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 جمهوری اسالمی افغانستان
 

 یانتخابات پارلمان
 

 2010 سپمبر 18
 

 ODIHR/گزارش تيم حمايت از انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر
 

 مقدمه. 1

 
منيت  سازمان ا و حقوق بشرشورای دايمی دفترنهاد های دموکراتيکبنا به درخواست دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 

در تا تيمی را برای همکاری   ساختموظفرا سازمان اين دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشِر وهمکاری اروپا 
اين .  انتخابات ترتيب دهدۀقرار شد اين تيم يک گزارش در مورد پروس. استخدام نمايد 2010انتخابات پارلمانی سپتمبر 

تطبيق قابل  بعد از انتخابات ۀه در صورت ضرورت در خالل دورمی باشد ک[...] گزارش شامل مجموعه پيشنهاداتی 
 8 به تعداد سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرتيم حمايت از انتخابات  1.باشند

 افغان و بين افراد و ارگانهای ذيربط نزديک با ازمتخصص را در کابل به مدت پنج هفته مستقر نمود تا در روز انتخابات 
 .نمايندکار المللی 

 
 برگزاری انتخابات می باشد و از سوی ديگر برگزاری انتخابات مشکالت ۀانتخابات پارلمانی نشانگر پيشرفت در عرص

اين مشکالت و چالش ها از گذشته وجود داشته . جدی را برجسته ساخته است که بايد در سال های آتی بدان پرداخته شود
 توصيه به منظور 136 سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر، 2009ال تنها در س. اند

دفتر نهادهای دموکراتيک و  2005 و 2004در کنار گزارشات سال های . بهبود و تطبيق انتخابات افغانستان ارائه داد
 و بين المللی، در حال حاضر سلسله پيشنهاداتی  و همچنين گزارشات داخلی2 سازمان امنيت و همکاری اروپا حقوق بشر

 .در رابطه با اصالح روند انتخابات وجود دارد
 

با توجه به وجود تعداد گسترده ای از توصيه ها در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات، تيم حمايت از انتخابات 
 پيشنهادات جديد، توجه خود را ۀه جای ارائ، ب سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر

توجه به بعد اجرايی، بنا به درخواست کميسيون .  متمرکز ساخته است3ددارن اولويت کهيئبر فعاليت در عرصه ها
 افزون بر اين، اين امر مطابق با اهدافی می باشد که مقامات افغانی در کنفرانس بين المللی 4.مستقل انتخابات می باشد

در خالل شش ماه، يک " اعالم نمودند؛ کنفرانسی که در آن اين اشخاص متعهد شدند تا 2010 جوالی 20ر کابل د
ثبات ۀ  استراتيژی به طور خاص به مسئلبرای اصالحات انتخاباتی در درازمدت آغاز نمايند که اينرا استراتيژی 

 دو ساله تا انتخابات ۀم بموقع است، زيرا وقف تطبيق يک تصميۀنهايتا رسيدگی به مسئل. 5". انتخابات بپردازدۀپروس
 6 . که در کنفرانس کابل تعهد شده بود، فراهم می کند را اصالح انتخاباتۀبعدی امکان آغاز پروس

  

                                                        
 .2010 جوالی 29، به تاريخ OSCE شورای دائمی 953 فيصلۀ شماره - 1
 :  کليه گزارشات قبلی از طريق آدرس روبرو قابل دسترسی می باشند- 2

html.33049/elections-rodih/org.osce.www://http. 
 اين عرصه های که توسط تيم حمايت از انتخابات منحيث عرصه هايی که شديدًا نيازمند تطبيق اصالحات می باشند، تشخيص شده اند، - 3

 انتخابات اصالح چارچوب قانونی انتخابات، تقويت مکانيزم های حفاظت موثر از حقوق رأی دهندگان، ايجاد کميسيون مستقل: عبارتند از
منحيث يک هيئت تخينکی و بی طرف در عرصۀ مديريت انتخابات، ثبت گستردۀ رأی دهندگان جهت حفظ شفافيت وانسجام انتخابات، مرز 

 .بندی انتخاباتی، تحکيم و تثبيت احزاب سياسی موثر و بهبود نظارت داخلی بر انتخابات
دفتر نهادهای دموکراتيک و / و  )"”CEOافسر ارشد انتخابات (بات، آقای احمد زی  جلسه بين آقای معنوی، کميشنر کميسيون مستقل انتخا- 4

 2010 جون 15سازمان امنيت و همکاری اروپا  به تاريخ  حقوق بشر
 .2010 جوالی 20 اعالميۀ کنفرانس کابل دربارۀ افغانستان، 9 مادۀ - 5
انتخابات . تر که در قانون اساسی از آن ذکر رفته است، به تعويق خواهند افتاد اين امر مبتنی بر اين فرضيه است که انتخابات سطوح پايين - 6

ولسوالی و سطوح پايين، در حال حاضر به دليل عدم مرزبندی های انتخاباتی و فقدان معلومات کافی در مورد رأی دهندگان دچار مشکل می 
 . سطوح پايين به طور کامل مشخص نمی باشدعالوه بر اين، هدف و وظيفۀ قانونی هيئت های انتخاب شده در. باشد
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 سپتمبر گزارش ارائه کرده و در 18مطابق با اين حکم و با در نظرداشت اين رويکرد، اين سند درمورد انتخابات پارلمانی 

اين سند يک روش قابل تطبيق برای . فتمان جاری در مورد اصالح پروسه انتخابات در افغانستان می باشدصدد تداوم گ
در حالی که اين .  بين المللی ارائه می نمايدۀاجرای اصالحات انتخاباتی در درازمدت برای مقامات افغانستان و جامع

را مورد )  شديدًا به تطبيق اصالحات ضرورت دارندکه چالش آور بوده و (دارنداولويت ايرا که گزارش، هفت ساحه 
 انتخابات در افغانستان ۀبررسی قرار می دهد، اما لست جامعی از مسائل را ارائه نمی کند که با بررسی آنها بتوان پروس

 ی اروپاسازمان امنيت و همکار دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرپيشنهاداتی که در گزارشات قبلی . را بهبود بخشيد
ا افغانستان، ب .بادوام دموکراتيک، ارزش و اهميت خود را از دست نمی دهندۀ ، هنوز در ايجاد پروسه استارائه گرديد
 در سازمان امنيت و همکاری اروپا  مجموعه تعهداتولی عضو است، سازمان امنيت و همکاری اروپاهمکار  وجود اينکه

، 1983با اين همه، در سال .  کوپنهاگن گنجانيده شده است، نمی باشد1990 مورد انتخابات دموکراتيک، که در سند
اين ميثاق حقوق و مکلفيت هايی را . افغانستان ميثاق بين المللی ملل متحد در رابطه با حقوق مدنی و سياسی را امضا نمود

ميثاق  7توسط هيئت ناظرهت عمومی معتبری که مالحظاکنوانسيون و .  انتخابات دموکراتيک مقرر می کندهدر رابطه ب
 انتخابات در افغانستان را ۀهای ملل متحد ارائه شده اند، مبنای جهت گيری ها و معيارهای مورد توافق اصالحات پروس

 .تشکيل می دهد
 

 2010لمانی رانتخابات پا به مروری. 2

 
ات جنجالی رياست جمهوری و شورای  سپتمبر برگزار شد، مدت اندکی پس از انتخاب18که در تاريخ اينی ماانتخابات پارل

. اين در حالی است که دو انتخابات ديگر تحت شرايط دشوار برگزار شده بودند.  سازمان دهی شد2009واليتی در سال 
عليرغم وجود پيشرفت های . اين انتخابات توأم با پيشرفت های مثبت اما دچار کمبود های جدی و سيستمی نيز بوده اند

 مستقل انتخابات، ميزان بااليی از تقلب، خشونت و درگيری مشاهده شده است که از اعتبار سيونيواضح در درون کم
 . انتخابات و اعتماد مردمی نسبت به آن کاسته استۀپروس

 
رئيس جمهور، به تصويب رسيده بود، 2010مورخ فبروری  انتخابات که بواسطه حکم ۀانتخابات تحت قانون تعديل يافتاين 

اين مسئله منجر به کاهش قدرت قانون .  که مشوره با پارلمان را نيز در بر نداشت کافی برگزار گرديدبدون مشورت
اين قانون، منجر شد تا کميسيون تصويب دير هنگام . مذکور شده است زيرا پروسه با حمايت مردمی گسترده روبرو نشد

اين قانون حاوی احکامی است که . دداشته باش  برای تطبيق طرزالعمل ها و مقررات جديدکمیمستقل انتخابات وقت 
 مانند محدوده های زمانی برای رسيدگی ی مسائل مهم ديگر بهمطابق با تعهدات حقوق بشری افغانستان نبوده و در رابطه

 .به شکايات مسکوت است
 

کميسيون مستقل . ديدکدر رهبری کميسيون مستقل انتخابات پيش از اين انتخابات، بنا به توصيه های پيشين منصوب گر
  ميسر بود، پيش از روز انتخاباتيکه بسيار کوتاهمدتانتخابات از طريق اين کدر اصالحات قابل مالحظه ای را در 

اين اصالحات شامل برگزاری . تطبيق نمود که منجر به گسترش شفافيت و بهبود پالن گذاری ها و طرزالعمل ها گرديد
 و نشر نتايج نظرسنجی های انفرادی در قالب هايی است که به سهولت قابل دسترسی جلسات باز و شفاف، انتشار تصاميم

 را از سمت هايشان برکنار کرد و يک 2009 فرد متهم به تقلب در سال 6000کميسيون مستقل انتخابات همچنين . باشد
فت ها هنوز هم بايد نهادينه شوند اما اين پيشر.  جديد را جهت برکنارسازی افراد متهم به تقلب عرضه نمودستخدامسيستم ا

 .زيرا آنها تاکنون در قانون تثبيت نشده اند و در حال حاضر وابسته به اعمال انفرادی و حمايت جامعه بين الملل می باشند
 

 34اساس  چوکی برگزار شد که به 249 نفر برای تصاحب 2506اين انتخابات دارای شکل رقابتی بوده و با حضور 
با اين . بندی شده بود و از اين رو يک امکان انتخاب گسترده و معتبر را برای رأی دهندگان فراهم کرده بودواليت تقسيم 
جنگ ساالران و ساير اشخاص وابسته به گروه های مسلح دخالت  ادعاهای مکرر طۀکانديدها بواسنام  ثبت ۀهمه، پروس

                                                        
 کميته حقوق بشر ملل متحد که قابل دسترسی در سايت ذيل 25 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و تبصره عمومی شماره 25 به ماده - 7

 : ميباشد مراجعه شود
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm.   
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. را داشتند، دچار اختالل شده استرود به ارگانهای منتخب کانديداتوری و و ۀغيرقانونی که برخالف احکام قانونی اجاز
 مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی ملزم سيون، کمي8تجويز شده توسط قانون انتخاباتجديد  سيستم مطابق به

وزه های انتخاباتی  کانديداها در ح بودن تعداد زياد9.ندبه عهده داشته باش کانديدها را بررسیدند تا نقش رهبری پروسه بو
 چالش های تخنيکی ای برای مديريت انتخابات در زمينه طراحی برگه های رأی دهی و شمارش آراء به وجود 10مشخص
تعداد کانديدها، رأی دهندگان را در زمينه تشخيص کانديداهای مورد نظرشان و عالمت زدن زياد بودن همچنين . آوردند

 .برگه های رأی دهی دچار مشکل ساخت
 

کميسيون مستقل انتخابات مواردی از کشته شدن . ، کمپاين انتخاباتی به دليل بروز خشونت مختل گرديد2009 سال به مانند
تعداد حوادث . انتخاباتی را گزارش نمودکارمندان  نفر از 2 کارگر کمپاين و 13اشخاص، دست کم سه تن از کانديدها، 

 11. هم بيشتر بوده است2009يار باال و حتی از سال امنيتی در روز انتخابات بنا به گزارشات بس
 

ين داخلی از اعمال ناظردر نصف واليات افغانستان، . همچنين گزارشات بيشماری در مورد اختطاف و تهديد وجود دارد
ل اين خشونت و زورگويی بين کانديدها ظاهرًا در خال. فشار، تهديد و زورگويی به رأی دهندگان و کانديدها خبر داده اند

در نتيجه، انتخابات بدون سر و صدا و ارتباط مستقيم با رأی دهندگان برگزار شد، و اغلب . انتخابات افزايش يافته است
متعاقبًا، شهروندان ازامکانات . مستقر بودند) معموًال در کابل(کانديداها از محل برگزاری انتخابات دور و در ساير واليات 

ادی های بنيادين، به شمول آزادی بيان، تجمع صلح جويانه، همکاری و تحرک بهره مند محدود برای برخورداری از آز
 12.بودند که اين موارد از ملزومات برگزاری انتخابات دموکراتيک می باشد

 
 و رسانه ها ، ناظريندر روز انتخابات، موارد زيادی از بروز خشونت، تقلب و تخطی از احکام انتخابات توسط شاهدين

 تقلبی، رأی دادن به دفعات، پر کردن سر خود صندوق های آراء، رأی  دهیاين موارد شامل کارت های رأی. شدگزارش 
همچنين گزارشاتی موجود می باشد .  ديگران می باشندبه نمايندگی ازدادن توسط اشخاص زير سن قانونی و رأی دادن 

 و گزارش ه کننده گانشاهدمتعداد گسترده ای از . ده استحاکی از اينکه عليرغم عدم برگزاری انتخابات، نتايج ارائه ش
گران از تقلب و کوشش به تقلب به ميزان مشابه با سال گذشته خبر دادند، اين در حالی است که طرز العمل های انتخاباتی 

هايی اشاره داشته در ميان کانديد" فرهنگ تقلب"همچنين اين اشخاص به وجود . کميسيون مستقل انتخابات بهبود يافته بودند
اند که تصور می کردند هيچ فرصتی برای پيروزی منصفانه ندارند و از اين رو به توجيه اين عمل غيرقانونی خود می 

 13.پرداختند
 

بعد از روز انتخابات، دفاتر مرکزی کميسيون مستقل  انتخابات فورمه های نتايج را به همراه صندوق های آراء و ساير 
های نظارتی معيار، آشکار شد که عليرغم تطبيق شمارشدر خالل پروسه . در واليات دريافت نمودندمواد باقی مانده 

کميسيون مستقل انتخابات معلومات مشکوک . جديد، تعداد زيادی از فورمه های نتايج از کيفيت پايين برخوردار بودند
برخالف . می شد تا نتايج را سريعًا اعالم نمايدزيادی را در اختيار داشت در حالی که از سوی ديگر بر آن فشار اعمال 

 رأی ۀ ميليون ورق1.3انتخابات گذشته، کميسيون مستقل انتخابات، يک رويکرد فعاالنه را اتخاذ نمود که منجر به ابطال 
بطال و  اۀ تصميم گيری تشريحات يا مشاهداتی ارائه نگرديد که اين امر شفافيت پروسۀبا اين همه در رابطه با پروس. شد

افزون بر اين، تصميمات در زمينه ابطال آراء توسط کميسيون . فيصله های مربوط را در معرض سوء ظن قرار می دهد
 .مستقل انتخابات مورد تجديد نظر قرار نگرفت

 

                                                        
 .،2010 قانون انتخابات 12ماده ) 7( بند -8

 يک کميسيون سنجش و بررسی تأسيس گرديد که متشکل است از نمايندگان کميسيون مستقل انتخابات، وزارت دفاع، وزارت داخله و - 9
 . با همکاری کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی می باشدرياست ملی امنيت که فيصله نهايی آن تطبيق رد صالحيت

 . چوکی بود33 کانديد برای 664 برای مثال، در کابل، صندوق آراء حاوی -10
افزايش وقوع حادثات بيشتر از يک سوم را نسبت به سال گذشته گزارش می دهد که در عين زمان پر ) آيساف(  قوای بين المللی امنيتی - 11

، گزارش (ANSO)دفتر امنيت موسسات غير دولتی افغانستان.  روز در تاريخ افغانستان پس از دورۀ طالبان محسوب می گرددخشونت ترين
 فيصد افزايش در بروز حادثات در روز 56( عامل ضد دولت مشاهده شده است که حادثاتی را در روز انتخابات موجب شده اند 443داد که 

 افسر 13( نفر در روز انتخابات کشته شده اند 24ارقام وزارت داخله نشان می دهد که ). 2009تخابات سال انتخابات پارلمانی نسبت به ان
 ).  شخص ملکی11پوليس و 

 .eng_1020/af.org.aihrc.www : برای مثال مراجعه شود به گزارشات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان-12 
 .com.afghanistan-aan://http:  برای مثال مراجعه شود به گزارشات شبکه تحليل گران افغانستان-13
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  شکايات را در رابطه با رأی گيری و شمارش آراء دريافت نموده است که از اين5856کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 
اکثر .  شکايت در گروه الف دسته بندی شده اند؛ يعنی شکاياتی که می تواند نتيجه انتخابات را تغيير دهد2495تعداد 

شکايات در سطح واليت با کمترين نظارت از سوی دفاتر مرکزی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی سمع شدند؛ اگرچه 
تی موجود است حاکی از اينکه که دوسيه ها را به خاطر تهديدات گزارشاتی از کميسيون های رسيدگی به شکايات انتخابا

شاهدين از عدم وجود شفافيت در فعاليت های کميسيون . به دفاتر مرکزی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی راجع ساخته اند
می رسد اکثر تصاميم به نظر . واليتی رسيدگی به شکايات انتخاباتی و عدم اعالم فيصله ها در غالب موارد خبر داده اند

 . واليتی رسيدگی به شکايات انتخاباتی دچار فقدان استدالالت قانونی می باشندهایکميسيون
 

 تخلفات جنايی باقی می مانند و به نظر می رسد که عليرغم ۀ، تهمت و ساير تخلفات مربوطه، هنوز هم در زمرءافترا
ه ای از چالش ها بر سر راه آزادی بيان وجود دارد که اين مسئله و فعال بودن رسانه های افغانستان، هنوز هم پارکثرت 

همچنين .  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ملل متحد محدود می سازد19توانايی افغانستان را برای پيروی از ماده 
 انتخابات ۀل دورنگرانی شديد در رابطه با دخالت دولت و وضع محدوديت های بيش از حد در مورد آزادی بيان در طو

به خاطر (  اجرايی ۀ فيصلۀ تلويزيونی امروز، که مالک آن يکی از کانديدها می باشد، بواسطۀشبک. ابراز شده است
رسانه های بين المللی همچنين گزارش نمودند که در . ارگان های تقنينی، بسته شد ۀن مشوِربدو) بیهتحريک تنش های مذ

گزارش گران رسانه ها نگرانی خود را در رابطه با افزايش . بازداشت و توقيف گرديدندروز انتخابات حداقل سه خبرنگار 
 .ميزان خشونت عليه خبرنگاران ابرازداشتند

 
بزرگترين گروه ناظر بنياد انتخابات آزاد و .  سازمان ناظر داخلی را برسميت شناخته است15کميسيون مستقل انتخابات 

 ناظر 7000 مدنی می باشد که تقريبًا دارای ۀ گروه جامع24متشکل از حدودًا ای مان شبکه اين ساز.  افغانستان بودۀعادالن
 نفر ناظر درازمدت 400از ميان اين ناظران، . است که تقريبًا يک سوم آن را زنان تشکيل می دهندشده برسميت شناخته 
 ولسوالی 222با اين همه، تنها . يت فعاليت دارند وال34آنها ناظرين کوتاه مدت می باشند که در سرتاسر ۀ بوده و باقی ماند

به نظر می رسيد که روش نظارتی بنياد انتخابات آزاد و عادالنه در . تحت پوشش فعاليت های اين ناظرين قرار گرفته اند
 به طور قابل مالحظه ای قوی تر از سال های قبل باشد و اين سازمان همچنين گزارش نمود که معلومات 2010سال 

