
 
 

 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه با برخورد جد�د پ�رامون  گزارش
 جمهوری ر�است  129 شمارهتطب�ق فرمان  و پاسخگوئ) :افغانستانهای 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 افغانستان درملل متحد سازمان ه�ئت معاونت  دفتر
 

 متحدملل  حقوق بشرشنری عال) �دفتر کم
 

 2015 فبروری 
 

 افغانستان -کابل
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 مطالبب

 
 1.................................................................................................................................... اختصارشده کلمات

 UNAMA(............................................................................2( درافغانستان وناماي متحد ملل معاونت ئتيه تيمامور

 2............................................................................................................................. سابقه تجارب: اول فصل

 4.............................................................................................................................. یتودولوجيم: دوم فصل

 12 ........................................................................ نمود دنيد آن از وناماي که یها خانه فيتوق مراکز  128:  1 نقشه

 13 ......................................................................................................................... گزارش خالصه:سوم فصل

 40 ..................................................................................... است داده رخ واقعات آن در که فيتوق مراکز: دوم نقشه

 41 .......................................................................... یمل تيامن استير توسط گان شده فيتوق با برخورد. چهارم فصل

 52 ....................................................یمل تيامن استير فيتوق مراکز در مطمين و معتبر موثق واقعات: سوم شماره نقشه

 53 .......................................... افغان یسرحد یمل سيپول و افغان یمل سيپول توسط گان شده فيتوق با برخورد.  پنجم فصل

 64 ................ افغان یسرحد سيپول و افغان یمل سيپول یها خانه فيتوق در مطمين و معتبر موثق واقعات:  چهارم شماره نقشه

 65 ............................................................................ افغان یمحل سيپول توسط گان شده فيتوق با برخورد.ششم فصل

 68 ............................................................................. افغان یمل یاردو توسط گان شده فيتوق با برخورد. هفتم فصل

 69 ......... افغان یها خانه فيتوق به گان شده فيتوق انتقال و فيتوق ،یريدستگ در یالملل نيب ینظام یروهاين دخالت: هشتم فصل

 83 ..... جمهور سيرئ 129 فرمان قيتطب و یپاسخگوئ ،یبدرفتار و شکنجه مشکل به یدگيرس یبرا یمل تيظرف یبررس: نهم فصل

 Toc412622510_125 ............................................................................................. وناماي سفارشات. دهم فصل

 2013141 یفبرور 11 شان، یقاتيتحق کار نتائج اعالن بخاطر یجمهور استير ابي قتيحق ئتيه یمطبوعات کنفرانس:سوم مهيضم

 144 ............................................................................................ جمهور سيرئ 129.شماره فرمان:چهارم مهيضم

 147 .............................. 2013 یجنور و 2011 اکتوبر در وناماي گزارشات در مندرج سفارشات قيتطب تيوضع: پنجم مهيضم

 159 ....................................................... 2015 یفبرور ماه گزارش نيا مورد در افغانستان حکومت جواب:ششم مهيضم

  

 

 
 



1 
 

 کلمات اختصارشدهه

AGO                                                                            لویدفتر Hارنوال) افغانستان  
AIHRC سون مستقل حقوق بشر افغانستان�کم  

ALP س محل) افغانستان�پول  
ANA اردوی مل) افغانستان  

ANBP  س سرحدی افغانستان�پول   
ANP س مل) افغانستان�پول  

ANSF ت) افغانستان�روهای مل) امن�ن  
CID قات جنائ) افغانستان�ر�است تحق   
CoP ه�قومندان امن   
CPD  ف�س محابس وتوق�خانه هارئ  
CRC  ون حقوق طفل�کنوانس  

HQ  سطح رهبری 
CPC (قانون اجرات جزائ  

ICRC  ته�ن الملل)کم�ب سرخ  ب�صل 
ISAF (ن الملل�ت) ب�روهای امن�ت ن�ا�ساف ( معاون( 
JCRC                                                               ت اطفال�مراکز اصالح وترب 
MoD                                                               (وزارت دفاع مل 
MoI وزارت امورداخله  
MoJ ه�وزارت عدل  

MoU تفاهمنامه  
NDS  ت مل) افغانستانر�است�امن  

NPM                                                               (زم ممانعت مل�کان�م  
OHCHR  شنری عال) حقوق بشرملل متحددفتر�کم 

TCC                                                                             (م نظام�کشورهای سه 
UNAMA  ئ�ت سازمان ملل متحد درافغانستان ت(�وناما) ه�معاون 

UNDP  انکشاف) ملل متحد درافغانستان م(�وان دی پـ)) پروگرا 

 دری و پشتواصطالحات 
Hawza      حوزه  

Jirga ) شورایجرگه(  
Taliban  طالبان 

 
 
 



2 
 

 ) UNAMAمامور�ت ه�ئت معاونت ملل متحد �وناما درافغانستان ((

 ،، شورای امن�ت سازمان ملل متحد به ه�ئت معاونت ملل متحد درافغانستان (�وناما) وظ�فه سپرد2004ازسال 
بخش حقوق �وناما �ک  .نما�دتقو�ت حاکم�ت قانون همکاری  برای، وا�جاد �ک س�ستم عدل) شفاف در جهت تا 

با دفاتر ساحوی خود درسطح افغانستان دارد که از طرف دفترکم�شنری عال) حقوق بشرملل متحد کمک های  بشر
تا احترام  سپردبه �وناما وظ�فه  1)2145(2041مصوبه شورای امن�ت سازمان ملل متحد  مسلک) را در�افت م�نما�د.

 به حقوق بشر را دربخش عدل) و سکـتورمحابس بگونه ذ�ل تقو�ت نما�د:
ک�د م�نما�د که تطب�ق کامل، منظم،38

ٔ
 تا

ً
قانون  (NPP)وهماهنگ برنامه های اولو�ت های مل)  به موقع. مکررا

س�ستم شفاف و وعدالت برای همه، توسط همه ارگانهای ذ�ربط وسا�ر فعال�ن، با در نظرداشت تسر�ع ا�جاد �ک 
 روشن عدل)، و برچ�دن معاف�ت و سهم گرفتن در حاکم�ت قانون در سرتاسر افغانستان، اهم�ت بسزا�ــ) دارد.

زادی در افغانستان 39
ٓ
 جهت تقو�ت احترام ب�شتر. به منظور اهم�ت اعمار مجدد و اصالحات مراکز سلب ا

ک�د م�نما�د
ٔ
برا�نکه اطم�نان حاصل شود تا همه موسسات ذ�ربط قسم�که الزم  حاکم�ت قانون و حقوق بشر تا

احترام تمام قوان�ن ب�ن الملل)  به وباشد به همه محابس وتوق�ف خانه ها در افغانستان دسترس) داشته باشند، 
ول قوان�ن حقوق بشر دوستانه، قوان�ن ب�ن الملل) حقوق بشر، با درنظر داشت سفارشات موجود در ممربوط بش

، وتع�ن �ک کم�ته توسط حکومت 2013 جنوری  20ه�ئت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان مورخ  زارشگ
ن افغانستان 

ٓ
 .دعوت م�نما�د گزارشبرای بررس) �افته های ا

 تجارب سابقهفصل اول: 
توق�ف خانه های افغانستان نظارت کرده  زمان از وضع�ت محبوس�ن وتوق�ف شده گان در محابس و �وناما از د�ر

دو جلدی  گزارش، کمپا�ن توق�ف های خود سرانه را براه انداخت، ودر نت�جه 2009-2006از سال است. �وناما 
(در در مورد چگونگ) برخورد با توق�ف شده گان جرائم در جر�ان محاکمات در توق�ف خانه های افغانستان  ،را

 بنشرسپرد.) 2009سال 
از را نظارت خود فعل) همکاری ر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخله، برنامه  �وناما با، 2010در ماه اکـتوبر 

توق�ف شده گان منازعات مسلحانه 
2

غاز نمود، ا�ن برنامه ابتداء باالی توق�ف 
ٓ
، در توق�ف خانه های افغانستان ا

ن ، گزارشدر نت�جه دو  وخانه های ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان تمرکز کرده 
ٓ
 2011در ماه اکـتوبرکه اول ا

ن در ماه جنوری و
ٓ
ته�ه نموده، بدست نشر عامه سپرده شد. 2013دوم ا

3
 

 
 

                                                           
 .تصو�ب شد 2014ماه مارچ 1 در S/Res/2145(2014) و   تصو�ب شد 2013ماه مارچ 29 در S/Res/2041(2013) ،2096. قطعنامه شورای امن�ت سازمان ملل متحد1
(که شامل فصل  )1976ُ. توق�ف شده گان که به جرا�م منازعات مسلحانه مظنون بودند، متهم به جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج) دولت تحت قانون جزاء افغانستان(2

در قانون جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج) جمهوری اسالم) افغانستان (که شامل فصل  1987خل) دولت") تحت جرائم عل�ه امن�ت خارج)" و جرائم " عل�ه امن�ت دا
که اعمال ترور�زم را استفاده انفجاری و د�گر وسائل  2008تحت عنوان جرا�م اختطاف، عمل انفجاری، دوزدی مسلحانه وتحر�ک به دشمن)) وقانون مبارزه عل�ه ترور�زم

سبت جرم وه ترور�زم" جرائم عل�ه اشخاص ب�ن الملل) حما�ت شده و د�گر اعمال بودند. �وناما بس�اری از توق�ف شده گان مصاحبه نمود که در مورد نکشنده" "عضو�ت گر 
گاه و�ا خبرداده نشده بودند، وبصورت کل به دخالت در، �ا همکاری با طالبان متهم بودند

ٓ
 .ا
)و برخورد با توق�ف شده گان 2011متحد:برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان (اکـتوبر �وناما و دفترکم�شنری عال) حقوق بشرملل 3

) در سا�ت 2013منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان �کسال بعد(جنوری 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US. موجود است. 
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 2013-2011سالهای  ب�نبرخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان  
�وناما، در مورد برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه نشان م�دهد قبل) گذشته  گزارشدو شواهد موثق در 

که بس�اری از توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در افغانستان، بد رفتاری وشکنجه را در توق�ف خانه های که 
 توسط ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان اداره م�شوند، تجربه کرده اند. 

توق�ف شده گان  273که تقر�با نصف از )، �وناما در�افت 2011ماه سپتمبر تا 2010اکـتوبر(از ماه  2011 گزارشدر 
مصاحبه شده در توق�ف خانه های  فرد 117، در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) ، و�ک) بر سه مصاحبه شده

ب�ن الملل) از  که تحت تعر�ف اندپول�س مل) افغان نگهداری شده بودند، روشهای استنطاق را تجربه کرده 
م�ز قرار م�گ�رد. شکنجه، ظالمانه، غ�رانسان)

ٓ
درمورد  جوابگوئ)که تقر�با ه�چ نمود �وناما در�افت  وتوه�ن ا

 بررس)و ، در برابر شکنجه وبدرفتاری توسط کارمندان امن�ت مل) وپول�س مل) افغان تحق�قات گزارش داده شده 
همچنان نظارت های قضائ) وب�رون) خ�ل) محدود  است. قرار گرفتهپ�گرد عدل) مورد ندرتا صورت گرفته وداخل) 

را بمنظور جلوگ�ری وختم سفارش  25ومستقل از ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان در�افت گرد�د. �وناما 
همکاران مربوط به شمول ن�روهای ب�ن الملل) و شکنجه وتوق�ف های خود سرانه برای مقامات ذ�ربط افغان، 

 داشت.
با وجود تالش های قابل که �وناما در�افت نمود، )،2012تا ماه اکـتوبر  2011(از ماه اکـتوبر 2013جنوری  گزارشر د

مالحظه توسط حکومت افغانستان وهمکاران ب�ن الملل) برای از ب�ن بردن شکنجه وبد رفتاری با توق�ف شده گان 
موجود منازعات مسلحانه، هنوز دوام شکنجه بح�ث �ک نگران) جدی در برخ) از توق�ف خانه های افغانستان 

توق�ف  635که باالتر از نصف  کومت نم�باشد، اما �وناما در�افت. با درک ا�نکه که اجرای شکنجه پال�س) حبود
زادی پول�س مل) افغان ور�است امن�ت مل)  34مخصوصا در شده منازعات مسلحانه مصاحبه شده، 

ٓ
مراکز سلب ا

شکنجه را تجربه کرده بودند. شکنجه بطور س�ستمات�ک در دو نظارت خانه ر�است امن�ت مل) وهفت نظارت 
 ،لومات.چهارده نوع شکنجه وبد رفتاری برای گرفتن اعتراف و در�افت مع4انجام م�شد مل) افغان خانه پول�س 

نچه کهمشابه 
ٓ
  ، بکار گرفته م�شد.قبال ثبت شده بود به ا

منع بطور موثر  وبرنامه های تعل�م)تفت�ش ها  تنها با اجرای�وناما به ا�ن نت�جه رس�ده است، که شکنجه  گزارش
مد، توسط محاکم م�باشد.  جوابگوئ)، بلکه ن�ازمند نم�شود

ٓ
مرتکب�ن، ورد اعتراف ها �که با ا�ن روش بدست ا

  �64وناما 
ٓ
 جوابگوئ)نده، بشمول اقدامات فراگ�ر برای �سفارش را بمنظور جلوگ�ری از شکنجه وبد رفتاری در ا

مرتکب�ن شکنجه، وتقو�ت محافظت های پروسه محاکمات) برای حکومت افغانستان وهمکاران ب�ن الملل) داشته 
 است.

 
 

                                                           
ر�است امن�ت مل) در کابل، ر�است امن�ت مل) وال�ت کندهار، مرکز پول�س مل) افغان در کندهار، پول�س مل) افغان در  124. استفاده شکنجه س�ستمات�ک در اداره 4

 ، مرکز پول�س مل) افغان در پنجوائ) وسپ�ن بولدک وال�ت کندهار در�افت گرد�د.13و  3،8کندهار حوزه های 
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 5م�تودولوج)فصل دوم:  

 دسترس)
ات در رابطه به توق�ف منازع 2014ماه اگست  31ال)  2013ماه فبروری  فعل) �افته های نظارت �وناما از گزارش 

سرحدی، ر�است امن�ت مل) پول�س ، افغان از پول�س مل)  ستانافغان مقامات حکومت. منعکس م�کندمسلحانه 
را ت نظارت با �وناما همکاری نمودند، وبرای �وناما دسترس) درا�ن مدحکومت) مل)، وزارت داخله ود�گر ارگانهای 

کارمندان ر�است امن�ت  تعدادی از گاه) به توق�ف شده گان در مراکز ا�شان در تمام افغانستان فراهم نمودند.
در برخ) از مراکز مشخص فراهم را ما�ل نبودند که دسترس) �وناما   پول�س مل) افغان در برخ) از محالت مل) و

 نما�ند، با 
ٓ
(ر�است حقوق  47اداره  �استمشاور حقوق) ر�است امن�ت مل)، و رمشکالت توسط موضوع نهم، ا

 س محل حل گرد�د.پول� انقومندان بشر) در کابل، وروساء محل و
 نمونه گ�ری 

ومحبوس�ن دوره قبل از محاکمه توق�ف شده  790، �وناما با 2014ماه اگست  31ال)  2013ماه فبروی اول  از
، اردوی مل) افغان و پول�س سرحدیمل) �ا پول�س  پول�س مل) افغان ور�است امن�ت مل)، محکوم که توسط 

 درمصاحبه نمود. توق�ف شده گان در نظارت خانه های پول�س مل) افغان  ندتوق�ف شده بود محل) افغان
ر�است های وال�ات ر�است امن�ت مل)، محابس مربوط به ولسوال) ها، قومندان) های امن�ه مراکز وال�ات و

وال�ات  28مراکز در  �128وناما از  اصالح وترب�ت اطفال مصاحبه شدند. ر�است عموم) محابس و�ا مراکز

د�دن نمودنستان افغا
6

ن د�دن نمود، نشان  ی �ک بطور کل) مراکز شماره نقشه  .
ٓ
را که �وناما در ا�ن مدت از ا

  م�دهد.

                                                           
 . مراجعه شود به ضم�مه بخش جوابات �وناما به سوالهای  در مورد روش نگارش. 5
باد (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمر 6

ٓ
ی (بغالن)، مزار (بلخ)، شهر بام�ان (بام�ان)، ن�ل) . مراکز ر�است های امن�ت مل) وال�ات را که �وناما د�دن نمود: ف�ض ا

(کابل)،  124و 1،40(دا�کندی)، شهر فراه (فراه،) م�منه (فار�اب)،چغچران (غور)،لشکرگاه (هلمند)،شهرهرات (هرات)، شبرغان (جوزجان) شهرکابل اداره 
باد (کنر،)

ٓ
باد (ننگرهار)، شرن  شهرکندهار(کندهار)،محمود راق) (کاپ�سا،) شهر خوست(خوست)، اسعد ا

ٓ
شهر کندز(کندز)، مهترالم (لغمان)، پل علم (لوگر)،،جالل ا

 (پگـت�کا)، شهرگرد�ز(پکـت�ا) ، طالقان (تخار)، م�دان شهر(م�دان وردک). 
 مراکز پول�س مل) افغان که در مرکز وال�ات وولسوال) ها �وناما د�دن نمود:

باد، مراکز توق�ف 
ٓ
در ولسوال) های ارگو، شغنان، وبهارک (بدخشان)، پول�س مل) افغان در قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری، دوش) وخنجان مرکز پول�س مل) افغان درف�ض ا

باد (بلخ)، شهر بام�ان ولسوال) �کاولنگ (بام�ان)،پول�س مل
ٓ
) افغان در (بغالن)، پول�س مل) افغان در مزار،ولسوال) های خلم،چمتال،شولگره و دولت ا

باد،پشتون کوت، اندخوی شر�ن تگاب وقرمقل (فار�اب)، پول�س مل) افغان در ن�ل)(دا�کندی) شهر 
ٓ
فراه (فراه،) م�منه، مرکز ولسوال) های خان چهارباغ،دولت ا

ال) های  غان ولسولشکرگاه (هلمند)، شهرهرات مرکز ولسوال) های ادرسکن،انج�ل،کاروخ،کوهسان،غور�ان، گذره وزنده جان (هرات)، پول�س مل) افغان در شهر شبر 
قچه،خواجه دکو (جوزجان)، پول�س مل) افغان درشهر کندهار مرکز ولسوال) ارغنداب(کندهار)، پول�س مل) افغان درشهر خوست(خوست)، پول�س م

ٓ
باد ا

ٓ
ل) افغان اسعد ا

باد (کندز)، پول�س مل) افغان در مهترالم
ٓ
باد  (کنر،)، پول�س مل) افغان درشهر کندوز ولسوال) های امام صاحب و عل) ا

ٓ
(لغمان)، ، پول�س مل) افغان در جالل ا

 ان در شهرطالقان (تخار).(ننگرهار)، پول�س مل) افغان درزرنج (ن�مروز)،پول�س مل) افغان در شرن (پکـت�کا)، پول�س مل) افغان در شهرگرد�ز(پکـت�ا)، پول�س مل) افغ
باد (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری (بغالن)، مزار (بلخ)، شهر محابس وال�ت) وتوق�ف خانه های مربوط ر�است عموم) محابس که �وناما از 

ٓ
ن د�دن کرد: ف�ض ا

ٓ
ا

شهرکابل پلچرخ) (کابل)،  بام�ان (بام�ان)، ن�ل) (دا�کندی)، شهر فراه (فراه،) م�منه (فار�اب)،چغچران (غور)،لشکرگاه (هلمند)،شهرهرات (هرات)، شبرغان (جوزجان)
باد سرپوزه شهر(کندهار)کندهار،

ٓ
باد (کنر،) شهر کندز(کندز)، مهترالم (لغمان)، پل علم (لوگر)،،جالل ا

ٓ
محمود راق) (کاپ�سا،) شهر خوست(خوست)، اسعد ا

 (ننگرهار)، شرن (پگـت�کا)، شهرگرد�ز(پکـت�ا) ، شهر ا�بک (سمنگان) ،طالقان (تخار)، م�دان شهر(م�دان وردک).
ن �وناما د�د

ٓ
باد (بدخشان)، قلعه نو (بادغ�س)، پلخمری (بغالن)، شهر بام�ان (بام�ان)، ن�ل) (دا�کندی)، شهر فراه مراکز اصالح وترب�ت اطفال که از ا

ٓ
ن نمود: ف�ض ا

(کاپ�سا،) شهر خوست(خوست)،  1کوهستان (فراه،) م�منه (فار�اب)، لشکرگاه (هلمند)،شهرهرات (هرات)، شبرغان (جوزجان) شهرکابل (کابل)، شهر(کندهار)کندهار،
ب
ٓ
باد (ننگرهار)، زرنج (ن�مروز)، شهرگرد�ز(پکـت�ا) ،طالقان (تخار).اسعد ا

ٓ
 اد (کنر،) شهر کندز(کندز)، مهترالم (لغمان)، پل علم (لوگر)،،جالل ا

ن د�دن نمود: مرکز توق�ف در پروان(پروان).
ٓ
 مراکز توق�ف اردوی مل) که �وناما از ا
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در ا�ن مراکز توق�ف، �وناما با مسول�ن توق�ف خانه ها، ود�گر مسول�ن حکومت) مربوط مالقات نمود، تمام بخش 
توق�ف شده مصاحبه  790. از مجموع بررس) کرد راشده گان کـتاب راجستر توق�ف  وکرده  نظارتهای توق�ف را 

ن  755، شده توسط �وناما 
ٓ
 35، وباق) نگهداری شدهخارج) �ا محکوم�ن جرا�م عل�ه امن�ت داخل) و و متهم�نا

.نگهداری م�شدند بودندومحکوم�ن جرائم جنائ)  متهم�ن ،توق�ف شده
7

 
برخورد شان در وقت گرفتاری، استنطاق وتحق�قات توسط  تمرکز رویتوق�ف شده  790مصاحبه های �وناما با 

ول�س محل) افغان کارمندان ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان، پول�س مل) سرحدی، اردوی مل) افغان وپ
هر توق�ف) مصاحبه شده در مورد برخورد با وی در هنگام گرفتاری،  و�ا توسط ن�روهای ب�ن الملل) ود�گران بود.

 اق در هر مرحله از توق�ف که در دروقت استنط
ٓ
مراکز  221نجا نگهداری شده بود پرسان شد. ا�ن نمونه ها مشمول ا

ن توق�ف که 
ٓ
نگهداری شده اند، م�باشد. نظارتتوق�ف شده مصاحبه شده در جر�ان مدت  790در ا

8 
 

وقوان�ن حقوق تحت قوان�ن افغانستان از س�رتطب�ق مراحل محاکمات) توسط مقامات حکومت �وناما همچنان 
 ب�ن الملل) نظارت کرد. بشر

ن در  611توق�ف شده ، 790از مجموع 
ٓ
و �ا کارمندان ر�است امن�ت مل) مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) �ک) ا

 60  نگهداری شده اند،و�ا هم�ن کارمندان در مراکز پول�س مل) افغان و�ا پول�س سرحدی  302، شده اندنگهداری 
توق�ف شده توسط  54توسط پول�س محل) و  توق�ف) 42، افغان در مراکز اردوی مل) ) وتوسط اردوی مل توق�ف)

�ا �کجا با ن�روهای افغان نگهداری شده بودند، وبه  تنها وخارج)  ت هاین�روهای ب�ن الملل) و�ا استخبارات دول
توق�ف شده   و هفت شصست. �کصد اند �ا اردوی مل) افغان منتقل شد ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان و

 نگهداری شده اند.در اوقات مختلف سرحدی مل) �ا پول�س  پول�س مل) افغان و دو ر�است امن�ت مل) و توسط هر
توق�ف شده توسط ر�است امن�ت مل) دستگ�ر شده  399توق�ف شده مصاحبه شده توسط �وناما،  790از مجموع 

توق�ف شده توسط  36�س مل) سرحدی گرفتار شده اند، پول توق�ف شده توسط پول�س مل) افغان و 207بودند، 
 12توق�ف شده توسط د�گران (پول�س محل) افغان، ون�روهای امن�ت) محل))،  99اردوی مل) افغان گرفتار شده ، 

نها را دستگ�ر نموده 
ٓ
توق�ف شده توسط ن�روهای امن�ت) افغان دستگ�ر شده اند، که نم�دانستند کدام ن�روی ا

توق�ف شده توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) (بصورت تنهائ) و�ا در عمل�ات های مشترک با  و�ک و هفتاد است،
نم�دانست که ک) خود توق�ف شده دق�قا بنابر وضع�ت  790ن�روهای افغان) دستگ�ر وتوق�ف شده اند. �ک) از 

  و�را گرفتار نموده است. 
 ظام) ب�ن الملل) و�ا د�گر ادارات استخبارات) دولت خارج)توسط ن�روهای نکه گرفتاری های ابتدائ)  71از مجموع 

 32 و ،، وپنج توق�ف شده گان به پول�س مل) افغانوق�ف شده به ر�است امن�ت مل)ت 34، صورت گرفته بود
نها به توق�ف خانه اردوی مل) در پروان  24( توق�ف شده گان تحو�ل اردوی مل) افغان شده اند

ٓ
توق�ف شده ا

 شده اند).تحو�ل داده 

                                                           
مصاحبه بصورت تصادف)، ا�ن هم�شه ممکن نبود که متهم�ن جنائ) و جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج) قبل از . در اثناء انتخاب توق�ف شده گان توسط �وناما برای 7

ه بودند در مورد ا�نکه با ا�شان مصاحبه صورت گ�رد شناخته شوند، �وناما توق�ف شده گان را بصورت تصادف) انتخاب م�کرد ، وبه توق�ف شده گان که حاضر شد
 �وناما بگو�ند قابل احترام بودند. اح�انا، با مصاحبه حالت توق�ف شده گان معلوم شد که در توق�ف جرائم جنائ) قرار داشتند.وضع�ت توق�ف شان به 

اشخاص در مراکز توق�ف ومحابس محبوس و�ا توق�ف  7555ر�است عموم) محابس وتوق�ف خانه های وزارت امور داخله،  2014اکـتوبر  22. براساس احصائ�ه مورخ 8
نفرم�رسد. ا�ن گزارش  27859ومجموع توق�ف شده گان ومحبوس�ن  12221ومجموع توق�ف شده گان  15638جرا�م عل�ه امن�ت داخل) وخارج) بودند. مجموع محبوس�ن 

 م�باشد.  2014نوفمبر  30براساس تحر�ری با رئ�س دفتر ر�است عموم) محابس وتوق�ف خانه ها وزارت امور داخله بتار�خ 



6 
 

در وقت توق�ف شان مصاحبه نمود.  18توق�ف شده (محجوز�ن) ز�رسن  �105وناما با 
9

 ودر مدت نظارت �وناما 
پ�دا نکرد. نگهداری شده باشند،جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج)  نسبتبه را که  اناث توق�ف شده گان

10
 

ارنواالن، وکالء مدافع، Hبا مقامات امن�ت) پول�س مل) افغان، اعضای محاکم، بطور منظم �وناما همچنان 
در ، وکارمندان موسسات حقوق بشر ود�گر همکاران مربوط بشر دوستانهکارمندان صح)، کارمندان موسسات 

 جلسات ومالقات های داشت. دوران نظارت خود 
 

  ضمانت های روش مصاحبه هاا

نها در جای خاص به زبان  تصادف) انتخاب کرد ورا �وناما توق�ف شده گان جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج) 
ٓ
با ا

مادری شان (دری وپشتو) بدون موجود�ت کارمندان توق�ف و�ا د�گر کارمندان دولت) و�ا د�گر توق�ف شده گان 
واستفاده ا�ن معلومات بدون نام در نشر  شانتمام توق�ف شده گان برای انجام مصاحبه  رضا�ت مصاحبه م�نمود.

 گرفته شده است.عامه  گزارش
موزش های مع�اری برای روش اجرای مصاحبه، ارز�اب) اعتبار، حفظ محرم�ت، 

ٓ
تمام مصاحبه کننده گان �وناما، ا

مر�ن متخصص�نبا نظارت) از طرف تحل�ل وتوث�ق دوباره معلومات در مورد توق�ف، شکنجه وبد رفتاری 
ٓ
بخش  وا

تا ختم  سوالشروع  بگونه و حبه کننده گان از سوالهای رهنمودی اجتناب نمودهحقوق بشر �وناما گرفته اند. مصا
نها گوش  به قصه

ٓ
دادندا

11
، وبرای هر مصاحبه، مصاحبه کننده گان �وناما صحبت های شفائ) را برای توث�ق 

 .شدباره ارز�اب) علومات بطور مفصل نوشته کرده ودوم

                                                           
الحاق شد. وبر  افغانستان 1994ماه مارچ  28)، که بتار�خ 17-0باشد( 18. براساس تعر�ف کنوانس�ون حقوق طفل، تعر�ف طفل به شخص اطالق م�شود که ز�رسن  9

 سال را تکم�ل نکرده اند مسول�ت جزائ) به او راجع نم�شود. 12قانون تخلفات اطفال " اطفال که عمر  5اساس ماده 
 359و  419مجموع محبوس�ن  2014نوفمبر  30، ومکاتبات �وناما با رئ�س محابس و توق�ف خانه ها بتار�خ 2014اکـتوبر  22. براساس احصائ�ه وزارت داخله مورخ 10

 )  زنان ودختران م�شوند در محابس افغانستان بسر م�برند و متهم و �ا محکوم به "جرائم اخالق) " مانند فرار از منزل، قصد زنا، هستند.778توق�ف) اناث که (مجموعا 
نها توسط قوان�ن افغانستان قابل حما�ت ن�ست، �وناما ز�اد تاک�د م�دارد که ا�ن محکوم شدن ها زن و دختر براساس تعق�ب عدل) نادرست بناء شده است وحبس 
ٓ
ا

د زود رها گردند.مراجعه نما�د ومقامات افغان تمام اقدامات را برای رفع ا�ن مشکل بگ�رند، تمام چن�ن قضا�ای بررس) گردد و زنان ودختران که غ�ر قانون) محبوس شده ان
). در 2013وان راه) که با�د پ�مود: گزارش در مورد تطب�ق قانون منع خشونت در افغانستان (دسمبربه گزارش �وناما/کم�شنری عال) حقوق بشر سازمان ملل متحد. بعن

ارش براساس تحر�ری با رئ�س دفتر ر�است عموم) محابس ا�ن گز  .http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-USو�ب سا�ت
ر�است عموم) محابس وتوق�ف خانه های وزارت امور داخله،.  2014اکـتوبر  22م�باشد. براساس احصائ�ه مورخ  2014نوفمبر  30وتوق�ف خانه ها وزارت امور داخله بتار�خ 

 ) نفرم�رسد.778وع توق�ف شده گان ومحبوس�ن اناث به (ومجم 359ومجموع توق�ف شده گان اناث  419مجموع محبوس�ن اناث 
از ب�ان�ه را پ�دا کرده  . متخصص�ن مجرب برای حصول وتا�ئد در مورد برخورد توق�ف شده گان ا�نست که راه بهتر برای �افتن دروغ ادعا ا�نست که  �ک "نمونه درست"11

نرا مورد تحل�ل متخصص�ن قرار داد. اظهار درست از توق�ف ش
ٓ
ده ا�نست که بگذاری تمام قصه را به حرف های خود بدون مزاحمت بگو�د و بدون ا�نکه در بربر سوالهای وا

�ا چن�ن معلومات از حافظه درست نشات کرده است. با جواب سو
ٓ
ال، توق�ف شده موارد جدی مخالف قرار گ�رد. نسخه درست متخصص�ن را قادر م�سازد بداند که واقعا ا

ورد.وبا ب�ان حق�قت توق�ف شده احساسات کلمات واقع) ود�گر موارد که با �ک قصه واقع) همراه  دروغچ�ن)، ساخته گ)
ٓ
وز�اده روی، موضوعات ز�اد را بخاطر م) ا

 
ٓ
تعر�ف ب�شتر واز)، م�باشد ب�ان م�دارد. مقا�سه تحل�ل ب�ان توق�ف شده نشان م�دهد که حافظه واقع) منعکس کننده احساسات ب�شتر(مانند رنگ، اندازه، شکل وا
العات ا�ن گذارش، جغراف�وی، موارد ز�ادتر قابل درک ود�کر کارکرد های داخل)، تفکر،احساسات،عکس العمل و کمتر مهارت وطرز ب�ان را روشن م�دارد. برای مط

خر قصه خود را با حرف های وروش خود ب�ان
ٓ
نها از اول تا ا

ٓ
م�داشتند. زمان�که توق�ف شده به سوالهای اول�ه در مورد  مصاحبه کننده گان �وناما سوالهای را م�پرس�دند که ا

ف شده داده م�شد. پرسش های های داده شده بدون دخالت م�پرداختند، مصاحبه کننده گان بار د�گر سوالهای اختتام) برای روشن شدن ب�شتر موضوع در مورد توق�
موزش) کم�شنری عال) حقوق بشر مل

ٓ
 ل متحد برای نظارت حقوق بشر موجود در و�ب سا�ت م�باشد:برای معلومات ب�شتر به رهنمود ا

www.ohchr.org/documents/publications/training7introen.pdf. 
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نرا موثق ندانستدر 
ٓ
و�ا نسبت به صداقت توق�ف شده باور نداشت،  جا�که �وناما در مورد مصاحبه قانع نبوده وا

ن اظهارات 
ٓ
. نکرددر ب�ن مصاحبه های موثق ومطم�ن وقانع کننده شکنجه وبد رفتاری داخل ا

12
 790از مجموع 

م�ز  )�ف شده گاننمونه مصاحبه ها، توق
ٓ
را نکرده هستند که ادعای شکنجه ، مجازات ظالمانه غ�رانسان) وتحق�ر ا

نها راو�ا �وناما 
ٓ
مورد  278توق�ف شده مصاحبه شده، �وناما  790ارز�اب) نکرد. از مجموع  مطم�نوموثق  ادعای ا

 شکنجه وبد رفتاری توق�ف شده گان را موثق ومطم�ن وقابل اعتبار دانست.
از همکاران  یتصاو�ر ود�گر شواهد شکنجه وبد رفتاری توق�ف شده گان را از طر�ق تعداد تا حد ممکن، �وناما

ن که �وناما صل کرده است. در بس�اری از مراکز�ومنابع د�گر حا
ٓ
کارمندان توق�ف برای مصاحبه د�دن نمود، از ا

وکمپ�وتر خود را در وقت  ، تا موبا�ل، کمره، کمره های و�د�و، ور�کاردر صداندارندکننده گان �وناما اجازه 
 مصاحبه توق�ف شده گان با خود داشته باشند.

�وناما تمام مصاحبه های انجام شده با توق�ف شده گان را در �ک د�تاب�س خاص مستند وثبت نموده است، �افته 
وری  از منابع را د�گر اسناد  و لسات با اشخاص سوم، شاهد�ن قض�ه ها وج

ٓ
 ده است.کر همکاران جمع ا

عالج  در بدن بس�اری توق�ف شده گان نظارت کرده، و ناما از زخم، عالمات، خراش�ده گ)احبه کننده گان �ومص
ن زخمها وبنداژ و

ٓ
. بس�اری از توق�ف شده گان مشاهده کردهمخوان) با شکنجه وبد رفتاری د�گر شواهد  طب) برای ا

 دارند. نداستنطاق وتوق�ف برداشته اکه هنگام زخم بر عالج طب)  ن�ازمندکه  گـفتندمصاحبه شده 
قض�ه توق�ف شده گان راجع م�دارد. در ا�ن زم�نه،  شماره، ا�ن گزارش به  حفظ محرم�تبخاطر دالئل امن�ت) و 

بخاطرحفاظت اشخاص توق�ف شده، کلمه "توق�ف شده" بر هر شخص مظنون، متهم و �ا محکوم به جرم اطالق 
 م�شود.

  
 مع�ار اثبات

 بد رفتاری  مورد شکنجه و�افته ها در 

 نشان بدهد که تا �وناما تمام معلومات (به شمول موارد فردی  وشواهد تقو�ت کننده) موجوده را سنجش نموده 
ٓ
�ا ا

�افته ها را ب�ان نموده و نگران) خود را  معتبراست تا به �وناما اجازه دهدمعلومات حاصل شده مقنع وباورکردن) و
 مشخص ابرازنموده وخواهان تحق�قات جزا�ــ) واقدامات د�گر شود.مورد  توق�ف خانه های  در

�ا مع�ار معلومات " کاف)، موثق و قابل اعتماد " اساس ا�ن برنامه نظارت) بوده تا 
ٓ
اشکال تشخ�ص بدهد که ا

نعده  ا�ن گزارش 13اتفاق افتاده است. ب�ن الملل) در س�تم توق�ف حقوقمتعارف در رفتاری  بدشکنجه ومتداوم 
ٓ
ا

                                                           
مصاحبه شده ادعای شکنجه وبد رفتاری را  422توق�ف شده گان از مجموع  173، �وناما با 2014 دسمبر و 2013.بگونه مثال، در مدت نظارت �وناما ب�ن فبروری 12

توق�ف شده گان را در مورد شکنجه وبد رفتاری تائ�د  129توق�ف شده گان ادعا کننده را موثق ومعتبر وقابل باور ندانست و ادعای باق)  173از  44نمودند.�وناما ادعای 
 نمود. 

ممنوع قرارداده و ب�ان داشته است" هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر،  قانون افغانستان همچنان شکنجه را در قانون اساس)  29. ماده 13
ب�ان  275به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد"  وقانون جزاء، همچنان شکنجه را جرم م�پندارد. ماده   اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،

ن امر م�دارد هرگاه موظ
ٓ
نما�د به ف خدمات عامه (به شمول تمام کارمندان ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان) متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نما�د و �ا به ا

وانس�ون منع شکنجه سال است، محکوم م�گردد.شکنجه وبد رفتاری هر دو در حقوق ب�ن الملل) بشمول کنوانس�ون حوق مدن) وس�اس) وکن 15-5حبس طو�ل، که درحد 
ن درد يا رنج شديد جسمي يا 1ممنوع م�باشد ( دولت افغانستان تصو�ب بدان الحاق شده است)، به موجب ماده (

ٓ
) کنوانس�ون منع شکنجه، "هر عمل عمدي که بر اثر ا

دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص  شود، شکنجه نام روحي عليه فردي به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي
و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد 
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حتمال ز�اد با توق�ف شده گان " معلومات کاف) ، مؤثق و قابل اعتماد "  را که مراکز
ٓ
که شکنجه و بدرفتاری با ا

نست که چند�ن قضا�ا و استفاده م�شد مسلحانه منازعات 
ٓ
 .  م�کند مشخصب�انگر ا

ن خانه های که در   توق�ف
ٓ
گرد�ده استومنظم استفاده  به طور مداومشکنجه و بدرفتاری ا

14
 مراکزی هستند که،

توق�ف شده گان با ا�شان مصاحبه صورت گرفته است معلومات کاف), مؤثق و قابل اعتماد را ب�ان نمودند  اکـثر�ت
ن بود که تعداد ز�ادی  که مطابق به مع�ارات اثبات فوق م�باشد.

ٓ
(تقر�با �ک از توق�ف شدگان ا�ن موضوع ب�انگر ا

مع�ن به احتمال ز�اد تحت شکنجه  در �ک مرکز توق�فده) بر سه از مجموع توق�ف شده گان مصاحبه ش
گاه مسول�ن و مستنطق�ن معناست که بد�ن ا�ن  .اندواقع شدهوبدرفتاری 

ٓ
ن مرکز با�د از شکنجه ا

ٓ
، امر بوده ا

توان چن�ن نت�جه گرفت که شکنجه �ک م) بنا بر�ن ضا�ت نشان داده اند.ر  شکنجهاستفاده  بهو �ا  ،نموده
رو�ه نهادی �ک مرکز مع�ن بوده و تنها توسط چند فرد در قضا�ای استثنا�ــ) �ا به صورت نادر استفاده پال�س) �ا 

 نشده است.

ف�صد  50و�ا ز�ادتر(گان از توق�ف شده نصفس�ستمات�ک شناخته شد،  بطور که استفاده از شکنجه  در مراکزی 
ن مرکز توق�فو�ا ز�ادتر از توق�ف شده گان مصاحبه شده)

ٓ
معتبر موثق مع�ن در توق�ف بودند، معلومات  که در ا

کرد.) را ارائه کردند که با مع�ار اثبات فوق مطابقت م)مطم�نو 
15

  

" " معلومات مؤثق، معتبر و مطم�ن استفاده کلمات بخاطر ا�نکه تمام ادعاهای شکنجه با�د تحق�ق شوند، �وناما
نچ�ز�که قاعدتا دربخش س�ستم جنائ) عدل) تحق�قات را ب

ٓ
نسبت به   مع�ارهای  اثباتار �معراه م) اندازد) (ا

س�ب پذ�ری قربان�ان چن�ن نقض حقوق جرم " برگز�ده است. بنابر شد�د بودن �تمعقول"مظنون�ت 
ٓ
شکنجه و ا

داشته در موقع�ت خوب) قرار �وناما  ا�نکه تا اطم�نان حاصل شود،، استفاده شدهمعتبر مستند سازی  مع�اربشر 
 . تقد�م نما�د  از شکنجهاستفاده به  خاتمه دادنپ�شنهادات بن�ادی وفعال�ت های دق�ق جهت تا  باشد،

  
 مقا�سه نتائج دوره های نظارت) �وناما 

�ک مقا�سه کل) از نتائج �افته های در مورد واقعات شکنجه وبدرفتاری توق�ف شده گان  شاملفعل)،گزارش 
نظارت �وناما ب�ن ماه  14، با �افته های سابق 2014 دسمبر و 2013ماه نظارت ب�ن فبروری  23 ط)مصاحبه شده 

برای تحد�د مقا�سه معلومات در هر دو نظارت، احتمال اشتباه نمونه های از  .م�باشد 2012ودسمبر 2011اکـتوبر

                                                                                                                                                                                             
 اجرااتاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود." ا�ن شامل درد و �ا رنج ناش) شده از �ا موجود �ا ناخواسته از با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر ص

م�ز (بد رفتاری) متما�ز م) شود، به دل�ل شد�د بود
ٓ
د، تعمد ن دردی که ا�جاد م�کنقانون) را در بر نم) گ�رد. شکنجه از د�گر رفتارهای ظالمانه، غ�ر انسان) و تحق�ر ا

هم بدرفتاری در حقوق داشتن در ا�جاد درد و ا�ن واقع�ت که درد شد�د و�ا وارد شده است برای هدف خاص، �عن) کسب اعتراف، ا�جاد ترس و �ا اجبار. هم شکنجه و 
وبدرفتاری  براساس حاالت جنس، سن، ب�ن الملل منع شده است، به شمول م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) و س�اس) و کنوانس�ون منع شکنجه. فرق ب�ن شکنجه 

 مراجعه شود.  2وضع�ت صح) قربان)، روش برخورد، اثر ف�ز�ک) و روان) موثر م�باشد. برای معلومات ب�شتر به ضم�مه 
کند. �ک مرکز مع�ن استفاده م)بر اساس اهداف ا�ن گزارش، �وناما از اصطالح "مداوم ومنظم" و "س�ستمات�ک" به منظور نشان دادن حضور �ک پال�س) �ا رو�ه در  .14

 ا�ن گزارش ا�ن ادعا را ندارد که استفاده از شکنجه و بدرفتاری جزئ) از پال�س) س�ستمات�ک حکومت در سطح مل) �ا در �ک نهاد بوده است.
ف�صد توق�ف شده گان مصاحبه شده در ن�ل) 100ل،.تنها مراکزی که �وناما مصاحبه انجام داد تعداد کاف) بلند توق�ف شده گان در نظر گرفته شده است. بطور مثا 15

نهم، ا�ن سه مراکز در دا�کندی، ر�است امن�ت مل) سمنگان و پول�س مل) افغان در لوگر معلومات موثق معتبرو قابل باور در مورد استفاده شکنجه تقد�م نمودند. ب
ٓ
ا ا

 ف شده را در هر مرکز و سه توق�ف شده را در لوگر مصاحبه نما�دبح�ث مراکز استفاده شکنجه قرار داده نشد، ز�را تنها توانست دو توق�
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ر س�ستم بر روز بوده، توق�ف شده گان د تعداد تقر�ب)توق�ف شده براساس مدت زمان نظارت سنجش شده است. 
 و مجموع تعداد توق�ف شده گان بر روز ها بوده است.

( 20از  بار 19ف�صد است، کمتراز  3.89منف) �ا  ، حد اشتباه جمع و635با نمونه گ�ری  2013در مورد گزارش 
توق�ف شده ،  790با نمونه گ�ری  2015ماه جنوری ف�صد) سنجش شده است. در مورد گزارش  95سطح اعتماد 

شخ�ص گرد�د. سنجش ف�صد) ت 95( سطح اعتماد 20از  بار 19از  ف�صد ، کمتر 3.48منف) �ا حد اشتباه جمع و
براساس روز، ومجموع ب�شتر مدت  تعداد ب�شتر توق�ف شده گان در س�ستم و 2015فعل)  گزارشکمتر اشتباه در 

بد�ن اساس، �وناما تشخ�ص داد که تمام معلومات قابل  .تعداد توق�ف شده گان بر روزها تاث�ر ز�اد خواهد داشت
 مقا�سه بوده،بد�ن گونه، �افته های وس�ع س�ستم شا�د قابل بر اساس عناو�ن دو مرحله گزارش مقا�سه شود.

س�ستم ، معلومات گزارش فعل) از بودن و وس�ع تمث�ل مل) معلومات  و تقو�ت  براینمود، خاطر نشان�وناما 
وری گرد�ده است.از ز�اد  یتعداد

ٓ
 مراکز توق�ف جمع ا

برای دانستن چگونگ)  ر�است دولت 129وتطب�ق فرمان  جوابگوئ)توانائ) مل) برای رفع شکنجه وبد رفتاری، 
وتوق�ف های شکنجه وبد رفتاری توق�ف شده گان منازعات مسلحانه  وادعاهاینگران) ها  حکومت درموردرس�دگ) 

غ�ر قانون) وخودسرانه وس�ع ، �وناما روش های مختلف را بکار برد. بد�ن منظور، �وناما تمرکز باالی تطب�ق فرمان 
 کرد.رئ�س جمهور  129

�وناما و�افته های شکنجه وبد رفتاری توسط ه�ئت بعدی حق�قت �اب،  2013به تعق�ب نشر گزارش ماه جنوری 
)2013فبروری  16( 129فرمان  جناب رئ�س جمهور حامد کرزی 

16 
 12را صادر کرد، که دربرگ�رنده رئ�س جمهور 

بمنظور خاتمه دادن به شکنجه بود. برای نظارت از تطب�ق فرمان، �وناما با مربوط  ، هدا�ات به اداراتدستور 
ارنوال) در امور نظام)، رئ�س Hارنوال)، مرست�ال لوی Hدولت) بشمول ستره محکمه، مرست�ال لوی مقامات 

H ذ احکام لوی�س تنف�ت داخل) وخارج)، رئ�ه امن�ارنوال) جرائم علH س اداره�ت  47ارنوال)، رئ�ر�است امن
داخله، ومقامات از اکادم) پول�س ورئ�س تفت�ش وزارت امور مل) ، رئ�س جندر وحقوق بشر وحقوق اطفال وزارت 

 ها ز�ادی انجام داد.در طول ماه جلسات مختلف را داخله، 

، رئ�س انجمن وکالی مدافع ا�ساف، مشاور�ن مامور�ت پول�س اروپا در افغانستان اعضای�وناما همچنان با 
 افغانستان، نمائنده های کم�سون مستقل حقوق بشر وموسسات حقوق بشر ومساعد�ن حقوق) مالقات نمود.

ارنواالن، وکالی مدافع، مقامات Hمنظم با اعضای محاکم،  صورتبخود  در دوران نظارت در سطح وال�ت، �وناما
 .را انجام دادمالقات مصاحبه ها و مراکز توق�ف، افسران ساحوی ا�ساف 

ارنوال)، ر�است داراالنشاء شورای وز�ران، وزارت عدل�ه، وزارت Hمکاتبات را با رئ�س ستره محکمه، لوی �وناما 
 تبادله نمود.رئ�س جمهور  129ات اتخذ شده برای تطب�ق فرمان داخله ور�است امن�ت مل) در مورد اقدام

                                                           
افغانستان، برای تطب�ق سفارشات ه�ئت حق�قت �اب در مورد موجود�ت شکنجه  وبد رفتاری در توق�ف خانه های رئ�س جمهور  129به ضم�مه شماره   کاپـ) فرمان   16

 ).2013فبروی  16افغانستان(
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ارنوال) که توسط ه�ئت های شان در مورد ادعاهای شکنجه �Hوناما همچنان معلومات گزارشات تقد�م شده لوی 
را که توسط ه�ئت های  )تحر�رشده بود، ود�گراسنادها را تحل�ل وارز�اب) کرد. �وناما گزارشات 2013در سال 

گزارش ته�ه شده ه�ئت کابل را  اماارنوال) برای هرات وکندهار ته�ه گرد�ده بود در�افت کرد، Hموظف لوی 
ارنوال) افغانستان، Hپ�شرفت لوی  گزارشر�است امن�ت مل) ، سه در پ�شرفت ها از زارش گدر�افت نکرد. چهار 

،االنشاء شورای وز�ران ر�است جمهوری افغانستان ته�ه شده بودکه برای دار و�ک گزارش از وزارت امور داخله 
 و 17

در شان اقدامات اتخاذ شده حاوی ب�انات ا�ن ادارات در مورد �وناما درخواست نموده حاصل کرد. ا�ن گزارشات 
 . استرئ�س جمهور  129تطب�ق فرمان  برابر

ارنوال) افغانستان را که برای کارمندان خود �Hوناما همچنان اسنادهای وزارت داخله، ر�است امن�ت مل) ولوی 
 برارسال کرده بود، مانند اوامر، هدا�ات رهنمودی، پال�س) ها در مورد حقوق بشری توق�ف شده گان، که 

 ودن احترام بر تضم�نات مراحل محاکمات) تاک�د داشت تحل�ل نمود.ممانعت شکنجه وحتم) ب

از که برد ادعاهای شکنجه پ�ش درمورد  جوابگوئ) تحق�قات مسائل و برای تائ�د و کهتالش ها�بر �وناما اخ�را، 
 بود، نظارت کرد. عدالت غ�ر رسم) توسط ادارات مربوط گرفته شدههای طر�ق م�کان�زم 

 

 ر�است دولت 129توانائ) مل) برای رفع شکنجه وبد رفتاری، جوابگوئ) وتطب�ق فرمان  

نگران) ها وادعاهای شکنجه وبد رفتاری توق�ف شده گان منازعات حکومت درمورد رس�دگ) برای دانستن چگونگ) 
مسلحانه وتوق�ف های غ�ر قانون) وخودسرانه وس�ع ، �وناما روش های مختلف را بکار برد. بد�ن منظور، �وناما 

 ر�است دولت کرد. 129تمرکز باالی تطب�ق فرمان 

نجه وبد رفتاری توسط ه�ئت بعدی حق�قت �اب، �وناما و�افته های شک 2013به تعق�ب نشر گزارش ماه جنوری 
 12) ر�است دولت را صادر کرد، که دربرگ�رنده 2013فبروری  16( 129جناب رئ�س جمهور حامد کرزی فرمان 

دستور، هدا�ات به ادارات مربوط بمنظور خاتمه دادن به شکنجه بود. برای نظارت از تطب�ق فرمان، �وناما با 
ارنوال) در امور نظام)، رئ�س Hارنوال)، مرست�ال لوی Hمحکمه، مرست�ال لوی  مقامات دولت) بشمول ستره

H ذ احکام لوی�س تنف�ت داخل) وخارج)، رئ�ه امن�ارنوال) جرائم علH س اداره�ت  47ارنوال)، رئ�ر�است امن
ت�ش وزارت مل) ، رئ�س جندر وحقوق بشر وحقوق اطفال وزارت امور داخله، ومقامات از اکادم) پول�س ورئ�س تف

 داخله، جلسات مختلف را در طول ماه ها ز�ادی انجام داد.

�وناما همچنان با اعضای ا�ساف، مشاور�ن مامور�ت پول�س اروپا در افغانستان، رئ�س انجمن وکالی مدافع 
 افغانستان، نمائنده های کم�سون مستقل حقوق بشر وموسسات حقوق بشر ومساعد�ن حقوق) مالقات نمود.

ارنواالن، وکالی مدافع، مقامات Hال�ت، �وناما در دوران نظارت خود بصورت منظم با اعضای محاکم، در سطح و
 مراکز توق�ف، افسران ساحوی ا�ساف مصاحبه ها و مالقات را انجام داد.

                                                           
ادارات حکومت) وظ�فه سپرده است، تا هرسه ماه گزارش از اجراات خود را که در مطابقت با فرمان گرفته اند به دفتر ر�است جمهوری  ر�است دولت، به 129. فرمان  17

 بفرستند.
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 ارنوال)، ر�است داراالنشاء شورای وز�ران، وزارت عدل�ه، وزارت�Hوناما مکاتبات را با رئ�س ستره محکمه، لوی 
 ر�است دولت تبادله نمود. 129داخله ور�است امن�ت مل) در مورد اقدامات اتخذ شده برای تطب�ق فرمان 

ارنوال) که توسط ه�ئت های شان در مورد ادعاهای شکنجه �Hوناما همچنان معلومات گزارشات تقد�م شده لوی 
ما گزارشات) را که توسط ه�ئت های تحر�رشده بود، ود�گراسنادها را تحل�ل وارز�اب) کرد. �ونا 2013در سال 

ارنوال) برای هرات وکندهار ته�ه گرد�ده بود در�افت کرد، اما گزارش ته�ه شده ه�ئت کابل را Hموظف لوی 
ارنوال) افغانستان، Hدر�افت نکرد. چهار گزارش از پ�شرفت ها در ر�است امن�ت مل) ، سه گزارش پ�شرفت لوی 

که برای داراالنشاء شورای وز�ران ر�است جمهوری افغانستان ته�ه شده بود، و و�ک گزارش از وزارت امور داخله 
�وناما درخواست نموده حاصل کرد. ا�ن گزارشات حاوی ب�انات ا�ن ادارات در مورد اقدامات اتخاذ شده شان در 

 ر�است دولت است.  129برابر تطب�ق فرمان 

ارنوال) افغانستان را که برای کارمندان خود Hمل) ولوی  �وناما همچنان اسنادهای وزارت داخله، ر�است امن�ت
ارسال کرده بود، مانند اوامر، هدا�ات رهنمودی، پال�س) ها در مورد حقوق بشری توق�ف شده گان، که بر 

 ممانعت شکنجه وحتم) بودن احترام بر تضم�نات مراحل محاکمات) تاک�د داشت تحل�ل نمود.

رای تائ�د و تحق�قات مسائل و جوابگوئ) درمورد  پ�شبرد ادعاهای شکنجه که از اخ�را، �وناما بر تالش ها�که ب
 طر�ق م�کان�زم های عدالت غ�ر رسم) توسط ادارات مربوط گرفته شده بود، نظارت کرد.
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ن د�دن نمود یمراکز توق�ف خانه ها  128 : 1نقشه  
ٓ
  که �وناما از ا
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 خالصه گزارشفصل سوم::

مبارزه عل�ه ترور�زم  اداره ما را به و، شد�مدستگ�ر پول�س مل) افغان  توسط  مدوستان بعض) از اقارب و من و"
�ا من اسلحه داشتم، من جواب دادم که نخ�ر، �ک) از افسران مبارزه عل�ه ترور�زم بمن 

ٓ
بردند، وپرس�دند که ا

 من گـفتم . ه امگـفت که من عمل ترور�ست) را انجام داد
ٓ
دارد، من تنها �ک کارگر که شما م�گو�د واقع�ت ن�نطور ا

مرا با پ�پ ک�بل) در پا ها�م لت وکوب کرد، مرا  . هرقدر که من م�گـفتم همان اندازه عصبان) م�شد، وعادی هستم
، در ندولتاژ را برق را با �ک چرخه افزا�ش م�داد شوک های برق) داد. ل�ن ها را در انگشتان پا�م وصل کردند و

ن د�گر ن تنفس کرده نم�توانستم، )برقهای اثناء شوک 
ٓ
همان اشخاص با من سه بار  توانستم راه بروم.وبعد از ا

کرد، به هم�ن خاصر احساس درد م�کنم، کسان�که  ها�ن کار را انجام دادند. کس) گلوی من را با دستانش ن�ز خف
ن  برخ) کردندمرا شکنجه 

ٓ
  "لباس ملک) بر تن داشتند. د�گران لباس پول�س وا

18.پول�س هرات 2014، ماه اگست 330ف شده توق�
 

 
 ،ندارم که کار های خود را انجام دهمبح�ث �ک افسر حقوق بشر ر�است امن�ت مل)، من امکانات  ضروری را "

ن�ت مل) همکار نبوده، ر�است ام مسول در ر�است امن�ت مل)  فرهنگ معاف�ت تخلف حقوق بشر حاکم است،
شانه خال) م�کنند، وبرای من صرف مشوره م�دهند که ا�ن امر را بگذارم. ل�کن بصورت ن�ز د�گر همکاران  و

عدم همکاری لوجست�ک) م�باشد. مستق�م کس) مانع کارها�م نم�شود، مگر مقاومت سلب) وجود دارد، در عمل 

مر�ن خود به کابل م�فرستم باال�ش اجراات صورت نم�گ�رد گزارش
ٓ
حقوق بشر وال�ت) افسر  ".های که من به ا

 2014ر�است امن�ت مل)، سپتمبر
 

  مقدمه

، بر اساس مامور�ت ساالنه از طرف شورای امن�ت 2010از سال ه�ئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 
سازمان ملل متحد، از وضع�ت برخورد با توق�ف شده گان جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج) در مراکز سلب 

زادی افغانسنان
ٓ
نظارت کرد ا

19
، با همکاری ر�است امن�ت مل) و وزارت امور 2012ال) دسمبر  2010.از ماه اکـتوبر 

توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) وپول�س مل)  89 در توق�ف شده گان منازعات مسلحانه، که 1014داخله، �وناما 
و در ماه  2011در ماه اکـتوبر از �افته های خود را گزارش، ودر نت�جه دو افغان نگهداری م�شدند مصاحبه نمود

بدست نشر عامه سپرد. 2013جنوری 
20  

شواهد موثق ومعتبر ومطم�ن را نشان م�دهد که نصف از توق�ف شده گان   2013و 2011گزارشات سالهای 
 و بخاطر گرفتن اقرار- استنطاقا�شان مصاحبه صورت گرفت شکنجه وبدرفتاری را در اثناء با منازعات مسلحانه که 

. �وناما همچنان در�افت کرد تجربه کرده اند در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان -معلومات�ا 

                                                           
ن شود بخاطرانگهداشت امن�ت) وحفظ  18

ٓ
رازداری منبع حذف  تمام مراجع به نام واشخاص( عل�ه کسان�که ادعا صورت ·رفته وتوق�ف شده گان) که منجربه شناخت منبع ا

 شده است. تمام توار�خ که در مورد توق�ف شده تذکر رفته ، اشاره به ماه م�کند که شکنجه و بدرفتاری در همان توق�ف خانه واقع شده است.
 به بخش مامور�ت ه�ئت معاونت سازمان ملل متحد �وناما مراجعه شود 19
)و برخورد با توق�ف شده 2011د با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان (اکـتوبر�وناما، دفترکم�شنری عال) حقوق بشرملل متحد:برخور  20

) در سا�ت 2013گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان �کسال بعد(جنوری 
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US. .موجود است 
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غان بطور س�ستمات�ک اعمال م�شد، که شکنجه در برخ) از توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) اف
شکنجه فغان  و حکومت افغانستان که ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) ا با خاطر نشان کردن ا�ن مطالب کهاما 

 م�باشد.ن موقف پال�س) حکومت) وهمان اداره وبد رفتاری توق�ف شده گان جز 
وهمچنان گزارش ها در�افت نمود که اقدامات توسط ن�روهای ب�ن الملل)(ا�ساف) بمنظور رفع شکنجه در توق�ف 
خانه های افغانستان بشمول توقف انتقال توق�ف شده گان در مراکز توق�ف که شکنجه بطور س�ستمات�ک در 

نامه بررس) دوباره تائ�د همان مراکز همان مرکز امن�ت مل) وپول�س مل) افغان اعمال م�شد اتخاذ شده است.  بر 
حکومت وهمکاران سفارشات برای وزارت خانه های مربوط  82توق�ف جر�ان دارد. گزارشات �وناما در برگ�رنده 

 ب�ن الملل) م�باشد.
خاطرنشان شد، با وجود تالش های قابل مالحظه حکومت  وهمکاران ب�ن الملل) در سالهای   2013در گزارش 

ن فع شکنجه، برای ر  2012
ٓ
، رئ�س 2013هنوز هم ادامه دارد.در سال   در برخ) از توق�ف خانه هااستفاده از ا

تع�ن  2013، جناب حامد کرزی ه�ئت حق�قت �اب) را برای تحق�ق �افته های �وناما در ماه جنوری سابقجمهور 
نمود،

21
شده گان مصاحبه انجام  توق�ف 284ه�ئت از توق�ف خانه های کابل، کندهار وهرات د�دن کرده وبا  

سفارشات تقد�م نمودند. 11از �افته های خود با صفحه ای را برای رئ�س جمهور کرزی  �18ک گزارش  دادند و
22

   
مصاحبه  )توق�ف 136موجود�ت شکنجه بشمول لت وکوب، تهد�د وبد رفتاری  رئ�س جمهور ه�ئت حق�قت �اب 

ه�ئت  ف�صد) در برخ) از توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان را تائ�د کرد. 47( 284شده از 
 حق�قت �اب ب�ان داشتند که شکنجه س�ستمات�ک را در مراکز توق�ف ومحابس افغانستان در�افت نکردند.

ح) بشمول کسان�که قربان) شکنجه بودند توق�ف شده گان به خدمات صهمچنان ه�ئت حق�قت �اب در�افتند که 
 به وک�ل مدافع از ابتداء گرفتاری دسترس) نداشتند. و

ه�ئت حق�قت �اب، رئ�س جمهور سابق افغانستان کرزی فرمان  ، در پاسخ به سفارشات2013ماه فبروری  16در 
اوامر به ادارات مختلف مربوط بود 12را صادر کرد که دربرگ�رنده رئ�س جمهور  129

23
. ا�ن فرمان اداره لوی 

Hگرد عدل) قرار داده و�ن جرم شکنجه را مورد پ�دارد تا مرتکب�ری  ارنوال) را موظف م�از اعمال شکنجه جلوگ
نما�د، ون�ز برای پول�س وکارمندان ن�روهای امن�ت) رهنمود شده تا توق�ف شده گان را شکنجه نکنند، ومسول�ت 

س) توق�ف شده گان به وک�ل مدافع و خدمات صح) فراهم نما�ند، های قانون) خود را اعمال نموده، دستر 
وتمام مراحل استنطاق را ثبت و�د�وئ) نما�ند. وادارات موظف کسان�که غ�ر قانون) دستگ�ر گرد�ده رها کرده، 

 دهند. گزارشبه دفتر ر�است رجمهوری رئ�س جمهور شده اند تا هر سه ماه از مفاد تطب�ق فرمان 
توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در تمام با ، �وناما نظارت خود را از نحوه برخورد 129به تعق�ب صدور فرمان 

زادی افغانستان ادامه داد 
ٓ
از  ارات حکومت) ، وتوسط اد 129دق�قا روی چگونگ) تطب�ق فرمان  ومراکز سلب ا

�ا ا�نکه 
ٓ
 نظارت کرد.�وناما جه موثر بودند، شکن ه گ)برای جلوگ�ری وبازدارنداتخاذ شده اقدامات ا

 

                                                           
مده به ضم�مه نمبر 129بخاطر نام های اعضای ه�ئت حق�قت �اب که در فرمان   21

ٓ
 ا�ن گزارش مراجعه شود. 4ا

االی توق�ف شده . روش ه�ئت حق�قت �اب ر�است جمهوری مختص به توق�ف شده گان منازعات مسلحانه نبود و�ا چوکات زمان) مشخص نداشت( گزارش �وناما تمرکز ب22
حاصل شد، و نزد �س جمهور رئبدست نشر سپرده نشد، ل�کن با درخواست از اداره امور رئ�س جمهور گان مسلح  در طول زمان) �کسال بود). گزارش ه�ئت حق�قات 

 �وناما موجود م�باشد.
در مورد تطب�ق پ�شنهادات ه�ئت حق�قت �اب ر�است  2013جنوری  16جمهوری اسالم) افغانستان مورخ رئ�س جمهور  129ا�ن گزارش ، نسخه فرمان  4. به ضم�مه 23

 ه شود.جمهوری برای موجود�ت شکنجه وبد رفتاری در توق�ف خانه های افغانستان، مراجع
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 �افته های گزارش فعل)  
 31ال)  2013فبروری  1از تار�خ گزارش فعل) نشان دهنده �افته های نظارت �وناما از توق�ف منازعات مسلحانه 

�ک مقا�سه کل) با �افته های قبل) نظارت �وناما از توق�ف خانه ها (دوره شامل وم�باشد،  2014 دسمبر
مده) م�باشد. 2013در گزارش ماه جنوری  2012ودسمبر 2011اکـتوبر

ٓ
 به تفص�ل ا

گزارش فعل) �وناما مطالعات جد�د را در مورد ا�نکه چگونه حکومت افغانستان نگران) ها را در مورد شکنجه وبد 
م�باشد. وگزارش فعل)  129در چوکات تطب�ق فرمان  جوابگوئ)رفتاری در توق�ف خانه ها رفع کرده و اقدام برای 

حکومت را برای  یسفارشات جد�دبرای تقو�ت تالش ها جهت خاتمه دادن وجلوگ�ری از شکنجه وبد رفتاری 
 افغانستان وهمکاران ب�ن الملل) ارائه م�دارد.

راکز توق�ف در هم�ن مدت کارمندان ر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخله برای دسترس) به توق�ف شده گان وم
تعق�ب  الزم وتبادل معلومات شر�ک ساختن نگران) ها، همکاری نمودند. �وناما اکـثرا برای با �وناما نظارت 

 مالقات نمود.ها با کارمندان هر دو ارگان در کابل و وال�ات ولسوال) اقدامات اتخاذ شده 
طفل که توسط پول�س مل)  105محکوم�ن در محابس  بشمول  توق�ف شده منازعات مسلحانه و �790وناما با 

متهم به جرائم که افغان، پول�س مل) سرحدی، اردوی مل) افغانستان، پول�س محل) افغان و ر�است امن�ت مل) 
توق�ف شده گان که بنسبت جرائم غ�ر  35برعالوه  .مصاحبه انجام دادشده بودند عل�ه امن�ت داخل) وخارج) 

ه نمود.بدستگ�ر گرد�ده بودند مصاحنه منازعات مسلحا
24

وال�ات با  28مراکز در  221نظارت �وناما در برگ�رنده  
م�باشد. 2014 دسمبر 31و 2013جنوری 1مصاحبه های انجام شده ب�ن 

25
 

روش، �وناما شواهد موثق معتبر ومطم�ن را  قبول شده ب�ن الملل)، بهتر�ن مع�ارها و م�تود هایبا استفاده 
مصاحبه �ا �ک) از سه توق�ف) -  735از مجموع  توق�ف شده گان مصاحبه شدهف�صد)  33( 243در�افت نمود ، که 

و پول�س محل) افغان در مدت در برخ) از مراکز ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان، اردوی مل) افغان  -شده
و�ا بد رفتاری شده اند.شکنجه ماه نظارت  19

26
 

ف�صد کاهش واقعات شکنجه را در ب�ن توق�ف شده گان مصاحبه شده  در مدت نظارت  �14وناما بصورت کل 
توق�ف شده  790از  278ف�صد ( 35در حالک�ه مطالعات فعل) ، ا�سه مدت نظارت قبل) در�افت کردمق درفعل) 

و گزارش قبل) دشکنجه وبد رفتاری را نشان م�ده گان مصاحبه شده) 
27

توق�ف شده  635از  314ف�صد( �49وناما  
.مصاحبه شده) واقعات شکنجه و�ا بد رفتاری را تشخ�ص نموده بود

28
  

                                                           
کر�ت توق�ف شده . برای تفص�ل کامل در مورد نمونه های توق�ف شده گان مصاحبه شده �وناما در مدت نظارت به بخش م�تودولوج) ا�ن گزارش مراجعه شود،.به ا24

ون حقوق طفل، تعر�ف طفل به شخص گان نسبت عضو�ت ، کمک کننده، افراد مسلح طالبان و�ا د�گر مخالف�ن مسلح حکومت داده شده بود. براساس تعر�ف کنوانس�
). �وناما در مورد توق�ف شده گان که مظنون ،متهم و�ا محکوم شده اند  کدام نت�جه گ�ری و�ا تخم�ن  بر بری الذمه و�ا مجرم 17-0باشد( 18اطالق م�شود که ز�رسن 

 بودنشان نکرده است.
 است..�وناما برخ) از مراکز توق�ف را چند بار مختلف نظارت نموده  25
ف�صد) مورد ادعا را در�افت  69( 278، �وناما 406توق�ف شده گان) ادعای شکنجه را نموده اند. از جمله  406توق�ف شده گان مصاحبه شده، حد اکـثر نصف ( 790. از 26

 ا�نکه �ک) از پرو پاگندا بح�ث مخالف�ن دولت، �وناماکرد که موثق معتبر وقابل باور هستند. بخاطر رفع نگران) ها احتماالت ادعا های دروغ شکنجه بطور عموم وبشکل 
دروغ بافته شده را در�ابد.  الگو ها ادعای شکنجه وبد رفتاری را بصورت مجموع) وانفرادی در هر مرکز بخاطر در�افت صحت ادعا روش همان مرکز را مشخص و تحل�ل کرد تا

: در �1گر منابع ، اسناد ها، عکس ها، وشواهد شکنجه وبد رفتاری ها را در�افت کرد. ا�ن معلومات در ضم�مه برعالوه مصاحبه با توق�ف شده گان با تعداد از همکاران ود
ن در ضم�مه  1مورد سوال وجواب �وناما در مورد م�تودولوج). ا�ن راپور از تعر�ف قبول شده ب�ن الملل) شکنجه وبد رفتاری در ماده 

ٓ
: 2کنوانس�ون منع شکنجه و تفص�ل ا

 ن قابل تطب�ق  به تفص�ل نوشته شده است.قوان�
27  

ٓ
ن بازد�د صورت گرفت .ا�ن مهم خواهد بود که اشاره شود تغ�رات در سطح کل در نمونه های که �وناما از بدرفتاری و شکنجه با توق�ف شده گان در محالت که از ا

ن مراکز�که د�دن نکرده  و �ا دستررس) نداشته در مورد شکنجه و بدرفتاری نظر دهد. مصاحبه نمود، در طول دوره نظارت.�وناما در رابطه به تمام محالت بطور وس�ع ا
ٓ
ز ا
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مانند در�افت های قبل) �وناما، بدتر�ن شکل روش استنطاق توسط کارمندان زمان�که شکنجه واقع م) شود، 
اردوی مل) افغان اعمال م�شد که درد ورنج شد�د بر  �ا پول�س محل) و ر�است امن�ت مل)،پول�س مل) افغان و

وردن اعتراف و
ٓ
در�افت معلومات بود. ا�ن روش �ا  توق�ف شده درهنگام بازرس) ها  وارد م�شد، وبرای بدست ا

شناخته م�شودب�ن الملل)  حقوقتحت وجرم شکنجه محسوب شده ودر مخالفت جدی حقوق بشری 
29

و شکنجه . 
افغانستانو بدرفتاری در قانون 

30
موزه های اساسات کل) اسالم و وا�ن روش همچنان درجرم بوده ن�ز  

ٓ
 مخالفت با ا

قوان�ن شر�عت قرار دارد.
31

 
شد�د  طوالن) شانزده روش مختلف از شکنجه توسط توق�ف شده گان توص�ف گرد�د. شکنجه بصورت لت وکوب 

ا)، مشت زدن، ضربه زدن، لگد زدن در تمام شاخچه های چوب( لت کردن در قف پاهبا ک�بل، پ�پ ها، رابر و�ا 
بدن، بشمول پرش باالی بدن توق�ف شده، فشار دادن اعضای تناسل) بشمول چرخش توسط پالس(انبور) ، 
تهد�د مرگ و�ا تهد�د تجاوز جنس) اعمال م�شد. د�گر اشکال گزارش داده شده تعل�ق، شوک برق)، در موقع�ت 

، نشستن و اجباری گرما  و�ا سردی شد�د، استاده شدن ) جبری، در فشار قرار دادن، استاده شدن طوالن
ب نوش�دن ز�اد مکرر،  برخواستن

ٓ
ن بود.مجبور نمودن به ا

ٓ
ب و�ا ادای نماز در وقت ا

ٓ
 وممانعت از غذا، ا

چند�ن واقعات کش�دن ناخن انگشتان و�ا ناخن پاها و گذاشتن کاال و�ا خر�طه پالست�ک در دهن توق�ف شده، 
 حواس خود را از دست بدهدخفه و همچنان وی را محکم گرفتن سبب شده است که توق�ف شده  ب�ن) وسر

ب غرق مصنوع)"مانند 
ٓ
گزارش داده شده است. توق�ف شده گان گـفتند زمان�که از اعتراف بجرم نسبت  "بدون ا

نوع شکنجه باالی شان با داده شده خود داری م�کردند و�ا نم�توانستند معلومات را بدهند و�ا تا�ئد نما�ند، چند 
ن 

ٓ
ند، شکنجه زمان) توقف داده ه ااکـثر�ت توق�ف شده گان گزارش داد . استفاده م�شدباال بردن درجه شدت ا

                                                                                                                                                                                             
اکز�که �وناما ف�صد کاهش در مورد نمونه های که �وناما در زمان محدد در مراکز محدود با توق�ف شده گان مصاحبه شده م�باشد، و ممکن ب�ان ز�ادت در مر  14ا�ن تغ�ر 

ن دسترس) نداشته را نش
ٓ
 ان دهد.به ا
ف�صد کاهش واقعات شکنجه را در ب�ن توق�ف شده گان مصاحبه شده  در مدت نظارت فعل) با  16. به بخش م�تودولوج) ا�ن گزارش مراجعه شود: �وناما بصورت کل 28

عموما قابل مقا�سه است. �وناما در�افت که مقا�سه مدت نظارت قبل) در�افت کرد. به اساس نتائج، نمونه های توق�ف شده گان مصاحبه شده در مدت هر دو نظارت 
 معلومات موجود در گزارش فعل) بر اساس مراکز ب�شتر م�باشد، که نشان دهنده پوشش وس�ع از سطح کشور را   نشان دهد.

ن در سال به ضم�مه دوم ا�ن گزارش در مورد قوان�ن نافذ بر جرائم جنگ) جرم شکنجه در جنگ های داخل) در منشور محکمه جنا�ات ب.29
ٓ
�ن الملل) که افغانستان در ا

 ملحق شده نگاه کن�د. 2003
م�ز را تصو�ب نموده، ماده 1987حکومت افغانستان در ماه جون  . 30

ٓ
قانون افغانستان   29کنواس�ون منع شکنجه رفتارظاالمانه، غ�رانسان) ورفتارومجازات تحق�را

، اگر چه تحت تعقيب، همچنان شکنجه را در قانون اساس) ممنوع قرارداده و ب�ان داشته است" هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر
ب�ان م�دارد هرگاه موظف  275به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد"  وقانون جزاء، همچنان شکنجه را جرم م�پندارد. ماده   گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،

ن امر نما�د به حبس طو�ل، که درحد خدمات عامه (به شمول تمام کارمندان ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان) متهم را بمنظور 
ٓ
گرفتن اعتراف شکنجه نما�د و �ا به ا

 سال است، محکوم م�گردد 5-15
ول کسان�که بح�ث . در مشوره با علماء اسالم) در افغانستان، �وناما در�افت کرد که تحت قانون شر�عت،  منع شکنجه بمقصد حفظ تمام انسان ها م�باشد، بشم31

ن کر�م به مکلف�ت  دشمن، کافر و�ا د�گری 
ٓ
های تلق) م�شوند. �وناما مالحظه کرد که در مورد شکنجه در شر�عت اسالم) فرق) ب�ن مسلمان وغ�ر مسلمان وجود ندارد . قرا

ق �کسان قوان�ن  �مثبت برای مسلمانان اشاره م�کند، تا با تمام اشخاص بشمول اشخاص متنفر، واس�ران جنگ) بصورت خوب و بر اساس تقوی عمل گردد. دالئل تطب
ن کر�م توص�ه شده است. دالئل مشابه ممانعت در حد�ث شر�ف( مقامات کم�سون اسالم)) ن�ز ذکر 

ٓ
�ه از قرا

ٓ
شده است. به طور ذ�ل: برای توجه به چن�ن اشخاص در دو ا

ن سوره (االنسان 
ٓ
داوند جل جالله شما طعام م�دهم:  ه�چ  پاداش، ونه شکر از شما دهند " تنها برای رضای خ )" و بر دوستى خدا به فقير و اسير و يتيم طعام مى78:8قرا

ن کر�م(سوره المائده 
ٓ
ورده5:8نم�خواهم" قرا

ٓ
ن دارد كه  ايد براى خدا به داد برخيزيد و به عدالت ) " اى كسانى كه ايمان ا

ٓ
شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر ا

ن به تقوا
ٓ
نچه انجام مى عدالت نكنيد عدالت كنيد كه ا

ٓ
گاه است . حد�ث (الش�بان)، الس�ر الکب�ر،  نزديكـتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به ا

ٓ
، باب معامله 591/2دهيد ا

نها را مجبور نه ا�نست: با اس�ران جنگ) گروگان، اس�ر). حد�ث مشهور در رابطه به تطب�ق اسالم در مورد معامله اس�ران جنگ)  مرتبط با حقوق ب�ن الملل بشردوستا
ٓ
"  ا

ب بنوشند، تا ا�نکه احساس راحت) کنند".
ٓ
فتاب ونه ز�ر گرم) شمش�ر جمع شوند. بگذار�د راحت شوند وا

ٓ
 نکن�د که در ز�ر گرم) ا
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نها مجبور به اعتراف م�شدند گاه) در برابر کمره و�د�و و�ا وقت�که حاضر شدند شسصت خود را در 
ٓ
م�شد که  ا

اوراق بگذارند.
32

 
�وناما بار د�گر

33
ر�است امن�ت  غ�ر رسم) پول�س مل) افغان و�ا  توق�فبد�ل گزارشات را مبن) بر موجود�ت مراکز  

چن�ن محالت برای تحق�ق وشکنجه توق�ف شده گان از در�افت کرد. ا�ن ادعا نگران) ها را در مورد استفاده مل) 
منازعات مسلحانه

34
غ�رقابل دسترس  ،م�نما�ند ، جا�که برای موسسات نظارت کننده که از مراکز رسم) د�دن

 است افزا�ش م�دهد.

رئ�س  129بشمول تطب�ق فرمان به شکنجه رس�دگ) ماه حکومت برای  �23وناما همچنان از تالش های دروه 
ورد. نظارت �وناما ا�نست که ا�ن تالش ها در حالک�ه قابل مالحظه است، اما نتائج مختلط جمهور 

ٓ
نظارت بعمل ا

مصاحبه شده، توق�ف)  790ف�صد کاهش شکنجه در ب�ن  14به شمول در�افت  رفت ها،�وناما پ�شداشته است. 
تشو�ق م�کند. را مقا�سه با نظارت های قبل) در

 35
صدور پال�س) های جد�د، اوامر بر منع  ناش) ازا�ن کاهش شا�د  

موزش تعل�م) وروش های بد�ل 
ٓ
شکنجه، ازد�اد تفت�ش ها از مراکز توق�ف توسط موسسات ب�رون)، تمرکز روی ا

 تحق�ق ود�گر اقدامات اتخاذ شده توسط فعال�ن داخل) و ب�ن الملل) م�باشد.
همانند �افته های قبل)، �وناما از عدم  .نم�باشدحکومت بر شکنجه و بدرفتاری جوابگوئ) شامل گرچه تالش ها  

از وظ�فه واقدامات  انفکاک، اندک برای مرتکب�ن شکنجه وکاست) های تحق�قات و تعق�ب عدل) جوابگوئ)
وم�کان�زم نظارت) داخل)  جوابگوئ)اداری برای عامل�ن شکنجه را همراه داشت در�افت کرد. س�ستم  انظباط)

، غ�رمستقل، فاقد موثر نبودهر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخله شر و تفت�ش مشتمل بر بخش های حقوق ب
 صالح�ت و ناتوان م�باشد. 

ا�ن ادامه معاف�ت سبب شده تا شکنجه قسم�که در ا�ن گزارش ب�ان شده ادامه پ�دا کند، قسم�که �افته ها نشان 
  790نجه �ک بر سه، از افغان تا حال از شککارمندان اما م�دهد، در حال�که واقعات شکنجه کاهش پ�دا کرده، 

ف�صد) استفاده م�کنند. 35مصاحبه شده (توق�ف) 
 

 
ن شکنجه بخاطر  ،�وناما همچنان در�افت نموده است

ٓ
که کارمندان در ر�است امن�ت مل) وپول�س مل)  دوام داردا

، ودور کردن جرا�م منازعات مسلحانه شان در  انافغان باور دارند برای محکوم کردن اشخاص مرتکب و �ا همکار 
نها از ساحه جنگ

ٓ
نها م�باشد ا

ٓ
وعامل د�گر دوام شکنجه ا�نست که تقر�با  .شکنجه بهتر�ن راه برای گرفتن اقرار ا

بح�ث مدرک اول اثبات جرم �ک قض�ه و محکوم�ت م�پندارند اعتراف راهمه وقت س�ستم جزائ) افغانستان 
36

.
 

 

                                                           
ــــه عنــــو 32 ــــد رفتــــاری شــــده اســــت. گذاشــــتن شصســــت بطــــور معمــــول ب ــــد ب ــــن گــــزارش و گزارشــــات قبلــــ) مصــــاحبه شــــده ان ــــا بســــ�اری از توق�ــــف شــــده گــــان را کــــه در ا� ان    .ب

 رضا�ت وامضاء در همان قضا�ای گرفته م�شد.
منازعـــــات مســـــلحانه در توق�ــــف خانـــــه هـــــای افغانســـــتان: �کســـــال . در مــــورد مراکـــــز غ�ـــــر رســـــم) بــــه گـــــزارش قبلـــــ) بـــــه راپــــور �ونامـــــا در مـــــورد شـــــکنجه توق�ـــــف شــــده گـــــان 33

 ) مراجعه شود.2013بعد(جنوری 
نهـــــا حـــــد اقـــــل در  34

ٓ
مـــــورد چهـــــار .بطـــــور نمونـــــه، بســـــ�اری از کارمنـــــدان ود�گـــــر منـــــابع (نـــــام هـــــا  بخـــــاطر مســـــائل امن�ـــــت محـــــرم نگهداشـــــته شـــــد) بـــــرای �ونامـــــا گـفتنـــــد کـــــه ا

ن موقع�ت داشت.مراکز غ�ر رسم) ر�است امن�ت مل) در وال�ت 
ٓ
 کندهار م�دانند، وسه ولسوال) را مشخص نمودند که در ا

ــــا ا�شــــان در مراکز�کــــه �ونامــــا نظــــارت کــــرد35 ــــد خــــاطر نشــــان نمــــود ا�نکــــه کــــاهش در واقعــــات شــــکنجه وبــــد رفتــــاری تنهــــا در مــــورد کســــان�که �ونامــــا ب نشــــان م�دهــــد.  . با�
ف�صـــــد کـــــاهش  14رفتـــــاری از محـــــالت کـــــه د�ـــــدن نکـــــرده اســـــت ودسترســـــ) نداشـــــته نظـــــری ارائـــــه کنـــــد،  بـــــد�ن لحـــــاظ، �ونامـــــا نم�توانـــــد کـــــه بصـــــورت عـــــام  ازشـــــکنجه وبـــــد

ـــده گـــــان کـــــه �ونامـــــا مصـــــاحبه بـــــا ا�شـــــان انجـــــام داده م�باشـــــد. وم�توانـــــد بشـــــکل د�گـــــری بـــــاال رفـــــت نـــــرا کـــــه صـــــرف در محـــــالت و در محـــــدوده زمـــــان) در بـــــ�ن توق�ـــــف شــ
ٓ
ن ا

 �داد نشان دهد.وقعات شکنجه رخ م �وناما در دسترس) نداشته و
خانه های افغانستان:  . مراجعه نما�د دربخش مراحل محاکمات) در س�ستم جزائ)  پاسخ به راپور �وناما در مورد شکنجه توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف 36

موجود است، ومعلومات جد�د در  ;http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US) که در سا�ت �2013کسال بعد(جنوری 
 مورد تفص�ل وتحل�ل راپور در بخش بعدی ا�ن راپور تحر�ر شده است
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تان وقانون اجراات جزائ)قانون اساس) افغانس
37

، شامل ضمانت های مراحل محاکمات) بوده که 2014جد�د  
شکنجه حما�ت م�کند. در حال�که ،بس�اری از ا�ن احکام قانون مانند مدت نگهداری  درمقابلتوق�ف شده گان را 

ارنوال و ته�ه صورت دعوی ها،  Hدر مراکز پول�س مل) و ر�است امن�ت مل)، مدت تحق�ق برای توق�ف شده گان 
ن بح�ث مدرک تحر�ک دعوی و 

ٓ
اصول کل) منع استفاده شواهد حاصل شده از طر�ق شکنجه واستفاده ا

 نم�شود. رعا�تمحکوم�ت در محاکمه و الزام) بودن دسترس) به وکالی مدافع 
ود�گر اقدامات  129مان حکومت افغانستان جد�ت خود را در برابر رفع شکنجه  وبد رفتاری از طر�ق صدور فر 

نشان داد. اما ن�ازمند تالش های ب�شتر  برای تقو�ت منع شکنجه م�باشد و پاسخکوئ) ب�شتر برای ختم و ممانعت 
ن م�گردد.

ٓ
 استفاده ا

 ممانعت ازممکن است شامل �ک م�کان�زم مل)  -که دربخش سفارشات ا�ن گزارش ب�ان شده –ا�ن تالش ها 
در مطابقت با پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع شکنجه ود�گر رفتار ظالمانه، غ�رانسان) و مجازات  شکنجه،

م�ز،
ٓ
تقو�ت تحق�قات جنائئ از طر�ق توسعه مکلف�ت های تطب�ق ضمانت های محاکمات)، ا�جاد و تقو�ت  تحق�ر ا

طب عدل)  تشخ�صستقل، و پروتوکول های موثر برای مستند سازی شواهد شکنجه بشمول ته�ه شواهد صح) م
ن پاسخگو باشندو اطم�نان از پروسه قضائ) و اجراات اداری که متناسب 

ٓ
 خواهد بود. ،عامل�ن شکنجه در ا

 

 استمرار شکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان در مراکز توق�ف دولت افغانستانن

 ر�است امن�ت مل)
ف�صد) که در  26نفر ( 161توق�ف شده مصاحبه شده  611، از �وناما در�افت 2014 دسمبرو  2013ب�ن فبروری در 

نگهداری شده اند، شکنجه �ا توسط کارمندان ر�است امن�ت مل)  وتوق�ف خانه های مختلف ر�است امن�ت مل) 
و �ا بدرفتاری را تجربه کرده بودند.

38
  

و�زان شدن، در موقع�ت فشار قرار داد
ٓ
ن و تهد�د به زندان�ان متحمل لت وکوب های شد�د، شوک برق)، ا

 خشونت جنس) شدند.

                                                           
 که جاگز�ن قانون اجراات جزائ) موقت شد. 2014جون  5نشر شده و در  2014زائ) در ماه م) . قانون اجراات ج37

ف�صد) شکنجه شده بودند. �وناما خاطر  35نفر ( 178توق�ف شده در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل)،  �514وناما، �وناما در�افته بود که از  2013در گزارش سال   38
هر توق�ف خانه ب�ن ا�ن دو دوره را غ�ر  نشان م) سازد که نمونه گ�ری محدود تر از توق�ف خانه های مشخص  در هر دو دوره نظارت، مقا�سه ب�ن معلومات مربوط به

ز�اد در نمونه های توق�ف  قطع) م) نما�د. �وناما خصوصا متوجه ا�ن احت�اط در مقا�سه کردن معلومات راجع به توق�ف خانه ها در کابل و کندهار به دل�ل حاش�ه خطای
دود هستند.  به ا�ن دل�ل، ا�ن نت�جه گ�ری که وقا�ع شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف) خانه های کابل و کندهار، مباشد ز�را نمونه های ا�ن دو تا حدودی کوچک/مح

، �وناما با توق�ف شدگان ب�شتری در زندان پلچرخ) 2013کابل و کندهار کاهش قابل مالحظه پ�دا کرده، ضرورتا توسط  معلومات موجود حما�ت نم) شود. به عالوه، در 
امن�ت مل) در بازداشت بوده و به ا�ن مراکز منتقل شدند، مصاحبه نمود و سطح قابل مالحظه ای از  40و  124بل که قبال در ر�است های و مرکز اصالح و ترب�ت در کا

ن دسته از زندان�ان که در ر�است های 
ٓ
ن 40و  124شکنجه توق�ف شدگان در ر�است های مذکور را مستند سازی نمود. ا

ٓ
دو مرکز شکنجه  امن�ت مل) در توق�ف بودند و در ا

انتقام گزارش م) کنند. در  شده بودند و حال د�گر به دل�ل انتقال به زندان در دسترس مقامات دخ�ل در شکنجه نبودند، به احتمال ز�اد  موارد شکنجه را بدون ترس از
در�افت نمود  به زندان بودند، مصاحبه نمود و کمتر ادعای شکنجه را امن�ت مل) و قبل از انتقال 40و  124، �وناما با توق�ف) های ب�شتری که در توق�ف ر�است های 2014

با خطر ز�اد انتقام مواجه م) شوند،  که م) تواند به ا�ن معنا باشد که مقامات امن�ت مل) توق�ف شدگان را تهد�د کرده اند تا ادعاهای شکنجه را با �وناما مطرح نکنند و اال
نها �ا د�گر افراد استفاده شده باشد. در ماه همانطور �که ا�ن توق�ف شدگان هنوز 

ٓ
 ،2014دسمبرهم در ا�ن مراکز نگهداری م) شدند که ممکن در ا�ن مراکز شکنجه عل�ه ا

  2014ر�است امن�ت مل) در ب�ن سپتمبر و دسمبر �124وناما با هفت توق�ف شده منازعات مسلحانه در اداره 
ٓ
ف�صد) از  67ن(مصاحبه انجام داد. که از ا�ن نه توق�ف) شش ا

 شکنجه و بدرفتاری شان ب�ان نمودند.



19 
 

�وناما به مستند سازی مدارک به اندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد در رابطه با استفاده منظم و گسترده از شکنجه 
در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) در سه وال�ت کابل، کندهار و تخار ادامه داد. 

39
 

و  40، 124مصاحبه شده که در �ک �ا چند مرکز توق�ف امن�ت مل)، �عن) ر�است های  112در کابل، از مجموع 
ف�صد) شکنجه و بدرفتاری را  32توق�ف) ( 36مرکز وال�ت) امن�ت مل) در کابل،Hارنوال) نگهداری شده بودند، 

ن موارد در ر�است 
ٓ
واقع شده بود 124تجربه کردند که ب�شتر ا

40
امن�ت  40ر�است . واقعات کمتری از شکنجه در 

نها شکنجه �ا بدرفتاری را در  29مصاحبه شده،  توق�ف شده 73، هر چند از مجموع 41مل) مشاهده شد
ٓ
مورد ا

تجربه کرده بودند. در مرکز وال�ت) امن�ت مل) در کابل، نه  40د�گر مراکز امن�ت مل) قبل از انتقال به ر�است 
 د) تحت شکنجه �ا بدرفتاری واقع شده بودند.ف�ص 27توق�ف شده مصاحبه شده ( 33از   توق�ف شده

در کندهار، �وناما به مستند سازی واقعات شکنجه در ر�است امن�ت مل) در وال�ت در شهر کندهار ادامه داد. با 
ا�ن همه، در�افت که اکـثر�ت وقا�ع شکنجه و بدرفتاری در زمان توق�ف و استنطاق در �ک مرکز توق�ف در سطح 

انتقال توق�ف) به ر�است امن�ت مل) اتفاق افتاده بود. به عنوان مثال، هشت تن از دوازده ولسوال) و قبل از 
نجا شکنجه 

ٓ
توق�ف) مصاحبه شده که در مرکز ولسوال) ر�است امن�ت مل) در سپ�ن بولدک نگهداری شده ،و در ا

شده بودند.
42

 

ف�صد) مورد شکنجه �ا بدرفتاری قرار  36توق�ف) مصاحبه شده ( 28در وال�ت تخار، �وناما در�افت که ده نفر از 
 گرفته بودند.

توق�ف شده  39نفر از  �20وناما استفاده س�ستمات�ک از شکنجه در ر�است امن�ت مل) در وال�ت فراه را ثبت کرد؛ 
ف�صد) توص�ف مفصل از روشهای استنطاق ارائه کردند که به سر حد شکنجه �ا  51امن�ت مل) مصاحبه شده (

 رسد.بدرفتاری م) 

وال�ت د�گر  19واقعه شکنجه �ا بدرفتاری در مراکز امن�ت مل) در سطح وال�ت و ولسوال) را در  �71وناما همچن�ن 
 43ن�ز مستندسازی نمود.

ف�صد) شکنجه �ا بدرفتاری توسط ر�است امن�ت  16توق�ف) ر�است امن�ت مل) ( 161نفر از مجموع  پنجب�ست و 
 سال بودند. 18مل) را تجربه کرده بودند، اطفال ز�ر سن 

 

                                                           
" و "س�ستمات�ک" از شکنجه و بدرفتاری در �ک مرکز توق�ف) به بخش "م�تدولوژی" ا�ن گزارش مراجعه کن�د. ا�ن گزارش . در رابطه با تعر�ف استفاده "منظم و گسترده39

 ل�س) مل) و �ا نهادی دولت بوده است.چن�ن ادعا�ــ) ندارد که استفاده از شکنجه و بدرفتاری جزئ) از پا
نگهداری شده بودند، توص�ف به اندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد از روشهای استنطاق که  124ف�صد) که در ر�است  35توق�ف) ( 75نفر از  26. �وناما مشخص کرد که  40

نگهداری شده  2014در ب�ن سپتمبر و دسمبر  124که در اداره  124اضافه خارج از اداره ، �وناما با نه توق�ف شده 2014به حد شکنجه م) رسند، ارائه کردند. در ماه 
ن(

ٓ
 ف�صد) از شکنجه و بدرفتاری شان ب�ان نمودند. 67بودند، که از ا�ن نه توق�ف) شش ا

در ر�است چهل نگهداری شده بودند، مستند سازی نمود،  توق�ف شده که 74، �وناما چهار قض�ه شکنجه �ا بدرفتاری را در م�ان 2014دسمبر  31.از اول ماه جنوری تا 41
 . 2013توق�ف) در  40مورد شکنجه �ا بدرفتاری از م�ان  19در مقا�سه با 

نها، چهار نفر توص�ف معتبر و قابل اعتم42
ٓ
ا در امن�ت مل) اد از شکنجه ر . �وناما س) توق�ف) را که در ر�است امن�ت مل) در کندهار توق�ف بودند، مصاحبه کرد. در م�ان ا

ف�صد) قبل از انتقال  50توق�ف) ( 13توق�ف) د�گر که شکنجه �ا بدرتفاری را در ر�است امن�ت مل) در قندهار گزارش نکردند، واضح شد که   26کندهار ارائه کردند. از م�ان 
 نجه شده و �ا مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند.به ر�است امن�ت مل)، در مراکز ولسوال) امن�ت مل) �ا مراکز توق�ف) پول�س مل) و �ا اردو شک

 . به نقشه شماره دو مراجعه کن�د. 43
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 پول�س مل) افغانن
نفر از  93، �وناما شواهد کاف) معتبر و قابل اعتماد را �افت که 2014 دسمبرتا  2013در دوره ب�ن ماه فبروری 

ف�صد) که در مراکز مختلف پول�س مل) افغان �ا پول�س مل) سرحدی  31توق�ف شده  مصاحبه شده ( 302مجموع 
 44افغان نگهداری شده بودند، مورد شکنجه �ا بدرفتاری قرار گرفته بودند.

