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  از انتخابات که به دیگردر یک دوربا اشتراک  افغانستان مردم
 ،آزادانهکشور خود را وکالی  ،تدویر میابد 2005  سپتمبر18 یختار

 موافقتنامه  پایاندر واقع  پارلمانی انتخاباتانجام. انتخاب مینمایند
 .بود، میباشدشده تصویب  کشور آلمان در 2001که در سال بن 

 تأسیس و  افغانستانایجاد و تامین صلح در، موافقتنامهاین  هدف
قشار و تمام انماینده گان که در آن اگیر فریک دولت مقتدر و 
 همخوا  خوا کهبوده است  داشته باشند،اقوام افغانستان سهم

عملی  از طریق انتخابات ملیاهداف متذکره فقط و فقط حصول 
  .بوده میتواند

  
  که در بود انتخابات ریاست جمهوری، در افغانستانانتخاباتاولین 

نواقص   در آن انتخاباتیکهجودبا و.  یافتیرودت 2004 اکتوبر ماه
تعداد زیاد از اشتراک  با اما ی وجود داشت و کاستی هایو کم
به  . گردیده استیک موفقیت محسوب ت آن انتخابا انجام،مردم

  سال جاری سپتمبر18به تاریخ ، ادامه انتخابات ریاست جمهوری
اعضای ولسی از آن طریق  کهدایر میگردد انتخابات پارلمانی 

ین ی برای تعآنهمبا . میشوندانتخاب و شورا های والیتی جرگه 
 شورا های دیگری که در قانون اساسی آمده است، یک دور دیگر

  .تدویر یابدباید نیز انتخابات 
  

تشکیل  و نحوه انتخاب و  متذکره شورا هایترکیب ازینکه در باره
واحد تحقیق و ارزیابی وجود داشت،  ابهاماتی  سواالت و،آنها
 در دسترس  که هم اکنون به تهیه و نشر این رهنمودانستانافغ

پروسه مسایل عمده مربوط به  که در آن .اقدام نمود دارید
  ذیربط، مختلف های و ارگانهمچنان اداراتو انتخابات تشریح 

ولسی جرگه و شورا   انتخاباتدرین رهنمود  عمدتاً.گرددمی معرفی
 مشرانو باره در ور مختصر بط و قرار گرفته بحث موردهای والیتی

انتخابات ریاست  خته هایو اند و شورا های ولسوالی ها وجرگه
  .صورت گرفته استبحث جمهوری 
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  موکراسیدر راستای دافغانستان 

  اینکهبا. افغانستان همچنان در مسیر دموکراسی گام بر میدارد
ریاست  برگزاری انتخابات مانند در زمینه  نیزگام های
 با آنهمولی برداشته شده است،  " 2004 اکتوبر "جمهوری 

 و  نیافتهتحقق  هنوز دموکراسی درین کشورکلیه اصول
 زمانی مطابق قانون اساسی افغانستان. تکمیل نگردیده است

دو شورای  درین کشور تاسیس میگردد که یک دولت مشروع
مید است ا.  گردندشورا های والیتی و ولسوالی تاسیسمقننه و 

 که در آن وکالی ولسی جرگه انتخابات این دور برگزاری با تا
  بیشترنیزفرهنگ انتخابات  ،و شورای والیتی انتخاب میشوند

 ترویج و در افغانستان ی و مترقیحزب مبنای نظام های بر
  .یابدگسترش 

 بیشتر از و شورای های والیتیولسی جرگه انتخابات برگزاری 
تحکیم باعث هات گوناگون از ج وریانتخابات ریاست جمه

در ماه سپتمبر سال   افغانها.دموکراسی درین کشور میگردد
جاری نماینده گان واقعی خویش را از شهر ها و قریه ها 

آنها به  خود را از طریقمشکالت   تمامانتخاب خواهند کرد و
قدرت تقنینی شورای  با اینکه . خواهند رساندمسوولینگوش 
 اما یک  گردیده است محدود رسماًس جمهورباالی رئیملی 

شار مختلف اقوام و اق که در آن نماینده گانپارلمان فراگیر 
 دموکراسی اصول تا  توانست خواهد، باشندکشور سهم داشته

 بر پایه های دولت مقتدر هر .مشروعیت بخشددرین کشور را 
ی و شورای ملاست استوار و مردم آن میان دولتمردان روابط 

  رااز طریق آن صدای خود  میتوانندمردمکه  ایست وسیله نیز
  .برسانندمردان دولتگوش به 

 خواسته ها و آرزو فرصت طالئی است تا  شورای ملیانتخابات
 در صورتاما  ، طنین بیاندازد از طریق آن ملیونها افغانهای

 روند تحکیم، انتخاباتاین  ناکامی و یا کوتاهی در پروسه
قرار خواهد  تهدید  تاثیر وتحت انستان افغدموکراسی در

 درین دور  چراکه به تناسب انتخابات ریاست جمهوریگرفت،
 زیادتر پیشبینی میشود یسو استفاده هامشکالت و  انتخابات

نحوه رای دهی، ورقه های رای لوژستیکی، مشکالت  مانند
  و ترسارعابایجاد و  خریداری رای ها ، شمارش آرادهی،
نتایج  تغییراز جمله موانع اند که سبب  گان ه رای دهندبرای

در انتخابات ریاست بطور مثال، . نهائی انتخابات میگردد
 و فریبکاریوقوع بنابر دلیل را  رای 400000  میشدجمهوری

 با آنهم لیونمود  باطل اعالن دستکاری در پروسه انتخابات،
مین  به ه یا ود،یرسمیبه پایان  انتخاباتی در دور اول رقابت
ولی با آنهم د نگرد ن شمار قطعاً ملیون رای3  میشدترتیب

 انتخابات حتی کوچکترین ین دوراما در کرزی پیروز میشد،
 تاثیر آن بر نتایج نهائی  میتواندکوتاهی و یا دستکاری

  کهسیستم انتخاباتیدر و از طرف دیگر . داشته باشدچشمگیر 
علکاری و یا کوچکترین ج ، شده استتعیین افغانستان برای

 شوراهای والیتی کاندیدان در  یا ناکامیی پیروزبر ،دستکاری
  ولسی جرگه و شورای والیتی انتخاباتاًبن . بزرگ داردتاثیر نیز

تا گردد تنظیم بهتر انتخابات ریاست جمهوری به تناسب باید 
  .قاطعانه جلو گیری بعمل آیددستبرد ها و جعلکاری ها از 

 افغانستاندر  انتقالی ه دور،بات پارلمانی انجام انتخا بااگرچه
 آغاز ین کشور در جدیدتاریخ یک لی و،کامالً پایان میابد

 و فروپاشی ی مردممصیبت ها  از آنپسامید شد که  خواهد
به رقم زده است،  آنراکه تاریخ چند دهه اخیر این کشور  یها

تامین دموکراسی و  پایه های  تحکیمجهتاما و  .وقوع نپیوندد
 قبل از انتخابات و احزاب نارسشرایط  موضوعدایمی ثبات 
سالم، و فراگیر که نماینده  حزب گونه یکچ  اینکهو از آنپس 

بوجود آمده  نماید،  رااین ملت  تمام اقشار و طبقاتگی از
تا   چراراه حل داردپاسخ و  سوالهاییست که نیاز به ؟میتواند

 با  بدو تاسیس از درین کشور سیاسیاحزابدیده شده جائیکه 
  از و.بوده اند  دخیل فساد ومنازعهدر  داشتن حرص و طمع

شود  اقدام به انتخاب یک کاندید و یا حزبزمانی طرف دیگر 
انون اساسی  که ق راهایمسوولیت  انجامکه ظرفیت و قابلیت

  . داشته باشند،بدوش آنها گذاشته است

          دولت افغانستان تشکیالتانتخابات و

  و ، افغانستان یک کشور جمهوری2004بق قانون اساسی مطا
 رئیس جمهور منتخب و شورای ملی که گروه ها و اسالمی با

 بر مبنای . میباشد سهم داشته باشند، آندر مردم  مختلفاقشار
 2004 که در ماه می  نیزقانون انتخابات همین قانون اساسی،
تصویب  اًمجدد تجدید نظر  بعد از2005تصویب و در اپریل 

 توضیح شورا ها  انتخاب و کارکردچگونگیو در آن  گردید
 و).  است ضمیمه افغانستانقانون انتخابات( گردیده است

 اند  عبارتند به همین موضوع ارتباط میگیرکه ی دیگرقوانین
قانون احزاب سیاسی، قانون رسانه ها، قانون شهروندی و  :از

 تشکیل مورد رجمهوری د مقام ریاست هفرامین مختلف
کمیسیون مستقل انتخابات و تمویل پروسه مبارزات 

  1.انتخاباتی

  :تدویر یابدباید آتی   قانون اساسی افغانستان انتخاباتی برتنمب
                                                 

: موجود استتنظیم انتخابات  این اسناد در ویب سایت دفتر مشترک 1
www.jemb.org  
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  ) معاون نفربا دو (ات ریاست جمهوریانتخاب •
ولسی جرگه و  از  متشکل که ملییشوراات انتخاب •

  استمشرانو جرگه
 شورا های والیتی  اتانتخاب •
  هاشورا های ولسوالی اتتخابان •
 قریهشورا های  اتانتخاب •
  و شاروال هاشورای های شاروالی ها اتانتخاب •

  ریاست جمهوریانتخابات 

رئیس جمهور افغانستان از طریق انتخابات آزاد و عادالنه و 
 سال انتخاب گردید که میتواند حد اکثر در 5سری برای مدت 

به این مقام  یگام نامزدکاندیدان در هن. دو دور خدمت نماید
 با رئیس جمهور .عاونین خود را نیز معرفی میدارنددو تن از م

 50اگر هیچ یک از کاندیدان  گردیده واکثریت آرا انتخاب 
 ی که بیشترین راان کاندید نفر از، دو بدست نیاورندفیصد رای

به رقابت خواهند   دومدوردر  مجدداً  حاصل کرده باشندرا
  .پرداخت

و سر ریاست کابینه  دولت،  ریاستمسوولیت جمهوررئیس 
وی . را به عهده دارد کشور  نیرو های مسلح اعلیینداناقوم

ارنووزیران،   اعضای  رئیس ورئیس بانک مرکزی،، اللؤي 
 دیگر را البته با تصویب  ارشداتمقامتمام ستره محکمه و 

  .  مینماید و مقررتعیینولسی جرگه 

عود و محمد  با احمد ضیا مسمد کرزی حا2004  سالدر اکتوبر
 فیصد رای در 55,4 با اخذ  تن از معاونین خود دو،کریم خلیلی

 7در  و ه انتخاب گردیدی، جمهورریاست دور اول انتخابات
 قوه تا زمانیکه  و.ندنمود حلف وفاداری یاد  همان سالدسیمبر
، حامد کرزی به حیث  نشودتعیینانتخاب و افغانستان  مقننه
که تا زمان خواهد کرد  ایفای وظیفه  موقتس کابینهرئی

  .تاسیس شورای ملی در امور تقنینی موقتاً ایفا وظیفه مینماید

  شورای ملیانتخابات 

 یعنی مشرانو جرگه و مجلساز دو شورای ملی افغانستان 
 250بیش از قانون اساسی در  بوده که شکلمتولسی جرگه 

در قانون  .ده استاختصاص داده نشولسی جرگه کرسی به 
 از ای کوچی ها برکرسی 10 تجدید گردید مجدداً انتخابات که

 و. اختصاص یافته است  کوچی زنان به آنکرسی 3 جمله
تعداد نفوس  تناسب به  ولسی جرگه هایکرسی متباقی

   .تقسیم گردیده استوالیات 

، آزادانتخابات  از طریقتوسط مردم اعضای ولسی جرگه 
 که هر کدام یک تقیم از تمام والیاتمس عمومی، سری و
 و در .دنگردمی انتخاب  سال5برای مدت است، حوزه انتخاباتی 
هر  اوسط از بطور  باید آمده است کهافغانستانقانون اساسی 

در  و اشخاص شورا اشتراک داشته ینن دروالیت دو عضو ز
 این.  سال عمر داشته باشند25باید  کاندیداتوریزمان 

 18 به تاریخ   پارلمان کرسی249ای رقابت باالی   برانتخابات
  .میشود دایر 2005سپتمبر 

 می تعییناعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و 
  :شوند

از جمله اعضای شورای هر والیت، یک نفر به انتخاب  •
  شورای مربوطه برای مدت چهار سال

از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر والیت، یک  •
  انتخاب شورا های مربوطه برای مدت سه سالنفر به

یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با  •
 و ل دو نفر از نماینده گان معلولینتجربه به شمو

 تعیینمعیوبین و دو نفر از نماینده گان کوچی ها به 
 مجموع نصف  سال، که از5یس جمهور برای مدت رئ

 2آنرا زنان تشکیل میدهد

  
 دو مجلس یعنی مشرانو جرگه و ولسی جرگه باید اعضای هر
 سال قبل از تاریخ کاندیداتوری 10 و یا حد اقل افغان بوده

اعضای مشرانو  .تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشند
 عمر داشته  سال35 اقل ال کاندیداتوری باید وقتدر جرگه 
  .باشند

  
 .اندبوده نمیتویک وقت عضو هر دو مجلس در  هیچ شخص

هر  نموده کهه و مرتبه جلسدهر سال شورای ملی بطور عادی 
 جلسات شورای ملی.  را در بر میگیرد ماه9کاری آن  هدور

 و یا  شورا رئیسی و در صورت تقاضابشکل علنی دایر گردیده
 مجلساکثریت اعضای  ی تائیدپس از و  آن عضو10حد اقل 

 قابل ذکر .ند شده میتوادایرنیز   بشکل غیر علنیاین جلسات
بخاطر جرمی اعضای شورای ملی از پیگیرد قانونی  است که

  . معافیت ندارندکه مرتکب میشوند،
 شورا هایاز تاسیس  روز 15 با گذشت مطابق قانون انتخابات،

  مشرانو جرگهبرای عضویت به  آناعضای ی ازیک والیتی
نتخابات او چون  . میگرددتعیین شورای مربوطه  انتخابتوسط

                                                 
  .84 ، ماده 2004 قانون اساسی افغانستان  2
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 بناً یک  افتاده است به تعویق تا مدتی هارا های ولسوالیشو
 را که شخص رئیس جمهور  از اعضای مشرانو جرگهثلث

یک راه   برای اینکار اما انداخت مینماید به تعویق خواهدتعیین
 نفر 17 تنها نفر 34ر عوض  یعنی دموقت پیشنهاد گردیدهحل 

  نظر به اظهار.تا زمان انتخاب این شورا ها انتصاب خواهند شد
 قانون اساسی افغانستانبر اساس   این تصمیمستره محکمه

  .اتخاذ گردیده است

  شورا های والیتیانتخابات 

 فوس هر والیت ازناعضای شورا های والیتی به تناسب تعداد 
ک حوزه  نفر عضو متغیر بوده و هر والیت منحیث ی29 الی 9

یت باید مسکونه  کاندیدای هر وال.انتخاباتی به حساب میĤید
دو ید هر کاند  وقتیکر دو هیچ شخص   بودههمان والیت

یک چهارم از  و در قانون جدید انتخابات . بوده نمیتواندمجلس
  . یافته است والیتی به زنان اختصاصیا شوری هاکرسی

همزمان با انتخابات  سنبله 27در  نیز انتخابات این شورا ها
 این  آنها روز از تاسیس15ذشت با گشده و دایر  ولسی جرگه

 توسط شورای آن به مشرانو جرگه یکی از اعضای شورا ها
 شورا مسوولیتوظایف و  .د میگردتعیین و  انتخابمربوطه

دفتر  توسط های والیتی معلوم نبوده اما با نشر گزارشی
 های این شورا ها قرار ذیل مسوولیتمشترک تنظیم انتخابات 

  :گردیده استدرج 

 آن روند انکشاف و تقویه امور اداری در سهمگیری •
 والیت

  ادارات دولتی  و همکاری باارایه مشوره •
البته برای مشرانو جرگه مجلس  انتخاب یک عضو برای •

 مدت چهار سال
 مطابق قانون های بیشتر مسوولیتاتخاذ  •

مسوولیت  وظایف و  آیا مورد اینکهدرقابل یاد آوری است که 
 پس از آن  یاوس شورای ملی قبل از تاسیاین شورا ها  های

  .، بحث های صورت گرفته استتعیین گردد

 مسوولیت روشن نبودندر ابتدا ترس این وجود داشت که با 
از کاندید   بالقوهیک تعداد از اشخاص شورا های والیتی های

 در کهشده  نامزدی دیده با ختم دورهشدن منصرف گردند، اما 
 نموده کاندیدخود را  خاصچنین اشاکثر نقاط به اندازه کافی 

  .اند

  ها ولسوالی هایشوراانتخابات 

 5تشکل از  م هر ولسوالیاین شورا ها نیز متناسب به نفوس
 حتماً مسکونه همان  بایدو کاندیدانبوده  عضو 15الی 

انتخابات این قرار بود تا .  اندکاندید  در آن که باشندولسوالی
شورا های والیتی شورا ها نیز با انتخابات ولسی جرگه و 

همزمان دایر گردد اما با وجود مشکالت و منازعات باالی 
کمیسیون تنظیم مشترک  ،حدود مرزی این ولسوالی ها

حل و فصل  تا بعد از تصمیم گرفت 2005در مارچ انتخابات 
 حدود مرزی تعیین و این مشکالت توسط ولسی جرگه

با ختم این  و . اندازدبه تعویقرا  این انتخاباتولسوالی ها 
و انتخاب اعضای شورا های ولسوالی ها با گذشت انتخابات 

تمام شورا های ولسوالی های هر والیت  روز از تاسیس آن 15
تخاب عضو مشرانو جرگه اندسته جمعی یک نفر را منحیث 

 نفر باقیمانده 17س جمهور یئ بعد از آن شخص رکهمینمایند 
  . مینمایدتعیینجلس از اعضای انتصابی را برای تکمیل این م

  ، شاروالی و شاروال هاقریهشورای انتخابات 

، قریهشورا های در قانون اساسی افغانستان آمده است که 
 نیز از طریق انتخابات  شاروال هاانتخابشورای شاروالی و 

 ل ذکر است کهقاب . صورت میگیردآزاد، عمومی، و مستقیم
 کاریمدت ولی   بوده شورا های قریه سه سالمدت کاری

 تا هنوز معیین  هاتخاب شاروالشورای شاروالی ها و ان
 نحوه کاری در قانون اساسی و قانون انتخابات .نگردیده است

الی انتخابات  که به این اساس این  نبودهاین شورا ها روشن
  .افتاده استه تعویق  ب روشن شدن اینکارزمان

ا  شوراسی بر اساس قانون اسکه رسماً انتخابات  اینماسوای
شورا های جدید  یک تعداد ی فوق الذکر انتخاب میگردند،ها

از پروگرام بخش که  در سطح محالت از قبل انتخاب شده اند
و  یشورای انکشافهزاران میتوان از که . میباشد های انکشافی

  دیگری کهشورا های مختلف ،پروگرام همبستگی ملی مردمی
 بعضاً .ده اند، نام بردایجاد گردیسازمان های انکشافی توسط 

این شورا ها چی در سطح والیات مانند کمیته های انکشاف 
والیتی و در سطح ولسوالی ها مانند شورا های انکشافی 

