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د ټولټاکنو  O.S.CE\ODIHR   يادحقونو دفتر  د بشر او دموکراتيکو نهادونو امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا 
 .سره د مرستندويه ډلی وروستی رپوټ

  
I.  لنډيزد مطالبو 
 

ډيموکراتيکو ټولنو او بشري  دايمی شورا د  امنيت او همکاری د سازماندد اروپا  ان دولت د يوې بلنې پر اساس، د افغانست
 کال د جمهوری رياست او واليتی شوراگانو د ټولټاکنو 2009ترڅو د  ته وظيفه ورکړ )OSCE/ODIHR ( دفتر ياحقونو

کال او له هغې  2010او د " لت او نړيواله هڅو سره مرسته وکړيڅو له دوتر" ډله وګماري لپاره د ټولټاکنو يوه حمايوي 
  . 1"وړانديزونه وړاندې کړي اړين  رپوټ چمتو کړي اوبهيرپه اړهد " ټولټاکنو وروسته 

 
دريمه  افغانستان کې نيټې د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو ټولټاکنې، په 20د اګست مياشتې د کال راپديخوا  2001له 

دا ټولټاکنې په ډيرو ګواښوونکو حاالتو . نه شميرل کيږي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان دولت لخوا ترسره شوهټولټاک
کې ترسره شوې دي چې له ناوړه او له خطره ډک امنيتي شرايطو سره مل وې او د رڼو او معتبرو ټولټاکنو ترسره کيدنه ېې 

بې نظمې او پراخه تقلب د مخنيوي لپاره د اغيزمنو اقداماتو نشتوالي او له د ټولټاکنو په ورځ د . ترپوښتنې الندې راوسته
غيرقانوني کړنو سره د چلند په برخه کې د افغانستان د ټولټاکنو د خپلواکه کميسيون پاتې راتلل هغه الملونه وو چې د 

 . ټولټاکنو په بهير باندې ېې د خلکو د اعتماد او باور کچه ډيره راټيټه کړه
 
مهاله او دوامداره مرستو له ژمنو سره سره، په راتلونکو  کال له ټولټاکنو وروسته د ټولټاکنو لپاره د اوږد 2005 او 2004د 

چې په پايله کې د راېې ورکونکو لپاره د نوم ليکنې فرصتونه، د . کلونو کې دې مهمې پيښې ته ډيره کمه پاملرنه وشوه
سره . ه راټيټه شوهحد وړتيا ترډير   د پياوړي کولوظرفيتونوورم او اصالح، او د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د تقنيني ريف

لدې چې نړيوالې ټولنې هم مادي او هم د مشورتي ماهرينو د ګمارلو له الرې خپلي تخنيکي مرستې جاري وساتلې، مګر د 
. پړې اغيزې پرځای پريږديدې مرستو په چمتو کولو کې يو څه ځنډ رامنځته شو کوم چې و ېې نشو کوالی خپلی بش

سربيره پردې، د ټولټاکنو خپلواک کميسيون هم د دغه ټولټاکنو پر مهال، ونه توانيد خپلې دندې په ناپيلي او خپلواکه توګه 
 .  د دغه کميسيون ځينو کړنو او پريکړو د هغه ناپيلتوب او خپلواکې ترپوښتنې الندې راوستله. ترسره کړي

 
د ټولټاکنو د ياشتې  کال د اگست م2009او د ټولټاکنو لوړو لګښتونو، په ګوښوونکو حاالتو کې د ټولو دغه نيمګړتياوو، 

چې له همدې امله د راتلونکو پارلماني او د . ترسره کولو د اغيزمنتيا او وړوالي په اړه کلکې پوښتنې راوالړی کړې دي
چې کيدای شي د يادو شوو نيمګړتياوو د شتون له کبله يادې ولسواليو د ټولټاکنو په اړه کلکې سياسي انديښنې رامنځته شوې، 
 . شوې ټولټاکنې د اړينو شرايطو د چمتوکيدو ترمهاله وځنډول شي

 
د ټولټاکنو زيات شميرمرستندويه ټولنې اړ دي ترڅو په افغانستان کې پر ديموکراتيک بهير باندې د خلکو د اعتماد او باور 

کال له ټولټاکنو د مخه د ريفورم او  2010د يادولو وړ ده چې د . ير ترالس الندې ونيسيساتلو لپاره بيړنيز او کلک تداب
اصالح په برخه کې فرصتونه محدود وو، د بيلګې په توګه د ټولټاکنو له ترسره کولو نه يو کال وړاندې، د ټولټاکنو په قانون 

شوراګانو له ټولټاکنو د مخه  په اساسي قانون کې د تعديل کې د تعديل راوستلو محدوديتونه او له تخنيکي پلوه د ولسواليو د 
په لوړه سياسي کچه د راتلونکو ټولټاکنو له سرته " قانوني ستونزه" دا ،اړينه ده.  رابلللوې جرګېرامنځته کولو لپاره د 

 .   رسولو مخکې، د پام وړ او اړينو اصالحاتو د رامنځته کولو په موخه رامنځته شي

                                                 
 : پريکړه په الندې انټرنيټي سايټ کې د کتلو وړ ده )٨٩١( دايمی شوارا د 1 

pdf.en_37105/04/2009/pc/documents/org.osce.www://http 



 
يوي او د ټولټاکنو د مرکزونو د څارنې لپاره د يوې اغيزمنې او جامع کړنالرې رامنځته کول، اړين بلل کيږي، د تقلب د مخن

له .  تيرو ټولټاکنو تجربې په پام کې ونيول شي ترڅو د پخوانی تيروتنې له تکرار نه مخنيوی وشي دچې پدې الر کې بايد 
ي او هم د ټولټاکنو په پروسه کې له بيالبيلو مرکزونو څخه بايد څيړنه ټولو هغو ټاکنيزو مرکزونو څخه چې شکمنې پايلې لر

 دي او يا هم د تقلب  پکښی اچولی شویزياتې راېې له حده نه يوازې له هغو ټاکنيزو مرکزونو څخه کوم چې . ترسره شي
   .         سپارښتنه کيږي، بلکې له ډيري مرکزونو څخه د کلکې کتنې او څارنې   څيړنه تر سره شینښې پکې ليدل شوې وي

 
د دې رپوټ موخه دا ده ترڅو د ټولټاکنو د پروسی د سمون په برخه کې يو لړ عملي او ټآکلي وړانديزونه وړاندې کړي، 
ترڅو افغانستان وکوالی شي د ټولټآکنو په هکله خپلې نړيوالې ژمنې ترسره او افغان رايه ورکوونکي د ټولټاکنو په پروسې 

 . ور ترالسه او له خپلو ديموکراتيکو حقونو څخه برخمن شياعتماد او با
 

 وړانديزونهلندی کال د ټولټاکنو لپاره  2010د  .الف
   
د پام وړ ستونزو څخه مخنيوی  کال 2009کال د ټولټاکنو لپاره د يو شميرکړنو ترسره کول اړين بريښي ترڅو د  2010د 

 . وشي
 
                      م او اصالحد ټولټاکنو د خپلواک کميسيون ريفور. 1
 

د ټولټاکنو د درستې ادارې د خپلواکی، نا پيلتوب، شفافيت، ځواب وينې او اعتبار تقويه کول، په تيره بيا د ټولټاکنو خپلواک 
 .بايد لومړيتوب ورکړل شيپه دی اړه کميسيون ته 

  
 خپلواکي 

ترټولو غوره ميتود په کميسيون کې د زيات شميرکميشنرانو ګمارل د ټولټاکنو د يو خپلواک کميسيون د رامنځته کولو لپاره 
همداشان . دي کوم چې په يوه سياسي کړی يا ډلې پورې تړاو ونلري او خلک او د ټولټاکنو مرستندويه ټولنو ته د منلو وړ وي

ياته پاملرنه وشي، ترڅو د د راتلونکو ټولټاکنو له ترسره کيدو د مخه بايد د نوموړي کميسيون د کميشنرانو ګمارلو ته ز
د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د . کميسيون خپلواکي او استازيتوب ډاډمن او د ټولټاکنو په پروسې باندې اعتماد ترالسه شي

چې . وګڼل شي مسؤليت  خواو  اړوندوئيس صالحيت نوي بلکې د ټولو رجمهور کميشنرانو ګمارل بايد يوازې او يوازې د 
     .  واخيستل شي همس لخوا د وړانديز شوو نوماند کميشنرانو په اړه د پارلمان نظر او تاييدکيدای شي د رئي

 
 شفافيت 

د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون . د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون په چارو کې د کافي شفافيت نشتوالي ته بايد کلکه پاملرنه وشي
د ټولټاکنو د خپلواک . مخ خالصې وي ترڅو بشپړه عامه څارنه ډاډمنه کړيناستې بايد د سياسي ډلو د استازو او ناظرينو پر

د راېې ورکولو او راېې شميرلو په . کميسيون ټولې پريکړې او مقررات بايد د کميسيون د انټرنټ پاڼې له الرې خپرې شي
د پايلو په اعالن . يد اعالن کړيبرخه کې د ټولټاکنو خپلواک کميسيون بايد د رايو پايلې د راېې ورکولو په مرکزونو کې با

 د  بايدد ټولټاکنو خپلواک کميسيون . او د باطلو رايو شمير اعالن شي کې بايد يو شميرکره ارقام لکه د رايو مجموعي شمير
. رايو د وروستيو پايلو بشپړې پايلې او د ټولټاکنو د شکايتونو د کميسيون د پريکړو د تطبيق په اړه معلومات وړاندې کړي

همداشان اړينه ده عامه خلکو، سياسي ډلو، نوماندانو، استازو او ناظرينو ته د د ټولټاکنو د هر پړاو د کړنالرو په اړه له 
 .   مخکې نه معلومات ورکړل شي

 
 ځواب وينه     

سره د ټولټاکنو د لې ادارې په توګه د ټولټاکنو د سرته رسولو، او له قانون ؤخره د يوې مسآلااد ټولټاکنو خپلواک کميسيون ب
د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د خلکو په منځ کې خپل اعتبار له السه . ډاډمنولو دنده پرغاړه لرياو ټولې پروسی د سمون  

د کميسيون غړي يا کميشنران بايد د . ورکړی حال داچې اړينه ده د ټولټاکنو هره اداره بايد له کافي اعتبار نه برخمنه وي
ؤليت پرغاړه واخلي او اړينې هغه درغليو کومې چې د دغه ټولټاکنو په لړ کې ترسره شوې دي، بشپړ مسخپلو پريکړو او 

په کلکه وړانديز کيږي ترڅو د راتلونکو ټولټاکنو له ترسره کيدو مخکې د کميسيون غړي د . پايلې کميسيون ته وړاندې کړي
سربيره . پرکار، بې طرفی او خپلواکی اعتماد ترالسه شييوې اغيزمنې پروسې له الرې بيا وګمارل شي ترڅو د کميسيون 



پردې، لکه څنګه چې په قانون کې څرګنده شوې، د ټولټاکنو خپلواک کميسيون بايد په کلکه د قانون احکام پلي کړي، د 
    .  ياندی ش ته وړد ټولټآکنو د شکايتونو  کميسيون په هکله شکاياتو بايد ټولټآکنو د خپلواک کميسيون پريکړې او کړنې 

 اعتبار 
د ټولټاکنو د خپلواک کميسيون د کړنو څارنه او د ټولټاکنو په درست بهير کې د تقلب ضد اقدامات، بايد د دغه کميسيون د 
اعتبار د زياتوالي او له مجازاتو څخه د معافيت د فرهنګ د له منځه وړلو لپاره کوم چې اوس شتون لري، بايد په کلکه په پام 

د ټولټاکنو خپلواک . شي، د بيلګې په توګه د کارکوونکو د څارنې او مديريت يو پياوړی سيسټم بايد رامنځته شيکې ونيول 
پيښې بايد څارنوالی ته  کميسيون بايد هغه کارکوونکي چې په تقلب کې الس لري بايد له کاره ګوښه کړي او داراز

ادارې بايد په کلکه په پام کې ولري چې د دوی کارکوونکي په د ټولټاکنو خپلواک کميسيون او د دولت امنيتي . وروپيژني
 د تقلب يا درغلی  چید ټولټاکنو خپلواک کميسيون اړ دی. هيڅ ډول د څارونکو او سياسي ډلو د استازو په وړاندې خنډ نشي

 راتلونکو ټولټاکنو کې د ټولټاکنو خپلواک کميسيون بايد په.  څيړنه ترسره کړي په اړه پايلو د صحت لغوی شوید نښو او د 
 . د ممکنه درغليو د اغيزمنې څيړنې لپاره زياته مالي زيرمه په پام کې ونيسي

په ځانګړې توګه هغه څه چې ډيراهميت لري، هغه د ټولټاکنو معيارونه دي کوم چې د بشري حقونو په نړيوال الرښود کې 
 د دغه اصولو رعايت د نړيواله مالي او تخنيکي مرستو د .2څرګند شوي او د افغانستان دولت هغه په رسمي توګه منلي دي

 . ترالسه کولو لپاره يو بنسټ شميرل کيږي
 
               ټولټاکنو په پروسه کې د څيړنو او تعادل رامنځته کولو تقويه کولد . 2

 
سيون او همدا راز د څارونکو، د ټولټاکنو په پروسه کې څيړنې او تعادل ساتنه په تيره بيا د ټولټاکنو د شکايتونو د کمي
 .  نوماندانو او د هغوی د استازو د دندې او رول په پياوړي کولو سره بايد په کلکه ځواکمنه شي

 
 د ټولټاکنو د شکايتونو کميسيون 

کې کال له ټولټاکنو وروسته له منځه الړ شي، پداسی حال  2009له قانون سره سم، د ټولټاکنو د شکايتونو کميسيون بايد د 
 د دغه OSCE/ODIHR  يادحقونو دفتر  د بشر او دموکراتيکو نهادونو امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا  چې

د دې ادارې تشکيالتي جوړښت او افغاني .  کوي وړانديز دايمي شتون  دبيا رامنځته کيدو او د هغه  د ادارې 
د افغانستان په . تياوې او مهارتونه بايد پياوړي شيکارکوونکي بايد پرځای وي او د نوموړو کارکوونکو اداري وړ

اوسني قضايي سيسټم کې ضعف پدې معنا ده چې د ټولټاکنو د شکايتونو د کميسيون خپلواکه او له قانون سره سم فعاليت، 
کنو په اداره ډاډ او د ټولټااو حياتي اهميت لري ترڅو لدې الرې د رڼو ټولټاکنو  ترسره کيدل، په ټولټاکنو باندې اعتبار 

پدې برخه هغه څه چې زيات اهميت لري دادي چې د درغليو په اړه . کې هرراز ستونزه او ضعف له منځه يوړل شي
 کميسيون په افغانستان کې د  د اوريدنید ټولټاکنو د شکايتونو. څيړنې وشي او د مجازاتو د بښنې دود له منځه يوړل شي

 .  قضايي تجاربو د موډل په چمتو کولو کې هم د پام وړ اهميت لريرڼو ټولټاکنو د سرته رسولو لپاره د ښو
 

هم يو شمير دندې لري چې بايد د دې کميسيون ظرفيتونه او  فرصتونو کی د ټولټاکنو د شکايتونو کميسيون د ټولټاکنو ترمنځ 
   : الندې ډول ويدای شي په کيد ټولټاکنو ترمنځ دندې .  کال څخه مخکې وټاکل شي 2010مالي زيرمې بايد له 

 
 د نوم ليکنې يا راجستريشن، د کميسيون د پريکړو او ،د ټولټاکنو د ټولو فعاليتونو څيړنه لکه د راېې ورکوونکو -

 .فعاليتونو څيړنه
 .د ټولټاکنو د سيسټم د ريفورم او اصالحاتو سره مرسته کول -
 .چې لوړولد شکايتونو د پروسې په اړه د همکاره ټولنو د پوهې او معلوماتو د ک -
 ،د کميسيون د دندو په اړه د همکاره ټولنو د پوهې د کچې لوړاوی او -
 .     له ټولټاکنو وروسته د کميسيون د کړنو تحليل او شننه -

 
 کورنی څارنه 

کورنی څارنه د ډيموکراټيکو ټولټاکنو لپاره يوه حياتي برخه شميرل کيږي، چې د تقلب او نواقصو د مخنيوي او کشف په 
همداشان دا څارنه خلکو ته زمينه برابروي ترڅو د ډيموکراټيکو ټولنو  په اړه معلومات .  د پام وړ اهميت لريبرخه کې

په تيره بيا کورنی څارنه په اوسني وخت کې چې د . ترالسه کړي او په فعاله توګه په ډيموکراټيکه پروسه کې برخه واخلي

                                                 
  ) فصل وګوری١٩. (ې د افغانستان لخوا منل شوې ده کال ک1983 لکه د مدني او سياسي حقوقو په اړه نړيواله معاهده، چې په   2

 



په ډيموکراټيکو ټولټاکنو باندې ېې د خلکو د اعتماد کچه ېې راټيټه کړې ټولټاکنو درغلي په افغانستان کې رامنځته شوی او 
له بله پلوه څرنګه چې په افغانستان کې د امنيتي ستونزو له کبله نړيواله څارونکو ته د . ده، ډيره د اهميت وړ شميرل کيږي

 . يرل کيږيفعاليت کمه زمينه مساعده ده نو لدې کبله د کورنې څارنې اغيزه ډيره د پام وړ شم
 

دوامداره تخنيکي مرستې بايد په لومړي ګام کې د کورنيو څارونکو ډلو د اداري ظرفيتونو پياوړتيا او په مسلکي او اغيزمنه 
همداشان د نوماندانو د استازو د . توګه د ټولټاکنو د بهير د څارنې او رپوټ ورکولو د ميتودولوژی تقويې ته پام واړوي

 . ايد د پام وړ مرسته او پاملرنه وشيروزنې په برخه کې هم ب
 
        د افغانستان د کنفرانس په اجندا کې د ټولټاکنو د ريفورم او اصالحاتو لومړيتوب په لندن کی .3
 

د سياسي ژمنو د پرځای کولو، د ريفورم د تطبيق او د ريفورم له اساساتو او لومړيتوبونو سره د موافقې لپاره، وړانديز 
د لندن په نړيوال کنفرانس کې چې د  په اړهئلو او همداشان د اوږد مهاله انتخاباتي ريفورم  دغه مهمو مسکيږي ترڅو د 

د همکاره ټولنو ترمنځ په يوې لوړې کچې مشورې ترسره  ترسره کيږي،  دجنوری په مياشت کال 2010 د اړهافغانستان په 
 .   شي

 
 اوږدمهاله اصالحاتد ټولټاکنو . ب
 

او د يوې اغيزمنې اصالح راوستلو لپاره يوې تل پاتې ژمنې ته . وږدمهاله اصالحات هم بايد هرڅه زر پيل شيد ټولټآکنو ا
د اوږدمهاله . اصالحات نشي کوالی د افغانستان په ټولټاکنو کې موندل شوې ستونزې حل کړيلنډمهاله . اړتيا ليدل کيږي

 :اصالحاتو لپاره لومړيتوب لرونکي وړانديزونه دا دي
 

 قانوني اصالحات 
ډيري قانوني اصالحات د اساسي قانون تعديل ته اړتيا لري، همداشان پدې برخه کې اړينه ده ترڅو د ټولټاکنو جنتري هم د 

 او 2009معقولو داليلو له مخې چمتو شي څرنګه چې هرکال د ټولټاکنو وړاند وينه کيږي مګر بايد په پام کې وي چې د 
نور قانوني تعديالت بايد د ټولټاکنو په سيسټم کې ترسره . رې ټولټاکنې په پام کې ونيول شي کلونو ترمنځ يوازې د 2027
نه ليږديدونکې رايې ورکولو سيسټم د پارلماني، واليتي د يوی يعني داچې بايد په پام کې ونيول شي چې آيا د انفرادي، . شي

وم بل سيسټم کوالی شي د سياسي ډلو او خپلواکه نوماندانو او د ولسواليو د شوراګانو لپاره مناسب دی او که د ټولټاکنو ک
 .    خره د ډيموکراسی په ټينګښت کې ښه رول ولوبويآلااحقونه ښه وساتي او ب

  
 د راېې ورکوونکو نوم ليکنه يا راجستريشن 

 عمومي او مساوي ، بشپړ او دقيق راجسترکول يو خورا مهم عمل دی ترڅو په ټولټاکنو کې د خلکوؤثقد راېې ورکوونکي م
د راېې ورکوونکو جامع نوم ليکنه يا راجستريشن کوم چې د خلکو اعتماد . برخه اخيستنه او د درغلی مخنيوی ډاډمن شي

پکې نغښتی دی يوه اړينه کړنه شميرل کيږي، چې پدې برخه کې بايد د ښځو په ګډون د ټولو راېې ورکوونکو شهرت او د 
کړنې ته بايد د ټولټاکنو د سيسټم د اصالحاتو په اجندا کې ترټولو زيات لومړيتوب نو دې . هغوی تصوير واخيستل شي

د راېې ورکوونکي راجستريشن او د ټولټاکنو د حوزو محدودول د ملکي خلکو د سرشميرنې او د هغوې د . ورکړل شي
و تخنيکي ستونزو سره مخ دی د دغه کړنو متقابل تړاو له يو شمير سياسي ا. هستوګنې په جغرافيايي ويش پورې تړلی دی

 .    چې بايد د درغلی د مخنيوي او عامه مشارکت د هڅونې لپاره دا ستونزې بايد له مخې پورته شي
 

لومړی، د راېې ورکوونکو لست بايد د . په اوږدمهاله کې، د راېې ورکوونکو د راجستريشن لپاره دوه لوېې الرې شتون لري
دوهم د خپلواک راېې ورکونکي راجستريشن بايد د ټولټاکنو د خپلواک . خيستل شيملکي راجستريشن له سيسټم څخه وا
د دغه دوه الرو د اغيزمنتيا او مناسب والي په اړه زياتو مشورو ته اړتيا ليدل کيږي . کميسيون لخوا ترسره او وساتل شي

 الرې د پام وړ وخت، مالي زيرمو او يوې دا دواړه طريقې يا. ترڅو راتلونکې تګالره په بشپړه توګه روښانه او معلومه وي
د ټولټاکنو اصالحات او سمون يوه بيړنيزه . ښې پالن شوې پروسې ته اړتيا لري ترڅو د ټولټاکنو ترمنځ وخت کې پلي شي

م  کال د ټولټاکنو د نيمګړتياوو او د ټولټاکنو د سيسټ 2009د . موضوع ده چې چټکې سياسي او تخنيکي پاملرنې ته اړتيا لري
 .          د کمځواکې په له منځه وړلو کې پاتې راتلل کوالی شي افغانستان له ال نورو ستونزو سره مخ کړي

 
 



 
  په اړه ځغلنده نظر(EST)د ټولټاکنو د حمايوي ډلې .  ٢
 

  نظرلند دنډی او دهغی په اړه. الف
 

  امنيت او همکاری د سازمان دد اروپا د نيټې 22کال د فبروري مياشتې په  2009د هغې ګڼې مکتوب پربنسټ چې د 
 افغانستان د بهرنيو  او دې ميرمن دورا باکويانيس ئيس رOSCE/ODIHR  يادحقونو دفتر  د بشر اودموکراتيکو نهادونو

غوښتنه شوې ده نه  امنيت او همکاری د سازماند اورپا د چارو وزيرښاغلي ډاکټررنګين دادفر سپنتا لخوا استول شوی وو، 
د په ځواب کې . انستان د رياست جمهوری او واليتي شوراګانو راتلونکې ټولټاکنې حمايه او اړينه مرسته ورسره وکړيد افغ

، چې د دې پريکړې پراساس د 3 شميره پريکړه صادره کړه891 دايمي مجلس امنيت او همکاری سازماناروپا د
فغانستان ته ارل شوه ترڅو د ټولټاکنو يوه حمايويي ډله  ا ته دنده وسپ(ODIHR)ډيموکراټيکو ټولنو او بشري حقونو ادارې 

ترڅو له دولت او نړيوالې ټولنې سره د جمهوري رياست او واليتي شوراګانو د ټولټاکنې په برخه کې مرسته  "وليږي 
 2004ه  د  کال د ټولټاکنو حمايويي ډل2009د . ې يو همکارهيواد دی ادارOSCEفغانستان د مرستو په برخه کې د ا" وکړي

 امنيت او همکاری د سازمان دد اروپا پارلماني ټولټاکنو د حمايويي ډلو په تعقيب  کال د 2005کال د جمهوري رياست او د 
 . په افغانستان کې ګمارل شوي دي)  له خواOSCE/ODIHR  يادحقونو دفتر  د بشر او دموکراتيکو نهادونود
 

موکراټيکو ټولنو او بشري حقونو د ادارې حمايوي ډله د شلو غړو لرونکې وه  د ډي امنيت او همکاری د سازماندد اروپا 
د يوې کوچنی ډلې له راتګ نه . چې د يولسو هيوادونو تابعيت لري او د ښاغلي تورال نوردبو ترمشرتابه الندې ېې کار کاوه

د ټولټاکنو د اوږدې پروسې له .  شول بيرته ستانه20 راغلل او د سپټمبرپه 26وروسته ډيري ماهرين هيواد ته د جوالی په 
نيټې په افغانستان  4امله د د ډيموکراټيکو ټولنو او بشري حقونو د ادارې حمايوي ډلې په لږ شمير ماهرينو سره د نومبر تر

 . کې خدمت وکړ
 

اعدو امنيتي شتون ندرلود، مګر بيا هم له سيمو څخه د مس کومې دايمي ادارې د دی دلی که څه هم د کابل له شاره بهر
 . شرايطو پرمهال په مِنظمه توګه ليدنه ترسره کيده او له سيميزو او نړيوالو کتنکو سره خبرې اترې ترسره کيدې

 
 جوړښت داسی په پام ډيموکراټيکو ټولنو او بشري حقونو د ادارې د حمايوي ډلې د  امنيت او همکاری د سازماندد اروپا 

نيکي مرستو لپاره الزيات مهارتونه وړاندې او د راتلونکو ټولټاکنو لپاره ځينی اړين کې نيول شوی وو ترڅو د لومړنيو تخ
 کال پارلماني ټاکنو او نورو  2010کوم وړانديزونه چې پدې رپوټ کې ځايول شوي دي د . وړانديزونه پرځای پريږدي

 د ډيموکراټيکو ټولنو او بشري ازمان امنيت او همکاری د سدد اروپا . راتلونکو ټولټاکنو ته په کتو سره چمتو شوي دي
 دی چې پدې کې ځلور برخې د زياتې پاملرنې وړ یحقونو د ادارې حمايوي ډله د ټولټاکنو ټولو ممکنه اړخونو ته نظراچول

د . د راېې ورکونکي نوم ليکنه يا راجستريشن، کورنی څارنه يا نظارت، قانوني جوړښت او د وړتياو پياوړي کول: دي لکه
ندی شوی دی، او د قانوني ارکوونکي د راجستريشن او کورنی څارنې تفصيل د دې رپوټ په ضميمه کې وړراېې و

   .  د دغه سند په بيالبيلو برخو کې وړاندې شوي دي ئلجوړښت او د وړتياوو د پياوړي کولو اړوند مسا
 

 :عملياتی او امنيتی موضوعات .ب             
 

 نمبر فيصلی ٨٩١ د  ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلی سازمان امنيت او همکاری ددد اروپا 
 دد اروپا  د دايمی شورا له خوا ګمارل شويدی او دOSCE  امنيت او همکاری د سازماندد اروپا د تطبيق لپاره د د

د دغه حمايوی . تړ کييدلتر جنرال له خوا يی په امنيتی چارو کښی مال د سکرOSCE امنيت او همکاری د سازمان
 27-14د اپريل ( دلی دليږلو دپاره دتياری کار لومړنی پړاو د اروپائی اتحاديی د لومړنی پلټونکی پالوی په مأموريت 

 د OSCE/ODIHR ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری يا  امنيت او همکاری د سازماند اروپا کښی د ) 
 د امنيتی اداری مشر په يو تعقيبی کتنه کښی OSCEاروپا د امنيت او همکاری سازمان يا د . استازی په ګډون پيل شوی

 OSCE  امنيت او همکاری د سازمانداروپا  د پلټنی د مآموريت څخه وروسته  د.  پور ی ګډون وکړ١٣-٨د جون له 
 امنيت او همکاری د د  اروپاخپور کړ چه په هغه کښی د) پروپوزل( پروژی پيشنهاد ید دايمی شورا مشر د يو

                                                 
  .pdf.en_37105/04/2009/pc/documents/org.osce.www://http.  د مکمل متن دکتلو دپاره دغه انترنتی نښی ته مراجعه وکړی٣



 جوړښت، هدف، دوام، OSCE/ODIHR EST  ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلیسازمان
 .ترکيب او امنيتی انتظام ښودل شوی وو

 
  يوه ١۵ د سکرترجنرال تر منځ د جوالی په OSCE  امنيت او همکاری د سازماندد اروپا د افغانستان د دولت او 

 د.  نامه   السليک شوه چه په هغه کښی ددغه دلی د کار څرنګوالی، سمون،  شرايط د امنيت ځای په ځای شويدیتفاهم
 او د ناټو د سکرتر جنرال تر منځ يو شمير ليکونه  تبادله شويدی چه په هغه کښی   امنيت او همکاری د سازمانداروپا 

سربيره پردی يو شمير . ښی متقابل مالتړ څرګند شويدی د همکاريو په څير په سختو شرايطو ک٢٠٠۵ او  ٢٠٠۴د 
 امنيت او دد اروپا ملتونو د خاص استازی سره رد او بدل شويدی چه په هغه کښی د  ليکونه په افغانسان کښی د ملګرو

او د ملګرو ) OSCE/ODIHR EST( ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلیهمکاری د سازمان
  تر منځ د اړيکو په ګډون  په امنيتی چارو کښی د ملګرو ملتو د (UN DSS) د حفاظت او امنيت د ديپارتمنت ملتونو

 . مالتړ يادونه شويده
 
 :کړنالره يا ميتود دکار .ج
 

 OSCE/ODIHR ( ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلی امنيت او همکاری د سازماندد اروپا 
EST (نو له اداری چارواکو، نوماندانو د ټاک)د مدنی ټولنی )ناظرينو(، سياسی ګوندونو، کورنيو څارونکو )کانديدانو ،

 امنيت او د د اروپا .سازمانونو، امنيتی مامورينو، د وزارتخانو له چارواکو او رسنيو سره په منظمه توګه غونډی وکړی
همدارنګه د ) OSCE/ODIHR EST (د اداری حمايوی دلی ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو همکاری د سازمان

 ، سياسی ټولنی او د (UN SRSG) ، د ملګرو ملتونو د سر منشی خاص استازی  4ټاکنيزو چارو د مرستی د نړيوالی اداری
 دغه ډلی د سربيره پردی.  ګډون له يو شمير بين المللی ادارو سره هم ليدنه کتنه وکړهپه 5بين المللی څارونکو د سازمانونو

دغی ډلی په .   نښه کولو او باز رسی پروسو په ګدون انتخاباتی پيښی و څارلی6او شميرنیروزنيزو دورو، رأی اچونی 
  .او د اړونده ادارو په مجالسو کښی ګدون کړی دی) کنفرانسونو(خبری غونډو 

 
 OSCE/ODIHR( اداری حمايوی دلی  ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د امنيت او همکاری د سازماندد اروپا 

EST ( څلور ساحوی کتنی شمال)سربيره . ته ترسره کړی دی) لوګر(او ختيځ ) هرات(، غرب )هلمند( ، جنوب )فارياب
، د بين المللی څارونکو ډلو، تيليفونی او تلويزيونی کنفرانسونو او په ساحه FEFA( 7(پرد دغه دلی ساحوی معلومات له

 ښځو سره په پنځه واليتونو کښی ۴٠سربيره پردی له . رانو سره د اړيکو نيولو له الری، السته راوړیکښی د موجودو همکا
 .  8دټاکنو په اړوند له ټاکنو څخه وروسته مرکی ترسره کړی دی

           
 SCE/ODIHR( ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلی  امنيت او همکاری د سازمانداروپا د  

EST (9.يو لړ اسناد توليد کړيدی چه په هغه کښی د پاملرنی وړ ټکی نښانی او اړين سپارښتونه وړاندی شويدی 
 UNDP) 10( او دملګرو ملتونو د انکشافی پروګرام دتولتاکنو د پروژی(IEC)دغه اسناد د ټاکنو د مستقل کميسيون  

ELECTهغه کاپی ګانی د ټاکنو نورو مهمو همکارانو ته هم واستول د .  سره  ددوی د نظر او پاملرنی لپاره شريک شول

                                                 
  په(NDI) او ملی دموکراتيک انستيتوت (TAF)، آسيائی بنياد  (IFES)، د ټاکنو لپاره نړيوال بنياد(UNDP) د ملګرو ملتونوپراختيائی پروګرام ۴

 . ګدون
 ، (IRI)، د جمهوری خواهانو نړيوال انستيتوت (NDI)وت  ، ملی دموکراتيک انستيتEUاروپائی اتحاديه :  د نړيوالو څارونکو په هيآت کښی  5

 .  ګډون درلود(ANFREL) او د آزادو ټاکنو لپاره آسيائی شبکه (DI) دموکراسی انترنشنل 
 

رځ د انتخاباتو په و )OSCE/ODIHR EST( ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلی  امنيت او همکاری د سازمانداروپا د   6
. نه زياتره درايی اچونی د مرکزونو څخه ليدنه کړی دی چی په ترڅ کی د رايی اچونی د بهير او د رايو دشميرنی د بهير نه څارنه وکړ) ۴٠(له 

 برسيره پر دی دغه تيم د انتخابات نه يوه روځ وروسته د واليتی شوراګانو د رای شميرنی د بهير څارنه وکړږ 
 
  . و او عادالنه ټاکنو بنياد، د ټاکنو د څار ترټولو مهمه کورنی اداره دهد آزاد د افغانستان د  7
 
 . له کارکوونکو، د ټاکنو له نماينده ګانو او د ښځو چارو وزارت له واليتی مشرانو سره مصاحبی وشویNGOد له کانديدانو،  8
مسئله، د نتايجو په بهير کښی شفافيت، د دويم دور  په شا کيدلود رسمی  لکه د کانديدانو موضوعاتو ته شامل دیيو شمير  او وړانديزونه اسناددغه   9

د  تاکنو د خپلواک کميسيون لخوا   ، د نتايجو تحليل او تجزيه،د رايونو ، بازرسی او دوباره شميرنهد واقع کيدو امکان په پام کی نيولد احتمالی ټاکنو 
 . و د نتائجو روڼتيا اIد د شکايتونو د اوريدنی د کميسيون پرکړی تطبيقول

 



 د اوږدمهالو تخنيکی OSCE/ODIHR EST.  په منظمو همکاريو او فيدبکونو سره بدرګه شويدیFEFA) (عالوتا . شوی
 هکله دی اداری کوم خبری کنفرانس او يا مطبوعاتی مصاحبه د پروسی په. مرستو برابرونکو سره اوږه په اوږه کار کړيدی

 .نه ده تر سره کړی
 

 تشکری او مننه . د
 

OSCE/ODIHR EST د افغانستان له دولت، په ځانګړی توګه د بهرنيو او کورنيو چارو له وزارتونو څخه ددوی د 
 ، د ټاکنو د شکايتونو له (IEC)دغه ډله همدا شان د ټاکنو د خپلواک کميسيون . مرستو او همکاريو له امله مننه کوی

 UNDPد .  او نور افغانی چارواکو څخه په ټولو کچو کښی ددوی د مالتړ او همکاری په وجه مننه کوی(ECC)کميسيون 
ELECTهمدا راز .  او نورو بين المللی تطبيق کونکو ادارو مرستی ډير د ستاينی وړ دیOSCE/ODIHR EST د 

UNAMA ، ISAF او د واليتی بيا رغونی د ټيمونو (PRTs)د .  اړه يی مرسته کړيده منندوی دی چه د ساحوی کتنو په
 د OSCE/ODIHR EST  ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د اداری حمايوی دلی امنيت او همکاری د سازمانداروپا 

اروپائی کميسيون، د اروپائی اتحاديی د ټاکنو د څارنی د پالوی د مالتړ او همدارنګه د نورو بين المللی ناظرينو او څارونکو 
 ددموکتراتيکو تولنو او بشری حقونو د  امنيت او همکاری د سازمانداروپا  د په پای.  وو د همکاريو هرکلی کړيدید پال

 د برخه اخيستونکو OSCE  امنيت او همکاری د سازمانداروپا  د  غواړی دOSCE/ODIHR کښی  اداری حمايوی دلی
 .څانګو څخه ددوی د سخاوتمندانه مالی مرستی نه مننه وکړی

 
 سياسی او امنيتی پس منظر. ٣
 

 سياسی وضعيت او حکومتی سيستم. الف

د افغانستان جمهوری اسالمی دولت رياستی سيستم لری چه جمهور رئيس د پنځه کلنی دوری لپاره ټاکل کيږی او د دوه 
ندانی دنده هم د اجرائيوی برخی د مشری تر څنګ ولسمشر د وسله والو قواوو د اعلی سر قوما. دورو کانديدې حق لری

 . پر غاړه لری
 ١٠٢ چه له 11)مشرانو جرګه(له دوه جرګو څخه ترکيب شويدی ) ملی شورا(د دوو مقننه څانګو درلودونکی پارلمان 

 ٣۴ غړو څخه چه په مستقيمه توګه د پنځه کلنی دوری لپاره د ٢۴٩چه له ) ولسی جرګه(غړو څخه جوړه شويده او 
 کال د ٢٠٠٩د . د واليتی شورا غړی د څلور کلنی دوری لپاره ټاکل کيږی. ويدهوالياتو څخه ټاکل کيږی، جوړه ش

 څخه را پدی خوا دريمی ټاکنی دی، لکن دا اولنی ټاکنی دی چه په 12ولسمشری او واليتی شوراګانو ټاکنی د بن د تړون 
 .خپله د افغانانو په واسطه رهبری شويدی

 ورځی مخکی د ولسمشری د دوری د پای ته رسيدو نه تر سره ٣٠-۶٠د ولسمشری ټاکنی بايد هر پنځه کاله پس، 
 اعالن وکړ چه ټاکنی د امنيتی وضع، IEC د انتخاباتو خپلواک کمسيسون ٢٩ کال د جنوری په ٢٠٠٩اما د 13.شی

نون فصلی آب او هوا او الزمو تياريو د نشتوالی په ګدون د يو شمير عواملو په وجه په هغه ټاکلی وخت چه په اساسی قا
 نيټه د ولسمشری او واليتی ٢٠ د اګست IECد انتخاباتو خپلواک کميسيون .  کښی ښودل شويدی نشی ترسره کيدای14

ددغه نوی تاريخ په اړه د يو شمير مباحثو او مناقشو څخه وروسته د ولسمشر دنده و . شوراګانو د ټاکنو لپاره و ټاکله
ستری محکمی د ولسمشری د . ه وجه رامينځته شويده ډکه کړیغځول شوه تر څو هغه تشه چه د ټاکنو د ځنډيدو پ
 .دوری دغه غځيدنه د اساسی قانون سره سمه و بلله

 
 

                                                                                                                                                             
 .(UNDP ELECT)ز ظرفيتونو د لوړولو پروژهي لپاره د حقوقی او ټاکن)آينده(د دملګرو ملتونو د انکشافی پروګرام د سبا    10
 

 نه دی يوځای شوی، دد ولسواليو د شورا ګانو غړی تراوسه د مشرانو جرګی سره . د مشرانو جرګی غړی د ولسمشر او واليتی شورا ګانو له خوا ټاکل کيږی   11
 .     ولسواليو د شوراګانو ټاکنی په راتلونکی کښی کيدونکی دی

 
 . پوری صالحيت لرید دايمی دولتی مؤسساتو د ايجاد تر وخته چی  ياديږیپه رسمی توګه د افغانستان د موقت انتظام توافق په نوم   12

  ماده۶١قانون اساسی د   13

 
 . نيته پای ته و رسيږی٢٢مشر د کار موده بايد د می په  د ولسپر بڼسټد قانون اساسی   14

 



 
 : امنيتی چاپيريالب
 
کنو بهير د طالبانو او د دولت د نورو مخالفينو لخوا د تشدد او خشونت د يو شديد بهير په الره اچولو په نتيجه کی  ګډ د ټا

 او ګواښونو په ټاکنو کښی د خلکو د پراخ ګډون مخه و نيوله او د ټاکنو د بهير د څارلو د لږوالی تاوتريخوالی.  وډ شو
المل شول نو له دی امله په ټاکنو کښی د درغليو لپاره الره هواره او د درغليو د مخنيوی يا کمولو د اقداماتو مؤثريت کم 

 . شو
د ټاکنو د خپلواک . 15ځی زياته  د  تاوتريخوالی د پيښو شاهده وه د ټاکنو روځ په تيرو اوو کلونو کښی تر هری بلی رو

 تنه مامورين د دندی د تر سره کولو پر محال د ټاکنو په روځ ووژل شول او د يو شمير ١١ لږ تر لږه (IEC)کميسيون 
څ کښی د افغان او  نيټی د ټاکنو په تر٢٠د اګست د . 16تيريو په ترڅ کښی کانديدان او د هغوی پلويان هم په نښه شول 

بهرنيو ځواکونو له خوا هڅه وشوه ترڅو د امکان تر حده د ټاکنو د ډيرو سيمو امنيت د ټاکنو د روځی له پاره ټينګ 
 کال را په دی خوا ٢٠٠١دا او په ټوله کښی د امنيتی اوضاع خرابيدل ددی المل شول تر څو بهرنی ځواکونه د . کړی

عملی نښتی د ملک په سهيلی او . همداشان د افغان امنيتی ځواکونو تلفات هم زيات ووتر ټولو کلونو ډير تلفات ورکړی، 
سربيره پردی د ملک په شمال او لويديځ کښی ډيری سيمی چه معموًال له . ختيځو برخو کښی پيښی شوی او دوام لری

م امنيت خراب شوی، د په پالزمينه کښی ه. پيښی و ګاللی) ترورستی(امنيت څخه برخه منی وی  ډيری ترهګريزی 
افغان او نړيوالو ځواکونو د ځانګړو هڅو سره سره کابل ښار د ټاکنو  د روځ نه دوه ورځی مخکی د دوو وژونکو 

د امنيتی پيښو سربيره، ګواښونه او ډار اچونی په بيالبيلو بڼو او د بيالبيلو تکتيکونو لکه د شبنامو . 17بريدونو شاهد وو 
 .او د ټاکنو د کارکوونکو د تښتونی او وژلو پوری وليدل شوی) کانديدانو(ه واخله بيا د نوماندانو او پروپاګند د خپرولو ن

 
اولنی امنيتی . افغان ملی امنيتی ځواکونهد نړيوالو پوځی ځواکونو په مالتړ د ټاکنو د امنيت د ساتلو چاره په غاړه درلوده

 د افغان ملی پوځ په واسطه د دوهم کمربند په اچولو سره د کمربند د افغان ملی پوليسو  له خوا سنبال شوی وو چه
په ځينو مواردو کښی د محلی . د ملی امنيت رياست هم د امنيت په تآ مين کښی مهم رول درلود. هغوی مالتړ کيدو

دی سره له . مليشی څخه هم د کورنيو چارو وزارت له خوا د امنيت د ال زيات ټينګښت په موخه په کار اچول شوی وی
 پريکړه کړی (IEC)د ټاکنو خپلواک کميسيون . چه ددغه مليشو اداره، کنترول، قومانده او بيطرفی تر سوال الندی ده

وه چه دوی به صرف هغه وخت خپلی چاری سنبال کړی چه افغان امنيتی ځواکونه موجود وی او محلی مليشی د امنيت 
 .د تآمين لپاره کافی نه دی
 چه دريو بلوا ٢٨م دور څخه وړاندی امنيتی وضعيت الپسی خراب شو، په تيره بيا د اکتوبر په د ټاکنو د پالن شوی دوه

ګرو په کابل کښی په يوه ميلمستون ځان مرګی بريد تر سره کړ د کوم په نتيجه کښی چه د  ملګرو ملتونو د پنځه بين 
ه خپله غاړه واخيسته او څرګنده ئی کړه چه طالبانو ددی بريد پړه پ. المللی کارکوونکو په ګډون اته کسان ووژل شول
  18.ددوی موخه د ټاکنو بين المللی کارکوونکی وو

 
 د ټاکنو اړوند قانونه او قانون جوړونه. ۴
  

، د (ICCPR) کال د مدنی او سياسی حقوقو نړيواله معاهده يا ١٩۶۶افغانستان د ټاکنو اړوند يو شمير نړيوال قوانين د 
 کال د هر ١٩۶۶ او د  (CEDAW)ندی د هر ډول تبعيض له مينځه وړلو بين المللی پيمان يا  کال دښځو په وړا١٩٧٩

 .   منلی دیګډون په (CERD)ډول نژادی توپير د له مينځه وړلو بين المللی پيمان يا 

                                                 
 .نه زياته امنيتی پيښی واقع شوه) ۴٠٠(د ايساف د رپورت پر بڼسټ د اګست په شلمه تر   15
 اسالمی د. يوه اونی مخکی د تاکنود ورځی نه راپور ورکړل شو چی د داکتر عبد اهللا د کمپاين څلور کسان د بادغيس په واليت کی وتښتول شو  16

 جمعيت مشر برهان الدين ربانی باندی د کندز به واليت کی بريد وشو او يو تن دواليتی شورا کانديد په جوزجان کی ووژل شوږ
  د مرکز مخی ته په هغه امنيتی ساحه کښی چه د رياست جمهوری قصر، د امريکا سفارت او زيات شميرISAF آيساف نيټه د ١۵د شنبی په روځ د اګست په   17

