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 مقدمه .1
 

 مبنی .أ 
 

تصميم  شورای دائمی سازمان امنيت و همکاری اروپا 2005 جوالی 7، مورخ 686 شماره ۀمصوببه اساس 
اروپا، يک تيم حمايت از انتخابات را به افغانستان  همکار با سازمان امنيت و همکاری ارگانبر آن شد تا يک 

طرف  جداگانه ايرا از ۀسازمان امنيت و همکاری اروپا دعوتنام،به تعقيب اين تصميمهمچنان . ارسال نمايد
آقای بسم اهللا بسمل دريافت  انتخابات  تنظيمکتر عبداهللا عبداهللا و رئيس دفتر مشترکا افغانستان دۀوزير خارج

 سپتمبر 18 آن تقاضا شده بود تا اين سازمان از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای واليتی که در درنمود که 
 .انجام يافت، نظارت نمايد

 
 

 تيم اول در ، بود که به افغانستان اعزام شدیمين تيموتيم حمايت از انتخابات سازمان امنيت و همکاری اروپا د
ينکه در آن زمان يعنی از.  اعزام شده بود،يعنی يکسال قبل جمهوری  در جريان انتخابات رياست2004سال 

 از طرف سازمان امنيت و همکاری  را تيم حمايت از انتخابات ماموريت نظارت از انتخابات2004در سال 
 اين تيم صرفًا تحليل عناصر کليدی فضای انتخاباتی بشمول سيستم انتخابات، ۀ وظيف،به عهده نداشت در اروپا

 و روند شکايات و استيناف ای رايدهی، شمارش انتخابات، توزيع کارت هۀخاباتی و قوانين، ادارمبارزات انت
انتخابات ادارۀ  پيشنهادات پيرامون بهبود انتخاباتهای بعدی و انتقال مهارتهای ۀ ارائۀ همچنان وظيف.خواهی بود

 ت و عندالضرور انتخاباتۀار کنندذگمشوره دهی به مقامات بر.  داشتند، به ادارات ملی راو منابع انتخاباتی
 .       انتخابات نيز شامل صالحيتهايشان بودۀحتی در جريان پروس

                                                                                                                                                                        
 امنيتیموضوعات عملياتی و  .ب 

 
 26 سازمان امنيت و همکاری اروپا ايجاد شد و از تاريخ اکتشافیتيم حمايت انتخاباتی به تعقيب يک ماموريت 

 سپتمبر را تحليل نموده 18 اعزام شد تا آمادگی ها برای برگذاری انتخابات  به افغانستان2005  جون1می الی 
آقای .  ارائه کنند، پيشنهاداتی راو پيرامون چگونگی پاسخ سازمان امنيت و همکاری اروپا به اين دعوت ها

 . را بعهده داشت و اکتشافی رياست اين ماموريت کاوشی)  کشور نارویۀتبع(ن کاری ول
 

 در اوايل .تهيه گرديد 2005 برای تيم حمايت از انتخابات در جون ۀ مربوطهيک پالن کاری مؤقت و بودج
،  کابل، هرات، مزار شريف، کندهار– در مراکز پنج واليت  ورشناس توظيف شدهاسپتمبر، هشت تيم با دو ک

 . در کابل، جابجا شدندی و عمده مرکزپيک گروبر عالوۀ و جالل آباد 
 

توافق نامه ها ميان هردو قومندانی مشترک . موضوع امنيت در اولويت تيم حمايت از انتخابات قرار داشت
 تحت رهبری سازمان ناتو و همچنان با حکومت افغانستان و دفتر مشترک تنظيم  آيسافنيروها و قوای

  آنراتحت يک چتر بسيار مهم امنيتی که شرايط ايجابرا اين ماموريت وظايف خود . ت صورت گرفتانتخابا
 .تی خصوصی سپرده شده بوديامنيت پرسونل و اداره به نهادهای امن.  فعاليت نمود،مينمود

 
ها کارمند نه تن آن. تيم حمايت از انتخابات متشکل از سی و دو تن کارمند از شانزده کشور سهم گيرنده بود

قراردادی از سکرتريت، شش تن آنها به اساس قرار داد کاری و هفده تن باقی آنها بشکل خدمتی اعزام شده 
 . تيم را بعهده داشت اينرياست)  کشور کاناداۀتبع(آقای  کريج جينيس . بودند

 
 

 ميتود/روش .ج 
 
 

 منظم با  و مالقاتهای مجالسOSCE  سازمان امنيت و همکاری اروپا ياتيم حمايت از انتخابات مربوط به
 انتخابات، نامزدان و احزاب سياسی، نهادهای جامعه مدنی و نمايندگان جامعه بين المللی ۀنهادهای برگذار کنند

 محل رايدهی بازديد بعمل 250 محل رايدهی تقريبًا از 26500از مجموع در روز انتخابات اين تيم . داشتند
 بکار نبردند بلکه اکثرًا اعضای تيم بشکل انفرادی از محالت رادهی اعضای تيم روش نظارت را. آوردند
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 ، مرکز واليتی شمارش آراء32از مجموع  تيم مذکور همچنان. بازديد نمودند و مدت بازيدها نيز متفاوت بود
 .  شمارش و تقسيم بندی آراء را مورد تحليل و ارزيابی قرار دهدۀآن بازديد نمود تا پروسمرکز  8از 

 
 خود را در جريان  پيشنهادات امنيت و همکاری اروپا توانست تا سازمانم حمايت از انتخابات مربوط به تي

 در ابتداء از طريق تدوير مجالس با مقامات مسئول برگذاری  پيشنهاداتارائه  . انتخابات ارائه نمايدۀپروس
 انتخابات و برای ناظرين پيرامون ۀندنکه برای مقامات برگذارکاي کتبی  پيشنهاداتانتخابات، و از طريق 
 . آراء تقديم گرديدتلفيق، محل شمارش آراء، شفافيت و کمبودی اوراق رايدهی

 
 :سپاس .د 

 
 امنيت و همکاری اروپا ميخواهد صميمانه ترين تمنيات خود را خدمت رئيس سازمانتيم حمايت از انتخابات 

رجه، رئيس ستره محکمه ، دفتر مشترک تنظيم محترم شان، وزير محترم خاۀ جمهوری افغانستان و کابين
 بخاطر حمايت و  مختلفانتخابات، داراالنشای دفتر مشترک تنظيم انتخابات و ساير مقامات افغان در سطوح

 . همکاری شان تقديم ميکند
تيم از همچنان اين . اظهار امتنان ميکند سفارت محترم افغانستان در ويانا ۀبی شايباز همکاری اين تيم همچنان 

کميسيون اروپا، سفارتخانه ها و ديپلومات های مقيم در کابل، اظهار  ۀ، نمايند اروپاۀدفتر يوناما، ايساف، اتحادي
بر اين تيم همچنان ميخواهد از ناظرين و نهادهای ملی و بين المللی بشمول ماموريت نظارت . سپاس مينمايد

تخابات آزاد و ، بنياد ان ANFREL) (ی انتخابات آزادسيايی براۀ آ، شبکEUEOM  انتخابات اتحاديه اروپا
در نهايت ، اين تيم .  سپاسگذاری نمايدو کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان) فيفا( افغانستان ۀعادالن

ميخواهد از تمام آنعده افغانانيکه برای تشريک نظريات و تجارب شان وقت گرانبهای شان را با ما صرف 
 .  نمايدنمودند، سپاس گذاری

را برای حمايت از اي، يک ستراتيژی )PESG( يا انتخابات يونامااز  ستراتيژی بعد ۀتهيبرای گروه موظف 
پيشنهادات اين تيم سازگار با ستراتيژی مذکور .  آن ساخته است سازی انتخابات و ظرفيتۀانکشاف ادار

 .ميباشد

 کلی ويا ارزيابی مرور .2
 

پيشرفت در تقويه دموکراسی، ثبات و حقوق بشر در افغانستان شمرده  يک گامی بسوی 2005انتخابات سال 
 . ميشود

نهادهای امنيتی ملی و قوای بين المللی قضای امن و مصئون را با وجود تهديدات جاری در کشور برای 
ات ها در اين انتخاب رايدهی در تمام ولسوالی 2004برخالف انتخابات  .برگذاری انتخابات مساعد نموده بودند

 مردم ، بود2004يدهندگان در سال اباوجود اينکه معلوم ميشود که تعداد رايدهندگان کمتر از ر .صورت گرفت
 اشتراک زنان در انتخابات بشکل خيلی شجاعانه و با ۀ بار ديگر تعهد خود را، مخصوصًا در قضيستانافغان

 .نمودندتجديد  ،کمال شهامت
 

احزاب سياسی نيم بند است و بعضی .  نه احزاب ميباشد،حصار افرادفضای سياسی افغانستان هنوز هم در ان
ه قابل انتقال که تحت آن تمام کانديدان ب غير ی واحدسيستم انتخاباتی را. ن مينگرندآ شک به ۀها به ديد
اين سيستم برای رشد احزاب سياسی .  سياست مبتنی برشخص بودۀی پرداختند، انعکاس دهند انتخاباتمبارزات

 . موثر بودکمتر
 

امور لوجستيکی، رايدهی به نامزد دلخواه و )  کانديد در کابل380شش صفحه و (اوراق رايدهی طويل 
رق در نبود احزاب قوی سياسی، گمان ميرود که پارلمان جديد متف.  را مغلق ساخته بود آراءخصوصًا شمارش

 .باشد و به حمايت عاجل و متداوم نياز خواهد داشت
 

کسانی  ،لست کانديدان  و بررسیتزکيه ۀغانها و حاميان حقوق بشر از اينکه باوجود پروسافاز بسياری 
، اظهارنگرانی نموده نامهايشان در اوراق رايدهی ديده ميشود که به خشونت های اخير در کشور ربط دارند

 راز کرسی ها مردمی در احۀاز پشتيبانی قابل مالحظ" قومندانان سابقه"يا " جنگساالران"همزمان . اند
گرچه نهادهای . اين موضوع سبب بی اعتمادی مردم و ناظرين باالی انتخابات گرديده است. برخوردار اند
 و يا ، کميسيونهای حقيقت يابیکما مح خوبی برای انتخابات با هر قوت که باشند نميتوانند جاگزينۀبرگذار کنند
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 اعتماد مردم باالی ، آجندای عدالت انتقالیۀدر عرص  دائمیدر نبود پيشرفت.  باشند،هيئت خلع سالح کننده
 .  شايد کمتر شود، بعدی و پارلمانیانتخابات ها

 
طوريکه .  انتخابات مکلف بودند تا انتخابات را در يک وضعيت پر از چالش داير نمايندۀنهادهای برگذار کنند
 و نظارت محدود بود، مشکالت  دولتی ضعيفترحاکميت ،که امنيت کمتر تامين بوديمتوقع بود در مناطق

اين به يک . جنوب افغانستان بايد کاهش داده شود/ روستائی و شمال / تقسيمات شهری.انتخاباتی نيز بيشتر بود
 انتخابات ميتواند نقش مهمی را بازی کند اما رهبريت بايد بدست ۀ ادار.کوشش همه جانبه نياز دارد