. گسترده و مفصلی در رابطه با شکايات به کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی ارائه نموده است
 14.رض خشونت، اختطاف، رعب و تهديد قرار داشتندعتعدادی از کارمندان بنياد انتخابات آزاد و عادالنه، در م

 
.  فيصد از کل کانديدها زن بودند16تنها .  می باشد2010ت پارلمانی نمايندگی محدود زنان يکی از جنبه های اصلی انتخابا

. به نظر می رسيد زنان کانديد و کارمندان انها آماج خشونت ها و تهديدات طالبان و ساير گروه های مسلح غيرقانونی باشند
 مراکز رأی گيری زنان افزايش پايين بودن تعداد ناظرين داخلی اناث و مأمورين زن کانديدها، امکانات بروز تقلب را در

 .داد
 

 مطبوعاتی را به نشر رساند که در آن اعالم شد که اين ۀ سپتمبر، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی يک بياني15در تاريخ 
همچنين در اين .  الف را که نتايج آن بر برخی از مبارزات تأثير خواهد گذاشت، استماع نمودۀکميسيون کليه شکايات دست

. يه اعالم شد که کميسيون در خالل مدت کوتاه کميسيون مستقل انتخابات را از تصاميم اتخاذ شده مطلع خواهد نمودبيان
کميسيون مستقل انتخابات تعديالت الزم را بر اساس يافته های کميسيون رسيدگی به شکايات انتخابات وارد کرد و در 

 چوکی از واليت غزنی قبل 11نتايج مربوط به .  اعالم نمود راواليت 34 جملۀ واليت از 33 نومبر نتايج نهايی 25تاريخ 
رئيس کميسيون مستقل انتخابات بيان نمود که سه کانديد ديگر  .  بيشتر مورد مرور و بررسی قرار خواهند گرفت،از نشر

 .می رساند 24به جرم تقلب رد صالحيت شده اند به را که رد صالحيت شدند که اين مسئله تعداد کانديدهايی 
 

 اصالحات انتخاباتیپروسۀ : حرکت پيشروانه. 3

 
، رأی دهندگان، جامعه مدنی و همکاران سياسیدر انتخابات اخير برای نهادهای دولتی، احزاب و تناقضات پيچيدگی ها 

 برای انجام نگرانی های موجود به پروسه انتخابات و همچنين توانايی نهادهای انتخاب شده. انکشافی چالش آور بوده است

                                                        
ورد لت و  چهار ناظر اين بنياد در روز انتخابات توسط مأمورين کانديدها و صاحبان قدرت در دايکندی، فراه، کندهار، غزنی و تخار م-14

 .دو نفر ديگر نيز توسط طالبان اختطاف و پس از مدتی آزاد شدند. کوب و خشونت فزيکی قرار گرفتند
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 قبل که بيش از يک سال انتخابات برگزار نشد ۀبا اين همه، برخالف دور.  ارتباط می گيرد ايشانمؤثروظايف و فعاليت 
، در حال حاضر اصالحات در اجندای مقامات افغانستان، تمويل کننده گان بين )2004-2005 انتخاباتی ۀبعد از چرخ(

 .رار داردقالمللی و مساعدت کننده گان تخنيکی 
 

تالش های مداوم، مستحکم و گسترده و . چالش های انتخاباتی در افغانستان بودۀانتخابات اخير نشانگر ماهيت و دامن
 به مسائل بنيادی در سال های آينده مورد مؤثرهمچنين يک استراتيژی خوب تعريف شده و گسترده برای رسيدگی 

کنفرانس درن برای انکشاف يک استراتيژی برای اصالحات انتخاباتی، تعهد سياسی مقامات افغانستا. ضرورت می باشند
رهبری و مالکيت اين استراتيژی .  اصالحات می باشدۀقدم بعدی تنظيم پروس.  صورت گرفت2010کابل در جوالی 

نتخاباتی  بايد اصالحات اجهانیبه نسبت مساوی، جامعه .  اصالحات باشدۀتوسط افغان ها بايد از اصول اساسی اين پروس
 .را اولويت بندی کند که در تأمين امنيت و ثبات افغانستان دارای نقش حياتی می باشند

 
اولويت عاجل .  انکشاف استراتيِژی اصالحات برای دستيابی به پيامدهای مثبت و قابل قبول، ضروری می باشدۀپروس

 ۀ می باشد که مسئوليت رهبری پروسيف يک ارگان افغانیاوظ  ورکيب، تساختارعبارت از توافق نظر در مورد 
 اصالحات ۀ که قادر به پيشبرد پروسمؤثرمی توان به برخی از عوامل از جمله ايجاد يک ارگان . اصالحات را متقبل شود

 .باشد، توجه نمود
 

 تقويت : 
عه بين اصالح پروسه انتخابات متناسبًا نيازمند تعهدات سياسی در سطوح عالی دستگاه دولت افغانستان و جام

می تواند دارای تأثير بدون مشارکت سياسی قوی،  ،هر گونه پيشرفت تخنيکی در اين عرصه. الملل می باشد
اصالح پروسه انتخابات بايد بخش الينفک پالن های گسترده تر برای آينده افغانستان باشد، زيرا . محدود باشد

 .انتخابات داخلی برای ثبات درازمدت ضروری می باشد
 

 يفاوظی گستردگ:  
طيف گسترده ای . با پيشرفت تخنيکی به تنهايی نمی توان بر چالش های سيستمی انتخابات دموکراتيک غلبه کرد

از مسائل ساختاری، به شمول چارچوب قانونی ناقص، ارگان های مديريت انتخاباتی آسيب پذير، سيستم های 
 ضعيف از حقوق انتخابات تأثير منفی روی ضعيف تعادل و موازنه، احزاب سياسی انکشاف نيافته و حفاظف

 . يت انتخابات می گذاردمؤثراعتبار و 
 

  پوشش گستردهترکيب و : 
اصالحات انتخابات بايد يک پروسه گسترده  باشد و بخش های مختلف جامعه افغانستان را در بر گيرد، به شمول 

ن منحيث ارگان قانون گذار، بايد ضمن مشارکت پارلماو .  مدنیۀ جامع، تقنينيه، احزاب سايسیۀ  قو، اجرائيهۀقو
ساير سهم گيرندگان در انتخابات مانند کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی و ساير 

جامعه بين الملل . وزارتخانه های درگير در سازمان دهی انتخابات، نقش برجسته ای در اين پروسه ايفا نمايد
در حالی که پروسه تطبيق بايد يک پروسه .  حمايت ها و مشاوره های الزم را فراهم کندهمچنين در اين زمينه

تا زمانی که انتخابات از منابع بين  با جامعۀ بين المللی ی باشد، مسئوليت اصالح موفقانه به طور گستردهافغانا
 .المللی تمويل می گردد، تشريک گردد

 
 کامًال مشاوره ایۀپروس : 

گيرندگان، به شمول گروه های جامعه مدنی که از رأی دهندگان نمايندگی می کنند، امکان ارائه مشاوره با سهم 
شامل سازی زنان و اقليت ها در پروسه . پيشنهادات عملی و ايجاد اعتماد نسبت به پروسه را فراهم می کند

مربوط به برابری زنان و مشاوره کمک می کند تا اصالحات تطبيق شده افغانستان را در مسير عمل به تعهدات 
 .مشارکت آنها ياری نمايد

 
 شفافيت : 

 در ايجاد اعتماد نسبت به اين پروسه مفيد ،کاربرد يک روش خوب تعريف شده و باز در اصالح پروسه انتخابات
عامه مردم بايد به ميزان گسترده مطلع شوند که چه کسی مسئول اصالحات می باشد و اصالحات با . خواهد بود

 .اده از کدام روش تطبيق می گردد و به چه ميزان پيشرفت صورت گرفته استاستف
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 آگاهی: 

در نظر  بايد تعهدات حقوقی بين المللی، شيوه های مناسب و نظرات کارشناسان  اصالحات انتخاباتیۀ پروسدر
اصالحات تأمين می  برای پرداختن به راقانونی بين المللی انتخابات، پشتوانه اي-معيارهای حقوقی. گرفته شوند

مالحظات و پيشنهادات عملی، زيربنای موجود و محدوديت ها بايد در حصول اطمينان از واقع بينانه بودن، . کنند
 .قابل تطبيق بودن و پايدار بودن پروسه مد نظر قرار گيرند

 
  مناسب منابعتأمين: 

تعهدات و پيشرفت . انسانی و مالی می باشد اصالحات برای اينکه موفقانه باشد نيازمند به کارگيری منابع ۀپروس
در راستای تحقق معيارهای بين المللی انتخابات بايد به نحو مثبت از طريق حمايت های بيشتر تمويل کنندگان 

از طرف ديگر، بايد به مشروط سازی منابع کمکی يک سازمان توجه صورت بگيرد، زيرا اين امر . تحکيم گردد
در حالی که مشروط سازی منابع . بت به پروسه اصالحات و پيشرفت آن می باشدنشانگر وجود تعهد قوی نس

هنگامی که انتخابات نزديک باشد می تواند منجر به شکل گيری مخالفين گردد، اما فاصله ميان انتخابات اين 
 انتخابات، امکان را به تمويل کننده گان می دهد تا چنانچه موسسات دريافت کننده کمک ها، برای اصالح پروسه

کاربرد اين روش همکاران افغانستان را . به خوبی تالش نکنند، کمک های شان را به حالت تعليق در آورند
بر اساس تعهدات افغانستان تحت ميثاق ( تهيه کنند، بلکه به جای آن " آجندای بين المللی"مجبور نمی سازد تا يک 

معلومات و دلگرمی هايی برای افغان ها فراهم )  های ذيربطبين المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير کنوانسيون 
 .می کند تا به نحوه بهتر به گزينش گری دست يازند

 درازمدت بودن: 
در حالی که ممکن است يک فرصت دو ساله برای شروع پروسه اصالح انتخابات وجود داشته باشد، تکميل 

هايی که در اين راستا صورت می گيرد بايد منسجم تالش .  نيازمند دوره طوالنی تر می باشد،برخی از امور
می .  اطمينان حاصل گردد2013/2014/2015باشد تا از تداوم پروسه اصالحات حتی در چرخه انتخاباتی 

عمل تقلب کاری مستحکم از خطر اينکه با اصالحات انتخاباتی ناقص بايست تالش های خاص صورت گيرد تا 
 . ، جلوگيری صورت گيرد تر شوندمشوش تر و سر درگمه دموکراتيک تر گردد و رأی دهندگان از پروس

 
دريافت  تداوم مستحقکه بتوانند در خالل دوره انتخابات به خوبی خدمات عرضه کنند، ئينهادها و سازمان ها 

بايد مساعدت های انتخاباتی را در "ادارات انکشافی و کشورهای همکار . مساعدت های انتخاباتی می باشند
پالن ) و نه واکنش به حادثات در دوره انتخابات( سال آينده 10دموکراتيک و پيش بينی داری چوب حکومت چار

همان اندازه مهم  که فواصل بين انتخابات به مد نظر داشته باشند آنها بايد اين نکته را 15.گذاری و تطبيق نمايند
 16. برگزاری انتخابات حائز اهيت می باشداست که نفس

 حسابدهی: 
زمانی که يک استراتيژی تدوين می گردد و با آن موافقت صورت می گيرد، پيشرفت در راستای تطبيق آن بايد 

معيارها و چارچوب های اجرايی . پيشرفتها و تاخيرات در تطبيق آن به اطالع عامه رسانيده شودمورد نظارت و 
بورد مشترک نظارت و انسجام در کنفرانس . يق استراتيژی اصالحی تعريف شودبالزم بايد به منظور تنظيم و تط

 17.کابل به عنوان تنها مکانيزم ممکن برای نظارت بر ميزان پيشرفت معرفی گرديد
 
 

                                                        
 :روی مساعدتهای انتخاباتی تکيه می کند، مراجعه شود به ) ACEاداره و مصارف انتخابات يا   (- 15

http://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-effective-electoral-assistance. 
 : رهنمای روش شناختی کميسيون اروپايی در مورد مساعدتهای انتخاباتی، مراجعه شود به-16

http://www.ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/thematic/evaluation-methodology-
external-assistance_en.htm. 

اين بورد ميزان پيشرفت دولت و جامعه بين الملل را در . ام اشاره می کند اعالميه کنفرانس کابل به بورد مشترک نظارت و انسج29ماده  -17
پروسه کابل شامل جلسات ساالنه ميان دولت افغانستان، جامعه بين الملل، و جامعه . راستای دستيابی به تعهداتشان نظارت و سنجش می کند

 .متقابل خدمات عرضه می کنند، می باشدمدنی به شمول نهادهايی که برای ارتقای نورم ها و معيارهای حسابدهی 
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 و دوامثبات : 
اگرچه جای شک . انکشاف ساختارهای پايدار برای انتخابات، بخش حياتی و مهم تالش های اصالحی می باشد

رگزاری انتخابات باشد، اما توانايی تمويل کننده گان بين المللی است که بوديجه ملی قادر به پوشش مصارف ب
از اين رو، بايد در جستجوی راه حل های . برای حفظ مقادير فعلی تأمين مالی نيز غيرمحتمل به نظر می رسد

پروسه اصالحات می تواند امکان بررسی گزينه های متفاوت را برای اداره انتخابات . پايدار و درازمدت بود
ينده در افغانستان فراهم کند که توليدات ناخالص داخلی افغانستان در سال های آتی بر اساس آن سنجش می آ

 .گردد

  برای اصالح انتخاباتدارای اولويت ۀهفت ساح. 4

 
 پيشنهاد را ارائه 300 نزديک به سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر، 2004از سال 

، تيم 2010در خالل دوره اننخابات . ه است که با ارائه گزارشات گروه های ناظر داخلی و بين المللی تکميل گرديده اندکرد
 اين سلسله پيشنهادات غنی را سازمان امنيت و همکاری اروپا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرحمايت از انتخابات 

 را شناسايی نمود  و اين هفت ساحه بنياد پروسه اصالح دارای اولويتساحه مورد بررسی قرار داد که از ميان آنها هفت 
 .انتخابات در آينده را تشکيل می دهند

 اصالح چارچوب قانونی انتخابات : 1 دارای اولويت ۀساح. الف

سطه حکم رئيس بسياری از قوانين بيشتر بوا. قوای اجرايی نيرومند، ساختار قانونی فعلی افغانستان را ترسيم می نمايند
 در بر گيرندۀچارچوب قانونی در رابطه با انتخابات  18.جمهور تصويب می شوند تا از طريق طرح قانون در پارلمان

، قانون تجمعات، اعتصابات و 2009، قانون احزاب سياسی مصوب 2010قانون اساسی، قانون انتخابات مصوب 
 و تعدادی از حکم های رياست جمهوری در رابطه با 2009، قانون رسانه های جمعی مصوب 2002مظاهرات مصوب 
 19.انتخابات می باشد

 
قانون گذاری های مربوط به انتخابات را می توان از طريق تدقيق جامع قوانين تکميل نمود تا چارچوب قانونی سالم برای 

تقريبًا کليه .  ديابی انتخابات بهبود انتخابات دموکراتيک مطابق با تعهدات بين المللی افغانستان ايجاد گردد و چگونگی اجرا
 20.تالش های اصالحی را می توان در وهله اول از طريق قانون گذاری اوليه تطبيق نمود

 
همکاران کليدی اصالح چارچوب قانونی به بهترين نحو از طريق يک پروسه فراگير و مشورتی ممکن می باشد که در آن 

يک پروسه . و پارلمان شرکت داشته باشند تا مشروعيت و اعتبار آن تضمين گرددفعال در درون و بيرون قوه اجرائيه 
 برای مرور، مطالعه و ايجاد توافق نظر روی يک ديدگاه مناسب درباره اصالحات چارچوب یمؤثرمشورتی ابزار 

ين نظرات ساير کميسيون مستقل انتخابات از طريق انتقال آموخته ها و مساعدت تخنيکی و همچن. انتخابات می باشد
معاهدات بين المللی که توسط افغانستان امضاء گرديده و حاوی . کارشناسان، به پروسه اصالحات قانون کمک می نمايد

 .دنتعهدات مربوط به انتخابات می باشند، بايد مبنای پروسه اصالحات قرار گير
 

اگرچه برخی انکشافات مثبت صورت . ه استتعديالت اخير در قانون انتخابات در قالب يک پروسه فراگير انجام نشد
اولويت های .  مفصل نبوده و برخی از مسائل در آن پيش بينی نشده است2010گرفته است، قانون جديد انتخابات مصوب 

 :ذيل را می توان به هنگام مرور و اصالح چارچوب قانون انتخابات مد نظر قرار داد
 

  تبديل کميسيون مستقل انتخابات :3 دارای اولويتاجعه شود به ساحه مر(مکانيزم، ساختار، کارکردها و شفافيت
 ؛ )به يک ارگان مديريت انتخاباتی مستقل، مسلکی و بی طرف

                                                        
 . قانون اساسی، دارای قوه های قانون گذاری مستحکم می باشد79 و 65، 76 قوه اجرائيه بنا ببه ماده -18
 اين قوانين توسط پاره ای احکام و طرز العمل های منتشر شده و منتشر ناشده کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون رسيدگی به شکايات -19
 .نتخاباتی برای تطبيق قانون انتخابات تکميل می شوندا

پروسه . قانون اساسی تنها توسط لويه جرگه قابل تعديل می باشد.  قانون گذاری اوليه اشاره به قانون گذاری غير از قانون اساسی دارد-20
شوراهای (يی است که هنوز انتخاب نشده اند سازمان دهی لويه جرگه مشکل است زيرا اين امر نيازمند گرد هم آمدن نمايندگان ارگان ها

 ).ولسوالی
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  قانونی، مکانيزم انتصابات، ساختار، کارکردها و شفافيت کميسيون سمع شکايات انتخاباتی ) حکم(وظيفه
 ؛) از حقوق انتخاباتیمؤثرم حفاظت تقويت مکانيز: 2 دارای اولويتمراجعه شود به ساحه (

  ؛)مؤثرتحکيم احزاب سياسی : 6 دارای اولويتساحه (سيستم انتخابات 
 شرايط الزم برای کانديد شدن؛ 
  کانديدها با گروه های مسلح غيرقانونی؛رابطهمکانيزم سنجش و بررسی برای تشخيص  
  در طول انتخابات، به شمول جرم زدايی افترا، پوشش رسانه ای رقبای انتخاباتی، حقوق و مکلفيت های رسانه ها

 تهمت و تخلفات مربوطه؛
 روشن ساختن نقش پوليس در روز انتخابات؛ 
 تحقيق و پيگيری تخلفات انتخاباتی؛ 
  تحکيم احزاب سياسی : 6 دارای اولويتعه شود به ساحه جمرا(مقتضيات بيش از حد سنگين ثبت احزاب سياسی

 ؛)مؤثر
 تحکيم نظارت داخلی به عنوان : 7 دارای اولويتمراجعه شود به ساحه (اظرين انتخابات حقوق و مسئوليت های ن

 ).ابزار ضروری برای بررسی و تفتيش انتخابات
 

 شديدًا سنگين انتخاباتی را ۀافزون بر اين، بخش هايی از قانون اساسی يا مطابق با تعهدات بين المللی نيستند يا يک پروس
تعديل قانون اساسی عمًال به دليل تشکيل . مه، بايد به اصالح قانون اساسی توجه صورت گيردبا اين ه. موجب می شوند

 .لويه جرگه مشکل می باشد
 

در صورتی که تصميم مبنی بر اصالح قانون اساسی صورت گيرد، مطابق به قانون اساسی احکام ذيل بايد مورد تجديد 
 :نظر قرار گيرد

