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 مقدمه 

 )OSCE(يک تيم همکاريهای انتخاباتی يک وسيلۀ مناسب برای فراهم نمودن همکاريهای سازمان امنيت وهمکاری اروپا 
يم همکاريهای انتخاباتی با استفاده ازتجارب گستردۀ خود که درعرصۀ ت. برای انتخابات رياست جمهوری افغانستان بود

نظارت وراه اندازی پروسۀ انتخابات داشت توانست بمنظوربهترساختن پروسۀ انتخابات با سازمان ملل،  نهادهای انتخاباتی، 
تشويق وقانع ساخت که مطالبه يک بيانيۀ عمومی بموقع برخی ازکانديدان را . کانديدان ورسانه ها بگونۀ فعال دخيل باشد

پيشنهادات تيم همکاريهای انتخاباتی باعث شد تا ازبروز برخی ازمشکالت جلوگيری . شان مبنی برلغو انتخابات موجه نيست
هرچند شمارش آراء هنوزادامه دارد ولی به باور تيم همکاريهای انتخاباتی، اين تيم يک . صورت گيرد يا بحد اقل برسد

 .  برای پيشنهادات مربوطه بنا نموده استاساس خوبی را 

 

باوجود برخی ازبی نظمی ها وتخلفاتيکه تحت بررسی وتحقيقات قراردارند، و نظربه مشکالت امنيتی وزيربنايی که وجود 
تيم همکاريهای انتخاباتی بمنظور رشد وبهبود راه اندازی پروسۀ انتخابات . داشت، اين انتخابات يک دستاورد بزرگ بود

عالوه براين، اين تيم برخی ازاقدامات الزم را برای آمادگی انتخابات . ورعموم يک سلسله تدابيرالزم را پيشنهاد ميکندبط
اگررئيس جمهور نومنتخب .  ميالدی برگزارگردد، طرح ريزی نمود2005 می سال -پارلمانی ايکه قراراست درماه اپريل

 موفق به برگزاری انتخابات پارلمانی شوند، بايد يک سلسله اقدامات الزم وتيم حکومت وی ميخواهند دراين زمان تعيين شده
دراين شکی نيست که راه اندازی انتخابات پارلمانی، شوراهای واليتی وولسوالی ها . را بگونۀ فوری درعمل پياده کنند

 .دشوارتر از انتخابات رياست جمهوری ميباشد

 

 باور دارد که ميتواند نقش مهمی را )OSCE(زمان امنيت وهمکاری اروپا تيم همکاريهای انتخاباتی باور دارد که سا
بخصوص، تيم همکاريهای انتخاباتی پيشنهاد ميکند که ىفترنهادهای . درپروسۀ دموکراتيک درافغانستان ايفاء کند

ست  سازمان امنيت وهمکاری اروپا بايد يک پروگرام ظرفيت سازی را برای د)ODIHR(دموکراتيک وحقوق بشر
تعداد زيادی ازافغانهای شايسته ومتعهد وجود دارند که خواهان رشد هرچه بيشترمهارتهای . اندرکاران انتخابات تدويرکند

 ميتواند ازطريق برنامه های آموزشی به آنها همکاری نمايد، آنهارا )OSCE(سازمان امنيت وهمکاری اروپا . شان هستند
به بيرون ازافغانستان ببرد و درزمينۀ تشکيل يک انجمن دست اندرکاران انتخاباتی برای مشاهده ونظارت ازپروسۀ انتخابات 

 . ايجاد گرديده اند، کمک نمايد)OSCE(که شبيه انجمن هايی باشد که درکشورهای عضو سازمان امنيت وهمکاری اروپا 

 

جامعۀ بين . نی های مثبت را ببارمياوردافغانهای که رای ميدهند توقعات زياد دارند که اين انتخابات به زندگی آنها دگرگو
 بصورت خاص مکلف اند درراستای براورده ساختن اين )OSCE(المللی بصورت عام سازمان امنيت وهمکاری اروپا 

 . توقعات بکوشند

 

 مرورکلی 

 يک تيم همکاريهای انتخاباتی را )OSCE( شورای دايمی سازمان امنيت وهمکاريهای اروپا 622فيصلۀ شماره  .10
يجاد نمود تا پروسۀ انتخابات را درافغانستان تحليل وارزيابی نمايد وراه های مناسب را برای رشد درزمينۀ قوانين ا

 ميالدی پيشنهاد 2005وپروسۀ انتخابات پيش ازبرگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای واليتی وولسوالی سال 
تا روی موضوعات چون ثبت رای دهندگان، اجراآت به تيم همکاريهای انتخاباتی هدايت داده شده بود . نمايد



 

 

کميسيون های انتخابات، شمارش آراء وجدول بندی آن، وهمچنان طرزالعمل های شکايات ودادخواهی توجه خاص 
 . نمايد

 

 تن ميباشد که درزمينۀ راه اندازی ونظارت پروسۀ انتخابات ازتجارب وسيع 42تيم همکاريهای انتخاباتی متشکل از .11
 گروه متشکل 15 اکتوبر 12 سپتامبرالی 29 سپتامبر ايجاد گرديد وسرازتاريخ 15اين تيم بتاريخ . ر اندبرخوردا

 .  مرکزساحوی ديگر وشهرفيض آباد اعزام نمود7 پرسونل را درکابل و4 الی 2از
 

ىفترنهادهای دموکراتيک وحقوق بجای يک ماموريت معياری نظارتی " ماموريت کمکی"تصميم تشکيل يک  .12
ولی اين تصميم تيم را .  قسما بدليل مسائيل امنيتی اتخاذ گرديد سازمان امنيت وهمکاری اروپا)ODIHR(ربش

تيم توانست ازطريق اظهارات . قادرساخت تا درپروسۀ انتخابات بيشترازان سهم بگيرد که درغيرآن ميگرفت
مفکورۀ . مستقيم حمايت کندعمومی، پيشنهادات خاص واشتراک درتصميم گيری، پروسۀ انتخابات را بگونۀ 

