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 پيشگفتار/خالصۀ مطالب
 

 24مورخ:  1094رف کميسيون مستقل انتخابات افغانستان و به اساس تصميم شماره به دنبال حصول دعوتنامه ای از ط
 و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترشورای دايمی سازمان امنيت و همکاری اروپا،  2013اکتوبر 

جهانی در راستای برگذاری  يک تيم همکاری با انتخابات را تنظيم نمود تا با حکومت افغانستان و جامعۀ اروپا همکاری
زمان بندی شده بود، کمک نموده  و گذارشی را  2014اپريل  5انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی که بتاريخ: 

در مورد پروسۀ انتخابات تهيه و پيشنهاداتی را با در نظرداشت بهبود در برگذاری انتخاباتهای آينده به حکومت افغانستان 
 2004برای مراحل بعد از انتخابات مناسب باشد. اين پنجمين تيمی است که از انتخابات رياست جمهوری سال  ارايه نمايد که

 سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفتربه اينسو به افغانستان جهت همکاری به انتخاباتهای افغانستان از طرف 
 اعزام گرديده است. اروپا همکاری و امنيت

 
به  2014مارچ  5بتاريخ:  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترانتخابات  تيم همکاری با

کشور عضو سازمان امنيت و  13تن متخصص انتخابات بود که از  15افغانستان اعزام گرديد که در اول مشتمل بر 
يز باالی هوتل کابل سرينا، تيم همکاری با انتخابات همکاری اروپا انتخاب شده بودند. به تعقيب يک حملۀ انتحاری غم انگ

جوالی به کار ادامه دادند تا اينکه بنا به  31نفر متخصص خود الی تاريخ:  9و حقوق بشر با  دفتر نهادهای دموکراتيک
امات ادارات کار بازبمانند. اين تيم در جريان کار خود مالقاتهای مداوم را با مق ۀبود بوديجه مجبور شدند که از دامکم

انتخاباتی، کانديدان، احزاب سياسی، ناظرين ملی، ارگانهای امنيتی، مقامات دولتی و رسانه ها برگذار کردند. اين تيم 
همچنان مالقاتهائی را با اطراف بين المللی ذيدخل به شمول فراهم کنندگان کمکهای دايمی بين المللی، جامعۀ ديپلوماتيک و 

 لی داشتند.ارگانهای ناظر بين المل
 

نزد بسياريها يک رويداد سياسی کليدی در تاريخ افغانستان که زمينه ساز انتقال مسالمت آميز قدرت در  2014انتخابات سال 
 تلقی ميگرديد. بود، آستانۀ خروج نيروهای خارجی

 
ات ديموکراتيک بود، و تا اندازۀ زياد مناسب برای برگذاری يک انتخابجامع باوجود اينکه چهارچوب حقوقی انتخابات 

بعضی از احکام قانونی هنوزهم با معيارهای بين المللی سازگار نبود. ازينکه انتخابات های گذشته به اساس فرامين تقنينی 
يک  قدم  اساسی برای تقويت چهارچوب حقوقی  2013تنظيم و برگذار شده بود، تصويب دو قانون انتخاباتی در سال 

 نهادهای دفترعلی الرغم اينکه قانونگذاری جديد برای انتخابات بعضی از پيشنهادات   انتخابات به حساب ميرود.
را به کار بسته است ولی هنوز هم بعضی از احکام اين قوانين در  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک

د. تصويب دير هنگام بعضی از مقرره رار دارقتضاد با معيارهای بين المللی انتخابات و عملکردهای شايسته درين  راستا، 
ها، جوانب دخيل در انتخابات را از آگاهی بروقت از احکام مرتبط به مسايل انتخاباتی محروم ساخت. برعالوه، تطبيق 

که گاهی در انتخابات های گذشته توام با  –درست چهارچوب حقوقی انتخابات توسط تمامی اطراف ذيدخل در انتخابات 
 ، نياز به تقويت دارد.-بوده است  مشکالتی

 

                                                           
 ولی ترجمۀ غير رسمی آن به زبانهای دری و پشتو نيز بدسترس قرار دارد. دصرف نسخۀ انگليسی اين گذارش اعتبار رسمی دار   1



  صرف نظر از کاستی های حقوقی و سازمانی، پروسۀ ثبت نام کانديدان جامع بود و رای دهندگان از اختيار انتخاب بين
باوجود موانع متعددی چون مسايل قوميتی و مذهبی، کانديدان احتمالی رياست جمهوری   رخوردار بودند.بکانديدان متعدد 

ليستی از امضاهای حاميان خود و يا شصت آنها را همراه با يک مقدار تضمين مالی تسليم ادارات انتخاباتی بايد يک 
ير متناسبی به گونۀ غميکردند. کانديدان شوراهای واليتی به محدوديت مسايل سويۀ تحصيلی مواجه بودند که ميتوانست 

ابات گاهی هم در فراهم آوری معلومات کافی در مورد دليل رد باالی کانديدان زن تاثير گذار باشد. کميسيون مستقل انتخ
 کانديدان ناکام بود.از بعضی 

  
دفتر ايالتی اين کميسيون، مديران مراکز رای دهی که هرکدام  34سيون مستقل انتخابات، يادارۀ انتخابات عبارت بود از کم

ت رای دهی. در حاليکه چهارچوب حقوقی بازبينی محالت رای دهی متعددی را با خود داشت و همچنان کميته های محال
 دفتردات اشدۀ انتخابات احکامی را در مورد جامعيت و شفافيت سيستم استخدام کارمندان انتخابات در تطابق به پيشنه

بعضی از اطراف ذيدخل در انتخابات در حکم ميکند،  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای
به نظر شک مينگريستند. کميسيون  ،مستقل بودن کمشنران کميسيون مستقل انتخابات و شفافيت پروسۀ انتخاب آنها مورد

مستقل انتخابات فاقد شفافيت در بعضی پروسه های عملياتی خود بود ولی به انتقادات وارده توانست درست پاسخ ارايه نمايد 
م انتخابات رياست جمهوری و در جريان آن بهبود پيدا کرد. همکاری و اين کار به مرور زمان ،بخصوص قبل از دور دو

دوامدار از طرف جامعۀ جهانی، تهيۀ به موقع اسناد ستراتيژيک و همچنان توجه کمسيون مستقل انتخابات به درسهای 
 زائی نمود.کمک به س 2014به آمادگی ادارات انتخاباتی برای انتخابات سال  ،آموخته شده از انتخابات های گذشته

 
پروسۀ ثبت نام رای دهندگان جريان داشت و مقتضی آن بود که رای دهندگان شخصا به مراکز ثبت نام حضور پيدا کنند و 
سندی را ارايه کنند که معرف هويت آنها باشد تا کارت رای دهی را بدست بياورند. به تعقيب توزيع کارتهای رای دهی مزيد 

مشکل وجود تعداد مليون  رای دهنده قرار داشت.  13ليون کارت رای  دهی دردست حدودا م 21، تقريبا 2014و  2013در 
تخلف را از حد زياد اوراق رای دهی فرصت  چاپ و توزيعچلش يکجا با احتمال  حالفراوان کارت های راهی دهی در

 ازدياد ميبخشد و توانائی تشخيص جعلکاری را کم ميسازد.
 

زمستان، اولين دور کمپاينهای انتخابات رياست جمهوری به اوج نا مساعد وضعيت هوای بعد از يک شروع بطئ بخاطر 
براه انداختند. اکثريت کانديدان رياست جمهوری با مزدحمی را بزرگ و ای گردهم آيی هخود رسيد و اکثريت کانديدان 

مودند تا به رای دهندگان اقوام مختلف های فعال تالش ن انتخاب معاونين خود از قوميت های مختلف و براه اندازی کمپاين
ها در دور دوم قطبی و تنش آلود  ها در طول اين پروسه مثبت بود ولی فضای کمپاين خود را برسانند. لحن و روند کمپاين

کليشه ای و يکنواخت بودن اعضاي يك تيم توسط تيم ديگر مطرح بود ولی اين کار  ی مبتنی براتهاماتبود. باوجود اينکه 
 عموم از طرف مقامات و جامعه مدنی و خود کانديدان مورد تقبيح قرار ميگرفت. طور

 
منحيث يک ارگان موقتی در قالب کميسيون مستقل انتخابات ايجاد گرديد تا از کارهای  2013کميسيون رسانه ها در دسامبر 

استخدام کمشنرهای کميسيون مستقل  رسانه ها در جريان انتخابات نظارت به عمل آورد. اين کميسيون از عدم شفافيت در
که مسئوليت هردو پروسه  انتخابات خبر داد. برعالوه تاخير در استخدام کارمندان و تعيين بوديجه برای کميسيون رسانه ها

روال نظارت بروقت کميسيون رسانه ها از فعاليتهای رسانه ها  عهده داشت ،تاثير منفی بر را کميسيون مستقل انتخابات به
 ت.داش

 
مسايل مالی کمپاينها توسط قانون انتخابات و يک مقرره ايکه به اين منظور از طرف کميسيون مستقل انتخابات تهيه شده 

درستی و شفافيت مسايل مالی کمپاينهای است، تنظيم گرديده است.چهارچوب حقوقی انتخابات شرايطی را برای تامين 
فراهم ميسازد ولی نه به طور تفصيلی ايکه الزم است و ليست مکملی از انتخاباتی در تطابق با معيارهای بين المللی 

نارسائی ها و تحريمهای متقابل را در بر ندارد. محدودۀ تعيين شدۀ مصارف کمپاينها برای هردو دور انتخابات رياست 
سخت مورد انتقاد قرار  ،جمهوری بخاطر غير حقيقی بودن و کم بودنش توسط اطراف ذيدخل در انتخابات به شمول کانديدان

گرفت. اين کار همچنان منجر به اين شد که کانديدان مصارف کمپاينها را پنهان کنند و معلومات نادرستی را درين مورد به 
 کميسيون انتخابات ارايه نمايند.

  



برای ناظرين و  قانون انتخابات به مشاهده و نظارت ملی و بين المللی اجازه ميدهد. طور عموم توزيع اعتبارنامه ها
ملی اعتبار نامه ها را صادر کرد که از  تن ناظر 18000مشاهدين جامع و بروقت بود. کميسيون مستقل انتخابات به حدود 

گذارشات ناظرين گاه گاهی نشاندهنده کاستی ها در پروسۀ انتخابات بود ولی  فيصد آنها را زنان تشکيل ميدادند. 30ميان آنها 
ا وجود داشت اين بود که آنها تفاصيل الزم را در خود نداشتند تا باعث اثبات نواقص گذارش شده و نقصيکه درين گذارشه

نفر از نمايندگان کانديدان و احزاب سياسی نيز  345715يافته های اين گذارشات شود. عالوه بر آنچه ذکر شد، به جمعا 
تن ديگر به اين تعداد در دور دوم انتخابات  87346که  اپريل داده شده بود 5اعتبار نامه ها برای نظارت از انتخابات 

فيصد اوراق نتايج محالت را دهی توسط  95رياست جمهوری افزوده شد. به اساس گفته های کميسيون مستقل انتخابات 
 نمايندگان دو کانديد در دور دوم انتخابات امضاء شده است.

 
مواجه بود و مجبور بود تا برای چالش عدم موجوديت يک پالن موثر  در هردو دور انتخابات، کميسيون مستقل انتخابات با

راه اندازی يک انتخابات جامعيکه به خطر تقلب ناشی از دوران تعداد زياد اوراق رای دهی است مواجه نباشد، دست به وفق 
ستقل انتخابات نظر دادن اوراق رای دهی با تعداد کارتهای توزيع شده بزند که خود يک چالش جدی بود. کميسيون  م

وزارت داخله را درمورد وضعيت امنيتی موقعيتهای مراکز احتمالی رای دهی دريافت نمود و در نتيجه ليست مراکز رای 
دهی را با اطراف ذيدخل به شمول کانديدان رياست جمهوری مورد ارزيابی قرارداد تا به يک توافقی در مورد  تعداد مراکز 

 .انتخابات باز باشند، برسندرای دهی که بايد در روز 
  

ستراتيژی جلوگيری از ا، کميسيون مستقل انتخابات اقدام به صدور يک 2014منحيث يک اقدام مقدماتی برای انتخابات سال 
تقلب کرد که بر اساس آن تريننگهای متعددی برای مقامات و کارمندان کميسيون، تقويت سيستم مراقبت و نگهداری مواد 

ال به محالت را دهی و در هنگام برگشت دادن آن و سيستم چک نمودن اصل بودن اوراق نتايج در نظر حساس حين انتق
 گرفته شد.

  
با وجود واقعات زياد امنيتی که در هردو دور انتخابات بخصوص در درو دوم رخداد و همچنان وجود چالشهای اداری 

انتخابات را هم افغانها و هم اطراف ذيدخل بين المللی منحيث يک وسازمانی، فعاليتهای نيروهای امنيتی افعان در هردو درو 
 تمجيد نمودند. ،کاميابی بزرگ

 
در هردو دور انتخابات رنگ زدن به انگشتان رای دهندگان و سوراخ کردن کارت های رای دهی، از رای دهی تکراری 

در يک کتاب راجستر ميشد ولی در غياب  افراد جلوگيری کرد. شماره های کارت های رای دهی در هردو دور انتخابات
يک سيستم مرکزی ثبت نام رای دهندگان، موثريت اين ميکانيزم منحيث عامل بازدارنده از تقلب سوال بر انگيز خواهد بود. 
در جريان هردو دور انتخابات کميسيون مستقل انتخابات گذارشهائی را  مبنی بر کمبود اوراق رای دهی از بعضی از 

بدست آورد و به کارمندان مراکز رای دهی اجازه داد که بستۀ احتياطی مواد انتخاباتی را به شمول اوراق رای دهی واليات 
ارسال نمايند. اقدامات اصالحی را که کميسيون مستقل انتخابات در هردو درو  ،به مناطقيکه در آن کمبود وجود داشت

د رای دهندگانيکه از رای دهی بازماندند، کمتر گذارش شده است. مشکل انتخابات به کار بست موفقانه بود و در نتيجه تعدا
پالن توزيع درست اوراق رای دهی ممکن است در  انتخابات آينده  نيز محسوس باشد تا وقتيکه سيستم ثبت نام رای دهندگان 

 طوری ايجاد شود که تمامی رای دهندگان را به مراکز رای دهی مشخص تنظيم نمايد.
 

راء مطابق به قانون در محالت رای دهی صورت گرفت، نه قانون انتخابات و نه هم مقررات کميسيون مستقل شمارش آ
انتخابات مسئولين محالت رای دهی و مديران مراکز رای دهی را وادار به اين ميسازد که اوراق رای دهی را با اوراق 

اء بفرستند، تطابق بدهند. اين کار در تضاد با معيار ها و نتايج قبل ازينکه فورمه های نتايج را به مرکز ملی شمارش آر
 عملکردهای خوب بين المللی قرار دارد.

 
پروسۀ جمع آوری و جدول بندی نتايج در مرکز ملی جمع آوری نتايج خوب طرح شده بود و طور مکمل مورد آزمايش 

ی واليتی و هردو  دور انتخابات رياست جمهوری هاقرار گرفته بود. مرحلۀ داخل  نمودن  آمار حاصله از انتخابات  شورا
در ديتابيس به خوبی سپری شد. تطبيق و وفق دهی تعداد رای دهندگانيکه اوراق رای دهی را جهت رای دادن بدست آورده 

مورد نظر نبود و نه هم اين کار جزء کار های جزء پروسه های بودند با آمار مجموعی اوراق رای دهی استعمال شده 
در آن  موقع  اين  ،ل مرکز  ملی  شمارش آراء بوده است، مگر اينکه فورم  نتايج بنا به داليلی سوال برانگيز بوده باشدمعمو

در جريان دور دوم  شمارش آراء، کميسيون مستقل انتخابات اين کار مهم را که ضامن شفافيت و مقايسه صورت  ميگرفت. 



 صل توجه  نکرد.حسابدهی ميشود به کلی ترک کرد و به اين ا
 

ظيفه دارد که نتايج ومطابق قانون کميسيون مستقل انتخابات مکلف است تا نتايج ابتدائی و نهائی را اعالن و نشر نمايد و 
قمسی را اعالن نمايد. در دور اول نتايج قسمی طوری اعالن شد که شامل مقايسه نتايج بدست آمده در کميسيون با نتايجيکه 

 ر محالت رای دهی بدست آورده بودند، باشد و در دور دوم نتايج قسمی هرگز نشر نشد. ناظرين انتخابات د
 

ولی کانديدان حق اعتراض  صورت ميگيردبرخالف نتايج قسمی، اعالن نتايج ابتدائی به تصميم کمسيسيون مستقل انتخابات 
ت صرف تعداد آرای معتبری را که برای را دارند. در قسمت نتايج قسمی دور اول بايد گفت که کميسيون مستقل انتخابا

هرکانديد ريخته شده بود اعالن کرد ولی تعداد اوراق رای دهی استفاده نشده و ضايع شده و غير معتبر را اعالن نکرد که 
تايج اين کار باعث عدم توانائی کانديدان و نماينده هايشان برای ثبت بروقت شکايات انتخاباتی شد. کميسيون مستقل انتخابات ن

 ابتدائی دور دوم انتخابات رياست جمهوری را نسبت مشکالت سياسی موجود با پنج روز تاخير اعالن کرد.
 

کميسيون مستقل انتخابات معيار هائی را بکار بست تا بتواند بداند که نتايج کدام محالت رای  ،در جريان هردو دور انتخابات
ازی دارد. يکی از دو کانديد دور دوم انتخابات از پروسه بيرون رفت و دهی نياز به تفتيش، شمارش مجدد و بی اعتبار س

ضای کناره گيری رئيس داراالنشای کميسيون مستقل انتخابات و همچنان به کار بستن معيارهای وسيع تفتيش و بی اعتبار اتق
برا  تماد باالی پروسه از راهشد. باوجود تالشهای کميسيون مستقل انتخابات برای تقويت اع و ثبت شده،سازی نتايج جمع 

ديد فوق الذکر نتايج ابتدائی انتخابات دور دوم را نپذيرفت و صالحيت و اعتبار کميسيون مستقل اندازی تفتيش های مزيد، کان
 انتخابات را همواره زير سوال ميبرد.

 
ين دو کانديد  رياست با شيوع چالش برانگيز شدن وضعيت سياسی درکشور و مداخلۀ جامعۀ جهانی برای حل تنش ب

جمهوری، نقش کميسيون مستقل انتخابات کمرنگ ميشد و به  انزوا کشانيده ميشد ولی با توافق اطراف ذيدخل روی تفتيش 
کامل  آراء، کميسيون مستقل انتخابات آهسته آهسته جايگاه خود را باز يافت  و زمام امور را در دست گرفت تا به مسايل 

 گی نمايد.موجود انتخاباتی رسيد
 

کميسيون مستقل انتخابات در پاسخ به انتقادات يکی ا ز کانديدان دور دوم رياست جمهوری عنوانی ادارات انتخاباتی و به 
دنبال مذاکرات دو کانديد و موافقۀ آنها با ميانجيگری سازمان ملل متحد و وزير خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا تصميم گرفت تا 

هی را به کابل انتقال بدهد تا باشد که يک تفتيش همه جانبه را برای دريافت عاليم تقلب براه تمامی صندوق های رای د
اندازند. تفتيش کامل اوراق رای دهی بدون توافق روی معيارها برای شمارش مجدد و يا غير معتبر ساختن نتايج محالت 

به ميانجيگری ملل متحد تشکيل ميداد و توافق بين  رای دهی آغاز گرديد. اين موضوع محور مذاکرات دوامدار دو کانديد را
دو کانديد دوهفته بعد از آغاز تفتيش آراء صورت گرفت. کميسيون مستقل انتخابات در يک اقدام نيک اجازه داد که يافته های 

ه های گروه تفتيش گروه تفتيش کامل توسط نمايندگان کانديدها و ناظرين مورد مرور قرار گيرد و به آنها حق داد که از يافت
 برای فرجام خواهی به کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی شکايت نمايند.    

 
مسئوليت دريافت و رسيدگی به شکايات انتخاباتی را کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی و دفاتر واليتی آن به عهده دارد. 

ت تصميم گيری وسيع داده است و اين ارگان را بحيث قانون به کميسيون شکايات انتخاباتی مسئوليتهای گسترده و صالحي
يگانه قضاوت کننده در مورد شکايات انتخاباتی قلمداد کرده است. ايجاد کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی منحيث يک 
 ارگان دايمی تخصصی در چهارچوب حقوقی جديد انتخابات و در تطابق به پيشنهادات سابقۀ دفتر نهادهای دموکراتيک و

حقوق بشر سازمان  امنيت و همکاری اروپا يک  پيشرفت خوبی بود ولی قانون انتخابات برعالوۀ ديگر نقايص مشمول 
احکام ضد ونقيض زيادی در مورد ليست ابتدائی کانديدان ثبت نام شده و صالحيتها در مورد نتايج نهائی انتخابات ميباشد. 

ستم حل منازعات انتخاباتی، پروسۀ رسيدگی به شکايات نشاندهندۀ ظرفيت باوجود بهبود قابل مالحظه ای در ساختار و سي
پائين سازمانی کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی و عدم موجوديت ظرفيت سازی برای کارمندان آن ميباشد تا بتوانند تفتيش 

 بهتر را به سطح واليات انجام بدهند.
 

آراء، نتيجه اين شد که داکتر غنی منحيث رئيس جمهور و داکتر عبدهللا سپتمبر و متعاقب به ختم تفتيش مکمل  29بتاريخ 
اعالن  2014اکتوبر  25منحيث رئيس اجرائی حکومت وحدت ملی معرفی شدند. نتايج انتخابات شوراهای واليتی بتاريخ 

 شد.
 
 



 .   معرفی تيم همکاری با انتخابات2
 

 انخابات.تيم هکاری با مروری بر تعهدات/وظايف محولۀ الف:  
 

 24مورخ:  1094به دنبال حصول دعوتنامه ای از طرف کميسيون مستقل انتخابات افغانستان و به اساس تصميم شماره 
 و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترشورای دايمی سازمان امنيت و همکاری اروپا،  2013اکتوبر 

تنظيم نمود تا با حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی در راستای برگذاری يک تيم همکاری با انتخابات را  اروپا همکاری
زمان بندی شده بود، کمک نموده  و گذارشی را  2014اپريل  5انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی که بتاريخ: 

آينده به حکومت افغانستان  در مورد پروسۀ انتخابات تهيه و پيشنهاداتی را با در نظرداشت بهبود در برگذاری انتخاباتهای
1Fارايه نمايد که برای مراحل بعد از انتخابات مناسب باشد.

اين پنجمين تيمی است که از انتخابات رياست جمهوری سال  2
 و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترهای افغانستان از طرف  به اينسو به افغانستان جهت همکاری به انتخابات 2004

2Fاعزام گرديده است. اروپا اریهمک و امنيت سازمان

3 
 

به رهبری آقای هرالد  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات 
 13تن متخصص انتخابات بود که از  15به افغانستان اعزام گرديد که در اول مشتمل بر  2014مارچ  5جپسن بتاريخ: 

نيت و همکاری اروپا انتخاب شده بودند. به دنبال يک حملۀ انتحاری المناک باالی هوتل کابل سرينا، کشور عضو سازمان ام
 دفترمارچ تغيير موقعيت داد تا اينکه ادارۀ  21جائيکه اين تيم در آن بودوباش داشتند، اين تيم به استانبول ترکيه بتاريخ: 

مارچ  28وضعيت را دوباره ارزيابی نمود و بتاريخ:  اروپا ریهمکا و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای
شش تن از متخصصين اين تيم  به افغانستان برگشتند تا به کارهای خود ادامه بدهند. با اضافه شدن يک تن متخصص به 

ويت گرديد. اعضای اين تيم در ماه می و دو تن ديگر در ماه جون تيم مذکور قبل انتخابات دور دوم رياست  جمهوری تق
و از آن نظارت انتخاباتی ايرا که اين تيم  بايد به آن رسيدگی  ری با انتخابات باعث شد تا مسايلحضور کم تعداد تيم همکا

مينمودند نيز متاثر گردد و آنطوريکه بايد به مسايل بيشتری ميپرداختند، نتوانستند اين کار را انجام بدهند. تيم مذکور با نه تن 
جوالی در افغانستان ادامه دادند تا اينکه اين تيم  بنا به کمبود بوديجه يکبار ديگر کار خود را  31ار را الی متخصص خود ک

در افغانستان  متوقف کردند، لذا اين تيم قبل از تکميل تفتيش کامل نتايج نهائی انتخابات دور دوم، رسيدگی به شکايات نهائی 
ات مجبور به  ترک کارشان در افغانستان شدند. باوجود اينکه اين تيم وقتا فوقتا از انتخاباتی و اعالن نتايج نهائی انتخاب

جوالی اطالع پيدا ميکرد ولی معلومات ناچيز جمع آوری شده بعد از خروج اين تيم از  31تفاصيل جريانات انتخاباتی بعد از 
 نمود.  را نميتوان طور مستقالنه تصديق ،کشور که درين گذارش انعکاس يافته است

 
توجه خود را به فراهم آوری  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات 

برای بهبود انتخابات  یمهارتهای اضافی برای تقويۀ همکاری های تخنيکی که ديگر اطراف بين المللی مهيا نموده بودند و تهيه پيشنهادات
بذول داشت. پيشنهاداتيکه مشمول اين گذارش است، پيشنهادات ارايه شده در گذارشات سابقۀ اين نهاد را تقويت ميبخشد و های آينده، م

مورد استقاده قرار گيرد. در حاليکه  ،و اصالحات سيستم انتخاباتی 2015به حکومت افغانستان است تا در آمادگی برای انتخابات موجه 
گذشتۀ تيم های همکاری با انتخابات را بکار بسته است ولی هنوز بعضی از آنها منتظر توجه حکومت حکومت افغانستان پيشنهادات 

 ميباشد. جهت بکار بندی آن،افغانستان 
 

 ب: مسايل عملياتی و امنيتی
 

 نهادهای دفترشورای دايمی سازمان امنيت و همکاری اروپا به سکرتريت اين سازمان و  1094تصميمم شماره 
مشوره هايی را با حکومت افغانستان، نيروهای وظيفه سپرد تا  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر کدموکراتي

نظامی بين المللی و ديگر فعالين بين المللی همانند ملل متحد انجام بدهند تا مسايل امنيتی تيم همکاری با انتخابات را بدرستی 
برای  ارسال تيم همکاری با انتخابات توسط سکرتريت  ها گرفته شود. آمادگیبررسی کنند و آمادگی های الزم درين زمينه 

با ارسال يک  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترسازمان امنيت وهمکاری اروپا و  
 انستان ديدن کردند، آغاز شد وافغ از  2013نومبر  22 – 19هيئت برای ارزيابی وضعيت امنيتی به افغانستان که از تاريخ: 

                                                           
شورای دايمی سازمان امنيت و همکاری اروپا، به سايت ذيل مراجعه کنيد:  1094برای ديدن متن مکمل تصميم    2

http://www.osce.org/pc/107429.  
های سابقۀ دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در مورد انتخابات های افغانستان در سايت ذيل گذارش    3

  .http://www.osce.org/odihr/elections/afghanistan/74786بايگانی شده است: 

http://www.osce.org/pc/107429
http://www.osce.org/pc/107429
http://www.osce.org/odihr/elections/afghanistan/74786


جنوری در افغانستان مصروف مامورت بودند تا قضای  9 – 6به تعقيب آن يک تيم اکتشافی وارد افغانستان شد که از تاريخ 
3Fقبل از انتخابات و آمادگی ها برای انتخابات را بررسی کنند.

رئيس شورای دايمی سازمان  ،به تعقيب بازديد تيم اکتشافی 4
، وظايف، ساختار و آمادگی (پروپوزل) ايرا منتشر کرد که در آن مسايلی چون تشکيل طرح پروژه همکاری اروپا  امنيت و

را شرح داده  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترهای امنيتی تيم همکاری با انتخابات 
 بود.

 
ازمان  امنيت و همکاری اروپا که حاوی چگونگی و شرايط ارسال تيم يک تفاهمنامۀ امنيتی با حکومت افغانستان و س

همکاری با انتخابات به شمول مسايل امنيتی تيم مذکور بود، به امضاء رسيد. تبادل مکاتيب بين  سازمان امنيت وهمکاری 
، تبادل مکتوبها بين نيز صورت گرفت. برعالوه ،سکرتريت ناتو در مورد کمک ناتو  به تيم در حاالت اظطراریو اروپا 

سازمان  امنيت و همکاری اروپا و نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در مورد همکاری های امنيتی ملل 
 و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترمتحد با تيم همکاری با انتخابات که شامل نحوۀ رابطه بين تيم همکاری با انتخابات 

 نيز  صورت گرفت.  )UN DSSو بخش امنيتی سازمان ملل متحد (  اروپا همکاری و امنيت سازمان
 

 ج:  ميتود وروش کاری
 

در جريان کار خود  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات 
حزاب سياسی، ناظرين ملی، ارگانهای امنيتی، مالقاتهای منظم  و داومداری را با مقامات ادارات انتخاباتی، کانديدان، ا

. اين تيم همچنان مالقاتهائی را با اطراف ذيدخل بين المللی  به شمول فراهم کنندگان مات دولتی و رسانه ها برگذار کردمقا
مکن وقايع کمکهای دايمی بين المللی، جامعۀ ديپلوماتيک و ارگانهای ناظر بين المللی داشتند. برعالوه، اين تيم تا حد م

شمارش آراء و انتخابات را به شمول تريننگهای برگذار شده برای مقامات، جريان رای دهی در روز انتخابات، پروسۀ 
دنبال کرده است. تيم مذکور همچنان در  کنفرانسهای مطبوعاتی، نشست های معلومات  بخشهائی از پروسۀ تفتيش آراء را 

 اشتراک نموده است. ،يزدهی و جلسات اطراف  ذيدخل در پروسه ن
 

در جريان کار خود يک  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات 
گذارش (سند) غير رسمی و موقتی را ترتيب داد که در آن نقاطی را خاطر نشان کرد و پيشنهاداتی را برای بهبود کار ارايه 

مسيسون مستقل انتخابات، کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی و پروژۀ تقويت ظرفيتهای حقوقی و انتخاباتی کرد. اين سند با ک
جهت معلومات و منظور نظر گرفتن آن شريک ساخته شد )، UNDP ELECT IIبرنامۀ انکشافی ملل متحد ( ی برای فردا
عالوه، همکاريها و معلومات الزم نيز توسط اين تيم به ديگر اطراف ذيدخل نيز ارسال گرديد.  بر ی سند مذکور بهو کاپی ها

 سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات گروپ های ناظر ملی طور مداوم ارايه گرديد. 
در مورد کدام اعالميۀ مطبوعاتی نشر نکرده است و نه کدام انترويو و اظهار نظری به رسانه ها  اروپا همکاری و امنيت

 پروسه های انتخاباتی داده است.
 

 و تشکری د:  ابراز امتنان
 

از حکومت افغانستان  بخصوص  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات 
چنان از همکاری ها و کمکهای کميسيون  اين تيم هم  وزارتهای خارجه و داخله بخاطر همکاری هايشان با اين تيم تشکر مينمايد .

تيم مستقل انتخابات، کميسيون مستقل شکايات  انتخاباتی و ساير مقامات افغان در سطوح مختلف اظهار سپاس وقدردانی مينمايد. 
برای از هيئت معاونت ملل متحد  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترهمکاری با انتخابات 

که   )ISAF( یبرای هماهنگی شان با اين تيم در جريان  کار آن در افغانستان و نيروهای امنيتی بين الملل)UNAMA(افغانستان 
سخاوتمندانه به  اعضای تيم بعد از حمله به هوتل کابل سرينا جای بود وباش فراهم کرد، تشکر مينمايد. از همکاری های 

)، بنياد بين المللی انتخابات UNDP ELECT II(انتخاباتی برای فردای برنامۀ انکشافی ملل متحد  پروژۀ تقويت ظرفيتهای حقوقی و
)IFES( ۀ هيئت نمايندگی اتحاديۀ اروپا و تيم بررسی ژ. اين تيم از تبادل افکار با نمايندۀ ويديی بين المللی قدردانی مينماو ديگر ارگانها

تيم همکاری با اظهار سپاس مينمايد. در اخير  ینگی ديگر تيم ها ی ناظر و تحليلگر بين المللانتخابات اين اتحاديه و همچنان از هماه
از کشورهای عضو سازمان امنيت و همکاری اروپا  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترانتخابات 

 بخاطر همکاری مالی سخاوتمندانه شان، تشکر مينمايد.
                                                           

در سايت ذيل قابل دريافت است:  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترگذارش تيم اکتشافی     4
http://www.osce.org/odihr/elections/110503. 
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 س منظر سياسی و امنيتی.  پ3
 

 ساختار سياسی  و سيستم حکومتداری   الف.
 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان سيستم حکومتداری رياستی دارد که رئيس جمهور آن به مدت پنج سال برای دو دوره 
باشد. پارلمان ميتواند انتخاب شود. مطابق به قانون اساسی کشور، رئيس جمهوری، رئيس کشور و رئيس قوۀ اجرائيه مي

عضو و مشرانو جرگه (مجلس سناء)  249افغانستان (شورای ملی) دارای دو اطاق يعنی: ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) با 
4Fعضو ميباشد. 102با 

 عضو دارند که تعداد اعضای هر شورای 458واليت کشور مجموعا  34شوراهای واليتی در 5
اس نفوس هر واليت تعيين شده است. اعضای شوراهای واليتی برای چهار سال د که به استن ميباش 33تن الی  9واليتی از 

 انتخاب ميشوند.
 

