
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان

 انتخابات پارملانی  ۱۳۹۷

رهنامی رسانه ها و انتخابات افغانستان



پیش گفتار:
توسط فوبیو برگیاکچی، رئیس اجرایی مرکز اصالحات انتخاباتی کشور های اروپایی

بسیار خرسندم و افتخار دارم که پیشگفتار این رهنام را می نویسم که توسط مرکز اصالحات انتخاباتی کشور های 
اروپایی، با همکاری اتحادیٔه ملی ژورنالیستان افغانستان و درچهار چوب پروژه  PROSES ( پروژه حامیت از پایداری و 

همکاری های انتخاباتی در افغانستان) تهیه شده است. 
این پروژٔه ١٨ ماهه، روند انتخابات پارملانی سال ٢٠١٨ و انتخابات ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ را مورد حامیت قرار 

خواهد داد. 
رسانه ها نقش منحرص به فرد، مسؤوالنه و قاطع را در روند انتخابات بازی می کنند. این رهنام در مطابقت با 
دستورالعمل مرکز اصالحات انتخاباتی کشور های اروپایی (ECES)، و در جهت حامیت و بهبود همکاری ها و 

اعتامد سازی روند های انتخاباتی میان رشکای متعدد پروسه های انتخاباتی، به شمول رسانه ها، تهیه گردیده است.

مرکز اصالحات انتخاباتی کشور های اروپایی یک نهاد غیر انتفاعی بوده و مقر آن در شهر بروکسل کشور بلجیم قرار 
دارد. هدف این مرکز بهبود پایدار توسعٔه دموکراتیک از طریق ارائٔه خدمات مشورتی، حامیت های فعال و مدیریت 

پروژه های بزرگ انتخاباتی و دموکراسی می باشد. این مرکز از بدو تاسیس در سال ٢٠١٠ در ٣٥ کشور، پروژه های 
متعدد را تطبیق منوده است که اکرثا توسط اتحادیه اروپا و اعضای این اتحادیه متویل شده اند. این مرکز پروژه های 

خود را از طریق سرتاتیژی منحرص به فرد خود که مشهور به "پاسخگویی کشور های اروپایی در حامیت دوران 
انتخاباتی (EURECS)" است انجام می دهد. این یک میکانیزم ابتکاری جهت انجام فعالیت های حامیتی انتخابات و 

دموکراسی می باشد که در مطابقت با ارزش های اروپایی و پالیسی اتحادیه اروپا قرار دارد، و هدف آن تطبیق 
سفارشات ماموریت نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا است و به گونه ای طراحی شده که منازعات ناشی از انتخابات را 

کاهش داده و آنرا مدیریت کند. 

به دلیل اهمیتی که پوشش خربی مراحل مختلف انتخابات دارد، اتحادیٔه ملی ژورنالیستان افغانستان در همکاری با 
«مرکز حامیت از انتخابات اتحادیهٔ اروپا» دست نامه ای برای خربنگاران و رسانه های افغانستان، به زبان های فارسی 

دری و پشتو آماده کرده است.
در این دستنامه مسایل مختلف مرتبط با انتخابات در نظر گرفته شده و با توجه به تجربه های جهانی و همچنان 

وضعیت حاکم در افغانستان، مشوره هایی به رسانه ها و خربنگاران ارائه شده است.
ما انتظار داریم که با پخش گسرتدهٔ این دستنامه و برنامه های آموزشیی که بر بنیاد محتوای این دستنامه برگزار 

خواهد شد، خربنگاران و رسانه های کشور بتوانند نقش برجسته تر و حرفه یی تر در پوشش انتخابات مجلس مناینده 
گان که به زودی برگزار خواهد شد، ایفا کنند.

باور ما این است که پوشش حرفه یی اخبار انتخاباتی، می تواند از یکسو در تصمیم گیری رأی دهنده گان مئرث باشد 
و از سویی در راستای ایجاد شفافیت و قانومنداری در مراحل مختلف انتخابات، تأثیر عمده ای داشته باشد.

