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  :خالصه گزارش

ساز  یکی از روزهاي سرنوشت، روز برگزاري انتخابات ریاست جمهوري و شوراهاي والیتی،      1393 حمل سال    16

ر سرتاسر کشور براي دفاع از حـق خـود در        ها نفر د  در این روز میلیون   . آیدبراي صحنه سیاسی افغانستان به شمار می      

طبق گفته . هاي راي آمده و دموکراسی نوپاي افغانستان را حمایت نمودندشان به پاي صندوقتعیین سرنوشت سیاسی

 از این پروسه نظارت نموده و سطح نامزدانالمللی و از سوي نهادهاي ملی و بین هزار 200کمیسیون انتخابات بیش از 

کمیـسیون  (ر افغانـستان     حقـوق بـش     مـستقل  کمیـسیون . دي و عدالت را در این انتخابات منعکس نمودند        شفافیت، آزا 

 انتخابـات هاي پیشین   دوره بر    دارد، ر تعهد و صالحیتی که در نظارت، بهبود و حمایت از حقوق بشر            بنا ب ) حقوق بشر 

 انتخابات نقطه عطفی براي رسـیدن     شرکمیسیون حقوق ب   از نگاه    . نظارت داشته است   از زمان تاسیس خویش تا کنون     

 بررسی میزان دسترسی افراد  این نهاد از نظارت هدفتواند باشد و بنابراینشان میها و حقوق سیاسیمردم به خواسته 

توانـد  هـاي موجـود در هـر دوره انتخابـات مـی     میزان چـالش  باشد و    می  سیاسی و حق تعیین زعماي سیاسی      به حقوق 

هاي اشاره شده تهیه و ترتیب گردیـده و      بنابراین گزارش حاضر بر اساس هدف و معیار        .رار گیرد ق  ارزیابی معیارهاي

ــابی مــی ــستان در ســال   ارزی ــی افغان ــات ریاســت جمهــوري و شــوراهاي والیت  از روز 1393باشــد از دور اول انتخاب

  . تا اعالم نتیجه نهایی دور اول) 1393 حمل 16(انتخابات

میـزان مـشارکت در روز انتخابـات نـسبت بـه انتخابـات              بـا وجـود آن کـه        دهد کـه    ن می هاي این گزارش نشا    یافته

هـاي  همچنـین چـالش   .  نسبت مشارکت زنان به مردان کاهش یافته است        متأسفانه بیشتر بوده است، اما      1393پارلمانی  

د قـرار داده اسـت کـه    متعددي بر سر راه مشارکت مردم در انتخابات قرار داشته و پروسه را به نحوي زیـر تـاثیر خـو                 

 کـه   رأیـدهی محـل   1584در بـیش از       . هـا نخست تخطی و تخلف از قـانون و دوم نارسـایی          : شوندشامل دو دسته می   

 مـشخص  نامزد کمپاین به نفع   میزانها و تخلفات شامل     تخطیاند،   نظارت شده  کمیسیون حقوق بشر  توسط کارمندان   

کمیـسیون  ، جانبـداري کارمنـدان      %3.3 رأیـدهی ر باز شدن مراکـز      دی،  %4.9هاي راي ، کمبود برگه  %5 در مراکز راي  

چـون راي دادن افـراد زیرسـن قـانونی، راي دادن مکـرر، مداخلـه                دیگـري   مشاهده شـده و مـواردي       % 1.8 انتخابات

 و پرکردن غیرقانونی صندوق رأیدهی، زود بسته شدن مراکز مشاهدان و ناظراننیروهاي امنیتی، جلوگیري از حضور   
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 از  تکنیکـی نظمـی و مـشکالت      نامنی و تهدیـد، کمبـود اوراق راي، بـی         . اندام زیر یک درصد قرار دیده شده      هر کد 

 مـورد تهدیـد، انفجـار، تیرانـدازي از سـوي افـراد مـسلح          100بیـشتر از    . آیـد  به شمار مـی    روز انتخابات    هاينارسایی

 مورد کمبود اوراق 80 . مشاهده شده استیرأیده مسلح و زورمندان محلی در مراکز و محالت مخالفانغیرمسئول،  

هـاي عمـده پـیش روي دسترسـی      در محالت مشاهده شده در بسیاري از مراکز از جمله چـالش      )محالت% 5.1 (راي

) محـالت % 1.8 (تکنیکـی  مـورد مـشکالت      29و  ) محالت% 3.8(نظمی   مورد بی  60. شان بوده است  مردم به حق راي   

  .  را در بسیاري محالت با مشکل و کندي مواجه نموده استرأیدهییان مشاهده شده در این محالت نیز جر

بندي و اعالم نتایج ابتدایی و نهایی، رسیدگی به شکایات و فیصله در این مـورد، از موضـوعات           شمارش آرا، جمع  

 سر راه هاییالشدر مرحله شمارش آرا تا اعالم نتیجه نهایی انتخابات نیز چ. رود مردم به شمار میرأیدهیمهم بعد از 

 . باشد تأثیرگذارتواند بر اعتماد شهروندان جامعه در مورد کارکرد نظام انتخابات           شفافیت انتخابات قرار داشته که می     

 کمیسیون انتخابـات  انتخابات را متاثر ساخته بود بیشتر به علت تاخیر هر دو نهاد رحله از که این م ايهاي عمده چالش

هـا   و رسـانه مشاهدان، ناظرانو همچنین محدودیت دگی به شکایات و اعالن نتایج بوده  در رسی  کمیسیون شکایات و  

دهد که نظام برگزاري انتخابـات در افغانـستان بـا نیازهـاي     هر دو مشکل نشان می  . باشددر نظارت جامع از پروسه می     

هـاي جدیـد در   رهـا و روش امروزه تناسب نداشته و ضرورت به بازسازي و اصالح در ساختار و مجهـز شـدن بـه ابزا           

  . تر وظایف خویش دارداجراي بهتر و سریع

 نـامزد دهد که انتخابات باید بـراي رقابـت دو           اعالن شد نشان می    کمیسیون انتخابات نتیجه نهایی انتخابات از سوي      

زارکننـده  هاي برگ دهد که ارگان   هاي یادشده در این گزارش نشان می      اما چالش . برتر ریاست جمهوري به دوم برود     

هاي هاي گذشته بایستی هر چه بیشتر در جهت رفع چالشهاي خود نسبت به سالانتخابات با وجود افزایش توانمندي

ها به گزارشاتی از این دست، به ویـژه راهکارهـاي پیـشنهادي    توجه این ارگان. یاد شده در این گزارش تالش نمایند     

هـاي بعـدي انتخابـات در    ها و اقـدامات دور دوم و دوره گیري تصمیمتواند راهنمایی باشد براي آنان در گزارش، می 

  .افغانستان

همکـاران  از . کنـیم در اینجا جا دارد از زحمات دیگر همکارانی که در تهیه این گزارش یاري رسـاندند قـدردانی           

یر همکاران بخش نظارت از حقوق سیاسی در دفتر مرکزي، قاضی حمیدالرحمن رحمانی و خانم آصفه امرخیل و سا

 کمیسیون مستقل حقـوق     1393 حمل   16دفتر مرکزي و دفاتر ساحوي و والیتی کمیسیون که در نظارت از انتخابات              
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 عـزز از حقوق سیاسی همکاري داشته اند، و همچنین ریاست محترم اجرائیه و رهبري م             بشر افغانستان با بخش نظارت      

  .شود بوده است، سپاسگزاري فراوان میمؤثر تردید هدایاتشان در تهیه این گزارش کمیسیون که بی
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  :ولا بخش

  مقدمه

  سیاسی سرنوشت تعیین حق

 آن  21 دهام در که نیدارس تصویب به ار بشر حقوق نیاجه میهعالا 1948 لاس در متحده ملل نازماس عمومی مجمع

یدانم می رهاشا يادوره و نهدالاع عمومی، تابانتخا طریق زا مردم دهارا ساسا بر حکومت قدرت مشروعیت بر
A

 بـر . 

 بانتخا و خود سیاسی سرنوشت تعیین در دافرا ست،ا پیوسته آن به لاس ناهم در هم نانستافغا که میهعالا ینا ساسا

 و آزاد تابانتخا ساسا بر سیاسی حقوق به دسترسی نرایبابن. شداب می بانتخا و راختیا راياد خویش سیاسی نارهبر

 سـی اسی نارهبر و حکومت نوع تثبیت و تعیین. رودمی راشم به بشري سیاسا حقوق جمله زا یممستق راي اب و نهدالاع

 حقـوق  کـه  امعنـ  یـن ا بـه  شـد؛ اب تأثیرگذار زنی ناششهروندي و بشري حقوق یراس بر دافرا دسترسی نامیز بر نداتومی

 در نونیاقـ  رسـیدگی  حلارم طی به دسترسی حق و شخصی، منیتا و يآزاد حق تربیت، و تعلیم حق همچون بشري

 زا ردمـی م ياهـ ستهاخو شدن هآوردبر اب همسو سیاسی قدرت راختاس که بدای تحقق معهاج یک در دناتومی صورتی

 همچون حقوق زا يامجموعه ملاش نداتومی که سیاسی حقوق به دسترسی صورت ینا در شد؛اب شده دایجا قبیل ینا

 تاعـ اجتما يآزاد حـق  و اهـ  دیـه اتحا در رکتامش يآزاد حق ر،اگذ و گشت يآزاد حق ن،ابی و عقیده يآزاد حق

  .گیردمی راقر بشري حقوق هما در شد،اب

نونی محکمـی  انه قـ ان پشتوانستافغاز سوي دولت المللی پذیرفته شده    انین بین ایر قو املی و س  فذ  انین ن اقو نهاخوشبخت

سی، اسانون  اق ن در اتومی اري ر انونی بسی اد ق او مو  رداره د اشان  اشسیادر تعیین سرنوشت سی    دافراحقوق  یت  ادر حم 

فـذ  است جمهـوري و حقـوق ن      امین ری ا، فر کمیسیون انتخابات ي  اهلعملاو طرز  اهلعملایح، دستور ات، لو ابانتخانون  اق

  .گرددره میاشاآن  رد مهمابه مو مهاداکه در  فتایین زمینه المللی در ابین
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 -و سیاسـی کـه جنبـه الزامـی        مـدنی  حقـوق  المللی بین  میثاق 25وق بشر، ماده     اعالمیه جهانی حق   21عالوه بر ماده    

 از یک هیچ گرفتن نظر در بدون داشت خواهد امکان و حق اجتماع در انسان هر« :داردحقوقی دارد چنین اذعان می    

 کـه  گانینماینـد  هبالواسط یا بالمباشره عمومی امور اداره در)  الف :غیرمعقول محدودیت بدون و 2 ماده در تبعیضات

 انجـام  مخفـی  و مـساوي  عموم اراي به صحت روي از که ادواري انتخاب در)  ب .نمایند شرکت شوند انتخاب آزاد

  » .....شود انتخاب و بدهد راي باشد گانکنند انتخاب اراده آزادانه بیان کننده تضمین و شود

. تسـ ا ئـل اق نانستافغا عاتبا میاتم به ار شدن باخنتا و کردن بانتخا حق نانستافغا سیاسا نوناق  33 دهامهمچنین  

جمهوري ستاری بانتخا نحوه به 61 دهام استار همین در
B

جرگـه  ولـسی  ياعـض ا بانتخـ ا نحوه به 83 دهام ،
C

 دامـو  ،

 طریـق  زا لیارواشـ  لسامجـ  و محلی ياهاشور یتی،وال ياهاشور ياعضا بانتخا نحوه به ترتیب به 141 و 140 ،138

رداد رهاشا مستقیم و سري عمومی، ،آزاد تابانتخا
D
.   

 و نونیاقـ  روند ار تابانتخا ،لمللیابین پذیرفته زینامو ساسا بر نیز 1392 لاس مصوب تابانتخا نوناق هم سویی زا

 عمـومی،  ،آزاد راي طریـق  زا سـی اسا نوناقـ  در شده بینی پیش بیانتخا ياهکرسی در یندهانم گزینش جهت رسمی

ندادمی مستقیم و سري
1

 راي طرایشـ  جـد او عاتبا «که شودمی ناذعا نیز نوناق ینا ششم دهام زا ییابنده در همچنین. 

 فهاضـ ا و »ینـد انم شرکت تابانتخا در و نموده مان ثبت نامزد ای دهنده راي حیث به رند،اد حق مرد و زن زا عما دهی

 آن زا مـستقیم  صـورت  بـه  کـه  بـوده  ويامـس  راي حـق  راياد تابانتخا در ط،رایش جداو نادهندگ راي« که کندمی

 طارتبـ ا بـه  نـامزدان  و نادهنـدگ راي يالاب غیرمستقیم ای مستقیم محدودیت نوع هر لاعـما. ورندامی عمل به دهاستفا

  ».شدابمی ممنوع معلولیت ای و وظیفوي ای عیاجتما موقف و سکونت سمت، قبیله، جنس، قوم، مذهب، ن،ازب

  

  تابانتخا پروسه زا رتانظ

 در ار قـدرت  لانتقـ ا هار کـه  طـوري  بـه  شـد، ابمی مدنی معاجو در ريالاس مردم مفهوم زا ستهابرخ مريا تاباخنتا

 یـد اب امـ ا. گـردد مـی  سیادموکر جوهره ناعنو به بشر حقوق توسعه زابسترس و ختهاس آمیزصلح و مندعدهاق احکومته

 خطـر  در کثریـت ا راي و سـی ادموکر تحقـق  ناکما فاشف و نهدالاع ،آزاد تابانتخا ريابرگز بدون که شتاد توجه

 يارهـ اهکار مـذکور  ياهـ لشاچـ  زا پیـشگیري  رايب ات ستا زانی نرایبابن گیرد؛می راقر دافس و تقلب د،استبدا تهدید

                                                          

  .انتخابات قانون یک بند چهارم، ماده1
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 رايب  مطمئن ستا هیار طرفبی و متخصص يادهانه توسط تابانتخا پروسه زا ومامد رتانظ. شود سنجیده مطمئنی

 در موجـود  حقـوقی  نهاپـشتو . مسئول ياهنازماس شتناد هانگ سخگواپ و آن ريابرگز روند رفتن ههابیر زا جلوگیري

  . شدابمی تابانتخا بودن نهاآزاد و فیتاشف کنترول و رتانظ متضمن ییالاب حد ات لمللیابین و ملی نیناقو

 ، عمـومی ملـل متحـد       مجمـع  1993 دسـمبر    20 مـورخ    134 و قطعنامـه     سـی اسا نوناقـ  هـشتم  و هاپنج دهامبر اساس   

 در بـشر  حقـوق  زا یـت احم و بهبـود  رت،انظ جهتصالحیت الزم    )AIHRC ( افغانستان بشر حقوق مستقل کمیسیون

 زا تابانتخا زا رتانظ در دانه ینا شد،ابمی کمیسیون یفاوظ رايجا ساسا یراینونگاق که آنجا زا. افغانستان را دارد  

 جملـه  زا بـشر،  حقـوق  بـه  مـرتبط  دارویـد  هر زا رتانظ دانه ینا. بردمی بهره نیز لمللیابین و ملی حقوق ياهنهاپشتو

 و بیـست  دهامـ  بـه  توجه اب ار ت،ابانتخا دردر دسترسی به حق تعیین سرنوشت سیاسی خود          دافرا هايوق و آزادي  حق

بنـا بـر    . نـد ادمـی  خـود  رتیانظ یفاوظ و اهحیتصال زمره در خویش ي»اهحیتصال و یفاوظ تشکیل، نوناق «یکم

توان از اجراآت و عملکرد نهادهاي برگزاري کننده انتخابات از جمله کمیسیون انتخابات و همین ماده، کمیسیون می   

  . نظارت نموده و پیشنهادات و گزارشات خود را ارائه دهدکمیسیون شکایات 

 حق نوناق ماحکا رچوباچ در ار دولتی تارادا زا »تاعطالا به دسترسی حق« نانستافغا سیاسا نوناق هماپنج دهام

 آن بـر  وهعال. رداند دیگر محدودیت مهاع منیتا و نادیگر حقوق به صدمه زا غیر به که نستهاد نانستافغا عاتبا میاتم

 در صیاختـص ا طور به نداتومی خود ي»اهحیتصال و یفاوظ تشکیل، نوناق« ششم دهام بقامط  حقوق بشر  کمیسیون

 ماده بیـست و چهـارم ایـن      .گردد مند بهره غیردولتی و دولتی مختلف ياهنارگا رياهمک زا خویش یفاوظ رايجا

تواند در جریان بررسی شکایات اسـناد     کمیسیون می «: قانون نیز به کمیسیون حقوق بشر چنین صالحیتی را داده است          

 عملکـرد  زا رتانظـ  در کمیـسیون  حیتصـال  نونیاقـ  داوم ینا .»و شواهد را از اشخاص و مراجع مربوط مطالبه نماید        

 زا زداسـ مـی  دراقـ  ار کمیسیون حقوق بشر   و ختهاس عملی بشر حقوق زمینه در ار تابانتخا به مرتبط مختلف يادهانه

  .یدانم رتانظ ناشسیاسی حقوق بر کشور ناشهروند دسترسی نامیز

کمیـسیون   حـق  بـه  یمختلفـ  مـواد  در انتخابـات  قـانون  مـذکور،  قوانین مطابق کمیسیون نظارتی صالحیت بر عالوه

 مـن  کمیـسیون حقـوق بـشر      قانون این چهارم ماده مطابق. است نموده تاکید انتخابات روند از مشاهده در حقوق بشر 

باشدمی دارا را انتخابات مشاهده حق و گیردمی قرار انتخابات» مشاهدان« جمله در ،»داخلی حکمی شخص «حیث
E
. 

نمایـد  تهیـه  گـزارش  انتخابات روند از تواندمی یسیون حقوق بشر  کم قانون، این پنجم و پنجاه مطابق همچنین
F
 البتـه  .



  11کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان / سیاسی حقوق وضعیت بررسی گزارش              

ي کمیسیون حقوق بشر که در باال       »هاصالحیت و وظایف تشکیل، قانون« 24 و   6،  1 قانون اساسی، ماده     58طبق مواد   

 شـاید   اسـت  ايمسئله انتخابات قانون در »نظارت «و» مشاهده «صالحیت تفکیک که داشت اذعان بایدبحث گردید،   

کمیـسیون    ملـی  هـاي صـالحیت  توانـد نمـی  متوجه سایر افراد و مراجع ناظر بر انتخابات باشد، اما این مسئله به تنهایی             

  .دساز محدود را حقوق بشر

  

  تامعلوم وريآ جمع روش

-بی می المللی ارزیا از آنجا که گزارشات کمیسیون حقوق بشر به استناد مدارك حقوقی بشري و قوانین ملی و بین                

-جمـع هـا از ایـن چـارچوب    گردد، گزارش حاضر نیز معلومات مورد نیاز خود را با توجه به کمیت و کیفیت تخطی      

 حقـوق  وضـعیت  توصیف بر و ستا گردیده تهیه یشیاپیم تحقیق روش ساسا بر ضراح رشاگز. آوري نموده است  

 تمرکز  ییانه یجانت معالا ات تایاشک به دگیرسی و آرا رشاشم ناجری و تابانتخا روز در تابانتخا فیتاشف و سیاسی

 بـه  کـه  سـت ا شـده  تهیـه  و تنظـیم  ییارهنمودهـ  و الیسته چک ساسا بر رشاگز ینا در شده دهاستفا تامعلوم. رداد

 معـال ا و آرا ريازشـم اب ت،ایاشـک  به رسیدگی پروسه ،آرا رشاشم ،رأیدهی روز ناجری زا کمیسیون ظران ناراهمک

   .اند و گزارش دادهندانموده فتادری) ییانه و ییابتدا (یجانت

 یتـی وال و حوياسـ  دفتـر  14و   مرکزي دفتر ) مرد 240 زن و    87( ناظر   327ق  طری زا تامعلوم ینادر روز انتخابات    

 ناراهمکـ  توسـط  و گردیـده  لارسـ ا مرکزي دفتر در تابانتخا روز زا رتانظ مرکزي کمیته  به بشر حقوق کمیسیون

 طریـق  زا طریـق  سـه  بـه  تابـ انتخا روز زا هآمـد  دسـت  بـه  تامعلوم .نداشده زشاپرد سیاسی حقوق زا رتانظ بخش

 ابـ  کمیـسیون  نـاظران  کـه  ترتیـب  بدین. شدابمی تابانتخا روز هعتاس دو تارشاگز نخست: نداشده لارسا تارشاگز

 بسته لحظه و تابانتخا يافض ،رأیدهی دياع ناجری ،ییازگشاب لحظه زا خود پوشش تحت رأیدهی کزامر به جعهامر

 متنظی ار خود تارشاگز ات بودند موظف ناظران. دهدمی مانجا زمینه ینا در چکلیستی ساسا بر ار خود رتانظ شدن

 و یعاوق زا جلاع تارشاگز یداب ناظران دوم، روش در. رنداد لارسا مرکزي کمیته به تلفون طریق زا عتاس دو هر و

 کمیسیون یتیوال و حوياس ترادف هم آخر روش در. دهند عطالا مرکزي یتهکم به افور ار شده هدهامش مهم دثاحو

  .یدانممی لارسا مرکزي دفتر به و کرده تهیه تیوال هر رايب تابانتخا روز ناجری زا بیارزیا رشاگز بشر، حقوق

 بـشر   بخش نظارت از حقوق سیاسی کمیسیون حقوقناظرانت ارشاز طریق گز  ات هم   ابانتخاز روز   ات پس   امعلوم

ز ا  مـنظم رتاز طریق نظـ   ا ناظران. در دفتر مرکزي و دفاتر ساحوي و والیتی از سرتاسر کشور دریافت گردیده است             
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، آرا رشا شـم  ي نحـوه  ردي همچـون  ا مـو  يرها دربـ  کمیسیون شـکایات   و   کمیسیون انتخابات یتی  تر مرکزي و وال   ادف

ل شـده و  ارسـ ا کمیـسیون حقـوق بـشر   سـی   اوق سی ز حق ارت  ایج به بخش نظ   ان نت عالاري و   ازشمابتفتیش،  ت،  ایاشک

  .گرددوري میآجمع

  

  رشاگز روي پیش تمشکال

 .سـت ا بـوده  تابانتخا روز در ویژه به پروسه سراسرت در تابانتخا ناظران روي پیش لشاچ ترینعمده منیتا مسئله

 شتهاند  ار رأیدهی تمحال و کزامر در حضور و راگذ و گشت نامکا مشاهدان و ناظران مناان طقامن در که طوري به

 وضعیت سنجش رايب فیاک رامعی نرایبابن و ندانبوده رتانظ تحت ملاک طور به طقامن برخی وسیله بدین نتیجه در و

 در تقلـب  و تخطـی  بارتکـ ا زمینـه  نیـز  سویی زا و نبوده همافر طقیامن چنین در ناشسیاسی حقوق به مردم دسترسی

  .شدابمی عدترامس مناان طقانم در ناظران نبود در تابانتخا

 عـث اب کـه  سـت ا ئلیامـس  زا تیصـال امو سبامن ياههار نبود و نانستافغا مختلف طقامن ییافیاجغر و قلیمیا طرایش

 جربـه ت لبتـه ا .)1 جدول           (ستا شده رأیدهی تمحال و کزامر میاتم به دسترسی کندي ای دسترسی نامکا عدم

  .ستا شتهاد ثیرات نیز رأیدهی در مردم رکتامش هشاک در مسئله ینا که ستا دهاد نانش

 در مـرد  نـاظران  هب زاجو عدم علت به

 مشقت ییسو زا و نهازن رأیدهی تمحال

ــ ســفر ــاظران رايب ــ زن ن ــتن رايب ــه رف  ب

 من،اانـ  و لعبـور اصعب ده،افتادور کزامر

 رتانظـ  نـه ازن رأیـدهی  تمحال ريایبس

 رشـی اگز آنهـا  وضـعیت  زا و یدندنگرد

 ناتـو مـی  نتیجـه  در. شـد ابنمی دست در

 ذکـر  ياهـ محدودیت علت به که گفت

 موجـود  کـشور  طقامنـ  برخـی  زا سـی اسی حقـوق  بـه  ناشدسترسی و نازن رکتامش وضعیت زا ملاک تاعطالا شده،

  .نیست

شکل
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هـا از سـوي نهادهـاي    ی محـدودیت بندي و اعالم نتایج نیز برخـ ، جمع درمرحله شمارش آرا، رسیدگی به شکایات     

آوري  و گزارشگران کمیسیون حقوق بشر قرار داشته که مـانعی بـراي جمـع              ناظرانانتخاباتی در مقابل نظارت کامل      

هـا تحـت مقـررات لـوایح،     بسیاري از این محدودیت. اطالعات کامل این افراد از مقاطع مختلف انتخابات شده است   

  .گردیدهردو کمیسیون انتخابات و شکایات توجیه قانونی میهاي ها و طرزالعملدستورالعمل
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  : دوم بخش

  تابانتخا روز

  

 مـی  دارا را شـدن  انتخـاب  و کـردن  انتخـاب  حـق  افغانـستان  اتبـاع «سوم قانون اساسی افغانستان،      و سی مطابق مادة 

 راي آراي صد فی پنجاه از بیش اکثریت کسب با جمهور  همچنین مطابق ماده شصت و یکم این قانون رئیس  .»باشند

 رئیس تعیین منظور به گردد و این انتخابات    می انتخاب مستقیم و سري عمومی، آزاد، گیري رأي طریق از دهندگان

گرددمی برگزار جمهور رئیس کار پایان از قبل روز شصت الی سی مدت خالل در جدید جمهور
1
 بنـابراین دولـت     .