 اصالح و ،پروسه انکشافیبخشی از منحیث ولسوالی ها 
شورا های در پهلوی این ساختار ها  بازسازی شناخته شده اند،

هر ند که اوجود ممناطق ین ا در نیز  دیگریو سنتیمتعدد 
مهم اینست سوال ولی . به عهده دارندمختلفی را وظایف  کدام
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  پس از تاسیسقریه  و والیتی، ولسوالیشورا هایکه چگونه 
  3 .روابط موثر تامین کرده میتوانند  شورا ها اینبا

   انتخاباتتدویرزمان 

 کدام ازین  هربرگزاریدوره قانون اساسی افغانستان در 
  : استشدهتعیین قرار ذیل  ،خاباتانت

  زمان  انتخابات
   سال5هر   ریاست جمهوری

مشرانو  ها درنماینده انتصاب 
   توسط رئیس جمهورجرگه

   سال5هر 

 شورای  گاننمایندهانتخاب 
  مشرانو جرگهوالیتی در 

   سال4هر 

 شورای  گاننمایندهانتخاب 
  مشرانو جرگهولسوالی در 

   سال3هر 

   سال5هر    جرگهولسیانتخابات 
   سال4هر    والیتییشوراانتخابات 
   سال3هر    ولسوالییشوراانتخابات 
   سال3هر   قریه یشوراانتخابات 
   نگردیدهتعیین  شورای شاروالیانتخابات 
   نگردیدهتعیین  شاروال هاانتخاب 

  

  
  افغانستان یانتخاباتسیستم 

  (SNTV) رای واحد غیر قابل انتقال

برای انتخابات ولسی جرگه سیستم افغانستان قانون انتخابات 
 را (SNTV)انتخاباتی بنام رای واحد غیر قابل انتقال 

بطور خالصه میتوان گفت که درین سیستم هر . استبرگزیده 
فرد با یک رای میتواند برای یک کاندید ولسی جرگه در همان 

 که ینگاهدر نخستین . والیتی که زنده گی میکند رای بدهد
سیستم  اتی بیاندازیم دیده میشود که این سیستم انتخاببه این
یک دلیل انتخاب  و بی عیب بنظر میرسد و  عادالنهساده،

آسان بودن استفاده ازین سیستم در انتخابات افغانستان همان 
تخاباتی جالب به با وجودیکه نتایج این سیستم ان. آن میباشد

خاباتی با  مقایسه دیگر سیستم های انتنظر میرسد ولی به
                                                 

ساختار های محلی دولتی در افغانستان، گزارشی از در هاله ابهام و سردرگمی،   3
  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 و تروند، دقیقاینکه در ابتدا مغلق و پیچیده تصور می ش
  4 . نخواهد بود ترعادالنه

 مورد توجه قرار داده اینست که اصل مهمی که این سیستم را 
و آسان میباشد، شمارش آرا بوده و ساده  مردم  آن برایتشریح

نیز تضمین نماینده گان مستقل حضور  ،عالوتاً درین سیستم
 که احزاب سیاسیو در کشوری چون افغانستان ه است، گردید

توسط بعضی ، این امر نیز برخوردار نیستند که از اعتبار خاصی
 با این دالیل. یک برتری این سیستم دانسته شده استها 
 ،اما با غور بیشتر روی این سیستممینماید  آسان جلوه آنکه

  .متوجه خواهیم شدخطرات و زیان های جدی آنرا نیز 

 به برد کرسی هااحتمال   رای واحد غیر قابل انتقال سیستمدر
 اینکه چگونه مستقیماً ارتباط دارد به تعداد کاندیدان یک حزب

تقسیم کاندیدان آن حزب رای های شانرا به آن طرفداران 
یک ) حوزه انتخاباتی(طور مثال، در یک والیت  .مینمایند
بطور  حزب  آن کاندید دارد، در صورتیکه طرفداران5حزب 

 تمام رای خود را ین سیستم آگاهی نداشته باشند ودرست از
یک کرسی را خواهد آن حزب تنها  رهبر آن حزب بیندازند،به 

آرا آن والیت را بدست آورده باشد، به برد، با اینکه اکثریت 
کاندیدان تعلق به  افراد ن سیستم تمام آرااین معنی که دری

 لیفی یک حزب با طرفداران کمتر واحزاب، و از طرمیگیرد نه 
 تقسیم بندی آرا  در رابطه بهتنظیم بهتر میان طرفدارانش

رای کاندیدان مختلف همان حزب رای بدهند ب طوریکه
که گفته د کرسی های بیشتری را نسبت به حزب اولی نمیتوان

  . بدست بیاوردشد و از حمایت طرفداران بیشتر برخوردار است،

سیستم رای واحد غیر قابل انتقال یه که این فرض، همین قسم
قل است، نیز گمراه کننده میباشد، بیشتر به نفع کاندیدان مست

که بتوانند باالی  احزاب خوب تنظیم یافته این دلیل کهبه 
و یا مردمی که مجبور به  ( رای دهی طرفداران شاننحوه

 کنترول خوب داشته باشند) حمایت و طرفداری از آنان گردند
بهترین استفاده را ببرند و در شرایط انند ازین سیستم میتو

 با اینکه قانون اساسی افغانستان هر نوع ارتباط احزاب کنونی
این سیستم  ،منع قرار داده استگروه های مسلح  با  راسیاسی

 میگروه های مسلح عالقه و گرایش احزاب به سبب افزایش 
  .شود

گرایش و تمایل   به رادیدانکان  به نحویسیستماین چون 
اخذ جهت بانی، قومی و محلی قوی، ز مسایل منطبسوی

                                                 
زارش درین گ. انتخابات مشروع در افغانستانچالش های : آزاد، عادالنه یا ناقص   4

  .بیشتر باالی این دو سیستم انتخاباتی بحث گردیده است
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 باالی انکشاف یک بناً کرسی در شورا ها ، مجبور میسازد
و پالیسی موثر در پارلمان و تقویه یک اجندای ملی و سراسری 

وحدت و همبستگی و همکاری میان اقوام و گروه تشکیل 
  . اثر منفی بجای می گذاردهای منطقوی

در مورد سیستم های دیگر بحث های متعددی جریان درین 
 تر بودند، موثرانتخاباتی که برای شرایط کنونی افغانستان 

 صصینمتختعداد زیادی از .  )1 چوکات(صورت گرفته است، 
بحث های بسیار جدی  فهرست حزبیسیستم  انتخاب بارهدر 

ا تعداد رای هو بوده شفاف   بیشترین سیستما چراکه ،نموده اند
 خواهان تقویهو بیشتر دارد تعداد کرسی ها ارتباط مستقیم به 

 نقش زنان  وبوده و سراسریملیتی چند و  سیاسیاحزاب 
درین سیستم چون  .درین پروسه مهم و ارزنده می باشد

تالف میان احزاب و گروه های مختلف در ئتشکیل وحدت و ا
موثر وجود تقویه میگردد بناً امکان ایجاد یک پارلمان پارلمان 

   .میداشته باشد

 تعیین اثرات مهمی برسیستم انتخاباتی یک  استفاده از
بعد از انتخابات، خواهد داشت که سیاسی افغانستان وضعیت 
 .ردیمیگصورت  بحث  به آن این رهنما در رابطهدر ادامه

اری های فردی زگ سیاستسیستم رای واحد غیر قابل انتقال 
 تقویه کمتر را ی حزبست های سیارا بیشتر تشویق کرده و

 سبب  امر این،امور انتخاباتمتخصصین مینماید و بنظر 
گسترش و انکشاف یک دموکراسی موثر در  تا میگردد

افغانستان که چندین سال جنگ را پشت سر گذاشته است، 
  . آنچنان موثریت نداشته باشد

  احزاب سیاسی

از  .ارندنداحزاب سیاسی بر  اعتبار چندانیمردم افغانستان 
همان گروه های حزبی سابقه کمونیستی یکی سلسله احزاب 

مبارزه که علیه اشغال شوروی تنظیم های جهادی و دیگر اند 
و مقابله کردند که همین جنگ ها سبب بی ثباتی و خونریزی 

بشمول اعضای بلند رتبه اکثراً افغانها .  گردید1990های دهه 
ا دارند که این احزاب فقط ادعبه احزاب اعتماد نداشته و دولت 

اهداف قومی ، گروهی و قبیلوی تشکیل گردیده و بخاطر 
و یکی از دالیلی که . خود را دنبال مینمایندخاص اهداف 

 ت افغانستانبرای انتخاباسیستم رای واحد غیر قابل انتقال 
 گردید نیز همین بوده تا ازین طریق به افراد و شخصیت تعیین

  .اب سیاسینه احزاتکا گردد ها 

ن باور اند که احزاب از متخصصین امور بدیولی اکثریت 
شهروندان موثر و نماینده گی از خواسته ها و منافع به سیاسی 

ضروری میباشد تا از آن طریق پالیسی ها و برنامه های موثر 
 اگر چه درست. طرح و به امور دولتداری کمک صورت گیرد

ن با ارگان های نظامی  در افغانستااکثر احزاب عمده که است
دیگر یک تعداد احزاب نو تشکیل ارتباط داشته و دارند و اما 

یه های شهروندی استوار و اهداف  پابرنیز ظهور نموده اند که 
موسسات چون انستیتوت ملی . دموکراسی را دنبال مینمایند

و احزاب نو ظهور در راه بهبود ظرفیت های  (NDI) دموکرات
به وحدت و یکپارچگی کار تشویق آنها انکشاف و تقویه و 

نتیجتاً تا کنون بعضی از احزاب گرد هم آمده و روی . مینماید
اعمال نفوذ آنها بر مذاکره نموده اند که میتوان بعضی مسایل 

تعویق انتخابات ولسی جرگه و شورای های والیتی و 
 را از جمله دست تبدیل سیستم انتخاباتی افغانستاندرخواست 

  . یاد کردهای آنآورد ها

با در نظر داشت تجربه قانون اساسی افغانستان سعی نموده تا 
سیاسی افغانستان اجازه ندهد تا با برای احزاب  های گذشته

ه های نظامی داشته و یا از شاخارتباط  نظامیی ارگان ها
 احزاب ثبتریاست تشکیل گردیده باشند که به همین منظور 

 آن  بهتنها ایجاد گردیده تا سیاسی در چوکات وزارت عدلیه
با معیار های قانون اساسی تطابق داشته باشند، احزابی که 

از سوی دیگر این سوال نیز مطرح  .اجازه فعالیت داده شود
اجرای این  ظرفیت د که آیا وزارت عدلیه بطور مداوممیگرد

    مقررات را خواهد داشت یا نه؟

ه افغانستان  عدلیاز طرف وزارتماه جون سال جاری اواخر تا 
در  5 .و اجازه فعالیت دریافت کرده اند حزب تائید 72به تعداد 

  فیصد از12 تنها درخواست های نامزدی انتخابات پارلمانی
کاندیدان وابستگی خود با احزاب سیاسی را معرفی نموده اند 
ولی نام و یا سمبول احزابی که  کاندیدان به آن وابسته اند در 

اگر چه با این عمل . دهی ذکر نخواهند شدورقه های رای 
ورقه های رای دهی ساده تر خواهند شد ولی سبب عدم 
شفافیت کاری شده و رای دهنده گان از وابستگی حزبی آن 
کاندیدی که میخواهند به وی رای بدهند، آگاهی نخواهند 

 .داشت

                                                 
برای معلومات بیشتر در باره احزاب سیاسی و گروه های عمده به آخرین گزارش   5

تحت نام احزاب سیاسی در افغانستان که توسط کرایسیز گروپ نشر شده ، مراجعه 
 www.crisisgroup.org. نمائید
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  استفاده کرد در آینده  از آنکه میتواندیگر سیستم های انتخاباتی : چوکات اول 
سیستم رای واحد غیر قابل انتقال برای انتخابات افغانستان انتخاب گردیده است، اگر در آینده این سیستم دیگر قابل استفاده نباشد، سیستم های دیگری 

  .می باشد (FPTP)اباتعمده ترین این سیستم ها سیستم فهرست حزبی و سیستم انتخ. وجود دارند که بجای این سیستم میشود از آن استفاده کرد
  

  )تناسبی (سیستم فهرست حزبی
را نافذتر مینماید اینست که تفاوت کلی میان تعداد آرای که یک حزب بدست آورده است و تعداد  (PR) دلیل اصلی که سیستم های فهرست حزبی

 در صد کرسی ها را نیز در 40ا را کسب کند، تقریباً  در صد آر40اگر یک حزب اکثریت، . کرسی های را که در پارلمان اخذ مینماید، متناسب میباشد
تناسب این سیستم .  در صد کرسی ها را بدست می آورد10پارلمان تصاحب می نماید و به همین ترتیب یک حزب که اقلیت فیصدی آرا را حاصل نماید 
درین سیستم هر . عرفی میدارند بیشتر قابل قبول بوده استبا لست احزاب مختلف که کاندیدان خود را برای رای دهنده گان در سطح ملی و منطقوی م

حزب و یا گروهی لست کاندیدان خود را در یک منطقه معرفی نموده و رای دهنده گان به آن حزب رای میدهند و احزاب به تناسب آرا حاصله ، در 
 کاندیدان بنابر ردیفی که در لست جای (closed list)ه در بعضی ازین سیستم ها یعنی سیستم فهرست حزبی بست. پارلمان کرسی بدست می آورند

 باشد، رای دهنده گان میتوانند تنظیم و ترتیب کاندیدان در لست را، با (open list)داده شده اند، پیروز میگردد و اگر این سیستم فهرست حزبی باز 
  . رای خود تغییر دهند

  

بل انتقال، موضوع تخصیص کرسی ها برای کاندیدان مستقل و کاندیدان احزاب سیاسی البته با در سیستم فهرست حزبی مغایر سیستم رای واحد غیر قا
تناسب آرا حاصله سبب میشود تا یک پارلمان که در آن آرا عموم مردم شامل باشد و نماینده گان اقشار و اقوام مختلف والیات کشور در آن اشتراک 

سیستم احزاب سیاسی غیر منطقوی نیز فرصت میابند تا در پروسه انتخابات رقابت نمایند به همین ترتیب با استفاده ازین . داشته باشند، ایجاد گردد
 ساالری نداشته باشند در ولسی جرگه کرسی کسب کرده  تا در شورای ملی جای پای برای قوماندانحرکتهای خورد و کوچک دیگری نیز که اساس 

  .شد کنندخود پیدا نمایند و از آن طریق در آینده ر
  

. شواهد از دیگر نقاط نشان میدهد که این سیستم سبب ایجاد یک حزب سیاسی چند ملیتی و ملی گردیده که در سراسر نقاط کشور نفوذ داشته باشد
 میشود تا که به این اساس سبب) حتی اگر به یک حزب رای داده شود که آن حزب در آن منطقه آنقدر قوی نباشد(درین سیستم  هر رای ارزش دارد 

و در نهایت این سیستم از ایجاد بالک های . کاندیدان به سطح وسیع و گسترده کمپاین نموده و تنها به وابستگی های قومی و گروهی خود اتکا نکنند
سیستم . ت قرار میدهدچند گانه در پارلمان جلو گیری مینماید، چه ایجاد این چنین پارلمانی مشکالت و چالشهای را در برابر کارائی و عملکرد دول

فهرست حزبی از ایجاد بالک های مخالف رئیس جمهور و کنترول پارلمان توسط آنها که هیچگاهی اکثریت آرا مطلقه را بدست آورده نتوانند، جلو گیری 
  .مینماید

  

را که نهایت ضعیف و غیر مردمی اند به یکی از نواقص عمده این سیستم در شرایط کنونی افغانستان اینست که چگونه سیستم احزاب سیاسی موجوده 
افغانها هیچ اعتمادی به احزاب سیاسی تنظیم یافته و یا سیستمی که سبب انکشاف و اعتبار یک حزب ملی و . یک ساختار حزبی قوی تبدیل نماید

طوریکه در سیستم رای واحد غیر قابل ( بزرگ عالوه برین، ولسوالی های. سراسری شود، نداشته و برای ایجاد دموکراسی در افغانستان مناسب نمی باشد
ممکن است قریه های دور دست در حاشیه قرار گیرند احتمال دارد که در هر نوع سیستم انتخاباتی که والیت منحیث یک ) انتقال بیشتر مورد توجه اند

هری والیت نه از ساحات روستائی و دور دست آن انتخاب حوزه رای دهی انتخاب گردیده باشد، اکثر از کاندیدان انتخاب شده نماینده گی از مناطق ش
  .گردند

  

  (FPTP) سیستم انتخابات
 در افغانستان نیز 1960 و 1950اصالً این سیستم توسط بریتانیا بکار رفته و در کشور های پاکستان، هندوستان، و دیگر مناطق و همچنین در سال های 

 درین سیستم هر ولسوالی دارای یک عضو.  کاندید به اخذ بیشترین آرا، موفق به کسب کرسی میشوداستفاده شده است، این سیستم طوری است که هر
  . میباشدپارلمان

  

و از طرفی این نیز واقعیت دارد . کامالً روشن است این سیستم که در گذشته ها نیز استفاده میشده و مردم نیز با آن آشنائی دارند، بعضی مزایای را دارد
. عضای شورا ها از ولسوالی ها و قریه های دور بر اساس همان سیاست سنتی و قبیلوی و محلی سال های قبل افغانستان را انعکاس میدهدکه انتخاب ا

 از در جائیکه یک سیستم حزبی با ثبات وجود نداشته باشد، و تعدد کاندیدان مستقل در انتخابات زیاد باشد، و همچنین در آن انتخابات باید نماینده گان
قابل ذکر است که تا قبل از سرشماری تعیین اعضای از ولسوالی . قریه های دور دست نیز حضور داشته باشند، اغلباً ازین سیستم استفاده صورت میگیرد

  .ها نیز غیر معقول و کاریست بس مشکل
  

 ایجادگر یک پارلمان و قوه 1960 و 1950خابات در سالهای تاریخ سیاسی انت. اما استفاده ازین سیستم انتخاباتی نواقص جدی خود را نیز خواهد داشت
 در شرایط  سیستماستفاده ازین. مقننه چند فراکسیونی و چند پارچه بود که اتحاد و یک پارچگی الزم که نیاز یک دولت با ثبات است در آن وجود نداشت

هم چنین این سیستم در مقابل . یون منافع محلی و بلوکی باشد، ایجاد گرددفعلی افغانستان سبب میشود تا همانند گذشته یک پارلمان چند پارچه که مد
اقلیت های پراگنده در والیات فرق گذاشته، بی موازنه گی و عدم توازن را بین تعداد رای ها و کرسی ها ببار خواهد آورد طوریکه یک اتحاد کوچک 

  .حزبی اکثریت از کرسی های ولسی جرگه را کسب خواهند کرد
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  خصیص کرسی هات

 249در قانون انتخابات افغانستان آمده است که از مجموع 
 3 کرسی آن به کوچی ها و ازین جمله 10کرسی ولسی جرگه ، 

کرسی آن به زنان کوچی اختصاص داده شود و متباقی کرسی 
ها باالی والیات افغانستان مطابق اندازه نفوس شان که توسط 

  .صیص یافته استدفتر احصایه مرکزی تعیین شده تخ

در افغانستان باالی بسیاری از حدود مرزی ولسوالی ها و والیات 
توافق نظر وجود ندارد، از طرف دیگر والیات و لسوالی های 

شده اند که رسماً در نقشه ایجاد جدیدی درین سالهای اخیر 
حدود مرزی آنها را وجود ندارند و حتی هیچ نوع سند رسیمی که 