 .ساختارهای امنيتی ملی و بين المللی باشد
  

 صورت 2001 بن در سال ۀکه در جلسي پايان برای توافقاتۀ شورای ملی و شوراهای واليتی نقطۀايجاد مؤفقان
 .گرفته بود، خواهد بود

 
 -پيشنهاداتيکه بايد در اولويت قرار داده شود 

 
اين کار .  بسيار مناسب برگزار شودۀبايد به هزينبا حفظ اعتماد در پروسه، انتخابات بعدی  .1

کميسيون مستقل انتخابات .  انتقال مهارتهای انتخابات و منابع آن به نهادهای ملی ميگرددموجب
 .به حمايت عاجل و منابع نياز خواهد داشت

 
 بهتر 2009 قبل از انتخابات رياست جمهوری  انتخابات تدوير کمترين، نظر تخنيکیۀاز نقط .2

 :اعظمی بايد صورت بگيرداز اين مقطع زمانی برای موارد ذيل استفاده . خواهد بود
 

 هماهنگی بين هر دو؛حمايت از شورای ملی و شوراهای واليتی و ايجاد  
 ملی انتخابات؛ۀقويه و تحکيم ادارت  
 و تعين حوزه های انتخاباتی، ثبت احوال و نفوذ ، توزيع کارت های رايدهی بشکل متداوم

 ؛سرشماری
 و؛ احزاب سياسیرشد  
 گسترده، بويژه در بين زنان، جوانان، روستانشينان و در راه اندازی تعليمات مدنی بشکل 

 ر؛مناطق جنوب و جنوب غرب کشو
 

 پيشرفت کند؛ بويژه در  عدالت انتقالیضوعات دشوار موۀدر عرصهمين حاال افغانستان بايد  .3
ساحات اصالحات اداری و قضائی، جستجوی حقايق و مستند سازی، و مسئوليت پذيری 

 از مسايل، آوردن انتخابات های آينده توسط اين تحت تاثير واقعی طر در غير آنً  خ.قضائی
 .احتمال بعيد نخواهد بود

 
برای افزايش تعليمات مدنی و فهم دموکراسی بويژه در مناطق روستائی بشمول مناطق جنوب و  .4

 .  نياز است،که حمايت قوای ملی و بين المللی را داشته باشدايجنوب غرب به کوشش همه جانبه 
 

 بايد ،از زنان جهت سهم کامل شان در پروسه های سياسی افغانستانو متداوم حمايت قوی  .5
 .صورت بگيرد

 

 پيشنهادات .3
 

  انتخاباتیتقويم .أ 
 

 بايد  به اساس قانون اساسیيکهنمايد اما سه انتخابات ديگرميانتخابات فعلی آجندای توافقات بن را تکميل 
بدين لحاظ .  باقی مانده است،الی ها، شاروالی ها و شوراهای محلی انتخابات ولسو:برگذار گردد عبارتند از

 .سوال پيدا ميشود که چه وقت اين انتخابات ها و بکدام ترتيب صورت بگيرد
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 :بسيار دشوار خواهد بودبه داليل ذيل ، 2006تدوير انتخابات در سال 
 

 تسرحدات تمام ولسوالی ها، شاروالی ها و قريه جات مشخص نگرديده اس. 
 

 
  به يک ثبت نام يا توزيع کارت رايدهی جديد نياز است تا رايدهندگان به حوزه های رايدهی تقسيم

 .شوند
 

 انتخابات سومی در برگذاری .  در حال رشد گذاشتملی انتخابات يک بار سنگين را باالی نهادهای
 و عالقمندی ند به کندی مواجه ک را و انکشاف آنها نهادسازیۀ ممکن پروسخالل سه سال آينده

 .رايدهندگان را کمتر سازد
 

 قابل پيشبينی انتخابات در افغانستان به کمک مالی کشور های تمويل کننده نيازمند خواهد ۀدر آيند 
شمول تجديد ب مصارف انتخابات شاروالی ها را ،ژی مابعد انتخابات مربوط يونامايستراتاگروه  .بود

  .1ليون دالر پيش بينی نموده است م100ثبت نام رايدهندگان باال تر از 
 

 
 در برابر امنيت در انتخابات محلی به مراتب بيشتر از انتخابات در سطح باال تر خواهد بودهاچالش . 

 
در حال .  بعدی، پارلمان بايد بشکل بهتر مواعيد انتخابات ها را تنظيم کندصرف نظر از تاريخ انتخابات

 سال برگذار ميگردد، انتخابات 5ست جمهوری و پارلمانی بعد از هر حاضر گفته ميتوانيم که انتخابات ريا
ارچوپ در هر ه مطابق اين چ. سال بعد3 سال بعد، انتخابات ولسوالی ها و قريه ها هر 4شوراهای واليتی هر 

آنرا سال يک انتخابات بايد در افغانستان برگذار شود که افغانستان نه از نگاه سياسی و نه از نگاه مالی توان 
 .دارد

 
 :پيشنهادات

 
  عاجلتر در مورد جدول زمانی انتخابات ولسوالی ها، شاروالی ها و قريه ها هرچه پارلمان بايد

 .تصميم بگيرد
 

 بهتر خواهد 2009 قبل از انتخابات رياست جمهوری  انتخابات تدوير کمترين، نظر تخنيکیۀاز نقط 
 : اعظمی بايد صورت بگيرداز اين مقطع زمانی برای موارد ذيل استفاده. بود

  شورای ملی و شوراهای واليتی؛ايجاد هماهنگی بين 
 ملی انتخابات؛ۀتقويه و تحکيم ادار  
 تعين حوزه های انتخاباتی، تعليمات مدنی و آگاهی توزيع کارت های رايدهی بشکل متداوم ،

 عامه؛
 ساختن احزاب سياسی؛ 
  بين زنان، جوانان، روستانشينان و در راه اندازی تعليمات مدنی بشکل گسترده، بويژه در

 مناطق جنوب و جنوب غرب کشور؛
 

 حکومت، کشورهای .  باالی چوکات زمانی انتخابات بعدی توافق نمايدپارلمان بايد هر چه عاجلتر
ذيدخل در انتخابات بايد بشکل درست ابتکارات اصالحی را ترتيب نموده و و اطراف تمويل کنند 

 .اولويت بندی نمايندبرنامه ها و منابع را 
 

 پارلمان بايد ساير انتخابات های .  بعدی استۀچنين به نظر ميرسد که انتخابات شاروالی ها گزين
پارلمان بايد تصميم بگيرد که آيا .  جدول بندی نمايد2009سطوح پائين را در يک تاريخ بعد از 

                                                 
تمام اين مصارف توسط .  مليون دالر رسيده بود300مصارف مستقيم در دو انتخابات گذشته، بشمول ثبت نام رايدهگان نزديک به  1

 . مليون دالر ميباشد350عايد داخلی حکومت افغانستان در حال حاضر . جامعه جهانی پرداخته شد
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جرگه ها که به تعداد از طريق انتخابات ولسوالی ها و قريه ها به شکل غير مستقيم داير شود يا 
. ، کاهش داده شودانتخابات های مستقيم، يعنی به چهار انتخابات که مديريت آن آسانتر خواهد بود

 .البته اين کار ايجاب تعديل را در قانون اساسی می نمايد
 

 رگه در انتخابات رياست جمهوری و ولسی ج. پارلمان بايد يک سيستم انتخابات دورانی را ايجاد نمايد
 دو سال بعد از ، معينبندیانتخابات های سطوح پائين با زمانپنج سال برگذار شود و /هر چهار

 . انتخابات رياست جمهوری و ولسی جرگه برگذار شود
 

  ۀ ادارت حکومتی در سطوح مختلف بايد قبل از آغاز پروساختياراتحقوقی، مدت و صالحيتهای 
 .نين تصريح شوددر قوامربوط به آن ارگان، انتخابات 

 
 

 یسيستم انتخابات .ب 
 

سيستم .  سيستم مشخص انتخاباتی بشکل جبری وجود ندارديکاختيار نمودن  برای بين المللیهيچ نوع معيار
انتخاباتی رای واحد غير قابل انتقال اجرای انتخابات را مغلق سا خته بود و مصارف را نيز باال برده بود، اما 

سوال های منطقی در مورد .  ميتوانست عين مشکالت را بار آورد-تم لست باز مانند سيس-گزينه های ديگر
احزاب و بی عدم رشد کامل نبودن سيستم انتخاباتی حزبی در اين انتخابات وجود داشت؛ مخصوصًا  سازگار

  هر چند، در دراز مدت سيستم انتخابات مبتنی بر احزاب نسبت به. احزاب ايناعتمادی بخشی از مردم باالی
سيستم رای واحد غير قابل انتقال در ايجاد يک پارلمان مؤثر، با شموليت زنان و ساير گروهای منزوی، و 

 . بهتر خواهد بود،محوریبرای انکشاف پليت فورم های حزبی بجای سياست های شخص 
 

س آمار  ولسی جرگه باالی واليات و تعداد کرسی های اختصاصی کوچی ها به اساتقسيمات فعلی کرسی ها در
، سروی ناقص از لست خانه ها و محاسبات اضافی ) نفوذۀبا در نظرداشت رشد ساالن (1979سرشماری سال 
تقسيمات فعلی کرسی ها در ). تا از تقسيمات کرسی ها باالی واليات و زنان مطمئن شوند. (محاسبه شده است

 .ت آمد بايد تجديد نظر شودولسی جرگه بشکلی متنازع فيه است و زمانيکه آمار و ارقام دقيق بدس

 

 
 :پيشنهادات

 
  بايد تحت سيستم انتخابات حزبی با )  سال5در (ی واليتی ها شورا وولسی جرگهآيندۀ انتخابات

 مانند سال – تيم حمايت انتخاباتی . برگذار شودکانديد شدن، نامزدان مستقل برای  مساویتضمين حق
مشروط بر اينکه (متناسب به نمايندگی از تمام کشور  در نظرگرفتن سيستم مختلط لست بسته –گذشته 

 .، را پيشنهاد ميکند)نگذاشتن زنان در نهايت لست اطمينان حاصل شوداز 
 

 
  منوط به فکتورهای ديگربا در نظر داشت بايد معطل شدهگزينش سيستم انتخاباتی برای انتخاباتهای  

بعد از .  صورت بگيرد، در وقت انتخابات از آنهايک ارزيابی از قوت احزاب سياسی و پذيرش عامه
نوعيت سيستم انتخاباتی بايد از قبل بشکل درست به اطالع عامه رسانده با مردم مشاورت های وسيع 

 .شود
 

 
  ترجيح داده شد کوشش های " رای واحد غير قابل انتقال "اگر در انتخابات بعدی سيستم انتخاباتی

احزاب بايد بتوانند :  مثالۀبگون. ی بنحوی شامل آن شونداعظمی بايد صورت بگيرد تا احزاب سياس
 در سيستم همچناننام و لوگوی خود را در مقابل کانديدان حزب شان در اوراق رايدهی درج نمايند 