شکل های مکرر استفاده شده شکنجه توسط پول�س مل) افغان شامل زدن در کـف پاها، پاها، شانه ها، پشت و 
و�زان کردن، شوک برق)، ا�ستاد

ٓ
مانند نشستن و –ه کردن اجباری طوالن) ، در موقع�ت فشار قرار دادن س�نه؛ ا

 و تهد�د به خشونت جنس) م) شود. -برخواستن مکرر و �ا ا�ستاده کردن در مح�ط سرد ب�رون) برای مدت طوالن)

ن�م) از قضا�ای مستند سازی شده شکنجه �ا بدرفتاری توسط پول�س مل) �ا پول�س تقر�با ، �ا چهارچهل و 
 45رحدی در وال�ات کندهار، بغالن و هرات واقع شده است.س

ف�صد) را مستند سازی نمود.  58توق�ف) مصاحبه شده ( 33واقعه شکنجه در م�ان  19در وال�ت کندهار، �وناما 
نفر شکنجه  11توق�ف شدگان گزارش دادند که نخست در حوزه ها، خصوصا در ولسوال) ژ�ری (که هشت از 

نکه به توق�ف خانه قومندان) امن�ه وال�ت منتقل شوند شدند)، 
ٓ
 مورد استنطاق و شکنجه قرار گرفتند.پ�ش از ا

 46اجباری رشات معتبر از ادعای ناپد�د شدن �وناما همچن�ن گزا
شخص را که گـفته م) شود در توق�ف  26ب�ش از 

نها نامعلوم پول�س مل) در وال�ت کندهار بودند، را ط) ا�ن دوره گزارش ده) در�افت 
ٓ
کرده که تا هنوز سرنوشت ا

 است. ادعاهای معتبر ب�شتری در رابطه با قتل های خودسرانه توسط پول�س مل) در کندهار گزارش شده است.

ف�صد) ثبت کرد. در  52توق�ف) مصاحبه شده ( 23واقعه شکنجه و بدرفتاری در م�ان  12در وال�ت بغالن، �وناما 
نها بدرفتاری شده  68توق�ف) ( 19نفر از  13وال�ت هرات، 

ٓ
ف�صد) مصاحبه شده گان گـفتند که شکنجه شده و �ا با ا

 است. �وناما قبال سطح باالی شکنجه و بدرفتاری را در ا�ن دو مرکز ثبت نکرده بود.

وال�ات د�گر را  18قضا�ای د�گر شکنجه و بدرفتاری را توسط پول�س مل) افغان و پول�س مل) سرحدی در  �49وناما 
 مستند سازی نمود 

به مراکز کوچکـتر  مشاهده کرد که افزا�ش شکنجه در مراکز توق�ف در ولسوال) هادر ا�ن دوره تحت نظارت �وناما 
، ممکن است ب�انگر ا�ن باشد که شکنجه  که دسترس) �وناما و د�گر سازمانها به دل�ل ناامن) محدود است

 .است "واگذار شده" و غ�ر متمرکز شده

                                                           
ف�صد) نگهدار شده در مراکز پول�س مل) و پول�س سرحدی مستندسازی  44توق�ف) مصاحبه شده ( 286واقعه شکنجه را در م�ان  125، �وناما 2013در گزارش سال   44

 کرده بود.
 به نقشه شماره دو مراجعه کن�د.  45
کند: "بازداشت، توق�ف، ربودن �ا کنوانس�ون ب�ن الملل) پ�رامون حما�ت از افراد در قبال ناپد�دی اجباری، در ماده دوم خود "ناپد�دی اجباری" را چن�ن تعر�ف م)  46

زادی توسط مامور�ن دولت �ا اشخاص و گروه
ٓ
ن با خودداری از راد که با اجازه، حما�ت �ا رضا�ت دولت عمل م)ها�ــ) از افهر نوع د�گر محروم�ت از ا

ٓ
کنند، که پس از ا

زادی �ا با پنهان نمودن سرنوشت و محل نگهداری شخص ناپد�د شده که وی را خارج از حما�ت قانون قرار م)
ٓ
دهد، همراه شود". در حال�که افغانستان قبول محروم�ت از ا

و�ب نکرده است، ناپد�دی اجباری به عنوان �ک عمل ممنوعه شناخته م) شود که ممکن است به موجب اساسنامه رم در مورد محکمه کنوانس�ون مذکور را امضاء �ا تص
ن ملحق شده) جرم عل�ه بشر�ت را تشک�ل دهد و همچن�ن ا�ن عمل به موجب قواعد عام حقوق بشر ممنوع 

ٓ
دانسته شده است. جزا�ــ) ب�ن الملل) (که افغانستان به ا

). منابع متعددی 98چن�ن ا�ن عمل در مطالعه ای که صل�ب سرخ ب�ن الملل) انجام داده در منازعات مسلحانه ب�ن الملل) و داخل) ممنوع دانسته شدهاست (قاعده هم
کشته شده باشند. �وناما گزارشات  نگران) خود را با �وناما شر�ک کردند که بعض) از توق�ف شده ممکن است که پس از بازداشت در حال�که در توق�ف پول�س بودند،

 خود مستند سازی نمود. 2013نفر که در بازداشت پول�س مل) افغان بودند را در گزارش جنوری  81معتبر مشابه در مورد ادعای ناپد�دی 
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 محل) افغان و اردوی مل) افغانستانپول�س  
توق�ف شده را  که توسط پول�س محل) افغان نگهداری شده  42، �وناما 2014 دسمبرتا ماه  2013 فبروری از ماه 

مورد گزارش به اندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد شکنجه �ا بدرفتاری را مستند سازی  22بودند مصاحبه نمود و 

مورد در ا�ن وال�ات واقع شد. 12غالن، دا�کندی، کندز و پکـت�کا، که نمود، خصوصا در وال�ات ب
47

�وناما  
همچن�ن در ط) ا�ن مدت چهار مورد قتل خودسرانه توق�ف شدگان توسط کارمندان پول�س محل) در وال�ات فراه و 

 48هرات را مستند سازی نمود.
�ف شده که ز�ر �وناما همچنان گزارش موثق را مبن) بر قتل های خود سرانه دو توق

سال عمر داشتند توسط پول�س محل) در ولسوال) ارغنداب وال�ت کندهار در�افت نمود. 18سن 
49

 

ف�صد) که در مراکز اردوی مل) افغانستان نگهداری  33توق�ف) مصاحبه شده ( 60نفر از  20که  تشخ�ص داد�وناما 
نها در مراکز توق�ف اردوی  33توق�ف)،  60شده بودند، شکنجه شده و �ا مورد بدرفتاری قرار گرفتند. از مجموع 

ٓ
تن ا

ن ف�صد)  58مورد شکنجه و بدرفتاری ( 20 از همانمل) خارج از کابل نگهداری شدند جا�ــ) که 
ٓ
نجا تنها �ک) ا

ٓ
در ا

50.ه بودع شدواق
 

 

انتقال توق�ف شده گان توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) به ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) و اردوی مل) افغان 
�ساف از توق�ف

ٓ
 و برنامه نظارت ا

�ساف برنامه تائ�د توق�ف و تحق�ق خود را مورد بازب�ن) قرار داد تا  2013در پـ) گزارش �وناما در ماه جنوری 
ٓ
، ا

نها توق�ف شدگان را تسل�م نما�ند، کاهش دهد.تعداد 
ٓ
مراکز افغان) را که ن�روهای ب�ن الملل) م) توانستند به ا

51 

نها را از تسل�م کردن افراد به مرکز توق�ف در �ک کشور 
ٓ
ا�ن اقدام در راستای اجرای تعهد حقوق) دولتها بود که ا

نجا خطر شکنجه جدی باشد، منع م) کند.
ٓ
د�گر که در ا

52
 

                                                           
شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. پول�س محل) افغان  ، �وناما در�افت که ده نفر از دوازده توق�ف) مصاحبه شده که در توق�ف پول�س محل) بودند مورد2013در گزارش   47

نها در تطب�
ٓ
نها "انجام مامور�ت های امن�ت) در قر�ه جات" است اما ا

ٓ
ق قانون نقش و قدرت) ندارند و اجازه دارند که افراد را به طور موقت نگهداری کنند ز�را صالح�ت ا

نها
ٓ
برای نگهداری موقت مظنون�ن از لحاظ قلمرو و مدت زمان) تعر�ف نشده است. نگاه کن�د به پروس�جر ا�جاد  صالح�ت گرفتاری و توق�ف ندارند. صالح�ت استنباط شده ا

گوست 
ٓ
 .2014مارچ  13و اصالح شده در  2010پول�س محل) افغان مصوب ا

 ، وال�ات فراه و هرات.2015تا م)  2013تحق�قات �وناما، دسمبر   48
 .2014. تحق�قات �وناما در بهار 49
ف�صد) که در مراکز اردوی مل) نگهداری شده بودند، مستندسازی نمود.  38توق�ف مصاحبه شده ( 34قض�ه شکنجه �ا بدرفتاری را در م�ان  13، �وناما 2013در گزارش .  50

نها شکنجه و بدرفتاری را در مرکز توق�ف توق�ف) نگهداری شده در توق�ف اردوی مل) در مرکز توق�ف پروان مصاحبه شدند که ه�چ کدام  60تن از  25در مطالعه حاضر، 
ٓ
ا

 پروان گزارش نکردند.
�ساف انتقال توق�ف شدگان را به 2011در سپتمبر   51

ٓ
ن مراکز را محل انجام شکنجه س�ستمات�ک شناخته  16، ا

ٓ
محل ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان که �وناما ا

�ساف �ک برنامه نظ
ٓ
ورد. همچن�ن ا

ٓ
ارت از مراکز توق�ف شش مرحله ای را طراح) و اجرای نمود تا به مقامات افغان) کمک نما�د تا رفتارهای استنطاق بود، به حال تعل�ق درا

نها توسط ن�روهای ب�ن املل) اصالح نما�د. ا�ن برنامه مستلزم تحق�قات منظم از مر 
ٓ
نها و اکز توق�ف و مصاحبه با پرسنل و رفتار با توق�ف شدگان را قبل از سر گ�ری انتقال ا

ٓ
ا

موزش) برای مد�ران و ن�ز توق�ف) ها به عنوان ابزارهای اول�ه شناسا�ــ) سوء فتارها با توق�ف شدگان توسط ر�است امن�ت مل) و اردوی مل) است. تحق�قات با سم�ن
ٓ
ارهای ا

 مستنطق�ن مراکز مربوطه در رابطه با رفتار انسان)، به شمول تکن�ک های غ�ر مجبرانه مصاحبه، همراه بود.
نجا  3. ماده 52

ٓ
زم�نه جدی ا�ن باور  کنوانس�ون منع شکنجه در رابطه به عدم استرداد جبری دولتها را مکلف به عدم انتقال م�نما�د، هيچ دولت عضو"فردي را به دولتي که ا

و فرستاده م�شود به �ک محل توق�ف و �ا  وجود داشته باشد که وی در معرض شکنجه واقع م) شود، مسترد نخواهد کرد." ب�شتر ا�نکه" وقت�که �ک شخص انتقال
دارد، وکارمندان که کنترول اشخاص و �ا دستگاه که در شکنجه و �ا بد رفتاری دخ�ل است، �ا ا�نکه اقدامات مناسب محافظت) را تطب�ق نکرده است، کشور مسول�ت 

موثر را جهت منع شکنجه اقدام م�کرد مجازات م�گردد. کنوانس�ون منع شکنجه هدا�ات  امرداده اند، اجازه داده و�ا در انتقال که مخالف با تعهد کشور بود تا اقدامات
�ساف ن�ز هماهنگ با حقوق ب�ن الملل ب�ان م) کند که 2پراگراف CAT/C/GC/2(24 January 2008)توسط دولتهای عضو)  2(تطب�ق ماده 2عموم) نمبر

ٓ
. مقررات ا

نجا خطر شکنجه شدن �ا بدرفتاری وجود دارد. برای جبران نگران) ها در مورد انتقال توق�ف) ها به جا�ــ) که خطر افراد نبا�د تحت ه�چ شرا�ط) به جا�ــ) منتقل 
ٓ
شوند که در ا
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ن مراکزی محدود شود که حتما شرا�ط نظام)  پروسه
ٓ
جد�د طراح) شد تا انتقال توق�ف) ها توسط ا�ساف تنها به ا

�ساف مع�ن کرده، تکم�ل نموده باشد. مراکز پ�شنهاد شده  
ٓ
عمل�ات) را، طوری که به وس�له فرماندهان منطقوی ا

�سا
ٓ
نکه اجازه انتقال توق�ف با�د مراحل تفت�ش و پروسه تجد�د تائ�د را ط) کنند و فرمانده ا

ٓ
ف ملزم بود قبل از ا

نجا اتفاق نم) افتد. به عنوان بخش) از پروسه 
ٓ
شده گان را بدهد با�د به اندازه کاف) متقاعد شود که شکنجه در ا

�ساف از طر�ق �ک مکان�زم مشورت) منظم، به طور مداوم با نهادهای مل) و ب�ن الملل) حقوق بشری و 
ٓ
تصد�ق، ا

 53در رابطه با ادعاهای شکنجه در مراکز مشخص توق�ف مشورت نمود. مدافع�ن حقوق)

توق�ف شده است گزارش دادند که ن�روهای ب�ن الملل) و د�گر  71نظارت فعل) �وناما از توق�ف، شامل مصاحبه با 
افغان  نهادهای دولت) خارج) را در گرفتاری ها ، توق�ف و انتقال به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل)، پول�س مل)

 و اردوی مل) افغان دخ�ل بودند.

نها در  36توق�ف شده  71از مجموع 
ٓ
ن ، از گرفتاری خود توسط ن�روهای ب�ن الملل) به تنها�ــ) و �ا تحت رهبری ا

ٓ
ا

به اندازه کاف) قابل اعتماد و  توق�ف شده موارد 36عمل�ات مشترک با ن�روهای افغان گزارش کردند. دو تن از ا�ن 
مر�کا�ــ) در وردک در سپتمبر 

ٓ
مر�کا�ــ) در  2013معتبر توص�ف از شکنجه در �ک مرکز ا

ٓ
و �ک مرکز ن�روهای و�ژه ا

پر�ل 
ٓ
را ارائه کردند. ا�ن توص�فات با�د سر�عا توسط مقامات نظام) ا�االت متحده  به صورت  2013بغالن در ا

.شدمقامات مربوطه به �وناما اطالع دادند که ا�ن ادعاها بررس) درست مورد تحق�ق قرار گ�رند. 
54

 

، دو تن د�گر توص�فات به اندازه کاف) قابل اعتماد و معتبر از شکنجه توسط مقامات توق�ف شده 36از ا�ن 
ارائه  2013ر�است امن�ت مل) در فراه را بعد از انتقال شان توسط ن�روهای ب�ن الملل) در ماه سپتمبر و ماه اکـتوبر 

�ساف در زمان انتقال ا�ن توق�ف شده گان نبود.
ٓ
 کردند. ر�است امن�ت مل) فراه شامل برنامه تائ�د ا

نها توسط ن�روهای افغان در ط) عمل�ات ها�ــ) که ن�روهای ب�ن  35
ٓ
توق�ف شده باق) مانده اظهار داشتند که ا

نها حما�ت م) کردند، گرفتار شدند: ن�روهای ب�ن المل
ٓ
ل) �ا در لحظه گرفتاری حاضر بودند، و �ا توق�ف الملل) از ا

شدگان به طور موقت در مرکز نظام) ب�ن الملل) نگهداری شدند، ن�روهای نظام) ب�ن الملل) توق�ف شدگان را 
 استنطاق کرده و �ا شناسا�ــ) ب�ومتر�ک توق�ف شدگان را بررس) نموده بودند.

ف�صد)  46نفر ( 16ندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد را در�افت که توق�ف شده ، �وناما شواهد به ا 35از مجموع ا�ن 
در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان، اردوی مل) افغان و �ا پول�س محل) افغان مورد شکنجه و 
نجا منتقل شدند، قبال برای انتقال مورد 

ٓ
و�ا بدرفتاری قرار گرفتند. بعض) از ا�ن مراکز که ا�ن توق�ف شد به ا

 تعدادی محدودواقع شده و  2013همه واقعات مذکور در  تصد�ق قرار گرفته بودند و بعض) تصد�ق نشده بودند.
 مستند سازی شد. 2014در 

�ساف به کوشش ها برای جلوگ�ری از انتقال ت
ٓ
توسط ن�روهای ب�ن وق�ف شدگان �وناما مشاهده کرد که برنامه ا

گاه به مراکز توق�ف افغانالملل) 
ٓ
نجا خطر شکنجه بود، مف�د بود. ا�ن برنامه همچن�ن ا

ٓ
) ر�است امن�ت که در ا

                                                                                                                                                                                             
گزارشات معتبر به مراکزی را که  شکنجه باشد، ن�روهای نظام) ب�ن الملل) با�د نظارت جدی نموده و از انتقال همه توق�ف) ها به مراکز توق�ف) افغان نظارت نموده، انتقال

 از خطر شکنجه باشد را هماهنگ با تعهدات حقوق) شان متوقف نموده و ادعاهای شکنجه را به مقامات مربوطه برای تحق�ق راجع سازند.
�ساف در سراسر سال53

ٓ
و �ک جلسه در اول  2013 . �وناما و سازمان های مل) و ب�ن الملل) حقوق بشری در جلسات دوماهه و فصل) گروه کاری جامع بازداشت مربوط به ا

 شرکت نمودند. 2014سال 
 ،کابل.2015فبروری  22.جلسه �وناما با کارمندان مامور�ت حما�ت قاطع ناتو، 54
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مل) و پول�س مل) افغان از منع شکنجه را افزا�ش داده و منجر به تسل�م کردن تعداد اندک) به مراکزی شد که در 
نجا شکنجه استفاده م) شد.

ٓ
 ا

�ساف پاسخگو بودن در قبال ادعاهای شکنجه و سوء استفاده از توق�ف شده را تعق�ب نموده و ن�روهای 
ٓ
برنامه ا

�ساف از طر�ق ن
ٓ
�ساف به وزراء مربوطه افغان معلومات مفصل ادعاهای مذکور را ارائه نموده و ا

ٓ
امه ها از فرمانده ا

�ساف گزارش داد که مقامات افغان تا امروز در مورد تعداد 
ٓ
خواهان تحق�ق توسط مقامات مربوطه افغان شدند. ا

 اندک) از ادعاها تحق�ق نموده اند. 

مه وضع�ت ن�روها (سوفا)�وناما همچن�ن در�افت که موافقت نا
55 

�ساف/ ناتو تحت 
ٓ
برای برنامه استمرار مامور�ت ا

شروع شود، حکومتداری خوب و وفاداری به  2015عنوان مامور�ت حما�ت قاطع که قرار است از اول ماه جنوری 
حاکم�ت قانون را به عنوان اصول کل�دی گنجان�ده است. 

56
مامور�ت مقامات ا�ساف به �وناما اطالع دادند که 

جد�د شان بخش نظارت از توق�ف را ندارد ز�را به موجب موافقت نامه وضع�ت ن�روهای خارج) د�گر حق تحق�ق 
�ساف همچن�ن به �وناما اطالع داد که مشاور�ن غ�ر افغان ن�روهای و�ژه به 

ٓ
از مراکز توق�ف افغان) را ندارد. ا

ترور�ست) ادامه خواهند داد.عمل�ات خود �کجا با ن�روهای افغان در فعال�ت های ضد 
57

 

�وناما خاطر نشان م) سازد که حقوق ب�ن الملل از ن�روهای ب�ن الملل) م) خواهد
58

موزش و  -
ٓ
نها فقط ا

ٓ
هر چند ا

نها همراه) م) کنند، نظارت نموده، و کوشش ها در جهت  -مشورت م) دهند
ٓ
تا رفتار با زندان�ان را در عمل�ات) که ا

موزش)، مشورت) و کمک) خود بگنجانند.جلوگ�ری از شکنجه و بدرفت
ٓ
 اری در فعال�ت های ا

 

توسط  رئ�س جمهور  129گ) به شکنجه و بدرفتاری، پاسخگوئ) و تطب�ق فرمان شماره ظرف�ت مل) برای رس�د  
 حکومت

) نظارت نمود که 2013فبروری  16(مورخ  رئ�س جمهور  �129وناما از کوشش های دولت در اجرای فرمان شماره 
ن رئ�س جمهور به نهادهای کل�دی دستور داد تا اقدامات مشخص را به عنوان بخش) از کوشش های فراگ�ر 

ٓ
ط) ا

حکومت در رابطه با شکنجه و بدرفتاری روی دست گ�رند. چگونگ) اجرای ا�ن دستور توسط نهادها هم نما�نده و 
ت) و ن�از به ب�انگر تما�ل کل) دولت و ت

ٓ
ن در جلوگ�ری و خاتمه دادن به شکنجه است و کوشش های ا

ٓ
وانا�ــ) ا

 اصالحات را نشان م) دهد.

                                                           
طب�ق عملکرد های دو وضع�ت موافقت نامه نظام)(" موافقت نامه م�ان پ�مان انتالت�ک شمال) ناتو و جمهوری اسالم) افغانستان در مورد وضع�ت ن�روهای ناتو و ت  55

تائ�د گرد�د و از طرف د�گر سف�ر ا�االت متحده توسط پارلمان  2014نوفمبر  27امضاء گرد�د و در  2014جانبه در افغانستان") که توسط ناتو و رئ�س جمهور در ماه سپتمبر 
م) افغانستان  و ا�االت متحده در افغانستان و مشاور امن�ت) ر�است جمهوری موفقت نامه امن�ت) را امضاء کردند(" موافقت نامه امن�ت) و همکاری دفاع) ب�ن جمهوری اسال

 توسط پارلمان تصو�ب شد. 2014نوفمبر 27امر�کا") که در 
ساف، : حکومت ملک) ادارات نظام) افغان (ن�روهای نظام) افغان بح�ث خدمت گاران مردم): همکار دائم)، استرات�ج) همکاری، دفتر روابط عامه ا�3ئـف اساس).وظا 56
 .2014اکـتوبر  16

�ساف،   57
ٓ
 ، کابل.2014دسمبر  30مالقات �وناما با ا

هستند حقوق بشر و قوان�ن بشردوستانه را احترام کنند، اگر عرف ب�ن الملل) باشد و �ا ا�نکه قوان�ن ب�ن .بح�ث �ک ارگان دولت، ن�روهای نظام) مامور موظف مکلف  58
، در مورد قض�ه السک�ن) محکمه حقوق بشر اروپا  همچنان برتطب�ق 2011الملل) و �ا مشخص تعهدات عضوی در همان کنوانس�ون باشند. بطور مثال، در سال 

ن وقت قدرت را در دست داشتند. در قانون جزاء داخل)، غ�رقانون) بودند ن�ازمکنوانس�ون حقوق بشر اروپ
ٓ
ند ا خارج حدود تاک�د کرد. مخصوصا جا�که در ساحه ازعراق درا

حافظ صلح ملل  هایعملکرد فعال ن�ست، ل�کن شا�د از طر�ق تقص�ر باشد، که مستلزم منع تخلف حقوق بشری فعال توسط مکلف�ن م�باشد. هم�ن الزامات باالی ن�رو 
ی موسسات ب�ن الملل)، متحد و موسسات ب�ن الملل)( بطور مال ناتو) م�باشد. برای شرح ب�شتر مراجعه نما�د به تطب�ق قوان�ن حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر باال

 ).1/2006جب�ر�ل پ�رتو و سل�وان و�ت.(مرکزمطالعات  پوهنتون برای قوان�ن بشر دوستانه صفحه نمبر.
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رئ�س جمهور به طور بالقوه �ک گام اساس) به جلو در کوشش های  �129وناما تاک�د م) کند که فرمان شماره 
مندرج در فرمان که به همه وابسته دستور  12حکومت برای رس�دگ) به استفاده از شکنجه را منعکس م) کند. 

گاه) به ا�ن مطلب بود که برداشتن گام های متعدد توسط نهادهای مختلف ضروری است تا از 
ٓ
بودند، نشانگر ا

نها پاسخگو بودن، پ�شگ�ری، تضم�نات قانون)، دسترس) به خدمات 
ٓ
استفاده از شکنجه منع شود که از جمله ا
) به مراکز توق�ف برای نهادهای مستقل و م�کان�زم های نظارت) ب�رون) حقوق) و طب)، شفاف�ت ب�شتر و دسترس

 است.

خصوصا کوشش ها برای  –�وناما، به نوبه خود، ظرف�ت دولت برای رس�دگ) به مسئله شکنجه را ارز�اب) نموده 
به  ز�را ا�ن فرمان -جمهوری ر�است  129پاسخگو بودن و پ�شگ�ری از طر�ق چارچوب دستورات کل�دی فرمان 

هدف ارائه پاسخ کامل به �افته ها شکنجه و موضوعات مرتبط بود.
59 

با استفاده از شاخص ها برای تع��ن ا�نکه 
اقدامات حکومت اجرای دستورات کل�دی فرمان رئ�س جمهور را حما�ت نموده ، نظارت کل) �وناما ا�ن است که 

 ماهه متفاوت بوده است.  23نتا�ج کوشش های دولت در رس�دگ) به شکنجه در دوره 

که �وناما با ا�شان مصاحبه انجام توق�ف شده  790عالمت مثبت ا�ن است که �افته های وقا�ع شکنجه در م�ان 
و �ا توسط در مراکز ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان، اردو مل) افغان و پول�س محل) افغان داد و 

ن در ا� کارمندانشان نگهداری م�شد
ٓ
مده، و تفص�ل ا

ٓ
دوره  ف�صد کاهش را نسبت به �افته های 14ن گزارش ا

ش ممکن تا حدی به کوشش های ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) در نشان م) دهد.ا�ن کاه�وناما  نظارت) گذشته
در رس�دگ) به نگران) ها در مورد شکنجه و بدرفتاری باشد از جمله از طر�ق صدور  2014-2013 طول سالهای
دستور العمل های جد�د در مورد منع شکنجه، نظارت ب�شتر و د�دارهای تفت�ش) از مراکز توق�ف از پال�س) ها و 

موزش) 
ٓ
�ساف و شرکای ب�ن الملل) روی دست گرفتند از جمله برنامه های ا

ٓ
سوی موسسات ب�رون)، اقدامات) که ا

 40) در بعض) از مراکز (ر�است متمرکز بر جا�گز�ن) روش های استنطاق ، و نصب کامره های مدار بسته تلو�ز�ون
امن�ت مل) در کابل).

60
 

ن مقامات از مثبت د�گر عالمت 
ٓ
در بحث های منظم با مستنطق�ن و مد�ران و پرسونل مراکز توق�ف که ط) ا

گاه) ب�شتر 
ٓ
�ند، و به طور کل) از مع�ارهای حقوق بشر ا

ٓ
 را کسب نموده انداعمال) که شکنجه به حساب م) ا

. گرد�دمشاهده 
61

که مراکز توق�ف، خصوصا در مناطق شهری، ب�شتر توسط نهادهای مستقل مورد  در�افت�وناما 
در رابطه با دسترس) ناظر�ن را قرار گرفته و مقامات ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان تعامل خود  تفت�ش

 ب�رون) افزا�ش داده اند.

 

                                                           
فبروری  16ر�است دولت اسالم) افغانستان به اجرای پ�شنهادات ه�ئت حق�قت �اب در مورد موجود�ت شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف،  129ای کاپـ) فرمان . بر 59

ن تمرکز نمود عبارتند از: دستور 2013
ٓ
اول (تعق�ب، مکان�زم درون) نظارت و ، به ضم�مه شماره چهار ا�ن گزارش نگاه کن�د. از جمله دسات�ر ا�ن فرمان که �وناما بر ا

عدت های حقوق) و شکا�ت)، دستور سوم (منع شکنجه، اقدام بازدارنده و ظرف�ت سازی)، دستورهای چهارم و پنجم (دسترس) به وکالی مدافع و ارائه کنندگان مسا
 طب) به زندان�ان).   افزا�ش مساعدت های حقوق) به وس�له نما�ندگان وزارت عدل�ه) و دستور ششم (ارائه معالجه

نها مصاحبه نموده  14. �وناما خاطر نشان م) سازد که کاهش 60
ٓ
م) تواند به  -در مراکز خاص و در زمان های خاص –ف�صدی در م�ان نمونه توق�ف شدگان) که �وناما با ا

نها دسترس) نداشته واقع م) شود.
ٓ
 صورت د�گر توض�ح داده شود که شکنجه م) تواند به صورت ب�شتر در مراکزی که �وناما به ا

ن رش دادند که ا�ن مشکل است که باالی شکنجه عمل کرد ز�را قانون جزای افغانستان تعر�ف کاری از عناصر جرم شکنجه ندارد.بس�اری از Hارنواالن و قضات گزا 61
ٓ
.با ا

ای دولت داخل هم شکنجه ممنوع م�باشد،قانون بطور واضح تعر�ف شکنجه را نکرده.تعر�ف ب�ن الملل) شکنجه در کنوانس�ون منع شکنجه در قوان�ن و پال�س) ه
ن، بر طبق اصول عموم) ب�ن الملل) مکلف�ت های قانون) ب�ن الملل) دولت با مبهم بودن در قوان�ن داخل) خاتمه پ�دا نم�کند.نش

ٓ
 ده.عل�رغم ا
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 شکنجه و بدرفتاری  فغان در برابرافقدان پاسخگو�ــ) مقامات ر�است امن�ت مل) و پول�س مل)  
خصوصا در رابطه با انجام تحق�قات سر�ع، ب�طرفانه،  -مسئله خ�ل) ناام�دوارکننده فقدان کامل پاسخگو�ــ) بود

از سوی ر�است امن�ت  -مستقل و کامل در رابطه با ادعاهای شکنجه و چند مورد تعق�ب و اقدامات انضباط)
. مطالعه حاضر مشاهده کرد که پ�شرفت در رابطه با پاسخگو�ــ) برای شکنجه مل)، پول�س مل) افغان و اردوی مل)

 و بدرفتاری ادعا شده توسط مقامات ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) اندک بوده است.

ماهه، �وناما فقط تنها در �ک قض�ه تعق�ب دو مقام ر�است امن�ت مل) برای مقصر شناخته  23ط) دوره نظارت) 
شدن در استفاده از شکنجه در ارز را مستند سازی نمود. ا�ن تعق�ب به محکوم�ت هشت ماه زندان برای هر کدام 

نها منته) شد.
ٓ
ا

62
امن�ت مل) از سوی پروسه �وناما از سه واقعه د�گر مطلع شد که گـفته شده که مقامات ر�است  

نها�ــ) که بدرفتاری را پذ�رفته بودند، مورد تحق�ق 
ٓ
های داخل) ر�است امن�ت مل) برای لت وکوب توق�ف شده و ا

نها تعق�ب نشدند.
ٓ
قرار گرفتند، اما ا

63
 

ف) ه�چ مورد د�ده نشده است که مقامات پول�س مل) افغان به دل�ل ادعاهای مربوط به شکنجه و بدرفتاری با توق�
 ها مورد تحق�ق و تعق�ب قرار گرفته باشد.

نکه وقا�ع تا�
ٓ
�افت شده و به مل) افغان ر�است امن�ت مل) و پول�س  �د شده شکنجه در مراکز توق�فبا وجود ا

ماهه در م�ان گذاشته شده است فقدان پاسخگو�ــ) کماکان  23صورت مناسب با مقامات مسئول در ط) دوره 
ن مراکز مصروف وظ�فه وجود دارد.  �وناما لست) ا

ٓ
ز مقامات کل�دی ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) را که در ا

نجا ثبت شدبودند 
ٓ
مر�ن و شکنجه و بدرفتاری در ا

ٓ
(به شمول روسای امن�ت مل) در وال�ات، روسای مراکز توق�ف، ا

تا  2011ب�ن  تحق�ق؛ قومندان امن�ه پول�س در وال�ات،  روسای مراکز توق�ف، روسای واحدهای ضد ترور�سم)
ن دربر م�گ�رد  2014

ٓ
نجا مستند کارمندان را در مراکز�که به طور کل) استمرار وظ�فه ا

ٓ
که شکنجه و بدرفتاری در ا

سازی شده، نشان داد.
64

 

با  -ر�است دولت 129سازگار با دستور اول فرمان  -شاخص ها�ــ) که �وناما برای ارز�اب) پاسخ گو�ــ) به کار برد
Hارنوال) برای تحق�ق از ادعاهای شکنجه بعد از گزارش ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور  نتا�ج ه�ئت موقت لوی

شد، سازگار است 129که منجر به صدور فرمان 
.65 

د�گر شاخص ها�ــ) که �وناما استفاده کرد عبارتند از تعداد و 

                                                           
�ساف دو افسر ر�است امن�ت مل) را د�دند که �ک توق�ف) را در ر�است امن�ت مل) در تر�نکوت2013.گزارش شده که در بهار 62

ٓ
، وال�ت ارزگان ، افسران استرال�ا�ــ) ا

ارنوال امن�ت داخل) و خارج) به �وناما اطالع داد که محکمه ابتدائ) در ارزگان Hبه محکمه رس�د.  2014شکنجه م) کردند. قض�ه برای تعق�ب ارجاع شد و در اواسط اپر�ل 
ارنوال است�ناف مجازات H) در کندهار راجع شد ز�را نظر به خواست دو مامور ر�است امن�ت مل) را به هشت ماه زندان محکوم نمود. گزارش شده که قض�ه به محکمه نظام

، ارزگان). در زمان نوشتن ا�ن گزارش، �وناما قادر نبود که صحت و سقم ا�ن معلومات را 2014ئ)  19ارنوال) امن�ت داخل) و خارج)، Hبس�ار کم بود (مصاحبه �وناما با 
 بررس) نما�د.

ه تعهد گرفته شده که د�گر بنا به گزارش، دو کارمند مرکز توق�ف) که با توق�ف شدگان بدرفتاری م) کردند، به وظ�فه های د�گر گماشته شدند. و از مرتکب د�گر خواست 63.
 (نزد �وناما).) 2014نوامبر  24رئ�س جمهور،  129مرتکب نقض حقوق بشر نشود (گزارش ر�است امن�ت مل) در مورد تطب�ق فرمان شماره 

مر�ن . در فا�ل با �وناما چن�ن است ل�ست مفصل مقامات عموم) ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) به شمول روسای امن�ت مل) در وال�ات، روسای مراک64
ٓ
ز توق�ف، ا

اما چن�ن ادعا�ــ) ندارد که مقامات عموم) پول�س مل) و وال�ات، روسای مراکز توق�ف، روسای واحدهای ضد ترور�سم نزد �وناما است. �ون تحق�ق؛ قومندان امن�ه پول�س در
نجا مصروف وظ�فه امن�ت مل) نام برده شده مرتکب شکنجه و �ا بدرفتاری با توق�ف شدگان دارد اما شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف) در مراکز واقع شده ک

ٓ
نها در ا

ٓ
ه ا

ن
ٓ
نها سرپرست) م) کردند و �ا بر ا

ٓ
ن مراکز را ا

ٓ
 نظارت داشتند. بودند، �ا ا

ن ادعاها را  136مورد ادعای شکنجه را در مراکز توق�ف) در کابل، کندهار و هرات مستند سازی نموده و  284) 2013ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور (فبروری   65
ٓ
مورد از ا

ن ه�ئت عموم) نشد اما نزد �وناما موجود است. به ضم�مه شماره سوم ا�ن گزا
ٓ
ه�ئت  2013فبروری  11رش برای متن کنفرانس مطبوعات) مورخ معتبر دانستند. گزارش ا

ن گروه اعالم شد. ه�ئت های بعدی لوی 
ٓ
ن نت�جه تحق�قات ا

ٓ
مورد ادعای شکنجه را مورد  136مورد از  133رنوال) دوباره Hاحق�قت �اب رئ�س جمهور مراجعه کن�د که در ا

 بررس) مجدد و مرور قرار دادند.
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ود که ا�ن دو نهاد ادعا نتا�ج د�گر تحق�قات داخل) ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) در رابطه با ادعاهای شکنجه ب
کردند که ا�ن تحق�قات را انجام داده و منجر به رس�دگ) جزا�ــ) �ا انضباط) شده، و ن�ز فعال�ت های م�کان�زم های 

66مل) افغان. سسمع شکا�ات ر�است امن�ت مل) و پول�
 

  
 )2013ه�ئت های دفتر لوی Hارنوال) (

بررس) شد را رد گ�ری  2013توسط دفتر لوی Hارنوال) در �وناما ادعاهای شکنجه که توسط سه ه�ئت تع��ن شده 
ن ادعاها به عنوان نمونه ای از پاسخ س�ستم عدالت 

ٓ
نمود. در نظر �وناما، چگونگ) رس�دگ) ا�ن ه�ئت ها به ا

جزا�ــ) نسبت به شکنجه و بدرفتاری که هنوز هم به طور ناکاف) هستند، مرتبط و مهم است و ن�ز برای اصالحات و 
 عدی مف�د هستند.منابع ب

مورد سر�عا بسته  78قض�ه بررس) شده توسط ه�ئت های دفتر لوی Hارنوال)،  �133وناما در�افت که از مجموع 
قض�ه د�گر را که به مرحله تحق�ق رس�ده بود را بستند، طوری که ه�چ  55ارنواالن در سطح وال�ات بق�ه Hشده و 

قض�ه ای به محکوم�ت و محاکمه نرس�د.
67 

 صمشاهده کرد که کار ه�ئت های دفتر لوی Hارنوال) دارای نق �وناما
نها تعارض منافع داشتند؛ و ه�چ م�تدولوژی استاندارد شده 

ٓ
بود: ه�ئت ها ب) طرف و مستقل نبودند، و اعضای ا

برای تحق�ق و مستند سازی ادعاهای شکنجه استفاده نشد. همچن�ن ناکام) در پ�روی از قوان�ن افغانستان وجود 
و ه�ئت ها نه گزارشات معتبر مبتن) بر تهد�د و  -به شمول استفاده نادرست از استندردهای حقوق) اثبات -شتدا

انتقام از توق�ف) ها�ــ) که ادعای شکنجه را مطرح کرده بودند را پ�گ�ری کردند و نه هم ا�ن مسئله را تحق�ق کردند 
 وسه تحق�ق پس گرفتند.که چرا بعض) از توق�ف شده ادعاهای شکنجه را در دوران پر 

ه�ئت های دفتر لوی Hارنوال) همچن�ن فقط به عالمت ها/ زخم) های مشهود به عنوان اثبات شکنجه اکـتفا 
کردند. ا�ن مشکل همراه با فقدان دسترس) توق�ف) ها به خدمات صح) ، فقدان مع�ار نزد ر�است های صحت در 

از طر�ق معا�نات قربان�ان مدع) و فقدان کارمندان مستقل  وال�ات برای ارز�اب) ادعاهای شکنجه بر مبنای طب)
 صح) در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) با خدمات صح) بود. 

ادعاهای شکنجه کنار گذاشته شده توسط ه�ئت دفتر  133ف�صد از تمام  27 -�وناما در�افت که باالتر�ن ف�صدی
شکنجه محسوب نم) شود" -تبط با شکنجهمبتن) بر "زخم های غ�ر مر  -لوی Hارنوال)

68 
بودند. ه�ئت ها ه�چ 
نها 

ٓ
معلومات) در رابطه با ا�نکه چطور به ا�ن نت�جه رس�دند، ارائه نکردند. مقامات ر�است امن�ت مل) که �وناما با ا

مصاحبه نمود، اغلب صدمات ف�ز�ک) توق�ف) ها را به ا�ن صورت توج�ه کرده و توض�ح م) دادند که ا�ن صدمات 

                                                           
ول�ه ترس�م شده توسط شاخص های ملل متحد در رابطه با حاکم�ت قانون استفاده کرد که ا�ن شاخص ها توسط دپارتمنت عمل�ات های حفظ . �وناما از شاخص های ا66

 ته�ه شده و در سا�ت ز�ر قابل دسترس م) باشد: 2011صلح و دفتر کم�شنر عال) ملل متحد برای حقوق بشر در 
www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf. 

�نده ا�ن گزا
ٓ
 .رش است، مراجعه نما��دهمچن�ن به مرور مفصل شاخص ها و نتا�ج که در قسمت های ا

پر�ل Hقض�ه، سه ه�ئت دفتر لوی  136مورد معتبر ادعاهای شکنجه و برفتاری را �افت. از مجموع  136. ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور 67
ٓ
 133) 2013ارنوال) (مارچ تا ا

رنوال) در کندهار تحق�قات ب�شتر را فقط در �ک قض�ه توص�ه Hادفتر لوی  قض�ه را به تحق�ق ب�شتر راجع ساختند. ه�ئت 55قض�ه را رد نموده و  78مورد را بررس) نموده، 
ن را بست. ه�ئت دفتر لوی Hکرد که 

ٓ
نها را بست. در کابل، Hاارنوال) در هرات دو قض�ه را به تحق�قات ب�شتر راجع ساخت که Hارنوال ا

ٓ
ارنوال Hقض�ه به  39رنوال بعدا ا

قض�ه را بسته است. در واقع،  52ارنوال) گزارش داد که ا�ن Hارنوال پول�س مل)/ نظام) راجع گرد�د. دفتر لوی Hد�گر به  قض�ه 13امن�ت داخل) و خارج) راجع شد و 
 ارنوال) برای تحق�قات ب�شتر راجع کرده بود، بعدا بسته شد.Hقض�ه که ه�ئت های دفتر لوی  55همه 

 ارنوال) بعدا در ا�ن گزارش مراجعه نما��د.Hای دفتر لوی . برای جزئ�ات کامل کار و نتا�ج، به بخش مربوط به ه�ئت ه68
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ام گرفتاری ا�جاد شده و نه ا�نکه ناش) از بدرفتاری و شکنجه (و د�گر زخم در نت�جه مقاومت توق�ف شده در هنگ
 های بدن)) در زمان استنطاق باشد.

  
 داخل) ر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخلههای نا کارا م�کان�زم 

نها با�د در رابطه با ادعای
ٓ
شکنجه و  مقامات ر�است امن�ت مل) و وزارت داخله خاطر نشان کردند که کارمندان ا

بدرفتاری اول از طر�ق مکان�زم های داخل) مورد تحق�ق قرار گ�رند. در گزارشات گذشته، �وناما فقدان شفاف�ت و 
نظارت مستقل از ر�است امن�ت مل)، شامل پروس�جر های انضباط) داخل)، و ضعف ها در م�کان�زم های 

زارت داخله را برجسته ساخته است. گزارش چندگانه دارای تداخل وظ�فوی و غ�ر واضح تحق�ق و نظارت در و 
کنون) �وناما پ�شرفت قابل مالحظه در ه�چ �ک از نهادهای مسئول بررس) ادعاهای شکنجه از طر�ق م�کان�زم 

 های داخل) را مشاهده نکرد.

بعد از درخواست �وناما برای معلومات جزئ) تر در مورد ادعاهای شکنجه که مورد تحق�ق قرار گرفته شده، 
قدامات انضباط) اتخاذ شده و �ا تعق�ب عدل) صورت گرفته، وزارت داخله معلومات اندک و گاه غ�ر دق�ق در ا

انجام شده و د�گر پروس�جر های انضباط) داخل) ارائه  -تحق�قات و رس�دگ) های جزا�ــ) –مورد اقدامات ب�رون) 
ن گونه که 

ٓ
کرد. به عنوان مثال، مقامات وزارت داخله ب�ان کردند که ه�چ شکنجه در مراکز توق�ف پول�س مل) ا

واقع نشده، در توسط کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان و د�گر ه�ئت های حق�قت �اب مستند سازی شده 
حال�که حق�قت �اب) شکنجه توسط ا�ن نهادها اثبات و گزارش شده بود. �وناما ه�چ پاسخگو�ــ) برای ادعاهای 

 شکنجه �ا بدرفتاری توسط پول�س مل) را در ط) دوره نوزده ماهه ا�ن گزارش را مشاهده نکرد.

رت امور داخله به دل�ل وجود م�کان�زم به هم�ن صورت، �وناما مشاهده کرد که م�کان�زم های سمع شکا�ات وزا
های مشابه داخل) وزارت داخله ضع�ف باق) مانده، ، و تا حد ز�ادی غ�ر موثر و فاقد استقالل، محرم�ت و اعتبار 
نها عمدتا به دل�ل 

ٓ
م) باشد. وقت) م�کان�زم های شکا�ت) در دسترس بود (صندوق های شکا�ات) توق�ف) ها از ا

 فقدان دسترس) استفاده نکردند. ترس موجه از انتقام و

نها کار خود را تنها در شروع به ا�جاد �ک کادر افسران حقوق بشر نموده 2011سال ر�است امن�ت مل) در
ٓ
، که ا

غاز نموده و
ٓ
تا از و موظف شدند  .اعزام نموددر وال�ات به مراکز ر�است امن�ت مل)  2013در سال  کابل اوال ا

امن�ت  47نظارت نموده، ادعاهای شکنجه را به ر�است حقوق بشر در ر�است  وضع�ت مراکز توق�ف امن�ت مل)
، مقامات 2014مل) گزارش دهند، تحق�قات اول�ه را انجام داده و به ن�ازمندی های توق�ف شده رس�دگ) نما�ند. در 

نجا افسران امن�ت مل) به �وناما گـفتند که ه�چ ادعای شکنجه را در�افت نکرده اند و در مراکز توق�ف ای ک
ٓ
ه در ا

ن 
ٓ
واقعه به اندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد از  56حقوق بشر اعزام شده اتفاق ن�افته است. �وناما بر خالف ا

نجاها اعزام شده بودند مستند سازی نمود.
ٓ
 شکنجه را در ده مرکز که افسران حقوق بشر به ا

قوق بشر در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) شکنجه که تا امروز جابجا کردن افسران ح دهدا�ن �افته ها نشان م�
متوقف نکرده است. مشکل کل�دی ا�ن است که افسران حقوق بشر مستقل نبوده، جلوگ�ری و را در ا�ن مراکز 

 اخت�ار الزم را در درون س�ستم امن�ت مل) نداشته و به مقامات باالتر در ر�است امن�ت مل) گزارش م�دهند.
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توسط کارمندان ر�است سخ گو�ــ) و جلوگ�ری داخل)، مانند نظارت ضروری از مراکز توق�ف م�کان�زم های کل) پا
ت�ش وزارت داخله و ر�است جندر و حقوق بشر وزارت داخله و اعزام افسران حقوق بشر به مراکز توق�ف ر�است تف

توق�ف شده از گزارش  امن�ت مل)، تاث�ر محدود بر جلوگ�ری از شکنجه داشته است. به طور کل) د�ده م) شود که
شکنجه و بدرفتاری به کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) به دل�ل نگران) در مورد انتقام، تهد�د و خشونت 
ب�شتر م) ترسند. ن�ز د�ده شده که افسران حقوق بشر در ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) که به گزارش دادن 

وق افان کم رغبت بوده و ه�چ حما�ت �ا اقدام پ�گ�رانه را از مقامات مادعاهای شکنجه و بدرفتاری توسط همکارانش
 خود در زمان گزارش شکنجه و بدرفتاری با توق�ف) ها در�افت نم) کنند.

  
 دسترس) توق�ف شده گان به خدمات طب) و وکالی مدافع

بهبود تضم�نات محکمه  رئ�س جمهور در رابطه با �129وناما همچن�ن بر عملکرد حکومت در اجرای فرمان شماره 
عادالنه به وس�له مقامات کمک کننده در �افتن شکنجه از طر�ق دسترس) توق�ف شده گان به معا�نات و مراقبت 

 طب) و دسترس) توق�ف شده گان به وکالی مدافع را نظارت نمود.

شکنجه شده نقش ح�ات) که متخصص�ن طب) در شناسا�ــ) و تصد�ق ا�نکه �ک توق�ف رئ�س جمهور  129فرمان 
دارند را به رسم�ت شناخته است. در گزارش سابق و در ا�ن گزارش، �وناما خاطر نشان م) سازد که در بس�اری از 
مراکز، توق�ف شده گان) که شکنجه را تجربه کردند �ا از دسترس) به خدمات طب) بعد از شکنجه محروم شده و �ا 

ن
ٓ
که عال�م شکنجه و بدرفتاری از ب�ن رفته، دسترس) پ�دا کنند. اجازه داده شدند که به خدمات طب) فقط بعد از ا

ا�ن وضع�ت مانع رس�دگ) به معضل شکنجه در افغانستان م�شود در وضع�ت) که مقامات پول�س و قضا فقط به 
 عالمت های بدن) شکنجه به عنوان اثبات شکنجه اتکا م) کنند.

امن�ت مل) از لحاظ ساختاری در مستند سازی و گزارش  همچن�ن �وناما در�افت که پرسونل طب) در مراکز ر�است
نها به رئ�س همان مرکز امن�ت مل) گزارش داده و نم) توان برای مطرح کردن 

ٓ
واقعات شکنجه مستقل ن�ستند ز�را ا

نها اتکا کرد.
ٓ
 موارد شکنجه و بدرفتاری نزد مقامات ذ�صالح به ا

عت از شکنجه اقتضا م) کند که کارمندان بخش صح) و دوکـتران بهتر�ن رو�ه ب�ن الملل) در رابطه با تحق�ق و ممان
طب عدل) مستقل از نهادهای تطب�ق کننده قانون، نهادهای امن�ت) و بخش زندان باشند ز�را ممکن است 
کارمندان بخش صح) با استخدام کننده خود و تعهدات شغل) خود در گزارش دادن موارد شکنجه، با تعارض 

 
ٓ
 نها ممکن است نگران به خطر افتادن شغل و �ا انتقام گ�ری باشند.منافع مواجه شوند.ا

که توسط گزارشگر و�ژه ملل متحد در مورد شکنجه برجسته شده، روش های شکنجه اغلب �عالوه، همانطور ر ب
طوری طراح) م) شوند که تا م) توانند دردناک باشند ول) اثر جسم) از خود به جای نگذارند (مانند در موقع�ت 

دست بدهند) �ا  که هوش خود را از رساندفشار قرار دادن، بعض) از شکل های زدن، توق�ف) ها را به حالت) 
شکنجه های ماه�تا روان)، مانند تحق�ر جنس) و تهد�د به قتل توق�ف) و �ا تهد�د فام�ل وی به قتل و �ا صدمه، 
وری سر�ع شواهد را به منظور 

ٓ
هستند. به هم�ن دل�ل، دولت از نظر حقوق) ملزم است که �ک پروسه موثر جمع ا

 بررس) همه انواع شکنجه ا�جاد نما�د.
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اک�د ا�ن نکـته مهم است که تشخ�ص شکنجه معموال تکنولوژی باال و پروس�جر و تجه�زات پر هز�نه نم) همچن�ن ت
موزش مناسب و تعهد مقامات است که تحق�ق موثر در رابطه با ادعاهای شکنجه را تضم�ن 

ٓ
خواهد اما مبتن) بر ا

کنند.
69

 

ت مل) بدون ه�چ نظارت مستقل گذاشته در افغانستان که خدمات طب) در درون ساختارهای پول�س مل) و امن�
م) شود، ادعاهای شکنجه با�د سر�عا به �ک ارز�اب) مستقل، خارج از خدمات طب) پول�س و امن�ت مل)، راجع 

گردد.
70

موزش و گزارش ده) بهبود �افته در مورد استندردهای ب�ن الملل) حداقل) برای ارز�اب) طب عدل)  
ٓ
ا

ل�س و مقامات قضا�ــ) ن�ز به پاسخ بهتر دولت به جلوگ�ری از شکنجه کمک م) کل�ن�ک) قربان�ان به داکـتران، پو
 نما�د. 

�وناما مشاهده نمود که دسترس) توق�ف) ها به وکالی مدافع در هنگام گرفتاری و در طول توق�ف اول�ه از زمان 
قوق)، تعداد اندک رئ�س جمهوری بهبود جدی ن�افته است. پ�شت�بان) مال) محدود از خدمات ح 129صدور فرمان 

دسترس) به  منازعات مسلحانهوکالی مدافع دارای جواز در سراسر کشور و مواردی از منع توق�ف) های مرتبط با 
 وکالی مدافع کماکان نگران) های جدی هستند.

به طور خالصه، هر چند در کوشش های دولت در رس�دگ) به مسئله شکنجه و بدرفتاری از زمان صدور فرمان 
رئ�س جمهوری مشاهده شده است، �وناما فقدان پاسخگو�ــ) مستمر و مداوم برای مرتکب�ن شکنجه را  129

در�افت. ا�ن ناتوان) در پاسخگو�ــ) اغلب به ا�ن معنا است که شکنجه در مراکز توق�ف) ز�اد ر�است امن�ت مل)، 
شکنجه که به اطالع ه�ئت های  پول�س و د�گر مراکز افغان) کماکان وجود دارد. بر خالف ادعاهای بس�ار ز�اد

دفتر لوی Hارنوال)، پول�س، Hارنواالن و قضات، و ساختارهای داخل) ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) رس�ده 
 است، تنها �ک تعق�ب و فقط چند مورد از دست دادن شغل مرتکب�ن مشاهده شده است.

موزش با ک�ف�ت، تحق�ق جدی و هدا�ات �وناما بار د�گر تاک�د م) کند که رس�دگ) به شکنجه مستلزم نه 
ٓ
فقط ا

واضح است، بلکه مستلزم اقدامات مستحکم در رابطه با پاسخگو کردن مرتکب�ن شکنجه در توقف و جلوگ�ری از 
ن است. بدون بازدارنده های موثر و ترساندن از استفاده از شکنجه، به شمول پروسه تحق�ق مستقل و جدی و 

ٓ
ا

و رئ�س جمهور  129فرمان ن انگ�زه ای برای توقف شکنجه ندارند. اجرای کامل تعق�ب جزا�ــ)، مقامات افغا
�نده 

ٓ
را در کوشش های دولت در  -�ک پالن عمل)–سفارشات کل�دی ا�ن گزارش و گزارشهای سابقه �وناما، مس�ر ا

 خاتمه دادن و جلوگ�ری از شکنجه همگام با تعهدات داخل) و ب�ن الملل) را مع�ن م) کند.

 

                                                           
 .به گزارش گزارشگر خاص ملل متحد در مورد شکنجه، جوان ای. مندز، در ا�ن و�ب سا�ت مراجعه کن�د: 69

www.un.org/en/ga/third/69/documentslist.shtml.  
 .همان.  70
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هرات و پاسخ دولتدر �ک مورد در افغان شکنجه توسط پول�س مل)  
71

 

، پول�س مل) �ک مرد را در هراب به ظن دخالت در قتل �ک قاض) و �ک افسر پول�س مل) 2014در دوم اپر�ل 
را به مرکز پول�س ولسوال) منتقل و سپس که دو هفته قبل تر واقع شده بود، گرفتار کرد. پول�س مل) نخست مرد 

 ترور�سم پول�س مل) منتقل نمود. اداره مبارزه عل�هرا به وی 

�وناما شواهد به اندازه کاف) معتبر و قابل اعتماد �افت که ا�ن توق�ف) تحت رفتارها�ــ) قرار گرفته بود که به حد 
و کش�دن ناخن انگشتان دست و پا، هم در مرکز پول�س در ولسوال) و  برق)شکنجه م) رس�د، مانند زدن، شوک 

. توق�ف) مذکور مجبور شده بود که در مقابل کامره ضبط و�د�و�ــ) اعتراف اداره مبارزه عل�ه ترور�سمهم در مرکز 
 نموده و �ک نوشته را شست کند که ه�چ نوع اجبار عل�ه وی به کار نرفته است.

به مرگ محکوم کرد. قاض) محکمه ابتدائ�ه  2014م)  19عل�ه امن�ت عامه ا�ن توق�ف) را در محکمه ابتدائ�ه جرائم 
برای انجام معا�نه توسط ت�م طب عدل) و ا�نکه اعتراف وی به دل�ل ادعای  راتقاضای وک�ل مدافع و�گزارش داد که 

رد ادعای شکنجه تصم�م گرفت: شکنجه کنار گذاشته شود، را رد نمود. قاض) به دال�ل ز�ر به عدم تحق�ق در مو 
متهم در ط) محاکمه داوطلبانه اقرار کرده بود، کـتاب ثبت رسم) موجود در نزد پول�س گواه) م) داد که توق�ف) 
در وضع�ت جسم) خوب م) باشد، و رئ�س واحد ضد ترور�سم پول�س هر گونه عمل خالف قانون را انکار کرده 

�نه طب) متهم را شش هفته بعد از گرفتاری صادر کرده است اما قاض) بود. قاض) تاک�د داشت که وی دستور معا
 نت�جه و �ا گزارش معا�نه طب) را نشان نداد.

رنوال) ر�است امن�ت مل) به طور مکـتوب اH) پول�س مل)) از Hارنوالارنوال) ابتدائ�ه نظام) (�Hوناما مطلع شد که 
ا نموده اما ه�چ پاسخ) را در�افت نکرده و در فقدان درخواست گزارش �افته های وی در مورد ادعای شکنجه ر 

 رنوال) پول�س نتوانست قض�ه را بررس) نما�د.اHرنوال امن�ت مل) و گزارش طب)، اHمراجعه 

Hه به ا�ق را شروع نکرده و �ا دوس�ل فقدان شواهد تحق�ت مل) تنها به دل�رنوال ر�است امنHس را ا�رنوال پول
وک�ل مدافع متهم گـفت که اگر وی شکا�ت) در مورد ادعای شکنجه مطرح نما�د، راجع نساخت. او همچن�ن به 

 خود وی تحت تعق�ب قرار خواهد گرفت.

، محکمه است�ناف جرائم عل�ه امن�ت عامه حکم محکمه ابتدائ�ه را تا��د کرد. 2014نوامبر  18گزارش شده که در 
ننمود. در دالئل نوشتاری حکم خود گـفته م) شود که محکمه است�ناف ن�ز ه�چ توجه) به ادعاهای شکنجه 
کرد که اقدامات برای تحق�ق ادعاهای ف�صله محکمه به �وناما تقد�م نکرد، ل�کن رئ�س محکمه است�ناف ادعا 

مدت) قبل از محاکمه، رئ�س محکمه است�ناف به مرحله محاکمه ابتدائ) اتخاذ شد.  وخالء و نواقصات درشکنجه 
است�ناف  محکمه�وناما گـفته بود که به باور وی متهم خود را مجروح کرده بود که محکمه را فر�ب بدهد. رئ�س 

به �وناما اطالع داد که ه�چ گزارش طب) در دوس�ه ای که از  خارج) وال�ت هراتداخل) و جرا�م عل�ه امن�ت 
موجود نبوده و به هم�ن دل�ل �ک معا�نه طب) دستور داده شد (حدود هفت ماه  در دوس�همحکمه ابتدائ�ه هرات 

نکه شکنجه و بدرفتاری واقع شده بود).
ٓ
 بعد از ا

                                                           
ارنواالن Hی محل)، �وناما ا�ن قض�ه را ط) چند ماه و از طر�ق مصاحبه با چند�ن نفر، به شمول خود توق�ف) و بستگان وی، وکالی مدافع، قضات، نهاد حقوق بشر   71

گست و دسمبر 
ٓ
 سازی نمود.مستند  2014پول�س مل) و امن�ت مل)، و مد�ران مرکز توق�ف) مربوطه در هرات ب�ن ماه ا
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نکه 
ٓ
مواجه شد د�گر نتوانست به با تهد�د �ک نهاد حقوق بشری که دوس�ه را مستند سازی نموده بود، بعد از ا

دادخواه) در پاسخگو نمودن مرتکب�ن ا�ن قض�ه ادامه دهد. در ع�ن حال متخصص�ن طب) تما�ل) به شر�ک 
 کردن معلومات خود با �وناما نداشتند.

  
 راه پ�شرو 

د به حکومت تاک�د م) کند که ا�جاد �ک مکان�زم جلوگ�ری مل) برای رس�دگ) به مسئله �وناما بر پ�شنهاد خو
نجا از 

ٓ
شکنجه و بدرفتاری را مد نظر بگ�رد. نظارت و تحق�ق توسط ناظر�ن مستقل از مکان ها�ــ) که افراد در ا

زادی خود محروم هستند، �ک عنصر اساس) در پاسخگو�ــ) برای شکنجه و د�گر نقض های حقوق 
ٓ
بشری و ترو�ج ا

رفتار انسان) با توق�ف شدگان است. مع�ارهای حقوق بشری و بهتر�ن رو�ه های ب�ن الملل) چارچوب چن�ن 
مکان�زم ها�ــ) را ارائه م) کند، خصوصا پروتوکل الحاق) کنوانس�ون ب�ن الملل) منع شکنجه و د�گر رفتارها و 

م�ز که از دول ع
ٓ
ضو م) خواهد تا "مکان�زم های پ�شگ�ری مل)" را طرح �ا مجازات ظالمانه، غ�ر انسان) و تحق�ر ا

 ا�جاد کنند.

ا�ن چن�ن مجموعه های تحق�ق) مسلک) با�د ضرورتا خصوص�ت مل) داشته باشد، مستقل از دولت بوده و توسط 
�ک نهاد مل) حقوق بشری هماهنگ شود. با�د به ا�ن مکان�زم از طر�ق تصو�ب قانون مامور�ت داده شود که به 

زادانه به همه مکان های توق�ف دسترس) داشته باشد و با�د از بودجه دولت) تمو�ل شده و از هر نوع دخالت طو 
ٓ
ر ا

س�اس) مصون باشد.
72

 

ن را امضا نکرده است. در قدم 
ٓ
افغانستان �ک دولت عضو کنوانس�ون ضد شکنجه است اما پروتکل اخت�اری ا

ن را ا�جاد اول، دولت و کمک کنندگان ب�ن الملل) م) توانند 
ٓ
ا�جاد �ک مکان�زم مل) پ�شگ�ری را بررس) نموده و ا

نما�ند تا نظارت و تحق�ق از مراکز توق�ف را تقو�ت نموده و کوشش های د�گر برای جلوگ�ری از شکنجه که در 
مده را عمل) نما�د.

ٓ
 بخش سفارشات ا�ن گزارش ا

 نقش �ا تواند م) که شود ا�جاد افغانستان بشر حقوق مستقل کم�س�ون تحت حما�ت تواند م) مکان�زم) چن�ن
کاف)، نقش همان مکان�زم را از طر�ق ادغام با پول�س  منابع در صورت تخص�ص ،�ا و بازی کند را کننده هماهنگ

م�کان�زم باز دارنده مل) در ارتباط به پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع امبودزمن کم�س�ون به عهده گ�رد. 
قانه در چوکات نهادهای مل) حقوق بشر در کشورهای د�گر ا�جاد شده است. ظرف�ت شکنجه، به صورت موف

بخش اختصاص) نظارت از محالت برای  بسترافغانستان برای ا�جاد �ک  موجوده کم�س�ون مستقل حقوق بشر
زادی، ن�ازمند تقو�ت است. ممکن است حما�ت تمو�ل کنندگان ب�ن الملل) 

ٓ
با  را مرحلهشود تا ا�ن  جلبسلب ا

موزش ها، مفتش�ن و د�گر کمک ها شروع نما�د.فراهم کردن بکارگ�ری کارمندان مناسب، 
ٓ
 ا

و  های ورز�ده موجوده (با سابقه ها�وناما و جامعه مدن) ن�ز م�توانند به ا�ن م�کان�زم از طر�ق حما�ت از افغان
غازی مختلف مانند تحق�ق، طب و کارمندان طب عدل)) حما�ت کرده و در هازم�نه

ٓ
تسه�الت عمل�ات  ،مرحله ا

نرا فراهم نما�ند. 
ٓ
با حکومت در تماس منظم  قدرت داده شود تاا�ن مفتش�ن برای اجرای �ک تفت�ش کامل با�د به ا

                                                           
ل 72

ٓ
بان)، کرواس)، مال)، .  مثال ها�ــ) از کشورها�ــ) که پروتوکل اخت�اری را تصو�ب نموده و �ک مکان�زم مل) پ�شگ�ری از شکنجه را ا�جاد کرده اند، عبارتند از ا

 ن�کاراگوئه، صربستان، اسلو�ن�ا، مقدون�ه (مسدون�ا)، تونس و ترک�ه.
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شکنجه و بدرفتاری  ازشکا�ات به حکومت در رابطه با چگونگ) بهبود وضع�ت و شرا�ط و ن�ز نهادی که تا و باشند 
پاسخگو نمودن مرتکب�ن و شده صل ا�ند تا به ا�ن وس�له از پاسخگوئ) اطم�نان حتوص�ه نما م) شود،را تسل�م 
 تشو�ق شود.  شکنجه 

  
 نظارت ها 

 14-2013در سالهای جدی حکومت در برابر شکنجه وبدرفتاری توق�ف شده گان منازعات مسلحانه  جواب�وناما از 
بمنظور رفع شکنجه م�باشد، رئ�س جمهور  129خاطر نشان کرد. ا�ن اقدام شامل تالش های تطب�ق فرمان نمبر 

که مواجه به شکنجه و مصاحبه شده گان ف�صد کاهش را در واقعات شکنجه و بدرفتاری در ب�ن  توق�ف شده  که
در ماه نظارت  23در مدت ام حکومت اقد نشان م�دهد.بدرفتاری  درمطالعات ا�ن سال نسبت به سال گذشته را 

مورد جوابگوئ) تعق�ب عدل) ضع�ف را توقف داد، اما کاهش قابل مالحظه بود، و دوام استفاده از شکنجه باالی 
و ن�ازمند تالش  �ک بر سه توق�ف شده مصاحبه شده نشان م�دهد که اقدامات گرفته شده تا حال کاف) نم�باشد.

ن م�باشد.های ب�شتر برای خاتمه دادن ا
ٓ
ن از طر�ق خاتمه دادن به معاف�ت استفاده از ا

ٓ
 عمال ا

ن بصورت دوامدار در افغانستان بمنظور حصول 
ٓ
بررس) �کسان �وناما نشان داد که استفاده از شکنجه واعمال ا

به تالش ن�ازمند اساس) و دوامدار را توسط حکومت و حما�ت اعترافات و معلومات بوده است. تغ�ر در ا�ن روش 
، حکومت افغانستان و فعال�ن ب�ن الملل) باالی باال بردن 2011کمک همکاران ب�ن الملل) را م�خواهد. از سال 

گاه) ده) وم�کان�زم ها نظارت) وتفت�ش بح�ث راه حل اساس) جهت از ب�ن بردن شکنجه وبد رفتاری 
ٓ
مهارت ها، ا

ز کردند. ا�ن نشان م�دهد که به برخ) پ�شرفت ها در منع استفاده مروج شکنجه در برخ) از مراکز توق�ف در تمرک
 توق�ف شده مصاحبه شده که در ا�ن گزارش درج است، منتج شد. 790ب�ن 

دان کارمنرفع گردد، که از شکنجه در مراکز توق�ف افغانستان تنها م�تواند بصورت کامل مستمر ا�نکه استفاده 
موزش داده جد�د متخصص�ن همراه با قوت ب�شتر، وو ر�است امن�ت مل) مل) افغان موجود پول�س 

ٓ
، دوباره ا

ن ، ناد�ده گرفته و شده اند مرتکبشکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان را کارمندان که و شوند 
ٓ
اند  امر نمود�ا به ا

با ا�جاد جوابگوئ) از طر�ق تفت�ش  -از همه مهمتر - ،مورد مجازات دسپل�ن)، تعق�ب عدل) و منفک) قرار گ�رند
مده و تطب�ق Hامستقل و ملک) و �ک م�کان�زم نظارت). قضات و 

ٓ
رنواالن نقش مهم را  برای ارز�اب) شواهد بدست ا

وقت�که شواهد و ضمانت های مراحل محاکمات) موجود در قانون اساس) وقانون اجراات جزائ) دارند. بد�ن لحاظ، 
مده باشد بنابر احترام به مکلف�ت های قانون) خود، ب) اعتبار ندانند، اعترافا

ٓ
ت را که از طر�ق شکنجه بدست ا

 ا�د ن�ز مورد بازجوئ) قرار گ�رند.ب
�وناما بار د�گر در جر�ان مصاحبه ب�ن الملل) و افغانستان جرم جدی پنداشته م�شود.  حقوقشکنجه بر اساس 

نها معتقد بر ا�ن ن�ستند که شکنجه 
ٓ
های کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان در�افت نمود، که ا

موثر و ناکارا برای  در�افت معلومات استخبارات) قابل ارزش و استرا ت�ج�ک) برای قانون)، غ�ر بح�ث �ک ابزار غ�ر 
نها قبول ندارند که شکنجه غ�ر ضروری برای حفظ وفعال�ت های منازعات مسلحانه م�باشد.مبارزه عل�ه ترور�زم 

ٓ
ا

ورده است.
ٓ
 جان افغانان بوده و نتائج قابل مالحظه منف) را برای امن�ت دولت بار ا

 مطالعات مرکز کم�ته مجلس سنا ا�االت متحده امر�کا در مورد 2014ماه دسمبر �9وناما به گزارش  در ا�ن مورد،
براه انداخته شد اشاره  2001سپتمبر  11برنامه استنطاق که بعد از و اداره استخبارات) ا�االت متحده امر�کا  توق�ف
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" پ�شرفته )" روش های تخن�کروش های استفاده شده اداره استخبارات) امر�کا  در�افت کرد کهمطالعات  م�کند.
بود".گان خبارات) از توق�ف شده استهمکاری و راه غ�ر موثر برای حصول  (مشمول شکنجه)

73
مطالعات همچنان  

نشان داد تعداد مختلف از توق�ف شده گان مواجه به چن�ن برخورد معلومات را ساخته بودند، که منتج به ناکام) 
ن گزارش در�افت نمود که شواهد وجود ندارد که شکنجه موثر بوده باشد و منجر به معلومات استخبارات) شد

ٓ
." ا

دروغ و گاه) با برخ) توق�ف شده گان هر چه که م�خواستند برای مستنطق�ن خود چ�زی که عالقمند  بودند که 
ن بس�اری بشنوند برای رفع درد خود م�گـفتند. ا�ن �افته ها ب�انگر �افته های گزارش �ونا

ٓ
ما را نشان م�دهد که در ا

و هر معلومات ارائه شده از توق�ف شده گان مصاحبه شده ب�ان داشتند که به هر اتهام نسبت داده شده 
و  موافقت نشان دادند.اعتراف مستنطق�ن 

74
 

لزم مطابقت با م�کان�زم های مع�اری ملل متحد بر ا�ن تاک�د دارد که اقدامات موثر برای مبارزه عل�ه ترور�زم  مست
مکلف�ت های حقوق بشری م�باشد وشکنجه و بدرفتاری توسط کارمندان دولت پ�شرفت های امن مل) را ز�ر سوال 

م�برد.
75

 
شکنجه وبدرفتاری و توق�ف های خود سرانه باالی توق�ف شده گان منازعات مسلحانه توسط کارمندان افغان نه 

م�باشد. ا�ن تخلفات صلح مذاکرات مانع پروسه رس�دن به  تنها مخالفت جدی حقوق بشری وجرم بوده، بلکه
و  سابق توق�ف شده گان �تسبب تقو�ت عدم اطم�نان باالی ادارات حکومت) م�شود، واز طرف د�گر سبب افراط

تجمعات شان م�شود.
76

    
. رندب�شتر دام�کان�زم منع شکنجه ملل متحد و متخصص�ن بر رابطه فساد اداری با شکنجه و بدرفتاری تاک�د 

ن باال  موثر�ت منع شکنجه با�د فساد اداری را ن�ز از ب�ن ببرد.
ٓ
ا�ن ارگان در�افت کرد، کشورها�که درجه فساد ا

است، نمونه های باالی شکنجه وبد رفتاری با کمتر�ن کشف و تعق�ب عدل) واقعات را ن�ز دارند.
77

فساد فراگ�ر  
، بشمول رئ�س جمهور جد�دبصورت وس�ع ثبت وتصد�ق گرد�ده در افغانستان بشمول دستگاه عدل) اداری 

نرا حل م�سازد. شده کهوجناب اشرف غن) متعهد 
ٓ
ا

78
  

                                                           
 :http://www.intelligence.senate.govدر و�ب سا�ت کم�ته مجلس سنا ا�االت متحده امر�کا در�افت م�شود نشر شد، و  2014دسمبر  9در . ا�ن گزارش  73

http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf. 
د نم�باشد، به تعق�ب نشر خالصه گزارش کم�ته منتخب سنا امر�کا، مستنطق�ن مجرب بد�ن تصر�ح نمودند که معلومات حاصل شده از طر�ق شکنجه قابل اعتما . 74

امن م�دارد. مراجعه نما�د به حقوق بشر اول، نقاط اساس) از گزارش شکنجه  -نه ز�اد-کشور کم) توق�ف شده گان هرچ�ز م�گـفتند تا شکنجه توقف کند، و استفاده شکنجه
 www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/SSCI-torture-report-background.pdfو�بسا�ت از اداره استخبارات امر�کا در 

زادی های اساس) ح�ن . مراجعه نما�د به سترات�ج) وپالن عمل) مبارزه عل�ه ترور�زم ملل متحد وکار راپورتر خاص ملل متحد در مورد پ�شرفت و حما�ت حقوق بشر  75
ٓ
و ا

 .www.un.org/terrorism/terrorism-hr.shmlمبارزه عل�ه ترور�زم. قابل دسترس است در سا�ت:  
 28�ن دولت ب�ان داشتند که شکنجه و توق�ف گسترده خود سرانه مانع مذاکرات صلح م�شود، بطور مثال مراجعه نما�د به ب�ان�ه طالبان در . طالبان و د�گر مخالف 76

ل�کن اقدام ، " بار د�گر ا�ن موضوع توسط ا�االت متحده امر�کا و د�گر موسسات حقوق بشری مطرح گرد�د، ا�ن کمک کننده و اقدام اول) خواهد بود، 2013جنوری 
نها را در توق�ف 

ٓ
بمدت طوالن) براساس ب�شتر جدی  وجواب سر�ع برای توقف ا�ن عملکرد ن�از است. بازی با سرنوشت محبوس�ن توسط اداره فاسد و ظالم، نگهداشت ا

نها نه تنها ک) شرم انسان) بوده، بلکه تخلف صر�ح از کنوانس�ون جن�ف و کنوانس�ون من
ٓ
ع شکنجه ملل متحد م�باشد. ا�ن ناد�ده گرفتن ارزش اطالع دروغ وشه�د شدن ا

 های ب�ن الملل) انسان) بوده و مانع بزرگ در راه رس�دن به صلح م�گردد. قابل دسترس در سا�ت م�باشد:
www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20812:for-how-long-untoward-conduct-with-the-prisoners- . 

 کم�ته فرع) منع شکنجه در و�ب سا�ت: 2014اکـتوبر  21زارش . مراجعه نما�د به گ77
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx. 

، 2014سپتمبر 29متن سخنران) اشرف غن) در مراسم تحل�ف بتار�خ  .78
http://president.gov.af/Content/Media/Documents/PresidentAshrafGhaniAhmadzai11102014114022134553325325.doc)  تا�ئد کرد که به مشکل

م�شود: "فساد در قوه قضائ�ه سبب نا امن) شده است"  اگر ما   فساد اداری ر�ده گ) م�کند، وگـفت که چگونه مانع امن�ت انسان)، حاکم�ت قانون، وحکومتداری 
ما ا�نست که �ک حکومت حاکم�ت قانون، ومجازات فاسد�ن ادار�ن را م�خواه�م، قوه قضائ�ه ما با�د خال) از فساد شود و باال�ش اعتماد کن�م، ومسول�ت عمده د�گر 

تداری خوب حق اساس) هر فرد افغان م�باشد {...} مردم ما فساد را د�گر تحمل ندارند. من وهمکارانم در موثر وحکومت داری خوب را بساز�م. داشتن دولت خوب وحکوم
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�وناما بر اساس مکلف�ت های قانون) مل) وب�ن الملل) حکومت تاک�د م�دارد که تمام اعمال شکنجه و ود�گر 
گ�رند، و قربان�ان شکنجه بازجوئ) شوند  بدرفتاری ها بگونه عاجل تحق�ق شود، مرتکب�ن مورد تعق�ب عدل) قرار

که در ه�چ و از اعمال ب�شتر شکنجه جلوگ�ری شود. مکلف�ت های حکومت قابل تخف�ف نبوده، بد�ن معن) 
حالت هرچه که باشد، حالت جنگ و�ا تهد�د جنگ و عدم استقرار س�اس) داخل) و د�گر حالت اضطرار عامه 

های کم�شنر عال) حقوق بشر، ز�د رعد الحس�ن" کنوانس�ون نبا�د  در حرفنم�تواند سبب توج�ه شکنجه شود.
خود شکنجه کننده گان را و نه پال�س) سازان را، نه کارمندان رسم) را که تعر�ف از نگذارد کس) را فرار نما�د، نه 
پال�س) و �ا اوامر صادر م�کند.

79
  

و منع شکنجه  ضروری را برای خاتمه دادن و�وناما بار د�گر از حکومت افغانستان م�خواهد تا تمام اقدامات 
 به تمام اعمال شکنجه را بگ�رد.رس�دگ) 

 
 جواب حکومت افغانستان به �افته های ا�ن گزارشش

، حکومت افغانستان، از طر�ق شورای امن�ت مل) جواب 2015در جواب �افته های گزارش �وناما ماه فبروری 
ضم�مه شماره ششم ا�ن گزارش م�باشد.فبروی نوشت، که  12مفصل تحر�ری را بتار�خ 

80
جواب حکومت 
افغانستان در چهار بخش تقس�م شده(مقدمه،جواب به گزارش به شمول جواب ر�است امن�ت مل)،وزارت امور 

 داخله،وزارت دفاع مل)، برنامه محو مل) شکنجه و نت�جه گ�ری).
ن جواب حکومت ب�ان م�دارد، بر اساس مکلف�ت های خود تحت قانون اساس

ٓ
)،تعهدات ب�ن الملل) که به ا

ملحق شده،ارزش ها و اصول اسالم) و فرهنگ مردم افغانستان متعهد است، تا حقوق بشری شهروندان را رعا�ت 
و احترام کند. جواب حکومت ب�ان م�دارد که همکار خوب و قابل اعتماد با نهاد های مل) و ب�ن الملل) برای 

 ری توق�ف شده گان خواهد بود.پ�شرفت حقوق بشر و منع نقض حقوق بش
ا�ن جواب حکومت نشان م�دهد که در گزارش �وناما "برخ) ادعا ها و نگران) ها را م�پذ�رد"  و ل�کن با اکـثر�ت 

قضا�ا در متن گزارش موافق نم�باشد."
81

در جواب حکومت از برخ)  کاست) ها از نظرشان در گزارش فبروی   
�وناما مخصوصا در بخش م�تودلوج) گزارش تصر�ح شد. �وناما ب�ان م�دارد که حکومت بشمول ر�است  2015

                                                                                                                                                                                             
ت. قانون شکن) جرم است حکومت م�خواه�م مبارزه عل�ه فساد را از خود شروع کن�م{...} فساد در نهاد های امن�ت) و سوء استفاده از منابع سبب نا امن) ها شده اس

در مورد افغانستان واحد تحق�قات و ارز�اب)) حکومت در  2014ورد پ�گرد قانون) قرار گ�رند."  برخ) از نظرات دانشمندان (مراجعه نما�د به گزارش ماه مارچ ومجرم�ن با�د م
افغانستان، کم�ته نظارت وارز�اب) افغانستان: معرف) در مورد دزد و پول�س تالش برای اصالحات در پول�س مل) افغان). موسسات ضد فساد اداری د�ده بان شفاف�ت 

خود قرار داد، عوامل شناخت  2014کشور در سوری سال  175مستقل مشترک ضد فساد اداری  وشفاف�ت ب�ن الملل)، که افغانستان در رده چهارم کشورهای فاسد از 
فغانستان، اداره که توسط کم�ته سنا ا�االت متحده امر�کا ساخته فساد)، ادارات حکومت) خارج)، (مشخص در گزارش س�گار، دفتر عموم) تفت�ش خاص برای اعمار ا

حکومت(  �و ان دی شده است،وپروژه های که توسط امر�کا برای افغانستان تمو�ل م�گردد که شامل فعال�ت های حقوق بشر وحاکم�ت قانون م�شود. وموسسات داخل) 
) ا�ن را مستند نموده که چگونه تخلف حقوق بشر وفساد اداری �ک) د�گر را تقو�ت 2012دسمبر-�افتهس)) فساد اداری در افغانستان نظر سنج�ات جد�د خلص گزارش 

  5) و ارتباط روشن ب�ن حقوق بشر و فساد اداری( بخش 5/2008م�کند. بطور مثال مراجعه نما�د به بخش حقوق بشر و فساد اداری، ورق شفاف�ت در کارهای ب�ن الملل) #
 ,March 2014 20، کنوانس�ون منع شکنجه 2014مارچ  20فرع) منع شکنجه و د�گر رفتار های ظالمانه، غ�ر انسان) وتحق�ر ومجازات  گزارش ساالنه کم�ته

CAT/C/52/2, available at 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f52%2f2&Lang=en). 

 داد، در سالگرد کنوانس�ون منع شکنجه تاک�د نمود، بر ا�نکه شکنجه را با�د خاتمه 2014دسمبر 10دفتر کم�شنری عال) حقوق بشر در نشر�ه مطبوعات) خود در . 79

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15405&LangID=E. 
،تخلفات حقوق �وناما در مورد برخورد توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان مورد گزارشجواب حکومت جمهوری اسالم) افغانستان در . 80

. حکومت جواب خود را از طر�ق شورای امن�ت مل) به 2015فبروری  12بشری و پاسخگوئ)(شورای امن�ت مل)،وزارت داخله،ر�است امن�ت مل) و وزارت دفاع مل))مورخ 
نرا �وناما قسم�که موافقت کرد و تا�ئد کرد فراهم کرد.ضم�مه شماره ششم را بب�ن�د.زبان دری ب

ٓ
 ه �وناما تقد�م نمود، و ترجمه ا

 .مرجع سابق 81
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نر �وناما رد کرده و کامال در ا�ن  2010امن�ت مل) و وزارت داخله بصورت مکرر مالحظات را از سال 
ٓ
بد�نسو که ا

و گزارشات قبل) و در جلسات با مقامات حکومت حل نموده است، پ�شکش م�دارند. �وناما بار د�گر تاک�د  گزارش
م�دارد که م�تودولوج) ا�ن گزارش بر اساس مع�ار های ب�ن الملل) و استفاده از روش های دق�ق تائ�دی و روش 

  رش پابند م�باشد.بازب�ن) م�باشد. هم�نطور، �وناما کامال با �افته ها و سفارشات گزا
حکومت افغانستان در جواب خود ب�شتر ب�ان م�دارد" که ا�ن پال�س) رسم) حکومت افغانستان نم�باشد تا 
توق�ف شده گان در توق�ف خانه های حکومت افغانستان بخاطر حصول اعترافات و معلومات شکنجه و بدرفتاری 

رست نبوده و برخ) د�گر شا�د بر اثر تخلفات انفرادی شوند." با ب�ان ا�نکه "برخ) واقعات در گزارش �وناما د
تائ�د برخ) مشکالت در ا�ن رابطه،حکومت افغانستان متعهد است کارمندان و ارگان های عدل) و امن�ت) باشد. با 

 تا شکنجه و بدرفتاری را منع نموده و �ک برنامه از کارمندان ارشد را با همکاری ارگانهای مربوط، برای برنامه های
حکومت  مشخص منع دوباره چن�ن اعمال، که در مخالفت با ارزش های حقوق بشری، در توق�ف خانه های

افغانستان م�باشد ته�ه نموده است.
82

 
در برنامه مل) محو شکنجه حکومت افغانستان در جواب خود چن�ن موارد را شامل نمود:اصالح تقن�ن) در قوان�ن 

رئ�س جمهور ،جبران  129اخت�اری کنوانس�ون منع شکنجه،تطب�ق فرمان، الحاق به پروتوکول جرم و جزائ)
موزش و برنامه ای باال بردن مهارت ها، بد جلوه دادن شکنجه در فرهنگ عام، 

ٓ
خسارت برای قربان�ان شکنجه،ا

 اقدامات بازدارنده و نظارت دوامدار از تطب�ق برنامه مل).
ع شکنجه وبدرفتاری توق�ف شده گان از طر�ق تطب�ق برنامه �وناما از جواب حکومت مبن) بر تعهدات برای من

مخصوصا از تعق�ب – تقو�ت م) بخشد عمل) مل) پ�شنهاد شده استقبال م�کند.�وناما بار د�گر نظارت خود را
به جهت ا�نکه راه اساس) برای ختم شکنجه م�باشد و  -مسول شناخته شده و مرتکب�ن شکنجهعدل) کارمندان 

مندان افغانستان مبن) بر تعهد س�اس) شان در سطح بلند برای محو استفاده شکنجه توسط کارمندان پ�ام را به کار 
 حکومت م�رساند.

 
روی پاسخگوئ) و اقدامات بازدارنده که در ا�ن برنامه مل)  حکومتتالش های  بر�وناما بر حکومت افغانستان 

تاک�د م�دارد.گزارشات �وناما بصورت منظم در�افت کرد که پ�شنهاد شده و ب�ان شده است تمرکز و اولو�ت بخشد 
عدم پاسخگوئ) و معاف�ت از مجازات در بخش کارمندان حکومت افغانستان نقش اساس) بر دوام واقعات شکنجه 
و بدرفتاری داشته است. تا حال ه�چ اثر بر استفاده شکنجه مرتب نشده:مرتکب�ن پ�گرد عدل) نشده اند و کدام 

گاه) ده)ضمانت دسپ
ٓ
موزش،تفت�ش،هدا�ات و برنامه های ا

ٓ
تنها نم�تواند  -ل�ن) گرفته نشده است. تمرکز روی ا

 ا�ن تالش ها با�د با اقدامات پاسخگوئ) مناسب برای محو کامل شکنجه همراه باشد.-مانع و خاتمه شکنجه شود
 

 کل�دی سفارشات 
 افغانستان، پارلمان، لوی Hارنوال) افغانستان،سفارشات که �وناما در دو گزارش قبل) خود به حکومت  82از 

وزارت امور داخله، ر�است امن�ت مل)، اردوی مل) افغان،ستره محکمه، کشورهای مشترک نظام) وا�ساف 
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سفارشات عمل) نشده  41سفارش بصورت ن�مه تطب�ق شده، و 28داشت، تنها نه سفارش کامال تطب�ق شد،
است.

83
 

ال) جنوری  �2011وناما از ماه اکـتوبر گزارشات ا�ن گزارش معلومات جد�د را در مورد تطب�ق سفارشات  5ضم�مه 
که به ادارات حکومت) سفارشات ن�مه ونا تطب�ق  69که به  م�باشد. �وناما بار د�گر از حکومت م�خواهد 2013

 های افغانستان م�باشد عمل نما�د.بصورت �ک پالن عمل) برای رفع شکنجه وبدرفتاری در توق�ف خانه 
�وناما بار د�گر بر سفارشات ذ�ل برای کمک مقامات افغانستان بخاطر منع وخاتمه شکنجه وبد رفتاری در توق�ف 

 خانه های افغانستان تاک�د دارد.
  

 سفارشات به حکومت افغانستان

طور�که در پروتوکول اخت�اری �ک م�کان�زم مستقل نظارت) با صالح�ت بعنوان م�کان�زم جلوگ�ری مل)  �
مده، ا�

ٓ
، با صالح�ت که بتواند به صورت منظم به مراکز توق�ف که جاد گرددکنوانس�ون منع شکنجه ا

زادی اش محدود م�شود 
ٓ
ن ا

ٓ
 مسقلصالح�ت دسترس) داشته باشد،و و از قبل اعالم ناشده اشخاص در ا

شفاف دررابطه به ادعای شکنجه  اجرای تحق�قات ب) طرف و و معا�نات طب عدل) مبن) بر شکنجه
درمحالت مربوط به ر�است امن�ت مل) وپول�س مل) افغان و ارائه سفارشات به مقامات توق�ف و سا�ر 
ادارات ذ�ربط جهت برخورد با شکنجه وبدرفتاری درتوق�ف خانه ها،بشمول محول نمودن قضا�ا به لوی  

 ا�جاد گردد.    تحق�قات مستقل و�ا د�گر مقامات مناسب برای Hارنوال) برای تحق�ق ،

تمام اقدامات برای امضاء و الحاق به پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع شکنجه و د�گر رفتار های و  �
م�ز گرفته شود.

ٓ
 مجازات ظالمانه،غ�ر انسان) �ا تحق�ر ا

ن منع و بسته شود. �
ٓ
 تمام توق�ف خانه های غ�ر رسم)، شناسائ) شده و استفاده ا

 ستره محکمهسفارشات به 

نها به انجام منظم تحق�قات در  �
ٓ
صدور هدا�ات به قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف به هدف ملزم ساختن ا

رابطه به تمام) ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری و همچن�ن اجرای جدی و دق�ق ممنوع�ت های که 
مده از طر�ق شکنجه م) باشند، ط

ٓ
وری که در قانون اساس) عل�ه استفاده از مدارک و شواهد بدست ا

 افغانستان و قانون اجراات جزا�ــ) پ�ش ب�ن) شده است.   
 افغانستان Hارنوال)به لوی سفارشات 

که ب�طرفانه و مستقل به ارتباط ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان عاجل انجام تحق�قات  �
، که در ا�ن گزارش مشخص مل) افغانر�است امن�ت مل)، پول�س در تمام مراکز توسط کارمندان افغان 

ن ادعا صورت گرفته انجام دهند.
ٓ
 شده که شکنجه وبد رفتاری را استفاده م�نما�ند، و �ا تمام مراکز که در ا

 

                                                           
 وضع�ت چهار سفارش را نم�توان�م بعلت نبود معلومات ارز�اب) نما�م با و جود ا�نکه بارها بصورت کـتب) و شفاه) درخواست گرد�د. . 83
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 به ر�است امن�ت مل) سفارشات  
و  فراهکندهار، کابل،در وال�ات امن�ت مل) ر�است  مراکز توق�فدر  بدرفتاری گزارشات مبن) بر شکنجه و  �

ن ادعا صورت گرفته �ا ت
ٓ
.ا�ن  بررس) ها با�د موثق، موثر و ب�طرفانه انجام دهندتحق�قات مام مراکز که در ا

 و متمرکز باالی برخوردهای مجرمانه مقامات امن�ت مل) طور�که ادعا م�شود، باشد.