که زمينه ساز انتقال مسالمت آميز بود نزد بسياريها يک رويداد سياسی کليدی در تاريخ افغانستان  2014انتخابات سال 
برای بار اول و  2004رزی که در سال قدرت در آستانۀ خروج نيروهای خارجی تلقی ميگرديد. رئيس جمهور حامد ک

برای بار دوم انتخاب شده بود، مطابق به قانون اساسی افغانستان نميتوانست برای بار سوم خود را به اين  2009درسال 
با در نظرداشت احتمال  2014اپريل  5پوست کانديد نمايد. برگذاری انتخابات رياست جمهوری و شوراهای و اليتی بتاريخ 

، پالن شده بود. اساسا انتخابات شوراهای بايد برگذار می شد می 28نتخابات رياست جمهوری به دور دوم که بتاريخ رفتن ا
اين پروسه ايکه برگذار شود ولی کميسيون مستقل انتخابات بنا به مشکالت لوژستيکی  2013واليتی قرار بود که در سال 

 برگذار نمايد.  2014ات دور اول رياست جمهوری در سال باخود داشت، تصميم گرفت که آنرا يکجا با انتخاب
 

 2001بعد از توافق بن در سال در افغانستان پنجمين انتخابات  2014انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال 
ستان را افغان 2014ميباشد. نقش جامعۀ جهانی در انتخابات افغانستان به مرور زمان زياد کاهش يافت و انتخابات سال 

 ميتوان تا حدود زيادی يک انتخابات به رهبری، اداره و مالکيت افغانها قلمداد کرد.
 

 ب: فضای امنيتی
 

نا امنی در کشور چالش عمده در دوران انتخابات بود. اين نا امنی تاثير منفی باالی آمادگيها برای انتخابات و همچنان 
پروسه پاين کننده داشت. طالبها قبل از هر انتخابات اعالن ميدارند که ها و امنيت شخصی تيم های کم کانديدان، کمپاين

ها، دفاتر مرکزی و واليتی  انتخابات را مختل خواهند کرد و سلسله ای از حمالت را باالی کانديدان، دفاتر محلی کمپاين
از حضور و فعاليت پر رنگ گروه وضعيت ناهنجار امنيتی نيز   ميآندازند. هکميسيون مستقل انتخابات و مقامات دولتی برا

های ناظر بين المللی کاسته بود. اکثريت نهادهای بين المللی کارمندان غير اساسی خود را در روزهای نزديک به روز دور 
اول انتخابات از افغانستان خارج ساختند در حاليکه گروپهای ديگر آنها فعاليتهای خود را به طور قابل مالحظه ای بخاطر نا 

 ی و تهديد ها، کاهش دادند.   امن
  

                                                           
اعضای انتسابی (به  انتخاب رئيس جمهور) و اعضای انتخابی (انتخاب شده توسط شوراهای واليتی و مشرانو جرگه (مجلس سناء) متشکل از    5

شده شوراهای ولسوالی) ميباشد. اعضای شوراهای ولسوالی تا هنوز به مجلس سناء نپيوسته اند چون انتخابات شوراهای ولسوالی تا هنوز برگذار ن
 است. 



 
 .   چهارچوب حقوقی4
 

 قانونی و حقوقی بالف.  چهارچو
 

و قانون تشکيل، وظايف و  2013و همچنان قانون جديد انتخابات تصويب شده در سال  2004قانون اساسی سال 
چهارچوب حقوقی  2013سال صالحيتهای کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی تصويب شده در 

و قانون   2009انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی را تشکيل ميدهد و قانون احزاب سياسی تصويب شده در سال 
قوانينی  2004و قانون رسانه ها تصويب شده در سال  2002عتراضات و تظاهران تصويب شده در سال گردهم آئيها، ا

انتخابات ميباشند. برعالوه مسايل عمدۀ ديگری به شمول ثبت نام کانديدان، انتخاب معاونين  هستند که مويد چهارچوب حقوقی
ثبت نام رای دهندگان، پروسه های رای دهی و شمارش آراء، تفتيش و بررسی، تعيين زمان  ،کانديدان رياست جمهوری

يه شده توسط کميسيون مستقل انتخابات کمپاين و مسايل مالی کمپاين توسط مقررات و طرزالعمل های مرعی االجراء ته
 تنظيم ميشوند که توسط قوانين مربوطه مشخص نشده اند. 

 
راه اندازی کمپاينها و مسايل مالی آن، و هکذا شفافيت نتايج انتخابات ايل مربوط به ثبت نام کانديدان، پيشنهاد ميشود که به مس

 احت قانونی درين موارد اطمينان حاصل گردد. صورت گيرد تا از وض ، توجهتوسط قانونگذاری درين عرصه
 

جامع، محرمانه و مستقيم حکم ميکند و همچنان آزادی های اساسی برای قانون اساسی افغانستان حکم به انتخابات آزاد، 
 7برگذاری گردهمآئی های صلح آميز، تشکيل اتحاديه ها، آزادی بيان و آزادی تحرکات را تضمين ميکند. مقدمه و مادۀ 

قانون اساسی طور واضح دولت را به احترام به اعالميۀ جهانی حقوق بشر و بکار بستن احکام ساير کنوانسيون های بين 
المللی که افغانستان به آنها ملحق شده است، مکلف مينمايد. افغانستان از جمله کشورهای عضو سازمان ملل بود که اعالميۀ 

مربوط به مسايل  رساندند و همچنان تعداد زيادی از معاهدات بين المللی  به تصويب 1948جهانی حقوق بشر را در سال 
، و کنوانسيون بين 1966تصويب شده در سال ) ICCPRانتخابات را از قبيل کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی (

5Fموده است.را امضاء کرده و قبول ن 1966مصوب در سال  )ICERDالمللی محو تمامی انواع تبعيض نژادی (

برعالوه   6
افغانستان تعهدات بين المللی و ملی ايرا در قبال حقوق زنان دارد که بايد عملی سازد. افغانستان در پهلوی رعايت احکام 

کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان قانون اساسی خود که به رعايت حقوق زنان مشعر است، عضويت 
)CEDAW .6) را نيز داردF

افغانستان منحيث يک شريک کاری در راستای همکاری با سازمان امنيت و همکاری اگرچه  7
در عملی ساختن تعهدات سازمان امنيت و همکاری اروپا در قبال برگذاری انتخابات دموکراتيک  را اروپا، عضويت اصلی 

يت و همکاری اروپا از ذکر شده است، ندارد ولی سازمان امن 1990که در سند تصويب شده  در کوپن هاگن در سال 
7Fشرکای کاری خود در حوزۀ مديترانه و آسيا خواسته است تا داوطلبانه معيارها و تعهدات اين  سازمان را عملی نمايند.

8   
 

در حاليکه قانون اساسی عموما يک بنياد خوبی را برای برگذاری يک انتخابات دموکراتيک اساس گذاشته است ولی بعضی 
8Fبا معيارهای بين المللی سازگاری ندارد و به اصالحات نياز دارد. از احکام اين قانون

طور مشخص قسميکه در گذارشات  9
تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا تبارز  2010و  2009سال 

                                                           
بين المللی محو تمامی انواع تبعيض نژادی جنوری و کنوانسيون  24را در  )ICCPRی حقوق سياسی و مدنی (کنوانسيون بين المللافغانستان    6
)ICERD(  امضاء نموده است.  1983اگست سال  5را در 

ه زن در سال و توشيح قانون منع خشونت علي 1979دسمبر  18در  زنان عليه تبعيض اشکال کليه رفع کنوانسيونافغانستان با تصويب نمودن    7
تمامی اعمالی را که به زور باالی زنان تحميل ميشود و باعث ضرر رساندن و يا تحميل خساره به جسم، ذهن، روح، شهرت و شخصيت و  2009

 دارائی زن ميشود را جرم انگاری کرده است. 
تهديدات به امنيت و ثبات در قرن بيست ويک که  برای معلومات مزيد درين زمينه به ستراتيژی سازمان امنيت و همکاری اروپا در خصوص    8

قابل دسترس است، مراجعه  http://www.osce.org/mc/17504در شورای وزيران دول عضو در ماستريچت تصويب شده است و در سايت: 
 کنيد.

قانون اساسی نياز به دعوت و برگذاری لويه جرگه  111يک مشکل است چون مطابق به مادۀ  بايد اذعان نمود که تغيير در قانون اساسی عمال   9
که صالحيت " تصميم گيری را در امور مربوط به استقالل، حاکميت ملی، تماميت ارضی و همچنان مصالح عليای کشور و تعديل در احکام قانون 

 . اساسی را دارد" پيدا ميشود

http://www.osce.org/mc/17504


مسايل کليدی در اولويت کاری در پروسۀ اصالح داده شده است، مسالۀ صالحيت رئيس جمهور برای تصويب قوانين در 
اين کار جلو ثبات در عرصۀ قانونگذاری را ميگيرد و اصل جداسازی قواها را ضعيف  قانون اساسی قرار گيرد چون

با خود دارد  که صرف اتباع مسلمان کشور که از پدر نيز ميسازد. چنانچه که قبال خاطر نشان شد، قانون اساسی حکمی را 
ر افغانی تولد شده باشند ميتوانند بحيث رئيس جمهور انتخاب شوند که اين مانع تبعيض آميز و متضاد با مفاد کنوانسيون و ماد

9Fبين المللی حقوق مدنی وسياسی ميباشد.

10   
 

ی معيارهای بين المللی در مورد برگذاری انتخابات هابه اگر احيانا قرار بر اصالح و تعديل قانون اساسی گرفته شود، 
دموکراتيک که در ميثاقهاييکه افغانستان آنها را تصويب نموده است و همچنان پيشنهادات قبلی تيم همکاری با انتخابات دفتر 

حق رای و شرکت در نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا بخصوص پيشنهاداتيکه در مورد 
س جمهور برای توشيح و تصويب قوانين مربوط به انتخابات، بايد توجه انتخابات ذکر شده است و موضوع صالحيت رئي

  صورت گيرد.
 

را که برای پيروزی به اين پوست  معتبریاز آنجائيکه هيچ يک از کانديدان رياست جمهوری نتوانستند که اکثريت آرای 
بات به دور دوم را اعالن نمود. کميسيون الزم بود در دور اول انتخابات بدست آورند، کميسيون مستقل انتخابات رفتن انتخا

تعيين شده بود نميتوان به  2014می  28مستقل انتخابات اعالن نمود که دور دوم انتخابات رياست جمهوری را که به تاريخ 
10Fجون. 14وقت معينش برگذار کرد و تاريخ جديدی  را به اين منظور تعيين کرد که عبارت بود از 

مطابق به احکام قانون  11
اساسی نه تاريخ اصلی برای دور دوم  انتخابات رياست جمهوری و نه تاريخيکه بعدا تعيين شد با وقتيکه برای ختم دورۀ 
رئيس جمهور موجود پيش بينی شده بود، سازگاری داشت . مسالۀ ختم  دورۀ رئيس جمهور برحال (موجود) به جديت الزم 

می نيز ادامه داد. فرامين رئيس جمهور که برای جلوگيری  22تاريخ  مطرح نشد و رئيس جمهور کرزی به کار خود بعد از
جوالی صادر شده بود، در حقيقت بعد از ختم  2از مداخلۀ افراد دولتی در انتخابات دور دوم رياست جمهوری به تاريخ 

حتمال انتخابات در مورد ادورۀ قانونی رئيس جمهور و يا حين ختم آن صادر شده بود. هيچ کدام از قانون اساسی و يا قانون 
خارج از ميعاد دو هفتۀ قانونی آن و يا ختم دورۀ قانونی رئيس جمهور موجود، بحث نکرده است رفتن انتخابات به دور دوم، 

تقسيم اوقات فعلی  ،که اين خود زمينه را برای نزاع روی چگونگی مفاد قانون اساسی درين موارد ايجاد ميکند. برعالوه
های نهادهای مختلف با چهارچوب حقوقی انتخاباتی هماهنگ نيست، کميسيون مستقل انتخابات و شکايات برای انتخابات

انتخاباتی وقت کافی نداشتند تا نتايج انتخابات شوراهای واليتی را قبل از برگذاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری 
 يدخل ايجاد کرد.پروسس و نهائی سازند که اين کار نگرانی هائی را برای اطراف ذ

 
با معضلۀ ختم دورۀ قانونی رئيس جمهور که در قانون اساسی از آن تذکر رفته است  تقسيم اوقات انتخاباتهای مختلف بايد

وفق داده شود و اصالحاتی درين زمينه آورده شود تا وقت کافی برای ادارات انتخاباتی فراهم شود که انتخاباتهای همزمان 
های الزم را  ه و بروقت برگذار نمايند و برای انتخابات احتمالی دور دوم رياست جمهوری آمادگیرا درست پالن و ادار

  گرفته بتوانند.  
 

دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان با تيم همکاری با انتخابات همچنان قسميکه  توسط تعداد زيادی از کسانيکه  
اطر نشان شده است، عدم وضاحت در مورد مرجع تفسير قانون اساسی وجود ا صحبت نموده اند، خامنيت و همکاری اروپ

قانون اساسی اين صالحيت را به کميسيون  مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی داده است که بنا به  157دارد. مادۀ 
عضای اين کميسيون صورت گرفته ميتواند. ا ،تقاضای رئيس جمهور، شورای ملی، دادگاه عالی و حکومت از اين کميسيون

                                                           
 15کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسيی که توسط کميتۀ حقوق بشر ملل متحد، پرگراف  25) باالی مادۀ 1996( 25مالحظۀ شماره    10

اجد چنين حکم ميکند: هر مانعی در برابر حق انتخاب شدن در انتخابات بايد قابل تصديق از نگاه هدف و معيار های منطفی آن باشد. اشخاصيکه و
د نبايد ازين حق براساس داليل غيرموجه و تبعيض آميز همانند: سطح تحصيل، جای زندگی و يا اينکه از کدام تبار شرايط برای انتخاب شدن هستن

عين مرجع قبلی که حکم ميکند: هيچ فرقی نبايد بين اتباع يک کشور  3هستند ويا به داليل تمايالت سياسی شان، محروم شوند. همچنان به پرگراف 
حکم  1990سند کوپن هاگن سازمان امنيت و همکاری اروپا سال  7.5بر اساس ... دين، روا داشته شود. پرگراف  در برخورداری ازين  حقوق

ی اقدام ميکند که: به حقوق اتباع منحيث افراد و يا نمايندگان احزاب سياسی و يا هم نمايندگان سازمانها که برای احراز پوست های سياسی و ادار
 ض بايد احترام گذاشته شود. مينمايند، بدون کدام تبعي

تقسيم اوقات انتخاباتی کميسيون مستقل انتخابات افغانستان درسايت ذيل موجو د است:   11
timeline-candidates/148-uk/parties-english-/article/17http://www.iec.org.af/component/content. 

 

http://www.iec.org.af/component/content/article/17-english-uk/parties-candidates/148-timeline
http://www.iec.org.af/component/content/article/17-english-uk/parties-candidates/148-timeline


11Fتوسط رئيس جمهور تعيين و توسط شورای ملی تاييد ميگردند.

قانون اساسی صالحيت تفسير اين  121در عين حال مادۀ  12
  قانون را به دادگاه عالی (ستره محکمه) محول کرده است که بنا به تقاضای حکومت و يا محاکم بايد اين کار را بکند. 

اينکه کدام ارگان اصوال مسئوليت و صالحيت  تفسير احکام قانون اساسی در مورد مسايل وضاحت قانونی بايد در مورد 
انتخابات را به عهده دارد، ايجاد شود. نقش دادگاه عالی و کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسی در مسايل 

د بايد عمل نمايند، نيز در قانون تذکر انتخابات با شرايط مشخصی واضح شود که کدام يک از اين دو ارگان در کدام موار
 داده شود.

 
متعاقب انتخابات های قبلی بعد از مالقاتهای مشورتی متعددی با اطراف ذيدخل  2011تسويد قوانين جديد انتخابات در سال 

مذکور  آغاز گرديد. در نتيجه هردو اطاق پارلمان يک کميسيون مشترکی را برای حل اختالفات موجود روی مواد قوانين
تشکيل دادند تا قانون متذکره را نهائی سازند. پروسۀ تسويد قانون عموما يک پروسۀ شامل بود که در آن نظريات تعدادی از 
اطراف ذيدخل به شمو ل نمايندگان جامعۀ مدنی، مد نظر گرفته شده بود. قانون انتخابات و قانون طرز تشکيل وصالحيتهای 

بعد از بحثهای طوالنی در هردو اطاق پارلمان به تصويب رسيد و رئيس  2013اواسط سال کميسيونها از طرف پارلمان در 
 توشيح نمود.   2013جوالی  20و  17جمهور کرزی آنها را بتاريخهای 

 
تصويب دو قانون انتخاباتی يک قدم بزرگی در راستای تقويت چهارچوب حقوقی انتخابات به شمار ميرود چون انتخابات 

اساس فرمان های رئيس جمهور برگذار شده بود. قانونگذاری های جديد قسمتی از پيشنهادات دفتر نهادهای  های قبلی بر
دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا را بکار بسته است که شامل توسعۀ ميکانيزم استخدام کمشنران 

آرائيکه به نفع کانديدان مستعفی ريخته شده است که  کميسيون مستقل انتخابات و تشخيص و بی اعتبار سازی آنعده از
نامهايشان هنوز هم در اوراق رای دهی موجود بوده است، ميباشد. از همه مهمتر اينکه به يکی از پيشنهادات دفتر نهادهای 

ايمی سازی دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا که مدتها بود به آن عمل نشده بود و آن عبارت از د
. طور عموم چهارچوب حقوقی انتخابات حاال به ه شديدانتوسط اين قوانين جامۀ عمل پوش ،کميسيون شکايات انتخاباتی بود

و بهتر از آنچه که قبال بود، شده است ولی تطبيق درست چهارچوب حقوقی انتخابات توسط تمامی اطراف مراتب کامل 
يده شود چون عدم تطبيق درست آن هر ازگاهی موجب بروز مشکالت در پروسه ذيدخل مساله ای است که بايد تقويت بخش

   انتخابات شده است.
 

پيشنهاد ميگردد که پارلمان افغانستان در مشوره با ادارات انتخاباتی و ديگر اطراف ذيدخل به شمول گروپ های ناظر ملی 
 2014در روشنی دورس و تجاربيکه از انتخابات  يک سيستم ارزيابی از چهارچوب حقوقی انتخابات وتطبيق عملی آنرا

 ايجاد نمايند. ،قبل از انتخاباتهای آينده ،بدست آمده است
 

وديتهائی باالی حقوق رای دهندگان و ناظرين ملی برای ثبت شکايات در مورد حداحکام ديگر اين قوانين شامل معرفی م
تجارب خوب فافيت پروسۀ انتخابات را که بر آن عملکردها و پروسۀ رای دهی، شمارش آراء و جدول بندی آن ميباشد که ش

12Fبين المللی تاکيد  دارد، محدود ساخته است. انتخاباتی

کوچی ها وضع گرديده است که آنهارا برعالوه، محدوديتهائی باالی  13
بدهند که اين کار  به هفت و اليت محدود ساخته است در حاليکه قبال در تمامی مراکز رای دهی در کشور ميتوانستند رای

برای بعضی از آنها محدوديتهائی را برخالف اصول جهانی حق استعمال رای که در معيارهای بين المللی    ممکن است
13Fانتخابات آمده است، ايجاد نموده باشد.

باوجود پيشنهادات سابقۀ تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق  14
کاری اروپا، حکمی  مبتنی بر اينکه چه کاری بايد کرد اگر يکی و يا هردو کانديد دور دوم بشر سازمان امنيت و هم

 انتخابات رياست جمهوری از رفتن به دور دوم استعفاء کند، وجود ندارد.

                                                           
درين مورد  دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپاتعداد زيادی از کسانيکه با تيم همکاری با انتخابات    12

 برده اند. صحبت نموده اند، مستقل بودن کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی را زير سوال
شورای اروپا که ) Veniceکود عملکردها وتجارب خوب انتخاباتی در مسايل انتخاباتی کميسيون وينيس ( 31)، صفحۀ 99( 3.3پرگراف    13

قابل دسترس است، چنين حکم ميکند که  ,e-AD(2002)023-ocuments/?pdf=CDLhttp://www.venice.coe.int/webforms/dسايت: 
 حق شکايت بايد به اندازۀ ممکن برای همگان متوفر باشد.

 7.3(ب) کنوانسيون بين المليی حقوق مدنی و سياسی و پرگراف  25برای معلومات بيشتر در مورد اصول جهانی حق رای دهی به پرگراف    14
 سازمان امنيت و همکاری اروپا مراجعه شود.  1990سال سند کوپن هاگن 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023-e


 چهارچوب حقوقی انتخابات بايد با دريافت و پر کردن خالها و بهتر سازی آن در  تطابق با معيارهای بين المللی تقويت
گردد. اصالحات تقنينی با در نظرداشت مشوره های آزاد و همه شمول با تمامی اطراف ذيدخل به شمول احزاب سياسی و 

 جامعۀ مدنی بايد خيلی پيشتر از فرارسيدن انتخاباتها صورت گيرد. 
فيصد  20فيصد به  25افته برای زنان در شوراهای واليتی را از ي برعالوه، قانون جديد انتخابات تعداد سيتهای تخصيص

 کاهش داده است که اين کار اثرات منفی ای بر سهمگيری زنان در حيات سياسی دارد. 
 

پيشنهاد ميگردد که روی مسالۀ کاهش سهم زنان در شوراهای واليتی تجديد نظر صورت گيرد قسميکه منجر به  تقويت 
 سهمگيری بيشتر زنان در زندگی سياسی در کشور شود.

 
دی بين چهارچوب حقوقی انتخابات و مقرره های مربوط  به حل منازعات انتخاباتی وجود دارد. در حاليکه تناقضات زيا

مقرره ها و راهکارهای کميسيونهای انتخابات و شکايات  انتخاباتی حکم بر حق رای دهندگان  برای ثبت شکايت در محالت 
14Fيکند، قانون انتخابات چنين احکامی را در خود ندارد.بندی برای ثبت شکايات از نتايج ابتدائی م رای دهی و زمان

15 
 

موضوع ثبت شکايات رای دهندگان در محالت رای دهی و همچنان تعيين زمان برای شکايت عليه نتايج ابتدائی با يد به 
خابات را با وضاحت در قانون انتخابات مشخص گردد.  برای اجتناب از تناقضاتيکه در فوق تذکر داده شد، ميتوان قانون انت

 عملکردهای رايجيکه در مقررات مربوط گنجانيده شده است، بروز سازی کرد و وفق داد.
 

قانون انتخابات به  وضاحت پيشبينی ميکند که کميسيونهای انتخاباتی بايد مقررات، راهکارها و  79مادۀ  2درحاليکه فقرۀ 
تشر سازند، هردو کميسيون مقررات کليدی ای را بعد از روز قبل از روز انتخابات من 90مائی های خود را حد اقل نره

سپری شدن مدت معينه منتشر ساختند. مقررۀ کميسيون شکايات انتخاباتی در مورد بررسی معتبر بودن آراء و مقررۀ 
قانون کميسيون انتخابات در مورد لغو کردن و غير معتبر سازی آراء در نتيجۀ يافته های تفتيش و تحقيق برخالف آنچه در 

منتشر شدند. اين تاخير به  2014اپريل  17و ديگری بتاريخ  10پيشبينی شده است، در وسط پروسۀ تفتيش يعنی يکی بتاريخ 
کانديدان فرصت کافی برای آشنائی با راهکارهای تفتيش و پيامدهای آن را نداد که منجر به کمی شفافيت و حسابدهی در 

دفتر نگام معيارهای  تفتيش توسط تعداد زيادی از کسانيکه تيم همکاری با انتخابات پروسه های انتخابات  شد. تصويب ديره
با آنها صحبت و مالقات کرده است، مورد انتقاد قرار  نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا

 گرفته است. 
 

قانون انتخابات، شروع به يک پروسۀ خاص  58به مادۀ دور دوم انتخابات، کميسيون انتخابات مطابق برگذاری بعد از روز 
و بی سابقۀ تفتيش نمود ولی تصميم مفصل کميسيون انتخابات که معيارها را مشخص سازد و تفتيش صندوقهای آراء، 

 شمارش مجدد رای ها و بی اعتبار ساختن رای ها را قانونمند سازد تا قبل از شروع اين پروسه تصويب نشده بود. 
احکام قانونی در آخرين فرصت باقيمانده به آغاز پروسه ها باعث تضعيف قانونمندی و اعتبار پروسه انتخابات شده  تصويب

و اطراف ذيدخل در پروسه انتخابات را از بدست آوردن بروقت اطالعات الزم در مورد قواعد وضوابط مرعی االجراء، 
ميرسانند که ثبات و استحکام قانون باعث افزايش اعتبار پروسۀ  محروم ساخت. معيارها و عملکردهای خوب جهانی  به  ما

15Fانتخابات ميشود.

16 
 

انتخاباتی، قانونگذاری برای انتخاباتها قسمی   تجارب خوب انتخاباتیبا در نظرداشت معيارهای بين  المللی و عملکردها و 
به اطراف ذيدخل در انتخابات و رای دهندگان تصويب شوند که به  اندازۀ کافی قبل از آغاز هر انتخابات صورت گيرد تا 

د بود، آشنا نفرصت کافی ميسر شود تا خود را با قواعد و ضوابط و راهکارهائيکه در پروسۀ انتخابات مرعی االجراء خواه
 سازند.

 
 

                                                           
 به راهکارهای رای دهی و شمارش آراء کميسيون انتخابات و رهنمود کميسيون شکايات مراجعه شود.   15
متحد برای کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی توسط کمشنری ملل  25باالی مادۀ  1996سال  25مالحظۀ شماره  19و  1به پرگراف    16

کود عملکردهای خوب در مسايل انتخابات کميسيون وينيس شورای اروپا که در سايل ذيل قابل دسترس است،  3.2جقوق بشر و به پرگراف 
   e-AD(2002)023-orms/documents/?pdf=CDLhttp://www.venice.coe.int/webfمراجعه کنيد:  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023-e


 ب:  ثبت نام کانديدان
 

شده است و  صريحقانون اساسی تاحکام تنظيم کنندۀ کانديد شدن برای انتخابات رياست جمهوری وشوراهای واليتی در 
قانون انتخابات تکرار شده است. کميسيون انتخابات مقرره ای را در مورد ثبت نام  کانديدان  15و  13همچنان در مواد 

تصويب نموده است تا بر احکام قوانين فوق الذکر تاکيد نمايد. اين مقرره پيشبينی مينمايد که هر کانديد رياست جمهوری در 
تن از طرفدارانش را که واجد شرايط رای دهی باشند از حد اقل  100000نام بايد امضاء ويا شصت يکصد هزار  حين ثبت

به کميسيون مستقل انتخابات فراهم نمايد و  ،بيست واليت کشور به تناسب حد اقل دو فيصد از هر يک از واليات بيست گانه
16Fافغانی را طور تضمين به اين کميسيون تسليم  نمايد. 1000000 همچنان همزمان با امضاء های ياد شده مبلغ يک مليون

17 
مبلغی که برای تضمين به کميسيون انتخابات داده شده  است به کانديد در صورتی مسترد  ميشود که در انتخابات برنده شود 

ت جمهوری نياز به فراهم و يا حد اقل ده  فيصد از آرای معتبر ريخته شده را از آن خود سازد. کانديدان  معاونيت رياس
 نمودن امضاء و يا پرداخت تضمين نقدی ندارد.

 
شرطهای فراهم نمودن امضاء ها و پرداخت تضمين نقدی برای کانديد شدن به پوست رياست جمهوری ممکن است مانع از 

طريق جمع آوری ورت قانونی اش شود. شرط ثبت نام بايد يا صرف از به ص ،يک تعداد اشخاص واجد شرايط کانديد شدن
امضاء ها و يا هم صرف از طريق پرداخت تضمين نقدی صورت گيرد. باوجود اينکه مبلغ تعيين شده برای پرداخت در 

الکی و غير واجد شرايط جلوگيری صورت گيرد ولی در وقت ثبت نام بايد يک مبلغ کافی باشد تا از کانديداتوری اشخاص 
     امل صورت گيرد تا منجر به محروميت اشخاص واجد شرايط در انتخابات نشود.تعيين اندازۀ مبلغ قابل پرداخت دقت ک

 
در پهلوی ديگر شرايط برای کانديداتوری، شرط ديگری برای کانديداتوری برای شورا های و اليتی اين بود که متقاضيان 

رای شورا های و اليتی واجد شرايط شمرده کانديداتوری بايد شهادتنامۀ صنف دوازدهم را باخود ميداشتند تا به کانديداتوری ب
17Fميشدند که اين کار در تضاد با معيار های جهانی قرار دارد.

تعداد زياد کانديدان  شوراهای واليتی بنا به همين شرط  18
از کانديداتوری برای شوراهای تحصيلی کانديداتوری شان مسترد شد. برعالوه، شرط تحصيل شايد تعداد زياد زنان را 

18Fی بازمانده باشد چون اکثريت زنان دسترسی کمتر به تعليم و تحصيل نسبت به مردان دارند. واليت

19 
 

شرايط موجود در قسمت سطح تعليم و تحصيل برای کانديدان شوراهای واليتی زياد مانع شونده است، روی اين معضل 
 تجديد نظر صورت گيرد.

 
تن زن نيز  323تن برای شوراهای واليتی (که در ميان آنها  3056تن برای کانديد شدن به رياست  جمهوری و  27اساسا 

بودند) اسناد  درخواستی خو را به کميسيون مستقل انتخابات تسليم  نمودند. اين کميسيون بعد از انجام دادن پروسۀ تصديق 
همراه با نامهای معاونين  تن بودند 11اسناد و غيره شرايط، ليست نهائی کانديدان واجد شرايط برای رياست جمهوری را که 

19Fزن بود به نشر سپرد. 308تن به شمول  2713شان يکجا با ليست کانديدان شوراهای واليتی که تعداد شان 

کميسيون   20
مستقل انتخابات بارها از ارايۀ معلومات کافی در مورد داليل رد شدن کانديدان عاجز مانده است و آنها اين معلومات را از 

 ده اند.رسانه بدست آور
 

تطبيق احکام قانونی در مورد ثبت نام  کانديدان بايد با در نظرداشت شفافيت پروسۀ تصديق اسناد و زمينه سازی برای ارايۀ 
معلومات مفصل و بروقت در مورد نتايج پروسۀ تصديق اسناد و نقايص احتمالی در آنها، همزمان با فراهمی  فرصت حقيقی 

 ثبت نام شدنشان، بهبود يابد.برای  ثبت شکايت درمورد عدم 
 

                                                           
تصويب شده است مراجعه شود. يک  2013جوالی  23به پرگراف الف مادۀ اول مقررۀ کميسيون انتخابات در مورد ثبت نام کانديدان که در    17

 يورو ميشود. 13200مليون افغانی معادل حدودا 
 مراجعه نمائيد. 15، پرگراف 1996سال  25به مالحظۀ عمومی شماره    18
فيصد مردان خواندن، نوشتن و حساب کردن بلد نيستند. به پالن کاری معينيت مبارزه با  63فيصد  زنان و  90در مناطق روستائی حدود    19

که در سايت ذيل قابل دسترس است، مراجعه نمائيد:  2015 – 2012بيسوادی وزارت تعليم و تربيه برای سالهای 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf 

ازبينی بنا بر در ابتداء ليست کانديدان رياست جمهوری صرف ده  نفر بود. آقای داوود سلطان زوی وقتی به ليست عالوه شد که درخواست ب   20
 درخواست وی منظور شد و او شامل ليست کانديدان رياست جمهوری گرديد.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Afghanistan.pdf


سه کانديد رياست جمهوری قبل از دور اول انتخابات طور رسمی به کميسيون مستقل انتخابات اطالع دادند که آنها از رقابت 
20Fدرين پوست کنار رفته اند.

لذا صرف هشت تن از کانديدان پوست رياست جمهوری با يکديگر در دور اول انتخابات به  21
تند. در حاليکه هيچ زن در ميان کانديدان پوست رياست جمهوری حضور نداشت، تنها سه زن منحيث معاونين رقابت  پرداخ

کانديدان رياست  جمهوری ثبت شده بودند. کناره گيريها از رقابت در پوست رياست جمهوری بعد از سپری شدن مدت 
تن کانديدان در آن  11چاپ رسيده بود، اسماء تمامی  قانونی برای اين کار صورت  گرفت و ازينکه اوراق رای دهی قبال به

چاپ شده بود.  قانون انتخابات اين حالت را پيشبينی کرده است و حکم ميکند که آرائيکه برای کانديدان مستعفی ريخته 
21Fميشود از اعتبار ساقط است.

نيز حضور  زن 297کانديد که در ميان آنها  2590انتخابات شورا های واليتی با رقابت بين  22
داشتند برگذارشد. باوجود کاستی های حقوقی و سازمانی، پروسۀ ثبت نام کانديدان يک پروسۀ شامل بود و رای دهندگان يک 

 شان رای دادند. تنوع حقيقی را در بين کانديدان احساس کردند و به کانديد دلخواه
 
 

 .  ساختار اداری انتخابات5
 

دفتر واليتی اين کميسيون،  34يه ميباشد که متشکل از کميسيون مستقل انتخابات، ساختار اداری انتخابات دارای سه ال
مديران مراکز رای دهی که هرکدام با خود محالت مختلف رای دهی را دارند و همچنان کميته های محالت رای دهی، 

نيز استخدام نموده است که در  ميباشد. برعالوه کميسيون مستقل انتخابات هماهنگ کنندگان ساحوی به سطح ولسوالی ها را
 تشکيل کميسيون های  واليتی کار ميکنند.

 
قانون تشکيل و صالحيتهای کميسيونهای انتخاباتی حکم بر ايجاد يک کميته ای ميکند تا کمشنران اين کميسيونها را انتخاب 

ل حقوق بشر افغانستان و جامعۀ مدنی کنند و اعضای آن کميته متشکل از نمايندگان شورای ملی، دادگاه عالی، کميسيون مستق
ميباشد. اين کميته بايد در انتخاب کمشنران کميسيونهای انتخاباتی معيارهای همه شمول بودن و ميکانيزم استخدام شفاف را 

22Fدر مطابقت با پيشنهادات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در نظر بگيرند.

مطابق  23
تن زن نيز ميشود توسط رئيس  2تن از کمشنران کميسيون انتخابات که شامل  9قانون تشکيل و صالحيتهای کميسيونها به 

جوالی  29سال در  6تن کانديدان اين پوستها که توسط کميتۀ انتخاب پيشنهاد شده بودند، برای  27جمهور کرزی از بين 
23Fمقرر شدند. 2013

ئی کميشنران بازهم خاص با رئيس جمهور بود کاريکه مستقل بودن استخدام  نهاصالحيت رويهمرفته  24
 اين کمشنران را نزد بعضی از اطراف ذيدخل در انتخابات مشکوک جلوه داده است. 