همچنین این واقعیت که تا کنون . جود نداردمعرفی بدارد نیز و
ارقام دقیق از نفوس این کشور در دست نیست و پروژه 

 تکمیل 2007سرشماری که پالن است شروع گردد الی سال 
چالش های عمده را در برابر نخواهد شد، که تمام اینها 

قرار به والیات تخصیص کرسی ها  انتخابات در هنگام مسوولین
  .داده است

صورت  1979ین سرشماری نفوس در افغانستان در سال آخر
  آمادهجهتدفتر احصایه مرکزی . و هیچگاه تکمیل نشدگرفت 

سروی را راه اندازی نمود در افغانستان  به آغاز سرشماری گی
 ارقام و و( است  لست گیری صورت گرفتهخانواده هااز که 

نیز که این سروی ) است  کمترسرشمارینسبت به آن معلومات 
 نا مساعد بودن اوضاع  نسبت به نا امنی و بعضی والیاتدر

  .اقلیمی صورت نگرفته است

 از جمله مسایل تاً تخصیص کرسی هایجاحصایه نفوس و نت
حساس میباشند که احتماالً در بعضی والیات کرسی ها  بسیار
نتیجه بحث در . ر و در بعضی کمتر تخصیص داده شودبیشت

که از کدام ارقام و آمار برای تخصیص های مدوام جریان داشت 
رشد که  1979ارقام سال از  ، شورا ها استفاده شودیکرسی ها

 ارقام لست خانواده ها و یا ،نگردیده در آن دقیق پیشبینی نفوس
 ثبت نام انتخابات ریاست مخلوطی ازین دو و یا حتی از ارقام

  جمهوری؟

 شکایات یک تعداد به والیات،تخصیص کرسی ها اعالم با 
 وارد  تخصیص تعداد کرسی ها به کوچی ها در موردمخصوصاً
با آنهم .  کدام نگرانی عمده را در قبال نداشته استآن گردید اما

ارقام و اگر که  2007 سرشماری تخصیص کرسی ها بعد از
با باید تفاوت زیاد داشته باشد،  2005 با سنجش های نتایج آن 

تخصیص تعداد  1دولدر ج  .گردددقت خاص تجدید نظر 
  . نشان داده شده است والیات بهکرسی ها

  کرسی های اختصاصی

 27 ( کرسی آن68 ،ولسی جرگه در  کرسی 249از مجموع 
اگر چه اینکار از (به زنان اختصاص داده شده است  )فیصد

ه باشد، جلو  کنندتعیینآرا  زن در صورتیکه 68انتخاب بیشتر از 
 ی پارلمان فیصد کرسی ها27 تخصیص). گیری کرده نمیتواند

که پارلمان جهان  20در ردیف پارلمان را این   افغانستان،به زنان
فقط پاینتر از . در آن بییشترین زنان سهم دارند قرار میدهد

ایاالت متحده و خیلی بلندتر از  –نیوزلند و بلندتر از ویتنام 
در ن زنا فیصد 18 کبیر که ی فیصد زنان و بریتانیا15امریکا که 

یک ، دو و  اکثر از والیات افغانستاندر  .پارلمان آن سهم دارند
ت به استثنای چند اختصاص یافته اسکرسی به زنان یا سه 

والیت که کرسی های بیشتر به زنان آن والیات اختصاص داده 
 4(، ننگرهار ) 17 کرسی از مجموع 5(شده است، مانند هرات 

 همین). 33مجموع سی از  کر9(، و کابل ) 14مجموع کرسی از 
در ارزگان پارلمان به کرسی های تعداد کاندیدان کمترین  گونه

نامزد شده اند و اخذ یک کرسی است که دو کاندید برای 
 نفر برای 11لوگر است که تعداد کاندیدان در والیت بیشترین 

 12 ( زن342در مجموع . نامزد گردیده انداخذ فقط یک کرسی 
  .رلمان میباشندپا کاندیدای )فیصد

کار ثبت نام زنان برای انتخابات شورای والیتی در والیاتیکه 
و در ) مخصوصاً در والیات جنوب شرقی(مشکل بوده است، 

کمتر است، مانند والیات زابل، تعداد کاندیدای زن والیاتیکه 
ذ آرای زنان با اخ، احتمال قوی وجود دارد که ارزگان و ننگرهار 
مثال بطور .  در انتخابات پیروز گردند،ه مردانبسیار کمتر نسبت ب

  با اخذ میتواندبدون شک ،یک کاندید زن با نفوذ ،در والیت زابل
چندین کاندید مرد یک در حالیکه  .رددگپیروز در انتخابات  کم رای

 . پارلمان راه یابدبهد نمیتوانرای برده باشد، اما وی مراتبه بیشتر از 
الی مشروعیت و موثریت زنان اعضای نتایج چنین مغایرت ها با
شواهد از اشتراک زنان در امور سیاسی . پارلمان اثر خواهد داشت

 رای دهنده گان ی پیشرفته و نو تاسیس نشان میدهد کهدولت ها
احساس خواهند کرد که مقررات به طور نا عادالنه دستکاری 

  .گردیده تا اینکه زنان انتخاب گردند
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    کرسیهای شورای والیتی  سی جرگهکرسیهای ول
  

مجموع کرسیها   کاندیدان زن  کاندیدان مرد  والیت
قوسها تعداد (

   )به زنانکرسیهای 

مجموع کرسیها   کاندیدان زن  کاندیدان مرد
قوسها تعداد (

  )انکرسیهای زن
  )124 (420  248  2779  )65 (249  328  2381  مجموع
  )4 (15  11  67  )2 (9  9  80  بدخشان
  )3 (9  3  40  )1( 4  5  31  بادغیس
  )4 (15  6  104  )2 (8  14  97  بغالن
  )5 (19  15  103  )3 (11  16  100  بلخ

  )3 (9  9  59  )1 (4  7  47  بامیان
  )3 (9  6  87  )1 (4  5  48  دایکندی

  )3 (9  4  52  )1 (5  3  44  فراه
  )4 (15  7  62  )3 (9  10  72  فاریاب
)5 (19  9  114  )3 (11  12  119  غزنی  
  )4 (15  6  41  )2 (6  8  50  غور

  )4 (15  7  110  )2 (8  6  78  هلمند
  )5 (19  31  163  )5 (17  18  144  هرات

  )3 (9  11  49  )1 (5  8  31  جوزجان
  )8 (29  32  185  )9 (33  50  340  کابل

  )4 (15  6  114  )3 (11  11  94  کندهار
  )3 (9  6  46  )1 (4  6  37  کاپیسا
  )3 (9  4  117  )1 (5  10  81  خوست

  )3 (9  3  120  )1 (4  8  57  کنر
  )4 (15  10  79  )2 (9  15  77  کندوز
  )3 (9  6  93  )1 (4  8  57  لغمان
  )3 (9  3  50  )1 (4  11  49  لوگر 

  )5 (19  4  285  )4 (14  18  161  ننگرهار
  )3 (9  3  28  )1 (2  4  16  نیمروز

  )3 (9  3  25  )1 (2  6  18  نورستان
  )3 (9  5  89  )1 (5  5  81  پکتیا

  )3 (9  4  94  )1 (4  4  58  پکتیکا
  )3 (9  4  34  )1 (2  4  17  پنجشیر
  )4 (15  5  64  )2 (6  8  48  پروان

  )3 (9  5  53  )1 (4  5  34  سمنگان
  )3 (9  4  39  )1 (5  7  35  سرپل
  )4 (15  7  91  )2 (9  13  84  تخار

  )3 (9  0  31  )1 (3  2  17  ارزگان
  )3 (9  7  58  )2 (5  9  60  وردک
  )3 (9  2  33  )1 (3  3  19  زابل

کرسیهای 
  کوچیها اختصاصی

   نیستموجود   نیستموجود   نیستموجود  )3 (10  7  62

 کرسیهای ولسی جرگه و شورای های والیتیاختصاص:جدول دوم



 11    نی در افغانستانرهنمائی پیرامون انتخابات پارلما

 ماننده  افغانستان درکوچیها برای پارلمان  کرسی10اختصاص 
و سامی ها در در اردن، رومیان در شرق اروپا بادیه نشینان 

قانون حکم با   کاریگرچه چنین . صورت گرفته استاسکاندویا
 تناسب مان باید به که تعداد کرسی های پارلاساسی افغانستان

 و نیز مغایرت دارد تقسیم گردد،تمام والیات نفوس باالی 
سوالی را مبنی بر حفظ توازن قومیت های گوناگون در شورای 

های اختصاص  کرسیبا در نظرداشتولی ملی بر می انگیزد، 
بوده ها بی عدالتیرفع این گام مثبت در راه  یافته به زنان کشور،

 مواجه بوده  از قبله با آنکه احساس میشود این دو قشر جامع
  .اند

  بازیگران کلیدی
  اتدفتر مشترک تنظیم انتخاب

دفتر  بدوشانتخابات ریاست جمهوری  برنامه ریزی و انجام
ین دراز ابتدا . بوده است داراالنشأ آن و مشترک تنظیم انتخابات

خصص در امور تمو   خارجی عضو5 عضو افغان و 6دفتر 
پالیسی ها و برنامه های   طرحه درک مشغول کار بوده انتخابات

کمیسیون   تشکیل. نموده انداین پروسه مشورت های الزم ارایه
 و بطور همین دفتر بوده ءجزمستقل و موقت انتخابات دولت 

تاسیس  2003سال در  فرمان ریاست دولت مبنی بر موقت
  . گردید

قانون بطور دایمی طوریکه در کمیسیون مستقل انتخابات 
و ایجاد گردیده اکنون به آن اشاره شده است، انستان اساسی افغ

در ماه جنوری  عضو آن توسط شخص رئیس جمهور کرزی 9
 دور  یکبرایو  گردیدند تعیین ساله 3برای یک دوره  2005
دفتر مشترک تنظیم انتخابات . شده میتوانندنیز انتخاب دیگر 

ه  ک آن عضو بین المللی4و شامل کمیسیون مستقل انتخابات 
 شده اند، تعیین) یوناما(هیات معاونت سازمان ملل متحد توسط 
آفیسر ارشد توسط این دفتر امور اداری و اجرائی . مینمایدفعالیت 

  .حق رای را نمیداشته باشد، پیش برده میشودکه انتخابات 

مقرارت، قواعد و وظیفه دارد تا دفتر مشترک تنظیم انتخابات 
تهیه کرده و در تطبیق  ابات را پروسه انتخپروسیجر های کاری

قانونگذاری را نداشته و اما صالحیت این دفتر . سهم گیردآن 
دولت ارایه مشورت های تخصصی را در همین رابطه به میتواند 

 و س جمهوریشخص رئ از صالحیت تصویب آنتائید و  کهکند 
  .کابینه اش میباشد

منحیث  اتداراالنشا دفتر مشترک تنظیم انتخاببه همین ترتیب 
انتخابات ولسی جرگه و شورای این دفتر در جریان اجرائی  ارگان

از نظر امور دارالنشأ این . ایفای وظیفه مینمایدوالیتی 
خدمات پروژه برای دفتر سازمان ملل متحد توسط لوژستیکی 

درین روز . کمک می گردددر سراسر والیات  (UNOPS) وی
خدمات  میشویم تریکز انتخابات نزدرو  به کهها و هفته ها

افغان  ملیون 10بیش از زیادی لوژستیکی صورت میگیرد تا 
محل رای دهی  هزار 30000در بیش از انتخابات بتوانند در روز 

.  هزار مرکز رای دهی در سراسر کشور رای بدهند5000در 
 کارمند را به 4500 داراالنشا دفتر مشترک تنظیم انتخابات

در روز انتخابات  . استنمودهتخدام منظور تطبیق این پروسه اس
   . خواهند شداستخدام  درین پروسه هزار نفر200000

  یمیسیون انتخابات والیتک

 ها مسوولیتکمیسیون انتخابات ایجاد گردیده که در هر والیت  
و رسیده گی به آن اخذ شکایات و از قبیل و وظایف مختلفی را 

این . به عهده دارندآزاد و عادالنه انتخابات پروسه نظارت از 
قل یکی از آنها زن  حد اکمیسیون ها شامل سه عضو بوده که

 از  گییک هیات به نمایندهمیباشد و اینها کسانی اند که توسط 
 و یک عضو از جامعه مدنی  والیت آن، والییوناما دفتر والیتی 

، توسط شدهکمیسیون حقوق بشر افغانستان پیشنهاد ط که توس
این  6. و استخدام شده اندتعیینم انتخابات دفتر مشترک تنظی

بنیاد  کار نموده و از طرف و مقرارتن مطابق به قانون کمیسیو
  .بین المللی در امور انتخابات آموزش دیده اند

  کمیسیون شکایات انتخابات

تاسیس   قانون جدید انتخابات52اده م  به تأسی ازاین کمیسیون
انتخابات   اصولتخطی ازد در موروظیفه دارد تا گردیده است و 

 تصامیم الزم اتخاذ رسیده گی کرده وکاندیدان   شکایت ازو
 و عضو داشته که دو عضو آن افغان 5این کمیسیون  .نماید

و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط ستره محکمه و 
توسط نماینده خاص سر منشی ملل   آنسه عضو بین المللی
 یکی از و و استخدام گردیده تعییننستان متحد در امور افغا

با  .س کمیسیون انتخاب نموده اندی منحیث رئ رااعضای خود
و   نموده همکاریمحققیناز ویژه این کمیسیون یک گروه 

اخطاریه ها و جریمه   در هنگام دریافت شکایتتا صالحیت دارد
به این جرم جنائی  کدام  ازاگرو نماید وضع ی الزم را ها

 راجع ذیربطلین وومسآنرا به ت صورت گیرد کمیسیون شکای
 هر نوع در صورت مشاهده  صالحیت دارد تاو حتی. سازد

                                                 
  )2 (1 ، ماده 19نتخابات ، تصمیم دفتر مشترک تنظیم ا   6
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، به شمارش و یا شمارش آرادر جریان پروسه انتخابات  ددستبر
  . فیصله نمایدرای دهی مجددآرا و یا 

  سازمان ملل متحد

وظیفه ) یوناما(هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان 
ق و حمایت نماید که بعد از همین یپروسه بن را تطبد تا دار

 این دفتر با دولت افغانستان و .انتخابات به پایه اکمال میرسد
انتخابات مربوط به در پروژه های دفتر مشترک تنظیم انتخابات 

دفتر سازمان ملل متحد و به همین ترتیب .  نموده استیکارهم
 یت امورمسوول (UNOPS) برای خدمات پروژه وی

  . انتخابات را به عهده داردپروسهاداری و لوژستیکی 

  تالف و ایسافئاقوای 

به (تالف ئیعنی ا بین المللی در افغانستان  ونیرو های نظامی
بقایای گروه طالبان و القاعده سرکردگی امریکا که بر ضد 

برای سازمان ملل متحد قوای ایساف که توسط و ) میرزمند
در ط مشخص از افغانستان گماشته شده اند، در نقاتامین امنیت 
پروسه انتخابات سهم خواهند داشت و در بعضی تامین امنیت 

  . در توزیع مواد نیز با این پروسه همکاری مینمایندحاالت 

   بین المللی کرول امنیتی وکمپنی

 ایشیا فوندیشنتوسط رول ـکمپنی امنیتی و بین المللی ک
(The Asia Foundation) پروسه تا درام گردیده استخد 

 از نظردر افغانستان ولسی جرگه و شورای والیتی  انتخابات
بر عالوه، دفاتر . دهمکاری نمای و تطبیق این پروسه امنیتی

 دفتر مشترک تنظیم داراالنشأکارمندان  به کمپنیوالیتی این 
، ، آموزش محافظیندفترتامین امنیت  در قسمت انتخابات

آموزش  و استفاده از مخابره را ه امنیتیتعلیمات و نحوه بدرق
 أداراالنشاین کمپنی در تمام دفاتر عملیاتی کارمندان . میدهد

 والیتی آن  در دفاتر منطقوی ودفتر مشترک تنظیم انتخابات
حاضر بوده و در کار های چون ثبت نام رای دهنده گان، 

 رفت و یمسیر هامراکز رای دهی، بازدید مقدماتی از شناسائی 
 قابل .همکاری مینماید امنیتی و تهیه گزارش ، کمک در امورآمد

 شرایط استندارد های امنیتیکمپنی تحت که  یاد آوری است
(MOSS) قرار نداردمربوط سازمان ملل متحد .  

  

  

  دیگر بازیگران

  پروسه تامین امنیتوه سازمان های فوق الذکر که دربر عال
، چندین سازمان دیگر یندهمکاری مینماانتخابات و نظارت از آن 

و خدمات لوژستیکی آگاهی عامه درین عرصه در قسمت نیز 
  :رند که قرار ذیل معرفی میگردنددافعالیت 

با استخدام اینکه  ضمن این بنیاد :ایشیا فوندیشن •
 در تامین امنیت پروسهکرول کمپنی امنیتی و بین المللی 

از   بخش دیگر سهم دارد، همین قسم در چندینانتخابات
ی تیاتر و گروپ ها، ااز طریق رادیو ه  آگاهی عامهقبیل

با البته ، نظارت از پروسه انتخابات سیار، و دیگر رسانه ها
 برای انتخابات آزاد،  شبکه آسیائیمشترکهمکاری 
 دربرای ژورنالستان و کاندیدان و بطور دوامدار آموزش 

 اداری پروسه انتخابات مسوولینظرفیت سازی برای 
 .ری مینمایندهمکا

 این :انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان •
پروگرام به همکاری سازمان های جامعه مدنی انستیتوت 

های تعلیمی را براه انداخته است و برای کاندیدان مستقل 
پروژه . آموزش های الزم را درین پروسه مهیا میسازد

مخصوصاً های تعلیمی این انستیتوت برای رای دهندگان 
و هدف آن دور دست افغانستان تهیه شده حات در سا

 پارلمان، نقش احزاب سیاسی، بارهافغانها را در اینست تا 
. را آموزش میدهندکاندید شدن  و شرایطقانون انتخابات 

کاندیدان مستقل در شهر ها و قریه این انستیتوت برای 
 .ارایه میداردآموزش های را در همین زمینه ها نیز 

در  این انستیتوت :المللی دموکراتبین انستیتوت  •
، تعلیمات برای احزاب تخنیکی زمینه ارایه مشوره های 

، تقویه اشتراک افغانها در امور سیاسی و کانیدیدان 
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه در  و از طریق سیاسی 

برای نظارت سهولت ها و فعالیت های را افغانستان 
 مرکز 8که اینها . ازدپروسه انتخابات مهیا میسداخلی 

آموزشی و معلوماتی را در والیات افغانستان ایجاد کرده 
و از وسایل چون اند که کاندیدان میتوانند به آنجا رفته 

باره همین طریق برای آنها در از  استفاده نمایند و کمپیوتر
شروع کمپاین رسانه ها و در مورد نحوه تامین روابط با 

 همچنان انستیتوت بین . میدارندانتخاباتی معلومات ارایه
ثبت و راجستر احزاب برای ریاست المللی دموکرات 

د نیز نوزارت عدلیه فعالیت مینمایسیاسی که در چوکات 
 را برای کاندیدان یتا قانونمی کند و کمک همکاری 
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 ها و وظایف مسوولیتتهیه نمایند تا اینکه تمام کاندیدان 
 .خود را درین رابطه بدانند