 انتخابــات ریاسـت جمهــوري و  1393 حمـل ال  16ننــده انتخابـات در تــاریخ  افغانـستان بـه وســیله نهادهـاي برگزارک   

 والیـت افغانـستان برگـزار      34شـان در    آوري دسترسـی مـردم بـه حقـوق سیاسـی          شوراهاي والیتی را به منظور فراهم     

  .نمودند

 هبـ  ار خـود  سـی اسی شـعور  آن در رکتامـش  طریـق  زا اتـ  ستا ملت یک رايب زاسسرنوشت روزي ،تابانتخا روز

 آن طریـق  زا ات شدابمی متکثر معاجو رايب تمرینی و ستا سیادموکر مفهوم عینی قامصد تابانتخا. رنداگذ یشانم

 ساسـ ا بـر  منتخـب  فـرد  زا یتاحم و کردن بانتخا نحوه. یندانم ريامد قوم و یرایگفرقه یگزیناج ار ريالاس مردم

 تابانتخا« طریق زا اتنه معهاج راقشا کثریتا توسط بیمذه -قومی سنتی يارهامعی ساسا بر نه و عملکرد و یستگیاش

 فـذ ان نیناقـو  در ديارویـد  چنـین  ريابرگـز  تاتمهیـد  نهاخوشـبخت  و سـت ا ممکـن » مـستقیم  و سـري  عمومی، ،آزاد

 منطقـه  در پیـشرفته  نیناقـو  زا یکـی  بـه  ار کـشور  سـی اسا نوناق و ستا شده ندهاگنج سیاسا نوناق ویژه به ن،انستافغا

   .ستا نموده تبدیل

                                                          

  ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان 1
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 سرنوشـت  تعیـین  رايبـ  مطمـئن  قـدمی  نهدالاع و آزاد شکل به بانتخا عمل مانجا و راي ياهصندوق ياپ به رفتن

 بلکه ،رداد رهاشا نیانسا معهاج در فرد یک راي نقش همیتا به اتنه نه راي یک فرد هر مفهوم و شدابمی فرد سیاسی

 دایجـ ا زمینـه پـیش  ناعنـو  بـه  تابـ انتخا. کنـد می رهاشا فرد مینه گیريتصمیم يآزاد و نابی يآزاد اب مستقیم طارتبا

 سیاسی میانظ و شود می حفظ وجه بهترین به بشر حقوق آن ساسا بر که ستا ییامبن سیادموکر و بوده سیادموکر

  .دهد می زهاجا ار فردي حقوق ي نهاآزاد لاعما وجه بهترین به که ستا

کـرده بـود   المللی نظـارت    ملی و بین   هزار ناظر    200 بیش از    13 حمل 16 انتخابات به گفته کمیسیون انتخابات در    
1

 .

 دموکراتیک  همچون انستیتیوت  فعال در انتخاب  نهادهاي جامعه مدنی    از   ناظر ، هزاران کمیسیون حقوق بشر  عالوه بر   

 ملــی مــشارکت مؤســسه و DI( ،AYNSO(انترنــشنل  و دمکراســی) TEFA(، تیفــا )FEFA(، فیفــا )NDI(ملــی 

هـاي   از این انتخابات نظارت فعال کـرده و گزارشـات مختلفـی از نحـوه برگـزاري آن و چـالش                     )ANPO(نستانافغا

  .اندموجود بر سر راه آن نشر کرده

  

   عمومیرکتامش) 1

 دسترسـی  تـا  گـردد  برگـزار  عادالنـه  و آزاد سالم، بستري در باید انتخابات بشري، هايآزادي و حقوق تامین براي

 حکومتـداري  آمـدن  کـار  روي زمینـه  طریق بدین و تامین سیاسی عرصه در شاناساسی هايآزادي و حقوق به مردم

مشارکت .گردد فراهم خوب
2
 بایـستی  که است امري شانسیاسی حقوق به آنها دسترسی و انتخابات پروسه در مردم 

 همچـون  مـواردي  برقراري ، سیاسی حقوق به دسترسی الزمه. گیرد قرار نظارت مورد و شده فراهم انتخابات روز در

مـساعد   زمینه ایجاد و تکنیکی نیازهاي رفع و تقلب، و تبعیض جانبداري، نبود تهدید، نبود و امنیت قانون، به پایبندي

 حمـل  16 انتخابـات  روز در مردم مشارکت کند تا ایجاب می  نخست قدم در لذا. باشدمی پاسخگویی و نظارتبراي  

.شود بررسی سیاسی عرصه در جمعی مشارکت این رويپیش هايچالش و نعموا سپس و گردیده بررسی 1393

                                                          

  : برگرفته از وبسایت رادیو آزادي 1

h p://da.azadiradio.org/content/ar cle/1769308.html

2 Involvement 
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 سـه  حـدود  امنیتی تهدیدات همچنین و هوا نامساعد شرایط رغم  به که است ساخته نشان خاطر   کمیسیون انتخابات 

 هـا  وقصـند  بـه  را خـود  آراء انتخابـات  روز ظهـر  تـا  1393 انتخابات در کنندگان شرکت از نفر هزار پانصد و میلیون

 بـراي  انتخابـات  مستفل کمیسیون طرف از انتخابات در شرکت زمان مردم، باالي مشارکت دلیل به همچنین. ندریخت

. نـد دادنفر تا پایان وقت انتخابـات راي     6,892,816  سرانجام  و شد تمدید )ظهر از بعد 5 ساعت تا (دیگر ساعت یک

 ویژه به مردم مشارکت روي پیش هايچالش از امنیتی تمشکال که آن وجود با که دهدمی نشان مشاهدات همچنین

 کردنـد،  کـار  بـه  آغاز امنیتی شدید تدابیر تحت گیري راي هاي حوزه بیشتر و رفتمی شمار به انتخابات این در زنان

 طـوالنی  هـاي  صف مراکز، کار به آغاز از قبل که است بوده حدي به رأیدهی مراکز بسیاري در مشارکت هم باز اما

  .بودند خود آراي از استفاده منتظر رأیدهی مراکز هايدروازه پشت مرطوب و سرد هواي در دهندگان راي از

  

  مشارکت زنان

 مـشارکت  میـزان  دارد، قرار اهمیت مورد دموکراسی سوي به سنتی جوامع گذار روند در که مهمی مسائل از یکی

 موضـوعی  تـرین مهـم  انتخابـات  کـه  کرد ادعا بتوان دشای. باشدمی سیاسی عرصه ویژه به مختلف هايعرصه در زنان

 هـاي فعالیـت  در مـردان  همپـاي  را شانتوانمندي توانندمی نامزد عنوان به چه و دهندهراي عنوان به چه زنان که است

  گیـري شـکل  رونـد  در تا هستند مصمم که دهندمی نشان انتخابات در شانفعال اشتراك با زنان. نمایند عرضه سیاسی

 عرصـه   کـه معمـوال    البتـه بایـد پـذیرفت     . باشـند  داشته ارزنده و فعال سهم یک جامعه دموکراتیک   در سیاسی رتقد

 بافـت  سـنتی،  غلـط  باورهـاي  هـم  هنـوز . دارنـد  زنـان   حـضور  براي سیاريب هاي محدودیت در جوامع سنتی   سیاست

 از  تندرو مسلح مخالفان و غیرمسئول لحمس افراد امنیتی تهدیدات و سو یک از زنان آگاهی عدم اجتماع، مردساالرانه

  .گرددتلقی می جامعه بانوان مشارکت سر بر را ايعمده موانع دیگر سوي

 شـان سیاسی حقوق احقاق براي ها،محدودیت تمام رغم علی طالبان، سقوط از بعد سال 12 طول در افغانستان زنان

 از بـسیاري  زیـرا . اسـت  بـوده  محـدود  زنـان  براي سیاسی احزاب قالب در فعالیت عرصه حال، این با. اند کرده تالش

 کـه  اند شده ایجاد مجاهدین رهبران توسط و جهاداند دوران نظامی -سیاسی احزاب بقایاي افغانستان سیاسی احزاب

 و بـا . انـد بـوده  زن بـه  نسبت تندروانه و سنتی هايگرایش داراي بسیاري و آمده حساب به مردها جمله از همه تقریبا

 المللـی نبـی ملـی و     تعهـدات  در قـانونی  يپشتوانهداراي   کم دست افغانستان زنان خوشبختانه ،موجود مشکالت جود

 همـه . اسـت  یافتـه  شـان اسـی سی حقـوق  بـه  دسترسـی  بـراي  کـشور  ایـن  اساسی قانون جمله از ملی قوانین و افغانستان
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 و کردن انتخاب حق «اساسی، قانون 33 ماده محک مطابق مرد، و زن میان تمایز و تفکیک بدون افغانستان، شهروندان

 مطابق معنوي، و مادي مقاصد تأمین منظور به دارند حق «آن، 35 ماده حکم مطابق و» .باشند می دارا را شدن انتخاب

  »... دهند تشکیل سیاسی احزاب قانون، احکام به مطابق دارند حق «نیز و» نمایند سیسات ها جمعیت قانون، احکام به

 در پروسـه ثبـت نـام       که است حاکی ها گزارش. است بوده چشمگیر 1393 سال انتخابات در مردم مشارکت میزان

  جدیـد  راي کـارت  دریافت جهت شرایط واجدین از تن 3,808,556 هاي جدید، دهندگان براي دریافت کارت   راي

 از ایـن میـان      و انـد ردهکـ  نـام  ثبـت  1393 سـال   والیتـی  شـوراهاي  و  جمهـوري  ریاسـت  انتخابـات  در اشـتراك  براي

 .اسـت  داده تـشکیل  مرد 21,339 و زن 8,130 ، کوچی 29,469 میان از و زنان، 1,320,030 مردها، آنرا 2,488,526

 توزیع شده بود نیـز     ی انتخابات قبل هايدوره در که ی را کارت هامیلیونهاي راي،   براي دستیابی به مجموع کارت     البته

  . باشدمیدر این دوره معتبر  ها همزیرا استفاده از آن کارتباید به ارقام باال افزود، 

شـرکت    1393 سـال  حمـل    16 انتخابـات  در نفر 6,892,816 انتخابات مستقل کمیسیون مقامات اظهارات اساس به

بودند زن دیگر درصد 36 و مرد کنندگان ازشرکت درصد  64 نمودند که 
1
 ریاسـت  نـامزدان هیچ زنـی در فهرسـت       .

 انـد،  بـوده  زن نـامزد %) 12 (296 تعـداد  ایـن  از کهشوراهاي والیتی    نامزد 2,591 مجموع ار نداشته و از   جمهوري قر 

 بـه  آنـان  بـین  از کـه  پرداختنـد  رقابـت  به کشور والیت 34 والیتی شوراي کرسی 458 مجموع آوردن به دست  براي

شدند شناخته والیتی شوراي هاي کرسی برنده ابتدایی نتایج اساس به زن نامزد 97 و مرد نامزد 361 تعداد
2
.  

کـه   1389پارلمـانی   اشـتراك کننـدگان ایـن دوره نـسبت بـه انتخابـات         رقـم  دهنـد آمارها نشان مـی   با وجودي که    

کـاهش   بیشتر بوده است، نسبت اشتراك کنندگان زن بـه مـرد در ایـن انتخابـات                   در آن اشتراك کردند    4,271،908

 ادامه داشته است دوره اول انتخابات تا به حال از سبت مشارکت زن به مرد تقریبا سیر نزولی ن  این   متأسفانه. یافته است 

  ).1 جدول          (

                                                          

  1393 ثور 6 ،»1393 جمهوري ریاست انتخابات ابتدائی نتایج اعالم مورد در انتخابات مستقل کمیسیون مطبوعاتی اعالمیه «1

  :، برگرفته از وبسایت کمیسیون انتخابات1393 سال والیتی شوراي انتخابات ابتدایی نتایج 2

h p://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/374-pc-primary-fa
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  انتخابات مختلف هاي دوره در مردان و زنان اشتراك نسبت -1 جدول          

مـشارکت  شفافیت بیشتري از روند  توان  میهاي پیشین،    با انتخابات دوره   1393  میان انتخابات  ايدر ارزیابی مقایسه  

در اولـین انتخابـات   بر اسـاس اطالعـات موجـود از کمیـسیون انتخابـات،       . آورد دست می   انتخابات پنجطول   زنان در 

 بـراي    درصـد زنـان    41.5 ریاست جمهوري شـد، حـدود        نامزد، براي اولین بار یک زن       1383ریاست جمهوري سال    

.  درصد رسـید   44این میزان در سال بعد براي اشتراك در انتخابات پارلمانی، به            . شرکت در انتخابات ثبت نام کردند     

 کرسـی از مجمـوع      23(  درصد سنا  22.5، و   ) کرسی 249 کرسی از مجموع     68( درصد اعضاي مجلس نمایندگان    27

 کرسی از 121(درصد از کرسی هاي شوراهاي والیتی 29در پارلمان را زنان تشکیل دادند و نزدیک به )  کرسی102

.داشتندرا در دور قبلی در اختیار خود )  کرسی420مجموع 
1

  

 نـامزد  تـن    41 میـان    در،  1388، در دومین انتخابات ریاست جمهوري در سال         کمیسیون انتخابات به اساس گزارش    

. ندداد تن آنان را زنان تشکیل 333اي والیتی حدود  تن از نامزدان شوراه3,180و از میان ه  داشتقرار زن نیز نامزددو 

 تن از زنان به عنـوان کارمنـدان انتخابـاتی در سراسـر کـشور بـه صـورت مـوقتی                      47,000 حدود   ،1388 در انتخابات 

  تن از زنان  62,000 نزدیک به    .دادندندان موقت انتخاباتی را تشکیل       درصد مجموع کارم   39استخدام شده بودند که     

شـدند  انتخابـات را شـامل مـی   ناظرانجموع  درصد م22 که ند به عنوان ناظر انتخابات شرکت کرد      نتخاباتدر این ا  
2
. 

  . نددادزنان تشکیل نیز  را 1388 انتخابات در دهندگان راي مجموع از درصد 38.75 همچنین

                                                          

  :آدرس این به یونیفم سایت است، همه براي پیشرفت زنان براي پیشرفت. 1

h p://www.unifem.org/afghanistan/media/pubs/08/factsheet_DR.html
:آدرس این به آن رسمی سایت از شده دریافت افغانستان، انتخابات نکمیسیو. 2
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ملیـون نفـر در    4.3 حـدود  ،کمیـسیون انتخابـات   بـه اسـاس گـزارش       ، هـم  1389در دومین انتخابات پارلمانی سـال       

 نـسبت    که اندکی کاهش را    هآنان را زنان تشکیل داد    )  نفر 1,579,468( درصد 39ند که حدود    انتخابات شرکت کرد  

 کـه  ه در انتخابات سـهم گرفتـ  نامزدوان  تن از زنان به عن413در این انتخابات حدود . دادبه انتخابات گذشته نشان می  

.  زن به مجلس نمایندگان راه یافتند69در نتیجه این انتخابات حدود  .  بود نامزدانحدود یک چهارم مجموع     این عدد   

 تن در رقابـت بـا مـردان و    12هرچند در این دور یک کرسی بیشتر به زنان اختصاص یافته است، اما در این دور تنها             

 نفـر در  29ذشـته،    درصدي، به پارلمان راه یافتند، در حـالی کـه در انتخابـات پارلمـانی گ                25بدون استفاده از سهمیه     

.بودندرقابت با مردان به پارلمان راه یافته        
1
 شـانس  و بیـشتر  محـدودیت  بـا  بـار  ایـن  زنان که است آن بیانگر نکته این 

  .واجه بوده اندم کمتري

  

  تابانتخاسی در روز از حقوق سیامندي  بل بهرهاي مقاه لشاچ) 2

مـشارکت مـردم و   هـاي بـسیاري بـر سـر راه       شـامل چـالش    در روز انتخابات     کمیسیون حقوق بشر   ناظرانهاي  یافته

 و تخطـی ) الـف باشد که این موانع به طور عمده به دو دسته     می  در انتخابات  شانعیین سرنوشت به حق ت  شان  دسترسی

   .باشدها قابل تفکیک مینارسایی) بو تخلف 

  

   تخلف و تخطی-لفا

 در نزدیـک بـه      1393 حمـل    16 از جریان انتخابات      مشاهد 327 که توسط    کمیسیون حقوق بشر  براساس مشاهدات   

 بـا توجـه بـه        مـشاهده شـده    ها و تخلفات انتخابـاتی      تخطی .صورت گرفت ،  رأیدهی محل 1584از   والیت کشور    30

 بنـابر قـانون   . اسـت  مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه        ،تفکیک و در استناد با ساختارها و مبانی قانونی         آنان   نوعیت

باشـد مـی تفکیک تخطی و تخلـف بـر عمـدي یـا سـهوي بـودن مـورد مـشاهده شـده                  انتخابات مبناي   
G

بـا توجـه بـه    . 

                                                                                                                                                                                          

h p://www.iec.org.af/results_10/pdf/turnout_summary_4all.pdf?phpMyAdmin=5918814359a
9c7d86aecbc64a35a592d

  :آدرس این ،به1389 الس جرگه ولسی انتخابات در زنان بخش گزارش ،)فیفا(افغانستان عادالنه و آزاد انتخابات بنیاد. 1

h p://www.fefa.org.af/dari/fardireport/Women%20and%202010%20Parliamentary%20Elec o
ns%20Dari.pdf
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 در  بـاتی اانتخ از قوانین   مستقیم تخلف مورد   277  به طور کلی   ،شده نظارت  از مراکز  هاي مشاهدان کمیسیون    گزارش

  :اند گردیده بنديدر زیر دسته شکل عمده 10 که درشده شناسایی  رأیدهی در محالت 1393 حمل 16روز 

  کز؛اشدن مر زادیر ب. 1

  کز؛اشدن مر زود بسته. 2

نونی؛ا، به صورت غیر قرايپرشدن صندوق . 3

   مشخص؛نامزدین به نفع اهده کمپامش. 4

  ت؛ابانتخان دولت در روند ارمندامنیتی و کاي اخله نیروهامد. 5

  ن کمیسیون؛ارمندا کنه عمل نمودنارانبداج. 6

  د زیر سن؛افرادن اد يأر. 7

دن مکرر؛اد يأر. 8

؛رأیدهیق اروابود کم. 9

.ناهدان و مشاظراز حضور نا يجلوگیر. 10

  

  رأیدهیکز ازشدن مرادیرب) 1(

انتخابات قانون   56 مبنی بر ماده     کمیسیون انتخابات 
1
رأیـدهی  پروسه ي الیحه 3 ماده و 

2
 را  1393بـاتی   اانتخ تقـویم  ،

 حمل 16سیون به نشر رسیده بود، سایت این کمی بر اساس این تقویم که از طریق ویب       . تهیه و قبال به نشر سپرده است      

بود به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوري و شوراهاي والیتی اعالن گردیده 1393سال 
3
.  

 کـه از سـوي     1393و اوراق معلومـاتی انتخابـات       »  و شمارش آراء   رأیدهیخالصه رهنمود   « بر اساس متن     همچنین

 عـصر   4 و سـاعت     رأیـدهی ي     برنامـه  آغـاز ي    نوان لحظه  صبح به ع   7 به نشر رسیده است ، ساعت        کمیسیون انتخابات 

بود اعالن گردیده رأیدهیي  زمان ختم برنامه
1
.  

