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 اه اجمالیگن

 2018اکتوبر  2۷و  21، 20 تاریخزاری آن می رفت سر انجام به گانتظار بر انتخابات پارلمانی افغانستان که از دیر زمانی

بیشتر از چهار میلیون افغان توانستند رای خود  ،مین امنیت مراکز رای دهیأحکومت در تاثرتالش های  زا 1.زار شدگبر

روز اول  اما، بسیاری از شهروندان از حق رای خود باوجود خشونت ها استفاده کردند را بطور مصئون استعمال کنند.

در مقایسه با روزهای انتخابات در گذشته یعنی از زمانیکه یوناما ثبت سیستماتیکِ تلفات افراد ملکی را از  رای دهی

عالوه بر آن، کسانیکه . افراد ملکی را به خود اختصاص داده استلفات رقم ت باالترین شروع کرده بود، 2009سال 

ی الرغم کمپاین برنامه ریزه شده ی از اختطاف ها، تهدید و ارعاب و آزار و تالش کردند رای بدهند، رای خود را عل

به راه انداخته  باتو ماه های منتهی به انتخا ها ان و کارمندان انتخابات که از سوی طالبان در هفتهگرای دهند تِاذی

 شده بود، استعمال کردند. 

 قومندان امنیه از سوی طالبان فقط دو روز پیش از انتخابات هامنیتی در والیت قندهار، از جملکشته شدن مقامات کلیدی 

ان و گدر جریان ثبت نام رای دهندقبل از انتخابات  ی. خشونت هاه بودشد ناامنیرانی ها در مورد گسبب افزایش ن

با تهدید های تازه طالبان که به شهروندان هشدار دادند که رای ندهند و تهدید کردند که  مبارزات انتخاباتی، یکجا

باعث  بالقوه کسانی را که رای بدهند، مجازات خواهند کرد، ترس مردم در بسیاری از مناطق کشور را بیشتر کرده و

 شد که بسیاری از مردم از حق مشارکت سیاسی شان محروم شوند.

نظارتی که  یافته هاییژه که از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه شده است، زارش وگدر این 

 هرفتگپیش از انتخابات و در جریان آن صورت بخش واحد حقوق بشر یوناما از خشونت های مرتبط به انتخابات که 

 2، ارائه می شود.ه استذاشتگو نیز مسائل مرتبط به حقوق بشر که روی مشارکت سیاسی مردم تاثیر 

هرچند این گزارش روی روزهای رای دهی تمرکز خواهد کرد، اما در این گزارش نگاه اجمالی به وضعیت حقوق 

بشر در ایام منتهی به روز های انتخابات، از جمله در دوره های مبارزات انتخاباتی و ثبت نام رای دهندگان نیز انداخته 

ست با گزارش ویژه قبلی یوناما در مورد حمالت مرتبط به انتخابات که در ماه می امسال شده و باید این گزارش پیو

                                                           
روز رای دهی  . هم چنان،اکتوبر تمدید شد 21برنامه ریزی شده بود، در برخی مراکز رای دهی به  2018اکتوبر  20انتخابات پارلمانی که به تاریخ رای دهی در .  1

 به تعویق افتاد.   201۷اکتوبر  2۷در والیت قندهار بعد از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات الی تاریخ 
ر روز انتخابات از سوی کاندیدان و گروهای مسلح وابسته به آنان نیز آگاهی دارد. این گزارش به این گونه اتهامات سروکار ندارد یوناما از اتهامات خشونت د.  2

حانه می زیرا کار یوناما متمرکز بر خشونت ها از سوی طرف های منازعه مسل ،زیرا آن اتهامات خارج از حیطه کار نظارت یوناما بر محاظت از افراد ملکی می شود

 باشد. مراجه شود به بخش ماموریت.
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زارش روی حمالت هدفمندانه عناصر مخالف دولت علیه کسانیکه در روند انتخابات گاین  3.منتشر شد، مطالعه شود

نگرانی ها در مورد محافظت  اشتراک کردند، تمرکز دارد. یوناما یافته های این گزارش را به مقصد برجسته ساختن

افراد ملکی و نیز به منظور سهم گیری در درک وسیعتری از عواملی که مانع استفاده شهروندان افغان از حق شان برای 

 مشارکت سیاسی شد، منتشر می کند.  

روز انتخابات  یافته های یوناما نشان می دهد که خشونت هایی که در آن رای دهندگان و مراکز رای دهی در جریان سه

رویداد تثبیت شده ی   108در مجروح(   3۷9کشته و56مورد تلفات ملکی ) 435 پارلمانی هدف قرار گرفتند، سبب

باالترین رقم تلفات ملکی نسبت به چهار دوره انتخابات قبلی متذکره  . رقمِه استشدخشونت های مرتبط به انتخابات 

تعداد یوناما در حال حاضر مشغول بررسی اتهامات معتبر در مورد  4باشد.، می بودکه در افغانستان برگزارش شده 

عالوه . و تخریب ملکیت های افراد ملکی شده است دیگری می باشد که منجر به تلفات ملکی  های رویداد  زیادی از

انه شهروندان افغان را از حق مشارکت آزاد ،بر تلفات و آسیب های جانی، این سلسله حمالت، تهدید ها و ارعاب ها

رانی های جدی در مورد حمالت سازمان یافته گزارش نگدر این  سیاسی محروم کرد.و بدون ترس شان در پروسه 

طالبان باالی اهداف ملکی و ساحات مزدحم ملکی در جریان انتخابات،  اًمتعدد از سوی عناصر مخالف دولت، عمدت

کاتبی که از آن به عنوان مراکز رای دهی استفاده می شد، ثبت شده است. در اکثریت حمالت منجمله حمالت باالی م

غیر مستقیم مانند راکت، نارنجک، هاوان و نیز مواد انفجاری تعبیه شده استفاده  بِاتطالبان از سیستم های تسلیحاتی پر

طالبان از فیرهای سالح سبک استفاده  چنان، هم بدون تفکیک دارند. و که همه این سالح ها تاثیرات مخرب هشد

 کردند. 

