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 اه اجمالی گ ن 

  رچه گابدینسو را برگزار نمود.    2014از سال  خویش  پتامبر، افغانستان چهارمین انتخابات ریاست جمهوري  س  28بتاریخ  

انتخابات بطور نسبی پائین باقی ماند، دو حملۀ    زاريگبر  سطح خشونت هاي مرتبط به انتخابات در ماه هاي قبل از روز

براي تهدید و   انتحاري بزرگ باالي محالت مرتبط به انتخابات در ماه جوالي و سپتمبر توأم با ادامۀ کمپاین طالبان

انی و شک را در مورد اینکه در روز انتخابات چی اتفاقی خواهد  نگر ،منصرف ساختن مردم از اشتراك در انتخابات

و رأي شانرا استعمال  نموده افتاد، افزایش داد. باوجود هراس از وقوع خشونت، افغان ها از حق قانونی شان استفاده 

یعنی روز برگزاري  سپتمبر،   28پایان یافت. باوجود آنهم، بتاریخ  یتلفات پر نمودند و روز انتخابات بدون وقوع رویداد 

به انتخابات را توأم با تلفات ملکی در سراسر کشور  انتخابات ریاست جمهوري، یوناما به تعداد یکصد رویداد مرتبط 

؛ اکثریت در انتخابات ریاست جمهوري اشتراك ننموده بودند کسانی نیز می شد که شامل ثبت نمود که این تلفات

   به طالبان نسبت داده شد.  این رویداد ها

یافته هاي نظارتی را که    ،در افغانستان تهیه گردیده  1این گزارش ویژه که توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد (یوناما)

از شروع پروسۀ ثبت نام تقویتی رأي دهنده گان   بخش حقوق بشر یوناما درخصوص خشونت هاي مرتبط به انتخابات

 ریاست جمهوري افغانستان 2019پتمبر، یعنی دو روز بعد از برگزاري انتخابات سال س 30الی  2019جون  8تاریخ از 

    ارائه میکند.  ،انجام دادند

 85تلفات ملکی (  458ارقام ابتدایی یوناما نشان میدهد که حمالتی که پروسۀ انتخابات را مورد هدف قرار داد منجر به  

 نفر مجروح) در روز انتخابات 249نفر کشته و  28تلفات ملکی ( مورد 277، بشمول نفر مجروح) 373نفر کشته و 

هم قبل از روز   2018پارلمانی سال مقایسه با انتخابات در  2019گردید. در مجموع، میزان تلفات ملکی در سال 

باوجود آنهم، میزان تلفات ملکی    2، بطور قابل مالحظه ي پائین بود.اکتوبر  20  بتاریخ   رأي دهیدر روز    انتخابات و هم

 
 تیمأمور ونامایملل متحد که به  تیامن يشورا 2489 )2019(شماره  ۀتحت قطعنام ونامای تیاز مأمور یبه تأس ونامایگزارش توسط بخش خدمات حقوق بشر  نیا .1

 یکامل احکام قانون اساس قیرا تحقق و در تطب یاز محافظت آنها را هماهنگ، حسابده نانیتالشها جهت حصول اطم نظارت، یافراد ملک تیاز وضع"داده است تا 

شان  يبهره مند شدن زنان از حقوق کامل بشر ژهیآنها را دارد، به و تیکه افغانستان عضو  يها ثاقیم قیو حقوق بشر و تطب یاساس يها يافغانستان در مورد آزاد

مستقالنه و  یابی قتیبشمول نظارت و حق ،یافراد ملک يمنازعات مسلحانه باال راتیها را به هدف کاهش تأث تیسلسله فعال کی ونامای ".دینما يکمک و همکار

نموده   جادیتماس ا  ریدرگ  يطرف ها یبا تمام  ونامای.  گرفته است  دستیته اند، روجراحت برداش  ایکشته و    یآن افراد ملک ۀجیکه در نت  يها  دادیدر مورد رو  طرفانهیب

  گرفته است.  دستیافغانستان را رو نیقوان ریو سا یو همچنان قانون اساس یالملل نیب ۀحقوق بشردوستانقواعد و از  يرویرا جهت تحقق پ یو ابتکارات

نصف  اًبیتقر که نمود تیمرتبط به انتخابات را تثب ياز خشونت ها ینفر مجروح) ناش 781نفر کشته و  226( ینفر تلفات ملک 1007به تعداد  ونامای، 2018درسال  .2

در  یعنی، اکتوبر 20 خیتلفات بتار نیهم نفر مجروح) 379نفر کشته و  56( ینفر تلفات ملک 435و تعداد  دیگردطالبان وارد  ياز سو مرتبط به انتخابات یتلفات ملک

 2018روز در سال  نیچند يبرا یده ي. رأدادینشان م 2018سال  گرید يبا روز ها سهیرا در مقا یرقم تلفات ملک نیکه بلندتر وستیبوقوع پ یده يروز نخست رأ
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أي  مقایسه با روز رو همچنان در  2014 3دور اول انتخابات ریاست جمهوري در ماه اپریل زاري گروز بردر مقایسه با 

موجب نگرانی است، اینست که  بطور مشخص آنچه  4انتخابات در ماه جون همان سال بلندتر بود.آن دهی دور دوم 

درصد   80. بیشتر از میدادرا اطفال تشکیل  2019تلفات ملکی در روز رأي دهی انتخابات  مجموع بیشتر از یک ثلث

درصد مجموع تلفات   95و همچنان حدود  2019مرتبط به انتخابات سال مجموع تلفات ملکی ناشی از خشونت هاي 

  5أي دهی بوقوع پیوست، به طالبان نسبت داده شدند. ملکی ناشی از خشونت هاي مرتبط به انتخابات که در روز ر 