ممکن است درسايراوضاعی که ميزان نظارت درآنجا غيرقابل توجه يا دورازمصلحت باشد " حمايت ازانتخابات"
 . بگونۀ موثرتطبيق گردد

 

گزارش اين تيم مرکب ازپيشنهادات گوناگون عملی وتشکيالتی برای راه اندازی انتخابات بصورت عام، وراه  .13
ولی تاکيد برتدابيرعملی نبايد ارادۀف . يندۀ پارلمانی، واليتی وولسوالی بصورت خاص ميباشداندازی انتخابات آ

سياسی را که رئيس جمهور نومنتخب وحکومت وی بايد برای برگزاری انتخابات دروقت وزمان تعيين شدۀ آن 
تری را نسبت به انتخابات اين انتخابات چالش های بيش.  ميالدی اعمال کند، مبهم نگهدارد2005 می -درماه اپريل

تصاميم اساسی وبعضا دشواربايد هرچه زود تراتخاذ گردند تا اين پروسه . رياست جمهوری درپی خواهد داشت
درحرکت درآيد، بخصوص درمورد روش انتخابات، تعيين حوزه های انتخاباتی، تشکيل کميسيون های انتخاباتی، 

اين تصاميم با جزئيات بيشتردرگزارش وخالصۀ آن (م گرفته شود ثبت نام رای دهندگان، واصالحات قانونی تصمي
عدم اتخاذ اقدامات الزم ناگزيرانتخابات ). درپالن کاری ساده ايکه درضميمۀ الف درج است تشريح شده است

  .پارلمانی را بتعويق می اندازد
 

نی ومحلی صورت گيرد تا يک  تالش های زيادی بايد برای تامين امنيت الزم برای برگزاری انتخابات پارلما .14
 . محيط رقابت سياسی مساعد گردد

 

افغانهای رای دهنده اعم اززنان . انتخابات رياست جمهوری يک صفحۀ جديد را درتاريخ افغانستان بازنمود .15
ومردان که ازجنگ وبدبختی سالهای متمادی خسته شده اند دراين انتخابات باشوق وعالقمندی زياد سهم گرفتند تا 

اشتراک رای . ی را برای ابراز آروزهای خود مبنی برآوردن صلح وثبات درزندگی شان بدست بياورندفرصت
بسياری مردم دربرابرتهديدات برزندگی شان وآب .  دهندگان درانتخابات بمانند انتخاب يک نامزد اهميت داشت

. ندوق های رای را کشيدندوهوای ناگوارايستادگی نمودند ودرقطارهای طوالنی انتظارريختن آرای خود درص
اين انتخابات دريک فضای صلح وبگونۀ " آشفتگی"و " هرج ومرج"برخالف برخی ازگزارشات رسانه ها مبنی بر

 . منظم برگزارشد
 

عامل اساسی ومهم برای موفقيت درانتخابات رياست جمهوری عبارت بودند ازمالکيت اين پروسه توسط افغانها و  .16
جع به پروسه؛ اشتراک قابل مالحظۀ رای دهندگان، بويژه زنان؛ وهمکاری گستردۀ جامعۀ تعهد قابل ستايش آنها را

 . بين المللی، بخصوص درزمينۀ تامين امنيت درروز انتخابات
 



 

 

کمبوديهايی که درراه اندازی انتخابات رياست جمهوری بوجود آمد ازلحاظ ماهيت بيشتراداری بود تا تخلفات ازقبل  .17
مشکالت اداری ميتوان به آسانی فايق آمد، ولی ريشه کن نمودن تخلفات وتقلبات دشوار بر. برنامه ريزی شده

 . تراست
 

افغانهای رای دهنده ازاين انتخابات . خطری هم وجود دارد که متوجه موفقيت انتخابات رياست جمهوری است .18
برگزاری موفقانۀ انتخابات  که – ميتوان برخی ازاين توقعات را غيرواقعی دانست –توقعات بسيارباال داشتند 

بناء جامعۀ بين . ولی انتخابات به تنهايی خود چنين تغييرات را وارد نميکند. درزندگی آنها تغييراتی را وارد ميکند
 . المللی مسؤليت دارد تا به همکاريهای خود و تامين امنيت ادامه دهد تا زمينۀ بازسازی درکشورمساعد گردد

 

 :در موردپيشنهادات 

 

 رۀ انتخاباتادا

  

بمنظوررشد پروسيجرهای انتخاباتی و حل موضوعات دشوارتر بايد پيش ازبرگزاری انتخابات پارلمانی يک سری  .19
 . اقدامات اداری روی دست گرفته شوند

 

a( رئيس جمهور بايد فورا بعد ازتشکيل حکومت جديد يک کميسيون موقت . کميسيون موقت انتخابات
يون موقت انتخابات بايد جايگزين اعضای افغانی نهاد مشترک اداره کنندۀ کميس. انتخابات را تعيين کند

دفتر يوناما بايد بامشورۀ نماينده گان جامعۀ مدنی افغانستان معيارهای عضويت .  کنونی شودانتخابات
اين معيارها بايد شامل سن، درجۀ تحصيل وداشتن تجربه . درکميسيون موقت انتخابات را پيشنهاد نمايد

 بايد برای تقررمجدد نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتاعضای کنونی افغانی . لک های مرتبط باشددرمس
روی تعيين . درکميسيون موقت انتخابات که اعضای آن ازهفت تن اضافه نشود، واجد شرايط باشند

 . جه داده شودافغانهای فوق العاده مستعد برای راه اندازی انتخابات درکميسيون موقت انتخابات بايد تو
 

b(  نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتادغام) JEMB ( نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتجديد وسکرتريت .
نهاد مشترک اداره کنندۀ  بايد توسط JEMB يا نهادمشترک اداره کنندۀ انتخاباترئيس داراالنشای 