 
 خابی و عدم همزمان بودن لويه جرگه بار مسئوليت را مشکل ساخته و تطبيق  آن زياد بودن تعداد ارگان های انت

 .را پر مصرف می سازد
 در مطابقت با اصول ميثاق بين المللی حقوق سياسی 21مقتضيات سخت گيرانه برای کانيداتوری رياست جهوری 

 22.و مدنی نمی باشند
 يدی مانند تصويب قانون جديد انتخابات دشوار صالحيت رئيس جمهور برای تصويب قوانين در مورد مسائل کل

می باشد چون اين امر قوه های تقنينی را در معرض مخالفت قرار داده و اصول تفکيک قوا را تضعيف می 
 .سازد

 

  حقوق انتخاباتیمؤثرتقويت مکانيزم ها برای اولويت بندی : 2 دارای اولويت ۀساح. ب

 
 انتخابات ضروری می باشد چون اين امر ۀعتماد شهروندان نسبت به پروسحفاظت از حقوق انتخاباتی برای ايجاد ا

تضمينی برای شهروندان ارائه می کند مبنی بر اينکه به مسئله پايمال شدن حقوق و آزادی های آنان به ميزان کافی 
 احترام گذاشته می سيستم های حل منازعات انتخاباتی بايد چنان قوی باشد که تضمين کند به قواعد. رسيدگی خواهد شد

 . مجرمين مجازات خواهند شد،شود و در صورت تخطی از آنها
 

اين امر تا حدی ناشی از .  بوده استخارج ازکنترول 2010ونيت در انتخابات در سال ئ در انتخابات و فرهنگ مصتقلب
با اين همه، .  نمی باشد پيشرفت های تخنيکی قابل حلۀضعف فرهنگ دموکراتيک و فقدان حسابدهی است که تنها بواسط

 انتخابات را بهبود بخشد و از طرف ديگر اين انکشافات برای ثبات تعادل و ۀانکشافات ساختاری اساسی می تواند پروس
 . سيستم انتخابات ضروری می باشندۀموازن

                                                        
 . قانون اساسی کانديد شدن را به شهروند مسلمان بودن و متولد از پدر و مادر افغان بودن محدود ساخته است62 ماده -21

...  از اين حقوق از نقطه نظر نبايد کدام تمايز ميان شهروندان در زمينه برخورداری: "، بيان ميدارد که3، پارگراف 25 تبصره عمومی - 22
اشخاصی که از جهات ديگر شايسته شرکت در انتخابات می باشند نبايد بنا " بيان می دارد که 15همچنين پاراگراف ." دينی وجود داشته باشد

 ."به مقتضيات غيرمعقوالنه و تبعيض آلود مانند تبار محروم شوند
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، ) رسيدگی به شکاياتيک ارگان اداری موقت( حفاظت از حقوق انتخاباتی عمدتًا توسط کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، 
قبل از انتخابات تشکيل می گردد و موظف روز  120کميسيون سمع شکايات انتخاباتی حداقل برای مدت . انجام شده است

. به رسيدگی به شکايات بر عليه کانديدها و رأی دهندگان و همچنين شکايات مربوط به تخطی از قواعد انتخاباتی می باشد
از يک سو، تشکيل چنين . اباتی همچنين منحيث ارگان تجديد نظر کننده نهايی عمل می کندکميسيون سمع شکايات انتخ

ارگان مهمی برای انسجام و يکپارچگی پروسه های انتخابات آنهم مدت کوتاهی قبل از انتخابات غيرواقع بينانه و بی فايده 
العمل ها و حصول اطمينان از تداوم،  جذب و استخدام کارمندان، انکشاف طرزۀبود؛ زيرا وجود مشکالت در زمين

از سوی ديگر، تبديل کميسيون سمع . استحکام و محدوده های زمانی می تواند تأثير منفی روی کيفيت انتخابات بگذارد
نتيجتا غير دايمی شکايات انتخاباتی به يک ارگان دائمی به همراه دفاتر واليتی در کليه واليات، يک کار پر مصرف و 

 .ی باشدبی ثبات مو
 
 منازعات انتخاباتیفيصلۀ اصالح مکانيزم ها برای . 1
 

وظيفه قانونی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی . بايد به اصالح مکانيزم های حل منازعات انتخاباتی توجه صورت گيرد
واليتی  های کمسيونو فيصلۀ د، قدرت قضاوتودائمی شميتوانست دفاتر اصلی کميسيون .  می توانست يکپارچه شود

را ميشد که ، و نقش کميسيون های انخابات در استماع شکايات را ميشد که متوقف کردرسيدگی به شکايات انتخاباتی 
 .دبخشيتحکيم 

 
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی می تواند به يک ارگان تجديد نظر کننده نهايی تبديل گردد که به منازعات انتخاباتی 

متعاقبًا، . ار نظارت جاری بر انتخابات در اولين و آخرين اقامه های دعاوی را بر عهده دارداين کميسيون ک. رسيدگی کند
کميسيون های انتخابات در کليه سطوح، مسئول تدقيق و مرور شکايات مربوط به انتخابات در اولين اقامه دعوی می 

 امکان تجديد نظر دوسيه در کميسيون های عالی شد، وميداده ارجاع  شکايات درابتدا برای کميسيون ذيربط انتخابات. باشند
طی مراحل رسيدگی اوليه به شکايات . تر قبل از تجديد نظر نهايی توسط کميسيون سمع شکايات انتخاباتی باقی خواهد ماند

 در انتقال و ارجاع شکايات به کميسيون انتخابات نيازمند وجود ظرفيت الزم. وظيفه عادی يک اداره انتخاباتی می باشد
 .داراالنشای کميسيون مستقل انتخابت و کميسيون های حل منازعات انتخاباتی در سطوح پايين تر می باشد

 
اين تغييرات نياز به نمايندگی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در سطح . تغييرات پيشنهادی دارای مزايای متعدد می باشد

 منازعات انتخاباتی را ساده می سازد و از سوی ۀ شده و فيصلواليتی را برطرف می سازد، که خود باعث کاهش مصارف
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی عليرغم اينکه يک ارگان دائمی است که در . ديگر استحکام قانونی تصاميم راتقويت ميکند

 ظرفيت خود را فواصل بين انتخابات فعاليت می کند، می تواند تشکيل خود را محدود تر بسازد و اين تشکيل می تواند
اين امر باعث امکان نظارت بر ساير فعاليت های انتخاباتی را . انکشاف دهد و سطح آگاهی خود از شکايات را باال ببرد

در دراز مدت، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی می  . اصالحات انتخاباتی کمک می نمايدۀفراهم کرده و به پيشبرد و توسع
ه ادغام گردد البته زمانی که سيستم محکمه از اعتبار و شايستگی بيشتر برای رسيدگی به مسائل  قضائيۀتواند نهايتًا به قو

 .انتخاباتی برخوردار گردد
 
 مرور و تجديد نظر مکانيزم انتصابات برای کميشنر های کميسيون سمع شکايات انتخاباتی. 2
 

 کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در حال حاضر ، کميشنرهای2010به عنوان بخشی از تعديالت قانون انتخابات مصوب 
روش انتصاب کميشنرها بايد .  مشورت با شورای ملی و ستره محکمه منصوب می گردنددرتنها توسط رئيس جمهور 

د که گرداز اين امر اطمينان حاصل  و تقررمکانيزم انتصابدر . بيشتر مورد تجديد نظر قرار گرفته و گسترده تر شود
 اطراف ذيدخل شکايات انتخاباتی مستقل، فراگير، بی طرف و مسلکی است و توانسته است  اعتماد تمامی کميسيون سمع 
 .را جلب نمايد

 
می توان عده ای از کميشنرهای بين المللی کميسيون سمع شکايات انتخاباتی را تا زمانی که اعتماد کامل نسبت به بی 

 انتخابات، ۀ گذشتۀچرخ سه لی درلحضور بين الم. امده است، حفظ نمودطرفی، استقالل، لياقت و ظرفيت اداره بوجود ني
 قانونی ۀ وظيف از بجا آوردنر گستردهتعبيو کميسيون سمع شکايات منجر به شگل گيری يک برداشت عمومی از استقالل 
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تصاميم اخذ شده توسط با اين همه، استخدام کميشنرهای بين المللی ممکن است اعتماد همگان را نسبت به . آن گرديده است
. مکانيزم تجديد نظر تصميم در قوه قضائيه نباشدتفويض نظام قضايی افغانستان به تحليل برد و ممکن است در مطابقت با 

 بين یاز اين رو، مهم است که در راستای ايجاد يک مکانيزم کامًال افغانی کار شود و در اين مسير بايد به حذف کميشنرها
 .بورد مشورتی پرداخته شوديک خصص بين المللی در المللی اما حفظ ت

 
  قضائيه نسبت به تخطی از قواعد انتخاباتۀتقويت واکنش های قو. 3
 

تحقيق در عمل، حداقل .  قضائيه به تخطی از قواعد انتخاباتی می تواند بهبود يابدۀبه موازات اين تغييرات، واکنش قو
 اگرچه به نظر می رسد اقداماتی در طول اين 23انتخاباتی صورت گرفته است،تفتيش در رابطه با تخلفات جدی از قواعد و

 تحقيق، تفتيش و مجازات ۀ و خشونت، فقدان اقدامات قانونی در زمينتقلببا توجه به باال بودن ميزان . سال آغاز شده است
 .نمايد ميترويجونيت را ئمتخلفان، باز هم فرهنگ مص

 
برای تفتيش تخلفات انتخاباتی جدی فراهم می کند، را مبنای کافی ) 1976مصوب  (ءجزادر حالی که احکام متعدد قانون 

. ی وجود نداردزائ و اصول محاکمات جاءی در مورد مکانيزم تحقيق و تفتيش چنين تخلفات در قانون جزواضحاما حکم 
ی مربوط به رسيدگی به تخطی های بايد دست به تغييرات و تعديالتی زده شود تا از آشفتگی يا تداخل صالحيت های قضاي

عالوه، کميسيون مستقل انتخابات می تواند از رب. جنايی جدی جلوگيری بعمل آيد و شفافيت الزم در اين زمينه ايجاد شود
تفتيش برخوردار تحقيق و ارجاع مستقيم دوسيه ها برای ۀ همان صالحيت آشکار کميسيون سمع شکايات انتخاباتی در زمين

 .گردد
 

تبديل کميسيون مستقل انتخابات به يک اداره مديريت انتخاباتی مستقل، مسلکی و بی : 3 دارای اولويت ۀاحس. ج
 طرف

 
 است، هدر حالی که کميسيون مستقل انتخابات اصالحات قابل مالحظه ای را در طرزالعمل انتخابات پارلمانی بوجود آورد

سطح  مستحکم گردد تا اين اداره در شرايط چاش آور در ،گرفتهبا اين وجود هم بايد کوشش شود تا پيشرفت های صورت 
برای تحقق چنين امری، کميسيون مستقل انتخابات بايد از .  داشته باشدی ترمؤثر رايدهی، فعاليتکز اولسوالی ها و مر

 بيشتر  و تطبيق ظرفيت سازی شده از طريق درس های فراگرفتهتازه انتخاب کارمندان، بررسی تجارب ۀتداوم پروس
ت جديد  شناسايی اولويت های آينده، تشکيال ستراتيژيک با در نظر داشتبايد يک پالن گذاری. اطمينان حاصل نمايد

 بخش مهمی از ی بين المللۀتداوم کمک ها از سوی جامع. ودروی دست گرفته ش ،سازمانی و تشخيص منابع مورد نياز
 ی بين المللۀاين اداره را قادر می سازد تا در آينده بدون کمک جامعتجهيز کميسيون مستقل انتخابات می باشد؛ چنانچه 

 .انتخابات را برگزار نمايد
 

 گذشته را  وپيشرفتهای می توان انکشافات، اصالح انتخاباتۀ منحيث بخشی از پروسات مختلفبا در نظر گرفتن ساح
 :اين  ساحه  عبارتند از. ادامه داد

 
 کميسيون  دربايد يک مبنای قانونی برای انتصاب:  کميسيون مستقل انتخاباتم و استخدا مکانيزم انتصاباصالح 

کليه اعضای کميسيون مستقل انتخابات در حال حاضر به طور ويژه توسط . مستقل انتخابات انکشاف داده شود
د اين مکانيزم انتصاب بايد به نحوی مور. يا نظارت منصوب گرديده اندويب رئيس جمهور و بدون کدام تص

روش . ديتجديد نظر و تعديل قرار گيرد که يک کميسيون بی طرف، مستقل، مسلکی و مورد اعتماد مردم بوجود آ
مکانيزم انتصاب بايد، برای مثال، . متعددی وجود دارد که اين اصول را برآورده کرده می توانندو های خوب 
بر . برای عضويت در کميسيون باشد پارلمان از نامزدهای پيشنهاد شده توسط رئيس جمهور ويبشامل تص

راه حل های زيادی . که توسط رئيس جمهور منصوب گردندپيشنهاد نمايد عکس، پارلمان می تواند کانديدهايی را 
 انتخاب افغان می باشد که بايد مناسب ترين راه حل را اطراف ذيدخلموجود می باشد، اما اين مسئله مربوط به 

 .نمايند
                                                        

 اکتبر 14جلسۀ تاريخ .  صورت نگرفته است2009 و 2005 گونه تفتيش پس از انتخابات  دفتر لوی حارنوالی گزارش داده است که هيچ-23
 .. با معاون لويی حارنوالی2010



 جمهوری اسالمی افغانستان

 2010 سپتمبر 18انتخابات پارلمانی، 

 تيم حمايت از انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 

 

 

 فيت در انتخابات، طرزالعمل ها، علميات ها و پيامدها می تواند به منظور ايجاد حس اعتماد شفا: افزايش شفافيت
 پروسه های معتمد بودننسبت به مسلکی بودن، بی طرف بودن و شايسته بودن کميشنر های انتخاباتی و همچنين 

پروسه های ابطال آراء و اين امر خصوصًا زمانی مهم است که صحبت از تفصيل نتايج، . انتخاباتی بهبود يابد
 .تصاميم کميسيون مستقل انتخابات باشد

  کميسيون .  استقالل نهادی کميسيون مستقل انتخابات را می توان تقويت نمود:تقويت نظارت نهادیاصالح و
 استخدام کارمندان و بوديجه داشته باشد که اين ۀمستقل انتخابات می تواند نظارت کامل بر طرزالعمل ها، شيو

همچنين، چنانکه ظرفيت های ذيربط .  اجرائيه را کاهش دهدۀر می تواند وابستگی عملياتی و مالی آن به قوام
 . خواهد يافتنيز افزايشايجاد گردند، ميزان استقالل از تمويل کننده گان بين المللی 

 ۀ توسعۀدر زمين کميسيون مستقل انتخابات :تقويت کنترول کميسيون مستقل انتخابات بر عمليات های ساحوی 
ساحات کشور را مشکل اکثراوضاع امنيتی، تطبيق عمليات ها در . دبوعمليات های ساحوی با يک چالش مواجه 

. و گاهی اوقات غير ممکن می سازد و دليل آن خشونت ازسوی شورشی ها و تهديدات صاحبان قدرت می باشد
اقدامات متعددی را می توان .  جايی وجود داردفساد و عدم تطبيق طرزالعمل ها نيز مسئله ای است که در هر

پيشرفت در اين . برای ازدياد کنترول کميسيون مستقل انتخابات بر دفاتر ساحوی و مبارزه با تقلب انجام داد
 . عرصه ها شديدًا وابسته به بهبود اوضاع امنيتی کشور می باشد

 
 :به اقدامات ذيل می توان توجه نموددرين راستا 

 
  انتخابات بر مبنای چرخشی، به عنوان مثال، برای تنها چند واليت در يک زمان، به منظور برگزاری

 متمرکزسازی منابع و سيستم نظارتی؛
  مجازات ها و اتخاذ اقدامات جبرانی در انفاذ دادن صالحيت قانونی به کميسيون مستقل انتخابات به منظور

ا در قضايسيون سمع شکايات انتخاباتی از حق تجديد نظر رابطه با تخطی های انتخاباتی، منوط به اينکه کمي
 برخوردار باشد؛

 مقامات انتخاباتی که مسئول تخطی های انتخاباتی می باشند به نشانه اينکه  وتحت پيگرد قرار دادنتفتيش جدی 
 ديگر با تقلب و تقلب کاری مسامحه نمی گردد؛

 ناث و انکشاف طرزالعمل های الزم برای رسيدگی به گسترش و ازدياد تالش ها برای جلب مشاکت کارمندان ا
 موارد محتمل تقلب در طول دوره ثبت نام رأی دهندگان و همچنين در مراکز رأی گيری اناث؛

  دهندگانو رای تطبيق اقدامات اضافی در روز انتخابات جهت تضمين امنيت رأی. 

 ی و انسجام انتخاباتگحفظ يکپارچانکشاف سيستم ثبت نام فراگير برای : 4 دارای اولويت ۀساح. د

 
انکشاف يک سيستم فراگير و دقيق ثبت نام رأی دهندگان که لستی از رأی دهندگان در مراکز رأی دهی تهيه کند، می تواند 

 انتخابات را از طرق تخصيص رأی ی حفظ کرده و کارآمدقابل مالحظه ایانسجام و يکپارچگی انتخابات را به طور 
با اين همه، پس از سال ها تالش و سرمايه گذاری منابع قابل مالحظه، . حفظ نمايدمشخص ز رأی دهی دهندگان به مراک

نام  ثبت نام، اکثريت ثبت ۀدر مراحل اولي. هنوز هم لست رأی دهندگان جهت استفاده مراکز رأی دهی موجود نمی باشد
 رسيد که کيفيت معلومات در مراحل بعدی ثبت گنندگان به يک مرکز رأی گيری خاص تخصيص داده نشدند، و به نظر می

همچنين ميليون ها کارت رأی بيشتر از تعداد رأی دهندگان توزيع . نام در سطوح پايين تر از واليات قابل اعتماد نباشد
گفته می شود که استفاده .  را محدود می ساختچنين کارتها که مفيديت 25 به شمول بسياری از افراد بدون عکس24گرديد،

با  در جمع آوری معلومات در سيستم ثبت اخير رأی دهندگان، ")مشخصات فردی"آمار شناسائی فرد ( بيومتريک ز روشا
، نباشد مکرر نام ممکن است معلومات ناقص بدست بدهد و قادر به شناسايی ثبت  و تاکنون آزمايش نشده استوجود اينکه

ال های قبل مفيد بوده است، به نظر می رسد که استفاده بيشتر از در حالی که پروسه های ثبت در س. بکار بسته شده است
 .برای ثبت نام رأی دهندگان بايد انکشاف داده شودجديد  ۀاز اين رو، يک پروس .سيستم جاری مزايای زياد بدست ندهد

 

                                                        
 می باشد، اداره مرکزی 16.783.349 به اينسو برابر با 2003 در حالی که تعداد مجموعی کارت های رأی دهی توزيع شده از سال - 24

 . ميليون تخمين نموده است11ايط را تقريبًا احصائيه تعداد رأی دهندگان واجد شر
 . ثبت نام کنندگان اناث ملزم به داشتن عکس در کارت های رای دهی نبودند-25
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 ساده ، بودن پروسه ثبت نام رأی دهندگان عبارت از دقيق بودن معلومات گردآوری شده، فراگيرۀاصول هدايت کننده پروس
بايد به طور شفاف موافقت شود که کدام مرجع مسئول ثبت نام رأی .  ميباشدبودن طرز العمل ها و رضايت شهروندان

عملکرد پروسه به چه قسم است و اينکه چه فرصت هايی برای تجديد معلومات و بررسی دقيق تر ۀدهندگان می باشد، نحو
ثبت نام .  به مصارف، ثبات و مقتضيات الزم برای حفظ پروسه توجه صورت گيرداز طرف ديگر، بايد. موجود می باشد

