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 دموآراتيك و ی اروپا دفتر نهاد های سازمان امنيت و همكاری دايمی شورا،بنابه درخواست حكومت افغانستان
 گروهي را براي آمك به انتخابات رياست  تاموظف ساختاين سازمان را ) OSCE/ODIHR(حقوق بشر 

 جهاني در ۀومت افغانستان و تالش هاي جامع افغانستان تشكيل دهد تا بتواند به حكی واليتهایجمهوري و شورا
 مجموعه اي از پيشنهادات ۀآه در بر گيرند  انتخاباتۀ رساند و در عين زمان گزارش از پروسیاين زمينه يار

 1. تهيه نمايد، و بعد از آن باشد2010براي انتخابات سال 

 است آه توسط دولت افغانستان ی و اولين انتخابات2001 سومين انتخابات از سال 2009 اگست 20انتخابات 
 در شرايط فوق العاده بحراني برگزار شد، در ی واليتهای و شورای انتخابات رياست جمهور.برگزار مي شود

 ود آه توانائي برگزاري يك انتخابات قابل قبول را از بين برده بود،وضعيتي آه وضع امنيتي بسيار شكننده ب
 تخطي ها و تقلب گسترده در روز انتخابات و شكست آميسيون مستقل انتخابات آه توسط ۀاقدامات موثر باز دارند

مادي و  به سوء استفاده ها، بي اعتی قوۀدولت افغانستان تشكيل شده است در پاسخگوئي موثر و با عزم و اراد
 . انتخابات خلق آردسيعي را نسبت به پروِس

 انتخاباتي دراز ۀ به ايجاد پروسجهت همکاری 2005 و 2004 بعد از انتخابات سال ی زيادی خواست هاباوجود
در نتيجه فـــــــــــرصت که  صورت نگرفت یبه اين سفارش بسيار مهم توجه آاف ی، بعدیمدت و پايدار در سالها

 اصالحات قانوني و ظرفيت سازي در آميسيون مستقل ، دهندگانی ثبت نام رايک روش همه شمولی به آار گير
 .انتخابات از دست رفت

 جهاني منابع مالي را تدارك ديد و مشاوران متخصص را فرستاد ولي زمان اثر گذاري آن در ۀبا وجوديكه جامع
 در جريان سه انتخابات در انجام وظايف خود باروش  گذشته از اين آميسيون مستقل انتخابات، گذشته بود،حد باال

 .برخي از عملكرد ها و تصاميم آن شكوآي را پيرامون بيطرفي آن بر انگيختو مستقل و بي طرفانه ناآام ماند 

واالت زيادي را در ئسعدم باور باالی پروسه،  و ی، مالی هنگفت جانۀ همراه با هزينی جدی هایمجموع اين آاست
 آه بصورت دراماتيك چالش آفرين ی در وضعيت2009ت مناسب بودن و موثر بودن انتخابات در اگسارتباط با 

 در مورد به تاخير ی ها بايد مالحظات مهم سياسی ولسوالیشوراهاو  ی پارلمانۀدر انتخابات آيند . خلق ميكند،بود
 يك انتخابات ی برگزاری برای اساسی هایانداختن آن تا زمانيكه دست آم زمينه براي فراهم سازي نيازمند

 . در نظر گرفته شود،دموآراتيك مساعد شود

 دست گيرند آه بتواند ی را روی اقداماتی انتخابات  با عزم راسخ و فوراطراف ذيدخل در از عدۀ زيادیبايد 
حدود  اصالحات می بهر حال فرصت ها برا. دموآراسي در افغانستان اعاده آندۀاعتماد مردم را نسبت به پروس

 انتخابات يك سال قبل از هر ی برای وضع محدوديت ها جهت ايجاد تعديالت در قانون گذار است خصوصًا
 شورا ات لويه جرگه بخاطر ايجاد تعديالت در قانون اساسي پيش از انتخابیبرگزاربرای  ی فنموانعانتخابات و 

ورد بحث قرار گيرد تا امكان پيشنهاد اصالحات  می بايد در سطح بلند سياسیاين بن بست قانونکه  ها ی ولسوالیها
 . قبل از انتخابات آينده بوجود بيايدیمهم و ضرور

 تحقيق ضروري است و طوري بايد یو اجرا از تقلب یروش فراگير و آنشگرايانه بخاطر جلوگيرايجاد يک 
 مراکز یام بايد در تم.دصورت بگيرد آه از سه انتخابات گذشته درس گرفته شود و اشتباهات گذشته تكرار نشو

 ی تحقيق بطور تصادفاتئيه تحقيقات صورت بگيرد و همچنان ، آه در آن نتايج مشكوك وجود داردی گيریرا
 از یتعدادايشان نه تنها وارد . ، شوندآه از قبل در نظـــــــر گرفته شده استی  گيری رامراکز از یوارد تعداد

وارد مراکزی شوند که آرای بيش از   است بلکه تقلب بسيار زيادیانه هاآه در آنها نشای شوند  ی گيری رامراکز
بصورت گسترده مورد ارزيابي قرار  شوند و اين نوع مراکز و آرای آن  و غير قابل اثبات وجــــــود داردحد

 .بگيرد

                                                        

 قابل . pdf.en_37105/04/2009/pc/documents/org.osce.www://http که در سايت انترنتی PC) 891 ( تصميم شماره1 
 .دسترسی است
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ه انستان بتواند ب انتخاباتي، تا افغۀ پروسۀ واقع بينانه جهت تقويی تقديم سفارش های است برایاين گزارش آوشش
 انتخابات ۀ مردم افغانستان را به پروسۀ اعتماد دوبارۀ انتخابات وفا نموده و زمينۀتعهدات بين المللي خود در زمين

 . بتوانند از حقوق دموآراتيك خود بطور آامل استفاده آنند مردم تاايدفراهم نم

  2010سال   انتخابات براه اندازیی براپيشنهادات ۀخالص: الف

 از اقدامات مهم بايد قبل از آن صورت بگيرد تا از مشكالت ی برگزار شود و برخ2010انتخابات بايد در سال 
 . بوقوع پيوست پرهيز شود2009چشمگير آه در انتخابات سال 

 اصالحات در کميسيون مستقل انتخابات: اول
 

ۀ انتخابات بخصوص کميسيون مستقل تقويۀ استقالل، بی طرفی، شفافيت، پاسخگويی و قابل اعتماد بودن ادار
 .انتخابات در اولويت قرار گيرد

 استقالليت. 
 

 از یدر ايجاد آميسيون مستقل انتخابات اين است آه بايد اطمينان آامل حاصل شود آه تعداد زيادی يك روش اساسي
 مردم و دست  ايفاي وظيفه نميكنند تای يا رسمی سياسۀيكه در آن عضويت دارند در يك پست ويژنآميشنرا

 انتصاب آميشنران آميسيون ۀدر زمينتوجه جدی قبل از انتخابات بايد . اندرآاران انتخابات اطمينان حاصل آنند
شده وميزان  از تمامی اطراف ذيدخل  آنی و نمايندگمستقل بودن ۀجهو ۀ تا باعث تقويمبذول گرددمستقل انتخابات 

 انتصاب آميشنران نبايد به رئيس جمهور گذاشته شود بلكه .ايش دهد انتخابات را افزۀنسبت به پروسمردم اعتماد 
  اطمينانبررسی و ، شامل گرفتن نظرميتواندکار  اين . انتخابات در آن شريك باشنداطراف ذيدخل درتمامي 
 .)گرفتن رای اعتماد از پارلمان (دشو ، رئيس جمهوریپيشنهادي در مورد نامزد هايپارلمان

 شفافيت 
 

جلسات آميسيون  .رسيدگی صورت گيرد شفافيت در آار آميسيون مستقل انتخابات بايد فورًا یناآافميزان به 
 اطمينان حاصل ين طريق برای مردم نمايندگان احزاب سياسي و ناظرين باز باشد تا ازیمستقل انتخابات به رو

 از آميسيون. آن به نشر برسد ی تصاميم و مقررات آميسيون مستقل انتخابات در سايت انترنتیبايد تمام .شود
 را آه ی نتايجیتمام  منتشر نموده و فورًا ی گيری نتايج را در مرآز رایمستقل انتخابات بايد خواسته شود آه تمام

 در مورد معلوماتي از یاساساصالحات  ۀ اين روند بايد دربرگيرند،به مرآز شمارش آراء ميرسد به نشر بسپارد
بايد از آميسيون مستقل انتخابات تقاضا . شود باطل اوراق رای دهی ،ه شامل لست هستندكي دهندگانیقبيل تعداد را

 تطبيق تصاميم آميسيون ۀ نحِوۀ را همراه با معلومات آامل درباری گيری راهای نهائي حوزه  وشود تا نتايج آامل
 ، نمايندگان کانديدهاآانديد ها ،ه مردم، احزاب سياسيبايد توجه جدي صورت گيرد تا ب . نشر آند،شكايات انتخاباتي

 از روند انتخابات صورت  ای در جريان اقداماتي آه در هر مرحله و ناظران اطمينان داده شود آه ايشان آامًال
 . قرار داده ميشوند،ميگيرد

 

 یحسابده 
 

اورد آه تمامي وجود بي اين اطمينان را ب، برگزاري انتخابات ازآميسيون مستقل انتخابات به عنوان نهاد مسئول
 آميسيون مستقل انتخابات اعتماد خود را در ميان مردم از . انتخابات مطابق قانون انجام يافته استۀمسايل پروس

 آميشنران آميسيون مستقل انتخابات . نيازمند است تا از طرف مردم قابل قبول باشدیهر نهادو دست داده است 
از آن  بپذيرند و داده است آه در جريان اين انتخابات رخ قلباتيکه وت هاکمبودیمسئوليت آامل خود را در قبال 

 جدًا پيشنهاد مي شود آه تقرر مجدد اعضاي آميسيون مستقل انتخابات بايد قبل از . الزم را بدست بياورندۀنتيج
 انجام ميدهد بتواند استقالل و بي طرفي خود را در رابطه با آار هاي آهاين نهاد انتخابات آينده صورت بگيرد تا 

 عالوه بر اين طوريكه در قانون ذآر شده است آميسيون مستقل انتخابات بايد حكم قانوني را مبني بر .ثابت آند
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 در مورد تصاميم و عملكرد هاي آميسيون  و تطبيق آند  است آامًالنهائیاينكه تصاميم آميسيون شكايات انتخاباتي 
 .انتخاباتي شكايت شودمستقل انتخابات بايد به آميسيون شكايات 

 اعتبار 
 

و همچنان معيار های ارزيابی تقلبات در همه عرصه های  آميسيون انتخابات ی عملكرد های از فراگيریبازنگر
به عنوان . هنگ معافيت موجود را از بين ببرد جدًا در نظر گرفته شود تا اعتبار آن را تقويه نموده و فرانتخاباتی

آميسيون مستقل انتخابات بايد  . نظارتي و اداري را بوجود آورده و انكشاف دادمثال ميتوان يك سيستم قوي
 .ارنوالي راجع آندڅبه جهت تحقيق  را ی آنانپرونده هابر طرف نموده و آارمنداني را آه در تقلب دست دارند 

ندان آنها به هيچ آميسيون مستقل انتخابات و نهاد هاي امنيتي دولت بايد با عملكرد شان نشان بدهند آه آارم
 ۀآميسيون مستقل انتخابات بايد دربار . مشكل آفرين نيستند کانديدانگاننمايندنظارت آنندگان و يا به  یصورت

آميسيون مستقل انتخابات  . تحقيقات انجام دهد،كه ايجاب ميكندهائيتمامي نشانه هاي تقلب و نتايج لغو شده در جاي
تحقيق  تقلب در انتخابات آينده ی احتمالیبه تحقيقات فراگير در مورد پرونده ها را آماده آند تا اضافیبايد منابع 

 .نمايد

 است آه در اسناد بين المللي حقوق بشر به ی انتخاباتی معيار ها عبارت ازبرخوردار استاهميت ويژه ای آنچه از 
 المللي مالي و تخنيكي بر اساس  بايد آمك هاي بين2تفصيل از آن سخن رفته است و افغانستان آن را پذيرفته است

 .صورت گيرد اين گونه تعهدات تطبيق

  انتخاباتۀدر پروسه ايسکنترول و مق ۀقويت: دوم

ناظران  ی، نقش آميسيون شكايات انتخاباتۀ بويژه با تقوي، انتخابات بايد تقويه شودۀدر پروس هايسکنترول و مق
 . و نمايندگان شانی و کانديدانداخل

 یات انتخاباتآميسيون شكاي. 
 

تيم همکاری  ی ميالدي منحل ميشد ول2009ات سال  بايد بعد از انتخاب انتخاباتی آميسيون شكايات، قانونمطابق به
پيشنهاد  ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا با اتنتخابات 
بايد آن  ی و آـــــارمندان ملی اساسیساختار ها . تبديل شودید دايماك نه دوباره تاسيس شود و به ي ميكند آه فورًا
 ی بايد باالبرده شود و ظرفيت ها آن مياني مهارت هاي آارمندانۀ خود باقي بمانند و در مرحلیدر سمت ها

ر در نظام  ضعف ساختا. آغاز نمايدۀ فعاليتهای بيرونی خود را در جهت توسعی هايکارن تقويه گردد و آ یسازمان
 فعاليت هاي مستقالنه و مطابق ی برای آميسيون شكايات انتخاباتی اينست آه توانائی افغانستان بمعنای آنونیقضائ

 مهم است تا اين اعتمادو ايجاد فضای  و نزاعات انتخابات حل موثر مشكالت یبرامحاکماتی با عاليترين اصول 
 انتخابات وجود داشته باشد در نظر گرفته شده و رفع ۀتي آه در ادار را ايجاد آند آه هر نوع اشتباه و آاساطمينان
 ی آميسيون شكايات انتخابات. برخوردار استیاز اهميت خاصکار اين در وجود تقلبات و فرهنگ معافيت  .ميگردد

ود را اهميت خ انتخابات در افغانستان ۀ پروس دايرۀخارج ازبرای حل منازعات  خوب یهمچنان در ايجاد يك الگو
 .دارد

بايد پيش از آن  منابع و و ظرفيت  ها ايفاء کرده ميتواند انتخاباتی را در بين نقشیآميسيون شكايات انتخابات
  هاانتخابات  بينفرصت در ی آميسيون شكايات انتخاباتفعاليتهای . ميالدي رشد داده شود2010انتخابات سال 

 :ميشودشامل مسايل ذيل 

 ی دهندگان و تصاميم و آارآرد های مانند ثبت نام رای انتخاباتیعاليت ها فیتماماز  مداوم نظارت -
 .آميسيون مستقل انتخابات

 مشارآت در اصالح نظام انتخاباتي -
 . شكاياتۀنسبت به پروساطراف ذيدخل  باالبردن ميزان آگاهي وافزايش  -

                                                        
 اين راپور مراجعه 19 قبول نموده است، به بخش 1983 اين شامل کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی ميشود که افغانستان آنرا در سال  2

 .کنيد
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  .مورد نقش و آارآرد هاي آنهاتقويۀ معلومات اطراف ذيدخل در  -
 .تا پس از انتخابان آنی هادكرتحليل عملو  -

 

 نظارت داخلي. 
 

 اشتباهات و جلوگيری از يك انتخابات دموآراتيك بحساب ميرود و از طريق آشف و ی بخش حياتینظارت داخل
 انتخابات و پذيرش نتايج آن آمك ميكند و ۀ در پروسیتقلب به عنوان محافظ عمل ميكند و اين آار به اعتماد ساز

 نهاد هاي دموآراتيك آگاهي حاصل نموده  و ۀ را براي شهروندان بوجود مياورد تا در بارهمچنان فرصت مهمي
 در افغانستان ی انتخاباتینظـــــارت داخلي در حال حاضر آه تقلب ها .خود بصورت فعال در آن سهم بگيرند

 . برخوردار استیمعمول شده است و بخاطر نبود اعتماد مردم نسبت به انتخابات دموآراتيك از اهميت خاص
 اهميت نظارت فعال داخلي را هر چه ی، بنابر وضع امنيتی به ناظران بين المللی آافیعالوه بر اين عدم دسترس

 .شكار ميسازدآبيشتر 

 و ی داخلۀ نظارت آنندی گروه های سازمانی ظرفيت هاۀ در جهت توسعی دايمی تخنيكیآمك هابايد به توجه جدي 
 و قابل ی تا آارشان تخصص، صورت گيرددر انتخابات بكار ميبرندی ده و گزارشیسكه در برريي روشهاۀتقوي

 .نها توجه بيشتر صورت بگيردآبايد به آموزش دادن نامزدان و نمايدگان همچنان  .قبول باشد

 . در لندن آنفرانس افغانستان اجندای اصالح انتخابات دری اولويت ها: سوم

اصالحات سفارش ی به توافق بر سر اصول و اولويت ها و رسيدن  سياسیادۀ و ار تعهداتبخاطر به ثمر نشاندن
 و همچنان اصالح عاجل اين مسايل ۀ باراطراف مختلف ذيدخل در ميان يی در سطح باال درميشود آه مشوره ها

 ی ميالد2010 ی در ماه جنور لندنه ايکه در مورد افغانستان دردراز مدت انتخابات در آنفرانس آيند
 . صورت بگيرد،ــــــــزار ميگرددبرگـ

 . دراز مدت انتخاباتات پايدار و اصالح:ب

 . اصالح موثر امر ضروري استی يك تعهد پايدار و مداوم برا.غاز شود آ اصالح دراز مدت انتخابات بايد فورًا
 ی ضروریرش هاسفا . حل آند را در افغانستانینظام انتخاباتاصالحات آوتاه مدت نميتواند مشكالت ريشه دار 

 -: پيشرفت دراز مدت قرار ذيل استیبرا

 اصالحات قانوني. 
 

 که شامل منطقی و صورت گيردتعديالتی  یقانون اساسدرايجاب ميكند آه مختلف  یاصالحات قانونشيوه های 
  ولی بايد را پيشبينی کرده است آه در هر سال يك انتخاباتیانتخاباتقابل قبول نمودن جدول زمانی يا تقسيم اوقات 

 چيز ديگريكه بايد در آن .در بر بگيردسه انتخابات را پيش بيني صرف  ی ميالد2027 تا 2009از سال 
 راي واحد غير ی شود آه آيا نظام فعلتعمق بايد ، استینظام انتخاباتعبارت ازصورت بگيرد قانونی اصالحات 

 است يا يك سواليها ولی و شوراهای واليتیها شورا،ان براي انتخابات پارلمیانتقال مناسب ترين نظام انتخاباتقابل 
 ی برا،حمايت آندنيز باعث تشويق  تشكيل احزاب سياسي شود و از حقوق نامزدان مستقل که نظام انتخاباتي بديل 
 . با ثبات مفيد تر استیپيشرفت يك دموآراس

 دهندگانیثبت نام را . 
 

 بين ی معيار ها به مطابقی دهی راۀ بخاطر رعايت حق مساويانقيق دآامل و ،قابل اعتمادثبت نام ايجاد يک سيستم 
  رای دهندگان با نصبتيثبت نام گسترده و فراگير همراه با تثب . از تقلب بسيار مهم استی و جلوگيریالملل

 ۀ بايد در برناممقاصداين  . استی امر مطلوب،د اعتماد شهروندان را جلب آندآه بتواننان ز بشمول عکسهايشان
ين آردن حد و مرز ي ثبت نام راي دهندگان و تع. گنجانيده شودی فوری به عنوان اوليت هایاصالح نظام انتخابات

تداخل اين قضايا  .ارتباط دارد کشی و نقشه شهروندان از قبيل ثبت نام یبا مسايل بزرگترحوزه های انتخاباتی 
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 بال ی درست وتقلب و نمايندگميزان اطر آاستن از  است آه بايد بخی مهمی و تخنيكی سياسی چالش هاندۀنشانده
 .منازع در نظر گرفته شود

  لستهای دهندگان ميتواند ازی رای لست ها:اوال.  دهندگان وجود داردیر دراز مدت دو گزينه براي ثبت نام راد
قل انتخابات ط آميسيون مست و توسدهندگان ايجاد گردد یرايک ليست موحد  : شود، دومگرفتهثبت احوال نفوس 

 ی برا. بايد صورت گيرد ممكنۀ امكان موفقيت و پايداري اين دو گزيندر موردفراگير های  مشوره . شودینگهدار
 برنامه ريزي شده ضرورت است تا اين اطمينان بوجود ۀ و همچنان يك پروسیوگزينه وقت و منابع آافدتطبيق هر 

 .ده اند عملي ش ها انتخاباتفاصله بيننها در آبيايد آه 

 . فوري ميخواهدی و تخنيكیسياس عاجل است آه توجه ۀ يك مسال درين راستا و پيشرفتیاصالحات انتخابات
 و ضعف چارچوب انتخاباتي باعث انتخابات ی ميالد2009 انتخابات سال ی هایحل مشكالت و آاستدر  یناآام

 .ر درست اقدام خواهد کرد برای برگذاری آن غيجنجال بر انگيز ديگري خواهد شد آه افغانستان

 . انتخاباتابهمکاری  به تيمظر کذرايی ن . 2

 .و بررسی از آنتيم ماموريت  :الف

 رئيس سازمان امنيت و همكاري در اروپاخانم دورابکويانيس  ميالدي 2009 فبروي سال 22در نامه اي به تاريخ 
ي اسالمي افغانتسان از اين سازمان خواستند تا  دولت جمهورۀآتر رنگين داد فر سپنتا وزير خارجاو دO.S.C.E يا 

شوراي دايمي اين سازمان با اتخاذ .  آندهمکاری پيشروي ی واليتی و شورا هایبه انتخابات رياست جمهور
 را  دفتر نهاد هاي دموآراتيك و حقوق بشر اين سازمانو تيمپاسخ داد مذکور  به درخواست 3 891تصميم شماره 
 ۀ جامعیومت افغانستان و تالش هاک تا به ح بفرستدفغانستانکاری با انتخابات را به تيم هم تا موظف ساخت

 افغانستان شريك سازمان امنيت و . آمك آندی واليتی انتخابات رياست جمهوري و شوراهای بخاطر برگزاریجهان
و مان امنيت  سازجزء ميالدي 2009گروه آمك به انتخابات سال  .است در بعد هماهنگی همكاري در اروپا

در جريان انتخابات  به دنبال ماموريت آنها همكاري در اروپا و دفتر نهاد هاي دموآراتيك و حقوق بشر است آه
 .ند ا به افغانستان فرستاده شده2005 و انتخابات پارلماني 2004رياست جمهوري سال 

 اروپا از بيست عضو یمنيت و همكار سازمان ادفتر نهاد هاي دموآراتيك و حقوق بشر  انتخاباتا بهمکاریگروه 
وارد قبال  ک گروه آوچکي .   تشکيل شده بودبوداز يازده آشور عضو اين سازمان به رهبري آقاي تورالف نور

 کنرا ترآ دسامبر 20 جوالي وارد اين آشور شدند و در 26افغانستان شده بود و لي اآثريت آارشناسان در 
 .آردند

حقوق بشر و  دموآراتيك یدفتر نهاد هاه به درازا آشيد گروه آمك به انتخابات  آ انتخاباتۀدر جريان پروس
در افغانستان ادامه چهارم نوامبر   الی آار خود را، از آارشناسانید محدودبا تعدا اروپا یسازمان امنيت و همكار

 .داد

اباتی در خارج از کابل بنا داشت و ديدار کمی از حوزه های انتخدر خارج از آابل اين گروه حضور کمی هر چند 
 ايکه در ساحات حضور يافته  ناظران داخليو ناظران بين المللي  با منظمبه داليل امنيتی انجام داد ولی مباحثات

 . داشتند،بودند

  وظيفه داشت تا اروپایحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك یدفتر نهاد هاگروه آمك به انتخابات 
 آماده ی همکاری های تخنيکی در ساحات تخنيكي اضافي را در جهت تكميل نيازمندي هاانه وشناس آاریهاهمکاري

كه در اين گزارش آنجانيده شده ئي سفارش ها.ارايه نمايد الزم را براي انتخابات هاي آينده ینموده و سفارش ها
برگزار شود و همچنان انتخابات  2010 بر انتخابات پارلماني آه قرار است در سال مقدماتیاست بر اساس مرور

حقوق بشر سازمان و  دموآراتيك یدفتر نهاد ها آمك به انتخابات  يا تيم گروه. گرفته استبعدی صورتهاي 
 انتخاباتي را در نظر گرفته است و به چهار مساله بطور خاص توجه آرده مسايل تمامي  اروپایامنيت و همكار
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 ی و ظرفيت سازیارچوب قانونه چی، نظارت داخل،ت نام راي دهندگانثب :ازنداست و اين چهار مساله عبارت
يم اين گزارش آمده است و در عين ا در ضمی دهندگان و نظارت داخلیتفصيالت و تحليالت بيشتر ثبت نام را

 . در اين اسناد گنجانيده شده است  ارتباط دارد آًالی و ظرفيت سازیارچوب قانونه آه با چیزمان قضايا

 .يل عملياتي و امنيتيمسا: ب

 امنيتی دايمی سازمان  توسط شورا اروپا یحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك یدفتر نهاد ها
 مسايل سازمان درن ايسرمنشي عمومي  که شد  اين سازمان891 تطبيق تصميم شماره هموظف بوهمکاری اروپا 

 اين سازمان در ۀفرستادن اين گروه با شرآت نمايند ی برا آمادگي ها.مينمودآمك درين راستا مربوط به امنيت 
 امنيت سازمان ۀرئيس ادار.  آغاز گرديد27 – 14به افغانستان بتاريخهای  اروپا ۀ اتحاديی اولهيئات اعزامی
 رئيس آل شوراي . شرآت آرد صورت گرفت جون13-8 از هيئات اعزامی تعقيبی کهاروپا در  یامنيت و همكار
، هدف، طرح پروژه اي را نوشت آه ه تعقيب ماموريت آزمايشي پيشنويسن امنيت و همكاري اروپا بدايمي سازما

حقوق بشر سازمان امنيت و و  دموآراتيك یگروه آمك به انتخابات دفتر نهاد هامدت ترآيب و ترتيبات امنيتي 
  . را روشن ميساخت اروپایهمكار

کيفيت و  جوالي به امضا رسيد آه 15شي عمومي اين سازمان در  ميان حكومت افغانستان و سرمنیداشت تفاهمديا
 تبادل نامه ميان اين سازمان و سرمنشي عمومي سازمان .در بر ميگيردشيوۀ کار و مسايل امنيتی اين گروه را 

 بر همكاري هاي 2005 و 2004اتالنتيك شمالي ناتو صورت گرفت آه در پهلوي همكاري هاي قبلي در سال 
 دبير آل سازمان ملل متحد به ۀ ويژۀعالوه بر اين تبادل نامه ميان اين سازمان و فرستاد.د داشتبيشتر تاآي

 روابط ميان وكه سازمان ملل متحد آنرا فراهم ميكند ايشامل همكاري هاي امنيتي که افغانستان صورت گرفت 
و رياست حفاظت و   اروپای همكارحقوق بشر سازمان امنيت وو  دموآراتيك یگروه آمك به انتخابات دفتر نهاد ها

 .ميشدامنيت سازمان ملل 

 . و ميتود کاری روش:ج

جلسات مرتب را با   اروپایحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك یگروه آمك به انتخابات دفتر نهاد ها
 نهاد هاي امنيتي،  ني، مدۀناظران داخلي، سازمان هاي جامع  نامزادان احزاب سياسي،  انتخابات،مسئوولين اداري

حقوق بشر و  دموآراتيك یگروه آمك به انتخابات دفتر نهاد ها .نمودمقامات وزارت خانه ها و رسانه ها بر گزار  
هاي انتخاباتي کللي از جمله با تطبيق آنندگان آم همچنان با نهاد هاي متعدد بين الم اروپایسازمان امنيت و همكار

سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هيئات دپلماتيک در افغانستان، نمايندۀ ويژۀ  4بين المللي
عالوه  برآن اين تيم واقعات و رويدادهای انتخاباتی  .نمود برگزار ی راجلسات 5وسازمانهای نظارت کنندۀ بين المللی

روسۀ مميزی و تفتيش  جدول بندی شمارش آرا و پ6،را به شمول برگذاری تريننگها، رای دهی و شمارش آراء
اين تيم در کنفرانسهای مطبوعاتی و جلسات اطراف ذيدخل منظم و پيهم حضور يافته . آراء را دنبال کرده است

 . است
 

 مجموعا چهار سفر  اروپایحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك ی آمك به انتخابات دفتر نهاد هاتيم
) هرات(، غرب )هلمند(، جنوب )فارياب(شمال : شت که عبارتند از سفر بهساحوی به مناطق مختلف افغانستان دا

 7برعالوه اين تيم معلومات ساحوی انتخابات را از بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان ). لوگر(و شرق 

                                                        
و ) TAF(، بنياد آسيائی )IFES( سيستمهای انتخاباتی ، بنياد بين المللی)UNDP( به شمول برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد  4

 ).NDI(انستيتوت ملی برای دموکراسی 
، انستيتوت بين المللی )NDI( انيتيتوت ملی برای دموکراسی ،)EU ( اتحاديۀ اروپا:  هيئات نظارت کنندۀ بين المللی عبارت بودند از 5

 ).ANFREL(و شبکۀ آسيايی انتخابات آزاد ) DI(، موسسۀ دموکراسی بين المللی )IRI(جمهوری خواهان 
مرکز رای دهی در ) 40( در روز انتخابات تيم دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا از بيشتر از  6

وز بعدی انتخابات از جريان واليت کابل ديدن نموده اند که در آن از جريان رای دهی و شمارش آراء مراقيت نمود، برعالوه اين تيم در ر
 . شمارش آرای شورای واليتی مراقبت کرد

 . يک ارگان پيشقدم در عرصۀ نظارت داخلی انتخابات در افغانستان است) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان   7 



                                                                                                              جمهوری اسالمی افغانستان
                                                                      2009 اگست 20انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی، 

 OSCE/ODIHR انتخاباتی همکاری با گذارش نهايی تيم 
 

)FEFA(رده ، گروه های بين المللی نظارت، از طريق تماسهای تيلفونی با موسسات همتا در ساحات بدست آو
   8.زن در پنج واليت انجام داده است) 40(برعالوه اين تيم مصاحبه هايی را بعد از انتخابات با تقريبا . است

 

 يکسلسله اسنادی را  اروپایحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك ی آمك به انتخابات دفتر نهاد هاتيم
ست که بايد درنظر گرفته شود و درين راستا پيشنهاداتی را توليد نموده که در آن مسايلی را خاطر نشان نموده ا

 اين اسناد و پيشنهادات با کميسيون مستقل انتخابات و پروژۀ انتخابات برنامۀ انکشافی ملل 9.ارايه نموده است
ن بر عالوه همکاريها و ارايۀ نظريات به بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستا.  شريک ساخته شده است10متحد

)FEFA (همچنان اين تيم با مراجعيکه طور دايمی . نيز از طرف اين تيم به شکل دوامدار صورت گرفته است
اين تيم کدام . همکاريهای تخنيکی را برای مراجع مربوط به انتخابات فراهم ميکنند از نزديک کار کرده است

انجام نداده است در آنوقت ه های گروهی اعالميۀ مطبوعاتی ای را صادر نکرده است و مصاحبه هايی را در رسان
 .   ارايه نداده است در آن هنگامو کدام تفسير و توضيحی از پروسۀ انتخابات

 

 .تشکری و اظهار امتنان: د
 

 از حکومت افغانستان  اروپایحقوق بشر سازمان امنيت و همكارو  دموآراتيك ی آمك به انتخابات دفتر نهاد هاتيم
اين تيم همچنان از . ارجه و داخله بخاطر همکاری و هماهنگی شان تشکر ميکندبخصوص از وزارتهای خ

کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و سايرنهاد های افغانی طور عموم بخاطر هماهنگی و 
ن المللی در همکاری برنامۀ انکشافی ملل و ساير دست اندرکاران بي. همکاری شان با اين تيم قدردانی ميکند

، و )ISAF(، ايساف )UNAMA(همچنان اين تيم از هيئات کمکهای ملل متحد . عرصۀ انتخابات قابل قدر است
که همکاری شان راه را برای سفرهای ساحوی اين تيم هموار ساخت، تشکری ) PRT(تيم های بازسازی واليتی 

 اتحاديۀ اروپا و همکاری هيئات بين المللی نظارتی اين تيم از همکاريهای کميسيون اروپائی، هيئات نظارتی. ميکند
در آخر تيم کمک به انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر . ديگر استقبال  ميکند و سپاسگذاری مينمايد

سازمان امنيت و همکاری اروپا از کشورهای عضو سازمان امنيت و همکاری اروپا که درين راستا با اين پروژه 
  .الی سخاوتمندانه نمودند اظهار سپاس و تشکری مينمايدهمکاری م

 
  پس منظرسياسی و امنيتی.3
 
  .داریتم حکومتس سياسی و سيوضعيت: فال
 

 ور برای حد اکثر پنج سال تاجمهوری اسالمی افغانستان دارای سيستم حکومت رياستی می باشد که رئيس جمه
س جمهور رئيس دولت و رئيس قوۀ اجرائيه می باشد، او درپهلوی اينکه رئي. دوبار انتخاب شده می تواند

شورای ملی افغانستان متشکل از دو مجلس می باشد که عبارت از . سرقوماندان اعالی قوای مسلح نيز می باشد
 می باشد که به شکل 249 اعضاء آن  می باشد و ولسی جرگه که تعداد102 اعضاء آن  که تعداد11مشرانو جرگه

اعضاء شوراهای واليتی برای مدت چهارسال انتخاب می . دن واليت انتخاب می گرد34 سال از مستقيم برای پنج
 و لی اولين 12پس از توافق بنانتخابات  سومين 2009انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال . گردند

 .انتخابات برهبری خود افغانها در افغانستان می باشد
 

                                                        
 .نان د ر واليات مصاحبه صورت گرفته استيا کانديدان، کارمندان موسسات غير دولتی، نمايندگان منتخب مردم و رئسای امور ز  8
 اين اسناد و پيشنهادات شامل موضوعات متعددی چون ارزش مسالۀ کم کردن تاريخ رسمی کناره گيری از انتخابات توسط کانديدان،  9

ارۀ آراء، تحليل و شفافيت در پروسۀ نتايج انتخابات، در نظر گرفتن امکان رفتن به دور دوم انتخابات، مميزی و تفتيش و حساب دوب
 .  تجزيۀ نتايج و تطبيق تصاميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی توسط کميسيون مستقل انتخابات و شفافيت نتايج انتخابات، ميباشد

 ).UNDP ELECT(، تقويۀ ظرفيت حقوقی و انتخاباتی برای فردا )UNDP( برنامۀ انکشافی ملل متحد  10
نمايندگان شوراهای ولسوالی ).  قانون اساسی84ماده(جمهور و شوراهای واليتی انتخاب می شوند اعضاء مشرانوجرگه توسط رئيس . 11

 .تاهنوز بامشرانوجرگه ضم نشده اند، زيراتاهنوز انتخابات شوراهای ولسوالی برگذار نشده است
 .ياد ميگردد" ئمی حکومتیتوافق برتوافقات موقتی در افغانستان موقوف برتاسيس مجدد نهادهای دا"به شکل رسمی به .  12
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 روز قبل از ختم مدت رياست جمهوری 60 الی 30 ، بعد از هرپنج سالانتخابات رياست جمهوری بايد
 کميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که بنابرداليل زيادی 2009 جنوری سال 29 ولی بتاريخ 13.برگذارشود

 14انتخابات در مدت زمانيکه در قانونبرای هوا و عدم آمادگی درست آب و مانند وضعيت امنيتی، وضعيت 
 اگست را برای برگذاری انتخابات رياست 20کميسيون مستقل انتخابات .  برگذارشده نمی تواند،ه استتصريح شد
 کار رئيس ۀخاطرحل مشکل در خصوص اين تاريخ جديد وادامب. و شوراهای واليتی تعيين نمودجمهوری 
ساسی ام قانون ا رئيس جمهور را در مطابقت به احک کاراريخ جديد، ستره محکمه تمديد دورۀ تجمهور الی

 .افغانستان اعالن نمود
 
 . وضعيت وشرايط امنيتی:ب
 

اعمال .  انتخابات بخاطر براه انداختن خشونت از طرف طالبان و عناصرضدحکومت به موانع مواجه بودپروسۀ
 امنيت گرديد که در نتيجه زمينۀ تقلب در واختاللوتهديدهای خشونت آميز مانع اشتراک وسيع در انتخابات 

روز انتخابات در . تخابات را مساعد نمود ه و کار اتخاذ تدابير در مورد تحقيق تقلب را به مشکل مواجه ساختان
 که شاهد بلند ترين تعداد  به شمارمی رفتیت هفت سال از شديدترين روزهايديگر روزها در مد مقايسه با

 جريان انجام وظايف شان تاختم روز کميسيون مستقل انتخابات در  کارمند11 حداقل 15.حوادث خشونتبار بود
 16.همچنان کانديدان و حاميان آنها دراين روز مورد هدف قرار گرفتند. کشته شدند

 
ازطريق نيروهای نظامی بين المللی و افغان  اگست 20 در برگذاری انتخاباتامنيت بخاطر تالش های زيادی 

اين حقيقت با درنظرداشت خرابی . ت صورت گرفتمناطقيکه ممکن بود در روز انتخاباهر قدر تاحد امکان در 
 خونين ترين روز برای نيروهای خارجی و افغان نسبت به سال های قبل از آغاز سال ،وضعيت امنيتی عمومی

ن مناطق شمال و آعالوه بر. جنگهايی در ساحات شرقی و جنوبی کشور آغاز يافت وادامه پيدانمود.  بود2001
ورستی صدمه  دراين روز از فعاليت تر،می بردندبه شکل دوامدار در آرامش بسرغرب کشور که در گذشته ها 

باوجود تدابير شديد امنيتی توسط نيروهای افغان و بين المللی وضعيت امنيتی در پايتخت خرابتر شد؛ در . ندديد
ونتبار،  عالوه بروقوع حوادث خش17. خونبار در کابل صورت گرفتۀبرگذاری انتخابات دوحمل هفتۀ قبل از

تخويف و تهديدات به انواع مختلف آن به شمول استفاده از تکتيک های مانند شب نامه ها، پخش پروپاگندها، 
 .  صورت گرفت، نيزاختطاف ها، قتل کانديدان و کارمندان آنها

 
پوليس . ليت تامين امنيت انتخابات را به عهده داشتند بين المللی مسؤنيروهای امنيتی افغان باحمايت نيروهای

رياست .  که در خط دوم نيروهای اردوی ملی قرارداشتنددم  بخاطر تامين امنيت جابجاشده بودندافغان در خط مق
 محلی به خاطر تقويت  هایدر بعض حاالت از مليشه. امنيت ملی نيز نقش مهمی را در تامين امنيت ايفا نمود

ولی اداره، تجربه، صالحيت و . ده صورت گرفتامنيت که توسط وزارت امور داخله تنظيم شده بود، استفا
  دوردستقالن نمود که اين کميسيون در مناطکميسيون مسقل انتخابات اع. بيطرفی آنان زيرسؤال قرارداشت

نيروهای نظامی افغانستان موجود باشد و وجود مليشه های محلی کافی  نجا آدرصورتی فعاليت خواهد نمود که در
 .نخواهد بود

 