با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد،  ی رفتار  بدمقامات) که مرتکب شکنجه و �ا  �
نها به 

ٓ
 ،جرائم عل�ه امن�ت داخل) وخارج)Hارنوال) ر�است تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

ن کارمندانو�ا د�گر مقامات مناسب 
ٓ
مر�ن شان که ) بشمول ا

ٓ
نرا �ا استفاده  شکنجه و مرتکبو�ا ا

ٓ
 الیباا

دست دادن تقاعد و سا�ر  بشمول به تعل�ق انداختن وظا�ف شان و ازنموده اند توق�ف شده گان امر 
  .قرار گ�رندمورد پ�گرد  امت�ازات

 به وزارت امورداخله وپول�س مل) افغانسفارشات 
وال�ات  پول�س مل) افغان وپول�س محل) افغان در مراکز توق�فدر  بدرفتاری گزارشات مبن) بر شکنجه و  �

ن ادعا �کهو �ا تمام مراکز هرات،کندوز وپکـت�کابغالن، کندهار، ،
ٓ
صورت  ی شکنجه و �ا بدرفتاری که در ا

 .ا�ن  بررس) ها با�د موثق، موثر و ب�طرفانه باشد.انجام دهندتحق�قات گرفته 

با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد،  ی رفتار  بدمقامات) که مرتکب شکنجه و �ا  �
نها به تاد�ب و مجازات، ا

ٓ
و�ا د�گر مقامات مناسب  ،نظام)Hارنوال) ر�است ز جمله از طر�ق ارجاع ا

نرا با 
ٓ
مر�ن پول�س مل) افغان وپول�س محل) افغان که به شکنجه و�ا استفاده ا

ٓ
ن کارمندان و�ا ا

ٓ
بشمول ا

بشمول به تعل�ق انداختن وظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و سا�ر توق�ف شده گان امر نموده اند 
  .قرار گ�رندمورد پ�گرد  امت�ازات

 اردوی مل) افغانستانسفارشات به 
کندهار، وال�ات، بدرفتاری توسط اردوی مل) افغانستان درگزارشات مبن) بر شکنجه و  �

ن ادعای شکنجه وبد هرات،فراه،پکـت�ا،
ٓ
خوست، بادغ�س، بلخ، هلمند وکابل و �ا تمام مراکز که در ا

 باشد.کامل .ا�ن  بررس) ها با�د موثق، موثر و ب�طرفانه و انجام دهندتحق�قات صورت گرفته رفتاری 

با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد،  ی رفتار  بدمقامات) که مرتکب شکنجه و �ا  �
نها به 

ٓ
ن  ،نظام)Hارنوال) محکمه نظام)،و ر�است تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

ٓ
بشمول ا

نرا با توق�ف شده گان امر نموده اند افسران و�ا 
ٓ
مر�ن شان که به شکنجه و�ا استفاده ا

ٓ
بشمول به تعل�ق ا

  .قرار گ�رندمورد پ�گرد  انداختن وظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و سا�ر امت�ازات
 و ر�است امن�ت مل) به وزارت امورداخلهسفارشات 

تمام رهنمود ها وپال�س) ها توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان که بر احترام، حما�ت   �
 تطب�ق گردد. کامال و تحقق حقوق توق�ف شده گان بشمول منع شکنجه تاک�د دارد 

 در حق حما�ت در برابر شکنجه وحق ا�نکه با توق�ف شده گان با�د رفتار انسان) و با کرامت صورت گ�رد �
 7(براساس ماده توق�ف شده گان محبوس�ن و پال�س) وزارت امور داخله در مورد حقوق  نص موجود 

 کنوانس�ون ب�ن الملل) حقوق مدن) وس�اس)) عالوه گردد. 10وماده 
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پول�س امبودسمن مورد حما�ت س�اس) بطور�که بصورت موثر کار خود را انجام بدهد قرار گ�رد وال�حه  �
 ها مشخص م�سازد با�د امضاء گردد.وظائـف که مسول�ت 

تخصص) مستقالنه در مراکز توق�ف وزارت امور به شکا�ات رس�دگ) و تسه�ل موجود�ت م�کان�زم بررس)  �
استاندارد های حقوق با داخله و ر�است امن�ت مل) صورت گ�رد، و ا�ن م�کان�زم ها بصورت باشد که 

ن از
ٓ
مسول�ن توق�ف، محرم�ت وحما�ت در برابر خطرات انتقام  بشری مطابقت داشته، و از استقالل ا

جوئ) از طر�ق مجرای شکا�ات در اداره مرکزی محابس و مقامات قضائ) و �ا د�گر مقامات مستقل مناسب 
 .اطم�نان حاصل شود

موزش اساس) الزم) که بتواند جوابگوی ن�ازمندی تحق�قات مشخص ن�روهای مل) افغان   �
ٓ
ساختن ا

که تاک�د بر روش های مل) در بخش کاری شان باشد، بصورت مشخص شامل مولفه های ور�است امن�ت 
استنطاق غ�ر اجباری، منع از شکنجه و بدرفتاری، اقدامات جزائ)/ دسپل�ن) برای استفاده از شکنجه و 

مده باشد، دارد.
ٓ
 بدرفتاری و مکلف�ت های قضائ) بر عدم اعتبار اعترافات که بوس�له شکنجه بدست ا

 رنوال)، ستره محکمه، وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل)Hارشات برای دفتر لوی سفاا
وقت�که �ک س�ستم متعارف ارجاع موثر برای حصول اطم�نان از ا�نکه وک�ل مدافع و �ا مساعد�ن حقوق)  �

ورده م�شود بصورت عاجل 
ٓ
�ا تماس حاصل  اطالع و�ک توق�ف شده جد�د گرفتار و�ا به توق�ف خانه ا

 ، وا�ن استنطاق در حضور وک�ل مدافع صورت گ�رد.شود
   سفارشات به وزارت صحت عامه، وزارت داخله و ر�است امن�ت مل)

ن روش گزارش ده) فعل)  ترت�ب �
ٓ
بتواند بصورت مستقل، ارز�اب) غ�رجانبدارنه را کارمندان صح) که در ا

نرا 
ٓ
مراکز توق�ف م�باشد، تجد�د نظر  که ضم�مهدر مورد مفاد صح) مر�ضان و تطب�ق عملکرد باالی ا

 کنند.
زما�شات روان درمان)  �

ٓ
ظرف�ت کارگران طب عدل) برای تشخ�ص ومستند سازی قضا�ای شکنجه واجرای ا

 برای در�افت شکنجه زمان�که اثر ف�ز�ک) زخم وجود نداشته باشد باال برده شود.
�  

ٓ
ورده شده در محل که نگهداری م�شوند ا

ٓ
 .زما�شات صح) کامل صورت گ�ردبرای تمام توق�ف شده گان ا

 �ل کننده مربوطووکشورهای تمنظام) کشورهای کمک کننده به سفارشات 
زمان�که تشخ�ص م�گردد که پروژه ها تمو�ل گردد و �ا کمک تخن�ک کل) و کمک ادارات افغان و�ا وزارت  �

پ�شرفت اساس) و شرط خانه ها و�ا مستلزم مکلف�ت ها بشمول پاسخگوئ) مرتکب�ن شکنجه بح�ث مع�ار 
توق�ف شده گان توسط در برابر از شکنجه وبدرفتاری حاصل شود اطم�نان  در نظر گرفته شود تا

.درنظر گرفته شده استو ا�نکه اقدامات موثر اصالح) استفاده نم�گردد کارمندان افغان 
84

   
                                                           

قوان�ن اله) به فصل های مشخص) در قانون تخص�صات عمل�ات های خارج)  �اقوان�ن اله) امر�کا که به اساس قانون اله)  " �اLeahy Lawتطب�ق "بطور مثال،   84
اجع م�گرددو قانون ) در قوان�ن ا�االت متحده ر 2001( 259-106حقوق عموم)  8092) و قانون تخص�صات دفاع، فصل 2001( 429-106حقوق عموم)  563فصل 

نها را
ٓ
پور های موثق از طرف وزارت تخص�صات دفاع ارائه م�نما�د که "ه�چ کدام) از وجوه مال) ذکر شده برای اسلحه و تر�ننگ واحد های ن�رو های امن�ت) که در مورد ا

حکومت افغانستان برای ختم شکنجه و بدرفتاری توسط ر�است خارجه مبن) بر نقض حقوق بشری وجود داشته باشد، مگر ا�نکه ارز�اب) شود اقدامات اصالح) توسط 
حظه کرد که تصم�م امن�ت مل)،پول�س مل) افغان و اردوی مل) افغان بشمول تعق�ب عدل) مرتکب�ن شکنجه ن�روهای امن�ت) روی دست گرفته شده باشد ". �وناما مال

های ا�ن گزارش) بر موجود�ت معاف�ت کارمندان در ر�است امن�ت مل) ،پول�س مل) افغان و اردوی جد�د بمنظور سازگاری با گزارش فعل) و شواهد موثق (بشمول �افته 
موزش  و د�گر انواع همکاری ادارات ا�االت متحده م�باشد. بر اساس 

ٓ
، جمع تمو�ل ا�االت متحده برای 2014سپتمبر  30مل) افغان بر استفاده شکنجه که ن�از تمو�ل و ا

بل�ون به بخش "امن�ت" ( ود�گر سه بخش حکومتداری، توسعه، همکاری و عمل�ات های  60بل�ون م�رسد، که باالتر از  104.08در افغانستان به همکاری و اعمار مجدد 
خر 

ٓ
موزش و تمو�ل  برای تجه�ز، تدارک، خدمات، 48.94اضافتر از  2014سپتمبر 30ملک)) تخص�ص داده شد. که ا�ن مشمول تمو�ل ن�روهای نظام) افغان م�باشد، که ا

ٓ
ا
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تخن�ک)، بشمول تمو�ل از تمام انواع کمک مال) و کمک های پال�س) های مشوق و مانع کننده در مورد  �
طر�ق ملل متحد،

85
بخصوص برنامه صندوق امانت برای قانون و نظم برای نمائنده گ) ها وبرنامه ها  

پول�س مل) افغان و اردوی مل) افغان بر اساس شرط پ�شرفت  برای ر�است امن�ت مل) وافغانستان(لتفا) 
اسخگوئ) در رده ها، خاصتا در برابر منع �شان و مع�ارهای قابل ارز�اب) پ�شرفت نظارت ها و پاهای 

 استفاده شکنجه در نظر گرفته شود.شکنجه و مجازات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
بل�ون برای پول�س مل) افغان بمصرف رس�ده است (  16.17بل�ون باالی اردوی مل) افغان و باالتر از  32.40از  ، ز�ادترASFF’s ن�روهای نظام) مصرف شده است. از پول

و�ب سا�ت قابل در�افت است   ، که در2014اکـتوبر  30گزارش و�ژه بازرس برای اعمار افغانستان، گزارش ربعوار به گانگرس امر�کا، 
www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014- 10-30qr.pdf .( 

تقو�ت تطب�ق  توسط دفتر انکشاف) ملل متحد برای تنظ�م تمو�ل ب�ن الملل) 2002. پروژه تمو�ل قانون و نظم در افغانستان (لتفا) �ک م�کان�زم است که در سال  85
) برای پرداخت معاشات  افسران پول�س ونگهبانان ر�است عموم) محابس و برای 2002بل�ون دالرامر�کائ) از سال  3.6شده. تمو�ل (تقر�با قانون در افغانستان ا�جاد 

موزش افسران پول�س پرداخت نموده است. کمک کنندگان عمده اداره لتفا در ب�ن 
ٓ
مهوری حکومت های ا�االت متحده، جاپان، ج 2014و  2011اعمار ز�ربناها و ا

منش) عموم) ملل متحد در مورد همکاری ملل متحد  2011کور�ا،جرمن)، انگلستان،ناروی، هالند، استرال�ا و اتحاد�ه اروپا م�باشد. پال�س) واجب اجراء حقوق بشر سال 
وهای امن�ت) غ�رملل متحد از مجری حقوق بشری ) اصول واقدامات را وضع نموده که در همکاری های ملل متحد برای ن�ر HRDDPبرای ن�روهای امن�ت) غ�ر ملل متحد(

بشردوستانه ،حقوق صورت گ�رد و اطم�نان حاصل شود که چن�ن همکاری ها در مطابقت با مکلف�ت های ملل متحد در مورد احترام، پ�شرفت و تشو�ق احترام برحقوق 
ر جا�که دالئل اساس) بر باور ا�نکه خطرحق�ق) ارتکاب تخلفات حقوق بشر بشر و قانون مهاجرت باشد. در مطابقت با چن�ن مکلف�ت ها، کمک های ملل متحد د

ک نما�د. به هم�ن دالئل، دوستانه،حقوق بشر و قانون مهاجرت از طرف ادارات در�افت کننده باشد و مقامات مربوط نتوانند اقدامات اصالح) و�ا تخف�ف) را بگ�رند کم
دالئل موجه در مورد در�افت کننده ملل متحده مبن) بر تخلفات حقوق بشردوستانه ،حقوق بشر و قانون مهاجرت بدست م)  اگر ملل متحد معلومات موثق را در مورد ته�ه

ورد، همان اداره تمو�ل کننده با�د بمنظور خاتمه دادن به چن�ن تخلفات پا درم�ان) کند
ٓ
 .ا
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 توقيف که در آن واقعات رخ داده است مراکزنقشه دوم: 
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 برخورد با توقيف شده گان توسط رياست امنيت ملی فصل چهارم.
   

ن شامل 
ٓ
ر�است امن�ت مل) صالح�ت های اجرائ) خود را از قانون امن�ت مل) م�گ�رد، وظائـف و صالح�ت های  ا

" تام�ن امن�ت مل)" و "مبارزه عل�ه ترور�زم" م�باشد. 
86

ن بدوش رئ�س امن�ت مل) که مستق�ما پاسخگو به 
ٓ
ر�است ا

وری تم
ٓ
ام اطالعات  و  استخبارات خارج)، مبارزه رئ�س جمهور است، م�باشد. ر�است امن�ت مل) مسوول جمع  ا

. ر�است بعهده دارد را ،خارج) باشد امور  که مربوط به امن�ت مل) و )تمام موضوعات عل�ه جاسوس)، ترور�زم و
ن توق�ف شده را به  72امن�ت مل) بر اساس قانون اجازه دارد تا مظنون�ن را ال) 

ٓ
ساعت نگهداری نما�د و بعد از ا

ت عموم) محابس و توق�ف خانه ها  که ز�ر اثر وزارت امور داخله کار م�نما�د، انتقال دهند.توق�ف خانه ر�اس
87

 

که توسط ر�است امن�ت مل)  توق�ف شده  611، �وناما با 2014دسمبر  ماه  و 2013جنوری در فاصله م�ان ماه 
وال�ت 28توق�ف  در  مراکز 57در

88
 مصاحبه انجام داد. ،نگهداری م�شدند

 تن   19 و دوره های مختلف نگهداری م�شدند، توق�ف در دو مرکز توق�ف شده در�کصد و س) و چهار 
ٓ
سه  ن درا

چهار مرکز توق�ف  توق�ف شده در  چهار اوقات مختلف نگهداری م�شدند و توق�ف ر�است امن�ت مل) در مرکز
مورد توق�ف  795های توق�ف به دوره های مختلف در نگهداشت بودند که مجموع نمونه  ر�است امن�ت مل) در

 نمونه گ�ری م�باشد.  درتوسط ر�است امن�ت مل) 

ورده شوند، در مراکز توق�ف در 
ٓ
پنجاه و شش توق�ف شده قبل از ا�نکه به مرکز ر�است امن�ت مل) در وال�ت ا

ان و پول�س توق�ف) نزد پول�س مل) افغ 611ولسوال) ها نگهداری شده بودند. �کصد و شصت و دو توق�ف شده از 
 مل) سرحدی افغان ن�ز نگهداری شده بودند.

 
 : نتائج �افته های گزارش �وناما

ف�صد) که در توق�ف خانه های ر�است  26توق�ف) مصاحبه شده �کصد و شصت و �ک ( 611از مجموع  �
نها مواجه به 

ٓ
امن�ت مل) نگهداری شده بودند، شواهد موثق معتبر و قابل اعتبار در�افت گرد�د که ا

شکنجه و �ا بدرفتاری شده اند.
89

 

و�زان کردن، در موقع�ت فشار قرار دادن و تهد�د  �
ٓ
اشکال شکنجه شامل لت و کوب شد�د، شوک برق)، ا

 به خشونت جنس) م�باشد.

�وناما در ب�ن توق�ف شده گان مصاحبه شده شواهد موثق، معتبر و قابل اعتبار در�افت که شکنجه  �
ک توسط ر�است امن�ت مل) در چهار وال�تبصورت منظم، گسترده و س�ستمات�

90
فراه، کابل، کندهار  

ف�صد) توق�ف) مصاحبه شده، �وناما در�افت  52( 161و تخار استفاده م�شد. هشتاد و چهار توق�ف) از 

                                                           
 صادر شد. 6) ماده 89ه (فرمان شمار 2001ماه نوفمبر 4.توسط فرمان غ�ر رسم) ر�است جمهوری در  86
 شماره دو در ا�ن گزارش در بخش قوان�ن قابل تطب�ق مراجعه نما�د. .به ضم�مه 87
ن بازد�د شد 88

ٓ
 هلمند،هرات،جوزجان،کابل، دخشان،بادغ�س،بغالن،بلخ،بام�ان،دا�کندی،فراه،فار�اب،غزن)،غور،ب وال�ات که از ا

 وردک.م�دان کندهار،کاپ�سا،خوست،کنر،کندز،لغمان،لوگر،ننگرهار، ،پکـت�کا،پکـت�ا،سمنگان،سرپل،تخار،ارزگان و 
 نظرکل) در مورد شواهد موثق معتبر وقابل باور واقعات شکنجه توسط ر�است امن�ت مل) مراجعه نما�د 3نقشه شماره  به . 89
 م�تودولوج) برای تعر�ف "منظم و را�ج" و "س�ستمات�ک" مراجعه نما�د. به بخش . 90
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نمود که  مواجه به شکنجه شده در �ک و �ا دو توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) بشمول مراکز توق�ف 
 ح ولسوال) مورد چن�ن برخورد قرار گرفته است.ر�است امن�ت مل) در سط

ف�صد) شواهد موثق و معتبر شکنجه و  51مورد ( 20شخص مصاحبه شده، �وناما  39در فراه، از  �
ف�صد)  32مورد ( 36توق�ف) مصاحبه شده  112بدرفتاری س�ستمات�ک را در�افت. در کابل از مجموع 

منظم  شکنجه و بدرفتاری را در مرکز ر�است امن�ت استفاده گسترده و  مطم�نشواهد موثق، معتبر و 
ف�صد)  40توق�ف شده( 12توق�ف) مصاحبه شده، �وناما در�افت  30مل) در�افت. در کندهار، از مجموع 

مواجه به شکنجه و بدرفتاری شده اند. در تخار ، �وناما شواهد موثق، معتبر و قابل باور را در�افت که از 
ن مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند. 36ه شده، ده نفر (توق�ف) مصاحب 28مجموعه 

ٓ
 ف�صد) ا

ف�صد) کسان�که توسط ر�است امن�ت مل) در ولسوال) ها گرفتار  43( 56ب�ست و چهار توق�ف شده از  �
شده بودند، گـفتند در مرحله اول قبل از ا�نکه به مرکز وال�ت انتقال شوند، مورد شکنجه و �ا بدرفتاری 

توق�ف شده از شکنجه در ر�است امن�ت مل) در وال�ت چ�زی نگـفتند،  21ته اند. از هم�ن عدد، قرار گرف
در حال�که سه توق�ف شده موارد موثق شکنجه را در مرکز توق�ف وال�ت ارائه کرد.

 91
 

مراکز د�گر ر�است امن�ت مل) که عبارت از بدخشان، بادغ�س،  19هفتاد و �ک توق�ف شده در  �
دا�کندی، فار�اب، هرات، هلمند،جوزجان،کاپ�سا،خوست، کنر،کندوز، لغمان، لوگر، بغالن،بلخ، 

 ننگرهار، پکـت�کا و پکـت�ا و سمنگان م�باشد، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

ن که توسط ر�است امن�ت مل) مورد شکنجه قرار  15توق�ف شده( 161ب�ست و چهار تن از  �
ٓ
ف�صد) ا

ال بودند.س 18گرفت، اطفال ز�ر سن 
92

 
 

 شکنجه بمنظور گرفتن اعترافاتت
ن دو "

ٓ
من در زم�ن نشسته بودم، کارمند ر�است امن�ت مل) با بوکس در شکمم زد و با ک�بل در پشتم زد. �ک) از ا

نفر از موها�م کش کرد و برو�م دو س�ل) زد. خ�ل) سخت بود. بعد، بمن گـفته شد که ب�رون نزد�ک د�واری کم) 
نجا بودم، و مرا صدا زدند که به همان سلول خود بروم. من خ�ل)  تار�ک بود بنش�نم.

ٓ
نم�دانم چه مدت ب�رون در ا

نها 
ٓ
ترس�ده و خود را از دست داده بودم. �کبار، مرا مجبور نمودند بزم�ن به پشت بخوابم و پاهای خود را که �ک) ا

م. بعد من مجبور شدم اعتراف کنم و محکم گرفته بود بلند بگ�رم و د�گری در کـف پاها�م م�زد. من فر�اد م�زد
ن لت و کوبم را توقف دادند. 

ٓ
بگو�م که من مواد منفجره را جاسازی م) کنم و در انفجار مواد دست داشتم. بعد از ا

ن بگذارم."
ٓ
 ورق ها را بمن نشان دادند و مرا مجبور نمودند تا شصست خود را دوبار باالی ا

 2014هرات جنوری ، ولسوال) ش�ندند، 24توق�ف شده شماره 

                                                           
 ).2014( 278و  204) و 2013( 391.توق�ف شده شماره  91
توق�ف ) و 2013( 22و  17توق�ف شده موارد سازگار و موثق شکنجه را در مراکز ر�است امن�ت مل) ارائه کرد:لغمان شش توق�ف شده،(توق�ف شده طفل  25به تعداد  . 92

هرات،�ک طفل ; )2013( 26و 25،دو طفل 40اداره ; )2013،(18،23،24،25،26، پنج طفل (توق�ف شده گان 124)،کابل اداره 2014( 74،278،351،352شده گان 
کاپ�سا،�ک ; ))2013(147بدخشان �ک طفل(توق�ف شده ; ))2013(18فراه �ک طفل(توق�ف شده ;)2013(359و  39پکـت�ا دو طفل (توق�ف شده ; )2014(24(شماره 

لوگر،دو طفل(توق�ف شده گان ; ))2014(342،343،344کندوز سه طفل(توق�ف شده گان  ; ))2013(250کندهار�ک طفل(توق�ف شده ; )2014(301طفل(توق�ف شده
 )).2014(204و تخار�ک طفل(توق�ف شده ; ))2014(278) و توق�ف شده 2013(333ننگرهار دوطفل(توق�ف شده  ; ))2014( 364و 362
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بر اساس گزارشات قبل)، �وناما در�افت که هدف از شکنجه و بدرفتاری در اثناء استنطاق هم�شه و اکـثرا گرفتن اعتراف بود.  
شکنجه و بدرفتاری بطور عموم در اوائل جر�ان استنطاق استفاده م�شد و زمان) توقف داده م�شد که توق�ف شده اعتراف م�کرد. 

 ری همچنان بمنظور گرفتن معلومات و �ا مجازات هم استفاده شده است.شکنجه و بدرفتا
توق�ف شده کسان�که شکنجه و �ا بدرفتاری را بدستان کارمندان ر�است امن�ت مل) تجربه کرده  161از جمله 

نها ب�ان داشتند که در هنگام استنطاق اعتراف نمودند تا بر شکنجه خاتمه دهند. به استثن 102بودند، 
ٓ
اء سه تن ا

نجا نگهداری 
ٓ
توق�ف شده، که موارد موثق شکنجه را هم در سطح مرکز ولسوال) و هم در سطح وال�ت که در ا

م�شدند گزارش دادند، تمام د�گر توق�ف شده گان گـفتند هر اندازه زودتر در مرکز اول توق�ف اعتراف م�کردند، 
 شکنجه توقف داده م�شد.

 
 ولسوال) ر�است امن�ت مل)استفاده ب�شتر شکنجه در مراکز  

�وناما نقش ب�شتر مراکز توق�ف ولسوال) های ر�است امن�ت مل) در انجام تحق�قات ابتدائ) و باال رفتن ادعای 
 ز�ادتر شکنجه در مراکز ولسوال) را مشاهده نمود.

اساس شواهد موثق توق�ف شده را که ابتداء در سطح ولسوال) توق�ف گرد�ده بودند، مصاحبه نمود. بر  �56وناما 
ف�صد مورد شکنجه و چهار مورد بدرفتاری)   21توق�ف شده، �ا نصف افراد مصاحبه شده (به شمول 28و معتبر،  

شکنجه و بدرفتاری را در مرکز توق�ف ولسوال) را تجربه کرده بودند.
93

توق�ف شده از  21توق�ف شده،  24از ا�ن  
ش ندادند، در حال�که چهار توق�ف شده شواهد موثق شکنجه را شکنجه در سطح وال�ت بعد از انتقال شان گزار 

در مرکز وال�ت ن�ز ارائه کرد.
94

 
س�ب د�ده از منازعات مسلحانه، تعداد 

ٓ
مد به مناطق ا

ٓ
�وناما مالحظه کرد که به دال�ل امن�ت) و محدود�ت رفت و ا

ن مراکزی که توق�ف شده گان  محدودی از  موسسات به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) در ولسوال) ها، بشمول
ٓ
ا

نجا مصاحبه نمود، قبل از ا�نکه به مرکز وال�ت) انتقال شوند، دسترس) نداشتند. با ا�ن حال، ممکن 
ٓ
را �وناما در ا

است کارمندان ر�است امن�ت مل) قصدا توق�ف شده گان را بمدت طوالن) در مراکز ولسوال) نگهداری و استنطاق 
نجا دسترس) داشتند. م�کردند که احتماال موسسات

ٓ
 ناظر ب�رون) کمتر از مراکز وال�ت) به ا

 
 استفاده شکنجه س�ستمات�ک توسط ر�است امن�ت مل)

 ر�است امن�ت مل) فراه
نجا مرا با ک�بل ن�م 

ٓ
"مرا کارمندان ر�است امن�ت مل) مستق�م بدفتر مربوط به امن�ت مل) شهر فراه بردند، و در ا

نها بر بدنم ساعت لت و کوب نمودند و مرا م
ٓ
تهم نمودند که طالب هستم و در �ک قض�ه قتل دخالت دارم. ا

ظالمانه م�زدند و م�گـفت که اقرار کنم. در هنگام استنطاق دو ل�ن برق) داشتند که در بدنم استفاده کردند تا ا�نکه 
من�ت مل) مرکز من ب�هوش شدم. من مجبورا اعتراف کردم که در قتل �ک شخص دخالت دارم. بعد مرا به ر�است ا

                                                           
دو توق�ف شده در هر�ک لوگر و ننگرهار،سمنگان و ; )2013هشت توق�ف شده در کندهار،سه در پکـت�کا، دو در هرات و �ک) در فراه،بدخشان و پکـت�ا مربوط ( . 93

 ).2014کندوز و �ک توق�ف شده در هرات،کندهار،پکـت�ا و تخار مربوط (
 17حالت شکنجه در مراکز توق�ف بعدی ر�است امن�ت مل) تقد�م نمودند:لغمان،شش طفل(توق�ف شده  29و پنج طفل توق�ف شده موارد مشابه و موثق را از  .ب�ست 94
 25�ف شده ،دو طفل(توق40)، کابل اداره 2013،(18،23،24،25،26،پنج طفل،(توق�ف شده 124اداره  ;)2014(74،278،351،352) و توق�ف شده 2013(22و 
کندهار،�ک  ; ))2014(301کاپ�سا،�ک طفل(توق�ف شده  ; ))2013(147پکـت�ا،�ک طفل(توق�ف شده  ; )2014( 24هرات �ک طفل (توق�ف شده ; ) 2013(26و

دوطفل (توق�ف شده ننگرهار،  ; ))2014(364و  362لوگر،دو طفل(توق�ف شده ; ))344و 342،343کندوز،سه طفل(توق�ف شده ; ))2013(250طفل،(توق�ف شده 
 )).2014(204و تخار،�ک طفل (توق�ف شده  ; ))2014(278) و توق�ف شده 2013(333
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نها م�خواستند که اعتراف 
ٓ
نها چهار بار مرا خفک کرد. ا

ٓ
نها بار د�گر با س�ل) زدند و �ک) ا

ٓ
وال�ت انتقال دادند، ا

نها مرا به مرگ تهد�د کردند اگر اعتراف نم�کردم و من اعتراف 
ٓ
نما�م که عضو طالبان هستم، ل�کن من رد م�کردم. ا

 کردم."
 2014امن�ت مل) فراه،ماه جون ، ر�است 252توق�ف شده شمارهه

در ر�است امن�ت مل) وال�ت فراه  2014و ماه دسمبر  2013توق�ف شده که در ب�ن ماه جنوری  �39وناما با 

 95 نگهداری م�شدند، مصاحبه نمود.

نفر را گرفتار نمود، پول�س مل) افغان شش نفر د�گر را گرفتار کرد، اردوی مل) افغان سه  26ر�است امن�ت مل) 
ظنون را به توق�ف برده بود، پول�س محل) �کنفر را دستگ�ر کرده،  ن�روهای نظام) امر�کا دو توق�ف شده را م

گرفتار کرده بود و �ک توق�ف شده گـفت که توسط پول�س مل) افغان و �ا اردوی مل) افغان با همکاری ن�روهای 
ز را در ر�است امن�ت مل) فراه، ب�ش از حد رو  19نظام) ب�ن الملل) گرفتار شده است. توق�ف شده گان حد اوسط 

 96 ساعت وقت قانون)، سپری کرده بودند. 72

مورد استفاده از روش های استنطاق توسط   97ف�صد)  51توق�ف شده ( 20توق�ف) مصاحبه شده،  39از جمله 
ن موارد را 

ٓ
 مطم�نموثق معتبر و کارمندان ر�است امن�ت مل) را ب�ان داشتند که موازی به شکنجه بود، و �وناما ا

خر مجبور به اعتراف شده و  20دانست. س�زده نفر از جمله 
ٓ
توق�ف شده که مورد شکنجه قرار گرفته بود، در ا

شکنجه در همان وقت پا�ان داده شد.
98

 
توق�ف شده گان، تفص�ل مواجه شدن شان با لت وکوب، مخصوصا با ک�بل در کـف پاها�شان، را توسط 

مل) در فراه ب�ان داشتند. توق�ف شده گان همچنان گزارش داند که ر�است امن�ت مل)  کارمندان ر�است امن�ت
 برای شکنجه از روش های شوک برق) و محروم�ت از خواب استفاده م�کند.

کسان) که مصاحبه شدند، اطفال 39هفت نفر از 
99

ن اطفال معلوم شد که اثناء  18ز�ر سن  
ٓ
سال بودند، دو نفر از ا

شده بودند.استنطاق شکنجه 
100

 
�وناما از چن�ن تما�ل منف) در ر�است امن�ت مل) در فراه نگران است: شکنجه س�ستمات�ک در گزارشات قبل) در 

ن مرکز توق�ف ثبت نشده بود.
ٓ
 مورد ا

 شکنجه منظم و گسترده توسط ر�است امن�ت مل) 

                                                           
.توق�ف شده شماره  95

) و 2013،(233،234،235،236،237،238،244،245،246،252،253،254،255،256،257،258ف80،81،82،83،215،223،224،225،226،227،232
 ).2014،(41،101،102،132،133،134،252،253،254،350،381،382توق�ف شده گان شماره 

ن به  72، ب�ان م�دارد که ر�است امن�ت مل) م�تواند مظنون حد اکـثر 2014قانون اجراات جزائ)  87. ماده  96
ٓ
ارنوال مربوطه محول Hساعت نگهداری نموده و بعد از ا

ساعت وقت  74شامل  2004قانون اجراات جزائ) سابق سابق  ) محابس و توق�ف خانه ها انتقال شود.نما�د، و توق�ف شده با�د به توق�ف خانه مربوط ر�است عموم
: به نظر کم�ته، چهل و هشت ساعت وقت کاف) برای  33هدا�ت رهنمود عموم). ساعت پ�ش ب�ن) شده است. 48ساعت و در مرحله دوم  24قانون) بوده که در مرحله اول 

بب�ن�د به   جلسه محاکمات) است: هر نوع تاخ�ر ب�شتر از چهل و هشت ساعت با�د کامال استثناء قرار داده شود،و تحت دالئل وضع�ت باشد." انتقال افراد و مناسب برای
 وضم�مه دوم ا�ن گزارش. 33پاراگراف 

 41،102،252،382توق�ف شده گان ) و 2013،(80،81،83،215،223،225،227،233،235،236،245،252،253،255،256،257. توق�ف شده گان شماره  97
)2014.( 

 ).2014(102،252،382) و توق�ف شده گان 2013،(80،81،83،236،245،252،253،255،256،257.توق�ف شده گان شماره  98
 ).2014(134،253،381) و توق�ف شده گان 2013،(80،82،226.توق�ف شده گان شماره  99

 ).2014( 252و 134توق�ف شده گان شماره  . 100
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نها به من گـفت:"کل حق�
ٓ
مدند و �ک) از ا

ٓ
قت را بگو و ما را مجبور نکن که تو "در روز �کشنبه سه نفر به سلول من ا

نجا سه نفر بود. وقت) که من 
ٓ
نها مرا از سلولم ب�رون کش�ده و به منزل به �ک دفتر کوچک، باال بردند. ا

ٓ
را بزن�م". ا

نها مرا با پ�پ پالستک) به کـف پاها�م، پشتم و 
ٓ
وارد اطاق شدم، حت) پ�ش از ا�نکه از من سوال کنند، �ک) از ا

نها از من دستانم زد. نا
ٓ
خن های من س�اه شد. بعد از �ک وقفه، زدن دوباره برای مدت سه ساعت ادامه پ�دا کرد. ا

م) خواستند که اعتراف کنم که من �ک عضو طالبان هستم، و من هم اعتراف کردم چون د�گر طاقت زدن را 
نها از من خواستند که بگو�م که د�گر ک) با من بود. من نام بچ

ٓ
ن نداشتم. بعد از ا

ٓ
ه کاکای خود را دادم. بعد از ا

نها مرا رها کردند. در روز دوم، کس د�گر از من استنطاق نکرد. در روز سوم، صبح ساعت 
ٓ
مدند و مرا  9ا

ٓ
نها ا

ٓ
بجه ا

و�زان 
ٓ
نها باز مرا ا

ٓ
و�زان کردند. من قبال اعتراف کرده بودم اما ا

ٓ
به د�وار نزد�ک تشناب سلول برای دو ساعت ا

 کردند".

 2014، دسمبر 124ر�است امن�ت مل)  ؛376توق�ف)  

 
 نظر کل) –ر�است امن�ت مل) در کابل 

در دو گزارش قبل)، �وناما شکنجه و بدرفتاری س�ستمات�ک را در سطح توق�ف خانه مرکزی اداره مبارزه عل�ه 
قبل)) در کابل که توسط ر�است امن�ت مل) اداره م�شود، در�افت کرد. �وناما همچنان  90(اداره 124ترور�زم  

) مربوط 17(اداره سابق  40تاری در اداره شکنجه و بدرف مطم�ننگران) خود را در مورد شواهد موثق، معتبر و 
 خود به تفص�ل ب�ان داشت. 2013ر�است امن�ت مل) در کابل در گزارش ماه جنوری 

توق�ف شده را که در دو  و �ا �ک) از اداره  112، �وناما 2014ال) دسمبر  2013در گزارش فعل)، در ب�ن فبروری 
کابل ر�است امن�ت مل) نگهداری شده بودند، مصاحبه نمود. پنجاه و هفت توق�ف شده در  1و   40،  124های 

ه مراکز �اد شده نگهداری شده بودند، که در کل توق�ف شده در ا�ن س 11دو مرکز ا�ن ادارات نگهداری شده بود و 
مورد توق�ف م�شود. توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در مصاحبه های خود گـفتند قبل از ا�نکه به اداره  191
ر�است امن�ت مل) برای اجرای استنطاق رفته  1ر�است امن�ت مل) و �ا اداره  124انتقال داده شوند به اداره  40

 اند. 
توق�ف) مصاحبه شده که در ا�ن مراکز کابل نگهداری شده بودند، شواهد موثق  112ف�صد) از کل  32ش(س) و ش

از شکنجه و بدرفتاری را حداقل در �ک) از ا�ن سه مرکز ب�ان داشتند. معلوم شد که �ک پنجم  مطم�نمعتبر و 
 دند.توق�ف شده گان که مواجه به شکنجه شده بودند، اطفال بو 36(هفت ف�صد) از 

 1ر�است امن�ت مل) و �ا اداره  124در�افت شد که توق�ف شده گان مذکور  ابتداء هنگام تحق�قات در اداره 
 ر�است امن�ت مل) انتقال شوند، شکنجه را تجربه کرده اند. 40ر�است امن�ت مل) کابل قبل از ا�نکه به اداره 

بدرفتاری در ب�ن توق�ف شده گان مصاحبه شده که در حال�که در مدت نظارت �وناما معلوم شده موارد شکنجه و 
و  124کاهش �افته، اما �وناما دوام واقعات شکنجه را در اثناء تحق�ق در اداره  101نگهداری م�شدند 40در اداره 

 مشاهده کرد. 1اداره 

                                                           
ر�است  40توق�ف شده منازعات مسلحانه را در�افت نمود که روش های استنطاق تحت تعر�ف شکنجه ب�ن الملل) در اداره  71مورد از  19، �وناما 2013.در گزارش  101

مد.گزارش �وناما و کم�شنری عال) حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد" برخورد با توق�ف شده گان منازعات مس
ٓ
لحانه در توق�ف خانه های افغانستان: امن�ت مل) م) ا

 .45،صفحه �2013ک سال بعد. جنوری 
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سه مرکز  شکنجه و بدرفتاری توسط ر�است امن�ت مل) در مطم�ن�وناما در�افت نمود که اکـثر�ت واقعات معتبر و 
است ثبت نموده 2014واقع شده و قضا�ای ز�ادی در ب�ن ماه فبروری و ماه دسمبر  2013کابل در سال 

102
. ا�ن 

نها توق�ف شده گان در کابل در سال 
ٓ
نگهداری  2014و   2013حالت شا�د به دل�ل محالت مختلف) باشد که در ا

نها مصاحبه را انجام داد.
ٓ
م�شدند و �وناما با ا

103
  

 
 ر�است امن�ت مل) 40اداره 

رخ داد بود، ثبت کرد. گزارشات  2013که در اوائل  �40وناما گزارشات) را مبن) بر شکنجه و بدرفتاری را در اداره 
نشان  2013ر�است امن�ت مل) را در اواخر  40برنامه نظارت �وناما، کاهش واقعات ثبت شده شکنجه در اداره 

داد
104

ثبت نکرده است.  2014ر�است امن�ت مل) در سال  40ظارت خود از اداره و �وناما واقعه شکنجه را خالل ن 
شا�د بر اثر اقدامات اتخاذ  �2013وناما مشاهده کرد که �افته های کاهش شکنجه در ب�ن توق�ف شده گان در سال 

فعال ر�است امن�ت مل) باشد. ا�ن اقدامات شامل  40در اداره رئ�س جمهور  129شده در تطب�ق فرمان شماره 
موزش)، خاصتا در  40) در دفاتر تحق�ق در اداره CCTVساختن کامره های تلو�زون) مدار بسته (

ٓ
و کورس های ا

بخش روش های تحق�ق و شواهد طب عدل) برای توانمند سازی کارمندان توسط انگلستان ، کم�سون مستقل 
 ست امن�ت مل) م) شد.(حقوق بشر) ر�ا 47حقوق بشر افغانستان و وزارت عدل�ه �کجا با اداره 

ر�است امن�ت مل) نگهداری شده بود، مصاحبه نمود. در ب�ن  40توق�ف شده که در توق�ف اداره  �73وناما با 
ن مرکز توق�ف، مواجه به شکنجه و بدرفتاری 

ٓ
ا�نها، �وناما در�افت کرد که چهار نفر در زمان موجود�ت شان در ا

س)شده بودند. معلوم شد که 
105 

ر�است امن�ت مل) انتقال شوند مواجه به  40توق�ف) قبل از ا�نکه به اداره 
ن در اداره  22شکنجه و بدرفتاری در �ک) از مراکز توق�ف د�گر ر�است امن�ت مل) در کابل  شده بودند، 

ٓ
 124ا

 ر نبود کهر�است امن�ت مل) و �ک توق�ف شده قاد 1در�افت شد شکنجه را تجربه کرده بود، هفت نفر در اداره 
بداند در کدام مرکز توق�ف ر�است امن�ت مل) در کابل مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. 

106
 

�وناما در�افت نمود که چن�ن جابجا�ــ) توق�ف شده گان در مراکز ر�است امن�ت مل) در کابل نشان م�دهد که 
ت تالش کل) گسترده برای منع تالش برای منع استفاده شکنجه بصورت موردی در هر توق�ف خانه بوده نه بصور 

شکنجه توسط ر�است امن�ت مل). �افته ممکن به ا�ن صورت ن�ز تفس�ر شود که ر�است امن�ت مل) توق�ف شده 
گان به جاهای مختلف برای استنطاق برده باشد، تا برای ناظر�ن �افتن و شناسائ) روش های استفاده شده 

سازد: ر�است امن�ت مل) از روش های بد استنطاق در مراکز  شکنجه در قضا�ای انفرادی و مراکز را سخت تر

                                                           
 ).2014(223.توق�ف شده شماره  102
نگهداری شده  40و اداره  124، �وناما تعداد ز�ادی از توق�ف شده گان را در محبس پلچرخ) و مرکز اصالح و ترب�ت اطفال در کابل که قبال در اداره 2013.در سال  103

تجربه  40و اداره  124محبس انتقال �افته بودند مصاحبه نمود و تعداد قابل مالحظه شکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان را در هنگام نگهداری شان در اداره بودند وبه 
نها را در ا�ن دو محل نگهداری م�شدند بطور عموم خارج از دسترس) و جدا شده بودند  40و  124کرده بودند. کسان�که در محبس مصاحبه شدند ودر اداره 

ٓ
از کسان�که ا

، �وناما توق�ف شده 2014شکنجه کرده بودند وبعد از انتقال شان به محبس امکان ب�شتر م�رود که از شکنجه خود بدون ترس انتقام جوئ) در محبس گزارش دهند.در سال 
ن خ�ل) کم از توق�ف شده گان 40و  124گان ز�اد را در اداره 

ٓ
در�افت نمود که ادعای شکنجه را نما�ند و از ا�ن توق�ف شده گان چن�ن فهم�ده  مصاحبه نمود که در ا

نها شا�د توسط کارمندان امن�ت مل) ترسانده شده باشند که به �وناما ادعای شکنجه را نکنند و همچنان بصورت باالی همراه با 
ٓ
خطر انتقام جوئ) توق�ف شده م�شود که ا

ن توق�ف خانه موجود بودند
ٓ
 که شا�د باال�شان و باالی د�گران استفاده م�شد. گان در ا

 م�باشد. 2013ثبت شده در ماه مارچ  40. واقعه اخ�ر شکنجه که توسط �وناما از اداره  104
 ).2013(127و  31، 25،26.توق�ف شده شماره 105
توق�ف شده  28واقعات شکنجه در ب�ن  30شکنجه شده و نشان دهنده ر�است امن�ت مل)  124وال�ت کابل و اداره  1.دو توق�ف شده گزارش داد که در هردو اداره  106

 گان م�باشد.



47 
 

توق�ف با سطح کمتر تفت�ش و بررس)، مخصوصا توسط موسسات حقوق بشری و �ا د�گر ناظر�ن ب�رون)، استفاده 
ر�است امن�ت مل)، جا��که اکـثرا  40م�کند. ا�ن شا�د توض�ح دهد که چرا شکنجه و بدرفتاری اکـثرا در اداره 

ن با تالش های ب�شتر برای تطب�ق تام�نات د�دن م�کنند، در مقا�سه با سطح بلند شکنجه ثبت ناظر�ن ب�
ٓ
رون) از ا

 107ر�است امن�ت مل) کابل، به ثبت نرس�ده است. 1و اداره  124شده در اداره 
  

 ر�است امن�ت مل)  124اداره 
نها شروع به لت و کوبم نمودند. در روز اول با بوت های خود مرا لگد  124"مرا به اداره 

ٓ
ر�است امن�ت مل) بردند. ا

ب. در روز 
ٓ
زده و با بوکس لت و کوب نمودند. روز دوم، بمدت دو ساعت باز مرا لت و کوب کردند اما با پ�پ ا

له را در عضو جنس) من استفاده کردند. مثل پال
ٓ
س و �ا انبور بود و برای تاب دادن عضو جنس) تا سوم، �ک ا

ن، من اقرار نمودم که طالب هستم. من ترس�ده بودم بخاطر�که تهد�د 
ٓ
ا�نکه گر�ه کردم استفاده م�کردند. بعد از ا

نها نوشته کردند و من شصت خود را روی اوراق 
ٓ
کردند که اعضای جنس) تو را از ب�ن م�بر�م. من هر چ�ز گـفتم و ا

 من فکر م�کردم که شا�د بم�رم اگر اعضای جنس) مرا از ب�ن ببرند."  گذاشتم.
 2013ر�است امن�ت مل)، جوالی  124، اداره 161توق�ف شده شماره 

ر�است امن�ت مل) توق�ف شده بودند مصاحبه نمود. شصت و هشت نفر از  124توق�ف شده را در اداره  �74وناما 
ست امن�ت مل) گرفتار شده اند، و سه توق�ف شده ب�ان داشتند که ا�ن توق�ف شده گان گـفتند که توسط ر�ا

توسط اردوی مل) افغان
108

، دو توق�ف شده توسط پول�س مل) افغان 
109

دستگ�ر شده و �ک توق�ف) نتوانست  
کسان�که وی را گرفتار نمودند را شناسائ) کند

110
حد  124. معلوم شد که توق�ف شده گان مصاحبه شده در اداره 

 ساعت حد اکـثر وقت مجاز قانون) برای توق�ف مظنون، نگهداری شده بودند. 72ن�م روز، باالتر از  اوسط شش و
ف�صد) موارد  36توق�ف شده( 27مصاحبه شد،  111ر�است امن�ت مل) 124توق�ف شده که در اداره  74از جمله 

نها را موثق معتبر
ٓ
تشخ�ص داد،  ارائه  مطم�نو  مفصل) را از روش های تحق�ق که به حد شکنجه م�رسد و �وناما ا

.نمودند
112

 
نگهداری شده بودند، 124در ب�ن هشت توق�ف شده از گروپ فرع) که در اداره 

113
ل�کن وقت�که �وناما در نصف  

نها گزارش شکنجه و �ا بدرفتاری را  2014دوم 
ٓ
ن اداره قرار نداشتند، هفت نفر ا

ٓ
با ا�شان مصاحبه نمود در توق�ف ا

                                                           
مخصوصا از دولت انگلستان برای اعمار توق�ف خانه مدرن،  2014و  2013ر�است امن�ت مل) کمک های قابل مالحظه را از دونر های ب�ن الملل) در سال  40.اداره  107

H د�موزش د�ده برای در�افت و تائ
ٓ
واز را ثبت نم�کند) بح�ث جزء تالش انواالن ا

ٓ
شکنجه، و نصب کمره های مرکزی بسته در تمام دفترهای تحق�ق(امن�ت مل) ادعا کرد که ا

روری ماه فب 24در  40در کابل و د�دار نظارت) �وناما از اداره 2014برای منع شکنجه در�افت نمود.جلسه �وناما با متخصص توق�ف سفارت انگلستان در ماه اپر�ل و م) 
 کابل.  2014
 ). 214(227) و توق�ف شده 2013(167و 144توق�ف شده گان شماره   108
 ).2014( 95و 52.توق�ف شده شماره  109

 ).2013( 155.توق�ف شده شماره 110
 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,156 ,155 ,154 ,153 ,145 ,144 ,143 ,129 ,127 ,125 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,18 ,15 ,14 توق�ف شده گان شماره.  111

 ,225 ,224 ,221 ,95 ,87 ,82 ,81 ,80 ,53 ,52 ,8 ,7 ,6 ,1 توق�ف شده گان شمارهو  377 ,375 ,264 ,262 ,261 ,259 ,201 ,199 ,198 ,197 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 287, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 380 (2014).، 

 ,369وتوق�ف شده گان شماره  (2013) 261 ,259 ,201 ,162 ,161 ,155 ,153 ,144 ,129 ,127 ,31 ,30 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,18  توق�ف شده گان شماره.  112
370, 372, 373, 374, 376, 380 (2014).. 

 ).2014(370،372،373،374،376،380، 369. توق�ف شده گان شماره113
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ر�است امن�ت مل) ارائه کردند. �ک توق�ف) که شکنجه نشده بود گـفت که تهد�د شد که اگر اسنادی  124در اداره 
ورده شده بود، امضاء نکند لت و کوب خواهد شد.را که از توق�ف خانه وال�ت

ٓ
 ) ر�است امن�ت مل) به همراه وی ا

ر�است امن�ت مل) همان روش های قبل) شکنجه را که در گزارش ماه جنوری  �124وناما در�افت که کارمندان اداره 
در وضع�ت فشار قرار به ثبت رس�ده بود، استفاده م�کردند. ا�ن روش ها شامل  2011و گزارش ماه اکـتوبر  2013

و�زان، شوک های برق)، محروم�ت از خواب، دشنام لفظ) جنس)، تهد�د جنس) و لت و کوب با زدن در 
ٓ
دادن، ا

 کـف پاها با پ�پ های پالست�ک) م�باشد.
سال  18ر�است امن�ت مل) توق�ف بودند، اطفال ز�ر سن  124مصاحبه شده که در اداره  66هفت نفر از هم�ن 

ن اطفال در اثناء تحق�ق مواجه به شکنجه شده بودند.بودند و معلو
ٓ
 114م شد که پنج تن از ا

 
 ر�است امن�ت مل) وال�ت کابل 1اداره  

ر�است امن�ت مل) مرا به �ک ز�ر زم�ن) برد، و گـفتند که بر پشت بزم�ن بخوابم، و دو نفر پاهای مرا باال گرفته 
بودند. بعد �ک) از کارمندان ر�است امن�ت مل)، حت) بدون ا�نکه بپرسد، در کـف پاها�م با پ�پ به زدن شروع 

نها م�گـفتند که من طالب هستم و با�د اعتراف نما�م.
ٓ
دق�قه خاتمه  15من رد کردم. و لت و کوب بعد از  نمود. ا

�افت. روز بعدی، مرا بازهم در همان اطاق بردند. �ک) از تحق�ق کننده گان پاهای خود را بر اعضای تناسل) من 
گذاشت و خ�ل) سخت فشار داد. خ�ل) دردناک بود. او محکم برو�م پنج بار س�ل) زد، با بوکس و لکد چند مرا زد 

پشتم و پاها�م). و او مرا تهد�د کرد اگر اعتراف نکنم من حمله کننده انتحاری هستم شوک برق) م�دهد. (در سرم، 
ن از من د�گر تحق�ق نکردند." 

ٓ
 من رد کردم اما ا�نرا در ورق نوشته کرده و مرا مجبور نمود که امضاء کنم. بعد از ا

 2013ر�است امن�ت مل)،ماه نوفمبر  1، اداره 260توق�ف شده شماره
 

ر�است امن�ت مل) در وال�ت کابل نگهداری شده بودند، مصاحبه  1که در اداره  �115وناما با س) وسه توق�ف شده
نها گزارش دادند که توسط ر�است امن�ت مل) گرفتار شده بودند، به استثناء �ک) که توسط پول�س 

ٓ
نمود. تمام ا

ساعت وقت  72وز و ن�م، که نزد�ک به همان محل) افغان دستگ�ر شده بود. توق�ف شده گان حد اوسط سه ر 
 مجاز قانون) م�باشد، نگهداری شده بودند.

 33ر�است امن�ت مل) مواجه به شکنجه و بدرفتاری شده بودند. شش از ا�ن  1ف�صد) در اداره  27هفت توق�ف) (
 116توق�ف) ها

توق�ف شده   117شکنجه و سه توق�ف) د�گر بدرفتاری را گزارش نمودند. مطم�نموارد موثق، معتبر و 
گان لت و کوب شد�د و شوک های برق) توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) در اثناء استنطاق ها را ب�ان داشتند؛ 

 از نه توق�ف شده، شش توق�ف) اعتراف کرده بودند.
 ر�است امن�ت مل) وال�ت کندهار

ن شکنجه 2013و  2011در گزارشات 
ٓ
، �وناما مرکز ر�است امن�ت مل) وال�ت کندهار را از جمله جاها�ــ) که در ا

بطور س�ستمات�ک استفاده م�شد، در�افت کرد. در ا�ن گزارشات، �وناما شواهد موثق در�افت کرده بود که نصف) 

                                                           
 ).2013(18،23،24،25،26. توق�ف شده گان شماره 114
) و توق�ف شده گان شماره 2013،(15،17،27،30،31،88،129،157،158،159،160،166،197،198،200،202،259،260توق�ف شده گان شماره  .115

 ).2014(286و  277، 1،2،4،7،13،74،135،223،226،230،233،235،276
 ).2014(223) و توق�ف شده 2013( 30،31،88،259،260توق�ف شده گان شماره  .116
 ).2013(202و 197،198توق�ف شده گان شماره  .117
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و�زان کردن، در موقع
ٓ
�ت فشار قرار از توق�ف شده گان مختلف مصاحبه شده مواجه به شکنجه لت و کوب، ا

 118دادن و د�گر روش های مجبور کننده بودند.
در ماه جنوری رئ�س جمهور ر�است امن�ت مل) وال�ت کندهار از جمله سه محالت) بود که ه�ئت حق�قت �اب 

ن د�دن نمود. 2013و هئ�ت لوی Hارنوال) افغانستان در ماه مارچ  2013
ٓ
 از ا

توق�ف شده که در مراکز وال�ت) ر�است امن�ت مل) در  30اما با ، �ون2014ال) ماه دسمبر  2013از ماه فبروی 
کندهار  

119
ف�صد)، شواهد موثق، معتبر و  13توق�ف شده ( 30نگهداری شده بودند مصاحبه نمود. چهار از ا�ن 

روز، با  14توق�ف شده گان حد اوسط بمدت  120روش های استنطاق مساوی با شکنجه را ارائه کردند. مطم�ن
 ساعت، نگهداری شدند. 72روز ثبت شده قبل) و در ع�ن زمان خ�ل) ب�شتر از محدوده زمان قانون)  21کاهش 

در گزارشات قبل)، �وناما سطح باالتری از شکنجه را در ب�ن توق�ف شده گان مصاحبه شده که در ر�است امن�ت 
 121م�شد، در�افت. مل) وال�ت کندهار نگهداری 

توق�ف شده منازعات مسلحانه قبل از  30مشابه ر�است امن�ت مل) در کابل، �وناما در�افت که تعدادی از ا�ن 
ا�نکه به مرکز ر�است امن�ت مل) کندهار برسند، گزارش دادند که مورد تحق�ق در د�گر مراکز قرار گرفته بودند. از 

رفتاری را در ر�است امن�ت مل) در وال�ت کندهار ارائه نکرده توق�ف شده که گزارش شکنجه و بد 26جمله 
ف�صد) گـفتند که در مراکز قبل) توق�ف، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند.  46توق�ف شده ( 12بودند،

در�افت شد که هشت توق�ف شده که هنگام استنطاق در مرکز ر�است امن�ت مل) سپ�ن بولدک مورد شکنجه قرار 
بودند. �ک توق�ف) گزارش داد هنگام) که در توق�ف پول�س مل) افغان بود، شکنجه شده است و �ک  گرفته

توق�ف) د�گر در مرکز اردوی مل) افغان، و �ک) نم�توانست مرکز توق�ف را شناسائ) کند و د�گری قبل از ا�نکه به 

عمر" �اد م�شود، شکنجه شده بود.ر�است امن�ت مل) وال�ت کندهار انتقال شود در محل) که بنام" خانه مال 
122

 
�افته های شا�د ب�انگر ا�ن باشد که ر�است امن�ت مل)، از روش های بد استنطاق و از جمله شکنجه را در د�گر 
مراکز توق�ف بشمول ولسوال) ها که دارای سطح کمتر بررس) و تفت�ش هستند و قبل از انتقال توق�ف شده به 

 ت ب�رون) را دارد، استفاده کرد.محل) که دسترس) ب�شتر به نظار 
  
 
 
 
 

                                                           
ف شده گزارش �وناما در مورد" برخورد با توق� ) و2011گزارش �وناما در مورد" برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان"(اکـتوبر  .118

    2013گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان: �ک سال بعد. جنوری 
،http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12261&language=en-US.  

) و توق�ف شده گان شماره 2013،(4،7،8،9،10،11،12،13،248،249،250،251،390،391،394،413،414،415،416،417،418 شمارهتوق�ف شده گان  .119
92،128،91،129،130،130،131،135،294 )2014. ( 

 ).2014(92) و توق�ف) 2013(12،250،391شده گان شماره  توق�ف.120
توق�ف) مصاحبه شده که توسط ر�است امن�ت مل) در کندهار نگهداری م�شدند موارد شکنجه موثق را  35مجموع �وناما، در�افت گرد�د که از  2011. در گزارش سال 121

توق�ف) مواجه به شکنجه در ر�است امن�ت مل) کندهار شده بودند.  19توق�ف شده مصاحبه شده  �48وناما، در�افت گرد�د که از مجموع  2013ارائه کردند.در گزارش 
گزارش �وناما در مورد" برخورد با توق�ف شده گان  ) و2011مورد" برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان"(اکـتوبر  گزارش �وناما در

 .40صفحه    2013منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان: �ک سال بعد. جنوری 
 ).2014( 130و  91توق�ف شده ) و 2013( 11و  4توق�ف شده گان شماره  . 122
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 توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) در ولسوال) سپ�ن بولدک وال�ت کندهارر
"ر�است امن�ت مل) سپ�ن بولدک مرا دستگ�ر کرد و در اثناء انتقال به موتر برو�م چند بار با س�ل) زدند. مرا به 
نجا 

ٓ
ر�است امن�ت مل) در تخته پل بردند (در ب�ن راه سپ�ن بولدک و کندهار). سه کارمند ر�است امن�ت مل) در ا

ن
ٓ
ها خواستند با بزور انداختن تکه در دهنم مرا خفه کنند و با ک�بل در پشت،کمر و پاها�م مرا لت و کوب نمودند. ا

ن بطور 
ٓ
نها م�خواستند اعتراف نما�م ا�نکه من طالب بودم و بعد از ا

ٓ
همزمان کوش�دند گردنم را محکم بگ�رند. ا

نچه م�خواستند اعتراف نمودم."
ٓ
 شفاه)، به ا

 2013،ر�است امن�ت مل) سپ�ن بولدک، دسمبر394توق�ف شده شماره 
 
که در توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) در سپ�ن بولدک وال�ت کندهار نگهداری شده  123توق�ف شده 12ناما با �و

روز، قبل از ا�نکه بر�است امن�ت مل) در مرکز کندهار  2.7بودند، مصاحبه نمود. توق�ف شده گان حد اوسط 
 انتقال شوند، نگهداری شده بودند.

ف�صد) مواردی از روش های استنطاق را ب�ان داشتند که  67شت (توق�ف شده مصاحبه شده، ه 12از جمله 
نرا موثق، معتبر و 

ٓ
برخ) از توق�ف شده گان شد�دا  124تشخ�ص داده است. مطم�نموازی به شکنجه بوده و �وناما ا

با دست و پا و ک�بل در جسم و کـف پاها�شان لت و کوب شده بودند تا حدی که چند بار هوش خود را در اثناء 
 استنطاق از دست دادند. دو توق�ف شده مشمول استفاده شوک برق) در اثناء استنطاق بودند.

ن شکنجه توقف داده 
ٓ
شش تن از ا�ن هشت توق�ف شده در هنگام استنطاق سرانجام اعتراف نمودند، که بعد از ا
ن شد.  و تمام هشت توق�ف شده به ر�است امن�ت مل) مرکز کندهار فرستاده شده بودند و ا

ٓ
ز شکنجه خود در ا

 مرکز توق�ف شکا�ت نکردند.
 

 ر�است امن�ت مل) در وال�ت تخار
نجا 

ٓ
روز بودم. از من چهار بار  12"مرا گرفتار نمودند و به مرکز توق�ف ر�است امن�ت مل) در شهر طالقان بردند. و ا

تحق�ق صورت گرفت. من به مستنطق همه چ�ز را گـفتم ل�کن با من موافق نبود. بد�ن سبب، به لت و کوب من 
شروع نمود. مستنطق) که قد دراز داشت سه بار با  با چند ک�بل برق که تقر�با �ک متر درازی و �ک انچ بر داشت

دونفر د�گر روی مرا پوشاند و مرا به زم�ن انداخت. دو نفر شانه مرا گرفت و نفر سوم شروع به لت و کوب در پاها�م 
موختم، در فعال�ت 

ٓ
نمودند. مستنطق بمن گـفت اگر اعتراف نکنم که مواد تبع�ه شده انفجاری را در پاکستان ا

ر�ست) دخ�ل بودم، و مواد انفجاری را مخصوصا در سا�ت های انتخابات) برنامه ر�زی کردم، مرا باز هم های ترو 
 م�زند و شوک های برق) م�دهد. من ترس�دم  و قبول کردم و لت و کوب من پا�ان �افت." 

 2014،ر�است امن�ت مل) وال�ت تخار ماه اپر�ل 202توق�ف شده شماره 
 

توق�ف شده  28در ر�است امن�ت مل) وال�ت تخار در�افت که از جمله  مطم�نتبر و �وناما شواهد موثق، مع
توق�ف شده گان جزئ�ات موارد لت و کوب  125ف�صد) مواجه به شکنجه و �ا بدرفتاری شده اند. 36مصاحبه شده(

                                                           
 ).2014(129،294) و توق�ف شده 2013،(7،8،9،10،13،393،394،413،415،418توق�ف شده گان شماره  .123
 ).2014(129،294) و توق�ف شده 2013( 394و  7،8،9،10،13،393توق�ف شده گان شماره  .124
 ).2014(37،202،203،204ه گان شماره ) و توق�ف شد2013(71،107،181،182،324،338.توق�ف شده گان شماره 125
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شد�د و طوالن)، با شاخچه و �ا ک�بل در پاهای شان و تهد�د شوک برق) را ب�ان داشتند. توق�ف شده گان حد 
 ساعت، نگهداری شده بودند. 72روز، اضافتر از وقت قانون)  12اوسط 

) در وال�ت تخار در مقا�سه با مدت گزارشات �وناما از باال رفتن ثبت استفاده از شکنجه توسط ر�است امن�ت مل
  126قبل) نگران) خود را اظهار م) دارد.

 
 مراکز د�گر وال�ات  19واقعات شکنجه توسط ر�است امن�ت مل) در  مطم�نشواهد موثق، معتبر و  

ت ملـ) توق�ف شده مصاحبه نمـود کـه معلـوم شـد شـکنجه و �ـا بـدفتاری را توسـط کارمنـدان ر�اسـت امن�ـ �71وناما با 
وال�ـــت د�گـــر، در ســـطح مرکـــز ولســـوال) و �ـــا وال�ـــت، را در ا�ـــن وال�ـــات تجربـــه کـــرده بودنـــد: بدخشــــان،  نـــزدهدر 

بادغ�س، بغالن، دا�کندی، فار�اب، هرات، هلمند، جوزجان، خوست، کنـر، کنـدوز، لغمـان، لـوگر، ننگرهـار، 
 پکـت�کا و پکـت�ا.

 
 

مصاحبه شدهتوق�ف شده گان  توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) توق�ف شده گان شنکجه و �ا  
 بدفتاری شده 

 1 50 بدخشان
 1 4 بادغ�س
 3 28 بغالن
 1 2 بلخ 

 2 2 دا�کندی
 1 10 فار�اب
 6 34 هرات
 2 10 هلمند

 2 31 جوزجان
 1 1 کاپ�سا
 4 38 خوست

 2 9 کنر
 13 52 کندوز 
 6 14 لغمان
 3 6 لوگر

 9 57 ننگرهار
 5 33 پکـت�کا
 7 29 پکـت�ا

 2 2 سمنگان 
 71 410 مجموع 

                                                           
�وناما پنج  2011ف�صد) در ر�است امن�ت مل) وال�ت تخار ثبت شد.در گزارش  25توق�ف شده( 48قض�ه شکنجه و بدرفتاری از مجموع  �12وناما،  2013. در گزارش 126

 ف�صد) را ثبت نمود. 56قض�ه شکنجه و بدرفتاری را از نه توق�ف شده (
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 در مراکز توقيف رياست امنيت ملی  مطميننقشه شماره سوم: واقعات موثق معتبر و 

 

 
 
 



53 
 

 توقيف شده گان توسط پوليس ملی افغان و پوليس ملی سرحدی افغانبا . برخورد  پنجم فصل
  

کن�م. ل�کن بح�ث پول�س مل) افغان وظ�فه دار�م "ما متعهد هست�م که حقوق بشر توق�ف شده گان را احترام 
جرائم را تحق�ق کن�م و معلومات را حاصل نما��م. ما ماش�ن با�وم�تر�ک را برای تشخ�ص مراجع�ن مرکز قومندان) 
زود استفاده م�کن�م، ل�کن ما طب عدل) را برای جمع شواهد جرم) محل واقعه استفاده نم�کن�م. تمام مظنون�ن 

وت نما�ند. اما ا�ن �ک ممانعت برای کار ما پول�س م�باشد. ماچه کرده م�توان�م اگر حرف نزد؟ ما حق دارند سک
 ما با�د روش های مشخص را استفاده کن�م تا بدان�م واقعا چه امر اتفاق افتاده است." ;با�د بدان�م چه واقع شده

  2013،ماه دسمبر YYرئ�س تحق�قات جنائ) وال�ت) پول�س مل) افغان در وال�ت  xx.سمونوال
 

 شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف پول�س مل) افغان و پول�س مل) سرحدی
همراه  پول�س مل) افغان بخش) از مجر�ان قانون در کشور م�باشد که دارای صالح�ت گرفتاری و کشف جرم است.

جنائ) بشمول جرائم منازعات با ا�ن قدرت، پول�س مل) افغان صالح�ت دارد اشخاص مظنون به ارتکاب جرائم 
مسلحانه را بر اساس قانون جزاء، استنطاق و تحق�ق نما�د. پول�س مل) سرحدی افغان جزء د�گری از ارگانهای 
مجری قانون م�باشد که جرائم مربوط به قلمرو پول�س در سرحدات افغانستان، بشمول دخول و خروج از کشور، 

 127را پ�ش م�برد.
ت 

ٓ
ن،  مظنو گرفتاری  از بعد ) ساعت٧٢ال) ( اکـثر حد است مکلف ، "پول�س2014جزائ) بر اساس قانون اجراا

ت محضر
ٓ
وری  جمع و دال�ل اسناد اوراق، با را اجراا

ٓ
  شده ا

ً
 ن�ز را مظنون و نموده به Hارنوال مربوط  ارا�ه رسما

عموم) محابس که " (معن) ا�نست که توق�ف شده را به توق�ف خانه ای که مربوط ر�است .تحق�ق بسپارد غرض
 128تحت اثر وزارت امور داخله م�باشد انتقال دهد).

مراکز توق�ف پول�س  82توق�ف شده منازعات مسلحانه که در  302، �وناما با 2014ال) دسمبر  2013از ماه فبروری 
نه �کصد و هشت توق�ف) در دو مرکز مختلف توق�ف خا 129وال�ت نگهداری شدند، مصاحبه نمود. 25مل) افغان در 

توق�ف شده در سه مرکز مختلف توق�ف پول�س مل) در  23پول�س مل) در اوقات مختلف توق�ف شده بودند، 
اوقات مختلف سپری نموده بودند و �ک توق�ف شده در چهار مرکز توق�ف در اوقات مختلف نگهداری شده بودند، 

 نمونه از توق�ف خانه های پول�س مل) افغان م�باشد. 443که جمعا 
 
 
 
 
 
 

                                                           
کنترول از دخول و خروج اشخاص در سرحدات و اقدام مناسب و ضروری ح�ن وقوع  ،پول�س مل) سرحدی افغان وظ�فه دارد"2005قانون پول�س سال به اساس  . 127

 ".تحرکات مغا�ر حاکم�ت مل) در سرحدات
ت جزائ) ماده 128

ٓ
 .87. قانون اجراا

 کندوز، کابل،کندهار،کاپ�سا،خوست، هلمند،هرات،جوزجان،لغمان،لوگر، ،غور،. وال�ات شامل  بخشان،بادغ�س،بغالن،بلخ،بام�ان،دا�کندی،فراه،فار�اب129
ن درسطح ولسوال) وال�ت) و  82ننگرهار،ن�مروز،پکـت�کا،پکـت�ا،سرپل و تخار م�باشد. 

ٓ
توق�ف خانه ها شامل تمام مراکز م�باشد که توق�ف شده گان گزارش دادند که در ا

 در مدت توق�ف خود در ب�شتر از �ک توق�ف خانه نگهداری شده اند. مرکز نگهداری شده. برخ) از توق�ف شده گان
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 �افته های مهم �وناماا

نود و سه تن �
130

ف�صد) گاه) در ب�شتر از �ک توق�ف خانه  31توق�ف) مصاحبه شده ( 302از مجموع  
مواجه به روش های استنطاق شدند که موازی به شکنجه و بدرفتاری توسط پول�س مل) و پول�س مل) 

سرحدی بود.
131

 

کندهار،  وال�ات سه در سرحدی مل) پول�س و مل) پول�س توسط شکنجه س�ستمات�ک استفاده �وناما �
 بودند را شده �ا بدرفتاری  و شکنجه شده، مصاحبه های توق�ف) تمام از ن�م) �ا ،44 جا�که -بغالن و هرات

 .نمود در�افت

ف�صد) کسان�که توسط پول�س مل) افغان نگهداری شده  58توق�ف شده( 33در وال�ت کندهار، نوزده از  �
ف�صد)  شکنجه  68توق�ف شده ( 19و بدرفتاری شده بودند. در هرات س�زده از  بودند، مواجه به شکنجه

ف�صد) مواردی از شواهد موثق و معتبر  52توق�ف شده ( 23و بدرفتاری شده است و در بغالن دوازده از 
 شکنجه و بدرفتاری را ارائه کرده اند.

خشان، بلخ، دا�کندی، فراه، فار�اب، وال�ت د�گر: بد 18قض�ه شکنجه و �ا بدرفتاری را در  �49وناما  �
هلمند، جوزجان، کابل، خوست، کندوز، لوگر، م�دان وردک، ننگرهار، ن�مروز، پکـت�کا، پکـت�ا،  

 سرپل و تخار ثبت نمود.

ف�صد) اطفال م) شدند، که �ک) از  17مورد از مشمول�ن شکنجه ( 16قضا�ای ثبت شده شکنجه،  92از  �
ن توسط پول�س مل) اف

ٓ
غان در کندهار م�باشد.سه حصه ا

132
 

 
 شکنجه برای گرفتن اعترافات توسط پول�س مل) افغان و روش های شکنجه و بدرفتاری 

قسم�که در دو گزارش قبل) هم تذکر رفته، �وناما در�افت نمود که شکنجه توسط پول�س مل) افغان صرفا بمنظور 
در برخ) از مراکز توق�ف استفاده م�شود گرفتن اعترافات بود. روش های جد�دی که توسط پول�س مل) افغان 

و�زان کردن، شوک های برق)، در موقع�ت بد قراردان 
ٓ
مانند نشست و برخواست مکرر و -شامل، لت و کوب، ا

 و تهد�د به خشونت جنس) م�باشد. -ا�ستاده شدن در هوای سرد ب�رون بمدت طوالن)
دهنش داخل کرده، ب�ن) وی را محکم گرفته و با  �ک توق�ف) ب�ان داشت که افسر پول�س مل) افغان تکه را در

فشار دستانش گردن وی را محکم گرفت تا ا�نکه تنفس کرده نتوانست و ب�هوش گرد�د. ا�ن روش بشکل "روش 
ب" م�باشد.

ٓ
 غرق مصنوع) بدون ا

 
 
 

                                                           
 1،2،3،4،63،76،92،139،140،162،173،179،180،212،239،240،241،274،275،296،298،300،308،311،315،318،331. توق�ف شده گان شماره130

) و توق�ف شده 2013،(339،347،348،350،357،363،395،396،397،400،
، 45،46،47،48،49،52،55،61،62،75،85،93،94،122،176،178،180،181،182،210،212،213گان
130237،238،239،241،244،248،255،260،261،262،263،266،375،383،384،390)2014( 
 . نقشه شماره چهارم را بب�ن�د نظر کل) در مورد شواهد موثق معتبر و قابل باور واقعات شکنجه در پول�س مل) افغان و پول�س مل) سرحدی  131
 ).2014(75،255،268،299،319،363،366) و توق�ف شده گان 2013،(1،2،3،4،63،76،180،348،363. توق�ف شده گان شماره  132
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 شکنجه و بدرفتاری اطفال توسط پول�س مل) افغانن
که توسط پول�س مل) افغان و پول�س مل) سرحدی افغان  مطم�نموارد شکنجه موثق، معتبر و  93از جمله 

ن مربوط اطفال م�شود: پنج قض�ه در کندهار ثبت شد 17مورد ( 16استفاده شده، 
ٓ
ف�صد) قضا�ای ا

133
، سه در 

هرات
134

و دو در بغالن 
135

، دو در لوگر 
136

و �ک مورد در هر �ک از وال�ات هلمند، جوزجان، کندوز و پکـت�ا.
137

 
 

 سط پول�س مل) افغان شکنجه س�ستمات�ک تو
 پول�س مل) افغان در کندهار

نها مرا به �ک) از مرکز ولسوال) 
ٓ
"مرا پول�س محل) افغان دستگ�ر نمود بخاطر�که برادرم متهم شده که طالب است. ا

نها اعضای  15وال�ت کندهار بردند. در شب اول قومندان قر�ه با 
ٓ
پول�س مل) افغان مرا با ک�بل لت و کوب کردند. ا

تناسل) مرا کش و فشار دادند تا ا�نکه در پ�شابم خون د�دم. با بوکس به شکمم زدند. بعد برا�م قلم و کاغذ را 
دادند تا بر عل�ه برادرم بنو�سم. بعد از ده روز، مرا سه بار شوک برق) در پاها�م دادند و برق را از ساکت د�وار 

ول�س مل) افغان در ولسوال) سپری نمودم. وقت�که مرا در وصل م�کردند. تماما من سه هفته را در توق�ف خانه پ
ثار شکنجه در بدنم معلوم م�شد، تنها برا�م دواء دادند 

ٓ
مرکز توق�ف پول�س مل) افغان وال�ت کندهار انتقال دادند ا

 و کدام اقدام د�گری نکردند."
 2014پول�س مل) افغان وال�ت کندهار، ماه م)  269توق�ف شده شماره

 
ات قبل) �وناما توق�ف خانه ها�ــ) که توسط پول�س مل) افغان در وال�ت کندهار اداره م�شوند، بح�ث در گزارش

ن شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات بطور س�ستمات�ک استفاده م�شود شناخته شده اند. 
ٓ
محالت) که در ا

م�
ٓ
ز در وقت گرفتاری و در وقت تحق�قات �وناما در�افت نمود که شکنجه و برخورد ظالمانه، غ�ر انسان) و تحق�ر ا

در پوسته ها و حوزه ها
138

در داخل شهر کندهار و برخ) ولسوال) های ا�ن وال�ت هم توسط پول�س مل) و هم  
 توسط پول�س مل) سرحدی استفاده م�شود.

کنجه و استفاده از ش مطم�ندر مطابقت با �افته های گزارشات منتشر شده قبل)، �وناما شواهد موثق، معتبر و 
بدرفتاری توسط پول�س مل) افغان در تعدادی از مراکز توق�ف در وال�ت کندهار را بطور مستمر در�افت کرد.

139
به  

توسط پول�س مل)  2014و دسمبر  2013توق�ف شده منازعات مسلحانه، که ب�ن فبروری  33تعق�ب مصاحبه با 
افغان در برخ) محالت در وال�ت کندهار نگهداری شده بودند، بشمول توق�ف خانه مرکز پول�س مل) افغان وال�ت 

واقعه شکنجه  19افغان در ولسوال�ها،  �وناما  کندهار، حوزه های پول�س مل) افغان در کندهار و مراکز پول�س مل)

                                                           
 ).2014(268) و توق�ف شده 2013(1،2،3،4توق�ف شده گان شماره  . 133
 ).2014(255) و 2013(348توق�ف شده گان شماره  . 134
 ).2014(319) و 2013(180توق�ف شده گان شماره  . 135
 ).2014( 366و  363توق�ف شده گان شماره  . 136
 ).2014(299) و توق�ف شده 2013(63،76،363توق�ف شده گان شماره  . 137
 حوزه کلمه دری است و مرکز پول�س در گوشه از شهر است. 138
ت. بد�ن سبب،�وناما . از نگاه وضع�ت امن�ت) و ق�ودات سفر، �وناما دسترس) کمتر به مراکز توق�ف در وال�ت کندهار نسبت به دوره دربرگ�رنده گزارش قبل) داش139

 هداری شده بودند در تناسب با مدت گزارش قبل) داشت.نگ 2014و دسمبر  2013توق�ف شده گان کمتر را که در ب�ن فبروری 
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را ثبت نمود. مطم�نموثق، معتبر و 
140

پول�س مل) افغان در کندهار به طور اوسط توق�ف شده گان را نه روز،  
 ساعت وقت قانون)، نگهداری نموده است. 72باالتر از 

طه به روش های استفاده از شکنجه توسط به تائ�د روش های ثبت شده قبل)، �وناما شواهد موثق و معتبر را در راب
) و ولسوال) 13و  2،4،6،8،9پول�س مل) افغان در وال�ت کندهار، بشمول حوزه های شهر کندهار (حوزه های 

ژ�ری ثبت نمود
141

. اشکال شکنجه و بدرفتاری عموما شامل لت و کوب توق�ف شده گان با شاخچه چوب، ک�بل و 
و�زان نمودن  ;شانه ها، پشت، صدر، سر و اعضای تناسل) پ�پ های رابری در کـف پاها، پاها،

ٓ
شوک های برق)، ا

توق�ف شده گان برای مدت طوالن) و در موقع�ت فشار قراردادن م) شد. �ک) از توق�ف های از بدرفتاری جنس) 
گزارش داد.

142
 

،معلوم شد که شش توق�ف شده که در مرکز قومندان) امن�ه وال�ت مواجه به شکنجه شده بودند
143

ده توق�ف شده  
پول�س، 13، و 2،4،6،8،9در مراکز حوزه های 

144
و هشت توق�ف) در مرکز توق�ف ولسوال) ژ�ری  

145
توسط  

پول�س مل) افغان شکنجه شده بودند، و چهار توق�ف شده حد اقل در دو توق�ف خانه پول�س مواجه به شکنجه 
شده بودند.

146
     

قومندان) امن�ه وال�ت کندهار نگهداری شده بودند و شکا�ت) از توق�ف شده که در مرکز  �15وناما در�افت که 
شکنجه و بدرفتاری در ا�ن مرکز نکرده بودند، از بدرفتاری شان در مرکز د�گر قبل و �ا بعد از رس�دن خود در مرکز 

قومندان) امن�ه وال�ت کندهار شکا�ت کردند
147

) . بطور مثال، �ک توق�ف) گزارش داد که توسط تحق�قات جنائ
پول�س  8پول�س مل) محل) گرفتار شده و سه شب را در قومندان) امن�ه مرکز سپری نموده قبل از ا�نکه به حوزه 

نجا مورد لت و کوب و تهد�د به بدرفتاری جنس) قرار گرفته بود، فرستاده شد. از جمله 
ٓ
 14مل) افغان، جا�که در ا

نها چهار نفر در�افت شد که مورد شکنجه و ، ت2014توق�ف شده مصاحبه شده در وال�ت کندهار در سال 
بدرفتاری قرار نگرفته بودند.

148
 

واقعات مکرر شکنجه در مراکز ولسوال�ها در گزارشات قبل) �وناما ثبت نشده بود. �وناما در�افت کرد که باال رفتن 
شکنجه "به د�گری واقعات شکنجه در قومندان) های امن�ه ولسوال�ها در ا�ن مرحله گزارش ده) نشان م) دهد که 

نجا �وناما و د�گر موسسات نظارت کننده حقوق بشری به 
ٓ
واگذار شده" و از مراکز به محالت کوچکـتر که در ا

توق�ف شده گان دسترس) ندارند، برده شده است. بطور مثال، �وناما در�افت نمود که دل�ل روشن برای تحق�قات 
ا به مراکز حوزه، و �ا مخصوصا در حوزه ها�ــ) که خ�ل) دور از جنائ) پول�س مل) وجود ندارد که توق�ف شده گان ر 

محل رها�ش توق�ف شده و �ا جا��که دستگ�ر شده روان کند.
149

روش قبل) و معمول پول�س تحق�قات جنائ)  

                                                           
 ).2014(93،94،237،238،239،266،268،269،272) و توق�ف شده گان شماره 2013(1،2،3،4،274،275،395،396،397،400. توق�ف شده گان شماره 140
 ).2014(237،238،239،266،269) وتوق�ف شده 2013(2،396،400. توق�ف شده گان شماره 141
 ).2013( 3.توق�ف شده 142
 ).2014(93،94،272) و توق�ف شده 2013(1،4،39.توق�ف شده 143
 ).2014(93،94،268،272) و توق�ف شده 2013(1،3،4،274،275،397. توق�ف شده 144
 ).2014( 269و  237،238،239،266) و توق�ف شده 2013(2،396،400.توق�ف شده 145
 ).2013(1،2،4،396.توق�ف شده 146
 ).2014(93،94،237،238،266،267،268،269،272،297) و توق�ف شده 2013(274،275،397،400.توق�ف شده 147
 ).2014(90،267،295،297. توق�ف شده 148
نجا شکنجه شده، بعد دو باره به همان توق�ف خانه برگشته است.2013(274، توق�ف شده بطور مثال. 149

ٓ
  ) از قومندان) امن�ه وال�ت به حوزه منتقل شده، ودر ا
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 ارنوال تحت اثر لویHطوری بود که توق�ف شده را در �ک ساحه تحق�ق م�کرد و بعد از ا�نکه دوس�ه را به 
Hفرستاد.ارنوال)  محو�ف خانه وزارت داخله م�م به توق�ف شده را مستق�نمود، توق�ل م 

  
 واقعات فوت توق�ف شده گان در توق�ف خانه پول�س مل) افغان در وال�ت کندهار  

ن مرد 
ٓ
ساله �23وناما قض�ه ای را ثبت نموده که در ا

150
 -نزاع با همسا�ه –به جرم قباحت  2014م)  7بتار�خ  

توسط حوزه دهم امن�ت) پول�س مل) افغان در شهر کندهار دستگ�ر گرد�ده و در سلول حوزه دهم توق�ف شده 
بود. در صبح روز دهم م) هنگام انتقال نوکر�وال) همان مرد توق�ف شده در سلول خود خفه شده و فوت کرد. 

همان روز پدر همان مرد را پول�س در حوزه پول�س  کدام ک�بل و ر�سمان نزد�ک مرد در�افت نشده بود. شام
خواسته و گـفته که در فوت توق�ف شده مقصر ن�ستند. جسد توق�ف شده تحو�ل خانواده اش گرد�د و اقوام وی، 
جسد را به قومندان) امن�ه کندهار به شکل اعتراض برده و درخواست نمودند که قاتل به محاکمه کشانده شود. 

ت داخل) و ب�ن الملل) انعکاس �افت.مظاهره در مطبوعا
151

 
بعد از ادعای اول) توسط حوزه پول�س دهم امن�ت) که شخص خود کش) نموده و �ا از اثر مر�ض) مرده، کالبد 

شکاف)
152

م)  13و تحق�قات جنائ) تشخ�ص داد که توق�ف شده توسط شخص د�گری به قتل رس�ده است. در  
قای داودزی ب�ان داش2014

ٓ
نرا  تخلف جدی ، وز�ر داخله ا

ٓ
ت "که وی خ�ل) در مورد واقعه کندهار نگران است و ا

قانون افغانستان و رفتار پول�س م�داند"
153

 
تحق�قات در ا�ن مورد اجراء شده، محکمه نظام) دوس�ه را برای تحق�قات ب�شتر دوباره  2014در اوائل ماه نومبر 

ن�ت دخالت در قتل چند ماه قبل گرفتار شده بودند، رنوال) مسترد کرد. سه پول�س پائ�ن رتبه که به مظنوHابه 
در توق�ف قبل از مرحله محاکمات) قرار داشتند.
 154

دو افسر عال�رتبه که مورد تحق�قات و استنطاق قرار گرفته بودند  
دستگ�ر نشده اند.

155
�وناما ادعاهای مکرر از منابع موثق در�افت کرد که اعضای پول�س  پائ�ن رتبه "قربان�ان"  

زاد هستند.
ٓ
مر�ن مسول ا

ٓ
متخلف�ن باالرتبه شده و ا

156
 

 
 ادعای قتل های خود سرانه در وال�ت کندهار

ی خودسرانه ، �وناما گزارشات موثق در مورد تعدادی از قتل ها2014و ماه اگست  2013در ب�ن ماه سپتمبر 
 افرادی را که به توق�ف پول�س مل) افغان و پول�س سرحدی مل) در وال�ت کندهار برده شده بودند، در�افت کرد.

برعالوه، ر�است حفاظت و امن�ت ملل متحد از کشف اجساد ناشناخته در شهر و اطراف کندهار گزارش داده، 
و گزمه های پول�س مل) افغان کشف گرد�ده و به مرده  همراه با عالئم زخم ناش) از ف�ر سالح، توسط افراد محل

                                                           
 در کندهار مصاحبه کرد. 2014.کارمندان پول�س و اقارب وی شخص وفات شده را بنام حضرت عل) گـفتند.�وناما با اقارب شخص فوت شده ، در ماه جون  150
 .www.nytimes.com/2014/05/13/world/asia/a-death-draws-attention-to-afghan-police-methods.html?_r=0 . مراجعه نما�د به سا�ت: 151
ثار زخم نشان  . تشخ�ص طب) با "زخم حلقوی" 152

ٓ
ن با �وناما موجود م�باشد، و �وناما با منابع موثق مصاحبه نمود که ب�ان داشت" ا

ٓ
م�دهد که تصد�ق شده و کاپـ) ا

و�ز با �ک (ر�سمان کوتاه) و ممکن از پشت سر باشد." جون 
ٓ
 وال�ت کندهار. 2014توسط شخص د�گر بقتل رس�ده و حلق ا

 موجود است http://moi.gov.af/en/news/a-death-draws-attention-to-afghan-police-methods.ب�ان�ه عمر داودزی در و�بسا�ت  153
 از لحاظ امن�ت) منابع محرم است..  154
مرحوزه دوباره موظف به پ�ش برد حوزه پول�س مل) افغان در حوزه  . 155

ٓ
شد، که قبال توسط عبد الودود  8ا�ن دو فرد عال�رتبه قومندان حوزه دهم ومعاون وی م�باشد.ا�ن ا

کشته شد مقرر گرد�د. معاون جاجو گـفته م�شود که مسول توق�ف های خود سرانه ،شکنجه و قتل های خودسر  2014م)  24سرحدی "جاجو" که توسط حمله انتحاری در 
 تا وقت وفات در شهر کندهار بود. 2012تعداد از اشخاص و توق�ف شده گان از سال 

 از لحاظ امن�ت) منابع محرم است. . 156
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شفاخانه م�رو�س ده  2013ماه سپتمبر  29خانه شفاخانه م�رو�س وال�ت کندهار برده شده اند. بطور مثال، در 
نها زخم ها�ــ) داشتند که نما�گر ا�نست 

ٓ
جسد (همه مرد) با ف�ر سالح و زخم های چاقو را در�افت کرد. چند�ن تن ا

به  2011از قتل شکنجه شده بودند. �وناما اطالع حاصل نمود که ا�ن تعداد قربان) در �ک روز، از سال که قبل 
ا�ن طرف واقع نشده بود.

157
 

م�ز" 
ٓ
مطبوعات محل)، مل) و خارج) در مورد قتل های "اسرار ا

158
گزارش داده اند. کم�سون مستقل حقوق بشر  

ات مکرر و نامعلوم ابراز نمود.افغانستان نگران) خود را در مورد برخ) از واقع
 159

منابع ب�ن الملل) از فعال�ت های  
پول�س مل) افغان در وال�ت کندهار

160
گاه بوده و پول�س مل) افغان را همواره به تخلفات جدی حقوق بشری،  
ٓ
ا

 بشمول شکنجه، ناپد�د شدن های اجباری و قتل های خود سرانه، متهم م�کنند.
 

در سپ�ن بولدک وال�ت کندهار ثبت  2014شود قتل خودسرانه بوده را در ماه اگست �وناما حادثه ای که گـفته م) 
، هشت مرد بعد از ترک جلسه شبانه ب�ن مخالف�ن و موافق�ن دولت سوار بر �ک 2014ماه اگست  9نمود. در 

پرس قرار موتر از قر�ه قاض) بطرف شهر سپ�ن بولدک راه) بودند که در پوسته اول پول�س مل) سرحدی مورد باز
نها دستگ�ر و برای �ک شب توق�ف شدند.

ٓ
گرفته و سپس در پوسته دوم بار د�گر توقف داده شده، و چهار تن ا

161
 
نها، از سه نفر د�گر جدا شده و مورد شکنجه قرار گرفته (لت و کوب شده بود تا ا�نکه حواس خود را از 

ٓ
�ک) از ا

دست داد) تا ا�نکه نام دو شخص را در و�ش افشا کرد
162

ن دو نفر بعدا توسط پول�س مل) سرحدی دستگ�ر  
ٓ
که ا

شدند. زمان�که بزرگان محل از پول�س سرحدی درخواست کردند که توق�ف شده گان را رها نما�د، مورد دشنام 
لفظ) قرار گرفتند.

 163
 

ز و�ش همان توق�ف) که شکنجه شده بود، توسط پول�س مل) سرحدی در قر�ه لندی ف�ر و به قتل رس�د  و دو مرد ا
در قر�ه مال ول) واله در ولسوال) سپ�ن بولدک ن�ز به قتل رس�د

164
. گزارش شده که جسد �ک) از همان مردان و�ش 
به موتر بسته شده و توسط پول�س مل) سرحدی در طول سرک کش شد. تمام قتل ها توسط مردم محل مشاهده 

نها فام�ل مقتول�ن را خبر دادند. زمان�که اقارب شان م)
ٓ
�ند تا هر سه جسد را تسل�م شوند �ک نامه بند  شده و ا

ٓ
ا

نها را در�افت م�کنند که تا 
ٓ
روز اجساد برده شده نم) تواند. به تعق�ب شکا�ت به پول�س مل) افغان و  20شده به ا

، سه 2014سپتمبر  7مقامات ولسوال)،  بعد از �ک و �ا دو روز بترت�ب نقل اجساد اجازه داده شد. همچنان در 
گرفتار شده در پوسته پول�س مل) سرحدی در توق�ف پول�س مل) باق) ماندند، و اقارب شان اجازه  نفر د�گر

نها را نداشتند.
ٓ
 دسترس) به ا

  
 

                                                           
 وال�ت کندهار. 2013ه اداره امن�ت) ملل متحد با �وناما اکـتوبر جلس .157
 .2014، و اناند گوپال،" قتل های مرموز کندهار" مجله هارپرز ، سپتمبر 2013اکـتوبر  17تلو�زون طلوع، .158
 .2013. سخنگوی کم�سون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه صاحبزاده ناالن با تلو�زون طلوع، اکـتوبر 159
 .2014جنوری  16مصاحبه �وناما با کارمندان ن�روهای نظام) ب�ن الملل)،کندهار، .160
 .2014،و اناند گوپال،"قتل های مرموز کندهار" مجله "هارپرز"،سپتمبر 2013اکـتوبر 17.تلو�زون طلوع،161
 �ک قر�ه نزد�ک به سرحد ب�ن پاکستان و افغانستان..162
شرق سپ�ن بولدک در راه بطرف ولسوال) ارغ�ستان قرار دارد. موقع�ت قر�ه قاض) در همان منطقه قرار داشته گـفته م�شود ک�لومتر در جنوب  25قر�ه مال ول) واله  .163
 ک�لو متر از شهر سپ�ن بولدک دور است. 20

 مصاحبه های �وناما با قربان�ان بدالئل امن�ت) حفظ م�شود..164
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 )2013ادعای قتل توق�ف شده گان توسط پول�س مل) افغان در کندهار (اکـتوبرر
خر سپتمبر 

ٓ
ن چهار مرد، که ب�ن  در�افت کرد که بر اساس �2013وناما گزارش موثق را در مورد حادثه ا

ٓ
 40و  19ا

سال عمر
165

ن سه افسر پول�س به  
ٓ
داشتند، بتعق�ب حمله طالبان بر پوسته حوزه دوم پول�س مل) افغان که در ا

و هشت شهر کندهار گرفتار نمود. 2قتل رس�د، در حوزه 
166

به �وناما خبر داده شد که سه مرد توسط موتر ج�ب  
نها در حوزه بلند پول�س مل) برده شدند و �ک) از 

ٓ
پول�س به بزرگان محل تا��د کرد. بعدا،  6افسران از گرفتاری ا

نفر چهارم را دستگ�ر کرده و به  �8ک افسر باال رتبه د�گر از گرفتاری شان بصورت عاجل انکار ورز�د. پول�س حوزه 
 در شهر کندهار برد. 8مرکز حوزه 

رد را با زخم ف�ر سالح در سرشان و د�گر زخم ها، در دو ، مردم محل اجساد هر چهار م2013ماه اکـتوبر  2و  1در 
نها برای �وناما نشان داده شد که  7و  6محل مختلف در حوزه 

ٓ
در ب�رون غرب کندهار پ�دا نمودند. چند�ن عکس ا

نشانگر زخم های کالن بود. �وناما نتوانست بطور مستقل اصل) و واقع) بودن ا�ن عکس ها را تصد�ق کند.
167

 
�س به �وناما گـفتند که اجساد مربوط به مخالف�ن دولت بودند که در اثناء عمل�ات جستجو کشته شده و منابع پول

ا�ن مردان در توق�ف پول�س هرگز نبود.
168

�ک مرد که در مورد قربان�ان تحق�ق م�کرد به �وناما گـفت که �ک افسر  
عال�رتبه و�را تهد�د به مرگ کرد

169
هد. همچنان،در صورت�که تحق�ق خود را ادامه د 

170
�ک فرد محل) که در مورد  

سخن گـفته بود به �وناما گـفت که توسط افراد دولت) تهد�د شده و از نظر دادن در  بد رفتاری پول�س به مطبوعات
 مورد گرفتاری، ناپد�د شدن اجباری و قتل توسط پول�س کندهار خود داری کند.

 
 )2014ادعای قتل های خود سرانه در ولسوال) ژ�ری (اگست 

، �وناما ادعاهای موثق را در مورد توق�ف های گسترده خودسرانه و قتل های خودسرانه 2014در ماه اگست 
مظنون�ن طالبان در ولسوال) ژ�ری (وال�ت کندهار) در�افت نمود. در ا�ن مدت در ا�ن ولسوال) تعداد ز�ادی از 

های پول�س مل) افغان را در ولسوال) ژ�ری بدست  مخالفان طالبان نفوذ کرده، که برخ) از انها تعدادی از پوسته
گرفته اند. پول�س مل) افغان عمل�ات بزرگ) مبارزه عل�ه مخالف�ن را به همکاری اردوی مل) افغان، پول�س محل) 
افغان و کارمندان ر�است امن�ت مل) براه انداخت. مسافر�ن موترهای بس که از ولسوال) ژ�ری ت�ر م�شوند در  راه 

کندهار گزارش دادند که "نشان از اجساد پارچه شده در اطراف سرک" را د�ده اند.هرات و 
171

 
جسد فوت  55، �2014وناما گزارشات) را در�افت نمود که در مدت دو هفته در اواخر ماه جوالی و اوائل اگست 

ان توسط شده را (که احتمال م�رود شامل جنگجو�ان، افراد ملک)، عابر�ن در حالت جنگ و توق�ف شده گ
وری نموده اند. کارگران) که اجساد را انتقال م�داد 

ٓ
ن�روهای امن�ت) افغان قبل از وفات بوده باشند) از سرک جمع ا

گـفتند که سه جسد دستانش از عقب بسته بوده و زخم در سرشان با ف�ر تفنگ د�ده م�شد.
172

 

                                                           
 .2013سپتمبر  30جنوب،گزارش امن�ت) ملل متحد در مورد واقعات روزمره حوزه  .165
 .2013اکـتوبر  21پول�س مل) افغان،شهر کندهار، 8و حوزه  6مصاحبه های �وناما با قومندان حوزه  .166
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برعالوه، �وناما ادعاهای موثق را در�افت نمود که در �ک حادثه مشخص در ا�ن مدت، ده مرد که از ولسوال) شاه 
ول) کوت بطرف ژ�ری بد�دن �ک مال محل) م�رفتند، توقف داده شده، لت و کوب شده و توسط اردوی مل) 

د کرده بود، نجات �افته و مردم محل را خبر باال�شان ف�ر صورت گرفته بود. �ک) از قربان�ان که خود را مرده وانمو
نموده

173
و کارکرد عساکر اردوی مل) را سرزنش نموده، که وی را مورد لت و کوب قرار داده و برای مدت محدود  

خود را توق�ف نموده بود. بر اساس گـفته های مردم محل، عساکر سپس همان نجات �افته را که ادعای قتل دسته 
را نموده بود، کشتند. جمع) خود سرانه قبل)

174
 

�وناما خاطر نشان م) سازد که ولسوال) ژ�ری جا�ــ) است که قومندان عبدالرازق قومندان پول�س مل) افغان در 
همه […] ) گـفته بود که او"خ�ل) تشکر م�کند از2014ماه اگست  7کندهار به خبرنگاران در هم�ن مدت ( در 

ن باق) نماند ئ) و در همان محل هدف قرار م�دهند" ن�روهای امن�ت) که ن�روهای مخالف را شناسا
ٓ
تا " و جای ا

نها پول در�افت کنند و در برابر رشوت
ٓ
لوده به فساد چانس داده شود تا از ا

ٓ
قضات و Hارنواالن ا

175
نها را رها  
ٓ
ا

ن که به اعدام های خودسرانه توق�ف شدگان متهم به شورش، توسط د�گر �روه
ٓ
ای نما�ند." ا�ن ب�انات و امثال ا

امر داده و تائ�د م�کند، م�تواند مشمول جرائم جنگ) " اعالن اس�ر  2014نظام) و کارمندان پول�س در ماه اگست 
نگرفتن" شود. ا�ن مسئله نگران) های جدی را در مورد اعدام های غ�ر قضائ) و اعدام های بدون تاخ�ر مخالف�ن 

 ن باال م�برد.متهم و د�گران، بعد از عمل�ات های ن�روهای نظام) افغا
 

 ادعای ناپد�د شدن اجباری توسط پول�س مل) افغان در وال�ت کندهارر
�ک موسسه

176
شکا�ت های موثق و مفصل ز�ادی  را  2014سپتمبر  7تا  2012ماه مارچ  19به �وناما گـفت که ب�ن  

افغان در  واقعه نسبت ناپد�د شدن اجباری اشخاص توسط پول�س مل) 25در�افت نموده و دعوی را در مورد 
کندهار را پ�شکش نموده است.