  يو بل ځان١٨د اګست په .  د پوځيانو په ګډون يو شمير نور ټپيان شولISAF پکښی موقعيت لری يوه حمله وشوه، اوه کسان ووژل او د آيساف دولتی دفاتر 
 او د ملګرو ملتونو د دوه سرتيری ISAFبريد وکړ چه د يو آيساف  د جالل آباد په مزدحم سړک په کابل کښی  مرګی بريد کونکی د نړيوالو ځواکونو په کاروان

 له دی نه د مخه په همدی ورځ يو راکټ د جمهوری رياست.  تنو د ټپی کيدو المل وګرځيد۵٠ افغان کارکونکو په ګډون د لسو ملکيانو او نظاميانو د وژل کيدو او د 
 . په انګړ کښی ولګيد

 
د دغه بريدونو موخه په واضح توګه څرګنده نده اما د طالبانو .  په سرينا هوټل ولګيدد همدی روځی په سهار يوه راکټ دجمهوری رياست ماڼی ته څيرمه اويو  18

 .څخه په راغلی يو بيان کښی ادعا شوی چی د سرينا هوټل ځکه په نښه شوی چه په هغه کښی د ټاکنو نړيوال کارکونکی ژوند کوی



غونډو، د سوله ايزو جرګو، . قانونی چوکات د آزادو او ديموکراتيکو ټاکنو لپاره ډير ضروری شرطونه  ځان سره لری
 کال په قانون کښی تضمين شويده، په همدی ترتيب د بالغو او واجد شرايطو ٢٠٠۴د بيان او حرکت بنيادی آزادی د 

 د ٢٠٠۴ د ټاکنو قانون، د٢٠٠۵د ټاکنو د ترسره کولو چوکات، د . اشخاصو لپاره د انتخابيدو او رائی ورکونی حق
.  کال د رسنيو قانون نه جوړ شوی دی٢٠٠۴هراتو قانون او د  کال د غونډو او تظا٢٠٠٢سياسی ګوندونو قانون، د

 د مقرراتو په واسطه (IEC)سربيره پردی اسنادو، ټاکنی د ولسمشر د يو شمير فرامينو او د ټاکنو د خپلواک کميسيون 
 . هم تنظيم کيږی

 
وند قانون محدود پاتی شوی او د ټاکنو اړ. سره له دی هم، په دی قانونی چوکات کښی د پام وړ نيمګرتياوی موجودی دی

 او د اداری چارواکو له خوا په وړاندی شوو مقرراتوله حده 19يو شمير موادو ته په قانون کښی ځای ندی ورکړ شوی 
اوسنی قانونی چوکات د ولسمشر د فرامينو په مټ چه د انتقالی دوری په موده کښی د مقننه .  زياد اعتماد او تکيه شويده

 کال کښی پارلمانی ټاکنی تر سره شوی، جوړه ٢٠٠۵تلو نه مخکښی وړاندی شويدی چه بيا وروسته په قوی د منځ ته را
 .شوی ده

 
که څه هم چه دا فرامين او همدا شان د ټاکنو اړوند قوانينو مسودی په پارلمان کښی مطرح شويدی، د پارلمان او 

 .  د قانونی اصالحاتو د بهير د پڅوالی المل شويدیولسمشر د دفتر ترمينځ د قانون د موادو د تعبير په سر ناندری
 

يوڅه حقوقی ابهام له دی امله هم موجود دی چه په قانون کښی دا نده واضح چه دقانون نفسير او تعبير کولو صالحيت 
سره له دی چه مجريه او قضائيه څانګی دا د ستره محکمی صالحيت ګڼی، پارلمان او يو زيات شمير . له چا سره دی،

 د حقوقی چوکات د 20حقوق دانان دا ډول صالحيتونه د قانون په تطبيق باندی د نظارت د کميسيون پوری اړوند بولی 
 د تشکيالتو د قانون د مسودو په تيارولو پيل (IEC)تقويه کولو کار د نوی ټاکنيز قانون او د ټاکنو دخپلواک کميسيون 

ر ترمينځ د قانون د موادو د تعبير په سر ناندری د قانونی اصالحاتو د  د پارلمان او ولسمشر د دفتله دی سره سره،. شو
 د تشکيل نوی پيشنهاد شوی قانون د IEC)( ټاکنو دخپلواک کميسيوند مثال په توګه، د . 21بهير د پڅوالی المل شويدی 

اهيت روښانه کړی چه پارلمان څخه پاس شو، مګر د ولسمشر له خوا بيرته پارلمان ته واستول شو ترڅو د هغه مادی م
 . ولسمشر ته د ټاکنو د خپلواک کميسيون د لوړپوړو چارواکو د انتصابی ګومارلو صالحيت ورکوی

 
د مقننه قوی د دوری په آخر کال کښی  د ټاکنو د قانون د تصحيح «  ماده کښی راغلی دی چه ١٠٩د اساسی قانون په 

په اړه  د يو لړ اختالف نظرونو څخه » 22 وروستی کال«  د ».پيشنهاد د شورا په کاری اجندا کښی شامليدای نشی
 کال د پارلمانی ټاکنو څخه د مخه نشی ٢٠١٠وروسته داسی ښکاری چه په دی موافقه شوی وی چه د ټاکنو قانون د

نه  د نظر همدا رنګه دا چه آيا دا ماده د ټاکنو د خپلواک کميسيون د تشکيل د تغيرولو په اړه هم عملی ده او که . بدليدای
ګرچه دا د تخنيکی . 23سربيره پردی، دقانون تغيرول د لوئی جرګی دايرولو ته اړتيا لری . ډير اختالف موجود دی

نظره په اوس وخت کښی ناشونی ښکاری، ځکه د ولسواليو د شورا ګانو غړی ښائی د مجلس اعضآ وی حال دا چه د 
 .ولسواليو استازی ال تر اوسه نه دی ټاکل شوی

  
 :انديزونه وړ

 

                                                 
څخه ګټه مبارزو د ترسره کولو لپاره به د وړ قانونی معيارونو ی او د ټاکنيزو  ځينی ساحی لکه د نتائجو د روڼتيا، د ټاکنيزو مبارزو مالی اړتياو 19

 .واخيستل شی او دا به د يو مشروع قانون په جوړښت کښی په کار واچول شی
 غړی به د ماده کښی په نظر کښی نيول شويدی چی ښايی جوړه شی د دی کميسيو ١۵٧کميسيون د اساسی قانون په  د قانون په تطبيق د نظارت  20

 . اړوند قانون چمتو او په رسمی جريده کښی د نشر کيدو انتظار باسی.  ولسمشر له خوا و ټاکل شی او د پارلمان له خوا به تائيد شی
 

انون، د  د کومو قانونی مسودو کار چه وروسته پاتی دی عبارت دی د ټاکنو قانون، د ټاکنو دخپلواک کميسيون د تشکيل قانون، د سياسی ګوندونو ق 21
 .محلی حکومتونو قانون او د رسنيو قانو

 
  کښی٢٠٠۶ د ولسی جرګی د وياند او نورو له خوا دا استدالل وشو چه موجوده پارلمان د خپل دوران په څلورم کال کښی قرار لری ځکه چه په  22

 . ئی په کار پيل کړی دی
 .ماده) ۶١( د اساسی قانون  23

 



  د له   د قانونی تشی يا. عاجل قانونی او حقوقی اصالحات اړين دی ترڅو راتلونکی ټاکنی په ښه ډول تر سره شی. . ١
منځه وړلو لپاره چه د ذکر شوو اصالحاتو د مخنيوی المل ګرځی بايد په سياسی ډول هڅی وشی، دمثال په توګه د ولسواليو 

 په قانون کښی د تغير راوستلو ناشونتيا او دټاکنو د مهال ويش په يو کال موده کښی د د شورا د نماينده ګانو نه پرته
     .اصالحاتو د راوستلو په الر کښی قانونی خنډ

 
 
د سرته رسولو په ځنډولو کې جدي ټاکنو بايد د راتلونکو  موخه رامنځ ته کولو په د ټاکنو په سيستم کې د اصالحاتو د. ٢

 . پاملرنه وشي
 
 شویڅخه ترالسه ټاکنو  کال له ٢٠٠٩هغه درسونه چې د او  ،اساسي قانون بايد د نړيوالو معيارونو په پام کې نيولو. ٣
، تر بيا کتنې او اصالح الندي  په پام کی نيولو سرهوړانديزونود د څانګې د متخصصينو او د نظارت پالوى ټاکنو  د ،دي
پاملرنه وشي چې به ته ګانو  او هغه موضوعغوښتنه وشیتخنيکي همکارۍ نړيوالي له دې سره په تړاؤ به د . يستل شراو
د خپلواک کميسيون ټاکنو ول، او د ځد زماني مهال وېش منطقي ګرټاکنو  د لکه: په مسايلو کې لومړى توب لريټاکنو د 

الړ وي او يو ښه ميکانيزم چی په سمو معيارونو واسي اصالحاتو راوړل د د لپاره د ال زياتو کميشنرانو د استخدام په اړه 
 . پکی په کار واچول شی

 
ترالسه ټاکنو  کال له ٢٠٠٩ چې د هپه اړه د نړيوالو معيارونو، هغه درسونټاکنو د قانون په نوې مسوده بايد د ټاکنو د . ۴

او په دې   وشينهکره کت بيا  په پام کې نيولو سرهوړانديزونود متخصصينو او د نظارت د پالوې د اړه په ټاکنو  د  اوشوي
 .اړه نړيوالې تخنيکي مرستې په پراخه توګه رامنځ ته شي

 
 :ي رانغاړيد قوانينو د اصالح لپاره په پام کې ونيول شي الندي ټکبايد هغه موضوعګانې چې 

 .سيستمټاکنو د  -
 .ميکانيزمګمارنې د کميسيون د کميشنرانو د ټاکنو د  -
 ېل شواچود (  معلوماتو خپرولراټولو شويو له مرکزونو څخه د  ېاچوند پروسې د شفافيت غوښتنې لکه د رايه  -

 ). ګډونپاڼو پهباطلو رايې 
 ښکاره او واضح  دېليتونو په اړهؤد شکايتونو د کميسيون د رول او مسټاکنو د خپلواک کميسيون او د ټاکنو د  -

شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنو د  .احکام په قوانينو کې ځاى په ځاى شي
 .ورکړل شيواک  د لغوې او څېړنې په اړه د څرنګوالې ئود اچول شوو رايو او د هغدې دواړو ته 

 .شيکړل  شامل کیاړوندو قوانينو په احکام دې د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د فعاليتونو په اړه ټاکنو د  -
د خپلواک ټاکنو  د ربنسټقوانينو پموجوده د  چې همدا اوس عګانو په اړه دې له سره غور وشي موضووهغد  -

 . ټاکلېوروستۍ نېټد د کانديدانو د استعفا لپاره  پوری تړلي دي د بيلګې په ډول کميسيون په نظر
 .د پروسی اړتياووته دې پاملرنه وشي د نوم ثبتونې اچوونکوايه د ر -

 
   پړيکړو ته پاتې دياومقررو  ونو،فرمانولسمشرد  هاوسې تر ې هم راونغاړي چمسئلهغه نوى قانون بايد ټاکنو د . ۵

 قانوني سند او واحد  جامعهپه اړه يوټاکنو پلي شوي دي او د تر اوسه ترڅو د هغه نامناسبو نظرونو مخه ونيول شي چې 
 .يشرامنځ ته 

 
نهايي تصميم نيوالى شي وضاحت يح په اړه کوم ارګان رخره د اساسي قانون د تفسير او تشآلاابايد په دې اړه چې ب. ۶

دې شرايطو په پام کې نيولو سره ځانګړو په اړه د او مداخلی په مسئلو کې د سترې محکمې د رول ټاکنو د . رامنځ ته شي
 .په قانون کې په څرګنده توګه يادونه وشيټاکنو د 
 
اړينې منابع او ولسواليو شوراګانو ته واليتي شوراګانو او د  له مخې يې چېبايد ژر تر ژره تصويب شي  هغه قوانين .٧

 .قانوني واکونه ورکول کيږي
 
، وله خپلواک کميسيون، مدنې ټولنټاکنو بايد د منځ ته راځي هغه اصالحات چې په اساسي قانون او نورو قوانينو کې . ٨

ه پروسه باندي د ډاډ المل پټاکنو سياسي ګوندونو او نړيوالې ټولنې سره په مشوره رامنځ ته شي ترڅو په راتلونکي کي د 
 .ځيوګر

 



سره په ګډه تر سره شي بايد د هغه حقوقپوهانو دا  .تقنيني پرمختګ لپاره بايد د ميکانيزم غوره والي ته پاملرنه وشيد . ٩
 ساحو کې د پريکړو رول لري حقوقي يا په او پريکړو اغيزه لري افغاني ارګانونو کې حضور لري او په اساسي چې په 

سترې محکمې د عدليې وزارت او ددفتر، ولسمشر پارلمانی ، د داراالنشأ استازي، د پارلمان د غړيپارلمان  د لکه
 .استازي

شي ترڅو د يوه اغيزمن ارګان په توګه خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په وهمکاري  بايد اړينهله پارلمان سره . ١٠
 .و په برخه کېلپه اړه د قانون جوړوټاکنو  نظام د اصالحاتو او د دټاکنو ځانګړې توګه د 

 
    سيستمټاکنيز. ٥
 
 او حوزه دهانتخاباتي يواد يوه ملي د څوکۍ لپاره ټولټاکنې په داسي توګه سرته رسول کېږي چې ګواکې ټول ه ولسمشرۍد 

ټولټاکنې و نله پنځوس فيصده څخه زياتې رايې ترالسه کړي کړای چې هم ونشي يې يو څخه کانديدانو  له ولسمشرۍکه د 
د ولسي جرګې، واليتي شوراګانو او د ولسواليو شوراګانو په ګډون د نورو ټاکنو لپاره د يوې  24.م پړاو ته غځول کېږييدو

. ې ارګانونو استازی تاکل د ټاکنو  په قانون کې ځای په ځای شوي ديلرونکغړی ګڼ شمېر د  له الری ناقابل انتقال رای 
رايه ورکوونکى يوه کانديد ته رايه ورکوي او هغه کانديدان چې ډېرې ټاکنو  د سيستم له الرې يوې او ناقابل انتقال راېد 

 .، ټاکل کېږي)يوې حوزې کې د منل شوي رای ورکونکو د شمېر له مخې په (ي ړراېې ترالسه ک

ونزې او نيمګړتياوې ، دغه سيستم له ځان سره ستساده ګڼل کيږيپه داسي حال کې چې دغه سيستم د رايه ورکوونکو لپاره 
 ارګانونو د فعاليت ټاکنيزوراټيټوي او له همدې کبله د پرمختګ د سياسي ګوندونو په لوړه کچه دغه سيستم . هم لري

کې ټاکنو  دا چې په 25.همدارنګه دغه سيستم د زيات شمېر رايو د ضايع کېدو المل هم کېږي. اغيزمن توب هم را ټيټوي
 څو عضوي ارګان د جوړولو لپاره رايه ورکړي د سياسي ګوندونو لپاره ستونزې رامنځ  د يووه کانديد ته رايه ورکوونکيي

 خپلې بالفعل رايې په خپلو ګڼ شمېر کانديدانو ووېشي ترڅو په ډېرو لوړو رايو سره د يوه  ګوندنو دته کوي هغه دا چې
شي او په همدې توګه په دغه سيستم کې تر ګوند کانديد د ټاکلو او د نورو کانديدانو د نه بريالي کېدو څنګه مخه ونيول 
ووېشل شي چې يو کانديد يې هم بريالى کيدای شی اړوند رايې د هماغه ګوند د ګڼ شمېر کانديدانو تر منځ په داسي توګه 

 .نشي

 که څه هم .وشی هاستفادراتلونکی کی هم ترينه اره نيمګړتياو سره کېداى شي يوې رايې سيستم د خپلو ښکدد انتقال نه وړ 
 د انتقال نه وړ يوه رايه سيستم اساسي دليل کیټاکنو د   شتون لري چېبدبينيچې د سياسي ګوندونو په مقابل کې تاريخي 

د يو نوي سيستم په اړه په پارلمان کې ټاکنو  کال کې سرته ورسېده د ٢٠٠٧د هغه مشورې په تعقيب چې په . هم دى
پېشنهاد وشو چې اوسنى سيستم په يو مختلط تناسبي سيستم باندي تبديل شي خو بحثونه سرته ورسول شول چې په هغې کې 

د اوس لپاره چی د قانون په مسوده کې ټاکنو  ونه رسېدل او د انتقال نه وړ يوې رايې سيستم هم د  سرهپه دې اړه موافقې ته
 . باقي پاته شو دی،تر غور الندي

 

 :ونهوړانديز

، واليتي او د ولسواليو د ټاکنوړي چې آيا د انتقال نه وړ يوې رايې سيستم د پارلمانې ټولاړخونه بايد فکر وکاړونده . ١١
ې وخت وي چې په دې اړه چې آيا د د د اوس  شیکېداى. لپاره مناسب ټولټاکنيز سيستم دى او که نهټاکنو شوراګانو د 

ادو کانديدانو حقونه هم خوندي ساتي د يوې يو بديل سيستم، چې د ګوندونو تاسيس هڅوي او په عين زمان کې د آزټاکنو 
 .پايدارې دموکراسي د انکشاف لپاره، ګټور دى او که نه

 

 

 

                                                 
 ..ماده دوهم پرګراف) ١٨(او د تاکنو دقانون  ماده) ٦١(اساسي قانون د  -  24 

د يوې واحدې او د انتقال نه وړ رايې په سيستم سره  د . په پايله کومه مستقيمه اغيزه نه اچويټاکنو  ضايع شوې رايې هغه رايې دي چې د - 25
واليتي شورا لپاره کانديد شوي و او دغه شورا  کسانو څخه زيات د ٥٢٠سرته رسول په يوه ټولټاکنه کې د مثال په توګه په کابل کې له ټاکنو 

کانديدانو لپاره چې ټاکل شوي نه و او همدارنګه هغه رايې چې د ګټونکو ) ٤٤٨(څوکۍ په واليتي شورا کې لرلې، هغه رايې چي ) ٣٤(يوازي 
 .ې کيږکانديدانو لپاره چې د بريالي کېدو له اندازې څخه زيات و، ضايع ګڼل 



 سياسي ګوندونه. ٦
 

 د پام وړ رول لوبوي، په افغانستان کې سياسي )دموکراسيوکی ( کېولسواکيوپه داسي حال کې چې ګوندونه په نورو 
په يوه څنډه کې يې ځاى نيولى نو د دی لپاره ، ې لرلېي ډلو سره يې اړيکنظام/نژادييل و او له ښک کې شخړوګوندونه په 

 اوپالن تدبيری نظام کې سياسي ګوندونه بايد يو په انتقال رايې يوې ناقابل لکه وړاندي چې يادونه وشوه چې د . دى
رالسه کولو لپاره په پام کې حوزو د څوکيو د تو يزټاکنې لپاره خپله کړي ترڅو د کانديدانو مناسب شمېر د د دستراتيژي 

د انتقال رايې سيستم يوې ناقابل د .  منځ کې ووېشيد کانديدانو پهونيسي او خپلو پلويانو ته توصيه وکړي ترڅو خپلې رايې 
ې په ځاى چې د ګوندونو پرمختګ ځواکمن کړي د يوې وېشل شوې او ټوټه ټوټه شورا رامنځ ته کولو لپاره زمينه د

 کيږي زياترو ذيربطو اړخونو ته داسي څرګندېږي چې د پارلمان د اغيزمن کار لپاره يو مانع رامنځ ته دغه کار. برابروي
د سياسي ګوندونو د . يولپاره ضروري ده، تخريب کولسواکۍ  پروسه چې د يوې فعالې واو په پايله کې د قدرت د ويشل

ه نيولو سره چې د اسالم له دين او د اساسي قانون له په پام کې لټکي ې د د ماده کې) ٣٥(حق د اساسي قانون په جوړښت 
و له الرې چې له بهر، بهرنيو بڼ د نظامي او يا شبه نظامي  بايدګوندونه.  تضمين شوى دى،يلرنمغايرت واصولو سره به 

سرچينې مالي روڼې او شفافه ګوندونه بايد . سياسي ګوندونو، قبيلوي معيارونو او ډله پالنو سره اړيکه ولري، تشکيل نشي
 د مخصوصو کارکوونکو د 26د ګوندونو اوسنى قانون په سياسي ګوندونو کې د امنيتي پرسونل او د حقوقي برخو. ولري

د توشيح ولسمشر يوه نوې مسوده تصويب شوې ده او د  د قانون د ګوندونو له الرې د پارلمان 27. مانع کېږيعضوه کيدو
 .ر دهانتظپه ا

 

 خو له لړاندي د يو سلو اتيا په شاوخوا کې سياسي ګوندونه د عدليې په وزارت کې ثبت شووټاکنو  له 28 کال٢٠٠٩د 
کې له اتيا فيصده څخه ټاکنو  د واليتي شوراګانو په 29. د کانديدانو حمايت وکړولسمشرۍڅلوېښتو څخه کمو ګوندونو د 

 په پاڼو اچونې د کانديدانو د رايه ولسمشرۍ د 30. کړې وهليکنهيدانو په توګه نوم  کانديدانو د خپلواکو کاند)٣١٩٧(زياتو 
 .وهم ليکلی ګوند نوم نوم په وړاندې د  د خپل ه کانديدانوکې يوازې او

 

، د پلويانو د برابرولود لګښتونو د ټاکنو يو شمېر کانديدانو د آزادې کانديداتورۍ د زيانونو په اړه په ځانګړې توګه د 
  همکانديدان اوس. لرلپه برخو کى شکايتونه الس رسۍ او خلکو ته د ګمارنه د و استاز حوزو کې د ټاکنيزوخوځښت، په 

د جوالى په مياشت کال  ٢٠٠٩ د (NDI) انستيتوت ولسواکۍد ملي . سياسي ګوندونو پورې تړل شوي ويله نه غواړي 
 :ړ ورک31راپورډول کې دا 

 
. ي دي او په يوه او يا دوه ځواکمنو شخصيتونو متکي ديپاته شومحدود  کچه قومي او ديني سيمه ييزه،زياتره ګوندونه په 

.  ته انکشاف ورکړيکړنالریيوازې يو شمېر ګوندونو وکړاى شول چې د منلو وړ يوه پاليسي طرحه کړي او د خپل 
ځيني ګوندونه منظم تشکيل لري خو قانوني مالي منابع نلري په داسي حال کې چې نور ګوندونه لږ پيسې لري او د خپلو 

 د منابعو د نه ،د ګوندونو داخلي تنظيم او تشکيل. فعاليتونو لپاره د مالونو په راټولولو کې له زياتو ستونزو سره مخ دي
د او  او يوې څرګندې ستراتيژي جوړښتشمېره يې زياته هم ده، د تنظيم او   له لورې د محدودې مرستې چېغړوشتون، د 

 ترمنځ کمزورې اړيکې چې ولسي جرګې او غړو د هغه ئد ګوندونو او د هغو. ي ديتجربې نه لرلو له کبله، ډېر کمزور
 تګالری د ګوندونو پر پوړي غړي او ټيټ پوړيد ګوندونو لوړ .  هم يوه بله ستونزه دهواليتي شوراګانو ته ټاکل شوي دي

 .او فعاليت باندي لږ اغيز لري
 

                                                 
پرګراف مطابق ، قاضيان او څارنواالن بايد په دولت کې د خپل خدمت په موده کې د سياسي ګوندونو ) ٣(مادې د ) ١٣(د  د اساسي قانون - 26

 . ونلريغړيتوب
پرګراف  کې د ) ٢٥(شمارې د توضيح ) ٢٥( کال کې توشيح شوې ده او د عمومي ٢٠٠٤ماده چې په ) ١٣( د سياسي ګوندونو د قانون -  27

 د تجمعاتو او تشکالتو د آزادي حق  په سياسي او د خلکو په برخه کې په ارګانونو  “:  څرګندونه کويډول ر د حقونو کمېټه دا د بشملګرو ملتونو
 .شمېرې د حکم په اساس ساتل شوى دى) ٢٥(او انجمنونو کې د ګډون حق او جوړولو کار کوي، يو حقوقي اساسي برخه ده چې د 

 . ګوندونو ته شمېره رسېدله٨٦وړاندي ټاکنو  کال له پارلماني ٢٠٠٥ه کې د زياتوالي نښه ده چې د  دا د سياسي ګوندونو په شمېر-  28
 .السليکونه ترالسه کړي ) ١٠٠٠٠( يو ګوند يا يو ائتالف کوالى شي يو کانديد معرفي کړي که څه هم چې د جمهوري رياست کانديدان بايد -  29
 د جوالى په مياشت ٢٠٠٩ د  چیمخ )١١( راپور، (NDI) عنوان الندي د ملي دموکراسي انستيتوت  په افغانستان کې د سياسي ګوندونو تر-  30

 .کې خپور شوى
 . هماغه مرجع- 31



 :وړانديزونه
 
د  کارکوونکو باندي په سياسي ګوندونو کې څيرنورو برخو د کارکوونکو په  د ګوندونو نوى قانون بايد د حقوقي او .١٢

غړيتوب  لپاره له يوه ګوند څخه په زياتو ګوندونو کې د اتباعواو د .  لګويله کبله ډېر محدوديتونه ونهغړيتوب د لرلو 
 .لرلو مانع بايد نشي

د فيصدي او يا يې د ترالسه شوو رايو د  غړو چې د حکومت له لوري سياسي ګوندونو ته د هغوى دشونې ده دا . ١٣
 بايد لوړه وي ترڅو د کچهغه حکومتي بوديجې دد . ورکولو پاملرنه وشيپه د يوې تشويقي بوديجې په اساس فيصدې 

له . په برخه کې مثبته پايله ولريپراختيا تامين کړي او د سياسي ګوندونو د پوری هغوى د فعاليتونو لګښت تر يوې اندازې 
 .يځ ترڅو د سياسي ګوندونو له الرې خپل فعاليتونه پر مخ بوږيهڅيوکانديدان ې سره به د
 
رسنۍ کوالى شي ګوندونو ته مراجعه وکړي ترڅو د هغوى نظرياتو ته انعکاس ورکړي او د ګوندونو د پروګرامو په . ١۴

 .او مستقيمه توګه خپرې کړي ۍاو تصويري رسنيو له الرې په ژونداړه څېړنې په الره واچوي او هغه د صوتي 
 
د ګوند جوړښت، د مرامنامې برابرول، : کيدالی شيحمايت قوي  پراختيا برخو کې د سياسي ګوندونو د ېپه الند. ١۵

او نورو کارونو د سرته رسولو روزنو خلکو ته د السرسي طريقې، د نظارت ستراتيژي، د شکايتونو درج کول او نور، د 
 .وړلپورته ظرفيت د له الرې 

 
کې قومي نوموړي ګوند ي او يا په و چې له ګڼ شمېر قوميتونو څخه جوړ شوي  کولد هغه ګوندونو مشخص حمايت. ١۶

 .هڅول شيلپاره بايد واخيستلو غړيتوب سرحدونه وجود ونلري او ښځې او ځوانان په هغې کې د 
 
 د ټاکنو خپلواک کميسيون . ٧
 
 
 له الرې اداره او سرته ورسېدلې چې د (JEMB)ادارې سمون د ګډې د نو ټاک د ، کلونو ټولټاکنې٢٠٠٥ او ٢٠٠٤د 

 .ېشوسره تر له الرې نړيوالو کارپوهانو و خو په اساسي توګه د جوړڅخه استازو له سازمان او افغاني ملګرو ملتونو 
 .مکارۍ هم ورسره ويپراخې هنړيوالو سالکارانو  خو د ېوشسره ترټاکنو د افغانانو له الرې تول کال ٢٠٠٩ د برخالف

 
د خپلواک کميسيون د کمشنرانو په توګه د پنځو کلونو لپاره ټاکنو  د انافغانتنه اوه  ولسمشر کال کې د افغانستان ٢٠٠٦په 

ټاکنو  څخه د (JEMB) ادارې  سمون د ګډېدټاکنو وټاکل ترڅو د انتقال د پروسې يوه برخه وي چې دغه مسئوليت د 
لپاره هيڅ ) خپلواک کميسيونټاکنو د (د سرته رسوونکي پالوي ټاکنو قانون د ټاکنو د . ال کړيخپلواک کميسيون ته انتق

ې المل شو د دپه سرته رسولو کې د پراخې مشورې نه شتون ټاکنو د .  نيولىوپارلماني مشوره يا تاييد په پام کې نه ډول 
د قانون يوه مسوده تصويب ټاکنو پارلمان د . ورن شود کانديداتورۍ په پلويتوب تولسمشرخپلواک کميسيون د ټاکنو چې د 

 32. د پروسې د پراختيا المل شوې واىګمارنېد خپلواک کميسيون په جوړښت کې به د ټاکنو کړه چې که پلي شوې واى د 
 معدد . د خپلواک کميسيون کمشنرانو خپلې جلسې په محرمانه توګه او د عامه و له پام څخه لېرې سرته رسولېټاکنو د 

 او جلسو د کافې معلوماتو نه پريکړو کميسيون د کمشنرانو د غهد خپلواک کميسيون په سايټ کې د دټاکنو شفافيت مسئله د 
غه کميسيون په کار د دپه خپلواک کميسيون کې د استخدام ميکانيزم او ټاکنو  د 33.خپرېدلو له مسئلې سره، ځواکمنه شوه

کرزي د پلوي توب تور هم ورباندي ولسمشر او د له منځه والړپه اداره باور و ټاکنې المل شو چې د د دکې عدم شفافيت 
 .ولګېد

 
په اړه د نظارت ګڼ شمېر اداري ټاکنو سيون داراالنشاء له نهو څانګو څخه جوړه شوې ده چې د يد خپلواک کمټاکنو د 

 شتون نلري او يا هم  له سرهبرخې دي يای يوادارو و يزټاکند چی غه فعاليتونو ځيني کارونه د دفعاليتونه سرته رسوي خو 
 او اقداماتو په اړه د شکايتونو د پريکړوخپلواک کميسيون د خپلو اداري ټاکنو د مثال په توګه د . کمزوري تر سترګو کېږي

                                                 
په واسطه سرته ورسول شي او پارلمان ټينګار کاوه ولسمشرد کميسيون د کمشنرانو استخدام بايد يوازي د ټاکنو ې مدعي و چې د ولسمشرد د  - 32

 . کمشنران بايد له ولسي جرګې څخه د باور رايه ترالسه کړيچې استخدام شوي
خپلواک کميسيون مطبوعاتي اعالميه صادره کړه چې په هغې کې ليکل شوي و چې د کانديداتورۍ ټاکنو  نېټه د ١٨ د مثال په توګه د اګست په - 33

تر اوسه پورې په دې اړه نه اعالميه او نه تصميم د . جې ديد پرېښودلو لپاره وروستۍ نېټه د نوموړې اعالمې د خپرېدو د ورځې د سهار اوه ب
 .د خپلواک کميسيون په ويبسايټ کې د نوموړي کميسيون د کمشنرانو له لورې تر سترګو کېږيټاکنو 



 مسئلې لپاره د مناسبې او معقولې چارې د ېړى چې د دغمنځته راويڅ جوړښت نه دى ترالسه کولو او ځوابوينې لپاره ه
 .ېدځرامنځ ته کولو مانع وګر

 
 مامورينو د رئيس له خوا اداره کېږي چې نوموړى رئيس د  هغه کميسيون دداراالنشاء ددخپلواک کميسيون ټاکنو د 

و کارکونکپه اجراء کې په کليدي ټاکنو د  ولسمشرله لوري ټاکل کېږي او همدغه کار پخپله دا په نښه کوي چې  ولسمشر
 مامورين د اداري اصالحاتو د کميسيون له الرې ټاکل کېږي په داسي حال کې پوړياراالنشاء لوړ دد . باندي کنترول لري

په داراالنشاء کې په دائمي . د خپلواک کميسيون له الرې ټاکل کېږيټاکنو  مامورين په مستقيمه توګه د ټيټ پوړيچې ټول 
کې د دايمي کارکوونکو ټاکنو په دغه . کول کېږي چې معاشونه يې د ملي بوديجې له خوا وردي کارکوونکي ٤٠٠توګه 

فترونو لپاره د دائمي آسانتياو د نه شتون او د اړيکو د د د واليتونو کې ګمارل شوي و خو هغوى ٣٤زياته برخه د هيواد په 
 .شکايت درلودپه هکله تامين لپاره د کافي منابعو د نه شتون 

د انکشافي پروګرام د ټولټاکنيزې پروژې ملګرو ملتونو  د  حمايتکمکونه اود ټولتاکنو له خپلواک کميسيون سره 
(UNDP/ELECT) لکه د آسيا بنياد تو له الری کارکوونکو د معرفي کولو، د موسساسالکارو ١٩٠ له خوا د (TAF) او 

يسيون د د خپلواک کمټاکنو د په هغه وخت کی .  له الرې، سرته رسېدل(IFES)بنياد نړيوال  سيستمونو د ټاکنيزود 
په . هظرفيتونو ځواکمنېدل ترڅو ټولټاکنې په خپل وخت او زمان سرته ورسېږي، د لومړي توبونو له کتار څخه ګڼل کېد

 په هماغه .ه نشووپښه نړيوالو سالکارانو ځينو په اړه توپير د  ترمنځ ”نظارت “ او ”ودکارونو دسرته رسول“همدې اساس د 
او . په څرګنده توپير درلودکچې  ی وړتياد کارتر منځ د داراالنشاء د مسلکې څانګو د خپلواک کميسيون ټاکنو وخت کې د 

 په ځانګړې توګه د تخنيکي درلوده تکيه  نړيوالو سالکارانوپهبشپړ ډول  په ود نوموړي کميسيون ځيني کليدي څانګ
 .همکاريو په برخه کې

 
  : وړانديزونه

 
بايد دخپلواک کميسيون دکمشنرانو د ټاکلو د ميکانيزم د بدلون په اړه کنو ټاد نوي قانون په جوړښت کې د ټاکنو  د .١٧

باور رامنځ ټاکنو او په او استازيتوب  يکميسيون خپلواکټاکنو د ، د اخيستل يقيني و مشوروترڅو د پراخوشي جدي پاملرنه 
يليدالی شي چې د ولسمشر له پلوه په دې کې د پارلمان مشورې، کره کتنې او يا د هغو کانديدانو تاييد هم شام. ته شي

 .وړاندې کيږي

 

 په نظرونو د ټولو اړوندو همګټوله خوا ونه ټاکل شي بلکې د ولسمشررئيس بايد يوازې د کميسيون عمومي د ټاکنو  د .١٨
 . په هکله د تطبيق وړديانوسرته ورسېږي چې د کمشنربايد پام کې له نيولو سره 

 

د خپلواک کميسيون د نويو ټاکنو  بايد د موخهداره باندي د باور د فضا د رامنځ ته کولو په د سرته رسولو په اټاکنو  د .١٩
 .يېږ په اساس په فوري توګه سرته ورسوړاندي د پراخې مشورې د ميکانيزمټاکنو  کال له ٢٠١٠کمشنرانو ټاکنې د 

 

د خپلواک کميسيون جلسې بايد د ټاکنو د . شيکړل حل سمالسي بايد مساله عدم شفافيت د د خپلواک کميسيون ټاکنو  د .٢٠
د خپلواک ټاکنو د .  او معتبرو ژورنالستانو په حضور کې په ښکاره توګه سرته ورسېږينکوسياسي ګوندونو، نظارت کوو

 .خپرې شي  سمالسي  بايد  پريکړېکميسيون 

 

کميسيون ټول اجرااتي او شکلي اسناد د خپلواک ټاکنو رامنځ ته شي ترڅو ډاډ ورکړل شي چې د رسمي کړنالره بايد  .٢١
اشت شي او په دد اسنادو د پلي کېدو تاريخ په څرګنده توګه ياوغد د .دلييځګرپه رسمي توګه تشخيص او رسما د تاييد وړ 

 او همدارنګه د هغه پروسې ”موده او زمانه“ د مقررو،قواعد او اجراات. فوري توګه د عامو خلکو په واک کې ورکړل شي
 .ل شي هماغه مقررې تعديل او يا لغوه شي، وټاک شييې کېداىر بنسټ  زمانه چې پموده او

 

ترالسه شوو درسونو او فعاليتونو د د  راپور تيار کړي چې مودېد وروسته ټاکنو خپلواک کميسيون بايد له ټاکنو  د .٢٢
د خپلواک کميسيون مقررې او ټاکنو  د په اړهټاکنو  د ٢٠٠٩ په دغه راپور کې د.  شامل ويپکښې وړانديزونوبهبود لپاره 



ټاکنو  بيا وکتل شي ترڅو د حذف موارد پکې حذف او متناقض او مبهم موارد پکې تشخيص شي او له راتلونکو پريکړې
 چې د سياسي تعصبونو په اساس رامنځ پريکړې هغهي چې ړکواضح دا بايد دغه بيا کتنه . وړاندي تصحيح رامنځ ته شي

د قانون په مسوده کې د ټاکنو دغه بياکتنه کيداى شي د . سرته رسېدلي او که نهسره سمې ررو او قوانينو مقله ته شوي دي، 
 .شامله شيپه حيث يوې برخې د بحث 

 

او ناظرينو د ډاډ رامنځ ته استازو د عامو خلکو، ګوندونو، کانديدانو ، دې  د هر اړخيزې توضيح په اړه وکړنالر د .٢٣
د رايې شمېرنې، د پايلو د اعالن او . کې د پلي کېدو وړ ديپړاؤ د پروسې په هره ټاکنو شي چې د ورنه کولو ته پراخه پامل

 . د پالن په اړه خاص ټينګار وشيموخه دېد اړتيا وړ څېړنو په 

او په وخت وړاندې شي چې بايد داسي احکام دې  ګمارنې لپاره د اداري اصالحاتو د کميسيون پاليسي ګانې او داخلي .٢۴
هم وي په فوري کچه  ه هرچې په  يهغه کارکوونکبايد   له مخېزمان سره تاديبي تدابير پلي کړي او دغه تاديبي تدبيرونه

 او يا نورو کسانو ته په قصدي توګه اجازه ورکوي  درغليوکې ښکيل ويټاکنيزوپه چې له دندې ګوښه کړل شي توګه 
 سرغړونو کې د الس لرلو له کبله په ټاکنيزوهغه کارکوونکي چې په و ټاکند .  سرغړونو کې الس ولريټاکنيزوترڅو په 

 وبايد عامکړنالرې  اقدامات او دا ډول. تور لست کې راځي بايد وپېژندل شي او تر ممکنې اندازې څارنوالي ته معرفي شي
 .، ورسول شيپه موخهغالب کېدو نه  فرهنګ د د فيت خلکو ته، د معا

 

ران او ساحوي کارکوونکي بايد تر دقيقې سرپرستې او نظارت الندي راوستل شي او په امانتداري افسټاکنو  د واليتي .٢۵
وشي ترڅو دې  ههڅ. د کارکوونکو په توګه د هغوى د تخصص په اړه په ارزونه ټينګار وشيټاکنو او بې لوري توب او د 

کچه په واليتي .  شيقوي ې په دوامداره توګه اړيکافسرانو ترمنځ ټاکنيزوواليتي د  ټاکنو د مرکزي دفتر د مسولينو او د 
 . په دايمي توګه د لوژيستيکي افسرانو استخدام ته پاملرنه وشيدې

 

د لومړيتوبونو د تشخيص، د تشکيالتي نوي جوړښت او د منابعو د اړتياو لپاره يو ستراتيژيک دې  په راتلونکي کې .٢۶
 څانګې بايد پراختيا ومومي ترڅو ډېر مهم موجودهاراالنشاء کې ځيني په دد تولتاکنی دکميسيون . شيکړل پالن تيار 

سياسي څانګه بايد ډېر اساسي رول ولوبوي دغه رول بايد د کانديدانو په ثبت او ارزونې او . مسوليتونه په غاړه واخلي
اجستر څانګه ډېره پراخه بايد د رايه ورکوونکو د ثبت او ر. ويوالړې همدارنګه د کمپاينونو د مالي مسائلو په نظارت 

خپلواک کميسيون ته د راغلو شکايتونو په اړه د رايه ټاکنو حقوقي څانګه بايد ځواکمنه شي ترڅو وکوالى شي چې د . وي
دعاګانو په اړه له حقوقي الري رسېدګي  ا، شمېرنې او جدول بندي په ثبت او راجستر کې د تقلب داچونېورکوونکو، رايه 

 . وشي

 

 پراختيا، د کارکوونکو د برخو د ستراتيژيک پالن برابرول، د  او ارګانونود نهاديدې ارچوب په محدوده کې  د يوه چ.٢٧
 له هغې څخه په  او ترڅو توظيف کول، د توانونو او مهارتونو تشخيصولترسره شيهغوى د دندو د اليحې برابرول 

 په پام کې سرهله پنځه کاله تجربې د زده کړې کچه   دېهد کارکوونکو لپار. مناسبو ځايونو کې ګټه اخيستنه رامنځ ته شي
په استعداد او لياقت  بايد ګمارنېترفيع او .  شيوګمارلونيول شي ترڅو تجربه لرونکي کارکوونکي په اړوند ارګان کې 

رک په د ټولو داخلي کارکوونکو لپاره بايد د پروژې د مديريت، پروګرام جوړونې، لوژيستيک او تدا. پورې تړلي وي
د قوانينو د تسويد او د اداري مقررو د تصنيف بندي په اړه . برخو کې رسمي زده کړې او مسلکي تصديقنامې ورکړل شي

 . په پام کې ونيول شيروزنې ېبايد نو

 

ه لبايد دغه ارزونه . سره شيترنرمو وسائلو او سختو وسائلو د پروګرامونو په اړه بايد يوه ارزونه کمپيوټرونو د  د .٢٨
شي او په راتلونکي کي مدلل ترڅو هغې ته مسېر ورکړل شي او راونغاړي  هم ه امکانات او چانسونځان سره اوسني

دانکشافي ملګرو ملتونو د ته بايد ځانګړې پاملرنه وشي تر څو مالي مسائلو او  د پروژې د مديريت .ځواب ووايياړتياو ته 
 .شی چې افغانان ورته اوس مهال الس رسۍ نلري له سيستم سره مطابقت رامنځ ته (UNDP)پروګرام

 



 د مشورو د منلو په برخه کې ليوالتيا بشپړه همکاري او د خپلواک کميسيون له لورې ټاکنو  په هغه صورت کې چې د .٢٩
د لږ تر لږه د خپلواک کميسيون له داراالنشاء سره په موجوده سطحه کې ټاکنو د نړيوال سالکاران بايد شتون ولري، 

په دې شرط چې د ټاکنو  خپلو همکاريو ته دوام ورکړي، خو ) کېداى شي له هغې وروسته هم( کال تر پايه پوري ٢٠١٠
 . خپلواک کميسيون له نړيوالو معيارونو سره سم ااصالحات راولي

 

  د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون.٨

 
سره هغې له  سرغړونو، شکايتونو او ټاکنيزو دى چې د 34اد کميسيون يو موقت اداري نهد شکايتونو د اوريدنيټاکنو د 

له سرغړونو سره تعامل، کې مجازاتي صالحيتونه په غه کميسيون د د.  ستونزو ته د رسيدګې مسوليت په غاړه لريهاړوند
د کنو ټا او د ول د پاڼو باطلاچونې، نوې شمېرنه، نوې رايه ورکونه، د کانديد د نوم حذف کول، د رايه  کولجريمه

 35. شامل دي د کار کولو منعه کولسر غړونکوشکايتونو د اورېدنې  په کميسيون کې د 
 
استيناف غوښتنې ځانګړى د په اړه پريکړو د خپلواک کميسيون د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون او د ټاکنو د 

 ماده ٥٢،  فقره٦د قانون ټاکنو  د 36. لريشتونپه بين المللي اسنادو کې چې څنګه چی لکه نشته حکم په قضايي ادارو کې 
قضايي جوړښت په افغانستان د  ”.د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون فيصلې نهايي ديټاکنو  د “:څرګندونه کوي چېداسی 

 توګه کار وکړي چې د  او خپلواکهپه ځانګړېدې د شکايتونو کميسيون ټاکنو د په دې معنی دي چې نيمګړتياوې کې شته 
ې حل کړي او هم دا ډاډ ورکړي چې د پريکړو په ايي پرنسيپونو پر اساس په دغه وضع کې په اغيزمنه توګه النجقض

او د معافيت په فرهنګ کې د شته تقلبونو په پام کې له نيولو سره ټاکنو  البته  په .به نيمګړتياو ته ځواب ووايياجراء کې 
د شکايتونو د اورېدنې کميسيون په افغانستان کې ټاکنو همدارنګه د . ړ دىچې د ودې په حال کې دي، دغه کار  ډېر د پام و

 .له پروسې وروسته هم ډېر د پام وړ دىټاکنو د يوه قضايي موډل په ښوولو کې د 
 
کمشنران دي چې د نړيوال  کميشنرانو څخه جوړ دى چې درې کسان يې ٥د شکايتونو د اورېدنې کميسيون له ټاکنو د 

داخلي دي چې د سترې محکمې او يې  ټاکل شوي دي او دوه کمشنران  له الرې (SRSG) خاص استازيد ملګرو ملتونو 
ټول نور د شکايتونو د اورېدني د کميسيون ټاکنو  د 37.ټاکل کېږيله الرې  د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون 

 هماغه وخت کې کارکوونکي او په احتمالي توګه  چې پهونه خپاره شولراپورسې  دا38.کارکوونکي تقريبا افغانان و
 .کمشنران تر فشارونو او تهديد الندي ونيول شول

  
اګرچه په پاې کې به همدا . دینظرونو توپير تر منځ د ي د ذيدخلو لوريو سواافغانان دې په دې هکله چې ټول کمشنران 

