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 أفغانستان   
 :التعذيب براثن إلى المعتقلين نقل

 ؟(إيساف) األمنية للمساعدة الدولية القوة تواطؤ
 
 

 المختصرات مسرد

 Amnesty International AI الدولية العفو منظمة

 لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة
 نساناإل

Afghanistan Independent Human Rights 
Commission 

AIHRC 

 Afghan National Army ANA األفغاني الوطني الجيش

 Afghan National Police ANP األفغانية الوطنية الشرطة

 كولومبيا في المدنية الحريات رابطة
 البريطانية

British Columbia Civil Liberties Association  BCCLA 

 األوروبي لالتحاد التابعة الشرطة بعثة
 أفغانستان في

European Union Police Mission in Afghanistan EUPOL 

 Foreign and Commonwealth Office FCO والكومنويلث الخارجية مكتب

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 والسياسية

International Convention on Civil and Political 
Rights 

ICCPR 

 International Committee of the Red Cross ICRC األحمر للصليب الدولية اللجنة

 International Humanitarian Law IHL الدولي اإلنساني القانون

 International Security Assistance Force ISAF األمنية للمساعدة الدولية القوة

 Khadamat-e Etela'at-e Dawlati (or State الدولة معلومات دائرة
Information Service) 

KhAD 

 Memorandum of Understanding MoU تفاهم مذكرة

 North Atlantic Treaty Organisation NATO األطلسي شمال معاهدة منظمة

 Non-Governmental Organization NGO حكومية غير منظمة

 National Directorate of Security(1) NDS الوطني األمن إدارة

 Operation Enduring Freedom OEF الدائمة الحرية عملية

 Special Representative of the Secretary-General SRSG العام لألمين الخاص الممثل

 United Nations UN المتحدة األمم

 في للمساعدة المتحدة األمم بعثة
 أفغانستان

United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA 

 لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية
 التعذيب

United Nations Convention against Torture UNCAT 

 
 

 المقدمـة 1.
 الدولية العسكرية والقوات األفغانية الحكومة بين الدائر النـزاع سياق في المعاملة وإساءة التعذيب ونيواجه أفغانستان في المعتقلون ظل

 التعذيب خطر يواجهون الذين المعتقلين من العديد مصير بشأن متزايد قلق الدولية العفو منظمة ويساور. طالبان كحركة المسلحة والجماعات
 .األفغانية السلطات حجز إلى بنقلهم( إيساف) األمنية للمساعدة الدولية القوة تقوم عندما المعاملة وإساءة
 وهي الوطني، األمن إدارة إلى األشخاص بتسليم األمنية للمساعدة الدولية القوة في المشاركة الدول سياسة بشأن خاص بقلق المنظمة وتشعر
 يرتكبها التي اإلنسان حقوق النتهاكات نمطا   أخرى، جهات عمل إلى ضافةباإل الدولية، العفو منظمة أبحاث وتُظهر. األفغاني المخابرات جهاز
 بمعزل واحتُجز تعسفا   اعتُقل وبعضهم الوطني، األمن إدارة لدى المعتقلين عشرات إن 1.عليها العقاب من ويفلتون الوطني األمن إدارة أفراد
 تعرضوا قد األخرى، الخارجية الهيئات أو المحاكم إلى واللجوء ائالتهموع بمحامييهم باالتصال لهم السماح دون من أي الخارجي، العالم عن

 .الطعام من وحرمانهم القارس للبرد المعتقلين وتعريض بالسياط، الجلد فيها بما المعاملة، إساءة ضروب من وغيره للتعذيب
 تمارسها التي تلك فيها بما ،2002 عام منذ نستانأفغا في االعتقال ممارسات بشأن الخاص قلقها عن تعرب الدولية العفو منظمة فتئت وما

 على التقرير هذا يركز الذي الوقت وفي 3 .عام بوجه األفغاني السجون ونظام 2"الدائمة الحرية عملية" ضمن العاملة األمريكية القوات

 أطراف جميع عجز بشأن كذلك قلقها عن بتأعر الدولية العفو منظمة فإن محددة، أفغانية وسلطات إيساف دول تنتهجها التي االعتقال سياسة
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 حركة قبيل من المسلحة والجماعات األفغانية والحكومية الدولية العسكرية القوات األطراف هذه ومن – الدولية بالتزاماتها الوفاء عن النـزاع
 4.طالبان

 األول كانون/ديسمبر 20 في الصادر 1386 رقم ناألم مجلس قرار عن منبثقة أفغانستان في األمنية للمساعدة الدولية القوة صالحيات إن
 توسيع ومع 5".بها المحيطة والمناطق كابول في األمن حفظ في المؤقتة األفغانية السلطة تساعد"أن يجب إيساف أن على القرار ويؤكد. 2001
 األنباء بسبب الدولية العفو منظمة قلق وازداد المعتقلين، بنقل تقوم كمنظمة أهميتها ازدادت فقد بأسرها، البالد ليشمل إيساف صالحيات نطاق

 .األفغانية السلطات أيدي على المعاملة إساءة ضروب من وغيره للتعذيب المعتقلين تعرض حول الواردة
( الناتو حلف) األطلسي شمال معاهدة منظمة دول سياسات في تحقيقات تجري الدولية العفو منظمة انفكت ما ،2007 العام مطلع ومنذ
م التي ساف،وإي  التعذيب حاالت بتوثيق تقوم وظلت 6،(أساسي بشكل التفاهم مذكرات أو االتفاقيات باستخدام) المعتقلين نقل عمليات تنظ ِّ

 تعتقد حيث عميقا ، قلقا   تثير التي المجاالت ويُظهر أفغانستان، في المعتقلين نقل عمليات تعقيد مدى التقرير هذا ويتضمن. المعاملة وإساءة
 .استثناءات بأي يسمح وال مطلق مبدأ وهو القسرية، اإلعادة عدم مبدأ والسيما الدولية، بالتزاماته الوفاء عن عجز الدولي المجتمع أن نظمةالم
 نم وغيرها اإلنسان حقوق مشكالت أن تعتقد وال األفغانية، القضائية العملية مسؤولية إيساف تتولى أن إلى تسعى ال الدولية العفو منظمة إن

 .فيه العمل عن التراجع أو القطاع هذا تقليص طريق عن وجه أفضل على ستُحل األفغاني القضائي النظام في التحديات
 اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة األفغانية والحكومة األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم إيساف دول فيه بما الدولي، المجتمع إن

 .المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب وقضية المعتقلين نقل لعمليات للتصدي سبيل إيجاد إلى بحاجة األحمر، ليبللص الدولية واللجنة
 النظام إصالح وبين والتدريب، والشرطة الجيش في التجنيد بين والسيما والقضاء، األمن قطاعي في اإلصالحات بين االعتقال نظام وقع لقد

 من يعتبر اإلنسان حقوق وضمان الظروف تحسين عن العجز وإن العدالة، نظام من يتجزأ ال جزءا   يعتبر عتقالاال إن. األفغاني القانوني
 .أفغانستان في اإلنسان حقوق واحترام بتعزيز الدولي المجتمع التزامات فشل أعراض

 في الحرب تعارض ولم تؤيد لم وهي. الدينية والمعتقدات السياسية والعقائد الحكومات جميع عن مستقلة منظمة الدولية العفو منظمة إن
 في الحال هي وكما. األفغانية أو األجنبية القوات ضد المسلح النضال شرعية من موقفا   تتخذ وال ،2001 األول تشرين/أكتوبر في أفغانستان
 اإلنسان، حقوق انتهاكات بشأن رالتقاري إصدار على ركزت المنظمة فإن الدولية، غير أو الدولية سواء األخرى، المسلحة النـزاعات
 .لمناهضتها بحمالت القيام وعلى الحربية، األعمال في المشاركة األطراف جميع قبل من الدولي اإلنساني القانون وانتهاكات

 
 السياق 3.
 منح وقد. 2001 أيلول/سبتمبر 11 هجمات على ردا   المتحدة الواليات بقيادة" الدائمة الحرية عملية" أُطلقت ،2001 األول تشرين/أكتوبر 7 في

 ل دولية قانونية سلطة 2001 أيلول/سبتمبر 12 في اعتُمد الذي 1368 رقم األمن مجلس قرار
u1593?عملية" هدفت وقد. وجماعيا   فرديا   نفسها عن الدفاع في الدول حق على وأكد أيلول/سبتمبر 11 هجمات وشجب الدائمة، الحرية ملية 
 الواليات قوات استُكملت وقد. آمنا   مالذا   القاعدة وتنظيم الدن بن أسامة منحت قد كانت التي طالبان بحكومة طاحةاإل إلى" الدائمة الحرية
 .2001 العام في إيساف بقوات المتحدة

 ووفقا  . ولاأل كانون/ديسمبر 20 بتاريخ الصادر 1386 رقم األمن مجلس قرار من لها، الممنوحة االعتقال بسلطات إيساف، إنشاء انبثق لقد
 والمناطق كابول في األمن حفظ في المؤقتة األفغانية السلطة مساعدة" أجل من إيساف أُنشأت فقد ،1386 رقم األمن مجلس وقرار بون التفاقية
 للوفاء الضرورية التدابير جميع باتخاذ" إيساف لقوات ُسمح كما 7.المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب" بها المحيطة

 13 بتاريخ الصادر 1510 رقم األمن مجلس قرار بموجب أفغانستان أنحاء جميع لتشمل السلطة هذه نطاق توسيع وتم 8".صالحياتهاب
 .2003 األول تشرين/أكتوبر
 2003.9 آب/أغسطس 11 في إيساف على السيطرة أوروبا، خارج األولى مهمته في الناتو، حلف تولى إيساف، صالحيات نطاق توسيع وقبيل
 تغطيه الذي الجغرافي النطاق اتساع مع المتحدة، الواليات بقيادة" الدائمة الحرية عملية" مهمات مراحل، أربع ضمن إيساف، بعثة تولت وقد
 شمال إلى البداية في تحركت قد إيساف قوات وكانت. 2007 األول تشرين/أكتوبر بحلول بأسرها البالد إلى 2001 عام في كابول من

 قوات محل حلت وأخيرا   ،(2006 تموز/يوليو) الجنوب إلى ثم ،(2005 أيلول/سبتمبر) الغرب إلى ثم ،(2004 األول تشرين/كتوبرأ) أفغانستان
 وتحصل عنصر 35,000 من أكثر من الراهن الوقت في إيساف وتتألف. 2006 األول تشرين/أكتوبر في الشرق في" الدائمة الحرية عملية"

 10.دولة 26 عددها البالغ الناتو حلف في األعضاء الدول نهام دولة، 37 من مواردها على
 الوطنية والشرطة األفغاني الوطني الجيش ومنها األفغانية، األمن قوات مع" الدائمة الحرية عملية" من المتبقية والقوات إيساف قوات وتتعاون
 الشرطة قوات نشر يتم فإنه األفغاني، الوطني الجيش قوات عدد لقلة ونظرا  . معها مشتركة بعمليات وتقوم الوطني، األمن وإدارة األفغانية
 .العسكرية العمليات في تشارك كي األحيان بعض في الوطني األمن وإدارة األفغانية الوطنية

 إيساف واتق توسيع ومع". الدائمة الحرية عملية" قوات إلى المعتقلين تسليم على إيساف قوات اعتادت ،2005و 2002 عامي بين الفترة وفي
 الوقت ذلك وفي. مباشرة األفغانية السلطات إلى المعتقلين بنقل إيساف بدأت ،"الدائمة الحرية عملية" قوات من أكبر النهاية في أصبحت حتى
 .حوزتها إلى المعتقلين لنقل مالءمة األكثر المؤسسة هي الوطني األمن إدارة بأن تفيد نصيحة الناتو حلف تلقى

 طريق عن األفغانية السيادة ودعم االعتقال بصالحيات الوفاء بمحاولتها إيساف، دول أن في الدولية العفو لمنظمة الرئيسي قالقل باعث ويتمثل
 خطر إلى ظلها في يتعرض أوضاع في ليعيش شخص أي إرسال بعدم الدولية التزاماتها تنتهك إنما األفغانية، السلطات إلى المعتقلين نقل

 .الجسيم عاملةالم إساءة أو التعذيب
نة اإلنسان حقوق مركزية إن  الدولية بالمشاركة تتعلق أخرى دولية اتفاقيات وفي إيساف إلى المتحدة األمم منحتها التي الصالحيات في متضمَّ
 بالتزاماتها رمصا بشكل تتقيد أن يجب األفغانية القوات جميع" أن على بموجبه إيساف أُنشأت الذي األمن مجلس قرار شدد وقد. أفغانستان في

 المؤقتة األفغانية السلطة مساعدة" إيساف صالحيات ومن 11."الدولي اإلنساني القانون وبموجب... اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب
 .ةالدولي القانونية بااللتزامات بصرامة تتقيد أن يجب األقل، على نفسها، إيساف قوات أن الواضح من فإن ولذا 12."األمن حفظ على

. اإلنسان بحقوق واضحة دولية التزامات – أفغانستان واتفاقية بون اتفاقية وهما – أفغانستان بمستقبل المتعلقتان الدوليتان االتفاقيتان وتتضمن
 :v(2) المادة في يلي ما على النص إلى باإلضافة 13اإلنسان، لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة إنشاء على تنص بون اتفاقية فإن هنا ومن
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 الدولي بالقانون الخاصة الدولية الصكوك في الواردة واألحكام األساسية للمبادئ وفقا   الطارئ اللوياجيرغا واجتماع المؤقتة السلطة تعمل" 
 14."فيها طرفا   دولة أفغانستان أصبحت التي الدولي، اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق

 خمس مدى على والمستقلة الحاسمة الثالثة النشاط أركان أو مجاالت" بين" اإلنسان وحقوق القانون موحك القيادة" أفغانستان اتفاقية وتصن ِّف
 :2010 العام بحلول أنه على أخرى، أمور بين من االتفاقية، وتنص 15."االتفاقية هذه اعتماد تاريخ من ابتداء   سنوات

 منع إلى تهدف وإجراءات سلوك قواعد مدونات تتضمن تصحيحية تدابير وانينالق بتنفيذ المكلفة والوكاالت الحكومية األمن أجهزة ستعتمد"
 16."الممارسات هذه على القضاء بهدف وذلك قانوني، غير بشكل الملكية ونزع واالبتزاز والتعذيب التعسفي االعتقال
 صلب في واحترامها اإلنسان حقوق حماية بوضع الدولي المجتمع قيام على أكد حيث ،1386 رقم األمن مجلس قرار في بون اتفاقية وذُكرت
 .أمنها وصيانة أفغانستان بناء إعادة في المساعدة إلى الرامية الدولية الجهود

 
 الدولي القانوني اإلطار 3.

 المعتقلون يكون حيث الوطني، األمن إدارة إلى المعتقلين بتسليمها الدولية التزاماتها تنتهك إيساف دول أن من قلق الدولية العفو منظمة يساور
 القوات تعمل الذي القانوني اإلطار فهم الضروري من القضية، لهذه القانونية الجوانب نتناول وكي. المعاملة وإساءة التعذيب لخطر عرضة
 .أفغانستان في ضمنه الدولية
 وحتى. 2002 حزيران/يونيو في االنتقالية لحكومةا بإنشاء انتهى أفغانستان في الدولي المسلح النـزاع فإن األحمر، للصليب الدولية للجنة ووفقا  
 حالة وهي – اإلرهاب على الحرب من كجزء أكثر أو دولتان فيه تشارك دولي مسلح نزاع بسبب المعتقلين األشخاص" فإن الوقت، ذلك

 المسلحة النـزاعات على المنطبق الدولي اإلنساني القانون بحماية يحظون – 2002 حزيران/يونيو في الجديدة الحكومة إنشاء حتى أفغانستان
 17]...[" الدولية
 ملزمون، الدولي غير المسلح النـزاع أطراف جميع إن 18".دولية صبغة له ليس" نزاعا   المسلح النـزاع أصبح االنتقالية، الحكومة إنشاء ومع
 الدولي اإلنساني القانون معاهدات أحكام من العديد إنف ذلك إلى وباإلضافة. األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3 المادة بتطبيق أدنى، كحد

 بهذه ملزمة الدول هذه بأن الثابتة واالعتبارات للدول الثابتة الممارسات من المستمدة القواعد أي العرفي، الدولي للقانون قواعد أصبحت
 األصل في صيغت معينة قواعد وهناك. لمعاهداتا بموجب االلتزامات عن النظر بغض الدول جميع على القواعد هذه مثل وتنطبق. القواعد
 ال أفغانستان، في النـزاع سياق وفي. كذلك الدولي غير المسلح النـزاع ألطراف ملزمة أنها على اآلن تُفهم باتت الدولي، المسلح النـزاع لتشمل
 القانون قواعد شأن شأنها تنطبق، العرفي الدولي سانياإلن القانون من الصلة ذات والقواعد األربع جنيف اتفاقيات من المشتركة 3 المادة تزال

 .المحلي والقانون اإلنسان لحقوق الدولي
 

 الدولي اإلنساني القانون 1.3
مة تعتبر الدولي اإلنساني القانون في عليها المنصوص اإلنسانية المعاملة معايير جميع إن  كان سواء مسلح، نزاع أي في األطراف لجميع ملزِّ

 فيهم بمن) النـزاع في نشطا   دورا   يلعبون ال الذين األشخاص جميع أن الدولي اإلنساني للقانون األساسية القواعد بين ومن. دولي يرغ أو دوليا  
. إنسانية معاملة يعاَملوا أن يجب( بجروح يصابون أو وتطويقهم أسرهم يتم الذين والمقاتلون الحربية، األعمال في يشاركون ال الذين المدنيون

 القاعدة هذه وتنعكس. والمذلة المهينة المعاملة والسيما األشخاص، كرامة على والتعدي الالإنسانية أو القاسية والمعاملة التعذيب حظرويُ 
 .الدولي اإلنساني القانون معاهدات من عدد في واضح بشكل األساسية
 مثل انتهكوا أنهم في يُشبته الذين األشخاص"عن بالبحث" السامية عاقدةالمت األطراف تلزم التي جنيف التفاقيات خطيرا   انتهاكا   التعذيب ويعتبر

 في التعذيب أن كما 19.المحاكمة إلى فيها يقدَّمون بلدان إلى تسليمهم أو بلدانهم محاكم أمام ومقاضاتهم جنسيتهم، عن النظر بغض الجرائم هذه
 بأحد تقوم أن يجب دولة أي أن أي – العالمية القضائية بالوالية مشمولة مةجري يعتبر الدولي، غير المسلح النـزاع فيها بما الظروف، جميع

 أو المعنية الدولة مواطني غير من كانوا لو حتى بهم، المشتبه التعذيب مرتكبي تجاه العرفي، الدولي القانون بموجب التالية، اإلجراءات
 للقيام مستعدة طرف دولة أي إلى تسليمهم( 2 محاكمها، إلى األشخاص هؤالء مثل تقديم( 1: أراضيها على الجريمة تقع لم ولو فيها، المقيمين
 أو اإلنسانية ضد جريمة التعذيب يشكل أن ويمكن. الجرائم تلك على لمحاكمتهم قضائية والية ذات دولية جنائية محكمة إلى تسليمهم( 3 بذلك،
 20.الدولية الجنائية للمحكمة القضائية الوالية بموجب حرب جريمة