                                                        
 . قانون اساسی61ماده .  13
 . ماه بايد خاتمه يابد22به اساس قانون اساسی مدت کار رئيس جمهور در .  14
 . ماه اگست صورت گرفت20 حادثه امنيتی در 400به اساس گذارش آيساف در حدود .  15
کمپاين انتخاباتی داکتر عبداهللا در واليت بادغيس اختطاف شدند، يکهفته قبل از روز انتخابات گذارش داده شد که چهارتن از تيم .  16

 .برهان الدين ربانی رهبر جمعيت در واليت کندز مورد سوء قصد قرار گرفت ويک کانديد شورای واليتی در واليت جوزجان کشته شد
يکا و دفاترمجاورآن صورت  اگست حمله ای در مرکز آيساف در مجاورت قصر رياست جمهوری، سفارت امر15بروز شنبه .  17

 اگست يک انتحاری خودرا 18در . درنتيجۀ آن هفت نفر کشته شد و تعداد ديگری هم به شمول عساکر آيساف مجروح گرديدند. گرفت
 در سرک مزدحم جالل آباد در کابل منفجرساخت که منجر به قتل ده نفر ومجروحيت در حدود پنجاه تن از افراد IMدر ميان کاروان 

در شروع همين روز يک راکت در . ی ونظامی به شمول يک تن از عسکر آيساف و دوتن از کارمندان داخلی ملل متحد گرديدملک
 .ساحه قصررياست جمهوری اصابت نمود
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ی  اکتوبر که سه انتحار28يين تاريخ دور دوم انتخابات وضعيت امنيتی خرابترشد، به خصوص بتاريخ قبل از تع
 ملل متحد در کابل انجام داد که منجربه کشته شدن هشت کارمند به شمول پنج عمليات انتحاری را در مهمانخانۀ
 آنعده از  شانفته اظهار نمودند که هدفطالبان مسؤليت اين حمله را بدوش گر. کارمند بين المللی ملل متحد گرديد

 18.کارمندان بين المللی بود که برای انتخابات کار می کردند
 
 مربوط به انتخاباتو قانونگذاری  قوانين .4
 

افغانستان يک تعداد از کنوانسيون های بين المللی را تصويب نموده است که بعضی از آنان به شمول کنوانسيون 
 در مورد محو هرنوع تبعيض عليه زن و 1979ين المللی بقوق سياسی و مدنی، کنوانسيون بين المللی در مورد ح

 .کنوانسيون بين المللی در مورد محو هرنوع تبعيض نژادی، به انتخابات ارتباط می گيرد
 

آزادی های اساسی در مورد .  احکام ضروری برای انتخابات دموکراتيک را شامل می گردد،چارچوب قانونی
 افراد واجد  انتخابات عمومی توسطدرانتخاب شدن ت صلح آميز، انجمنها، آزادی بيان و حرکت ها و حق تجمعا

چارچوب برای برگذاری انتخابات، قانون .  تضمين شده است2004شرايط رای دهی در قانون اساسی سال 
 و 2002ابات سال ، قانون تظاهرات، تجمعات و اعتص2004 وقانون احزاب سياسی سال 2005انتخابات سال 

عالوه بر اسناد متذکره، چگونگی انتخابات توسط يک تعداد از فرامين تقنينی . قانون رسانه را در برمی گيرد
 .رياست جمهوری وتعداد زيادی از مقرره ها نيز تنظيم شده است

 
تخابات به شکل قوانين مربوط به ان.  در چارچوب قانونی وجود داردات کمبوده ایمعهذا، به شکل قابل مالحظ

 19پيشبينی نشده استدر قوانين موجود وجود مربوط به انتخابات محدود باقی مانده است که تعداد زيادی از احکام 
چارچوب . و اتکاء بيش از حد در اين مورد باالی مقرره های است که توسط نهاد های اجرائيوی وضع شده اند

ن مدت انتقالی قبل از تاسيس قوه مقننه که به بعدها به انتخابات قانونی فعلی به اساس قرامين تقنينی که در دورا
رامين و ديگر مسوده های قوانين تمام اين ف اگرچه . باقی مانده استتطبيق منجر شد، قابل 2005پارلمانی سال 

ر مربوط به انتخابات در پارلمان مورد بحث قرار گرفت ولی اختالفات در ميان پارلمان و دفتررئيس جمهور د
 20. نموده استۀ اصالحات حقوقی را کندمورد تفسير احکام قانون اساسی پروس

 
همچنان در مورد اينکه کدام نهاد صالحيت تفسير احکام قانون اساسی را به عهده دارد نيز صراحت قانونی 

ره محکمه  ست می نمايند که اين صالحيت به عهدۀدرحاليکه قوۀ اجرائيه و قوۀ قضائيه ادعا. روشن وجود ندارد
می باشد، قوۀ مقننه و حقوقدانان به اين باور اند که اين صالحيت مربوط به کميسيون نظارت برتطبيق قانون 

 .اساسی می باشد
تقويت چارچوب قانونی برای انتخابات در مسودۀ که برای قانون انتخابات جديد و قانون تشکيالت کميسيون 

معهذا، اختالفات در ميان پارلمان و دفتررئيس جمهور .  شده استمستقل انتخابات تهيه شده است، درنظرگرفته
 به طور مثال، قانون 21.در مورد تفسيراحکام قانون اساسی پروسۀ اصالحات حقوقی را بطی نموده است

تشکيالت کميسيون مستقل انتخابات توسط پارلمان تصويب گرديد ولی رئيس جمهوربه دليل اينکه مطابق به اين 
های کميسيون مسستقل انتخابات که از طرف رئيس جمهور تعيين می گردند بايد از پارلمان رای قانون کمشنر

اعتماد بگيرند اين قانون را مورد سوال قرارداده آنرا مخالف قانون اساسی دانست وجهت بازنگری مجدد دوباره 
 .به پارلمان فرستاده شد

                                                        

داليل هدف قراردادن . در صبح همين روز يک راکت در مجاورت قصررياست جمهوری وديگری آن در هوتل سرينا اصابت نمود.  18
ت روشن نبود ولی طالبان اظهارنمودند که هوتل سرينا بخاطرمورد هدف قرارگرفت که درين هوتل کارمندان بين المللی برای اين محال

 .انتخابات کارمی کردند، زندگی می نمودند
ندرد های قبول کمپاين انتخاباتی می توانست در مطابقت به ست. در جاهای متعدد، به شمول شفافيت نتايج، شرايط کمپاين های مالی.  19

 .شده حقوقی صورت گيرد ولی بايد درقوانين مدون پيشبينی گردد
اعضاء آن بايد توسط .  قانون اساسی تصريح شده است که بايد تاسيس گردد157کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسی در ماده .  20

 .ه رسمی می باشدقانون مربوط منتظرنشر درجريد. رئيس جمهور پيشنهاد وبه تائيد پارلمان برسد
کار مسوده هائيکه بطی شده اند شامل قانون انتخابات، قانون تشکيالت کميسيون مستقل انتخابات، قانون احزاب سياسی، قانون .  21

 .ارگان های محلی و قانون رسانه می باشد
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 تعديل قانون انتخابات، دريک سال اخير دورۀ تقنينيه، در پيشنهاد: " قانون اساسی تصريح می نمايد که109ماده 

سال "بادر نظرداشت بعض از اختالف نظرها در مورد اينکه ." فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند
 چه معنی را افاده می نمايد، معلوم می شود که چنين برداشت بايد گردد که قانون انتخابات قبل از 22"اخير

اختالف نظرها در مورد اينکه آيا اين حکم در .  تعديل شده نمی تواند2010لمانی تعيين شده درسال انتخابات پار
عالوه . مورد تغيير در قانون تشکيالت کميسيون مستقل انتخابات نيز قابل تطبيق است يا خير نيز باقی می ماند

رگذاری لوی جرگه در حال حاضر نيز ب.  را دارد23بران، تغييرات در قانون اساسی نياز به برگذاری لوی جرگه
بعيد به نظر می آيد زيرا نمايندگان شوراهای ولسوالی که بايد در لوی جرگه اشتراک نمايند تاهنوز انتخاب نشده 

 .اند
 

 :داتپيشنها
 

ه می ديدبخاطر برگذاری انتخابات های آينده به تعديل در قانون اساسی وديگرقوانين به شکل فوری نياز .1
تغيير در قانون امکان مانند مشکل " بن بست های حقوقی " راه حلی بهسياسینقطۀ نظر  تا از شود

 يک ۀاساسی بخاطر عدم موجوديت نمايندگان شوراهای ولسوالی و مشکل تغيير قانون اساسی در محدود
 . شودپيداات و تعديالت است، که مانع چنين اصالحسال برای برگذاری انتخابات 

به منظور آن ان بر گذاری انتخابات های آينده با در نظرداشت تاخير در برگذاری توجه جدی بايد به زم .2
 .اصالحات در سيستم انتخاباتی،  مبذول گردد

 فرا گرفته شده 2009قانون اساسی با در نظر داشت معيار های بين المللی، درسهائيکه از انتخابات سال  .3
. ظارت مورد باز بينی و اصالح قرار گيرداست و پيشنهادات متخصصين عرصۀ انتخابات و هيئات ن

همکاری های تخنيکی بين المللی درين راستا خواسته شود و به موضوعاتيکه در مسايل انتخابات اولويت 
منطقی سازی جدول زمانی انتخابات و آوردن اصالحاتيکه ميکانيزم درستی در رابطه به  : دارد مانند

 .   مستقل انتخابات را با خود داشته باشد، توجه صورت گيرداستخدام کمشنر های مزيد برای کميسيون 
مسودۀ جديد قانون انتخابات بايد با در نظر داشت معيار های بين المللی انتخابات، در سهائيکه از  .4

 گرفته شده است و پيشنهادات متخصصين عرصۀ انتخابات و هيئات نظارت، مورد 2009انتخابات سال 
 .مکاری های تخنيکی بين المللی درين راستا فراهم گرددتجديد نظر قرار گيرد و ه

 
 :موضوعاتيکه برای اصالح قوانين بايد در نظر گرفته شود، شامل نقاط ذيل ميگردد

 
 .سيستم انتخاباتی -
 .ميکانيزم استخدام کميشنر های کميسيون انتخابات -
به شمول ارواق رای (ی دهی مقتضيات شفافيت پروسه مانند نشر تمامی معلومات بدست آمده از مراکز را -

 ).دهی غير معتبر
احکام روشن و واضح در مورد نقش و مسئوليتهای کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات  -

به هرکدام يک از کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات . انتخاباتی در قوانين گنجانيده شود
 .الغاء در مورد آراء ريخته شده و کيف و کان آن داده شودانتخاباتی اختيار و صالحيت تحقيق  و

 .حکامی در مورد فعاليت دايمی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی شامل قوانين مربوطه شودا -
به موضوعاتيکه فعال به اساس قوانين موجوده به صوابديد و نظر کميسيون مستقل انتخابات گذاشته شده است  -

 .عفای کانديدان، رسيدگی صورت گيردمانند آخرين مهلت برای است
   . توجه صورت گيردمقتضيات ثبت نام رای دهندگانبه  -

                                                        
 2006باشد و توقع آنها در آغاز سال رئيس ولسی جرگه وديگران استدالل نمودند که پارلمان دردوره سال چهارم تقنينی خويش می .  22
 .بود
 . قانون اساسی111ماده .  23
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قانون جديد انتخابات بايد مسايلی را شامل شود که برای فعال توسط قرمان رئيس جمهور، طرزالعمل ها و  .5
طبيق شده است  سرنوشت آنها تعيين ميشده است تا اينکه از نظرات وصوابديد های نا مناسبيکه ت،تصاميم

 . جلوگيری صورت گيرد و يک سند موحد و قانونی جامع و مانع را در مورد انتخابات بوجود بياورد
بايد وضاحت و روشنی در مورد اينکه سر انجام کدام ارگان تصميم نهائی را در مورد تفسير و تشريح  .6

ه در مسايل انتخابات با در نقش دادگاه عالی يا ستره محکم. قانون اساسی گرفته ميتواند، داده شود
 . نظرداشت شرايط مخصوص برای مداخله اش، در قانون اننخابات بايد بطو واضح ذکر گردد

 بايد هرچه زود تر با دادن اختياراتيکه در قانون اساسی به شوراهای واليتی و دقوانينيکه طرح ميگردن .7
 .، منظور گردد مختص شده استشوراهای ولسواليها

 قانون اساسی و ديگرقانونگذاری ها صورت ميگيرد بايد از راه مشاوره با کميسيون اصالحاتيکه در .8
مستقل انتخابات، جامعۀ مدنی، احزاب سياسی  و جامعۀ بين المللی به ميان بيايد تا در آينده باعث اطمينان 

 . باالی پروسۀ انتخابات گردد
اين کار بايد با شامل ساختن . ری مبذول گرددتوجه بايد به انکشاف يک ميکانيزم  پيشرفته برای قانونگذا .9

صميمگيری های حقوقی تحقوقدانان کليدی ايکه در ارگانهای مختلف افغانی حضور دارند و در تصاميم و 
 دفتر رئيس جمهور، وزارت عدليه یتاثير دارند که شامل اعضای پارلمان، نمانيده های سکرتريت پارلمان

 .ود، صورت گيردميش) ستره محکمه(و دادگاه عالی 
با پارلمان همکاری الزم صورت گيرد تا منحيث يک ارگان موثر به کارهای خود ادامه بدهد، بخصوص  .10

 .در قسمت اصالحات در نظام انتخابات و بويژه در مورد قانونگذاری در مورد انتخابات
 

 سيستم انتخاباتی. 5

د که گويا تمام کشور يک حوزۀ ملی انتخاباتی انتخابات برای احراز کرسی رياست جمهوری قسمی برگذار ميگرد
بوده و اگر هيچيک از کانديدان رياست جمهوری نتوانند بيشتر از پنجاه فيصد آراء را بدست بياورند انتخابات به 

ديگر انتخابات در کشور به شمول انتخابات ولسی جرگه   در قانون انتخابات برای انواع24.دور دوم کشانيده ميشود
، انتخابات شوراهای واليتی و شوراهای ولسواليها يک سيستم رای واحد و غير قابل انتقال با هيئات )پارلمانی(

در سيستم انتخاباتی با يک رای واحد و غير قابل انتقال، رای . موکالن متعدد االعضاء، در نظر گرفته شده است
) مطابق به تعداد الزم وکال درهيئت مقننه(گيرند دهنده به يک کانديد رای ميدهد و کانديدانيکه بلند ترين آراء را مي

 .   انتخاب ميشوند

اين . در حاليکه اين سيستم برای رای دهندگان آسان تمام ميشود، اين سيستم دارای مشکالت و نواقصی هم است
ليت سيستم بطور قابل مالحظه ای از انکشاف و پيشرفت احزاب سياسی ميکاهد و به همين سبب از موثر بودن فعا

اينکه رای دهندگان به   25.اين سيستم همچنان باعث ضياع تعداد زياد آراء ميشود.  ميکاهد نيزارگانهای انتخابی
يک کانديد در انتخابات برای ساختن يک ارگان چند عضوی رای بدهند، مشکالتی را برای احزاب سياسی در 

دد شان تقسيم نمايند تا از انتخاب يک کانديد شان با مورد اينکه چگونه آرای باالفعل خود را باالی کانديد های متع
آرای خيلی بلند و عدم کاميابی  کانديدان ديگرشان، جلوگيری نمايند، ايجاد ميکند و به همين قسم درين سيستم آرای 
 . مربوط به حزب شايد بين کانديد های مختلف آن حزب قسمی تقسيم گردد که هيچيک از کانديدان آن کامياب نشود

اگرچه يک بدبينی .  مورد استفاده خواهد بودهمچنان سيستم رای واحد غير قابل انتقال با وجود نواقص آشکارش 
. تاريخی در مقابل احزاب سياسی که دليل اساسی انتخاب سيستم رای واحد غير قابل انتقال نيز ميباشد، وجود دارد

 در پارلمان در مورد يک سيستم جديد انتخاباتی  صورت گرفت بحثهايی2007به تعقيب يک مشاوره ايکه در سال 
براه انداخته شد که در آن پيشنهاد گرديد که سيستم فعلی به يک سيستم مختلط تناسبی تبديل گردد ولی درين مورد به 

                                                        
 .پرگراف دوم) 18(و قانون انتخابات مادۀ ) 61( قانون اساسی، مادۀ  24
در حالت برگذاری انتخابات به سيستم يک رای واحد .  آرای ضايع شده آرايی است که کدام تاثير مستقيم باالی نتيجۀ انتخابات نميگذارد 25
کرسی ) 34( نفر کانديد برای شورای واليتی بودند و اين شورای صرف 520ير قابل انتقال در يک انتخابات مثال در کابل که بيشتر از غ

کانديدانيکه انتخاب نشده اند و همچنان آرائيکه برای کانديدان برنده که بيشتر از نصاب ) 468(در شورای واليتی دارد، ارائيکه برای 
 .ست، ضايع شده تلقی ميشودپيروزی بوده ا
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توافق نرسيدند و سيستم يک رای واحد غير قابل انتقال همچنان در مسودۀ قانون انتخابات که برای فعال تحت غور 
 .  شد، باقی خواهد ماندميبا

 :پيشنهادات

جوانب ذيربط بايد فکر کنند که آيا سيستم يک رای واحد غير قابل انتقال يک سيستم انتخاباتی مناسب  .11
شايد فعال وقت آن باشد که . برای انتخابات پارلمانی، واليتی و انتخابات شوراهای ولسوالی ميباشد يا نه

نتخاباتی ايکه تاسيس احزاب را تشويق ميکند و در عين زمان حقوق در مورد اينکه آيا يک سيستم بديل ا
 .   کانديدان آزاد را هم حفظ ميکند، مفيد برای انکشاف يک دموکراسی پايدار است يا نه

 

 .احزاب سياسی. 6
 

 در حاليکه احزاب در ديگر دموکراسی ها نقش مهمی را بازی ميکنند، احزاب سياسی در افغانستان بخاطر اينکه
قسميکه در . در جنگها و کشمکشها دخيل بودند و با گروههای قومی و نظامی رابطه دارند در انزوا قرار گرفته اند

 احزاب سياسی بايد يک پالن و ستراتيژی ،فوق گفته شد در سايۀ نظام انتخاباتی با يک رای واحد غير قابل انتقال
 مناسب کانديد ها را برای احراز کرسی های حوزه های جلوگيری کننده و غير واقعی را بخاطر اينکه يک تعداد

.  روی دست بگيرند،انتخاباتی در نظر بگيرند و به هواداران خود توصيه کنند تا آرای خود را بين آنها تقسيم نمايند
سيستم يک رای واحد غير قابل انتقال به عوض اينکه پيشرفت احزاب را تقويه نمايد زمينه را برای ايجاد يک 

اين کار برای اکثريت جوانب ذيربط قسمی معلوم ميشود که مانعی برای .  آماده ميسازدپراگندهرای منقسم و شو
فعاليت موثر پارلمان ايجاد خواهد کرد و در نتيجه پروسۀ  تقسيم قدرت را که برای يک دموکراسی فعال ضروری 

 .  است،  تخريب ميکند
 اساسی با در نظر داشت شرط عدم مخالفت با دين اسالم و اصول قانون) 35(حق تشکيل احزاب سياسی در مادۀ 

احزاب را نميتوان با پايه های نظامی و يا شبه نظامی، با داشتن رابطه با خارج و . قانون اساسی، تضمين شده است
. اشنداحزاب بايد منابع مالی شفاف داشته ب. احزاب سياسی خارجی و معيار های قبايلی و فرقه گرايی تشکيل داد

 26قانون فعلی احزاب سياسی از اندازه زياد مانع عضويت پرسونل امنيتی و کارمندان مخصوص بخشهای حقوقی
 يک مسودۀ جديد قانون احزاب توسط پارلمان تصويب شده است و منتظر توشيح 27.در احزاب سياسی ميشود

 .رئيس جمهور ميباشد

 سياسی در وزارت عدليه ثبت شده بودند ولی کمتر از  حدود يکصد و هشت حزب200928تا قبل از انتخابت سال 
  از در انتخابات شوراهای واليتی بيشتر از هشتاد فيصد29.چهل حزب از کانديدان رياست جمهوری حمايت کردند

 در اوراق رای دهی کانديدان رياست جمهوری 30. منحيث کانديدان مستقل ثبت نام نموده بودند، کانديد3197
 .زب خود را شامل ساخته بودصرف هفت تن نام ح

يکتعداد از کانديدان در مورد اضرار کانديداتوری آزاد بخصوص در قسمت مشکالت تامين مصارف انتخابات، 
تا هنوز هم . تحريک هواداران، استخدام نماينده ها در حوزه های انتخاباتی و رسيدگی به مردم، شکايت نمودند

در جوالی ) NDI(يک گذارش انستيتوت ملی دموکراسی .  مرتبط باشندکانديدان نميخواهند که با احزاب سياسی
  : ميدهد31 چنين گذارش2009

                                                        
قانون اساسی، قاضيان و سارنواالن نبايد در مدت خدمت شان در دولت عضويت احزاب سياسی را ) 13(مادۀ ) 3( مطابق پرگراف  26

 .داشته باشند
ملل متحد کميتۀ حقوق بشر ) 25(توضيح عمومی شماره ) 25( و پرگراف 2004قانون احزاب سياسی توشيح شده در سال ) 13( مادۀ  27

حق آزادی تجمعات و تشکالت به شمول حق ساختن و شموليت در ارگانها و انجمنهائيکه در عرصۀ سياسی و : "چنين تصريح ميدارد
 . محفوظ ميباشد) 25(مردمی کار ميکنند، چزء اساسی حقوقی هستند که به اساس حکم شماره 

 . ميرسيد86 تعداد احزاب به 2005 قبل از انتخابات پارلمانی سال  اين نشاندهندۀ ازدياد در تعداد احزاب سياسی ميباشد که 28
 .امضاء را بدست ميآورد) 10000( يک حزب يا ايتالف ميتواند يک کانديد را معرفی نمايد اگرچه کانديدان رياست جمهوری بايد  29
 . 2009منتشرۀ جوالی ) 11(تحت عنوان احزاب سياسی در افغانستان، صفحۀ ) NDI( گذارش انستيتوت ملی دموکراسی  30
 . همان مرجع 31
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صرف چند . اکثريت احزاب به سطح ساحوی، قومی و دينی باقی ماندند و به يک يا دو شخصيت قوی متکی هستند
بعضی از احزاب تشکيل . حزب توانستند که يک پاليسی قابل قبول طرح نمايند و طرز فکر خود را انکشاف بدهند

منظم دارند ولی منابع مالی قانونی ندارند در حالکيه ديگر احزاب پول بسيار کم دارند و در جمع آوری پول برای 
تنظيم و تشکل داخلی احزاب بخاطر عدم موجوديت منابع، کمک . فعاليتهای شان، به مشکالت زيادی مواجه هستند

ياد هم است و نبود تجربۀ تنظيم و تشکل و يک ستراتيژی واضح،خيلی محدود از طرف اعضاء که تعداد شان ز
رابطۀ ضعيفی بين احزاب و اعضاء آنها که به ولسی جرگه و شوراهای واليتی انتخاب شده اند، . ضعيف است
  . و فعاليت احزاب دارند دهی، تصاميماعضای بلند رتبه و پائين رتبۀ احزاب تاثير کمتری باالی جهت. وجود دارد

 :پيشنهادات
 

قانون جديد احزاب نبايد محدوديتهای زيادی را باالی کارمندان بخشهای بخصوصی چون کارمندان  .12
بخشهای حقوقی و غيره در خصوص عضويت شان در احزاب سياسی وضع نمايد و شهروندان را نبايد 

 .از عضويت در بيشتر از يک حزب مانع شود
 به احزاب سياسی از طرف حکومت به اساس تعداد اعضاء ممکن است که به دادن يک بوديجۀ تشويقی .13

سطح اين بوديجۀ حکومتی بايد بلند باشد تا . آنها ويا فيصدی آرائيکه بدست آورده اند، توجه صورت گيرد
مصرف فعاليتهای آنها را تا يک حدی تامين کند و نتيجۀ مثبتی در راستای انکشاف احزاب سياسی داشته 

 .  ان را تشويق مينمايد تا از طريق احزاب سياسی فعاليتهای خود را به پيش ببرنداين کار کانديد. باشد
رسانه ها ميتوانند به احزاب مراجعه کنند تا نظريات آنها را انعکاس بدهند و بحثهايی را در مورد برنامه  .14

 نشر های احزاب براه اندازند و آنرا طور زنده و مستقيم از طريق رسانه های صوتی و تصويری به
 .بسپارند

ساختار حزب، تهيۀ مرامنامه، شيوه های : حمايت قوی از انکشاف احزاب سياسی در عرصه های آتی  .15
دسترسی به مردم، ستراتيژی نظارت، درج شکايات و غيره از راه برگذاری تريننگها و ديگر کارهای 

 .   صورت گيرد،ظرفيت سازی
 قوميتهای متعددی ساخته شده اند و يا مرزهای حمايت های مشخصی را برای احزاب سياسی ايکه از .16

 . قومی در آن وجود ندارد ميتوان فراهم کرد و زنان و جوانان را به عضويت در آن تشويق کرد
 

 .کميسيون مستقل انتخابات.  7

 اداره و براه انداخته شده بود) JEMB( توسط ارگان مشترک ادارۀ انتخابات يا 2005 و 2004انتخابات های سال 
. که متشکل از سازمان ملل متحد و نماينده های افغانی بود ولی عمدتا توسط متخصصين بين المللی برگذار شده بود

 . توسط افغانها ولی به همکاری گستردۀ مشاورين بين المللی برگذار شد2009برخالف انتخابات سال 

 کميسيون مستقل انتخابات برای پنج  رئيس جمهور افغانستان هفت نفر افغان را منحيث کمشنران2006در سال 
به کميسيون ) JEMB(ی از پروسۀ انتقال اين مسئوليت از ارگان مشترک ادارۀ انتخابات يا بخش به حيث ،سال

قانون فعلی انتخابات هيچنوع مشاوره و يا تائيد پارلمانی را برای هيئات برگذار کنندۀ . مستقل انتخابات، مقرر نمود
عدم وجود مشاورۀ وسيع در برگذاری انتخابات منجر . در نظر نگرفته است) ستقل انتخاباتکميسيون م(انتخابات 

پارلمان يک مسودۀ قانون . به متهم بودن کميسيون مستقل انتخابات به طرفداری از کانديداتوری رئيس جمهور شد
کميسيون مستقل انتخابات انتخابات را تصويب نمود که اگر تطبيق ميشد باعث توسعۀ پروسۀ استخدام در ساختار 

.  کمشنرهای کميسيون مستقل انتخابات جلسات خود را محرمانه و دور از انظار عامه برگذار مينمودند32.ميشد
مسالۀ عدم شفافيت با نشر نشدن معلومات کافی از تصاميم و جلسات کمشنران کميسيون مستقل انتخابات در سايت 

                                                        
 رئيس جمهور مدعی بود که استخدام کمشنر های کميسيون انتخابات بايد خاص توسط رئيس جمهور صورت گيرد و پارلمان اصرار  32

 .داشت که کمشنرهای استخدام شده بايد از ولسی جرگه رای اعتماد بگيرند
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خدام در کميسيون مستقل انتخابات و عدم شفافيت الزم در کار آن  ميکانيزم است33.اين کميسيون تقويت يافت
 .کميسيون منجر به عدم اعتماد باالی ادارۀ انتخابات و اتهام آن به طرفداری از رئيس جمهور کرزی شد

 انتخابات  درمورد کميسيون مستقل انتخابات متشکل از نه شعبه می باشد که از فعاليتهای مختلف ادارییداراالنشا
 و رد يا وجود نداميباشدانتخابات عادتا جزء ادارات گردانندۀ ظارت می نمايند ولی بعضی از اين فعاليت ها که ن

به جوابدهی يا  انتخابات هيچ ساختاری را برای دريافت و بطورمثال، کميسيون مستقل. ياهم ضعيف بنظر می رسد
برای چاره انديشی  مناسب و معقول مانع بود که تصاميم و اقدامات اداری خويش تاسيس نکرده در مورد شکايات 

  .اين مساله گرديد
 

 اين رئيس توسط رئيس و توسط رئيس مامورين انتخاباتی اداره می گردد  کميسيون متسقل انتخاباتداراالنشاء
ت جمهور تعيين می گردد که اين خود نشان دهندۀ کنترول رئيس جمهور باالی سمت های کليدی در اجرای انتخابا

کارمندان بلند رتبۀ داراالنشاء توسط کمسيون اصالحات اداری تعيين می گردند در حاليکه ساير کارمندان . می باشد
 کارمند 400در داراالنشاء بتعداد . پائين رتبه به شکل مستقيم توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می گردند

در اين انتخابات تعدادی از کارمندان دايمی در . ه می شودجۀ ملی پرداختيدايمی می باشند که معاشات شان از بود
 واليت کشور تعيين گرديده بودند اما آنها از مشکالت عدم وجود تسهيالت دايمی برای دفاتر و عدم منابع کافی 34

 .جهت تامين ارتباطات شکايت داشتند
 

بامعرفی ) UNDP(ۀ انکشافی ملل متحد از طريق پروژۀ انتخاباتی برنامحمايتها برای کميسيون مستقل انتخابات 
و بنياد بين المللی سيستم های ) TAF( مانند بنياد آسيا ارگانهای بين المللی ای و ازطريق  کارمند مشورتی 190

تقويت ظرفيتهای کميسيون مستقل انتخابات به خاطر برگذاری انخابات در . ، صورت گرفت) IFES(انتخاباتی 
در " نظارت"و "  کارهاانجام دادن"به اين اساس فرق ميان . اولويت ها به شمار ميرفتوقت وزمان کوتاه از جملۀ 

درآن وقت سطح کارآيی مسلکی شعبات داراالنشاء . ميان بعضی از مشاورين بين المللی به شکل کامل فهميده نشد
به  کل کاملکميسيون مستقل انتخابات بشکل چشم گيری تفاوت داشت وبعض شعبات کليدی اين کميسيون بش

 .خصوص دررابطه به همکاری های تخنيکی، باالی مشاورين بين المللی اتکاء داشتند
 

 : پيشنهادات
 

توجه جدی جهت تغير ميکانيزم تعيين کمشنرهای کميسيون مستقل انتخابات در ساختار قانون انتخابات  .17
 بايد ،اعتماد باالی انتخابات مشاورۀ وسيع، تقويت استقالليت کميسيون و از پروسۀجديد بخاطر اطمينان 

اين کار ممکن است با شامل ساختن نظريات پارلمان در قسمت بازنگری و يا تائيد . مبذول گردد
 .برای عضويت در کميسيون پيشنهاد می گردند، صورت  گيرد از طرف رئيس جمهور کهيکانديدان

بلکه بادرنظرداشت نظريات رئيس کارمندان انتخاباتی نبايد صرف توسط رئيس جمهور تعيين گردد  .18
 .اطراف ذيربط که در مورد کمشنرها نيز قابل تطبيق می باشد، صورت گيرد

بخاطر اعادۀ فضای اعتماد باالی ادارۀ مجری انتخابات، تعيينات جديد کمشنرهای کميسيون مستقل  .19
 .ت گيردو به صورت فوری صور 2010انتخابات بايد باساس ميکانيزم مشاورۀ وسيع قبل ازانتخابات 

جلسات کميسيون مستقل . حل گرددو به شکل کافی عدم شفافيت کميسيون مستقل انتخابات بايد فورا  .20
 ژورنالست های معتبر به شکل علنی  وانتخابات بايد در محضر نمايندگان احزاب سياسی، ناظرين

ردم عامه قرار تصاميم کميسيون مستقل انتخابات بايد به شکل فوری به سمع و اختيار م. برگذار شود
 .داده شود

پروسيجرهای دقيق ايجاد گردد تااطمينان داده شود که تمام اسناد اجراآتی و شکلی کميسيون مستقل  .21
انتخابات بشکل رسمی تشخيص و رسما مورد تاييد قرار گرفته است، تاريخ انفاذ اين اسناد بشکل 

                                                        
ل انتخابات اعالميۀ مطبوعاتی را صادر نمود که در آن نوشته شده بود که آخرين مهلت  اگست کميسيون مستق18 بطور مثال بتاريخ  33

تا حال نه اين اعالميه و نه تصميم مربوطه از . برای ترک کانديداتوری ساعت هفت صبح همان روز نشر اعالميۀ مطبوعاتی مذکور بود
 .  نظر ميخوردطرف کمشنران اين کميسيون در وبسايت کميسيون مستقل انتخابات به 
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قواعد اجرآتی بايد مدت . داده شودواضح يادداشت گرديده و بصورت فوری در اختيار مردم عام قرار 
زمان مقرره ها و همچنان مدت زمان پروسه ايکه بر مبنای آن مقرره ها ممکن تعديل ويا لغو گردند، 

 .تعيين نمايدرا 

 از کميسيون مستقل انتخابات بايد گذارش پس از انتخابات را تهيه نمايد که درسهای آموخته شده .22
همچنان در اين گذارش مقرره های . در بر بگيردهبود فعاليتها را  و پيشنهادات جهت بانتخابات سابق

 جهت حذف موارد قابل حذف، تشخيص 2009کميسيون مستقل انتخابات و تصاميم آن از انتخابات سال 
اين بازنگری . موارد متناقض و مبهم بخاطر تصحيح قبل از انتخابات آينده، مورد بازنگری قرار گيرد

 به خصوص تصاميميکه به اساس تعصبات سياسی  اتخاذ شدهمايد که تصاميمهمچنان بايد تشخيص ن
اين بازنگری ممکن است . اتخاذ گرديده است، مطابق به مقرره ها و قوانين صورت گرفته است يا نه

 .بخشی از مباحث در مسودۀ قانون انتخابات را شامل گردد

 و ناظرين در مورد توضيح همه جانبه  مردم عامه، احزاب و کانديدان، نمايندگانبخاطر اطمينان .23
پروسيجر ها که در هر مرحلۀ از پروسۀ انتخابات مورد تطبيق قرار خواهد گرفت، توجه گسترده 

 .در مورد پالن رای شماری، اعالن نتايج و تحقيقات ضروری، تاکيد خاص صورت گيرد. مبذول گردد

 بايد احکامی را پيشبينی نمايند تا تطبيق ،پاليسی های کميسيون اصالحات اداری و استخدام های داخلی .24
زمان را جهت اتخاذ تدابير تاديبی به شمول ختم قرار داد فوری آنعده از کارمندان انتخاباتی  بروقت و

ولو در هرسطحی که باشند که خود شان در تخلفات انتخاباتی سهيم باشند و يا کسان ديگر را قصدا 
کارمندان انتخاباتی که . ، در بر داشته باشدتی دست داشته باشنداجازه دهند که در تخطی های انتخابا

تا حد ممکن به و بخاطر تخطی های انتخاباتی در لست سياه قرار می گيرند بايد شناسايی گرديده 
 برفرهنگ تغلبچنين اقدامات و پروسيجرها بايد به اطالع عامه بخاطر. ارنوالی معرفی گردندڅ

 .، رسانيده شودمعافيت

ان انتخاباتی واليتی و کارمندان ساحوی بايد تحت سرپرستی ونظارت دقيق تر باتاکيد خاص بر افسر .25
تالش ها بخرچ .  کارمندان انتخاباتی، قرار گيرندری، بی طرفی و تخصص آنان به مثابۀارزيابی امانتدا

 به شکل  بين مسؤولين دفتر مرکزی وافسران انتخاباتی واليتییداده شود تا ظرفيت های ارتباطات
 .براستخدام دايمی افسران لوژستيک در سطح واليتی بايد توجه صورت گيرد. دوامدار، تقويت گردد

 ساختار مجدد تشکيالتی ونياز مندی ها برای منابع، بايد يک ، چونبخاطر تشخيص اولويت ها در آينده .26
وليتهای ئه يابند تا مس از شعبات موجود در داراالنشاء بايد توسعیبعض. پالن استراتيژيک تهيه گردد
شعبۀ سياسی بايد نقش عمده تری را مبنی بر ثبت وارزيابی کانديدان و . مهمتری را بعهده بگيرند

 توسعه بايد شعبۀ ثبت و راجستر رای دهندگان نيز. همچنان نظارت بر مسايل مالی کمپاينها، بازی نمايد
 در مورد ارده به کميسيون مستقل انتخاباتشعبۀ حقوقی بايد تقويت شود تا قادر شود شکايات و. يابد

 را از ادعاهای مبنی بر تقلب در ثبت و راجستر رای دهندگان، رای دهی، شمارش وجدول بندی آراء
 .طريق مجاری حقوقی، رسيدگی نمايد

 سمت های کارمندان و اليحۀ ، و تهيۀ پالن استراتژيکها نهادانکشاف يک چارچوب در محدودۀ .27
بخاطر توظيف، تشخيص توانايی ها و مهارتها و استفاده از آن در جاهای مناسب، وظايف آنها بايد 
 کاری بايد برای کارمندان درنظر گرفته شود تعليمی با پنج سال تجربۀو سطح تحصيلی . بازنگری شود

د تمام مسايل مربوط به ترفيع و استخدام باي. تا کارمندان باتجربه در ارگان مربوط استخدام و حفظ شوند
برای تمام کارمندان داخلی تعليمات رسمی و تصديقنامه های مسلکی . به اساس شايستگی صورت گيرد

ترنينگ . در عرصه های مديرت پروژه، برنامه ريزی، لوژستيک و تدارک، بايد در نظر گرفته شود
 . ودهای جديد در مورد تسويد قوانين و تصنيف بندی مقرره های اداری نيز بايد در نظر گرفته ش

اين ارزيابی . يک ارزيابی تخنيکی در مورد برنامه های نرم افزار و سخت افزار بايد صورت گيرد .28
 ساختن آنها و نيازمندی در آينده منطقیجهت مسيردادن و فرصت ها وبهره برداری از امکانات فعلی

روژه و نرم  مديريت پد تا اطمينان حاصل گردد که برنامۀتوجه جدی بخرچ داده شو. را شامل گردد
افزار ضروری برای ادارۀ مسايل مالی به شکل کافی در مطابقت با سيستميکه در پروژۀ انتخاباتی 

کارمندان افغانی به آن دسترسی . (  انکشاف داده شود،وجود دارد) UNDP(برنامۀ انکشافی ملل متحد 
 ). ندارند
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قه مندی آن در مورد قبول در صورتيکه همآهنگی کافی از طرف کميسيون مستقل انتخابات و عال .29
مشوره ها وجود داشته باشد، مشاورين بين المللی با داراالنشای کميسيون مستقل انتخابات در سطح 

بادرنظرداشت تعهد کميسيون مستقل ) شايد بعد از آن نيز (2010موجود آن حد اقل تا ختم سال 
های بين المللی، به همکاری های انتخابات در جهت ايجاد اصالحات و برگذاری انتخابات به معيار 

 .بدهندشان ادامه 
 

 کميسيون سمع شکايات انتخاباتی. 8
 

 اداری می باشد که مسؤوليت رسيدگی به تخطی های و 34کميسيون سمع شکايات انتخاباتی يک نهاد موقتی
امل اقدامات تعامل صالحيتهای مجازاتی اين کميسيون ش. انتخاباتی، شکايات و چالشهای مربوط به آنرا بعهده دارد

