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 :مسلحانه اتافراد ملکی در منازعمحافظت 

 ثبت نام رای دهندگان مراحل اولیۀ حمالت و بدرفتاری های مرتبط به انتخابات در 

 نگاه اجمالی

 خالصه

ینده پارلمانی بتاریخ 
 
غاز شد، یوناما وقوع  ۱۴از زمانیکه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ا

 
رویداد امنیتی  ۲۳اپریل ا

نان را  ۱۸۵کشته و  ۸۶مورد تلفات ملکی ) ۲۷۱مرتبط به انتخابات را ثبت کرده است که منجر به 
 
مجروح( که اک ثریت ا

اپریل  ۲۲این تلفات ملکی بتاریخ  گاک ثریت بزر  ردیده است.گ ،فرد ملکی ۲۶ و اختطاف 1زنان و کودکان تشکیل می دهند
امی بوقوع پیوست که یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در میان جمعیتی از مردم که در بیرون یک گهن

 ۱۳۸کشته و  ۶۰مورد تلفات ملکی ) ۱۹۸هویت در شهر کابل صف کشیده بودند، انفجار داد. این حمله  ۀمرکز توزیع تذکر 
 ( به بار زخمی

 
 ورد.   ا

 رانی این است که گموضوع ن
 
اتب ویا در مک رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات ۲۳رویداد از مجموع  ۱۷یا  و درصد ۷۵ تقریبا

ن استفاده می شد، رخ داده است. در مساجدی که برای مقاصد انتخاباتی ا
 
ها، شش فرد ملکی در مک تب رویداد  دوز ا

تش کشیده شد، در رویداد دیدر یک مو  ؛نداختطاف شد
 
تب مواد انفجاری تعبیه شده در داخل مک  ری گرد، مک تبی به ا

 در مک تب ها و مساجد مواد انفجاری در داخل یک مسجد منفجر شد و بقیه رویداد ها مورد، د و در یک انفجار داده ش
زار و اذیت می شود. 

 
 شامل تهدید، ارعاب و ا

ن که حاکی می باشدزارشاتی از سراسر کشور گیری گیوناما در حال پی
 
است که عناصر مخالف دولت به شهروندان  از ا

نان مردم را 
 
ینده ثبت نام نکنند و نیز اتهاماتی وجود دارد که ا

 
ر نام د به دلیل ثبتهشدار داده اند که برای انتخابات ا

البان فته می شود که طگ ر، گرفته اند. در برخی مناطق دیگانتخابات جریمه کرده اند و/یا تذکره های شان را از نزدشان 
به  وشتان شان در صورت ادامه کار در انتخابات، تهدید کرده اند گویا قطع ان گکارمندان مربوط به انتخابات را به مر 

ن مک تب ها حمله گد که امعلمین اخطار داده ان
 
نها برای ثبت نام انتخابات استفاده شود، باالی ا

 
واهند خر از مک تب های ا

 کرد که این مسئله سبب بسته شدن مک تب ها شده است.   

ن افراد ملکی و ساحات ملکی در این مرحله 
 
یوناما از افزایش ناراحت کننده ی خشونت های مرتبط به انتخابات که در ا

زار و اذیت رای دهند گانتخابات مورد حمله قرار  اولیه روند
 
ران گان به شدت نگرفته اند، و نیز از موارد اختطاف، تهدید و ا

است. یوناما از عناصر مخالف دولت می خواهد که حمالت باالی محالت مرتبط به انتخابات و افراد ملکی دخیل در روند 
انتخابات، از جمله کسانیکه میخواهند برای رای دهی ثبت نام کنند را بصورت عاجل متوقف کنند و از تهدید و ارعاب 

ت اجتناب نمایند. یوناما تاکید می دارد که تمام افغانها از حق مشارکت در مردمان ملکی به مقصد برهم زدن روند انتخابا
زادی 

 
ذار، ازادی بیان، انجمن ها و گشت و گپروسه های سیاسی برخوردارد اند که این حق مستلزم ترویج و محافظت از ا

میز می باشد. گ
 
 ردهمای  ی های مسالمت ا

                                                      
 مورد مجروحیت کودکان را ثبت کرده است.  ۲۹مورد مرگ و  ۱۳مورد مجروحیت زنان؛  ۷۰مورد مرگ و  ۲۷رویداد، یوناما  ۲۳در این  1
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، به خصوص ش های خود برای محافظت از محالت مربوط به انتخاباتیوناما حکومت افغانستان را ترغیب می کند که تال
را افزایش  اندان و رای دهی تعیین شده گ، و مساجدی که به عنوان مراکز ثبت نام رای دهند تاسیسات صحیمک تب ها، 