یات هاي  از اثر عمل اًکه اکثر این گزارش آسیب هایی را که به افراد ملکی از اثر خشونت هاي مرتبط به انتخابات

دوامدار طالبان در سراسر افغانستان به هدف اخالل نمودن انتخابات ریاست جمهوري وارد گردیده، بشمول حمالتی  

که بطور مستقیم مردم ملکی، رأي دهندگان، کارکنان انتخاباتی، کمپاین کنندگان، گردهمایی انتخاباتی و مراکز رأي  

. بیشترین حمالت طالبان با کارگیري از سیستم هاي شلیک غیرمستقیم  نماید دهی را هدف قرار دادند، مستند سازي می

مانند راکت، بمب هاي دستی، هاوان و اشیاي انفجاري تعبیه شده که در داخل یا نزدیکی مراکز رأي دهی، بشمول  

حم  مزد  سالح ها در ساحات  نوع  مکاتب جاسازي شده بودند، صورت گرفت. گزارش در مورد اینکه کارگیري از این

ملکی چگونه تأثیرات بدون تفکیک بجا گذاشته و به افراد ملکی، بشمول اطفال آسیب رسانیده اند، نیز جزئیات ارائه  

یکه حمالت مرتبط به انتخابات به هدف اخالل نمودن پروسۀ انتخابات صورت گرفت، اما یک تعداد  دمیکند. باوجو

ور فعال سهم نگرفتند از اثر  در پروسۀ انتخابات بط و دقرار داشتن دور از محالت رأي دهی که از افراد ملکی  ي زیاد

رویداد هاي اختطاف، تهدیدات، ارعاب و اذیت و   سلسله ي از  گزارش همچنان این  همچو حمالت آسیب دیدند.

را برجسته می    ابات کار گرفته اندکه طالبان در برابر افراد ملکی در زمان قبل از روز انتخابات و در جریان انتخ   يآزار

 .  نماید

 
موضوع پخش  نیدر مورد ا ونامای يکه از سو ژه ی، به گزارشات و2018مرتبط به انتخابات در سال  يدر مورد خشونت ها شتری. جهت معلومات بدیگرد دیتمد

 rtsrepo-civilians-of-https://unama.missions.org/protection . دیمراجعه نمائ لیذ تیسا بیبه و ده،یگرد

روند   یده  يروز رأ(  یعنی  2014  لیاپر  5  خیمرتبط به انتخابات را بتار  ياز خشونت ها  ینفر مجروح) ناش 127نفر کشته و    32(  ینفر تلفات ملک 159به تعداد   ونامای .3

  . ه است) ثبت نمودیقبل يجمهور استیاول انتخابات ر

 یده ي(روز رأ یعنی 2014 جون 14 خیمرتبط به انتخابات را بتار ياز خشونت ها ینفر مجروح) ناش 199نفر کشته و  52( ینفر تلفات ملک 251به تعداد  ونامای .4

  . ه است) ثبت نمودیقبل يجمهور استیروند دوم انتخابات ر

دهنده  يرأ یتیتقو  نام  ثبت ۀپروسمرتبط به انتخابات را که از شروع  ياز خشونت ها ینفر مجروح) ناش 306نفر کشته و  64( ینفر تلفات ملک 370تعداد  ونامای .5

نفر مجروح) که به طالبان  235نفر کشته و  28( ینفر تلفات ملک 263تلفات شامل  نی. اه است، اتفاق افتاد، به طالبان نسبت داد2019سپتمبر  30 یگان در ماه جون ال

   . باشدیم زین ،نسبت داده شد یده يأدر روز ر
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ملکی بوده و حق همه اتباع کشور براي اشتراك  روند  که انتخابات در افغانستان یک  شده است  گزارش تأکید  در این  

بین المللی و قانون افغانستان تضمین شده  حقوق بشر  حقوقاساسی حقوق بشري در  در انتخابات بعنوان یک اصل 

بشردوستانۀ بین المللی، عملکردهاي خشونت بار علیۀ افراد و اهداف ملکی که شامل رأي دهنده    قوقحاست. مطابق به  

و محالت رأي دهی میباشند و همچنان حمالت  ماییگان، کارکنان انتخاباتی، کمپاین کننده گان، محالت گرده

بوده و جرایم جنگی تلقی میشوند. حمالت گسترده و یا سیستماتیک علیۀ مردم ملکی   منوعم اً جد ،بدون تفکیک

حمله باالي محالت رأي دهی  از قصد  نیز جنایت علیۀ بشریت تلقی شده میتوانند. هشدار دادن به افراد ملکی    افغانستان

ازد. برعالوه، عملکرد ها یا تهدید  س  بشردوستانۀ بین المللی مبرا نمی   حقوقطرف درگیر را از مکلفیت هایش مطابق به  

  میباشد.   منوعبشردوستانۀ بین المللی م حقوقدر میان مردم ملکی مطابق به  حشتبه خشونت به نیت ایجاد و

شرکت در انتخابات  که افراد ملکیحمله باالي  یوناما تمامی حمالت علیۀ پروسۀ انتخابات افغانستان، بشمول   ابراین،بن

 نماید.  محکوم می اًرتبط به انتخابات را شدیدو مراکز مورزیدند 

یوناما از اقداماتی که حکومت افغانستان و نیروهاي امنیتی آن جهت دفاع از حقوق شهروندان براي اشتراك در  

  سازي  خنثی کشف و در  ها  تالشهاي آن از  به ویژه رفتند، گروي دست انتخابات و محافظت آنها در برابر آسیب 

آسیب   مردم ملکی اینکه به قبل از ی جاسازي شده در داخل و یا نزدیک مراکز رأي دهییمصئون اشیاي انفجار

   قدردانی مینماید.  برسانند،

 

 روش تهیۀ گزارش  

  ی این گزارش به اساس معلومات جمع آوري شده توسط بخش حقوق بشر یوناما و مطابق به اصول حقوق بشر بین الملل

عالی حقوق بشر تهیه    يدفتر کمیشنر  ئیا، بهترین روش هاي بین المللی، مشوره و رهنمبشردوستانۀ بین المللی  حقوقو  

 شده است.  