 مجدد، حذف نام کانديد، ابطال اوراق رای دهی و منع متخلفين از گيریبا تخطی ها، جريمه، شمارش مجدد، رای 
 35.کار کردن در کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، می باشد

 
 کميسيون فيصله های کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و يادر مورد کدام حکم خاصی مبنی بر استيناف طلبی 

 6  فقرۀ 36. در اسناد بين المللی وجود دارددر حاليکه چنين احکامیمستقل انتخابات به ادارات قضايی وجود ندارد 
." فيصله های کميسيون سمع شکايات انتخاباتی نهايی می باشد" قانون انتخابات تصريح می نمايد که 52مادۀ 

که کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بشکل مسقالنه عمل نمايد کاستی ها در ساختار قضايی در افغانستان باعث شد 
اين وضع مشکل است که به شکل مؤثر به منازعات رسيدگی صورت گيرد و  که باساس پرنسيپ های قضايی با

البته اين کار بادر نظرداشت تقلبهای موجود در . در مورد کاستی ها در اجرای انتخابات اعتماد حاصل گردد
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی نيز در . هنگ معافيت که در حال رشد است، نهايت مهم می باشدانتخابات و فر

 . مهم می باشد،ارايۀ يک مودل قضايی در افغانستان پس از پروسۀ انتخابات
 

 کمشنر می باشد که سه تن آن کمشنرهای بين المللی می باشند که 5کميسيون سمع شکايات انتخاباتی متشکل از 
 و دو تن کمشنر آن داخلی می باشند که توسط ستره تعيين گرديده) SRSG( نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد توسط

 کارمندان کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 37.محکمه و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تعيين می گردند
تماال کمشنرها تحت فشارها ومورد تهديد  چنين گذارش شد که در آن زمان کارمندان و اح38.تقريبا همه افغان بودند

 .قرارگرفتند
 

ازاينکه همۀ آنها افغان باشند . نظريات اطراف ذيدخل در مورد اينکه تمام کمشنرها افغان باشند مختلف بود
موضوعی است که نهايتا توقع برده می شود، ولی پيش ازاينکه چنين کاری صورت گيرد بايد نقاط ذيل در نظر 

 :گرفته شود
 

 .آيا اطراف ذيدخل درصورتيکه تمام کمشنرها افغان باشند باالی آنها اعتماد کامل خواهند داشت؟ -
 
 نمايندگی خوب نمايد، ايجاد  ذيدخلآيا ممکن است يک ميکانيزم تعيينات که بتواند از تمامی اطراف -

ونه که د اين آنقدر صواب نخواهد بود تا تعيينات ازطرف رئيس جمهور صورت گيرد همان گ. ؟گردد
رمورد تعيين کمشنرهای کميسيون مستقل انتخابات صورت ميگيرد زيرا اين کار بطور واضح نظريات 

                                                        
روز پس از تصديق نتايج ختم می  30قانون انتخابات تصريح می نمايد که وظيفه کميسيون سمع شکايات انتخاباتی  52ماده  7فقره   34

 .گردد
 54 ماده1قانون انتخابات فقره .  35
بخاطر حصول اطمينان "د که  تصريح می نماي)ICCPR(  کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی2ماده ) ب (3پراگراف .  36

شخصيکه تقاضای رسيدگی به چنين شکايات را نمايد بايد حق داشته باشد تا بمراجع قضايی باصالحيت، مقامات تقنينی يا اداری يا کدام 
 ."مرجع باصالحيت ديگريکه در سيستم حقوقی يک کشور پيشبينی شده است به منظور چاره انديشی های قضايی مراجعه نمايد

 . قانون انتخابات52 ماده 1فقره  . 37
 .ه استمشاور بين المللی نداشت 20همزمان دريک وقت بيشتر از کميسيون سمع شکايات انتخاباتی .  38
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عالوه .  می گردد باالی اين کميسيوناطراف ذيربط را شامل نميگردد که باعث عدم اعتماد و استقالليت
را بعهده دارند نکه ستره محکمه و کميسيون مستقل حقوق بشر در حال حاضر مسؤوليت تعيين آبر

 .نهادهای ديگری هم مانند پارلمان می تواند نيز دخيل باشند
 

با استدالل ( شفافيت اجراآت و تصاميم بشکل واضح  به اساس آن موضوعآيا قوانينی وجود دارد که -
 . قرار دهدهدر اختيار مردم عامرا ) منطقی

 
يا چند مرحلۀ فعاليت های کميسيون سمع يک و در آيا می تواند نظريۀ مرحله بندی مطرح شود که در آن  -

ت صالحيت های آنان استفاده صورت گيرد ش از کمشنرهای بين المللی بادرنظر دا،شکايات انتخاباتی
  ). به حيث آمرين آنها و يا با کمشنران افغانبطور مثال، به شکل مساوی(

 
ات انتخاباتی جهت تطبيق کامل اندازۀ حمايت بين المللی موجود بخاطر همکاری  به کميسيون سمع شکاي -

 .اختيارات آن با معيارهای عالی چگونه باشد
 

ميکانيزم ها بخاطر حفاظت از کمشنرهای کميسيون سمع شکايات انتخاباتی وکارمندان آن جهت  -
  دربطور مثال، تدابير قوی جهت ايجاد شفافيت. جلوگيری از فشار ها وتهديدات چگونه ايجاد گردد

تدابير همه جانبه بخاطر حفاظت از کمشنرهای . بين المللی ضروری می باشدموجوديت همکاران 
 .کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد درنظر گرفته شود

 
 خيلی ناوقت تعيين 2009کمشنرها و ادارۀ کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و ساختار ساحوی آن در انتخابات سال 

نبود .  اپريل داير گردد26ينات کمشنرها باعث شد تا جلسۀ اولی آنان در تاخير بيش از حد درتعي. و ايجاد گرديد
وقت کافی کارايجاد پروسيجرها، استخدام کارمندان ماهر و بخصوص ايجاد ساختارهای واليتی را بچالش مواجه 

 ارايۀ راجع به بلند بردن ظرفيت های کارمندان بخاطر انجام امور تحقيق مطابق به شکليات محاکماتی و. ساخت
را که کميسيون ايهمچنان اين محدوديت زمانی کار کمپاين تبليغاتی . راه حل ها، فرصت های کمی وجود داشت

سمع شکاياتی می توانست به اطالع اطراف ذيدخل در مورد پروسۀ شکايات و ايجاد ميکانيزم بخاطر حل منازعات 
ات وجود  اين کميسيون در والي،نام کانديدانعالوه برآن درجريان ثبت . روی دست گيرد، بمشکل مواجه ساخت

تها در مورد کانديد شدن از طرف دفاتر کميسيون مستقل انتخابات به کميسيون سمع  به اين اساس شکاي.نداشت
 .شکايات انتخاباتی فرستاده می شد

 
ابات در معرض صالحيتها وتوانائيهای کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی پس از انتخ

کميسيون مستقل انتخابات ). به بخش پس از انتخابات و نتايج نهايی مراجعه نمائيد(تفسير های مختلف قرار گرفت 
قانون انتخابات را بگونه ای تفسير نمود که گويا اين کميسيون صالحيت ابطال آرا را ندارد، به اين اساس صالحيت 

اين به اين معنی است که کميسيون . سمع شکايات انتخاباتی واگذار نمودتصميم گيری در اين مورد را به کميسيون 
سمع شکايات انتخاباتی صالحيت ابطال آراء را در مرحلۀ اوليه و نهايی مورد رسيدگی قرار می داد که راه های 

 .استيناف طلبی را مسدود ساخت
 

 :پيشنهادات
 

ع شکايات انتخاباتی پس از ختم کار کميسيون سم 2010  در سالبادرنظر داشت انتخابات پيشرو .30
ساختار اساسی و کارمندان داخلی از . بايد بشکل فوری دوباره اعاده گردد 2009 سال انتخابات

 :بايد بجای شان باقی بمانند و در ين مدت در عرصه های ذيل توجه جدی نمايند 2009انتخابات سال 

 حقوقی در افغانستان و عرصۀظرداشت ضعف فعلی در اين اقدام بادرن:  بلندبردن ظرفيت های فردی شان:الف
تريننگ ها با معيار های بين المللی . دانش محدود حقوقی و محدوديت تجارب در داخل کشور، نهايت مهم می باشد

در مورد مديريت قضايا، اجرای عدالت، تخنيکهای کشف برای . در مورد انتخابات و حل منازعات داير گردد
 درنظر ی قانون و درنظرداشتن شکليات محاکماتی و چاره انديشی های مؤثر، بايد حمايت هايۀادارات تطبيق کنند
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 قانون ارتباطات ۀنهادهای قضايی و تطبيق کنند ن کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد باآعالوه بر. گرفته شود
 .برقرار نمايد

آزمايشات نمونه ای ميتود های مختلف جهت اينکار بايد شامل ريسرچ و :آگاهی از پروسۀ شکاياتياد داز :ب
 شکايات و موثريت ۀتوضيح نقش شکايات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی برای اطراف ذيدخل و تسهيل پروس

 .حدامکان، گردد آن تا

ی به مثابۀ يک نهاد نظارتی بايد به شکل دوامدار در مورد تمام  انتخاباتکميسيون سمع شکايات : نظارت داشتن:ج
فعاليت های انتخاباتی مانند ثبت نام رای دهندگان و تصاميم کميسيون مستقل انتخابات و فعاليت های آن که به 

انتخابات صورت می گيرد بايد هر وقتيکه  39.آيد، نظارت نمايدمي جلوگيری بعمل  زيادموجب آن از بروز مشکالت
 .نظارت هم صورت گيرد

 خيلی ها مفيد خواهد بود اگر کميسيون سمع شکاياتی به مثابۀ يک نهاد اين :سهمگيری در اصالحات انتخاباتی :د
برنامه های اصالحات انتخاباتی بخصوص در مورد نظارت وکنترول   انتخابات موجود باشد و درۀناظر در پروس

 . بشکل مؤثر از منابع مالی و ساختاری برخوردار باشدانتخاباتی سهيم باشد و برای اين کاردر سيستم 

کميسيون سمع شکايات انتخاباتی کارمندان کميسيون مستقل انتخابات را که در  : عدلی ارجاع جهت تعقيب:ر
در  -به مراجع عدلی جريان ثبت نام و در جريان شمارش و رای دهی در تخطی ها دخيل باشند بايد جهت تعقيب 

 .معرفی نمايد، - شدصورتيکه کميسيون مستقل انتخابات اينکاررا به شکل کامل انجام نداده با

ۀ مسايل مربوط تحليل و تجزيپروسۀ کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد  : تحليل و تجزيه ها پس از انتخابات:س
 ،-  درصوتيکه کميسيون مستقل انتخابات به شکل کامل اين کار را انجام نداده باشد- پس از انتخابات به انتخابات را
تجزيه و تحليل ممکن شامل تجزيه و تحليل مفصل در مورد انواع تقلب  2009ت سال در مورد انتخابا. بعهده بگيرد

 .گردد) ءدر مورد ثبت نام رای دهندگان، جريان رای دهی و شمارش آرا( 

 را داشته باشد تا به فعاليتهای خود در کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد منابع کافی وظرفيت باال .31
 توسعه بدهد ودر مورد مسايليکه رخ ميدهد ،به آدرس آن وارد شودکايات از شصورتيکه تعداد زيادی 

 انتخابات ۀ اين کار بخاطر رسيدگی به تقلب ها در آينده و در ايجاد اعتماد باالی پروس.رسيدگی نمايد
استخدام های مناسب، معاشات وتريننگها برای کميسيون سمع شکايات انتخاباتی . نهايت مهم می باشد

 .شبرد وظايف محوله بايد در نظر گرفته شودبخاطر پي

 اجراآت، دکميسيون سمع شکايات انتخاباتی يک گذارش پس از انتخابات را با معلومات فشرده در مور .32
همچنان اين . تصاميم، درسهای آموخته شده و پيشنهادات بخاطر بهبود در آينده، بايد بنشر رساند

انی و عدم منابع کافی توسط اين کميسيون مورد گذارش به موارديکه نظر به محدوديت های زم
اينکار در توجه بکاستی ها در پروسه و در خط سير . رسيدگی قرار نگرفت، بايد اشاره بعمل آورد

 .کاری در آينده مفيد ميباشد

اينکه کميسيون سمع شکاياتی به يک کميسيون دائمی بخاطر نظارت دائمی از پروسه های  در مورد .33
اينکار در ارتقاء دانش وظرفيت های نهادی و . ل شود بايد توجه جدی مبذول گرددانتخاباتی تبدي

، کميسيون می تواند  های متعدد انتخاباتوقفه ها بيندر . معلومات حقوقی کميسيون کمک می نمايد
تشکيالت اش را محدود سازد ولی در بلند بردن ظرفيت خويش، ازدياد کمپاين تبليغاتی، نظارت 

کميسيون . يت های انتخاباتی وسهمگيری در اصالحات سيستم انتخاباتی، بايد فعال باشدبرديگر فعال
سمع شکايات انتخاباتی بايد وظايف نظارتی خويش را در تمام مراحل چرخش انتخابات به منظور حل 

 .مشکالت پيش آمده در مراحل اوليه بجای حل آن در جريان رای دهی و شمارش آرا، بعهده بگيرد

يل نمودن کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به يک نهاد مستقل و کامال افغانی بادر نظر داشت  تبدبه .34
نقاط متذکره در فوق و در نظرداشت ميکانيزم تعيينات درست، بيطرفانه و مسلکی، توجه صورت 

. همکاری های اساسی بين المللی بخاطر توسعه و نظارت اين نهاد انتخاباتی ادامه يابد. گيرد

                                                        
اين .  قرار داردقانون انتخابات که به تخطی های انتخابات ارتباط می گيرد 53 ۀلقوه تحت پوشش مادااين در حال حاضر بشکل با.  39

 ."احکام اين قانون يا کدام ابزار قانونی ديگر که پروسه انتخابات را اداره می نمايد: "مايدماده تصريح می ن
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ليتهای کميسيون سمع شکايات انتخاباتی نهايتا به بخش قضايی زمانيکه اعتماد عامه نسبت به مسؤو
 .توانايی کافی محاکم ايجاد گردد، انتقال داده شود

قانون کميسيون سمع شکايات  انتخاباتی را مکلف سازد تا در مورد اجراآت، تصاميم و استدالل هايش  .35
همچنان حفاظت از شکايت کنندگان و شهود را نيز . نمايدشفافيت را به شکل همه جانبه مراعات 

 .پيشبينی نمايد

س نتايج، يکميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد دسترسی کامل به تاسيسات، کارمندان، اسناد، داتاب .36
 . داشته باشد،يادداشتها در کمپيوتر، ريکارد های رای دهی و غيره موارد کميسيون مستقل انتخابات

ع شکايات انتخاباتی می تواند اقدامات عليه فساد اداری را، به شمول چگونگی معاشات کميسيون سم .37
مناسب، تريننگها، معلومات و کنترول و ميکانيزم نظارت به منظور همه جانبه ساختن اداره بعهده 

.  کميسيون سمع شکايات انتخاباتی توجه صورت گيردۀهمچنان در مورد ساختار همه جانب. بگيرد
 ممکن است شامل يک رئيس اجرائی، مشاور حقوقی، يک مامور ثبت، رئيس دفتر، يک سکتر اينکار

 .دباش سمت های ديگر، برعالوۀ هاشتابرای يادد
 

  ثبت و راجستر رای دهندگان و تعيين مرزها. 9
 

 . ثبت و راجستر رای دهندگان:الف
 

برنامۀ ثبت وراجستر رای دهندگان را پيش از ملل متحد خواست تاهرچه زود تر "  از 2001توافقنامۀ بن در سال 
 ثبت ورا 2004 رای دهنده برای انتخابات سال 10،942،989  به تعداد 40.برگذاری انتخابات عمومی براه اندازد

 تجديد ثبت و ۀيک برنام) JEMB (ارگان مشترک ادارۀ انتخابات ،2005قبل از انتخابات سال . جستر شدند
برای کارت ثبت نام رای هندگان  12469238وی دست گرفت که منجر به اصدار راجستر رای دهندگان را ر

 مبنی برعدم  راسؤاالتیاين کار ). در صد برای زنان 44.4درصد برای مردان و  55.6(شد  2005انتخابات سال 
بخصوص در ساحات نهايت محافظه کار مناطق جنوبی،  2005عادی بودن فيصدی باالی زنان راجسترشده در 

 .لقوه مهيا ساختا تقلب را به شکل باۀ متعاقبا زمينو نمودرقی وجنوب شرقی کشور مطرح ش
 

بخاطر عدم تشخيص ثبت نام مکرر احتمالی و عدم توزيع رای رای دهندگان  ثبت و راجستر حلۀاين دو مر
بت نام اين دو موضوع به شکل خاص برای يک ث.  دارای نواقص بودند،دهندگان به مراکز مختلف رای دهی

 نمونه ای توسط کميسيون مستقل  يک پروژۀ41.درنظر گرفته شد 2006مشترک نفوس ورای دهندگان در سال 
اد بين المللی سيستم های يبن و )UNDP(برنامۀ انکشافی ملل متحد انتخابات و وزارت امور داخله بهمکاری 

 ثبت و راجستر ۀن تصميم گرفت تا برنامشورای وزيرا 2007اما در جوالی .  براه انداخته شد)IFES(انتخاباتی 
 .رای دهندگان را از ثبت وراجستر نفوس جدا سازد

 
 تجديد ثبت و راجستر رای ۀکميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که اين کميسيون يک برنام 2008در اگست 

پروسۀ يک   اساس براینکه معلومات گردآوری شده به مثابۀبه منظور اي 42 2009دهندگان را برای انتخابات سال 
اين عمليه بروی همه باز .  انداختبراه خواهد،  مورد استفاده قرار گيرد ثبت نام اشتراک کنندگان در آيندهپيشرفتۀ

 کسانيکه ،را تکميل می نمودندسال  18بود، ولی تمرکز اصلی آن باالی کسانی بود که در روز انتخابات سن 
اين عمليه در طی .  بودند داخلی کنندگان و يا بيجا شدگان43 عودت،بودندکارت های ثبت نام سابقه را گم کرده 

                                                        
 2001دسمبر  3ضميه .  40
که دران حکومت افغانستان و جامعه جهانی توافق نمودند که به اهداف ) 2006فبروری  1جنوری الی  31(در کنفرانس لندن .  41

سپتمبر  20ضميمه . ،  دست يابند" دائمی نفوس و داشتن صرف يک کارت هويت ملیيک سيستم راجستر وثبت"مشخصی به شمول 
2008 . 

 .2008سپتمبر  20کنفرانس مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات، .  42
نبودند، رئيس در صورتيکه آنان قادر به ارايۀ چنين اسنادی .   از ثبت نام کنندگان خواهش به عمل آمد تا اسناد معتبری را ارايه نمايند 43  

مرکز ثبت نام رای دهی هويت آنان را تثبيت می نمود و يا از آنان تقاضا می نمود تا جهت تصديق، از ملک قريۀ مربوطه، سند بدست 
 .آورند
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 سيستم ثبت نام سيار در ولسوالی های زيادی تا ۀ با ادام2009 الی ماه فبروری 2008چهار مرحله از ماه اکتوبر 
کارت رای دهی ) 4720906 (44اين پروسه منجر به اصدار.  به منصه تطبيق قرارگرفت2009ماه جوالی 

عکس . در جريان تطبيق اين عمليه برای اولين بار ثبت نام کنندگان بايک مرکز رای دهی ارتباط داده شدند. رديدگ
، نشانۀ انگشت صورت گرفت و )اگرچه اين کار درمورد زنان اجباری نبود(ها در کارت رای دهی اضافه گرديد 

 45.ی، گرفته شد باروش رياضانسانیعکسها با استفاده از روش تعيين ويژه گيهای 
 

به منظور تشخيص آنانيکه در گذشته کارت ) بيومتريک( باروش رياضی انسانیاز ميکانيزم تعيين ويژه گيهای 
 ثبت نام جديد بنا ۀ حال تاخيردر پروسرولی به ه. های رای دهی بدست آورده بودند نيز استفاده صورت می گرفت

ز باهم سردادن معلومات و داتا به منظور جلوگيری از جعل در  ا،بر داليل تشکيالتی، استخدام و مشکالت تخنيکی
 سرداده نشد و اين ناممکن بود 20005 -2004اين ريکاردهای جديد با ريکارد سابقه . ثبت نام، مانع گرديد

درنتيجۀ عدم . تاتشخيص گردد که کساينکه در گذشته دارای کارت رای دهی بودند دوباره ثبت نام نموده اند يا خير
 معلومات ثبت نام رای دهندگان، کيفيت عناصر تعيين ويژه 2009 يا 2008کميل ثبت معلومات و داتای سالهای ت

 باروش رياضی تاهنوز معلوم نيست و به همين اساس اطمينان براينکه اين معلومات و داتای موجود انسانیگيهای 
حد مورد اعتماد است، امری است که بايد در  يک اساس برای يک ثبت نام شامل و جامع در آينده تاچه ۀبه مثاب

 .مورد آن تصميم گرفته شود

همچنان ديده می شود که کارمندان کميسيون مستقل انتخابات تحت فشار قرارداشتند تا به گونه های نامناسب دست 
. ی باشد ميليون م17 تا حال در حدود 2004مجموع تعداد کارت ها در کشور از سال . به اصدار کارت ها بزنند

عدم .  ميليون بود، تجاوز می نمود15اين مقدار از اين نظريۀ عمومی که می گفتند تعداد افراد واجد شرايط 
مجازات آنانيکه دست به چنين تخطی می زدند فرهنگ معافيت را تقويه نمود که در نتيجه يک تعداد از کارمندان 

 . ادامه دادند نيزنتخاباتکميسيون مستقل انتخابات به چنين بی نظمی ها در روز ا

که توسط کارمندان زنان ( از مشکالت مانند ثبت نام مکرر، ثبت نام به نمايندگی از زنان 46نظارت کنندگان داخلی
، ثبت نام کسانيکه سن رای دهی را تکميل ننموده ) عکس گيری زمينه سازی شده بودۀبدون در نظرداشت پروس

 کارمندان انتخاباتی، گذارش داده اند که چنين مشکالت تاهنوز توسط بودند، وبرخورد تعصب آميز يک عده از
 .کميسيون مستقل انتخابات حل نگرديده است

در نتيجۀ عدم موجوديت سرشماری دقيق در مورد تعداد نفوس، تعداد ثبت نام رای دهندگان ظاهرا به اساس حمايت 
اشتراک کنندگان به مثابۀ يک بازی برای يک کارت های ثبت نام . های فردی و يا وزن قومی صورت می گرفت

عالوه برآن به . مرجع قوی رای دهی به حساب می رفتيک  يله در جهت نشاندادن شان به مثابۀگروه و يا قوم و قب
. خاطر نبود کدام سند نشاندهندۀ هويت ملی، کارتهای رای دهی به خاطر تثبيت هويت نيزموثر واقع می شد

 .، يک ضرورت عاجل در افغانستان به حساب می آيدت نفوس و تعيين واحدهای اداریثبيسرشماری به منظور ت

ثبت نام زنان به خاطر عدم اجازۀ عکس گرفتن از آنان به خاطر اصدار کارت رای دهی يک نگرانی خاص می 
ور در بعضی مناطق نهايت ناامن و محافظه کار و سنتی در بعض واليات، تعداد ثبت نام زنان به ط. باشد

به طور مثال، در واليت لوگر به شکل بيشتر ازمضاعف تعداد کارتهای صادرشده برای . غيرمحتمل خيلی باال بود
به همين ترتيب در نورستان ).  مرد14000 زن و 36000تخمينا (زنان نسبت به مردان بيشتر بوده است 

 ). مرد12000 زن و 31000(

رای دهی معرفی می گرديدند که جديدا ثبت گرديده مشخص ه مراکز از آنجائيکه  تنها آنعده از رای دهندگان ب
بعوض آن رای . بودند، کدام لست از رای دهندگان در روز انتخابات به خاطر استفاده از آن چاپ نگرديده بود

                                                        

 11 به شمول آنانيکه توسط پروسۀ ثبت نام مسلسل و سيار تا 2009 جوالی 12  اعالميۀ مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات در 44 
 . ثب شده بودند2009ی   جوال

بيو متريک عبارت از تشخيص خصوصيات فزيکی  مانند نشان انگشت، دی اين ای که توسط آن هويت افراد تثبيت می گردد و آنها    45
 .ازاين ميکانيزم به منظور جلوگيری از تخطی های انتخاباتی استفاده به عمل می آيد. شناسائی شده مياتوانند

 .2009، می )FEFA(ت آزاد و عادالنۀ افغانستان   بنايد انتخابا 46



                                                                                                              جمهوری اسالمی افغانستان
                                                                      2009 اگست 20انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی، 

 OSCE/ODIHR انتخاباتی همکاری با گذارش نهايی تيم 
 

دهندگان مکلف به ارايۀ کارت رای دهی شان بودند که شمارۀ کارت در جمع ليست رای دهندگان در هر مرکز 
 47ی، ثبت می گرديدرای ده

 لست رای دهندگان از قبل، پالنگذاری تهيۀ اوراق رای دهی به تناسب تعداد رای دهندگان در تهيۀبخاطر عدم 
هرمرکز رای دهی نيز معلوم نبود که اين امر توانست زمينۀ خوبی را برای جعل در انتخابات ايجاد نمايد و از 

  48.، مشکل سازدسوی ديگر زمينۀ تشخيص جعل بعد از وقوع آنرا

. ار گيردمعلومات ثبت شده ممکن است در عمليه های پس از انتخابات و در تخطی های انتخاباتی مورد استفاده قر
رای دهندگان در يک مرکزرای دهی بدست می آيد ممکن است با  جديد در لستبه طور مثال، معلوماتيکه 

گرچه .  مقايسه گردد،يت های انتخاباتی مراکز رای دهیمعلومات ثبت شدۀ قبلی به منظور حصول اطمينان از فعال
 . چنين کاری تاهنوز صورت نگرفته است

 :پيشنهادات

ايجاد اعتماد عامه در پروسۀ ثبت نام رای دهی به خاطر حصول اطمينان در ازبين رفتن فرهنگ  .38
ت را مبنی بر کميسيون مستقل انتخابات بايد تحقيقا. معافيت برای جعل کنندگان در پروسۀ ثبت نام

قضايائيکه مورد جعل قرارگرفته اند روی ست گيرد و در برابر کارمندان و اتباعيکه در تخطی 
 .انتخاباتی دست دارند بايد اقداماتی را اتخاذ نمايد

. کميسيون مستقل انتخابات بايد بازنگری و تفتيش دقيق ثبت نام رای دهندگان را فورا روی دست گيرد .39
ص بين المللی به خاطر تهيۀ يک رهنمود استراتيژيک برای شيوه و پروسۀ ثبت همچنان يک تيم متخص

 .نام رای دهندگان ايجاد گردد
 

 :پروسۀ بازنگری و تفتيش بايد شامل موارد ذيل باشد

 و مقايسۀ آن با معلومات و داده های ثبت نام سالهای 2009 و 2008تجزيۀ معلومات و داده های سالهای : الف
در صورتيکه چنين تشخيص گردد که معلومات . جهت جلوگيری از ثبت نام مکرر رای دهندگان 2005 و 2004

 تاحدی دقيق تر می باشد، اين معلومات به مثابۀ اساس در آينده برای يک پروسۀ جامع 2009 و 2008سالهای 
 .ثبت نام، مورد استفاده قرار گيرد

 نيز مورد ارزيابی قرار )بيومتريک(  سيستم رياضی تشخيص ويژگيهای انسانی به کيفيت ثبت نام ازطريق:ب
گيرد تا در صورت مفيديت در آينده نيز از اين ميکانيزم در ثبت نام رای دهندگان به صورت جامع و دقيق، استفاده 

 .به عمل آيد

 :به اساس نتايج حاصله از رهنمود استراتيژيک بايد تصميم اتخاذ گردد که .40
اد گردد تا به اساس آن لستی از ثبت نام اشتراک کنندگان در اختيار قرار گيرد و  ثبت نام عمومی مدنی ايج:الف

 .بجای استفاده از کارتهای ثبت نام در محالت رای دهی از کارتهای هويت ملی استفاده صورت گيرد

 . يا اينکه از سيستم ثبت نام رای دهندگان به شکل انفرادی استفاده صورت گيرد:ب

 برگذار شود، کميسيون مستقل انتخابات بايد يکی از گزينه های ذيل را از 2010ل اگر انتخابات در سا .41
 :قبل در نظربگيرد

 که در آن رای 2009 و 2008 به منظور تکميل ليست رای دهندگان به مثل سالهای  نام ترتيب وتنظيم ثبت:الف
ورت چنين کاری، اين کار در ص. ، صورت گيرددهندگان را به مراکز رای دهی های مشخص، معرفی می ساخت

                                                        
 .هر رای دهنده می توانست در هر مرکز رای دهی واقع در واليتيکه وی ثبت نام نموده بود، اعمال رای نمايد  47
رای دهی را يک لست از رای دهندگان که نشان دهد کدام رای دهنده در کجا بايد اعمال رای نمايد نيازمندی توزيع مقدار اوراق  وجود 48

در مرکز رای دهی مشخص ميسازد و به مشکل ارسال اوراق اضافی به مراکز رای دهی خاتمه ميدهد و همچنان موانع بيشتری را در 
  .استفاده از چندکارت رای دهی ايجاد مينمايد
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بايد به اساس عمليۀ گذشته صورت بگيرد و معلومات و داده هائيکه بدست می آيد با معلومات وداده های سالهای 
 .  به خاطر جلوگيری از ثبت نام مکرر، مقايسه گردد2009 و 2008

 و 2010در انتخابات سال  رای دهندگانيکه قبال نام هايشان در ليست رای دهی درج است مکلف به ثبت نام :ب
فايدۀ ديگر ثبت نام تکميلی در .  نگردند2011 سال  درهمچنان به شکل احتمالی برای انتخابات شورا های قريه

را تکميل کرده اند سالگی  18های شان را ضايع کرده اند و يا آنانيکه سن ت اين است که کسانيکه کار2010سال 
ز به ترتيب لست رای دهندگان در محالت رای دهی به خاطر جلوگيری از می توانند خودرا ثبت نمايند ولی نيا

 وجود بين يک انتخابات با تجديد ثبت نام و يک انتخابات بدون ثبت نام فرق کم در عمل از آنجائيکه. جعل نمی باشد
اعی ثبت به مس.  اين منجر به ترتيب يک لست از رای دهندگان و يا انتخابات بدون تجديد ثبت، نمی گردد،دارد

عوض می تواند باالی تهيه و ترتيب ثبت انفرادی و يا ثبت نام مدنی تمرکزنمايد مشروط بر اينکه تکميل آن در 
به هرحال بايد پروسه ای ايجاد گردد که از ثبت نام کسانيکه سن رای دهی را تکميل . آينده در نظر گرفته شود
 . ننموده اند جلو گيری نمايد

به خاطر (م رای دهندگان به شمول مرد وزن اجباری باشد تا عکسهای شان را اين بايد برای تما .42
البته .  قرار دهند مامورين ثبت نامجهت نصب بر کارت های رای دهی در اختيار) جلوگيری از جعل

همچنان . کزثبت نام وجود دارند، صورت گيرداکه در مرياين کار می تواند توسط کارمندان زن
ور ثبت و نوشتن معلومات و داتا استخدام گردند وميکانيزم های ديگری ايجاد کارمندان زن به منظ

گردد تا مسايل مربوط به عدم تکميل سن رای دهی و تعيين مرزها بين واليات و ولسوالی ها مشخص 
 .گردد

 

  تعيين حدود ولسوالی ها:ب

 ولسوالی موجود 364ارد، در مرزهای ولسوالی ها وجود ددر در حاليکه فشارهای زيادی مبنی بر بازنگری 
بعضی از نهادهای ذيعالقه ملی وبين المللی طرفدار برگذاری انتخابات ولسواليها در )  مرکزواليات34عالوه بر (

با در نظرداشت اين ضرب االجل و عدم آمادگی تخنيکی، تعيين مرز وحدود ميان ولسوالی .  می باشند2010سال 
 .ر می رسد ناممکن به نظ2010ها قبل از سال 

،  قبل از انتخابات در سطح قريه ها است که تعيين حدود ميان قريه هاادارۀ مستقل ارگان های محل به اين عقيده
کدام اقدام عملی تخنيکی و يا برنامه ريزی ای در اين راستا صورت  اين معلوم نيست که آيا. گيردبايد صورت 

يان ادارۀ مستقل ارگان های محل، کميسيون مستقل حقوق همچنان مسئوليت های وظيفوی م. گرفته است يا خير
 49.بشر، رياست کارتوگرافی وزمين سنجی و رياست مستقل احصائيۀ مرکزی تاهنوز درست تشخيص نشده است

 :پيشنهادات

 2010حدود فعلی ميان ولسوالی ها مورد تائيد قرارگيرد وانتخابات شوراهای ولسوالی ها بايد در سال  .43
 .برگذار شود

 درست برنامه ريزی عيين حدود ميان قريه ها بايد بادر نظرداشت جستجوی منابع مالی برای اين کار،ت .44
 . تطبيق قرارگيردوردگردد و م

 

  ثبت نام کانديدها.10

                                                        

رياست کارتوگرافی وزمين سنجی افغانستان.  49  
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 قانون انتخابات تصريح شده 15 و 14 قانون اساسی و مواد 85 و 62شرايط قانونی به خاطر کانديد شدن در مواد 
اين ماده .  قانون اساسی، اسالم را برای کانديد شدن به رياست جمهوری شرط دانسته است62  مادۀ1فقرۀ . است

 50.غيرمسلمان را از دست يابی به موقف رياست جمهوری منع نموده است

 کانديد برای احراز کرسی های شوراهای واليتی خودرا 3324 کانديد به سمت رياست جمهوری و 44به تعداد 
ميسيون مستقل انتخابات لست کانديدان را بدون در نظرداشت شرايط قانونی برای کانديد شدن، که ک. ثبت نام نمودند

 و يا گروه نظامی غيرقانونی نباشند تعضو کدام تشکيال"ويا " عمال رهبر"در آن تصريح شده است که کانديدان 
سيون سمع شکايات انتخاباتی  کميسيون اين موضوع را به کمي، بجای درنظرگرفتن اين اساس51."به چاپ رسانيد

 کميسيون سمع شکايات انتخاباتی پس از رسيدگی به اين موضوع يک لست نهايی از کانديدان را که 52.محول نمود
.  کانديد برای شوراهای واليتی بود، به چاپ رسانيد3196 کانديد برای احراز پست رياست جمهوری و 41شامل 

 يک تعداد از کانديدان به گروه های مسلح غيرقانونی ارتباطرا در مورد متخصصين ملی وبين المللی نگرانی شان 
 به پروسۀ انتخاباتی و نهادهای منتخب، ی است اهانت است و يک جريان دموکراتيکاتضاد ب در اينکه اين کارو

 .ابراز نمودند

يدان در نظر گرفته شده اگرچه آغاز مدت کمپاين همان ضرب االجلی بود که به شکل موقتی برای کناره گيری کاند
به هرحال .  اگست به نفع ديگران کناره گيری کردند20بود که متعاقبا يکعده کانديدان ازکانديداتوری شان بتاريخ 

تنها پنج تن از دوازده کانديد رياست جمهوری در محضر عام کناره گيری نمودند که باقی هفت تن ديگر شان به 
کميسيون مستقل انتخابات کدام رهنمود واضحی و . ت جمهوری باقی ماندندشکل تخنيکی در لست کانديدان رياس

. ضرب االجل مشخصی را برای کناره گيری کانديدان الی دوروز پيش از برگذاری انتخابات صادر نکرده بود
د و تاخير در کناره گيريها آنهم به گونۀ غيررسمی، سردرگمی برای رای دهندگان را در روز انتخابات ايجاد نمو

 فيصد جمع 50اين کار در کسب آرای .  نهايی گرديد واين کار باعث عدم وضاحت در محاسبۀ فيصدی آرای معتبر
 .يک رای، به مثابۀ مرز برای کاميابی در دور اول انتخابات رياست جمهوری، نهايت مهم است

 :پيشنهادات

نهای مربوط به هر مذهب و معتقدات  بايد قسمی تعديل گردد تا برای تمام افغاقانونی انتخاباتچارچوب  .45
 . رياست جمهوری استفاده نمايندکرسیاجازه دهد تا از حقوق اساسی شان جهت مبارزه برای احراز 

قانون جديد انتخابات بايد پروسيجر دقيقی را برای کناره گيری کانديدان وضع نمايد و تاريخ معينی را  .46
 تا برای رای دهندگان اين فرصت را مساعد سازد که از قبل برای کناره گيری کانديدان تعيين نمايد

 به شکل واقعگرايانۀ آن در نظر گرفته شود، ضرب موضوع البته اگر. تصميم شان را اتخاذ نمايند
قانون جديد بايد پيشبينی نمايد که آرائيکه برای . االجل بايد قبل از چاپ اوراق رای دهی تعيين گردد

 .نموده اند ريخته می شود، بايد آرای معتبر دانسته شود يا نهکانديدانيکه رسما کناره گيری 
کميسيون مستقل انتخابات معلومات مفصلی را مبنی بر شرايط عملی و قانونی واثرات رای دهی در  .47

البته اين کار شامل معلومات در مورد مصارف احتمالی، . اختيار کانديدان باالفعل و بالقوه قرار دهد
همچنان بايد معلومات در . ديم و تعيين نماينده ها، کناره گيری ها وغيره شده ميتوانترتيبات امنيتی، تنظ

مورد چگونگی شکايات انتخاباتی و عواقب احتمالی از طرف کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، در 
 .اختيار کانديدان قرار داده ميشد

                                                        
" 10 پراگراف 25 کميتۀ حقوق بشر ملل متحد، تبصرۀ عمومی  ،)ICCPR(ياسی يا کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و س25ماده .  50

کسانيکه واجد شرايط . هرگونه قيود بر حق برای انتخاب شدن مانند حد اقل عمر بايد مطابق به اهداف و معيار های مناسب عيار گردد
 .لقات سياسی،  از لست اخراج گردندباشند نبايد به خاطر شرايط تبعيض آميزی مانند تحصيل، سکونت، نژاد يا تع

 . قانون انتخابات3، فقرۀ 15 مادهۀ51
کميسيون مستقل انتخابات تصميم گرفت که آرای کسانيکه کناره گيری می نمايند مانند آرائيکه برای ساير کانديدهائيکه کناره گيری  52

خابات در هنگام اعالن نتايجآرای ريخته شده در مراکز کميسيون مستقل انت. نکرده اند در يک جدول در مراکز رای دهی محاسبه گردد
 .اعالن نمود" آرای غيرمعتبر بنا بر کناره گيری کانديدان مربوط"رای دهی، اين آرا را زير نام 
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ديت های کانديد شدن نيز بايد براه کمپاين های تبليغاتی به منظور اطالع عامه در مورد شرايط و محدو .48
 . انداخته ميشد

 

  چالشها در مورد ثبت نام کانديدان:الف

به تعقيب لستيکه از کانديدان شوراهای واليتی توسط کميسيون مستقل انتخابات به نشر رسيد، کميسيون مستقل 
 ماه می در نظرگرفته 21الی  16 از  راانتخابات مدت زمان برای بچالش کشانيدن قابليت و شايستگی کانديدان

