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 د افغانستان اسالمي جمهوريت
 

 پارلماني ټاکنې
 

 ٢٠١٠ سپتامبر ١٨
 

 )OSCE/ODIHR(د جمهوري موسسو او بشري حقونو اداره  سازمان د په اروپا کې د امنيت او همکارۍ
 

 پيژندنه. ١
 

  اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمانپه نې پر بنسټ اسالمي جمهوري دولت  د بلد د افغانستان 
OSCE) ( دايمي شورا د دغه سازمان د جمهوري موسسو او بشري حقونو دفتر ته دنده وسپارله تر څو د ټاکنو د مالتړ يو

انديزونو په ګډون يو راپور چمتو  پارلماني ټاکنو لپاره واستوي تر څو د ټاکنو پر پروسه د وړ١٨د سپتامبر د ) EST(ټيم 
اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت د  )١(.چې له ټاکنو وروسته به په مناسب وخت کې پلی شي[...] کړي 

 د پنځو اونيو  تهاته تنه د ټاکنو په شپو ورځو کې کابل) OSCE/ODIHR EST( سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 . ول تر څو له افغانانو او نړيوالو همګټو سره له نږدې کار وکړيلپاره واست

 
د پارلماني ټاکنو پر ترسره کولو کې يو څه پرمختګ ترالسه شوی خو سره له دې يو لړ جدي ننګونې ال اوس هم په مخ کې 

د اروپا د  کې ٢٠٠٩په کال . دا ننګوونې نوې نه دي. پرتې دي چې بايد په راتلونکو کې ورته ځواب وويل شي
د ښه ټاکنو د ) OSCE/ODIHR (ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم

د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د  )٢(. وړانديزونه وکړل١٣۶ترسره کولو لپاره 
 کلونو د راپورونو او همدا راز د کورنيو او بهرنيو ٢٠٠۵ او ٢٠٠۴ د) OSCE/ODIHR (مرستي او مال تړ ټيم 

 .څارونکو په ګډون اوس مهال د ټاکنو د اصالح په اړه وړانديزونه اوهر اړخيز او جامع راپورونه وجود لري
 

ن د ټاآنو د د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمار کې د شته وړانديزونو پر بنسټ، يپه ستر شم
خپل پام د هغو لومړيتوبونو پلی کولو ته واړولو چې ال د مخه د ) OSCE/ODIHR EST (مرستي او مال تړ ټيم 

 ځانګړې ،پر تطبيق د دا ډول تمرکز.  نور نوي وړانديزونه ونکړل يې په توګه پيژندل شوي وو او پر ځای)٣(لومړيتوبونو
 سربيره پر دې، دا د افغان چارواکو له هغو ارادو سره سمه ده )۴(.ه پلوه وشوهل) IEC(غوښتنه د ټاکنو د خپلواک کميسيون 

چې د شپږو مياشتو په موده کې به د “وه وشټه يې د کابل په نړيوال کانفرانس کې ژمنه ي ن٢٠ کال د جوالی په ٢٠١٠چې د 
ه د ټاکنو پروسې ته دوام ټاکنيزو اصالحاتو داسې يوه اوږد مهاله ستراتيژي خپله کړي چې په ځانګړې توګه ب

 په پايله کې، د تطبيق موضوع ډيره په وخت ترسره شوه ځکه چې د نورو ټاکنو د ترسره کولو پورې اوس )۵(”.وروبخښي
د نورو ټاکنو له ترسره کولو څخه د مخه ټاکنيزو اصالحاتو ته وخت شته چې د کابل په . هومهال د دوو کلونو وقفه موجوده 

 )۶(.نه شوې دهکانفرانس کې يې ژم
 

ټې د پارلماني ټاکنو په اړه دی او په افغانستان کې ي ن١٨له قيموميت سره سم او دې ټکي ته په پام سره، دا سند د سپتامبر د 
 . د ټاکنيزو اصالحاتو پر اوسني بحث خبرې کوي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .٢٠١٠ جوالی ٢٩ شمېرې پريکړه، نېټه٩۵٣د دايمي شورا ) OSCE(منيت او همکارۍ د سازمان د اروپا د ا. ١
 html.33049/elections‐odihr/org.osce.www://http: ټول پخواني راپورونه له الندې ويب پاڼې څخه تر السه کيدالی شي. ٢
 د ټاکنو د همکارۍ ټيم د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم هغه ساحې چې . ٣
)OSCE/ODIHR EST (د ټاکنو حقوقي کاري :  څه نه زيات اصالحاتو ته اړتيا پکښې ليدل کيږي په الندې توګه دي هرله پلوه په ګوته شوې او له

) IEC( حقونه خوندي کيدالی شي، د ټاکنو د خپلواک کميسيون زم قوي کول چې له الرې يې ټاکنيزکې اصالحات راوستل، د هغه ميکانيجوکاټ 
، مسلکي او د ټاکنو د تنظيم بې پرې اداره واوسي، د نوم ليکنې يو هر اړخيز سيستم رامنځته کول تر څو ټاکنيزه سپيڅلتيا هداسې جوړول چې خبلواک

ته کړي، د ټاکنو منل شوي سرحدونه معلومول، د اغيزمنو سياسي ګوندونو تقويه کول او داخلي نظارت ته وده ورکول چې د ټاکنو څيړنې ته رامنځ 
 .اړين ګڼل کيږي

و، بشري حقونو د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټوند ټاکنو د خپلواک کميسيون د رييس ښاغلي معنوي، د ټاکنو د داراالنشاء رييس ښاغلی احمدزي او . ۴
 .تر منځ غونډه) OSCE/ODIHR (د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم 

 .٢٠١٠ جوالی ٢٠ ماده، ٩د کابل د نړيوال کانفرانس د اعالميې . ۵
ټاکنې اوس مهال د د ولسواليو او ټيټې کچې . په عام ډول داسې انګيرنه وه چې د اساسي قانون له مخې به د ټيټې کچې ټاکنې وځنډول شي. ۶

سربيره پردې د ټيټې کچې له الرې د ټاکل کيدونکو وظايف هم ال تر اوسه . سرحدونو د نشتوالي او د غيرمعياري نوم ليکنې له امله ځنډول شوي
 .روښانه نه دي
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او نړيوال يې  کې د اوږدې مودې ټاکنيزو اصالحاتو ته الره هواروي چې افغان چارواکي افغانستانپه امکاني توګه دا په 
 دي او ې ننګونعاجلې ساحې په ګوته کوي چې هې چې نوموړی راپور د لومړيتوب اوپداسې حال ک. بايد په پام کې ونيسي

ست نه ورکوي چې څه ډول يد ټاکنو د اصالح لپاره ډيرې اړينې دي، خو دا د موضوع ګانو يو اوږد او ستړی کوونکی ل
د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د . ه شي کې ښې ټاکنې تر سرافغانستانبايد په 

په پخواني راپور کې ورکړل شوي وړانديزونه د پرمختګ او باثباته ) OSCE/ODIHR( مرستي او مال تړ ټيم
 . ديموکراتيکي پروسې لپاره اړين دي

 
 ١٩٩٠د دغه سازمان برخه نه دی چې بايد د ګه افغانستان  د همکار په تو)OSCE(د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان 

 کې د ١٩٨٣ په افغانستانخو سره له دې . کال د کوپن هيګن د سند له مخې د جمهوري ټاکنو لپاره ژمنې ترسره کړي
ي حقونه  بايد له ټاکنو سره تړلافغانستانملګرو ملتونو د ټولنيزو او سياسي حقونو کنوانسيون السليک کړ چې له مخې يې 

 د افغانستان )٧(نوموړی کنوانسيون او عمومي احکام چې د ملګرو ملتونو له پلوه خپاره شوي دي. او وجيبې پر ځای کړي
 . ټاکنيزو اصالحاتو لپاره تګ الرې او الرښوونې منلې دي

 
  کتنهځغلنده کال پارلماني ټاکنو ته ٢٠١٠د  . ٢
 

 کال د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو له ناندرييزو ټاکنو څخه سمالسي ٢٠٠٩ټې پارلماني ټاکنې د ي ن١٨د سپتامبر د 
پداسې حال کې چې په دغو ټاکنو کې ځينې مثبت . دا ټاکنې په ننګوونکي چاپيريال کې ترسره شوې. وروسته ترسره شوې

ې چې د ټاکنو سره له د. درلودېپرمختګونه ترسترګو شول خو بيا هم ځينې جدي او سيستماتيکې نيمګړتياوې يې هم 
خپلواک کميسيون روڼ پرمختګ کړی خو په دراماتيکه کچه درغلۍ، تاوتريخوالي او په لوړه کچه النجه منو پايلو د ټاکنو 

 .اعتبار او په جمهوري پروسه د عامو خلکو باور زيات نه کړ
 

 کال د ٢٠١٠ن له مخې د نوموړې ټاکنې د ټاکنو له اصالح شوي قانون سره سمې ترسره شوې چې د ولسمشر د يو فرما
دا د قانون له قوت څخه . فبرورۍ په مياشت کې له کمې مشورې سره تصويب شو او پارلمان ورڅخه ويستل شوی و

د نوموړي قانون ژر تصويب د ټاکنو . راووت ځکه چې نوموړې پروسې د عامو خلکو ډير مالتړ له ځان سره نه درلود
نوموړی قانون يو لړ احکام لري . کړنالرې او مقررې په سمه توګه پلې کړيکميسيون ته محدود وخت ورکړ تر څو نوې 

 د بشر د حقونو له ژمنو سره موافق نه دي او همدا راز په ځينو اساسي مسايلو خاموش هم دی لکه افغانستانچې د 
 . شکايتونو ته د ځوابونو لپاره د وخت ټاکل

 
د د ټاکنو . و د مخه د ټاکنو د خپلواک کميسيون نوې رهبري وټاکل شوهله ټاکند پخوانيو وړانديزونو له غوښتنو سره سم 

نوې رهبرۍ په لنډه موده کې له ټاکنو د مخه ښکاره پرمختګ ترالسه کړ چې روڼتيا يې زياته او پالن او خپلواک کميسيون 
مرکزونو د انفرادي  او روڼې غونډې، د پريکړو خپرول، او د رايو د ېپه دې کې خالص. کړنالرې يې الپسې ښې کړې

 کال ٢٠٠٩ کارکوونکي ليرې کړل چې د ۶٠٠٠د ټاکنو کميسيون خپل . پايلو په الزياته دوستانه طريقه خپرول شامل ول
په ټاکنو کې د درغليو تورونه پرې لګيدلي ول او د ګمارنې يو داسې سيستم يې رامنځته کړ چې له مخې يې د هغو خلکو د 

خو سره له دې، دا پرمختګونه بايد په اداره کې ځای پر ځای .  پخوا په درغليو کې ښکيل ولبيا ګمارلو مخه ونيول شي چې
 . اعمالو تکيه کوي چې نړيواله ټولنه يې مالتړ کويپه هغو د کړل شي چې تراوسه يوازې په اشخاصو او 

 
 کوله سياليڅخه په تناسبي ډول  واليتونو ٣۴ څوکيو لپاره يې له ٢۴٩ کانديدانو تر منځ ترسره شوې چې د ٢۵٠۶ټاکنې د 

خو سره له دې د کانديدانو د نوم .   ورکوونکو ته د انتخاب پراخه او ريښتينې موقع په الس ورکړههاو پدې توګه يې راي
 او د ناقانونه وسله لرونکو ډلو ته اجازه ورکړل شوې چې وليکنې پروسه له تکراري تورونو سره مل وه چې جنګ ساالران

 .يد کړي چې د قانون له احکامو سره په ټکر کې ولځانونه کاند
  
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ماده وګورۍ؛ ٢۵ او عمومي احکامو ICCPRد ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کميټې د . ٧

htm.index/hrc/bodies/english/org.ohchr.2www://http. 
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له خپلواک کميسيون او د ټاکنو د شکايتونو له  کې تصويب شو، د ټاکنو )٨(د نوي سيستم له مخې چې د ټاکنو په قانون
 کې د )١٠( په ځينو ټاکنيزو حوزو)٩(.بوځيپرمخ ئ  چې د کانديدانو د ارزونې پروسه بايد دو غوښتنه وشوهکميسيون څخه

 . ځينې تخنيکي ستونزې ټاکنيزې ادارې ته د رايې پاڼو په ډيزاين او شميرلو کې رامنځته کړې،ريکانديدانو ستر شم
 
 په نيمايي .ره راپورونه ورکړل شوليد اختطاف او اجبار په اړه بې شم. ټاکنې په تاوتريخوالي بدرنګه شوېکال  ٢٠٠٩د 

. تونو کې ځايي څارونکو د فشار، تهديد او ويرې راپورونه هم د رايه ورکوونکو او هم د کانديدانو له خوا ورکړلوالي
په پايله کې کمپاين ډيره په ټيټه . داسې ښکاري چې د کانديدانو تر منځ تاؤتريخوالی او ويره په همدغو ټاکنو کې زياته شوه

 تر سترګو اړيکېې  کمې شو چې له رايه ورکوونکو سره نيغ په نيغه ډيرکچه ترسره شو او په عمومي ډول داسې ترسره
په نتيجه کې، خلکو محدوده وړتيا درلوده چې له اساسي خپلواکۍ، د . ، په عام ډول په کابل کې دا ډير تر سترګو شولېکيد

مهوري ټاکنو د تر سره بيان له آزادۍ، سوله ييزې غونډو، يوځای کيدل او تګ راتګ څخه خوند واخلي چې دا ټول د ج
 )١٢(.ګڼل کيږيکولو لپاره اړين 

 
په دې کې د رايو د . تاؤتريخوالي، درغلۍ او بې قاعده ګي راپور ورکړد د ټاکنو په ورځ څارونکو او رسنيو د لوړې کچې 

ه استازيتوب جعلي کارتونو استعمال، څو ځلي رايې اچونه، د رايو صندقونه ډکول، د کم عمرو رايه ورکول او د بل چا پ
سره شوې خو نتيجې يې داسې راپورونه هم و چې په ځينو ځايونو کې له سره ټاکنې نه وې تر. رايه ورکول شامل ول

د شکايتونو د کميسيون په کړنالرو کې له ښه والی سره سره مختلفو څارونکو او د ټاکنو تحليل ګرانو د . ورکړل شوې
 ته هم رجعت ”درغليو کلتور“د هغو کانديدانو له پلوه د . ر کال سره پرتله شياصلي درغليو او هڅو راپور ورکړ چې له تي

 نو په همدې موخه يې غير قانوني الرې ترالسه کوالی توګه رايې نشي عادالنهورکړل شو چې په ځان پوهيدل چې په 
 )١٣(. چارې خپلې کړې

 
رايې پاڼې او نور مواد د پايلو پاڼې ترالسه کړې چې کميسيون مرکزی دفتر د  د خپلواکد ټاکنو له ورځې وروسته د ټاکنو 

ورکولو په پروسه کې دا جوته شوه چې سره له دې چې د کنترول لپاره نوې الرې چارې  د سر. يې په واليتونو کې ول
 کميسيون ته په لوړه کچه د درغليو خپلواکد ټاکنو د . غوره شوې وې خو بيا هم د پايلو ډيرې پاڼې د ټيټې کچې وې

د تيرو ټاکنو برعکس، د ټاکنو د . معلومات ورکړل شول او هم دا فشار ورباندې و چې ژر تر ژره  پايلې اعالن کړي
خو سره له دې د . کړې ميلونه رايې پاڼې باطلې اعالن ١.٣دا ځل ډير فعال و چې په پايله کې يې   کميسيوناکوخپل

رنکړل شول چې په نتيجه کې يې د بطالن او نورو ورته يا څارنې هيڅ ډول معلومات واو پريکړې کولو پر پروسه 
 و کميسيون د پريکړو پر خالف استيناف هم نشخپلواکسربيره پردې، د ټاکنو د . پريکړو پر روڼتيا مصلحت خپل کړ

 . غوښتل کيدالی
 

له دې څخه . رنې سره تړلي وي شکايتونه تر السه کړل چې له رايې اچوونې او رايې شم۵٨۵۶د شکايتونو کميسيون 
ری شکايتونه په واليتي کچه  ډي.چې د ټاکنو په پايلو کې بدلون راوستالی شي –کټګوري ورکړل شوې وه ) A( ته د ٢۴٩۵
البته داسې راپورونه هم و چې د .  چې د شکايتونو د کميسيون د مرکزي دفتر له پلوه يې ډيره کمه څارنه کيدلهلحل شو

څارونکو ډلو د شکايتونو د . لر ته هم ځينې راپورونه د تهديد په اړه ورکړي وشکايتونو واليتي کميسيون مرکزي دفت
د شکايتونو د واليتي . يږيخپرپريکړې نه يې واليتي څانګو په اړه د روڼتيا د نشتوالي راپور ورکړ چې ډيری وخت 

 . ليرې وېطق څخه نمکميسيونونو پريکړې ډيری وخت له 
 

 .مورد اتهامات و افتراءات و نقش ميديا در انتخابات و چالشهای مربوطه ميباشديک پرگراف ترجمه نشده است که در 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ٢٠١٠ماده، د ټاکنو قانون ) ٧ (١٢ ٨
ع وزارت، داخله وزارت، او د ملي امنيت استازي  نوی کميسيون جوړ شو چې د ټاکنو د کميسيون استازي، د دفاارزونېد کانديدانو د  ٩

 .پکښې شامل ول چې نهايی پايلې د باطيليدلو د شکايتونو له کميسيون سره وې
 . څوکيو لپاره والړ ول٣٣ کانديدان د ۶۶۴د بيلګې په ډول په کابل کې په رايې پاڼه کې  ١٠
وروسته دا نسکوريدو درې ځله زياتې شوې دي چې د طالبان له يتي پيښې امند آيساف ځواکونو راپور ورکړ چې د تيرو ټاکنو په پرتله  ١١

د حکومت پر د هغو عناصرو له پلوه ترسره شوې چې  امنيتي پيښو راپور ورکړ چې ۴۴٣د آنسو موسسې د . تر ټولو خونړۍ ورځ وه
 ١٣(تنه د ټاکنو پر ورځ ووژل شول  ٢۴د دفاع وزارت وويل چې ).  زياتوالی٪۵۶ټاکنو د ورځې په پرتله د کال  ٢٠٠٩د (و ضد 

 ).  ملکي وګړي١١پوليس او 
 .eng_2010/af.org.aihrc.www. ئد بيلګې په توګه د افغانستان د بشر دحقونو د خپلواک کميسيون راپور وګور ١٢
 com.afghanistan‐aan://http. ئد بيلګې په توګه د افغان تحليل ګرانو راپور وګور ١٣
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 رسنۍ هراړخيزه او فعالې افغانستانبدنامول، سپکاوی او ورته تيري جنايي تيري ګڼل کيږی او پداسې حال کې چې د 
 د ملګرو ملتونو پر مدني او دی خو سره له دې د بيان د آزادۍ په وړاندې اوس هم يو شمېر ننګونې شته چې له امله يې

د ټاکنو پر مهال پر دولتي مداخلې .  موافقت محدودويافغانستانمې مادې په سر د ١٩سياسي حقونو د نړيوال تړون د 
پرته له دې چې . او د بيان پر آزادۍ د بې ځايه محدوديتونو پرلګولو په ځانګړې توګه د انديښنو څرګندونه وشوه

 په نوم يو تلويزيون، چې د يو برحال کانديد له پلوه اداره ”امروز“ پام کې ونيول شی د موجوده څارونکې ادارې په
نړيوالو رسنيو هم . کيده، د يوې اجراييوې پريکړې له امله پدې دليل بند شو چې مذهبی تاؤتريخوالی ته لمن وهي

د رسنيو . په توقيف کې وساتل شولراپور ورکړ چې لږ تر لږه درې تنه ژورناليستان د ټاکنو په ورځ ونيول شول او 
 .تحليلګرانو د ژورناليستانو په وړاندې د ديريدونکي تشدد په سر انديښنه وښوده

 
شاوخوا تر ټولو ستره د فيفا ډله وه چې .  ځايي سازمانونو ته اجازه ورکړې وه١۵د ټاکنو خپلواک کميسيون د څارونکو 

په .  څارونکي ګمارلي ول چې نږدې يو پر درې يې ښځې وې٧٠٠٠ کې فيفا په ټوله.  له ځانه سره لريې مدني ټولن٢۴
خو سره له .  واليتونو کې يې کار کولو٣۴ اوږدمهالي څارونکي و او پاتې نور يې لنډمهالي ول چې په ټولو ۴٠٠کې ئ دو

ې د تيرو کلونو ککال  ٢٠١٠د فيفا د څارنې کړنالره په .  ولسوالۍ تر پوښښ الندې راغلې٢٢٢ څخه يوازې ۴٠٠دې، له 
په پرتله قوي وه او دې سازمان راپور ورکړ چې د ټاکنو خپلواک کميسيون او هم د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ته يې د 