 .  حزبی حق کانديدان مستقل بايد تضمين شود
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  2009ر سال دپارلمان بايد در مورد تقسيم کرسی های ولسی جرگه قبل از دوران انتخابات ملی 
 بايد خيلی از قبل تکميل شود تا پارلمان وقت کافی برای جر و بحث و سرشماری. يد نظر نمايدتجد

 .داشته باشددر مورد تقسيم کرسی ها تصميم گيری 
 

 
  صورت " رای واحد غير قابل انتقال"اگر انتخابات آينده بازهم به اساس سيستم انتخاباتی

 تقسيم ، ولسوالیبا عضويت چند انتخاباتی ۀ حوزندينيگيرد، بايد واليات بزرگ به چم
 .شوند

 
 سرشماری، حوزه بندی انتخابات و رايدهنگانثبت نام   .ج 

 
 

 :  وجود داردو مشخصنواقص و اشتباهات زياد يدهنگان يا توزيع کارت رايدهی ادر ثبت نام ر
 

 يدهی اخذ نموده اند؛اربيشتر از يکبار ثبت نام نموده اند و کارت از رايدهندگان تعداد زيادی  -
الی يا ساختن رايدهنده به يک ولسوالی، شاروبسياری کارتها حاوی معلومات کافی برای مشخص  -

 قريه، يا برای مشخص ساختن رايدهنده به يک مرکز رای دهی در يک حوزه انتخاباتی، نيست؛
 مکان يک رای برای تجديد کارتهای رايدهی وجود ندارد بويژه در حالت تغييرمنظم کدام روش  -

 دهنده؛ و 
 . از زنان عکس يا فوتو نداردیکارتهای بسيار -

 
اين همه کمبوديها و نواقص، و غير مشخص بودن رايدهنگان به مراکز معين، شمارش تعداد رايدهنگان را نا 

مخصوصًا چند بار رای (امکان ارتکاب تقلب را توسط رايدهندگان بيشتر ميسازد ممکن ميسازد و همچنان 
 ). رانداد
 

و ار شد که سرحدات واليات و کشور درست تعريف شده بود خابات در افغانستان در حالی برگذگرچه انت
اما سرحدات شاروالی ها و قريه ها مشخص است ) اگرچه نامکمل(سرحدات ولسواليها نيز تا اندازۀ زياد 

 .بدرستی تعريف و شناخته نشده است
 

 :پيشنهادات
 

 ت و وزارت امور داخله بايد عجالتًا زمينه را برای يک تفتيش يا ارزيابی کميسيون مستقل انتخابا
تم فعلی ثبت نام و کارتهای توزيع شده را تفتيش و ارزيابی سکارشناسانه و مستقل مساعد بسازند تا سي

يافته هايشان بايد برای پالنگذاری يک سيستم جامع و متداوم ثبت نام که رايدهنگان را به . نمايند
 ثبت نام ۀاگر ممکن باشد پروس. ، منجر شودز و حوزه های مشخص رايدهی معين سازدمراک

رايدهنگان و نفوذ شماری همزمان صورت بگيرد بدليل اينکه لست رايدهندکان از بين لست کامل 
 .شهروندان بيرون شود

 
 ايد به عجله تاکيد بيشتر بايد باالی ايجاد يک لست متداوم رای دهندگان صورت بگيرد و اين کار ب

 ثبت نام مجدد الی انتخابات بعدی رياست جديد ۀپروسهدف بايد طوری باشد تا . صورت نگيرد
 .تکميل شود) 2009(جمهوری ، ولسی جرگه و شوراهای واليتی 

 
  يدهنگان آغاز شود تا اسرحدات ولسوالی ها، شاروالی ها و قريه ها بايد قبل از آغاز ثبت نام رتعيين

 . که اين معلومات در کارتهای رايدهی انعکاس داده شده استيقين حاصل شود 
 

  ی تا در انتخابات بعدی بتواند گزينه های بيشترحوزه های انتخاباتی را مشخص نمايدحکومت بايد 
نفوذ /برای اينکار بايد معلومات بدست آمده از ثبت نام مجدد. برای سيستم های انتخاباتی داشته باشد

 2.  رايدهی متيقن شودحوزه هاید تا از دقت و حجم مناسب  استفاده کن راشماری
                                                 

  . نا ممکن است2009يد انتخابات گذشته به اساس اين حوزه ها باشد، بدين لحاظ قبل از نخست با 2
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 تفاوتهای منطقوی .د 

 
در عموم، اين ستاندردها در . طوريکه توقع ميرفت، ستاندردهای انتخابات در سراسر کشور متفاوت بود

موضوعات  خصوصًا –انتخابات ضعيف يا بد .  امنيت خوب و نهادهای دولتی قوی تر بود، بهتر بودقيکهمناط
 در اطراف زياد بود بويژه در سمت جنوب و – رای زنان توسط مردان استعمالچون تهديد رايدهندگان، و 

و چالشهای چند جانبه ای را در بود مدت خواهد الدموکراتيزه ساختن اين مناطق يک عمل طويل . جنوب شرق
هم است که در انتخابات آينده اين خيلی م. بر خواهد داشت که به دانستن حساسيت های فرهنگ محلی نياز دارد

 . نه وسيعتر شود،کمترشهری و منطقوی فعلی /خالهای روستايی
 
 

 :   پيشنهادات
 
  رايدهی و نظارت در تمام ساحات افغانستان در جريان انتخابات ستراتيژيک برای کمپاين، اين هدف

 .بايد ادامه داده شودهای بعدی 
 ايد باالی مناطقيکه آگاهی مردم بشکل سنتی محدود استدر تعليمات رايدهندگان و تعليمات مدنی ب 

 مبلغين آگاهی عامه بايد در پيشبرد وظايف شان از طرف نيروهای .تمر کز بيشتر صورت گيرد
 مدنی افغانستان که از حساسيت های فرهنگی فهم خوب ۀجامع. امنيتی ملی و بين المللی حمايت شوند

امنيتی فعاليت کند، بايد رهبريت اين سعی را به عهده داشته دارد و ميتواند در شرايط خيلی دشوار 
  .باشد

 
 به  را برای مناطق روستايی و يا مناطقيکه رسيدگی نهادها یکميسيون مستقل انتخابات بايد برنامه هاي

 : ذيل ميشودموارد عناصرآن شامل .کمتر است ، روی دست بگيردآن 
 

 استخدام پيش از وقت که به دقت نظارت شود؛ -
 . برای کارمندان محالت رايدهی و شمارش از اين مناطقآموزش طوالنی -
   و)مطابق شرايط منطقهطرح شده ( رايدهندگان خصوصًا تعليمات -
 . نظارت شديد با دخيل ساختن کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، و تطبيق جدی اصول و مقررات -

 
  کشور بايد باال برده شود، بشمولظرفيت های ناظرين داخلی برای نظارت انتخابات در سراسر 

 .پرداخت مصارف و مشوق ها تا از مناطق دور دست نظار کنند
 

 اين . برای احزاب، کانديدان و مشاهدين از مناطق دشوار، آموزش های اضافی و تخصصی داده شود
 مليتی، سهم زنان در - باالی کمپاين ها مطابق پليت فورم، مبتنی بر حمايت چند بايدآموزشها

 اپوزيسيون انتخابات، راه اندازی مبارزات انتخاباتی در شرايط سخت، سيستم درج شکايات، اهميت
 .سياسی و پذيرفتن نتايج تصديق شده، تاکيد نمايد

 
  صورت ) خصوصًا در راديو(سعی و تالش شود تا در مناطق بسيار مشکل ساز اعالنات رسانه ای

 . گيرد
 
 

 عدالت انتقالی و سيستم انتخاباتی .ه 
 
قانون انتخابات به بيرون نمودن نام هر کانديدکه محکوم به جرايم شده باشد بشمول جرايم عليه بشريت، يا 

 تن از کانديدان باالخره از لست 33گرچه نامهای . های مسلح غير قانونی، حکم مينمايدهبستگی به گرو
 بشر از موجوديت نامهای تعداد قابل ، بسياری افغانها و مدافعين حقوق3يدهی بيرون شداکانديدان در اوراق ر

. که در خشونت های گذشته دست داشتند، اظهار نگرانی نمودند" قومندانان سابقه"يا " جنگ ساالران" ۀمالحظ
 .بعضی ها به اين باور اند که اين کار سبب اشتراک پائين مردم در انتخابات شد، خصوصًا در روستاها

                                                 
 . ی تمام شان بدليل دست داشتن به گروه های مسلح غيرقانون3
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زين گسيستم انتخاباتی نميتواند جا.  توقعات مردم از آن غير واقعی بود کانديدان مهم بود اماۀ تزکيۀپروس

 . ا کميسيون برمال کننده واقعيت باشدو يمحکمه 
 
 

 : پيشنهادات
 

 پيشرفت کند؛ بويژه در ساحات  عدلت انتقالیافغانستان بايد در عرصه موضوعات دشوار 
 در غير ،سئوليت پذيری قضائیاصالحات اداری و قضائی، جستجوی حقايق و مستند سازی، و م

 .آن واقعًا خطرتحت تاثير آوردن انتخابات های آينده توسط اين عناصر از احتمال بعيد نخواهد بود
 

 
 انتخابات بايد از تصاميم پيرامون خلع سالح و جرايم سابقه حمايت کنند اما ۀنهادهای برگذارکنند 

اتی نهاد مناسبی برای رسيدگی به چالشها در  کميسيون سمع شکايات انتخاب. ه نباشنددتصميم گيرن
اين نهاد بايد منابع و کارمندان . طی های انتخاباتی استرابطه به واجد الشرايط بودن کانديدان و تخ

 نميتواند و نبايد در اگرچه يک نهاد انتخاباتی.  خود داشته باشدۀکافی برای اجرای وظايف محول
 کميسيون سمع تصاميم. امون خلع سالح ارزيابی نمايدمورد جرم مجرمين تصميم بگيرد يا پير

 تصاميم نهادهائيکه مشخصًا صالحيت و منابع برای اين  مبتنی بر صرفًاشکايات انتخاباتی بايد
 : عينًا در مسايل ذيل. اهداف دارند، باشد

 
 بايد منبع شواهد آن  يا يک نهاد متخصص شبيه 4 کميسيون مختلط: وابستگی به گروهای مسلح

 چنين نقش. و مدارک قاطع پيرامون وابسته بودن به گروه های مسلح غير قانونی باشد
  و شفاف باشدمعينمدون باشد و نهايت سعی شود تا طرزالعملهايش مشخص و  بايد کميسيون

،  بين المللیۀ از جامعی قابل پيشبينی، بايد دارای نمايندگان زياد بشمول اعضاءۀدر آيند و
 .باشد

 
 مسئوليت يک کانديد در قبال جرايم بشمول جرايم ضد بشريت بايدميم در مورد تص: جرايم 

 مانند ، صالحيت آنرا داشته باشدا يا توسط نهاد ديگری که قانونتوسط يک نهاد قضايی
، گرفته  خاص که به اين هدف تاسيس گرديده باشدۀ يا محکمها واقعيتۀکميسيون برمال کنند