اين دو نهاد . هورکه فعال چنين است جديد با مشورۀ دفتريوناما تعيين گردد، نه توسط رئيس جمانتخابات
طرزالعمل های الزم بايد طرح گردند تا مطابق آن . بايد درعين محوطه مشترکا موقعيت داشته باشند

.  را آماده سازد وتصاميم آنرا تطبيق نمايدنهادمشترک اداره کنندۀ انتخاباتداراالنشاء بتواند جلسات 
ايد برای تمام مراجع ذيدخل که عالقمندی اشتراک درجلسات  بنهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتجلسات 

تصاميم . را داشته باشند بازباشد ومحل تدويرجلسه به اندازۀ بزرگ باشد که گنجايش آنها را داشته باشد
 بايد برای اينکه مرتبط است يا خير بازنگری شود؛ تصاميمی که نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتگذشتۀ 

 بايد همواره درمورد تصاميم اين نهادمشترک اداره کنندۀ انتخاباتسخنگوی . بايد نشرشوندهنوزنافذ اند 
 .    نهاد به مردم آگاهی کامل فراهم کند

 

c( بايد ايجاد گردند تا درانتخابات پارلمانی ومحلی همکاری کميسيون های انتخاباتی ساحوی وواليتی 
. يين گردند تا ثبت نام رای دهنده گان را پيش ببرندمامورين انتخابات درتمام ولسوالی ها تع. نمايند

 جديد وبا نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتتعييناتی که دراين کميسيون ها صورت ميگيرد بايد توسط 



 

 

استفاده ازعين معيارهايی صورت گيرد که برای اعضای کميسيون موقت انتخابات افغانستان تعيين 
يا ماتحت انتخابات نيزتاسيس گردند تا درمورد ثبت کانديدان، شکايات کميسيون های فرعی . گرديده اند

 . وداد خواهی تصاميم الزم را اتخاذ کنند
 

I. درحال حاضريک تشکيل موازی برای مديريت مسائيل انتخابات بشکل . سلسله مراتب واحد
ن زمينه  وجود دارد که منجربه سردرگمی دراي نهادمشترک اداره کنندۀ انتخاباتدفتريوناما و

 ويا کميسيون نهادمشترک اداره کنندۀ انتخابات. وعدم پاسخگويی ازسوی اين نهادها ميگردد
اين نهاد . موقت انتخابات افغانستان مسؤليت مديريت انتخابات را قانونا برعهده خواهند داشت

تنها درصورتی ميتواند ظرفيت اجرای چنين مسؤليت را داشته باشد که مسؤليت سپرده شده 
 چنين بنظرميرسد که اعضای نهاد مشترک اداره کنندۀ انتخاباتدرچارچوب ساختار . ملی باشدع

مسؤليت های هريک دراين نهاد بايد . افغانی وبين المللی اکثرا نقش های مشابهی را ايفا ميکنند
 . بگونۀ مشخص واضح باشد

 

II.  ره کنندۀ انتخاباتنهاد مشترک ادامقررات وطرزالعمل های رسيدگی به شکايات ودادخواهی 
)JEMB( بايد کامال عملی گردند تا يک راه حل معتبر، بروقت وشفاف را برای رسيدگی به 

يک طريقۀ رسيدن به اين هدف تشکيل يک کميسيون موقت . شکايات معترضين فراهم نمايد
رسيدگی به شکايات ودادخواهی ميباشد که متشکل از يک متخصص بين المللی که در امور 

وقضايی سابقۀ کاری داشته باشد بصفت رئيس اين کميسيون و اعضای افغانی دارای حقوقی 
اين کميسيون بايد دارای کارمندان تحقيقاتی نيرومند باشد که . سابقۀ کاری حقوقی وقضايی باشد

بتواند شکاياتی را که به کميسيون های ساحوی وواليتی انتخابات مواصلت می ورزند تحقيقات 
 . نمايد

 

III. روش نا مناسب تريننگ که درانتخابات رياست جمهوری بکاربرده شد .  ۀ آموزشیبرنام
. منجربه سردرگمی وسوء تفاهم گرديد که عاليم آن مشکالتی بوجود آمده در زمينۀ رنگ ميباشد

 . تمام کارمندان انتخابات بايد توسط آموزگاران مجرب وشايسته آموزش داده شوند
 

IV. وضوعات مهمی چون قواعد کمپاين ومقررات رسانه ها تاخيردرتصميم گيری پيرامون م
برای انتخابات آينده بايد ضرب االجل . انتخابات رياست جمهوری را به چالش مواجه ساخت

 . مشخص تعيين گردد
 

  "ستره محکمه"دادگاه عالی 

وسۀ ترويج ايجاد اصالحات درستره محکمه مطابق به قانون اساسی واحکام انتقالی آن يک گام الزم برای پر .20
آوردن اصالحات نبايد بدليل اينکه محاکم درتفسير قوانين ومقررات . دموکراسی درافغانستان محسوب ميشود

انتخابات وبازنگری تصاميم نهادهای اداری نظربه تفکيک قوا که درقانون اساسی گنجانيده شده است نقش دارند، 
ر انتخابات رياست جمهوری بدون کدام صالحيت قانونی ستره محکمۀ کنونی با مداخله درامو. بيشتربتعويق بيفتد

 . دراين زمينه اصل تفکيک قوا را نقض نمود
 

  انتخاباتیکمپاينمسايل مربوط به 



 

 

 سپتامبر که فقط چند روز به آغاز 5مقررات مربوط به امورمالی کمپاين های انتخاباتی بتاريخ . موضوعات مالی .21
برای آگاه ساختن کانديدان ازاين مقررات يا تنفيذ آنها . انده بود صادرگرديدکمپاين انتخابات رياست جمهوری باقی م
اين مقررات که فقط برای انتخابات رياست جمهوری تطبيق ميگردد، برای . هيچ نوع اقدام عملی صورت نگرفت

اشد وجود انتخابات پارلمانی که هزاران کانديد را شامل است وهيچ نهادی که ظرفيت نظارت از آن را داشته ب
  .ندارد بسيارضروری ميباشد