از خربنگاران و رسانه های کشور تقاضا داریم تا این دستنامه را با دقت بیشرتی مد نظر قرار دهند.
فهیم دشتی

رییس اتحادیٔه ملی ژورنالیستان افغانستان
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یادداشت: 
اتحادیٔه ملی ژورنالیستان افغانستان،  به عنوان نخستین ساختار صنفی ژورنالیستان در افغانستان، در ١٣٥٩ 

خورشیدی آغاز به فعالیت کرد.
این اتحادیه در جریان تحوالت سیاسی چند دهٔه گذشته، فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرده و از دل این تحوالت، 

سامل بدر آمد؛ هرچند آسیب هایی را که در این جریان دید، منی توان نادیده گرفت.
در حالی حارض، اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان در ٣١ والیت فعالیت داشته و با داشنت بیش از دو هزار عضو، 

بزرگرتین نهاد صنفی ژورنالیستان افغانستان به شامر می رود.
اتحادیه در زمینه های آتی، فعالیت می کند:

- ایجاد یک شبکٔه رستارسی ژورنالیستان در سطح کشور.
- دفاع از حقوق صنفی و حرفه یی ژورنالیستان.

- دفاع از حق آزادی بیان ، گردش آزاد اطالعات و رسانه های آزاد.
- دادخواهی بری اصالح و بهبود قوانین مرتبط به فعالیت های رسانه یی و دسرتسی به اطالعات.

- طرح و اجرای برنامه ها برای ارتتقای ظرفیت ژورنالیستان.
- راه اندازی نظر سنجی ها در رابطه به فعالیت ها و مشکالت رسانه ها و ژورنالیستان.

- آماده سازی و پخش رهنمود های حرفه یی در همکاری با نهاد های بین املللی مرتبط، به ژورنالیستان و رسانه 
های کشور.

- فعالیت در چهار چوب فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در جهت هامهنگی نهاد های 
مشابه و تثیر گزاری بر تصامیم حکومت در جهت حامیت از رسانه ها و ژورنالیستان.
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معرفی
در اکرث کشور ها تالش دایمی جهت داشنت رسانه های آزاد، مستقل، غیر جانب دار، متخصص، با اعتبار و مسؤول 

از جمله فکتور های کلیدی تقویت دموکراسی به حساب می رود. این مهم در زمان برگزاری انتخابات به این دلیل 
برجسته تر می گردد که خرب نگاران مجبور اند تا رهربان را به معرفی بگیرند و در عین زمان در برابر فشار های سیاسی 
که  به سطح ملی و منطقه یی باالی آنها وارد می شود، مقاومت می کنند؛ به خصوص در افغانستان که پیشینٔه 

طویل از آشفته گی های سیاسی را در کار نامه دارد.  
این در حالیست که این کشور پس از سال ٢٠٠١ به پیرشفت های قابل مالحظه در راستای استحکام پایه های 

دموکراسی و مراحل گزار به شمول انتقال دموکراتیک قدرت، دست یافته است؛ همچنان افزایش اشرتاک 
شهروندان و دخیل سازی فعال زنان و جامعه ٔمدنی و تهیه چهار چوب انتخاباتی که در مطابقت با معیار های بین 

املللی قرار دارد، از دست آور های دیگر این کشوراند.  
بی اعتامدی باالی روند انتخابات یک تهدید بزرگ است که پیرشفت حاصله طی ١٥ سال گذشته را به مخاطره می 
اندازد. در این میان اهمیت شناسایی و مبارزه علیه تهدیدات انتخاباتی بیشرت از پیش حایز اهمیت است. همچنان 

تقویت رهربی و بهبود ظرفیت ها جهت حل منازعات میان رشکای ذیدخل در پروسه انتخابات، حامیت ناظران ملی، 
احزاب سیاسی و رسانه ها، و افزایش اشرتاک و مناینده گی زنان در روند انتخابات، نیاز هایی استند که به آنها باید 

پرداخته شود. 
خربنگاران و رسانه های افغانستان به شدت با این چالش ها مواجه هستند، به خصوص در دوره ٔانتخاباتی میان 

سالهای ٢٠١٨ و ٢٠١٩  که انتخابت پارملانی، و پس از آن با فاصله اندک، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، 
در حالیکه انتخابات شورای والیتی و ولسوالی به تعویق افتاده اند. 