این بنیاد در  :د بین المللی سیستم های انتخاباتبنیا •
 در بخش امور 2004انتخابات ریاست جمهوری سال 

 آگاهی عامه پروگرامو  انتخابات پروسه ثبت نامتخنیکی 
شورای آگاهی عامه از  پروگرام  در زمستانو کمک نمود 

 توسطاین بنیاد  2003از ماه جنوری  .دایر کردرا ملی 
(USAID) بخش یوناما در با  د گردیده تا قرار دا

تان همکاری ـامه در مناطق مرکزی افغانسـاگاهی ع
ات در ـون انتخابکمیسیاتر ـ دفبایاد ـن بنـای. نماید
مرکزی را بنام ده ـه و در آینـیز همکاری داشتـ ناتـوالی

(Media Results Center)ایجاد خواهد نمود . 
یک مع تاین مج :جامعه مدنی افغانستانمع تمج •

 گروه جامعه مدنی است که 70شبکه غیر رسمی تقریباً 
خط مشی را برای گفتگو و هدفی را برای انکشاف نقش 

این . دارندتصمیم گیری ها جوامع مدنی در پروسه 
 و افغانستانتهیه قانون اساسی در پروسه مع تمج

 پروژه های آگاهی عامه را راه انتخابات ریاست جمهوری
نظیم دفتر مشترک ت اینک توسط و. استاندازی نموده 

بشکل رسمی پروگرام های انتخابات موظف گردیده تا 
آموزشی و تعلیمی را پیرامون انتخابات ولسی جرگه و 

 والیت 28شورای والیتی برای رای دهنده گان در 
 .افغانستان تطبیق نمایند

  نامزدی کاندیدان

راهای برای انتخابات ولسی جرگه و شوپروسه نامزدی کاندیدان 
 ادامه داشت که درین 2005 می 26 اپریل الی 30از والیتی 

دفتر به نامزدی خود را درخواست های  نفر کاندید 6102مدت 
  . تسلیم نموده اندتنظیم مشترک انتخابات در والیات 

  
 2835  مجموعاً کرسی دارد،249در انتخابات ولسی جرگه که 

 7که ( نفر کوچی 66 نفر زن و 344 که از جمله  بودهنفر کاندید
 هر یک از  اخذ بطور اوسط برای.میباشند) است  آن زننفر

  . رقابت خواهند کرد نفر کاندید12ولسی جرگه کرسی های 
  

معلومات  ها و نقش شورای های والیتی مسوولیتباره در چون 
است  نفر زن 285 نفر ، که شامل 3201کافی در دست نبود، بناً 

  در سراسر والیاتی این شورا ها کرس420  اخذ را برایخود
 4 کرسی ، 5(و فقط در سه والیت ننگرهار . نامزد نموده اند

 2 کرسی ، 3(و زابل )  کرسی، صفر کاندید3(، ارزگان ) کاندید

 . کمتر استکرسی هانسبت به تعداد   کاندیدانتعداد که) کاندید
 این کرسی ها تا زمان  افغانستانقانون انتخاباتبر اساس 

  . میمانند انتخابات دیگر خالی باقیزاریبرگ

  مشکالت ورقه های رای دهی

 که واجد شرایط  افغانتمام شهروندان والیت 34در هر یک از 
داده میتوانند که رای  یک رای دهی اند فقط برای یک کاندید

  پنجشیر،چندین عضو در ولسی جرگه  از هر والیتازین طریق
، انتخاب  نفر از والیت کابل33تا به ، نیمروز، نورستان دو نفر

  والیت انتخاب از یکاعضای که حد اوسط تعداد .خواهند شد
تن در ولسی  10 والیت بیش از 6  دراما  بوده، عضو5 شوند

ی، باتسیستم انتخا  اینبا بدبختانه. جرگه عضویت خواهند یافت
 شرکت  وابستگی حزبی شان، معرفیبدونزیاد کاندیدان تعداد 

ورقه های رای دهی طویل شدن   سبباینکار کهخواهند کرد 
. میشود که استفاده آن توسط رای دهنده گان مشکل خواهد بود

در ورقه های رای دهی والیاتی چون بغالن، بلخ، غزنی، هرات، 
  نفر کاندید و تقریباً از والیت100ش از کندهار و ننگرهار بی

  .اوراق جای داده شده است ینندید در کا400کابل 

 مشابه در والیات که تعداد کاندیدان زیاد است،ن ورقه ها ای
 در  اسامی و مشخصات آنها کهه بود های نیم ورقیروزنامه

 کاندیداناینکه شناسائی برای . جای گرفته اند  آنچندین صفحه
 آسان شود،  استبیسواد  نفوس آنیک جامعه که بیشتریندر 

  راندیدانعکس های کاتصمیم گرفت تا کمیسیون انتخابات 
  برای آنها انتخاب شده است، که بیطرفانهیسمبول هاهمراه با 

گودی  قبیل از تعداد این سمبول ها. ین ورقه ها بگنجاندرد
ح بوده و اما تعداد از آن مانند اسپ کامالً واض درخت و پران،
 تلیفونگوشی   پنیر، گروپ ، سه جوره گیالس وتانک تیل، فیل،

  .یک اندازه مبهم میباشد

مخصوصاً که (  آزاد دایر میگردند بصورتانتخابات کهاکثر در 
بخاطر ایجاد سهولت برای رای دهنده  )باشد زیادتعداد کاندیدان 

 در  وابسته انده کاندیدان به آنک باحزانام و یا سمبول گان 
ولی در سیستم رای واحد  میشود  نیز درجورقه های رای دهی

ستان انتخاب گردیده است هیچ ای افغانغیر قابل انتقال که بر
 در ورقه های رای دهی که وابستگی حزبی کاندیدان را موردی

 در مراکز رای گیری  چهگر( نشان دهد، درج گردیده نمیتواند
  .) نصب میگردد احزاب سیاسیلست از
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   کاندیدان نامزدیشکایات و تائید

اعضای ولسی   واضح گردیده کهدر قانون اساسی افغانستان
از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، " باید جرگه

  و چون"دنجنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باش
محاکمه نگردیده است و تا کنون کسی به اتهام جرایم جنگی 

نیز گمان نمیرود که در آینده های نزدیک محاکمه گردند و از 
مندان بیشتر به نفع قدرت  نیز قضایی عدلی و سیستمطرف دیگر

و سرمایه داران تکیه دارد، بناً فکر نمیشود که این حکم قانون 
  .اساسی در شرایط کنونی چندان موثر باشد

ر افغانستان پس از انتشار دعدالت انتقالی بحث روی مسئله 
گرد یپدر مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  گزارش

 بین عمجام.  افزوده است، گذشتهسالهای های قانونی تخطی
بی ثبات سبب المللی درین زمینه از ترس اینکه چنین اقدامی 

 .نگردد، از خود تمایلی نشان ندادندکنونی   بنداوضاع نیمساختن 
ایجاد  قویاً از نقل گردید و افغانها گزارش نظرات مختلف درین

 به این موضوع  گیحقوقی و قانونی جهت رسیدهیک میکانیزم 
 در  افغانهاکمد  تعدا در حالیکه.است و پشتیبانی گردیده حمایت

مورد ایجاد چنین میکانیزمی و نحوه کارکرد آن خوشبین نمی 
  .باشند

کاندیدان ولسی جرگه، شورای های  قانون انتخاباتمبنی بر 
  : منع میباشند ذیل اعمالاز انجامولسوالی والیتی و شورا های 

 مغایر دین مبین اسالم و قانون  کهاهدافیپیروی از  •
 ساسی افغانستان باشدا

 استفاده از قدرت و تهدید •
تبعیضات و تنش های قومی، لسانی، منطقوی و تحریک  •

 مذهبی 
  ایجاد یا،آزادی و حقوق فردیایجاد خطر واقعی به  •

 اختالل به نظم عامه و امنیت کشوری عمد
 نظامی های نیروی وابستگی به  •
 تمویل از طرف منابع خارجی •
 لی و غیر قانونیتمویل از طرف منابع داخ •

هر فرد در هنگام کاندید شدن باید دستور العملی را که توسط 
با . امضا نماید  شده است،تهیهدفتر مشترک تنظیم انتخابات 

در یاد می کنند که سوگند کاندیدان دستورالعمل این  یامضا
از آنها سلب صالحیت ب بکه سنداشته  دست  جرمیهیچ

  .کاندیداتوری گردد

الی (  طی چهار هفته،شکایات انتخاباتیکمیسیون  اولین وظیفه
که پروسه اخذ شکایات در باره کاندیدان ادامه ) اول جوالی

کاندید  6000از بیش   صالحیتردصالحیت و یا  داشت راجع به
   شکایت از1144 مجموعاً . بودولسی جرگه و شورا های والیتی

ایات س شکبه اسا .ه استرسید به این کمیسیون کاندید 557
 7  به آنها الیحذف گردید و  کاندیدانوارده، تعدادی از لست

لست . دفاع نمایند مهلت داده شد تا از اتهامات وارده جوالی
  . گردیدمنتشر جوالی 12در  نهائی کاندیدان

 افغانستان که  شرایط فعلیحاکمیت قانون دربا در نظر داشت 
و پیگرد ،  در منجالب فساد گیرمانده اندپولیس و محاکم آن

  کشد،ول میط حتی سال ها  یاوقانونی یک قضیه ماه ها 
کوتاه زمان چنین ر یک د  این شکایاتکاملپروسه بررسی 

 که ترس ازین دارند ناظران امور  و.کاری مشکل بوده است
 دارند تمام این  ارتباط گروه های مسلحبا انی کهقدرتمندنشود 

   .ددور انتخابات را تحت نفوذ شان در آورن

کمیسیون شکایات  ، گی شودرسیدهورد م یندراینکه برای 
کمیسیون مشترک  که توسط لسترا با  کاندیدان لستانتخابات 

وزارت دفاع، وزارت داخله، یوناما، شورای امنیت خلع سالح که 
ملی، ریاست امنیت ملی، پرورگرام آغاز نو برای افغانستان، نیرو 

.  قرار دادمقایسهتحت ت، اسشامل یساف  و قوای اائتالفهای 
  نیزدر لست کمیسیون مشترک خلع سالحکه کاندیدان برای 

شانرا داده شد تا سالح مهلت  الی اول جوالی ندشامل بود
 قطع نمایند، در با گروه های نظامیخود ارتباط و نموده تسلیم 

  . غیر آن از نامزدی به انتخابات محروم خواهند شد

 کاندیدانیکه در دولت کارفغانستان قانون انتخابات ابر اساس 
 لستو . استعفا نمایند  دارند باید از پست های شانرسمی
توسط کمیسیون شکایات در دولت کار مینمودند  یکهکاندیدان

 از استعفای آن کاندیدان تا  گردیدبررسییوناما دفتر انتخابات و 
 خودوظایف   با اینکه ازکاندیداناز  بعضاً. اطمینان حاصل نمایند

باالی مردم نفوذ   قبلی خود قدرتبا هنوزاستعفا داده اند اما 
دارند، آنچه که بنابر اوضاع سیاسی افغانستان کنترولش نهایت 

  .مشکل میباشد

برای اینکه از تمام والیات نفر  233که  اطالع داده شد در ابتدا
  از لست کاندیدان حذف شدند را نداشتندمعیار های کاندید شدن

خلع سالح  ها اطالع داده شد تا آنانیکه اسلحه دارند،و به آن
 وتعدادی از کاندیدان اطالع اما بنابر نبود امکانات برای  .گردند

نبود امکانات خلع سالح و ملکی سازی در بعضی  همچنین
 دنمانبباقی در لست نهائی کاندیدان آن  قرار برین شد تا ،مناطق
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و در  .لع سالح گردندخسپتمبر صورت گرفت تا اوایل  و توافق
و   مسلح نفر بخاطر ارتباط با گروه های11 کاندید، 17  فقطاخیر

 نفر 1 و  شان کامل طرفدارانلست تکمیل نکردن  نفر بخاطر 5
 نهائی لست از ،استعفا از پست دولتی اشهم بخاطر عدم 

  7 .حذف گردیدند کاندیدان

 از  دیگر خودنفر 250کاندید،  17  اینحذف  برعالوه
ابراز  خود رادلیل انصراف با اینکه  کاندیداتوری منصرف شدند،

  از سویهدیدات رسیده تعدادی بنابر تاما طبق گزارشنداشته اند، 
  .گردیده اندنامزدی  از کنار گیریقدرتمندان محل وادار به 

 3027،  نامزد در ولسی جرگه2709، ی کاندیدان نهائلستدر 
 به درین انتخاباتکوچی نفر  69 نامزد به شورا های والیتی و

پروسه بدین باور اند که در حالیکه تعداد  .رقابت خواهند پرداخت
ار دافراد قدرتمند را واتوانست تعداد از فیصله در مورد کاندیدان 

  پروسهاین که  انداما تعداد دیگر معتقدخلع سالح نماید به 
و  اید فیصله نمکاندیدان ضعیفتعداد از  در بارهتنها  توانسته

، از لست حذف نشده بوده اندآنانیکه متهم به جرایم ضد بشری 
محکومیت های  کمیسیون شکایات انتخابات و الزم بود تا است،

رای دهنده تا است امید  مورد بررسی قرار میداد اماجرمی را نیز 
و  .پروسه سهم بگیرند ینبه چنین افرادی دررای ندادن گان با 
تهدیدات با  از طرف قدرتمندان محلی علت شاید مردم به همین

  .و ارعاب مجبور به پیروی از آنها گردند

 کماکان ادامه ه واردشکایاتبه اخذ کمیسیون شکایات انتخابات 
ا شکایات را دریافت ت  وظیفه دارند در والیات دفاتر آنوداده 

 و در صورتدر مورد تصمیم بگیرند کرده و تا حد توان خود 
تصمیم نهائی در   تا بفرستندکایات انتخاباتکمیسیون ش لزوم به

  .زمینه اتخاذ گردد

   انتخاباتگی برایآماده 
  نام پروسه ثبت

 که از تانـانسـخابات ریاست جمهوری افغـانت ثبت نامدر پروسه 
 اًــمجموعه داشت ــادام 2004 آگست 20  تا2003 دسیمبر 1

زنان  را آن فیصد41,3 که حدوداً  کارت رای دهی10 567 834
یک نفر چندین   احتماالًبا اینکه.  نمودندثبت نام میدادتشکیل 

                                                 
 مهلت داده نداشته اند،که کالً شرایط کاندید شدن را  کاندیدان نفر از 81برای    7

اما اگر چنین . انتخابات عیار سازندخود را به تمام شرایط شده تا قبل از روز انتخابات 
جد نهائی ظاهر گردند و پس از آن ثابت گردد که وااشخاصی در ورقه های رای دهی 

انتخابات با آن چگونه برخورد کارمندان شرایط کاندید شدن را ندارند، معلوم نیست که 
   .خواهند کرد

 امنیتی و  مشکالتاما با در نظرذاشتکارت اخذ کرده باشد 
چشمگیر تعداد ثبت نام شده گان یک رقم آن شرایط لوژستیکی 
  .بوده است

) 18( قانونی به سنافغانها زیاد تعداد  ثبت نام  دور آنبعد از
 تعدادی  همچنین ، و داده میتوانندرای تخابات که درین انرسیده
تعدادی   وعودت نموده اند، ، پاکستان و یا دیگر کشور هااز ایران
یگر والیات نقل مکان نموده باشند، که به این  به دممکن
در انتخابات  . نیاز به کارت نو و یا تجدید کارت دارنداساس

 هر فقط یک حوزه رای دهی وجود داشت وریاست جمهوری 
 اما در. هر منطقه که باشد رای بدهدرای دهنده میتوانست به 

 از  نماینده گان، ولسی جرگه و شورا های والیتیانتخابات
ه گان نیز در همان  باید رای دهند کهوالیات انتخاب میشوند

 . دهی شان از همان والیت باشدرای کارت  و ساکن بودهوالیت
کامالً ازین غانها که افدیده میشود   گزارشاتبعضیطبق 

در پروگرام های که باید این موضوع  محدودیت اطالع ندارند
 اگر در روز انتخابات بیشتر مورد توجه قرار گیردآگاهی عامه 

 مراکز رای دهی بنابر نداشتن کارت درست ازرای دهنده گان 
  .خواهد افتادمشکالت بسیار جدی اتفاق   احتماالًبیرون گردند

 ثبت نامدور دیگر از ر مشترک تنظیم انتخابات دفتبه این منظور 
 آغاز و  مجدد افراد واجد شرایط را در اواخر ماه جونثبت نامو یا 
 یک تا تخمیناً تاادامه یافت   هفته4 مدت  جوالی برای21الی 
 و . گردندثبت نامکه کارت رای دهی نداشتند  لیون نفرم دو

ثبت نام مراکز در  ن، زنان ناتوان و بزرگساالمعیوبین احتماالً
عالوه . حاضر نشده و کارت نگرفته باشندبنابر مشکالت شان 

بنابر وخیم بودن اوضاع  چندین مرکز ثبت نام ،ین مشکلبر
   .باز نگردیدندوالیت زابل امنیتی در 

که   نمودندثبت نام اولدر سه هفته نفر  800000تقریباً با آنهم 
ت نام انتخابات ریاست همان پروسه ثب تعداد ازین افراد شاید

د، چراکه هیچ نوع اقدامی جمهوری چندین کارت گرفته باشن
یگانه مسئله  .وجود نداشته استبرای جلو گیری ازین کار 

   2004 اکتوبر ماه  ریاست جمهوریانتخاباتمشکل ساز که در 

پاک نشدنی و یا استفاده از  رنگ  درست از استفاده،اتفاق افتاد
بتوان ، یگانه راه که نتیجهدر . بودی دهی ا مراکز ردررنگ غلط 

جلو گیری نمود، همین استفاده از افراد دادن   رای چند باراز
درین انتخابات اما  . بطور درست آن استپاک نشدنیرنگ های 

 شده است، استفاده خواهد شد رنگ که از قبل آزمایشیک نوع 
ن رنگها  نمودن ایاستفاده نحوه در  انتخابات پروسهکارمندان و

   .خواهند دیدآموزش  بطور درست
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در خارج از کشور حوزه   انتخابات،درینقابل یاد آوری است که 
الی ختم روز  ثبت نام مرکز 5اما . رای گیری وجود ندارد

 این. فعال خواهند بودانتخابات برای مهاجرین عودت کننده 
 کمیشنری مربوطکه به کشور ورود مهاجرین در مراکز مراکز 

 (UNHCR) ی سازمان ملل متحد در امور مهاجرینعال
در ایران و پاکستان در   افغان مهاجرین. موقعیت دارندمیباشد،

  .ندموضوع اطالع داده میشوازین  هنگام برگشت

  آگاهی عامه

 تشریح نهاد  بناً بلند استبسیاررقم بیسوادی  افغانستان درچون 
ش مردم از ه انتخابات و آموزهای سیاسی و دموکراسی، پروس

ی  قریه هاموجودیت میباشد وبسیار مشکل حق رای دهی شان 
  را اینکار و امکانات الزممتعدد و عدم موجودیت زمینه ها

  . ساخته استتر و مشکل ترپیچیده

بسیاری از افغانها ازین دور انتخابات آن شواهد نشان میدهد که 
بناً . ده این ها برای چی انتخاب میگردنچنان معلومات ندارند ک