آغاز پروسۀ ثبت نام تقویتی رأي    دوره زمانی از  6ارقام ارائه شدة تلفات ملکی ناشی از خشونت هاي مرتبط به انتخابات

ریاست   2019، یعنی دو روز بعد از برگزاري انتخابات سال 2019سپتامبر ماه  30ماه جون الی  8تاریخ بدهنده گان 

 
انتخابات اند،  ۀمربوط به پروس یاهداف ملک ایمنازعات مسلحانه که هدف حمالت آن افراد و  يها دادیمرتبط به انتخابات به رو يگزارش، خشونت ها نیدر ا .6

 انیاما خشونت ها م باشند، یم یو کارکنان انتخابات یده يمراکز رأ يباال عناصر مخالف دولت يها شامل حمالت از سو دادیرو نی. بطور مثال، ادینما یاشاره م

  . دهد یمربوط به انتخابات را تحت پوشش قرار نم لیمسا يشهروندان رو
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ید از سوي حداقل سه  یایجاب تأ  جمهوري افغانستان را در بر میگیرد و این ارقام مطابق به روش تهیۀ گزارش یوناما که 

که شامل شواهد مستند   عددیوناما معلومات را از منابع مت 7. شده است یید أو ت مرجع مختلف و مستقل را مینماید، تثبیت

و منابع بشري، مانند قربانیان، شاهدان، فهرست ارائه شده از سوي شفاخانه ها و کلینیک هاي صحی، کمیسیون مستقل 

دولتی در ولسوالی ها، والیات و در سطح ملی، بزرگان  و انتخابات در سطح والیات و سطح ملی، مسئولین امنیتی 

نگاران میباشد، جمع آوري نموده است. یوناما اعالمیه هاي رسمی حکومت افغانستان  محل، فعالین جامعۀ مدنی و خبر

زارش  گتهیه    روش  در، اما این منابع را  می نمایدو همچنان طالبان، گزارشات خبري و رسانه هاي اجتماعی را نیز مرور  

   . ه استوردآگیرد. یوناما معلومات را از سایر ادارات ملل متحد نیز بدست  مدنظر نمی به عنوان منبع معلومات خود

، معلومات این گزارش باید  بودي در جریان ي بیشتررویداد هاصحت و سقم از اینکه در زمان نشر این گزارش تثبیت 

ر خشونت هاي مرتبط به  بعنوان معلومات ابتدایی مدنظر گرفته شود. ارقام نهایی تلفات ملکی و جزئیات در مورد تأثی

  2019انتخابات باالي افراد ملکی در گزارش ساالنۀ یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانۀ سال 

   8. منتشر خواهد شد

 

 قبل از روز برگزاري انتخابات    هاي انتخاباتی   ثبت نام تقویتی رأي دهندگان و کمپاین   ة دور 

سپتمبر، یعنی یک روز قبل از    27  تاریخ   الی   2019جون    8پروسۀ ثبت نام تقویتی رأي دهند گان بتاریخ  شروع  از زمان  

، میزان تلفات افراد ملکی در مقایسه با ماه هاي قبل از برگزاري  2019روز برگزاري انتخابات ریاست جمهوري سال 

نفر کشته و    57تلفات ملکی (  مورد  180یوناما  9ماند.، بطور قابل مالحظه ي پائین باقی  2018انتخابات پارلمانی در سال  

طالبان قبل از روز  تاً ، عمددولتنفر مجروح) از اثر خشونت هاي مرتبط به انتخابات که از سوي عناصر مخالف  123

، ارعاب و  رویداد تهدید 28رویداد اختطاف افراد ملکی و  9ثبت نمود. یوناما  را هبرگزاري انتخابات صورت گرفت

 .  ه استکه یوناما تمامی این رویداد ها را به طالبان نسبت دادنیز ثبت نمود ت و آزار مرتبط به پروسۀ انتخابات را اذی

 
 لیذ تیسا بیبه و) 2019 يفبرور 23، (ونامای 2018سال  یمحافظت از افراد ملک ۀلطفأ به گزارش ساالن وناما،یگزارش  یۀته ة ویدر مورد ش شتریجهت معلومات ب .7

 reports-civilians-of-unmissions.org/protection-https://unama . دینمائمراجعه 

   .رددگمنتشر  2020 يگزارش در ماه فبرور نیکه ا رودیتوقع م .8

. دییمراجعه نما لیذ تیسا بیبه و دند،یبه نشر رس 2018مرتبط به انتخابات در سال  يکه در مورد خشونت ها ونامای ة ژیبه دو گزارش و .9

 reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection 
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رقم   گردید کهتلفات ملکی  150منجر به بیشتر از  ،دو حملۀ بزرگی که در ماه هاي جوالي و سپتمبر بوقوع پیوست

را  گزاري انتخابات خشونت هاي مرتبط به انتخابات قبل از روز بردرصد تلفات ملکی ناشی از  80بیشتر از  متذکره

یک حملۀ انتحاري پیچیده و گروهی را باالي دفتر روند   دولت ، عناصر مخالف جوالي 28. بتاریخ تشکیل می داد

گردید. یک عراده  نفر مجروح)  50نفر کشته و  21تلفات ملکی ( مورد 71در کابل انجام دادند که منجر به  10سبز

