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ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک در ﯾﮏ دور دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﯿﺎﺑﺪ ،وﮐﻼی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را آزاداﻧﻪ،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2001در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ،اﯾﺠﺎد و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر و
اﻗﻮام اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮا ﻣﺨﻮاه
ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺬﮐﺮه ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﺎه اﮐﺘﻮﺑﺮ  2004ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮاﻗﺺ
و ﮐﻤﯽ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از
ﻣﺮدم ،اﻧﺠﺎم آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
اداﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ داﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ از آن ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ
ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮرا ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ دور دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺎرق
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ روی ﺟﻠﺪ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ازﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ
آﻧﻬﺎ ،ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس
دارﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ادارات و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﯾﺮﺑﻂ،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻋﻤﺪﺗﺎً درﯾﻦ رﻫﻨﻤﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺑﺎره ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺴﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺎم ﻫﺎی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری " اﮐﺘﻮﺑﺮ  " 2004ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ
ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ دو ﺷﻮرای
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ در آن وﮐﻼی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﮑﯿﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﮕﺮدد .اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر رﺳﻤﺎً ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﻗﻮام و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
را درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺮدم آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻧﯿﺰ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺻﺪای ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮔﻮش دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﺋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزو
ﻫﺎی ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻓﻐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،روﻧﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری درﯾﻦ دور
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی زﯾﺎدﺗﺮ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ ،ورﻗﻪ ﻫﺎی رای
دﻫﯽ ،ﺷﻤﺎرش آرا ،ﺧﺮﯾﺪاری رای ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ارﻋﺎب و ﺗﺮس
ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺸﺪ  400000رای را ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری و
دﺳﺘﮑﺎری در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ
رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در دور اول ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺸﺪ  3ﻣﻠﯿﻮن رای ﻗﻄﻌﺎً ﺷﻤﺎر ﻧﮕﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ
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ﮐﺮزی ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﺪ ،اﻣﺎ درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﺋﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﻌﻠﮑﺎری و ﯾﺎ
دﺳﺘﮑﺎری ،ﺑﺮ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺷﻮراﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ دارد .ﺑﻨﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﺗﺎ
از دﺳﺘﺒﺮد ﻫﺎ و ﺟﻌﻠﮑﺎری ﻫﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،دوره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﺲ از آن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ آﻧﺮا رﻗﻢ زده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وﻗﻮع ﻧﭙﯿﻮﻧﺪد .و اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺛﺒﺎت داﯾﻤﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺰاب ﻧﺎرس ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﭘﺲ از آن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﺎﻟﻢ ،و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮔﯽ از ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ؟ ﺳﻮاﻟﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ و راه ﺣﻞ دارد ﭼﺮا ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ در ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻓﺴﺎد دﺧﯿﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ .و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺰب اﻗﺪام ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻬﺎی را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺪوش آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ، 2004اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در آن ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﯽ 2004
ﺗﺼﻮﯾﺐ و در اﭘﺮﯾﻞ  2005ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪداً ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ و در آن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﺖ( .و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ
از :ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪی و
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﻮرد ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺒﺎرزات
1
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ.
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﺑﺪ:
 1اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
www.jemb.org

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

•
•
•
•
•
•

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری )ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎون(
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻗﺮﯾﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻫﺎی ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎ و ﺷﺎروال ﻫﺎ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ﺳﺮی ﺑﺮای ﻣﺪت  5ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ در
دو دور ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
دو ﺗﻦ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان 50
ﻓﯿﺼﺪ رای ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رای
را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺪداً در دور دوم ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ،رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺳﺮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ اﻋﻠﯽ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .وی
وزﯾﺮان ،ﻟﺆﻱ ﺎﺭﻧﻮﺍﻝ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ دﯾﮕﺮ را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻘﺮر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
در اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳﺎل  2004ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﺿﯿﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﺤﻤﺪ
ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ ،دو ﺗﻦ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺧﺬ  55,4ﻓﯿﺼﺪ رای در
دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و در 7
دﺳﯿﻤﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﻠﻒ وﻓﺎداری ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺣﯿﺚ
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در اﻣﻮر ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎً اﯾﻔﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دو ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ و
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺶ از 250
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  10ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ  3ﮐﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻮﭼﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس
وﻻﯾﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد،
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮی و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪت  5ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .و در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر اوﺳﻂ از ﻫﺮ
وﻻﯾﺖ دو ﻋﻀﻮ زن درﯾﻦ ﺷﻮرا اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ و اﺷﺨﺎص در
زﻣﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ  25ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻی  249ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 18
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005داﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ:
•
•
•

از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎی ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ،ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل
ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﯿﺮ و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و
ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻦ و دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت  5ﺳﺎل ،ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺼﻒ
2
آﻧﺮا زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ

اﻋﻀﺎی ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ و وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﻓﻐﺎن ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺟﺮﮔﻪ در وﻗﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻻ اﻗﻞ  35ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ
دوره ﮐﺎری آن  9ﻣﺎه را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا و ﯾﺎ
ﺣﺪ اﻗﻞ  10ﻋﻀﻮ آن و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪی اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﯿﺰ داﯾﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از ﭘﯿﮕﯿﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺮﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  15روز از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮرای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد .و ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻨﺎً ﯾﮏ
ﺛﻠﺚ از اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ راه
ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻮض  34ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ  17ﻧﻔﺮ
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻔﻮس ﻫﺮ وﻻﯾﺖ از
 9اﻟﯽ  29ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﺣﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯿĤﯾﺪ .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻫﺮ دو
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ .و در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در  27ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ داﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  15روز از ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد .وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﻮرا
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻗﺮار ذﯾﻞ
درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
•
•
•
•

ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی در روﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﻘﻮﯾﻪ اﻣﻮر اداری آن
وﻻﯾﺖ
اراﯾﻪ ﻣﺸﻮره و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ادارات دوﻟﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﺗﺨﺎذ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن

ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺗﺮس اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺷﺪن ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺘﻢ دوره ﻧﺎﻣﺰدی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ.

5

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 5
اﻟﯽ  15ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺴﮑﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﻫﻤﺰﻣﺎن داﯾﺮ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﺎﻻی
ﺣﺪود ﻣﺮزی اﯾﻦ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺎرچ  2005ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺮزی
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد .و ﺑﺎ ﺧﺘﻢ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
 15روز از ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﺗﻤﺎم ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ وﻻﯾﺖ
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر  17ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
از اﻋﻀﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻗﺮﯾﻪ ،ﺷﺎرواﻟﯽ و ﺷﺎروال ﻫﺎ
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻗﺮﯾﻪ،
ﺷﻮرای ﺷﺎرواﻟﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎروال ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آزاد ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪت ﮐﺎری ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮده وﻟﯽ ﻣﺪت ﮐﺎری
ﺷﻮرای ﺷﺎرواﻟﯽ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎروال ﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﯿﯿﻦ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺤﻮه ﮐﺎری
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﯽ
زﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺎﺳﻮای اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮرا
ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺷﻮرا ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت از ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوﮔﺮام
ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻫﺰاران ﺷﻮرای اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻌﻀﺎً
اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﭼﯽ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎف
وﻻﯾﺘﯽ و در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرا ﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ
وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ،اﺻﻼح و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ ﺷﻮرا ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺪام وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ

6

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﻗﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ
3
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ رواﺑﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻐﻠﻖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻗﯿﻘﺘﺮ و
4
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺷﻤﺎرش آرا آﺳﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،و
ﻋﻼوﺗﺎً درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ
ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ آﺳﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻏﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﺧﻄﺮات و زﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺪی آﻧﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوره ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮ ﮐﺪام ازﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
زﻣﺎن

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﻫﺮ  5ﺳﺎل

اﻧﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ
ﺟﺮﮔﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﻮرای
وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﻮرای
وﻟﺴﻮاﻟﯽ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ

ﻫﺮ  5ﺳﺎل

ﻫﺮ  5ﺳﺎل

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ

ﻫﺮ  4ﺳﺎل

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻟﺴﻮاﻟﯽ

ﻫﺮ  3ﺳﺎل

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻗﺮﯾﻪ

ﻫﺮ  3ﺳﺎل

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﺎرواﻟﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎروال ﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه

ﻫﺮ  4ﺳﺎل
ﻫﺮ  3ﺳﺎل

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل )(SNTV

در ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران آن ﺣﺰب رای ﻫﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮏ وﻻﯾﺖ )ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ( ﯾﮏ
ﺣﺰب  5ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دارد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران آن ﺣﺰب ﺑﻄﻮر
درﺳﺖ ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم رای ﺧﻮد را
ﺑﻪ رﻫﺒﺮ آن ﺣﺰب ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آن ﺣﺰب ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا آن وﻻﯾﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم آرا اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻧﻪ اﺣﺰاب ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﻤﺘﺮ وﻟﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آرا
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎن ﺣﺰب رای ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب اوﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﺧﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻی
ﻧﺤﻮه رای دﻫﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن )و ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری از آﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ( ﮐﻨﺘﺮول ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻨﻊ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻨﺎم رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ) (SNTVرا
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ رای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ در ﻫﻤﺎن
وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎده ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن آﺳﺎن ﺑﻮدن
آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺴﻮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻮی ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ

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

 4آزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ  :ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺮوع در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .درﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮐﺮﺳﯽ در ﺷﻮرا ﻫﺎ  ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺴﺎزد ﺑﻨﺎً ﺑﺎﻻی اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ
ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺗﻘﻮﯾﻪ ﯾﮏ اﺟﻨﺪای ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی و
ﺗﺸﮑﯿﻞ وﺣﺪت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
درﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ،ﭼﻮﮐﺎت  . (1ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
در ﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد رای ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻘﻮﯾﻪ
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن
درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﻢ و ارزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ وﺣﺪت و اﺋﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻨﺎً اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ وﺟﻮد
ﻣﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ رﻫﻨﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺤﺚ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﻫﺎی ﻓﺮدی
را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﻪ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از
ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺣﺰاب ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل ﺷﻮروی ﻣﺒﺎرزه
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﻫﺎی دﻫﻪ  1990ﮔﺮدﯾﺪ .اﮐﺜﺮاً اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻤﻮل اﻋﻀﺎی ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪ
دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﻓﻘﻂ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﺪاف ﻗﻮﻣﯽ  ،ﮔﺮوﻫﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و
اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎ اﺗﮑﺎ ﮔﺮدد ﻧﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ.
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وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ و
ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ
ﻃﺮح و ﺑﻪ اﻣﻮر دوﻟﺘﺪاری ﮐﻤﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺣﺰاب ﻋﻤﺪه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﺣﺰاب ﻧﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺘﻮار و اﻫﺪاف
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭼﻮن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻣﻠﯽ
دﻣﻮﮐﺮات ) (NDIدر راه ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﺣﺰاب ﻧﻮ ﻇﻬﻮر و
اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﻘﻮﯾﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎر
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺰاب ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و روی
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖ
آورد ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻮﮐﺎت وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آن
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داده ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح
ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻣﻘﺮرات را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﻮن ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻃﺮف وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  72ﺣﺰب ﺗﺎﺋﯿﺪ و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ 5 .در
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ  12ﻓﯿﺼﺪ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
وﻟﯽ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻮل اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ در
ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ذﮐﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
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.

 5ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮاﯾﺴﯿﺰ ﮔﺮوپ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه  ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪwww.crisisgroup.org .

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﭼﻮﮐﺎت اول  :دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از آن در آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت) (FPTPﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ )ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ(
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ) (PRرا ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد آرای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی را ﮐﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺧﺬ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺰب اﮐﺜﺮﯾﺖ 40 ،در ﺻﺪ آرا را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  40در ﺻﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻓﯿﺼﺪی آرا را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ  10در ﺻﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺗﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﻟﺴﺖ اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ
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
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ) (closed listﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻨﺎﺑﺮ ردﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻟﺴﺖ ﺟﺎی
داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﮕﺮدد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎز ) (open listﺑﺎﺷﺪ ،رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻟﺴﺖ را ،ﺑﺎ
رای ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ آرا ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ در آن آرا ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﻗﺸﺎر و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر در آن اﺷﺘﺮاک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮرد و ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﺎﻻری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن ﻃﺮﯾﻖ در آﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
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.
درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ رای ارزش دارد )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب رای داده ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺣﺰب در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮد اﺗﮑﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از اﯾﺠﺎد ﺑﻼک ﻫﺎی
ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎراﺋﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺰﺑﯽ از اﯾﺠﺎد ﺑﻼک ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﮐﻨﺘﺮول ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮده را ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﮑﺸﺎف و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻠﯽ و
ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﻦ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎی دور دﺳﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ
ﺣﻮزه رای دﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی وﻻﯾﺖ ﻧﻪ از ﺳﺎﺣﺎت روﺳﺘﺎﺋﯽ و دور دﺳﺖ آن اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )(FPTP
اﺻﻼً اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1950و  1960در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد .درﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ دارای ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪه و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺰاﯾﺎی را دارد .و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ دارد
ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎ از وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎی دور ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻮی و ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯿﺪﻫﺪ.
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 از
ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎی دور دﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻏﻠﺒﺎً ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎی از وﻟﺴﻮاﻟﯽ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﺑﺲ ﻣﺸﮑﻞ.
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻮاﻗﺺ ﺟﺪی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1950و  1960اﯾﺠﺎدﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ و ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺤﺎد و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮕﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﺳﺖ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎده ازﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺮاﮔﻨﺪه در وﻻﯾﺎت 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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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ
در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 249
ﮐﺮﺳﯽ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ  10 ،ﮐﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ و ازﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ 3
ﮐﺮﺳﯽ آن ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻮﭼﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ ﮐﺮﺳﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﻻی وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺪازه ﻧﻔﻮس ﺷﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﻓﺘﺮ اﺣﺼﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻی ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺪود ﻣﺮزی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ و وﻻﯾﺎت
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت و ﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی درﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻤﺎً در ﻧﻘﺸﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ رﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻣﺮزی آﻧﻬﺎ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺪارد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ارﻗﺎم دﻗﯿﻖ از ﻧﻔﻮس اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮوژه
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﻼن اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮔﺮدد اﻟﯽ ﺳﺎل  2007ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  1979ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪ .دﻓﺘﺮ اﺣﺼﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ آﻣﺎده
ﮔﯽ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮوی را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻟﺴﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )و ارﻗﺎم و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوی ﻧﯿﺰ
در ﺑﻌﻀﯽ وﻻﯾﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن اوﺿﺎع
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺣﺼﺎﯾﻪ ﻧﻔﻮس و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﻌﻀﯽ وﻻﯾﺎت ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی ﻣﺪوام ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ از ﮐﺪام ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،از ارﻗﺎم ﺳﺎل  1979ﮐﻪ رﺷﺪ
ﻧﻔﻮس در آن دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ارﻗﺎم ﻟﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ازﯾﻦ دو و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری؟
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ،ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ وارد
ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ آن ﮐﺪام ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﺪه را در ﻗﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ
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ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﺷﻤﺎری  2007ﮐﻪ اﮔﺮ ارﻗﺎم و
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎی  2005ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺧﺎص ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد .در ﺟﺪول 1ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
از ﻣﺠﻤﻮع  249ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ  68 ،ﮐﺮﺳﯽ آن )27
ﻓﯿﺼﺪ( ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ )اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﺎر از
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از  68زن در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻠﻮ
ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ( .ﺗﺨﺼﯿﺺ  27ﻓﯿﺼﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در ردﯾﻒ  20ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
در آن ﺑﯿﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﻨﺘﺮ از
ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از وﯾﺘﻨﺎم – و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ  15ﻓﯿﺼﺪ زﻧﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ  18ﻓﯿﺼﺪ زﻧﺎن در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن آن ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ از وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮏ  ،دو و
ﯾﺎ ﺳﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﻨﺪ
وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن آن وﻻﯾﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮات ) 5ﮐﺮﺳﯽ از ﻣﺠﻤﻮع  ، (17ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر )4
ﮐﺮﺳﯽ از ﻣﺠﻤﻮع  ، (14و ﮐﺎﺑﻞ ) 9ﮐﺮﺳﯽ از ﻣﺠﻤﻮع  .(33ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ارزﮔﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺧﺬ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در وﻻﯾﺖ ﻟﻮﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  11ﻧﻔﺮ ﺑﺮای
اﺧﺬ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  342زن )12
ﻓﯿﺼﺪ( ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در وﻻﯾﺎﺗﯿﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻧﺎن ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ) ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در وﻻﯾﺎت ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ( و در
وﻻﯾﺎﺗﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای زن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻻﯾﺎت زاﺑﻞ،
ارزﮔﺎن و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر  ،اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﺧﺬ آرای
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
در وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ زن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ
رای ﮐﻢ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وی رای ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ زﻧﺎن اﻋﻀﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ از اﺷﺘﺮاک زﻧﺎن در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن
اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎری
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ.
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﺪول دوم :اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ

وﻻﯾﺖ

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ

ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺮد

ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ

)ﻗﻮﺳﻬﺎ ﺗﻌﺪاد

)ﻗﻮﺳﻬﺎ ﺗﻌﺪاد

ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺑﻪ زﻧﺎن(

ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی زﻧﺎن(

ﻣﺠﻤﻮع

2381

328

(65) 249

2779

248

(124) 420

ﺑﺪﺧﺸﺎن
ﺑﺎدﻏﯿﺲ
ﺑﻐﻼن
ﺑﻠﺦ
ﺑﺎﻣﯿﺎن
داﯾﮑﻨﺪی
ﻓﺮاه
ﻓﺎرﯾﺎب
ﻏﺰﻧﯽ
ﻏﻮر
ﻫﻠﻤﻨﺪ
ﻫﺮات
ﺟﻮزﺟﺎن
ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺪﻫﺎر
ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ
ﺧﻮﺳﺖ
ﮐﻨﺮ
ﮐﻨﺪوز
ﻟﻐﻤﺎن
ﻟﻮﮔﺮ
ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر
ﻧﯿﻤﺮوز
ﻧﻮرﺳﺘﺎن
ﭘﮑﺘﯿﺎ
ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ
ﭘﺮوان
ﺳﻤﻨﮕﺎن
ﺳﺮﭘﻞ
ﺗﺨﺎر
ارزﮔﺎن
وردک
زاﺑﻞ
ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮﭼﯿﻬﺎ

80
31
97
100
47
48
44
72
119
50
78
144
31
340
94
37
81
57
77
57
49
161
16
18
81
58
17
48
34
35
84
17
60
19
62

9
5
14
16
7
5
3
10
12
8
6
18
8
50
11
6
10
8
15
8
11
18
4
6
5
4
4
8
5
7
13
2
9
3
7

(2) 9
(1) 4
(2) 8
(3) 11
( 1) 4
(1) 4
(1) 5
( 3) 9
(3) 11
(2) 6
(2) 8
(5) 17
(1) 5
(9) 33
(3) 11
(1) 4
(1) 5
(1) 4
( 2) 9
(1) 4
( 1) 4
(4) 14
(1) 2
(1) 2
(1) 5
(1) 4
(1) 2
( 2) 6
(1) 4
(1) 5
(2) 9
(1) 3
(2) 5
(1) 3
(3) 10

67
40
104
103
59
87
52
62
114
41
110
163
49
185
114
46
117
120
79
93
50
285
28
25
89
94
34
64
53
39
91
31
58
33
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

11
3
6
15
9
6
4
7
9
6
7
31
11
32
6
6
4
3
10
6
3
4
3
3
5
4
4
5
5
4
7
0
7
2
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ

(4) 15
(3) 9
(4) 15
(5) 19
(3) 9
(3) 9
(3) 9
(4) 15
(5) 19
(4) 15
(4) 15
(5) 19
(3) 9
(8) 29
(4) 15
(3) 9
(3) 9
(3) 9
(4) 15
(3) 9
(3) 9
(5) 19
(3) 9
(3) 9
(3) 9
(3) 9
(3) 9
(4) 15
(3) 9
(3) 9
(4) 15
(3) 9
(3) 9
(3) 9
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﺧﺘﺼﺎص  10ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯿﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن در اردن ،روﻣﯿﺎن در ﺷﺮق اروﭘﺎ و ﺳﺎﻣﯽ ﻫﺎ در
اﺳﮑﺎﻧﺪوﯾﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻔﻮس ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ،ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد و ﻧﯿﺰ
ﺳﻮاﻟﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد ،وﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ در راه رﻓﻊ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯿﻬﺎ ﺑﻮده
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ دو ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ آن از ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده
اﻧﺪ.

وﻻﯾﺘﯽ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دارﻻﻧﺸﺄ از ﻧﻈﺮ اﻣﻮر
ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه
وی ) (UNOPSدر ﺳﺮاﺳﺮ وﻻﯾﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﯾﻦ روز
ﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت
زﯾﺎدی ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﯿﺶ از  30000ﻫﺰار ﻣﺤﻞ رای دﻫﯽ
در  5000ﻫﺰار ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
داراﻻﻧﺸﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  4500ﮐﺎرﻣﻨﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 200000ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻠﯿﺪی

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻻﯾﺘﯽ

دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺪوش دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و داراﻻﻧﺸﺄ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪا درﯾﻦ
دﻓﺘﺮ  6ﻋﻀﻮ اﻓﻐﺎن و  5ﻋﻀﻮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻃﺮح ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی ﻻزم اراﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻟﺖ ﺟﺰء ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  2003ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر داﯾﻤﯽ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و
 9ﻋﻀﻮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی در ﻣﺎه ﺟﻨﻮری
 2005ﺑﺮای ﯾﮏ دوره  3ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ دور
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ .دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و  4ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﻮر اداری و اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻓﯿﺴﺮ ارﺷﺪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺣﻖ رای را ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻮد.
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﻘﺮارت ،ﻗﻮاﻋﺪ و
ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ﻫﺎی ﮐﺎری ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در ﺗﻄﺒﯿﻖ
آن ﺳﻬﻢ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﯾﻪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراﻻﻧﺸﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺤﯿﺚ
ارﮔﺎن اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای

در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ
و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺬ ﺷﮑﺎﯾﺎت و رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ آن و
ﻧﻈﺎرت از ﭘﺮوﺳﻪ آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از
دﻓﺘﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ  ،واﻟﯽ آن وﻻﯾﺖ و ﯾﮏ ﻋﻀﻮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،ﺗﻮﺳﻂ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ 6.اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮارت ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﺎده  52ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﯽ از اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﮐﺮده و ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﻻزم اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  5ﻋﻀﻮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دو ﻋﻀﻮ آن اﻓﻐﺎن و
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎص ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﯿﺚ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوه وﯾﮋه از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و
ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﻫﺎی ﻻزم را وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ از ﮐﺪام ﺟﺮم ﺟﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ راﺟﻊ
ﺳﺎزد .و ﺣﺘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﻧﻮع
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ﺗﺼﻤﯿﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ، 19 ،ﻣﺎده (2) 1

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دﺳﺘﺒﺮد در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش آرا ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش
آرا و ﯾﺎ رای دﻫﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( وﻇﯿﻔﻪ
دارد ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻦ را ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﻤﺎل ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوژه وی ) (UNOPSﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﻣﻮر
ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ و اداری ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
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دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎرت از آن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ درﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﻗﺴﻤﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ:
•

ﻗﻮای اﺋﺘﻼف و اﯾﺴﺎف
ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺋﺘﻼف )ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪه
ﻣﯿﺮزﻣﻨﺪ( و ﻗﻮای اﯾﺴﺎف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ
ﺣﺎﻻت در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

•

ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮول
ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐـﺮول ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﯿﺎ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ
) (The Asia Foundationاﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،دﻓﺎﺗﺮ
وﻻﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان داراﻻﻧﺸﺄ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ دﻓﺘﺮ ،آﻣﻮزش ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و ﻧﺤﻮه ﺑﺪرﻗﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎﺑﺮه را آﻣﻮزش
ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ در ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ داراﻻﻧﺸﺄ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻮی و وﻻﯾﺘﯽ آن
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و در ﮐﺎر ﻫﺎی ﭼﻮن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن،
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی رﻓﺖ و
آﻣﺪ ،ﮐﻤﮏ در اﻣﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺎﺑﻞ
ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻨﺪارد ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
) (MOSSﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار ﻧﺪارد.

•

اﯾﺸﯿﺎ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ :اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻤﭙﻨﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮول در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻬﻢ دارد ،ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از
ﻗﺒﯿﻞ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ ﻫﺎ ،ﮔﺮوپ ﻫﺎی ﺗﯿﺎﺗﺮ و
ﺳﯿﺎر ،و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت از ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد،
آﻣﻮزش ﺑﺮای ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﺑﻄﻮر دواﻣﺪار در
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اداری ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن :اﯾﻦ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮوﮔﺮام
ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد .ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
در ﺳﺎﺣﺎت دور دﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف آن
اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را در ﺑﺎره ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن را آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﻗﺮﯾﻪ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎی را در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﻣﯿﺪارد.
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮات :اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت در
زﻣﯿﻨﻪ اراﯾﻪ ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ  ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺮای اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﯿﺪﯾﺪان  ،ﺗﻘﻮﯾﻪ اﺷﺘﺮاک اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در اﻣﻮر
ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
داﺧﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد .ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ  8ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ را در وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ و از وﺳﺎﯾﻞ ﭼﻮن
ﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره
ﺗﺎﻣﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺷﺮوع ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﭼﻮﮐﺎت وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