 :وړاندي له دې بايد الندي ټکي په پام کې ونيول شيډول وشي خو 
 

 . هغوى پوره باور ولري؟رآيا په هغه صورت کې چې ټول کمشنران افغانان وي ذيدخل لوري به پ -
دا . آيا امکان شته چې د تعييناتو داسي ميکانيزم رامنځ ته شي چې وکوالى شي له ټولو لوريو ښه نمايندګې وکړي -

د خپلواک ټاکنو نګه چې د له لورې تعيينات رامنځ ته شي لکه څ ولسمشرکېداى شي دومره سم نه وي چې د 
په څرګنده توګه د ذيربطو لوريو نظرياتو نه چې دا ځکه تر سره کيده کميسيون د کمشنرانو د تعيين په هکله 

ې برسېره چې په اوسني وخت کې ستره محکمه او د بشر د د.  چې د عدم باور او استقالليت المل کېږيرانغاړي
 .يواوس په غاړ لري نور نهادونه هم لکه پارلمان کوالى شي دخيل د حقونو خپلواک کميسيون د ټاکلو مسوليت

د خلکو ) له منطقي استدالل سره( په څرګنده توګه پريکړېآيا داسي قانون شتون لري چې د اجرااتو شفافيت او  -
 .په واک کې ورکړي

                                                 
 ورځې وروسته ٣٠ق د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون دنده د پايلو له تصديټاکنو  فقره څرګندونه کوي چې د ٧ مادې ٥٢د قانون د ټاکنو   د - 34

 .پاى ته رسېږي
 . ماده٥٤قانون لومړۍ فقره ټاکنو  د - 35
د هغه اشخاصو د ډاډ لپاره چې دا شان شکايتونو ته د رسېدګي غوښتنه لري بايد حق “:  ماده څرګندونه کوي٢ ICCPRد ) ب( دريم پرګراف،- 36

ته او يا کوم باصالحيته بله مرجع چې د يوه هيواد په حقوقي سيستم کې ولري ترڅو صالحيت لرونکو قضايي مراجعو، تقنيني يا اداري مقاماتو 
 .”شتون ولري د قضايي چارې سرته رسولو په منظور مراجعه وکړي

 . ماده٥٢ فقره ١د قانون ټاکنو  د - 37
 . زيات بين المللي مشاورين نلرل٢٠د شکايتونو د اورېدنې کميسيون له ټاکنو  د  کی  په يو وخت-  38



نې د کميسيون د آيا داسي کېداى شي چې د مرحله بندي نظريه مطرح کړي چې په هغې کې د شکايتونو د اورېد -
 کمشنرانو څخه د هغوى د صالحيتونو په پام کې له نيولو سره ترالسه  نړيوالوفعاليتونو يوه يا څو مرحلې له 

 ). د مثال په توګه، په مساوي يا زياته توګه(شي
 

 د ئ وهغحمايت اندازه د نړيوالو د موجوده د موخه د شکايتونو د اورېدنې له کميسيون سره د همکاري په ټاکنو د  -
 .يسووااختياراتو د تطبيق له لوړو معيارونو سره بايد څنګه بشپړو 

 
د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون کمشنران او ټاکنو تر څو د  رامنځ ته شيبايد  ميکانيزمونه ډولکوم  -

 په همکارانو د موجوديتنړيوالو د مثال په توګه، د .  څخه وژغورل شيونوله فشارونو او تهديدي کارکوونک
د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د ټاکنو د . شمول د شفافيت د رامنځ ته کولو لپاره ځواکمن تدابير ضروري دي
 .کمشنرانو د ساتنې لپاره بايد هر اړخيز تدابير په پام کې ونيول شي

 
وي جوړښت ډېر ناوخته د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون ادارې او ساحټاکنو کې د کمشنرانو، د ټاکنو  کال په ٢٠٠٩د 

 مه نېټه ٢٦ې المل شو چې د هغوى لومړۍ جلسه د اپريل په د دد کمشنرانو ډېر ناوخته تعيين . تعيين او رامنځ ته شو
و د رامنځ ته کېدو کار، د ماهرو کارکوونکو استخدام او په ځانګړې کړنالرد پوره وخت د نه شتون له کبله د . دايره شوه

د محاکماتي شکلياتو مطابق د تحقيق د امورو او د حل د . رامنځ ته کېدل له ستونزو سره مخ شولتوګه د واليتي جوړښت 
همدارنګه دغه زماني .  د کار کوونکو د ظرفيتونو د لوړولو د کار لپاره لږ چانس شتون درلودموخهالرو د ښوونې په 

ى شول د ذيدخلو لوريو اطالع ته د شکايتونو د د شکايتونو کميسيون کوالټاکنو محدوديت د تبليغاتي کمپاين کار، چې د 
ې برسېره د کانديدانو د د د .ل، له ستونزې سره مخ کړسره همکاري ولري موخهپروسې په اړه او د منازعاتو د حل په 

اکنو ټ په همدې اساس د کانديد کېدو په هکله شکايتونه د ،دغه کميسيون په واليتونو کې شتون نه درلودوخت نوم ثبتونې په 
 .د شکايتونو د اورېدني کميسيون ته استول کېدلټاکنو د خپلواک کميسيون د دفترونو له خوا د 

 
 ګڼ شمېر له وروسته ټاکنو د خپلواک کميسيون او د شکايتونو د اورېدني د کميسيون صالحيتونو او توانونو له ټاکنو د 

خپلواک کميسيون ټاکنو د ) يي پايلو، برخې ته مراجعه وکړئنهاد وروسته او ټاکنو له  (لوش سره مخ  او سوالونوتفسيرونو
 چې ګواکې دغه کميسيون د رايو د باطلېدو صالحيت نلري، په دې اساس يې په دې  کړقانون په داسي توګه تفسير ټاکنو د 

د شکايتونو د کنو ټادا په دې معنا چې د . د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته پرېښودټاکنو اړه د تصميم نيونې صالحيت د 
اورېدنې کميسيون په لومړي او نهايي پړاو کې د رايو باطليدل تر رسېدګي الندي راوستل چې د استيناف غوښتنې الرې يې 

 .تړلې وې
 

 : وړانديزونه
 
ېدو د کار له پاى ته رسټاکنو  د ٢٠٠٩د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ټاکنو په پام سره د  ته ټاکنو  کال  ٢٠١٠ د .٣٠

اساسي جوړښت او داخلي کارکوونکي بايد په خپل ټاکنو  کال د ٢٠٠٩د . ول شيځوهم ځل لپاره بيا راوګرد دسره بايد 
 :يشځاى پاته شي او په دې موده کې الندنيو برخو ته جدي پاملرنه و

کمزورتيا، په حقوقي دغه اقدام په افغانستان کې په حقوقي برخه کې د اوسنۍ :  د هغوى د فردي ظرفيتونو لوړول-الف
په اړه او د النجو په حل کې له ټاکنو د  . پوهې او د هيواد دننه د محدودو تجربو له کبله، ډېر د پام وړ دىېبرخه کې د لږ

د قضاياو د : غه مسئلو پوره حمايت بايد وشي او په پام کې ونيول شيد د.  شيروزنه برابره هبين المللي معيارونو سره سم
الت د اجرا، د قانون د تطبيق کوونکو ادارو لپاره د کشف د تخنيکونو، د محاکماتي شکلياتو په پام کې نيولو مديريت، د عد

د شکايتونو کميسيون بايد له قضايي نهادونو ټاکنو ې برسېره د د د. او د اغيزمنو چارو رامنځ ته کولو په هکله، فکر کول
 .ړياو د قانون له پلي کوونکو سره اړيکي رامنځ ته ک

دغه کار بايد د ذيدخلو لوريو لپاره او د شکايتونو د پروسې د آسانتيا او .  د شکايتونو په پروسه کې د پوهاوى زياتوالى-ب
د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون په ټاکنو تر ممکنې اندازې د هغې د اغيزمن توب لپاره د شکايتونو د رول د توضيح او د 

 .څيړنې راونغاړيه يي ازموينو او  د مختلفو ميتودونو نمونموخه

 ټاکنيزود شکايتونو د اورېدنې کميسيون د يوه نظارتي نهاد په توګه بايد په دوامداره توګه د ټولو ټاکنو د .  نظارت-ج
د مخې يې  فعاليتونه چې له ه  او هغپريکړې د خپلواک کميسيون ټاکنو ، د ليکنهفعاليتونو په اړه لکه د رايه ورکوونکو نوم 



هروخت چې ټولټاکنې سرته رسېږي بايد نظارت هم  39.راپورته کېدو مخه نيول کېږي، نظارت وکړيد ډېرو ستونزو 
 .سرته ورسېږي

ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ټاکنو دا کېداى شي ډېر ګټور وي که د .  اصالحاتو کې برخه اخيستنهټاکنيزو  په -د
په سيستم کې د ټاکنو لکه د ه اصالحاتي پروګرامونټاکنو ه توګه شتون ولري او د په پروسه کې د يوه نظارت کوونکي پ

غه کار لپاره په اغيزمنه توګه له مالي او جوړښتي منابعو څخه برخمن هم د دنظارت او کنترول په اړه، برخه ولري او 
 .وي

ون د تولتاکنو دکميسيون هغه کارکونکی چی د شکايتونو د اوريدنی کميسي. د عدلی تعقيب لپاره اړوندو مراجعوته ارجاع -ر
د نوم ثبتونی، رای ورکونی او رای شميرنی په وخت کی په انتخاباتی سرغړونی کی الس لرل د عدلی تعقيب لپاره اړوندو 
 .عدلی او قضايی اداری ته ور وپيژنی دا په داسی حال کی چی د تولتاکنی خپلواک کميسيون دغه کار سرته رسولی نه وی

 
 مسائلو د تحليل او ود اړوندټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون بايد د ټاکنو د . وروسته تحليل او تجزيېټاکنو له  -س

خپلواک کميسيون دغه کار په پوره توګه سرته نه وي ټاکنو  په هغه صورت کې چې د –وروسته ټاکنو تجزيې پروسه له 
د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې، (اړه تجزيه او تحليل کېداى شي د تقلب په ټاکنو  کال د ٢٠٠٩د .  په غاړه واخلي-رسولى
 . د انواعو شاملې تجزيې او مفصل تحليل شامل وي)ه جريان او د رايو شمېرنې په اړاچونېد رايه 

 
ت د شکايتونو کميسيون بايد پوره منابع او ظرفيتونه ولري ترڅو په هغه صورت کې چې آدرس ته يې زياټاکنو  د .٣١

.  مسائلو په اړه چې ورسره مخ کېږي رسېدګي وکړيوشمېر شکايتونه ورشي خپلو فعاليتونو ته پراختيا ورکړي او د هغ
 ډېر موخه رامنځ ته کولو په  دپه پروسه باندي د اعتمادټاکنو  او د موخهدغه کار په راتلونکي کي تقلبونو ته د رسيدګي په 

 ورکول بايد په روزنېته کارکونکو د شکايتونو د اورېدني کميسيون ټاکنو نه او د مناسب استخدامونه، معاشو. د پام وړ دى
 . بوځيپرمخپه ښه توګه پام کې ونيول شي ترڅو خپلې سپارل شوې دندې 

 
د ، ترالسه شوو درسونو او تصميمونووروسته د اجرااتو، ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون بايد له ټاکنو  د .٣٢

هغه مواردو دې دغه راپور . ، خپور کړيموخهپه اړه د پراخو معلوماتو يو راپور په راتلونکي کي د بهبود په  وړانديزونو
دغه کار د . چې د زماني محدوديتونو او کافي منابعو د نه شتون له کبله رسېدګي نه ده ورته شوېاشاره وکړي ته 

 . په پاملرنه کې ګټور دى او کاري تګالري تهوې په پروسه کې نيمګړتياراتلونکي لپاره
  

د پروسې ټاکنو د بدل شي تر څو دايمي کميسيون دې په يو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ټاکنو د بايد  په دې اړه چې .٣٣
 پوهې په لوړونه، نهادي ظرفيتونو او حقوقي  دغه کميسيون ددغه کار د. وشيدايمي نظارت وکړي، جدي پاملرنه 

تر منځ په وقفو کې کميسيون کوالى شي خپل تشکيالت محدود کړي ټاکنو د . ون سره مرسته کويمعلوماتو کې له کميسي
د سيستم په ټاکنو په نورو فعاليتونو نظارت او د ټاکنو خو د خپلو ظرفيتونو په لوړولو، د تبليغاتي کمپاين په زياتولو، د 

په ټولو په وخت ټاکنو سيون بايد خپلې نظارتي دندې د د شکايتونو د اورېدنې کميټاکنو د . اصالحاتو کې، بايد فعال وي
ې په ځاى چې د دپه غاړه واخلي چې مخې ته راتلونکي ستونزې په لومړيو پړاونو کې حل کړي موخه پړاونو کې په دې 

 . او رايو د شمېرنې په جريان کې يې حل کوياچونېد رايه 
 
بدلولو ته پاملرنه په يو بشپړ ملي نهاد د شکايتونو د اورېدنې کميسيون و ټاکند د پورتنيو ټکو په پام کې نيولو سره بايد . ٣۴

غه ټولټاکنيز نهاد د پراختيا د د. هم په پام کې ونيول شيدې ميکانيزم ټاکنو او همدارنګه د سمو، بيطرفه او مسلکي وشي 
دې د اورېدنې د کميسيون مسوليتونه د شکايتونو ټاکنو د .  شيلړ همکاريو ته ادامه ورکموخه بايد نړيوالېاو نظارت په 

 .شيراپه اړه د عامو خلکو باور وړتيا په پاى کې هغه وخت قضايي څانګې ته وسپارل شي کله چې د محکمو د 
 
او پريکړو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون مکلف کړي ترڅو په هر اړخيزه توګه په اجرااتو، ټاکنو د بايد  قانون .٣۵

 .همدارنګه د شکايت کوونکو او شاهدانو ساتنه هم پيشبيني کړي.  مراعات کړياستداللونو کې شفافيت
 
د شکايتونو د اورېدنې کميسيون بايد تاسيساتو، کارکوونکو، اسنادو، د پايلو ډاټابس، په کمپيوتر کې ټاکنو  د .٣۶
 . ولريسرسیالد خپلواک کميسيون نورو مواردو ته ټاکنو  او د ه  ريکارډوناچونېښتونو، د رايه ادديا

                                                 
دغه ماده څرګندونه . تر سرغړونو پورې اړه لريټاکنو  مادې تر پوښښ الندي دي چې د ٥٣د قانون د ټاکنو  بالفعل په اوسني وخت کې د  دا- 39

 .”پروسه اداره کويټاکنو غه قانون احکام يا نور قانوني وسائل چې د د د  “: کوي چې



 
د شکايتونو د اورېدنې کميسيون کوالى شي د معاشونو د څرنګوالي، تريننګونو، معلوماتو، کنترول او د ټاکنو  د .٣٧

د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون هر ټاکنو همدارنګه د . اقدامات سرته ورسويضد  د فساد په ،نظارت د کنترول په شمول
دغه کار اجرايوي رئيس، حقوقي مشاور، د ثبت يو مامور، د دفتر رئيس او د . شيپاملرنه ودې هم اړخيز جوړښت ته 

 .هم رانغاړيټر رښتونو لپاره يو سکادد برسېره د ياوظايفونورو 
 
 د رايه ورکوونکو ثبتول او د سرحدونو ټاکل. ٩
 

   د رايه ورکوونکو ثبت او راجستر کول.الف
 

له سرته رسېدو ټاکنو څخه وغوښتل ترڅو په ګړندۍ توګه د عمومي تونو ملګرو مل“ کال کې له ٢٠٠١ په پريکړېد بن 
 ١٠،٩٤٢،٩٨٩لپاره ټاکنو  کال د ٢٠٠٤ د 40.وړاندي د رايه ورکوونکو د ثبت او راجستر د پروګرام په کار پيل وکړي

 د رايه (JEMB)اداري سمون ګډې د ټاکنو وړاندي د ټاکنو  کال له ٢٠٠٥د . رايه ورکوونکي ثبت او راجستر شول
 کال کې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې ٢٠٠٥او راجستر پروګرام په کار واچاوه، چې په ليکنې  نوم يورکوونکو د نو
 کال ٢٠٠٥دغه کار د ).  د ښځينه و لپاره٤٤،٤ د نارينه و لپاره او ٥٥،٦ کیپه سلو. ( کارتونه صادر شول١٢،٤٦٩،٢٣٨

 کې سيمو هکله پوښتنې مطرح کړي په ځانګړې توګه په ډېرو محافظه کارو د ښځينه و د لوړې او غيرعادي فيصدۍ په
 .لقوه توګه د تقلب زمينه برابره کړهااو ورپسې يې په با. چې جنوبي، شرقي او د جنوب شرق منطقې دي

 
و رايه د ثبت او راجستر دوه مرحلو نيمګړتياوې لرلې ځکه په هغې کې احتمالي تکراري نوم ثبتونه مشخص شوې نه وه ا

دغه دوه موضوعګانې په ځانګړې توګه په . وېشل شوي  په ګڼ شمېر مرکزونو باندي نه واچونېورکوونکې د رايې 
د خپلواک ټاکنو  د 41.ې لپاره په پام کې ونيول شوليکنې کال کې د نفوس او رايه ورکوونکو د يوې مشترکې نوم ٢٠٠٦

 سيستمونو د ټاکنيزو، او د (UNDP)د انکشافي پروګرام رو ملتونو الرې د ملګ له کميسيون او د کورنيو چارو د وزارت 
 کال د جوالى په مياشت کې د وزيرانو ٢٠٠٧خو د . و په همکاري، يوه نمونه يي پروژه رامنځ ته ش(IFES)بنياد نړيوال 
وګرام څخه جدا  چې د رايه ورکوونکو د ثبت او راجستر پروګرام د نفوسو د ثبت او راجستر له پرپريکړه وکړهشورا 
 .کړي

 
ټاکنو  د 42 کال٢٠٠٩خپلواک کميسيون اعالن وکړ چې کېداى شي نوموړى کميسيون د ټاکنو  کال په اګست کې د ٢٠٠٨د 

په  چې راټول شوي معلومات د يوه اساس په توګه موخهلپاره د نوي ثبت او راجستر پروګرام په کار واچوي په دې 
دغه عمليه د ټولو پر مخ . ی دپاره ترينه ګته واخستل شی پروس دو د نوم ثبتونېکې د ګډون کوونکتولتاکنی راتلونکي 

او په کلونو ته رسيدلي و  ١٨  عمرونهپرانيستل شوې وه، خو اصلي تمرکز يې په هغه کسانو و چې د ټاکنو په ورځ يې
بې داخلی او يا  43 وستنېدونکي يا بېرته راکارتونه يې ورک کړي و،ليکنې  چې د پخوانۍ نوم وتمرکز کوليې هغه کسانو 
 کال د ٢٠٠٩د څخه  کال د اکتوبر له مياشتې ٢٠٠٨د چی و په ترڅ کې رحل د څلورو م دغه عمليه. و خلکځايه شوي

د تيمونو په واسطه په دوامداره توګه  نوم ثبتونې ګرځنده د  تر سره شوه اوفبروري تر مياشتې پورې په زياتو ولسواليو کې
د .  کارتونه صادر کر44)٤٧٢٠٩٠٦(پروسه د رايه اچونې د ې  دغ.وکړدوام   يېپورې تر مياشتې  کال د جوالى٢٠٠٩

د رايه .  ته د لومړي ځل لپاره د رايه اچونې له يوه مرکز سره تړاو ورکړل شوليکونکودغه عمليې په پلي کولو کې نوم 
، د ګوتو  د نښې اخيستلو  )ړه اجباري نه وکه څه هم چې دغه کار د ښځو په ا(اچونې په کارت کې عکسونه اضافه شول

 .45 تګالرې څخه استفاده وشوهمتريککار سرته ورسېد او د عکسونو د ځانګړتياو په ټاکلو کې د رياضي له بيو

                                                 
 .مه٣يسمبر د د  کال ٢٠٠١ دريمه ضميه، د - 40
چې هلته د افغانستان حکومت او مدني ټولنې توافق کړى ) ٢٠٠٦ پوري ، کال ١ څخه د فبروري تر ٣١د جنوري له (نفرانس کې  د لندن په ک- 41

د .  د موضوع په شمول”د راجستر او نفوسو د دايمي ثپت د يوه سيستم او د ملي هويت د يوه کارت لرلو“و چې مشترک اهداف ترالسه کړي دا 
  .مه٢٠ کال د ستمبر ٢٠٠٨

 . نېټه٢٠ کال د ستمبر ٢٠٠٨د خپلواک کميسيون مطبوعاتي کنفرانس، ټاکنو   د - 42
په هغه صورت کې چې دوى به د د اشان سند ښوولو وسه ونلرله نو د . له دغه نوم ثبتونکو څخه غوښتنه شوي چې د اعتبار وړ سندونه وښيي -  43

  .ه يې له هغوى څخه غوښتنه کوله چې د اړوند کلي له ملک څخه سند ترالسه کړينوم ثبتونې د مرکز رئيس به د هغوى هويت ثابتاوه او يا ب
د هغو کسانو په ګډون چې د مسلسلې او سيارې پروسې په . مه١٢ کال د جوالى په ٢٠٠٩ د ټاکنو د خپلواک کميسيون مطبوعاتي اعالميه، د - 44

 .پورې ثبت شوي و١١ کال د جوالى تر ٢٠٠٩واسطه د 
 فزيکي ځانګړتياو لکه د ګوتو نښې څخه عبارت دى، ډي اين اې چې په واسطه يې د افرادو هويت تشخيص کېږي او هغوى  انسانی د بيو متريک- 45

 .د د غه ميکانيزم څخه د ټولټاکنيزو سرغړونو په اړه ګټه اخيستل کېږي. ورباندي پيژندل کېږي



 
له ميکانيزم څخه ګټه اخيستل کېده ترڅو هغه کسان مشخص  ټاکلو د ځانګړتياوانسانی د ) بيومتريک( د رياضي په تګالرې

خو په هر حال د تشکيالتي داليلو، استخدام او له معلوماتو او ډاټا . يې د رايه اچونې کارتونه ترالسه کړي وشي چې پخوا 
 د تخنيکي ستونزو له کبله چې د جعل مخه نيول شوې واى، د نوې نوم ثبتونې پروسه ځنډنۍ مقايسه کولوسره د د يو له بل 

ارډونو سره سر ورنه کړل شو او دې امکان هم نه درلود چې هغه  کلونو له ريک٢٠٠٤\٢٠٠٥دغه ريکارډونو ته د . شوه
په پايله کې دا چې د . کسان په نښه شي چې پخوا يې د رايې کارت درلود چې دوهم ځل يې نوم ثبت کړى او که نه

نګړتياو د ځا انسانی  کلونو ډاټا، د رايه ورکوونکو معلومات او د رياضي پر تګالره د٢٠٠٨ يا ٢٠٠٩معلوماتو ثبت او د 
 په همدې اساس دې ته ډاډه کېدل چې دغه شته معلومات او ډاټا په راتلونکي .عناصرو د تعيين کيفيت تر اوسه معلوم نه دي

 او جامعې نوم ثبتونې د اساس په توګه تر څومره اندازې د باور وړ دي، دا داسي يو کار دى چې په هراړخيزېکې د يوې 
 .اړه يې بايد تصميم ونيول شي

 
همدا شان ليدل کېږي چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون کارکوونکي تر فشار الندي و ترڅو په نامناسبه توګه کارتونه صادر 

دغه .  مليونه په شاوخوا کې ده١٧ کال څخه تر اوسه پورې په هيواد کې د کارتونو مجموعي شمېره د ٢٠٠٤له . کړي
هغه کسانو .  مليونه دې زياته ده١٥طو لرونکي کسان ايشرچونې د رای اشمېره له هغه نظريې څخه چې ويل به يې چې د 

ټاکنو په   د معافيت فرهنګ ځواکمن کړ او د کيده چې په پايله کې يې سزا نه ورکولدا ډول کړنې يې تر سره کولې ته چې 
 .ورځ د ټاکنو د خپلواک کميسيون ځينو کارکوونکو دغه شان بې نظميو ته دوام ورکړ

 
 د ځينو ستونزو په هکله، لکه په تکراري توګه د نوم ثبتونه، د ښځو په استازيتوب نوم ثبتول  46کوونکوداخلي نظارت 

، د هغه کسانو نوم )وسره ترسره شوهپروسې د ښځينه کارکوونکو له الرې د عکس اخيستل په پام کې نه نيولدغه  چې(
، د دغه  چلند د يو شمېر کارکوونکو له تعصب څخه ډکثبتونه چې د رايه اچونې عمر يې نه و پوره کړى او د ټولټاکنانو

ستونزو په هکله راپور ورکړى و، چې داشان ستونزې ال تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کميسيون  له الرې حل شوې 
 .نه دي

 
 فردي پلوي  کې په څرګنده توګه د نوم ثبتونکو شميره دنتيجهپه ېرنه د نه شتون  سرشمهد نفوس د شميرې په اړه د دقيق

د ګډون کوونکو د نوم ثبتونې کارتونه د يوې قبيلې او يا قوم لپاره د . توبونو او يا قومي وزن پر اساس سرته رسېدلې وه
د ځان ښوونې په برخه کې د رايه اچونې د يوه بانک او يا ځواکمنې مرجع په دپاره  هغې ديوې داسي لوبې په شان و چې 

 ملي هويت د ښوونې د سند د نه لرلو له کبله د رايه اچونې کارتونه د هويت د ثابتولو د دې برسېره د. توګه حساب شي
د نفوس د ثابتولو او د اداري واحدونو د ټاکلو په موخه سرشمېرنه په افغانستان کې يوه بېړنۍ . لپاره هم اغيزمن تمامېدل

 .ده اړتيا 
 

د ده د رايه اچونې د کارت د صادرولو لپاره يوه ځانګړې د ښځو نوم ثبتونه چې هغوى د عکس اخيستنې اجازه نه درلو
و کې د ښځو د نوم ثبتونې ستونزه په مد ځينو واليتونو په  ځينو ډيرو نا امنو، محافظه کارو او دوديزو سي. هد غور مساله
شميره د نارينه و په د مثال په توګه د لوګر په واليت کې په زياته توګه د ښځو لپاره د صادر شوو کارتونو . لوړه کچه وه

 ښځينه او ٣١٠٠٠(په همدې ترتيب سره په نورستان کې ).   نارينه١٤٠٠٠ ښځينه او ٣٦٠٠٠تخمينا (  پرتله دوه چنده وه
 ). نارينه١٢٠٠٠

 
په ورځ يې يو لست   او د رايه اچونې مرکزونو ته معرفي کېدل د ټاکنو لچې نوي ثبت شوي و هغه رايه ورکوونکيد 

 کارت وښيي اچونې د هغې په بدل کې رايه ورکوونکي مکلف و چې د رايه . چې استفاده ترېنه شوې واى چاپ شوى نه و
 .47چې د نوموړي کارت شمېره د رايه اچونې په هر مرکز کې د رايه ورکوونکو په لست کې ثبت کېده

 
مرکز کې د رايه ورکوونکو د شمېرې له پخوا څخه د رايه ورکوونکو د لستونو د نه تيارېدو له کبله د رايه اچونې په هر 

په تناسب د رايه اچونې د پاڼو د تيارولو پالن جوړونه هم څرګنده نه وه، دغه کار په ټاکنو کې د جعل لپاره ښه زمينه 
 48برابروالى شوه او له بل لورې يې د ټاکنو له سرته رسېدو وروسته د جعل د مشخص کولو زمينه هم ستونزمنه کړه

                                                 
 .٢٠٠٩شت کال  د مۍ ميا(FEFA) د افغانستان آزادې او عادالنه ټولټاکنې - 46
 .  هر رايه ورکوونکي کوالى شول چې د هغه واليت د رايه اچونې په مرکز کې چې نوم يې پکې ثبت کړى رايه ورکړي- 47
دا کار د رايه .  د رايه ورکوونکو د د اسي يوه لست برابرول چې دا په نښه کړي چې کوم رايه ورکوونکى بايد په کوم ځاى کې رايه وکاروي- 48

او په ستونزمنه توګه د رايه اچونې مرکزونو ته د اضافي پاڼو استولو ته پاى ورکوي او . ڼو  شمېره د رايه اچونې په مرکز کې مشخصوياچونې د پا
 .همدارنګه د رايه اچونې له څوکارتونو څخه د ګټې اخيستنې مخه نيسي



 
د . لوماتو نه کېداى شي له ټاکنو څخه په وروسته عمليو کې او د ټاکنو په سرغړونو کې ګټه واخيستل شيله ثبت شوو مع

 کيداى شي له پخوانيو مثال په توګه د رايه ورکوونکو هغه معلومات چې د رايه اچونې په يوه مرکز کې نوي ترالسه کېږُي
 فعاليتونو په اړه ډاډ رامنځ ته شُيانتخاباتی چونې مرکزونو د ثبت شويو معلوماتو سره په دې موخه پرتله شي چې د رايه ا
 .که څه هم چې تر اوسه پورې داشان کار سرته نه دى رسېدلى

 
 :وړانديزونه

 
د نوم ثبتونې په پروسه کې د باور رامنځ ته کول، ترڅو د نوم ثبتونې په پروسه کې د جعل او د رايه اچونې . ٣٨

د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د هغه پېښو . نګ د له منځه تللو په اړه ډاډ رامنځ ته شيکوونکو لپاره د معافيت د فره
  وکړيو په هکله اقداماتاتباعکړي چې د جعل کولو له کبله رامنځ ته شوې او دهغه کارکوونکو او وپه اړه څېړنې 

 .الس درلوديې چې د ټاکنو په سرغړونو کې 
 
همدا شان . ه بيړه سره د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې په اړه دقيقه پلټنه پيل کړيپ د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد. ٣٩

 .يو نړيوال متخصص ټيم بايد د نوم ثبتونې د تګالرې او پروسې لپاره يو ستراتيژيک الرښود تيار کړي
 

 :الندني شيان شامل ويبايد   کیپروسهپه د پلټنې او بيا کتنې 
 

 کلونو ٢٠٠٥ او ٢٠٠٤ بايد تجزيه شي او د معلومات کلونو الس ته راوړل شوي ٢٠٠٩ او ٢٠٠٨ د معلوماتو او د  - الف
. د نوم ثبتونو له السته راوړل شوو معلوماتو سره پرتله شي ترڅو د رايه ورکوونکو د تکراري نوم ثبتونې مخنيوى وشي

دازې دقيق دي نو له دغه  کلونو معلومات تر يوې ان٢٠٠٩ او ٢٠٠٨په هغه صورت کې چې دا تشخيص شي چې د 
 .معلوماتو څخه به په راتلونکي کې د نوم ثبتونې د پروسې لپاره د يوه اساس په توګه ګټه واخيستل شي

 د بيومتريک له الرې د نوم ثبتونې کيفيت هم بايد وارزول شي ترڅو په راتلونکي کې د رايه ورکوونکو په نوم ثبتونه  - ب
 . او دقيقه توګه ګټه واخيستل شيړخيزههراکې له دغه ميکانيزم څخه په 

 
 :له ستراتيژيک الرښود څخه د تر السه شوو پايلو په اساس بايد تصميم ونيول شي چې. ۴٠
 

 يوه مدني عمومي نوم ثبتونه رامنځ ته شي تر څو د هغې په اساس د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې لست واخيستل  - الف
 .د نوم ثبتونې د کارتونو پر ځاى د ملي هويت له کارتونو څخه ګټه واخيستل شيشي او د رايه اچونې په ځايونو کې 

 
 . شيواخيستل او دا چې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې له سيستم څخه په انفرادي توګه ګټه  - ب
 
ل شوي شيان په  کال کې ټولټاکنې ترسره شي نو د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد له پخوا څخه الندني ټاک٢٠١٠ که په . ۴١

 .پام کې ونيسي
 
 کلونو په شان د رايه ورکوونکو د لست د تکميل په موخه بايد د ثبت ترتيب او تنظيم رامنځ ته ٢٠٠٩ او ٢٠٠٨ د  - الف

په دغه صورت کې بايد . و مشخصو مرکزونو ته معرفي شيل رايه ورکوونکي د رايه ورکوڅخهشي ترڅو د دی الرې 
 او ٢٠٠٨ په شان ترسره شي او هغه معلومات او ترالسه شوي شيان چې ترالسه کېږي بايد د دغه کار د پخوانۍ عمليې

 . سره پرتله شي ترڅو د تکراري نوم ثبتونې مخه ونيول شيمعلوماتو کلونو له معلوماتو او ترالسه شوو ٢٠٠٩
 
 کال د ټاکنو لپاره او ٢٠١٠هغه رايه ورکوونکي چې نومونه يې پخوا د رايه اچونې په لست کې ثبت شوي دي د  - ب

تکميلی  کال کې د ٢٠١٠په .  مکلف نشيليکنه کال د کليو د شوراګانو د احتمالي ټاکنو لپاره بايد په نوم ٢٠١١همدارنګه د 
 کلني عمر يې تکميل ١٨هغه کسان چې خپل کارتونه يې ضايع کړي او يا هغه کسان چې د چی  بله ګټه دا ده ليکنېنوم 

پل ځانونه ثبت کړي او د رايه اچونې په ځايونو کې به د جعل د مخنيوي په موخه د رايه ورکوونکو د کړى کوالى شي خ
 وي په عملي ترتيب کې لږ توپير والړهدا چې په يوه ټولټاکنه کې چې په نوي ثبت . ترتيبولو ته اړتيا نه ويد سره لست 

د ثبت هڅې کوالى شي د .  لست د ترتيبولو المل نه کېږيشته خو د رايه ورکوونکو او يا ټاکنو له نوې ثبت پرته د يوه
 بشپړولانفرادي ثبت او مدنې نوم ثبتونې په برابرولو او ترتيبولو باندي تمرکز وکړي په دې شرط چې په راتلونکي کې يې 



 چې د رايه  بايد داسي پروسه رامنځ ته شي چې د هغه کسانو د نوم ثبتونې مخه ونيسيپه هر حال. په پام کې ونيول شي
 .اچونې عمر يې نه دى پوره کړى

 
د جعل د ( ترڅو خپل عکسونه  ته الزمي ورګرځول شي  دا بايد ټولو رايه ورکوونکو ته د نارينه و او ښځينه و.۴٢

دا کار کېداى . په اختيار کي ورکړيدنوم ثبتونکی ډلې د رايه اچونې په کارتونو باندي د نصبولو لپاره ) مخنيوي په موخه
دي، موجودی ترسره شي چې د نوم ثبتونې په مرکز کې له الرې د هغو ښځينه کارکوونکو دښځو دنوم ثبتونی دپاره  شي

 په موخه وکارول شي او نور ميکانيزمونه رامنځ ته شي  د راټولولومعلوماتو د ليکلو او ډاټاښځينه کارکونکی د همدا شان 
و  کيددو او د واليتونو او ولسواليو ترمنځ د سرحدونو د نه ټاکللي تکمېترڅو د رايه ورکوونکو د رايه اچونې د عمر د نه

 .مسئلې مشخصې کړي
 
  د ولسواليو د حدودو ټاکنه.ب

 
 واليتو ٣٤د (  ولسواليو کي ٣٦٤ کتنه باندي زيات فشارونه شتون لري، په  بياپه داسي حال کې چې د ولسوالي حدودو په

 کال کې سرته ٢٠١٠ نهادونه د دې پلوي دي چې د ولسواليو ټولټاکنې په بوطهمرملي او نړيوال ) د مرکزونو برسېره
 کال وړاندي د ولسواليو د ٢٠١٠په پام کې له نيولو سره له د نشتوالی د دې ضرب االجل او تخنيکي تياري . ورسېږي

ن جوړونه سرته رسېدلې او که دا څرګنده نه ده چې په دې اړه کوم تخنيکي عملي اقدام او يا پال. حدودو ټاکنه شونې نه ده
، د بشر دحقونو خپلواک کميسيون، د کارتو ګرافي او ځمکې ه رياستخپلواک همدا شان تر اوسه پورې د ځايي ارګانونو. نه

 49شوي نه ديوليتونه مشخص ئسنجونې رياست او د مرکزي احصايي خپلواک رياست تر منځ وظيفوي مس
 

 وړانديزونه
 
 کال کې سرته ٢٠١٠ي او د ولسواليو د شوراګانو ټولټاکنې بايد په ځوسني حدود د تاييد وړ وګر د ولسواليو ترمنځ ا.۴٣

 .ورسېږي
 
 .شی او پلي طرح د کليو ترمنځ د حدودو ټاکنه بايد د مالي سرچينو په پام کې د نيولو له الرې په سمه توګه .۴۴
 

  د کانديدانو نوم ثبتونه-١٠
  

 مادو ١٥ او ١٤ مادو کې او د ټاکنو د قانون په ٨٥ او ٦٢ شرطونو په اړه د اساسي قانون په د کانديد کېدو لپاره د قانوني
دغه مادې د . ته د کانديدېدو لپاره اسالم شرط ګڼلى دىولسمشرۍ  مادي لومړۍ پراګراف ٦٢د . کې څرګندونه شوې ده

 50.مخه نيسي  د کانديدوته د غير مسلمانولسمشرۍ دفتر 
 

 کسانو د واليتي شوراګانو د څوکيو د ترالسه کولو لپاره ځانونه ثبت کړي ٣٣٢٤د ولسمشرۍ لپاره او څلورڅلوېښت کسانو 
د " او يا  " رهبر دغير قانونی نظامی دلوعمال به"د ټاکنو خپلواک کميسيون د کانديدانو لست د قانوني شرطونو، چې . و

 د دغه اساس په پام 51.لپه پام کې له نيولو پرته چاپ کړنه وي، غړي غير قانوني تشکيالتو او غير قانوني نظامي ګوند 
 د ټاکنو د شکايتونو د 52د نيولو پر ځاى کميسيون دغه موضوع د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته محوله کړهکې 

 د واليتي  کانديدانو او٤١اورېدنې کميسيون دغه موضوع ته له رسيدګې وروسته د کانديدانو نهايي لست چې د ولسمشرۍ 
ملي او نړيوالو متخصصينو خپله پرېشانتيا په دې اړه څرګنده کړه چې . ړپور کخ کانديدانو پکی شامل و، ٣١٩٤شوراګانو 

 ډلو سره اړيکه لرله چې دا کار له يوه دموکرات جريان سره په ټکر کې دى او  وسله والويو شمير کانديدانو له غير قانوني
 .شوو نهادونو سپکاوى هم دىد ټاکنو د پروسې او د ټاکل 

                                                 
 . د افغانستان د کارتوګرافي او ځمکه سنجونې رياست- 49
 ١٠عمومي تبصرې ٢٥ ماده ، د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کميټې د ٢٥  (ICCPR)حقونو  د بين المللي کنوانسيون  د مدني او سياسي - 50

هغه کسان چې د شرطونو لرونکي وي بايد د . پراګراف د ټاکلو د حق هر شان قيود لکه د عمر لږ اندازه،  په مناسبو اهدافو او معيارونو تيار کړي دي
 .لو د شرايطو لکه تحصيل، استوګنه ، نژاد او يا سياسي اړيکو له کبله له لست څخه وايستل شيتبعض رامنځ ته کو

 . پرګراف٣ مادې ١٥ د ټاکنو د قانو د - 51
  د ټاکنو خپلواک کميسيون تصميم ونيو چې د هغه کسانو  د يوې خوا ته شويو رايو، لکه هغه رايې چې د ټولو کانديدانو لپاره يې يوې خواته 52 - 

د ټاکنو خپلواک کميسيون د رايه اچونې په مرکزونو کې د اچول شوو . کړې نه وې، د رايه اچونې په مرکزونو کې په يوه جدول کي محاسبه کړي 
 . په توګه اعالن کړې” بې اعتباره رايو ځکه چې اړوند کانديدان يې يوې خوا ته شوي و“رايو پرمهال دغه رايې هم د 



 
 او يو خوا ته کېدو په موخه تګکه څه هم چې د کمپاين موده هماغه ضرب االجل و چې په موقتي توګه د کانديدانو په شا

 له کانديدۍ څخه په شا ګټه تاريخ د نورو په ٢٠په پام کې نيول شوى و چې وروسته بيا يو شمېر کانديدان د اګست په 
په محضر کې په شا شول چې پاته اوه دعامو خلکو  ولسمشرۍ له دولسو کانديدانو څخه پنځه کسان په هر حال د. شول

د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو له سرته رسيدو څخه تر . کسان يې په تخنيکي توګه د ولسمشرۍ په لست کې پاته شول
يو .  ټاکلو لپاره کومه الرښونه صادره کړې نه وهدوه ورځو وړاندي د کانديدانو د په شاکيدو لپاره د څرګند ضرب االجل د

خوا ته کېدل يا په شا کېدل هغه هم په غير رسمي توګه د دې المل شو چې د ټاکنو په ورځ رايه ورکوونکي له الره 
دا کار د .  المل شوعدم وضاحت رايو د فيصدي په محاسبه کې د  او معتبرواو دا کار د نهايي. ورکېدو سره مخ شي

 جمع يو رايو په ګټلو کې د بريالي کېدو لپاره د يوې اندازې په توګه ډېر د پام ٥٠رۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې د ولسمش
 .وړ دى

 
 :ونه������� 
 
په هر مذهب او عقيده وي اجازه چې  بايد په داسي توګه جوړ شي ترڅو د ټولو افغانانو لپاره  دې حقوقي چارچوب.۴۵

 . واخليګټه په ترالسه کولو کې منصبد ولسمشرۍ حقونو څخه د ورکړي چې له خپلو اساسي 
 
د ټاکنو نوى قانون بايد د کانديدانو د په شا کېدو لپاره دقيق کړنالرې وضعه کړي او له پخوا څخه د کانديدانو د په شا . ۴۶

البته که دغه موضوع . سي وټاکي تر څو د رايه ورکوونکو لپاره دا چانس برابر شي چې خپل تصميم ونيتاريخکېدو لپاره 
نوى قانون بايد . په واقعي توګه په پام کې ونيول شي نو ضرب االجل بايد د رايه اچونې د پاڼو له چاپ وړاندي وټاکل شي

هغه رايې چې د هغه کانديدانو لپاره اچول کېږي چې په رسمي توګه په شا کېږي، د پام وړ رايې وګڼل چی دا پيشبيني کړي 
 .شي او که نه

 
 لقوه الفعل يا باا د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد په عملي او قانوني شرايطو او د رايه اچونې په اثراتو مفصل معلومات با.۴٧

البته دغه کار د احتمالي لګښتونو، امنيتي ترتيباتو، د نمايندګانو د منظمولو او برابرولو، د . کانديدانو په اختيار کې ورکړي
همدارنګه بايد د ټاکنيزو شکايتونو د څرنګوالي او د احتمالي . برابر کړی   انو په اړه معلوماتپه شا کېدنو او نورو شي

 .يوی وااړوند معلومات د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون له لورې د کانديدانو په الس کې ورکړل شپه عواقبو 
 
خه بايد تبليغاتي کمپاينونه په کار اچول شوي کېدو د شرطونو او محدوديتونو په اړه د عامې اطالع په مو  د کانديد.۴٨
 .واى

 
   د کانديدانو د نوم ثبتونې په اړه چلينجونه.الف

 
 د کانديدانو د هغه لست په تعقيب چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا خپور شو د ټاکنو خپلواک د واليتي شوراګانو

 پورې په پام کې ٢١ څخه تر ١٦ او زمانه د مۍ د مياشتې له کميسيون د کانديدانو د قابليت او مناسب توب لپاره موده
په حقيقت کې د ټاکنو خپلواک کميسيون و نه غوښتل، چې د ټاکنو د نامزديو مناسب توب ته، د ټاکنو له قانون سره . ونيوله

 چې د  پرګراف سره سر ورکړي چې په هغه ماده کې راغلي و، هغه کسان٣ مادې له ١٥په ځانګړې توګه دهغه د 
وي نشي کوالى په ټاکنو کې ګډون غړی ډلې وسله والې غيرقانوني ډلو مسئوليت په غاړه لري او يا د يوې غيرقانوني 

نو پر همدې اساس د کانديدانو د مناسب توب ارزونه په اوتوماتيکه توګه د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته . وکړي
 .انتقال شوه

 
 ډلو د انحالل پروګرام ته چې د غير مسئولو  وسله والو اورېدنې کميسيون په دې اړه  د غير قانونيد ټاکنو د شکايتونو د 

 کميسيون د 54 د خلع سالح او صلحې53ډلو او د هغوى د کليدي اعضاو د تشخيصولو مسئوليت په غاړه لري مراجعه وکړه
 لست کې شته و چې په عين وخت کي يې د ډلو پهوسله والو  په حدودو کې کسان تشخيص کړل چې د غير قانوني ١١٦

                                                 
 شمېرې ٥٠ کال د جوالى د مياشتې د ٢٠٠٤ ډلو د انحالل کميسيون د ولسمشرد يو لړ تقنيني فرمانونو په ځانګړې توګه د  د غير قانوني مسلحو- 53

په هغې پسې د غير . په اساس جوړ شو او ټولې ډلې او هغه کسان چې د افغانستان امنيتي نهادونو ته جذب شوي نه دي، غير قانوني اعالن شول
د غير قانوني مسلحو ډلو د .  انحالل د کميسيون د جوړښت او فعاليتونو په اړه د جمهوري رياست د معاونيت حکم صادر شوقانوني مسلحو ګروپونو د

 .  کال کې د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس کې  د يوه تړون په واسطه د تاييد وړ وګرزيد٢٠٠٦انحالل کميسيون وروسته بيا په 
 .ميسيون د دفاع د وزارت، کورنيو چارو وزارت، ملي امنيت رياست، ايساف او يوناما له نماينده ګانو څخه جوړ دى د خلع سالح او صلحې ک-  54