کميسيون مستقل انتخابات در حقيقت نخواست تا شايستگی نامزد های انتخاباتی را باقانون انتخابات به . بود
 که به اساس آن ماده کسانيکه مسئوليت گروه های مسلح غير قانونی را به عهده دارند 15 مادۀ 3خصوص با فقرۀ 

بناء ارزيابی .  هستند، نمی توانند در انتخابات شرکت نمايند، مطابقت دهدو يا عضو يک گروه مسلح غير قانونی
 . شايستگی کانديدان به شکل اوتوماتيک به عهدۀ کميسيون سمع شکايات انتخاباتی انتقال يافت

 انحالل گروه های مسلح غير قانونی که مسوؤليت تشخيص  انتخاباتی در اين مورد به برنامۀکميسيون سمع شکايات
کميسيون خلع سالح و کميسيون  53.ول و اعضای کليدی آنرا به عهده دارد، مراجعه نمودئوه های مسلح غير مسگر

 فرد را تشخيص نمودند که در لست گروه های مسلح غيرقانونی قرار دارند که در عين 116 در حدود 54آشتی
ميسيون سمع شکايات انتخاباتی قرار داده اين معلومات در اختيار ک. زمان اوراق نامزدی شان را تسليم نموده بودند

 اين موضوع را به سمع آن کانديدان مبنی برشموليت شان در لست گروه های  مذکورشد که به اساس آن کميسيون
موضوع انحالل و تشخيص گروه های . غيرقانونی رسانيد و از آنان خواست تا در اين مورد پاسخ ارايه نمايند

ت به شکل کافی ابناًء پروسۀ انتخاب.  موضوع جنجالی در پروسۀ انتخابات باقی ماندمسلح غيرقانونی به حيث يک
غيرشفاف باقی ماند و کارآيی در مورد حذف اسامی متخلفين را نداشت که اين خود سمت های منتخب را با 

رايم جمسايل مربوط به  در پروسۀ کانديداتوری، بايد. خصوصيت های مبتنی بر شکوک و ترديد يکجا ساخت
ه شود ولی به در نظر گرفتمتعلق به عدالت انتقالی مانند ممنوعيت کسانيکه متهم به جرايم حقوق بشری می باشند، 

خاطر موثريت چنين کاری ايجاب می نمايد تا ميکانيزم های مؤثر برای تثبيت جرم وتوجه جدی به شکليات 
 .محاکماتی وجود داشته باشد

 کانديد را رد 57 چالش را در مورد کانديدان بدست آورد که 302نتخاباتی در مجموع کميسيون سمع شکايات ا
. آن مربوط به کانديدان شوراهای واليتی بودمورد  54 کانديدان رياست جمهوری و مربوطآن مورد 3نمود که 

ن پنجاه و چهار تن از کانديدان شورای واليتی به خاطر عضويت در گروه های مسلح غيرمسئول از کانديد شد
 تن از کانديداتوری شان در جريان مدت بازنگری، استفعا نمودند و دو تن ديگر به 90 همچنان 55.محروم شدند

 .خاطر عدم ثبت نام های شان در دفاتر عامه نيز از کانديد شدن محروم شدند

 : پيشنهادات

ن در مطابقت به کميسيون مستقل انتخابات بايد مسئوليت نخستين را به خاطر ارزيابی نامزدی کانديدا .49
 . قانون انتخابات، به عهده بگيرد

جهت حصول اطمينان در مورد تفکيک واضح موضوعات مربوط به عدالت انتقالی و انتخابات بايد  .50
ی بايد مسؤل  انتخاباتنه کميسيون مستقل انتخابات و نه هم کميسيون سمع شکايات. تالش صورت گيرد

نقش نهادهای . عضو گروه مسلح غير قانونی هستند، باشدتصميم گيری در مورد اين موضوع که کيها 
انتخاباتی در مورد گروه های مسلح غير قانونی به خاطر حذف نام های آنان از لست کانديدان که از 

نهاد های انتخاباتی بايد معلوماتی . طرف نهاد ديگر تشخيص می گردد، بايد فقط شکلی و اجراآتی باشد

                                                        
 ماه 50کميسييون انحالل گروههای مسلح غيرقانونی به اساس يکسلسه از فرامين تقنينی رئيس جمهور به خصوص فرمان شماره   53
به تقيب .  تشکيل شد که تمام گروه ها و کسانيکه به نهادهای امنيتی افغانستان جذب نشده بودند، غيرقانونی اعالن نمود2004ی سال جوال

کميسيون . آن حکم معاوينيت رياست جمهوری در مورد ساختار و فعاليت های کميسيون انحالل گروههای مسلح غيرقانوی صادر شد
 . مورد تائيد قرار گرفت2006 قانونی سپس توسط يک قرارداد در کنفرانس لندن در مورد افغانستان در سال انحالل گروه های مسلح غير

 .کميسيون خلع سالح وآشتی متشکل از از نمايندگان وزارت دفاع، وزار داخله، رياست امنيت ملی، آيساف و يوناما می باشد. 54
.کانديد شدن محروم گرديد کانديد به اتهام به جنايت قبلی از 45يکتن از .   55  
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 بدست می آورند به نهاد مسئول به خاطر اتخاذ اين تصميم که آيا اين افراد را که در مورد چنين افراد
 .تاهنوز به گروه های مسلح غير قانونی ارتباط دارند يا خير، انتقال دهند

 در مورد عدالت انتقالی به شمول يک ميکانيزم بخاطر تثبيت جرم با در نظر داشت شکليات یروند دقيق .51
ليت ارزيابی ئو در صورتيکه برنامۀ انحالل گروه های مسلح غيرقانونی مس.محاکماتی، بايد ايجاد گردد

شرايط قانونی مبنی بر اينکه يک کانديد به گروه مسلح غير قانونی ارتباط ندارد را به عهده بگيرد، 
درين صورت منابع الزم در اختيار آن قرارداده شود و از شفافيت پروسۀ کاری آن بايد اطمينان حاصل 

 .گردد
 درخواست کانديداتوری، کانديدان بايد بتوانند ببينند که نام های شان در لست گروه دهیعد از تسليميب .52

ر برای کانديدان به خاطر مطابقت به طوالنی تيک مدت . های مسلح غير قانونی قرار دارد يا خير
نامۀ انحالل همچنان هر برنامۀ ارزيابی بايد توسط بر. شرايط برنامۀ خلع سالح در نظرگرفته شود

 .گروه های مسلح غيرمسئول بادرنظرداشت يک موعد مناسب، صورت گيرد
 

  کمپاين انتخاباتی و فضای قبل از انتخابات .11

  کمپاين انتخاباتیهی بگاه ن:الف

اين حقوق . قانون اساسی برحق آزادی اجتماعات صلح آميز، حق تاسيس حرکتها و حق آزادی بيان صراحت دارد
کميسيون .  برای کانديدان انتخاباتی و احزاب سياسی هموار می نمايدهاا برای براه انداختن کمپايناساسی راه ر

به شمول منع 56مستقل انتخابات مقرره ای را برای تعيين مدت براه انداختن کمپاين و پروسيجر اساسی انتخاباتی
 .  را ايجاد ميکند به نشر رسانيدمواد انتخاباتی که اختالفات مذهبی يا قومی را دامن ميزند وفضای تشنج

 

وضعيت بد امنيتی در نقاط زيادی از کشور تاثيرات عمده ای را باالی فعاليت های کمپاين انتخاباتی بجا گذاشته 
تهديدات و حمالت بی شمار باالی افراد نظامی و ملکی و حمالت مستقيم باالی کانديدان و تيم کمپاين آنان . است

درنتيجه، آزادی تجمعات و حرکتها برای کانديدان و مردم . ثبت گرديده است) ب و شمالبخصوص در مناطق جنو(
وجود آن چهار کانديد مهم برای احراز پست رياست جمهوری توانستد   با57.عامه شديدا به موانع مواجه گرديده بود

ۀ دلخراش نگرديد، براه در سراسر کشور مارش های انتخاباتی شان را به شکل صلح آميز که منجر به کدام واقع
صدها و گاهی هم هزارها تن از حاميان يک کانديد مشخص به خاطر حمايت از کانديد مورد نظرشان، . اندازند

 . خارج شدند

تمام کانديدان توانستند از منابع دولتی بخاطر حمايت از کمپاين شان به شمول حمايت توسط پوليس و هواپيماهای 
 58.هت اشتراک در گردهمايی های انتخاباتی در مناطق نا امن، تقاضای کمک را نمايندنظامی بخاطر انتقال شان ج

ولی باآنهم يکعده از کانديدان در مورد نبود يک سيستم درست مبنی بر استفاده از منابع دولتی بصورت يکسان 
ين تسهيالت آماده گرديده به عقيدۀ آنان تنها برای يک عدۀ خاصی از کانديدان فرصت استفاده ازچن. شکاياتی داشتند

. بعضی از کانديدان به خاطر عدم داشتن منابع کافی جهت پيشبرد استراتيژی موثرکمپاين شکايت داشتند. بود
مباحثات انتخاباتی در مورد . همچنان مباحثات محدودی به خاطر توضيح برنامه های انتخاباتی وجود داشت

  با59. تشويق و تنظيم گرديده بود ای انتخاباتط کميسيون رسانه توسپاليسی به شکل برنامه های ميزگردتوضيح 
وجوديکه کانديدان اکثرا برهواداری قومی و قبيلوی تاکيد و اعتماد می نمودند، بعضی کانديدان تالش می نمودند تا 

 .از مرز های قومی و قبيلوی عبور نمايند

                                                        

. قانون انتخابات تصريح گرديده است18همانگونه که در مادۀ .  56  
آزادی بيان، تجمعات، اتحاديه ها، گردهم آيی ها ضروريات اساسی برای اعمال حق رای می : "12، فقرۀ 25تبصرۀ عمومی شماره   57

  ."باشد که بايد رعايت گردد
  کميسيون مستقل انتخابات14/04/1388، 952مکتوب شماره . 58
کميسيون رسانه ای انتخابات عبارت از کميسيونی بود که توسط کميسيون مستقل انتخابات به منظور نظارت از فعاليت های پوشش . 59

وک  خبری  رسانه ها ورسيدگی به شکايات مبنی بر عدم تحت پوشش قرار دادن اخبار مربوط به کمپاين انتخابات و تخطی ها از طرز سل
 .رسانه ای، تاسيس گرديده بود
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صارف کمپاين سياسی کانديدان رياست جموری به  مارچ کميسيون مستقل انتخابات مقرره ای را در مورد م25در 
نشر رسانيد که به اساس آن کانديدان مکلف بودند تا معلومات الزم را در مورد دارايی های شخصی و مصارف 

کانديدان مکلف . البته چنين مقرره ای در مورد کانديدان شوراهای واليتی وجود نداشت. انتخاباتی شان ارايه نمايند
رش مصارف کمپاين های انتخاباتی شان را ارايه نمايند که عدم توجه در اين مورد منجر به جريمۀ بودند که گذا

تی گرديد که به ضرب االجل انقدی هشت تن از کانديدان رياست جمهوری از سوی کميسيون سمع شکايات انتخاب
 60. بودندعمل نکرده جوالی در اين مورد 18

 :پيشنهادات

يکجا با وزارتخانه های دولتی مربوط بايد يک سيستم درست استفاده از منابع کميسيون مستقل انتخابات  .53
. ، ايجاد نمايند رادولتی، به شمول استفاده از منابع امنيتی به خاطر فعاليت های کمپاين انتخاباتی
 .موجوديت منابع محدود بايد قبل از مدت آغاز کانديداتوری به شکل واضح ارايه گردد

 کانديدان اعالن گرديد، کميسيون مستقل انتخابات می تواند يک لست از ميعاد ها وقتيکه لست نهايی .54
. وضرب االجل ها را بخاطر ارايۀ حساب از مصارف مالی کمپاين ها در اختيار کانديدان قرار دهد

کميسيون مستقل انتخابات در صورت عدم ارايۀ مصارف کمپاين توسط کانديدان اقداماتی را روی دست 
ين اقدام نه تنها برای کانديدان رياست جمهوری بلکه بايد در مورد تمام کانديدان يکسان تطبيق ا. گيرد
 .گردد

برای کانديدان جهت احراز کرسی های شوراهای واليتی حمايت الزم و تريننگ به خاطر تهيۀ برنامه  .55
.  تدارک گرددهای کمپاين انتخاباتی، پالن ستراتيژيک و چارچوب فعاليت های انتخاباتی و حقوقی

تقبيح نمايند وحاميان را کمپاين های انتخاباتی تشويق گردند تا از جعل جلوگيری نمايند و خشونت 
همچنان کانديدان مکلف به اشتراک در تريننگ ها در اين مورد . کانديدان بايد دست به تخويف نزنند

 . گردند واسناد مربوط به برخورد سلوک انتخاباتی را امضا نمايند
 

  در جريان مدت کمپاين انتخابات تخطی ها:ب

تخطی های متعلق به جريان مدت کمپاين .  قانون انتخابات لست گرديده است53تخطی های انتخاباتی در مادۀ 
انتخاباتی شامل ارايۀ معلومات غلط برای نهاد انتخاباتی، تهديد، ترعيب، حمله باالی رای دهندگان يا کانديدان، 

همچنان تخطی های . ريافت پول ويا منافع ديگر جهت نفوذ باالی پروسۀ انتخابات، ميگرددپيشنهاد پول ويا د
انتخاباتی شامل داشتن بيشتر از يک کارت رای دهی، دريافت پول درنتيجۀ فعاليتهای غيرقانونی و يا دريافت پول 

خابات، کميسيون رسانه ای از خارج ويا تخطی از مقررات طرزسلوک ويا مقرره هائيکه توسط کميسيون مستقل انت
 .انتخاباتی ويا کميسيون سمع شکايات انتخاباتی وضع گرديده است، نيزمی باشد

 49 آن با 249ازاين جمله .  شکايت را در جريان مدت کمپاين بدست آورد467کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 
 قضيۀ ديگر الی روز انتخابات 218 باقی . آن ترک گرديد200شکايتيکه به مثابۀ تعزير يا اخطار فيصله گرديد و 

بی سرنوشت وال ينحل مانده بود، به اين اساس محدود ساختن دسترسی شکايت کنندگان از لحاظ مدت زمان و نبود 
 وتقليل ارزش بازدارندۀ تعزيرات، مشکل ديگری به 61جبران مؤثر که در اسناد بين المللی پيشبينی گرديده است 

درنتيجۀ تاسيس ناوقت کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در رسيدگی به شکايات، لت تاخير البته ع. حساب می رفت
همچنان شامل حمله . شکايات جدی اکثرا متعلق به عدم ارايۀ گذارش مصارف در جريان کمپاين بود .بود

 . بودبرشخصيت رای دهنده ويا کدام کانديد و يا استفاده از منابع ودفاتر دولتی برای انجام کمپاين

                                                        
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی باالی هشت کانديد رياست جمهوری جريمه "اعالميۀ مطبوعاتی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، . 60

 2009 اگست سال 8، "نقدی وضع نمود
 

هرشخصيکه حقوق و يا آزادی "صريح می نمايند  تICCPR  کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی يا2 مادۀ 3فقرۀ . شق الف، 61
برسميت شناخته شدۀ وی مورد تخطی قرار می گيرد بايد برايش جبران قرار گردد، مشروط براينکه چنين تخطی توسط شخصی صورت 

 ."گيرد که در مقام رسمی قرار داشته باشد
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مقررۀ کمپاين انتخاباتی و مقررۀ مصارف کمپاين سياسی هردو استفاده از منابع عامه را به مقصد استفاده برای 
به اين ارتباط رئيس . کمپاين برای يک کانديد منع می نمايند مگراينکه برای کانديد مقابل نيز اين زمينه مهيا گردد

ه اساس آن مامورين دولتی از مداخله در پروسۀ انتخابات منع  فرمانی را صادر نمود که ب2009جمهور در سال 
گذارشهای متعددی وجود داشت که بعضی کانديدان در مخالفت با مقررۀ کميسيون سمع شکايات  .گرديده بودند

و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی د. انتخاباتی از منابع دولتی به مفصد کمپاين انتخاباتی شان استفاده نموده بودند
فيصلۀ تعزيری را درمورد استفاده از منابع دولتی به مقصد کمپاين انتخاباتی، به شمول کريم خليلی معاون دوم 

  62.رئيس جمهور که از هليکوپتر وزارت دفاع به مقصد کمپاين بدون ارايۀ اخطارکافی، صادر نمود

 :پيشنهادات

 شکايات روز انتخابات توجه صورت در جهت تصنيف بندی شکايات متعلق به تخطی های کمپاين مانند .56
 آن صورت گيرد که در رسيدگی از  وخفتتصنيف بندی شکايات ممکن است به اساس شدت. گيرد

 .شديد ترين آن اغاز گردد
دولت به شکل يکجانبه بايد نظارت نمايد که منابع دولتی بشکل يکسان مورد استفادۀ تمام کانديدان  .57

 تا تمام کارمندان دولتی را مبنی بر نقش و مسوؤليت های شان در همچنان دولت تالش نمايد. قرارگيرد
 به سمع همگان رسانيده شود و ههرگونه تخطی بايد توسط نهاد مربوط. دوران انتخابات آگاه سازد

 .کسانيکه در چنين تخطی ها دخيل باشند بايد مجازات گردند
 مبنی بر عدم دخالت کارمندان دولتی در کميسيون مستقل انتخابات بايد معلومات و آگاهی های الزم را .58

 مقررۀ کمپاين انتخاباتی 7 ۀامر انتخابات به شمول عدم وارد شدن آنان در خطوط ممنوعه ايکه در ماد
 .تذکر رفته است، به سمع همه برساند

کميسيون مستقل انتخابات يکجا با وزارتخانه های مربوط بايد يک سيستم واضح و شفاف را مبنی بر  .59
منابع دولتی به شمول استفاده از منابع امنيتی به خاطر فعاليت های کمپاين ايجاد از دۀ درست استفا
 .منابع محدود موجود، بايد قبل از مدت نامزدی کانديدان به شکل واضح ارايه گردد. نمايد

مورد  در  آنانکميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد کارهای وسيع آگاهی را با کانديدان و نمايندگان .60
تخطی های انتخاباتی و تعزيرات، و اينکه شکايت به چه شکل بايد صورت گيرد و به شکايات چگونه 

 .بايد رسيدگی صورت گيرد، بعهده بگيرد
 

   رسانه ها و انتخابات.12

درسال های اخير تعداد رسانه ها به شکل سرسام آوری در کشور به شمول شبکه های تيلويزيونی و راديويی روبه 
باوجود جنبه های مثبت فعاليت های مطبوعات هنوز هم ضمانت آزادی بيان برای مطبوعات . رش بوده استگست

در جريان انتخابات وضعيت امنيتی در ساحات شرق و جنوب به گونه ای بود . به شکل کافی به چالش مواجه است
بعد از . ان می بود وجود نداشتکه مانع عبور و مرور ژورناليستان گرديد و محيط مساعديکه ضامن سالمتی آن

حمايت های حقوقی به شکل کافی وجود نداشت .  ژورنالستان مورد تهديد و حمالت فزيکی قرار گرفتند2006سال 
به شکل عام چهارچوب حقوقی ای بايد ايجاد گردد که رسانه . و ژورنالستان توسط مقامات تحت فشار قرارداشتند

قانون جزا دربرگيرندۀ .  شدن شان، از آن چهار چوب حقوقی استفاده نمايندها بتوانند به خصوص درمورد توهين
 و نهادهای مسؤول 63بعضی احکام متعلق به اهانت می باشد که آنهم نه معياری بلکه به شکل مبهم تذکررفته است

های مسؤول  نهادمراقبين اوضاع، 64.برای حفظ نظم کدام پروسيجر واضح و مستقل در اين مورد را تعيين ننمودند

                                                        
ايات انتخاباتی فيصله را مبنی بر سوء استفاده از منابع کميسيون سمع شک"اعالميۀ مطبوعاتی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، .  62

 .2009 اگست سال 10، "دولتی صادر نمود
 در مورد OSCEبيانيه مشترک توسط گذارشگر خاص ملل متحد در مورد آزادی بيان، نمايندۀ سازمان امنيت و همکاری اروپا يا .  63

افترا جنايی يک مانع بر آزادی بيان  : "2004ر مورد آزادی بيان، آزادی مطبوعات و گذارشگر خاص موسسۀ کشورهای امريکايی د
مدنی در مورد   در صورت ضرورت، قانون– جنايی در مورد افترا بايد بايد لغو شوند و به جای آن قانون جديد نمی باشد؛ تمام قوانين

 .  وضع گردد-افتراء 
 در مورد OSCEسازمان امنيت و همکاری اروپا يا   ی بيان، نمايندۀبيانيه مشترک توسط گذارشگر خاص ملل متحد در مورد آزاد.  64

. 2009آزادی مطبوعات و گذارشگر خاص موسسۀ کشورهای امريکايی در مورد آزادی بيان، 
http://www.osce.org/documents/2009/05/37655_en.pdf.  
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را مکلف می ) راديو، تيلويزيونها و رسانه های چاپی( رسانه ها قانون انتخابات. ميدانند سياسی را نسبتاموجود 
همچنان اين قانون از . داند تا اخبار مربوط به انتخابات را به شکل عادالنه و بدون تعصب تحت پوشش قراردهند

ن رسانه ای موقتی را که عبارت از کميسيون رسانه ای انتخابات کميسيون مستقل انتخابات می خواهد تا يک ارگا
 .می باشد، جهت تنظيم پوشش اخبار مربوط به انتخابات،ايجاد نمايد

در بعضی موارد رسانه ها اخبارمربوط به کانديدان رياست جمهوری را به شکل گسترده تحت پوشش قرار 
شخصی ميزگرد ها و مباحثات تلويزونی را برای کانديدان کميسيون رسانه ای انتخابات و رسانه های . ميدادند

ولی بنا برتصريح کميسيون نظارت بررسانه ها، . رياست جمهوری جهت توضيح خط مشی آنان برگذار نمودند
 .رسانه های دولتی مانند راديو و تيلويزون افغانستان پوشش خبری وسيعی را در مورد رئيس جمهور کرزی داشت

 با کانديدان رياست جمهوری حمايت می کرد، نقش  ها را ميزگرد ون رسانه ای انتخابات مباحثاتبا اينکه کميسيو
تاسيس اين کميسيون منجر به . و تاثير کمی داشتبود آن در تنظيم سيکتور رسانه ها در جريان انتخابات ضعيف 

ن کميسيون گرديد که به تداخل وظيفوی ميان کميسيون نظارت بر رسانه های وزارت اطالعات و فرهنگ و اي
همچنان عدم صالحيت کميسيون رسانه ای . شکل واضح در کدام قانون و يا مقرره ای تفکيک نگرديده بود
عالوه برآن عدم موفقيت اين کميسيون در . ستانتخابات مبنی برتعيين مجازات، از تاثيرگذاری اين کميسيون کا

کايات انتخاباتی باعث گرديد که تخطی از قانون به شکل ارجاع شکايات در وقت و زمانش به کميسيون سمع ش
 .درست در نظرگرفته نشود و اين کميسيون اثرگذاری درست باالی کمپاين انتخابات را داشته باشد

 وزارت امور خارجه از تمام مطبوعات داخلی و خارجی خواست تا از گذارشات در 2009 اگست سال 18در 
همچنان اين وزارت از ژورناليستان تقاضا نمود تا از . تخابات جلوگيری نمايندمورد خشونت و حمالت در روز ان

عملی ساختن اين تقاضا در ميان رسانه ها به مخالفت . محل حادثه و حمالت در مراکز رای دهی بازديد ننمايند
 در ، واصلهات بودند، به اساس گذارشکرده نعمل ژورناليستيکه به اين تقاضا 15دست کم . هايی رو برو گرديد

اين تخطی در حقوق رسانه ها به خاطر تهيۀ گذارش، به نقض حق آزادی بيان . روز انتخابات توقيف گرديده بودند
 65.که مخالف حقوق بين الملل و قانون اساسی بود، منجر گرديد

 :پيشنهادات

ديل بايد رهنمودهای اين تع. قانون انتخابات بايد به نحوی تعديل گردد تا وضاحت بيشتر را ارايه نمايد .61
واضح و صريح را برای تحت پوشش قراردادن فعاليتهای کانديدان و احزاب در جريان کمپاين، به 

رسانه های دولتی وجيبۀ بخصوصی در جريان کمپاين . شکل عادالنه وبدون تعصب پيشبينی نمايد
  .دارند که به شکل واضح بايد تعريف گردد

طابقت به معيارهای بين الملی وضع گردد و احکام صريحی را در قانون رسانه های جديد بايد در م .62
احکام مبهم در مورد معيارها درقانون بايد يا درست . مورد بخشهای سمعی وبصری پيشبينی نمايد

 .و احکاميکه نهايت محدود کننده اند، بايد لغوگردند توضيح گردند و ياهم حذف گردند
صالحيت و اختيارات اين نهاد بايد در قانون . کومت مستقل شودنهاد تنظيم کنندۀ رسانه ها بايد از ح .63

سمت های اساسی در اين نهاد . پيشبينی گردد و توسط يک داراالنشاء باامکانات مالی الزم اداره گردد
در دراز مدت اين نهاد بايد مسئوليت تنظيم . بايد به شکل منصفانه وبدون مداخلۀ سياسی تعيين گردند

 .ه ها را در جريان کمپاين بعهده بگيردفعاليت های رسان
وضاحت قانونی مبنی برصالحيت وضع تعزير بخاطر تخطی از پوشش عادالنه و غيرجانبدارانۀ  .64

همآهنگی همه . تداخل وظيفوی نظارت وتنظيم رسانه ها بايد مرفوع گردد. رسانه ای پيشبينی گردد
خاباتی ايجادگردد و پروسيجرهايی مبنی جانبه بايد در ميان رسانه ها و کميسيون سمع شکايات انت

 .مناسب شکايات و وضع تعزيرات احتمالی، در نظرگرفته شوددرست وبرحصول اطمينان از سمع 

                                                        
توسط قانون . 1: آزادی بيان برسميت ميشناسد که عبارت اند از کميته حقوق بشر ملل متحد سه مانع چنگگدار را در مورد اين موانع . 65

در . بخاطر رسيدن به آنهدف ضروری بوده باشد. 3. به منظور حفاظت يکی از منافعيکه مشروع و لست شده باشد. 2. تصريح شده باشد
 .غيرآن غيرقانونی، نامناسب و غيرضروری می باشد
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 اهانت کردن اقدامات  ودرهماهنگی با پيشنهادات بين المللی در مورد تخطی های متعلق به افترا بستن .65
ی و يا محکمۀ مدنی بايد تاسيس گردد که قانونی صورت گيرد و در نتيجه يک ارگان مستقل حقوق

 .ميکانيزم مناسب وبر وقت را به خاطر رسيدگی به اين نوع قضايا در نظربگيرد
همچنان ميکانيزم هايی به خاطر . صالحيت و اختيارات رسانه های دولتی بايد در قانون تضمين گردد .66

و ميکانيزم . به مردم ايجاد گردد  آنها و حسابدهی اين رسانه هاحصول اطمينان از استقالل مقامات
 .نظارت به خاطر تضمين عدم جانبداری در برنامه های شان گنجانيده شود

تالشهای زيادی جهت آموزش ژورنالستان و نهادهای رسانه ای در خصوص پوشش خبری انتخابات  .67
اين آموزشها ممکن موضوعات زيادی به شمول قانون انتخابات، تحت پوشش . بخرچ داده شود

 .قراردادن کمپاينها و پوشش روزهای انتخابات و بعد از انتخابات را، شامل گردد
 

  زنان و اقليت هاسهم گيری و اشتراک .13

 .اشتراک زنانسهم گيری و :الف

 درصد کرسی های شورای واليتی 25. حقوق زنان در چهارچوب قانونی برای انتخابات گرامی دانسته شده است
دراين انتخابات دو خانم برای احراز سمت رياست جموری، هفت تن . اده شده استبرای خانم ها اختصاص د

ی واليتی خود را کانديد نموده ها تن ديگر برای کرسی های شورا312ديگربرای معاونيت رياست جمهوری و 
ال زنان   ولی به هرح66  را نشان ميدهد 2005 و 2004 يک ازدياد نسبتا کم نسبت به انتخابات سالهای کهند بود

اوضاع بد امنيتی، سطح پائين . شديدا به مثابۀ رای دهندگان، کانديدان و برگذارکنندگان انتخابات صدمه ديده اند
زنان کانديد به خاطر ظاهرشدن در مجالس عام . تعليم و نورم های سنتی وفرهنگی مانع اشتراک زنان گرديده است

 و منابع مالی 67کمپاين در ساحاتيکه امنيت برقرار نيست به مشکالت زيادی مواجه هستند به خصوص به خاطر 
 برای کرسی های ريزرفی 68کندهار و ارزگان از جمله والياتی بودند که تعداد خانم ها . در اختيار آنان قرار ندارد

 بادرنظرداشت اوضاع امنيتی در اين دو واليت، آمادگی زنان بخاطر کانديد شدن بسيار عمده.  در صد رسيد25به 
 .به حساب می رود

رای دهی به . گذارشها از روز انتخابات حاکی است که تعداد اشتراک کنندگان زن نسبت به مردها کمتربود
 و کارتهای ثبت نام بدون عکس خانمها به - رای دادن به نمايندگی از زنان توسط وابستگان مرد زنان–نمايندگی 

 ناظر 3758 69به شمول در حدود (ناظرين داخلی . ندمثابۀ مشکالت در بسياری از ساحات کشور باقی ما
در واليات کابل، پکتيا، و به نمايندګی از آنان گذارش دادند که مردان با استفاده از کارت رای دهی زنان ) معتبرزن

م ازآنجائيکه کميسيون مستقل انتخابات تاهنوز کدا. غور، لغمان، پکتيکا، کندهار، لوگر، کاپيسا، و بلخ رای دادند
معلومات جديد درين خصوص ارايه ننموده است، ممکن نيست تا اشتراک زنان، تعداد مراکزرای دهی برای زنان، 

 650فيفا در حدود (به اساس گذارش . تعداد کارمندان زن در انتخابات و تالشی کنندگان زن، درست فهميده شود
 ناظرين ملی وبين المللی 70.)درآن استفاده شده بودمرکزرای دهی زنان، بازنگرديده بود و يا اينکه ازکارکنان مرد 

گذارش دادند که يکعده زنان به مراکز رای دهی حاضرگرديده بودند ولی ازاينکه کارمندان زن وجود نداشت بدون 
، کارکنان محالت رای انعالوه برآن، کمپاين های تبليغاتی و استخدام زن. رای دادن محل رای دهی را ترک نمودند

                                                        
 زن در انتخابات شوراهای واليتی 247 به تعداد 2005در سال . جمهوری کانديد شده بود تنها يک زن برای رياست 2004در سال .  66

 .خودرا کانديد نموده بودند
به اساس گذارشات، زنان کانديد تماسهای تيليفونی تهديد آميز دريافت می نمودند، و شاهد حمالت خشونت آميز برخانه های شان و .  67

دفتر نهادهای دموکرتيک و  زنان کانديد که توسط تيم همکاری با انتخابات. ردن پوسترهای شان بودندتخريب دفاتر انتخاباتی و از بين ب
 مصاحبه گرديدند از نگرانی های امنيتی و عدم حمايت توسط OSCE/ODIHR ESTحقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا 
 .باديگاردان امنيتی از طريق دولت شکايت داشتند

سه زن بخاطر احراز سه کرسی .  هيچ زنی برای سه کرسی ريزرفی در واليت ارزگان خود را کانديد نکرده بود2005در سال .  68
 .ريزرف شده در واليت زابل خود را کانديد نموده بودند و چهارزن برای احراز پنج کرسی ريزرفی در واليت ننگرهار کانديد شده بودند

. 2009 اگست سال 31 – 25:  در موردانتخابات در دوران مدت زمانUNDPلل متحد يا گذارش هفته وار برانامۀ انکشافی م.  69
www.afghanelections.com 

همچنان به اساس مصاحبه ها توسط تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا .  70
 . از مرکز بعضی از واليات، کارمندان زن درمراکزرای دهی وجود نداشت در خارجODIHR O.S.C.E/ OSCE/ODIHR ESTيا 
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 در نتيجه آغازشد که) دربعضی ساحات فقط چند روز قبل از روز انتخابات (ناوقت استخدام ناظريندهی، و 
 به شکل کافی در اختيار زنان بيسواد و مناطق دور دست قرارنگرفت و همچنان با مردان را جع به معلومات

 .اهميت اشتراک زنان در پروسۀ انتخابات، کار صورت نگرفت

 :پيشنهات

نی برممانعت رای دهی به نمايندگی از زنان صورت گيرد و زمينۀ رای دهی جامع برای بايد تالش مب .68
 .البته اين کار بانصب عکس در کارت رای دهی صورت خواهد گرفت. زنان آماده گردد

فعاليت های تبيغالتی جامع و گسترده براه انداخته شود تا زنان به حيث کارکنان در مراکزرای دهی،  .69
البته فعاليت های .  رای دهی وآموزشی استخدام گردندناظرين و معلمين پروسۀی کنندگان، تالش

های محلی و موجود در مناطق رای دهی ) NGO( موسسات غير دولتیتبليغاتی ممکن است از طريق 
 .صورت گيرد

عالوه برمسايل ترينينگ و ورکشاپ ها، همکاری های تخنيکی و مربی گری برای زنان کانديد به  .70
تقاء ظرفيت آنان در عرصۀ مهارت سخنرانی در محافل عام، جلب حمايت، مهارت جلب منظور ار

برنامه ها به . همکاری مالی، استفاده از رسانه ها، شبکه سازی و آگاهی های اجتماعی، بايد مهياگردد
منظور ترويج فعاليت های کانديداتوری ممکن است برای مردان و به خصوص زنان کانديد جهت 

 .ايت از آنان در سراسر کشور ايجاد گرددازدياد حم
 خدمت برای  ارايۀدرکانديد به منظور ارتقاء ظرفيت آنان  موفقهمکاری های تخنيکی برای زنان  .71

 صورت بهبود وضعيت امنيتی در ميان مردم،  ميان آنها درطرفداران شان و ايجاد شهرت مثبت در
ويۀ روابط کاری نمايندگان زن با همکاران مرد اين همکاری تاحد امکان بخاطر تق. زمينه سازی گردد

 .نان قرار گيردز در اختيار ،شان
کميسيون مستقل انتخابات بايد موضوع جندر را تقويت نمايد به خصوص اين کميسيون از طريق  .72

 می توانند در  وکارمندان خويش که در عرصۀ جندر فعاليت می نمايند و سمت هايی را به عهده دارند
کميسيون مستقل . يۀ جندر سهم بارزی را ايفا نمايند، تحکيم وتقويت جندر را کمک نمايدراستای تقو

انتخابات نيز می تواند باتقويت شعبۀ جندر خويش و يا از طريق مسؤلين و نمايندگان ارتباطی جندر 
 را خويش در دفاتر واليتی و ازدياد کارمندان زن در تمام شعبه ها و در دفاتر واليتی موضوع جندر

 .همچنان ممکن است بخاطر اين موضوع منابع مالی کافی تخصيص گردد. بيشتر تقويت نمايد
کميسيون مستقل انتخابات به منظور نظارت برسطح اشتراک زنان و همکاری های مناسب وبه موقع،  .73

به خصوص معلومات کافی در . بخش معلومات جدا و مختص به زنان را در هرولسوالی ايجاد نمايد
 تعداد زنان ثبت نام کننده، تعداد کارکنان زن در مراکز رای دهی، اسناديکه صادر می گردد، مورد

به منظور تشخيص تعداد اشتراک کنندگان زن و تحقيق در مورد (تعداد مراکز رای دهی برای زنان 
 .، ثبت وريکارد گردد)جعل

تخابات نظارت نمايند، برنامه های به خاطرتقويت جامعۀ مدنی که بتوانند از اشتراک زنان در پروسۀ ان .74
 . هائيکه به ارتباط زنان کار می نمايند، ايجاد گردد)NGO(موسسات غير دولتی ارتقاء ظرفيت برای 

 

 )معيوبين و معلولين(اصحاب حاجات خاص اشتراک اقليتها و سهم گيری و :ب

ومی حقوق مساوی را در قانون قانون اساسی تعدد اقوام را برسميت شناخته است و برای گروه های مختلف ق
در ميان . کدام ممانعت ويا تبعيض مبنی بر اشتراک مساوی اقوام در انتخابات وجود ندارد. پيشبينی نموده است

 در صد نفوس را تشکيل ميدهد، به تعقيب آن تاجيک ها می 41اقوام، پشتونها بيشتر است که به شکل تخمينی 
 71. در صد از نفوس را تشکيل ميدهد9هزاره ها و ازبک ها هرکدام . دهند درصد نفوس را تشکيل مي37باشند که 

 .ولی بخاطر عدم سرشماری جديد اين احصائيه ممکن است دقيق نباشد

                                                        
: سروی مردم افغانستان، توسط مؤسسه بنياد آسيا که در ويبسايت ذيل موجود است: 2006افغانستان در سال .  71

www.asiafoundation.org/pdf/AG-survey06.pdf. 
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 مشخصی اکثريت را تشکيل ميدهند، برسميت می شناسد ولی اساسی زبان اقليت هائيکه در منطقۀ قانون 16مادۀ 
ه مواد تبليغاتی بزبان های دری و پشتو ترتيب گرديده بودند زيرا اين کميسيون مستقل انتخابات گذارش داد ک

 جامعۀ مدنی 72.کميسيون در مورد اينکه از کدام زبان به حيث زبان اقليت استفاده نمايد تصميم گرفته نتوانسته بود
ای محلی استفاده انتقاد نمود که در تبليغات و اعالنات سمعی و بصری در مورد کمپاين های انتخاباتی از زبان ه

 .صورت نگرفته بود

به مثابۀ کوچی و گردنده ها آنان فقط می .  کوچی به حيث رای دهنده ثبت نام نموده بودند850000در مجموع 
توانند در رای گيری ملی برای پارلمان وکيل بفرستند و آنان در شورای واليتی که جديدا برگذار شد به خاطر اينکه 

 .ص تعلق نمی گيرند، اشتراک نکرده بودندآنان به کدام واليت خا

قانون انتخابات از کميسيون مستقل انتخابات خواسته است تا به شکل استثنائی تسهيالتی را برای کوچی ها، 
جهت رای مهاجرين، بيجا شدگان داخلی، معيوبين، منسوبين نظامی، کارمندان وظايف عامه و کارمندان انتخابات، 

 مرکز رای دهی در سراسر کشور به منظور فراهم 75 بار اول کميسيون مستقل انتخابات برای. فراهم نمايددهی 
زمينۀ رای دهی . نمودن زمينه رای دهی برای بيماران در شفاخانه ها، محبوسين و منسوبين نظامی ايجاد نمود

 .برای کسانيکه خارج از کشور بودند مساعد نگرديد

 :پيشنهادات

 احکامی را در مورد ايجاد فرصت رای دهی برای گروه های مشخصی مانند قانون جديد انتخابات بايد .75
 .کوچيها، بيجاشدگان داخلی، معيوبين، محبوسين و منسوبين نظامی پيشبينی نموده و تقويت نمايد

 در پهلوی زبان های دری و پشتو از زبان های محلی ،طوريکه در قانون اساسی تصريح شده است .76
 .ی دهندگان وارايۀ معلومات استفاده صورت گيردجهت آگاهی دادن برای را