سیب های بالقوه باالی مردمان ملکی را کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که دسترسی به خدمات و داده 
 
 اولیه، ازخطر ا

ا را طرف ه تماماطفال و مراقبت های صحی برای تمام اشخاص از این روند، متاثر نمی شود.  یوناما  ۀجمله تعلیم و تربی
 ریاست اتخاذ کنند تا از تکرار خشونت ها و نا امنی های  ی که در طول دوره انتخابات را ترغیب می کند که اقدامات عاجلی

ن بودیم، جلو  ۲۰۱۴جمهوری سال 
 
 یری شود. گشاهد ا

 پس زمینه

در حال ظهور خشونت ها و تهدید و ارعاب مرتبط به انتخابات که مردمان ملکی و محالت ملکی را هدف قرار می دهد  روند

به مشاهده رسید. در  ۲۰۱۴ران کننده ی است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گن های الگوبازتاب دهنده 
، عناصر مخالف دولت، و در حد بسیار کمتری، برخی کاندیدان و نیروهای امنیتی دولت تالش کردند که با ۲۰۱۴سال 

 را
 
ان، کاندیدان، کارمندان کمیسیون گی دهند تهدید و حمله مستقیم باالی مردمان ملکی دخیل در روند انتخابات مشخصا

هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری مستقل انتخابات و منسوبین پولیس که مشغول تامین امنیت مراکز رای دهی بودند، 
 نیمی۲۰۱۴در سال   2را مختل کنند.

 
رویداد های تثبیت شده ی حمله باالی مک تب ها و مسئولین مک تب ها  از کل ، تقریبا
ن به عنوان مراکز رای دهی برای انتخابات ریاست جم ی  ناشی از حمالت مستقیم باالی مک تب ها

 
هوری استفاده بود که از ا

 3می شد.

بت نام )از ث تپروسه های انتخابا ود، بسیاری اززار شگکه قرار است در ماه اک توبر بر  ۲۰۱۸برای انتخابات پارلمانی سال 
سیب پذیرگاه ها بر گرفته تا رای دهی( قرار است در مک تب ها، مراکز صحی، و عبادتگ

 
است  زار شود که این محالت بسیار ا

ن محالت مورد حمله عناصر مخالف دولت قرار 
 
 در ا

 
 گو مردمان ملکی قبال

 
ز اکه  یمحل ۷۰۰۰درصد  ۶۰رفته اند. تخمینا

و فعالیت های  اندبه عنوان محالت ثبت نام ویا رای دهی تعیین شده است، مک تب ها  کمیسیون مستقل انتخاباتسوی 
الت در دوره های قبلی انتخابات، از این محد. نانتخاباتی در داخل تعمیر مک تب ها در جریان ساعات درسی انجام می شو

 به عنوان مراکز رای دهی فقط در روز انتخابات ا
 
ن ه چندیک ی ستفاده می شد؛ استفاده از عین اماکن برای فعالیت هااساسا
سیب پذیر بوجود می گ ان خطرات امنیتی بزر گبت نام رای دهند ول می کشد، مثل ثماه ط

 
تری را به خصوص در مناطق ا

ورد. عالوه 
 
سیب پذیر است محالتبر این ا

 
ذکره تاخذ زیرا ، مراکز توزیع تذکره نیز در مقابل حمالت مرتبط به انتخابات ا

 تابعیت برای ثبت نام در انتخابات شرط است. 

 روال در حال ظهور رویداد های امنیتی مرتبط به انتخابات 

 حمالت و اختطاف های مرتبط به انتخابات

رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات را تثبیت و  ۲۳ان، یوناما در مجموع وقوع گثبت نام رای دهند  مرحلهاول سه هفته ی طی 
ن حمالتی بود که منجر به 

 
 ردیدگمجروح(  ۱۸۵کشته و  ۸۶مورد تلفات ملکی ) ۲۷۱تایید کرد که از این میان، ده رویداد ا

                                                      
د. مراجعه شود به گزارش نافراد ملکی را هدف قرار دا ه( مستقیماْ این گون٪۹۱، اکثریت بزرگ رویداد ها )۲۰۱۴در سال  2

A/HRC/28/48 (2015) در مورد محافظت افراد ملکی در  ۲۰۱۴همچنان مراجعه شود به گزارش شش ماه نخست سال ؛ ۱۳، فقره

 . ۶۵ – ۶۲، صفحات ستانمنازعات مسلحانه در افغان
 . ۲۲، فقره A/HRC/28/48 )2015(زارش گمراجعه شود به  3
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ن 
 
ن رویداد های اختطاف بود که در جریان ا

 
ارعاب ر شامل تهدید، گفرد ملکی ربوده شدند و ده رویداد دی ۲۶و سه مورد ا

زار و اذیت می شد.
 