 

 اإلنسان لحقوق الدولي القانون 2.3
 منصوص اإلنسان لحقوق الدولي القانون وهذا 21.الحرب في أو السلم في سواء األوقات، جميع في اإلنسان لحقوق الدولي القانون ينطبق
 أن ويُذكر. التعذيب لمناهضة دةالمتح األمم واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد قبيل من الدولية، المعاهدات في عليه
 أن يمكن اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات تكفلها التي الحقوق بعض أن حين وفي. المعاهدتين هاتين في أطراف دول هي إيساف دول جميع

 .لالنتقاص ابلق غير المعاملة إساءة أشكال من وغيره للتعذيب التعرض عدم في الحق فإن العامة، الطوارئ أوقات في منها يُنتقص
 تتهدد التي العامة الطوارئ أوقات في حتى" للدول، يجوز ال أنه على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 4 المادة وتنص
 .الدولي العهد من 7 المادة في عليه المنصوص المعاملة وإساءة التعذيب حظر من تتنصل أن" األمة حياة
 الخاص الدولي العهد عليها ينص معينة حقوقا   هناك أن على مجددا   اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة أكدت لمادة،ا هذه على عام تعليق وفي

 أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب حظر ومنها الطوارئ، حاالت في حتى تقييدها يجوز ال والسياسية المدنية بالحقوق
 وحظر ؛(10 المادة) فيهم المتأصلة الكرامة تحترم إنسانية معاملة في حريتهم من المحرومين جميع وحق ؛(7 المادة) المهينة أو الالإنسانية
 22(.12 المادة) سليم دولي قانوني أساس دون من قسرا   نقلهم أو السكان وترحيل به، المعترف غير واالعتقال واالختطاف الرهائن احتجاز
 القابلة غير بالحقوق المتعلقة اإلجرائية الضمانات في والحق ،(3) 2 المادة) الفعال اإلنصاف في الحق لدوليا العهد في أخرى أحكام وتشمل

 23(.اإلعدام عقوبة مواجهة عند العادلة المحاكمة قبيل من) لالنتقاص
 القسرية اإلعادة عدم مبدأ ·

 أي طرد على أبدا   تُْقدم أال الدول على يتعين المعاملة، إساءة الأشك من وغيره للتعذيب المطلق الحظر من وكجزء الدولي، القانون بموجب
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 من قاعدة وهذه. القسرية اإلعادة عدم بمبدأ يسمى ما وهو – المعاملة إساءة أو التعذيب خطر فيه يواجه بلد إلى تسليمه أو إعادته أو شخص
 .الدول جميع على تنطبق التي العرفي الدولي القانون قواعد
 :يلي ما على التعذيب لمناهضة المتحدة األمم? �7اتفاقي من 3(1) المادة تنص

 إلى تدعو حقيقية أسباب لديها توافرت إذا أخرى دولة إلى تسلمه أن أو( تردَّه) تعيده أن أو شخص أي تطرد أن طرف دولة ألية يجوز ال" 
 ".للتعذيب التعرض خطر في سيكون بأنه االعتقاد
لة، الحكومة تراعي أن ضرورة على تنص 3(2) المادة فإن ذلك، على وعالوة  أو فادحة انتهاكات وجود التعذيب، خطر تقييم عند المرسِّ
 .المعنية الدولة في اإلنسان لحقوق جماعية أو صارخة
 عليها لموافقةا أو التعذيب أفعال اقتراف في التواطؤ عدم تشمل األطراف الدول التزامات فإن التعذيب، مناهضة اتفاقية من 1 المادة وبموجب

 ويمكن 24.ارتكابه في التواطؤ أو التعذيب في المشاركة تحظر أن األطراف الدول جميع من االتفاقية من 4 المادة وتطلب. عنها السكوت أو
 في علم، عن خرى،أ دولة ساعدت إذا الدولية التزاماتها ما دولة تنتهك ربما حيث الدولة، بمسؤولية المتعلقة القواعد في إضافية التزامات إيجاد

 25.قانونية غير أفعال ارتكاب
 يتعلق وإجرائي وفني ضيق اشتراط من أكثر هو المعاملة إساءة أو التعذيب لخطر فيها يتعرضون أماكن إلى المعتقلين لنقل المطلق الحظر إن

 اإلنسان، حقوق لجنة أكدت ومثلما. نفسه معاملةال وإساءة التعذيب حظر مبدأ من يتجزأ ال جزء إنه. الدول بين أو الحدود عبر المعتقلين بنقل
 :فإنه
 في وحتى آخر، شخص أي سالمة على أو القومي األمن على خطرا   يمثل أنه في يُشتبه كان لو حتى استثناء، بال شخص، أي ترحيل يجوز ال

 26".لمهينةا أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة أو التعذيب لخطر فيه يتعرض بلد إلى الطوارئ، حاالت
 التي والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 7 المادة على تعليقها معرض في اإلنسان حقوق لجنة من العبارات هذه صدور إن
 يتعرضون أماكن إلى المعتقلين نقل لحظر المطلقة الطبيعة على يؤكد إنما القسرية، اإلعادة عدم بشأن وصريح واضح نص على تحتوي ال

 بأن الطبيعي االلتزام أو المعاملة، إساءة ضروب من وغيره التعذيب حظر على نفسها القاعدة وتنطبق. المعاملة إساءة أو التعذيب لخطر فيها
 عام، بوجه الدولي اإلنساني القانون في عليه منصوص هو كما ،"الظروف جميع في إنسانية معاملة يعاَملوا أن يجب( "وغيرهم) المعتقلين

 .خاص بوجه المشتركة 3 دةوالما
 فال. إليها يُنقلون أو فيها المعتقلين سراح يُطلق التي األوضاع ليشمل المعتقلين ضد المعاملة إساءة أو التعذيب ممارسة بعدم الدول التزام ويمتد
 أو الدولة داخل كانوا سواء – جالدينال إلى علم، عن تسلمهم، الذي الوقت في إنسانية معاملة المعتقلين تعامل بأنها تدعي أن ما لدولة يجوز

 األلغام من حقل في معتقلين سراح إطالق عن يختلف ال فذلك – أخرى دولة في موظفين أو نفسها، للدولة مواطنين كانوا وسواء خارجها،
 .آمنة بيئة إلى نقلهم أو المعتقلين احسر بإطالق الدول يلزم الدولي القانون فإن الحالتين كلتا وفي. مسؤولياتها من تعد لم سالمتهم بأن واالدعاء

 بوضوح، المبدأ هذا عن بذلهيم ودانييل لوترباخت إليهو من كل أعرب الالجئين، لشؤون المتحدة لألمم العليا المفوضية أعدَّته قانوني رأي وفي
 :التالي النحو على" العرفي القانون في القسرية اإلعادة عدم لمبدأ األساسي المضمون" وصفا حيث

 منطقة إلى، العودة أو في، البقاء على يرغمه أن شأنه من ذلك كان إذا كانت، طريقة بأية طرده أو إعادته أو شخص أي رفض يجوز ال"
 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة أو للتعذيب يتعرض ألن حقيقيا   خطرا   فيها سيواجه بأنه لالعتقاد حقيقية أسباب تتوافر أن يمكن

  27.استثناءات أو قيود أي بوضع المبدأ هذا يسمح وال. المهينة
 وذلك المعاملة، وإساءة التعذيب أفعال بمنع التزامها احترام إلى الحكومات بالتعذيب المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر دعا فقد وبالمثل،

 التعرض خطر سيواجهون بأنهم االعتقاد إلى تدعو حقيقية أسباب توافرت إذا أخرى دول لسيطرة الخاضعين األشخاص جلب بعدم"
 28".للتعذيب

 

 األفغانية والسلطات األمنية للمساعدة الدولية القوة بين التفاهم مذكرات 4.
 وتنص. التنفيذ موضع األمن مجلس منحها التي( إيساف) األمنية للمساعدة الدولية القوة صالحيات يضع كي تشغيلية خطة الناتو حلف وضع
 إلى المعتقلين بتسليم إيساف قوات قيام على أخرى، أمور بين من األفغانية، والحكومة الناتو حلف بين عليها االتفاق تم التي التشغيلية، الخطة

 قاعدة من االستثناءات أن الدولية العفو منظمة الناتو حلف قيادة مقر في مسؤولون أبلغ وقد. ساعة 96 مدة غضون في األفغانية السلطات
 29.الطبية المعالجة تحت المعتقل فيها يكون التي بالحاالت أساسا   تتعلق ساعة وتسعين الست

 الخطة أحكام أن إيساف دول من عدد رأى وقد. الناتو لحلف التشغيلية الخطة إطار في للعمل الخاصة شروطها وضع إيساف دول وتستطيع
 نقل قضية تتناول التي الترتيبات من وغيرها تفاهم مذكرات النهاية في رمتوأب المفرطة، بالعمومية تتسم المعتقلين نقل بشأن التشغيلية
 .محدد بشكل المعتقلين

 القوة حماية" حالة في إال األشخاص اعتقال تستطيع ال األخيرة أن على المتحدة بالمملكة الخاصة التفاهم مذكرة تنص المثال، سبيل فعلى
 ضمان...  هو المذكرة من الغرض" إن القول إلى المذكرة وتمضي". األمن مجلس قرارات بها اتكلفه التي المهمة وإنجاز النفس عن والدفاع
 30".اإلنسان لحقوق الدولي للقانون األساسية للمبادئ المشاركين جميع مراعاة

 نقل سيتم التي األفغانية المؤسسة تحدد ال أنها أقلها ليس المماثلة، واالتفاقيات التفاهم لمذكرات بالنسبة معلقة أخرى قضايا هناك تزال ال أنه بيد
 أن تحديد من الدولية العفو منظمة تمكنت وقد. واالعتقال االستجواب وظيفتي بين األفغاني النظام سيفصل كيف تتناول وال إليها، المعتقلين

 الوطنية الشرطة أو األفغاني لوطنيا كالجيش آخر جهاز طريق عن أو مباشر بشكل إما الوطني، األمن إدارة إلى يُنقلون المعتقلين معظم
 األفغاني

u1577.? 
 إلى وتنتقل عنهم إيساف مسؤولية تنتهي األفغانية، السلطات إلى المعتقلين تسليم فيها يتم التي اللحظة في إنه الناتو حلف في مسؤولون وأكد
 عن امتنعت ولكنها المعتقلين، تسليم بعد" متبقية مسؤولية" الديه أن الكندية الحكومة أكدت الدولي المستوى وعلى. تسليمهم اختارت التي الدولة
 31.المتبقية المسؤولية هذه ماهية ذكر
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 *المشتركة العناصر بعض: إيساف ودول األفغانية الحكومة بين المعقودة االتفاقيات من وغيرها التفاهم مذكرات
 محددة؛ غير" أفغانية لطاتس" إلى إيساف/الناتو حلف دول قبل من المعتقلين تسليم على تركز ·
ز البلد قوات حوزة من المعتقلين نقل تقبل األفغانية السلطات أن على تنص ·  للمعتقلين بسجالت األفغانية السلطات تحتفظ وأن المحتجِّ

 المنقولين؛
 مذكرة) اإلنسان حقوق نونوقا اإلنساني القانون فيه بما الدولي، للقانون وفقا   المعتقلين يعاملوا أن يجب الموقعين أن على تنص ·

 ؛(فقط اإلنسان حقوق قانون تحدد البريطانية التفاهم
 لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة األحمر، للصليب الدولية واللجنة إيساف، في العضو المعنية الدولة لممثلي السماح على تنص ·

 تقتصر بينما الصلة، ذات المتحدة األمم هيئات القائمة هذه إلى تضيف يةالهولند التفاهم مذكرة) تسليمهم بعد المعتقلين إلى بالوصول اإلنسان
 ؛(اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة على النرويجية التفاهم مذكرة في القائمة

 ثالث بلد إلى نقله أو سراحه إطالق أو المعتقل ضد القانونية باإلجراءات البدء قبل إيساف في المعنية الدولة إشعار على تنص ·
 ؛(كندا باستثناء)
 .منقول شخص أي على اإلعدام عقوبة فرض جواز عدم على تنص ·

 والهولندية والدنمركية والكندية البريطانية الحكومات بين الموقَّعة األخرى واالتفاقيات التفاهم مذكرات بفحص الدولية العفو منظمة قامت* 
 .اإلسالمية أفغانستان حكومة وبين والنرويجية

 الحكومة ضد البريطانية كولومبيا في المدنية الحريات ورابطة كندا في الدولية العفو منظمة فرع رفعها التي القانونية الدعوى مجرى في
 ية،القانون لإلجراءات ونتيجة  . الوثيق للتدقيق واألفغانية الكندية الحكومتين بين أُجريت التي الترتيبات تعرضت ،(أدناه المربع أنظر) الكندية
 التزام على وأكدت نقلهم، بعد المعتقلين ومعاملة االعتقال أوضاع مراقبة إلى اإلشارات عززت حيث ثاٍن، ترتيب إلى الكندية الحكومة توصلت

 اعتماد نأ الدولية العفو منظمة تعتقد التحسن، من نوعا   التغييرات هذه تعتبر الذي الوقت وفي. أفغانستان في والعدالة القانون حكم بدعم كندا
 المتطلبات لتلبية كافيا   ليس واآلخر، الحين بين التفاهم مذكرة تنفيذ مراقبة مع المعتقلين، بمعاملة يتعلق فيما التفاهم مذكرات على المستمر كندا

 .الدولية القانونية
 المسبقة االحتياطات محل تحل أن تطيعتس وال فقط، وقوعه بعد التعذيب الكتشاف أسلوب إال هي ما المراقبة أن النتيجة هذه صلب في ويأتي
 تستطيع ال المراقبة فإن الصفة، وبهذه. تستبقها ال ولكنها التجاوزات، تكشف المراقبة فإن آخر، وبمعنى. أصال   الوقوع من التعذيب تمنع التي
 بمنع بالتزاماتها أخلَّت قد أفغانستان كانت اإذ بما علما   كندا إحاطة على تساعد أن يمكن أنها مع التعذيب، بمنع المطلق كندا بالتزام تفي أن

ض حوادث أشهر بضعة غضون في أكتشفوا الكنديين المراقبين أن الكندي الخارجية وزير أكد وقد. المعاملة وإساءة التعذيب  معتقلون فيها تعرَّ
 32.المراقبة في الكندية الجهود من الرغم لىع ينفصمان ال الكبير التعذيب وخطر األفغاني الحجز أن على أخرى أدلة وهناك. مزعوم لتعذيب

 

 كندا في قانونية دعوى رفع
 سياسة في الكندية المحاكم إلى طعن بتقديم البريطانية، كولومبيا في المدنية الحريات رابطة مع بالتعاون كندا، في الدولية العفو منظمة فرع قام

 مراجعة إجراء إلى الكندية الحكومة يدعو كندا في المنظمة فرع انفكَّ  وما. األفغانية السلطات إلى المعتقلين بتسليم المتعلقة الكندية الحكومة
 إزاء عميقة قلق بواعث أثارتا كما. أفغانستان في العسكرية العمليات مجرى في عليهم القبض يتم الذين المعتقلين تسليم بشأن لسياستها جوهرية
 فيما 2005 و 2002 عامي بين الفترة في تقع كانت التي للممارسات بالنسبة وذلك المعاملة، وإساءة التعذيب ومنها اإلنسان، حقوق انتهاكات

 33 2005 األول كانون/ديسمبر منذ تقع التي األخيرة الممارسات إلى باإلضافة أفغانستان، في األمريكية القوات حجز إلى المعتقلين بنقل يتعلق
 .األفغانية السلطات حجز إلى المعتقلين بنقل يتعلق فيما
 الفدرالية المحكمة إلى طلبا   البريطانية كولومبيا في المدنية الحريات ورابطة الدولية العفو لمنظمة الكندي الفرع قدم ،2007 شباط/فبراير ففي
 34.مبنقله قامت الذين المعتقلين ظروف وبيان اعتقالهم أماكن وتحديد المعتقلين نقل عمليات بوقف يقضي أمر الستصدار كندا في

 لحلف الحالية السياسة مع يتماشى الكندية الحكومة اختارته الذي المنهج ألن دولية أهمية لها سيكون الحالة نتائج أن الدولية العفو منظمة وتعتقد
 .األخرى إيساف دول اختارته الذي المنهج ويشبه الناتو

 
 الحماية توفير عن التفاهم مذكرات عجز 1.4
 للمعتقلين األفغانية الحكومة بمعاملة يتعلق فيما مرتفعة توقعات إيساف لدول كان ربما ،2005 العام في األولى فاهمالت مذكرات توقيع وقت في

 المسلحة القوات مشاركة تخلقها جديدة – ومتعددة – ثنائية أوضاع تنظيم إلى واضحة مشروعة حاجة عن التفاهم مذكرات انبثقت وقد. لديها
 الخيار تمثل الوطني األمن إدارة بأن الناتو وحلف إيساف دول نُصحت وقد 35.أفغانستان في الدائر الدولي غير مسلحال النـزاع في الدول لهذه

 36.طويلة لفترات المنقولين المعتقلين الحتجاز األفضل
 بين أساسي بشكل فنية رتيباتت مجرد تفاهم مذكرة كل لكانت المعتقلين، بمعاملة المتعلقة الدولية تزاماتها?604 با أفغانستان تقيدت ولو

 إضافية، احتياطات بأخذ المتعلقة الترتيبات ولكانت االلتزامات؛ لهذه عاما   تكرارا   وتتضمن الدولية، القانونية بالتزاماتها تتقيد التي الدول
 .الترحيب وتلقى مستحبَّة، إضافة إيساف، دول من والعسكريين الدبلوماسيين الموظفين قبل من كالمراقبة

 التعذيب لخطر عرضة األفغانية السلطات إلى إيساف من تسليمهم تم الذين المعتقلون يكون أن من بالقلق تشعر الدولية العفو منظمة تزال وال
 يوالقاض التفاهم مذكرات مختلف في الوارد األفغانية الحكومة تعهد إن القول الدولية العفو منظمة وتكرر. الراهن الوقت في المعاملة وإساءة
 التزامها من حلٍ  في الدول هذه يجعل أن يمكن ال الراهنة، الظروف في الدولي، القانون بموجب بتسليمهم إيساف تقوم الذين المعتقلين بمعاملة
 تستطيع وال 37".التعذيب لخطر عرضة سيكون بأنه االعتقاد إلى تدعو حقيقية أسباب فيه تتوافر" أوضاع إلى شخص أي نقل بعدم القانوني

 العفو منظمة ويساور. فعليا   الخطر هذا لمثل وجود ال بأنه سليم تقدير توافر إذا إال بالتزامها، اإلخالل دون من المعتقلين تسليم إيساف لدو
 .كذلك ليس األمر أن من عميق قلق الدولية
 أُبرمت التي والبريطانية والنرويجية والهولندية والدنمركية الكندية األخرى واالتفاقيات التفاهم مذكرات بمراجعة الدولية العفو منظمة وقامت