 
هايی مبذول داشت که بتواند موضوع عدم اطمينان و عدم همه شمول بودن ميکانيزم  توجه مزيد را ميتوان به ميکانيزم

 شنران کميسيونها را مرفوع سازد.انتخاب و استخدام کم
 

رئيس، معاون و سکرتر کميسيون  مستقل انتخابات از بين خود اعضای کميسيون و توسط خودشان انتخاب شدند. اين  
کميسيون سکرتريتی دارد که مسئوليت پيشبرد کارهای عملياتی روزمره را مطابق به رهنمودهای پاليسی کميسيون به عهده 

ذکور توسط يک  رئيس اجرائی يا مسئول داراالنشاء کميسيون که توسط رئيس جمهور از بين دارد. سکرتريت  م
متخصصين ايکه از طرف کميسيون  پيشنهاد ميگردند، استخدام ميشود. بخش اجرائی شامل مسئولين کميسيون های واليتی 

د را در واليات تنظيم  کرده است. ميشود که از طريق آن  سکرتريت و يا داراالنشاء کميسيون مرکزی حضور دايمی خو
ادارۀ سکرتريت و يا داراالنشای کميسيون مستقل انتخابات  شامل دو معاون در بخشهای اداری و عملياتی ميباشد که 

 مسئوليت اداره کارهای روزمره و هماهنگی بين بخشهای کميسيون  را به  عهده دارند. 
 

                                                           
مارچ اعالن نمودند و استعفاء نامه  26و  16، 6آقای قيوم کرزی، آقای عبدالرحيم وردک و آقای سردار نادر نعيم استعفای خود را بتاريخ های    21

تن از  114کميسيون مستقل انتخابات تسليم نمودند. برعالوه، کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی های خود را رسما کمی پيشتر از روز انتخابات به 
 ح قرار داد.کانديدان شوراهای واليتی را بخاطر اينکه نتوانستند اسناد تحصيلی خود را فراهم نمايند و يا از نگاه سن واجد شرايط نبودند،  غير صال

 بات چنين حکم ميکند: آرائيکه برای کانديدان مستعفی ريخته شده است، معتبر شناخته نخواهد شد.قانون انتخا 47مادۀ  2پرگراف    22
به تنهائی کمشنران کميسيون   قانون تشکيل و صالحيتهای کميسيونهای انتخاباتی مراجعه  شود. در سابق رئيس جمهور 22و  8به ماده های    23

 انتخابات را انتخاب و استخدام مينمود. 
کميتۀ انتخاب نامزدهای پوست کمشنری به علت عدم دخيل ساختن يک تن نمايندۀ جامعۀ مدنی در امور انتخابات در پروسۀ نامزد سازی   24

را  کانديدان پوست کمشنری در پروسۀ تدوين ليست کانديدان پوست کمشنريت که در قانون پيش بينی شده است، مورد انتقاد قرار گرفتند. اين کار
 ور وقتی انجام داد که ارگانهای جامعۀ مدنی نتوانستند در قسمت معرفی بروقت نمايندۀ خويش به اين کميته ناکام ماندند. کميتۀ مذک



کميسيون مستقل انتخابات از يک دوره ظرفيت سازی برای کارمندان خود  2010بعد از ختم دورۀ قبلی انتخابات ها در سال 
24Fبا بدست آوردن  مساعدتهای مالی جامعه جهانی سود برده است.

پروژۀ مذکور به کميسيون انتخابات مشوره های  25
هيه و تطبيق ت 2016 – 2011تخصصی کمکهای مالی را فراهم ساخت تا بتواند پالن استراتيژيک خود را برای سالهای 

 سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفترنمايد. خوشبختانه در پالن استراتيژيک کميسيون انتخابات پيشنهادات اسبق  
کمکهای جامعۀ جهانی به کميسيون انتخابات فراهم شد تا  2013در نظر گرفته شد. در سال  اروپا همکاری و امنيت

ديجه ايکه دولت افغانستان به اين منظور فراهم کرده بود، کفايت کند. کميسيون مستقل را يکجا با بو 2014مصارف انتخابات 
25Fنيز تهيه نمود. 2014انتخابات يک پالن عملياتی شامل و استراتيژی جلوگيری از تقلب را برای انتخابات 

همکاری های  26
د و همچنان توجهی که کميسيون انتخابات به دوامدار جامعۀ جهانی، تهيه اسناد مورد نياز که قبال از آن تذکر به عمل آم

باعث شد که ادارۀ انتخابات آمادگی های الزم را برای انتخابات سال  ،درسهای آموخته شده از انتخابات های قبلی داشت
 داشته باشد. 2014

 
ابطه به  تطبيق پالن جامعۀ جهانی بايد به همکاری هايش با کميسيون انتخابات ادامه بدهد تا ظرفيتهای کميسيون را در ر

 2014استراتيژيکش با تاکيد به بکار بستن درسهای آموخته  شده از انتخابات رياست جممهوری و شوراهای واليتی سال 
 هرچه بيشتر انکشاف بدهد.

 
اين تن را در تمام  نقاط کشور استخدام نمود. تا حد ممکن   99934جمعا  2014برای انتخابات های سال کميسيون انتخابات 

گذشته را داشتند. در يک اقدام نيک کميسيون انتخابات حدود  یکميسيون کسانی را استخدام  نمود که تجربۀ انتخاباتها
 درين انتخابات منع کرد که سابقۀ تخلف را در انتخابات های گذشته داشتند.مجدد تن را از استخدام شدن  11000

 
تريننگ دادن کارمندان  اناث مراکز رای دهی به شمول کارمندان اناث وزارت امور داخله توجه خاصی را به استخدام و 

مبذول داشت. کمبود کارمندان اناث در محالت و مراکز رای دهی در مناطق محافظه کار و سنتی بازهم ادارات  ،تالشی
  دهی کرد.انتخابات واليتی را مجبور به  استخدام مردان سالکرده محلی به عوض اناث در محالت و مراکز رای 

 
کميسيون مستقل انتخابات و وزارت امور داخله بايد پيش از پيش يک پالنی را برای استخدام کارمندان و تالشی کنندگان 

کيد خاص بايد به ظرفيت سازی  کارمندان اناث در تمامی سطوح اناث برای محالت و مراکز رای دهی تهيه نمايند. تا
   ادارات انتخاباتی صورت گيرد.

 
 ،جوابهای کافی ارايه نمود و تدريجاسيون انتخابات در بعضی از کارهايش شفافيت نداشت ولی به انتقادات وارده کمي

بخصوص قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوری و در جريان آن رو به بهبود نهاد. تصاميم کميسيون انتخابات به 
ته گرفته ميشد ولی همواره به مردم، نمايندگان کانديدان و استثنای موارد کمی در مورد تطبيق نتايج،  پشت درهای بس

ناظرين معلومات را از طريق برگذاری کنفرانس های مطبوعاتی، نشست های نشر معلومات و خبرنامه ها فراهم ميکرد. 
يسيون به وبسايت کميسيون طور منظم با نشر معلومات در مورد تصاميم کميسيون و معلومات ديگری در مورد فعاليتهای کم

 .ی) معلومات در وبسايت کميسيون اکثر اوقات بروقت و کامل نميبودزاسروز سازی و تازه ميشد ولی اين آپديت (بروز 
 

بخاطر اثبات شفافيت در کارهای کميسيون و اعتماد سازی باالی آن، کميسيون بايد  دروازه نشست های تصميم گيری خود 
و ناظرين باز نمايد و تمامی کارهای خود را طوری پالن نمايد که امکان  نظارت از  را به روی احزاب، نمايندگان کانديدان

آن موجود باشد. معلومات الزم در مورد تصاميم کميسيون و ديگر فعاليت هايش طور منظم و بروقت در وبسايت آن قابل 
 دسترسی باشد.   

 
 
 

                                                           
) UNDP Elect IIجامعۀ جهانی مساعدتهای تخنيکی را برای کميسيون انتخابات از طريق پروژۀ کمک به انتخابات برنامۀ انکشافی ملل متحد (   25

) و دفتر ملل متحد برای خدمات IFESنان کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی کمکهائی را از بيناد بين المللی سيستم های انتخاباتی (. همچ ارايه نمود
 ) بدست آورد.UNOPSپروژه ای (

 ل دسترس است.در وبسايت کميسيون قاب 2016 – 2011هردو سند که قبال ذکر شد و پالن استراتيژيک کميسيون انتخابات برای سالهای    26



 الف.  فعاليتهای لوژستيکی، تريننگها و فعاليتهای تبليغاتی
 

رياست جمهوری و شوراهای  هایاوراق رای دهی را برای هر يک از اتخابات  15121000کميسيون مستقل انتخابات 
واليتی به چاپ رسانيد که اوراق مربوط به هر انتخابات با رنگ ها متمايز ساخته شده بود. اين کميسيون بستۀ مربوط به 

پاک نشدنی و رنگهای غير مرئی، چراغ های تل های رنگهای مراکز رای دهی، بستۀ مربوطه به محالت رای دهی، بو
UV های آبی را برای انتقال مواد انتخابات تهيه نموده بود.  صندوقرای دهی، صندوق های رای دهی و کابين، پرده های

همکاری  روز را دربر گرفت و اين پروسه به 30ارسال و سير و حرکت مواد انتخاباتی برای هر دور انتخابات بيشتر از 
 قوای امنيتی افغان و کمک آيساف تکميل شد.

 
وسايل استفاده شده در کمپاين های آگاهی دهی از مسايل انتخابات در سطح کشور عبارت بودند از: لوحه های بزرگ 

د. تيم رساله های تبليغاتی، پوسترها، اوراق تبليغاتی، جزوه های معلوماتی، تقويم های جيبی و برچسپ ها  بودن  اعالنات،
واليت کشور سفر نمودند تا نمايشات آگاهی دهی از مسايل انتخابات را براه   34های سيار تياتر کميسيون انتخابات به 

راديو به نشر سپرد. مواد تبليغاتی انتخابات به شمول اوراق  51تلويزيون و  24اندازند و کميسيون اعالنات تبليغاتی را در 
دهی نمونوی، چارتهای حاوی معلومات انتخاباتی و کتابهای رهنمود رای دهی در تمامی  رای دهی کارتونی و اوراق رای

مبلغين کميسيون انتخابات پخش شدند. کميسيون انتخابات همچنان مراکز خدمات معلومات دهی  1450مناطق کشور توسط 
می به کار خود ادامه  15خابات بتاريخ برای رای دهندگان را نيز فعال ساخت که تا مرحلۀ اعالن نتايج نهائی دور اول انت

ها به نوبۀ خود تريننگ هائی را برای مديران مراکز رای دهی، مسئولين  DFCدادند. هماهنگ کنندگان  ساحوی ولسوالی 
 محالت رای دهی نيزمحالت رای دهی، ثبت نام کنندگان، کارمندان چک کارتهای رای دهی برگذار نمودند و مسئولين 

ا برای فراهم کنندگان  اوراق رای دهی برای مردم و کنترول کنندگان صندوق های رای و تنظيم کنندگان تريننگهائی ر
 های رای دهندگان قبل از هر دوره انتخابات، ارايه کردند.  وففص

 
اوراق . چاپ آغاز شد ،آمادگی های عملی برای برگذاری دور دوم انتخابات به مجرد ظهور عاليم احتمال رفتن به دور دوم

رای دهی برای دور دوم انتخابات پيش از اعالن رسمی نتايج دور اول انتخابات رياست جمهوری شروع شد.  کميسيون 
انتخابات همچنان ترتيب کانديدان را در اوراق رای دهی بدون در نظرداشت قرعه کشی "قسميکه در قانون پييش بينی شده 

بات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا است" تنظيم کرد ولی به تيم همکاری با انتخا
اطالع داد که اين کار را با موافقۀ هردو کانديد دور دوم انتخابات انجام داده است. کميسيون انتخابات توضيح داد که چون  

 نونی را رعايت کند.روز را در بر ميگرفت، نميتوانست زمان بندی قا 30توزيع  اوراق رای دهی بيشتر از 
 
 
 . ثبت نام رای دهندگان6
 

است و مقتضی آن است که رای دهندگان در مراکز ثبت نام حضور فزيکی وفعال کنشی ثبت نام رای دهندگان يک پروسۀ 
ۀ ند تا کارت رای دهی را منحيث سند ثبت نام شدن بدست آورند. عمليمايپيدا کنند و سند معرفی کنندۀ خود شان را ارايه ن

برگذار شد، آغاز شده است ولی تا هنوز  2004ثبت نام از زمان اولين انتخابات افغانستان بعد از کنفرانس بن که در سال 
منجر به ايجاد يک راجستر همه  شمول مرکزی نشده است. کارت های رای دهی توزيع شده در تمامی دوره های ثبت نام 

ادن درتمامی محالت رای دهی در روز انتخابات کاربرد داشتند. کميسيون  در گذشه منحيث سند معتبر شناختی برای رای د
براه  2014انتخابات يک دورۀ ثبت نام  جديد  رای دهندگان را برای انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال 

26Fه نشده بودند.انداخت تا رای دهندگان جديد واجد شرايط را ثبت نمايد که در دوره های گذشته شامل اين پروس

27 
 

رای دهنده ثبت نام شده بود تا در انتخابات سراسری آن وقت که توسط  10942989حدودا  2004برای انتخابات سال 
نيز صورت گرفت. در  2005ادارات انتخاباتی برگذار گرديد رای بدهند، بدنبال آن يک دورۀ ثبت نام ديگر در سال 

تان وجامعۀ جهانی توافق کردند که يک سيستم دايمی ثبت نام ملکی و انتخاباتی  حکومت افغانس 2006کنفرانس لندن در سال 

                                                           
 تصويب شد، مراجعه شود. 2013جنوری  22به مقررۀ کميسيون انتخابات در مورد ثبت  نام را دهندگان که در    27



واحدی را ايجاد نمايند که با استفاده از يک سند تشخيص هويت ملی ثبت نام صورت گيرد ولی در نتيجه حکومت تصميم 
 گرفت که ثبت احوال نفوس و ثبت نام رای دهندگان طور عليحده و جدا صورت گيرد.

 
ون انتخابات يک پروسۀ ثبت نام رای دهندگان را برای بروز سازی (آپديت) سيستم ذخيرۀ معلومات (ديتابيس) های کميسي

کارت جديد رای دهی شد. در  کارت های  4720906براه انداخت که منجر به صدور  2009موجود برای انتخابات سال 
عالوه گرديده بود ولی داشتن فوتو در کارت فادۀ بايومتريک، است  جديد فوتو های حاملين آن و نشان انگشت آنها به منظور

 .2014شرط بود و نه در انتخابات  2009های رای دهی زنان نه در انتخابات 
 

کميسيون  انتخابات تعداد کارت های رای دهی توزيع   2010بعد از مرحلۀ جديد ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال 
مليون  تخمين زد در حاليکه  تعداد افراد واجد شرايط رای دهی را حدود  17را بيشتر از  2003ل شده بعد از انتخابات سا

27Fمليون نفر اعالن  کرد. 10.5

تضاد و فرق موجود بين تعداد کارت های رای دهی صادر شده و تعداد رای دهندگان واجد  28
و اصل برابری رای را که در قانون اساسی شرايط زمينۀ غير مرغوب رای دهی مکرر توسط يک شخص را ميسر ميسازد 

28Fو معيار های بين  المللی انتخابات تذکر رفته است به چالش ميکشاند.

پيش بايد عدم توانائی در تهيه ليست رای دهندگان که  29
ائی اين کار منجر به عدم توان واز پيش چاپ و برای استفاده در مراکز رای دهی آماده باشد، يک عقب نشينی بزرگی است 

. مسالۀ تداول خواهد شدبه مناطق مختلف ميشود،  برا ی تهيه پالن عملياتی به شمول تعيين تعداد الزم اوراق رای دهی
تعداد زياد کارت های رای دهی يکجا با امکان ارسال تعداد از حد زياد اوراق رای دهی به مناطق مختلفيکه اين (گردش) 

يط رای دهی بيشتر هستند، زمينۀ تخلف را ازدياد ميبخشد و از توانائی دست کارت ها در آن ازتعداد اصلی واجدين شرا
 اندرکاران انتخابات در امر جلوگيری از تقلب می کاهد.

 
يک بررسی برای مطالعۀ  راه اندازیتعقيب کميسيون مستقل انتخابات با در نظرداشت نگرانی هائيکه در فوق ذکر شد و به 

، آمادگی هائی را برای ايجاد يک سيستم واحد و  2012م واحد برای رای دهندگان در سال امکان ايجاد يک سيستم ثبت نا
شامل ثبت نام رای دهندگان به سطح کشور در تطابق با پالن استراتيژيک خود روی دست گرفت ولی بعد از دريافت 

ثبت نام واحد و سيستم جاد يک از اي که در فوق ذکر شد، نظريات جامعۀ جهانی درين خصوص و تصميم حکومت افغانستان
29Fشامل صرف نظر کرد.

موافقت نمود که تفاهمنامه ای را با ديگر ارگانهای دولتی ذيدخل  2013کميسيون انتخابات در سال  30
30Fبرای پيشبرد کار پروژۀ تهيۀ کارت هويت برقی (تذکرۀ الکترونيک)، امضاء نمايد.

هدف درازمدت اين پروژه اين است  31
نام رای دهندگان را از پروژۀ ثبت نام عامه که برای تذکرۀ برقی ساخته شده است، ايجاد نمايد. کميسيون  که يک سيستم ثبت

مشوره ها و نظر سنجی های خود را با وزارتهای مربوطه ادامه ميدهد تا به توافقات و هماهنگی هائی درين خصوص دست 
تج به صدور کارت های برقی برای اتباع کشور نشده است. نبود يابد.  قابل ياد آوری است که تا حال پروژۀ تذکرۀ برقی من

توافق سياسی در مورد چهارچوب حقوقی اين پروژه به شمول عدم توافق در مورد نفوس شماری از علت های اساسی اين 
 کارت های رای دهی يگانه سند معرف واجد شرايط بودن  برای رای دهی بود. 2014بنبست ميباشد. در انتخابات 

 
متوقف ساختن پروسۀ ايجاد يک سيستم ثبت نام واحد و همه شمول،  ميتوانست از تصميم خود مبتنی بر حکومت افغانستان

صرف نظر کند تا زمينه برای کميسيون انتخابات فراهم ميشد که خودش يک تصميم مستقالنه در مورد سيستم ثبت نام رای 
از راه ربط دادن ثبت نام رای دهندگان به سيستم  ثبت نام ملکی ايجاد ميشد و  برابر بود که اين سيستم ،دهندگان اتخاذ مينمود

 نام ميبود.  تاز ديگر سيستم های ثب جدايا يک  سيستم ثبت نام 
 

                                                           
اقتباس از معلومات (پرزنتيشن) ارايه شده روی  موضوع ثبت نام رای دهندگان در کنفرانس تخصصی اتحاديۀ اروپا و  برنامۀ انکشافی ملل    28

 برگذار شده بود.  کاپی اين سند از کميسيون انتخابات  بدست  آمده است.  2013مارچ  7وزنبيق که بتاريخ متحد در مپوتوی م
سازمان امنيت و  1990سند کوپن هاگن  3.7کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و همچنان به پرگراف  25به پرگراف "ب" مادۀ    29

 عضو  بايد حق جهانی و مساوی اشتراک جوانان در رای تضمين نمايند، مراجعه شود.  همکاری اروپا که حکم ميکند که دولت های
تصميم گرفت که پالن کميسيون انتخابات مبتنی بر ايجاد يک سيستم ثتب نام  2012سسپتمبر  17شورای وزيران حکومت افغانستان بتاريخ    30

تصريح داشت که کميسيون انتخابات نبايد اقدام به دريافت و  2013جنوری  2يخ واحد و کشور شمول را رد کند. داراالنشای شورای وزيران بتار
 بی اعتبار ساختن کارت های جعلی انتخابات نمايد.

کميسيون انتخابات يکجا با وزارت مخابرات، وزارت داخله و وزارت ماليه شروع به تسويد تفاهمنامه ای برای ايجاد يک  2013در جون    31
ت معرفی کارت هويت برقی (تذکرۀ الکترونيک) برای واليت کابل نمودند. پازلمان بايد چهارچوب حقوقی تذکرۀ برقی را تهيه پروژه امتحانی جه

 و تصويب کند که تا هنوز نکرده است و تفاهمنامه درين خصوص نيز تا هنوز نهائی نشده است.



به هدف رسيدن  2014کميسيون انتخابات در فاصلۀ کوتاهی يک مرحله جديد ازدياد کارت های رای دهی را برای انتخابات 
يه عمدتا رای دهندگان اناث، کوچی ها و اشخاصيکه به تازگی واجد شرايط رای لهنده آغاز کرد. اين عمبه مليون ها رای د

مرکز  41با بازنمودن  2013می  26دهی شده بودند را هدف قرار داد و در سه مرحله به اجراء گذاشته شد. مرحله اول در 
31Fثبت نام رای دهندگان در مراکز واليات آغاز گرديد.

مرکز ثبت نام در  386جوالی با باز نمودن  26وم به تاريخ مرحلۀ د 32
32Fبه پايان رسيد. 2013دسمبر  10مراکز اکثريت ولسوالی ها آغاز شد و به تاريخ 

جدين مرحلۀ سوم قرار بود که به  وا 33
نده به ساعت وقت با قيما 72کرده بودند اجازۀ شموليت در ليست رای دهندگان را الی شرايطيکه تا هنوز ثبت نام ن

انتخابات،بدهد ولی اين اجازه صرف در دور اول انتخابات عملی شد اما کسانيکه در فاصلۀ زمانی بين دور اول و دوم 
 ازين امتيار برخوردار نشدند.   ،سالگی رسيدند 18انتخابات به سن 

 
ی مشکالت تخنيکی و به علت عدم عالقمندی رای دهندگان و همچنان بعض 2014شروع ثبت نام رای دهندگان در سال 

ولی بعدها سرعت گرفت. در  جريان پروسۀ ثبت نام حوادث اندک امنيتی رخداد که  تلفات   ی پيش ميرفتکندبه سازمانی، 
مليون  8.3در نتيجه کميسيون انتخابات توانست هدفی را که تعيين کرده بود به آن برسد و تعداد  وقابل مالحظه ای نداشت 

را زنان تشکيل ميدادند. به اين حساب حدود  ،ميشدفيصد  7.34که ن آنرا مليو 32.1نمود که از آنجمله  رای دهنده را ثبت نام
 بود. در تداول (گردش)مليون را دهنده  13در بين حدود  2014مليون  کارت  رای دهی در انتخابات سال  21

 
جای خود باقی ميمانند، نصب فوتو (عکس) برای ی دهندگان به قسميکه قبال پيشنهاد شده بود، اگر کارت های ثبت نام را

  همۀ مردان و زنان رای دهنده الزمی شود تا بتوان از تقلب جلوگيری کرد.
 
 

 .  کمپاينها7
 

 الف.  فضای (حال و هوای) کمپاينهای
 

. قانون انتخابات قانون اساسی افغانستان مسايل آزادی بيان، گردهم آئيها و ساختن اتحاديه ها و تشکل ها را تضمين ميکند
مقررات ابتدائی کمپاين ها را معرفی مينمايد و کمپاين را چنين تعريف مينمايد: " کمپاين عبارت از فعاليتهای کانديدان و 

33Fاحزاب سياسی به منظور جلب آرای مردم ميباشد".

بخاطر وضاحت بيشتر احکام قانون اساسی و ديگر قوانين در مورد  34
بات مقرره ای را در مورد مسايل مربوط به کمپاينها و رسانه ها تهيه و تصويب نمود و همچنان کمپاينها، کميسيون انتخا

و شوراهای و اليتی و رسانه ها انکشاف داد. تمامی کانديدان به حکم  جمهوریالعمل هايی را برای کانديدان رياست طرز
دند. مدت کمپاين برای بويش شرط ثبت نام خود، مقررات کميسيون مستقل انتخابات مجبور به امضای طرزالعملها منحيث پ

روز ادامه داشت و دو روز قبل از روز انتخابات به پايان رسيدند.  30برای شوراهای واليتی  روز و 60رياست جمهوری 
 مدت کمپاين برای دور دوم انتخابات رياست جمهوری در قانون تصريح نشده است.

 
ابات مورد تجديد نظر قرار گيرد تا تعريف واضحی از مدت کمپاين برای دور دوم پيشنهاد ميشود که چهارچوب حقوقی انتخ

 انتخابات رياست جمهوری ارايه شود.
 

فبروری آغاز گرديد و اين  زمان برای  انتخابات شوراهای واليتی  2زمان کمپاين برای انتخابات رياست جمهوری از 
نصب پوستر های انتخاباتی جهت کمپاين در شهرهای  رسيد. برعالوۀ اپريل به پايان 2خ مارچ شروع شد و بتاري 2بتارخ 

کالن، بعضی از کانديد ها برگه های انتخاباتی را نيز چاپ کردند و همچنان  گردهم آئی ها را با رای دهندگان براه انداختند. 
به سطح عموم کشور نشرات  از طرف رسانه هاييکهاکثريت کانديدان رياست جمهوری گاه گاهی در مناظرات رسانه ای که 

 دارند، نيز ظاهر شدند.
 

                                                           
 کور و اناث بود.اين  مراکز ثبت نام رای دهندگان مشمول بخشهای جداکانه برای ذ   32
 9ولسوالی باز نمايد که از آنجمله  13مرکز رای دهی نمود  ولی نتوانست اين مراکز را در  399کميسيون انتخابات در اول پالن به ايجاد    33

ند به علت مرکز ديگر در غزنی، زابل و هلم 4مرکز در واليت غزنی، نورستان، لوگر، کنر، کاپيسا و پکتيا به علت مشکالت لوجستيکی و 
 نگرانی های امنيتی بسته ماندند. در مناطق صعب العبور کميسيون واحد های سيار ثبت نام را استخدام نمود تا مردم را ثبت نام نمايند.  

 است.  قانون انتخابات مراجعه شود. کدام اشاره ای به حق کمپاين شهروندان و يا رای دهندگان نشده  51-48و مواد  4مادۀ  16به فقرۀ    34



ها يکبارگی  دور اول انتخابات رياست جمهوری بخاطر وضع نا مساعد هوا، کمپاين در بعد از يک آغاز کمرنگ کمپاين ها
ت وضعيت زياد شدند و اکثريت کانديد ها راه پيمائی ها و گردهم آئی های پر رونق و پر نفوسی را  براه  انداختند. به عل

امنيتی شکننده، حجم کمپاينها در شهرها و مناطق روستائی فرق داشت. در حاليکه گردهم آئی ها و راه پيمائی ها در شهر 
های بزرگ زياد بودند، در شهرهای کوچک و مناطق روستائی کانديدان به ديد و بازديد و مالقاتها با سران اقوام و قبايل 

دند. بعضی از کانديدان زمان بندی انتخابات را در اوايل بهار انتقاد کردند و گفتند که اين  بخاطر جلب آرای مردم اکتفا نمو
 کار از توانائی آنها به رسيدگی و کمپاين در مناطق روستائی و دور دست ميکاهد.

 
عال منحيث تيم اکثريت کانديدان پوست رياست جمهوری با انتخاب سنجيدۀ معاونين  خود از قوميت های مختلف و کمپاين  ف

های چندين  مليتی خواستند آرای مليت های مختلف را جلب کنند. رويهمرفته مسالۀ اثبات رابطه های قومی و قبايلی به 
عوض برنامه های سياسی و کاری  نقش عمده ای را در کمپاينها ايفا نمود. اکثريت کانديدان رياست جمهوری وعدۀ ايجاد 

34Fپيشبرد پروسۀ صلح و امضای موافقتنامۀ امنيتی را درصورت پيروزی به مردم دادند.شغل، مبارزه با فساد اداری و 

يکی  35
از کانديدان رياست جمهوری طور فعال برای تغيير سيستم رياست جمهوری به سيستم صدارتی و يا پارلمانی به شمول ايجاد 

 پوست نخست وزيری و غير متمرکز کردن  قدرت کمپاين  کرد. 
 

می شروع شد و به مدت  22يم کميسيون انتخابات تصريح شده است، مدت کمپاين در دور دوم انتخابات از قسميکه در تصم
سه هفته ادامه داشت. هردو کانديد رقيب کمپاين های خود را به نصب پوسترها و توجه به رای دهندگان باالقوه و گروه های 

هردو کانديد تائيد  ه ها به تيم خود، منحصر ساختند.جلب شخصيتها و گروه های سياسی و ديگر شبکسياسی از طريق 
بعضی از رقبای خود در دور اول و  معاونين آنها را بدست آوردند. تالشها برای برگذاری يک مناظرۀ تلويزيونی نهائی بين 

 هردو کانديد دور دوم قسما بخاطر وضعيت امنيتی بی نتيجه ماند.  
 

دوم انتخابات دور ر طول پروسه به پيش رفت ولی فضای عمومی کمپاين ها در کمپاين ها بصورت عموم به شکل مثبت د
رياست جمهوری بيشتر قطبی و تنش آلود شد.  باوجود اينکه استفاده از اتهامات کليشه ای قوم گرا بودن اعضای يک تيم 

درس يکديگر، وجود داشت، اين توسط اعضای تيم ديگر و استعمال ساير الفاظ منفی ايکه از آن بوی قوم گرايی ميآمد به آ
 پديده عموما توسط مقامات دولتی، جامعۀ مدنی و همچنان شخص کانديدان رياست جمهوری محکوم شد.

 
مثال هايی از کمپاين های غير قانونی توسط مقامات دولتی به نفع کانديدان مورد نظرشان در هردو دور انتخابات رياست و 

35Fبه خطر انداختن اصل عدالت در کمپاين ها شد.که اين کار باعث  انتخابات شوراهای واليتی ديده شد

مقامات دولتی  36
اقدامات  مثبتی را (بعد از اطالع از چنين تخلفات در جريان کمپاين ها) روی دست گرفتند و کارمندان دولت را که مرتکب 

يی را باالی آنها وضع کردند. رويهمرفته در تخلف در  جريان کمپاين ها شده بودند از وظيفه برکنار کردند و يا هم جريمه ها
يک  مورد يکی از قومندانان امينۀ يکی از ولسواليها که تخلف کمپاين غير قانونی را به نفع يکی از کانديدان مطرح رياست 

های جمهوری در دور اول مرتکب شده بود، از وظيفه خود در آن ولسوالی برکنار شد و به عين وظيفه در يکی از ولسوالی 
 واليت ديگر قبل از دور دوم انتخابات مقرر شد. اين  کار جريمه های وضع شده را کم اثر نمود.

 
به شمول  انش پيشنهاد ميشود که مقامات دولتی طور مداوم  در مقابل استفادۀ غير مشروع از منابع دولتی توسط کارمندان

دامات الزم و مئوثری را در مقابل چنين  اعمال روی دست قضايای دخالت مقامات دولتی در کمپاين ها، حساس باشند و اق
 گيرند.  

 
 ب.  کميسيون رسانه ها

 
کميسيون رسانه ها يک کميسيون موقت است که در وقت برگذاری انتخابات در قالب کميسيون انتخابات تشکيل ميشود تا از 

نج نفره از طرف کميسيون مستقل انتخابات در عملکرد رسانه ها در جريان انتخابات نظارت نمايد. اين کمسيون تخصصی پ

                                                           
، اياالت متحدۀ آمريکا و متحدينش همکاری های محدود خود را در مورد ظرفيت سازی 2014با به پايان رسيدن وظايف آيساف در آخر سال    35

 و ايجاد امنيت مشروط به امضای توافقنامۀ امنيتی ساختند.
که "تضمينات مقتضی حقوقی بايد وجود داشته باشد تا احزاب  کوپن هاگن سازمان امنيت و همکاری اروپا حکم ميکند 1990سند  6.7پرگراف    36

 3.5 وسازمان ها بتوانند با يکديگر به اساس مساوات در برابر قانون و تعامل مساويانه از سوی مقامات، به رقابت بپردازند". برعالوه پرگراف
ت که در کمپاين ها مفاد قانون اساسی را رعايت نمايند و مطابق به همين  سند حکم ميکند که " وظيفۀ مقامات دولتی و مسئولين ادارۀ عامه اين اس

 احکام قوانين عمل نمايند".



36Fتشکيل شد. 2013دسمبر

پيشنهادات قبلی تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و  37
نجام همکاری اروپا در مورد مقررۀ رسانه ها در جريان کمپاين ها و ايجاد نمايندگی های واليتی کميسيون رسانه ها بخاطر ا

به اين کميسيون وظايف شان بطور بهتر، عملی نشده است. کميسيون انتخابات مسئول استخدام کارمندان و تعيين بوديجه 
است و به همين علت کنترول از حد زيادی را باالی کارهای کميسيون رسانه ها در تمام پروسۀ نظارت از رسانه ها اعمال 

افيت در پروسۀ استخدام کمشنرهای اين کميسيون توسط کميسيون انتخابات گذارش نموده است. کميسيون رسانه ها از عدم شف
داد و تاکيد بر استخدام کارمندان کميسيون رسانه ها به اساس شايستگی و تخصص نمود. برعالوه تاخير در استخدام 

فی در عرصۀ نظارت از کار رسانه کارمندان کميسيون رسانه ها و تهيۀ بوديجۀ آن باالی توانائی کميسيون رسانه ها تاثير من
 ها گذاشته است و اين کميسيون به همين علت نتوانسته است که کار خود را بر وقت و زمان انجام دهد. 