ران کننده اختطاف، تهدید، ارعاب و آزار و اذیت افراد ملکی از سوی طالبان قبل از گن واقعاتِزارش گدر این 

که هدف مستقیم آن جمعیت  هانتخابات نیز برجسته شده است. این رویداد ها که در آن از تاکتیک های استفاده شد

، یکجا با یک سلسله اعالمیه های مطبوعاتی از سوی کمیسیون های مختلف طالبان که در آن با استه ملکی بود

نشان دهنده عملیات  ،بود را تهدید نمودهو نیز مراکز رای دهی  انتخابات شرکت می کردند صراحت کسانی که در

 د. کردن و بر هم زدن روند انتخابات می باش مدی از سوی طالبان به منظور مختلع

                                                           
ن دور اول ثبت نام یامراجعه شود به گزارش یوناما تحت عنوان، محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه: حمالت و بدرفتاری های مرتبط به انتخابات در جر.  3

 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports(، در این سایت:  2018می  10رای دهندگان )
رویداد تثبیت شده ی حمالت علیه  86مجروح( در  199کشته و  52مورد تلفات ملکی ) 251(، یوناما 2014جون  14در روز انتخابات در دوره قبلی انتخابات ). 4

 انتخابات در افغانستان بود که یوناما به ثبت رسانیده بود.  دِملکی در یک روز واحباالترین رقم تلفات  انتخابات را ثبت کرد. این رقم قبالً
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میلیون افغان که برای رای دهی ثبت نام کرده بودند،  8.8، از مجموع تخمینی طبق معلومات کمیسیون مستقل انتخابات

بسیاری از افغانها رای دادند، بنابر این، در حالیکه  5میلیون نفر رای خود را در روز انتخابات استعمال کردند. 4.2 اًتقریب

زیادی، از جمله چالش های عملیاتی و  عوامل رچهگنخواستند ویا نتوانستند رای بدهند. ایا ولی تعداد کثیری از آنها 

خیر در باز شدن مراکز رای دهی شد، بدون شک روی شمار أیا ت سبب بسته ماندن ودر بعضی موارد اداری، که 

کشته و مجروح که به سبب ترس از خشونت های  اما به نظر می رسد که رای دادند تاثیر گذاشته است، عمالً کسانیکه

یکجا با عملیات های سازمان  بوجود آمده بود شدن صدها فرد ملکی در رویداد های مرتبط به انتخابات در ماهای قبلی

شد که جهت تهدید، ارعاب و آزار و اذیت کسانیکه که در پروسه انتخابات اشتراک کردند نیز باعث  یافته طالبان

 .روز انتخابات از خانه هایشان بیرون نشوند بسیاری از شهروندان افغان در

که شامل مراکز  - اهداف ملکی و افراد ملکی علیه عمدی که اعمال خشونت آمیز  کید شده استأزارش تگدر این 

جداً ممنوع بوده و بین المللی  حقوق بشردوستانه بر اساس بدون تفکیکحمالت همچنان و  - دهی می شودرای 

نیز می افغانستان  افراد ملکی در. حمالت گسترده یا سیستماتیک علیه محسوب می شود جنگی یتجناارتکاب آن 

به هدف ایجاد ترس در میان افراد  خشونت به ، اقدامات یا تهدیدآن. عالوه بر تلقی شودجنایت علیه بشریت تواند 

که روند  تاکید شده است اًمجدد زارشگدر این  .می باشدممنوع  ،بین المللی حقوق بشردوستانه بر مبنای ملکی

حقوق اساسی و  یکی ازر انتخابات، اشتراک دحق همه شهروندان برای  است وکار ملکی انتخابات در افغانستان یک 

 تضمین شده است قواعد بین المللی حقوق بشرتحت  حقوق بشری است که بنیادی

یوناما از اقدامات بیشماری که از سوی حکومت و نیروهای امنیتی آن جهت تامین حق شهروندان افغان برای مشارکت 

خاطر نشان می سازد که تلفات در انتخابات و محافظت از آنان در برابر آسیب ها اتخاذ شده است، یاد آوری نموده و 

ام محافظت از سایت های رای گافسر پولیس ملی افغانستان که هن 25زارش ثبت شده است شامل گملکی که در این 

  یا انتقال مواد انتخاباتی کشته و یا مجروح شدند، نیز می شود.  دهی و

 ماموریت

به منظور "ملل متحد سازمان شورای امنیت  (2018) 2405این گزارش طبق مأموریت یوناما بر اساس قطعنامه شماره 

و  ،پاسخ دهی ]...[، ترویج ملکی، هماهنگی تالش ها به هدف اطمینان از محافظت آنها،نظارت بر وضعیت افراد 

                                                           
میلیون رای دهنده در انتخابات رای دادند. مراجعه شود به اعالمیه  4.2بیشتر از   اً، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که تخمین2018نومبر  3بتاریخ .  5

 https://www.facebook.com/IECAfghanistanOfficial/posts/2044838068872349:می باشدکمیسیون که در این آدرس قابل دسترس 
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حقوق بشری مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین  مفادهمکاری در تطبیق کامل آزادی های بنیادی و 

 تهیه شده است.  ،"المللی که افغانستان عضو آن ها می باشد

نظارت مستقل  انجام می دهد، منجمله یت ها را به هدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکیفعال مجموعه ی ازیوناما 

با تمام طرف های و بی طرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی می شوند؛ فعالیت های دادخواهی 

وق بشر،  قانون اساسی و و فعالیت هایی که باعث ترویج رعایت مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی، حقمنازعه 

 .می شودسایر قوانین افغانستان 

 روش تحقیق )میتودولوژی(

وری کرده است، تهیه شده است؛ معلومات متذکره آ زارش بر اساس معلوماتی که بخش حقوق بشر یوناما جمعگاین 

بر اوضاع حقوق بشر در مطابقت با میتودولوژی که از سوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد برای نظارت 

یوناما این معلومات را از طیف وسیعی از منابع، منجمله  6.در حاالت انتخابات وضع شده است، جمع آوری شده است

از کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و والیات کشور؛ مسئولین حکومت و نیروهای امنیتی در سطح ولسوالی ها، 

اران، شفاخانه ها و کلینیک های صحی، شاهدان گالین جامعه مدنی، خبرنان محلی، فعگو نیز بزر والیات، و مرکز؛

وری کرده است. یوناما اعالمیه های مطبوعاتی حکومت افغانستان و نیز اعالمیه آ عینی، اشخاص متضرر و سایرین جمع

زارشات گند، های منتشر شده از سوی طالبان، معلومات مستند در مورد فهرست مراکز رای دهی که باز و بسته بود