د فيفا يو شمېر کارکوونکي له تشدد، تښتونې، تهديد او ويرې سره مخ . ټاکنو د شکايتونو په اړه تفصيلي راپورنه ورکړي
 )١۴(. شول

 
  يې ٪١۶په ټولو کانديدانو کې يوازې .  کال په ټاکنو کې يوه اساسي موضوع وه٢٠١٠ښځو استازيتوب د په ټيټه کچه د 

د .  وسله والو ډلو هدف وېهقانونناکارکوونکي په ځانګړې توګه د طالبانو او نورو ئ ښځې کانديدانې او د هغو. ښځې وې
 . ايې په ځايونو کې درغليو ته ال ډيره زمينه چمتو کړهر ځايي څارونکې او د کانديدانو استازي د ښځو د ريښځو لږ شم

 
د ئ مه نېټه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون يوه مطبوعاتي اعالميه خپره کړه چې پکښې ويل شوي و چې دو١۵د نوامبر په 

)A (ټاکنو خپلواک به دا پايلې په لنډ وخت کې د ئ کټګورۍ ټول شکايتونه څيړلي او په پايلو به اغيزه وکړي او دا چې دو
د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو د شکايتونو د کميسيون د معلوماتو پر بنسټ له يو . کميسيون ته د پريکړې لپاره وليږي

 ١١له غزني واليت څخه .  واليتونو پايلې اعالن کړې٣٣ څخه د ٣۴ټه له يمه ن٢۴ بدلونونو وروسته د نوامبر په اړينوڅه 
ست ي نور ګټونکي کانديدان له ل٣د ټاکنو د خپلواک کميسيون رييس وويل چې . ته اعالن شيڅوکۍ به له نور کتنې وروس

 .  تنو ته ورسيد٢۴شول او حذف ر چې نامطلوب يڅخه وويستل شول چې له دې سره د هغو ګټونکو کانديدانو شم
 
 د ټاکنيزو اصالحاتو پروسه: پرمخ تګ . ٣
 

 او ناندرې د دولت د ادارې، سياسي ګوندونو، رايه ورکوونکو، مدني ټولنو او په افغانستان کې د وروستيو ټاکنو پيچلتيا
دا انديښنې له ټاکنيزې پروسې او تر يو څه حده د انتخاب شوې ادارې له نهايي . پرمختيايي ملګرو لپاره ننګوونکې وې

خو سره له دې، . رته ورسويزمنه توګه چارې سيد استازيتوب کړنې پوره کړي او په اغئ وړتيا سره تړلې وې چې د دو
، اصالحات اوس د افغاني ) کال د ټاکنو له دورې وروسته٢٠٠۵ او ٢٠٠۴د (تيره يوه کلنۍ موده چې بې له ټاکنو تيره شوه 

 . چارواکو، نړيوالو مرسته کوونکو او د تخنيکي مرسته ورکوونکو په اجندا کې شامل دي
 

 او پراخه ېدوام لرونکې، متمرکز.  ننګوونې او ساحې روښانه کړېونزورستيو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنيزو ستو
ته هڅې، همدا راز واضح تعريف شوې او هر اړخيزې ستراتيژۍ ته اړتيا ده تر څو په راتلونکو کلونو کې اساسي مسالو 

وشوې انس پر مهال  کال د جوالی په مياشت کې د کابل کانفر٢٠١٠د افغان چارواکو له خوا سياسي ژمنې د . ځواب ووايي
د افغانستان رهبري . راتلونکی ګام د دغه ستراتيژۍ جوړول دي. چې د ټاکنيزو اصالحاتو لپاره به ستراتيژي غوره کړي

په همدې کچه نړيواله ټولنه هم بايد په افغانستان کې . او مالکيت بايد د اصالحاتو د پروسې لپاره اساسي اصول واوسي
 . توب ورکړي ځکه چې دا د افغانستان د ثبات او امنيت لپاره ډير حياتي ديټاکنيزو اصالحاتو ته لومړي

 
تر ټول مهم لومړيتوب دا . د مثبتو او منل شويو پايلو لپاره د يوې اصالح شوې ستراتيژۍ د جوړولو پروسه ډيره مهمه ده

يوه اداره جوره شی چی د   جوړولو، ترکيبولو او واک ورکولوددی چې د افغانانو په رهبرۍ د اصالحاتو د پروسې 
د يو لړ فکتورنو په سر هم فکر کيدالی شي چې له يوې اغيزمنې ادارې سره تړلې دي او د . اصالحاتوچاری مخته ويسی

 . اصالحاتو د پروسې پرمخ وړلو وړتيا ولري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارکوونکو د ټاکنو پر ورځ د کانديدانو د استازو او زورمندانو له پلوه په دايکنډي، فراه، کندهار، غزني او تخار ۴د فيفا پر  ١۴
 . دوه نور هم د طالبانو لخوا وتښتول شول چې وروسته بيا را خوشې شول. کې حملې وشوې
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 ځواکمن شوي 
هر ډول تخنيکي پرمختګ تر هغه وخت . غانستان او نړيوالو له خوا ټينګ سياسي عزم ته اړتيا لريد ټاکنو اصالحات د اف

ټاکنيز اصالحات بايد د افغانستان د راتلونکی نه بيليدونکې برخه واوسي . ګټه نه کوي تر کله چې سياسي ښکيلتيا ونلري
 . ځکه چې جمهوري ټاکنې د اوږدې مودې ثبات لپاره ډير اړين دي

 اخ قيموميتپر 
د . تخنيکي پرمختګ يوازې نشي کوالی د جمهوري ټاکنو په وړاندې سيستماتيکو ننګونو ته ځواب ووايي

اداره، بې اغيزې تفتيش، داسې بې سيکه جوړښت پراخه مسالې لکه غيرمعاري حقوقي کاري چوکاټ، د ټاکنو 
د بې سيکه ساتنه په منفي توګه د ټاکنو سياسي ګوندونه چې پوره پرمختګ يې نه وي کړای او د ټاکنيزو حقونو 

 . خپلواک کميسيون په اعتبار او اغيزمنتوب تاثير کوي
 

 شوی ترکيب کچهپه پراخه  
، او مدني ټولنو ګوندونوټاکنيز اصالحات بايد يوه هر اړخيزه پروسه واوسي او د اجراييه او مقننه قواو، سياسي 

د قانون جوړونې د يوې مخکښې ادارې په توګه بايد پارلمان  . يپه ګډون د افغاني ټولنې مختلف خواوې راونغاړ
له نورو همګټو ادارو لکه د ټاکنو خپلواک کميسيون، د ټاکنو د شکايتونو کميسيون او نور وزارتونه چې د ټاکنو 

د مالتړي او مشاور په حيث کوالی شي نړيواله ټولنه هم .  رول ولوبويیپه تنظيمولو کې ښکيل دي، د رهبر
د به هم پداسې حال کې چې تطبيق د افغانانو پروسه ده، خو د برياليو اصالحاتو منځته راوړل . لوبويوول ر

 . په مالي مرسته ترسره کيږيئ نړيوالې ټولنې په اوږو تر هغه وخت پورې وي چې تر کله ټاکنې د دو
 

 بشپړ مشورتي 
 سره مشورې کول، داسې عملي - تازيتوب کوي چې د رايه ورکوونکو د ګټو اس-له همګټو او د مدني ټولنو ډلو

د مشورې په پروسه . وړانديزونه وړاندې کوي چې د اصالحاتو په پروسه کې د اعتماد فضا رامنځته کوالی شي
چې افغانستان د مساوات او پدی خاطر کې د ښځو او لږه کيو ورګډول به په دې مفکوره کې اغيزمن رول لوبوي 

 .د ټولو ګډون ته ژمن دی
 

 شفاف 
عامو خلکو . يو ښه تفسير شوی، او خالص روش به د ټاکنيزو اصالحاتو پر پروسه د خلکو باور رامنځته کړي

ل دی، اصالحات څه ډول منځته راوړل کيږي او تر اوسه څومره ؤيد وويل شي چې څوک د اصالحاتو مسته با
 .پرمختګ شوی

 
 له معلوماتو ډک 

د . کی په پام کی ونيول شیپروسې په شناسانو نظر بايد د اصالحاتو نړيوال حقوقي وجايب، ښې کړنې او د کار
عملي نظرونه، . ټاکنو لپاره نړيوال حقوقي معيارونه د اصالحاتو د راوستلو لپاره ښه معلومات ورکوالی شي

موجوده جوړښت، او محدوديتونه بايد په پام کې ونيول شي تر څو يقيني کړل شي چې اصالحات پر حقيقت والړ 
د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد . ي، د تطبيق وړ دي، او دوام لرونکي ديد

 .وروسته له ټاکنو راپورونه چمتو کړي چې وښايي چې څه يې زده کړي او د ښه والي لپاره څه وړانديزونه لري
 

  و سنبال شوی منابعوښپر 
د ژمنې شواهد او له ټاکنو سره په تړاؤ نړيوالو . نابعو اړتيا ويد اصالحاتو لپاره د پراخه بشري او مالي م

د منابعو ويشل د ادارو له .  ترسره شي په مټه د الزياتې نړيوالې مرستې سممعيارونو ته رسيدل بايد له پالن سره
حال پداسې . ښه پرمختګ سره تړل کيدای شي که چيرې يوه اداره له اصالحاتو سره په تړاؤ ښه پرمختګ وکړی

کې چې دا ډول شرطونه کوالی شي ګټه ونلري په هغه صورت کې چې ټاکنې نږدې وي، د ټاکنو تر منځ موده 
مرسته کوونکو ته موقع په الس ورکوي چې خپلې ځينې مرستې وځنډوي که چيرې د مرستو اخيستونکی هڅه نه 

فغاني سياالن نه مجبوروي چې دا ډول روشونه ا. کوي چې د ښه والي په موخ ټاکنيز اصالحات رامنځته کړي
ملګرو ملتونو پر مدني ټولنو او سياسي ګوندونو د حقونو نړيوال نړيواله اجنډا پرمخ بوځي، بلکه افغانانو ته د 

 .معلومات ورکويپه اړه او نورو اړونده کنوانسيونونو او انتخابونو ) ICCPR(کنوانسيون 
 

  مهاله–اوږد  
، نورې ډيرې شيشته تر څو ټاکنيز اصالحات رامنځته ال اوس هم ه پداسې حال کې چې د دوو کلونو مود

دوام لرونکو هڅو ته به اړتيا وي تر څو يقيني کړل شي چې . موضوع ګانې به د بشپړيدو لپاره اوږده موده ولري
پداسې حال .  هم کلونو د ټاکنو خپلواک کميسيون په وخت٢٠١٣/٢٠١۴/٢٠١۵اصالحات به دوام ومومي حتی د 
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ې ځينې اصالحات به الهم روان وي نو ځانګړو هڅو ته به اړتيا وي تر څو دا خطر وژغورل شي چې د کې چ
 . درغليو عملونه الپسې غښتلي نشي  او رايه ورکوونکي د جمهوري پروسې څخه نور پردي نشي

 
د . ادامه ورکړيد ټاکنيزو مرستو دوام ادارو او سازمانونو ته ډير مهم دی تر څو په اغيزمنه توګه ټاکنو ته 

 په داریپرمختګ ادارې او همکار هيوادونه بايد پالن جوړ کړي او ټاکنيزې مرستې بايد د يو جمهوري حکومت
 د لس کلونو لپاره په پام کې ونيسي پرځای د دې چې د هرې ټاکنيزې موقع په راتګ سره  کېکاري چوکاټ
منځ موده همدومره مهمه ده لکه څنګه چې پخپله بايد په دې پوه شي چې د ټاکنو تر ئ  دو)١۵(.مرسته ورسوي

 )١۶(.ټاکنې

 
 مسؤل 

هر وخت چې يوه ستراتيژي جوړه شي او ټول پرې موافق شي، نو د هغې د تطبيق پرمختګ بايد و څارل شي او 
معيارونه او د تطبيق وخت بايد د اصالح شوې . پرمختګ او ځنډيدل يې بايد له عامو خلکو سره شريک کړل شي

د پرمختګ د څارنې د يو امکاني ميکانيزم په حيث . ژی د جوړولو او اصلي تطبيق لپاره تعريف کړل شيستراتي
 )١٧(. د ګډې همکارۍ او څارنې د بورډ يادوونه د کابل کانفرانس په وخت شوې وه

 
 دوام 

ې حال کې چې پداس. د ټاکنو لپاره د يو دوام لرونکي ساختار منځته راوړل د اصالح د هڅو يو حياتي برخه ده
توانيږي چې د ټاکنو لګښتونه په غاړه واخلي، خو د نړيوالې ټولنې اړتيا ه داسې شکونه شته چې ملی بوديجه به ون

اوږدې مودې يوې د ی او م لرونکله همدې کبله، دوا. نهای شي که چې داسې مرستو ته به دوام ورکړهم باوري ند
روسه به يو موقع ورکړی تر څو د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو د اصالح پ. حل پيدا کولو ته اړتيا ليدل کيږي

 .يل شلپاره نورې الرې چارې ولټو
 

 د ټاکنيزو اصالحاتو لپاره د لومړيتوب اوو ساحې .۶
 

 د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيمڅخه کال  ٢٠٠۴د 
)OSCE/ODIHR (وړانديزونه کړي چې د ځايي او نړيوالو څارونکو ډول راپورونه ورسره مل ٣٠٠اوسه شاوخوا تر 
د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال  کال د ټاکنو په وخت، ٢٠١٠د . و

 چې په پايله کې يې د لومړيتوب اوو ساحې د ټاکنو د مالتړ ټيمونو دغه وړانديزونه و څيړل) OSCE/ODIHR( تړ ټيم
 . وټاکلې چې د راتلونکو ټاکنو د اصالح لپاره د بنسټ په توګه ترې کار اخيستل کيدالی شي

 
 د ټاکنو د حقوقي کاري چوکاټ اصالح کول: د لومړيتوب لومړۍ ساحه .الف

 
د پارلمان له چې بايد ي چې ډيری قوانين يوي واک له درکه جوړيږئپه افغانستان کې اوسنۍ حقوقي ساختار د قوي اجرا

 ٢٠١٠ اساسي قانون، د د د ټاکنو لپاره حقوقي کاري چوکاټ )١٨(.د ولسمشر په فرمان منځته راغلي  وایيوالرې جوړ ش
د او ،  قانون اجتماعاتو، مظاهرو او اعتصابونودکال  ٢٠٠٢د سياسي ګوندونو قانون، د کال  ٢٠٠٩د ټاکنو قانون، د کال 

 )١٩(.ټاکنو سره تړلي ولله  چې  پر اساس جوړ شویاو يو شمېر فرمانونوقانون ډله ييزو رسنيو کال د  ٢٠٠٩
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ئ اداري او د ټاکنو لګښتونه په ټاکنيزو مرستو تمرکز، وګور ١۵
assistance-electoral-effective-on-focus/focus/en-ace/org.aceproject://http     

ئ په ټاکنيزو مرستو د ميتود الرښود، وګور ١۶
-evaluation/thematic/publications/publications/multimedia/europeaid/eu.europa.ec.www://http

htm.en_assistance-external-methodology 
 ته راجع کيږي چې د حکومت او نړيوالې ټولنې پرمختګ به د ”مکارۍ او د څارنې بورډګډې ه“ ماده ٢٩د کابل کنفرانس د اعالميې  ١٧

د کابل په پروسه کې به د افغان حکومت، نړيوالې ټولنې، مدني ټولنې، او هغو ډلو تر منځ د .... ژمنو په وړاندې څاري او ارزيابي کوی 
 “ولو لپاره نورمونه او معيارونه منځته راوړي غونډو جوړول وي چې خدمتونه وړاندې کوي تر څو د ګډ حساب ورک

 
 . مادې له مخې اجراييه قوه د قانون جوړونې بنيادي واک لري٧٩ او ۶۵، ٧۶د افغانستان د اساسي قانون د  ١٨
اکنو د پدې کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د ټاکنو د شکايتونو کميسيون يو لړ چاپ شوي او ناچاپ شوي مقررې او کړنالرې د ټ ١٩

 قانون د تطبيق لپاره شاملې دي
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ددغې کتنې موخه د يو حقوقي کاري . له ټاکنو سره په تړاؤ قانون جوړونه به له يوې هراړخيزې کره کتنې څخه ګټه واخلي
چوکاټ جوړول دي ترڅو د افغانستان له نړيوالو وجايبو سره سم د جمهوري ټاکنو دا ډول کاري چوکاټ منځته راوړل شي 

يوازې اساسي قانون جوړنې ته په کتو سره د اصالحاتو نږدې ټولو هڅو ته ځواب . اکنو اجراآت الپسې ښه کړل شياو د ټ
 )٢٠(. ويل کيدالی شي

 
په حقوقي کاري چوکاټ کې ښه والی د ګډون او مشورتي پروسې له الرې راتالی شي چې پدې کښې اساسي همګټي هم د 

د ګډون . وبخښيور هم بهر څخه شامل دي تر څو دې پروسې ته قانونيت او اعتبار داخل اوله  پارلمان  هم داجراييوي او
پروسه يوه ښه وسيله ده ترڅو د ټاکنو حقوقي کاري چوکاټ له سره وکتل شي، ولوستل شي او د راتلونکی لپاره د نظر 

رکول او ماهرينو د نظر په د ټاکنو خپلواک کميسيون د پند اخيستلو، تخنيکي معلوماتو په و. موافقه ترالسه کړل شي
له ټاکنو سره تړلي هغه نړيوال تړونونه چې . شاملولو کوالی شي د حقوقي اصالح راوستلو لپاره يو ښه رول ولوبوي

 . افغانستان السليک کړي بايد د اصالحاتو لپاره اساس واوسي
 

 کال ٢٠١٠يو څه مثبت پرمختګونه و خو د که څه هم . د ټاکنو په قانون کې وروستي تعديلونه يوه هراړخيزه پروسه نه وه
الندې لومړيتوبونه په پام کې نيول کيدالی شي . د ټاکنو قانون د ځينو اساسي مسالو په اړه معلومات نلري يا خاموش دی
 :چې کله د ټاکنو حقوقي کاري چوکاټ اصالح کيږي يا بيا له سره کتل کيږي

 
  ،د ټاکنو : د لومړيتوب دريمه ساحهئ وګور(عمل کول او شفافيت د ټاکنو د خپلواک کميسيون ميکانيزم، جوړښت

 ؛)جوړول د خپلواک کميسيون د يوې خپلواکې، مسلکي او بې پرې ادارې په حيث
 د لومړيتوب ئ وګور( کميسيون واک، د ګمارلو ميکانيزم، جوړښت، ماموريت او روڼتيا  دد ټاکنو د شکايتونو

 ؛)ساتنې لپاره د ميکانيزم تقويه کولد منه توګه د ټاکنيزو حقونو په اغيز: دويمه ساحه
  ؛)د اغيزمنو سياسي ګوندونو تقويه کول: مه ساحه۶د لومړيتوب ئ وګور(ټاکنيز سيستم 
 د کانديد کيدلو د وړتيا شرطونه؛ 
 د کانديدانو د ارزونې ميکانزم چې له ناقانونه وسله والو ډلو سره تړاؤ لري؛ 
 نو، د ټاکنو پر مهال د رسنيو حقونه او وجايب، او همدا راز له جرم او بدنامۍ د رسنيو له خوا د ټاکنيزو رقيبا

 ويستل، سپکاوی او ورته تيريو پوښښ؛
 د ټاکنو په ورځ د پوليسو رول واضح کول؛ 
 د ټاکنيزو تيريو څيړنه او محاکمه کول؛ 
  سياسي ګوندونو په اغيزمنه د : مه ساحه۶د لومړيتوب ئ وګور( شرطونه وسياسي ګوندونو د ثبتولډيرو پياوړو د

 ؛)توګه تقويه کول
  د محلي څارونکو د ټاکنو د ارزونې د يو : مه ساحه٧د لومړيتوب ئ وګور(د ټاکنو د څارونکو حقونه او وجايب

 ).تقويه کول مهم اوزار په توګه
 

 پروسې ګرانې د ټاکنو لپاره  ندي او يا همېخو له نړيوالو وجايبو سره برابر سربيره پر دې، د اساسي قانون ځينې برخې يا
په . خو سره له دې، د اساسي قانون په اصالحاتو باندې بحث کولو کې بايد له احتياط څخه کار واخيستل شي. جوړوي

 . اساسي قانون کې تعديل په عملي توګه ستونزمن دی ځکه چې بايد لويه جرګه راوبلل شي
 

 : نو الندې قانوني احکام بايد بيا له سره وکتل شي پريکړه وشيي قانون د تعديل په سرکه چيرې د اساس
 ۍ نشتوالی ډير مشکل دي چې تطبيق شيهممهالر او د ټاکنو د تقويم د يد انتخاب شويو ادارو ستر شم. 
  د ملګرو ملتونو د مدني ټولنو او سياسي ګوندونو د کانديداتوری لپاره د محدوديتونو وضع کول )٢١(د ولسمشرۍ 