177 
�وناما همچنان ادعاهای موثق را از تعدادی از منابع موثق د�گر در مورد ناپد�د 

 شدن های اجباری توسط کارمندان پول�س مل) افغان در�افت کرد.
 
 

                                                           
 منابع بدالئل امن�ت) محرم نگهداشته م�شود. . 173
 منابع بدالئل امن�ت) محرم نگهداشته م�شود. . 174
نظام) و �ک قومندان ولسوال) در مورد اوامر شان مبن) بر قتل دشمن جنگجو ا�شان بقتل برسانند تا ،حد اقل شش قومندان ن�روهای 2014اگست و اکـتوبر در ب�ن  . 175

ب�ان�ه های را صادر نمودند.برعالوه، جنرال عبد الرازق ب�ان�ه رسم) را  ا�نکه دستگ�ر و �ا توق�ف نما�ند تا از رهائ) شان بدست س�ستم قضائ) فاسد جلوگ�ری صورت گ�رد
نرا تفس�ر از "عدم توق�ف" عنوان کرد. در مبن) صادر کر 

ٓ
اگست،جنرال ام�ن هللا امرخ�ل، قومندان امن�ه بغالن همچنان ب�ان داشت "که ن�روهای خود را  13د که م�توان ا

عبد الخالق معروف،ولسوال اگست، جنرال  13امر نموده که طالبان جنگجو را بقتل برسانند تا از بازگشت شان توسط س�ستم قضائ) فاسد جلوگ�ری نما�ند". در 
اگست، جنرال مراد عل) مراد،رئ�س ن�روهای پ�اده،وزارت دفاع، در  23حصارک(وال�ت ننگرهار) ب�ان داشت که در مقابل طالبان جنگجو ه�چ ترحم نکنند." در 

ل باشد مخالف�ن دولت کسان�که عل�ه ن�روهای نظام) افغان م) مطبوعات در هرات ب�ان داشت که "وزارت دفاع به تمام ن�روهای نظام) اردوی مل) دستور داده تا بهر شک
اگست، م�رهاشم،افسر اردوی مل)، در پکـت�ا که با ژورنال�ستان گـفت"جنگجو�ان طالب با�د در ساحه جنگ  24در  ;جنگند در ساحه جنگ بقتل رسانده و از ب�ن ببرند"

زاد، معاون قومندان امن�ه وال�ت هرات به مطبوعات گـفت "با طالبان نرم) نشود و با�د اکـتو 18بقتل برسند و �ا در صورت دستگ�ری اعدام شوند" و در
ٓ
بر،جنرال ام�ن هللا ا

) منشور محکمه 12)(ب)(2(8در ساحه جنگ به قتل برسند." ا�ن ب�ان�ه های شا�د موازی به جرائم جنگ) باشد که حالت" اعالن عدم گرفتن توق�ف" را م�کند که در ماده 
د.تمام گزارشات ن الملل) و ماده سوم مشترک کنوانس�ون جن�ف که در منازعات مسلحانه داخل) قابل تطب�ق است و در مخالفت با عرف ب�ن الملل) قرار م) گ�ر جنا�ات ب�

 مطبوعات،نوشته ها،صوت) و و�د�وئ) با �وناما در ثبت م) باشد.
 .نام دفتربدالئل امن�ت) محرم م�باشد.176
قضا�ای مشابه ادعای ناپد�د شدن های اجباری اشخاص را که به توق�ف خانه پول�س مل) افغان برده شده اند در وال�ت کندهار  81خود  2013 .�وناما در گزارش سال177

 UNAMA Human Rights/UN OHCHR, Treatment of Conflict-Related در�افت کرد.مراجعه نما�د به گزارش �وناما 2012و اکـتوبر  2011ب�ن سالهای 
Detainees in Afghan Custody: One Year On (January 2013). 
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 پول�س مل) افغان در هراتت
پول�س مل) مرا دستگ�ر نمود و به توق�ف خانه پول�س برد. چشمان من بسته بود، و مرا به اطاق برده و با لگد مرا 
نها ل�ن را در انگشت پاها�م گذاشته و مرا شوک برق) دادند. من احساس درد در س�نه 

ٓ
زد و مجبورم نمود بخوابم. ا

د. سپس مرا اداره مبارزه عل�ه ترور�زم در مرکز قومندان) امن�ه و د�گر بدنم نمودم، مانند ا�نکه کس) مرا با چوب بزن
پول�س مل) افغان بردند. تقر�با ساعت ده شب بود که دو باره چشمان مرا بستند و مرا به اطاق بردند که دوباره 

نها پارچه در دهنم گذاشتند تا نتوانم سخن گو�م، و مرا
ٓ
لت و کوب  مجبور نمودند بخوابم. مرا شوک برق) نمودند. ا

صبح ختم  7نمودند. گروپ دوم مرا با ک�بل برق) و پ�پ در کـف پاها�م لت و کوب نمودند. ا�ن حالت تا ساعت 
مر بخش ترور�زم تفنکچه خود را کش�د و بمن گـفت اعتراف کنم: اعتراف کن و �ا ف�ر م�کنم!، صبح روز 

ٓ
شد. �کبار ا

ش�دند. من برا�شان گـفتم من به هرچ�ز که م�خواهند سوم ناخن های دست چپ و دو ناخن انگشتان پای مرا ک
 اعتراف م�کنم و اعتراف من در کمره و�د�وئ) ثبت شد.

 2014،پول�س مل) افغان هرات،اپر�ل 329توق�ف شده شماره 
 

در پول�س مل) افغان در هرات توق�ف  2014تا ماه دسمبر  2013توق�ف شده که در ب�ن ماه فبروری  �19وناما با 
بودند، مصاحبه نمود.شده 

178
نفر را پول�س مل) افغان و �ک مرد را ر�است امن�ت مل) دستگ�ر کرده بود.  18 

ساعت  72روز نگهداری شده بودند، �عن) اضافتر از  19توق�ف شده گان در پول�س مل) افغان در هرات حد اوسط 
 وقت قانون).

رد مفصل) را ارائه کردند که کارمندان پول�س ف�صد) موا 68توق�ف شده (  13شخص مصاحبه شده، 19از مجموع 
ن را 

ٓ
نها را به روش ها�ــ) مورد تحق�ق قرار داده بودند که موازی به شکنجه و�ا بدرفتاری م�شد، و �وناما ا

ٓ
مل) افغان ا

دانست. مطم�نموثق معتبر و 
179

توق�ف شده  11شش تن از  -شکنجه بمنظور گرفتن اعترافات استفاده شده بود 
و همچنان شکنجه بمنظور در�افت معلومات و  -ه به شکنجه شوده بودند سرانجام اعتراف نمودندگان که مواج

مجازات ن�ز استفاده شده بود.
180

 
نها را مورد لت و کوب در بدنشان و کـف پاها�شان و 

ٓ
توق�ف شده گان در مورد کارمندان پول�س مل) در هرات که ا

 ارائه کردند.شوک برق) قرار داده بودند، ب�انات مفصل را 
سال بود و در�افت شد که مورد شکنجه و �ا  18شخص) که توق�ف شده بود، اطفال ز�ر سن  19سه نفر از 

بدرفتاری قرار گرفته اند.
181

 
�وناما باال رفتن استفاده از شکنجه و �ا بدرفتاری قابل مالحظه را در پول�س مل) افغان در هرات در ا�ن مدت 

ف�صد) که توسط پول�س  44، چهار نفر از نه توق�ف شده گان مصاحبه شده(2013ل نظارت، در�افت نمود. در سا
، نه 2014مل) در هرات نگهداری شده بودند، معلوم شد که مورد شکنجه و �ا بدرفتاری قرار گرفته بودند. در سال 

 ف�صد) به چن�ن برخوردی مواجه شده بودند.  99توق�ف شده مصاحبه شده ( 10نفر از 
 

                                                           
 ).2014(330،331،383،384)و توق�ف شده 2013(212،311،312،348،350،351،355،357، 210. توق�ف شده گان شماره  178
 ).2014(45،75،255،260،329،330،331،383،384) و توق�ف شده گان 2013(212،348،350،357. توق�ف شده گان شماره  179
 ).2014(45،255،329،331،383،384. توق�ف شده گان شماره  180
 ).2014(255و  75) و 2013(348. توق�ف شده گان شماره 181
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 ل) افغان در بغالنپول�س مم
"پول�س مل) افغان مرا دستگ�ر کرده و به مرکز ولسوال) برد. در شب اول �ک مستنطق پول�س مل) از من خواست 
که بگو�م طالب هستم و وقت�که رد کردم او مرا با بوکس در پشت سرم و با س�ل) در گوش چپم زد. بعد مرا توسط 

مر پول�س به مستنطق شاخچه چوب شش و �ا هفت بار در پشتم و گردن
ٓ
م و اطرافم زد. من بلند فر�اد م�زدم، ا

صبح در پلخمری مرا به اداره مبارزه عل�ه ترور�زم بردند. �ک  7گـفت که توقف بدهد و مرا به سلول بردند. ساعت 
د�گری با دستمال خود پاهای مرا بسته کرده و شروع به لت و کوبم در کـف  ;پول�س مرا مجبور نمود تا بخوابم

پاها�م کرده با چوب م�زد تا اعتراف کنم. به �اد ندارم چند بار مرا زدند ل�کن خ�ل) محکم م�زدند و سه شاخچه 
نجا نبود که مرا کمک کند. در ابتداء احساس درد م�کردم 

ٓ
شکست. من بلند فر�اد و صدا م�زدم، ل�کن کس) ا

 
ٓ
مدم افسر پول�س مرا در ز�ر زم�ن) در سپس ه�چ احساس نداشتم تا ا�نکه ب�هوش شدم. وقت�که من به هوش ا

نجا تقر�با ده نفر با لباس محل) وجود داشت. افسران پول�س که مرا لت و کوب نموده 
ٓ
همان تعم�ر برده و در ا

بودند، امر کردند که اعتراف کنم. من بار د�گر گـفتم که طالب ن�ستم. مرا با ک�بل و پ�پ پالست�ک) لت و کوب 
نکردم. بهرحال، وقت�که �ک افسر باالی د�گران صدا زد که تنبان مرا بکشند من گـفتم  نمودند، ل�کن من اعتراف

 که اعتراف م�کنم."
 2014،پول�س مل) افغان بغالن،مارچ 182توق�ف شده شماره

 
توق�ف شده  2014تا دسمبر  2013نفر که در توق�ف خانه پول�س وال�ت بغالن در مدت فبروری  �23وناما با 

انجام داد. بودند، مصاحبه
182

نفر را دستگ�ر نموده بود، پول�س محل) افغان سه نفر و  18پول�س مل) افغان  
 72روز را، �عن) دو برابر وقت قانون)  7اردوی مل) افغان دونفر را دستگ�ر نموده بود. توق�ف شده گان حد اوسط 

 ساعت، در توق�ف پول�س نگهداری شده بودند.
ف�صد) موارد مفصل) را ارائه  52با ا�شان انجام شد، دوازده توق�ف شده(�ا  توق�ف شده که مصاحبه 23از جمله 

نها استفاده کرده بود که موازی به شکنجه و �ا بدرفتاری 
ٓ
کردند که کارمندان پول�س مل) از روش های تحق�ق از ا

نرا موثق معتبر و 
ٓ
دانست. مطم�نم�شد، و �وناما ا

183
شکنجه بمنظور گرفتن اعترافات استفاده م�شد و شش نفر از  

توق�ف شده که مواجه به شکنجه شوده بودند، سرانجام اعتراف نمودند. 12
184

 
نها را لت و کوب کرده و کـف پاها�شان زده و 

ٓ
توق�ف شده گان در مورد کارمندان پول�س مل) افغان در بغالن که ا

 ه بودند، ب�انات مفصل) را ارائه کردند.شوک برق) و در موقع�ت فشار قرار داد
سال بودند و معلوم شد که دو طفل در هنگام استنطاق  18توق�ف شده، اطفال ز�ر سن  23چهار نفر از مجموع 

مورد شکنجه و �ا بدرفتاری قرار گرفته بودند.
185
  

توسط پول�س مل) در بغالن  همانند وال�ت هرات، �وناما افزا�ش استفاده از شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شده گان
ف�صد) که توسط  40، چهار نفر از ده توق�ف) مصاحبه شده (2013در مدت نظارت فعل) را در�افت نمود. در سال 

                                                           
) و توق�ف شده گان 2013(101،106،178،179،180،203،204،205،284،331.توق�ف شده گان شماره182

49،61،62،181،182،200،242،243،244،245،270،271،319)2014.( 
 ).2014(49،61،62،181،182،244،270،319) و توق�ف شده گان 2013(178،179،180،331شده گان شماره .توق�ف 183
 ).2014(270و 49،62،181،182،244.توق�ف شده گان شماره 184
 ).2014(319) و 2013(180. توق�ف شده گان شماره  185
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، 2014پول�س مل) افغان در بغالن نگهداری م�شدند، مورد شکنجه و �ا مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند. در سال 
 ف�صد) معلوم شد که مواجه به چن�ن برخوردی شده بودند. 62ده (توق�ف) مصاحبه ش 13هشت از مجموع 

 
 وال�ات د�گر 18واقعات شکنجه توسط پول�س مل) افغان در  مطم�نشواهد موثق، معتبر و  

قض�ه موثق، معتبر  49بر عالوه ثبت منظم و گسترده استفاده شکنجه در وال�ات هرات، کندهار و بغالن، �وناما 
وال�ات د�گر ن�ز ثبت نمود: بدخشان، بلخ، دا�کندی، فراه،  18شکنجه توسط پول�س مل) افغان را در  مطم�نو 

فار�اب، هلمند، جوزجان، کابل، خوست، کندوز، لوگر، م�دان وردک، ننگرهار، ن�مروز، پکـت�کا، پکـت�ا، 
رفتاری هم در سطح وال�ت و سرپل و تخار ثبت نمود (به جدول ضم�مه شده مراجعه نما��د.) واقعات شکنجه و بد

هم در سطح ولسوال) ها و حوزه های شهری پول�س مل) رخ داده است. توق�ف شده گان روش ها�ــ) را ب�ان 
 داشتند که شامل لت و کوب با ک�بل/�ا شاخچه چوب در پاها و زدن توسط م�ل تفنگ و شوک برق) م�باشد.

توق�ف خانه پول�س مل) افغان/پول�س مل) 
  سرحدی

شده گان مصاحبه شده  توق�ف توق�ف شده گان شنکجه و �ا   
  بدفتاری شده 

 1 26 بدخشان
 3 10 بلخ 

 2 3 دا�کندی
 1 1 فراه 

 1 13 فار�اب 
 3 10 هلمند

 2 11 جوزجان
 3 9 کابل

 4 6 خوست
 10 56 کندوز 
 3 3 لوگر

وردک م�دان  1 1 
 3 18 ننگرهار
 1 2 ن�مروز
 3 19 پکـت�کا
 6 13 پکـت�ا
 1 3 سرپل
 1 1 تخار

  49  205  مجموع 
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در توقيف خانه های پوليس ملی افغان و پوليس  مطميننقشه شماره چهارم : واقعات موثق معتبر و 
 افغان  سرحدی
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 فصل ششم.برخورد با توقيف شده گان توسط پوليس محلی افغان 
 

گرد�دم و مرا به نزد�کـتر�ن مرکز پول�س محل) "هنگام سفر خود به ولسوال) ناد عل) توسط پول�س محل) دستگ�ر 
نجا قبل از ا�نکه به مرکز ولسوال) انتقال شوم، سه شب را سپری نمودم. در مرکز پول�س مل) افغان 

ٓ
بردند که در ا

هشت شب ماندم. در هنگام سه روز اول قومندان پول�س محل) و سه پول�س محل) مرا با پ�پ پالست�ک) در پشتم 
د. �کبار قومندان پول�س محل) تکه را در گردنم محکم بسته کرده و خواست مرا با مجبور نمودن لت و کوب نمودن

نها مرا هم�شه متهم م�نمودند که طالب هستم. من گـفتم نه من ن�ستم، باز هم 
ٓ
ب خفه کند. ا

ٓ
نوش�دن مقدار ز�اد ا

 شما هرچه نوشته م�کن�د من شصت خود را م�گذارم."
 .2014�س محل) افغان در هلمند، جون ،پول303توق�ف شده شماره  

 
پول�س محل) افغان نظام�ان محل) هستند

186
که تحت صالح�ت وزارت امور داخله در فعال�ت های مبارزه عل�ه  

مخالف�ن در ولسوال�ها در تمام افغانستان ا�فاء وظ�فه م�کنند. اما شا�د پول�س محل)، افراد را برای اجراات  
وظ�فوی خود  در جهت"اجرای وظائـف امن�ت) در قر�ه ها" بصورت موقت "نگهداری کنند". پول�س محل) افغان 

ح�ت ندارد تا افراد را دستگ�ر و توق�ف نما�د و با�د بصورت عاجل به پول�س مل) افغان و �ا ر�است امن�ت صال
مل) بسپارند.

187
 

وال�ت بدخشان، بغالن، دا�کندی، فراه،  11در  2014و دسمبر  2013توق�ف شده که ب�ن فبروری  �42وناما با 
کـت�کا توسط پول�س محل) افغان نگهداری شده بودند، فار�اب، هلمند، کاپ�سا، کندوز، لوگر، ننگرهار و پ

مصاحبه انجام داد. پول�س محل) با وجود عدم صالح�ت توق�ف، توق�ف شده گان را حد اوسط �ک روز نگهداری 
 کرده بودند.

توق�ف شده که توسط پول�س محل) نگهداری شده بود، �وناما شواهد موثق، معتبر و قابل ثبت را  42از جمله 
ف�صد) 43توق�ف شده ( 18نمود که  در�افت

188
 توسط پول�س محل) افغان شکنجه و �ا بدرفتاری شده بودند. 

توق�ف شده، پنج توق�ف شده در وال�ت پکـت�کا، سه توق�ف شده در هر �ک از وال�ات بغالن و  18از هم�ن 
کاپ�سا و هلمند گزارش کندوز، دو در دا�کندی و �ک توق�ف شده در هر �ک از وال�ات بدخشان، فراه، فار�اب، 

 دادند که توسط پول�س محل) افغان شکنجه شده اند.
توق�ف شده گان ب�ان داشتند که شکل معمول شکنجه پول�س محل) افغان لت و کوب شد�د با پ�پ و �ا ک�بل ها 

 در جاهای مختلف بدنشان بود.
�س محل) افغان دستگ�ر شده شخص) که توسط پول 42، از جمله 2014و دسمبر  2013برعالوه، ب�ن فبروری 

واقعات شکنجه و �ا بدرفتاری را در وقت گرفتاری ثبت  مطم�نف�صد) موثق، معتبر و  55قض�ه ( 23بودند، �وناما 
 نمود.

                                                           
بری وزارت امور داخله برای محافظت مردم در برابرمخالف�ن دولت از طر�ق استخدام ، جکومت افغانستان برنامه پول�س محل) افغان را تحت ره2010.در ماه اگست 186

من�ه ولسوال) م�باشد. ن�روهای افراد محل) در ن�روهای نظام) با محدود�ت های اعمال امن�ت) راه اندازی نمود. و در سطح ولسوال) پول�س محل) پاسخگو دربرابر قومندان ا
رای پول�س محل) افغان، بدون داشتن نقش نظارت رسم) با اجرای برنامه های تعل�م) و کار نمودن در مدت محدود قبل از ا�نکه مسول�ت ا�االت متحده نقش رهنما را ب

موجود  2014-2010ارش ساالنه های رهبری کننده ب�شتر را به ن�روهای نظام) محول نما�د داشت.مراجعه نما�د به گزارش �وناما در مورد محافظت افراد ملک) ن�م سال و گز 
 .http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US است در و�بسا�ت.

ن در 2010.ا�جاد برنامه پول�س محل) در سال 187
ٓ
 .2014ماه مارچ سال  13ودر تعد�ل ا

 ).2014(46،47،177،196،199،284،303،318،335،336) و توق�ف شده گان 2013(99،109،137،180،196،254،339،345. توق�ف شده گان شماره188
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م�کان�زم نظارت) باالی پول�س محل)، همان بخش نظارت و تحق�قات در وزارت امور داخله م�باشد.
189

بر اساس  
وانسته ب�شتر از صد قض�ه تخلف حقوق بشری و جرائم نسبت داده شده به رئ�س پول�س محل)، ا�ن اداره ت

ن جمله  2013پول�س محل) را در سال 
ٓ
ارنوال) نظام) در وال�ت محول شده Hقض�ه به  59تحق�ق نما�د، که از ا

است.
190

 
نظام)  ارنوال)Hبه  2013اداره نظارت و تحق�ق کننده از پول�س محل) از پ�شرفت قضا�ای محول شده در سال 

تعق�ب ننموده و کدام احصائ�ه در مورد محکوم�ت و �ا انفکاک اعضای پول�س محل) ارائه کرده نتوانستند. به اثر 
عدم حضور دائم در سطح وال�ت، ر�است نظارت پول�س محل) برای انجام تحق�قات در مورد جرا�م مرتبط با نقض 

ه متک) بوده و به سطح همکاری قومندان امن�ه و جدی حقوق بشری متک) به مامور�ت های ساحوی وزارت داخل
عالقه مندی وی برای اجرای کارشان را وابستگ) دارد.

191
 

 68ادعای جرا�م و نقض های حقوق بشری عل�ه افراد پول�س محل) افغان را بررس) کرده و  68، 2014در سال 
ه م�شود که محکوم به مجازات حبس ارنوال) نظام) محول نموده است. چهار پول�س محل) افغان گـفتHقض�ه را به 

نها به جرم تخلف حقوق بشری توق�ف شده گان نبوده است.
ٓ
شده اند، ل�کن ه�چ کدام ا

192
 

 
 شکنجه و قتل های خودسرانه توسط پول�س محل) افغان در ولسوال) باالبلوک وال�ت فراهه

افغان پنج مرد را به اتهام گذاشتن مواد ، در ولسوال) باالبلوک وال�ت فراه، پول�س محل) 2013ماه اکـتوبر  19در 
تعب�ه شده انفجاری، که منجر به قتل سه پول�س محل) بشمول قومندان پول�س محل) شد، توق�ف نمودند. گـفته 
نها را اعدام نمودند. 

ٓ
ن مردان را برای گرفتن اعترافات شکنجه نموده و چهار نفر ا

ٓ
م�شود که پول�س محل) افغان ا

ساله بودند. تنها �ک نفر نجات �افته بود که وی دستگ�ر و به محبس فراه انتقال داده شد  18-17کشته شدگان ب�ن 
و خانواده قربان�ان از ترس انتقام جوئ) از محل فرار نمودند. مقامات وال�ت) ما�ل و �ا قادر نبودند اقدام) برای 

حل) را مختل نموده و "جنگ د�گر راه انجام تحق�قات واقعه نما�ند و ب�ان داشتند که نم) خواهند نظام قدرت م
اندازی نما�ند".

193
 

ارنوال Hارنوال ابتدائ�ه نظام) در فراه و H، ، �وناما با قومندان امن�ه فراه2014و م)  2013در ب�ن نوفمبر 
است�ناف نظام) در هرات، وال) وال�ت فراه، بخش ملک) قوای نظام) خاص ا�االت متحده امر�کا و رئ�س پول�س 

وزارت امور داخله در کابل مالقات نمود. ه�چ کدام در مورد اقدام اتخاذ شده برای تحق�ق قض�ه معلومات  محل) در
ارائه نکردند. مقامات محل) به �وناما گـفتند که بصورت گسترده کس) ما�ل ن�ست که اعضای پول�س محل) را با 

نها در دالل) قدرت در سطح محل مورد بررس) دق�ق قرار
ٓ
دهد. توجه به نقش ا

194
 

 

                                                           
و گزارشات ن�م سال در مورد محافظت افراد ملک) در منازعات در مورد تار�خچه برنامه پول�س محل) افغان و نگران) های  2013-2011.مراجعه نما�د به گزارشات سال 189

 .http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US حقوق بشر در مورد.
 ،وزارت امور داخله کابل2014اگست  4و  2014جنوری 9.جلسه �وناما با رئ�س پول�س محل) افغان،190
-http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en . مراجعه نما�د به گزارشات �وناما در مورد محافظت افراد ملک) در و�بسا�ت.191
US. 

ن پول�س محل) که افراد .جرا�م  192
ٓ
شدند شامل قتل (افراد پول�س محل) افغان و افراد ملک) غ�ر مشخص) م�باشد. اذ�ت شد�د جسم)،دزدی و باجگ�ری  محکومبه ا

 ،وزارت امور داخله کابل.2015جنوری 8است.جلسه �وناما با رئ�س پول�س محل) افغان 
 ، در فراه و هرات.2014ال) ماه م)  2013)،نومبر .جلسات �وناما با نمائنده های محل و مقامات وال�ت 193
 .قبل) 194
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در مثال د�گر، �وناما معلومات) را با وزارت امور داخله در مورد قومندان پول�س محل) در ولسوال) چهار دره وال�ت 
در زندان غ�ر رسم)  -بشمول اطفال –کندوز شر�ک ساخت که به لت و کوب و شکنجه گسترده توق�ف شده گان 

خود متهم است.
195

 
ف رئ�س پول�س محل) افغان ادعاها را تائ�د نموده و گزارش تحق�قات خود ، �ک ت�م تحق�قات) از طر 2013در سال 

را به قومندان امن�ه وال�ت کندوز سپرد، اما وی گزارش را با Hارنوال نظام) محل شر�ک نساخت. تنها گزارش 
) نم�تواند ارنوال نظام) پول�س مل) افغان رس�د و وی ادعا م�کرد که بدالئل امن�تHتحر�ری �وناما از واقعه به 

ه�ئت را در مورد به محل بفرستد. اخ�را، قومندان مذکور به اتهام سبکـتر "سوء استفاده از صالح�ت وظ�فوی" در 
مورد محاکمه قرار گرفت. وی در هر دو محکمه ابتدائ�ه و است�ناف برائت حاصل نمود و  2014و اوائل  2013سال 

 ق) ماند.به وظ�فه خود در ولسوال) چهار دره در وظ�فه با
�وناما همچنان برخ) قضا�ای شکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان و چهار مورد فتل خودسرانه توسط پول�س محل) 

شر�ک نمود.  -ارنوال) افغانستانHافغان را تائ�د نموده و ادعاها را با حکومت وزارت امور داخله و مقامات لوی 
به دل�ل دخالت در قتل، شکنجه و �ا بدرفتاری خبر ندارد. بر �وناما در مورد پاسخگوئ) کامل پول�س محل) افغان 

ورند که به دل�ل ساختار قدرت محل) و نبود امکانات برای اجرای تحق�قات 
ٓ
عکس، مقامات هم�شه دل�ل م) ا

 نم�تواند پول�س محل) افغان را تحق�قات نما�ند.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
ثبت نمود، قومندان پول�س محل) افغان در ولسوال) چهار دره �ک) از افراد پول�س محل) را امر کرده بود تا از حصه  2012.در قض�ه قبل) که توسط �وناما در سال  195

 گوش توق�ف شده دندان بگ�رد.
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 ن فصل هفتم. برخورد با توقيف شده گان توسط اردوی ملی افغا
توق�ف شده که توسط اردوی مل) افغان قبل از تحو�ل به ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان  �58وناما با 

توق�ف شده بودند، مصاحبه انجام داد. س�زده توق�ف شده در دو مرکز توق�ف اردوی مل) افغان نگهداری، و دو 
ختلف نگهداری شده بودند. توق�ف شده گان توق�ف شده در سه مرکز توق�ف اردوی مل) در اوقات و مکان های م

ساعت وقت قانون)، نگهداری شده بودند. توق�ف شده گان در مرکز توق�ف پروان  72روز، باالتر از  35حد اوسط 
روز نگهداری شده بودند، در حالک�ه در مراکز د�گر اردوی مل) حد اوسط پنج روز نگهداری شده  75حد اوسط 

 بودند.
 31توق�ف شده مصاحبه شده ( 58تن از مجموع  18را در�افت نمود که  مطم�نق، معتبر و�وناما شواهد موث

ف�صد) مورد شکنجه و �ا بدرفتاری قرار گرفته بودند.
196

 
مرد که در مرکز توق�ف خانه پروان نگهداری شده  25در ب�ن کسان�که توسط اردوی مل) نگهداری شده بودند، 

فغان شوند، توسط ن�روه) نظام) ب�ن الملل) دستگ�ر شده بودند. ه�چ �ک) از بودند قبل از ا�نکه تحو�ل مقامات ا
 ا�ن توق�ف شده گان گزارش مبن) بر شکنجه و بدرفتاری را توسط اردوی مل) افغان ارائه نکردند.

از شواهد شکنجه و �ا  مطم�نف�صد) شواهد موثق، معتبر و  55توق�ف شده ( 18توق�ف شده،  33از جمله 
را در هنگام توق�ف شان در مراکز اردوی مل) در  مرکز وال�ت و �ا ولسوال) ها تجربه کرده بودند. ا�ن بدرفتاری 

وضع�ت نشان دهنده امکان استفاده منظم و گسترده شنکجه در سطح مراکز وال�ت و لسوال) ها م) باشد که 
 تعق�ب و تحق�ق ب�شتر را م) طلبد.

بدرفتاری توسط اردوی مل) افغان در وال�ت پکـت�ا ، سه توق�ف شده در چهار توق�ف) مصاحبه شده از شکنجه و �ا 
هر �ک از وال�ات فراه و کندهار، دو توق�ف شده در هر �ک وال�ات هرات و خوست، و �ک توق�ف شده در هر �ک 
از وال�ات بادغ�س، بلخ، هلمند و کابل گزارش دادند. روش های شکنجه شامل لت و کوب با پ�پ و ک�بل ها و 

و�زان کردن و زدن با بوکس بود.
ٓ
 ا

�وناما مالحظه نمود که ادعاهای شکنجه و �ا بدرفتاری توق�ف شده گان توسط اردوی مل) با�د به مشاور قضائ) 
ارنوال) نظام) برای Hراجع شود تا صحت ادعای توق�ف شده ارز�اب) نما�د. اگر ادعا دل�ل داشته باشد با�د به 

ممکن است افسر متهم اردوی مل) مورد محاکمه قرار گ�رد. تحق�قات ب�شتر راجع نموده و
197

 
به �وناما در مورد ا�نکه کدام افسر اردوی مل) افغان مورد مجازات و اجراات دسپل�ن) در برابر ادعای جرم شکنجه 

گاه) و �ا معلومات داده نشده است.
ٓ
قرار گرفته باشد، ا

198
نبود پاسخگوئ) با موجود�ت واقعات شکنجه در برخ)  

از مراکز اردوی مل) افغان، مشاهده گرد�د؛ ا�ن مسئله شامل تخلف از مکلف�ت های قانون) دولت در تحق�ق از 
نان م�باشد.

ٓ
 تمام ادعاهای شکنجه کارمندان به دل�ل موقع�ت شان و محاکمه ا

  

                                                           
 ).2014(79،88،91،92،188،222،308،327) و توق�ف شده گان 2013(11،33،39،78،85،226،232،247،266،305. توق�ف شده گان 196
).محاکم ابتدائ�ه نظام) در هر مراکز نظام) هشت زون  در افغانستان و مراکز توق�ف برای 1020(شماره.2012م)  10جر�ده رسم)، عسکری . قانون اجراات جزائ) 197

 افسران خود دارد.
 م�باشد. 2011ها معلومات را که �وناما دارد در مورد تعق�ب عدل) �ک افسر اردوی مل) به اتهام لت و کوب توق�ف شده  در سال . تن198
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توقيف فصل هشتم: دخالت نيروهای نظامی بين المللی در دستگيری، توقيف و انتقال توقيف شده گان به 
 خانه های افغان

 
"من در خانه بودم که توسط ن�روهای و�ژه افغان در هنگام �ک عمل�ات بزرگ دستگ�ر شدم. چشمان مرا را بسته 

کردند و مرا به جای که سرای مال عمر گـفته م�شود، بردند. در شب گرفتاری �ک عسکر امر�کائ) معلومات 
شش و �ا هفت ساعت در ب�رون استاده شوم. روز بعدی به ر�است  ب�ومتر�ک مرا گرفت. مرا مجبور نمودند که برای

امن�ت مل) انتقال شدم. در روز اول استنطاق با پ�پ در پشت و گردنم زدند. در روز دوم و سوم مرا لت و کوب 
نکردند، ل�کن تهد�د نمودند که بمن تجاوز خواهند کرد، بعد مرا به قتل رسانده و جسد مرا نابود م�کنند. من 

 ترس�دم و اعتراف نمودم که من طالب هستم."
 2014، اردوی مل) افغان و ر�است امن�ت مل) در وال�ت کندهار، ماه اپر�ل 92توق�ف شده شماره  

 
 پروسه بررس) تصد�ق توق�ف خانه ها توسط ا�ساف

ن مقامات افغان 2011در ماه اکـتوبر سال 
ٓ
بتواند اصالحات را ، ا�ساف برنامه شش مرحله ای را ترت�ب نمود که در ا

در استنطاق و برخورد با توق�ف شده گان ب�اورند.
199

لن، انتقال  
ٓ
ر. ا

ٓ
ن زمان، جنرال جان ا

ٓ
قومندان ا�ساف در ا

توق�ف شده گان توسط ن�روهای ب�ن الملل) نظام)، بشمول تمام "ن�روهای مبارز" ا�االت متحده مشغول خدمت 
) و پول�س مل) افغان که بح�ث مراکزی شناخته شده بود که از در افغانستان، به برخ) از ر�است های امن�ت مل

ن گزارشات منظم از شکنجه توق�ف شده گان رس�ده بود، متوقف نمود. ا�ن پالن شامل تفت�ش مداوم مراکز 
ٓ
ا

موزش کارمندان مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان، بشمول مد�ران، مستنطق�ن و 
ٓ
توق�ف، ا

ن نظارت و مصاحبه با توق�ف شده گان صورت گرفت.کارمندان امن
ٓ
�ت) توق�ف خانه بود که بعد از ا

200
 

ساختار فرمانده) ا�ساف همچنان ادعاهای شکنجه و �ا بدرفتاری را بطور مستق�م با رئ�س امن�ت مل) و وز�ر امور 
داخله در م�ان گذاشتند.

201
بل توجه برای برطرف خود در�افت که با وجود تالش های قا �2013وناما در گزارش  

نمودند شکنجه، واقعات شکنجه و �ا بدرفتاری در تمام افغانستان، بشمول محالت) که توسط ا�ساف تائ�د شده 
بود تا انتقال صورت گ�رد، ادامه داشت.

202
 

برای حل موجود�ت شکنجه در برخ) از توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان، در جنوری 
ن تنها انتقال به جا�ــ) صورت  ا�ساف 2013

ٓ
برنامه جد�د تصد�ق و بررس) مراکز توق�ف را روی دست گرفت که در ا

نرا تائ�د م�کرد. ا�ساف ب�ان داشت که تمام اقدامات سازنده را برای اطم�نان از 
ٓ
م�گرفت که قومندان ا�ساف ا

                                                           
خر  199

ٓ
 متشکل از ن�روهای ا�ساف/ناتو که تحت ز�ر فصل هفتم ملل متحد مامور�ت ن�روهای صلح عمل م�کند، 2014.موجود�ت ن�روهای نظام) در افغانستان تا سال ا

 /COMISAF - و ن�روهای نظام) ا�االت متحده در افغانستان رهبری مستقل در عمل�ات دارند. رهبری هر دو طرف توسط همان مقامات تحت �ک چتر قرار دارد.
Commander, USFOR-A. Journal of Military and Strategic Studies, vol. 14, issues 3 & 4, 2012, available at 

همکار برای  انتقال توق�ف شده گان بتعق�ب امر به (فرمان ساحوی که به تمام ا�االت نظام) برای تغ�ر همزمان اوامر موجود به همه قومندان تحت امر و .توقف نمودن 200
حانه در توق�ف خانه های .گزارش �وناما در مورد برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسل2011جوالی  12ارائه مالحظات قومندانان عال�رتبه و همرتبه) مورخ 

 .6) صفحه 2011افغانستان(اکـتوبر 
گزارش �وناما در مورد برخورد با توق�ف  5که ضم�م�ه  2013جنوری  11.نامه جالن الن قومندان ا�ساف به فرستاده خاص ملل متحد در افغانستان جان کوب�ش مورخ  201

 ) م�باشد.�2013کسال بعد (جنوری شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان 
را  88-83) صفحه 2013.برای مراجعه ب�شتر گزارش �وناما در مورد برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان �کسال بعد (جنوری  202

 بب�ن�د.
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مراکز که توسط قومندان ا�ساف  انتقال توق�ف شده گان افغان که در عمل�ات های مشترک گرفتار م�شوند، به
تصد�ق شده باشد، اتخاذ خواهد شد.

203
 

در بخش از برنامه جد�د، ا�ساف برنامه تصد�ق و مراجعه ربعوار را از مراکز توق�ف در سه مرحله به اجرا گذشت. 
�ساف م�شود. قومندان س

ٓ
احوی مرحله اول شامل تع��ن مراکز تائ�د و تجد�د تائ�د توسط قومندان های ساحوی ا

به منظور  -بشمول تفت�ش مراکز و مصاحبه با توق�ف شده گان -شواهدی را تقد�م نمود که دال بر اتخاذ اقدامات 
 کسب اطم�نان از شکنجه نشدن توق�ف شده گان در توق�ف خانه های افغان، است.

در مرحله دوم، �ک گروپ کاری "ابتدائ)"  
204

مک کننده شامل نمائنده های ا�ساف و مسول�ن کشورهای ک
نظام)، بطور ربعوار مراکز توق�ف انتخاب شده از طرف قومندان های ساحوی را مورد بررس) قرار داده و معلومات 

در مورد توج�ه انتخاب مراکز مذکور، را ارز�اب) نمودند.
205

به تعق�ب همان بررس)، مرحله بعدی گروپ کاری  
وری شده از قومندان های  -امابشمول موسسات حقوق بشری و �ون -توق�ف با اعضای ب�شتر

ٓ
معلومات جمع ا

ساحوی و معلومات ارائه شده به همراه نتائج "گروپ کاری ابتدائ)" را بررس) کردند."
206

 
در اخ�ر ا�ن بررس) ها، پ�شنهادات نها�ــ) و معلومات مربوط مورد بررس) قرار گرفته، توح�د شده و به قومندان 

شد. اگر در جر�ان بررس) کدام معلومات در رابطه با استفاده از شکنجه ا�ساف برای تصم�م گ�ری نها�ــ) فرستاده 
ن مرکز توق�ف را 

ٓ
نرا مورد بررس) قرار داده و تصد�ق ا

ٓ
در �ک) از مراکز تائ�د شده در�افت گرد�د، قومندان ا�ساف ا

رصت برای در هر مرحله ای لغو م�کرد. در صورت فقدان چن�ن معلومات، بررس) منظم برنامه تائ�د، بشمول ف
روز تصم�م تصد�ق اجراء شود، پ�شب�ن) شده  90قومندانان ساحوی که مراکز د�گر را انتخاب نما�ند تا در مدت 

روز د�گر تمد�د نمود. 180بود. ا�ساف ا�ن بررس) منظم را برای 
207

ا�ن برنامه با نزد�ک شدن به ختم مامور�ت  
موزش و مشوره ده) به مامو 

ٓ
�ساف و تسل�م کردن کمک، ا

ٓ
جنوری  1ر�ت "حما�ت قاطع" و ا�ن تصم�م که بعد از ا

ن�روهای نظام) ب�ن الملل) حق ندارند مراکز توق�ف خانه های افغانستان تفت�ش نما�ند، خاتمه �افت. 2015
208

 
ط) برنامه تصد�ق مراکز توق�ف، ا�ساف تالش های قابل مالحظه نمود تا برنامه بررس) تفت�ش) خود را توسعه 

سازد. �وناما مالحظه کرد که تالش های ا�ساف در انتقال توق�ف شده گان به مراکز افغان در داده و متمرکز 
نهم، در سال 

ٓ
موزش) و تفت�ش) د�گر موثر بود. با ا

ٓ
جا��که نگران) از شکنجه وجود داشت، همراه با اقدامات ا

                                                           
ساف اقدامات موثر را برای اطم�نان از توق�ف شده گان افغان که در اثناء عمل�ات "ن�روهای ا�:i (a) (6) پراگراف  009-2013 (2013) (FRAGO).امر نا تکم�ل  203

 د در توق�ف خانه های که توسط قومندان ا�ساف تائ�د شده باشد."ند به و نگهداری م�شونمشترک گرفتار و انتقال م�شو
تحد نظارت کننده ت�م توق�ف بوده که بصورت مشترک تصد�ق را مراجعه درخواست .گروپ کاری ابتدائ) توق�ف شامل نمائنده های از نمائنده های ا�ساف و همکاران م204

معلومات بر وقت شر�ک م�شود  کرده و ا�ن درخواست بعد از رتبه بندی تا معلومات محرم ناتو و ا�ساف مقا�سه م�شود. در رابطه به ا�ساف ا�ن ت�م بررس) ب�ان داشتند که
سب در مورد توق�ف شده انتقال شده گرفته شده تا مورد بدرفتاری قرار نگ�رد.بعد از ا�نکه سفارشات بررس) م�شود، گروپ کاری تا اطم�نان حاصل شود که اقدامات منا

ل پول�س های توق�ف وال�ت) در مورد رضا�ت نشان م�دهد،معلومات اضاف) را درخواست م�نما�د و�ا با چن�ن سفارشات موافقت نم�کند. گروپ کاری توق�ف شام
برای افغانستان و ،پالن کننده گان،مشاور�ن حقوق) از ا�ساف،مرکز فرمانده) مشترک ا�ساف و بخش فرمانده) عمل�ات خاص ،مرکز قومندان) نظام) ا�االت متحده نظام)

 م�باشد. 435-بخش ن�روهای مشترک ب�ن ادارات ن�روی های وظ�فوی
مودن توق�ف خانه را پ�ش کنند و نتائج خود را بگو�ند که وقوع شکنجه و بدرفتاری در همان مرکز .قومندان) های ساحوی درخواست م�شود که دالئل مفصل نامزد ن205

 قابل قابل سوال ن�ست.
ف لومات را در مورد توق�.تمد�د گروپ کاری توق�ف چوکات بود تا موسسات ب�ن الملل)، ادارات حقوق بشر و نما�نده ناظر�ن ادارات ن�روهای نظام) افغان بتوانند مع206

هر معلومات که مربوط   خانه پ�شنهاد شده برای تصد�ق شر�ک نما�ند. ا�ساف همچنان معلومات غ�ر رتبه بندی شده را در جلسه گروپ کاری توق�ف ابتدائ) شر�ک نمود.
ماده م�شد گذاشته م�شد.

ٓ
 به قض�ه تصد�ق تصم�م نهائ) توق�ف خانه شناخته م�شد در ضمن اسناد که به قومندان ا�ساف ا

ن وقت،جنرال جوزوف ف. دانفورد،تغ�ر را در مدت تصد�ق ا�ساف برای تا�ئد توق�ف  ،2013.در ماه دسمبر207
ٓ
بر اساس دسترس) کاهش عمل�ات، قومندان ا�ساف در ا

 ،کابل.2013دسمبر  23روز ساخت.جلسه گروپ کاری، 180روز به  90از 
 کابل 2014نوفمبر 30بود.جلسه �وناما با ا�ساف  2014شرابک هلمند در ماه اگست/سپتمبر  ی مل) دراخر�ن توق�ف خانه را که ا�ساف تا�ئد کرد توق�ف خانه اردو .208
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انتقال داده بود، در مراکزی �وناما بطور مستمر تعدادی از واقعات شکنجه توق�ف شده گان) را  که ا�ساف  2013
که مورد تصد�ق و �ا داخل برنامه تصد�ق نبودند و تعدادی از واقعات در مراکزی که تا��د شده بود، در�افت کرد. 

ن توق�ف شده گان بعد از انتقال به مراکز افغان مواجه به شکنجه شده 2014در سال 
ٓ
، �وناما قض�ه ای را که در ا

 باشند، ثبت نکرد.
نفر که توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) و �ا د�گر سازمان های  71، �وناما با 2014و دسمبر  2013وی ب�ن فبر 

دولت) خارج) که به تنهائ) و �ا �کجا با ن�روهای نظام) افغان عمل م�کردند، دستگ�ر شده و به توق�ف خانه 
ن ر�است امن�ت مل) و �ا پول�س مل) افغان انتقال شده بودند و �ا در عمل

ٓ
�ات های ن�روهای نظام) افغان که در ا

نظام�ان ب�ن الملل) دخالت داشتند، مصاحبه انجام داد.
209

 
توق�ف شده گـفتند 71س) و شش نفر از 

210
که در عمل�ات های ن�روهای ب�ن الملل) نظام) و �ا عمل�ات های  

توق�ف  36ند. از ا�ن مشترک ن�روهای نظام) ب�ن الملل) تحت رهبری ن�روهای نظام) افغان، دستگ�ر شده ا
نها ن�روهای نظام) انگلستان را شناسا�ــ) نمودند.    33شده،

ٓ
نها ن�روهای نظام) ا�االت متحده امر�کا و سه تن ا

ٓ
ا

211
 

توق�ف شده ب�ان داشتند که توسط ن�روهای نظام) افغان در هنگام عمل�ات گرفتار شده  71تن د�گر از مجموع  35
ن ن�روهای نظام) ب�ن المل

ٓ
ل) همکاری داشتند (بطور مثال انتقال هوائ))، �ا ا�نکه ن�روهای نظام) ب�ن که در ا

نها.
ٓ
 الملل) در هنگام توق�ف دخالت داشتند، مانند جمع معلومات ب�ومتر�ک و �ا تحق�ق از ا

 
 برخورد با توق�ف شده گان توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل))

 31ل) که تنها و �ا �کجا در عمل�ات مشترک عمل نمودند، توق�ف شده توسط ن�روهای نظام) ب�ن المل 36از جمله 
نها گـفتند که ابتداء در مرکز ن�روهای نظام) ب�ن الملل) در سطح وال�ت توق�ف شده اند (مدت توق�ف از چند 

ٓ
ا

ساعت ال) چند روز م�باشد)، سه توق�ف شده گـفتند که مستق�ما به توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) در وال�ت 
 و دو توق�ف شده نتوانستند محل توق�ف اول خود را شناسائ) نما�ند. انتقال شده

ن به   15از س) و �ک توق�ف شده که ابتداء در مرکز نظام) ب�ن الملل) توق�ف شده بودند،
ٓ
نها گـفتند بعد از ا

ٓ
ا

�ا  توق�ف خانه وال�ت پروان که توسط ا�االت متحده امر�کا رهبری م�شد (ب�ن توق�ف شده گان به "تور ج�ل"
ن به توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) 

ٓ
"زندان س�اه" معروف است)، انتقال داده شدند. هشت توق�ف شده بعد از ا

در وال�ت انتقال شد، و پنج توق�ف شده گزارش دادند که به بخش) از توق�ف خانه پروان که توسط اردوی مل) 
�س مل) افغان انتقال شد، و �ک توق�ف شده رهبری م�شود انتقال شده اند، دو توق�ف شده به توق�ف خانه پول

گـفت که به محل د�گر در مرکز ن�روهای ب�ن الملل) نظام) در هلمند انتقال شد. دو توق�ف شده که نتوانست محل 

                                                           
�ف شده شماره توق . 209

32،33،85،99،101،106،109،112،137،144،151،189،190،191،206،207،216،217،218،219،227،236،242،243،246،256،291،292،299،301،37
). و توق�ف شده 2013(1،400،416

12،13،15،17،56،92،92،97،98،99،130،131،139،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،171،174،196،209،222،234،236،27
5،279،280،282،343،371،3722)2014( توق�ف شده گان شماره  . 210

) و توق�ف شده 2013(32،33،85،99،101،106،109،112،137،144،151،189،190،191،206،207،216،217،218،219،227،236،242،243،246
56،97،98،99،139،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،209)2014.( 

توق�ف شده گان شماره  . 210
) و توق�ف شده 2013(32،33،85،99،101،106،109،112،137،144،151،189،190،191،206،207،216،217،218،219،227،236،242،243،246

56،97،98،99،139،151،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،209)2014.( 
نها را دستگ�ر و توق�ف نموده بود، مصاحبه های توق�ف شده گان  قناعت بخش و مورد ت. 211

ٓ
 ائ�د بود.�وناما با توص�ف و شناخت اطراف/ن�روهای نظام) که ا
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اول توق�ف خود را تشخ�ص دهند، محل دوم خود را بخش توق�ف خانه نظام) ا�االت متحده در پروان معرف) 
کردند.

212
 

) که ابتداء در مراکز ن�روهای نظام) ب�ن الملل) توق�ف شده بودند، �وناما شواهد موثق، معتبر و توق�ف 31از جمله 
را در�افت نمود که قبل از ا�نکه توق�ف شده گان به ن�روهای نظام) افغان منتقل شوند، دو توق�ف  مطم�ن

شده
213

بدست ن�روهای نظام) ب�ن الملل) مورد شکنجه، و هفت توق�ف شده 
214

در مراکز ن�روهای ب�ن الملل) مورد  
سال در وقت گرفتاری بودند. 18بدرفتاری قرار گرفته بودند. سه تن از ا�ن توق�ف شده گان اطفال ز�ر سن 

215
 

از دو توق�ف شده که موارد موثق و معتبر شکنجه را ب�ان داشتند، �ک) در وال�ت م�دان وردک در ماه سپتمبر 
دستگ�ر و توق�ف شده بود. شکل  2013ود و د�گری در وال�ت بغالن در ماه اکـتوبرگرفتار و استنطاق شده ب 2013

تعر�ف شده از شکنجه بصورت لت و کوب مکرر و تهد�د به قتل در هنگام تحق�ق از توق�ف شده متهم به عضو�ت 
 طالبان بود.

بخش) از توق�ف خانه پروان  از هفت توق�ف شده که مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، دو توق�ف شده گـفتند که در
ب 

ٓ
که توسط ا�االت متحده امر�کا اداره م�شد، از خواب محروم شدند، و �ک) ادعا نمود که برای چند روز تنها ا

در�افت م�کرد و از غذا محروم شده بود.
216

از سه توق�ف) که در لوگر گرفتار و توق�ف شده بود، �ک) گـفت که در  
ار گرفته و دو نفر د�گر گـفتند که وقت�که در کمپ شنگ، که توسط ن�روهای هنگام گرفتاری مورد لت و کوب قر 

دو توق�ف شده ب�ان داشتند که در  ;ا�االت متحده امر�کا در لوگر اداره م) شد، در موقع�ت فشار قرار گرفتند
ی مل) افغان هنگام گرفتاری مورد بد رفتاری قرار گرفته بود، �ک) توسط ترجمان افغان و د�گری توسط توسط اردو

 در موجود�ت ن�روهای نظام) ب�ن الملل). اشکال بدرفتاری بصورت چند بار س�ل) و لکد زدن تعر�ف شد.
، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری تحت چند�ن بازرس) و تحق�ق مشترک و مامور�ت حما�ت قاطعگـفته های بر اساس 

پ�وندی را با ادعاهای شکنجه توسط  مل) توسط ا�ساف گذاشته شد، مقامات حکومت و ا�االت متحده کدام
ن�روهای نظام) ب�ن الملل) در�افت نکردند.

217
 

�وناما همچنان در�افت نمود که پنج توق�ف شده که توسط ن�روهای محافظت) خوست �کجا با ن�روهای نظام) ب�ن 
ی ای در کمپ چپمن) 

ٓ
در خوست توق�ف الملل) گرفتار شده و در مرکز ن�روهای ا�االت متحده امر�کا (مرکز س) ا

نها را تشک�ل نموده و تمو�ل م�کند، مورد بدرفتاری 
ٓ
شده بودند، توسط ن�روهای امن�ت) محل) که ا�االت متحده ا

قرار گرفته اند.
218

 
 
  

                                                           
نرا بنام" تور ج�ل" . بخش ت 212

ٓ
"زندان س�اه" وق�ف خانه وال�ت پروان دو بخش جدا مرکز توق�ف بود،�ک) توسط حکومت ا�االت متحده امر�کا اداره م�شود(ومردم محل ا

مه را امضاء نمودند که براساس ، حکومت ا�االت متحده امر�کا و افغانستان �ک تفاهمنا2012ماه مارچ  9م�شناسند) ود�گری توسط اردوی مل) افغان اداره م�شود.در 
ن توق�ف خانه توسط ا�االت متحده امر�کا توق�ف شده اند به دسترس افغانان قرار دهند. در 

ٓ
قبل) حامد کرزی  ،رئ�س جمهور 2014فبروری  23تاک�د شد تا افغانان که در ا

ب�شتر تشر�ح م�دارد که انتقال توق�ف خانه  139) را گرفتار و توق�ف نما�د.فرمان را صادر نمود. که در ان تاک�د شده بود که ه�چ کشور خارج) حق ندارد کس 139فرمان 
 پروان از وزارت دفاع مل) به وزارت امور داخله انتقال شود ل�کن بدون تع�ن وقت و زمان مشخص.

 ).2013(206و 112.توق�ف شده گان شماره  213
 ).2014(97،98،151،155،158،162،209توق�ف شده گان شماره.214
 ).2014(151و  97) و توق�ف شده گان شماره 2013(112توق�ف شده گان شماره  .215
 ).2014( 151.توق�ف شده  شماره 216
 .کابل.2015فبروری  22.جلسه �وناما با کارمندان مامور�ت حما�ت قاطع 217
 ).2014(282و  275) و توق�ف شده 2013(291،292،299.توق�ف شده شماره 218



73 
 

 برخورد با توق�ف شده گان در توق�ف خانه های افغان بعد از انتقال توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل))
توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) که تنها عمل�ات کرده بودند و �ا رهبری عمل�ات توق�ف) گرفتار شده  36از جمله 

نها به توق�ف خانه های افغان که توسط ا�ساف در وقت انتقال تائ�د شده  22مشترک را بدوش داشتند، 
ٓ
تن از ا

(ر�است امن�ت مل)  بود، منتقل شدند،چهار توق�ف) به مراکز توق�ف افغان که در هنگام انتقال تائ�د نشده بودند
و ده توق�ف شده به  ;) فرستاده شده2013، و مرکز توق�ف در وال�ت پروان، جون و جوالی 2013خوست، مارچ 

 امن�ت ر�است مراکزی انتقال شده اند که تحت برنامه تصد�ق ا�ساف قرار نداشتند (ر�است امن�ت مل) بغالن،
ل) افغان در لوگر).مل) م�دان وردک، ر�است امن�ت مل) فراه و پول�س م

219
 

توق�ف) که توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل)  �36وناما شواهد موثق و معتبر را در�افت کرد که دو توق�ف شده از 
به ر�است امن�ت مل) در وال�ت فراه انتقال شده  2013دستگ�ر شده بود و مستق�ما در ماه سپتمبر و اکـتوبر 

بودند، مواجه به شکنجه شدند.
220

 
نها 2014در سال 

ٓ
، �وناما در مصاحبه های خود با توق�ف شده گان) که ن�روهای نظام) ب�ن الملل) در گرفتاری ا

دخ�ل بود، دوام داده و ه�چ قض�ه شکنجه و �ا بدرفتاری را در مراکز توق�ف خانه های افغان بعد از گرفتاری و 
 انتقال توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) ثبت نکرد.

 
شده گان) که توسط ن�روهای نظام) افغان با همکاری ن�روهای نظام) ب�ن الملل) دستگ�ر شده  برخورد با توق�ف

 اند
نها توسط ن�روهای نظام) افغان در عمل�ات ها�ــ) که ن�روهای نظام) ب�ن 

ٓ
س) و پنج توق�ف شده ب�ان داشتند که ا

ب�ن الملل) موجود بودند، بصورت  الملل) همکاری داشتند، گرفتار شده اند: �ا هنگام گرفتاری ن�روهای نظام)
موقت در مرکز ن�روهای نظام) ب�ن الملل) نگهداری شده اند، ن�روهای نظام) ب�ن الملل) توق�ف شده گان را �ا 

 استنطاق نموده و �ا ن�روهای نظام) ب�ن الملل) پروسه ب�ومتر�ک شان را پ�ش برده است.
ف�صد)  46توق�ف شده ( 16را در�افت نمود که  مطم�نو  توق�ف شده �وناما شواهد موثق، معتبر 35از جمله 

مواجه به شکنجه و �ا بدرفتاری توسط نظام�ان افغان قرار گرفته اند.
221

 
 �9وناما به تقع�ب عمل�ات های نظام) افغان که توسط ن�روهای نظام) ب�ن الملل) همکاری م�شد، در�افت که 

توق�ف شده: �ک)
222

، دو نفر در ر�است امن�ت مل) خوست124در اداره  
223

، �ک) در ر�است امن�ت مل) کنر
224

 ،
�ک) در ر�است امن�ت مل) فراه

225
، �ک) در ر�است امن�ت مل) کندهار

226
، �ک) در ر�است امن�ت مل) کندوز 

227
و  

                                                           
نوقــــــــــــــــت، ر�اســــــــــــــــت امن�ــــــــــــــــت219

ٓ
ــــــــــــــــل و دســــــــــــــــمبر  .در ا ــــــــــــــــ) بغالن(مارچ،اپر� ــــــــــــــــت ملــــــــــــــــ) م�ــــــــــــــــدان وردک(ســــــــــــــــپتمبر2013مل )،ر�اســــــــــــــــت 2013)،ر�اســــــــــــــــت امن�

ــــــــپتمبر و اکـتـــــــــــوبر  ـــــــــــر برنامـــــــــــه تفتـــــــــــ�ش ا�ســـــــــــاف قـــــــــــرار 2014) و پـــــــــــول�س ملـــــــــــ) افغـــــــــــان در لوگر(اپر�ـــــــــــل 2013امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) فراه(ســـ ) از محـــــــــــالت تعل�ـــــــــــق شـــــــــــده ز�
 نداشت.

 ).2013(256و  236. توق�ف شده  شماره  220
ـــــــــــــــــــــده  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماره  . توق�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف221 ـــــــــــــــــــــده  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماره 2013(33،85،99،109،137،144،227،371،400،416شـــــــــــــــــــــــــــــ ) و توق�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــــــــ

92،196،222،343،371،372)2014.( 
 .2014م)  144. توق�ف شده  شماره 222
 ).2014(جون282) و توق�ف شده 2013(نوفمبر299توق�ف شده گان شماره . 223
 .2013،دسمبر371�ف شده شماره توق. 224
 .2013،سپتمبر227�ف شده شماره توق .225
 .2014،اپر�ل 92�ف شده شماره توق .226
 .2014،سپتمبر 343�ف شده شماره توق .227
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وال�ت کابل،  دو توسط کارمندان نامعلوم ر�است امن�ت مل) و �ا در محل غ�رشناخته شده ر�است امن�ت مل) در
شکنجه و �ا بدرفتاری شده اند.

228
 

ر�است امن�ت مل) 124اداره 
229

، ر�است امن�ت مل) در کندهار
230

و ر�است امن�ت مل) در کندوز  
231

تا�ئد نشده  
ن مراکز انتقال دهند. 

ٓ
بودند و �ا به تعب�ر د�گر ن�روهای نظام) ب�ن الملل) اجازه نداشتند توق�ف شده گان را به ا

ن مراکز واقعات شکنجه 
ٓ
ن صورت گرفت که ا

ٓ
در ر�است امن�ت مل) خوست و ر�است امن�ت مل) کنر بعد از ا

مورد تائ�د قرار گرفته بودند و با�د مورد بررس) تصد�ق برای انتقال توق�ف شده گان  قرار م)  2013م)  22بتار�خ 
 گرفت. ر�است امن�ت مل) فراه مشمول چن�ن بررس) تصد�ق نبود.

وق�ف شده که توسط اردوی مل) افغان شکنجه و �ا بدرفتاری شده اند (�ک نفر در هر �ک از معلوم شد که هفت ت
وال�ات هرات، کابل، خوست، کندوز و لوگر، و دو نفر در کندهار)

232
توسط پول�س محل)  ، چهار توق�ف شده

افغان (دو نفر در هر �ک از وال�ات بغالن و پکـت�کا
233

ن در ولسوال) )، �ک توق�ف شده توسط پول�س مل) افغا
ژ�ری وال�ت کندهار

234
و �ک توق�ف شده بدست اردوی مل) و �ا پول�س مل) افغان بدون ا�نکه ن�روی امن�ت)  

مربوطه را تشخ�ص دهد، شکنجه شده بود.
235

شش توق�ف شده گزارش دادند که توسط دو ن�روی نظام) افغان  
در اوقات مختلف توق�ف شکنجه شده اند.

236
 

باد)، ر�است امن�ت مل) خوست، ر�است امن�ت مل) کنر (
ٓ
باد)، ر�است امن�ت مل) ننگرهار (جالل ا

ٓ
اسعد ا

ر�است امن�ت مل) هلمند (لشکرگاه) ، محبس مرکزی هلمند، توق�ف خانه پروان، و مرکز اردوی مل) در شورابک 
د شدند. بر توسط ا�ساف برای انتقال توق�ف شده گان تائ� 2014و سال  2013(هلمند) مراکزی بودند که در سال 

 2014روز الئحه بررس) تائ�دی، تمام تائ�د ها در مورد مرکز ولسوال) شورابک اردوی مل) تا نصف سال  180اساس 
 تمام شد.

با تکم�ل مامور�ت موجود ا�ساف/ناتو تکم�ل شد. ا�ساف/ناتو بعد از  2014ماه دسمبر  31نقش جنگ) ا�ساف در 
موزش و مشوره ده) به ن

ٓ
ن نقش همکاری، ا

ٓ
�روهای نظام) افغان را داشته و ن�روهای نظام) ب�ن الملل) ه�چ نقش ا

 مشخص) در رابطه به نظارت از توق�ف شده گان) که در عمل�ات های نظام) افغان دستگ�ر م�شوندف ندارد.
به اساس گـفته های ا�ساف، تنها ن�روهای نظام) ب�ن الملل) که دخالت مستق�م در عمل�ات ها بصورت مشاور�ن 

ند، ن�روهای و�ژه بوده که به اساس توافق دوجانبه خارج از "حما�ت قاطع" توض�ح شده عمل�ات م�کنند. دار 
اگر نقش  -�وناما تاک�د م�دارد که حقوق ب�ن الملل از تمام ن�روهای نظام) و استخبارات) ب�ن الملل) م�خواهد 

                                                           
 ).2014(دسمبر 372و  371�ف شده شماره توق .228
ــــــــــرا  2013فبــــــــــروری 3ر�اســــــــــت امن�ــــــــــت ملــــــــــ) بتــــــــــار�خ  124ا�ســــــــــاف انتقــــــــــال توق�ــــــــــف شــــــــــده گــــــــــان را بــــــــــه اداره  .229 ن

ٓ
بعــــــــــد از برنامــــــــــه بررســــــــــ) خــــــــــود توقــــــــــف داد و ا

ـــــــــــف شـــــــــــده شـــــــــــماره  2013مـــــــــــ)  بتـــــــــــار�خ ـــــود. توق� ـــــــــــرار گرفـــــــــــت. در  124مـــــــــــورد شـــــــــــکنجه در اداره  2013مـــــــــــاه مـــــــــــ)  4و  3در  144تائ�ـــــــــــد نمــــــ ، 2013مـــــــــــاه مـــــــــــ)  22ق
 ر�است امن�ت مل) را توقف داد. 124ا�ساف تا�ئد خود را لغو کرد وبار د�گر انتقال به اداره 

ــــــــــت .230 ــــــــــت ملــــــــــ) وال� ــــــــــه ر�اســــــــــت امن� ـــــده گــــــــــان ب ــــــــــدهار در مــــــــــاه جــــــــــوالی ا�ســــــــــاف انتقــــــــــال توق�ــــــــــف شـــــ ــــــــــروی  2011کن ــــــــــف داد و در مــــــــــاه فب دوبــــــــــاره  2013توق�
 در ر�است امن�ت مل) کندهار مورد شکنجه قرار گرفت.  2014در ماه اپر�ل  92انتقال را از سرگرفت. توق�ف شده شماره 

ف خانـــــــــه جـــــــــزء از برنامـــــــــه بررســـــــــ) هـــــــــای توقـــــــــف شـــــــــد.ا�ن توق�ـــــــــ 2013مـــــــــاه فبـــــــــروی  3انتقـــــــــال توق�ـــــــــف شـــــــــده گـــــــــان بـــــــــه ر�اســـــــــت امن�ـــــــــت ملـــــــــ) در کنـــــــــدوز در .231
 قبل) نبود.

 ).2014(92،222،343،371) و توق�ف شده گان شماره 2013(33،85،416توق�ف شده گان شماره .232
 ).2014(196) و توق�ف شده 2013(99،109،137�ف شده شماره توق . 233
 ).2013(400.توق�ف شده  234
 ).2013(227.توق�ف شده  235
 ).2014(371و  92،282،343) و توق�ف شده 2013(299و 227.توق�ف شده  236
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موزش و مشوره ده) را داشته باشند
ٓ
نها سه�م هستند، تا از برخورد با توق�ف شده گ -ا

ٓ
ان) که در عمل�ات ها�ــ) که ا

موزش و مشوره ده) و کمک رسان) در منع استفاده از شکنجه و بدرفتاری تالش نما�د.
ٓ
 نظارت کنند، و در مورد ا
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فصل نهم: بررسی ظرفيت ملی برای رسيدگی به مشکل شکنجه و بدرفتاری، پاسخگوئی و تطبيق فرمان 
 جمهوررئيس  129

  
"بخاطر�که من با خود �ک مخابره داشتم توسط اردوی مل) گرفتار شدم. مرا به داشتن رابطه با طالبان متهم 

ش هفته به مرکز وال�ت ر�است امن�ت مل) کردند. بعد از چند وقت توق�ف در مرکز اردوی مل)، برای مدت ش
ورد که مرا گاز 

ٓ
منتقل شدم. در سه روز اول اردوی مل) مرا در زانوها�م شوک برق) م�داد. و سگ را ن�ز باالی من ا

گرفت. در ر�است امن�ت مل) برای پنج شب متوال) شکنجه شدم، تقر�با سه ساعت در هر شب: افسر ر�است 
ب را بنوشم و مرا با ک�بل در پشتم، دستانم و پاها�م لت و امن�ت مل) مرا خفه کرد، م

ٓ
جبورم نمود تا مقدار ز�اد ا

. محکمه ابتدائ�ه مرا به YYو  XXکوب نمود. سه افسر ر�است امن�ت مل) دخ�ل بودند، بشمول دو مستنطق 
ه، همانطور شش سال حبس مجازات نمود. من به قاض) گـفتم که شکنجه شدم، ل�کن قاض) گپ مرا ناد�ده گرفت

 که به وک�ل مدافع من که هم در جلسه محاکمات) حضور داشت، توجه نکرد."
 2014، ر�است امن�ت مل)، ماه م) و جون 308توق�ف شده شماره

 
 نظر کل)

ا�ن بخش دارای تحل�ل جامع از تالش های حکومت برای منع شکنجه و بدرفتاری توق�ف شده گان منازعات 
 های وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل) م�باشد.مسلحانه در توق�ف خانه 

 284قض�ه شکنجه و بدرفتاری را در ب�ن  136ا�جاد شد، و  2013به تعق�ب ه�ئت حق�قت �اب که در ماه جنوری 
را در مورد ختم  129توق�ف شده گان مصاحبه شده ثبت نمود، رئ�س جمهور سابق جناب کرزی فرمان شماره 

شکنجه صادر نمود.
237

امر به ادارات حکومت) و وزارت خانه ها برای اقدامات مشخص  12ن فرمان در برگ�رنده ا� 
جهت از ب�ن رفتن شکنجه، بدرفتاری و توق�ف های خود سرانه و موجود�ت خدمات صح) و دسترس) وک�ل 

 مدافع و �ا خدمات مساعدت های حقوق) برای توق�ف شده گان م�باشد.
 

امر سوم  ;اس)، متمرکز م�باشد: امر�ه اول (پاسخگوئ) در برابر استفاده از شکنجه)مطالعات �وناما بر پنج امر اس
 امر چهارم و پنجم(دسترس) به مساعدت های حقوق)) و امر ششم (ارائه خدمات صح�ه).; (باال بردن ظرف�ت)

 
 �افته های مهم �وناما به قرار ذ�ل م�باشد:

 تان برای اجرای موثر تعق�ب عدل)ارنوال) افغانسHنبود تما�ل و �ا ظر�فت در لوی 

ادعای شکنجه را در هرات، کابل و کندهار بررس)  133ارنوال) افغانستان Hسه ه�ئت لوی  2013در سال  �
ارنوال) مربوط جرائم عل�ه امن�ت داخل) و Hقض�ه به  55مورد رد شده و  78کردند. از مجموعه ا�ن ادعاها 

نظام) پول�س مل) افغان برای تحق�ق فرستاده شد. به تعق�ب ارنوال) Hخارج) ر�است امن�ت مل) و �ا 
 تحق�قات ابتدائ)، تمام قضا�ای بسته شده و ه�چکدام به محاکمه سپرده نشد.

 تحق�قات عاجل، ب�طرف و مستقل نبود و بطور کل) منجر به عدم پاسخگوئ) واقعات شکنجه شد.  �

                                                           
 مراجعه نما�د. 129به ضم�ه شماره چهارم برای در�افت نسخه فرمان شماره .   237
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ارنواالن) برای تحق�قات ادعاهای H نکردند ز�راارنوال) افغانستان مستقل و ب�طرف عمل Hه�ئت های لوی  �
ارنوال در همان قضا�ا در پ�گ�ری جرائم ادعا شده توسط توق�ف شده Hشکنجه انتخاب شدند که به ح�ث 

 گان دخ�ل بودند و ا�ن موجب تضاد منافع م) شد.

ثار و عالئم  �
ٓ
فز�ک) قابل رو�ت در تحق�قات فاقد روش شناس) روشن و مع�ارهای اثبات بوده، تنها باالی ا

 برای اثبات شکنجه اتکا شده و بار اثبات شکنجه به دوش قربان) گذاشته شد.
 

 م�کان�زم های داخل) غ�ر موثر و غ�ر کارای ر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخلهه

تحق�قات داخل) وزارت امور داخله اندک و غ�ر کاف) بوده، و قضا�ای شکنجه بصورت غ�ر رسم) و گاه)  �
 �ق جرگه های محل) حل گرد�ده است.از طر

اصطکاک م�ان وظائـف و اجراات ر�است عموم) حقوق بشر و ر�است تفت�ش وزارت امور داخله موجود  �
ن وجود ندارد.

ٓ
 بوده، و کدام م�کان�زم موثر برای ثبت ادعای شکنجه و تعق�ب و ارجاع ا

ن  پاسخگوئ) و شفاف�ت بس�ار کم در تحق�قات داخل) ر�است امن�ت مل)، �
ٓ
که تنها با �ک قض�ه که در ا

دو افسر ر�است امن�ت مل) در وال�ت ارزگان بجرم استفاده از شکنجه به هشت ماه حبس محکوم شد، 
 وجود دارد.

افسران حقوق بشر ر�است امن�ت مل) بخاطر عدم صالح�ت ارجاع قضا�ا به تحق�ق، و نبود ظرف�ت و  �
است امن�ت مل))، قادر نبودند در همه موارد مانع استقالل�ت (گزارش ده) به افسران عال) رتبه ر�

 شکنجه شوند. 
 

 برای تطب�ق موثر منع شکنجه اقدامات ممانعت کننده و بلند بردن ظرف�ت غ�ر کاف) بود:

نها بصورت �کسان توز�ع،  �
ٓ
هر چند از اصدار پال�س) های رهنمودی، هدا�ات و اوامر استقبال م) شود اما ا

 تشر�ح و تطب�ق نشدند.

موزش، تفت�ش و اوامر کاف) برای منع شکنجه نبود. بطور مثال، ا�ساف چن�ن فعال�ت را بدوش گرفته و  �
ٓ
ا

 تمو�ل نمود اما حکومت افغانستان جواب) در مورد پاسخگوئ) متخلف�ن ارائه نکرد.

موزش) بعوض ا�نکه تطب�ق حقوق بشر را در عمل انکشاف داده و مطابقت کل) همه اجرا �
ٓ
ت اتالش های ا

 پول�س با مکلف�ت های مل) و ب�ن الملل)  را  باال ببرد، بحث حقوق بشر را جدا نموده است.

رنوال) افغانستان، وزارت امور داخله و ر�است اHنظارت از مراکز توق�ف داخل) توسط کارمندان لوی  �
ان عل�ه امن�ت مل) غ�ر موثر بوده و توق�ف شده گان بدل�ل ترس از انتقام و عدم گزارش ده) کارمند

 همکارانشان عالقه به طرح ادعای شکنجه نداشتند.
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 محدو�ت دسترس) توق�ف شده گان به وک�ل مدافع در مرحله قبل از محاکمه و در دوران تحق�ق::

دسترس) فوری توق�ف شده گان به وک�ل مدافع بعد از گرفتاری و در مرحله اول توق�ف و تحق�ق تغ��ر  �
کماکان به مراکز توق�ف و توق�ف شده گان منازعات مسلحانه، بخصوص در نکرده است. وکالء مدافع 

 هنگام استنطاق و تحق�قات، دسترس) محدود دارند.

تمو�ل پا�دار خدمات مساعدت های حقوق) و موجود�ت وکالء مدافع دارای جواز مخصوصا در اطراف و  �
 وال�ات ناامن موضوع د�گری م�باشد که حل ناشده باق) مانده است. 

 
 اوامر غ�ر کاف) برای عالج صح) توق�ف شده گان

با وجود تالش های حکومت برای دسترس) توق�ف شده گان به خدمات صح) در مراکز توق�ف، �وناما  �
نفر از کسان�که  16توق�ف) های مصاحبه شده، بشمول  790نفر (�ک چهارم) از جمله  205در�افت که 

 به خدمات صح) دسترس) نداشتند.زخم های ناش) از شکنجه برداشته بودند، 

کارمندان صح) در توق�ف خانه ها در عملکرد خود مستقل نبودند و به هم�ن دل�ل برای ثبت و گزارش  �
نها اتکا نمود.

ٓ
 واقعات شکنجه نم�شود باالی ا

مع�ار منظم برای اجراات بررس) تثب�ت وضع�ت صح) توق�ف شده گان ح�ن وصول شان به توق�ف خانه  �
 د از استنطاق، وجود نداشت.  و قبل و بع

در مورد اهم�ت وظ�فه نظارت دفتر پول�س امبودسمن کم�سون مستقل حقوق بشر افغانستان افغانستان، �وناما 
نها برای تحق�ق و تعق�ب عدل) قضا�ای 

ٓ
ضعف قابل مالحظه را در ثبت قضا�ای شکنجه و ن�ز ارجاع ضع�ف ا

نها با وزارت امور داخله 
ٓ
را در�افت. مشکالت دسترس) به مراکز   ارنوال) افغانستانHو لوی شکنجه و پ�گ�ری ا

پول�س مل) افغان و ترس توق�ف شده گان از انتقام در صورت ادعای شکنجه ن�ز تاث�ر منف) باالی استقالل�ت کاری 
 امبودسمن نمود. 

 
-مورد شکنجه(جنوری ر�است دولت  و �افته های ه�ئت حق�قت �اب در  129تار�خچه و زم�نه: فرمان شماره 

 )2013فبروری 
به تعق�ب نشر گزارش �وناما در مورد "برخورد با توق�ف شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های 

 22را بتار�خ  6672، رئ�س جمهور قبل) جناب کرزی حکم شماره 2013افغانستان:�کسال بعد" در ماه جنوری 
ب بمنظور تحق�ق از موجود�ت شکنجه، بدرفتاری و د�گر تخلفات ، برای ا�جاد �ک ه�ئت حق�قت �ا2013جنوری 

جدی حقوق بشری در برابر توق�ف شده گان در مراکز توق�ف وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل) و شناسائ) 
ن را صادر شد.

ٓ
عامالن ا

238
جناب کرزی ه�ئت) را که متشکل از حقوقدانان مجرب بود برای د�دن از مراکز توق�ف در 

 تع��ن نمود. �2013ت هرات، کابل و کندهار در ماه جنوری و فبروی وال

                                                           
زارش �وناما و ه�ئت حق�قت �اب دولت اشاره کرد:"وقت�که ملل متحد گ 2013،رئ�س جمهور کرزی، درمجلس افتتاح�ه پارلمان به گزارش جنوری 2013مارچ  13.در  238

ن مسول�ن ادارات در تماس مستق�م بود
ٓ
م و هدا�ات مستق�م برا�شان خود را در مورد شکنجه در توق�ف خانه ها نشر کرد، من باور نکردم،من باور نکردم بخاطر�که من با ا

قای عدالت خواه و گل رحمان قاض) صادر نموده بودم. من رد کردم. بعد در مورد فکر کردم و گـفتم اگر راست باشد. من معاون کم�سون نظارت بر تطب
ٓ
�ق قانون اساس) ا

نهم 
ٓ
نها تحق�قات نمودند.نتائج چنان نبود که ملل متحد گـفته است.با ا

ٓ
تحق�قات نشان داد که مردم ما توسط تا با ه�ئت از همه ادارات دولت) بروند و قض�ه را بررس) نما�ند.ا

گرفتاری بدرفتاری م�شوند. فرمان روشن در مورد موجود م�باشد که با�د ا�ن امر خاتمه پ�دا کند و کمره ها در  خارج) ها و همکاران شان که ن�روهای ما م�باشند در وقت
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ن تا��د کردند که از جمله 2013فبروری  11در کنفرانس مطبوعات) در 
ٓ
، ه�ئت مذکور ب�ان�ه ای را صادر کرد که در ا

نها مصاحبه نمودند  284
ٓ
رفتاری در نفر با شکنجه و �ا بد 136توق�ف شده که ه�ئت در کابل، کندهار و هرات با ا

وقت گرفتاری و �ا هنگام استنطاق مواجه شده بودند. ه�ئت ب�ان داشت که شکنجه س�ستمات�ک، محالت مخف) 
و شکنجه به شکل اذ�ت جنس) را در�افت نکردند.

239
  

ه�ئت توض�ح داد که توق�ف شده گان بصورت خودسرانه نگهداری شده اند، بخاطری که از وقت قانون) شان 
سفارش را برای پا�ان دادن به  11دت حبس خود را تکم�ل نموده و رها نشده اند. ا�ن ه�ئت سپری شده و �ا م

شکنجه و بدرفتاری در مراکز توق�ف نمودند.
240

 
را در  129رئ�س جمهور قبل) جناب کرزی، بعد از ا�نکه گزارش ه�ئت حق�قت �اب را در�افت نمود، فرمان شماره 

صادر کرد. 2013فبروری  16تار�خ 
241

سفارش هدفمند در گزارش ه�ئت حق�قت �اب بوده و  11ن فرمان بر اساس ا� 
ارنوال) افغانستان، ستره محکمه Hادارات وزارت خانه های مختلف دولت، مثل ر�است امن�ت مل)، لوی 

جمهوری اسالم) افغانستان، وزارت عدل�ه و وزارت صحت عامه را به اقدامات مشخص برای خاتمه دادن به 
تاری و توق�ف های خودسرانه در مراکز توق�ف افغانستان و اطم�نان از موجود�ت خدمات صح) شکنجه، بدرف

 مناسب و دسترس) توق�ف شده گان به وک�ل مدافع، امر کرد. 
 

 ر�است دولت و شاخص های �وناما برای تطب�ق 129اوامر مهم فرمان  
لت) در تطب�ق اوامر مهم مربوط به رفع شکنجه و ، �وناما از عملکرد ادارات دو2014تا دسمبر  2013از ماه فبروی 

مده بود، نظارت کرد. مطالعات �وناما روی پنج امر ا�ن 
ٓ
�نده که در فرمان ا

ٓ
د�گر تحذ�رها از استفاده از شکنجه در ا

فرمان که مربوط به پاسخگوئ) و چارچوب بازدارنده متمرکز بود: امر اول (تعق�ب عدل)، نظارت داخل) م�کان�زم ها 
(دسترس) مرتب به  5و  4(منع شکنجه، اقدامات بازدارنده و باال بردن ظرف�ت)، در اوامر 3کا�ت)، در امر  و ش

(احکام مربوط به دسترس) 6وک�ل مدافع و مساعد حقوق) و ازد�اد مساعد�ن حقوق) توسط وزارت عدل�ه)، در امر  
 توق�ف شده به خدمات صح)).

به تع��ن اقدامات و دخالت های ضروری برای پ�شرفت واقع) در  �وناما از شاخصه ها�ــ) استفاده کرد که
پاسخگوئ)، ممانعت و شفاف�ت مرتبط با شکنجه، کمک م�کند.

242
ا�ن شاخصه ها به عنوان اساس ارز�اب) �وناما  

 از تطب�ق اوامر مذکور در فرمان، توسط حکومت به کار برده شد.

                                                                                                                                                                                             
زارش مفصل در مورد به دفاتر تحق�ق نصب شود تا توه�ن و بدرفتاری منع شود. من ام�د وارم حکومت افغانستان اقدامات جدی در مورد براساس فرمان که من دادم و گ

 ، ترجمه از تلو�زون مل) افغانستان،کابل، دری و پشتو.2013مارچ  13ای مل) داده شود." از سخنران) رئ�س جمهور کرزی،من و شور 
ــــــــدهار م�دهــــــــد 239 ــــــــ) در شــــــــهر کن ــــــــل در مــــــــورد چهــــــــار محــــــــل توق�ــــــــف غ�ررســــــــم) ر�اســــــــت امن�ــــــــت مل ــــــــر داد کــــــــه او حــــــــد اق ــــــــه �ونامــــــــا خب ــــــــد حکــــــــومت) ب ــــک کارمن ــــ �.

ـــــــل را در شـــــــــهر مشـــــــــخص نمـــــــــود کـــــــــه ـــــــــه دســـــــــتور  و ســـــــــه محــ ـــــــــف شـــــــــده ســـــــــابق مصـــــــــاحبه نمـــــــــود کـــــــــه وی گـفـــــــــت ب ـــــــــا توق� ن ســـــــــه مرکـــــــــز وجـــــــــود داشـــــــــت.�وناما ب
ٓ
در ا

قومنــــــــدان امن�ـــــــــه بـــــــــرای چنـــــــــد مـــــــــاه در توق�ــــــــف خانـــــــــه مخفـــــــــ) پـــــــــول�س ملـــــــــ) افغــــــــان در شـــــــــهر کنـــــــــدهار نگهـــــــــداری مـــــــــ) شــــــــد.او محـــــــــل خـــــــــود را و قومنـــــــــدان و حـــــــــوزه 
ــــــــــــــاب ــــــــــــــا من ــــــــــــــود نامبرد.مصــــــــــــــاحبه �ونامــــــــــــــا ب ــــــــــــــوفمبر مشــــــــــــــخص کــــــــــــــه دخ�ــــــــــــــل در موضــــــــــــــوع ب ــــــــــــــوبر و ن ــــــــــــــ) محــــــــــــــرم نگهداشــــــــــــــته م�شــــــــــــــود، اکـت ــــــــــــــدل�ل امن�ت ن ب

ٓ
ع ا

 ،کندهار.2014
مراجعـــــــــــه شـــــــــــود، ترجمـــــــــــه توســـــــــــط  2013فبـــــــــــروری  11بـــــــــــه ضـــــــــــم�مه ســـــــــــوم بـــــــــــرای کنفـــــــــــرانس مطبوعـــــــــــات) ه�ئـــــــــــت حق�قـــــــــــت �ـــــــــــاب ر�اســـــــــــت دولـــــــــــت بتـــــــــــار�خ . 240

 �وناما.
 شود.ر�است دولت مراجعه  129به ضم�مه چهارم ا�ن گزارش برای در�افت فرمان  .241
ــــــــــر کم�شــــــــــنری .242 ــــــــــل متحــــــــــد و دفت ــــــــــات هــــــــــای صــــــــــلح مل ــــــــــل متحــــــــــد کــــــــــه توســــــــــط اداره عمل� ــــــــــانون مل ــــــــــت ق �ونامــــــــــا از شاخصــــــــــه هــــــــــای ســــــــــاختاری بخــــــــــش حاکم�

ـــــــل موجــــــــــــــــــــود اســــــــــــــــــــت. 2011عــــــــــــــــــــال) حقــــــــــــــــــــوق بشــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــل متحــــــــــــــــــــد در ســــــــــــــــــــال  ـــــــــــــ ـــــــــــــده اســــــــــــــــــــتفاده کــــــــــــــــــــرد، و در ســــــــــــــــــــا�ت ذ�  صــــــــــــــــــــادر شـــــــ

www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf. 
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ن در همچنان ا�ن شاخصه ها طرح شد تا، با توجه به بهت
ٓ
ر�ن رو�ه ب�ن الملل)، در کمک به حکومت و همکاران ا

 اندازه گ�ری پ�شرفت ها برای برطرف نمودن شکنجه و بدرفتاری، مف�د و سازنده باشند.
ماه،  23بر اساس معلومات در�افت شده از ر�است امن�ت مل) و پول�س محل) افغان و نظارت �وناما در مدت 

مل) افغان بر اساس همان شاخصه ها ارز�اب) شده، در رابطه با امر اول  اجراات ر�است امن�ت مل) و پول�س
ر�است دولت پاسخگوئ) محدود در قبال گزارشات شکنجه و تالش محدود برای منع شکنجه و  129فرمان شماره 

 بدرفتاری صورت گرفت. برخ) اقدامات برای تطب�ق امر سوم در جهت باالبردن ظرف�ت و تالش های بازدارنده و
در رابطه به دسترس) توق�ف شده گان به وک�ل مدافع و خدمات صح) اتخاذ شده است. ا�ن جدول به  5و  4امر

 طور مفصل اقدامات اتخاذ شده در برابر شاخصه ها را نشان م�دهد.
 

 جمهوری  ر�است    1129شاخصه های �وناما برای تطب�ق فرمان  
ها شاخصه نتائج 

243  
 نظارت داخل)، شکا�ات، ممانعت" ماده  اول"تعق�ب عدل)، م�کان�زم

شکنجه توسط  مطم�نتعداد قضا�ای موثق، معتبر و 
پول�س مل) افغان، پول�س محل) افغان، پول�س 
سرحدی افغان، اردوی مل) افغان و ر�است امن�ت 

 مل)

توق�ف) مصاحبه شده، �وناما شواهد  790از جمله 
توق�ف  278را در�افت نمود که  مطم�نموثق، معتبر و 

ف�صد کل، در توق�ف خانه افغان شده  35ده ، �ا ش
ف�صد پائ�ن تر از  14شکنجه و �ا بدرفتاری شده که 

 گزارش قبل) است.
  

ارنوال) در مورد کسان�که Hتعداد تحق�قات) توسط لوی 
 متهم به شکنجه باشد به تناسب تعداد ادعای شکنجه

قض�ه شکنجه را بررس) کرد.  133ارنوال) H ه�ئت لوی
ن رد شده و �ا بسته شد و  78قض�ه، 133از 

ٓ
ن به  55ا

ٓ
ا

تحق�ق و تعق�ب عدل) محول شد، اما ه�چ �ک) برای 
 ته�ه اتهام نامه و محاکمه فرستاده نشد. 

تعداد تعق�ب عدل) در مورد شکنجه که منجر به 
 .محکوم�ت به تناسب تعداد ادعای شکنجه شده باشد

�ک تعق�ب عدل) از دو افسر ر�است امن�ت مل) در 
وال�ت ارزگان.
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ارنواالن نظارت از Hهدا�ات صادر شده باشد تا 
 شناخت قضا�ای شکنجه و بدرفتاری نما�ند.

ن خبر ندارد
ٓ
 �وناما از ا

 
تعداد تحق�قات رسم) قبل از ادعای برخورد شکنجه و 

تاد�ب اداری �ا بدرفتاری توسط کارمندان که منجر به 
توسط پول�س مل) افغان و ر�است امن�ت مل) شده 

 باشد.

ن خبر ندارد
ٓ
 �وناما از ا

                                                           
بــــــــــا راه انــــــــــدازی د�ــــــــــد هــــــــــای ســــــــــاحوی، جلســــــــــات بــــــــــا مقامــــــــــات  2014الــــــــــ) دســــــــــمبر 2013ر�اســــــــــت دولــــــــــت از مــــــــــاه فبــــــــــروری  129. �ونامــــــــــا از تطب�ــــــــــق فرمــــــــــان 243

ـــــــــات نظــــــــــــــارت  دولـــــــــــــت و د�گرهمکــــــــــــــاران ، از طر�ــــــــــــــق تحل�ــــــــــــــل گزارشــــــــــــــات پ�شــــــــــــــرفت حکومــــــــــــــت و جــــــــــــــواب هــــــــــــــا مکـتــــــــــــــوب �ونامــــــــــــــا بــــــــــــــرای درخواســــــــــــــت معلومـــــ
 کرد.مراجعه نما�د به بخش م�تودلوج) ا�ن گزارش.

 قضا�ای بررس) شده توسط ه�ئت حق�قت لوی Hارنوال) نم�باشد. 133.قسم�که قبال تذکر رفت ا�ن قض�ه شامل  244
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تعداد انفکاک/ تعل�ق متخلف�ن متهم شکنجه و 
 بدرفتاری به تعق�ب اجراات تاد�ب داخل) 

ن خبر ندارد
ٓ
 �وناما از ا

تقو�ت استقالل�ت، انسجام و هماهنگ) ب�ن م�کان�زم 
جواب سر�ع و تحق�ق در برابر های نظارت داخل) که 

 واقعات شکنجه بدهد

�وناما انسجام و هماهنگ)  م�کان�زم نظارت داخل) را 
 مشاهده نکرد.

م�کان�زم مستقل و محرم شکا�ات برای توق�ف شده 
نها در برابر انتقام جوئ)

ٓ
 گان و اطم�نان از حفاظت ا

ابتکارات در مورد ا�جاد اداره مستقل نظارت  و تحق�ق  
ن) جهت در�افت شکا�ات از پول�س مل) افغان با ب�رو 

 کم) پ�شرفت گرفته شد.
تعداد قضا�ای فوت در توق�ف خانه که به تعق�ب عدل) 

 جرم) راجع شد.
�ک قض�ه در پول�س مل) افغان در کندهار

245
 

تعدادی ادعاهای شکنجه و �ا بدرفتاری توسط توق�ف 
 شده گان 

گان ثبت کرد: شکا�ات را توسط توق�ف شده  �11وناما 
ارنوال)،چهار با مسول�ن توق�ف خانه، دو H چهار با

پ�ش قاض) و �ک) با داکـتر. ه�چ اقدام) توسط مقامات 
ن توق�ف شده 

ٓ
ثبت نشده و تنها �ک قض�ه که در ا

 دسترس) به خدمات صح) پ�دا کرد.
 "منع شکنجه،اقدامات بازدارنده و باال بردن ظرف�ت" 3ماده 

ر�است امن�ت مل) اوامر مکـتوب)  وزارت امور داخله و
ن به مد�ران 

ٓ
که صر�حا منع شکنجه را نموده و توز�ع ا

توق�ف خانه ها و مد�ر�ت های تحق�ق پول�س و 
ر�است امن�ت مل) به همه کارمندان در همه سطوح 

 (مل)، وال�ت) و ولسوال)).

معلومات) که به �وناما رس�ده نشان م�دهد که  -مختلط
امر صادر شده، توز�ع و دسترس) به با ا�نکه تعدادی او

تمام پول�س مل) افغان و ر�است امن�ت مل) درست 
 نبود.

طرز العمل استندرد و منظم برای ثبت مراحل توق�ف 
به شمول دوران تحق�ق، ته�ه توز�ع و تطب�ق شده 

 است.

�وناما تغ��ری در طرز العمل مع�اری مربوط به اداره 
 شاهده نکردتوق�ف در امور توق�ف شده گان م

موزش) در مورد 
ٓ
نوع، تعداد و ک�ف�ت جلسات ا

گاه) ب�شتر 
ٓ
موضوعات شکنجه و استنطاق برای ا

افسران پول�س مل) افغان و ر�است امن�ت مل) از منع 
 مطلق شکنجه

موزش های 
ٓ
معلومات رس�ده به �وناما نشان م�دهد که ا

ز�ادی برای افسران پول�س مل) افغان و ر�است امن�ت 
اجراء شده. �وناما در مورد تفص�ل نوع و ک�ف�ت مل) 

گاه) منع شکنجه در 
ٓ
موزش ها حاصل نکرده ل�کن ا

ٓ
ا

 ب�ن ا�ن افسران را مشاهده کرد.
 گان" " دسترس) وکالء مدافع و مساعد�ن حقوق) و ب�شتر شدن مساعد�ن حقوق) برای توق�ف شده5و  4ماده 

 کدام م�کان�زم مع�اری ساخته نشده. با موجود�ت م�کان�زم برای تماس سر�ع وک�ل مدافع 

                                                           
ـــــــــــــول�س ملـــــــــــــ) افغـــــــــــــان در حـــــــــــــوزه  23،�ـــــــــــــک مـــــــــــــرد 2014مـــــــــــــ)  مـــــــــــــاه 10. در 245 ـــــــــــــه پ ـــــــــــاله در توق�ـــــــــــــف خان ، �ونامـــــــــــــا 2014ســـــــــــــپتمبر  8فـــــــــــــوت نمـــــــــــــود. در  10ســ

ــــــــــد.در  ــــــرار دارن ـــل از محاکمــــــــــه قــــ ــــــــــول�س دســــــــــتگ�ر شــــــــــده و در توق�ــــــــــف قبـــــــ ـــــت کــــــــــرد کــــــــــه ســــــــــه افســــــــــران پ ـــــ ــــــــــوفمبر  8معلومــــــــــات در�اف ، براســــــــــاس گزارشــــــــــات 2014ن
 ای تحق�قات ب�شتر به Hارنوال) نظام) پول�س مل) افغان فرستاد.واصله به �وناما،محکمه نظام) قض�ه را بر 
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توق�ف شده بعد از گرفتاری برای همکاری در دوران 
 استنطاق و در تمام مراحل تحق�ق.