   4درصد این تلفات را تشکیل داده اند. ۵۱زنان و کودکان  و ا

یع حمالت با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده، حمالت انتحاری و قتل های هدفمند/عمدی باالی مراکز توز  ،یوناما
ن ، منجمله کارکنان انتخاباتی و افسراان و نیز پرسونل مربوط به انتخاباتگثبت نام رای دهند  محالتهویت و  ۀتذکر 

 انتخاباتی شده بودند را ثبت کرده است.  محالتمین امنیت پولیس که موظف به تا

ن برای فعالیت های مرتبط به انتخابات استفاده می شد، صورت یازده این حمالت باالی 
 
مک تب و شش مسجد که از ا

اپریل، طالبان در داخل مک تبی که  ۱۷. در یک رویداد بتاریخ ندرفت که در نتیجه، سه مک تب و یک مسجد خسارت دیدگ
ن برای ثبت نام رای دهند 

 
تش افروختند و چهار فرد ملکی به گاز ا

 
ان در ولسوالی چغچران والیت غور استفاده می شد، ا

دو روز بعد به ان را گطالبان اختطاف شد   5ان و دو سرباز پولیس را اختطاف کردند.گشمول دو کارمند ثبت نام رای دهند 
می، مواد انفجاری تعبیه شده که در یک مسجد جاسازی  ۶ر خوست بتاریخ شهان محل رها کردند. در گدنبال وساطت بزر 

نام نماز ظهر منفجر شد که گشده بود هن
 
زاران صدمه دیدند و  گنماز  برای ثبت نام جمع شده بودند وافراد ملکی که  از اثر ا

  رفته است. گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگهیچ ر مجروح شدند. گتن دی ۳۵شته شد و فرد ملکی ک ۱۷

در شهر کابل رخ  ۲۰۱۸اپریل  ۲۲مرتبط به انتخابات که از سوی یوناما ثبت شده است، بتاریخ  منفرد بارترین رویداد  گمر 
اری مواد انفجاری تعبیه شده در بدنش را در میان جمعیتی از مردان، زنان و حاین رویداد، یک حمله کننده انتداد. در 

کودکان که در بیرون یک مرکز توزیع تذکره تابعیت در ساحه دشت برچی شهر کابل صف کشیده بودند، انفجار داد که در 
ل مسجد و یا مک تبی واقع رچه این مرکز در داخگازخمی(.  ۱۳۸کشته و  ۶۰)شدند فرد ملکی کشته و زخمی  ۱۹۸نتیجه،  

نشده بود، ولی یک مرکز ثبت نام در داخل یکی از چهار مک تب در جوار همان مرکز توزیع تذکره واقع شده است. در زمان 
 به تعداد گ این حمله، 

 
ودند که وارد مرکز در بیرون همان مرکز جمع شده بودند و منتظر ب نفر ۱۵۰فته می شود که تخمینا

ن کوچه جمع شده بودند را د و تذکره اخذ کنند. توزیع تذکره شون
 
 بهو  از هم پاشیداین انفجار جمعیت مردمان ملکی که در ا

ن بودند، قرار داشت و نیز کسانی که د یکه در همان نزدیک یدکان
 
قربانیان و شاهدان به شت صدمه رساند. نیز ر داخل ا

 که افتاده بودهر طرفاجساد و پارچه های بدن انسان به  ند کهنف می کیصحنه وحشتناک بعد از انفجار را توص ،عینی
نها  رفته شده از محل انفجارگتصاویر 

 
این انفجار به تعداد زیادی از وسایط نقلیه و ساختمان های  .را تایید می کنداظهارات ا

سیب رساند و شیشه های تعمیر های همجوار را شکست. 
 
