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 خشونت های مرتبط به انتخابات در افغانستان و پیامد آن بر افراد ملکی - ۲۰۱۹انتخابات در خشونت 

گزارش ویژه ای که امروز از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به نشر رسید، در  - ۲۰۱۹اکتوبر  ۱۵کابل، 
مورد پیامد شدید خشونت های مرتبط به انتخابات بر افراد ملکی مخصوصا خشونت ها و تهدیدهای کمپاین عمدی طالبان برای 

 دهد.  مختل ساختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توضیح می

کشته  ۸۵لفات افراد ملکی )مورد ت ۴۵۸یافته های یوناما نشان می دهد که حمالتی که پروسه انتخاباتی را هدف قرار دادند باعث 
اند که گردیده تامبرپس ۲۸زخمی( در روز رای دهی  ۲۴۹کشته و  ۲۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۷۷زخمی( به شمول  ۳۷۳و 

 .لکی را اطفال تشکیل می دهندبیش از یک سوم تلفات افراد م

درصد  ۸۰گزارش نه تنها آسیبی که از حمالت خشن طالبان برای مختل ساختن انتخابات به افراد ملکی رسیده و باعث بیش از این 
 تلفات ملکی مرتبط به انتخابات گردیده را مستند ساخته است، بلکه همچنان الگویی از اختطاف، تهدیدات، ارعاب و آزار و اذیت

 که از سوی طالبان بر علیه افراد ملکی در آستانه انتخابات و در روز انتخابات صورت گرفته را نیز ثبت نموده است. 

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "این حمالت همراه با اعالمیه ای که از سوی طالبان نشر 
ی برای تضعیف پروسه انتخابات و محروم ساختن شهروندان از حق شان برای اشتراک به گردید، نشان دهنده یک کمپاین عمد

گونه آزاد و بدور از ترس در این پروسه مهم سیاسی بود." وی افزود: "شمار زیادی از افغان ها با وجود تهدیدات رای دادند، 
 عملی شجاعانه که من آن را ستایش می کنم." 

ان از قصد حمله به مراکز انتخاباتی، طرف هشدار دهنده را از مکلفیت هایی که درقانون بشردوستانه تنها هشدار دادن به شهروند
بین المللی درج شده است، مبرا نمی سازد. همچنان اعمال یا تهدیدات خشونت آمیز به قصد گسترش ترور در میان افراد ملکی در 

 قانون بشردوستانه بین المللی منع شده است. 

اماموتو که رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( نیز می باشد گفت: "اعمال خشونت آمیز عمدی بر علیه تدامیچی ی
." وی به هیچ وجه قابل قبول نیستتماعات انتخاباتی و مراکز رای دهی اجرای دهندگان، کارمندان انتخاباتی، کمپاین کنندگان، 

د ملل متحو بدون شک  محسوب گردد بشریتعلیه  جنایتر علیه جمعیت ملکی ممکن است افزود: "حمالت گسترده یا سیتماتیک ب
 ." آن را محکوم می نماید

در امور عامه سهم  غیر منطقی ، هر شخص حق دارد تا بدون تبعیض و محدودیت هایبر اساس قانون بین المللی حقوق بشر
ه رای دهندگان، کاندیدان یا کارمندان مرتبط به انتخابات حق دارند بگیرد، رای بدهد و در دولت انتخاب شود. همه شهروندان، چ
 در تمام مراحل پروسه انتخابات دور از ترس و ارعاب باشند. 

، پیشنهادات متعددی برای تقویت تالش ها برای کاهش خطر آسیب ۲۰۱۹گزارش ویژه یوناما در مورد خشونت در انتخابات 
ابات ارائه نموده است و می توانید آن را از این آدرس به دست آوردید: رسیدن به افراد ملکی در دوره انتخ
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 * * * 

ماموریت این سازمان منحیث یئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ه

نطقوی 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 م

بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،  این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که پشتیبانی می نماید.

و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت ها در زمینه برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموری

 امور بشری را هماهنگ می کند.
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