                                                          

  )انتخابات قانون 56 ماده اول بند (.گردد می تعیین کمیسیون، طرف از انتخابات، تقویم به مطابق دهی راي آغازوختم1
 ماده اول بند. (رساند می عامه اطالع به را دهی راي ختم و آغاز زمان نموده، مشخص انتخاباتی ویمتق در را دهی راي روز کمیسیون 2

  )دهی راي ي پروسه الیحه 3
3http://www.iec.org.af/fa/timeline-fa
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ن تمـامی   مـسئوال  در روز انتخابـات بـوده و         رأیـدهی ي     و ختم برنامـه    آغازاین اعالن در حقیقت مبنی قانونی زمان        

ند، مکلف به رعایت دقیق و به موقع         مؤظف گردیده بود   کمیسیون انتخابات  را که از سوي      رأیدهیمراکز و محالت    

  .کند ي انتخابات می  و ختم برنامهآغاززمان 

ها، هر   از طریق رسانهکمیسیون انتخابات تقویم انتخاباتی و نیز اعالن رسمی همچنینبراساس مواد قانونی متذکره و 

 مرتکـب تخلـف انتخابـاتی       را رعایـت ننمـوده باشـد،       رأیـدهی ي     و ختم برنامـه    آغاز که زمان    رأیدهیمرکز یا محل    

  .تواند مورد تعقیب قانونی قرار گیرد گردیده و می

باشـد کـه در صـورت عـدم رعایـت          رعایت دقیق تقویم انتخاباتی، یکی از موضوعات بسیار مهم روز انتخابات می           

 حـق   ضایع شدن حق انتخاب شهروندي، فراهم نموده و عمال فرصت شـرکت در انتخابـات و اسـتعمال               رايزمینه را ب  

  .برد  شهروندان کشور محدود نموده و از بین میراي را براي

 در  رأیـدهی دهد که تعدادي زیاد از مراکـز           از روز انتخابات، نشان می     کمیسیون حقوق بشر  هاي مشاهدان     گزارش

  .اند  ساعت شروغ به کار نموده1دقیقه تا 10روز انتخابات با تأخیر 

 آغـاز بـا تـأخیر نزدیـک بـه دو سـاعت          آنهـا     در رأیـدهی ي    ه برنامـه   مراکزي نیز گزارش گردیده است ک      همچنین

ساعت   کهباشدمی» باغ پل مرکز «به نامي در والیت قندهار  که  به عنوان مثال یکی از این مراکز، مرکز.گردیده بود

زي دیگري در مرک مثال دوم از .نموده استکار  به   آغاز دقیقه تأخیر      20ي صبح یعنی با یک ساعت و           دقیقه 20 و   8

، نتوانـسته بـود     رأیـدهی ي     برنامه آغاز قبل از ظهر یعنی دو ساعت بعد از          9 تا ساعت     است که  ي دوم شهر کابل     ناحیه

  . نمایدآغاز را رأیدهیي  باشد را انتقال داده و برنامه می... ، رنگ و رأیدهی مواد مورد نیاز که شامل اوراق حتی

 حمـل مـشاهده بـه عمـل         16 انتخاباتی در    محل 1584اند از      که توانسته  رکمیسیون حقوق بش  هاي مشاهدان     گزارش

بـه ایـن   .  به موقع شروع نگردیـده و تـأخیر داشـته اسـت    رأیدهیي   برنامهآغاز مرکز، 53دهد که در  آورند، نشان می 

ت معینـه    ، دیرتـر از وقـ      کمیسیون حقوق بشر   مورد مشاهده    رأیدهیاز مراکز   % 3.3توانگفت که در حدود       ترتیب می 

  .اند  بکار نمودهآغاز

  

                                                                                                                                                                                          

1http://www.iec.org.af/pdf/factsheets-014/dari/faq_vo ng.pdf
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  رأیدهی کزاشدن مر زود بسته) 2(

تابـ انتخانون  ا ق 56ده  ا بند دوم م  
1
دهـی  رايي پروسـه      یحـه ال 7 و 6 بنـد  و 

2
ي  مـه ان خـتم برن ازمـ  تعیـین  حیتصـال 

کمیـسیون  حیت،  یـن صـال   از  اسـی   اته  بـ . سـت ار نموده   اگذا و کمیسیون انتخابات به   آن   آغازن  ا زم همانند ا ر رأیدهی

 خالصـه  همچنـین موجود است و    آن   سایت  ي در بخش اوراق معلوماتی کمیسیون که در ویب        ا ضمن نوشته  خاباتانت

بـود  اعالن نموده رأیدهیي  را زمان ختم برنامه1393 حمل  16 عصر روز    4، ساعت   ا و شمارش آر   رأیدهیرهنمود  
3

 .

 درصـورت ایجـاب و بـر        رأیـدهی  مرکز دچن یا یک در ساعت دو تا زمان این متدکره قانونی مواد اساس بر همچنین

 شـاهد  1393 حمـل  16لـذا در انتخابـات   . ، قابلیـت تمدیـد را نیـز دارد   کمیسیون انتخابـات ن مسئوالدید    اساس صالح 

 عـصر  5دالیلی که توسط کمیسیون در همان زمـان اعـالن گردیـد، تـا سـاعت          ي زمان انتخابات به     تمدید یک ساعته  

  . بودیم

 کـه  یهـای   طبعا با توجه به ویژگـی  ،کند  را روشن می    اینکه راهکارهاي قانونی یک برنامه    ساختارهاي حقوقی ضمن    

 کـه هرگونـه تخلـف و        ه شکلی  ب  همراه خواهد بود؛   هاي تطبیقی    و با مؤیده   باشدمی نیز   یی ضمانت اجرا  رايدارند، دا 

که عدم رعایت زمان تعیین شده      این واضح است    بنابر. باشد   می قابل پیگیري  به عنوان تخلف یا تخطی،     آنها   تخطی از 

  . بایستی از سوي این نهاد پاسخ داده شود نوعی تخلف بوده و کمیسیون انتخاباتتوسط 

 تعدادي از  دهد که در چند والیت  حمل، نشان می16 از جریان انتخابات در روز کمیسیون حقوق بشرهاي  گزارش

هـاي دسترسـی     و در نهایت موجب محدود شـدن فرصـت  قبل از وقت تعیین شده بسته شده)  مرکز 5 (رأیدهیمراکز  

  . اند باشد، گردیده  شهروندي می-ها و مصادق حقوق سیاسی ترین بخش  که یکی از مهمرأیدهیمردم به حق 

                                                          

 استعمال اجازة آنها به و نشانی را دهندگان رأي صف آخر شده، تعیین ساعت افتنی پایان از بعد است مکلف رأیدهی محل رئیس1

  )انتخابات قانون 56 ماده دوم بند (.بدهد را رأي
 اجازة دهندگان رأي صف در حاضر اشخاص به و شده نشانی دهندگان راي صف آخر گردد، اعالن دهی راي ختم که این از قبل 2

. بپیوندد دهندگان رأي صف به دهی رأي منظور به تواند نمی شخصی هیچ دهی راي ختم وقت ناعال از بعد. شود داده دهی رأي

 حد حوزه، یا دهی رأي مرکز چند یا یک در دهی راي ساعات تا نماید فیصله ضرورت، و اوضاع نظرداشت در با تواند می کمیسیون

  )دهی  رأید پروسه الیحه 7 و 6 بند. (گردد تمدید ساعت دو الی اکثر
3http://www.iec.org.af/pdf/factsheets-014/dari/faq_vo ng.pdf
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در »  نو ي ذکور ده لیسه«در شیرین تگاب و مرکز » ي نسوان کوه صیاد لیسه«دو مرکز در والیت فاریاب شامل مرکز 

انـد کـه در روز انتخابـات توسـط مـشاهدان       هـاي از ایـن اتفـاق     مرکز در والیت کنـر، نمونـه  خواجه سبزپوس و یک  

 در رأیدهیتمام شدن اوراق ) رأیدهیموقع مرکز    بسته شدن بی  (علت اصلی این کار     . کمیسیون گزارش گردیده بود   

میـزان  . انـد  ر بـسته شـده  مراکز، ذکر گردیده که نیم ساعت تا یک ساعت و سی دقیقه، زمـان را در برگرفتـه و زودتـ                

ي کمیسیون   مورد مشاهدهحالتدرصدي مراکز که زودتر از وقت تعیین شده، بسته گردیده است در تناسب با کل م

  .گزارش گردیده است% 0.3نزدیک به ) 1584(

  

  :نونیاق  به صورت غیريأرپرشدن صندوق ) 3(

 مردم ر ا به صـورت مـشخص تعریـف          رايي آ آور  ت در مجموع روند جمع    ها و قوانین مربوط به انتخابا       ملطرزالع

اساسی قانون 33ماده . داند نموده و هرگونه انحراف از این روش متعارف و قانونی را تخطی و تقلب می 
1
و نیز قـانون   

کمیـسیون  کـه توسـط    آرا  و شـمارش  رأیـدهی   خالصـه رهنمـود       همچنـین  خـود،    12 تـا    4هاي    اتنخابات ضمن ماده  

ق مهـم حقـوق     ی را به عنوان یک حق شهروندي که از مصاد         رايده است، نحوه استفاده از       تهیه و نشر گردی    انتخابات

بر اساس این مواد قانونی هر شهروند کشور کـه سـن            . ده است دان توضیح   باشد را به صورت دقیق و روش        سی می سیا

ه از ایـن حـق ضـمن    استفاد.  دارد آزاد را به صورت مستقیم، سري و        راي حق یک    ، سالگی را تکمیل نموده باشد     18

 رايي انتخابات توسط خود شـخص      گیرد که در نهایت برگه      دهنده صورت می    رايتشریفات خاصی توسط شخص     

هـاي   کـه در مغـایرت بـا معیـار     آرا آوري بنا بر این هر گونه جمـع      . شود  ، ریخته می  آوري آرا   دهنده در صندوق جمع   

باتی، صورت گرفته باشد، قانونی نبوده و عمال تقلب یا تخطی           هاي انتخا   توضیح شده در قانون انتخابات و  طرزالعمل       

  .گیرد انتخاباتی، عنوان می

 در یکـی از     به طور مثال  دهد که      روز انتخابات نشان می    آوري شده توسط مشاهدان کمیسیون از       هاي جمع   گزارش

ه و شـامل سیـستم      قانونی پـر شـد     یک یا چند فرد مشخص به صورت غیر        ، توسط رايآوري    هاي جمع   موارد صندوق 

 در ولسوالی بورکه والیت بغالن موقعیـت دارد، افـراد مـسلح             153در این مرکز که با شماره       . انتخابات گردیده است  

                                                          

. گردد می تنظیم قانون توسط حق این از استفاده وطرز شرایط.باشند می دارا را شدن وانتخاب کردن انتخاب حق افغانستان اتباع1

  )اساسی قانون 33 ماده(
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قانونی پـر نمـوده، مـؤظفین امنیتـی را نیـز             را به صورت غیر    رايآوري    هاي جمع    عالوه بر این که صندوق     مسئولغیر  

حضور یافتـه و   آن دي این مرکز با کل مراکز که مشاهدان کمیسیون در        تناسب درص . اند  مورد لت و کوب قرار داده     

  .باشد می% 0.06اند، تقریبا  از روند انتخابات مشاهده به عمل آورده و نظارت نموده

  

 مشخصنامزدین به نفع اهده کمپامش) 4(

 مبارزات  رايیقی را ب  بندي مشخص و دق     زمانهاي مبارزاتی انتخابات،      قانون انتخابات ضمن تعریف روشن از برنامه      

هـا،   انتخاباتی اعم از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوري، پارلمـانی، شـوراهاي والیتـی، ولـسوالی، قریـه و شـاروالی              

اند که بـه صـورت مـشخص مبـارزات        این قانون از جمله ساختارهاي قانونی      51 و   48،  4هاي    ماده. اعالن نموده است  

را اعالن و ممنوعیت مبارزات انتخابایت یا کمپاین را در یک دوره مشخص  آن قانتخاباتی را تعریف و زمانبندي دقی

  .ي قبل از روز انتخابات تسجیل نموده است  ساعته48

  :نویسد قانون انتخابات از مبارزات انتخاباتی تعریف نموده می

 مـستقل، بـه   نـامزدان  و یا هاي تبلیغاتی است که توسط احزاب یا ائتالف احزاب سیاسی         فعالیت: مبارزات انتخاباتی «

  )  قانون انتخابات4 ماده16بند  (.»گیرد  دهندگان صورت میراي بیشتر رايمنظور جلب حمایت و کسب آ

  : این قانون اینگونه توضیح گردیده است48 زمان مبارزات انتخاباتی به صورت جداگانه در ماده همچنین

  :گردد یل تعیین می به ترتیب ذنامزدان رايمیعاد مبارزات انتخاباتی ب«

.شود  روز انتخابات، ختم میآغازساعت قبل از ) 48(این مدت 

. روز60انتخابات ریاست جمهوري 

. روز30جرگه  انتخابات ولسی

. روز30 والیتی رايانتخابات شو

. روز20 ولسوالی رايانتخابات شو

. روز10 قریه رايانتخابات شو

». روز20ها  انتخابات شاروال و مجالس شاروالی
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 سـاعت قبـل از روز انتخابـات    48اهـا  نامزد قانون انتخابات از برداشته شدن مواد تبلیغاتی  مادة پنجاه و یکم    همچنین

صـد متـري مراکـز     ساعت قبل از روز انتخابات جهت برداشتن مواد تبلیغاتی که در  ) 48(کمیسیون،  « :گوید  سخن می 

».هدد  دهی به نمایش گذاشته شده باشد، دستور میراي

 سـاعت قبـل از روز انتخابـات و    48بر اساس مستندات قانونی متذکره هرگونـه کمپـاین یـا مبـارزات انتخابـاتی در                 

 رأیدهیصد متري محل      ي یک   اها از فاصله  نامزد در جریان روز انتخابات ممنوع بوده و تمامی مواد تبلیغاتی            همچنین

ي خاصی در روز انتخابـات، ممنـوع   نامزددهندگان به نفع  يرا هرگونه تبلیغ یا تشویق  همچنین. گردد  جمع آوري می  

  .گردد هاي انتخاباتی محسوب می بوده و عدم رعایت موارد متذکره جزء تخلفات و تخطی

 مرکز  1500 بیش از    مربوط به  رأیدهی حل م 1584ان که در روز انتخابات از       ت افعانس کمیسیون حقوق بشر  مشاهدان  

اند، موارد متعددي از این گونه تخلفات را مـشاهده و گـزارش                گزارش تهیه نموده    مشاهده به عمل آورده و     رأیدهی

اها جریان داشته، یـاهم  نامزد کمپاین یا تلیغات به نفع برخی از     رأیدهی مرکز   80ها در     براساس این گزارش  . اند  نموده

 حـالت بـا کـل م   آن ناسـب ، دیده شده است کـه ت  رأیدهی متري محل    100مواد تبلیغاتی برخالف قانون در محدوده       

  .رسد می% 5، تقریبا به کمیسیون حقوق بشرمورد مشاهده کارمندان 

  تابانتخان دولت در روند امندرامنیتی و کاي اخله نیروهامد) 5(

 رئـیس جمهـور، هرگونـه مداخلـه در          11/7/1392 مـورخ    77 و فرمـان شـماره       11/7/1392 مورخ   73فرمان شماره   

هـاي مشخـصی را بـه     یتمـسئول مورین ملکی دولت، ممنـوع نمـوده و   یتی کشور و ما از سوي نیروهاي امنانتخابات را 

هاي الزم و ضروري جهت برگزازي یـک انتخابـات خـوب و سـالم بـه              امنیت انتخابات و ایجاد سهولت     تامینهدف  

  .ها،هدایت داده است آن

  : آمده است73در بخش از فرمان شماره 

ن  امنیـت مطمـئ    تـامین انـد بـه منظـور         فیاست عمـومی امنیـت ملـی، مکلـ         و امور داخله و ر     هاي دفاع ملی    وزارت«

 و  رأیـدهی دهنـدگان، مراکـز       رايکارکنان و دفاتر مرکزي و والیتی کمیـسیون مـستقل انتخابـات، مراکـز ثبـت نـام                   

شمارش آراء و اشـتراك فعـال مـردم در انتخابـات، تـدابیر الزم را اتخـاذ نماینـد تـا انتخابـات ریاسـت جمهـوري و                             

رئـیس  11/7/1392 مـورخ  73فقـره اول مـاده اول فرمـان شـماره     (» آن برگزار گـردد  اهاي والیتی به بهترین وجه    شور

  )جمهور
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  :نویسد طرفی نیروها نظامی و امینتی کشور تأکید نموده می ماده دوم این فرمان به اصل بی

طرفـی    م نافذه و با رعایـت اصـل بـی          امنیت انتخابات را مطابق احکا     تامیننیروهاي امنیتی وظایف محوله مرتبط به       «

  )ماده دوم فرمان(» .، احزاب و ائتالف احزاب سیاسی، طرفداري نه نمایندنامزداناجراء نموده و از هیچ یک از 

 که خطاب بـه مقامـات و کارکنـان دولتـی صـادر گردیـده اسـت،                  77 در بخشی از ماده اول فرمان شماره         همچنین

  :باشد ی در انتخابات برخوردار بوده و شامل اصول زیر میمواردي لیست شده که از اهمیت خاص

هـاي     وظایف محوله مرتبط بـه فعالیـت       راي همکاري الزم با کمیسیون مستقل انتخابات در صورت مطالبه و اج           -1«

  انتخاباتی به اسرع وقت ممکن؛ 

  هاي انتخاباتی؛   وظایف محوله مرتبط به فعالیترايطرفی حین اج  رعایت اصل بی-2

   عدم مداخله در امور انتخابات؛-3

دادن بـه   رايیا وادار ساختن ایشان بـه   آنها رايدهندگان به مقصد اظهار یا افشاي       راي اجتناب از اعمال نفوذ بر       -4

دهنـدگان   راي رايي، سـري بـودن و مـستقیم بـودن آ         آزاد معین و یا ارتکاب هر نوع عملی که موجب اخـالل             نامزد

  ) رئیس جمهور 11/7/1392 مورخ 77 فرمان شماره بخشی از ماده اول(» گردد

 تـامین براساس مفادات هر دو فرمان رئیس جمهور، نیروهاي امنیتی ملی و مقامـات و کارکنـان دولتـی مکلـف بـه                       

بنـا بـر ایـن اگـر در       . ي انتخابات بوده و حـق دخالـت در امـور انتخابـاتی را ندارنـد                 امنیت و ایجاد سهولت در پروسه     

 اعضاي مربوط به نیروهاي امنیتی به شمول وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی یا یکی        موردي، یکی از  

از مقامات و کارکنان دولتی در روند انتخابات دخالت نموده باشد، نقض قانون نموده و از دیدگاه حقوقی مستوجب                  

وطه نیز نیازمند بررسی دقیق و قانونی  ریخته شده در صندوق محل مرب رايباشد، ضمن این که آ      پیگرد و مجازات می   

  .هاي انتخاباتی، خواهد بود  و کمیسیون سمع شکایتکمیسیون انتخاباتاز سوي 

 مـورد  4دهد که حد اقـل در   گیري در روز انتخابات نشان می   راي از روند    کمیسیون حقوق بشر  مشاهدات مؤظفین   

دو مرکـز   . ونـد انتخابـات مداخلـه صـورت گرفتـه اسـت           از سوي نیروهاي امنیتی یا مقامات و کارمندان دولتـی در ر           

انـد کـه از     هـاي    در ولسوالی دند والیت قندهار و یک مرکز در ولسوالی میرامور والیت دایکنـدي از نمونـه                 رأیدهی

در ولسوالی دند والیت قندهار . سوي قوماندان امنیه و ولسوال ولسوالی، در امر انتخابات دخالت صورت گرفته است          
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 در  همچنـین . شـوند   اها می نامزددادن به یکی از       راي به گروگان گرفته شده و مجبور به         کمیسیون انتخابات  کارمندان

دادن بـه یکـی از    رايولسوالی میرامور والیت دایکندي، شخص ولسوال در یکی از مراکز حضور یافته و مردم را بـه   

  . مشخص، تشویق نموده استنامزدان

دهد که حـد اقـل     در روز انتخابت، نشان میکمیسیون حقوق بشري  ارت و مشاهدهبنا بر این دایره تحت پوشش نظ    

 تحت نظارت کمیسیون، دخالت نیروهاي امنیتی و مقامات و کارمندان دولتی به مشاهده رسیده               محالتاز  % 0.25در  

  .است

  

  ن کمیسیونارمنداري کانبداج) 6(

 مجازات مرتکبین تخلف و تقلب همچنینر انتخابات و  قانون انتخابات به موارد تخلف و تقلب د70 و 69، 68مواد 

 بخـش از تخلفـات و تقلبـات انتخابـاتی           68در ماده   . که عمدتا مجازات نقدي پیش بینی گردیده است، ارتباط دارند         

باشـد،    فراهم مـی کمیسیون انتخابات کارمندان رايي که ب با توجه به زمینه آنها لیست گردیده است که در بسیاري از     

توانیم کـه بـر    لذا گفته می. در تخلف و تقلب یا جانبداري، نسبت به سایر مردم، بیشتر متصور است   آنان   داشتندست  

هاي قانون انتخابات هرگونه تخلـف و تقلـب در انتخابـات از سـوي هـر کـسی بـه شـمول کارمنـدان                           اساس این ماده  

  .باشد یگرد، قانونی می روند سالمتی انتخابات را متضرر نموده و قابل پکمیسیون انتخابات

 را بـه وضـاحت   کمیـسیون انتخابـات  هـاي کارمنـدان    یتمسئول و شمارش آرأ،     رأیدهیي رهنمود      خالصه همچنین

  .لیست نموده و هرگونه جانبداري از سوي این کارمندان را ممنوع نموده است

 1584 از رأیـدهی  حل م29 در دهد که حد اقل  از روز انتخابات، نشان میکمیسیون حقوق بشري    هاي مشاهده   داده

، جانبدارانه و به نفع یکی کمیسیون انتخاباتکند، کارمندان   تحت پوشش را احتوا میحالتمجموع م% 1.8 که حلم

  .اند اها، عمل نمودهنامزداز 

اهـا کمپـاین    نامزد، به نفـع یکـی از        رأیدهیرئیس محل    آن    در ولسوالي ناوه والیت هلمند که در       محالتیکی از   

 به کسانی که سواد   کمیسیون انتخابات ي منهاج السراج در والیت سرپل که کارمندان           ه است، مرکر مکتب لیسه    نمود

هاي والیت دایکندي که رئـیس محـل و در برخـی     نمودند، چندین مرکز در ولسوالی هنمایی غلط می  انداشته است ر  

انـد، مرکـز کلینیـک      تشویق نمودهنامزدانکی از نفع ی  دادن بهراي، مردم را به رأیدهی محالتموارد سایر کارمندان  
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 نیـابتی مـردان بجـاي    رايباالده در والیت پکتیا که کارمندان این مرکز در مشارکت با مردان محل، تصمیم به جواز                

هـاي دخالـت کارمنـدان         دهنـد، از نمونـه     رايزنان گرفته و عمال اجازه دادند تا مردان بجاي زنان به صـورت نیـابتی                

  .دهند ي آنان را نشان می  بوده و برخورد جانبدارانهرأیدهیي  مستقل انتخبات در پروسهکمیسیون 

  :د زیر سنافرادن اد يأر) 7(

 گیرنـده  راي دهنـده و  رايي کشور حق اشتراك در انتخابـات را بـه عنـوان      قانون اساسی هر تبعه33براساس ماده   

هـا، سـن قـانونی اشـتراك در انتخابـات       ن این محدودیتنری هاي را نیز دارد که مهم     ولی این حقوق محدودیت   . دارد

  . باشد می

 راي گیرنـده نـسبت بـه هـر پـست، متفـاوت بـوده و بـ        راي یـا    نـامزد سن اشتراك شهروندان در انتخابات به عنـوان         

  بینی گردیده است  هاي مختلف، سن مشخصی پیش موقعیت

 سالگی را 40 شدن سن نامزدبایست در زور  میکند   مینامزد مقام ریاست جمهوري خودش را   رايمثال کسی که ب   

 مجلـس سـنا   نـامزد  سـالگی،  25گردد سن   مینامزد عضویت در پارلمان رايکه ب    کسانی همچنین. تکمیل نموده باشد  

 سـالگی را حـین ثبـت    30ها سن   شاروالینامزدسالگی و 25 والیتی نیز سن راي سالگی، داوطلبان عضویت در شو 35

شندبانام، تکمیل نموده 
1
.  