 )٢٢(.اصول سره برابر نديله کنوانسيون له 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

په اساسي قانون کې يوازې لويه جرګه تعديل . له اساسي قانون پرته نورو قانون جوړولو ته لومړنۍ قانون جوړوونه ويل کيږي ٢٠
 .ې دداسې استازو شتون پکښې اړين دی چې اوس مهال نشتهد لويې جرګې جوړول يو مشکل کار دی پدې چ. راوستالی شي

 .مور اوپالر پيدا وي ماده د هغو مسلمانانو مخه نيسي چې افغاني ۶٢.١د اساسي قانون  ٢١
 همدا راز ”پر اساس د وګړو ترمنځ د حقونو پرسرهيڅ ډول توپير اجازه نلري... د مذهب “:  پاراګراف وائي٣ عمومي تبصرو ٢۵د  ٢٢

 ”.ميراث بايد ونه ويستل شي... د په غيرمنطقي يا تبعيضي ډول لکهد کانديد کيدلو مجاز دي بايهغه اشخاص چې “: اګراف وائي پار١۵
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  په پايله  ستونزې راوالړوي چې سې دا– د ولسمشر واکباندې اساسي موضوعګانو  ريڅنوی قانون په د د ټاکنو
 . ونو د تقسيمولو اصول کمزوری کويي او هم د واکيږکمراد قانون جوړونې قدرت کې يې 

 
  ميکانيزمنديتوبوخپه اغيزمنه توګه د ټاکنيزو حقونو د : د لومړيتوب دويمه ساحه .ب
 

ئ باور ورکوي چې د دوته د ټاکنيزو حقونو ساتنه د خلکو د اعتماد السته راوړلو کې کليدي رول لري پدې چې دا خلکو 
د ټاکنيزو ستونزو د حل . په مناسب ډول ځواب ويل کيږيرسولو په صورت کې د زيان  او خپلواکۍ ته يتيرد پر حقونو 

لپاره بايد اغيزمن سيستم په کار واچول شي ځکه چې دا باور ورکوي چې اصولو ته احترام کيږي او داچې که چيرې تيری 
 . يشل ړسزا ورکبه پرې وشي نو تيري کوونکو ته 

 
 مروجيو دليل يې دا و چې دلته کمزوری جمهوري کلتور . ۍ کلتور ډير عام وکې ټاکنيزې درغلۍ او د معافکال  ٢٠١٠په 

پرمختګ د بنسټيز جوړښت . و او بل د حساب ورکولو نشتوالی و چې يوازې د تخنيکي ښه والي له پلوه نشي له منځه تلالی
 .یول د دوام لپاره اړين ديزمن کنترپه ټاکنيزه پروسه کې د اغهم شي خو سره له دې والۍ راوستالي ښه کې پروسه په 
 

د ټاکنو د شکايتونو . د ټاکنيزو حقونو ساتنه په اساسي توګه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون دنده ده چې پخپله يو موقته اداره ده
ست پر وړاندې ي ورځې د مخه منځته راځي او مسؤليت يې د کانديدانو او رايه ورکوونکو د ل١٢٠کميسيون له ټاکنو څخه 

همداراز د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د استيناف نهايی .  نو ته ځواب ويل دي چې له ټاکنيزو تيريو سره تړلي ويشکايتو
ستي مخکې دداسې يوې مهمې ادارې منځته نه سمدله يوه پلوه د ټاکنيزې پروسې د سپيڅلتيا په موخه له ټاکنو. اداره هم ده

ارنه، د کړنالرو خپلول او د دوام يقيني کول، تماميت او پروخت د راوړل غير عملي کار دی ځکه چې د کارکوونکو ګم
له بل پلوه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون په . پريکړو کول به ښايي د ټاکنو څرنګوالی په منفي توګه تر اغيزې الندې راولي

و په پايله کې به يې دوام جوړول چې په ټولو واليتونو کې دفترونه ولري، دا به ډير قيمت تمام شي اداسې دايمي توګه 
 . ناشونی شي

 
 د حل لپاره د ميکانزم اصالح کولقضيو و يزد ټاکن . ١
 

د ټاکنو د شکايتونو کميسيون واکونه يوځای کيدالی .  د حل لپاره د ميکانزم د اصالح په اړه فکر کيدالی شيقضيود ټاکنو د 
ي توګه جوړيدالی شي، د ټاکنو د شکايتونو واليتي کميسيون کميسيون مرکزي دفترونه په دايمد شي، د ټاکنو د شکايتونو 

پياوړی د حل لپاره خپل فعاليت بندوالی شي او د ټاکنو د کميسيون رول د شکايتونو په اوريدلو کې قضيو مرکزونه د 
 . کيدالی شي

 
ې په توګه کار ته ادامه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون اداره د ټاکنو د قضيو د حل کولو لپاره د نهايي استيناف محکم

په نتيجه کې به د ټاکنو کميسيون په هره کچه له ټاکنو سره تړلي شکايتونه . دا به تل د ټاکنو څارنه کوي. ورکوالی شي
شکايتونه به لومړۍ د ټاکنو کميسيون ته وړاندې کيږي له دې امکان سره چې وروسته به يوې بلې محکمې . پخپله وګوري

د شکايت په لومړي سره کې ارزونه د ټاکنو . نهايي توګه به د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ته راجع شيته وړاندې شي او په 
د ټاکنو کميسيون ته د شکايت وړاندې کول به د ټاکنو د خپلواک کميسيون د داراالنشا دننه . د ادارې نورمال عمل دی

 .  حل کړيقضيې اړتيا وي چې ټاکنيزې ظرفيت ته اړتيا لري او همدا راز د ټيټې کچې کميسيون ته به هم
 
نو د واليتي کميسيون اړتيا ختمه کړي، چې په شکايتودا به په واليتي کچه د . ړانديز شوي تغيرونه به ډيرې ګټې ولريو

همدا راز، د . نتيجه کې به يې لګښتونه راکم شي، د ټاکنيزو قضيو حل به اسان شي او د پريکړوحقوقی دوام به غښتلی شي
ر غړي ولري چې کوالی شي خپل يو تر منځ د يوې دايمي ادارې په حيث، به د ټاکنو د شکايتونو کميسيون کم شمټاکن

ظرفيت الپسې ښه کړي، د شکايتونو په اړه پوهاوی زيات کړي، د ټاکنو په نورو کړنو کنترول پيدا کړي او د ټاکنيزو 
هغه وخت  ټاکنو د شکايتونو کميسيون د قضا په قوې کې په اوږدې مودې کې د. اصالحاتو په راوستلو کې ونډه واخلي

 . په اړه باور او اعتماد زيات شيلو د حل د ټاکنيزو مسا شي چې پر محکمو يداليشامل
 
 
 د ګمارلو د ميکانزم بيا له سره کتنهد کمشنرانو د ټاکنو د شکايتونو کميسيون  .٢
 
و د شکايتونو کميسيون کمشنران اوس يوازې د ولسمشر له پلوه د ملي  کال د ټاکنو د قانون د تعديل له مخې، د ټاکن٢٠١٠د 

د ټاکلو ميکانزم بايد يقيني . د کمشنرانو ټاکل بايد بيا وکتل شي او پراخه شي. شورا او سترې محکمې په مشوره ټاکل کيږي
 همګټو باور له ځان سره کړي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون خپلواک، جامع، بې پرې او مسلکي دی او دا چې د ټولو

 . لري
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تر هغه يو څو نړيوال کمشنران ولري تر کله چې ددغې بايد پدې اړه هم فکر کيدالی شي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون 

په تيرو دريو دورو کې د نړيوالو شتون . ادارې په بې پرېتوب، خپلواکۍ، وړتيا او ظرفيت بشپړ باور نه وي منځته راغلی
خو سره له دې، د نړيوالو کمشنرانو شتون ښايي د .  په اړه د خپلواکۍ او واک پراخ تفسير وړاندې کړیددې ادارې

. افغانستان د قضايي پريکړو کول کمزوری کړي او په پايله کې به داسې نه وي چې د استيناف ميکانزم قضا ته واړول شي
 بڼه د نړيوالو کمشنرانو حضور تدريجیه لور والړ شي او په له همدې کبله به دا مهمه وي چې د يو بشپړ افغاني ميکانزم پ
 . وباسي خو نړيوال بايد په مشورتي ظرفيت کې موجود وي

 
 کولپياوړی د ټاکنيزو تيريو په وړاندې قضايي ځواب  .٣
 

و تيريو ته د په عمل کې، جدي ټاکنيز. له دغو بدلونونو سره موازي، ټاکنيزو تيريو ته قضايي ځواب بيا هم ښه کيدالی شي
د درغليو او تشدد .  خو بيا په دې کال کې هم يو لړ ګامونه اخيستل شوي دي)٢٣(محاکمه کولو ډير کم ځواب ويل شوی، 

 چې جدي تيري  سترې کچې ته په کتو سره، هغه عمومي حقوقي ګامونه چې بايد د هغه کسانو په وړاندې اخيستل شوي وای
کلتور ته بخښنې د او په پايله کې  داسې ونه شول خو وای او سزا ورکړل شوې وای يې تر سره کړي او بايد محاکمه شوي

 . هوده ورکړل شو
 

 کال د جزا قانون د ټاکنيزو تيريو کوونکو ته سختې سزاګانې ټاکي خو د جزا په قانون او د ١٩٧۶پداسې حال کې چې د 
 څنګه بايد د دا ډول قضيو څيړنه وشي او محاکمه  په قانون کې داسې ښکاره ميکانزم نشته چېواصولجنايي جرمونو د 

بدلونونه بايد راوستل شي چې پيچلي او پر يو بل اوښتي قضايي احکام واضح شي چې پخپله نورو سنګينو جنايي . شي
سربيره پر دې، د ټاکنو خپلواک کميسيون ته هم د ټاکنو د شکايتونو کميسيون په څير واضح . جرمونو ته الر هواره وي

 .  ورکول کيدالی شي چې نيغ په نيغه قضيې محکمې ته واستويواک
 
د ټاکنو له خپلواک کميسيون څخه د ټاکنو د سمون د يوې خپلواکې، مسلکي او بې : د لومړيتوب دريمه ساحه .ث

 رې جوړولاپرې اد
 

الی وښود خو بيا هم پداسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کميسيون د پارلماني ټاکنو په ترسره کولو کې ښکاره غوره و
ځايونو په کچه له ننګوونو سره په ال د رايې د داسې هڅو ته اړتيا ده چې دا پرمختګ الپسې پياوړي کړي او د ولسواليو او 

د داسې کولو لپاره الزمه ده چې د ټاکنو خپلواک کميسيون د کارکوونکو ټاکلو ته ادامه . ډيره اغيزمنه توګه عمل وکړي
يو . وستيو تجربو څخه زده کړه وکړي او د ظرفيت د لوړولو لپاره نور ګامونه پورته کړيورکړي، له خپلو ور

ستراتيژيک پالن بايد جوړ کړي ترڅو د راتلونکی لپاره لومړيتوبونه په ګوته کړي، د سازمان جوړونه بيا له سره وکړي 
سولو کې د نړيوالې ټولنې د مرستې ادامه د ټاکنو خپلواک کميسيون ته د تجهيزاتو په ر. او اړينې منابع السته راوړي

 . ضروري ده تر څو وکوالی شي په راتلونکې کې له نړيوالې مرستې پرته ټاکنې تر سره کړي
 

پام په داسې ډيرې ساحې دي چې د وروستيو پرمختګونو پر اساس د اوږدې مودې لپاره د ټاکنيزو اصالحاتو سره په تړاؤ 
 :ې ساحې رانغاړي الندینوموړ. کې نيول کيدالی شي

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

د لوی څارنوال . محاکمې ندي ترسره شويتحقيق او  کال له ټاکنو وروسته هيڅ ډول ٢٠٠٩ او ٢٠٠۵لوی څارنوالی راپور ورکړ چې د  ٢٣
 . ٢٠١٠ اکتوبر ١۴له معاون سره غونډه، 
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حقوقي کی،   په پروسهګمارلود د ټاکنو د خپلواک کميسيون   : خپلواک کميسيون د ګمارنې د ميکانزم اصالحد ټاکنو د
د ټاکنو د خپلواک کميسيون ټول غړي اوس مهال د ولسمشر له خوا پرته له تصويب يا څارنې ټاکل . بنسټونو ته  اړتيا ده

داسې اصالح کړل شي چې بې پريتوب، خپلواکي، مسلکي توب، او د ټاکنې دا ميکانزم بايد بيا له سره وکتل شي او . کيږي
ره داسې ښې کړنې شته چې دا اصولونه پوره کوالی يبې شم. د ټاکنو د خپلواک کميسيون په کار کې باور رامنځته کړي

 له پارلمان ستيپه ميکانزم کې کيدالی شي چې د ټاکنو خپلواک کميسيون ته د ولسمشر له پلوه د نومول شويو کسانو ل. شي
برعکس، پارلمان هم بايد وکوالی شي چې په خپل وار سره نوماندان وړاندې کړي چې ولسمشر يې .  تصويب شيڅخه

 . داسې ډيرې الرې چارې شته خو د افغاني همګټو پورې تړلي دي چې تر ټولو مناسبه الر غوره کړي. ګمارنه توشيح کړي
 

 کيدالی شي که چيرې د ټاکنو د پياوړېعملياتو او پايلو کې روڼتيا  په پريکړو، کړنالرو، :د روڼتيا زياتوالی 
دا په . کمشنرانو په مسلکي توب، بې پريتوب، او وړتيا او همدا راز د ټاکنيزې پروسې په سپيڅلتيا باور پيدا شي

و سره په تړاو ځانګړې توګه د پايلو د ګډوډيدو، د پروسې په باطليدلو او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ټولو پريکړ
 . مهمه ده

 
 د ټاکنو .  د ټاکنو د خپلواک کميسيون سازماني خپلواکي پياوړې کيدالی شي:د سازماني څارنې تقويه کول

خپلواک کميسيون کوالی شي چې په کړنالرو، د کارکوونکو په ګمارلو او بوديجه بشپړ کنترول ولري چې په 
همداراز، چې کله ظرفيت لوړ شي نو .  او مالي انحصار کم شيد هغې عملياتيقوې يه ئنتيجه کې به يې پر اجرا

 . خپلواکي هم زياتيدالی شيئ له نړيوالو بسپنه کوونکو څخه د دو
 

 په ساحوي عملياتو کې د ټاکنو خپلواک :په ساحوي عملياتو د ټاکنو د خپلواک کميسيون کنترول پياوړی کول 
او ځايي جنګ ساالرانو د تشدد له امله د هيواد په ډيرو برخو د بلواګرو . کميسيون له ډيرو ننګونو سره مخ شو

فساد او د کړنالرو نه عملي کيدل عام .  ستونزمن او ځينې وختونه ناممکن کړلی کارونهکې امنيتي حاالتو عمليات
په . په ساحوي دفترونو د کنترول او د درغلۍ په وړاندې مبارزې کې مختلف ګامونه اخيستل کيدالی شي. دي
 . واد کې په ښه امنيت پورې تړلی دیيو ساحو کې پرمختګ ترډيره حده په هدغ
 

 :په الندې اقداماتو هم غور کيدالی شي
o  کې ټاکنې په دوراني توګه د ټاکنو ترسره کول، د بيلګې په توګه يوازې په څو واليتونو کې په يو وخت

 ؛ترڅو د منابعو او څارنې تمرکز په هماغو واليتونو ويترسره کول 
o  د ټاکنو خپلواک کميسيون ته د حقوقي واک ورکول تر څو د ټاکنو د تيريو په وړاندې بنديزونه ولګوی

او وقايوي اقدامات ترسره کړي، پدې شرط چې د ټاکنو د شکايتونو له کميسيون څخه د استيناف غوښتې 
 حق ولري؛

o ې ښکيل دي ترڅو داسې پيغام په جدي توګه د ټاکنو هغه مامورين محاکمه کړي چې په ټاکنيزو تيريو ک
 ورسول شي چې نور نو درغلي نشي زغمل کيدالی؛

o ره دوه چنده کړي او داسې کړنالرې وضع کړي چې امکاني درغليو ته د يد ښځينه کارکوونکو شم
 نومليکنې په پروسه او د ښځينه رايې اچولو په ځايونو کې ځواب وويل شي؛

o  ترڅو د رايو امنيت يقيني شيد ټاکنو په ورځ اضافه اقدامات ترسره شي. 
 
 په موخه  ومنځته راوړلد د يوې جامع نومليکنې د ټاکنيزې سپيڅلتيا : د لومړيتوبونو څلورمه ساحه .ج
 

د يوې جامع او دقيقې نومليکنې منځته راوړل چې له مخې يې د رايې اچولو ځايونو کې ليستونه موجود وي، د ټاکنيزې 
. يې اچولو ځايونو ته د رايې ورکوونکو په ځانګړي کولو سره ټاکنيز موثريت غښتلی کړيسپيڅلتيا ساتنه وکړي، او د را

خو سره له دې، وروسته له دومره هڅو او منابع چې لګول شوي، اوس هم د رايې اچولو ځايونو کې د رايې ورکوونکو 
ه و ورکړل شوی او په وروستيو له راجستر شويو ډيری کسانو څخه ډيرو ته يې الهم د رايې اچونې ځای ن. ست نشتهيل

په ميلونو داسې د رايې اچونې کارتونه . نومليکنو کې هم د ادرس معلومات له واليتي کچې څخه پورته د اعتبار وړ نه و
  . چې افاديت يې محدودوي)٢۵( ډيری کارتونه عکسونه نه لري،)٢۴(موجود دي چې رايې ورکوونکي نه لري،

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١کې د  کال ٢٠٠٩وويشل شول، د احصائيو مرکزي دفتر په کارتونه  ١۶،٧٨٣،٣۴٩ کال کې د رايو ٢٠٠٣پداسې حال کې چې په  ٢۴
 .مستحقو رايه اچوونکو راپور ورکړميلونو 

. ته دا شرط نه و چې د رايو په کارتونو خپل عکس ونښلوينکوو ورکوښځينه رايې ٢۵
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د  معلومات )انفرادی مشخصاتو (تراوسه ازمويل شوې نده خو په دې نږدې کې د نومليکنې لپاره د بايومترکڅه هم الکه 
راغونډولو راپور ورکړل شو چې نيمګړي معلومات يې درلودل او دا توپير يې نه درلود چې د څوځلي نومليکنې مخه 

ه درلوده خو د اوسني سيستم نور استعمال به ګټه پداسې حال کې چې په تيرو کلونو کې راجستر کولو يو څه ګټ. ونيسي
 . د نومليکنې لپاره بايد يوه نوې پروسه پيل شي. ونلري

 
، د پروسې جامع کيدل، د پروسيجر ساده کيدل او خلکو ته د ولد نومليکنې لپاره اساسي اصول د دقيقو معلوماتو راټول

سي چې کومه اداره د نومليکنې مسؤليت په غاړه  لري، پروسه په پدې باندې بايد ښکاره توافق واو. اسانتياوو برابرول دي
د لګښتونو، دوام او ترميم د . څه ډول پرمخ ځي، او همداراز د تازه معلوماتو او پلټنې لپاره څومره فرصتونه موجود دي

مهمه ده چې د نوی نومليکنې نومليکنه يوه ډيره پيچلې مساله ده؛ له همدې کبله دا ډيره . طونو په اړه هم بايد غور وشي   شر
 . د تطبيق لپاره يو تفصيلي پالن جوړ کړل شي

 
 )٢۶(د رايې اچوونکو نومليکنه د عامه ثبت سره ونښول شي) ١:  اختيارونه اوس مهال په واک کې شته او عمدهمرکزيدوه 

 . يوه يوازې نومليکنه ترسره شي)٢يا 

 په اختيارونو کې، د مخابراتو وزارت او معلوماتي ټيکنالوژۍ  د ملکي نوم ليکنې:رايه ورکوونکي راجستر/د ملکي
)IT ( داسې ملي پيژندپاڼه له مخې يې او د کورنيو چارو وزارت يوه پروژه منځته راوړې چې)جوړه کړي چې ) تذکره
د ملکي د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد .  معلومات به ولري)انفرادی مشخصاتو (ره او بايومترکي مرکزي د ثبت شمهيو

نوم ثبتونې د پالن جوړونې په مرحله کې دخيل واوسي ترڅو ارزونه وکړي چې آيا د رايې ورکوونکو د نومليکنې له 
د رايې اچونې رسمي سند ګرځي نو نوموړې پروژه دې د ) تذکره(که چيرې پيژندپاڼه . اړتياؤ سره متناسبه ده کنه

 :الندې ټکو په اړه غور وکړي

  زمنتوب، د معلوماتو د ساتلو او د تازه معلوماتو د ورزياتولو وړتياد ارزښت اغي(دواميت( 
 د قانوني حق د له منځه وړلو خطر که چېرې ټول رايې اچوونکي د رايو کارتونه ونلري. 
  د يو مبالغه شوي ليست يا د ښځينه و لپاره د عکس لګول الزمي نه ګڼل چې د بل چا په (د درغلي امکانات