سسات ملل متحد نیز معلومات به ؤ. یوناما از سایر مه استخبری و مطالب رسانه های اجتماعی را مرور و بررسی کرد

 . ه استدست آورد

 اکتوبر( 2۷و  21، 20) انتخاباتهای  ززارش در مورد رویداد های اتفاق افتاده در روگآمار تلفات ملکی که در این 

از  خشونت های مرتبط به انتخابات بوده و حد اقل توسط سه تا منبع مستقل تأیید شده است.ارائه شده است، حاوی 

رفته شود. گنظر  به عنوان یافته های اولیه مد اًاین آمار باید صرف آنجاییکه حادثاتِ بیشتر هنوز تحت تحقیق قرار دارند،

زارش گیید شود، در أوی سه منبع مستقل ترقم نهایی تلفات ملکی که ایجاب می کند صحت و سقم آن حد اقل از س

 ۷یوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه نشر خواهد شد. 2018ساالنه 

                                                           
قابل دست رس  انتخابات، در این سایت بشر در زمینه: نظارت بر حقوق 23دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، رهنمود نظارت حقوق بشر، فصل .  6

 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter23-MHRM.pdf: می باشد
  نشر شود. 2019قرار است در فبروری .  ۷
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 ه پیش زمین

 8اپریل الی دوره مبارزات انتخاباتی و دو روز سکوت مبارزات انتخاباتی 14ان بتاریخ گاز شروع دوره ثبت نام رای دهند

رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات را  152اکتوبر یعنی یک روز پیش از روز انتخابات، ختم شد، یوناما  19که بتاریخ 

. ه استردیدگفرد ملکی  245مجروح( و اختطاف  340کشته و  156مورد تلفات ملکی ) 496که منجر به  هثبت کرد

در شهر  2018اپریل  22بار به تاریخ گدهند. دو حمله مردرصد این تلفات ملکی را تشکیل می  35زنان و کودکان  

مورد تلفات ملکی شد. در میان مجموع تلفات  250 بیشتر از در شهر خوست به تنهائی سبب 2018می  6کابل و تاریخ 

مجروح( ناشی از حمالت  49کشته و  38) تلفات ملکی مورد 8۷ملکی که از سوی یوناما تایید و تثبیت شده است، 

 . ده استی کاندیدان پارلمانی بود که شامل کشته شدن هشت کاندید شباال

زارشاتی گمشاهده شد، یوناما  2014ران کننده که در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال گن جریانمثل 

ثبت نام یید شده ی به دست آورده است که نشان می دهد طالبان شهروندان را هشدار دادند که برای رای دهی أت

یا  نکنند، شهروندان را جریمه کرده ویا تذکره تابعیت کسانی را که خود را ثبت نام کرده بودند، ضبط کردند و

کردند. یک تعداد  گکارمندان مرتبط به انتخابات را در صورت ادامه کار تهدید به مجازات از جمله تهدید به مر

ر از مکاتب آنان برای گد؛ به آن معلمین هشدار داده شده بود که امعلمین آن بسته شدن علیه مکاتب نیز به سبب تهدید

 .  رفتگد ان استفاده شود، آن مکاتب مورد هدف قرار خواهگثبت نام رای دهند

طی اعالمیه های عمومی که در هفته های منتهی به روز انتخابات صادر کردند، قصد خود برای بر هم زدن طالبان 

تمام مجاهدین خود "اکتوبر، طالبان از طریق وبسایت خود بنام صدای جهاد به  8انتخابات را اعالم کردند. بتاریخ 

کسانیکه "و اشاره کرد که  "وانع جدی مختل سازنددستور داد که این پروسه امریکایی را در سراسر کشور با ایجاد م

تالش می کنند در برگزاری موفقانه این پروسه ]انتخابات[ از طریق تامین امنیت کمک کنند، باید هدف قرار داده 

از جان و مال شهروندان "که  بودقابل ذکر است که در این اعالمیه طالبان، به اعضای طالبان دستور داده شده   9".شود

 19الی  1۷از  بعدیاما، یک سلسله اعالمیه هائی که در روز های  "افغان مراقبت جدی و همه جانبه صورت گیرد

رانی گلحن آنان بود که این مسئله سبب بروز ن رِر تغییگاکتوبر از سوی کمیسیون های مختلف طالبان منتشر شد بیان

  شد. جدی در مورد قصد طالبان برای هدف قرار دادن افراد ملکی 

                                                           
  کاندیدان اجازه برگزاری کمپاین های انتخاباتی را ندارند. ،اکتوبر است که در جریان این دو روز 20دوره دو روزه پیش از روز انتخابات به تاریخ این یک  .8
http://www.alemarah-: قابل دست رس می باشد ( در این آدرس2018اکتوبر  8) "اعالمیه امارت اسالمی در مورد انتخابات جعلی پیش رو"صدای جهاد، .  9

35689english.org/?p=2018اکتوبر  29تاریخ آخرین مراجعه به سایت:  ؛. 

http://www.alemarah-english.org/?p=35689؛
http://www.alemarah-english.org/?p=35689؛
http://www.alemarah-english.org/?p=35689؛
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را  گبزر مواصالتی خورد و اکتوبر، کمیسیون نظامی طالبان اعالم کرد که طالبان قصد دارند تمام راه های 19بتاریخ 

نمی "ترانسپورتی استفاده نکنند؛ آنان بیان داشتند که نوع وسایط مسدود کنند و به افغانها هشدار دادند که از هیچ 

 "تیم های استخباراتی"جای نگرانی اینکه در این اعالمیه گفته شده است که   10"خواهند به مردم ملکی زیانی برسد.

