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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول: 

مستقل  کمیسیونقانون تشکیل، وظایف و صالحیت های  41و ماده  11مادۀ  43الیحه بر مبنی فقره این  -1

 افغانستان وضع گردیده است.حقوق بشر 

های ت و فعالیتآمقرره تنظیم اجرا 12مادۀ بر مبنی  به صورت موقت (نظارت از حقوق سیاسیاین بخش ) -1

 ایجاد گردیده است.مستقل حقوق بشر افغانستان  کمیسیون

 نام اختصاری

 ماده دوم:

 گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد در این الیحه به نام کمیسیون یاد می

 اهداف 

 ماده سوم: 

 اهداف این الیحه عبارت اند از: 

 . دموکراسیحقوق سیاسی اتباع کشور به منظور تحکیم هر چه بیشتر  حمایت ازنظارت و  -1

 . حقوق سیاسی اتباع افغانستانشفافیت  تامین -1

 سازمان های با نهاد های ملی ونظارت بهتر از حقوق سیاسی  به منظورهای الزم ها و همکاریهماهنگی -4

 بین المللی مرتبط به انتخابات. و داخلی

 و نشر آن.  از طریق ارایه گزارش حقوق سیاسیانعکاس وضعیت  -3
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 اصطالحات  

 ماده چهارم: 

باشد که می شوند،اشخاصیکه طور موقت به حیث ناظر توسط کمیسیون استخدام میو کارکن کمیسیون  ناظر:

 گردد. از پروسه انتخابات از جانب کمیسیون معرفی میجهت نظارت 

توزیع از جانب کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون،  ی شدۀمعرف کارکنان که برایاست ویتی : سند هاعتبار نامه

 گردد.می

ت انتخاباتی، رای دهی، شمارش پروسه انتخابات: شامل پروسه ثبت نام رای دهندگان، ثبت نام کاندیدان، مبارزا

  شود. و اعالن نتایج انتخابات میآرا، رسیدگی به شکایات 

 ساحه تطبیق

  ماده پنجم:

نظارت و بررسی دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مرجع ذیصالح  ونظارت از حقوق سیاسی  هایبخش 

رض نظارت را طبق پالن منظور شده غ خویشفعالیت کارکنان بخش مربوطه نظارت از حقوق سیاسی بوده که 

 نماید. کمیسیون توظیف می دفاتر از پروسه انتخابات در

 موضوع نظارت

 م: ماده شش

 آورد. کمیسیون مطابق به صالحیت های خویش از موضوعات ذیل در پروسه انتخابات نظارت به عمل می

 نظارت از پروسه انتخابات مطابق اسناد تقنینی.  -1

 نظارت از حق آزادی بیان در جریان کمپاین های انتخاباتی.  -1

 نظارت از حق آزادی اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز در جریان کمپاین های انتخاباتی.  -4

 ها و شورا ها. نظارت از حق آزادی تشکیل انجمن -3

 نظارت از حق آزادی گشت و گذار در جریان انتخابات.  -5
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 نظارت از عدم تبعیض، عدم تهدید و عدم جانب داری. -6

 فصل دوم

 کمیته های کاری پالن و

 پالن نظارتی 

 :هفتمماده 

 نماید. بخش نظارت از حقوق سیاسی بر اساس پالن از قبل تنظیم شده فعالیت های خویش را تنظیم می -1

عندالضرورت نظارت غیر مترقبه یا فوق العاده خارج از پالن به موافقه یا هدایت مسوولین امور نیز صورت  -1

 تواند. گرفته می

در پالن نظارتی، گزارشات و پیشنهادات که برویت نظارت های که از جانب کمیسیون در انتخابات قبلی  -4

 شود.انجام شده در نظر گرفته می

 شود. در پالن موضوع، ساحه، مدت، تاریخ شروع و ختم اجرای پروسه نظارت نشان داده می -3

ناظرین را با محتویات کارکنان مربوط و ظارت، آمر نظارت از حقوق سیاسی مکلف است قبل از شروع ن -5 

 پالن منظور شده آشنا سازد.

 کمیته مرکزی

 م:هشتماده 

هماهنگ کننده چه بهتر پروسه انتخابات کمیته نظارت از حقوق سیاسی تحت نظر به منظور نظارت هر -1

 گردد. در دفتر مرکزی ایجاد می نظارت و بررسی

آن با نظرداشت حجم کار و خصوصیت نظارت تعیین گردیده و این ترکیب و اد اجرای عیترکیب کمیته و م -1

 تواند.میعاد بنابر موافقه رییس اجراییه کم ویا افزود شده می

لوژستیک و استخدام ها مصارف مالی و خدمات لوژستیکی توسط شعبات مالی و برنامه حبه اساس طر -4

  گردد.ناظرین توسط شعبه منابع بشری اجراآت می
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 سکرتریت کمیته مرکزی را بخش نظارت از حقوق سیاسی به عهده دارد. 

 والیتیکمیته 

 م: نهماده 

کمیته نظارت از حقوق سیاسی در دفاتر ساحوی و  در والیاتبه منظور نظارت هر چه بهتر پروسه انتخابات 

 .یتی به ترکیب ذیل ایجاد گرددوال

  رئیس دفتر ساحوی/والیتی به حیث رئیس.  -1

 .مرین بخش های پروگرامی به حیث اعضاآ -1

 باشد. به عهده بخش نظارت و بررسی میدر دفاتر ساحوی و والیتی سکرتریت کمیته 

 ومفصل س

 وظایف و مسوولیت ها

 و مسوولیت های اختصاصی وظایف

 م:ماده ده

 بخش نظارت از حقوق سیاسی دارای وظایف ذیل می باشد.  