 بسيار پيچيده می باشد؛ از اين رو ضرورت نيست که اين پروسه برای انکشاف يک پالن مفصل ۀرأی دهندگان يک مسئل
 . معطل گردد،برای تطبيق يک سيستم جديد ثبت نام

 
ارتباط دهی سيستم ثبت نام رأی دهندگان به انکشاف يک ) 1: اردينه وجود داين دو گزدر حال حاضر به نظر می رسد که 
 .رأی دهندگانام ناد يک سيستم واحد ثبت جاي) 2، يا 26سيستم ثبت ملکی

 
از ميان گزينه های موجود برای ثبت ملکی، يک پروژه توسط وزارت ارتباطات : ملکینام ثبت /سيستم ترکيبی ثبت رأی

و وزارت داخله به منظور توليد يک سند هويت ملی  انکشاف داده شد که اين سند می توانست شامل  یو تکنالوجی معلومات
کميسيون مستقل انتخابات .  باشد)بيومتريک(شناسائی فردی يک سيستم ثبت مرکزی و کارت های هوشمند حاوی معلومات 

 نمايد که آيا اين پروژه در مطابقت با مقتضيات ملکی اشتراک نمايد و ارزيابینام  ثبت ۀ پالن گذاری پروژۀبايد در مرحل
 . ملکی می باشد يا خير نامثبت

 
در صورتی که ثبت هويت ملی به يک سند رسمی برای رأی دهی تبديل گردد، اين پروژه بايد با توجه به موارد ذيل 

 :سنجش گردد
 
 

  ؛)سيستم) اپديت( حفظ و تجديد ،يت مصارف، توانايیمؤثر(ثبات 
  شدن از حق رأی دهی در صورتی که کليه رأی دهندگان از سند هويت ملی برخوردار نباشند؛خطر محروم 
  از طريق لست هايی که بيش از حد پر شده باشند يا وضع هيچ شرط اجباری برای اخذ عکس (امکان بروز تقلب

 و)  کنندگان اناث به منظور جلوگيری از جعل هويت رأی دهندگان نامثبت
 های  ترين بخشیمحلبه آدرس برای رسيدگی ( معلومات به لست رأی دهندگان انتقالم برای انجام کارهای الز

کان استخراج آسان اسامی کليه شهروندان باالی م نياز است تا لست های رأی دهندگان جمع آوری شوند و اکشور
 ؛) سال فراهم گردد18

 
 .ثبت ترکيبی يا واحد را تشکيل دهدچنين سنجش دقيقی بايد مبنای تصميم گيری درمورد انکشاف سيستم 

 
 سند هويت ملی ۀدر صورتی که چنين ارزيابی شود که معلومات جمع آوری شده در پروژ: سيستم واحد ثبت رأی دهندگان

سيستم ثبت جديد بايد شديدًا . برای ثبت رأی دهندگان مناسب نيست، يک سيستم واحد ثبت رأی دهنگان بايد ايجاد گردد
افانه گبايد به طور موش 2004ه های گذشته باشد و از طرف ديگر تطبيق سيستم ثبت رأی دهندگن از سال متکی به آموخت

، و آموزش و کنترول بهتر، از لوازم موفقيت اين  و آدرسهاايجاد يک سيستم برای ثبت نشانی ها.مورد بررسی قرار گيرد
 رأی دهندگان متوفی، ثبت دقيق جمعيت حذف نام(خابات سيستم می باشند زيرا تجديد دوره ای سيستم ثبت قبل از هر انت

 . اهميت می باشدحايزنيز  )، شامل سازی رأی دهندگان جديد)کوچيها (های سيار
 

اگرچه معلومات جمع آوری شده درپروسه های ثبت پيشين کامل نمی باشند، ضروری است تا يک سيستم جديد برای جمع 
  به يافتن راه حل های پايدار که برای مثال مفيديت جمع آوری معلومات بيومتکريکبايد. آوری معلومات انکشاف داده شود

طرز العمل ثبت بايد .  را نسبت به مصارف اوليه و اجرايی آن سنجش کند، توجه خاص صورت گيرد)شناسائی فردی(
 دهنده را بيشتر به زحمت می  رأی27 (two-visit)اگرچه يک سيستم دو بار بازديد کننده. دقيق تر از سال های گذشته باشد

                                                        
يک سيستم ثبت ملکی و ثبت رأی دهندگان همراه يک سند هويت ملی واحد انکشاف داده "، توافق شد که 2006 در کنفرانس لندن در سال -26

کابينه رياست جمهوری تصميم ) با همکاری عاملين بين المللی(ايشی وزارت داخله و کميسيون مستقل انتخابات به دنبال پروژه آزم". شود
 .گرفت تا سيستم ثبت رأی دهندگان را از سيستم ثبت ملکی تفکيک نمايد

بار دوم برای گرفتن کارت ثبت به  سيستم دوبار بازديد کننده، سيستمی است که در آن رأی دهنده در دفعه اول ثبت می گردد و سپس برای -27
 . مرکز مراجعه می کند
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با .  موجود کاسته می تواند)تکرارهای (اندازد، امکان تصديق آنها را فراهم می سازد و از اين رو از دوباره کاری های
 دوم فراهم می کند، تضمين ۀمراجعدر  که امکان اصالح را  راوجود اين سيستم می توان کيفيت معلومات جمع آوری شده

 جعل هويت جلوگيری به ۀ بايد ملزم به داشتن عکس بر روی کارت های رأی دهی شان باشند تا از مسئلکليه زنان. نمود
نهايتًا،  تا زمانی که مشکل نا امنی تداوم يابد، فعاليت های ساحوی احتماًال چالش عمده هر سيستم ثبت باقی . عمل آيد

 .خواهند ماند
 

 چندين ساله خواهد ۀک سيستم کارآمد برای ثبت رأی دهندگان يک پروژ انتخاب شده، انکشاف يۀبدون در نظرداشت گزين
از .  بعدی احتمال تطبيق آن وجود نخواهد داشت ملیات می باشد و از طرف ديگر قبل از انتخاب الزمبود که نيازمند منابع

 .اين رو، بايد يک راه حل موقت تا زمان عملی شدن سيستم ثبت رأی دهنگان جستجو شود
 

سيستم جاری رضايت بخش نمی باشد، زيرا در آن کدام لست رأی دهندگان وجود ندارد و کارت : ه راه حل موقتنياز ب
از طرف ديگر، تجديد نسبی معلومات کهنه کافی . های ثبت رأی دهنگان نمی توانند کار سيستم امنيتی را انجام دهند
مراکز رأی دهی قرار نمی دهد و حتی می تواند منجر به نخواهد بود چون اين کار لست های رأی دهندگان را در اختيار 

تنها راه اندازی يک سيستم ثبت جديد و به مقياس کامل می تواند به .  گردد نامچرخش تعداد بيشتری از کارت های ثبت
، با اين همه، اين گزينه پر مصرف. ميزان حداقل تضمين نمايد که برای هر رأی دهنده يک کارت رأی صادر شده است

ثبت ملکی ترکيبی يا /تطبيق آن دشوار و زياده از حد سخت گيرانه می باشد و در صورتی که يک سيستم ثبت رأی دهندگان
در نتيجه، در کوتاه مدت می توان مشوره داد که . درازمدت تر وجود داشته باشد، می تواند باعث بروز آشفتگی گردد

در نبود کارت های ثبت و لست های رأی دهنگان، . ثبت برگزار گرددانتخابات ملی بعدی بدون الزام داشتن کارت های 
 انگشت تکيه نمود که اين کار رنگمخصوصًا _" چند دفعه رأی دادن "ۀبايد بر ساير اشکال امنيتی دررسيدگی به مسئل

 . نيازمند جمع آوری معلومات قوی تر در رابطه با رأی دهندگان و آموزش مسئولين رأی گيری می باشد
 

 :ايجاد محدوده های رأی دهی مورد قبول: 5 دارای اولويت ۀساح. هـ

 
 کدام حوزۀ انتخاباتی  از ارگانهای منتخبن نمايندگابايد محدوده های رأی دهی مشخص وجود داشته باشد تا تعيين شود که 

د می توانند اصل بنيادين محدوده هايی که ترسيم می شون.  و اينکه آرای شهروندان در کجا شمارش گرددميکنندنمايندگی 
 در حالی که به نظر می رسد با محدوده های هر واليت موافقت شده است، محدوده های 28.برابری آراء را حفظ نمايند

 29.هنوز مشخص نشده اند) برای شاروالی ها و قريه جات(ولسوالی ها و سطوح پايين تر 
 

 ۀبا وجود اينکه چندين اداره از جمله ادار. کل نگرفته استچارچوب عملياتی مرز بندی محدوده های انتخاباتی هنوز ش
 نقشه نگاری زمين افغانستان ۀ مرکزی احصائيه و ادارۀمسقل ارگان های محل، کميسيون مستقل انتخابات، ادار

(AGCHO) ،در وهله اول بايد مسئوليت های سازمانی مشخص گرددلذا ، در اين پروسه سهيم هستند. 
 

می تواند به عنوان 30معلومات جمعيتی حاصل از يک سرشماری. وری معلومات بايد تعيين گرددهمچنين روش جمع آ
 سرشماری برای مرز بندی های يکبا اين همه، برای اينکه . مبنای تعيين محدوده های انتخاباتی مورد استفاده قرار گيرد

 می GPSايجاد سيستم هماهنگ سازی وکامل يا ) سآدر(تی يا ثبت نام رأی دهندگان مفيد باشد، نيازمند ثبت نشانی اانتخاب
از آنجا که معلومات موجود محدود می باشد و با توجه به مشکالت در تطبيق فعاليت های ساحوی به دليل مشکالت . باشيم

 .امنيتی، می توان از تخمين های تقريبی جمعيتی استفاده نمود
 

 : وان مسائل ذيل را مورد توجه قرار داد، می تدارچوب عمومی موافقت صورت گيرهزمانی که با چ
                                                        

بدون وجود محدوده های مشخص و ثبت دقيق رأی دهندگان در .  برابری آراء بدين معناست که رأی هر فرد با ديگری برابر می باشد-28
اليت يا ولسوالی الزمی است با واليات يا داخل اين محدوده ها، نمی توان تضمين نمود تعداد آرايی که احتماًال برای انتخاب شدن در يک و

 . ولسوالی های ديگر برابر باشند
با اين .  تخمين می نمايد45.000اداره مرکزی احصائيه تعداد قريه ها را .  در رابطه با تعداد قريه ها تخمين های متعددی ارائه شده است-29

 . قريه وجود دارد49.000وجود هم، اداره نقشه نگاری زمين افغانستان تخمين می کند که 
 2012شورای وزيران بارها با انجام سرشماری در سال ).  فيصد کامل می باشد65و تنها (  انجام شد 1979 سرشماری  اخير در سال - 30

 .م گردند اعال2014 و نتايج نهايی تا سال 2012موافقت نموده است و اگر چهارچوب زمانی تطبيق گردد،، نتايج اوليه  بايد تا پايان سال 
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 مرزبندی بايد در قانون گذاری های اوليه مورد بررسی قرار گيردۀپروس: نياز به داشتن مبنای قانونی سالم  .

. ضروری است تا احکام قانونی برای تأمين صالحيت قانونی شفاف و حمايت از مکانيزم ها وجود داشته باشد
أکيد صورت گيرد تا نسبت به پروسه اطمينان وجود داشته باشد و محدوده ها مطابق بايد روی مشارکت مردمی ت
 .با واقعيات عينی تعيين گردند

  به منظور جلوگيری از سياسی شدن پروسه، بايد : حدودشکل گيری يک مرجع مستقل و بی طرف برای تعيين
 مرز ۀ ويژۀر را می توان به يک کميتاين کا.  مرز بندی انتخاباتی را انجام دهدۀيک سازمان بی طرف پروس

بندی انتخاباتی واگذار نمود؛ برای مثال کميته ای که توسط پارلمان منصوب و توسط شخص رئيس جمهور 
تصديق می گردد، يا کميته ای با اعضای منصوب شده از سوی تعدادی از مراجع، به شمول پارلمان، وزارت 

 . مدنیۀخانه های ذيربط و جامع
 جمعيت در افغانستان و با توجه به اينکه رشد سريعاين سيستم به دليل :   دوره ایبررسیتم تأسيس سيس 

مرزبندی های انتخاباتی فعلی ممکن است به دليل ناقص بودن معلومات جمعيتی محدود باشند، حائز اهميت خاص 
 .می باشد

 ۀ حساس بايد به يک ادارۀين وظيف ا: انتخاباتی)حدود (یزم برای حل منازعات در محدوده هايايجاد يک مکان 
 ديگر اين است که اين مسئوليت به ۀچار. د، واگذار گرددوشبايد  مرزبندی انتخاباتی تشکيل جهتمستقل که 

 .سيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی واگذار گردديکم
 منابع کافی و مساعدت  زمان کافیبه نياز،برای ايجاد مکانيزم مرزبندی انتخاباتی: مساعدت و تأمين کامل منابع ،

تخنيکی دائمی می باشيم تا معلومات جمعيتی گردآوری و يا تخمين گردد و از طرف ديگرعمل مرزبندی به 
 .دوخصوص در شرايط چالش آور فعلی انجام داده ش

 

 مؤثرتحکيم احزاب سياسی : 6 دارای اولويت ۀساح. و

 
انسجام در احزاب امکان برخورداری از آزادی . می باشنداحزاب سياسی بخش ضروری دموکراسی های کارآمد و پويا 

اگرچه احزاب سياسی افغانستان با .  و فرصت مشارکت در دولت و امور عامه را برای شهروندان ميسر می کنندهاانجمن
 به نظر می رسد که فضای سياسی با افرادی 31.وجود برخورداری از قدمت طوالنی، هنوز هم دچار ضعف می باشند

 می گردد که دارای پيوندهای خويشاوندی و قبيلوی قوی می باشند و اين امر منجر به شکل گيری شبکه های مشخص
اين احزاب به مشکل که باعث می شود  32احزاب سياسی از محيط امنيتی و برداشت منفی . خويش گماری پرنفوذ می شود

  کنند، برنامه ها بسازند خود را سازمان دهی،ار کنندبتوانند برای خود حامی جذب کنند، روابط قوی با اعضای خود برقر
 . ايجاد نمايندرا م ک سيستم دموکراسی داخلی مستحيکو 
 
 مرور سيستم انتخاباتی. 1
 

فيصد از کانديدها با اخذ تکت های حزبی 1.7تنها . سيستم فعلی انتخابات تا حدی انکشاف احزاب سياسی را مختل می سازد
دند که شاخص واضحی از نقش شديدًا حاشيوی است که احزاب سياسی در افغانستان بازی می فعاليت کر 2010در سال 
 می باشد که عامل محدود کننده 33ضعف احزاب سياسی تا حدی ناشی از سيستم انتخاباتی رأی واحد غيرقابل انتقال. نمايند

 .انکشاف احزاب به حساب می آيد
 

                                                        
 تنها تعداد اندکی از احزاب سياسی با عضويت تعريف شده فعاليت دارند که اين عامل دارای نقش موثر در انکشاف پاليسی سازی، مدافعه -31

 .و برگزاری کنفرانس ها دارد
 ..ن می باشد اين مسئله تا حدی ناشی از برداشت منفی حزب کمونيست در طول دوره رژيم شوروی و بعدًا احزاب مجاهدي-32
مطابق باهتعداد ( در اين سيستم رأی دهنده صرف برای يک کانديد رأی می دهد و کانديدهای دارای بيشترين تعداد آراء، انتخاب می شوند -33

 ) کرسی های تعيين شده در يک حوزۀ انتخاباتی معين
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 بايد سيستم رأی دهی را به 34 يک کشور می باشد،حاکميت به تصميم طربودر حاليکه انتخاب اين سيستم رأی دهی م
 قرار داد تا مزايای آن سنجيده شود و ارزيابی شود که آيا اين سيستم در مطابقت با رسیربصورت گسترده و جامع مورد 

 .اهداف پاليسی افغانستان می باشد يا خير و سپس در مورد تعديل يا عدم تعديل آن تصميم گيری شود
 

 شفاف سيستم جاری  مشاورتی وتجديد نظربررسی و  ۀ بايد يک نقش برجسته در زمين منحيث مرجع قانونگذاری،پارلمان
ساير سهم . بايد در اين مباحثات سهيم ساخته شوندنيز  ندارند،چوکی درپارلمان  ايکهاحزاب سياسی . رأی دهی ايفا نمايد

 بشر افغانستان، کميسيون مستقل انتخابات، نهادهای جامعه مدنی فعال در گيرندگان احتمالی شامل کميسيون مستقل حقوق
 انتخابات، مسائل مربوط به جندر، حکومتداری و دموکراسی سازی، و نمايندگان گروه های قومی و ساير گروه ۀعرص

 . در پارلمان نمايندگی نمی شوند، می باشندئيکهها
 

اباتی مشخص را تجويز نمی کند، اما در عوض بيان می دارد که چوکی ، يک سيستم انتخ2010قانون انتخابات، مصوب 
 اگرچه تغيير سيستم 35".برای کانديدهايی اختصاص داده شوند که بيشترين تعداد آراء را کسب می کنند"های پارلمانی بايد 

 تأمين قطعيت قانونی برای ۀنرأی دهی ممکن است الزامًا نيازمند تغييرات در قانون گذاری ها نباشد، اما می تواند در زمي
 .ل باشد آحمايت از سيستم جديد مفيد و ايده

 
 :بايد به موارد ذيل منحيث بشخی از مبنای سنجش سيستم های رأی دهی بديل توجه صورت گيرد

 
 اهداف و مقاصد بنلدمدت سياسی و حکومت داری. 
 الزامات قانونی بين المللیبا ی سيستم پيشنهادمطابقت  
 پيشنهادی به چه ميزان رشد اتحاديه های سياسی و احزاب سياسی را ترغيب می نمايداينکه سيستم . 
  چوکی برای زنان در پارلمان را تضمين می نمايد و چگونه 68سيستم جديد چگونه مطابق با قانون اساسی اصل 

 .می تواند تعداد بيشتری از زنان را برای مشارکت در انتخابات ترغيب نمايد
 با سيستم پيشنهادی تا چه ميزان برای رأی دهندگان آسان می باشدفهم و آشنايی . 
 سيستم پيشنهادی به چه ميزان آسان، ارزان و پايدار می باشدرۀادا . 
  برعکس به سيستم پيشنهادی تا چه ميزان می تواند صلح و آشتی را ميان گروه های قومی مخالف برقرار يا

 . نمايدمشکل مواجه
 
 
 حمايت از احزابگسترش تقويه و . 2
 

می توان بر فراهم آوری مهارت ها و . حاضر، بايد بر تالش های مبنی بر حمايت از انکشاف احزاب تأکيد شوددر حال 
.  داشته باشندمؤثرامکانات الزم برای احزاب سياسی تأکيد نمود تا اين احزاب در پارلمان و همچنين خارج از آن کارکرد 

 سازمانی، پاليسی ها و سکوهای پرتاب، کمپاين و آگاهی تکامل و وحدت ۀمايت در زمينعرصه های ديگر عبارتند از ح
رسانی عامه، فعاليت های نمايندگان، مذاکره و ايجاد اتحاديه ها در درون و ميان احزاب، نظارت بر فعاليت ها، نقش 

ارها و روش های دموکراتيک درون همچنين مهم خواهد بود تا از ساخت. احزاب اپوزيسيون و ارتقای سطح مشارکت زنان
بدون اين کمک ها، احزاب تازه کار افغانستان ممکن است برای شان مشکل باشد تا در يک . حمايت به عمل آيداحزاب 