 

 پوشش گزارش دهی و مقاالت  در مورد رسانه های الکترونيک عدم تعادل قابل مالحظه .موضوعات رسانه ای .22
کميسيون رسانه ها که از طرف دفتر مشترک . ايرا برای بعضی از کانديدان طی کمپاين انتخاباتی گذشته نشان داد

دفتر .  ه بنا بر نداشتن صالحيت تطبيق مجازات  بطور مستقيم  نقش تنظيم کننده نداشتتنظيم انتخابات ايجاد گرديد
جديد مشترک تنظيم انتخابات بايد طرزالعمل کمپاين رسانه های گروهی را تجديد نموده تا برای کميسيون رسانه ها 

رداخت  بايد اجازه داده شود، و به اعالنات سياسی بدون پ. صالحيت دهد که بطور مستقيم جريمه ها را تطبيق نمايد
هچنان يک اصل بايد موجود باشد که بر اساس آن  کانديدان طی انتخابات آينده بتوانند  بطور مساويانه و عادالنه 

بخاطر تنظيم و نظارت ازاين وظايف کميسيون رسانه ها، بايد کميسيون های . دسترسی به رسانه ها را داشته  باشد
در کميسيون رسانه ها بايد يک بخش دادخواهی ايجاد شود تا کانديدها و . اسيس گرددفرعی در همه واليات ت

 .  احزاب سياسی را در مورد چگونگی دسترسی به رسانه های گروهی آموزش دهد
 

 )1(انتخابات پارلمانی 

مانی، شوراهای والياتی درمورد امکان تطبيق تقسيم اوقات انتخابات پارل)   OSCE(تيم سازمان امنيت و همکاری اروپا    
ولی در مورد به تعويق اندازی، احتمال اعتراضات قوی سياسی نيز موجود . و ولسواليها در ماه می و اپريل متردد است

به خاطر نيل به اين هدف اقدامات ذيل بايد با . تيم به خاطر تکميل پروسه الی ضرب الجل ماه می تآکيد می ورزد. است
 :  گيردتآسيس حکومت جديد صورت

دفتر يونوما بايد يک پالن کاری مفصل را که شامل موعد و تخمين بودجه ايکه بر اساس آن مساعدت  دونر . یعملياتپالن 
اين پالن ممکن بعد از تصماميم روی يک .  جذب گرديده و تخمين مصارف سنجش گردد، تهيه نمايد) تمويل کنندگان(ها 

 :سلسله موضوعت عاجل ذيل  تهيه گردد

)i( تصميم در مورد اينکه آيا  انتخابات پارلمانی، شوراهای واليات و ولسواليها در عين وقت  .تخابات همزمانان
 .امکان پذير است يا خير، بايد اتخاذ گردد

 

)ii(  از اعالن نتايج انتخابات رياست جمهوری، بايد  تصميم در مورد تهيۀ لست رای  پس  .ثبت نام رای دهندگان
لست رای دهندگان را ميتوان بر اساس اطالعات جمع آوری شده  . انتخاباتی اتخاذ گرددحوزه های برای دهندگان

حين ثبت نام رای دهندگان و همچنان بر اساس جمع آوری  معلومات از مراکز رای دهی در سراسر کشور  تهيه 
مشوق های جمعی . رددمسئولين ثبت نام بايد در هر ولسوالی استخدام گرديده و حرکت مجدد ثبت نام آغاز گ. نمود

مانند پروژه های کوچک انکشافی برای اجتماع ها  که مشخص کنندۀ لست رای دهنده گان اند آنها را تشويق خواهند 
تغير در لست رای . نمود تا مشاهده نمايند که نام آنها ثبت آن ولسوالی ای است که آنها ميخواستند در آنجا رای دهند

 .ر ديتابيس مرکزی منعکس گردد تا از تکرار ثبت نام جلوگيری گردددهنده گان ولسوالی ها بايد د
________________________ 

 به همين خاطر پارلمان نمی تواند. مشرانو جرگه بطور غير مستقيم انتصاب و انتخاب می گردد.  بخاطر بايد داشت که تنها ولسی جرگه مستقيمآ انتخاب می گردد .  ١
 .الی انتخاب شورا های واليتی و محلی  بطور مکمل تشکيل گردد  

 
 



 

 

)iii( روز قبل 120 فرمان رئيس جمهور در مورد تعين حدود حوزه های انتخاباتی بايد  . تعين حوزه های انتخاباتی 
ايد   جهت تهيۀ همچو فرمان هدايات واضح ب)2(. از انتخابات پارلمانی، شورای واليات و ولسوالی ها  صادر گردد
مشاورين خارجی ميتوانند با استفاده از تجارب در . از جانب وزارت داخله در مورد طرح تعين حدود صادر گردد

 . ديگر کشورها درين مورد کمک نمايند
 

)iv(  بخاطر اهداف بودجوی و ديگر مقاصد، تصميم قبلی بايد اتخاذ گردد که آيا به اتلباع   .رای دهی خارج از کشور
 ايران، پاکستان  و ديگر جا ها زندگی نيکنند اجازه داده شود که در انتخابات پارلمانی رای –ارج افغانستان که درخ

 سازمان  امنيت و همکاری تيمبخاطر مشکالت تعيين حوزه های انتخاباتی پارلمانی در خارج از کشور .  بدهند يا نه
 .   قسمآ مخالف اين کار است OSCEاروپا 

 

)v(  که انتخاب با يک اين يک حکم  متفق عليه کارشناسان بين المللی انتخابات است   .ی انتخابات پارلمانۀنحو
 اين تصميم بايد .سيستم رای واحد غير قابل انتقال  برای انتخابات پارلمانی يک اقدام غير عملی و نامناسب است

م سازمان امنيت و همکاری تي. توسط حکومت جديد، دفتر جديد مشترک تنظيم انتخابات و يوناما  مجددا مرور گردد
 يک سيستم مشترک را پيشنهاد می نمايد که مشابه به سيستم های فعال در ديگر کشورهای انتقالی  OSCE  اروپا