منازعات سیاسی از دیگر تهدیداتی است که، در جریان فعالیت های روز مره، متوجه رسانه ها می باشد؛ هدف قرار 
دادن خرب نگاران در جریان کار زار های انتخاباتی و در روز رای دهی، می تواند قربانی های زیاد در پی  داشته باشد. 

هدف این پروژه که توسط اتحادیه اروپا متویل می گردد، با همکاری مرکز اصالحات انتخاباتی کشور های اروپایی و 
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان، هامنا تقویت ظرفیت طرف های ذیدخل انتخاباتی و از جمله رسانه ها بوده و 

هدف این است تا از طریق این رهنام به این چالش ها رسیده گی شود. این رهنام به شکل گسرتده نرش و پخش 
شده، و برنامه های آموزشی برای کارکنان رسانه یی در جریان این دوران انتخاباتی در شهر کابل و والیات برگزار 

خواهند شد. 
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فهرست:
مقدمه

انتخابات پارملانی ٢٠١٨: حقایق و آمار

اطراف اصلی ذیدخل در انتخابات

نقش هر کدام از طرف های ذیدخل انتخاباتی در روز انتخابات

چهارچوب قانونی برای انتخابات

قانون انتخابات تصویب شده در سال ٢٠١٦: تخطی های انتخاباتی و تدابیر انضباطی

تنظیامت اساسی رسانه یی مربوط به انتخابات

همکاری، شفافیت و بی نظمی

روند رای دهی در روز انتخابات

حضور رسانه ها در محالت رای دهی در زمان رای دهی و شامرش آرا

موضوعات مربوط به امنیت خرب نگاران در جریان انتخابات
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انتخابات پارملانی ٢٠١٨: حقایق و آمار:

به تعداد ٢٥٠ کرسی در مجلس مناینده گان

حد اقل ٦٤ کرسی برای زنان (دو زن به مناینده گی از هر والیت)
یک کرسی برای منایندٔه مشرتک هندو ها و سک ها

و ٩ کرسی برای کوچی ها اختصاص داده شده است.

در حدود ٨،٨٠٠،٠٠٠ رای دهنده، ثبت نام شده اند

از جمله :
٣٠٦٧٩١٨ زن

 و 
٥٦٨١٥٩١ مرد 

تعداد نامزدان ٢٥٦٥ تن است

به شمول  ٤١٨ زن و   ٢١٣٩  مرد
صالحیت ٣٥ نامزد توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی رد گردیده است. 

در حدود ٥١٠٠ مرکز رایدهی و  ٢٠٠٠٠ محل رایدهی در رسارس کشور لیست گردیده است

(تعداد نهایی مراکز رایدهی و سایت های انتخابتی بیشرت خواهد شد)
به تعداد ١٢٠٠٠ کارمند برای برگزاری انتخابات استخدام می شوند. 

مقدار مجموعی بودجه برای برگزاری انتخابات پارملانی سال ٢٠١٨، ١١٠ملیون دالر است. 
کمیسیون مستقل انتخابات جهت نظارت روز رایدهی، اعتبار نامه هایی را برای ١٨ نهاد جامعه مدنی، ٢٨ حزب 

سیاسی و ٣٦ رسانه صادر کرده  است. 