 قـانون انتخابـات بایـد واجـد         12نمایند، مبتنی بر مـاده        دهنده شرکت می    رايو اما کسانی که در انتخابات به عنوان         

  :ط آتی باشدرایش

.تابعیت افغانستان را داشته باشد

.سالگی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد) 18(سن

.نگردیده باشدبه حکم قانون یا محکمۀ ذیصالح از حقوق مدنی محروم 

. دهندگان ثبت شده باشدراياسم وي در لست 

                                                          

  انتخابات قانون 17 تا 13 هاي ماده 1
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ي برقـی اسـتفاده    دهنـدگان کـه از تـذکره    راي سـالگی را در مـورد   18ي ششم این قانون تکمیل سن          ماده همچنین

  . خواهند نمود

یز بر این  به نشر رسیده است، نکمیسیون انتخاباتکه از سوي  آرا  و شمارشرأیدهیتأیید نموده و خالصه رهنمود 

  . اشاره نموده استط به طور مؤکدرایش

اعتبار نداشته و از لحاظ قانون، ممنوع بوده و تخلف    ) 18تکمیل سن   (دادن افراد زیر سن قانونی          رايبه همین دلیل    

 حمـل از رونـد انتخابـات، مـواردي از ایـن            16 در روز    کمیسیون حقوق بشر  مشاهدات  .  گردد  انتخاباتی محسوب می  

 در دو محـل هـاي دریـافتی دو    براساس گـزارش . رسد  مورد می 12ف انتخاباتی را لیست نموده است که به         گونه تخل 

رسانی   شهر قندهار بنام زرغونه انا، مرکز فاضل بیک آب   محالتولسوالی دامان و ارغنداب والیت قندهار و یکی از          

  .گردد  میمحالت در شهر کابل و مرکز سلطان راضیه غوري در مرکز والیت غور، شامل این

 حمـل  16 افغانـستاان در روز  کمیـسیون حقـوق بـشر    که مورد مـشاهده کارمنـدان   رأیدهی حل م1584بنا بر این از   

1393     مرکز به مشاهده رسیده است که تناسبش بـا کـل      12دادن کودکان زیر سن در        راي مورد   12 قرار گرتفه است 

  .باشد می% 0.75 رأیدهیمراگز 

  دن مکرر،اد يأر) 8(

 قـانون انتخابـات،   6ي  ي سوم مـاده     مبتنی بر فقره  د  گونه که حق شرکت در انتخابات را دار          شهروند کشور همان   هر

) خـویش ( مـورد نظـر   نـامزد  رايتواند آنرا بالواسـطه بـ    بوده که می  راي یک   ، حق راي دهنده در انتخابات دا    رايهر  

  . استعمال نماید

، مجاز نبوده و مرتکبین آن، قانون انتخابـات را نقـض            رأیدهیي واحد    بنا بر این، استعمال مکرر این حق در پروسه        

  . اند نموده

که یک شـهروند کـشور    نخست این.  توسط یک شهروند ممکن به دو روش صورت گیرد راياستعمال مکرر حق    

شـهروند  که یک     دوم این .  دهد رايي برقی، چندین بار در یک انتخابات           یا تذکره  رأیدهیبا استفاده از یک کارت      

در یـک انتخابـات، مکـررا     آنهـا   از  در اختیار داشته باشد که با استفاده      رأیدهیواحد دو یا بیشتر از دو کارت         آن   در

  .گردد در هر دو صورت این عمل تخلف انتخاباتی بوده و نقض قانون انتخابات محسوب می.  دهدراي
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 را امتحـان نمـوده      رايلـوگیري از اسـتعمال مکـرر        هاي ج   هاي گذشته شیوه     در تمامی انتخابات   کمیسیون انتخابات 

تـرین   دهنده یکی از  مهـم  رايگردد، روي یکی از انگشتان دست        است که استفاده از رنگی که به سادگی پاك نمی         

 توسـط یـک شـهروند    رايهاي گذشـته از تکـرر    ها، در تمامی انتخابات   با تمام این   .گردد  این راهکارها محسوب می   

 1393 حمل 16در انتخابات  . زیادي نیز گردیده است  رايدر مواردي این کار باعث باطل شدن آ       گزارش گردیده و    

هـاي جعلـی، رنـگ      دادن یک شهروند به صورت مکرر، داریم که استفاده ازکـارت            رايهاي متعددي از      نیز گزارش 

اند که گزارش     ترین مواردي  ، از  مهم   رايي    ط استعمال دوباره  راینمودن انگشت دست و در نهایت فراهم آوري ش          نه

  .گردیده است

 شده و با استفاده از زور، تمام ناظران و مـشاهدان را  رأیدهیدر ولسوالی سیدکرم والیت پکتیا شخصی وارد مرکز      

  . را استمعال نموده استرأیدهی کارت جعلی 2500هاي اتاق  بیرون کشیده و با کشیدن پرده

 کارت جعلی از نـزد یکـی از شـهروندان بدسـت آمـده اسـت کـه                   50ا   در ولسوالی سید خیل والیت پکتی      همچنین

  . مکرر دهدراي،  خواست با استفاده از آن می

شان را    ، انگشت رايواقع مرکز والیت سمنگان تعدادي زیادي از مردم بررغم استعمال           » حضرت سلطان «در مرکز   

  .زده است رنگ نمی

  . داده استراير دوبار  در ولسوالی شهرستان والیت دایکندي یک نفهمچنین

  مورد 6 و استفاده از کارت جعلی، گزارش گردیده است که           رايبه همین ترتیب موارد متعددي از استعمال مکرر         

 تحت پوشش محالتبا کل  آن  لیست گردیده و نسبت  کمیسیون حقوق بشر  به صورت مشخص توسط مشاهدان      آن  

  .باشد می% 0.37ي کمیسیون  مشاهده

  

  یدهیرأق ارواکمبود )9(

ده ا، و مـ ارآرش ا و شمرأیدهی رهنمود  صهخال  ن و همچنی4ده ا م8 و 7، 4يا، بنده2ده اد بند سوم ماز مفاسی  اته  ب

 توجـه بـه   ا تعیـین و بـ  اتی رابـ انتخاي اهـ   حـوزه  قـبال ارد تـ  ا وظیفـه د   کمیسیون انتخابات ،  رأیدهیي    یحه پروسه دوم ال 

کز و  اگردد، مر   ، می رأیدهی مرکز   انه ت اي  مسیر خ   اه  صلها و ف  ییافیامل جمعیت، وضعیت جغر   اص که ش  اي خ ارهامعی
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ي اهـ   یتمـسئول ز  اي متـذکره    اهـ   دها د ابق بـ  ا مطـ  رأیـدهی کـز   ات و مر  تعیین محال . یدا نیز تعیین نم   ا ر رأیدهیت  محال

یت هـیچ شـهروند کـشور بـه دلیـل         اکه در نه     طوري م شود، به  انجاسبه شده   ایست دقیق و مح   اب  ست که می  اکمیسیون  

  .  خویش محروم نگرددرايز حق ان، آز اشی ات نکالمش

 نبـود و کمبـود    . شداشته ب ا وجود د  راي برگه   600ید  اب رأیدهیي کمیسیون درهر محل     ایح و رهنموده  اس لو اسابر  

بـر  ابرعث عدم دسترسی    ابتی  ابانتخاي  اهلشاترین چ   ترین و جدي    ز مهم ان یکی   ابه عنو  رايت  کز و محال  ادر مر آرا  

یـن  امـسئولیت  . بـود  شده تابانتخا در روز ناشسیا سرنوشت سی  نن و به حق تعیی    اشراين به حق    اشهروندز  اري  ابسی

-نـه مـی  دالا و عآزادف، ات شف ابانتخاري  ار برگز ادست که عهده  ا کمیسیون انتخابات  بر عهده    حقوقیه  از نگ امسئله  

 در الـذ  .بی نمـود ا و نفوس در کشور ردیآمارمع ام جان در نبود نظاتو میاین مشکل ر اریشه  ز سویی دیگر    ا اما. شداب

  .شودخته میاین وجهه قضیه پردابه ین ایی نیز ارسابخش بعدي، در مورد کمبود و ن

ر ایـن   د.  که در روز انتخابات با کمبود اوراق راي مواجه شده بودند           توان یافت میفهرست والیاتی را     4 جدولدر  

به دفتر مرکزي ارسال فهرست از دو والیت مرکزي کشور به همراه والیت کابل بیشترین گزارش کمبود اوراق راي          

دهـد کـه در برخـی والیـات از          هاي پیشین به خوبی نشان مـی      مشارکت مردمی اعم از زن و مرد در دوره        . شده است 

گیر بوده است و در دور پیشین انتخابات نیز ایـن            چشم  همواره  میزان مشارکت زن و مرد      کشور جمله والیت مرکزي  

 6نکته جالب آن اسـت کـه حتـی در شـهر کابـل از       .مناطق از جمله مناطقی بودند که دچار کمبود اوراق راي بودند        

 ناظران و این در حالی است که  اتفاق افتاده است  ) 13ناحیه  ( مورد آن تنها در یک ناحیه کابل         3،  مورد کمبود اوراق  

 13ي آنهـا در ناحیـه    تـا 20تنهـا   مرکز شهر کابل نظارت داشته و 336 ناحیه و در مجموع 19 از ن حقوق بشر  کمیسیو

   .قرار داشتند

  

ت و  در محـال   آرا   رشات مربـوط بـه شـم      ان و تخلف  اهدان و مش  اظراز حضور ن  ا يجلوگیر) 10(

  :رأیدهیکز امر

 و سـایر  رايوگیري از سـوء اسـتفاده از اوراق    مردم و جلـ راي قانون انتخابات روند حفاظت از آ57 و   53هاي    ماده

را در حضور ناظران و مشاهدان که کارت نظارت و مـشاهده را قـبال از سـوي            آرا    شمارش همچنینمواد انتخاباتی و    

  . گذاشته استکمیسیون انتخاباتاند، به عهده   کمیسیون دریافت نموده
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، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد راياز ورق کمیسیون مکلف است، به منظور جلوگیري از سوء استفاده «

 دهی تدابیري را که شامل بسته بندي، مهر، عالمه گذاري، طرز بستن، انتـقال، نگهداري و چگونگی بـاز                   راياز روز   

ون ن قـا  53مـاده   (» .باشـد، طبـق طرزالعمـل جداگانـه اتخـاذ نمایـد            مـی  مشاهدان و   ناظراندر حضورداشت    آن   نمودن

)اتانتخاب

  .گیرد  دهی صورت میرايشمارش آراء در محل «

 57 مـاده  2 و 1بنـد   (» .کمیسیون مکلف است نتایج شمارش آراء را با تفکیک محل، مرکـز و حـوزه اعـالم نمایـد                  

  )قانون انتخابات

حـضور  هاي قانونی ناظران و مشاهدان را به تفصیل بیان نموده و              ها و مکلفیت     قانون انتخابات نیز صالحیت    55ماده  

 دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمـل کـه از     همچنینو   آرا    و شمارش  رأیدهیدر روند انتخابات، مراکز و محالت       

دارد می تهیه گردیده است را جزء حقوق قانونی این افراد محسوب کمیسیون انتخاباتسوي 
H
.  

و  آرا    مـورد رونـد شـمارش       و شمارش آرأ، دستورالعمل بسیار واضـح و روشـنی را در            رأیدهیي رهنمود     خالصه

  .بینی نموده استضور ناظران و مشاهدان قانونی پیشح

در  آن بنا بر این هرگونه تعلل و جلوگیري از حضور ناظران و مشاهدان در روند انتخابات در مجمـوع و بـه تبـع از                     

ف انتخابـاتی  گیـرد، تخلـ   در ختم روز انتخابـت، در محـالت و مراکـز انتخابـاتی کـه صـورت مـی          آرا   روند شمارش 

  .برد محسوب گردیده و اصل شفافیت انتخاباتی را زیر سوال می

دهـد،   اند که نـشان مـی   هاي متعددي را از روز انتخابات تهیه و ارسال نموده      گزارش کمیسیون حقوق بشر  مشاهدان  

 يراهاي جدي از حضور ناظران و مشاهدان بـه خـصوص در لحظـات شـمارش آ      بررغم برخی از مشکالت، ممانعت    

  .محالت و مراکز انتخاباتی، وجود نداشته است

  ازکمیسیون حقوق بشر که کارمندان حلی م1584 مرکز از 4اما جلوگیري از حضور ناظران و مشاهدان حداقل در   

 مورد مـشاهده  محالتکل % 0.25که نزدیک به . اند در جریان انتخابات، دیده شده است      مشاهده به عمل آورده   آنها  

منـد محلـی یـا کارمنـدان کمیـسیون       ممانعت از حضور ناظران و مشاهدان توسط برخی افراد قـدرت . دده  را نشان می  
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هاي از سوي نهادهاي مدنی و خود نـاظران و مـشاهدان، حـل                سمتقل انتخابات انجام شده که در نهایت با دادخواهی        

  .گردیده بودند

مهـاجران،   کمپ داشت، در خود با نیز ارتنظ کارت که کمیسیون حقوق بشر مشاهدان از ممانعت از حضور یکی   

، بیرون کشیدن تمام ناظران و مشاهدان از مرکـز  کمیسیون انتخاباتتوسط یکی از کارمندان    خان،  هاشم مسجد مرکز

 در هنگام نان چاشت، اخراج تمـامی نـاظران و          کمیسیون انتخابات توسط کارمندان   تخنیک شهر کابل،       پولی رأیدهی

غـور از   والیتـی  شـوراي  فعلـی  و کاندید اسبق یار به دستوریکی از سناتوران رکز ولسوالی دولتمشاهدان قانونی از م  

  .گردد  محسوب میرأیدهیهاي جدي ممانعت از حضور ناظران و مشاهدان در محالت  نمونه

انتخابات روز در قانون از ها یتخط -2 جدول

  ییارسان -ب

ت و ا کمبـود  شـامل ناشسیابه حقوق سی آنان ت و دسترسیابانتخارکت مردم در اپیش روي مش ياهلشاچبرخی  

 کمیسیون انتخاباتن ارمندای مردم و کآگاهان. ستات شدهابانتخاثیر منفی بر روند اعث ت اد که ب  شابیی می اهییارسان

بـه ویـژه    (یین مـردم  ارکت پـ  اك شدن رنـگ، مـش     ا، پ رايق  اورا کمبود   ایف خویش، نبود و ی    انسبت به حقوق و وظ    

-ط بد جوي و صـعب     رای، ش رايکز  انظمی در مر  د مسلح غیرمسئول، بی   افران محلی و    از طرف زورمند  امنی  اان،  )نازن
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ن ات و میـز ابـ انتخافیت اشـف ند که  ائلی  از جمله مس  ا تکنیکیت  ات و تجهیز  انامکا و نبود    طیارتباي  اههالعبور بودن ر  ا

  .ل برده بودا زیر سوتابانتخا در روز ان راسی شادسترسی مردم به حقوق سی

  

 : و تهدیدمنیتا) 1(

ت ابانتخاري ا برگزراي با ررأیدهیکز امرمنیت ا و آرامش ،تابانتخاتی بود که در روز ترین مشکالز عمدها منیاان

ز ا بـیش ت،  ابـ انتخا در روز    رأیدهی محل 1584ز  ارت کمیسیون حقوق بشر     ادر نظ . ده بود ار د اع قر ا تحت شع  فاشف

د مسلح افرالف دولت و اي مسلح مخاز سوي نیروهانگشت ا، بریدن زياندار، تیرانفجا  حمله،ثرامنی در اا مورد ن  100

سی اق سی ي دسترسی به حقو   آزادرکت مردمی و    ات، مش ابانتخامنیت  اثیر منفی بر    است که ت  اهده شده   امشغیرمسئول  

ان از سوي حکومت جدید روي دست گرفته شد، نتوانست در    پروسه خلع سالح که بعد از طالب       متأسفانه. ستاشته  اد

هاي بازمانده از دوره جنگ با استفاده از سالح، خال قدرت در محل و              به همین دلیل گروه   .  باشد مؤثرمناطق مختلف   

هـاي مـسلح غیرمـسئول در منـاطق مختلـف          در قالب گروه  ند  اهتوانست داخلی و خارجی     سیاسیبرخی حلقات   پشتوانه  

هاي مسلح مخالف دولت از عوامل اصلی ناامنی        ها به همراه گروه   گروه این   .هاي خارج از قانون نمایند    فعالیتکشور  

 تابـ انتخا در روز    هده شـده  ا مـش  منیاا نـ  ردابرخـی مـو    .انـد الخصوص در روز انتخابات بوده    در طول انتخابات و علی    

:ستا در ذیل ذکر گردیده هنمون به طور ت مختلفای در والکمیسیون حقوق بشر ناظرانتوسط 

  رخین منطقهان اغاغ زا براير در مرکز انفجا دو رأیدهیولیه روز ات اعان سادر هم: غابلی قرهابل، ولسوایت کوال

.داد

کـز  ا قـومی خـود، مر  مخالفـان  امنیتی بـ  از منسوبین دولتی و     ابه علت درگیري دو تن      : رالی دولتی ایت غور، ولسو  وال

.م گردیدنداعزامنیتی به محل اي کمکی ا شده و نیروهتی منطقه بستهابانتخا

ب و منفجـر گردیـده و       ارنجک پرتـ  ا، یک ن  م قلعه سالا دهی   رايدر مرکز   : با تگ لی شیرین اب، ولسو اریایت ف وال

ب دستگیر گردیده اریامنیتی فاي ان هارگارنجک نیز توسط اب نامل پرتاست که ع اگفتنی  . ستاسیب ندیده   اکسی  

.ستاشت ازداو تحت ب
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 توسـط شـته   ا خـود د   اد منفجـره بـ    الی که مـو   ات یک فرد در ح    ابانتخاز  اشب پیش   : لی کهمرد ان، ولسو امیایت ب وال

لی کهمـرد  اب مـیخ زریـن ولـسو   امنطقـه دو  در  همچنـین   . سـت ان دستگیر شده    امیایت ب منیتی در مرکز وال   اي  انیروه

.ستار صورت گرفته انفجان یک امیایت بوال

 به  لبتها .ستار نموده   انفجا شده بوده و     ابجاینی ج ا م رأیدهیدر نزدیکی مرکز    : لی ترینکوت ان، ولسو ارزگایت  وال

.شداسیب ندیده بار انفجاین ارسد کسی در  نظر می

 در  .شـت اتی ند ار کرد که تلفـ    انفجاین  ا یک م  7:15عت  الی گوشته در س   ادر قریه بتی کوت ولسو    : راننگرهیت  وال

شـته  ادخمـی  زد کـه  ار رخ دانفجانه یک اد در نزدیک مکتب دخترابال یت جاللی خیوه وال ادر ولسو صبح   7عت  اس

 در مرکـز دیگـر در لیـسه     ویی صـورت گرفتـه  ا هـو زيانداتیرن ا در لیسه پسر 8عت  اسوول در س  الی ب اولسو رد. ستا

ی بتـی  لا در ولـسو .دنـ  ندهراي اسـت تـ  ان کـرده  عـال است که به مردم ا پخش شده  يامهالی شب ن  این ولسو انه  ادختر

 عت اس  درنازیالی نا در ولسوهمچنین.  مسدود کردنداه را و ر ه آمد  مسلح روي سرك   مخالفان صبح   8عت  اسکوت  

  .شتاتی ندا که تلفستاه ري صورت گرفتانفجا  صبح8

هاي نتایج در مسیرهاي ارتباطی بوده است، بـه طـوري    گریبانگیر موترهاي حامل صندوق همچنینمشکالت امنیتی   

ها گزارش دادند که    ها شده است، به طور مثال رسانه      گذاري باعث تخریب صندوق    موارد حمله و ماین    که در بعضی  

 مـاین  یـک  با قندوز والیت در جمهوري ریاست انتخابات آراي هاي  صندوق حامل موتر یک«روز پس از انتخابات،     

 مرکـز  بـه  محالت از را آراء هاي صندوق که الري یک که گفت قندوز والیت پولیس.. .کرد برخورد یی  جاده کنار

».کرد برخورد یی جاده کنار ماین با راه مسیر در داد می انتقال والیت
1

 بـه شـمار     رأیـدهی دهندگان در محـالت     گر و تهدیدکننده راي    و زورمندان هم از عوامل مداخله      متنفذانهمچنین  

نـه مرکـز    ان مرد ارمنـد اه ک ایتی به همـر    وال يرا شو نامزدانز  ا یکی   ،لی پشتونکوت اب، ولسو اریایت ف والدر  . آیندمی

ند، رئیس اب بوده اریایتی ف والراي شونامزدده اري زاهللا قاناماحمد زي و اشرف غنی ار ا دهی مذکور که طرفدراي

نـه  ا دهـی زن   رايي صـندوق    الاز بـ  ا تهدید   ا ب ،کندري می اهللا طرفد اکتر عبد از د اینکه  انه  ا به به  این مرکز ر  انه  امحل زن 

نه به انه به شکل خودسران محل مردارمندال کان قفل نموده و در عین حا به تصمیم خودشا راخته و صندوق هادور س

                                                          

  :1393 حمل 18 ماندگار، روزنامه1

http://www.mandegardaily.com/ / صندوق- به-رأیحمله-هاي- قندوز- و-بلخ-در
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ن محـل بـه نفـع       ا زنـ  رايطر گرفتن   ان به خ  ا نزد خودش  انه ر اگان، دوصندوق جد  ازنن  ارمنداکز  ادي دیگر   اه تعد اهمر

.نمودند ییازگشا باده، مجددازرياهللا قانامازي و حمداشرف غنی اکتر اد

  داتعد  منی و تهدیداانوع ن

  81  زيانداتیرر، انفجا، تهدید

  30   مسلحمخالفاند مسلح غیرمسئول و افراتهدید 

  2  نا و زورمندمتنفذانخله امد

کمیسیون حقوق بشر ناظران توسط تابانتخاروز در رش شده ا گزتاتهدیدد ا تعد-3جدول 

 گردیده و آغاز رأیدهیز شروع پروسه اي روز و حتی پیش ابتدان این قبیل در هماز امنیتی اي ادهاز رویداري ابسی

منیت ملی  است  اری. شدابي پیشین می  ا روزه آمیزي تهدید اهنعالا مسلح طبق    مهاجمانگی قبلی   آمادن دهنده   این نش ا

ین کشور اسر اري در سرانتحا حمله 65ز است جمهوري اتی ری ابانتخات  ارزان مب ام کرد که در جری    عالان نیز   انستافغا

 اتی تـ  ابـ انتخات  ارزا مب آغازز  ابل گفت که    امنیت ملی در یک نشست خبري در ک       اسخنگوي  . ستاجلوگیري کرده   

یر ا جلیقه و ساه باشتند، همر ا د ان ر انستافغاي مهم   اري در شهره  انتحا نفر که قصد حمله      262ت،  ابانتخاري  اروز برگز 

نداشت شده   ازداین کشور ب  ایت   وال 23ري در   انفجاد  امو
1
ن، اسـ ارشناري ک ان کـرد کـه بـسی      اذعـ ایـد   ال ب ایـن حـ   ا اب .