که این موضوع باعث نگرانی ها در مورد اقداماتی که ممکن  "این همه جریانات را به دقت مراقبت می کنند"طالبان 

طالبان از طریق تویتر توبر، اک 21و  20تاریخ به . است طالبان بعد از انتخابات علیه رای دهندگان اتخاذ کنند، شده است

مسئولیت حمالت باالی مراکز مشخص رای دهی در سراسر  اًو وبسایت های خود صد ها اعالمیه منتشر کرده و مکرر

 رفتند. گکشور را به عهده 

 خشونت های مرتبط به انتخابات

 تلفات افراد ملکی

اندکی پیش از باز شدن مراکز رای دهی، طالبان در تویتر اعالم کردند که تمام سایت های رای دهی در کشور مورد 

به دنبال  11ر به شهروندان هشدار دادند که در پروسه انتخابات شرکت نکنند.گرفت و یک بار دیگحمله قرار خواهد 

 تِدر مورد حمالت باالی مراکز رای دهی کرد که شد زارشاتگباز شدن مراکز رای دهی، یوناما شروع به دریافت 

اکتوبر در شهر کابل رخ داد که  بیستماین حمالت در عصر روز  نِبار تریگاین حمالت در طول روز افزایش یافت. مر

دفتر ناحیه شاروالی مرکز رای دهی واقع در در آن یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در بیرون 

و چهار افسر پولیس ملی افغانستان را که مشغول انجام وظیفه ملکی بودند(  ملکی ه مردنُفرد ملکی ) 13 ،ساختهمنفجر 

را ان سه کارمند کمیسیون مستقل انتخابات گمرد و شش زن( را مجروح کرد. کشته شد 34ر )گتن دی 40را کشت و 

 12رفت.گوالیت خراسان مسئولیت این حمله را بدوش  –داعش/دولت اسالمی نیز در بر می گرفت. 

 ،اکتوبر 20( ناشی از خشونت های مرتبط به انتخابات بتاریخ مجروح 336و کشته 52مورد تلفات ملکی ) 388یوناما 

تأیید می را مجروح(  46کشته و  2مورد تلفات زنان ) 48،مجروح( 96کشته و  21مورد تلفات اطفال ) 11۷  بشمول

ام محافظت از سایت گهنکه مجروح(  13مورد تلفات پولیس ملی افغانستان )هشت کشته و  21 آمارِ رقم، این. کند

مجروح شدن حد اقل چهار کارمند کمیسیون مستقل نیز و  کشته و مجروح شده یا انتقال مواد انتخاباتی های انتخاباتی و

                                                           
 http://www.alemarah-ایت:( در این س2018اکتوبر  19) "اعالمیه کمیسیون نظامی امارت اسالمی در مورد انتخاباتِ به اصطالح پارلمانی"صدای جهاد، .  10

english.org/?p=36263   :2018اکتوبر  24تاریخ مراجعه به سایت.  
 .2018اکتوبر  29تاریخ آخرین مراجعه:  _1053480240612343808status//4https://twitter.com/Zabihullahدر این جا قابل دسترس است: .  11
  .2018اکتوبر  29تاریخ آخرین مراجعه:  /1055098505902075906https://twitter.com/Terror_Monitor/statusدر اینجا قابل دسترس است: .  12

http://www.alemarah-english.org/?p=36263
http://www.alemarah-english.org/?p=36263
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1053480240612343808
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ملکی در روز های انتخابات قبلی از زمانی که یوناما به  شمار تلفات بیشتر از این آماررا نیز شامل می شود. انتخابات 

 43کشته و  4مورد تلفات ملکی ) 4۷یوناما ، می باشد. ه بودشروع کرد 2009ثبت سیستماتیک تلفات ملکی در سال 

خشونت های مرتبط به انتخابات  توسط ،زن 3جراحت  و مجروح( 15کشته و  2) کودک 1۷ تلفات مجروح به شمول

انتخابات تمدید شد را نیز ثبت کرده است )مراجعه شود به بخش ذیل در  اکتوبر( زمانیکه 21در فردای روز انتخابات )

زارش ها در مورد گاکتوبر شامل  21 ارقام تاریخِذارد(. گمورد سایر مسائلی که روی پروسه سیاسی تاثیر منفی می 

 ر آن نیز می شود. گپولیس ملی افغانستان و مجروح شدن دو افسر دیکشته شدن دو افسر 

مورد تلفات  59رویداد با  11دهد، به استثنای  یوناما تمام موارد تلفات ملکی را به عناصر مخالف دولت نسبت می

البته  داده است.نسبت  ،اردوی ملی اًمجروح( که یوناما آن را به نیروهای طرفدار دولت، عمدت 45 کشته و 14ملکی )

دفاع از مراکز رای دهی و سایر مناطق در برابر حمالت حادثات متذکره زمانی اتفاق افتاده که اردوی ملی جهت 

مورد ادعای مسئولیت از سوی طالبان که در تویتر ویا  63 تا هنوز یوناما ، اقدام نموده است.عناصر مخالف دولت

 21و  20که در آن افراد ملکی به تاریخ های  ه استرا به رویداد های ارتباط داد هنشر شد 13وبسایت صدای جهاد

 118کشته و  5مورد تلفات ملکی ) 123 بهمنجر این تعداد رویداد ها اکتوبر آسیب دیدند و طبق یافته های اولیه، 

  .ه استردیدگمجروح( 

توسط  اکز رای دهی و سایر ساحات ملکیسمت مراب سالح های غیر مستقیم مانند هاوان، نارنجک و راکت به تپر

در حالیکه مواد انفجاری غیر انتحاری که  ه است،درصد تلفات ملکی را سبب شد 38 عناصر مخالف دولت، تقریباً

جد ایجاد شده یا در نزدیک مراکز رای دهی که بسیاری از آنان در داخل مکاتب، کلینیک ها و مسا در داخل و اًعمدت

عالوتاً فیرهای سالح سبکِ نیروهای مخالف دولت در جریان  .ه استدرصد تلفات ملکی را سبب شد 23 تقریباً بود،

 20بتاریخ برای مثال،  درصدِ تلفات افراد ملکی شده است.  12جنگ های زمینی مرتبط به انتخابات باعثِ در حدود 

دولت شلیک شده بود در مرکز اداری ولسوالی در والیت بغالن، چندین فیر هاوان که از سوی عناصر مخالف ، اکتوبر

از اثر سه فیر  اًر را مجروح کرد. این تلفات عمدتگتن دی 31فرد ملکی را کشت و که یک  بغالن جدید اصابت کرد

ر در گکه یکی در پشت یک مرکز رای دهی مستقر در داخل یک مکتب فرود آمد و هاوان دی –هاوان بوجود آمد 

آن منحیث مرکز رای دهی استفاده می شد اصابت کرد و سومی به یک بازار مزدحم فرود نزدیک یک مسجد که از 

اه مواد انفجاری تعبیه شده نوع کنترول از راه دور که در باالی بام و گآمد. در والیت لغمان، شهر مهترالم، دو دست

                                                           
و نیز اعالمیه  )_4https://twitter.com/Zabihullah (اکتوبر نشر شده  21 – 20این شامل پیام های که از سوی حساب رسمی تویتر سخنگوی طالبان به تاریخ های . 13

 . 2018اکتوبر  21تاریخ مراجعه به هردو سایت:  ، می شود.(http://www.alemarah-english.org) های که در وبسایت صدای جهاد طالبان نشر شده است

https://twitter.com/Zabihullah_4
http://www.alemarah-english.org/
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مرد و دو  12 و در نتیجهشده  دروازه ورودی یک مکتب که از آن به عنوان مرکز رای دهی استفاده می شد، جاسازی

پارلمانی کرد که طالبان چهار فرد ملکی را که به عنوان ناظر یکی از کاندیدان  ییدأتیوناما نیز  کودک را مجروح کرد. 