•

•

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد را درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  2004در ﺑﺨﺶ اﻣﻮر
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺮوﮔﺮام آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد و در زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺮوﮔﺮام آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ از ﺷﻮرای
ﻣﻠﯽ را داﯾﺮ ﮐﺮد .از ﻣﺎه ﺟﻨﻮری  2003اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺳﻂ
) (USAIDﻗﺮار داد ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ در ﺑﺨﺶ
اﮔﺎﻫﯽ ﻋـﺎﻣﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾـﻦ ﺑﻨـﯿﺎد ﺑﺎ دﻓـﺎﺗﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت در
وﻻﯾـﺎت ﻧـﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘـﻪ و در آﯾﻨـﺪه ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻨﺎم
) (Media Results Centerاﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﮏ
ﺷﺒﮑﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  70ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﻧﻘﺶ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪﻧﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ را راه
اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در  28وﻻﯾﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮراﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ از  30اﭘﺮﯾﻞ اﻟﯽ  26ﻣﯽ  2005اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ
ﻣﺪت  6102ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در وﻻﯾﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﻪ  249ﮐﺮﺳﯽ دارد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 2835
ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  344ﻧﻔﺮ زن و  66ﻧﻔﺮ ﮐﻮﭼﯽ )ﮐﻪ 7
ﻧﻔﺮ آن زن اﺳﺖ( ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻄﻮر اوﺳﻂ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ  12ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻮن در ﺑﺎره ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻨﺎً  3201ﻧﻔﺮ  ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  285ﻧﻔﺮ زن اﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺧﺬ  420ﮐﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ وﻻﯾﺎت
ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .و ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ) 5ﮐﺮﺳﯽ 4 ،
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ(  ،ارزﮔﺎن ) 3ﮐﺮﺳﯽ ،ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ( و زاﺑﻞ ) 3ﮐﺮﺳﯽ 2 ،
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ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ( ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ
در ﻫﺮ ﯾﮏ از  34وﻻﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
رای دﻫﯽ اﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﯾﮏ رای داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ازﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻀﻮ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ
دو ﻧﻔﺮ ،ﻧﯿﻤﺮوز ،ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ  33ﻧﻔﺮ از وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺪ اوﺳﻂ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﮐﻪ از ﯾﮏ وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ  5ﻋﻀﻮ ﺑﻮده ،اﻣﺎ در  6وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  10ﺗﻦ در وﻟﺴﯽ
ﺟﺮﮔﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ،
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺷﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺒﺐ ﻃﻮﯾﻞ ﺷﺪن ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن ﺗﻮﺳﻂ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ وﻻﯾﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ ،ﻏﺰﻧﯽ ،ﻫﺮات،
ﮐﻨﺪﻫﺎر و ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺑﯿﺶ از  100ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از وﻻﯾﺖ
ﮐﺎﺑﻞ  400ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ درﯾﻦ اوراق ﺟﺎی داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ در وﻻﯾﺎت ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ورﻗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮس آن ﺑﯿﺴﻮاد اﺳﺖ آﺳﺎن ﺷﻮد،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ،
درﯾﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻮل ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻮدی
ﭘﺮان ،درﺧﺖ و اﺳﭗ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﺑﻮده و اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﯿﻞ ،ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯿﻞ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﮔﺮوپ  ،ﺳﻪ ﺟﻮره ﮔﯿﻼس و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﯿﻔﻮن
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﺒﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اﮐﺜﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آزاد داﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ )ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن ﻧﺎم و ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻮل اﺣﺰاب ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ در
ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﻧﯿﺰ درج ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ
ﻣﻮردی در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،درج ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ )ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی
ﻟﺴﺖ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد(.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺿﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ
ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎﯾﺪ "از ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی،
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺎن از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ" و ﭼﻮن
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯿﺮود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪﻟﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺗﮑﯿﻪ دارد ،ﺑﻨﺎً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺚ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻦ اوﺿﺎع ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﮕﺮدد ،از ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
درﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮﯾﺎً از اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﺷﻮرای ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ذﯾﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:
•
•
•
•
•
•
•

ﭘﯿﺮوی از اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻟﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻮی و
ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آزادی و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ،ﯾﺎ اﯾﺠﺎد
ﻋﻤﺪی اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﻤﻮﯾﻞ از ﻃﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻤﻮﯾﻞ از ﻃﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ
اﻣﻀﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻫﯿﭻ ﺟﺮﻣﯽ دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﮔﺮدد.
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اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ )،اﻟﯽ
اول ﺟﻮﻻی( ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﺧﺬ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺑﺎره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اداﻣﻪ
داﺷﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﯾﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  6000ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  1144ﺷﮑﺎﯾﺖ از
 557ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺎت
وارده ،ﺗﻌﺪادی از ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﯽ 7
ﺟﻮﻻی ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ از اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﺴﺖ
ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در  12ﺟﻮﻻی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ
ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺤﺎﮐﻢ آن در ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﺎد ﮔﯿﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،و ﭘﯿﮕﺮد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ،
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺎﻇﺮان اﻣﻮر ﺗﺮس ازﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﻮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎن در آورﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ درﯾﻦ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﺎ ﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻪ وزارت دﻓﺎع ،وزارت داﺧﻠﻪ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﭘﺮورﮔﺮام آﻏﺎز ﻧﻮ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﯿﺮو
ﻫﺎی اﺋﺘﻼف و ﻗﻮای اﯾﺴﺎف ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داد.
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ در ﻟﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻟﯽ اول ﺟﻮﻻی ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻼح ﺷﺎﻧﺮا
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در
ﻏﯿﺮ آن از ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ در دوﻟﺖ ﮐﺎر
رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻟﺴﺖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯿﮑﻪ در دوﻟﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﺳﺘﻌﻔﺎی آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻀﺎً از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
اﺳﺘﻌﻔﺎ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم ﻧﻔﻮذ
دارﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﺘﺮوﻟﺶ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﮐﻪ  233ﻧﻔﺮ از ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻃﻼع ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزی در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻗﺮار ﺑﺮﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

و ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮدﻧﺪ .و در
اﺧﯿﺮ ﻓﻘﻂ  17ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ 11 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و
 5ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮدن ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن و  1ﻧﻔﺮ
ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﭘﺴﺖ دوﻟﺘﯽ اش ،از ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ
7
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺬف اﯾﻦ  17ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ 250 ،ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را اﺑﺮاز
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺳﻮی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﺤﻞ وادار ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮی از ﻧﺎﻣﺰدی ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.
در ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان 2709 ،ﻧﺎﻣﺰد در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ3027 ،
ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و  69ﻧﻔﺮ ﮐﻮﭼﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻓﯿﺼﻠﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را وادار
ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره ﺗﻌﺪاد از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺿﻌﯿﻒ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ،از ﻟﺴﺖ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،و ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد اﻣﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺪادن رای ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی درﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدم از ﻃﺮف ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات
و ارﻋﺎب ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﺧﺬ ﺷﮑﺎﯾﺎت وارده ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ
داده و دﻓﺎﺗﺮ آن در وﻻﯾﺎت وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد.
آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘـﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐﻪ از
 1دﺳﯿﻤﺒﺮ  2003ﺗﺎ  20آﮔﺴﺖ  2004اداﻣــﻪ داﺷﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎً
 10 567 834ﮐﺎرت رای دﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺪوداً  41,3ﻓﯿﺼﺪ آﻧﺮا زﻧﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ
 7ﺑﺮای  81ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﮐﻼً ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻬﻠﺖ داده
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺨﺎﺻﯽ در ورﻗﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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ﮐﺎرت اﺧﺬ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮذاﺷﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﮔﺎن ﯾﮏ رﻗﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دور ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )(18
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رای داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی
از اﯾﺮان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادی
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ وﻻﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻧﻮ و ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺎرت دارﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﻮزه رای دﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﺮ
رای دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ رای ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن از
وﻻﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن
وﻻﯾﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﮐﺎرت رای دﻫﯽ ﺷﺎن از ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺰارﺷﺎت دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ازﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﮔﺮ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرت درﺳﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور دﯾﮕﺮ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﺪد اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﻮن آﻏﺎز و
اﻟﯽ  21ﺟﻮﻻی ﺑﺮای ﻣﺪت  4ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎً ﯾﮏ ﺗﺎ
دو ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرت رای دﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺮدﻧﺪ .و
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻦ ،زﻧﺎن ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه و ﮐﺎرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻨﺎﺑﺮ وﺧﯿﻢ ﺑﻮدن اوﺿﺎع
اﻣﻨﯿﺘﯽ در وﻻﯾﺖ زاﺑﻞ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  800000ﻧﻔﺮ در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ازﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ازﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺎه اﮐﺘﻮﺑﺮ 2004
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از رﻧﮓ ﭘﺎک ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓ ﻏﻠﻂ در ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رای دادن اﻓﺮاد ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﺎک ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﯾﮏ ﻧﻮع رﻧﮓ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎ
ﺑﻄﻮر درﺳﺖ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه
رای ﮔﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ  5ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﯽ ﺧﺘﻢ روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ ورود ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻤﯿﺸﻨﺮی
ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ )(UNHCR
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ازﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  28وﻻﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮاد
آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﯿﻪ
و ﺑﻪ دﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،و
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،و اﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ در
رزو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ دو ورﻗﻪ رای دﻫﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﭼﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﯿﺴﻮادی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎً ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻬﺎد
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺮدم از
ﺣﻖ رای دﻫﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد و ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم اﯾﻨﮑﺎر را
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰاران ﺟﺰوه و ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﻧﻘﺪی )  50اﻟﯽ  1000داﻟﺮ( ﻣﺮدم اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ در
ﭘﺮوﮔﺮام آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .از رادﯾﻮ ﻫﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺗﯿﺎﺗﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ازﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن
ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎً
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﯽ رای
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد رای
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﭼﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﺎن در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺪوﯾﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ رای واﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوﺳﻪ آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻣﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
و دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ

رای دﻫﯽ درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ درﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ورق رای دﻫﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
درﯾﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﺮای رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮوﮔﺮام آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮدد
ﮐﻪ اﻟﯽ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ ﺳﺎل روان اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﺑﯿﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ ،ﻟﻮﮔﺮ،
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ،ﭘﺮوان و وردک را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺻﻼً ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا
ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن داﯾﺮ ﮔﺮدد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اول از ﻣﺎه ﺟﻮن  2004ﺑﻪ
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎه اﮐﺘﻮﺑﺮ ،در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی  2004اﻋﻼن ﺷﺪ ﺗﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﺪول  : 2زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ

واﻗﻌﻪ
ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

 30اﭘﺮﯾﻞ 19 -ﻣﯽ )ﺑﺎ ﺳﻪ
روز ﺗﻤﺪﯾﺪ(
 20ﻣﯽ اﻟﯽ  3ﺟﻮن

دوره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

 4اﻟﯽ  9ﺟﻮن

ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت وارده

 10ﺟﻮن اﻟﯽ  1ﺟﻮﻻی

دوره رد اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

 2اﻟﯽ  7ﺟﻮﻻی

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ  12ﺟﻮﻻی
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﺎپ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ ورﻗﻪ  23ﺟﻮﻻی  10ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ
ﻫﺎی رای دﻫﯽ
 11ﻣﯽ اﻟﯽ  24ﺟﻮن
آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ از ﭘﺮوﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،و ﺗﺼﺤﯿﺢ

 25ﺟﻮن اﻟﯽ  21ﺟﻮﻻی

ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

 17آﮔﺴﺖ اﻟﯽ  16ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ

روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

 18ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ

ﺷﻤﺎرش آرا

 19ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ اﻟﯽ  9اﮐﺘﻮﺑﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ از وﻻﯾﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت وارده

 10اﻟﯽ  21اﮐﺘﻮﺑﺮ

اﻋﻼن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

 22اﮐﺘﻮﺑﺮ

اﮐﻨﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 18
ﺳﭙﺘﻤﺒﺮ  2005ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ،زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﺮ اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﯿﻖ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻬﺮ ﺟﻼل آﺑﺎد
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﻓﺘﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن وﻻﯾﺖ ،ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای  6روز دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﮔﺮدد .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ،از اواﯾﻞ ﺟﻮﻻی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻣﯿﺪ دارد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﺎدﺛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻼن ﻫﺎی روی دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺸﮑﻼت ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ آن
روﺑﺮو اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﻮﯾﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮوز ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﺎه
اﮐﺘﻮﺑﺮ  2004ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﻼت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  12ﺗﻦ و زﺣﻤﯽ
ﺷﺪن  33ﺗﻦ ﺷﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای
ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در آﻧﺮوز ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ای
رخ ﻧﺪاد.
اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ زﻣﺴﺘﺎن
آرام در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺳﺒﺐ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی از اﺳﻮﺷﺘﯿﺪ
ﭘﺮﯾﺲ ) (Associated Pressاز ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف
ﺣﺪوداً  700ﺗﻦ از ﺷﻮرﺷﯿﺎن ،ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻋﺴﺎﮐﺮ
اﻓﻐﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺎه ﻣﯽ اﻣﺴﺎل
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻨﺸﻬﺎ و
ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎ ﺷﺪ ،اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ اﻧﺘﺤﺎری در ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﺗﻦ اﻓﻐﺎن و ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،و
اﺧﺘﻄﺎف ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ اﻟﯽ  24روز
در ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻧﻔﺠﺎر ﺑﮏ ﺑﻤﺐ در ﻣﺎه ﺟﻮن در ﻣﺴﺠﺪی در ﺷﻬﺮ
ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  20ﺗﻦ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن  40ﺗﻦ ﮐﻪ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از رﻫﺒﺮان ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎن ﮐﻪ وی
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺮور ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻮادﺛﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎ و ﺣﻮادث ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮن
در وﻻﯾﺖ ارزﮔﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ از ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد و ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎروان ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺘﻞ دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در وﻻﯾﺎت ارزﮔﺎن و ﻏﺰﻧﯽ
و ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﻪ در
اواﯾﻞ ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ﺟﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادﺛﯽ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .اﻣﺎ

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادث ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺧﻄﺮات از ﻃﺮف ﻃﺎﻟﺒﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮدن اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮس
اﺳﺖ ،وﻟﯽ درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﺎ آراﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در آن دور ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرزی را
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﻮذ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن و
ﺳﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺳﺎﺣﻪ ﻧﻔﻮذ و دوام ﻗﺪرت ﺷﺎﻧﺮا در آن ﻣﺤﻞ در ﺧﻄﺮ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ از زور و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﻫﺮاس
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ، 2005ﭘﺮوﮔﺮام آﻏﺎز ﻧﻮ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ 61000 ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻫﺰاران اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ارودی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام وﺟﻮد دارد
ﻗﺮار ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﯿﺪه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮد
را ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮف ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ
ﺧﻠﻊ ﺳﻼح و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ آن ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻧﯿﺮو ﻫﺎی را ﮐﻪ در
وزارت دﻓﺎع ﺛﺒﺖ و راﺟﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
"ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ازﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮏ ﭘﺮوﮔﺮام
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﻣﺎه ﺟﻮن آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  2004اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﯾﺎک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺼﻒ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش و ﺗﺮﯾﺎک درﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی اﻣﻨﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ،در 16
ﻣﺎرچ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ اﺛﺮ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻞ
در وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﮐﻪ ﻣﺼﺮوف از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎش
ﺑﻮدﻧﺪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ در دو ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ در ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد 11 ،ﺗﻦ اﻓﻐﺎن از
ﭘﺎی در آﻣﺪﻧﺪ.
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻤﺎن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ اﻓﺮاد
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
و ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن در
ارﺗﺒﺎط اﻧﺪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻣﺤﻞ را از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎی ارﻋﺎب و
ﻫﺮاس را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺘﻬﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ داﻟﺮ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری آرا و رﺷﻮت ﺑﺮای
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ازﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ و
اردوی ﻣﻠﯽ در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ را داﺷﺘﻪ و
ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ و اﯾﺴﺎف و اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ اﻣﻮر
ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻗﻌﺎً ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اردوی آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻓﻐﺎن اﻋﺘﻤﺎد
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی در ﻣﻮرد ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن وﺟﻮد دارد )اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﺤﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ( .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی روﻣﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﺎﻟﻨﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در
ﭼﻮﮐﺎت ﻧﺎﺗﻮ و اﯾﺴﺎف ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ وارد ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ،
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﺮات ﮔﺮدﻧﺪ .و ﺣﺪوداٌ  500ﺗﺎ  700ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوی
ﻫﺎی اﺋﺘﻼف در ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻮده ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻈﺎرت از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ،2004اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ
درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻼن ﻫﺎی ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﭘﺮوﺳﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از روز ﺑﺮﮔﺰاری آن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در اروﭘﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ
"اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ ﭘﺎﯾﻨﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﺮی در ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻈﺎرت آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد".