مملو از مواد انفجاري تعبیه  واسطۀ نقلیۀ عراده و یک  تعبیه شده به شکل انتحاريواسطۀ نقلیۀ مملو از مواد انفجاري 

ت ریاست  امراهللا صالح، معاون نخست یک نامزد انتخابااز ساختمانی که بیرون کنترول از راه دور در شده نوع 

از مهاجمین مسلح بشمول یک فرد  هِاز حامیان اش بود، منفجر گردید. سپس گرو هِجمهوري، مشغول جلسه با گرو

پولیس مردم را از ساختمان بیرون و حمله را مهار نمودند.    222انتحارکننده وارد ساختمان گردیدند. نیروهاي ویژة قطعۀ  

مرکز    ییک حملۀ انتحاري را در نزدیکطالبان  پتمبر،  س  17رفت. بتاریخ  هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بعهده نگ

آموزشی پولیس ملی افغانستان در والیت پروان در محل برگزاري گردهمایی انتخاباتی براي رئیس جمهور غنی انجام  

گردید. طالبان مسئولیت این حمله را  نفر مجروح)  51نفر کشته و  30تلفات ملکی ( مورد 81دادند. این حمله منجر به 

و گفته بودند  بودند  نسبت به اشتراك در گردهمایی انتخاباتی هشدار داده    بعهده گرفته و اظهار داشتند که آنها مردم را 

      11که آنها اهداف نظامی تلقی میشوند.

 

طالبان با صدور سه اعالمیۀ رسمی قبل از روز برگزاري انتخابات تهدید نمودند که قصد اخالل انتخابات را دارند.  

تمام شهروندان  به و  خبر داده اخالل پروسۀ انتخاباتخود براي قصد  از ه ياعالمی باصدور آگست، طالبان 6بتاریخ 

  18بتاریخ    12. "مورد هدف قرار گیرند"از گردهمایی هاي انتخاباتی دوري نمایند تا اینکه مبادا    کهکشور هشدار دادند  

ممکن   که مکاتب نیز  و بیان  داشتند  هسپتمبر، کمیسیون معارف و تحصیالت عالی طالبان اعالمیۀ دیگري را صادر نمود 

  و به تمام معلمین و متعلمین هشدار دادند تا از پروسۀ انتخابات دوري نمایند تا آسیبی د ر یهدف حمالت قرار گ است

سپتمبر از سوي کمیسیون جلوگیري از تلفات افراد ملکی و سمع   26بتاریخ  ياعالمیۀ دیگر13به آنها وارد نگردد.

 
  شده است.  سیتأس صالح امراهللا توسط که است یاسیس حزب کیروند سبز  .10

  .به عهده گرفتند شیخو  تریتو  ۀحمله را در صفح نیا تیطالبان مسئول .11

  https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1173900099304546306?s=20 
  منتشر نمودند. شیخو  یسیانگل تیسا بیرا در و هیاعالم نیاطالبان  .12

  https://alemarahenglish.com/?p=49655 
  منتشر نمودند. شیخو  تریتو  ۀرا به زبان پشتو در صفح هیاعالم نیاطالبان .  13

  https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1174192534354108416?s=20 
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،  "عملیات نظامی " هشدار دادند که به سبب اجراي  فغانابه شهروندان  طالبان  که در آن  شکایات طالبان صادر گردید

    14خود داري نمایند. از رفتن به انتخابات سفر نکنند و  روز انتخابات  در جریان

  

 آن   متعاقب روز هاي  در روز برگزاري انتخابات و    ها   خشونت 

 تلفات ملکی  

ۀ خشونت  در نتیج در سراسر افغانستان نفر مجروح)  249نفر کشته و  28تلفات ملکی ( مورد 277با  حادثهیوناما صد 

تثبیت نمود. چهل و پنج درصد مجموع تلفات  یید وأ را ت سپتمبر 28 بتاریخ  هاي مرتبط به انتخابات در روز رأي دهی

بودند. یوناما به تعداد یازده نفر   16و اطفال 15زنان  ،ملکی ناشی از خشونت هاي مرتبط به انتخابات در روز رأي دهی

تلفات    مورد  263. از مجموع این رویداد ها، یوناما  ه استنیز ثبت نمود  ه بودند را که مجروح گردید  کارکنان انتخاباتی

 17أي دهی را به طالبان درصد مجموع تلفات ملکی در روز ر   95حدود  ، یعنی  نفر مجروح)  235نفر کشته و    28ی (ملک

امنیتی افغانستان و یک رویداد را به گروه هاي  هاي متقابل میان طالبان و نیروي  آتشو متباقی آنرا به رویداد هاي 

این گزارش، یوناما هیچ یک از تلفات ملکی در روز رأي   تهیه . در جریان ه استنسبت داد 18مسلح طرفدار حکومت 

زاري  گ در روز بر تعداد تلفات ملکی  رچهگا 19.نداد نسبت خراسان والیت دهی را به گروه داعش/دولت اسالمی

 ثبت شده در روز نخست رأي دهی در انتخابات نسبت به تعداد تلفات ملکی  2019انتخابات ریاست جمهوري سال 

 
  منتشر نمودند. شیخو  یسیانگل تیسا بیرا در و هیاعالم نیا طالبان .14

  https://alemarahenglish.com/?p=52430 
 ینفر تلفات ملک 54با تعداد  سهی) در مقايجمهور استیانتخابات ر( 2019سپتامبر  28 خیمجروح) را بتار 19نفر کشته و  4زنان ( ینفر ملک 23به تعداد  ونامای.  15

 ایدهنده و  يرا که بطور مشخص زنان رأ ۀحمل یگزارش چیه وناماینمود.  تی) تثبیپارلمانانتخابات ( 2018اکتوبر  20 خینفر مجروح) بتار 47نفر کشته و  7زنان (

