که  ميدانم که شما رقم :آژانس خبری فرانسه
 قضيه نظارت نموده ايد، 2000قبًال اظهار داشتيد که از . بطور خود سرانه بازداشت گرديده، در اختيار نداريد

  چی تعداد و يا چند فيصد آنها بطور خود سرانه بازداشت گرديده؟
  
ا در اختيار نداريم، البته برای داليل که من قبًال توضيح دادم ما سعی نه ما ارقام دقيق آنر :واحد حقوق بشر 

يک سروی را انجام داديم و به دنبال . نموديم و آن ظرفيت آنرا نداشتيم تا از هر توقيف خانه بازديد نماييم
 ما است و به ما ميدانيم که مشکل گسترده ميباشد و مايه نگرانی عميق. بعضی قضيه ها بطور متواتر پرداختيم

موضوع نظارت ما را کمک نمود تا مشکالت مختلف را . اين دليل ما برای سه سال تالش های نظارتی نموديم
گی غان کار نموديم تا راه های رسيددر اين مورد بدانيم و بعدًا ما مشترکًا با مقامات مربوط به شمول حکومت اف

  . به آنرا در يابيم
 ما باالی آن قضايائی صورت گرفته که به نظر اول قابل تشويش بوده است نه  تمرکزميخوام اضافه نمايم که

  .باالی يکايک قضايا که به شکل غير قانونی صورت گرفته باشد
  

ميخواهم بپرسم که آيا درست است  آژانس خبری فرانسهگزارشگر به ادامه سوال  :)  آمريکا( راديوی ملی
من ميدانم که شما هيچ نوع .  بازداشت های خودسرانه هستند مورد که بازرسی شد، اکثر شان2000بگوئيم 
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اگر شما به موارد بازداشت توسط نيرو های اياالت متحده يا ائتالف و يا نيرو های . دسترسی به آنها نداريد
از آنجائيکه تعداد نيرو ها افزايش ميابد  تعداد . افغان ببينيد، شايد در مورد تاثيرات آن صحبت کرده بتوانيد

قضايا بشتر می شود و شورش ها بيشتر ميگردد، اين باالی بازداشت های خودسرانه در قضايای جنايی چی 
  تاثير داشته است؟

  
 بصورت واضح بازداشت ها غيرقانونی بوده و دارای پيشينه ای غير مفيد می باشند و ما : حقوق بشربخش

داشتگاه ها دسترسی نداريم و اين کار بصورت جدی واقعيت امر اينکه ما به اين باز. در مورد آن نگران هستيم
ملل متحد و همه ی فعالين . يک مانع فرا راه ما قرار گرفته و نمی توانيم که به اين مشکالت رسيدگی کنيم

من قبًال اشاره کردم که اداره جديد امريکا اعالن . تالش می کنند تا راه را برای حل اين مشکل جستجو نمايند
تگاه گوانتانامو بسته خواهد شد و تالش های برای مورد توجه قرار دادن بگرام نيز افزايش يافته کرد که بازداش

 حقوق بشر ملل متحد از تصميم اداره اوبا برای تعطيل بازداشتگاه گوانتانامو شنرعالیمثًال زمانيکه کمي. است
بناًء برای . رام نيز ياد کردتمجيد کرد، در عين زمان از بازداشتگاه ها در عراق و بصورت مشخص از بگ

افراديکه در بازداشتگاه ها مانند بگرام زندانی اند، در يک . ملل متحد اين يک مسئله خيلی نگران کننده است
آنها نمی دانند که چرا در آنجا بازداشت شده اند و آنها به يک پروسه قانونی . حالت بی سرنوشتی بسر می برند

  .خود نيز دسترسی ندارندبرای به چالش گرفتن بازداشت 
نکته که من ميخواهم ذکر کنم و اندکی قبل در مقدمه نيز به آن اشاره کردم اين است که هر فرد به شمول 
زندانيان که بصورت قانونی و همچنان غير قانونی بازداشت شده اند و همچنان آنهائيکه مرتکب جرمی شده اند 

ا در محبس بسر می بريد دارای عين حقوق نيستيد که مثًال در طبعًا وقتيکه شم. دارای حقوق خود می باشند
نکته را که من باالی آن تاکيد می کنم اين است که برای يک . جريان زندگی عادی تان از آن برخورداريد

جامعه که بايد قانونمند باشد و بصورت قانونمندانه فعاليت کند، دولت بايد به حقوق اتباع ارج بگذارد و اين نيز 
  .يلی مهم است که اين نورم های اساسی قانونی در هر نوع شرايط مورد احترام قرار بگيرندخ
  

آيا گزارش شما بازداشت افراد محلی توسط اداره استخبارات و افراد محلی بازداشت شده  :نيويارک تايمز
ازداشت می شوند توسط نيرو های ناتو را پوشش می دهد؟ آيا در گزارش شما مشکالت افرادی که توسط ناتو ب

  و بعد به دولت افغانستان تحويل داده می شوند، چرا بازداشت شده اند و مشکل در قضيه آنها چی بوده؟    
  

ما سعی . در ارتباط به استخبارات يا رياست امنيت ملی بايد گفت که دسترسی واقعی نداريم :حقوق بشربخش 
وب قانونی در مورد افرادی که بازداشت شده و در ما تا هنوز از چهارچ. نموديم و در حال تالش هستيم

درپاسخ به بخش دوم سوال شما در مورد ناتو بايد گفت . محابس رياست امنيت ملی در حبس اند بی خبر هستيم
ميکانيزم ها فقط توسط يک تعداد . ساده تر خواهد بود رسيدگی به آنانکه يک سلسله نگرانی ها وجود دارد اما 

و نظامی در اينجا دارند ايجاد شده و نه توسط همه و همه آنها با نهاد های مختلف دولت کشور های که نير
افغانها، کمشنر عالی حقوق بشر و يوناما بخاطر پيگيری اين مسئله . تفاهمنامه در اين مورد امضاء نموده اند

و ناتو که به مسئولين در رابطه به افراد بازداشت شده توسط کشور های عض. تالش های زيادی به خرچ دادند
افغانی سپرده شده اند نيز همان مشکل وجود دارد زيرا به پروسه قانونی دسترسی ندارند و نمی توانند بخاطر 

  . به چالش کشاندن مسئله بازداشت و ديگر مسايل به وکيل مدافع دسترسی داشته باشند
  

انه نظر اندازی نموديد به نظر شما آيا شماکه در سه سال گذشته به موضوع بازداشت خودسر :دی پی ای 
  ارقام پائين تر آوده است يا اينکه وضع بد تر شده؟  

  
ما کدام کاهش و يا .  است به نظر ما اين مشکل وسيع است که تا هنور تغيير پيدا نکرده:واحد حقوق بشر

 .افزايش مهم را در اين راستا شاهد نبوده ايم
  تشکر