 التمييز تكفل أنها كما. أراضيها في المعتقلين على األفغانية الحكومة سيطرة بسط إلى االتفاقيات هذه وتهدف. األفغانية الدفاع وزارة مع
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 38.كابول خارج الجوية باغرام قاعدة في المتحدة للواليات التابع االعتقال مركز في وغيرهم األفغان اعتقال وبين إيساف مهمة بين الواضح
 تؤكد واألفغانية الكندية الحكومتين بين أُجريت التي الترتيبات فإن المثال، سبيل فعلى. الدولية للمعايير وفقا   المعتقلين معاملة يُفترض أنه وتقرر
 39".الثالثة جنيف فاقيةات في عليها المنصوص للمعايير وفقا   المعتقلين سيعاملون المشاركين" أن على
 المستخدمة" الدبلوماسية التأكيدات" على الحصول وبين االتفاقيات هذه بين التمييز على يساعدنا مما الكثير هناك ليس الراهنة، األوضاع وفي
 من المعاملة ساءةوإ التعذيب تمارس دول إلى المعتقلين بنقل تقوم التي الدولة تتحلل أن إلى تهدف للتنصل كذريعة أخرى سياقات في

 لحقوق الحكومية غير المنظمات عن فضال   40اإلنسان، لحقوق الدولية الهيئات قبل من النطاق واسع شجبا   الممارسة هذه لقيت وقد. المسؤولية
 41.اإلنسان

 

 كافية غير ضمانة: االعتقال عمليات مراقبة 2.4
 في المنقولين المعتقلين مراقبة بشأن الترتيبات إدخال أن يبدو، ما على ترى، إيساف دول بعض أن من قلق الدولية العفو منظمة يساور

 إلى المعتقلين نقل عدم لضمان الدولية بالتزاماتها للوفاء كافيا   يعتبر األفغانية الحكومة مع الثنائية االتفاقيات من وغيرها التفاهم مذكرات
 تواجه التي التحديات من عددا   ثمة أن الدولية العفو منظمة وتدرك. عاملةالم إساءة ضروب من وغيره التعذيب لخطر فيها يتعرضون أوضاع
ِّض إنما الفعالة، المراقبة  .العملية الممارسة في االفتراض هذا تقو 

لة البلدان عملت الذي الوقت وفي الحاالت، من عدد وفي  المنظمة بالمراقبة تلتزم لم فإنها بالمعتقلين، االتصال من ممثليها تمكين على المرسِّ
 .تنقلهم الذين المعتقلين لجميع
 :يلي ما على واألفغانية الكندية الحكومتين بين المعقودة الترتيبات تنص المثال سبيل فعلى

 معليه المحافظة عن مسؤولة وستكون ،(الناقلة السلطة) الكندية القوات حجز في كانوا الذين المعتقلين( القابلة السلطة) األفغانية السلطات تقبل"
 إلى نُقلوا الذين المعتقلين لجميع[ الثالثة جنيف اتفاقية إلى اإلشارة] أعاله 3 الفقرة في عليها المنصوص الحماية أشكال ضمان وعن وحمايتهم،
 42."حجزها
 بأي اإلنسان لحقوق ستقلةالم األفغانية اللجنة بإشعار الكنديون المسؤولون يقوم أن على واألفغانية الكندية الحكومتين بين إضافية اتفاقية وتنص
 43.كهذه نقل عمليات
 وأفراد اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة لممثلي" يكون أن على األفغانية والحكومة المتحدة المملكة حكومة بين أخرى اتفاقية وتنص
 المسلحة القوات تنقلهم الذين األشخاص جميع إلى الوصول في التامة الحرية المشاركين، بين مقبول هو كما وغيرهم... المتحدة المملكة قوات

 من وغيرها األحمر للصليب الدولية للجنة السماح على االتفاقية تنص كما". الحجز في وجودهم أثناء األفغانية السلطات حوزة إلى البريطانية
 األفغانية واللجنة األحمر للصليب الدولية اللجنة من كال   المتحدة المملكة تبلغ أن وعلى ،"األشخاص هؤالء مثل بزيارة" المعنية المؤسسات
 44.النقل عملية من ساعة 24 غضون في اإلنسان لحقوق المستقلة

 المستقلة األفغانية اللجنة بينها ومن المؤسسات، من لعدد تسمح 2005 للعام األفغاني السجون قانون من 38 المادة فإن ذلك، إلى وباإلضافة
 التابعة االعتقال مراكز على ينطبق ال القانون أن بيد. العدل لوزارة مسبق إشعار دون من االعتقال مراكز بعض بدخول اإلنسان، لحقوق
 اتفاقية عقد إلى اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة األحمر للصليب الدولية اللجنة من كل توصلت ذلك، على وردا  . الوطني األمن إلدارة
 .لها التابعة االعتقال مراكز بمراقبة تسمح لوطني،ا األمن إدارة مع ثنائية
 لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة أشارت وقد. االتفاقيات هذه مثل في الواردة المراقبة بضمانات حتى الوفاء يتم لم العملية، الممارسة في أنه بيد

 للقيام الكافية والقدرات الموارد إلى تفتقر وأنها الوطني، األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز دخول من ُمنعت ما كثيرا   أنها إلى اإلنسان
 األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز بمراقبة قامت اللجنة إن" اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة مفوضي أحد قال وقد. موسعة بمراقبة
 إدارة رئيس من موقعة رسالة مؤخرا   تلقينا أننا مع المراكز هذه دخول بحرية نتمتع ال إننا. مسبق بشكل بهم نتصل أن علينا ولكن الوطني،
 لنا تُتح لم قندهار وفي... اآلن يحدث ال ذلك ولكن المراكز، تلك بدخول المستقلة األفغانية اللجنة لمراقبي بالسماح فيها يبلغنا الوطني األمن
 46".كاملال تعاونهم تجاه بثقة نشعر وال الزيارات، في التامة الحرية
 قيامهم إمكانية فإن الوطني، األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز إلى المستقلة األفغانية اللجنة مراقبي دخول إمكانية تحسنت الذي الوقت وفي

 بين كبيرة فروقا   ثمة أن وذُكر. زيارتهم يحاولون الذين والمعتقلين السجون ماهية بحسب تختلف مسبق إشعار دون من عدمها من بالزيارات
 إلدارة التابعة االعتقال مراكز إلى وصولها إمكانية وبين كابول العاصمة في االعتقال مراكز إلى المستقلة األفغانية اللجنة وصول إمكانية
 .األقاليم في الوطني األمن
 من الكبير الحجم هذا على الرد على درةالق يملكون ألنهم قلقهم عن أعربوا قد اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة موظفي أن وورد
 المستقلة األفغانية اللجنة إلى خاصة مالية مساهمة مؤخرا   الكندية الحكومة قدمت لذلك، واستجابة   47.مراقبتها إلى يسعون التي االعتقال حاالت
 .اللجنة في الوطنية المراقبة قسم لدى القدرات بناء أجل من اإلنسان لحقوق
 األمم من لها الممنوحة للصالحيات نظرا   كبرى أهمية المراقبة عملية في أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم بعثة تلعبه ذيال الدور ويكتسي
 واالستمرار اإلصالح، مراكز نظام وإصالح بناء إعادة ذلك في بما وشفاف، نزيه عدالة نظام إنشاء أجل من العمل في باالستمرار" المتحدة

 48."المسلح النـزاع في المدنيين أوضاع مراقبة ذلك في بما اإلنسان، حقوق وتعزيز حماية في اإلسهام في
 إدارة أيدي على المعتقلين معاملة بشأن خطيرة قلق بواعث أثارت التي المنظمات إحدى أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم بعثة وتعتبر
 مع جنب إلى جنبا   الوطني، األمن إدارة مع األقل على واحدا   برنامجا   أفغانستان في دةللمساع المتحدة األمم بعثة بدأت وقد. الوطني األمن
 ونظرا   49.اإلنسان حقوق مجال في الوطني األمن إدارة أفراد تدريب إلى البرنامج ويهدف اإلنسان، لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة

 المستقلة األفغانية للجنة دعمها نطاق بتوسيع تقوم أن لها المناسب من فإن واردها،وم أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم بعثة لصالحيات
 .الوطني األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز إلى الدخول حرية لتحقيق سعيها في اإلنسان لحقوق

 وإبالغ الوطني، األمن إلدارة التابعة مراكزال بينها ومن أفغانستان، في االعتقال مراكز بمراقبة األحمر للصليب الدولية اللجنة تقوم كما 
 مراقبة من تتمكن لم آنفا ، أشرنا كما األحمر، للصليب الدولية اللجنة أن بيد. مالئم هو ما بحسب إليها تتوصل التي بالنتائج األفغانية الحكومة

 50.األمنية األوضاع استقرار عدم بسبب وذلك العدل، وزارة تديرها التي السجون جميع أو الوطني األمن إلدارة التابعة السجون جميع
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 على المنظمة وتؤكد. فقط جزئيا   تُنفذ التفاهم مذكرات نصوص في المراقبة عملية تنظم التي األحكام ألن بالقلق الدولية العفو منظمة وتشعر
 على ذاتها، بحد كافية ليست – ومخلصة تقلةومس مهنية منظمة بها قامت لو حتى – االعتقال أماكن إلى الزيارات أن وهو جوهرية، أكثر أمر

 في األحمر للصليب الدولية اللجنة بتجارب هذه القلق بواعث وتتعزز. المعاملة وإساءة التعذيب منع في مهما   عنصرا   تشكل أنها من الرغم
 نطاق على المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب مورس حيث أفغانستان، في باغرام قاعدة في وبالتأكيد – غوانتنامو وخليج العراق
 بواعث وتوصيل إليها، ترد التي االنتهاكات ومراقبة األحمر، للصليب الدولية اللجنة بها تقوم التي المنتظمة الزيارات من بالرغم واسع
 51.القلق
 أماكن إلى موظفوها بها يقوم التي تالزيارا أن تدعي ال األحمر للصليب الدولية اللجنة بأن الدولية العفو منظمة تعترف الشأن، هذا وفي

 التأكيدات" مراقبة في المشاركة رفضت وأنها المعاملة، إساءة ضروب من وغيره التعذيب من للحماية إليه بحاجة نحن ما كل هي االعتقال
 52.آنفا رأينا كما تمييزية طبيعة ذات ألنها" الدبلوماسية

 للتأكيدات األخرى األشكال عن فضال   التفاهم، مذكرات في والواردة بالمراقبة المتعلقة األحكام ألن بالقلق تشعر الدولية العفو منظمة والتزال
 حيثما أنه المنظمة وتعتقد. الفهم سوء أو الخطأ أو المبالغة تعتورها ما كثيرا   المعاملة، إساءة ضروب من وغيره بالتعذيب المتعلقة الدبلوماسية

 بحد للمراقبين الدورية أو المتفرقة الزيارات فإن األفغاني، االعتقال نظام في الحال هي كما المعاملة، إساءة ضروب من وغيره التعذيب يقع
 .الكافية الحماية توفير تستطيع لن ذاتها

(. الملحق أنظر) المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب لمنع نقطة عشرة اثنتي من خطة وضع إلى الدولية العفو منظمة دعت ولطالما
، دورا   تلعب أن يمكن المراقبة أن وتعتقد  .وقائي كتدبير المراقبة بمحدودية االعتراف ينبغي ولكن بناء 

 
 اإلنصاف إلى الحاجة 3.4
 اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية كاللجنة منظمات قبل من مختلفة بدرجات المعتقلين إلى الوصول حرية التفاهم مذكرات تكفل الذي الوقت في

 12 المادة وبموجب. المعاملة وإساءة التعذيب حاالت في لإلنصاف وسائل أية تتضمن ال فإنها المتحدة، واألمم األحمر للصليب الدولية ةواللجن
 أسباب تتوافر حيثما ومحايد، عاجل تحقيق بإجراء المختصة سلطاتها قيام تكفل" أن طرف دولة كل على يتعين التعذيب، مناهضة اتفاقية من

 53".القضائية لواليتها الخاضعة األراضي في التعذيب أفعال من فعل بوقوع االعتقاد إلى دعوت معقولة
 على تنص التي الوحيدة االتفاقية هي الثانية الكندية االتفاقية فإن الخمس، الدول أبرمتها والتي المعتقلين بنقل الخاصة االتفاقيات بين ومن
 في الكندية الحكومة أجرتها التي التحقيقات أن تخشى الدولية العفو منظمة أن بيد 54.المعاملة إساءة أو التعذيب مزاعم في التحقيق بشأن أحكام
  55."محايدة"و" مختصة" تكون ال قد التعذيب مزاعم

 ضروب من هوغير التعذيب لضحايا فإن التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد وبموجب
 في الحق إن 56".وكاف عادل تعويض على الحصول ذلك في بما ،"إنصاف" أو" فعال تعويض" على الحصول في الحق المعاملة إساءة

 :التالية العناصر يشمل اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا األضرار جبر أو اإلنصاف
 الملكية؛ وإعادة القانونية الحقوق واسترداد ،(اءوالسجن المعتقلين) سراح إطالق قبيل من ،نصابه إلى الحق إعادة ·
 والتكاليف الكرامة، أو بالسمعة واإلضرار الفرص، وفقدان وعقلي، جسدي بضرر اإلصابة عن التعويض ويشمل ،التعويض ·

 .والطبية القانونية
 .االجتماعي اجاإلدم وإعادة واالجتماعية القانونية والخدمات والنفسية الطبية الرعاية ويشمل ،التأهيل ·
 الذين الضحايا عن والبحث ،(األذى من بمزيد التسبب دون من) الحقيقة عن والكشف االنتهاكات، استمرار وقف ويشمل ،الرضا ·

 .ارتُكبت التي الخاطئة األفعال عن واالعتذار قُتلوا، أو قسرا   اختفوا
 جميع تتقيد وأن واألمنية، العسكرية القوات على فعالةال المدنية السيطرة لضمان خطوات اتخاذ وتشمل ،التكرار عدم ضمان ·

 .القضاء استقالل وتعزيز والحيدة، والعدالة الواجبة للعملية الدولية بالمعايير والعسكرية المدنية اإلجراءات
 .التحديد وجه على العناصر هذه من أي إلى تشر لم التفاهم مذكرات أن بيد
 
 والتعذيب المعتقلين نقل عمليات 5.

 57"التعذيب استمرار ننفي أن نستطيع ال"
 من الحاالت، من بمجموعة القلق بواعث وتتعلق. المعتقلين بنقل الخاصة إيساف سياسات تثيرها التي القضايا من عددا   التالي الفصل يتناول
 أن من بالقلق المعنية الحكومات تشعر اوعندم األفغانية؛ السلطات أيدي على للتعذيب يتعرضون المنقولين المعتقلين أن يُزعم عندما: بينها

ضت التي الحكومات، تستطيع ال وعندما للتعذيب؛ تعرضوا قد المنقولين المعتقلين  أن المعاملة، وإساءة التعذيب لخطر المنقولين المعتقلين عرَّ
 .أثرهم تقتفي
 أغلبية بتسليم المتعلقة إيساف ممارسات على خاص لبشك الدولية العفو منظمة ركزت إيساف، تستخدمها التي االعتقال إجراءات فحص ولدى

 أفغانية أجهزة حجز إلى يُنقلون المعتقلين من أقلية ثمة بأن الدولية العفو منظمة تعترف الذي الوقت وفي. الوطني األمن إدارة إلى المعتقلين
 تبين كما الوطني، األمن إدارة أفراد يرتكبها يالت المعاملة وإساءة التعذيب ممارسة ونطاق وتيرة بشأن خاص بقلق تشعر فإنها أخرى،
 .التالية الثالث الحاالت

 وتنقلهم، الدولية القوات عليهم تقبض الذين بالمعتقلين فقط يتعلق ال لألشخاص التعسفي واالعتقال المعاملة وإساءة التعذيب أن حقيقة ولتوضيح
 .لوحدها الوطني األمن إدارة تنفذها التي االعتقال بعمليات المتعلقة القلق بواعث كذلك سنبرز فإننا
 

 األجنبية القوات تسل ِّمهم الذين المعتقلون 1.5
 لعقد جهودا   أخرى دول أربع وتبذل. المعتقلين نقل بعمليات يتعلق فيما األفغانية الحكومة مع تفاهم مذكرات إلى إيساف دول من خمس توصلت
 أربع أكدت أفغانستان، في عنصر 100 من أكثر لها التي إيساف دول من المتبقية عشرة األربع الدول أصل ومن 58.مماثلة تفاهم مذكرات

 تفاهم مذكرة وجود من التحقق من تتمكن لم أو التعليق، الدول بقية رفضت بينما تفاهم، مذكرات لديها ليس أنه الدولية العفو لمنظمة منها
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 59.(بالبلدان كاملة قائمة على لالطالع أدناه الجدول أنظر)
 إما تحدث، التي النقل عمليات عدد من التقليل األساليب تلك بين ومن. مختلفة بأساليب المعتقلين نقل قضية على منفردة ، الحكومات، وردَّت
 الكبير العدد أخذ بعدم أو ؛(والنرويج بلجيكا) لديها دقيق بسجل االحتفاظ بعدم أو ،(كندا مثل) العمليات لتلك الحقيقي الحجم عن الكشف بعدم
 يشمل وهذا) الدولية القوات لدى محتجزين كانوا أنهم على تسجيلهم يتم ال وهؤالء – االعتبار بعين الميدان من يُنقلون الذين األشخاص من

 وفيرت على الحكومات بعض عملت وأخيرا   60؛(والهولندية والكندية البريطانية كالقوات الضارية القتالية العمليات في تشارك التي القوات
 (.خاص بشكل والهولندية البريطانية الحكومتان) نقلتهم الذين للمعتقلين كافية مستقلة مراقبة
 ربما المعاملة، وإساءة التعذيب لخطر يتعرضون الذين وبالتالي المنقولين، للمعتقلين الحقيقي العدد أن من قلق الدولية العفو منظمة ويساور
 في أشد ضعفا   تعكس والنقل االعتقال لعمليات المكتملة غير السجالت أن المنظمة وتعتقد. السابق في افإيس دول أوردته مما بكثير أعلى يكون

 .نقلهم عقب للمعتقلين الشاملة المراقبة
 

 61المعتقلين نقل وعمليات إيساف دول – 1 الجدول

 البلدان التفاهم مذكرة حالة

 األفغانية الحكومة مع اتفاقيات أو تفاهم مذكرات وقَّعت التي الحكومات
 .المعتقلين بنقل يتعلق فيما

 النرويج، هولندا، الدنمرك، كندا،
 المتحدة المملكة

 الحكومة مع اتفاقيات أو تفاهم مذكرات توقيع إلى تسعى التي الحكومات
 .المعتقلين بنقل يتعلق فيما األفغانية

 السويد ألمانيا، فرنسا، بلجيكا،

 فيما إيساف دول من ثانية دولة مع يةاتفاق لديها التي حكومات?�04ا

 إيساف دول من الثانية الدولة من المعتقلين نقل ويتم. المعتقلين بنقل يتعلق
 التفاهم مذكرات بموجب األفغانية السلطات إلى( هولندا أو المتحدة المملكة)