عراق و شام  شاخه والیت خراسان دولت اسالمیهمجوار نیز ا

)این حمله در ساحه ی که  یضد شیع شعار هایبا استفاده از  مسئولیت این حمله را از طریق وبسایت اعماق )داعش(

ن را مسلمانان اهل تشیع تشکیل می دهد صورت 
 
مرکز  "رفت و تاکید کرد این حمله یک گبدوش  رفت(گاک ثریت جمعیت ا

      6را هدف قرار داده است. "انتخاباتی

نفر کارمند  ۲۰می، در ولسوالی مردیان، ولسوالی جوزجان، ولسوال نام نهاد طالبان و سایر اعضای این گروه  ۳بتاریخ 
نان را تهدید کردند که اگر به کار خود در انتخابات ادامه دهند ویا در هر فعالیت دیگر 

 
انتخابات را اختطاف نموده و ا

                                                      
 ورد مجروحیت کودکان را ثبت کرده است.م ۲۹و  گمورد مر ۱۳مورد مجروحیت زنان؛  ۷۰و  گمورد مر ۲۷یوناما رویداد،  ۲۳در این  4
به عهده گرفتند، تاریخ  english.com/?p=27793-https://alemarahطالبان مسئولیت این حمله را در وبسایت انگلیسی زبان خود  5

 .  ۲۰۱۸می  ۲مراجعه به سایت 
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-اعالمیه پذیرش مسئولیت از سوی شاخه والیت خراسان داعش در اینجا:  6

khorasan-province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-registration-center-in-kabul.html رین تاریخ آخ

 . ۲۰۱۸می  ۲مراجعه به سایت: 

https://alemarah-english.com/?p=27793
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نان را
 
ینده اشتراک کنند، ا

 
نان ۱۷در همان روز، خواهند کشت.  انتخاباتی در ا

 
بعد از دادن ضمانت از سوی متنفذین  تن ا

 هنوز در اسارت طالبان به سر می برند.  رها شدند ولی سه تن شان محلی،

 

زار و اذیت و ارعابرویداد های تهدید
 
 ، ا

زار و اذیت و ارعاب  ۲۳از مجموع 
 
ن شامل تهدید، ا

 
رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات که یوناما ثبت کرده است، ده مورد ا

 انگروه های عناصر مخالف دولت پرسونل مرتبط به انتخابات، معملین، و رای دهند گبدون تلفات ویا اختطاف می شود. 
زار و اذیت کردند

 
ادعاهای  ی وجود دارد که عناصر مخالف دولت تذکره های  ی را که  ، از جملهاحتمالی را تهدید، ارعاب و ا

ن استیکر ثبت نام رای دهند 
 
ن افراد جریمه های نقدی گان چسپانیده شده است از نزد صاحبانش گروی ا

 
رفته اند ویا باالی ا

   7وضع کرده اند.

د جمعه، ولسوال نام نهاد طالبان تهدیان، در جریان نماز گاپریل در ولسوالی دره صوف پایین، والیت سمن ۲۷بتاریخ 
کار  شتان دست کسانی را که کارت ثبت نام انتخابات در اختیار داشته باشند، برای کمیسیون مستقل انتخاباتگکرد که ان

ینده پارلمانی اشتراک کنند، قطع خواهد کرد. 
 
 گلیشیناپریل، در ولسوالی ا ۲۳بتاریخ همین قسم، کنند ویا در انتخابات ا

نان هشدار دارند گیت لغمان، طالبان صدها تن از بزر وال
 
ه ه تذکر کان محل را فراخوانده و انتخابات را محکوم کردند و به ا

نها تذکره ها را چک خواه
 
ینده ا

 
 ند کردهای شان را در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نکنند. طالبان اخطار دادند که در ا

ان محل مخالفت خود را با این گا عواقب سختی مواجه خواهد شد. باشند و در صورتیکه کسی ثبت نام کرده باشد، ب
موضوع بیان کرده، اظهار داشتند که این یک روند ملی است و از طالبان تقاضا کردند که در این روند مزاحمت خلق 

 نکنند.   

زار و اذیت و ارعاب در ارتباط به انتخابات 
 
، در می ۲قرار دارند. بتاریخ معلمین مک تب ها نیز در معرض خطر تهدید، ا

قاصد ر مک تب هائی که برای مگولسوالی شرنه، والیت پک تیکا، طالبان به معلمین مک تب ها در ولسوالی اختطار دادند که ا
ن حمله خواهند کرد.