 . سالمی را برای خود انکشاف دهند ومحيط سياسی پرمطالبه فعاليت کنند و طرزالعمل های دموکراتيک
 
 تقويت پارلمان. 3
 

 ۀ بر قومؤثرد تداوم حمايت ها می باشد تا همچنان خود را منحيث يک نهاد مسئول قانون گذاری و نظارت پارلمان نيازمن
ممکن است فعاليت های حمايتی گسترده باز هم ازدياد يابند، مانند انکشاف ظرفيت های تخصصی و .  انکشاف دهد،اجرائيه

                                                        
انتخاباتی مشخص را وضع نمی کند، تمامی سيستم ها در اگرچه ميثاق هيچ گونه سيستم "، بيان می دارد که 21، پاراگراف 25 اظهاريۀ -34

 باشند و اين سيستم ها بايد اصل آزادی رأی دهندگان در ابراز خواست شان را 25دول عضو بايد مطابق به حقوق تضمين شده در مادۀ 
 ."تضمين و تطبيق نمايند

 .35 و 32، 20، 22، ماده های 2010 قانون انتخابات مصوب -35
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ی مسائل منظور شکل دهی دانش سازمانی و فردی در رابطه با و برنامه های آموزشی برای نمايندگان به تحقيقی داراألنشاء
 برگزاری جلسات مشورتی، حمايت ۀاين کار می تواند شامل حمايت از داراألنشاء در زمين. از جمله قانون گذاری

 با توجه به اهميت.  باشد، تعهدات بين الملی و طرزالعمل های مناسب و ظرفيت تحقيقیۀ در زمين از پارلمانتخصصی
 .تأکيد نمودنيز  رسيدگی به اين مسئله ۀباالی اصالح سيستم انتخابات، می توان بر بهبود توانايی پارلمان در زمين

 

  انتخاباتۀافانگتقويت نظارت داخلی منحيث ابزار ضروری برای بررسی موش: 7 دارای اولويت ۀساح. ز

 
 انتخابات ۀ آنها از پروسۀافانگبررسی موش. ت می باشند انتخاباۀ نظارت بر پروسۀناظران داخلی، عاملين مهمی در زمين

.  پيشنهادات اصالحی، ضروری می باشدۀبرای گردآوری معلومات عينی، ارتقای سطح اعتماد نسبت به سيستم و ارائ
ضعف . سازد برگزاری انتخابات در افغانستان، اهميت نظارت داخلی را برجسته تر می ۀوجود چالش های خاص در زمين

اوضاع .  انتخاباتی سنگين می باشدۀ بررسی پروسۀ مدنی در زمينۀاب سياسی بدان معناست که مسئوليت ناظران جامعاحز
امنيتی نشانگر اين نکته است که پوشش نظارت بين المللی ضعيف می باشد يا حتی وجود ندارد که اين مسئله ضرورت به 

 سازمان ناظر داخلی را 15کميسيون مستقل انتخابات .  می سازدوجود يک نهاد داخلی بی طرف و قابل اعتماد را برجسته
، يک نقش )که  بزرگترين گروه ناظر داخلی است(بنياد انتخابات آزاد و عادالنه .  تأييد صالحيت کرده است2010در سال 

 .  مشاوره، تحليل و توصيه ايفا می نمايدۀحياتی در جمع آوری وقايع، ثبت وقايع و ارائ
 

کميسيون مستقل انتخابات از طريق شامل سازی حقوق ناظران در طرزالعمل سلوک : ئوليت های ناظرانحقوق و مس
 چنين حقوقی برای ناظران می تواند در قانون گذاری 36. بررسی دقيق انتخابات حمايت کندۀناظران می تواند از پروس

 .های اوليه وضع گردد
 

 می توانند از سازمان های غيردولتی حمايت کنند تا بتوانند به طور تمويل کنندگان:  نقش نهادهای جامعه مدنیۀتوسع
مهارت های تحليلی اين سازمان ها می تواند از طريق آموزش معيارهای .  اصالحات انتخاباتی سهيم شوندۀفعال در پروس

خابات، می توانند تشويق  انتۀآنها منحيث ناظر بر پروس. بين المللی و شيوه های مناسب برای انتخابات انکشاف داده شود
 . مشاوره به آن شوندۀ نظارت از فعاليت های پارلمان و ارائۀبه ايفای نقش فعال تر در زمين

 
بنياد انتخابات آزاد و عادالنه، همانطور که : تحکيم ساختارهای داخلی بنياد انتخابات آزاد و عادالنه و ظرفيت سازی آن

ختار و گسترش فعاليت های خود انکشاف می دهد، بايد از حمايت بيشتر استراتيژی خود را جهت نهادينه سازی سا
اين بنياد می تواند کار انکشاف ساختارها و پروسه های مديريتی درونی خود را از طريق حمايت . برخوردار گردد

افزون بر اين، بنياد . مديريتی خارجی، يادگيری از همتايان و پيوند با گروه های ناظر داخلی در ساير کشورها، ادامه دهد
اين پروسه می  . مذکور می تواند ظرفيت خود را برای نظارت بر فعاليت های جاری در فواصل بين انتخابات انکشاف دهد

مراکز در مورد موقعيت  کمپاين ها، رسانه ها و گزارشات مسايل مالیتواند شامل توجه به ابعاد خاص انتخابات، مانند 
 .رأی گيری باشد

 
 مدنی در انکشاف دموکراتيک افغانستان، ۀدر راستای اذعان بر نقش حياتی نهادهای جامع:  حمايت مالی درازمدتتعهد به

 بين الملل بايد متعهد شود تا ۀبه شمول بنياد انتخابات آزاد و دموکراتيک و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامع
تمويل بايد . ی قوی، فعال، مسئوليت پذير و تکثر گرا داشته باشد مدنۀتمويل های درازمدتی را برای انکشاف يک جامع

شامل مکانيزم های حسابدهی کامل و مبتنی بر معيارهای خاص باشد و کليه کمک ها بايد منوط به ارزيابی های خارجی 
 .دوره ای باشند

 

ان امنيت و همکاری سازم دفتر نهادهای دموکراتيک و  حقوق بشراصول بين المللی و توصيه های : 1 ۀضميم
 2009 در سال اروپا

 
                                                        

در اين .  سلوک ناظران حاوی حقوق و مسئوليت های منتخب می باشد، اما اين بخش تنها مسئوليت های آن را بازتاب می دهد طرزالعمل-36
 .سند از حقوق، مانند تجويز دسترسی کامل به پروسه توسط ناظران، نمايندگان کانديدها و احزاب و گزارشگران ذکری نرفته است
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  چارچوب قانونی انتتخاباتیاصالح: 1 دارای اولويت ۀساح
 

 اصول بين المللی. الف
 

اين معاهدات عبارتند از ميثاق . افغانستان يکی از دول عضو تعدادی از معاهدات بين المللی مربوط به انتخابات می باشد
 و کنوانسيون رفع کليه اشکال 38انسيون بين المللی رفع تبعيض نژادی عليه زنان، کنو37بين المللی حقوق مدنی و سياسی

 10 جهانی حقوق بشر را به تاريخ ۀکشور افغانستان در ميان دول عضو ملل متحد است که اعالمي. 39تبعيض عليه زنان
 قانون 7ماده . نی احترام می گذاردقانون اساسی افغانستان به تعهدات بين المللی در قوانين افغا.  امضا نمودند1948دسمبر 

 به   آه افغانستان  بين المللي  ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي دولت منشور"[اساسی بيان می دارد که 
 ..]".. حقوق بشر را رعايت مي آند  جهاني ۀآن ملحق شده است و اعالمي

 
سنجش بررسی و اق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مبنای  جهانی حقوق بشر و ميثۀتعهدات گنجانيده شده در اعالمي

ه گنجانيده شده اند، ي اعالم21 اين ميثاق و ماده 25معيارهای استندردی در ماده . پروسه های انتخاباتی را فراهم می کنند
موکراتيک اهميت  دۀاگرچه احکام ديگری نيز، برای مثال، در رابطه با آزاديهای بنيادين وجود دارند که برای يک پروس

 .بنيادين دارند
 

 : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی حق هر شهروند می داند تا25ماده 
 

  
  دوره ايکه در انتخابات  و نمايندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نمايدۀلمباشره يا بواسطا امور عمومی باۀدر ادار"

، رأی بدهد و   را تضمين نمايدل ارادۀ آزاد مردمتمثيه برگذار شود و نی ورای مساوی و مخفيانامطابق معيار های جه
 "انتخاب بشود

 
 : ميثاق قيد شده است که5در ماده 

 
دول عضو متعهد به اجتناب و رفع کليه اشکال تبعيض نژادی بوده و بدون تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، قوميت و مليت، 

 :...صوصًا در برخورداری از حقوق ذيل تضمين می نمايند، خدر برابر قانونهمگان را يکسان بودن حق 
 

بر مبنای حق رأی عمومی برابر به _  رأی دادن و کانديد شدن- حقوق سياسی، به خصوص حق شرکت در انتخابات
 ... امور عامه در هر سطح و برخورداری از دسترسی برابر به خدمات عامهۀمنظور مشارکت در دولت و همچنين ادار

 
 

کليه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعيض "  دول عضو را ملزم می سازد تا،سيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنانکنوان
لفعل ميان مردان و ااقدامات موقتی ويژه با هدف تسريع برابری با " 40" سياسی و عامه انجام دهندۀعليه زنان در حوز

 41"زنان تبعيض پنداشته نمی شود
 
 
 
 
 

 چارچوب قانونی انتخاباتاصالح  در رابطه با 2009رائه شده در سال توصيه های ا. ب

                                                        
 . با اين کنوانسيون موافقت نمود1983 جنوری 24 افغانستان در تاريخ -37
 . با کنوانسيون رفع تبعيض نژادی عليه زنان موافقت نمود1983 اگست 5 افغانستان در تاريخ -38
 . با اين کنوانسيون موافقت نمود1979 دسمبر 18 افغانستان در تاريخ -39

 .7 کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ماده - 40
 .4.1 کليه اشکال تبعيض عليه زنان، ماده  کنوانسيون رفع- 41
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  توصيه . (گيردبايد تعديالت الزم در قانون اساسی و ساير قوانين جهت بهبود برگزاری انتخابات در آينده صورت

 )2009 از سال 1
  بررسی قرار گيرند،  مربوط به انتخابات که قرار است در اصالح قانون اساسی مورد دارای اولويتموضوعات

 مکانيزم انتصاب کميشنرهای ۀ زمانی انتخابات و انجام تعديالت الزم برای توسعۀ سازی برناممعقولبايد شامل 
 )2009 از سال 3 ۀتوصي( .کميسيون مستقل انتخابات باشد

  برای اصالح قوانين عبارتند ازدارای اولويتموضوعات : 
o سيستم انتخاباتی 
o مکانيزم انتصاب کميشينرهای کميسيون مستقل انتخابات 
o  به شمول اوراق آرای (مراکز رأی گيری بدست آمده از الزامات شفافيت، مانند نشر کليه معلومات

 )باطل
o ه کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع  بحکم صريح بيانگر نقش ها و مسئوليت های مربوط

کميسيون سمع شکايات انتخاباتی همچنان به ون مستقل انتخابات و بايد به کميسي. شکايات انتخاباتی
 . داده شودءصالحيت تحقيق و ابطال آرا

o فعاليت کميسيون سمع شکايات انتخاباتیۀم مربوط به اداماحکا  
o  موضوعاتی که قرار است رسيدگی به آنها به صالحديد کميسيون مستقل انتخابات صورت گيرد، بايد

 د، مانند ضرب األجل های انصراف کانديدهانرمورد بررسی قرار گي
o 2009 از سال 4 ۀتوصي. (الزامات ثبت رأی دهندگان( 

  قانون جديد انتخابات بايد برخی از مسائل را که هنوز معطل احکام، مقررات و فيصله ها می باشند، پوشش دهد
از سال  5توصيه . (ه گرددتا از تطبيق نادرست صالحيت اجتناب شود و يک سند قانونی واحد و منسجم تهي

2009( 
 نقش ستره .  بيان کند که کدام ارگان مسئوليت نهايی تفسير قانون اساسی را بر عهده داردیقانون بايد به طور قطع

که به صراحت در (محکمه در رسيدگی به مسائل انتخاباتی بايد از طريق وضع شرايط مشخص برای مداخله 
 )2009 از سال 6توصيه . (واضح گردد) قانون بيان شده باشند

  که (بايد قوانين الزم تصويب گردد و در آن وظايف، صالحيت ها و منابع مورد نياز شوراهای واليتی و ولسوالی
 )2009 از سال 7توصيۀ  (.تعيين گردد) در قانون اساسی مقرر شده اند

 را برای الحاق به قانون جديد احزاب سياسی بايد شرايط بيش از حد اعضای دارای تخصص های مشخص 
 از سال 12توصيه . (احزاب محدود سازد و نبايد از عضويت شهروندان در بيش از يک حزب جلوگيری نمايد

2009( 
  بايد به تعديل مکانيزم انتصاب کميشنرهای کميسيون مستقل انتخابات در قانون جديد تشکيالت اين کميسيون توجه

 پروسه، ارتقای استقالل و نمايندگی کميسيون مستقل ۀتردجدی صورت گيرد، طوريکه از مشورتی بودن گس
 رسیرنظر دهی، باين امر می تواند شامل امکان . انتخابات و ايجاد اعتماد نسبت به انتخابات تضمين به عمل آيد

 )2009 از سال 17 ۀتوصي. ( باشد، توسط پارلمان پيشنهاد شده از سوی رئيس جمهوریيق کانديدهادو يا تص
  اطرافی در انتصاب وی بايد همان بلکهبايد صرفًا توسط رئيس جمهور منصوب گردد، نانتخابات سيون کميرئيس 

 )2009 از سال 18توصيه .(ه انددر نظر گرفته شددخالت داشته باشند که در انتصاب کميشنرها 
 صيه ها جهت کميسيون مستقل انتخابات بايد پس از انتخابات يک گزارش تهيه کند که شامل آموخته ها و تو

 گزارش، بايد بررسی ای از مقررات و تصاميم کميسيون ۀ تهيۀبه عنوان بخشی از پروس. بهبودی انتخابات باشد
 موجود در پروسه،عدم شفافيت هر ، تناقضات و نواقص انجام شود تا 2009مستقل انتخابات از انتخابات سال 

سی بايد تشخيص داده شود که کدام تصاميم می توانسته در اين برر. تشخيص و پيش از انتخابات آينده رفع گردند
است مبتنی بر احکام قانونی باشد، مانند تصاميمی که پنداشته می شود به شيوه های سياسی و سوگيرانه اتخاذ شده 

 ۀتوصي. (نتايج حاصل از اين بررسی را می توان در جلسات تسويد قانون انتخابات مورد استفاده قرار داد. اند
 )2009ز سال  ا22

 در رابطه با طرزالعمل ها، تصاميم و ی شکايات انتخابات سمعقانون بايد الزامات الزم را برای شفافيت کميسيون 
 حافظت از عارضين و شهود تأمين ۀ الزم بايد در زمينیهمچنين تضمين های قانون.  وضع نمايد،استدالالت آن

 )2009 از سال 35 ۀتوصي. (گردد
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  اينکه نه  و تفکيک ميان مسائل عدالت انتقالی و انتخابات؛: روی تضمين موضوعاتی چونبايد تاکيد زياد
بايد مسئول تشخيص اين باشند که چه کسی با  کميسيون مستقل انتخابات و نه کميسيون سمع شکايات انتخاباتی

ی مسلح غيرقانونی بايد نقش ارگان های انتخاباتی در ارتباط با گروه ها.  های مسلح غيرقانونی ارتباط داردهگرو
شديدًا مبتنی بر طرزالعمل های مشخص باشد، قسميکه اشخاصی را که ارگانهائيکه صالحيت تشخيص افراد 

ارگان های انتخاباتی . مظنون به ارتباط با گروه های مسلح غير قانونی را دارند، معرفی ميدارند، حذف نمايند
 مرجع ذيربط انتقال دهند تا تشخيص داده شود که آيا شخص مورد بايد معلومات ارائه شده توسط کانديدها را به
 .)2009 از سال 50 ۀتوصي. (، صورت گيردنظر با چنين گروه هايی ارتباط دارد يا خير

  تعيين جرم باشد و از مراحل قانونی مؤثرشامل مکانيزم های  که(تا هنوز يک رويکرد دقيق به عدالت انتقالی 
 به عنوان )داياگ(چنانچه از رويکرد انحالل گروه های مسلح غيرقانونی. ه نشده است، انکشاف داد)پيروی کند

مبنايی برای سنجش الزام قانونی مبنی بر عدم همکاری کانديدها با گروه های مسلح غيرقانونی استفاده شود، آنگاه 
ومات واضح در مورد بايد منابع بيشتر برای اين پروسه اختصاص داده شود و شفافيت آن بايد از طريق معل

 )2009 از سال 51 ۀتوصي. ( گسترش يابد،طرزالعمل ها و سنجش های گروه های مسلح غيرقانونی
 نامزدی، بايد اين حق را داشته باشند تا ببيند آيا نامشان در لست ۀکانديدهای محتمل، پس از ارائه درخواستنام 

زمان بيشتردر اختيار کانديدها قرار داده شود تا از بايد مدت . انحالل گروه های مسلح غيرقانونی است يا خير
انحالل ادارۀ ] دياگ"[الزامات خلع سالح پيروی کنند و سنجش پيروی يا عدم پيروی اين اشخاص بايد توسط 

 بررسی خلع سالح و و با ضرب األجل هايی انجام شود که زمان کافی برای انجام" گروه های مسلح غيرقانونی
 )2009 از سال 52 ۀتوصي(.  فراهم آورندآن

 اين تعديالت بايد شامل رهنمودهای شفاف و . افيت بيشتر داشته باشدفقانون انتخابات بايد طوری تعديل گردد تا ش
 کمپاين و بر اساس اصول پوشش منصفانه ۀفشرده برای پوشش رسانه ای کانديدها و احزاب سياسی در طول دور

های انتخاباتی می باشند و اين ی دارای تعهدات خاصی در طول دوره رسانه های دولت. و غيرسوگيرانه  باشد
 )2009  از سال 61 ۀتوصي. (تعهدات بايد به روشنی تعريف گردند

 بايد در مطابقت به معيارهای بين الملی وضع گردد و احکام صريحی را در مورد بخشهای  قانون  جديد رسانه ها
ر مورد معيارها درقانون بايد يا درست توضيح گردند و ياهم حذف احکام مبهم د. سمعی وبصری پيشبينی نمايد

 )2009 از سال 62توصيه  (.و احکاميکه نهايت محدود کننده اند، بايد لغوگردند گردند
 صالحيت و اختيارات اين نهاد بايد در قانون پيشبينی گردد . نهاد تنظيم کنندۀ رسانه ها بايد از حکومت مستقل شود

سمت های اساسی در اين نهاد بايد به شکل منصفانه . النشاء باامکانات مالی الزم اداره گرددو توسط يک دارا
در دراز مدت اين نهاد بايد مسئوليت تنظيم فعاليت های رسانه ها را در . وبدون مداخلۀ سياسی تعيين گردند

 )2009 از سال 63 ۀتوصي (.جريان کمپاين بعهده بگيرد
 بطه با صالحيت های تعيين مجازات در رابطه با تخطی از اصول پوشش منصفانه و شفافيت قانونی بايد در را

 تداخل صالحيت های قضايی نهادهای مقرره ساز بايد مورد رسيدگی قرار ۀمسئل. غيرسوگيرانه وجود داشته باشد
طرزالعمل بايد  و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی افزايش يابد و ی مذکوربايد همکاری ها ميان ارگان ها. گيرد

. بهبود يابند و تضمين گردد که به صورت عاجل به شکايات رسيدگی و مجازات های مقتضی تعيين می گردد
 )2009 از سال 64توصيه (