  او)ځای رايه واچول شي
 د تفصيلي ادرس اړتيا تر اخيري ټکي ترڅو د (ست ته د معلوماتو د اړولو د کار اړتيا يد رايې اچوونکو ل

رايې اچوونکو ليست ترتيب کړل شي په امکاني توګه د ټولو وګړو معلومات وويستل شي چې عمرونه يې له 
 .  کلونو زيات دي١٨

 . ليکنې د منځته راوړلو لپاره يو بنسټ واوسيدا ډول بشپړه ارزونه بايد د يوې ګډې يا تنها نوم

د پروژې لپاره ) تذکره( که چيرې داسې ارزونه منځته راشي چې هغه معلومات چې د ملي پيژندپاڼې :يوازې نومليکنه
نوې نومليکنه .  نومليکنه دې ترسره شي”تنها“ټول شوي و د رايې اچوونکو د نوم ليکنې لپاره مناسب نه و، نو يوه 

د .  کال څخه زده کړي دي٢٠٠۴ه هغو درسونو په درنه توګه تکيه وکړي چې د نومليکنې په پروسو کې يې له بايد پ
ادرسونو او قوي روزنو او کنترول لپاره د يو سيستم منځته راوړل د برياليتوب لپاره اړين دی لکه څنګه چې دوره ئي 

چوونکو نومونه ويستل، د الډيرو ګرځنده وګړو دقيقه د مړه شويو رايې ا(نومليکنه له هرې ټاکنې د مخه ضروري ده 
 ).  نومليکنه، د نويو رايې اچوونکو داخلول

 همدې کبله بايد د معلوماتو يو نویرو نومليکنو کې راټول شوي و، کفايت نه کوي نو له ياوسني معلومات چې په ت
بيلګې په توګه د ابتدائي او روانو لګښتونو د داوم لرونکې حل په اړه بايد جدي فکر وشي د . سيستم منځته راوړل شي
د ثبتولو لپاره پروسيجر هم بايد د تير په پرتله . ګټه معلوماتو راټولولو ) انفرادی مشخصاتو(په وړاندې د بايومترک

 څخه ډيره زېاته ده خو له )٢٧(پداسې حال کې چې د دوه ځلي تګ راتګ غوښتنه له رايې اچوونکي. زيات جدي واوسي
 به د تصديق کولو الره اسانه شي او پدې ترتيب به د جعلي نوم ليکنې مخه ونيول شي چې اوس مهال روانه دې سره

 . ده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د کورنيو ”.يوه دايمي پيژندپاڼه د ملکي او رائې اچونې لپاره منځته راوړل شي“ کال د لندن کانفرانس کې توافق وشو چې ٢٠٠۶د  ٢۶
د وزيرانو شورا پريکړه ) له نړيوالې مرستې سره(چارو وزارت او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د امتحاني پروژې په تعقيب سره 

 .وکړه چې ملکي نومليکنه د رايې اچوونکو له نومليکنې څخه جال کړي
 .ثبت کيږي او بيا دويم ځل د کارت اخيستلو پسې راځيرايې اچوونکی لومړی  ٢٧
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له ټولو . همداراز به له دې الرې د معلوماتو کيفيت يقيني شي چې معلومات به له رارسيدو سره سم اصالح کړل شي
په پايله کې ويلی .  وشيد درغلی مخنيویښځو څخه بايد وغوښتل شي چې د نومليکنې په کارتونو عکس ولري ترڅو 

ګوونې د هرې نومليکنې لپاره د اساسي ننښائي به ړنې ساحوي ک نو ترهغه چې د ناامنی اوسنی کچه روانه ويشو چې 
 .په حيث په خپل ځای پاتې شي

له ټاکل شويو انتخابونو سره بې له تړاوه، د يوې ښې نومليکنې پروسه ښائي د څوکلونو پروژه واوسي او ډيرو منابعو 
له همدې کبله ضروري ده چې . ل شيته به اړتيا ولري او داسې نه بريښي چې له راتلونکو ټاکنو دمخه به په کار واچو

 . يو منځ مهالی حل پيداکړل شي ترهغه چې د رايې اچوونکو نومليکنه په بشپړه توګه عملي کيږي

 اوسنی سيستم غيرمطمن دی ځکه چې د رايې ورکوونکو ليست نشته او د رايو کارتونو :د يو منځ مهالي حل ضروړت
د زړو معلوماتو جزوي تازه کول به کفايت ونکړي ځکه . نې سمبول وګڼل شيخپله وړتيا له السه ورکړي چې د امنيتي سات

ر يچې له امله به يې د رايې په ځايونو کې د رايې ورکوونکو ليست منځته رانشي او ښائي چې د رايو کارتونو الډير شم
خو .  يقيني کړيورکولرت يوازې يو نوی سيستم په بشپړ ډول کوالی شي لږترلږه د يوتن لپاره د يوکا. استعمال کړل شي

ي مغشوش کوونکی وي که چيرې چبيا هم دا اختيار به قيمته وي، پلي کول به يې ستونزمن وي، زيانمن به وي او هم ښائي 
په پايله کې کيدالی شي د لنډې مودې لپاره ټاکنې . له دې سره يوځاي منځته راغالی واید اوږدې مودې د نومليکنې سيستم 

د رايو د کارتونو او د رايې اچوونکو له ليستونو پرته به بيا په داډول ټاکنو کې د . ترسره شيپرته و د رايو له کارتون
درغلۍ د مخنيوي لپاره په ټوله کې په نورو الرو چارو تکيه کيږي، په ځانګړې توګه رنګ، او همدا راز به د رايې 

 .کوونکو روزنې ته اړتيا ويورکوونکو په اړه قوي کمپاين او همدا راز د رايې اچوونې د کار
 
 د منل شويو ټاکنيزو سرحدونو ټاکل:  پنځمه ساحهلومړيتوبد . 

په سمه . رل کيږييضروري دي او هم ددې لپاره چې د وګړو رايې به هلته شم سرحدونه د ټاکنيزو حوزو د ټاکلو لپاره
داسې حال کې چې د هر واليت په  پ)٢٨(.توګه راښکل شوي سرحدونه د رايو د مساوات د اساسي اصول ساتنه کوي

التراوسه ندي معلوم )  او کليلکه ښاروالۍ(سرحدونو موافقه شوې ده، خو د ولسواليو او ټيټې کچې سرحدونه 
 )٢٩(شوې

د ډيرو ادارو په ښکيلتيا سره لکه د . ي چوکاټ التراوسه منځته ندی راغلید ټاکنيزو سرحدونو لپاره عملياتي کار
ک اداره، د ټاکنو خپلواک کميسيون، د احصائيو مرکزي اداره، او د افغانستان د جيوديزي محلي ارګانونو خپلوا

 . رياست، لومړۍ بايد سازماني مسؤليتونه واضح کړل شي

 څخه راټول شوي د نفوسو معلومات د اساس )٣٠(رنېيله سرشم. د معلوماتو د راغونډولو ميتود هم بايد واضح کړل شي
خو لپاره ددې چې د نفوسو معلومات د سرحدونو د معلولومولو يا د رايو د نوم ليکنې لپاره . يپه توګه استعماليدالی ش

لکه څرنګه چې موجوده معلومات نيمګړي دي او . رې ته اړتيا دهيګټه ور واوسي نو بشپړ ادرس يا د جي پي اس شم
 تخميني اندازې بايد په کار واچول پداسې حال کې چې د ناامنۍ له امله په ساحه کې ستونزې ډيرې دي، نو د نفوسو

 . شي

 :هرکله چې د عمومي کاري چوکاټ پر سر موافقه ترالسه شي، نو په الندې موضوع ګانو غور کيدالی شي

 کې ياده شيو قوانين)ابتدائی ( د سرحدونو د ټاکلو لپاره پروسه بايد په اساسي:يو سم حقوقي اساس ته اړتيا  .
 ميکانزم مالتړ وشي چې استعمال شوياو د هغه  شی واضحصالحبتونه رڅو قانوني احکامو ته اړتيا ده ت

د عامه وګړو په ونډه بايد تأکيد وشي ترڅو په پروسه باندې باور پيداشي او سرحدونه د حقايقو په رڼا کې . دی
 . منځته راشي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د رايه ورکوونکو ننه دد سرحدونو او  د ښکاره سرحدونو. د رايې مساوات پدې مانا چې د هر رايې اچوونکي رايه برابر وزن لري ٢٨
 .سره برابرې ديره د يو بل واليت يد رايو شمد يو واليت يا ولسوالۍ دننه کره نومليکنې پرته، دا نشي يقيني کيدالی چې 

خو د جيوديزی اداره دا .  تخمينوي۴۵٠٠٠مرکزي اداره د کليو شمير د احصايو . مختلفې اندازې لګول کيږير په اړه يد کليو د شم ٢٩
 . ښئي۴٩٠٠٠شمېره 

 کال ٢٠١٢په د وزيرانو شورا پريکړه کړې چې ).  بشپړه شوه٪۶۵او يوازې ( کې ترسره شوې وه ١٩٧٩په رنه يتيرځل سرشم ٣٠
 کې ٢٠١۴او نهائي پايلې په  کال په پای ٢٠١٢ابتدائي پايلې د الوېش پلی کړل شي نو مهرې يرنه ترسره کړي او که چيکې سرشم
   . راتالی شي
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 ددې لپاره چې پروسه سياسي نکړل شي، نو يو بې :د سرحدونو د يوې خپلواکې او بې پرې ادارې جوړول 
 يو خاص کميسيون ته  شي چې د سرحدونو د ټاکلودا کيدالی. ا ده چې سرحدونه وټاکيپرې سازمان ته اړتي

وسپارل شي، د بيلګې په توګه، يو داسې کميسيون چې د پارلمان له پلوه وټاکل شي او د  ولسمشر له پلوه 
ر سرچينو څخه وټاکل شي لکه پارلمان، اړونده يتوشيح شي او يا يو داسې کميسيون چې غړي يې له يو شم

 .وزارتونه او مدني ټولنې

 د افغانستان د ديموګرافۍ د داينامک تدريجي پرمختګ له امله به دا په :اوړلد دوره ئي بيا کتنې منځته ر 
ځانګړې توګه مهمه وي او دا چې اوسنۍ سرحد ټاکنه ښائي محدوده واوسي ځکه چې د نفوسو معلوماتو ته 

 . سم الس رسی نشته

 ادارې ته وسپارل  دا حساس کار بايد يوې خپلواکې :د سرحدي النجو د هوارولو لپاره د ميکانزم جوړول
 . د بديل په توګه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ته دا ډول واک ورکول کيداي شي. شي

 کافي وخت، مناسبې ذرايع او دوام لرونکي تخنيکي مرستو : په بشپړ ډول مالتړ شوی او منابع ورکړل شوي
زه ولګول شي او د سرحدونو ته اړتيا ده ترڅو د سرحدونو د ټاکلو ميکانزم منځته راوړل شي، دنفوسو اندا

 . معلومول ترسره شي په ځانګړې توګه په دا ډول ننګوونکو حاالتو کې

 

 د اغيزمنو سياسي ګوندونو تقويه کول: د لومړيتوب شپږمه ساحه . ق

ګوندونه وګړو ته يو وسيله برابروي ترڅو د يو . سياسي ګوندونه د هرې لړزنده ولسواکۍ يو عمده برخه تشکيلوي
که څه هم سياسي ګوندونه . و په عامه غونډو کې له برخه اخيستلو څخه خوند واخلي دلو له آزادۍ او د حکومت اځای کي

 د سياسي چاپيريال رامنځته )٣٢(.ډې يا يوځاي کيدل تل کمزوري ولپه افغانستان کې اوږد تاريخ لري خو سياسي غون
و قومي اړيکې ولري او همدا راز د ساتنې مالتړې  اخاصو له خوا ترسره کيږي چې پياوړې کورنۍکيدل دداسې اش

ناامنه چاپيريال او د ګوندونو په اړه د خلکو منفي . شبکې منځته راوړي چې کوالی شي د پام وړ اغيز منځته راوړي
نظر، سياسي ګوندونو ته ننګوونې راوالړوي چې مالتړي پيدا کړي، له خپلو غړو سره قوي اړيکې ونيسي، او خپل 

 .  کړي او پروګرامونه جوړ کړي او داخلي ديموکراسي منځته راوړيځان منظم

 د ټاکنيز سيستم بيا له سره کتنه .١

 کال په ټاکنو ٢٠١٠ کانديدانو د ٪١،٧يوازې . نو د پرمختګ مخه نيسياوسنی ټاکنيز سيستم له ځينو اړخونو د ګوندو
 چې سياسي ګوندونه په افغانستان کې څومره حاشيه  اشاره وههکې د ګوندونو په ټکټ ځانونه کانديدان کړي و، چې يو

 استعمال و چې د )33( د سياسي ګوندونو د کمزوری يو سبب د واحدې ناقابل انتقالې رايې د سيستم. وي رول لوبوي
 . سياسي ګوندونو د پرمختګ د مخنيوي يو فکتور ګڼل کيږي

خو ټاکنيز سيستم ته يوه  )٣۴(د پريکړه ګڼل کيږيپداسې حال کې چې د ټاکنيز سيستم انتخابول د يو خپلواک هيوا
هراړخيزه او جامع بياکتنه کوالی شي چې د هغې ګټې ارزيابي کړي او هم يې دا ارزښت معلوم شي چې آيا دا د 

 .افغانستان له پاليسيو سره سر خوري کنه او داچې آيا بايد بدلون دې پکښې راوستل شي کنه

  دايره کې يو مخکښ رول ولوبوي او په مشورتي او شفافه توګه د ټاکنو سيستم بيا لهپارلمان بايد د قانون جوړونې په
 نور همګټي. هغه سياسي ګوندونه چې پارلماني څوکۍ نلري هغوئ هم بايد په بحث کې شامل کړل شي. سره وګوري

چې  دني ټولنو سازمانونهکيدالي شي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون، د ټاکنو خپلواک کميسيون، د م
په ټاکنو، د جندر په مسالو، حکومتدارۍ او ولسواکۍ کار کوي، او همدا راز نژادي او نورې ډلې چې په پارلمان کې 

 .، و اوسیاستازي نلري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .کې فعال دينيولو ، وکالت او د کانفرانسونو په اليسی جوړونېيتوب تعريف لري چې پد غړد ګوندونو يوازې يو وړوکی شمېر   ٣١
 .منفي ادراک ومجاهدينو ګوندونو و وروسته د کمونستي ګوند اروسانو پروخت د د د راپورونو پراساس ددې يو المل  ٣٢
 ، ټاکل کيږي  رايې ترالسه کړييو کانديد ته رايه ورکوي او هغه کانديدان چې ډيرېد واحدې ناقابل انتقال رايې پربنسټ ټاکونکي  ٣٣
 خو هرهغه ټاکنيز سيستم نه تحميلوي چې سره له دې چې کنوانسيون کوم ځانګړی  پارګراف وائي٢١ عمومي تبصرو، ٢۵د  ٣۴

دي او بايد   مادې له الرې ساتل شوي٢۵وخوري  چې د  پلی وي بايد له هغو حقونو سره سمون سيستم چې په يو ايالت کې 
  .ادنه توګه خپله اراده استعمال کړيازټاکونکي په 
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 کال د ټاکنو قانون يو ځانګړې ټاکنيز سيستم نه وړاندې کوي بلکه وائي چې څوکۍ بايد هغه کانديداتو ته ٢٠١٠ د 
دې معني ندی چې قانون هم پ که څه هم د ټاکنيز سيستم بدلول )٣۵(.ورکړل شي چې ترټولو زياتې رايې ترالسه کوي

 .  خو دا کيدای شي چې د خوښې وړ وي چې د نوي سيستم لپاره يو حقوقي چاپيريال رامنځته کړيبايد بدل کړل شي،

 :د بديل ټاکنيز سيستم د ارزونې لپاره د اساس په توګه الندې ټکي په پام کې نيول کيدالی شي

 د اوږدې مودې سياسي او حکومتدارۍ اهداف او موخې. 
 انديز شوي سيستم سره نخليدلد نړيوالو حقوقي وجايبو سره سم له يو وړ. 
 هغه کچه چې يو سياسي اتحاد هڅوي او سياسي ګوندونو ته وده ورکوي. 
  څوکۍ په پارلمان کې د ښځو لپاره ۶٨څه ډول به يو وړانديز شوی سيستم  دا قانوني اړتيا يقيني کړي چې 

 . وهڅويته دي او هم ال ډيرې ښځې ونډې اخيستنې 
 ی شيه پوېه اچوونکو لپاره څومره اسان وي چې پروړانديز شوی سيستم به د راي . 
 ويان، ارزان او دوام لرونکۍوړانديز شوي سيستم به اداره کوونکي ته څومره اس  . 
 تر کومې کچې به سيستم وکوالی شي چې د مخالفو نژادي ډلو ترمنځ تفاهم ښه يا خراب کړي . 

 

 له ګوندونو سره مرسته ډيرول . ٢

څانګړی تأکيد بايد د . رې شي چې له مخې يې له ګوندونو سره مرسته کيدالی شيي بايدي ډله دې سره سم هغه هڅې
سياسي ګوندونو پر مهارتونو او تسهيالتو ترسره شي ترڅو د پارلمان دننه او بهر په اغيزمنه توګه خپل فعاليتونه 

مې، خبرې اترې او ايتالف له نورې ساحې کيدالي شي چې سازماني نښليدنه، پاليسي ګانې او مرامنا. ترسره کړي
دا به هم مهمه وي . نورو احزابو سره او خپل منځي، د څارنې کړنې، د اپوزيسيون رول او د ښځو ګډون کيدالی شي

پرته له دا ډول مرستې به د افغانستان بې تجربې ګوندونو . چې د داخلي ديموکراتيکو جوړښتونو او مشقونو مالتړ وشي
ه دومره جدي سياسي چاپيريال کې پرمخ والړ شي او پياوړي ديموکراتيک مشقونه منځته ته دا ستونزمنه وي چې پ

 .راوړي

 د پارلمان پياوړي کول .٣

پارلمان هم د اوږدې مودې مرستې ته اړتيا لري ترڅو د يوې داسې ادارې په حيث خپلې دندې ته دوام ورکړي چې 
د مرستې مختلفې کړنې بايد الپسې زياتې شي . نين جوړ کړي او د اجرائيه قوې په اغيزمنه توګه څارنه وکړيروغ قوا

څيړنې او د ظرفيت لوړوالی، او استازو ته الرښوونه او روزنه ترڅو سازماني او انفرادي پوهاوی د د لکه د داراالنشأ 
مشاوری  ( داراالنشأ له پلوه د خبرو اترو ترسره کولپدې کې د. قانون جوړونې په څير کارونو کې زيات کړل شي

ټاکنيزو . ، د ماهرينو مرسته په نړيوالو وجايبو او ښه مشقونو، او د څيړنې د ظرفيت په اړه مرسته کيدالی شي)کول
 .اصالحاتو ته په پام سره، پارلمان ته ځانګړې پاملرنه کيدالی شي چې دغه موضوع ته ځواب ووائي

د ټاکنو د کره کتنې لپاره د محلي څارنې د ټاکنو د يوې مهمې وسيلې په توګه :  اوومه ساحهبد لومړيتو . ل
 پياوړې کول

دا ډول کره کتنه د واقعي معلوماتو د راټولولو، په سيستم د . ځائي څارونکي د ټاکنو د پروسې اړين کتونکي بلل کيږي
د ځائي څارنې اهميت د افغانستان په .  لپاره ډيره حياتي دهباور د پيداکولو او د ښه والي لپاره د وړانديزونو ورکولو

د سياسي ګوندونو کمزوري پدې داللت . څير ننګوونکي چاپيريال کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره څو وارې زياتيږي
االتو له د امنيتي ح. کوي چې د مدني ټولنو د سازمانونو له پلوه بايد د ټاکنو پروسه الډيره په جدي توګه وڅارل شي

امله هم ويل کيدای شي چې نړيواله څارنه يا کمزورې ده او يا له سره نشته چې نوره هم دا غوښتنه زياتوي چې ځائي، 
 ٢٠١٠ ځائي څارونکو سازمانونو ته په ١۵د ټاکنو خپلواک کميسيون . باوري او بې پرې څارونکو ته الزياته اړتيا ده

 ستره ځائي څارونکې ډله ده، يو مهم رول د حقايقو په راټولولو، د واقعاتو په فيفا، چې تر ټولو. کې اجازه ورکړهکال 
 .ثبتولو او جوړونکې تبصرې، تحليل او سپارښتنې وړاندې کوي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماده٣۵ او ٣٢، ٢٩، ٢٢،  کال د ټاکنو قانون٢٠١٠د  ٣۵
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ه ترسره په مرست د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو کره کتنه د ځائي څارونکو :د څارونکو حقونه او مسؤليتونه
 د څارونکو دا ډول حقونه په اساسي )٣۶(. د څارونکو حقونه ورګډ کړي کیکوالي شي چې د څارونکو په دستورالعمل