با استفاده از سيستم ليست نمايندگی نسبی حزبی ازيک حوزۀ انتخاباتی واحد ملی يک فيصدی محدودی از . می باشد 
بايد از حوزه های انتخاباتی چند عضوی بايد با استفاده از سيستم اولی پيش از متباقی .سيت ها بايد انتخاب شود 

سهم نمايندگی زنان طبق قانون اساسی را ميتوان با تآکيد بر اين .  انتخاب شوند”first past the post“آخری  
 قانون انتخابات خواهد به عقيدۀ تيم اين تغيير مطابق. حقيقت مطمئن ساخت که زنان بايد در رآس لست احزاب باشند

 .بود و با فرمان رئيس جمهور تحقق خواهد پذيرفت
 

 .  عالوه بر اين موضوعات کاری ،  ديگر اقدامات نيز بايد برنامه ريزی و اتخاذ گردد.15
 

)i(   اين عمل را ميتوان با . حوزه های انتخاباتی  بايد توسط احصايۀ مرکزی فراهم گردد ارقام  نفوسآمار و
اما اين ارقام بايد فورآ بعد از تشکيل .  ز نمونه های که قبآل در دسترس قرار گرفته، تخمين گرداستفاده ا

به اساس همين حقيقت تصميم در مورد اينکه چند سيت برای هر حوزۀ انتخاباتی .  دولت جديد  فراهم گردد
  . اتخاذ خواهد شد،چندين عضوی تخصيص داده شود

 

)ii(  ن انتخابات هزارها کانديد اشتراک خواهد نمود، بررسی واجد شرايط طوريکه دري .کانديدها بررسی
بودن آنها بايد به سطح  واليات توسعه داده شده و فرجام خواهی شکايات را ميتوان به سطح مرکز در نظر 

دفتر جديد . مدت قانونی ايکه تقاضا دارد که بررسيها درطول يک هفته تکميل گردد، بايد تمديد شود . گرفت
رک تنظيم انتخابات بايد تصميم بگيرد که کدام احزاب واجد شرايط  انتخابات  اند و اينکه آيا معيار های مشت

در صورت عدم موجوديت بديل عملی برای نشان  دادن حمايت از .  شرايط را پوره کرده می توانند يا خير
 . کانديدان ، سيستم نشان دادن کاپی کارت رای دهندگان بايد حفظ گردد

 

)iii( شرح نمودن پروسۀ پيچيدۀ  انتخابات پارلمانی و محلی نسبت به پروسۀ .   رای دهنده و آموزش مدنی
کمپاين آموزشی بطور مثال در مورد .  انتخابات رياست جمهوری به رای دهندگان خيلی دشوار خواهد بود

جهت آماده . اسی آغاز نمودثبت نام رای دهندگان  و يا سيستم انتخاباتی را  نمی توان الی اتخاذ تصاميم اس
 ماهه ضرورت احساس 4ساختن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی و محلی برای يک کار شديد 

عالوتا مردم  بطور عام در مورد .  کاربرد راديو برای آموزش رای دهندگان بايد بيشتر گردد.  می گردد
  آموزش مدنی بايد در نصاب تعليمی مکاتب مدغم .نقش پارلمان و شورا های محلی آگاهی  کمتر دارند

 .باشد) جامعه شناسی(برنامۀ آموزش مدنی و رای دهندگان بايد مبنی بر ريسرچ سوسيالوژی . گردد
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قانون انتخابات11ماده   .٢   



 

 

)iv(  کنار رفتن تعداد زياد کارمندان بين المللی و داخلی، به تعقيب  بربنا بر .  هاانکشاف مجدد ظرفيت 
تيم حمايت انتخاباتی نقش  .  انتخابات رياست جمهوری اين الزم خواهد بود تا ظرفيت ها مجددا انکشاف يابد 

آموزش و با ارايۀ   را در راه سعی بخاطر انکشاف مجدد ظرفيتهاOSCEسازمان امنيت و همکاری اروپا 
کار کردن مستقيم با بعضی افغانهای کليدی که در انتخابات رياست جمهوری توانايی هاييرا از خود نشان 

 .داده اند، ضروری می پندارد
 

)v(  جهت ازدياد مشارکت زنان در پروسۀ سياسی و درمورد آموزش آنها پيرامون رای   .زنان در سياست
تيجه گيری از دلچسپی آنها در انتخابات رياست جمهوری، با ن. دهی بايد اقدامات بيشتری صورت گيرد
به آنها از طريق سيستم صحت عامه، نرس قابله ها، پروگرام . زنان اشتراک کننده های فعال خواهند بود

در جاها ی که زنها تجمع .  واکسين و از طريق رهبران دينی رسيدگی صورت خواهد گرفت های تطبيق
  .، بايد آموزش بيشتر براه انداخته شودمی نمايند مانند مارکيت ها

 

)vi(  در صورت تعيين و عدم تعيين سيستم دارای لست احزاب، بايد تالش های . انکشاف احزاب سياسی 
جدی به خاطر ايجاد احزاب متشکل از اقوام مختلف که بتواند جنگ ساالران و قوم گرايان را به حاشيه 

. عضی از اقشار مردم  طرفدار روش چندين مليتی هستندطوری به نظرميرسد که ب. برانند، صورت گيرد
اگر لست احزاب . اما سعی بخاطر ايجاد يک حزب به اين اساس مستلزم وقت و منابع بيشتر خواهد بود

مشترک   ويا سيستم حوزه ای چندين مليتی معرفی گردد، از احزاب توقع خواهد رفت که با هم ائتالف 
 .اب مقابله نمايندنموده و برای سيت های لست احز

 

)vii(   در گذشته کشور های دخيل در بازسا زی افغانستان اقدام نمودند تا نقش .   پارلمانیۀآموزش پروس 
کشوری با برنامۀ فعال آگاهی پارلمانی برای اين .  رهبری را در بعضی سکتورهای جامعه به عهده گيرند