 در والیت بلخ، ولسوالی نهرشاهی کار می کردند و ندانسته به ساحه تحت کنترول طالبان وارد شدند، کشتند. 

زارشات متعددی در مورد مواد انفجاری تعبیه شده که از سوی نیروهای ملی امنیتی افغانستان گقابل ذکر است که یوناما 

رقم تلفات  ،این مواد انفجاریصورت عدم کشف و خنثی سازی که در است  را نیز دریافت کرده  هکشف و خنثی شد

 . بیشتر می شدملکی 

 تهدید، ارعاب و آزار و اذیت

انتخابات، یوناما گزارشاتی را دریافت کرد که طالبان رای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را در  منتهی بهدر روز های 

شماری از والیات در سرتاسر کشور هشدار داده و شهروندان افغان را در صورتی که در روند انتخابات اشتراک نمایند 

سوالی مهمند دره، والیت ننگرهار، طالبان باشندگان محل را تهدید در ولتهدید به مجازات کردند. به گونه مثال، 

د. در شماری از مناطق، کرخواهند قطع شان را ان انگشت ،که در انتخابات اشتراک کرده اند علوم شودم اگرکردند که 

 دادند که والیت میدان وردک، شهروندان افغان گزارش و نیز در به شمول چندین ولسوالی در والیات فراه و زابل،

والیت  ولسوالی گیزاب نامه ها دریافت کرده اند، در حالیکه در سایر ساحات مانند بوسیله شب را این تهدیدات طالبان

ر آن ند که رای ندهند در غیبلند گو ها در مساجد هشدار داد مردم محل را از طریق طالبانفته می شود که گارزگان، 

آن مواجه خواهند شد. یوناما گزارشات متعدد و پیهمی مبنی بر انسداد جاده ها از طرف افراد مسلح و ایجاد  با عواقبِ

اکتوبر  21و  20وردک، پروان، نیمروز و زابل، در تاریخ های میدان  ی در موقعیت های متعدد در والیاتموانع فیزیک

برای به تاخیر  احتمالیدریافت کرده که حاکی از مانع شدن مردم از دسترسی به مراکز رای دهی و هم تالش های 

 انداختن انتقال مواد انتخاباتی به این مراکز بوده است. 

 که ساخته شدند، مجبور می کردندسفر  ضرورت های عاجل بایدکسانیکه بنا به  فته شده است کهگ در والیت زابل،

. در ولسوالی چمتال، والیت بلخ، گروهی از افراد تا آنان اجازه عبور بدهند تذکره های خود را به طالبان تسلیم نمایند

افراد مسلح، که ، این ها آنان گردیدند. طبق گزارش ادنرا متوقف کرده و مانع رای د ه ذکورتن رای دهند 60مسلح 

 هو تذکره های شان را جمع آوری کرد نموده را تالشی این افراد ملکی ،رای دهندگان آنان را طالبان معرفی کردند

 به قریه های شان برگردند.  به آنان امر کردند که اًو بعد
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تالش کردند تا  مخالف دولتعناصر  ،که در آن است کرده ثبت تهدیدات شفاهی، یوناما مواردی را همبر عالوه 

تعبیه شده، هاوان،  انفجاری موادانفجار مراکز رای دهی بوسیله  بهفتن ررای دهندگان و کارمندان انتخاباتی را از 

 مورد 98 حد اقل فات افراد ملکی گردید، یوناماث تلباع که یحمالت آن افزون بر. باز دارند ،سبکاسلحه  فیر راکت و

 از بازشدن این مراکز مانعیا  دهی ومراکز رای بسته شدن باعث که  هرا ثبت کرد دولت مخالف عناصر از سویحمله 

حمله مستقیم علیه مراکز رای مورد آن  89، رویداد 98 این و یا اختالل جدی در روند رای دهی گردید. از مجموع

از آنکه یوناما روند تثبیت و یوناما پیش بینی می کند که رقم مراکز بسته شده از اثر این حمالت شاید بعد . دهی بود

 در یک مورد در ولسوالی میوند والیت هلمند،یید تمام رویداد ها را در هفته های آینده تکمیل کند، افزایش یابد. أت

طالبان یک دکاندار را اختطاف کرده و به مدت دو روز وی را تحت توقیف قرار دادند. فرد قربانی که  فته می شودگ

قطع کردند.  ،طالبان رای داده است مخالف کاندید هوی را برای این که ب انگشتکه طالبان نوک  است ادعا کرده

 14فتند.را به عهده نگر رویدادلیت این ئوطالبان مس

 ها اختطاف

به شمول تعدادی از کارمندان انتخاباتی تن  24که حد اقل  ثبت کرد اختطاف را رویداد  6تنها در روز انتخابات، یوناما 

 قهاکتوبر، در ولسوالی بور 20بطور مثال، به تاریخ . و نیز منجر به قتل یک فرد ملکی گردید ثر ساختأرا متو ناظرین 

رای دهنده مرد را بشمول یک نماینده کمپاین یک کاندیدای انتخاباتی، اختطاف نموده و  12والیت بغالن، طالبان، 

اکتوبر، در  19بتاریخ برای چندین شب آنها را به اسارت گرفته بود. باالخره آنها را رها نمود. در یک حادثه دیگر 

رگان قومی و اشخاص با نفوذ را از چندین قریه جمع کرده و آنان بز از تن 45ولسوالی ادرسکن، والیت هرات، طالبان 

طالبان اختطاف فته می شود که گ. نکننداشتراک  انتخابات در بترسانند کهرا تحت توقیف خویش قرار دادند تا مردم را 