 
بخاطر تقويت اعتماد باالی کار کميسيون رسانه ها، پيشنهاد ميگردد که معيار های اضافی بيشتری در نظر گرفته شود تا 

کمشنر های اين  به  تضمين شود و اطمينان حاصل شود که ها کمشنرهای کميسيون رسانهشفافيت در پروسۀ استخدام 
 وليت بيشتری در پروسۀ استخدام کارمندان اين کميسيون و تعيين بوديجه واگذار گردد. ئکميسيون مس

 
ا برای رسيدگی بخاطر اينکه کميسيون رسانه ها وظايف خود را درست انجام بدهد، کميسيون  انتخابات پروسه هايی ر

کميسيون انتخابات به شکايات رسانه ای در جريان انتخابات، منظور کرد. در جريان کمپاين های انتخابات رياست 
جمهوری، کميسيون رسانه ها به هفت قضيۀ تخلف رسانه ای رسيدگی کرد که دو قضيۀ آن مربوط به دور اول انتخابات و 

ت رياست جمهوری می شد. برعالوه کميسيون رسانه ها تعداد ديگر قضايا را طور پنج قضيۀ آن مربوط به دور دوم ا نتخابا
تلويزيون و يک راديو را در جريان دور اول انتخابات در پروسۀ کمپاين ها  13غير رسمی حل نمود. کميسيون رسانه ها 

 پروسۀ کمپاين ها تشخيص داد. روزنامه را در دور دوم انتخابات متخلف در 4راديو و  5تلويزيون و  13متخلف دانست و 
 

تطبيق جريمه های کميسيون رسانه ها به يک معضل تبديل شد. باوجود اينکه کميسيون رسانه ها زمان  نهائی برای ادای 
اين جريمه را تحويل ننمودند. علی الرغم اينکه کميسيون  ها جريمه را به درخواست رسانه ها تمديد نمود، بعضی از رسانه

دار داد که عدم پرداخت جريمه ممکن است منجر به لغو جواز فعاليت رسانۀ متخلف شود و کميسيون رسانه ها رسانه ها هش
رسانه های شخصی شک داشت. در اواخر ماه سپتمبر کميسيون رسانه ها تصميم گرفت تا  باالیدر تطبيق اپروسۀ جريمه 

37Fمعرفی نمايد. څارنوالی)( نیرسانه بودند جهت تطبيق جريمه ها به داد ستا 9متخلفين را که 

38  
 

رسانه مستقر در کابل  55کميسيون  رسانه ها همچنان مصارف اعالنات کانديدان را در رسانه ها نظارت نمود که شامل 
تلويزيون با نشرات آنالين  1رسانۀ چاپی و  10راديو)،  18تلويزيون و  26رسانۀ سمعی و بصری ( 44ميشد که از جمله 

. ازينکه کميسيون رسانه ها خارج از کابل حضور نداشت لذا  ظرفيت نظارتش (خاصتا در نظارت از رسانه (انترنتی) بودند
های چاپی در سطح زون ها و واليات) محدود بود. کميسيون رسانه ها گذارشاتی را از نظارت از رسانه ها به نشر رسانيد 

38Fکه  در سايت انترنتی کميسيون انتخابات به نشر رسيد.

39   
 
يشنهاد ميشود که کميسيون انتخابات اقدامات مزيدی را برای موثريت و بر وقت بودن فعاليت های کميسيون  رسانه ها که پ

در اليحۀ وظايفش تذکر يافته است، روی دست گيرد. توجه جدی بايد به مسالۀ فراهمی وقت الزم برای استخدام و ظرفيت 
 . سازی کارمندان  کميسيون رسانه ها مبذول گردد

 
 ج.  مسايل مالی کمپاين ها

 
تنظيم مسايل مالی کمپاين ها توسط قانون انتخابات و مقررۀ کميسيون  انتخابات در مورد ادارۀ مسايل مالی کمپاين ها 

و نشر مسايل مربوط صورت ميگيرد. احکام قانون به تمويل شخصی احزاب سياسی حکم ميکند و همچنان  به گذارش دهی 
درستی وشفافيت در امور انتخابات احکام عمومی را در مورد تامين اين ها حکم ميکند. چهارچوب حقوقی به امور مالی کمپ

مالی کمپاين ها در مطابقت با معيارهای بين المللی افاده ميکند ولی تفاصيل الزم را درين مورد در بر ندارد و همچنان 

                                                           
روز قبل از انتخابات  تشکيل شود و بايد   90همين مادۀ قانون انتخابات کميسيون رسانه ها بايد  6و  پرگراف  61به اساس پرگراف اول مادۀ    37

 نتايح نهائی انتخابات تکميل نمايد.  روز بعد از اعالن 45کاهای خود را الی 
 رسانۀ چاپی (اخبار). 1راديو و  2تلويزيون،  6رسانه عبارت بود از  9اين    38

 قابل دسترسی است. www.iec.org.afگذارشات کميسيون رسانه ها در وبسايت کميسيون انتخابات:   39 

http://www.iec.org.af/


مجازات های الزم در صورت تخلف درين پروسه در بر حکمی را در مورد نا رسائی ها در مسايل مالی کمپاين ها و 
39Fندارد.

 تطبيق چهارچوب حقوقی و نظارت از مسايل مالی کمپاين ها ناکام و مشکل برانگيز بودند.  40
 

 132،000مليون افغانی که معادل به  10مطابق به احکام قانون مصرف مجموعی يک کانديد رياست جمهوری نبايد از 
يورو ميشود، باالتر باشد. ازينکه  6600افغانی که معادل  0,00050کانديد شوراهای واليتی از يورو ميشود و مصارف 

قوانين مربوطه مسالۀ مصارف کانديدان دور دوم انتخابات را باوجود کوتاه بودن مدت کمپاين آن  نسبت به مدت کمپاين دور 
تخابات رياست جمهوری که سه هفته را دربر ميگيرد ر دوم انواول، مسکوت گذاشته است، حد الزم مصارف کمپاين برای د

به همان مقداری است که برای دور اول که دو ماه را دربر ميگيرد، باقی ماند. محدودۀ مصارفيکه برای کمپاين ها در نظر 
ز طرف به همين علت ا وگرفته شده است، در مقايسه با قيمت های قابل پرداخت برای اعالنات سياسی غير حقيقی ميباشد 

باعث شد که کانديدان ميزان حقيقی تمامی اطراف ذيدخل به شمول خود کانديدان مورد انتقاد قرار گرفت. اين کار همچنان 
 مصارف خود را پنهان نمايند و به  کميسيون انتخابات گذارشات نادرستی در مورد ميزان مصارف خود ارايه دارند.

 
شفافيت اين پروسه را تقويت بتوان مناسب اضافه شود تا  ۀين ها تا يک اندازحد مصارف کمپا پيشنهاد ميشود که ميزان و

 بخشيد و از خطر در نظر نگرفتن احکام قانون در مورد مسايل  مالی کمپاين ها جلوگيری کرد. 
 

 کانديدان ممکن است که صرف از راه کمکهای شخصی تمويل شوند. کانديدان رياست جمهوری ممکن است که حد اکثر تا
افغانی را از احزاب سياسی و ادارات غير دولتی محلی  500000افغانی را از کمک کنندگان شخصی (افراد) و الی  50000

قانون تمويل عمومی (ملی) برای مصارف کانديد ها را ممنوع   برای مصارف انتخاباتی بدست آورند. شانقانونی پشتيبان 
وه چنين ميکانيزم تمويل، منحيث يکی از راه های جلوگيری از فساد، ميباشد و قرار داده است که اين کار مانع صالحيت باالق

از بين را و همچنان اتکاء غير الزم باالی تمويل کنندگان شخصی  دزمينۀ يک توازن در بازی را بين کانديد ها فراهم ميساز
40Fميبرد و تشويقی است برای سهم گيری زنان در عرصۀ سياست.

41 
تمويل عمومی (ملی) برای کانديدان و احزاب سياسی توجه صورت گيرد. توزيع بوديجۀ ملی درين  بايد به معرفی سيستم

خصوص بايد مستقيما به مسالۀ تطبيق مقررات مربوط به مسايل مالی کمپاين ها مانند شرايط مربوط به گذارشدهی از 
زات بيشتری را برای سهم گيری زنان در عرصۀ پيوند داده شود و ميتوان آنرا قسمی تنظيم کرد که امتيا ن هامصارف کمپاي

 حيات سياسی، تخصيص داد.
 

کانديدان مکلف اند تا حساب بانکی جداگانه ای را برای مصارف کمپاين هايشان باز نمايند و گذارش های دو   نمطابق به قانو
ر  وبسايت کميسيون به نشر برسد. دو هفته ای را از چگونگی مصارف کمپاين هايشان به کميسيون انتخابات ارايه نمايند تا د

تن از کانديدان رياست جمهوری نتوانستند  گذارش مصارف خود را ارايه نمايند و در نتيجه از طرف کميسيون سمع 
شکايات انتخاباتی جريمه شدند. برعالوۀ آنچه ذکر شد، کدام مجازات ديگری بخاطر تخلفات در مسايل مالی کمپاين ها 

کميسيون مستقل انتخابات اظهار ميدارد که اين کميسيون جهت انجام  دادن وظايف خود همواره تالش گذارش نشده است. 
کرده است که با کانديدان در مورد مسايل مالی کمپاين هايشان همکاری نمايد ولی نمايندگان مالی کانديدان رياست  جمهوری 

کمپاين ود داری کردند و بعضی از کارهای شان در رابطه به خ از ارايۀ معلومات درست و بروقت از مسايل مالی کمپاين ها
قانون انتخابات استفاده از منابع و پول های  ها را پنهان کردند و در همکاری با کميسيون انتخابات درين راستا ناکام بودند.

مانند انکار از ارايۀ گذارش تخلف و نقض قانون ميداند ولی به بعضی تخلفات ديگر در مسايل مالی کمپاين ها را غير قانونی 
از مسايل مالی کمپاين ها و يا عدم ارايه بروقت آن نمی پردازد. برعالوه اين قانون طور واضح احکامی را در رابطه به 

 راستامجازاتها در مقابل تخلفات مربوط به مسايل مالی در خود ندارد و به همين علت در مورد تطبيق ميکانيزم ها درين 
 ندارد.    بخصوصی ی کدام پيشبين

 

                                                           
وانسيون ملل متحد عليه فساد اداری چنين حکم ميکند "دول عضو اين کنوانسيون بايد معيار های مناسب قانونی و اداری را کن 7مادۀ  3فقرۀ    40

 در تطابق به مقاصد اين کنوانسيون و اصول اساسی قوانين داخلی خود روی دست گيرد تا شفافيت در تمويل کانديداتوری برای پوست های خدمات
 رت لزوم تمويل احزاب سياسی تامين شود.  عامه انتخابی و در صو

رهنمود دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا و رهنمود کميسيون وينيس در مورد  177-176به پرگرافهای    41
 http://www.osce.org/odihr/77812مقررۀ احزاب سياسی مراجعه شود که در سايت انترنيتی ذيل قابل دسترس است: 

http://www.osce.org/odihr/77812


کاملی را از تخلفات مالی در برداشته باشد و برای چنين چهارچوب حقوقی انتخابات بايد مورد تجديد نظر قرارگيرد تا ليست 
و بازدارنده باشد. کانديدان رياست جمهوری بايد   تخلفات مالی مجازات های قابل تطبيق را پيشبينی نمايد که مناسب، موثر

 ارتباط مسايل مالی شان را به دوش بگيرند.  همکاری با کميسيون انتخابات در مسئوليت عدم
 

بخش مربوط به کنترول مسايل مالی کمپاين های کانديدان در کميسيون انتخابات مسئوليت نظارت امور مالی کمپاين ها را 
نارسائی ها و تخلفات مرتبط به ه بدوش دارد. در حال  حاضر اين کميسيون شکايات انتخاباتی است که صالحيت رسيدگی ب

مسايل مالی کمپاين ها را به اساس شکايات ارايه شده، دارا ميباشد. قانون در رابطه به مسئوليت کميسيون انتخابات و ساير 
اطراف ذيدخل مانند کميسيون  شکايات انتخاباتی توضيحاتی مبنی بر چگونگی نظارت آنها از مسايل مالی  کمپاين ها به 

ارزيابی از گذارشات مالی ارايه شده و ارايۀ جوابات به تخلفات مربوط به نقض مقررات مسايل مالی کمپاين ها، نداده شمول 
است. کميسيون انتخابات بنا به نداشتن ظرفيت الزم به مشکالتی در عرصۀ تحليل و ارزيابی گذارشات مالی کانديد ها، 

ا انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری مواجه بود. کميسيون انتخابات به تيم همکاری ب
اروپا خبر داد که اين کميسيون گذارشات مالی کانديدان را تلخيص نموده به دسترس عموم قرار ميدهد و ميگذارد که اطراف 

طه داشته باشند به کميسيون ذيدخل گزارش ها را جهت معلوم نمودن صحت و سقم آن بررسی نمايند و اگر شکايتی در راب
شکايات انتخاباتی ارايه نمايند ولی هيچ يک از افراد، رسانه ها يا نمايندگان جامعۀ مدنی گذارشات مالی انتخابات را که در 

 وبسايت کميسيون انتخابات نشر شده بود، رسما مورد سوال قرار ندادند.    
 

قرار گيرد تا وظايف کميسيون انتخابات را در رابطه به نظارت دقيق،  پيشنهاد ميشود که چهارچوب حقوقی مورد تجديد نظر
و صالحيت کميسيون شکايات انتخاباتی نيز در رابطه به مسايل مالی  بروقت از مسايل مالی کمپاين ها مشخص سازدکامل و

 کمپاين ها واضح شود.
 
 
 .  نظارت ملی و بين المللی8

مللی از انتخابات حکم ميکند. مسالۀ صدور اعتبار نامه ها برای نظارت از انتخابات قانون انتخابات بر نظارت ملی و بين ال
يک پروسۀ دو مرحله ای است: احزاب سياسی، کانديدان، ارگانهای نظارت کننده، و رسانه ها بايد در قدم اول اعتبار نامه 

رای صدور اعتبار نامۀ نظارت برای های نظارت از انتخابات را برای نهاد های خود قبل ازينکه درخواست ها را ب
نمايندگان خود ارايه نمايند، بدست آورند. ناظرينيکه اعتبار نامه های نظارت را بدست آورده اند ميتوانند از پروسۀ انتخابات 

41Fنظارت نمايند و گذارشاتی را ازين پروسه تهيه نمايند.

عالوه برآن، کميسيون انتخابات حق حضور در جلسات آزاد خود  42
را به نمايندگان کانديدان و ناظرين نهادهای ملی و بين المللی داده بود ولی قسميکه مالحظه ميشود اين حق را به رسانه ها 

42Fنداده بود.

طرزالعمل اجرائی را در مورد نظارت ملی و بين المللی تهيه و تصويب نموده برعالوه کميسيون انتخابات  43
 است.

 
ز ثبت نام صالحيت داده شده است که مدت وقتی را که ناظرين و نمانيدگان کانديدان به  رئسای مراکز رای دهی و مراک

ميتوانند در داخل اين مراکز سپری نمايند، تعيين نمايند. باوجود اينکه اين کار بخاطر جلوگيری از ايجاد ازدحام و بيروبار 
بار ميآورد و محدوديت های غير موجه را بر درين مراکز در نظر گرفته شده است، اين حکم موانع از حد زيادی را به 

حقوق ناظرين و نمايندگان کانديدان عايد ميسازد و مانع اساسی را در کار آنها خلق ميکند. احکام ديگريکه کميسيون 
انتخابات جاری کرده است که به اساس آن کانديدان و احزاب سياسی ملزم به هماهنگی و شريک سازی پيش از پيش پالن 

(در مورد استخدام نمايندگان شان برای روز انتخابات)، با کميسيون انتخابات هستند، نيز باعث ايجاد عين موانع و   هايشان
 مشکالت ميشود.

 
                                                           

مقررۀ کميسيون انتخابات در مورد صدور اعتبار نامه به احزاب سياسی، کانديدان مستقل، نهاد های نظارت  کننده و  6مادۀ  1به پرگراف    42
د. حق نظارت از تمامی مراحل شمارش آراء و اعالن تصويب شده  است مراجعه شو 2012دسمبر  15رسانه ها که توسط اين کيسيون بتارخ 

فبروری تصويت شده است، تامين  11مقررۀ کميسيون انتخابات در  مورد شمارش، تصديق و اعالن نتايج انتخابات که در تاريخ   9نتايج در مادۀ 
 گرديده است.

فبروری توسط کميسيون مذکور  18سيون مستقل انتخابات که بتاريخ مقررۀ اشتراک نمايندگان و ناظرين ملی و بين المللی در جلسات آزاد کمي   43
به  به تصويب رسيد. قسمی معلوم ميشود که  تعيين اينکه کدام يک از جلسات اين کميسيون جلسات آزاد گفته ميشود و کدام يک نه، مربوط و منوط

 صالح ديد اين کميسيون ميباشد.



ايدۀ تعيين محدودۀ زمانی برای حضور ناظرين، نمايندگان کانديدان،  احزاب سياسی و رسانه ها در مراکز رای دهی و 
د ترک شود. اگر ازدحام درين مراکز يک معضله باشد، بايد در مورد حد اکثر ناظرين و مراکز ثبت نام رای دهندگان باي

، تجديد نظر صورت گيرد. آنعده ارگان به مراکز رای دهی و يا مراکز ثبت نام برای نظارت ارسال ميدارند نمايندگانيکه هر 
، ظرين توسط کانديدان و احزاب سياسی ميباشداز احکام قانون که مقتضی هماهنگی و ارايۀ پيش از پيش پالن استخدام نا

 گيرد. مورد بازبينی قرار
 

کامل و بروقت بود. به تعقيب تکميل قدم اول پروسۀ  ،طور عموم پروسۀ صدور اعتبار نامه ها برای ناظرين و مشاهدين
ارگان ملی ناظر اعتبارنامه  68مارچ، کميسيون انتخابات اعالن نمود که اين کميسيون به  22صدور اعتبار نامه ها بتاريخ 

ها را صادر نموده است. اين کميسيون بنا به تقاضای بعضی ازين نهاد ها توافق نمود که حتی بعد از ختم مدت قانونی قبول 
را برای صدور اعتبارنامه ها برای ناظرين ها مارچ بود، درخواست  29درخواست ها برای صدور اعتبارنامه ها که تاريخ 

ناظر ملی اعتبار نامه نظارت از  14585ايد. مطابق به ادعای کميسيون انتخابات، اين کميسيون مجموعا به قبول نم ،شان
ناظر  18000و همچنان به  ستاوده اپريل صادر نم 4انتخابات دور اول رياست جمهوری و شوراهای واليتی را الی تاريخ 

ون همچنان اعالن نمود که اعتبار نامه هائيکه برای درو اول ملی برای دور دوم اعتبار نامه صادر نموده است. اين کميسي
نهاد نيز  17ناظر بين المللی از  1200انتخابات صادر شده است برای دور دوم نيز قابل چلش است. اين کار برای حدود 

اعتبارنامه را برای  صدق ميکند که اعتبار نامه هايشان برای دور دوم نيز قابل اعتبار بود. کميسيون انتخابات امکان صدور
43Fافراد مزيد نيز باز گذاشت ولی کدام مدت زمانی مشخصی را برای اين کار تعيين نکرد.

 30در هردو دور انتخابات حدود  44
 درصد ناظرين را زنان تشکيل ميدادند. 

 
صدور اعتبارنامه های  تمديد اعتبارنامه ها را رسما تنظيم نمايد و زمان ختم درخواست برایکميسيون انتخابات بايد مسالۀ 

مزيد برای ناظرين، نماينده های کانديدان و رسانه ها را در صورتيکه انتخابات رياست جمهوری به دور دوم ميرود، تعيين 
 نمايد.

 
تن نمايندگان کانديدان و احزاب سياسی اعتبارنامه ها را برای انتخابات روز پنجم اپريل بدست آوردند.  345715مجموعا 

نماينده خود اعتبار نامه بدست آوردند. اکثريت  80645ز جملۀ هشت تن کانديدان رياست جمهوری مجموعا به هفت تن ا
تن ميرسيد،  2086تن را تشکيل ميدادند از طرف کانديدان شوراهای واليتی که تعداد شان به  246740نماينده ها که 

عضای خود اعتبارنامۀ نظارت از انتخابات را بدست تن از ا 18330حزب سياسی به  30استخدام شده بودند. برعالوه 
 فيصد آنها را زنان تشکيل ميدادند.  22آوردند. از مجموع نمايندگان استخدام شده از سوی کانديدان و احزاب سياسی حدود 

 
نمايندگان  کميسيون انتخابات قبل از برگذاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری اعالن نمود که اعتبارنامه هاييکه برای

کانديدان ناموفق دور اول انتخابات رياست جمهوری صادر شده بود ديگر قابل اعتبار نميباشد ولی همزمان از هردو کانديد 
دور دوم خواست که نمايندگان بيشتری را به تعداد کافی برای دور دوم انتخابات استخدام نمايند تا بتوانند به طور کامل از 

فورم درخواست کارت انتخابات را به  50000انتخابات نظارت نمايند. کميسيون به اين  منظور مراکز رای دهی در روز 
هر يک از کانديدان توزيع نمود که هردو کانديد به اين درخواست کميسيون جواب مثبت دادند و مطابق به ادعای کميسيون 

معرفی نمودند که از دور دوم در روز انتخابات  نفر نماينده برای نظارت از جريان رای دهی 87346هردو کانديد مجموعا 
44Fفيصد را زنان تشکيل ميدادند. 29.1يعنی  25427آنجمله 

نماينده را که از آنجمله   21292برعالوه احزاب سياسی نيز  45
ی فيصد را زنان تشکيل ميدادند، معرفی نمودند. باوجود اظهارات کانديدان دور دوم رياست جمهوری مبن 19.4يعنی  4134

علت مسايل امنيتی و مشکالت  مالی و سازمانی کار دشواری  ان در تمامی نقاط کشوربهبر اينکه استخدام نمايندگان کانديد
بود، کميسيون انتخابات به تيم همکاری با انتخابات نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا تاييد 

فيصد مراکز رای دهی توسط نمايندگان هردو کانديد امضاء شده  95بات بيشتر از نمود که اوراق نتايج دور دوم انتخا

                                                           
رنامه های مزيدی را برای ناظرين و نمايندگان کانديدان (البته به درخواست خودشان) جهت نظارت از کميسيون انتخابات اجازه داد که اعتبا   44

 پروسۀ تفتيش کامل آراء صادر نمايد (به مطلب آتی مراجعه شود).
يعنی  13664ده را که نماين 45186فيصد آنرا زنان تشکيل ميدادند و داکتر غنی  27.2يعتی  11763نماينده را که  42160داکتر عبدهللا    45

 فيصد آنرا زنان تشکيل ميدادند به کميسيون معرفی نمودند. 30.2



45Fاست.

ه بودند و آمادگی درست ان تريننگ های الزم را سپری نکردبرعالوه گذارشهائی وجود داشت که نمايندگان کانديد 46
 برای نظارت و گذارشدهی از وقايع روز انتخابات را نداشتند. 

 
اب سياسی و کانديدان در هماهنگی با کميسيون انتخابات و جامعۀ جهانی برنامه های آموزشی برای پيشنهاد ميشود که احز

 .نمايندگان را تقويت بخشند تا آنها را برای نظارت و گذارشدهی بهتر از پروسه های انتخابات آماده سازند
 

رچوب حقوقی انتخابات سهم گرفتند و ارگانهای مختلف جامعۀ مدنی فعاالنه در پروسۀ اصالح چها ،قبل از انتخابات
پيشنهاداتی را برای اصالح متون قوانين جديد انتخاباتی ارايه نمودند. اين ارگانها در مسايل آگاهی دهی برای مردم و رای 

به انتخابات و طريقۀ رای دهی براه   دهندگان سهيم شدند و گفت و شنود های عمومی را جهت آکاهی مردم از مسايل مربوط
داختند. گروپهای ناظرين ملی برعالوۀ نظارت از پروسه های انتخاباتی در مراکز رای دهی در روز انتخابات، در نظارت ان

از پروسه های درازمدت و تعقيب مراحل ثبت نام کانديدان و پروسۀ کمپاين های انتخاباتی سهم گرفتند. يک تعدادی از 
در مرکز ملی جمع آوری سايل مربوط به پروسۀ جمع آوری نتايج انتخابات ارگانهای جامعۀ مدنی ناظرينی را برای تعقيب م

  استخدام  نمودند. ،نتايج و همچنان مراحل تفتيش و شمارش مجدد در سطح  واليات و مرکز
)، بنياد انتخابات شفاف FEFAارگانهای عمدۀ ناظرين ملی عبارت بودند از بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان (

)، سازمان ملی و اجتماعی NLO)، سازمان خط جديد (ANPOزمان سهمگيری ملی افغانستان (ا)، سTEFAغانستان (اف
). همۀ اين ارگانهای جامعۀ مدنی افغانستان کمک های EWA) و ديدبان انتخابات افغانستان(AYNSOجوانان افغانستان (

 مالی و ساير کمک ها را از طرف جامعۀ جهانی بدست آوردند.
 

تن ناظر را برای دور اول انتخابات و بيشتر  9500بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان بيشتر از  2014در انتخابات سال 
46Fفيصد مراکز رای دهی را تحت پوشش قرار داده بودند. 70را برای دور دوم گمارده بود که  9000از 

بنياد انتخابات  47
ناظر را در دور دوم در ساحات برای نظارت از  8592ناظر را در دور اول و  6966شفاف افغانستان خبر داد که آنها 

انتخابات استخدام نمودند. بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان و بنياد انتخابات شفاف افغانستان يگانه گروپهای ناظر ملی 
د. تنها مجموع تعداد ناظرين ايکه بنياد انتخابات واليت افغانستان ناظرين خود را ارسال نموده بودن 34بودند که در تمامی 

آزاد و عادالنۀ افغانستان و بنياد انتخابات شفاف افغانستان ادعا دارند که آنها برای نظارت از پروسۀ انتخابات استخدام کرده 
در شده است، بيشتر اند از تعداد ناظرين ملی ايکه کميسيون انتخابات رسما اعالن کرد که به آنها اعتبارنامه نظارت صا

واليت  13ناظر را در  750) هردو باهم NLO)، سازمان خط جديد (ANPOزمان سهمگيری ملی افغانستان (ااست. س
ناظر ديگر را در کابل تحت چتر  ANPO (950زمان سهمگيری ملی افغانستان (اسمنتخب استخدام کردند. برعالوۀ اينها، 

 AYNSO (350سازمان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان (تان استخدام کرده بود. بنياد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانس
) که صرف از دور دوم انتخابات  EWAواليت غربی استخدام  نمود در حاليکه ديدبان انتخابات افغانستان ( 5ناظر را در 

 ايند.واليت استخدام نمود تا از انتخابات نظارت نم 16ناظر را در  500نظارت کرده است، 
 

اکثريت ارگانهای ناظر پالنهای استخدام ناظرين خود را برای روز انتخابات با هم هماهنگ ساختند تا باهم همکاری داشته و 
سازمان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان )، ANPOزمان سهمگيری ملی افغانستان (ااز تداخل کاری جلوگيری شود. س

)AYNSOنۀ افغانستان ()، بنياد انتخابات آزاد و عادالFEFA) سازمان خط جديد ،(NLO بنياد انتخابات شفاف ) و
) يک اعالميۀ اصول مشترک را برای نظارت از پروسه های روز انتخابات امضاء نمودند که در آن TEFAافغانستان (

يۀ مشترکی را بعد ميکانيزمی را برای هماهنگی و شريک سازی اطالعات و معلومات در نظر گرفتند. اين ارگانها يک بيان
از دور اول انتخابات صادر کردند و پيشنهاداتی را به هدف بهبود پروسه های انتخابات دور دوم ارايه نمودند ولی کدام 
اعالميۀ مشترکی را بعد از دور دوم صادر ننمودند. هماهنگی موثر برای نظارت از انتخابات صرف در اوايل ماه جوالی با 

ميسيون انتخابات برای رسيدگی به مسايل مشخصی قبل از اعالن نتايج ابتدائی دور دوم رياست يک درخواست مشترک از ک
   از سر گرفته شد.جمهوری 

                                                           
درست بودن امضاهای نمايندگان کانديدان در اوراق نتايج در بعضی از مراکز رای دهی توسط يکی از کانديدان دور دوم در مراحل آخری    46

سپتمبر ايجاد  7انتخابات يک پروسۀ خاصی را به منظور بررسی اين ادعا در  و کميسيون پروسۀ تفتيش چلنج شد و مورد اعتراض قرار گرفت
 از افغانستان خارج شده بود.  تيم همکاری با انتخابات نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپانمود که در آن زمان 

با انتخابات نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و  همکاری اروپا از آمار مربوط به تعداد ناظرين و استخدام آنها به تيم همکاری    47
 طرف خود گروپهای ناظران ملی و ارگانهای آنها داده شده است.



 
گروپ های ناظر ملی ميتوانستند به کار خود در مورد هماهنگی در استخدام ناظرين ادامه بدهند و کار خود در مورد 

 نتخابات را تقويت بخشند.شريک سازی معلومات و گذارش دهی بعد از ختم ا
 

تعداد زيادی از گروپ های ناظر ملی به تبادل يافته ها پرداختند و پيشنهادات مشترکی را در مورد مسايل مختلف پروسۀ 
انتخابات به کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی و ساير اطراف ذيدخل ارايه نمودند. در اول جون کميسيون 

ی را با اشتراک اطراف ذيدخل در انتخابات اعم از ارگانهای ناظر داخلی و خارجی برگذار نمود که در آن انتخابات جلسه ا
اشتراک کنندگان خواهان تقويت شفافيت و دسترسی مزيد ناظرين  و نمايندگان کانديدان در نظارت  از پروسۀ جمع آوری 

خابات تغييرات وارده درين خصوص را تاييد کرد. کميسيون نتايج و تصديق و تاييد نتايج انتخابات، شدند. کميسيون انت
انتخابات همچنان در جواب تقاضاهای گروپ های ناظر وعده داد که تمامی گذارشاتی را که آنها در مورد موانع و مشکالتی 

گرفت و برای حل  که ناظرين و  نمايندگان کانديدان در جريان کار در روز انتخابات به آن مواجه شده اند، در نظر خواهد 
ليست آنعده از کارمندان  کميسيون انتخابات که بخاطر تخلفات  بدست آوردن خواست ناظرين مبنی  بر  آن تالش خواهد کرد.

در جريان دور اول انتخابات برکنار شده بودند با امکان  اينکه ايشان  به  صورت درست و قانونی از کار در دور دوم  نيز 
 باشد، برآورده نشد.دست شان گرفته شده 

 
تمامی گروپ های ناظر مراکز اطالع رسانی را جهت جمع آوری معلومات از ناظرين خود در روز انتخابات ايجاد نمودند 
و در نتيجه گذارش هايی را با درج يافته های خود و نتايج آن به نشر سپردند. باوجود اينکه اين گذارش ها منعکس کنندۀ 

کاستی هايی چون کمبود اوراق رای دهی، پر کردن صندوق های رای دهی، رای دادن به عوض مالحظاتی در رابطه به 
ديگران و يا اجازه ندادن به ناظرين تا از پروسه ها نظارت نمايند، بود ولی اکثرا خالی از تفاصيلی بودند که تصديق اين 

رش های خود بين آنچه که خود آنها مالحظه نموده يافته ها را بتوان از آنها بدست  آورد. اکثريت گروپ های ناظر در گذا
بودند (معلومات دست اول) و بين آنچه که به آنها گذارش داده شده بود، فرق قايل نشدند. گذارشات متعددی دفعات پر کردن 

مودند و صندوق های رای دهی را بدون اينکه تشريحاتی در مورد نحوۀ وقوع آن بدهند و اينکه چه چيزی را آنها مشاهده ن
اينکه چه اقدامات بازدارنده ای درين خصوص گرفته  شده بود، ذکر نموده اند. طور مجموع اين کار از موثريت گذارشات 

 آنها کاسته بود.
 

جامعۀ جهانی بايد برای ظرفيت سازی گروپ های ناظر ملی (نهاد های ناظر ملی) در يک هماهنگی کامل و با در 
ل شدۀ بين المللی نظارت به شمول مسايل مستند سازی و  تاييد و تصديق يافته ها و همچنان نظرداشت تاکيد  بر اصول قبو

 مسالۀ گذارشدهی موثق و  بی طرفانه، تالش نمايند.
 
 

 .   روز انتخابات9
 

تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در مطابقت با اليحۀ 
ظايف خود روی پروسه های درازمدت انتخابات تمرکز داشت و ناظرين کوتاه مدت را که بنيادی را برای بررسی کميتی و

(آماری) از روز انتخابات فراهم مينمايد، استخدام ننمود. ناظرين اين نهاد از تعداد محدودی از مراکز رای دهی در کابل 
 ن پروسه های روز انتخابات را انجام ندادند.ديدن  نمودند ولی نظارت کامل و شامل از جريا

 
 الف.  ليست مراکز رای دهی.

 
به مراکز رای دهی مشخص را در فضای عدم موجوديت يک سيستم ثبت نام مرکزی رای دهندگان نميتوان رای دهندگان 

ايند. اين کار يکجا با عدم ربط داد ولی رای دهندگان ميتوانستند که هر مرکزی را خواسته باشند برای رای دهی، انتخاب نم
موجوديت آمار دقيق نفوس و يا معلومات آماری از شهروندان يکبار ديگر باعث ايجاد چالش بزرگی برای پالن گذاری موثر 

کميسيون انتخابات بايد ضرورت به راه  .برای راه اندازی انتخابات شد که ميتوانست احتمال تقلب در انتخابات را ايجاد نمايد
يک انتخابات همه شمول را با ايجاد سيستم محافظتی در مقابل خطرات پرکردن صندوق های رای دهی که ناشی از اندازی 

توزيع از حد زياد اوراق رای دهی ميباشد، تطابق ميداد. با درنظرداشت چنين  وضعيت، کميسيون انتخابات تصميم گرفت تا 



رای دهی ارسال نمايد وبرای  حلشوراهای واليتی) در هر مورق رای دهی را به هر انتخابات (رياست جمهوری و 600
تعيين تعداد الزم مراکز رای دهی از آمار موجود تعداد نفوس در هر منطقه استفاده نمايد. در صورتيکه در هر کدام از 

ه هر واليت مراکز رای دهی کمبود اوراق رای دهی گذارش داده شد، کميسيون از بسته های احتياطی مواد انتخاباتی که ب
ارسال شده بود، استفاده خواهد کرد و رای دهندگان را به نزديک ترين مرکز رای دهی که در آن اوراق رای دهی موجود 

   باشد راهنمائی خواهد کرد. 
 