  . ه استزنانه را هدف قرار دهد، ثبت ننمود یده يمحالت رأ

نفر  109با تعداد  سهی) در مقايجمهور استیانتخابات ر( 2019 سپتامبر 28 خیرا بتار نفر مجروح) 90نفر کشته و  13اطفال ( ینفر تلفات ملک 103به تعداد  ونامای . 16

  . ه استنمود تی) تثبیپارلمانانتخابات ( 2018اکتوبر  20 خینفر مجروح) بتار 91نفر کشته و  18اطفال ( یتلفات ملک

 یانتخابات پارلمان انی، در جراکتوبر 20 یده يرأنفر مجروح) است که به طالبان در روز نخست  276نفر کشته و  42( ینفر تلفات ملک 318با  سهیدر مقا نیا. 17

  . نسبت داده شده بود 2018

 11(  ینفر تلفات ملک 63به تعداد  ونامایهدف قرار داد،  یده يانتخابات را در روز رأ ۀمرتبط به انتخابات که پروس يها دادیاز رو یناش یبرعالوه تلفات ملک .18

و حمالت طالبان بوقوع  داتیهدف قرار دادن طالبان جهت پاسخ به تهد ۀجیدر نت اًاکثر که ه داد نسبت زین افغانستان یتیامن يروهاینفر مجروح) را به ن 52نفر کشته و 

  .  ه استوستیپ

شده در ننگرهار را بعهده گرفت. ي جاساز يانفجار يایاز اش یتلفات ناش تیخراسان مسئول تیوال یسپتمبر، داعش/حکومت اسالم 29مؤرخ  یۀاعالم کیدر. 19

 ي، روز رأ2018اکتوبر   20 خیموجود است. بتار  ونامای  یمحافظت افراد ملک  بخش  سیتابیدر د  هیگزارش ادامه داد. اعالم  نیا  دیزمان تسو   تاادعا را   نیا  يریگیپ  ونامای

  .داد نسبت خراسان تیوال ینفر مجروح) را به داعش/حکومت اسالم 40نفر کشته و  13( ینفر تلفات ملک 53به تعداد  ونامای ،یانتخابات پارلمان یده
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روز راي  پائین تر بود، اما سطح تلفات ملکی، بشمول تلفات اطفال نسبت به تعداد تلفات ملکی در    2018پارلمانی سال  

  انتخاباتدوم دور  روز راي دهیو همچنان  2014اپریل سال  ماه  نخست انتخابات ریاست جمهوري در دهی دور 

  20بلندتر بود.  همان سال

اشخاص و اهداف مرتبط به    به سمت  نارنجکمستقیم، به ویژه شلیک هاوان، راکت و پرتاب    غیرسالح هاي    انداخت

در روز رأي دهی گردید. این سالح ها   مجروح) 169نفر کشته و  22تلفات ملکی ( مورد 191پروسۀ انتخابات باعث 

کی شلیک میشوند، خطر  م هاي عامل غیردقیق میباشند و زمانیکه از محل و یا بسوي ساحات مزدحم مل تداراي سیس

 ، نصف افراد ملکی آسیب دیده از اثر همچو حمالت بدون تفکیک  اً. تقریبآن زیاد استبدون تفکیک    اثرات مخربِ

   21بودند. اطفال

، در انتخابات بطور  مجروح شدندافراد ملکی که در نتیجۀ خشونت هاي مرتبط به انتخابات کشته و یا  از تعداد زیادي 

مجروح)  73کشته و  12تلفات ملکی ( مورد  85که دست کم  نشان می دهد یوناما یافته هاي . مشارکت نداشتند فعال

. بطور مثال، در روز  رفته استگصورت ، زن 11طفل و  55در خانه هاي خود شان، بشمول  اً، اکثردر منازل مسکونی

یک منزل    به دفتر والی شلیک نمودند که    سمتبه  رأي دهی در شهر ترینکوت، والیت ارزگان، طالبان یک راکت را  

مسکونی اصابت نمود و منجر به کشته شدن دو فرد ملکی (یک زن، یک طفل) و مجروح شدن هفت فرد ملکی (چهار  

طفل، دو زن و یک مرد) گردید. در ولسوالی دنگام والیت کنر، طالبان چند فیر هاوان را از استقامت کوه هاي نزدیک  

  شد، شلیک نمودند. یکی از این هاوان ها در عقب  از آنها بحیث مراکز رأي دهی استفاده می بسوي دو مکتب که

شدن شش فرد ملکی، بشمول چهار طفل و یک زن گردید.   زخمیولسوالی اصابت نمود که  منجر به اداري مرکز 

. طالبان در صفحۀ تویتر خویش  را مجروح نمود  و یک زن دیگر    همان حوالی فرود آمدهیکی دیگر از این هاوان ها در  

در ولسوالی سیاه گرد، والیت پروان، طالبان بسوي یک  22را تأئید نمودند. ولسوالی دنگام اداري  حمله باالي مرکز

راکت شلیک نمودند. یکی    چند فیر  شد،  تب در مرکز اداري ولسوالی که بحیث مرکز رأي دهی از آن استفاده می مک

 
 يأ(روز ر 2014 لیاپر 5 خی) را بتارینفر زخم 39نفر کشته و  6اطفال ( یتلفات ملکنفر  45به تعداد  ونامای. دییگزارش مراجعه نما نیا 5و  4شماره  یبه پاورق  .20

 یده يأر(روز  2014 جون 14 خینفر مجروح) را بتار 55نفر کشته و  13اطفال ( ینفر تلفات ملک 68) و به تعداد یقبل يجمهور استیروند اول انتخابات ر یده