بایومرتیک

دست گاه های بایو مرتیک در متام مراکز رایدهی ارسال شده و پیش از رایدهی، نشان انگشت و عکس رای دهنده 
گان توسط آن ثبت می شود (البته عکس برای طبقه اناث اختیاری است). این معلومات بایومرتیک ثبت دیتابیس 

شده و سپس جهت شناسایی رای دهنده گان، به خاطر جلو گیری از استفادٔه چندین رای توسط یک رای دهنده، 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

فهرست رایدهنده گان

برای بار نخست، رای دهنده گان تنها در مراکزی که ثبت نام کرده اند ویا در محالت رایدهی که فهرست نام های آنها 
در آن وجود میداشته باشد می توانند رای بدهند. هر محل انتخاباتی ظرفیت ٦٠٠ رای دهنده را می داشته باشد.
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طرف های اصلی دخیل در انتخابات 

کمیسیون مستقل انتخابات

براساس قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات مسؤولیت اداره و نظارت متام انواع انتخابات و 
نظر سنجی ها را دارد. ادارٔه انتخابات متشکل از هیأت تصمیم گیری، بورد متشکل از هفت کمشرن (شامل یک 

رئیس، یک معاون و یک سخنگو) می باشد.
 شاخه ٔعملیاتی( داراالنشای کمیسیون)توسط کارمند انتخاباتی عالی رتبه،  رهربی شده، و داری ٣٤ دفاتر والیتی می 

باشد. 

کمیته رسانه ها

این کمیته  بخشی از کمیسیون مستقل انتخابات است و مسؤول رسانه ها است. کمیته رسانه ها یک تشکیل 
موقتی بوده و متشکل از سه عضو می باشد (به شمول  رئیس و معاون)، که یکی از آنها زن است. کمیته رسانه ها 
مسؤول نظارت رسانه ها در جریان برگزاری انتخابات، دریافت شکایات و وضع تحریم در برابر تخطی های رسانه یی  

مرتبط به انتخابات می باشد. 

کمیسون شکایات انتخاباتی

کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی متشکل از ٥ عضو بوده (به شمول یک رئیس، یک معاون و یک سکرتر) و برای ٥ 
سال توسط رئیس جمهور از طریق یک کیمته گزینش ، تعیین می شوند.

این کمیسیون مسؤول رسیده گی به شکایات مربوط به تخطی ها از قانون انتخابات و چالش های مربوط به 
فهرست نامزدان و رای دهنده گان می باشد. یک کارمند انتخاباتی عالی رتبه مسؤول دراالنشای کمیسیون شکایات 

انتخاباتی می باشد. این کمیسیون دارای ٣٤ دفرت دایمی والیتی می باشد. به تعداد ٥٢٠٠منایندٔه این کمیسیون 
مسؤول دریافت شکایات انتخاباتی و گزارش دهی می باشند که در روز انتخابات در متام محالت رایدهی در زمان 

شامرش آرا حضور می داشته باشند.
بر اساس قانون جدید انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، اداره های مستقل 

استند. داراالنشا   مسؤول فعالیت های عملیاتی و اداری کمیسیون می باشد. در قانون انتخابات قبلی، دارالنشا در 
برابر کمیسیون حساب دهی نداشت که همین امر سبب بروز منازعات در هنگام تطبیق تصامیم کمیسیون گردید. 

موئسسه ملی ناظران انتخابات 

جامعه مدنی ممکن است جهت نظارت انتخابات به تحرک در آید تا شهروندان را در روند انتخابات دخیل ساخته، از 
تقلب جلوگیری کرده، مشکالت و بی نظمی ها را برمال ساخته، کیفیت انتخابات را سنجیده، اعتامد در جریان 

انتخابات و پیامد های آنرا را تقویت بخشیده و جهت بهبود پروسٔه انتخابات در آینده، سفارشات داشته باشد. 
نظارت انتخابات توسط نهاد های داخلی جهت تامین همکاری در انتخابات کمک کننده بوده و ظرفیت جامعٔه مدنی 
را در راستای اشرتاک شهروندان بهبود بخشیده و در داد خواهی جهت رفع نواقص پالیسی ها سهیم شده و حساب 

دهی حکومت را در جریان و پس از انتخابات ترغیب می کند. گروه ملی ناظران شامل مؤسسٔه انتخابات آزاد و 
عادالنه افغانستان (FEFA)، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (TEFA)، موسسه ٔدیده بان انتخابات و شفافیت 