 .معها الموقعة

 ،(المتحدة المملكة مع) إستونيا
 (هولندا مع) أستراليا

 البرتغال، إيطاليا، بولندنا، ليتوانيا، .تفاهم مذكرات أو اتفاقيات أي لديها ليس يالت الحكومات
 التشيك جمهورية

 .مقدونيا بلغاريا، .تفاهم مذكرة وجود من التحقق على القادرة غير الحكومات

 
 الكندية القوات نقلتهم الذين المعتقلين تعذيب ·

 األمن أفراد أيدي على أفغان معتقلين معاملة وإساءة تعذيب حول مزاعم" ميل أند غلوب" الكندية الجريدة نشرت ،2007 نيسان/أبريل في
 بعض وصف وقد. األفغانية السلطات إلى وتسليمهم الكندي الجيش قبل من اعتقالهم بعد وذلك الوطني، األمن إدارة أفراد بينهم ومن األفغاني،
 : التالي النحو على لهم حدث ما الماضية، عشر الخمسة األشهر مدى على عليهم قُبض قد كانوا ممن مقابالت، معهم أُجريت الذين األشخاص

 الَجلد إن بعضهم وقال. تقريبا ذراع طولها الكهربائية األسالك من حزمة عن عبارة العادة في وهي الكهربائية، باألسالك للجلد تعرضوا"... 
 سمعوا كيف وصفوا الذين المعتقلين، بعض أسنان بين قماش قطعة بحشو المحققون اموق. عليهم مغشيا   سقطوا أنهم لدرجة للغاية مؤلما   كان

 الشرطة أفراد إن آخر رجل وقال. بالتشنجات ويصيبهم عضالتهم في يسري الساخن الكهربائي بالتيار وأحسوا المول ِّد، تدوير ذراع صوت
 رأسه على بالستيكيا   كيسا   المحققون وضع عندما بالرعب أُصيب إنه آخر وقال. الضرب تحت قضاها أيام ثمانية لمدة كاحليه من علَّقوه

 مالبسهم من تجريدهم تم أنه من اشتكوا لمعتقلين وفقا   وذلك للتعذيب، سالحا   الطقس برودة الجالدون ويستخدم. الهوائية قصبته على وضغطوا
 62."الصفر دون ما إلى قندهار في الحرارة درجات تهبط حيث الشتاء ليالي في الوقوف على وإرغامهم تقريبا  
 ":ميل أند غلوب" جريدة تقرير في نُشرت التي الثالث للحاالت الرئيسية العناصر أكدت اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة أن وذُكر

. قندهار مدينة من غربال إلى الحقول في يعمل كان بينما عليه قبضوا الكنديين إن عاما ، 25 عمره مزارع وهو محمد، غول قال" ·
 أجهزة من أفغان محققين أيدي على أشهر ستة دامت دموية رحلة بأنها وصفها ما بدأت حيث األفغان، الجنود إلى الكندية القوات وسلَّمته
 بُحزم وجلدوه يةالكهربائ بالقضبان وصعقوه النوم من وحرموه البنادق بأعقاب بالضرب عليه انهالوا إنهم وقال. والمخابرات والشرطة الجيش

 ".األسالك
 الشمال إلى تقع منطقة في وأفغانية كندية قوات عليها تسيطر تفتيش نقطة عند اعتُقل إنه عاما ، 25 عمره سائق وهو شيرين، وقال" ·

ف رجل استجوبه كيف ووصف. قندهار مدينة من ه بمرفقيه أمسك إنه وقال كندي، أنه على بنفسه عرَّ  رجل وهو ألمام،ا وإلى الخلف إلى وهزَّ
 ونصف شهرا   أمضى وقد. الوطني األمن إدارة قيادة مقر إلى ويُنقل" أب بك" شاحنة في به يُقذف أن قبل الصوت، وهادئ الحجم صغير
 ضربة 60 الكهربائية األسالك من بحزمة وضربه لحيته شعر ونزع وجهه في بلكمه المحققون قام حيث الوطني، األمن إدارة حجز في الشهر

 ".مرة كل في
 أوسعوه الذين األفغان، للجنود سلَّموه أن إلى بأدب وعاملوه عليه قبضوا الكنديين إن عاما ، 23 عمره خياط وهو عبدالوالي، وقال" ·

 وقت في جاء األسوأ الضرب إن يقول وأضاف. الموقع يزورون الكنديون الجنود كان عندما عدا ما مستمرا ، كان الضرب إن وقال. ضربا  
 63".الوطني األمن وإدارة الشرطة أيدي على قالح

 األصل، في عليهم قبضت قد الكندية القوات كانت ممن أفغانية، اعتقال مراكز في محتجزين شخصا   15 مع أُجريت لمقابالت تحليل ويُظهر
 ومن. األفغانية الوطنية الشرطة أو نياألفغا الوطني الجيش طريق عن أو مباشر بشكل إما الوطني، األمن إدارة حجز إلى منهم 10 نقل تم أنه
 وذكر 64.لها تعرضوا التي المعاملة إساءة أشكال من وغيره للتعذيب وصفا   منهم ستة قدم الوطني، األمن إدارة حجز في العشرة المعتقلين بين

 65.تعذيب حوادث ست عن يقل ال ما حول مباشرة مصادر من أنباء تلقوا أنهم كنديون مسؤولون
 إلى يصل قد نُقلوا الذين المعتقلين عدد أن تعتقد الدولية العفو منظمة أن بيد 66.شخصا   40 من أكثر نقل تم أنه تردد الكندية كومةالح وظلت

 .الميدان في العمليات مجرى في تحدث التي المباشرة النقل عمليات من العديد يشمل ال الرقم هذا وأن شخص، 200
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 المنقولين المعتقلين أثر فقدان ·
 المعتقلين لعدد دقيقة سجالت حفظ في راغبة غير أو على، قادرة غير إيساف دول من أخرى دوال   ألن قلق الدولية العفو منظمة يساور

 .الحقا   وجودهم ألماكن أو األفغانية السلطات حجز إلى المنقولين
. عنهم واإلفصاح قواتها نقلتهم الذين المعتقلين عدد يدتحد على كامل عام مدى على قادرة غير النرويجية الحكومة بدت المثال، سبيل فعلى
 مع التفاهم مذكرة توقيع منذ معتقلين خمسة تسليم تم أنه النرويجية الحكومة أوضحت ،2007 األول تشرين/أكتوبر في وتحديدا   بعد، وفيما

 النقاب يُكشف ولم التفاهم، مذكرة توقيع قبل نُقلوا الذين األشخاص عدد بعد تحدد لم أنها بيد. 2006 األول تشرين/أكتوبر في األفغانية الحكومة
 67.أوضاعهم وحقيقة وجودهم أماكن عن
 وقالت. بأوضاعهم ينعلق وفيما التفاهم مذكرات توقيع بعد نُقلوا الذين الخمسة المعتقلين وجود أماكن بشأن اليقين انعدام حالة واستمرت 0

 عن وإنما براءتهم، ثبوت بسبب ال الخمسة، المعتقلين من ثالثة سراح إطالق تم إنه ريكسونإ -ستروم غريت آن النرويجية الدفاع وزيرة
 68.آسريهم من حريتهم شراء طريق
 توقيع باستثناء للتعذيب، يتعرضوا لم المعتقلين بأن ضمانات أي لدي ليس: "الدفاع وزيرة قالت التفاهم، مذكرات بفشل آخر اعتراف وفي

 69."التفاهم مذكرة
 المعتقلين وجود أماكن تأكيد على قادرة غير النرويجية الحكومة أن يبدو توقيعها، بعد أو التفاهم مذكرة توقيع قبل سواء آنفا ، أشرنا ماوك

 أو المعتقلين، نقل عملية في الشفافية توفر لم هذه التفاهم مذكرات أن من الدولية العفو منظمة قلق بواعث األمر هذا عزز وقد. وأوضاعهم
 .المعنيين لألشخاص لحمايةا

 بشأن القلق بواعث فيها أثارت النرويجي، الخارجية وزير إلى إلكترونية رسالة كابول في النرويجية السفارة أرسلت ،2007 نيسان/أبريل وفي
 الدولية العسكرية القوات نقلتهم ممن سجناء عدة ضد المعاملة وإساءة التعذيب مارس أنه ُزعم الذي ،(الوطني األمن إدارة) المخابرات جهاز
 تحقيق أجل من الوطني األمن إدارة على ضغوط ممارسة صعوبة إلى أشارت فقد قلقها، بواعث إبراز إلى وباإلضافة." أفغانستان في

 70.اإلنصاف
 وأبلغت 71.ال أم فاهمالت مذكرة مخالفة تمت إذا وما النرويج، الجنود سلَّمهم الذين للسجناء حدث ما ستحدد النرويج أن الوزارة وأعلنت
 72.السجناء" نقل عمليات وقف" ستكون النهائية النتيجة فإن للتعذيب، تعرضوا المعتقلين أن تبين إذا أنه أخرى جريدة الوزارة
 وقالت. انيةاألفغ السلطات حجز إلى نقلته البلجيكية القوات أن ُعرف الذي الوحيد المعتقل أثر فقدت قد البلجيكية الحكومة أن يبدو وبالمثل،

 كان أنه في لالشتباه 2007 نيسان/أبريل 18 في الدولي كابول مطار في البلجيكية القوات اعتقلته شخصا   إن البلجيكية الدفاع وزارة تلقتها أنباء
 .مفخخة كسيارة الستخدامه أو متفجرات يحمل وقود صهريج يقود

 يعرف ال أنه إال نقلهم، تم وأنه استُكملت، قد الوطني األمن إدارة إلى المعتقلين بنقل الخاصة المكتبية المعامالت أن البلجيكي الجيش وأكد 
 هذه مثل أن تخشى المنظمة ولكن القضية، لهذه توضيحا   البلجيكية السلطات من الدولية العفو منظمة طلبت وقد 73.الشخص ذلك احتجاز مكان

 .األفغانية الحكومة مع متابعتها ثم ومن للحوادث، ومفتوحة واضحة بسجالت االحتفاظ ىعل البلجيكية الحكومة قدرة في كثيرا   تغير ال االتفاقية
 مستقلة مراقبة إلى الحاجة ·
 يلقاها التي الالحقة للمعاملة الفعالة والمراقبة إيساف، قوات عليهم تقبض الذين األشخاص ألعداد الدقيق التسجيل تكتنف التي التحديات إن

 هلمند إقليمي في المستمرة العسكرية العمليات سياق في خاص بشكل واضحة تعتبر األفغانية، السلطات عهدة إلى قلهمن بعد المعتقلون أولئك
 والهولندية البريطانية القوات فيه تشارك الذي القتال يحتدم حيث مستقرة، غير اإلقليمين هذين في األمنية األوضاع تزال وال وأوروزغان،

 .المسلحة الجماعات من وغيرها طالبان وحركة ألفغانيةا والقوات إليساف التابعة
. اإلقليمين هذين في األفغانية السلطات عهدة إلى معتقلين بنقل قامتا إنهما الدولية العفو منظمة والهولندية البريطانية الحكومتان أبلغت وقد

 المراقبة أن بيد 74.البريطانية للقوات بالنسبة شهر كل في مرة المعتقلين بمراقبة موظفيهما قيام ضمان تحاوالن إنهما الحكومتان وقالت
 سيرد كما مستحيلة، شبه مهمة األحمر للصليب الدولية واللجنة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة جانب من المنقولين للمعتقلين المستقلة
 منظمة فإن آخر، إلى وقت من المنقولين للمعتقلين مراقبة بعملية سافإي دول قامت الذي الوقت في فإنه الحالة، هذه وفي. التقرير هذا في الحقا  
 .والمستقلة المنتظمة للمراقبة بديال   يكون أن يمكن ال ذلك أن من القلق يساورها يظل الدولية العفو
 في هؤالء ويُصنَّف. 2006 أيلول/سبتمبر منذ شخصا   127 المتحدة المملكة احتجزت فقد والكومنويلث، الخارجية وزارة ألقوال ووفقا  

 الواحد المعتقلين هؤالء بين ومن 2007.75 نيسان/أبريل قبل البداية في اعتُقلوا ممن شخصا   51 تضم األولى المجموعة: مجموعتين
 إدارة أطلقت وقد. هلمند إقليم في الوطني األمن إدارة عهدة إلى آخرون 24 نُقل بينما شخصا ، 27 سراح البريطانية القوات أطلقت والخمسين،

 يزال ال بينما قندهار، في الوطني األمن إدارة عهدة إلى المتبقين الثالثة من اثنان ونُقل. ثالثة باستثناء المعتقلين جميع سراح الوطني األمن
 .هلمند في لوطنيا األمن إدارة حجز في ،2007 نيسان/أبريل 22 في الوطني األمن إدارة عهدة إلى البريطانية القوات نقلته الذي الثالث،
 األمن إدارة حجز في منهم 18 ظل ،2007 نيسان/أبريل منذ البريطانية القوات لدى محتجزين آخر شخصا   76 من الثانية المجموعة وتتألف
 في وإثنان قندهار في وواحد هلمند في منهم 18 شخصا ، 21 الوطني األمن إدارة حجز في ظلوا الذين األشخاص مجموع ويبلغ. الوطني
 76.كابول
 عليهم قبضت أشخاص 10 هؤالء بين ومن. 2007 آب/أغسطس بحلول شخصا   59 الهولندية القوات اعتقلت فقد الهولندية، للحكومة ووفقا  

 والقوات الهولندية القوات بين الموقعة التفاهم لمذكرة وفقا  ) األستراليين من بدال   عنهم المسؤولية تولوا الهولنديين ولكن األسترالية، الوحدات
 سراح وأُطلق الوطني، األمن إدارة إلى منهم عشر أحد تسليم وتم. اعتقالهم من قصيرة فترة بعد أغلبيتهم سراح أُطلق وقد(. األسترالية
 77.قصيرة فترة بعد معظمهم

 4? ¡ف كابول في نيالوط األمن إدارة إلى وسلَّمتهم أشخاص ثالثة على الهولندية القوات قبضت ،2007 الثاني كانون/يناير 29 في
 نيسان/أبريل وفي. جيدة بصحة ووجدهم كابول في الثالثة المعتقلين هؤالء بزيارة الهولندي السفير قام آذار/مارس 2 وفي. شباط/فبراير
 بتهمة نهمام لكل سنوات ست بالسجن اآلخرْين االثنين على حكمت بينما أحدهم، سراح الوطني األمن إلدارة التابعة األمنية المحكمة أطلقت

 .مشروعة غير أسلحة وحيازة المسلحة المعارضة
 أحد زارهم وقد. كابول في الوطني األمن إدارة إلى معتقلين ستة من مؤلفة أخرى مجموعة بتسليم الهولندية القوات قامت تموز،/يوليو 15 وفي
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 إلى آخرين اثنين تسليم تم آب،/أغسطس 14 وفي". عتباراال بعين ظروفهم أُخذت إذا معقولة حالة في" إنهم وقال الهولندية، السفارة ممثلي
 األفغاني الحجز في زالوا وما األسترالية، أو الهولندية القوات عليهم قبضت الذين األشخاص عدد مجموع وبلغ. كابول في الوطني األمن إدارة
 78.معتقلين عشرة آب،/أغسطس 14 بحلول
ع ومن  وحاولت. المراقبة من بقدر القيام من تمكنتا كما نقلتهم، الذين للمعتقلين بسجالت تحتفظان ولنديةواله البريطانية الحكومتين أن المشج ِّ

 المتحدة المملكة تمكنت كما. بموجبها المراقبة تتم التي بالمعايير قائمة ووضعت شهري، أساس على المعتقلين مراقبة ضمان المتحدة المملكة
 79.السجن حراس وجود دون من المعتقلين مقابلة من

 فإنهم" طاقته بكامل هو" كابول في الوطني األمن إلدارة الرئيسي المركز أن حين في إنه الدولية العفو لمنظمة بريطانيون مسؤولون وقال
 لأيلو/سبتمبر قبل البريطانية السلطات ذكرت الذي الوقت وفي 80.االعتقال مراكز في الراحة ووسائل النظافة مستوى عن عام بوجه راضون

 من شكوى أول إن الدولية العفو لمنظمة مسؤولون قال فقد المنقولين، المعتقلين معاملة إساءة على أدلة بأي علم على تكن لم أنها 2007
 العفو لمنظمة المتحدة المملكة حكومة أكدت وقد. 2007 أيلول/سبتمبر 25 في المنقولين المعتقلين أحد من وردت المعاملة إساءة أو التعذيب

 لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة األحمر للصليب الدولية اللجنة من كل إبالغ تم وأنه الراهن، الوقت في التحقيق قيد الشكوى أن وليةالد
 81.األمر بهذا اإلنسان

 إلى المعتقلين نقل على باإلصرار وذلك الفعالة، المراقبة سبيل تعترض التي الحواجز بعض على التغلب إلى الهولندية الحكومة سعت وقد
 قُبض الذين الثالثة المعتقلين إلى مشيرة   الهولندية، الحكومة قالت الهولندي البرلمان إلى رسالة وفي. سهولة أكثر مراقبتهم تكون حيث كابول،
 على أنه بيد 82".الهولندية – األفغانية التفاهم مذكرة تحترم األفغانية السلطات فإن الحكومة، علم بحدود"...  الثاني، كانون/يناير 29 في عليهم
 زيارة من تمكنوا قد المستقلون المراقبون كان إذا ما الدولية العفو لمنظمة الواضح غير من فإن كابول، في موجودن المعتقلين أن من الرغم
 .المعتقلين أولئك
 والهولندية، البريطانية القوات قبل من مهمتسلي بعد الوطني، األمن إدارة لدى المحتجزين والثالثين الواحد األشخاص معظم ألن ونظرا  

 التعذيب لخطر عرضة ليسوا أنهم من قاطع بشكل التأكد يتعذر فإنه إليها، الوصول المستقلون المراقبون يستطيع ال مناطق في موجودون
 الدولية العفو منظمة فإن الحقا ، بالتفصيل ةوالمبين الوطني األمن إدارة أيدي على المعاملة بإساءة المتعلقة التقارير ضوء وفي. المعاملة وإساءة
 عندما وأنه الفعال، المراقبة نظام من أساسيا   جزءا   يشكل والمعتقلين االعتقال أماكن إلى الوصول بحرية المستقلين للمراقبين السماح أن تعتقد
 .المستقلين المراقبين عمل للتسهي خطوات اتخاذ إيساف على يتعين المراقبين، وصول حرية بمنع األمنية الظروف تهدد
 تعمل والهولندية البريطانية التفاهم مذكرتي في عليها المنصوص اإلجرائية الترتيبات أن إلى الدولية العفو منظمة تشير الذي الوقت وفي

 بمنع التزاماتها من ولالد تعفي ال التفاهم مذكرات أن تؤكد المنظمة فإن األخرى، إيساف لدول التفاهم مذكرات به تعمل مما أكبر بدرجة
 .المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب

 الميدانية النقل عمليات ·
 السلطات حجز إلى المعتقلين بنقل تقوم إيساف دول فإن اإلجرائية، الترتيبات من غيرها أو التفاهم مذكرات بموجب المعتقلين نقل جانب إلى