بطور درست بدانند که آنها برای چی رای برای اینکه افغانها 
 بطور خوب برای مقاصد و منافع خود رای چگونهمیدهند ، 

شان در ولسی جرگه و بدهند و چی چیز های از نماینده گان 
م های آگاهی  تدویر پروگراشورای والیتی انتظار داشته باشند،

 به همین ترتیب کمبود  و. می باشدعامه بطور وسیع ضروری
معلومات در مورد نقش و مسوولیت شورا های والیتی نیز سبب 

  .خلق کندآگاهی عامه مبلغین تی را به مشکال تا هگردید

 قایسه انتخابات ریاست جمهوریرای دهی درین انتخابات به م
 رای دهی وجود دو ورقحله میباشد چراکه درین مرپیچیده تر 

ط بیش از صد کاندید تی در بعضی نقاچندین کاندید حداشته و 
شامل است، که یافتن کاندیدان را برای رای  درین ورقه ها

  .دهنده گان مشکل مینماید

 مجتمع جامعه مدنی افغانستان وپروگرام آگاهی عامه توسط 
تطبیق میگردد   بطور گستردهی انتخاباتد بین المللی نظامهایبنیا

یناد بین المللی ب .میابد ادامه  سال روانماه سپتمبرکه الی 
یسا، لوگر، کابل، کاپیعنی مناطق مرکزی سیستم های انتخاباتی 
مجتمع جامعه  را تحت پوشش داشته و پنجشیر، پروان و وردک

مواد .  مینمایددیگر فعالیت والیت 28در مدنی افغانستان 
  تهیه توسط دفتر مشترک تنظیم انتخاباتآموزشی این پروگرام

مطالبی و شامل   سازمانها گذاشته شده است،و به دسترس این
  و،را های والیتی و وظایف ولسی جرگه و شومسوولیتدر مورد 

 پروسه صلح در افغانستانبخشی از این واقعیت که انتخابات 
 و توسط .میباشدوز انتخابات ر مردم از و اگاهی برای است،
در  ا آموزش داده میشود ترای دهنده گانآگاهی عامه به  مبلغین

توسط دو ورقه رای دهی بطور جداگانه برای رزو انتخابات 
  .کاندیدان رای بدهند

دفتر   در کشور توسطدر همین زمینه هزاران جزوه و پوستر
ای کوچک پروگرام هبا   توزیع گردیده ومشترک تنظیم انتخابات

 در  مردم استخدام گریده اند تا ) دالر1000 الی 50 (و نقدی 
 گروه تلویزیون و رادیو ها، از .عامه سهم بگیرندپروگرام آگاهی 

  . نیز درین زمینه استفاده صورت میگیرد تیاترهای سیار

پروسه آگاهی  بر مشکالت  نیزسیستم رای واحد غیر قابل انتقال
انستیتوت های بین المللی جمهوری خواهان  .عامه افزوده است

مستقل کاندیدان احزاب سیاسی و کاندیدان برای و دموکرات 
 بسیاری از با آنهملی وتشریح نموده  این سیستم را چندین بار

 احتماالً از نتایج آشنائی نداشته کهاین سیستم به افغانها 
  .خواهند شدنیز شگفت زده سیستم  انتخابات مبنی برین

   انتخابات برگزاریزمان

لسی جرگه و شورا انتخابات ریاست جمهوری، وقرار بود اصالً 
این  موافقتنامه بن گردد و مطابق همزمان دایرهای والیتی 

مشکالت امنیتی، . برگزار میشددو سال بعد از آن باید  انتخابات
، چالش های مرکزی به والیاتدولت صالحیت محدود بودن 

سبب گردید تا این متعدد سیاسی و مسایل مربوط به بودجه 
به  2004اول از ماه جون . انتخابات به چندین بار تعویق بیافتد

 تا  اعالن شد2004 در ماه جوالی سپتمبر و بعداً به ماه اکتوبر،
با انتخابات زمان مهولسی جرگه و شورا های والیتی، انتخابات 

برگزار نخواهد  بنابر مشکالت تخنیکی اماریاست جمهوری 
  .گردید
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  زمان برگزاری انتخابات پارلمانی : 2جدول 

 18به تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیتی اکنون 
 با ، زمان تدویر این دور انتخاباتمیشود برگزار 2005سپتمبر 

 مالی بسیار ضیق  و امنیتی، لوژستیکی سیاسی، چالش هایوجود
  .میباشد

سبب گردید تا مدت ثبت نام نامزدان انتخابات ی مشکالت امنیت
به سه روز دیگر تمدید یابد و به همین ترتیب در شهر جالل آباد 

کارمندان که سبب شد خشونت آمیز بعد از وقوع تظاهرات نیز 
سازمان ملل متحد از آنجا بیرون گردند، و با بسته شدن دفتر 

 تمدیددیگر  روز 6نامزدی برای ، مدت  والیتثبت نام در آن
تمام فعالیت های این با آنهم، از اوایل جوالی تا کنون  .گردد

دفتر مشترک تنظیم در حال پیشرفت بوده و پروسه بطور وسیع 
 شده امور مربوط تعیینمطابق تاریخ های انتخابات امید دارد تا 

در مورد مشکالت . تکمیل گرددبه پروسه انتخابات بخوبی 
  غیر مترقبه نیز پالن های روی دستاحتمالی امنیتی و حادثات

  .گرفته شده است

  امنیت

 با آن  تدویر انتخاباتبر عالوه مشکالت لوژستیکی که پروسه
میتواند این   که آنهم ایهای عمدهتشویش یکی از روبرو است،

. میباشد  هاامنی  نا بروز مسئله قرار دهد،پروسه را تحت الشعاع
 در ماه ریاست جمهوری انتخابات اریزگبر  قبل ازر جریاند

حمالت پروسه آن  کارمندانباالی   بارینچند 2004اکتوبر 
 تن و زحمی 12شدن  کشته  منجر به مجموعاً کهصورت گرفت

زیادی وجود داشت نگرانی های   همچنانو. شد تن 33شدن 
 مردم به پای صندوق های رای  که انتخابات در روز شایدکه

 رای گیری و کارمندان انتخابات باالی آنها، مراکز گیری میروند
  ایحادثههیچ نوع که خوشبختانه در آنروز   صورت گیردحمله

  .رخ نداد

 افغانستان ی در امنیتشرایط  اخیراً که وجود داشتواریامیداین 
 یک زمستان با حمالت متعددی که بعد ازاما  بهبود یافته باشد،

، سبب افتاداتفاق   نقاط کشور بعضی دردر بهار سال جاریآرام 
بر اساس گزارش های از اسوشتید  .نگرانی های زیاد گردید

 به این طرف اپریل  ماهاز (Associated Press) پریس
 امریکا، پولیس و عساکر یشورشیان، نیرو ها از تن 700حدوداً 
 امسالماه می  تظاهرات ترتیب همینبه . کشته شده اند افغان
بروز تنشها و و منجر به فتاد اتفاق ا در چندین شهر افغانستانکه 

در کافی نیت که سبب  بمب انتحاری ر، انفجاشدنا آرامی ها 
و شد،  شدن دو تن افغان و یک کارمند سازمان ملل متحد کشته

  روز24یریه که الی اختطاف یک تبعه ایتالیا و کارمند موسسه خ
در مسجدی در شهر در ماه جون انفجار بک بمب  ،در بند بود

  تن که40شدن  تن و زخمی 20 سبب کشته شدن هککندهار 
 یک تن از رهبران مذهبی شان که ویمراسم فاتحه خوانی در 
از جمله همه و همه ترور گردیده بود، چند روز قبل از آن  نیز

به نحوی تحت اوضاع امنیتی این کشور را حوادثی اند که 
   .دنالشعاع قرار میده

مستقیماً با اتفاق افتاده  اًیرکه اخ نا آرامی ها و حوادث بعضی از
بطور  . داشته است ارتباط شورای ملی انتخابات برگزاریپروسه
 در ماه جون موسسه خیریهیکی از کارمندان   کشته شدنمثال،

  از پروسه انتخاباتآگاهی عامه در زمینه  کهدر والیت ارزگان
 حامل کارمندان دفتر باالی کاروان مسلحانه  و حمله کار میکرد

 به  و،گردیدتن ک ی که منجر به قتلانتخابات شترک تنظیم م
  ارزگان و غزنی والیات دو نفر از کاندیدان در قتلهمین ترتیب

 که در ارمندان کمیسیون انتخابات در والیت کندهار یکی از کو
 همه از جمله حوادثی اند ،اتفاق افتاد  جوالی سال جاریاوایل

 اما .دارندنحوی ارتباط که با روند برگزاری انتخابات به 

  تاریخ  واقعه
با سه ( می 19 - اپریل30  مدت نامزدی کاندیدان

  )روز تمدید
   جون 3 می الی  20  ست مقدماتی کاندیدانتهیه ل

   جون 9 الی 4  دوره معرفی کاندیدان
   جوالی1 جون الی 10  فیصله شکایات وارده

   جوالی7 الی 2  دوره رد اتهامات توسط کاندیدان
تصویب لست نهائی توسط دفتر 

  مشترک تنظیم انتخابات
   جوالی12

چاپ، بسته بندی و توزیع ورقه 
  های رای دهی

   سپتمبر10 جوالی 23

   جون24 می الی 11   ثبت نام پروسهآگاهی عامه از
   جوالی21 جون الی 25  ثبت نام، و تصحیح
   سپتمبر16 آگست الی 17  مبارزات انتخاباتی

   سپتمبر18  روز انتخابات
   اکتوبر9 سپتمبر الی 19  شمارش آرا

   اکتوبر21 الی 10  نتایج از والیات و شکایات وارده
   اکتوبر 22  ن نتایج انتخاباتاعال
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 انتخابات پیش بینی مسوولین و ی امنیت اوضاعتحلیلگران
چند هفته دیگر که به روز انتخابات باقیمانده   طیمینمایند که

  . خواهد افتاداست، احتماالً چنین حوادث بیشتر اتفاق

طالبان و دیگر گروه خطرات از طرف تهدیدات و ضمن اینکه 
 محسوس  نمودن اوضاع امنیتی برای مختلهای ضد دولتی

 انتخابات ریاست  مقایسهبه  درین دور انتخاباتاست، ولی
زیادتر قابل   میان گروه ها و مردمجمهوری، نا آرامی های

مبارزات انتخاباتی میان افراد   آن دورچراکه در ،پیشبینی میباشد
 را ات بارزیتغییرگه و شورا های والیتی ات ولسی جرانتخاب .بود
 و انقومانداننفوذ ه در نتیجه ک  میاورند بوجودمحلح ر سطد

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و در صورتیکه این  محلی سران
قدرتمندان ساحه نفوذ و دوام قدرت شانرا در آن محل در خطر 

از زور و ایجاد ترس و هراس   برای بقای خویشببینند، ممکن
  .استفاده خواهند کرد

اعالم نمود رام آغاز نو برای افغانستان  ، پروگ2005در ماه مارچ 
 سازی به مرحله نهائی خود رسیده خلع سالح و ملکی  برنامهکه

 هزار نفر خلع سالح و هزاران اسلحه یا از بین 61000است، 
اما . تسلیم داده شده استو یا به ارودی ملی افغانستان رفته اند 

جود دارد ثریت این پروگرام وموهنوز هم نگرانی های در مورد 
سالح های کهنه خود تعداد زیاد از عساکر گزارشات رسیده قرار 

پروسه . کالشینکوف خود را نگهداری نموده اند هنوزرا تسلیم و 
تنها آن عساکر و نیرو های را که در خلع سالح و ملکی سازی 

تحت پوشش درین پروگرام وزارت دفاع ثبت و راجستر بودند، 
یک تعداد زیادی از نیرو های مسلح  و تا کنون قرار داده است

کنترول تحت   ازین برنامه معافیت با که"بطور غیر قانونی"
یک پروگرام  و به همین منظور . محل باقی مانده اندانقوماندان

یر قانونی در خلع سالح گروه های غجدید خلع سالح تحت نام 
  .ماه جون آغاز گردیده است

داخلی مد ناخالص آ درنصف اقتصاد تریاک تقریباً 2004در سال 
و از طرفی پیشرفت کار برای از . افغانستان را تشکیل داده است

بین بردن و ریشه کنی کشت خشخاش و تریاک درین کشور 
 16 در مثال،بطور  .داشته است باالی امنیت تاثیر متقابل خود را

 جنگ میان پولیس و مردمان محل وقوع  به اثر سال جاریمارچ
 خشخاش  کشتاز بین بردنمصروف که هار در والیت ننگر

می گردیدند و به خدو نفر کشته و چندین تن دیگر زبودند 
که باالی یک کمپنی خصوصی  در دو حمله جداگانه همین قسم

 از افغانتن  11که در هلمند مشغول مبارزه علیه مواد مخدر بود، 
  .پای در آمدند

ضاع عمومی و  بر اوعملیات مبارزه علیه مواد مخدربا اینکه 
افراد به همین ترتیب گمان میرود که  دگذارمیامنیتی تاثیر 

مواد مخدر دست دارند بخواهند بر نتایج قدرتمند که در تجارت 
 .و نتایج آنرا به نفع خود رقم بزنندداشته و پروسه انتخابات نفوذ 

این قدرتمندان ممکن با استفاده از گروه های مسلح که با آن در 
 مسوولین رای دهنده گان، کارمندان انتخابات و ارتباط اند

  فضای ارعاب وامنیتی در محل را از راه های مختلف برای آنها
در تجارت مواد مخدر متهم افراد کلیدی .  ایجاد نمایند راهراس

در ارتباط بوده و تخمین پولیس ملی افغان گردیده اند که با 
رشوت برای  ا و برای خریداری آر که ملیونها دالر راگردیده

حتی  و. به مصرف برسانند مسوولینکارمندان انتخابات و دیگر 
خود کاندیدای ولسی جرگه و شورا های بعضی ازین افراد 

  . باشندمی والیتی 

همانند انتخابات ریاست امور تامین امنیت این دور انتخابات 
به این معنی که پولیس ملی و . تنظیم گردیده استجمهوری 

تامین امنیت را داشته و  مسوولیتدر قدم نخست اردوی ملی 
  نیز در صورت ضرورت و باائتالفنیروی های ناتو و ایساف و 

در حالیکه ناظرین امور . همکاری خواهند کرد تقاضای مسوولین
واقعاً بر نحوه عملکرد اردوی آموزش دیده افغان اعتماد نظامی 

نائی آنها برای لیس ملی و تواپونگرانی های در مورد دارند اما 
پولیس با   خوداینکه(  داردوجودمحافظت از رای دهنده گان 

تا قبل از انتخابات  قرار است .)قدرتمندان محل همکاری نکنند
 در سپانیاانیروی های از کشور های رومانیا، هالند، استرالیا و 

شهر های کابل، جهت تامین امنیت وارد  چوکات ناتو و ایساف
ی  نیرو از نفر700 تا 500 اٌو حدود. گردند مزار شریف و هرات

در   بطور آماده باش بوده تار خارج از افغانستاند ائتالفهای 
  . شوندوارد افغانستان اوضاع یخرابصورت 

  نظارت از انتخاباتپروسه 

 امنیتی اوضاع، 2004ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری چند 
ی بین المللی بسیاری از سازمان هاتا شد درین کشور سبب 

و ارزیابی از پروسه نظارت در رابطه به   خود راپالن های
  آنبرگزاریروز یک ماه قبل از  .تقلیل دهند کشور انتخابات این

 اعالم داشت که سازمان امنیت و همکاری در اروپاانتخابات 
  پیشبینی میشود در آینده و آنچه که افغانستاناوضاع کنونی"

 معیارپاینترین این سازمان منحیث  که آنست پائینتر ازخیلی 
پیشبینی  انتخابات آن در پروسه نظارت  سهمگیریجهتامنیتی 

  ".نموده بود
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عضای ااز  نفر 40یعنی کمی تعداد  سازمان متذکره  خاطر اینبه
 فرستاد و به همین ترتیببرای نظارت از انتخابات  خود را

تحت نام  متخصص امور انتخاباتی را نفر 25کمیسیون اروپا 
شبکه آسیائی برای  و ،هیات نظارت از انتخابات و دموکراسی

 The Asian Network for Free) انتخابات آزاد
Elections) 42 همکاری مینماید هیات ایشیا فوندیشن که با 

و تعداد کمی دیگر از ناظرین بین  ادند افغانستان فرستبهرا  ینفر
 کابل استخدام مقیم سازمان های بین المللیالمللی از میان 

 انتخابات  پروسه آنناظرینتعداد بطور مجموعی . گردیدند
کوسوو و ایست به مقایسه انتخابات کشور های چون  افغانستان

  . اندک بوده استبسیارتیمور 

ی انتخابات ولسی جرگه و شورا های والیت درکه است امید 
چراکه . استخدام گردندناظرین داخلی و بین المللی تعداد زیاد 

 احتمال خرید آرا و ارعاب رای دهنده گان بیشتردرین انتخابات 
نتایج انتخابات   و دستبرد به آن بوده و هر نوع تخطیمحسوس
  . میدهدتغییر  وسیعرا بطور

تخطی ها و   انتخابات ریاست جمهوری برگزاری درگرچه
و  داده باشد، راییک فرد چندین بار  از قبیل اینکه دستبرد های

وادار   رای دهنده گانو  رای داده باشند سال18فراد زیر سن یا ا
 وجود داشته و مجبور شده باشند که به چی کسی رای بدهند،

 40  حصولواقعیت که آقای کرزی با بیش از ایناما  است
نشان داد که این پیشی گرفت،  خود اول رقیب از آرادرصد 

قرار داده نتیجه انتخابات را آنچنان تحت تاثیر نواقص نیز 
ز قبل پر ااز قبیل دزدیدن آرا، این نواقص و اما وقوع . نتوانست

 دور انتخاباتاین  نمودن بکس های رای دهی، باالی نتایج
 عدم شفافیت و وقوعو از طرف دیگر .  بود خواهدبسیاز زیاد

افزایش بی اعتمادی  سبب  انتخاباتین دوردستبرد ها در چنین
  .خواهد شدشان  تخب من دولترشهروندان افغان ب

 در صورتیکه و در انتخابات پارلمانی  دارد تاتصمیماتحادیه اروپا 
اه مدت و دراز کوت را در هیات کامل شرایط امنیتی مساعد باشد،

 تا 10در کابل که تعداد این هیات  فرستد،مدت به افغانستان ب
 سازمان همکاری. د بودن نفر و در هر والیت دو نفر خواه12

 و احتماالً اوضاع بوده  بررسیهم اکنون در حال ر اروپا دامنیت
شبکه آسیائی برای  . نخواهند فرستادیک هیات کامل را

اعزام خواهد نیز هیاتی را و همکار ایشیا فوندیشن  انتخابات آزاد
   .خواهد بود یوابسته به شرایط امنیت اما تعداد آن کرد

 سازمان داخلی که یک) اففی(بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
 توسط یک 2004 مارچ  ماهدرظارت از امور انتخابات میباشد ن

بین انستیتوت  به کمک مالیو  موسسات غیر دولتی تعداد از
آگاهی  در بخش های  بنیاد این.ایجاد گردیدالمللی دموکرات 
 در آگاهی از انتخاباتافزایش  ،حمایت از پالیسیعامه، نظارت و 

ولسی جرگه و شورا های در انتخابات . ماید فعالیت مینافغانستان
 تا به تصمیم دارد) فیفا(بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه والیتی 