 دغه دغه معلومات د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته وړاندي شول او. وخپل نامزدۍ پاڼې هم تسليم کړې 
ډلو د وسله والو د غيرقانوني . وغوښتل چې په دې اړه ځواب څرګند کړيول کانديدانونه ډپخپل وار سره د دغه کميسيون 

نو پر همدې بنا د ټاکنو . شخيص موضوع د ټاکنو په پروسه کې د يوې النجمنې موضوع په توګه پاته شوهانحالل او ت
پروسه په پوره توګه غير شفافه پاته شوه او د متخلفينو د نومونو په حذفولو کې ونه کارول شوه چې دغه کار ټاکل شوې 

نديداتورۍ په پروسه کې د انتقالي عدالت اړوند جنايتونو  د کاښايی. تورونو سره يو ځاى کړله منصب د شک او ترديد او 
 جنايتونو تورن دي، ځاى ورکړل شي، خو د پهاړه  د هغه کسانو منعه کول چې د بشر د حقونو په  د کانديد کيدو نهته لکه

 .وشيدغه شان کار د ښه اغيزمن توب لپاره په کار دي چې د جرم تثبيت او محاکماتي شکلياتو ته جدي پاملرنه 
 

 کانديدان يې ٥٧ حالتونه ترالسه کړل چې ٣٠٢کميسيون د کانديدانو په اړه د اوريدنی په مجموع کي د ټاکنو د شکايتونو 
 ٥٤د واليتي شوراګانو .  يې د واليتي شوراګانو په اړه و٥٤ يې د ولسمشرۍ د کانديدانو په اړه و او ٣  چیرد کړل،

 ٩٠ همدا شان 55.درلودغړيتوب  ډلو کې يې وسله والوول چې په غير مسئولو کانديدان له کانديدکېدو څخه بې برخې ش
کسانو د بيا کتنې په ترڅ کې له کانديداتورۍ څخه استعفا ورکړه او دوه نور کسان په عامه دفترونو کې د نوم د نه ثبتونې له 

 .کبله له کانديد کېدو څخه بې برخې شول
 

 :وړاديزونه
 
 .ون بايد د ټاکنو له قانون سره په مطابقت کې د کانديدانو د نامزدي ارزونه په غاړه واخلي د ټاکنو خپلواک کميسي.۴٩
 
نه .  د تفکيک په اړه د ډاډ ترالسه کولو لپاره بايد هڅې ترسره شيګانو  د انتقالي عدالت او د ټاکنو د اړوندو موضوع.۵٠

غړي د دې موضوع په اړه چې څوک د غير قانونې ډلو د ټاکنو خپلواک کميسيون او نه د شکايتونو د اورېدنې کميسيون 
د هغه غير قانوني مسلحو ډلو په اړه، چې د نورو نهادونو له لورې مشخص کېږي چې د . دي د تصميم نيونې مسئول دي

ه کانديدانو له لست څخه يې نوم لېرې شي، د ټاکنيزو نهادونو رول دا دى چې په اړه يې يوازي شکلي او اجرااتي کار سرت
ټولټاکنيز نهادونه چې د دغه شان افرادو په اړه معلومات ترالسه کوي بايد مسئولو نهادونو ته يې د دې په موخه . ورسوي

 .وړاندي کړي چې آيا نوموړي افراد التراوسه پوري له غير قانوني مسلحو ډلو سره په اړيکه کي دي او که نه
 
لياتو په پام کې له نيولو سره داسي کړنه رامنځ ته شي چې د جرم د  د انتقالي عدالت په اړه بايد د محاکماتي شک.۵١
 د )ګديا( په هغه صورت کې چې د غير قانوني مسلحو ډلو د انحالل پروګرام. منځ ته راشیېدولو لپاره يوه ميکانيزم تثاب

 کانديد په اړيکه نه لرلو ډلې سره د يوهوسله والې وليت په غاړه واخلي چې له غير قانوني ئقانوني شرايطو د ارزونې مس
 .بنا دى، نوبايد د هغه په اختيار کې الزم منابع ورکړل شي او د هغه د کاري پروسې د شفافيت په اړه ډاډ رامنځ ته شي

 
 آيا نومونه يې د  پوه شی چی د کانديداتوري د غوښتنليک له تسليمولو وروسته بايد کانديدان د د ی امکانات ولری چې.۵٢

د خلع سالح د پروګرام له شرطونو سره د مطابقت په موخه بايد د . سلحو ډلو په لست کې شته او که نهغيرقانوني م
 ډلو د  وسله والوولوئهمدا شان د ارزونې هر پروګرام بايد د غير مس. کانديدانو لپاره يوه اوږده موده په پام کې ونيول شي

 .ې له نيولو سره ترسره شيانحالل د پروګرام  له الرې د يوه مناسب وخت په پام ک
 

 څخه وړاندی چاپيريالټاکنو تولکمپاين او له يز ټاکنتول . ١١
 
 ه کتنهيوونوته کمپاينيزو ټاکنتول .الف

 
په هکله څرګندونه  او د بيان د آزادی نو د تاسيس د حق ګوندونو او حرکتو او د نډو په آزادیغوايزو اساسي قانون د سوله 

د ټاکنو . سرته رسولو الره برابرويد  لپاره د کمپاين نو ټاکنو د کانديدانو لپاره او سياسي ګوندودغه اساسي حقونه د. کړې
 يوه مقرره 56و په هکله او د ټاکنو د اساسي کړنالر د مودی په هکلهخپلواک کميسيون د ټاکنو د کمپاين د سرته رسولو

اد خپرېدل منع دي چې مذهبي يا قومي اختالفاتو ته لمن و چې په کمپاين کې هغه مو دا هم څرګندخپره کړه چی په هغه کی 
 .وهي او د ګډوډۍ فضا رامنځ ته کوي

 

                                                 
 . برخې شو بی کسانو له کتار څخه يو کس د پخواني جنايت له کبله له کانديدکېدو څخه٤٥ له - 55
 . ماده کې چې څرګندونه شوې ده١٨ لکه د ټاکنو په - 56



په نظامي او . د هيواد په زياترو برخو کې بد امنيتي د ټاکنو د کمپاينونو په فعاليتونو باندي اساسي تاثيرات غورځولي دي
ره ېبې شم) ه ځانګړې توګه د جنوب او شمال په منطقو کېپ(ملکي افرادو او په کانديدانو او د کمپاين په ټيمونو باندي 

نو خنډوزادي له آپه پايله کې د کانديدانو او عامو خلکو لپاره د تجمعاتو او خوځښتونو . حملي او تهديدونه ثبت شوي دي
د هيواد په د ولسمشرۍ د پوست د ترالسه کولو لپاره څلورو د پام وړ کانديدانو وکړاى شول سره دې له  57.سره مخ شوه

په سلهاو . ید کومې زړه خواشينوونکې پېښې سرته ورسوپرته ټولو برخو کې خپل ټاکنيز کمپاينونه په صلح آميزه توګه 
 .کسان او کله هم په زرهاو کسان د خپلې خوښې مشخص کانديد د حمايت کولو لپاره وتلي و

 
ت او د نظامي الوتکو د کارولو ترڅنګ چې هغوى په ناامنه کانديدانو د خپلو کمپاينونو د حمايت په موخه، د پوليسو دحماي

 دې له  خو 58.منطقو کې په ټاکنيزو غونډو کې د ګډون لپاره انتقال کړې د د ولتي منابعو ترالسه کولو غوښتنه وکړاى شوه
تول و څخه يو شمېر کانديدانو شکايت درلود چې داسي يو سيستم شتون نه درلود چې له الرې يې له دولتي منابع سره

د دوى په باور د يوې ځانګړې ډلې کانديدانو ته د د اشان آسانتياو څخه د ګټې اخيستنې چانس . يليو شان ګټه واخکانديدان 
همدا .  څخه شکايت کاوهلونه درلودد ځيني کانديدانو د کمپاين د اغيزمنې ستراتيژي د پرمختګ لپاره د کافي منابعو . تيار و

د پاليسي د څرګندولو په برخه کې د ګردي ميز د پروګرام له . م لپاره محدودو مباحثاتو شتون درلودشان د ټاکنو د پروګرا
سره چې زياترو  دېله  59.الرې د ټاکنو مباحثات د ټاکنو د رسنيو دکميسيون له الرې هڅول شوي او منظم شوي و

انو هڅه کوله چې له قومي او قبيلوي سرحدونو څخه کانديدانو په قومي او قبيلوي غوښتنو تاکيد او باور کاوه، ځينو کانديد
 .تير شي
 

 مه نيټه د ټاکنو خپلواک کميسيون د ولسمشرۍ دکانديدانو د کمپاين د لګښتونو په اړه يوه مقرره خپره کړه ٢٥د مارچ په 
البته . ړاندی کړیچې په اساس يې کانديدان مکلف و ترڅو د شخصي شتمنيو او د ټاکنو د لګښتونو په اړه الزم معلومات و

کانديدان مکلف و چې د ټاکنو د کمپاين د لګښتونو . د واليتي شوراګانو د کانديدانو په اړه دا شان مقررې شتون نه درلود
راپور څرګند کړي چې په دې اړه پام نه کول د دې المل شو چې د ولسمشرۍ اته کانديدان د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د 

 60. ضرب االجل پورې يې کوم معلومات نه و وړاندي کړي١٨ي جريمه شول چې د جوالى د کميسيون له خوا نقد
 

 :وړانديزونه
 
 د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد له اړوندو وزارتخانو سره يوځاى له دولتي منابعو څخه د ګټې اخيستني په اړه يو سيستم .۵٣

 د. ه ویشاملته هم  ه اخيستنه په موخه له امنيتي منابعو څخه ګټرامنځ ته کړي چې دغه سيستم د ټاکنو د کمپاين د فعاليتونو
 . محدودو منابعو موجوديت بايد د کانديداتورۍ د مودې له پيل وړاندي په څرګنده توګه وښوول شيدولت لخوا د

 
نو د حساب  نو د ټاکنو خپلواک کميسيون کوالى شي د کمپاينونو د لګښتوي کله چې د کانديدانو نهايي لست اعالن ش.۵۴

د ټاکنو خپلواک کميسيون د کانديدانو له الرې د . لپاره د نيټو او ضرب االجل يو لست کانديدانو ته په الس کې ورکړي
او دغه اقدامات يوازي د ولسمشرۍ د کانديدانو لپاره . کمپاين د لګښتونو د نه ښوولو په صورت ځيني اقدامات تر سره کړي

 .يو شان پلي شييد با ټولو کانديدانو پرنه بلکې 
 
د کانديدانو الزم حمايت وشي، د ټاکنو د کمپاين لپاره د الزمو دې  د واليتي شوراګانو د څوکيو د ترالسه کولو لپاره .۵۵

رامنځ ته شي او د ټاکنيزو او حقوقي فعاليتونو د چارچوب لپاره ستراتيژيک پالن دې روزنه پروګرامونو جوړولو لپاره 
 سختي غندنه وکړي او د کانديدانو پلويان يا يی وهڅول شي تر څو د جعل مخه ونيسي او  دېپاينونهد ټاکنو کم. جوړ شي

کې ګډون وکړي او د ټاکنو روزنو همدا شان کانديدان مکلف شي ترڅو په دې اړه .  نکړياچونی الس پوریوېرې ير بايد 
 .د سلوک او کړنو اړوند اسناد السليک کړي

 

                                                 
 د بيان، تجمعاتو او يو ځاى راټولېدو آزادي ګانې د رايې د حق د کارونې لپاره له اساسي اړتياو  “:  پرګراف تبصره١٢شمارې د  عمومي ٢٥ د -  57

 .”څخه ګڼل کېږي چې بايد په پام کې ونيول شي
 .په تاريخ ١٣٨٨\٠٤\١٤،  شمېره مکتوب   ٩٥٢ د ټاکنو د خپلواک کميسيون-  58
له هغه کميسيون څخه عبارت و چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون په واسطه رامنځ ته شوى و ترڅو د رسنيو د خبري  د ټاکنو د رسنۍ کميسيون - 59

د ټاکنو د کمپاين په نه راوستلو بنا شکايتونه او د رسنيو له طرز  پوښښ اړوند شکايتونه، د ټاکنو د کمپاين اړوند مسائل، د خبرونو تر پوښښ الندي
 . اړه شکايتونو ته رسېدګي او نظارت وکړيالعمل څخه د مخالفت په

 د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د جمهوري رياست د کانديدانو له کتار  ”: د ټاکنو د شکايتونو د اورېدني د کميسيون مطبوعاتي اعالميه- 60
 . مه١٨ کال د اګست ٢٠٠٩ د ”څخه اته کانديدان په نقدي توګه جريمه کړل



 ېر غړون موده کې ټولټاکنيزې س د ټاکنو د کمپاين په.ب
 

سرغړونی  تر مودې اړوند کمپايند ټاکنو د .  لست جوړ شوې ديسرغړونی ماده کې د ټاکنو د ٥٣د ټاکنو د قانون په 
، د ېټاکنيزو نهادونو ته د ناسمو معلوماتو ورکول، تهديد، ويرونې، په رايه ورکوونکو يا کانديدانو باندي حمل: عبارت دی

دې  سرغړونیهمدارنګه د ټاکنو په هکله . ، د پيسو ترالسه کولو او يا د ټاکنو په پروسه باندي نفوذ راوستلوزوړانديپيسو 
 کولو، يا له بهر څخه د پيسو ترالسه هد پيسو ترالسکې له يوه څخه د ډېرو کارتونو لرلو، د غيرقانوني فعاليتونو په نتيجه 

کنو د رسنيو د کميسيون او يا د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون له ټاکل کولو او يا د ټاکنو د خپلواک کميسيون، د ټا
 .شوو قوانينو څخه سرغړونو ته هم ، شاميلېږي

 
 ٤٩ څخه د جملې له ٢٤٩د .  شکايتونه ترالسه کړل٤٦٧ وختد ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د کمپاين په 

 قضيې د ټاکنو ترورځې پورې ٢١٨پاته . ېل شود نور يې پرېښو٢٠٠وشوه او ړه پريکشکايتونو په اړه د تعزير يا اخطار 
کبله بې سرنوشته او الينحل پاته شوې وي، په همدې اساس د مودې او زمانې له لحاظه او د اغيزمن جبران د نه شتون له 

 او تعزيراتو ورکولو ته لږ 61شکايت کوونکو د السرسي محدودېدل، چې په نړيوالو اسنادو کې يې وړاند وينه شوې وهد 
جدي . البته المل يې د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون ناوخته جوړېدل و. ارزښت ورکول، يوه بله ستونزه ګڼل کېده

همدارنګه شکايتونه د رايه ورکوونکي په . شکايتونه زياتره د کمپاين په ترڅ کې د لګښتونو د راپور په نه ښوولو کې و
  هاخيستنه او يا د کمپاين د سرته رسولو لپاره له دولتي منابعو څخه ګټه د کوم يوه کانديد په شخصيت حملشخصيت، يا 

 .شامل و
 

 د يوه کانديد په ګټه د کمپاين په موخه له عامه منابعو څخه ګټه ېسياسي کمپاين د لګښتونو مقررهم د د ټاکنو د کمپاين او 
  دی کال کې ولسمشرپه٢٠٠٩په . يل ش کړه کانديد ته هم دغه زمينه برابراخيستل منع کوي مګر هغه وخت چې مقابل

ګڼ شمېر .  څخه منع شولالس وهنیاړوند يو فرمان صادر کړ چې له الرې يې دولتي مامورين د ټاکنو په پروسه کې له 
الف د ټولټاکنيز کمپاين په راپورونو شتون درلود چې ځينو کانديدانو د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د مقررې خ

د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ټولټاکنيز کمپاين په مقصد له دولتي . موخه له دولتي منابعو څخه ګټه اخيستې وه
د دوهم مرستيال کريم خليلي په شمول چې د دفاع  منابعو څخه د ګټې اخيستني په هکله دوه تعزيراتي فيصلې د ولسمشر

 62. د کافي اخطار له ښوولو پرته، صادرې کړې،يکوپترې يې د کمپاين په مقصد کارولې وېوزارت دوه هل
 

 :وړانديزونه
 
د شکايتونو تصنيف بندي . د کمپاين د مخالفتونو په اړه شکايتونه لکه د ټاکنو د ورځې شکايتونه بايد تصنيف بندي شي. ۵۶

 .پيل شيړونونه  پرمهال له ډېرو شديدو سرغپه اساس ترسره شي چې د ارزونیاو خفت بايد د هغې د شدت 
 
. يځ دولت بايد په يو اړخيزه توګه نظارت وکړي ترڅو دولتي منابع په يو شان د ټولو کانديدانو د استفادې وړ وګر.۵٧

وليتونو په اړه ئهڅه وکړي چې ټول دولتي کارکوونکي د ټاکنو په دوران کې د خپلو رولونو او مسبايد همدا شان دولت 
ډول مخالفت بايد د اړوند نهاد له الرې د ټولو غوږونو ته ورسول شي او هغه کسان چې په دا ډول هر . ر کړيخب

 .مخالفتونو کې دخيل وي مجازات شي
 
وي او والړ د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد الزم معلومات چې د ټاکنو په چارو کې د دولتي کارکوونکو په عدم مداخلت .۵٨

 ماده کې يې يادونه شوې ده د هغوى نه ننوتلو ته شامل وي، د ٧ته چې د ټاکنو د کمپاين د مقررې په هغه ممنوعه ليکو 
 .ټولو غوږونو ته ورسوي

 

                                                 
 هر هغه کس چې په رسميت پېژندل “: څرګندوي چې   ماده٣ پراګراف ٣ د الف برخه، ICCPRاسي حقونو د نړيوال کنوانسيون  د مدني او سي- 61

شوي حقونه او آزادي يې له تېرې سره مخ کېږي بايد ورته جبران شي، په دې شرط چې نوموړى تيرى د د اسي کس په واسطه سرته ورسېږي چې 
 .”په رسمي مقام کې ځاى ولري

 د ټاکنو خپلواک کميسيون يوه فيصله چې له دولتي منابعو څخه په ناوړه استفادې ”: د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون مطبوعاتي اعالميه- 62
 .٢٠٠٩مه کال ٢٠د اګست . ”بنا وه صادره کړه



 د ټاکنو خپلواک کميسيون له اړوندو وزارتخانو سره يو ځاى بايد داسي څرګند او شفاف سيستم رامنځ ته کړي چې د .۵٩
موجوده . يش منابعو څخه د امنيتي منابعو په ګډون سمې ګټې اخيستنې ته شامل کمپاين د فعاليتونو په موخه له دولتي

 . په څرګنده توګه وښوول شيې منابع بايد د کانديدانو له نامزدې وړاندېمحدود
 
ړه چې ته د ټاکنو د مخالفتونو او تعزيراتو په اد دوی استازو  د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې کميسيون بايد  کانديدانو او .۶٠

 .د پراخو معلوماتو ورکولو کارونه په غاړه واخلي ،وشي شکايتونو باندی څنګه غور پر شکايت څنګه بايد وشي او 
 
  رسنۍ او ټولټاکنې– ١٢

 
په وروستيو کلونو کې د رسنيو شمېرې په هيواد کې د تلويزونې او راديويي شبکې په ګډون په پراخه توګه مخ پر ډېرېدو 

زادي په کافي توګه له ستونزې سره مخ آ مثبتو فعاليتونو د اړخونو د شتون سره د مطبوعاتو لپاره د بيان د مطبوعاتو د. ېد
ېدلې وه او ځد ټاکنو په جريان کې په شرقي او جنوبي برخو کې امنيتي وضعه د ژورناليستانو د تګ راتګ مانع ګر. ده

 کال وروسته ژورنالستان له ګواښ او ٢٠٠٦له . يکړون يضمتچې د هغوى د سالمتيا وجود نه درلود داسي چاپيريال 
او ژورنالستان د مقاماتو له لورې تر فشار . حقوقي حمايتونو په پوره توګه شتون نه درلود. فزيکي حملو سره مخ شول

په عمومي توګه بايد داسي حقوقي چارچوب رامنځ ته شي چې رسنۍ وکوالى شي په ځانګړې توګه د خپل ځان د . الندي و
اړوند ځيني احکام له ځان سره په د جزا قانون د سپکاوي . سپک کېدو په اړه له هماغه حقوقي چارچوب څخه ګټه واخلي

 او مسئولو نهادونو د نظم د ساتنې لپاره په دې 63لري چې هغه هم د يوه معيار په توګه نه بلکې په مبهمه توګه ياد شوي دي
ول نهادونه سياسي شوي ئ د کتونکو له نظره د نظم د ساتنې لپاره شته مس64. ټاکلىه نه ده کړنالرهاو خپلواکه  څرګندهاړه يو
مکلفې ګڼې ترڅو د ټاکنو اړوند خبرونه په عادالنه توګه او له ) راډيو، تلويزون او چاپي رسنۍ( د ټاکنو قانون رسنۍ. دي

سيون څخه غواړي ترڅو يو موقت همدارنګه دغه قانون د ټاکنو له خپلواک کمي. تعصب پرته تر پوښښ الندي راولي
ي رامنځ ته کړي ترڅو د ټاکنو اړوند خبرونو پوښښ منظم دله کميسيون څخه عبارت د رسنيو رسنيز ارګان چې د ټاکنو 

 . کړي
 

 ورسنيد د ټاکنو . په ځينو مواردو کې رسنيو د ولسمشرۍ تر کانديدانو اړوند خبر په زياته توګه تر پوښښ الندي راوست
 د څرګندولو لپاره ګردي ميزونه او تلويزوني کړنالریو شخصي رسنيو د ولسمشرۍ د کانديدانو لپاره د هغوى د کميسيون ا

خو په رسنيو باندي د نظارت دکميسيون د څرګندونې پر بنا دولتي رسنيو لکه د افغانستان ملي . خبرې اترې سرته رسولې
 .نه درلودلکرزي په اړه پراخ خبري پوښښو راډيو تلويزون د ولسمشر

 
د دې سره چې د ټاکنو د رسنيو کميسيون د ولسمشرۍ له کانديدانو سره د ګردي ميز له الرې د خبرو اترو حمايت کاوه خو 

د دغه کميسيون جوړونه په رسنيو . د ټاکنو په ترڅ کې د رسنيو د سکتور په تنظيمولو کې کمزورى او لږ اغيزه لرونکى و
نظارت د کميسيون او د دغه کميسيون ترمنځ د وظيفوي مداخلې المل شوه چې په کوم باندي د اطالعاتو او فرهنګ د 

همدارنګه د ټاکنو د رسنيو د کميسيون عدم صالحيت د مطبوعاتی . قانون او يا مقررې کې يې ترمنځ تفکيک نه دى شوى
 چې په  نشوله کميسيون برياليد دې برسېره دغ. دغه کميسيون اغيز راټيټ کړ سزاګانو په ټاکلوکی دړونی لپاره د سرغ

 د دې المل شو چې له قانون څخه مخالفت داکار. وخت او زمان کې د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته شکايتونه ورسوي
 .لرینو په سمه توګه په پام کې ونه نيول شي او دغه کميسيون د ټاکنو په کمپاين باندي سم اغيز 

 
مه نيټه د بهرنيو چارو وزارت له ټولو داخلي او بهرنيو مطبوعاتو څخه وغوښتل  ١٨ د اګست د مياشتې په ٢٠٠٩د کال 

همدا شان .  وکړيلو څخه ډډهخپرود د راپورنو له تر څو د ټاکنو په ورځ د رامنځ ته شوو ناوړه حاالتو او حملو په اړه 
د . ېښې او حملو کتنه ونه کړينوموړي وزارت له ژورنالستانو څخه وغوښتل تر څو د رايه اچونې په مرکزونو کې د پ

 ژورنالستانو دغه غوښتنه ١٥لږ تر لږه . رسنيو په منځ کې د دغه غوښتنې پلې کېدنه له ګڼ شمېر مخالفتونو سره مخ شوه

                                                 
 د مطبوعاتو د آزادي په اړه  نمايندهOSCEهمکاري د سازمان د اروپا د امنيت او د  او  د بيان د آزادي په اړه د ملګرو ملتونه د خاص راپورتر- 63
 جنايي افترا د بيان د آزادي مانع نشي کېداى، د افترا  “: ٢٠٠٤ بيانيه، او د بيان د آزادي په اړه د امريکايي هيوادونو د موسسې خاص راپورتر ، ګډ

 . وضعه شي–ضرورت په صورت کې، د افترا په اړه مدني قانون  د -په اړه ټول جنايي قوانين بايد لغوه شي او په ځاى يې نوى قانون
  د بيان د آزادي په اړه د ملګرو ملتونو د خاص راپورتر په ګډون يوه بيانه ، د مطبوعاتو د آزادي په اړه  د اروپا د امنيت او د همکاري د - 64

. ٢٠٠٩ي هيوادونو د موسسې د خاص راپورتر بيانيه، کال  د نماينده بيانيه او  د بيان د آزادي په هکله د امريکايOSCEيا  سازمان
http://www.osce.org/documents/2009/05/37655_en.pdf. 



دغه کار د راپور په برابرولو کې د رسنيو په . نه وه منلې، د راپورونو پر اساس دوى د ټاکنو په ورځ توقيف شوي و
 65. د آزادي خالف تمام شو چې د نړيوالو حقونو او اساسي قانون خالف هم دىحقونو کې د بيان

 
 :وړانديزونه

 
دغه تعديل بايد د کمپاين په جريان کې د کانديدانو او . د ټاکنو قانون بايد داسي تعديل شي چې زيات وضاحت وښيي. ۶١

او له تعصب پرته څرګندې او صريحې  الرښوونې ګوندونو د فعاليتونو تر پوښښ الندي په راوستلو کې  په عادالنه توګه 
تعريف په دغه قانون کی  په څرګنده توګه  ښايی لري چېی دند خاصیدولتي رسنۍ د کمپاين په جريان کې. پېشبينې کړي

 .شي
 
 د رسنيو نوى قانون بايد له نړيوالو معيارونو سره سم وضعه شي او د سمعي او بصري څانګو په اړه څرګند احکام .۶٢

په قانون کې د معيارونو په اړه مبهم احکام بايد په سمه توګه توضيح او يا حذف شي او هغه احکام چې ډېر . پېشبېني کړي
 .زيات محدودونکي دي بايد لغوه شي

 
دنوموړي نهاد صالحيتونه او اختيارات بايد په قانون کي .  د رسنيو د منظم کولو نهاد بايد له حکومت څخه خپلواک وي.۶٣
 بايد په وظايفپه دغه نهاد کې اساسي .  له الرې له الزمو مالي امکاناتو سره اداره شيءاو د يوې داراالنشا. بېني شيپېش

په اوږد مهاله کې بايد دغه نهاد د کمپاين په جريان کې د رسنيو د . منصفانه توګه او له سياسي مداخلې پرته وټاکل شي
 .اخليفعاليتونو د منظم کولو مسوليت په غاړه و

 
چې د تعزيراتو په وضعه شی  داسي قانونی وضاحت پيشبينی په اړه د رسنيو د عادالنه او بې پلوه پوښښ نه د مخالفت .۶۴

د رسنيو او د ټاکنو د خپلواک کميسيون ترمنځ . نظارت او منظمول وظيفوي تداخل بايد رفعه شيد د رسنيو  ،کولو بنا وي
ي، د شکايت په سمې اورېدنې باندي بنا شوي کړنالرې او د احتمالي تعزيراتو وضعه بايد هر اړخيزه هماهنګې رامنځ ته ش

 .کول بايد په پام کې ونيول شي
 
تړلو او سپکاوي په هکله د سرغړونو په اړه بايد له نړيوالو وړانديزونو سره په هماهنګۍ قانوني اقدامات افترا  د .۶۵

حقوقي ارګان يا مدني محکمه تاسيس شي ترڅو دغه شان قضيو ته د غور سرته ورسېږي او په پايله کې بايد يو خپلواک 
 .په موخه مناسب او په وخت اقدامات په پام کې ونيسي

 
 او خلکو ته د ۍهمدارنګه د مقاماتو د خپلواک.  د دولتي رسنيو صالحيت او اختيارات بايد په قانون کې تضمين شي.۶۶

ه شي او په پروګرامونو کي يې د نه پلوي توب د تضمين لپاره د نظارت  په اړه ميکانيزمونه رامنځ تورکولوحساب 
 . شيپه پام کی ونيولميکانيزم 

 
دغه ښوونې کېداى شي . د ښوونې ډېرې هڅې وشيدې  د ټاکنو د پوښښ په اړه ژورنالستانو او رسنيزو نهادونو ته .۶٧

ي راوستل، د ټاکنو د ورځو او له هغې څخه د وروسته  لکه د ټاکنو قوانين، د کمپاينونو تر پوښښ الندنواګډېرو موضوع
 . تر پوښښ الندي راوليئلی  مسورځو

 
  د ښځو او اقليتونو ګډون-١٣

  
  د ښځو ګډون.الف

 
ۍ د ښځو ک چو٢٥د واليتي شوراګانو په سلو کې.  دیيود ټاکنو لپاره په قانوني چارچوب کې د ښځو حقونه درانه ګڼل ش

لپاره دوه ښځو، اوه نورو کسانو د ولسمشرۍ د معاونيت مقام  دغه ټاکنو کې د ولسمشرۍ د په. يوې دلپاره ځانګړې ش
 کلونو ٢٠٠٥ او ٢٠٠٤ نورو کسانو ځانونه د واليتي شوراګانو د څوکيو ترالسه کولو ته کانديد کړي و چی د ٣١٢لپاره او 

                                                 
. د قانون په واسطه څرګند شوي وي. ١:  د ملل متحد د بشر د حقونو کميټه د بيان د آزادي په اړه درې موانع په رسميت پېژني چې عبارت دي له- 65
له دې پرته غيرقانوني، . هغه هدف ته د رسېدو په موخه چې ضروري وي. ٣. تلو په منظور چې روا وي او لست شوې ويد هغه يوې ګټې د سا. ٢

 .نامناسب او غير ضروري وي



ورکوونکو، کانديدانو او د ټاکنو د سرته رسوونکو  خو په هر حال ښځو د رايه 66. زياتوالى په نښه کويلږ پرتلهد ټاکنو په 
 .ناوړه امنيتي اوضاع، د تعليم ټيټه سطحه، دوديز او فرهنګي نورمونه د ښځو د ګډون مانع شول. په توګه صدمه وليدله

 
هغه کانديد شوې ښځې په عامو مجلسونو کې په څرګنديدو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د کمپاين په 

څخه ډلې کندهار او ارزګان د هغه واليتونو له . برابرې ندی او هغوى ته مالي منابع 67ساحو کې چې هلته امنيت سم نه وي
په دغه واليت کې د امنيتي اوضاعو په پام کې   68.ته رسيده ٢٥و چې د ښځو شمېره د ريزرف د څوکيو لپاره په سلو کې

 . تيارى نيول ډير اساسي او عمده کار ګڼل کېږيله نيولو سره د کانديد کېدو لپاره د ښځو
 

دښځو په .  چې د نارينه و په پرتله د ښځينه ګډون کوونکو شمېره لږ ودا څرګندوید ټاکنو د ورځې په هکله راپورونه 
ونه د  او له عکس پرته د نوم ثبتونې کارت-له رايه ورکوګی نمايندپه   خپلوان دښځونارينه دښځو  – اچونه رايه ګینمايند

 په شاوخوا کې د معتبرو ٣٧٥٨د ( داخلي نظارت کوونکو . هيواد په زياترو برخو کې د يوې ستونزې په توګه پاته شول
 راپور ورکړى دى چې نارينه و د کابل، پکتيا، غور، لغمان، پکتيکا، کندهار، لوګر ، 69)نظارت کوونکو ښځو په ګډون

دا چې د ټاکنو . ي ورکړې دې راي او دهغوی په نمايندګیو څخه په استفادېکاپيسا او بلخ واليتونو کې د ښځو له کارتون
ګډون، د دخپلواک کميسيون تر اوسه پورې په دې اړه کوم نوي معلومات نه دي څرګند کړي نو دا ممکنه نه ده چې د ښځو 

الشي کوونکو ښځو شمېره په ښځو لپاره د رايه اچونې د مرکزونو شمېره، په ټاکنو کې د ښځينه کارکوونکو شمېره او د تا
 په شاوخوا کې د ښځو د رايه اچونې مرکزونو چې نه و ٦٥٠فيفا د ( د يوه راپور پر اساس .  شيښکارهسمه توګه 

 ملي او نړيوالو 70) په نښه کړی دی ګټه اخيستل شوې وه نهپرانيستل شوي او دا چې په هغې کې له نارينه کارکوونکو
يو شمېر ښځې د رايه اچونې مرکزونو ته حاضرې شوې وې خو دا چې ښځينه نظارت کوونکو راپور ورکړ چې 

د دې برسېره تبليغاتي کمپاينونه، د . وپريښې  له رايه اچونې پرته يې د رايه اچونې مرکز نو نه وې  هلتهکارکوونکې
په ځينو سيمو کي ( استخدام ناوخته ، د رايه اچونې د ځايونو کارکوونکې او د ناظرينوګمارنهښځينه رايه ورکوونکو لپاره 

بې سواده ښځو ته په پوره توګه   لېرې پرتو سميودپيل شو چې ) د ټولټاکنې له ورځې څخه فقط يو څو ورځې وړاندي
 .معلومات ورنکړل شول او همدارنګه نارينه و ته د ټاکنو په پروسه کې د ښځينه و د ګډون د اهميت په اړه، يادونه ونشوه

 
 :وړانديزونه

 
بايد هڅه وشي چې د ښځو په نماينده ګې د نارينه و د رايه اچونې مخه ونيول شي او د ښځو لپاره د رايه اچونې  .۶٨

 .يدلی شالبته دغه کار د رايه اچونې په کارت کې د عکس د لګولو له الرې سرته رسې.  زمينه برابره شي هراړخيزه
 
ي ترڅو ښځې د رايه اچونې په مرکزونو کې د کارکوونکو، تالشي  او پراخ تبليغاتي فعاليتونه بايد ترسره شهراړخيز. ۶٩

البته دا امکان لري چې . د ښوونيزې  پروسې د معلمينو په توګه استخدام شياو يا کوونکو، نظارت کوونکو، د رايه اچونې 
 .تر سره شي له الرې نادولتي موسسوکې د محلي سيمو تبليغات د رايه اچونې په 

 
 رامنځ ته شي ترڅو په عامو ۍد ښځينه کانديدانو لپاره تخنيکي همکاردې ونو له مسائلو برسيره پورکشا د تريننګ او .٧٠

محفلونو کې د هغوى د ويناو کولو د مهارت، د حمايت جلبولو، د مالي مرستو جلبولو، له رسنيو څخه په ګټه اخيستنه کې، 
د نارينه و لپاره په ځانګړې توګه د . ونو ته وده ورکړل شيشبکه جوړونه او ټولنيزو پوهاويو په برخو کې د هغوى ظرفيت

ښځينه کانديدانو لپاره د کانديداتوري د فعاليتونو د دود ګرزولو په موخه بايد پروګرامونه جوړ شي ترڅو د هيواد په ټولو 
 .برخو کې د هغوى حمايت وشي

                                                 
 ښځو د واليتي شوراګانو لپاره ځانونه ٢٤٧ کال کې  ٢٠٠٥په .  کال کې يوازي يوه ښځه د جمهوري رياست لپاره کانديده شوې وه٢٠٠٤ په - 66
 .ديد کړي وکان
 د راپورونو پر بنا کانديد شوې ښځې له تهديد څخه له ډکو تليفونو سره مخ کېدلې، په کورونو باندي يې د سختو حملو او دټاکنو دخپلو دفترونو او - 67

شر د حقونو د موکراتو هغه کانديدانې ښځې چې له ټاکنو سره د همکاري د ټيم او د امنيت د سازمان د ب. د پوسټرونو د له منځه وړلو شاهدي وي
 د فتر له الرې ورسره مصاحبې شوې وې د امنيتي پريشانتياو په اړه او د ولت له الرې د OSCE/ODIHR ESTنهادونو يا د اروپا د همکاري يا 

 . امنيتي باډيګارډانو په واسطه د نه حمايت کېدو په اړه يې شکايت درلود
د زابل په واليت کې دريو ښځو د . ه واليت کې د ريزرف د څوکۍ لپاره ځان نه دى کانديد کړى کال کې هيڅ ښځې هم د ارزګان پ٢٠٠٥ په -  68

 .ريزرف د د ريو څوکيو لپاره ځانونه کانديد کړي و او په کندهار واليت کې د ريزرف د پنځو څوکيو لپاره څلور ښځې کانديد شوې وې
 ٢٠٠٩ مياشتی، د د اګست ٣١-٢٥: اونيز راپور د د غه زمانې د دوران UNDP د ټاکنو په اړه د ملل متحد د انکشافي پروګرام - 69
  www.afghanelection.com..کال
له ټاکنو سره د همکاري د ټيم  د دفتر د دموکراتيکو نهادونو  اود بشر د حقونو د اروپا د امنيت او همکاري د سازمان  همدا شان- 70

OSECE/ODIHR EST  تو له مرکز څخه بهر د رايه اچونې په مرکزونو کې ښځينه کارکوونکو شتون نه درلودد مصاحبو پر اساس دځينو والي. 



 
جوګه  خدمت  دوى ظرفيت لوړ شي او د خپلو پلويانو له برياليو ښځينه کانديدانو سره تخنيکي مرستې کول ترڅو د هغ.٧١

د امنيت د دی لپاره  چې د خلکو په منځ کې  امکان لری دا په هغه صورت کې.مثبت شهرت رامنځ ته کړيځانته او شی 
 په دغه همکاري د امکان تر اندازې له نارينه و سره د ښځينه نماينده ګانو د کاري اړيکو د ځواکمنيدو. زمينه برابره شي

 .موخه د هغوى په اختيار کې ورکړل شي
 
 موضوع ځواکمنه کړي په ځانګړې توګه دغه کميسيون د خپلو هغه کارکوونکو جندرد ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د . ٧٢

 د ځواکمنولو په څانګه کې برخه جندرپه برخه کې کار کوي او هغه برخې په الس کې لري چې د جندر له الرې چې د 
 د څانګې د جندرد ټاکنو خپلواک کميسيون همدا شان کوالى شي د خپل .  له ځواکمنېدو سره مرسته وکړيندرجاخلي، د 

واليتي دفترونو په ټولو څانګو کې د ښځينه کارکوونکو د  د ارتباطي مسولينو له الرې جندرځواکمنېدو له الرې او د خپل 
همدا شان امکان لري چې د دغه موضوع . ويه او ځواکمنه کړي موضوع تقجندر او په واليتي دفترونو کې د هزياتشمېره 

 .  لپاره کافي اندازه مالي منابع ځانګړي شي
 
 د نظارت او د مناسبو او په وخت همکاريو لپاره په هره ، سطحهدد ښځو د ګډون دې  د ټاکنو خپلواک کميسيون .٧٣

په ځانګړې توګه د ثبت کوونکو ښځو . ه رامنځ ته کړيولسوالۍ کې ترښځو پورې اړوند د جدا او ځانګړو معلوماتو څانګ
د شمېرې په اړه، د رايه اچونې په مرکزونو کې د ښځينه کارکوونکو د شمېرې په اړه، د هغه اسنادو په اړه چې صادريږي 

 .او د ښځو لپاره د رايه اچونې د مرکزونو د شمېرې په اړه په کافي اندازه معلومات ثبت او وساتل شي
 
مدني ټولنې ځواکمنېدل ترڅو وکوالى شي د ټاکنو په پروسه کې د ښځو د ګډون نظارت وکړي، هغه ان جې او ګانو  د .٧۴
 .د ظرفيت د لوړولو پروګرامونه رامنځ ته شي کومې چي د ښځو په اړه کارونه کويدې ته 
 
 ګډون) معيوبين او معلولين(ځانګړو اړتيا لرونکو د اقليتونو او په ټاکنو کې  .ب
 
. يوربخښ ته مساوي حقونه ېډلد قانون له مخې هرې په رسميت پېژندلى او نژادونو تنوع د په افغانستان کې ساسي قانون ا

په قومونو کې پښتانه زيات دې چې په . په ټاکنو کې د قومونو په مساوي ګډون باندي ممانعت او يا تبعيض شتون نلري
هزاره ګان او ازبکان .  فيصده نفوس تشکيلوي ٣٧ې تاجکان دي چې  نفوس تشکيلوي، ورپس٤١تخميني توګه په سلو کې 

 . خو د نوې سرشمېرنې د سرته نه رسېدو له کبله کېداى شي دغه احصائيه دقيقه نه وي 71. فيصده نفوس تشکيلوي٩هر يو 
 

ي خو د ټاکنو  ماده د هغه اقليتونو ژبه چې په مشخصه منطقه کې اکثريت تشکيلوي په رسميت پېژن١٦د اساسي قانون 
خپلواک کميسيون راپور ورکړ چې تبليغاتي مواد په دري او پښتو ژبو ترتيب شوي و ځکه نوموړي کميسيون په دې اړه 

چې د ټاکنو په کوله  نيوکه و مدني ټولن72.چې له کومې ژبې څخه د اقليت د ژبې په توګه استفاده وشي تصميم ونشو نيوالى
 .ي او بصري اعالناتو کې له محلي ژبو څخه استفاده نه وه شوېکمپاينونو کې په تبليغاتو او سمع

 
کوچيانو يوازې کوالى شول په ملي رايه .   کړې وهليکنه کوچيانو د رايه ورکوونکو په توګه نوم ٨٥٠٠٠٠په مجموع کې 

وخه چې هغوى  سرته رسېدلې وه د دې په متازهاخيستنه کې پارلمان ته وکيل واستوي او هغوى په واليتي شورا کې چې 
 .تر کوم ځانګړي واليت پورې اړيکه نه لري، ګډون نه و کړى

 
د ټاکنو قانون د ټاکنو له خپلواک کميسيون څخه غوښتي دي چې په استثنايي توګه د کوچيانو، مهاجرينو، داخلي بې ځايه 

د . ايه اچونې زمينه برابره کړيشويو، معيوبينو، نظامي منسوبينو، د عامه دندو کارکوونکو او د ټاکنو کارکوونکو ته د ر
د هيواد په ګوټ ګوټ کې رامنځ ته کړل ترڅو په ځايونه  ٧٥لومړي ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کميسيون د رايه اچونې 

                                                 
چې په النديني ويب  ترسره شوی  بنياد د موسسې په واسطه يی د آسيا  د افغانستان دخلکو به هکله سروی چی : کال کې٢٠٠٦ افغانستان په - 71

 :سايټ کي شته
pdf.0survey-AG/pdf/org.asiafoundation.www. 