 .شود
 

 ب شده، هيچ کانديد بايد از حق کانديد شدن بدون طی مراحل قانونی صرف نظر از مودل انتخا
 .محروم نشود

 
  با استفاده از  نبايدهيچ عضو متهم پارلمان به جرم شديد بشمول جرايم ضد بشريت و عدم خلع سالح

 .5از تعقيب عدلی و قضايی اباء ورزدمصئونيت پارلمانی 
 

 حی افغان بايد شامل موارد ذيل باشد واقعيت و اصالۀصالحيت هر کميسيون برمالکنند : 
 

 ور ساختن کانديدهای انتخاباتی برای حضور در پيشگاه آن؛ وبمج 
  جهت بيرون نمودن کانديدان از ورق رای دهی، خصوصًا صالحيت برای پيشنهادات الزامی

 .در صورت عدم حضور يا همکاری کامل
 

  متهم به  ( آنها ميتوانند از موفق شدن کانديدان بدشود کهدر تعليمات مدنی بايد برای رايدهندگان تاکيد
همچنان تاکيد شود که تمام تدابير برای سری بودن رای  توسط رای ندادن جلوگيری کنند و )جرايم

 .دهی روی دست گرفته خواهد شد
 

                                                 
 . سالحعيک کميسيون مختلط دارای اعضای ملی و بين المللی برای نظارت پروسه خل. 4
 . موجود نزد تيم حمايت انتخاباتی واضح نيستۀترجم. حت داشته باشد قانون اساسی شايد در اين مورد صرا102ماده . 5
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 : چارچوب حقوقی .و 

 
 که ی، بشمول فرامين صالحيتش است بازنگری کندۀ را که در حيطیپارلمان جديد مکلف است تا تمام فرامين
 :  انتخابات ميتواند شامل نقاط آتی باشدۀاولويت های پارلمان در رابط. در رابطه به انتخابات صادر شده است

 
 

 بازنگری و تعديل قانون شوراهای واليتی؛ 
  مشخص نمودن مسئوليت های کميسيون مستقل انتخابات جديد و متيقن شدن از حمايت بودجوی

 آن؛
 کدام انتخابات ، در کدام زمان، و چطور برگذار شود؛– زمانی انتخابات باز نگری جدول  
  و انتخابات در سطوح ديگر بستگی به توافق بر (پيرامون انتخابات شاروالی ها قانون جديد

 جدول زمانی دارد؛
  حوزه بندی، و 
 سرشماری؛ ثبت احوال و نفوذ و توزيع کارت رايدهی. 

 
 :پيشنهادات

 
 يد عجالتًا تصويب شود تا مشروعيت شوراهای واليتی را واضح و صالحيت های يک قانون جديد با

 .دبخش تقويتآنرا 
 

  کميسيون مستقل انتخابات  هشتادو ششم قانون اساسی بايد تجديد نظر شود که تابحال ۀماددر رابطه به
بات به نقش کميسيون مستقل انتخا. اعضای برحال پارلمان ميسازددر مورد را مکلف به بازنگری 

 .نبايد مقامات منتخب را تحت پوشش قرار دهدو کانديد ها محدود شود 
 

 انتخابات و ۀپارلمان بايد حتی االمکان در قانون انتخابات از فشار بيشتر باالی نهاد برگذار کنند 
 .   جلوگيری نمايد،کارمندان آن در رابطه به عدم تجربه

 
 ون موضوعات آتی تجديد نظر نمايد پيرامحين بازنگری قانون انتخابات، پارلمان بايد: 

 
 ميکند ءمی ميرد يا استعفا اگر يک عضو پارلمان –" قتل يا ترور " )بخش (پاراگراف 

. بايد کانديد بعدی که بيشترين آراء را بدست آورده است از عين جنس جاگزين آن شود
با در . بعضًا خوف اين است که اين عمل ممکن سبب خشونت بين مقامات منتخب شود

 انتخابات  محدود  برگذارینظرداشت شرايط حاکم در افغانستان که ظرفيت ها برای
 6. يگانه بديل عملی خالی گذاشتن کرسی خواهد بود،است

 
 شخصيکه خود را بحيث کانديد ثبت نام مينمايد مکلف – دولتی ۀعدم سازگاری با وظيف 

، مگر اينکه ت قبلی خود برگردداست تا از پست دولتی استعفاء کند و حق ندارد به پس
  در زمينهبعضی تضمين های قوی تر. دو باره از طريق رقابت آزاد تقرر حاصل کند

 .ممکن بهتر باشد
 
 
 
 

                                                 
اساسی . قانون108ممکن مراجعه برای نظرخواهی به ستره محکمه نياز باشد تا در مورد تصميم بگيرد که آيا مطابق مادۀ  6

 مستعفی، يا عضو سلب شده برای يک متوفی،" قانون جاگزين تعين ميکند"اين ماده حکم ميکند .ميتوان کرسی را خالی گذاشت
 .از پارلمان
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 :  انتخاباتۀادار .ز 
 

برای اين انتخابات، کميسيون .  در افغانستان است انتخاباتسرانجام مسئول برگذاریکميسيون مستقل انتخابات 
 ناظرين و . شامل شدن يک بخش بين المللی بنام دفتر مشترک تنظيم انتخابات وسيع شده بودمستقل انتخابات با
 از دفتر مشترک تنظيم انتخابات و داراالنشای آن بخاطرشفافيت و کفايت شان، ستايش اتحليلگران عموم

رگذار کنندۀ انتخابات  کميسيون مستقل انتخابات بار ديگر بحيث نهاد ب، اين انتخاباتۀختم پروسبعد از . نمودند
 .خواهد بود

 
 : پيشنهادات

 
  9اين کميسيون بايد متشکل از . آن بايد دائمی باشداز کميسيون مستقل انتخابات و حمايت اداری 

رياست داراالنشاء بايد .  واليت باشد34عضو افغانی با يک داراالنشاء در کابل و دفاتر ساحوی در 
ائين تر از پت، ولسوالی يا ايسيون های انتخاباتی در سطح واليکم.  يوی باشدئرئيس اجرايک بدوش  

 .  يا ثبت نام رايدهندگان، تاسيس شود7 جهت حمايت از انتخابات مشخصآن ميتواند عندالضرورت
 

 عضو 9(د ن فراهم کن امکانات مالیحفظ کارمندان کميسيون برای امراجع تمويل کننده بايد عجالت 
 پيشبرد کميسيون را حد اقل ۀو همچنان هزين) ليدی در کابل و واليات کارمند ک120افغان، و الی 

 . معاشات خدمات ملکی در افغانستان باشد باناسبتمعاشات بايد م. دنبرای يکسال پرداخت نماي
 

 يکمقدار کمک محدود برای کميسيون مستقل  ملی افغانستان بايد يک ستون اضافه شود و ۀدر بودج
به کمک های بين المللی بشکل نزولی .  فراهم کند2006 شکايات در سال انتخابات و کميسيون سمع

 .متناسب به ارتقای ظرفيتها و عايد ادارات ملی، تا يک زمانی نياز است
 

 در  قابل پيشبينی بايد توسط مشاورين بين المللیۀکميسيون مستقل انتخابات و داراالنشای آن تا آيند 
 : امور ذيل کمک شوند

 
 و شناسايی دروس آموخته شده از آن؛2005 انتخابات ۀسارزيابی پرو  
  ستراتيژيهای برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفيت برای کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان

 انتخاباتی؛
  کمکهای تخنيکی در مسايلی مانند پالنگذاری، لوجيستيک، تنکالوژی معلوماتی، منجمنت، امور

 حقوقی و آگاهی عامه، و
 تعليمات مدنی در سطح ملیۀ برنامطرح يک . 

 
  کميسيون مستقل انتخابات بايد تمام تدابير الزمه را جهت افزايش اعتماد عامه و سياسی باالی اين

 :کميسيون بايد. انتخابات، اتخاذ نمايد
 

  دفتر مشترک تنظيم انتخابات ادامه دهد؛توسعه را توسط و حد اکثر شفافيتپاليسی های  
  پاسخ موثر بدهد،عليه کارمندانب آميز تعصبه هر اتهام . 
  ح و انتخابات سعی بيشتر نمايد، خصوصًا در سطۀکثرت گرايی در اداربرای يقينی ساختن

 .یمحل
 

 و نهاد مستقل داوری انتخاباتی ) کميسيون مستقل انتخابات( انتخابات ۀ بين فعاليت های ادارتفکيک
 .  بايد حفظ شود) کميسيون سمع شکايات(

 
 اطمينان حاصل کند سعی کامل بخرچ دهد تادر استخدام کارمندان خود ون مستقل انتخابات بايد کميسي 

 . خوب برای پيشبرد فعاليتهای خود داردۀ و شبکقومی چند ۀکه دارای يک ادار

                                                 
 پاسخگو کميسيون سمع شکاياتدر اين انتخابات، کميسيونهای انتخابات واليتی هم به دفتر مشترک تنظيم انتخابات و هم به  7

 .اين ساختار دوگانه بعضی سوء تفاهمات را ايجاد نموده بود. بودند
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 شکايات انتخاباتی و دعاوی .ح 
 

اين نهاد برای . يشود محسوب م2004ايجاد و اجراآت کميسيون سمع شکايات انتخاباتی يک پيشروی در سال 
اکثريت شکايت کنندگان در مورد پروسۀ . پشتيبانی قوی وامکانات بهتر نياز داردانتخابات های بعدی به 

 .  انتخابات يا ضرورت درج دعوا با شواهد و مدارک قوی را درست نمی فهميدند
 

رسيدگی به کز کوششهای  و کميسيون سمع شکايات را در مرۀ کانديدان تزکيۀ ديگر پروسینهادهادر ضعف 
بعد از عدم واجدالشرايط ). مراجعه کنيد" هـ"به پيشنهادات فوق در بخش (ی قرار داد نتقالعدالت امسايل 

 اندکی قبل از کانديد را 44در مجموع  باآلخره کميسيون سمع شکايات ، نفر کانديد بشکل مؤقت208شناختن 
 22. ) غير قانونیبخاطر رابطه داشتن با گروهای مسلحاکثريت آنها (روز انتخابات از لست بيرون نمود 

 انتخابات خيلی دير بود ۀ برگذار کنندۀ که برای ادارنکانديد در روزهای انتخابات عدم واجدالشرايط شناخته شد
 . بصورت درست آگاه بسازداز موضوع يدهی را تعديل يا رايدهنگان را اتا اوراق ر

 
له های کميسيون سمع شکايات نهايی است اما ستره محکمه در روزهای گرچه مطابق قانون انتخابات، فيص

. قبل از انتخابات مداخله نمود و کوشش کرد تا يکتعداد از کانديدان بيرون شده را دو باره شامل لست بسازد
 . حل گرديد،قانونیهای آلخره از طريق مشوره های غير رسمی نه از طريق فيصله امنازعه بين اين دو نهاد ب

 يکی از کانديدان اناث در لست رايدهی بسيار سوال برانگيز ۀ شامل ساختن دوبارصخصوبايد تذکر داد که ب
 .بود