ي گذشته وضـعیت  اه توجه به دورهات ب ابانتخامنیت  اند که   ان کرده اعنوت  ابانتخاظر بر   اي ن ادهان و نه  اراندرکا دست

ت دور قبـل  ابـ انتخاگویـد کـه در   ن مـی اتنسافغامنیت ملی است اریت ابانتخامنیت ا تامیندر زمینه . ستاشته ابهتري د 

م ات تمـ  ابـ انتخایـن   ات سـهیم بودنـد، ولـی در         ابـ انتخامنیـت   ا تـامین رجی در   از خـ  ار سـرب  ا هز 140ست جمهوري   اری

بودن افغاي ات به دوش نیروهابانتخامنیت ا تامیني اه مسئولیت
2
.  

  

                                                          

  :سی بی بی خبرگزاري1

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/ 2014/04/140410 _k05_af2014_nds_suicide_attack.sht
ml  

  همان2
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 :يأرق اوراکمبود ) 2(

 4 جـدول  که در    ندا شده رأیدهیق  اورار کمبود   اچدت  اباتخنارت شده در روز     ا نظ رأیدهی کزامر زیادي از د  اتعد

ن در روز   انـست افغاتی کمیـسیون حقـوق بـشر        امیـه مطبوعـ   عالا .سـت ات مـشخص شـده      ایکز به تفکیک وال   اد مر اتعد

 بـر  نـی انگرتی، به خوبی به وجـود  اباخنتاکز از مرا در برخی رأیدهیق  اورا در زمینه کمبود     1393 حمل   16ت  ابانتخا

کندمیره اشان اشسیاتعیین سرنوشت سیحق ه دسترسی مردم به اسر ر
1
.  

طق مختلـف صـورت نگرفتـه    ادر منـ  آن کنـدگی از نفوس کـشور و پر     اري دقیقی   ا کنون سرشم  ا ت متأسفانههر چند   

نـست  اتو در گذشته مـی رأیدهیت  و محالقاورات و مسئله کمبود ابانتخاي پیشین  اهرب دوره ال تج این ح ا است، ب ا

ن اتـو ل مـی  امـس ات  ابـ انتخا این مسئله ر  ار  ان تکر رایبابن. شدا ب 1393ت  ابانتخاین معضل در    ا رفع   رايي خوبی ب  اهنمار

ع کـشور در تعیـین سرنوشـت    اتبـ اهمیت حقـوق   ات نسبت به    ابانتخان  ارکنندگاري برگز انگاشی بی توجهی و سهل    ان

حی ات و نو  ز جمعیت کشور که معطوف به محال      ا دقیق   آمارست در صورت موجودیت     اعی  طبی. نستان د اشسیاسی

 آمـار طی که هیچ نوع رایولی در ش. هد بوداین تقسیم بندي مثبت و درست خواشد، ات کشور  تهیه شده ب    اشهر و ده  

کـز  ات و مر الن رقم دقیق جمعیت تحت پوشش مح      اتو  که چطور می     ینارد،  از جمعیت کلی کشور وجود ند     ادقیقی  

ق اورایـن فرضـیه کـه توزیـع     اطی رایرسـد در چنـین شـ    هد بود و به نظر می   ار سختی خو  ا، ک آورد بدست   ا ر رأیدهی

  .هد بودا مطرح خوهمچنین، دهم نشانجا به صورت دقیق رأیدهی

  

:رأیدهی کزابی نظمی در مر) 3(

. شـد اب مـی رأیدهیکز از مراري اسینظمی در بست، بیاهده شده ات مشابانتخایعی که در روز     ات ش ز مشکال ایکی  

: زارتند اعب آنها ترینین عمدهاشد که ابمل مختلف میاصل عوانظمی حین بیا

لی اولـسو  رأیـدهی  محـالت ز  ایکـی   ل در   ابـه طـور مثـ     : یف خـود  ا نسب بـه وظـ     رأیدهین مرکز   ارمندای ک آگاهان

 بر عکس نمبر مسلسل ا دهی ررايرق اوا، یآگاها به علت نکمیسیون انتخاباتن ارمندایکندي، کایت دن والارستشه

ن مـشخص   ا دهنـدگ  راي دقیـق    آمـار ست کـه    این مسئله سبب شده     ا و وسط توزیع کرده و        آخر ز طرف ا،  ابچه ه اکت

                                                          

  : AIHRC رسمی سایت از برگرفته1

http://www.aihrc.org.af/home/press_release/2645
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 ا تـ  نظمی گردیده رمند مربوطه سبب تشدید بی    ای ک آگاها ن  نیز دغیسایت ب  در وال  رأیدهی محالتز  ادر یکی   . شدانب

 .ستا لت و کوب کرده ای نظمی مردم رس باساحتی پولیس به  حدي که

در م مـردم    ازدحـ اعـث   اکم در سـطح کـشور ب      ا پرنفوس و متر   طقا به ویژه در من    ین مسئله ا: رأیدهی محالتکمبود  

جـه  ا موقاورا کمبـود  اکـز بـ  از همـین مر اري امـه بـسی  اداکـز موجـود شـده و در    ادر مر نظمـی   د بـی  ایجاو  یک محل   

. گردیدند

 رايب ارعــا و تــشویق و رأیــدهی کــزادر مرن ا زورمنــد ومتنفــذان حــضور : محلــینا زورمنــد ومتنفــذانحــضور 

  .بودنظمی و گردیده د بیایجا ملاز عوا مشخص یکی ينامزدنفع دن به ا دراي رايبن ادهندگ

: تکنیکیت مشکال) 4(

خ ال و سوراپه، ژورناز قبیل تا(ري ازم کالو نبودن  و، نبود صندوقرأیدهیت ریک بودن محالاتك شدن رنگ، اپ

:لا به طور مث. شده بودرأیدهیدي انع روند عا مرأیدهیشد که در روز ابتی میمشکالز جمله ا) کن

مـه  ادازده شـب نیـز   ات ده و یـ    اعا سـ  ا تـ  رأیـدهی کـز   ام مر ادر  تم   آرا   رشایت شم ین وال ادر مرکز   : ایت پکتیک وال

 آرا رشاشم اریکی هوا تعلتبه  اما. شتنداحضور دسی نیز اب سیاحزان و  اندیدا ک ياهیندهاکز نم اکثر مر ادر  . شتاد

.رفتی پیش ميبه مشکل و کند

ریک محل سبب شـده     اي ت ا فض این مرکز چشم گیر بوده و صرف      احضور مردم در    : لی نیلی ایکندي، ولسو ایت د وال

ه و د شـد ایجـ اریک اق تاتا دهی در یک راي محل  ا نقض گردد؛ زیر   رايصل سري بودن    ارد  است که در برخی مو    ا

. کنندا پیدان را مورد نظرشنامزدنند ا دهی نمی تورايي ان در پشت غرفه ها دهندگراي

 شته واخ کن نداي سور نه رنگ و وسیلها مردمحالتز ایکی لی گذره اهی ولسوارت جامنطقه زیدر  :تایت هروال

 بـه علـت   رايق اوراگفتـه کـه   مدیر مرکز کز دیگر هم  از مر ا و در یکی     نگردیدز  ا و نیم  ب    8عت  ا س ا ت به همین علت  

 سـت کـه  ارش شـده  ات گـز ا هرنجیلالی انوید سفلی ولسومنطقه  زاچنین  همشد  ابده نمی استفابل    ان ق اراترشدن در ب  

.شده استك ارنگ پ
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  یتوال  ترتیب

کمبود 

ق اورا

  راي

بـــی 

  نظمی

ت مشکال

  تکنیکی

  0  1  0  دغیساب  . 1

  0  1  15  نامیاب  . 2

  1  5  5  نابدخش  . 3

  2  7  2  نبغال  . 4

  0  1  3  لخب  . 5

  0  3  0  اپکتی  . 6

  1  0  0  اپکتیک  . 7

  1  1  2  راتخ  . 8

  4  7  8  یکندياد  . 9

  0  0  1  سرپل  . 10

  0  0  1  ناسمنگ  . 11

  0  0  1  غزنی  . 12

  1  3  4  غور  . 13

  1  3  7  باریاف  . 14
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  0  2  2  راقنده  . 15

  6  7  8  بلاک  . 16

  1  12  4  کندز  . 17

  0  5  2  راننگره  . 18

  1  1  4  نیمروز  . 19

  10  0  4  تاهر  . 20

  1  0  0  خوست  . 21

  0  0  4  هلمند  . 22

23 .  

ــدان  میــــ

  وردك

3  0  0  

  29  60  80  مجموع  

رأیدهیکز ا مربررت اهده شده در نظاي مشاه ییارسا ن-4جدول 

 بوده که درصد رايق اورا مربوط به کمبود رايت کز و محالاهده شده در مراش ماهییارسا درصد ن47در مجموع 

عث ا بتکنیکیت ا درصد کمبود17 مل مختلف واز عواصل اي حاه درصد مربوط به بی نظمی36شد، ابیی میالاب

ست ا نونیاي مستقیم قاهز تخطیاشی ات نز مشکالاي ا جدآمارین البته ا. ندا گردیدهاهناین مکاکمبود و مشکل در 

  (ره گردیده بوداشا  قبالکه

  .)5 جدول
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رأیدهی مراکز در شده مشاهده يها یینارسا نسبت -5 جدول

 6218 وضـعیت کلـی      انـدازي از  چـشم    نـد اتورت شده مـی   ا نظ محل 1584ت در   مشکال ن وجود امیز،  6 جدول در

هده شـده  امشحالت  درصد م4.9 ترتیب بدین .ل بودندات فعابانتخاشد که در روز  ان ب انستافغاسر  ا سرت رأیدهیمرکز  

 همچون تکنیکیت  مشکالا درصد ب1.8جه شده و ا مورايت نظمی در محال بیا درصد ب3.8،  شدهراير کمبود ادچ

  .نداهروبرو بودري ازم کاك شدن رنگ و نبود لواپ

  

  

  

  

)درصد اساس بر (شده نظارت رأیدهی حلم 1584 در موجود مشکالت زانیم -6 جدول

  

لعبـور  ال و صـعب   ام سـ  این هنگـ  اطق کشور در    اعد برخی من  امسایی ن اب و هو  آط  رایش :قلیمیایی و   افیاجغرط  رایش

ر ا به شـم   رأیدهیم در روز    ات ثبت ن  کز و محال  ا رسیدن به مر   راينعی ب انی م اط کوهست اطی در نق  ارتباي  امسیرهبودن  
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ز پـیش نـسبت بـه    ا کـرده و پـیش   آوريدا یـ ایـن مـسئله ر  اگذشـته خـود     ت  ارشادر گز  کمیسیون حقوق بشر  . مدامی

ین از  ابرخی   که   ده بود ار د اگردد، هشد  می رايي  اهعث مشقت در دسترسی به صندوق     اکه ب  آن   مطلوباي ن امدهاپی

:ستاد شده ارد در زیر یامو

ز ایکـی   رش برف   ا ب بود،ر   چشم گی  یتین وال ا رأیدهی کزان در مر  ان و مرد  احضور زن که   آن   اب: یکنديایت د وال

رش برف  اتی سیرك و شیبر در نتیجه ب      صالاي مو اههانچه ر اشد؛ چن ایت می ب  ت موجود در مرکز وال    ترین مشکال مهم

. کنندا دهی حضور پیدرايت کز و محالا مرانند تامسدود گردیده و مردم به سختی می تو

رندگی احضور مردم به دلیل بست که ارش شده  ازگ رأیدهیت روز   اعاولین س ا در   یت در مرکز وال   :نامیایت ب وال

 آن  روي آمدرندگی رفت وامه بوده و در صورت باخیت بیشتر   ین وال اتی در   صالاي مو ا مسیره .ستاکمرنگ بوده   

 دلیـل سـت کـه     ابل ذکـر    اق. ستابوده   به صورت کلی کمرنگ      رکت مردم امشب نیز   الی پنج ا در ولسو  .ستامشکل  

رش بـرف گفتـه شـده    ا و بـ از قریه ها دهی رايکز انی مرصله خیلی طوالان، فانوایژه برکت مردم به و ا عدم مش  عمده

.ستا
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  :ومسبخش 

 و اعالم نتایجتایاشک به رسیدگی،  آرارشاشم

  

 شـمارش آرا و      در روز انتخابـات شـامل      رأیـدهی و محـالت    به طور کلی، مسائل مهـم بعـد از بـسته شـدن مراکـز                

هـاي انتخابـات و   ونیاست که به دلیل نقش بیشتر کمیـس بدیهی . دشو اعالم نتایج میت انتخاباتی ورسیدگی به شکایا  

 الیحـه « چهـارم   مطابق قانون انتخابـات، مـاده      .شکایات در این مقاطع، محور نظارت بر عملکرد آنها قرار داشته باشد           

، نـاظران ،  نـامزدان ماینـدگان    ن »بندي، تصدیق و اعالن نتـایج انتخابـات       الیحه جمع « و همچنین ماده نهم      »آرا شمارش

بندي و اعالن نتایج را هاي همگانی، داراي اعتبارنامه حق دارند تا تمام مراحل جمعالمللی و رسانه ملی و بینمشاهدان

هـاي سـر راه دسترسـی مـردم بـه حـق تعیـین سرنوشـت           همانند بخش گذشته، در این بخش نیز چـالش         . کنند نظارت

 لذا بررسی شفافیت رسیدگی به شکایات       .گیرد تا اعالم نتایج مورد بررسی قرار می       شان در مقطع شمارش آرا    سیاسی

المللی به جریان انتخابات، و  میزان قانونمندي    هاي ملی و بین    و رسانه  مشاهدان،  ناظرانو اعالن نتایج، میزان دسترسی      

  .تواند مقیاس ارزیابی و قضاوت در این بخش باشدهاي انتخاباتی میکمیسیون

  

   نتایج اعالنا تا شمارش آرروند

  :اعالن نتایج) الف

طرزالعمـل عملیـاتی مرکـز      «و  » بندي، تصدیق و اعالم نتایج انتخابات     جمع«طبق ماده چهارم قانون انتخابات، الیحه       

  :گیردبندي و اعالن نتایج انتخابات طی پروسه زیر صورت می، به طور خالصه روش جمع»بندي نتایجملی جمع

 اعالم  کمیسیون انتخابات  از سوي    رأیدهی، که در سطح مرکز یا محالت        رأیدهیولیه محلی یا مرکز     نتایج ا )1(

.گرددمی
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.گرددبندي نتایج از طرف کمیسیون به صورت مقطعی و تدریجی اعالن می در جریان جمعنتایج قسمی،)2(

کمیـسیون  کایات از طـرف     بندي و قبل از رسیدگی به شـ        ارقامی است که بعد از تکمیل جمع       ی،ینتایج ابتدا )3(

.گردد اعالن و نشر میانتخابات

 با نظرداشت ماده کمیسیون شکایاتهاي نهایی  ارقامی است که بعد از بررسی شکایات و فیصلهنتایج نهایی،)4(

.گردد نشر میکمیسیون انتخابات قانون انتخابات، از سوي 63

آرايه شـمارش    الیح قانون انتخابات و     57ماده  هاي آرا طبق    شمارش صندوق 
1
کمیـسیون بـه سـطح محـالت        ایـن    

تنها افراد زیر حق حـضور در محـل شـمارش آرا در             ماده چهارم الیحه شمارش آرا،       طبق   .گیرد صورت می  رأیدهی

  :را دارندمرحله شمارش ابتدایی 

،کارکنان موظف شمارش آرا، اعضاي کمیسیون و کارمندان توظیف شده از جانب داراالنشاي کمیسیون

ندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی،نمای

هاي داراي اعتبارنامه،المللی و نمایندگان رسانه ملی و بینمشاهدان و ناظران

،مهمانان خاص معرفی شده از جانب کمیسیون

،موظفین امنیتی به استیذان رئیس محل

 زمینـه حـضور   رأیـدهی ت  شمارش آرا در محال  در مراحل ابتدایی   کمیسیون انتخابات شود  همان طور که دیده می    

 300 توانـستند در بـیش از         نیـز  کمیسیون حقوق بـشر   بدین ترتیب کارمندان    .  را فراهم آورده است    مشاهدان و   ناظران

  رونـد شـمارش آرا کـه عمومـا بعـد از بـسته شـدن        . حضور یافته و از روند شمارش آرا نظارت نمایند        رأیدهیمحل  

ها ادامه داشته و حتـی تـا   انتخابات شروع شد، در برخی محالت ساعت بعد از ظهر روز 5 در ساعت رأیدهیمحالت  

، رئیس محل  نتـایج   الیحه شمارش آرا    ماده نهم  در پایان پروسه شمارش آرا، مطابق      . شب به طول انجامید    10ساعت  

                                                          

   اول ماده آرا، شمارش الیحه1
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در .  یندنما موظف شده در محل شمارش آرا را دریافت میناظرانهاي مربوطه نموده و امضاي حاصله را  درج فورمه

  .گرددمی تایید رأیدهی موضوع ثبت ژورنال شده و توسط مدیر مرکز ناظرانصورت عدم حضور 

  بندي نتایج مرکز ملی جمع) ب

 را رأیـدهی هاي شمارش آراي مربوط به محالت       فورمه، نقل اصلی    رأیدهیطبق الیحه شمارش آرا، مسئول مرکز       

اشه و بعد از مهر و الك بـه نـاظم سـاحوي جهـت انتقـال بـه دفتـر                     هاي حفاظتی گذ  همراه با اسناد مربوطه در خریطه     

 قرار گرفته و دیگري     مشاهدان و   ناظرانهاي نتیجه شمارش در اختیار      یکی از کاپی  . نمایدوالیتی کمیسیون تسلیم می   

 دفتـر هاي جداگانـه بـه      هاي نتایج در صندوق   هاي حاوي خریطه  هاي آرا و صندوق   صندوق. گردددر محل نصب می   

هاي حفاظتی را بعد از حـصول اطمینـان در مـورد            آمرین والیتی انتخابات خریطه   . رود می کمیسیون انتخابات والیتی  

نمایدمیدرست بودن معلومات درج شده به مرکز ملی نتایج در کابل ارسال 
1
.   

  :قرنطین، تفتیش و بازشماري) ج

  :، ماده چهارم قانون انتخابات17بند 

 اتخـاذ  و مجـدد  بررسـی  الـی  قـت مو طـور  بـه  شمارش روند از مشکوك هايصندوق اختنس خارج قرنطین یعنی «

هاي بـسیاري را     صندوق کمیسیون انتخابات  قابل ذکر است که      ».شکایات کمیسیون یا و ]انتخابات [کمیسیون تصمیم

  .در سرتاسر والیات افغانستان مورد تفتیش و بازشماري قرار داده است

  : نتایج انتخاباتبندي، تصدیق و اعالنوم الیحه جمعطبق ماده د

تواند در صورت مشکوك بودن نتایج، عالیم مشهود مبنـی بـر تقلـب، تغیـر در ارقـام                    می ]انتخابات [ کمیسیون -1«

هاي قرنطین نتایج، موجودیت اعتراض موجه در مورد پروسه شمارش آرا و تصامیم اتخاذ شده ناشی از بررسی فورمه

ایج نهایی انتخاباات دستور تفتیش یا شمارش مجدد تمام اوراق راي و یا بخـشی آنـرا در سـطح                شده، قبل از اعالن نت    

  حوزه انتخاباتی، مرکز و یا محل صادر نماید،

، تصمیم فقـط در مـورد   رأیدهی در یک محل و یا مرکز نامزدان یا نامزد در صورت تثبیت تقلب به نفع یا ضرر        -2

  گردد معتبر شناخته شده و درج بانک اطالعات مینامزدانگردد و آراي بقیه  متخلف اتخاذ مینامزدابطال آراي 

                                                          

  انتخابات مستقل کمیسیون - آرا شمارش الیحه1
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هاي نتایج مشروعیت خود را حفظ نموده و نتیجه آن داخل بانک اطالعـات   در صورت عدم تایید تقلب، فورمه -3

».گرددمی

بنـدي، در صـورت      ن جمع در جریا «در مرکز ملی نتایج و      ،  »بندي، تصدیق و اعالم نتایج انتخابات     جمع«طبق الیحه   

-هـاي مـذکور قـرنطین مـی    مشکوك بودن نتایج و یا موجودیت عالیم مشهود مبنی بر تقلب یا تغییر در ارقام فورمـه            

 بایـد  ، ایـن کمیـسیون  کمیـسیون انتخابـات   »بندي، تصدیق و اعالم نتایج انتخاباتجمع« بر اساس الیحه   سپس» .گردد

هـا بررسـی نمـوده و     و رسـانه نامزدان، نمایندگان مشاهدان، ناظرانر حضور نتایج قرنطین شده را در جلسات علنی د      «

هاي قرنطین شده بعد از بررسی و تـصمیم کمیـسیون شـامل رونـد شـمارش آرا                فورمه«همچنین  . نماید» تصمیم اتخاذ 

 ساعت بعد 24ی توانند ال در صورت عدم  قناعت مینامزدان و ناظران«البته . »گرددشده یا از روند شمارش خارج می

  ».، در مورد تصمیم اتخاذ شده به کمیسیون شکایات شکایت نماید]انتخابات[از ابالغ تصمیم کمیسیون 

  رسیدگی به شکایات) د

 شـکایت  سیـستم  خـود در مـورد   21مـاده  بنـد اول  در » اعالمیه بانکوك در مورد انتخابات آزاد و عادالنه در آسیا  «

 در هـر     براي مقابله با تقلب و سـوءمدیریت       مؤثر سیستم شکایت انتخاباتی، ابزاري      کی«: داردچنین بیان می  انتخاباتی  

نهادهاي مدیریت انتخابات  . باشدمرحله از انتخابات می   
1

 و نیـز دسترسـی و       پروسه درج شکایت   باید اطمینان دهد که      

، شـفاف، و بـه      طرفانـه  بـی  سیستم باید به طـور    . ور واضح قبل از انتخابات مشخص شده باشد       به ط  آشنایی عموم با آن   

  ». قدم پیش گذارندشده تاترغیب روشی مدیریت گردد که کسانی را که شکایت دارند 

 قـانون  بیـستم  مـاده  همچنین و انتخابات قانون 64 و   63،  2 وادم مطابق ،)IECC(انتخاباتی شکایات مستقل کمیسیون

 و  اعتراضات تخلفات، به رسیدگی  امورِ تنظیم براي ،»انتخاباتی شکایات کمیسیون هايصالحیت و وظایف تشکیل،«

است آمده وجود به ازانتخابات ناشی شکایات
2

 در مـورد درج و ثبـت اعتـراض و            قانون انتخابـات   63بر اساس ماده    . 