ليست مراکز رای دهی هميشه يک معضل بوده است چون بسته شدن مراکز رای دهی بخاطر مسايل امنيتی در مناطق 
تاثيرات منفی باالی تعداد اشتراک کنندگان درانتخابات و نتايج آن داشته باشد. نبود اماکن مناسب برای رای مشخص ميتواند 

يسيون بازهم مراکز مدهی نيز يکی از مشکالت انتخابات تلقی ميگرديد. باوجود انتقادات بعضی از ارگانهای جامعۀ مدنی، ک
 کرد.رای دهی را در بعضی از مراکز صحی و مساجد ايجاد 

 
اين صالحيت خاص کميسيون وزارت امور داخله بررسی امنيتی اطراف مراکز رای دهی را با عجله انجام داد ولی 

انتخابات بود تا ليست نهائی مراکز رای دهی را که در روز انتخابات بايد باز باشند با در نظرداشت پيشنهادات وزارت امور 
ان ليست مراکز رای دهی هردو دور انتخابات را يکجا با اطراف ذيدخل کليدی به داخله، تعيين کند. کميسيون انتخابات همچن

شمول کانديدان رياست جمهوری، برای رسيدن به توافق کلی روی تعداد مراکز رای دهی ايکه بايد در روز انتخابات باز 
 باشند، مرور کرد.

 
مرکز رای دهی که  6423مارچ اعالن نمود که  30کميسيون انتخابات براساس بررسی و پيشنهادات وزارت داخله بروز 

آن برای زنان اختصاص داده شده  حلم 8573محل آن برای مردان و  12222محل رای دهی ميشود که  20795حاوی 
مرکز رای دهی را در خود  6775اپريل باز خواهد بود. از جمله ليست اوليه ايکه  5است برای رای دهی در انتخابات 

در را رای دهی بايد به  علت مسايل امنيتی بسته ميبودند. کميسيون انتخابات ليست مراکز رای دهی  مرکز 352داشت، 
 همان روز نهائی شدنش در وبسايت خود به  نشر رساند.

 
دور دوم انتخابات ليست مراکز رای دهی را در جواب به انتقاداتيکه از ناحيۀ کمبود  برگذاریکميسيون  انتخابات قبل از 

اوراق رای دهی در دور اول متوجه اين کميسيون بود، مورد تجديد نظر قرار داد. کميسيون  به همين منظور  ظاهری
فورمولی را برای ايجاد محالت رای دهی جديد در قالب مراکز رای دهی ساخت و پالن بديل خود را مورد تجديد نظر قرار 

47Fداد.

وری در مورد ليست نهائی مراکز رای دهی مشوره نمود. در کميسيون با کانديدان دور دوم انتخابات رياست جمه 48
جون  10محل در تاريخ  23136نتيجه کميسيون انتخابات ازدياد تعداد محالت رای دهی را برای دور دوم انتخابات به 

 محل آن برای مردان اختصاص يافته بود. به اساس بررسی امنيتی 13812محل آن برای زنان و  9324اعالن نمود که 
 مرکز بود. 6365نهائی وزارت داخله تعدا مجموعی مراکز رای دهی پالن شده برای دور دوم انتخابات رياست جمهوری 

 
 ب.  امنيت روز انتخابات

 
پرسونل امنيتی در سراسر کشور استخدام شده بودند تا از محالت رای  195000اپريل تخمينا  5در جريان روز انتخابات 
تيم ليتهای نيروهای امنيتی افغان را افغانها و خارجی ها يک موفقيت چشم گير قلمداد نمودند. دهی حفاظت نمايند. فعا

همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا چالش هايی را در عرصه های 
با ايجاد سهولت های مورد نياز تالفی کرد، اين تيم آن را  مکن بودمتعددی در جريان انتخابات دور اول مالحظه نمود که م

مامورين  ترافيک را در محالت کنترول ترافيک مالحظه کردند که فعاليت های خود را به سهولت آوری به ناظرين بين 
ری با المللی و پرسونل نيرو های امنيتی افغان در مراکز رای دهی متمرکز کرده بودند. اين نگرانی ها از طرف  تيم همکا

انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا در مجالسيکه با پرسونل بخش های 
 مطرح شد.   ،انتخاباتی آيساف و وزارت داخله بين انتخابات دور اول و دور دوم داشت

 

                                                           
بر اساس اين فورمول کميسيون انتخابات در تمام کشور محالت رای دهی جديد را متناسب به ضرورت واليات در جايهائيکه در دور اول از    48
 مبود اوراق رای دهی گذارش شده بود ايجاد نمود.ک



وقفه های دو ساعته تبديل نمود. پروسه ها بايد  پرسونل امنيتی دايمی (يعنی به مدت زياد در خدمت باشد) را بايد حد اکثر به
خلص باشد و طور واضح و موثر به اعضای داخل خدمت نيرو های امنيتی تشريح شود. بررسی امنيتی بايد طور  و واضح

 هماهنگ و همسان انجام داده شود تا از خطرات کاسته شود. 
 

ز هم تفاوت فاحشی داشت. در دور اول تعداد زياد پوليس ملی، ترتيبات امنيتی برای انتخابات رياست جمهوری در دو دوره ا
اپريل تا بسته شدن مراکز رای دهی و شمارش آراء به   4ساعت از تاريخ  24اردوی ملی و امنيت ملی بايد به مدت تقريبا 

پوليس ملی، پرسونل اضافی  205000اپريل باالی وظيفۀ خود حاضر ميبودند. برخالف در دور دوم انتخابات  5تاريخ 
تن  400000استخدام شدند که مجموع پرسونل امنيتی به خدمت گرفته شده برای انتخابات به حدود  ملی اردوی ملی و امنيت

رسيد. هدف ازين کار ازدياد حضور پرسونل امنيتی در پاسداری از پروسۀ انتخابات و بهبود سيسيتم پهره تبديلی پرسونل 
 تخابات بود.امنيتی و تقويت امنيت پروسۀ ان

 
تنظيم شده بود که شکل متحد " Ring of Steelدر دور اول ترتيبات امنيتی به شکل از قبل عيار شدۀ "حلقه های آهنين، 

المرکز را به خود گرفته بود و مسئوليت يک کيلو متری امنيت مراکز رای دهی را اردوی ملی تحت نظارت امنيت ملی به 
مرکز رای دهی را پوليس ملی تحت نظارت امنيت ملی به عهده داشت و امنيت اف اطرعهده داشت و محدودۀ احاطه و 

داخل مراکز رای دهی را افراد پوليس و امنيت ملی به عهده داشتند. پالن امنيتی دور دوم  انتخابات مورد تعديل قرار گرفت 
 کز رای دهی مبدل شد.  جون محدودۀ يک کيلومتری تحت نظارت امنيتی به محدودۀ اطراف نزديک مرا 14و در 

 
مرکز  6423اپريل از جملۀ  5در دور دوم انتخابات تعداد حمالت مخالفين طور قابل مالحظه ازدياد پيدا کرد. در انتخابات 

تن کارمند  3تن (به شمول  210مرکز آن به علت نامساعد بودن شرايط امنيتی بسته ماندند. همچنان حد اقل  140رای دهی 
48Fحمله مخالفين در سراسر کشور زخم برداشتند. 464تن ديگر در نتيجۀ  227ات) کشته شدند و حد اقل کميسيون انتخاب

در  49
 579مرکز "که مجموعا  193مرکز بود که از آنجمله  6365جون تعداد مراکز رای دهی پالن شده  14مقابل در انتخابات 

تن را  233مورد حمالت مخالفين جان حد اقل  570حدود  محل رای دهی را تشکيل ميداد" به علت نا امنی ها بسته بودند و
 تن زخمی بجای گذاشت. 390کارمند کميسيون انتخابات گرفت و  10به شمول 

 
مسئوليت نيروهای امنيتی افغان بود.  2014برخالف انتخابات های سال های گذشته، فراهم سازی امنيت انتخابات سال 

کميسيون انتخابات و امنيت ملی مسئوليت ترتيب و تنظيم  مسايل امنيتی انتخابات وزارت داخله در هماهنگی و همکاری با 
تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و کسانی که با را به عهده داشت. به گفتۀ 

های امنيتی افغان فاقد موثريت الزم همکاری اروپا صحبت نموده اند، هماهنگی و همکاری بين کميسيون انتخابات و نيرو
بود. قومندانان نيروهای امنيتی افغان در ساحات کارهای خود را با پرسونل امنيتی کميسيون هماهنگ نساخته بودند و احيانا 

فقات موجود را ناديده ميگرفتند. دليل اينکه چرا به چنين  تخلف از توافقات موجود رسيدگی صورت  نگرفت، تا هنوز اتو
 شخص نيست.م
 

وزارت امور داخله فقط قبل از روز انتخابات گروپ های ناظر بين المللی را به يک نشست شريک سازی معلومات در 
مورد پالن امنيتی انتخابات دعوت کرد. تفاصيلی که در مورد پالن امنيتی انتخابات درين نشست ارايه شد خيلی محدود بود و 

 وسۀ انتخابات غير واضح بود. روشهای پالن شده برای حفاظت از پر
 

هماهنگی و همکاری بين نيروهای امنيتی افغان و کميسيون انتخابات بايد تقويت و بهبود يابد. يک سلسلۀ مراتب و يا لين 
قومانده واضح و روشن برای انتخابات های آينده ترسيم شود. اين لين قومانده و سلسله مراتب بايد طور واضح و روشن 

 ان مراکز رای دهی، نيروهای امنيتی، نمايندگان کانديدان و ناظرين در سراسر کشور فهمانده شود. برای کارمند
 
 
 
 

                                                           
تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان گذارش های مربوط به  تلفات از منابع مختلف بدست آمده است،    49

 نتوانست صحت اين آمار را از طريق منابع آزاد تصديق نمايد.  امنيت و همکاری اروپا



 بازدارندۀ جعل و تقلب ج.  اقدامات
 

معيارهايی را تطبيق ميکرد تا موارد تقلب را پيدا کند و اصولی را برای  ،بعد ا زهر انتخاباتی ،کميسيون انتخابات در گذشته
جون  17و بتاريخ  2014آينده در نظر ميگرفت. کميسيون  انتخابات در يک اقدام  نيک قبل از انتخابات  تقلب زدايی در

استراتيژی ايرا به منظور جلوگيری از تقلب رويدست گرفت. اين استراتيژی شامل مسايلی چون ازدياد آموزش ها  2013
اری در اثنای انتقال مواد حساس انتخاباتی به محالت (تريننگ ها) برای مقامات و کارمندان، تقويت سلسلۀ مراتب نگهد

انتخابات و چک نمودن برای حصول اطمينان از اينکه فورمه های نتايج را که به مرکز جمع آوری نتايج گذارش داده شده 
مات در هستند يا خير، ميباشد. تمامی اين اقدا ،همان فورمه هايی اند که به محل رای دهی مشخصی تخصيص داده شده بود

 تطبيق شده است.  2014انتخابات 
 

اين استراتيژی چنين حکم ميکند که "اولين مساله در خصوص عدم وجود تخلفات در پروسه های انتخاباتی همانا تعهد و 
امانت داری کسانی است که روی اين پروسه کار ميکنند، مانند ادارات رهبری کنندۀ انتخابات، کارمندان انتخابات، احزاب 

کميسيون انتخابات با در نظرداشت استراتيژی مربوطه اقدامات  49F50."سی، کانديدان، ناظرين و خود رای دهندگان، ميباشدسيا
بنيادی ايرا قبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوری جهت تقويت شفافيت کارهای محالت رای دهی و جلوکيری از تقلب 

ن و ناظرين و روی دست گرفتن اقداماتی برای صدور تعداد الزم از راه درخواست برای استخدام نمايندگان کانديدا
اعتبارنامه ها به آنها ، روی دست گرفت. برعالوه، کميسيون شکايات انتخاباتی با همکاری هيئات همکاری سازمان ملل 

) و جامعۀ جهانی از کانديدان و نمايندگان آنها خواست که از حق ثبت شکايت در UNAMAمتحد برای افغانستان (
استفاده کنند و با استفاده از چينل های رسمی مربوطه منازعات انتخاباتی را  ،صورتيکه تخلف و يا تقلبی را مشاهده ميکنند

 حل نمايند.
 

باالقوه ای در مورد سری بودن تخلفات  اوت کرد کهاز جهات متعددی قضميتوان  ،با در نظرداشت گذارشات ناظرين ملی
رای چون: رای دهی گروهی، رای دهی عوضی، رای دهی چندين مرتبه ای توسط يک شخص، رای دهی توسط خورد 
ساالن در مناطق مخلتف کشور به  وقوع پيوسته است. همچنان گذارشات متعددی مبنی بر وقوع تخلفات شديدی چون 

ط افراد و گروه ها بخصوص بعد از دور اول انتخابات وجود دارد و تعداد زيادی از فيلم های ثبت پرکردن صندوق ها توس
ول الهويه و شناخته ناشده هشده که در رسانه های اجتماعی به نشر رسيده است نشان ميدهد که يک تعداد اشخاص مج

. بعضی ازين ويديو ها وصداهای ثبت مصروف نشانی کردن اوراق رای دهی شوراهای واليتی و رياست جمهوری هستند
  شده بعدها به عنوان شواهدی از تخلف و تقلب برای ثبوت ادعای شکايات، به کميسيون شکايات انتخاباتی ارايه شدند. 

 
کميسيون انتخابات چندين هزار کارمند و مسئولين اين کميسيون را که در محالت رای دهی کار  ،تعقيب دور اول انتخابات به

تن از  3300دند به اتهام دخيل بودن در تخلفات انتخاباتی، از وظيفه هايشان برکنار نمود. به اساس آمار رسمی، ميکر
تن ديگر به علت کم کاری شان  440کارمندان کميسيون انتخابات از وظايف شان سبکدوش و شامل ليست سياه شدند و 

 افزوده شد.  ،نفری که قبال شامل ليست سياه شده بودند 11000شدند. نام های اين کارمندان برکنار شده به ليست  عويضت
 

کميسيون  انتخابات بايد به ظرفيت سازی و ارزيابی کارمندان محالت رای دهی ادامه بدهد و مجموعۀ مجازاتهای در نظر 
 گرفته شده برای متخلفين را به درستی و طور روشن به همگان برساند و اطالع بدهد.

 
 مربوط به روز انتخاباتد.  پروسه های 

 
صبح بروی رای دهندگان باز ميبود. گذارشهای متعددی در  8قرار بود به ساعت دهی محالت رای  ،در هردو درو انتخابات

مورد ناوقت باز شدن محالت رای دهی عمدتا بخاطر نا وقت رسيدن کارمندان انتخابات بخصوص در دور اول انتخابات، به 
باز شدن محالت رای دهی مقتضی اين بود که کارمندان انتخابات بايد تعداد اوراق رای دهی و نشر رسيده است. پروسۀ 

اوراق نتايج را که به آنها داده شده بود قبل از اغاز رای دهی چک نموده و صندوق های رای دهی را چک و با نوار 
ازشرط مالحظه و چک نمودن اصالح کرد و محافظتی بسته نمايند. کميسيون انتخابات فورمه های دور دوم انتخابات را 

                                                           
 .5تيژی کميسيون انتخابات در مورد روشهای جلوگيری از تقلب، صفحه استرا   50



ورق رای  600تعداد اوراق رای دهی ارسال شده به محالت رای دهی منصرف شد چون اين دفعه به همۀ محالت رای دهی 
50Fدهی پوره فرستاده شده بود. 

51  
 

ستم ليست رای استفاده از رنگ غير قابل روئيت و رنگ غير قابل امحاء در انگشتان رای دهندگان در عدم وجود سي
کميسيون  دهندگان که مشخص به هر محل رای دهی باشد، مانع عمده در مقابل رای دهی مکرر توسط يک شخص بود.

51Fترک کند.انتخابات انتخابات تصميم گرفت تا استفاده از رنگ غير مرئی را در دور دوم 

اين پروسه های  از جملۀ 52
ا دهندگان به اندازه و ديزاين مختلف برای دوره های مختلف انتخابات انتخاباتی جديد يکی هم سوراخ نمودن کارت های ر

ميباشد. نمرات خصوصی کارت های رای دهی در يک کتاب و يا ورق در حين رای دادن ثبت ميشود. در عدم موجوديت 
ر و هم ميتوان يک سيستم مرکزی ثبت نام رای دهندگان که ميتوان با آن فهميد که آيا کارت رای دهنده اصلی است يا خي

فهميد که اين کارت مربوط همان شخص است ياخير، موثريت ثبت شماره های کارت های رای دهی منحيث مانعی برای 
 وقوع تقلب، سوال برانگيز است.  

 
کميسيون انتخابات ميتوانست بر عالوۀ ثبت شمارۀ کارت رای دهنده ، از ياد داشت نمودن نام و امضاء و يا شصت هر رای 

ده در مقابل اعطای ورقۀ رای برايش، استفاده نمايد تا ارزش ثبت نام در محل رای دهی (حين رای دادن را) منحيث يک دهن
 مانع برای جلوگيری از تقلب و استفادۀ احتمالی از آن در جريان تفتيش و تحقيق در مورد تقلب، تقويت بخشد.  

 
ای واليتی در خارج از واليتی که در کارت های رای دهی آنها مطابق به قانون رای دهندگان از رای دهی برای شوراه

 .مشخص شده بود، ممنوع بودند ولی صرف يک کتاب ثبت شماره های کارت رای دهی در هر محل رای دهی موجود بود
 

ی برای پيشنهاد ميشود که اگر انتخابات های همزمانی برگذار ميگردد بايد يک کتاب عليحده ثبت شماره کارت های رای ده
 هر انتخابات گذاشته شود و به اين کتاب حيثيت مواد حساس انتخاباتی داده شود.

 
در اوايل روز انتخابات دور اول گذارش هايی برای کميسيون انتخابات و مردم مبنی بر کمبود اوراق رای دهی در محالت 

اق رای دهی در بعضی از محالت از طرف رای دهی معين، رسيد. به اساس گذارشات، صدا های اوليه مبنی بر کمبود اور
صبح به گوش رسيد. کميسيون انتخابات کمبود  9:30کانديدان و يا نماينده های آنها حتی در ساعات اوليه انتخابات، مثال: 

اوراق رای دهی در ساعات اوليه انتخابات بخصوص کمبود اوراق رای دهی شوراهای واليتی را غير واقعی دانسته و آنرا 
52Fی بر تخلفات احتمالی دانست و آنرا زير سوال برد.مبتن

بعدها در ساعات اخير پروسۀ رای دهی خود کارمندان کميسيون  53
انتخابات نيز از کمبود اوراق رای دهی در محالت گذارش دادند و کميسيون انتخابات نيز به تطبيق پالنش برای احتماالت 

ه کارمندان خود اجازه داد تابسته های مواد انتخاباتی احتياطی به شمول کميسيون ب ،متوقعه شروع کرد. بر اساس اين پالن
به مناطقيکه از کمبود اوراق رای دهی گذارش شده است، ارسال نمايند. ازينکه اين کمبوديها در مناطق  را اوراق رای دهی

ای دهی همجوار به چنين مزدحم شهری بيشتر رونما شده بود، کميسيون تصميم گرفت که رای دهندگان را به محالت ر
53Fمحالت مزدحم راهنمائی نمايد.

54 
بستۀ مواد انتخاباتی ذخيره برای کمبودی های احتمالی را به محالتيکه  548در انتخابات روز پنجم اپريل کميسيون انتخابات 

صف های رای دهی تا به آن نيازداشتند، فرستاد و زمان انتخابات را يک ساعت ديگر تمديد کرد. آنعده رای دهندگانيکه در 
هنوز منتظر بودند اجازه يافتند که رای بدهند و گذارشهای مطبوعاتی متعددی گفته است که رای دهی در اکثريت محالت 

 ادامه يافت.تا يک ساعت ديگر و حتی بيشتر، رای دهی ايکه به کمبود اوراق رای دهی مواجه شدند، 
 

                                                           
 جون پروسۀ تازه ای را برای را دهی و شمارش آراء را برای دور دوم انتخابات تصويب کرد. 1کميسيون انتخابات به تاريخ    51
 برای ضروری وسايل آن در که مارچ 29 تاريخ به کميسيون اين گاه ذخيره باالی حمله نتيجۀ در را مرئی غير رنگ از استفاده کميسيون   52

 .نکرد اعالن خود کار اين برای هم رسمی علت کدام و کرد ترک بود، شده تخريب انتخابات
برگه ای اوراق رای دهی با در نظرداشت سرعت و  600کميسيون انتخابات بعدا محاسبه ای را اظهار کرد که بر اساس آن مصرف دو بستۀ   53

 ساعت را در بر ميگيرد.  9دان محالت رای دهی و سرعت عمل خود رای دهندگان در توزيع اوراق و پروسۀ رای دهی، حدودا کندی کارمن
ق کميسيون انتخابات قبل از روز انتخابات يک تحليلی را از مسالۀ کمبود احتمالی اوراق رای دهی و تعيين مناطقيکه قبال در آن کمبود اورا   54

د، انجام داد. قسمی معلوم ميشود که محالت رای دهی ايکه در آنها از کمبود اوراق رای دهی گذارش شده است در اکثرا در گذارش داده شده بو
را نزديگی مراکز رای دهی جائيکه بسته های مواد احتياطی انتخاباتی وجود دارد، قرار داشتند که نشان ميدهد که مشکل کمبود اوراق رای دهی 

 يادی با بردن رای دهندگان به محالت نزديک ديگر، رفع کرد.ميتوان تا اندازۀ ز



مرکز  570ذارش داد که اين کميسيون بسته های مواد انتخاباتی احتمالی را به کميسيون انتخابات بعد از دور دوم انتخابات گ
، ارسال نمود. اين به اين معنی است که مراکز رای دهی باز گرفته شدهاز قبل در نظر مراکز رای دهی تمامی  برعالوهرای 

دهی را در بر ميگرفت ، بودند.  محل رای 22828مرکزيکه بسته بود که  193مرکز به شمول  6172در دور دوم انتخابات 
هيچ کدام گذارشی را در  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک نهادهای دفتر انتخابات با همکاریتيم 

دور دوم انتخابات مبنی بر محروم شدن رای دهندگان از حق رای دهی به علت کمبود اوراق رای دهی، دريافت نکرده 
پيشگيرانۀ کميسيون انتخابات در هردو دورۀ انتخابات تا اندازۀ زيادی موفقيت آميز بود. مشکل پالن گذاری است. لذا اقدامات 

برای تعيين اندازۀ معين اوراق رای دهی برای هر محل رای دهی تا وقتی ادامه پيدا خواهد کرد که سيستم ثبت نام رای 
ای دهی مشخصی ثبت و ارتباط ندهد. قسميکه در انتخابات دهندگان قسمی صورت نگيرد که هر رای دهنده را به محل ر

های اخير ديده شد، کمبود اوراق رای دهی ميتواند منجر به اتهامات جدی تقلب در پروسه شود که نشاندهده اهميت وجود 
 اشد.   يک پروسۀ شفا ف و مشورتی برای پالنگذاری بديل در غياب يک ليست رای دهندگان به اساس محالت رای دهی ،ميب

 
 ر.  شمارش آراء در محالت رای دهی

 
مطابق قانون شمارش آراء در محالت رای دهی صورت ميگيرد. اگر تعداد محالت رای دهی يک مرکز رای دهی بيشتر از 

و تطبيق مينمايد و آنها را در يک   يک محل باشد، مدير مرکز رای دهی فورم نتايج تمامی محالت مربوطه اش را مقابله
برای جدول بندی ارسال ميدارد.  ،به دفتر مرکزی کميسيون انتخابات يکجا با اوراق ثبت نمرات کارت رای دهندگانپاکت 

ر و استفاده ناشده را بشمارد و معلومات مربوطه را بمسئول محل رای دهی مکلف است که اوراق رای دهی معتبر، غير معت
 نهادهای دفتررای جلوگيری از تقلبات مطابق به پيشنهاد های سابقۀ  در ورق نتايج ثبت نمايد. پالن کميسيون انتخابات ب

پيش بينی مينمايد که مسئول محل رای دهی بايد از نوار چسبندۀ   اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک
ايج به دفتر مخصوص برای حفاظت آمار موجود در ورق نتايج و همچنان از خريطۀ مخصوص برای انتقال فورمه نت

 مرکزی کميسيون استفاده نمايد.
 

در حاليکه استراتيژی کميسيون انتخابات برا ی جلوگيری از تقلب مقتضی چک و تطبيق اوراق رای دهی در محالت رای 
دهی ميباشد، هيچ کدام از قانون انتخابات ويا مقرره های کميسيون انتخابات مسئولين محالت رای دهی و يا مراکز رای دهی 
را ملزم به چک و تطبيق اوراق رای دهی قبل از ارسال فورم نتايج به مرکز جمع آوری نتايج در دفتر مرکزی کميسيون 

نمی کند. نبود يک الزام قانونی برای چک و تطبيق اوراق رای دهی مخالف مفاد عملکردهای خوب بين المللی  ،انتخابات
54Fدرين زمينه است.

چک و تطبيق اوراق رای دهی در محالت بايد گفت که فورمه های در عمل و درنتيجۀ غياب سيستم  55
 نتايج ايکه به مرکز جمع آوری نتايج ارسال ميشود، دارای غلطی هايی است. 

 
 محالت رای دهی و در در فورمه نتايج در رای دهیقانون انتخابات بايد طوری تجديد نظر شود که درج تطبيق برگه های 

رای دگان کانديدان، حتمی شود.  کميسيون انتخابات بايد طرزالعمل و رهنمود تطبيق برگه های حضور داشت ناظرين و نماين
 را برای برخورد با عدم سازگاری صادر نمايد و همچنان برای کارمندان مربوطه در اين رابطه آموزش دهد. دهی

 
ات پيش بينی مينمايد که صرف يک کاپی روند توزيع اوراق نتايج بدست آمده در محالت رای دهی از طرف کميسيون انتخاب

ازين اوراق نتايج به يکی از کانديدان رياست جمهوری بدون در نظرداشت شماره انتخاباتی اش داده شود، نمايندگان کانديدان  
انديدان بايد قرعه کشی نمايند که کاپی ياد شده را چه کسی بايد باخود داشته باشد. کميسيون انتخابات در پاسخ به درخواست ک

دور دوم انتخابات رياست جمهوری دو روز قبل از روز برگذاری اين دور موافقه نمود که به هر نفر از کانديدان دور دوم 
يک کاپی از ورق نتايج را بدهد قسميکه کاپی ايکه جهت اطالع همگان بايد در محل رای دهی نصب ميشد را به يکی از دو 

کميسيون انتخابات يکی از معيار ها برای شفافيت روند انتخابات را که همانا ورق نتايجی کانديد بدهد. لهذا ميتوان گفت که 
 محل رای دهی نصب ميشد، را از پروسه حذف کرد. در ناظرين  و بود که بايد برای اطالع رای دهندگان

 
بايد اطمينان حاصل نمايد که  ی)ده (با فراهم ساختن تعداد کافی فورمه های نتايج در هر محل رای کميسيون مستقل انتخابات

                                                           
کود  2.2.3بخش  32برای معلومات بيشتر در مورد اهميت چک و تطبيق اوراق رای دهی منحيث عامل بازدارنده از تقلب، به پرگراف    55

است، مراجعه کنيد:  عملکردهای خوب در مسايل انتخابات کميسيون وينيس شورای اروپا که در سايت ذيل قابل دستر
e-AD(2002)023-http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023-e


 ،دهی یا دهی در سطح محالت ر در مورد نتايج رای را معلومات رسمی در روز انتخابات دهندگان و ناظرين ميتوانند رای
 .دبدست ميآورن

 
رای  رويهمرفته مطابق به ادعاهای کميسيون انتخابات و ديگر اطراف ذيدخل در انتخابات، شمارش و تکميل نتايج در محالت

 دهی در دور دوم سريعتر از دور اول بود.
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دهی فعال گرديد. در  مرکز ملی شمارش آراء در کابل در هردو دورۀ انتخابات رياست جمهوری دو روز بعد از روز رای
و به دقت از قبل مورد آزمايش  مجموع، معلوم می شد که طرزالعمل ها در مرکز ملی شمارش آراء خوب طرح شده بود

قرار گرفته بود. روند درج معلومات مربوط به انتخابات شوراهای واليتی و هر دو دورۀ انتخابات رياست جمهوری به 
 خوبی انجام شد. 

 
خريطه های محافظوی که حاوی فورمه های نتايج بودند بخاطر انتقال از واليات به مرکز بداخل صندوق های آبی رنگ 

جا شده بودند. حين جمعآوری صندوق ها در مرکز ملی شمارش آراء، شماره های نوشته شده باالی صندوق ها با  جاب
معلوماتيکه در سطح واليات در کمپيوتر درج شده بود، مطابقت داده می شد. اين کار بخاطری انجام می شد تا از عدم 

کز ملی شمارش آراء، اطمينان حاصل شود. در دور اول، به مر رای دهیدستبرد در مواد حساس حين انتقال از مراکز 
کارمندان کميسيون مستقل انتخابات سالمت صندوق های آبی رنگ را چک نمودند وآنرا بدون در نظرداشت حضور ناظرين 
باز نمودند. اما در دور دوم، کميسيون مستقل انتخابات، نظارت از پروسۀ جمعآوری صندوق های آبی رنگ را رسمی 

ت و از ناظرين داخلی و نمايندگان هر دو کانديد  دعوت بعمل آمد تا در وقت باز نمودن صندوق ها حضور داشته باشند. ساخ
ذيل مراجعه فرمائيد)، پروسه باز  معلومات بعد از اينکه نمايندگان داکتر عبدهللا مرکز ملی شمارش آراء را ترک نمودند (به

 ان داکتر اشرف غنی و ناظرين ادامه پيدا کرد. نمودن صندوق ها در حضور داشت نمايندگ
 

در هر دو دور، بعضی از فورمه های نتايج بجای خريطه های محافظوی بداخل خريطه های نسواری رنگ به مرکز 
55Fجمعآوری مواصلت نمود.

در دور اول، کميسيون مستقل انتخابات محتويات همچو خريطه ها را برای تفتيش کنار می  56
فورمه های نتايج قابل قبول بود مگر اينکه عاليم دستبرد در آن بنظر ميرسيد. قبل از دور دوم، به موضوع  گذاشت. عموماً،

خريطه های نسواری رنگ در جريان آموزش مامورين کميسيون مستقل انتخابات پرداخته شد و طرزالعمل ها در اين مورد 
تقبال قرار گرفت، برای رفتن به دور دوم، جلسه را که تقويت شد. کميسيون مستقل انتخابات در يک حرکت که مورد اس

فورمه نتايج را که در خريطه های نسواری رنگ رسيده بود، تدقيق  109بروی ناظرين، نمايندگان و مطبوعات باز بود، 
ر نهادهای تيم همکاری با انتخابات دفتدور اول اعالن نشد، به در نمود. در حاليکه کدام آمار و ارقام از اين خريطه ها 

کمتر بود. چون در  دومابالغ شد که تعداد خريطه های نسواری رنگ در دور  دموکراتيک سازمان امنيت و همکاری اروپا
نتيجه تدقيق و تفتيش انجام شده توسط کميسيون مستقل انتخابات، صرف تفاوت اندک بين فورمه های نتايج در خريطه های 

رسيد، کميسيون مستقل انتخابات تصميم گرفت تا در قسمت خريطه های  محافظوی و خريطه نسواری رنگ بمشاهده
در جريان نسواری رنگ بشکل نورمال عمل نمايد و با هر نوع ناسازگاری در مهر يا امضاء يا موجوديت بيش از حد آراء، 

56F. عادی پروسه به آن رسيدگی خواهد شد

57 
 

های مسلسل فورمه های نتايج را با ريکارد کمپيوتر يعنی شماره  در گام بعدی، واحد آمادگی مرکز ملی شمارش آراء شماره
 ،که فاقد اين چسپ بودند ،، مقايسه نمودند. چسپ شفاف پالستيکی روی فورمه های نتايجرای دهیهای صادر شده به مراکز 

به اسکن (تصوير گذاشته ميشد تا از دستبرد نتايج در جريان جدول بندی جلوگيری صورت گيرد. فورمه های نتايج سپس 
گيری) ارسال می شد و مسئول اسکن از کيفيت تصوير فورمه و شماره مسلسل آن اطمينان حاصل مينمود. بعد از ختم عمليه 
                                                           

جون،  12مورخ  20جابجا شده بود. به اساس فيصله شماره  رای دهیمحالت  يک خريطه اضافی نسواری رنگ در بسته های ارسال شده به  56
در صورت نبود خريطه محافظوی(شايد به دليل بسته بندی اشتباه)، آمر واليتی کميسيون انتخابات بايد يک گزارش را با خريطه های نسواری 

 رنگ حاوی نتايج، ضميمه نمايد.
 ن کميسيون مستقل انتخابات گزارش داده شد. جو 19طوريکه در برگه معلوماتی مورخ   57



مربوطه گذاشته می شد و به آرشيف ارسال ميگرديد. بعد از  رای دهیفورمه های نتايج دوباره در خريطه های محل  ،سکن
ط به فورمه های نتايج از روی تصوير سکن شده صورت ميگرفت و به برگه های اصلی عمليه سکن تمام پروسه های مرب
 هيچ نوع تماس گرفته نمی شد.  