 
:پيشنهادات  

  مون بايد بحيث يک نهاد تصميم گيرنده پيرابلکه کميسيون سمع شکايات نبايد يک نهاد راکد باشد
بايد به اين نهاد صالحيت .  شناخته شود،تخطی های انتخاباتی در يک دوران مشخص انتخاباتی

 .  داده شود،واضح و قوی و امکانانت کافی برای اجرای وظايف محوله اش
 

  داير ميشود کميسيون سمع شکايات 2009برای هر انتخاباتی که در سطوح پائين الی قبل از سال 
 کميسيون سمع 2009در انتخابات . ويژگی داشتن اعضای ملی و بين المللی خود را حفظ نمايد

). مشاورين بين المللی داشته باشدممکن ( دارای اعضای ملی باشد اشکايات انتخابات بايد صرف
با در نظر داشت سرعت اصالحات در آلخره، توجه شود تا صالحيتهای کميسيون سمع شکايات ااب

 . سيستم محاکم شود شامل،عرصۀ عدلی و قضايی
 

 تخابات و کميسيون سمع شکايات بايد واضح و از هم جدا صالحيتهای مربوطۀ کميسيون مستقل ان
پاسخگو بودن کميسيونهای انتخابات واليتی به هردو نهاد باعث ابهام در شکايات و تضاد منافع . باشد

 . واقعی يا ظاهری ميگردد
 

  نمايندگان کميسيون سمع شکايات بايد در دوران انتخابات در تمام واليات با داشتن صالحيت برای
 امکانات کافی و برنامه های  با پيرامون موضوعات تعريف شده)الزامیبشکل (صميم گيری ت

 .آموزشی برای اکمال وظايف شان، حضور داشته باشند
 

  ساخته شود تا دريافت شکايات ميکانيزمی  تهيه شود و يک  ترسادههرچه فورمه های شکايات بايد
 . آسان بسازد،را از مردم بيسواد

 
 8ميسيون سمع شکايات بايد علنی و به زبان مناسب و هرچه عاجلتر صورت گيردفيصله های ک .

 که شامل ی را گزارشات جامعی انتخاباتۀاز ختم هر دورکميسيون سمع شکايات بايد بشکل منظم بعد 
 . منتشر نمايد، باشدملی و طرح آمار و ارقام 

 

                                                 
 شکايات، حذف ۀ بخاطر مصئونيت فرد يا گروه از افراد دخيل در پروسنام ها يا ساير تفصيالت ميتواند در صورت ضرورت 8

 شود
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  هرچه عاجلتر ره محکمه در امور انتخاباتینقش ستمينمايد تا تيم حمايت انتخاباتی بار ديگر پيشنهاد 
 مطابق اصول قانون اداری ، فيصله های کميسيون انتخابات و کميسيون سمع شکايات .واضح شود

 ذيصالح ميتواند در موارد استثنايی صرف به اساس داليل صالحيت ۀ محکم.بايد نهايی پنداشته شود
 .له ها تجديد نظر نمايدقضايی يا در مطابقت با قانون اساسی، پيرامون فيص

 
 بودن شان که مرتکب تخطی های انتخاباتی ميشوند يا عدم واجدالشرايط يدر اصول، برای کانديدان

 اما در آينده بايد ،وجود ندارد) مگر اينکه نتايج نهايی اعالن شود(جل ثابت ميگردد، کدام ضرب اال
 .ابات جلوگيری شودسعی شود تا از حذف نام کانديدان در روزهای نزديک به انتخ

 
 

 طرزالعمل و موضوعات عملياتی رايدهی .ط 
 
 

 مطابق نيازمندی د در محالت رايدهی به وقت و زمانعمومًا طرزالعمل های رايدهی خوب تعقيب شد و موا
خصوص در مناطق ب رايدهی مردان بجای زنان در اطراف بسيار عام بود ا مخصوصعملسوء اما . رسيد

 بهبود يافته است گرچه 2004ت معلوم شد که برنامه های آموزشی نسبت به بوضاح. جنوب و جنوب شرق
 کدام تسهيالت. تطبيق طرزالعمل باز نمودن و بسته نمودن محالت رای دهی در بعضی مناطق ضعيف بود

در حال اجرای وظيفه، کارمندان انتخاباتی نيروهای امنيتی  برای مثًال " (نياز به رای دهی خاص" برای الزم
 .در نظر گرفته نشده بود)  حال اجرای وظيفه و بيماران بستری در شفاخانه هادر

 
 

 : پيشنهادات
 

 اين عمل . کميسيون مستقل انتخابات بايد سعی نمايد تا رای دادن مردان بجای زنان را نکوهش کند
 . روستايیناطق خصوصًا در م،هنوز هم خيلی مروج است

 
  هر عمل قصدی برای  به کارمندان انتخاباتی بدهد که ی راواضحکميسيون مستقل انتخابات بايد پيام

به پاليسی عدم استخدام دوبارۀ کارمندان از محالتيکه .  انتخابات قابل تحمل نخواهد بودۀسوء ادار
               .                  در موارد مناسب تدابير برای پيگرد عدلی و قضايی بايد اتخاذ شود.  ادامه بدهد،اجراآت بد داشتند

  
 نيستند ولی مطالبۀ کمک را مينمانيد نابينا يا معلوليکههدايات صريح پيرامون همکاری با رايدهندگان  

هدايات و رهنمايی دادن . يشتر اتفاق ميافتدببخاطر سطح بلند بيسوادی در کشور اين قضيه . داده شود
ها پيرامون يک توازن ميان سری بودن رايدهی و کمک نمودن در صورت ضرورت با کسانيکه در 

 . رابطه به پروسه به غلط فهمی روبرو شده اند، نياز است
 

  تخابات  در ان"برای اشخاص دارای معلوليتهای خاص وغيره "رايدهی ويژه پيرامون ها بايدبرنامه
دهندگانيکه در شفاخانه ها بستری اند يا کسانيکه در  خصوص برای آنعده رایبآينده تطبيق شود، 

 . ثبت نام نموده اند در آنکه ايداخل حوزه های انتخاباتیدر وظيفه حال اجرای 
 

 
 شمارش و جدول بندی آراء .ي 

 
 

خلوط آراء قبل از شمارش  ورق رايدهی، شمارش در يک مرکز، و ضرورت به منبه دليل طوالنی بود
شمارش در سطح مرکز . بخاطر حفظ سريت آراء محالت، پروسۀ شمارش و جدول بندی نهايت مغلق بود

 دارد که آموزش ويژه گرفته باشند و همچنان نياز به مکان و زمان زياد، دسته بندی یواليت نياز به کارمندان
گرچه اينکار باعث بطی بودن .  باالتر داردۀدرجهر محل رای دهی بخاطر حفظ سری بودن آراء و نظارت ب

 . شمارش و تاخير اعالن نتايج گرديد
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 : پيشنهادات
 

 تصميم برای شمارش اراء در مراکز با در نظرداشت شرايط اين انتخابات تصميم درست و بجا بود. 
 زيابیارشمارش در محالت رای دهی يک آرزو است اما در صورتيکه امنيت، شايستگی انتخاباتی، 

بشکل يک گام موقت، شمارش . شفافيت بشکل موثر و فضای عاری از هر نوع فشار بيجا باشد
حجم (ميتواند در سطح پائين تر از واليت با يکتعداد مراکز در هر واليت که به اساس نيازمنديها 

 .دري گصورت) نفوذ، مسايل لوجستيکی و غيره
 

 آموزگاران ميتوان .  حتی االمکان آموزش ببينندکارمندان حصول صندوق های آراء و شمارش بايد
را بحيث کارمندان شمارش آراء استخدام نمود تا از دانش انتخاباتی شان که در جريان تعليمات مدنی 

 . کار حاصل نموده اند استفاده شود
 

 برگذار شود به تعداد قابل مالحظۀ اوراق ) 2009( ثبت نام مجدد ۀهر انتخاباتيکه قبل از پروس
ات بار ديگر به اتخاذ تدابير جهت در چنين شرايط، کميسيون مستقل انتخاب. ايدهی نياز خواهد داشتر

 . اطمينان از تامين اوراق رايدهی و محاسبات، نياز خواهد داشت
 

 
 برای تفاوتها در اشتباهات پيش بينی شده ميزان ،با داشتن کارمندان با تجربه در محالت رايدهی 

 در تربيش يا  وتر ورق رايدهی کم10در حال حاضر در حدود . (پائن خواهد آمدجريان تلفيق آراء 
در که  خصوصًا زمانيکه تعداد اوراق تلفيق شده باالتر از تعدادی باشد). ميباشدهر محل رايدهی 

 . ابتداء توزيع شده است
 
 و يا صرف طرزالعمل پيرامون اينکه اوراق بدون مهر شمارش نشود بايد  يا جدی تر تطبيق شود 

 .نظر شود
 
 صحت و سقم ورق رايدهی ۀبرای ناظرين و مشاهدين فرصت کافی داده شود تا در مورد فيصل 

 .اعتراض بکنند و يا برای شمارش دوباره تقاضا بکنند
 
  طرزالعمل قرنطين صندوق های رای بايد قبل از شمارش تهيه و نشر شود تا ناظرين و مشاهدين را

 .ک کند کم پروسهدر فهم بيشتر
 
 

 کانديدها و احزاب سياسی .ك 
 

. اکثر اين احزاب جديد التاسيس است.  ثبت و راجستر شده است حزب سياسی در افغانستان78حاضر در حال 
اما .  باالی اين احزاب باور ندارند خشونتهای گذشتهدر بخاطر دست داشتن اين احزاب افغانهااز بسياری 

. موکراسی پارلمانی فقط با داشتن احزاب سياسی قوی ممکن استبعضی ها به اين نظر اند که وجود يک د
 ، گرچه اصولند کانديد ادعای عضويت در اين احزاب را نمود5800کانديدان از مجموع تقريبًا % 12صرف 

.  در ورق رای دهی انعکاس کنداين نسبت  نسبت کانديد را به يک حزب اجازه نميداد که و مقررات موجوده
 ديگر قوانين و مقررات که اکثرًا در ( انتخابات و بسياری از کانديدان ۀ برگذارکنندۀين ادارگردش معلومات ب

تعداد مشاهدين احزاب و .   يک چالش بزرگ انتخاباتی بود) توسط احزاب سياسی صورت ميگرفتکشورها
وجود اينکه اين تعداد با . باال تر شد200000کانديدان که اعتبارنامه حاصل نموده بودند الی روز انتخابات از 

 انتخابات بود و در بعضی محالت و مراکز رايدهی يک ۀبزرگ مشاهدين و کانديدان يکبار اضافی باالی ادار
 .  افزايش بخشيدای عامل گيچ کننده بود اما شفافيت انتخابات را بشکل قابل مالحظه 

 
 : پيشنهادات

 
  کانديدان مستقل بايد حق استفاده . شودوابستگی حزبی يک کانديد بايد در ورق رای دهی مشخص

.                                                                                                     نشان ها را برای تفکيک شدن، داشته باشند
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 معلومات واضح و ،واجد شرايط و رقم بلند انصرافات کانديدان يری از کانديدان غيربرای جلوگ 