 .قوانينو کې هم ساتل کيدالی شي

 مرسته کوونکي کوالی شي د ټاکنيزو اصالحاتو لپاره د نادولتي سازمانونو : مدني ټولنو د سازمانونو رول پراخولد
تحليلي مهارتونه د نړيوالو روزنو له معيارونو او د ټاکنو له ښه مشقونو په ترسره کولو سره ترالسه . مالتړ وکړي
دوئ هڅول کيدالی شي چې د پارلماني کړنو د څارلو او د ديموکراتيکې پروسې د کتونکي په حيث، . کيدالی شي

 . مدافعې لپاره الډير فعال رول ولوبوي

 فيفا بايد الپسې قوي کړل شي پداسې حال کې چې هغه :د فيفا داخلي جوړښت پياوړی کول او د هغې ظرفيت لوړول
دا کوالی شي خپل .  کړيخپله ستراتيژي منځته راوړي ترڅو خپل جوړښت سازماني کړي او خپلې کړنې پراخې

 څخه زده کړې، او په نورو هيوادونو کې له ځائي  اداري مالتړ، له همسيالوداخلي مديريت او پروسې د بهرني
پدې کې د ټاکنو په ځانګړو اړخونو تمرکز کول، لکه .  الپسې غښتلې کړيسره يېڅارونکو ډلو سره د اړيکو په نيولو
 . اچونې د ځايونو تبصرې شاملې ديد کمپاين لګښتونه، رسنی يا د رايې 

 په افغانستان کې د ديموکراتيک پرمختګ سره په تړاؤ د مدني ټولنو سازمانونو د جدي :د اوږدې مودې مالي مالتړ
 سازمانونو لکه فيفا او د افغانستان د بشر د حقونو ټولنه د اوږدې مودې لپاره له داسېرول په پيژندلو بايد نړيواله 

نو لرونکو ر اقليتوي سره د مرستو ژمنه وکړي ترڅو يوه پياوړې، فعاله، مسؤليت لرونکې او د ګڼ شمخپلواک سازمان
مرستې بايد د حساب بشپړ ميکانزم ولري چې له معيارونو سره تړلې وي او ټولې مرستې . مدني ټولنه منځته راوړي

 .  بايد له بهرنۍ ارزونې سره تړلې وي

 
د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د په نړيوال اصول او : لومړۍ ضميمه

 وړانديزونه) OSCE/ODIHR (ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 

 د ټاکنو د حقوقي کاري چوکاټ اصالح کول: د لومړيتوب لومړۍ ساحه
 

 :نړيوال اصول. الف
 

کنوانسيون ړيواله نپدې کې د مدني او سياسي حقونو . یله ټاکنو سره په تړاؤ افغانستان د يو لړ نړيوالو تړونونو برخه د
)ICCPR()(، د نژادي توپير د له منځه وړلو نړيوال کنوانسيون )٣٧ICERD()او د ښځو په وړاندې د هر ډول توپير د )٣٨ 

 ۍ دافغانستان د ملګرو ملتونو د هغو هيوادونو له ډلې څخه دي چ.  شامل دي)٣٩()CEDAW(له منځه وړلو کنوانسيون 
د افغانستان اساسي قانون دغه نړيوالۍ .  د بشر د حقونو نړيواله اعالميه السليک کړهټه يېي ن١٠ کال د دسامبر پر ١٩۴٨

منشور، نړيوالو تړونونو، او هغو دولت به د ملګرو ملتونو له “اوومه ماده وايي چۍ . ژمنې په افغاني قوانينو کۍ رانغاړي
 ”... چۍ افغانستان السليک کړيسره سم عمل کويد حقونو له نړيوالو اعالميو نړيوالو کنوانسيونونو او د بشر 

 
 )ICCPR( کنوانسيون  نړيوالهد مدني او سياسي حقونواو ) UDHR(هغه وجايب چې د بشر د حقونو په جهاني اعالميه 

کنوانسيون يواله نړد مدني او سياسي حقونو اساسي معيارونه .  د ټاکنيزې پروسې لپاره اساس جوړوي،کې راغلي
)ICCPR ( د بشر د حقونو د جهاني اعالميې مه ماده او ٢۵په)UDHR ( خو سره له دې د ټاکنو ،مه ماده رانغښتي٢١په 

 . د بيلګۍ په توګه اساسي خپلواکي چۍ د يوۍ جمهوري پروسې مرکزي ټکي جوړوي،ر احکام شتهيسره په تړاؤ يو شم
 

 :مه ماده د اتباعو د حقونو په اړه داسې وايي٢۵ )ICCPR(د مدني او سياسي حقونو کنوانسيون 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

حقونه په هيڅ توګه ندي بيان . ري خو دا برخه يوازې مسؤليتونه لريڅارونکو طرزالعمل يوه برخه د حقونو او مسؤليتونو په اړه  لد  ٣۶
 .راپورچيانو ته د بشپړ الس رسي برابروللکه څارونکو، استازو او شوي، 

  غړي شوICCPR د ٢۴ د جنورۍ په ١٩٨٣افغانستان په کال  ٣٧
 . تړون تصويب کړICERD د ۵ د اګست په ١٩٨٣افغانستان په کال  ٣٨
 . تړون تصويب کړCEDAW د ١٨ د دسامبر په ١٩٧٩افغانستان په کال  ٣٩
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چۍ رايۍ “ ، ” په خپلواکه توګه د ټاکل شويو استازو له پلوه هميااو غه وي په عامه اړيکو کۍ برخه واخلي که نيغ په ني
 سره سم وټاکل شي چۍ په جهاني توګه منل شوي وي او په مساوي توګه د راي ټاکنوورکړي او له مهالوېشي او ريښتينۍ 

 . ارادۍ تضمين وکړيǎ�ậəǚ  د��Ẩ� د ټاکầ Ắạ��ي توګه واوسي،ورکولو حق ولري چۍ په سر
 
 :مه ماده داسې وايي ICERD (۵( نژادي توپير د له منځه وړلو نړيوال کنوانسيون د
 

د دولت ګوند ژمنه کوي چۍ د هر ډول نژادي توپير مخه ونيسي او له منځه يۍ يوسي او د هرچا د حقونو تضمين وکړي، 
 وړاندې مساوي واوسي، په پرته له دۍ چۍ نسل، رنګ، يا قوم يا نژادي سرچينه په پام کۍ ونيسي، چۍ د قانون په

 ...: ځانګړۍ توګه د الندۍ حقونو څخه د خوند په اخيستلو کۍ
 
)C ( چۍ رايۍ ورکړي او رايۍ اخيستلو ته –سياسي حقونه، په ځانګړۍ توګه په ټاکنو کۍ د برخۍ اخيستلو حقونه 

 راز په عامه چارو کۍ په هره  ورکولو برابر حق پر بنسټ، چۍ په حکومت کۍ او همدا د جهاني او د رايې –ودريږي 
 ....کچه برخه واخلي او دا چۍ عامه خدمتونو ته يوشان الس رسی ولري 

 
 :داسۍ وائي) CEDAW(د ښځو په وړاندې د هر ډول توپير د له منځه وړلو کنوانسيون 

 
وپير له منځه يوړل  شي تر څو د ښځو په وړاندۍ په سياسي او عام ژوند کۍ هر ډول تترسرهټول مناسب اقدامات بايد “

لنډمهال ځانګړي اقدامات چۍ موخه يۍ د نارينه و او ښځو تر منڅ د حقيقي مساوات رامنځته کول وي،  “  )۴٠( ”. شي
 )۴١( ”.توپير نه ګڼل کيږي

 
 د ټاکنيز حقوقي کاري چوکاټ اصالحاتوړانديزونو پر بنسټ د  کال ٢٠٠٩د  . ب
 

 کال لومړۍ ٢٠٠٩د (يا ده چې په راتلونکې کې ټاکنې ترسره شي بيړني قانوني او حقوقي تعديلونو ته اړت 
 )وړانديز

 
 د ټاکنو د لومړيتوب موضوع ګانې چې بايد په قانوني اصالحاتو کۍ ورته پام وشي په شمول د ټاکنيز تقويم 

. اخ شي د ټاکنو د خپلواک کميسيون د کمشنرانو د ټاکلو ميکانيزم الپسې پرجوړول، او همدا راز هغه تعديل چې
 ) کال دريم وړانديز٢٠٠٩د (

 
 د موضوع ګانو لومړيتوبونه په الندۍ توګه دي د قانوني اصالحاتو : 

O ټاکنيز سيستم. 
O د ټاکنو د خپلواک کميسيون د کمشنرانو د ټاکلو ميکانيزم. 
O  د ناسمو رايو په ګډون(د روڼتيا اړتيا، لکه د رايو د ټولو ځايونو د معلوماتو خپرول.( 
O  د .ښکاره حکمپه اړه   او مسؤليتونود اړوند رولکميسيون او شکايتونو د کميسيون خپلواک د ټاکنو د

 .  او باطلولو واک ورکړل شيشکايتونو کميسيون ته بايد د څيړنېکميسيون او د د خپلواک ټاکنو 
O د شکايتونو د کميسيون د کار د دوام لپاره احکام. 
O س مهال د ټاکنو خپلواک کميسيون ته په امتيازي ډول له هغه موضوع ګانو ته بايد پام واړول شي چۍ او

 .نوم بيرته اخيستللخوا د قاعدۍ سره سم پريښودل شوي لکه د کانديدانو 
O د رايې ورکوونکو د نوم ليکنۍ اړتياوې. 

 ) وړانديز۴ کال ٢٠٠٩د (

 پريکړو ته پريښودل د ټاکنو نوي قانون بايد يو څه موضوع ګانې راونغاړي چې تر اوسه فرمانونو، قواعدو او 
از يو متحد حقوقي سند نو مخه ونيول شي چې په ناسمه توګه پلي شوي دي او همدارحکموشوي تر څو د هغو 

 ). وړانديز۵ کال ٢٠٠٩د (. چمتو کړل شي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  اومه مادهCEDAWد  ۴٠
  ماده١.CEDAW ۴د  ۴١
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 د سترې .  کړل شي چې کومه اداره د اساسي قانون د تشريح مسؤليت په غاړه لريي بايد دا يقين ډولپه حقوقي
محکمۍ رول هم بايد د ټاکنو سره په تړاؤ واضح کړل شي او هم بايد هغه حاالت واضح کړل شي چۍ له مخې يې 

 )انديز وړ۶ کال ٢٠٠٩د (. ستره محکمه مداخله کوالي شي
 

  زر تر زره تصويب کړل شي تر څو د واليتي او ولسواليو شورا ګانو د اجراآتو لپاره اړين منابع په ښايیقوانين 
 ) وړانديز٧ کال ٢٠٠٩د (. قانوني توګه تر السه شي

 
 قانون بايد د ځينو مسلکونو پر غړو بې ځايه بنديزونه ونه لګوي چې د يو حزب غړي شي د سياسي ګوندونو نوی 

 ) وړانديز١٢ کال ٢٠٠٩د (. او بايد اتباع منع نه کړي چې له يو ګوند څخه د زياتو ګوندونو غړي واوسي
 
  د ټاکنو د خپلواک کميسيون د نوي قانون د جوړښت له مخې بايد د دغه کميسيون د کمشنرانو د ټاکلو په ميکانيزم

کي او استازيتوب او په ټاکنو د وګړو جدي غور وشي تر څو پراخۍ مشورې يقيني کړل شي، د کميسيون خپلوا
پدې کې له پارلمان څخه مشوره، تجديد نظر او يا د هغو کانديدانو تاييد شامل دي چې د . باور الپسۍ زيات شي

 ) وړانديز١٧ کال ٢٠٠٩د (. ولسمشر له پلوه معرفي کيږي
 
 کل شي بلکه بايد هماغه همګټي پدې کې د ټاکنو د کميسيون د داراالنشأ رئيس بايد يوازې د ولسمشر له پلوه ونه ټا

 ) وړانديز١٨ کال ٢٠٠٩د (. هم دخيل واوسي چې د کمشنرانو په ټاکلو کې ورڅخه ګټه اخيستل شوې وه
 

  ده کړي او د ښه زد ټاکنو خپلواک کميسيون بايد له ټاکنو وروسته يو راپور چمتو کړي چې ووايي چې څه يې
 کال ټاکنو ته بايد د ټاکنو خپلواک ٢٠٠٩ راپور د برخې په توګه، د د دغه. والي لپاره څه وړانديزونه لري

هر ډول روڼتيا کميسيون له قواعد او پريکړو سره په پام کې بيا له سره کتنه وشي ترڅو تيروتنې، بې ثباتي او د 
ه وکړي چې بايد دې ته هم اشارنوموړی کره کتنه .  او له نورو ټاکنو د مخه اصالح کړل شينشتوالي په ګوته شي

 کوالي شول چې د قانون له الري د قواعدو برخه شي، د بيلګې په توګه هغه پريکړې چې له کومو پريکړو
د (. سربيره  د ټاکنو د قانون مصوبه هم بايد د بحث برخه واوسي. سياسي پلوه په يو اړخيره توګه ترسره شوي

 ) وړانديز٢٢ کال ٢٠٠٩
 

 د کړنالرو، پريکړو او داليلو سره په تړاؤ بشپړه  له کميسيون څخه د هغې د شکايتونودغه قانون بايد د ټاکنو 
.  بايد د شکايت کوونکو افرادو او شاهدانو د ساتنۍ بندوبست هم وکړي قانونهمدا راز نوموړي. روڼتيا وغواړي

 ) وړانديز٣۵ کال ٢٠٠٩د (
 

 يد الزيات ټينګار واوسي، نه د ټاکنو خپلواک د انتقالي عدالت او ټاکنو تر منځ د واضح جالوالي پر يقيني کولو با
د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد دا مسؤليت ولري چې څوک د ناقانونه وسله والو ډلو سره تړاؤ نه کميسيون او 

د د ناقانونه وسله والو ډلو سره په تړاؤ د ټاکنيزو ادارو رول بايد يوازې تر طرزالعمل پورۍ محدود وي، . لري
ورکړل شوي وي چې دا ډول اړيکې ورته دا قدرت چې دهغه اداری مسؤليت و اوسی  ليرې کول هغو اشخاصو
ټاکنيزې ادارې بايد د کانديد له پلوه ورکړل شوي معلومات د اعتراض د پروسې په موده کې . معلومې کړي

ر له وسله اړوندو چارواکو ته وسپاري ترڅو په دې فکر وشي چې آيا دغه شخص بايد داسې وګڼل شي چې نو
 ) وړانديز۵٠ کال ٢٠٠٩د (. والو ډلو سره تړاؤ نلري

 
  که . زمن ميکانيزم ولريي چې د خيانت د معلومولولپاره يو اغ خپله شیيو بشپړ روشلپاره بايد انتقالي عدالت د

ان د کانديدو ارزوی چی چيرې ډاياګ د کانديدانو د ارزونې لپاره د حقوقي اړتيا په توګه استعمال کړل شي چې 
ر منابع بايد ددې پروسې لپاره ځانګړې کړل شي او شفافيت بايد يناقانونه وسله والو سره تړاؤ نلري، نو زيات شم

 ۵١ کال ٢٠٠٩د (.  لپاره وغځول شيزونې او ارو سره د ډاياګ پروسې ته د کړنالرېله واضح معلومات
 )وړانديز

 
 يوه اوږده . ست کې وګوريين خپل نومونه د ډاياګ په ل کانديداهد نامزدۍ د عريضې په ورکولو سره بايد ممکن

موده بايد کانديدانو ته ورکړل شي ترڅو د بې وسلې کولو د پروسې  له اړتيا سره ځان برابر کړي، او د موافقت د 
هر ډول ارزونې په اړه پريکړه بايد د ډاياګ له پلوه د هغې مودې دننه ترسره شي چې د يوې مناسبې کره کتنې له 

 ) وړانديز۵٢ کال ٢٠٠٩د (. وه يې اړتبا ليدل کيږيپل
 



 د افغانستان اسالمي جمهوريت
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٨پارلماني ټاکنې، 

 )OSCE/ODIHR EST( د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 

20 

 پدې کې بايد د رسنيو لپاره واضح او کره الرښوونې . د ټاکنو قانون بايد د الزيات وضاحت لپاره تعديل کړل شي
موجودې وي چې څه ډول بايد کانديدان او ګوندونه د کمپاين په موده کې تر پوښښ الندې راولي او بايد له 

دولتي رسنۍ د ټاکنو په موده کې ځانګړې وجيبې لري چې . لو سره سم وي او پرته له تبعيض ويمنصفانه اصو
 ) وړانديز۶١ کال ٢٠٠٩د (. بايد په واضح توګه تفسير کړل شي

 
  د رسنيو يو نوی قانون بايد له نړيوالو معيارونو سره ځان برابرول يقيني کړي او همدا راز د صوتي او عکسي

ې په ناڅرګند احکام چې د قانون له معيارونو سره تړاؤ لري، د هغ.  حقوقي احکام يقيني کړيسکتور لپاره واضح
 شي او يا هم ليرې کيدالي شي او هغه حکمونه چې ډير زيات محدوديتونه وضع اړه يا سپيناوي منځته راتالی

 ) وړانديز۶٢ کال ٢٠٠٩د (. کوي بايد فسخ شي
 

  د ادارې واک او اختيار بايد په قانون . کړل شيخپلواکه بايد له حکومت څخه د افغانستان د رسنيو د تنطيم اداره
. کې واضح کړل شي او بايد د يوې بې پرې او په مناسب ډول مرسته شوې داراالنشا له پلوه يې مالتړ وشي

 کې بايد په اوږده موده. اساسي منصبونه بايد په دغه اداره کې په شفاف ډول او بې له سياسي مداخلې وټاکل شي
د (. نوموړې ادارې ته دا مسؤليت هم وسپارل شي چې په آزاد ډول رسنۍ د کمپاين په موده کې کنترول کړي

 ) وړانديز۶٣ کال ٢٠٠٩
 

  د تيري د مخنيوي په موخه بايد د واکونو له تصويب سره په تړاؤ حقوقي وضاحت رامنځته شي تر څو د منصفانه
د دغې ادارې او د .  تنطيمونکي ادارې حقوقي واکونه بايد څرګند کړل شيد. او بې تعصبه پوښښ اړتيا پوره شي

ضع شي تر څو يقيني شي اټاکنو د شکايتونو کميسيون تر منځ بايد زياته همکاري موجوده وي او کړنالرې بايد و
 )ديز وړان۶۴ کال٢٠٠٩د (. چې شکايتونه په مناسب ډول حل کيږي او مناسب اقدامات يې په اړه اخيستل کيږي

 
  له نړيوالو سپارښتنو سره سم، بدنامول، سپکاوی او اړوند تيري بايد له جرم وويستل شي او باالخره يوه خپلواکه

تنطيموونکې اداره يا مدني محکمه بايد د يو مناسب ميکانيزم له الرې يوه پروخت او اغيزمنه اصالح منځته 
 ) وړانديز۶۵ کال ٢٠٠٩د (. راوړي

 
 داسې ميکانيزم بايد غوره شي چې له مخې . نه او مسؤليتونه بايد د قانون له الرۍ تضمين شيد دولتي رسنيو واکو

او همدا راز د څارنې ميکانيزم . يې د هغوئ آزادي له چارواکو او عامو حساب ورکولو څخه خالص کړي
 ) وړانديز۶۶ کال ٢٠٠٩د (. معرفي کړل شي تر څو د پروګرامونو بې پريتوب يقيني کړي

 
 کنو نوي قانون بايد د نويو حکمونو قوي کولو ته ادامه ورکړي تر څو ځانګړو ډلو لکه کوچيان، داخلي بې د ټا

 هم د رايې ورکولو موقع –امي څانګو کې کار کوي ظځايه شوي خلک، معيوبان، بنديان او هغه اشخاص چې په ن
 ) وړانديز٧۵ کال ٢٠٠٩د (. ترالسه کړي

 
 ټولو اړخونو او له ټاکنو سره د اړوندو ېونه او مسؤليتونه او همدا راز د پروسد محلي او نړيوالو څارونکو حق 

نه بايد چې د ټاکنو او اسنادو ته د الس رسي به اړه حقونه هم بايد په واضح ډول د ټاکنو په قانون کې بيان شي، 
 ) وړانديز٨٣ کال ٢٠٠٩د (. خپلواک کميسيون په قواعدو پورې تړلي وي

 
  ه واضح ډول د کانديدانو د استازو حقونه او مسؤليتونه څرګند کړي او هم دا پبايد تعديل شي تر څو د ټاکنو قانون

.  حق لريته د الس رسيچې دوئ حق لري چې د رايو په ځايونو کې واوسي او د پروسې په اړه ځينو معلوماتو 
 ) وړانديز٨٨ کال ٢٠٠٩د (

 
 د ټاکنو . لولو رول بايد په قانون کۍ په ښکاره ډول واضح شي باط نتايجو د ځايونو د دد ټاکنو د رايې اچونې