 اهانت کردن اقدامات قانونی  ودرهماهنگی با پيشنهادات بين المللی در مورد تخطی های متعلق به افترا بستن 
ن مستقل حقوقی و يا محکمۀ مدنی بايد تاسيس گردد که ميکانيزم مناسب صورت گيرد و در نتيجه يک ارگا

 .وبر وقت را به خاطر رسيدگی به اين نوع قضايا در نظربگيرد
 )  2009 از سال 65توصيه( 
 مکانيزم های الزم بايد برای تضمين . حکم قانونی و مسئوليت های رسانه های دولتی بايد در قانون تضمين گردد

 انکشاف داده شود و يک مکانيزم نظارتی نيز بايد برای تضمين بی ، از مقامات و حسابدهی عامهاستقالل آنها
 )2009 از سال 66توصيه (طرفی رسانه ها در ساختن برنامه ها شکل گيرد 

  احکام خاص قانون جديد انتخابات بايد طوری تقويت گردد که گروه های خاص مانند کوچی ها، بيجاشده گان
. د دارای معلوليت، زندانی ها و اشخاص در حال خدمت نظامی بتوانند در انتخابات شرکت نمايندداخلی، افرا

 )2009 از سال 75توصيه (
   اسناد مربوط به و حقوق و وظايف ناظران ملی و بين المللی ، از جمله حق دسترسی به کليه مراحل پروسه

شود و حقوق و وظايف نبايد منوط به احکام کميسيون انتخابات، بايد به صراحت در قانون جديد انتخابات بيان 
 )2009 از سال 83توصيه . (مستقل انتخابات باشد
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  به شمول حق حاضر نمايندگان کانديدان  راقانون انتخابات بايد طوری تعديل گردد که حقوق و مسئوليت های ،
 88توصيه . (نمايد وضوح بيان  به،شدن در مرکز رأی دهی و حق دسترسی به انواع معلومات مربوط به پروسه

 )2009از سال 
 کمسيون .  ابطال نتايج مراکز رأی دهی بايد در قانون شفاف ساخته شودۀنقش کميسيون مستقل انتخابات در زمين

تا استدالالت و تشريحات الزم را در رابطه با تصماميم خود برای همگان اعالم  باشد مستقل انتخابات بايد ملزم
توصيه . (ه ابطال آراء بايد منوط به شکايات ارائه شده به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی باشدتصميم ب. نمايد
 )2009 از سال 112

  های بعد از طوالنی برای بررسيزمانتاريخ های انتخابات در افغانستان بايد تعيين گردد تا امکان تخصيص 
 )2009 از سال 117توصيه . (انتخابات وجود داشته باشد

  اتکا به سمع محض  وجود داشته باشد، زيرا أيک رويکرد فعال و جامع برای تحقيقات مربوط به افترابايد
ا بايد در قوانين، رسمی شوند و تا زمانی که چنين قانونی هطرزالعمل...  کافی نمی باشد،شکايات و معلومات

طرزالعمل .  انتخابات گنجانيد در مقررات رسمی کميسيون مستقلاين طرزالعملها راتصويب می گردد، می توان 
 )2009 از سال 118توصيه . (ها بايد کامًال شفاف شوند

  قانون انتخابات بايد به روشنی تشريح نمايد که در صورت کناره گيری يک کانديد پيش از دور دوم انتخابات
ميسيون مستقل ضرب األجل های مربوط به کناره گيری بايد در مقررات ک. رياست جمهوری، چه کار بايد کرد

 )2009 از سال 121توصيه . (انتخابات واضح گردد
 طوری که شامل ارجاعات قوی تر به تخطی های انتخاباتی، پوشش کمپاين ،قانون جزا را می توان تعديل نمود 

 )2009 از سال 128توصيه . ( بعد از انتخابات باشدۀ نظر سنجی و دور،ها
 

 ای  حمايت از حقوق انتخاباتیتقويت مکانيزم ه: 2 دارای اولويت ۀساح
 

 اصول بين المللی. الف
 
برای هر شخصی که حقوق و آزاديهای شناخته شده در " ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بيان می دارد که 3.2 ۀماد

خاصی  اشۀ مطمئن احقاق حق فراهم بشود، هر چند که نقض حقوق به وسيلۀ او نقض شده باشد، وسيلۀاين ميثاق در بار
روش احقاق حق بايد توسط مراجع اداری ، قضايی ... تکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشندرا

 دولتی که موظف به اين کار می باشد، تعيين گردد و امکانات احقاق حق قضايی بايد فراهم ۀيا تقنينی يا هر مرجع شايست
 ."گردد

 
 

 : افراد احترام می گذاردیۀ قضاياوق مدنی و سياسی به حق سمع منصفانه ميثاق بين المللی حق1.14ماده 
 
هر کسی حق دارد تا به دادخواهی او به شکل منصفانه و علنی در يک ... تمامی افراد در مقابل محاکم متساوی هستند"

 ..."دگی بشودي طبق قانون رس، مستقل و بی طرف، صالحۀمحکم
 

 : می دارد که بيان2 پاراگراف 25 عمومی ۀتبصر
 
 

ء رادسترسی به تدقيق قضايی يا ساير پروسه های معادل با آن وجود داشته باشد تا رأی دهندگان به امنيت ورقه های آ...بايد
 ."و شمارش آنها اعتماد داشته باشند

 
  در رابطه با تقويت مکانيزم های حفاظت از حقوق انتخاباتی2009توصيه های سال . ب
 

 معيارهای بين المللی انتخابات و حل با بايد در رابطه . ت کميسيون سمع شکايات انتخاباتیانکشاف ظرفي) الف
 قضايی و ۀ مديريت دوسيه، ادارۀهمچنين بايد در زمين.  برگزار گرددی برنامه های آموزشات انتخاباتی، منازع

حمايت الزم )  می باشندرمؤثکه برای طی مراحل قانونی و احقاق حقوق، (تکنيک های تحقيقاتی تنفيذ قانون 
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 با ساختارهای قضايی و قانونی  خود راۀافزون بر اين، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد رابط. صورت گيرد
 .افغانستان انکشاف دهد

 
اين کار شامل تحقيق و آزمايش روش های مختلف تشريح نقش شکايات و همچنين . افزايش آگاهی از شکايات. ب

 شکايات می ۀ ساختن پروسمؤثر و ساده ساختن و اطراف ذيدخل برایشکايات انتخاباتی  سمعنقش کمسيون 
 .باشد
 مانند ثبت نام رأی دهندگان ، شکايات انتخاباتی بايد به طور دائمی فعاليت های انتخاباتی سمعکمسيون. نظارت. ج

 . مشکالت جلوگيری به عمل آيدنتو تصاميم و فعاليت های کميسيون مستقل انتخابات را نظارت کند تا از انباش
مفيد خواهد بود که کميسيون سمع شکايات انتخاباتی منحيث ارگان .  اصالح انتخاباتۀسهم گيری در پروس. د

 . سيستم، سهم داشته باشدۀناظر، در انکشاف پالن های اصالح انتخابات، به خصوص ارتقای تعادل و موازن
 آندسته از کارمندان کميسيون مستقل انتخابات را که یکايات انتخابات شسمعکميسيون . ارجاعات برای تفتيش. هـ

به اعمال غيرقانونی دست زده اند جهت تفتيش راجع آراء در خالل ثبت نام رأی دهندگان، رأی گيری و شمارش 
 ).البته در صورتی که کميسيون مستقل انتخابات قادر به انجام چنين کاری نباشد(می سازد 

 
کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد بعد از انتخابات يک تحليل انجام بدهد؛ البته در .  از انتخاباتتحليل بعد. و

، اين تحليل می توانست 2009در سال . صورتی که کميسيون مستقل انتخابات قادر به انجام کامل اين تحليل نباشد
 از 30توصيه . (باشد) ی و شمارش آراءدر ثبت نام رأی دهندگان، رأی گير (تقلب انواع ۀ گسترد بررسیشامل
 )2009سال 

 
 رسيدگی به شکايات و همچنين از ۀکميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد از منابع گسترده تر در زمين 

اين امر . ظرفيت قوی تر برای دريافت و رسيدگی به تعداد بيشتری از شکايات برخوردار گردد
و ايجاد اعتماد نسبت به سيستم انتخاباتی مهم می در آينده  ب تقل رسيدگی به مواردۀمخصوصًا در زمين

 ربايد تعيينات مناسب صورت گيرد و معاشات و آموزش های مناسب در اختيار کارمندان قرا. باشد
 از 31توصيه . ( به طور کامل انجام دهد را کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بتواند وظايف خود تاگيرد
 )2009سال 

 طرزالعمل ۀ بعد از انتخابات به همراه خالصۀع شکايات انتخاباتی يک گزارش برای دورکميسيون سم 
اين گزارش همچنين بايد شامل ذکر مسائل .  و توصيه های اصالحی تهيه نمايد هاها، تصاميم و آموخته

ی ، تا کمبودوجود نداشت به دليل محدوديت زمان و منابع امکان رسيدگی به آنهاو مواردی باشد که 
 )2009 از سال 32توصيه . (های پروسه و جهت گيری های آينده ثبت گردد

  بايد به تبديل کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به يک ارگان دائمی توجه جدی صورت گيرد تا نظارت
با انجام اين کار بايد دانش و ظرفيت سازمانی کميسيون .  انتخابات فراهم گرددۀدائمی و جاری بر پروس

در .  فراهم گرددی بهبود پيش بينی های قانونۀيات انتخاباتی گسترش يابد و همچنين زمينسمع شکا
فاصله ميان انتخابات، کميسيون سمع شکايات انتخاباتی می تواند ساختار خود را محدود سازد، اما بايد 

ين امر ا.  شکايات افزايش دهددر مورد را عامهدر انکشاف ظرفيت خود فعاالنه عمل کرده و آگاهی 
 اصالح ۀ پروسۀث خواهد شد که نظارت بر ساير فعاليت های انتخاباتی وجود داشته باشد و به توسععبا

   نظارتی خود را در خاللۀکميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد وظيف. انتخابات کمک خواهد نمود
رد رسيدگی قرار  انتخاباتی انجام دهد تا مشکالت در زودترين زمان ممکن موۀمراحل چرختمامی 

 )2009 از سال 33توصيه . ( رأی گيری و اعالم نتايج جلوگيری شودۀ آنها در دورنگيرند و از انباشت
  بايد به تبديل کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به يک ارگان کامًال ملی مستقل توجه صورت گيرد و در

ب که متضمن فراگيری، بی طرفی و اين راستا بايد نکات مذکور در فوق و انکشاف يک مکانيزم انتصا
همکاری های بين دخالت و ضروری است تا . مسلکی بودن اين کميسيون باشد، را مد نظر قرار داد

چنانچه شايستگی و تخصص . المللی به منظور انکشاف و نظارت بر ابعاد حياتی انتخابات تداوم يابند
مسئوليت های کميسيون سمع شکايات انتخاباتی کم وجود داشته باشد، اکافی و اعتماد نسبت به سيستم مح

 )2009 از سال 34توصيه . ( واگذار شوندء قضابخشبايد نهايتًا به 
  ،قانون بايد کميسيون سمع شکايات انتخاباتی را ملزم به داشتن شفافيت کامل در رابطه با طرزالعمل ها

توصيه . (ز عارضين و شهود باشدقانون همچنين بايد متضمن حفاظت ا. تصاميم و استدالالت آن بسازد
 )2009 از سال 35
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 به شمول تعيين معاشات معقول،  ند ابتکارات مبارزه با فساد رااکميسيون سمع شکايات انتخاباتی می تو
گسترش برنامه های آموزشی، کنترول معلومات و مکانيزم های نظارتی برای حفظ انسجام نهادها و 

ين بايد تضمين گردد که کميسيون سمع شکايات انتخاباتی يک نهاد همچن. راه اندازی نمايدسازمان ها،
تشکيالت کميسيون بايد، برای مثال، شامل مدير اجرايی، يک مشاور . دارای تشکيالت فراگير می باشد

توصيه . ( در ميان ساير پست ها باشدء،حقوقی، يک کارمند ثبت کننده، يک رئيس کارمندان و داراألنشا
 )2009 از سال 37

 مشابه به دسته بندی شکايات روز انتخاباتۀبايد به دسته بندی شکايات مربوط به کمپاين ها به شيو ، 
 رسيدگی به شکايات بايد ۀشده و پروسجديت آنها دسته بندی شکايات بايد بر اساس . توجه صورت گيرد

 )2009 از سال 56توصيۀ  (.از جدی ترين شکايات آغاز گردد
 در  آنان کارهای وسيع آگاهی را با کانديدان و نمايندگانمتيوانستنتخاباتی کميسيون سمع شکايات ا 

مورد تخطی های انتخاباتی و تعزيرات، و اينکه شکايت به چه شکل بايد صورت گيرد و به شکايات 
 ).2009 از سال 60توصيه  (.چگونه بايد رسيدگی صورت گيرد، بعهده بگيرد

 برای تخطی از الزامات پوشش منصفانه و غير سوگيرانه بايد در رابطه با صالحيت های جزايی 
 بايد مورد رسيدگی  قضائیمسئله تداخل صالحيت های قضايی ارگان های. شفافيت وجود داشته باشد

بايد سطح همکاری ها بين ارگان ها و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی گسترش يابد و . قرار گيرد
ی تدوين گردند تا تضمين شود که شکايات از طريق مجازات طرزالعمل های اين کميسيون بايد طور

 )2009 از سال 64توصيه . (های سريع مورد رسيدگی قرار می گيرند
  کميسيون مستقل انتخابات بايد يک رويکرد محافظتی را برای تحقيق در مورد عالئم تقلب اتخاذ و در

بع کامل برخوردار باشد تا بتواند تحقيقات اين کميسيون بايد از منا. زمان مقتضی آراء را ابطال نمايد
 )2009 از سال 113توصيه . (جامع و بموقع را پيش از برگزاری انتخابات آينده انجام دهد

  در انتخابات آينده(پيشاپيش، بايد در رابطه با احتمال طوالنی شدن دوره زمانی اعالم نتايج نهايی (
يرد تا زمان کافی برای تحقيقات در مورد تقلب وجود  معلومات شفاف در اختيار سهم گيرندگان قرار گ

 )2009 از سال 114توصيه . (داشته باشد
 تقلب در انتخابات، بايد از يک روش جامع و فعال استفاده شود، زيرا باالی  بهدر تحقيقات مربوط 

حقيقات اين روش بايد شامل ت. ابتکارات رسيدگی به شکايات و معلومات موجود اعتماد کم وجود دارد
گسترده در مورد مراکز رأی دهی که نتايج آنها مشکوک به نظر می رسد و مراکز رأی دهی مستقر در 
ساحاتی که بر آن نظارت محدود يا نظارت وجود نداشته است، و همچنين انتخاب تصادفی مراکز رأی 

ی دارای نتايج تقلب نه تنها مراکز رأی ده(بايد به طور گسترده تعدادی از مراکز رأی دهی . دهی باشد
 معتمد بود ناين ارزيابی بايد شامل بررسی . مورد ارزيابی قرار گيرند) آميز يا نشانه های تقلب

به شمول اوراق باطل، لست رأی دهندگان، جورنال مرکز و نتايج و (  اوراق آراء ۀصندوق آراء، کلي
منظور انون، رسمی شوند و تا زمان  قۀطرزالعمل های ذيربط بايد بواسط.  باشد)رمه های تلفيق شدهوف

. ، اين طرزالعمل ها بايد در مقررات رسمی کميسيون مستقل انتخابات گنجانيده شودشدن چنين قانوی
 )2009 از سال 118توصيه . (اين طرزالعمل ها بايد کامًال شفاف باشند

  درموردختن آنها  از اهميت شکايات و آماده سااطراف ذيدخلمساعی قوی تر بايد به منظور آگاهی 
اين مساعی بايد در قالب يک اقدام درازمدت صورت گيرد و پيش .  شکايات صورت گيرد درجروش

يدها، شاهدين و عامه مردم را داين تالش ها بايد احزاب، کان.  نامزد شدن کانديد ها آغاز گرددۀاز پروس
نوان يک ارگان تصميم گيرنده استقالل و نقش کميسيون سمع شکايات انتخاباتی به ع. هدف قرار دهند

 )2009 از سال 119توصيه . (بايد به صراحت مورد تأکيد قرار گيرد
  کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد از منابع کامل بهره مند گردد تا بتواند به قسم فعال از صالحيت

 )2009 از سال 120توصيه . (های رسيدگی به شکايات گسترده استفاده نمايد
 در مرکز رأی گيری بايد توأم با ارزيابی اوراق رأی دهی در آن مرکز يک خيص تقلب در شک يا تش

 )2009 از سال 123توصيه .(باشدعين انتخابات 
 تقلب آميز شناسايی گردد و  متعددبايد يک تحليل کامل از تقلبات انجام شود تا ماهيت فعاليت های 

در اين تحليل بايد به ثبت رأی . ل آورده شود عم آن بهتشخيص داده شود که چه تغييراتی بايد در
دهندگان، رأی گيری، شمارش آراء، ترانسپورت و امنيت مواد، عالمت زدن و غيره توجه صورت 

که تحت تأثير حکم هشتم (همچنين مهم است تا به فعاليت های تقلب آميز در مراکز رأی دهی . گيرد
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 ويا کدام حکم ديگر اين کميسيون باالی آن فته اندسپتمبر کميسيون سمع شکايات انتخاباتی قرار نگر
 )2009 از سال 124توصيه . (توجه صورت گيرد) صادر نشده است

 رهنمودهای قوی تر برای ۀارائ: مبارزه با تقلب صورت گيرد، به شمولۀ بايد اقدامات قوی تر در زمين 
هی دريافت می کنند که ی درأکارمندان مراکز رأی گيری تا اطمينان حاصل شود که تنها کسانی ورق 

هت ج شمارش ۀالبته اين امر نيازمند ترتيب يک صفح( نامشان در لست رأی دهندگان ثبت شده باشد،
، و مهر کردن فورمه های نتايج و سپس پوش کردن آنها با نوار )استفاده در اسناد حساس می باشد

 نتايج سئوال بر انگيزی داشته اند، در ولسواليها و محالت رای دهی که قبالدر صورت امکان، . شفاف
توصيه . (دخواسته شو گزارش بطور مسلسل از تعداد آرای ريخته شده در روز انتخابات وقتا فوقتا بايد

 )2009 از سال 125
 مردم متعهد به پيروی از طرزالعمل سلوک مسلکی ۀبايد از کانديدهای آينده تقاضا شود تا در نزد عام 

به در انتخابات بايد منحيث بخشی از آموزش کارمندان کميسيون مستقل اصول اخالقی مشا. شود
، احزاب، کانديدها، ادارات امنيتی دولتی و رسانه ها تطبيق )به شمول کارمندان رأی گيری( انتخابات 

 ).2009 از سال 126توصيه . (گردد
 جهت کار به  را خودکميسيون مستقل انتخابات، ضمن توجه به استلزامات مالی، می تواند کارمندان 

کميسيون مستقل انتخابات می تواند يک سيستم قوی تر برای . ساحه های دور از خانه هايشان انتقال دهد
نظارت از کار مراکز رأی دهی در طول روز انکشاف دهد و کارمندان ساير بخش های کشور را در 

 )2009 از سال 127توصيه . (اين سيستم جذب نمايد
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 تبديل کميسيون مستقل انتخابات به ارگان مديريت انتخاباتی مستقل، مسلکی و بی طرف: 3 ويتدارای اول ۀساح
 

 اصول بين المللی. الف
 
ی که با آرای دوره اشهروندان بايد در انتخابات :  "  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بيان می دارد که25 ۀماد