�وناما به استثناء کندهار، برخ) پ�شرفت ها را مشاهده  پ�شرفت دسترس) وکالی مدافع به مراکز توق�ف 
 کرد. 

گاه) ب�شتر از فوا�د
ٓ
داشتن  تعداد توق�ف شدگان با ا

 وک�ل مدافع
�وناما پ�شرفت اگاه) را در ب�ن توق�ف شده گان برای 

 فا�ده داشتن وک�ل مدافع مشاهده نکرد.
ب�شتر شدن ف�صدی توق�ف شده گان) که وک�ل مدافع  

به خواست خود گرفته باشند و �ا مساعد�ن حقوق) در 
رام و دور.

ٓ
  هنگام استنطاق باشند، بشمول وال�ات ناا

، وزارت عدل�ه �ک تفاهنامه را با 2013ت در ماه اگس
دفتر برنامه انکشاف) ملل متحد و انجمن وکالی مدافع 
افغانستان برای فراهم نمودن مساعد�ن حقوق) به 
توق�ف شده گان، بشمول زنان و اطفال امضاء نمودند. 
برنامه "تسه�ل تمو�ل مساعدت حقوق)" گرفتن قضا�ا 

 شروع نمود. 2014را در مارچ 
ا�ش تعداد وکالی مدافع که توانستند در هنگام افز 

رام و دور 
ٓ
استنطاق توق�ف شده گان را در وال�ات ناا

 پ�ش ببرند.

�وناما مشاهده نمود که در وال�ات ناارام و دور وکالی 
مدافع برای توق�ف شده گان وجود نداشت، بطور 
مثال در وال�ات خوست، نورستان، پکـت�کا، زابل و 

 ارزگان.
ضا�ای شکنجه که به تحق�ق و تعق�ب عدل) تعداد ق

 توسط وک�ل مدافع کشانده شد
�ک) در هرات ئ �ک) در هلمند، هر دو توسط قضات 

محکمه رد شد.
246

 
 "حکم در مورد خدمات صح) برای توق�ف شده گان" 6امر 

موجود�ت و دسترس) به معالجه صح) ح�ن 
 درخواست توق�ف شده گان.

دولت در دسترس) به �وناما پ�شرفت تالش های 
خدمات صح) در مراکز توق�ف را مشاهده کرد.
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ثبت صح) زخم ها و حالت مربوط به برخورد و 
 شکنجه.

به استثناء �ک قض�ه در وال�ت پکـت�ا در ماه م) 
، �وناما پ�شرفت) را در مورد ثبت زخم مربوط به 2014

 شکنجه توسط کارمندان مسلک) مشاهده نکرد.
خدمات صح) از وضع�ت ف�ز�ک) و ثبت س�ستمات�ک 

روان)  توق�ف شده گان در وقت گرفتاری و انتقال به 
 مراکز توق�ف

�وناما ثبت س�ستمات�ک توسط خدمات صح) از 
وضع�ت توق�ف شده گان در گرفتاری و �ا انتقال 

 مشاهده نکرد.
پ�شرفت استفاده از فورم مع�اری اجراات برای 

مول محل موضوعات مرتبط به خدمات صح)، بش
�وناما مشاهده کرد خدمات صح) بصورت مستقل اکـثرا 
ن محرم�ت مر�ص و داکـتر احترام 

ٓ
ارائه نم�شود که در ا

                                                           
 5-2، �ــــــــــک وک�ـــــــــــل مــــــــــدافع از محکمـــــــــــه ابتـــــــــــدائ) درخواســــــــــت نمـــــــــــود تــــــــــا توق�ـــــــــــف شـــــــــــده کــــــــــه ادعـــــــــــای شــــــــــکنجه را نمـــــــــــوده ودر بـــــــــــ�ن 2014مــــــــــاه مـــــــــــ)  19.در 246

ون) بــــــــــدون اعتــــــــــراف اجبــــــــــاری وی را بــــــــــه در توق�ــــــــــف پــــــــــول�س ملــــــــــ) افغــــــــــان بــــــــــوده توســــــــــط �ــــــــــک تــــــــــ�م بررســــــــــ) طــــــــــب عــــــــــدل) معا�نــــــــــه شــــــــــود، وقــــــــــان 2014اپر�ــــــــــل 
 چالش کشاند.محکمه درخواست را رد کرده و تحق�قات انجام نشد.

ـــــــــــروری و دســـــــــــمبر.247 ـــــــــــ�ن فب ـــــــــــال،در ب ـــــــــــا بـــــــــــدرفتاری  56، از 2014.بطـــــــــــور مث ـــــــــــر شـــــــــــکنجه و� ـــــــــــوق�ف) مصـــــــــــاحبه شـــــــــــده توســـــــــــط �ونامـــــــــــا، کســـــــــــان�که زخـــــــــــم از اث ت
 خدمات صح) داشتند. ف�صد) گزارش دادند که دسترس) به 25داشتند، تقر�با نصف(
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ن 
ٓ
گردد. کدام پ�شرفت در استفاده از فورم مع�اری د�ده  تع��ن شده برای ثبت شکنجه و حفظ محرم�ت ا

 نشد.
کارمندان طب) بصورت گسترده م�توانستند قضا�ای 

توق�ف خانه را برای تعق�ب عدل)  شکنجه/قتل در
 بفرستند.

�وناما پ�شرفت) در توانائ) کارمندان صح) بر ا�نکه 
قضا�ای شکنجه و بدرفتاری را به تحق�قات جنائ) 

 بفرستد مشاهده نکرد.
 

توسط حکومت  جمهوری ر�است  129های بعدی تفص�ل نظارت و تحل�ل از تطب�ق پنج امر کل�دی فرمان   بخش
 م�باشد.

 
 امر اول: پاسخگوئی در برابر شکنجه

ارنوال) جمهوری اسالم) افغانستان موظف است، �افته های ه�ئت حق�قت �اب را که در گزارش منضمه H"لوی 
نموده و عامل�ن شکنجه را رس�دگ) قانون محابس و توق�ف خانه ها  51انعکاس �افته است مطابق صراحت ماده 

�نده تحت شکنجه قرار نگرفته، بدون تحت تعق�ب عدل) قرار دهد تا ه�چ 
ٓ
مظنون، متهم و محجوز زندان) در ا

موجب محکوم به مجازات نگردد."
248

 
 

"ر�است امن�ت مل) شش نفر را دستگ�ر نمود و در توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) در ولسوال) نگهداری کرد. سه 
ن دو تن ا

ٓ
نها لت و کوب شدند تا ا�نکه اقرار نمودند. بعد از ا

ٓ
ارنوال) وال�ت Hز سه نفر اعدام شد. دفتر تای ا

ارنوال)  در کابل غرض انجام تحق�ق در مورد فرستاد. اما رئ�س Hمکـتوب) به ر�است امن�ت مل) وال�ت و لوی 
امن�ت مل) در وال�ت ا�ن قض�ه را حما�ت نکرد و از کابل ن�ز جواب) نرس�د. محکمه ابتدائ�ه دو مدع) عل�ه را به 

ک) را ب) گناه شناخت. و مظنون چهارم منتظر محاکمه است. محکمه امر به تحق�ق در مورد حبس محکوم کرد و �
دو قض�ه قتل نمود، اما ه�چ اقدام در مورد گرفته نشد. قض�ه فعال در محکمه است�ناف قرار دارد، اگر قاض) دو 

�ا رئ�س جد�د امن�ت مل)  ارنوال) ر�است امن�ت مل) وال�ت)  م�بن�م کهHباره حکم به تحق�ق قض�ه نما�د ما (
ٓ
ا

وال�ت اجازه م�دهد که پ�ش برده شود. من قض�ه را تعق�ب خواهم نمود. دو نفر غ�ر قانون) کشته شدند. تنها نه 
 ف�صد کارمندان امن�ت مل) م�خواهند که چن�ن کار پا�ان �ابد." 90ما، بلکه همه مردم محل و 

HHت�ت داخل) و خارج) امن�ه امن�مل)، وال�ت  ارنوال) جرائم علXX 
249

. 
  

 نظر کل)
ر�است دولت معلوم م�شود که قصد داشته �ک بازدارنده استفاده از شکنجه را ا�جاد کند. ا�ن  129امر اول فرمان 

ارنوال) برای تعق�ب عدل)  متخلف�ن شکنجه و منع استفاده از H امر دوباره صر�حا به مکلف�ت های دفتر لوی

                                                           
 .جمهوری ر�است  129فرمان شماره  1.ماده .248
ـــــت داخلـــــــــــ) و خـــــــــــارج) (مختصـــــــــــر بـــــــــــه "Hـــــــــــارنوال  .249 ـــــ) محـــــــــــرم نگهداشـــــــــــته شـــــــــــد. Hـــــــــــارنوال جـــــــــــرائم عل�ـــــــــــه امن�ــــــ ـــــــــات مفصـــــــــــل بـــــــــــه دل�ـــــــــــل امن�تــــــ تمـــــــــــام معلومــ

ــــــــوی Hــــــــارنوال) کــــــــه مســــــــول تحق�ــــــــق و تعق�ــــــــب عــــــــدل)  ــــــــ) ر�اســــــــت امن�ــــــــت ملــــــــ) شــــــــد") عمومــــــــا بــــــــه Hــــــــارنواالن دفتــــــــر ل جــــــــرائم قــــــــانون جــــــــرائم عل�ــــــــه امن�ــــــــت داخل
 و خارج) افغانستان است اطالق م�شود،و بن�اد مامور�ت ر�است امن�ت مل) م�باشد.
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�نده تصر�ح کرده 
ٓ
ارنوال) را وظ�فه داد تا گزارش پ�شرفت های خود را Hلوی  است. ا�ن فرمان دفترشکنجه در ا

ماده سازد.
ٓ
ربعوار (هرسه ماه) در مورد اقدامات اتخاذ شده برای تطب�ق مواد فرمان ا

250
 

�ا مقامات اقدامات) را روی دست گرفته اند، مخصوصا دفتر 
ٓ
برای ارز�اب) تطب�ق ماده اول، �وناما نظارت کرد که ا

به ادعای شکنجه در ر�است امن�ت مل) و رس�دگ) ارنوال)، محاکم و م�کان�زم های شکا�ات) و داخل) Hوی ل
پول�س مل) افغان که منجر به تحق�ق از کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان شده باشد. �وناما مستند 

�ا با شکنجه بح�ث �ک جرم جدی برخورد شده و تعق�ب 
ٓ
عدل) به موجب قوان�ن افغان صورت سازی نمود که ا

�ا اداره داخل) افسران) را معلوم شد که شکنجه را استفاده کرده اند، با تعل�ق و منفک شدن از وظائـف 
ٓ
گرفته، ا

 شان تاد�ب نمود.
بطور مختصر، �وناما سه عنصر پاسخگوئ) و ممانعت کننده شکنجه که در ماده اول ب�ان شده را مشاهده کرد: کار 

تالش  ;2013ارنوال) موظف به تحق�قات ادعای شکنجه در سال Hمشخص ه�ئت حق�قت �اب دفتر لوی  و نت�جه
و  استفاده و نتائج  ;ها ونتائج ارگان های تحق�ق کننده و ناظر داخل) وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل)

 وق�ف شده گان.م�کان�زم های وزارت داخله و ر�است امن�ت مل) برای ادعا شکنجه و بدرفتاری ت
 

 2013ارنوال) در سال Hه�ئت دفتر لوی  
ارنوال) کابل، هرات و کندهار Hارنواالن را که در Hارنوال) ابتداء سه ه�ئت از Hبرای تطب�ق ماده اول،  دفتر لوی 

کار م�کردند جا��که منعکس کننده کارهای ه�ئت حق�قت �اب ر�است دولت بود که ادعای شکنجه را  در هنگام 
تحق�قات شان در�افت کردند، ا�جاد کرد.

251
ارنوال) موظف شد که همان توق�ف شده گان Hهر ه�ئت دفتر لوی  

ن مراکز محل) د�دن نموده بودند، بررس) کنند و 
ٓ
مدع) شکنجه و بدرفتاری را که توسط ه�ئت حق�قت �اب قبال از ا

ل نمودن برای تحق�ق، تعق�ب عدل) و رد) ارنوال) برای اجراات بعدی (محوHنتائج گزارش خود را به دفتر لوی 
 بفرستند.

ارنوال) ارز�اب) ابتدائ) شواهد موجود (مصاحبه با شکا�ت کننده گان، Hگزارش سه ه�ئت حق�قت �اب دفتر لوی 
ن به طب عدل) همراه با ه�ئت) و نتائج موثق بودن ادعاها  و سفارشات برای تعق�ب 

ٓ
مقامات توق�ف، و رجوع ا

 شد.بعدی را شامل م�
ن، ه�ئت دفتر لوی 

ٓ
ارنوال) وال�ت برای اجراات بعدی پ�شکش Hارنوال) گزارشات �افته ها را به Hبعد از ا
نمودند.

252
 

                                                           
) برای نظر�ات کل) ه�ئت های Hارنوال.�وناما ا�ن گزارشات پ�شرفت ها درخواست کرده تا اقدامات گرفته شده برای پاسخگوئ) را بررس) نما�د. �وناما با کارمندان لوی 250
قای حب�ب �وسفزی، بتار�خ Hارنواللوی 

ٓ
قای نور هللا سادات رئ�س  ;2014جنوری  12) مالقات نمود. �وناما با رئ�س تنف�ذ و نظارت از احکام،ا

ٓ
) است�ناف جرائم Hارنوالبا ا

قای حب�ب جالل مرست�ال تحق�ق ;2014جنوری  19عل�ه امن�ت داخل) و خارج) در 
ٓ
قای عبدالفتاح خان مرست�ال لوی  2014جنوری  22) بتار�خ Hارنواللوی  با ا

ٓ
و ا

 مالقات نمود. 2014جنوری  26) نظام) بتار�خ Hارنوال
ــــــــــوی .ه�ئــــــــــت هــــــــــای 251 ــــــــــوی Hــــــــــارنوالل ا�جــــــــــاد شــــــــــد.ه�ئت کابــــــــــل شــــــــــامل  2013فبــــــــــروری  18) بتــــــــــار�خ Hــــــــــارنوال) را براســــــــــاس تصــــــــــم�م جلســــــــــه عــــــــــال) شــــــــــورای ل

) جـــــــــرائم Hـــــــــارنوالر�اســــــــت نظـــــــــارت  و تنف�ــــــــذ احکـــــــــام کــــــــه در کابـــــــــل مســـــــــتقر انــــــــد تشـــــــــک�ل شــــــــده، ه�ئـــــــــت هــــــــرات شـــــــــامل رئــــــــ�س ســــــــه ه�ئـــــــــت از نمائ�نــــــــده گـــــــــان 
ـــــ) و خـــــــــارج) و عضـــــــــو  ــــ ـــــــــه امن�ـــــــــت داخل ـــــــــ�س Hـــــــــارنوالعل� ـــــــــود. در کنـــــــــدهار رئ ـــــــــ�س نظـــــــــارت تحق�ـــــــــق تشـــــــــک�ل شـــــــــده ب رئـــــــــ�س  )،Hـــــــــارنوال) نظـــــــــام) در هـــــــــرات و رئ

ـــــــــHـــــــــارنوال ـــــــــ) و خـــــــــارج) و رئ ـــــــــه امن�ـــــــــت داخل ـــــــــار�خ  15) نظـــــــــام) کنـــــــــدهار بـــــــــود. و ه�ئـــــــــت کابـــــــــل بتـــــــــار�خ Hـــــــــارنوال �س) جـــــــــرائم عل� ـــــــــت کنـــــــــدهار بت فبـــــــــروری ، ه�ئ
 ا�جاد شد. 2013فبروری  20فبروری و ه�ئت هرات بتار�خ  18

ــــــرار گرفت.براســـــــــاس فرمــــــــــان را درخواســــــــــت نمـــــــــود) نظـــــــــام) Hـــــــــارنوال.�ونامـــــــــا کـــــــــاپـ) گزارشـــــــــات دفتــــــــــر لـــــــــوی 252 . تـــــــــا وقــــــــــت نوشـــــــــتن، ســـــــــه گـــــــــزارش بدســــــــــترس قـــ
ــــــف شــــــــــده بــــــــــود تــــــــــا گــــــــــزارش پ�شــــــــــرفت هــــــــــای خــــــــــود را در مــــــــــورد اقــــــــــدامات گرفتــــــــــه شــــــــــده بــــــــــرای تطب�ــــــــــق فرمــــــــــان Hــــــــــارنواللــــــــــوی  129 ر�اســــــــــت دولــــــــــت  129) مکلــــ
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 ارنوال) از ادعاهای شکنجه توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغانHنتائج بررس) دفتر لوی  
ادعای شکنجه را عل�ه کارمندان  133ارنوال) Hتر لوی ارنوال)، ه�ئت دفH به اساس گـفته های کارمندان دفتر لوی

ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان در وال�ات کابل، کندهار و هرات ثبت و بررس) نمود (بدون محدوده 
 52قض�ه، 55به تحق�ق و تعق�ب عدل) فرستاده شد. از جمله  55رد و بسته شد و   78ادعاها، 133زمان)). از جمله 

ن مربوط به
ٓ
حوزه کابل م�شد، به تحق�ق مرحله دوم راجع شد. ا

253
تمام ا�ن قضا�ا حفظ شده و ه�چکدام به  

محاکمه فرستاده نشد.
254

 
ر�است دولت  129فرمان  1ارنوال) بتعق�ب ماده Hجدول پائ�ن نشان دهنده خالصه کار سه ه�ئت دفتر لوی 

م�باشد.
255

 
تعداد قضا�ای   ه�ئت دفتر لوی Hارنوال)

  بررس) شده
تعداد قضا�ای سفارش 

  شده برای رد 
تعداد قضا�ای راجع شده به تحق�قات 

  جزائ)
 11قض�ه به ر�است امن�ت مل) و  41 0 52 ه�ئت کابل 

 قض�ه به Hارنوال) نظام) 
 1 26 27 ه�ئت کندهار

 2 52 54 ه�ئت هرات
 55 78 133 مجموع 

 
ارنوال موظف در کندهار همان �ک قض�ه ای را که ه�ئت Hبه تعق�ب راجع ساختن قضا�ا برای تحق�قات جزائ)، 

نرا موثق دانسته بود، بدل�ل ا�نکه گو�ا توق�ف شده عالقه نداشته قض�ه پ�ش برود، بسته کرد.
ٓ
ا

256
در هرات،  

H ف شده ادعای خود را�ل ا�نکه توق�ه راجع شده را حفظ کرد، �ک) به دل�س مل) افغان دو قض�ارنوال) نظام) پول
ثار فز�ک) شکنجه.پس گرفته 

ٓ
و د�گری بخاطر عدم موجود�ت ا

257
 

 11ارنوال) جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) امن�ت مل) و Hقض�ه را به  41ارنوال) Hدر کابل، ه�ئت دفتر لوی 
ارنوال) جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) امن�ت مل) Hقض�ه که به  41ارنوال) نظام) راجع نمود. از Hقض�ه را به 

قضا�ای بسته شد  19ارنوال) نظام) بخاطر دخالت پول�س در قض�ه راجع شد:  Hده بود، دو قض�ه به راجع ش
قض�ه  8قض�ه، شامل متخلف�ن ناشناخته بودند و  12بخاطری که توق�ف شده گان شکا�ات خود را پس گرفتند. 

است امن�ت مل)ر� 34ر�است امن�ت مل) بودند و �ک قض�ه به اداره  124و  40مستنطق�ن از اداره 
258

برای  

                                                                                                                                                                                             
ـــــــــر پاســـــــــخگوئ) بررســـــــــ) کر  ـــــــــه شـــــــــده در براب ـــــــــدامات گرفت ـــــــــرای اق ـــــــــویبطـــــــــور مـــــــــنظم بفرســـــــــتند.�وناما ســـــــــه گـــــــــزارش را ب ـــــــــا کارمنـــــــــدان ل )  Hـــــــــارنوال د.�ونامـــــــــا همچنـــــــــان ب

 ) مالقات کرد.Hارنوالبرای حصول معلومات در مورد نتائج کاری ه�ئت های لوی 
ــــــــــر تحق�ــــــــــق اداره  2014. درجنــــــــــوری 253 ــــــــــ) قــــــــــرار داشــــــــــت، 34هشــــــــــت قضــــــــــ�ه ز� ـــــــــت مل ــــــــــون�ن حــــــــــال)  12ر�اســــــــــت امن�ـ ــــــــــا حــــــــــال باعــــــــــدم شــــــــــناخت مظن قضــــــــــ�ه ت

ـــــــــارزه عل�ـــــــــه فســـــــــاد اداری  ـــــــــ) قـــــــــرار داشـــــــــت،هفت قضـــــــــ�ه توســـــــــط  توســـــــــط ر�اســـــــــت مب ) نظـــــــــام) و �ـــــــــک قضـــــــــ�ه Hـــــــــارنوالو تخلـــــــــف وظ�فـــــــــوی ر�اســـــــــت امن�ـــــــــت مل
 ،کابل.2014جنوری  H،(12ارنوالتوسط تحق�قات جنائ) کابل تحق�قات شد.جلسه �وناما با لوی 

 .2014جوالی  6) بتار�خ Hارنوالگزارش پ�شرفت های لوی  2014جون  26.مکـتوب ر�است امن�ت مل) به �وناما مورخ  254
ـــــــــت 255 ـــــــــت ارزگـــــــــان محکـــــــــوم شـــــــــد.ا�ن قضـــــــــ�ه شـــــــــامل گـــــــــزارش ه�ئ ـــــــــه محاکمـــــــــه رســـــــــ�ده و در وال� ـــــــــ) ب ـــــــــد ر�اســـــــــت امن�ـــــــــت مل .تنهـــــــــا �ـــــــــک قضـــــــــ�ه شـــــــــامل دو کامن
 ) نم�باشد.Hارنوالقض�ه ه�ئت های لوی  133به کندهارنبوده و ن�ز شامل همان بررس)  )Hارنواللوی 
 در کندهارم�باشد. 9توق�ف پول�س مل) افغان در حوزه .ا�ن قض�ه نگران کننده تجاوز �ک جوان در  256
 ،هرات.214جنوری  12) نظام) پول�س،Hارنوال .جلسه �وناما با 257
 مسول تحق�قات بدرفتاری و د�گر تخلفات وظ�فوی توسط افسران ر�است امن�ت مل) م�باشد. 34.اداره  258
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تحق�قات ب�شتر  راجع شد.
259

مورد از ا�ن قضا�ا را بر اساس ا�نکه بس�ار سابق بود و  20ارنوال)  Hه�ئت دفتر لوی  
شواهد وجود نداشت که باق) دوس�ه ها پ�ش برد، بسته کرد.

260
 

وال) پول�س مل) ارنHارنوال) پول�س مل) افغان در کابل، هفت قض�ه توسط Hقضا�ای پ�شکش شده به  13از 
افغان و �ک قض�ه توسط ر�است جرائم جنائ) تحق�ق شده و دو قض�ه بدل�ل عدم شواهد کاف) حفظ شده، �ک 

ارنوال) جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) Hارنوال) فساد اداری حفظ شد و دو قض�ه راجع شده به Hقض�ه توسط 
امن�ت مل) معلوم نم�باشد.

261
ارنوال) بسته شد.Hط دفتر لوی تمام ا�ن قضا�ا اخ�را توس 

262
 

  
 
 

رنوال) از ادعای شکنجه توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س اHنگران) ها در رابطه با بررس) ه�ئت لوی 
 مل) افغان 

 عدم استقالل�ت و ب�طرف) اعضای ه�ئت
�ا تحق�قات بصورت ا�Hوناما مشاهده نمود که گزارشات ثبت شده نزد ه�ئت دفتر لوی 

ٓ
رنوال) نگران) را در ا�نکه ا

مناسب بر اساس قوان�ن افغانستان و حقوق ب�ن الملل انجام شده است. �وناما در�افت استقالل�ت اداره و 
رنواالن) که برای انجام تحق�ق ادعاهای شکنجه گماشته اHرنوال) وجود نداشت، ز�را اHب�طرف) در ه�ئت لوی 

همان اداره ای که اجراات شان ادعا م) شد که متخلفانه بوده و �ا حارنول ثبت در همان  شده بودند ز�ر صالح�ت

 . قض�ه مربوط به امن�ت مل) بودند
 

                                                           
 (موجود در فا�ل با �وناما).2014فبروری  129،2.گزارش ر�است امن�ت مل) در مورد تطب�ق فرمان  259
ـــــــــــه کم�تـــــــــــه منـــــــــــع شـــــــــــکنجه،Hـــــــــــارنوال.گـــــــــــزارش لـــــــــــوی 260 ـــــــــــه وزارت امـــــــــــور خارجـــــــــــه در چوکـــــــــــات کـــــــــــاری افغانســـــــــــتان ب (موجـــــــــــود در فا�ـــــــــــل بـــــــــــا 2014اپر�ـــــــــــل  9) ب

 �وناما).
 کابل. 2014جنوری  26) بتار�خ Hارنوال.جلسه �وناما با مرست�ال لوی  261
(موجـــــــــــود در فا�ـــــــــــل بـــــــــــا 2014اپر�ـــــــــــل  9خارجـــــــــــه در چوکـــــــــــات کـــــــــــاری افغانســـــــــــتان بـــــــــــه کم�تـــــــــــه منـــــــــــع شـــــــــــکنجه،) بـــــــــــه وزارت امـــــــــــور Hـــــــــــارنوالگـــــــــــزارش لـــــــــــوی . 262

 �وناما).

0 5 10 15 20 25

 )20(توسط دفتر لوی خارنوالی بعد از تحقيقات رياست امنيت ملی بسته شد 

 )10(توسط دفتر لوی خارنوالی بعد از تحقيقات پوليس بسته شد 

 )19(توسط قربانيان پسگرفته شد 

 )3(توسط خارنوال بسته شد 

 )2(بدليل نبود شواهد کافی بسته شد 

 )1(توسط خارنوالی نظامی پکتيا بسته شد 

 تصميم روی قضايای ادعا شده شکنجه که برای تحقيقات جنائی فرستاده شده است
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ن قضا�ا�ــ) که قبال خودشان اHدر موارد د�گر، 
ٓ
رنواالن ثبت در قضا�ای توق�ف اHرنواالن وظ�فه داشتند که در ا

نما�ند. شده گان جرائم منازعات مسلحانه بودند، تحق�ق
263

رنواالن و مظون�ن اHباداشتن چن�ن رابطه ب�ن  
ارتکاب جرم شکنجه، موجود�ت نفوذ و �ا طرفداری واقع) از �ک طرف قض�ه، نشان دهنده عدم ب�طرف) روشن 

 (مثل اسقالل�ت از طرف�ن ذ�دخل) در ارز�اب) ا�ن ادعاها م�باشد.

گران) ها را در مورد شفاف�ت و ب�طرف) اعضای ه�ئت رنوال) ناHبرعالوه، زبان استفاده شده گزارش دفتر لوی 
نسبت به بررس) شواهد و معلومات حاصل شده برای ا�شان را باال م�برد. بطور مثال، ه�ئت حق�قت �اب کندهار 

برخ) از توق�ف شده گان به  […]تشخ�ص نمودند "ادعاها شکنجه و بدرفتاری توسط توق�ف شده گان دروغ بود
ه م�کردند."اثر احساسات مبالغ

264
�وناما مالحظه نمود که چن�ن ب�انات ذهن) در مورد حالت عاطف) دل�ل نبوده  

رنوال استفاده شده، را نشان اHو فهم در مورد مع�ار اثبات جهت ارز�اب) و اثبات ادعای شکنجه که توسط 
 نم�دهد.

م�کند که تحق�ق کننده گان با�د مع�ارهای و بهتر�ن رو�ه های ب�ن الملل) برای تحق�قات ادعاهای شکنجه سفارش 
ن کار م�کند، با�د با صالح�ت و ب�طرف باشد.

ٓ
مستقل از منسوب�ن متلخف بوده و اداره ای که در ا

265
 4ماده  

رنوال) جزء از قوه اجرائ�ه بوده، در اHرنوال) تصر�ح م�دارد که اHقانون تشک�الت و صالح�ت های دفتر لوی 
خود مستقل م�باشد.مطابقت با قانون در اجراات کاری 

266
رنواالن را مکلف م�سازد تا از اHقانون افغانستان  

ن حالت طرفداری و �ا عدم استقالل�ت را 
ٓ
ن تعارض منافع فعل) و �ا احتمال) داشته باشند، که در ا

ٓ
قضا�ا�ــ) که در ا

ا�جاد کند، امتناع نما�ند.
267

  

رنواالن دخ�ل در قض�ه ابتدا�ــ) که ا�Hن بود که نظر �وناما در رابطه به ه�ئت حق�قت �اب برای هرات و کندهار ا
ن امتناع م�کردند. ا�ن 

ٓ
مد، با�د از ا

ٓ
در ا�ن بررس) توظ�ف شده بودند و در قضا�ای تعارض منافع به و جود م) ا

 تعارض منافع باالی تحق�قات ادعاهای شکنجه توسط توق�ف شده گان بصورت منف) اثر گذاشته است.

  

 

 

                                                           
ـــــدهار رئـــــــــــ�س . ه�ئـــــــــــت هـــــــــــای 263  ) نظـــــــــــام) ورئـــــــــــ�سHـــــــــــارنوال ) جـــــــــــرائم عل�ـــــــــــه امن�ـــــــــــت داخلـــــــــــ) و خـــــــــــارج) و رئـــــــــــ�سHـــــــــــارنوالرئـــــــــــ�س  )،Hـــــــــــارنواللـــــــــــوی در کنــــــ

)  و همــــــــــان محــــــــــل کــــــــــه Hــــــــــارنوال) تنــــــــــازع صــــــــــالح�ت قضــــــــــائ) کنــــــــــدهار بــــــــــود. و ه�ئــــــــــت هــــــــــرات و کابــــــــــل همچنــــــــــان متشــــــــــکل از همــــــــــان کارمنــــــــــدان لــــــــــوی Hــــــــــارنوال
 ادعاها ب�رون شده تشک�ل شده بودند.

 (موجود در فا�ل با �وناما).ترجمه انگل�س) از اصل دری  4) به کندهار صفحه Hارنواللوی ه�ئت  . 264
ـــــــــات مـــــــــــــوثر .265 م�زومجـــــــــــــازات، بطـــــــــــــور عمـــــــــــــوم بنـــــــــــــام رهنمـــــــــــــای تحق�قــــ

ٓ
ـــکنجه و د�گـــــــــــــر رفتـــــــــــــار هـــــــــــــای ظالمانـــــــــــــه،غ�ر انســـــــــــــان) و برخـــــــــــــورد تحق�ـــــــــــــر ا و ثبـــــــــــــت شــــــــــ

ــــــــــرای ثبــــــــــت شــــــــــکنجه و اثــــــــــرات م�باشــــــــــد. 17پروتوکــــــــــول اســــــــــطانبول �ــــــــــاد م�شود.صــــــــــفحه  .پروتولکــــــــــول اســــــــــطانبول �ــــــــــک سلســــــــــله رهنمــــــــــائ) هــــــــــای بــــــــــ�ن المللــــــــــ) ب
ـــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــم) ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.موجو 1999ودر ســــــــــــــــ  د اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.�کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) از اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناد رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf. 
 بنشر رس�د.  2013اکـتوبر  7بتار�خ  1117.ا�ن قانون در جر�ده رسم) شماره  266
ـــــــــوی Hـــــــــارنواالد مع�ارهـــــــــای رفتـــــــــار و مســـــــــلک) بـــــــــرای قـــــــــانون رفتـــــــــار اجـــــــــراات در مـــــــــور  8و  5،7.مـــــــــواد 267 ) نشـــــــــر شـــــــــد، کـــــــــه تصـــــــــر�ح شـــــــــده Hـــــــــارنوالن ، توســـــــــط ل

�ـــــــــد او  Hـــــــــارنوالب�ـــــــــان م�ـــــــــدارد وقتکـــــــــه  11با�ـــــــــد اجـــــــــراات خـــــــــود را ب�طرفانـــــــــه اجـــــــــراء نما�نـــــــــد.ماده  Hـــــــــارنوال
ٓ
تعق�ـــــــــب عـــــــــدل) �ـــــــــک دوســـــــــ�ه تنـــــــــازع مصـــــــــلحت مـــــــــ) ا

مر خود بخواهد تا از قض�ه وی ب�رون کند.
ٓ
 م�تواند از ا
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تحق�ق در رابطه به تهد�د/انتقام جوئ) از توق�ف شده گان) که ادعای شکنجه نموده مع�ار اثبات مبهم، عدم  
ثار و عالئم فز�ک) بح�ث دل�ل شکنجه شدن، و گذاشتن بار اثبات بر توق�ف شده گان

ٓ
 بودند، اتکاء کامل باالی ا

روش مع�اری هنگام  رنوال) در گزارشات شان، نه اشاره داشته و نه هم معلوم م�شود که به �کاHه�ئت های لوی 
ن برای تحق�قات ب�شتر و �ا رد کردن قضا�ای تعق�ب وفادار 

ٓ
تصم�م گ�ری برای تحق�قات ادعای شکنجه، و ارجاع ا

مانده باشند. بطور مثال، ه�ئت کندهار و هرات، وقت�که توق�ف شده گان شکا�ات خود را پس گرفته و �ا عناصر 
بدون ا�نکه دالئل پس گ�ری را بررس) نما�ند حفظ کردند، ز�را ممکن ادعاهای خود را تغ��ر دادند، قضا�ای را  

است انتقام جوئ) صورت گرفته و �ا تهد�د از کارمندان امن�ت) در�افت نموده باشند. �وناما معلومات) را در�افت 
ن و/�ا عل�ه کرد که بس�اری از توق�ف شده گان از اظهارات خود بدل�ل ترس از انتقام و/�ا تهد�د در برابر خودشا

خانواده ها�شان منصرف شدند.
268

 

برای ارجاع قضا�ا به تحق�قات ب�شتر، ه�ئت ها عدم موجود�ت عالئم فز�ک) و �ا ناتوان) در شناخت مجرم�ن 
شکنجه را ابتدا�ــ) تر�ن راه، و حت) تنها راه، در ارز�اب) ادعای توق�ف شده گان دانسته و بح�ث دل�ل رد قضا�ای 

 دامات برای تحق�قات تکم�ل) در نظر گرفتند.و ناد�ده گرفتن اق

در برخ) حاالت، قبل از گرفتن اقدامات تحق�ق و �ا د�گر کارهای عمل)، تصم�م بسته شدن قضا�ا گرفته شده 
ادعای توق�ف شده گان را بدل�ل ا�نکه گـفته اند قادر نبودند  16بود. بطور مثال، ه�ئت کندهار تحق�قات در برابر 

�ف شده را تعق�ب نما�ند، بسته اند.موقع�ت فعل) توق
269

 

نها هم�شه و اکـثرا بار اثبات را بدوش قربان) شکنجه گذاشته که ثابت 
ٓ
و همچنان گزارش ه�ئت نشان م�دهد که ا

رنوال) نوشت که توق�ف شده اHبسازد که شکنجه شده است. در حداقل �ک قض�ه در هرات، ه�ئت لوی 
ثار و عالئم فز�ک). بر اساس قوان�ن نافذه در وقت ا�ن "شواهدی برای اثبات ادعای خود نداشت" 

ٓ
بشمول شواهد ا

رنوال و �ا اداره ای که مسئول تحق�قات جرائم است م�باشد و نه اHتحق�قات، بار اثبات در قضا�ای جزائ) باالی 
ارنوال) غ�ر کاف) و در مخالفت با قوان�ن نافذه است.Hباالی قربان) که براساس برخ) تحق�قات لوی 

 270
 

نچه که �وناما بارها خاطر نشان ساخته، س�ستم عدالت جزائ) افغانستان ح�ن تحق�قات ادعاها و تشخ�ص ا�نکه 
ٓ
ا

ثار روشن فز�ک) در بدن قربان) م) کند. 
ٓ
عالئم ب�انگر شکنجه هستند، تقر�با به صورت کامل اتکاء باالی ا

271
ا�ن  

وابستگ) در مطابقت با بهتر�ن رو�ه های ب�ن الملل) و مکلف�ت ها بر اساس حقوق ب�ن الملل و قوان�ن مل) 
.نم�باشد.
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ــــــــ) 268 ــــــــدان امن�ت ــــــــل شــــــــان از کارمن ــــــــرای خــــــــود وفام� ــــــــ) تــــــــرس و انتقــــــــام جــــــــوئ) ب ــــــــد در مــــــــورد نگران ــــــرا همــــــــه توق�ــــــــف شــــــــده گــــــــان توســــــــط �ونامــــــــا گــــــــزارش دادن . اکـثــ

ــــــــدرفتاری کــــــــه ا�ــــــــن مــــــــانع م�شــــــــود ادعــــــــا هــــــــای خــــــــود را بــــــــرای پاســــــــخگوئ)  . �ونامــــــــا چنــــــــد�ن قضــــــــا�ای مربــــــــوط بــــــــه انتقــــــــام جــــــــوئ) و تعق�ــــــــب نکننــــــــدشــــــــکنجه و �ــــــــا ب
 برابر کسان�که ادعای شکنجه را نموده بودند ثبت کرد. تهد�د در

 (موجود در فا�ل با �وناما).ترجمه انگل�س) از اصل دری  3و  2.گزارش نشر شده توسط ه�ئت کندهار صفحه  269
ــــــــــــانون اساســــــــــــ) افغانســــــــــــتان، مــــــــــــاده  134. مــــــــــــاده 270 ــــــــــــت) و مــــــــــــاده  37و  23ق ن وق

ٓ
ــــــــــــق در ا ــــــــــــل تطب� ــــــــــــ) موقت(قاب ــــــــــــانون اجــــــــــــراات جزائ ــــــــــــانون 80ق اجــــــــــــراات  ق

 ).2014جزائ) جد�د(
ـــــــــــه هـــــــــــای افغانستان،�کســـــــــــال بعـــــــــــد (جنـــــــــــوری 271 ـــــــــــا توق�ـــــــــــف شـــــــــــده گـــــــــــان منازعـــــــــــات مســـــــــــلحانه در توق�ـــــــــــف خان ) 2013.گـــــــــــزارش �ونامـــــــــــا در مـــــــــــورد برخـــــــــــورد ب

ـــــ) افغــــــــــان، 73در�افــــــــــت م�شود(صــــــــــفحه. ــــت، ر�اســــــــــت امن�ــــــــــت مل)،پــــــــــول�س ملـــــ ــــــــــد Hــــــــــارنواال):" ا�ــــــــــن بــــــــــد�ن معنــــــــــ) اســــــ ـــــــــدع) با� ن و محــــــــــاکم م�خواهــــــــــد کــــــــــه مـ
 بتواند زخم فز�ک) را تنها منح�ث ثبوت شکنجه و بدرفتاری شدن خود پ�شکش کند."

ــــــاص ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــل متحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد در مـــــــــــــــــــــــــــــــــــورد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــکنجه، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــون ای منـــــــــــــــــــــــــــــــــــدز، در . 272 ــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه گـــــــــــــــــــــــــــــــــــزارش راپوترخـــــــــــــــــــــــــــــ مراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه نما�ـــــــــــــــــــــــــ
www.un.org/en/ga/third/69/documentslist.shtml 
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مده، بهر حال اداره های صحت وال�ت، عموما مع�ار روشن در مورد اHقسم�که در گزارشات ه�ئت لوی 
ٓ
رنوال) ا

زما�شات مدع) قربان) را ندارد.چگونگ) ارز�اب) ادعای شکنجه به اساس دالئل صح) با 
ٓ
ا

273
از مطالعات گزارشات  

رنوال) استفاده کرده که بر اHرنوال) توسط �وناما ا�ن روشن ن�ست که کدام مع�ار را ه�ئت های لوی اHه�ئت لوی 
 27اساس ا�نکه"زخم ها مربوط به شکنجه نم�باشد" ادعاهای شکنجه را رد کرده است. ا�ن نگران) جدی بوده و 

 ضا�ای ادعا شده با استفاده از ا�ن اصطالح ف�صله گرد�ده است.  ف�صد ق

:ارنوال) برای رد ادعای شکنجه م�باشد.Hا�ن چارت نشان دهنده دالئل استفاده شده توسط ه�ئت های لوی 
274

 

 

رنوال) برای تحق�قات ب�شتر به ر�است امن�ت مل) فرستاد، ر�است امن�ت اHقض�ه که ه�ئت لوی  41در رابطه به 
مل) به �وناما خبر داد که "ه�ئت بلند پا�ه ای را از ادارات مختلف" برای تحق�قات ادعاهای شکنجه عل�ه کارمندان 

) پول�س مل) رنوال) نظاماHر�است امن�ت مل) تع��ن نموده است. ا�ن ه�ئت ر�است امن�ت مل)، دو قض�ه را به 
نرا  39افغان فرستاده و سفارش به بسته شدن 

ٓ
رنوال) پذ�رفت.اHقض�ه نمود، که ا

275
 

رنوال) در سال اHقسم�که قبال در ا�ن بخش ب�ان شد، مشاهدات �وناما ا�نست که کار و تالش ه�ئت های لوی 
افغانستان از جمله عدم برای رس�دگ) به شکنجه کامال ناقص بود و در مطابقت با احکام مشخص قوان�ن  2013

 ر�است دولت ناکام ماند. 129فرمان  1پاسخگوئ) در برابر شکنجه و ضعف تطب�ق ماده 

 

 

 

                                                           
 .موجود با �ونامافا�ل با  161. مراجعه به محبوس ترجمه انگل�س) از اصل دری   8صفحه  هراتگزارش ه�ئت  . 273
 .چارت ونشانه ها(تشر�ح مرحله ها) توسط ه�ئت لوی Hارنوال تقد�م شده نه توسط شرائط �وناما. 274
�افتــــــــه هـــــــــای ه�ئـــــــــت هـــــــــای ر�اســـــــــت امن�ــــــــت مل)،گـــــــــزارش دادنـــــــــد کـــــــــه دو قضـــــــــ�ه توســــــــط پـــــــــول�س ملـــــــــ) افغـــــــــان صـــــــــورت گرفتــــــــه بـــــــــود، نـــــــــه توســـــــــط امن�ـــــــــت . 275

ق�ــــــــــف شــــــــــده شــــــــــکا�ت خــــــــــود را بعــــــــــد از مصــــــــــاحبه ه�ئــــــــــت پــــــــــس گرفتند،هشــــــــــت تــــــــــوق�ف) رهــــــــــا شدند،هشــــــــــت توق�ــــــــــف شــــــــــده توســــــــــط طــــــــــب عــــــــــدل) تو 20ملــــــــــ)،
 شکنجه در�افت نشد، در مورد سه توق�ف معلومات در مورد در�افت نشد. 

 

شکنجه پنداشته 
 نشد

27% 

شکايات اوليه 
 دريافت نشد

17% 

 ادعا پس گرفته شد 
15% 

 .توسط طب عدلی رد شد
12% 

 متخلفين شناخته نشد
11% 

 عدم موجويدت عالئم 
  ديگران  9%

9% 

ارنوالی Bدالئل حفظ دوسيه های ادعای شکنجه توسط هيئت های لوی 
 افغانستان 
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بهتر�ن رو�ه ب�ن الملل) در رابطه به تحق�ق از شکنجه و بدرفتاری  
276 

�ک) از چالش های مهم در امر مبارزه عل�ه معاف�ت در قبال شکنجه ا�ن است که مقامات تحق�قات موثر، 
مستقل، کامل و جامع داشته باشند. پروتوکول استانبول که به نام کـتاب رهنمای تحق�ق موثر و مستند سازی 
م�ز ن�ز شناخته م) شود، �ک رهنمای معتبر ب�ن الملل) 

ٓ
شکنجه و د�گر رفتارهای ظالمانه، غ�ر انسان) و تحق�ر ا

ن است. ا�ن پروتوکول دربرگ�رنده اصول  در رابطه با رو�ه های خوب در رابطه با تحق�ق از شکنجه و مستند
ٓ
سازی ا

 و استندردهای عام و قبول شده در رابطه به تحق�ق و مستند سازی موثر از شکنجه م) باشد.
وردن شواهد کاف) مبن) بر ا�نکه �ک شخص شکنجه شده باشد، م) تواند �ک چالش 

ٓ
در بعض) قضا�ا، به دست ا

بدرفتاری به ندرت ساده و واضح هستند. بعض) از انواع بدرفتاری (مانند  بزرگ باشد. ارز�اب) موثر و کاف) ادعاهای

شکار از خود نداشته و �ا، اگر به صورت تخصص) صورت گ�رد، اثری به جای 
ٓ
خفه گ) �ا شوک های برق)) عالمت ا

ن نم) گذارند. هم�نطور مجبور نمودن افراد به ا�ستادن، زانو زدن �ا خم شدن در موقع�ت سخت برای چند�

ساعت متوال)، �ا محروم کردن از خواب خ�ل) بع�د است که اثر واضح و قابل شناسا�ــ) از خود به جای بگذارد. 

ن به سرعت از ب�ن م) 
ٓ
ن مشکل بوده و اثر ا

ٓ
حت) زدن ممکن است عالئم ف�ز�ک) خف�ف به جا گذاشته، مشاهده ا

پنهان نگهداشتن اعمال خود کوشش رود. درک ا�ن مسئله مهم است که شکنجه کننده گان ممکن است برای 

 کنند. 

نها با�د 
ٓ
در نت�جه، وقت) ادعاهای چن�ن بدرفتاری های به اطالع مقامات تعق�ب کننده و مقامات قضائ) م) رسد، ا

 خصوصا متوجه باشند که نبا�د به فقدان عالئم ف�ز�ک) اهم�ت ز�اد قائل شوند.

ا خاص�ت روان) دارد (تحق�ر جنس)، تهد�د جان) �ا تهد�د به ا�ن مسئله در جا�ــ) که بدرفتاری مورد ادعای طب�عت
جراحت شخص بازداشت شده و �ا خانواده وی...) ن�ز صادق است. ارز�اب) کاف) از صحت ادعاهای بدرفتاری 
زما�شات تخصص) طب) 

ٓ
ممکن مستلزم گرفتن شواهد از همه افراد دخ�ل و تنظ�م تحق�ق به موقع از محل و �ا ا

 باشد.

طب عدل) در امر مبارزه عل�ه معاف�ت از طر�ق ارائه سند و مدرک برای تعق�ب موفقانه کسان) که مسئول  تحق�قات
  نقض های جدی حقوق بشری، به شمول شکنجه و بدرفتاری ، نقش مهم) دارد.

 

 داخل) در وزارت امور داخله و ر�است امن�ت مل)م�کان�زم های نظارت و تحق�قات 

انستان مع�ن کرده که تحق�ق اعمال مجرمانه توسط پول�س، ن�روهای مسلح و مقامات هر چند قانون اساس) افغ
تنظ�م شود، مبنای حقوق) برای چارچوب پاسخگوئ) ر�است امن�ت مل) » قانون خاص«امن�ت مل) به وس�له 

ش نامشخص بوده و علن) ن�ست. در حال�که بخش عمده مامور�ت ر�است امن�ت مل) طبق قانون امن�ت مل) پوش
 داده شده، اقدامات نظارت و پاسخگوئ) در ا�ن قانون مع�ن نشده است.

                                                           
 www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdfپروتوکول استانبول در ا�نجا  قابل دسترس م) باشد: . 276
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م�کان�زم های داخل) پاسخگو�ــ) وزارت داخله خ�ل) مختلف و انکشاف �افته  هستند اما فاقد انسجام و هماهنگ) 
م) باشند. پول�س مل) افغان دارای هر دو م�کان�زم پاسخگوئ) داخل) و خارج) بوده، و گـفته م) شود که اکـثر�ت 

و ب�رون) از سوء استفاده و رفتار مجرمانه  قضا�ا در درون پول�س مل) رس�دگ) م) شود. قضا�ای نظارت مستقل
پول�س محدود است. فرض بر ا�ن است که جرا�م) که توسط مقامات پول�س مل) افغان صورت م) گ�رد به ر�است 

ارنوال پول�س مل)/ نظام) Hرنوال) برای تحق�ق و محاکمه جزائ) توسط HارنوالاHامور نظام) در دفتر لوی 
ی ن�ز م) توانند سوء رفتار و قانون شکن) پول�س مل) را از طر�ق اداره ا�جاد شده فرستاده شود. شهروندان عاد

) در وزارت امور داخله گزارش دهند. بخش نظارت و تحق�قات پول�س محل) افغان در درون وزارت 119(اداره مرکزی 
حت اثر فرمانده) داخله در کابل م�کان�زم اصل) بر نظارت پول�س محل) است درحال�که بس�اری از واحدها ت

 پول�س مل) عمل م) کنند.
نها در رابطه با ادعای شکنجه و سوء رفتار با�د 

ٓ
ر�است امن�ت مل) و هم وزارت داخله اظهار داشتند که مقامات ا

نخست از سوی م�کان�زم های داخل) ا�ن نهادها مورد تحق�ق قرار گ�رند. �وناما قبال ن�ز بر فقدان نظارت مستقل از 
ن، و ضعف ها در م�کان�زم های مبهم و متداخل ر�است امن�

ٓ
ت مل) به شمول پروس�جرهای دسپل�ن) داخل) ا

تحق�ق و نظارت داخل) در وزارت داخله تاک�د کرده بود.
277

 

�وناما همچن�ن مشاهده کرد که مقامات متعدد ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) در رابطه با عدم اتخاذ تصم�م در 
ن متوجه فرد د�گر و �ا بخش د�گر قبال ادعاهای شکنجه و س

ٓ
وء رفتار ا�ن مطلب را توض�ح داده اند که مسئول�ت ا

مر�ن و �ا 
ٓ
نها کوشش ها�ــ) برای رس�دگ) به ا�ن ادعاها را نموده اند، اما ا

ٓ
از همان اداره بوده و �ا ا�نکه ا

 همکارانشان در ا�ن رابطه همکاری نکردند.

، �ک توق�ف شده مربوط به منازعه مسلحانه در 2013سپتمبر  14که در به عنوان مثال، �وناما مستند سازی نمود 
نظارت خانه ر�است امن�ت مل) در ولسوال) قلعه کاه، وال�ت فراه، فوت کرد. طبق گزارش، پول�س مل) نخست 

ن مرد را به ظن جاسازی مواد انفجاری تعب�ه شده توق�ف نموده و و�را به ر�است امن�ت مل) منتقل کرد. 
ٓ
 والHارنا

جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) امن�ت مل) فراه به �وناما اطالع دادند که  Hارنوالنظام) پول�س مل) افغان و 
توق�ف) در نت�جه شکنجه �ا بدرفتاری در زمان توق�ف در نزد پول�س مل) �ا امن�ت مل) فوت کرده است. هر دو 

نها همکاری رئ�س امن�ت مل) در سطح وال�ت �ا قومندان امن�ه پول�س مل) را در�افت  Hارنوال
ٓ
ادعا کردند که ا

نکردند تا تحق�ق خود را در رابطه با مرگ فرد توق�ف شده نزد پول�س مل) افغان و �ا ر�است امن�ت مل) را دنبال 
کنند.

278
 

 

 

 

                                                           
ــــــــــاره . 277 ــــــــــه هــــــــــای افغانســــــــــتانگــــــــــزارش �ونامــــــــــا درب ــــــــده گــــــــــان منازعــــــــــات مســــــــــلحانه در توق�ــــــــــف خان )، 2013، �کســــــــــال بعــــــــــد، (جنــــــــــوری برخــــــــــورد بــــــــــا توق�ــــــــــف شــ

 .16-15صص 
 ، فراه.2013ارنوال امن�ت داخل) و خارج)/ امن�ت مل) فراه، اکـتبر تا دسمبر Hپول�س مل) و  ارنوال نظام)Hمالقات های �وناما با   278
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مل) و وزارت امور داخله موجود است: اما مستقل، م�کان�زم های شکا�ت برای توق�ف شدگان در ر�است امن�ت  
 محرمانه، موثر و قابل دسترس برای توق�ف شدگان ن�ست

رئ�س جمهور، بس�اری از مراکز امن�ت مل)  129ر�است امن�ت مل) گزارش داده است که از زمان صدور فرمان 
دعاهای شکنجه و بدرفتاری، از جمله شروع به ا�جاد م�کان�زم های شکا�ت و نظارت داخل) خود برای رس�دگ) به ا

نها، نموده است.
ٓ
از طر�ق صحبت روسای مراکز توق�ف با توق�ف شدگان و استماع شکا�ات ا

279 
بعد از تع�ن و 

، م�کان�زم های موجود شکا�ت خاتمه �افته 2013اعزام افسران حقوق بشر در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) در 
نها رس�دگ) و افسران حقوق بشر مرجع 

ٓ
به موضوعات توق�ف شدگان در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) شده و به ا

کنند.رس�دگ) وظ�فه سپرده شد تا همه شکا�ات و ادعاهای شکنجه و بدرفتاری را 
280

همانطور�که قبال در ا�ن  
نجا اعز 

ٓ
ام شده گزارش خاطر نشان شد، شکنجه کماکان در بس�اری از ا�ن مراکز توق�ف که افسران حقوق بشر به ا

 بودند، ادامه پ�دا کرد.

، س) 2014رئ�س جمهور تا ختم جنوری  129ر�است امن�ت مل) به �وناما اطالع داد که بعد از صدور فرمان 
، اما بس�اری از ا�ن ادعاها را غ�ر موثق دانست. شکا�ت از توق�ف شدگان در رابطه با لت و کوب در�افت کرد

281 

ر�است امن�ت مل)  40قض�ه ادعای شکنجه توسط پرسونل طب) در اداره  ر�است امن�ت مل) گزارش داد، که ده
نها راجع شده است. بعد از مصاحبه با توق�ف شده گان که توسط کارمندان صح) راجع شده بودند، 

ٓ
در کابل به ا

ل ر�است امن�ت مل) به ا�ن نت�جه رس�د: "که تعدادی از جراحت ها در زمان گرفتاری به دل�ل مقاومت در مقاب
ن�روهای امن�ت) وارد شده بود".

282
 

، ر�است امن�ت مل) همچن�ن به �وناما اطالع داد که "شکا�ات افراد در�افت کرده و 2014در ماه جنوری و نوفمبر 
اقدامات مقتض) در رابطه اتخاذ شده است." مقامات امن�ت مل) جزئ�ات و �ا معلومات ب�شتر در مورد ماه�ت 

ن، حداقل سه قض�ه از دخ�ل بودن اقدامات بعدی ر�است امن�ت 
ٓ
مل) بعد از شکا�ات افراد ارائه نکرد. به جای ا

کارمندان ر�است امن�ت مل) در نقض منع شکنجه و بدرفتاری گزارش شده ، از �ک مرتکب خواسته شد تا  
اطم�نان بدهد که وی دوباره مرتکب نقض حقوق بشر نخواهد شد و دو نفر به وظا�ف د�گر تبد�ل شدند.

283
 

�وناما مشاهده کرد که م�کان�زم های شکا�ت وزارت داخله کماکان ضع�ف، متداخل و تا حد ز�اد غ�ر موثر است. 
و درجای که م�کان�زم های شکا�ت) وجود داشت وقابل دسترس بود، بدل�ل ترس توق�ف شدگان از انتقام جوئ) 

توسط مقامات پول�س مل) افغان کماکان تا  مورد استفاده قرار نگرفت. در نت�جه �وناما مشاهده کرد ، که شکنجه
 حد ز�ادی گزارش نشده و مجازات ناشده باق) ماند.

ر�است جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله به �وناما اطالع داد که مهمتر�ن م�کان�زم شکا�ت در 
ست تا شکا�ات خود را در مراکز توق�ف وزارت امور داخله صندوق های موجود در مراکز توق�ف برای توق�ف) ها ا

                                                           
بـــــــــاد، پکـت�ـــــــــا و مـــــــــزار شـــــــــر�ف در سراســـــــــر ســـــــــال . 279

ٓ
ـــــــــت ملـــــــــ) در کنـــــــــدز، کنـــــــــدهار، هـــــــــرات، جـــــــــالل ا ـــای مراکـــــــــز ر�اســـــــــت امن� ـــــــــا روســــــ ـــــــــات هـــــــــای �ونامـــــــــا ب مالق

2013. 
 ، کابل.2014جنوری  8القات �وناما با مقامات ر�است امن�ت مل)، م.  280
 ، صفحه اول (ثبت شده نزد �وناما).2014جنوری  22نامه ر�است امن�ت مل) به �وناما، .  281
 همان..  282
ــــــــــ) بــــــــــه �ونامــــــــــا،  .283 ــــــــــت ملــــــــــ) در مــــــــــورد اجــــــــــرای فرمــــــــــان 2014جنــــــــــوری  22نامــــــــــه ر�اســــــــــت امن�ــــــــــت مل رئــــــــــ�س  129، و گــــــــــزارش پ�شــــــــــرفت کــــــــــار ر�اســــــــــت امن�

 ، (هر دو سند ثبت شده نزد �وناما).2014نوامبر  24جمهور، 
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نجا ب�اندازند.
ٓ
ا

284 
وری شده، بررس) 

ٓ
مقامات وزارت داخله گزارش دادند که ا�ن شکا�ات به صورت هفته وار جمع ا

شده و به دفتر مقام وزارت راجع م) شوند. طبق اطالع وزارت داخله، ه�چ شکا�ت از شکنجه از طر�ق س�ستم 

در�افت نکردند تا اکنون 2014و  2013صندوق شکا�ات درسال 
.285 

  

 تحق�قات داخل) وزارت داخله: اندک و ناکاف)

�وناما کماکان مشاهده کرد که پاسخگوئ) مقامات پول�س مل) در رابطه با ادعاهای شکنجه ضع�ف، غ�ر شفاف و 
به ندرت اجرا شده است. �وناما قبال گزارش داده بود که ادعاهای مروبط به اقدامات مجرمانه پول�س مل) با�د 

) برای تحق�ق و Hارنوالم) در دفتر لوی نخست از طر�ق وزارت داخله رس�دگ) شده و سپس به ر�است امور نظا
نظام) پول�س مل) راجع شود. Hارنوالمحاکمه نظام) توسط 

286 
در عمل، به ندرت چن�ن چ�زی صورت گرفت و 

ماه  �23وناما عدم پاسخگو�ــ) در رابطه با ادعاهای شکنجه توسط پول�س مل) افغان را درطول مدت ا�ن نظارت 
 مشاهده کرد.

ا برای جزئ�ات در مورد تحق�ق، دسپل�ن و تعق�ب اشخاص متهم به ارتکاب، وزارت داخله در پـ) درخواست �ونام
) انجام داخل )انضباط اجراات گونه هر و )رون�ب شده اتخاذ اقدامات مورد در ق�دق ر�غمعلومات حد اقل و گاه) 

شده ارائه کرد.
287 

ر�است عموم) جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله ط) �ک نامه به درخواست های 
بدون معلومات پاسخ داده و هر گونه �افته مربوط به شکنجه توسط م�کان�زم های تحق�قات ب�رون) و نظارت درون) 

�ک قض�ه
288

ن مستقل حقوق بشر صفحه کم�س�و 52را انکار نموده، و به عنوان مثال اضافه کرده "در گزارش ، 
افغانستان ، شکنجه گزارش نشده است". در حال�که در گزارش کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

 استفاده از شکنجه در برخ) از مراکز پول�س مل) افغان گزارش شده است.

افغانستان، نامه وزارت داخله ادامه م) دهد که "ه�ئت حق�قت �اب ا�جاد شده توسط رئ�س جمهور اسالم) 
شکنجه را �افت نکرد".

289
هم�ن طور، ر�است عموم) تفت�ش اظهار داشت که "از زمان صدور فرمان، ه�چ  

شکا�ت از شکنجه در�افت نکرد. در نت�جه، ه�چ تحق�ق) انجام نشد."
290

 

                                                           
ادغ�س، بــــــــــا وجــــــــــود دســــــــــتور وزارت �ونامــــــــــا مطلــــــــــع شــــــــــد کــــــــــه صــــــــــندوق شــــــــــکا�ات در مراکــــــــــز توق�ــــــــــف پــــــــــول�س ملــــــــــ) در غــــــــــور و هــــــــــرات وجــــــــــود نــــــــــدارد. در بــــــــــ .284

ـــــــــول)  ــول�س ملـــــــــ) در قلعـــــــــه نـــــــــو و مراکـــــــــز توق�ـــــــــف در ولســـــــــوال) هـــــــــا، پ ـــــــ داخلـــــــــه بـــــــــه نصـــــــــب صـــــــــندوق شـــــــــکا�ات در زنـــــــــدان وال�تـــــــــ) بـــــــــادغ�س، در مرکـــــــــز توق�ـــــــــف پ
ــــــــــه صــــــــــورت شــــــــــفاه)  نهــــــــــا اختصــــــــــاص داده نشــــــــــده اســــــــــت. در زنــــــــــدان ســــــــــرپوزه، کنــــــــــدهار، صــــــــــندوق شــــــــــکا�ات در دســــــــــترس ن�ســــــــــت و شــــــــــکا�ت ب

ٓ
بــــــــــرای نصــــــــــب ا

 �ا کـتب) ارائه م) شوند.
 ، کابل.2014جون  24و  2014جنوری  6، های �وناما با مقامات وزارت داخله مالقات . 285
ــــــــــف شــــــــــدگان . 286 ــــــــــع بــــــــــه گــــــــــزارش �ونامــــــــــا "برخــــــــــورد بــــــــــا توق� ــــــــــرای معلومــــــــــات مفصــــــــــل در مــــــــــورد مکــــــــــان�زم هــــــــــای داخلــــــــــ) شــــــــــکا�ت و پاســــــــــخگو�ــ) وزارت داخل ب

 ، مراجعه نما��د.50-49)، صص 2011ستان" (اکـتبر منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغان
 (ثبت نزد �وناما). 2014فبروری  2نامه ر�است عموم) جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله به �وناما،  . 287
ن در�افت که 2014فبروری  2در نامه �وناما بتار�خ  . 288

ٓ
ارنوال نظام) H، �ک افسر پول�س مل) در هرات بخاطر لت کردن پنج نفر ز�ر تحق�ق قرار دارد. �وناما بعد از ا

 د.قربان) ادعا کننده دوباره اتهام را پس گرفت. کدام نامه را از وزارت داخله در مورد ا�ن ادعا مهم در�افت نکرده، ل�کن ادعا بر سر لت و کوب افسران پائ�ن رتبه بو
ــــــــام مـــــــــــ) شـــــــــــود: ر�اســـــــــــت عمـــــــــــوم) تفتـــــــــــ�ش و ر�اســـــــــــت عمـــــــــــوم) .289 ـــــــــــه توســـــــــــط دو مجموعـــــــــــه مجـــــــــــزا از �کـــــــــــد�گر انجـــ کارکردهـــــــــــای نظـــــــــــارت داخلـــــــــــ) وزارت داخل

ـــــــــا ســـــــــوء رفتـــــــــار و نقـــــــــض هـــــــــای حقـــــــــوق بشـــــــــری ارتکـــــــــاب �ا ـــــــــد ت ـــــــــت دارن فتـــــــــه توســـــــــط پرســـــــــونل جنـــــــــدر، حقـــــــــوق بشـــــــــر و حقـــــــــوق اطفـــــــــال. هـــــــــر دو مجموعـــــــــه مامور�
نجــــــــــا کــــــــــه 

ٓ
ــــــــــق نما�ــــــــــد. از ا ــــــــــ�ش ا�ــــــــــن اســــــــــت کــــــــــه نقــــــــــض هــــــــــای حقــــــــــوق بشــــــــــری را تحق� ــــــــــه را تحق�ــــــــــق نما�نــــــــــد. وظ�فــــــــــه اصــــــــــل) ر�اســــــــــت عمــــــــــوم) تفت وزارت داخل

ـــــــان وجــــــــــود دارد. مالقــــــــــات  ـــــاهنگ) انـــــــــدک در فعال�ــــــــــت ها�شــ ـــــک نشـــــــــده اســــــــــت، تـــــــــداخل وظ�فــــــــــوی و همـــــ مســـــــــئول�ت هــــــــــای ا�ـــــــــن دو مجموعــــــــــه بـــــــــه وضــــــــــوح تفک�ـــــ
 ، کابل.2014ر�است عموم) تفت�ش و ر�است عموم) جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله، جنوری و جون  های �وناما با



94 
 

�وناما مالحظه کرد که ا�ن اظهارات با گزارشات منتشر شده و ب�ان�ه های ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور، 
گزارشات کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان

291 
قای کرزی بعد از در�افت 

ٓ
و ب�انه های رئ�س جمهور سابق ا

گزارش توق�ف سازگار ن�ست.
292

 

 

 2013بررس) توسط ر�است تفت�ش وزارت داخله در  

، ر�است عموم) تفت�ش وزارت امور داخله �ک 2013به تعق�ب ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور در ماه فبروری 
ه�ئت د�گر را توظ�ف کرد تا مراکز توق�ف در هرات، بادغ�س، کاپ�سا و بام�ان را به تحق�ق در مورد شکنجه و 

ا�ن ه�ئت مامور�ت تحق�ق) خود را با مصاحبه با توق�ف شدگان در مراکز نظارت و  293بدرفتاری بازد�د نما�د.

انجام داد 2013مارچ  24تا  2توق�ف خانه های پول�س ط) 
.294 

تفت�ش به �وناما گـفت که ا�ن ه�ئت ها ه�چ شکا�ت) از شکنجه و د�گر بدرفتاری را در�افت نکردند. وقت) ر�است 
ادعاهای معتبر سابقه که توسط ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور به هرات مستند سازی شده بود را ارائه کرد و در 

داشت: "من نم) دانم، مشکل است که مورد دال�ل عدم انجام تحق�قات داخل) سوال کرد، ر�است تفت�ش اظهار 
چ�زی بگو��م. من منکر تخلفات پول�س ن�ستم اما ما ه�چ شکا�ت) در�افت نکرد�م."

295
 

 
 موارد عدم پاسخگو�ــ) توسط پول�س مل) افغان

"من از د�دار ن�روهای پول�س مل) افغان از �ک زندان، و انتخاب �ک توق�ف شده مشخص و شکنجه وی اسناد 
دارم.  مدافعان حقوق بشر مرا از ا�ن قض�ه باخبر کردند. من خودم قربان) را مصاحبه کردم. اما، من از تجربه های 

ند در ا�ن نوع نقض حقوق بشر دخ�ل هستند، سابق خود م) دانم که ن�روهای پول�س مل) افغان که گـفته م) شو
خ�ل) راحت فراخوان مرا برای شهادت و کمک به تحق�قات ناد�ده م) گ�رند." Hارنوال نظام) پول�س مل) افغان در 

 2014، مارچ xxوال�ت 

 2013در ماه فبروری  9در کندهار، قض�ه �ک توق�ف) نوجوان که ادعا م) شد توسط ن�روهای پول�س مل) در حوزه 
نها مرتکب�ن بودند. ه�ئت 

ٓ
مورد تجاوز قرار گرفته بود، برای تحق�ق به همان مقامات) راجع نمود که ادعا م) شد ا

                                                                                                                                                                                             
 ، کابل.2014فبروری  5د�دار �وناما با ر�است عموم) تفت�ش، مد�ر تحق�ق،  . 290
ــــــتقل حقـــــــــــــوق بشـــــــــــــر افغانســـــــــــــتان . 291 ــــــــــ�ون مســـــــــــــتقل  : "طـــــــــــــ) نظـــــــــــــارت مســـــــــــــتمر40)، ص 2013-2012(مـــــــــــــارچ  1391گـــــــــــــزارش کم�ســـــــــــــ�ون مســـــــ و مـــــــــــــوثر کم�ســـ

ـــــ)  ... شناســــــــــــا�ــ) و نــــــــــــزد کارمنــــــــــــدان کم�ســــــــــــ�ون  28حقــــــــــــوق بشــــــــــــر افغانســــــــــــتان ...  ــف ر�اســــــــــــت امن�ــــــــــــت ملــــــــــــ) و پــــــــــــول�س ملـــــــ قضــــــــــــ�ه شــــــــــــکنجه در مراکــــــــــــز توق�ــــــــــ
 مستقل حقوق بشر ثبت شد."

ــــــزار شــــــــــــده در . 292 ــــــــــــن نکـتــــــــــــه را برجســــــــــــ2013جنــــــــــــوری  11در کنفــــــــــــرانس مطبوعــــــــــــات) برگــــــ ــــــــــــاب رئــــــــــــ�س جمهــــــــــــور ا� ـــــــــــه شــــــــــــکنجه ، ه�ئــــــــــــت حق�قــــــــــــت � ته کــــــــــــرد کـ
ــــــــــ�س  ــــــــــد). رئ ــــــــــ) وارد شــــــــــده اســــــــــت (ضــــــــــم�مه دوم را نگــــــــــاه کن� ــــای امن�ت ــــــــــه وســــــــــ�له ن�روهــــــ ــــــــــف و طــــــــــ) اســــــــــتنطاق ب ــــــــــب در زمــــــــــان توق� موجــــــــــود در افغانســــــــــتان اغل

قــــــــــای کــــــــــرزی طــــــــــ) ســــــــــنخران) در مراســــــــــم افتاح��ــــــــــه شــــــــــورای ملــــــــــ) در 
ٓ
ــــــــــه گــــــــــزارش �ونامــــــــــا در مــــــــــورد برخــــــــــورد توق�ــــــــــف شــــــــــدگان  2013مــــــــــا رچ  6جمهــــــــــور ســــــــــابق ا ب

ن را پذ�رفت. 2013ر شده در جنوری نش
ٓ
 اشاره نموده و وقوع شکنجه در افغانستان را و ضرورت ختم ا

 ، کابل.2014فبروری  5، اتعموم) تفت�ش، مد�ر تحق�ق ر�استد�دار �وناما با  .293
ـــــــــ�ش، مـــــــــد�ر  294 ـــــــــ�ش بـــــــــود. مالقـــــــــات �ونامـــــــــا بـــــــــا مـــــــــد�ر�ت عمـــــــــوم) تفت ـــــــــن ه�ئـــــــــت متشـــــــــکل از دو �ـــــــــا ســـــــــه نفـــــــــر از مـــــــــد�ر�ت تفت .�ونامـــــــــا اطـــــــــالع �افـــــــــت کـــــــــه ا�

 .2014جون  24، کابل، و پاسخ ر�است تفت�ش به �ونامه، 2014فبروری  5تحق�ق، 
 همان..  295
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حق�قت �اب رئ�س جمهور، ه�ئت لوی Hارنوال) به کندهار، �وناما و دوکـتوران صح) در شفاخانه کندهار ا�ن 
وی Hارنوال) به کندهار قض�ه را به قومندان امن�ه ه�ئت اعزام) ل ،2013حادثه را تا��د کردند. در چهارم مارچ 

کندهار راجع ساخت که وی "با درخواست تحق�قات ب�شتر از سوی ه�ئت موافقت نمود".
296 

 

، Hارنوال نظام) پول�س مل) افغان در کندهار به �وناما اطالع داد  وقت�که، تحق�قات پول�س مل) 2014در جنوری 
ابق خود منصرف شده و از شناسا�ــ) افسر پول�س که او نام و�را به عنوان ، توق�ف شده از ادعای س شروع شد

مرتکب جرم قلمداد کرده بود، خودداری کرد. در نت�جه، "دوس�ه باز مانده و ه�چ گرفتاری در ا�ن رابطه صورت 
نگرفت."

297
با ا�ن حال، توق�ف شده بعدا ادعای تجاوز را دوباره تا��د کرده و اظهار داشت که مقامات پول�س مل)  

و ر�است امن�ت مل) در رابطه با اصرار در مورد ادعا�ش اخطار داده بودند.
298

 

 ، در مورد پ�شرفت وزارت2013اکـتبر 13در �ک مثال د�گر، در گزارش ارسال شده به دفتر رئ�س جمهور در 
رئ�س جمهور، ب�ان شده که دو افسر پول�س در خوست به دل�ل ارتکاب نقض های  129داخله در اجرای فرمان 

حقوق بشری نامع�ن و پنج افسر پول�س در کندهار به خاطر واقعات مرتبط به شکنجه مورد مجازات قرار گرفتند. 
�وناما نتوانست حالت ا�ن وقا�ع را تثب�ت نما�د.

299 
 

، ر�است جندر، حقوق بشر و حقوق اطفال وزارت داخله به �وناما در مورد مثالها�ــ) 2014وری همچن�ن، در فبر 
رئ�س جمهور بود و �ا قضا�ا�ــ) بود که �وناما نتوانست  129از قضا�ا�ــ) معلومات دادند که �ا قبل از صدور فرمان 

نها را تثب�ت نما�د. به عنوان مثال، در جوالی 
ٓ
اطالع داد که از پول�س مل) سرحدی  ، ا�ن ر�است به �وناما2014ا

افغانستان خواسته تا افسران) را که دخ�ل در قض�ه ادعای شکنجه به وس�له پول�س مل) سرحدی در وال�ت 
بودند، شناسا�ــ) نموده و قض�ه را برای تحق�ق راجع سازند. 2014ماه فبروری  17خوست در 

300 
با وجود 

دوس�ه مذکور در اخت�ار قرار نگرفت و �وناما نتوانست قض�ه را درخواست ها، معلومات ب�شتر در مورد وضع�ت 
 تا��د کند. 

�وناما �ک قض�ه د�گر شکنجه توسط پول�س مل) در وال�ت پکـت�کا را مستند سازی نمود که مقامات محل) به 
از ا�ن تعق�ب مقامات پول�س تما�ل نداشته و قض�ه را برای ف�صله به �ک جرگه غ�ر رسم) راجع کردند. �وناما 

شکار و قابل دسترس شکنجه (زخم های 
ٓ
حالت نظارت کرد که هرچند قربان�ان به مقامات عال) وال�ت) با شواهد ا

روشن و چند�ن شاهد) شکا�ت کرده بودند، اما مقامات اقدامات تعق�ب) �ا انضباط) را عل�ه ا�ن مرتکب�ن اخذ 
جای تحق�ق و ارجاع قض�ه برای تعق�ب در رابطه به  نکردند. مقامات پول�س مل) افغان ترت�بات محل) عفو را به

قضا�ای جدی گرفتاری خودسرانه و شکنجه توسط مقامات پول�س مل) پذ�رفتند. چن�ن ترت�بات بعنوان ناد�ده 

                                                           
 ثبت نزد �وناما. ،2013ارنوال) به کندهار، اول مارچ Hگزارش ه�ئت اعزام) لوی .296
 .2014جنوری  29کندهار،  نوال نظام) پول�س مل)ر اHمصاحبه �وناما با . .297
 .2014فبروری  6مصاحبه �وناما، شهر کندهار، . .298
ـــــــــــد را تا��ـــــــــــد  �ونامـــــــــــا نتوانســـــــــــت وجـــــــــــود قضـــــــــــا�ای راجـــــــــــع شـــــــــــده توســـــــــــط وزارت داخلـــــــــــه. 299 ـــــــــــول�س در خوســـــــــــت و کنـــــــــــدهار دخ�ـــــــــــل بودن ن افســـــــــــران پ

ٓ
کـــــــــــه در ا

ــــ�ن از قضــــــــــــ�ه  کنــــــــــــد. وزارت ــــــ�ه و محکمــــــــــــه در » طــــــــــــاووس«داخلــــــــــــه همچنــــــــ  129واقــــــــــــع شــــــــــــده، دو ســــــــــــال قبــــــــــــل از صــــــــــــدور فرمــــــــــــان  2011نــــــــــــام بــــــــــــرده: ا�ــــــــــــن قضــــــ
ـــــــات مربوطـــــــــــه محلـــــــــــ) خواســـــــــــتار معلومـــــــــــات ب�شـــــــــــتر شـــــــــــد امـــــــــــا  ن را ارجـــــــــــاع داده از مقامــــ

ٓ
رئـــــــــــ�س جمهـــــــــــور. �ونامـــــــــــا راجـــــــــــع بـــــــــــه ا�ـــــــــــن قضـــــــــــا�ا کـــــــــــه وزارت داخلـــــــــــه ا

ــــــــــول�س ملــــــــــ)/ نظــــــــــام)، رئــــــــــ�س تHــــــــــ ـــــام) در خوســــــــــت و Hــــــــــحق�ــــــــــق ارنوال پ ــــــــــول�س ملــــــــــ)/ نظــــــــــام) در کنــــــــــدهار Hــــــــــارنوال) نظــــــــــام)، رئــــــــــ�س محکمــــــــــه نظـــــ ارنوال پ
ـــــــــر اتهــــــــــام مــــــــــرتبط را منکــــــــــر شــــــــــدند. مصــــــــــاحبه هــــــــــای �ونامــــــــــا در  ــــــــــدرفتاری و د�گـ ــــــــــه اتهــــــــــام شــــــــــکنجه، ب ــــــــــول�س ب ن افســــــــــران پ

ٓ
همــــــــــه وجــــــــــود قضــــــــــ�ه ای را کــــــــــه در ا

 .2014کندهار و خوست، جنوری و فبروری 
 (ثبت شده نزد �وناما). 2014جوالی  1اخله به �وناما، نامه وزارت د . 300
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گرفتن شکنجه بح�ث �ک جرم بوده که با�د به صورت رسم)، حت) زمان) که قربان) شکا�ت اول�ه خود را پس م) 
دل) قرار گ�رد.گ�رد، مورد تعق�ب ع

301  

 
 شکنجه توسط پول�س مل) افغان از طر�ق م�انج�گ�ری به وس�له �ک جرگه محل) ف�صله شدد

 ولسوال) جان) خ�ل، وال�ت پکـت�ا

، در ولسوال) جان) خ�ل وال�ت پکـت�ا،  بعد از �افتن مواد انفجاری تعب�ه شده، پول�س 2013ماه اکـتوبر  20در
نها را به جاسازی مواد انفجاری متهم  نفر را از زم�ن های زراعت) 14مل) 

ٓ
جمع کرده و خانه ها را محاصره کردند و ا

نها را طبق گزارش با  14کردند. پول�س مل) 
ٓ
نفر را برای چند�ن ساعت در �ک کانت�نر توق�ف نموده و هر کدام از ا

نها اخطار داد که اگر د�گر مواد 
ٓ
انفجاری در منطقه �افت شود، ک�بل بارها زدند. در موقع رهائ)  ، پول�س مل) به ا

نها با ف�ر تفنگ کشته خواهند شد.
ٓ
ا

302
 

، �ک ه�ئت از بزرگان قب�له و قربان�ان با وال) و قومندان امن�ه وال�ت مالقات نموده و �ک 2013اکـتوبر  23در 
ن قض�ه به Hارنوال نظام) پول�س مل) افغان در محل راجع 

ٓ
شد. در دادخواه) مکـتوب) را تسل�م کردند که در پـ) ا

، Hارنوال پول�س مل)/ نظام) گزارش داد که تحق�ق در رابطه با ادعاهای شکنجه به وس�له پول�س 2013نوفمبر  4
، قومندان امن�ه وال�ت پکـت�ا به مشاور حقوق) خود وظ�فه سپرد که قض�ه 2013نوفمبر  6مل) شروع شده بود. در 

م به ارتکاب جرم مشغول وظائـف خود بودند.را بررس) نما�د. در جر�ان تحق�ق، هم�ن سه پول�س مته
303

 

، قومندان امن�ه �ک نامه از سوی سرپرست قومندان) ولسوال) در�افت کرد که ب�ان داشته 2013دسمبر  7در 
بود(�ک) از متهم�ن به ارتکاب) ، نما�ندگان مردم و قربان�ان مرتکب�ن جرم را در �ک جرگه محل) بخش�ده اند و 

ه د�گر مرتکب جرم شکنجه نم) شوند. مشاور حقوق) قومندان امن�ه پکـت�ا اطالع داد که مرتکب�ن تعهد کردند ک
قض�ه خاتمه �افته تلق) م) شود.

304
 

 

 وزارت داخله در مورد پول�س مل) ه�چ اشاره به منع شکنجه نشده است 2018-2014در استرات�ژی سالهای 

�وناما با نگران) خاطر نشان م) سازد که شکنجه و بدرفتاری با توق�ف شدگان توسط منسوب�ن پول�س مل) به 
عنوان "مشکالت موجود در پول�س مل) افغان" در استرات�ژی وزارت داخله در مورد پول�س مل) برای سالهای 

ه شمول "نظارت بر حقوق بشر هدف استراتژ�ک، ب 13شناخته نشده است. ا�ن استراتژی شامل   2014-2018
                                                           

نهـــــــــــا بـــــــــــرای حفـــــــــــظ . 301
ٓ
ســـــــــــ�ب پـــــــــــذ�ر قـــــــــــرار مـــــــــــ) گ�رنـــــــــــد. اعتمـــــــــــاد بـــــــــــه ا

ٓ
ا�ـــــــــــن مســـــــــــئله خصوصـــــــــــا مهـــــــــــم اســـــــــــت کـــــــــــه قربان�ـــــــــــان شـــــــــــکنجه مکـــــــــــررا در وضـــــــــــع�ت ا

 ادعاها�شان برای پروسه جزا�ــ) ممکن است به معاف�ت مرتکب�ن ب�انجامد.
ـــــــــا نما�نــــــــــدگان مــــــــــر . 302 ــــــــــات �ونمــــــــــا بـ ــــــــــر مالق ــــــــــان، اکـتب ــــــــــا عکــــــــــس 2013دم، بزرگــــــــــان قب�لــــــــــه و قربان� ــــــــــان) را مصــــــــــاحبه نمــــــــــوده و ب ــــــــــز. �ونامــــــــــا چنــــــــــد�ن قرب ، گرد�

 .2013زخم های سازگار با شکنجه را مستند سازی نمود، اکـتبر 
ــــــــــا . 303 ــــــــــه، Hــــــــــمالقــــــــــات هــــــــــای �ونامــــــــــا ب ــــــــــدان امن� ــــــــــا،  مشــــــــــاور حقــــــــــوق) قومن ــــــــــت پکـت� ــــــــــدان امن�ــــــــــه وال� ــــــــــ) ، قومن ــــــــــول�س مل اکـتبــــــــــر و دســــــــــمبر ارنوال نظــــــــــام) پ

 ، گرد�ز.2013
ــــــــــدگر ارگــــــــــان هــــــــــای . 304 ــــــــــ) و � ــــــــــت مل ــــــــــه، ر�اســــــــــت امن� ــــــــــه ولســــــــــوال)، بزرگــــــــــان قب�ل ــــــــــدان امن� ــــــــــق م�ــــــــــانج) قومن ــــــــــه از طر� ــــــــــدرفتاری و شــــــــــکنجه موفقان "قضــــــــــ�ه ب

ــــــــرای پروســــــــس ــــــــه شــــــــما ب ــــــــا مهــــــــر دو طــــــــرف قضــــــــ�ه ب ــــــــه و رضــــــــا�ت نامــــــــه ضــــــــم�مه ب ـــــــود در ولســــــــوال) جــــــــان) خ�ــــــــل ف�صــــــــله شــــــــده و قضــــــــ�ه خاتمــــــــه �افت ب�شــــــــتر  موجـ
ـــــــا، ارســــــــال شـــــــــده بـــــــــه تـــــــــار�خ  ــــ�ن مرتکـــــــــب شـــــــــکنجه) بـــــــــه قومنــــــــدان امن�ـــــــــه وال�ـــــــــت پکـت�ــ راجــــــــع مـــــــــ) شـــــــــود." نامـــــــــه سرپرســــــــت قومنـــــــــدان) امن�ـــــــــه ولســـــــــوال) (همچنــــ

 . کپـ) نزد �وناما ثبت شده.2013دسمبر  7
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توسط پول�س مل) و بهبود شرا�ط حقوق بشر در محابس و مراکز توق�ف" م) شود.
305 

ا�ن استرات�ژی به طور 
مشخص و �ا به طور کل) از اقدامات جهت خاتمه دادن و جلوگ�ری از استفاده از شکنجه و بدرفتاری توسط 

 منسوب�ن پول�س مل) چ�زی نم) گو�د.

در پالن دو ساله خود  مراحل عمل) ،وظا�ف مع�ن را شناسائ) کرده، ، طرف) که مسئول�ت اول�ه را وزارت داخله 
وظ�فه ای که جهت بهبود احترام  16دارد و زمان مع�ن برای اجرای استرات�ژی مل) را مشخص کرده است.در م�ان 

موزش و ورکشا
ٓ
پ ها در زم�نه حقوق بشر؛ ا�جاد اعضای پول�س مل) به حقوق بشر دارند، ا�ن موارد وجود دارد: ا

�ک برنامه برای تضم�ن رعا�ت حقوق بشر و رفتار مسئوالنه با مظنون�ن و محبوس�ن؛ هماهنگ) بهتر با د�گر 
گاه) در مورد حقوق بشر؛ و اجرای پال�س) های حقوق بشری در "ستون 

ٓ
نهادهای دولت) و ب�ن الملل) برای بهبود ا

گاه) ده)، گزارش های مشترک).های" پول�س و تبادله معلومات (ج
ٓ
لسات مشترک، ورکشاپ های ا

306
 

وظ�فه، �وناما باالی وزارت  16به عنوان بخش) از کوششها در جهت بهبود نظارت پول�س مل) از حقوق بشر در ا�ن 
داخله تاک�د نمود تا اقدامات مع�ن به هدف خاتمه دادن و جلوگ�ری از شکنجه، به شمول تحق�ق و تعق�ب 

اقدام انضباط) برای موارد شکنجه توسط اعضای پول�س ، به عنوان جزئ) از "تضم�ن نظارت از حقوق  اجباری �ا
 بشر و رفتار مسئوالنه با مظنون�ن و محبوس�ن" شامل سازد.

به خصوص  -هماهنگ) بهتر با نهادهای عدل)، قضائ) و د�گر نهادهای دولت)–هدف دهم استرات�ژی پول�س مل) 
موزش  دفتر لوی Hارنوال)،

ٓ
موزش)، گزارشات مشترک و ا

ٓ
فقط هماهنگ) از طر�ق جلسات مشترک، برنامه های ا

ن اندازه وس�ع در نظر گرفته 
ٓ
گاه) ده) مشترک برای افسران و Hارنواالن پول�س را ذکر کرده است. ا�ن هدف به ا

ٓ
ا

زمان تحق�ق های نشده است که به طور مع�ن روابط کاری ب�ن Hارنواالن و مستنطق�ن پول�س مل) افغان در 
 مربوط به ادعاهای شکنجه را بهبود ببخشد.

گاه) ده) در مورد حقوق بشر همراه با اقدامات جدی 
ٓ
موزش و ا

ٓ
�وناما تاک�د م�دارد که شکنجه با�د از طر�ق ا

 ی شکنجه و تعق�ب عدل) مهار شود .پاسخگوئ) از طر�ق تحق�قات شفاف و مستقالنه  قضا�ا

 

 ت مل): پاسخگو�ــ) و شفاف�ت اندکتحق�قات داخل) ر�است امن��

ر�است امن�ت مل) در نامه ها و گزارشات پ�شرفت کاری خود ادعا کرد اقدامات) را برای رس�دگ) به ادعاهای 
شکنجه توسط مقامات ر�است امن�ت مل)، به شمول تحق�قات و اقدامات تنب�ه) از طر�ق اجراات نظارت درون) �ا 

�ق و تعق�ب جزائ) روی دست گرفته است.تسل�م نمودن دوس�ه ها به غرض تحق
307 

 

�وناما از طر�ق تحق�قات خود و ن�ز از طر�ق ر�است امن�ت مل) معلومات) به دست ن�اورده که اقدامات تنب�ه) �ا 
محدود�ت در مورد مقامات ر�است امن�ت مل) به خاطر ادعاهای بدرفتاری های جدی �ا رفتار مجرمانه از جمله 

                                                           
 http://moi.gov.af/en/page/5076، قابل دسترس در: 2018 -2014ژی پول�س مل) وزارت داخله، �استرات.  305
ا�ــــــــــــن پـــــــــــــالن رهنمــــــــــــای عمل�ـــــــــــــات) بــــــــــــرای اجـــــــــــــرای  http://moi.gov.af/en/page/5077پــــــــــــالن پــــــــــــول�س ملـــــــــــــ) افغــــــــــــان وزارت داخلـــــــــــــه قابــــــــــــل دســـــــــــــترس در: . 306

 استراتژی پول�س مل) را ارائه م) کند.
ـــــــــــــت ملـــــــــــــــ)، مال. 307 ــ ـــــــــــــــا ر�اســـــــــــــــت امن� ـــــــــــــــوری  8، 2013مـــــــــــــــ)  13، 2013مـــــــــــــــارچ  27قـــــــــــــــات هـــــــــــــــای �ونامـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــل  30، 2014جن پر�

ٓ
، 2014جـــــــــــــــون  24و  2014ا

 .2014جون  25و  2014جنوری  22کابل و نامه نگاری ر�است امن�ت مل) با �وناما، 
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د. ر�است امن�ت مل) به �وناما گزارش داد که ادعاهای معتبر لت وکوب توق�ف شدگان شکنجه اتخاذ شده باش
توسط افسران امن�ت مل) را بسته کرده ز�را ا�ن موراد "در زمان گرفتاری و نه در مراکز توق�ف" واقع شده اند.

308 

ده کم�س�ون مستقل گـفته م) شود که تنها قض�ه که تحت تحق�ق بوده، مربوط به لت وکوب راننده استخدام ش
حقوق بشر افغانستان توسط �ک) از کارمندان امن�ت مل) بوده است.

309
  

  

مر�ت حقوق بشر ر�است امن�ت مل) و گزارش های شکنجه
ٓ
 ا

مر�ت حقوق بشر ر�است امن�ت مل) در ماه اکـتوبر 
ٓ
با مامور�ت نظارت از مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل)  2011ا

مر�ت نظارت از حقوق بشر" نام�ده شد و مسول�ت گرفت تا براساس ، ا�ن 2012ا�جاد شد. در جنوری 
ٓ
مر�ت "ا

ٓ
ا

موزش کارمندان ر�است امن�ت مل) در مورد  16برنامه خود در 
ٓ
وال�ت با افسران خود حضور دائم داشته باشد و ا

گان حقوق بشر بعهده داشته، نظارت از نقض های حقوق بشر نموده و تحق�ق از شکا�ات در�افت شده توق�ف شد 
نما�ند.

310
 

مر�ت نظارت از حقوق بشر را همراه با د�گر واحد "مربوط به پال�س)" تحت نام  2013ر�است امن�ت مل) در 
ٓ
ا

مدغم کرد که مسئول�ت روابط خارج)، تشر�فات، حقوق بشر، جندر و امور زنان دارا م) باشد. 47ر�است 
311 

 

دفتر وال�ت) اعزام کرد: بدخشان، بلخ، فراه،  15، ر�است امن�ت مل) افسران حقوق بشر را به 2013در جوالی 
گـفته شده  312فار�اب، هلمند، هرات، کندهار، خوست، کنر، کندز، ننگرهار، پکـت�کا، پکـت�ا، تخار و ارزگان.

امن�ت  124و  40وال�ت رس�د و افسران حقوق بشر در ر�است های  23به  2014که تعداد ا�ن وال�ات تا نوفمبر 
تقر شدند.مل) در کابل ن�ز مس

313
 

ن مراکز ر�است ر�است امن�ت مل) که افسران 2014در جنوری 
ٓ
، ر�است امن�ت مل) به �وناما اطالع داد که ا

حقوق بشر اعزام شده اند ه�چ گزارش) از شکنجه ، در�افت نکرده اند.
314

 

در چند مرکز ر�است امن�ت مل) که  2014و جنوری  2013قض�ه شکنجه را ب�ن جون  26با وجود ا�ن ، �وناما 
نجا اعزام شده بودند، مستند سازی نمود. �وناما دوازده 

ٓ
افسران حقوق بشر در زمان ارتکاب حوادث ادعا شده به ا

قض�ه شکنجه را در ر�است امن�ت مل) فراه 
315

؛چهار قض�ه شکنجه را در ر�است 2013 ب�ن سپتمبر و اکـتوبر 
امن�ت مل) ننگرهار

 316
؛ سه قض�ه شکنجه را در ر�است امن�ت مل) کندز 2013در نوفمبر 

317
ب�ن سپتمبر و دسمبر 

؛ دو قض�ه شکنجه را در ر�است امن�ت مل) هرات 2013
318

گست و اکـتوبر 
ٓ
�ک قض�ه شکنجه را در  ؛2013ب�ن ا

                                                           
 .2014جنوری  22نامه نگاری ر�است امن�ت مل) با �وناما، .  308
 همان..  309
مر حقوق بشر ر�است امن�ت مل)، مالقات .  310

ٓ
 ، کابل.2012م)،  �9وناما با ا

 ، کابل.2014امن�ت مل)، جنوری  47مالقات �وناما با مد�ر ر�است .  311
 .2014جنوری  22نامه ر�است امن�ت مل) به �وناما، .  312
 نزد �وناما).(ثبت  2014نوامبر  24رئ�س جمهور،  124گزارش پ�شرفت امن�ت مل) در مورد اجرای فرمان .  313
 همان..  314
 .and 257 (2013) 256 ,255 ,253 ,252 ,245 ,236 ,235 ,233 ,227 ,225 ,223توق�ف شدگان شماره .  315
 ..and 379 (2013) 367 ,365 ,360توق�ف شدگان شماره .  316
  ).2013(335و  334و  332.توق�ف شدگان شماره.  317
 ..and 358 (2013) 349توق�ف شده شماره .  318
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ر�است امن�ت مل) پکـت�ا
319

�ک قض�ه شکنجه را در ر�است امن�ت مل) خوست  ؛2013در نوفمبر  
320

در نوفمبر 
؛ 2013؛ �ک قض�ه شکنجه را در ر�است امن�ت مل) تخار در دسمبر 2013

321 
و �ک قض�ه شکنجه را در ر�است 

 ثبت نمود.2013امن�ت مل) بدخشان در اکـتوبر 
322 

  

ا�ن �افته ها خاطر نشان م) سازد اعزام افسران حقوق بشر ر�است امن�ت مل) شکنجه را تا امروز در همه مراکز 
توق�ف ر�است امن�ت مل) در همه موارد متوقف و �ا جلوگ�ری ننموده است. ر�است امن�ت مل) با�د همه اجراات، 

نها برای هدا�ات و فعال�ت های افسران حقوق بشر خود را در در کوشش به 
ٓ
رس�دگ) به کمبودات در توانا�ــ) ا

 در�افت، مستند سازی و تحق�ق ادعاهای شکنجه از سوی توق�ف شده گان بازنگری نما�د. 