  ثبت نمود. ) یقبل يجمهور استیروند دوم انتخابات ر

 يارتباط به خشونت ها در 2019سپتمبر  28 خیبتار  میرمستقیغ کیشل ۀجینفر مجروح) را که در نت 78نفر کشته و  11اطفال ( ینفر تلفات ملک 89به تعداد  ونامای .21

  . ه استرا ثبت نمودصورت گرفته بود از انتخابات  یناش

  منتشر نمودند.  یسیشان به زبان انگل تریتو  ۀدر صفح يا هیطالبان اعالم .22

 https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1177798898158583809 
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از این راکت ها به یک منزل مسکونی اصابت نموده و منجر به کشته شدن یک دختر پانزده ساله و مجروح شدن سه 

 یدند.  آسیب د اًگردید. دو باب منزل مسکونی قسم مرددختر خوردسال و یک 

ۀ نفر مجروح) در نتیج  51نفر کشته و  3تلفات ملکی ( مورد 54در میان تلفات ملکی تثبیت شده در روز رأي دهی، 

در داخل و یا نزدیک محالت رأي دهی که به قصد مانع شدن افراد ملکی از  انفجار اشیاي انفجاري جاسازي شده 

سپتمبر، یک ماین کنترول از    28ندهار، در صبحگاه  ق. بطور مثال، در شهر  بوجود آمدرأي دهی کارگذاري شده بود،  

د که منجر شد، منفجر ساخته ش  راه دور در نزدیک یک مسجد و مدرسه که بحیث مرکز رأي دهی از آن استفاده می

، بشمول یک پسر، یک افسر پولیس ملی افغانستان که براي تأمین امنیت آن مرکز مؤظف  نفر ملکی  18به مجروح شدن  

 شده بود، یک کارمند مرکز رأي دهی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات والیتی و یک عضو کمیسیون شکایات 

 والیتی گردید.   انتخاباتی

، یوناما یک رویداد مرتبط به انتخابات را همراه با یک نفر تلفات ملکی تثبیت دهیروز رأي  هاي متعاقب روزدر 

آرأ بسوي مرکز   هاي سپتمبر، در ولسوالی زرمت، والیت پکتیا، یک فرد ملکی هنگام انتقال صندوق 30نمود. بتاریخ 

  والیت پکتیا با شلیک گلوله از سوي طالبان مجروح گردید. 

 

 اذیت  آزار و  اختطاف، تهدید، ارعاب و  

اذیت که توسط    و  آزاررویداد هاي اختطاف، تهدید، ارعاب و    ه ي ازنگران کنند  واقعاتیتلفات ملکی، یوناما    ه برعالو

اوج خشونت ها که در جریان  در  نیز ثبت نموده است. این رویداد ها    را  هطالبان به هدف اخالل  انتخابات صورت گرفت

افراد ملکی گردید، بوقوع   ي ازمیان تعداد زیاد رد ماه هاي جوالي، آگست و سپتمبر که موجب نگرانی هاي امنیتی

احات افغانستان، ساز در بسیاري   اتصال شبکه هاي مخابراتی، درنتیجۀ تهدیدات از سوي طالبان، بر آن پیوست. عالوه

 گردید.   محدود اً به ویژه در مناطق شمال شدید

ان  گاختطاف شدا که همۀ روز متعاقب آن ر  در جریان روز رأي دهی و  یوناما پانزده رویداد اختطاف توسط طالبان

. بطور مثال، در شامگاه روز رأي دهی در والیت پروان، طالبان هشت نفر  ه استثبت نمود  ی بودند راکارکنان انتخابات

 کارکنان یک مرکز رأي دهی را هنگامیکه بطرف مرکز اداري ولسوالی شینواري روان بودند، اختطاف نمودند.  
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  ، رویداد هاتهدید، ارعاب و اذیت و آزار از سوي طالبان و یک مورد از همچو رویداد  91برعالوه، یوناما به تعداد 

اسالمی والیت خراسان را که منجر به بسته شدن مراکز رأي دهی، جلوگیري از  باز   دولتبه گروه داعش/منسوب 

شدید در روند رأي دهی گردیدند، ثبت نمود. طالبان از انواع مختلف تهدیدات، ارعاب و یا اذیت و    شدن و یا اخالل

بسوي مراکز رأي دهی، بسته نمودن    پرتابیسالح هاي  شلیک    شامل  استفاده نمودند که   آزار در جریان روز رأي دهی

نامه هاي   راه ها و ایجاد ایست هاي بازرسی غیرقانونی جهت مانع شدن مردم از اشتراك در پروسۀ انتخابات، پخشِ

می  مکاتب و مراکز صحی   منجمله در تهدید آمیز و جاسازي اشیاي انفجاري در داخل و یا نزدیک مراکز رأي دهی، 

مکتب نو، لیسۀ ذکور شنگر،    ی. بطور مثال، در ولسوالی بارکنر والیت کنر، طالبان مراکز رأي دهی مستقر در پلوس شد

را   رأي دهی هدف قرار داده و روند  ستقیم و سالح هاي خفیفمسجد دمبرو و مسجد ولسوالی را با شلیک غیر م

طالبان پلی را که مراکز والیتی مزار  در والیت بغالن،  23را بعهده گرفتند. طالبان مسئولیت این حمالت  اخالل کردند.

