اعالمیه مطبوعاتی

 ۱۰می ۲۰۱۸

نماینده ملل متحد :حمله به مراکز ثبت نام رای دهندگان ،حمله به دموکراسی است
کابل ۱۰ ،می  - ۲۰۱۸گزارش تازه ای امروز از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به نشر رسید که در مورد
یک الگوی مخرب حمالت به تسهیالت مرتبط به انتخابات بعد از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان جهت رای دهی در اکتوبر
سال  ،۲۰۱۸جزئیات می دهد.
یوناما از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در  ۱۴اپریل  ۲۳حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات را تائید نموده است .این حمالت باعث
کشته و زخمی شدن  ۲۷۱غیرنظامی گردیده است که اکثریت تلفات غیرنظامیان در روز  ۲۲اپریل از اثر یک حمله انتحاری در
میان جمعیت زیادی که خارج از یک مرکز توزیع تذکره در کابل گردهم آمده بودند رخ داد و باعث تلفات  ۱۹۸غیرنظامی گردید.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت" :من از این حمالت که بطور عمدی غیرنظامیانی را هدف
قرار می دهند که در جستجوی استفاده از حق شان برای رای دهی بر مبنای قانون اساسی هستند ،متاثر شدم ".وی افزود" :این
حمالت بر تسهیالت انتخاباتی چیزی نیستند جز یک حمله بر دموکراسی".
این گزارش تازه تحت عنوان "روند ظهور حوادث مرتبط به انتخابات در افغانستان" در مورد اینکه چگونه تقریبا  ۷۵درصد
حوادث امنیتی از  ۱۴اپریل در مکاتب یا مساجدی که برای اهداف مرتبط به انتخابات استفاده می شدند ،صورت گرفته است،
جزئیات می دهد و ادعاها در مورد ارعاب کارمندان مرتبط به انتخابات و کسانی که می خواهند در انتخابات اشتراک کنند را
توضیح می دهد.
یاماموتو که رئیس دفتر یوناما نیز می باشد گفت" :کسانی که برای رای دادن ثبت نام می کنند برای من بی نهایت محترم هستند،
انها از حق شان مطابق قانون اساسی استفاده می کنند و امید برای آینده افغانستان را مهم تر از نگرانی در مورد مصونیت شخصی
شان می دانند ".وی افزود" :ملل متحد همراه با جامعه بین الملل به حمایت از یک پروسه انتخابات به رهبری افغان ها ،متعهد باقی
می ماند".
بر مبنای قانون حقوق بشر بین الملل هر شخص حق دارد تا در امور عامه سهم بگیرد ،رای بدهد و بدون تبعیض و محدودیت های
غیر منطقی در حکومت انتخاب شود .تمام شهروندان چه رای دهندگان ،کاندیداها و یا کارمندان مربوط به انتخابات حق دارند از
ترس و ارعاب در تمام مراحل یک پروسه انتخابات از ثبت نام رای دهندگان تا دوره پس از انتخابات ،آزاد باشند.
از  ۲۳حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات که از سوی یوناما تائید شده و در گزارش تازه آمده است ۱۰ ،حادثه شامل تهدید ،آزار و
اذیت و ارعاب توسط عناصر مخالف حکومت بر علیه استادان و رای دهندگان بالقوه به شمول ادعاهای مصادره تذکره و جریمه
برای داشتن استیکر ثبت نام رای دهندگان می باشد.
یاماموتو گفت" :خشونت های مرتبط به انتخابات باید به همه یادآوری کند که تالش ها در جهت صلح در افغانستان نمی تواند کنار
گذاشته شود ".وی افزود" :راه پیش رو نباید بر یک راه حل نظامی تکیه کند ،بلکه باید به یک پروسه دموکراتیک اتکا نماید و
من یک بار دیگر از طالبان می خواهم تا پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی را بپذیرند ،در انتخابات اشتراک کنند و گفتگوهای
مستقیم با حکومت را برای پایان دادن به رنج مردم افغانستان ،آغاز کنند".
این گزارش تازه را که چندین پیشنهاد برای توسعه تالش ها جهت حفاظت از سایت های مرتبط به انتخابات و کاهش خطر آسیب
رسیدن به غیر نظامیان ،ارائه می دهد ،می توانید اینجا بیابیدhttps://unama.unmissions.org/protection-of-civilians- :
reports.
***
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند .بر مبنای ماموریت این سازمان منحیث
یک ماموریت سیاسی ،یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن ،افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری های منطقوی
پشتیبانی می نماید .این ماموریت از حکومتداری موثر ،ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،
حمایت می کند .یوناما ‘مساعی جمیله’ و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت ،بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را
برای جلوگیری از بروز ،افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید .این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت ها در زمینه
امور بشری را هماهنگ می کند.
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