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خشونت انتخابات  - ۲۰۱۸کمپاین طالبان برای اخالل انتخابات پارلمانی و تاثیر آن بر افرادی ملکی
کابل ۶ ،نوامبر  - ۲۰۱۸گزارش ویژه ای که امروز توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) منتشر شد،
نشاندهنده راه اندازی کمپاین خشونت و ترس توسط طالبان به منظور اختالل در انتخابات پارلمانی ،از جمله حمالت علیه افراد و
اهداف ملکی بوده که سبب کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی افرادی ملکی در روز انتخابات گردیده است.
گزارش ”خشونت های انتخابات  “۲۰۱۸نشان میدهد که چگونه به تاریخ  ۲۰اکتوبر و روزهای بعدی آن ،زمانی که انتخابات تاخیر
شده صورت گرفت ،یوناما  ۴۳۵تلفات ملکی ( ۵۶کشته و  ۳۷۹زخمی) را ثبت کرد .از سبب خشونت های مربوط به انتخابات
بیشترین تلفات افرادی ملکی به تاریخ  ۲۰اکتوبر رخ داد که سبب تلفات  ۳۸۸فرد ملکی ( ۵۲کشته و  ۳۳۹زخمی) گردید .در
مقایسه به  ۴انتخابات قبلی که در افغانستان برگزار گردید این نشاندهنده سطح بلند صدمه به افرادی ملکی در انتخابات میباشد.
آسیبی که به افراد ملکی از سبب خشونت های مربوط به انتخابات در طی ماه های گذشته در جریان ثبت نام رایدهندگان و دوره
کمپاین انتخاباتی صورت گرفته ،در مقایسه با دوره های انتخابات قبلی بسیار بلند است.
این گزارش نگرانی هایی را در مورد حمالت متعدد عناصر ضد حکومتی ،عمدتا طالبان ،در جریان انتخابات بر اهداف ملکی و
ساحات مسکونی ملکی از جمله حمالت بر مکاتب که به حیث مراکز رایدهی مورد استفاده قرار گرفت ،ابراز میدارد .این حمالت
عمدتا با استفاده از سیستم های حمله غیر مستقیم مانند راکت ها ،بمب های دستی و هاوان ،و همچنین مواد انفجاری تعبیه شده
صورت گرفته که همه آنها اثرات بی رویه در پی داشت.
حمالت غیر مستقیم بر مراکز رای دهی و سایر ساحات ملکی ،بیش از  ۳۸درصد تلفات افراد ملکی را در بر میگیرد ،در حالی
که مواد تعبیه شده انفجاری غیر انتحاری عمدتأ در و یا نزدیکی مراکز رایدهی ،که بسیاری از آنها در مکاتب ،کلینیک ها و مساجد
قرار داشت ۲۳ ،درصد تلفات را در بر میگیرد.
حمالت توسط عناصر مخالف دولت در جریان جنگ های زمینی سبب  ۱۲در صد تلفات افرادی ملکی گردیده است.
بیش از  ۱۰۰طفل و بیش از  ۵۰زن ( ۲۳طفل و  ۲زن کشته شدند) در این خشونت ها کشته یا زخمی گردیده اند.
این گزارش همچنین به یک سلسله مسایل مانند تهدید ،ترس و آزار و اذیت بشمول موارد چون اختطاف توسط طالبان در زمان قبل
از انتخابات اشاره میکند .این حوادث همزمان با اعالمیه های طالبان در مورد انتخابات همراه بوده ،که نشاندهنده یک کمپاین
عمدی برای متوقف کردن و تضعیف روند انتخابات ،میباشد تا شهروندان افغان را از حق خود برای شرکت آزادانه و بدون ترس
در روند سیاسی محروم سازند.
این اقدامات طالبان بسیاری افغانها را مجبور ساخت تا بین استفاده از حق خود برای شرکت در روند سیاسی و یا هم حفظ امنیت
خود فیصله نمایند.
طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ،هر کس حق دارد که در امور عامه شرکت کند و بدون تبعیض و محدودیت های غیر موجه
رای دهد و انتخاب گردد .همه شهروندان  -چه رای دهندگان ،کاندیدان و کارمندان مربوط به انتخابات  -حق دارند که در تمامی
پروسه های انتخابات از ترس و هراس مبرا باشند.
معلومات مربوط به ثبت خشونت در جریان پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی در گزارش ویژه ماه می سال
 ۲۰۱۸یوناما تحت عنوان "روند ظهور حوادث مرتبط به انتخابات در افغانستان" موجود است.
این گزارش همراه با گزارش امروزی  -که هر دو توصیه های متعددی را برای افزایش تالش جهت کاهش خطر بالقوه به افرادی
ملکی در دوره انتخابات دارد در لینک ذیل در دسترس است:
https://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 ،افزا یش 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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