 
 په هر حال د ټاکنو د خپلواک کميسيون د عامه پوهاوي څانګې وکوالى شول چې د ټاکنو د رايه ورکونکو ښوونکي چې په محلي ژبو يې خبرې - 72

د د ې برسېره ځينو توليداتي کمپنيو په . ید تبليغاتي پروګرامونو لپاره استخدام کړکوالى شوې په هغه ځايونو کې چې هلته د اقليتونو تراکم شته و، 
 .داوطلبانه توګه ځيني تبليغاتي مواد په ازبکي او دري ژبو د راډيو تلويزون له الرې خپاره کړل



د هغو کسانو لپاره چې له . روغتونونو کې بيمارانو ته، زندانيانو ته او نظامي منسوبينو ته د رايه اچونې زمينه برابره کړي
 .خه بهر وو د رايه اچونې زمينه برابره نشوههيواد څ

 
 :وړانديزونه

 
، معيوبين، زندانيان او نظامې منسوبين و قانون بايد د مشخصو ډلو لپاره لکه کوچيان، داخلي بې ځايه شويد تاکنو نوی. ٧۵
 .د رايه اچونې د چانس د برابرولو په اړه احکام پيشبيني او ځواکمن کړيته 
 
لو لپاره د دري او ورکوڅرګندونه شوې ده د رايه ورکوونکو د پوهاوي او معلوماتو يې سي قانون کې  په اسا چیلکه. ٧۶

 .کار واخيستل شيبايد پښتو ژبو ترڅنګ له محلي ژبو څخه هم 
 
بايد هڅه کړی وای تر څو رای ورکونکو ته پوهاوی ورکړی او د هغوی نومونه ثبت کړی  د ټاکنو خپلواک کميسيون .٧٧

 . برابره کړي د پورتنيو الرښونو په پام کی نيولوسره اچونې زمينهېرايانو رايه ورکوونکو ته د او کوچي
 
د امکان په صورت کې د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو د پروسې په اړه د کوچيانو د پوهاوى په موخه د ځينو . ٧٨
وونکي او يا د کوچيانو اړوند کارکوونکي په بيرو پلټنه وکړي ترڅو د هغوى اړتياوې سرته ورسېږي او کوچي کارکاتد

 .په کار وګماريخپلو واليتي دفترونو کې 
 
 چې د خپلو کارکوونکو په منځ کې د معيوبو برابر شی د ټاکنو د خپلواک کميسيون د استخدام په پاليسي کې دا امکان . ٧٩

 . پام کې نيول شوې وه کال په ټاکنو کې چې په٢٠٠٥لکه د . کسانو لپاره برخه په پام کې ونيسي
 

 مدني ټولنې او نورو اړوندو نهادونو ګډوند  -١۴
 
  د مدني ټولنې ګډون.الف

 
 رامنځ ته کولو او دد داخلي نظارت، د رايه ورکوونکو لپاره د پوهاويو د د افغانستان مدني ټولنې د ټاکنو وخت د ټاکنو په 

 فعاليتونو کې برخه اخيستې وه، ترڅو د ټاکنو په پروسه کې خلک په يو لړ مطبوعاتي پروګرامونو او خبرو اترو په شمول،
په داسي حال کې چې مدني ټولنه د ودې په حال کې ده، د هغوى په وړاندي ظرفيتي، حقوقي او سياسي . سازماندهي کړي

د کارونو د په افغانستان کې غير انتفاعي موسسې . ڼدونه را منځته کویستونزي شتون لري چې د دوى فعاليتونو ته خ
هره يوه يې . دوه کټګوريو وېشل کېږي چې له ان جي او ګانو او ټولنيزو موسسو څخه عبارت ديپه  په موخه لوبرابرو

 .خپل ځانګړي قوانين لري او په ګڼ شمېر وزارتخانو کې د ثبت لپاره ګڼ شمېر شروط لري
 

 :ونهوړانديز
 
د ټولنيزو سازمانونو قوانين په يوه قانون کې يوځاى کړي چې حکومت کوالى شي د غير حکومتي موسسو قوانين او . ٨٠

 پيچلي ورکونید موسساتو د ثبت او راپور . ویپه تړاو کی د غير حکومتي، غير سياسي او غير انتفاعې نهادونو سره 
 )ه وړاندي شيد مثال په توګه ټول غوښتنليکونه بايد يوازي يوې اجرايوي مرجع ت(   شي او آسانهشرطونه بايد ډېر منطقي

 .د ټولنيزو سازمانونو له الرې د خارجي مالي منابعو د ترالسه کولو اړوند مقرره کې بايد له سره غور وشي
 
 نړيواله ټولنه بايد د مدني ټولنې د ځواکمنولو او د هغې د نهادونو د ظرفيتونو د لوړولو او د ان جي او ګانو د اداره .٨١

د افغاني مقاماتو په منځ کې د ( ميت په اړه تخنيکي مرستې وکړي ترڅو عامه پوهاوى کولو په موخه د مدني ټولنې د اه
 چې مدني چيرېله هغه واليتونو سره ډېرې مرستې بايد سرته ورسېږي . رامنځ ته شي) پوهاوى رامنځ ته کولو په ګډون

 .ټولنو زياته وده نه ده کړې
 
 
 
 



  داخلي نظارت.ب
 

 کار دغه . کې د شفافيت او د موازنې د ساتنې په موخه د اساسي فعاليتونو له کتار څخه دىپه پروسه داخلي نظارت د ټاکنو
 په منلو او پروسه کې د ډاډ په رامنځ ته کولو کې پايلېد ټاکنو دغه کار د . د عامه دقت لپاره د ارزښت وړ عنصر دى

 د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره مناسب الرې له اتباعودغه کار همدارنګه د دموکراتو نهادونو په اړه د . مرسته کوي
البته په اوسني وخت کې په . چانس رامنځ ته کوي چې په پايله کي يې په دموکراتيکه پروسه کې په فعاله توګه ونډه اخلي

ې د د .کې د تقلب د شتون او په دموکراتيک شکل باندي د عامه و د ډاډ نه لرلو له کبله داخلي نظارت يوه اړتيا دهټاکنو 
 . بين المللي نظارت کوونکو ته نه السرسى داخلي فعالو نظارت کوونکو ته اړتيا زياتويهوجبرسېره د امنيتي ستونزو په 

 
 کسان په ګڼ ٩٢٢٨ نظارت کوونکي ګروپونه وټاکل چې دغه ګروپونو ٢١خپلواک کميسيون ټاکنو کې د ټاکنو په دغه 

 دغه شمېره جالبه برېښي خو د نظارت سرهد امنيتي ستونزو . وهکلي شمېر ځايونو کې د نظارت کوونکو په توګه ټا
د . ډيرې انديښنې شتهال تراوسه کوونکو د شمېرې د لږتوب، د هغوى د فعاليتونو او له هغوى څخه د حمايت کولو په اړه 

ې د د. لو بنا ديخپلواک کميسيون داسي تصديقنامې صادرې کړې دي چې په ثبت شوو ځايونو باندي په نظارت کوټاکنو 
، په ځينو واليتونو کې د تصديقنامو د صادرولو وروسته والي په نوموړو واليتونو کې د کافي نظارت کوونکو د ټاکلو سره

 به هغه ال تراوسه د هر واليت لپاره د صادرو شوو تصديقنامو او. لپاره ټاکونکو گروپونو ته ستونزې رامنځ ته کړې دي
ټاکنو له .  کوم دقيق معلومات نه دي ښوول شويله الرېد خپلواک کميسيون ټاکنو په اړه د  جندر د مراعات کولو کی د

 .وړاندي وليدل شول چې ځينو نظارت کوونکي په عمومي توګه له ځينو کانديدانو سره کار کاوه

کې سره په افغانستان  لرونکې شبې کسيزې عضو١٦ د مدني ټولنې له (FEFA) بنيادټاکنو د افغانستان د عادالنه او آزادو 
 اوږد مهالو نظارت ٤٠٠ نظارت کوونکي د ٧٢٦٧دغه بنياد . باندي د نظارت کوونکو لوى ګروپ دىټاکنو کې په 

 د  په ټاکنو کېمې ٢٠ هماهنګ کوونکو په ګډون د هيواد په ګڼ شمېر برخو کې د اګست د ٤٦کوونکو او د واليتونو د 
ې مانع شوې چې هغوى په آزاده توګه د دو په افغانستان کې امنيتي ستونزې  خ. ثبت کړل،موخهځاى په ځاى کولو په 

واليتونو له کتار څخه يوازې په اوو واليتونو کې ) ٣٤(ه کوي چې دغه بنياد د ګوتغه بنياد ارزونه دا په د د. فعاليت وکړي
ان تر سخت تهديد او فشار الندي شول چې  چې د فيفا نمايندګووايوبايد په دې هکله . ټولو ولسواليو ته پوره السرسى درلود

 .په دغه شان شرايطو کې فعاليت کول ګران دي

 کلونو ټولټاکنې نظارت کړې او ليدلې دي، دغه بنياد خپل کاري ٢٠٠٥ او ٢٠٠٤ د (FEFA)له هغه ځايه چې فيفا 
حاتو په اړه د هڅې او حمايت په سيستم کې د اصالټاکنو د . ظرفيتونه د نظارت کوونکو د شميرې له لحاظه پراخ کړي دي

 د ظرفيت جوړولو په برخه کې له لويو (FEFA) سرهې د د.  کې پرمخ ويوړلهفرصتترمنځ په شته ټاکنو دنده يې د 
د مالي منابعو . په جريان کې د مالي منابعو د نه شتون له کبله له ستونزې سره مخ شوټاکنو ستونزو سره مخ شو او د 
 دهغې برسېره د فيفا لپاره 73. غه بنياد نظارتي فعاليتونه يې له ستونزې سره مخ کړلد دېد چې تدارک ناوخته سرته ورس

و المل شو ول شتون نه درلود چې دغه د فيفا د ځينو کارونو د محدودېورکونپه دائمي توګه کوم تخنيکي حمايت او مشورې 
 د مرکزونو په اړه د الزمو او کاروونکو اچونېه د فورمو جوړولو ځنډېدل، د رايد نظارت لپاره ورځ د ټاکنو د : لکه

  وروسته حاالتټاکنو او له  ريکارډونو نه شتون، د ابتدايي معلوماتو نه ليکنه، د پايلو د پروسې د نظارتمعلوماتی بانک او 
 . او داسی نورپه اړه د پالن نه جوړونه

 :وړانديزونه

 اړه دعواګانې بايد په سمه توګه تر رسېدګې الندي راوستل شي او د فشارونو او داخلي نظارت کوونکو د وېرونې په. ٨٢
 .متخلفينو ته سزا ورکړل شي

 
پراونو اړوندو ټاکنو  د داخلي او بهرنيو نظارت کوونکو حقونه او مسئوليتونه او دا چې هغوى د ټولې پروسې او د .٨٣

ټاکنو  بايد په ښکاره توګه د  بلکهراتو په اساس نهد خپلواک کميسيون د مقرټاکنو يوازې د   حق لريالسرسیاسنادو ته د 
 .په قانون کې څرګند شي

 

                                                 
 کال د ٢٠٠٩ ډالره د فيفا لپاره د )١،٨٢٠،١١٧( پروژه  ELECT  ملګرو ملتونو د انکشافی پروګرام مۍ په مياشت کې  د کال د٢٠٠٩ د- 73

 .په منظور ورکړېد نظارت ټاکنو 



 . بين المللي او داخلي نظارت کوونکي له کوم تعصب پرته او په بې پلوه توګه د خپل نظارت دنده پرمخ بوځي.٨۴
 
مې صادرې شي ترڅو د ورځې له پيل وړاندي په مناسب وخت کې تصديقناټاکنو  داخلي نظارت کوونکو ته بايد د .٨۵

نظارت کوونکو ته دا توان ورکړي چې په خپل وخت او زمان سره د نظارت کوونکو د ځاى په ځاى کولو پالن جوړ 
 . کړي

 
 چې د شکايتونو په وړاندي کولو او د شکايتونو پروسې ته په السرسي بنا ده، ړتياخپل و  داخلي نظارت کوونکي بايد.٨۶

 .ځواکمنه کړي
  

 د مرکزونو د پايلو په تجزيه او تحليل او د اچونېي نظارت کوونکو سره د نظارتي وسې د ځواکمنولو، د رايه  له داخل.٨٧
د خپلواک کميسيون له لورې له اعالن شوو پايلو سره د ثبت شوو پايلو د پرتله کولو په برخه کې، الزمه همکاري ټاکنو 
سره د مالي او تخنيکي همکاريو   (FEFA)په موخه له فيفادی کولو د ګړنارتي فعاليتونو سره د فيفا د نظټاکنو له . وشي

 . شیرسولو همکاري ګانې سرته موخهغه نهاد د دائمې ځواکمن پاته کېدو په د دبرسېره 
 
  ګډوناستازو د سياسي ګوندونو او د کانديدانو د -ج
 
 نمايندګانو ٩٢٨٩٧ولو لپاره د کانديدانو څوکۍ د ترالسه کولسمشرۍ د  چې دخپلواک کميسيون څرګندونه کړې دهټاکنو د 

 سرهې د د. کې تصديقنامې يا کارتونه وېشلي ديټاکنو  نمايندګانو ته يې په دغه ١٦٩٧٠٩او د واليتي شوراګانو دکانديدانو
رک د رول د داستازو چې دغه شمېره پاملرنه جلبوي د تصديقنامو يا کارتونو د صادرولو په پروسې کې او د کانديدانو او 

په ورځ مانع رامنځ ته شوى ټاکنو ځينو کانديدانو اعالن وکړ چې د نمايندګانو لپاره يې د . کولو په اړه ستونزو شتون درلود
 .و
 

له ورځې يوه ورځ وړاندې ټاکنو ځينو کانديدانو شکايت درلود چې دوى د زيات شمېر نمايندګانو تصديقنامې او کارتونه د 
 ولسمشرۍد . نطقو کې د خپلو نمايندګانو د ځاى په ځاى کولو لپاره يې انتقال شونى نه وترالسه کړي وي چې په لېرې م

 ٢٨٠٠٠ د اچونېد رايه ( په شاوخوا کې نمايندګان ٢٩٠٠٠دوه مطرح شوو کانديدانو څرګندونه وکړه چې هغوى د 
خو دا څرګنده .  ترالسه کړي ودرلودل چې د هغوى تصديقنامې او کارتونه يې) مرکزونو لپاره چې له پخوا پالن شوي و

د .  راټول شوي و څنګه تنظيم او برابر کړيله الرېنه ده چې آيا دغه کانديدان پوهېدل هغه معلومات چې د نمايندګانو 
 .کانديدانو او د هغوى د نمايندګانو لپاره روزونکي ناوخته استخدام شوي و او له بل پلوه د شمېرې له لورې هم کافي نه و

 
 :ونهوړانديز

 
 په مرکزونو کې د حاضريدو او د اچونېقانون بايد تعديل شي ترڅو د نمايندګانو حقونه او مسوليتونه د رايه ټاکنو  د .٨٨

 .پروسې اړوند ځانګړو معلوماتو ته د السرسي په شمول په دقيقه توګه پيشبيني شي
 
د (له ورځې دوه اونۍ وړاندي ټاکنو نه لږ تر لږه د خپلواک کميسيون د نمايندګانو لپاره تصديقنامې او کارتوټاکنو د . ٨٩

 .، صادر کړي)درخواست د پروسې په اړه د معياد له ټاکلو سره
 
 د ګوندونو، کانديدانو او نمايندګانو لپاره د نمايندګانو د رول او دندو په اړه او له هغوى څخه د معلوماتو ترالسه کولو .٩٠

 په مرکزونو کې د نظارت کولو، د اچونې د رايه له الرېد نمايندګانو . کې ونيول شي بايد په پام روزنېپه اړه پرمختللي 
ترالسه شوو معلوماتو ريکارډ او له هغې څخه د ګټې اخيستنې او د شکايتونو د وړاندي کولو د څرنګوالي په اړه ستراتيژې 

 .ګانې شونې دي چې په دغه شان تريننګونو کې ځاى ورکړل شي
 
 
 پوهاویکوونکو او خلکو  د رايه ور.١۵

 
خپلواک کميسيون په غاړه ټاکنو کې د خلکو ښوونه مدنې ټولنې او د رايه ورکوونکو ښوونه د ټاکنو  کال په ٢٠٠٩د 

د رول په اړه په پراخه توګه تمرکز لري، په ټاکنو ټولنيزه ښوونه په دموکراسي باندي په والړ نظام کې د . اخيستې وه
ورکوونکو ښوونه په ځانګړې توګه د رايه ورکوونکو د ګډون له رول او د نوم ثبتونې او د رايه داسي حال کې چې د رايه 



په دې باور ده چې د عامو خلکو ښوونه په ښه توګه د مدنې يوه خوله مدنې ټولنه په .  له څرنګوالي سره اړيکه لرياچونې
جربو څخه د ګټې اخيستنې له الرې او په مناسبه  له خپلو تې شي ځکه نوموړې شبک کيدایسرهترټولنې د شبکو له الرې 

 د تدارکاتو په نړيوال مرستندويانخو . والى شيکوسره ترالرې دا کار له لرلو د د تبليغاتي موادو د وېش د ميکانيزم کچه 
ر  له څلورو موسسو سره قراموخهد هغوى په عوض د خلکو د ښوونې په مرستندويانو . اړه د مشخصو مقرراتو تابع دي

 روزنېتياتر، ټولنيز مباحثات، : رسولو، لکهوې له الرې سرته ندا کار يې له ګڼ شمېر منابعو څخه د ګټې اخيست. کړوداد 
نورې مالي مرستې پر هغو موسساتو پر مصرف ورسيدې چې د ظرفيت د . له الرېاو د محلي متنفذينو او مذهبي رهبرانو 

 . د موادو انکشاف او د هغه موادو د انتقالولو ستراتيژي جوړوللوړولو پروګرامونو يې برابرول لکه د روزنې

 

ټاکنو  کال د ٢٠٠٩د  د خپلواک کميسيون د دارالنشاء د عامه پوهاوي څانګېټاکنو  د  موخهرايه ورکوونکو د ښوونې په د 
 د عامه پوهاوي کمپاين خهمو د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې په  له الرې  د پرمختللو پروګرامونوومرستنړيوالو  دلپاره 
ټاکنو  سرته رسېدلي و ترڅو د  قرادادونه قرادادونو په شاوخوا کې٦٠د څخه  طرحه شوو پالنونو له کتار ٤٠٠د . پلي کړ

 سپورتي پروګرامونه، د بيلګې په ډولپه اړه د پوهاوي سطحه لوړه کړي چې له محلي پروګرامونو سره هم مطابقت ولري 
 .، د قرآن کريم ښه تالوت او ډرامېېعرصنعتي رقابتونه، مشا

، د مدنې ټولنې له محلي نهادونو، له حکومتي محلي ډلود عامه پوهاوي په اړه ګڼ شمېر پروګرامونه د رايه ورکوونکو له 
همدارنګه هڅه شوې وه . لرامنځ ته شوي وله الرې مامورينو او متنفذينو او محلي رهبرانو سره د مخامخ خبرو اترو 

د خپلواک کميسيون د ټاکنو همدارنګه د . ه متنفذو ښځو څخه د عامه پوهاوي د پروګرام په اړه ګټه واخيستل شيترڅو  ل
 ٤٠٠٠٠ مسئلو په اړه ځانګړې تليفوني شمېره لرله چې نوموړي کميسيون په اونۍ کې ټاکنيزوعامه پوهاوي کمپاين د 

 .تيلفونونه د هيواد له ګوټ ګوټ څخه ترالسه کړل

 

 :ونهوړانديز

 

 او د يوې دموکراتيکي پروسې په اړه د عامه موخهد پروسې له منفي عواقبو سره د مقابلې په ټاکنو  کال د ٢٠٠٩ د .٩١
غه هدف په د د تطبيق وړانديزونوپه دغه راپور کې د اساسي . ترسره شي بايد جدي هڅې موخهډاډ د رامنځ ته کولو په 

 روحيه په دغه شان برخو کې فعاله ساتل او  ښه تابعيتلکو په منځ کې د همدارنګه د خ. ترالسه کولو کې مرسته کوي
د ټولنيزو مباحثاتو طرحه کول، د ټولنيزو لومړيتوبونو وکالت او تشخيص، د حکومت پر کړنه نظارت : رامنځ ته کول لکه

ې له منفي عواقبو سره مقابله د پروسټاکنو کې برخه اخيستنه، ترڅو د بحثونو منځ په تر  د کانديدانو  وختپهټاکنو او د 
 .وشي

 
خپلواک کميسيون کوالى شول چې د رايه ورکوونکو د ښوونې په اړه پراخ پروګرامونه په غاړه واخلي او د ټاکنو  د .٩٢

ټاکنيزې پروسې په څارنه هم ټينګار وکړي ترڅو شفافيت وساتل شي چې دغه کار د نوموړې پروسې له اغيزمن توب سره 
شفاهي پيغامونه بايد د امکان تر اندازې په محلي . ې يا نا ليکلې توګه سرته ورسېږيل کار کېداى شي په ليکدا. مرسته کوي

 .ژبو خلکو ته ورسول شي
 د ځواکمنيدو او د نوخپلواک کميسيون کوالى شي د مدني ټولنې له نهادونو سره د خپلو تبليغاتي پروګراموټاکنو د . ٩٣

خپلواک کميسيون بايد د مدنې ټولنې نهادونه ټاکنو د . له نژدې همکاري ولريموخه تنې په هغې له تجربو څخه د ګټې اخيس
 له دغه نهادونو څخه موخهد کوچنيو قراردادونو لپاره او له ويش وړاندي د پيغامونو د بيا کتنې په له الری د اکبر موسسې 

 .  وکړی او دغه نهادونوته خبر ورکړیغوښتنه
 
 رامنځته کړي ترڅو د مختلفو هڅو د ې ډلېايد د خلکو او رايه ورکوونکو د ښوونې لپاره ښوونيز نړيواله ټولنه ب.٩۴

 .هماهنګ کولو، د هيواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې د پراختيا او د پام وړ ګروپونو په اړه کار او هڅه وکړي
 

 د ټاکنو ورځ. ١٦
 

خپلواک کميسيون ټولټاکنې په خپل وخت او زمان يعني د ټاکنو د  سرهمحدوديت له د بد امنيتۍ د وضعيت او د زيربناګانو 
 کوم مرکز بايد پرانيستل شي اچونېخو له امنيتي نهادونو سره په دې اړه چې د رايه .  مه نېټه سرته ورسولې٢٠اګست په 

 له الرېلواک کميسيون  دعدم شفافيت او ځوابويني او د هيواد په ډېرو برخو کې د ټولټاکنې د خپ،موافقت نه رامنځ ته کېدل



 د خيالي اچونېدغه کار د تقلب د چانس د رامنځ ته کېدو، د رايه .  المل شوۍد رايو د صندوقونو د نه کنترولد پريشان
په پروسه باندي د عامه و د نه ډاډ رامنځ ته کېدو، المل ټاکنو مرکزونو د پرانيستلو په اړه د تورونو د رامنځ ته کېدو او د 

 .شو
 

په ورځ د پېښو شمېره ټاکنو  راپور ورکړ چې د (UNDSS) لپاره د ملګرو ملتونو ادارې  محافظتد او تي مسايلو د امني
کې د خلکو د نه ټاکنو  او تهديدونه په تاوتريخوالی  دغه شان 74.د تېرو اوه کلونو د نورو ورځو په پرتله ډېر زياته وه

د پروسې په اړه د نظارت کوونکو، نمايندګانو او رسنيو ټاکنو د غه پېښو رامنځ ته کېدل د د. ګډون اساسي  المل شو
په پروسه کې د ټاکنو څېړنيز کار د هيواد په ډيرو برخو کې په جدي توګه له ستونزې سره مخامخ کړ او په همدې توګه د 

 .تقلب او فساد زمينه برابره شوه
 
 راپور ورکړ چې دوى تر فشار او وېرې الندي دي او د د خپلواک کميسيون کارکوونکو په مرکز او واليتونو کېټاکنو د 

 ١١خپلواک کميسيون راپور ورکړ چې د هغوى ټاکنو د . نورو له لورې هغوى ته د رشوت ورکولو پيشنهاد شوى و
خپلواک کميسيون ټاکنو  د سرها شان سختو شرايطو د د. په ورځ د دندې په جريان کې وژل شوي و ټاکنو کارکوونکي د 

ې توان نه درلود چې ښځينه کارکوونکې په کافي د دشول خپل کارکوونکي استخدام کړي خو نوموړي کميسيون وکړاى 
 . په مرکزونو کې له نارينه کارکوونکو څخه ګټه اخيستل شوې وهاچونېهمداشان د ښځو د رايه . توګه استخدام کړي

 
ايه ورکوونکو د شمېرې د شمېرلو په اړه چې د  شوې، خو دغه الرو چارو د هغه ر تهسيستماتيکې الرې چارې رامنځ

.  موازنې د ساتنې موضوع په پام کې نه وه نيولېټاکنو په ورځ ثبت شوي و د کنترول او د “"رايه ورکوونکو په لست کې"
او )  کارتونه په نښه کړياچونېترڅو د رايه (په نوموړې پروسه کې اساسي ستونزه د سوري کولو د ماشينونو نه شتون 

 د ټولټاکنې د ورځې 75. ، و)خنيوي په موخه اساسي اقداماتد تقلب د م( ه ځينو مواردو کې د ګوتو د رنګ دوام نه کولپ
خپلواک ټاکنو  د پروګرام له تړلو لس دقيقې وړاندي د اچونېدقيقو د رايه  ١٠ او  بجو۴مازديګر پر په پاې کې يعني د 

دغه تمديد په دې اړه د خبرتيا نه لرلو له کبله د ستونزې رامنځ .  تمديد کړه مودهاچونېکميسيون د يوه ساعت لپاره د رايه 
 . شمېرنه پيل شوې وهوته کېدو المل شو ځکه په ځينو ساحو کې د راي

 
 :وړانديزونه

 
 موندلو او پراخې ارزونې موضوعات بايد په پام کې ونيول شي  د تفتيش، د شکايتونود مميزی اووروسته ټاکنو  له .٩۵
 ، د انکشاف اړوند نور مسائل او عملي کارونهکړنالرېسرغړونې، د عملياتي په اړه  اچونېڅو په راتلونکي کې د رايه تر

 . راپورونه او د نظارت کوونکو او متخصصينو پيشنهادونه بايد په پام کې ونيول شياچونېد رايه . سم شي
 
 له موخهپه دځای  اچونېيا کتنې الندې راوستل شي او د رايه  بايد تر ب)دتاکنو محل (د سرته رسولو ځايونهټاکنو  د .٩۶

ولت کارکوونکي د د چې له کانديدانو سره اړيکه لري او يا و کورونههغه کساند  په ځانګړې توګه ، څخه کورونو یشخص
ه شمېرې سره د امنيتي پرسونل لدې ځايونو او مرکزونو لست اچونې د په ورځ د رايه ټاکنو د . وي، ګټه وانه خيستل شي

 .دغه شمېره زياته نشيبايد په ورځ ټاکنو  رامنځ ته شي او د  څخه مخکښیله سرته رسولو ټاکنو يو ځاى د 
 
لينو او ساحوي مديرانو ته څرګندونه وکړي چې د دوى و د مرکزونو مسواچونېخپلواک کميسيون بايد د رايه ټاکنو  د .٩٧

د وړاندی  دليل  دمنلو وړ پورې له کوم ولو لست او نورو اسنادو تر تسليم داچونکومعاشونه د پايلو د فورمو، د رايه 
 . ل کيږيپرته، نه ورکوکولونه 

 
 د ځايونو کارکوونکو ته بايد په سمه توګه الرښوونه وشي چې يوازي هغه رايه ورکوونکي کوالى شي اچونې د رايه .٩٨

د .  په اړوند مرکز کې ثبت شوې وياچونېمېره يې د رايه  د کارت شاچونې پاڼې ترالسه کړي چې د رايه اچونېد رايه 

                                                 
 . مه ورکړ٢٠ په شاوخوا کې د پېښو راپور د اګست په ١٤ آيساف د - 74
  ځانګړى رنګ د تقلب د مخنيوي يوازينۍ وسيله وي په ځانګړې توګه په هغه صورت کې چې د رايه ورکوونکو نوم ثبتونه نه وي - 75

خو نوموړى ځانګړى رنګ له اندازې زيات د باور ).  د مخنيوي لپاره ميکانيزم ګڼل کيږياچونېانګړى رنګ د څو ځله رايه همدارنګه ځ(شوې،
. وړ هم نه دى، ځکه امکان لري چې دغه رنګ د ځينو کيميايي موادو لکه بليچ په واسطه او د سفيدې څخه د استفادې له الرې له منځه وېوړل شي

د هغه د کيفيت تر ښه توب پورې اړه نلري بلکې له هغه څخه د ګټې اخيستنې د څرنګوالي او د هغه د ساتنې له زی يواد رنګ اغيزمن توب 
 .  طريقې سره هم اړه اړيکه لري



 په لست کې درج دي بايد د پايلو په فورمه کې ثبت شي او د رايه اچونېهغه رايه ورکوونکو مجموعي شمېره چې د رايه 
 . له پاڼو سره سر ورکړل شياچونې

 
 په هر اچونېپه ورځ د رايه ټاکنو و چې د  د هغه ځايوناچونې د ولسواليو په سطحه هماهنګ کوونکي بايد د رايه .٩٩

دغه . په خپل سهارني راپور کې درج کړي ورځ په ټاکنو مرکز کې پرانيستل شوي و تصديق وکړي او دغه معلومات د 
 ور د هر شان توپير او اشتباه په اړه بايد توضيحات . يشځل لپاره د تاييد وهم ود دشميره هغه وخت چې مواد راټول شي 

 . شيکړل
 

 په ځانګړې توګه په هغه منطقو کې چې د موخه د مرکزونو د تفتيش په اچونېخپلواک کميسيون د رايه ټاکنو  د .١٠٠
 کمښت  پاڼو د داچونې هر هغه ځاى کې چې د رايه ت کوونکو پکې شتون نه درلود او نظارڼسټامنيتي مالحظاتو پرب

په ( ورکول کيږي او يا د ګډون کوونکو يې په هکله د امکان راپورراپور ترينه ترالسه کيږي او يا هغه ځايونه چې د تقلب
ه تر رته د مخکی له مخکی خبر ورکولونتر پوښتنې الندي راځي، بايد پپکې کمښت يا ډيروالي  ) ځانګړې توګه د ښځو

  .کتنې الندې راولي
 

وړاندي رامنځ ته څخه ت  دوق له  دريدو داچونېبايد د رايه پريکړه  ډولپه اړه هر د موده د اوږديدو  اچونې د رايه .١٠١
 .شي

 
  پروسه د اولنی پايلید رايو شمېرنه او .١٧

 
 د پايلو يو نقل د کانديدانو د نمايندګانو 76. په ځايونو کې سرته ورسېدهاچونېد لومړي ځل لپاره د رايو شمېرنه د راي 

وباښه او دغه کار مفصل  ته شفافيت ور ټاکنو ې رايه اچونې په هر ځاى کې شمېرند. په اختيار کې ورکړل شو
اخلي د دخو امنيتي ستونزې .  د مشکوکو ځايونو په تشخيص کې يې مرسته وکړهاچونېمعلومات تيار کړل چې د رايه 

 اچونې چې کېداى شي د رايه لنظارت کوونکو او په پوره توګه د کانديدانو د نمايندګانو د ځاى په ځاى کېدو مانع شو
 .ځېدلې ويګرهم  سرغړونو سرته رسېدو ته ټاکنيزوو کې د په ځينو ځايون

 ٩٠ د په سلو کې د مرکزونواچونې ساعته وروسته د رايه ١٧ نهټاکنوخپلواک کميسيون اعالن وکړ چې له ټاکنو د 
  د رايو د شمېرلو له پوره کېدو وروسته اړوند اسناد د محرمو اسنادو77. سرته رسېدلې وه٢١رايو شمېرنه د اګست په 

په ځينو مواردو .  کې کېښودل شول او د واليتونو مرکز ته واستول شول او بيا کابل ته انتقال شول(TEB)په صندوق 
 د پاڼو په شمول د رايې په بکسونو اچونېيه ارپاته موارد د . يد پورې وځنډنېټې ٢٩کې د اسنادو انتقال د اګست تر 

 .تر ته انتقال شول دفيکې کېښودل شول او د واليت د ټولټاکنيز مرکز

 اونۍد ورځې له يوې ټاکنو  د کارکوونکو ښوونه او د نوي سيستم آزماينه د ،ابل کې د شمارنې د مرکزونو تاسيسپه ک
 د ستونزو له کتار څخه  دليلو په يدل کې د ستونزو د رامنځ ته ک ويرت ساف دا د وسائلو په ، وي وړاندي پيل شو لږنه

 ورکړل  کومه يوه آزماينه سرته نه وه رسېدلې ترڅو د ذيربطو نهادونو په )افت ويرونوس (غه وسيلې د د. لګڼل کېد
د ولی که چيری د سافت ويرونو آزمايل مخکی  توګه سرته ورسې کابل کی درايو د شميرنی لړی په ښهپه . يشوی وا

ې د اکمال په کيفيت باندي په د کارکوونکو په ظرفيت کې محدودوالي د فورم. د انتخابات د ورځينه سرته رسيدلی وای
اغيز )  د دواړو پړاونو د هر يوه پړاو د پايلو د سر ورکولو لپارهټاکنو  او د رايه اچونې د پاڼو د اصالحد (منفي توګه 

وکړ چې دا کار د وخت د ضايع کېدو المل شو او بالخره د پايلو د وروسته کېدو المل هم شو، په داسي حال کې چې د 
د معلوماتو په دفتر کې ثبت او له الرې وه کسانو د دتوګه جال په وای او ې لکابل ته رسېدبايد رمې چې وفهغه پايلو 

 چې د رايې د فورمو په 78او په پاى کې بايد پرتله شوې واى) د ثبت پروسه د ډبل بلينډ په توګه(تاييد شوې واى 
ا کار د پروسې د سموالي او صحيح کېدو د د. سرورکولو کې له هماغه سيستم څخه په ګټې اخيستنې سرته رسېږي

د رايه ورکوونکو په لست کې د درج شوې شمېرې په . ه يې وتړله الرکمزورتيا المل شو او د نيمګړتياو د تشخيص 

                                                 
 د ګڼ اچونې کال کې د رايه ٢٠٠٥په .  په مرکزونو کې سرته ورسېدهاچونې په ځينو ساحو کې شمېرنه د واليتي شمېرنې په سطحه د رايه - 76

قانون نوې څرګندونه کوي چې شمېرنه بايد د ټاکنو د . شمېر مرکزونو رايې سره ګډې شوې وې او د واليتونو په مرکز کې شمېرل شوې وې
 .ولسوالي په سطحه سرته ورسېږي

 .وى و راپور ورکړل شځنډد د رايو دشميرنی  په ګن شمېر واليتونو کې د فراه، لوګر، پکتيکا، کندهار او هلمند په شمول - 77
وه کارکوونکو په واسطه له ثبت څخه عبارت ده چې په بيله د د) د ډبل بلينډ د ثبت پروسه( وه کسانو په واسطه د ثبت پروسه د د په بيله توګه - 78

 يا رايو په دغه کار د انساني خطا او.  سره مطابقت وکړي دواره لستونه سره سر ورکول کېږي ترڅو يو بلې نشمېرد رايو نو . توګه سرته رسېږي
 .شمېرنه کې د احتمالي تقلب مخه نيسي



اړه هيڅ ريکارډ شتون نه درلود همدارنګه د رايه ورکوونکو د لست په اړه کومې ازماينې او يا د معلوماتو درج هم 
 .شتون نه درلود

 :په حقيقت کې په اساسي توګه په دغه پروسه کې عدم شفافيت په ځانګړې توګه په الندينو موضوعاتو کې شتون درلود

  نه دی کوم ځاى پرانيستل شوى او کوم اچونېد رايه. 
  دا چې دا معلومه نه وه چې د رايه .  د ځينو ځايونو پايلې د عامو خلکو په الس کې ورنکړل شوېاچونېد رايه

 چي له پايلو ترالسه شوي کوم ناشونې وهپوهه رامنځ ته کېدل هم   دا، خو کوم ځايونه پرانيستل شوي نه وېاچون
 . معلومات بې درکه شوي دي

  د خپلواک کميسيون د ټاکنو هغه پايلې چې د .  د ځايونو د پايلو د اعالن په اړه معلومات نامکمل واچونېد رايه
هم دا ). د پايلو معياري معلومات( شاملې نه وې ې رايېباطل هغې کې پهويبسايټ له الرې اعالن شوې وې 

قونو کې اچول شوې وې د نارينه و هغه ځايونه چې په هغې کې رايې په صنداچونې چې آيا د رايه څرګنده نه وه
 .و لپاره و او که د ښځينه لپاره و او که د کوچيانو لپاره و

 
ي او په الزم  د ګټې اخيستنې وړ وۍ آسانچې پهله کبله  ت ته د نه السرسىړوښ داسي الکترونيکي جو يو د پايلو په اړه

 79. وروستۍ څېړنه ستونزمنه ګرزېدلې وهله کبلهترتيب د کانديدانو د نه يادولو 

په کار له الرې د خپلواک کميسيون ټاکنو  د مشکوکو ځايونو په اړه د تشخيص او ځوابوينې پروسه چې د اچونېد رايه 
يص لپاره پروګرامونه  د مشکوکو ځايونو د تشخاچونېخپلواک کميسيون د رايه ټاکنو د .  وه څرګنده نه وهوړل شوې

 د ځايونو اچونېداسي معلومېږي چې د رايه . ، خو دغه پروګرامونه په عامه واک کې نه و ورکړل شويطرحه کړي و
غه پروګرامونو د دخپلواک کميسيون ټاکنو د . وې څخه زياتې اچول شوې ېزياتره رايې له غوښتل شوې او معلومې انداز

په دې اړه نويو پروګرامونو داسي معيارونه .  ځايونه چې د څېړنې وړ و په څرګنده توګه لږ کړلاچونېپه اساس د رايه 
 لدپه هغه صورت کې چي د يوې پايلې په اړه به راپور ورکول کې: رامنځ ته کړل چې په ځينو د پام وړ قضاياو بنا و لکه

 څخه د زياتو پاڼو ١٠٠٠ په ځاى کې چې به له اچونې اړوند مرکز نه و پرانيستل شوى، د رايه اچونېچې هلته به د رايه 
او په ) وېليګلې  پاڼې ٦٠٠ اچونې هر ځاى ته د رايه اچونېخپلواک کميسيون د رايه ټاکنو د ( نه ګټه اخيستل شوې وه

 د نويو پروګرامونو څخه د ګټې اخيستنې 80.و شوو پاڼو څخه زياتې وېهغه صورت کې چې اچول شوې رايې به له صادر
 ځايونه د ٤٤٧ اچونېد خپلواک کميسيون د ځينو تفتيشي فعاليتونو په تعقيب نوموړي کميسيون د رايه ټاکنو په تعقيب او د 

ته ځانګړې دې، له ورځې وروسته پيښو ټاکنو  د  چی برخې١٨غه راپور د د(مشکوکو ځايونو په توګه مشخص کړل 
 ).مراجعه وکړئ

د واليتي شوراګانو د لومړنيو .  پوري و، ونيولې١٦د ابتدايي پايلو اعالن څلور اونۍ چې د ستمبر تر ټاکنو  د ولسمشرۍد 
 . سرته ورسېد٢٦مبر په اتپ، د سېمبر په مياشت کې اعالن شواپه استثناء چې د دس) ننګرهار(پايلو اعالن د يوه واليت 

 :هوړانديزون

 

غې د د. درلودلګټې او زيانونه له ځان سره  مرکزونو کې د رايو شمېرنې ي په ځايونو او يا واليتاچونېد رايه . ١٠٢
 چې کومې ټولټاکنې کېداى شي غوره وي،  داموضوع د کمزورتيا او ځواک د ټکو د وضعيت په پام کې له نيولو سره او 

 چې د رايو شمېرنه په کوم ځاى کې  دې ته په پام نه کولو.ترسره شينه وړاندي بايد يوه جدي ارزوټاکنو له راتلونکو 
پايلو ته د کانديدانو او ټاکنو  شفافيت او د ښه په ځايونو کې سرته ورسېږي ترڅو اچونېتنظيم شوې ده، شمېرنه بايد د رايه 

 . شيتر سرهنظارت کوونکو السرسى 
 

کېږي د رايه ورکوونکو له لست اچول  چې په هغې کې و تههغه معلومات ډيزان شي ترڅو له سرهد پايلو فورمې بايد . ١٠٣
 .يشحروفو سره ثبت هم په  اودد  په ع بايد همټولې شمېرې. سره سر ورکړل شي

                                                 
.  له الکترونيکي معلوماتو څخه په آسانه توګه ګټه اخيستنه په ځانګړې توګه د کانديدانو د شمېرې د زياتېدو په صورت کې ډېره د پام وړ وي- 79

کې پيچلتيا ټاکنو د کانديدانو نه يادونې د جمهوري رياست په د پايلو په راپور کې په ترتيب سره .  په توګه شته وpdf يا د htmlمعلومات يوازي د 
 .نوره هم زياته کړه

.  رايه اچونې هر مرکز ته والړ شي نامعلومو رايه ورکونکو کوالى شول چې د يو تعداد د رايه ورکوونکو د لست نه شتون په دې معنا و چې- 80
 چې  کیڅخه په نښه کوله په داسي حال ۶٠اچونې د پاڼو متوسطه اندازه له  د رايه دغه(  پاڼې صادرې شوې ٦٠٠ د هر مرکز لپاره اچونېد رايه 
 د بل مرکز پاڼې اچونې يو مرکز د رايه اچونېخو پروسيجر دا اجازه ورکوله چې د رايه .  د ګډون د متوسطې زياته اندازه په نښه کوله٥٦٠

 .ترالسه کړي



 
 بايد د کړنالرې د شمېرنې، جدول بندي او د په شا شوو کانديدانو لپاره د رايه ورکوونکو د رايو د کارونې د اعالن. ١٠۴
د يو شمېر خاصو کانديدانو په چې  رامنځ ته شي موخهله ورځې وړاندي په دې ټاکنو  د  له الرېاک کميسيون د خپلوټاکنو 
دغه معلومات بايد د . ژغوريوله تور څخه ځان دغه کميسيون  ترڅو په اړه ډاډ او وضاحت رامنځ ته شي کړنالرېګته د 

 . وويشل شيترمنځټولو غوږونو ته ورسول شي او د خلکو 
 

 د يوه بې طرفه نهاد په استعمال کيدونکی سافت ويرونهخپلواک کميسيون بايد د رايو د شمېرلو سيستم او ټاکنو  د .١٠۵
اړوندو  و آزمايي ترڅو د موخهوړاندي يا لږ تر لږه د کانديدانو د نمايندګانو او نظارت کوونکو په حضور کې په دې 

له ورځې ټاکنو خت او زمان کې سرته ورسېږي چې د اړتيا پرمهال د آزماينه بايد په داسي و. لوريو ډاډ رامنځ ته شي
 .وړاندي الزم بدلونونه رامنځ ته شي

 
نوموړى . وړاندي وښييټاکنو خپلواک کميسيون بايد د شمېرلو، د پايلو د اعالن او څېړنې په اړه معلومات له ټاکنو د . ١٠۶

 د پايلو او د شمېرلو د پروسې په اړه تهګانو  نمايندونکو او د رسنيو، نظارت کواستازو ګوندونو، کانديدانو، کميسيون بايد
غه پروسې په اړه تحقيق د د سره چې ينوهمدارنګه نوموړى کميسيون بايد د امنيتي څانګې له مسول. توضيحات څرګند کړي

 . تخنيکي مرسته وکړيبرخه کېکوي د تحقيقاتو د څرنګوالي په 
 

 له ټولو ځايونو څخه تياره او د عامه و په واک اچونېبايد يو معلومات او پوره ډاټا د رايه خپلواک کميسيون ټاکنو د . ١٠٧
 څرګند ، کوم ځاى پرانيستل شوى و او کوم ځاى نه و پرانيستل شوىاچونېې په اړه چې د رايه د دبايد . کې ورکړي

امو په اختيار کې ورکړل شي او بيا بايد د  له ځايونو څخه ترالسه شوي معلومات بايد د عاچونېد رايه . معلومات وښيي
هر د  د لومړنۍ پايلې په توګه اچونې د رايه  له الرېد نوموړي کميسيون   اساسرپپريکړې واک کميسيون د د خپلټاکنو 

تصديق نه د څخه هغې له  نه تصديق کېږي بايد له الرېهغه پايلې چې د کميسيون . د تصديق نښه ولګول شي ځاى په پايله
ټاکنو  چې د ې، تفتيش او دوهم ځل شمېرنڅېړنې.  په هکله يادونه وشيونو تدبير نيول شويودليلونه او د هغې په اړه دلو کو

له سرته ټاکنو متخلفينو ته د سزا ورکولو له پيشبينې سره يو ځاى د بايد  سرته رسول کېږي له الرېد خپلواک کميسيون 
 . رسېدو وړاندي په څرګنده توګه مشخصې شي

 
 د خپلواک کميسيون په ويبسايټ کې بايد د باطلو رايو د شمېرې په شمول او ټاکنو  د ځاى معلومات د اچونېد رايه . ١٠٨
.  مرکز د نارينه و لپاره و او که د ښځينه و لپاره و او يا د کوچيانو لپاره و، وښوول شياچونې رايه غه د چې دهم دا

 .وشيپاملرنه هم ه ورکوونکو په لست کې د ثبت شوو رايه ورکونکو شمېرې ته  په دغه معلوماتو کې د راي دېهمدارنګه
 

له انترنت څخه د ( ترالسه شي  ترېنه ګټهچې په آسانيد پايلو په اړه ټول معلومات بايد په يوه داسي ويبسايټ کې . ١٠٩
 .، د عامو په اختيار کې ورکړل شي)موخهراايستلو، تحليل او تجزيې په 

 شي ترڅو  هغه صندقونه چې د واليتونو په دفترونو کې ذخيره شوي دي بايد په ځانګړې توګه په نښهاچونې د رايه .١١٠
د السرسي امکان لپاره  د کنترول  اونيول شي سخت امنيتي نظارت الندي وشي او هغه بايد ترويې په آساني سره تفکيک 

 .ولري
 

 په راتلونکي کي  ديد چې د شمېرنې له مرکزونو يې ترالسه کړيفورمې او مواخپلواک کميسيون بايد هغه ټاکنو د . ١١١
په راتلونکي کي د رايو د شمېرنې د څرنګوالي او د .  تجزيه او تحليل کړيموخهد غوره سيستم، طرحې او ښوونې په 

 . شيترسره روزنې موخهته بندي په موادو د دس
 

   له ټاکنو وروسته ورځ او نهايي پايلې. ١٨
  

يو پر دتولو رايونو   پراخ و،سد تقلب مقيا.  ورځې وروسته د پراخ تقلب په اړه د څېړنې چانس وځنډول شولهټاکنو د 
ټاکنو  د په دغه پروسه کې. ېشون  باطلې اعال ګډون،پهبرخی يو پر درې د  کانديدانو د رايو کښود مخ برخه څلور

د شکايتونو ټاکنو  مسوليت د پريکړېد  چی  کېخپل تفسيرپه   و، په اړهولود باطل چی د رايو هغه قانونخپلواک کميسيون 
خپلواک کميسيون د تقلب شوو رايو ټاکنو وروسته بيا څرګنده شوه چې د .  بدلون راوست، ته پريښی ود اورېدنې کميسيون

ون سره په مخالفت له قانټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون تصميم د نموني په توګه د ټاکنو د باطل اعالنيدو په اړه د 
خپلواک کميسيون ټولې رايې اعالن کړې چې له خپلواکو شميرو سره يې مطابقت نه ټاکنو د . ېکې تر تطبيق الندي راوست



 د هر ځاى پايلې يې له پوره جزئياتو سره نه وې څرګندې کړې چې له کبله يې د اعالن شوو رايو اچونېاو د رايه . درلود
 .شوهرا منځته خنډ زونه رد صحت په اړه ا

 
  د تقلب نښې نښانې.الف

 
يوه ورځ وروسته د شکايتونو، شاهدي ګانو، د رسنيو له الرې د راپورونو او همدارنګه د پايلو د څرنګوالي په ټاکنو له 

خپلواک ټاکنو لکه وړاندي چې يادونه وشوه د .  د تقلب ګڼ شمېر د نه منلو وړ نښې نښانې څرګندي شوېنتيجه کی
  تر پوښتنې الندي د رايوله هغې څخه يې په ګټې اخيستنې غوښتلپل تدبيرونه او پخواني پروګرامونه چې کميسيون خ

 چې د پوښتنې وړ پايلې يې لرلې او بايد له تصديق ، هغه ځايونهاچونې يې د رايه بکسونه تفکيک کړي او په موجب
 تاريخ د يوه ٦مبر په اسدپلواک کميسيون د خټاکنو د . وروسته ابتدايي لست ته شامل شوي واى، له السه ورکړل

رايې  ٤٤٧ د اچونېمطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعالن وکړ چې نوموړي کميسيون د خپلې څېړنې په پايله کې د رايه 
ويې ويل چې د او خو يوه ورځ وروسته نوموړي کميسيون خپلې څرګندونې رد کړي . ځايونو پايلې باطلې اعالن کړې

 کميسيون شکايتونو د اوريدنید ټاکنو  يې هدف د نوموړو رايو د پايلو په اړه د  ځايونو له قرنتين کولو٤٤٧ اچونې د ېراي
ټاکنو   د 81.خپلواک کميسيون دنوموړو ځايونو د پايلو په اړه کوم معلومات څرګند نکړلټاکنو د .  وهترالسه کول پريکړه

د صالحيت په اړه د رايو د لغوه کولو او باطلولو  د نوموړي کميسيون قانونټاکنو  دا چې د ،خپلواک کميسيون استدالل وکړ
 پر همدې اساس يې د باطلېدو صالحيت د ،کوالى شي پايلې باطلې کړينشی  څرګندونه نه لري، نوموړى کميسيون کوم

لو فعاليتونو باندي د په خپپر همدې اساس خپلواک کميسيون ټاکنو  د 82.د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته انتقال کړټاکنو 
 . نور مسوليتونه په غاړه وانه خيستلاړوندکنترول کيفيت او 

 
غې موضوع په اړه اداري مسوليت نه لري د د دخپلواک کميسيون ټاکنو د تقلب د نښو نښانو د ځواب په اړه او دا چې د 

خپلواک کميسيون ته يې ټاکنو ې د يو الرښود صادر کړ چنيته  ٨د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ستمبر په ټاکنو 
 کانديدانو ته اچول شوې وې او په دغه ولسمشرۍ په ځايونو کې د اچونېالرښونه کړې وه ترڅو هغه رايې چې د رايه 

اچول شوو رايو کې هغوى ته له شپږ سوه سره برابرې او يا زياتې رايې اچول شوې وې، يا د هغه سمو رايو شميره چې د 
په هغه صورت  (،اچول شوې وېفيصده او له هغی څخه زياته رايونه  ٩٥ کانديد په ګټه په سلو کې خاصيو  د ولسمشرۍ

 .، تربيا تفتيش او شمېرنې الندي راشي)وياوختېکې چې د کارول شوو رايو مجموعي شمېرې له سلو 
 

ړې توګه په واليتي دفترونو کې غه مودې په ترڅ کې د امنيت په اړه او د ځينو حساسو موادو د ساتلو په اړه په ځانګد د 
 . رامنځ ته شوېانديښنېځيني 

 
 :وړانديزونه

 
دخپلواک کميسيون رول په قانون کې په څرګنده توګه ټاکنو  د مرکزونو د رايو د باطلېدو په اړه بايد د اچونېد رايه . ١١٢
. کړيور خلکو ته څرګندونیهراړخيز په اړه  دا ډول پريکړو خپلواک کميسيون بايد مکلف شي ترڅو دټاکنو د .  شيوتاکل

د د شکايتونو ټاکنو  وي کوالى شي وروسته د والړې د مرکزونو په باطلېدو اچونې چې د رايه پريکړېد کميسيون هغه 
 . شيوليږل کميسيون ته ور نیاورېد

 
د تقلب د شتون او د خپلواک کميسيون بايد په هغه ځاى کې چې هلته د تقلب نښه شتون ولري څېړنه وکړي ټاکنو د  .١١٣

له ټاکنو د هر اړخيزو څېړنو لپاره په وخت او زمان کې د . تخلفاتو د شتون په صورت کې هماغه پايلې باطلې اعالن کړي
 د خپلواک کميسيون په واک کې ورکړل شيټاکنو پيل وړاندي بايد پوره منابع د 

 . 