د . خپلواک کميسيون بايد دې ته اړ کړل شي چې د هرې پريکړې په اړه کره معلومات او داليل وړاندې کړي
 ) وړانديز١١٢ کال ٢٠٠٩د (. بطالن پريکړې بايد بيا د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ته د شکايت پورې وتړل شي

 
 ټې بايد په افغانستان کې داسې وټاکل شي چې له ټاکنو وروسته د څيړنې لپاره اوږده موده په الس کې يو ند ټاکن

 ) وړانديز١١٧ کال ٢٠٠٩د (. وي
 

  د درغلۍ په وړاندې يوې عملي او هراړخيزې څيړنې ته اړتيا ده ځکه چې د شکايت پر اساس ابتکار او معلومات
قانون کې رسمي شي، او تر هغه چې دا ډول قانون نافذ کيږي، دوئ بايد د ټاکنو کړنالرې بايد په .... کافي نه وي 
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 ٢٠٠٩د (. کړنالرې بايد په بشپړ ډول شفافې واوسي. د خپلواک کميسيون په قواعدو کې ځاي په ځاي کړل شي
 ) وړانديز١١٨کال 

 
 شرۍ په ټاکنو کې يو کانديد د دويم د ټاکنو قانون بايد په ښکاره توګه بيان کړي چې څه بايد وشي که چيرې د ولسم

د ټاکنو د خپلواک کميسيون په قواعدو کې بايد له ټاکنو څخه د وتلو . پړاؤ له ټاکنو دمخه له ټاکنو الس په سر شي
 ) وړانديز١٢١ کال ٢٠٠٩د (.  موده په واضح توګه بيان کړل شي

 
  مرجع ترالسه شي او همدا راز د کمپاين موده، د جزا قانون تعديل کيدالي شي ترڅو د ټاکنيزو تيريو په اړه قوي

  ) وړانديز١٢٨ کال ٢٠٠٩د (. رايه اچونه او له ټاکنو وروسته موده تر پوښښ الندې راولي
 
 

  د ټاکنيزو حقونو د ساتنې لپاره د ميکانيزم قوي کول:د لومړيتوب دويمه ساحه
 

 نړيوال اصولونه. الف
 
  ماده وائي چې٢.٣سيون نړيوال کنواند  مدني او سياسي حقونود 
 
ې  وي،سره له دې چ��� ҳ� هغه ټول اشخاص چې پر حقونو يا خپلواکي يې تيري شوي د هغوئ لپاره به يو اغيزمنه د“

 مناسبې محکمې، اداري يا  به د يوې��ҳ ậ� əدا ډول ..... لري چې رسمي دندې تيري د داسې اشخاصو له پلوه شوي
 ��ҳ ậ� əي يا د هرې بلې ادارې له پلوه چې د دولت له خوا وړاندې کيږي، چې قضائي واک له پلوه منځته راځځ �مقنن

 ”.رامنځته کړي
 
 : ماده عادالنه محکمۍ ته د رسيدو حق ورکوي١۴،١نړيوال کنوانسيون  مدني او سياسي حقونود 
 
پلواکې او بې پرې محکمې ته هر څوک د يوې عادالنه، مناسبې، خ...  ټول خلک د محکمې او قضا په وړاندې مساوي دي“

 ”…د رسيدو حق لري چې د قانون له مخې جوړه وي
 

  وائي چې٢٠ پاراګراف ٢۵عمومي تبصره 
 
 ته بايد الس رسۍ واوسي ترڅو ټاکونکي د رايې پاڼو په ساتنې او د رايو قضائي کره کتنې يا نورو مساوي پروسو.…بايد “

 ”.رنې باوري شي�په شم
 
  کال سپارښتنې ٢٠٠٩ د ساتنۍ لپاره د ميکانزم د قوي کولو په اړه د د ټاکنيزو حقونو . ب
 

 د ټاکنو او قضيو د حل لپا ره بايد له نړيوالو معيارونو . د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ظرفيت پورته وړل) الف
، او د  د قضيو مديريت، قضائي اداره-مرسته بايد په الندې ساحو کې ورسول شي . سره سمه روزنه ورکړل شي

ره پر دې، د ټاکنو د شکايتونو يسرب. قانون د تطبيق څيړنيز تخنيکونه چې د پروسې او اغيزمن حل لپاره اړين دي
 .کميسيون بايد له قضا او قانون تطبيقوونکو ادارو سره په افغانستان کې نږدې اړيکې ولري

  
م ګټو ته د شکايتونو او د ټاکنو د شکايتونو پدې کې بايد څيړنې او ه. د شکايتونو په اړه د پوهاوي زياتوالی) ب

 حده پورې د استعمال وړ او هنممککميسيون په اړه د مختلفو طريقو ازموينه شامله وي او د شکايتونو پروسه تر 
 . اغيزمنه کړي

 
د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد د هر ډول ټاکنيزې چارې لکه د رايې : لامکانات برابرود څارنې ) ث

نکو نوم ليکنه، او د ټاکنو د خپلواک کميسيون د پريکړو او کړنو په دوام لرونکې توګه څارنه وکړي او ورکوو
 .پدې توګه د ستونزو مخه ونيسي

دا به په ځانګړې توګه ګټه وره وي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د . ټاکنيزو اصالحاتو کې ونډه اخيستل) ج
 په پالن کې دخيل وي په ځانګړې توګه په سيستم کې د کنترول پروسې ته په ټاکنو په پروسه او د ټاکنو د اصالح

 .  ویودې ورکولو کې چې په اغيزمنه توګه جوړه شوي او منابع ورکړل شوي
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که چيرې د ټاکنو د خپلواک کميسيون غړي د رايه ورکوونکو د نوم ليکنې په : محاکمه کولو ته ليږلتحقيق او ) د
رايې ورکولو او رايې شميرنې په پروسه کې په ناوړه توګه ښکيل وي نو د شکايتونو پروسه او همدا راز د 

خپله کميسيون بايد د ټاکنو خپلواک کميسيون دا ډول غړي محاکمه کولو ته معرفي کړي پداسې حال کې که چيرې 
 . د ټاکنو خپلواک کميسيون د دوئ په محاکمه کولو کې پاتې راشي

 
د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد د پخوانيو ټاکنو ارزونه وکړي که چيرې د ټاکنو . نهله ټاکنو وروسته ارزو) ر

يو درغلۍ په وړاندې   د کال له قضيې سره په پرتله، دا٢٠٠٩د . خپلواک کميسيون په داسې کولو کې پاتې راشي
 ) وړانديز٣٠ال  ک٢٠٠٩د () رنه کېيپه نومليکنه، رايې اچونه او رايې شم(کيدالي شي تفصيلي ارزونه 

 
  د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد ډيرې منابع او قوي ظرفيت په خپل اختيار کې ولري ترڅو خپله دايره وسيع

ر کې تر السه کړي او بايد په فعاله توګه له دغو مسالو سره معامله يکړي که چيرې مهم شکايتونه په ستر شم
 د مخنيوي او په ټاکنيز سيستم د باور د پيداکولو لپاره ډير لۍغدا په ځانګړې توګه په راتلونکې کې د در. وکړي
مناسبه ګمارنه، معاشونه او روزنې بايد د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ته مشخصې شي ترڅو وکوالي . مهم دې

 ) وړانديز٣١ کال ٢٠٠٩د (. شي خپل ماموريت په بشپړ ډول سرته ورسوي
 
 ته له ټاکنو يو راپور چمتو کړي چې د هغه د کړنالرو، پريکړو، هغه څه د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد وروس

پدې کې بايد هغه مسالې او قضيې هم شاملې . چې زده کړي يې دي او د ښه والي لپاره وړانديزونه پکې شامل وي
، الیتر خپل پوښښ الندې نشواي راوستوي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د کم وخت او منابعو له امله يې 

 ٢٠٠٩د (. ترڅو د راتلونکي لپاره د پروسۍ او الرښوونې له پلوه د نيمګړتياؤ يو سازماني ريکارډ موجود وي
 ) وړانديز٣٢کال 

 
  د ټاکنو د شکايتونو کميسيون په يو دايمي اداري بدلولو باندې بايد په جدي توګه فکر وشي تر څو ټاکنيزې پروسې

بايد د ټاکنو د شکايتونو کميسيون سازماني پوهه له الرې دا ډول مراقبت د  .او روانې څارنې ته ادامه ورکړل شي
د ټاکنو ترمنځ کيداي شي چې د ټاکنو د . او ظرفيت لوړشي چې ورسره به حقوقي پيشبيني هم پسې ښه شي

ه شکايتونو کميسيون کوچنۍ جوړښت ولري خو بايد د خپل ظرفيت په لوړولو کې فعال واوسي، د شکايتونو په اړ
د . پوهاوي زيات کړي، په نورو ټاکنيزو کړنو کنترول ولري او د ټاکنيزو اصالحاتو په راوستلو کې برخه واخلي

ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد د ټاکنيزو دورو په هره مرحله کې څارنې ته ادامه ورکړي ترڅو ستونزې په 
د (.  پايلو په وخت ورته حل پيدا کړل شيهماغه لومړۍ مرحله کې حل شي په ځاي ددې چې د رايې ورکولو او

 ) وړانديز٣٣ کال ٢٠٠٩
 

  ،پدې هم فکر کيدالي شي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون په يو خپلواک او بشپړ ډول ملي ادارې بدل کړل شي
د پورتنيو ټکو پربنسټ چې فکر پرې وشي او د يو ميکانزم انتخاب چې د هراړخيز فکتور، بې پرېتوب او 

په کافي اندازه نړيواله ښکيلتيا او مالتړ بايد دوام ومومي تر څو دغه مهمه ټاکنيزه برخه . کيدل يقيني کړيمسلکي 
خره د قضائي قوې برخه وګرځي چې کله د آلاد ټاکنو د شکايتونو کميسيون مسؤليتونه بايد با. جوړه او وڅاري

 ) وړانديز٣۴ کال ٢٠٠٩د (. ر رامنځته شيمحکمو په سيستم په کافي اندازه عمومي او مخصوص اعتماد او باو
 

 قانون بايد د ټاکنو د شکايتونو له کميسيون  څخه د کړنالرو، پريکړو او داليلو په اړه بشپړه روڼتيا وغواړي .
 ) وړانديز٣۵ کال ٢٠٠٩د (. همداراز نوموړی کميسيون بايد د انفرادي شکايت کوونکو او شاهدانو ساتنه وکړي

 
 مناسبونو کميسيون د فساد په وړاندې هم ګامونه اخيستالي شي چې په هغې کې د د ټاکنو د شکايتو 

، ډيرو روزنو، د معلوماتو د کنترول او د څارنې د ميکانزم احکام شامل دي تر څو ددې ادارې برابرولمعاشونو
اړخه بشپړ پدې اړه هم فکر کيدالي شي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون جوړښت له هر. سپيڅلتوب وساتل شي

 به يو عمومي رئيس، يو حقوقي مشاور، د تعليمي سوابقو ره پر نورو کارکوونکو پدې کېيسرب.کړل شي
 ) وړانديز٣٧ کال ٢٠٠٩د (. ساتونکي، يو د دفتر رئيس او يو د ريکارد سکرتر شامل وي

 
 ي، چې شکايتونه د يف کيدالي شنله کمپاين سره تړلي شکايتونه هم د ټاکنې د ورځې د شکايتونو په څير تص

 ۵۶ کال ٢٠٠٩د (. تونو باندې لومړۍ پيل وشيييف شي او له ټولو څخه جدي شکانهغوئ د شدت پر بنسټ تص
 )وړانديز
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  د ټاکنو د شکايتونو کميسيون کانديدانو او استازو ته د کمپاين د تيريو او تصويب په اړه ال زيات الس رسي پيدا
 ) وړانديز۶٠ کال ٢٠٠٩د (.  کيږيس شي او شکايتونه څه ډول پروسکوالي شي يانې څنګه بايد شکايت جوړ

 
 وښښ له شرط څخه د تيري په صورت کېد واکونو له تصويب سره په تړاؤ بايد د بې تعصبه او بې طرفه پ 

د حقوقي واک پرسر د تطبيقوونکې ادارې ګډوډ قضائي حکمونه بايد اصالح . ل شيړحقوقي وضاحت منځته راو
رو او د ټاکنو د شکايتونو کميسيون ترمنځ بايد زياته همکاري واوسي او کړنالرې بايد وضع شي ددغو ادا. شي

 ) وړانديز۶۴ کال ٢٠٠٩د (. ترڅو يقيني شي چې شکايتونو ته رسيدګي شوې او د حل الر ورته لټول شوې
 

 نو خپلواک کميسيون بايد د ټاک. د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد ددرغلۍ د نښو د څيړنې لپاره عملي روش خپل کړي
 ) وړانديز١١٣ کال ٢٠٠٩د (. بشپړې منابع ولري ترڅو هر اړخيزې څيړنې له نورو ټاکنو دمخه ترسره کړي

 
  په راتلونکو ټاکنو کۍ بايد همګټو ته له وړاندې واضح معلومات ورکړل شي چې د ټاکنو پايلې به په امکاني ډول

 ) وړانديز١١۴ کال ٢٠٠٩د (. پړې څيړنې لپاره وخت ولريله ځنډ سره اعالن شي ترڅو د درغليو د بش
 

  هراړخيز روش ته اړتيا ده ځکه چې د شکايت پربنسټ ابتکار او معلومات او د درغليو د څيړنې لپاره يو عملي
پدې کې بايد د رايې ورکولو د ټولو ځايونو څيړنه شامله وي چې شکمنې پايلې لري، په هغو سيمو کې . کافي ندي
نه يوازې . رې چې محدود يا له سره څارنه نه وه، او يا د رايې ورکولو ناټاکلي ځايونهي ورکولو ځايونه چد رايې

ر د ي ښکاره نښې نښانې پکښې موجودې وي بلکه يو ستر شمې لري او يا د درغليو ډيرهغه ځايونه چې بدې پايلې
، د )په شمول د باطلو رايې پاڼو( رايې پاڼې پدې کې بايد د رايې پاڼو د صندوق ، ټولې. رايو ځايونه معاينه شي

کړنالرې . رايې ورکوونکو ليست، د رايې ورکولو د ځاي ژورنال، او د فيصله شويو فورمو پلټنه هم شامله وي
بايد په قانون کې شاملې شي او ترهغه چې دا ډول قانون عملي کيږي دوئ بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون په 

 ) وړانديز١١٨ کال ٢٠٠٩د (. ړنالرې بايد په بشپړ ډول شفافې ويک. مقررو کې شامل شي
 

  او داچې څه ډول بايد شکايتونه وکړل شي پياوړې هڅې بايد ترسره شي ترڅو همګټي د شکايتونو اهميت ته قايل
، ندونههدف يې بايد ګو.  تمرين وي چې د کانديدانو له نومليکنې ډير دمخه پيل شيا بايد يوه اوږدمهالید. شي

د  (د ټاکنو د شکايتونو کميسيون پر خپلواکي او رول د يوې قضائي.  وګړي ويکانديدان، څارونکي او عام
 ) وړانديز١١٩ کال ٢٠٠٩د (.  ادارې په حيث بايد ټينګار وشي)قيصلی صادرونکی

 
 واکونه په کار د ټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد بشپړې منابع ولري ترڅو وکوالي شي په عملي بڼه خپل د ابتکار 

 ) وړانديز١٢٠ کال ٢٠٠٩د (. واچوي او اوږدو شکايتونو ته بشپړ ځواب وويلی شي
 

  د رايې اچونې په يوځاي کې د شک او يا د درغليو په معلومولو سره بايد په هغه ځای کې د اچول شوېو ټولو رايو
 ) وړانديز١٢٣ کال ٢٠٠٩د (). د ټولو همزمانو سياليو لپاره(پلټنه وشي 

 
  د درغليو بايد په بشپړ ډول ارزونه وشي ترڅو د مختلفو غولونکو کړنو ماهيت معلوم شي چې ترسره شوي او دا

دا بايد د رايې ورکوونکو په نومليکنه، رايې اچونه، رايې . چې په عمل کې بايد څه ډول بدلونونه راوستل شي
دا به هم مهمه وي چې د .  او نورو کې وکتل شيرنه، ترانسپورت او د موادو په انتقال او ساتنه، سر ور کوليشم

مې  ٨رايې اچونې په هغو ځايونو کې غولونکي کړنې وکتل شي چې د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د سپتامبر د 
 ) وړانديز١٢۴ کال ٢٠٠٩د (. نيټې د حکم او يا د ټاکنو د شکايتونو کميسيون د شکايتونو پريکړو الندې نه راځي

 
 د رايې اچونې د ځايونو : دې کې بايد دا شامل وي. دې بايد کوټلي ګامونه واخيستل شيد درغلۍ پروړان

کارکوونکو ته سختې الرښوونې وشي چې يوازې هغو رايه اچوونکو ته رايې پاڼې ورکړي چې نومونه يې د 
وادو سره رنې لپاره ولري چې له حساسو ميرايې ورکوونکو په ليستونو کې شامل دي، د سر ورکولو پاڼې د شم

استعمال او وساتل شي او د پايلو فورمې مهروالک کړي چې د پايلو کرښه د يوې شفافې سريښناکې پټۍ په 
په ولسواليو او رايې ځايونو کې چيرې چې سواليه پايلې وي، نو د ټاکنو خپلواک کميسيون . ل شيښواسطه وپو

 ١٢۵ کال ٢٠٠٩د (.  راپورونه ترالسه کړيکوالي شي داسې يو سيستم پلي کړي چې ټوله ورځ د پايلو په اړه
 )وړرانديز
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 همدا راز د . د راتلونکې مودې کانديدانو څخه بايد غوښتنه وشي چې په ښکاره توګه يو دستورالعمل السليک کړي
، ګوندونو )د راي اچونې کارکوونکو په ګډون(ټاکنو اخالقي هڅې بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون پر کارکوونکو 

 ) وړانديز١٢۶ کال ٢٠٠٩د (. ديدانو، دولتي امنيتي ادارو او پر رسنيو د روزنې په بڼه پلې شياو کان
 

  ترڅو له خپلو بدل کړي مالي لګښتونو ته په پام سره، د ټاکنو خپلواک کميسيون کوالي شي ځينې کارکوونکي
ځای پر ځای چک او ه پلوه د په ټوله ورځ کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون ل. کار وکړيليری اصلي ځايونو څخه 

لپاره د رايې اچونې په مرکزونو او ځايونو کې د يو پياوړي سيستم منځته راوړل د هغو کارکوونکو له تعقيب 
 ) وړانديز١٢٧ کال ٢٠٠٩د (. واد له مختلفو برخو څخه ګمارل شوي وييالرې کيدالی شي چې د ه

 
ن څخه د ټاکنو د سمون ديوې خپلواکۍ، مسلکي او بې پرې ادارې  د ټاکنو له خپلواک کميسيو:د لومړيتوب دريمه ساحه

 جوړل
 

 نړيوال اصول .الف
 
 مه ماده د خلکو د حقونو په اړه داسې وائي٢۵نو د نړيوال کنوانسيون حقو مدني او سياسي د
 
 او د نې حق ولري جهاني واوسي او ټول درايې اچوپه واقعي او دوره ئي ټاکنو کې رايه ورکول او د ځان کانديدول چې “

 )رې ورزيات شويټينګار (”.پټو رايو له الرې ترسره شي، چې د ټاکونکو د آزادې ارادې ښکارندوئ وي
 
 :مې مادې عمومي تبصره وائي٢۵ مدني او سياسي  نړيوال کنوانسيون د د
 
 په عادالنه، بې پرې او �ầǛ�Ắ بايد منځته راشي ترڅو د ټاکنو پروسه وڅاري او يقيني کړي چۍ ǚəǚ��يوه خپلواکه ټاکنيزه “

 د رايو د صندقونو امنيت بايد “ بند زياتوي ٢٠ ”.قوانينو سره سمه ترسره شوې او داچې له کنوانسيون سره مطابقت لري
او ترڅو ټاکونکي د رايې پاڼو په ساتنه ... رل شي�تضمين شي او رايې بايد د کانديدانو يا د هغوئ د استازو مخکې وشم

 ”.يپيدا کړ رنه باور�شم
 

 : پريکړه پر دولتونو غږ کوي چې بايد يقيني کړي چې٩۶/۵۵د ملګرو ملتونو د شورا 
 
په هيوادونو همدا راز غږ کوي  ”.د ټاکنيزې پروسې شفافيت او پاکوالي...  د قانون جوړنې، ادارو او ميکانزم له الرې“

 )۴٢(.سبه شديده کړي ښه کړي او هم د عامه مامورينو محا”عامه ادارو شفافيت“چې د  
 
 پر بنسټ د ټاکنو له خپلواک کميسيون څخه د يو خپلواکې، مسلکي او بې پرې ټاکنيزې و کال وړانديزون٢٠٠٩د  . ب