 الوطني الجيش قوات فيها تشارك قد األفغانية، القوات مع مشتركة عمليات الدولية قواتال تشن عندما هذا ويحدث. الميدان في األفغانية
 .األفغانية القوات عهدة إلى المكان عين في األشخاص نقل يتم حيث الوطني، األمن وإدارة األفغانية الوطنية والشرطة األفغاني
 انتهاكات لخطر التعرض احتمال فإن ولذا إجرائية، ألنظمة تخضع ال ميدانال في النقل عمليات أن من قلقها عن الدولية العفو منظمة وتعرب
 القوات ظهرت المتحدة، المملكة في التلفزة شاشة على وثائقي فيلم ضمن ُعرضت التي الحاالت إحدى ففي. أكبر يصبح اإلنسان حقوق

 البريطانيون الجنود ظهر الوثائقي الفيلم ذلك وفي 83.هيلمند يف األفغاني الوطني الجيش إلى طالبان من أسيرا   مقاتال   تسلم وهي البريطانية
 الفيلم في األفغان الجنود من عددا   أن حين في األفغاني، الوطني الجيش إلى تسليمه عند المعاملة لسوء سيتعرض المعتقل بأن قناعة على

 .المعتقل قتل في رغبتهم عن أعربوا
 والبريطانية األسترالية القوات به وتقوم أفغانستان، جنوب في يحدث ما وهو – الميدان في نُقلوا قد يكونون ربما األشخاص مئات أن ويُعتقد

 األمر وكذلك واضح، غير يزال ال الميدان في المعتقلين نقل لعمليات الحقيقي الحجم أن بيد. أساسي بشكل واألمريكية والهولندية والكندية
 القوات أن ورد أخرى، توضيحية حالة وفي. األفغانية القوات إلى تسليمهم بعد األشخاص هؤالء مثل يلقاها التي المعاملة لطبيعة بالنسبة
 الحالة هذه وتعزز. الميدان في األفغاني الوطني الجيش قوات إلى تسليمه تم لمعتقل موجزة بإجراءات إعدام عملية لوقف تدخلت الكندية
 .الممارسة هذه لحيا الدولية العفو منظمة لدى العميقة القلق بواعث
 له يتعرض الذي موجزة بإجراءات واإلعدام المعاملة إساءة لخطر التصدي عن تعجز إيساف n دول ألن قلق الدولية العفو منظمة ويساور

 تكون يالت الظروف في األفغان األمن أفراد أيدي على والدولية األفغانية القوات بين المشتركة العمليات أثناء أسرهم يتم الذين األشخاص
 .الدولية للقوات فيها الميدانية السيطرة

 
 الوطني األمن إدارة بشأن القلق بواعث 2.5
له والذي الوطني، األمن إدارة أيدي على المعاملة إساءة ضروب من وغيره للتعذيب التعرض إن  بمعزل مطولة لفترات التعسفي االعتقال يسه ِّ
 أنماطا   ثمة أن الدولية العفو منظمة وتعتقد. البالد في الموجودة الدولية القوات سلَّمتهم ينالذ األشخاص على يقتصر ال الخارجي، العالم عن

 .الوطني األمن إدارة أيدي على المعتقلين معاملة وإساءة التعسفي لالعتقال أوسع
 اللجنة بين مشتركا   برنامجا   ،2006 األول ينتشر/أكتوبر في أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم بعثة أطلقت هذه، القلق لبواعث منها وإدراكا  
 إدارة عمليات البرنامج ويشمل التعسفي االعتقال حاالت مراقبة إلى يهدف للمساعدة المتحدة األمم وبعثة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية
 :أن إلى 2007 آذار/مارس 15 في المتحدة لألمم العام األمين عن صدر تقرير أشار وقد. الوطني األمن

 محاميي تعيين يتم ولم الزمنية، األطر مخالفة تمت المحاكمة، قبل ما فترة في االعتقال حاالت من كبير قسم في أنه أظهرت األولية النتائج" 
 الوطني األمن ةإلدار التابعة االعتقال مراكز دخول إمكانية وظلت. االعترافات النتزاع المعاملة وإساءة التعذيب واستُخدم فيهم، للمشتبه دفاع

 84."أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم وبعثة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية للجنة بالنسبة مشكلة تمثل الداخلية ووزارة
 :أنه إلى 2007 أيلول/سبتمبر 21 في صدر الذي المتحدة، لألمم العام لألمين الالحق التقرير وأشار
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 لها يتعرض التي والتعذيب الالإنسانية والمعاملة التعسفي االعتقال بحوادث المتعلقة المزاعم في تحقيق اءإجر أفغانستان حكومة على يتعين"
 85."الوطني األمن إدارة في والسيما السلطات، أيدي على المعتقلون

 لضمان مقياسا   للحكومة الوطنية التنمية استراتيجية وتحدد. الوطني األمن إدارة إصالح إلى بالحاجة نفسها األفغانية الحكومة أقرت كما
 86."الوطني األمن إدارة[ فيها بما] العدالة لنظام الرئيسية المؤسسات لدى والنـزاهة والمصداقية المهنية تعزيز وهو...  اإلصالحات"

 ومن المنظمات، من ئفةطا عن فضال   وأقربائهم، المزعومين الضحايا من تتلقى الدولية العفو منظمة ظلت المنصرمين، العامين مدى وعلى
 العفو منظمة وتشعر. الوطني األمن إدارة أفراد أيدي على معاملتهم وإساءة المعتقلين تعذيب عن متكررة تقارير المتحدة، األمم وكاالت بينها

 مما العقاب، من اإلفالت افةثق واستمرار االنتهاكات، تلك عن للمسؤولين القضائية والمالحقة الفعالة التحقيقات غياب بشأن عميق بقلق الدولية
 :ذلك على توضيحيا   مثاال   التالية الشهادة وتعطينا. واإلنصاف العدالة في تُذكر أمل فسحة للضحايا يترك ال

 فوالع منظمة أمام التالية بالشهادة ،2005 عام أواسط في قندهار إقليم في الوطني األمن إدارة شنتها غارة إثر اعتُقل الذي ،87بي. أيه أدلى
 :2005 األول كانون/ديسمبر في الدولية

 وكان. صغيرة ونافذة باب لها كبيرة اسمنتية غرفة[ فيها ضربوني التي الغرفة] كانت...قندهار في الوطني األمن إدارة مجمع إلى اقتادوني"
 بشكل كليتي وعلى ظهري على هربائيك بسلك ضربوني.... بالدماء ملطخة الجدران وكانت السقف، في مثبت وُكالَّب كبيرتان طاولتان فيها

 كنت التي المدة طول أعرف ولم. يضربونني يزالون ال كانوا أفقتُ  وعندما الوعي، فقدت الكهربائية، باألسالك ضربة 50-60 وبعد...  خاص
 لقد. ضربي وواصلوا السقف، في ببالكالَّ  وعلَّقوني المقيدة وركبتيَّ  ذراعيَّ  تحت معدنيا   قضيبا   وضعوا[ بعد وفيما... ]للوعي فاقدا   فيها

 وربما. أخرى مرة علقوني ثم الماء، عليَّ  ورشُّوا األرض على وضعوني ثم. الوعي فقدت وبعدها ساعة، لمدة ربما الوضعية بهذه علقوني
 ...مرة 25 أو 20 كانت ربما أتذكر، ال ولكنني مرات، ست ذلك حدث
 حجز في وجودي أثناء قاضيا   أو عاما   مدعيا   أشاهد ولم معي، التحقيق يتم لم. العتقالي لىاألو الليلة في بضربي رجال   13 أو 12 نحو قام

 وبعد...  واالستحمام مالبسي تغيير من تمكنتُ  ليالٍ  10 وبعد. ضربي بعد بلياليها أيام 10 لمدة التحرك أستطيع أكن لم. الوطني األمن إدارة
 لمدة هناك وبقيت. طبية رعاية أية أتلق لم ذلك، وباستثناء. هي ما أعرف ال التي األقراص، بعض فأعطاني طبيب، إلى أخذوني يوما   25-20
 ".شهرين

 وشعورا  . ذُكر ما بحسب اآلخرين العائلة أفراد إحسان على اآلن تعيش وهي الحكومة، من تعويض أو مساعدة أية" بي أيه" أسرة تتلق ولم
 تقديم إلى العائلة تلجأ لم القضائية، المالحقة من فيهم المشتبه الجناة يحميان اللذين العقاب من إلفالتوا الشفافية انعدام يسببه الذي األمل بخيبة
 ".هباء تذهب" الشكاوى أن يعتقدون فهم". بي.أيه" معاملة بشأن رسمية شكوى

ل ما وهو الوطني، األمن إدارة ديأي على الخارجي العالم عن بمعزل التعسفي االعتقال أنماط استمرار من بالقلق المنظمة تشعر كما  خلق يسه ِّ
ضين األشخاص بين ومن. المعاملة إساءة أو للتعذيب مناخ  يُعتقد أو للسلطات معارضون أنهم في يُشتبه ممن وغيرهم صحفيون للخطر المعرَّ
 .الحكومية السياسات منتقدي من أنهم
 عليه قُبض فقد االنترنت، على لألخبار" بريس كابول" وكالة في ومحرر رواتندا سالم راديو لحساب يعمل صحفي وهو هزار، مير قمران أما

 العالم عن بمعزل واحتُجز تموز/يوليو 4 في توقيف مذكرة دون من عليه قُبض األولى المرة في. 2007 عام في شهرين خالل مرتين
 في الفاعلين قبل من السلطات إلى عاجلة اشداتمن إرسال إثر وذلك له، تهمة توجيه دون من الحق وقت في سراحه أُطلق ثم الخارجي،
 أقدم إذا أخرى مرة باالعتقال ُهدد ولكنه ساعات، 9 بعد سراحه وأُطلق ،2007 آب/أغسطس 9 في ثانية مرة عليه قُبض ثم 88.المدني المجتمع

 من اعتُقل قد يكون أن قمران اعتقال فترة ثناءأ الوطني، األمن إدارة نفت فقد كابول، في لمصادر ووفقا   89".مقاالته في الحكومة انتقاد على
 .حجزها في موجودا   يكون أن أو اإلدارة قبل
 مستشفى مدير وهو حنفي، هللا رحمة على لشكرغاه، مدينة في 2007 آذار/مارس 20 في الوطني األمن إدارة أفراد قبض أخرى، حالة وفي
 في الرسول دور حنفي هللا رحمة لعب وقد. هيلمند إقليم في( الطوارئ" )إميرجنسي" باسم المعروفة اإليطالية الحكومية غير المنظمة تديره

 دانييل المختطف اإليطالي الصحفي سراح إطالق إلى أدت والتي واإليطالية، األفغانية الحكومتين وبين طالبان حركة بين المفاوضات
 .تقريبا   شهرين لمدة الخارجي العالم عن بمعزل دياالنفرا الحبس في اعتُقل وقد. 2007 آذار/مارس 19 في ماستروغياكومو

 بتعيين تلقائي بشكل يحظى لن فإنه الوطني، األمن ضد جريمة بارتكاب متهم ألنه نظرا   أنه أسماؤهم تُذكر لم كابول في أفغان مسؤولون وأكد
 بعد أي حزيران،/يونيو 19 في سراحه وأُطلق مالته جميع من حنفي هللا رحمة ساحة تبرئة تمت حزيران/يونيو 16 وفي 90.عنه للدفاع محام
 .اعتقاله على بالضبط أشهر ثالثة مرور

 
 اإلصالح إلى الحاجة: األفغانية االعتقال هياكل 6.
 العدالة ونظام األفغانية األمن قوات فإن الماضية، الخمس السنوات مدى على والقضاء األمن قطاعي إصالح مجال في تقدم إحراز تم أنه مع
 91.ومنهجية حادة مثالب من يعانيان زاالني ال

 أن إلى أشار ،2002 تموز/يوليو 19 في األمن مجلس إلى بأفغانستان المعني المتحدة لألمم العام لألمين الشخصي الممثل قدمه إيجاز ففي
 أن كما. للمقاتلين قوي سريحت برنامج جانب إلى وطنية، وشرطة وطني جيش قوات إنشاء في يتمثل األمن استعادة إلى الحقيقي المفتاح

 92."مماثلة أهمية يكتسي الوطني األمن إلدارة المقترح اإلصالح
 إصالح إلى الرامية الدولية الجهود في باألولوية يحظى أنه يبدو ال الوطني األمن إدارة إصالح ألن بالقلق تشعر الدولية العفو منظمة أن بيد

 .الوطني األمن إدارة أفراد أيدي على لالنتهاكات القديمة لألنماط كافٍ  بشكل التصدي يتم لم وألنه العدالة، قطاع
 يجب إيساف دول بأن االعتقاد إلى الدولية العفو منظمة يدعو الذي والسبب – األوسع العدالة وقطاع الوطني األمن إدارة بين الصالت وإلبراز

 تعمل التي للظروف موجزا   وصفا   يلي فيما نورد. القطاع هذا في قالاالعت بممارسات المتعلقة القلق لبواعث وملح عاجل بشكل تتصدى أن
 .الوطني األمن وإدارة السجون فيها
 

 المؤسسي اإلطار 1.6
 االعتقال مراكز وتدير القانونية، اإلصالحات على اإلشراف وظيفة تتولى التي العدل، وزارة األفغاني العدالة لقطاع المؤسسي اإلطار يشمل
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 .كابول من الشرق إلى ويقع أفغانستان، في الرئيسي االعتقال مركز وهو تشارخي، – إي – بول سجن فيها بما واألقاليم، المقاطعات في
 والذي المتحدة، الواليات تموله الذي تشارخي إي – بول سجن في الفائقة األمنية اإلجراءات ذي الجناح إدارة تتولى ال العدل وزارة أن بيد

 يُدار الجناح هذا كان إذا ما الواضح غير من يزال وال 93.األفغانية السلطات إلى المتحدة الواليات تسلمهم الذين انتناموغو معتقلو فيه يُحتجز
 .الدفاع وزارة أم الوطني األمن إدارة قبل من
. العدل وزارة صالحيات نطاق رجخا تقع الوطني األمن إلدارة التابعة االعتقال ومراكز الداخلية وزارة تديرها التي الشرطة نَظارات أن كما

 السجون ودائرة العدل وزارة مع بالتعاون األحمر، للصليب الدولية اللجنة عن صدر أفغانستان في المقاطعات لسجون تقني تقييم وأظهر
 الصحية والمرافق لمياها إمدادات وأنظمة المطابخ حالة وأن مزرية؛ حالة وفي مكتظة تكون ما غالبا   الزنازن أن ،2005 العام في المركزية،

 94.محدودة تكون ما كثيرا   الساحات، قبيل من النقي، الهواء الستنشاق المخصصة األماكن وأن متردية؛ تكون ما غالبا  
 العام بالنائ مكتب أن حيث واألقاليم، المقاطعات جميع في المبدأ حيث من ممثَّلْين والقضاء( العام المدعي) العام النائب مكتب يكون أن وينبغي

 الفعالية إلى حاليا   تفتقر القانون حكم مؤسسات" أن بيد. النظرية الزاوية من االعتقال على اإلشراف بوظيفة يقومان كابول في العليا والمحكمة
 إليها يُنظر ما غالبا  و. أفغانستان في اإلنسان حقوق بأوضاع المعني المتحدة لألمم السابق المستقل الخبير أشار مثلما الوطنية، والتغطية والقدرة
 ."البالد من كبيرة أجزاء في محدودة بشرعية وتحظى للفساد عرضة أنها على
 خالل من والسيما واالعتقال، العدالة نظامي في التماسك تعزيز أجل من األخيرة السنوات مدى على بُذلت التي الجهود من الرغم وعلى
 هذه معرفة فإن المحاكم، وقانون السجون وقانون الشرطة، وقانون المؤقت، الجنائية تاإلجراءا قانون بينها من رئيسية، قوانين اعتماد
 95.الحكوميين المسؤولين صفوف في محدودا   اليزال العملي، وتطبيقها القوانين

 سبيل فعلى. لمساواةا قدم على والعدالة األمن قطاعي مؤسسات جميع على تنطبق ال القوانين هذه ألن قلق الدولية العفو منظمة يساور كما
 المنقولين المعتقلين من العديد فيها يُحتجز التي الوطني، األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز على 2005 لعام السجون قانون ينطبق ال المثال،
 وزارة تديرها التي تقالاالع مراكز في المالئمة غير باألوضاع علما   تحيط إذ المنظمة، فإن ذلك، إلى وباإلضافة. وطويلة قصيرة لفترات
 .منها حاال   أحسن الوطني األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز في األوضاع تكون أال تخشى العدل،

 
 الوطني األمن إدارة 2.6
 األمن رةإدا فإن السلوك، سوء وأنماط السليمة غير للتأثيرات وعرضة ضعيفة األفغانية والعدالة األمن أجهزة فيه زالت ما الذي الوقت في

 ويساو. شفافية المؤسسات أقل تعتبر الوطني
u1585 ?العاملون بها يتمتع التي العقاب من اإلفالت حالة في يُسهم عامال   يعتبر الشفافية إلى الشديد االفتقار ألن قلق الدولية العفو منظمة 

 لدى وليس فعالة، بصورة الوطني األمن إدارة ترتكبها التي تاالنتهاكا أنماط مراقبة الصعب من يزال ال فإنه آنفا ، أشرنا وكما. اإلدارة في
 .اإلنصاف على الحصول في األمل من فسحة الوطني األمن إدارة أفراد يقترفها التي اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا
 تلقى حيث ،1979 العام في السوفييتي الغزو بعد إصالحه وجرى السبعينات، في خان داود رئاسة إبان أُنشأ قد المخابرات جهاز وكان

 أُعيدت ،2001 العام وفي". الدولة معلومات خدمة" باسم تسميته وأُعيدت ،"بي جي كيه" السوفييتية المخابرات وكالة من كبيرة مساعدات
 حل الذي 98سراري، عريف محمد هو طالبان سقوط بعد اإلدارة لهذه عام مدير أول وكان". الوطني األمن إدارة" باسم أخرى مرة تسميته
 2004.99 شباط/فبراير في صالح هللا أمر محل
 في فرعية مكاتب ولها كابول، في الرئيسي قيادتها مقر ويقع. أفغانستان في األمن قطاع وكاالت أكبر إحدى تعتبر الوطني األمن إدارة إن

 الرئيس إلى تقاريرها بتقديم الوطني األمن ارةإد تقوم أن ويُفترض. موظف 15,000 --- 30,000 من فيها يعمل دائرة 30 و البالد أنحاء شتى
 منظمة أُبلغت كما. بالسرية محاطا   اآلن حتى يزال وال يُنشر لم رئاسي مرسوم في مذكورة اإلدارة هذه صالحيات أن مع مباشرة، كرزاي
 لجمهورية والخارجي الداخلي األمن ضد مالجرائ قانون" وهو ،1987 عام في ُسنَّ  قانون بموجب تعمل الوطني األمن إدارة بأن الدولية العفو