 .نقش کانديد خواهد بود
 

)viii(  يک نهاد بهتر آموزش ديدۀ ناظرين داخلی و .  ن احزابآموزش ناظرين داخلی و نمايندگا
 .  نمايندگان احزاب  بايد برای انتخابات پارلمانی ايجاد گردد

 

)ix(   يک سيستم غير مرکزی شمارش آرا بايد ايجاد و پالن گزاری  گرديده و    .تم شمارش آراسسي
اگر در صورت . ت گيردشمارش آرا بايد در مراکز رای دهی صور. بوديجه ای برايش تخصيص يابد

موجوديت  نگرانی در مورد عدم محرميت آرا اين کار امکان پذيرنباشد،  مراکز شمارش آرا بايد در 
 .ولسوالی ها و يا در صورت لزوم ديد بيشتر در واليات ايجاد گردد

 

 امنيت
 

 خشونت در موقع اين يک  امر بسيار مهم است که مقامات افغانی و بين المللی بنا بر پايين بودن.  16
در آنوقت در حيقيقت اکثر حمالت در آخرين . انتخابات رياست جمهوری اينبار خيلی خوشباور نباشند

لحظات از طرف وزارت داخله، اردوی ملی،قوای  آيساف و فرماندهی نيروهای ايتالف بين المللی در 
.  ی نهاد های مذکور، خنثی گرديدند به دليل تدابير شديد امنيتی و کارکرد با معيار عالCFC-Aافغانستان 

انتخابات پارلمانی به شکل ميراثی با خطرات بيشتر همراه خواهد بود مخصوصا اين خطرات متوجه 
  .جنگساالران  و قوماندان های محلی خواهد بود

 
 



 

 

ا يکی ار روش ه.  بايد ادامه يافته و سريعتر گردد (DDR  پروسۀ خلع سالح افراد مسلح غير مسئول. 17
     اين است تا بر تطابق با مواد  قانون انتخابات تاکيد بيشتر صورت گيرد و از ار تباطات بين کانديدان ، 

رسم پذيرفتن اطمينان دهی ميان تهی منحيث . احزاب و قواهای غير رسمی نظامی جلوگيری صورت گيرد
 .دليل برای تطبيق مفاد قوانين و مقررات بايد متوقف گردد

 

.  ادامه يافته و سريعتر گردد انتخابات پارلمانی بايد قبل از   توسعه و آموزش اردوی ملی  پروسۀ. 18
واحد های جديد بايد در جاهايی . پوليس ملی افغانستان بطور ناکافی مجهز بوده و آموزش کافی نديده اند

     .تاسيس گردد که آنجا مليشه های محلی با پوليس همکاری می نمايند

 یقانونقوقی و  آنی حيلاسم

 

 برنامۀ کاری تيم مشتمل است بر الزمی بودن ارايۀ پيشنهادات برای بهبود چوکات حقوقی برای . 19
روش های متعددی وجود دارد که توسط آن قانون انتخابات افغانستان تعديل ميگردد، اين قانون . انتخابات

تيم به اين عقيده است که تعديالت عمده . گيردبايد با معيارهای بين المللی و بهترين تجارب در تطابق قرار 
در قانون انتخابات بايد الی انتخاب پارلمان جديد معطل گردد و در عين حال  از فرامين رياست جمهوری 

دفتر جديد مشترک تنظيم انتخابات در آمادگی برای انتخابات پارلمانی، واليات و ولسوالی ها  و مقررۀ  
 . استفاده صورت گيرد

 

 :  موارد ذيل بايد تو سط فرمان رئيس جمهور تنظيم گردد.20

 

)i(  واليات و ولسوالی ها شوراهای انتخابات پارلمانی، يکجا يا جدا از انتخابات  تاريخ برگزاری 
 

)ii( روش انتخاب اعضای پارلمان به شمول روش که توسط آن حضور زنان يقينی می گردد 
 

 

)iii(تعين حدود حوزه های انتخاباتی  
 

)iv( دفتر جديد مشترک تنظيم انتخابات مطابق معيارات قبول شده، تعريف روابط ميان دفتر جديد ی جديد تقرر اعضا 
مشترک تنظيم انتخابات و دراالنشای دفتر مشترک تنظيم انتخابات، تفويض صالحيت ها برای دفتر جديد مشترک 

 :تنظيم انتخابات  تا بتواند فعاليت های ذيل  را انجام دهد
a.  فرعی شکايات و استيناف خواهی آن ايجاد کميسيون  
b. تصميم مبنی بر شمارش مجدد و يا برگزاری مجدد انتخابات در صورت بروز بی نظمی های شديد 
c. فسخ ثبت نام کانديدان در صورت تخلفات شديد حين کمپاين انتخاباتی 
d. ايجاد کميسيونهای انتخاباتی منطقوی و واليتی  

 



 

 

 :ت بايد تصاميم ذيل را  اتخاذ نمايددفتر جديد مشترک تنظيم انتخابا.  21

 

)i( ايجاد زمينه برای شمارش مجدد آراء و يا برگزاری مجدد انتخابات  
 

)ii(  شکايات بايد به کميسيون سطوح . ايجاد طرزالعمل  شفاف و معتبر شکايات و استيناف خواهی آن در همه سطوح
ضرب االجلهای جدی بايد .  باطل گرددپايين صورت گيرد تا شکايات بيمورديکه بدون شواهد ارايه می شوند 

عدم عملی کردن کارها توسط کميسيونها در موعد معينه، بايد تصميم منفی تلقی گرديده و تابع .  مراعات گردد
تصاميم کميسيونهای سطوح پايين بايد تابع استيناف خواهی در کميسيونهای سطوح باال .  استيناف خواهی باشد 