                                                 
 خپره ٧ وضاحت ورکړل شوى و چې د ستمبر په ٦ کې چې د ستمبر په اعالميهون په مطبوعاتي د خپلواک کميسيټاکنو  په هماغه توګه لکه د - 81
 .د خپلواک کميسيون په مطبوعاتي کنفرانس کې څرګنده شوهټاکنو  د ٨همدارنګه د ستمبر په . شوه
ه اړه کوم څرګند حکم نلري خو دغه صالحيت يې د خپلواک کميسيون په واسطه د رايو د باطلېدو پټاکنو قانون د ټاکنو  په داسي حال کې چې د - 82

خپلواک ټاکنو  د –کميسيون ته ورګرزولې وې دشکايتونو د اوريدنی  پخوا صالحيت باطلېدو  رايو دخپلواک کميسيون دټاکنو د . رد کړى هم نه دى
 ګڼلو  صالحيت چې په هغې کې د تقلب نښو  په جنوري کې تصويب شوې وه د هغه پايلو د معتبر نه٢٠٠٩کميسيون د هغه شمېرنې په اړه چې د 

د خپلواک کميسيون د حقايقو ټاکنو  د تقلب او کشفي اقداماتو په اړه د “همدارنګه . خپلواک کميسيون ته پيشبيني کړى وټاکنو نښانو شتون درلود د 
يې د خپلواک کميسيون د صالحيت په اړه ټاکنو  د و ا کې تصويب شوى و د پايلو په باطلېدو باندي بنا وپه دوهمه نيتهی مياشتد چې د اګست ”سند

 .ځيني احکام پيشبيني کړي و



معلومات ورکړل شي ترڅو د ځنديدو په اړه واضحه او زمانې د نهايي پايلو د اعالن د مودې بايد ذيربطو لوريو ته . ١١۴
 . د څېړنو لپاره پوره چانس برابر شي په اړهد تقلب

 
 ونيول شي چې هغه تدبيرونهداسي . سره شيتر اسنادو او موادو د ساتنې په اړه پوره هڅې واړوندد ټاکنو  بايد د .١١۵  

چې بايد موجود وي  همدا شان داسي دقيق ريکارډ . کيږيساتلاد تاسيساتو ته السرسى محدود کړي چې په هغې کې اسن
د ثبت او ريکارډ مسولين بايد د هغه . کلي ګانې د چا په الس کې ورکړل شي او څوک هلته د ننوتلو صالحيت لري

ونيکي د الکتر.  د ننوتلو او وتلو وخت او زمان په تاسيساتو کې ثبت کړي،اشخاصو چې د ننوتلو او وتلو صالحيت لري
د ټولو معلوماتو کاغذي ريکارډ او ثبت بايد يه يوه ځاى کې . معلوماتو يوه کاپي بايد په يوه بل ځاى کې هم وساتل شي

مرکزونو د کارکوونکو د د دغه  ، د ځايونو او مرکزونو د تاسيس او څارنې په اړهاچونېدغه معلومات د رايه . وساتل شي
 .يو د تطبيق وړ په اړه ريکارډونو داشونو  د معدهغوی  اړه اواستخدام په

 
  د تفتيش پروسه.ب

 
په دې .  له ستونزې سره مخامخ کاوهصورت کی هوهم پړاو د سرته رسولو چانس د اړتيا پټاکنو د د ژمي د پروتمخې ته 

ان لپاره د د افغانست. چې بايد په بيړه سرته رسېدلې واى، اړتيا ډېره محسوس کېدهته اساس د رايو د شمېرنې او تفتيش 
 د پروګرام د تفتيش د رهبري کولو لپاره درې اضافي بيلګی اخيستنو د (SRSG)خاص استازي  ملګرو ملتونو

 .متخصصين وټاکل
 

پروسه پس له هغی نه چی يوه کړنالری د پچه اچونی جوړ او هغه باندی توافق حاصل شو د  مه د تفتيش ٨د اکتوبر په 
  يوه اداري غلطي چې په . څخه شروع شوهشکايتونو د اورېدنې د کميسيون له الرښودد  دير ځڼد سره يوه مياشت وروسته

 ګڼلو لپاره ود رايو د معتبر( نمونه ګيري کې د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون له لورې په وضعه شوو معيارونو بنا وه
 دغه کار  84.شيوجموعه قرعه کشي ې المل شوه چې د نمونه ګيريو يوه نوې مد د 83،)شرايط په غلطه توګه پلي شوي و

 چې لشوپکښی ورګډ  ځايونو ٣٥٨د شپږو کټګوريو د نمونه ګيري المل شو چې د رايو ورکونو له مجموعي ځايونو څخه 
 ٣۴٩٨ په پخوانيو اچونې له الرښود څخه اغيزمن شوى و او د رايه ٨د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د ستمبر د ټاکنو د 

 چې د نمونه ګيري نظريې په دې اړه ښه رول درلود، دغه کار له ځان سره ډېر زيانونه هم سرهې د د 85.ځايونو کې راغى
 86:لرل

  نمونه ګيري شوي  ديری يی چې د هغه پر بڼسټ تعميمد نتيجی د پاته هغه مرکزونو نمونه ګيرې او اچونېد رايه 
 څېړنې کار سخت کړ او په پايله کې په دغه تګالرې د. نه و د يوې پيچلې موضوع په توګه باقي پاته شول

 . نوموړې پروسه باور له منځه والړ
  د پاته هغه مشخصو شوو مرکزونو لپاره ترالسه شوي تعميمونه چې نمونه ګيري شوي نه و يوازې اچونېد رايه 

 د ټولو  عام کولوۍد نمونه ګير. د هغه کانديدانو په اړه و چې يو فيصد باطلې شوې رايې يې ترالسه کړې وې

                                                 
 ٦٠٠چې بايد هر هغه بکس چې و  دا و٨ښود د ستمبر د مياشتې په د خپلواک کميسيون لپاره د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون الرټاکنو  د - 83

 اداري غلطۍ له کبله دغه بند داشان تفسير شو چې بايد د هغه معتبرو رايو هغه خو د يوې. رايې يا زياتې رايې لري تر تفتيش الندي راوستل شي
د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون په الرښود کې ټاکنو همدارنګه د .  يا له هغې زياتې رايې ولري تر تفتيش الندي راوستل شي٦٠٠بکسونه چې 

رايو سره برابرې او يا ترې زياتې وې تر تفتيش الندي معتبرو  فيصده ٩٥يې له يادونه شوې وه هغه بکس چې په هغه کې د يوه کانديد اړوند را
يوې اداري غلطۍ له کبله دغه بند دا شان تفسير شو چې د يوه کانديد  او يا له زياتو اړوند رايو مجموعي بکس تر تفتيش الندي  راوستل شي، خو د

 . راوستل شي
 . سرته ورسېده٥ او په دوهم ځل د اکتوبر په ٢٤ ستمبر په  د نمونه ګيري قرعه کشي په لومړي ځل د-  84
 هر مرکزته د رايه اچونېد رايه  (٦٠٠ په هغه مرکزونو کې چې په هغې کې اچونېد رايه ) ١:  د نمونه ګيري کټګورۍ له دې قراره وې- 85

 رايې ١٠٠ مرکز چې په هغه کېاچونېد رايه ) ٢.  رايې يا له هغې څخه زياتې رايې کارول شوې وېمعتبری)  پاڼې وېشل شوې وې٦٠٠ اچونې
 هغه مرکز چې په هغه اچونېد رايه ) ٣.  يا له هغې زياتو رايو تر يوه کانديد پورې اړه لرلهپه سلوکی  ٩٥شته وې چې له کارول شو رايو څخه 

 او يا له هغې زياتې ٩٥و رايو څخه په سلو کې  رايې او يا له هغې زياتې رايې کارول شوې وې چې په هغې کې د يوه کانديد لپاره له ټول٦٠٠کې
 يا له مجموعي رايو زياتې رايې کارول شوې وې، د مندرجو ٦٠٠ هغه مرکزونه چې په هغې کې اچونېد رايه )  ٤.رايې کارول شوې وې 

 يوه کانديد د کارول شوو رايو له  هغه مرکزونه چې په هغې کېاچونېد رايه ) ٥. مواردو په استثنا چې په لومړۍ شمېره کې يې يادونه شوې ده
د رايه ) ٦.  يا له هغې زياتې رايې تر السه کړې دي، د هغه مواردو په استثنا چې په دوهمه شمېره کې درج شوي دي٩٥مجوعې څخه په سلو کې 

هغې کې يوه کانديد په سلو  يا زياتې رايې کارول شوې او په ٦٠٠ رايو له مجموعې څخه و اضافي مرکزونه چې په هغې کې د کارول شواچونې
 .  يا له هغې زياتې د اعتبار وړ رايې ترالسه کړې دي٩٥کې 
د نمونه ګيري پروګرام د تفتيش د يوې .  نيمګړتيا د تفتيش پروسې ته متوجه وه چې ويې نشو کوالى د ترالسه شوو پايلو په اړه تصميم ونيسي- 86

 . لپاره د تجزيې د يوې وسيلې په توګه ګټه ترېنه اخيستل کېږي و نه کارول شووروسته د ارزونې  ټاکنو داسي پروسې لپاره چې له 



د مشخصو کانديدانو په اړه د . کانديدانو په اړه د پايلو صحت راکم کړ او فردي ځوابوينه يې هم له منځه وېوړله
 87.پرتلې نه کولو کار د تقلب لپاره د انحراف يوه رويه په ځاى پرېښودله

  يق شويو مرکزونود ارزول شوی او تحق( شوې نه وې ې د ځايونو پايلې په يو ځلې توګه باطلاچونېد رايه 
 رامنځ ته ېاچونې په ځايونو کې د تقلب او د ستونز، چې دغه کار د رايه )يوازې يو فيصد رايې باطلې شوې وې

 . دقيق تشخيص کمزورى کړو کارکوونکوکوونک
 

ېرنې د مثال په توګه دوهم ځلي شم. د تقلب تشخيص کمزوري کړې برسېره د تفتيش فعاليتونه جامع نه و او دغه کار د د
کې د خلکو د ټاکنو همدارنګه د رايه ورکوونکو د لست آزماينه او ارزونه سرته ونه رسېده چې په . سرته ونه رسېدې

همدارنګه د باطلو شوو رايو ارزونه هم سرته نه وه . ږي ګڼل کېسرچينهپه ترالسه کولو کې يوه اساسي دکچی ګډون 
ماغه بکس نيم بنډل  رايو څخه يوازې د ه١٠ په سلو کې له ونوقود مشکوکو صندپه توګه  ۍد نمونه ګير: رسول شوې

 الندي راوستل شوې، او ان له دې څخه هم يوازې د يوې منتخبې برخې رايې تر رسيدګې الندي راوستل ۍرايې تر رسيدګ
 .شوې

 
 :وړانديزونه

 
 . مخنيوى وشيد نمونه ګيري له پروګرام څخهبايد  د پايلو په تشخيص کې .١١۶

 
وروسته د څېړنې او بررسي ټاکنو تاريخ بايد په داسي توګه وټاکل شي چې وکوالى شي له ټاکنو ه افغانستان کې د  پ.١١٧

 . مناسبې مودې پېشبيني شيموخهپه 
 
  پريکړهې د کميسيون اوريدن  او د پايلو شمېرنې په اړه د ټاکنو د شکايتونو د ورکونې د رايه اچونې، سر.ج
 

ۍ پريکړه  وروستهد پايلو په اړه خپلټاکنو  د ولسمشرۍد شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ټاکنو ه د  مه نيټ١٩د اکتوبر په 
 :تکی په پام کی نيولی ویدغه اعالن الندي درې . هاعالن کړ

 د څوکې د ترالسه کولو لپاره د رقابت ولسمشرۍ کې د ټولهد شکايتونو د اورېدنې کميسيون په ټاکنو  د :شکايتونه 
 په شکل کټګوري شوي و ”الف“ يې د ٦٠٤ شکايتونه ترالسه کړل چې ٢٨٥٤له ورځې وروسته ټاکنو د  په اړه

 د شکايتونو په اساس د ۍ د کټګور”الف“د  88.راتلېپايلې تر پوښتنې الندي ټاکنو داسي يې په نښه کول چې د 
غوښتنه  ځايونو څخه ١٢ له ل او ځايونه تر څېړنې الندي راغل١٣٥ ځايونه باطل اعالن شول، ٢١٠ اچونېرايه 
 . چې خپلې پايلې تصحيح کړيوشوه

 په سلو کې د : د شکايتونو د اوريدنې د کميسيون الرښودټاکنو نيټه د نوې شمېرنې په اړه د مه  ٨مبر په اتپد س 
 . ترمنځ رايې چې په شپږو کټګوريو کې يې ځاى درلود، باطلې اعالن شوې٩٦،٢٧ او ٥٣،٢٦

 د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د ټاکنو د خپلواک کميسيون د غوښتنې پر اساس د ټاکنو  د: قرنتين شوې پايلې
د ټاکنو د .  قرنتين شوي و، فيصله صادره کړهله الرېد خپلواک کميسيون ټاکنو  بکسونو په اړه چې د ٦٤٦

د ټاکنو  چې د له خپلواک کميسيون سره يو ځاى په ځينو مواردو کېټاکنو شکايتونو د اورېدنې کميسيون د 
 ترالسه شوي و او د تقلب د شتون په اړه په قناعت ورکوونکو داليلو بنا و موافقه وکړه له الرېخپلواک کميسيون 

د شکايتونو د ټاکنو  مواردو کې يې د ١٨او تصميم يې ونيو چې دغه تقلبي رايې بايد باطلې اعالن شي او په 
 .لې او امر يې وکړ چې پايلې يې په سمو رايو کې وشمېرل شياورېدنې کميسيون د تقلب څرګندې نښې ونه ليد

د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون شکايتونه د شمېرنې تر تحليل او تجزيې الندې ټاکنو د دموکراسۍ بين المللي موسسې د 
کرزې د  سمشرولد شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د تصميم په ترڅ کې ټاکنو غه تحليلونو پر اساس د د د 89راوستلې،

تخمينا په سلو کې . رايو يعني تخمينا د خپلو مجموعي رايو يو پر دريمه برخه له السه ورکړه) ٩٩٥،٨٠٢( خپلو يو مليون

                                                 
ځکه د هغې د کارونې تشخيص کوالى شي .  په حقيقت کې دغه کار د هغه کانديدانو په اړه د تطبيق وړ و کومو چې لږ رايې ترالسه کړې وې-  87

 . کېږيمخالفې رايې زياتې کړي چې په سخته توګه له باطلېدو څخه متاثر
د ( د شکايتونو د اورېدنې کميسيون په دوامداره توګه د ترالسه شوو شکايتونو، د شکايتونو د کټګوري بندي او نيول شوي تصميم ټاکنو  د - 88

 .په اړه ويبسايټ نوى کاوه) استدالل او توجيه ګيري په شمول
 89- afghanistan/com.democracyinternational.www://http 
 



کرزي رايې په سلو  ولسمشرد .  نورو کانديدانو رايې د تفتيش او ترالسه شوو معلوماتو له الرې باطلې اعالن شوې٢٣د 
 90.پاته شوې ٣١٫۵۴ رايې په سلو کېاو د ډاکټر عبداهللا  ۴٨٫٢٩ کې

 رايې د شکايتونو په نتيجه کې باطلې شوې وې، دا ١،٣د يادونې وړ ده چې د تحليل او تجزيو په اساس يوازې په سلو کې 
 نور ځايونه اچونې د رايه 91.سرته رسېدلې وېکې  نورې د تفتيش په صورت ٩٨،٧ چې په سلو کې دهپه داسي حال کې
 92.و او پايلې يې لغوه شوې وې، په دې معنا چې د ټولو رايو يوه څلورمه برخه باطله اعالن شوې وهتر قرنتين الندي 

 
 :وړانديزونه

 
 په شکايتونو او  چی د تقلب د مواردو د مخنيوي لپاره مخکي له مخکي هر اړخيز تدبيرونه نيول ضروري دي ځکه.١١٨

 هغه ځايونو ته چې پايلې پکې مشکوکې وې، د اچونېايد د رايه دغه څېړني ب. معلوماتو باندي تکيه کول کفايت نه کوي
 هغه ځايونو ته چې اچونې هغه ځايونو ته چې هلته نظارت کوونکي شتون ونلري او يا محدود وي او  د رايه اچونېرايه 

نې او ارزونې  ټول ځايونه بايد تر دقيقې آزماياچونېد رايه . ترسره شي شوي وي، شاملې وي او توګه ټاکلپه تصادفي 
د ارزونې دغه تدبيرونه بايد په جامعه . الندي راوستل شي يوازي هغه مرکزونه نه چې د تقلب نښې پکې تر سترګو کېږي

 د ځايونو ژورنال، اچونې ټولو بکسونو، د رايه ورکوونکو لست، د رايه اچونېد رايه ) د غير معتبرو رايو په شمول(توګه 
 ې لپاره چې داد د. بايد په رسمي قانون کې وپېژندل شي کړنالرېپه دې اړه . ه شاملې شيپايلو او د سرورکولو فورمو ت

بايد په  کړنالرې. بندي شيواک کميسيون د مقررو په توګه کوډد خپلټاکنو  د  کړنالرې وضعه شي بايد دغه کړنالرېډول 
 .هر اړخيزه او شفافه توګه پيشبيني شي

 
د او دا چې شکايتونه بايد څنګه ته قايل شي  لوري د شکايت اهميت ېڅو ذيدخلسره شي تربايد تر  جدي هڅې . ١١٩

 بايد د اوږد مهالو عملي کارونو په توګه د کانديدانو له نامزدي وړاندي دا. شيشکايتونو د اوريدنی لوری ته ورسول 
د يو پريکړه . پام کې ونيول شي نظارت کوونکو او عامو خلکو لپاره په  کانديدانو،د ګوندونو،بايد  کار اد. سره شيتر

 . شيه ونه غورزولپامله رول او  يد شکايتونو د اورېدنې د کميسيون خپلواک ټاکنو د کوونکي نهاد په حيث بايد 
 

د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته بايد پوره منابع په الس کې ورکړل شي ترڅو دغه کميسيون وکوالى شي ټاکنو د . ١٢٠
 . څخه د شکايتونو د رسيدګې او هغې ته د ځوابوينې په اړه استفاده وکړيله خپلو صالحيتونو

 
   د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړي پړاو نهايي پايلې.د
 
څخه وروسته موده د بې يقينۍ  د منلو په اړه له مطرح شوو پوښتنو پريکړود شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د ټاکنو د 

دغه  دسره مخ شو کله چې ننګونې هغه وخت له وړتيا د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون صالحيت او ټاکنو  د .حالت و
ه دليل له خپل مقام څخه استعفا فساد پالسوهنې او بارکزي په کميسيون کې د بهرنيانو د ښاغلي شنر کميسيون يوه کم

د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د ټاکنو رکزي استعفا د باښاغلي د  “:څرګندونه وکړه چې ولسمشر په دې پسې 93.کړهو
 نېټه يې د بارکزي صاحب استعفا ونه منله او له هغه ١٤خو د اکتوبر په  94.کار په اړه شک او ترديد رامنځ ته کړى دى

 95.يځوروګربيرته  خپلې دندي ته يڅخه يې غوښتنه وکړله چې د ملي ګټو په موخه د

راپور له پلوه دا کرزي  ولسمشرپه اړه د د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ټاکنو د ريکړې وروسته له پ نېټې ١٨د اکتوبر د 
چې په وه دا په داسي حال کې . نه منلو په اړه فکر کويمنلو يا پريکړو د د شکايتونو د کميسيون د ټاکنو  شو چې د لورکړ

                                                 
ځکه د قرنتين شوو مرکزونو پايلې په انترنت کې د عامو په ( موسسې احصائيه قرنتين شوو بکسونو ته نه شاميلېږي بين المللی  د دموکراسي - 90

 نور مرکزونه اضافه شوي ١٨ اچونېصميمونو په اساس بايد د رايه د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د تټاکنو د ). اختيار کې نه وې ورکړل شوې
 په شاوخوا ٨٠٠، ١٠ مرکزونو کې مجموعي شمېره بايد د ١٨ پاڼې هر مرکز ته وېشل شوې وې، په ٦٠٠ اچونېله هغه ځايه چې د رايه . واى

اساس هغه مجموعه چې  د دموکراسۍ د بين المللي په دې . د اعتبار وړ وېکې  په سلو ٠،٢٥کې واى چې په تخميني توګه د مجموعي رايو 
 .موسسې په راپور کې يې يادونه شوې ده توپير نه کوي

 ځيني مرکزونه تر شکايتونو او تفتيش الندي و او په همدې اساس دهغه رايو دقيقه شمېره چې تر پوښتنې الندې اچونې که څه هم چې د رايه - 91
 .ه يې شوې وهوې له هغه څه زياتې وې کومې چې يادون

 .  رايې باقي پاته شوې٤،٣٤٣،٤٤١په دې کار سره .  رايو څخه باطلې اعالن شوې وې٥،٦٦٢،٧٥٨رايې له مجموعي١،٣١٩،٣١٧- 92
 . د شکايتونو د اورېدني کميسيون فيصلې يې غير اسالمي وګڼلېټاکنو نيانو ترالس الندي وګڼل او د  کمشنر بارکزي ټول کمشنران د بهر- 93
 .خبري رسنۍABC مه نېټه ، ١٣توبر  د اک- 94
 .د شکايتونو خپلواک کميسيون ته وروګرزېدټاکنو  د موخهوام ورکولو په د د کمشنر بارکزى بيا کار ته - 95



 د اکتوبر پر .د تلو اړتيا احساس کېدهټاکنو  دوهم پړاو ته د دليلرايو د نه ترالسه کولو په فيصده  ٥٠سلو کې د اعتبار وړ 
 نېټه د دويم پړاؤ د ٧د ټاکنو  خپلواک کميسيون د نوامبر . 96 نېټه ولسمشر کرزي د دويم پړاؤ ټاکنو  ته غاړه کيښوده٢٠

 فيصده ۴٩،۶٧رزي ټاکنو  لپاره وټاکله او په لومړي ځل يې د لومړي پراؤ پايلې اعالن کړې چې تر مخه يې ولسمشر ک
 .  فيصده رايې تر السه کړې وې٣٠،۵٩رای او ډاکټر عبداهللا 

و والړ په تلو ټاکنو  له تصميمونو وروسته چې دوهم پړاو ته د ١٨د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون د اکتوبر د ټاکنو د 
 خلکو د منلو وړتيا تر السه  رايه ترالسه کړي او د د اعتبار وړ جمع يوه فيصد ونشو کړاى پنځوسولمشر کرزيچې 

 . يا ومني او يا رد کړيپريکړېد شکايتونو د اورېدنې د کميسيون ټاکنو کرزي اختيار درلود چې د  ولسمشرکړي، 

د شکايتونو د اورېدنې د کميسيون  کميسيون د ټاکنو خپلواک د ټاکنو .نو شتون درلودټګروڅو د پام وړ په دې پروسه کې 
د شکايتونو پر بنسټ لغوه  مرکزونو رايی) ١۴٧(و څخه يې يوازې د مرکزون) ٢١٠( چې له پلې نکړي پريکړې ېټول

داسي حال په ( کړل ورګډ کې پايلوپه نهايي  يې )٧٩(سربېره پر دې يې له قرنتين شويو رايې ځايونو څخه . اعالن کړې
څخه ويستل تصويب کړي ين ت قرنونو لهځاي رايې ورکولو )١٨ ( دد شکايتونو د اورېدنې کميسيون يوازېکې چې د ټاکنو 

  يوازې له هغه شمېرو سرهنهئ هغو، د خپلواک کميسيون په انټرنټي سايټ کې خپرې شوېټاکنو هغه نهايي پايلې چې د  .و
له پلوه په خپلواک ډول شمېرل شوې وې بلکه نامکملې هم وې او د شکايتونو د اورېدنې کميسيون چې د ټاکنو ړ ه خونسر 

ټاکنو په ځانګړې توګه هغه وخت چې د . نهايي پريکړه يې هم تر اغيزې الندې راوستلهخپلواک کميسيون د ټاکنو د 
 امنيت او دد اروپا  97.لوځايونه يې د خلکو پرمخ پرانيستي ) ٢٣٩٦٠(خپلواک کميسيون اعالن وکړ چې د رايې ورکولو 

سره د همکاري کولو ټاکنو  د )O.S.E.C/ODIHR(يا  دفتر د بشر دحقونو  او دموکراتيکو نهادونوهمکاری د سازمان د
ه د رايې ورکولو له مرکزونو نه يوازې څخاک کميسيون د سايټ له محتوا د خپلوټاکنو ټيم تحليل او ارزونې د افغانستان د 

 له خپرو. ورکې وېپايلې  ټاکنيزو ځايونو )٢٩٥٦(يعنې د مرکزونو پايلې پيدا کړې چې خپرې شوي وې ) ٢١٠٠٤(د 
 يايلې ځايونو) ٤٠٣٧(په مجموع کې د رايې ورکولو د . وې) ډيټا( ځايونو بې له مالوماتو )١٠١٨(د  شويو پايلو څخه

 .ميدان ته راووتلېپايلې  رايې ځايونو )١٩٩٣٢(د ورکې وې چې يوازې 
 

پايلو د توپير په   داو 98اوهخپلواک کميسيون ته ليک واستټاکنو د ) ٤(د شکايتونو د اورېدنې کميسيون د نومبر په د ټاکنو 
 ي نه د اضافه رايو فيصدنورايوشوو  په دې ليک کې پوښتنه شوې وه چې آيا له شمېرل .وکړهغوښتنه اړه يې د سپيناوي 

 رايو نه د اضافه رايو چې وله شميرل شو(د شکايتونو د اورېدنې کميسيون دا موندلي و چې مه ده که نه؟، د ټاکنو س
 زياتره يې په يوه ناڅرګنده توګه شميرل شوې او د حامد کرزي په ګټه شمارل شوې دي چې ،سېديته ررايو  )١٥٤٠٠٠(

همدا  .مارل شوې دي څرګندونې نه وې شوېد هغې شمېرلو د څرنګوالي په اړه او دا چې ټولې د حامد کرزي په ګټه ش
لو کې په نهايي پايټاکنو د چې  څرنګوالى د هغه قرنتين شويو رايو د شميرلوچی  ليک کې يادونه شوې وه نوموړيپه راز 

 دموکراتيکو  امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا  ).ه ديد شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته څرګند نشاملې وې د ټاکنو 
 د هغه پوښتنو د ځواب سره د همکاري کولو ټيم ټاکنو د )O.S.E.C/ODIHR(يا  دفتر د بشر دحقونو  اونهادونو

دغه ليک   دنهد ټاکنو له خپلواک کميسيون شکايتونو د اورېدنې کميسيون د په اړه کومه خبرتيا نلري کومې چې څرګندولو
 .کړې وېکې په ترڅ 

 
مرکزونو  درايی ورکولو ) ٦٢٨٩(په ځايونه ) ٢٦١٦٢(خپلواک کميسيون په پيل کې ويلي و چې د رايې ورکولو ټاکنو د 

د وروستۍ پايلې د تاييد پرمهال نوموړى ټاکنو خو د  99 پرمخ پرانيستل شوي و،په ورځ د رايه ورکوونکوټاکنو کې د 
مرکزونو کې پرانيستل ) ٦١٦٧(ځايونه د رايې ورکولو په ) ٢٣٩٦٠( چې يوازې د رايې ورکولو رکړخبر وکميسيون 
 .يات ورنکړلئو د فرق په اړه هيڅ جزځايونرايې ) ٢٢٠٢(ې د دخپلواک کميسيون ټاکنو د  100.شوي و

 

                                                 
 ولسمشر کرزی د يوه مطبوعاتی کنفرانس په ترڅ کی د شکايتونو د اوريدنی کميسيون هغه پريګړه چی د هغه پر بڼسټ د خلکو رايی لغوه شوی -  96

 له يو مليون څخه زياتی د خلکو رای لغوه شويده چی ديری يی د جنوب څخه راغلی وی، پدی اړه "وه تر پوښتنی الندی راو ستل او ويی ويل چی 
دوی پوښتنه کوی چی ولی ددوی رايی په حساب کی نراځی، پدی هکله بايد جدی او ژور پلتنی وشی مګر اوس ددی کار . رايه ورکونکی مالمت ندی

 ".ره مناسب وخت ندی، مونږ بايد دملی يووالی په خاطر مخته الرشودپا
 .نساټاکنو د خپل واک کميسيون مطبوعاتي کنفر ، د ٢١د اکتوبر  -  97

 : چی په الندی دول دی د کميسيون په انترنتي پته کې موندل کېداى شينیاورېدددشکايتونو دغه ليک د ټاکنو  -98 
on20%expalnation20%for20%IEC20%to20%pequest20%2009ECC/pdf/stories/images/en/af.org.ecc.www

pdf.ENG2020091107%Results20%Final20% 
 .٣٠وند ارګانونو ناسته د اګست په د اړ - 99

 .٢١د خپلواک کميسيون خپرونه، د اکتوبر ټاکنو د  -  100



  دټولټاکنې مهال ويش پړاؤدوهم  د ولسمشرۍ د. ر
 

 ی پيل  خپل تيارشوې وایسره تربه ) ٧( ټاکنو لپاره چې د نومبر په پړاؤد ټاکنو خپلواک کميسيون د ولسمشرۍ د دوهم 
 :ېپه الندې توګه ولې ئانديښنې وړ مسد . خو دغه پروسه النجمنه شوهکړ 

 
 طريقې په اړه د ټاکنو د خپلواک کميسيون د پوهېدنې   دپريکړې کولوسيون د د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د کمي

 د هغه طريقې په پام کې له نيولو سره چې د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنی کميسيون د لومړي ځل ټاکنو د پايلو ،مسئله
 .په بررسي کي کارولې وه

 اکنو په پروسه کې د عدم شفافيت په پام کې له نيولو د دوهم ځل ټاکنو د شفافيت مسئله، دا د ولسمشرۍ د لومړي ځل ټ
 .سره

 کميسيون د دوهم ځل ټاکنو خپلواک د ټاکنو  مشورو او هيلو برعکس د رايي ورکولو د مرکزونو د شمېرې مسئله، د
 لپاره د رايې ورکولو د مرکزونو شميره له هغه تاييد شوې شمېرې نه زياته کړه کوم چې د لومړي ځل ټاکنو په ورځ

ه منځته غوښتنپر ې ادارېاو د محلي ارګانونو د خپلواکځواکونو د افغان امنيتي دا زياتوالی  .پرانيستل شوي و
 101.راغی

 بدلونونو مسئله او د رايې اچونې د طرز العمل د نه سمون او نه ځواکمنيدو مسئلهود کارکوونکو د محدود . 
 

و ننيول شوي، کې ندي  چې د دوهم ځل ټاکنو لپاره د ده شرطونه په پام ، ډاکټر عبد اهللا اعالن وکړ،ۍ نېټهمبر په لومړاد نو
و غوښتنپه د ډاکټر عبداهللا . سرته رسول کېږي نېټه )٧(په هغه ټاکنو کې به برخه وانه خلي چې د نومبر په پړاؤ دوهم  د

يلو ااو قب مواقواو د سرحداتو وښه کېدل، د کورنيو چارو، پوهنې اګد ټاکنو د خپلواک کميسيون د رئيس کې په فوري توګه 
همدارنګه د ماليې وزارت، اطالعاتو او فرهنګ وزات، حج او اوقاف . موقت ډول له دندو ګوښه کول شامل و په انووزير

 . کړې وه هموزارت او ملي راډيو ټلويزون په کارونو د نظارت کولو غوښتنه يې
 

په قانون او د   شا کېدو په اړه د افغانستان په اساسي قانون، د ټاکنو د دوهم ځل ټاکنو له سرته رسولو نه د يوه کانديد د په
له امنيتي پړاؤ ټاکنې دوهم د دې برسېره   د. چی څه بايد وشیټاکنو د کميسيون په طرزالعملونو کې هيڅ يادونه نه ده شوې

کرزى چې په  ولسمشر. تلفات ولريله ځانه سره پړاؤ ټاکنې به دوهم  سره مخ و او داسي وړاندوينه شوې وه چې دانديښنو 
) ٢(د نومبر په  لومړي ځل کې وړاندي و او د ډاکټر عبداهللا له په شا کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره يوازينى کانديد پاته و

نوموړي کميسيون د خپل دغه اقدام لپاره د اساسي قانون په . شود ګټونکي په توګه اعالن لخوا د ټاکنو خپلواک کميسيون 
سرته رسول په هغه صورت کې امکان لري چې لږ تر لږه دوه  د دوهم ځل ټاکنو: ويې ويل چېاو ماده تکيه وکړه ) ٦١(

تاريخ يو مطبوعاتي ) ٤( ډاکټر عبداهللا د نومبر په 102ګټونکي کانديدان په ټاکنو کې په رقابت کې واچول شيمخکښ 
 .تصميم کوم قانوني اساس نلري او غير قانوني دىکميسيون دغه  کنفرانس راوغوښت چې پکې ويې ويل د ټاکنو  د

 
 :وړانديزونه

 
چې کله يو کانديد د دوهم ځل ټاکنو له سرته رسولو وړاندي پرشا شي په دې اړه بايد د ټاکنو قانون څرګند، ښکاره . ١٢١

و د په شا کېدو لپاره د ټاکنو د خپلواک کميسيون په طرزالعمل کې بايد د کانديدان. او مفصل حکم وکړي چې څه بايد وشي
 .ضرب االجل وټاکل شي

 
 
 

                                                 
 چې د ٢٠مرکزونو په بدل کې چې ويل شوي و د اکتوبر په ) ٦١٦٧(مرکزونه د پخوانيو ) ٥٨١٧( د ټاکنو کميسيون د رايې ورکولو  -  101 

د رايې ورکولو ) ٢١د ټاکنو د خپلواک کميسيون مطبوعاتي اعالميه ،د اکتوبر ( هاد کړل جمهوري رياست د ټاکنو په ورځ به پرانيستل شوي و ، پيشن
د مرکزونو د شمېرې  لږ کېدنه د ګڼ شمېر الملونو لکه تقلب، په نا امنه سيمو کې د نظارت او کنترول مسئلې، د ناڅېزه رايه ورکوونکو برخه 

ې د د غه اقدام حمايت وکړ خو له امنيتي مراجعو او د ځايي ارګانونو له خپلواک رياست سره د بين المللي ټولن. اخيستنې له کبله رامنځ ته شوې وه
له همدې کبله تصميم ونيول . يوې ناستې په ترڅ کې داسي تصميم ونيول شو چې د رايې ورکولو زيات مرکزونه بايد پرانيستل شي ځکه امنيت سم دى

مرکزونه زيات و او له هغه ) ١٥٥(شمېرې نه ) ٦١٦٧(تل شي چې د لومړي ځل ټاکنو له پخوانې مرکزونه پرانيس) ٦٣٢٢(شو چې د رايې ورکولو 
 .مرکزونه زيات و ) ۵٠۵(مرکزونو چې پخوا د ټاکنو خپلواک کميسيون پيشنهاد کړى و 

 .٢  د ټاکنو د خپلواک کميسيون مطبوعاتي اعالميه، د نومبر - 102



 پايلې  د واليتي شوراګانو د ټاکنو  .س
 

 او د واليتي شوراګانو په موجودې وېد ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې د واليتي شوراګانو په ټاکنو کې هم 
يو بل له پايلې د بريالتوب د ګڼ شمېر کانديدانو  واليتي شوراچې د وې ځکه المل تشويش  په ځانګړې توګه داړه اندېښني 

واليتي شوراګانو د د  103. وييونژدې وي له همدې کبله امکان لري چې په پايلو کې يې زيات تقلب رامنځ ته شډير ه سر
ارزو په  او ستونزمنو مب دا ډول پيچلودو ځکه چی د تحليل په پرتله ډېر ګران  د پايلو تحليل د ولسمشرۍ د ټاکنو  ټاکنو 

د رايې ورکولو : لکه(الر   طبعيغيرد رايې اچونې  .و د راټولولو لپاره يو ښه چوکاټ شتون نه درلود معلوماتودقيقد اړه 
 په اړه الی کېدو او پاکوترايه اچونې د واقعي د )نيکسانو رايه ورکو) ٦٠٠(و وړ پوره طاي کې د شرځايونوپه ګڼ شمېر 

قونو کې اچول شوې دي د هغه رايو ويو مجموعي شمېره چې د واليتي شوراګانو په صندد هغه را. پوښتنې رامنځ ته کوي
ټاکنو د رايو ډوله  هدواړ  د104قونو کې اچول شوې وې،وپه صند له شمېرې سره د پرتلې وړ دي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو 

 105) ١٣١٩٣١٧(ه پايلو کې پ دغه د پرتلې وړ ګرزېدنه په ذهن کې پوښتنه رامنځ ته کوي، چې د ولسمشرۍ د ټاکنو 
شمير پاڼې لغوه شوې او دا چې په منطقي لحاظ داسي توقع کېدله چې په واليتي ټاکنو کې به کم شمېر خلکو رايه ورکړې 

ګانو کانديدانو ته ا په خپلو اړوند واليتونو کې نه و، نو کوالى يې نشول چې د واليتي شورکوم خلک چیچې ځکه ( وي
او په افغانستان کې د آزادو ).  کانديدانو ته رايه ورکړيولسمشرۍ يوازي کوالى شول چې د رايه ورکړي او کوچيانو

 او ګڼ شمېر کانديدانو د رايې ورکولو په مرکزونو کې د واليتي شوراګانو د ټولټاکنو FEFA)(بنياد  ټاکنو عادالنه 
په ويب سايټ کې د خپرو شوو رايو ترمنځ د د السته راوړل شوو رايو او د ټاکنو د خپلواک کميسيون ) غيررسمي پايلو(

 .نه سمون او نه مطابقت راپور ورکړى دى
 

 او وروسته  کړېسرهترخپلواک کميسيون د غزني، کندهار، پکتيکا او ننګرهار د شوراګانو د پايلو په اړه څېړنې  د ټاکنو
وړاندی کميسيون ته د اوريدلو ونو  د ټاکنو د شکايتهاړوند شکايتونپه دی اساس يې هغې نوې پايلې خپرې کړې چې 

 .کيدالی شول
 

 :وړانديزونه
 
 دغه  ځکه چیسره شيوروسته تر ټاکنو بايد له يوه ارزونه په اړه د مشخصو ستونزو  واليتي شوراګانو د ټاکنو د - ١٢٢ 

ژندنه چې په راتلونکي کې  د هغه ستونزو پېکبلهه همدې  نو لورته والى لريډير سره  پارلماني ټاکنو راتلونکو ټولټاکنې له 
 .يې رامنځ ته کېدنه شونې ده ډېره بيړنۍ او ضروري ده

 
 ځایپه همدغه  ټاکنو  کې د مشکوکو او تقلبي رايو تشخيصول په دې داللت کوي چې دځای د رايې ورکولو په يوه – ١٢٣

 .کې ټولې اچول شوې رايې بايد وپلټل شي
 

 وروسته فعاليتونه  له ټاکنو .ص
 

 )O.S.E.C/ODIHR(يا  دفتر حقونو  د بشر د او دموکراتيکو نهادونو امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا کله چې 
 پالنوروسته به کوم کارونه سرته رسوي، کوم  له کابل څخه رابللو د ټاکنو خپلواک کميسيون په دې اړه چې له ټاکنوټيم 

خپلواک کميسيون ته يو ليک  د ټاکنو نېټه  ٣١يسيون د اکتوبر په د ټاکنو په اړه د شکايتونو د اورېدنې کم. کړنوړاندي 
يات ورکړي چيرې چې ئپه اړه جزکارکوونکو اچونې د هغو ځايونو د واستاوه په هغه کې يې غوښتنه کړې وه چې د رايه 

 کړنو په اړه چې دئ هغو کميسيون د نیشواهد ليدل شوي و تر څو د ټاکنو د شکايتونو د اورېد څرګندد درغليو ښکاره او 
د شکايتونو د   په دغه ليک کې د ټاکنو 106.، څېړنې وکړيکړيسره ترپرمهال يې او رايې شمېرنې د رايې ورکولو 

                                                 
کانديد لپاره اچول شوې کاميابه شوی ې دي، د هغه رايو د شميرې اوسط چې د واليتي شوراګانو د هر  د مقدماتي پايلو سره سم چې خپرې شو-  103

د هغه رايو اوسط چې . رايې رسېدې) ١٦٦٧(رايو څخه عبارت دي چې نوموړې شمېره په زابل کې لږ وه هر کانديد ته يوازي ) ١١٥٦٤(دي، له 
صده وې چې نيمايي هغه کانديدانو چې د لومړي مقام دعوا يې کړې وه پايلي يې د واليت په سطحه د في) ٨٫٣(هر کانديد زياتې رايې ترالسه کړې دي 

 . فيصده څخه لږ وې) ٧(اعتبار وړ اچول شو رايو له 
په ټاکنو . وه) ٥٦٦٢٧٠٨(په ټاکنو کې ولسمشرۍ وه او د ) ٥٤٨٠٠٣٣( د واليتي شوراګانو د اعتبار وړ رايو د لومړنيو پايلو مجموعي شمېره -  104

 .په قالب کې د استفادې وړ وګرزي) اکسل(باندي نظارت کوونکي ګروپونه د دې غوښتونکي شول چې پايلې په فارمتونو او يا د 
 . د دموکراسي انټرنشنل موسسې له راپور سره سم-  105
د خپلواک کميسيون د هغه کارکوونکو شمير چې د د ټاکنو ) ١: ( دغه تقاضاګانې د دغه شيانو په اړه د معلوماتو د څرګندولو غوښتونکې دي-  106

ځايونه په ) ١٣٩١(رايې ورکولو په هغه ځايونو کې يې دنده درلوده چې  هلته د څرګند او قانع کوونکي تقلب راپور ورکړل شوى و، د رايې اچونې 



 کارکوونکو د  مرکزونو دد هغه" له خپلواک کميسيون نه داسي خالصه کړې وه اورېدنې کميسيون خپله غوښتنه د ټاکنو 
د شکايتونو د  تقلب تر سترګو شوى و د توضيحاتو د غوښتنې برسېره د ټاکنو پېژندلو او توضيحاتو په اړه  چې هلته 

ول ګڼي او که ئاورېدنې کميسيون غوښتنه لرې چې هماغه کميسيون په دې اړه څرګندونه وکړي چې آيا نوموړي افراد مس
امات تر الس الندی لري او يا خپلواک کميسيون  د نوموړو افرادو پر خالف کوم اقد نه، که ځواب مثبت وي نو آيا د ټاکنو 

 ".په نظر کې لري چې هغوى ته به کومه سزا وټاکي
 

 :وړانديزونه
 

سره شي ترڅو د تقلبونو څرنګوالى او الرې مشخصې شي او د ترسره شويو تقلبونو يو تحليل او ارزونه بايد تر د .١٢۴
ه دغه تحليل کې بايد د رايې اچونکو راجستر کېدل، پ. د الرو چارو په اړه غوښتل شوي بدلونونه بايد رامنځ ته شي ټاکنو 
، د رايو شمېرنه، د رايې د صندقونو انتقال، د موادو امنيت او په ټاکنو کې د کار پرمخ بيولو موارد اود رايو اچونهرايه 

 .يونيساو مواد تر تحليل، تجزيې، غور او بررسي الندي  راټولو وسايل
 

 د ټاکنو : الندې شيان راونغاړي معيارونه بايد اد. يارونه په کار واچول شي د تقلب خالف بايد ځواکمن مع.١٢۵
کارکوونکو ته جدي الرښونه کول او هغوى ته دا څرګندول چې يوازي هغه کسان د رايې اچونې په ځاى کې رايه ورکړي 

دهماغه ځاى په لست  رايی اچونکیول دي او ئمس دغه رايی ورکونی دمرکزونو ددغه کارکونکی چې په هماغه ځاى کې 
 کوالى شي ترڅو د رايې اچونې ورقې ترالسه کړي او بايد د هغوى ثبت شوی کسانکې يې نوم ثبت دى يوازي همدغه 

 او د پايلو کالم بايد په يوه  وینوم په يوه لست کې له معتبرو او حساسو وسايلو سره ثبت شي او د پايلو ورقې بايد سرپټې
په هغه ولسواليو او د رايو ورکولو په ځايونو کې چې پايلې يې پوښتنه رامنځ ته . وپوښل شيډول  شفاف پهرابرټيپ سره 

 .په ورځ وخت په وخت د اچول شوو رايو د شمېرې راپور ترالسه شي کوونکې وې بايد په مسلسله توګه د ټاکنو 
 

اخالقې مسئلو په اړه  ، همدارنګه د ټاکنو د له راتلونکو کانديدانو نه بايد غوښتنه وشي چې په يوه طرزالعمل پابند وي.١٢۶
بايد د ټاکنو د خپلواک کميسيون کارکوونکې د هغه کسانو په ګډون چې د رايې ورکولو په دروازو کې کار کوي، سياسي 

 .ګوندونه، کانديدان، امنيتي مراجع او رسنې د يوه تريننګ له الرې وپوهول شي
 

کارکوونکي له هغه منطقو ځينې سره د ټاکنو خپلواک کميسيون کوالى شي خپل  د مالي مسئلو په پام کې له نيولو .١٢٧
د ټاکنو خپلواک کميسيون کوالى شي د ټاکنو په ورځ له هغه .  تبديل کړيځايه ههغله څخه چې هغوى يې اوسېدونکي دي 

کې د کار د بررسي لپاره کارکوونکو نه چې د هيواد د نورو برخو اوسېدونکي دي د رايې اچونې په ځايونو او مرکزونو 
 .ځواکمن سيستم ته په انکشاف او پلي کولو کې ګټه اوچته کړي

 شي او تعديل شي چې دغه بيا کتنه نهتخلفاتو د رسېدګۍ په موخه بيا کتد کې  په ټاکنو ته بايد  د جزايي اجرااتو قانون .١٢٨
وړاندي پړاونو  يې اچونې په ترڅ کې د تخلفاتو او له ټاکنو او تعديل بايد د ټاکنو لپاره د مبارزو په ترڅ کې د تخلفاتو، د را

 .سزاګانو ټاکل شامل ويد کې د تخلفاتو په وړاندي 
 

  مساله او د پروسې د د وامظرفيتونو لوړول د .١٩
 

لخوا   او افغان مشرتابهي افغانېدکوي چې د ټاکنو  پروسه قطعنامه په کلکه ټينګار  )١٨٠٦(د ملګرو ملتونو دامنيت شورا 
د بهرنيانو هغو تورونو په وړاندې يو مثبت ګام دی چې ويل کيږي د ولسواکۍ فعاليتونه  او يتد استقاللا د. پرمخ يوړل شي

                                                                                                                                                             
امله ده  چې بررسي ګانو او د ټاکنو د شکايتونو د مرکزونو ته ش) ٧٤١(نښه شوي و چې هلته په څرګنده توګه تقلب سرته رسېدلى و او دغه شمېره 

اورېدلو د کميسيون په واسطه د رايو بيا شمېرنه پکې سرته رسېدلې ده داسي څرګندوي چې هلته تقلب سرته رسېدلى و  داسي په نښه کوي چې په 
ونو د مديرانو په اړه  معلومات دا دي چې په مرکز) ٤٥٣(د رايې ورکولو د ) ٢. (فيصده اچول شوې رايې جعلي وې) ٩٦(نوموړو مرکزونو کې 

 ٢٣د ولسواليو په سطحه د کارکوونکو په اړه معلومات دادي چې په ) ٣.( جعلي وې فيصده)٥٠(اچول شوې رايې د نوموړو ځايونو کې کم تر کمه 
د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د . يص شوې ديفيصده رايې جعلي تشخ) ٥٠(ولسواليو کې د رايې اچونې په ځايونو کې کم تر کمه د اچول شوو رايو 

 :درس ته مراجعه وکړئآکميسيون د د غه غوښتنې په اړه د الزياتو معلوماتو تر السه کولو لپاره النديني انترنتي 
56=Itemid&50=id&artical=view&content=option?php.index/en/af.org.ecc.www. 