 .1987 عام قانون يتضمنه أن يمكن مما بكثير أوسع الحالية وظائفها ولكن ،"الديمقراطية أفغانستان
 للدعم كمتلقية اختيرت الوطني األمن إدارة أن ورد فقد األمن، قطاع إصالح برنامج من كجزء مساعدات تتلقى أخرى منظمات جانب وإلى
 :يلي ما إلى 2004 عام في الوطني األمن إدارة إلصالح المبذولة الجهود على تعليق أشار وقد. وألمانيا المتحدة الواليات حكومتي جانب من

 بالقبض المتعلقة الواسعة السلطات من يحد ميثاق وإقرار األحقية، على يقوم تعيين نظام إنشاء ُحققت التي اإلنجازات بين من كان"... 
 خمس غضون في جديد ضابط 5,000 تدريب تتولى للمخابرات أكاديمية إلنشاء خطط وُوضعت. السابق في بها تتمتع كانت يالت واالحتجاز

 تتسم القوة هذه جعل إلى الرامية الجهود إعاقة إلى والنقل واالتصاالت اللوجستية للجوانب الالزمة الموارد نقص أدى وقد. سنوات
 100."بالمهنية

 في الدولي بالوجود المتعلقة الدولية االتفاقية وهي أفغانستان، فاتفاقية. تقدما   الخطط هذه أحرزت مدى أي إلى ضحالوا غير من أن بيد
 .بالتحديد الوطني األمن إدارة إصالح ذكر على تأتي ال أفغانستان،

 وإصدار والمقاضاة االعتقال سلطات ولكن دة،محدو تزال ال عليها المراقبة وآليات الوطني األمن إدارة بتنظيم المتعلقة العامة المعرفة إن
 خاص قلق الدولية العفو منظمة ويساور 101.يبدو ما على العالم في المخابرات وكاالت من العديد صالحيات كثيرا   تتجاوز والحبس األحكام

 غير التداخل هذا وأن والحبس، محاكمةبال المتعلقة السلطات عن منفصلة ليست واالعتقال بالتحقيق الخاصة الوطني األمن إدارة سلطات ألن
 وتقويض العقاب، من اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكبي إفالت تسهيل إلى ويؤدي العادلة، المحاكمة في للحق انتهاكا   يشكل الوظائف في السليم
 .القانون حكم

 المراقبة دون تحول كأداء عقبة تشكل وعملياتها هاوسلطات الوطني األمن إدارة صالحيات تكتنف التي السرية أن الدولية العفو منظمة وتعتقد
 المالحقات طريق عن المعاملة وإساءة التعذيب لضحايا اإلنصاف لتحقيق خطوات واتخاذ فيها، والتحقيق الشكاوى وتلقي للمعتقلين، الفعالة

 الوطني األمن بإدارة المتعلقة القضايا هذهل للتصدي المبذولة الجهود تشكل أن على الدولية العفو منظمة وتحث. األضرار وجبر القضائية
 .نطاقا   األوسع األمن قطاع إصالح أجل من األفغانية والحكومة الدولي المجتمع يبذلها التي الجهود في ملحة أولوية

 
 الخاتمـة 7.
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 وغيره للتعذيب عرضة يكونون يةاألفغان السلطات إلى وتسلمهم إيساف قوات تأسرهم الذين األشخاص أن من قلق الدولية العفو منظمة يساور
 .الوطني األمن إدارة حجز في سيما وال األفغاني، الحجز في وجودهم أثناء المعاملة إساءة ضروب من
 التعسفي االعتقال ظروف في تقع ما غالبا   والتي الوطني، األمن إدارة أفراد أيدي على المعتقلين معاملة إساءة عن الواردة األنماط ضوء وفي

 إدارة أفراد يحمي الذي العقاب من اإلفالت ومناخ وعملياتها، سلطاتها في الشديد الشفافية النعدام منها وإداركا   الخارجي، العالم عن بمعزل
 الوطني األمن إدارة أن تعتقد الدولية العفو منظمة فإن القضائية، المالحقة من اإلنسان لحقوق انتهاكات ارتكابهم في المشتبه الوطني األمن

 .لديها المحتجزين لألشخاص خطيرا   تهديدا   حاليا   مثلت
عت تقارير تعززها كبيرة، قلق بواعث كذلك الدولية العفو منظمة ولدى  من وغيرهما األحمر للصليب الدولية واللجنة المتحدة األمم من تجمَّ

 .اإلنسان لحقوق الدولية بالمعايير تفي ال المعتقلين معاملة أن وتعتقد نطاقا ، األوسع األفغاني االعتقال نظام حول الهيئات،
 اإلعادة بعدم القانوني التزامها من تعفيها ال األفغانية الحكومة مع إيساف دول من عدد وقَّعها التي التفاهم مذكرات أن المنظمة تعتقد كما

 بااللتزام تفي ال ولكنها المراقبة، جوانب عضب وفي للسجناء المادي النقل على تساعد قد فنية اتفاقيات عن عبارة المذكرات فهذه. القسرية
 .المعاملة إساءة ضروب من غيره أو للتعذيب فيها يتعرض ظروف في شخص أي وضع بعدم لالنتقاص القابل وغير المطلق القانوني

 ما أقصر المعتقلين نقل فوق فترة تكون وكي. المعتقلين نقل لعمليات مؤقت وقف فرض إيساف دول على يتعين الدولية، بالتزاماتها تفي وكي
 واللجنة األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم األفغانية الحكومة مع وثيق بشكل وبالعمل الناتو حلف بقيادة إيساف، دول تقوم أن ينبغي يمكن،

 – األفغاني االعتقال نظام إلصالح العالجية التدابير من مجموعة بسبر االحمر، للصليب الدولية واللجنة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية
 .والعدالة األمن قطاعي إلصالح المتواصلة الجهود من يتجزأ ال جزءا   باعتباره

 األفغان المسؤولين مراقبة أجل من وذلك األفغانية، االحتجاز مرافق داخل ومدربين موظفين تعيين جدوى تقييم الخيارات بين من يكون وقد
 األمن لحفظ األوروبية البعثة خالل من إما االعتقال، نظام ليشمل والقضاء الشرطة أفراد تدريب نطاق عتوسي ويمكن وتدريبهم، االحتجاز عن
لة تكون أن الجهود هذه مثل شأن ومن. األفغانية السلطات مع األطراف والمتعددة الثنائية االتفاقيات خالل من أو أفغانستان، في  للجوانب مكم ِّ

 جميع حقوق حماية فيها تتم ظروف خلق طريق على مهمة خطوة تمثل وأن – الدولة لبناء المدنية رالعناص مع إيساف لدور العسكرية
 .فعال بشكل أفغانستان في المعتقلين

 
 التوصيـات 8.

 األحمر يبللصل الدولية واللجنة المتحدة األمم قبيل من المعنيين، والشركاء األفغانية والحكومة األمنية للمساعدة الدولية القوة على يتعين
 يتعلق فيما اإلنسان بحقوق الخاصة القلق لبواعث عاجل بشكل تتصدى أن األوروبي، واالتحاد اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة
 كما. الخصوص وجه على الوطني األمن وإدارة عام بوجه األفغاني االعتقال نظام إلصالح شامال   منهجا   تتبنى أن وينبغي. المعتقلين بمعاملة
 .المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب ضد فعالة ضمانات وضع ينبغي

 
 (إيساف) األمنية للمساعدة الدولية القوة في المشاركة الدول إلى محددة توصيات

 على معتقلينال هؤالء مثل حجز مسؤولية وأخذ األفغانية، السلطات حجز إلى للمعتقلين أخرى نقل عمليات أية وقف عن الفوري اإلعالن 1.
 .األفغاني االعتقال نظام في المعاملة وإساءة التعذيب ضد ضمانات إدخال يتم ريثما عاتقها،

 األمن مجلس قرار مع يتماشى بما األفغاني االعتقال نظام إلصالح شاملة خطة وضع في اإلسهام ينبغي المعتقلين، نقل وقف فترة وأثناء 2.
 القانون حكم احترام زيادة أجل من وإصالحه، األفغاني السجون قطاع بناء إعادة" في لمشاركةا صالحية إيساف أعطى الذي ،1776 رقم

 (.1776 رقم األمن مجلس قرار..." )اإلنسان وحقوق
 التعذيب؛ مزاعم في والتحقيق المعاملة؛ إساءة أو للتعذيب األفغانية السلطات إلى نقلهم تم الذين المعتقلين من أي تعرض عدم ضمان 3.
 .للضحايا الضرر وجبر اإلنصاف تحقيقو

 لخطر يتعرضوا أن دون من األفغانية السلطات حجز إلى األشخاص نقل يمكن بأنه لالستنتاج كأساس التفاهم مذكرات على االعتماد عدم 4.
 .المعاملة إساءة أو التعذيب

 تدريب في واالستثمار المعتقلين، لمعاملة بالنسبة اإلنسان وقحق معايير وتطبيق إلدماج أفغانستان في والمؤسسية القانونية اإلصالحات دعم 5.
 لمنع نقطة عشرة االثنتي ببرنامج الخاص الملحق أنظر) اإلنسان حقوق مجال في االعتقال عملية في المشاركين األفغان الموظفين جميع

 (.الدولة موظفي أيدي لىع المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب
 

 (الناتو حلف) األطلسي شمال معاهدة منظمة إلى محددة توصيات
 بالنسبة المعتقلين لنقل دنيا معايير وضع أجل من الحلف في األعضاء للدول الدعم وتقديم المعتقلين، بنقل المتعلقة السياسات جميع مراجعة 1.

 .أفغانستان في العاملة إيساف لدول
 األحمر للصليب الدولية واللجنة المتحدة واألمم األوروبي واالتحاد الحلف في األعضاء الدول فيهم بمن المعنيين، الشركاء مع العمل 2.

 .1776 رقم األمن مجلس قرار مع يتماشى بما األفغاني السجون لنظام وطنية خطة وضع أجل من اإلنسان، لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة
 

 األفغانية الحكومة إلى محددة توصيات
 التعذيب لمنع نقطة عشرة االثنتي برنامج عناصر جميع إدماج وينبغي. تنفيذها وضمان المعاملة وإساءة التعذيب لمنع فعالة تدابير وضع 1.

 .الدولة موظفي أيدي على المهينة أو الالإنسانية أو القاسية والعقوبة المعاملة ضروب من وغيره
 .الوطني األمن إدارة بعمليات المتعلق السري الرئاسي المرسوم نشر 2.
 المتحدة األمم وبعثة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة األحمر للصليب الدولية اللجنة قبيل من مستقلين، لمراقبين السماح ضمان 3.

 ومراكز المشددة األمنية اإلجراءات ذات قالاالعت مراكز فيها بما أفغانستان، في االعتقال مراكز جميع بدخول أفغانستان، في للمساعدة
 .السلطات إشراف دون من المعتقلين جميع إلى والوصول عراقيل، أو قيود بال الوطني، األمن إلدارة التابعة االعتقال
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 .االنتقام من خوف بال الفعالة الشكاوى اجراءات إلى المعاملة وإساءة التعذيب ضحايا لجوء إمكانية ضمان 4.

 األشخاص مقاضاة وينبغي. الدولي للقانون وفقا   المعاملة وإساءة التعذيب مزاعم في وشاملة ومستقلة ومحايدة عاجلة تحقيقات إجراء ضمان 5.
 .اإلعدام عقوبة فرض عنها ينتج وال للعدالة، الدولية بالمعايير تفي محاكمات في االنتهاكات تلك مثل في تورطهم في المشتبه

 في بما الدولة، من وكافٍ  عاجل بشكل األضرار جبر في حقهم على قبلهم من والمعالين المعاملة وإساءة تعذيبال ضحايا حصول ضمان 6.
 .والتأهيل المالئمة الطبية والرعاية العادل المالي والتعويض نصابه، إلى الحق إعادة ذلك
 حد ووضع االستجواب، عن االحتجاز وظائف فصل على تنص شفافة قوانين في عملياتها تنظيم لضمان الوطني األمن إدارة إصالح 7.

 .اإلنسان لحقوق والمستقلة المختصة المراقبة خالل من ذلك في بما الوطني، األمن إدارة موظفي أيدي على اإلنسان حقوق النتهاكات
 تحت الواقعة االعتقال مراكز زيارة فيها بما أفغانستان، زيارة إلى التعذيب مناهضة?�6 المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر دعوة 8.

 .الوطني األمن إدارة سيطرة
 هيئات من وغيرهما اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم ولجنة التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة إلى التقارير تقديم بمتطلبات التام االلتزام 9.

 .الصلة ذات واإلقليمية الدولية المراقبة
 مراقبين قبل من منتظمة بزيارات للقيام نظام وضع على ينص الذي التعذيب، مناهضة التفاقية ختيارياال البروتوكول على المصادقة 10.

 .االعتقال أماكن جميع إلى مستقلين
 فردية شكاوى بتقديم يسمح الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الملحق الثاني االختياري البروتوكول على المصادقة 11.
 .كامل بشكل البروتوكول هذا وتنفيذ األفغانية، السلطات أيدي على المعاملة وإساءة التعذيب ضحايا لقب من
 

 المتحدة األمم إلى محددة توصيات
 أجل من باالعتقال خاصة منسقة سياسة وضع بشأن الخبراء رأي إيساف إلى أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم بعثة تقدم أن ينبغي 1.

 ".القسرية اإلعادة عدم" مبدأ مراعاة ذلك في بما الدولي، القانون بموجب بالتزاماتها إيساف دتقيُّ  ضمان
 

 األوروبي االتحاد إلى محددة توصيات
 االتحاد في األعضاء الدول قبل من الستخدامها المعتقلين بنقل تتعلق سلوك قواعد مدونة األوروبي االتحاد مجلس يصوغ أن ينبغي 1.

 رقم األمن مجلس قرار مع يتماشى بما األفغاني االعتقال نظام إلصالح شاملة خطة وضع في يسهم وأن أفغانستان، في عاملةال األوروبي
1776. 

 
 :ملحق

 أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمنع نقطة عشرة اثنتي من المؤلف الدولية العفو منظمة برنامج
 ACT 40/001/2005: الوثيقة رقم -الدولة موظفي أيدي على المهينة

 االنتهاكات من تعتبر( المعاملة إساءة أشكال من وغيره) المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب إن
 ذلك ومع. الظروف كانت أيا   الدولي القانون وحرمها إلنسانية،ا الكرامة حق في كجريمة الدولي المجتمع أدانها التي اإلنسان لحقوق األساسية

 إن. شأفتها واستئصال وقعت أينما االنتهاكات هذه لمواجهة مباشرة خطوات اتخاذ من بد وال. األرض بقاع جميع وفي يوم كل تتكرر فإنها
 إلى المعنية والمنظمات األفراد تدعو كما نقطة، 12 من يتكون الذي التالي البرنامج تنفيذ إلى الحكومات جميع تدعو الدولية العفو منظمة

 من حكومة أي التزام على إيجابيا   مؤشرا   يمثل اإلجراءات هذه تنفيذ أن الٍدولية العفو منظمة وتعتقد. البرنامج لهذا الحكومات تنفيذ من التأكد
 .بأسره العالم في شأفته تئصالاس إلى والسعي المعاملة، إساءة أشكال من وغيره للتعذيب حد بوضع الحكومات

  المعاملة إساءة ضروب من وغيره التعذيب إدانة. 1

 دون من الممارسات هذه تدين وأن المعاملة، إساءة أشكال من وغيره للتعذيب التامة معارضتها تظهر أن دولة كل في سلطة أعلى على يجب
 التعذيب بممارسة مطلقا   تسمح لن أنها األمن قوات من وغيرهما الجيشو الشرطة أفراد لجميع توضح أن عليها يجب كما. وقعت كلما تحفظ
 . المعاملة إساءة ضروب من وغيره

  بالسجناء باالتصال السماح ضمان. 2

 ممن الخارج في بأشخاص االتصال على قادرين وغير الخارجي العالم عن بمعزل محتجزين السجناء يكون عندما التعذيب يقع ما كثيرا  
 ينبغي كما. الخارجي العالم عن بمعزلٍ  السجناء احتجاز لممارسة حد وضع ينبغي هنا ومن. لهم يحدث ما معرفة أو مساعدتهم يستطيعون
 وأطبائهم ومحامييهم ألقاربهم والسماح إبطاء بال احتجازهم عقب مستقلة قضائية هيئة أمام السجناء جميع مثول تضمن أن للحكومات
 . وريةد وبصورة فورا   بهم باالتصال

  سرية أماكن في االحتجاز عدم. 3

 على يجب ولذا. الضحايا" اختفاء" بعد ذلك يتم ما وغالبا   سرية، أماكن في البلدان بعض في المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب يقع
 وأماكن اعتقالهم عن دقيقة معلومات الفور على تُقدم وأن رسميا   بها معترف احتجاز أماكن في إال السجناء احتجاز عدم تضمن أن الحكومات
. األحمر للصليب الدولية اللجنة قبيل من مشروعة اهتمامات ذات أخرى جهات إلى باإلضافة المحاكم، وإلى ومحامييهم أقاربهم إلى احتجازهم
ن األوقات جميع في فعالة قضائية وسائل توفير وينبغي  تحتجزهم التي والسلطة جازهماحت مكان معرفة من ومحامييهم السجناء أقارب تمك ِّ
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 . سالمتهم وضمان فورا ،

  واالستجواب االحتجاز أثناء الكافية الضمانات توفير. 4

 يبتَّ  أن في والحق معاملتهم، بشأن الشكاوى تقديم في الحق الحقوق هذه بين ومن الفور؛ على بحقوقهم علما   السجناء جميع يُحاط أن يجب
 وأن المعاملة إساءة أشكال من غيره أو التعذيب وقوع على دليل أي في القضاة يحقق أن ويجب. جازهماحت قانونية في تأخير دون قاض
 أن ينبغي كما. االستجواب جلسات خالل المحتجز مع محام يحضر أن وينبغي. قانوني غير احتجازه كان إذا السجين عن باإلفراج يأمروا
 الفئات أفراد احتياجات اعتبارها في تضع وأن السجناء لمعاملة الدولية المعايير عم متماشية االحتجاز ظروف تكون أن الحكومات تضمن

 يقوم وأن االستجواب، عن المسؤولة السلطة عن منفصلة االحتجاز عن المسؤولة السلطة تكون أن ويتعين. الخصوص وجه على المستضعفة
 . االحتجاز أماكن جميعل قيود دون ومن مسبقا   معلنة وغير ومستقلة دورية بزيارات مفتشون

  القانون بموجب المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب حظر. 5

 في الواردة الرئيسية العناصر على تشتمل ومنعها، المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب لحظر قوانين تعتمد أن الحكومات على يجب
 من وغيرها( التعذيب مناهضة اتفاقية" )المهينة أو الالإنسانية أو القاسية عقوبةال أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية"

 وغيره التعذيب حظر تعليق يجوز وال. اإلدارية أو منها القضائية سواء البدنية، العقوبات جميع إلغاء يتعين كما. الصلة ذات الدولية المعايير
 . العامة الطوارئ أو الحرب حاالت في سواء الظروف، كانت مهما لمنعها مةالالز األساسية والضمانات المعاملة إساءة أشكال من