. کميسيون مستقل انتخابات تالش جدی نمايد تا برای رای دهندگان آگاهی داده و آنان را ثبت نمايد .77
 . رای دهی برای کوچيها را بادرنظرداشت موارد فوق مساعد سازدۀهمچنان زمين

کوچيها در مورد پروسۀ انتخابات و در صورت امکان کميسيون مستقل انتخابات به منظور آگاهی  .78
 با جستجوی تدابير بخاطر مرفوع ساختن نيازمندی های آنان، کارمندان کوچی ويا هم کارمندان رابط

 . را در دفاتر واليتی خويش استخدام نمايدهاکوچي
در پاليسی استخدام کميسيون مستقل انتخابات ممکن است سهميه ای را برای اشخاص معيوب در ميان  .79

 . در نظرگرفته بود2005همان گونه که در انتخابات سال . رمندان خويش در نظربگيردکا
  جامعۀ مدنی و نهادهای ذيربط ديگرگيریسهم   .14

 . جامعه مدنیسهم گيری :الف

 جامعۀ مدنی افغانستان در يکسلسله از فعاليتها به شمول نظارت داخلی از انتخابات، آگاهيها ،در جريان انتخابات
 رای دهندگان، براه اندازی برنامه های مطبوعاتی و مباحثات به منظور سازماندهی مردم در پروسۀ انتخابات برای

در حاليکه جامعۀ مدنی در حال رشد ميباشد، چالشهای ظرفيتی، حقوقی وسياسی در مقابل آنان . سهم گرفته بودند
ی در افغانستان به منظور تنظيم امور بدو کتگوری مؤسسات عدم انتفاع. دد که مانع فعاليتهای آنان می گردقراردار

هرکدام آن قوانين بخصوص .  اجتماعیسازمان های ها و )NGO (جی او تقسيم می گردند که عبارت اند از ان
 .خود را دارند و شرايط مختلفی را برای ثبت در وزارت خانه های مختلف دارا می باشند

 :پيشنهادات

ات غيرحکومتی را و قانون سازمان های اجتماعی را دريک قانون حکومت می تواند قوانين مؤسس .80
شرايط . داشته باشد توحيد نمايد که به ثبت نهادهای غيرحکومتی، غيرسياسی وعدم انتفاعی سروکار

                                                        
ات توانست تا آموزش دهندگان انتخاباتی  را که قادر به تکلم بزبان های محلی  به هرحال شعبۀ آگاهی عامۀ کميسيون مستقل انتخاب. 72

عالوه برآن بعضی از کمپنی های توليدی . بودند در محالتيکه تراکم اقليت ها موجود بود جهت پيشبرد برنامه های تبليغاتی، استخدام نمايد
 .ری توسط راديو و تيلويزيون به نشر رسانيدندبه شکل داوطلبانه بعضی مواد تبليغاتی را بزبان های ازبکی و د
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 بايد صرف به يک هابه طور مثال،تمام درخواست(پيچيدۀ ثبت وگذارشدهی مؤسسات بايد منطقی ترشوند 
 ،ومقررۀ مربوط به دريافت منابع مالی خارجی توسط سازمانهای اجتماعی) مرجع اجرايی تقديم گردد

 .رديگ قرارتجديد نظرمورد بايد 
جامعۀ جهانی بايد جهت تقويت جامعۀ مدنی و بلند بردن ظرفيت نهادی آنان و ادارۀ ان جی او ها به  .81

امعۀ مدنی همکاری در مورد اهميت ج) به شمول آگاهی در ميان مقامات افغانی(منظور آگاهی عامه 
همکاريها بايد در واليات که در آنجا جامعۀ مدنی آنقدر رشد ننموده است، تمرکز . های تخنيکی نمايد

 .يابد
 

  نظارت داخلی:ب

 . انتخابات به حساب می روداطر شفافيت و حفظ موازنه در پروسۀنظارت داخلی يکی از فعاليت های اساسی به خ
انتخابات اد اطمينان در پروسه و قبول نتيجۀ اين کار در ايج. قيق عامه می باشدارزنده برای تد اين کار عنصر
اتباع در مورد نهادهای  کسب معلومات توسط اين کار همچنان فرصت مناسبی را برای. کمک می نمايد

بته ال.  که در نتيجه آنان به شکل فعال در پروسه های دموکراتيک اشتراک می نمايندفراهم ميکنددموکراتيک 
نظارت داخلی در حال حاضر نظر به وجود تقلب در انتخابات و بخاطر نبود اطمينان عامه به شکل دموکراتيک، 

ن، عدم دسترسی به ناظرين بين المللی بخاطر نگرانی های امنيتی نيازمندی به آعالوه بر. ضروری می باشد
 .سازدبيشتر می راناظرين فعال داخلی 

  نوبۀ خودشان به گروپ ناظر را تعيين نمود که اين گروپ ها به21تقل انتخابات دراين انتخابات کميسيون مس
 اين تعداد جالب ،باوجود نگرانی های امنيتی. مقرر نمودندمختلف  تن را به حيث ناظرين در محالت 9228تعداد 

.  هنوز وجود داشت،ا وحمايت از آنهی آنانبه نظر می آيد اما نگرانی ها در مورد قلت تعداد ناظرين، فعاليت ها
معهذا، بخاطر .  را مبنی برنظارت از محالت ثبت شده صادر نموده بودیکميسيون مستقل انتخابات تصديقنامه هاي
برای   در آن والياتکافی تعيين ناظرينمشکالتی را برای  ، والياتیتاخير در اصدار تصديقنامه ها در بعض

در  توسط کميسيون مستقل انتخابات تاهنوز کدام معلومات دقيق. ود ايجاد نموده بتعيين کننده،گروپ های جهات و
قبل از .  ارايه نگرديده بود درين مورد،جندرتناسب مورد تعداد تصديقنامه های صادر شده برای هرواليت و 

 .بعضی از کانديدان کار می نمودند  از ناظرين به شکل عام بایانتخابات ديده شد که بعض

 در حقيقت عضوی از ارگانهای جامعۀ مدنی، 16 ۀيک شبک با )FEFA(النه و آزاد افغانستان بنياد انتخابات عاد
 46 و دايمی ناظر400به شمول  ناظر 7276 اين بنياد .بزرگترين گروپ ناظرين انتخابات در افغانستان می باشد

ولی .  ثبت نمود، اگست20  انتخابات در آنان در نقاط مختلف کشوربخاطر جابجاسازیهماهنگ کنندۀ واليتی را 
نشان ميدهد که اين بنياد  ارزيابی اين بنياد. دننگرانی های امنيتی در افغانستان مانع گرديد تا بشکل آزاد فعاليت نماي

بايد اذعان نمود که .  دسترسی کامل داشته استم ولسوالی هاواليت به تما) 34(صرف در هفت واليت از مجموع 
 . د وفشارقرارگرفتند که فعاليت در تحت چنين شرايطی دشوار می باشدنمايندگان فيفا مورد تهدي

مشاهده نموده است، اين بنياد ظرفيت های نظارت و  را 2005 و 2004 انتخابات سال )FEFA (ازآنجائيکه فيفا
 ا  ر سيستم انتخاباتیۀ تالش و حمايت از اصالحات در وظيف و.کاری خويش را ازلحاظ تعداد ناظرين گسترش داد

 به چالشهای بزرگ ظرفيت سازی مواجه )FEFA (معهذا فيفا. ت ها به پيش برد انتخابابينت موجود فرصدر 
ت صورت قتدارک منابع مالی ناو. نبود منابع مالی در جريان انتخابات ها به مشکل مواجه بودنگاه گرديد و از
ن کدام حمايت تخنيکی و مشوره آالوه بر ع73. را به مشکل مواجه ساختاين بنياد نظارتی فعاليت هایگرفت که 

دهی برای فيفا به شکل دائمی موجود نبود که اين کار به محدوديت ها در کارهای فيفا مانند تاخير آماده سازی 
 در مورد نظارت، عدم موجوديت ی بانک معلومات ياس وي روز انتخابات، نبود داتاببرای استفاده درفورمه ها 

نامه ريزی در ار درمورد نتايج مراکزرای دهی، عدم نوشتن معلومات ابتدايی و عدم برسازگالزم وريکارد های 
 .از انتخابات، منجرگرديد  نتايج و حاالت بعدمورد نظارت از پروسۀ

                                                        
 اعطا 2009 دالر برای فيفا به منظور نظارت در انتخابات سال 1،820،117 يو ان دی پی مبلغ ELECT پروگرام 2009در ماه می .  73
 .نمود



                                                                                                              جمهوری اسالمی افغانستان
                                                                      2009 اگست 20انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی، 

 OSCE/ODIHR انتخاباتی همکاری با گذارش نهايی تيم 
 

 :پيشنهادات

ادعاها در مورد فشارها وتخويف ناظرين داخلی بايد بشکل درست مورد رسيدگی قرارگيرد و متخلفين  .82
 .بايد مجازات گردند

همچنان حق دسترسی آنان به اسناد مربوط به تمام و حقوق و مسؤليتهای ناظرين داخلی وخارجی  .83
پروسه و مراحل انتخابات بايد بشکل واضح در قانون انتخابات نه صرف به اساس مقرره های 

 .تصريح گردد ،کميسيون مستقل انتخابات
 نظارت شان را به رجانبدارانه وظيفۀ تعصب و بشکل غيلی و داخلی بدون کدام نوعلناظرين بين الم .84

 .پيش ببرند
تصديقنامه ها برای ناظرين داخلی بايد در مدت زمان مناسب قبل از آغاز روز انتخابات صادر گردد تا  .85

 .گروپ های نظارتی را قادر سازد که بوقت وز مان کار جابجاسازی ناظرين را برنامه ريزی نمايند
 هيو شکايات وارده تقبر تقديم شکايات ورسيدگی به پروسۀا مبنی ناظرين داخلی بايد توانايی شان ر .86

 .نمايند
  ونتايج مراکز رای دهیاز  تجزيه وتحليل ،برای ناظرين داخلی جهت تقويت توانايی های نظارتی .87

مقايسۀ نتايج ثبت شده با نتايج اعالن شده از طرف کميسيون مستقل انتخابات، همکاری های الزم 
 ی بمنظور فعاليت های نظارت)FEFA( برای فيفا  همکاری های مالی و تخنيکیۀورعالب. صورت گيرد
 .نهاد صورت گيردی به منظور تقويۀ دايمی اين ، همکاری هايآن از انتخابات

 
 
  هاکانديدنمانيدگان اشتراک احزاب سياسی و سهم گيری و :ج
 

يدان برای احراز کرسی رياست جمهوری و  کاندۀ نمايند92897کميسيون مستقل انتخابات تصريح نمود که برای 
در حضور و نظارت  ت های واليتی در اين انتخابات تصديقنامه و يا کارا کانديدان شوارۀ نمايند169709به تعداد 

 اصدار تی در مورد پروسۀ مشکال ولیباوجوديکه اين تعداد جلب توجه می نمايد. يع نموده استرتوانتخابات را 
بعضی کانديدان اعالن نمودند که برای .  ها ودرک نقش کانديدان و نمايندگان، وجود داشتتتصديقنامه ها يا کار

 .نمانيدگان آنها در روز انتخابات مانع ايجاد گرديده بود
 

فقط يکروز قبل از روز آنها  های نمايندگان تبعضی از کانديدان شکايت داشتند که تعداد زيادی تصديقنامه و کار
 به نمايندگان شان در مناطق دور دست جهت جابجاسازی آنان ناممکن رديده بود که انتقال آن دريافت گانتخابات

 مرکزرای 28000برای ( نماينده 29000که آنها در حدود  دو کانديد مطرح رياست جمهوری اظهار نمودند. بود
 ولی اين معلوم نيست که آيا . بدست آورده بودندی آنها راهات داشتند که تصديقنامه يا کار)دهی از قبل پالن شده

آموزگاران برای . چگونه تنظيم نمايند که توسط نمايندگان جمع آوری شده بود را کانديدان ميدانستند که معلوماتی
 .کانديدان و نمايندگان آنان ناوقت استخدام شده بودند و ازسوی ديگر آنان از لحاظ تعداد ناکافی بودند

 
 :پيشنهادات

 

ايد تعديل گردد تا حقوق و مسؤوليت های نمايندگان را بشمول حق حضور در مراکز قانون انتخابات ب .88
 .رای دهی و حق دسترسی به معلومات مشخص مربوط به پروسه را دقيق پيشبينی نمايد

 حد اقل دوهفته قبل از روز  راها برای نمايندگانتکميسيون مستقل انتخابات تصديقنامه ها و کار .89
 .نمايد، صادر ) درخواست در مورد پروسۀباوضع ميعاد(خابات انت

ترينينگ های پيشرفته برای احزاب، کانديدان و نمايندگان در مورد نقش ووظايف نمايندگان و دريافت  .90
استراتيژی های نظارت برمراکز رای دهی توسط نمايندگان، . معلومات از آنها بايد در نظر گرفته شود
 و چگونگی تقديم شکايات ممکن است در چنين تريننگ ها ريکارد و استفاده از معلومات بدست آمده

 .گنجانيده شود
 

  رای دهندگان و مردم برایتعليمات اجتماعی و آگاهی دهی  .15
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 مدنی و آموزش رای دهندگان را ۀ را جامع)آموزش اجتماعی (مردمدهی برای  آموزش 2009در انتخابات سال 
 در مورد نقش انتخابات در نظام مبتنی عموم به شکل اجتماعی آموزش .کميسيون مستقل انتخابات بعهده گرفته بود

 در  رای دهندگان نقش اشتراکبهبردموکراسی تمرکز دارد، درحاليکه آموزش رای دهندگان به شکل خاص 
 مدنی متفقًا به اين عقيده اند که آموزش مردم عام جامعۀ.  و رای دهی ارتباط می گيردانتخابات وچگونگی ثبت نام

 مدنی بخاطر استفاده از تجارب مختلف آنها و داشتن ميکانيزم ۀبه شکل بهتر می تواند از طريق شبکه های جامع
ولی دونرهای بين المللی تابع مقررات مشخص در مورد . توزيع مواد تبليغاتی به شکل مناسب، صورت گيرد

اينکار با . مردم قرارداد نموده بودنددونرها به عوض آن باچهار مؤسسه به منظور آموزش . تدارکات می باشند
استفاده از منابع مختلف مانند تياتر، مباحثات اجتماعی، تريننگ ها و همچنان توسط متنفذين محلی و رهبران 

همکاری  بردن ظرفيت داخلی مؤسسات به منظور همکاری های مالی ديگر در قسمت بلند. مذهبی، صورت گرفت
 . تمرکز يافته بود،اتی واستراتيژی انتقال آنها مواد تبليغتخنيکی در جهت تهيۀ

 ،ری بين المللی داراالنشاء کميسيون مستقل انتخابات باهمکابه منظور آموزش رای دهندگان شعبۀ آگاهی عامۀ
، روی 2009 کمپاين آگاهی عامه را به منظور ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال برنامه های پيشرفتۀ

 پالن طرح شده جهت بلندبردن سطح آگاهی در مورد 400 ۀ قرارداد ازجمل60نها در حدود ت. دست گرفته بود
انتخابات در مطابقت با بعض برنامه های محلی مانند برنامه های سپورتی، رقابت های صنعتی و مشاعره، حسن 

 .تالوت قرآن کريم و درامه ها، قرارداده شده بود

های نهاد  از رای دهندگان، یهای رو در رو با گروپ هايگفتگو به ارتباط ه عامتعداد زيادی از برنامه های آگاهی
همچنان تالش صورت . ، مامورين محلی حکومتی، متنفذين و رهبران محلی، تمرکزيافته بود جامعۀ مدنیمحلی

 عامه همچنان کمپاين آگاهی.  استفاده صورت گيرد دهی آگاهیۀگرفته بود تا از زنان متنفذ نيز در مورد برنام
 40000 تيلفون مختص به مسايل انتخاباتی بود که اين کميسيون هفتۀ يون مستقل انتخابات شامل يک شمارۀکميس

 .تيلفون از سراسر کشور دريافت نمود

 :پيشنهادات
 

 اطمينان عامه  و اعادۀ2009منظور مقابله به عواقب منفی پروسۀ انتخابات سال  به ی جدیتالش ها .91
تطبيق پيشنهادات اساسی اين گذارش ممکن در بدست . دصورت گير بايد ،وکراتيک پروسۀ دمباالی اين
 فعال شهروندی را در ميان مردم در عرصه های مانند همچنان روحيۀ.  اين هدف کمک نمايدآوردن

 وتشخيص اولويت های اجتماعی، نظارت برعملکرد حکومت و طرح مباحثات اجتماعی، وکالت
 انتخابات روسۀ ايجاد نمود تا باعواقب منفی پکانديدان در جريان انتخاباتميان سهمگيری در مباحثات 

 .مقابله کرد
 تاکيد با برنامه های وسيعتری را در مورد آموزش رای دهندگان ميتوانست کميسيون مستقل انتخابات .92

 که به مؤثريت اين پروسه کمک می نمايد،شفافيت آن به منظور حفظ  انتخاباتی برحراست از پروسۀ
پيام های شفاهی . اين کار ممکن است به شکل تحريری و يا غير تحريری صورت گيرد. بعهده بگيرد

 . آماده و به مردم رسانيده شودبايد تاحد امکان بزبان های محلی
 به منظور تقويت برنامه های تبليغاتی نهاد های جامعۀ مدنیکميسيون مستقل انتخابات می تواند با  .93

نهاد های کميسيون مستقل انتخابات بايد . ، همکاری نزديک داشته باشدهاجارب آنخويش و استفاده از ت
 جهت بازنگری اين نهادها اکبر وتقاضا از مورد قرارداد های کوچک توسط موسسۀ را در جامعۀ مدنی

 .پيام ها قبل از توزيع آن، در جريان قرار دهد
وزش رای دهندگان را ايجاد نمايد تا در آم  جهانی بايد يک گروپ آموزشی جهت آموزش مردم وۀجامع .94

کار  آموزش درسراسر کشور و گروه های مورد نظر، الش های مختلف وتوسعۀمورد هماهنگی ت
 . نمايدوتالش 

 
  روز انتخابات. 16

  
 20 يعنی درباوجو وضعيت بد امنيتی و محدوديت زيربناها، کميسيون مستقل انتخابات، انتخابات را بروقت وزمان 

د، عدم نولی عدم توافق با نهاد های امنيتی مبنی براينکه کدام مراکز رای دهی بايد بازگرد. اگست برگذار نمود
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 از نقاط کشور،  بسياریشفافيت و پاسخگويی، وعدم کنترول صندوق های رای توسط کميسيون مستقل انتخابات در
رد نمودن اتهامات در مورد باز کردن مراکز  وافرصت تقلب،کار باعث فراهم نمودن اين . باعث نگرانی گرديد
 .دگردي انتخابات ۀ پروسباالی اطمينان عامه رای دهی خيالی وعدم

 
 گذارش داد که تعداد وقايع خشونتبار در روز انتخابات  )UNDSS(ادارۀ ملل متحد برای محافظت و مسايل امنيتی 

 برای اساسی علتچنين خشونت ها وتهديد ها   74.به مراتب بيشتر از ديگر روزها در طی هفت سال گذشته بود
 از اوقوع اين حوادث نيز کار تحقيق ناظرين، نمايندگان کانديدان ورسانه هار. دشعدم اشتراک مردم در انتخابات 

 و فساد در تقلب ۀ به اين اساس زمين وساختمواجه مشکل طور جدی به بسا ازنقاط کشور   در انتخابات ۀپروس
 . مهيا گرديد انتخابات ۀپروس

 
کارمندان کميسيون مستقل انتخابات در مرکز و واليات گذارش دادند که آنان تحت فشار و تخويف قرارداشتند و 

 تن از کارمندان 11کميسيون مستقل انتخابات گذارش داد که . ازسوی ديگر برای آنان رشوت پيشنهاد گرديده بود
با جود چنين شرايط سخت، کميسيون مستقل انتخابات توانست . ندآنان در روز انتخابات در جريان وظيفه کشته شد

همچنان . کارمندان خويش را استخدام نمايد ولی کميسيون قادر نبود تا کارمندان زن را بشکل کافی استخدام نمايد
 .ازمردان در مراکز رای دهی زنان استفاده صورت گرفته بود

 
رد ا موضوع کنترول وحفظ موازنه را بخصوص در موه هشيوهای سيستماتيک ايجاد گرديد، ولی اين روش

. در روز انتخابات ثبت شده بودند، درنظر نگرفته بود" لست رای دهندگان"که در شمارش تعداد رای دهندگاني
 موارد یو در بعض) های رای دهیبخاطر نشانه نمودن کارت(ای سوراخ  نبود ماشين هپروسه،مشکل اساسی در 

 16 ساعت  در اواخر روز انتخابات در 75.، بود)اقدامات اساسی جهت جلوگيری از تقلب(ان عدم دوام رنگ انگشت
شدن برنامۀ رای دهی، کميسيون مستقل انتخابات بمدت يک ساعت ديگر مدت  ده دقيقه قبل از بنديعنی وده دقيقه، 

 یکل گرديد زيرا در بعض باعث مش،اين تمديد به خاطر عدم آگاهی قبلی در مورد آن. رای دهی را تمديد نمود
 . آغاز گرديده بودءساحات شمارش آرا

 
 :پيشنهادات

 

 پس از انتخابات بايد در نظر پيدا کردن شکايات و يک ارزيابی گستردۀتفتيش، موضوعات مميزی و  .95
گرفته شود تا تخطی های رای دهی و مسايل ديگر مربوط به انکشاف پروسيجرهای عملياتی و کارهای 

گذارشات کارمندان مراکز رای دهی و پيشنهادات ناظرين  و .  درست تر گرددعملی در آينده
 .متخصصين بايد در نظر گرفته شود

محالت برگذاری انتخابات بايد مورد بازنگری قرار گيرد و از خانه های شخصی به منظور رای دهی  .96
وده باشند، استفاده صورت به خصوص آنانيکه به کدام کانديد ارتباط داشته باشند و ياهم کارمند دولت ب

 قبل از  آنبا تعداد پرسونل امنيتی  يکجا در روز انتخاباتمراکز رای دهیمحالت و لست . نگيرد
 .  ايجاد گردد و به اين تعداد در روز انتخابات افزوده نشود،برگذاری انتخابات

صريح نمايد که کميسيون مستقل انتخابات بايد برای مسؤولين مراکز رای دهی و مديران ساحوی ت .97
 نتايج، لست رای دهندگان و اسناد ديگر بدون کدام دليل موجه، پرداخته شات آنان الی تسليمی فورمۀمعا

 .نمی شود
برای کارمندان محالت رای دهی بايد به شکل درست هدايت داده شود که تنها رای دهندگانی می توانند  .98

 ثبت  مربوطهآنان در مرکز رای دهی کارت رای دهی ق رای دهی را بدست آورند که شمارۀور

                                                        
 . اگست گذارش داد20 واقعه امنيتی مختلف را در 14آيساف در حدود . 74
حافظتی برای جلوگيری از تقلب بخصوص در مورديکه ثبت نام رای دهندگان صورت نگرفته است، رنگ مخصوص يگانه وسيله م.  75

ولی  استفاده از رنگ  . ، می باشد)همچنان رنگ مخصوص يگانه ميکانيزم در جلوگيری از رای دهی بيشتر از چندبار بحساب می رود(
ن است توسط بعض مواد کمياوی مانند بليچ و يا استفاده از سفيده از مخصوص بيش از حد قابل اعتماد نيز نمی باشد، زيرا اين رنگ ممک

مؤثريت رنگ مخصوص صرف به بهتربودن کيفيت آن ارتباط نمی گيرد بلکه به چگونگی استفاده از آن و طرز نگهداری آن . بين رود
 .نيز تعلق می گيرد
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 نتايج بايد ثبت  درج هستند در فورمۀدر لست رای دهندگانيکه مجموع تعداد رای دهندگان. باشدگرديده 
 .گردد و با اوراق رای دهی صادر شده سرداده شود

  مرکزرای دهی محالت رای دهی ايکه در هر انتخابات در سطح ولسولی بايد از تعدادۀهماهنگ کنند .99
 تصديق نمايد و اين معلومات را در گذارش صبح روزانتخابات خويش بودباز شده در روز انتخابات 

در مورد هرگونه . اين تعداد زمانيکه مواد جمع آوری گرديد دوباره مورد تائيد قرار گيرد. درج نمايد
 .بايد توضيحات ارايه گرددو موارد اشتباهی  تفاوت

ظور تفتيش مراکز رای دهی در روز انتخابات به خصوص در کميسيون مستقل انتخابات به من .100
د و درجاهائيکه از قلت اوراق رای دهی گذارش نمناطقيکه بنا بر مالحظات امنيتی ناظرين وجود ندار

می آيد و يا در جاهائيکه امکان تقلب گذارش داده می شود و يا کثرت و يا قلت تعداد اشتراک کنندگان 
 . بازديد نمايد و تصادفیباشد، بايد به شکل غيرپالن شدهزير سوال ) بخصوص زنان(
 .هرگونه تصميم در مورد تمديد ساعات رای دهی بايد قبل از ساعت بسته شدن رای دهی صورت گيرد .101
  اوليهنتايجشمارش آرا و   .17

کانديدان يک نقل از نتايج در اختيار نمايندگان   76.برای بار اول شمارش آرا درمحالت رای دهی صورت گرفت
 را تهيه یشفافيت بيشتر برای انتخابات بخشيد و اين کار معلومات مفصل  رای دهیمحلهردر شمارش . قرارگرفت

ولی نگرانی های امنيتی مانع کامل جابجاسازی . رای دهی مشکوک کمک نمودحالت نمود که در تشخيص م
 رای دهی حالت می های انتخاباتی در بعض به تخطی منجرناظرين داخلی و نمايندگان کانديدان گرديد که ممکن

 .گرديده باشد

 21 درصد ازمراکز رای دهی در 90آرای  ، ساعت پس از انتخابات17کميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که 
 گذاشته )TEB (صندوق اسناد محرم در  مربوطه، اسناد آراءپس از تکميل شمارش  77.اگست شمارش شده بود
ه باگست  29 موارد انتقال اسناد الی تاريخ یدر بعض.  سپس به کابل انتقال يافت ارسال وشده به مرکز واليات

 در بکس های رای گذاشته شده به دفتر انتخاباتی مرکز واليت  دهی به شمول اوراق رایماندهباقيمواد . تاخير افتاد
 .انتقال داده شد

هفته قبل ازروز  ستم جديد که کمتر از يکتاسيس مراکز شمارش در کابل، آموزش کارمندان، وآزمايش سي
کدام .  بحساب ميرفت موجود مشکالتار از جملۀانتخابات شروع شده بود بخاطر بميان آمدن مشکالت در نرم افز

باوجود اين نواقص . آزمايش از اين نرم افزار صورت نگرفته بود تا در دسترس نهادهای ذيربط قرار گيرد
 ولی اگر آزمايش نرم افزار ها قبل ازنتخابات صورت ميگرفت صورت گرفتشمارش در کابل به شکل درست 

محدوديت در ظرفيت های کارمندان به شکل منفی باالی . فتگرمي بشکل بهتر صورت کار ها  یبعض ممکن
تاثير گذاشت که )  انتخاباتدو دورسردادن نتايج هرکدام از اصالح اوراق رای دهی و برای (کيفيت اکمال فورمه 

 در حاليکه فورمه های نتائجيکه به کابل می ، تاخير اعالن نتايج گرديدو منجر بهن کار باعث ضياع وقت گرديد اي
 ثبت بشکل دبل پروسۀ(رسيد جهت ثبت در دفتر معلومات بايد توسط دونفر به شکل جداگانه ثبت و تاييد می گرديد 

 صورت  قبل الذکررمه های رای با استفاده از سيستمسردادن فو که   78 ميشدد و در اخير باهم مقايسه باي)بليند
 . اين کار باعث تضعيف درستی و صحيح بودن پروسه شد و زمينۀ تشخيص نابسامانی هارا مسدود کرد.نگرفت

درج شده در لست رای دهندگان وجود نداشت همچنان کدام ثبت رای دهندگان هيچ ريکاردی در مورد تعداد 
 . مورد لست رای دهندگان وجود نداشتآزمايش يا درج معلومات در

 : بخصوص در مورد موضوعات ذيل وجود داشت،در حقيقت عدم شفافيت به شکل اساسی در اين پروسه

 باز وکدام آن بند بود دهی رایحلکدام م . 
                                                        

  اوراق رای دهی مراکز 2005در سال . ت گرفتدر بعض ساحات شمارش در سطح واليتی شمارش در مرکز رای دهی صور.  76
قانون انتخابات جديد تصريح می نمايد که شمارش بايد در سطح . مخلتف باهم مخلوط گرديده بود و در مرکز واليات شمارش گرديده بود

 . ولسوالی صورت گيرد
 .اده شدتاخير در واليات متعدد به شمول فراه، لوگر، پکتيکا، کندهار و هلمند گذارش د.  77
عبارت از ثبت معلومات توسط دو کارمند می باشد که به شکل ) پروسه ثبت بشکل دبل بليند(پروسه ثبت توسط دونفر به شکل جدانه .  78

اينکار از خطا انسانی و يا از تقلب احتمالی در . سپس شماره را بهم سرداده می شود تا بيکديگر مطابقت نمايد. جداگانه صورت می گيرد
 .شمارش آرا جلوگيری می نمايدهنگام 
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 معلوم نبود که از آنجائيکه.  قرار داده نشده بوده رای دهی در اختيار مردم عامتنتايج بعضی از محال 
 نتايج مفقود  معلومات حاصله ازد، ناممکن بود تا فهميده شود که کدامدن رای دهی باز بومحالت کدام
 .دميباش

 نتائجيکه از طرف ويبسايت کميسيون .  رای دهی نامکمل بودمحالتاعالن نتايج  معلومات در مورد
معلومات معياری که جزئی از (مستقل انتخابات اعالن شده بود تعداد آرای باطل را شامل نمی گرديد 

 که در آن رای به صندوقها ريخته رای دهیمحالت اين هم توضيح داده نشده بود که آيا ).  ميباشدنتايج
 .کوچی ها بودبرای زنان و يا هم برای  يا  بود برای مردانشده بود

مورد استفاده که به آسانی ايکی ساده ينتايج بخاطر عدم دسترسی به يک ساختار اليکتروندر مورد تحقيق بعدا 
 79.گرديده بودمشکل ،  الزمقرارگيرد و عدم ذکر کانديدان به ترتيب

 
 رای دهی مشکوک که توسط کميسيون مستقل انتخابات روی محالت تشخيص و جوابدهی در مورد نتايج پروسۀ

ی دهی  رامحالت جهت تشخيص نتايج يراکميسيون مستقل انتخابات برنامه هاي. دست گرفته شده بود واضح نبود
 يکتعداد د که نتايجوشمعلوم ميچنين . مشکوک طرح نموده بود، مگر اين برنامه ها را در اختيار عام قرار نداده بود

کميسيون .  مواجه گرديد، ريختن آرای بيشتر از حد مطلوب و معلوم رای دهی به مشکلمحالتبيشتر از انتظار 
برنامه های .  رای دهی را که قابل تحقيق بود بظاهر کم ساختتتعداد محالمستقل انتخابات به اساس اين برنامه ها 

 ۀدر صورتيکه در مورد نتيج:  را مبنی بر بازرسی بعض قضايايی مهم مانندیبه اين ارتباط معيارهاي صرف جديد 
در محل رای دهی بخصوصی  بازنگرديده بود، درصورتيکه  مربوط رای دهیکه محلگذارش داده می شد 

ورق رای  600  رای دهی برای هر محلکميسيون مستقل انتخابات (ورق رای استفاده شده بود  1000بيشتراز 
، در نظر گرفته بودميو در صورتيکه آرای ريخته شده از تعداد اوراق صادر شده بيشتر ) ه بودنمودصادر دهی 
مستقل انتخابات، اين  از فعاليت های تفتيشی کميسيون یبتعقيب استفاده از برنامه های جديد و بعض  80.بود

 اين راپور که به 18 به بخش (مشکوک تشخيص نمود محالت  رای دهی را به حيث محل 447  نتايجکميسيون
 .)مراجعه نمائيدميپردازد، عد از روز انتخابات موضوعات و واقعات ب

نتايج اولی شورا ن اعال.  سپتمبر دربرگرفت16 رياست جمهوری چهار هفته را تا  انتخاباتاعالن نتايج ابتدايی
 . صورت گرفت،که در ماه دسمبر اعالن گرديد) ننگرهار(، به استثنای يک واليت  سپتمبر26 در یهای واليت

 :پيشنهادات

.  فوايد و اضراری را در پی دارد، هرکدام رای دهی و يا در مراکز والياتمحالتشمارش آرا در  .102
ط ضعف وقوت اين موضوع و اينکه کدام  نقا يک ارزيابی جدی ازبادر نظرداشت وضعيت موجود

باقطع نظر از اينکه شمارش . صورت گيردانتخاب بهتر خواهد بود قبل از شروع انتخابات آينده بايد 
 رای دهی صورت گيرد تاحد اکثر شفافيت و دسترسی به محالت دردر کجا تنظيم شود، شمارش بايد 
 .د مساعد گردناظريننتايج انتخابات توسط کانديدان و 

 لست رای معلوماتيکه در آن داخل کرده ميشود بافورمه های نتايج بايد دوباره ديزان گردند تا اينکه  .103
 .عدد و هم به حروف ثبت نمايندبه  آمار را همآنها همچنان تمام . سر داده شوددهندگان 

 توسط پروسيجرها برای شمارش و جدول بندی و اعالن اعمال رای برای کانديدان کنار رفته بايد .104
کميسيون مستقل انتخابات پيش از روز انتخابات به منظور حصول اطمينان از وضاحت و خودداری از 

اين معلومات بايد به سمع همگانی رساينده .  به نفع يک عده کانديدان خاص، ايجاد گرددهاتهام پروس
 .شود و برای مردم توزيع گردد

و نرم افزار را در حضور يک نهاد بی طرف و يا حد کميسيون مستقل انتخابات بايد سيستم شمارش آرا  .105
. اقل در حضور نمايندگان کانديدان و ناظرين به منظور حصول اطمينان اطراف ذيدخل، آزمايش نمايد

                                                        
معلومات صرف در . استفاده از معلومات الکترونيکی بشکل آسان بخصوص در صورت زياد بودن تعداد کانيدان زياد مهم می باشد.  79

 عدم ذکر کانديدان در گذارش نتايج بترتيب در انخابات رياست جمهوری پيچيدگی را بيشتر.  موجود بودpdf يا بصورت htmlصورت 
 . ساخت

برای هرمرکز . عدم موجوديت لست رای دهندگان به اين معنی بود که رای دهندگان نامعلوم می توانستند به هرمرکز رای دهی بروند.  80
 حد اکثر متوسط اشتراک را 540  را نشان ميداد در حاليکه  60اين کار حد متوسط اوراق رای دهی از ( صادر گرديد 600رای دهی 
 .ولی پروسيجر اجازه ميداد يک مرکز از مرکز رای دهی ديگر اوراق رای دهی اضافی بدست آورد). نشان ميداد
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 تغييرات الزم قبل از روز ،آزمايش بايد در وقت وزمانی صورت گيرد که در صورت ضرورت
 .انتخابات وارد گردد

بايد معلومات را راجع به شمارش، اعالن نتايج و تحقيق قبل از انتخابات کميسيون مستقل انتخابات  .106
ن رسانه ها در مورد کميسيون بايد برای احزاب، کانديدان، نمايندگان، ناظرين و نمايندگا. ارايه نمايد

در  مسئولين بخش امنيتی که با  کميسيون مذکورهمچنان.  شمارش توضيحات ارايه دهدنتايج و پروسۀ
 .، همکاری تخنيکی نمايدين پروسه تحقيق مينمايند و در مورد چگونگی تحقيقاتمورد ا

و  رای دهی تهيه نموده محالتاز تمام را کميسيون مستقل انتخابات بايد يک معلومات و داتا ی مکمل  .107
 رای دهی باز و کدام آن بند محلبايد معلومات واضح در مورد اينکه کدام .  قرار دهدهدر اختيارعام

 رای دهی بايد در اختيار عام قرار داده شود و سپس محالتتمام نتايج بدست آمده از . ، ارايه گرددبود
ای دهی توسط اين کميسيون به مثابۀ  رمحل هرت بايد نتيجۀبه اساس تصميم کميسيون مستقل انتخابا

الئل عدم نتائجيکه توسط کميسيون تصديق نمی گردد بايد د.  تصديق زده شودهۀ نشان، اولینتيجۀ
پروسيجر ها در مورد تحقيق، تفتيش و شمارش .  تذکر داده شود،تصديق و تدبير اتخاذ شده در مورد آن

برای متخلفين دوباره که توسط کميسيون مستقل انتخابات صورت می گيرد همراه با پيشبينی مجازات 
 .قبل از برگذاری انتخابات بايد به شکل واضح مشخص گردد

و  ،تعداد آرای باطل شدهشامل دهی در ويبسايت کميسيون مستقل انتخابات بايد  رای محلمعلومات  .108
درين همچنان . ، شود يا برای زنان و يا برای کوچيهاو بوده انکه مرکز رای دهی برای مرداين

 .صورت گيرد در لست رای دهندگان هثبت شدرای دهندگان تعداد معلومات توجه به 
به منظور (سايتيکه استفاده از آن به آسانی صورت گيرد وبايد دريک تمام معلومات در مورد نتايج ب .109

 .، در اختيار عام قرار گيرد)استخراج از انترنيت و تحليل و تجزيه
 رای دهی که در دفاتر واليتی ذخيره شده اند بايد به گونه ای نشانه گذاری شوند که به آسانی صندوقهای .110

 به آن نيز وجود  کنترول شده امنيتی که امکان دسترسیتفکيک گردند وآنها بايد تحت نظارت شديد
 .داشته باشد، قرار داشته باشند

شمارش بدست می آورد به که از مراکز  کميسيون مستقل انتخابات بايد فورمه ها و مواد ديگری را .111
 تريننگ ها در آينده بخاطر.  سيستم بهتر در آينده و طرح آموزش، تجزيه و تحليل نمايدمنظور تهيۀ

 . و بسته بندی مواد نيز داير گردد آراءآموزش چگونگی شمارش
 

  از انتخابات و نتايج نهايیبعد روز . 18
 

 مقياس تقلب. به تعويق افتيدپس از روز انتخابات به منظور تحقيق در مورد تقلب گسترده بدست آمده ت فرص
 در. نديدان پيشتاز باطل اعالن گرديد کای آراء به شمول يک از سه حصۀربع از آرا گسترده بود، درحدود يک

 مستقل انتخابات تفسير خويش از قانون را مبنی بر انتقال مسؤليت تصميم در مورد کميسيون جريان اين پروسه
 بعدا ظاهر شد کميسيون مستقل انتخابات تصميم. شکايات انتخاباتی، تغيير داد سمع را به کميسيونآراء ابطال 

  نمونه گيری در مخالفت با قانون تقلب شده به گونۀیاعالن ابطال آرادر مورد  اباتی راانتخ سمع شکايات کميسيون
 که در مطابقت بهرا اعالن نمود  ءکميسيون مستقل انتخابات مجموع آرا .تطبيق قرار داد مورد انتخابات،
  کهح نداده بود جزئيات کامل توضي محل رای دهی را بانتايج هر و کميسيون، نداشت قرار  مستقلهایشمارش