کمیـسیون  هـاي   در مـورد صـالحیت  کمیـسیون شـکایات  هاي  قانون تشکیل، وظایف و صالحیت26شکایت، و ماده  

-تـصامیم کمیـسیون  «ین کمیسیون مرجع اولیه رسیدگی به شکایات بوده و دفتر مرکزي آن،        دفاتر والیتی ا  ،  شکایات

  .نمایدهاي والیاتی شکایات را در صورت عدم قناعت شاکی یا لزوم دید خود مجدد بررسی می

                                                          

1 Election Management Bodies (EMB)
  .انتخابات قانون 64 ماده 2
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ص را مـشخ  رسیدگی به شکایات انتخاباتی روندنیز »ها و شکایات انتخاباتی طرزالعمل ثبت و رسیدگی به اعتراض     «

 به عنوان مراجع اصـلی  کمیسیون شکایاتدفاتر والیتی و مرکزي عالو بر ، این طرزالعملماده پانزدهم  طبق   .سازدمی

ثبت اعتراض و شکایت   
1

، رئـیس محـل یـا    رأیـدهی  در محالت و مراکز کمیسیون شکایات  نماینده ، در صورت نبود   

کمیسیون  پایان روز انتخابات به دفتر والیتی آنها درها و مسئول ارسال  نیز مرجع دریافت شکایترأیدهیمدیر مرکز 

توانـد همکـاري    ، ایـن کمیـسیون مـی      کمیـسیون شـکایات    والیتـی  دفتـر  همچنین در صورت نبـود    . باشد می شکایات

  . مطالبه نمایدکمیسیون شکایاتاز والیات به دفتر مرکزي  را در زمینه ثبت و ارسال شکایات کمیسیون انتخابات

 بعـد از بررسـی   کمیسیون شکایات رسیده، فیصله کمیسیون شکایاتکه به تصویب اعضاي یادشده طبق طرزالعمل   

»اثباتیمدارك  «
2
وظیفـه دارد   کمیـسیون شـکایات  . شـود  فرستاده میکمیسیون انتخابات شده و جهت تطبیق به اتخاذ 

خـود، نتـایج رسـیدگی و       » هـا و شـکایات انتخابـات      طرزالعمل ثبت و رسیدگی به اعتراض     «مطابق ماده چهل و هفتم      

سـایت و نـشریه   هـاي خـودي؛ نظیـر وب    هاي خود بر اعتراضات و شکایات انتخاباتی را از طریق مجاري رسانه           فیصله

  .هاي نوشتاري، شنیداري و دیداري در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند و سایر رسانهکمیسیون شکایات

  نتیجه نهایی) د

در  نتیجه فیصله خود را    کمیسیون شکایات ،  1393 ثور   25در تاریخ    میسیون انتخابات کبر اساس اعالمیه مطبوعاتی     

 ارسال نمـوده کـه بـر اسـاس آن نتـایج      کمیسیون انتخابات به   1393  ثور 24 در تاریخ    با تاخیر همراه  رابطه با شکایات    

 ایـن اعالمیـه  بـر اسـاس   .اند غیرقابل اعتبار شناخته شده و از جدول نهایی حذف شده         رأیدهی محل   331
I

 نتیجـه آرا  ،

شـصت و یکـم قـانون اساسـی    نتوانستند مطابق مـاده   ریاست جمهوري نامزداندهد که هیچ یک از      نشان می 
3

 و مـاده  

                                                          

 درحاالت. اشدبمی انتخاباتی شکایات به رسیدگی اولیۀ مرجع شکایات والیتی کمیسیون« : 1 قانون انتخابات، بند66ماده  1

.».باشد انتخاباتی شکایات بررسی اولیۀ مرجع تواند می شکایات مرکزي کمیسیون استثنایی،
 و آثار صدا، تصویر، تحریري، سند مشمول اثباتی مدارك ،»انتخاباتی شکایات و اعتراضها به رسیدگی و ثبت طرزالعمل «مطابق2

 استفاده و تمسک قابل قضیه طرفین توسط چیزي یا و کاري اثبات براي اع،دف یا و شکایت و اعتراض مقام در که شودمی عالیمی

  ».است اثباتی مدرك مشمول نیز اقرار. باشد رسیده خبره اهل تایید به و بوده
 کاندیدان از یک هیچ اول دور در مطابق ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان در مورد انتخابات ریاست جمهوري، هرگاه 3

 انتخابات نتایج اعالم تاریخ از هفته دو ظرف در دوم دور براي انتخابات آورد، دست به را آرا صد فی پنجاه از بیش اکثریت نتواند

 دور  در.نمایند می شرکت اند، آورده دست به اول دور در را آرا بیشترین که کاندیدانی از نفر دو تنها دور این در و گردد می برگزار

.شودمی شناخته جمهور رئیس کند، کسب را آرا اکثریت که يکاندید انتخابات، دوم
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سب جایگاه ریاست جمهوري بـه دسـت آورنـد و بنـابراین         قانون انتخابات، بیش از پنجاه درصد آرا را براي ک         بیستم  

انـد، در دور دوم بایـد بـا یکـدیگر      که بیـشترین آراي دور اول را کـسب کـرده    به دور دوم رفته و دو نفري      انتخابات  

 میـان دو  1393 جـوزاي سـال   24 دور دوم انتخابـات را در تـاریخ   کمیسیون انتخاباتطبق این اعالمیه،  . رقابت نمایند 

 پیشتاز برگزار خواهد نمودنامزد
J
.  

  فعالیت  سال  تاریخ

   دوم و نشر تقویم انتخاباتاعالن روز انتخابات دور  1393   ثور25

  انتقال مواد انتخاباتی به دفاتر والیتی  1393   جوزا1 - ثور27

  هاانتقال مواد انتخاباتی به مرکز ولسوالی  1393  جوزا 23 – جوزا 4

   ریاست جمهوري÷ نامزدانآغاز دوره مبارزات انتخاباتی   1393  اول جوزا

  )اعت قبل از روز انتخابات س48(ختم مبارزات انتخاباتی   1393   جوزا21

  روز انتخابات  1393   جوزا24

  1393   جوزا31 – جوزا 25

هــاي محــافظتی نتــایج بــه دفتــر مرکــزي  آوري خریطــهجمــع

  کمیسیون مستقل انتخابات

  شمارش آراي انتخابات دور دوم ریاست جمهوري  1393   سرطان7 – جوزا 25

  ور دوم ریاست جمهورياعالن نتایج ابتدایی انتخابات د  1393   سرطان11

  1393   سرطان13 و 12

درج شــکایات در ارتبـــاط بـــه انتخابـــات دور دوم ریاســـت  

  جمهوري

  رسیدگی به شکایات انتخابات دور دوم ریاست جمهوري  1393   سرطان24  – سرطان 14
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  1393   سرطان25

فیصله نهایی کمیسیون مستقل شکایات انتخابات و ارسـال آن          

  اباتبه کمیسیون مستقل انتخ

  جمهوري اعالن نتایج نهایی انتخابات دور دوم ریاست  1393   سرطان31

  1393جمهوري سال   تقویم انتخابات دور دوم ریاست-7 جدول

  ها چالش

ماده شصت و هفتم نوعیت تخطی را بر مبناي غیرعمدي بودن آن مشخص ساخته و از سوي دیگر مـاده شـصت و                        

 کمیسیون انتخابات انتخابات موارد تخلف و تقلب را مشخص ساخته و رسیدگی به آن را در ابتدا وظیفه                 هشتم قانون   

اي کـه در بخـش قبـل اشـاره گردیـد تعـداد زیـادي            به گونـه  . و سپس مسئولیت نهادهاي عدلی وقضائی دانسته است       

رفت که  ته بود که انتظار می     صورت گرف  رأیدهیدر اشکال گوناگون در مراکز و محالت        تخطی، تخلف و نارسایی     

اي ها به گونه بسیاري از این چالش.، رسیدگی شوددهندگان تاثیر گذارده و راي نامزدانبه موارد مشخص که بر حق       

  .  را تحت تاثیر خود قرار داده استناظران و مشاهدانشفافیت روند انتخابات و نحوه نظارت 

 در شمارش آرا، رسیدگی کمیسیون شکایات و یسیون انتخاباتکمهاي عمده در این قسمت به عملکردهاي چالش

، تخطی و تخلـف ) ذشته به دو قسمت عمده الفها همانند بخش گاین چالش . گرددبه شکایات و اعالم نتایج باز می      

  .بندي شده استها تقسیمنارسایی )و ب

  

   و تخلفتخطی  -الف

دهاي مرتبط چه بـرخالف قـانون انتخابـات باشـد و یـا لـوایح،       تاخیر در اجراي امور مرتبط به انتخابات از سوي نها       

 قانون انتخابات جزو مصادیق تخلف و  68 ماده   25هاي هر دو کمیسیون مذکور، بنا بر بند         ها و طرزالعمل  دستورالعمل

رودشود و قابل پیگیري در مراجع عدلی و قضایی به حساب می           تقلب شمار می  
K
 در زمینه مجـازات تخلـف از مـاده         .

 حبـسی  به قانون، این مندرج حقوق از شدن محروم بر عالوه«مرتکب تخلف را    انتخابات   قانون   69 ماده   12 بند   اخیر،

  .نماید، محکوم می»نباشد بیشتر سال سه از و کمتر سال یک از که
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 ماده 5بند  .رودبه شمار می   قانون انتخابات    نقضتاخیر در رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جمله مسائلی است که            

 شـکایات  بررسـی  تواند نمی انتخاباتی شکایات مرکزي کمیسیون«: گفته است  قانون انتخابات در این زمینه چنین        63

 انتخابات برگزاري روز از بعد ماه یک از بیشتر را خویش والیتی هايکمیسیون هايفیصله بر اعتراض موارد و وارده

در سـایت خـود      کمیـسیون انتخابـات   یاست جمهوري و شوراهاي والیتی که        طبق تقویم انتخابات ر    ».اندازد تاخیر به

 ثور شکایات مرتبط به انتخابات ریاسـت جمهـوري را درج      7 حمل تا    18از تاریخ    باید   کمیسیون شکایات نشر کرده   

 ثـور   24  ثور فیصله را به کمیسیون فرسـتاده تـا در          18 رسیدگی کرده و در تاریخ        ثور به آن   17 تا    حمل 18از  نموده،  

  .)8 جدول (نتیجه نهایی اعالم گردد

روز انتخابات 1393حمل16

 –حمـل  17

 حمل31

شـــــمارش آرا انتخابـــــات ریاســـــت 1393

جمهوري

اعالن نتایج ابتـدایی انتخابـات ریاسـت        1393ثور4

جمهوري

 –حمـل  18

 ثور7

اط بـه انتخابـات     درج شکایات در ارتبـ    1393

جمهوي ریاست

 –حمـل  18

 ثور17

ــات    1393 ــکایات انتخابـ ــه شـ ــیدگی بـ رسـ

جمهوي ریاست

ــکایات  1393ثور18 ــسیون شـ ــایی کمیـ ــصله نهـ فیـ

انتخابات و ارسال آن به کمیسیون مستقل       

انتخابات

اعــالن نتــایج نهــایی انتخابــات ریاســت 1393ثور24

جمهوري
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ون مستقل انتخاباتتطبیق فیصله کمیسی1393جوزا1

 ریاست جمهوريدور دوم انتخابات1393جوزا7

IECجمهوري از سوي   زمانبندي اعالم شده انتخابات ریاست-8 جدول

کمیـسیون   طـول کـشیده و    معـین  برخالف جدول مذکور جریان رسیدگی به شکایات بیـشتر از زمانبنـدي   متأسفانه

ارسال فیصله نهایی خود را  ،  )9 جدول( جریان رسیدگی به شکایات ارائه نمود      که در ی دیگر   در جدول  خود   شکایات

 24 نتوانست پیشتر از تاریخ      کمیسیون شکایات با این وجود هم در نهایت        متأسفانه.  ثور به تاخیر انداخت    21تا تاریخ   

 نتیجـه نهـایی   ، تنهـا بـه فاصـله یـک روز،     ثور25 در روز  کمیسیون انتخابات  و در ادامه     ثور وظیفه خود را انجام دهد     

  .انتخابات را اعالم نمود

موضوعتاریخروزهاشماره

ــن1 چهارشـ

به

  رسیدگی به شکایات در مورد بی اعتباري1393/02/10

آراي از جانب کمیسیون

  :رســـیدگی بـــه شـــکایات زون مرکـــزي1393/02/14یکشنبه2

  ابــل، پــروان، وردك، لــوگر، پنجــشیر،   ک

کاپیسا، بامیان، دایکندي و غزنی

ــکایات زون غـــرب و 1393/02/15دوشنبه3 ــه شـ ــیدگی بـ   رسـ

  کنــدهار، هلمنــد، زابــل،  : جنــوب غــرب 

  ارزگان، هرات، بـادغیس، غـور، نیمـروز و         

فراه

  رســـیدگی بـــه شـــکایات زون شـــمال   1393/02/16شنبه سه4

دخشانبغالن، تخار، کندز، ب: شرق
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ــن5 چهارشـ

به

ــرق و 1393/02/17 ــکایات زون شـ ــه شـ ــیدگی بـ   رسـ

  ننگرهـــار، لغمـــان، کنـــر،: جنـــوب شـــرق

نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست

  رســـیدگی بـــه شـــکایات زون شـــمال   1393/02/18شنبه پنج6

  ســمنگان، بلــخ، جوزجــان، ســرپل، : غــرب

فاریاب

   بـه  رسیدگی به شکایات باقی مانده نسبت     1393/02/19جمعه7

نتیجه ابتدایی

  تــصمیم گیــري در کمیــسیون مرکــزي   1393/02/20شنبه8

ــستقل  ( ــسیون مــ ــضاي کمیــ ــسه اعــ   جلــ

)شکایات انتخاباتی

  ارسال تصمیم به کمیسیون مـستقل     1393/02/21یکشنبه9

انتخابات

  IECCنی رسیدگی به شکایات از سوي عل جلسات ياجندا -9 جدول

 بـا ایـن تخلـف باعـث     کمیسیون شـکایات  و باشد قانون انتخابات می63 ماده 5نتایج برخالف بند ارسال تاخیر در 

 کمیـسیون انتخابـات  از سوي دیگر طبق تقویم اولـی  . تاخیر در اعالن نتایج گردیده استتاخیر در پروسه انتخابات و      

را بررسی و تاییـد نمـوده و سـپس اعـالن     ، نتیجه کمیسیون شکایات فیصله  شش روز فرصت داشت تا بعد از دریافت         

اعالن نتیجه نهایی تنها یک روز بعد از دریافت فیصله صورت گرفته و زمـان کـافی بـراي                   نماید، اما در این وضعیت      

 قانون انتخابات 4 ماده   5و اعتراض احتمالی مطابق بند      بررسی فیصله   
1
توان گفـت  از این روي می. وجود نداشته است 

                                                          

 در تواندمی دهد، تشخیص غیرعادالنه را شکایات کمیسیون هايفیصله کمیسیون، که صورتی در) 4(«:  قانون انتخابات5بند  1

 اعتراض سمع از بعد صورت این در نماید اعتراض  آن به نسبت شکایات، کمیسیون هايفیصله دریافت از بعد ساعت 24 خالل

».باشدمی نهائی موجه دالیل ذکر با شکایات کمیسیون فیصله کمیسیون
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ن نسبت به دقت و رعایت زمانبندي در اجراي وظایف خود کوتاهی نموده و در ایـن میـان امکـان          که هر دو کمیسیو   

  .دهندگان وجود داردضیع حقوق بسیاري از رايت

 1393 ثور 4 به نشر رسیده بود، در تاریخ کمیسیون انتخابات با توجه به تقویم انتخابات که از سوي از سوي دیگر

بنـدي  دریافـت و جمـع    بنا به مسائلی رونـد       متأسفانهاما  . شدست جمهوري باید به اعالن می      ابتدایی انتخابات ریا   نتایج

 این کمیسیون نتوانست سر موعد نتایج ابتدایی را اعالن نماید و بـدین ترتیـب اعـالن نتـایج تـا                   به درازا کشید و    نتایج

  . ثور به تعویق افتاد7تاریخ 

 تـا همـین تـاریخ مهلـت      نیـز جمهوي  ریاست انتخابات به ارتباط در درج شکایات    زمان، از آنجا که      دیگر سوي از  

بنـدي،   ماده ششم الیحـه جمـع  3طبق بند . ثبت شکایت و اعتراض نداشتندو   زمان کافی براي بررسی نامزدانداشت،  

-یکمیسیون نتایج ابتدایی را به زودترین زمان ممکن در ویب سایت خویش نشر م             «تصدیق و اعالن نتایج انتخابات،      

 هـم یکـی   کمیسیون انتخابات در وبسایت  رأیدهیگفته شده است که ثبت دیرهنگام اسکن نتایج محالت          اما  » .نماید

 ثـور   8 سـاعته مهلـت درج شـکایات تـا           24 تصمیم بر تمدیـد      کمیسیون شکایات البته  .  بود نامزداندیگر از مشکالت    

   . قابل تامل استمحل به لمح نتایج ، اما بسنده بودن این مهلت براي بررسی و تطبیقنمود

طبق اعالمیه  زیرا که دارد؛ نیز دوام 1393 تعلل در اجراي وظایف در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري           متأسفانه

دور دوم یـک مـاه پـس از     انتخابـات  کمیـسیون انتخابـات   و جدول دور دوم از سوي     1393 ثور   25 مورخ   مطبوعاتی

 20موضوع تخلـف صـریح از بنـد دوم مـاده            این  . گردد جوزا برگزار می   24ریخ   نتایج دور اول انتخابات در تا      اعالن

تاریخ برگزاري دور دوم انتخابات را تنها دو هفته پس از اعالم نتایج نهایی دور اول ذکر                 باشد که   قانون انتخابات می  

.کرده است
1

  

و اعالم  به شکایات رسیدگیش آرا، شفافیت در شمار تواند می مسئله دیگر در زمان نظارت از پروسه انتخابات که        

هــا در نظــارت و  و رســانهمــشاهدان، نــاظراندار نمایــد، عــدم اجــازه بــه نتــایج را از ســوي هــر دو کمیــسیون خدشــه

از تواننـد   نمـی ناظران و مشاهدان به طور مثال .باشدعملکرد دو کمیسیون در اجراي وظایف یاد شده می       مستندسازي  

کنترول کیفیت، بورد اعضاي کمیـسیون یـا آرشـیف    تیم تفتیش،  بندي نتایج مانند    معهاي مختلف مرکز ملی ج    بخش

                                                          

 جوزا را از بین رفتن مواد حساس 24، علت تاخیر در برگزاري دور دوم در تاریخ کمیسیون انتخاباتآقاي نورستانی، ریاست  1

  .ه بودگیر خواندداند و تهیه آنها را زمانانتخاباتی در روزهاي گذشته می
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حـق اسـتفاده از     هاي حاوي نتایج یا بخش ثبت معلومـات نیـز           بخش بازکردن صندوق  حتی در    نظارت کامل داشته و   

گان اجازه حضور    دفتر والیتی کمیسیون اننتخابات در ارز      در موردي هم   .اندنداشتهکمره عکاسی را در حین نظارت       

اند و تنها نماینده نـاظر  ر جریان تفتیش و بازشماري آرا نداده   د ، را کمیسیون حقوق بشر   مشاهدان، من جمله    مشاهدان

ي که سرنوشت آرا بعد از شمارش اولیه و رسیدن نتایج به مرکز ملـی   به طور   .اند را داراي چنین حقی دانسته     نامزدان

 در کمیسیون شکایات فیصله نحوه نتایج از یک طرف و ناعال تا کمیسیون انتخاباتبندي نتایج در دفتر مرکزي جمع

  .باشدآمیز میپرسشات، آراي قرنطین شده نیز از طرف دیگر  شکایرسیدگی به

 را  دولتی ادارات از اطالعات به دسترسی حق افغانستان اتباع« قانون اساسی افغانستان، 50از نگاه حقوقی، بنا بر ماده 

اطالعـات  . »نـدارد  حـدودي  عامه امنیت و دیگران حقوق به صدمه جز حق این. باشندمی دارا قانون احکام حدود در

تواند به سادگی محـرم قلمـداد شـود تـا           مرتبط با نتایج انتخابات و شمارش آراي مردم به دلیل وجهه ملی داشتن نمی             

  .دیگران حق دسترسی به آن را نداشته باشند

 نمـوده،  بیـان  تفـصیل  بـه  را مـشاهدان  و نـاظران  قانونی حقوق و تکالیف   نیز انتخابات قانون 55  از سوي دیگر ماده   

 مطـابق  معلومـات  بـه  شاندسترسی همچنین و آرا شمارش و رأیدهی محالت و مراکز انتخابات، روند در حضور آنها 

کمیـسیون  بنـابراین  . دانـد مـی  ادافـر  ایـن  قانونی حقوق را جزو کمیسیون شکایاتو کمیسیون انتخابات هايطرزالعمل

  . باید نسبت به اقدامات متباین با قوانین موجود پاسخگو باشندکمیسیون شکایات و انتخابات

، مرحله ابتدایی درج و رسیدگی به       کمیسیون شکایات مطابق قوانین انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صالحیت          

در صـورت عـدم قناعـت       . گرفتنجام شده و فیصله صورت می      ا کمیسیون شکایات شکایات بایستی در دفتر والیتی      

 به این فیصله، در مرحله دوم رسیدگی به شکایات و اعتراضات در دفتر مرکزي این کمیسیون انجـام خواهـد                 نامزدان

  .، پیش از اعالن فیصله نهایی محفوظ خواهد بودنامزدانخواهی براي شد و در این صورت حق استیناف

- نسبت به فیصله نهایی این کمیسیون مـی        نامزدانخواهی براي    موجود نیز عدم جواز استیناف     یکی از موارد ضعف   

 فرصت این را داشت که این فیصله را بازبینی نموده و در صورت عدم قناعـت                 کمیسیون انتخابات  که   باشد؛ کما این  

  . ه نهایی انتخابات را اعالم نموداعتراض نماید، اما تنها یک روز بعد از دریافت فیصله، با فرض تایید آن، نتیج
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بـه طـور     کمیسیون شکایات  هاي، فیصله )9 جدول (با وجود برگزاري جلسات علنی رسیدگی به شکایات       همچنین  

 ایـن کمیـسیون    نهایی در پایان فیصلهنامزدانبه همین علت برخی   و  ها انجام داده     و رسانه  ناظرانمخفی و دور از دید      