لسوالی  مانع رسیدن مردم به مراکز رأي دهی گردند. در ونمود ویران نمودند تا  شریف و پلخمري را با هم وصل می 

گیالن والیت غزنی، طالبان شب نامه هایی را پخش و رأي دهنده گان را تهدید نمودند تا در انتخابات ریاست  

جمهوري اشتراك ننمایند. در شهر پلخمري، دو ماین جاسازي شده از سوي طالبان در نزدیکی لیسۀ نسوان فاطمه  

منفجر گردید. اگرچه این ماین هاي جاسازي شده آسیب هاي جانی و مالی در پی   نساجی الزهرا و ساحۀ فابریکۀ 

حلقه ماین    9در همین شهر، نیرو هاي امنیتی افغان به تعداد  مردم ملکی را به هراس انداخت.    نداشت، اما این رویداد ها 

 أي دهی بطور مصئون خنثی نمودند. جاسازي شده را در مجاورت مراکز ر

که بدون تالشهاي حکومت افغانستان براي تأمین امنیت مراکز و محالت رأي دهی، بشمول    اید ذکر نموداین مهم را ب

  بود.  ماین هاي جاسازي شده، میزان تلفات افراد ملکی بلندتر می  خنثی سازي مصئونِ

 

  مراکز تعلیمی و صحی حمالت علیۀ  

. از مجموع  ه استمستقر در مکاتب و مراکز صحی از سوي طالبان را ثبت نمود دهی مراکز رأي علیهیوناما حمالت 

 . ه استنمودیید أتآن به مکاتب و یا مراکز صحی صدمه وارد گردید،   دررا که   يرویداد  15این رویداد ها، یوناما 

 
  منتشر نمودند. یسیشان به زبان انگل تریتو  ۀرا در صفح هیاعالم کیطالبان  .23

  https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1177799426636681216 
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مکاتب دولتی دروس تمام متعلمین را در روز رأي دهی و چند روز قبل از آن تعطیل    ،2018در انتخابات پارلمانی سال  

  حمالت مستقیم علیۀ مکاتبی که بحیث مراکز رأي دهی استفاده می  در نتیجه به اطفال نمود که خطر آسیب رسیدن 

  از اثر کین ها و دیوار ها شکسته شدن کل اًشد را کاهش داد. یوناما خساراتی که را در نتیجۀ دوازده رویداد که عمدت

. در روز انتخابات، در  ه استمستقیم بود، ثبت نمود سالح هاي منفجر شدن ماین هاي جاسازي شده و یا شلیک 

، در نزدیک یک مرکز رأي  ه بودولسوالی فیض آباد والیت جوزجان، یک فیر هاوان که توسط طالبان شلیک گردید

ي آن  بت نمود که منجر به تخریب تانکر آب و شکسته شدن کلکین ها دهی مستقر در لیسۀ نسوان لطیفه شهید اصا

 گردید.  مکتب

ا تخریبات وارد شده به مراکز صحی را که بحیث مراکز رأي دهی از آنها استفاده میشد، ثبت نمود  در سه مورد، یونام

،  در جریان روز رأي دهی . بوجود آمدغیرمستقیم از سوي طالبان  سالح هاي که همۀ این تخریبات در نتیجۀ شلیک

یک فیر هاوان که از سوي طالبان به هدف اخالل نمودن انتخابات شلیک گردید، بخش عاجل و یک عراده امبوالنس  

مرکز رأي دهی و   ثهم بحی متذکره تعمیر از ل را تخریب نمود. بوالیت زادر شهر قالت تعمیر ریاست صحت عامۀ 

استفاده  ،سپتامبر 19اثر یک حملۀ انتحاري طالبان بتاریخ  ازخانۀ والیتی شفا تخریبهم بحیث شفاخانه مؤقت بعد از 

  شد.  می

 

  حقوقی تحلیل  

نماید که انتخابات در افغانستان یک روند ملکی بوده و حقوق همه اتباع بدون تبعیض و محدودیت  یوناما تأکید می

یک حق عمده و اساسی   ت،کارکنان انتخاباه و یا هاي غیرموجه جهت اشتراك در انتخابات بحیث نامزد، رأي دهند

حقوق بشري بوده و این حق در حقوق بشر بین المللی و قانون افغانستان تضمین شده است. برعالوه، در یک پروسۀ  

اینست   ،یان شان، و همچنان کارکنان مربوط به انتخاباتحام   و  نامزدان  دهنده،  رأي  –مؤثر انتخابات، حقوق همه افراد  

مرحلۀ ثبت نام رأي دهنده گان و نامزدان الی رأي دهی و   ازترس و ارعاب در همه مراحل انتخابات، یعنی  تا در برابر

   24در نهایت در مرحلۀ بعد از انتخابات مصئون باشد.

از حمله    باید  بشردوستانۀ بین المللی  حقوقبنأ در مطابقت با    رند،عات و گردهمایی هاي انتخاباتی ماهیت ملکی دامتج 

را از   اخطار دهنده طرف  ،سهم نگرفتن در پروسۀ انتخابات مبنی بر ، صدور اخطاریه ها بر آن محفوظ باشند. عالوه

 
  .25 ة ماد ،یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ونیکنوانس. 24
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در برابر   بشردوستانۀ بین المللی، بشمول مکلفیت جهت محافظت افراد و اهداف ملکی  حقوقمکلفیت هاي اش تحت 

   تبرئه نمیکند.  ،تفکیک، احتیاط و تناسبل به اصول سحمله و تو

عمدي خشونت بار علیۀ افراد و اهداف ملکی که شامل مراکز رأي دهی و همچنان حمالت بدون تفکیک   اعمالی

حمالت گسترده و یا   25.تلقی میشوند ممنوع بوده و جرایم جنگی  اًبشردوستانۀ بین المللی جد  حقوق  مطابق به 

    26جرایم علیۀ بشریت تلقی شوند. می تواند  سیستماتیک علیۀ مردم ملکی افغانستان نیز 

  حقوق میان مردم ملکی نیز مطابق به در  وحشتخشونت به هدف ایجاد ترس و  هاي  و یا تهدید اعمال، افزون بر آن