 . مانع به عمل آمد،آرای اعالن شده احتمالی در مورد صحت بموجب آن از ارزيابی
 

  . نشانه های تقلب:الف
 

 و  شکايات، گواهيها، گذارشها از طريق رسانه ها در نتيجۀنشانه های مختلف تقلب يکروز پس از انتخابات
همانگونه که در فوق تذکر داده شد، کميسيون مستقل . د، ظاهرگرديغير قابل قبولهمچنان بخاطر چگونگی نتايج 

 زير یتدابير و برنامه های قبلی شان را که با استفاده از آن می خواستند تا بکس های آرافرصت تطبيق انتخابات 
بايد بعد از تصديق شامل و که نتايج قابل سؤال داشت را  رای دهی محالتسؤال را تفکيک نمايند و به موجب آن 

 سپتمبر 6کميسيون مستقل انتخابات طی يک کنفرانس مطبوعاتی بتاريخ .  ابتدايی می گرديد، از دست دادلست
اما روز .  رای دهی را باطل اعالن نمودمحل 447 تحقيقات خويش نتايج الن نمود که اين کمييسيون درنتيجۀاع

رای دهی بخاطر تصميم محل  447 بعد اين کميسيون اظهارات خويش را رد نموده گفت که هدفش قرنتين نمودن
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کميسيون مستقل انتخابات کدام معلومات در .  نتايج بوده استدر مورد آنگيری کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 
 کميسيون مستقل انتخابات استدالل نمود ازآنجائيکه قانون انتخابات در 81. به نشر نرسانيدمحالتمورد نتايج اين 

مبنی برلغو وابطال صراحت ندارد، اين کميسيون نمی تواند نتايج را باطل نمايد به مورد صالحيت اين کميسيون 
 به اين اساس کميسيون مستقل 82.اين اساس صالحيت ابطال را به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی انتقال داد

 .انتخابات کيفيت کنترول باالی فعاليت های خويش ومسؤوليت را دراين راستا بعهده نگرفت

 

 تقلب وعدم مسؤليت اداری کميسيون مستقل انتخابات پيرامون اين موضوع،  جواب به نشانه های گستردۀدر
 سپتمبر رهنمودی را صادر نمود که به کميسيون مستقل انتخابات هدايت 8کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بتاريخ 

ء ريخته ن تعداد آراآدرو   ريخته شده انددر محالت رای دهی کانديدان رياست جمهوری آرائيرا که بهداده بود تا 
 بنفع يک کانديد ء صحيحيکهبود، يا در جاهائيکه تعداد فيصدی آرارای  600  از مساوی ويا بيشترشده به آنها

 100درصورتيکه تعداد مجموع آرای اعمال شده از ( در صد يا بيشتر از آن بود 95رياست جمهوری خاص 
 .ارش مجدد نمايد، تفتيش و يا شم)تجاوز می کرد

 
 مواد حساس بخصوص در دفاتر یبعضو محفوظ بودن  نگرانی ها در مورد امنيت یدر جريان اين مدت بعض

 .واليتی مطرح گرديد
 

 :پيشنهادات
 

نقش کميسيون مستقل انتخابات در مورد باطل نمودن نتايج مراکز رای دهی بايد به شکل صريح در  .112
ل انتخابات بايد مکلف گردد تا توضيحات همه جانبه را در مورد کميسيون مستق. قانون تذکرداده شود

شکايات در مورد تصاميم کميسيون مبنی برباطل ساختن مراکز . چنين تصامم برای مردم ارايه دهد
 .رای دهی می تواند بعدا به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی ارجاع گردد

در صورت و قلب وجود داشته باشد تحقيق نموده  تۀکميسيون مستقل انتخابات بايد درجاهائيکه نشان .113
منابع کافی در اختيار کميسيون مستقل . نتايج آنرا باطل اعالن نمايدو درست بودن تخلفات، وارد بودن 

 .بر وقت وزمان قبل از آغاز انتخابات آينده، قرار داده شودو انتخابات بخاطر تحقيقات همه جانبه 
 نتايج نهايی داده شود اعالنن  مبنی بر به تعويق انداختن مدت زمابرای اطراف ذيربط معلومات واضح .114

 .تا فرصت کافی برای تحقيقات تقلب ميسر گردد
تدابيری اتخاذ . بخرچ داده شودو مواد مربوط به انتخابات بايد تالش کافی در مورد حفاظت از اسناد  .115

همچنان ريکارد دقيق .  محدود باشد،نجا قرار داده شده استآگردد که دسترسی به تاسيساتيکه اسناد در
مسؤلين . وجود داشته باشد که کليدها در دست کی قراردارد و کی صالحيت داخل شدن درآنجا را دارد

ثبت و ريکار بايد هرشخصيکه صالحيت ورود را دارد وقت و زمان داخل شدن و خارج شدن آنرا در 
 .ايد در يک جای ديگر نيز نگهداری گردد از معلومات الکترونيکی بکاپیيک . تاسيسات ثبت نمايد

اين معلومات در مورد . ريکارد وثبت ورقی تمام معلومات بايد در يک جای محفوظ نگهداری شود
، استخدام کارکنان مراکز و ريکارد های پرداخت رای دهیمراکز محالت و  پيگيریتاسيس و 

 .معاشات، نيز قابل تطبيق باشد
 

 . تفتيش مميزی و پروسۀ:ب

                                                        
همچنان در .  سپتمبر نشرگرديد7 سپتمبر توضيح داده شد که در 6همانگونه که در نشريه مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات در .  81

 . هار گرديد سپتمبر اظ8کنفرانس مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات در 
در حاليکه قانون انتخابات کدام حکم صريح در مورد ابطال آرای توسط کميسيون مستقل انتخابات را ندارد ولی اين صالحيت را نيز .  82

 مقررۀ کميسيون مستقل انتخابات در –مقرره های کميسيون مستقل انتخابات قبال ابطال را به کميسيون ارجاع داده بود . رد ننموده است
 تصويب شده بود به عدم اعتبار نتايج که دران نشانه های از تقلب وجود داشته باشد برای 2009ورد شمارش در که در جنوری م

سند حقايق در مورد تقلب و اقدامات کشفی کميسيون مستقل "همچنان . کميسيون مستقل انتخابات صالحيت های را پيشبينی نموده بود
ويب شده بود در مورد صالحيت کميسيون مستقل انتخابات مبنی بر ابطال نتايج احکامی را پيبشبينی  ماه اگست تص2که در " انتخابات
 .نموده بود
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 به اين اساس. زمستان پيشرو فرصت برگذاری دور دوم انتخابات را در صورت نياز به مشکل مواجه ميساخت

 فرستادۀ ويژۀ سر منشی.  ضرورت تفتيش و شمارش آرا که بايد بشکل سريع انجام می يافت، زياد محسوس بود
  نمونه گيری تعيينتيش برنامۀی را به منظور رهبری تف سه متخصص اضافبرای افغانستان )SRSG( ملل متحد 

 . نمود
 

 يکماه پس از رهنمود کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به تعقيب تهيه وتوافق ، اکتوبر8چگونگی کار تفتيش در 
يک . ت ها تاخير درتشخيص نمونه ها و بعهده گردفتن تفتيش،تکميل شددبريک پروسيجر قرعه کشی بعد ازم

شرايط برای مورد ( کميسيون سمع شکايات درنمونه گيری وضع شده از سوییغلطی اداری مبنی برفهم معيارها
 قرعه کشی جديد نمونه گيری های ۀ باعث گرديد تا يک مجموع83)بودتطبيق شده اعتباربودن آرا بشکل غلط 

 محالترای دهی از مجموع محل  358اينکار باعث نمونه گيری شش کتگوری مختلف گرديد که شامل   84.شود
 3,498 متاثر گرديده بود و در جمع  سپتمبر کميسيون سمع شکايات انتخاباتی8 رهنمود از گرديد که رای دهی

د را داشت، اين کار اضراری  نمونه گيری نقش خوبی در اين مورۀباوجوديکه نظري. 85مدآدرمحل رای دهی قبلی 
 86: زيادی را هم در قبال داشتگستردۀ
  يه مراکز رای دهی تشخيص شده که نمونه گيری نشده بودند به  يافته ها برای بقتعميمنمونه گيری و

اين روش کار تحقيق را مشکل ساخت و درنتيجه اعتماد را باالی  .ن يک موضوع پيچيده باقی مانداعنو
 .پروسه از بين برد

 يافته ها برای بقيه مراکز رای دهی تشخيص شده که نمونه گيری نشده بودند صرف در مورد تعميم 
عام ساختن نمونه گيری در مورد .  باطل شده را بدست آورده بودندیفيصدی آرايک ه بود ک ینکانديدا

عدم قياس گيری در مورد . تمام کانديدان صحت نتايج را کم ساخت و پاسخگويی فردی را نيز از بين برد
 87. تقلب بجا گذاشتانحرافی ايرا برای تشويق ص يک رويۀکانديدان مشخ

  در مراکز  از آرا معينیتنهايک فيصدی(باطل نگرديده بودند  ی به شکل يکبارگی رای دهمحالتنتايج 
 رای دهی محالت، که اين کار فرصت تشخيص دقيق تقلب در ) باطل شده بودندمورد ارزيابی و تحقيق،

 . را تضعيف نمود آفرينو کارمندان مشکل
 

برای مثال، شمارش .  تقلب را تضعيف نمود اين کار فرصت تشخيصون فعاليت های تفتيش جامع نبود آعالوه بر
همچنان آزمايش و ارزيابی لست رای دهندگان صورت نگرفت که يک منبع اساسی . دوباره صورت نگرفته بود

همچنان ارزيابی آرای باطل شده نيز وجود . بحساب می رفت مردم در انتخابات  سطح اشتراک دريافتبرای
 درصد نمونه گيری آرای بکس های 10از : يدگی قرار نگرفته بودتمام آرای معتبر نيز مورد رس. نداشت

                                                        
 رای 600 ماه سپتمبر کميسيون سمع شکايات انتخاباتی برای کميسيون مستقل انتخابات چنين بود که بايد هربکس که دارای 8رهنمود .  83

يش قرار گيرد، ولی باساس يک غلطی اداری اين بند چنين تفسير شد که بايد آرا معتبر بکس هائيکه و يا بيشتر از آن باشد بايد مورد تفت
همچنان در رهنمود کميسيون سمع شکايات انتخاباتی تذکر رفته بود که بکس .  رای و يا بيشتر از آن باشد بايد مورد تفتيش قرار گيرد600

اء معتبر و يابيشتر از آن باشد بايد مورد تفتيش قرار گيرد، ولی باساس يک غلطی اداری  در صد آر95آرا متعلق به يک کانديد که دارای 
 .اين بند چنين تفسير شد مجموع بکس آرا متعلق به يک کانديد و يا زياده از آن بايد مورد تفتيش قرار گيرد

 . اکتوبر صورت گرفت5 سپتمبر و بار دوم در 24قرعه کشی نمونه گيری بار اول در .  84
 ورق رای دهی به هرمرکز رای 600بتعداد  (600در مراکز رای دهی که دران ) 1: کتکوری های نمونه گيری از اين قرار بود.  85

 95 رای بود که از مجموع آرای اعمال شده 100مرکز رای دهی دارای ) 2رای و يا بيشتر از آن اعمال شده بود؛ ) دهی توزيع شده بود
 رای معتبر و يا بيشتر از آن اعمال شده بود که 600مرکز رای دهی که درآن ) 3به يک کانديد تعلق گرفته بود؛ در صد و يا بيشتر ازآن 

 و يازياده از 600مراکز رای دهی که دران ) 4 در صد و يابيشتر از مجموع آراء اعمال شده را بدست آورده بود؛ 95از ان يک کانديد 
مراکز رای دهی که دران يک کانديداز ) 5 تذکره داده شد؛ 1ستثناء موارد مندرج درکه شماره مجموع آراء، رای اعمال شده بود؛ به ا

) 6 تذکر داده شد؛ 2 درصد و يازياده از آن را بدست آورده بود، به استثناء موارد مندرج که درشماره 95مجموع آرای معتبر اعمال شده 
 درصد رای معتبر و يا زياده ازآن 95وع آراء اعمال شده بود و دران يک کانديد  و يا زياده از مجم600مراکز رای دهی اضافی که دران 

 .را بدست آورده بود
برنامه نمونه گيری برای يک پروسه تفتيش که . نقص متوجه پروسه تفتيش بود که نتوانست در مورد نتايج بدست آمده تصميم بگيرد.  86

 . انتخابات مورد استفاده قرار ميگيرد درست بکار نرفتبه مثابه يک وسيله تجزيه ای برای ارزيابی پس از
زيرا تشخيص اعمال آنها می تواند . اين کار در حقيقت در مورد کانديديکه نتايج کم را بدست می آورند مورد تطبيق قرار می گيرد.  87

 .منجر به ازدياد آرا مخالف گردد که به شکل شديد از ابطال متاثر می گردد
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تنها يک مجموع حتی از همين جمع نيز  مورد رسيدگی قرار گرفت، و ی همان بکسمشکوک، فقط نيم بندل آرا
 .منتخب آرا مورد رسيدگی قرار گرفت

   

 :پيشنهادات

 . نمونه گيری در تشخيص نتايج بايد جلوگيری بعمل آيداز برنامۀ .116
  پس از انتخابات بمنظور تحقيقمناسبیتاريخ انتخابات در افغانستان بايد بگونه ای تعيين گردد تا مدت  .117

 .شده بتواند پيشبينی و بررسی
 

 انتخابات رياست يجشمارش وجدول بندی نتا ی دهی،را تصميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در مورد :ج
 .جمهوری

انتخاباتی تصميم نهايی خود را در مورد نتايج انتخابات رياست جمهوری  اکتوبر کميسيون سمع شکايات 19در
 :اين اعالن سه مورد ذيل را در برگرفت. اعالن نمود

 شکايت در مورد رقابت جهت احراز سمت 2854 اکميسيون سمع شکايات انتخاباتی مجموع :شکايات 
کتگوری شده بود که " الف"ل  آن به شک604رياست جمهوری پس از روز انتخابات در يافت نمود که 
 محل 210" الف" به اساس شکايات کتگوری 88.نشان ميداد که نتيجه انتخابات زير سوال قرار می گيرد

 خواسته شد تا نتايج شان را محل 12 زير تحقيق در آمد و از محل 135رای دهی باطل اعالن شد، 
 .تصحيح نمايند

 و 53.26ن بي : سپتمبر8رد شمارش مجدد بتاريخ رهنمود کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در مو 
 . باطل اعالن شد مذکور قرار داشتند، در شش کتگوری که  در صد آرا96.27

 به اساس تقاضای کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در مورد :نتايج قرنتين شده 
کميسيون سمع . د، فيصله صادر نمود بکس که توسط کميسيون مستقل انتخابات قرنتين شده بو646

شکايات انتخاباتی با کميسيون مستقل انتخابات در بعض موارد مبنی بريافته های کميسيون مستقل 
 تصميم  و موارد موافقه نمودهیانتخابات در مورد موجوديت دالئل قناعت بخش مبنی برتقلب در بعض

 مورد از آن موارد کميسيون سمع شکايات 18 و در  گرددباطل اعالن بايد  آرای تقلبیگرفت که اين
 . و امر کرد که نتايج آن در آرای درست شمارش شودتانتخاباتی نشانه های واضح تقلب را نياف

 
  قرار 89 آماری  و تجزيۀ  تحليلمورد دموکراسی بين المللی تصاميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی را ۀمؤسس
ر اثرتصميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی رئيس جمهور کرزی در حدود دتحليالت،  به اساس اين ، استداده

.  از مجموع آرای خويش را از دست داد حصۀتخمينا يک برسهيعنی را،  خود رای ) 995،802(يک ميليون 
ور  آرای نهايی رئيس جمهدتعدا.  تفتيش و يافته ها باطل اعالن شدۀ کانديدان ديگر در نتيجی در صد آرا23تخمينا 
 90. باقی ماند31.54 در صد و از داکتر عبداهللا 48.29کرزی 

 شکايات بود، در  در صد آراء باطل شده در نتيجۀ1.3قابل ياد آوری است که به اساس تحليل و تجزيه ها صرف 
 تعداد ديگر محالت رای دهی که تحت قرنتين  91. تفتيش صورت گرفته بودۀ در صد ديگر درنتيج98.7حاليکه 

                                                        
 شکايات انتخاباتی به شکل دوامدار ويبسايت خويش را در مورد شکايات وارده، کتگوری بندی شکايات و تصميم اتخاذ کميسيون سمع.  88

 .، تجديد می نمود)بشمول استدالل و توجيه گری(شده 
 89.afghanistan/omc.democracyinternational.www://http. 

زيرا نتايج مراکز قرنتين شده در انترنيت در اختيار (احصائيه مؤسسه دموکراسی بين المللی بکس های قرنتين شده را شامل نميگردد .  90
ز ا.  مرکز رای دهی ديگر بايد عالوه می گرديد18بناًء به اساس تصاميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد ). عامه قرار نداشت

 می بود که به 10،800 مرکز بايد در حدود 18 ورق رای دهی برای هرمرکز رای توزيع شده بود، تعداد مجموعی در 600آنجائيکه 
به اين اساس مجموعه ای که در گذارش موسسه دموکراسی بين المللی تذکر يافته .  در صد مجموع آرا معتبر می بود0،25شکل تخمينی 

 .است، تغيير نمی کند
گرچه بعض از مراکز رای دهی مورد شکايت قرار داشت و تحت تفتيش قرار داد شد و به اين اساس تعداد دقيق آرائيکه توسط .  91

 .شکايات زير سوال قرار داشت، بيشتر از آنچه بود که تذکر يافته بود
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ه  اعالن گرديد باطلءع تمامی آرابيشتر از يک رببه اين معنی است که که نتايج شان ملغی قرار گرفت شتند قرار دا
 92.است

 :پيشنهادات

اتخاذ تدابير پيشگيرانه به شکل همه جانبه بخاطر تحقيق موارد تقلب ضروری می باشد زيرا اتکا  .118
 محالتتمام در مورد تحقيق همه جانبه اين تدابير بايد شامل . برشکايات و معلومات کافی نمی باشد

نجا ناظرين وجود ندارند ويا محدود می  آ رای دهی که درمحالترای دهی که نتايج مشکوک دارند، 
 رای محالتبايد تمام . صورت گيرد رای دهی بشکل تصادفی،محالت انتخاب  شود و به اساس،باشند

ه صرف آن مراکزيکه نشانه ای از تقلب به دهی به شکل دقيق مورد آزمايش و ارزيابی قرار گيرد ن
، )بشمول آراء غيرمعتبر(اين تدابير ارزيابی تمام بکس های رای را به شکل جامع . چشم می خورد

پروسيجرها . ، نتايج و فورمه های سردادن را، شامل گرددمحالت رایلست رای دهندگان، ژورنال 
 اين پروسيجرها بايد بشکل مقرره های ، وضع گرددتااينکه چنين قانونی. شفاف باشنددرين مورد بايد 

 .پروسيجرها بايد به طور همه جانبه وشفاف پيشبينی گردند. د بندی شودوکميسيون مستقل انتخابات ک
تالش های جدی بخرچ داده شود تا اطراف ذيربط را در مورد اهميت شکايت و اينکه شکايات بايد  .119

اين کار بايد به شکل کارهای عملی دراز مدت قبل از . ندچگونه تسليم داده شود، آماده ساخته شو
اين کار بايد برای احزاب، کانديدان، ناظرين و مردم عام در نظرگرفته . نامزدی کانديدان صورت گيرد

 يک نهاد فيصله کننده بايد توجه ۀدر مورد نقش استقالل کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به مثاب. شود
 .جدی صورت گيرد

ع کافی در اختيار کميسيون سمع شکايات انتخاباتی قرار داده شود تا اين کميسيون بتواند از مناب .120
 . به آن استفاده نمايددهیصالحيت های خويش در مورد رسيدگی به شکايات و جواب

 

 کميسيون مستقل انتخابات و نتايج نهايی دور اول انتخابات رياست جمهوری :د
 

.  کميسيون سمع شکايات انتخاباتی توأم بودمطرح شده در مورد قبول فيصلۀاالت وئدور سردرگمی با ساين 
 به چالش مواجه گرديد که يکی از کميشنران اين یصالحيت و شايستگی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی هنگام

مقام که او دخالت خارجی ها در کميسيون و فساد اداری کمشنران دانست از ه کميسيون آقای بارکزی بدليل آنچ
 در  را آقای بارکزی شک وترديدیاستعفا"بتعقيب آن رئيس جمهور اظهار نمود که   93.خويش استعفا نمود

 آقای بارکزی را قبول نکرد ی اکتوبر استعفا14ولی در  94.کارکميسيون سمع شکايات انتخاباتی ايجاد نموده است
 95.برگرددويش و از وی تقاضا نمود تا به خاطر منافع ملی دوباره بوظيفه خ

 از رئيس جمهور کرزی گذارش گرديد که ايشان در ، اکتوبر کميسيون سمع شکايات انتخاباتی18بتعقيب تصاميم 
اين درحالی بود که بخاطر عدم . سدد غور مبنی بر قبول و يارد تصاميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی می باشد

 . انتخابات نياز احساس می گرديد معتبر، به دور دوم ی درصد آرا50دست يابی ايشان به 

 اکتوبر مبتنی بر رفتن انتخابات به دور دوم را که کرزی در 18بعد از تصميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در 
آن نتوانست پنجاه فيصد جمع يک رای آرای درست و قابل قبول مردم را از آن خود سازد، رئيس جمهور کرزی 

 اکتوبر رئيس 20در تاريخ . ون سمع شکايات انتخاباتی را قبول نمايد و يا رد کنداختيار داشت که تصاميم کميسي
 کميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که دور دوم 96.جمهور کرزی رفتن به دور دوم انتخابات را قبول نمود

                                                        
 .ی ماند رای باق4،343،441با اينکار .  رای باطل اعالن شد5،662،758 رای از مجموع 1،319،317.  92
 .کميشنر بارکزی سائر کمشنران را زيردست خارجی دانسته فيصله های کميسيون سمع شکايات انتخاباتی را غير اسالمی دانست.  93
  ABC اکتبور رسانه خبری 13.  94
 .کمشنر ببرکزی سپس جهت ادامه کار به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی برگشت. 95
 

ی رئيس جمهور کرزی تصاميم کميسيون سمع شکايات مبنی بر ملغا قرار دادن آرای مردم را زير     در جريان يک کنفرانس مطبوعات 96
بيشتر از يک مليون رای مردم ملغی قرار داده شده است که اکثريت اين آراء از جنوب افغانستان آمده بود، درين  "سوال برد و گفت که
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 جمهور کرزی  نومبر برگذار شود وهمزمان نتايج نهايی انتخابات را که در آن رئيس7انتخابات بايد بتاريخ 
 در صد آرای قابل اعتبار را بدست آوده بودند، اعالن 30.59 فيصد آرای قابل اعتبار را و داکتر عبد اهللا 49.67
 .نمود

درين پروسه چندين تناقض وجود داشت، کميسيون مستقل انتخابات تمام تصاميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 
مرکز رايدهی که ) 210( طوريکه کميسيون مستقل انتخابات از جملۀ نتايج را مدار اعتبار و مورد اجرا قرار نداد،

مرکز انتخاباتی را ) 147(بايد نتايج آنها نظر به تصميم کميسيون سمع شکايات انتخاباتی لغو ميشد، صرف نتايج 
شامل ساخت در مرکز رايدهی ديگر را که در قرنتين قرار داشتند به نتايج نهايی ) 79(ملغی اعالن کرد و نتايج 

مرکز رايدهی که در قرنتين بود امر ) 18(حالکيه کميسيون سمع شکايات انتخاباتی صرف به شامل ساختن آرای 
نتايج نهايی که در سايت انترنتی کميسيون مستقل انتخابات به نشر رسيد نه تنها مطابق به آمار و ارقاميکه . داده بود

. کميسيوم مستقل انتخاباتی ارسال نموده بود، نبود بلکه مکمل هم نبودکميسيون سمع شکايات انتخاباتی آنرا به 
  نيزازينرو هر اقدام مبتنی بر بررسی دوبارۀ نتايج عمومی انتخابات را مانع شد بلکه نتيجۀ نهايی اين انتخابات را

رايدهی که در خدشه دار ساخت، بخصوص وقتيکه کميسيون مستقل انتخابات اعالن نمود که مجموعۀ تعداد مراکز 
دفتر ( تحليل و ارزيابی تيم همکاری با انتخابات 97.مرکز بود) 23960(روز انتخابات به روی مردم باز بودند 

از محتوای سايت  ) /ODIHR O.S.C.Eنهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا 
رکز رايدهی را پيدا کرده است که نتايج آن نشر شده م) 21004( کميسيون مستقل انتخابات افغانستان صرف نتايج 

مرکز ) 1081(مرکز انتخاباتی ديگر نشر نشده و در جمع نتايجيکه نشر هم شده است، نتايج ) 2956(است و نتايج 
از آنچه در فوق گفته شد قسمی به نظر ميآيد که . رايدهی بدون آمار و ارقام و معلومات الزم نشر شده است

مرکز رايدهی از مجموع ) 19932(مرکز رايدهی به نشر نرسيده است و صرف نتايج ) 4037(ج مجموعا نتاي
 .مراکز رايدهی در سايت انترنتی کميسيون مستقل انتخابات افغانستان به نشر رسيده است

 

 و از آن 98 نوشتمکتوبینومبر به کميسيون مستقل انتخابات ) 4(کمسيون سمع شکايات انتخاباتی به تاريخ 
واست که در مورد تناقضاتيکه وجود دارد توضيح بدهد، درين نامه پرسيده شده بود که آيا فيصدی آرای اضافه خ

اکثريت ارای اضافه از شمارش (ازشمارش درست است يا نه؟، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی دريافته بود که 
ده و به نفع کرزی محاسبه گرديده  رای ميرسيد، به يک روش غير واضح شمارش ش)15400(که تعداد آن به 

است که در مورد چگونگی شمارش آن و اينکه همه به نفع کرزی محاسبه شده است توضيحاتی داده نشده بود، 
درين نامه همچنان خاطر نشان شده بود که نحوۀ شمارش آرای قرنتين شده که در نتايج نهايی انتخابات شامل شده 

دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت ). انتخاباتی واضح نيست به کميسيون سمع شکايات زبود ني
 از ارايۀ کدام جوابی در مورد سئواالتيکه کميسيون سمع شکايات /ODIHR O.S.C.Eو همکاری اروپا يا 

     .انتخاباتی از کميسيون مستقل انتخابات طی اين نامه نموده بود، اطالع ندارد

 

مرکز رايدهی، بروی رای ) 6289(محل رايدهی در ) 26162(ات در ابتدا گفته بود که کميسيون متسقل انتخاب
 اما در وقت تاييد نتيجۀ نهايی انتخابات، اين کميسيون اذعان داشت که فقط 99دهندگان در روز انتخابات باز بود،

 افغانستان دليل  کميسيون مستقل انتخابات100.مرکز رايدهی باز بوده است) 6167(محل رايدهی در ) 23960(

                                                                                                                                                                     

ه چرا آرای آنها حساب نميشود، درين مورد بايد تحقيقات جدی و عميق صورت گيرد مورد رای دهندگان مالمت نيستند، آنها ميپرسند که ک
   ".  ولی حاال وقت مناسب آن نيست، ما بايد به خاطر وحدت ملی به پيش برويم

 . اکتوبر، کنفرانس مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات21   97
 : ی در آدرس انترنتی ذيل قابل در يافت است اين نامه در سايت انترنتی کميسيون سمع شکايات انتخابات 98

www.ecc.org.af/en/images/stories/pdf/ECC2009%20Request%20to%20IEC%20for%20Explanati
on%20on%20Final%20Results%2020091107_ENG.pdf. 

 
 

 . اگست30  جلسۀ ارگانهای ذيربط،  99
 . اکتوبر21 خبرنامۀ کميسيون مستقل انتخابات،  100
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 را با آنچه درين زمينه قبال ،بودمحل رايدهی که گفته شده بود در روز رايدهی باز ) 2202(تعداد فرق فاحش 
 . نيز توضيح نداده استاعالن نموده بود،

 رياست جمهوریانتخابات دور دوم جدول زمانی برای   :ر

دوم رايدهی برای انتخابات رياست جمهوری که قرار کميسيون مستقل انتخابات آمادگی ها را برای برگذاری دور 
مسايل نگران کننده درپروسۀ دور . نومبر برگذار گردد،اعالن نمود اما اين پروسه جنجال بر انگيز شد) 7 ( دربود

 :دوم انتخابات رياست جمهوری افغانستان قرار ذيل بود
 سمع شکايات انتخاباتی با در نظر مسالۀ فهم کميسيون مستقل انتخابات ازشيوۀ تصميمگيری کميسيون 

 .داشت روشيکه کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در بررسی نتايج دور اول انتخابات بکار برده بود
  مسالۀ شفافيت نتايج دور دوم انتخابات با در نظر داشت وجود عدم شفافيت در پروسۀ نتايج دور اول

 .انتخابات رياست جمهوری
 ی، برخالف مشوره هائيکه به کميسيون انتخابات در مورد کم کردن تعداد مراکز مسالۀ تعداد مراکز رايده

 و توقعاتيکه درين زمينه از کميسيون انتخابات ميرفت، اين کميسيون  داده شده بودرايدهی در دور دوم
ول تعداد مراکز رايدهی برای دور دوم انتخابات را از تعداديکه تاييد شده بود که در روز رايدهی دور ا

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان اين کار را بنا به تقاضای مراجع امنيتی . باز بودند، بيشتر ساخت
 101.افغان و رياست مستقل ارگانهای محل انجام داده بود

 طرز العمل  وبهبود درمسالۀ تغيرات محدود در کارمندان کميسيون مستقل انتخابات و عدم تصحيح 
 .رايدهی

 

داکتر عبد اهللا اعالن کرد، ازينکه شرايطش برای برگذاری دور دوم انتخابات برآورده نشده است، در اول نومبر، 
تقاضا ها وشرايط . نومبر برگذار شود، شرکت نخواهد کرد) 7(قرار است بتاريخ  او در دور دوم انتخابات که
، و معطل قرار دادن کار بعضی سبکدوشی عاجل رئيس کميسيون مستقل انتخابات: داکتر عبد اهللا عبارت بودند از

او همچنان نظارت بر . از اراکين دولت به شمول وزير داخله، وزير معارف و وزير سرحدات و اقوام وقبايل
 .اعمال وزارت ماليه، اطالعات و فرهنگ، حج و اوقاف و راديو وتلويزيون ملی را تقاضا کرده بود

خابات و طرزالعملهای کميسيون انتاخابات در مورد انصراف يک در هيچ يک از قانون اساسی افغانستان، قانون انت
کانديد قبل از انتخابات دور دوم چيزی ذکر نشده است، بر عالوه دور دوم با نگرانی های امنيتی مواجه بود که 
امکان بر کذاری آن را مورد سئوال قرار ميداد و پيشبينی شده بود که در صورت برگذاری، تلفاتی را در قبال 

نومبر کميسيون مستقل انتخابات رئيس جمهور کرزی را که در دور اول پيشتاز بود و يگانه ) 2(در . خواهد داشت
اين کميسيون برای اين اقدام خود به مادۀ . کانديد دور دوم بعد از انصراف داکتر عبد اهللا بود، برنده اعالن نمود

بات دور دوم در صورتی امکان دارد که حد اقل دو کانديد برگذاری انتخا :قانون اساسی  اتکا نموده گفت که) 61(
نومبر يک کنفرانس مطبوعاتی را فرا خواند که در ) 4( داکتر عبد اهللا به تاريخ 102.پيشتاز در آن به رقابت پردازند

 .آن او گفت که اين تصميم کميسيون انتخابات کدام اساس قانونی ندارد و غير قانونی ميباشد

 :پيشنهادات

   قانون انتخابات بايد طور واضح و آشکار و مفصل روی اينکه وقتی يکی از کانديدها قبل از برگذاری.121

                                                        
وز  اکتوبر يعنی ر20مرکز قبلی که گفته شده بود در ) 6167(مرکز رای دهی را به عوض ) 5817( کميسيون مستقل انتخابات  101

اين کم کردن تعداد ).  اکتوبر21اعالميۀ مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات، (انتخابات رياست جمهوری باز بوده است، پيشنهاد نمود
مراکز رای دهی به اساس فاکتور های مختلف از جمله تقلب، مسايل نظارت وکنترول در مناطق نا امن، سهمگيری نا چيز رای دهندگان 

جامعۀ بين المللی ازين اقدام حمايت کردند ولی در جريان يک جلسه با مراجع امنيتی و رياست . هش داده شده بودو امنيت ضعيف، کا
لذا تصميم بر باز کردن . مستقل ارگانهای محلی تصميم بر اين شد که مراکز رای دهی بيشتری بايد باز شود چونکه امنيت بهتر است

مرکز بيشتر يود و از آنچه ) 155(که در روند اول انتخابات بود به تعداد ) 6167(م قبلی مرکز رای دهی گرفته شد که از رق) 6322(
 .   مرکز بيشتر بود) 505(کميسيون مستقل انتخابات قبال پيشنهاد نموده بود نيز 

 . نومبر2 اعالميۀ مطبوعاتی کميسيون مستقل انتخابات،  102
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ضرب االجل برای انصراف کانديدها بايد در طرزالعمل .  دور دوم انصراف ميکند حکم کند که چه بايد کرد
 . کميسيون مستقل انتخابات مشخص گردد

 
  نتايج انتخابات شوراهای واليتی :س

 

نگرانی ها در مورد تقلب در انتخابات رياست جمهوری را ميتوان در مورد انتخابات شورا های واليتی نيز داشت 
و نگرانی ها در مورد شورا های واليتی باعث نگرانی مشخصی ميشود چون نتايج کانديد های مخلتف برای 

 تحليل نتايج انتخابات 103.بيشتر صورت گيردکاميابی با هم نزديکتر ميباشند لذا ممکن است که در نتيجۀ آن تقلب 
شورا های واليتی مشکلتر از تحليل نتايج انتخابات رياست جمهوری است، چون کدام معلومات دقيقی از اين 

روشهای غير عادی رای دهی درين . مبارزات تنگاتنگ و مشکل در يک قالب قابل باور و قابل استفاده وجود ندارد
سئواالتی را در ) تن واجدين شرايط ثبت شده در مراکز رای دهی متعدد) 600(ن همۀ رای داد: مانند( پروسه 

تعداد مجموعی آرائيکه در شورا های واليتی به . مورد واقعی بودن و پاک بودن اين نوع رای دهی بر می انگيزد
تخابات رياست جمهوری صندوقها ريخته شده اند قابل مقايسه با تعداد مجموعی آرای ريخته شده به صندوقها در ان

 اين قابل مقايسه بودن آراء در هردو نوع انتخابات، سئوالی را به ذهن ميآورد، چون در نتايج انتخابات 104ميباشد،
 اوراق رای بعدا ملغی قرار گرفتند و اينکه منطقا توقع ميرفت که يک 105)1319317(رياست جمهوری به تعداد 

چون اگر مردم در واليات مربوطۀ شان (های واليتی رای داده باشند تعداد کمتری از مردم در انتخابات شورا
نميبودند، نميتوانستند برای کانديدان شورا های واليتی رای بدهند و کوچی ها صرف ميتوانستند به کانديدان رياست 

تطابق بين  و کانديدان مختلف اين پروسه از عدم )FEFA(بنياد انتخابات آزاد افغانستان ). جمهوری رای بدهند
و آنچه ازين نتايج در ) نتايج غير رسمی(نتايج بدست آمده از انتخابات شورا های واليتی در مراکز رای دهی 

 .وبسايت کميسيون مستقل انتخابات نشر شده است، گذارش داده اند

ننگرهار انجام کميسيون مستقل انتخابات تحقيقاتی را در مورد نتايج شورا های واليتی غزنی، کندهار، پکتيکا و 
داده است و بعدا نتايج جديد آنرا به نشر رساند که بر بنياد آن شکايات مربوطه ميتوانست به کميسيون سمع شکايات 

 .انتخاباتی محول گردد

 :پيشنهادات
 

يک ارزيابی از مشکالت مشخصيکه در جريان انتخابات شورا های واليتی بروز نموده بايد قبل  .122
باتی در آينده صورت گيرد، چون اين انتخابات خيليها به انتخابات پارلمانی که در از برگذاری چنين انتخا

به همين منظور شناخت مشکالتيکه ممکن است دامنگير شود خيلی . شود، شباهت داردميآينده برگذار
 .است عاجل و ضروری

رای تشخيص آرای مشکوک و يا تقلبی در يک مرکز رای دهی داللت به اين ميکند که تمام آ .123
 ريخته شده

 .  بايد چک شود- در عين انتخابات -        درين مرکز 

  فعاليتهای بعد از انتخابات :ص

                                                        
سط تعداد مجموعی آرائيکه برای هر کانديديکه به  شورای واليتی انتخاب شده است،  مطابق نتايج مقدماتی که به نشر رسيده است، او 103

اوسط فيصدی . ميرسيد) 1667(رای بود که اين رقم در زابل کمتر بود که به هر کانديد موفق صرف ) 11564(ريخته شده، عبارت از 
نيمی از کانديد هائيکه ادعای مقام اول را ميکردند نتايج شان فيصد بود که ) 8 3,(آرائيکه هر کانديديکه آرای بيشتر بدست آورده است،

 . فيصد اوسط آرای قابل اعتبار ريخته شده به سطح واليت بوده است) 7(کمتر از 
بود و در انتخابات رياست جمهوری ) 5480033( تعداد مجموعی آرای قابل اعتبار در نتايج ابتدايی انتخابات شورا های واليتی  104

 .شده اند) اکسل(گروپهای ناظر بر انتخابات خواستار آمار نتايج در فارمت و يا قالب قابل استفاده .  بود)5662758(
 .  مطابق به راپورموسسۀ دموکراسی انتر نيشنل 105
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 ODIHRدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا وقتيکه تيم کمک به انتخابات 
O.S.C.E/نکه چه کار هايی را بعد از نتخابات  از کابل عودت مينمود، کميسيون مستقل اتنخابات در مورد اي

 اکتوبر نامه ای به 31کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به تاريخ . خواهد انجام داد، گذارشی را ارايه نکرده بود
کميسيون مستقل انتخابات نوشت که در آن از کميسيون مذکور خواسته بود تا تفاصيل و توضيحات مقتضی را در 

ون که در مراکز رايدهی ای کار ميکردند که در آن شواهد واضح و قانع کنندۀ تقلب ديده مورد کارمندان آن کميسي
شده بود، ارايه نمايد تا کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در مورد کار هائيکه آن کارمندان در هنگام رای دهی و 

يات انتخاباتی درخواست خود  درين نامه کميسيون سمع شکا106.شمارش آرای مردم انجام داده اند، تحقيقات نمايد
برعالوۀ تقاضا برای معرفی و توضيحات در مورد : " را از کميسيون مستقل انتخابات چنين خالصه کرده بود

کارمندان آن کميسيون که در تقلب مشهود دست دارند، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی همچنان درخواست ميکند 
 اينکه آيا افراد مذکور را درين راستا مسئول ميشمارد يا نه وا گر جواب که آن کميسيون بايد نظر خود را در مورد