 فیصد از مراکز رای دهی سراسر 65 که تقریباً  ولسوالی219
برای  را ) یک مرد وزنیک  (دو نفر کشو را در بر میگیرد،

 ان سازم20اکنون بیش از هم  .بفرستد انتخاباتنظارت از 
آموزش ناظرین در قسمت  همکاری دارد واین بنیاد  با مختلف
نظارت  سنبه 27 در و از روز انتخاباتو   مشغول بودهانتخابات

مایل است قابل ذکر است که این بنیاد در آینده ها  .خواهد کرد
 و شمارش  رای دهنده گانثبت نام یعنی پروسهتمام این از تا 
  .نظارت نمایدنیز آرا 

 نسبت بهدرین دور انتخابات اساس به نظر میرسد که به این 
 داشته  اشتراکی ناظرین بیشترانتخابات ریاست جمهوری

 . آمدن آنها شود مانع امنیتیاوضاع  وخیم شدنمگر اینکه باشند،
رای دهنده  انتخابات  این دورنتنها در روزقابل ذکر است که 

 شد بلکه به زور وادار به رای به کاندید خاصی خواهندگان 
  .نیز رخ خواهد داد مبارزات انتخاباتیو در جریان ثبت نام اینکار 

  رسانه های خبری

انتخابات ریاست اندکی قبل از کمیسیون رسانه های خبری 
 اما بنابر ضیقی وقت از موجودیت و جمهوری ایجاد شد و
این  .رسانیده نشد  عامهطالعبه ا تاسیس این کمیسیون
ت ولسی جرگه و شورا های والیتی کمیسیون برای انتخابا

از و عادالنه بطور مساویانه وظیفه دارد تا اکنون فعال بوده و 
تا این کمیسیون وظیفه دارد  .تهیه کندپروسه انتخابات گزارش 

کاندیدان شرایط را مساعد سازد تا بطور مساویانه از برای تمام 
  تعدد از طرف دیگراستفاده نمایند واطالع جمعی خدمات 

 6000و نامزدی بیش از  وزنامه ها و هفته نامه های مختلفر
 از  انتخاباتیمبارزات. ساخته است مشکل نهایت اینکار راکاندید 

 16"طریق تلویزیون و رادیو الی شروع اولین روز کمپاین 
برای هر یک از   این دور شروعو با. مجاز نیست " اگست

 ده خواهد شد تا داکاندیدان ولسی جرگه و شورای والیتی وقت
کمپاین های . کمپاین نمایند تلویزیون و رادیو با استفاده از

  .ممنوع میباشدرسانه های چاپی از طریق انتخاباتی 
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   پارلمانیاز انتخاباتپس 
  سیاسی حزب  و یاسیستمیک  ظهور

 از طریق انتخابات کامالً یک رقابت سیاسی افغانستان چون در
 بینیخواهد بود تا بطور دقیق پیشبناً مشکل  پدیده جدیدی است

 تغییر آینده سیستم احزاب سیاسی درین کشور چگونه که کرد
 و احزاب  هاگرایشهای میان گروهاینکه با  .شکل خواهد داد

  خوامخواکهدیده میشود   و یکپارچگی شدنمانپیهم  برای
   .تحت الشعاع قرار خواهند دادمقننه این کشور را اولین قوه 

  گروه به یک اداره دولت خودنیز جهت کرزی رئیس جمهور
  چراکه است خیلی جالب این عمل، اما دارددر پارلمان نیازمتفق 
سرمایه گزاری و   و بالوسیلهیک حزب سیاسیبه ایجاد  وی

 از طرف خود عالقه نشان نداده وشخصی افزایش بر محبوبیت 
دارد   و امید" نیز کسب نماید راپیروزی"سعی مینماید تا  دیگر

 اقوام که با یضعیف  روابطباانتخابات ریاست جمهوری  ندهمانتا 
 را در متحدینبیشترین داشته است،   گرایانتعداد پشتونو یک 
 وی  ازمشاورین آقای کرزی . دور خود جمع نماید نیزپارلمان

 اجندای" تا در عوض تشکیل یک حزب سیاسی یک خواسته اند
 ی گوناگونشخصیت ها افراد وتا را طرح نماید  "سیاسی

کاندیداتوری نشان داده  هدوری ر مبهمتصویاما   وگردهم آیند
  . موثر نخواهد بود و اجندا نیزاین استراتیژیاست که 

  تایید ودر والیات پشتون نشین منتخبنماینده گان اول اینکه 
 کرزی ئیس جمهورربا  و وضع قانون های جدیدتصویب قوانین 

ر بعد از بحث های فراوان و کسب نخواهند بود، مگهمگام 
 لوی جرگه ون هایکه درفراکسیهمانند پشتون ها   میان.قناعت
 به .بوجود خواهد آمدبالک های متعددی  ، ایجاد شدراریاضط

 که در مناطق جنوب و شرق گروه های موجود اند همین قسم
برای پیروی از  میلی چندان وبوده کرزی مخالف با شدیداً 

  .مهور نخواهند داشتاجندای ریئس ج

 با این  باالی یک اجنداکاندیدان مستقلاکثریت از گردآوری 
واقعیت که اکثر از سازمان های که تجربه انتخابات و شبکه 

ط رقبای رئیس  توس، دارند راجامعهدر بین های وسیع ارتباطی 
قانونی، جناب  .اینکار را مشکل مینمایدجمهور کنترول میگردند، 

که بر داشته هریک استراتیژی های خود را  محقق دوستم و
تحت نغوذ در مناطق  و  اندبنا یافتهاساس قومیت های منطقوی 

حزب .  مواجه اندگفته شد،  که در فوقها چالشخود کمتر به این
تسلط یافته که  میان جامعه ازبکدوستم طوری جناب  جنبش
در انتخابات تا ذکر شده مشکل خواهد بود  چالشهای در به

تسلط به همین قسم  .پیشروی نمایند  در آن ساحاتسی جرگهول

یک تعداد چالش های را آقای محقق به مناطق هزاره جات 
حزب افغانستان نوین به  از طرف دیگر ایجاد نموده است و

در قبضه کردن یا اختصاص دادن شاید قانونی رهبری آقای 
لوم تا کنون مع(  باشدتاجیک ها به مشکالت روبروتمام آرای 
و از ) تمایل اسماعیل خان به کدام سمت خواهد بودنیست که 

که بیشتر در شهر ها زنده گی مینمایند تاجیک های طرف دیگر 
اتحاد بقایای تمایل بیشتری به حمایت از کرزی به تناسب از 

 چون کرزی از خود کدام حزب مشخص ندارداما . دارندشمال 
وابستگی لف کرزی به احزاب مخا اعضای ولسی جرگه که بناً

  .نمودپیروی نخواهند رئیس جمهور اجندای از  نداشته باشند،

 متحد گروه هایاعضای مستقل و که چند پارچه  پارلمانیک 
روابط بین قوه اجرایه و مقننه را نه تنها  باشند، ضعیفدر آن 
اولین وظیفه  . خواهد کردبه مشکل روبروبلکه   مینمایدپیچیده

هد بود تا اکثریت از اعضای ولسی جرگه رئیس جمهور این خوا
 و یا هر عضودر غیر آن . سازدمتحد را به اجندای و اهداف خود 

 بوده متوجهمنافع منطقوی و محلی خود  به  در پارلمانگروه
  .فعالیت خواهند کرد

 بعد از مدت  میان اعضای پارلمانتوافقاتیپیشبینی میشود که 
 و اس منافع منطقویبراس  صورت خواهد گرفته که آنزمانی
  تحلیلگران و ناظرین برین باور اند کهاکثراً. خواهد بود قومی
 که بر اساس یک ایدیالوژی و پارلماندر ی فراکسیون ها چنین

که در فوق گفته ب ازاحباالتر از  منافع منطقوی صورت میگیرد،
  .شد قرار خواهند گرفت

  شورای ملیهمکاری با 

بطور موفقیت آمیز به پایه خابات با توجه به اینکه پروسه انت
 این سوال باقی میماند که آیا پارلمان جدیداکمال برسد، با آنهم 

 خواهد وبطور موثر خواهد داشت را ش ظایفانجام و ظرفیت واقعاً
قسماً یک . کندر امور دولتداری ایفا  را د مهمی نقشتوانست تا
دم نخست  بوده میتواند که در ق موثر و بالقوه زمانیپارلمان
 بطور درست دایر گردیده و در انجام وظایف آن پارلمان انتخابات
به ظرفیت و توانائی اعضای آن پارلمان نیز اما  باشد، ومنسجم 

ارتباط میگیرد که تا چه حد میتوانند بطور درست قانونگذاری 
 این  از طرف دیگروزارتخانه ها نظارت نمایند وامور از نموده و 

کارمندان، تکنولوژی  پارلمان از قبیل موجود در منابعموضوع به 
 و آموزش اعضای پارلمان قانون اساسی  بهی ارتباطو وسایل

 اعضای  البته باید گفت که.ارتباط میگیرد برای قانونگذاری
 به منابع و آموزش های بیشتر نیازمند خواهند  مخصوصاًپارلمان

  .بود
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، پارلمان انساختم ترمیم کار باالی  درین زمینهاکنونهم 
 .جریان دارد  اداری پارلمانساختار اداری، و آموزش کارمندان

 که یعنی کمک به تاسیس پارلمان افغانستان (SEAL)پروژه 
 از نظر به پارلمان افغانستان  در بر خواهد داشت، رامدت دو سال

مدیریت ، ارتباطی و تکنولوژی، آگاهی عامه، مالی و حقوقی مالی
  درین پروژه. کمک خواهد کرد تخصصیپروژه و آموزش های

 )منحیث عضو رهبری کننده( ملیون دالری، کشور فرانسه 15
 پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد، یوناما، و دولت افغانستان

   .شامل میباشند

   سطح محلدرحکومتداری 

  دولته دولت محلی سیما یا چهره اصلیافغانها بدین باور اند ک
 ها و مسوولیت باید ه به این اساس کمیدهدنمایش  شانرا

 .روشن ساخته شود قریهوظایف شورا های والیتی، ولسوالی و 
 اعضای تعیین برای دانستن وظایف این شورا هادر پهلوی اینکه 

این سوال باقی مشرانو جرگه کمک خواهد نمود، ولی با آنهم 
تمویل، چگونه وظایف چی کسی میماند که این شورا ها توسط 

 انجام میدهند و بر عالوه با شورا ها و ساختار های ازقبل خود را

باید بطور عاجل .  در محل چگونه روابط قایم مینمایندموجود
یک پروسه مشورتی باز و گسترده آغاز گردد تا از آن طریق 
وظایف و مسوولیت های شورا های والیتی ، ولسوالی و قریه 

باید در راه انکشاف و تعیین گردد و همین قسم دونرها نیز حتماً 
همچنان، یک . قدرتمندی آنها تعهد نموده و بر آن عمل نمایند

پالن کاری مناسب باید ایجاد گردد تا مشوق اشتراک شهروندان 
  .و یک دولت حسابده در سطح محل باشد

  مخارج انتخابات در آینده 

سیستم فعلی انتخابات در افغانستان بسیار گرانبها میباشد، و بر 
 20س همین سیستم و مطابق قانون اساسی افغانستان در اسا

با .  و یا اضافه تر از آن انتخابات برگزار خواهد شد13سال آینده 
اینکه دونر ها انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را 
تمویل نموده اند اما احتمال ندارد که در دراز مدت این سیستم 

 است، تمویل نمایند و از طرف  پر مصرفانتخابات را که بسیار
دیگر دولت افغانستان نیز بنابر نیازمندی های مختلف دیگر به 
تمویل چنین سیستم انتخاباتی برای سالیان زیاد قادر نخواهد 

بناً مشکل است تا تاثیر مسئله تمویل انتخابات آینده و . بود
  .عملکرد شورا های منتخب را، از قبل قیاس نمود

  
  
  
   

  
    
  
     

  وند های مفیدیپ
  :نمائیدذیل حاصل صفحات انترنیتی  از  درین زمینه میتوانیدرای معلومات بیشتر

  

  دفتر مشترک تنظیم انتخابات
www.jemb.org 

 

  کمیسیون شکایات انتخاباتی
www.ecc.org.af 

  

  ونت سازمان ملل متحد برای افغانستان،  یوناماهیات معا
www.unama-afg.org 

  

  بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی
www.ifes.org 

  

  مجتمع جامعه مدنی افغانستان
www.swisspeace.org/acsf/default.htm 

  

  ایشیا فوندیشن 
www.asiafoundation.org/Locations/afghanistan.html 

  

  انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان
www.iri.org 

 

  انستیتوت ملی دموکرات
www.ndi.org 

 

  ایساف، قوای بین المللی تامین امنیت
www.hrf.tu.nato.int/isaf/public/isaf.php 

  
  غانستان اف– ائتالفقوای 

www.centcom.mil/Operations/CJTF_180/cjtf180.asp  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  قانون انتخابات

  
  فصل اول

  احکام عمومی
  

  ماده اول
  مبنی 

  .این قانون به تأسی از حکم ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور انتخابات در کشور وضع گردیده است
  

  ماده دوم
  طرز انتخابات

  .مستقیم صورت میگیردانتخابات از طریق رای آزاد، عمومی، سری، و 
  

  ماده سوم
  اصل تساوی در انتخابات

  .رای دهنده گان در انتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک مینمایند
  

  ماده چهارم
  نظام رای دهی

  .رای دهنده گان در انتخابات دارای حق یک رای بوده و صرف از جانب خود رای میدهند
  

  ماده پنجم
  رعایت اصل آزادی اراده

اعمال هر نوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم باالی رای . ای دهنده گان و کاندیدان در انتخابات با اراده آزاد اشتراک مینمایندر
  .دهنده گان و کاندیدان به ارتباط لسان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سکونت و موقف اجتماعی ممنوع است

  
  ماده ششم

  همکاری ادارات و اشخاص ذیربط
دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و اشخاص ذیربط مکلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ادارات 

کمیسیون هایی که توسط آن ایجاد میگردد، و نیز با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری نموده و تصامیمی را که در حیطه 
  . نمایندصالحیت این کمیسیون ها اتخاذ میگردد، تعمیل

  
  

  فصل دوم
  اداره انتخابات

  
  ماده هفتم

  کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات منبعد درین قانون به نام کمیسیون . جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره میگردد )1(

 .یاد میشود
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میسیون های ما تحت خود را ایجاد و به آنها حسب کمیسیون میتواند عالوه بر کمیسیون هایی که درین قانون تذکر یافته، ک )2(
 .ضرورت و در حیطه صالحیت آنها، جهت تطبیق منظم پروسه انتخابات وظایفی را تفویض نماید

  
  ماده هشتم

  کارکنان انتخابات
شأ کمیسیون کارکنان انتخابات در مرکز، والیات و ولسوالی ها طبق طرزالعملی که از طرف کمیسیون وضع میگردد، توسط داراالن

  .مستقل انتخابات، که ازین به بعد داراالنشأ نامیده می شود، استخدام میگردند
  

  ماده نهم
  عدم جانبداری و تعهد محرمیت

کارکنان انتخابات مکلف اند وظایف محوله را بیطرفانه و غیر جانبدارانه انجام داده و در اجرای وظایف نمیتوانند از هیچ مقام و  )1(
 .ر دولتی به جز از رئیس داراالنشأی کمیسیون هدایت حاصل نماینداداره دولتی و غی

کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظیفه رسماً و به صورتی که کمیسیون مشخص میکند تعهد میسپارند که در تمام جریان  )2(
 .انتخابات، وظایف محوله را با حسن صورت، امانتداری و حفظ اسرار انجام میدهند

  
  ماده دهم

  استخدامموانع 
  .استخدام مسوولین احزاب سیاسی و کاندیدان انتخاباتی به حیث کارکن انتخابات جواز ندارد )1(
 .کارکنان انتخابات حین تصدی وظیفه نمیتوانند خود را کاندید نمایند )2(
ر و خشوی کاندید پدر، پدر کالن، اوالد صلبی تا درجه سوم، مادر، مادر کالن، برادر، خواهر، همسر، کاکا، عمه، خاله، ماما، خس )3(

 .حق ندارند به حیث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ایفای وظیفه نمایند
  
  

  فصل سوم
  حوزه های انتخاباتی

  
  ماده یازدهم

  تعیین حوزه های انتخاباتی
 ولسوالی ها قرار حوزه های انتخاباتی والیات و ولسوالی ها برای انتخاب اعضای ولسی جرگه، شورای های والیات و شورای های

  :ذیل تعیین میگردد
  .برای کوچی ها تمام قلمرو کشور یک حوزه پنداشته میشود. حوزه انتخاباتی برای ولسی جرگه، والیت می باشد .1
 .حوزه انتخاباتی برای شورای والیتی، والیت می باشد .2
 .حوزه انتخاباتی برای شورای ولسوالی، ولسوالی می باشد .3

  
  ماده دوازدهم

  رزی حوزه های انتخاباتیاختالف م
منازعات در خصوص تعلق یک قریه به والیت و یا ولسوالی در تعیین حدود مرزی حوزه انتخاباتی والیتی و ولسوالی ، از طرف  )1(

وزارت امور داخله مورد رسیدگی قرار گرفته و در زمینه، حسب معیار های تخنیکی و معلومات واصله، تصمیم اتخاذ و از جریان 
  .سیون را به اسرع وقت، مطلع مینمایدموضوع کمی

  .روز قبل از انتخابات مطرح گردد) 170(اختالف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی میتواند حد اقل  )2(
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  فصل چهارم
  رای دهند گان و کاندیدان

  
  ماده سیزدهم

  شرایط رای دهند گان
  .دشخص واجد شرایط آتی حق رای دهی در انتخابات را دارا میباش

  .سال در روز انتخابات) 18(حد اقل اکمال سن  .1
 داشتن تابعیت افغانستان هنگام ثبت نام به حیث رای دهنده .2
 .عدم محرومیت از حقوق مدنی و سیاسی به حکم محکمه ذیصالح .3
 ثبت نام به حیث رای دهنده توسط کمیسیون .4

  
  ماده چهاردهم

  اوصاف کاندیدان
انون اساسی را دارا باشد میتواند خود را به ریاست جمهوری، و شخصی که شرایط شخصی که اوصاف مندرج ماده شصت و دوم ق

  .مندرج ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی را دارا باشد میتواند خود را به شورای ملی، شورای های والیتی یا ولسوالی کاندید نماید
  
  اده پانزدهمم

  شرایط کاندید شدن
 خود را به ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای های والیتی و ولسوالی کاندید نمایند اشخاص آتی نمیتوانند قبل از استعفا )1(

 :مگر آنکه در زمان تسلیم اوراق نامزدی شان از وظیفه خود استعفا داده باشند
  رئیس ، اعضای ستره محکمه و قضات .1
 لوی سارنوال و سارنواالن .2
 وزرا، معینان، والی ها و معاونان شان و ولسواالن .3
 ل ها و روسای نواحیشاروا .4
 .منسوبین وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی .5
 .روسای عمومی و روسای بخش های وزارت ها و ادارات دولتی در مرکز و والیات .6
  .کارکنان انتخابات .7

وده نمی توانند، مگر اینکه  این ماده در انتخابات موفق نشوند، وظیفه قبلی را اشغال نم1در صورتیکه اشخاص مندرج فقره  )2(
  .مجدداً مقرر گردند