 

 )�2014ک مثال از پاسخگو�ــ) در پکـت�ا (جون  

ن مقامات و Hارنواالن امن�ت مل) واقعه شکنجه را بررس) نموده اند نظارت کرد. در
ٓ
 18 �وناما �ک نمونه که در ا

شکار شکنجه بودند و توسط 2014جون 
ٓ
، ر�است امن�ت مل) پکـت�ا دو توق�ف شده را که دارای عالمت های ا

جون در ولسوال) جاج) وال�ت پکـت�ا گرفتار کرده شده بودند تحو�ل گرفت .  15پول�س مل) سرحدی افغان بتار�خ 
ن دو را به شفاخانه گرد�ز منت

ٓ
نها با گزارش کاملمقامات ر�است امن�ت مل) بالفاصله ا

ٓ
 قل نمود، تا جراحات ا

نها "بس�ار بد لت و کوب 
ٓ
صح) مستند سازی شود. �ک داکـتر که توق�ف شدگان را معا�نه کرده بود گزارش داد که ا

شده بودند اما شکستگ) و زخم داخل) نداشتند".
323 

  

مشاور حقوق) پول�س مل) Hارنوال جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) قض�ه را ثبت نموده و ط) گزارش) به 
سرحدی برای اخذ اقدام ضروری فرستاد. گزارش Hارنوال) شامل معا�نات طب) با شواهد عکس همراه بوده و به 

رئ�س جمهور، قانون افغانستان و استندردهای ب�ن الملل) منع شکنجه و بدرفتاری اشاره شده بود.  129فرمان 
امن�ت مل) در کابل تسل�م نمود. 47گزارش را به ر�است افسر حقوق بشر ر�است امن�ت مل) همچن�ن �ک 

324 

ن به مشاور حقوق) پول�س مل) سرحدی افغان هنوز هم ال اجراء باق) مانده است.
ٓ
 قض�ه بعد از شش ماه از ارجاع ا

در حال�که اقدام سر�ع مقامات امن�ت مل) در ا�ن قض�ه ام�دوار کننده است، اما �وناما در�افت که مقامات امن�ت 
مل) اراده و �ا توان حفاظت از توق�ف شدگان را در چن�ن حاالت ندارند. مقامات ر�است امن�ت مل) در ابتدا از 
نها را به همان ن�روی امن�ت) پول�س مل) سرحدی 

ٓ
پذ�رش ا�ن توق�ف شدگان خود داری ورز�ده و اصرار داشتند که ا

نها را شکنجه کرده بود مسترد نما�ند
ٓ
اره پول�س مل) سرحدی از قبول توق�ف شدگان، توق�ف . بعد از رد دوب-که ا

 شدگان در توق�ف خانه ر�است امن�ت مل) برای تحق�قات ب�شتر باق) ماند. 

 

 
                                                           

 359توق�ف شده شماره .  319
 ).2013( 299توق�ف شده شماره .  320
 ).2013( 324توق�ف شده شماره  . 321
 ).2013( 330توق�ف شده شماره  .  322
 ، گرد�ز.2014جون  18مصاحبه �وناما با داکـتر طب)، .  323
 ، گرد�ز.2014جون  18مالقات �وناما با مقامات امن�ت مل) پکـت�ا، .  324



100 
 

 استندردهای ب�ن الملل) حقوق بشر و بهتر�ن روش ها  

 در مورد م�کان�زم های شکا�ت) برای توق�ف شدگان و محبوس�ن
از قواعد  36اصل س) و سوم از مجموعه اصول حفاظت از همه افراد تحت هر نوع توق�ف �ا حبس، و قاعده 

مع�ارهایحداقل استندرد برای برخورد با محبوس�ن در بر دارنده 
 

حقوق) ب�ن الملل) در رابطه با م�کان�زم های 
شکا�ت برای توق�ف شدگان و زندان�ان است.

325
 

واضح و در ابتدا محرمانه باشد. وجود م�کان�زم های شکا�ت با�د به صورت گسترده  پروسه ثبت �ک شکا�ت با�د
به اطالع عموم رسانده شده و توق�ف شدگان به گزارش دادن همه اعمال شکنجه �ا د�گر انواع بدرفتاری تشو�ق 

تا شکا�ت  شوند. با�د تسل�م کردن شکا�ت به مجموعه رس�دگ) کننده در پاکت مهر شده باشد وممکن نباشد
اداره بررس) کننده با�د سر�عا از در�افت شکا�ت خبر دهد. زمان) که  توسط نگهبانان توق�ف قابل خواندن نباشد.

ن اداره با�د سر�عا وارد عمل شود. در همه قضا�ا با�د مدت زمان 
ٓ
قض�ه ادامه دارد و فرد در معرض خطر است، ا

و جواب دادن به شکا�ت وجود داشته باشد. قربان�ان و  محدود و مع�ن بوده و با اهداف مشخص برای تحق�ق
نها با�د به معلومات مربوط به تحق�ق دسترس) داشته باشند. 

ٓ
 نما�ندگان حقوق) ا

نهائ) که دخ�ل در قض�ه هستند با�د 
ٓ
قربان�ان و شاهد�ن با�د در ح�ن و بعد از تحق�قات مورد حفاظت قرار گ�رند. ا

نها و ن�ز از سر�عا از موقع�ت کنترول و قدرت
ٓ
، مستق�م �ا غ�ر مستق�م، بر شاک�ان، شاهد�ن و خانواده های ا

شکار ب) اساس نباشد، وظ�فه مقامات دولت) 
ٓ
دخالت در تحق�ق برطرف شوند. تا زمان) که ادعاهای به صورت ا

�د.
ٓ
در  دخ�ل با�د تا زمان) نت�جه تحق�قات و اجراات اقدامات حقوق) و انضباط) بعدی به حالت تعل�ق درا

نجا اقدامات مربوط به 
ٓ
نها با�د به مرکز توق�ف د�گر که در ا

ٓ
قضا�ا�ــ) که توق�ف شده گان در معرض خطر باشند، ا

امن�ت شان گرفته شود، منتقل شوند. همه توق�ف شده گان با�د به اداره بازرس مستقل در�افت شکا�ت بدون 
 ترس انتقام جوئ) دسترس) داشته باشند.

 
 

مبودسمن پول
ٓ
 �س در چوکات کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستاناداره ا

مبودسمن پول�س در دسمبر 
ٓ
در کم�س�ون مستقل حقوق بشر ا�جاد شده، و چهار دفتر ساحوی در  2011اداره ا

باد و مزار شر�ف دارد، و از مراکز توق�ف پول�س مل) بازد�د نموده و از شکا�ات در مورد 
ٓ
کابل، هرات، جالل ا

افغان، به شمول ادعاهای شکنجه، را در کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و وال�ات همجوار  بدرفتاری پول�س مل)
 تحق�ق م) کند. 

مبودسمن پول�س وقا�ع شکنجه به وس�له افسران پول�س مل) افغان را در وال�ات کندهار، 
ٓ
ن، دفتر ا

ٓ
از زمان ا�جاد ا

ن 
ٓ
کب شکنجه دخ�ل هستند.قربان) و هفت مرت 25زابل، ارزگان و دا�کندی ثبت کرده که در ا

326 
در ا�ن اواخر، 
                                                           

ـــــــــــــــــد: . 325  ,www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspxبنگر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx and University of Essex Human 

Rights Centre, Combating Torture – A Manual for Judges and Prosecutors (2003). 
 ، کابل.2014جون  22پول)، مالقات با مشاور ه�ئت پول�س اتحاد�ه اروپا (�و.  326
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، ا�ن دفتر دو ادعای شکنجه توسط پول�س مل) افغان در وال�ت ارزگان مربوط به 2014سپتمبر  25و  23در 
مبادسمن �ک) از ا�ن دوس�ه ها را به 2014توق�ف شده گان منازعات مسلحانه را در�افت نمود. در اکـتوبر 

ٓ
، دفتر ا

ن 
ٓ
را به دفتر لوی Hارنوال)، برای تحق�ق وبعدا تعق�ب نها�ــ) فرستاد. دوس�ه دوم از ترس وزارت داخله، و کاپـ) ا

مبودسمن ه�چ معلومات) در مورد سرنوشت دوس�ه های 
ٓ
انتقام جوئ) عل�ه قربان) برای تحق�ق ارسال نشد. دفترا

فرستاده شده، در�افت نکرده بود.
327

 

مبودسمن گاه) اوقات با مشکالت 
ٓ
در دسترس) به بعض) از مراکز پول�س مل) و ن�ز فقدان برعالوه، کارمندان ا

مبودسمن شده و 
ٓ
همکاری از سوی مقامات پول�س مل)، مواجه هستند. ا�ن مسئله موجب ناامن) کارمندان ا

مبودسمن ممکن است در معرض فشار از 
ٓ
نها داشته ز�را کارمندان ا

ٓ
�ــ) و حت) استقالل�ت کار ا

ٓ
تاث�رات منف) بر کارا

�س مل) افغان د�ده شوند.سوی مقامات پول
328

 

برای رس�دگ) به ا�ن مسئله، وزارت داخله و کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، با حما�ت مامور�ت پول�س 
مبودس بعنوان -اتحاد�ه اروپا در افغانستان (�وپول)

ٓ
شروع به ته�ه مسوده  -من پول�سمسئول حما�ت کننده اول�ه ا

مبودسمن پول�س 
ٓ
ن را ال�حه وظا�ف دفتر ا

ٓ
ا�ن دو نهاد  برای تسه�ل همکاری کرده تا وظا�ف و قلمرو کاری ا

مشخص سازند. 
329

 

مبودسمن به ر�است های وزارت 
ٓ
مبودسمن وجود ندارد: مسئوده ال�حه وظا�ف ا

ٓ
ه�چ چارچوب واضح حقوق) برای ا

ارسال شد. 2013دخله برای بررس) و تا��د در سپتمبر 
330 

ال�حه وظا�ف را ، وزارت داخله ا�ن 2014تا نوامبر 
تصو�ب نکرده بود.

331
 

 

موزش و ظرف�ت سازی، دستور العمل ها و پال�س) ها، نظارت و جلوگ�ری 3ماده شماره  
ٓ
 : منع شکنجه: ا

) قانون اساس) تعذ�ب انسان ممنوع است. به ارگانهای کشف و تحق�ق وزارت امور 29"طبق صراحت ماده (
Hارنوال) جمهوری ا.ا. هدا�ت داده م�شود تا ح�ن گرفتاری و تحق�ق به داخله، ر�است عموم) امن�ت مل) و لوی 

مقصد کشف حقا�ق، ه�چ �ک از مظنون�ن و متهم�ن را مورد تعذ�ب قرار ندهند."
332

 

 

 خالصه

رئ�س جمهور هدف منع استفاده از شکنجه بعد از صدور فرمان را از طر�ق اقدامات  129فرمان  3ماده شماره 
موزش) و ظرف�ت سازی 

ٓ
گاه) در مورد منع شکنجه دنبال م) کند. در نت�جه ا�ن  ا

ٓ
به منظور تقو�ت و افزا�ش ا

                                                           
مب.  327

ٓ
 ، کابل.2014نوامبر  5من کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، سدومالقات �وناما با دفتر ا

 ، کابل.2014جچون  22مالقات �وناما با �وپول، .  328
 ، کابل.2014جون  22جنوری و  16مالقات های �وناما با بخش حاکم�ت قانون �وپول و مشاور�ن وزارت داخله، .  329
 همان..  330
مبود.  331

ٓ
 .2014نوامبر  24من پول�س کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، سمکاتبات �وناما با ا

 (نگاه کن�د به ضم�مه چهارم). 3ماده رئ�س جمهور  129فرمان شماره  . 332
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فرمان، ر�است امن�ت مل) وزارت داخله اصالحات پال�س) را به منظور تقو�ت احترام و فهم�دن حقوق بشری 
 توق�ف شدگان و تا حدی منع شکنجه را طرح کردند.

ور العمل ها به نظر م) رسد که نتا�ج مثبت) به همراه داشته که به چن�ن متحد المال ها، رهنمودها و فرام�ن دست
نها در برخ) مراکز توق�ف مصاحبه کرده،  16کاهش 

ٓ
ف�صدی در واقع شکنجه در م�ان توق�ف شدگان) که �وناما با ا

 منعکس شده است. 

ن، ا�ن پال�س) ها و دستورالعمل های داخل) به صورت متحد المال پخش، توض�ح
ٓ
و اجرا نشده است. با وجود ا

333
 
�وناما بر اساس صدها بازد�د از مراکز توق�ف و د�دار با مقامات و وکالی مدافع مشاهده کرد، که اجرا و تنف�ذ چن�ن 

 پال�س) ها محدود بوده است.

موزش) بس�ار 2013از فبروری 
ٓ
، ر�است امن�ت مل) و وزارت داخله، با همکاری جامعه ب�ن الملل)، برنامه های ا

را راه اندازه نموده و کوشش ها�ــ) را جهت ارتقای ظرف�ت به منظور بهبود در درک کارمندان شان از حقوق  ز�ادی
 بشر به طور کل) و احترام به حقوق توق�ف شدگان به خصوص، روی دست گرفتند.

موزشهای اول�ه و عموم) حقوق بشر 
ٓ
موزش به طور خاص بر ا

ٓ
متمرکز �وناما مشاهده کرد که کوشش های مربوط به ا

بوده و نه ا�نکه بر انکشاف مهارت های عمل)، مانند روش های غ�ر اجباری استنطاق �ا انکشاف مهارت های 
تحق�ق بر اساس طب عدل)، متمرکز باشد.

334
 

ن، همان طور�که سابقا گـفته شد، �وناما فقدان نظارت مستقل و پاسخگو�ــ) را مشاهده کرد، که بتواند 
ٓ
اضافه بر ا

ج ناش) ازاستفاده شکنجه، مانند تعق�ب �ا اقدام انضباط) به شمول اخراج از وظ�فه، را تطب�ق منع شکنجه و نتا�
موزش ها و اقدامات پال�س) های اخذ شده جهت اجرای ماده سوم 

ٓ
کند و ا�ن فقدان نظارت و پاسخگوئ) موثر�ت ا

 را محدود کرده است.

ها، نظارت اجباری Hارنواالن، کارمندان تفت�ش د�گر م�کان�زم های جلوگ�ری، به شمول بهبود مد�ر�ت دوس�ه 
مر�ت جندر و حقوق بشر وزارت داخله از مراکز توق�ف و ن�ز اعزام افسران حقوق بشر توسط 

ٓ
وزارت داخله و ا

مل)، تاث�ر محدودی بر منع از شکنجه داشته است. توق�ف شده گان عموما نسبت به شکا�ت کردن نزد   ر�است 
از  ل) و پول�س مل) افغان در مورد شکنجه و بدرفتاری به دل�ل ترس جدی و معقولکارمندان ر�است امن�ت م

انتقام، تهد�د و خشونت ب�شتر تما�ل ندارند. د�ده م) شود که افسران حقوق بشر ر�است امن�ت مل) و پول�س 
ن�ستند.مل) ن�ز از گزارش دادن در مورد شکنجه و بدرفتاری های انجام شده توسط همکاران شان عالقمند 

335
 

 

 

 

                                                           
 .2013مشاهدات �وناما به بعد از نظارت از مراکز توق�ف بعد از سال  . 333
مـــــــــــده از گـــــــــــزارش پ�شـــــــــــرفت کـــــــــــه توســـــــــــط ر�اســـــــــــت امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) بـــــــــــه اداره امـــــــــــور در معلومـــــــــــات بدســـــــــــت . 334

ٓ
(ثبـــــــــــت شـــــــــــده نـــــــــــزد �ونامـــــــــــا)،  2013نـــــــــــوامبر  27ا

 تسل�م شده است.
نچـــــــــه کـــــــــه ر�اســـــــــت امن�ـــــــــت ملـــــــــ) بـــــــــه �ونامـــــــــا در مالقـــــــــات  .335

ٓ
جنـــــــــوری گـــــــــزارش کـــــــــرد، �ـــــــــک افســـــــــر حقـــــــــوق بشـــــــــر بـــــــــه امن�ـــــــــت ملـــــــــ) فـــــــــراه در جـــــــــوالی  8طبـــــــــق ا

ن � 2013
ٓ
 جان داد. 2013ک توق�ف شده به دل�ل شکنجه در سپتمبر اعزام شد که بعد از ا
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 پال�س) های پول�س مل) افغان در جلوگ�ری از استفاده شکنجهه
کوشش های وزارت داخله در جهت اجرای ماده سوم فرمان بر محور�ت صدور رهنمودهای پال�س)، دستورات به 
پول�س و افسران انضباط) در مورد حقوق توق�ف شدگان و منع شکنجه بوده است. ا�ن اقدامات حقوق متهم�ن را 

وزارت داخله 169حد ز�ادی پوشش م) دهد. دستور شماره  تا
336 

در بر دارنده تضم�نات مناسب 0112و فرمان 
رفتاری است که پول�س را ملزم م) سازد تا از عدم استفاده از شکنجه،

337 
به شمول منع گرفتاری و توق�ف  

خودسرانه �ا غ�ر قانون)، استفاده از خشونت و شکنجه عل�ه توق�ف شده به منظور گرفتن اقرار و د�گر شواهد، 
 حقوق توق�ف شده بر ا�نکه ب) گناه فرض شده و از حقوق خود ط) دوره تحق�ق مطلع باشند،  نظارت نما�د. 

ان" وزارت داخله به منع شکنجه اشاره نموده است اما تعر�ف و توض�ح "پال�س) حقوق زندان�ان و توق�ف شدگ
ب�شتر در مورد منع مطلق شکنجه و �ا حق توق�ف) بر ا�نکه به صورت انسان) با او برخورد شود ارائه نم) کند.
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 عامل د�گری مبهم بودن قانون جزای افغانستان است که به اندازه کاف) تعر�ف ازشکنجه مطابق ماده اول
کنوانس�ون ضد شکنجه را پوشش نم) دهد. به جای تع��ن ا�نکه دق�قا کدام اعمال جرم شکنجه را به موجب 
قانون اساس) �ا قانون جزای افغانستان تشک�ل م) دهد، پال�س) وزارت داخله در رابطه به شکنجه و بدرفتاری 

مجازات باشند" م) زند. پال�س) وزارت  سخن از "حقوق زندان�ان که نبا�د در نت�جه شرا�ط بد حبس تحت شکنجه و
داخله تعر�ف ارائه نم) کند که به موجب مع�ارهای ب�ن الملل) از شکنجه کدام رفتار خاص از سوی مستنطق �ا 

�د.
ٓ
 افسر پول�س شکنجه به حساب م) ا

ماده  کردن طرز العمل مع�اری در مورد حقوق توق�ف شدگان را به 
ٓ
صورت وزارت داخله کار مشترک خود در ا

مشترک با انجمن وکالی مدافع و �وپول شروع کرده است. ا�ن طرز العمل مع�اری به نظر م) رسد که طرزالعمل و 
ساعت اول بعد از گرفتاری، را منظم م)  72رتفار پول�س در تضم�ن حقوق اول�ه، به خصوص در دوره مهم 

کند.
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مدن قانون اجراات جزائ) جد�د در 
ٓ
نچه به �وناما گزارش شده، اولو�ت وزارت 2014جون  5با در اجرا در ا

ٓ
، طبق ا

دفتر لوی Hارنوال) در رابطه با "طرز العمل مع�اری برای پول�س  -داخله مرور و تجد�د مسوده مشترک وزارت داخله

                                                           
بــــــــــه پــــــــــول�س دســــــــــتور العمــــــــــل ب�شــــــــــتر مــــــــــ) دهــــــــــد کــــــــــه کســــــــــ) را بــــــــــه صــــــــــورت غ�ــــــــــر قــــــــــانون) گرفتــــــــــار و توق�ــــــــــف نکــــــــــرده، از شــــــــــکنجه و  169دســــــــــتور شــــــــــماره  .336

باشـــــــــند و بـــــــــه توق�ـــــــــف شـــــــــدگان از  خشــــــــونت عل�ـــــــــه توق�ـــــــــف شـــــــــدگان بـــــــــه منظــــــــور گـــــــــرفتن اقـــــــــرار و �ـــــــــا هـــــــــر نــــــــوع شـــــــــواهد اســـــــــتفاده نکنـــــــــد، متوجـــــــــه اصــــــــل برائـــــــــت
گــــــــــاه) بدهنــــــــــد. دســــــــــتور شــــــــــماره 

ٓ
ـــــدر و حقــــــــــوق بشــــــــــر و ر�اســــــــــت محــــــــــابس و توق�ــــــــــف  169حقــــــــــوق شــــــــــان در طــــــــــول دوره تحق�ــــــــــق جنــــــــــا�ــ) ا همچنــــــــــ�ن ر�اســــــــــت جنـــــ

ـــــــــرون زنـــــــــدان هـــــــــا و مراکـــــــــز توق�ـــــــــف نصـــــــــب نمـــــــــوده و شـــــــــکا�ات  ـــــــــه هـــــــــای وزارت داخلـــــــــه را موظـــــــــف مـــــــــ) کنـــــــــد کـــــــــه صـــــــــندوق هـــــــــای شـــــــــکا�ت را در درون و ب� را خان
وری نما�ند. اخذ شده از نامه وزارت دخله به تار�خ 

ٓ
 (ثبت شده نزد �وناما). 2013اکـتبر  13هر هفته جمع ا

مســــــــــــئول�ت ر�اســــــــــــت جنــــــــــــدر و حقــــــــــــوق بشــــــــــــر وزارت داخلــــــــــــه را در جهــــــــــــت انجــــــــــــام نظــــــــــــارت از مراکــــــــــــز توق�ــــــــــــف، تحق�ــــــــــــق از مــــــــــــوارد نقــــــــــــض  0112دســــــــــــتور . 337
نها برای تعق�ب ب�ان م) 

ٓ
 (ثبت شده نزد �وناما). 2013اکـتبر  13کند. اخذ شده از نامه وزارت امور داخله به تار�خ حقوق بشر و ارجاع ا

ـــــــــات ضـــــــــروری در . 338 ـــــــــر ترت�ب ـــــــــر انجـــــــــام اعمـــــــــال مـــــــــذهب)، حـــــــــق ب ـــــــــت بـــــــــدن)، حـــــــــق ب ـــــــــر خـــــــــرج زنـــــــــدگ)، صـــــــــحت، غـــــــــذا، ترب� ـــــــــد حـــــــــق ب ـــــــــن پال�ســـــــــ) در بردارن ا�
مــــــــوزش، حــــــــق تمــــــــاس بــــــــه 

ٓ
ــــــــر ا ــــــــا مــــــــرگ)، حــــــــق ب ــــــــد مر�ضــــــــ) شــــــــد�د � ــــــــع خــــــــاص (مانن ــــــــوی، حــــــــق مالقــــــــات، مواق مــــــــوزش هــــــــای حرف

ٓ
ــــــــه ا ــــــــدان، حــــــــق ب خــــــــارج از زن

ـــــــــای محـــــــــــدود و  حــــــــــق فرســـــــــــتادن و در�افــــــــــت نامـــــــــــه و مکالمــــــــــات تلفـــــــــــون)، حــــــــــق تمـــــــــــاس بــــــــــا وک�ـــــــــــل، حــــــــــق تســـــــــــل�م شــــــــــکا�ت، حـــــــــــق بــــــــــر تفـــــــــــر�ح، رخصــــــــــت) هــ
نهـــــــــا و حــــــــــق بــــــــــه  محاکمــــــــــه بـــــــــه موقــــــــــع مــــــــــ) باشــــــــــد. اصـــــــــل بــــــــــر بــــــــــ)

ٓ
گنــــــــــاه) توق�ــــــــــف  امت�ـــــــــازی، حــــــــــق مالقــــــــــات فــــــــــامل�ن مـــــــــر�ض و شــــــــــرکت در مراســــــــــم تــــــــــدف�ن ا

نهــــــــا با�ــــــــد 
ٓ
نهــــــــا از محکــــــــوم شــــــــدگان جــــــــدا نگهــــــــداری شــــــــده، زنــــــــان از مــــــــردان جــــــــدا نگهــــــــداری شــــــــده و ا

ٓ
شــــــــدگان، کــــــــه هنــــــــوز محکــــــــوم نشــــــــده انــــــــد، اســــــــت و با�ــــــــد ا

نهـــــــــــــا حـــــــــــــق دسترســـــــــــــ) بـــــــــــــه وک�ـــــــــــــل مـــــــــــــدافع و محرم�ـــــــــــــت دارنـــــــــــــد. اداره معاون�ـــــــــــــت پال�ســـــــــــــ) و اســـــــــــــتراتژی وزارت 
ٓ
�ـــــــــــــون�فرم متفـــــــــــــاوت از زنـــــــــــــدان�ان را بپوشـــــــــــــند و ا

گست 
ٓ
 ، ثبت شده نزد �وناما.2013داخله، صادر شده در جوالی/ ا

ـــــــــات از ســـــــــــوی �ونامــــــــــا هـــــــــــ�چ 2014، کابــــــــــل. تـــــــــــا نــــــــــوامبر 2014جنــــــــــوری  16مالقــــــــــات �ونامــــــــــا بـــــــــــا مشــــــــــاور�ن �وپـــــــــــول،  .339 ـــــاها بـــــــــــرای معلومـ ، بـــــــــــا وجــــــــــود تقاضـــــ
 .2014نوامبر  �11ن �وپول، معلومات تازه در مورد ا�ن طرز العمل مع�اری به دست ن�امد. ارتباطات �وناما با مشاور 
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و Hارنواالن" م) باشد که متمرکز بر جا�گز�ن های حبس و رهنمودهای مربوط به تفس�ر احکام بوده، به تعهدات 
نع شکنجه و حقوق متهم�ن تمرکز ندارد.حقوق) م

340  

 

 شکنجهاستفاده ابتکارات ارتقای ظرف�ت پول�س مل) در رابطه با منع  

کادم) مل) پول�س به جذب شده گان جد�د، اصول حقوق ب�ن الملل، معاهدات ب�ن الملل) حقوق بشری، ا
موزش م) دهد. �وناما مالحظه کرد 

ٓ
که منع شکنجه به صورت عم�ق مورد حقوق جزا و منع شکنجه و بدرفتاری را ا

بررس) قرار نگرفته و ن�ز در چارچوب دستور برای استنطاق غ�ر اجباری ن�ز مورد مطالعه قرار نم) گ�رد.
341

 

گاه) افسران پول�س در 
ٓ
موزش حقوق بشردوستانه پول�س مل)، طرح شده برای افزا�ش ا

ٓ
وزارت داخله کاپـ) پال�س) ا

موزش رابطه با حقوق بشردوستانه و حقو
ٓ
ق بشر ب�ن الملل)، را سه�م ساخت. با وجود ا�ن �وناما مشاهده کرد که ا

عمل) در رابطه با چگونگ) اجرای ا�ن پال�س) در کار روزمره افسران پول�س و ارز�اب) اجرای به موقع رهنمودها و 
موزش در عمل محدود بوده است. 

ٓ
ن ا

ٓ
 دستورات ا

 

موزش پول�س مل) افغان برای منع شکنجهتالش های ب�ن الملل) برای حما�ت باال بردن 
ٓ
 ا

ن توسط برنامه حما�ت بخش عدل) (2014-2013در 
ٓ
) که توسط JSSP، وزارت داخله گزارش داد که کارمندان ا

مر�کا حما�ت مال) م) شود، تر�نرهای �وپول، �وناما و برنامه انکشاف) ملل متحد
ٓ
لوتفا -ا

342
در موضوعات مختلف  

موزش از حقوق بشر گرفته تا منع ش
ٓ
کنجه، حقوق بشر دوستانه ب�ن الملل)، حکومتداری خوب و منع فساد را ا

د�دند.
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موزش در مورد حقوق توق�ف شدگان، شکنجه 
ٓ
کارمندان ر�است تحق�قات جنا�ــ) پول�س مل) افغان ن�ز ا

                                                           
 ، کابل.2014جون  23مالقات �وناما با مشاور �وپول،  .340
کادم) مل) پول�س، .  341

ٓ
 ، کابل.2014جنوری  9مالقات �وناما با رئ�س بخش حقوق بشر ا

ف) ملـــــــــل متحـــــــــد بــــــــــرای توســـــــــط برنامـــــــــه انکشــــــــــا 2002صـــــــــندوق امـــــــــانت) قــــــــــانون و نظـــــــــم بـــــــــرای افغانســــــــــتان (لوتفـــــــــا) �ـــــــــک مکــــــــــان�زم ا�جـــــــــاد شـــــــــده در ســــــــــال . 342
ـــــــــت نهادهـــــــــای مجـــــــــری قـــــــــانون افغانســـــــــتان مـــــــــ) باشـــــــــد. ا�ـــــــــن وجـــــــــوه (حـــــــــدود  ـــــــــت مـــــــــال) دونرهـــــــــای بـــــــــ�ن المللـــــــــ) در تقو� ـــ�ج حما� ـــــــــر از  3.6بســــــ  2002م�ل�ـــــــــارد دال

مـــــــــوزش افســـــــــران پـــــــــول�س 
ٓ
ـــــــــر ســـــــــاخت هـــــــــا و ا ـــــــــدانبانان ر�اســـــــــت عمـــــــــوم) محـــــــــابس، ســـــــــاختن ز� ـــــــــول�س و زن ـــــــــرای پرداخـــــــــت معـــــــــاش افســـــــــران پ ـــــــــن طـــــــــرف) ب ـــــــــه ا� ب

ــد در رابطـــــــــــه بــــــــــا مراقبـــــــــــت کــــــــــاف) از حقـــــــــــوق بشــــــــــر در حما�ــــــــــت از ن�روهـــــــــــای امن�تــــــــــ) غ�ـــــــــــر ملــــــــــل متحـــــــــــد اســــــــــتف اده مــــــــــ) شـــــــــــود. پال�ســــــــــ) سرمنشـــــــــــ) ملــــــــــل متحــــــــ
)HRDDP (تـــــــــ�روهـــــــــای امن�ـــــــــه ن ـــــــــت از حقـــــــــوق بشـــــــــر در جـــــــــا�ــ) مـــــــــ) شـــــــــود نهادهـــــــــای ملـــــــــل متحـــــــــد ب ) اصـــــــــول و اقـــــــــدامات) را معـــــــــ�ن مـــــــــ) کنـــــــــد کـــــــــه شـــــــــامل حما�

ـــــــــان ـــــــــا اطم�ن ـــــود ت ـــــــــل متحـــــــــد مـــــــــ) شــــ ـــــــــه حقـــــــــوق  غ�ـــــــــر مل ـــــــــرام ب ـــــــــرو�ج و تشـــــــــو�ق احت ـــــــــرام، ت ـــــــــل متحـــــــــد در احت ـــــــــا تعهـــــــــدات مل ـــــــــت ب حاصـــــــــل شـــــــــود کـــــــــه ا�ـــــــــن حما�
ــــــــا ا�ــــــــن تعهــــــــدات، ا�ــــــــن پال�ســــــــ) مقــــــــرر مــــــــ) کنــــــــد کــــــــه حما�ــــــــت ملــــــــل متحــــــــد بــــــــه  ــــــــدگان ســــــــازگار اســــــــت. هماهنــــــــگ ب بشردوســــــــتانه، حقــــــــوق بشــــــــر و حقــــــــوق پناهن

ـــــــــاور وجـــــــــود دارد کـــــــــه مجموعـــــــــه هـــــــــای در ـــــــــن ب ـــــــــه جـــــــــدی ا� �افـــــــــت کننـــــــــده مرتکـــــــــب نقـــــــــض جـــــــــدی حقـــــــــوق بشردوســـــــــتانه، حقـــــــــوق بشـــــــــر و جـــــــــا�ــ) برســـــــــد کـــــــــه زم�ن
حقـــــــــوق پناهنـــــــــدگان شـــــــــده و مقامـــــــــات مربوطـــــــــه از اتخـــــــــاذ اقـــــــــدامات ضـــــــــروری و �ـــــــــا جبرانـــــــــ) نـــــــــاتوان بـــــــــوده انـــــــــد. بـــــــــه همـــــــــ�ن دل�ـــــــــل، اگـــــــــر ملـــــــــل متحـــــــــد معلومـــــــــات 

ـــــــــت کننـــــــــده حما�ـــــــــت ملـــــــــل متحـــــــــد مرت ـــــــــاور وجـــــــــود دارد کـــــــــه در�اف ـــــــــن ب ورد کـــــــــه زم�نـــــــــه جـــــــــدی ا�
ٓ
ـــــــــق بدســـــــــت ا کـــــــــب نقـــــــــض فـــــــــاحش حقـــــــــوق بشـــــــــر دوســـــــــتانه، موث

ــــــــا مقامــــــــات مربوطــــــــه مــــــــذاکره و  حقــــــــوق بشــــــــر و حقــــــــوق پناهنــــــــدگان مــــــــ) شــــــــود، نهــــــــاد حما�ــــــــت کننــــــــده ملــــــــل متحــــــــد با�ــــــــد بــــــــه منظــــــــور توقــــــــف چنــــــــ�ن نقــــــــض هــــــــا ب
 مداخله نما�د.

ـــــــ�ن در رابطـــــــــه بـــــــــا مصـــــــــوبه اتخـــــــــاذ عمل�ـــــــــات هـــــــــای خـــــــــارج)، بخـــــــــش . 343 و  P.L. 106-429 (2001) 563مقـــــــــررات "قـــــــــانون ل�حـــــــــای" (بخـــــــــش هـــــــــای معــ
مـــــــوزش بـــــــه واحـــــــدها�ــ) کـــــــه مرتکـــــــب نقـــــــض of P.L. 106-259 (2001) 8092مصـــــــوبه اقـــــــدامات دفـــــــاع، بخـــــــش 

ٓ
ـــــــول، اســـــــحله و ا مر�کـــــــا را از دادن پ

ٓ
) ا

ــــــه معـــــــــ�ن کنـــــــــد کـــــــــه دولـــــــــت مربوطـــــــــه اقـــــــــدامات مـــــــــوثر جبرانـــــــــ) را روی دســـــــــت  نکـــــــــه وزارت خارجـــ
ٓ
هـــــــــای جـــــــــدی حقـــــــــوق بشـــــــــری مـــــــــ) شـــــــــوند منـــــــــع مـــــــــ) کنـــــــــد مگـــــــــر ا

ــــــــه اســــــــت. �و ــــــــه منظــــــــور رســــــــ�دگ) مــــــــوثر گرفت ــــــــا اقــــــــدامات جبرانــــــــ) کــــــــاف) ب ــــــــاب) کننــــــــد کــــــــه ا� مر�کــــــــا ملــــــــزم هســــــــتند کــــــــه ارز�
ٓ
ــــــــت کــــــــه نهادهــــــــای دولــــــــت ا نامــــــــا در�اف

مر�کــــــــــــا را در�افــــــــــــت نما�نــــــــــــد. در 
ٓ
نهــــــــــــا پــــــــــــول و حما�ــــــــــــت ا

ٓ
شــــــــــــکنجه و بــــــــــــدرفتاری توســــــــــــط ن�روهــــــــــــای امن�تــــــــــــ) خــــــــــــارج) اتخــــــــــــاذ شــــــــــــده اســــــــــــت، در صــــــــــــورت) کــــــــــــه ا

ـــــــــن نهادهـــــــــــا را بـــــــــــرای مســـــــــــئول افغانســـــــــــتان ا�ـــــــــــن شـــــــــــامل پـــــــــــول�س ملـــــــــــ) و  ـــــت امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ)  شـــــــــــده و ن�ـــــــــــز شـــــــــــامل ا�نکـــــــــــه چـــــــــــه اقـــــــــــدامات) را ا�ــ احتمـــــــــــاال ر�اســــــ
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افغانستان، و حکومتداری خوب را از سوی سازمان های مل) و ب�ن الملل) با حما�ت کم�س�ون مستقل حقوق بشر 
در�افت کردند.
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موزش مستق�م و چاپ 2014در 
ٓ
کادم) مل) پول�س کماکان از حما�ت شرکای ب�ن الملل) از طر�ق فراهم کردن ا

ٓ
، ا

موزش را فراهم 
ٓ
مواد درس) و منابع برخوردار بود. �وپول به خصوص در رابطه با هماهنگ) ب�ن پول�س و Hارنوال) ا

لمان
ٓ
موزش حقوق بشر، مسائل حقوق) و  م) کرد؛ ابتکار دولت فدرال ا

ٓ
ی زی) ا

ٓ
برای همکاری ب�ن الملل) (ج) ا

پروسجر جزائ) را حما�ت م) کرد، تردهوم و صندوق جمع�ت ملل متحد (�و ان اف پـ) ای) بر حما�ت از اطفال و 
وال) و ) در رابطه با هماهنگ) ب�ن پول�س، HارنIDLOزنان متمرکز بودند؛ و سازمان انکشاف ب�ن الملل) حقوق) (

موزش 
ٓ
کادم) مل) پول�س مل) افغان از ا

ٓ
موزگاران پول�س مل) به �وناما گـفتند که ا

ٓ
موزش فراهم م) کرد. ا

ٓ
محاکم ا

موزگاران، مواد صوت) و تصو�ری برای تکم�ل مواد مکـتوب و دسترس) ا�نترنت) به منابع و مواد استفاده ب�شتر
ٓ
 ا

خواهد کردند.
345

 

  

 ل) در پ�شگ�ری از استفاده از شکنجه پال�س) ها و اقدامات ر�است امن�ت م

گاه) از طر�ق صدور دستورات مبن) بر منع شکنجه و اعزام افسران حقوق بشر به 
ٓ
ر�است امن�ت مل) بر افزا�ش ا

 مراکز توق�ف ا�ن ر�است متمرکز بوده است.

مراکز توق�ف  ، ر�است امن�ت مل) �ک دستوری را به همه کارمندان ر�است امن�ت مل) در2013ماه مارچ  28در 
نها 

ٓ
نها حقوق توق�ف شدگان و به خصوص منع شکنجه را به ا

ٓ
در سطوح ولسوال)، وال�ت و مل) صادر کرده و به ا

ور شد.
ٓ
 �ادا

با وجود ا�ن ، �وناما در�افت که ا�ن دستور به صورت متحد المال توز�ع نشده و به نظر م) رسد که همه مراکز 
نکرده باشند و ن�ز اقدامات ضروری برای کسب اطم�نان از ا�نکه مقامات  ر�است امن�ت مل) ا�ن دستور را در�افت

ن مطلع شده باشند، روی دست گرفته نشد.
ٓ
امن�ت مل) از ا�ن دستور و تعهدات مندرج در ا

346
 

گست 
ٓ
، رئ�س جد�د امن�ت مل)، رحمت هللا نب�ل، دستور 2013بعد از تغ��ر در رهبری ر�است امن�ت مل) در ا

نها را نسبت به منع شکنجه در قانون  2013سپتمبر  17خ را به تار� 0493
ٓ
را به همه ر�است ها صادر نموده و ا

وری نمود.
ٓ
اساس) �ادا

347
 

با وجود درخواست های �وناما، ر�است امن�ت مل) واضح نساخت که چه اقدامات را برای تضم�ن اجرای دستور 
 جد�د مبن) بر منع شکنجه روی دست گرفته است. 

 

                                                                                                                                                                                             
دادنســــــــــتن و بــــــــــه عــــــــــدالت کشــــــــــاندن اعضــــــــــای واحــــــــــدهای ا�ــــــــــن ن�روهــــــــــا در صــــــــــورت نقــــــــــض شــــــــــد�د حقــــــــــوق بشــــــــــر بــــــــــه شــــــــــمول شــــــــــکنجه روی دســــــــــت گرفتنــــــــــد تــــــــــا 

موزش و د�گر حما�ت ها را فراهم نما�
ٓ
 د.بتواند به ا�ن واحدها پول، ا

 (ثبت نزد �وناما). 2013اکـتبر  13نامه وزارت داخله به �وناما، مورخ .  344
کادم) مل) پول�س،  . 345

ٓ
 ، کابل.2014نوامبر  10مالقات �وناما با رئ�س حقوق بشر، ا

رئــــــــــ�س جمهـــــــــــور را در�افــــــــــت نکـــــــــــرده بودنـــــــــــد.  129بــــــــــه عنـــــــــــوان مثــــــــــال، در امن�ـــــــــــت ملــــــــــ) کنـــــــــــدز، کارمنــــــــــدان امن�ـــــــــــت کـــــــــــاپـ) ا�ــــــــــن دســـــــــــتور و �ــــــــــا دســـــــــــتور . 346
چر�ف  18ارنوال امن�ت داخل) و خارج)/ امن�ت مل)، Hمصاحبه �وناما با 

ٓ
 ، کندز.2013ا

 ، کابل.2013سپتمبر  26ر�است امن�ت مل)،  مالقات �وناما با رئ�س حقوق بشر  347
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 بشر ر�است امن�ت مل)افسران حقوق  

موزش و اعزام افسران حقوق بشر به مراکز توق�ف) در بس�اری از وال�ات، مکان�زم 
ٓ
ر�است امن�ت مل) با تع�ن، ا

داخل) نظارت بر حقوق بشر را بهبود بخش�ده است.
348 

رئ�س امن�ت مل) تعدادی از افراد تازه جذب شده را به 
نها شامل نظارت از مراکز توق�ف عنوان افراد مسئول و محوری در مورد حقوق ب

ٓ
شر قرار داده است. وظا�ف ا

، انجام تحق�قات اول�ه 47ر�است امن�ت مل) گزارش دادن سر�ع ادعاهای شکنجه به رئ�س حقوق بشر در ر�است 
به ن�ازمندی های توق�ف شدگان" است.رس�دگ) و "

349 
ر�است امن�ت مل) اظهار داشت که افسران حقوق بشر را 

ات روان کرده است.به همه وال�
350

 

همان طور قبال در ا�ن گزارش گـفته شد، �وناما مشاهده کرد که شکنجه کما کان در چند�ن مرکز توق�ف امن�ت 

نجا چند ماه بود که اعزام شده بودند، ادامه �افت.
ٓ
مل)، به شمول مراکزی که افسران حقوق بشر به ا

351
ا�ن �افته  

وق بشر در مراکز ر�است امن�ت مل) شکنجه را در همه جاها متوقف ها خاطر نشان م) سازد که تقرر افسران حق
نساخته �ا پ�شگ�ری نکرده است. مشکل کل�دی ا�ن است که افسران حقوق بشر مستقل نبوده و فاقد ظرف�ت و 

 صالح�ت در نظام ر�است امن�ت مل) هستند.

مر�ت حقوق بشر ر�است امن�ت مل) به منظور نظارت 
ٓ
بر برخورد با توق�ف شدگان و گزارش در حال�که در ابتدا ا

موارد شکنجه به صورت مستق�م به رئ�س امن�ت مل) ا�جاد شد، جد�دا ر�است امن�ت مل) سلسله گزارش ده) و 
مر�ت حقوق بشرا را همراه با واحدهای 2013ساختار ا�ن مجموعه را تغ��ر داده است. در 

ٓ
، ر�است امن�ت مل) ا

مسئول روابط خارج)، تشر�فات، حقوق بشر، جندر و امور زنان  �47است مربوط به "پال�س) سازی" را به ر
ادغام کرد.

352
 

ا�ن بد�ن معنا است که در عمل کارمندان حقوق بشر ر�است امن�ت مل) د�گر به صورت مستق�م به رئ�س امن�ت 
با سازمان مل) گزارش ده) ندارند و از طر�ق رئ�س �ک ر�است گزارش م) دهند که وظ�فه اصل) وی حفظ تماس 

های ب�ن الملل)، گروه های جامعه مدن) و سفارت خانه ها است. �وناما نگران است که ساختار جد�د به تقو�ت 
ن در درون ر�است 

ٓ
اعتبار  47نقش نظارت) پرسونل حقوق بشر ر�است امن�ت مل) کمک نم) کند و قرار دادن کار ا

ن را تضع�ف م) کند.
ٓ
ن و حضور ا

ٓ
   ا

 

                                                           
ــــــــــــه 2013در . 348 ــــــــت، کنــــــــــــدز،  12، افســــــــــــران حقــــــــــــوق بشــــــــــــر ب وال�ــــــــــــت اعــــــــــــزام شــــــــــــده بودنــــــــــــد: بدخشــــــــــــان، بلــــــــــــخ، فــــــــــــراه، هلمنــــــــــــد، هــــــــــــرات، کنــــــــــــدهار، خوســــ

، ر�اســـــــــــت امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) گـــــــــــزارش 2014. در 2013نـــــــــــوامبر  26ننگرهـــــــــــار، پکـت�کـــــــــــا، پکـت�ـــــــــــا و تخـــــــــــار؛ گـــــــــــزارش پ�شـــــــــــرفت کـــــــــــار ر�اســـــــــــت امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) مـــــــــــورخ 
ــــــــــل، کاپ�ســــــــــا، کنــــــــــر، م�ــــــــــدان  12را بــــــــــه  داده کــــــــــه افســــــــــران حقــــــــــوق بشــــــــــر ــــــــــ)، لــــــــــوگر، جوزجــــــــــان، کاب وال�ــــــــــت د�گــــــــــر ن�ــــــــــز اعــــــــــزام کــــــــــرده اســــــــــت: لغــــــــــالن، غزن

(ثبــــــــــــت نــــــــــــزد  2014جـــــــــــون  18وردک، ن�مـــــــــــروز، پــــــــــــروان، ســـــــــــمنگان، و زابــــــــــــل. گـــــــــــزارش پ�شــــــــــــرفت کــــــــــــار ر�اســـــــــــت امن�ــــــــــــت ملـــــــــــ) بــــــــــــه رئــــــــــــ�س جمـــــــــــور، مــــــــــــورخ 
 �وناما).

 ، کابل.2014جنوری  8�ت مل)، ر�است امن 47اداره مالقات �وناما با رئ�س .  349
پر�ــــــــــل  30در . 350

ٓ
ن ر�اســــــــــت  47، رئــــــــــ�س ر�اســــــــــت 2014ا

ٓ
کارمنـــــــــــدان تمــــــــــام وقــــــــــت حقــــــــــوق بشــــــــــر در وال�ـــــــــــات و در  69امن�ــــــــــت ملــــــــــ) بـــــــــــه �ونامــــــــــا گـفــــــــــت کــــــــــه ا

 مرکز در کابل دارد.
ـــــــــــراه بـــــــــــ�ن ســـــــــــپتمبر و اکـتبـــــــــــر  �12ونامـــــــــــا . 351 ـــــــــــوامبر ؛ چهـــــــــــار قضـــــــــــ�ه شـــــــــــکنجه را در ا2013قضـــــــــــ�ه شـــــــــــکنجه را در امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) ف من�ـــــــــــت ملـــــــــــ) ننگرهـــــــــــار در ن

ـــــــــــ�ن ســـــــــــپتمبر و دســـــــــــمبر 2013 ـــــــــــ) کنـــــــــــدز ب ــ�ه شـــــــــــکنجه را در امن�ـــــــــــت مل گوســـــــــــت و 2013؛ ســـــــــــه قضـــــــــ
ٓ
ـــــــــــ�ن ا ـــــــــــ) هـــــــــــرات ب ـــــــــــت مل ؛ دو قضـــــــــــ�ه شـــــــــــکنجه را در امن�

ـــــــــت ملـــــــــــ) پکـت�ـــــــــــا در نـــــــــــوامبر 2013بر واکـتـــــــــــ ـــــکنجه را در امن�ــ ـــــــــت در دمســـــــــــبر 2013؛ �قضـــــــــــه شــــــ ـــــــــت ملـــــــــــ) خوســ ؛ �ـــــــــــک 2013؛ �ـــــــــــک قضـــــــــــ�ه شـــــــــــکنجه را در امن�ــ
 مستند سازی نمود. 2013؛ و �ک قض�ه شکنجه را در امن�ت مل) بدخشان در اکـتبر 2013ض�ه شکنجه را در امن�ت مل) تخار در دسمبر ق

 امن�ت مل) مستق�ما به رئ�س امن�ت مل) گزارش م) دهد. 47رئ�س ر�است . 352



107 
 

 من�ت مل)دسترس) به مراکز اا

دسترس) به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل)، به استثنای امن�ت مل) کندهار، برای انجام نظارت مستقالنه توسط 
نهادهای حقوق بشری و د�گر نهادها به طور کل) در مدت زمان تحت پوشش ا�ن گزارش بهبود �افت. رئ�س امن�ت 

پ 25مل) دستوری را به همه مراکز امن�ت مل) در تار�خ 
ٓ
نها دستور داد تا دسترس)  2013ر�ل ا

ٓ
صادر کرد که به ا

�ساف را تسه�ل و 
ٓ
کامل به �وناما، کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، کم�ته ب�ن الملل) صل�ب سرخ و ا

فراهم نما�ند تا بتوانند با توق�ف شدگان مصاحبه نما�ند. ا�ن دستور دسترس) به مراکز امن�ت مل)، به شمول 
قبال بروی �وناما و د�گر نهادها بسته بود، را بهبود بخش�د. چند�ن مرتبه مشکل دسترس) پ�ش که  124ر�است 

مد اما �وناما مشاهده کرد که اشاره به ا�ن دستور همراه با مداخله به موقع ر�است 
ٓ
امن�ت مل) در حل واقعات)  47ا

 که در ابتدا دسترس) به مرکز منع شده بود، کمک نمود.

اما خاطر نشان م) سازد که تاخ�ر در ورود به چند�ن مرکز امن�ت مل) اغلب طوالن) بوده و ا�ن با وجود ا�ن، �ون
وردن زمان 

ٓ
نگران) را ا�جاد م) کند که منع دسترس) به دل�ل سردرگم) بوده و �ا �ک تاکـت�ک تاخ�ر برای به دست ا

برای پنهان کردن شواهد شکنجه و بدرفتاری بوده است.
353 

از نظارت از مرکز توق�ف توسط  در �ک حالت، �وناما
رئ�س امن�ت مل) فراه جلوگ�ری شد.

354 
در کندهار، از �وناما خواسته شد که قبل از انجام بازد�دهای نظارت)، 

پر�ل  25اجازه گرفته شود که بر خالف دستور رئ�س امن�ت مل) مورخ 
ٓ
 بود. 2013ا

 

 از شکنجهابتکارات افزا�ش ظرف�ت توسط ر�است امن�ت مل) برای جلوگ�ری 

موزش داده و 
ٓ
کادم) ر�است امن�ت مل) در کابل به کارمندان خود ا

ٓ
ر�است امن�ت مل) مدت ها است که از طر�ق ا

برنامه های ارتقای ظرف�ت فراهم م) کرد. ا�ن وضع�ت به مرور زمان به �ک نصاب تعل�م) پ�شرفته انکشاف �افت 
م) شود. کارمندان ر�است امن�ت مل)، به شمول  که شامل موضوعات) مانند حقوق بشر، به شمول منع شکنجه

مستنطق�ن امن�ت مل)، افسران مراکز توق�ف، کارمندان اداری و د�گر کارمندان، معلومات و ورکشاپ های عمل) 
را در موضوعات مربوط با منع استفاده از زور در ح�ن استنطاق و روش های مصاحبه در�افت کردند.
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کادم) ر�است امن�
ٓ
ت مل)، برخ) از روسای ر�است های امن�ت مل) �ا روسای وال�ت) برخ) ورکشاپ های خارج از ا

داخل) را سازمانده) کرده و اجراء م) نما�ند.
356

موزش ها بر حقوق بشر و مهارت های  
ٓ
در بعض) از موارد، ا�ن ا

وان مثال، مرتبط با جلوگ�ری از شکنجه، به شمول تکن�ک های غ�ر اجباری استنطاق، تمرکز داشتند. به عن
فراهم کرد که در  2013امن�ت مل) �ک ورکشاپ فشرده را برای �ک گروه مهم از مستنطق�ن در مارچ  40ر�است 

                                                           
در ر�اســــــــــــت  2014جنــــــــــــوری  12در امن�ــــــــــــت ملــــــــــــ) کنــــــــــــدهار،  2013دســــــــــــمبر  11اکـتبــــــــــــر و  �27ونامــــــــــــا تــــــــــــاخ�ر در دسترســــــــــــ) بــــــــــــه مراکــــــــــــز امن�ــــــــــــت ملــــــــــــ) را در  .353
ـــــــــ) خوســـــــــــت،  2014جنــــــــــــوری  22امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) در کابـــــــــــل،   124 مـــــــــــ) در امن�ــــــــــــت  5مـــــــــــارچ و  31مــــــــــــارچ در ر�اســـــــــــت امن�ـــــــــــت ملـــــــــــ) پکـت�ــــــــــــا،  11در امن�ـــــــــــت ملــ

 .مل) هرات تجربه کرده است
 ، �وناما از دسترس) به مرکز توق�ف) امن�ت مل) در فراه منع شد.2013نوامبر  3در . 354
ــل�م شــــــــــده توســــــــــط ر�اســــــــــت امن�ــــــــــت ملــــــــــ) بــــــــــه دفتــــــــــر اداره امــــــــــور، مــــــــــورخ  129گــــــــــزارش پ�شــــــــــرفت اجــــــــــرای فرمــــــــــان  .355  2013نــــــــــوامبر  27رئــــــــــ�س جمهــــــــــور، تســــــــ

 (ثبت نزد �وناما).
موزشـــــــــ) را بـــــــــرای کارمنـــــــــدان ر�اســـــــــت ارنوال امن�ـــــــــت داخلـــــــــ) و Hـــــــــبـــــــــه عنـــــــــوان مثـــــــــال، . 356

ٓ
خـــــــــارج)/ امن�ـــــــــت ملـــــــــ) در پکـت�ـــــــــا دعـــــــــوت شـــــــــد تـــــــــا �ـــــــــک ورکشـــــــــاپ ا

مـــــــــوزش بـــــــــرای همـــــــــه مســـــــــتنطق�ن در 
ٓ
امن�ـــــــــت ملـــــــــ) در مـــــــــورد تکن�ـــــــــک هـــــــــای اســـــــــتنطاق برگـــــــــزار کنـــــــــد و ن�ـــــــــز بـــــــــرای کارمنـــــــــدان امن�ـــــــــت ملـــــــــ) در هـــــــــرات و کنـــــــــدهار، ا

 مورد حقوق بشر به صورت هفته وار ارائه شد.
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رابطه با نحوه شناسا�ــ) مواردی که از شکنجه استفاده شده و روش های تثب�ت ادعاهای شکنجه و شناسا�ــ) 
مرتکب�ن بود.

357
 

  

 ف�ت در ر�است امن�ت مل)کوشش های ب�ن الملل) برای حما�ت از ا�جاد ظر 

مده، سازمان های ب�ن الملل) کوشش های خود را در حما�ت از ظرف�ت سازی 
ٓ
بر اساس معلومات به دست ا
) از طر�ق واحد حما�ت از UNDPافزا�ش دادند. برنامه انکشاف) ملل متحد ( 2013ر�است امن�ت مل) از فبروری 

�ن الملل) افغانستان و اجرای توص�ه های مجموعه های حقوق بشر وزارت عدل�ه، که در رابطه با تعهدات ب
موزش م) دهد، برنامه های جاری 

ٓ
معاهدات) ملل متحد و گزارش دوره ای جهان) شورای حقوق بشر ملل متحد ا

موزش) خود را به ر�است امن�ت مل) گسترش داده است.
ٓ
 ا

�ساف در سطح وال�ت) به ر�است امن�ت مل) در رابطه با ادامه برنامه 
ٓ
موزش) م) داد تا ا

ٓ
تصد�ق مراکز توق�ف ا

نجا شکنجه مستند سازی شده، همکاری نمود.
ٓ
 دولت را در جلوگ�ری از استفاده شکنجه در مراکز توق�ف) که در ا

موزگاران و مشاور�ن را به ر�است های مختلف 2013در چند�ن مورد در ن�مه اول سال 
ٓ
، حکومت انگلستان ا

موزگاران م
ٓ
کادم) ر�است امن�ت مل)، فراهم کرد.امن�ت مل)، به شمول ا

ٓ
 تخصص برای ا

مر�کا و د�گر سازمان های داخل س�ستم نظام) و 
ٓ
ژانس استخبارات مرکزی ا

ٓ
�وناما گزارشات) را در�افت کرد که ا

مر�کا حما�ت های ظرف�ت سازی و د�گر کمک های تخن�ک) را به ر�است امن�ت مل) برای مدت چند 
ٓ
استخبارات) ا

به منظور حما�ت از ر�است حقوق بشر امن�ت مل) فراهم کرده است. -2013به شمول  -سال
358 

 

  

                                                           
ــــــــــــرای �ونامــــــــــــا بــــــــــــرای پ. 357 مــــــــــــوش ب

ٓ
ــــــــــــوان بخشــــــــــــ) از ا ــــــــــــا توق�ــــــــــــف شــــــــــــدگان و روش شناســــــــــــ) تصــــــــــــد�ق بــــــــــــه عن ــــــــــــک نشســــــــــــت در مــــــــــــورد مصــــــــــــاحبه ب �شــــــــــــبردن �

مر�کا حما�ت م) شد، دعوت شد. 40مستنطق�ن ر�است 
ٓ
 امن�ت مل) که توسط سفارت ا

 .2013مصاحبه �وناما با منابع محرمانه، جون و نوامبر  .358
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مواد چهارم و پنجم: اقدامات برای افزا�ش مساعدت های حقوق) برای توق�ف شدگان و افزا�ش دسترس) به وکالی  
 مدافع

سا�ر نهادهای  های شرع�ات و حقوق پوهنتون کابل و شود تا به همکاری پوهنã) به وزارت عدل�ه هدا�ت داده م)"
 دا�ر نموده و مشکالت توق�ف

ً
 فوقتا

ً
شدگان و محبوس�ن را در زم�نه  ذ�ربط، جلسات بورد مساعد�ن حقوق) را وقتا

شدگان و  عدم دسترس) به وکالی مدافع بررس) و طرق ارائه خدمات حقوق) فراگ�ر و عموم) را به همه توق�ف
غاز دستگ�ری همانطوری که در م

ٓ
قانون اساس) تسج�ل گرد�ده است، جستجو نما�ند.  31اده محبوس�ن از زمان ا

های حقوق) را بازنگری و با رعا�ت تعداد مظنون�ن،  وزارت عدل�ه مکلف است تشک�ل موجود مساعدت
"گان و محبوس�ن ع�ار نما�د. شده توق�ف

359
 

وکالی مدافع و های الزم دسترس) به  اند تا سهولت وزارت امور داخله و ر�است عموم) امن�ت مل) موظف"
زادی، نظارت

ٓ
غاز دستگ�ری برای مظنون�ن در مراکز سلب ا

ٓ
های  گاه ها و توق�ف خانه مساعد�ن حقوق) را از همان ا

".مربوطه فراهم نما�ند
360 

 

 خالصه

رئ�س جمهور به نظر م) رسد که به منظور افزا�ش دسترس) توق�ف شدگان به وکالی مدافع، به  129فرمان  5ماده 
در مقابل شکنجه، بوده است. قانون اساس) افغانستان، قانون اجراات جزا�ــ) نافذه و عنوان تضم�ن 

استندردهای ب�ن الملل) دسترس) به وک�ل مدافع را در هنگام گرفتاری و ط) دوران تحق�ق خاطر نشان م) 
سازند.

361
وک�ل مدافع م) تواند به توق�ف شده در مطرح کردن به موقع شکا�ت از شکنجه کمک نما�د و ن�ز  

) مراحل اجراات تحق�ق را 2) نظام حقوق) شکنجه را در اول�ن مرحله ها کشف و متوقف نما�د، 1ضروری است تا: 
) اطم�نان حاصل م) نما�د �3د، حما�ت کرده و درشناسا�ــ) مقامات) که از شکنجه استفاده کرده اند، کمک م) نما

که اعترافات اجباری از شواهدی که در محکمه استفاده م) شود، باطل شوند. غالبا حضور ف�ز�ک) وک�ل مدافع 
ط) دوران استنطاق، استفاده از شکنجه، تهد�د �ا اجبار توسط مستنطق�ن عل�ه توق�ف شدگان را بس�ار دشوار 

 م) سازد.

رس) به وکالی مدافع در هنگام گرفتاری و در هنگام توق�ف اول�ه از زمان صدور فرمان �وناما مشاهده کرد که دست
رئ�س جمهور تا کنون پ�شرفت قابل مالحظه نداشته است. حما�ت مال) پا�دار از مساعدت های حقوق)، در  129

وق�ف شدگان دسترس بودن وکالی مدافع دارای جواز کار در سراسر کشور و دسترس) کامل وکالی مدافع به ت
مربوط به منازعه مسلحانه کماکان چالش برانگ�ز بوده، و منجر به ا�ن شده که عنصر کل�دی تضم�نات اجراات 

 مناسب برای پ�شگ�ری و شناسا�ــ) شکنجه حاصل نشود. 

گاه) عموم) توق�ف شدگان از 
ٓ
د�گر چالش های عمده مشاهده شده به نظر م) رسد از ا�ن قرار باشند؛ عدم ا

دشان به شمول حق دسترس) به وک�ل مدافع و فقدان درک درست از نقش وک�ل مدافع در پروسه حقوق خو

                                                           
 �مه نگاه کن�د).رئ�س جمهور (به ضم 129.ماده چهارم فرمان  359
 رئ�س جمهور (به ضم�مه نگاه کن�د.) 129.ماده پنجم فرمان  360
ــــــــــانون اساســــــــــ) افغانســــــــــتان؛ مــــــــــواد  31.مــــــــــاده  361 ــــــــــانون  152و  9ق ــــــــــ)؛ اصــــــــــل  اجــــــــــرااتق ــــــــــل متحــــــــــد در مــــــــــورد دسترســــــــــ) بــــــــــه  3.20جزا�ــ اصــــــــــول و رهنمــــــــــای مل

 خدمات حقوق) در نظام های جزا�ــ).
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عدالت جزا�ــ).
362 

نها 
ٓ
نها مصاحبه نمود گاه) توض�ح م) دادند که چطور مقامات از ا

ٓ
توق�ف شدگان) که �وناما با ا

�ا خواهان وک�ل مدافع هستند �ا ا�نکه م) خواهند خودشان از خود 
ٓ
دفاع کنند، اما در مورد نقش م) پرس�دند که ا

وک�ل مدافع به توق�ف شدگان معلومات نداده و ممکن هم�ن مسئله در صرفنظر کردن توق�ف شدگان از حق اول�ه 
نها مصاحبه نموده نگران) خود را در مورد 

ٓ
شان نقش داشته است. تعداد ز�ادی از توق�ف شدگان) که �وناما با ا

ت�جه مورد نظر ابراز داشته و گـفتند که استخدام وک�ل مدافع خ�ل) گران بوده تناسب هز�نه استخدام �ک وک�ل با ن
 و احتماال وجودشان غ�ر موثر، �ا حت) ممکن جانبدارانه و فاسد، باشد.

�وناما همچن�ن مشاهده کرد که ه�چکدام از ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) دارای �ک رو�کرد متحد المال در 
ن از حقوق قانون) شان در ط) دوره استنطاق و پروسه تحق�ق نبودند.  همانطور�که معلومات دادن توق�ف شدگا

خاطر نشان شد، توق�ف شده گان اغلب اول�ن بار زمان) از حق خود  2013و  2011در گزارشات �وناما در سالهای 
مه چند�ن ماه بعد در مورد دسترس) به توق�ف شدگان اطالع حاصل کردند که برای اول�ن بار نزد قاض) برای محاک

از شروع توق�ف شان حاضر م) شوند.
363

 

  

 محدود�ت دسترس) وکالی مدافع به مراکز پول�س مل) افغان

�وناما مشاهده کرد که وکالی مدافع اکـثرا به مراکز توق�ف پول�س مل) افغان در وال�ات دسترس) دارند؛ با وجود 
نها اجازه داده م) شود که با 

ٓ
نها به ندرت به ا

ٓ
توق�ف شدگان در مح�ط خصوص) قبل از استنطاق ها ا�ن ، ا

صحبت نموده �ا در زمان استنطاق حاضر باشند. وال�ت کندهار �ک استثنا مانده است، جا��که وکال مشکالت 
دوامداری را در دسترس) به مراکز توق�ف پول�س و انجام مصاحبه های محرمانه با موکل�ن خود دارند، حت) زمان�که 

نها اجازه دسترس) دادند، تجربه نمودند.پول�س مل) افغا
ٓ
ن به ا

364
 

 

 

 

 

                                                           
پر�ل  18ا�ن رو�ه همچن�ن توسط وکالی مدافع در وال�ت لغمان که در تار�خ  . 362

ٓ
نها مصاحبه نمود، تا��د شد. 2013ا

ٓ
 �وناما با ا

 
پر�ل .  363

ٓ
پر�ل 2013مالقات های �وناما با قاض) محکمه است�ناف لغمان، در ا

ٓ
 .2013. مالقات های �وناما با قضات محکمه بدخشان و تخار، ا

ز توق�ف ، وکالی مدافع و انجوهای خدمات حقوق) در کندهار با قومندان امن�ه و مد�ر تحق�قات جنا�ــ) د�دار داشتند تا دسترس) نداشتن خود به مراک2014در اوا�ل .  364
نها با�د قبل از

ٓ
هر مالقات با خود وی تماس تلفن)  پول�س را مطرح نموده و تقاضای ارتباط محرم با موکل�ن خود را نما�ند. مد�ر تحق�قات جنا�ــ) به وکالی مدافع گـفت که ا

پ�دا کرد، وی وکالی مدافع گرفته و وی به نگهبانان قومندان) امن�ت دستور خودهد بود. وی همچن�ن وعده سپرد که هر گاه) �ک) از توق�ف شدگان به خدمات حقوق) ن�از 
نها  2014ری ، �وناما اطالع �افت که قرار فبرو 2014را در جر�ان قرار خواهد داد. در نوامبر 

ٓ
موثر واقع نشده بود. وکالی مدافع به مد�ر تحق�قات جنا�ــ) اطالع دادند که ا

مد، به ا�ن صورت که د�دارهای وکالی مدافع با موک
ٓ
نها همچنان ممانعت به عمل ا

ٓ
ل�ن در توق�ف پول�س مل) با طبق توافق از توق�ف) ها بازد�د م) کنند اما از دسترس) ا

زاردهنده و ق
ٓ
م�ز و سوال و جواب با تاخ�ر همراه بود. به دل�ل ممانعت مستمر، وکالی مدافع ارتباط موثر با مد�ر تحق�قات جنا�ــ) را متوقف نموده وتالش) های ا

ٓ
منتظر  هرا

نگاه مالقات ها را شروع کنند. �وناما اطالع حاصل کرد که ا�ن دسترس) 
ٓ
نها از توق�ف پول�س به زندان منتقل شوند، ا

ٓ
محدود توق�ف شدگان به وکالی ماندند تا موکل�ن ا

ر کند. مالقات های �وناما با مدافع در مراکز توق�ف پول�س مل) در کندهار تا زمان) که قومندان امن�ه فعل)، جنرال عبدالرازق، در ا�ن وظ�فه باشد، بع�د است که تغ��
 ، کندهار.2014نوامبر  9فبروری و  12وکالی مدافع، 
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 عدم دسترس) وکالی مدافع به مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل))

�وناما در�افت که ر�است امن�ت مل)، به عنوان پال�س)، به توق�ف شدگان اجازه دسترس) به وک�ل مدافع را در 
ساعت اول بعد از گرفتاری و توق�ف شان نداد. 72ط) 

365
در اغلب مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل)، وکالی  

نها انجام شده 
ٓ
ن عده از توق�ف شدگان دسترس) پ�دا کنند که تحق�قات در مورد ا

ٓ
مدافع فقط زمان) توانستند که به ا

بود.
366 

در موارد ز�ادی، به توق�ف شدگان مربوط به منازعات مسلحانه فقط قبل از محاکمه اجازه دسترس) به 
 اده شده است.وک�ل مدافع د

 

 دسترس) محدود توق�ف شدگان به مساعدت حقوق)

مشکالت توق�ف شدگان در دسترس) به وکالی مدافع با محدود بودن دسترس) عموم) به خدمات حقوق)، بدتر 
شده بود. بس�اری از نهادهای فراهم کننده مساعدت های حقوق) برای حفظ ل�ست وکالء که بتوانند از موکل�ن 

�ند به کمک های ب�ن الملل) وابسته هستند. وزارت عدل�ه ن�ز وظ�فه دارد تا در حد توان و در صورت نما�ندگ) نما
مطالبه، مخصوصا برای موکالن ب) بضاعت، مساعدت حقوق) فراهم نما�د.

367 
تقاضا برای وکالت خ�ل) ب�شتر از 

منافع و دادن معاش به ن�از بوده، در حال�که دو س�ستم موجود مساعدت های حقوق) خالهای در ظرف�ت، 
وری دسترس) به وکالی 

ٓ
وکالی مدافع داشتند. در چن�ن وضع�ت، تقو�ت ظرف�ت و منابع وزارت عدل�ه در فراهم ا

 مدافع خوب با�د �ک اولو�ت مل) و ب�ن الملل) برای تقو�ت دسترس) به عدالت و رس�دگ) به شکنجه باشد.

حقوق بشر افغانستان و موسسه انکشاف ب�ن الملل) �وناما و د�گر نهادها، به شمول کم�س�ون مستقل 
، در گزارشات عموم) خود خاطر نشان کرده اند که ر�است مساعدت های حقوق) وزارت عدل�ه (IDLO)حقوق)

منابع مال) پا�دار، ظرف�ت تخن�ک) و کارمندان مورد ن�از را برای ارائه خدمات حقوق) به صورت �کدست در سراسر 
وک�ل مدافع ثبت شده، وزارت عدل�ه به  1960زندان) و فقط  27859ندارد. با وجود تخم�ن) کشور را در اخت�ار 

کادم�ک مانند پوهنã) حقوق پوهنتون کابل تقاضای کمک نموده و 
ٓ
�وناما اطالع داد که ا�ن وزارت از مراکز ا

به خدمات مساعدت تقاضای کمک مال) ب�شتر از دونرهای خارج) برای افزا�ش تعداد وکالی مدافع و دسترس) 
های حقوق) شده است.

368
 

وکالی مدافع د�گر را ن�ز استخدام نما�د که ا�ن هدف در نوامبر  17، 2014وزارت عدل�ه وعده سپرده بود تا مارچ 
تحقق پ�دا کرد. 2014

369 
با وجود ا�ن، بس�اری از ر�است های حقوق در سطح وال�ات، که مسئول مد�ر�ت فراهم 

                                                           
امضا شده (ثبت شده نزد �وناما) و گزارش ر�است  2014جنوری  �22وناما که توسط رئ�س عموم) امن�ت مل) رحمت هللا نب�ل در تار�خ نامه ر�است امن�ت مل) به .  365

 (ثبت شده نزد �وناما). 2014نوامبر  24رئ�س جمهور، مورخ  129امن�ت مل) در مورد پ�شرفت تطب�ق فرمان 
دسترس) به وکالی مدافع در مراکز مختلف امن�ت مل) را برجسته کرد. به عنوان مثال، در امن�ت مل) بام�ان، دا�کندی، نظارت �وناما در سراسر کشور تفاوت ها در .  366

امن�ت مل)، و امن�ت مل) بغالن، تخار، بلخ و هرات  40امن�ت مل) از دسترس) به وکالی مدافع جلوگ�ری شد؛ در ر�است  24فراه، لغمان، ننگرهار، بدخشان و ر�است 
 ساعت اول اجازه داده م) شد. 72از انجام تحق�قات دسترس) به وکالی مدافع اجازه داده م) شد؛ در امن�ت مل) جوزجان، خوست و غور دسترس) بعد از سپری شدن  بعد

 .2014) ئت جزااو ده قانون اجرا 9مواد .  367
مار تعداد زندان�ان/ توق�ف شدگان به نامه نگاری �وناما با رئ�س ر�است ، ک2014جنوری  6مالقات �وناما با مقامات انجمن وکالی مدافع افغانستان،  . 368

ٓ
ابل. برای ا

 ، بنگر�د.2014نوامبر  30عموم) زندانها و توق�ف خانه ها، وزارت داخله، 
لوگر هر کدام �ک. د�دار �وناما با  ننگرهار چهار بست داشت که پر شد؛ کندهار سه؛ دا�کندی دو؛ و نورستان، کنر، ن�مروز، خوست، لغمان، زابل، ارزگان و . 369

 .201نوامبر  23، کابل و ارتباطات بعدی در 2014فبروری  18ر�است مساعدت های حقوق وزارت عدل�ه در 
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وری مساعدت های حقوق)
ٓ
در محاکم محل) م) باشند، قادر نبوده اند که تعداد کاف) وک�ل مدافع را، خصوصا در  ا

 مناطق دورافتاده و نا امن، استخدام نما�ند.

ا�ن نقص به خصوص در مناطق و وال�ات نا امن، مانند نورستان، پکـت�کا، زابل و ارزگان شد�دتر است، جاها�ــ) 
نجا وکالی مدافع 

ٓ
نداشته و د�گر نهادهای جامعه مدن) خدمات مساعدت های حقوق) ارائه نم) که وزارت عدل�ه در ا

کنند. کوشش های در جهت استخدام وکالی مدافع صورت گرفته اما با وضع�ت کنون) عرضه و تقاضا و معاش کم 
کار در  پ�شنهادی توسط وزارت عدل�ه، وکالی مدافع م) توانند کار در کابل و مراکز منطقوی را انتخاب کرده و از

 مناطق دورافتاده و وال�ات نا امن اجتناب کنند.

گست  20در 
ٓ
) و انجمن مستقل UNDP، وزارت عدل�ه �ک تفاهم نامه را با برنامه انکشاف) ملل متحد (2013ا

وکالی مدافع افغانستان برای اجرای تسه�الت اعطای مساعدت حقوق) منعقد نمود تا خدمات وکالی مدافع را�گان 
با گرفتن  2014ف شدگان، از جمله زنان و اطفال، بدهد. تسه�الت اعطای مساعدت حقوق) در مارچ را به توق�

قضا�ا به مرحله عمل) رس�د.
370

 

همانطور�که کمک های دونرها برای بخش عدل)، هماهنگ با کاهش کل) در حضور و کمک جامعه ب�ن الملل) در 
مساعدت حقوق) پا�دار که عمدتا به برنامه های کمک افغانستان، کاهش پ�دا م) کند، ن�از به �ک استراتژی 

توسط دونر برای فراهم کردن قسمت عمده خدمات وابسته نباشد، شد�دتر شده است.
371

 

برنامه اولو�ت مل) "قانون و عدالت برای همه"، دولت به رسم�ت م) شناسد که بهبود ک�ف�ت  5در اولو�ت 
برنامه  5ی مساعدت حقوق)، در اولو�ت قرار داده شود. اولو�ت خدمات حقوق) با�د از طر�ق افزا�ش تعداد وکال

اولو�ت مل) اتخاذ اقدامات جهت افزا�ش کم) و ک�ف) مساعدت های حقوق) را، به شمول افزا�ش فراهم کنندگان 
مساعدت حقوق) در سراسر کشور، برجسته ساخته است.

372
 

  

 ماده ششم فرمان: دسترس) به خدمات طب) در مراکز توق�ف

ن عده از توق�ف های امور داخله و صحت عامه موظف وزارت"
ٓ
گان و محبوس�ن که از  شده اند، به تداوی و معالجه ا

قانون  27امراض مختلف و تعدادی از امراض ناش) از ضرب و جرح ح�ن بازجو�ــ) شکا�ت دارند، مطابق ماده 

"ها، به اسرع وقت ممکن، اقدام نما�ند. خانه محابس و توق�ف
373 

 

                                                           
افغانستان است که در امکانات خدمات حقوق) داده شده توسط برنامه انکشاف) ملل متحد و اداره شده توسط وزارت عدل�ه به منظور حما�ت از انجمن وکالی مدافع .  370

 قضا�ای جزا�ــ) و مدن) در نزد محاکم در وال�ات هرات، بلخ، ننگرهار و هلمند خدمات وکالت حقوق) ارائه م) کند.
در م�ان ستان �وناما بر ا�ن نظر است که بحث در مورد عمل) بودن مدل فعل) ارائه مساعدت های حقوق) ضروری است. مدل های مساعدت های حقوق) برای افغان.  371

ان" به وس�له موسسه شرکای مل) و ب�ن الملل) بحث شده و در چند�ن گزارش منعکس شده است، از جمله "مدل ها و انتخاب های ارائه مساعدت های حقوق) در افغانست
جه دولت) است که مستق�ما به وکالی مدافع ). د�گر انتخاب ها شامل شامل �ک مقام مستقل مساعدت حقوق) با بود2007(نوامبر  (IDLO)ب�ن الملل) انکشاف حقوق) 

 معاش بپردازد �ا �ک مدل مختلط که هم مقام دولت) مساعدت حقوق) و انجوها، مساعدت حقوق) ارائه کنند.
های انکشاف) اولو�ت داده  تا��د شد. برنامه های اولو�ت مل) طرح  2013جون  29"قانون و عدالت برای همه" به وس�له دولت افغانستان در  5برنامه اولو�ت مل) .  372

نچه که در کنفرانس های لندن و کابل توافق شده، هستند.
ٓ
 شده توسط دولت بوده و مکان�زم رسم) برای ارائه اهداف انکشاف)، طبق ا

 ).4رئ�س جمهور (نگاه کن�د به ضم�مه شماره  129ماده ششم فرمان  . 373
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 خالصهه

رئ�س جمهور نقش ح�ات) که متخصص�ن طب در شناسا�ــ) و تثب�ت شکنجه شدن �ک  129ماده ششم فرمان 
 توق�ف) دارد را به رسم�ت م) شناسد.

در گزارش قبل) خود، �وناما مشاهده کرد که پرسونل صح) در ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) نه از نگاه 
نها اتکا کرد وظ�فوی استقالل�ت دارند تا موارد شکنجه را م

ٓ
ستند سازی نموده و گزارش نما�ند و نه هم م) توان به ا

که موارد شکنجه و بدرفتاری را به اطالع مقامات ذ�صالح برسانند. توق�ف شدگان) که از شکنجه شکا�ت داشتند 
ثار شکنجه و بدرفتاری از ب�ن رفته بود و �ا خوب شده

ٓ
بودند. ن�ز مکررا زمان) به مراکز صح) منتقل شدند که ا

374
 

با توجه به ا�نکه ر�است امن�ت مل)، پول�س مل)، Hارنواالن و محاکم عمدتا به ظاهر عالئم ف�ز�ک) برای تا��د و �ا 
رد استفاده از شکنجه �ک توق�ف) نگاه م) کنند، اجرای ا�ن ماده از فرمان م) تواند �ک عنصر کل�دی در 

 رای مرتکب�ن شکنجه باشد.پ�شگ�ری از استفاده از شکنجه و افزا�ش پاسخگوئ) ب

 

ترس کارمندان صح) از انتقام برای گزارش دادن و تا��د شکنجه و محروم�ت توق�ف شدگان از دسترس) به خدمات 
 صح)

رئ�س جمهور، وز�ر صحت عامه �ک نامه را به ر�است های صحت عامه در وال�ت  129بعد از صدور فرمان 
نها دستور داد تا موارد شکن

ٓ
ن موارد را به سطح مل) ارجاع دهند.فرستاده، به ا

ٓ
جه را ثبت و ا

375
 19ط) دوره نظارت)  

ماهه، �وناما متوجه �ک افزا�ش ام�دوار کننده در دسترس) کل) توق�ف شدگان به خدمات صح) شد. با وجود ا�ن 
تا  ، �ک تعداد از توق�ف شده گان) که معلوم دار شده بود که شکنجه شده بودند، از دسترس) به خدمات صح)

ن از ب�ن نرفته بود، محروم شدند.
ٓ
زمان) که عالئم ف�ز�ک) ا

376
بر عالوه، چند�ن مقام وزارت صحت عامه که �وناما  

نها مالقات داشت، شکنجه در مراکز توق�ف پول�س مل) و ر�است امن�ت مل) را پذ�رفته و اظهار داشتند که 
ٓ
با ا

کنجه به دل�ل ترس از انتقام عل�ه شان توسط مقامات خ�ل) از کارمندان صح) از گزارش دادن �ا تا��د موارد ش
امن�ت) خود داری م) کنند.

377
 

نها بازد�د کرد بعض) معالجه طب) را ارائه م) کردند، �وناما در�افت 
ٓ
هر چند بس�اری از مراکز توق�ف که �وناما از ا

دو توق�ف) که به طور  توق�ف) مصاحبه شده به خدمات صح) دسترس) نداشتند، به شمول 790توق�ف) از  205که 
نها به داکـتر زمان) که تقاضا کردند، بشمول 

ٓ
نفر د�گر که جراحت های  16مشخص گزارش دادند که از دسترس) ا

 ناش) از شکنجه را داشتند ممانعت صورت گرفته است.

 

 

                                                           
)، ص 2013برخورد با توق�ف شدگان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان: �ک سال بعد (جنوری  :متحدشنری عال) حقوق بشر ملل �گزارش �وناما و کم.  374

79. 
 (ثبت نزد �وناما). 2013دسمبر  31نامه وزارت صحت عامه به ر�است های صحت عامه در وال�ات، مورخ .  375
 ، بازد�د از مراکز توق�ف و صدها مصاحبه با توق�ف شدگان.2014اکـتبر  تا 2013مستند سازی و �افته های �وناما ط) دوره نظارت) فبروری  . 376
پر�ل  10مالقات �وناما با مقامات وزارت صحت عامه، .  377

ٓ
 ، کابل.2014و جون  2013ا
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زما�شات در مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) و پول�س مل)  
ٓ
فقدان اجرای معا�نات صح) مستقل و استندرد و ا

 افغان 

�وناما مشاهده کرد که خدمات طب) قابل دسترس برای توق�ف شدگان اغلب به صورت مستقل، که مستلزم احترام 
جراحت های توق�ف شده را به همراه نداشته �ا داکـتر است، نبوده و �ک ارز�اب) ع�ن) از -به محرم�ت رابطه مر�ض

حما�ت از کارمندان بخش طب) را در مقابل انتقام احتمال) افسران پول�س مل) افغان و اردوی مل) افغان را تضم�ن 
 نم) کند.

�وناما همچن�ن متوجه فقدان طرز العمل مع�اری در مراکز ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان در فراهم نمودن 
ورده م) شوند، شد. �وناما مشاهده نمود که در تعداد م

ٓ
عا�نه طب) توق�ف شدگان) که قبل از استنطاق به مرکز ا

ز�ادی از مراکز توق�ف ضروری ن�ست که توق�ف شدگان در محض رس�دن و �ا ط) مراحل پروسه استنطاق 
نها �ک معا�نه طب) معا�نات طب) شوند. در بعض) مراکز ر�است امن�ت مل)، توق�ف شدگان گزارش دا

ٓ
دند که ا

اجباری را بعد از هر استنطاق سپری نمودند.
378

 

د�دگاه �وناما، بر اساس بهتر�ن روش ب�ن الملل)، ا�ن است که چن�ن طرز العمل های مع�اری برای ارائه ثبت 
نها دسترس) داشتند، و ا�نکه با توق�ف شدگان

ٓ
در هر  شرا�ط توق�ف، افراد و نهادها�ــ) که توق�ف شدگان به ا
 مرحله از توق�ف چه رفتاری صورت گرفته، ضروری هستند.

نها منابع) داشتند که 
ٓ
نها بازد�د نمود، مشاهده شد که اکـثر�ت ا

ٓ
در مراکز ر�است امن�ت مل) و پول�س که �وناما از ا

کلن�ک  خدمات اول�ه طب) را به توق�ف شدگان ارائه نما�ند. در بعض) از مراکز، �وناما مشاهده نمود که �ا �ک
کوچک و �ا �ک داکـتر برای فراهم کردن مراقبت های طب) در داخل مرکز موجود بود. در مراکزی که خدمات صح) 

موجود نبود، توق�ف شده گان معموال به شفاخانه ها �ا کلن�ک های عموم) برده م) شدند.
379

 

ز�که مشکالت) را به دل�ل سلسله ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان کارمندان طب) خود را در بس�اری از مراک
ن مراکز ا�جاد کرده حفظ کردند. پرسونل طب) که در مراکز توق�ف امن�ت مل) و پول�س مل) 

ٓ
مراتب سازمان) در ا

استخدام شده بودند، در درون �ک ساختاری کار م) کردند که خ�ل) سخت بود که شکا�ات شکنجه و بدرفتاری را 
نها مستق�ما ب

ٓ
ه روسای مراکز امن�ت مل) و پول�س مل) در سطح وال�ات گزارش م) دادند. به گزارش دهند ز�را ا

عنوان مثال، پرسونل طب) در بعض) از مراکز توق�ف مستق�ما به مد�ر تحق�قات جنا�ــ) گزارش م) دادند.
380

 

برای  مشاهده شد که داکـتران موجود در مراکز توق�ف بع�د بود که شکنجه را گزارش دهند در حال�که ه�چ س�ستم)
تضم�ن محرم�ت، استقالل�ت و حفاظت (هم برای توق�ف) و هم برای داکـتر) موجود نبود. پرسونل طب) همچن�ن 
به �وناما خاطر نشان ساختند که فورمه های معا�نات طب) ر�است امن�ت مل) جا�ــ) برای ثبت ا�نکه �ک توق�ف) �ا 

.محبوس�ن که شکنجه �ا بدرفتاری را تجربه کرده اند، ندارند
381

 

                                                           
ن ر�است، �ک داکـتر هر توق�ف شده را در هنگام پذ�رش، بعد از ختم تحق�قات و .  378

ٓ
قبل از انتقال به مرکز د�گر معا�نه ر�است امن�ت مل) اظهار داشت که در مراکز ا

ش پ�شرفت ر�است امن�ت مل) طب) م) کند، و ا�نکه گزارشات طب) در دوس�ه توق�ف شدگان شامل م) شود. �وناما تا هنوز قادر به تا��د ا�ن انکشاف تازه نشده است. گزار 
 (ثبت نزد �وناما). 2014نوامبر  24رئ�س جمهور،  129در مورد تطب�ق فرمان 

 همان..  379
باد) و شهر کندهار (2013مارچ  27د�دارهای �وناما با مقامات صح) در مراکز توق�ف امن�ت مل) در وال�ت بدخشان (.  380

ٓ
 ).2013مارچ  25، ف�ض ا

 همان..  381
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تصد�ق  2013حداقل در دو مورد پرسونل طب) ر�است امن�ت مل) به ه�ئت حق�قت �اب ر�است جمهور در سال 
نها از مستند سازی جراحات مرتبط با شکنجه خودداری کردند.

ٓ
نمودند که ا

382
�ک مقام مسئول در ر�است صحت  

جراحات مرتبط با شکنجه و بدرفتاری  توق�ف شدگان زمان) اجازه �افته دارند که برای عامه به ا�ن ه�ئت گـفت که
ن از ب�ن رفته و �ا خوب شده باشد.

ٓ
به خدمات طب) دسترس) پ�دا کنند که عالئم ف�ز�ک) ا

383
 

برای بهبود دسترس) به مراقبت صح) در مراکز توق�ف  �2013وناما مشاهده کرد که کوشش های اول�ه دولت در 
نهم، ا�ن رئ�س جمهور به بهبود دست 129بعد از صدور فرمان 

ٓ
رس) توق�ف شدگان به مراقبت صح) انجام�د. با ا

کوشش ها نگران) ها در مورد فقدان استقالل و خطر انتقام جوئ)  طور روزمره کارمندان صح) در مورد ادعاهای 
ن مواجه هستند بر طرف نم) ساخت. 

ٓ
شکنجه و تعامل با مقامات پول�س مل) افغان ور�است امن�ت مل) که با ا

ا�ن معنا است که بهبود در دسترس) توق�ف شدگان به مراقبت صح) در همه موارد مانع شکنجه نشده  ا�ن خال به
 و �ا پاسخگو�ــ) مقامات) را که مرتکب شکنجه شدند را به طور قابل مالحظه بهبود نبخش�ده است.

  

مده و به اجراء
ٓ
گذاشتن حما�ت  تعهد حقوق) محاکم و Hارنواالن به رد شواهدی که از طر�ق شکنجه به دست ا

 عادالنهرس�دگ) های مربوط به 

مده 
ٓ
به موجب قانون اساس) افغانستان و اصول محاکمات قابل اجرا، شواهدی که از طر�ق شکنجه به دست ا

ن م) رود که مرتکب جرم شده باشد، استفاده شود.
ٓ
باشند نبا�د به عنوان مبنای محکوم�ت شخص) که ظن ا

384
 

ما کماکان رو�ه گسترده مقامات قضا�ــ) را مشاهده کرد که در اکـثر�ت قر�ب به سازگار با دو گزارش سابق، �ونا
اتفاق موارد به اعتراف متهم به عنوان مبنای تعق�ب در محکمه اعتماد م) کنند. اتهامات، صورت دعاوی و 

مده از طر�ق شکنجه، و ا
ٓ
عتماد به محکوم�ت جرائم مربوط با منازعه مسلحانه غالبا بر اساس اعترافات به دست ا

 ا�ن شواهد بوده و به ندرت در محاکم مورد بازپرس) قرار م) گ�رند.

 

ن به طور مفصل پرداخته شد، خاطر 
ٓ
همانطور�که در کار ه�ئت دفتر لوی Hارنوال) که قبال در هم�ن گزارش به ا

م) گذارد. در  نشان شده است، س�ستم کنون) بار ادعا و اثبات استفاده از شکنجه را بر عهده متهم/ توق�ف شده
عمل، Hارنواالن و محاکم م) خواهند که �ک متهم قادر به نشان دادن جراحت های ف�ز�ک) قابل رو�ت را به 
عنوان تنها راه اثبات ا�نکه وی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته، باشد. در بعض) از دوس�ه ها، حت) اگر توق�ف) 

ممکن توسط شکنجه ا�جاد شده، د�ده شده که Hارنواالن و قضات  عالئم قابل رو�ت ف�ز�ک) جراحات) را دارد که
تما�ل به دستور تحق�ق نداشته و �ا اعتراف را ب) اعتبار دانستند.

385 
ا�ن روش ها نقض حقوق بشر ب�ن الملل) را که 
ن را تحت تعق�ب قرار دهند و ن�ز 

ٓ
شکنجه را �ک جرم دانسته بوده که با�د مقامات به دل�ل داشتن مسئول�ت ا

                                                           
 (ثبت نزد �وناما). 2013جنوری  22معلومات از گزارش ه�ئت حق�قت �اب رئ�س جمهور، .  382

 
 ، کابل.2013اپر�ل  10ر�است صحت عامه، مصاحبه �وناما با مقامات .  383
خود ن�ز استثناء مشابه داشت که ب�ان م) کرد که شواهدی که به صورت غ�ر قانون) جمع  7جزا�ــ) موقت سابق در ماده  اجرااتجزا�ــ). قانون  اجرااتقانون  22ماده .  384

وری شده بود، در محکمه غ�ر قابل پذ�رش است.
ٓ
 ا

 ).2014( 329ماره به عنوان مثال، توق�ف) ش.  385



116 
 

قوان�ن افغانستان را که مقرر م) کند که عدم پ�روی از قانون اجراات جزا�ــ) منجر به بطالن و ب) اعتباری همه 
م) گردد. های مربوطهرس�دگ) 

386 
 

نها در 
ٓ
ن Hارنواالن و قضات کار م) کنند، به شمول نگران) های مشروع ا

ٓ
�وناما شرا�ط چالش برانگ�زی که در ا

نها به تحق�ق و تعق�ب مقامات پول�س مل) 
ٓ
مورد امن�ت شخص) شان که ممکن است تا اندازه ای عدم تما�ل ا

ه، ا�ن نگران) ها چالش های فرا روی نظام قضائ) مستقل افغان و امن�ت مل) را روشن سازد، را درک م) کند. البت
 شوند.رس�دگ) در افغانستان را برجسته ساخته و با�د از سوی لوی Hارنوال و عال) تر�ن مقامات حکومت 

هم قانون اجراات جزائ) سابق و هم قانون فعل) به طور مشخص حضور وکالی مدافع را ط) دوره تحق�ق در جرم 
س طو�ل حد اقل مجازات را اقتضا م) کند، ضروری دانسته و به ب) اعتباری اجراات در صدور های جنا�ات که حب

عدم رعا�ت حق دسترس) به وک�ل مدافع را دستور م) دهند.
387 

) جد�د به Hارنواالن صالح�ت ئقانون اجراات جزا
تمد�د دوره توق�ف را داده

388
س) مشروع�ت توق�ف م) و همراه با مسئول�ت اضاف) محاکم در اجرای دق�ق حق برر  

باشد.
389

 

�وناما از ا�ن تضم�نات حقوق) مهم در جهت تقو�ت حما�ت های مناسب برای متهم�ن استقبال نموده و تقاضای 
نها را توسط محاکم و Hارنواالن دارد. �وناما پ�شنهاد م) کند که لوی Hارنوال) و ستره محکمه 

ٓ
اجرای کامل ا

موزش و نظارت مناسب  دستورات ستندرد را به همه مقامات در
ٓ
مورد اجرای سر�ع مقررات جد�د صادر نموده و از ا

از اجرای ا�ن تضم�نات اطم�نان حاصل نما�ند. �وناما همچن�ن پ�شنهاد م) کند که ا�ن دستورات علن) باشند تا 
ن دستورات در جل

ٓ
وگ�ری از مجموعه های مستقل نظارت کننده و ن�ز افغان های ذ�حق را قادر به ارز�اب) اجرای ا

 عادالنه توق�ف شدگان، نما�ند.رس�دگ) شکنجه و احترام به حقوق مربوط به 

  

 نت�جه گ�ری 

ف�صدی موارد  14به شکنجه جدی است. �وناما بر کاهش رس�دگ) دولت افغانستان نشان داده است که در 
نها مصاحبه صور 

ٓ
تاک�د م) کند. باوجود ت گرفت شکنجه در ا�ن دوره نظارت) در م�ان توق�ف شده گان) که با ا

، استمرار استفاده از شکنجه قابل توجه است و با تعهد دولت در اجرای منع کامل شکنجه ناسازگار است. با ا�ن
ا�نکه کاهش استفاده از شکنجه ام�دوار کننده است اما برای نشان دادن موثر بودن اقدامات جبران) که تا کنون 

 اخذ شده، کاف) ن�ست. 

کرد که فقدان پاسخگو�ــ) و ن�ز معاف�ت از مجازات مقامات افغان دل�ل اصل) استمرار موارد شکنجه  �وناما مشاهده
رئ�س جمهور بوده است. ا�ن واقع�ت واضح شده که م�کان�زم های  129ماه بعد از صدور فرمان  23و بدرفتاری در 

                                                           
 . همچن�ن به ضم�مه دوم ا�ن گزارش مراجعه نما��د.289جزا�ــ)، ماده  اجرااتقانون .  386

 
 .289و  152)، 4( 9)، مواد ئت جزااقانون اجرا . 387
نگاه دارد و دو بار از محکمه ابتدائ�ه تمد�د روز در توق�ف  15ارنوال حق م) دهد تا مرتکب �ک جرم را به مدت Hبه  2014جزا�ــ) افغانستان  اجرااتقانون  100ماده .  388

 توق�ف را هر بار برای �ک ماه درخواست نما�د.
زادی Habeas Corpusجزا�ــ).  اجراات) قانون 13ماده هفت ( . 389

ٓ
�ک اصطالح الت�ن است که از نظر لغوی به معنای "داشتن بدن" م) باشد و شامل �ک  -�ا حکم ا

) را قادر م) سازد تا از �ک محکمه ذ�صالح بخواهد که قانون) بودن توق�ف وی را بررس) نما�د. ا�ن اقدام قانون) به منظور حفاظت از اقدام حقوق) م) شود که �ک توق�ف
 اشخاص در مقابل توق�ف غ�ر قانون) است.
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ا، ناکاف) و غ�ر موثر بوده است. پاسخگوئ) کنون) در اجازه طرح ادعاهای شکنجه و تحق�قات کاف) و مجازات ه
معاف�ت از مجازات ادامه دارد ز�را هنوز هم موثر�ت برای منع شکنجه ن�ست: مرتکب�ن تحت تعق�ب قرار نم) 

 گ�رند و ه�چ مجازات انضباط) مانند انفکاک از وظ�فه و �ا رد صالح�ت ها اتخاذ نشده است.