اشتراک نمایند انگشت های شان را قطع خواهند کرد و آنان را  انتخاباتگان را تهدید کردند که در صورتیکه در دش

 رها کردند. ،اکتوبر که مراکز رای گیری بسته شده بود 20شام  در

 

 

  

                                                           
 اکتوبر در آدرس زیر قابل دسترس است: 24به طالبان بتاریخ  وابستهیتر مطلب نشر شده در تو . 14

https://twitter.com/QMY_Ahmadi/status/1055109729742188544,  می باشد.  2018اکتوبر  28 متذکره تاریخ آخرین مراجعه به حساب 
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 انتخاباتی، به شمول مکاتب سایت های باالیحمالت 

، بیشتر از بودرفته گ مورد استفاده قرارنیز رای دهندگان  نام ثبت مراکزمرکز رای دهی، که منحیث  5000از مجموع 

طالبان،  اًدولت، عمدت مخالف ثبت نام رای دهندگان، عناصر تِدر تمام مد15.بود شده واقعدرصد آن در مکاتب  05

تعبیه شده و حمالت انتحاری هدف قرار دادند و در یک  انفجاری موادبا استفاده از مکاتب و کارمندان انتخاباتی را 

با تهدیدات علیه معلمین منجر به مسدود شدن یکجا طالبان ساختمان یک مکتب را آتش زدند. این حمالت  ،مورد

علت خطر  ردان بهگاضری شاگراف حد، مکاتبی که باز بو در حتیبنابر گزارش، گردید.  مناطقمکاتب در برخی از 

 ه بود. ثر گردیدأمت یداتی از این تهدمکاتب نسوان به گونه نامتناسب وپایین بود  ،بلند حمالت

ردان تمام دوره ها را تعطیل گشاآن، مکاتب دولتی صنوف درسی خود برای  ازدر روز انتخابات و چند روز قبل 

حمالت مستقیم علیه مکاتبی که منحیث مراکز رای دهی  ناشی ازثر شدن اطفال از آسیب أخطر مت این کار که کردند

مکاتبی  ،در آن ثبت کرد کهرا در روز انتخابات  رویداد 112 حد اقل ، یونامااین باوجودکاهش داد. را  استفاده می شد

غیر مستقیم از اثر بطور یا  رفتند وگمورد حمله قرار که به حیث مراکز رای گیری استفاده می شد یا به گونه مستقیم 

مکتب  23اولیه یوناما حاکیست که حداقل ساختمان  ات. از مجموع این موارد، گزارششدندثر أمت در ساحهحمالت 

. یوناما همچنان تعلیم و تربیه داشته باشدباالی دسترسی اطفال به  یدراز مدت ثیرأتممکن است خسارمند شده است که 

 . دریافت کرده است را انتخابات هز اثر خشونت های مرتبط بامساجد و کلینیک ها  ر مورد آسیب دیدنگزارشاتی د

وارد  باعث یبه سمت ساحات ملک یا یاز ساحات مزدحم ملک مستقیم غیر ابتپر های سیستم با های سالحاز  فادهاست

اکتوبر، در والیت میدان  20به تاریخ . است هشد هاها و ساختمان  دکان ،یمردم ملک یمسکون به منازل شدن خسارات

وردک، مرکز اداری ولسوالی جلریز، یک مرمی راکت که توسط طالبان فیر گردیده بود، در داخل یک کلینیک 

 مواردهمچنان  یونامااصابت نمود. در نتیجه، این فیر منجر به تخریب ساختمان کلینیک و مخزن آب آن گردید. 

اکتوبر، در والیت هرات، ولسوالی  20به تاریخ . را ثبت کرده است یو مواد انتخابات یملک یها دارایی یعمد تخریب

انبار شده بود، گردید. پشتون زرغون، قریه چیوارشی، طالبان وارد یک شرکت خصوصی که در آن مواد انتخاباتی 

 طالبان هم مواد انتخاباتی و هم ساختمان ملکی را به آتش کشید. 

                                                           
 http://www.iec.org.af/pdf/pclist-کز رای دهی، قابل دسترس در:: فهرست مرا2018مراجعه شود به کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ولسی جرگه  .15

2018/allpc139۷   :2018اکتوبر  28تاریخ آخرین مراجعه به سایت . 

 

http://www.iec.org.af/pdf/pclist-2018/allpc1397
http://www.iec.org.af/pdf/pclist-2018/allpc1397
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 در والیت قندهار انتخاباتبرگزاری در خیر أت

والیت قندهار انتخابات در از برگزاری انتخابات، قبل دو روز  در شهر قندهار کالن پس از وقوع یک حادثه امنیتی

فظین محاتن از ، یک قندهاروالیت مقام اکتوبر در شهر قندهار در محوطه  18 بتاریخبه تعویق افتاد. برای یک هفته 

در نتیجه آن قومندان امنیه  لوله زد کهگدست به شلیک ناتو، /ماموریت حمایت قاطع فرماندهید والی در جریان بازد

 این حمله در .مجروح شدشدیداً والی والیت و  ه شدندکشت قندهارامنیت ملی والیت ریاست قندهار و رئیس والیت 

وضعیت امنیتی  برحمله این بالقوه رب مخ . با توجه به اثرنیز کشته شدند نیروهای امنیتیتن از چندین و  ارگخبرنیک 

  خیر افتاد.أتاکتوبر به  2۷ در این والیت الی تاریخ والیت، انتخابات

ه دادتلفات ملکی به یوناما گزارش ونه گذشت و هیچ گامنیتی  رویداد مهموقوع روز انتخابات در والیت قندهار بدون 

مرکز اطراف ولسوالی در شهر قندهار و چندین تعبیه شده  انفجاریشماری از مواد افغانستان  امنیتی نیروهای ملی .نشد

 پولیس ملی افغان امنیتی وستهپچندین بر  مخالف دولت، عناصر میانیشیننمودند. در ولسوالی خنثی کشف و شهر را 

 .که تلفات ملکی در پی نداشتحمله کردند ولسوالی در اطراف مرکز 

 ساختثر أرا متسیاسی  پروسه هایاشتراک در که  ییلمساسایر 

توانایی اشتراک شهروندان در انتخابات در بسیاری از نقاط کشور به طور قابل توجهی ها شدت خشونت  لیکهدر حا