رس گذاشته ت ثبت نام کانديدان بدسۀپروس قبل از عامه در رابطه به نقش و مسئوليتهای کانديدان بايد
 . شود

 
  برای آسانی تماس در اختيار را از کانديدان بايد در جريان ثبت نام خواسته شود تا تفصيالت کافی

با اينکار کارمندان انتخاباتی ميتوانند موضوعات مهم را مانند ميکانيزم . کارمندان انتخاباتی بگذارند
از کانديدان بايد خواسته شود . ن انتقال بدهندرا به آسانی به کانديداو لوايح اصول  در  تغيير وشکايات

از طرف کميسيون مستقل انتخابات تا بعضی معلومات را در مورد خط مشی شان نيز ارائه بدارند تا 
 .  به نفع کانديدان بنشر برسد

 
  کميسيون مستقل انتخابات بايد در خالل دوره های انتخابات فعاليتهای موفق احزاب و کانديدان را

نه بسازد، کارمندان انتخاباتی، احزاب و کانديدان را جهت بحث روی بهبود پروسه های نهادي
 . انتخابات دور هم جمع کند

 
 يا مرکزگرچه تعداد مشاهدين هر کانديد در هر محل. کدام حد برای تعداد مطلق مشاهدين بايد نباشد  

 مشاهدين را کاهش خواهد Gابل اداری بر احزاب تعداد فعلی غير قنانتخابات مبت.  تنظيم شودرای بايد
  احزاب و کانديدان بايد. برنامه های آموزشی برای مشاهدين بايد در اولويت قرار داده شود. داد

 . مسئوليت تخطی های نماينده های خود را متقبل شوند
 
 

 انکشاف طويل المدت احزاب سياسی و کانديدان .ل 
 
 

 : شنهاداتيپ
 

 ن بايد در سالهای آينده در راس اولويت ها قرار بگيرد و باالی انکشاف احزاب سياسی و کانديدا
 : موضوعات ذيل تمرکز کند

 
 تشکيل و ساختار حزب؛ 
  اپوزيسيون و کانديدان نا موفق؛باالینقش احزاب  
 مسايل جندر 
 ساختار پارلمان و حکومت؛ 
 ها؛یطرح پاليسی ها و خط مش  
  حفظ ريکورد مالی؛ و 
  بشمول رسانه هاشافی درين راستای انکفعاليتهاارتباطات و . 

 
  ثبت  ۀپروس. همکاری کارشناسان بايد قانون موجودۀ ثبت و راجستر احزاب را بازبينی کندپارلمان با 

هم نمايد و همچنان تضمين کند که احزاب ا ثبت و راجستر را بشکل بيطرفانه فرۀو راجستر بايد زمين
 .اری برخوردار هستندراجستر شده از تعداد کافی اعضاء و ظرفيت اد

 
 در آن از قوميتهای مختلف عضويت  و ارتقای ظرفيت ميتواند احزابی را که برنامه های آموزشی

 طوريکه در قانون اساسی نيز پيش ، و مساوات جندر را ترويج مينمايند، مورد هدف قرار دهددارند
 قومی و قبيلوی محدودۀا از همچنان، احزاب و کانديدان بايد تشويق شوند تا خود ر. بينی شده است
 .بيرون نمايند

 
    که جاييبخاطر کمک به احزاب خوب يا احزاب در حال انکشاف، مراکزی را ميتوان تاسيس نمود

مانند کمپيوتر و ماشين فوتوکاپی ، محل موجود در آن احزاب و کانديدان مستقل بتوانند از منابع 
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 شفاهیو يک کتابخانه را ميتوان با منابع کتبی . ه کنندمجالس و تريننگ، و مواد تعليمات مدنی استفاد
  .پيرامون مسايل سياسی ، حکومتداری و حزبی فراهم نمود

 
  تمام تريننگهای احزاب و کانديدان بايد شامل مسئوليت های فعلی شان جهت جدايی شان از گروها

شويق شوند تا در قبال احزاب بايد ت.  خلع سالح باشدۀمسلح غير قانونی و حمايت کامل از پروس
های داخلی را  جرمی هستند، مسئوليتۀکه به همچو رابطه ادامه ميدهند يا دارای سابقي کانديدانۀتزکي

 .بپذيرند
 

 دريگبرا چيز جناح برنده بايد همه  "ۀ خشونت بين جناح های سياسی و نظري،تاريخ اخير افغانستان "
 باالی ارزش مشارکت، ش و گفتمان ها بايدآموز. يکی از ويژه گی های سياست ساخته استرا 

 .، تمرکز نمايدتيکپذيرش شکست و نقش کليدی اپوزيسيون در يک نظام دموکر
 
 

 مبارزات انتخاباتی/کمپاين .م 
 

در بعضی مناطق کمپاين بسيار فعاالنه به پيش برده می شد در . فضای کمپاين يا مبارزات انتخاباتی متنوع بود
طوريکه از همچو انتخابات يعنی با .  کمپاين خاموش بودۀصت ها محدود و پروسحاليکه در مناطق ديگر فر

 ۀعمومًا کمپاين ها بصورت مبتنی برشخص بود نه بصورت تبادلاين تعداد زياد کانديدان مستقل توقع ميرفت، 
 کمپاين معموًال از طريق تماس ها با ۀ پروس کهخصوص در مناطق روستايیب . ها و موقف هایخط مش

 بويژهرا محدود ساخته بود توسط زنان نگرانی های امنيتی کمپاين ها . رگان اقوام و قبايل صورت ميگرفتبز
 .)روستاها(در مناطق دور از شهر 

 
. ن شده برای مصارف کمپاين، مصرف نمودنديطوری معلوم ميشد که تعدادی از کانديدان باالتر از حد تعي

.  بعضی تاثيرات مثبت داشت مقامات دولتی جدیپيرامون بيطرفیحکم رئيس جمهور معلوم ميشد که همچنان 
اين شکايات منتج به خارج . گرچه اتهامات در رابطه به سوء استفاده از موقف ها و منابع دولتی زياد بود

 . کانديد توسط کميسيون شکايات انتخاباتی گرديد9ساختن 
 

 : پيشنهادات

 تن امنيت و آزادی گشت و گذار خصوصًا برای واضح است که کوشش های وسيع برای بهتر ساخ
 .زنان فضا را برای کمپاين ها در انتخابات بعدی بهتر خواهد ساخت

  احزاب و کانديدان بايد خواسته شود تا حسابات مالی خود را به کميسيون مستقل انتخابات تقديم  از
 . کنند

  رائه شود و به جديت تطبيق شودسوء استفاده از موقف ها و منابع بايد اهدايات واضح پيرامون.  

 

 تعليمات مدنی و انتخاباتی .ن 
 

 ۀرا در عرصايعالوه بر ساير موسسات فعال در اين ساحه، دفتر مشترک تنظيم انتخابات منابع قابل مالحظه 
در حاليکه اين عمل . يده استبه مصرف رسان)  ميليون دالر امريکايی20تقريبًا (تعليمات مدنی و انتخاباتی

بحد کافی وسيع نبود انتقاداتی نيز مبنی بر اينکه اما يک تعهد قوی به تعليمات انتخاباتی شناخته شده است بحيث 
 . اشتراک مردم در انتخابات شده باشدکمیو شايد بشکلی باعث 

 
 : پيشنهادات

 
 ت نه اينکه صرف در زمان قبل از انتخابا( جاری و متداوم باشدۀ تا تعليمات مدنی يک پروژاستنياز

 ) و بسفعال شود
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  تعليمات مدنی بايد در مناطق روستايی و آن مناطق کشور که دارای محيط خيلی مشکل برای
 زنان، کوچی ها و ساير گروهای محروم به برنامه .داشته باشدتمرکز بخصوصی ، انتخابات هست

 .های ويژه نياز خواهند داشت
 

 مانند جوانان، بزرگان (ختلف ذيعالقه فراهم شود تريننگ ها و منابع تعليمات مدنی بايد برای جهات م
منطقه، مالها، شوراهای واليتی، نمايندگان رسانه ها، دست اندرکاران در بخش مکاتب و معارف، 

 ). مدنیۀکارمندان صحی و نهادهای جامع
 

 
 از پالن وزارت معارف . توجه خاص باالی جوانان  خصوصًا در مکاتب ثانوی بايد صورت گيرد

 . خصوصًا حمايت مالی، تعليمات مدنی در مکاتب بايد حمايت صورت بگيردۀقويبرای ت
 

   قضائيه،  ۀقو اجرائيه، ۀ قو مقننه،ۀموضوعات تعليمات مدنی بايد شامل نظريۀ تفکيک قوا، نقش قو
 .، انتخابات، فعاليت های دموکراتيک و نقش زنان باشدپذيریمسئوليت 

 
  ۀ تعليمات مدنی هستند فرصت ادامۀکه دارای تجارب در عرصوسسات غير دولتی ئبه آنعده مبايد 

 بخاطر اينکه اين موسسات )بخش بودن فعاليت هايشانقناعت مشروط بر رضائيت (فعاليت داده شود
   . خوب در جريان کارشان حاصل نموده اندمهارتها و روابط

 
 ظرفيتهايشان آموزش و وسسات غير دولتی دخيل در تعليمات مدنی بايد جهت بلند بردن ئتمام م

 .  خدمات دقيق و درست به نظارت کامل نياز استۀبرای اطمينان از ارائ .حمايت دريافت نمايند
 

  مثًال از طريق ( استفاده از وسايل متنوع برای تعليمات مدنی و انتخاباتی بايد تداوم داشته باشد
ق و بزبان ي عم، روبرودي با هافعاليت). ات غير چاپی و غيرهنشرساختار های مذهبی، راديو، 

کوشش های بيشتر بايد صورت گيرد تا انجمن هايکه زمينه را برای .  صورت گيردمردممادری 
همچنان، پيام ها بايد ساده و . ميسازد، تدوير گرددمجالس زنان و دريافت معلومات شان مساعد 

از فيد تمام ميشود، چگونه مثًال چگونه ساختار حکومت حسابده به جامعه م(مربوط به موضوع باشد 
  ).نمايندگان تان استفاده کنيد و غيره

 
 

 يدهندگان پيام ها را از ا شود که رفهميدهسروی رايدهندگان بعد از انتخابات بايد انجام شود تا /ارزيابی
  کدام معلومات را بدست آورده اند و کدام معلومات را نتوانستند بدست بياورند،کجا بدست آورده اند،

 نيز درين سروی مشخص شده  معلوماتۀيل عدم رای دهی، و شناسايی وسايل مناسب برای ارائدال
 .اين يافته ها ميتواند اساس تعليمات مدنی و انتخاباتی را تشکيل دهد. ميتواند

 
 

 رسانه ها .س 
 

شکايات  به و رسيدگی تبشمول دريافقانون انتخابات به ايجاد کميسيون رسانه های انتخاباتی حکم ميکند که 
کميسيون رسانه های انتخاباتی همچنان وقت . پوشش رسانه ها را در جريان انتخابات تنظيم کندرسانه ای، 