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ  40ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ  25ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد (The Asian Network for Free
) Electionsﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﯿﺎ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﯿﺎت 42
ﻧﻔﺮی را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ آن ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭼﻮن ﮐﻮﺳﻮو و اﯾﺴﺖ
ﺗﯿﻤﻮر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ
درﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪ آرا و ارﻋﺎب رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻄﯽ و دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎ و
دﺳﺘﺒﺮد ﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رای داده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﯾﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺳﻦ  18ﺳﺎل رای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن وادار
و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺮزی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺼﻮل 40
درﺻﺪ آرا از رﻗﯿﺐ اول ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .و اﻣﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ از ﻗﺒﯿﻞ دزدﯾﺪن آرا ،از ﻗﺒﻞ ﭘﺮ
ﻧﻤﻮدن ﺑﮑﺲ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ،ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺴﯿﺎز زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﻗﻮع
ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺒﺮد ﻫﺎ درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ را در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز
ﻣﺪت ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻫﯿﺎت در ﮐﺎﺑﻞ  10ﺗﺎ
 12ﻧﻔﺮ و در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری
اﻣﻨﯿﺖ در اروﭘﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻫﻤﮑﺎر اﯾﺸﯿﺎ ﻓﻮﻧﺪﯾﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺎﺗﯽ را اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ )ﻓﯿﻔﺎ( ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻠﯽ
ﻧﻈﺎرت از اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2004ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ

19

ﺗﻌﺪاد از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻣﻪ ،ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ )ﻓﯿﻔﺎ( ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ
 219وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  65ﻓﯿﺼﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،دو ﻧﻔﺮ )ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد( را ﺑﺮای
ﻧﻈﺎرت از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﻤﮑﺎری دارد و در ﻗﺴﻤﺖ آﻣﻮزش ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و و از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  27ﺳﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در آﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ
ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺷﻤﺎرش
آرا ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ درﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﺧﯿﻢ ﺷﺪن اوﺿﺎع اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻨﻬﺎ در روز اﯾﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ رای ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻨﮑﺎر در ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﯿﻘﯽ وﻗﺖ از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و
ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
اﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ از
ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ از
ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪد
روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﯿﺶ از 6000
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ اﻟﯽ ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ روز ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ "16
اﮔﺴﺖ" ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺎ ﺷﺮوع اﯾﻦ دور ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ وﻗﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﻨﺎً ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ درﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎ و اﺣﺰاب
ﺑﺮای ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻣﺨﻮا
اوﻟﯿﻦ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اداره دوﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﻣﺘﻔﻖ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
وی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ "ﭘﯿﺮوزی را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ" و اﻣﯿﺪ دارد
ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام
و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﭘﺸﺘﻮن ﮔﺮاﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ را در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ آﻗﺎی ﮐﺮزی از وی
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﻮض ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ "اﺟﻨﺪای
ﺳﯿﺎﺳﯽ" را ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﻨﺪ و اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺒﻬﻤﯽ دوره ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و اﺟﻨﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻻﯾﺎت ﭘﺸﺘﻮن ﻧﺸﯿﻦ در ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی
ﻫﻤﮕﺎم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﮐﺴﺐ
ﻗﻨﺎﻋﺖ .ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﮑﻪ در ﻟﻮی ﺟﺮﮔﻪ
اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺑﻼک ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺎ ﮐﺮزی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪان ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از
اﺟﻨﺪای رﯾﺌﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮔﺮدآوری اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ اﺟﻨﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻨﺘﺮول ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻨﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،
دوﺳﺘﻢ و ﻣﺤﻘﻖ ﻫﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻐﻮذ
ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﮐﻪ در ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ .ﺣﺰب
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﺎب دوﺳﺘﻢ ﻃﻮری ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺑﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ در آن ﺳﺎﺣﺎت ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻠﻂ
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آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺰاره ﺟﺎت ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﺰب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی آﻗﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ در ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن
ﺗﻤﺎم آرای ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺟﯿﮏ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ از ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺗﺤﺎد
ﺷﻤﺎل دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺮزی از ﺧﻮد ﮐﺪام ﺣﺰب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد
ﺑﻨﺎً اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮزی واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﺟﻨﺪای رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺮوی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ
در آن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ از اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
را ﺑﻪ اﺟﻨﺪای و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد .در ﻏﯿﺮ آن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ
ﮔﺮوه در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮده
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻮی و
ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮐﺜﺮاً ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎی در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژی و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻮی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺣﺰاب ﮐﻪ در ﻓﻮق ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ
اﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
واﻗﻌﺎً ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ را ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﻣﻮر دوﻟﺘﺪاری اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺎً ﯾﮏ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻄﻮر درﺳﺖ داﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻋﻀﺎی آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری
ﻧﻤﻮده و از اﻣﻮر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن،
ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری ،و آﻣﻮزش ﮐﺎرﻣﻨﺪان اداری ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﭘﺮوژه ) (SEALﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ
ﻣﺪت دو ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوژه و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﯾﻦ ﭘﺮوژه
 15ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮی ،ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ )ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻋﻀﻮ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪه(
ﭘﺮوﮔﺮام اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ،و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻞ
اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎور اﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﭼﻬﺮه اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ
ﺷﺎﻧﺮا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﻗﺮﯾﻪ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎی
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﺷﻮرا ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ازﻗﺒﻞ
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ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎﺟﻞ
ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎز و ﮔﺴﺘﺮده آﻏﺎز ﮔﺮدد ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ
وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ  ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ و ﻗﺮﯾﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ دوﻧﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در راه اﻧﮑﺸﺎف و
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﯾﮏ
ﭘﻼن 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
اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در 20
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  13و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ دوﻧﺮ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ،ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎد ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎً ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ را ،از ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﻮد.

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
www.jemb.org
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
www.ecc.org.af
ﻫﯿﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
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
ﻗﻮای اﺋﺘﻼف – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
www.centcom.mil/Operations/CJTF_180/cjtf180.asp
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺴﻢ اﷲ 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

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﻃﺮﯾﻖ رای آزاد ،ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺮی ،و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
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

رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اراده آزاد اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻی رای
دﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻟﺴﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻗﻮم ،ﺟﻨﺲ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﺷﺸﻢ
ﻫﻤﮑﺎری ادارات و اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ

ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮕﺮدد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﺎﻣﯿﻤﯽ را ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم
اداره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

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

23

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺬﮐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﺿﺮورت و در ﺣﯿﻄﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ،وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺿﻊ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﺗﻮﺳﻂ داراﻻﻧﺸﺄ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮐﻪ ازﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داراﻻﻧﺸﺄ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎده ﻧﻬﻢ
ﻋﺪم ﺟﺎﻧﺒﺪاری و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ

) (1ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده و در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم و
اداره دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ از رﺋﯿﺲ داراﻻﻧﺸﺄی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
) (2ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل وﻇﯿﻔﻪ رﺳﻤﺎً و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯿﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده دﻫﻢ
ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪام

) (1اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺎرﮐﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻮاز ﻧﺪارد.
) (2ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺪی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
) (3ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﮐﻼن ،اوﻻد ﺻﻠﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر ﮐﻼن ،ﺑﺮادر ،ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﮐﺎﮐﺎ ،ﻋﻤﻪ ،ﺧﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﺧﺴﺮ و ﺧﺸﻮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺎرﮐﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺎت و ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار
ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد:
 .1ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،وﻻﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺣﻮزه ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
 .2ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ،وﻻﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻮرای وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده دوازدﻫﻢ
اﺧﺘﻼف ﻣﺮزی ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

) (1ﻣﻨﺎزﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮏ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ و ﯾﺎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﺮزی ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﻻﯾﺘﯽ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ  ،از ﻃﺮف
وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺻﻠﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ و از ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﻪ اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
) (2اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺮزی ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ ) (170روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
رای دﻫﻨﺪ ﮔﺎن و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان
ﻣﺎده ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ رای دﻫﻨﺪ ﮔﺎن

ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آﺗﯽ ﺣﻖ رای دﻫﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .1ﺣﺪ اﻗﻞ اﮐﻤﺎل ﺳﻦ ) (18ﺳﺎل در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .2داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه
 .3ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ ذﯾﺼﻼح.
 .4ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺎده ﭼﻬﺎردﻫﻢ
اوﺻﺎف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اوﺻﺎف ﻣﻨﺪرج ﻣﺎده ﺷﺼﺖ و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺪرج ﻣﺎده ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﯾﺎ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن

)(1

)(2
)(3
)(4

اﺷﺨﺎص آﺗﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در زﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ اوراق ﻧﺎﻣﺰدی ﺷﺎن از وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 .1رﺋﯿﺲ  ،اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ و ﻗﻀﺎت
 .2ﻟﻮی ﺳﺎرﻧﻮال و ﺳﺎرﻧﻮاﻻن
 .3وزرا ،ﻣﻌﯿﻨﺎن ،واﻟﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﺎن و وﻟﺴﻮاﻻن
 .4ﺷﺎروال ﻫﺎ و روﺳﺎی ﻧﻮاﺣﯽ
 .5ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ وزارت ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ،اﻣﻮر داﺧﻠﻪ و رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ.
 .6روﺳﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و روﺳﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وزارت ﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ و وﻻﯾﺎت.
 .7ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺪرج ﻓﻘﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺒﻠﯽ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺪداً ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻧﺪ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﻋﻤﻼً در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﺤﻞ رای دﻫﯽ

) (1رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ درج ﺷﺪه در ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه  ،رای ﺑﺪﻫﻨﺪ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ  ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ  ،ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪه ﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻌﯿﻮﺑﯿﻦ ،ﻣﻨﺴﻮﺑﯿﻦ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ
و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎً ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎص را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ رای دﻫﻨﺪ ﮔﺎن