 ۀه باشند که اين امر متضمن ابراز آزادانت دادن و انتخاب شدن را داشعمومی مساوی و مخفی انجام می گيرند، حق رأی
 ).با تأکيد اضافی(  رأی دهندگان می باشد ۀاراد

 
 : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بيان می دارد که25 عمومی ۀتبصر

 
نه، بی طرفانه و مطابق  انتخابات و تطبيق منصفاۀيک مرجع انتخاباتی مستقل بايد  به منظور نظارت از پروس"

 امنيت صندوق: "به دولت می پردازد 20گراف اپار. با قوانين مقرره که در مطابقت با مثياق باشند، تشکيل گردد
امنيت آراء و شمارش . يدها يا نمايندگان آنها شمارش شوندد بايد با حضور کانءهای آراء بايد تضمين گردد و آرا

 ."تا رأی دهندگان باالی امنيت آراء و شمارش آنها اعتماد داشته باشند.. رد صورت گيآنها بايد به طور مستقل
 

 : می خواهد تاها شورای عمومی ملل متحد از دولت55/96 ۀقطعنام
 

 انتخابات را تضمين ۀشفافيت و بی طرفانه بودن پروس... از طريق قانون گذاری، نهاد ها و مکانيزم های خود" 
و همچنين سطح " شفافيت نهادهای عامه را بهبود بخشد"نين دولت را فرا می خواند تا اين قطعنامه همچ.". دننماي

 42.حسابدهی در ميان مقامات عامه را ارتقا دهد
 
 به عنوان يک ارگان مستقل، مسلکی و بی طرف ات در مورد ايجاد کميسيون مستقل انتخاب2009توصيه های سال . ب

  انتخاباتۀبرای ادار
 

 ديد تشکيالت کميسيون توجه جدی به تغيير مکانيزم انتصاب کميشنر ها صورت گيرد تا از بايد در قانون ج
اين .  انتخابات تضمين به عمل آيدۀمشورت گسترده، ارتقای استقالل و نمايندگی کميسيون و اعتماد نسبت به پروس

 از کانديدهای پيشنهاد شده  شامل اخذ معلومات و کمک از پارلمان، تجديد نظر و تصديق پارلماندپروسه می توان
 ).2009 از سال 17توصيه . ( باشد،توسط رئيس جمهور

  در انتصاب وی بايد به اطراف ذيدخلرئيس ارشد انتخابات نبايد صرفًا توسط رئيس جمهور منصوب گردد، بلکه 
 )2009 از سال 18توصيه . (که در انتصاب کميشنرها سهم داشته اند، اشتراک کننديهمان ميزان

 کميسيون مستقل انتخابات تنظيم کنندۀزالعمل های رسمی بايد مقرر گردد تا اطمينان حاصل شود که کليه اسناد طر 
مورد تصديق رسمی قرار گرفته اند، به روشنی نوت نويسی و تاريخ اجرايی آن مشخص شده است و به طور 

 تعديل يا ۀت زمان حفظ مقررات و پروساحکام اين طرزالعمل ها بايد مد. سريع در اختيار مردم قرار گرفته اند
 ).2009 از سال 21توصيه . (تعويض مقررات را مشخص سازند

  کميسيون خدمات ملکی و پاليسی های انتصابات داخلی آن بايد شامل احکام خاص برای تجويز تطبيق بموقع
ت داشته باشند يا به طور اقدامات کيفری، به شمول انفصال عاجل در مواردی که مقامات در تخلفات انتخابات دس

انتخابات که مرتک بايد از شامل سازی مقامات .  شرکت در چنين تخلفاتی را بدهند، باشدۀآگاهانه به ديگران اجاز
.  کننده رجعت داده شوندتفتيشدر صورت امکان به مراجع  در لست سياه شديدًا پيروی گردد و  هستند،تخلف

 از سال 24توصيه . (دن گرد وتبليغ راستای غلبه بر فرهنگ مصونيت نشرچنين طرزالعمل هايی بايد به خوبی در
2009.( 

  افسران انتخاباتی واليتی و کارمندان ساحوی بايد تحت سرپرستی ونظارت دقيق تر باتاکيد خاص بر ارزيابی
 شود تا  دادهجتالش ها بخر. امانتداری، بی طرفی و تخصص آنان به مثابۀ کارمندان انتخاباتی، قرار گيرند

 .ظرفيت های ارتباطاتی بين مسؤولين دفتر مرکزی وافسران انتخاباتی واليتی به شکل دوامدار، تقويت گردد

                                                        
 اين قطعنامه (.A/Res/55/96) قطعنامۀ شورای عمومی ملل متحد در رابطه با ارتقا و تحکيم دموکراسی 1f(i) و 1d(iv)  ماده های -42

 . ممتنع منظور شد رأی16و ) به شمول افغانستان(  رأی 157 با تأييد 2000 دسمبر سال 4توسط شورای عمومی ملل متحد در تاريخ 
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 25توصيه . (همچنين بايد به داشتن مأموران لوجيستيکی دائمی در سطوح واليتی و منطقوی توجه صورت گيرد
 )2009از سال 

 ندی سازمانی و تأمين منابع، بايد بت های آينده، تشکيل کار پالن گذاری استراتيژيک، ضمن شناسايی اولوي
واحدهای مستقر در ديپارتمنت های داراألنشاء بايد گسترش يابند تا مسئوليت های کالن تر را به . صورت گيرد

حد سياسی بايد نقش کالن تر در ثبت نام و سنجش کانديد ها و همچنين نظارت مالی بر کمپاين ايفا او.  گيرندعهده
ديپارتمنت حقوقی بايد تقويت گردد تا بتواند به شکايات مربوط به کميسيون مستقل انتخابات رسيدگی کند و . ايدنم

 تقلبات در ثبت رأی دهندگان، رأی دهی، شمارش و جدول بندی آراء را ،همچنين از طريق شبکه های قانونی
 )2009 از سال 26توصيه . (پيگيری نمايد

 را مورد يک می توان پست ها و شرايط کاری کارمندان ژتی و پالن گذاری استراتيدر چارچوب انکشاف تشکيال
مشوق های . تجديد نظر قرار داد تا وظايف، شايستگی ها و مهارت های الزم آنها در صورت لزوم تعديل يابند

 ابقایبود می توانند برای به) قيد شده در قراردادهای پنج ساله(تحصيلی و برنامه های اعطای سند تحصيلی 
. کليه استخدامات و اصالحات بايد شديدًا مبتنی بر شايستگی و لياقت باشد.  مد نظر قرار گيرند،کارمندان باتجربه

لی مورد نظر، تحصيالت رسمی و تصديق نامه مسلکی، در زمينه هايی از جمله مديريت داخبايد برای کارمندان 
 تسويد ۀآموزش های احيای مجدد در زمين.  گرفته شودپروژه، پالن گذاری، لوجيستيک و تدارکات در نظر
 ).2009 از سال 27توصيه . (قوانين و تدوين مقررات اداری نيز بايد ارائه شود

  مشاورين بين المللی، در صورت همکاری کامل کميسيون مستقل انتخابات و تمايل آن به مشاوره دهی، بايد به
ادامه ) و احتماًال باالتر از آن ( 2010انتخابات حداقل تا پايان سال نشای کميسيون مستقل همکاری خود با داراال

دهند، منوط به اينکه کميسيون مستقل انتخابات متعهد به اصالح و تطبيق انتخابات مطابق با معيارهای بين المللی 
 )2009 از سال 29توصيه . (باشد

 کارمندان، مواد، اسناد، ديتابيس نتايج، ثبت کميسيون سمع شکايات انتخاباتی بايد بدون محدوديت به تأسيسات ، 
 کميسيون مستقل انتخابات ۀو غير) در قالب هايی که به سادگی قابل استفاده باشد(های کمپيوتری، ثبت نتايج آراء 

 ).2009 از سال 36توصيه . (دسترسی داشته باشد
  ت های کارگران مراکز رأی دهی،  تر برای استخدام زنان در پسمؤثربايد برنامه های دسترسی جامع تر و

در تطبيق اين مساعی می توان از موسسات . تالشی، نظارت و همچنين آموزش مدنی و رأی دهی تطبيق گردد
 )2009 از سال 69توصيه . (که دارای شبکه هايی در اجتماعات محلی می باشند، کمک گرفتايغيردولتی 

 ر گيرد و نبايد در اماکن مسکونی، به خصوص مربوط به موقعيت مراکز رأی گيری بايد مورد تجديد نظر قرا
 انتخابات ترتيب زلست مراکز رأی گيری و قوای امنيتی بايد پيش از رو. کانديدها يا مقامات دولتی هستند، باشد

 ).2009 از سال 96توصيه  (. و قابل ازدياد نباشندداده شود و سريعًا ارائه گردد
  و اعالم آراء برای کانديدهای برکنار شده، بايد به طور شفاف توسط طرزالعمل های شمارش، جدول بندی

کميسيون مستقل انتخابات پيش از روز انتخابات وضع گردد تا از شفافيت پروسه اطمينان به عمل آيد و از بروز 
ور اين معلومات بايد برای همگان اعالم و به ط. اتهامات مبنی بر طرفداری از کانديدهای خاص جلوگيری شود

 ).2009 از سال 104توصيه . (گسترده نشر گردد
 در رابطه با اينکه کدام . کميسيون مستقل انتخابات بايد معلومات الزم را از مراکز رأی گيری جمع آوری نمايد

کليه نتايج اخذ شده بايد در اختيار . مرکز رأی دهی باز بود و کدام يک بسته بود بايد معلومات شفاف ارائه شود
 ۀ کميسيون مستقل انتخابات نتايج هر کدام از مراکز رأی گيری بايد نشانۀرار گيرد و سپس بنا به فيصلهمگان ق

نتايجی که به عنوان نتايج اوليه توسط کميسيون تصديق . را داشته باشد)  اوليهۀبه معنای نتيج(تصديق کميسيون 
. ات تعقيبی صورت می گيرد، تسليم گرددنشده اند، بايد همراه با شرح داليل عدم تصديق و اينکه چه اقدام

طرزالعمل های تحقيقاتی، تفتيش و شمارش مجدد توسط کميسيون مستقل انتخابات بايد به طور شفاف به همراه 
 ).2009 از سال 107توصيه . (مجازات ها، پيش از روز انتخابات، مشخص گردد

 برای دانلود. (باشند، در دسترس همگان قرار گيرند که به آسانی قابل استفاده ینتايج بايد در قالب های ديجيتل 
 ).2009 از سال 109توصيه ). ( آن و تحليلانترنتی

 اين .  انتخابات حفظ نمايدۀملل متحد بايد همچنان مسئوليت خود را مبنی بر اتخاذ رويکرد فعال در کمک به پروس
 مساعدت تخنيکی، به منظور بحث  ۀم کنندمسئوليت می تواند شامل برگزاری جلسات منظم با تمامی ادارات فراه

و در صورت امکان توافق روی زمينه های مسئوليت، فعاليت ها، پالن ها و پيشنهادات و توصيه های ادارات به 
 )2009 از سال 133توصيه . (باشد،همديگر

 جود داشته باشد انتخابات آينده و انکشاف ظرفيت های سازمانی در درازمدت وۀ همزمان در زمينهابايد مساعدت .
همچنين پالن هايی که تنظيم می شوند بايد شامل . پالن گذاری ها بايد مبتنی بر مساعدت های چند ساله باشند
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. تجديد نظر گسترده بعد از هر انتخابات به منظور تشخيص آموخته ها و پالن گذاری مساعدت های بيشتر باشند
ستقل انتخابات همکاری می کنند، بايد استراتيژی های انکشاف سيون ميعالوه بر مشاورين بين المللی که با کم

همچنين نقش مشاورين و مکانيزم های ابقای دانش در سازمان بايد به روشنی . ظرفيت نيز وجود داشته باشد
 )2009 از سال 135توصيه . (تعريف گردد

 
 انتخابات شفافيت مصئونيت وانکشاف سيستم ثبت رأی دهندگان برای حفظ : 4 دارای اولويت ۀساح

 
 اصول بين المللی. الف

 
 :  بيان می دارد که25 عمومی ۀتبصر

 
 قادر به اعمال اين حق می ،دول عضو بايد اقدامات مقتضی را برای تضمين اينکه کليه افراد دارای حق رأی"

يل گردد و کدام مانعی زمانی که نياز به ثبت رأی دهندگان وجود داشته باشد، اين عمل بايد تسه. باشند، انجام دهند
 نياز به ثبت آدرس رأی دهنده باشد، اين اصل بايد معقوالنه باشد و کهدر صورتي. نبايد برای آن وجود داشته باشد

 آنها، از ۀنا قوانين جزا و تنفيذ سخت گيرۀبايد بواسط. نبايد افراد بی خانمان از حق رأی دادن محروم گردند
أی دهی و همچنين جعل هويت يا اجبار رأی دهندگان به رأی دهی پرهيز  اجحاف آميز در ثبت يا رتمداخال
 ضروری 25 ۀآموزش رأی دهی و کمپاين های ثبت نام رأی دهندگان برای تضمين حقوق قيد شده در ماد. شود

 43."می باشد
 

 نتخاباتی او درست انکشاف يک سيستم فراگير ثبت آراء برای حفظ انسجام ۀ در زمين2009توصيه های سال . ب
 

 ونيت در تقلب در ئ ثبت رأی دهندگان و تضمين پايان فرهنگ مصۀ پروساالی مردم بۀبه منظور بهبود اعتماد عام
ثبت رأی دهندگان، کميسيون مستقل انتخابات بايد تحقيقاتی را در مورد تقلبات انجام داده و بر ضد کارمندان و 

 )2009 از سال 38توصيه . (شهروندان متخلف وارد عمل شود
 راه استراتيژيک ۀ از متخصصين بين المللی، با هدف انکشاف يک نقشیکميسيون مستقل انتخابات و يک گروه 

 . ثبت رأی دهندگان به عمل آورندۀ ثبت رأی دهندگان، بايد يک تجديد نظر و تفتيش جامع از پروسۀبرای پروس
 :اين تجديد نظر و تفتيش بايد شامل موارد ذيل باشد

o       ثبت آراء در ۀ نتايج با معلومات بدست آمده از بررسی پروسۀ و مقايس2009/2008ل معلومات تحلي 
از روی اين معلومات می توان مشخص ساخت .  به منظور شناسايی ثبت های تکراری2005/2004سال 

در  آن قدر کافی می باشند که به عنوان مبنايی برای سيستم ثبت جامع 2009/2008که آيا معلومات سال 
 . آينده مورد استفاده قرار گيرند يا خير

o     سنجش کيفيت ثبت نام بيومتريک به منظور تشخيص اينکه آيا مناسب است تا باز هم از اين شيوه برای 
 .جمع آوری معلومات در سيستم آينده استفاده نمود يا خير   

 :شخص کند راه استراتيژيک بايد انجام يا عدم انجام موارد ذيل را مۀنتايج نقش
 

o       استخراج نمود، و تعويض  راکه بتوان از آن لست های رأی دهندگانايايجاد يک سيستم ثبت ملکی  
 کارت های هويت ملی با کارتهای ثبت رأی دهندگان در مراکز رأی گيری    

o       2009 از سال 41توصيه . ( خوداتکای ثبت رأی دهندگان در راستای سيستم مساعیۀادام( 
 

 تا از تقلب ( ثبت کنندگان، اعم از اناث و ذکور، بايد روی کارت ثبت رأی دهی عکس خود را نصب کنند ۀهم
، )تنها در روزهای مخصوص کار کنندزنان که (اين کار بايد از طريق استخدام کارمندان اناث). جلوگيری شود

نسبت به پروسه اعتماد بوجود می کارمندان اناث موظف به کمپيوتری کردن معلومات و ساير مکانيزم هايی که 
 )2009 از سال 42توصيه . (، تسهيل گردد)مانند کمپاين آموزشی قوی(آورند 
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  و بهبود انسجام ) توسط مردان برای زنان(مساعی بيشتر بايد به منظور جلوگيری از رأی دهی از طرف ديگران
 روی کارتهای رأی دهی را الزامی می اين اقدامات، داشتن عکس. پروسه برای رأی دهندگان اناث صورت گيرد

 )2009 از سال 68توصيه . (سازند
  برای کليه ولسوالی ها تهيه را " تفکيک شده بلحاظ جنسيتی"کميسيون سمع شکايات انتخاباتی می تواند معلومات

  همچنين بايد.کند تا از مشارکت زنان نظارت به عمل آيد، و مداخالت مناسب و بموقع انکشاف داده شود
ثبت رأی دهندگان، کارمندان مراکز رأی گيری، مجوز های صادر شده و کارمندان اناث معلومات مربوط به 

توصيه ). (تا بتوان تعداد رأی دهندگان زن را مشخص و در مورد تقلبات تحقيق نمود(مراکز رأی دهی ثبت گردد 
 ).2009 از سال 73

 هاکوچيبرای ، ثبت نام و رأی دهی را یفرصت های آموزش تالش بيشتر کند تا  بايدکميسيون مستقل انتخابات 
 )2009 از سال 77توصيه .  که چنين منابعيکه فراهم ميشود همواره تحت نظارت قرار داشته باشددفراهم نماي

 
 مرزبندی های انتخاباتی مورد قبول" 5 دارای اولويت ۀساح

 
 اصول بين المللی. الف

 
 : نی و سياسی حق هر شهروند می داند تا ميثاق بين المللی حقوق مد25 ۀماد

 
ی که با آرای عمومی مساوی و مخفی انجام می گيرند، حق رأی دادن و ه اشهروندان بايد در انتخابات دور" 

 ).با تأکيد اضافی(  رأی دهندگان می باشد ۀ ارادۀانتخاب شدن را داشه باشند که اين امر متضمن ابراز آزادان
 

 : د اصل برابر بيان می دارد با قي25 عمومی ۀتبصر
 

، رأی يک رأی هر کشوراصل يک نفر، يک رأی، بايد تطبيق گردد، و در چارچوب سيستم های انتخاباتی "
 توزيع رأی ۀترسيم مرزهای انتخاباتی و روش تخصيص آراء نبايد پروس. دهنده بايد برابر با رأی ديگری باشد

نه حق گروهی تبعيض صورت گيرد و نبايد به طور غير معقوالدهندگان را تحريف کند و نبايد برعليه هيچ 
 44. گردد يا از آنها گرفته شود نمايندگان مورد نظرشان محدودۀشهروندان برای انتخاب آزادان

 
 
  در رابطه با مرزبندی انتخاباتی مورد قبول2009توصيه های سال . ب
 

 ده مورد قبول باشند و در صورتی که انتخابات در صورتی که محدوده های موجود ولسوالی ها به ميزان گستر
 از سال 43توصيه . ( برگزار گردد، بايد از آنها برای انتخابات شورای ولسوالی استفاده شود2010در سال 

2009( 
 در اين زمينه، یکار تخنيک. محدوده بندی قريه جات بايد به شکل مناسب پالن گذاری، تأمين منابع و تطبيق گردد 

 )2009 از سال 44توصيه . ( آغاز شود2009 تکميل گردد، بايد در سال 2010 از سال چنانچه قبل
 
 

 مؤثرتقويت احزاب سياسی : 6 دارای اولويت ۀساح
 

 اصول بين المللی. الف
 
 : ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بيان می دارد که22 ۀماد
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ی  اين حق شامل تشکيل و پيوستن به اتحاديه ها.هر کس حق آزادی تشکيل اجتماعات با ديگران را دارد. 1
 . می باشد، برای حفاظت عالقه منديها و منافع خودتجارتی

 
 

 : بيان می دارد که25 عمومی ۀتبصر
 

 آزادی مشارکت در فعاليت سياسی، به طور فردی يا از طريق احزاب مقتضی 25 ۀحقوق حفظ شده در ماد"
 تشکيل اجتماعات، به شمول حق تشکيل و پيوستن به سازمان یحق آزاد... سياسی و ساير سازمان ها، می باشد