 ادارې جوړول
 

  د ټاکنو د خپلواک کميسيون د نوي قانون د جوړښت له مخې بايد د دغه کميسيون د کمشنرانو د ټاکلو په ميکانيزم
راخه مشورې يقيني کړل شي، د کميسيون خپلواکي او استازيتوب او په ټاکنو د وګړو جدي غور وشي تر څو پ
پدې کې له پارلمان څخه مشوره، تجديد نظر او يا د هغو کانديدانو تائيد شامل دی چې د . باور الپسې زيات شي

 ) وړانديز١٧ کال ٢٠٠٩د (. ولسمشر له پلوه معرفي کيږي
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او  1d(iv) (A/Res/55/96) د عمومي غونډې پريکړه د ديموکراسي پرمختګ او يوځای کول مادې ملتونو      د ملګرو ۴٢ 1f(i)             .
         ١۶په پلوي، هيڅ په مخالفت او )  په ګډونفغانستاناد ( رای ١۵٧ټه تصويب شو چې يمه ن۴ کال د دسامبر په ٢٠٠٠نوموړي قرارداد د  
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  همګټي د ټاکنو د کميسيون د داراالنشأ رئيس بايد يوازې د ولسمشر له پلوه ونه ټاکل شي بلکه د کمشنرانو په څير
 ) وړانديز١٨ کال ٢٠٠٩د (. کچه دخيل واوسيپراخه هم بايد د هغه په ګمارنه کې په 

 
  وني او د ند کميسيون ټول قارسمي پروسيجرونه بايد وضع کړل شي ترڅو يقيني شي چې د ټاکنو د شکايتونو

. ټه لري او په عاجل ډول خپاره شوي ديي توګه د تطبيق نواضحکړنالرو اسناد په رسمي توګه تصويب شوي، په 
 او هغه پروسه چې له الرې يې وضع شوې مقررې تعديل يا ”عمر-طاق“د پروسيجر اصول بايد د مقررې د 

 ) وړانديز٢١ کال ٢٠٠٩د (. ، وتاکل شیلغوه شوي
 

 ود اداري اصالحاتو کميسيون او دداخلي ګمارنې پاليسي ګانې بايد ځانګړي احکام ولري ترڅو د اصالحي ګامون 
پدې کې بې له ځنډه له کار څخه ګوښه کول هم شامل دي په هغه صورت کې . پروخت تطبيق ته الر هواره شيد 

 او يا يې له پوهې سره نورو ته اجازه رې د ټاکنو د خپلواک کميسيون کارکوونکي، چې په هره کچه وي،يکه چ
د ټاکنو هغه کارکوونکي چې په درغليو کې ښکيل دي بايد په . ورکړې وي چې د ټاکنو په درغليو کې ښکيل شي

دا ډول پروسيجرونه بايد په . ست کې شامل شي او هرکله يې چې امکان وي بايد محاکمه شييجدي توګه په تورل
 ) وړانديز٢۴ کال ٢٠٠٩د (. فۍ په اوسني کلتور باندې تصرف راوستل شيښه توګه تشهير شي ترڅو د معا

 
  د ټاکنو په واليتي او ساحوي کارکوونکو بايد ځانګړې څارنه واوسي او د ټاکنو د کارکوونکو په حيث بايد خاص

ر او واليتي هر هڅه بايد وشي چې د ټاکنو د مرکزي دفت. تاکيد د هغوئ په ايماندارۍ، بې پريتوب او وړتيا واوسي
په واليتي يا سيمه ييزه کچه د يو لوژيستيک افسر په . دفتر د کارکوونکو ترمنځ اړيکې په دايمي توګه ټينګې وي

 ) وړانديز٢۵ کال ٢٠٠٩د (. لرلو هم بايد غور وشي
 

 نابعو يو ستراتيژيک پالن بايد جوړ کړل شي، پدې نظر چې د راتلونکې لومړيتوبونه، سازماني بيا جوړونه او د م
هغه څانګې  چې د داراالنشا له ديپارتمنت سره تړلي دي بايد پراخه شي چې زيات . اړتيا په پام کې ونيول شي
سياسي څانګه بايد په نومليکنه، د کانديدانو په ارزونه او همداراز د کمپاين په مالي . مسوليتونه وروسپارل شي

تقويه کړل شي ترڅو وتوانيږي چې د ټاکنو د شکايتونو حقوقي ديپارتمنت بايد . چارو کې يو ستر رول ولوبوي
کميسيون ته شکايتونه وړاندې کړي او هم وکوالي شي له حقوقي الرو د رايې اچوونکو په نومليکنه، رايې اچولو 

 ) وړانديز٢۶ کال ٢٠٠٩د (. رنې او په ليستونو کې د درغليو څيړنه وکړيي شمېاو راي
 

  چوکاټ او ستراتيژيک پالن دننه د کارکوونکو پوزيشنونه او د وظايفو اليحې د يو تاسيساتي پرمختيائي کاري
له پنځه . د ضرورت پر بنسټ تصحيح او تنظيم شیبياله سره کتل کيداي شي ترڅو کارونه، لياقت او مهارتونه 

ون کوالی ره کميسيکلن قرارداد سره کارکوونکو ته د تعليمي امتيازونو او د ماسترۍ پروګرامونو په ورکولو س
ټولې ګمارنې او ترفيع بايد يوازې او .  د ډيرۍ مودې لپاره له ځان سره وساتيشي تجربه لرونکي کارکوونکې
د پروژې اداره، پالن جوړول، لوژيستيک او خريدارۍ په څانګو کې بايد د يو . يوازې د وړتيا پر بنسټ وي

 مسلکي سندونو ترالسه کول په پام کې ونيول ر په نښه شويو ځائي کارکوونکو لپاره د رسمي زده کړو اويشم
 کال ٢٠٠٩د (. د حقوقي مسودو په ليکنه او اداري مقررو په تدوين کې هم بايد تکراري روزنه ورکړل شي. شي
 ) وړانديز٢٧

 
  که د ټاکنو د خپلواک کميسيون له پلوه بشپړه همکاري واوسي او دې ته چمتو وي چې پر مشورو غور وکړي نو

 کال او يا حتي له هغې وروسته هم ٢٠١٠اورين دې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له داراالنشا سره تر نړيوال مش
جاري وساتي او له نړيوالو د ټاکنو خپلواک کميسيون اصالحات مالتړ ته ادامه ورکړي، خو پدې شرط چې 

 ) وړانديز٢٩ کال ٢٠٠٩د (. معيارونو سره سمې ټاکنې ترسره کړي
 

 ونو کميسيون بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون کارکوونکو، موادو، اسنادو، د پايلو ډيټابيس، د د ټاکنو د شکايت
پداسې بڼه چې (چونې ريکارډونو، وغيره ته بې له قيد او شرط الس رسۍ ولري اکمپيوټر ريکارډونو، د رايې 

 ) وړانديز٣۶ کال ٢٠٠٩د () کار ترې واخيستل شي
 

 ته اړتيا ده چې ښځې د ټاکنو د کارکوونکو، تاالشي کوونکو او څارونکو، او نورو هراړخيزو او اغيزمنو هڅو 
ي موسسو ددې موخې لپاره له ځائي نادولت. هم د عامه پوهاوي او رايه اچوونکو د روزونکو په توګه وګمارل شي

 ) وړانديز۶٩ کال ٢٠٠٩د(.  شي چې په ټولنو کې شبکې لريڅخه هم ګټه اخيستل کيدالی
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 ودانۍ بايد استعمال نشي په ځانګړې توګه هغه چې شخصي موقعيت بايد بيا له سره وکتل شي او وزوند رايې مرک 
د رايو مرکزونه او ځايونه بايد له امنيتي ځواکونو سره د ټاکنو له . د کانديدانو يا دولتي چارواکو پورې تړلې وي

 ) وړانديز٩۶ کال ٢٠٠٩د (. ورځې ډير دمخه جوړ کړل شي او بايد وروسته نور ورزيات نکړل شي
 

  د ټاکنو د خپلواک کميسيون له پلوه بايد د هغو کانديدانو رايو د شميرنې، په ليست کې شاملول او اعالن په اړه د
ټاکنو له ورځې ډير د مخه پروسيجر جوړ کړل شي چې له سيالۍ الس په سر شوي ترڅو سپيناوی يقيني کړل شي 

دا معلومات بايد . موړي پروسيجر د ځانګړو کانديدانو په ګټه جوړ شویاو له دې تور څخه وژغورل شي چې نو
 ) وړانديز١٠۴ کال ٢٠٠٩د (. په عامه توګه اعالن کړل شي او په پراخه توګه خپاره شي

 
 واضح معلومات . ونو ټول معلومات په عاجل ډول خلکو ته وړاندې کړييد ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د رايې ځا

ټولې پايلې چې د رائې اچولو  له .  تړلي ديچې د رايې اچولو کوم ځايونه خالص و او کومبايد ورکړل شي 
مرکزونو څخه په الس راغلي بايد اعالن کړل شي، او د ټاکنو د خپلواک کميسيون له پريکړې وروسته بايد د 

 ابتدائي پايلو په حيث رايې اچولو د هر مرکز پايلې داسې په نښه شي چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له پلوه د
هغه پايلې چې د ابتدائي پايلو په حيث ندي تصويب شوي بايد په اړه يې وضاحت ورکړل شي چې . تصويب شوي

له ټاکنو مخکې بايد په واضح توګه د څيړنو، . ولې ندي تصويب شوي او په اړه يې څه ډول ګامونه اخيستل شوي
. واک کميسيون پروسيجرونه واضح او ممکنه بنديزونه بيان کړل شيرنې په اړه د ټاکنو د خپليتفتيش او د بيا شم

 ) وړانديز١٠٧ کال ٢٠٠٩د (
 

 شي په ديجيتال شکل يې له ويبپاڼې څخه هم لک بشپړ الس رسی ولري ترڅو وکوالید پايلو معلوماتو ته بايد خ 
 ) وړانديز١٠٩ کال ٢٠٠٩د  (.ترالسه کړای شي او ارزونه يې وکوالی شي

 
 مسؤليت په غاړه ولري او بايد په اړه يې الزيات فعال  د مرستې د ترالسه کولو د هماهنګۍتونه بايدملګري مل 

پدې کې يايد له هغو ټولو ادارو سره منظمې غونډې ونيول شي چې د تطبيق لپاره تخنيکي مرستې رسوي، . شي
و په سر بحث او که چيرې ممکن ترڅو د مسؤليت، کړنو، پالنونو او د ادارو ترمنځ د وړانديزونو او سپارښتن

 ) وړانديز١٣٣ کال ٢٠٠٩د (. وي، توافق وکړي
 

 پالنونه بايد . د راتلونکو ټاکنو او په اوږده موده کې د سازماني وړتيا پراختيا ته بايد همزمانه مرسته ورسول شي
 ترسره شي ترڅو د څوکلنيزې مرستې پربنسټ والړې وي او بايد له هرې ټاکنې وروسته يوه اړخيزه کره کتنه

ره پردې چې يسرب. ي او د نورو مرستو لپاره پالن جوړکړل شيوشی هغه درسونه په ګوته شي چې زده کړ
نړيوال مشاورين د ټاکنو له خپلواک کميسيون سره د ځانګړو ټاکنيزو کړنو په پلي کولو کې کارکوي، بايد نورې 

 ) وړانديز١٣۵ کال ٢٠٠٩د (. ترسره شي او کړنې هم د ظرفيت د لوړولو په موخه تيژۍمشخصې سترا
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  د ټاکنيزې سپيڅلتيا په موخه د يوې جامع نومليکنې رامنځته کول:د لومړيتوب څلومه ساحه

 ي اصولبين الملل.  فلا

 : وائي چې عمومي تبصره٢۵

ي، دولتونه بايد اغيزمن ګامونه پورته کړي ترڅو يقيني کړي چې هغه ټول خلک چې د رايې ورکولو مستحق د“
په کوم ځای کې چې نومليکنې ته اړتيا ده، دا بايد برابره کړل شي او . وتوانيزي چې خپل دغه حق استعمال کړي

که د استوګنځي شرط له نومليکنې سره تړلي وي، نو داډول . دداسې نومليکنې په وړاندې بايد خنډونه جوړنکړل شي
د نومليکنې يا . ې کوره خلک له رايې ورکولو وويستل شيشرطونه هم بايد منطقي او داسې بايد تطبيق نکړل شي چې ب

رايې اچونې په بهير کې د رايې ورکونکو په وړاندې هرډول ناوړه مداخله، تهديد يا تيري مخه بايد د جزائي قانون له 
  او ثبت کمپاين ضروري ديښوونېد رايې ورکوونکو د . مخې ونيول شي او دغه قوانين بايد په جدي توګه پلي شي

 )۴٣ (”.يماده په اغيزمن ډول پلې ش٢۵ترڅو يقيني شي چې د حقونو 

 ل د ټاکنيزۍ سپيڅلتيا د ساتنې لپاره د يوې جامع نومليکنې جوړو:  کال وړانديزونه٢٠٠٩د  . ب

  او دا چې د رايې ورکوونکو په نومليکنه کې د معافيت و په موخهباور زياتولد د نومليکنې په پروسه دخلکو 
يقيني شي، د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د رايې اچوونکو په نومليکنه کې د درغليو و کولو هود د محکلتور 

د هغو کارکوونکو او اتباعو په وړاندې ګامونه پورته کړي چې په وي څيړنه ترسره کړي او چې چيرې ممکنه 
 ) وړانديز٣٨ کال ٢٠٠٩د (. دغو درغليو کې ښکيل دي

 و د ماهرينو د يوې نړيوالې ډلې له خوا بايد په بيړنې توګه د نومليکنې په اړه يوه د ټاکنو د خپلواک کميسيون ا
 .هراړخيزه کره کتنه او تفتيش ترسره شي ترڅو د نومليکنې د پروسې لپاره يوه ستراتيژيکه الره غوره کړي

 :نوموړې کره کتنه او تفتيش بايد الندې څه راونغاړي

o  تر  کال د نومليکنې له معلوماتو سره ٢٠٠۴/٢٠٠۵او پرتله د  کال د معلوماتو تحليل ٢٠٠٨/٢٠٠٩د
ددې معلوماتو په السته راوړلو سره دا پريکړه کيدالی . نومليکنې پيژندنه وشيځلي  د امکاني دوه څو

اساس معلومات دومره دقيق ول چې د راتلونکو نومليکنو لپاره کال  ٢٠٠٨/٢٠٠٩شي چې آيا د 
 .ل شيترې کار واخيستوګرځول شی او 

o ترڅو معلوم کړل شي  وشی د نومليکنې د کيفيت ارزونه)انفرادی مشخصاتو معلومات (د بايوميترک 
چې آيا په راتلونکي کې د رايې ورکوونکو د نومليکنې لپاره دا د هراړخيزو معلوماتو د راټولو لپاره 

 . مناسبه کړنه ده کنه

 :د پايلو ستراتيژيک پالن بايد واضح کړي چې آيا

o ست جوړيدالي شي او تذکرې به د يدني نومليکنه ترسره کړي چې پربنسټ يې د رايې ورکوونکو ليوه م
 ، يا استعماليږي ځای د رايې اچولو په مرکزونو کې پر رايې ورکوونکو د کارتونو 

o د رايې ورکوونکو د نومليکنې هڅې په همدې شکل جال ترسره شي.  

 ) وړانديز۴١ کال ٢٠٠٩د (

 دا ). ترڅو د درغليو د هڅو مخنيوی وشي (کارتونه بايد عکس ولري ټولو نومليکونکود  ينه،که ښځۍ وي يا نار
بايد د نومليکنې د ښځينه کارکوونکو له پلوه ترسره شي، دښځو لپاره د نومليکنې په مرکزونو کې جال ورځې 

 بڼه واي ترڅو په واوسي، د معلوماتو د راغونډولو کارکوونکي ښځې واوسي او نور ميکانزمونه هم په نوې
 ) وړانديز۴٢ کال ٢٠٠٩د (. پروسه باندې باور پيداکړل شي، لکه د پياوړې روزنې کمپاين

  نورې هڅې هم بايد ترسره شي ترڅو نارينه د ښځو په ځاي رايې ورنکړي او د ښځو لپاره د رايې ورکولو د
 ٢٠٠٩د (. ره ترالسه کيدالی شيدا هدف د رايو په کارتونو د عکس له شرط س. پروسې سپيڅلتيا ښه کړل شي

 ) وړانديز۶٨کال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پاراګرف ١١مه عمومي تبصره، ٢۵          ۴٣
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  د د ټاکنو خپلواک کميسيون کوالي شي د هرې ولسوالۍ لپاره د جندر پربنسټ معلومات راټول کړي ترڅو د ښځو
په ځانګړې توګه، د رايې ورکوونکو په . ونډې څارنه وشي او مناسب او پروخت مداخلې منځته راوړل شي

دا  کارتونو، د رايې اچولو په کارکوونکو، هغه سندونه چې خپاره شوي او د ښځو د رايې اچولو په ځايونو کې د
). ه کارکوونکو ونډه او د درغليو څيړنه وشيترڅو په دقيق ډوله د ښځين(ډول معلوماتو پرثبتولو بايد ټينګار وشي 

 ) وړانديز٧٣ کال ٢٠٠٩د (

  د ټاکنو خپلواک کميسيون همداراز نورې هڅې هم ترسره کوالي شي ترڅو د کوچيانو لپاره د رايې اچونې
د (. خو دا ډول منابع بايد تل له سره وکتل شي. روزنه، نومليکنه او د رايې اچونې فرصتونه چمتو کړل شي

 ) وړانديز٧٧ کال ٢٠٠٩

 



 د افغانستان اسالمي جمهوريت
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٨پارلماني ټاکنې، 

 )OSCE/ODIHR EST( د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 

29 

  د منلو شويو ټاکنيزو سرحدونو منځته راوړل:د لومړيتوب پنځمه ساحه

 نړيوال اصولونه . الف

 : ماده داسې کاږي٢۵د خلکو د حقونو په اړه ) ICCPR(د ملګرو ملتونو د مدني او سياسي حقونو کنوانسيون 

 او د  جهاني واوسي او ټول درايې اچونې حق ولريدول چېپه واقعي او دوره ئي ټاکنو کې رايه ورکول او د ځان کاندي “
 )رې ورزيات شويټينګار  (”.پټو رايو له الرې ترسره شي، چې د ټاکونکو د آزادې ارادې ښکارندوئ وي

 
 :مې مادې عمومي تبصره وائي٢۵ مدني او سياسي  نړيوال کنوانسيون د د
 
د هر ايالت د ټاکنيز سيستم له کاري چوکاټ سره سم، د يوه رايې اصول بايد تطبيق کړل شي، او د يو شخص، يوې “

د ټاکنيزو سرحدونو راښکل او د رايو د تخصيص ميتود بايد د . ټاکونکي رايه بايد د يو بل ټاکونکي له رايې سره برابره وي
دليله خلک په کړي او بايد بې له نرايې ورکوونکي ويشل ويجاړ نکړي او يا د کومۍ ډلې په وړاندې تبعيض رامنځته 

 )۴۴(”.آزادانه توګه د رايې ورکولو له حق څخه محروم نکړي
 
  کال وړانديزونه ٢٠٠٩د منل شويو ټاکنيزو سرحدونو په جوړولو د  . ب
 
  د ولسواليو د شوراګانو د ټاکنو لپاره بايد د ولسواليو د موجوده سرحدونه په اړه فکر وشي، که چيرې دا په پراخه

 ) وړانديز۴٣ کال ٢٠٠٩د (.  کال کې ترسره شي٢٠١٠او يا که چيرې ټاکنې په توګه د منلو وړ وي 

 پدې اړه تخنيکي کار بايد په . د کليو د سرحدونو معلومولو لپاره بايد مناسب پالن جوړ، تمويل او پلی کړل شي
مخه  و دشوراګانو له ټاکن  کال د کليو د٢٠١٠کې پيل شي که چيرې غوښتل کيږي چې کار بايد د کال  ٢٠٠٩

 ) وړانديز۴۴ کال ٢٠٠٩د (. بشپړ شي
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  پاراګراف٢١ عمومي تبصرو، ٢۵               د ۴۴
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 د اغيزمنو سياسي ګوندونو تقويه کول: د لومړيتوب شپږمه ساحه

 ولونهنړيوال اص.  الف

  : ماده وائي چې٢٢نړيوال کنوانسيون حقونو  مدني او سياسي د

د ساتنې   چې د خپلو ګټودېهرڅوک بايد د آزادۍ حق ولري چې له نورو سره په ګډه ټولنه جوړه کړي، په شمول د. ١
 .جوړولو حق ولريد لپاره د اتحاديې 

 :عمومي تبصرې وائي چې٢۵

ساتنه شوې په سياسي کړنو کې په آزادۍ ټينګار کوي چې که په انفرادي توګه  مادې له مخې يې ٢۵هغه حقونه چې د "
د اتحاديۍ دجوړولو آزادي او همداراز د ... وي او يا د سياسي ګوندونو او نورو سازمانونو له الرې منځته راځي