 



 فعاليتونه د يکه خو افغانانو ته د دغه کار په انتقالولو کې الندې مقدمات الزم دي ترڅو دموکرات107.تپل شوي ديله لورې 
 :انو په الس تضمين شيافغانانو  له الرې او د افغان

 
 .د سرته رسولو لپاره بين المللي معيارونو ته پاملرنه کول د ټاکنو . ١
 .لپاره د يوه معيار جوړولاو پړاونو د ټاکنو د دوران  .٢
 .د سرته رسولو لپاره د يوه دوامداره مهال وېش لرل د ټاکنو . ٣
 . ټولنې اوږده مهاله مرستهنړيوالېد . ٤
 .د ذيدخلو لوريو لپاره متوازنې نړيوالې مرستېپه ټاکنو کې . ٥
 

  معيارونو ته پاملرنه کولو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره نړيوال.الف
 

، له همدې کبله مکلف ومنلو ICCPR)( ميالدي کال کې د سياسي او مدني حقونو نړيوال کنوانسيون ١٩٨٣افغانستان په 
 مالحظواو مدني حقونو او له هغې سره د تړل شويو الزمو عمومي د سياسي .  پيروي وکړي حکمونو دېدى چې د هغ

 په اړه ګڼ شمېر نړيوال معيارونه  د ټاکنو مالحظی شمېرې عمومي ېم )٢٥( نړيوال کنوانسيون، په ځانګړې توګه د
لتونو په  نړيوال ابتدايي معيارونو ته مراجعه او الزمه پاملرنه نه کول چې د ملګرو موکې هغ  په ټاکنو  108بيانوي

د وسايلو په اړه راغلي دي، داسي کمتياوې او خطرونه دي چې د يوې ټولټاکنې  الرښونو کې د ميکانيزم او د بشر د حقوقو
 کال ټولټاکنې په نښه کوي چې تنظيم او بيا جوړونه او همکاري کول ضروري دي ترڅو ٢٠٠٩ د 109.شفافيت بدنامه کوي

 .ال په ټاکنو کې رامنځ ته شوې وېهغه ستونزې تکرار نشي کومې چې د دغه ک
 

حقونو   ټولنې له خوا ټولې غوښتنې د سياسي او مدنيېپه افغانستان کې د ټاکنو د الزمو معيارونو د پلي کولو لپاره د نړيوال
د .  سره هم سمون وخوريتعهداتو نړيوال کنوانسيون سره سمې دي، چې په څرګنده توګه بايد د افغانستان له (ICCPR)يا 
 ټاکنو سره د د O.S.C.E/ ODIHRيا  دفتر حقونو  د بشر د او دموکراتيکو نهادونو امنيت او همکاری د سازمان ددروپا ا

 مقدماتي پېشنهادونه په مستقيمه توګه له نړيوال معيارونو سره تړاو لري او د هغې مطابق الندي پېشنهادونه په  ټيمهمکارۍ د
 :يګوته کو

 
 شمېره) ٢٥(نړيوال کنوانسيون  (ICCPR) د سياسي او مدني حقونو  :ي په اړهلواکد کميسيون د خپ د ټاکنو  -

يو خپلواک ټاکنيز ارګان بايد تشکيل شي ترڅو د ټاکنو د پروسې نظارت وکړي او د :  ټينګار کوي چېمالحظه
 مدني حقونو د داسي شفافو، بې لوريه، او د هغه اړوندو قوانينو سره سمې ټولټاکنې سرته ورسوي چې د سياسي او

 .110مطابق وي (ICCPR)نړيوال کنوانسيون 
 

شمېره ) ٢٥( نړيوال کنوانسيون (ICCPR) د سياسي او مدني حقونو يا  :د نظارت ميکانيزم ته پاملرنهټاکنو د  -
 لپاره بايد يو عدلي يا د هغه معادل خپلواک سيستم څارنېد رايې اچونې او د رايو د شميرلو د " چې مالحظه وايي

وي ترڅو رايه ورکوونکي د خپلو رايو د مصئون کېدو او د رايو د شمېرلو د مصئونی طريقی په اړه ود موج
 111.ډاډمن کړي

 

                                                 
د مالکيت، هماهنګ کولو،  لورى : په هغې کې چی  دغه قطعه نامه د مرستو د اغيزمن توب په اړه د پاريس له اعالميې سره ورته والى لري - 107

د الزياتو معلوماتو لپاره النديني سايټ ته کتنه .  اړه خبرې شوې وېورکولو او يواځې توب، او د ذيدخلو ټولو لوريو د پايلو  او ځواب ويولو په
 .وکړئ

pdf.34428351/11/dataoecd/org.oecd.www 
 

 ته په الندينۍ انترنتي پته ”اره د بين المللي معيارونو لنډيز د ټاکنو لپ”د ال زياتو معلوماتو لپارهپه اړه  د ټاکنو لپاره د بين المللي معيارونو -  108
  :مراجعه وکړئ

index en htm/election observation/human rights/ Relationsexternal/eu.europa.ec.www  
کې ) ٢٠٠٨ديسمبر ( په خالف چې په و اسنادکتل شوی د بيا  ELECTيا  ېژواکمنولو د پرو د سبا لپاره  د قانوني او ټولټاکنيز ظرفيت د ځ-  109

دا په دې معنا دى چې د .  څخه عبارت دى” ملي ټاکنو له سرته رسولو”: شمېرې لنډيز د) ٥(تيار شوي دي، داسي په نښه کوي چې د دغه پروسې د 
 .ن او نورو مسولو ارګانونو په واسطه له بدلون پرته ترسره کېږي ټولټاکنې  به د ټاکنو د خپلواک کميسيو٢٠١٠ او ٢٠٠٩

 . شلم پرګراف الحاقيې ته مراجعه وکړئمالحظیشمارې ) ٢٥ ( د(ICCPR)بين المللي کنوانسيون يا   حقوقود سياسي او مدني  - 110
 .پرګراف الحاقيې ته مراجعه وکړئ شلم مالحظیشمارې ) ٢٥ ( د(ICCPR)بين المللي کنوانسيون يا   حقوقو د سياسي او مدني- 111



ه قطعنامېره شم) ٥٥\٩۶( د ملګرو ملتونو د عمومي شورا :د ټاکنو د خپلواک کميسيون د فعاليتونو پوره شفافيت -
 د جوړلو او دالزمو مکانيزمونو دجوړولو له نوارګانود قانونو د طرح کولو، د " نه غوښتنه کوي چې ونوله دولت

د عامه ارګانونو شفافيت " غواړي چې  نهونو همدارنګه دغه اعالميه له دولت112" الرې ټولټاکنې عادالنه کړي
 113. او د عامه ارګانونو په کارکوونکو کې ځوابوينه هم ځواکمنه کړي "رامنځ ته کړي

 
شمارې الحاقيه ) ٢٥( د (ICCPR) مدني حقونو نړيوال کنوانسيون يا د سياسي او: درغليو پر ضد مبارزهد  -

هره هغه مداخله چې د نوم ثبتونې او يا رايې اچونې په پروسه کې د ناوړه ګټې " دا په نښه کوي چې ظهمالح
ېږي او د رايې ورکوونکو په وړاندي هر رنګ فشار يا زور وينه سرته رسېږي بايد د کسره تراخيستي په  موخه 

د رايې اچونې د صندوقونو .  او همدغه قانون بايد په جدي توګه پلى شييې مخه ونيول شيجزايي قانونو له خوا 
 114.امنيت بايد تامين او رايې د کانديدانو او يا د هغوى د نماينده ګانو په مخ کې وشمارل شي

 
و مراجعو شرطونه وټاکي دا په داسي حال کې تمويل کوونکو ته ډيره ګرانه ده چې له ټاکنو سره د مرستو په اړه په اړوند

 چې د ېهغه جدي ستونز. لريو بيايي په پروسه باندي اغيز او کنترول مخچې هغه سياسي مسولين چې ټولټاکنې پر ده 
د سرته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو له مالي مرستو  په پام سره او د ټاکنو هغې ته  کې پېښې شوې  کال په ټاکنو ٢٠٠٩
 نړيوال کنوانسيون سره د تړونونو اړيکې تمويل (ICCPR)د افغانستان پوره تړاو او د سياسي او مدني حقونو يا سره 

 .ترڅو په مرسته کولو باندي ځواکمن او جدي شرطونه وټاکيباسي کوونکو ته چانس ورکوي او هغوى اړ 
 

 :وړانديزونه
 

کې د نړيوالو معيارونو په  په ټاکنو.  وټاکل شي بايداره  شرطونهپخوا د تمويل د په راتلونکي کې د تمويل کوونکو ل– ١٢٩
پام کې نيولو لپاره بايد مقدماتي غوښتنې شتون ولري، په ځانګړې توګه هغه معيارونه چې د نړيوال بشري حقونو په اسنادو 

اندي د عمل نه کولو په ټاکل شوو شرطونو ب. کې راغلي دي او افغانستان يې غړى دي او اړ دى چې په هغې عمل وکړي
په صورت کې د دغه نيمګړتياو يادونه په هغه راپورتاژونو کې کېږي کوم چې تمويل کوونکو او ذيدخلو لوريو ته ورکول 

دغه شان .  مرسته کويکچهدغه کار د ټاکنو په پروسه کې له ټاکنو وړاندي د شته ستونزو په اړه د پوهاوي په . کېږي
م ونيسي چې مناسب سياسي اقدام کوم يو دى او په کومو اړخونو کې په کار دي چې تمويل کوونکي کوالى شي تصمي

د جدي او خطرناکو نيمګړتياو شتون هم کېداى شي د دوامدارو . مرستې ودرول شي او په کومو اړخونو کې ادامه ومومي
 .بلل شیمرستو د اندازې او تمرکز لپاره يوه کتنه او مالحظه و

 
 115.  پړاونو ډياګرامد دوران دټاکنو  د .ب
 

 :دوران د پړاونو ډياګرام په اته پړاونو وېشل کېږي د د ټاکنو
 
قانوني چارچوب،  د ټاکنو: دوران څلورو پړاونو ته شاملېږي عبارت دي له   چې د ټاکنو دلله ټاکنو وړاندي تيارى نيو  -

 . ثبتونه او کاديداتوري او د ټاکنو کمپاينونه، نومروزنهپالن جوړونه او پلې کېدنه، تر ټاکنو پورې اړوند زده کړې او 
 
 :رانغاړيدغه پړاو الندي کارونو : قانوني چارچوب. ١

 اساسي قانون ته مراجعه. 
  لپاره قانون جوړونه د ټاکنو. 
  حدودو او سرحدونو تاکل   د انتخاباتی حوزو داوجوړول لپاره د سيستم  د ټاکنو. 
  نهادونه را منځ ته کول د ټاکنو. 

                                                 
 ته په الندينۍ انترنتي پته (iv):  پرګراف1d):( مادې  ) A/Res/55/96:( د ديموکراسي د ځواکمنيدو او حاکم کېدو په اړه د ملل متحد قطعنامې- 112

  .مراجعه وکړئ
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/656/15/PDF/N006515.pdf?operElemen 

دغه  . ته مراجعه وکړئ(iv):  پرګراف1d):( مادې  ) A/Res/55/96( د دموکراسي د ځواکمنيد او حاکم کېدو په اړه د ملل متحد قطعنامې - 113
 .ملکونو د تاييد په رايو  منظوره شوه) ١٥٧(د افغانستان په ګډون د ) ٤( کال د ديسمبر په ٢٠٠٠قطعنامه دملل متحد په عمومي شورا کې د 

 . پرګراف الحاقيې ته مراجعه وکړئ٢٠-١٦  مالحظی شمېرې ) ٢٥( د(ICCPR)بين المللي کنوانسيون يا   حقوقوسياسي او مدني د - 114
 د دفتر او د ملګرو ملتونو د انکشافي EC  دفتر، د اروپايي کميسيون ی بين الملل(IDEA)د:  د ټاکنو د دوران د پړاونو ډياګرام په ګډه سره -  115
 .په واسطه تيار شوى دى د دفتر  UNDP روګرامپ



 لپاره د طرز العمل جوړونه اکنو د ټ. 
 :رانغاړيدغه مرحله الندي کارونو : پالن جوړونه او د هغې پلې کېدنه . ٢

 بوديجه برابرونه، بوديجه موندنه او تمويل. 
  زمانې مهال ويش جوړونهد لپاره  د ټاکنو. 
 د افرادو استخدام او د وسايلو پېرودنه. 
 د لوجستيکي او امنيتي مسئلو وړاندوينه. 

 :رانغاړيدغه پړاو الندي کارونو : روزنېد ټاکنو اړوند زده کړې او .٣
 ننګونو ورکوليکار په اړه د پوهاوي لپاره عملياتي مديرانو ته د تر د عملياتي کارونو د پر مخ وړلو د. 
 خلکو ته د پوهاوي زده کړي ورکول. 
 د رايه ورکوونکو په اړه د معلوماتو راټولول. 

 :الندې کارونو رانغاړيدغه پړاو : نديداتورينوم ثبتونه او کا. ٤
 د رايه ورکوونکو نوم ثبتونه. 
 د نظارت کوونکو ګمارل. 
 د ګوندونو او کانديدانو په اړه معلومات. 

 :الندې څانګې رانغاړيدغه پړاو : کمپاينونه د ټاکنو . ٥
 د کمپاينونو هم غږي. 
 ره د سلوک د طريقې جوړونهد کمپاينونو، کانديدانو، ګوندونو او رايه ورکوونکو لپا. 
 د ګوندونو او کانديدانو د مالي مواردو مشخص کول. 
 رسنيوته د السرسی مساله څرګندول  

 
د رايې : ديپه الندې ډول شامل دي، کې  ډياګرام پهد ټاکنو په ترڅ کې هغه کارونه او عمليات چې د ټاکنو د پړاونو   -

 .ت او کارونهاچونې او پخپله د ټاکنو د ورځې اړوند عمليا
 
 :الندې کارونو رانغاړيدغه پړاو: د رايې اچونې اړوند عمليات او کارونه. ٦

 د ځانګړې رايه اچونې او له سرحد نه بهر د رايه اچونې لپاره د سيستم برابرول. 
 پخپله د رايه اچونې جريان. 
 د رايو شمېرنه. 

 :ونو رانغاړيالندې کاردغه پړاو : د پايلو تاييدول او تصديقول د ټاکنو. ٧
 د پايلو جدول بندي د ټاکنو. 
 شکايتونه او د هغې لپاره د سزا ټاکنه. 
 د پايلو رسمي اعالن د ټاکنو. 

 
کې راځي په الندې وروستي پړاو په دوران د ډياګرام  د  له ټاکنو وروسته د کارکولو په اړه ستراتيژي ګاني چې د ټاکنو-

 :ډول دي
 :الندې کارونو رانغاړيو دغه پړا: له ټاکنو وروسته پړاو. ٨

 رسېدګې او ارزونه. 
  ولجوړد راتلونکي لپاره د ستراتيژيک پالن. 
 مطابق د رايه ورکوونکو د لست پوره کول او اعدادود السته راوړل شوو شمېرو . 
 د اړوندو ارګانونو ځواکمنول او تخصصونو ته وده ورکول. 
 د قانونو اصالح کول. 
  نې راوستلرشيف کې د معلوماتو او څېړآپه. 

 
 انکشافي سازمانونه او مرسته کوونکي هيوادونه بايد د ټاکنو لپاره د " د ټاکنو د پړاونو ډياګرام ټينګار کوي چې

لري، خپلې مرستې پام کی ود نيولو تر څنګ چې لس کاله پر وړاندي بايد کې  د سيستم په پام ۍدموکراتيکې حکومتدار



دغه  116.يې داسي وي چې د ټاکنو د هرې پيښې لپاره ځانګړى عکس العمل وښييپالن او پلي کړي دا نه چې کاري کړنه 
دغه معيار په پام کې نيسي چې د ټاکنو لپاره مرستې بايد ټولو هغه کارونو ته چې د ټاکنو ) د ټاکنو د پړاونو ډياګرام( وسيله

 دغه وسيله له ټاکنو وړاندي او وروسته همدارنګه د پړاونو. د پړاونو په ډياګرامونو کې په پام کې نيول شوي، شاملې شي
) د ټاکنو د پړاونو ډياګرام(  له همدې کبله  د دغه وسيلې. جريان د پړاو په شان اهميت ورکوي د پړاونو ته پخپله د ټاکنو 

رڅ غوښتنه دا ده چې د ارګانونو ترمنځ دوامدارې اړيکې شتون ولري او له ټاکنو وړاندي د مرستو کارونه، د ټاکنو په ت
کې د مرستو کارونه او له ټاکنو وروسته د مرستو کارونه، له هغې څخه د ترالسه شويو درسونو په اړه د پوهېدو په موخه 

د پروسو د ځواکمنيدو لپاره  ګټه ترېنه اخلي، سرته  د ټاکنو کې چېهېوادونو د ذيربطو ارګانونو د ګټې اخيستني او په هغه 
 117.ورسېږي

 
رنه ونشوه او د لوروسته د ټاکنو وړاندي پړاو او د قانونو د اصالح پړاو ته سمه پام  کال له ټاکنو٢٠٠٥په افغانستان کې د 

 همدارنګه د رايه . مرستې وشوېېټاکنو قانوني چارچوب هم اصالح نشو او د ټاکنو له خپلواک کميسيون سره لږ
د لګښتونو په پام کې نيولو سره   ويش او د ټاکنو په اوسني حالت کې النجمن مهال. ورکونکو نوم ثبتونه نامکمله پاتې شوه

 کال ټاکنو د پالن جوړونې پروسه بايد په ګړندۍ ٢٠١٠که څه هم چې د  .نوموړو کارونو ته کتنه ستونزمن کار برېښي
انس لپاره ښه چ) د پړاونو د دوران د ډياګرام اتم پړاو د ټاکنو (د ارزونې   کال د ټاکنو ٢٠٠٩توګه پيل شي خو اوس د 

هغه موارد  .ې راونغاړي او همدارنګه تخنيکي مرستهد ټاکنو د خپلواک کميسيون، نور اړوند ارګانونبايد دغه ارزونه . دى
 :لری بايد الندې موضوعګانې واوسيچې لومړيتوب 

 
تر او هغه چې بايد ترسره شي  او  چې تر اوسه سرته رسېدلي، مسؤليتونه دا بايد هغه:د ارګان رول او مسوليتونه  -

خپلواک کميسيون د هغه تقلباتو په اړه چې رامنځ ته شوي و  د ټاکنو : د بيلګې په توګه. ، راونغاړيکېداىسره 
 کړي چې څه ډول کوالی شي د راتلونکو ټاکنو لپاره پالن جوړخو بايد  لورسوونه  سرته ړنالرهفعاله کيوه 

 .اغيزمن واوسي
 
د اړوندو ارګانونو د رول او مسوليتونو پر اساس دغه :  په نښه کولظرفيتونه او د ظرفيت د نيمګړتياوموجوده  -

 ترڅو په نښه شي چې په دې اړه النجې په کوم ځاى وشیکتنه  په څانګی - يو ځل بيا څانګی بايد باندی برخه 
 .کې له حل پرته پاته دي

 
 کال ٢٠١٠ رالسه شوي او دمرستې ت په دې اړه چې تراوسه پوري کومې : اغيزمنتوب ظرفيتونو د پورته وړلود -

تر اوسه پورې د پدې کې . کېداى شي ګټور تمام شيوړانديزونه لپاره مودې د وروسته څخه د ټاکنو او له هغې 
 ورکړل ې کې ددپ. يدالی شي شاملروزنهد مشاورينو رول او د فعاليتونو کره کتنه او هم وړولو لظرفيتونو د 

مشخصې طريقې تصميم نيونې د  ترڅو  ارزونه کيدالی شي نه ديچې پلې شوېې هغه مشورهم شوو مشورو او 
د هغه د په شمول د يوه ارګان د کار ټول ابعاد . شي او د همکاريو د ښه کولو لپاره الرې چارې رامنځ ته شي

په اړه د مشورې ورکولو  دغه ارزونه بايد د ټاکنو .  په دغه پروسه کې بايد وارزول شيېمالي او اداري مسئل
 .اتيژي ګانې، د اغيزو الرښوونه او د هغې ارزونه او د تحليل او تجزيې ميتودونه له ځان سره ولريستر

 
 ېراتلونکي تړونونه او توافقات بايد له خدمت وړاندي کولو مخکي او وروسته د ظرفيتونو د ارزيابي کولو په اړه څرګند

و کومې وسيلې باقي پاته دي چې ګټه ترېنه اخيستل  وي، د دې ثبت هم پکې شوى وي چې د ظرفيت جوړولې شاملېغوښتن
تړونونه او توافقات  د . شوې نه ده همدارنګه په راتلونکي کې د ظرفيت جوړولو لپاره هم الزم پيشنهادونه پکې ثبت وي

په ورکړل (دې غوښتونکې هم دي چې د هغه مشورو په اړه څرګند وي چې عمل ورباندي شوى نه وي او د دغې کمتيا 
 .د اغېزو پايلې هم پکې څرګندې وي) لو مشورو عمل نه کشوو

 
  :وړانديزونه

                                                 
 کېږي ، د الزياتو معلومات ترالسه کولو لپاره الندينۍ ورکولچې د ټاکنو لپاره هغه مرستو باندی والړ دی  (ACE)  هد ټاکنو  لګښتونه او ادار 116

 :انترنتي پتې ته مراجعه وکړئ
assistance-electoral-effective-on-focus/focus/en-ace/org.aceproject://http 

 د السرسي وړ دي، کی د ټاکنو لپاره د مرستو په اړه د اروپايي کميسيون ميتوديکو الرښونو ته مراجعه وکړئ چې په النديني انترنتي پته -117 
-methodology-evaluation/thematic/publications/publications/multimedia/europeaid/eu.europa.ec.www://http

assistance enhtm-ezternal 
   



 
او د پړاونو د دوران له پلي کولو نه وړاندي وشي  د سرته رسولو لپاره کېږي بايد د ټاکنو   هغه مرستې چې د ټاکنو .١٣٠

په داسي وخت کې ورنه کړل د بايمرستې . يترسره ش د ټاکنو په هر پړاو کې  دوام لرونکي توګه پهې بايدتخنيکي مرست
 .شي چې ټولټاکنې د سرته رسولو په حال کې وي

 
 زماني مهال وېش  د ټاکنو.ج
 

سره کېږي، د واليتي شوراګانو ټاکنې هر څلورکاله او د ولسواليو ترې په هرو پنځو کلونو کې ند ولسمشرۍ او پارلماني ټاک
 والۍماده حکم کوي چې ښار) ١٤١( د اساسي قانون 118.يږيکره ستراو کليو د شوراګانو ټاکنې په هرو دريو کلونو کې 

خو داسي يادونه کوي چې د ټاکنو زماني مهال ويش بايد د نورو قانونو له له الرې وټاکل شي ټاکنو د او ښارواالن هم بايد 
 اولسو راتلونکوچې په او د اوسني تسلسل د طريقو پايله دا ده ) اوه ټولټاکنې( دومره غټ شمېر د ټاکنو . الرې برابر شي

مسلسلو ټاکنو الزم والى ستونزې قانون له مخې د دومره ډيرو د . پرته وي او بس  يوازې درې کاله له ټاکنو  بهکلونو کې
د دې برسيره د . رامنځ ته کوي او نه پرېږدي چې د ټاکنو د پړاونو دوران په سمه توګه پوره شي او انکشاف وکړي

د دغه بوديجو . نيول او الزمي کيدل په حکومت باندي د بوديجي بار دروند تمامويکې ه پام اوسنيو النجمنو شرايطو پ
په همدې . هم ممکنه نه دهته کې هم د افغانستان حکومت او همدارنګه تمويل کوونکي مراجع  اچونه په اوږد مهاله ټاکنو 

 .ستومانه وونکي تماميږي هم و ته ټولټاکنې رايه ورکوونکېتوګه مسلسل
 

 :وړانديزونه
 

 دا کار .باندی تينګار وکړید مهال ويش په منطقي ګرزولو   کې بايد ټول کوښښونه د ټاکنو فرصتونو په لومړي .١٣١
کېداى شي د شوراګانو او د ګڼ شمېر منتخبو ارګانونو د کاري مودې يو شان کولو او دهغوى د ټاکنو د سرته رسولو د 

 ترڅو وکوالى شو د ټولو شوراګانو او منتخبو ارګانونو ټولټاکنې په يوه ورځ او  سرته ورسېږيسرهوخت په يوشان کولو 
 . شيسرهتريو کال کې 

 
  نړيوالې مرستې.د
 
 کال ټولټاکنې د ٢٠٠٩د . سره شوېتر ټپه ګډون ټولټاکنې په افغانستان کې د نړيوالې مرستې په م  کال د ټاکنو ٢٠٠٩د 

 یورځڅخه څو  وشوه خو له ټاکنو  او توصيف له الرې په الره اچول کېږي، ستاينهدې لپاره چې دا ټولټاکنې د افغانانو 
 شمېر بېطرفه تصميمونو له کبله تر نيوکې يو  تولتاکنو د کميسيون داو دټاکنو معياري غير د مخکی نوموړې انتخابات 

 .اغيز نه لرلو په اړه پوښتنې پيدا شوېنو پر همدې بنا د پروسي د افغاني کيدو په اړه او د نړيوال نظارت د . الندي راغې
 
د رايه . په اړه اصالحاتو رامنځ ته کولو ته پاملرنې دوام ونه موند وروسته د ټاکنو  کلونو له ټاکنو ) ٢٠٠٥(او  )٢٠٠٤(د 

 و  او د ټاکنیقانون د اصالح او بررسي الندي رانه غ  سرته ونه رسېده، د ټاکنو ليکنه نوم يوه عام شمولهورکوونکو 
د اساسي جوړونو د سرته رسولو لپاره چانسونه لکه صادقانه . خپلواک کميسيون له بيا کتنې او ځواکمنېدنې سره مخ نشو

 کميسيون جوړونه، د يوه داسي ټولټاکنيز سيستم ستونزې ته پاملرنه چې په او موثربې لورى توب، د ټاکنو ديوه خپلواک 
 او په يوه سم او د اعتبار وړ سيستم سره د تقلب کمول او په لنډه موده کې د يږی يوه رايی کارول کوړنه هغه کې د انتقال 

 کال ٢٠٠٦د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام ټولټاکنيز پالن چې په   119.رايه ورکوونکو نوم ثبتونه، ټول له السه والړل
 يې هغه ېر ناڅېزه و، له همدې کبله په پيل کې د کميت، تمرکز او د کار د ساحې له لوري ډ،کې يې په کار پيل وکړ

 .ګټه واخيستل شيترې لپاره د ظرفيتونو په ځواکمنولو کې  د راتلونکو ټاکنو فرصت له السه ورکړ چې بايد 
 

چې مه نېټه پريکړه وکړه ٢٠ کال د مارچ د مياشتې په ٢٠٠٨قطعنامه کې د ) ١٨٠٦(د ملګرو ملتونو د امنيت شورا پخپله 
 او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړى استازي د (UNAMA)د ملګرو ملتونو د مرستې  پالوىد افغانستان لپاره 

ښتن کېدلو، د افغانانو د مشري، د څخپل مسوليت او کاري ساحې او د افغانې مقاماتو له غوښتنې سره سم، د قضيې د 
خپلواک کميسيون له  وسه په ځانګړې توګه د ټاکنو دپر نړيوال او نورو لوبغاړو د هڅو په پام کې له نيولو سره د ټاکنو 

الرې د تخنيکي مرستو په برابرولو، د ټولو مرسته کوونکو هماهنګ کولو او د هغه ارګانونو او موسسو له الرې چې د 
                                                 

 . او ښاروالې د شوراګانو د کار موده د محلي حکومتداري په پاليسي کې مشخصه شوې دهوال  د ښار-118 
 ). کلنى راپور٢٠٠٧د . ( دغه پروسې تقريبا پنځه مليونه ډالره بوديجه لرله، که څه هم چې له راپورونو سره سم دغه ټوله بوديجه ونه لګول شوه- 119



  او اضافه بوديجو برابرولو مسوليت په غاړه لري چې د ټاکنو د سرته رسولو لپاره ځانګړې شوېموجودههغه همکاريو، 
 . د پروسې د افغاني کېدو د مناسب توب او ګټور توب پاليسي اوس هم تر پوښتنې الندي پاتې ده. دي، رهبري وکړي

  
و د څ، پراختيا وموندله تر پروژېانتخاباتی) UNDP( انکشافي پروګرامد  کال په منځ کې د ملګرو ملتونو ٢٠٠٨يوازې د 

د سرته رسولو، او د ټاکنو  کال د ٢٠١٠ کال او ٢٠٠٩ ته کولو ، د ملي سيستم د رامنځ ه د رايی ثبتونیدار دوامهيو
 کولو او رامنځ ته کولو او د رايه ورکوونکو د الرښوونې او د رسنيو، هادارد  ظرفيتونو د جوړولو، د عامه پوهاوي

 ټاکنو  و د ا نکشافه ورباندي شوې وي د اسياسي ګوندونو، محلي نظارت او نورو هغه تازه رامنځ ته شوو مسئلو چې موافق
غه اساسي کارونو ځنډنى پيل د هغه دندو د پلي د د  120. کار وکړي، کېومنځ ته کولو په برخاد رلپاره د پراخ چارچوب 

دغه النجې له ناوړه امنيتي وضعيت، محدودو . ولوبغاړو په غاړه مختلفو کېدو لپاره د چانس د لږ کېدو المل شو چې د 
 .ستونزمنې شوې ديهم ډېرې ښکته سطحې سره نورې زيربناګانو او د سواد له 

 
 د پروژې په غاړه و په اساسي توګه پخپله د همدغه پروژې ټاکنو انکشافي پروګرام د د هغه کارونه چې د ملګرو ملتونو 

 هړيوالن نو ايالتوو چې په سر کې يې د متحد له الرېر د ګڼ شمېر تمويل کوونکوغه کارونو ځيني نود د.  پلي شولله الرې
 (IFES) بنياد نړيوال سيستمونو د ټاکنيزوله نورو پلي کوونکو سره په ځانګړې توګه د لخوا ) USAID(پراختيايي اداره 

په مجموعي توګه نړيوالې ټولنې له څلور سوه . شوهسره تر له الرې ونود تړونسره  (TEA)سيايي انکشافي بنيادآاو د 
 .)ي شاملامنيتي لګښتونه ندپدې کې (ه کړژمنه و پورې ٢٠١٠ نه تر ٢٠٠٨مليونه نه زيات ډالر له 

 
 کلونو په ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨د خپلواک کميسيون له يو فيصد څخه لږ لګښتونه د ټاکنو  تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 

لګښتونه ډېر و ټاکند . د شکايتونو د کميسيون لپاره يې کومه بوديجه نه ده اچولېټاکنو   دي او د غاړه اخيستیکې ټاکنو 
 پروسې لپاره بايد ې ليدل کېږي چې د دغ ورتهلوړ دي چې په همدې توګه يې دوام نشي تضمېن کېداى او ډېره سخته اړتيا

د ذيدخلو لوريو په کوم کی چی  هماهنګه شي  د په الره اچونی سرهټاکنو  داسیدا موضوع بايد د .لګښتونه لږ شيټاکنو  د 
 .مطابق ويسره هم  معيارونو نړيوال د ي اوځد منلو او ډاډ وړ وګر

 
د فساد په هکله د ټاکنو د او  121هغه پراخ تقلب چې په هکله يې ويل کېږي چې د ټاکنو په ترڅ کې رامنځ شوى دى

خپلواک کميسيون له ځواب نه وينې سره يوځاى د تمويل کوونکو او نړيوالې ټولنې د مرستو د ګټور توب او اغيزمن توب 
په پايله کې دا چې تمويل کوونکو ونشو کړاى د هغه ټاکنو  لپاره چې د دوى . ر پوښتنې رامنځ ته کړې ديپه اړه ګڼ شمې

 .په مالي مرسته سرته ورسېدې د الزمو معيارونو په کار اچولو باندي کنترول ولري
 

 :وړانديزونه
 

انکشافي   د د ملګرو ملتونو)UNAMA( د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همکاريو د نمايندګې هيئت . ١٣٢
 چې ټاکنيز مسايل په اړه په همکاري او نظارت کې د پام وړ رول ولوبوي او هغه پروژی ټاکنو د (UNDP)پروګرام

 . له ذيدخلو افغاني لوريو سره له سياسي اړخه رسېدګي وکړيد نړيوالې ټولنې له خوا  راځي تهمنځ
 

رته رسولو ته دوام ورکړي او د مرستو د هماهنګ کولو لپاره الښه اغيزمنه ملګري ملتونه بايد خپلو مسئوليتونو س. ١٣٣
چې د مرستو پلي کول په کوم وي شامل له ټولو هغه سازمانونو سره دوامدارو مالقاتونو پدې کې بايد . الره په کار واچوي

ندي راولي ترڅو د موجوده غاړه لري او دغه مالقاتونه بايد تر ټاکنو پورې اړوند ټول مسائل تر غور او بررسي ال
 .ورسېږيسره مسئوليتونو، الزمو فعاليتونو، اړوندو پالنونو او خپل منځنيو وړانديزونو په اړه توافقاتو ته 

 
شي ترڅو موسسې او ارګانونه د راپور ود امکان په صورت کې له ګڼ شمېر تمويل کوونکو څخه د بوديجې جلبونه . ١٣۴

 د ګڼ شمېر څانګو د وژی ګڼ شمېر اداري بوردونه د پر مصروف نشي خو بايدکیو  دبې وسه کوونکو غوښتنورکونې
 .مسئوليتونو په پام کې له نيولو سره د هغې د کنترول په موخه جوړ شي

 

                                                 
  د اکتوبر په٢٠٠٩ کميسيون او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشترک مطبوعاتي کنفرانس ته چې د کال  د ټاکنو د شکايتونو د اورېدنې د- 120
 . مه جوړ شوى و مراجعه وکړئ١١

د شکايتونو د اوريدنی د کميسيون پريګړی او په دی اړه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سر منشی د خاص استازی مطبوعاتی کنفرانس ته چيد  - 121
  .  نيتی جوړه شوی وه مراجعه وکړی١١ د اکتوبر ٢٠٠٩ل کا



د راتلونکو ټاکنو لپاره مرستې او د ذيربطو ارګانونو د ظرفيتونو ځواکمنول دواړه بايد په يوه وخت کې سرته . ١٣۵
 سره دهری انتخابات نه وروسته  د داسي دقيقې ارزيابي په پام کې نيولودپاره مرستو ه د اوږد مهالوړونهپالن ج. ورسېږي

ترڅو هغه درسونه چې له نوموړو ټاکنو  څخه ترالسه شوي مشخص شي او د راتلونکو مرستو لپاره پالن . سرته ورسيږی
يون سره د ټاکنو  د ځانګړو فعاليتونو په پلي کولو کې کار د هغه نړيوالو مشاورينو چې د ټاکنو  له خپلواک کميس. جوړ شي

 د ظرفيتونو د انکشاف لپاره بايد ځانګړې ستراتيژي ګانې او فعاليتونه جوړ شي او همدارنګه د شته ،کوي برسېره
غه مشاورينو د رول او ميکانيزم لپاره بايد يو خاص تعريف وښوول شي ترڅو تخصصات او معلومات له مشاورينو او ه

طرحه کوي هغه ارګانونو ته انتقال کړي کوم چې دغه مشوره هغوى ته ورکول کېږي او د وی ميکانيزمونو څخه چې هغ
 .سانتيا لپاره ميکانيزمونه په کار واچول شيآهغوى د کار د 

 
  د ټاکنو  له ګڼ شمېر څانګو او عناصرو سره په متوازنه توګه مرسته کول.ر
 

د ټاکنو  له کميسيون سره يعنی ، دوه متناقضه څانګی لری د ټاکنو پروژه (UNDP)پروګرام انکشافي د د ملګرو ملتونو 
مستقيمه مرسته کول او په عين حال کې د ټاکنو  هغه څانکو ته مرسته ورکول چې د ټاکنو  د خپلواک کميسيون د کارونو د 

په يوه ټولټاکنه  .يسيون او محلي نظارت کونکياورېدنې کمونو دبررسي کولو مسئوليت په غاړه لرې لکه د ټاکنو  د شکايت
کې له يوې مرجع څخه د مرستې ترالسه کول د بررسي او توازن د بېطرفي په اړه پوښتنې رامنځ ته کوي او همدغه مسئله 

 دى  عضوبوردتاکنيزی پروژی د برسېره پر دې د ټاکنو  خپلواک کميسيون د داسي . د ټاکنو  په هکله د خلکو باور کموي
د  چې د ټاکنو  له نورو څانګو سره د همکاري مسئوليت هم پر غاړه لري، د ګټو دغه ټګر د ټاکنو  په پروژه کې چې

 رامنځ ته شوى دى د ټاکنو له خپلواک کميسيون او د هغه له فعاليتونو سره ه انکشافي پروګرام په مرست دملګرو ملتونو
استازي  څانګو او فعالينو ته لکه ځايي نظارت کوونکو، د کانديدانو د ټاکنو  نوروپدی کی  ديری مرستی سرته رسوی ولی

 . پاملرنه شوې دههاو د ټاکنو  د شکايتونو د اورېدنې کميسيون ته لږ
 

 :وړانديزونه
 

هغه مرستې چې د هغه څانګو او ارګانونو سره کېږي کوم چې د ټاکنو  د ادارې په بررسې او توازن رامنځ ته کولو .١٣۶
ي بايد له هغه مرستو جدا وي کومي چې د ټاکنو  له سرته رسونکو او برابرکوونکو سره کېږي ترڅو د ګټو له کې کار کو

دغه نظريه د شکايتونو د اورېدنې پر کميسيون، ځايي نظارت . ټکر او يا د ګټو د ټکر له ګومان څخه ځان ژغورنه وشي
همداشان له مدنې ټولنې سره، له عامه . يدق کويو باندي ص او رسنانوکوونکو او د ګوندونو د کانديدانو پر نماينده ګ

ي تر څو په همدې شسره ترپوهاوي سره او له رايه ورکوونکو سره مرسته بايد د ځانګړې ادارې له رامنځ ته کولو سره 
 .ځواکمن شيهم توګه د هغوى ظرفيتونه 

 
 ضميمې. ٢٠

 
له ټاکنو  )O.S.E.C/ODIHR(يا  دفتر حقونو  د بشر د اودونو دموکراتيکو نها امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا 

سائل په خپل راپور کې ځاى په ځاى کړي دي م ټول (Election Cycle)سره د همکاري ټيم د ټاکنو د دوران د پړاونو
رباندی و سفر کې  ابتدايید ارزونې لپاره افغانستان ته په خپلد نږدی نه د نوموړې قضيې چی ته يې پړاونوخو څلورو 
 ضميمې د راتلونکو اساسي فعاليتونو په اړه ډېر معلومات وړاندي کوي او د الندی.  ځانګړې پاملرنه کړې دهکار کړی و،

ېدلې وې ځهغه دوه څانګو لپاره همکارې ګانې په نښه کوي کومې چې د نوموړي سازمان د همکاري د ټيم د پام وړ ګر
: دوه نورې څانګې چې عبارت دي له. بتونې مسئله او د ځايي نظارتونو مسئلهد رايه ورکوونکو د نوم ث: چې عبارت دي له

 او د پروسې په پښو ودرېدل چې د ټاکنو په ټولو څانګو کې له عمومي لوړولد ټاکنو قانوني چارچوب او د ظرفيتونو 
يا  دفتر حقونو  د بشر د اودونو دموکراتيکو نها امنيت او همکاری د سازمان ددد اروپا  انکشافاتو سره نژدې اړيکه لري او

)O.S.E.C/ODIHR(له ټاکنو سره د همکارۍ د ټيم له الرې څارل شوې دي، هم په راپور کې ځاى په ځاى شوې دي . 
 