احزاب سياسی و .  می باشد25 ۀلزمات حقوق حفظ شده در مادستها و انجمن های سياسی و عامه، يکی از م
اگرچه ميثاق هيچ گونه سيستم ...  انتخابات داردۀ و پروسعامهعضويت در انها نقش مهمی در اجرای امور 

 باشد و 25 ۀو بايد مطابق با حقوق حفظ شده در مادض مشخص را وضع نمی کند، سيستم های دول عانتخاباتی
 45.بايد بيان آزادانه خواست رأی دهندگان را تضمين و تنفيذ نمايد

 
 

 بيان می 46شورای عمومی ملل متحددر  حقوق اشخاص متعلق به اقليت های ملی، قومی، مذهبی و لسانی، مصوب ۀاعالمي
 :دارد

 
 47."ی خود برخوردار می باشندبرااشخاص متعلق به اقليت ها از حق تأسيس و حفظ انجمن ها" 

 
 : که بيان می دارده را تصويب نمودمؤثرشورای حقوق بشر ملل متحد توصيه های مربوط به اقليت ها و مشارکت سياسی 

 
ليتی می باشند، نبايد تنها به همين دليل احزاب سياسی که عمدتًا مبتنی بر وابستگی ها و پيوندهای منطقوی يا اق" 

معهذا، تنها می توان موانع محدودی در رابطه با دفاع از خشونت به منظور دستيابی به اهداف سياسی . ممنوع قرار گيرند
 48.يا در رابطه با تريبون های سياسی که باعث آشوب يا تعبيض می شوند، وضع نمود

 
 
 مؤثرقويت احزاب سياسی  تۀ در زمين2009توصيه های سال . ب
 

 بايد در اين نکته تجديد نظر نمايند که آيا سيستم رأی واحد غيرقابل انتقال مناسب ترين سيستم اطراف ذيدخل 
زمان آن رسيده است که در .  و شوراهای ولسوالی می باشد يا خيریانتخاباتی برای پارلمان، شوراهای واليت
يک سيستم انتخاباتی بديل که ايجاد احزاب سياسی را تشويق و در عين مورد اين مسئله تجديد نظر شود که آيا 

زمان ازحق کانديدهای مستقل حمايت کند، ميتواند مزايای بيشتری برای انکشاف دموکراسی پايدار داشته باشد يا 
 ).2009 از سال 11توصيه. (خير

 پيوستن به احزاب ۀرا در زمين قانون جديد احزاب سياسی نبايد بيش از حد اعضای دارای تخصص های خاص 
 )2009 از سال 12توصيه . (محدود نمايد و نبايد شهروندان را از عضويت در بيش از يک حزب بازدارد

  برای احزاب، بر اساس تعداد اعضاء و يا فيصدی آرای می توان مشوق های تمويل شده توسط دولت را معرفی
 اين کمک های دولتی بايد آنقدر زياد باشد که بتواند تأثير مثبت ميزان. ، مد نظر قرار دارد توسط آنهابدست آمده

 از سال 13توصيه . (اين امر می تواند تشويق کانديدها برای فعاليت در احزاب را تسهيل کند. برجای بگذارد
2009( 
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  آنهاه  ب،بين احزاب سياسیمطرح رسانه ها می توانند برای اخذ پيشنهادات و برگزاری جلسات در مورد مسائل 
. مراجعه کرده و نظرات و مباحثات را به صورت زنده از طريق رسانه های سمعی و بصری نشر نمايند

 )2009 از سال 14توصيه (
 ۀانکشاف ساختار حزبی، آماده سازی اعالميکه شامل : بايد حمايت قوی جهت انکشاف احزاب سياسی تأمين گردد 

. ، باشدديم شکايات و غيره از طريق آموزش و ساير رويدادها حزب، استراتيژی های نظارتی، تقۀحزبی، توسع
 )2009 از سال 15توصيه (

  حمايت های مشخصی را برای احزاب سياسی ايکه از قوميتهای متعددی ساخته شده اند و يا مرزهای قومی در
 از 16 توصيه .آن وجود ندارد ميتوان فراهم کرد و زنان و جوانان را به عضويت در احزاب سياسی تشويق کرد

 )209سال 
  مساعدت تخنيکی و آموزش های اضافی که فراتر از ورکشاپها باشد، می تواند در اختيار کانديدهای زنان قرار

جلب حمايت مردم در حوزه های انتخاباتی، مهارت های :  گيرد تا بتوانند در زمينه های ذيل مهارت کسب کنند
زنان با . ک، وقت گرفتن از رسانه ها، ايجاد شبکه و آگاهی عامه، مهارت های جذب کمیخطابه در اماکن عموم

برخورداری از اين مهارت ها می توانند فعاليت های کمپاين خود را بهبود بخشيده و از مردان و زنان بخواهند تا 
 )2009 از سال 70توصيه . (حمايت از کانديدهای زن را در سرتاسر اجتماع افزايش دهند

 انتخاباتی ۀديدهای زن موفق مساعدت تخنيکی فراهم نمود تا توانايی آنها برای خدمت به حوز کان برایمی توان 
اين . کارکردهای عامه مثبتی از خود بر جای بگذارند) چنانچه اوضاع امنيتی اجازه بدهد(شان افزايش يابد و 

. ن مرد خود ياری رساندکمک ها می تواند تا جای ممکن نمايندگان زن را در ايجاد روابط کاری با همتايا
 )2009 از سال 71توصيه (

  می توان آموزش های مفيد تر برای احزاب، کانديدها و نماينده های آنها در مورد نقش و کار نماينده های کانديدها
ی کانديدان در مراکز رای  نماينده هاتوسطاستراتيژی های نظارت .  آنها، تأمين کرد از معلوماتو جمع آوری

 شکايات می تواند در اين برنامه های آموزشی شامل ساخته ۀت و استفاده از نتايج بدست آمده و ارائ ، ثبدهی
 ).2009 از سال 90توصيه .  (شود

 
 

  انتخاباتۀافانگتقويت نظارت داخلی منحيث ابزار ضروری برای بررسی موش: 7 دارای اولويت ۀساح
 
 

 اصول بين المللی. الف
 

 "اظهار می داردق مدنی و سياسی چنين کنوانسيون حقو 25 ۀتبصر
 

 جلسات و گفتمان های عمومی با و اعمال نفوذ در  برگذاری مراسم امور عامهاز طريقميتوانند شهروندان "  
  اين تبصره همچنين بيان 49." امور عامه شرکت نمايندۀ، در اداردهی خود  شان توانايی سازماناز طريقنمايندگان خود يا 

تا رأی دهندگان نسبت به بررسی آراء ...  رأی گيری و شمارش آراء بايد به طور مستقل بررسی شودۀروسپ" می دارد که
 50."و شمارش آراء اعتماد داشته باشند

 
، شورای عمومی ملل متحد تأکيد می کند دوره ای مربوط به تقويت نقش ملل متحد در ارتقای انتخابات معتبر و ۀدر قطعنام

 :که
 

موسسات [...] کمک های "، در اين قطعنامه از "بنيادين انتخابات آزاد و عادالنه می باشدشفافيت اساس " 
بر انتخابات بين المللی اهميت نظارت "استقبال و بر " دوره ایيت اصول انتخابات سالم و مؤثر بهبود ۀغيردولتی در زمين

 51.اذعان می شود" برای ارتقای انتخابات آزادانه و عادالنه

                                                        
 .8، پاراگراف 25 تبصره عمومی - 49
 .20، پارااگراف 25 تبصره عمومی -50
ی دموکراسی سازی، نشست  قطعنامه شورای عمومی ملل متحد در زمينه تقويت نقش مل متحد در ارتقای انتخابات سالم و دوره ای و ارتقا-51

 .2010 مارچ A/RES/64/155 ،8شصت و چهارم، 
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  انتخاباتۀافانگ در رابطه با تقويت نظارت داخلی منحيث ابزار ضروری برای بررسی موش2009 های سال توصيه. ب
 

 مدنی که بتواند بر مشارکت زنان در ۀظرفيت سازی برای موسسات غيردولتی زنان به منظور ايجاد يک جامع 
 )2009 از سال 74 توصيه. (، بايد در نظر گرفته شود انتخابات نظارت و از آن حمايت کندۀپروس

  در قالب يک قانون واحد تلفيق نمايد را دولت می تواند قانون موسسات غيردولتی و قانون سازمان های اجتماعی
 ثبت ۀ پيچيدۀپروس. که اين قانون می تواند ناظر بر  ثبت سازمان های غيردولتی، غير انتفاعی و غيرسياسی باشد

 بايد معقول و آسان ساخته ) اجرايی تسليم گرددۀا بايد تنها به يک ادارامه هنبرای مثال، درخواست(و گزارش دهی 
.  و مقررات مربوط به دريافت کمک خارجی توسط سازمان های اجتماعی بايد مورد تجديد نظر قرار گيردشود

 )2009 از سال 80توصيه (
 اعدت تخنيکی برای انکشاف  مدنی افغانستان را از طريق مسۀ بايد حمايت از انکشاف جامعی بين المللۀجامع

به ( مدنی ۀ و مديريت موسسات غيردولتی و از طريق افزايش سطح آگاهی از اهميت جامعیظرفيت سازمان
کمک ها می تواند به طور خاص برای . ادامه دهد) مقامات افغانستانآگاهی از اهميت جامعۀ مدنی برای شمول 

 از سال 81توصيه . ( مدنی ضعيف تر استۀاليت های جامعت کشور اختصاص يابد که در آن فعاآندسته از والي
2009.( 

  قرار گيرد و افراد مسئول بايد در اين زمينه همه جانبه موارد اعمال فشار به ناظران داخلی بايد مورد تحقيق
 )2009 از سال 82توصيه . (جوابدهی کنند

 مبنی بر دسترسی به کليه مراحل پروسه و حقوق و مسئوليت های ناظران ملی و بين المللی و همچنين حقوق آنها 
ت بايد به وضوح در قانون انتخابات بيان شود و نبايد منوط به مقررات کميسيون مستقل ااسناد مربوط به انتخاب

 ).2009 از سال 83توصيه . (انتخابات باشد
 2009 از سال 84وصيه ت. ( بايد اصل بی طرفی را رعايت کنند،ناظران بين المللی و ناظران داخلی غيروابسته( 
  تعيين و منظوری ناظرين داخلی از طرف کميسيون مستقل انتخابات بايد تا جائيکه ممکن است قبل از روز

 انجام مؤثرپالن پخش و استخدام ناظرين خود را بطور انتخابات نهائی گردد تا گروپهای نظارتی بتوانند به موقع 
  ).2009 از سال 85توصيۀ شماره . (بدهند

 توصيه . ( شکايات و تعقيب پروسه های شکايات بهبود بخشندۀ ارائۀ شان را در زمينیاظران داخلی بايد تواناين
 )2009 از سال 86

 نظارت و تحليل نتايج بدست آمده، ۀمی توان مساعدت تخنيکی مداوم در اختيار ناظرين داخلی قرارداد تا پروس 
می توان .  کميسيون مستقل انتخابات، را به شکل قوی تر تطبيق کنند نتايج ثبت شده با نتايج نشر شده توسطۀمقايس

 مساعدت مالی و تخنيکی برای نظارت ۀمساعدت سازمانی درازمدت برای بنياد انتخابات آزاد و عادالنه به عالو
 ).2009 از سال 87توصيه . (از انتخابات فراهم نمود

 به شمول  حق را  نمايندگان کانديدها حقوق و مسئوليت های قانون انتخابات بايد طوری تعديل يابد که به روشنی
.  را، بيان کند، انتخاباتی در رابطه با پروسهمعلومات مشخصحضور در مرکز رأی گيری و حق دسترسی به 

 )2009 از سال 88توصيه (
 راکز رأی دهی  م کانديدها درکميسيون مستقل انتخابات بايد اطمينان حاصل کند که اعتبارنامه های نمايندگان

اين کار نيازمند تعيين مهلت هايی برای طی مراحل  (گرددر  صادحداقل دو هفته پيش از روز انتخابات
 )2009 از سال 89توصيه ). (ستنامه ها می باشدادرخو

  و بدست آوردن نمايندگان کانديدها نقش و کار ۀان آنها در زميننمايندگمی توان برای احزاب، کانديدها و 
  کانديدان در مراکزاستراتيژی های نظارت بر نماينده های . برنامه های آموزشی برگزار نمود، از آنهاتامعلوم

 شکايات می تواند در اين برنامه های آموزشی شامل ۀ، ثبت و استفاده از نتايج بدست آمده و ارائیرأی گير
 ).2009 از سال 90توصيه .  (ساخته شود

  دهی کمک های مخصوص سازمان جدا از انتخابات بايدۀ ادارۀ پروسۀو موازنمساعدت ها برای برقراری تعادل 
 خصوصًا به کميسيون سمع شکايات اين امر.  تضاد منافع جلوگيری شود بروز تا از شودتنظيم و اداره، انتخابات
 همچنين، .دارتباط ميگير و رسانه ها ی احزاب و ناظران داخلی آن و همچنين نماينده گان کانديدهایانتخابات

 کمک ها ۀ رأی دهی می تواند از طريق مديريت جداگانهای عامه و آموزشۀ مدنی در زمينۀحمايت ها برای جامع
 ).2009 از سال 136توصيه . (تقويت گردد
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 اختصارات: 2ضميمه 

 
EST      تيم حمايت از انتخابات

ICCPR  ميثاق بين المللی ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سياسی 

ICERD  کنوانسيون بين المللی رفع تبعيض نژادی 

CEDAW  کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان 

UDHR  ه جهانی حقوق بشرۀاعالم  

IEC   کميسيون مستقل انتخابات 

PEC      کميسيون واليتی انتخابات

ECC   کميسيون سمع شکايات انتخاباتی 

PECC    کميسيون واليتی سمع شکايات انتخاباتی

MoD      وزارت دفاع

MoI      وزارت داخله

NDS      رياست ملی امنيت

DIAG      انحالل گروه های مسلح غيرقانونی

ISAF    ی بين المللیتقوای امني  

ANSO     دفتر امنيت موسسات غيردولتی افغانستان

AIHRC    کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

JCMB      بورد مشترک نظارت و انسجام

IDLG   رگان های محل مستقل اۀادار  

CSO   مرکزی احصائيهۀادار  

AGCHO  دفتر نقشه نگاری زمين افغانسان 

FEFA  بنياد انتخابات آزاد و عادالنه 

SNTV   رأی واحد غيرقابل انتقال 

NID      سند هويت ملی

IDP      بيجا شده گان داخلی
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 ی اروپادر مورد دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکار

 
 آن همکاری ۀدفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر نهاد مهم سازمان امنيت و همکاری اروپا می باشد که وظيف

تضمين رعايت حقوق بشر و آزادی های بنيادين، حاکميت قانون، ارتقای "با کشورهای عضو در زمينه های 
تيک و همچينن ارتقای فرهنگ مدارا ا دموکرنظور ايجاد، تقويت و حفظ نهادهایمبه (...) اصول دموکراسی و 

اين وظيفه به عنوان يکی از ابعاد انسانی . " می باشد)1992سند نشست هلسنکی در سال ( مطابق به امعودر ج
 . کار سازمان امنيت و همکاری اروپا محسوب می گردد

 
لند مستقر ورسای کشور پا و در شهرکهدفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا، 

.  آغاز نمود1991به عنوان دفتر انتخابات آزاد تأسيس و فعاليت خود را در می ) 1990(است، در نشست پاريس 
 گسترده را منعکس سازد و فعاليت هايش ۀيک سال بعد از تأسيس اين دفتر، نام دفتر تغيير داده شد تا يک وظيف

 . کارمند دارد130در حال حاضر اين دفتر بيش از . ودشامل حقوق بشر و دموکراتيزه کردن ش
 

 نظارت بر ۀدفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا، نهاد پيشگام اروپا در عرص
هر سال، اين دفتر هزاران ناظر را برای سنجش و ارزيابی انتخابات در اروپا مستقر می کند . انتخابات می باشد

ابقت انتخابات با تعهدات سازمان امنيت و همکاری اروپا و ساير معيارهای بين المللی برای انتخابات تا از مط
اين دفتر با به کارگيری روش منحصر به فرد خود، . دموکراتيک و قانون گذاری ملی نظارت به عمل آورد

 طريق پروژه های وق بشر ازدفتر نهادهای دموکراتيک و حق.  انخابات به عمل می آوردۀنظارت عميق از پروس
 .ارچوب انتخاباتی آنها کمک می کنده بهبود چۀ را در زمينامدادی، کشورهای عضو

 
حاکميت قانون، حمايت از قانون :  دموکراتيزه سازی شامل موارد ذيل می باشدۀفعاليت های دفتر در زمين

دفتر نهاهای دموکراتيک و . ری دموکراتيک، مهاجرت و آزادی تحرک و برابری جنسيتیاگذاری، حکومتد
حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا ساالنه تعدادی از برنامه های امدادی مورد نظر خود را با هدف 

 .انکشاف ساختارهای دموکراتيک تطبيق می نمايد
 

 ۀدفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا همچنين کشورهای عضو را در زمين
 ارتقا و حفاظت از حقوق بشر و آزاديهای بنيادين، در مطابقت با بعد انسانی ۀتطبيق وظايف شان در عرص

اين بعد فعاليت های دفتر از طريق همکاری با شرکای .  ياری می کندتعهدات سازمان امنيت و همکاری اروپا،
گ با تروريزم، بهبود حفاظت از متعدد، ظرفيت سازی و تأمين تخصص در زمينه هايی مانند حقوق بشر در جن

 نظارت و گزارشدهی، و حقوق بشری و انسانیحقوق بشری قربانيان قاچاق انسان، حق انسانی آموزش، حقوق 
 .امنيتی زنان تطبيق می گردد

 
 مدارا و عدم تبعيض، از ۀدفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا، در زمين

 تقويت توانايی شان برای مبارزه با جرايم و حادثات ناشی از نژاد پرستی، بيگانه ۀر عرصکشورهای عضو د
 مدارا و عدم ۀفعاليت اين دفتر در زمين. هراسی، تبعيض عليه يهوديان و اشکال ديگر مدارا حمايت می کند

ن؛ نظارت، گزارش  تنفيذ قانوۀقانون گذاری؛ آموزش در زمين: تبعيض روی زمينه های ذيل متمرکز می باشد
دهی و تعقيب واکنش ها نسبت به جرايم و وقايع ناشی از بدبينی؛ و همچنين فعاليت های تعليمی به منظور ارتقای 

 .مدارا، احترام و تفاهم متقابل
 

ۀ پاليسی دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشرسازمان امنيت و همکاری اروپا برای کشورهای عضو، در زمين
اين دفتر ظرفيت سازی و شبکه .  مشاوره ارائه می کندSinti) و  (Romaروما و سنتی ه قراردادسازی مطابق ب

 حضور ارتقا داده و نمايندگان اين جتماعات را تشويق به Sinti و Roma  روما و سنتیسازی ميان اجتماعات
 . ارگان های پاليسی ساز می نمايددر
 



 جمهوری اسالمی افغانستان

 2010 سپتمبر 18انتخابات پارلمانی، 

 تيم حمايت از انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا 

 

 

 نزديک با کشورهای عضو ی حقوق بشر ضمن همکاری و هماهنگکليه فعاليت های دفتر نهادهای دموکراتيک و
سازمان امنيت و همکاری اروپا، نهادها و عمليات های اين سازمان و همچنين ساير سازمان های بين المللی 

 .صورت می گيرد
 

يل  که در ذسايت دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر موجود می باشدمورد اين نهاد درمعلومات بيشتر در 
 www.osce.org/odihr: نشان داده شده است

 
 

 