  .  اجازه رسیدگی نداشتندمتأسفانه که انداعتراض داشته

   نارسایی-ب

 با آن که ممکن است باعث تخلف وي از قوانین گردد، از سوي دیگر انگاري کارمندان کمیسیونسهلناآگاهی یا 

مـشکالتی   .مـردم گـردد  توانـد باعـث باطـل شـدن آراي     مـی رسـاند کـه   را می ایجاد انتخابات در سیستم نقصنوعی  

 بر روي آراي مردم از جمله تخلفاتی است که شاید حتی ریشه در ناآگاهی رأیدهیهمچون نبود مهر و امضاي محل 

 باعث ضایع کـردن آراي بـسیاري        متأسفانهیا عدم مهارت کارمندان انتخاباتی نسبت به وظایف خویش داشته باشد و             

 5سـاعت   ( قبل از ختم زمان قانونی انتخابـات         رأیدهی برخی محالت    انهمتأسفقابل ذکر است که     . از مردم شده است   

هاي تگاب شـیرین و  به طور مثال طبق گزارشات از یکی از مراکز ولسوالی . اقدام به شمارش آرا نمودند    ) بعد از ظهر  

رکزي همچنین م. خواجه سبزپوش والیت فاریاب، شمارش آرا ساعت سه و چهل دقیقه بعد از ظهر شروع شده است    

 صـبر  رأیـدهی ، کارمندان تا خـتم زمـان   4در ولسوالی میرامور والیت دایکندي نیز به علت تمام شدن آرا در ساعت              

  .اندنکرده و بالفاصله شروع به شمارش آرا نموده

 انتخابـات تنهـا از فاصـله دور اجـازه     نـاظران  و مـشاهدان بنـدي نتـایج،    بندي نتایج در مرکز ملی جمع     در طول جمع  

اند، آن هـم در روز دوم شـمارش نتـایج و            هاي رسیده به از سراسر کشور به این مرکز بوده         ه باز شدن صندوق   مشاهد

ها و تصمیم آنها به  و رسانهمشاهدان، ناظرانبعد از این که عدم اجازه نظارت از این قسمت موجب اعتراض گسترده         

 و  مـشاهدان ، دور از دیـد       نتایج به مکان دیگري    ق، اورا هاي حاوي نتایج  بعد از باز شدن صندوق    . ترك محل گردید  

  . داده نشده استآن جهت بررسی و اسکن دیجیتالی رفته و اجازه نظارت از ،ناظران

»ثبت معلومات« تنها مجاز به نظارت از کامپیوترهاي بخش    ناظران و   مشاهدان در ادامه   
1

 از فاصله دور و بدون حـق  

گـردد،  یشرفته کامپیوتري با آن که باعث تسهیل و تسریع در روند کار مـی          هاي پ بدیهی است که سیستم   . سوال بودند 

طرفه آن که همین سیستم پیچیده نیز نـه تمـامی   .  روشن و گویا نیستناظراناما به علت پیچیدگی به طور کامل براي      

                                                          

1 Data Entry
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 کنجکـاو و    نـاظران  قـرار داشـت و بـراي قناعـت           ناظرانآن، بلکه تنها همین بخش ثبت معلومات آن در مقابل چشم            

  .شدهاي خبري اکتفا میبدبین به توضیحات کلی مسئولین و یا تدارك کنفرانس

 و شمارش دستی آرا باعث افزایش مداخله انسانی در روند شـمارش و  رأیدهیهاي سنتی  استفاده از روش متأسفانه

نـد بـودن بررسـی شـکایات و         بعالوه به علـت تـاخیر ک      . بندي شده و تطویل بیش از اندازه پروسه را در پی دارد           جمع

انتخابـات در زمانـه مـدرن نیـاز بـه           . یابددهندگان نیز افزایش می    و راي  نامزدان و نتیجه، میزان نارضایتی      اعالن فیصله 

نمونـه اخیـر اسـتفاده از       . ابزارهاي مدرن داشته و تکنالوجی امروزه کمک بسیاري در برگزاري انتخابات نموده است            

، به عنوان 1393انتخابات پارلمانی هند در سال . باشدخابات به شیوه الکترونیکی در هند میدانش جدید، برگزاري انت 

  . شد میلیون هندي برگزار800بزرگترین انتخابات جهان، طی نه مرحله براي حدود 

 22 (می 12 تا اپریل 7 بین انتخابات روز 9  امنیتی، و انتخاباتی کارمند میلیون 11 ،رأیدهی مرکز هزار 930 از بیش 

 رقابـت  پارلمـان  در کرسـی  543 آوردن بدسـت  بـراي  کـه  بـزرگ  و کوچـک  حـزب  500 از نـامزد  هزار 15 و )ثور

نمودند
1

 این یجهنتجالب آن است که   . دهد، به اندازه کافی بزرگی این انتخابات و پیچیدگی مدیریت آن را نشان می             

  . اعالن شد1393 ثور 26 روز بعد از آخرین مرحله یعنی 4تنها انتخابات 

از  را فراهم آورده و  و مهندسی انتخابات   تقلب ، زمینه بیشتري براي ارتکاب تخلف     جهتیخیر در اعالن نتایج از      أت 

 نـادر محـسنی، منـشی و یکـی از کمیـشنران             .گـردد  در این زمینه مـی      ذهنی افزایش شک و تردید   دیگر جهت باعث    

 اعالن نتایج ابراز داشت که به علت عدم تناسـب زمانبنـدي در           در زمینه تاخیر در   ، در مصاحبه اي     کمیسیون شکایات 

تـر بـه    بـه رسـیدگی دقیـق   کمیـسیون شـکایات  و اولویـت دادن  تقویم انتخابات با حجم کـار رسـیدگی بـه شـکایات          

به تعویق افتادشکایات، فیصله نهایی کمیسیون 
2
.   

اعالمیـه بـانکوك در مـورد        «22مـاده   ما   دقت در رسیدگی به شکایات از اهمیت زیادي برخوردار است، ا           هر چند 

مورد در حل قضایا ممکن تاخیرهاي بی«: گویددر مورد تعلل در روند انتخابات می » انتخابات آزاد و عادالنه در آسیا     

                                                          

  : خبرگزاري صداي امریکا 1

http://www.darivoa.com/content/inida-election-2014/1887541.html
  .1393 ثور 24مصاحبه نادر محسنی با شبکه خبري طلوع نیوز،  2
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خـواه تاخیرهـا بـه علـت کمبـود      . است باعث دستکاري در روند حل مسئله گردیده و کـارکرد عـدالت را رد نمایـد            

  . بردل نفوذ سیاسی، مشروعیت روند کلی حل مسئله را زیر سوال میظرفیت باشدیا به دلی

هاي زمـانی معقـولی بـراي حـل و فـصل قـضایا تعیـین گـردد تـا از          هاي انتخاباتی، باید محدودهدر چارچوب دوره 

ین بد»  . هاي زمانی باید دقیق بوده ولی به طور منصفانه اجرا گردداین محدوده. تاخیرهاي غیرضروري جلوگیري شود

ترتیب تعلل خارج از چارچوب قوانین از عواملی است که اهمیت مسئله انتخابات و مشارکت مردمـی را زیـر سـوال                      

-دهـد؛ در نتیجـه میـزان عالقـه    برده و اعتماد مردم را نسبت به کارکردهاي نظام انتخاباتی و مردم ساالري کاهش می     

  .مرنگ خواهد شدهاي بعدي کمندي مردم به مشارکت در امور سیاسی در دوره
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  :بخش چهارم

  بندي جمع

  گیري نتیجهارزیابی و 

 مشاهدات پروسـه انتخابـات در روز انتخابـات، مقطـع شـمارش آرا، رسـیدگی بـه                هاي حاصل از گزارشات و    یافته

 یافتـه   چـشمگیري کلی مـردم افـزایش  خوشبختانه  مشارکت دهد که شکایات و اعالم نتایج ابتدایی و نهایی نشان می 

 مـضاعف  ، اهمیـت در قبـال جامعـه   آگاهی عمومی نسبت به حقوق سیاسی و مسئولیت شهروندي     رتقايشاید ا . ستا

در طـول   بـه مـسائل ملـی    نامزدانتاحدي تغییر و گسترش توجه  و 2014 مسئله سال در تقاطع با  انتخابات    از این دوره 

 نسبت به انتخابات دوره پیشین 1393در انتخابات افزایش مشارکت مردمی تبلیغات انتخاباتی را بتوان از عوامل اصلی    

دهد که هنوز هم میزان مشارکت مردان در مقایسه با زنان از وضـعیت              مشاهدات نشان می  با این وجود مسئله      .دانست

 درصدي زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نه تنها برابر با مردان نبوده، بلکـه   36اشتراك  . باشدخوبی برخوردار نمی  

   .هاي پیشین نیز کمتر شده استاز دوره

 و 1392آخر سـال  هاي در ماه. باشدمی اتباع کشور  برابر حق تمامیحق رايداشتن  و رأیدهیدسترسی به محالت   

 و آسـیب دیـده  زمـین  همچـون سـیل، رانـش     مناطق متعددي از افغانستان به علت حـوادث طبیعـی            1393 سال   ابتداي

در صـورت برگـزاري دور دوم        دلیـل   همـین  بـه .  ترك محالت سـکونت خـود گردیدنـد        ساکنان باقیمانده مجبور به   

 خود را در جریان حادثه از دست داده و یا محالت و رأیدهیاین افراد کارت انتخابات ریاست جمهوري، بسیاري از 

-آسـیب است که قابل ذکر .  و قادر به مشارکت در دور دوم نخواهند بود شان نخواهد بود   در دسترس  رأیدهیمراکز  

هـاي موقـت    جاشدگان به اثر وقایع مذکور معموال در محـالت موقـت دور از حادثـه همچـون خیمـه                  دیدگان و جابه  

  .یابنداسکان می
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 و دوره شـمارش آرا، بررسـی        »روز انتخابـات  « نظـارت از   گفـت کـه      تـوان مـی  حقوق بـشر   ناظران طبق گزارشات 

در این مراحل به طور کلی اي موجود بر سر راه حقوق سیاسی مردم    هچالشدهد که   شکایات و اعالم نتایج نشان می     

  .شوندها تقسیم مینارسایی) 2 و و تخلفتخطی )1 نوعبه دو 

  روز انتخابات) الف

هـا بـه   هاي عمده از قانون شامل دیر باز شدن یا زود بسته شدن مراکز راي، پر شدن صندوق             نخست، تخطی  نوعدر  

 ،تمداخله نیروهاي امنیتی و کارمندان دولت در روند انتخابـا          ، مشخص نامزداین به نفع    مشاهده کمپ طور غیرقانونی،   

 ،رأیـدهی کمبـود اوراق   ،راي دادن مکـرر  ،د زیـر سـن  راي دادن افـرا  ،ن کمیـسیون جانبدارانه عمل نمـودن کارمنـدا   

نقـض از  هـا،  ع تخطـی تمامی این نـو نقطه مشترك  .باشد میرأیدهیدر مراکز  از حضور ناظران و مشاهدان    يجلوگیر

 مـورد  277تعـداد  . باشـد مـی  را  دسترسی به حق سیاسی قانونی و  زمینه برگزاري انتخابات     درالمللی   ملی یا بین   حقوق

مراکز  درصد 5کمتر از در هاي باال  نظارت شده از این دست بوده است که هر کدام از تخطیمحل 1584تخطی در 

 اصـلی  نوع تخطـی  چهار . برخی مراکز بیش از یک تخطی دیده شده است        نظارت شده مشاهده شده است و البته در       

 مـشخص،  نـامزد  و نزدیـک آن بـه نفـع    رأیدهی به ترتیب شامل مشاهده کمپاین در مراکز   در روز انتخابات   از قوانین 

  .باشددیر باز شدن برخی مراکز و مداخله غیرقانونی نیروهاي امنیتی و کارمندان دولت می، رأیدهیکمبود اوراق 

 در  رأیـدهی  و حامیان آنها در مورد عدم جواز تبلیغ در شـعاع صـد متـري مراکـز                   نامزدانبا وجود اطالع رسانی به      

سکوت ساعته 48دوره 
1

ي و شوراهاي والیتی جمهور ریاست نامزدان برخی نفع به تبلیغات از متعددي موارد هم باز ،

و یـا نیروهـاي امنیتـی موظـف          انتخابـات    منـدان کمیـسیون     کار حتی در مـواردي از ایـن قبیـل،           .به ثبت رسیده است   

 تبلیغ براي به طرفداري وطرفی را زیر پاي گذاشته و اصل بیریاست جمهوري مستقیم  فرامین  قوانین ملی وبرخالف

  .اند مشخصی دست زدهنامزد

وز در ر ی اسـت کـه      هـای نارساییکمبودات و   هاي بر سر راه دسترسی مردم به حقوق سیاسی شامل           نوع دوم چالش  

هـاي نـوع دوم مـواردي     چـالش .  را بـا اخـتالل مواجـه سـاخته اسـت           رأیدهیانتخابات به چشم خورده و روال عادي        

  .گردد را شامل میتکنیکی و سایر مشکالت رأیدهینظمی در مراکز کمبود اوراق راي، بیهمچون مسئله امنیت، 

                                                          

  انتخابات قانون یک و پنجاه ماده1
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را رود کـه انتخابـات      اي بـه شـمار مـی       مسائل عمده  از جمله   هنوز هم  یامنیت که وضعیت    حاکی از آن است   ها  یافته

 به همراه حـضور      مسلح دولت  مخالفانها مورد تهدید، انفجار و تیراندازي توسط        ده .دهدتحت تاثیر خویش قرار می    

 1393انتخابـات   دهـد کـه      نظارت شده در روز انتخابـات نـشان مـی          حل م 1584لح غیرمسئول در    تهدیدآمیز افراد مس  

 نـاامنی تنهـا محـدود بـه روز انتخابـات نبـوده و عـاملین نـاامنی        البته باید گفت که .  از خطر و تهدید نبوده است   خالی

  .انداي در تاثیر و تهدید پروسه انتخابات داشتههاي گستردهفعالیت پیش از انتخابات هم مذکور

مجاهدین سابق و مقامات سیاسی در تمـاس  هاي نظامی با متنفذین،  در قالب ملیشهافراد مسلح غیرمسئول  ز  بسیاري ا 

توانند با استفاده از پشتوانه سیاسی خود، مردم را وادار به حمایت از کاندید خاصی نموده باشند، از همین روي می    می

نقض اصول سیاسی از ). نقض عدم تهدید، عدم تبعیض و عدم جانبداري(و اجازه فعالیت به دیگر کاندیدان را ندهند 

مـوارد مهمـی از    . سـازد هاي مسلح غیرمسئول، فضا را براي نادیده گرفتن حقوق سیاسی مـردم فـراهم مـی               جانب نیرو 

نقض اصول و حقوق سیاسی از سوي این افراد نیز در والیات مختلف کشور مشاهده شده است کـه نفـوذ حاکمیـت            

باشدمی مرکزي را در محالت مرتبط به چالش کشیده و تهدیدي براي برگزاري انتخابات شفاف             
1
بـا وجـود اعـالم       .

انتخاباتی خاص   نامزد مسلح از    مخالفانهاي  حمایت برخی دسته  
L
 شـوراهاي  نـامزدان ترغیـب مـردم بـه حمایـت از         و 

آنهاوالیتی مورد حمایت   
M

هـا بـراي ایجـاد    دهـد ایـن گـروه   وجود دارد که نـشان مـی  شماري  بیرویدادهاي هم باز ،

 حملـه، انفجـار علیـه مـردم و          انتخابات دسـت بـه تهدیـد،       از پیش روزهاي ز و شرکت کنندگان ا    نامزدانارعاب بین   

اندزده نامزدان
N
.   

 حاصـل   کـه را   در روز انتخابـات      نـاامنی تهدیـد و      مـورد  100 حـدود   کمیسیون حقوق بـشر    ناظران قابل ذکر است  

 روز   در آغـازین سـاعات     ي از آنهـا    که بـسیار   ندمودن و افراد مسلح غیرمسئول بوده، گزارش         مسلح مخالفاناقدامات  

 در کشوري که حمـالت  رأیدهیاقدامات نیروهاي امنیتی در تامین مراکز     به این وجود،     .اندانتخابات به وقوع پیوسته   

-ها نـشان مـی  گزارشات رسانه . باشدقابل قدر و ستایش می    همه روزه افراد مسلح آن را با بحران امنیت مواجه کرده،            

جدي نسبت به انتخابات که اصل عدم ارعاب و زمینـه دسترسـی بـه حقـوق سیاسـی را                     اتتهدیدها مورد   دهد که ده  

-عملکرد این نیروهـا در روز انتخابـات رضـایت   کند، توسط نیروهاي امنیتی کشور به خوبی دفع گردیده و          نقض می 

  .ستابوده آمیز

                                                          

 و جمهوري ریاست انتخابات بر غیرمسئول مسلح نیروهاي و لیمح پولیس تاثیر گزارش«.  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان1

  .1393بهار. »1393 والیتی شوراهاي
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صل آزادي و برابـري در    باعث عدم دسترسی شهروندان به حق راي خود شده و ا           رأیدهیکمبود اوراق و محالت     

 را با مسئولیت کمیسیون انتخاباتدهد و از جهتی در زمره تخطی از قانون قرار گرفته و انتخابات را زیر سوال قرار می

دهنـده در   از آنجا که از لحاظ قانونی تامین اوراق و محـالت راي بـه تناسـب جمعیـت راي                  .  سازدمستقیم مواجه می  

این مسئله یکی از عوامل عمـده عـدم دسترسـی شـهروندان بـه طـور       . باشد میانتخاباتکمیسیون مراکز وظیفه اصلی  

. دهـد  را افـزایش مـی  کمیـسیون انتخابـات  طرفی و استقاللیت شان شده و شک و ظن نسبت به بیمتناسب به حق راي   

 نفـوس منـاطق مختلـف    توان فقدان پایگاه اطالعاتی دقیـق در زمینـه تعـداد          البته از جهت دیگر ریشه این مسئله را می        

امـا بـاز هـم ایـن مـسئله          . رسدهاي راي در عمل ناممکن به نظر می       کشور دانست و به همین دلیل توزیع مناسب برگه        

 وجـود  با که موضوع این.  به طور کامل از پاسخگویی به این مشکل تبرئه شود     کمیسیون انتخابات شود که   باعث نمی 

و  مناطق مـشخص کـشور     برخی را براي  کافی اوراق راي  نتوانسته نهاد این چرا ،کمیسیون انتخابات  گذشته تجربیات

حتی تا پایان وقت  هاي روز انتخابات، نماید و در برخی موارد با وجود اعالم کمبود راي در میانه            حتی پایتخت تامین  

  .باشد پاسخگو یدبا مسئول نهاد عنوان به کمیسیون انتخابات و دارد ابهام جاي راي به مراکز نرسیده است، خود

 را دچـار اخـتالل نمـوده و زمینـه تخلـف و تقلـب را              رأیـدهی ، کنترول و نظارت روند      رأیدهینظمی در مراکز    بی

نظمی باعث دخالت افراد دیگر در اصل آزاد و سري          دهدکه در برخی مراکز بی    گزارشات نشان می  . دهدافزایش می 

ت به وظایف خود، کمبود محالت راي و ازدحام در یـک    ناآگاهی کارمندان نسب  . بودن راي یک شخص شده است     

  .نظمی در برخی مراکز شده است و زورمندان در محل از عوامل ایجاد بیمتنفذانمحل، و حضور 

  خیر، تخطی و عدم شفافیتأت: نتایج ناعال و شکایات به رسیدگی آرا، شمارش) ب

توسط هر دو کمیسیو مـشاهده  زمانی از پیش اعالم شده در بسیاري مقاطع پروسه انتخابات تاخیر و تخلف از برنامه   

در مـواردي همچـون شـمارش آرا، رسـیدگی بـه       انتخابـات و شـکایات    مـستقل  تعلـل هـر دو کمیـسیون   .شده اسـت  

مغـایر قـانون    ،  اعـالن نتـایج     و کمیـسیون انتخابـات    بـه    کمیـسیون شـکایات    و ارسـال آن از       له شکایات شکایات، فیص 

  انتخابـات تعویق برگزاري دور دوم. رودهاي هر دو کمیسیون بوده و تخلف به شمار می العملانتخابات، لوایح و طرز   

قـانون انتخابـات    20بند دوي مـاده  نیز تخلف مستقیم از      کمیسیون انتخابات  جوزا بر اساس جدول زمانی       24 تاریخ   به

  .باشدمی

هـدفی بـراي اصـالح      شان بوده و    ت سیاسی انتخابات شفاف تضمین کننده دسترسی برابر مردم به حق تعیین سرنوش          

 قـانون  55 قانون اساسـی و مـاده   50طبق ماده  .رودهاي بعدي به شمار میساختار و روش برگزاري انتخابات در دوره      
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- مـی کمیسیون انتخاباتالمللی که داراي اعتبارنامه از هاي ملی و بین و رسانهمشاهدان، ناظران افراد به ویژه  انتخابات

 شمارش آرا و اعالم نتایج در احلشامل مراین نظارت . اجازه حضور و نظارت از روند کلی انتخابات را دارندباشند، 

 و  کمیـسیون انتخابـات    ترتیبـات ایجـاد شـده از سـوي           متأسـفانه . باشـد ت می  و رسیدگی به شکایا    کمیسیون انتخابات 

  . فراهم آوردناظران را براي عملکردشان نتوانسته شفافیت الزم براي نظارت شدن کمیسیون شکایات

افـزایش شـک و   تاخیر در اعالن نتایج، جدا از احتساب تخلـف بـراي نهادهـاي مـرتبط، باعـث      قابل ذکر است که  

 نسبت به سالمت روند انتخابات و احتمال تخلف و تقلب گـسترده در انتخابـات    جامعههاي منفی افکار عمومی   گمان

 یکی از عوامل تاخیر در رسیدگی به .دهد افزایش میمتنفذاناز سوي به نتایج را هاي نفوذ و دستبرد گردد و زمینهمی

-هاي سنتی با اوراق کاغدي و شمارش دستی براي اعالن نتایج مـی            استفاده از شیوه  انتخابات  شکایات و اعالن نتایج     

هـاي  ي جدید در انتخابـات    هاي جدید مدیریت و برگزاري انتخابات با ابزارها       لذا الزم است راهکارها و روش     . باشد

  . روي دست گرفته شودکمیسیون شکایات و کمیسیون انتخاباتآینده از سوي 

 کارمنـدان  تخلـف ، ناآگـاهی و  رأیـدهی دهد که در مرحله شـمارش اولیـه آرا در محـل             همچنین یافته ها نشان می    

 5سـاعت   (رأیـدهی ساعت م خت قبل از ، که در محالت متعددي شمارش آرا ه است  باعث گردید  کمیسیون انتخابات 

  .شروع شده و پایان یابد) بعد ازظهر

  راهکارها و پیشنهادات

، رفـتن انتخابـات بـه    1393 ثور 25 در تاریخ کمیسیون شکایات فیصله نهایی    با تایید    کمیسیون انتخابات از آنجا که    