 
 رای دهیرا از خريطه مربوط به محل  رای دهیشماره کارت های  ليستدر دوره اول، پرسونل مرکز ملی شمارش آراء 

مودند. اين عمليه، برابری ميان تعداد رای دهندگان را که برگه بيرون می نمودند و شماره های آنرا در ديتابيس داخل مين
استعمال شده را واضح ميساخت. گرچه وفق دادن تعداد اين دو  رای دهیدريافت نموده بودند و تعداد برگه های  رای دهی

ال قرار ميگرفت ارقام مطلوب نبود و عادتاً صورت هم نميگرفت اما صرف درحاالتيکه فورمه نتايج به داليلی مورد سو
 نهادهای دفترتيم همکاری با انتخابات به و تعداد برگه های استعمال شده صورت ميگرفت.  رای دهندگان ليستمقايسه بين 
خبر داده شد که کميسيون مستقل انتخابات در دور دوم تصميم  اروپا همکاری و امنيت سازمان و حقوق بشر دموکراتيک

در سيستم صرف نظر شود که  رای دهیشماره های کارت های  ليستتعداد درج شده در  گرفت تا از داخل نمودن مجموعه
57Fداشت. پروسه تاثير منفی خود را بر شفافيت و مسئوليت پذيری اين کار 

58 
راجستر کارت  کتاب اين بايد از شرايط مطلوب در مرکز ملی شمارش آراء باشد که مجموع تعداد شماره های درج شده در

 ند و آنرا با تعداد برگه های استعمال شده مطابقت بدهند. نرا در ديتابيس ريکارد ک دهندگان رای
 

نفری کمپيوتر کاران طی يک روند دوگانه يعنی مکرر صورت ميگرفت.  25داخل نمودن معلومات در سيستم توسط دو تيم 
يش روی کمپيوتر کار در گروپ اول را پنتايجيکه در يک لين قرار داشتند سيستم کمپيوتری بشکل تصادفی تصوير بعدی 

ميگذاشت. کمپيوتر کاران تصوير را در کمپيوتر خود می ديدند و تعداد آرای مربوط به هر يک از کانديدان را و همچنان 
که ت امکان آن وجود داش. در صورت ضرورت ندسفيد، تخريب شده و باطل شده را درج مينمود رای دهیتعداد برگه های 
لوگاريتم و يا  بدست آورد. برگه های اسکن شده به اساس روشثبت شده وی در سيستم ار را از معلومات هويت کمپيوتر ک

حساب عددی صورت ميگرفت که در آن والياتيکه فيصدی آمار نتايج ثبت شده شان کمتر از همه بود، در صدر جدول اين 
م، کمپيوتر عين برگه اسکن شده را به کمپيوتر بعد از نخستين مرحله دخول معلومات در سيست 58F59 سيستم قرار ميگرفت.

ديگر در تيم دوم می سپرد. در صورت اختالف در معلومات که توسط دو تيم داخل سيستم می شد، قضيه به تيم حل و فصل 
  بررسی می نمود.نيز کننده ارسال می شد. اين تيم عادتاً ساير اشتباهات ناشی از اشتباه خواندن يا غلط تايپ کردن را 

 
در جريان دور اول، کميسيون مستقل انتخابات بخاطر عدم فراهم نمودن زمينه دسترسی شهروندان، و ناظرين بين المللی يا 
نمايندگان کانديدان به صحن مرکز ملی شمارش آراء، مورد انتقاد قرار گرفت. با درنظرداشت ضيق بودن جای و تعداد 

ون مستقل انتخابات تمام ناظرين را در يک گالری که از آنجا پروسه شمارش هنگفت ناظرين و نمايندگان کانديدان، کميسي
 محدود ساخته بود. ، شمارشدر صحن مرکزساعت بعد يکهر به استثنای قدم زدن  ، قابل ديد بود

 
آزادانه به محل  در دور دوم، کميسيون مستقل انتخابات پاليسی خود را تغيير داد. ناظرين و نمايندگان کانديدان اجازه داشتند تا

انجام می شد، دسترسی داشته باشند. حتی آنها  يکه عمليه اسکن فورمه هاجمعآوری آراء، سطح مرکز شمارش و گالری جاي
اجازه داشتند تا فورمه ها و برگه های اسکن شده را از نزديک مشاهده نمايند، پرسش مطرح کنند و تصوير برداری 

59Fنمايند

بدون کدام مزاحمت در فعاليت های و کار به آرامی به محل جمع آوری آراء رسی بيشتر . معلوم شد که در زمان دست60
 پيش رفت و در ايجاد اعتماد باالی پروسه نيز کمک نمود. مرکز شمارش 

 

                                                           
اروپا را خبر داد که چون  همکاری و امنيت سازمان دموکراتيک و حقوق بشر نهادهای کميسيون مستقل انتخابات، تيم همکاری با انتخابات دفتر  58

لوگيری از ضياع وقت ،از داخل نمودن معلومات از اين ارقام بخاطر شمارش مجموعه رای دهندگان استفاده نشد، آنها تصميم گرفتند تا بخاطر ج
 در سيستم، از اين مرحله صرف نظر نمايند. 

روش بشکلی طرح شده بود که آمادگی برای اعالن قسمی نتايج را آسان بسازد که عمالً چنين کاری هم شد و آن زمانی بود که فيصدی مشخص   59
 نتايج از تمام واليات کشور پروسس می شد. 

جون در يک اعالميه مطبوعاتی اعالن شد و در ويب سايت کميسيون انتخابات بنشر رسيد. البته کدام فيصله  13يير در پاليسی بتاريخ اين تغ  60
 کميسيون مستقل انتخابات در اين مورد صادر نشد. 



کميسيون مستقل انتخابات بايد در طرزالعمل خود دسترسی آزادانه را به ساختمان مرکز ملی شمارش در جريان شمارش 
مشروط بر عدم مداخله در فعاليتهای مرکز ملی شمارش، تصوير برداری توسط ناظرين و نمايندگان کانديدان را نتايج و حق 

 . زدرسمی سا
 
 

 اعالن نتايج قسمی و ابتدايی.  11
 

 قسمی نتايج  الف.
 

الحيت اعالن نتايج کميسيون مستقل انتخابات مطابق قانون مکلف به اعالن و نشر نتايج ابتدايی و نهايی انتخابات است و ص
60Fقسمی را دارد

. گرچه در استاندردهای بين المللی همچو چيزی مطرح نيست اما اعالن نتايج قسمی عموماً يک تدبير مهم 61
در عرصه شفافيت که منجر به اعتماد بيشتر مردم باالی دقت در شمارش آراء ميگردد، پنداشته ميشود. کميسيون مستقل 

در مرکز رسانه ها و نشر آن  رای دهید به " به نمايش گذاشتن نتايج قسمی به اساس محالت انتخابات در مقرره خود متعه
در ويب سايت" در جريان پروسه شمارش، شده بود اما در عمل کميسون مستقل انتخابات صرف قسماً به اين تعهد خود عمل 

 نمود. 
 

اعالن شد  رای دهیر  به کانديدان به اساس مراکز در دور اول، نتايج قسمی صرف به شکل مجموعی آرای ريخته شده معتب
طوريکه در مقرره تذکر رفته بود اعالن نشد. وهمچنان در مورد آرای باطل يا از بين  رای دهیاما به اساس تفکيک محالت 

م نساخت تا فراهقسمی ، زمينه را برای ناظرين و نمايندگان کانديدان تايجاعالن ن شيوۀرفته کدام معلومات داده نشد. اين 
 با آن مقايسه نمايند. ،را که از فورمه های نتايج يادداشت نموده بودند ینتايجبتوانند 

 
عالوه بر آن ، نتايج قسمی بشکل متداوم طوريکه در مرکز شمارش آراء شمارش می شد، اعالن نشد، صرف در سه بسته 

در سراسر کشور بود. بسته بندی نتايج مبتنی بر  اعالن شد که آنهم مشمول نتايج  مشخص مربوط به تعدادی از واليات
فيصله رسمی کميسيون مستقل انتخابات نبود. در عمل، اين کار باعث افزايش نگرانی مراجع ذيدخل مبنی بر اينکه گويا 

 . ، شدکميسيون مستقل انتخابات با اين نوع اعالن های نتايج ذهنيت های عامه را به يک سمت مشخص شکل ميدهد
 

اپريل اعالن نمود  13را بتاريخ  شمارش شده) رای دهیفيصد محالت  10(ون مستقل انتخابات، نتايج قسمی دور اول کميسي
. در دوره دوم، کميسيون مستقل را اعالن نمود فيصد) 82.59اپريل ( 24فيصد) و بتاريخ  49.75اپريل ( 20، بتاريخ 

فيصدی محالت  70فيصدی و  35ايی تصويب نمود که درآن اعالم انتخابات يک فيصله را در مورد نشر نتايج قسمی و ابتد
 ه عمل نپوشيد. قسمی در دور دوم به اين شيوه جامپيش بينی شده بود. گرچه اعالن نتايج در تمام کشور  رای دهی

 
ت، اشاره شده اس اسازمان امنيت وهمکاری اروپ دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر طوريکه قبال در پيشنهادات

بشمول  رای دهیکميسيون مستقل انتخابات بايد معلومات را در مورد نتايج قسمی، ابتدايی و نهايی به تفکيک محالت 
بنشر بسپارد. توجه بايد به اعالن نمودن  ،غير استفاده شده، تخريب شده و باطل شده رای دهیمعلومات در مورد برگه های 

هر دو يا سه روز در جريان جدول بندی آراء. در  بعد از گيرد، بگونه مثالدر مقاطع منظم صورت  شده تمام آرای شمارش
نظرگرفتن مقاطع کوتاه بين اعالنات نتايج قسمی ميتواند يک اقدام موثر برای از بين بردن اتهامات مبنی بر شکل دهی اذهان 

 د. باشعامه در مورد نتايج، 
 

اليل امنيتی يا داليل ديگر در روز انتخابات باز نشد و در آن هيچ دهی بد در هر دو دور انتخابات، بعضی از محالت رای
 کميسيون انتخابات معلومات را پيرامون تعداد همچو محالت رای ،استقبال قابلگيری صورت نگرفت. در يک حرکت  رای

راء تشريح نموده دهی شامل گزارشات خود ساخت. کميسيون مستقل انتخابات همچنان تفاوت آمار را در جريان جدول بندی ا
دهی احتياطی دريافت نموده بودند  دهی که برگه های رای اذعان نمود که اين تفاوت بدليل اين بود که بعضی مراکز رای

ايجاد نکردند در حاليکه آنها نتايج آرای احتياطی را  ،طوريکه در پروسيجر گنجانيده شده بودعليحده را  رای دهیمحالت 

                                                           
 ه نمائيد. مراجع 59ماده  3قانون تشکيل و صالحيتهای کميسيون مستقل انتخابات و فقره  14ماده  15به فقره   61



رای دهی که از آنها  مراکزدر دور اول تعداد عادی گزارش دادند.  رای دهیه از محالت يکجا با نتايج دريافت شد
 مرکز ميرسيد 200گذارشهای مشترک داده شده بود به 

 
 ابتدايی نتايج  .ب

 
تصميم رسمی کميسيون مستقل انتخابات را مينمايد، و همچنان ايجاب اتخاذ  ، اعالن نتايج ابتدايیبرخالف نتايج قسمی

يدان ميتوانند بصورت قانونی آنرا مورد چالش قرار دهند. نتايج ابتدايی به اين دليل مهم است که معلومات مکمل و به کاند
تحليل و ارايه شکايت عليه آن توسط کانديدان را فراهم کند. بخاطر انجام موثر اين کار زمينه تا  ارايه شودشکل رسمی 

استفاده شده، غير استفاده شده، معتبرو  رای دهی(بشمول برگه های  رای دهی کانديدان به معلومات مکمل در مورد هر محل
آنها به وقت مناسب نياز دارند تا نتايج اعالن شده را ارزيابی کنند و آنرا با نتايج دريافت شده  ،باطل نياز دارند). عالوه بر آن

يسه نمايند. کميسيون مستقل انتخابات در اعالن قسمی که توسط نمايندگان کانديدان يادداشت شده بود، مقا رای دهیاز محالت 
صرف تعداد ارای معتبر ريخته شده به نفع کانديدان را اعالن نمود و به آرای غير استفاده شده يا تخريب شده يا باطل شده 

که اينکار باعث نپرداخت. عالوه بر آن نتايج ابتدايی بعد از اعالن، زودتر در ويب سايت کميسيون انتخابات بنشر نرسيد 
 ، گرديد. تعيين شده برای درج شکاياتوقت  آغازابهام در مورد 

 
ضرب االجل مناسب برای درج شکايات عليه نتايج ابتدايی و نهايی بايد از لحظه نشر  تفصيالت نتايج مربوطه از طريق 

طمينان حاصل نمود که بتوانند ويب سايت کميسيون انتخابات حساب شود تا از فراهم نمودن وقت مساوی برای حريفها ا
 معلومات ارايه شده را تحليل کنند و بتوانند برای تقديم اعتراض عليه نتايج آمادگی بگيرند. 

 
رای برای افزايش شفافيت، نتايج ابتدايی شامل کاپی های اسکن شده فورمه های نتايج از هر محل  تالش قابل تمجيددر يک 

ی برای دقت در داخل نمودن معلومات در سيستم محسوب ميشود، فورمه های اسکن شده بود. در حاليکه اين آخرين سع دهی
بشکل انفرادی کافی نبود تا زمينه تحليل معلومات الزمه را برای يک کانديد فراهم نمايد تا در خالل موعد معينه بتواند 

در يک  رای دهیديدان به اساس محالت شکايت خود را درج کند. عالوه بر آن، در هردو دور انتخابات مجموعه آراء کان
سيستم شماره گذاری رسمی  همچنانبنشر رسيده بود و  ه خيلی طوالنی هم بود در ويب سايتفارمت غير قابل جستجو ک

شده بود. اينکار توانمندی کانديدان و نمايندگان نبشکل منظم در آن استفاده  رای دهیکميسيون برای واليت، ولسوالی و محل 
 شکايات که در موعد معين درج شود، ضعيف ساخته بود.  نا در مقايسه نمودن نتايج و آماده نمودايشان ر

 
 پيشنهاد تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپاطوريکه قبالً توسط 

دانلود باشد و در تحليل معلومات مورد استفاده قرار گرفته  شده بود، نتايج انتخابات بايد در يک فارمت که به آسانی قابل
 بتواند، نشر شود. 

 
می اعالن  20اپريل و نتايج ابتدايی شوراهای واليتی بتاريخ  26نتايج ابتدايی انتخابات رياست جمهوری در دور اول بتاريخ 

رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات  شد. کميسيون مستقل شکايات انتخابات در مشوره با کميسيون مستقل انتخابات
 شوراهای واليتی را الی ختم پروسه انتخابات رياست جمهوری معطل ساخت. 

  
مجموعه آراء بود که  6،892،816بر طبق معلومات ارايه شده توسط کميسيون انتخابات، نتايج ابتدايی دوره نخست شامل 

رای به کانديدان که منصرف شده  40،476ده بود. عالوه بر آن باطل ش رای دهیفيصد) آن در مراکز  3.40( 234،674
 444بودند ريخته شده بود که توسط کميسيون مستقل انتخابات بی اعتبار شناخته شد. کميسيون مستقل انتخابات همزمان نتايج 

آن بعداً شامل  291را بخاطر بازرسی بيشتر به کميسيون مستقل شکايات انتخابات محول ساخت از آن جمله  رای دهیمحل 
61Fنتايج کامل ابتدايی شد

داکتر عبدهللا   آرای معتبر که به هشت کانديد رقابت کننده ريخته شده بود قرار ذيل بود:. 62
رای،  468،340رای، آقای رسول سياف  759،540رای، اقای زلمی رسول  2،082،417رای، داکتر غنی  2،9703،703

رای، و آقای  30،737رای، آقای داود سلطان زوی  106،673قای شفيق شيرزوی رای، آ 180،859اقای قطب الدين هالل 

                                                           
آن  26آن نتايج در فورمه های رسمی گزارش داده نشده بود و  36محل رای دهی راجع شد که صفر محسوب شد،  91نتايج به  153باقی   62

 شناسايی يا جابجا شده نتوانسته بود. 



به راء در محالت زنانه فيصد آ 36، رای. قرار معلومات ابتدايی از سهمگيری مردم در انتخابات 15394هدايت ارسال 
 ريخته شده بود. صندوقها 

 
جوالی اعالن خواهد  2ر داد که نتايج ابتدايی بتاريخ در دور دوم انتخابات رياست جمهوری، کميسيون مستقل انتخابات خب

شد ليکن اعالن آن به تعويق افتاد. سبب تعويق اعالن تخنيکی نبود بلکه متاثر از پيشرفت های سياسی بعد از روز انتخابات 
62Fدور دوم بود

 اعالن نمود.  جوالی، با پنج روز تاخير کميسيون مستقل انتخابات نتايج ابتدايی دور دوم را 7. بتاريخ 63
 رای دهیفيصد آن در محالت  37.6رای استفاده شده بود که  8،109،493کميسيون مستقل انتخابات گزارش داد که مجوعه 

فيصد) بود که حين شمارش در محل  1.68( رای دهیبرگه  136،766شده بود. اين تعداد شامل  زنانه به صندوقها ريخته
آن متعاقباً توسط فيصله کميسيون انتخابات  25،200رای معتبر 7،972،727از باقی  بی اعتبار شناخته شده بود. رای دهی

63Fبی اعتبار شناخته شد

به نفع  4،485،888رای به هردو کانديدان معتبر شناخته شد که از جمله   7،947،527. در نتيجه 64
 . شده بود ريخته فيصد) 43،56به نفع داکتر عبدهللا ( 3،461،639فيصد) و  56.44داکتر غنی (

 
 

 رويداد های بعد از دور دوم انتخابات.  12
 

 انتخابات مستقل کميسيون داراالنشای رئيس استعفای  الف.
. 
در روز انتخابات دوره دوم يک رويداد در ساحات کميسيون انتخابات در سرک کابل جالل آباد در کابل بوقوع پيوست که 

ون مستقل انتخابات ضياء الحق امرخيل و پرسونل پوليس ملی دخيل بودند.  در آن محافظين نزديک رئيس داراالنشای کميسي
رای پوليس يک کاروان موتر ها را که مربوط به رئيس داراالنشای کميسيون مستقل انتخابات بود توقف ميدهد که برگه های 

ضافی نموده بودند، انتقال ميداد. يکی از ولسوالی های کابل که تقاضای برگه های ابه دو محل رای دهی احتياطی را به  دهی
(به شک اين که سعی برای  رای دهیمطابق گزارشات محافظين امرخيل مکرراً افسر پوليس را که مانع انتقال برگه های 

تقلب است) شده بود، تهديد مينمود. اين اتهام تقلب توسط قومندان امنيه کابل آقای ظاهر ظاهر نيز تائيد شد. روی هم رفته، 
وزارت داخله طرفداری يک کانديد را و کميسيون مستقل انتخابات طرفداری کانديد  کهمعلوم شد   ادثه بدليل اينکه بعدااين ح

 بود.  هديگر را مينمود، صورت گرفت
 
کميسيون مستقل انتخابات پذيرفت که طرزالعمل های مربوط به بيرون نمودن مواد احتياطی انتخابات توسط داراالنشای 

جديت عملی نشده بود ليکن اين حادثه را اساساً يک واقعه ناشی از سوء تفاهم خواند و نيروی پوليس را به کميسيون ب
مداخالت بيش از صالحيت شان انتقاد نمود. گرچه، اين حادثه نگرانی مردم را بيشتر ساخت و انتقاد تيم داکتر عبدهللا را 

عليه رئيس داراالنشای کميسيون بدليل غير بيطرف بودن اش،  باالی کميسيون مستقل انتخابات بيشتر ساخت، مخصوصاً 
کميسيون مستقل انتخابات موافقه نمود که يک کميته متشکل از مقامات کميسيون انتخابات و وزارت داخله اتهامات مبنی بر 

 تقلب را عليه رئيس داراالنشای کميسيون مستقل انتخابت بررسی نمايد. 
 

د ها سرعت گرفت که ستاد داکتر عبدهللا نوار ثبت شده را بنشر سپرد و ادعا نمود در آن رئيس جون زمانی رويدا 22بتاريخ 
نمايند. ستاد داکتر عبدهللا از افشای منبع ثبت پرکاری را به نفع داکتر غنی  رای دهیداراالنشاء دستور ميداد که صندوق های 

چندين روز با کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات  کننده اين صدا ابا ورزيد و در عين حال رابطه خود را برای
با ميانجگری جامعه بين المللی تحت نظارت يوناما برای برگرداندن داکتر عبدهللا به  ی به تعليق درآورد و مذاکراتانتخابات

 پروسه انتخابات ادامه داشت.  
 

                                                           
 2ات به مراجع ذيربط اشاره شد، مبنی بر سرعت پروسه در مرکز ملی شمارش آراء  طوريکه در کنفرانس خبری روزمره کميسيون انتخاب  63

 جوالی  برای اعالن نتايج آخرين مهلت تعيين شده بود که واقع بينانه بنظر می رسيد. 
واليت  بدليل مشکالت در صندوق های رای دهی يا فشار  13محل رای دهی را در  50کميسيون مستقل انتخابات مبنی بر تصميم خود نتايج   64

 رای بودند. 25،200ان محل رای دهی باطل ساخت که دارای عليه رايدهندگان و کارمند



را فرا خواند که در آن آقای امرخيل استعفا نمود در جون، کميسيون مستقل انتخابات يک کنفرانس مطبوعاتی  23بتاريخ 
حاليکه تمام اتهامات تقلب را رد نمود و دليل استعفای خود را سالمتی انتخابات و پروسه دموکراتيک در کشور بيان نمود. 

توقف ساخت کميسيون شکايات انتخاباتی، رسيدگی به شکايت درج شده عليه اقای امرخيل را که مسئول تقلب دانسته بود م
مشروط بر اينکه نوار اصلی برای تحقيقات بيشتر و معلوم نمودن مرجع ثبت کننده آن به اين کميسيون سپرده شود. متعاقباً 
ستاد داکتر عبدهللا، رئيس کميسيون شکايات انتخابات را نيز به عدم حفظ بيطرفی متهم نمود و خواهان کنار رفتن وی از 

 سمت اش شد. 
 

 انتخابات مستقل کميسيون توسط ءآرا تفتيشب.  
 

حصول  رای دهیبا وجود اينکه کميسيون مستقل انتخابات يک سيستم خوبی برای نگهداری فورمه های نتايج که از محالت 
ميشد داشت و همچنان مرکز ملی شمارش آراء دارای پروسه موثر برای داخل نمودن معلومات در سيستم بود، اما نميدانستند 

دهندگان است يا نتيجه تقلب های عمدی مانند پر  مات مندرج در فورمه های نتايج منعکس کننده آرای واقعی رایکه آيا معلو
باالقوه کردن صندوق های رای دهی. به اين دليل، کميسيون مستقل انتخابات در هر دو دوره به اساس شاخص های 

مورد ميتوان دهی را  قت محتويات يک صندوق رایه وه چد کنتا تصميم بگير يک تعداد مفتشين را استخدام نمود، مشکالت
 د. اتفتيش قرار د

 
تا جلوگيری يا محو اسباب  حکم ميکندرسيدگی به تقلبات به  ،باشد مشکالتباالقوۀ نی بر شاخصهای تمبايکه هر پروسه 

يگذارد که در پوشاندن تقلب شاخص های تقلب احتماالً معلومات مهم را در اختيار تقلب کاران مپيش از پيش تقلب. اعالن 
شان برايشان ممد واقع ميشود. از جانب ديگر، اعالن شاخص های تقلب بعد از انتخابات باعث کاهش شفافيت شده و احتماال 
دليل برای اين نگرانی شود که شايد يک کانديد از يک شاخص نفع ببرد. بدين لحاظ، تصميم در مورد اينکه کدام شاخصها 

تعداد حد اکثر آراء را که ميتواند از پروسۀ حذف آراء متاثر شود بايد محاسبه احتمال سياسی شدن را دارد. بکار برده شود 
نمود که اين عمل بزودی نشان ميدهد که آيا پس ازين شاخص های نشاندهده مشکالت ميتواند فاصله بين کانديدان را متاثر 

   .سازد و يا نتيجه را تغيير بدهد يا خير
  

 رای دهیبه تاخير تصويب نمود يعنی بعد از روز را ن مستقل انتخابات شاخصه های تقلب در دور اول انتخابات کميسيو
دور اول. اين شاخصه ها عبارت بود از عدم مهر يا امضای درست فورمه های نتايج، درخواست برگه های احتياطی توسط 

، تيک مارک های شبيه، مارک رای دهینکردن برگه های  رای بين دو کانديد، قات 600دهی، تقسيم مساوی  محالت رای
64Fزنانه  رای دهینمودن برگه ها خالف طرزالعمل، و آرای غير متناسب در محالت 

. بازشماری (بدون تفتيش قبلی) زمانی 65
65Fجمع يک فيصد)  600يا بيشتر از آن نشان ميداد (يعنی  606صورت ميگرفت که اگر کمپيوتر مقدار 

رمه . در نتيجه، فو66
 یمعتبر شناخته می شد. در دور اول، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخابات 605الی  601های نتايج دارای 

حکم  رای دهی بسته ای مواد 810را تفتيش نمودند، به باز شماری  رای دهیمحل  1964در تالشهای مشترک شان نتايج 
 تبر ساختند. رای را غير مع 233،219نمودند و در نتيجه 

 
متفاوت را برای  مجموعه تدابير جديد و 20دو روز قبل از انتخابات دور دوم، کميسيون مستقل انتخابات در مصوبه شماره 

معرفی  رای دهیتصويب نمود. شاخصه های جديد سه عنصر کليدی را  پيرامون فورمه های نتايج محل  تفتيش دور دوم
آن را دارا باشد تا توسط مرکز ملی شمارش پذيرفته شود: امضای رئيس محل،  شاخصه نمود که حد اقل يک فورمه نتايج دو

برای تفتيش محول  رای دهی که اين معيارها را تکميل نميکرد،. هر محل رای دهیامضای دو نماينده کانديد و مهر محل 
 می شد. 

 
مهر شده نمی بود و کمپيوتر مجموع آرای دهی درست امضا و  مطابق شرايط اين مصوبه، اگر فورمه نتايج يک محل رای

صدهای کامل، تعداد مبالغه آميز آراء در  ونشان نميداد، نتايج زير سوال نمی رفت؛ نتايج پنجاها  600آن را بيشتر از 
                                                           

مورخ  3اپريل کميسيون مستقل انتخابات (تفتيش و بازشماری مراکز و محالت رای دهی مشکوک) مصوبه شماره  12مورخ  2مصوبه شماره  65
اپريل (مقرره ابطال و بی اعتبار ساختن آراء  17مورخ  5اپريل (فورمه های نتايج بدون امضای رئيس محل يا نماينده کانديد)؛ مصوبه شماره  15

 )5اپريل (عين عنوان مصوبه شماره  23مورخ  8در نتيجه تفتيش و بازرسی)؛ و مصوبه شماره 
رای يا بيشتر در نتايج رسمی دوره اول پذيرفته شد. در دور دوم، يک فيصد اشتباه از بين رفت و   606محل رای دهی با  40نتايج حدود   66

 رای بشکل خود کار به باز شماری رفت.  600ق های دارای بيشتر از صندو



بعد از  رای دهیمحل  299زنان که بيانگر تقلب احتمالی بود در شاخصه ها تذکر داده نشده بود. در نتيجه  رای دهیمحالت 
رای  684آن از داکتر غنی و  250 –رای باطل گرديد  934محل ديگر بازشماری شد. در نتيجه  65تفتيش شد و دور دوم 

 مربوط به داکتر عبدهللا بود.
 

بدليل اينکه تخمين کميسيون مستقل انتخابات را مبنی جون داکتر عبدهللا نمايندگان خود را از مرکز ملی شمارش  18بتاريخ 
بازخواند و همکاری خود را با کميسيون مستقل انتخابات و  رای دهنده مبالغه آميز و نادرست دانست،مليون  7بيشتر از 

66Fبه تعليق در آورد یکميسيون شکايات انتخابات

.  معلوم می شد که عکس العمل وی همچنان متاثر از پخش نتايج غير رسمی 67
تبادله نامه ها صورت گرفت که در آن کميسيون مستقل انتخابات که برنده شدن حريف اش را نشان ميداد، بوده باشد. سپس 

در انتخابات اشتراک کرده بود و داکتر عبدهللا به نوبه خود  رای دهندهميليون  7تشريح مينمود که چطور به نتيجه رسيد که 
تقل انتخابات و منحيث پيش شرط برای شموليت دوباره اش در پروسه خواهان استعفای رئيس داراالنشای کميسيون مس

 تطبيق معيارهای وسيع برای تفتيش و ابطال آرای شمارش شده شد.
 

جون اعالن نمود که منحيث يک گام برای جلب اعتماد عالوتاً  25در پرتو اين رويدادها، کميسيون مستقل انتخابات بتاريخ 
هد داد. گرچه اين پالن عملی نشد اما فيصد محالت رايدهی را در هر واليت بشکل غير انتخابی مورد تفتيش قرار خوا 15

ورق  599جون کميسيون مستقل انتخابات تصميم گرفت تا که تفتيش تمام محالت رايدهی را که دارای  29بجای آن بتاريخ 
تشکيل را فيصد مجموع محالت  8محل رايدهی، يا تقريبا  1930رای دهی ويا بيشتر از آن باشند، روی دست بگيرد (که 

تفتيش مضاف بر تدابير اصلی پيش بينی شده برای تفتيش دور دوم بود. قابل تذکر است که شاخص انتخاب نمودن  ميداد). اين
جوالی آغاز شد، به  1ورق رای دهی و يا بيشتر" توسط کميسيون مستقل انتخابات برای تفتيش که بتاريخ  599محالت با "

 هدف تبارز بيطرفی سياسی کميسيون بود. 
 

جوالی  آغاز شد که منتج به بی  1يا اضافه" بتاريخ  599به اساس اصل تفتيش " رای دهیمحل  1930تفتيش عالوه بر آن 
آن مربوط داکتر عبدهللا بود. اين در حالی بود  4428رای آن مربوط داکتر غنی و  6427رای گرديد که  10855اعتبار شدن 

تيم همکاری با انتخابات دفتر عبدهللا در پروسه حاضر نبودند. که نمايندگان داکتر غنی حضور داشتند و نمايندگان داکتر 
کابل را نظارت نمود. تفاوت های قابل  تفتيش واليت نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا

طرف کميسيون  يازده ماده يی که از ليستتيم های دو نفره کميسيون مستقل انتخابات در چگونگی کاربرد چک  بينمالحظه 
67Fمستقل انتخابات تصويب شده بود، ديده می شد

را که تيک مارک مشابه شده بودند مقايسه  ی. بعضی اين تيم ها برگه هاي68
 نظر ميکردند.  رای دهیمينمودند و بعضی ديگر تيک مارک ها را مقايسه نميکردند ليکن صرف يکبار به برگه های 

 
زياد برای سرعت بخشيدن پروسه و احيانا تقاضای های متضاد توسط هر دوکانديدان به تعقيب ختم اين تفتيش و تحت فشار 

رياست جمهوری يا نمايندگان شان، کميسيون مستقل انتخابات نتايج تفتيش را اعالن نمود و سپس نتايج دور دوم را نيز به 
68Fاطالع عام رسانيد

د يک مليون رای از داکتر غنی عقب بود، از . داکتر عبدهللا که مطابق نتايج ابتدايی اعالن شده، در حدو69
 برسميت شناختن نتايج تفتيش ابا ورزيد و به تحت سوال قرار دادن مقامات کميسيون مستقل انتخابات ادامه داد.  

 
کميسيون مستقل انتخابات مورد انتقادات وسيع قرار گرفت که شديداً بيطرفی آنرا تحت سوال برد و توانمندی تصميم گيری 

را محدود ساخت. زمانيکه بحران سياسی بيشتر شد و جامعه بين المللی مداخله نمود تا بين کانديدان رياست جمهوری اش 
خره منجر به استعفای آنی رئيس داراالنشای اين آلاميانجگری نمايد، کميسيون مستقل انتخابات بيشتر از قبل منزوی شد که با

آراء، کميسيون مستقل آنتخابات به تدريج بروظايف اش حاکم شد و خود آغاز به کميسيون شد. اما بعد از اغاز تفتيش مکمل 
 رسيدگی به مشکالت نمود.

                                                           
در اخير روز رای دهی دور دوم، رئيس کميسيون مستقل انتخابات گفت: "در حاليکه هنوز رقم نهايی بدست نيامده است، گزارش های ابتدايی   67

section/press-http://www.iec.org.af/media-يئيدشهروند رای داده اند" به اين لينک مراجعه فرما 7نشان ميدهد که بيشتر از 
news-electionday-releases/387. 

چک نمودن سالمتی صندوق های  جون به تصويب رسيده بود. اين مشمول 12مورخ  20چک ليست يازده ماده يی منحيث جزء مصوبه شماره   68
 آبی رنگ بود و محتوای آن در گيرنده چک نمودن تيک مارک های غير منظم برگه های رای دهی بود. 

 "1930جوالی در مورد" بازبينی نتايج تفتيش  5مورخ  26مصوبه شماره   69

http://www.iec.org.af/media-section/press-releases/387-electionday-news
http://www.iec.org.af/media-section/press-releases/387-electionday-news
http://www.iec.org.af/media-section/press-releases/387-electionday-news


 
 آراء مکمل تفتيش  ج.

 
در يک تالش برای رسيدگی به انتقادات مطرح شده از طرف داکتر عبدهللا و ستاد ايشان باالی نهادهای انتخاباتاتی، کميسيون 

را برای تفتيش مکمل آراء بدليل دريافت عاليم  رای دهیالی فيصله نمود تا تمام صندوق های جو 14مستقل انتخابات بتاريخ 
کميسيون مستقل انتخابات حکم ميکند تا بر اساس مذاکرات بين دو کانديد و  27د. مصوبه شماره نبدهتقلب به کابل انتقال 

، تفتيش مکمل آراء ازتمام محالت انجام شده است کاتوافقات که با ميانجگری ملل متحد و وزير خارجه اياالت متحده امري
69Fبه شيوه ای که ملل متحد توصيه نموده است در مشوره با هر دو کانديد صورت گيرد رای دهی

70 . 
 