 29و کلینیک هاي صحی   28نماید که  مکاتب، مساجد  تأکید مییوناما همچنان 27ممنوع میباشند. بشردوستانۀ بین المللی

با توجه به اهمیت خاص مذهبی، اجتماعی و بشري آنها مستلزم محافظت خاص میباشند و این مکان ها حتی در زمانیکه  

 باشند.  نمی ابحیث مراکز رأي دهی هم استفاده میگردند از همچو محافظت مستثن

را منع قرار  حمالتی آن بشردوستانۀ بین المللی  حقوقکه می دارد  اظهار لف دولتعناصر مخایوناما یکبار دیگر به 

ملکی و یا    اشیاییآسیب به  یا    یا مجروحیت افراد ملکی و  افراد ملکی و  گکه خسارات جانبی آن باعث مر  داده است

  ه حمل انتظار میرود از آنه کمستقیم و قطعی نظامی  سودتر از  گو این خسارات جانبی بزر  دردگهمه  ی ازترکیب

 .    بدست آید، باشد

شده و شلیک غیر مستقیم در ساحات پرجمعیت ملکی نگرانی هاي جدي را بخاطر   تعبیهاستفاده از اشیاي انفجاري 

داراي سیتسم عامل  ورد. هاوان و راکت آ تأثیرات غیرقابل پیش بینی و بدون تفکیک آنها باالي افراد ملکی ببار می

قابل پیش بینی است که  اً، مسلمشلیک میگردند محالت غیر دقیق میباشند و زمانیکه از محالت ملکی و یا بطرف آن

  گردند. باعث آسیب به افراد ملکی می 
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   هادات ن پیش 

بردن   پیشنهادات ذیل را بخاطر بلندمحکوم نموده و اً یوناما تمامی حمالت علیۀ پروسۀ انتخابات در افغانستان را شدید

  محافظت افراد ملکی در جریان پروسۀ انتخابات جاري و انتخابات آینده ارائه میدارد. سطح 

 

   عناصر مخالف دولت 

علیۀ افراد ملکی، بشمول پرسونل انتخاباتی،   شانرا  میخواهد تا حمالت و تهدیدات  عناصر مخالف دولتاز    اًیوناما اکید

مسئولین امنیتی مؤظف براي تأمین امنیت محالت رأي دهی و انتقال مواد انتخاباتی، کارکنان کمپاین ها و همچنان  

 متوقف سازند.   اًکه از حق رأي شان استفاده مینمایند، فور  یشهروندان

متوقف سازند و   اًحمالت شانرا علیۀ مراکز مرتبط به انتخابات فورباید  عناصر مخالف دولتیوناما تأکید مینماید که 

که از آنها در پروسۀ انتخابات کار گرفته میشوند از حمله   يکه مکاتب، مراکز صحی و مساجد اطمینان حاصل کنند

  مانند. می مصئون 

  ا را در مطابقت ب  "اف نظامیاهد " و  "ملکی  اشیاي" ، "افراد ملکی"میخواهد تا تعریف   عناصر مخالف دولتیوناما از 

 بشردوستانۀ بین المللی بکار ببرند.   حقوق

باید استفادة بدون تفکیک   عناصر مخالف دولت، بشردوستانۀ بین المللی حقوقشان تحت  هاي با پیروي از مکلفیت

که با  را فشاري نوع کار گیري از اشیاي انفجاري به شده را در ساحات ملکی و همچنان  تعبیهاز همه اشیاي انفجاري 

 متوقف سازند.  اًرا فور   کار می کنندتماس فرد قربانی فعال میگردند و بعنوان ماین هاي زمینی 

را از محالت ملکی و بطرف    نارنجک  استفاده شلیک هاوان، راکت وشیوه  میخواهد تا    عناصر مخالف دولتیوناما از  

  صورت می   میان مردم افغانستاندر  ترس و وحشت    ایجادکه به هدف    اعمالی مچنان همه  ساحات پرجمیعت ملکی و ه

 ، متوقف سازند.  گیرند

که در پروسۀ انتخابات فعلی   را ی انشهروند  کهاعضاي شان هدایت دهند  به  د تانشو میترغیب  عناصر مخالف دولت

حق همه شهروندان جهت   که بهخاطر نشان سازند به اعضاي خود  نیزو نکنند اختطاف و یا مجازات  شرکت نمودند،

 .    قایل شونددر پروسه هاي انتخاباتی احترام   ترساشتراك آزادانه و بدون 
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 حکومت افغانستان  

مراکز   ملکی مانند اماکنیوناما از حکومت میخواهد تا چگونگی حمالت علیۀ افراد ملکی، بشمول حمالت در برابر 

را جهت مصئون ساختن مراکز رأي دهی در    يور کامل مستند سازي و مورد تحقیق قرار دهد و تدابیررأي دهی را بط

خواهد تا اقدامات عاجل را جهت پاسخگو قرار دادن    دست گیرد. یوناما همچنان از حکومت می  انتخابات آینده روي

  دست گیرد.  مسئولین این حمالت روي 

پیشنهاد و  اتخاذ تدابیر امنیتی جهت محافظت از پروسۀ انتخابات قدردانی نموده    از  ویژهیوناما از تالشهاي حکومت، به  

جهت تأمین امنیت افراد ملکی که  زم اصالحات بیشتر لمستنماید تا حکومت افغانستان بهترین شیوه ها و ساحات  می

مراکز رأي  تعیین  ري در  گبازنها شامل  بطور کامل مورد ارزیابی قرار دهد. این تالش  را  نمایندی  در انتخابات اشتراك م

 . ی شودنیز م ،مراکز تعلیمی و صحی در معرض خطر حمله قرار دارند در آن دهی در ساحاتی که

 