 مانع رای شاید مرتبط به روند انتخابات نیزو اداری  لوژیستیکی، تخنیکیشماری از مسائل  اما قرار داد،تحت تأثیر را 

ی دهندگان ساعت ها در ادر بسیاری از مناطق کشور گزارش دادند که ر ینرسانه ها و ناظر .ه باشدمردم شد دهی

. دادقرار خطر تهدیدات امنیتی در معرض  این انتظار آنان را که دهی انتظار کشیدند،از مراکز رای بیرون  ها در صف

دریافت  را در سراسر کشوردهی تعدادی از مراکز رای شدن خیر طوالنی در بازأتشات مبنی بر گزار همچنانیوناما 

کمبود مواد ان کاندیدان گنمایند. گروه های ناظر و باز نشد در روز انتخابات زگاین مراکز هراز شماری  که نمود

 . زارش دادندگمراکز رای دهی را از در برخی انتخاباتی کارکنان عدم حضور و  باتیانتخا

اه های گدست در استفاده از مراکز رای دهیکارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در بسیاری از  بر اساس یافته ها،

تر شدن طی  طوالنی موجب این امر که به تقال افتاده بودند وجود داشت، دهیکه در برخی از مراکز رای بایومتریک 

به  بود، دیر تر  در نظر گرفته شدهان گیری از تقلب رای دهندگکه به هدف جلو اه هاگدست. این مراحل رای دهی شد

قبل را تکنولوژی جدید استفاده از این در زمینه کمیسیون مستقل انتخابات  کارمندان آموزش زمان  وکشور وارد شد 
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یا  یت وجودموعدم  رای دهندگان در صورترای دهی  حق مینأت برایراه های بدیل . محدود کرد از روز انتخابات

 .نشد تطبیق یا درک و ،در سراسر کشور به شکل یکسان دهندگانرای  فهرست ناقص بودن

 20باز نشد. در پایان روز ز گهر مرکز 261 16شود،باز  اکتوبر 20 بتاریخکه قرار بود دهی مرکز رای  4901از مجموع 

، بودندباز نشده  یک بعد از ظهراکتوبر، کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که مراکز رای دهی که قبل از ساعت 

 1۷.شودباز اکتوبر  21دهی باید به روز مرکز رای  401 به تعداد اعالم کرد که و ،روز بعد ادامه دهند فعالیت شانراباید 

و در این مورد وجود داشت،  دهیباز شدن مراکز رای دو باره در مورد مالحظه ی قابل می گسر در آن، باوجود

 شاییگ رفتند که بازگادعا کرد که در موارد متعددی، نهادهای امنیتی تصمیم ی بطور علنکمیسیون مستقل انتخابات 

اکتوبر  21قرار بود بتاریخ مرکز رای دهی که  401درصد از  20کمتر از  و نیز رای دهی ممکن نیستمراکز از برخی 

 .شدندانجام این کار ، قادر به شوندباز 

 تحلیل حقوقی

اشتراک حق همه شهروندان برای  است وملکی  کارکه روند انتخابات در افغانستان یک  تاکید می کنداً مجددیوناما 

بین المللی حقوق بشر تضمین شده  قواعدتحت  که ی استحقوق بشر حقوق اساسی و بنیادی یکی ازر انتخابات، د

و  - می شود دهیی که شامل مراکز را -  به شکل عمدی اهداف ملکیو افراد ملکی است. اعمال خشونت آمیز علیه 

 جنگی تجنایآن  رتکابجداً ممنوع بوده و ا حقوق بشردوستانه بین المللیتحت  بدون تفکیکحمالت همچنان 

جنایت علیه بشریت نیز می تواند افغانستان  افراد ملکی درحمالت گسترده یا سیستماتیک علیه  18.محسوب می شود

حقوق تحت  افراد ملکی میان در د ترسبه هدف ایجا خشونت به ، اقدامات یا تهدیدآنعالوه بر  19.تلقی شود

ها به دلیل  22و کلینیک 21مساجد مکاتب،تأکید می کند که همچنان یوناما  20.می باشدممنوع  بشردوستانه بین المللی

                                                           
 .د، نمی شوداز آنکه انتخابات به تعویق بیافتد، باز شو پیش این رقم شامل مراکز رای دهی که قرار بود در والیت قندهار. 16
کمیسیون مستقل  1مسدود کردن مراکز رای دهی و مشکالت بایومتریک، که در خبرنامه شماره "کمیسیون مستقل انتخابات در مورد  139۷ – 89مصوبه شماره  .1۷

تشخیص تخابات نبیشترین رقم مراکز رای دهی که توسط کمیسیون مستقل ا .شده است نشر( 2018اکتوبر  22اکتوبر ) 20، 2018انتخابات ولسی جرگه "انتخابات 

حوزه مرکزی )عمدتاً در میدان وردگ، پروان و کابل(  و در هرات، بادغیس و غور( اًتدر حوزه غرب )عمد شوندباز دو باره اکتوبر  21داده شد که باید بتاریخ 

 موقعیت داشتند. 
 .(2) 8)اساسنامه روم( ماده  بین المللی جزایی، اساسنامه روم محکمه 156و  12، 11 های بشردوستانه بین المللی آی سی آر سی، قاعدهعرفی  حقوقمطالعه .  18
 (1) ۷اساسنامه روم، ماده   .19
 .(2) 13( و پروتوکول الحاقی شماره دوم کنوانسیون ژنو ماده 2) 51پروتوکول الحاقی شماره یک کنوانسیون ژنو، ماده   .20
 .38عرفی بشردوستانه بین المللی آی سی آر سی، قاعده  حقوقمطالعه  .21
 .28عرفی بشردوستانه بین المللی آی سی آر سی، قاعده  حقوق مطالعه .22
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این  و اندبرخوردار  حالت محافظت شده ویژهاز بین الملل  حقوقتحت  شاناهمیت مذهبی، اجتماعی و بشردوستانه 

 .می شود، از بین نمی رودستفاده ا دهیمراکز رای  حیثبه سیسات أاز این تزمانی که حالت محافظت شده 

را که ممکن  یحمالت حقوق بشردوستانه بین المللیکه  اظهار میدارد مخالف دولتعناصر  راییک بار دیگر ب یوناما

یا ترکیبی و  ملکیت افراد ملکی یا آسیب بهو  لکیافراد م مجروحیت، افراد ملکیجانبی به حیات است باعث تلفات 

را منع قرار داده  ، بیشتر باشدحملههدف مستقیم و معین نظامی قابل انتظار از آن در مقایسه با  شود و این زیان ها از آنها

به  ملکیپر جمعیت مناطق بر غیرمستقیم  پرتاب استفاده از سالح هایو  تعبیه شده انفجاریمواد  استفاده از 23است.