و پورې تړلي وي، د سازمانونو جوړول يا له يو داسې سازمان يا اتحاديې سره يوځای کيدل چې د سياسي يا عامه چار
سياسي ګوندونه او د ګوندونو غړيتوب د عامه .  مادې يو ضروري ضميمه تشکيلوي چې د حقونو ساتنه کوي٢۵

که څه هم د ملګرو ملتونو پورته ياد شوي کنوانسيون د کوم ځانګړي ... اړيکو او ټاکنو په پروسه کې عمده رول لوبوي
 مادې د حق ساتنې له ٢۵ کې پلي دي بايد د ���əǚ هرهغه سيستم چې په يو.ټاکنيز سيستم پر پلي کولو تأکيد نه کوي

  )۴۵ ("...اصول سره سر وخوري او بايد د ټاکونکو خپلواکه څرګندونه تضمين کړي او پلې يې کړي

د هغو خلکو پر حقونو چې له ملي، نژادي، مذهبي او ی اعالميه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې له خوا تصويب شو
 : وائي)۴۶(.،نيو اقليتونو پورې تړليژب

 )۴(”.هغه خلک چې له اقليتونو پورې تړلي، حق لري چې خپلې اتحاديې جوړې کړي“

 :د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو شورا پر اقليتونو او اغيزمنې سياسي ونډې سپارښتنې تصويب کړې چې وائي

. و والړې دي بايد يوازې په دې دليل يې مخه ونه نيول شيهغه سياسي ګوندونه چې پر اقليتونو يا سيمه ييزو تړاون“
سره له دې، د تشدد له الرې سياسي اهدافو ته د رسيدلو مالتړ او يا له سياسي ډګر څخه د نفرت او تبعيض پر خپرولو 

 )۴٨(”.بايد محدود بنديزونه ولګول شي

 ديزونه کال وړان٢٠٠٩د اغيزمنو سياسي ګوندونو د تقويه کولو په اړه د . ب

  هم ګټي بايد په دې غور وکړي چې آيا د واحدې ناقابل انتقال رايې سيستم د پارلماني، واليتي او ولسواليو
دا ښائي پروخت وي چې اوس پدې غور وشي چې آيا د ټاکنو يو بل . شوراګانو لپاره ترټولو غوره سيستم دی

ور وي چې د سياسي ګوندونو جوړول وهڅوي او داسې سيستم منځته راوړل به د ولسواکۍ د ثبات لپاره ډير گته 
 ) وړانديز�� کال٢٠٠٩د (. هم د خپلواکو کانديدانو حقونه ساتي

  د سياسي ګوندونو نوي قانون بايد د ځينو مسلکونو پر غړو بې ځايه بنديزونه ونه لګوي چې د يو حزب غړي شي او
 ) وړانديز١٢ کال ٢٠٠٩د (. ي واوسيمنع نه کړي چې له يو ګوند څخه د زياتو ګوندونو غړوګړي بايد 
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  پاراګراف٢١ او ٢۶، ٢۵ عمومي تبصرې ٢۵          د ۴۵
 ١٩٩٢ دسامبر ١٨، ١٣۵/۴٧          د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پريکړه ليک ۴۶
  پاراګراف۴مه ماده، ٢         ۴٧
 پاراګراف، ٣٣        د ملګرو ملتونو د بشر دحقونو شورا، د اقليتونو د مسالو غونډه پر اقليتونو او د اغيزمنو سياسي ګوندونو ونډه، ۴٨

A/HRC/13/15,  
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 ه پلوه د  رايو د فيصدۍ پر بنسټ د حکومت لل شویسياسي ګوندونو ته د هغوئ د غړيتوب او يا د الس ته راوړ
د دولت له پلوه د داسې مرستو کچه بايد دومره لوړه وي چې خپلې اغيزې . امتيازونو پر ورکولو غور کيداي شي

 ) وړانديز١٣ کال ٢٠٠٩د (. دا به کانديدانو ته يو امتياز ورکړي چې د احزابو له الرې ځان کانديد کړي. ولري

 ي ګوندونو ترمنځ مباحثې جوړې کړي او په مخامخ بڼه يې رسنۍ کوالۍ شي د ګوندونو نظر معلوم کړي او د سياس
 ) وړانديز١۴ کال ٢٠٠٩د (. خپرې کړي

 پراختيا په جوړښت، د مرامنامې په جوړونې، عامه د د ګوند : د سياسي ګوندونو د پراختيا په موخه بايد ډيرمالتړ وشي
 کې د روزنې او نورو فرصتونو له الرې اړيکو، د ستراتيژيو څارنې، د شکايتونو په وړاندې کولو او نورو ساحو

 ) وړانديز١۵ کال ٢٠٠٩د (. واوسي

 ی  وي، ښځينه کانديدانو ته د حوزو کچهپورتهپه  روزنه او تخنيکي مرسته چې له روزنيزو ورکشاپونو څخه یاضاف
ته وخت، شبکه جوړلو ړلو، د وينا کولو په مهارتونو، د مرستو د ترالسه کولو په مهارتونو، رسنيو السته راو په مالتړ

داسې پروګرامونه چې د کانديدانو کړنو ته وده ورکړي، کوالی شي . او عامه پوهاوي په څانګو کې ورکول کيدای شي
 ) وړانديز٧٠ کال ٢٠٠٩د (.  ښځو کانديدانو ته په ټوله ټولنه کې زيات کړي،ښځو مالتړد چې د نارينه و او هم 

  مرسته بايد ورکړل شي ترڅو په خپلو حوزو کې د هغوئ د خدمت کولو وړتيا برياليو ښځينه کانديدانو ته تخنيکي
 په رسولو سره ښځينه ددې مرستې. ي نو په عامو خلکو کې خپل نوم ښه کړياجازه ورکړپياوړې کړي او که امنيت 

 ) وړانديز٧١ کال ٢٠٠٩د (. يړ شي له خپلو نارينه و همتالو سره کاري اړيکې پيدا کاستازې کوالی

 ندونو، کانديدانو او استازو ته د استازو په رول او د استازو د معلوماتو د راغونډولو په وړتياؤ روزنه ورکول ګو
، ثبتول او د پايلو د معلوماتو استعمالول، او د شکايت کول هم پداسې روزنو د رايو د څارنې ستراتيژۍ. الی شيکيد

  ) وړانديز٩٠ کال ٢٠٠٩د (. کې شاميليدالي شي
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 د ټاکنو د ارزونې د يوې مهمې وسيلې په توګه تقويه کولد ځائي څارنې  :مړيتوب اوومه ساحهد لو

 نړيوال اصولونه. الف

 : عمومي تبصره وائي چې٢۵

عوام د خپل نفوذ څخه په استفادې سره د عامه ويناوو او خبرو اترو له الرې له خپلو استازو سره يا د خپلې وړتيا په “
په پروسې بايد د د رايې اچونې او رايې شميرنې “ همداراز دا وائي چې )۴٩(”.ارو کې برخه اخليتنظيموولو په عامه چ

 )۵٠(”.ر باور پيدا کړي�ړنه او د رايو په شم�تر څو ټاکونکي د رايې پاڼې په څ... څيړنه وشيتوګه خپلواکه 

  ملګرو ملتونو عمومي غونډه ژمنه کوي چې په دوره ئي او اصلي ټاکنو کې د ملګرو ملتونو د رول د تقويه کولو په اړه د

نادولتي سازمانونو د دوره [ ... ] هغه ونډه چې “  وائي کوی اوهرکلی، ”د آزادو او منصفانه ټاکنو لپاره شفافيت بنياد دی“
لو د خپلواکو او منصفانه ټاکنو د ترسره کو“او مني چې  ”ئي او اصلي ټاکنو د اغيزې د زياتوالي په موخه ترسره کړي

 )۵١( ”.لپاره نړيواله څارنه مهمه ده

  کال وړانديزونه ٢٠٠٩د قوي کولو په اړه د د ځائي څارنې د يو ضروري اوزار په توګه .  ب

  د هغو نادولتي موسسو ظرفيت بايد لوړ کړل شي چې تمرکز يې په ښځو باندې وي ترڅو مدني ټولنې منځته راشي
 ) وړانديز٧۴ کال ٢٠٠٩د (. مالتړ وکړي او ويې څاريترڅو په ټاکنيزې پروسه کې د ښځو د گدون 

  ،حکومت کوالي شي چې د نادولتي سازمانونو قانون او د اجتماعي سازمانونو قانون سره يوځاي کړي چې د نادولتي
د پيچلي ثبت او د راپور ورکولو شرطونو پرسر . ، او غيرسياسي ادارو له ثبت او راجستر سره تړاؤ لريغير انتفاعی

او د اجتماعي ) د بيلګې په توګه عريضې بايد يوازې يوې اجرائيوي ادارې ته وړاندۍ شي(د عقلي دليلونه وي باي
 ٢٠٠٩د (. نو د بهرنيو مرستو د ترالسه کولو په سر د بنديز په اړه بايد مقررې هم تر غور الندې ونيول شينوسازما
 ) وړانديز٨٠کال 

 ي ټولنو سره د سازماني ظرفيت او د نادولتي موسسو د ادارې په ښه والي کې نړيواله ټولنه بايد د افغانستان له مدن
پوهاوی ) د افغان چارواکو ترمنځ هم(تخنيکي مرستو ته ادامه ورکړي او همدا راز د مدني ټولنو د اهميت په اړه 

ولنو کړنې ډيرې رې چې د مدني ټيدغه مرستې بايد په ځانګړې توګه د هيواد واليتونو ته ورسول شي چ. زيات کړي
 ) وړانديز٨١ کال ٢٠٠٩د ( .کمزورې دي

  حساب واخيستل څخه د فشار تورونه او د ځائي څارونکو ډارونه بايد په بشپړ ډول وڅيړل شي او له مسؤلو کسانو
 ) وړانديز٨٢ کال ٢٠٠٩د (. شي

 اسنادو ته د هغوئ د وتړلي ټول او له ټاکنو سره کو حقونه او همداراز د پروسې ټول پړاونهد ځائي او نړيوالو څارون 
د (. الس رسۍ حقونه بايد د ټاکنو په قانون کې بيان شي، نه دا چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له مقررو سره تړلي وي

 ) وړانديز٨٣ کال ٢٠٠٩

 کال  ٢٠٠٩د (. نړيوال څارونکي او بې ګونده ځائي څارونکي بايد په کلکه بې طرفي او بې پريتوب په پام کې ونيسي
 ) وړانديز٨۴

  د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا بايد د ځائي څارونکو اجازې د ټاکنو له ورځې څخه د مخه نهائي شي ترڅو ډلې
 ) وړانديز٨۵ کال ٢٠٠٩د (. وتوانيږي چې د خپلو اشخاصو د ځاي په ځاي کولو پالن جوړکړي

 د ( ورسوي او د شکايتونو پروسه تعقيب کړي ځائي څارونکي بايد خپله وړتيا پياوړې کړي ترڅو خپل شکايتونه
 ) وړانديز٨۶ کال ٢٠٠٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پاراګراف٨ عمومي تبصره، ٢۵ ۴٩
  پاراګراف٢٠ عمومي تبصره ٢۵ ۵٠
د ملګرو ملتونو او د ديموکراسۍ ته د ودې په ورکولو په اړه ملګرو ملتونو د رول د تقويه کولو په دوره ئي او اصلي ټاکنو کې د   ۵١

 ٢٠١٠ مارچ ٨، ,A/RES/64/155 شپيتمه غونډه -، ځلورعمومي غونډه
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  ه دوام لرونکې توګه تخنيکي مرستې ورسول شي ترڅو خپله څارنه او د رايې اچونې د ځايونو پځائي څارونکو ته بايد
د فيفا سازمان ته بايد د اوږدې مودې . ه، او د ټاکنو د خپلواک کميسيون له پايلو سره خپلې پايلې پرتله کړيارزون

 ٢٠٠٩د (. سازماني مرسته  او همداراز مالي او تخنيکي مرسته هم بايد د ټاکنو د څارنې د کړنو لپاره ورسول شي
 ) وړانديز٨٧کال 

 واضح توګه د استازو حقونه او مسؤليتونه واضح کړي او هم يې د رايې د ټاکنو قانون بايد تعديل کړل شي چې په 
 ) وړانديز٨٨ کال ٢٠٠٩د (. اچولو په ځايونو او د پروسې په اړه ځينو معلوماتو ته د الس رسی حقونه واضح کړي

  له ورځې دمخه د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد يقيني کړي چې د استازو اجازه نامې بايد لږترلږه دوه اونۍ د ټاکنو
 ) وړانديز٨٩ کال ٢٠٠٩د ().  شيسد مناسب ضرب االجل شرط چې عريضې پروس(ورکړل شي 

  ګوندونو، کانديدانو او استازو ته بايد د استازو د رول او کار او د استازو له معلوماتو څخه د ګټې اخيستلو په اړه
 د معلوماتو ثبتول او استعمال او د شکايت کول هم د رايې اچولو د ځايونو څارنه، د پايلو. پياوړې روزنه ورکړل شي

 ) وړانديز٩٠ کال ٢٠٠٩د (. په دا ډول روزنو کې شاميلدالی شي

  د ټاکنيز مديريت له کنترول سره مرسته بايد د ټاکنو له تنظيم سره له مرستې جال واوسي ترڅو د مفاداتو له ټکر يا د
ګړې توګه د ټاکنو د شکايتونو له کميسيون او ځائي څارونکو او هم دا په ځان. مفاداتو د ټکر د مفکورې مخنيوی وشي

په همدې توګه، له مدني ټولنو سره پر مدني او د رايې . د ګوندونو د کانديدانو له استازو او رسنيو سره ډير تړاؤ لري
 )ز وړاندي١٣۶ کال ٢٠٠٩د (. ورکوونکو په پوهنه کې هم بايد په جال توګه مرسته وشي او اداره شي

 مخففات: دويمه ضميمه

EST د ټاکنو د مالتړ ټيم 

ICCPR د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون 

ICERD د نژادي تبعيض د له منځه وړلو نړيوال کنوانسيون 

CEDAW د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعيض د له منځه وړلو کنوانسيون 

UDHR د بشر د حقونو نړيواله اعالميه 

IEC ميسيوند ټاکنو خپلواک ک 

PEC د ټاکنو واليتي کميسيون 

ECC  د ټاکنو د شکايتونو کميسيون 

PECC د ټاکنو د شکايتونو واليتي کميسيون 

MoD د دفاع وزارت 

MoI د کورنيو چارو وزارت 

NDS د ملي امنيت اداره 

DIAG د ناقانونه وسله والو ډلو له منځه وړل 

ISAF نړيوال امنيتي مرستندويه ځواک 

ANSO  د نادولتي سازمانونو د ساتنې ادارهستانافغاند  

AIHRC  د بشر د حقونو خپلواک کميسيونافغانستاند  

JCMB د هماهنګی او څارنې ګډ بورډ 
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IDLG د محلي ارګانونو خپلواکه اداره 

CSO د احصائيو مرکزي اداره 

AGCHO  د جيوديزي او کارتوګرافي مرکزي دفترافغانستاند  

FEFA  او عادالنه ټاکنو بنياد د آزادوافغانستاند  

SNTV واحد ناقابل انتقال رايې 

NID   تذکره(ملي پيژندپاڼه( 

IDP داخلي بې ځايه شوي کسان 



 د افغانستان اسالمي جمهوريت
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٨پارلماني ټاکنې، 

 )OSCE/ODIHR EST( د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 

35 

) OSCE/ODIHR( د اروپا د ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيم
 په اړه

په اروپا کې ) OSCE/ODIHR( ازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيمډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت س
دونو سره مرسته کوي چې بشري چې له ګډون کوونکو هيوا“د امنيت او همکارۍ د سازمان اساسي سازمان دي 

 بشپړ درناوی او اساسي خپلواکي يقيني کړي، د قانون پيروي وکړي، د ديموکراسي اصل ته وده ورکړي او حقونو ته
 کال د هلسينکي ١٩٩٢د  (”ساتنه وکړي او پياوړي يې کړي، او هم په ټولنه کې زغم پيدا کړيد جمهوري ادارو ...] [

 . بشري پلو ته راجع کيږي) OSCE(دا په اروپا کې د امنيت او همکارۍ سازمان ) غونډې پريکړه

  د مرستي او مال تړ ټيمډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنود په اروپا کې 
)OSCE/ODIHR ( کال کې د پاريس په غونډه کې ١٩٩٠د پولنډ په وارسا ښار کې مرکزي دفتر لرې چې په 

يو کال وروسته د دې دفتر نوم بدل کړل .  پيل کړل)کار (مې په مياشت کې يې عمليات کال د ١٩٩١منځته راغي او د 
 څخه زيات ١٣٠نن ورځ له دې سره له . پراخه مسؤليت راونغاړيشو ترڅو د بشر د حقونو او جمهوري کولو يو 

 . کارکوونکي دي

 ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيمد په اروپا کې 
)OSCE/ODIHR (نوموړې اداره هر کال د . په اروپا کې د ټاکنو د څارنې په ساحه کې يوه مخکښه اداره ده

زرګونو څارونکي ګمارنه هماهنګ او تنظيموي ترڅو د دغې ادارې ترپوښښ الندې سيمې کې د ټاکنو ارزونه وکړي 
. او وويني چې ددغې ادارې له ژمنو، د جمهوري ټاکنو او ملي قانون جوړنې له نړيوالو معيارونو سره سم دي که نه

د . اړخيزه توګه بصيرت او پوهاوی وړاندې کوي پروسې په اړه په هر ادارې ځانګړي ميتودونه د ټاکنيزېددغې
له ګډون کوونکو هيوادونو سره مرسته کوي چې خپل ټاکنيز کاري چوکاټ  مرستندويه پروژو له الرې دغه سازمان

 .ښه کړي

د قانون تطبيق، قانوني مالتړ،  جمهوري :  کړنې له ځان سره دا څه رانغاړيد جمهوري کولود نوموړي دفتر 
سربيره پر دې، دا اداره د مرستو يو لړ کلني . هاجرت او د ګرځيدلو خپلواکي، او د جندر مساواتحکومتداري، م

 . پروګرامونه پلي کوي، ترڅو جمهوري جوړښت رامنځته کړي

 ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيمد په اروپا کې 
)OSCE/ODIHR ( ګډون کوونکو هيوادونو سره مرسته کوي ترڅو د بشر د حقونو په وده او ساتنه او همدا راز له

بنيادي خپلواکي چې د دغې ادارې د بشري پلوونو له ژمنو سره سم وي، د هغوئ د وجايبو په سرته رسولو کې مرسته 
په پورته وړلو، د دا هدف له يو لړ ملګرو هيوادونو سره د نږدې هماهنګۍ په منځته راوړلو، د ظرفيت . وکړي

تروريزم په وړاندې مبارزه کې د بشر د حقونو په ساتنې، د قاچاق شويو کسانو د بشر د حقونو په ساتنې، د بشر د 
حقونو پوهاوي او روزنۍ، د بشر د حقونو څارنې او راپور ورکولو او د ښځو د بشري حقونو په ساتنه کې مرسته 

 . رانغاړي

ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د د په اروپا کې کې  په ساحو عدم تبعيض او زغمد 
له ګډون کوونکو هيوادونو ته د نفرت د جرمونو او نژادي توپير پيښو، ) OSCE/ODIHR( مرستي او مال تړ ټيم
م او عدم تبعيض په د زغ.  يهودانو نفرت، او تعصب د نورو بڼو په له منځه وړلو کې مرسته کويبهرنيانو نفرت، له

قانون جوړونه، د قانون د تطبيق روزنه، څارنه، راپور ورکول، او : وړاندې ددغه سازمان تمرکز په الندې ساحو دی
د هغو جرمونو تعقيب چې له نفرت سره تړلي وي، او همدا راز د ښوونيزو اسانتياو برابرول تر څو زغم، درناوي، او 

 . شيدوه اړخيزه پوهاوي ته وده ورکړل 

 ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د ټاآنو د مرستي او مال تړ ټيمد په اروپا کې 
)OSCE/ODIHR ( نوموړې د روما او .  پر پاليسيو مشورې ورکويروما او سينتيګډون کوونکو هيوادونو ته د

د روما او سينتي استازي د پاليسي سينتي ټولنو ترمنځ د ظرفيت د لوړولو او شبکو جوړولو ته وده ورکوي او 
 .جوړونکو ادارو په رامنځته کولو هڅوي

له ) OSCE(ټولې کړنې د اروپا د امنيت او همکارۍ د سازمان ) ODIHR(د جمهوري ادارو او بشري حقونو د ادارې 
 په نږدې سازمان او ساحوي عملياتو او همدا راز له نورو نړيوالو سازمانونو سره) OSCE(غړو هيوادونو، د 

 .همکارۍ او هماهنګۍ ترسره کيږي
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په اړه نور معلومات له دې ويب پاڼې ) ODIHR(ډيموآراټيكو بڼسټونو، بشري حقونو د امنيت سازمان د په اروپا کې 
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