 های مربوط. طرزالعمل و رهنموداسناد تقنینی، نتخابات مطابق اپروسه تمامی نظارت از  -1

 برگزاری برنامه های آموزشی و آگاهی دهی از اسناد مربوط به انتخابات.  -1

 .سیون در هماهنگی با ریاست اجراییهتنظیم ارتباط با نهاد های مربوط و نمایندگی از کمی -4

 و اطمینان از فعال بودن آن. شناسایی و معلومات از موقعیت مراکز و محالت رای گیری  -3

های مناسب به منظور چگونگی نظارت از پروسه انتخابات و فورمه  رح و ترتیب طرزالعمل ها و رهنمودط -5

بعد از  های مربوط به نظارت مطابق به رهنمود های نظارتی و ارسال آن به دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون

 . منظوری
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 برای کارکنان کمیسیون.  عتبار نامه نظارتیطی مراحل و دریافت کارت ا -6

گردد و ارایه ثبت و دیتابس نتایج اولیه، قسمی، ابتدایی و نهایی که از طرف کمیسیون انتخابات اعالم می -2

 گزارش آن. 

جمع آوری و ثبت آمار اشخاص که بنابه دالیلی خارج از اراده رای دهنده از اشتراک در انتخابات محروم  -8

ا از جانب نهاد های مختلف نظارت کننده انتخابات شده اند. )این آمار ممکن بر اساس نظارت ها بدست آید ی

 ویا کمیسیون های انتخاباتی ارایه گردد(

 گردد. دریافت و نگهداری فهرست نهایی کاندیدان که از طرف کمیسیون انتخابات نشر می - 9

 طرح و ترتیب فارمت واحد گزارش دهی به منظور تنظیم اطالعات قابل اعتبار. -11

 .مربوطالیحه وظایف  این الیحه و مندرجاجرای سایر وظایف  -11

  و مسوولیت های مشترکوظایف 

 م: یازدهماده 

دارای وظایف ذیل در دفاتر ساحوی/ والیتی نظارت و بررسی  نظارت از حقوق سیاسی در مرکز و بخشبخش 

 می باشند.

نظارت از وضعیت و شرایط انتخابات و اطمینان از اینکه مسوولین امور شرایط مناسب و یکسان و بدون  -1

 کنند. تبعیض را برای همه کاندیدان فراهم نموده و خدمات الزم و قانونی را ارایه می

ها مطابق  و اطمینان از اینکه کمیسیون عملکرد های کمیسیون های مرکزی و والیتی انتخاباتنظارت از  -1

انتخابات  یر اسناد تقنینی مربوط( زمینهاسناد تقنینی )قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و سا

 سازد. نه و شفاف را برای همه مساعد میآزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادال

 موضوعات مندرج ماده ششم این الیحه. نظارت از  -4

در محل یا مرکز رای دهی و ارایه در جریان شمارش آرا  کاندیدان بتداییدریافت و نگهداری نتیجه ا -3

 گزارش آن به مرجع مربوط. 

 دریافت و ثبت شکایات، بررسی و تحلیل شکایات مطابق قوانین نافذه و اسناد بین المللی.  -5
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 پیگیری شکایات در مراجع مربوط و نظارت از رسیدگی به آن.  -6

 .مرتبط به انتخاباتاجرای سایر وظایف  -2

 کارکنان کمیسیون هایمکلفیت

 م: دوازدهماده 

از جانب بخش در دفتر مرکزی که پروسه دریافت آن  بوده کارکنان کمیسیون مکلف به اخذ کارت اعتبارنامه -1

 گیرد. صورت میو در دفاتر ساحوی/والیتی از جانب بخش نظارت و بررسی نظارت از حقوق سیاسی 

از طرف کمیسیون در تمامی دفاتر کمیسیون مکلف اند در روز انتخابات مطابق به تقسیم وظایفی که  ناظرین -1

 گردد از پروسه انتخابات نظارت به عمل آورند. این الیحه تنظیم می کمیته های مندرج

ارایه  اعتبار نامه خویش را قبل از آغاز نظارت به مسوول مرجع تحت نظارت ناظرین کمیسیون مکلف اند -4

 نماید.را معرفی  نموده و به رویت کارت هویت کمیسیون خودش

طرفانه و صادقانه انجام داده و ناظرین کمیسیون مکلف اند وظایف خویش را به صورت مستقالنه، بی -3

 خدمات نظارتی یکسان را ارایه دهند. 

اضافه کاری بوده که اندازه آن از حد اکثر ناظرین و کارکنان که در روز انتخابات انجام وظیفه نموده اند مستحق 

 باشد.نماید اضافه نمیمزد که کمیسیون برای کارکنان خویش پرداخت می

 فصل چهارم 

 احکام نهایی

 گزارش دهی 

زدهم:ماده سی  

داده، انجام و سایر اسناد تقنینی خویش را طبق معیار های مندرج این الیحه  ناظرین طبق هدایت رسمی، نظارت

 به آمریت نظارتبعد از مالحظه شد و امضای اعضای هیئت  خویش را مستند طبق معیارات قبول شده گزارش

 .دارندارایه می نظارت از حقوق سیاسی
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 نتیجه نظارت

دهم:ماده چهار  

ربوط شعبه نظارت از حقوق سیاسی پیش نویس گزارش را به منظور اخذ نظریات با سایر بخش های م -1

سازدمیشریک   

ه بعد از مالحظه گزارش و اسناد منضمه آن، نظر خویش را با توجه ب نظارت از حقوق سیاسی شعبه -1

یون کمیس هیئت رهبریبه معیارهای مندرج این الیحه در ذیل گزارش ابراز نموده، غرض اخذ تصمیم نهایی 

نماید. ارسال می  

 انفاذ

 دهم:انزپماده 

 باشد. این الیحه بعد از امضای آن توسط رییس کمیسیون نافذ می

 

 