که   ی. حمالتاست خاص نگرانیافراد ملکی مایه  ونه سالح ها برگبدون تفکیک این ثیر غیر قابل پیش بینی و أت سبب

و این است حقوق بشردوستانه بین المللی نقض جدی  افراد ملکی قتلمی دهد و هدف قرار  اً افراد ملکی را موردعمد

در آن که  افراد ملکیعلیه  سیستماتیک، حمالت گسترده و آنعالوه بر  24شود. محسوبجنگی  جنایتممکن 

 25رد.گمحسوب جنایات علیه بشریت  می تواندکشته شوند،  اًعمد ملکیشهروندان 

 پیشنهادات

افراد ملکی در جریان انتخابات ریاست جمهوری که قرار  از مین محافظت بهترأیوناما پیشنهادات ذیل را به مقصد ت

 26.زار شود، مطرح می کندگاست سال آینده بر

 عناصر مخالف دولت 

 اًسیسات مرتبط به انتخابات را فورأکید می کند که عناصر مخالف دولت باید حمالت علیه تأر تگیوناما یکبار دی

سیسات صحی و مساجد که أاطمینان حاصل شود که مکاتب، تردد تا گتوجه خاص مبذول در زمینه متوقف کنند و 

از عناصر مخالف دولت  اًیوناما مجدد .از آن در پروسه انتخابات استفاده می شود، از حمالت مصئون باقی می مانند

                                                           
پروتوکول الحاقی شماره یک مواد  راجعه شود بههمچنان م. 13، 3 پروتوکول الحاقی شماره دوم مواد آمده است؛  3بطور ضمنی در ماده مشترک این مطلب   .23

عرفی بشردوستانه  حقوقمطالعه . عرفی بین المللی قبول شده است حقوقبحیث  اما( )ب( )که در حاالت منازعه مسلحانه غیر بین المللی قابل تطبیق نیست 3) 85، 51

  .مالحظه گردد (154و  15، 14، 1بین المللی آی سی آر سی، قواعد 
عرفی بشردوستانه بین المللی  حقوقمطالعه  ؛( )ای( )آی(2) 8( )سی( و 2) 8اساسنامه روم مواد  ؛(2) 13( 2) 4روتوکول الحاقی شماره دوم مواد پ ؛3ماده مشترک  .24

 .156و  89، 6، 1آی سی آر سی، قواعد 
اساسنامۀ روم چنین صراحت دارد: قتل، براندازی و یا شنکنجه در برابر یک گروه مشخص و دسته ی از مردم بنابر  ۷مثال، جرایم علیۀ بشریت در مادۀ  . بطور 25

دی و یا جراحت مالحظات سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت  و یا سایر مالحظات. همچنان عملکرد های غیرانسانی جهت آسیب رسانیدن عم

 شدید به جسم، روح و یا صحت روانی که در جریان حمالت مستقیم و یا سیستماتیک علیۀ افراد ملکی بطور عمدی وارد میگردد. 
قرار است که در خیر افتاد نیز أ، به ت2018آگست  15الی  10انتخابات پارلمانی در والیت غزنی که به سبب جنگ های شدید بین طالبان و حکومت از تاریخ .  26

  برگزار شود. 2019سال 
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می خواهد که حمالت و تهدید های خود علیه پرسونل انتخابات، از جمله کارکنان، ناظرین، منسوبین امنیتی که 

مسئولیت محافظت از سایت های انتخاباتی و انتقال مواد انتخاباتی را بدوش دارند و نیز شهروندان افغان که می خواهند 

  متوقف کنند. اًاز حق رای شان استفاده کنند را فور

مام بشر دوستانه بین المللی، عناصر مخالف دولت باید استفاده بدون تفکیک از ت حقوقبا رعایت مکلفیت شان تحت 

مواد انفجاری تعبیه شده در ساحات پر رفت و آمد ملکی را توقف داده و از استفاده مواد انفجاری تعبیه شده نوع 

عناصر مخالف دولت را ترغیب می کند که از پرداب هاوان، نارنجک و راکت به  ،دست بردارند. یوناما اًفشاری فور

ا که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم افغانستان و از ساحات مزدحم ملکی دست کشیده و تمام اعمالی ر

است، متوقف کنند. عناصر مخالف دولت ترغیب می شوند که به افراد خود هدایت دهند که شهروندانی را که در 

ر یاد آوری می شود که به حق گانتخابات اخیر اشتراک کردند، مجازات نکنند و به عناصر مخالف دولت یک بار دی

 ذارند. گغانها برای مشارکت در پروسه های سیاسی بطور آزادانه و بدون ترس را احترام بتمام اف

 حکومت افغانستان

یوناما حکومت را ترغیب می کند که تمام حمالت علیه افراد ملکی، به شمول حمالت علیه اهداف ملکی مانند مراکز 

این  نِویی مرتکبیگپاسخمین أاقدامات فوری را به منظور ت نیز رای دهی را به شکل کامل مستند نموده و تحقیق کند و

 حمالت، اتخاذ نماید. 

 کمیسیون مستقل انتخابات

بررسی شفافی از چالش های امنیتی، تخنیکی و در صورت لزوم یوناما پیشنهاد می کند که کمیسیون مستقل انتخابات 

یکجا با نیروهای امنیتی افغانستان، به منظور روی دست را  هتخابات پارلمانی با آن مواجه شداداری که در جریان ان

مین نموده و به آنها این امکان را میسر سازد که از حق أرفتن اقدامات اصالحی انجام دهد تا مصئونیت افغان ها را تگ

دیک ی نزگشان در پروسه سیاسی در طول روند انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده کنند. یوناما هماهن تمشارک

تری را بین کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی افغانستان در زمینه بررسی تدابیر امنیتی اتخاذ شده در جریان 

ذاری امنیتی و تطبیق آن در انتخابات آینده مطابق یافته های این بررسی انجام گروند انتخابات پیشنهاد می کند تا پالن

 .شود
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