در روزهای بعدی ، تمام صندوق های آراء توسط ايساف به گدام های کميسيون مستقل انتخابات در کابل انتقال داده شد و 
70Fر محضرنمايندگان کانديدان و ناظرين ملی و بين المللی باز گرديد و يکا يک تفتيش شدتمام صندوق ها د

. پروسه تفتيش 71
سپتمبر جريان داشت همزمان اختالفات و کشمکش ها باالی کاربرد  15جوالی الی  17تحت فشار های مختلف از 

سط نمايندگان يک کانديد و گاهی توسط نمايندگان طرزالعملها و آرای متنازع عليه و همچنان با تحريم نمودن پروسه گاهی تو
کانديد ديگر ادامه داشت. کميسيون مستقل انتخابات بعدا يک اصول رفتار را برای نمايندگان کانديدان تصويب نمود تا رفتار 

 تنظيم نمايند. ،ايشانرا در جريان تفتيش مکمل آراء
 

جوالی کميسيون مستقل  15آغاز شد. بتاريخ  رای دهیآرای محالت تفتيش بدون کدام موافقت باالی معيارها بخاطر ابطال 
حکم پيشنهاد شده از طرف ملل متحد و  5گانه  که را با ضميمه  11کمی طوالنی تر معيارهای  ليستيک  دانتخابات کاربر

71Fتائيد نمود بود، قبول شده توسط کانديدان

شبيه توسط يک  . اختالفات شامل موضوعات مربوط به بازرسی تيک مارک های72
ی دهندگان در ژورنال ثبت شماره را رای دهیبا شماره کارت  رای دهی، مقايسه شماره برگه رای دهیدست در برگه های 

د، بود. در عمل فيصله نبرای شناسايی صندوق های که تفتيش ويژه را ايجاب مينماي یو معيارهاي کارت های را دهی های
مشخص در واقع مشابه است  يا خير منحيث يک معضله متداوم پا برجا باقی  رای دهی مبنی بر اينکه تيک مارک های برگه

 کدام يک از کانديدان با ابطال آراء به اين اساس می بازد.  که ماند بخاطر اينکه معلوم بود 
 

مام صندوق را تقلبی اختالف عمده بين کانديدان اين بود که آيا با يافتن يکتعداد يا يک مقدار آرای تقلبی در يک صندوق ت
شمرد يا صرف همان تعداد آرای تقلبی دريافت شده را.  اين موضوع در مذاکره بين کانديدان که توسط ملل متحد ميانجگری 

جوالی روی آن بتوافق رسيدند يعنی دو هفته بعد از آغاز تفتيش. فيصله  30می شد مورد بحث بود و باالخره بتاريخ 
قسماً و اينکه  بازشماری شود رای دهیر تعريف معيار ها و شرايط که تحت آن نتايح يک محل کميسيون مستقل انتخابات د

72F، روشن و همه جانبه است. يا کال باطل محسوب شود

همچنان وضاحت بيشتر ميدهد که تمام تصاميم در ارتباط به پروسه  73
يندگان ، نمای در محضر نمايندگان کانديدانتفتيش بشمول تصميم در مورد بازشماری يا ابطال آراء  بايد در جلسات علن

 و ناظرين صورت گيرد.  کانديدان
 

نتايج تفتيش در سيستم و فورمه های بازشماری مربوط به پروسه تفتيش در مرکز ملی شمارش آراء  ليستداخل ساختن چک 
ی به اينکار کميسيون مستقل صورت ميگرفت و مبنای تصميمگيری کميسيون مستقل انتخابات را تشکيل ميداد. بخاطر آمادگ

انتخابات تصميم گرفت تا نتايج را به چهار دسته تقسيم کند (اول آنهائيکه کميسيون مستقل انتخابات آنها را نتايج معتبر 
شناخته بود، دوم نتايج را که باطل شناخته بود، سوم نتايج که قسما باطل شناخته شده بود و چهارمی نتايج بازشماری شده). 

                                                           
بصورت جدا گانه بنشر نرسيده بود ليکن معلوم ميشد که جزء چهارچوب که باالی آن هردو کانديد برای تفتيش مکمل آراء موافقت نموده بودند   70

توفقنامه سياسی بزرگ باشد در آن موضوعات مانند تشکيل حکومت وحدت ملی، اصالحات سيستم حکومت رياستی و تعديل قانون اساسی ذکر شده 
 بود.

ناظرين نظارت می شد. به کميسيون مستقل انتخاباتباالخره  همچنان انتقال صندوق های آراء از تمام نقاط کشور توسط نمايندگان کانديدان و  71
 صندوق رای که شامل نتايج ابتدايی شده بود، از سراسر کشور بدست نيامد.  22778اطالع داده شد که تمام

العمل تفتيش جوالی" معيارها بر تفتيش صد در صد تمام محالت آراء" اين معيارها بعدا توسط تشريح طرز 15مورخ  30مصوبه شماره   72
 اگست تکميل گرديد.  8کميسيون مستقل انتخاباتمورخ 

 جوالی " معيارها برای بازشماری و ابطال آراء در تفتيش تمام محالت رای دهی در دور دوم". 30مورخ  33مصوبه شماره   73



در که کانديدان توازن بين واليات مختلف و مناطقي کميسيون مستقل انتخابات سعی مينمود تاخود مرتبه تصميمگيری  در هر
 در نظر بگيرد.  ،دارای نفوذ بيشتر بودندآن 

 
های را به کميسيون مستقل انتخابات فرستاد که در آن ادعای دستبرد در فورمه ای اگست ستاد داکتر عبدهللا نامه  30بتاريخ 

نتايج را بشمول موجوديت امضاهای مشابه در اوراق نتايج در يک تعداد محالت رايدی و همچنان جعل سازی امضاهای 
نمايندگان کانديدان نموده بود و خواهان بی اعتبار ساختن آرای اين محالت از نتايج شده بودند.  در پاسخ به اين نامه، 

از مامورين عالی رتبه کميسيون و مشاورين انتخاباتی ملل متحد ايجاد نمود و  کميسيون مستقل انتخابات يک هئيت را متشکل
يک طرزالعمل تفصيلی را برای رسيدگی و تصفيه ادعای مطرح شده تصويب نمود. دو باره در يک حرکت قابل استقبال، 

ن و ناظرين باز نمود و حق کميسيون مستقل انتخابات پروسه بازبينی نتايج تفتيش عمومی را به روی نمايندگان کانديدا
 اعتراض را در مورد فيصله های هئيت بازبينی کميسيون برای شان محفوظ گذاشت. 

 
کميسيون مستقل انتخابات به اين صورت ادامه داد تا به تقاضاها و ادعاهای ستادهای انتخاباتی کانديدان پاسخ علنی ارايه 

جلسه  9خره نتايج انتخابات را اعالن نمود. کميسيون مستقل انتخابات نمود و نتايج تفتيش کلی را جمعبندی نموده و باال
بروی نمايندگان کانديدان، عيارهای توافق شده داير نمود که تصميمگيری را پيرامون تفتيش نتايج نهايی در مطابقت با م

73Fناظرين داخلی و بين المللی، رسانه ها و مشاورين ملل متحد باز بود.
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ای افزايش شفافيت و مسئوليت پذيری، قبل از آغاز هر تفتيش، کميسيون مستقل انتخابات بايد معيارهای منحيث يک اقدام بر
را که صالحيت حل و فصل ايابطال انفرادی آراء و عواقب تمام صندوق های آراء را بشکل يک مقرره تصريح کند و اداره 

 قضايای اختالفی را داشته باشد نيز مشخص نمايد. 
 

تيم همکاری با به  تيش ها نتيجه جديد محالت رايدهی جاگزين نتيجه اصلی محالت در ديتا بيس يا سيستم گرديد. در تمام تف
اطالع رسيد که در تفتيش عمومی آراء اين  انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا

ارقام نتايج ابتدايی و ارقام بدست آمده از تفتيش در سطح يک محل رای  عمليه نيز تطبيق خواهد شد. اينکار از مقايسه بين
را در مورد دانستن اينکه آيا تغييرات در نتايج اشتباه بشری است يا  یدهی جلوگيری نمود که ميتوانست شاخصهای ارزشمند

انجام شده بود،  رای دهیمحالت  تقلب عمدی ارايه کند و زمينه را برای ارزيابی ابتدايی از کيفيت عمليه "تطبيق" که در
گذاری، طرح طرزالعمل ها و فورمه ها و آموزش  مساعد ميساخت. اينکار ميتوانست کميسيون مستقل انتخابات را درپالن

 کمک نمايد. 
 

بخاطر افزايش شفافيت، کميسيون مستقل انتخابات ميتوانست هر دو نتايج اصلی و نتايج تعديل شده توسط تفتيش را بشکل 
داگانه در ويب سايت بنشر بسپارد. اينکار ميتوانست فرصت را برای تحليل عميق از اندازه و اسباب ناسازگاری يا تقلب ج

 ممد واقع شود.  ،فراهم کند و در حل مشکالت کشف شده در انتخابات های آينده
 
 

 شکايات و استيناف خواهی ها.  13
 

 سازمانی و حقوقی چارچوب  الف.
 

 ت و رسيدگی به شکايات به دوش کميسيون شکايات انتخاباتی و دفاتر واليتی اش ميباشد. مطابق قانون رایمسئوليت درياف
کانديدان،  ،دهندگان ميتوانند شکايات خود را در مورد نتايج ابتدايی درج کنند. به اساس ماهيت تخطی های صورت گرفته

را درج نمايند. مطابق قانون انتخابات و طرزالعملهای کميسيون  احزاب سياسی و نمايندگان ايشان نيز ميتوانند شکايات خود
واليت کشور نهادهای ابتدايی برای رسيدگی به شکايات  34دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخابات در  ،شکايات انتخاباتی

يسيون شکايات انتخاباتی قابل استيناف خواهی در دفتر مرکزی کم یاند. فيصله های دفاترواليتی کميسيون شکايات انتخابات
 است.  

                                                           
 audit‐http://www.iec.org.af/runoffتمام اين تصاميم به تفصيل در ويب سايت کميسيون مستقل انتخابات بنش رسيده است.  74 
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دفتر نهاد های دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و به اساس پيشنهادات قبلی ايجاد کميسيون سمع شکايات انتخاباتی،  

، منحيث يک نهاد دايمی، مسلکی مطابق قانون جديد يک پيشرفت مثبت بود. اعضای کميسيون سمع شکايات همکاری اروپا
تعيين شدند. استخدام بقيه کارمندان کميسيون سمع شکايات به تاخير قابل مالحظه  2013اواسط ماه سپتمر  انتخاباتی در

صورت گرفت که بدين لحاظ کميسيون نتوانست درجريان ثبت نام کانديدان و در ابتدای روند مبارزات انتخاباتی کامال فعال 
ابتدايی کانديدان شوراهای  ليستاالی رسيدگی درست به شکايات عليه باشد. فعال شدن کميسيون شکايات انتخاباتی به تاخير ب

باآلخره در آخر مارچ تمام دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی به استثنای چهار دفتر واليتی  ،واليتی تاثير منفی گذاشت
 وظايف شان را آغاز نمودند. 

 
ورتيکه از نقض قانون، وقوع تقلب يا يک تخطی آگاه ميشود، بدون ميتواند در ص یمطابق قانون، کميسيون شکايات انتخابات

همچنان حق  یدرج شکايات از طرف شهروندان، خودش به قضايا رسيدگی کند. اضافه بر آن، کميسيون شکايات انتخابات
ات ميگردد، دارد تا در حاالت استثنايی مانند وضعيت نا امن و وقوع حوادث که منجر به اخالل پروسه رسيدگی به شکاي

74Fمنحيث نخستين مرجع فيصله کننده عمل کند

75  . 
توانمندی استيناف خواهی  خوب که وسايل موثر را برای اعاده جبران وهای اين سيستم با معيارهای بين المللی و عملکرد 

 . 75F76 سازگار است را عليه تصميم اداره فراهم ميسازد،
 

بين المللی ذکر شده، توجه بايد به تعديل قوانين  یريکه در معيارهابخاطر تامين کامل حق جبران خساره بشکل موثر طو
يک نقش واضح نظارتی قوه قضائيه را باالی فيصله های کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی تصريح بتوان انتخابات شود تا 

 نمود. 
 

نادرست به يک نهاد انتخاباتی، تهديد  قانون انتخابات جزاهای قابل تطبيق را به تخطی های انتخاباتی مانند ارايه معلومات
دهندگان يا کانديدان و پيشکش نمودن پول يا دريافت نمودن پول يا ساير  نمودن، فشار وارد کردن، يا حمله کردن به رای

 منفعت ها به هدف تاثير گذاشتن باالی پروسه انتخابات، مشخص نموده است. 
 

ها حق دارند تا در صورت مشاهده نمودن تخطی يا تخلف در پروسه انتخابات نمايندگان کانديدان دارای حقوق وسيع اند. آن
اعتراض کنند يا شکايت درج کنند در حاليکه حق گروهای ناظرين داخلی محدود به ارايه يک گزارش از يافته هايشان در 

ليه تخطی های انتخاباتی و نتيجه نظارت است و نميتوانند رسماً اعتراض خود را درج نمايند. نبود امکان درج شکايات ع
اد تات مربوط به آن توسط ناظرين، محدوديت دسترسی به جبران موثر حقوقی و يک نقيصه قانونی است  که اعمعموضو

باالی پروسه انتخابات را صدمه ميزند. در عين حال ناظرين بين المللی حق درج شکايت را به کميسيون مستقل شکايات 
 انتخاباتی دارند. 

 
انتخابات بايد طوری تعديل شود که برای ناظرين ملی يا نهادهای ملی ناظر که اعتبار نامه حاصل نموده اند حق قانون 

بشمول فعاليت های غير قانونی در جريان مبارزات  شکايت عليه تخطی ها، اعمال يا فيصله های کميسيون های انتخاباتی
  .شود داده ،انتخاباتی و همچنان عليه نتايج انتخابات

 
را تصريح نموده است اما در  یانتخابات و شکايات انتخاباتت های مربوطه کميسيون های در حاليکه قانون انتخابات مسئولي

 ليستمثال در رابطه به داشتن صالحيت پيرامون به چالش کشاندن  ،بسا موارد در آن تناقضات و ناسازگاری ها بنظر ميرسد
 خابات. ابتدايی کانديدان و نتايج نهايی انت

                                                           
. عالوه بر آن شرايط استثنايی در ماده یصالحيتهای کميسيون های انتخاباتو قانون تشکيل   8فقره  26قانون انتخابات و ماده 1فقره  66ماده   75
 کايات و چالش های انتخابات، تذکر داده شده است. طرزالعمل کميسيون شکايات پيرامون رسيدگی به ش 31
" بخاطر تامين حق هر کس که ادعای اعاده جبران ميکند بايد حق (ب) تصريح مينمايد  ۳فقره  ۲بين المللی حقوق مدنی و سياسی: ماده  ميثاق  76

شور تصريح شده باشد، ثابت شود و امکانات جبران وی توسط مراجع ذيصالح قضای، اداری يا تقنينی يا توسط مرجع ديگر که در قوانين همان ک
بن هاګن که تصريح مينمايد که هر کس حق دارد جبران خساره عليه در مقابل   کو سند  OSCE 1990سال  5.10قضايی را فراهم نمايد" به فقره 

عملکر خوب در مسايل انتخاباتی شورای  اصول 3.3و فصل دوم “  فيصله اداری را دارد تا حقوق اساسی احترام و سالمت حقوقی تامين شود
 اروپا کميسيون ويانا. 



 
 یقانون انتخابات، مقرره کميسيون مستقل انتخابات در مورد ثبت نام کانديدان همچنان طرزالعمل کميسيون شکايات انتخابات

در مورد درج شکايت و رسيدگی به چالشها و شکايات انتخاباتی، موضوع ثبت نام کانديدان را تنظيم ميکند ليکن سه 
 زمانبندیهفته. موجوديت سه  2و  روز 8ساعت،  48مربوطه نيز پيشبينی مينمايد:  مختلف را برای درج شکايات زمانبندی

ف نه صرف ناسازگاری قانونی را برمال ميسازد بلکه همچنان نياز همآهنگی بين دو کميسيون را نيز بارز ميسازد. لمخت
ه سند مهم در راستای تقويت همکاری و عالوه برآن، تفاهم نامه بين کميسيون انتخابات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتی ک

 بعد از آغاز روند انتخاباتدير خيلی که به امضا رسيد  2014اپريل  4ترسيم کننده روابط کاری بين دو کميسيون ميباشد در 
 . بود

 
های  ، فيصلهیانتخابات هایقانون تشکيل و صالحيت کميسيون 12فقره  26قانون انتخابات و ماده  5فقره  66مطابق ماده 

قانون انتخابات و تفاهم نامه بين کميسيون انتخابات  59کميسيون شکايات نهايی است و قابل استيناف خواهی نيست. اما ماده 
را پيرامون نتايج  کميسيون شکايات انتخاباتی، کميسيون انتخابات را صالحيت ميدهد تا فيصله کميسيون شکايات انتخاباتیو 

ساعت به  24را مکلف ميسازد تا وضاحت کتبی خود را در ظرف  سيون شکايات انتخاباتیکمينهايی به چالش بکشاند و 
  کميسيون شکايات انتخاباتیکميسيون مستقل انتخابات ارايه نمايد. قانون وضاحت ندارد که تا کدام حد وضاحت کتبی 

 پيرامون نتايج نهايی الزاميت قانونی دارد.
 

تجديد نظر صورت گيرد تا صالحيت ها و مسئوليتهای نهادهای مخلتف انتخاباتی  پيشنهاد ميشود که در چهارچوب حقوقی
ابتدايی کانديدان واضح شود و همچنان مرجع  ليستبه چالش کشيدن  هعاد های قابل تطبيق در رابطمشخص شود و مي

 ذيصالح در مورد نتيجه نهايی انتخابات بوضاحت مشخص شود.
 

بشمول برنامه های آموزشی و جلسات پيرامون دروس آموخته عاليتهای آگاهی عامه را کميسيون مستقل شکايات يک تعداد ف
. گرچه يک جلسه هماهنگی مشترک در خود براه انداخته بودشده برای کارمندان حقوقی و کارمندان بخش انسجام واليتی 

در شد که در نتيجه هر دو کميسيون  نزديک های دور دوم بين کميسيون مستقل انتخابات و بين کميسيون مستقل شکايات داير
د. گزارش جلسه مشترک به چندين قرار داردر سطح پائين شان همآهنگی و آموزش و آمادگی کارمندان واليتی يافتند که 

بشمول اينکه کارمندان کميسيون مستقل شکايات آشنايی کمتر به اصطالحات حقوقی ابتدايی دارند و اينکه کارمندان مشکل 
واجد شرايط درج شکايت اند و چگونه فورمه های شکايات را  رای دهیکه کدام اشخاص در روز  دميفهميدنشان درست ن

 اشاره ميکند. ، خانه پری کنند
 

بايد هرچه بيشترظرفيت مالی و  یبرای تقويت هرچه بيشتر اعتماد بر پروسه انتخابات، کميسيون مستقل شکايات انتخابات
رنامه های ارتقای ظرفيت را روی دست گيرد تا بتواند به شکل موثر به شکايات و بشری خويش را افزايش دهد و ب

آموزشی  يژیستراتااعتراضات رسيدگی کند. هردو کميسيون های مستقل انتخابات و شکايات انتخاباتی ميتوانند معرفی يک 
 گيرند.ب روی دست ۲۰۱۵برای کارمندان واليتی خود قبل از انتخابات جامع و هماهنگ شده را 

 
 شکايات به رسيدگی  ب.

 
توسط زنان) عليه کانديدان شوراهای  13و  توسط مردان 316شکايت ( 329جموعاً ابتدايی کانديدان، م ليستبعد از نشر 

قضيه مربوط به کانديدان رياست جمهوری به ابتکار کميسيون مستقل شکايات روی  10واليتی درج شده بود؛ عالوه بر آن 
کانديد شوراهای واليتی را برای  2212بود. کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی ارزيابی واجد شرايط بودن دست گرفته شده 

را نهايی ساخت يعنی بعد از معياد که در تقسيم  ليستمارچ  19ادامه داد و در  قانون انتخابات 64، مطابق ماده کانديد شدن
ه بود درست بعد از آغاز زمان کمپاين انتخاباتی. کميسيون مستقل اوقات انتخاباتی از طرف کميسيون انتخابات تعيين شد

استماع نمود که اکثراً مربوط به واجد شرايط بودن  رای دهیقبل از روز را قضيه  3004شکايات انتخاباتی مجموعاً 
76Fشد کانديدان مستردن اياکثر کانديداتوری  کهکانديدان می شد؛ 

77 . 

                                                           
 به احصائيه کميسيون مستقل شکايات مراجعه نمائيد در:   77

iew=item&layout=item&id=81http://www.iecc.org.af/en/index.php?option=com_k2&v. 

http://www.iecc.org.af/en/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=81
http://www.iecc.org.af/en/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=81


 
دور اول انتخابات دريافت  رای دهیشکايت را در رابطه به روز  2133 یيات انتخاباتعالوه بر آن، کميسيون مستقل شکا

پيرامون درج و رسيدگی به چالشها و شکايات انتخابات" تمام کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی نمود. مطابق "طرزالعمل 
77Fشکايات به کتگوری های الف، ب، جيم و دال تقسيم شد

ن توسط کميسيون مستقل انتخابات آ 921. از مجموع شکايات  78
آن عليه کانديدان  463. از مجموع شکايات درج شده، بودشامل کتگوری الف که مستقيماً نتايج انتخابات را متاثر ميساخت

آن عليه کارمندان کميسيون مستقل  1142آن عليه کانديدان شوراهای واليتی و  528رياست جمهوری درج شده بود، 
 بود. انتخابات درج شده 

 
مورد آن که عليه کميسيون  121اپريل در مجموع  26بعد از اعالن نتايج ابتدايی دور اول انتخابات رياست جمهوری بتاريخ 

کميسيون شکايات پذيرفته شده بود و اکثريت آن توسط تيم داکتر عبدهللا درج شده بود. در اکثر اين قضايا، انتخابات بود 
که اينکار شفافيت پروسه را زير سوال برد. اکثر شکايات  ،(مطابق معلومات به دليل امنيتی) معلومات ارائه نکرد انتخاباتی

دهندگان، مبارزات انتخاباتی  ، تخطی های ناظرين، فشار وارد کردن باالی رایرای دهیمربوط به پر کردن صندوق های 
 نيابتی می شد. رای دهیدر روز انتخابات و 

 
مستقل شکايات انتخاباتی نخستين مراجع برای رسيدگی به شکايات اند اما در دور اول  گرچه دفاتر واليتی کميسيون

دفاتر واليتی درج شده بود، رسيدگی نمود.  دراکثر قضايای را که دفتر مرکزی کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی انتخابات، 
به مرکز محول می  ،کدام بررسی توسط خود شانبدون قضايا را معموالً کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی دفاتر واليتی 

 نمودند. 
 

بايد هرچه بيشتر فعاليت های آگاهی عامه خود را تقويت کند تا بشکل متدوام اشخاص و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی 
ليت دراز مدت مراجع ذيربط را در مورد اهميت استفاده از ميکانيزم برای درج شکايات رسمی آگاه سازد. اين بايد يک فعا

دهندگان  باشد که بحد کافی قبل از پروسه ثبت نام کانديدان آغاز شود و شامل حال احزاب سياسی، کانديدان، ناظرين و رای
 باشد.  

 
 891ماه می تدوير نمود که در آن به  9 -4شش جلسه استماعيه را از تاريخ کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی در مجموع 

قضيه استيناف خواهی عليه فيصله های دفاتر واليتی کميسيون مستقل شکايات  64ری الف مشمول شکايت شامل کتگو
شکايت عليه نتايج ابتدايی پرداخته شد. اکثر شکايات دارای شواهد کافی نبود يا شواهد در وقت غير مناسب  121انتخاباتی و 

 گرديد.  يا بدون ربط به دعوا ارايه شد، بدين ملحوظ منجر به رد شکايات 
 

شکايات را در جلسه علنی که به روی مراجع ذيربط و رسانه ها باز بود، استماع  کميسيون شکايات انتخاباتیگرچه 
 کميسيون شکايات انتخاباتیطرزالعمل  47وبررسی نمود اما تمامی فيصله ها عقب درهای بسته و بشکل سری خالف ماده 

ف معيارهای بين المللی که شفافيت را در روند تصميم گيری ايجاب مينمايد تا پيرامون رسيدگی به چالش ها و شکايات و خال
78Fاست، صورت گرفت ذاشته شدهدهندگان مطمئن شوند که به حقوق شان احترام گ رای

ادعا  کميسيون شکايات انتخاباتی. 79
است که مسئوليت قانونی  ینهاد نمود که حق اعالن علنی نتايج رسيدگی به شکايات را ندارد بخاطر اينکه کميسيون انتخابات

اعالن نتايج نهايی را دارد. در دور اول کميسيون مستقل انتخابات فيصله های نهايی کميسيون شکايات را بدون تقاضای 
 وضاحت اضافی پذيرفت و متعاقباً نتايج نهايی انتخابات را اعالن نمود. 

 
ر روند کاری و فيصله هايش ايجاب نمايد. اعالن فيصله های را د کميسيون شکايات انتخاباتیقانون بايد شفافيت کامل 

و نشر بموقع آن بايد بشکل واضح در قانون ذکر و تصريح شود تا روند حل منازعات انتخاباتی  کميسيون شکايات انتخاباتی
  در مطابقت با معيارهای بين المللی صورت گيرد.

                                                           
تقسيم نمودن قضايا به کتگوری ها در "رهنمود رسيدگی به شکايات" کميسيون مستقل شکايات انتخابات تصريح شده است. کتگری الف:   78

ری ج قضايای که شرايط قاضايای که مستقيما نتايج انتخابات را زير سوال می برد. کتگوری ب قضايائيکه احتماال منجر به مجازات ميشود و کتگو
 يک شکايت معتبر تکميل نميکند و د کتتگوری که بيرون از حوزه کاری کميسيون مستقل انتخابات ميشود. 

رهنمود  3.3ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی تصريح مينمايد که " هر فيصله قضايی بايد علنی صورت گيرد" به بخش دوم  14.1ماده   79
CDL  مائيد. نيز مراجعه ن 



 
توسط کميسيون مستقل انتخابات بی اعتبار  رای دهیمحل  525ايج عموماً، در نتيجه تحقيقات و رسيدگی به شکايات، نت

بی اعتبار شناخته شد. کميسيون  کميسيون شکايات انتخاباتیتوسط  رای دهیمحل  331شناخته شد و اضافه بر آن نتايج 
يدگی به سپس بخاطر رسو را بنشر رساند  رای دهیمحل  365 نتايج صرف ،محل  525 نتايج از جملهمستقل انتخابات 

محل  160ت در مورد اشکاياحتمالی راجع ساخت. با اينکار مراجع ذيربط را از جستجو و درج  کميسيون شکايات انتخاباتی
 در معياد قانونی، محروم ساخت.باقيمانده  رای دهی

 
کميسيون مستقل  بخاطر فراهم نمودن زمينه برای تقديم شکايات در مورد نتايج بی اعتبار شناخته شده در معياد قانونی،

بی اعتبار شده را بدون تاخير و بشکل خوانا در فارمت درست بنشر  رای دهیانتخابات بايد اوراق نتايج تمام محالت 
 برساند. 

 
رای  بارۀآن در مورد  1283 -شکايت در مورد انتخابات شوراهای واليتی دريافت نمود 2918کميسيون مستقل شکايات 

جلسه  6اين شکايات را در  یتمامبود. کميسيون شکايات در مورد نتايج ابتدايی انتخابات  آن 1635و آن و شمارش  دهی
نميتواند رسيدگی به شکايات و  کميسيون شکايات انتخاباتیقانون انتخابات،  5فقره  63ماده به علنی بررسی نمود. مطابق 

کميسيون اندازد. يروز انتخابات به تاخير باز ه بعد قضايای استينافی از دفاتر واليتی کميسيون شکايات را بيشتر از يک ما
ماه می آغاز نمود اما در وقت  31رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات شوراهای واليتی را بتاريخ  شکايات انتخاباتی

دهای دفتر نها انتخابات همکاری باقانونی آنرا نهايی نکرد. نتايج رسيدگی به شکايات تا وقت برگشت تيم و معينه 
79Fهنوز اعالن نشده بود دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا،

80 . 
 

اطمينان حاصل شود. قانون بايد  وقت و زمان قانونیتالشهای بيشتر بايد بکار برده شود تا از رسيدگی به تمام شکايات در 
سپرده ميشود و رسيدگی سريع و  يات انتخاباتیکميسيون شکاميعاد فيصله نهايی شکايات را که مستقيماً در سطح مرکز به 

 تصريح نمايد.  ،معقوالنه را در خالل پروسه انتخابات
 

شکايت مربوط به مبارزات انتخاباتی را ثبت  11 کميسيون شکايات انتخاباتیقبل از دور دوم انتخابات رياست جمهوری، 
را  رای دهیشکايت مربوط به روز  2735يات انتخاباتیکميسيون شکا. در دور دوم  ندنموده بود که تمام آنها منحل شد

کميسيون شکايات شکايت عليه کارمندان  991قضيه آن شامل کتگوری الف شناخته شد. مجموعا  724دريافت نمود که 
 شکايت عليه دو کانديد.  1237عليه مقامات حکومتی، پوليس و مقامات محلی، و  507درج شده بود،  انتخاباتی

 
 4در روز انتخابات در  رای دهی، شکاياتی را که توسط کميسيون مستقل انتخابات در محالت کايات انتخاباتیکميسيون ش

واليت ثبت شده بود، دريافت نمود. کميسيون مستقل انتخابات در سپردن اين شکايات تاخير نمود و  34واليت از مجموع 
ذيرد تا در ده روزيکه در قانون تصريح شده بررسی های خود تصميم گرفت ديگر شکايات را نپ کميسيون شکايات انتخاباتی

شکايات  کميسيون شکايات انتخاباتی، در دور اول انتخابات را تکميل نمايد. اين تصميم بعداً منقلب شد. در يک پيشرفت مثبت
دخل محفوظ درج شده در مرکز را به دفاتر والياتی مربوطه محول ساخت تا حق استيناف خواهی را به طرف های ذي

 نگهدارند. 
 

در نتيجه بحران سياسی، داکتر عبدهللا نمايندگان خود را از جلسات علنی رسيدگی به شکايات فراخواند و بدليل عدم اعتماد 
پنج جلسه علنی را  کميسيون شکايات انتخاباتیبر نهادهای انتخاباتی بطور علنی اشتراک خود را در پروسه رد نمود. گرچه، 

ه در خالل آن اظهارات داکتر عبدهللا را منحيث اعتراض عمومی عليه تصاميم دفاتر واليتی کميسيون مستقل داير نمود ک
قضيه را  که در سطح واليات  2576مد نظر گرفت و در نتيجه تمام  کميسيون شکايات انتخاباتیانتخابات و دفاتر واليتی 

 قضيه منتج به جريمه شد.  25قضيه منتج به اخطاريه و  9شد،  رداکثر آن  2735درج شده بود، بازبينی نمود. از مجموع 
 

شکايات و حيطه صالحيتهای نهادهای دخيل در انتخابات بايد توسط تمام به چهارچوب موجوده حقوقی برای رسيدگی 
 اشتراک کنندگان در پروسه انتخابات بشمول رقابت کنندگان در انتخابات، رعايت شود. 

                                                           
 واليت فيصله نموده بود.  9سپتمبر کميسيون شکايات انتخابات صرف در مورد  29تا   80



 
 7در  کميسيون شکايات انتخاباتیکه از طرف را داشتند تا شکايات خود عليه نتايج ابتدايی  ساعت 24کانديدان صرف 

بسپارند اما صرف داکترغنی اينکار را انجام داد. رسيدگی به شکايات  کميسيون شکايات انتخاباتیجوالی اعالن شده بود، به 
 ش توسط کميسيون مستقل انتخابات، متوقف شد. دادن تفتي و نتايج ابتدائی به دليل انجام رای دهیمربوط به روز 

 
تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری به  کميسيون شکايات انتخاباتی

فيصله را در رابطه به شکايات درج شده پيرامون تفتيش کلی کميسيون مستقل انتخابات، صادر  389خبر داد که  اروپا
شد. عالوه بر آن،  ردفيصد آن  7,5فيصله  يا  29شد و  يديفيصد مجموع تا 92,5فيصله، يا   360ودند. از آن جمله نم

ابتکار تفتيش مجموعی اينکه گويا به دليل را تمام شکايات درج شده عليه نتايج ابتدايی دور دوم  کميسيون شکايات انتخاباتی
 ملغی شمرد. ه است،باطل ساختبه شکايت را  چنين رسيدگی توسط کميسيون انتخابات آراء

 
در سيستم حل منازعات انتخاباتی بميان آمد اما  پروسه رسيدگی به شکايات در کل ای با وجود اينکه بهبود قابل مالحظه 

ا ر کميسيون شکايات انتخاباتیو نبود آموزش و ظرفيت کارمندان  کميسيون شکايات انتخاباتیپائين بودن ظرفيت سازمانی 
بدون داد. فضای پروسه بسيار هيجانی و تشريفاتی  رست به شکايات رسيدگی کنند، نشانکه بتوانند در سطح واليات بشکل د
به پيش ميرفت و ديگر اينکه فرصت اندک برای ارايه شواهد  کميسيون شکايات انتخاباتی،رسيدگی درست به شکايات توسط 

اعالميه جهانی  8ايات برای رسيدگی به شکايات بکار می برد، خالف ماده که کميسيون شکايو داليل داده می شد. شيوه 
80Fسبب عدم توجه موثر به ادعاهای بعضی مراجع ذيدخل شدو حقوق بشر بود 

81. 
 

بايد از شيوه بسيار تشريفاتی برای رسيدگی به شکايات انتخاباتی خود داری نمايد. بويژه، دفاتر  کميسيون شکايات انتخاباتی
بايد ماهيت تمام دعاوی را در زمان معين اش مدنظر بگيرند و به دقت تمام شواهد  يسيون شکايات انتخاباتیکمواليتی 

دعاوی  برای و دفاتر واليتی آن بايد در جمآوری شواهد مربوطه کميسيون شکايات انتخاباتیمربوطه را ارزيابی نمايند. 
تخابات و دفاتر واليتی کميسيون مستقل انتخابات در  اين عرصه و با کميسيون مستقل ان ندمعتبر نقش موثر بازی می نمود

د. بخاطر تامين بهتر پروسه و جبران موثر برای شکايت کنندگان، ميتوان به فراهم نمودن آموزش برای نهمکاری نماي
ه های تحقيقات در سطح مرکز و واليات پيرامون مديريت قضايا، اداره قضايی و شيو کميسيون شکايات انتخاباتیکارمندان 

 مربوط به تطبيق قانون، توجه نمود.
 