مثبت است پس کدام عکس العمل باز دارنده ای بر عليه آنها کميسيون مستقل انتخابات در دست گرفته است ويا در 
 .   نظر دارد که کدام کيفری به آنها تعيين کند، توضيح بدهد

 پيشنهادات

کمل از تقلبات صورت گرفته بايد انجام داده شود تا نحوه و شيوه های تقلبات يک تحليل و ارزيابی م .124
درين تحليل بايد مسالۀ . مشخص گردد وتغييرات مقتضی درين رابطه در عملکردهای انتخاباتی به ميان بيايد

راجستر نمودن رای دهندگان، رای دهی، شمارش آراء، انتقال صندوقهای رای، امنيت مواد و ووسايل 
 . ورد کاربرد در انتخابات و جمع آوری آرا، وسايل و مواد تحت تحليل وتجزيه وغور وبررسی قرار گيردم

رهنمايی های جدی وقوی برای : اين معيار ها بايد شامل. معيار های قوی ضد تقلب بايد به اجرا گذاشته شود .125
  کارمندانای دهی که آنکارمندان انتخابات وخاطر نشان ساختن برای آنها که صرف کسانی در محل ر

 ص رای بدهند که نام شان در ليست ثبت نام آن محل و جود دارد وصرف همين اشخا را دارند، آنيتمسئول
ثبت نام شده ميتوانند اوراق رای دهی را بدست آورند وبايد نام آنها در يک ليستی با وسايل معتبر و حساس 

 که خود چسپ - برچسپ–دن کالم نتايج توسط يک رابر تيپ ثبت شود و اوراق نتايج بايد سر بسته با پوشاني
در ولسواليها و محالت رای دهی که قبال نتايج سئوال بر انگيزی داشته اند، . وشفاف باشد، پوشانيده شود

 .بطور مسلسل از تعداد آرای ريخته شده در روز انتخابات وقتا فوقتا خبر گرفته شود بايد
ا به عمل آيد که به يک طرز العمل خاصی پايبند باشند، همچنان مسايل اخالقی از کانديدان آينده بايد تقاض .126

انتخابات بايد توسط يک تريننگ به کارمندان کميسيون مستقل انتخابات به شمول کسانيکه در روز رای 
 .  دهی کار ميکنند، به احزاب سياسی، کانديدان، مراجع امنيتی و رسانه ها فهمانده شود

ت مسايل مالی، کميسيون مستقل انتخابات ميتواند بعضی از کارمندانش را به مناطق ديگری با در نظر داش .127
کميسيون مستقل انتخابات . غير از مناطقيکه آنها سکنۀ آن هستند واز منطقۀ آنها دور است، تبديل نمايد

 با استفاده از ميتواند يک سيستم قوی بررسی جريان کار در مراکز و محالت رای دهی در روز انتخابات را
 .کارمندانيکه از ديگر نقاط کشور هستند، انکشاف بدهد و عملی نمايد

قانون اجراءات جزايی را ميتوان به منظور رسيدگی جدی به تخلفات انتخاباتی مورد باز نگری قرار داده  .128
ر جريان وتعديل کرد که اين بازنگری و تعديل بايد شامل گنجانيدن جزاهايی برای تخلفات انتخاباتی د

  .مبارزات انتخاباتی، جريان رای دهی، و تخلفات مراحل قبل از انتخابات شود
 

                                                        
ی ای آنعده کار مندان کميسيون مستقل انتخابات که در محالت رايده) 1(  اين تقاضا خواستار ارائۀ معلومات وتوضيحات در مورد  106

محالت رای دهی مشخص گرديده بود که ) 1391(مسئوليت داشتند که در آنها از تقلب واضح و قانع کننده گذارش داده شده بود، به تعداد 
مرکزی ميشود که بررسی ها و شمارش مجدد آراء توسط ) 741(در آنها تقلبات واضح و مشهود صورت گرفته است که اين تعداد شامل 

. فييصد آراء ريخته شده درين مراکز جعلی بوده اند) 96(ات انتخاباتی حاکی از تقلب در آنها است که نشان ميدهد که کميسيون سمع شکاي
فيصد آرای ريخته شده در محالت رای دهی مربوط ) 50(مرکز رای دهی که در آنها علی االقل ) 452(معلومات در مورد مديران ) 2(

 ولسوالی که در محالت رای دهی آنها حد 23در مورد کارمندان انتخاباتی در سطح ولسواليها که در معلوماد ) 3. (به آن، جعلی بوده است
برای معلومات بيشتر در مورد اين تقاضای کميسيون سمع شکايات انتخاباتی . در صد آرای ريخته شده جعلی تشخيص شده اند) 50(اقل 

 :   به آدرس انترنتی ذيل مراجعه کنيد
    www.ecc.org.af/en/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56.  
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  دوام پروسه  مسالۀ.   وظرفيتها تقويت .19
 

شورای امنيت ملل متحد به مسالۀ افغانی سازی و رهبری افغانی برای انتخابات، قويا ) 1806(قطعنامۀ شماره 
در راستای استقالل و دوری از اتهام تحميل فعاليتهای دموکراتيک از طرف اين سفارش تاثير مثبتی . تاکيد ميورزد
 دارد ولی اين کار مستلزم مقدمات ذيل برای انتقال اين کار به افغان ها ميباشد تا اينکه دوام 107خارجی ها،

 :فعاليتهای دموکراتيک توسط افغانها وبدست افغانها تضمين شود
 

 . برای برگذاری انتخاباتتوجه به معيار های بين المللی. 1
 .ساخت وانکشاف دادن يک معيار برای دوران انتخابات ويا داشتن يک معيار برای مراحل انتخابات. 2
 .داشتن يک جدول دوامدار برای برگذاری انتخابات. 3
 .همکاری دراز مدت جامعۀ بين المللی. 4
    .کمکهای متوازن بين المللی برای اطراف ذيدخل در انتخابات. 5
 

 توجه به معيار های بين المللی برای برگذاری انتخابات: الف
 

را پذيرفته است، لذا ) ICCPR(ميالدی کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی ) 1983(افغانستان در سال 
کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و مالحظات عمومی الزمی . مکلف است که از مفاد آن پيروی کند

معيار های متعدد بين المللی را در ارتباط به انتخابات در بر ) 25(لحاقيۀ آن، بخصوس مالحظۀ عمومی شماره ا
 عدم مراجعه  و نبود توجه الزم برای در نظر داشت معيار های ابتدائی بين المللی در انتخابات که در 108.دارد

ه است، کمبوديها و خطراتی هستند که شفافيت رهنمائيهای ملل متحد در مورد ميکانيزم و وسايل حقوق بشر آمد
 نشان ميدهد که تنظيم و صياغت جديد و 2009 نقايص انتخابات سال 109.يک انتخابات را خدشه دار ميسازد

 . همکاری برای عدم تکرار مشکالتيکه امسال رخداد، ضروری است
      

رای انتخابات در افغانستان مطابق به مفاد  تمامی تقاضاها از طرف جامعۀ جهانی برای تطبيق معيار های الزم ب
ميباشد که فی البديهه بايد با تعهدات افغانستان درين ) ICCPR(کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی يا 

دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر پيشنهادات مقدماتی تيم همکاری با انتخابات . راستا تطابق داشته باشد
، مستقيما با معيار های بين المللی ارتباط دارد و مطابق /ODIHR O.S.C.Eمکاری اروپا يا سازمان امنيت و ه

   : پيشنهادات مذکور قرار ذيل اند.آن ميباشد
 
کنوانسيون بين المللی ) 25( مالحظۀ شماره :در مورد بی طرفی و مستقل  بودن کميسيون مستقل انتخابات -

يک ارگان مستقل انتخاباتی بايد تشکيل گردد تا از پروسۀ " زد که تاکيد ميور) ICCPR(حقوق سياسی و مدنی 
انتخابات نظارت کند و زمينۀ براگذاری يک انتخابات شفاف، بی طرفانه و مطابق به قوانين مربوطه ای که با 

  110.مطابقت داشته باشد، را مهيا سازد) ICCPR(مفاد کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی 
کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی يا ) 25(مالحظۀ شماره   : بر انتخاباتتکانيزم نظارتوجه به مي -

)ICCPR ( يک سيستم مستقل نظارت بر رايدهی، شمارش آراء و دسترسی به تعقيب " مشخص ميسازد که

                                                        
مالکيت، هماهنگ سازی، سمت :  اين قطعنامه همچنان با اعالميۀ پاريس در مورد موثريت کمکها در توافق قرار دارد که در آن از 107

 :برای معلومات مزيد به سايت آتی مراجعه کنيد. دهی و يگانگی، نتايج و پاسخگويی تمام اطراف ذيدخل سخن گفته شده است
)pdf.34428351/41/11/dataoecd/org.oecd.www(  
که در آدرس انترنتی ذيل " خالصۀ معيارهای بين المللی برا انتخابات ها"برای معلومات بيشتر در مورد معيار های بين المللی برای انتخابات به  108 

   htm.en_index/observation_ctionele/rights_human/relations_external/eu.europa.ec.www :مراجعه کنيد
 

 اسناد باز بينی شدۀ پروژۀ موسسۀ تقويۀ ظرفيت Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow برخالف،  109
رت اين پروژه عبا) 5(تهيه شده است نشان ميدهد که محصول شماره ) 2008دسامبر ( که در ELETC  قانونی و انتخاباتی برای فردا يا

 توسط کميسيون مستقل انتخابات و 2010 و 2009اين به اين معنی است که انتخابات سالهای . ميباشد) برگذاری انتخابات ملی:"است از
 . ديگر ارگانهای مسئول بدون کدام تغيير و تبديلی، برگذار ميشود

 .مراجعه کنيد) ICCPR(قوق سياسی و مدنی يا کنوانسيون بين المللی حالحاقيۀ ) 25( به پرگراف بيستم مالحظۀ عمومی شماره  110
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 مصئون بودن عدلی ويا سيستم معادل آن بايد وجود داشته باشد تا رای دهندگان به مصئون بودن آرايشان و
 111.شمارش آراء اطمينان حاصل نمايند

  

 عمومی ملل )اسامبله (شورای) 55/99(  قطعنامۀ شماره :شفافيت کامل فعاليتهای کميسيون مستقل انتخابات -
شفافيت و عادالنه بودن انتخابات را از راه طرح قوانين، ساختن ارگانها و " متحد از دولت ها تقاضا ميکند که 

" شفافيت ارگانهای عامه" اين اعالميه همچنان از دولت ها ميخواهد که 112" الزم تضمين نمايندميکانيزم های
  113.و پاسخگو بودن کار مندان ارگانهای عامه را، تقويت بخشند

کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی يا الحاقيۀ ) 25(  مالحظۀ شماره :روشها و اقدامات ضد تقلب -
)ICCPR ( هر مداخله ايکه به منظور سوء استفاده در پروسۀ ثبت نام ويا رای دهی " که مشخص ميسازد

صورت ميگيرد، و همچنان هر نوع فشار و يا زورگويی باالی رای دهندگان، توسط قوانين جزائی منع گردد 
ديدان امنيت صندوقهای رای دهی بايد تامين گردد و رای ها در حضور کان. و اين قوانين بايد جدا تطبيق گردد
   114.و يا نماينده های آنها شمارش گردد

 
برای تمويل کنندگان خيلی مشکل است که شرايطی را در مورد کمکهای انتخاباتی باالی مراجع برگذار کننده 

با . بگذارند در حالکيه مسئولين سياسی ايکه انتخابات را به راه مياندازند باالی پروسه تاثير و کنترول داشته باشند
 واقع شد، هم وابستگی کامل افغانستان به کمک های 2009اشت مشکالت جدی ايکه در انتخابات سال درنظر د

مالی بين المللی برای برگذاری انتخابات و هم تعهدات آن در رابطه به کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی 
شرايط قوی و جدی تری را برای کمک تمويل کنندگان فرصت ميدهد و آنها را مجبور ميسازد تا  به) ICCPR(يا 

 .نمودن، بگذارند
 

 :پيشنهاد
 

 مقدماتی ای برای در نظر معيارهای. شرايطی برای کمک در آينده توسط تمويل کنندگان بايد گذاشته شود .129
داشت معيار های بين المللی در انتخابات بايد ساخته شود، بخصوص آن معيار هائيکه در اسناد بين المللی 

در صورتيکه .  آمده است و افغانستان عضو آن است و مجبور و مکلف است که به آن عمل کندحقوق بشر
به شرايط گذاشته شده عمل نشود، اين نواقص بايد در راپور پروژه ها که به تمويل کنندگان و اطراف 

ل اين کار به سطح فهم از مشکالت موجود در پروسۀ انتخابات، قب. ذيدخل داده ميشود، ذکر گردد
به اين قسم تمويل کنندگان ميتوانند تصميم بگيرند که کدام اقدام سياسی مناسب . ازبرگذاری اش، کمک ميکند

وجود نواقص . است و در کدام بخشها ممکن است کمکها را متوقف سازند و در کدام بخشها ادامه بدهند
 .کمکهای دوامدار تعيين کردجدی و خطرناک را نيز ميتوان يک مالحظه ای برای تعيين اندازه و تمرکز 

 
 115. دياگرام مراحل دوران انتخابات :ب
 

 :دياگرام مراحل دوران انتخابات به هشت مرحله تقسيم شده است
 
چهار :  عبارتند ازوآمادگيهای قبل از انتخابات که شامل چهار مرحلۀ دياگرام دوران مراحل انتخابات ميشود  -

بيق، تعليمات و تريننگهای مربوط به انتخابات، ثبت نام و چوب قانونی انتخابات، پالن گذاری و تط
 . کانديداتوری و کمپاين های انتخاباتی
                                                        

 .مراجعه کنيد) ICCPR(کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی يا الحاقيۀ ) 25( به پرگراف بيستم مالحظۀ عمومی  شماره  111
 انتنی ذيل مراجعه در در آدرس) iv(پرگراف ) 1d(مادۀ ) A/Res/55/96( به قطعنامۀ ملل متحد در مورد تقويه و تحکيم دموکراسی  112
 OpenElement?pdf.0056515N/PDF/15/565/00N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http.   کنيد
 اين قطعنامه در .مراجعه کنيد) i(پرگراف ) 1f(مادۀ ) A/Res/55/96( به قطعنامۀ ملل متحد در مورد تقويه و تحکيم دموکراسی  113

 . کشور به شمول افغانستان در شورای عمومی ملل متحد، منظور شده بود) 157( با بدست آوردن تائيد 2000دسمبر سال ) 4(
 .مراجعه کنيد) ICCPR( مدنی يا کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی والحاقيۀ ) 25(  مالحظۀ عمومی شماره 20-16به پرگراف   114
 و برنامۀ انکشافی ملل متحد EC، کميسيون اروپائی IDEAدفتر بين المللی :  دياگرام مراحل دوران انتخابات  مشترکا توسط 115

UNDPتهيه شده است . 
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 :اين مرحله شامل کارهای ذيل مشود: چهار چوب قانونی .1

 مراجعه به قانون اساسی 
 قانونگذاری برای انتخابات 
 ی انتخابات حوزه های حد ومرز برایاد سيستم انتخاباتی وايج 
 ی انتخاباتیايجاد نهادها 
 ساختن طرز العمل برای انتخابات 

 :اين مرحله شامل کارهای ذيل ميشود: پالنگذاری و تطبيق آن .2
 بوديجه سازی، بوديجه يابی و تمويل 
 ساختن جدول زمانی برای انتخابات 
 استخدام افراد و خريداری وسايل 
 پيشبينی مسايل لوجيستيکی و امنيتی 

 :اين مرحله شامل کار های ذيل ميشود: خاباتتعليمات و تريننگهای مربوط به انت .3
 براه انداختن تريننگ برای مديران عملياتی جهت آگاهی از پيشبرد کار های عملياتی 
 تعليمات آگاهی دهی برای مردم 
 جمع آوری معلومات در مورد رای دهندگان 

 :اين مرحله شامل کار های ذيل ميشود: ثبت نام و کانديداتوری .4
 انثبت نام رای دهندگ 
 تعيين ناظرين 
 معلومات در مورد احزاب و کانديدان 

 :اين مرحله شامل کار های ذيل ميشود: کمپاين های انتخاباتی .5
 هماهنگ سازی کمپاينها 
 تعيين تخلفات و جزای آن 
 ساختن طرز سلوک برای کمپاين ها، کانديدان، احزاب و رای دهندگان  
 تشخيص موارد مالی احزاب و کانديدها 
 سانه هادسترسی به ر 
 

عمليات : کارها وعمليات جريان انتخابات که شامل دو مرحلۀ ديگر دياگرام مراحل انتخابات ميشود عبارتند از -
 . و کارهای مربوط به رای دهی و خود روز انتخابات

 
 :اين مرحله شامل کارهای ذيل ميشود: عمليات و کارهای مربوط به رای دهی .6

 برون مرزیتنظيم سيستم رای دهی خاص و رای دهی  
 خود جريان رای دهی 
 شمارش آراء 

 :اين مرحله شامل کارهای ذيل ميشود: تآئيد و تصديق نتايج انتخابات .7
 جدول بندی نتايج انتخابات 
 شکايات و کيفرخواهی آن 
 اعالن رسمی نتايج انتخابات 

 
 انتخابات ميشود و ستراتيژی های مورد کاربرد بعد از انتخابات که شامل مرحلۀ اخير دياگرام مراحل دوران -

 :عبارت است از
 :اين مرحله شامل کارهای ذيل ميشود: مرحلۀ بعد از انتخابات .8

 رسيدگی و ارزيابی 
 تدوين پالن ستراتيژيک برای آينده 
 تکميل ليست رای دهندگان مطابق به آمار و ارقام بدست آمده 
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 تقويۀ ارگانهای مربوط و انکشاف تخصص ها 
 اصالح قوانين 
 لومات و پژوهشآرشيف کردن مع 

 
سازمانهای انکشافی و کشور های همکار بايد کمکهای خود برای "دياگرام دوران مراحل انتخابات تاکيد ميکند که 

انتخابات را با در نظر داشت سيستم حکومتداری دموکراتيک که ده  سال پيشرو را در نظر بگيرد، پالن وتطبيق 
اين  . 116.دادن به هر يک از واقعات انتخاباتی به طور جداگانه باشدنمايند نه اينکه راهکارشان عکس العمل نشان 

کمکها برای انتخابات بايد تمامی کارهائيرا که " اين معيار را در نظر ميگيرد که ) دياگرام مراحل انتخابات(وسيله 
 بعد از انتخابات همچنان اين وسيله مراحل قبل و. در دياگرام مراحل انتخابات در نظر گرفته شده است، شامل گردد

دياگرام (روی همين ملحوظ است که تقاضای اين وسيله . را همچون مرحلۀ جريان خود انتخابات اهميت ميدهد
اين است که تماسهای دوامدار بين ارگانهای مربوط بر قرار باشد و فعاليتهای کمکی قبل از ) مراحل انتخابات

به هدف فهم درسهائيکه از آن گرفته شده و حفظ آن برای استفادۀ انتخابات، در جريان انتخابات وبعد از انتخابات 
 117.ارگانهای ذيربط و تقويۀ پروسه ها ی انتخاباتی در کشورهائيکه از آن مستفيد ميشوند، صورت گيرد

 
 از انتخابات و مرحلۀ اصالح قوانين درست پرداخته نشد و بعد در افغانستان، به مرحلۀ 2005 بعد از انتخابات سال

ار چوب قانونی انتخابات مورد اصالح قرار نگرفت و به کميسيون مستقل انتخابات کمک و همکاری کمتری چ
پرداختن به امور . و همچنان ثبت نام رای دهندگان غير مکمل باقی ماندتا درين راستا اقدام نمايد صورت گرفت 

. نتخابات، کار دشورای به نظر ميرسدفوق الذکر در حالت فعلی با درنظر داشت تقسيم اوقات شلوغ و مصروف ا
 بايد هرچه زود تر آغاز گردد ولی حاال فرصت خوبی است 2010اگر چه پروسۀ پالنگذاری برای انتخابات سال 

اين ارزيابی بايد شامل حال ). مرحلۀ هشتم دياگرام دوران مراحل انتخابات (2009برای ارزيابی انتخابات سال 
موارديکه درين راستا . رگانهای ديگر ذيربط و همچنان همکاريهای تخنيکی شودکميسيون مستقل انتخابات و ا
 : اولويت دارند، قرار ذيل اند

 
 اين کار بايد شامل رسيدگی به کارهائيکه که تا حال انجام داده شده است و :نقش و مسئوليتهای ارگان -

کميسيون مستقل انتخابات يک : بطور مثال. کارهائيکه بايد ويا هم کارهائيکه ميتوانست انجام داده شود، باشد
راهکار فعالی را در قبال تقلباتيکه رخداد رويدست نگرفته است و پالنگذاری برای انتخاباتهای آينده بايد 

 .کارهايی را که اين کميسيون برای برگذاری مئوثر انتخابات های آينده ميکند، در بر داشته باشد
 بر بنياد نقش و مسئوليتهای ارگان مربوطه، اين کار بايد يک :ی ظرفيتیوديهاظرفيتهای موجود و دريافت کمب -

  بخش را در بر داشته باشد تا مشخص گردد که چالشها درين راستا در کجا ال ينحل باقيمانده –يازنگری بخش 
 .است

ه است،  يک ارزيابی از همکاريهائيکه درين راستا تا به حال صورت گرفت: ظرفيتها و تقويۀموثريت اعمار -
 و بعد از آن 2010انجام داده شود و پيشنهاداتی برای کمکهای الزم درين مورد در آينده، برای انتخابات سال 

ارزيابی همکاريهائيکه تا حال در زمينۀ اعمار ظرفيتها انجام داده شده به .  شود، مفيد واقع خواهد شدفراهم
اين ارزيابی . شامل پروسۀ ارزيابی مذکور گرددشمول بررسی از نقش مشاورين و تريننگها درين راستا، 

همچنان بايد شامل بررسی مشوره هائيکه داده شده است و مشوره هائيکه به آن عمل نشده است، شود تا شيوۀ 
تمامی ابعاد کار يک ارگان به . تصميمگيری ها مشخص گردد و روشهای بهتر سازی همکاريها دريافت گردد

اين ارزيابی همچنان بايد ستراتيژی های . ن، بايد درين پروسه ارزيابی گرددشمول مسايل مالی و اداری آ
 .مشوره دهی، رهنمايی و ارزيابی تاثيرات و ميتود های تحليل وتجزيه از انتخابات را در بر گيرد

                                                        
علومات بيشتر به آدرس باالی کمکهای که برای انتخابات صورت ميگيرد تکيه دارد، برای م) ACE( اداره و مصارف انتخابات ها  116

 assistance-electoral-effective-on-focus/focus/en-ace/org.aceproject://http: انترنتی ذيل مراجعه کنيد
 کمکها برای انتخابات ها مراجعه کنيد که در آدرس انترنيتی ذيل قابل دسترسی است به رهنمای ميتوديک کميسيون اروپايی در مورد 117

.  مراجعه کنيد
‐evaluation/thematic/publications/publications/multimedia/europeaid/eu.europa.ec.www://http

htm.en_assistance‐external‐methodology 
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 مورد خدمات يمتقد از بعد و قبل ظرفيتها ارزيابی مورد در واضح مقتضيات شامل بايد آينده توافقات و دادها قرار

 ظرفيت برای الزم پيشنهادات و است نشده استفاده آن از که است باقيمانده سازی ظرفيت وسايل چه اينکه ثبت نظر،

 مورد در روشن و واضح معلومات شامل که آنست مستلزم همچنان توافقات و دادها قرار  .باشد آينده، در سازی

 .باشد ،"شده داده های مشوره به عمل عدم يعنی " نقص اين  يراتتاث ونتيجۀ(  نشده عمل آن به هائيکه  مشوره
 

 :پيشنهاد
 

کمکهائيکه برای برگذاری انتخابات داده ميشود بايد با پيش شرط تطبيق دوران مراحل انتخابات و در نظر  .130
 از مراحل آن داده شود نه در وقتيکه انتخابات در ريهای تخنيکی دوامدار در هر مرحله ایداشت همکا

 .شرف برگذاری باشد
 
  انتخاباتتقسيم اوقات  :ج

انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی در هر پنج سال برگذار ميگردد، انتخابات شوراهای واليتی هر 
قانون ) 141(مادۀ . 118چهار سال و انتخابات  شوراهای ولسوالی ها و قريه ها در هر سه سال برگذار ميشود

شوراهای شهر و شهر دار ها نيز بايد انتخابی باشند ولی خاطر نشان ميسازد که جدول اساسی حکم ميکند که 
هفت (چنين تعداد زياد انتخابات مستقيم . زمانی انتخابات شورای شهر وشهر دار توسط قوانين ديگر تنظيم شوند

. انتخابات ميباشد وبسده سال بدون اش اين است که صرف سه سال در هرهفو شيوۀ تسلسل فعلی، نتيجه ) انتخابات
لزوم وقوع انتخابات های دوامدار و مسلسل مشکل آفرين است و نميگذارد که دوران مراحل انتخابات به درستی 

برعالوه، اين کار با درنظرداشت شرايط چالش بر انگيز فعلی والزمی بودن و .  و انکشاف نمايد، تطبيقتکميل
پرداخت اين هزينه ها در دراز مدت هم برای حکومت . تمام ميشود باالی حکومت سنگين ،هزينه بردار بودن آن

هکذا . افغانستان ممکن نيست و هم مراجع تمويل کننده از کمکهای دوام دار به اين پروسه عاجز خواهند ماند
 .  انتخابات های مسلسل بطور قابل مالحظه ای رای دهندگان را خسته خواهد کرد

 
 :پيشنهاد

 
اين کار ميشود با . ولين فرصت بايد روی منطقی سازی جدول انتخابات صورت گيردتمامی کوششها در ا .131

يکسان سازی مدت کاری شوراها و ارگانهای مختلف منتخب و زمان برگذاری انتخابات آنها صورت گيرد 
 . دمايفراهم ن انتخابات تمامی شوراها و ارگانهای منتخب را در يک روز و در يک سال امکان برگذاریتا 

 
 
  کمکهای بين المللی :د
 

 در ابتدا.  اساسا به کمک مالی بين المللی برگذار شده است2009انتتخابات در افغانستان، به شمول انتخابات سال 
که يک انتخاباتی است که توسط خود افغانها راه اندازی ميشود، تعريف و توصيف ن برای اي2009 انتخابات سال از

بل از انتخابات از آن به علت غير معياری بودن و عدم بيطرفی تصميمات مختلف گرديد ولی در روزهای اخير ق
بنا بر آن، سئواالتی در مورد افغانی بودن پروسه و عدم . کميسيون مستقل انتخابات، مورد انتقاد زياد قرار گرفت

 .  تاثير همکاريهای نظارتی بين المللی پيدا شد
 

ثبت نام همه شمول رای . توجه به اصالحات انتخاباتی ادامه پيدا نکرد) 2005(و ) 2004(بعد از انتخابات سالهای 
دهندگان صورت نگرفت، قوانين انتخاباتی مورد اصالح و بازرسی  قرار نگرفت و کميسيون مستقل انتخابات 

فرصتها برای اساس گذاری ساختار های اساسی چون بی طرفی . مورد بازنگری و تقويۀ الزم قرار نگرفت
 به مشکل سيستم انتخاباتی که در آن يک فرصت رسيدگیانه، ساختار يک کميسيون متسقل انتخابات کار آمد، صادق

                                                        
 . مدت کار شوراهای شهر و شهر دار ها در پاليسی حکومتداری محلی، مشخص شده است 118
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ود و کم کردن تقلب با يک سيستم درست و قابل اعتماد ثبت نام رای ده برای غير قابل انتقال در نظر گرفته ش
 آغاز به 2006کشافی ملل متحد که در سال  برنامۀ انتخاباتی پروگرام ان119.دهندگان در کوتاه مدت، از دست رفت

کار کرد در ابتدا از نگاه کميت و تمرکز و ساحۀ کار، خيلی ناچيز بود، لذا فرصت نبود انتخابات در آيندۀ نزديک 
از دست رفت که ممکن بود ازين فرصت برای تقويۀ ظرفيتها  ذکر،لبرای رسيدگی به نقايص قبل ا که ميشد از آن

 . نده استفاده شودبرای انتخابات آي
 

 صادر شد تصميم گرفت که هيئت 2008خود که بتاريخ بيستم مارچ ) 1806(شورای امنيت ملل متحد در قطعنامۀ 
و نمايندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان مطابق به مسئوليت ) UNAMA(همکاريهای ملل متحد برای افغانستان 

ه بودن و رهبری افغانها، تالشهای همکاری ملکی بين وساحۀ کاری شان و با در نظر داشت اصل صاحب قضي
المللی و ديگر بازيگران را بنا به تقاضای مقامات افغان، پروسۀ انتخابات را بخصوص از طريق کميسيون مستقل 
انتخابات با فراهم نمودن همکاريهای تخنيکی، هماهنگ سازی ساير تمويل کنندگان، ارگانها و موسساتيکه 

 و بسيج بوديجه های موجود و اضافی را که برای کمک به برگذاری انتخابات تخصيص يافته مسئوليت همکاری
 . مناسب بودن و مفيديت پاليسی افغانی سازی پروسه هنوز هم زيرسئوال مانده است. است، رهبری نمايند

 
 ر مورد ايجاد توسعه يافت تا د2008صرف در وسط سال ) UNDP(پروژۀ انتخابات پروگرام انکشافی ملل متحد 

 و سال 2009 دوامدار برای ثبت نام رای دهندگان، و همکاری برای برگذاری انتخابات سال يک سيستم ملی
 و همکاری برای چارچوب وسيعتر انتخابات از طريق اعمار ظرفيت، اداره و تقويۀ آگاهی عامه و رهنمايی 2010

ی و ديگر مسايليکه تازه پيدا ميشود و مورد توافق رای دهندگان، انکشاف رسانه ها، احزاب سياسی، نظارت محل
 آغاز دير هنگام اين کارهای اساسی باعث کم شدن فرصت برای عملی نمودن وظايفيکه به 120.ميباشد، فعاليت نمايد

اين چالشها با وضعيت بد امنيتی و همچنان وجود زير بناهای محدود و سطح . عهدۀ اين بازيگران بود، شده است
  .، هنوزهم مشکل تر شدپائين سواد

 

کارهائيکه به عهدۀ پروژۀ انتخابات برنامۀ انکشافی ملل متحد بود، عمدتا توسط خود اين پروژه به طور مستقيم 
موسسۀ انکشاف  : برعالوه  بعضی ديگر ازين کارها توسط تمويل کنندگان مختلفی که در راس آن. عملی شده است

 از راه قرارداد با ديگر تطبيق کنندگان بخصوص بنياد بين المللی ،)USAID(بين الملی اياالت متحدۀ امريکا 
مجموعا جامعۀ جهانی بيشتر از . انجام شده است) TAF(و بنياد انکشافی آسيائی ) IFES(سيستم های  انتخاباتی 

رف  کرده است که اين مبلغ شامل مصاتعهد 2010 الی 2008ت سالهای اانتخاببرای چهار صد مليون دالر را 
  .  امنيتی نميشود

 
- 2008(تا حال حکومت افغانتسان کمتر از يک فيصد مصارف کميسوين مستقل انتخابات را  در انتخابت سالهای 

مصارف انتخابات . متقبل شده است وبرای کميسيون سمع شکايات انتخاباتی کدام بوديجه ای نپرداخته است) 2009
 آن تضمين شده نميتواند و نياز مبرم احساس ميشود که مصارف خيلی بلند است که به اينصورت دوام تمويل
 هماهنگ شود که مورد یاين توازن بايد با مسالۀ براه اندازی انتخابات. انتخابات بايد بخاطر دوام اين پروسه کم شود

 .قبول واطمينان اطراف ذيدخل و مطابق معيار های بين المللی باشد
 

 يکجا با عدم پاسخگويی 121در جريان اين انتخابات ها صورت گرفته استسطع گستردۀ تقلب که گفته ميشود 
کميسيون مستقل انتخابات در مورد فساد، سئواالت متعددی را در مورد مفيديت و موثريت کمکهای تمويل کنندگان 

رای پروسۀ در نتيجه تمويل کنندگان نتوانستند که کنترولی را باالی معيارهای الزم ب. و جامعۀ جهانی  ايجاد کرد
 .    انتخاباتيکه به کمک مالی آنها براه انداخته شد، داشته باشند

                                                        
گذارش ساالنۀ (ها تمامی اين بوديجه به مصرف نرسيده است  اين پروژه تقريبا پنج مليون دالر بوديجه داشت، اگرچه مطابق به گذارش 119

2007.( 
 . مراجعه کنيد2009 اکتوبر 11 به کنفرانس مطبوعاتی مشترک کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و نمايندۀ خاص ملل متحد بتاريخ  120
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 :پيشنهادات

مکاری و  بايد نقش مهمتری را در امر ه)UNAMA(هيئات نمايندگی همکاريهای ملل متحد برای اففانستان  .132
در نتيجۀ داشته باشد و به مسايليکه ) UNDP( انتخابات برنامۀ انکشافی ملل متحد نظارت از پروژۀ

 .انتخابات به ميان آمده است يکجای با اطراف ذيربط افغانی از نگاه سياسی رسيدگی نمايد
. هماهنگی کمکها رويدست بگيردجهت ملل متحد بايد به مسئوليتهای خود ادامه بدهد و راهبرد فعالتری را  .133

ها را بدوش دارند، شود و درين اين راهبرد بايد شامل مالقاتهای دوامدار با تمامی سازمانهائيکه تطبيق کمک
مالقاتها مسايل مختلف مربوط به انتخابات تحت غور و بررسی قرار گيرد تا به توافقاتی در مورد 

 .مسئوليتهای موجود، فعاليتهای الزم، پالنهای مربوط و پيشنهادات ذات البينی برسند
 شود تا موسسات و ارگانها غرق در نظر گرفتهدر صورت امکان جلب بوديجه از تمويل کنندگان مختلف،  .134

اما بايد بورد های مختلف اداری با در نظر داشت مسئوليتهای . مقتضيات راپوردهی طاقت فرسا نشوند
 . کنترول آن ساخته شودجهت ،بخشهای مختلف پروژه

س پالنگذاری به اسا. کمکها برای انتخابات آينده و تقويۀ ظرفيتهای ارگانهای ذيربط همزمان صورت گيرد .135
همکاری برای چندين سال با در نظرداشت يک ارزيابی دقيق وشامل بعد از هر انتخابات صورت گيرد تا 

برعالوۀ . درسهائيکه از انتخابات مذکور آموخته شده مشخص گردد و پالن برای کمکهای آينده ساخته شود
وص انتخاباتی  کار ميکنند، مشاورين بين المللی که با کميسيون مستقل انتخابات جهت تطبيق فعاليتهای بخص

ستراتيژی ها و فعاليتهای خاصی نيز برای انکشاف ظرفيتها ساخته شود و همچنان يک تعريف خاصی از 
ميکانيزم نقش مشاورين و ميکانيزم های موجود جهت بدست آوردن تخصصات و معلومات از مشاورين و 

 داده ميشود و اين  به آنهاه اين مشوره ها به ارگانهائيکانتقال چنين تخصصها و معلومات از مشاورين 
 .  به کار انداخته ميشوند، ارايه گردد در آنميکانيزم ها

 

  کمک متوازن به بخشها و عناصر مختلف انتخابات :ر
 

شامل دو بخش متناقض با هم يعنی کمک مستقيم به کميسيون ) UNDP(پروژۀ  انتخابات برنامۀ انکشافی ملل متحد 
 و در عين حال بخشهای از انتخابات را که مسئوليت بررسی کارهای کميسيون مستقل انتخابات را مستقل انتخابات

فراهمی کمک از يک مرجع منتج به خلق . کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و ناظرين محلی، ميشود: دارد، مانند
ردم را به پروسۀ انتخابات کم سوالهايی در مورد بيطرفی بررسی ها و توازن دريک انتخابات ميشود که اعتماد م

برعالوه کميسيون مستقل انتخابات عضو بورد پروژه ای است که مسئوليت همکاری با ديگر بخشهای . ميسازد
قسمی به نظر ميرسد که اين تصادم منافع در کمک های پروژۀ انتخابات برنامۀ انکشافی ملل . انتخاباتی را نيز دارد

يسيون مستقل انتخابات و فعاليتهای آن صورت گرفته است و به بخشها و فعالين متحد که عمدتا اين کمکها به کم
 .   ديگر انتخابات چون ناظرين محلی، نماينده های کانديدان و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی کمتر توجه شده است

 

 ه شد که کميسيون سمع خيلی ملموس بود، قسميکه ديد2009اهميت اجزای ديگر پروسۀ انتخابات در انتخابات سال 
  شکايات انتخاباتی نقش مهمی را در دريافت موارد تقلب بازی کرد و در نتيجه به کمال و قابل قبول بودن انتخابات 

 .  افزود
 

 :پيشنهاد

 از کمکها برای بخشها و ارگانهائيکه کار بررسی وايجاد توازن در ادارۀ انتخابات را دارند بايد جدا .136
 کنندگان و تنظيم کنندگان انتخابات صورت ميگيرد تا از تصادم منافع و يا ای برگذارکمکهايی باشد که بر

اين نظر بر کميسيون سمع شکايات و ناظرين محلی و همچنان . گمان تصادم منافع، جلوگيری صورت گيرد
يمات همچنان کمک به جامعۀ مدنی و آگاهی عامه و تعل.بر نمايندۀ کانديد احزاب و رسانه ها صدق ميکند

 .رای دهندگان با ايجاد ادارۀ جداگانه برای آنها ممکن است تقويه گردد
 

 ضمايم.   20
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 ODIHRدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا تيم همکاری با انتخابات 
O.S.C.E/ه خاص را به جهار ، تمام مسايل مراحل دوران انتخابات را در راپور خود گنجانيده است ولی توج

ضمايم آتی . بخش آن که در سفر مقدماتی خود برای ارزيابی قضيه از نزديک انجام داده بو،د مبذول داشته است
معلومات بيشتری را در مورد فعالتيهای اساسی آينده فراهم ميسازد وکمکهايی را برای دوبخش از بخشهايی که 

مسالۀ ثبت نام رای : ات بوده است، نشان ميدهد، که عبارتند ازمحراق توجه تيم همکاری اين سازمان به انتخاب
چهارچوب قانونی انتخابات و اعمار ظرفيتها و : دو بخش ديگر که عبارتند از. دهندگان و نظارت های محلی

تيم همکاری پايداری پروسه، که ارتباط نزديکی به انکشافات عمومی در ساير بخشهای انتخاباتی دارد، نيز توسط 
 دنبال /ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا  انتخابات با

 .شده است، لذا اين بخشها نيز درين راپور جای داده شده است
 

 نثبت نام رای دهندگا): 1(ضميمۀ نمبر 
 

 ثبت  کهدو عملی شده است، نشان ميده به اينس2004محدوديتها و نتايج سه دور ثبت نام رای دهندگان که از سال 
 در هر دور عليحده انجام داده شده است در حاليکه بايد يک پروسۀ دوامدار ميبود که پايداری خود را ندارد و به نام

ثبت نام رای دهندگان در مراکز رای دهی نه انجاميده است که ميتوانست تطبيق پروسۀ انتخابات را آسانتر و از 
برای اينکه بتوانيم بفهميم که کار ها چگونه ميتواند به نحو احسن انجام داده شود، به يک . کاهدميزان تقلبات ب