 اعالنات انتخاباتی شان تنظيم و کنترول جهت به نشر سپردنی هر کانديد  براراو محدودی مجانی معين 
 نشر شده ی معلوم می شد که سطح معلوماتطور. کانديدان از اين فرصت استفاده نمودند% 53تقريبًا . مينمايد

 و اعالنات مربوط به )تجارتی ( شده بجز اعالنات تمويل(  پائين تر بود ، در رابطه به انتخاباتدر رسانه ها
  .   )تعليمات انتخاباتی

 
:پيشنهادات  

 
 ها ايديتوران و مديران رسانه ها در سکتور دولتی و خصوصی پيرامون اصول رسانه ،ژورنالسيتها 

 شان گذاشته در اختيارمنابع اطالعاتی  و  ديدهآموزشبايد برای تحت پوشش قرار دادن انتخابات 
 .ودنمميتوان برای راديو افغانستان و تلوزيون ملی فراهم را آموزش های اضافی برعالوه ،  شود
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 تخلفات و  بايد در رابطه به تحت پوشش قرار دادن انتخابات، هاقانون انتخابات و قانون رسانه 

 .مجازات، صراحت داشته باشد
 

  تصويری را  -دايمی کنترول رسانه ها که مسئوليت رسانه های صوتیو از کميسيون جديدالتاسيس
و ترويج  بشمول پوشش های رسانه ای انتخابات،دارد بايد حمايت شود تا معيارهای رسانه ای را 

 حفظ کند
 و معلومات الزم قبال در کل بسيار ساده و آسان باشدبايد بش) تجارتی( شده  سيستم اعالنات تمويل 

 . اختيار کانديدان قرار داده شود
 

 نه ای و پوشش آن در مناطقيکه در حال حاضر به نبود  برنامه های رساۀبايد پيشرفت در عرص
   .راديويی و تلويزيونی مواجه هستند، صورت گيردای هبرنامه 

 
 

 نظارت داخلی .ع 
 

، بزرگترين نهاد نظارت کنندۀ داخلی، عبارت از يک ايتالف )فيفا( افغانستان ۀو عادالنبنياد انتخابات آزاد 
 ناظر را در 7400نهاد فيفا گزارش داد که در روز انتخابات بيش از .  مدنی استۀجديد از گروهای جامع

انتخابات رياست  ه بالحظه ايرا نسبتولسوالی ها جابجا نموده بودند که اين يک افزايش قابل م% 65تقريبًا 
ساير گروهای ناظر داخلی خيلی کوچک اند و عمومًا در روز که معلوم ميشود . نشان ميدهدجمهوری 

 . آنها نيز فعاليت مينمودند،مينمودانتخابات درعين ساحاتيکه که ناظرين فيفا فعاليت 
 

 : پيشنهادات
 

 ادهای ذيعالقه در نظارت انتخابات کشورهای تمويل کننده بايد حمايت مالی خود را با فيفا و ساير نه
در بخش ظرفيتهای تخنيکی و نهادينه ساختن آنها نيز بايد فعاالنه همکاری صورت . ادامه بدهند

تهای يفيفا و سايرين بايد حمايت شوند تا از ديگر ابعاد حکومت نيز نظارت کنند مانند فعال. بگيرد
 .ولسی جرگه و شوراهای واليتی

 
 سطح تمام ولسوالی های کشور در ه  بايد کار کنند تا از وسعت پوشش نظارت بتمام نهادهای ذيدخل

 .دشوانتخابات آينده اطمينان حاصل 
 

 تاکيد بيشتر جامعه  از اقشار مختلف  پرسونل شان داخلی بايد باالی استخدامۀکنندت گروهای نظار
 . اناث سعی بيشتر بخرچ دهندۀ استخدام ناظرين از طبقۀنمايند و در عرص

 
 خود را با نهادهای که در ساير کشورها و ۀگروهای ناظر افغانی بايد تشويق و حمايت شوند تا رابط 

 .منطقه و فراتر از آن فعاليت دارند، برقرار نمايند
 

  مدنیۀجامع .ف 
 

اکثريت آنها انجمن های (غير سياسی  وجود داردو  مدنی غير دولتی ۀ نهاد جامع2000در حدود  تقريبًا 
 اصول دموکراسی ۀکه برای تقوي( متجمع مدنی ۀبعضی اين نهادها تحت چتر اداراتی چون جامع). حرفوی اند

 ۀ، شبک)که دارای آجندای وسيع است( ملی افغانستان ۀ، دفتر همآهنگ کنند) فعاليت دارد عامهسهمگيریو 
 .، هستند)که برای تقويه سهمگيری زنان در امور اجتماعی فعاليت دارد ( افغانزنان

 
 : پيشنهادات

 
  مندی از ۀ جهت انکشاف جامعنهاد های فوق الذکر و امثال آنهاکشورهای تمويل کننده بايد به حمايت 

و از طريق باال بردن آگاهی ) مثًال تدوير سمينارها و ورکشاپ ها(طريق همکاری های تخنيکی 
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 بايد به مناطقيکه فعاليت حمايت ها. دن، ادامه ده)بشمول مقامات افغانی( مدنی ۀپيرامون اهميت جامع
 . تمرکز نمايد، ضعيف است در آنها مدنیۀهای جامع

 
 اجتماعی و غير  هایدولت افغانستان بايد اصول و مقررات موجوده پيرامون ثبت و راجستر نهاد 

 دولتی را تغيير دهد، تمام آنها را به يک قانون مدغم نمايد که ثبت و راجستر تمام نهادهای غير دولتی
بايد سيستم مغلق ثبت و راجستر و شرايط .  غير سياسی در پرتو آن صورت بگيرد ور انتفاعی غيو

 اجرائيوی ۀبه يک ادارصرف  تمام درخواستی ها : مثالۀبگون( درست و منطقی شود ،گزارش دهی
 برای بدست آوردن منظوری قبلی هر مشکل آفرين فعلی ۀ پروس باالیهمچنان بايد. تسليم داده شود

 . پيشنهادی، تجديد نظر شودۀپروژ
 

 پروژه خود کفايی مشروط و منوط به هدف طويل المدت  ادامه پبدا کنند اما کمک های ين المللی بايد
 .به کار شان ادامه داده بتوانند،  در آينده هابدون نياز به کمک يا تمويل خارجیتا ها و ادارات 

 
 

 اعضای جديد پارلمان .ص 
 

 ولسی جرگه و برای اعضای جديد  درقای ظرفيت اعضای جديد انتخاب شدهبرنامه های متعدد برای ارت
اين برنامه ها شامل تريننگ، کار آموزی اعضای پارلمان و . مشرانو جرگه پالن شده استدر انتصاب شده 

  ولی وجود داردی خالهاياطبع. کارمندان آن، حمايت زيربنايی و بودجوی و حتی احيای مجدد دفاتر است
 .، وجود نداردمومی اينست که چنين برنامه های جامع برای اعضای شوراهای واليتی جديدنگرانی ع

 
 : اولويت ها برای کمکهای کشورهای تمويل کننده بايد قرار ذيل باشدبدين ملحلوظ 

 
  برنامه های پالن شده را برای اعضای پارلمان بصورت منسجم و همآهنگ تطبيق نمايند؛ و 
  همآهنگ شده برای حمايت از اعضای شواهای واليتی سرعت ببخشندانکشاف برنامه هایبه . 

 
 

 : پيشنهادات
 

  بشمول زيربناها، مصارف اداری و رزيابی عاجل از ضروريات عاجل شوراهای واليتی ايک
 .بايد روی دست گرفته شود ارتقای ظرفيتها

  
 د بود ترتيب ند خواها بيسوبرنامه ها با در نظرداشت اينکه بعضی اعضای پارلمان کامًال يا عمومًا

توجه شود تا آموزش .  برای کسانيکه بيسواد هستند کورس های سواد آموزی بايد اجباری باشد.شود
 .ها يا تريننگ ها بزبانهای رسمی و حد اقل به يکی از زبانهای بين المللی ارائه شود

 
  نهادهای غير دولتی ، گروه  برای خبرنگارانیهايشامل پروگرامبرنامه های حماويوی پارلمان بايد ،

مانند گزارش دهی . (باشدو پارلمان های ذيعالقه و غيره پيرامون چگونگی کار با اعضای پارلمان 
 ).هغير البی سازی و از پارلمان و

 

  انتخاباتۀزنان و پروس .4
 

ع توق. کرسی ها در ولسی جرگه و در شوراهای واليتی برای زنان تخصيص داده شده است% 25حد اقل 
فيصد % 10. ميرفت که بعضی کانديدان زن کرسی ها را با متفرق ساختن آراء رقبای مرد شان از خود ميکنند

کانديدان زن به مشکالت گوناگون مواجه بودند مانند قيودات بر گشت و گذار، دسترسی کم به منابع و اماکن 
. )حمالت خشونت آميز:  گونۀ مثالبه( و تبعيضات عمومی )مثًال به شبکه های قبيلوی و مساجد( کمپاين 

 50، يعنی %18در حدود (از کانديدان زن از کانديداتوری خود منصرف شدند الحظه ای يکتعداد غير قابل م
 . اختصاصی زنان بودهایدر سه واليت تعداد کانديدان زن کمتر از کرسي). تن286تن از مجموع 
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در جريان ثبت نام در % 41.5در مقايسه با % 44الی (بود در ثبت نام رايدهی سهم زنان اندکی افزايش يافته 

گرچه نگرانی ها بخاطر باال رفتن دراماتيک سهم زنان در ثبت نام وجود داشت ). انتخابات رياست جمهوری
ناظرين و مشاهدين % 15در حدود .  رای دادن مردان بجای زنان صورت گرفته باشدبخاطرکه شايد اين کار 
 زنان تشکيل ميداد به اين معنی که محالت رای دهی زنان خيلی کم ، حاصل نموده بودندرا که اعتبار نامه

 ه است آراء زنان توسط مردان رسيدۀگزارشات موثق از استفاد. تحت پوشش تدابير برای شفافيت، بود
در که اين کار باعث شد رقم بلند اشتراک زنان را در انتخابات ) خصوصًا رای دادن مردان بجای زنان(

 .ردببعضی مناطق زير سوال ب
 

 :پيشنهادات
 

  د تا اينکه زنان دسترسی يکسان با مردان به  کنداپيکرسی های اختصاصی برای زنان بايد ادامه سهم
سطوح پرسونل کرسی های اختصاصی در حال حاضر در انتخاب . سيستم های سياسی پيدا کنند

 .ت تطبيق شودباالتر بايد باالی تمام پست های انتخابی در حکوم
 

  رائه اباشد تا در رابطه به مسايل جندر معلومات " بخش جندر"کميسيون مستقل انتخابات بايد داری
نمايد و فرصت های مساوی را برای رايدهندگان، کانديدان، کارمندان، مشاهدين و ناظرين ذکور و 

را در فراهم نمودن برنامه  نقش همآهنگ کننده دبخش جندر همچنان ميتوان.  نمايد و مهيااناث ترويج
بشمول سهم زنان در مطبوعات (های آموزشی، تسهيالت مجالس برای زنان و در موارد ديگری 