 
ن استفاده می شود، بسته نشود، باالی ا

 
چه ر گدر نتیجه، تمام هشت مک تب بسته شد.  انتخاباتی از ا
ت زیاد ردان به دلیل خطراگاز لیسه ها پالن داشت که به فعالیت خود ادامه دهد، اما هیچ یک از اولیای شادر ابتدا یکی 

  ردند.  گامنیتی، به فرزندان شان اجازه ندادند که به مک تب بر 

 تاثیرات منفی رویداد های امنیتی مرتبط به انتخابات باالی حقوق بشر

زار و اذیت تاثیرات مستقیم و
 
نی ر  نا امنی های روز افزون ناشی از حمالت مرتبط به انتخابات و رویداد های ارعاب و ا

 
وی ا

زادی های اساسی شان 
 
مللی ذاشته است. حقوق بشر بین الگتوانای  ی تمام افغانها در استفاده از برخی حقوق بشری مهم و ا

 یرد، رایگبدون تبعیض و هیچ نوع محدودیت غیر موجه در امورات عامه سهم ب تصریح می کند که هر شهروند حق دارد که
ن، عنصر بسیار مهم برای یک روند موثر انتخابات این است که تمام اشخاص انتخاببدهد و در دولت 

 
 – شود. افزون بر ا

باتی، که در تمام مراحل انتخا شته باشندحق دا –ان، کاندیدان و حامیان شان و کارمندان مربوط به انتخابات گرای دهند 
فارغ ت از هر نوع رعب و وحشرفته تا رای دهی و باالخره دوره بعد از انتخابات،  گان و کاندیدان گاز ثبت نام رای دهند 

 باشند. 

                                                      
 ده رویداد تهدید، آزار و اذیت و ارعاب شامل موارد اختطاف که در باال بیان شده است، نمی شود. این  7
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زار و اذیت در ار گحمالت اخیر باالی مراکز توزیع تذکره تابعیت و محالت ثبت نام رای دهند 
 
 هتباط بان یکجا با تهدید و ا

زادانه
 
نان ثبت نام برای رای دهی روی توانای  ی همه ی افغانها در امر مراجعه مصئون و ا

 
ای رطی بر به این محالت که پیش ش ا

زادی ذاشته است. گمشارکت در پروسه های انتخابات می باشد، تاثیرات منفی برجای 
 
د ذار را محدوگشت و گنا امنی ها ا

 توانای  ی زنان برای استفاده از حقوق سیاسی شان راگود فرهنکرده است که این مسئله محدودیت های موج
 
به  ی که اک ثرا

ن شدت محدود کرده است را بد تر کرده است
 
ان و حمالت علیه اقلیت مسلمانان اهل تشیع شاید روی توانای و عالقمندی ا

نان بیشتر تقویت کن را در محرومیت احساسذاشته و گبرای رای دهی تاثیرات منفی برجای 
 
 د. ا

ینده الی روز انتخابات، یوناما در مورد تاثیر 
 
ز مدت ات درابا توجه به احتمال ادامه حمالت مرتبط به انتخابات طی ماه های ا

زادی 
 
زادی بیان، ا

 
میز نی  ردهماگو  تجمعاتاین حمالت روی ا

 
ه ران است. افزایش نا امنی های مرتبط بگی های مسالمت ا

نها در بر انتخابات توانای  ی کاندیدان و 
 
یا ی های سیاسی وی  ردهماگزاری کمپاین های انتخاباتی، مشارکت در گحامیان ا

میز و اشتراک در سایر تجمعات مربوط به انتخابات را با محدودیت مواجه ت
 
 ا موانع. این نا امنی همی کندظاهرات مسالمت ا

ورد.  یری در حیات سیاسی گبیشتری فراراه زنان در استفاده از حق شان جهت سهم 
 
 و اجتماعی کشور نیز بوجود می ا

ن، یوناما در مورد تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم حمالت مرتبط به انتخابات روی دسترسی کودکان به تع
 
لیم و افزون بر ا

ر ران است. مک تب های  ی که به عنوان مراکز ثبت نام و رای دهی تعیین شده است در معرض خطر زیاد حمالت قراگتربیه ن
بر  وارده  اراتخس دلیله این حمالت می تواند سبب بسته شدن مک تب ها ویا اخالل در خدمات منظم تعلیمی به دارد ک

یوناما اثرات دلسرد کننده ی که این حمالت همین اکنون روی تمایل خانواده ها برای ردد. گ، ساختمان های مکاتب
 دختر ها بیشتر متاثر شوند، گفرستادن فرزندانشان به مک تب ها 