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

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺎده ﻫﺠﺪﻫﻢ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

)(1
)(2

)(3
)(4

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﻣﺎده ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ) (50ﻓﯿﺼﺪ آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ،در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺑﺎر دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ درﯾﻦ دور،
آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد.
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﻃﺒﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﯽ روز ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر
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 اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻗﺴﻤﺖ اول
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ
ﻣﺎده ﻧﺰدﻫﻢ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ

وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ دارای ) (249ﮐﺮﺳﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺘﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ

) (1اداره اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم رﺳﻤﯽ ﻧﻔﻮس ﯾﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻔﻮس
ﻫﺮ وﻻﯾﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ.
) (2از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ) (10ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
) (3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮای وﻻﯾﺎت ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﺪ:
 .1ﻧﻔﻮس ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ وﻻﯾﺎت ﺑﺮ ) (239ﮐﺮﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺎﻻی وﻻﯾﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺮای ﯾﮏ
ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
 .2ﻧﻔﻮس ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻔﻮس ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
 .3در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﻻﯾﺎت ﺗﻌﺪادی ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻋﺪد ﺗﺎم ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺰ دوم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 .4ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺟﺰ  3اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺗﻘﺴﯿﻢ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﺰ  2ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
 .5اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﻻﯾﺎت ﮐﻤﺘﺮ از دو ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ آن وﻻﯾﺎت دو ﮐﺮﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.
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 .6ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ و ارﻗﺎم ﻧﻔﻮس وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﺰ  5اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ
) (239و ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻮس وﻻﯾﺎت ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وﻻﯾﺎت ،ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻻﯾﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺟﺰ ) (6-2آﻣﺪه ،ﺗﮑﺮار ﻣﯿﺸﻮد.
) (4ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯿﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

)(1
)(2
)(3
)(4

ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و دوم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد آرای ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﻣﯿﮕﺮدد.
در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ.
وﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﺮﺳﯽ را در دوره وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﺮای
ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪی دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا از ﻋﯿﻦ ﺟﻨﺲ )ذﮐﻮر و ﯾﺎ اﻧﺎث( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و دوم
اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﮐﻪ در ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻓﻮرﻣﻮﻟﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺎده ﻫﺸﺘﺎدو ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻨﺘﺨﺐ زن ﺣﺪ اﻗﻞ دو
ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد وﻻﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
) (2ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان اﻧﺎث ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارا را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻓﻮرﻣﻮل ﻓﻘﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺷﺎن ﮐﺮﺳﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻬﻤﯿﻪ ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﯿﺸﻮد.
) (3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن را
در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ اﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻼن ﺷﺪه ﺑﻌﺪی ﺑﺮای وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﯾﮏ ﺛﻠﺚ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺎت ،ﯾﮏ ﺛﻠﺚ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ،و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺼﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن وﻻﯾﺘﯽ

) (1ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ در ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ،ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺎ رای ﺳﺮی
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
) (2اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه
وی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎون وی رﯾﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻌﺎون ﺷﻮرای ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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) (3اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮرای ﺑﻪ اﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻞ آرا ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ آرا را ﺑﺪﺳﺖ آورده
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.
) (4ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺘﻢ دوره ﻣﻌﯿﻨﻪ ،ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت
ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺨﺺ ﺟﺪﯾﺪی را از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در دوره ﻣﺘﺒﺎﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ

)(1

)(2
)(3
)(4

)(5

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ،ﻟﺴﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﻪ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﮐﻼی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺴﻮول اﺣﻀﺎر اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ در ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ راه اﻧﺪازد .ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮری ﺑﻪ اﺳﺎس اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ آرا ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻓﯿﺼﺪ آرا را
ﺑﺪﺳﺖ آورده ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎر دوم ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارا را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ
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
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺎده از ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮده ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﮐﺮﺳﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
اﻧﺘﺼﺎب اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ

)(1

)(2
)(3
)(4

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم دﻋﻮت
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﺟﺰ  3ﻣﺎده ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﻏﺮض اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﯿﻌﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ دوام ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻣﯿﻌﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻨﺪرج ﻓﻘﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ،اوراق ﻧﺎﻣﺰدی
اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل اوراق ﻧﺎﻣﺰدی در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺪرج ﻓﻘﺮه  2اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻣﯿﻌﺎد ﻧﺎﻣﺰدی ،اﻧﺘﺼﺎب اﻋﻀﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﺟﺰ 3
ﻣﺎده ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺎت و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ
ﻗﺴﻤﺖ اول
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ

ﻫﺮ وﻻﯾﺖ دارای ﯾﮏ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،ﺳﺮی ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رای دﻫﻨﺪ ﮔﺎن وﻻﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻮس ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد:
• وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻫﺰار ) (500000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس دارﻧﺪ (9) ،ﻋﻀﻮ.
• وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻫﺰار ) (500000اﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ) (1000000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس دارﻧﺪ (15) ،ﻋﻀﻮ.
• وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ) (1000000اﻟﯽ دو ﻣﻠﯿﻮن ) (2000000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس دارﻧﺪ (19) ،ﻋﻀﻮ.
• وﻻﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻣﻠﯿﻮن ) (2000000ﻧﻔﺮ اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن ) (3000000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس دارﻧﺪ (23) ،ﻋﻀﻮ.
• وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن ) (3000000ﻧﻔﺮ ﻧﻔﻮس دارد (29) ،ﻋﻀﻮ.
ﻣﺎده ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ

) (1ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد:
 .1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻧﻔﻮس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .2ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
 .3ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .4ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺣﻖ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج ﺟﺰ  3اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ارای ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮد.
 .5در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان زن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آرای ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت
ﻣﻨﺪرج ﺟﺰ  3اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج ﺟﺰ  2اﯾﻦ ﻓﻘﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
) (2ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﺮﺳﯽ را در دوره ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﺮای
ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪی دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا از ﻋﯿﻦ ﺟﻨﺲ )ذﮐﻮر ﯾﺎ ﻧﺎث( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
) (3در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺎث در ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻏﺮض اﺷﻐﺎل ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺑﺮای زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺬﮐﺮه اﻟﯽ ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻼن ﺷﺪه ﺑﻌﺪی ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ
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:
 .1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ اﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ) (20000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (5) ،ﻋﻀﻮ.
 .2در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ) (20000اﻟﯽ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ) (40000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (7) ،ﻋﻀﻮ.
 .3در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ) (40000اﻟﯽ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ) (60000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (9) ،ﻋﻀﻮ.
 .4در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ) (60000ﻧﻔﺮ اﻟﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ) (80000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (11) ،ﻋﻀﻮ.
 .5در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ) (80000ﻧﻔﺮ اﻟﯽ ﺻﺪ ﻫﺰار ) (100000ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (13) ،ﻋﻀﻮ.
 .6در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻔﻮس وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﻫﺰار ) (100000ﺑﺎﺷﺪ (15) ،ﻋﻀﻮ.
ﻣﺎده ﺳﯽ و دوم
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ

) (1ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد:
 .1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﺪاد ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻮرای ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻧﻔﻮس آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 .2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻧﯽ زن و ﻣﺮدﯾﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا را در ﻫﺮ ﺷﻮرای ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﺪ.
) (2ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﺮﺳﯽ را در دوره ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺮﺳﯽ
وی ﺑﺮای ﻣﯿﻌﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪی دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آرا ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺳﻮم
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺣﺪ اﻗﻞ ) (140روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻼن ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻋﻼن ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ ) (120روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﻼن ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺸﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم
ﻟﺴﺖ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن

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

) (1ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﺷﻮرای ﻫﺎی وﻻﯾﺘﯽ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
) (2ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﻨﺪرج ﻓﻘﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺣﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 .1اﺳﻢ و آدرس ﻣﺸﺨﺺ.
 .2ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .3اﺳﺎﻣﯽ  ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه و اﻣﻀﺎ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﺷﺼﺖ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﮐﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ را در ورق رای دﻫﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ:
• ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری (10000) ،ﻧﻔﺮ
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• ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ) (300ﻧﻔﺮ
• ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ) (200ﻧﻔﺮ
• ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺷﻮرای وﻟﺴﻮاﻟﯽ ) (100ﻧﻔﺮ
• ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺗﺼﺪی ﮐﺮﺳﯽ در وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ ،اﺳﺎﻣﯽ ،ﻧﻤﺮات ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه و اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﺷﺼﺖ ) (300ﻧﻔﺮ ﮐﻮﭼﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه را ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ را در
ورق رای دﻫﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
 .4ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻬﺪ وی ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻌﻔﺎی او
)در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻓﻘﺮه  1ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ دارای ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی
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.
 .5ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻤﺎی دو ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .6ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺎن ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺖ را ﻃﻮر ذﯾﻞ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
• ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ) (50000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  15ﻓﯿﺼﺪ آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ،
اﻋﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
• ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار ) (10000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  2ﻓﯿﺼﺪ آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
• ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ) (4000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  2ﻓﯿﺼﺪ آرای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
• ﭘﻮل اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﻮرای وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ) (2000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ  2ﻓﯿﺼﺪ ارای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
) (3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻃﺮز اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را در ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ
ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻧﺎﻣﺰدی ،ﻟﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ دوره ای را ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣﻮرد ﻟﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻬﺎی آن
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
) (3ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺎت را رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را در ﻣﺮاﮐﺰ
رای ﮔﯿﺮی در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻓﻮت و اﻧﺼﺮاف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان

) (1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻧﺎم ﺧﻮﯾﺶ از ورق رای دﻫﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدد ،ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻃﻼع دﻫﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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) (2در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﺳﻢ وی از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
از ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﺬف ﮔﺮدد ،آرای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی در ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻤﺎرش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
) (3در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ رای دﻫﯽ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آرای داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی از ﻋﯿﻦ ﺟﻨﺲ رای ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دوره  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز رای ﮔﯿﺮی ﺧﺘﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺤﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دوره ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻧﺸﺮ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎ

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ و زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺮاک رای دﻫﻨﺪ ﮔﺎن را درﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﻮری ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﮔﯿﺮی  ،اوراق رای ﮔﯿﺮی ،ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ ،ﻣﻬﺮ ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺿﺮوری را ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ و
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

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد اوراق رای دﻫﯽ وﻇﺎﯾﻒ ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ:
 .1ﺗﻬﯿﻪ اوراق رای دﻫﯽ.
 .2ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان.
 .3ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس آن اوراق رای دﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
 .4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻟﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوراق رای دﻫﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
 .5ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎرش اوراق رای دﻫﯽ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در اوراق رای دﻫﯽ را ﺑﻪ اﺳﺎس ﻗﺮﻋﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ وﻇﺎﯾﻒ ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ:
 .1ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک ﺷﮑﻞ و ﻣﻮاد ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻬﺮ ﮔﺮدد.
 .2ﻃﺮز ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺬاری و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ.
 .3ﻃﺮز ﺑﺴﺘﻦ ،ﻣﻬﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ.
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،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻼﺣﯿﺖ 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
ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح در ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی

ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼح و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺳﻼح از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺠﺼﺪ ) (500ﻣﺘﺮی ﻣﺮاﮐﺰ
رای دﻫﯽ ،ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺬان وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ ازﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ
آﻏﺎز و ﺧﺘﻢ رای ﮔﯿﺮی

)(1
)(2
)(3

)(4
)(5

آﻏﺎز و ﺧﺘﻢ رای ﮔﯿﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رای ﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرش ،ﺗﺸﺪد ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺳﯿﻼب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﻌﺮوض ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن رای دﻫﯽ
را ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﺗﻮﻗﻒ رای دﻫﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻮراً داراﻻﻧﺸﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﺘﻢ ﮐﺎر رای ﮔﯿﺮی را در وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﺮه  1اﯾﻦ ﻣﺎده اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ آﺧﺮ
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 ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﺷﺸﻢ
اﻋﺘﺮاض در ﻣﻮرد رای دﻫﯽ

) (1ﻗﺒﻞ ازﯾﻨﮑﻪ رای دﻫﻨﺪه ورق رای دﻫﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻖ رای دﻫﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ رای
دادن وی در ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
) (2رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد اﻋﺘﺮاض ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺮﺋﯿﺎت رد اﻋﺘﺮاض ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را د روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ درج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﻬﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رای دﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی

) (1ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮ ﯾﺎ رای دﻫﯽ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدد ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی در ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻧﺮا ﻃﺒﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ،ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺟﺎزه
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻬﺮ ﻫﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
) (2رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اوراق رای دﻫﯽ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻤﺎرش آرا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش آرا

ﺷﻤﺎرش آرا در ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

33

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺎده ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ
اراﺋﻪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ

)(1
)(2
)(3
)(4

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ رای ﮔﯿﺮی و ﺷﻤﺎرش ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد ﻗﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ اوراق رای دﻫﯽ در
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎرش ،ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد رای دﻫﯽ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮرد رﺳﯿﺪ ﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را اﻋﻼم و ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ
ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ اﻓﮑﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎت

) (1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  ،رادﯾﻮ و اﺧﺒﺎر( ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت و
اﻫﺪاف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
) (2ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﻣﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،اﻫﺪاف و ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ و
ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
) (3رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ،اﻫﺪاف ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺸﺮات ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﺮه  1و  2اﯾﻦ ﻣﺎده ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮑﻢ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی را ﺣﺪ اﻗﻞ  60روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺰارش
دﻫﯽ و ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ
ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎزرات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺻﻮل رﻓﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ،رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در
ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ،ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
) (2ﺗﺮﮐﯿﺐ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺿﻊ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و دوم
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

) (1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ذﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد:
 .1ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻋﻀﻮ.
 .2ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻋﻀﻮ.
 .3ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎص ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ اﻋﻀﺎ.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﺋﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
) (3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .1ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
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 .2ﻣﻮارد اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺻﺎف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺪ اﮐﺜﺮ اﻟﯽ ﻣﺪت ﺳﯽ روز ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺎت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﻣﻮرد
رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم
ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

اﻋﻤﺎل ذﯾﻞ ،ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد:
 .1اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط آن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ.
 .2ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺨﻮﯾﻒ ﯾﺎ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ رای دﻫﻨﺪه ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﯾﺎ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را راﭘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺨﺎص ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن دارای اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ،در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .4ارﺗﮑﺎب ﺗﻘﻠﺐ در رای دﻫﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش آرا.
 .5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل وﺟﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .6داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رای دﻫﻨﺪه.
 .7رای دﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رای دﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺗﺰوﯾﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ.
 .8ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺳﺮﻗﺖ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
 .9ﺗﺰوﯾﺮ و ﺟﻌﻞ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن  ،اوراق رای دﻫﯽ ﯾﺎ ﻓﻮرﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ.
 .10ﺣﺼﻮل ﮐﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری.
 .11ﺗﻼش ﺑﻪ رای دﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺒﺎر در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .12دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﻮاد و ﻟﻮازم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای دﻫﯽ ﺑﺪون ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم.
 .13اﺧﻼل ﮐﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن.
 .14ﻧﻘﺾ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﯾﺎ اﺻﻮل رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .15اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .16اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .17اﻏﻮا و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ.
 .18ﺗﺨﻠﻒ از اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
 .19ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺎﺗﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرم
ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات

) (1ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﺨﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﺣﺎﻻت ﯾﮑﯽ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ذﯾﻞ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ:
 .1اﺧﻄﺎر ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اداره ﺧﺎﻃﯽ.
 .2وﺿﻊ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ) (100000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .3اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ رای دﻫﯽ ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش آرا ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺪﯾﻖ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ.
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رﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

 .4ﺣﺬف ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ از ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ.
 .5ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اوراق رای دﻫﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎرش ﯾﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ورق رای دﻫﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از
اوراق رای دﻫﯽ.
 .6ﻣﻨﻊ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻃﯽ از اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و داراﻻﻧﺸﺎی آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ده ﺳﺎل.
) (2ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻋﻀﺎ و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻄﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪی را ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی اﻋﻀﺎ و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن از ارﺗﮑﺎب
ﺗﺨﻄﯿﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻣﻮرد ﻏﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
) (3ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺤﺮﯾﻤﺎت ﻓﻮق در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ،ﻣﺘﺨﻠﻒ
را ﻏﺮض ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺎﺭﻧﻮﺍﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﯾﺎ ﺗﺪوﯾﺮ ﻣﺠﺪد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

) (1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﺣﻮادث و ﺣﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ،ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ،
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﯽ رﻓﻊ آن ﺣﺎﻻت ،ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ.
) (2در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد را
در ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮاﯾﺢ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮاﯾﺢ ،ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را وﺿﻊ و ﻧﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﺣﮑﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

) (1ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﺮ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن دوره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﺎده ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ در ﻓﺮﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮرخ ﻣﺎه دﻟﻮ 1382
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻋﻤﺎل ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
) (2ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺟﺮﯾﺎن دوره اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎم اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺎده ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻔﺎذ

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺷﯿﺢ ﻧﺎﻓﺬ و در ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺮ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻧﻔﺎذ آن ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺟﺮﯾﺪه رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره  829ﻣﻮرخ 10
ﺟﻮزای ﺳﺎل  1383ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺷﻬﺮ ﻧﻮ  ،ﮐﺎﺑﻞ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ079 218 807 :
آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ areu@areu.org.af :وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ www.areu.org.af