 

 اعالن و نشر نتايج نهايی.  14
 

نهايی انتخابات نتايج شروط نشر اعالن  رابطه بهمقرره کميسيون مستقل انتخابات در مورد اعالن و نشر نتايج نهايی در 
بخاطر اطالع عامه در ويب سايت کميسيون  ساکت است؛ اين مقرره صرف تصريح نموده است که نتايج نهايی انتخابات بايد

مستقل انتخابات گذاشته شود اما هيچ چيزی در مورد اينکه نشر نتايج نهايی همزمان با اعالن آنها صورت گيرد، پيش بينی 
ماه می توسط کميسيون مستقل انتخابات اعالن  15نشده است. در دور اول، نتايج نهايی انتخابات رياست جمهوری بتاريخ 

 د ليکن در اوايل ماه جون در ويب سايت کميسيون مستقل انتخابات بنشر رسيد. ش
 

 2014يوسف نورستانی داکتر غنی را برنده انتخابات رياست جمهوری انتخابات سپتمبر رئيس کميسيون مستقل  21بتاريخ 
که " گرچه پروسه تفتيش آراء فوق اعالن نمود. رئيس کميسيون مستقل انتخابات تفتيش مکمل آراء را فراگير خوانده و گفت 

81Fالعاده و در نوع خود بی سابقه بود اما نتوانست تمام تقلبات ادعا شده توسط طرفين را دريافت نمايد"

. همچنان کدام نتيجه 82
سپتمبر داکتر غنی مراسم تحليف را بحيث رئيس جمهور افغانستان بجا نمود  29مشخص نهايی انتخابات معلوم نشد. بتاريخ 

 اکتر عبدهللا پست رياست اجرائيه حکومت وحدت ملی را بعهده گرفت. و د
 

                                                           
اعالميه جهانی تصريح مينمايد که " هر کس حق جبران خساره بشکل موثر را دارد که توسط محکمه با صالحيت ملی برای اعماليکه سبب  8ماده  81

 است". نقض حقوقيکه قانون اساسی يا قانون برايش داده
 سپتمبر 29 – 17مورخ  UNDP ELECT IIمعلومات نشر شده توسط پروژۀ   82



 اعالن شد.  2014اکتوبر  25نتايج انتخابات شوراهای واليتی بتاريخ 
 
 

 پيشنهادات.  15
 

توسط مقامات، احزاب سياسی و جامعه مدنی افغانستان برای حمايت بيشتر از و رعايت پيشنهادات ذيل بخاطر درنظرداشت 
انتخابات داخلی، ارايه ميگردد. اين پيشنهادات  درمعيارهای بين المللی به مطابق  برگزاری انتخابات جهتيشان ای تالشها

تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری بايد در پيوند با پيشنهادات گذشته 
تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت . دنمطالعه شود که تا هنوز عملی نشده ااروپا

مقامات افغانستان جهت بهبود هرچه بيشتر روند انتخابات و پيگيری پيشنهادات هذا و به برای کمک  و همکاری اروپا
 گذشته، آماده است. 

 
 پيشنهادات اولويت بندی شده برای کوتاه مدتالف.  

 
بهبود يابد. طرق  2015قبل از انتخابات متوقعه  دوتاه مدت مربوط به آن ابعاد روند انتخابات ميشود که ميتوانپيشنهادات ک

احتمالی برای پيگيری اين پيشنهادات شامل تجديد نظر در مقررات، فيصله ها و رهنمودهای کميسيون مستقل انتخابات و 
ر تطبيق عملی چهارچوب حقوقی موجوده ميشود. مقرره ها، و همچنان شامل تغييرات د کميسيون شکايات انتخاباتی

بايد به مشوره تصويب شود تا از تداخل  کميسيون شکايات انتخاباتیطرزالعمل ها و رهنمودهای کميسيون مستقل انتخابات و 
 شود.  تقويت کميسيون شکايات انتخاباتیحوزه صالحيت ها جلوگيری شود و همکاری بين کميسيون مستقل انتخابات و 

 
پيشنهاد ميشود که پارلمان در مشوره با نهادهای برگزار کننده انتخابات و ساير مراجع ذيربط بشمول گروهای  .1

ناظر داخلی، ابتکار ارزيابی قوانين جديداً بتصويب رسيده انتخابات و کاربرد عملی آنرا در پرتو دروس آموخته 
 های آينده، روی دست گيرد.  به حد کافی قبل از انتخابات 2014شده از انتخابات 

 
به حد کافی قبل از انتخابات تجارب خوب انتخاباتی اسناد تقنينی انتخاباتی بايد در مطابقت با معيارهای بين المللی و  .2

دهندگان وقت مناسب برای آشنا شدن شان با قواعد و  بتصويب برسد تا برای مراجع ذيدخل در انتخابات و رای
 ند انتخابات بکار برده ميشود، فراهم شود. طرزالعمل های که در رو

 
تطبيق احکام قوانين پيرامون ثبت نام کانديدان بايد با افزايش شفافيت در پروسيجر ارزيابی اسناد کانديدان و با ارايه  .3

 قص احتمالی در اسناد شان باامعلومات مفصل و بموقع به کانديدان مربوطه در مورد نتايج ارزيابی اسناد شان و نو
درنظرداشت فراهم نمودن فرصت کافی برای شان غرض استيناف خواهی عليه تصميم کميسيون مبنی عدم ثبت نام 

 شان منحيث کانديد، بهبود يابد.
 

برای ارتقای هرچه بيشتر ظرفيت کميسيون مستقل انتخابات مطابق پالن  شانجامعه بين المللی بايد به کمک هاي .4
کز به عملی نمودن دروس آموخته شده از انتخابات رياست جمهوری و با تمرکميسيون مذکور ستراتيژيک 

 ، ادامه دهد. 2014شوراهای واليتی 
 

و  رای دهیکميسيون مستقل انتخابات و وزارت داخله بايد يک پالن عملی برای استخدام کارمندان زن در محالت  .5
کارمندان زن در تمام سطوح اداره انتخابات،  زنان تالشی کننده، بسازند. تاکيد ويژه بايد باالی آموزش و نگهداشت

 صورت گيرد. 
 

بخاطر تامين شفافيت و افزايش اعتبار آن، کميسيون مستقل انتخابات بايد جلسات تصميم گيری خود را به روی   .6
نمايندگان احزاب و کانديدان و ناظرين باز نگهدارد و تمام فعاليت های خود را با درنظرداشت فراهم ساختن 

سی قناعت بخش برای نظارت از آن، پالنگذاری نمايد. معلومات در مورد تصميم گيری های کميسيون و دستر
 به دسترس عامه قرار گيرد. کميسيون، ساير فعاليت هايش بايد از طريق نشر بموقع و منظم آن در ويب سايت 

 



تی بشمول قضايای دخيل بودن مقامات پيشنهاد ميگردد که مسئولين بايد از تمام موارد سوء استفاده از منابع دول .7
دولتی در مبارزات انتخاباتی آگاه باشند و برای رسيدگی به تخلفات که اتفاق خواهد افتاد اقدامات عاجل و موثر را 

 روی دست گيرند. 
 

ای افزايش شفافيت در تعيين اعض بخاطربرای باال بردن اعتبار کميسيون رسانه های انتخابات، پيشنهاد ميگردد تا  .8
کميسيون رسانه های انتخاباتی و تفويض مسئوليت بيشتر به اين کميسيون در استخدام کارمندان شان و موضوعات 

 ، تدابير بيشتر روی دست گرفته شود. کميسيون مذکور بودجوی
 

، ه هاپيشنهاد ميگردد که کميسيون مستقل انتخابات برای قرار دادن منابع کافی و بموقع در اختيار کميسيون رسان  .9
ش را در زمان مناسب آغاز ابتواند فعاليتهای مربوطه کميسيون رسانه ها را روی دست گيرد تا  یتدابير بيشتر

نمايد. توجه الزم بايد به زمان مورد نياز برای استخدام و آموزش کارمندان مربوطه کميسيون رسانه ها، صورت 
 گيرد.  

 
ظر صورت گيرد تا صالحيت های کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد ميگردد تا در چهارچوب حقوقی تجديد ن .10

مبارزات انتخاباتی، بشکل واضح مشخص شود.  پيرامون نظارت بموقع، دقيق و جامع از مصارف مالی  در
 در موضوعات مالی مبارزات انتخاباتی نيز بايد واضح شود.  کميسيون شکايات انتخاباتیصالحيت های اجرائيوی 

 
مانی در مورد حضور ناظرين، نمايندگان کانديدان و احزاب سياسی و مطبوعات در محالت احتمال محدوديت ز .11

دهندگان بايد از بين برده شود. در صورت مشکل ازدحام، سعی شود تا  و در مراکز ثبت نام رای رای دهی
کز توزيع کارت يا مر رای دهیبيشترين تعداد ممکنه ناظرين و نمايندگان از هر مرجع ارسال کننده در يک محل 

دهندگان جابجا شوند.  به اموريکه مستلزم همآهنگی قبلی و پالن توظيفی توسط کانديدان و احزاب سياسی  رای
 است، ميتوان توجه مجدد نمود. 

 
پيشنهاد ميشود که احزاب سياسی و کانديدان، در همکاری با کميسيون مستقل انتخابات و جامعه بين المللی برنامه   .12

خود را برای نمايندگان شان به هدف آمادگی بهتر شان برای نظارت و گزارش دهی از روند  های آموزشی
 انتخابات، تقويت نمايند. 

 
های ناظر ميتوانند همآهنگی خود را برای توظيف ناظرين شان ادامه دهند و سيستم تشريک معلومات و ه گرو .13

 بخشند. خود را هرچه بيشتر تقويت ب رای دهیگزارش دهی بعد از روز 
 

جامعه جهانی بايد حمايت خود را از فعاليتهای نهادهای ناظر داخلی به شيوه همآهنگ شده با تاکيد بر کاربرد  .14
اصول پذيرفته شده بين المللی نظارت، بشمول مستند سازی و تصديق يافته ها و گزارش دهی دقيق و بيطرفانه، 

 ادامه دهد. 
 

د و به نمختصر باش و بايد واضح ت پهره داشته باشند. طرزالعمل هادوساعافراد امنيتی پهره دار بايد حد اکثر   .15
صورت واضح به هر عضو نيروهای امنيتی ملی افغان تفهيم شود. مراقبت های امنيتی بايد بشکل منظم به هدف 

 کاهش خطرات انجام شود. 
 

سطوح بهبود يابد. سلسله مراتب  تی افغان و کميسيون مستقل انتخابات بايد در تماميهمآهنگی بين نيروهای امن .16
، رای دهیبشکل واضح بايد در انتخابات های آينده ايجاد شود. اين سلسله مراتب بايد به تمام کارمندان محالت 

 افغان، نمايندگان کانديدان و ناظرين در سراسر کشور تفهيم شود. نيروهای امنيتی
 

را ادامه داده و يک  رای دهیرزيابی کارمندان محالت کميسيون مستقل انتخابات بايد برنامه های آموزشی و ا .17
 مجموعه مجازات را بشکل واضح برای اعمال غير مجاز تصريح کند. 

 
را عالوه بر شماره کارت وی حين  رای دهندهکميسيون مستقل انتخابات بايد درج نام و امضا (يا شصت) هر   .18

در تصميم گيری عليه تقلب  رای دهیندگان محالت رای ده ليستدر نظر بگيرد تا ارزش  رای دهیاعطای برگه 
 و استفاده احتمالی آن در جريان تفتيش و بررسی تقلبات، بيشتر شود. 



 
رای جداگانه برای ثبت شماره کارت های  ليستپيشنهاد ميشود که در صورت همزمان بودن انتخابات ها، يک   .19

 ا حيثيت مواد حساس انتخاباتی داده شود. ه ليستبرای هر انتخابات در نظرگرفته شود و به اين  دهی
 

در فورمه نتايج در حضور داشت  رای دهیقانون انتخابات بايد طوری تجديد نظر شود که  درج تطبيق برگه های   .20
 رای دهیناظرين و نمايندگان کانديدان، حتمی شود.  کميسيون انتخابات بايد طرزالعمل و رهنمود تطبيق برگه های 

 با عدم سازگاری صادر نمايد و همچنان برای کارمندان مربوطه در اين رابطه آموزش دهد. را برای برخورد
 

دهندگان و ناظرين ميتوانند معلومات رسمی را (با  کميسيون مستقل انتخابات بايد اطمينان حاصل نمايد که رای  .21
رای در سطح محالت  ای دهیر) در مورد نتايج رای دهیفراهم ساختن تعداد کافی فورمه های نتايج در هر محل 

 .در روز انتخابات بدست ميآورند دهی
 

) در ديتابيس و تطبيق آن با تعداد برگه های  ليست(مندرج در  رای دهیداخل نمودن مجموع شماره های کارت  .22
 استفاده شده، منحيث يکی از وظايف مرکز ملی شمارش، در طرزالعمل گنجانيده شود.   رای دهی

 
در جريان شمارش آراء و حق تصوير  را نتخابات بايد دسترسی آزاد به مرکز ملی شمارشکميسيون مستقل ا .23

 ،مشروط بر عدم مداخله در  فعاليت های مرکز ملی شمارش آراء ،برداری را برای ناظرين و نمايندگان کانديدان
 در پاليسی خود بگنجاند.

 
هادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و تيم همکاری با انتخابات دفتر نطوريکه در پيشنهادات سابقه  .24

اشاره شده است، کميسيون مستقل انتخابات بايد معلومات را پيرامون نتايج قسمی، ابتدايی و نهايی  همکاری اروپا
غير استفاده شده، بی اعتبار شده، باطل  رای دهیبشمول معلومات درمورد برگه های  رای دهیبه تفکيک محالت 

يه نمايد. توجه شود تا تمام نتايج قسمی شمار شده در مقاطع منظم مثالً در اخير هر دو يا سه روز در و معتبر، ارا
جريان پروسه جدول بندی، بنشر برسد. نشر نتايج قسمی در مقاطع منظم ميتواند يک اقدام موثر عليه اتهامات 

 ند باشد. اج ميتويوارده مبنی به شکل دهی اذهان عامه در مورد نتا
 

ضرب االجل های مناسب برای درج شکايات عليه نتايج ابتدايی و نهايی بايد از لحظه نشر تفصيالت نتايج   .25
ود که برای کانديدان وقت شمربوطه در ويب سايت کميسيون مستقل انتخابات، محاسبه شود تا اطمينان حاصل 

 عليه نتايج، فراهم شده است.  مساوی و کافی بخاطر تحليل معلومات و آماده نمودن اعتراضات احتمالی شان
 

تيم همکاری با انتخابات دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و طوريکه در گذشته نيز توسط  .26
پيشنهاد شده بود، نتايج انتخابات بايد در يک فارمتی بنشر برسد که به آسانی قابل دانلود و استفاده  همکاری اروپا

 شد. برای تحليل معلومات، با
 

منحيث يک اقدام برای افزايش شفافيت و حسابدهی، کميسيون مستقل انتخابات بايد قبل از آغاز هر روند تفتيش يا  .27
معيارهای ابطال انفرادی آراء و صندوق ها را در مجموع، بشکل يک مقرره تصريح نمايد و  ،بازشماری آراء

 مشخص سازد.  ،ی در آنهمچنان مرجع فيصله کننده را در صورت بروز قضايای اختالف
 

بخاطر ترويج شفافيت، کميسيون مستقل انتخابات ميتواند هردو نتايج اصلی و نتايج تعديل شده (در نتيجه تفتيش يا   .28
بازشماری) را بشکل جداگانه بنشر برساند. اينکار فرصت را برای تحليل عميق و درک اسباب احتمالی تفاوتها يا 

برای مشکالت کشف شده در پروسه های انتخابات های بعدی نيز کمک  یخگويتقلبات فراهم ميسازد و در پاس
 ميکند. 

 
بايد هرچه بيشترظرفيت  کميسيون مستقل شکايات انتخاباتیبرای تقويت هرچه بيشتر اعتماد بر پروسه انتخابات،  .29

به شکل موثر به  مالی و بشری خويش را افزايش دهد و برنامه های ارتقای ظرفيت را روی دست گيرد تا بتواند
شکايات و اعتراضات رسيدگی کند. هردو کميسيون های مستقل انتخابات و شکايات انتخاباتی ميتوانند ساختن يک 

 روی دست ،۲۰۱۵برای کارمندان واليتی خود قبل از انتخابات آموزشی جامع و هماهنگ شده را  يژیستراتا
 بگيرند.



 
ه بيشتر فعاليت های آگاهی عامه خود را تقويت کند تا بشکل متدوام بايد هرچ کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی .30

آگاه سازد. اين بايد يک  ،درج شکايات رسمیمورد اهميت استفاده از ميکانيزم اشخاص و مراجع ذيربط را در 
ين و فعاليت دراز مدت باشد که خيلی قبل از پروسه ثبت نام کانديدان آغاز شود و احزاب سياسی، کانديدان، ناظر

 دهندگان را تحت پوشش قرار دهد.   رای
 

، وقت و زمان قانونیبخاطر فراهم نمودن زمينه برای تقديم شکايات در مورد نتايج بی اعتبار شناخته شده در  .31
بی اعتبار شده را بدون تاخير و بشکل خوانا در  رای دهیکميسيون مستقل انتخابات بايد اوراق نتايج تمام محالت 

 نشر برساند. فارمت درست ب
 

د. اعالن فيصله نمايدر روند کاری و فيصله هايش تصريح را  کميسيون شکايات انتخاباتیقانون بايد شفافيت کامل  .32
و نشر بموقع آن بايد بشکل واضح در قانون ذکر و تصريح شود تا روند حل  کميسيون شکايات انتخاباتیهای 

 لمللی صورت گيرد. منازعات انتخاباتی در مطابقت با معيارهای بين ا
 

اطمينان حاصل اش  وقت و زمان قانونیتالشهای بيشتر بايد بکار برده شود تا از رسيدگی به تمام شکايات در  .33
سپرده  کميسيون شکايات انتخاباتیشود. قانون بايد ميعاد فيصله نهايی شکايات را که مستقيماً در سطح مرکز به 

 خالل پروسه انتخابات، تصريح نمايد. ميشود و رسيدگی سريع و معقوالنه را در 
 

چهارچوب موجوده حقوقی برای رسيدگی شکايات و حيطه صالحيتهای نهادهای دخيل در انتخابات بايد توسط تمام  .34
 در پروسه انتخابات بشمول رقابت کنندگان در انتخابات، رعايت شود.   مراجع ذيدخل 

 
شريفاتی برای رسيدگی به شکايات انتخاباتی خود داری نمايد. بايد از شيوه بسيار ت کميسيون شکايات انتخاباتی .35

بايد ماهيت تمام دعاوی را در زمان معين اش مدنظر بگيرند و به  کميسيون شکايات انتخاباتیبويژه، دفاتر واليتی 
آوری ع و دفاتر واليتی آن بايد در جم کميسيون شکايات انتخاباتیدقت تمام شواهد مربوطه را ارزيابی نمايند. 

به دعاوی معتبر نقش موثر بازی نمايد و با کميسيون مستقل انتخابات و دفاتر واليتی کميسيون  شواهد مربوط
مستقل انتخابات در اين عرصه همکاری نمايد. بخاطر تامين بهتر پروسه و جبران موثر برای شکايت کنندگان، 

در سطح مرکز و واليات پيرامون  انتخاباتی کميسيون شکاياتميتوان به فراهم نمودن آموزش برای کارمندان 
 تنظيم قضايا، اداره قضايی و شيوه های تحقيقات مربوط به تطبيق قانون، توجه نمود.

 
 

 مدت: دراز برای پيشنهادات   ب.
 

 از هدف از پيشنهادات دراز مدت، بهبود احتمالی است که ميتوان آنرا در خالل اصالحات جامع انتخاباتی بميان آورد، مثالً 
 طريق تعديل قانون اساسی و بازبينی قوانين موجوده انتخابات. 

 
چهارچوب حقوقی انتخابات بايد هرچه بيشتر توسط شناسايی خالء ها و نزديک نمودن آن به معيارهای بين  .1

تمام قوانين بايد بسيار قبل از انتخابات، از طريق مشاورت های باز و جامع با در المللی، تقويت شود. اصالحات 
 مراجع ذيدخل بشمول احزاب سياسی و جامعه مدنی صورت گيرد. 

 
برای درج شکايات عليه  وقت و زمان قانونیو همچنان  رای دهیدهندگان در محالت  ارايه شکايات توسط رای .2

نتايج ابتدايی بايد بشکل واضح در قانون مشخص شود. برای جلوگيری از همچو اختالفات، ميتوان به تجديد نظر 
 ر قوانين به اساس عملکرد های مندرج در اصول و مقررات موجوده، توجه نمود. د

 
مسايل ثبت نام کانديدان، اجرای مبارزات انتخاباتی و شرايط مالی برای مبارزات انتخاباتی به پيشنهاد ميشود که  .3

الزم را داشته  ن درين زمينه وضاحتنياتا قو قانون گذاری توجه صورت گيردو همچنان شفافيت نتايج توسط 
  باشند.

 



که توسط يتوجه بايد به تعديل قانون اساسی، معيارهای بين المللی برای انتخابات دموکراتيک مندرج در معاهدات .4
 رای دهیدر ارتباط به حق آنهائيکه ، بويژه درين زمينه افغانستان پذيرفته شده است و همچنان پيشنهادات قبلی

جمهور برای تصويب قوانين  ئيسصالحيت ريالت در احکام مربوط به تعدصورت گيرد و  ارايه شده است،
 در نظر گرفته شود. نيز مربوط به انتخابات، 

 
با معضلۀ ختم دورۀ قانونی رئيس جمهور که در قانون اساسی از آن تذکر  تقسيم اوقات انتخاباتهای مختلف بايد .5

تا وقت کافی برای ادارات انتخاباتی فراهم شود که رفته است وفق داده شود و اصالحاتی درين زمينه آورده شود 
انتخاباتهای همزمان را درست پالن و اداره و بروقت برگذار نمايند و برای انتخابات احتمالی دور دوم رياست 

 جمهوری آمادگيهای الزم را گرفته بتوانند.  
 

تفسير احکام قانون اساسی در  وضاحت قانونی بايد در مورد اينکه کدام ارگان اصوال مسئوليت و صالحيت  .6
مورد مسايل انتخابات را به عهده دارد، ايجاد شود. نقش دادگاه عالی و کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون 
اساسی در مسايل انتخابات با شرايط مشخصی واضح شود که کدام يک از اين دو ارگان در کدام موارد بايد 

 ه شود.عمل نمايند، نيز در قانون تذکر داد
 

 مردم باالی بی طرفی و توجه مزيد را ميتوان به ميکانيزم هايی مبذول داشت که بتواند موضوع عدم اطمينان .7
 همه شمول بودن انتخاب و استخدام کارمندان در کميسيون مستقل انتخابات را مرفوع سازد.

 
صورت گيرد قسميکه منجر به   پيشنهاد ميگردد که روی مسالۀ کاهش سهم زنان در شوراهای واليتی تجديد نظر .8

 تقويت سهمگيری بيشتر زنان در زندگی سياسی در کشور شود.
 

شرطهای فراهم نمودن امضاء ها و پرداخت تضمين نقدی برای کانديد شدن به پوست رياست جمهوری ممکن  .9
ايد صرف است مانع از کانديد شدن يک تعداد اشخاص واجد شرايط به صورت قانونی اش شود. شرط ثبت نام ب

از طريق جمع آوری امضاء ها و يا هم صرف از طريق پرداخت تضمين نقدی صورت گيرد. باوجود اينکه 
الکی و غير مبلغ تعيين شده برای پرداخت در وقت ثبت نام بايد يک مبلغ کافی باشد تا از کانديداتوری اشخاص 

رداخت دقت کامل صورت گيرد تا منجر به واجد شرايط جلوگيری صورت گيرد ولی در تعيين اندازۀ مبلغ قابل پ
 محروميت اشخاص واجد شرايط در انتخابات نشود.

 
شرايط موجود در قسمت سطح تعليم و تحصيل برای کانديدان شوراهای واليتی زياد مانع شونده است، روی اين  .10

 معضل تجديد نظر صورت گيرد.
 

اختن پروسۀ ايجاد يک سيستم ثبت نام واحد و حکومت افغانستان ميتوانست از تصميم خود مبنی بر متوقف س .11
همه شمول، صرف نظر کند تا زمينه برای کميسيون انتخابات فراهم شود که خودش يک تصميم مستقالنه در 

برابر بود که اين سيستم از راه ربط دادن ثبت نام رای دهندگان به  ثبت نام رای دهندگان اتخاذ نمايدمورد سيستم 
ايجاد شود و يا يک  سيستم ثبت نام جدا از ديگر سيستم های (مجرای ثبت احوال نفوس) ی سيستم  ثبت نام ملک

 ثبت نام باشد. 
 

ی دهندگان به جای خود باقی ميمانند، نصب فوتو قسميکه قبال پيشنهاد شده بود، اگر کارت های ثبت نام را .12
 جلوگيری کرد. (عکس) برای همۀ مردان و زنان رای دهنده الزمی شود تا بتوان از تقلب

 
پيشنهاد ميشود که چهارچوب حقوقی انتخابات مورد تجديد نظر قرار گيرد تا تعريف واضحی از مدت کمپاين  .13

 برای دور  دوم انتخابات رياست  جمهوری ارايه شود.
 

برای کانديدان و احزاب سياسی توجه صورت گيرد. توزيع  ارايه کمکهای مالی مردمیبايد به معرفی سيستم  .14
جۀ ملی درين خصوص بايد مستقيما به مسالۀ تطبيق مقررات مربوط به مسايل مالی کمپاين  ها، مانند شرايط بودي

مربوط به گذارشدهی از مصارف کمپاين ها، پيوند داده شود و ميتوان آنرا قسمی تنظيم کرد که امتيازات 
 بيشتری را برای سهم گيری زنان در عرصۀ حيات سياسی، تخصيص داد.

 



شفافيت اين پروسه بتوان اد ميشود که ميزان و حد مصارف کمپاين ها تا يک اندازه مناسب اضافه شود تا پيشنه .15
 را تقويت بخشيد و از خطر در نظر نگرفتن احکام قانون در مورد مسايل  مالی کمپاين ها جلوگيری کرد.

 
و زمان ختم درخواست برای صدور تمديد اعتبارنامه ها را رسما تنظيم نمايد کميسيون انتخابات بايد مسالۀ  .16

اعتبارنامه های مزيد برای ناظرين، نماينده های کانديدان و رسانه ها را در صورتيکه انتخابات رياست 
 جمهوری به دور دوم ميرود، تعيين نمايد.

 
باشد  کاملی را از تخلفات مالی در برداشتهچهارچوب حقوقی انتخابات بايد مورد تجديد نظر قرارگيرد تا ليست  .17

و برای چنين تخلفات مالی مجازات های قابل تطبيق را پيشبينی نمايد که متناسب، موثر و بازدارنده باشد. 
ارتباط مسايل مالی شان را به  کانديدان رياست جمهوری بايد مسئوليت عدم همکاری با کميسيون انتخابات در

 دوش بگيرند. 
 

بين المللی ذکر شده، توجه بايد به  یطوريکه در معيارهابخاطر تامين کامل حق جبران خساره بشکل موثر  .18
تعديل قوانين انتخابات شود تا يک نقش واضح نظارتی قوه قضائيه را باالی فيصله های کميسيون مستقل 

 شکايات انتخاباتی تصريح نمود. 
 

ار نامه حاصل نموده قانون انتخابات بايد طوری تعديل شود که برای ناظرين ملی يا نهادهای ملی ناظر که اعتب .19
بشمول فعاليت های غير قانونی در اند حق شکايت عليه تخطی ها، اعمال يا فيصله های کميسيون های انتخاباتی 

 داده شود.  ،جريان مبارزات انتخاباتی و همچنان عليه نتايج انتخابات
 

وليتهای نهادهای مخلتف پيشنهاد ميشود که در چهارچوب حقوقی تجديد نظر صورت گيرد تا صالحيت ها و مسئ .20
ابتدايی کانديدان واضح  ليستی قابل تطبيق در رابطه به چالش کشيدن زمانبندی هاانتخاباتی مشخص شود و 

 شود و همچنان مرجع ذيصالح در مورد تصميمگيری پيرامون نتيجه نهايی انتخابات بوضاحت مشخص شود.
  



 : نتايج انتخابات رياست جمهوری1ضميمه 
 

 ی تصديق شده دور اولنتايج نهاي
 فيصدی مجموعه آرای دريافت شده کانديد

 % 45.00 2,972,141 داکتر عبدهللا عبدهللا
 % 31.56 2,084,547 داکتر محمد اشرف غنی احمدزی

 % 11.37 750,997 اقای زملی رسول
 % 7.04 465,207 آقای رسول سياف

 % 2.75 181,827 الدين هالل قطب اقای
 % 1.57 103,636 زویآقای شفيق شير

 % 0.46 30,685 آقای داود سلطانزوی
 % 0.23 15,506 اقای هدايت ارسال

  6,604,546 مجموعه
 www.iec.org.afماخذ: 

 
 نتايج کامل ابتدايی دور دوم

 
 فيصدی مجموعه آرای دريافت شده کانديد

 % 56.44 4,485,888 داکتر محمد اشرف غنی احمدزی
 % 43.56 3,461,639 داکتر عبدهللا عبدهللا

  7,947,527 مجموعه
 www.iec.org.afماخذ: 

 

http://www.iec.org.af/
http://www.iec.org.af/


 /ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا يا  معلومات درمورد
 

) يک ارگان اساسی سازمان امنيت و /ODIHR O.S.C.Eک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (دفتر نهادهای دموکرتي
) است که وظيفه اش همکاری با کشورهای عضو در مورد: احترام به حقوق بشر و آزادی های بنيادی، OSCEهمکاری اروپا (

ای دموکراتيک ميباشد، اين ارگان همچنان با کشورهای عضو حاکميت قانون، ترويج اصول دموکراسی و تقويه و اعمار و حفظ نهاد ه
 ) همکاری ميکند. 1992در مورد باالبردن سطح تحمل پذيری در جوامع مطابق به (سند نشست سران کشورها در هلسنگی در سال 

 
هر  وارسای کشور ) که مقر آن در ش/ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (

در نشست سران اتحاديۀ اروپا که در پاريس منعقد شده بود بحيث دفتر انتخابات آزاد بنا نهاده شد و در  1990پولند قرار دارد در سال 
امل به فعاليت آغاز نمود. يک سال بعد از آن نام اين نهاد تغيير کرد تا وظايف بيشتری را به عهده بگيرد و فعاليتهايش ش 1991سال 

 کارمند دارد. 130مسايل حقوق بشر و روند دموکراتيزه نمودن شد. امروزه اين نهاد بيشتر از 
 

) يک ارگان پيشگام در عرصۀ نظارت /ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (
اظر را برای ارزيابی انتخابات در سطح اروپا و ديگر جايها به کار از انتخابات در اروپا ميباشد. هر ساله اين ارگان به هزارها ن

ميگمارد تا از انتخاباتهای دموکراتيک و قانونگذاری هائيکه مطابق به معيار های سازمان امنيت و همکاری اروپا باشد نظارت به عمل 
خاباتی به نمايش ميگذارد. اين نهاد از راه پروژه بياورد. روش و ميتود خاص اين ارگان زمينۀ ارزيابی عميقی را از پروسه های انت

 های همکاری خود به کشورهای تحت پوشش زمينۀ تقويت و پيشرفت چهار چوب انتخاباتی آنها را مهيا ميسازد. 
  

ی فعاليتهای اين ارگان در عرصۀ دموکراتيزه سازی شامل موارد آتی: حاکميت قانون، همکاری در بخش تسويد قوانين، حکومتدار
دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و دموکراتيک، مهاجرت و آزادی سفر و تحرک و تساوی جنسيت ميشود. 

) هر سال يک تعداد پروگرامهای مشخص همکاری را به منظور تقويه و پيشرفت ساختارهای /ODIHR O.S.C.Eهمکاری اروپا (
  دموکرتيک به منصۀ تطبيق ميگذارد.

 
) همچنان کشورهای اشتراک کننده در /ODIHR O.S.C.Eدهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (دفتر نها

فعاليتهايش را در انجام مکلفيتهايشان در راستای تقويه و حفظ حقوق بشر که در حوزۀ بشری مکلفيتهای اين نهاد شامل است، کمک 
ک همکاران متعددی انجام ميدهد تا تشريک مساعی را شدت ببخشد، ظرفيتها را رشد بدهد و مينمايد. اين نهاد اين کارها را با اشترا

تخصصهايی را در عرصه های عملی به شمول عرصۀ حقوق بشر در راستای مبارزه عليه تروريزم، تقويۀ حقوق بشری برای 
حقوق بشر و حقوق بشری زنان و همچنان  قربانيان قاچاق انسان، تعليم و تحصيل و تريننگهای نظارت و گزارشدهی از وضعيت

 امنيت، فراهم سازد.  
 

 ODIHRدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (در عرصۀ تحمل پذيری و عدم تبعيض 
O.S.C.E/ۀ عکس العمل آنها ) همکاريهايی را با کشورهای اشتراک کننده در فعاليتهايش ويا کشورهای عضو درين سازمان برای تقوي

در مقابل جرايم، حادثات و وقايع ناشی از نژاد پرستی، بيگانه ترسی، بد بينی از سامی گرايی و ديگر انواع عدم تحمل انجام ميدهد. کار 
قانون، های اين نهاد در راستای ترويج تحمل پذيری و عدم تيعيض باالی امور آتی تمرکز دارد: قانون سازی وتقنين، تريننگهای تطبيق 

گذارشدهی و تعقيب عکس العمل ها در مورد جرايم و وقايع ناشی از بد بينی و همچنان فعاليتهای تعليمی برای ترويج تحمل پذيری، 
 احترام متقابل و تفاهم ذات البينی. 

 
ی کشورهای ) مشوره  هايی را برا/ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (

عضو و اشتراک کننده در مورد پاليسی سازی روی قرارداد (روما و سينتی) فراهم ميسازد. اين نهاد، ظرفيت سازی و ايجاد شبکه ها 
 در بين جوامع روما و سينتی را تقويت ميبخشد و اشتراک نمايندگان روما و سينتی را در نهاد های پاليسی سازی تشويق ميکند.

 
) با هماهنگی و /ODIHR O.S.C.Eدفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (ی تمامی فعاليتها

همکاری با کشورهای عضو سازمان امنيت و همکاری اروپا، نهاد های مربوط به اين سازمان و فعاليتهای ساحوی آن و همچنان با 
 ميگيرد. هماهنگی و همسوئی با ديگر سازمانهای بين المللی صورت

 
) به /ODIHR O.S.C.Eبرای معلومات مزيد در مورد دفتر نهادهای دموکرتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا (

 ) مراجعه کنيد.www.osce.org/odihrوبسايت اين ارگان (

http://www.osce.org/odihr
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