 
 . ثبت نموده استذاشته است و اینکه احتماال

 یری گنتیجه 

اما می کند. یون نگرانیان احساس گیوناما از افزایش خشونت های مرتبط به انتخابات از شروع مرحله ثبت نام رای دهند 
این  ا با شدید ترین الفاظ محکوم می کند؛باالی تاسیسات و اشخاصی که در پروسه های انتخابات دخیل اند ر تمام حمالت 

و اشخاص ملکی را نقض می کند.  اماکنحمالت ممنوعیت وضع شده در حقوق بین الملل در مورد حمالت عمدی باالی 
زار و اذیت و ارعاب مانع استفاده م

 
 ردم ازاین رویداد های مرتبط به انتخابات، یکجا با رویداد های اختطاف و تهدید، ا

زادی های اساس شان، به شمول حق دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه شده و تهدید قابل مالحظه ی برای
 
 حقوق بشری و ا
ورد.پروسه انتخابا

 
م با نگرانی یوناما، تو ت بوجود می ا

 
 اندر جریا ونه رویداد ها ممکن است بگبیان می دارد که این  عمیقا

سیگاقدامات عاجلی را برای جلو  روند انتخابات افزایش یابد و تمام طرف های منازعه را ترغیب می کند که 
 
 نرساند بیری از ا

 ۲۰۱۴به مردمان و محالت ملکی اتخاذ کنند تا از تکرار خشونت های  ی که در طول دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 
 شاهد بودیم، اجتناب شود. 

 پیشنهادات

 عناصر مخالف دولت

راکز تابعیت، م ۀعناصر مخالف دولت باید حمالت خود باالی تاسیسات مرتبط به انتخابات، به شمول مراکز توزیع تذکر 
ردد تا اطمینان حاصل گتوجه خاص باید مبذول ان و مراکز رای دهی را بصورت فوری متوقف کنند. گثبت نام رای دهند 

ن در جریان پروسه انتخابات استفاده می شوگشود که مک تب ها، تاسیسات صحی و عبادت
 
د، از حمالت ناه ها که از ا
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وق اساسی شان برای دسترسی به تعلیم و تربیه، مراقبت های صحی و توانند از حقبمصئون باقی مانده و شهروندان افغان 
زادی مذهب بدون هیچ نوع اختالل و یا مداخله ی بهره مند شوند. 

 
 ا

زار و اذیت و ارعاب علیه پرسونل انتخابات، منجمله کارکنان انتخابات، 
 
عناصر مخالف دولت باید حمالت، تهدید، ا

در  امنیت محالت انتخاباتی اند و نیز شهروندان افغان که از حق خود برای مشارکتمنسوبین امنیتی که موظف به تامین 
وری می شود که تمام افغان 

 
 متوقف کنند. به عناصر مخالف دولت یاد ا

 
ا حق هپروسه های سیاسی استفاده می کنند را فورا

 به دور از هر نوع رعب و ترس اشتراک کنند.   ۲۰۱۸سال  پیشرو در دارند که در انتخابات پارلمانی

 حکومت افغانستان

فاعی کشور، و کمیسیون مستقل انتخابات باید اطمینان حاصل دحکومت افغانستان، به خصوص نیروهای ملی امنیتی و 
مین امی کنند و مصئونیت افغان های  ی که از حق رای خود استفاده م به منظور تضمینکنند که تدابیر کافی امنیتی 

 
نیت تا

 . ، اتخاذ می گرددات در طول دوره انتخاباتتاسیسات و پرسونل مرتبط به انتخاب

ی سترده از مک تب ها، و تا حد کمتری از تاسیسات صحی و مساجد، به عنوان مراکز ثبت نام و راگبا توجه به استفاده 
ل بالقوه باالی مردمان ملکی را کاهش دهد و اطمینان حاصیرد تا خطرات گدهی، حکومت باید تدابیر فوری را روی دست 

اال ری ترتیبات مراکزی که باخطر بگکند که عرضه خدمات اولیه مختل نمی شود. تدابیر کاهش دهنده می تواند شامل بازن
 می توان، در کن

 
ن مراکزی که در داخل تاسیسات صحی واقع شده است، شود؛ مثال

 
ار ارزیابی شده است، به خصوص ا

 رفت. گسایر تدابیر، استفاده از خیمه ها در بیرون از تعمیر تاسیسات را مد نظر 

در  ی می کنند و به سبب مشارکت شانگی به مشکالت افغانهائی که در ساحات نا امن زند گحکومت باید تدابیری برای رسید 
 یرد. گپروسه انتخابات با تهدید و ارعاب مواجه اند، نیز روی دست 