 .جهت رشد زنان در امور سياسی، داشته باشد) صوتی و تصويری
 

 امکانات را برای داشتن کارمندان اناث در تمام سطوح  و کميسيون مستقل انتخابات بايد منابع
 .زايش دهدکميسيون اف

 
  کميسيون مستقل انتخابات بايد بودن عکس را در کارتهای رای دهی زنان اجباری نمايد تا فرصت

اينکار بايد با فراهم نمودن تسهيالت در ثبت نام و توزيع .  کمتر سازد رارای دادن مردان بجای زنان
 . انجام شود،کارت رای دهی توسط زنان در اماکن مخصوص زنان

 
 قل انتخابات بايد برای کاهش رای دادن مردان بجای زنان از طريق آگاهی عامه، کميسيون مست

د نافزايش تريننگ ها و نظارت کارمندان و مجازات کارمندانيکه ديده ميشود که اينکار را انجام ميده
 .د، سعی و تالش خود را افزايش دهدنيا زمينه را برای اينکار مساعد ميساز

 
  بايد نقش قوی تر، ) و خصوصًا رياست های امور زنان در واليات (برای وزارت امور زنان

وزارت بايد با ساير بخش های دولتی و نهادهای غير . تريننگ های بيشتر و امکانات داده شود
بشکل ( دولتی، و رهبران مذهبی جهت بهبود امور زنان و مساوات جندر در سطوح ملی و محلی 

 .ارتباط باشد، در )عمومی و خصوصًا در انتخابات
 

  زنان در پارلمان بايد گروه خود را در داخل پارلمان ايجاد کنند تا بتوانند تشريک نظريات نمايند و در
 .بهبود امور زنان و تساوی جندر همکاری کرده بتوانند

 
  برنامه های مختلف بايد برای زنان در شوراها هم در سطح ملی و هم در سطح واليتی روی دست

 .گرفته شود
 

 دستبرای مردان در پارلمان نيز بايد تريننگ ها پيرامون مساوات و حساسيت های جندر روی  
زنان و مردان در پارلمان بايد تشويق شوند تا نقش فعال را در بهبود سهم زنان در امور . گرفته شود

 .داشته باشنداز طريق سخنرانی ها و سهمگيری در رسانه ها سياسی 
 

 د يک ارزيابی ما بعد انتخابات را با کانديدان کامياب و ناکام اناث انجام دهد و يک نهاد غير دولتی باي
 .کانديدان زن جمع کندبه پيشنهادات ايشان را برای همکاری 
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 اينکار در سطح . برای افزايش کانديدان اناث از مناطق روستايی بايد حمايت بيشتر فراهم شود

 . انتخاباتی باشد، حايز اهميت خواهد بودۀولسوالی و شاروالی که کانديد از عين حوز
 

  ن، شواهای ابرای جمعآوری پيشنهادات برای پارلم" زن در سياست"همايش های تحت عنوان
 . مدنی و کشورهای تمويل کننده، بايد صورت بگيردۀواليتی، رهبران و احزاب سياسی، جامع

 
 حيث رای دهنده، کانديدان، ضرورت کار بايد با احزاب سياسی و کانديدها پيرامون اهميت زنان  ب

 مردان بجای زنان و دسترسی به زنان رايدهنده، ناستخادام مشاهدين اناث، غير قانونی بودن رای داد
 .صورت بگيرد

 
 تعليمات مدنی بايد در مشوره با زنان و نهادهای غير دولتی بازبينی شود تا ستراتِيژی ۀبرنام 

، خصوصًا در مناطق که تنگ نظری عليه زنان وجود دارددسترسی و رساندن معلومات برای زنان 
 .تقوين گردد

 
 مردم محل وعلمای دين در رابطه به حمايت و بهبود سهم زنان  بافعاليتهای آگاهی دهی موجود بايد 

مخصوصٌا، کار با مردان تا برای کار جهت سهمگيری زنان در سياست . در سياست انجام شود
 ).يکه اين يک مانع بزرگ برای فعاليت زنان پنداشته ميشودطور(بشکل فعال تشويق شوند 
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686 شماره ۀفيصل  
  انتخابات افغانستان ازتيم حمايتبرای 

 
 

 شورای دائمی،
 

 محترم داکتر عبداهللا عبداهللا وزير امور خارجۀ دولت اسالمی افغانستان عنوانی رئيس ۀبا درنظرداشت نام
 که از اين نهاد دعوت بعمل آورده بود تا از انتخابات 2004 نومبر 26 ورخئ م اروپای و همکارتي امنسازمان

 امنيت و سازمانتيم حمايت از انتخابات مربوط به ، ولسی جرگه و شوراهای واليتی در افغانستان نظارت کند
 ۀرئيس جمهوری افغانستان و کابينجاللتمآب همکاری اروپا ميخواهد صميمانه ترين تمنيات خود را خدمت 

ستره محکمه ، دفتر مشترک تنظيم انتخابات، داراالنشای دفتر محترم حترم شان، وزير محترم خارجه، رئيس م
تقديم ازين تيم بخاطر حمايت و همکاری شان مختلف مشترک تنظيم انتخابات و ساير مقامات افغان در سطوح 

 . ميکند
 

همچنان اين تيم از دفتر يوناما، ايساف، . ستيم سفارت محترم افغانستان در ويانا ممنون هۀاز همکاری بی شايب
اين .  اروپا، نماينده و کميسيون اروپا، سفارتخانه ها و ديپلومات های مقيم در کابل، اظهار سپاس مينمايدۀاتحادي

تيم همچنان ميخواهد از ناظرين و نهادهای ملی و بين المللی بشمول ماموريت نظارت انتخابات مربوط به 
و ) فيفا( افغانستان ۀسيايی برای انتخابات آزاد ، بنياد انتخابات آزاد و عادالنآ ۀ، شبکEUEOM  ا اروپۀاتحادي

 در نهايت، اين تيم ميخواهد از تمام آنعده افغانانيکه برای تشريک  وکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
 .  نمايدنظريات و تجارب شان وقت گرانبهای شان را با ما صرف نمودند، سپاس گذاری

 
 ۀرا برای حمايت از انکشاف اداراي ستراتيژی ما بعد انتخابات مربوط يوناما، يک ستراتيژی ۀگروه موظف تهي

 .پيشنهادات اين تيم سازگار با ستراتيژی مذکور ميباشد. انتخابات و ظرفيت آن ساخته است
 

م انتخابات دولت جمهوری اسالمی همچنان با درنظر داشت نامۀ محترم بسم اهللا بسمل رئيس دفترمشترک تنظي
 نياز ا که 2005 جون 6 داکتر ديمتريج روپل مورخ  اروپای و همکارتي امنسازمانافغنستان عنوانی رئيس 

 ،نمايد در افغانستان نظارت یتي والی جرگه و شوراهاینهاد دعوت بعمل آورده بود تا از انتخابات ولس
 
 امنيت و  های دموکراتيک و حقوق بشر سازماننهاددفتر تی با درنظرداشت يافته های ماموريت تحقيقا 

 ،2005  جون1 مئی الی 26همکاری اروپا برای افغانستان از 
 

 باالی مناطق  تاثير مهمی امنيت و همکاری اروپا کهسازمانبا توجه به وضعيت افغانستان بحيث همکار با 
 همجوار با اين نهاد نيز دارد،

 
 ثبات در لموکراتيک برای سرعت بخشيدن نظام دموکراسی و حقوق بشر و تقويبا درک اهميت انتخابات د

  بين المللی در مبارزه عليه تروريزم،ۀافغانستان و پشتيبانی از کوشش های جامع
 

پيرامون اعزام تيم حمايت شورای دائمی  2004 جوالی 29 مورخ 622با درنظرداشت فيصلۀ شماره 
 . داير گرديد2004 اکتوبر 9ات رياست جمهوری در افغانستان که در انتخاباتی برای نظارت از انتخاب

 
 با درنظرداشت شرايط در افغانستان خصوصًا شرايط فعلی امنيتی،

 
تصميم گرفت تا در پاسخ به دعوت رسمی حکومت افغانستان برای نظارت از انتخابات ولسی جرگه و 

تصميم  و  يک تيم حمايت انتخاباتی را اعزام نمايد2005 سپتمبر 18خ يربتا در افغانستان یهای واليتاشور
  : آتی باشدگرفت که تمرکز اساسی تيم حمايت انتخاباتی برای انتخابات آينده بايد برای تحليل موضوعات

 
 ،سيستم انتخابات، کمپاين و قوانين 
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 انتخابات،ۀ برگذار کنندۀادار  

 
 ،ثبت نام رايدهندگان 

 
 شمارش و تلفيق آراء 

 
 دعاویشکايات و  

 
همچنان تيم حمايت انتخاباتی موظف بودند تا پيشنهادات خود را برای بهبود انتخابات آينده و برای انتقال 

 به ادارات در  دادن مشوره نمايد کهارائه مهارتهای برگذار نمودن انتخابات و منابع به ادارات ملی کشور
تيم حمايت انتخاباتی بايد از  .م مستثنی نبودصورت ضرورت حتی در جريان انتخابات از صالحيت های اين تي

تا اظهارات عامه ايکه انتخابات را با معيار های سازمان امنيت و همکاری اروپا مورد بررسی قر ار ميدهد 
 دوری نموده و به زدودن تناقضات بين فعاليتهای سازمان امنيت و که ممکن است به وجود بيايدي شايبه هاياز

 .زۀ کاری اش و آنچه که خارج از حوزۀ کاری اش است تفکيک نمايدهمکاری اروپا در حو
  

ر نهادهای  با سايODIHR  دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر ياتقاضا مينمايد تا  فيصله همچناناين
همآهنگی بشمول دفتر يوناما و ماموريت نظارت اتحاديۀ اروپا؛نظارت کنندۀ ملی وبين المللی در افغانستان 

  . باشدداشته
 
تدابير  با ملل متحد پيرامون وبه داراالنشاء صالحيت ميدهد تا با حکومت افغانستان، قوای نظامی بين المللی و 

خاص برای امنيت تيم حمايت انتخاباتی مشوره نمايد تا از تدابير امنيتی بشکل درست طوريکه ضرورت است 
 .اطمينان حاصل شود

 
 تن کارشناسان انتخابات تجاوز کند که از 50ی تيم حمايت انتخاباتی نبايد از پيشنهاد مينمايد تا تعداد اعضاو 

دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق (OSCE/ODIHRطرف کشورهای سهم گيرنده مطابق اصول و مقررات 
 با در نظرداشت وضعيت غير ثابت ،بشکل خدمتی ارسال ميگردند)  امنيت و همکاری اورپابشر سازمان
 ۀ بايد صرف کارشناسان انتخاباتی را با داشتن تجارب کار در ساحOSCE/ODHIRغانستان امنيتی در اف

 .شبيه شرايط افغانستان، بپذيرد
 

 . بودجوی پرداخته خواهد شدۀمصارف تيم حمايت انتخاباتی از کمکهای فوق العاد
 

احه صالحيت  سخارج از که )  امنيت و همکاری اروپاسازمان( OSCEاين فيصله شامل فعاليت های 
 .، نميگرددباشدجغرافيايی اين نهاد 