بشری، جرائم فساد را منعکس م) کند که بر اثر بدون ا�ن وضع�ت معاف�ت گسترده نسبت به نقض های حقوق 
مجازات ماندن توسط نهادهای ضع�ف دولت، نا امن و فقدان حاکم�ت قانون ناش) از دهه ها جنگ دوام کرده، 
نهائ) 

ٓ
تشو�ق و �ا حفظ شده است. چن�ن وضع�ت نه تنها مرتکب�ن را در مقابل تعق�ب قضا�ــ) پناه م) دهد، بلکه ا

) را ترو�ج نموده و عل�ه ب) عدالت)، نقض حقوق بشر و جنگ ساالری سخن م) گو�ند تضع�ف را که پاسخگوئ
 نموده، ناام�د و �ا ممکن با خطر مواجه سازد.

موزش، پال�س) های رس�دگ) در چن�ن شرا�ط، کوشش های کنون) دولت در 
ٓ
به استفاده از شکنجه بر بهبود ا

متمرکز بوده، بر ا�جاد بازدارنده های قوی و فعال استفاده از شکنجه، سازمان) و افزا�ش بازد�دهای منظم از مراکز 
مانند نهادهای نظارت مستقل و ذ�صالح ضد شکنجه، پ�روی دق�ق از قوان�ن ملزم کننده محاکم به رد اعترافات 

ند که اجباری و ختم معاف�ت از مجازات برای مرتکب�ن شکنجه کمتر تمرکز کرده است. �وناما مجددا تاک�د م) ک
پال�س) ها و دستور العمل ها�ــ) که شکنجه را منع م) کنند، با�د با م�کان�زم های موثر پاسخگوئ)، به شمول 
م�کان�زم های نظارت) درون) که ب) طرفانه و سر�ع بوده و موارد شکنجه را کامل تحق�ق نموده و برای تعق�ب 

 تحق�ق و مستند سازی نما�د، همراه باشد.

ی پاسخگو�ــ) همراه با اقدامات بازدارنده و اصالحات در نظام رس�دگ) قضا�ــ) به جرا�م م) تواند چن�ن م�کان�زم ها
کمک بس�ار ز�ادی به ختم و جلوگ�ری از شکنجه و بدرفتاری نما�د. ا�ن اقدامات م) تواند شامل ا�ن موارد باشد: 

روتکول های موثر برای مستند سازی ا�جاد �ک م�کان�زم مل) جلوگ�ری، افزا�ش ک�ف�ت تحق�قات جنائ) از طر�ق پ
موزش مناسب و مهارت در طب عدل)، و اقدام قضائ) که بر اعتراف اجباری اعتماد نکرده و به 

ٓ
شواهد شکنجه، ا

  قربان�ان جبران خسارت م) پردازد.
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 �وناماسفارشات فصل دهم.  

و  2011حکومت از ماه اکـتوبر ضم�مه پنجم ا�ن گزارش تجد�د گزارش در مورد تطب�ق سفارشات �وناما توسط 
سفارش به حکومت افغانستان، پارلمان، لوی Hارنوال) افغانستان، وزارت  82م�باشد. از مجموع  2013جنوری 

امور داخله، ر�است امن�ت مل)، اردوی مل) افغان،ستره محکمه، کشورهای مشترک نظام) و ا�ساف داشت، 
سفارش عمل) نشده است. 41 رت ن�مه تطب�ق شده، وسفارش بصو  28تنها نه سفارش کامال تطب�ق شد، 

390
 

تطب�ق ناشده به ادارات حکومت) عمل  سفارش ن�مه تطب�ق شده و �69وناما بار د�گر از حکومت م�خواهد که به 
 نما�د. ا�ن سفارشات بصورت �ک پالن عمل) برای رفع شکنجه و بدرفتاری در توق�ف خانه های افغانستان م�باشد.

 
سفارشات کل�دی ب�شتر ذ�ل را  برای کمک به مقامات افغانستان و همکاران ب�ن الملل) بخاطر منع و خاتمه �وناما 

 استفاده شکنجه و بد رفتاری در توق�ف خانه های افغانستان، تقد�م م�دارد.

 

 سفارشات به حکومت افغانستان

بعنوان م�کان�زم جلوگ�ری مل) طور�که در پروتوکول اخت�اری  ،�ک م�کان�زم مستقل نظارت) با صالح�ت �
مده، ا�جاد گردد

ٓ
. ا�ن مکان�زم با�د صالح�ت) داشته باشد که بتواند به صورت کنوانس�ون منع شکنجه ا

زادی شان محدود م�شود 
ٓ
ن ا

ٓ
از قبل اعالم ناشده به صورت و منظم به مراکز توق�ف که اشخاص در ا

اجرای تحق�قات  و معا�نات طب عدل) مبن) بر شکنجه مستقالنه انجامالح�ت صدسترس) داشته باشد، و 
 مراکز نظام) محالت مربوط به ر�است امن�ت مل) و رابطه به ادعای شکنجه در ب) طرف و شفاف در

به بصورت موثر و ارائه سفارشات  (بر اساس روش های خوب مذکور در پروتوکول استانبول)، افغان
 توق�ف خانه ها، بدرفتاری در شکنجه و باز�اب) قربان�ان�ر ادارات ذ�ربط جهت مقامات توق�ف و سا

برای بشمول محول نمودن قضا�ا به لوی Hارنوال) بصورت اخص توق�ف شده گان منازعات مسلحانه، 
.تحق�قات مستقل، را داشته باشد

391
 

 ه گرفته شود.اقدامات ضروری برای امضاء و تصو�ب پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع شکنج �

    تمام مراکز توق�ف غ�ر رسم) شناسائ) شده،منع و بسته شود. �

 سفارشات به ستره محکمه

نها به انجام منظم تحق�قات در  صدور هدا�ات به قضات محاکم ابتدائ�ه و �
ٓ
است�ناف به هدف ملزم ساختن ا

 یدق�ق ممنوع�ت هارابطه به تمام) ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری و همچن�ن اجرای جدی و 

                                                           
 مات چهار سفارش به ستره محکمه را ارز�اب) نما�د.با وجود درخواست های مکرر �وناما نتوانست کارمندان ستره محکمه را مالقات نما�د و  بعلت نبود معلو . 390
 .ر�است دولت در مورد پاسخگوئ) به استفاده از شکنجه 129فرمان  1.در مطابقت با ماده  391
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مده از طر�ق شکنجه، طوری که در قانون اساس) افغانستان و قانون 
ٓ
استفاده از مدارک و شواهد بدست ا
 اجراات جزا�ــ) پ�ش ب�ن) شده است.

392
   

 افغانستان Hارنوال)سفارشات به لوی  

که  )شده گان ب�طرفانه و مستقل به ارتباط ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با توق�فعاجل انجام تحق�قات  �
، که در ا�ن گزارش مشخص پول�س مل) افغان و ر�است امن�ت مل)در تمام مراکز توسط کارمندان افغان 

ن ادعا صورت گرفته انجام 
ٓ
شده که شکنجه و بد رفتاری را استفاده م�نما�ند، و �ا تمام مراکزی که در ا

393دهند.
 

 به ر�است امن�ت مل) سفارشات 

و  فراهکندهار، کابل،در وال�ات امن�ت مل) ر�است  مراکز توق�فدر  بدرفتاری گزارشات مبن) بر شکنجه و  �
ن ادعا صورت گرفته، انجام دهند

ٓ
، موثر و ب�طرفانه سر�عا�ن بررس) ها با�د  .تخار و �ا تمام مراکزی که در ا

و متمرکز باالی برخوردهای مجرمانه مقامات امن�ت مل) طور�که ادعا م�شود، باشد.
394

 

با توق�ف شده گان شده باشند، با�د منفک، مورد پ�گرد،  ی رفتار  بدمرتکب شکنجه و �ا  مقامات) که �
نها به 

ٓ
جرائم عل�ه امن�ت داخل) و خارج) و Hارنوال) ر�است تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

ن
ٓ
مر�ن شان که مرتکب شکنجه و �ا استفاده ا

ٓ
را باالی �ا د�گر مقامات مناسب، بشمول کارمندان) و �ا ا
وظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و  نمودنتعل�ق  توق�ف شده گان امر نموده اند، از جمله از طر�ق

 .قرار گ�رندشان، مورد پ�گرد  سا�ر امت�ازات
395

 

 پول�س مل) افغان داخله و به وزارت امور سفارشات 

وال�ات  پول�س محل) افغان درپول�س مل) افغان و  مراکز توق�فدر  بدرفتاری گزارشات مبن) بر شکنجه و  �
ن ادعای شکنجه و �ا بدرفتاری صورت  بغالن، هرات، کندوز و پکـت�کاکندهار، 

ٓ
و �ا تمام مراکزی که که در ا

باشد.و مکمل ب�طرفانه  ،، موثرسر�عا�ن  بررس) ها با�د  .گرفته انجام دهند
396

 

مر�ن تمام افسران پول�س مل) افغان و پول�س محل) افغان که مرتکب چن�ن  �
ٓ
برخورد ها شده باشند و �ا ا

نرا امر نموده اند،
ٓ
نها به  شان که استفاده از ا

ٓ
مورد پ�گرد، تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

بشمول تعل�ق دسپل�ن،  ، مجازات وبا�د منفک نظام) پول�س مل) افغان قرار گرفته وHارنوال) ر�است 
 ،  شوند.ا�ر امت�ازاتوظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و س نمودن

397
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 اردوی مل) افغانستانسفارشات به  

پکـت�ا،فراه، کندهار، وال�ات  بدرفتاری توسط اردوی مل) افغانستان درگزارشات مبن) بر شکنجه و  �
ن ادعای شکنجه و بدرفتاری 

ٓ
هرات، خوست، بادغ�س، بلخ، هلمند و کابل و �ا تمام مراکزی که در ا

باشد.کامل ، موثر و ب�طرفانه و سر�ع.ا�ن  بررس) ها با�د صورت گرفته انجام دهند
398

 

نرا  �
ٓ
مر�ن شان که استفاده از ا

ٓ
تمام افسران اردوی مل) افغان که مرتکب چن�ن برخورد ها شده باشند و �ا ا

نها به Hارنوال)  امر نموده اند،
ٓ
نظام) و مورد پ�گرد، تاد�ب و مجازات، از جمله از طر�ق ارجاع ا

بشمول به دسپل�ن،  ، مجازات وبا�د منفکو ، قرار گ�رند نظام) اردوی مل) افغانمشاور�ت محکمه 
 ، شوند.وظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و سا�ر امت�ازات نمودنتعل�ق 

399
 

 و ر�است امن�ت مل) داخله به وزارت امور سفارشات 

افغان که بر احترام، حما�ت  تمام رهنمودها و پال�س) ها توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل)  �
و تحقق حقوق توق�ف شده گان بشمول منع شکنجه تاک�د دارد، کامال تطب�ق گردد.

400
  

حق حما�ت در برابر شکنجه و حق ا�نکه با توق�ف شده گان با�د رفتار انسان) و با کرامت صورت گ�رد در  �
و  7ف شده گان (بر اساس ماده نص موجود  پال�س) وزارت امور داخله در مورد حقوق محبوس�ن و توق�

کنوانس�ون ب�ن الملل) حقوق مدن) و س�اس)) عالوه گردد. 10ماده 
401

 
حما�ت س�اس) از پول�س امبودسمن بطور�که بتواند بصورت موثر کار خود را انجام بدهد، فراهم شود و  �

ن را مشخص م�سازد، با�د امضاء گردد.
ٓ
ال�حه وظائـف که مسول�ت های ا

402
 

به شکا�ات در مراکز توق�ف وزارت امور داخله رس�دگ) بررس) مستقالنه و مسلک) از م�کان�زم های موجود  �
و ر�است امن�ت مل) صورت گ�رد، و ا�ن م�کان�زم ها بصورت) باشند که با استاندارد های حقوق بشری 

نها از مسول�ن توق�ف، و ن�ز محرم�ت و حما�ت 
ٓ
در برابر انتقام احتمال) مطابقت داشته، و از استقالل�ت ا

و هدا�ت شکا�ات به اداره مرکزی محابس و مقامات قضائ) و �ا د�گر مقامات مستقل مناسب، اطم�نان 
حاصل شود.

403
 

موزش اجباری ستندرد که بتواند جوابگوی ن�از انجام تحق�قات توسط ن�روهای مل) افغان   �
ٓ
نهاد�نه ساختن ا

باشد، بصورت مشخص شامل مولفه های تاک�د بر روش های و ر�است امن�ت مل) در بخش کاری شان 
استنطاق غ�ر اجباری، منع استفاده از شکنجه و بدرفتاری، اقدامات جزائ)/ دسپل�ن) برای استفاده از 
مده، 

ٓ
شکنجه و بدرفتاری، و مکلف�ت های قضائ) بر عدم اعتبار اعترافات) که بوس�له شکنجه بدست ا

404باشد.
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 مل) امن�ت ر�است و داخله امور  وزارت محکمه، ستره Hارنوال)، یلو دفتر برای سفارشاتت

 �ک وقت) که حقوق) مساعد�ن �ا و مدافع وک�ل ا�نکه از ا�جاد شود تا موثر ارجاع ستندرد س�ستم �ک �
ورده خانه توق�ف به و �ا گرفتار جد�د شده توق�ف

ٓ
 �افته و از ا�نکه ا�ن اطالع عاجل بصورت م�شود، ا

 405.گ�رد، اطم�نان حاصل نما�د صورت مدافع وک�ل حضور  در استنطاق

 سفارشات به وزارت صحت عامه، وزارت داخله و ر�است امن�ت مل)  

روش گزارش ده) فعل) را تجد�د نظر کنند تا کارمندان صح) مراکز توق�ف بتواند بصورت مستقالنه عمل  �
ن عمل نما�ند.نموده و به صورت ب) طرفانه و مصون منافع صح) مر�ضان را ارز�اب) 

ٓ
نموده و مطابق ا

406
 

زما�شات روان درمان)  �
ٓ
ظرف�ت کارگران طب عدل) برای تشخ�ص و مستند سازی قضا�ای شکنجه و اجرای ا

برای تثب�ت �افته های مربوط به شکنجه، زمان) که اثر ف�ز�ک) زخم وجود نداشته باشد، باال برده 
شود.

407
 

ورده شده در محل) ک �
ٓ
زما�شات صح) کامل صورت برای تمام توق�ف شده گان ا

ٓ
نجا نگهداری م�شوند، ا

ٓ
ه ا

.گ�رد
408

 

 و کشورهای تمو�ل کننده مربوطنظام) کشورهای کمک کننده به سفارشات 

اطم�نان حاصل کنند که مسئله شکنجه و بدرفتاری توسط ر�است امن�ت مل)، وزارت داخله/پول�س مل)  �
بشمول پاسخگوئ) مرتکب�ن شکنجه، بح�ث  افغان و اردوی مل) افغان و اجرای موثر اقدامات اصالح)،

مع�ار پ�شرفت اساس) و مشروط بودن در زمان تشخ�ص قابل تمو�ل بودن پروژه ها و �ا ارائه کل) کمک 
موزش به ادارات و وزارت خانه های افغانستان، در نظر گرفته م) شود

ٓ
.تخن�ک)، مشورت، کمک و ا

409
   

                                                           
 ی مدافع.ر�است دولت :اقدامات برای پ�شرفت دسترس) به مساعدت های حقوق) برای توق�ف شده گان و دسترس) به وکال 129فرمان   5 و 4. در مطابقت با ماده  405
 ر�است دولت :اقدامات برای پ�شرفت دسترس) به خدمات صح) برای توق�ف شده گان. 129فرمان  6. در مطابقت با ماده  406
 .. قبل) 407
 اقدامات برای پ�شرفت دسترس) به خدمات صح) برای توق�ف شده گان. ر�است دولت : 129فرمان  6. در مطابقت با ماده  408
حقوق  563" که به اساس قانون اله) �ا قوان�ن اله) به فصل های مشخص) در قانون تخص�صات عمل�ات های خارج) فصل Leahy Lawبطور مثال، تطب�ق " . 409

و قانون تخص�صات دفاع ارائه  ) در قوان�ن ا�االت متحده راجع م�گردد2001( 259-106حقوق عموم)  8092) و قانون تخص�صات دفاع، فصل 2001( 429-106عموم) 
نها راپور های موثق از طرف وزام�نم

ٓ
رت خارجه مبن) بر نقض ا�د که "ه�چ کدام) از وجوه مال) ذکر شده برای اسلحه و تر�ننگ واحد های ن�رو های امن�ت) که در مورد ا

پول�س مل)  توسط ر�است امن�ت مل)، حقوق بشری وجود داشته باشد، مگر ا�نکه ارز�اب) شود اقدامات اصالح) توسط حکومت افغانستان برای ختم شکنجه و بدرفتاری 
تصم�م جد�د بمنظور ن�از به �ک بشمول تعق�ب عدل) مرتکب�ن شکنجه ن�روهای امن�ت) روی دست گرفته شده باشد ". �وناما مالحظه کرد که  ،افغان و اردوی مل) افغان

پول�س مل) افغان و اردوی مل)  جود�ت معاف�ت کارمندان در ر�است امن�ت مل) ،گزارش فعل) و شواهد موثق (بشمول �افته های ا�ن گزارش) بر موتوجه به سازگاری با 
موزش  و د�گر انواع همکاری ادارات ا�االت متحده م�باشد شرطشکنجه که از استفاده  درافغان 

ٓ
، جمع تمو�ل ا�االت 2014سپتمبر  30. بر اساس ، وجود داردتمو�ل و ا

بل�ون به بخش "امن�ت" ( ود�گر سه بخش حکومتداری، توسعه، همکاری و  60بل�ون م�رسد، که باالتر از  104.08انستان به متحده برای همکاری و اعمار مجدد در افغ
خر 

ٓ
برای تجه�ز، تدارک، خدمات،  48.94اضافتر از  2014سپتمبر 30عمل�ات های ملک)) تخص�ص داده شد. که ا�ن مشمول تمو�ل ن�روهای نظام) افغان م�باشد، که ا

موزش
ٓ
بل�ون برای پول�س مل) افغان بمصرف  16.17بل�ون باالی اردوی مل) افغان و باالتر از  32.40، ز�ادتر از ASFF’s و تمو�ل ن�روهای نظام) مصرف شده است. از پول ا

ا�ت قابل در�افت است  ، که در و�ب س2014اکـتوبر  30رس�ده است ( گزارش و�ژه بازرس برای اعمار افغانستان، گزارش ربعوار به گانگرس امر�کا، 
www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014- 10-30qr.pdf.(  
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انواع کمک مال) و کمک های تخن�ک)، بشمول تمو�ل از  پال�س) های مشوق و مانع کننده در مورد تمام �
طر�ق ملل متحد،

410
نمائنده گ) ها و برنامه ها بخصوص برنامه صندوق امانت برای قانون و نظم برای  

افغانستان(لتفا) برای پول�س مل) مشروط به پ�شرفت های ا�شان و مع�ارهای قابل ارز�اب) پ�شرفت در 
ا در برابر منع شکنجه و مجازات استفاده از شکنجه، در نظر گرفته عرصه نظارت و پاسخگوئ)، خاصت

 شود.
  

 : سوالها در مورد روش های تحق�ق �وناما و جواب �وناما1ضم�مه 
 

 پرسشها پ�رامون ش�وه کار �وناما و جوابات �وناما

روش را در رابطه به و نظر�ات)  مقامات ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان و همکاران ب�ن الملل) سوالها 
�وناما به صورت روشن به ا�ن سواالت در  مطرح کرده اند.برای در�افت شکنجه و بدرفتاری �وناما  استفاده شده

بخش روش تحق�ق از طر�ق تشر�ح عناصر روش شناس)، که بر اساس روش های خوب گذاشته شده ب�ن الملل) 
به طور کل) و در توق�فخانه های مشخص  شکنجه گوی ادعاها�وناما به تحل�ل و تجز�ه الم�باشد، پرداخته است. 

نها نت�جه گ�ری شود، پرداخته است و در تمام افغانستان در ده ها مراکز 
ٓ
نها باعث شده که بد رفتاری ا

ٓ
که اعمال ا

 بدالئل ذ�ل غ�رمعمول م�باشد:که مختصرا در پائ�ن ذکر م�گردد،  غ�ر حق�ق)که موارد  هدنشان م�د

 نظر�ات مقامات افغانسوالها/ 

موزش بر اساسوادعای نادرست توق�ف شده گان که  احتمال دروغ  )1(
ٓ
به  تبل�غات مخالف�ن بخاطربرخ)  ا

 نما�ند.را به شکل تبلغات عل�ه دولت استفاده بد رفتاری دروغ�ن ادعای بوده تا ضد دولت 

شان به مسؤل�ن ) رها�ــ بخاطر توق�فهدا�ت داده است که در جر�ان دستور و طالبان به اعضای خود  )2(

 نما�ند. موجود�ت شکنجه را ادعا ها، جر�ان بازد�د خارج) ها از توق�ف خانه پ�شنهاد رشوه نما�ند، و در

 

 جواب  �وناما

با استفاده از نمونه گ�ری گسترده، با تعداد بس�ار ز�ادی از توق�ف  شکنجهاز ادعای های  سراسری  الگوی �

موزش داده شوند که 
ٓ
نها مصاحبه صورت گرفته، با ا�نکه گو�ا قبل از ا�نکه گرفتار شوند ا

ٓ
شده گان) که با ا

                                                           
تقو�ت  و انکشاف) ملل متحد برای تنظ�م تمو�ل ب�ن الملل) برنامهتوسط  2002است که در سال  ). پروژه تمو�ل قانون و نظم در افغانستان (لتفا) �ک م�کان�زم 410

) برای پرداخت معاشات  افسران پول�س ونگهبانان ر�است عموم) 2002بل�ون دالرامر�کائ) از سال  3.6تمو�ل (تقر�با ا�ن پروژه . ب�ق قانون در افغانستان ا�جاد شدتط
موزش افسران پول�س پرداخت نموده است. کمک کنندگان عمده اداره لتفا در ب�ن 

ٓ
اپان، حکومت های ا�االت متحده، ج 2014و  2011محابس و برای اعمار ز�ربناها و ا

منش) عموم) ملل متحد در مورد همکاری  2011د. پال�س) واجب اجراء حقوق بشر سال نجمهوری کور�ا،جرمن)، انگلستان،ناروی، هالند، استرال�ا و اتحاد�ه اروپا م�باش
ی حقوق املل متحد از مجر  ن�روهای امن�ت) غ�ر با را وضع نموده که همکاری های ملل متحد )اقدامات اصول و ،)HRDDPد( ملل متحد برای ن�روهای امن�ت) غ�ر ملل متح

 ،حقوق بشردوستانهبه بشری صورت گ�رد و اطم�نان حاصل شود که چن�ن همکاری ها در مطابقت با مکلف�ت های ملل متحد در مورد احترام، پ�شرفت و تشو�ق احترام 
حق�ق) ارتکاب تخلفات حقوق بشر دوستانه،حقوق  که دالئل اساس) بر باور ا�نکه خطر�ا�، در ج�ــ)باشد. در مطابقت با چن�ن مکلف�ت ها حقوق پناهندگانحقوق بشر و 

کمک نما�د. به  ، ملل متحد نم) تواند�ا تخف�ف) را بگ�رند نتوانند اقدامات اصالح) و هو مقامات مربوط وجود دارداز طرف ادارات در�افت کننده  حقوق پناهندگانبشر و 
ملل متحده مبن) بر تخلفات حقوق بشردوستانه ،حقوق بشر و  کمک معلومات موثق را در مورد ته�ه دالئل موجه در مورد در�افت کنندههم�ن دالئل، اگر ملل متحد 

ورد، همان اداره تمو�ل کننده با�د بمنظور خاتمه دادن به چن�ن تخلفات پا درم�ان) کند حقوق پناهندگان
ٓ
 .بدست م) ا
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که گزارش داده شده بود از هم  ی رفتار شکنجه و بدطب�عت چگونه دروغ بگو�ند، متناسب نبود. اوال، 

ن صورت گرفت.  ادعابود که  خانه ها�ــ) متفاوت و مختص به توق�ف
ٓ
موزش در ا

ٓ
و ا�ن غ�ر ممکن است که ا

ن توق�ف خانه خوب بافته شده باشد. دوم، روش های شکنجه و بدرفتاری در همان 
ٓ
نقدر در مورد ا

ٓ
ها ا

ات مختلف و اکـثرا با تفاوت ماه ها گزارش داده مراکز توسط توق�ف شده گان مختلف مصاحبه شده در اوق

شد. مصاحبه شده گان مربوط به شبکه های مختلف بوده، مانند مجرم�ن باند های محل) و گروپ های 

موزش به ا�ن گروه های مختلف ممکن نبوده، و نمونه ادعاها شکنجه و بدرفتاری با 
ٓ
مختلف مخالفان. ا

 ده، مطابقت ندارد.�ک) از اجنداهای ا�دäلوژ�ک شناخته ش

رهنمودی برای اعضای خود  کدام امر 2010م)  30رفتار سلوک) جد�د طالبان بتار�خ  یدر الئحه رهنمود �

ناظر�ن  را نزدنداده اند که به مقامات توق�ف خانه های افغانستان رشوت دهند و �ا ا�نکه ادعای شکنجه 

 خارج) نما�ند.

مورخ به پشتو و انگل�س)) را در�افت نمود.  حق�قات طالبان (غ�رادعا�ــ) توق�ف و ت رهنمای�وناما کاپـ) از  �

به . باشدطالبان  ا�ن سند نوشته معتبر خ�ل) بع�د است کهمتخصص�ن مستقل تحل�ل ا�ن سند گـفتند که 

 ، صحبت م) نما�دبخاطر رهائ) ر�است امن�ت مل) سند از دادن رشوه به مقامات ا�ن ه عالوه، در حال�ک

 نگـفته است. از شکنجه و بدرفتاری شان چ�زی  دروغ گـفتن به ناظر�ن خارج) ی در مورد کدام رهنموداما 

ن بازد�د و �
ٓ
ا�ن امکان را ند�د که توق�ف شده گان بتواند قصه های  ،کردنظارت  در مراکزی را که �وناما از ا

شا�عه نموده و بدرفتاری واقع) و شا�عه خود را با گروپـ) از توق�ف شده گان با هم بصورت عام شر�ک و 

بتوانند بصورت جداگانه و �ا هماهنگ مجموعه ای از دروغ باف) را تقد�م نما�ند. وقت�که مجموعه قابل 

ن مرکز انجام شد، معلومات در مورد روش های 
ٓ
مالحظه ای از مصاحبه ها در مورد �ک مرکز توق�ف در ا

ن توق�ف خانه، �وناما را قادر ساخت تا ثابت سازد 
ٓ
که ممکن نبوده توق�ف شده گان) که جداسازی در ا

 موارد مشابه را ارائه نمودند از قبل در همان مرکز با هم صحبت نموده باشند.

که  ،در اوقات مختلفو و مراکز مختلف  محالت�وناما مصاحبه های متعددی را با افراد تحت توق�ف در  �

نکه قبال در توق�ف ر�است امن�ت مل) قرار داشتند و 
ٓ
ا�ن  . کز د�گری منتقل شوند،انجام دادبه مر قبل از ا

که ا�ن توق�ف شده گان بصورت مجموع) و �ا فردی موارد مشابه از برخورد با خودشان  غ�ر ممکن است

 در همان مرکز در زمان های مختلف توق�ف ساخته باشند.

ن ی مراکز   �
ٓ
شده گان بدون ا�نکه ادعای شکنجه و بدرفتاری را در�افت توق�ف  ی از�وناما با تعداد که در ا

. نکردندتوق�ف شده گان ادعای شکنجۀ جسم) را ا�ن گروپ مصاحبه نمود، ه�چ �ک) از نموده باشند 

ن ه�چنوع توطئه، شر�ک  ندا�ن �افته م�رساند که توق�ف شده گان معلومات درست) را ب�ان داشت
ٓ
که در ا

 جود نداشته است.وی گروه) ساختن داستان ها و جعل ساز 
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موزش د�ده باشند تعداد از بخش) اگر حت)  �
ٓ
، که دروغ گو�ند که شکنجه شده اندتوق�ف شده گان ا

موزش 
ٓ
تا ادعاهای ساخته  طوری ترت�ب شدهمصاحبه کننده گان �وناما برای م�تودولوج) رهنمودها و ا

�ک چهارم �وناما  ا�ن دوره گزارش ده)، در شده را قسم�که در باال تذکر رفت، تدق�ق و در�افت نما�ند.

 ادعاهای شکنجه و بدرفتاری مطرح شده را موثق ند�د.

:  �وناما شواهد و ادعاهای شنکنجه را که توسط توق�ف شده گان در جر�ان مصاحبه مطرح شده با  )3(
نداشت تا همان ادعاهای ر�است امن�ت مل) فرصت  بد�ن سببر�است امن�ت مل) شر�ک نکرده است، 

 پ�گری نما�د.شخص شکنجه و �ا بدرفتاری در�افت شده را تحق�ق و م

مربوط به معلومات  بصورت منظم جلسات را درخواست نموده ومدت نظارت �وناما، �وناما  تمام در �

و پول�س مل) افغان جهت گرفتن اقدامات  ر�است امن�ت مل)ادعای شکنجه و بدرفتاری را به نما�ندگان 

نها در مورد 
ٓ
ن نهادها ارائه کرد. در برخ) موارد، ر�است امن�ت مل) به �وناما گـفتند که ا

ٓ
مناسب توسط ا

ادعاها مشخص/قضا�ای و �ا مراکز مشخص بشمول در همان مواردی که توسط �وناما محول و گزارش 

 فتاری را در�افت نکردند.داده شده بود، بررس) نمودند و شکنجه و بدر 

مده، در سال قومندان ا�ساف  2013جنوری  11 مورخقسم�که در نامه  �
ٓ
موارد  80 ا�ساف 2012به �وناما ا

ادعای شکنجه توق�ف شده گان توسط مقامات افغان را گزارش داده اند و درخواست اقدام عمل) و مفصل 

ن تنها باالی �ک قض�ه از در مورد تحق�ق قض�ه را نموده مقامات افغان با همکاری 
ٓ
 2013جنوری 11که از ا

.اقدام صورت گرفت
411

 

کوب به  شوک برق)، تهد�د جنس)، لت و ، به خصوصشکنجهانواع خاص  ی در مورد) �وناما شواهد4(
ن

ٓ
 توسط کارمندان ر�است امن�ت مل) ارائه نکرده است.، اعضای جنس) و کش نمودن ا

ن  �
ٓ
پول�س مل) افغان برای �وناما اجازه  ر�است امن�ت مل) و بازد�د کرد،در اکـثر مراکز توق�ف که �وناما از ا

نرا در جر�ان مصاحبه ها
ٓ
وردن کامره و استفاده از ا

ٓ
ورد تا ندادند. ا

ٓ
 ا�ن امر برای �وناما مشکالت) را بار ا

اسناد و شواهد ضربه  تصو�ری از شوک برق) در بدن توق�ف شده گان و �ا د�گردست اول  و شواهد اصل)

لت تناسل) را داشته باشد. در  در
ٓ
قضا�ا، توق�ف شده گان قادر نبودند تداوی جراحت های خود را  برخ)ا

برای �وناما در رابطه به  تاکه از دوران تحق�قات مانده بود معالجه نما�ند و کارمندان طب) ما�ل نبودند 

نها 
ٓ
در برخ) قضا�ا، �وناما قادر  .روی دالئل امن�ت) معلومات ارائه بدارنداکـثرا ثبت قض�ه جراحت های ا

شد تصو�ر و د�گر شواهد نشان دهنده شوک های برق) و د�گر زخم های بدن توق�ف شده گان را حاصل 

 نما�د.

                                                           
  �11وناما: نامه قومندان ا�ساف به �وناما مورخ  2013گزارش جنوری  5. مراجعه نما�د به ضم�مه 411
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ن بجای نمانده بود و �ا قسم) بوده که عالئم فز�ک)  �
ٓ
�وناما بعض) از اشکال شکنجه را تائ�د کرد که اثر ا

ثار ظهور ننما�د و 
ٓ
زما�شات طب) ممکن نباشد.باق) نماند و د�گر ا

ٓ
ن توسط ا

ٓ
 لزوما تشخ�ص ا

ثار زخم معلوم م�شد،  �
ٓ
�وناما با برخ) توق�ف شده گان مصاحبه نمود که گـفتند بعد از تجربه شکنجه که ا

نها را از نظر کارمندان، وکالی مدافع، داکـتران صح)، ناظر�ن حقوق بشر و د�گر د�دار 
ٓ
مقامات توق�ف ا

نها را به توق�ف خانه د�گر منتقل نموده و �ا داخل شدن به کلن�ک صح) و  کننده گان مخف) نمودند، �ا
ٓ
ا

 �ا رهائ) شان را تا صحت زخم ها�شان به تاخ�ر انداختند.

در موارد متعددی، مصاحبه کننده گان �وناما توانستند عکس ها و د�گر شواهد، بشمول نظر�ه داکـتر  �

 .�ف شده گان را در�افت نما�ندمبن) بر شوک های برق) و د�گر زخم ها در بدن توق
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 نافذه  قوانين: دومضميمه 
 

م�ز ، غ�رانسان) وو رفتار ظالمانه منع شکنجهه
ٓ
 تحق�را

 ب�ن الملل حقوق  اساس مکلف�ت های  بر

ن م�باشد، شکنجه را ممنوع م�دارد. ا�نها
ٓ
 شامل تعدادی از کنوانس�ون های ب�ن الملل) که افغانستان عضو ا

م�ز و ، غ�رانسان)ظالمانهمجازات  �ا کنوانس�ون منع شکنجه، رفتار
ٓ
م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) و  ؛تحق�را

.م) باشد کنواس�ون حقوق طفل وب�ن الملل) روم  )ئجنامحکمه  ژن�ف، منشور  1949س�اس)، کنوانس�ون 
412 

منع 

 است. مطلق شکنجه  بح�ث �ک قاعده بن�اد�ن در حقوق ب�ن الملل شناخته شده

بد�ن معن) است که ه�چ گاه) تعل�ق  ،مکلف�ت دولت که با�د منع شکنجه را احترام گذارد غ�ر قابل تخف�ف بوده

ن 
ٓ
جنگ،  خطر"هيچ وضعيت استثنائي، مانند جنگ و يا  توج�ه شده نم�تواند.نشده و کوتاه) در نظارت از منع ا

بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده کاربرد شکنجه شده 

نم�تواند"
413

س�اس)، دولت ها نم�توانند در منع  ) م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) و۲(۴. برعالوه، به اساس ماده 

م�ز  تحق�ر رفتار ظالمانه، غ�رانسان) و شکنجه رفتار
ٓ
س�اس)   ا�ن م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) و ۷ماده را که در  ی ا

ورند
ٓ
مده است، تخف�ف) وارد ا

ٓ
 .ا

 

 

 
                                                           

م�ز انسان) و ظالمانه غ�ر�ا مجازات  رفتار و کنواس�ون منع شکنجه 1987حکومت افغانستان در ماه جون .  412
ٓ
 م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) و را تصو�ب نموده و تحق�را

منشور روم  و 1994در سال را کنوانس�ون حقوق طفل  پروتوکول اضاف)) و (به استثناء دو 1956کنواس�ون های ج�نف را در ماه سپتمبر  و 1983پر�ل س�اس) را در ماه ا
ای که  در صورت بروز مخاصمات مسلحانه اساسنامه محکمه جنا�ــ) ب�ن الملل) مقرر م) دارد که شکنجه تصو�ب نموده است. 2003در سال را ب�ن الملل)  )�ــامحکمه جن
، �عن) ارتکاب هر �ک از اعمال ذ�ل جن�ف  1949   مشترک م�ان چهار کنوانس�ون 3موارد جدی نقض ماده  ، �ک جنا�ت جنگ) حساب م) شود: الملل) ندارد جنبه ب�ن

اند و افرادی که به علت ب�ماری، زخم) شدن، �ا  دست از جنگ کش�دهعل�ه اشخاص) که فعاالنه در مخاصمات شرکت ندارند، از قب�ل اعضاء ن�روهای مسلح که 
ن در :) (ج)(ز) 2(8شکنجه ...". طبق ماده  […] دستگ�ری، و دال�ل

ٓ
 دردعناصر شکنجه در جرائم جنگ) در جنگ های داخل) منازعات مسلحانه ا�نست که مرتکب ا

د باالی شخص به صورت که باش )اساس هر تبع�ض برای هر منظور د�گر بر تهد�د و اجبار و  مجازات ،ا اعترافبمنظور  گرفتن معلومات و � و اذ�ت را نما�د فز�ک) و روان) 
از  و مرتکب ؛که سهم فعال در جنگ نداشته باشد باشد کارمند ملک) و کارمند د�ن) ، ملک)،جنگجوی خارج شده از جنگچه  شخص مواجه به شکنجه ؛نما�د عمد وارد

گاه باشد
ٓ
مده ا

ٓ
غ�ر ب�ن الملل) واقع شده  و  مرتکب از ارتباط عمل شکنجه رابطه با منازعه مسلحانه  چارچوب و �ا در ا�ن عمل در ؛وضع�ت واقع)  که ا�ن وضع�ت بوجود ا

گاه باشد.
ٓ
 با اوضاع  موجود  منازعات مسلحانه ا

 ) 2(2کنوانس�ون منع شکنجه ماده . 413
http://tbinternet.ohchr.org/layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%2f2&Lang=en) and Human Rights 
Committee, General Comment No. 24, para. 10 (available at 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.6&Lang=en) 
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  مل) وان�ناساس ق رمکلف�ت ها بب

همچنان شکنجه را ممنوع قرارداده و در قانون اساس) ب�ان داشته است"هيچ شخص نمي  ستانافغان نظام حقوق)

تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا 

رفتار شکنجه و بگونه ذ�ل به قربان)  51قانون اساس) در ماده  به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد".  باشد،

بدرفتاری حق م�دهد جبران خسارت خود را بخواهد: "هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق 

ن در محکمه دعوی اقامه کند."
ٓ
 جبران خساره م) باشد و م) تواند برای حصول ا

414
قانون تخلفات اطفال سال  

اطفال را منع م�دارد نامالئمن�ز مجازات  2005
415 

ب�ان  275همچنان شکنجه را جرم م�پندارد. ماده  قانون جزاء،

ن امر نما�د به حبس 
ٓ
م�دارد هرگاه موظف خدمات عامه متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شکنجه نما�د و �ا به ا

 سال است، محکوم م�گردد. 15-5طو�ل، که درحد 

م بمقصد منع و رس�دگ) به نافذ شد، در برگ�رنده احکا 2014جون  5قانون اجراات جزائ)، که جد�دا بتار�خ 

 152) و 4( 9) اصل قانون) بودن قرار احضار توق�ف را معرف) کرده، و ماده 13(7استفاده از شکنجه م�باشد، ماده 

حضور وک�ل مدافع را هنگام اجراات تعق�ب عدل) حتم) دانسته است.
 416

برعالوه، Hارنواالن تحق�ق مکلف به  

م) عمل�ات) با اجرای قض�ه نقض قانون) را مرتکب شده اند با�د گزارش گزارش در مورد "پول�س و ن�روهای نظا

 ).91دهند" (ماده 

قانون جزای افغانستان و د�گر قوان�ن تعر�ف کاری عناصر جرم شکنجه را ب�ان نم�کند. در حال�که "شکنجه" منع 

ر پال�س) ها و قوان�ن مل) شده، اما قانون جرم را واضح نساخته است. تا حال، تعر�ف ب�ن الملل) جرم شکنجه د

يا ممنوعيت شكنجه داخل نشده است. 
ٓ
، �ا کدام �ا نه اجرا است-�ک حق خودبا اين حال، جدای از اينکه ا

مراحل  سازگاری را در قوان�ن مل) افغانستان ط) کند تا در برابر تعهدات ب�ن الملل) موثر واقع شود، ا�ن �ک 

ف�ت های حقوق ب�ن الملل) خود به دل�ل موجود�ت خال در قوان�ن اصل حقوق ب�ن الملل است که دولت از مکل

 داخل) معاف نم�شود.

 

 تعر�ف شکنجه و بدرفتاری بر اساس حقوق ب�ن الملل

تعر�ف شکنجه موجود کنوانس�ون منع شکنجه باالتر�ن مرجع مورد استناد و معتبر تعر�ف بوده و بر اساس عرف 

 ب�ن الملل، با�د رعا�ت شود:

                                                           
 29قانون اساس) افغانستان ماده .  414
 7ماده  2005قانون تخلفات اطفال سال .  415
) 4(5شکنجه و بدرفتاری در  ماده   2004قابل انفاذ شد. در قانون اجراات جزائ) سابق  2014ماه جون  5تصو�ب و در   2014م)  5.قانون اجراات جزائ) جد�د بتار�خ   416

زاد اخذ م�گردد."). 5(5(اشخاص منظنون و متهم تحت ه�چگونه فشار روح) و جسم) قرار گرفته نم�توانند.") وماده 
ٓ
 ) (" اظهارات متهم در فضای کامال ا
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ن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه است هر عمل عمدي  "شکنجهکلمه " ،اين کنوانسيوناز نظر "
ٓ
که بر اثر ا

فرد به �ک (همچنين) مجازات ، فردي به منظور کسب اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود

ا تهديد و اجبار و بر مبناي �جام دهد، عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که ان دل�ل

هر نوع تبعيض و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور 

، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به کس�که در موقف مقام رسم) باشددولتي و يا هر 

".ت قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود طور تبعي الزم مجازا
417

 

) به منظور کسب ۳( باشد ) عمل عمدي۲( کند درد يا رنج شديد ا�جاد عمل )۱ا�ن تعر�ف چهار عنصر دارد: (

) متخلف ۴( ،تهديد و اجبار و بر مبناي هر نوع تبعيض اعمال شود ،اطالعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم

مستلزم  ] ...[عنصر قصد و هدف "دو مقام رسم) م�باشد. در موقف يا هر شخص د�گری باشد که  مامور دولتي و

ن تع��ن کننده های ع�ن) تابع بلکه ، نم�باشد انگ�زه های مرتکب�ندر رابطه به  ذهن) بازپرس)دخ�ل بودن 
ٓ
هدف ا

".باشدشرائط م) 
418

 

اين ماده خلل) نسبت به اسناد بين الملل) و يا  کنوانس�ون منع شکنجه صر�حا ب�ان م�دارد" 1فقره دوم ماده 

." بگونه مثال، (مصوبات) قوانين داخلي کشورها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نميکند

، اصال مستلزم " قصد" �ا در "مقام رسم) بودن" 7کنوانس�ون ب�ن الملل) حقوق مدن) و س�اس)، در ماده 

 معن) است که اشخاص غ�ر دولت) هم نم�توانند چن�ن عمل) را مرتکب شوند. نم�باشد. ا�ن بد�ن

�ا د�گر اقدامات  مطابق کنوانس�ون منع شکنجه دولتها مکلف اند که"هرگونه تداب�ر تقن�ن)، اداری، قضائ) و

 را بخاطر منع اعمال شکنجه در حوزه صالح�ت های خود اتخاذ نما�د. "موثر

 را بطور ذ�ل م�خواهد: متعددیولتها اقدامات کنوانس�ون منع شکنجه از د

، جرم محسوب جزائ)شکنجه تحت قوانين  اعمالتمام اطم�نان حاصل شود تا جرم انگاری: " �

گردد و براي کسي که مبادرت به انجام شکنجه ميکند و يا کسي که در انجام اين عمل با او 

جرائم و با در نظر گرفتن نوع و "براي اين  مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود" و

نها، کيفر مناسب تعيين 
ٓ
 ". شوداهميت ا

طرف در تمام حاالت�که دال�ل موجه  ب) :  اجراء تحق�قات "عاجل وانشکا�ات قربان� تحق�قات و �

وجود داشته باشد که شکنجه صورت گرفته است" و اطم�نان حاصل شود که "هر شخص) که 

 عاجل و حق دارد که شکا�ت نما�د، و قض�ه اش بطور  ادعا دارد که شکنجه شده است...
                                                           

 1کنوانس�ون منع شکنجه ماده .  417
 9) پراگراف 2008جنوری 24(  CAT/C/GC2   توسط دولتهای عضو")  2(تب�طق ماده  2منع شکنجه ، هدا�ات عموم) نمبر کم�ته  . 418
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 مقابل بد رفتاری و و شهود در کا�ت کنندهش ،ب�طرفانه توسط مقامات باصالح�ت بررس) گردد"

 تهد�د محافظت شوند. 

موزش �
ٓ
"دخ�ل که  یتمام افراد برای و معلومات در رابطه به منع شکنجه ..." تعل�مات: شامل "ا

 .هستند، توق�ف و �ا حبس" ی گرفتار  تحتبرخورد با فردی در تحق�قات و �ا انجام در توق�ف، 

در  دخ�ل منع شکنجه اشخاصصادر شده، و هدا�ات"  مقررات"در: اجرااتو  رهنمودها، مقررات �

"مقررات حاکم بر تمام ، و داخل شود"تحق�ق و �ا تعامل با توق�ف شده گان تحت ، گرفتاری 

و برخورد با توق�ف شده  توق�ف مد�ر�ت، همچنان  روش هاو  هدا�اتمقررات، تحق�ق،  مراحل

 . " ، تحت بررس) س�تمات�ک قرار گ�رندجلوگ�ری از شکنجه به منظور گان، 

جبران خسارت حاصل  عمل شکنجه"قربان) حاصل شود که و اح�ای مجدد: اطم�نان  جبران �

دربرگ�رنده تمام روشهای ممکنه حق محاکمه عادالنه  و جبران خسارت کاف)، که ، بشمول نما�د

 " برای اح�ای مجدد باشد.

شده  انجاماساس شکنجه  رکه ب اظهاری هر  ،: ا�نکه "اطم�نان حاصل شودقاعده کنار گذاشتن �

 " .استفاده شود سندبح�ث اجراات ه�چ نوع  است نبا�د در

خطر  اشخص ب �ککه ه باشد داشت وجود باور ا�ن وجه بر م )وقت�که دالئلعدم استرداد: نبا�د " �

"داده شودانتقال  به دولت د�گری شخص  ،شکنجه مواجه خواهد شد
419

" وقت�که  به عالوه،. 

که در شکنجه و �ا بد رفتاری  به نهادی�ا کنترول اشخاص و �ا  �ک شخص به �ک محل توق�ف و

فرستاده م�شود  انتقال و ،دخ�ل است، �ا ا�نکه اقدامات مناسب محافظت) را تطب�ق نکرده

ن کارمندان  مسول�ت دارد، و لتدو
ٓ
ن را داده،انتقال  که امرا

ٓ
شرکت  )�ا در انتقال اجازه داده و ا

مجازات  بوده،اقدامات موثر جهت منع شکنجه  در اتخاذکه مخالف با تعهد کشور داشته 

".دنم�گرد
420

 

بـدرفتــاری     

م�ز �ک 
ٓ
اصطالحات حقوق) بوده که اشاره به بدرفتاری دارد رفتارظالمانه و برخورد مجازات �ا غ�ر انسان) �ا تحق�ر ا

که سبب انواع درجات رنج کمتر از شکنجه م�باشد. به عالوه، تفک�ک شکنجه از رفتار �ا مجازات ظالمانه، غ�ر 

م�ز بستگ) به حاالت د�گر قض�ه، بشمول جنس�ت، سن، وضع�ت صح) قربان)، مدت و روش 
ٓ
انسان) �ا تحق�ر ا

                                                           
.14-10و 4-2کنوانس�ون منع شکنجه ماده های .  419 
 .9پراگراف  ,CAT/C/GC/2 (24 January 2008) کنواس�ون منع شکنجه توسط دولتهای عضو") 2ق ماده ب�ط(ت 2ع شکنجه ، هدا�ات عموم) نمبرکم�ته من.420
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) و ف�ز�ک) و د�گر حاالت دارد. اشکال بد رفتاری غ�ر از شکنجه الزم ن�ست که بمنظور اهداف رفتار، تاث�رات روان

 مشخص وارد شود. عناصر مهم) که بدرفتاری را تشک�ل م�دهد و به شکنجه نم�رسد بنابر ا�ن تقل�ل م�ابد به:

 وارد نمودن درد و رنج قابل توجه روان) و �ا فز�ک)  �

وافقت مقامات دولت)توسط و �ا با رضا�ت و �ا م �
421

 

مکلف�ت ها در برابر ممانعت از بدرفتاری در عمل با مکلف�ت منع شکنجه دارای وجه اشتراک بوده و در اکـقر موارد 

مشابه مکلف�ت های منع شکنجه است. در عمل، ب�ن تعر�ف شکنجه و بدرفتاری اکـثرا کدام تفاوت واضح وجود 

حد بد رفتاری م�رسد، مکررا زم�نه شکنجه را فراهم م�نما�د و بد�ن ندارد. تجارب نشان داده که وضع�ت) که به 

لحاظ اقدامات) که برای جلوگ�ری از شکنجه اتخاذ م�شود با�د برای ممانعت از بدرفتاری ن�ز تطب�ق شوند
422. 

 

 خود سرانه  غ�ر قانون) و قانون) از توق�ف های های ممانعت  
 ب�ن الملل حقوقاساس  رب مکلف�ت ها

ن است ب�ن الملل) حقوق مدن) وم�ثاق 
ٓ
"هر کس  چن�ن ب�ان م�دارد) 1( 9در ماده  ،س�اس) که افغانستان عضو ا

زادی و امن�ت فردی دارد. ه�چکس نبا�د تحت بازداشت و �ا دستگ�ری خودسرانه قرار گ�رد. ه�چ کس نبا�د 
ٓ
حق ا

زادی خود محروم شود مگر در صورت) که قانون و مقررات
ٓ
  حکم کند  از ا

ٓ
ن هم بر اساس پروسه ای باشد که و ا

 ."قانون مع�ن کرده است

زادی نبا�د خودسرانه باشد، و در مطابقت با احترام بر حاکم�ت قانون صورت گ�رد. جمله دوم
ٓ
مادۀ  محروم�ت از ا

زادی غ�ر قانون) را منع م�کند.1(9
ٓ
) گرفتاری و توق�ف خود سرانه را منع م�دارد، در حال�که جمله سوم سلب ا

423
 

زادی که بر دالئل قانون) و در مطابقت با اجراات گذاشته شده بر اساس قانون نباشد، 
ٓ
بطور مثال. محروم�ت از ا

ممنوع است. مفهوم "خودسرانه" با�د به طور گسترده تر از "خالف قانون" تفس�ر گردد تا عناصر نامناسب بودن، 

انون)، و همچن�ن عناصر معقول بودن، ضرورت و غ�ر عادالنه بودن، عدم پ�ش ب�ن) پذ�ری و رعا�ت تشر�فات ق

متناسب بودن را شامل شود.
424

 

                                                           
.14-10و 4-2کنوانس�ون رفع شکنجه ماده   421  
   .CAT/C/GC/2(24 January 2008),para.19 توسط دولتهای عضو) 2(تطب�ق ماده 2کم�ته رفع شکنجه رهنمود های عموم) نمبر.422
 .11پاراگراف  35.کم�ته حقوق بشر،رهنمود عموم)،423
 .11پاراگراف  35بشر،رهنمود عموم)،. کم�ته حقوق 424
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بر عالوه قانون) بودن توق�ف و حد اقل حالت توق�ف، حقوق ب�ن الملل، حقوق اساس) محاکمات) اشخاص تحت 

م) دهد توض�حتوق�ف را 
425

 هر کس) که دستگ�ر م�شود با�د در زمان بازداشت، دال�ل دستگ�ری به اطالع او. 

. هر کس) که به ه شودد�رسانده شود و ن�ز با�د بدون درنگ هر اتهام) که عل�ه او وجود دارد، به اطالعش رسان

که بوس�له قانون،  ذ�صالحاتهام جرم) دستگ�ر و �ا بازداشت م�گردد، با�د ب) درنگ در مقابل قاض) �ا د�گر مقام 

ورده شود و شا�سته است که
ٓ
زاد گردد. بازداشت و  محاکمهدر مدت معقول)  قدرت قضائ) را اعمال م�کند، ا

ٓ
و �ا ا

�د، ول) در هر مرحله از رس�دگ) قضائ)، متهم ممکن است با  اصلنبا�د بصورت  برای محاکمهانتظار افراد 
ٓ
کل) درا

از توق�ف  محکمه بر وی، در صورت اقتضا برای اجرای حکمو  محاکمدر مجدد جهت حضور ، تضم�نگذاشتن 

 .رها شود

دستگ�ری و �ا  به دل�ل) تصر�ح م�دارد که هر کس) که ICCPRس�اس) ( م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) وهمچنان 

زادی اش محروم م�گردد، حق دارد روند دادخواه) بدون تاخ�ر در مورد غ�ر قانون) بودن 
ٓ
 توق�فشبازداشت، از ا

زادی او دهد. هر کس که قربان) ، دس، و در صورت�که محکمه توق�ف وی را غ�ر قانون) بدانددنبال نما�درا 
ٓ
تور به ا

را داشته باشدحق جبران خسارت با�د غ�ر قانون) شده است،  توق�فدستگ�ری و �ا 
426.

 

خر�ن توق�ف بعنوان  طفل، حقوق اطفال توق�ف شده را، از جملهحقوق  کنوانس�ون ب�ن الملل)
ٓ
برای  گز�نه وا

 ئتحق براحق تماس با فام�ل در وقت توق�ف، خانواده، با حق مالقات ، مدت زمان ممکن باشدکوتاه تر�ن 

مستق�م از اتهام وارد شده، حق تشخ�ص موضوع بدون تاخ�ر، وحق عدم خود مجرم  الذمه، حق باخبری فوری و

.تضم�ن م�نما�د، را اعتراف به اجبارشمردن و 
427 

  

 

 قوان�ن مل)  اساس بر مکلف�ت هاا

پرنس�ب های عموم) منع بازتاب قانون اساس) افغانستان بطور واضح توق�ف خودسرانه را منع کرده است. ا�ن 

قانون اساس) ب�ان  3 ماده و 1فقره  23کنوانس�ون حقوق مدن) و س�اس) است.  ماده  1 فقره 9در ماده مذکور 

زادی حق طب�ع) انسان است"
ٓ
زادی فرد در صورت)کدانسته قانون اساس) شرط  .م�دارد که" ا

ٓ
م�تواند محدود  ه ا

زادی 
ٓ
زادی د�گران و �ا منافع عامه" صدمه  "بر ویشود که ا

ٓ
 تنظ�مبواسطه قانون  زمان�کهتنها البته و   وارد نما�دا

قانون)" توق�ف نمود. مراحلشود. بر عالوه قانون اساس) ب�ان م�دارد که ه�چ کس) را نم�توان" بدون ط) 
428

 

                                                           
 (حق محاکمه عادالنه)14 ماده م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) وس�اس) .مثال.425

  426 )5(-)1(9ماده  م�ثاق ب�ن الملل) حقوق مدن) وس�اس) .

)(ب) 2( 40(ب)(ج) و 37کنوان�سون حقوق طفل ماده  . 427  

).2)(1(27) .1(24قانون اساس) ماده  . 428  
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فغانستان ا�ن تضم�نات قانون اساس) را منعکس ساخته اند و ساحه تطب�ق و ن�ز پروس�جر های قوان�ن مل) ا سا�ر 

و قانون اجراات جزائ) جد�د، حاالت و چوکات کل)  1976حقوق) توق�ف نمودن را تعر�ف کرده اند. قانون جزای 

وقت گرفتاری Hارنوال قبل از قانون پول�س، در  8بر اساس ماده وضع نموده است. ت را برای توق�ف قانون) ااجرا

غاز تحق�ق و قاض) قبل از محاکمه،
ٓ
مکلف م)  7به باخبر کردن مظنون و توق�ف شده از حقوق مندرج ماده  ا

 . باشند

قانون اجراات جزائ) برای جلوگ�ری از توق�ف خودسرانه و تضم�ن حقوق مراحل محاکمات) محدود�ت های زمان) را 

ساعت بعد از "کشف  24ت امن�ت مل) با�د Hارنوال با صالح�ت را کمتر از تع�ن نموده است: پول�س و ر�اس

جرم"
429

ساعت به Hارنوال محول سازد (ماده  72) و پول�س توق�ف شده و دوس�ه را در مدت 80مطلع سازد.(ماده  

87.(
430

 72ا�ن ماده به طور مشخص ر�است امن�ت مل) را ملزم به محول کردن توق�ف) و دوس�ه وی در مدت  

در ا�ن زمان توق�ف)  Hارنوالروز در توق�ف نگهداری شود و  15اعت نکرده است. �ک مظنون م�تواند برای مدت س

 ).  100را در مورد جنا�ت تحق�ق م) کند (ماده 

روز قبل از محاکمه 15با وجود پ�شرفت های ز�اد در قانون اجراات جزائ) جد�د، ا�ن محدوده زمان) توق�ف 
431

 ،

نکه توق�ف)
ٓ
) کنوانس�ون ب�ن الملل) حقوق مدن) و س�اس) قرار 3( 9نزد قاض) حاضر شود در تناقض با ماده  بدون ا

م�گ�رد
432

 60روز و بار د�گر برای  30. اگر تحق�قات ضرورت ب�شتر داشته باشد، توق�ف را م�توان دوبار، بار اول 

مه محول شد، محکمه م�تواند ). زمان�که دوس�ه به محک100روز، توسط محکمه با صالح�ت تمد�د کرد (ماده 

روز د�گر وقت�که دوس�ه  60روز د�گر در مرحله محکمه ابتدائ�ه و در محکمه است�ناف)، و برای  30توق�ف را هر بار 

تصر�ح م�دارد که عدم رعا�ت قانون اجراات جزائ)   289). ماده 101در ستره محکمه م�باشد، تمد�د کند (ماده 

ه کرده و محکمه را مکلف م�سازد به ا�ن منظور امر را بر اساس صالح�ت خود، همه مراحل را به بطالن مواج

 اگرچه طرف�ن درخواست بطالن نداده باشند، صادر نما�د.

عملکرد پول�س وضاحت داده است. قانون پول�س در مورد مع�ارهای اجراات و
433

مراکز توق�ف  قانون محابس و 

.مقررات مفصل داردوضع�ت  وقانون�ت  مورد اجراات نظارت) و در ،خانه ها
434

قانون اساس) افغانستان حق  

                                                           
 ب�ان م�دارد که ا�ن حالت م�تواند شامل گرفتاری مظنون شود. 80ماده .429
 ساعت پ�ش ب�ن) شده است. 48ساعت و در مرحله دوم  24ساعت وقت قانون) بوده که در مرحله اول  74شامل  2004قانون اجراات جزائ) سابق سابق  .430
 )281ساعت نم�باشد. �ا براساس جنتری(ماده  24که وقت کاری براساس قانون اجراات جزائ) سابق روز به اساس وقت کاری محاسبه م) شود؛ .431
: به نظر کم�ته، چهل و هشت ساعت وقت کاف) برای انتقال افراد و مناسب برای جلسه محاکمات) است: هر نوع تاخ�ر ب�شتر از چهل و  33هدا�ت رهنمود عموم)..432

بب�ن�د به   باشد." هشت ساعت با�د کامال استثناء قرار داده شود،و تحت دالئل وضع�ت
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en 

)2005(862جر�ده رسم) شماره . 433  

)2005(852جر�ده رسم) شماره  . 434  
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ح�ن گرفتاری تضم�ن نموده است. داشتن وک�ل مدافع را در
435 

ا�ن حق توسط قانون وکالی مدافع ب�شتر تشر�ح 

گرد�ده است.
436

 

ای را بر  خاص اقداماتکه  از دولت م�طلبد و قانون تخلفات اطفال چارچوب حقوق) توق�ف اطفال را واضح م�دارد

سال را تکم�ل  18سن که تعر�ف شده فردی طفل در ا�ن قانون رد. �گب اطفال درنظر عمناف حقوق واز محافظت 

حق داشتن ا�ن قانون . ممکن در توق�ف بمانندحداقل مدت قانون ب�ان م�دارد که اطفال با�د نکرده باشد. ا�ن 

 ا�نکهوی از اتهام وارده خبر دهد. برعالوه، را ن) قانو نما�ندهپول�س را مکلف م�دارد که  وک�ل را تضم�ن نموده و

. پول�س با�د در در نظر گرفته استرا کمتر م�عاد توق�ف  وباشد بزرگ ساالن  با�د متفاوت از رفتار بااطفال رفتار با 

را  با�د در مدت �ک هفته تحق�قات خودن�ز وی  و را برای Hارنوال تقد�م نما�د ساعت معلومات خود 24مدت 

تکم�ل  بخاطر را ترت�ب دهد. ا�ن دوران از توق�ف ممکن است برای سه هفته د�گر صورت دعوی خود تکم�ل و

تحق�قات Hارنوال تمد�د �ابد.
437

 

توق�ف خانه ها تصر�ح نموده است که با�د اطفال از بزرگساالن جدا نگهداری شوند. قانون محابس و
438

 2ماده  و 

 ترب�ت اطفال تحت حجز قرار ر�ح داشته که اطفال تنها در مراکز اصالح وترب�ت اطفال تص قانون مراکز اصالح و

داده م�شوند.
439

 

 
   

                                                           
 31قانون اساس) افغانستان، ماده .  435
 )2007(934جر�ده رسم) شماره  . 436
 30، 8،11،13،13،15،22. 4قانون تخلفات اطفال ماده های. 437
 ) 4(9ماده 2005قانون محابس وتوق�ف خانه ها سال .  438
 )14/1/2009(969جر�ده رسم) شماره . 439
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ضميمه سوم:کنفرانس مطبوعاتی هيئت حقيقت ياب رياست جمهوری بخاطر اعالن نتائج کار تحقيقاتی 
 2013فبروری  11شان، 

  ] خالصه کنفرانس مطبوعات) �وناما [
 سابقه: 

فرمان ر�است جمهوری برای بررس) �افته های گزارش �وناما در مورد "برخورد با توق�ف ه�ئت حق�قت �اب توسط 
بنشر رس�د،  2013شده گان منازعات مسلحانه در توق�ف خانه های افغانستان:�کسال بعد" که در ماه جنوری 
ای خود را با رئ�س ا�جاد شد. اعضای ه�ئت تنها دو هفته وقت داشتند تا تحق�قات خود را انجام دهند و �افته ه

 تقد�م دهند. 2013فبروری  10جمهور بتار�خ 
 

 گزارش ه�ئت دو بخش داشت::

بخش اول تعامل شان را با �وناما تشر�ح م�کند: تصم�م �وناما اسناد درخواست شده را تقد�م نکرد  �
امت�ازات، (اسناد مربوط به شناسائ) قربان�ان و متخلف�ن) و جزء ه�ئت نشد، بخاطر پال�س) های، 

 ;معاف�ت و محرم�ت اسناد ملل متحد (سهم �وناما تنها ارسال دو نمائنده  در �ک جلسه بود)

بخش دوم تشر�ح تحق�قات خودشان بوده، که بر اساس پرسشنامه ای بود که ه�ئت برای مصاحبه با  �
 توق�ف شده گان ته�ه کرده بود.

 
 :تحق�قات

 توق�ف شده، به شمول زنان و اطفال، مصاحبه نمود.  284ه�ئت حق�قت �اب با 

ر�است امن�ت مل)، محبس پلچرخ)،  محبس اناث�ه و  40،اداره 124بازد�د از سه وال�ت: کابل (اداره  �
مرکز اصالح و ترب�ت اطفال)، کندهار (توق�ف خانه ر�است امن�ت مل)، محبس سرپوزه، محبس اناث�ه و 

الح و ترب�ت اطفال)، هرات (محبس مرکزی، محبس اناث�ه، مرکز قومندان) امن�ه و مرکز اصالح و مرکز اص
 ترب�ت اطفال).

 کابل:
هشت  ;محبس اناث�ه: ده توق�ف) مصاحبه شد: دو تن از ده توق�ف شده ادعا نمودند که شکنجه شده اند .1

 ) را نکردند).از ده نفر،  وک�ل مدافع داشتند (ه�چ کدام ادعا سوء استفاده جنس
تمام) ا�شان ادعای اذ�ت و بدرفتاری توسط پول�س  ;مرکز اصالح و ترب�ت اطفال: نه محجوز مصاحبه شد .2

 شش تن از ا�ن نه محجوز، دسترس) به وک�ل مدافع داشتند. ;و ر�است امن�ت مل) را نمودند
 ای شکنجه را نمودند.تن ادع 23توق�ف شده مصاحبه شد، دو از ا�ن   23ر�است امن�ت مل): 124اداره  .3
 تن ادعای شکنجه را نمودند. 34از جمله  11 ;توق�ف شده مصاحبه شد 34ر�است امن�ت مل):  40اداره  .4
تن ادعای شکنجه را نمودند. برخ)  59س) از  ;توق�ف شده مصاحبه صورت گرفت 59محبس پلچرخ): با  .5

، برخ) ادعا نمودند که برای مدت ادعا نمودند که دسترس) به خدمات صح) گاه) �ک هفته تاخ�ر م�شود
فتاب نگرفته اند، برخ) 

ٓ
ادعای بدرفتاری توسط ن�روهای  -که به توق�ف خانه پروان برده شده بود-سه ماه ا
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ورده شد، غذا حالل داده نم�شد، مثل 
ٓ
نظام) امر�کا داشتند، مانند از هل�کوپتر بزور بشدت ب�رون ا

 ح�وان با وی رفتار م�شد، و غ�ره.
 کندهار:

 ;توق�ف شده ادعای شکنجه را نمودند 28تن از جمله  13 ;توق�ف شده مصاحبه شد 28محبس سرپوزه:  .1
 تن دسترس) به وک�ل مدافع داشتند. 28چهار از 

چهار از پنج تن  ;سه از پنج تن ادعای شکنجه را نمودند ;محبس اناث�ه: پنج توق�ف شده مصاحبه شد .2
 دسترس) به وک�ل مدافع داشتند.

دو  ;چهار تن از هفت توق�ف مورد شکنجه قرار گرفتند ;الح و ترب�ت اطفال: هفت تن مصاحبه شدمرکز اص .3
 از ا�ن هفت تن دسترس) به وک�ل مدافع داشتند.

 تن شکنجه شده بودند. 19هشت از ا�ن  ;تن مصاحبه شد 19مرکز ر�است امن�ت مل):  .4
 هرات:
تن به وک�ل  65از  30 ;تن ادعای شکنجه را نمودند 65از  43 ;توق�ف شده مصاحبه شد 65محبس مرکزی:  .1

 مدافع دسترس) داشتند.
محبس اناث�ه: هشت توق�ف شده مصاحبه شد، چهار از ا�ن هفت تن ادعای شکنجه شدند. شش از ا�ن  .2

 هفت تن دسترس) به وک�ل مدافع داشتند.
 ;هفت تن مواجه به شکنجه بودندچهار از ا�ن   ;مرکز اصالح و ترب�ت اطفال: هفت طفل مصاحبه شد .3

("�ک طفل ادعا نمود که بصورت بدی در توق�ف  ;شش از ا�ن هفت تن دسترس) به وک�ل مدافع داشتند
ن در  ;خانه ر�است امن�ت مل) مورد لت و کوب قرار گرفته و از دسترس) به خدمات صح) منع شد

ٓ
بعد از ا

 �ن جهت او خوش بود....").توق�ف خانه اعت�اد به مواد مخدر را ترک کرد و از ا
 مرکز ر�است امن�ت مل): هفت تن مصاحبه شد، سه از ا�ن هفت نفر شکنجه شده بودند. .4
 ه�چ شکا�ت) وجود نداشت. ;ر�است امن�ت مل) د�گر: با سه توق�ف شده مصاحبه شد .5

 
 �افته های ه�ئت حق�قت �اب شامل ا�ن موارد م�شد::

ادعای  12ف�صد قضا�ا) ( 48جه وجود داشت(تقر�با مورد ادعای شکن 148مصاحبه،  284از جمله  �
 قض�ه شکنجه تائ�د گرد�د. 136شکنجه غ�ر قابل اعتماد بود)، 

 شکنجه و بدرفتاری در وقت گرفتاری و در اثناء استنطاق واقع م) شد. �

و�زان کردن،لت و کوب و د�گر روش ها در ب�ن د�گر روش ها، به ح�ث اشکال را�ج شکنجه شناخته  �
ٓ
ا

 شد.
 

 ن ه�ئت ا�ن موضوعات را رد نمودند:ا�

 موجود�ت "زندان های شخص)". �

 استفاده س�ستمات�ک از شکنجه. �
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 استفاده از سوء استفاده جنس) به شکل شکنجه. �
 

 ه�ئت حق�قت �اب تاک�د ب�شتر روی توق�ف خودسرانه بح�ث عامل موجود�ت شکنجه و بدرفتاری داشتند::

 حبه شده، وک�ل مدافع نداشتند.ف�صد توق�ف) شدگان مصا 66مالحظه شد که  �

 در بس�اری از قضا�ا، اشخاص از وقت قانون) ب�شتر نگهداری شده بودند. �

 به برائت الذمه حکم شده بود، اما  رها نشده بودند. �

 مدت مجازات حبس محبوس�ن تکم�ل شده بود، اما رها نشده بودند. �
 

، وزارت عدل�ه، ستره محکمه، وزارت امور داخله Hارنوال)لوی دفتر سفارش را، از جمله به  11ه�ئت حق�قت �اب 
 و ر�است امن�ت مل)، نمود:

توسط ر�است جمهوری امر شود تا تمام ادعاهای شکنجه را تحق�ق نموده و مرتکب�ن را  Hارنوال)دفتر لوی  .1
 مجازات نما�د.

امنامه و تعق�ب قضائ) و ن نبا�د در وظائـف �کد�گر که تطب�ق قانون، تحق�قات برای اتهHارنواالپولس و  .2
 محاکمه م�باشد، مداخله نما�ند، و با�د بر همان نقش خود پابند باشند.

وزارت عدل�ه با�د امور بورد مساعد�ن حقوق) را تنظ�م نموده تا بصورت منظم جلسات به منظور اطم�نان  .3
 از دسترس) گسترده مساعد�ن حقوق) از لحظه گرفتاری، را دا�ر نما�د.

مل) و وزارت امور داخله با�د اطم�نان حاصل کنند که توق�ف شده گان از لحظه گرفتاری  ر�است امن�ت .4
با�د به مساعد حقوق) دسترس) داشته باشند. ر�است امن�ت مل) و وزارت امور داخله با�د اطم�نان 
زادانه به خدمات صح) 

ٓ
حاصل کنند تا بر اساس قانون محابس، توق�ف شده گان دسترس) کامل و  ا

 ه باشند.داشت
اطم�نان حاصل شود که تمام توق�ف شده گان) که ب�ش از وقت قانون) حبس شان نگهداری شده اند و �ا  .5

 ب) گناه شناخته شده اند، رها گردند.
ستره محکمه اطم�نان حاصل نما�د تا توق�ف شده گان) که بعد از مدت ده ماه  توق�ف ماندن محکوم  .6

 نشده اند، بصورت عاجل رها گردند.
موزش منع  Hارنوال)است امن�ت مل)، دفتر لوی ر� .7

ٓ
و وزارت داخله، ظرف�ت کارمندان خود را از طر�ق ا

 شکنجه و توق�ف های خود سرانه باال ببرند. 
 تمام استنطاق ها با�د توسط و�د�و ثبت گردد و تجه�زات مدرن مناسب در مراکز توق�ف نصب گردد. .8
ن مراکز ضرورت م�باشد.مراکز مدرن توق�ف برای انجام بهتر امور و  .9

ٓ
 تحق�قات، برای کارمندان ا

 ا�ن مشکل با�د فورا اصالح شود. -در ده ولسوال) کندها، ر ارگانهای قضائ) بصورت کامل وجود ندارد  .10
ساله که  96عرائض توق�ف شده گان) که به ه�ئت حق�قت �اب سپرده شده پ�گ�ری شود، بخصوص  مرد  .11

 درخواست عفو از ر�است جمهوری شود. -بود رها شودساله داده شده  20سه دوره حبس  
تقد�م رئ�س جمهور شد و مورد تائ�د وی قرار گرفت. رئ�س  2013ماه فبروی  10تمام �افته ها و سفارشات بتار�خ 

 دعوت و دائر نمود. 2013فبروری  13جمهور جلسه خاص عدل) و قضائ) را به روز چهارشنبه، 
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 رئيس جمهور  129چهارم:فرمان شماره.ضميمه شماره 
 

رئ�س جمهوری اسالم) افغانستان در مورد تطب�ق پ�شنهادات ه�ئت حق�قت �اب موجود�ت  ]129شماره [فرمانن
زادی(

ٓ
 ).2013فبروری  16-11/1391/ 28شکنجه و بدرفتاری در محالت سلب ا

های کشور و رعا�ت حقوق بشری  ها و زندان گاه توق�فها،  به منظور جلوگ�ری از شکنجه و بدرفتاری در نظارتخانه
مظنون�ن، متهم�ن و محجوز�ن ح�ن بازجو�ــ) در مراحل کشف، تحق�ق و تعق�ب عدل) مظنون�ن و متهم�ن با 

 1391دلو  3مورخ  �6673اب مندرج حکم شماره  ها و پ�شنهادهای کم�ته باصالح�ت حق�قت رعا�ت گزارش �افته
فغانستان تحت ر�است پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه معاون کم�س�ون مستقل نظارت ر�است جمهوری اسالم) ا

بر تطب�ق قانون اساس) افغانستان و به اشتراک رئ�س پوهنã) حقوق و علوم س�اس) پوهنتون کابل، نما�نده 
وزارت  باصالح�ت بورد مشورت) امور عدل) و حقوق) مقام ر�است جمهوری اسالم) افغانستان، مشاور�ن حقوق)

تن محبوس�ن، متهم�ن، مظنون�ن  284های مستق�م با  امور داخله و ر�است عموم) امن�ت مل) که ضمن مصاحبه
زادی وال�ات کابل، کندهار و هرات به کم�ته عدل) و قضا�ــ) جمهوری 

ٓ
و محجوز�ن و بازد�د از محالت سلب ا

ذ�ب ح�ن گرفتاری و تحق�ق، مقام عال) اند، جهت جلوگ�ری از شکنجه و تع اسالم) افغانستان، ارا�ه نموده
ت) را منظور نمود:

ٓ
 ر�است جمهوری اسالم) افغانستان، مراتب ا

�اب را که در گزارش  های ه�ئت حق�قت لوی Hارنوال) جمهوری اسالم) افغانستان موظف است، �افته .1
نموده و  ها رس�دگ) خانه قانون محابس و توق�ف 51منضمه انعکاس �افته است، مطابق صراحت ماده 

�نده تحت 
ٓ
عامل�ن شکنجه را تحت تعق�ب عدل) قرار دهد تا ه�چ مظنون، متهم و محجوز زندان) در ا

 .شکنجه قرار نگرفته، بدون موجب محکوم به مجازات نگردد
های  مطابق احکام قانون اساس)، کشف جرم از وظا�ف پول�س، تحق�ق و اقامه دعوی از صالح�ت .2

های امن�ت) و کشف) وظ�فه تحق�ق را ن�ز به پ�ش برده و  که برخ) از ارگانباشد. در حال)  Hارنوال) م)
شود تا امور  بناء به ارگانهای مربوطه وظ�فه سپرده م) .نما�ند ساعت نگهداری م) 72مظنون�ن را ب�شتر از 

نها ار 
ٓ
تباط محوله خو�ش را مطابق به احکام قوان�ن نافذه کشور انجام داده، از مداخله در امور که به ا

 جلوگ�ری و دوس�ه مظنون�ن را در ط) م�عاد مع�نه قانون) تکم�ل و به Hارنوال) مربوط احاله 
ً
ندارد جدا

 نما�ند.
های کشف و تحق�ق وزارت  قانون اساس)، تعذ�ب انسان ممنوع است به ارگان 29طبق صراحت ماده  .3

شود تا ح�ن گرفتاری  ت داده م)امور داخله، ر�است عموم) امن�ت مل) و لوی Hارنوال) جمهوری ا.ا هدا�
 و تحق�ق به مقصد کشف حقا�ق، ه�چ �ک از مظنون�ن و متهم�ن را مورد تعذ�ب قرار ندهند.

های شرع�ات و حقوق پوهنتون کابل و سا�ر  شود تا به همکاری پوهنã) به وزارت عدل�ه هدا�ت داده م) .4
 

ً
 فوقتا

ً
شدگان و  دا�ر نموده و مشکالت توق�فنهادهای ذ�ربط، جلسات بورد مساعد�ن حقوق) را وقتا

محبوس�ن را در زم�نه عدم دسترس) به وکالی مدافع بررس) و طرق ارائه خدمات حقوق) فراگ�ر و عموم) را 
غاز دستگ�ری همانطوری که در ماده  به همه توق�ف

ٓ
قانون اساس) تسج�ل  31شدگان و محبوس�ن از زمان ا

های حقوق) را بازنگری  مکلف است تشک�ل موجود مساعدت وزارت عدل�ه .گرد�ده است، جستجو نما�ند
 .گان و محبوس�ن ع�ار نما�د شده و با رعا�ت تعداد مظنون�ن، توق�ف
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های الزم دسترس) به وکالی مدافع و  اند تا سهولت وزارت امور داخله و ر�است عموم) امن�ت مل) موظف .5
غاز دستگ�ری برای مظنون�ن د

ٓ
زادی، نظارتمساعد�ن حقوق) را از همان ا

ٓ
ها و  خانه ر مراکز سلب ا

 .های مربوطه فراهم نما�ند گاه توق�ف
ن عده از توق�ف های امور داخله و صحت عامه موظف وزارت .6

ٓ
گان و  شده اند، به تداوی و معالجه ا

محبوس�ن که از امراض مختلف و تعدادی از امراض ناش) از ضرب و جرح ح�ن بازجو�ــ) شکا�ت دارند، 
 .ها، به اسرع وقت ممکن، اقدام نما�ند خانه قانون محابس و توق�ف 27مطابق ماده 

های وزارت  خانه لوی Hارنوال) جمهوری اسالم) افغانستان در همکاری با ر�است عموم) محابس و توق�ف .7
ن عده از توق�ف

ٓ
الذمه  گان و محبوس�ن را که از جانب محاکم بری  شده امور داخله موظف است تا ا

م�عاد حبس مع�نه خو�ش را سپری ول) تا هنوز در محابس قرار داشته و شهرت ا�شان شناخته شده و �ا 
قانون محابس و  50ط) جدول جداگانه ضم گزارش کم�ته موظف ارائه گرد�ده است، مطابق ماده 

 .شان بعد از بررس)، ط) مدت دو ماه، اقدام قانون) را مرع) نما�ند ها، در رها�ــ) خانه توق�ف
ن عده از توق�ف  وری اسالم) افغانستان موظف است تا دوس�هستره محکمه جمه .8

ٓ
شدگان، که  های ا

ها بسر برده ول) محاکم در مورد دوس�ه نسبت) ا�شان  خانه های طوالن) را در محابس و توق�ف مدت
  ف�صله

ً
نها قانونا

ٓ
های خو�ش را در م�عاد قانون) صادر ننموده و م�عاد مع�نه رس�دگ) به دوس�ه نسبت) ا

ها�ــ) اشخاص متذکره تداب�ر  باشد، با توظ�ف قضات مجرب در رس�دگ) و صدور ف�صله دوس�ه ض) م)منق
زادی صالح�ت دارند تا در مطابقت به حکم فقره 

ٓ
ن، مسوول�ن محالت سلب ا

ٓ
عاجل اتخاذ نما�د. در غ�ر ا

دم اجرا، ها به رها�ــ) همچو اشخاص اقدام و در صورت ع خانه چهار ماده ب�ستم قانون محابس وتوق�ف
زادی در ارتباط با همچو قضا�ا به ارتکاب جرم عدم استفاده از صالح�ت وظ�فوی 

ٓ
مسئول�ن محالت سلب ا

 .توسط Hارنوال) مربوط مورد تعق�ب عدل) قرار داده شوند
اند در حدود امکانات  ستره محکمه، وزارت عدل�ه و لوی Hارنوال) جمهوری اسالم) افغانستان موظف .9

ر و سا�ر انواع  ب) های حقوق را با امت�از کاف) سوپراسک�ل، س) ها و مد�ر�ت نوال)دولت، محاکم، Hار 
ٓ
ا

باشد، فعال نما�ند تا از نقض  های که تا هنوز نهادهای متذکره موجود نم) امت�ازات قانون) در ولسوال)
مده و زم�نه استحکام و گسترش نظام مبتن) بر حاکم

ٓ
�ت حقوق بشری اتباع کشور جلوگ�ری به عمل ا

 .قانون فراهم گردد
اند، جهت ارتقای ظرف�ت  وزارت امور داخله، اداره لوی Hارنوال) و ر�است عموم) امن�ت مل) موظف .10

موزش) حقوق بشری و مضام�ن مربوط رشتوی و مسلک) را برای منسوب�ن که در  مسلک) کورس
ٓ
های ا

د، غرض فراگ�ری اصول موثر نما�ن های تنف�ذ قانون، حراست از قانون و تحق�ق ا�فای وظ�فه م) بخش
موزش علم) کشف، تحق�ق و جمع

ٓ
ثار و عال�م جرم) دا�ر نموده و منسوب�ن مربوط را تحت ا

ٓ
وری ا

ٓ
های  ا

 .جدی مسلک) قرار دهند
اند تا ادارات کشف و تحق�ق را با وسا�ل و تجه�زات مدرن که جهت اثبات جرم   های ذ�ربط موظف ارگان .11

وده، جر�ان تحق�ق را در نوارهای و�د�و�ــ) ثبت و مجال هرگونه شکا�ت را شوند، تجه�ز نم به کار برده م)
اند تا دال�ل مادی جرم را به شمول  پول�س جنا�ــ) و پول�س عدل) مکلف .از اشخاص د�گر منتف) نما�ند

ها را  تصاو�ر جنا�ــ) مجرم�ن به صورت علم) و تخن�ک) ح�ن بررس) محل واقعه، حفظ نموده و دوس�ه
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در م�عاد مع�نه قانون)، غرض تعق�ب عدل) به Hارنوال) مربوط احاله نموده و از هرگونه  بعد از تکم�ل
 .گرفتاری و توق�ف بدون اسناد، دال�ل و مدارک جرم) جدا اجتناب ورزند

قاض) القضات، لوی Hارنوا ل، وز�ر عدل�ه، وز�ر امور داخله و رئ�س عموم) امن�ت مل) جمهوری اسالم)  .12
ت  ا�ن فرمان در بخش افغانستان از تطب�ق

ٓ
های مربوط به صورت جدی نظارت نموده، چگونگ) اجراا

�افته را در همکاری با ر�است عموم) اداره امور و داراالنشای شورای وز�ران، ط) هر سه ماه به مقام  انجام
 .ر�است جمهوری اسالم) افغانستان، گزارش دهند

 حامد کرزی رئ�س جمهور اسالم) افغانستان
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و جنوری  2011اکتوبر ضميمه شماره پنجم: وضعيت تطبيق سفارشات مندرج در گزارشات يوناما در 
2013 

)، وزارت امور داخله، ر�است امن�ت لوی Hارنوال سفارشات به حکومت افغانستان، پارلمان، دفتر 82از جمله 

کشورهای دارای حضور نظام) و ا�ساف، ارز�اب) مل)، وزارت دفاع مل)، ستره محکمه، کشورهای تمو�ل کننده، 

سفارش تطب�ق نشد. با وجود  41سفارش ن�مه تطب�ق شده و  28گرد�د که نه سفارش بصورت کامل تطب�ق شده، 

درخواست مکرر، �وناما با مقامات ستره محکمه مالقات کرده نتوانست و برای ارز�اب) تطب�ق چهار سفارش به 

 �افت نکرد.ستره محکمه، معلومات) در

گزارش  
  �وناماا

  
پ�شرفت  

 در  هاا
  تطب�ق

 سفارشاتت
مقامات مسول 

 و همکارانن

2013 و   
22011 

 ن�مه تطب�ق
 

  ن�مه تطب�ق
 
 

  تطب�ق نشد
 
 

  تطب�ق نشد
 
 

  تطب�ق نشد
 

در تماِم مراکز امن�ت   بدرفتاری  اقدامات فوری جهت توقف و جلوگ�ری از شکنجه و 
ن توق�ف  ،مل)

ٓ
  استنطاق روشکه ا�ن اعمال بصورت   خانه ها�ــ)بخصوص در ا

 استفاده م�شود.
 بخصوص:

تحق�قات نموده، و منح�ث �ک  ی رفتار بددر رابطه به تمام گزارش های شکنجه و 
جوزجان،  هرات،فار�اب، توق�ف خانه های امن�ت مل) وال�ات  اولو�ت درر

�ه  اداره مبارزه عل ، ننگرهار، پکـت�کا، تخار و، لغمانوز خوست، کند کندهار،،
 تحق�قات شود. 40و اداره   124ترور�زم ر�است امن�ت مل) 

ا�ن تحق�قات با�د موثق،موثر و ب) طرف بوده و متمرکز بر روی اتهام عملکرد 
 جنائ) کارمندان ر�است امن�ت مل) باشد..

گرد�ده،  از وظائـف شان دور مسؤل شناخته م�شوند که تمام کارمندان امن�ت مل) 

 .دنر �گقرار مجازات مورد تاد�ب و  گرفته و  مورد پ�گرد عدل) قرارر

و اقدامات اصالح)  �افته هاو  شودا�ن تحق�قات اجازه داده از به نظارت مستقل 

ن بدسترس همه قرار  
ٓ
 .گ�ردا

 

ل)
ت م

من�
ت ا

اس
 ر�

2011  
 
  
  ن�مه تطب�ق

 

بازنگری  خانه های ر�است امن�ت مل) روشهای کاری کم�س�ون نظارت بر توق�فف
ها  خانه گردد تا تشخ�ص شود که چرا ا�ن کم�س�ون در زمان د�دارش از توق�ف

برای اطم�نان از مؤثر نظارت را  روش هاینتوانسته موضوع شکنجه را در�ابد، 
�نده تصو�ب نما�د.

ٓ
ل)  مامور�ت های نظارت) در ا

ت م
من�

ت ا
اس

  ر�
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22011  

  
  تطب�ق نشدد

  عمل) سازد تا ا�ن مکان�زم اجازه داشته باشددپاسخ ده) را    ب�رون))�ک م�کان�زم  
خانه  در توق�ف ی رفتار شکنجه و بددتحق�قات شفاف و مستقل را در مورد ادعاهای  

 .راه اندازی نما�د ها ر�است امن�ت مل))
 

  
ت 

من�
ت ا

اس
ر�

ل)
 م

2011  

 
تطب�ق ن�مه   

مر�ن شان در مورد  ر�است امن�ت مل)   اطم�نان حاصل شود تا تمام مستنطق�ن
ٓ
و ا

روش های بد�ل بازجو�ــ) (مانند طب عدل)) و قانون) و م�تودهای استنطاق مؤثر، 
ب�ن و  مل)در قوان�ن  ی رفتار بدمنع شکنجه و مکلف�ت های قانون) شان در برابر  

موزش اجباری بب�نند.. الملل))
ٓ
ت  ا

من�
 ا

ت
اس

ر�
ل))

 م

2011  

 
  تطب�ق نشد

 وکالی مدافع تغ��ر �ابددعملکردها در مورد دسترس) توق�ف شدگان به   پال�س) ها و
د و خدمات شان نها را بب�ن خانه و به وکالی مدافع اجازه داده شود تا تمام توق�فف

ن �انورا برای افراد تحت توق�ف در هر مرحله از محاکمه که قرار دارند بر اساس قق
 ند.افغانستان، عرضه بدار  

ل) 
ت م

من�
ت ا

اس
  ر�

2011  

 
  تطب�ق نشد

در رابطه به دسترس) افراد تحت توق�ف به خانواده های شان   و اجرااتتپال�س) ها 
ر�است امن�ت مل) خانواده توق�ف شده را بصورت عاجل از محل وی . تغ�ر �ابد

عاجل  دال�ل مقنع نم�تواند به در صورت�که ر�است امن�ت مل) نسبت خبر دهد وو
اده فرد اجازه دهد تا اعضای خانو ،ساعت اطالع دهد 18فام�ل وی را در خالل  

ل) د..نتوق�ف شده را مالقات نما��
ت م

من�
ت ا

اس
  ر�

2013  

 
ن منع و بسته شود.  تطب�ق نشد

ٓ
  تمام محالت زندان های غ�ر رسم) شناسائ)، استفاده ا

ت 
اس

ر�
ل))

ت م
من�

 ا
2013  

 
  تطب�ق نشد

با توق�ف شده گان شده باشند، با�د   ی رفتار   بددمقامات) که مرتکب شکنجه و �ا 
نها به شده منفک، تاد�ب و مجازاتت

ٓ
Hارنوال) ر�است ، از جمله از طر�ق ارجاع ا

، بشمول به تعل�ق وظا�ف شان و از دست دادن تقاعد و سا�ر امت�ازاتنظام) و 
 .قرار گ�رندمورد پ�گرد 

ل) 
ت م

من�
ت ا

اس
  ر�

2013  

 
  ن�مه تطب�ق

 بشمول کم�سون مستقل حقوق بشرر(نظارت کننده گان مستقل  برای تمام 
مانع به تمام بدون  منظم و اجازه دسترس) کامل،) د�گران �وناما و، افغانستان

 ر�است امن�ت مل)) داده شود. 124ر�است امن�ت مل) (بشمول اداره  مراکز
ت  

من�
ت ا

اس
ر�

ل)
 م

  ن�مه تطب�ق  2013

صوت) و �ا تصو�ری ثبت گردد (در جا�که   ا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت
CCCTV (ارنواالن و قضات و  موجود باشدH  زم  و در صورت ا�که�کان�ا سا�ر م�

ن را بخواهند، موجود باشد..
ٓ
ت  های شکا�ت)  و ناظر�ن مستقل  دسترس) به ا

اس
ر�

ل))
ت م

من�
 ا
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  تطب�ق نشدد  22013

ر�است امن�ت مل) نگهداری م�شوند �ک    توق�فف  که درر  ))برای تمام توق�ف شدگانن

عموم) ا�جاد و برای ناظر�ن مستقل (بشمول کم�س�ون مستقل حقوق   راجسترر

 ا�ن راجستر 
ً
بشر و �وناما و د�گران) بصورت درست قابل دسترس باشد و ضمنا

 بصورت منظم و شفاف بروز شود.

ل)) 
ت م

من�
ت ا

اس
 ر�

  تطب�ق نشد  2013

برای تثب�ت سن توق�ف شدگان در زمان توق�ف  پال�س) ها و اقدامات موجود 

 از توجه و حفاظت الزمم 18اطفال ز�ر سن  که تقو�ت شود تا اطم�نان حاصل گردد

 در جر�ان تحق�قات جنا�ــ) و انتقال به مراکز اصالح و ترب�ه اطفال برخوردار شوند.

 
ً
اطم�نان حاصل گردد تا اطفال توق�ف شده از موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

 از توق�ف شد 
ً
حقوق) که اطفال  وضع�تساالن نگهداری شده و بنا بر بزرگ گانجدا

 از توجه الزم برخوردار شوند. ،دارند

ل)
ت م

من�
ت ا

اس
 ر�

2011  
22013و  

  ن�مه تطب�ق
 
 
 
 

  ن�مه تطب�ق

بدرفتاری توسط تمام کارمندان پول�س مل)   برای توقف و جلوگ�ری از شکنجه و

که چن�ن رفتارها بح�ث �ک  محالت) و مراکز خاصتا درپول�س محل) افغان  افغان و

 گرفته است، اقدامات اتخاذ گردد. روش تحق�ق مورد استفاده قرار

  در محل) پول�س و مل) پول�س توسط بدرفتاری  و شکنجه بر مبن) راپورهای تمام
  تخار پکـت�کا، کندز، کندهار، هرات، هلمند، بغالن، در مل) پول�س توق�ف مراکز

  کندز، فار�اب، شده، مثل استخدام محل) پول�س که ها�ــ) ولسوال) در و زابل  و
 .شود تحق�قات ارزگان، و کندهار

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ

2013  

 
  ن�مه تطب�ق

 
 تحق�ق شود.های شکنجه و بدرفتاری  تمام راپور 

ر  و
 ام

ت
زار

و
 و  

له
اخ

د
 (

 مل
س

ول�
پ

انن
فغ

 ا
  تطب�ق نشد  2011

ن  ا�ن تحق�قات از  به نظارت مستقل 
ٓ
اجازه داده شده و نتائج و اقدامات اصالح) ا

 بدسترس همه قرار داده شود.
 

 (
 مل

س
ول�

پ
ان

فغ
 ا

کامل   2011
  تطب�ق شد

  از  محدودی  تعداد  که  دهد  هدايت  پوليس  به  که  گردد  تطبيق  و  وضع  مقررات)
  ادارات و تروريزم عليه مبارزه جنايــ)، را در بخش های تحقيقات منتخب افسران

  مورد در معياری  طرزالعمل .م) دهد، بگمارد انجام را تحقيق پروسه مشابه که
  و رفتار شکنجه منع زمينه در قانون) های مسؤليت و قانون) و مؤثر تحقيقات
موزش طرزالعمل، اين با مطابق و شده تهيه افسران اين برای نامناسب

ٓ
  داده ا

 .شوند
 

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ
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  تطب�ق نشدد  22013

نرا    استفاده اززشناسائ) شده و  تمام محالت سلب ازادی غ�ر رسم)  
ٓ
    وومتوقف  ا

  مسدود سازد..