 . ارزيابی عاجل و شامل مشترک بين کميسيون مستقل انتخابات و تمويل کنندگان پروسۀ انتخابات، ضرورت است

 .2009 و 2008اقدامات الزم برای ارزيابی پروسۀ ثبت نام رای دهندگان در سالهای 

 . درج مکمل معلومات و آمار و ارقام بدست آمده در فورمه های جديد ثبت نام رای دهندگان .1
. ثبت آمار وارقام بايد از روی ليستيکه در مراکز رای دهی در روز انتخابات تکميل شده است، صورت گيرد .2

و اساسی برای تحليل وتجزيه که در نتيجۀ اين کار بدست ميآيد بحيث يک سند مهم  اي يا بانک معلوماتیدتابيس
 .استفاده گردد که زمينۀ تدقيق و تحليل وتجزيۀ ديگر معلومات ثبت نام رای دهندگان را نيزمهيا ميسازد

يک بررسی از تمامی وسائليکه در ثبت نام رای دهنگان از آنها استفاده شده است با عطف توجه به مسالۀ  .3
ت نام رای دهندگان که چاپ شده بود و هر کدام نمبر عليحده توافق و محاسبۀ الزم از هشت مليون فورمۀ ثب

داشت صورت گيرد و مشخص شود که چه ميکانيزمی در رابطه به کنترول اين اوراق و شيوۀ کاربرد آن در 
دست بوده است و اينکه اين اوراق آيا استفاده شده است، از بين برده شده است ويا مفقود گرديده است، 

 .صورت گيرد
زيابی از معلوماتيکه توسط طريقۀ بايو متريک يا طريقۀ بدست آوردن معلومات در مورد خصوصيات يک ار .4

انسان از جمله معلومات در مورد درستی شصت و عاليم آن به شمول تحقيق در مورد مقدار اوراق رای دهی 
 ازکيفيت پائين  که،)بايو متريک( تلف شده و معلومات در مورد خصوصيات انسان ،استفاده شده، گم شده

 . برخوردار است، صورت گيرد
 و معلومات و آمار جديد 2004/2005انتخابات سالهای  ارزيابی ها بايد به اساس معلومات و آمار سابقۀ .5

موضوع ارزيابی به اساس معلومات و آمار به معنای چک .  صورت گيرد2008/2009انتخاباتهای سالهای 
گرفته است ميباشد که شامل محاسبۀ معلومات ثبت شده، معلومات کمپيوتری که در مرکز احصائيه صورت 

مفقود، قابل اعتبار بودن معلومات و آمار منطقه به منطقه، چک ليست موحد نامها، مسايل جنسيتی و ديگر 
 .مسايل مربوط به تعداد نفوس و آمار خارج از بحث، شود

و معلومات در نظر گرفته شود تا مشخص گردد راه اندازی يک محاسبۀ معلومات سابقه و جديد تمامی آمار  .6
که معلوماتيکه در لستهای عمومی موجود است با معلوماتيکه در واقع امر در ساحه بوده است تطابق دارد يا 

که " عداد نفوس با ليستتتطبيق "و " تطبيق ليست با تعداد نفوس"البته اين کار بايد با بکار بستن طريقۀ . خير
 122.يتی بکار بسته شده بود، صورت گيرد عملياتی و امنبرای دريافت وضعيت

                                                        
يک پروسۀ درست مميزی و بررسی از ثبت نام رای دهندگان در ساحه ميتواند مشکالت را قسمی مشخص سازد که بر اساس آن   122

 و يا در موارديکه يافته های آن مثبت باشد بتوانند به هيئت مديرۀ ادارات برگذار کنندۀ  انتخابات اقدامات پيشگيرانه ای را براه اندازند
درين قسم ارزيابی ها و سروی ها نمونه هايی از آمار و . اساس آن مردم و اطراف ذيدخل را از درستی پروسۀ انتخابات اطمينان بدهند

ر ليستها موجود با واقعيت در ساحه و معلومات اوراق ثبت نام رای دهندگان خانه به خانه چک ميشود تا معلوم شود که معلوماتيکه د
در عين حال يک نمونه ای از ساکنين واقعی منطقه که در سن رای دهی باشد،گرفته ميشود وو جود . منطقۀ مورد نظر يکسان است يا نه
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 .2010ابات سال پالن گذاری پيش از پيش برای انتخ

 
يکی، از روی ليستهای که در يک . در دراز مدت روشها برای ثبت نام رای دهندگان ميتواند به دو نوع تقسيم شود

ط کميسيون مستقل انتخابات تهيه و تنظيم شده دوم، يک سيستم واحد ثبت نام که توس. سيستم  ملکی ثبت شده است
طريقۀ اولی به اساس پروژۀ امتحانی که مشترکا توسط کميسيون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله براه . است

يک ليست ثبت و احوال نفوس ملکی صورت ميگيرد و ثبت نام درانداخته شده بود که در آن نظر بر اين بود که 
درين . ت ملی به مردم داده ميشود تا جايگزين تمامی اسناد سابقۀ ثبت نام رای دهندگان شودتذکره يا کارت هوي

 ثبت نام افراد ملکی که شيوه نيز بايد کار قسمی صورت گيرد که امکان مداخلۀ سياسی در آن به حد اقل برسد و
راه دوم تمامی .  ا ميسازد، باشد بايد بر اساس معلوماتيکه وزارت امور داخله مهي، بدست ميآيدازين شيوۀ مذکور

 را ناديده ميگيرد و تاريخ انتهای 2004/2005معلومات بدسدت آمده از ثبت نام رای دهندگان در انتخابات سالهای 
کارت های ثبت نام رای دهندگان برای آن انتخابات را اعالن ميکند و يک ثبت نام تازه را به سطح تمام افغانستان 

 نفريکه تاحال ثبت نام شده اند، تمامی کسانی را که ) مليون4.7(عالوۀ چهار عشاريه هفت مليون آغاز مينمايد تا بر
هردوی اين طريقه ها به و قت و منابع زيادی نياز دارد و تقاضای . واجد شرايط رای دهی هستند ثبت نام نمايد

 .تها صورت گرفته ميتواندپروسه ای را دارد که درست پالن شده باشد و اين کار در فرصت بين انتخابا
 

 .)به اساس کارت هويت يا تذکره(ثبت نام بر اساس ثبت نام افراد ملکی 
 

کميسيون متقل انتخابات بايد از شروع در هر پروسۀ ثبت نام ملکی و پروژۀ توزيع کارت هويت ملی يا تذکره 
جۀ اين پروسه بدست ميآيد قابل استفاده دخيل باشد تا اينکه بتواند مطمئن شود که بانک معلومات و آماريکه در نتي

 همچنان کميسيون مستقل انتخابات بايد نقشی را در پروژۀ توزيع کارت هويت ويا 123.در پروسۀ انتخابات ميباشد
تذکره ايفا نمايد تا بتواند رای دهندگان را مطمئن بسازد که آنها ميتوانند ليستها را مورد ارزيابی قرار دهند و 

 آن بياورند تا اينکه اعتماد آنهارا در مورد درست بودن ليستها بدست بياورد و رای دهندگان را تعديالتی را در
که ) ميباشد" وزارت امور داخله"درين مورد يک وزارت دولت (مطمئن سازد که تخلفات سياسی ارگان مربوطه 

 .      مسئول جمع آوری معلومات و آمار است، در کمترين حد ميباشد
نام افراد ملکی ويا احصائيۀ ملکی در افغانستان از يک سند کاغذی ای بنام تذکره آغاز گرديده است که مسالۀ ثبت 

تذکره يک سند کاغذی عادی است که فاقد هرنوع اساسات ايمنی ميباشد و . اين سيستم دهه ها ادامه داشته است
 معلوماتی و يا بانک آمار مرکزی از کدام بانک. منحيث يک سند کم ارزش برای اثبات هويت ملی دانسته ميشود

 رای دهندگان گرفته شود ويا با آن معلومات مربوط بهمعلومات ثبت شده در تذکره وجود ندارد که از آن معلومات 
 .   ثبت نام رای دهندگان تطابق داده شود

موجوديت وضوح در تالش ها برای برابر سازی  سطح ثبت نام ملکی و سند هويت ملی در افغانستان قربانی عدم 
وزارت ماليه، : مالکيت ارگانهای مختلف دولتی شده است چنانچه چندين ارگان درين پروسه دخيل هستند، مثل

وزارت داخله و درين اواخر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رياست مستقل ارگانهای محلی و همچنان 
، )USAID(ان انکشاف بين المللی اياالت متحدۀ امريکا مختلف که شامل سازم) دونرها(ارگانهای تمويل کنندۀ 

و موسسۀ همکاريهای تخنيکی ) IFES(، بنياد بين المللی سيستم های انتخاباتی )UNDP(برنامۀ انکشافی ملل متحد 
 .ميشود) GTZ(آلمان 

رويدست واضح است که مصارف زياد و جدول زمانی دراز مدت پروسۀ توزيع تذکره ويا ثبت نام ملکی، مانع 
عدم موجوديت رهبری ستراتيژيک و ضعف هم آهنگی ارگانهای ذيدخل در . گرفتن پروسۀ عاجل ثبت نام ميشود
 فرصت را برای داشتن يک سيستم ثبت نام ملی رای دهندگان پشت سر 2005سالهای بعد از انتخابات های سال 

                                                                                                                                                                     

داده شده او در ليست رای دهنگان چک و مقارنه ميگردد و نتيجۀ هردو نوع سروی و چک نمودن به بانک معلومات خاصيکه ترتيب 
است، داخل کرده ميشود ونيز نتيجۀ کلی نتايج اين نوع ارزيابی ها نيز برای تفسير مسايل و راپوردهی به بانک معلومات داخل کرده  

 .    ميشود
 

 تا هنوز روشن نيست که کميسيون مستقل انتخابات در پروژۀ  کار هويت و يا تزکره که توسط  اساس گذاران آن از آن صحبت  123
 .ود، دخيل است يا نهميش
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ل انتخابات را به پيش رفتن وا ميدارد  سخت و مصروف انتخاباتی که کميسيون مستق124جدول زمانی. گذاشته است
قسميکه . مقتضی آن است که تالشهای خاصی صورت گيرد تا منابع مورد ضرورت برای اين پروسه مهيا گردد

در فوق تذکر داده شد، به يک راهکار ستراتيژيک برای انکشاف پروسۀ ثبت نام با در نظر داشت تحليلهائی از 
  و يک ثبت نام موحد در ضمن يک سرشماری نفوس، يک اقدام مهم درين راستا خيار داشتن تذکره، ثبت نام ملکی

 .     شمرده ميشود

اگر سيستم توزيع کارت ملی هويت و يا ثبت نام ملکی امکانش نباشد و يا مناسب دانسته نشود، يک 
 خيلی امکان دارد که صورت 2010پروسۀ ثبت نام موحد رای دهندگان، قبل از انتخابات سال 

 . يردگ

اگر به دنبال يک ثبت نام همگام با  (2010 و انتخابات 2008/2009با در نظر داشت درسهائيکه از انتخابات 
و تطبيق پروسه های انکشاف يافته ايکه کمبودات اين پروسه را در نظر بگيرد باشيم، بايد يک ) تقضاهای زمان

قاط و تمام مردم افغانستان شود با در نظر داشت پروسۀ رای دهی مطابق به تقاضاهای زمان را که شامل تمام ن
 :مشخصات ذيل براه انداخته شود

اين پروسه بايد با در نظر داشت وضعيت اقليم و مسايل امنيتی و وضعيت عملياتی مرحله بندی و سازمان داده  .1
 .شود

ها فهمانيده شود که اين پروسه بايد با يک کمپاين تعليمات و آگاهی دهی برای مردمان ملکی که در آن به آن .2
کارت های سابقه ديگر مدار اعتبار نيست وهمۀ کسانی که واجد شرايط انتخابات هستند و به سن رای دهی در 

 .زمان توزيع کارتهای جديد رسيده باشند، بايد از سر ثبت نام نمايند
 در آن جلوگيری شود، اين پروسه بايد با معيار های خيلی شفاف برگذار شود که از ثبت نام متفرقه و جانبی .3

طور شفاف و عادالنه از جريان آن بررسی صورت گيرد و بر عليه متخلفين برابر است که آنها ثبت نام 
 .کنندگان باشند يا کارمندان ثبت نام، اقدامات جدی صورت گيرد

 شدن اسناد و  و مراقبت جدی از تمام مواديکه برای ثبت نام از آن استفاده ميشود، صورت گيرد تا از گماداره .4
 . يا صدور غير مجاز کارت های رای دهی جلوگيری بعمل آيد

 بدست آمده است و از 2008/2009درين پروسه بايد با استفاده از معلومات و آماريکه از انتخابات سال  .5
 باالی معيار های کنترول کيفيت تمرکز صورت گيرد تا از وقوع 2010معلومات انتخابات احتمالی سال 

 .ای کم کيفيت و استعمال مواد کم کيفيت برای گرفتن شصت رای دهندگان استفاده نشودعکاسی ه
  و معلومات 2010 و انتخابات احتمالی سال 2008/2009با استفاده از معلوماتيکه از انتخابات سالهای  .6

نام وجود ، اماکنيکه در آن خطر جدی تقلب در ثبت )در روزهای انتخابات(بدست آمده از ليست رای دهنگان 
دارد مشخص گردد و به منظور جلوگير از آن به مميزی و بررسی داخلی منابع مورد استفاده در آن جايها، 

 .تمرکز صورت گيرد
تا از (درين پروسه بايد داشتن عکس برای مردان و زنان در کارتهای ثبت نام حتمی والزمی ساخته شود  .7

با استخدام پرسونل ثبت نام اناث برای ثبت نام زنان که زنان اين کار بايد ). تالشها برای تقلب جلوگيری شود
کار مند را چند روز محدودی در مراکز ثبت نام داشته باشد، استخدام ثبت کنندۀ معلومات از طبقۀ اناث، 
ممنوعيت دسترسی ديگران به معلوماتيکه در سيستم های کمپيوتری جابجا شده است و بکار گيری ديگر 

اف و باز دارنده مانند کمپاين آگاهی دهی و تعليم، جهت کسب اعتماد برای پروسه، صورت ميکانيزم های شف
 .  گيرد

. بانک معلومات و آماريکه ازين پروسه بدست ميآيد بايد طور جدی مورد مميزی و بررسی قرار گيرد .8
به شمول (اقدامات الزم معلوماتيکه در مورد ثبت نام دوگانه ويا تکراری بدست ميآيد بايد برای تحقيق، تتبع و 

 .به مراجع ذيربط داده شود ،)اقدامات قانونی
سه بدست ميآيد، مطابق به قانون انتخابات بدسترس ارگانهای امنيت وليست مقدماتی رای دهندگان که ازين پر .9

ه اين کار به طور طبيعی برای کنترول وضعيت امنيتی نه تنها حساس و مهم خواهد بود بلک. عامه گذاشته شود

                                                        
 . مطابق چهارچوب قانونی فعلی انتخابات، در ظرف هفده سال آينده صرف سه سال آن بدون انتخابات خواهد بود 124
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 یيک ميکانيزم الزم را برای اطمينان هرچه بيشتر مردم و اطراف ذيدخل در مورد پروسۀ ثبت نام را
 . فراهم خواهد کرد،دهندگان

 

 

 نظارت داخلی: )2(ضميمۀ نمبر 

. تا حال کمبودی ها و نقايصی در فراهمی کمکهای تخنيکی دوامدار برای ناظرين داخلی وجود داشته است
 قوی در جريان مراحل دوران انتخابات، ناظرين داخلی را قادر ميسازد تا مشکالت عمده را همکاريها و کمکهای

پيش ازپيش پيدا کنند، اطمينان مردم و دخيل بودن اتباع را باالی پروسه ازدياد بخشند و ظرفيتهای داخلی را رشد 
مدت باالی ارگانهای نظارت همکاری در آينده در عرصۀ نظارت داخلی بايد روی سرمايه گذاری دراز . بدهند

تا جائيکه مربوط فعاليتهای نظارتی . داخلی و ظرفيتهای آنها تمرکز نمايد تا آنها بتوانند به طور موثر نظارت نمايند
يک بانک معلوماتی مکمل از دست آوردها ويافته های : ميشود، چهارچوب قوی نتايج بايد انکشاف داده شود، مثال

يج مراکز رای دهی با آنچه نشر ميشود، مقايسه گردد و مورد تحليل و تجزيه قرار گيرد و نظارت، تهيه شود تا نتا
 .  يک گذارش مقدماتی تهيه گردد

 تقويه و انکشاف ارگانهای نظارت داخلی

به چالشهای داخلی مواجه شد که روند انکشاف آنرا به کندی ) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان 
اين چالشها قسما ناشی از کمبود بوديجه و قسما از اثر چالشهای پيچيده ايکه روند گذار افغانستان را به کشاند و 

 براه انداخت 2008در مقابل اين بنياد يک ارزيابی خارجی را در دسمبر . سوی دموکراسی کند ساخته است، بود
ر نتيجه تغييراتی در ساختار اداری اين ارگان در د. که پيشنهاد هايی را به هدف  تقويۀ ساختار آن ارگان تقديم کرد

 رونما گرديد و مدت خدمت رئيس آن از دو سال به پنج سال تمديد گرديد و شورای اداری آن از 2009اوايل سال 
 .    نفر کاهش يافت) 5(نفر به ) 16(

استهای شورای اداری يک شورای مشاورين نيز به اين ارگان به منظور رسيدگی به نزاعات موجود در مورد خو
که بيشتر از توزيع منابع مالی برای استخدام و ارسال ناظرين و ادارۀ آنها در سطح ساحات و محالت نشات ميکند، 

اما تا هنوز واضح نيست که آيا اين تغييرات در ساختار ارگان مذکور به آگاهی تمامی اعضای آن . افزوده شد
اورينيکه بر ساختار اين ارگان عالوه گرديده است، بدرستی فعال هست يا رسانيده شده است يا خير و آيا بورد مش

بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان همچنان ميتوانست به طور بهتر ارگانهای همکار خود را نيز تقويه . نه
 بحيث يک  يکی از چالشهای ديگريکه اين بنياد شايد به آن مواجه شود عبارت از ثبت شدن اين ارگان125.کند

ثبت ميشد و اين ) NGO(ارگان اجتماعی طبق قوانين افغانستان ميباشد که بايد بحيث يک ارگان غير حکومتی يا 
درين راستا . کار پروسۀ دريافت بوديجه توسط اين ارگان از منابع خارجی را به مشکل مواجه خواهد کرد

    :پيشنهادات آتی را بايد در نظر گرفت

بايد تالش نمايد تا سيستم جديد اداری اش تطبيق گردد و ) FEFA(اد و عادالنۀ افغانستان بنياد انتخابات آز -
تالش بايد صورت گيرد که . تمامی ارگانهای عضو آن از ساختار جديد اداری اين بنياد آگاهی حاصل نمايند

متوازن در نظر گيرد اين بنياد توان آنرا بدست بيآورد که تقويۀ  تمامی ارگانهای عضو خود را طور درست و 
 . تا آنها بتوانند طور شايسته والزم در انکشاف و تقويه و ادارۀ ارگان اصلی سهم بگيرند

بايد تالشهايی را به خرچ دهد تا پالن ستراتيژيکی را با در ) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان  -
خودش و فرصتهائيکه پيشروی دارد، تهيه نمايد نظرداشت چالشهای داخلی که به آن مواجه است، نقاط قوت 

داشته باشد که متمرکز به انکشاف دراز مدت اين ارگان باشد و ای ند يک پالن انکشافی اکه با اين کار ميتو
اين بنياد به تحقيق وبررسی . همچنان توانائی های اين ارگان را جهت نظارت از انتخابات تقويه نمايد

 با خود داشتن کارمندانش، تقسيمات داخلی کارمندان، دخيل ساختن نمايندگان نگهداری و: چالشهايی چون

                                                        
 شانزده  ارگان جامعۀ مدنی که عضويت بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان را دارد هستند، هر کدام در عرصه ها و مسايل  125

ح قوانين، دفاع از حقوق زنان، تعلميان و آگاهی اجتماعی و انکشاف ارگانهای جامعۀ مدنی دارای تجارب کاری مختلف اعم از اصال
 . ميباشند
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ساحوی بنياد در پروسه ها، سيستم ارتباطات داخلی بنياد و مسايل جلب و جذب بوديجه برای پيشبرد کارهای 
 را انجام اين پالن ستراتيژيک فرصتهای موجود برای بنياد را مشخص سازد تا بتواند کارهايی. بنياد، بپردازد

بدهد که باعث تقويه و انکشاف ارزشهای اساسی اصالحات انتخاباتی، دخيل سازی اتباع و شفافيت پروسه ها 
 . شود

بايد فرصتهای توسعه را برای آموختن از تجارب بين المللی ) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان  -
يد با شبکۀ آسيايی برای انتخابات آزاد و عادالنه در عرصۀ نظارت داخلی از راه تماسها و روابط مز

)ANFREL(126شبکۀ اروپائی ارگانهای ناظر بر :  در نظر بگيرد و با ارگانهای ديگر نظارت داخلی، مثال
توجه به ايجاد روابط مستقيم و ايجاد زمينه های تشريک تجارب با . در تماس باشد) ENEMO(انتخابات 

شبکۀ انتخابات آزاد و عادالنه در پاکستان، نيز صورت :  سطح منطفه، مانندارگانهای همنواخت و همسان در
 .   گيرد

 

 ستراتيژی مئوثر نظارت

قبل از هر انتخابات، گروپهای نظارت داخلی بايد يک ستراتيژی را از طريق پروسۀ مشورتی ايکه در آن 
ستراتيژی مذکور بايد . ت بگيرندد، روی دسنمربوط و بورد اداری آن سهيم باش داراالنشای ارگان نظارتی

 :موضوعات ديل را در بر داشته باشد

 .ساختن شيوه و ميتود نظارت به سطح گسترده ويا به سطح محدود و متمرکز که مبتنی بر نظارت آماری باشد -
ساختار عملياتی نظارت و تعريف واضح نقشها و مسئوليتهای دفتر مرکزی، نقش و مسئوليت نمايندگان واليتی  -

 .ولسواليها و ناظرين مقطعی و کوتاه مدتو 
ساختن يک پالن امنيتی که سالمتی ناظرين را در اولويت قرار دهد و شامل تالش برای تقويۀ تالشهای امنيتی  -

 .باشد و هدف آن ايجاد زمينه برای تحت پوشش قرار دادن وسيع ساحات در انتخابات باشد
ن دراز مدت، ناظرين کوتاه مدت و برای پرسونليکه به ساختن اليحۀ  وظايف واضح و مشخص برای ناظري -

 . سطح ملی کار ميکنند
داشتن طرزالعمل در . دادن رهنمايی های واضح وروشن در مورد راپوردهی داخلی و چينلهای راپوردهی -

 .مورد ارتباطات و پروسۀ راپوردهی بين اعضای بورد، کارمندان، نماينده های واليتی، ولسواليها و ناظرين
داشتن پاليسی های واضح در مورد ارتباطات خارجی به شمول مشخص نمودن اشخاصی که مسئوليت ارتباط  -

  رااصوال بايد يک بخش ارتباطات تاسيس گردد تا ارتباطات خارجی. با رسانه ها و تمويل کنندگان را دارند
 .تقويه و هماهنگ سازد

ت بين اعضای اصلی ارگان به شمول تمام پرسونل ساختن يک استراتيژی ارتباطات برای نظارت از انتخابا -
دفتر مرکزی، هماهنگ کنندگان واليتی و ولسواليها و همچنان ارگانهای عضو در ارگان نظارت داخلی قبل از 

 .انتخابات
 

 تطبيق ستراتيژی نظارت

جه محتاطانه به در طرح تطبيق ستراتيژی نظارت، تو. پالن تطبيق نظارت بايد از استراتيژی نظارت الهام بگيرد
 :مسايل ذيل صورت گيرد

 .طرح و تهيۀ مواد، تريننگها و چک ليستها -
مواد تريننگ، اسناد رهنمای نظارت، طرزالعملها برای نظارت دراز مدت و کوتاه مدت و چک ليستها برای 

ت ستراتيژی نظارت در روز انتخابات همه وهمه بايد قسمی تسويد و تهيه گردند که نشاندهندۀ مفردات و محتويا
 . باشند،نظارت مدتها قبل از برگذاری انتخابات

 .پروسۀ استخدام -

                                                        
شبکۀ آسيايی برای انتخابات آزاد و عادالنه  از عضويت و همکاری با) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان   126

)ANFREL  (ئات نظارت انتخابات های خارجی و کنفرانسهای مربوطه و از راه همکاری با ناظرين بين از راه شرکت فعاالنه در هي
 در جريان دو انتخابات افغانستان، بهره برده است ) ANFREL(شبکۀ آسيايی برای انتخابات آزاد و عادالنه  المللی
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برای گروپهايی . ارگانهای داخلی انتخابات بايد پالن تفصيلی استخدام داوطلبان را قبل از انتخابات تهيه نمايند
سۀ استخدام دخيل نظارتی ايکه به شکل يک ايتالف عمل ميکنند الزمی است که ارگانهای عضو ايتالف را در پرو

 .   و سهيم سازند

 .انتخاب مراکز رای دهی -
يک ستراتيژی برای انتخاب مراکز رای دهی ايکه از آنها در روز انتخابات نظارت صورت ميگيرد، با 
درنظرداشت نظرات نمايندگان ساحوی که بايد وضعيت امنيتی، قابل دسترس بودن مرکز رای دهی وتراکم نفوس 

تاکيد روی گماشتن ناظرين در مراکز رای دهی ايکه منحيث نمونه انتخاب شده اند .  ساخته شودرا در نظر بگيرند،
 . صورت گيرد نه روی گماشتن ناظرين در حد اکثر مراکز رای دهی

 .امنيت -
يک پالن امنيتی مفصلی بايد ساخته شود که شامل در نظر گرفتن مسايل امنيتی به سطح ملی باشد و از خطراتيکه 

پالنهای احتمالی برای حفاظت و پشتيانی از پرسونل مهم و . ناظرين دراز مدت و کوتاه مدت است، بکاهدمتوجه 
در صورتيکه نظارت در تمامی نقاط کشور امکان . ناظرين بايد با هماهنگی با بخش خدمات امنيتی تهيه گردد

بدست :  و حساس از راه های متبادل مانندنداشته باشد، استراتيژی ای بايد به کار بسته شود که معلومات مناطق مهم
در صورتيکه رسيدگی به هيچ وجه امکان نداشته . آوردن معلومات زريعۀ ناظرين متحرک روی دست گرفته شود

باشد، مقايسۀ نتايج مقدماتی مناطق غير قابل دسترسی با مناطق ديگر شايد در پيدا کردن تخلفات و بی قانونی ها 
 . مفيد واقع شود

 .يژی جمع آوری معلومات، تحليل و تجزيه، راپوردهی و ارتباطاتسترات -
استفاده از جمالت دور و درازيکه فاقد معلومات کيفی باشد بجای ادعاهای مشخص وقابل تائيد توسط گروپهای 

ی بايد فارم های مشخصی طرح و مورد استفاده قرار گيرد، قالبهای موزون راپور ده. نظارتی، قابل اعتماد نميباشد
اين کار . تهيه گردد، چک ليستهای نظارت ساخته شود و فورمه های ثبت واقعات ديزاين و مورد استفاده قرار گيرد

يکجای با داشتن يک سيستم سريع انتقال نتايج ميتواند بروقت بودن و موثريت راپوردهی بنياد انتخابات آزاد و 
 .  را انکشاف دهد)FEFA(عادالنۀ افغانستان 

 .اهمی معلومات و پروسۀ شکاياتتخلفات، فر -
گروپهای نظارت کننده عادتا از فورمه های ثبت واقعات برای جمع آوری معلومات در مورد تخلفات و قانون 

ثبت منظم معلومات در مورد تخلفات و ديگر . شکنی هائيکه در جريان انتخابات به نظر ميرسد، استفاده ميکنند
ده را کمک ميکند تا معلومات مفيدی را در مورد شکايات ناشی از پروسۀ وقايع انتخابات ارگانهای نظارت کنن

بايد ) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان . انتخابات بدست بياورند و به مراجع ذيربط ارايه بدارند
 نظر کيفی بات از نقطهل و تجزيۀ پروسۀ انتخااستفاده ازين ميتود را مد نظر بگيرد تا توانائی خود را در مورد تحلي

 .تقويه نمايد و در کيفيت معلوماتيکه به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی تقديم ميکند، بهبود بياورد

 .نظارت باالی کار کميسيون مستقل انتخابات به سطح ملی و محلی -
 داشتن داشتن يک ستراتيژی روشن درطول مراحل دوران انتخابات ميتواند باعث تشخيص بر وقت مشکالت و

داشتن اين نوع ستراتيژی همچنان به گروپهای نظارت کننده کمک . معلومات جامع از انکشافات و واقعات شود
 .ميکند که فعاليتهای سازمانی خود را تقويه و بهتر نمايد

 .بعد از انتخابات و نتايج انتخاباتاز مسايل نظارت  -
.  کميسيون مستقل انتخابات و پروسۀ شکايات کاهش داد  اهميت پروسۀ نتايج را در محاسبات2009انتخابات سال 

گروپهای نظارت کنندۀ داخلی بايد يک پالن تفصيلی برای نظارت ازين مرحلۀ انتخابات در دست داشته باشند که 
شامل مقايسۀ نتايج ارايه شده از جانب کميسيون مستقل انتخابات و نتايجيکه آنها از مراکز رای دهی بدست آورده 

برای ناظرين داخلی داشتن يک پالن برای نظارت از تحقيقاتيکه در .  تحليل آماری نتايج نشر شده ، باشداند و
مورد تقلبات از طرف کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در آينده صورت ميگيرد، از 

 .اهميت خاصی برخوردار است
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 ارشگذليست اختصارات استفاده شده درين    

ACBAR Agency Coordination Body for Afghan Relief 

 هماهنگ کنندۀ کمکها برای افغانها ارگان

ACE Administration and Cost of Elections 

 پروسۀ اداره و مصارف انتخابات

AIHCR Afghan Independent Human Rights Commission 

 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

AGCHO Afghan Geodesy Cartography Head Office 

 ادارۀ سنجش مساحت و نقشه کشی افغاندفتر مرکزی 

AGE Anti-Government Elements 

 عناصر ضد حکومتی

ANA Afghan National Army 

 اردوی ملی افغان

ANP Afghan National Police 

 پوليس ملی افغان

ANSF Afghan National Security Forces 

  امنيتی افغانی ملینيروها

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women 

 کنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان

CERD International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination 

  انواع تبعيض نژادیکنوانسيون بين المللی محو تمامی

CSO Civil Society Organization  

 ارگان جامعۀ مدنی
CVR Civil and Voter Register 

 ثبت نام ملکی رای دهندگان

DFC District Field Coordinator 

 هماهنگ کنندۀ ساحوی به سطح ولسوالی

DIAG Disbandment of Illegal Armed Groups in Afghanistan 

 وپهای مسلح غير قانونی در افغانستانانحالل گر

DRC Disarmament and Reconciliation Commission  

 کميسيون خلع سالح و آشتی وصلح 
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ECC Electoral Complaints Commission 

 کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 

ELECT Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow 

 انونی و انتخاباتی برای فرداباال بردن ظرفيت ق

EST Election Support Team 

 تيم همکاری با انتخابات

EU European Union 

 اتحاديۀ اروپا

FEFA Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan 

 بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان

GDP Gross Domestic Product 

 لیحخالص مناتوليد 

GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenabeit 

 موسسۀ همکاری های تخنيکی آلمان

IEC Independent Election Commission 

 قل انتخاباتتکميسيون مس

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

 دنی وسياسیمنشور بين المللی حقوق مدنی وسياسی يا اعالميۀ بين المللی حقوق م

ID Identification Document 

 سند هويت، کارت هويت، تذکره

IDLG Independent Directorate for Local Governance  

 رياست مستقل ارگانهای محل

IDP Internally displaced person 

 بيجای شدگان داخلی

IFES International Foundation for Electoral Systems 

  المللی سيستم های انتخاباتیبنياد بين

IRI International Republican Institute 

 ری خواهانوانستيتوت بين المللی جمه

ISAF International Security Assistance Force 

 قوای بين المللی همکاری های امنيتی

IM International Military 

 نظاميان بين المللی يا عساکر بين المللی

JEMB Joint Election Management Body 
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 ارگان مشترک ادارۀ انتخابات

MFA Ministry of Foreign Affairs 

 وزارت امور خارجه

MOU Memorandum of Understanding 

 توافقنامه يا يادداشت تفاهم

NATO North Atlantic Treaty Organization 

 پيمان اتالنتيک شمالی

NGO Non Governmental Organization 

 موسسات غير دولتی

NDI National Democratic Institute 

 انستيتوت ملی دموکراسی

NDS National Directorate for Security 

 رياست امنيت ملی

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

 دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر

OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe 

 سازمان امنيت و همکاری اروپا

PRT Provincial Reconstruction Team 

 تيم بازسازی واليتی

RTA Radio and Television Afghanistan 

 راديو وتلويزيون ملی افغانستان

SNTV Single Non Transferable Vote 

 يک رای غير قابل انتقال

TAF The Asia Foundation 

 بنياد آسيائی

TEB Tamper Evident Bags 

 محرم های شواهدصندوق

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

 هيئات کمک های ملل متحد برای افغانستان

UNDP United Nations Development Programme 

 برنامۀانکشافی ملل متحد 

UNDSS   United Nations Department for Safety and Security 

 ادارۀ ملل متحد برای امنيت و محافظت
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UNSRSG United Nations Special Representative of the Secretary General 

 نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد

USAID United States Agency for International Development 

 حدۀ امريکا موسسۀ انکشاف بين المللی اياالت مت

VL Voter List 

 ليست رای دهندگان

VRU Voter Registration Update 

 ليست تجديد نظر شده و تکميل شدۀ رای دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ODIHR O.S.C.E دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا معلومات درمورد
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يک ارگان اساسی ) /ODIHR O.S.C.E(حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکرتيک و 
احترام به : است که وظيفه اش همکاری با کشورهای عضو در مورد) OSCE(سازمان امنيت و همکاری اروپا 

حقوق بشر و آزادی های بنيادی، حاکميت قانون، ترويج اصول دموکراسی و تقويه و اعمار و حفظ نهاد های 
موکراتيک ميباشد، اين ارگان همچنان با کشورهای عضو در مورد باالبردن سطح تحمل پذيری در جوامع مطابق به د
 . همکاری ميکند) 1992سند نشست سران کشورها در هلسنگی در سال (

که مقر آن در شهر  ) /ODIHR O.S.C.E(دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 
 در نشست سران اتحاديۀ اروپا که در پاريس منعقد شده بود بحيث 1990ارسای کشور پولند قرار دارد در سال و

يک سال بعد از آن نام اين نهاد تغيير کرد تا .  به فعاليت آغاز نمود1991دفتر انتخابات آزاد بنا نهاده شد و در سال 
امروزه اين . سايل حقوق بشر و روند دموکراتيزه نمودن شدوظايف بيشتری را به عهده بگيرد و فعاليتهايش شامل م

 . کارمند دارد130نهاد بيشتر از 

يک ارگان پيشگام ) /ODIHR O.S.C.E(دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 
 برای ارزيابی انتخابات در هر ساله اين ارگان به هزارها ناظر را. در عرصۀ نظارت از انتخابات در اروپا ميباشد

سطح اروپا و ديگر جايها به کار ميگمارد تا از انتخاباتهای دموکراتيک و قانونگذاری هائيکه مطابق به معيار های 
روش و ميتود خاص اين ارگان زمينۀ ارزيابی . سازمان امنيت و همکاری اروپا باشد نظارت به عمل بياورد

اين نهاد از راه پروژه های همکاری خود به کشورهای .  به نمايش ميگذاردعميقی را از پروسه های انتخاباتی
 . تحت پوشش زمينۀ تقويت و پيشرفت چهار چوب انتخاباتی آنها را مهيا ميسازد

  
حاکميت قانون، همکاری در بخش تسويد قوانين، : فعاليتهای اين ارگان در عرصۀ دموکراتيزه سازی شامل موارد آتی

دفتر نهادهای دموکرتيک و . ميشود راتيک، مهاجرت و آزادی سفر و تحرک و تساوی جنسيتحکومتداری دموک
هر سال يک تعداد پروگرامهای مشخص ) /ODIHR O.S.C.E(حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 

  .به منظور تقويه و پيشرفت ساختارهای دموکرتيک به منصۀ تطبيق ميگذاردرا همکاری 
همچنان کشورهای ) /ODIHR O.S.C.E(وکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دم

اشتراک کننده در فعاليتهايش را در انجام مکلفيتهايشان در راستای تقويه و حفظ حقوق بشر که در حوزۀ بشری 
ان متعددی انجام ميدهد تا اين نهاد اين کارها را با اشتراک همکار. مکلفيتهای اين نهاد شامل است، کمک مينمايد

تشريک مساعی را شدت ببخشد، ظرفيتها را رشد بدهد و تخصصهايی را در عرصه های عملی به شمول عرصۀ 
حقوق بشر در راستای مبارزه عليه تروريزم، تقويۀ حقوق بشری برای قربانيان قاچاق انسان، تعليم و تحصيل و 

 .  سازدشری زنان و همچنان امنيت، فراهم شر و حقوق بتريننگهای نظارت و گزارشدهی از وضعيت حقوق ب
دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در عرصۀ تحمل پذيری و عدم تبعيض 

)ODIHR O.S.C.E/ ( همکاريهايی را با کشورهای اشتراک کننده در فعاليتهايش ويا کشورهای عضو درين
عمل آنها در مقابل جرايم، حادثات و وقايع ناشی از نژاد پرستی، بيگانه ترسی، بد بينی سازمان برای تقويۀ عکس ال

ج تحمل پذيری و عدم يکار های اين نهاد در راستای ترو. از سامی گرايی و ديگر انواع عدم تحمل انجام ميدهد
ذارشدهی و تعقيب عکس قانون سازی وتقنين، تريننگهای تطبيق قانون، گ: تيعيض باالی امور آتی تمرکز دارد

العمل ها در مورد جرايم و وقايع ناشی از بد بينی و همچنان فعاليتهای تعليمی برای ترويج تحمل پذيری، احترام 
 . متقابل و تفاهم ذات البينی

مشوره  هايی را ) /ODIHR O.S.C.E(دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 
اين . فراهم ميسازد) روما و سينتی( عضو و اشتراک کننده در مورد پاليسی سازی روی قرارداد برای کشورهای

تقويت ميبخشد و اشتراک نمايندگان روما و را  ظرفيت سازی و ايجاد شبکه ها در بين جوامع روما و سينتی ،نهاد
 .سينتی را در نهاد های پاليسی سازی تشويق ميکند

با ) /ODIHR O.S.C.E(دهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهاتمامی فعاليتهای 
هماهنگی و همکاری با کشورهای عضو سازمان امنيت و همکاری اروپا، نهاد های مربوط به اين سازمان و 

 .فعاليتهای ساحوی آن و همچنان با هماهنگی و همسوئی با ديگر سازمانهای بين المللی صورت ميگيرد
 ODIHR(رای معلومات مزيد در مورد دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا ب
/E.C.S.O ( به وبسايت اين ارگان)odihr/org.osce.www (مراجعه کنيد. 