دفتر جديد مشترک تنظيم تی، در حاليکه قانونيکه به محاکم صالحيت ميدهد تا تصاميم منحيث يک اقدام موق. باشد
شکايات و استيناف خواهی ايکه در باال شرح گرديد می تواند انتخابات را مرور نمايد معطل است، کميسيون موقت 

ذ فيصله ها رسيدگی  دفتر جديد مشترک تنظيم انتخابات جهت اتخابه قضايای استيناف خواهی در مورد تصاميم
 .نمايد

 

)iii(بطور مثال منظوری ثبت نام کانديدان .   تعيين کميسيونهای انتخاباتی واليتی و منطقوی و تعيين صالحيت های آنها
شرط حقوقی پروسهۀبررسی کانديدان که حاالدر طول يک هفته تکميل می شود، بايد . در سطوح مربوطۀ آنها

 )3(.  تعين گرددامتداد يابد ولی يک موعد واضح بايد
 

)iv(  بازگشايی ثبت نام رای دهندگان ، ايجاد مراکز ثبت نام در ولسوالی ها و تدوين طرزالعمل برای ايجاد لست رای 
 سال 18اين تصميم بايد مشخص سازد که  رای دهندگانيکه سن شان الی تاريخ برگزاری انتخابات به . دهندگان

 .ميرسد بايد  ثبت نام نمايند
 

)v(  کميسيون انتخابات در همه سطوح ميتواند تصاميم را به رای اکثريت ساده در صورتيکه اتفاق آرا مشخص ساختن
 .حاصل نگردد، اتخاذ نمايد

 

)vi( اين اقدام بايد  داليل را جهت فسخ پروِسۀ ثبت نام .   تعريف واضح معيارها برای واجد شرايط  بودن کانديدان
اين گونه  تصميم بايد موعد واضح را .  کمپاين مشخص سازدکانديدان در صورت  بروز تخلفات جدی در پروسۀ
همچنان بايد مسالۀ اخراج کانديدان قبل از انتخابات نيز واضح .  برای تصميم گيری و استيناف خواهی داشته باشد

 .گردد تا باشد اين حقيقت روشن گردد که آرای يک کانديد را نمی توان به کانديد ديگری انتقال داد
 

)vii( رزالعمل  و شروط  برای تخصيص وجوه  ايجاد ط)دولتی جهت تقويت کمپاين های انتخاباتی توسط )بوديجه
 . قانون احزاب سياسی آنرا بيان نموده است15احزاب سياسی و  کانديدان مستقل که مادۀ 

 
______________________ 

  قانون انتخابات45ماده  3.  

 
 



 

 

)viii( ، ايجاد پروسۀ شفافتر برای تقرر مسئول رسانه ها و تفويض تجديد طرزالعمل کمپاين رسانه های گروهی 
 .صالحيت به کميسيون مذکور تا بطور مستقيم بر رسانه های متخلف مجازات را تطبيق نمايد

 

 تعويق انتخابات پارلمانی

به تعويق ) 2005ممکن الی خزان سال (اگر مقتضيات و نيازهای فوق بروقت برآورده نشود، انتخابات پارلمانی بايد .  22
مشوره های در . درين صورت بايد يک شورای مشورتی ساخته شود که رئيس جمهور به آن پاسخ گوی باشد. انداخته شود

مورد چگونگی اين شورای مشورتی بايد از همين حاال شروع شود که اگر به تعويق انداختن انتخابات حتمی شود، تا موافقه 
 .   ت وجود داشته باشدروی راهکارها برای پر کردن خالی قدر

 

 تحليلی از مسايل حقوقی و قانونی در دراز مدت

. تيم حمايت از انتخابات بررسی ايرا از اصالح قوانين و مقررات براه انداخته است که شايد پارلمان جديد به آن توجه نمايد
 .نتايج اين بررسی به بورد مشترک نظارت از انتخابات ارايه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فضميمۀ ال

 پالن کاری

فعاليتهای درجۀ دوم و سوم تا وقتی آغاز . فعاليتهای درجۀ اول در عرصه های مختلف ميتواند همزمان آغاز و به پيش برود
 شده نميتواند که يکی از فعاليتهای درجۀ اول ويا چندين فعاليت آن تکميل نگرديده باشد

 )1(مرحلۀ 

 مسئول/هندۀ کارانجام د موضوعات/مسايل جدول زمانی

 تصاميم مقدماتی اوليه 180 -ای 

تصميم بايد گرفته شود که تمامی سه مرحله در يک انتخابات 
 انجام شود

: طور مثال(نوعيت سيستم نمايندگی پارلمانی مشخص گردد 
سيتسم يک رای واحد غير قابل انتقال و يا سيستم مخلوطی از 

  )دليست احزاب و ولسواليهای دارای اعضای متعد

 

  انتخابات مديريت مشترکادارۀرئيس، 

 

 رئيس

 ساختار و تنظيم 180 -ای 

انتخاب اعضای ادارۀ مشترک مديريت انتخابات و کمسيسون 
 .موقت انتخابات

حدود و ثغور اختيارات، مسئوليتها، شفافيت و گذارشدهی بين 
ادارۀ مشترک انتخابات، داراالنشای ادارۀ انتخابات و 

 .يتی و ولسوالی ها بای مشخص گرددکميسسيونهای وال

يک محل مشترک برای تمامی دفاتر ملی انتخابات بايد تعيين 
 .گردد

پروسۀ چند بعدی شکايات و پاسخگويی برای چالشها بايد 
  . انکشاف داده شود

 

 رئيس

 

 يوناما، ادارۀ مشترک انتخابات

 

 يوناما

 ادارۀ مشترک انتخابات

 

 ندگانتعليمات برای رای ده 180 -ای 

برای برنامه های تعليمات و آموزش رای دهندگان پالن ساخته 
 .شود

 

 داراالنشای ادارۀ انتخابات

 مسايل حقوقی  160 -ای 

 .مقررۀ انتخابات بايد ساخته شود

قوانين برای واجد شرايط بودن کانديدان ويا حذف آنها بايد 
  .ساخته شود

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 ادارۀ مشترک انتخابات



 