اشخاصی که قومانده قوای نظامی غیر رسمی یا گروه های مسلح را عمالً در دست داشته یا عضو آن باشند، نمیتوانند در  )3(
 .انتخابات خود را کاندید نمایند

 .ود را کاندید نمایدهیچ شخصی نمیتواند در عین زمان به حیث کاندید در بیش از یک حوزه انتخاباتی خ )4(
  

  ماده شانزدهم
  محل رای دهی

  . رای دهنده گان مکلف اند در حوزه انتخاباتی درج شده در کارت ثبت نام شان به حیث رای دهنده ، رای بدهند )1(
تی کمیسیون میتواند برای کوچی ها ، مهاجرین ، بیجا شده گان داخلی، معلولین و معیوبین، منسوبین قوای مسلح، کارکنان دول )2(

 .و کمیسیون استثناً تسهیالت خاص را فراهم نماید
  

  ماده هفدهم
  تثبیت هویت رای دهند گان

  .رای دهنده گان مکلف اند قبل از دریافت ورق رای دهی، کارت ثبت نام خود را غرض تثبیت هویت ارائه نمایند )1(
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 .سهیالت الزم را فراهم نمایدکمیسیون میتواند استثناً برای مهاجرین افغان در کشور های ایران و پاکستان ت )2(
  
  

  فصل پنجم
  کاندید و انتخاب

  
  ماده هجدهم
  رئیس جمهور

رئیس جمهور طبق حکم مندرج ماده شصت و یکم قانون اساسی و احکام این قانون، با اکثریت آرای قانونی رای دهنده گان،  )1(
  .انتخاب میگردد

تخابات حاصل کرده نتوانند، در مدت دو هفته بعد از اعالم نتایج فیصد آرای قانونی را در ان) 50(هر گاه کاندیدان بیشتر از  )2(
کاندیدی که درین دور، . انتخابات بین دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را کسب نموده اند، بار دوم انتخابات صورت میگیرد

 .آرای قانونی بیشتری را کسب نماید، منحیث شخص انتخاب شده اعالم میگردد
اب شده با اکثریت آرا طبق حکم ماده یکصد و شصتم قانون اساسی، سی روز بعد از اعالم نتایج انتخابات به کار کاندید انتخ )3(

 .آغاز مینماید
هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعالم نتایج  )4(

 .مجدد مطابق احکام قانون برگزار میگرددانتخابات وفات نماید، انتخابات 
  
  

  فصل ششم
  انتخابات شورای ملی

  قسمت اول
  ولسی جرگه

  
  ماده نزدهم

  تعداد کرسی ها
  .کرسی میباشد) 249(ولسی جرگه دارای 

  
  ماده بیستم

  اختصاص کرسی های والیتی
رین ارقام رسمی نفوس یا تخمین نفوس اداره احصائیه وزارت اقتصاد مکلف است در مدت تعیین شده توسط کمیسیون ، جدید ت )1(

  .هر والیت را در اختیار کمیسیون قرار دهد
 .کرسی برای کوچی ها اختصاص مییابد) 10(از مجموع کرسی های اختصاص یافته به تعداد  )2(
 :کمیسیون، کرسی ها را برای والیات قرار ذیل اختصاص میدهد )3(

باالی والیات تقسیم میشود تا سهمیه نفوس برای یک کرسی اختصاص داده شده ) 239(نفوس مجموعی والیات بر  .1
  .کرسی معیین شود

 .نفوس هر والیت بر سهمیه نفوس برای یک کرسی، تقسیم میشود .2
 .در ابتدا به والیات تعدادی کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده در جز دوم اختصاص می یابد .3
ختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم  اختصاص نمی یابند، ا3کرسی های که در جز  .4

 . صورت میگیرد2انجام شده در جز 
 .اگر در نتیجه این محاسبه به یکی یا چند والیات کمتر از دو کرسی برسد، به آن والیات دو کرسی اختصاص داده شود .5
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 اختصاص یافته، از مجموع کرسیها 5ه اساس جز مجموع کرسیها و ارقام نفوس والیاتی که به آنها کرسیهای اضافی ب .6
برای باقیمانده والیات، یک سهمیه جدید اختصاص کرسی محاسبه شده و . و مجموع نفوس والیات کم میشود) 239(

 .آمده، تکرار میشود) 6-2(تخصیص کرسی برای این والیات به نحوی که در جز 
  .کرسیها در این ماده را نشر نمایدکمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص  )4(

  
  ماده بیست و یکم

  تفویض کرسی های والیتی به کاندیدان
به تأسی از حکم ماده بیست و دوم این قانون، کرسی های والیتی به کاندیدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفویض  )1(

  .میگردد
 .ا را به دست آورده انددر هر والیت کرسی ها به کاندیدانی تفویض میگردد که بیشترین آر )2(
 .وبه هیچ کاندید بیشتر از یک کرسی اختصاص داده نمیشود )3(
هر گاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا به دالیلی کرسی را در دوره ولسی جرگه ترک نماید، کرسی وی برای  )4(

 .تعلق میگیرد) ا اناثذکور و ی(میعاد باقی مانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آرا از عین جنس 
  

  ماده بیست و دوم
  اختصاص کرسی ها به کاندیدان زن

کمیسیون برای تعیین حد اقل کاندیدان زن که در هر والیت باید انتخاب شوند طرزالعمل ها و فورمولی را ترتیب مینماید که  )1(
تعداد کاندیدان منتخب زن حد اقل دو مبتنی بر نفوس هر والیت باشد، تا مقتضیات ماده هشتادو سوم قانون اساسی که باید 

  .چند تعداد والیات موجوده باشد، تأمین گردد
 این ماده برای شان کرسی 1کاندیدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بیشترین ارا را کسب نموده اند، حسب فورمول فقره  )2(

بیست و یکم این قانون اختصاص داده با تحقق شرایط سهمیه، کرسی های باقی مانده مطابق ماده . اختصاص داده میشود
 .میشود

در صورتی که در لست کاندیدان تعداد کافی کاندیدان زن وجود نداشته باشد تا کرسی یا کرسی های اختصاص یافته به زنان را  )3(
ی در یک حوزه معیین انتخاباتی اشغال نماید، کرسی یا کرسی ها الی انتخاب پالن شده بعدی برای ولسی جرگه خالی باق

 .مینماند
  
  

  قسمت دوم
  مشرانو جرگه

  
  ماده بیست و سوم

  ترکیب مشرانو جرگه
از جمله، یک ثلث آن توسط شورای های والیات، یک ثلث آن . تعداد اعضای مشرانو جرگه سه چند تعداد والیات کشور میباشد

  .ندتوسط شورای های ولسوالیها انتخاب، و یک ثلث باقی آن توسط رئیس جمهور انتصاب میگرد
  

  ماده بیست و چهارم
  انتخابات نماینده گان والیتی

شورای والیتی در مدت پانزده روز بعد از تاسیس، یک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مشرانو جرگه با رای سری  )1(
  .انتخاب مینماید

نکه شخصاً کاندید نباشد، هر گاه انتخابات برای مشرانو جرگه تحت ریاست رئیس شورای والیتی صورت میگیرد، مشروط بر ای )2(
در صورتیکه معاون شورای نیز کاندید باشد، یک تن از اعضای شورای . وی کاندید باشد، معاون وی ریاست را به عهده میگیرد

 .که از لحاظ سن نسبت به دیگران بزرگتر و کاندید نباشد، مجلس انتخابات را سرپرستی مینماید
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هر گاه کاندید بیش از نصف آرا را بدست آورده . رای به اساس اکثریت کل آرا صورت میگیردانتخابات میان اعضای موجود شو )3(
نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی صورت میگیرد که بیشترین آرا را بدست آورده باشند، در این صورت کاندیدی که 

 .اکثریت آرا را بدست آورده انتخاب میشود
کرسی خود را اشغال نماید یا قبل از ختم دوره معینه، کرسی خود را ترک نماید، در اینصورت هر گاه کاندید منتخب نتواند  )4(

شورای والیتی مربوطه مطابق شرایط این ماده شخص جدیدی را از میان اعضای خویش برای خدمت در دوره متباقی انتخاب 
 .میکند

  
  ماده بیست و پنجم

  رای مشرانو جرگهانتخابات نماینده گان شورای های ولسوالیها ب
کمیسیون در مدت پنج روز بعد از تأسیس شورا های ولسوالیها، لست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای والیت مربوط  )1(

وکالی شورا های ولسوالی های هر والیت یکی از اعضای خود را برای عضویت در مشرانو جرگه برای یک . ارسال می نماید
  .ددوره سه ساله انتخاب میکنن

رئیس شورای والیتی مسوول احضار اعضای شورا های ولسوالیها به والیت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تأسیس شورا های  )2(
 .مجلس در محلی برگزار میگردد که تمام اعضای شورا های ولسوالیها بتوانند گردهم آیند. ولسوالیها، انتخابات را به راه اندازد

 .د اقل دو ثلث اعضای شورا های ولسوالیها در انتخابات اشتراک می نمایندبرای مشروعیت انتخابات ح )3(
هر گاه کاندید باالتر از پنجاه فیصد آرا را . انتخابات در بین اعضای حاضر شوری به اساس اکثریت قاطع آرا صورت میگیرد )4(

 را بدست آورده باشند، کاندیدی که بدست آورده نتواند، انتخابات بار دوم بین دو کاندیدی صورت میگیرد که بیشترین ارا
 .اکثریت آرا را در این دور بدست آورده انتخاب میشود

هر گاه یک کاندید منتخب نتواند کرسی خود را اشغال نماید یا قبل از میعاد معینه کرسی خود را ترک نماید، در این صورت  )5(
ی های ولسوالیها برای میعاد باقی مانده همان کرسی انتخاب عضو جدید مطابق شرایط این ماده از میان اعضای موجوده شورا

 .صورت میگیرد
  

  ماده بیست و ششم
  انتصاب اشخاص به مشرانو جرگه

رئیس جمهور در مدت دو هفته بعد از اشغال مقام ریاست جمهوری از سازمانهای اجتماعی، احزاب سیاسی و عامه مردم دعوت  )1(
 و چهارم قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مشرانو جرگه معرفی  ماده هشتاد3مینماید که مطابق حکم مندرج جز 

  .میعاد نامزدی به این منظور تا مدت یک هفته دوام مینماید. نمایند
 این ماده در مدتی که از یک هفته تجاوز نکند، اوراق نامزدی 1دفتر ریاست جمهوری بعد از ختم میعاد نامزدی مندرج فقره  )2(

 . میگردند، به کمیسیون ارسال مینمایداشخاصی را که انتصاب
 این ماده را تایید نموده و به دفتر 2کمیسیون بعد از وصول اوراق نامزدی در مدت یک هفته مشروعیت اشخاص مندرج فقره  )3(

 .ریاست جمهوری اطالع میدهد
 3ا مطابق حکم مندرج جز رئیس جمهور در مدت دو هفته بعد از ختم میعاد نامزدی، انتصاب اعضای انتصابی مشرانو جرگه ر )4(

 . ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی اعالم مینماید
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  فصل هفتم
  انتخابات اعضای شورای های والیات و ولسوالی ها

  قسمت اول
  انتخابات اعضای شورای های والیتی

  ماده بیست و هفتم
  شورا های والیتی

  .خابات آزاد، سری، عمومی و مستقیم رای دهند گان والیت انتخاب میگرددهر والیت دارای یک شورای والیتی بوده که از طریق انت
  ماده بیست و هشتم

  ترکیب 
  :تعداد اعضای شورای والیتی بر مبنای نفوس به طریق ذیل تعیین میگردد

 .عضو) 9(نفر نفوس دارند، ) 500000(والیاتی که کمتر از پنجصد هزار  •
 .عضو) 15(نفر نفوس دارند، ) 1000000(الی یک ملیون ) 500000(والیاتی که بیشتر از پنجصد هزار  •
 .عضو) 19(نفر نفوس دارند، ) 2000000(الی دو ملیون ) 1000000(والیاتی که بیشتر از یک ملیون  •
 . عضو) 23(نفر نفوس دارند، ) 3000000(نفر الی سه ملیون ) 2000000(والیاتی که بیشتر از دو ملیون  •
 .عضو) 29(نفر نفوس دارد، ) 3000000(لیون والیتی که بیشتر از سه م •

  
  ماده بیست و نهم

  اختصاص کرسی ها به شورای والیتی
  :کرسی ها برای هر شورای والیتی به ترتیب ذیل تعیین میگردد )1(

  .کمیسیون تعداد کرسی ها را برای هر شورای والیتی به اساس نفوس تعیین می نماید .1
 .ده اند، برای شورا های والیتی انتخاب میشوندکاندیدانی که اکثریت آرا را به دست آور .2
 .حد اقل یک چهارم کرسی ها در هر شورای والیتی برای کاندیدان زن محفوظ میباشد .3
 این فقره، کرسی ها به کاندیدان بر اساس تعداد ارای حاصله شان 3با در نظر داشت حق تحفظ کرسی های مندرج جز  .4

 .تفویض میشود
رسی ها به کاندیدان زن دارای بیشترین تعداد آرای حاصله اختصاص مییابد تا اینکه مقتضیات در هر حوزه انتخاباتی، ک .5

 .  این فقره اختصاص می یابد2کرسی های باقیمانده مطابق حکم مندرج جز .  این فقره تکمیل گردد3مندرج جز 
ره شورای والیتی ترک نماید، کرسی وی برای هر گاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا به دالیلی کرسی را در دو )2(

  . تعلق میگیرد) ذکور یا ناث(میعاد باقیمانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آرا از عین جنس 
در صورت نبودن تعداد کافی کاندیدان طبقه اناث در لست کاندیدان غرض اشغال کرسی یا کرسی های که حسب این ماده  )3(

د، کرسی یا کرسی های متذکره الی تدویر انتخابات پالن شده بعدی شورای والیتی خالی باقی برای زنان اختصاص یافته ان
 .میماند

  
  

  قسمت دوم
  شورای های ولسوالیها

  
  ماده سی ام

  شورای ولسوالی
 هر ولسوالی دارای یک شورای بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم توسط رای دهنده گان همان ولسوالی

  .انتخاب میگردد
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  ماده سی و یکم
  ترکیب شورای ولسوالی

  :تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس نفوس همان ولسوالی به طریق ذیل تعیین میگردد
  .عضو) 5(نفر باشد، ) 20000(در صورتیکه نفوس ولسوالی الی بیست هزار  .1
 .عضو) 7(نفر باشد، ) 40000(ر الی چهل هزا) 20000(در صورتیکه نفوس ولسوالی بیشتر از بیست هزار  .2
 .عضو) 9(نفر باشد، ) 60000(الی شصت هزار ) 40000(در صورتیکه نفوس ولسوالی بیشتر از چهل هزار  .3
 .عضو) 11(نفر باشد، ) 80000(نفر الی هشتاد هزار ) 60000(در صورتیکه نفوس ولسوالی بیشتر از شصت هزار  .4
 .عضو) 13(نفر باشد، ) 100000(نفر الی صد هزار ) 80000(زار در صورتیکه نفوس ولسوالی بیشتر از هشتاد ه .5
 .عضو) 15(باشد، ) 100000(در صورتیکه نفوس ولسوالی بیشتر از صد هزار  .6

  ماده سی و دوم
  تخصیص کرسی ها به شورا های ولسوالی ها

  :کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین میگردد )1(
  . برای شورای هر ولسوالی به اساس نفوس آن تعیین میکندکمیسیون تعداد کرسی ها را  .1
 . کمیسیون کرسی ها با به کاندیدانی زن و مردیکه بیشترین آرا را در هر شورای به دست آورده اند، اختصاص میدهد .2

 نماید کرسی هر گاه کاندیدی نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا به دالیلی کرسی را در دوره شورا های ولسوالی ها ترک )2(
  .وی برای میعاد باقیمانده به کاندید بعدی دارای بیشترین آرا تعلق میگیرد

  
  

  فصل هشتم
  تدویر انتخابات

  
  ماده سی و سوم
  تاریخ انتخابات

  .روز قبل از تاریخ پالن شده انتخابات، اعالن مینماید) 140(کمیسیون تاریخ انتخابات را حد اقل  )1(
روز قبل از تاریخ ) 120(ه به صورت واضح نشان دهنده تاریخ های معین انتخابات باشد، حد اقل کمیسیون تقویم انتخاباتی را ک )2(

 .پالن شده انتخابات تهیه و نشر مینماید
  

  ماده سی و چهارم
  لست رای دهنده گان

روز قبل از ) 15(و کمیسیون، لست و یا بخش های از لست رای دهنده گان را که در انتخابات مورد استفاده قرار میگیرد، تصدیق 
  .شروع انتخابات، در محالت عامه که توسط کمیسیون تعیین میگردد، به منظور بررسی در دسترس عامه قرار میدهد

  
  ماده سی و پنجم
  نامزدی کاندیدان

کاندیدان ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای های والیتی و ولسوالی مکلف اند در زمان تعیین شده از سوی کمیسیون ،  )1(
  .میسیون را به صورت کتبی از تصمیم خویش مبنی بر شرکت در انتخابات مطلع نمایندک

 : این ماده، حین درخواست ثبت نام مکلف اند مطالب ذیل را به کمیسیون ارایه نمایند1کاندیدان مندرج فقره  )2(
  .اسم و آدرس مشخص .1
 .ید را به حیث رای دهنده ثابت نمایدکارت ثبت نام کاندید به حیث رای دهنده یا سند دیگری که ثبت نام کاند .2
اسامی ، شماره های کارت های ثبت نام به حیث رای دهنده و امضا ها یا نشانهای شصت اشخاص ساکن حوزه انتخاباتی  .3

 :مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رای دهی تایید می کنند، به ترتیب ذیل
 نفر) 10000(برای نامزدی کاندیدان ریاست جمهوری،  •
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 نفر) 300(برای نامزدی کاندیدان ولسی جرگه  •
 نفر) 200(برای نامزدی کاندیدان شورای والیتی  •
 نفر) 100(برای نامزدی کاندیدان شورای ولسوالی  •
کاندید تصدی کرسی در ولسی جرگه برای نمایندگی حوزه انتخاباتی کوچی ها، اسامی، نمرات کارت ثبت نام  •

نفر کوچی ثبت نام شده را که کاندید شدن شخص را در ) 300( شصت به حیث رای دهنده و امضا یا نشان
 .ورق رای دهی تایید مینمایند، ارائه کند

تعهد نامه و تصدیق واجد شرایط بودن و شایستگیهای کاندید و تعهد وی به رعایت اصول رفتار و تایید کننده استعفای او  .4
دهم این قانون و نیز تصدیق کننده اینکه کاندید دارای نیروی های  ماده پانز1از وظایف مندرج در فقره ) در صورت لزوم(

نظامی یا گروههای مسلح غیر رسمی نبوده و به چنین نیرو ها تعلق ندارد و تایید کننده اینکه وی به ارتکاب جرایم ضد 
  . بشری یا جرایم دیگری محکوم نگردیده یا به حکم محکمه از حقوق مدنی محروم شناخته نشده است

 .کاندیدان ریاست جمهوری اسمای دو معاون ریاست جمهوری شان را ارائه مینمایند .5
 :کاندید مکلف است برای کاندید شان پول امانت را طور ذیل تادیه نماید .6

افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که ) 50000(پول امانت برای کاندید ریاست جمهوری مبلغ پنجاه هزار  •
 فیصد آرای قانونی اجرا شده در دور اول انتخابات را به دست آورده باشد، 15حد اقل کاندید انتخاب شود یا 

  .اعاده میشود
افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید ) 10000(پول امانت برای کاندید ولسی جرگه مبلغ ده هزار  •

ربوطه را به دست آورده باشد، اعاده  فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی م2انتخاب شود یا حد اقل 
 .میشود

افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید ) 4000(پول امانت برای کاندید شورای والیتی مبلغ چهار هزار  •
 فیصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده 2انتخاب شود یا حد اقل 

 .میشود
افغانی میباشد و این مبلغ در صورتی که کاندید ) 2000(مانت برای کاندید شورای ولسوالی مبلغ دو هزار پول ا •

 فیصد ارای قانونی اجرا شده در حوزه انتخاباتی مربوطه را به دست آورده باشد، اعاده 2انتخاب شود یا حد اقل 
 .میشود

  .رزالعمل جدا گانه مشخص مینمایدکمیسیون طرز ارائه درخواستهای نامزدی کاندیدان را در ط )3(
  

  ماده سی و ششم
  لست کاندیدان

  .کمیسیون مکلف است به زودترین فرصت ممکنه بعد از ختم نامزدی، لست مقدماتی کاندیدان را به نشر برساند )1(
ند، کمیسیون مکلف است دوره ای را که طی آن اعتراضات و شکایات در مورد لست مقدماتی کاندیدان صورت گرفته میتوا )2(

این اعتراضات و شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق طرزالعملهای آن . تعیین نموده و به اطالع عامه برساند
 .مورد رسیده گی قرار میگیرد

بعد از آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام موارد اعتراض و شکایات را رسیده گی نمود، کمیسیون مکلف است لست نهایی  )3(
کمیسیون لست نهایی کاندیدان را در مراکز . ن را با در نظر داشت تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، به نشر برساندکاندیدا

 .رای گیری در روز انتخابات نصب مینماید
  

  ماده سی و هفتم
  فوت و انصراف کاندیدان

خویش منصرف گردد، قبل از تاریخی که در صورتیکه کاندید بخواهد به منظور حذف نام خویش از ورق رای دهی از کاندیدی  )1(
  .توسط کمیسیون در تقویم انتخاباتی تعیین میگردد، کتباً به کمیسیون اطالع دهد
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در صورتیکه کاندید بعد از ثبت نام از کاندیداتوری خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی  )2(
 . ربوط به وی در پروسه شمارش قابل محاسبه نمیباشداز لست کاندیدان حذف گردد، آرای م

در صورتیکه کاندید بعد از ختم رای دهی و قبل از تصدیق نتایج انتخابات وفات نماید، آرای داده شده به نفع وی ثبت گردیده  )3(
را حاصل نموده هر گاه معلوم شود که کاندید متوفی برنده است، کرسی او به شخصی که بعد از وی از عین جنس رای بیشتر 

 .باشد، تعلق میگیرد
  

  ماده سی و هشتم
  مبارزات انتخاباتی

  .  ساعت قبل از تاریخ آغاز رای گیری ختم میگردد48این دوره . کمیسیون دوره زمانی مبارزات انتخاباتی را تعیین می نماید )1(
 .کمیسیون لوایحی را جهت تنظیم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر میرساند )2(

  
  و نهمماده سی 

  تاسیس مراکز رای دهی، تهیه مواد انتخاباتی و نشر رهنمود ها
کمیسیون مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسیس و زمینه اشتراک رای دهند گان را درین مراکز طوری مساعد میسازد تا  )1(

  .دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت میسر باشد
یری ، اوراق رای گیری، غرفه های رای دهی، مهر ها و لوازم ضروری را تنظیم و آماده ساخته و کمیسیون صندوق های رای گ )2(

 .تدابیر دیگری را که در تنظیم رای دهی سهولت بوجود می آورد و انتخابات را طرز موثری رهنمایی مینماید، اتخاذ میکند
  

  ماده چهلم
  اوراق رای دهی

  : ذیل را انجام میدهدکمیسیون در مورد اوراق رای دهی وظایف )1(
  .تهیه اوراق رای دهی .1
 .تدارک برای تخصیص نشان ها و یا تصاویر کاندیدان .2
 .ترتیب طرزالعملی که به اساس آن اوراق رای دهی توسط رای دهنده گان نشانی میگردد .3
 .تعیین لسان هایی که در اوراق رای دهی استعمال میگردد .4
 .ترتیب طرزالعمل شمارش اوراق رای دهی .5

  .سیون ترتیب کاندیدان در اوراق رای دهی را به اساس قرعه مشخص می نمایدکمی )2(
  

  ماده چهل و یکم
  صندوق های رای دهی

  :کمیسیون در مورد صندوق های رای دهی وظایف ذیل را انجام میدهد
  .تهیه و تدارک شکل و مواد صندوق های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر گردد .1
 .ه گذاری و نشانی شد صندوق های رای دهیطرز عالم .2
 .طرز بستن، مهر، حفاظت و باز کردن صندوق های رای دهی .3

  
  ماده چهل و دوم

  مشاهدین و نماینده گان
کمیسیون حقوق و وجایب مشاهدین را تصریح کرده، طرزالعملی را به منظور توزیع اعتبارنامه ناظرین ملی و بین المللی انتخابات، 

  .احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل ترتیب مینمایدنماینده گان 
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  ماده چهل و سوم
  برداشتن مواد تبلیغاتی

کمیسیون صالحیت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبلیغاتی را که در صد متری مراکز رای دهی به نمایش گذاشته شده 
  .باشد، صادر نماید

  
  ماده چهل و چهارم

   رای گیریمنع حمل سالح در مراکز
متری مراکز ) 500(هیچ شخص نمیتواند سالح و یا سایر اشیایی را که منحیث سالح از آن استفاده شده بتواند، در فاصله پنجصد 

  .حمل سالح توسط مسوولین امنیتی به استیذان وزارت امور داخله ازین حکم مستثنی است. رای دهی، حمل نماید
  

  ماده چهل و پنجم
  ریآغاز و ختم رای گی

 .آغاز و ختم رای گیری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسیم اوقاتی صورت میگیرد که از طرف کمیسیون ترتیب و تنظیم می گردد )1(
 .رای گیری مطابق طرزالعملی که توسط کمیسیون ترتیب و تنظیم می گردد، صورت میگیرد )2(
ادث غیر مترقبه معروض گردد که جریان رای دهی در صورتی که مرکز انتخاباتی به شورش، تشدد، طوفان، سیالب یا سایر حو )3(

را نا ممکن سازد، رئیس مرکز رای گیری مربوط میتواند امر توقف رای دهی را صادر نماید و مکلف است فوراً داراالنشای 
 .کمیسیون مستقل انتخابات را از این تصمیم مطلع سازد

 این ماده اعالم نماید آخر 1وقت تعیین شده مطابق حکم فقره رئیس مرکز رای گیری قبل از آنکه ختم کار رای گیری را در  )4(
 .صف رای دهند گان را در وقت ختم رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را میدهد

 .کمیسیون به منظور رای دهی معیوبین و معلولین سهولت های الزم را فراهم مینماید )5(
  

  ماده چهل و ششم
  راض در مورد رای دهیاعت

قبل ازینکه رای دهنده ورق رای دهی را بدست بیاورد، نماینده گان کاندیدان میتوانند در قسمت حق رای دهی شخص یا رای  )1(
  .دادن وی در مراکز رای دهی مربوطه اعتراض نمایند

 یا پذیرش و دالیل خود را د روز رئیس مرکز رای گیری در مورد قبول یا رد اعتراض تصمیم اتخاذ نموده، جرئیات رد اعتراض )2(
 .انتخابات در سند رسمی درج می نماید

  
  ماده چهل و هفتم

  مهر صندوقهای رای دهی و سایر مواد توسط رئیس مرکز رای گیری
به مجردی که صندوق انتخابات پر یا رای دهی ختم گردد، رئیس مرکز رای گیری در حضور نماینده گان کاندیدان و ناظرین  )1(

 آنرا طبق طرزالعمل تجویز شده، مهر نموده و به نماینده گان کاندیدان که میخواهند عین کار را انجام دهند، اجازه انتخابات
  .میدهد تا شماره مهر ها را یادداشت نمایند

رئیس مرکز رای گیری صندوق های رای دهی و بسته های اوراق رای دهی را با در نظرداشت هدایت کمیسیون ، به مرکز  )2(
 .  آرا تسلیم مینمایدشمارش

  
  ماده چهل و هشتم

  محل و زمان شمارش آرا
  .شمارش آرا در مراکزی که توسط کمیسیون تعیین می گردد، صورت میگیرد
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  ماده چهل و نهم
  ارائه و تصدیق نتایج

مارش توسط کمیسیون مکلف است، بعد از آنکه طرزالعمل های شمارش تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رای گیری و ش )1(
  .کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج تصدیق شده انتخابات را در هر حوزه انتخاباتی اعالم نماید

کمیسیون یا کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند قبل از تصدیق نتایج، دستور شمارش مجدد قسمی یا کلی اوراق رای دهی در  )2(
 .دد رای دهی در هر حوزه انتخاباتی را صادر نمایدیک مرکز شمارش، یا انجام مج

 . نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون ، نهایی و قابل تطبیق میباشد )3(
کمیسیون مکلف است بعد از آنکه نتایج انتخابات تصدیق و تمام اعتراضات مورد رسید گی قرار گرفت، نتایج آن را اعالم و به  )4(

 .نشر برساند
  

  ماده پنجاهم
   نشر منصفانه و بیطرفانه افکار و نظریاتپخش و

مرامنامه ها، نظریات و ) تلویزیون ، رادیو و اخبار(به منظور آگاهی عامه در جریان منارزات انتخاباتی، رسانه های همگانی  )1(
  .اهداف کاندیدان را مطابق اصول رفتار وضع شده توسط کمیسیون به طور منصفانه و غیر جانبدارانه پخش و نشر نماید

به منظور آگاهی عامه، در جریان مبارزات انتخاباتی، رسانه های . کاندیدان حتی االمکان به رسانه ها دسترسی داشته می باشند )2(
همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامه کاندیدان را با موافقت کمیسیون ، به طور منصفانه و بی طرفانه پخش و 

 .نشر نماید
ولتی مکلف اند حسب ضرورت، اهداف، پالیسی ها و طرزالعملهایی را برای تطبیق نشرات منصفانه انتخابات رسانه های جمعی د )3(

 . این ماده، تدوین نمایند2 و 1و احکام فقره 
  

  ماده پنجاه و یکم
  کمیسیون رسانه ها

این کمیسیون گزارش . ید روز قبل از تاریخ انتخابات تاسیس می نما60کمیسیون ، کمیسیون رسانه های خبری را حد اقل  )1(
دهی و نشر منصفانه مبارزات انتخاباتی را نظارت نموده و به شکایات مربوط به هر گونه تخلف از گزارش دهی منصفانه و یا 

در . نشر مبازرات انتخاباتی و یا سایر تخلفاتی که به احکام اصول  رفتار رسانه های خبری مربوط میشود، رسیده گی میکند
  . معترض میتواند اعتراض خود را به کمیسیون ارائه نمایدصورت اعتراض،

 .ترکیب، وظایف و صالحیت های کمیسیون رسانه های خبری توسط کمیسیون وضع و تنظیم میگردد )2(
  
  

  فصل نهم
  شکایات و تخلفات انتخاباتی

  
  ماده پنجاه و دوم

  کمیسیون شکایات انتخاباتی
  :اضات انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی به ترکیب ذیل ایجاد می گرددبه منظور رسیده گی به تخلفات، شکایات و اعتر )1(

  .شخص انتصاب شده توسط ستره محکمه به حیث عضو .1
 .شخص انتصاب شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث عضو .2
 . می گردند به حیث اعضاسه نفر اعضای بین المللی که توسط نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان تعیین .3

  .کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تن از اعضای خویش را به حیث رئیس انتخاب می نماید )2(
 .کمیسیون شکایات انتخاباتی صالحیت رسیده گی و اتخاذ تصمیم در موارد ذیل را دارا میباشد )3(

روسه انتخابات، مشروط بر اینکه شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به شمول موارد نقض قانون در قسمت انجام پ .1
 .شکایت قبل از تصدیق نتایج انتخابات رسیده باشد
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 .موارد اعتراض بر لست کاندیدان و شرایط و اوصاف کاندیدان که در جریان پروسه انتخابات مطرح میشود .2
  .یدکمیسیون شکایات انتخاباتی طرزالعمل و نحوه رسیده گی به شکایات را ترتیب و طبق آن عمل مینما )4(
کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند موضوعاتی را که در محدوده صالحیت آن قرار دارد به ابتکار خود و بدون موجودیت  )5(

 .شکایت یا اعتراض مورد رسیده گی قرار دهد
 .تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی میباشد )6(
 .ثر الی مدت سی روز کار خویش را پایان می دهدکمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از تصدیق نتایج انتخابات، حد اک )7(
کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور رسیده گی به شکایات انتخاباتی، به کمیسیون ها در سطح والیات تفویض صالحیت  )8(

مینماید تا در محدوده صالحیت خود طبق طرزالعمل تصویب شده از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی، شکایات را مورد 
 .ده گی قرار دهندرسی

  
  ماده پنجاه و سوم

  تخطی های انتخاباتی
  :اعمال ذیل، تخطی های انتخاباتی شمرده میشود

  .ارائه معلومات نادرست به کمیسیون و کمیسیون های مربوط آن و یا به کمیسیون شکایات انتخاباتی .1
ط به انتخابات را راپور می دهد، به هر تهدید، تخویف یا هتک حرمت رای دهنده، کاندید یا ژورنالیستی که اخبار مربو .2

 .نحوی که باشد
 .ممانعت از مشارکت اشخاص ذیربط، به شمول مشاهدین و نماینده گان دارای اعتبارنامه، در پروسه انتخابات .3
 .ارتکاب تقلب در رای دهی یا شمارش آرا .4
 .خاباتپیشنهاد یا قبول وجه پولی یا منفعتی دیگر به مقصد اعمال نفوذ در پروسه انت .5
 .داشتن یا تالش برای داشتن بیشتر از یک کارت ثبت نام به حیث رای دهنده .6
 .رای دهی یا کوشش برای رای دهی با استفاده از کارت تزویری یا کارت شخص دیگر .7
 .تغییر، تبدیل و سرقت اسناد انتخاباتی یا محو این اسناد بدون تجویز قانونی .8
 .ده گان ، اوراق رای دهی یا فورمه های رسمیتزویر و جعل کارت های ثبت نام رای دهن .9

 .حصول کارت ثبت نام رای دهنده گان با فریب کاری .10
 .تالش به رای دهی بیش از یکبار در یک انتخابات .11
 .دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق های رای دهی بدون صالحیت الزم .12
 .اخالل کار مامورین انتخابات حین انجام وظایف شان .13
 .اصول رفتار احزاب سیاسی، کاندیدان و نماینده گان آنها یا اصول رفتار مامورین انتخاباتنقض  .14
 .استفاده از پولی که از راه فعالیتهای غیر قانونی بدست آمده باشد .15
 .استفاده از منابع مالی خارجی برای اعمال نفوذ در پروسه انتخابات .16
 .خاباتیاغوا و تحریک سایر اشخاص به ارتکاب تخطی های انت .17
 .تخلف از احکام قانون و سایر اسناد تقنینی مربوط به پروسه انتخابات .18
 .عدم رعایت دساتیر کمیسیون ، کمیسیون شکایات انتخاباتی یا کمیسیون رسانه ها .19

  
  ماده پنجاه و چهارم
  تحریم و مجازات

کی از تدابیر ذیل را اتخاذ نموده کمیسیون شکایات انتخاباتی در صورت تثبیت تخطی انتخاباتی با در نظرداشت حاالت ی )1(
  :میتواند

  .اخطار یا دستور به اقدام اصالحی، به شخص یا اداره خاطی .1
 .افغانی نباشد) 100000(وضع جریمه نقدی که بیشتر از یکصد هزار  .2
 .اتخاذ تصمیم مبنی بر تجدید رای دهی یا شمارش آرا قبل از تصدیق و اعالم نتایج .3
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 . در صورت موجودیت دالیل موجهحذف کاندید از لست کاندیدان .4
بی اعتبار شناختن اوراق رای دهی فاقد شرایط الزمه یا دستور شمارش یا شمارش مجدد یک ورق رای دهی یا گروهی از  .5

 .اوراق رای دهی
 .منع شخص خاطی از ایفای وظیفه در کمیسیون و داراالنشای آن به مدت حد اکثر ده سال .6

ند باالی یک حزب سیاسی و یا کاندید در صورتیکه اعضا و یا طرفداران شان مرتکب تخطی کمیسیون شکایات انتخاباتی میتوا )2(
در وضع چنین تحریمی، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر گونه شواهدی را که . انتخاباتی شده باشند، تحریم وضع نماید

اعضا و یا طرفداران شان از ارتکاب نشان دهد حزب سیاسی و یا کاندید مربوطه کوشش های مناسب را جهت جلوگیری 
  .تخطیهای انتخاباتی انجام داده است، مورد غور قرار دهد

کمیسیون شکایات انتخاباتی میتواند عالوه بر تطبیق تحریمات فوق در صورت موجودیت شواهد مبنی بر ارتکاب جرم، متخلف  )3(
 . معرفی نمایدارنواليرا غرض تعقیب عدلی به 

  
  فصل دهم
  قهاحکام متفر

  
  ماده پنجاه و پنجم

  تعویق، تعلیق یا تدویر مجدد انتخابات
در صورتیکه شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث و حاالت غیر مترقبه، تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد و یا اینکه،  )1(

 الی رفع آن حاالت، به مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون میتواند، انتخابات را در حوزه مربوطه
  .تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد

در صورتیکه کمیسیون تشخیص نماید که انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، ناقص بوده، میتواند امر برگزاری انتخابات مجدد را  )2(
 .در حوزه مذکور صادر نماید

  
  ماده پنجاه و ششم

  ترتیب لوایح و طرزالعمل های
  .یتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های جداگانه را وضع و نشر نمایدکمیسیون م

  
  فصل یازدهم
  احکام انتقالی

  ماده پنجاه و هفتم
  دفتر مشترک تنظیم انتخابات

 و پنجاه و نهم قانون اساسی ذکر جهت تدویر و نظارت بر پروسه های انتخاباتی در جریان دوره انتقالی، طوریکه در ماده یکصد )1(
 1382شده است، دفتر مشترک تنظیم انتخابات، به نحویکه در فرمان ریاست دولت انتقالی اسالمی افغانستان مورخ ماه دلو 

ایجاد گردیده، تمام اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات را قسمی که در ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و این قانون 
  .ین گردیده، اعمال مینمایدتعی

با تکمیل تمام وظایف مربوط به انتخابات در جریان دوره انتقالی، دفتر مشترک تنظیم انتخابات منحل گردیده و کمیسیون  )2(
 .مستقل انتخابات تمام اختیارات مندرج در ماده یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و این قانون را به عهده میگیرد

  
  تمماده پنجاه و هش

  تاریخ انفاذ
 10 مورخ 829این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون انتخابات منتشره جریده رسمی شماره 

  . ملغی شمرده میشود1383جوزای سال 
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