  ليکنهد رايه ورکوونکو نوم:  لومړۍ شميره ضميمه
 

دا په ګوته کوي چې نوم ثبتونه  کال راهيسي پلې شوې دي ٢٠٠٤د نوم ثبتونې د دريو دورونو محدوديتونه او پايلې چې د 
 او د ندی والړ پروسه واى، او پخپله پښو  اوږدمهاله چې بايد يوهداپه هر دور کې جدا سرته رسېدلې ده، په داسي حال 

د نوم ثبتونې پرله پسې توب او دوام کوالى .  کې سرته نه ده رسېدلېځايونورايه ورکوونکو نوم ثبتونه د رايه اچونې په 



د دې لپاره چې وکوالى شو پوه شو چې . سانه کړي او د تقلباتو اندازه را ټيټه کړيآټاکنو د پروسې پلي کېدل شول چې د 
کارونه څنګه په ښه توګه ترسره شي د ټاکنو  د خپلواک کميسيون او د ټاکنو  د تمويل کوونکو تر منځ مشترکه، بېړنۍ او 

 .شامله ارزونه يوه اړتيا ده
 

  : نو کې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې د پروسې د ارزونې لپاره الزم اقدامات کلو٢٠٠٩ او ٢٠٠٨په 
 
 .د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې په نويو فورمو کې د السته راوړل شويو معلوماتو او شمېرو درج کول. ١
 
هغه شمېرې . شوي ود شميرو ثبتول بايد د هغه لستونو له مخې سرته ورسېږي کوم چې د ټاکنو په ورځو کې تکميل .٢

چې د نوموړي کار په پايله کې ترالسه کېږي د تحليل او تجزيې لپاره د يوه مهم سند او اساس په توګه ګټه ترېنه اخيستل 
 .برابرويهم دغه کار د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې د پروسې د اضافي معلوماتو د تجزيې او تحليل زمينه . کېږي

 
ته  چې چاپ ې ګټه اخيستې وه او د رايه ورکوونکو د اته مليونه فورمي ترينهايه ورکوونکد ټولو هغه وسائلو، چې ر.٣

 ترڅو په ګوته شي چې د دغه پاڼو په  شیرسېدلې وې او په هره يوه ځانګړې شمېره لګېدلې وه يوه ارزونه سرته رسول
و څخه ګټه اخيستل شوې، که له منځه تللې کنترول او کارولو کې کوم شان ميکانيزم په کار وړل شوى و او آيا له دغه پاڼ

 .او يا بې درکه شوې دي
 
 د لکهد هغه معلوماتو په اړه، چې د بايو متريک يا د انسان د ځانګړتياو په اړه د معلوماتو د ترالسه کولو طريقه ده . ٤

ه شوې او يا تلف شوې دې په شمول چې بې درک ګوتې لګول او دهغې د نښې سموالى د رايه اچونې لپاره د کارول شو پاڼو
چې له ټيټ کيفيت څخه د تشخيص لپاره کارول شوی مواد  )بايو متريک(او د نوم ثبتوونکو او رايه ورکوونکو د ځانګړتياو

 .ې، يوه ارزونه سرته ورسېږيوبرخمن 
 
د ټاکنو د نويو  کلونو ٢٠٠٩\٢٠٠٨ کلونو د ټاکنو د پخوانيو شمېرو او معلوماتو او د ٢٠٠٤\٢٠٠٥ارزونه بايد د . ٥

. ارزونه بايد د هغه کمپيوتري معلوماتو پراساس وي کوم چې د احصائيې په مرکز کې دي. شمېرو په اساس ترسره شي
دغه ارزونه بايد د ثبت شوو معلوماتو محاسبې، بې درکه شوو معلوماتو، منطقه په منطقه د معلوماتو د اعتباروړ ګرزيدو، 

 .راونغاړي ې مسئلېئلو او د تعداد او نفوس اړوندو نور لست، جنسيتي مسواحدهد نومونو 
 
چې په عمومي لستونو کې له هغه راونغاړي تر څو معلوم کړي پخواني او نوي معلومات ساحوي محاسبه بايد ټول . ٦

 د نفوس له شميرې سره د لست د"البته دغه کار بايد . ديموجود چې په واقعي ساحه کې سرخوري که نه معلوماتو سره 
سره شي چې د عملياتې او امنيتي وضعيت د ترالسه ترله الرې "  له لست سره د نفوس د شمېرې د تطبيق"و ا" تطبيق

 122.کولو لپاره په کار وړل شوې وه
 
 د انتخاباتو دپاره مخکی له مخکی پالن جوړونه ٢٠١٠کال د 
 

يوه يې د لستونو له مخې ده چې په يوه . کېږي وېشل و سترو برخوپه دواچونې لپاره نومليکنه په اوږد مهال کې د رايه 
 يو واحد سيستم دى چې د ټاکنو  د خپلواک کميسيون  له الرې تيار شوى ليکنېدوهمه يې د نوم . ملکي سيستم کې ثبت دي

لومړۍ الره چې د امتحاني پروژې پر اساس د ټاکنو  د خپلواک کميسيون او د کورنيو چارو د وزارت . او برابر شوى دى
 او خلکو چمتو کيږيه ګډون په الره اچول شوې وه چې په هغې کې نظر دا و چې د ملکي نفوسو د احوالو دثبت يو لست پ

ه دې ل. او پخوانيو اسنادو ځاى ونيسيليکنې کارت ورکول کېږي تر څو د رايه ورکوونکو د نوم د پيږندنی ته تذکره يا 
ټيټ شي او د ملکي افرادو د تر ډيرې کچې راي مداخلې امکان پکې  بايد کار په داسي توګه ترسره شي چې د سياسېالر

نوم ثبتونې لست چې له همدې الرې ترالسه کېږي د هغه معلوماتو پر اساس وي کوم چې د کورنيو چارو وزارت تيار 
                                                 

 په ساحه کې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې د پروسې يوه بررسي کوالى شي ستونزې په داسي توګه مشخصې کړي چې په اساس يې د ټاکنو د - 122
نې چې مثبتې دي په اساس يې خلکو او ذيدخلو لوريو ته سرته رسولو مديره هيئت مخ پر وړاندي اقدامات وکاروي او يا وکوالى شي هغه السته راوړ

په دغه شان ارزونو او سروې ګانو کې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې د پاڼو شمېرې او معلومات خانه په خانه . د ټاکنو د سموالي په اړه ډاډ ورکړي
يا يه عين حال کې د . قې له واقعيت سره يو شان دي او که نهکتل کېږي ترڅو څرګنده شي هغه معلومات چې په لستونو کې شته د نظر الندې منط

منطقې د واقعي اوسېدونکو چې د رايه اچونې په عمر کې وي يوه نمونه اخيستل کېږي او موجوديت يې د رايه ورکوونکو په لست کې پرتله او چک 
ه چې ترتيب شوى دى ننه ايستل کېږي او همدارنګه د د غه دوه کېږي او د دواړه نوعو سروې ګانو پايله او چک کېدنه د ځانګړو معلوماتو بانک ت

 . پايلې د مسئلو د تفسير او راپور اچونې لپاره د معلوماتو بانک ته ننه ايستل کېږيعمومینوعه ارزونو 



 شوي ترالسهنه  کلونو په ټاکنو کې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې ٢٠٠٥\٢٠٠٤چې د دا ده   يېبله الر. کړي دي
معلومات په پام کې ونه نيول شي او د ټاکنو  لپاره د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې د کارتونو د تاريخ پاى ته رسېدل اعالن 

خلکو برسېره چې تر اوسه يې ) ٤،٧(ي او د څلور عشاريه اوه مليونه ش يوه تازه نوم ثبتونه پيل  کچهشي او د افغانستان په
دغه دواړه الرې او . ليکنه تر سره کړينوم پوره کوي ه کسان چې د رايه اچونې شرطونه  ټول هغ، ديشوینومونه ثبت 

طريقې زيات وخت او منابعو ته اړتيا لري او د داسي پروسې غوښتنه لرې چي په سمه توګه پالن شوې وي او دغه کار د 
 .ي سرته رسول کېداى شيوخت کمسلسلو ټاکنو ترمنځ 

 
 )ه په اساسد هويت کارت يا تذکر( پر اساس نی ملکی نوم ثبتود نوم ليکنه 

  
د ټاکنو  خپلواک کميسيون بايد له پيل څخه د ملکې نوم ثبتونې په پروسه کې او د ملي هويت د کارت يا د تذکرې د ويش په 

کې  چې د دغه پروسې په پايله  او معلوماتشمېرېکومی پروسه کې الس ولري ترڅو ډاډمن شي چې د معلوماتو بانک او 
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د هويت د کارت د  123.ترالسه کېږي د ټاکنو په پروسه کې د ګټې اخيستنې وړ دي

وېش او تذکرې په پروسه کې رول ولوبوي ترڅو وکوالى شي رايه ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې هغوى کوالى شي چې 
ن تردې چې د لستونو په اړه د هغوى باور ترالسه کړي آته کړي د لستونو ارزونه وکړي او په هغې کې تعديالت رامنځ 

د کورنيو چارو " په دې اړه د دولت يو وزارت( او رايه ورکوونکي ډاډمن کړي چې د اړوندو ارګانونو سياسي تخلفات 
 .چې د معلوماتو او شمېرو د راټولولو مسئول دي، په ډېره لږ اندازه کې دي) دى" وزارت

 
ې د ملکې افرادو د نوم ثبتونې يا د ملکې احصائيې مسئله د تذکرې په نوم له يوه کاغذي سند څخه پيل شوې په افغانستان ک

تذکره يو عادي کاغذي سند دى چې د هر نوع خونديتوب د اساساتو فاقد . ده چې دغه سيستم له لسيزو راپديخوا دوام درلود
 لږ ارزښت لري چې د رايه ورکوونکو په اړه معلومات ترېنه اخيستل دى او د يوه سند په توګه د ملي هويت د ثابتېدو لپاره

کېږي او يا له هغه سره د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې معلومات تطبيقېږي خو کوم معلوماتی بانک او يا مرکزی 
  .څخه شتون نلریاحصائيوی معلومات د تذکری نه د اخيستل شوی معلوما 

 
تونې او د ملي هويت د سطحې د برابرولو هڅې په دغه پروسه کې د ګڼ شمېر دولتي په افغانستان کې د ملکي نوم ثب

د ماليې : ارګانونو د مالکيت د نه څرګندېدو قربانې شوې ځکه چې په نوموړې پروسه کې يو شمېر ارګانونه الس لري، لکه
 محلي ارګانونولوماتو وزارت، د  مع دپه دې وروستيو کې د مخابراتو او تکنالوژياو وزارت، د کورنيو چارو وزارت، 

 ې پراختيايي اداره د نړيوالنو اياالتووچې د متحد) ډونران( او همدارنګه  ګڼ شمېر تمويل کوونکي ارګانونه ه ادارهخپلواک
(USAID)د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام ،(UNDP) د ټاکنيزو سيستمونو نړيوال بنياد ،(IFES) لمان د آ او د

 . پکی شاملی دی(GTZ)  موسسهتخنيکي همکاريو
 

 د عاجلې ليکنېڅرګنده ده چې زيات لګښتونه او دتذکرې د ويش او يا د ملکې نوم ثبتونې اوږد مهاله مهال ويش د نوم 
ټاکنو  کې د ستراتيژيکي رهبري نه شتون او د ذيدخلو په راپدېخوا کال څخه  ٢٠٠٥د . پروسې د ترالسه کولو مانع کېږي

د ټاکنو سخت .  تر شا پرېښود، کمزورتيا د رايه ورکوونکو د ملي نوم ثبتونې لپاره د يوه سيستم شتونږیغارګانونو د هم 
 د دې غوښتونکى دى چې ځانګړي هڅې ، چې د ټاکنو  خپلواک کميسيون مخې خوا تلو ته اړ کوى124او بوخت مهال ويش

يادونه وشوه، د نوم ثبتونې د يې وړاندي څنګه چی لکه . ترسره شي ترڅو د دغه پروسې لپاره د اړتيا وړ منابع تيار شي
ملکې نوم ثبتونې او د نفوس شمېرنې په ضمن کې د يوې واحدې نوم  لرلو اختيار، دد پروسې د انکشاف لپاره د تذکرې 

 .ګڼل کېږيګام ثبتونې په پام کې نيولو سره يوه ستراتيژيکه الره په کار اچول، د پام وړ 
  

کال ٢٠١٠د ويش يا د ملکې نوم ثبتونې امکان شتون ونلري يا مناسب ونه ګڼل شي نو د ) تذکرې(  کارت دکه د ملي هويت
 . له ټاکنو وړاندي د رايه ورکوونکو د يوځلي نوم ثبتونې لپاره د يوې پروسې د کارولو امکان زيات دى

 
د زمانې غوښتنو (   کال د ټاکنو٢٠١٠ درسونو په پام کې نيولو سره د څخه د اخيستل شوی کلونو د ټاکنو ٢٠٠٨\٢٠٠٩د 

لپاره د رايې اچونې ) سره سم او د هغه انکشافي پروسو د تطبيق له الرې چې د دغه پروسې نيمګړتياوې په پام کې ونيسي

                                                 
ساس جوړونکو په واسطه  تراوسه پورې دا څرګنده نه ده چې د ټاکنو خپلواک کميسيون د هويت د کارت يا تذکرې په پروسه کې چې دهغې د ا- 123

 . او که نهدخيل دی ،دهغې په هکله خبرې کېږي
 . د ټاکنو د اوسني قانوني چارچوب مطابق، په راتلونکو اولسو کلونو کې يوازې درې کاله کېداى شي له ټاکنو پرته وي- 124



 د الندنيو ځانګړتياو په پام  راونغاړي، بايداو خلکې سيمې افغانستان ټول  چې دسره سم ويپروسه بايد د زمانې غوښتنو 
 :يږيو سره سم سرته ورسنيولکې 

 
 . او عملياتي وضعيت په پام کې نيولو سره مرحله بندي او ترتيب شيايلدغه پروسه بايد د اقليم  وضعيت، امنيتي مس. ١
 
دغه پروسه بايد د ډله ايزو زده کړو او پوهاوي کمپاين ولري ترڅو ملکي خلک د همدغه کمپاين له الرې پوه کړي چې .٢

ي او د رايه اچونې د کارتونو په ره کونور د باور وړ نه دي او ټول هغه کسان چې د ټاکنو شرطونه پوپخواني کارتونه يې 
 .کړيو  ليکنهله سره نومبايد وخت کي يې عمر د رايه اچونې عمر ته رسېدلي وي 

 
شي، په دډه وه پکې دغه پروسه بايد له ډېرو شفافو معيارونو سره سرته ورسېږي چې له متفرقه او جانبي نوم ثبتونې څخ.٣

که هغوى نوم ثبتونکي وي يا د نوم ثبتونې  -شفافه او عادالنه توګه د هغې د جريان بررسې ترسره شي او د متخلفينو 
 .يشسره تر په خالف جدي اقدامات - کارکوونکي وي

 
 ترڅو د اسنادو د بې څخه ګټه اخيستل کېږيورد ټولو هغه موادو جدي اداره کول او څارنه چې د نوم ثبتونې لپاره . ٤

 .درکه کېدو او د رايه اچونې د کارتونو د غير مجاز صادرېدو مخه ونيول شي
 
 کال د احتمالي ٢٠١٠ کلونو له ټاکنو  او د ٢٠٠٩\ ٢٠٠٨په دغه پروسه کې بايد له هغه معلوماتو او شمېرو څخه چې د. ٥

 تمرکز وشي تر څو د کم کيفيته عکاسي ګانو او د رايه موخه کنترول په  دمعيارونو ټاکنو نه ترالسه شوي دي د کيفيت د
 .ورکوونکو د ګوتې اخيستلو لپاره له کم کيفيته موادو څخه استفاده ونشي

 
د ) ټاکنو د ورځې( کال د احتمالي ټاکنو  څخه د تر السه شوو معلوماتو او د ٢٠١٠ کلونو له ټاکنو او د ٢٠٠٩\٢٠٠٨ د. ٦

جدي د  کې ليکنهالسه شوو معلوماتو څخه په ګټې اخيستنې هغه ځايونه چې هلته په نوم رايه ورکوونکو له لست نه د تر
 درلود په ګوته شي او له هغې څخه د ځان ژغورنې په موخه په هماغه ځايونو کې د منابعو داخلي شتونخطر تقلباتو 

 .سرته ورسېږياو ارزونی بررسي 
 
ترڅو د تقلب لپاره ( د نوم ثبتونې په کارتونو کې عکس لرل الزم وګڼل شيپه دغه پروسه کې بايد نارينه او ښځينه و ته . ٧

 بايد محدودی دغه کار د ښځو د نوم ثبتونې لپاره د ښځينه کارکوونکو استخدام ته اړتيا لري چې .)د هڅو مخه ونيول شي
، هغه معلوماتو ته د نورو د مارلګد معلوماتو د ثبتولو لپاره د ښځينه طبقې . ي کړ د نوم ثبتونې په مرکزونو کې تېریورځ

رسېدو مخه نيول چې په کمپيوترونو کې ځاى په ځاى شوي دي او د نورو شفافو ميکانيزمونو کارول لکه د پوهاوي او زده 
 . په پروسه باندي د باور کولو لپاره ترسره شي بايدکړې کمپاين،

 
ايد په جدي توګه تر بررسي او څارنې الندي ونيول هغه معلومات او شمېرې چې له دغه پروسې څخه ترالسه کېږي ب. ٨

د قانوني (هغه معلومات چې د دوه ګونې يا تکراري نوم ثبتونې په اړه ترالسه کېږي د څېړنې، تتبع او الزمو اقداماتو. شي
 .لپاره بايد اړوند مراجعو ته ورکړل شي) اقداماتو په شمول

 
 پروسې څخه ترالسه کېږي د ټاکنو  د قانون مطابق به د عامه امنيت د رايه ورکونکو هغه مقدماتي لست چې له دغه. ٩

دا کار په طبيعي توګه يوازې د امنيتي وضعې د کنترول لپاره حساس او د پام وړ نه بلکې داسي . ارګانونو ته سپارل کېږي
 . ډاډ رامنځ ته کوييو الزم ميکانيزم هم دى چې د رايه ورکوونکو د نوم ثبتونې په اړه د خلکو او ذيدخلو لوريو

 
 داخلي نظارت: دوهمه شمېره ضميمه

 
د ټاکنو  . تراوسه پورې د داخلي نظارت کوونکو لپاره د دوامدارو تخنيکي مرستو په برابرولو کې نيمګړتياوې شتون لري

اسي  همکارې ګانې او مرستې داخلي نظارت کوونکو ته دا توان ورکوي چې مخکي له مخکې اس،په دوران کې ځواکمنې
په راتلونکي . يړو الس لرل زيات او داخلي ظرفيتونو ته وده ورکاتباع، په پروسه باندي د خلکو ډاډ او د په ګوتهستونزې 

 د داخلي نظارت ارګانونو ته او د هغوى مخېکي د داخلي نظارت په برخه کې همکاري بايد د اوږدمهالي پانګه اچونې له 
ترهغه ځايه پورې چې تر نظارتې .  وکوالى شي په اغيزمنه توګه نظارت وکړيظرفيتونو ته پاملرنه وکړي ترڅو هغوى

د نظارتي فعاليتونو د اړوندو : فعاليتونو پورې اړه ولري بايد د پايلو ځواکمن چارچوب ته وده ورکړل شي، د مثال په توګه
مرکزونو پايلې له هغه څه سره چې په  لپاره بايد معلوماتي بانک تيار شي، ترڅو د رايه اچونې د السته راوړنی او نتيجی



رسمې توګه خپرېږي پرتله شي او تر تحليل او تجزيې الندې راوستل شي او د هغې له پايلو ،تحليل او تجزيې څخه يو 
 .راپور تيار شي

 
 پراختيا   ځواکمنول اوارګانونونظارتی د 
 

 د ودې الره يې له دی نظارتی ارګانسره مخ شو چې د ننګونو  له داسي داخلي (FEFA) د افغانستان د عادالنه ټاکنو بنياد
 چې د ديموکراسي خوا ته يې ي دننګونې يوه برخه د بوديجې کمښت او هغه پيچلي ننګونونيمګړتيا سره مخ کړه او د دغه 

ارزونه په مياشت کې يوه بهرنۍ په مبر ادسد  کال ٢٠٠٨دغه بنياد د . ی دیکار له نيمګړتيا سره مخ کړد تلل د افغانستان 
 کال په ٢٠٠٩په پايله کې د .  چې د نوموړي بنياد د جوړښت د ځواکمنېدو لپاره يې پيشنهادونه وړاندي کړلهکار واچول

رئيس د خدمت موده يې له دوه اجرايی نوموړي بنياد يا ارګان په جوړښت کې بدلونونه څرګند شول او د  لومړيو کې د
 .کسانو ته راټيټه شوه) ٥(کسانو نه ) ١٦(و اداري شورا يې له کلونو څخه پنځه کلونو ته تمديد شوه ا

 
 د مشاورينو يوه شورا هم زياته شوه ترڅو په اداري شورا کې د شته غوښتنو په اړه النجو ته رسېدګې کینوموړي ارګان 

ى د اداره کولو لپاره وکړي چې زياترو دغه النجو د ساحو او محلونو په سطحه د استخدام ، د ناظرينو د لېږدولو او د هغو
 خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د نوموړي ارګان په جوړښت کې د. ورا پيدا شوی د مالي سرچينو له ويش څخه 

دغه  دغه بدلونونو په اړه خبرتيا د ارګان د ټولو اعضاو غوږونو ته رسېدلې ده او که نه او آيا د مشاورينو هغه بورد چې د
له هغه چلينجونو څخه چې دغه بنياد به کېداى  125.فه شوى دى په سمه توګه فعال دى او که نهارګان په جوړښت کې اضا

په توګه ټولنيز ارګان دغه ارګان د يوه دغه ارګان ثبتول دي چې د افغانستان د قوانينو مطابق   دبوه همشي ورسره مخ شي 
 دا ارګان ت شوى واى او دغه کار کېداى شي په توګه ثب(NGO)  موسسیچې بايد د غير حکومتي حال دا دى ثبت شوی 

ونه بايد په وړانديزپه دې اړه الندي .  له بهرنيو مراجعو څخه د بوديجې د ترالسه کولو پروسه له ستونزې سره مخ کړيته
 :پام کې ونيول شي

 
په  او کړیپلي  بايد هڅه وکړي ترڅو يې نوى اداري سيستم (FEFA) د افغانستان د عادالنه او آزادو ټاکنو  بنياد -

هڅه بايد .  لرونکي ارګانونه بايد د دغه بنياد د نوي جوړښت په اړه پوهاوى تر السه کړييتټول عضوهغه کی 
دې توان تر السه کړي چې د خپلو ټولو عضويت لرونکو ارګانونو ځواکمنېدل په سمه او  وشي چې دغه بنياد د

په ښه او الزمه توګه د اصلي ارګان په انکشاف، متوازنه توګه په پام کې ونيسي ترڅو هغوى وکړاى شي 
 .ځواکمنولو او اداره کولو کې برخه واخلي

 
 په پام کې نيولو سره چې ورسره مخ ننګونو بايد د داخلي (FEFA)د افغانستان د عادالنه او آزادو ټاکنو  بنياد  -

 هڅې وکړي ترڅو يو ،ې يې لريکېږي خپل د ځواک ټکي او د هغو چانسونو په پام کې له نيولو سره چې په مخک
دغه ارګان په اوږد  ستراتيژيک پالن تيار کړي او په دغه کارسره وکوالى شي يو انکشافي پالن ولري چې د

دغه . دغه ارګان توانونه ځواکمن کړي مهالي انکشاف باندي تمرکز ولري او همدارنګه د ټاکنو  د نظارت لپاره د
د خپلو کارکوونکو ساتنه او له ځان سره د هغوى لرل، د : ي وکړي لکه څېړنه او بررس ننګونوبنياد د ځينو

داخلي اړيکو سيستم او  کارکوونکو داخلي ويش، په پروسو کې د بنياد د ساحوي نماينده ګانو دخيل کېدل، د بنياد د
لپاره شته چانسونه دغه ستراتيژيک پالن د بنياد . د بنياد د کارونو د پر مخ بوولو لپاره د بوديجې جلبول او جذبول

په نښه کوي ترڅو وکوالى شي داسي کارونه سرته ورسوي چې د اساسي ارزښتونو لکه ټاکنيز اصالحات، د 
 . دخيل کېدنه او د پروسو د شفافيت د ځواکمنيدو او انکشاف المل شياتباعو

 
 له نړيوال  د توسعی دپارهکې بايد د داخلي نظارت په برخه (FEFA) د افغانستان د عادالنه او آزادو ټاکنو بنياد -

 سيايي شبکېآ وکړي او دا کار د عادالنه او آزادو ټاکنو لپاره پاملرنه چانسونو ته ترالسه شويوتجربو څخه د 
)ANEREL(126 سره د تماسونو او زياتو اړيکو له الرې سرته ورسوي او له نورو داخلي نظارت کوونکو 

                                                 
 او  هر يو يې په مختلفو برخو او مسائلو کې کار کوي  د مدنې ټولنې شپاړلس ارګانونه چې د افغانستان د عادالنه او آزادو ټاکنو عضويت لري،- 125

   وی د مدني ټولنې انکشاف  که او ډله ايز تعليمات او پوهاى ويکه د که هغه د قوانينو اصالح وي، د ښځو له حقونو څخه دفاع وي او تجريی لری 
از راه )  ANFREL(کۀ آسيايی برای انتخابات آزاد و عادالنه شب از عضويت و همکاری با) FEFA(بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان  - 126

شبکۀ آسيايی برای انتخابات  شرکت فعاالنه در هيئات نظارت انتخابات های خارجی و کنفرانسهای مربوطه و از راه همکاری با ناظرين بين المللی
 د افغانستان د FEFA)(د افغانستان د عادالنه او آزادو ټاکنو بنياد در جريان دو انتخابات افغانستان، بهره برده است ) ANFREL(آزاد و عادالنه 

سره د بهرنيو ټاکنو  او اړوند کنفرانسونو د نظارت په پالوي کې د ) ANFRAL(عادالنه او آزادې ټولټاکنې شبکې  سياييآدوه ټاکنو په ترڅ کې د 
  .ديری ګتی تر السه کړیسره د همکاري له الرې ) ANFRAL(عادالنه او آزادې ټولټاکنې شبکې  سياييآفعال ګډون له الرې او 



 په ټاکنو باندي د اروپايي نظارت کوونکو شبکه: سرته ورسوي لکهارګانونو سره د اړيکې له الرې هم دغه کار 
)ENEMO .(په پاکستان کې د عادالنه او آزادو ټاکنو : او همدارنګه د منطقې په سطحه له ورته ارګانونو لکه

 . سرته ورسویشبکه سره د مستقيمو اړيکو ټينګولو او د تجربو شريکولو لپاره د زمينې د برابرولو له الري،
 

 د نظارت اغيزمنه ستراتېژي
 

له هرو ټاکنو وړاندي بايد نظارتي ګروپونه د هغه مشورتي پروسې له الرې چې په هغې کې د اړوند نظارتي ارګان 
ي، نوموړې ستراتيژي بايد الندي موضوعات له ځان سره خپل کړ يوه ستراتيژي ،داراالنشا او ادارې بورد برخه لري

 :ولري
 

ت د طريقې او ميتود جوړونه او په داسي محدوده او تمرکز لرونکې توګه د هغې جوړونه په پراخه توګه د نظار -
 . شمېرو باندي بنا ويپهچې 

 
د نظارت عملياتي جوړښت لرل او د مرکزي دفتر د رولونو او مسئوليتونو څرګند تعريف، د واليتونو او ولسواليو  -

 . څرګندولو رول او مسئوليتد نماينده ګانو او د مقطعي او لنډ مهالو نظارت کوونک
 

د يوه داسي امنيتي پالن جوړونه چې د نظارت کوونکو سالمتيا يې په لومړي سر کې ځاى ولري او د امنيتي  -
پوښښ  هڅو د ځواکمنولو لپاره وړاندوينو ته شامله وي چې موخه يې په ټاکنو کې د پراخو ګڼ شمېر ساحو تر

 .الندي راوستل وي
 

هغه پرسونل لپاره چې په ملي سطحه کار کوي د دندو يوه هم د هالو نظارت کوونکو لپاره او لڼد ماو د اوږدمهالو  -
 .څرګنده او مشخصه اليحه جوړول

 
داخلی د . د چينلونو په اړه ښکاره او څرګنده الرښوونه ورکول ورکونې د راپور  او ورکونېد داخلي راپور -

او، د کارکوونکو، د واليتونو او ولسواليو او نظارت د بورد د اعض کوم چی د طرزالعمل لرل اړيکو په اړه
  . د اړيکو نظم ساتیکوونکو ترمنځ

 چې له رسنيو او تمويل کوونکو سره  راونغاړيد بهرنيو اړيکو په اړه د څرګندو پاليسي ګانو لرل چې هغه کسان -
رڅو بهرنۍ اړيکې ځواکمنې په اصولي توګه بايد د اړيکو يوه څانګه جوړه شي ت. د اړيکې مسئوليت په غاړه لري

 .او هماهنګې کړي
 

بايد له ټاکنو  وړاندي د ارګان د اصلي اعضاو ترمنځ، د مرکزي دفتر د پرسونل، د واليتي هماهنګ کوونکو او  -
ولسواليو او همدارنګه د داخلي نظارت د ارګان دننه د عضويت لرونکو ارګانونو ترمنځ د اړيکو لپاره د يوې 

 .ه شیستراتيژې جوړ
 

 د نظارت د ستراتيژې تطبيق
 

د نظارت د ستراتيژې د پلي کولو په . د نظارت د پالن تطبيق او پلي کول بايد د نظارت له استراتيژي نه الهام واخلي
 :طرحه کې بايد په احتياط سره الندي مسائلو ته پاملرنه وشي

 
 .للستونو برابرو او د چکه طرحه، روزنلود موادو د برابرو -
 

واد، د نظارت د الرښوونې اسناد، د اوږد مهالو او لڼد مهالو نظارتونو لپاره طرزالعملونه او د ټاکنو  د تريننګ م
له مودې  سرته رسېدو د، دا ټول بايد په داسي توګه برابر شي چې د ټاکنو لستونهد ورځې د نظارت لپاره چک

 . په نښه کوونکي وي وړاندي د نظارت د مفرداتو او محتوياتو
 
 
 
 



 .ستخدام پروسهد ا -
 

هغه نظارتي ګروپونو  . تفصيلي پالن له ټاکنو وړاندي تيار کړيګمارنېد ټاکنو داخلي ارګانونه بايد د داوطلبانو د 
برخه چې په ائتالفي توګه کار کوي په کار دي چې د ائتالف عضويت لرونکي ارګانونه د استخدام په پروسه کې 

 .کړيور
 

 .د رايه اچونې د مرکزونو ټاکنه -
 

د رايه اچونې د هغه مرکزونو لپاره ستراتيژې جوړول چې د ټاکنو په ورځ يې نظارت کېږي او د دې کار لپاره 
 همداشان امنيتي وضعيت، د رايې اچونې مرکز ته ،بايد د ساحوي نماينده ګانو نظرونه په پام کې ونيول شي

هغه مرکزونو باندي د نظارت کوونکو ګمارل د رايه اچونې په . رسېدګې او د نفوسو تراکم هم په پام کې ونيسي
نظارت کوونکي ټاکل د چې د نمونې په توګه ټاکل شوي وي نه دا چې د رايه اچونې په زياته اندازه مرکزونو کې 

 .شيپه پام کی ونيول 
 

 امنيت -
 

 چې  او هغه خطرونه لږ کړي راونغاړييو مفصل امنيتي پالن بايد جوړ شي چې په ملي سطحه امنيتي مسائل
د پام وړ پرسونل او نظارت کوونکو د ساتنې او پلوي . اوږد مهالو او لنډ مهالو نظارت کوونکو ته متوجه دي

په هغه صورت کې چې د هيواد په ټولو . توب لپاره بايد له امنيتي څانګو سره په هماهنګۍ احتمالي پالن جوړ شي
متبادل  ول شي چې د پام وړ او حساسو منطقوبرخو کې نظارت کول امکان ونلري بايد داسي ستراتيژي وکار

په هغه صورت کې چې .  نظارت کوونکو له الرې دمعلوماتو تر السه کولګرځندهد : معلومات خپل کړي لکه
رسېدګي هيڅ امکان ونلري نو له نورو منطقو سره د هغه منطقو چې السرسى ورته کېږي د مقدماتي پايلو د پرتله 

 .تخلفاتو او بي قانوني په پيداکولو کې ګټور تمام شيکولو له الرې کېداى شي د 
 

 .اړيکو ستراتيژيد  او ورکولد معلوماتو راټولولو، تحليل او تجزيې، راپور  -
 

د نظارتي ګروپونو له الرې د تاييد شوو او مشخصو دعواګانو پر ځاى له داسي اوږدو جملو څخه چې کيفي 
ي، ځبايد مشخصې فورمې طرحه او د استفادې وړ وګر. وړ نه دهونلري استفاده کول د باور لومات ځان سره مع

 جوړ شي او د پېښو د ثبت فورمې ډېزاين او د ستونهنې موزون قالبونه تيار شي، د نظارت چکلورکود راپور 
 انتقال له يوه سيستم لرلو سره کوالى شي په خپل وخت او په اغيزمنه چټکهدا کار د پايلو د . يځاستفادې وړ وګر

 . وده ورکړيراپور ورکونی چاری ته عادالنه او آزادو ټاکنو  بنياد د ګه د افغانستان تو
 

  سرعړونی، د معلومات چمتو کول او د شکايتونو پروسه -
 

د نظارت ډلې په عام ډول د حوادثو فورمې د سرغړونی يا ټاکنيزو درغليو په اړه د راپور ورکولو لپاره په کار 
 څارنې سازمان ته ګټه رسوي او په دې مانا چې د شکايتونو رغنيز معلومات دا سيستماتيک ثبت د. اچوي

د فيفا سازمان بايد د خپلې وړتيا د پورته وړلو لپاره دا کړنالره په پام کې ونيسي تر څو د ټاکنيزې . وړاندې کوي
کميسيون ته يې پروسې کميت ارزيابي او د هغو معلوماتو کيفيت ښه کړي چې د ټاکنو د شکايتونو د اوريدنی 

 .وړاندې کوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 په دغه راپور کې د ګټه اخيستل شوو اختصاراتو لست
  

ACBAR Agency Coordination Body for Afghan Relief 

 د افغانانو لپاره د مرستو د هماهنګ کولو ارګان

ACE Administration and Cost of Elections 

 د ټولټاکنو د ادارې او لګښتونو پروسه

AIHCR Afghan Independent Human Rights Commission 

 د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون

AGCHO Afghan Geodesy Cartography Head Office 

  مرکزی دفترېجوړوند مساحت د سنجونې او افغان نقشه 

AGE Anti-Government Elements 

 حکومتي ضد عناصر

ANA Afghan National Army 

 افغان ملي اردو

ANP Afghan National Police 

 افغان ملي پوليس

ANSF Afghan National Security Forces 

 افغان ملي امنيتي ځواکونه

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women 

 وند ښځو په خالف د هررنګ تبعيض د له منځه وړلو کنوانسي

CERD International Convention on the Elimination of all Forms of 
Racial Discrimination 

 د هر رنګ نژادي تبعيض د له منځه وړلو بين المللي کنوانسيون

CSO Civil Society Organization  

 د مدني ټولنې ارګان
CVR Civil and Voter Register 

 بتونهد رايه ورکوونکو ملکي نوم ث

DFC District Field Coordinator 

 د ولسوالي په سطحه ساحوي هماهنګ کوونکى

DIAG Disbandment of Illegal Armed Groups in Afghanistan 

 په افغانستان کې د غير قانوني مسلحو ګروپونو له منځه وړل او منحل کول

DRC Disarmament and Reconciliation Commission  

  کميسيونه کولو او پخالينیبی وسلد 



ECC Electoral Complaints Commission 

  د تاکنو د شکايتونو د اوريدنی کميسيون

ELECT Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow 

  لپاره د قانوني او ټولټاکنيز ظرفيت لوړول)راتلونکی (د سبا

EST Election Support Team 

 سره د همکاري ټيمله ټولټاکنو 

EU European Union 

 د اروپا اتحاديه

FEFA Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan 

 د افغانستان د آزادو او عادالنه ټولټاکنو بنياد

GDP Gross Domestic Product 

 ي توليدځاي هخالصنا

GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenabeit 

 د تخنيکي همکاريو موسسهد المان 

IEC Independent Election Commission 

 د ټولټاکنو خپلواک کميسيون

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

 د مدني او سياسي حقونو منشور يا د مدني او سياسي حقونو نړيواله اعالميه

ID Identification Document 

  هويت کارت ، تذکرهد هويت سند، د

IDLG Independent Directorate for Local Governance  

 د محلي ارګانونو خپلواک رياست

IDP Internally displaced person 

  کسانداخلي بې ځايه شوي

IFES International Foundation for Electoral Systems 

 د ټولټاکنو د سيسټمونو نړيوال بنياد

IRI International Republican Institute 

 د جمهوري غوښتونکو نړيوال انستيتوت

ISAF International Security Assistance Force 

 د امنيتي همکاريو نړيوال ځواکونه

IM International Military 

 نړيوال نظاميان يا نړيوال سرتېري

JEMB Joint Election Management Body 



 شترک ارګاند ټولټاکنو د ادارې م

MFA Ministry of Foreign Affairs 

 د بهرنيو چارو وزارت

MOU Memorandum of Understanding 

 ښتاد تفاهم توافقنامه يا يادد

NATO North Atlantic Treaty Organization 

 د شمالي اتالنتيک تړون

NGO Non Governmental Organization 

 غير دولتي موسسې

NDI National Democratic Institute 

 د دموکراسۍ ملي انستيتوت

NDS National Directorate for Security 

 د ملي امنيت رياست

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

 د دموکراتيکو نهادونو او د بشر د حقونو دفتر

OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe 

  سازمان و امنيت او همکاري اروپا دد

PRT Provincial Reconstruction Team 

 د واليتي بيا رغاونې ټيم

RTA Radio and Television Afghanistan 

 د افغانستان ملي راديو تلويزون

SNTV Single Non Transferable Vote 

 د انتقال نه وړ يوه رايه

TAF The Asia Foundation 

 يي بنياد سياآ

TEB Tamper Evident Bags 

  صندوقاو محرمو اسنادو او شواهدود پټو 

UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan 

 د افغانستان لپاره د ملل متحد د مرستو پالوى

UNDP United Nations Development Programme 

  د ملل متحد انشکافي پروګرام

UNDSS   United Nations Department for Safety and Security 



 د امنيت او ساتنې لپاره د ملل متحد اداره

UNSRSG United Nations Special Representative of the Secretary General

 د ملل متحد د سرمنشي ځانګړى استازى

USAID United States Agency for International Development 

  ی اداره انکشافه اياالتو نړيوالهد متحد

VL Voter List 

 د رايه ورکوونکو لست

VRU Voter Registration Update 

 د رايه ورکوونکو بيا تر نظرالندي راوستل شوى او پوره شوى لست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يا دفترر دحقونو د بشاو د دموکراتيکو نهادونو سازماند  و امنيت او همکاري اروپا دد
O.S.C.E/ODIHRپه اړه معلومات   

 

  اروپا د دO.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا دد
په عضويت لرونکو ملکونو سره سازمان کی د اساسي ارګان دى چې په دې يو  (OSCE)ياسازمان د  وامنيت او همکاري

آزادي ګانې، د قانون حاکميت، د دموکراسي د ) ګوندي(د بشر دحقونو او بنيادي: مرسته کول يې دنده ده برخو کی دغو
دغه ارګان همدارنګه له عضويت لرونکو ملکونو .  او د دموکراتيکو نهادونو ځواکمنول، آبادول او ساتلو کولهود اصولو د

د  د ملکونو د مشرانو کی هلسنګي په کال ١٩٩٢د ( ړولو په هکله  د سطحې د لو)ځغم (سره په ټولنو کې د تحمل کولو
 .مطابق مرسته کوي) ناستې د سند 

 

 چی مرکز يی O.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا دد
ناسته کی چی دپاريس په ښار کی جوړ شوی و د  کی د اروپا د مشرانو ١٩٩٠د وارسا په ښار کی موقعيت لری د کال 

پس له يو کال ددی دفتر نوم .  پخپل کارونو باندی شروع وکړه١٩٩١آزادو تاکنو د دفتر په توګه پرانستل شوه او په کال 
بدلون و موند ترڅو الزياتی دنډی پر غاړه واخلی او کارونه يی دبشری حقوقو او دموکراتيک کولو پروسه ته و غزول 

 .شو
 

 په اروپا کې O.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا دد
دغه ارګان هر کال د اروپا او نورو ځايونو په سطحه د ټولټاکنو .  پرمختللى ارګان دى يود ټولټاکنو د نظارت په برخه کې

 په دندو ګماري ترڅو د دموکراتيکو ټولټاکنو او هغه قانون رامنځ ته کولو د ارزونې لپاره په زرهاو نظارت کوونکي
ددغه ارګان ځانګړې تګالره او .   د سازمان د معيارونو مطابق ويو همکاريونظارت وکړي کومې چې د اروپا د امنيت ا

 پروژو له الرې تر پوښښ نوموړى نهاد د خپلې همکاري د. ميتود د ټولټاکنو د پروسو د ژورې ارزيابي زمينه برابروي
ددموکراتيک کولو په برخه  .الندي هيوادونو ته د هغوى د ټولټاکنو د چارچوب د ځواکمنيدو او پرمختګ زمينه برابروي

د قانون حاکميت، د قانون د تسويد په څانګه کې مرسته، دموکراتيکه : کې ددغه ارګان فعاليتونه الندنيو مواردو ته شامل دي
د  و امنيت او همکاري اروپا دد .جرت او د سفر او خوځښت ازادي او همدارنګه د جنسيت برابروالىحکومتداري، مها

 هرکال د دموکراتيکو جوړښتونو د O.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او  سازمان د دموکراتيکو نهادونو
 .نځ ته کويځواکمنېدو او پرمختګ په موخه يو لړ ځانګړي پروګرامونه د پلې کېدو لپاره رام

 

 O.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا ددد  همدارنګه 
په خپلو فعاليتونو کې له ګډون کوونکو ملکونو سره د بشر د حقونو د ځواکمنولو او ساتلو په برخه کې چې د نوموړي نهاد 

دغه نهاد نوموړي کارونه د ګڼ شمېر همکارانو په ګډون سرته . ل دي، مرسته کويد بشري برخې مکلفيتونو ته شام
، ظرفيتونو ته وده ورکړي او په عملي برخو کې د بشري حقونو د برخې په ګړنډی کړیزيارونو ګډو رسوي ترڅو د 

د حقونو ځواکمنېدنې، زده شمول د تروريزم په خالف د مبارزې په برخه کې ، د انسان د قاچاق د قربانيانو لپاره د بشر 
 او همدارنګه وضعيت په اړه راپور ورکونو، د ښځو د حقونوکړې او تحصيل، د نظارت تريننګونو، د بشر د حقونو د 

 .امنيت، په دغه ټولو برخو کې تخصصونه رامنځ ته کوي
  

د بشر دحقونو او وکراتيکو نهادونوسازمان د دمد  و امنيت او همکاري اروپا ددد تحمل کولو او تبعيض نه کولو په اړه هم 
 له ګډون کوونکو ملکونو سره په خپلو فعاليتونو کې او يا له دغه سازمان سره له عضويت O.S.C.E/ODIHR يا دفتر

 په وېرهنه لرونکو ملکونو سره، مرسته کوي، ترڅو يې د جنايتونو، له نژاد پرستې څخه د رامنځ ته شويو پېښو، له پردې 
د تحمل . يني، لوړ پوړه پالنې او د تحمل نه کولو د نورو انواعو په مقابل کې عکس العملونه ځواکمن شي، بد ببرخه کی

قانون جوړونه، د قانون د پلي : کولو او تبعيض نه کولو په برخه کې د نوموړي نهاد کارونه الندي شيانو ته پاملرنه کوي
عکس العملونو  د رامنځ ته شويو پېښو په اړه راپور ورکونه او د کولو تريننګونه، د جنايتونو په اړه او له بد بيني څخه

 .څارنه او همدارنګه د تحمل کولو، متقابل درناوي او منځني تفاهم د دود ګرزولو لپاره ښوونيز فعاليتونه
 

يت  عضو،O.S.C.E/ODIHR يا دفترد بشر دحقونو او سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا دد
. له رويه د پاليسې جوړونې په اړه مشورې ورکوي )تړون روما او سينتي(لرونکو او ګډون کوونکو هيوادونو ته د 

نوموړى نهاد د روما او سينتي ټولنو په منځ کې د ظرفيت جوړونې نهاد او د شبکو رامنځ کول ځواکمنوي او د روما او 
 .ګډون ته هڅويسينتي نمايندګان د پاليسې جوړونو په نهادونو کې 

 



 تول O.S.C.E/ODIHR يا دفتر  دد بشر دحقونواو سازمان د دموکراتيکو نهادونود  و امنيت او همکاري اروپا دد
فعاليتونه د اروپا د امنيت او همکاريو دسازمان عضوه ملکونو، ددی سازمان سره د تړلی نهادونو او ددوی د ساحوی 

 لی سازمانونو سره په هم غږی او همکاری سرته رسول کيږيږفعاليتونو او همدا راز د نورو بين المل
 
 
 
 