 

 پالن عملياتی 150 -ای 

پالن عملياتی به شمول جدول زمانی و بوديجۀ مربوطه بايد 
 .ساخته شود

 

ملل متحد برای همکاری به هيئت 
افغانستان يا يوناما، برنامۀ انکشافی ملل 

 متحد

 ثبت نام رای دهندگان 150 –ای 

 .اندازه  و تفاصيل آن مشخص گردد

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 130 -ای 

 

 تعيين حوزه های انتخاباتی

 .تقسيمات نفوذ باالی حوزه های انتخاباتی صورت گيرد

 انتخاباتی را مشخص ميسازد بايد حدود حوزه هایفرمانيکه 
 .صادر گردد

 

 ادارۀ احصائيۀ مرکزی

 فرمان رئيس جمهور

 مرحلۀ دوم

 مسئول/انجام دهندۀ کار موضوعات/مسايل جدول زمانی

 ساختار و تنظيم

 ادارۀ مشترک انتخابات کميسيونهای محلی و واليتی ساخته شوند 120 -ای 

 ادارۀ مشترک انتخابات . پرسونل داراالنشای ادارۀ مشترک انتخابات استخدام گردند 150 –ای 

، تصاميم تصاميم قبلی ادارۀ مشترک انتخابات بازنگری شود 120 –ای 
د تا به ثبت و مذکور عالمه گذاری وکود داده شود و به نشر برس

محفوظ گردد، موضوعات اضافی مشخص گردد تا به آنها 
 .رسيدگی گردد

 ادارۀ مشترک انتخابات

 ادارۀ مشترک انتخابات برای تصايم کليدی وقت تعيين گردد 120 –ای 

 دار االنشای ادارۀ مشترک انتخابات سيستم غير مرکزی شمارش آراء بايد ايجاد گردد 100 –ای 

 يين حوزه های انتخاباتیتع 130 –ای 

 تعيين تعداد کرسيها متناسب با نفوذ هر حوزه

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 مسايل لوژستيکی 120 –ای 

ليست وسايل بايد ساخته شود و به خريداری تهيۀ آن اقدام 
 .صورت گيرد

 دار االنشای ادارۀ مشترک انتخابات

 مسايل امنيتی 120 –ای 

داده شود، اردوی ملی و پوليس ملی به پروسۀ خلع سالح ادامه 

 



 

 

 .ساخته و تقويه شود

 .پالنهای امنيتی ملی و محلی ساخته شود

 

  ای-وزارت دفاع و سی اف سی ايساف، 

 اردوی ملی، وزارت دفاع و سی اف سی 
  ای -

 ثبت نام رای دهندگان 120 –ای 

تصديق ثبت نام موجودۀ رای دهندگان و آغاز مجدد ثبت نام 
امل عودت کنندگان و ديگران شود و تمامی رای جديديکه ش

دهندگان را به يک حوزۀ انتخاباتی ملحق نمايد و حتی به يک 
 .مرکز انتخاباتی مشخص

   .تعيين ثبت نام کنندگان در ولسواليها بايد تدارک ديده شود

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 تعليمات رای دهندگان 120 –ای 

 سابق به کار بسته شود و مفاهيم جديد در مورد پارلمان و تجربۀ
 .انتخابت محلی به معرفی گرفته شود

 .روی نقش زنان در انتخابات تاکيد صورت گيرد

 

داراالنشای مشترک انتخابت، موسسات 
 .غير دولتی

داراالنشای مشترک انتخابت، موسسات 
 .غير دولتی

 مسايل مالی

برنامۀ انکشافی ملل متحد، يوناما و  بوديجه نهايی شود 120 –ای 
 داراالنشای مشترک انتخابات

 برنامۀ انکشافی ملل متحد تعهدات تمويل کنندگان نهايی شود 100 –ای 

 مسايل حقوقی

پروسه ها و معيار ها در مورد دادن تخفيفات و کمک برای  100 –ای 
 .احزاب سياسی ساخته شود

 ادارۀ مشترک انتخابات

 مرحلۀ سوم

 مسئول/انجام دهندۀ کار موضوعات/مسايل جدول زمانی

 ساختار و تنظيم

استخدام و آموزشدهی پرسونل کميسيون های واليتی و  100 –ای 
 ولسواليها روی دست گرفته شود

 داراالنشای مشترک انتخابت

استخدام و آموزشدهی کارمندان مراکز و محالت رايدهی  90 –ای 
 .روی دست گرفته شود

 النشای مشترک انتخابتدارا



 

 

 

مراکز شمارش آراء به سطح واليات بايد ساخته شوند و  60 –ای 
استخدام و آموزشدهی پرسونل تيمهای شمارش آراء روی 

 . دست گرفته شود

 داراالنشای مشترک انتخابت

 ثبت و دوسيه گذاری کانديدان  90 –ای 

 .ليست کانديدان غير حزبی تصفيه کاری شود

 ن احزاب سياسی ثبت شودليست کانديدا

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 ادارۀ مشترک انتخابات 

 رسانه های گروهی 90 -ای 

 .رسانه های گروهی باز بينی شودکمپاين طرزالعمل 

 .اعضای کميسيون جديد رسانه های گرو هی تعيينن گردند

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 ادارۀ مشترک انتخابات

 انتعليمات رای دهندگ 60 –ای 

آموزشدهی برای ناظرين محلی و نماينده های احزاب و کانديدان 
 .روی دست گرفته شود

 

 داراالنشای مشترک انتخابات

 مسايل لوژستيکی 14 -ای 

روی درستی بسته بندی، تصديق و ارسال مواد تاکيد صورت 
 .گيرد

 

 داراالنشای مشترک انتخابات

 مسايل قانونی 

نديدان و استفاده از تعذيرات  در نظارت بر واجد شرايط بودن کا
 .صورت ضرورت روی دست گرفته شود

 

 ادارۀ مشترک انتخابات

 