  التحقيـق. 6

 مستقلة هيئة تتواله المعاملة، إساءة أشكال من وغيره بالتعذيب المتعلقة والتقارير الشكاوى جميع في وفعال ومحايد عاجل تحقيق إجراء ينبغي
 ارتكابهم في المشتبه المسؤولين وقف ويجب. ونتائجها وأساليبها التحقيقات هذه مثل قنطا عن اإلعالن ينبغي كما. المزعومين الجناة عن

 األشخاص من وغيرهم والشهود للمتظلمين الحماية توفير ويتعين. التحقيق خالل العمل عن المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب أفعال
 . انتقامية أعمال أو ترهيب أي من للخطر المعرضين

  القضائية الحقةالم. 7

 الذي المكان عن النظر بغض المبدأ هذا ينطبق و. العدالة ساحة إلى المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب عن المسؤولين تقديم من بد ال
 اعتبار نودو الضحايا، وجنسية الجريمة ارتكاب مكان عن النظر وبغض منصبهم، أو جنسيتهم وعن الجرائم، هذه فيهم المشتبه فيه ارتكب
 أو الجرائم هذه بارتكاب المتهمين على الشاملة القضائية الوالية تمارس أن الحكومات على ويتعين. الجريمة ارتكاب على انقضى الذي للوقت

 تكون أن ويجب. الجنائية اإلجراءات هذه مثل في البعض بعضها معها تتعاون وأن دولية جنائية محكمة إلى أو أخرى دول إلى تسليمهم
 . المعاملة إساءة أو التعذيب لممارسة كمبرر اإلطالق على رتبة األعلى المسؤول أوامر تُقبل وأال نزيهة، لمحاكماتا

  المعاملة إساءة أشكال من غيره أو التعذيب وطأة تحت المنتزعة اإلفادات استخدام عدم. 8

 المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب طريق عن عليها الحصول يتم التي واألدلة باألقوال االعتداد عدم تضمن أن الحكومات على ينبغي
 . المعاملة إساءة أشكال من وغيره بالتعذيب المتهم الشخص ضد استخدامها حالة في إال قضائية، إجراءات أية في

  الفعال التدريب توفير. 9

 أشكال من وغيره التعذيب أن تدريبهم، أثناء للسجناء، الطبية والرعاية واالستجواب باالحتجاز العالقة ذوي الموظفين لجميع يُوضح أن يجب
 من وغيره التعذيب بممارسة أوامر أي تنفيذ يرفضوا أن واجبهم، من بل حقهم، من بأن توجيهات يُعطوا وأن. جنائية أفعال المعاملة إساءة
 . المعاملة إساءة أشكال

  اإلنصـاف تحقيق. 10

 في بما الدولة، من عاجل تعويض على على الحصول بحق يعولونهم ومن المعاملة إساءة أشكال من هوغير التعذيب ضحايا يتمتع أن يجب
 . الالزمين والتأهيل الطبية الرعاية وتوفير لهم وكافية عادلة مالية تعويضات ودفع حقوقهم رد ذلك

  الدولية المعاهدات على المصادقة. 11

 أشكال من وغيره التعذيب ضد ضمانات على تشتمل التي الدولية المعاهدات على حفظاتت دون من تصادق أن الحكومات جميع على ينبغي
 حق على تنص التي اإلعالنات مع التعذيب، مناهضة واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد بينها ومن المعاملة، إساءة
 التعذيب بحظر المعنيين الدوليين والخبراء الدولية الهيئات بتوصيات لتزمت أن الحكومات على ويجب. بشكاوى التقدم في والدول األفراد
 . المعاملة إساءة أشكال من وغيره
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  الدولية بالمسؤولية االضطالع. 12

 من وغيره التعذيب ممارسة حول أنباء بشأنها ترد التي الدول حكومات لدى للتوسط المتاحة السبل جميع تسلك أن الحكومات على ينبغي
 من وغيره التعذيب وقوع تسهيل إلى والشرطية واألمنية العسكرية والمعدات التدريب نقل يؤدي أال تكفل أن ينبغي كما. المعاملة إساءة كالأش

 من وغيره التعذيب لخطر فيه يتعرض قد بلد إلى قسرية بصورة تنقله أو شخص أي تعيد أال الحكومات على ويتعين. المعاملة إساءة أشكال
 . المعاملة ساءةإ أشكال

 ______________________ 

 أيدي في أو الحكومي الحجز في وجودهم أثناء لألشخاص السيئة والمعاملة التعذيب لمنع الالزمة التدابير نقطة عشرة االثنتي برنامج يتضمن
 األول تشرين/ أكتوبر في بمراجعته متوقا ،1984 العام في البرنامج هذا اعتمدت قد الدولية العفو منظمة وكانت. للدولة تابعين موظفين

 الدولية التزاماتها باحترام الحكومات الدولية العفو منظمة وتطالب. 2005 نيسان/ أبريل في له ثانية مراجعة أجرت ثم ،2000

 تعارض كما. ألفرادا أو الدولة موظفي أيدي على ارتُكبت سواء عليها، والمعاقبة المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب بمنع الخاصة
 . المسلحة السياسية الجماعات ترتكبها التي المعاملة إساءة أشكال من وغيره التعذيب أفعال الدولية العفو منظمة

------------------ 
 

 الهوامش
 .6 و 5 الفصلين أنظر 1.
 في المعتقلين األشخاص حقوق بشأن المتحدة والياتال حكومة إلى موجهة مذكرة: األمريكية المتحدة الواليات الدولية، العفو منظمة: أنظر 2.

 المتحدة الواليات الدولية، العفو ومنظمة ؛2002 نيسان/أبريل ،(AMR 51/053/2002) غوانتنامو وخليج أفغانستان في المتحدة الواليات حجز
 والواليات ؛2005 حزيران/يونيو ،(AMR 51/093/2005) العمل استمرار أجل من مذكرة: أفغانستان في األمريكية المعتقالت: األمريكية
 تشرين/أكتوبر ،(AMR 51/145/2004)" اإلرهاب على الحرب" في والمساءلة التعذيب: اإلنسانية الكرامة من الحرمان: األمريكية المتحدة
 (.2004 األول

 22 ،(ASA 11/087/2007) ألفغانستان يالمستقبل االزدهار مفتاح القانون وحكم العدالة: أفغانستان الدولية، العفو منظمة: أنظر 3.
 السجون نظام: أفغانستان ؛(ASA 11/003/2003) اإلنسان حقوق لحماية أساسي أمر الشرطة بناء إعادة: أفغانستان ؛2007 حزيران/يونيو

 ،(ASA 11/021/2003) القانون حكم بناء إعادة: أفغانستان ؛2003 تموز/يوليو ،(ASA 11/017/2003) اإلصالح إلى ماسة بحاجة المتداعي
 .2003 آب/أغسطس

 ازدياد: أفغانستان ؛2007 آب/أغسطس 2 ،(ASA 11/010/2007) الرهائن عن الفوري باإلفراج تطالب الدولية العفو منظمة: أفغانستان 4.
 22 ،(ASA 11/006/2007) المدنيين حماية أجل من المزيد تفعل أن األطراف جميع على يتعين – المدنيين بين األرواح في الخسائر
 19 ،(ASA 11/001/2007) طالبان أيدي على المدنيين ضد االنتهاكات: عدونا فهو صديقنا ليس من كل: أفغانستان ؛2007 حزيران/يونيو
 تشرين/نوفمبر 27 ،(ASA 11/021/2006) المدنيين والقتلى التعذيب لضحايا العدالة يكفل أن يجب الناتو حلف: أفغانستان ؛2007 نيسان/أبريل
 .2006 الثاني

 .2001 األول كانون/ديسمبر 20 بتاريخ الصادر 1386 رقم األمن مجلس قرار 5.

 جمهورية حكومة وبين والنرويجية والهولندية والدنمركية والكندية البريطانية الحكومات بين االتفاقيات من وغيرها تفاهم مذكرات توقيع تم 6.
 .تفاهم مذكرات توقيع مرحلة في والسويد، وألمانيا وفرنسا بلجيكا وهي خرى،أ دول عدة وهناك. اإلسالمية أفغانستان

 توسيع تم وقد. بون التفاقية 1 الملحق إلى يشير الذي ،2001 األول كانون/ديسمبر 20 بتاريخ الصادر 1386 رقم األمن مجلس قرار أنظر 7.
 2003 األول تشرين/أكتوبر 13 بتاريخ الصادر 1510 رقم األمن لسمج قرار وأعطى. أفغانستان أنحاء جميع لتشمل البعثة صالحيات نطاق

 أيضا   أنظر ،UN DOC S/Res/1746 (2007): المتحدة األمم وثيقة أنظر. كابول من أبعد هو ما إلى إيساف صالحيات نطاق بتوسيع تفويضا  
 ،UN DOC S/Res/1386 (2007)، 1413 (2002)، 1444 (2001)، 1510 (2003)، 1563 (2004)، 1623 (2005): "المتحدة األمم وثائق

1659 (2006). 
 .3 ،1 الفقرتان ،(2001) 1386: رقم األمن مجلس قرار 8.
 صادر تحديث األمريكي، الكونغرس أبحاث وكالة ،"األطلسي عبر التحالف اختبار: أفغانستان في الناتو حلف: "في الوارد التحليل أنظر 9.

 :الموقع على متاحة مقدمةال ،2007 تموز/يوليو 16 بتاريخ
 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33627.pdf، 2007 تموز/يوليو 26 بتاريخ. 
 اإلدارية الموارد يوفر الناتو حلف أن العملية الناحية من يعني وهذا. إيساف قيادة يتولى الذي هو أنه على نفسه الناتو حلف يصف 10.

 ، http://www.nato.int/ISAF:إيساف موقع اف،إيس بها تضطلع التي لألنشطة والمؤسسية
 .2007 أيلول/سبتمبر 19 بتاريخ

 .الديباجة ،2001 األول كانون/ديسمبر 20 الصادربتاريخ ،(2001) 1386 رقم األمن مجلس قرار 11.

 .1 الفقرة نفسه، المصدر 12.

 األول كانون/ديسمبر 5 في االتفاقية ُوقعت وقد دائمة، حكومية اتمؤسس بناء إعادة حين إلى أفغانستان في المؤقتة الترتيبات حول اتفاقية 13.
 .6 الفقرة ، http://www.undp.org.af/bonnagreement.htm:الموقع أنظر. 2001

 .V(2) الفقرة نفسه، المصدر 14.

 .2 ص ،2006 باطش/فبراير لندن، الدولي، والمجتمع اإلسالمية أفغانستان جمهورية بين المعقودة أفغانستان اتفاقية 15.



Page 17 of 20 

 .نفسه المصدر 16.

 :الموقع على متاحة ،(2007 أيار/مايو 16) وأجوبة أسئلة: واإلرهاب الدولي اإلنساني القانون" األحمر، للصليب الدولية اللجنة: أنظر 17.
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList488/0F32B7E3BB38DD26C1256E8A0055F83E. 

 .األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة 3(1) المادة 18.

 .147 ،146 المادتان ،1949 آب/أغسطس 12 الحرب، زمن في المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة الرابعة جنيف اتفاقية أنظر 19.

 1 في النفاذ حيز( UN DOC. 2187 UNTS 90) رقم المتحدة األمم وثيقة ،1998 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما قانون دخل 20.
 لجنة وضعتها التي وأمنها، البشرية سلم ضد الجرائم قانون مسودة أيضا   أنظر. 7، (ii) (2)8، (ii-i) (2)8(1) (f) المواد ،2002 تموز/يوليو

 .9 ،8 المادتان الدولي، القانون
 محكمة تقارير ،2004 تموز/يوليو 9 في استشاري رأي المحتلة، الفلسطينية مناطقال في العازل الجدار لبناء القانونية النتائج مثال   أنظر 21.

 القانوني االلتزام طبيعة: الدولي العهد من 2 المادة على 31 العام التعليق اإلنسان، حقوق لجنة: أيضا   أنظر. 106 الفقرة ،2004 الدولية، العدل
 .11 الفقرة ،(2004) العهد في األطراف الدول على المفروض العام
 .13 الفقرة ،(4 المادة) الطوارئ حاالت: 29 رقم العام التعليق اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة 22.
 .15 ،14 الفقرتان نفسه، المصدر 23.
 وينطبق. ئيالجنا قانونها بمواجب، جرائم التعذيب أفعال جميع تعتبر أن طرف دولة كل تكفل: "4(1) المادة التعذيب، مناهضة اتفاقية 24.

 ".التعذيب في ومشاركة تواطؤا   يشكل آخر عمل بأي قيامه وعلى التعذيب لممارسة محاولة بأية شخص أي قيام على ذاته األمر
 والخمسين الثالثة دورتها في الدولي القانون لجنة اعتمدتها والتي ،"دوليا   الخاطئة األفعال" عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد أنظر 25.

 .16-17 المادتان ،2001 األول كانون/ديسمبر UN Doc. A/56/10 (supplement 10), ch..IV.E.1، 12: الوثيقة رقم ،(2001)
 ،2005 الثاني تشرين/نوفمبر 2 بتاريخ ،UN Doc. CCPR/C/CAN/CO/5: الوثيقة رقم كندا،: اإلنسان حقوق للجنة الختامية المالحظات 26.

 .15 الفقرة
 لالجئين، العليا للمفوضية العالمية لالستشارات رأي القسرية، اإلعادة عدم مبدأ ومضمون نطاق بذلهيم، ودانييل وترباختل إليهو سير 27.
: أوكسفورد) الدولي القانون في الالجئ جيل، – وين?�83غو إس غاي: المثال سبيل على أيضا   أنظر ؛253 الفقرة ،2001 حزيران/يونيو

OUP، 1996)، 13) ،"القسرية اإلعادة لعدم  الدامغة الحقوقية الطبيعة" ألين، نوجي ؛167-170 ص/JRL 538(2001). 
 أيلول/سبتمبر 1 بتاريخ (UN DOC. A/59/324) – الوثيقة رقم العامة، الجمعية إلى بوفن فان ثيو بالتعذيب المعني الخاص المقرر تقرير 28.

 من وغيره التعذيب لمنع المطلقة الطبيعة على االلتفاف الدول محاوالت حةبصرا الخاص المقرر انتقد 2005 عام في. 27 الفقرة ،2004
 بشكل التعذيب باستخدام جيدا   معروفة بلدان إلى فيهم المشتبه اإلرهابيين إعادة" ذلك في بما اإلرهاب، مكافحة باسم المعاملة إساءة ضروب
 اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم للجنة والستين الحادية الدورة إلى المقدم ،نوال مانفريد بالتعذيب، المعني الخاص المقرر بيان أنظر". منهجي
 .2005 نيسان/أبريل 4 جنيف،

 الـ مهلة انتهاء قبل تسليمهم يتم األحيان معظم وفي ممكن، وقت أسرع في المعتقلين تسليم على الناتو حلف قوات تشجيع على التأكيد تم 29.
 .2007 نيسان/أبريل 27 ،(بروكسل) الناتو قيادة مقر الناتو، لفح في مسؤولين مع مقابلة ساعة، 96
 بنقل تتعلق اإلسالمية أفغانستان جمهورية وحكومة الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة حكومة بين تفاهم مذكرة 30.

 .1.2 و( ج) 1. الفقرة األفغانية، السلطات جزح إلى المتحدة للمملكة المسلحة القوات حجز من أفغانستان في المعتقلين األشخاص
 10 في التيار، البريطانية، اإلذاعة هيئة في 1 راديو أجراها معه مقابلة خالل الكندية القوات من أندرسون نيل العقيد عن صادر بيان 31.

 .2006 نيسان/أبريل
 حزيران/يونيو 8 ،(تورنتو) ميل أند غلوب صحيفة - ،"عذيبالت حول مزاعم ستة إلى األفغان من يستمعون الكنديون" بروستر، موراي 32.

 .2007 حزيران/يونيو 9 ستار، تورنتو ،"التعذيب حول أفغانية مزاعم بستة يعترف مكاي" سميث، -كامبيون بروس ؛2007
 كانون/ديسمبر 18 في واعتُمدت اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة الكندية القوات بين أُجريت المعتقلين لنقل ترتيبات 33.

 أيار/مايو 3 في واعتُمدت اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة الكندية القوات بين أُجريت المعتقلين لنقل وترتيبات. 2005 األول
2007. 

 ووزير الكندية للقوات الدفاع وزارة أركان رئيس ضد البريطانية كولومبيا في المدنية الحريات ورابطة كندا في الدولية العفو منظمة فرع 34.
 .T-324-07 رقم الفدرالية المحكمة ملف كندا، في العام والنائب الوطني الدفاع

 .5 الفصل أنظر أفغانستان، في الدائر للنـزاع الدولية غير الصفة حول المناقشات من مزيد على لالطالع 35.

 .2007 األول تشرين/أكتوبر 8 بروكسل، الدولية، العفو منظمة وممثلي الناتو حلف في مسؤولين بين اجتماع 36.

 .3 المادة التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية 37.

 الحرية وعملية إيساف من كل عمليات ألن أهمية يكتسي" الدائمة الحرية عملية" بموجب المتحدة الواليات لدى المعتقلين بين التمييز إن 38.
 صكوك خالل ومن منفصل بشكل الدولية الحربية العمليات مع األفغانية الحكومة تتعامل الصفة، وبهذه. مختلفة حياتصال تحت تتم الدائمة
 في وذلك باغرام، قاعدة في األمريكية القوات ممارسات بشأن منفصل نحو على قلق بواعث الدولية العفو منظمة أثارت وقد. مختلفة قانونية
 .(AMR 51/063/2005)" عقالها من المنفلته التنفيذية السلطة استمرار: بعده ماو غوانتنامو" قبيل من وثائق

 األول كانون/ديسمبر ،318 الفقرة اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة الكندية القوات بين المعتقلين لنقل ترتيبات أُجريت 39.
 ُوقعت التي التفاهم مذكرة وتعتبر المفعول، سارية تزال ال وهي وأفغانستان، كندا نبي ُوقعت تفاهم مذكرة أول إلى االقتباس هذا ويشير. 2005

 .إضافية مذكرة 2007 أيار/مايو 3 في
 المتحدة األمم وثيقة ،2006 الثاني تشرين/نوفمبر 10 السويد، ضد عجيزه ،233/2003 رقم المراسلة التعذيب، مناهضة اتفاقية: مثال   أنظر 40.
 29-31 اإلرهاب، ضد والحرب اإلنسان حقوق في المتخصصين مجموعة أوروبا، مجلس ؛UN Doc. CCPR/C/88/D/1416/2005: رقم

 : الموقع أنظر السامي، المفوض بيان ؛2006 آذار/مارس
. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C19C689539C57EABC1257146002CE1B9?opendocument 
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 ،(ACT 40/021/2005)" المعاملة إساءة أو التعذيب من حماية ليست – الدبلوماسية التأكيدات: "الدولية العفو منظمة: مثال   ظرأن 41.
 نيسان/أبريل ،"التعذيب ضد ضمانة ليست الدبلوماسية التأكيدات: فارغة وعود" اإلنسان حقوق مراقبة منظمة ؛2005 األول كانون/ديسمبر
2004. 