ر   و
 ام

ت
زار

و
 و 

له
اخ

د
 (

 مل
س

ول�
پ

انن
فغ

 ا

  تطب�ق نشد  2013

مر�ن پول�س مل) و  تمام افسران و
ٓ
پول�س محل) که مسئول ارتکاب شکنجه و   �ا ا

ن امر کرده 
ٓ
باشند، منفک، مورد پ�گرد،  بدرفتاری با توق�ف شدگان  باشند و �ا به ا

بشمول تعل�ق و از  و تاد�ب و مجازات از جمله از طر�ق ارجاع به  Hارنوال) نظام)

 قرار گ�رند.  ،امت�ازات دست دادن تقاعد و د�گر

 

20
13

 

 و 
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

  پ

  تطب�ق نشد  2013

ن   ا�ن تحق�قات اجازه داده شده و نتائج واز  به نظارت مستقل 
ٓ
اقدامات اصالح) ا

 بدسترس همه قرار داده شود..
ر   و

 ام
ت

زار
و

 و  
له

اخ
د

 (
 مل

س
ول�

پ
انن

فغ
 ا

کامل   2013
  تطب�ق شد

 کم�س�ون مستقل حقوق بشرر بشمولل ،،برای تمام نظارت کننده گان مستقل
  مانع دسترس) به تمام مراکز غ�ر منظم و د�گران اجازه کامل، �وناما و افغانستان،

نجا�که توق�ف شدگان  نگهداری  وزارت امور داخله در پول�س مل) افغان و
ٓ
ا

 .داده شود ،م�شوند
 و  

له
اخ

ر د
مو

ت ا
زار

و
انن

فغ
) ا

 مل
س

ول�
 پ

  تطب�ق نشد  2013

ور   رهنمودهای شفاف و
ٓ
قانون) جهت تنظ�م صالح�ت های توق�ف توسط   الزام ا

موزش درست همه ا�ن رهنمودها توسط  وصادر شود پول�س محل) افغان 
ٓ
از ا

 .اطم�نان حاصل گردد واحدهای پول�س محل)

 

 و 
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

انن
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ
ن�مه تطب�ق   2013

 شد

ا�جاب م�کند که تمام تحق�قات بصورت صوت) و �ا تصو�ری ثبت گردد (در جا�که 

CCTV (ارنواالن و قضات و موجود باشد) و در صورتH زم های  که�کان�ا سا�ر م�

ن را شکا�ت) و ناظر�ن مستقل
ٓ
 بخواهند، موجود باشد.  دسترس) به ا

 

 و 
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

انن
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ

ن�مه تطب�ق   2013
 شد

 �رر�دسترس) وکالی مدافع به توق�ف شدگان تغغ اارابطه ب  رفتارها در  پال�س) ها و

  توق�ف د�دن نموده و همه مراکز �ابند و برای وکالی مدافع اجازه داده شود تا از

  تمام مراحل در لحظه گرفتاری و برای همه توق�ف شدگان ازرا  خدمات خود

 .(بشمول مرحله تحق�ق) طور�که قوان�ن افغانستان ا�جاب م�نما�د، ارا�ه بدارند

 و   
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ
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ن�مه تطب�ق    22013
 شدد

برنامه    اطم�نان حاصل شود تا تمام تحق�ق کننده گان/مستنطق�ن پول�س مل) درر

موزش) تحق�قات قانون) ووهای  
ٓ
بصورت  ،روش های مصاحبه بد�ل های تحق�ق و ا

 اجباری شرکت نما�ند.

 

 و  
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

انن
فغ

) ا
 مل

س
ول�

  پ

ن�مه تطب�ق    22013
 شدد

  پول�س مل) نگهداری م�شوند �ک راجسترر  نزدد  که درر  ))برای تمام توق�ف شدگانن

مستقل حقوق بشر و  عموم) ا�جاد و برای ناظر�ن مستقل (بشمول کم�س�ون  

�وناما و د�گران) بصورت درست قابل دسترس باشد و ضمنا ا�ن راج�ستر بصورت   

 �ابد.   منظم و شفاف تبارز  

 و   
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ

  تطب�ق نشد  2013

همکاران   وزارت امور داخله وو با صالح�ت درر گاننکم�س�ون متشکل از نما�ند   �ک

  نما�نده های نهادهای کل�دی ب�ن الملل) و �وناما و ف،ب�ن الملل) (بشمول ا�سا

 --بشمول سفارشات ا�ن راپور - بازنگری از تطب�ق تداب�ر، تمو�ل کننده) بخاطر

 پول�س محل)، ا�جاد گردد. پول�س مل) افغان و ب�ن بردن شکنجه در از بمنظور 

 و   
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ

تطب�ق ن�مه  2013   

مورد تصم�م گ�ری در خصوص تع��ن سن در  پال�س) ها و عملکرد های موجود 

با�د تقو�ت   ،موقع�که بسوی مراکز نگهداشت برده م) شوند افراد قابل نظارت در

  ،سال قرار دارند 18پا�نتر از  که �ابد تا اطم�نان حاصل گردد که  به افراد و اطفال)

به مراکز مناسب اصالح اطفال انتقال  حما�ت  الزم قانون) صورت گرفته و توجه  و

 �افته باشند.

س  
ول�

و پ
ه 

خل
دا

ر  و
 ام

ت
زار

و
ان

فغ
) ا

 مل

کامل   2013
  تطب�ق شد

 جدا 
ً
اطم�نان حاصل شود تا اطفال توق�ف شده از موقع�که دستگ�ر م�شوند کامال

ساالن توق�ف شده نگهداری شده و بنا بر موقف حقوق) که اطفال دارند از بزرگگاز 

 خوردار شوند. الزم برتوجه 

 و  
له

اخ
ر د

مو
ت ا

زار
و

ان
فغ

) ا
 مل

س
ول�

 پ

  تطب�ق نشد  2013

 
  و بدرفتاری توسط اردوی مل) افغان در مراکز جلوگ�ری از شکنجه و برای توقف وو

 در محالت) )محالت
ً
که چن�ن رفتارها  که توق�ف شدگان نگهداری م�شوند و خاصتا

 است، اقدامات إتخاذ گردد.گرفته  برای تحق�ق مورد استفاده قرارر

ان 
فغ

) ا
 مل

ی
دو

 ار
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در وال�ات فراه، هرات، بادغ�س، کابل    مستنطق�ننکه  مبن) بر ا�نن  تمام راپورهاا

تحق�ق  بدرفتاری استفاده نموده اند، مورد  شکنجه و لغمان و کندهار از  (سروب))،،

 گ�رد. قرار

انن 
فغ

) ا
 مل

ی
دو

  ار

  تطب�ق نشدد  22013

مر�ن شان که مسئول ارتکاب شکنجه وو  اردوی مل) افغان ووپرسونل  
ٓ
بدرفتاری    ا

ن امر نموده باشند، مورد تاد�ب، محاکمه  
ٓ
باالی توق�ف شدگان  باشند و �ا به ا

 گ�رند. امت�ازات قرار د�گر دست دادن تقاعد و از مجازات بشمول تعل�ق و  نظام) وو

انن 
فغ

) ا
 مل

ی
دو

  ار

  تطب�ق نشدد  22013

�افته ها و اقدامات    ا�ن تحق�قات اجازه داده شده وو  مستقل اززبرای نظارت  

  اصالح) گزارش داده شود..

 

 
 (

 مل
ی

دو
ار

ان
فغ

 ا

ن�مه تطب�ق   2013
 شد

زم�نه دسترس) کامل منظم و بدون مانع را برای تمام ناظر�ن مستقل بشمول 

کم�س�ون مستقل حقوق بشر و �وناما و د�گران در تمام محالت مربوط به اردوی 

 مل) که توق�ف شدگان منازعات در 
ٓ
 ن نگهداری م�شود، را فراهم سازد.ا

ان 
فغ

) ا
 مل

ی
دو

 ار

و   2011
  تطب�ق نشد 22013

اخت�ار عموم گذاشتن چارچوب و پروس�جرهای قانون) که  شفاف سازی و در 

فعال�ت های ر�است امن�ت مل) را تنظ�م م) کند و همچنان اطم�نان حاصل شود 

 ییکه ا�ن پروس�جرهای قانون) موضوعات تحق�قات ب�رون) و تعق�ب عدل) ادعاها

بدرفتاری با توق�ف شدگان   های جدی مجرمانه، به شمول شکنجه ووبدرفتاری 

سط کارمندان ر�است امن�ت مل) را، در س�ستم عدالت جزا�ــ) ملک) پ�ش ب�ن)  تو

 کنند.

 

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

ن�مه تطب�ق   2011
 شد

  ازدسترس) تمام موسسات غ�ردولت) مستقل نظارت کننده حقوق بشری بشمول
  �وناما به مراکز افغانستان،صل�ب سرخ ب�ن الملل) و کم�س�ون مستقل حقوق بشر

 بس اطم�نان حاصل شود.محا توق�ف و

 

ت 
وم

حک
ان

ست
غان

 اف
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و   22011
22013 

ن�مه تطب�ق 
 شد

تمام وال�ات با   اطم�نان حاصل شود که تعداد کاف) وکالء مدافع شا�سته در
 .مساعد�ن حقوق) مستقل موجود باشدد

های حقوق) کاف)، به شمول مساعد�ن  اطم�نان حاصل شود از ا�ن که حما�ت

نها به توق�ف شدگان   وال�ات موجود باشندمستقل حقوق)، در تمام) 
ٓ
و ا�ن که ا

منازعات که در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) نگهداری م) 

 شوند در چارچوب زمان) مطابق قانون اساس)، دسترس) داشته باشند.

ان
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

2011  

 
  تطب�ق نشد

�ک م�کان�زم موثر قابل دسترس برای   غرامتتپرداخت و   خسارتتبرای جبران 
 .قربان�ان شکنجه وبد رفتاری ا�جاد گردد

ت 
وم

حک
انن

ست
غان

 اف

و  2011
22013 

  تطب�ق نشد
 
 
 
 

  تطب�ق نشد

رفتارهای غ�رانسان)   پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون ب�ن الملل) منع شکنجه،
م�ز ظالمانه وو

ٓ
 به تصو�ب برساند. را امضاء و تحق�را

مستقل نظارت) با صالح�ت بعنوان م�کان�زم جلوگ�ری مل) طور�که  �ک م�کان�زم 

مده، ا�جاد گردد. ممکن است ا�ن 
ٓ
در پروتوکول اخت�اری کنوانس�ون منع شکنجه ا

)  1افغانستان با صالح�ت های ( چوکات کم�س�ون مستقل حقوق بشر م�کان�زم در

صالح�ت برای  ) افراز2مراجعه منظم و از قبل اعالم ناشده به محالت توق�ف  (

) اجرای تحق�قات ب) 3معا�نات طب عدل) جهت تثب�ت ادعاهای مبن) بر شکنجه (

محالت مربوط به ر�است امن�ت مل)  رابطه به ادعای شکنجه در طرف و شفاف در

) ارائه سفارشات به مقامات توق�ف و سا�ر ادارات ذ�ربط 4( پول�س مل) افغان و  و

بشمول محول نمودن  توق�ف خانه ها، دربدرفتاری  جهت برخورد با شکنجه و

 توسط Hارنوال مبارزه عل�ه فساد 
ً
قضا�ا به لوی Hارنوال) برای تحق�ق و امکانا

 اداری، ا�جاد گردد.

 
ان

ست
غان

 اف
ت

وم
حک

 

2013  

 
  تطب�ق نشد

الزام) ساختن ا�ن امر که تمام) کارمندان صح) و مسئول�ن توق�ف خانه ها 

مدارک طب) مربوط به شکنجه را در اخت�ار مکان�زم  مسئول�ت دارند تا شواهد و

مستقل ب�رون) برای نظارت و پاسخگو�ــ) گذاشته و ا�ن که تداب�ر جزا�ــ) مسلک) 

توسط مکان�زم نظارت)  –مناسب و همچنان اقدامات جزا�ــ) مال) پ�ش ب�ن) شوند 

 تا ضمانت اجرا�ــ) برای ا�ن مسئول�ت ها باشد. –و پاسخگو�ــ) اجرا شود 

 

ت
وم

حک
 

ان
ست

غان
اف

 

2013  

 
تطب�ق ن�مه   

الزام) ساختن ا�ن موضوع که تمام) توق�ف شدگان منازعات به محض ورود به 

مراکز توق�ف ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغانستان تحت معا�نات مکمل 

 گ�رند. صح) قرار

 

ت 
وم

حک
ان

ست
غان

 اف
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22013  

  
  تطب�ق نشدد

دعوت    بازد�د از افغانستاننگزارشگر خاص ملل متحد در موضوع شکنجه برای  
 ..گرددد

ت 
وم

حک
انن

ست
غان

 اف

2013  

 
تطب�ق ن�مه   

گزارش اول�ه دولت افغانستان در کم�ته تخصص) ملل متحد برای رفع شکنجه به 

 .شود شکنجه تکم�ل و ثبت منعارتباط تطب�ق کنوانس�ون 

ت  
وم

حک
ان

ست
غان

  اف

2013  

 
  تطب�ق نشد

اطم�نان  شود تاتفاهم نامه ماب�ن ر�است امن�ت مل) و اداره لوی Hارنوال) لغو 

که Hارنواالن صالح�ت تحق�ق) خود را حفظ نموده و بتوانند با  شودحاصل 

که هنوز در توق�ف خانه های ر�است امن�ت مل) نگهداری م)  )توق�ف شدگان

نها به �ک محبس تحت امر ر�است م
ٓ
رکزی محابس انتقال  شوند، قبل از ا�ن که ا

ان داده شوند، مصاحبه کنند.
ست

غان
 اف

ت
وم

حک
 

و  2011
22013 

ق 
طب�

و ت
د 

ب�ن
ه ب

کم
مح

ره 
ست

ت 
اما

مق
با 

ت 
س

وان
 نت

اما
ون

ر �
کر

ی م
ها

ش 
تال

ود 
وج

با 
�د

ما
) ن

�اب
ز ر

ت ا
وما

عل
ت م

�اف
در

با 
را 

ت 
شا

ار
سف

ن 
 ا�

نها به 
ٓ
انجام  هدا�ات به قضات محاکم ابتدائ�ه واست�ناف به هدف ملزم ساختن ا

ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری و همچن�ن  در رابطه به تمام) منظم تحق�قات

مده از 
ٓ
اجرای جدی و دق�ق ممنوع�ت ها عل�ه استفاده از مدارک و شواهد بدست ا

طر�ق شکنجه، طوری که در قانون اساس) افغانستان و قانون اجراات جزا�ــ) 

  .، صادر شوددموقت پ�ش ب�ن) شده

مه
حک

ه م
تر

 س

2013  
به قضات هدا�ت دهد تا اعترافات گرفته شده از طر�ق شکنجه را به عنوان مدارک 

ره  440معتبر نپذ�رند.
ست

مه
حک

  م
2013  

است�ناف در مورد تعر�ف جرم   �ک رهنمود مفصل برای قضات محاکم ابتدائ�ه و

ن عناصری که در شود،شکنجه ته�ه 
ٓ
تعر�ف  طوری که ا�ن تعر�ف شامل تمام  ا

مده است، باشد.  منعکنوانس�ون  الملل) از شکنجه درب�ن 
ٓ
 شکنجه ا

مه 
حک

ه م
تر

 س

2013  
مده از شکنجه �ا اجبار را به عنوان مدرک 

ٓ
قضات) را که کماکان اعتراف های بدست ا

 پذ�رند، از کار برکنار کند. م) جرمقابل قبول برای 

مه 
حک

ه م
تر

 س

                                                           
استفاده از شکنجه به عنوان مدرک ارجاعات مشخص) در رابطه با تعهد به رد تصو�ب شد،  2014که ماه جون جزا�ــ)  اجرااتاطر نشان ساخت که مسوده قانون خبا�د   440

مده از طر�ق اجبار و شکنجه؛ مواد  22در قضا�ای جنا�ــ) دارد، به شمول ماده 
ٓ
در مورد اعترافهای اجباری. همچن�ن  153-150در مورد ممنوع�ت استفاده از مدرک بدست ا

وری است که ماده  قابل �اد
ٓ
 کند." تعر�ف م)با صالح�تسالم بدون اجبار و در نزد محکمه اقرار را �ک پذ�رش اخت�اری "و در حالت عقل)  ) 35( 4ا
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و   22011
22013 

کامل 
  تطب�ق شد

  اطمينان حاصل نما�د که حقوق  موقت،  جزائ)  اجراات  قانون  بازنگری   طريق  از
و  ابتدائ) ارزياب) وقت بخاطر اسرع  در قاض) نزد حضور  مبن) بر شده توقيف فرد

  باشند داشته وحق رعا�ت شده، مرحله محاکمه از قبل توقيف بررس) قانون) بودنن
 .بکشانند چالش به محکمه عاجل تصميم خود را با توقيف تا قانونيت

قوان�ن افغانستان در مورد تضم�ن حقوق توق�ف شده گان برای به چالش کش�دن 
 گرفتاری و توق�ف شان در محاکم، اصالح گردد..

 

 
ت 

زار
،و

مه
حک

ه م
تر

س
ه و

خل
دا

ر  و
 ام

ت
زار

،و
�ه

دل
  ع

ان
رلم

  پا

  تطب�ق نشد  2013

اطم�نان حاصل شود که جرم شکنجه بطور درست در مسودات تحت  بازنگری 

جزا�ــ) و  قانون جزا طوری تعر�ف شود که  شامل تمام) عناصر  قانون اجراات 

 باشند. ،شکنجه منعذکر شده در کنوانس�ون  ،تعر�ف ب�ن الملل) جرم شکنجه

 

ان
رلم

 پا

  تطب�ق نشد  2013

اثبات به دوش   تصر�ح شود در جا��که ادعای شکنجه موجود م�باشد، بار

که شواهد و مدارک بطور قانون)  Hارنوال م) باشد که وی با�د بتواند ثابت نما�د 

مده 
ٓ
بدون متوسل شدن به شکنجه �ا فشار و اجبار به هدف گرفتن اقرار، بدست ا

 است.

 

ان
رلم

 پا

  تطب�ق نشد  2013

مده از 
ٓ
ور داده شود تا اقرارهای بدست ا

ٓ
به تمام) Hارنواالن رهنمودهای الزام ا

نها اتهام نامه و  طر�ق شکنجه را منح�ث مدارک و شواهد قابل قبول که به اساس
ٓ
ا

 �ا صورت دعوی در محاکمات ترت�ب شود، را رد نما�ند.

ل) 
وا

ارن
H 

ی
 لو

تر
دف

  
  تطب�ق نشد  2013

اطم�نان حاصل شود از ا�ن که هر گونه رهنمود ستره محکمه به قضات راجع به 

ن به Hارنواالن در تمام) سطوح رسانده شود. تعر�ف شکنجه و عناصر
ٓ
 ا

ی 
 لو

تر
دف

ل))
وا

ارن
H 

  تطب�ق نشد  2013

Hارنواالن) را که در وظ�فه خود در تحق�ق ب) طرفانه و کامل ادعاهای شکنجه و 
نها کوتاه)  

ٓ
بدرفتاری مامور�ن ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) و پول�س محل) به ا

 م) کنند، عزل و سبکدوش سازد.

 
ی 

 لو
تر

دف
ل))

وا
ارن

H 

2013  

  ن�مه تطب�ق
 
 
 
 

  تطب�ق نشد

مستقل به ارتباط ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با توق�ف  تحق�قات ب�طرفانه و 

شدگان توسط کارمندان افغان ر�است امن�ت مل)، پول�س مل) افغان و پول�س 

 .شود محل) افغان انجام

همچنان توظ�ف Hارنواالن مبارزه با فساد اداری از اداره عال) نظارت بر تطب�ق 

ن تحق�قات و تعق�ب عدل) در نظر چن� برای انجاماستراتژی مبارزه با فساد اداری 

 .ه شودگرفت

 

ل)
وا

ارن
H 

ی
 لو

تر
دف
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  تطب�ق نشدد  22013

صر�حا اعالم کند که بار اثبات در قضا�ا�ــ) که توق�ف شدگان ادعای شکنجه م)  

کنند به دوش Hارنوال) است که قادر به نشان دادن مدرک) است که به صورت  

مده است..درست و بدون توسل به شکنجه و اجبار در گرفتن  
ٓ
 اعتراف به دست ا

ل)  
وا

ارن
H 

ی
 لو

تر
دف

 

2011  

 

  

  تطب�ق شد

تعل�ق انتقال توق�ف شدگان به واحدها و محالت ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) 

نجاها ادعاها و  گزارشات موثق)  وجود داد که شکنجه و بدرفتاری در 
ٓ
افغان که در ا

ن اماکن صورت م) گ�رد، تا ا�ن که �ک ارز�اب) کامل 
ٓ
ن اماکن انجام شود.ا

ٓ
 از ا

بازنگری مقررات نظارت) در هر مکان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) که توق�ف 

ن اماکن انتقال داده م) شوند، و تعد�ل ا�ن مقررات طوری که الزم 
ٓ
شدگان به ا

  ،وقوع شکنجه انتقال داده نم) شود در خطرا�نکه ه�چ توق�ف)  نسبت بهباشد تا 

 اطم�نان حاصل شود.

 

 و   
م)

ظا
ی ن

و ر
 ن�

دۀ
کنن

م 
راه

ی ف
رها

شو
ه ک

ب

ل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
 

 

کامل   2011
  تطب�ق شد

پال�س) انتقال توق�ف شدگان  به توق�ف خانه ای ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) 
بازنگری گردد تا اطم�نان حاصل شود که تضم�ن کاف) در پروسه انتقال وجود  

عمل�ات های مشترک، تنظ�م وجوه مال)، پروسه انتقال، همکاری در  داشته از
تبادل اطالعات استخبارات) و ابزارهای د�گر استفاده شود تا استفاده از شکنجه را  

  .دهدد پ�شرفتتبرحذر داشته و اصالحات توسط امن�ت مل) و پول�س مل) را 
 

م  
راه

ی ف
رها

شو
ه ک

ب

 و 
م)

ظا
ی ن

و ر
 ن�

دۀ
کنن

ل ل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
 

 

تطب�ق ن�مه  2011   

ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) افغان از  ت مراکز و کارمندانباال بردن ظرف�
موزش و تعل�مات در مورد حقوق بشری و قانون) توق�ف شدگان به شمول  

ٓ
طر�ق ا

 عملکرد توق�ف در مطابقت به مواز�ن حقوق بشر ب�ن الملل).

 
ی 

رها
شو

ه ک
ب

دۀ 
کنن

م 
راه

ف

 و  
م)

ظا
ی ن

و ر
ن�

ی 
ها

ت 
دول

ل
دخ

ذ�
 

 
تطب�ق ن�مه  2011   

موزش مستنطق�ن ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) 
ٓ
تالش ها جهت حما�ت از ا

م�تودهای تحق�قات و بازجو�ــ) مؤثر و قانون) و راههای بد�ل  افغان جهتت
 افزا�ش �ابد. استنطاق  (مانند طب عدل)))

ی  
رها

شو
ه ک

ب

دۀ  
کنن

م 
راه

ف

 و 
م)

ظا
ی ن

و ر
ن�

ی 
ها

ت 
دول

ل
دخ

ذ�
  

 

2013  

 
  تطب�ق شد

ن واحد ها و محالت ر�است امن�ت مل) و پول�س 
ٓ
تعل�ق انتقال توق�ف شدگان  به ا

نجاها ادعاها و  گزارشات موثق)  وجود داد که شکنجه و 
ٓ
مل) افغان که در ا

ن اماکن 
ٓ
ن اماکن صورت م) گ�رد، تا ا�ن که �ک ارز�اب) کامل از ا

ٓ
بدرفتاری در ا

 انجام شود.

 

ف
سا

 ا�
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22013  

  
کامل  

  تطب�ق شد

بازنگری مقررات نظارت) در هر مکان ر�است امن�ت مل) و پول�س مل) که توق�ف  

ن اماکن انتقال داده م) شوند، و تعد�ل ا�ن مقررات طوری که الزم  
ٓ
شدگان  به ا

  ،وقوع شکنجه خطررم) باشد تا اطم�نان حاصل شود از ا�ن که ه�چ توق�ف) در  

  انتقال داده نم) شود.

فف
سا

 ا�

2013  

 
کامل 

  تطب�ق شد

از توق�ف خانه ها وتطب�ق   ا�ساففبازنگری و تقو�ت مؤثر�ت برنامه های نظارت) 

 بخش های پاسخگو�ــ) و ارتباطات در 
ً
برنامه شش مرحله ای شان، مخصوصا

ف  جا��که مناسب باشد.
سا

 ا�

2013  

 
  ن�مه تطب�ق

بدرفتاری توسط     نظارت از اقدامات به هدف توقف و جلوگ�ری از وقوع شکنجه و

ن مناطق) که از ا�ن چن�ن اعمال منح�ث �ک 
ٓ
 در ا

ً
پول�س محل) افغان مخصوصا

ش�وه استنطاق �ا بدرفتاری در وال�ات فار�اب، کندز، کندهار و ارزگان استفاده 

  شده است.

ف
سا

 ا�

2013  

 
  ن�مه تطب�ق

از ا�ن واحدهای پول�س محل) افغان به طور درست در   شود کههاطم�نان حاصل 

  مورد ممنوع�ت های قانون) عل�ه   استفاده از شکنجه و همچن�ن در مورد رهنمود

نها برای توق�ف مظنون�ن 
ٓ
 های شفاف قانون) به ارتباط صالح�ت های ا

ٓ
موزش ا

  بب�نند.

ف
سا

 ا�

2013  

 
تطب�ق ن�مه   

دولت) افغانستان به   های دولت) و غ�رر نهاددتقو�ت حما�ت های مال) و تخن�ک)  از 

 از توق�ف خانه ها�ــ) که 
ً
نها مخصوصا

ٓ
هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و وارس) ا

ن 
ٓ
نجا ادامه داشته است با وجود وارس) و نظارت از ا

ٓ
استفاده از شکنجه در ا

  محالت توسط سازمان های ب�ن الملل) و نهادهای مل) حقوق بشری.

ف
سا

 ا�
2013  

 
شددتطب�ق ن  

در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام) انواع کمک های تخن�ک) و مال) به ر�است 

امن�ت مل) و پول�س مل) به ارا�ه نتا�ج ع�ن) و قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود 

 در قسمت جلوگ�ری، منع و 
ً
نظارت و پاسخگو�ــ) در م�ان مقامات، مخصوصا

 ا�شان..مجازات مؤثر استفاده از شکنجه در توق�ف خانه ه

ف
سا

 ا�

  تطب�ق نشد  2013

با مقامات افغان تعق�ب شود تا اطم�نان حاصل شود هرطفل توق�ف شده که به 

توق�ف خانه های افغانستان انتقال م�شود،از بزرگساالن جدا نگهداری شوند، 

ومطابق به محافظت های حقوق) که برای اطفال ارائه شده تحق�ق شوند،تا 

سان به فام�ل 
ٓ
 کمک شوند. داشته ودسترس) ا

ف
سا

 ا�

  ن�مه تطب�ق  2013

ا�جاد و �ا تقو�ت برنامه های موجود فعل) �ا پالن شده برای نظارت از توق�ف 

شدگان  به منظور پ�گ�ری نوع�ت برخورد و رفتار با توق�ف شدگان ی که توسط 

 های داخل) به اماکن مربوط به دولت افغانستان منتقل شده اند. ن�رو 

 

 
یی

رها
شو

 ک
به

 
م  

راه
ف

 و 
م)

ظا
ی ن

و ر
 ن�

دۀ
کنن
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ی 

ها
ت 

دول
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  ن�مه تطب�قق  22013

اطم�نان حاصل شود که ح�ن تصم�م گ�ری در مورد تمو�ل مال) پروژه ها و �ا  

ن نهادد
ٓ
ها و �ا وزارت خانه های   فراهم ساختن کمک و مساعدت های کل) به ا

شکنجه در  دولت افغانستان که در شکنجه دخ�ل م) باشند، موضوع استفاده از 

ی   ..تصم�م گ�ری ها در نظر گرفته شود
رها

شو
 ک

به

دۀ  
کنن

 
هم

فرا

 و  
م)

ظا
 ن

ی
و ر

ن�

ی  
ها

 
ت

دول

لل
دخ

ذ�
 

 

  تطب�ق نشدد  22013

منح�ث �ک موضوع عاجل ،شامل ساختن ا�ن ضرورت مبرم که مرتکب�ن شکنجه  

پاسخگوی اعمالشان باشند، و ا�ن موضوع من�حث �ک مع�ار پ�شرفت و شرط  

چارچوب پاسخگو�ــ) دو جانبه توک�و به ارتباط  22کل�دی تحت قسمت  

 حکومتداری، حاکم�ت قانون و حقوق بشرگنجان�ده شود.

 

م   
راه

 ف
ی

رها
شو

 ک
به

 و  
م)

ظا
 ن

ی
و ر

 ن�
دۀ

کنن

لل
دخ

ذ�
ی 

ها
ت 

دول
  

 

  ن�مه تطب�ق  2013

و �ا افزا�ش  تمو�ل مال) از مساعد�ن خدمات حقوق) و پروژه های حما�وی   دوام 

مدافع، منح�ث �ک ش�وه کمک به رعا�ت تضم�ن ها و  ارا�ه کننده وکالء 

قابل قبول بودن  محافظت های قانون) عل�ه استفاده از شکنجه و همچن�ن غ�ر

ن.
ٓ
مده از طر�ق ا

ٓ
  مدارک و شواهد بدست ا

 
م  

راه
ی ف

رها
شو

ه ک
ب

 (
ظام

ی ن
و ر

 ن�
دۀ

کنن

ی 
ها

ت 
دول

و 

ل
دخ

ذ�
 

 

2013   

موزش) ای که برای  اطم�نان حاصل شود از ا�نکه تمام) برنامه ها و 
ٓ
پروژه های ا

کادم) ر�است امن�ت مل)، وزارت امور داخله، �ا پول�س 
ٓ
ر�است امن�ت مل)، ا

مر�ن بخش های اسنتطاق و تحق�قات و  مل) افغان اجرا م) شود، ا�ن برنامه
ٓ
ها ا

موزش ها شامل مهارت های 
ٓ
نها را مورد توجه قرار داده و ا�ن ا

ٓ
همچنان کارمندان ا

مورد تخن�ک های مصاحبه و استنطاق بدون استفاده از فشار و  الزام) عمل) در 

 مثالهای 
ً
موزش روی موضوعات حقوق بشر، مخصوصا

ٓ
اجبار، و همچنان شامل ا

عمل) در مورد ا�ن که ا�ن ممنوع�ت ها عل�ه استفاده از شکنجه تطب�ق شده 

)  ..است، م) باشد
ظام

ی ن
و ر

 ن�
دۀ

کنن
م 

راه
ی ف

رها
شو

ه ک
ب

ل
دخ
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تطب�ق ن�مه  2013   

تقو�ت حما�ت های مال) و تخن�ک)  از نهادهای دولت) و غ�ردولت) افغانستان به 

 در توق�ف خانه ها�ــ) که 
ً
نها مخصوصا

ٓ
هدف باال بردن ظرف�ت نظارت و وارس) ا

ن 
ٓ
نجا ادامه داشته است با وجود وارس) و نظارت از ا

ٓ
استفاده از شکنجه در ا

 الملل) و نهادهای مل) حقوق بشری..محالت توسط سازمان های ب�ن 
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  تطب�ق نشد  2013

در نظر گرفتن مشروط ساختن تمام) انواع کمک های تخن�ک) و مال) به ر�است 

امن�ت مل) و پول�س مل) به ارا�ه نتا�ج ع�ن) و قابل اندازه گ�ری به ارتباط بهبود 

 در قسمت جلوگ�ری، منع و  نظارت و 
ً
پاسخگو�ــ) در م�ان مقامات، مخصوصا

 مجازات مؤثر استفاده از شکنجه در توق�ف خانه های شان.
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 افغانستانجمهوری اسالم) 

 دفتر شورای امن�ت مل)

 

 واکنش حکومت جمهوری اسالم) افغانستان در رابطه با

ت )2014ساالنۀ (  مسوده گزارش
ٔ
 و در افغانستان متحد ملل سازمان معاونت دفتر ه�ا

جنگ مسلحانه در توق�ف خانه  شد گان با توق�ف برخورد در مورد متحد ملل بشر حقوق عال) دفتر کم�شنری  

 بشری  حقوق تخلفات در برابر و جوابگو�ــ) افغانستان های
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 بخش اولل

 مقدمه

دولت جمهوری اسالم) افغانستان متعهد به رعا�ت و احترام به حقوق بشری و اساس) شهروندان خود است. ا�ن تعهد ناش) از 

نرا 
ٓ
امضا وتصد�ق نموده و اصول و احکام قانون اساس) افغانستان، م�ثاقها و معاهدات ب�ن الملل) که دولت افغانستان ا

ارزشهای اسالم) و فرهنگ) مردم افغانستان است.  بنابراين، دولت تخط) های حقوق بشری را جدی گرفته ومتعهد به پ�گ�ری و 

ن م�باشد. منح�ث مرجع پاسخگو و مسئول، حکومت جمهوری اسالم) افغانستان در راستای حما�ت و انکشاف حقوق 
ٓ
محو ا

نقض حقوق بشری افراد تحت توق�ف و حبس خود را با نهادهای مل) و ب�ن الملل) حقوق بشری همکار جدی  بشر و جلوگ�ری از

 و قابل اطم�نان م�داند.

بادر نظرداشت مراتب و اصول فوق، چنانچه ط) چند دهه ی اخ�ر افغانستان هم از لحاظ س�اس) و هم از لحاظ ساختاری در 

مستق�م وغ�ر مستق�م روی فرهنگ و ش�وه کار ادارات و پرسونل دولت) تاث�ر گذار بوده حال تحول بوده و ا�ن تحول به صورت 

است.  بطور خاص، تحوالت بزرگ تاث�رات روی تعب�ر و برخورد با حقوق بشری و اساس) داشته است. در هم�ن راستا، حکومت 

ت معاونت و دفتر کم�شنری عال) حقوق 2014افغانستان ادعا ها و ا�راد های وارد شده در متن گزارش مشترک ساالنه (
ٔ
) دفتر ه�ا

بشر سازمان ملل متحد مبن) بر اعمال شکنجه و بد رفتاری باالی توق�ف شد گان را در برخ) موارد وارد م�داند؛ اما، در بس�اری 

 موارد با محتوای گزارش فوق موافق نم�باشد.

ت معاونت و دفتر کم�شنری عال) حقوق بشر سازمان  حکومت جمهوری اسالم) افغانستان، گزارش های حقوق بشری دفتر
ٔ
ه�ا

ن ادعاها توظ�ف 
ٓ
ت) را بمنظور بررس) ا

ٔ
ن، ه�ا

ٓ
گاه) از محتوا و ادعاهای مندرج در ا

ٓ
ملل متحد را هم�شه جدی گرفته و به محض ا

و تثب�ت ادعا ها،  م�کند. امسال ن�ز مانند سالهای قبل، دفتر شورای امن�ت مل) جمهوری اسالم) افغانستان به منظور بررس)

واکنشهای کـتب) نهاد های ذ�ربط را در�افت و بعد از بررس) دق�ق، نظر نها�ــ) حکومت را تحت عنوان واکنش رسم) حکومت 

ت2014( ساالنه جمهوری اسالم) افغانستان به گزارش
ٔ
 و دفتر کم�شنری  در افغانستان متحد ملل سازمان معاونت ) دفتر ه�ا

 تخلفات در برابر و جوابگو�ــ) ج.ا.افغانستان های خانه در توق�ف گان شده با توق�ف برخورد ر موردد متحد ملل بشر حقوق عال)

 بشری توح�د و ارا�ه م) کند. حقوق

حکومت جمهوری اسالم) افغانستان در نظر دارد تا تحت رهبری دفتر شورای امن�ت مل) و سهمگ�ری نهادهای امن�ت)، عدل) 

موسسات مل) و ب�ن الملل) حقوق بشر و نما�نده گان جامعه مدن) برنامه مل) محو شکنجه را از  وقضا�ــ) و اشتراک نما�نده گان

طر�ق اصالح قوان�ن، اصالح رفتار با زندان�ان، کاهش موارد احتمال) نقض حقوق بشر در توق�ف خانه ها و محالت سلب 

زادی، ارتقای ظرف�ت کارمندان نهادهای امن�ت)، عدل) و قضا�ــ) و ا�جاد
ٓ
م�کان�زم های نظارت) مؤثر و پاسخگو�ــ) متخلف�ن  ا

 تدو�ن نما�د. فشرده ا�ن پالن شامل ا�ن واکنش شده است.

در ا�نجا قبل از پرداختن به اصل واکنش حکومت جمهوری اسالم) افغانستان، الزم است نکات) را منح�ث نظر اجمال) 

 حکومت افغانستان متذکر شد:
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�  
ٔ
 برخورد ت معاونت و دفتر کم�شنری عال) حقوق بشر سازمان ملل متحد در موردمسوده گزارش حقوق بشری دفتر ه�ا

 افغانستان به صورت دق�ق و کلمه به کلمه مطالعه گرد�د. های در توق�فگاه گان شده باتوق�ف

 افغانستان اسالم) جمهوری  حکومت ذ�ربط ادارات مؤثق های و �افته رسم) واکنش و از نظر�ات با استفاده متن ا�ن �

ت گزارش در مورد
ٔ
" متحد ملل بشر حقوق عال) و دفتر کم�شنری  در افغانستان متحد ملل سازمان معاونت دفتر ه�ا

 .است گرد�ده ته�ه

ارا�ه ا�ن واکنش به معن) رد ادعاهای صورت گرفته در گزارش "�وناما" نبوده، بلکه به معن) ارا�ه وضاحت و تکم�ل  �

اسالم) افغانستان از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از گزارش متذکره م) باشد وحکومت جمهوری 

 بابت تمد�د وقت برای ارا�ه ا�ن واکنش اظهار امتنان م) کند.

 
 بخش دومم

 پاسخ به گزارش 

کاست) های موجود درگزارش: در ا�ن گزارش بعض) کاست) های وجود دارد که با در نظرداشت اهم�ت موضوع با�د به  . 1

ن اشار 
ٓ
 ه شود.  ا

عدم رعا�ت اصول احصائ�وی: در گزارش مذکور در چند�ن مورد برای مطمئن جلوه دادن گزارش، به کاربرد اصول  .1.1

مده است که حد اشتباهات (
ٓ
 3.5) در گزارش مذکور margin of errorاحصائ�ه اشاره گرد�ده است.  بطور مثال، درگزارش ا

ف�صد است.  اما در ه�چ بخش گزارش به روش های  95) روی صحت گزارش confidence levelف�صد بوده و سطح اطم�نان (

استفاده شده برای سنجش و تثب�ت سطح اطم�نان و م�زان اشتباه توسط محقق�ن، اشاره نشده است. در مجالس که م�ان 

وش محاسبه مورد بحث نما�نده گان دفتر شورای امن�ت مل) و متخصص�ن ملل متحد که گزارش را ترت�ب نموده اند، موضوع ر 

قرار گرفت اما  متخصص�ن ملل متحد ه�چ جواب قناعت بخش) در مورد ارائه نکرده اند. با در نظرداشت اندازه نمونه، اتکا روی 

حد اشتباه و سطح اطم�نان در چن�ن گزارش محتوا�ــ) از د�د گاه اصول احصائ�ه نادرست بوده و در مجموع گمراه کننده م) 

 باشند:

عدم موجود�ت فرض�ه های ضروری:  در مجموع، گزارش های که بر اساس اظهارات اشخاص ترت�ب م�شود متک) به  . 1. 2

بعض) فرض�ه های عمده م�باشد.  در گزارش �وناما ه�چ تذکر از فرض�ه های عمده که برای صحت گزارش ضروری است، صورت 

 وارد  ز�ر م�باشد.نگرفته است.  فرض�ه های عمده که در گزارش غا�ب است شامل م

هو�ت و باورمندی توق�ف شده گان: در گزارش ملل متحد اشاره شده است که توق�ف شده گان) که توسط  (الف) 

ن در ا�ن مورد 
ٓ
محقق�ن ملل متحد مصاحبه شده اند افرادی هستند که در "منازعات مسلحانه" دستگ�ر شده اند، اما ب�شتر ازا

نها و اعتبار روی اظهارات معلومات ارائه نگرد�ده است.  شنا
ٓ
خت هو�ت واقع) توق�ف شد گان که نما�ان گر واقع) شخص�ت ا

ور�ست که  اکـثرتوق�ف شده گان که در ارتباط به گزارش �وناما مصاحبه 
ٓ
نها را کند، برای صحت گزارش ضروری است.  قابل �اد ا

ٓ
ا

به شمول حمالت  انتحاری و جابجا�ــ) ما�ن ها، شده اند ترور�ستان هستند که در مراحل مختلف اجرای اعمال ترور�ست)، 

نها کسان) هستند که ن�ت شان، در هر حالت و با ش�وه های مختلف، از ب�ن بردن مردم افغانستان و نظام 
ٓ
گرفتار شده اند. ا
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ن م�باشد.بنابرا�ن انگ�زه و ن�ت اصل) تمام ا�ن ترور�ستان از ب�ن بردن و بد نام) ارگانهای دولت ج
ٓ
.ا. افغانستان دموکرات�ک ا

است و با ناد�ده گرفتن موارد فوق، فرض�ه اساس) گزارش ا�ن است که توق�ف شد گان مذکور، که سرسخت تر�ن ترور�ستان و 

دشمنان انسان�ت م�باشند، واقع�ت را م�گو�ند و ه�چ انگ�زه ای برای دروغ گـفتن و بد نام کردن ارگانهای دولت ج.ا.افغانستان 

 را ندارند. 

نها  (ب)   
ٓ
هماهنگ) قبل) م�ان توق�ف شده گان: ازا�نکه اکـثر توق�ف شده گان افراد و اشخاص عادی ن�ستند و ا

موزش داده 
ٓ
نها ا

ٓ
شکار و پنهان وجود دارد که قبل از دستگ�ری به ا

ٓ
نها دستان ا

ٓ
ترور�ستان و مجرم�ن خطرناک هستند، در  عقب ا

ن نهادهای مل) و ب�ن الملل) حقوق بشر ادعای اعمال شکنجه و بدرفتاری م) شود  تا در مصاحبه ها و مالقات های شان با بازرسا

در م�ان بگذارند، تا هم از مجازات شان کاسته شود و هم پ�امد س�اس) و�رانگر به وجهه نهادهای امن�ت) افغانستان وارد گردد. 

صوص ر�است عموم) امن�ت مل)، دروغ در چن�ن موارد اکـثر ادعای صورت گرفته بعد از بررس) و تحق�ق  نهادهای امن�ت) بخ

ثابت شده است. به طور مثال، در تحق�ق) که ر�است عموم) امن�ت مل) انجام داده، برخ) از توق�ف شد گان ادعای مندرج 

خود شان در گزارش �وناما را پس گرفته اند و برخ) د�گر شان منکر شده اند. همچنان، معا�نات صح) طب عدل) و اسناد 

ثار شکنجه مورد ادعای گزارش �وناما دق�ق نم�باشد.  موجوده نشان
ٓ
 م) دهند که عال�م و ا

عدم توض�ح ب�شتر شرا�ط "شکنجه": در گزارش ملل متحد اشاره شده است که بخش قابل مالحظه از توق�ف  (ج)   

سفانه، گزارش مذکور ه�چ توض�ح در ا�ن مورد نم
ٔ
) دهد.  واقع�ت ا�ن است که شد گان) اند که ادعا م�کنند شکنجه شده اند. متا

تمام توق�ف شده گان) که مصاحبه شده اند ترور�ستان) هستند که اکـثر�ت شان در جر�ان جنگ و �ا اجرای عمل�ات های 

گوناگون ترور�ست)، به شمول حمالت انتحاری، گرفتار شده اند. گرفتاری چن�ن افراد مثل گرفتاری مجرم�ن  عادی جنا�ــ) نبوده 

نها را گرفتار م) نما�ند با خطرات جدی رو برو هستند و اکـثر ا�ن ترور�ستان حت) در حالت توق�ف هم کوشش  و تمام پرسونل
ٓ
که ا

م) نما�ند تا بزرگـتر�ن صدمه را به ن�روهای امن�ت) افغان وارد نما�ند.   بنابر�ن استفاده از قوه مناسب جهت گرفتاری چن�ن 

ن، بو�ژه انفجار واسکت های انتحاری، جلوگ�ری شود. همچنان، اکـثر�ت ا�ن اشخاص ضروری و ح�ات) است تا از حوادث ممک

خر�ن لحظه مقاومت کنند و �ا از توق�ف فرار نما�ند. بنابر�ن، استفاده از 
ٓ
ترور�ستان در حالت گرفتاری کوشش م) کنند تا ا

ف در مطابقت با قوان�ن افغانستان حداقل قوه برای توق�ف موثر شان ضروری است.  استفاده از حد اقل قوت در جر�ان توق�

سفانه گزارش ملل متحد 
ٔ
ضروری بوده و در سراسر جهان توسط ن�روهای امن�ت) تطب�ق م�شود که شکنجه به شمار نم) رود. متا

 ه�چ توض�ح در ا�ن مورد ارائه نم) نما�د که برخورد در جر�ان توق�ف را از شکنجه تفک�ک دهد.  

موزی و برخوردهای ( د)  
ٓ
عاطف) با توق�ف شد گان: طور�که در فوق تذکر �افت، افغانستان در حالت جنگ  بد ا

قرار دارد و اکـثر کسان) که در توق�ف خانه ها بسر م�برند مجرم�ن عادی نبوده، بلکه افراد خطرناک و ترور�ستان حرفوی 

نها م�دانند همانطور�که در نهادهای عدل) و قضا�ــ) حکومت به اثر عدم کن
ٓ
ترول مؤثر باالی نقاط دور دست کشور م�باشند. ا

ظرف�ت های الزم وجود  ندارد، کارمندان، ناظر�ن و رضاکاران نهادهای مل) و ب�ن الملل) حقوق بشر ن�ز از دقت و ظرف�ت 

سفانه در اکـثر موارد د�ده شده که ناظر�ن و کارمندان نهادهای حقوق بشری در وال�ات دور 
ٔ
حرفوی الزم برخوردار ن�ستند. متا

دست نرفته و حضوری با افراد رها شده از توق�ف دسترس) نداشته اند. پرسشنامه ها و مصاحبه های شانرا �ا  بالواسطه انجام 

داده و نت�جه گ�ری نموده اند و �ا ا�نکه توسط تل�فون انجام داده اند.بطور مثال درمورد ادعای اعمال شکنجه در وال�ت 

ته های ر�است عموم) امن�ت مل) نشان م) دهد که باشخص تحت توق�ف در وال�ت دا�کندی و وال�ت کنر، درحال�که �اف

خر�ن باری که نظارت صورت گرفته به تار�خ 
ٓ
بوده  1392قوس  2دا�کندی ه�چ مصاحبه صورت نگرفته و در وال�ت کنر ن�ز ا
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 مصاحبه ها حضوری و مستق�م با خود قربا
ً
زاد شده و �ا در بند صورت گرفته است. ارز�اب) های ما نشان م) دهد، اگر اح�انا

ٓ
ن) ا

باشد، چنان عاطف) و غ�ر حرفوی برخورد صورت م) گ�رد که اگرکس) شکنجه هم نشده باشد ادعا م) کند که "بل)، شکنجه 

س�ب بزند.
ٓ
ورده و م) تواند درجه صحت و مسلک) بودن گزارش را به شدت ا

ٓ
موزی ببار ا

ٓ
 شده" اند. ا�ن مسئله بدا

 

 ای ذ�ربط حکومت جمهوری اسالم) افغانستانواکنش نهاد ه . 2

ر�است عموم) امن�ت مل)، وزارت های امور داخله و دفاع مل) جمهوری اسالم) افغانستان در جواب به مسوده گزارش دفتر 

ت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر کم�شنری عال) حقوق بشر ملل متحد، واکنش های مبسوط) را که 
ٔ
ه�ا

وردها، م�کان�زم های نظارت) حقوق بشر و رو�ه های بازخواست از خاط�ان بوده است، دربرگ�ر 
ٓ
نده فعال�ت های کاری، دستا

ارسال  کرده بودند، ول) بمنظور انسجام بهتر موضوع، در ا�نجا صرف به مواردی پرداخته م) شود که معطوف به ادعا های 

 مطرح شده در  مسوده گزارش �وناما باشد.

 

 عموم) امن�ت مل)ر�است  2 .1

 نحوه کاری: (الف)  

ر�است عموم) امن�ت مل)، �ک) از موثرتر�ن و مقتدرتر�ن ادارات امن�ت) افغانستان در امر مبارزه با انواع  )1(     

ن به پنجه قانون و عدالت م) باشد. ا�ن 
ٓ
تهد�دات داخل) و خارج) عل�ه امن�ت مل) کشور، تعق�ب، تحق�ق و سپردن عامل�ن ا

زادی و امن�ت مل) و فردی شهروندان، در پرتو نهاد 
ٓ
به عنوان �ک ادارۀ امن�ت) و استخبارات) کشور بخاطر دفاع و حراست از ا

ن افراد مظنون را دستگ�ر و جهت 
ٓ
قانون اساس) و د�گر قوان�ن نافذه در کشور، الزم است دست به انجام عمل�ات زده و ط) ا

 حد مع�نه قانون) نگهداری کند. تحق�قات در نظارت خانه های ا�ن ارگان تا

زادی های فردی، ر�است عموم) امن�ت مل) به چند�ن  ) 2(   
ٓ
بخاطر شفاف�ت، احترام به کرامت انسان)، حقوق وا

سازمان ب�ن الملل) و مل) بشمول �وناما، کم�ته ب�ن الملل) صل�ب سرخ، کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان، کم�س�ون 

و وکالی مدافع اجازه بازد�د از مظنون�ن و محالت نظارت را داده  لوی Hارنوال)) جرگه، ه�ئت نظارت های مشرانوجرگه و ولس

ن �ک ادارۀ خاص نظارت از نحوۀ مد�ر�ت و رعا�ت حقوق بشر توق�ف شده گان در ر�است عموم) امن�ت مل) 
ٓ
است. در پهلوی ا

ن ج.ا.افغانستان  وجود داشته و از امور در ا�ن مورد نظارت م
ٓ
�کند که در اجرای وظا�ف خو�ش مستقل بوده و امور لوژست�ک) ا

 به �ک) از ادارات مرکزی پاسخگو م) باشد.

تحق�ق مقدمات) مظنون�ن دستگ�ر شده به اساس احکام قوان�ن نافذۀ کشور با رعا�ت م�ثاق ها و کنوانس�ون  ) 3(   

) مؤرخ 129ت شخص) با درنظرداشت فرمان شماره (های ب�ن الملل) حقوق بشر، احترام به کرامت انسان)، حفظ حرم

 در  مقام عال) ر�است جمهوری اسالم) افغانستان 28/11/1391
ً
و هدا�ات ر�است عموم) امن�ت مل) ج.ا.افغانستان، کامال

) قانون 31و 29،30فضای باز و با برخورد اسالم) و انسان) صورت گرفته و تمام) جر�ان پروسه استجواب با درنظرداشت مواد( 

ه عنوان �ک نهاد اساس) جمهوری اسالم) افغانستان صورت م) گ�رد. همچنان ر�است عموم) امن�ت مل) ج.ا.افغانستان ب
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مسؤل دولت جمهوری اسالم) افغانستان، تطب�ق و مراعات کنندۀ مفاد قانون اساس)، قوان�ن عادی، اعالم�ه ها 

 وکنوانس�ونهای ب�ن الملل) حقوق بشر م�باشد. 

 نقد از گزارش �وناما:  (ب)   

ت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان پ�رامون و 
ٔ
زادی با مطالعۀ گزارش دفتره�ا

ٓ
ضع�ت توق�ف شده گان در محالت سلب ا

ر�است عموم) امن�ت مل)، چن�ن افاده م) گردد که در ا�ن گزارش توجه الزم روی مواد قانون اساس) کشور و سه اصل گزارش 

نو�س) که (دقت، توازن و ب) طرف)) است، صورت نگرفته است. در ا�ن گزارش تذکر داده شده که توق�ف شد گان در نظارت 

ه های امن�ت مل) ج.ا.افغانستان در مرکز و وال�ات مورد شکنجه و بد رفتاری قرار گرفته اند. �وناما گزارش شان را نت�جه خان

) تن در نظارت خانه های امن�ت مل) ج.ا.افغانستان 120مصاحبۀ ب�ش از هفت صد تن توق�ف شده گان) م�داند که از جمله (

مصاحبه های توق�ف شد گان بدون حضور جانب سوم) و بدون داشتن اسناد اثبات کنندۀ تحت توق�ف قرار داشته اند. �وناما با 

 ادعا های توق�ف شد گان ا�ن گزارش را درج نموده است. چند نکـته اساس) در ا�ن گزارش قابل نقد است:

 ترور�ستان بوده اند که عل�ه نظام جمهوری اسالم)  ) 1(  
ً
افغانستان و مردم معلوم است که توق�ف شده گان اکـثرا

ا�ن کشور م) جنگ�ده اند و هم�شه هدف اساس) شان ب) اعتبار سازی و حت) بر اندازی نظام جمهوری اسالم) افغانستان  م) 

باشد. از�نرو ه�چ ضمانت) وجود ندارد که ا�شان در مصاحبه های خو�ش ن�ز بخاطر ب) اعتبار سازی ر�است عموم) امن�ت مل) 

 صحبت نکرده باشند.

 ا�ن گـفته ها تحت نام گزارش  ) 2(   
ً
در زمان اخذ مصاحبه، تنها به گـفته های توق�ف شده گان اکـتفا شده و بعدا

 موارد شکنجه با�د عال�م برجسته مؤ�د شکنجه را داشته  باشند و در موارد خاص با�د توسط 
ً
�وناما تدو�ن گرد�ده است. اساسا

��د  شوند، نه توسط محقق
ٔ
 در �ک گزارش مع�اری و تحق�قات)  داکـتر و طب عدل) تا

ً
و �ا نو�سنده گزارش. در حال�که، قاعدتا

 نت�جه گ�ری شود. 
ً
 ادعای �اد شده با�د بررس) و تدق�ق گردد، و د�دگاه های دو طرف در نظرگرفته شده و بعدا

ن بوده که ) 3(   
ٓ
ا�ن عال�م در  بعض) عال�م که از سوی متهم�ن برای ناظر�ن  در م�ان گذاشته شده، ب�انگر ا

حادثات د�گر قبل از توق�ف صورت گرفته است. بطور مثال �ک تن از توق�ف شده گان در وال�ت بغالن ادعا نموده بود که در 

س�ب د�ده است، زمان) که به شفاخانه جهت اثبات ادعا معرف) گرد�د در نت�جه معلوم گرد�د که پای 
ٓ
اثر شکنجه از ناح�ه پای ا

ن در شفاخانه بغالن وی در اثر �ک حادثه 
ٓ
تراف�ک) ب�ش از �ک سال قبل از توق�ف، جراحت برداشته بوده که دوس�ه تداوی ا

 ثبت است.

مده است که در ر�است عموم) امن�ت مل) کنرها شکنجه وجود دارد. در حال�که از تار�خ  ) 4(   
ٓ
در گزارش �وناما ا

 موده اند.به ا�ن طرف از ر�است امن�ت مل) کنرها بازد�د نن 2/9/1392

در گزارش انعکاس �افته که در ر�است امن�ت مل) دا�کندی شکنجه صورت گرفته است. ا�ن درحال�ست که  ) 5(   

صرف �ک نفر مظنون توسط ا�ن ر�است دستگ�ر گرد�ده که �وناما با وی ه�چ مصاحبه  2014و  2013در طول سال های 

 نداشته است.

امن�ت مل) گـفته که در اثر شکنجه �ک قسمت از اعضای محرم بدنم  �ک تن مظنون به ناظر حقوق بشر ) 6(   

 دو سال قبل شخص مذکور از هم�ن ناح�ه عمل�ات شده بود. اسناد 
ً
س�ب د�ده است. زمان) که به طب عدل) معرف) شد، تخم�نا

ٓ
ا

 بررس) در س�ستم مرکزی ر�است عموم) امن�ت مل) موجود  م) باشد.
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مده اند ا�ن در حال�ست که ا�ن دو کلمه در حقوق  در ا�ن گزارش شکنجه و ) 7(   
ٓ
بد رفتاری هر دو در �ک کلمه ا

 تعر�ف های متفاوت از هم دارند.

 

 �افته های ناظر�ن ادارۀ حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل): (ج)   

رت گرفته است، به اساس تحق�قات و بررس) های که در سطح کشور توسط ناظر�ن حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل) صو  

 (�ک ف�صد) تخط)  را  در بر  18ط) مدت 
ً
ماه گذشته از مجموع تمام) بررس) های که از توق�ف شده گان صورت گرفته صرفا

م�گ�رد. تخط) های که توسط بررس) های ناظر�ن حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل) شناسا�ــ) شده است، بخاطر تحک�م و 

ر، تخط) کنندگان را به جزاهای انظباط) و همچنان تعق�ب عدل) و قضا�ــ) معرف) نموده تا رعا�ت قانون و ارزش های حقوق بش

م�ن گردد.  بطور مثال:
ٔ
 احترام به حقوق بشر تا

به ر�است های امن�ت مل) هرات، بادغ�س و ننگرهار توص�ه جدی شده است  تا از تخط) حقوق بشری  ) 1(   

 کارمندان خو�ش جلوگ�ری نما�ند. 

�ک نفر مستنطق و �ک نفر افسر نظارت خانه که با مظنون�ن از رفتار نامناسب کار م) گرفتند، از وظا�ف  ) 2(   

 شان تبد�ل گرد�دند. 

نفر ازمحبوس�ن ادعا دارند که توسط منسوب�ن  41دفتر �وناما مبن) برا�نکه  1393ثور  11براساس ادعای  مورخ  ) 3(   

ی قرار گرفته اند؛ ر�است عموم) امن�ت مل) بخاطر تدق�ق و حق�قت �اب) ادعای �اد شده امن�ت مل) مورد لت و کوب و بد رفتار 

 �ک ه�ئت مختلط را از بخش های مختلف امن�ت مل) تع�ن نمود.

 درنت�جه بررس):

 ) نفر از شاک�ان ح�ن بررس) از ادعای قبل) شان منصرف گرد�دند.20ب�ست ( ) 1(    

حبوس�ن بعد از تکم�ل دوره حبس به اساس ف�صلۀ محکمه در زمان مختلف از حبس رها شده ) نفر از م9)         نه (2(    

 اند.

) نفراز محبوس�ن بعد از مشاهدۀ دکـتوران طب عدل) شکا�ات شان در سطح شک و گمان بوده و 8هشت ( ) 3(   

نها ابراز نظر نموده است.
ٓ
مر�ت صح�ه محبس پ�رامون عدم شکنجه و لت و کوب در مورد ا

ٓ
 ا

 ) نفر مرجع گرفتاری خود را نم) دانست.�1ک ( ) 4(   

ک�د داشت.�1ک ( ) 5(   
ٔ
 ) نفر به شکا�ت خود تا

سال م) گذشت. اکـثر محبوس�ن اظهار داشته اند که ادعای شان ممکن در  6ال)  2از ادعای محبوس�ن  ) 6(    

 ه ورق به دفتر مرکزی �وناما ارسال شده است.تخف�ف جرم و م�عاد حبس شان کمک خواهند نمود. گزارش مکمل بررس) ط) س

 نظر�ات ر�است عموم) امن�ت مل) در مورد ادعاهای صورت  گرفته در گزارش:  (د)    

ور�ست، قضاوت ها وادعا های که بر اساس مصاحبه محرمانه با توق�ف شده گان صورت م) گ�رد، ن�از است تا 
ٓ
الزم به �اد ا

 ود. ر�است عموم) امن�ت مل) از تحق�قات همه جانبه بر مبنای حق�قت پشت�بان) م) نما�د.بطور همه جانبه تحق�ق و بررس) ش
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ر�است عموم) امن�ت مل) گزارش �وناما مبن) بر ادعاهای کش�دن ناخن پای، شوک برق)، خشونت های  ) 1(   

 اطعانه رد م) کند.جنس) و گذاشتن پارچه �ا پالست�ک در دهان توق�ف شده گان  توسط پرسونل امن�ت مل) را ق

در ا�ن گزارش ادعا گرد�ده که توق�ف شده گان در نظارت خانه های امن�ت مل) در مرکز و وال�ات مورد  ) 2(   

شکنجه و بد رفتاری قرار گرفته اند و شکنجه �ک) از ش�وه های گرفتن اعتراف م) باشد. ر�است عموم) امن�ت مل) ادعای �وناما را 

 رد م) نما�د.

ن شکنجه کاهش �افته  ) 3(   
ٓ
در ارتباط به �ک) از ادارات مرکزی امن�ت مل) که در گزارش تذکر داده شده که در ا

است. ا�ن ادعا درست نبوده و در ا�ن اداره به صورت قطع) شکنجه و بد رفتاری وجود ندارد، ز�را  مظنون�ن ادارۀ مذکور به 

 س�ستم های عال) نظارت) مجهز م) باشد.

��د م) کند که بعض) ازعال�م تخر�ش در وجود مظنون در زمان گرفتاری شان که  ) 4(   
ٔ
ر�است عموم) امن�ت مل) تا

با ن�روهای امن�ت) مقاومت نموده اند، وارد و همچنان ممکن است بشکل پراکنده در برخ) مناطق دور دست کشور در بعض) 

مات�ک صورت گرفته  باشد، ول) به زودی به بررس) و رس�دگ) ا�ن محالت توق�ف ا�ن اداره، بد رفتاری های پراکنده و غ�ر س�ست

ن ن�ز مورد بازخواست جدی قرار م) گ�رند. 
ٓ
 تخط) ها اقدام م) گردد و عامل�ن ا

�نده معطوف به رعا�ت حقوق بشر در ر�است عموم) امن�ت مل): (ذ)   
ٓ
 برنامه های ا

ز شکنجه و بد رفتاری از راهکارها و ش�وه های ذ�ل استفاده م) ر�است عموم) امن�ت مل) ج.ا.افغانستان بخاطر جلوگ�ری ا 

 نما�د: 

گاه) ده)، نظارت متداوم، رس�دگ) به تخط) ها.
ٓ
 ا

گاه) ده): )1(  
ٓ
 ا

روزه توسط د�پارتمنت حقوق بشر مرکز تعل�مات امن�ت مل) برای کارمندان تحق�ق ر�است  20ارا�ه لکچرهای درس)     �

 عموم) امن�ت مل). 

درس های چگونگ) حاکم�ت قانون و رعا�ت حقوق بشر در ر�است های مرکزی و وال�ت) امن�ت مل) و همچنان در ارا�ه  �

 قطعات نظام) امن�ت مل).

روز) برای �ک ساعت برای عموم  15تطب�ق دروس حقوق بشر توسط ناظر�ن ر�است عموم) امن�ت مل) در هر ( �

 شود.کارمندان ادارات مرکزی و وال�ت) به پ�ش برده م) 

تدو�ر ورکشاپ های رشد ظرف�ت برای ناظر�ن حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل) در هر سال پنج بار، بمنظور  �

ن. 
ٓ
شنا�ــ) ناظر�ن در مورد اسناد مل) و ب�ن الملل) حقوق بشر و ارا�ه م�کان�زم های عمل) وتطب�ق) ا

ٓ
گاه) و ا

ٓ
 باالبردن ا

وال�ات کشور فعال بوده و دفاتر بخصوص) دارند که همه روزه گزارشات نظارت: بخش های نظارت) حقوق بشر در تمام) ) 2( 

وضع�ت حقوق بشر را به مرکز ارسال م) نما�ند.  بس�ار مشکل است که کارمندان تحق�ق و ادارات مربوط بتوانند از چشم د�د 

نها ب�رون بمانند. ناظر�ن حقوق بشر گزارشات کاری شان را �وم�ه به دفتر مرکزی ارسال م
ٓ
 ) دارند.ا
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رس�دگ) به شکا�ات: شکا�ات در مورد اعمال احتمال) شکنجه و �ا بدرفتاری در مراحل تعق�ب، دستگ�ری وتحق�ق،  )3( 

ت تحق�ق امن�ت مل) باالی مظنون�ن و متهم�ن به شکل منظم و مستمر توسط ناظر�ن حقوق بشر ر�است 
ٔ
توسط کارمندان و ه�ا

صورت مستند بودن شکا�ات، اشخاص و مسؤل�ن خاط) نظر به شدت تخط) مورد عموم) امن�ت مل) رس�دگ) گرد�ده، و در 

 بازخواست و مجازات قرار م) گ�رد.  

فعال�ت های مد�ر�ت حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل): ر�است عموم) امن�ت مل) سه سال قبل �ک مد�ر�ت   (و)  

ات ر�است عموم) امن�ت مل) ا�جاد نمود تا بتواند عموم) را تحت عنوان مد�ر�ت عموم) حقوق بشرامن�ت مل)، در چوک

وضع�ت حقوق بشر را در ارگان امن�ت مل) نظارت و بررس) نما�د. مد�ر�ت نامبرده در ا�ن مدت زمان توانست جا�گاه خود را 

نظارت از منح�ث �ک اداره حام) حقوق بشر و حراست از قانون و حقوق بشری مظنون�ن و متهم�ن تثب�ت نما�د. به ا�ن اساس 

 وضع�ت حقوق بشر در توق�ف گاه های ر�است عموم) امن�ت مل) امروز در بهتر�ن سطح قرار دارد.

ورد های مد�ر�ت حقوق بشر: ) 1(  
ٓ
 دستا

 در حدود(�ک  �
ً
کاهش قابل مالحظۀ تخط) های حقوق بشر در توق�ف خانه های امن�ت مل) چه در مرکز و وال�ات که فعال

 ف�صد) رس�ده است.

بردن جا�گاه اداره امن�ت مل) در اذهان عموم) و همکاران داخل) وخارج)، از نقطه نظر شفاف�ت، برخورد مسلک)، باال  �

 رعا�ت مواز�ن حقوق بشر، مفاد قوان�ن و ارزشهای د�ن) و اخالق).

  25گسترش شعبات حقوق بشر در  �
ً
 29وال�ت کشور و همچنان سه شعبۀ حقوق بشر در مرکز بشمول دفتر مرکزی جمعا

 شعبه.

گاه) افسران وکارمندان ر�است عموم) امن�ت مل) ازطر�ق تدو�ر ورکشاپ ها و ارا�ه دروس در مراکز  �
ٓ
بلند بردن سطح ا

 بار ورکشاپ دا�ر گرد�ده است.  18تعل�م) ا�ن اداره، که به طور مثال تنها در سال جاری ب�شتر از 

ت معاونت سازمان ارتقای سطح همکاری با نهاد های مل) و ب�ن الملل) فعال  �
ٔ
در عرصه حقوق بشر به خصوص دفتر ه�ا

 ملل متحد، و مرکزی ساختن م�کان�زم پاسخ گو�ــ) در مورد نقض و تخط) از حقوق بشر.

 

�نده: ) 2(    
ٓ
 برنامه های ا

تقو�ت، حما�ت و گسترش فعال�ت های مد�ر�ت عموم) حقوق بشر توسط رهبری ر�است عموم)  �

 امن�ت مل).

موزش) موضوعات حقوق بشری در تمام) ادارات امن�ت مل) به منظور جلوگ�ری از  گسترش برنامه های �
ٓ
ا

�نده.
ٓ
 موارد نقض و تخط) احتمال) حقوق بشر درا

اعمال برخورد های سختگ�رانه تر بر عل�ه کسان) که از  رعا�ت لوا�ح حقوق بشر در توق�ف خانه های  �

 ر�است امن�ت مل) سرپ�چ) م) کنند.

ت حقوق بشر ر�است عموم) امن�ت مل) از نقطه نظر مسلک)،  رشد ظرف�ت مامور�ن و �
ٔ
ناظر�ن ه�ا

 اکمال پرسونل وتجه�زات.
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ت معاونت سازمان ملل متحد درتمام 
ٔ
ر�است عموم) امن�ت مل) جمهوری اسالم) افغانستان �کبار د�گر به همکاری با دفتر ه�ا

ک�د داشته و از همکاری 
ٔ
ن نهاد ابراز قدردان) و امتنان م) نما�د.زم�نه ها به خصوص در زمن�ه حقوق بشر، تا

ٓ
 هم�شگ) ا

 واکنش وزارت امور داخله . 2. 2

ت معاونت سازمان 
ٔ
وزارت امور داخله جمهوری اسالم) افغانستان بنا بر مهم بودن موضوع و ادعاهای مندرج در گزارش دفتر ه�ا

م و معطوف به ادعا های مندرج در گزارش ارا�ه  م) ملل متحد، واکنش خود را  به چند محور متمرکز ساخته که در ذ�ل نکات مه

 گردد:

 درمورد تخط) های حقوق بشری: (الف)    

مطابق قوان�ن نافذه کشور، کشف قضا�ای جرم) به ادارات پول�س افغانستان تفو�ض شده و پول�س صرف  )1(   

سناد و مدارک اثبات�ه جرم، مظنون را غرض ساعت مظنون�ن را تحت نظارت قرار داده و بعد از ته�ه ا 72برای مدت حداکـثر 

 نگهداری برای تحق�ق به نظارت خانه و �ا توق�ف خانه ارسال م) کند.

هرگاه افرادی که مدع) اعمال شکنجه و بد رفتاری توسط پول�س در مراحل نظارت، تحق�ق، استنطاق و  ) 2(   

ن ادعا را رد م) کند، چون م
ٓ
 راحل فوق الذکر مربوط به پول�س نم�باشد.توق�ف باشند، وزارت امور داخله ا

در تشک�ل وزارت امور داخله �ک ر�است عموم) بنام ر�است عموم) محابس و توق�ف خانه ها فعال است،  ) 3(   

ن ر�است صرف حفاظت و نگهداری محبوس�ن و متهم�ن در محابس و توق�ف خانه های مرکز و 
ٓ
که وظا�ف اصل) و اساس)  ا

ن اعمال شکنجه و بد رفتاری صورت گ�رد.وال�ا�ت م�باشد، 
ٓ
 نه تحق�ق و بازجو�ــ) که برای ا

تمام محابس و توق�ف خانه های مرکز و وال�ات تحت اداره و نظارت مستق�م ر�است  عموم) محابس و توق�ف  ) 4(   

 خانه های وزارت امور داخله بوده و ا�ن وزارت ادعای گزارش �وناما مبن) بر وجود محابس و توق�ف 
ً
خانه های غ�ر رسم) را جدا

 رد م) کند. 

درجر�ان سال گذشته، ر�است عموم) محابس و توق�ف خانه های وزارت امور داخله چند بار زم�نه بازد�د  ) 5(   

ت و ناظر�ن نهاد های مختلف مل) وب�ن الملل) را از محابس وتوق�ف خانه های مرکز و وال�ات مساعد ساخته که ه�چ نوع 
ٔ
ه�ا

 �ا ادعای مبن) بر اعمال شکنجه و بدرفتاری از طرف محبوس�ن وتوق�ف شده گان درج نگرد�ده است.شکا�ت و 

 درمورد فعال�ت های حقوق بشری:  (ب)   

ک�د پال�س) ا�ن وزارت در مورد رعا�ت و حما�ت از حقوق بشر، مد�ر�ت عموم) 
ٔ
بنابر توجه و پای بندی وزارت امور داخله و تا

داخله فعال�تهای ذ�ل را در راستای حما�ت و انکشاف حقوق بشر و اصالح رفتار و بر خورد پرسونل حقوق بشر وزارت امور 

 پول�س انجام داده است:

پنج امر�ه اجرا�ــ) توسط مقام وزارت امور داخله باالی پرسونل پول�س افغانستان در مورد جلوگ�ری ازاعمال   ) 1(   

م�ز، جذب
ٓ
درصفوف پول�س، و توجه جدی در مورد حما�ت و انکشاف  18افراد ز�ر سن  شکنجه، رفتار غ�ر انسان) و تحق�را

 حقوق بشر صادر گرد�ده است. 
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گاه) و رعا�ت حقوق بشری افراد تحت  36تدو�ر  ) 2(   
ٓ
موزش) درمورد ا

ٓ
مورد جلسه، ورکشاپ و س�م�نار های ا

 ر مرکز و وال�ات.توق�ف و محبوس، با منسوب�ن پول�س و حت) خود محبوس�ن و توق�ف شده گان د

هزار رساله وجزوه های حقوق بشر، حقوق زنان واطفال، معطوف به  ضد   200چاپ و تکـث�ر ب�شتر از ) 3(   

 شکنجه و جلوگ�ری ازنقض حقوق بشر، در مرکز و وال�ات.

وق بشر تدو�ن و تکـث�ر پال�س): حقوق محبوس�ن وتوق�ف شده گان (که فعال مرع) االجرا است)، پال�س) حق ) 4(   

 سال و مقرره مد�ر�ت نظارت خانه ها. 18دوستانه ب�ن الملل)، جلوگ�ری از استخدام اطفال ز�ر سن 

مر�ت حقوق بشر در  ) 5(   
ٓ
مر�ت های  34محبس کشور، ا�جاد مد�ر�ت حقوق بشر در  34ا�جادا

ٓ
وال�ت، ا�جاد ا

مر�ت های حقوق بشر د 17حقوق بشر در 
ٓ
 ر قطعات مستقل پول�س افغانستان.حوزه امن�ت) شهر کابل و ا�جاد ا

ا�جاد د�پارتمنت حقوق بشر دراکادم) پول�س و درج مضمون درس) حقوق بشر در نصاب تعل�م) اکادم)  ) 6(  

شنا�ــ) محصل�ن و افسران جوان پول�س به اساسات و مواز�ن حقوق بشر.
ٓ
 پول�س بمنظور ا

انه های مردانه و زنانه  در مرکز و وال�ات توسط ناظر�ن نظارت و بررس) دا�م) و مستمر از محابس و توق�ف خ ) 7(   

مد�ر�ت عموم) حقوق بشر بمنظور سمع شکا�ات و بررس) از موارد احتمال) تخط) از حقوق بشر. در صورت�که تخط) های انجام 

وصف جرم)  شده وصف جرم) داشته باشد ناظر�ن منسوب خاط) را به ارگانهای عدل) و قضا�ــ) معرف) نموده و در صورت�که

د�ب) به مراجع عال) وزارت معرف) م) کنند.
ٔ
 نداشته باشد غرض مجازات تا

 مشکالت:  (ج)    

رعا�ت مواز�ن و ارزشهای حقوق بشری �ک امر مهم و اساس) در راستای تحک�م پا�ه های حکومت و جذب همکاری های مردم با 

ن ه�چگاه)  پول�س افغانستان م�باشد و وزارت امور داخله همواره در تالش
ٓ
بوده که به ا�ن امر مطلوب برسد، ول) عدم رعا�ت ا

گاه) 
ٓ
نهم ناش) ازعدم ا

ٓ
سفانه گاه) به صورت غ�ر عمدی ا

ٔ
جزء پال�س) وزارت امور داخله و پول�س افغانستان ن�ست. اما متا

ر درسالهای جنگ و پرسونل پول�س،  عدم امکانات رفاه) درمحابس و توق�ف خانه ها، با روکود س�ستم اداری و قضا�ــ) کشو 

نبود بسترهای الزم اجتماع) واداری مواردی از شکا�ات مبن) بر اعمال بدرفتاری و برخورد نادرست پول�س با محبوس�ن، توق�ف 

شده گان و حت) مردم عادی بروز م) کند. وزارت امور داخله در راستای تحقق و رعا�ت کامل مواز�ن حقوق بشر در محابس و 

ن ذکر م) گردد:توق�ف خانه ها مشک
ٓ
 الت ز�ادی دارد که در ذ�ل مواردی ازا

 عدم کنترل مؤثر ن�روهای امن�ت) بخصوص پول�س افغانستان در مناطق دور دست کشور. ) 1(   

ن بوده   و رفع  ) 2(  
ٓ
ث�رات ا

ٔ
صدمه د�دن س�ستم اداری، عدل) وقضا�ــ) در اثر جنگهای چند دهه گذشته که تا

ن ن�از به ز 
ٓ
 مان دارد.نقا�ص ناش) از ا

سفانه تاهنوز هم در بس�اری از وال�ات نبود جای مناسب  ) 3(  
ٔ
مشکالت ز�ربنا�ــ) در محابس و توق�ف خانه ها، متا

ورد.
ٓ
 و مع�اری مشکالت مع�شت) و صح) را برای محبوس�ن و توق�ف شده گان ببار م) ا

 رجه دوم وسوم.نبود ناظر�ن و فعال�ن حقوق بشر در ولسوال) های و واحدهای اداری د )4(  
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 درست و به موقع به دوس�ه های نسبت) توق�ف شده گان توسط نهادهای عدل) وقضا�ــ).رس�دگ) عدم  ) 5(   

در کل وزارت امور داخله جمهوری اسالم) افغانستان خود را متعهد به احترام به حقوق بشری دانسته و سع) به خرچ خواهد داد 

توق�ف شده گان توجه ب�شتر صورت گ�رد. همچنان ا�ن وزارت از همکاری دفتر �وناما و تا در بهبود وضع�ت محابس و برخورد با 

 ته�ه گزارش �اد شده ابراز امتنان م) نما�د. 

 

 واکنش وزارت دفاع مل) .2.  3

ت معاونت سازمان ملل متحد و دفتر کم�شنری عا
ٔ
ل) وزارت دفاع مل) جمهوری اسالم) افغانستان در واکنش به گزارش دفتر ه�ا

 حقوق بشر سازمان ملل متحد، موارد ذ�ل را بر شمرده است:

 دفاع از تمام�ت ارض) و استقالل مل) کشور بوده و به مسا�ل مانند دستگ�ری مظنون�ن  (الف)
ً
وظ�فه وزارت دفاع مل) اساسا

ن�ن و توق�ف شده گان را به و تحق�ق از متهم�ن دخ�ل ن�ست. ازا�نرو گزارش های مبن) بر اعمال بد رفتاری و شکنجه باالی مظنو

 کل) رد م) کند.

ن�روهای وزارت دفاع مل) ممکن است در جر�ان عمل�اتهای نظام) افرادی را که مستق�م در جنگ های  (ب)   

نها مربوط به نهادی های عدل) 
ٓ
مسلحانه دخ�ل هستند دستگ�ر کنند، ول) موضوع نگهداری در توق�ف خانه و تحق�ق از ا

 وقضا�ــ) است. 

نچه که درگزارش �وناما مبن) بر اعمال شکنجه و بد رفتاری باالی توق�ف شده گان توسط ن�روهای اردوی مل)  (ج)   
ٓ
ا

ذکر گرد�ده مشخص نبوده ومعلوم ن�ست که ک) ها و در کجا و توسط کدام قطعه  وزارت دفاع مل) مورد شکنجه و بد رفتاری قرار 

 گرفته است. 

نچه منح�ث عال�م شکنج (د)   
ٓ
ه و بد رفتاری در بدن برخ) از توق�ف شده گان در گزارش درج گرد�ده مشخص ا

ن عال�م در نت�جه جراحت های سطح) باشد که باالی توق�ف شده گان منح�ث دشمن  در م�دان جنگ  
ٓ
ن�ست، و ممکن است ا

 وارد شده باشد نه در توق�ف خانه های ن�روهای مل) دفاع) و امن�ت) افغانستان.

مل) جمهوری اسالم) افغانستان ح�ن عمل�ات نظام) روی احترام به قوان�ن جمهوری اسالم) افغانستان و رعا�ت وزارت دفاع 

ک�د م) ورزد. ا�ن وزارت از همکاران دفتر �وناما و جامعه مدن) به خاطر توجه شان در مورد برخورد با توق�ف شده 
ٔ
حقوق بشری تا

 گان و محبوس�ن ابراز تشکری م) کند. 
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 سوم بخشش

 شکنجه محو مل) برنامه

 مقدمه . 1

نجائ�که دولت جمهوری اسالم) افغانستان، مطابق قانون اساس) افغانستان و م�ثاق ها و معاهدات ب�ن الملل)، متعهد به 
ٓ
از ا

زادی م) باشد، پالن 
ٓ
حما�ت و انکشاف حقوق بشر و محو شکنجه در محابس، توق�ف خانه ها و در سا�ر محالت سلب ا

تحت عنوان "پالن مل) محو شکنجه" تدو�ن نموده و قرار است بزودی با همکاری نهاد های دولت) و غ�ر دولت) مل) و  مشخص) را

نرا نها�ــ) و اجراء نما�د.
ٓ
 ب�ن الملل) ا

 

ا�ن پالن در بر گ�رنده مکان�زم های موثر بمنظور محو شکنجه و تطب�ق موثرتر کنوانس�ون ضد شکنجه و ارتقاء ظرف�ت در بخش 

ی مختلف م�باشد. اصالحات در قوان�ن، ارتقای ظرف�ت مؤظف�ن امن�ت) و عدل) و قضا�ــ)، انجام اقدامات بازدارنده در ها

خصوص مجازات عامل�ن شکنجه، ا�جاد مراکز رس�دگ) به شکا�ات ناش) از شکنجه و نظارت دوامدار بر تطب�ق ا�ن پالن از سوی 

 نهاد های مل) و ب�ن الملل)، م�باشد.

  ت تقن�ن) و حقوق):اقداما .2

س) از ماده هفتم قانون اساس)، به رعا�ت تمام) م�ثاق ها و معاهدات ب�ن الملل) است 
ٔ
دولت جمهوری اسالم) افغانستان به تا

ن ملحق شده است، ملزم م) باشد. کنوانس�ون  ضد شکنجه از جمله کنوانس�ون های ب�ن الملل) است که 
ٓ
که افغانستان به ا

ن ملزم پنداشته م) شود. با توجه به ا�نکه افغانستان در خصوص رعا�ت و دولت افغانستان به 
ٓ
ن ملحق شده و به رعا�ت ا

ٓ
ا

غاز روند اصالحات در برخ) از اسناد حقوق)، 
ٓ
تطب�ق ا�ن کنوانس�ون با چالش های حقوق) روبرو بوده است، مصمم است تا با ا

 تطب�ق کامل ا�ن کنوانس�ون را فراهم سازد. چالش های موجود را به حداقل ممکن رسانده و زم�نه رعا�ت و 
 

 . اصالحات در قانون جزاء:2 .1

قانون جزای افغانستان ن�از به بازنگری و مدرن سازی دارد. بطور خاص، اگر چه شکنجه در قانون جزا غ�ر قانون) است، عبارت  
"شکنجه" بطور درست تعر�ف نه گرد�ده است. حکومت افغانستان معتقد به ا�ن است که قانون جزا هر چه زود تر بازنگری 

کنوانس�ون  ضد شکنجه،  حکم و روح قانون اساس) افغانستان تعر�ف گرد�ده و  شده و شکنجه بشکل درست و مطابق رهنمود
ت جزا�ــ)  منع شود.  حکومت بازنگری و پروسه تعد�ل قانون جزا را در 

ٓ
استفاده از هر نوع شکنجه در تمام موارد و مراحل اجراا

�نده نزد�ک با همکاری متخصص�ن داخل) و ب�ن الملل) و اشتراک نما�نده گان جا
ٓ
غاز خواهد کرد.ا

ٓ
 معه مدن) ا

 
ت جزا�ــ): .2. 2

ٓ
 تعد�ل قانون اجراا

�ک) از  مشکالت عمده در روند تحق�قات مظنون�ن کمبود وقت برای تحق�ق مناسب مظنون�ن است. برخ) از مجر�ان قانون برای  
زود تر رس�دن به نت�جه مطلوب، مظنون را تحت فشار های نا مناسب قرار م�دهند تا زم�نه اعتراف را فراهم سازند. بررس) 

ت جزا�ــ)
ٓ
به منظور ا�جاد م�کان�زم مناسب برای ازد�اد مدت حداقل زمان تحق�ق در ارتباط با  امکانات تعد�ل در قانون اجراا

 بعض) جرا�م در داخل چوکات قانون اساس)، �ک) از اقدامات ا�ن پالن خواهد بود.
 
 چشم پوش) از حق الشرط کنوانس�ون  ضد شکنجه:  . 2. 3
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، با استفاده از قاعده حق الشرط، دو مورد را از ا�ن 1987ال دولت افغانستان در زمان الحاق به کنوانس�ون ضد شکنجه در س

کنوانس�ون نپذ�رفته است. با در نظرداشت تعهد دولت جمهوری اسالم) افغانستان به تام�ن حقوق بشر و تغ�رات در مح�ط 

ن رس�ده تا در مورد �ک) از حق الشرط های مذکور بازنگری صورت گرفته و پروسه صرف
ٓ
غاز  س�اس) کشور، وقت ا

ٓ
ن ا

ٓ
نظر از ا

کنواس�ون  ضد شکنجه، صالح�ت "کم�ته" را به رسم�ت  28گردد.  بطور مشخص، دولت افغانستان، مطابق فقره �ک ماده 

نشناخته است و به همان دل�ل "کم�ته"  ضد شکنجه کنوانس�ون نم) تواند از توق�ف خانه های  افغانستان بازد�د نموده و 

�د. دولت افغانستان به ا�ن باور است که به رسم�ت شناختن کم�ته مذکور برای محو دا�م) شکا�ات زندان�ان را بررس) نما

شکنجه ضروری است. بنابر�ن دولت افغانستان پروسه تحل�ل تاث�رات و عمل) نمودن صرف نظر از حق الشرط فوق الذکر را 

غاز خواهد کرد.
ٓ
 هرچه زود ا

    

 ضد شکنجه: تصو�ب  پروتکل اخت�اری کنوانس�ون   . 2. 4

افغانستان به عنوان عضو مسئول جامعه ب�ن الملل، متعهد به اجراء قواعد عام الشمول جهان) است که کرامت انسان) را محترم 

م) شمارد. دولت جمهوری اسالم) افغانستان مصمم است تا زم�نه پذ�رش پروتکل اخت�اری کنوانس�ون ضد شکنجه را بررس) 

ن را 
ٓ
ث�رات پذ�رش پروتکل اخت�اری را در خصوص تطب�ق نموده و پروسه تصو�ب ا

ٔ
غاز نما�د. برای ا�ن منظور، تا

ٓ
هر چه زود تر ا

مؤثر مفاد کنوانس�ون ضد شکنجه مورد بررس) قرار داده و در برنامه های کوتاه مدت، م�ان مدت و دراز مدت م�کان�زم های مل) 

 پ�ش ب�ن) شده در پروتکل متذکره را ا�جاد خواه�م کرد.  

 

 در مورد محو شکنجه: 129تطب�ق فرمان  .2. 5

دولت جمهوری اسالم) افغانستان همواره تالش ورز�ده است تا زم�نه محو شکنجه و رعا�ت کرامت انسان) و زدودن تحق�رات  

�ک) از ر�است جمهور اسالم) افغانستان، گام اساس) در ا�ن زم�نه پنداشته م) شود.  129انسان) را فراهم سازد. فرمان شماره 

و موانع) در راه تطب�ق ا�ن فرمان، م�باشد. اگر چه اقدامات در  129اقدامات ا�ن پالن ارز�اب) کامل م�زان و حدود تطب�ق فرمان 

راستای تطب�ق فرمان �اد شده صورت گرفته است، اما ارز�اب) دق�ق از تطب�ق فرمان مذکور و شناسا�ــ) موانع و مشکالت و 

نها برای تام�ن اهداف فرمان ضروری است.  برداشتن گام های عمل) در
ٓ
 راه رفع ا

 

 جبران قربان�ان شکنجه:  . 2. 6

قربان�ان شکنجه همواره بدون جبران باق) مانده اند که تصو�ر نادرست) از تطب�ق قانون و رعا�ت کرامت انسان) به همراه داشته 

سب برای رس�دگ) به شکا�ات قربان�ان شکنجه و جبران و است. دولت افغانستان مصمم است تا در راستای ا�جاد م�کان�زم منا

 پرداخت غرامت مناسب اقدامات جدی را عمل) نما�د.

  

موزش) و ارتقای ظرف�ت:  .3
ٓ
 برنامه های ا

موزش) و 
ٓ
گاه) مؤظف�ن م�باشد. بنا بر�ن، ضمن ا�نکه برنامه های ا

ٓ
بخش) عمده ای از اعمال شکنجه ناش) از ب) خبری و عدم ا

م�ن ارزش های حقوق بشر راه اندازی خواهد شد، در برنامه های موجود تجد�د نظر اساس) و بن�ادی 
ٔ
ارتقای ظرف�ت در راستای تا

موزش ارزش های صورت خواهد گرفت. دولت افغانستان 
ٓ
با درک ا�ن مسئله که شکنجه تنها در زندانها صورت نم) گ�رد، مراحل ا



166 
 

حقوق بشر و رعا�ت کرامت انسان) را شامل ساحات مختلف خواهد نمود.  طرح و تدو�ن پال�س) های مشخص در�ن حوزه، 

گا
ٓ
 ه) است، فراهم خواهم ساخت.ظرف�ت های مجر�ان قانون را ارتقا داده و زم�نه محو شکنجه را که ناش) از عدم ا

  

گاه) شکنجه: . 3. 1
ٓ
 برنامه حقوق بشر و ا

م�ن ارزش های حقوق بشر، مح�ط عاری از شکنجه را فراهم خواهد ساخت. ا�ن  
ٔ
تدو�ن پال�س) های مشخص در راستای تا

مل سازی برنامه های دفاع)، شا -پال�س) و برنامه های عمل�ات)، بخش های مختلف به شمول مح�ط تعل�م) نهادهای امن�ت)

دفاع)، جهت ده) و همکاری با رسانه ها به منظور پخش برنامه های  -حقوق بشر در نصاب تعل�م) و تحص�ل) در مراکز امن�ت)

موزش) برای مجر�ان قانون را احتواء م) کند.   
ٓ
 مؤثر برای محو شکنجه و تطب�ق برنامه های مؤثر ا

 

 عموم):قب�حه انگاری شکنجه درفرهنگ  .   3. 2

با درک ا�نکه شکنجه تنها در زندانها رخ نم) دهد، با�د در فرهنگ عموم) مردم افغانستان، شکنجه جز ناپسندتر�ن رفتارهای  

انسان) پنداشته شود. بنابر�ن با تطب�ق برنامه های مؤثر فرهنگ) در اجتماع با همکاری ادارات مربوط و نهادهای مدن) زم�نه 

غ�ر انسان) در افغانستان فراهم م) گردد. ادارات مربوطه تحت هماهنگ) دفتر شورای امن�ت مل) ج.ا.  ناپسند پنداشتن ا�ن عمل

افغانستان و کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان با ترت�ب پالن های مشخص در همکاری با نهادهای مدن) در�ن زم�نه 

 تالش های جدی انجام خواهند داد.  

 

وری و حفظ مدارک اثبات�ه و شواهد جرم):روش های بد�ل تحق� .  3. 3
ٓ
 ق وظرف�ت سازی در ساحات جمع ا

 

بخش) از موارد شکنجه در مرحله تحق�ق بمنظور کسب اعتراف اعمال م) گردد. روش های بد�ل تحق�ق و ارتقای ظرف�ت  

وری، حفظ و تحل�ل مدارک اثبات�ه و شواهد جرم) انگ�زه شکنجه انفرادی ر 
ٓ
ا از ب�ن خواهد برد. دولت در تخن�ک) در عرصه جمع ا

وری و حفظ مدارک اثبات�ه و 
ٓ
همکاری با کارشناسان عدل) و قضا�ــ) زم�نه های ظرف�ت سازی را در ساحات جرم شناس)، جمع ا

شواهد جرم) فراهم خواهد ساخت. در�ن راستا، جلب همکاری های ب�ن الملل) نقش اساس) داشته تا زم�نه رشد ظرف�ت ها در 

 اعد گردد.  افغانستان مس

 

موزش) وتبل�غات) نهاد های مل) وب�ن الملل) حقوق بشر با نهادهای دولت):  .  3.4
ٓ
 همنوا ساختن برنامه های ا

دولت جمهوری اسالم) افغانستان، با ترت�ب م�کان�زم های مؤثر تالش خواهد ورز�د تا همکاری و هماهنگ) مشترک م�ان 

نان�که رفتار و عملکرد خالف ارزش های حقوق بشری انجام  نهادهای حام) حقوق بشر و مجر�ان قانون ا�جاد
ٓ
گردد. برعالوه، با ا

 م�دهند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت و در ع�ن حال، مسا�ل حقوق بشری را از مسا�ل س�اس) کشور جدا خواهد گرد�د. 

 

 اقدامات بازدارنده: .4

برای بازداشتن و جلوگ�ری از تداوم شکنجه در زندان ها و توق�ف خانه ها، دولت جمهوری اسالم) افغانستان مصمم است تا با  

نان�که شکنجه م�کنند برخورد قانون) نما�د. ا�ن اقدام شامل 
ٓ
به شکا�ات ناش) از شکنجه، تبد�ل) و برکناری متهم�ن و رس�دگ) ا
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 مر 
ً
تکب شکنجه زندان�ان و توق�ف شده گان م�شود، خواهد بود. برای تحقق ا�ن هدف، م�کان�زم تعق�ب عدل) افراد که عمدا

 موثر برای درج شکا�ات توق�ف شده گان و رس�دگ) به شکا�ات مذکور، طرح و عمل) خواهد شد.

 

 نظارت دوامدار بر تطب�ق ا�ن پالن: .5

ق ا�ن پالن و تحقق اهداف ا�ن پالن صورت گ�رد. نظارت از برای تطب�ق مؤثر ا�ن پالن، ن�از است تا نظارت دوامدار بر تطب�

تطب�ق ا�ن پالن، به گونه مشترک از سوی کم�س�ون مستقل حقوق بشر و ارگانهای ذ�ربط دولت جمهوری اسالم) افغانستان 

زادی توسط ناظر�ن کم�س�ون حقوق بشر
ٓ
و  صورت خواهد گرفت. ا�ن نظارت شامل بررس) اعالم ناشده از محالت سلب ا

�نده نزد�ک 
ٓ
ناظر�ن دولت) و غ�ر دولت) و مصاحبه با توق�ف شده گان خواهد بود. طرز العمل نظارت از تطب�ق ا�ن پالن در ا

 توسط دفتر شورای امن�ت و کم�س�ون مستقل حقوق بشر افغانستان تدو�ن خواهد شد.

 

 بخش چهارمم

 نت�جه گ�ری 

محابس تحت کنترول حکومت جمهوری اسالم) افغانستان به منظور گرفتن اعمال شکنجه و بد رفتاری در توق�ف خانه ها و 

اطالعات واعتراف، جزء پال�س) حکومت ن�ست. بعض) از موارد که در گزارش �وناما درج گرد�ده اشتباه بوده و بعض) موارد 

باشد. حکومت جمهوری  د�گر ممکن است ناش) از تخط) های فردی مامور�ن و منسوب�ن نهادی های امن�ت) و عدل) و قضا�ــ)

اسالم) افغانستان ضمن اذعان بر وجود برخ) مشکالت در ا�ن زم�نه متعهد بر رفع مشکالت فوق الذکر بوده و در نظر دارد که 

در سطح عال) و با تشر�ک مساع) نهادهای ذ�ربط، برنامه مشخص) را بمنظور جلوگ�ری از تکرار همچو اعمال که ناف) ارزشهای 

 وق�ف خانه های حکومت افغانستان است، تدو�ن کند.حقوق بشر در ت

ت معاونت ملل متحد و د�گر نهاد های مل) وب�ن الملل) فعال در 
ٔ
حکومت جمهوری اسالم) افغانستان ضمن ا�نکه دفتر ه�ا

نها را خ�ل) جدی گرفته و چشم انتظار ه
ٓ
مکاری عرصه حقوق بشر را همکار خو�ش م) داند، گزارش ها، مشوره ها وتوص�ه های ا

 های ب�شتر شان درا�ن زم�نه م�باشد. 

ارا�ه ا�ن واکنش به معن) رد وعدم قبول) گزارش �وناما نبوده، بلکه ا�ن گزارش رهنمودی خوب برای اصالح امور در زم�نه حفظ 

زادی های بشری انسانها به بخصوص افراد تحت توق�ف، و فرصت) برای اصالح نظام عدل)،  قضا�ــ) وامن�ت) د
ٓ
رکشور حقوق وا

م) باشد. برنامه مل) محو شکنجه بر اساس گزارش �وناما و به منظور محو دا�م) شکنجه، مطابق حکم قانون اساس) 

 افغانستان، طرح گرد�ده است. 