هـاي موجـود در دور اول   الشدور دوم را قطعی دانست، الزم است که نهادهاي برگزارکننده انتخابات با توجه به چـ       

هـا، تقلبـات و   ها و کـاهش تخطـی  هاي گذشته این گزارش اشاره شد، اقدامات الزم را براي رفع چالشبخشکه در   

گزارش اخیر پیـشنهاداتی را  . شان هر چه زودتر روي دست گیرندتخلفات و افزایش زمینه دسترسی مردم به حق راي     

  :دارد میاین نهادها به قرار زیر ابرازبراي 

 در  را)بـه ویـژه زنـان   ( درباره انتخابات و لزوم مشارکت مردم  آگاهی رسانیکمیسیون مستقل انتخابات باید  . 1

پخـش  هـاي چـاپی، صـوتی و تـصویري، و     سطح ملی و با ابزارهاي مختلف همانند تبلیغ در مساجد، استفاده از رسانه    

، تشدید نمایدم انتخابات در روزهاي باقیمانده تا دور دومواد آگاهی در سطح شهر
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-الزم جهت دسترسی این افراد به حق راي اقدامات    انجام وبیجاشدگان اخیر بر اثر حوادث طبیعی       شناسایی  . 2

 و استقرار آنهـا در      رأیدهیصدور مجدد کارت براي این افراد، افزایش مراکز سیار          : مانندشان در دور دوم انتخابات      

.  اسکان این افرادمحل

 افغانـستان  وزارت داخلـه  بـر رونـد انتخابـات،        تأثیرگـذار هـاي   ت امنیت به عنوان یکی از مولفه      به علت اهمی  . 3

 مخالفان نسبت به تامین امنیت مناطق ناامن و تحت نفوذ افراد مسلح غیرمسئول و           با همکاري وزارت دفاع ملی     بایستی

امی ایـن محـالت بـه ویـژه در روز       تري را روي دست گیرند و پولیس ملی و اردوي ملی در تم            اقدامات جدي مسلح  

 بـه منظـور    رات افغانـستان بـا کـشورهاي همجـوار         دور دوم حضور محسوس داشته باشند و امنیـت سـرحدا           انتخابات

.شان زیر کنترول شدید داشته باشندنظامی و تجهیزات مهاجمانجلوگیري از ورود 

 و کارمندان انتخاباتی که قوانین     نامزدانکمیسیون مستقل انتخابات باید در مورد کنترول و مجازات آن عده            . 4

.هاي شدیدتري را روي دست گیرندرویهنمایند ها را نقض میانتخابات و لوایح و طرزالعمل

به منظور جلوگیري از کمبود اوراق راي در مرحله دوم انتخابـات، الزم اسـت آن تعـداد مراکـز و محـالت                 . 5

، شناسایی شده و در دور دوم آراي مـورد نیازشـان پـیش از پـیش                 اند که در دور اول دچار کمبود راي شده        رأیدهی

تواند مسائلی همچون نبـود مـدیریت صـحیح و عـدم           تکرار مجدد کمبود راي در دور دوم انتخابات می         .تامین گردد 

.طرفی کمیسیون انتخابات را در پی داشته باشدبی

احتمال تضییع   در محل شده و هم این که         شان در حفظ نظم   ناآگاهی کارمندان کمیسیون، هم باعث ناتوانی     . 6

. انتخابـاتی و باطـل شـدن آرا را در پـی دارد        زدن اوراق و نتـایج       و امـضا   عدم مهر  آراي مردم را در مواردي همچون     

با کارمنـدان    قبلی کارمندان و یا جایگزینی کارمندان      و جامع  کمیسیون مستقل انتخابات باید نسبت به آموزش مجدد       

.دام نمایدتر جدید اقالیق

کمیسیون انتخابات و کمیسیون    . رودخیر در اجراي وظایف هر دو کمیسیون، تخلف از قوانین به شمار می            أت. 7

وظایفشان را سر موعد مقرر انجام انتخابات متعهد بوده و  جدول زمانی ارائه شده براي دور دوم به  اکیداًشکایات باید

.دهند
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، توصیه   در روش سنتی   جراي وظایف هر دو کمیسیون انتخاباتی      ا به علت کندي روش برگزاري انتخابات و      . 8

هـاي بعـدي انتخابـات اسـتفاده از تکنـالوجی جدیـد و برگـزاري انتخابـات                   در دوره  کمیسیون انتخابات گردد که   می

  به این منظور وزارت داخلـه . آماده استفاده گردد1394الکترونیکی را روي دست گیرد تا در انتخابات پارلمانی سال  

هم بایستی هر چه زودتر ثبت نام و توزیع تذکره برقی را براي سهولت در برگزاري انتخابات الکترونیکی روي دست 

.گیرد

 باعـث افـزایش شـفافیت در انتخابـات و جلـوگیري از      نـاظران طرف و سـایر     از آنجا که نظارت نهادهاي بی     . 9

هـاي مـرتبط بـه      انتخابات و شکایات و سایر ارگان     هاي  گردد، الزم است تا کمیسیون    ها و تخلفات می   بسیاري تخطی 

 باید پروسه شـمارش  کمیسیون انتخابات.  فراهم سازدانتخابات، زمینه مساعدتري براي نظارت آنها در تمامی زمینه ها      

لـوایح و   .  فـراهم گـردد    نـاظران آرا، ثبت و اعالم نتایج را در مرکز ملی نتـایج بـه طـوري شـفاف سـازد کـه قناعـت                        

هـا ایجـاد    و رسانه  مشاهدان،  ناظرانها اضافی را براي     هاي هر دوکمیسیون که محدودیت    ها، و دستورالعمل  طرزالعمل

المللی و جامعه مدنی طرف ملی و بین نهادهاي بیناظران و مشاهدانحداقل  و  گردداصالحاست، تا حد ممکن کرده

باید پروسه نظارت از رسیدگی بـه شـکایات را           کمیسیون شکایات همچنین  . دسترسی آزادتري به پروسه داشته باشند     

 ناظران و شفافیت الزم را براي       ساخته نیز   خودفیصله نهایی   نحوة   علنی رسیدگی به شکایات، شامل    عالوه بر جلسات    

  .فراهم سازد
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  :اه شتاددایم و یاضم

                                                          

A
:ویکم بیست ماده بشر، حقوق جهانی اعالمیه

 آزادانه که نمایندگانی وساطت با وخواه مستقیماً خواه کشورخود، عمومی امور دراداره که دارد حق هرکس. 1

.جوید باشند،شرکت شده انتخاب

.آید نایل ودخ کشور عمومی بامشاغل شرایط، باتساوي که دارد حق هرکس. 2

 روي از که گردد گزار بر انتخاباتی وسیلهء به باید اراده این است مردم ارادهء حکومت قدرت ومنشأ اساس. 3

 طریقهء یا مخفی رأي با و باشد مساوات بارعایت و عمومی باید انتخابات. پذیرد صورت ادواري طور وبه صداقت

  .دنمای تامین را رأي آزادي که گیرد انجام آن نظیر

  
B
:یکم و شصت مادة اساسی، قانون 

 عمومی، آزاد، گیري رأي طریق از دهندگان راي آراي صد فی پنجاه از بیش اکثریت کسب با جمهور رئیس

 .یابد می پایان انتخابات از بعد پنجم سال جوزاي اول در جمهور رئیس وظیفه .گردد می انتخاب مستقیم و سري

 جمهور رئیس کار پایان از قل روز شصت الی سی مدت ل خال در جدید مهورج رئیس تعیین منظور به انتخابات

 آورد، دست به را آرا صد فی پنجاه از بیش اکثریت نتواند کاندیدان از یک هیچ اول دور در هرگاه .میگردد برگزار

 نفر دو تنها دور این در و گردد می برگزار انتخابات نتایج اعالم تاریخ از هفته دو ظرف در دوم دور براي انتخابات

 کاندیدي انتخابات، دوم دور در .نمایند می شرکت اند، آورده دست به اول دور در را آرا بیشترین که کاندیدانی از

 جریان در جمهوري ریاست کاندیدان از یکی هرگاه .شود می شناخته جمهور رئیس کند، کسب را آرا اکثریت که

 مطابق مجدد انتخابات نماید، وفات انتخابات نتایج اعالم از قبل و انتخابات از بعد یا و گیري راي دوم یا اول دور

  .میگردد برگزار قانون احکام به

  
C
:سوم هشتاد مادة اساسی، قانون 

 کار دوره .گردند می انتخاب مستقیم و سري عمومی، آزاد، انتخابات طریق از مردم توسط جرگه ولسی اعضاي

 به جدید شوراي و رسد می پایان به انتخابات نتایج اعالن از بعد پنجم، سال رطانس اول تاریخ به جرگه ولسی
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 ولسی دوره پایان از قبل روز شصت الی سی مدت خالل در جرگه ولسی اعضاي انتخابات .نماید می آغاز کار

 می فرن پنجاه صدو دو حداکثر حوزه هر نفوس تناسب بـه جرگه ولسی اعضاي تعداد .گردد می برگزار جرگه

 انتخابات قانون در .گردد می تعیین انتخابات قانون در آن به مربوط مسایل سایر و انتخاباتی هاي حوزه .باشد

 و نماید تأمین کشور مردم تمام براي را عادالنه و عمومی نمایندگی  انتخاباتی، نظام که گردد اتخاذ تدابیري باید

  .یابد عضویت جرگه ولسی در زن وکیـل دو حداقل اوسط طور والیت هر از نفوس تناسب به

  
D
   اساسی، قانون 

  قانون، طبق والیتی، شوراي اعضاي .شود می تشکیل والیتی شوراي یک والیت هر در :وهشتم سی و یکصد مادة

 چهارسال مدت براي والیت ساکنین طرف از ومستقیم سري عمومی، آزاد، انتخابات طریق از نفوس، تناسب به

  . نماید می انتخاب رئیس حیث به را خود اعضاي از نفر یک والیتی شوراي .دمیگردن انتخاب

 ها، قریه و ها ولسوالی در  محلی، ادارة در مردم ل فعا اشتراك تأمین و امــور تنظیم براي :چهلم و یکصد مادة

 و سري عمومی، ،آزاد انتخابات طریق از شوراها این اعضاي .گردند می تشکیل شوراها  قانون، احکام به مطابق

 محلی شوراهاي در کوچیان گیري سهم .شوند می انتخاب سال سه مدت براي محل ساکنین طرف از مستقیم

.گردد می تنظیم قانون احکام به مطابق

 از شاروالی، مجالس اعضاي و شاروال .شود می تشکیل شاروالی شهري، امور ادارة براي :یکم و چهل و یکصد مادة

 تنظیم قانون توسط ها شاروالی به مربوط امور .شوند می انتخاب مستقیم و سري عمومی، اد،آز انتخابات طریق

  .میگردند

  
E
  :انتخابات قانون چهارم ماده 14 و 13 بندهاي طبق مشاهد و ناظر تعریف 

 نظارت منظور به وخارجی داخلی هاينهاد و مستقل کاندید ، سیاسی حزب از نمایندگی به شخصیکه: ناظر) 13(

  . نماید می دریافت نامه اعتبار کمیسیون، طرف از انتخابات روند بر

 نامه اعتبار دریافت از بعد که است همگانی هايرسانه یا خارجی یا داخلی حکمی یا حقیقی شخص: مشاهد) 14(

  .نماید می مشاهده انتخابات روند از کمیسیون طرف از

  
F
  :وپنجم پنجاه مادة 

  :باشند می ذیل حقوق داراي داخلی مشاهد و ناظر)1(

  .نامه اعتبار آوردن بدست-1

  .آراء شمارش  و دهی راْي محالت و مراکز انتخابات، روند در حضور-2

   .مربوط طرزالعمل مطابق معلومات به دسترسی-3
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  .تخلفبروز درصورت مربوطمرجع به ناظر ازطرف شکایت یا اعتراض تقدیم-4

  .مشاهد توسط خاباتانت ازروند گزارش تهیۀ-5

 می داراء را انتخابات روند مورد در معلومات به دسترسی حق المللی بین ین ناظر و مشاهدین -6

  .باشند

 و تهیه گزارش طوربیطرفانه انتخابات روند از معینه درموعد توانند می المللی بین ناظرین و مشاهدین7

 به را وشکایت اعتراض حق نمایند ارائه ها ورسانه متحد دفترملل نمایندگی ، حکومت ، کمیسیون به آنرا

  .باشند می داراء  شکایات کمیسیون

  :باشند می ذیل هاي مکلفیت داراي مشاهد و ناظر) 2(

  .مربوط هاي وطرزالعمل نافذه تقنینی سایراسناد قانون، این احکام رعایت -1

  .ناظرتوسط شکایت درج و مشاهدتوسط گزارش تهیۀ حینواقعیت اصل رعایت -2

   .تشنج ایجاد و پراگنی شایعه  از داري خود-3

  .مربوطه هاي طرزالعمل در شده پیشبینی موارد سایر رعایت - 4

  
G
  : وهفتم شصت ماده 

 ناظر، انتخابات، کارکن کاندید، دهنده، راي طرف از وسهوا قصدي غیر که میگردد اعمالی شامل تخطی) 1(

   .میگردد واقع انتخابات وندر در شاملین وسایر رسانه مشاهد،

 نظر در با آن والیتی هاي ونمایندگی شکایات کمیسیون کمیسیون، طرف از میتواند انتخاباتی هاي تخطی) 2(

  .شود رسیدگی مربوط طرزالعمل داشت

  .میگیرد صورت ها رسانه کمیسیون توسط ي رسانه تخطی به رسیدگی) 3(

  .میگردد تنظیم جداگانه طرزالعمل طتوس آن به رسیدگی وچگونگی تخطی نوعیت) 4(

  
H

  :انتخابات قانون 55  ماده

  :باشند می ذیل حقوق داراي داخلی مشاهد و ناظر) 1 (

.نامه اعتبار آوردن بدست

.آراء شمارش  و دهی راي محالت و مراکز انتخابات، روند در حضور

  . مربوط طرزالعمل مطابق معلومات به دسترسی

.تخلف بروز درصورت مربوط مرجع به ناظر ازطرف شکایت یا اعتراض تقدیم

  .مشاهد توسط انتخابات روند از گزارش تهیۀ

  .باشند می داراء را انتخابات روند مورد در معلومات به دسترسی حق المللی بین ین ناظر و مشاهدین
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 و تهیه زارشگ طوربیطرفانه انتخابات روند از معینه درموعد توانند می المللی بین ناظرین و مشاهدین

 به را وشکایت اعتراض حق نمایند ارائه ها ورسانه متحد دفترملل نمایندگی ، حکومت ، کمیسیون به آنرا

  .باشند می داراء  شکایات کمیسیون

:باشند می ذیل هاي مکلفیت داراي مشاهد و ناظر) 2(

.مربوط هاي وطرزالعمل نافذه تقنینی سایراسناد قانون، این احکام رعایت

  .ناظر توسط شکایت درج و مشاهد توسط گزارش تهیه حین واقعیت اصل یترعا

. تشنج ایجاد و پراگنی شایعه  از داري خود

  )انتخابات قانون 55 مادة(. مربوطه هاي طرزالعمل در شده پیشبینی موارد سایر رعایت

 از) غور والیتی شوراي دیدکان و قبلی سناتور (احمد معاون قوماندان بدستور مشاهدان و ناظران تمامی اخراج

 توسط که است تخطی نوع از این مستندات از یکی صبح ساعات اولیه در ولسوالی مرکز و کشور ي دره مرکز

  .است گردیده گزراش AIHRCان کارمند

  
I

، تعداد و تناسب آراي کاندیدان 1393 ثور سال 25 در تاریخ IECبر اساس اعالمیه مطبوعاتی  

  :باشد قرار ذیل میIEC و تصدیق IECCهاي  اول، بر اساس فیصلهریاست جمهوري در دور

45.0(    2,972,141    داکتر عبداهللا عبداهللا(%

31.6(  2,084,547  داکتر اشرف غنی احمدزي(%

11.4(    750,997    داکتر زلمی رسول(%

7.0(    465,207    عبدالرب رسول سیاف(%

2.8(    181,827    الدین هاللانجینر قطب(%

1.6(    103,636  فیق گل آغا شیرزيمحمد ش(%

0.5(      30,685    زيمحمد داوود سلطان(%

0.2(      15,506    هدایت امین ارسال(%

  

  

  
J
  :بند اول و دوم ماده بیستم قانون انتخابات 

و  سري عمومی، آزاد، گیري راي طریق از گان دهنده راي آراء فیصد پنجاه از بیش کسب با جمهور رئیس) 1(« 

  .گرددمی تخابان مستقیم
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 براي انتخابات آورد، بدست را آراء فیصد پنجاه از بیش اکثریت نتواند کاندیدان از یک هیچ اول دور در هرگاه) 2(

 از نفر دو تنها دور این در و گردد می برگزار انتخابات، نهائی نتایج اعالم تاریخ از هفته دو ظرف در دوم دور

  ».نمایند شرکت است مکلف اند، آورده بدست اول ردو در را آراء بیشترین که کاندیدانی

  
K
  :3وهشتم، بند  شصت ماده 

  :شودمی شمرده انتخاباتی وتقلب تخلف ، ذیل اعمال

   .ها رسانه کمیسیون و  شکایات کمیسیون کمیسیون، به واقعی غیر و نادرست معلومات ارائۀ)1(

  .انتخابات یک در یکبار از بیشتر نام ثبت)2(

  .انتخاباتی اسناد ویا یدهیأر کارت حصول نام، ثبت در فریب)3(

  .دیگر یدهیأر سند یا و تابعیت تذکره بیشترازیک داشتن)4(

  .جعلی اسناد از استفاده با یدهی،أر براي کوشش یا یدهیأر)5(

  . دیگر شخص کارت یا سند از استفاده با راْیدهی)6(

  .انتخابات یک در مرتبه یک از بیش رأیدهی  براي تالش یا راْیدهی)7(

  .اسناد وجعل تحریف یا و مجوز بدون انتخاباتی اسناد تبدیل تغییریا)8(

  .آن سرقت یا و مجوز بدون انتخاباتی اسناد سرقت یا محو حریق،)9(

  .حقایق کتمان منظور به انتخاباتی اسناد کردن پنهان)10(

 غیر اشخاص طرف از انتخاباتی مواد سایر و ،فورمه رأي ورق کارت، فهرست، نگهداشت و استفاده)11(

  .مسئول

  . رأیدهی مراکز در دنامز به مربوط وسایرعالئم شعار رنگ، ازسمبول، ستفادها)12(

  .تبلیغاتی مواد در دولتی ادارات و کمیسیون به مربوط میعال سایر و سمبول از استفاده)13(

  .مجوز  بدون رأي صندوق یا انتخاباتی لوازم و مواد در دخالت)14(

  .انتخابات موظفان کار اخـالل)15(

  .انتخابات کارکنان و مشاهدین ناظرین، ان،کاندید رفتار اصول نقض)16(

  .ها  رسانه رفتار اصول نقض)17(

 علیه غیراصولی و غیرقانونی محدودیت و ایجاد معلومات به دسترسی از ممانعت فشار، اعمال)18(

  .نمایندمی تهیه گزارش انتخاباتی رویدادهاي از که ژورنالیستانی

  .نیغیرقانو منابع از مالی وجوه و امکانات از استفاده)19(

 سیاسی هاينمایندگی و یا خارجی دول یا اتباع از نیکیکو ت مالی هايمساعدت قبول یا دریافت)20(

   .افغانستان مقیم خارجی کشورهاي
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 و رسانه مشاهد، ناظر، کاندید، دهنده، راْي فشار علیه اعـمال و تشدد حرمت، هتک تخویف، تهدید،)21(

  .انتخابات کارکن

  .تخلف ارتکاب به اصاشخ نمودن وادار یا تحریک اغوا،)22(

  . انتخابات به مربوط امور سایر یا آراء شمارش یا دهی دررأي تقلب)23(

  دیگر منظور هر یا انتخابات مراحل در نفوذ اعمال قصد به رشوت اخذ یا و پیشنهاد)24(

  ها رسانه وکمیسیون شکایات کمیسیون کمیسیون،  هاي وطرزالعمل لوایح قانون، این احکام رعایت عدم)25(

  .انتخابات روند بر نظارت از المللی وبین ملی ومشاهدین رینناظ ممانعت)26(

 که کاندیدان ویا کاندید ضرر به ویا نفع به نتایج وثبت شمارش جریان در آراء کردن زیاد ویا کردن کم)27(

  .باشد نکرده تاثیر نهایی نتایج بر

 مرکز در اشخاص یا شخص نفع یا ضرر به ضاربه یا و جارحه، ناریه سالح از استفاده با توأم تشدد اعمال)28(

   .دهی راي

 خوردن بر هم و اجتماعی نظم اخالل و تشنج به منجر که بار خشونت و آمیز قهر جمعی دسته حرکت)29(

  .گردد انتخابات جریان

 روند در هارسانه اصحاب و مشاهدین، ناظرین، کاندیدان دهی،راي شرایط واجدین مشارکت از جلوگیري)30(

  .مسلحانه و فزیکی ينیرو از استفاده با انتخابات

 ویا ترسانیدن منظور به ملی امنیت و پولیس، اردو از اعم نظامی عالیم و لباس، وسایل از سو استفاده)31(

  .کاندید ضرر یا نفع به مشاهد و ناظر یا و کاندید، دهنده راي دادن قرار تاثیر تحت

L تا است کرده فیصله حزب این  که بود هکرد اعالم هارسانه حکمتیاردر گُلبدین اسالمی حزب سیاسی نمایندة 

  .کند پشتیبانی )1393 سال جمهوري ریاست کاندیدان از یکی (هالل آقاي از

  
M راي کارت«: است گفته )اسالمی حزب (حزبش اعضاي و هواداران به خطاب اي نامه انتشار با حکمتیار آقاي 

 اسالمی حزب به منسوب یا که کنید انتخاب را ینامزدهای. کنید شرکت والیتی شوراهاي انتخابات در و بگیرید

  ».کنید جلوگیري بد نامزدهاي پیروزي از و باشند داشته مثبت نظر حزب مورد در یا باشند

  
N هلمند دفتر گزارش AIHRC شیرزوي، آغا گل انتخاباتی تیم1392 حوت 17 تاریخ در که است گفته چنین 

 آن در که گرفتند قرار مسلح مهاجمین حمله مورد قندهار و لمنده راه بین جمهوري، ریاست کاندیدان از یکی

 افراد یا و پیوسته وقوع به مسلح مخالفین دست به حادثه که نشد مشخص اما. گشتند زخمی تیم از نفر دو

 الزم دوره این در امنیت مسئله اهمیت و کشور در 1393 انتخابات موضوع اهمیت علت به. غیرمسئول مسلح

  .گیرد صورت تر جدي نگاه انتخابات بر دولت مخالف مسلح نیروهاي تهدیدات سئلهم به تا است