 األول كانون/ديسمبر 18 ،5 الفقرة اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة الكندية القوات بين المعتقلين لنقل رتيباتت أُجريت 42.
 وفقا   األشخاص هؤالء مثل معاملة عن مسؤولة ستكون األفغانية السلطات" أن 2007 أيار/مايو 3 في ُوقعت التي الترتيبات وتضيف. 2005

 الكندية القوات بين ترتيبات ،..."المهينة أو الالإنسانية أو القاسية والمعاملة التعذيب منع فيها بما اإلنسان، بحقوق ألفغانستان ليةالدو لاللتزامات
 .2007 أيار/مايو 3 بتاريخ ،4 الفقرة اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة

 .2007 شباط/فبراير 20 قندهار، مكتب اإلنسان، لحقوق المستقلة غانيةاألف اللجنة إلى غرانت جيه تي اللواء من رسالة 43.

 بنقل تتعلق إلسالمية?  أفغانستان جمهورية وحكومة الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة حكومة بين تفاهم مذكرة 44.

 1.5 و 1.4 الفقرتان األفغانية، السلطات حجز إلى المتحدة للمملكة المسلحة القوات حجز من أفغانستان في المعتقلين األشخاص
 .2005 أيار/مايو 31 العدل، وزارة االعتقال، ومراكز السجون قانون من 30 و 13 الفقرتان 45.
 ذارآ/مارس 25 و 2007 آذار/مارس 14 اإلنسان، لحقوق المستقلة األفغانية واللجنة الدولية العفو منظمة بين متبادلة إلكترونية رسائل 46.

2007. 
 .2007 نيسان/أبريل 24 ،"ميل أند غلوب" صحيفة ،"الناس هؤالء مراقبة نستطيع ال" سميث، غرايم من واالقتباسات المعلومات 47.
 .13 و 4 الفقرتان ،(2007) 1746 رقم األمن مجلس قرار 48.
 41 الفقرة ،S/2007/152 رقم وثيقة المتحدة، لألمم العام ناألمي تقرير ،"الدوليين واألمن السلم على وتداعياتها أفغانستان في األوضاع" 49.

 أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم وبعثة اإلنسان لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة بين مشتركة حملة بدأت. "2007 آذار/مارس 15 بتاريخ
 ومكتب والداخلية العدل وزارتي مع بالتعاون أفغانستان، ءأنحا جميع في 2006 األول تشرين/أكتوبر في التعسفي االعتقال عمليات لمراقبة
 يتم ولم المحاكمة، تسبق التي الفترة في لالعتقال الزمنية الحدود خرق تم الحاالت من كبير عدد في أنه األولية النتائج وأظهرت. العام النائب
 لحقوق المستقلة األفغانية اللجنة وظلت. منهم االعترافات النتزاع ةالمعامل وإساءة التعذيب واستُخدم فيهم، المشتبه عن للدفاع محاميين تعيين

 ووزارة الوطني األمن إلدارة التابعة االعتقال مراكز دخول في مشكالت تواجهان أفغانستان في للمساعدة المتحدة األمم وبعثة اإلنسان
 ".الداخلية

 انعدام بسبب العدل وزارة تديرها المقاطعات في سجنا   33 أصل من سجنا   11 ةمراقب من مثال ، األحمر، للصليب الدولية اللجنة تتمكن لم 50.
 والبنية والمياه المباني بحالة تتعلق وتوصيات فني تقييم: أفغانستان في المقاطعات سجون" األحمر للصليب الدولية اللجنة تقرير أنظر. األمن
 .2007 آذار/مارس متابعة، تقرير الصحية، للتمديدات التحتية

 في المعتقلين بزيارة لها ُسمح التي الوحيدة الدولية المنظمة وهي األحمر، للصليب الدولية اللجنة كشفت ،2005 آذار/مارس 29 في 51.
 من بالقلق تشعر ظلت ،"اإلرهاب على الحرب" على سنوات ثالث مرور بعد حتى أنها، عن النقاب المتحدة، للواليات التابع غوانتنامو معسكر

 هذه صن فت وقد ،(300)". معالجتها تتم لم وغوانتنامو باغرام في المعتقلين ومعاملة اعتقال أوضاع من معينة بجوانب المتعلقة مالحظاتال" أن
 ضد حربها" في المتحدة، الواليات ألن بالقلق الدولية العفو منظمة تشعر ناحيتها، ومن (301)." كبيرة مشكالت" تمثل أنها على القضايا
 عدم وفي اإلنسانية لكرامتهم باحترام يعاملوا أن في المعتقلين جميع حق فيها بما احتجزتهم، الذين األشخاص حقوق انتهكت قد "اإلرهاب
 وما غوانتنامو: أنظر". التعذيب حد إلى المزعومة المعاملة وصلت الحاالت، بعض وفي. المهينة أو الالإنسانية أو القاسية للمعاملة التعرض

 .(AMR 51/063/2005) ،12 الفصل ،83 ص عقالها، من المنفلتة التنفيذية السلطة راستمرا: بعده
 الشروط هذه أحد ويتمثل. بتوفرها إال المعتقلين زيارة ترفض وهي المسبقة، الشروط من مجموعة األحمر للصليب الدولية اللجنة وضعت 52.
 الدولية اللجنة موقع أنظر". فيها يُحتجزون التي األماكن جميع بدخول لها والسماح صالحياتها، تشملهم الذين السجناء جميع رؤية" في

 :االنترنت على األحمر للصليب
http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList265/929018E28243CCB0C1256B6600600D8C 

 .2005 األول تشرين/أكتوبر 28 بتاريخ
 اتفاقية تطبيق قضية التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة تناولت ،2004 عام في لمتحدةا المملكة بشأن وتوصياتها استنتاجاتها في 53.

 قواتها بها تقوم التي األفعال على االتفاقية لتطبيق المحدود القبول" بشأن قلقها عن اللجنة أعربت وقد. الوطن حدود خارج التعذيب مناهضة
 على تنطبق ال الطرف، للدولة القضائية للوالية الخاضعة األراضي على فقط تنطبق التي االتفاقية مواد" بأن التفسير والسيما الخارج، في

 تمتد االتفاقية توفرها التي الحماية" أن إلى وأشارت المقاربة، هذه اللجنة رفضت وقد ؛"أفغانستان في المتحدة المملكة بها تقوم التي األفعال
 الواقع األمر بفعل للسيطرة الخاضعة المناطق جميع يشمل المبدأ هذا أن وتعتبر الطرف، لدولةل القضائية للوالية الخاضعة األراضي جميع إلى

 وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة: وتوصيات استنتاجات التعذيب، لمناهضة المتحدة األمم لجنة أنظر". الطرف الدولة لسلطات
 (.ب) 4 الفقرة ،2004 األول كانون/ديسمبر 10 بتاريخ ،UN DOC. CAT/C/CR/33/3: الوثيقة رقم المستقلة، األراضي – الشمالية

 أيار/مايو 3 بتاريخ ،10 الفقرة اإلسالمية، أفغانستان جمهورية في الدفاع ووزارة الكندية القوات بين المعتقلين لنقل ترتيبات أجريت 54.
2007. 

 سكوت يجد لم ،T-324-07 رقم المحكمة ملف وفحص الفدرالية، مةالمحك في 2007 تموز/يوليو 11 في أُجري استجواب أثناء 55.
 ".ومستقلة وجدية وافية" كانت التحقيقات بأن" انطباع لديهم كان" أنه سوى يقوله الكندية،ما الدولية والتجارة الخارجية وزارة من براودفوت،

 .التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية من 14 (1) والمادة اسية،والسي المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من( أ) 2(3) المادة أنظر 56.

 .2007 تموز/يوليو 27 بتاريخ ،NTB النرويجية األنباء وكالة مع مقابلة في الخارجية وزارة هولت، ستوب مونيكا ليف 57.

 على لندا? وه المتحدة المملكة مع وتحديدا   اف،إيس دول من ثانية دولة مع تفاهم مذكرات وقعتا وأستراليا، إستونيا وهما دولتان، هنك 58.
 تسليمهم قبل إيساف قوات من الصلة ذات القوة إلى وأستراليا إستونيا لدى المعتقلين األشخاص تسليم يتم التفاهم، مذكرات وبموجب. التوالي

 .األفغانية الحكومة إلى
 واإلجراءات الصالحيات عن الناجمة التعقيدات بسبب وذلك األمريكية، قواتال حجز من المعتقلين بنقل المتعلقة المعلومات هنا تُدرس لم 59.
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 ".الدائمة الحرية عملية" في بها المعمول
 األفغاني الوطني الجيش قبيل من أفغانية، مؤسسات مع مشتركة عمليات الدولية القوات تشن عندما الميدان في النقل عمليات تحدث 60.

 تسليم يمكن األفغانية، األمن وقوات إيساف قوات بين المشتركة العمليات مجرى وفي. الوطني األمن دارةوإ األفغانية الوطنية والشرطة
 ظهرت وقد. االعتقال عملية في مباشر ضلع الدولية للقوات كان لو حتى تلقائي، بشكل األفغانية القوات إلى عليهم يُقبض الذين األشخاص

ره النغان، لشان وثائقي فيلم وهو ،"طالبان محاربة" بعنوان وثائقي فيلم في فزيونالتل شاشة على القبيل هذا من نقل عملية  لبرنامج صوَّ
 .2007 الثاني كانون/يناير 8 في المتحدة المملكة في الرابعة القناة وبثته ،"ديسباتشيز"

. أفغانستان في جندي 100 من أقل لها التي نالبلدا من المتحدة الواليات تستثني الجدول هذا في الواردة المعلومات بأن العلم يرجى 61.
 فنلندا، أذربيجان، النمسا، ألبانيا،: فهي المستثناه البلدان أما. (www.nato.int/isaf) الموقع أنظر القوات، قوام حول معلومات على لالطالع
 .وسويسرا سلوفينيا، سلوفاكيا، أيسليندا، لوكسمبورغ، التفيا، أيرلندا،

 من المزيد على ولالطالع. 2007 نيسان/أبريل 23 بتاريخ ،"ميل أند غلوب صحيفة ،"قاسية أيدٍ  إلى الكندي الحجز من" سميث غرايم 62.
 .2007 نيسان/أبريل 24 بتاريخ ميل، أند غلوب ،"تعذيب قصة: شخصية رواية" سميث، غرايم: أنظر التعذيب، روايات

 .2007 نيسان/أبريل 23 ميل، أند غلوب ،"قاسية أيد إلى الكندي الحجز من" سميث، غرايم 63.

 .2007 تموز/يوليو أفغانستان، في سري مصدر من بالمقابالت الخاصة المعلومات 64.

 :الموقع أنظر ،2007 حزيران/يونيو 8 الكندية، الصحافة وكالة ،"وزير: المعتقلين من التعذيب حول مزاعم ستة" 65.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070608/detainee_allegations_070608/20070608 

 ملفات من T-324-07 رقم بالملف يتعلق فيما 2007 أيار/مايو 1 في الكندية، القوات نونان، ستيفن للعقيد القسم تحت شهادة من 52 الفقرة 66.
 .2007 أيار/مايو 2 في تم استجواب ونصوص الكندية، الفدرالية المحكمة

 .2007 األول تشرين/أكتوبر 13 داغزافيسن، ،"سجناء خمسة بتسليم الخاصة النرويجية القوات جنود قام" 67.

 .نفسه المصدر 68.

 .نفسه المصدر 69.

 .2007 أيار/مايو 2 في ُكتبت أوسلو، النرويجية، الخارجية وزارة إلى كابول في النرويجية السفارة لوفولد، أندرياس من إلكترونية رسالة 70.

 .2007 تموز/يوليو NTB، 27 النرويجية األنباء وكالة مع مقابلة في النرويجية؛ الخارجية وزارة ستوبهولت، مونيكا ليف 71.

 .2007 أيلول/سبتمبر 26 كالسيكامبن، التعذيب، مزاعم في تحقيقا   الخارجية وزارة ستجري 72.

 10 و أيلول/سبتمبر 6 المتحدة، المملكة في والكومنويلث الخارجية رةوزا في مسؤول مع هاتفية ومكالمة متبادلة إلكترونية رسائل 73.
 .2007 أيلول/سبتمبر

 إلكترونية ورسائل ،2007 نيسان/أبريل 26 في لندن في أُجريت المتحدة المملكة في والكومنويلث الخارجية وزارة في مسؤول مع مقابلة 75.
 .2007 أيار/مايو 1 ،(نأفغانستا) البريطانية السفارة في مسؤول مع متبادلة

 .2007 أيلول/سبتمبر 10 و 6 والكومنويلث، الخارجية وزارة في مسؤول مع هاتفية ومكالمة متبادلة إلكترونية رسائل 76.

 .2007 آب/أغسطس 24 في الهولندي البرلمان إلى والتعاون التنمية ووزير الدفاع ووزير الهولندي الخارجية وزير من رسالة 77.

 20 في الهولندي، البرلمان إلى والتنمية التعاون ووزير الدفاع ووزير الهولندي الخارجية وزير من موجهة رسائل من مستمدة ماتالمعلو 78.
 .2007 آب/أغسطس 24 و حزيران/يونيو
 .2007 أيلول/سبتمبر 24 والكومنويلث، الخارجية وزارة في مسؤول مع هاتفية ومكالمة متبادلة إلكترونية رسائل 79.
 .2007 أيلول/سبتمبر 10 و 6 والكومنويلث، الخارجية وزارة في مسؤول مع هاتفية ومكالمة متبادلة إلكترونية رسائل 80.
 .2007 األول تشرين/أكتوبر 2 والكومنويلث، الخارجية وزارة في مسؤول مع هاتفية ومكالمة متبادلة إلكترونية رسائل 81.
 .2007 حزيران/يونيو 20 في الهولندي البرلمان إلى والتعاون التنمية ووزير الدفاع زيروو الهولندي الخارجية وزير من رسالة 82.
 .2007 الثاني كانون/يناير 8 و 4 في الرابعة، القناة المتحدة، بالمملكة ديسباتشيز إلى النغان شان أعده وثائقي فيلم ،"طالبان محاربة" 83.
 ،41 فقرة ،S/2007/152: رقم وثيقة المتحدة، لألمم العام األمين تقرير ،"الدوليين واألمن لمالس على وتداعياتها أفغانستان في األوضاع" 84.

 ز2007 آذار/مارس 15 بتاريخ
 21 بتاريخ ،84 فقرة ،(S/2007/551) المتحدة، لألمم العام األمين تقرير ،"الدوليين واألمن السلم على وتداعياتها أفغانستان في األوضاع" 85.

 .2007 لأيلو/سبتمبر
 اإلسالمية، أفغانستان جمهورية ،"أفغانستان في المؤقتة الوطنية التنمية استراتيجية العدالة، وقطاع القانون حكم مقاييس: "من 86.

 .2005 األول كانون/ديسمبر
 .أمنية ألسباب" بي أيه" لـ الحقيقي االسم ُحجب 87.
 :االنترنت على الموقع أنظر ،2007 موزت/يوليو 24 للصحفيين، الدولية للفدرالية صحفي بيان 88.
 http://www.ifex.org/alerts/content/view/full/85067 

 آب/أغسطس 10 األفغاني،" غوانتنامو" في ساعات تسع لمدة احتجازه بعد االنترنت على الموقع محرر سراح أُطلق حدود، بال صحفيون 89.
 :االنترنت على الموقع أنظر. 2007

org/article.php3?id_article=22847http://www.rsf. 
 .2007 نيسان/أبريل 23 سيرا، ديال كوريري ،"بالقتل متهم طوارئ وسيط" 90.
 رقم وثيقة الدوليين، واألمن السلم على وتداعياتها أفغانستان في األوضاع: المتحدة لألمم العام األمين تقرير 91.
 UN Doc. A/61/326-S/2006/727 (2006)، 51 فقرة. 

 أيار/مايو 3 للموقع زيارة آخر كانت وقد ،july19.htm-sc-http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/brahimi: الموقع أنظر 92.
2007. 

 .غوانتنامو خليج من أُعيدوا قد منهم العديد كان أفغاني، 100 نحو حاليا   يضم الجناح أن يُعتقد 93.
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 التحتية والبنية والمياه المباني بحالة يتعلق فيما وتوصيات فني تقييم: أفغانستان في المقاطعات سجون األحمر، للصليب الدولية اللجنة 94.
 .2005 األول كانون/ديسمبر كابول، الصحية، للتمديدات

 ،10. ص ،"ةشامل خطة إلى والحاجة أفغانستان، في القانون وحكم العدالة قطاع إصالح تقييم" روذنبرغ ودانييل بسيوني شريف. م: أنظر 95.
 بزيارة بالمؤتمر تتعلق أخرى وثائق على االطالع ويمكن. 2007/يوليو 3-2 في ُعقد الذي أفغانستان في القانون حكم مؤتمر في قُدم تقرير
 http://www.rolafghanistan.esteri.it/ConferenceRol: الموقع

 إلى االسم تغيير تم ثم ،(AGSA)" أفغانستان مصالح حماية دائرة" باسم يُسم البداية ففي. مرات عدة األفغاني األمن جهاز اسم تغير لقد 96.
 الجهاز حجم وكان. (KHAD)" الدولة معلومات خدمات" اسمه أصبح الماضي القرن من الثمانينات وفي. (KAM)" العمال مخابرات دائرة"

 المعلومات من مزيد على لالطالع. 2001 العام منذ ستخدممُ  وهو ،"الوطني األمن إدارة" فهو الحالي االسم أما. سابقيه من أكبر األخير
 كاليفورنيا، جامعة مطبعة بيركلي، ،1979-1982 األفغاني، والرد السوفييتي الغزو: أفغانستان حسن، إم ككار: أنظر التطور، بهذا المتعلقة
 http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft7b69p12h: الموقع أنظر. 1995

 واالعتقال التعذيب أنباء" الدولية، العفو منظمة: أنظر الوطني، األمن ومحكمة األفغاني المخابرات لجهاز مبكر تحليل ىعل لالطالع 97.
 .(ASA 11/03/91) 1991" الخاصة المحاكم في جائرة محاكمات: أفغانستان" و ؛1991 ،(ASA 11/01/91)" محاكمة دون من األجل طويل

 للهداية الدولي برلين مركز سيدرا، مارك ،28 رقم اإليجاز ،"األمني القطاع إصالح: أفغانستان في نياألم المأزق مواجهة: "أنظر 98.
 http://www.bicc.de/publications/briefs/brief28/content.php :االنترنت على الموقع أنظر. (2003)
 :قعالمو أنظر ،2004 شباط/فبراير 5 الهادئ، والمحيط آلسيا اليومي التقرير. 99

http://www.who.int/disasters/repo/12018.pdf، 16 2007 تموز/يوليو. 
 المسلحة للقوات الديمقراطية للمراقبة جنيف مركز ،143 رقم عمل ورقة سيدرا، مارك أفغانستان، في األمني القطاع تحويل 100.

 (.2004 آب/أغسطس)
 .أفغانستان داخل مصادر من المعلومات وردت 101.
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