افغانستان (ETWA) و غیره می باشد. 
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ماموریت های بین املللی نظارت انتخابات 

ناظران بین املللی می توانند بررسی کنند که آیا انتخابات در مطابقت با معیار های بین املللی هست یا خیر. آنها 
سفارشات مشخص را جهت بهبود روند انتخابات برجسته ساخته و حامیت جامعه جهانی را جهت برگزاری انتخابات 

دموکراتیک و شفاف به منایش می گزارند. اساسات قانونی و اخالقی و همچنان روش های ابتدایی ناظران بین 
املللی در اعالمیٔه اساسات نظارت بین املللی انتخابات ترشیح شده، و به صورت رسمی ٤٥ مٔوسسه بین املللی 

مطرح، به شمول اتحادیه اروپا، آنرا تصدیق کرده اند. 

احزاب سیاسی و نامزدان مستقل

مناینده های احزاب سیاسی و نامزدان مستقل در روز انتخابات به مراکز و محالت رایدهی اعزام می گردند که نقش 
بارز را در تامین شفافیت و اعتبار انتخابات ایفا می کنند. 

نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان

این نیرو ها در بیرون مراکز و محالت رایدهی مستقر می شوند. به پولیس افغانستان و سایر کارمندان امنیتی 
وظیفه سپرده شده است تا امنیت کارمندان انتخابات و رای دهنده گان را تامین کنند. آنها تنها زمانی داخل محل رای 

دهی شده می توانند که نیاز مندی حضور آنها توسط اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تائید شود. 

رسانه ها 

خرب نگاران و رسانه هایی که اعتبار نامه را دریافت کرده اند از جمله اجزای کلیدی نظارت انتخاباتی هستند که کمپاین 
های انتخاباتی، رایدهی، و همچنان شامرش و توحید آرا را تحت پوشش قرار می دهند. اینها به صورت غیر رسمی 

مناینده گی از رایدهنده گان و جامعه می منایند و بر همین بنیاد، مسؤولیت دارند تا برنامه ها و فعالیت های 
نامزدان را گزارش داده، همچنان سهل انگاری ها، منازعات و جرایم  انتخاباتی را باز تاب دهند. اینها مسؤولیت 

قانونی و اخالقی دارند تا مبارزات و فعالیت های نامزدان و روند انتخابات را به صورت غیر جانبدارانه، متوازن و 
مناسب انعکاس دهند. 
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نقش هر کدام از طرف های ذیدخل انتخابات در روز رایدهی

١.خربنگاران/رسانه ها مسئول اگهی دهی برای مردم افغانستان در مورد روز رایدهی بوده و برای تحقق شفافیت و 
ایجاد فضای اعتامد همکاری می کنند. 

٢.کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایات را جمع آوری و پروسس خواهد کرد. 

٣. پولیس ملی و سایر کارمندان امنیتی، بیرون از محل رایدهی توظیف گردیده تا امنیت محل رایدهی را تامین کنند. 
آنها تنها زمانی وارد محل رایدهی شده می توانند که ریس محل رایدهی رضورت آنرا تائید کند. 

٤.مناینده های احزاب و نامزدان مستقل که تائیدی کمیسیون را دریافت کرده اند از منافع نامزدان مربوطه دفاع 
منوده و جهت بهبود همکاری ها، بر رسی و رعایت توازن، همکاری می کنند. 

٥.د ګوندونو او خپلواکو نوماندانو استازي چې د کمیسیون تاییدي یې ترالسه کړې د اړوند نوماندانو له ګټو دفاع 
کوي او د ښي همکارۍ، پلټنې او د توازن د رعایت په موخه همکاري کوي.

٦.رایدهنده گان مهم ترین بخش روند انتخابات هستند.

٧.ناظران ملی و بین املللی که تائیدی کمیسیون مستقل انتخابات را دریافت کرده اند از جریان انتخابات نظارت کرده 
و برای تدویر انتخابات در آینده سفارشات  شان را ارائه می کنند.  

١.کمیسیون مستقل 
انتخابات ٢.رسانه ها

٣.کمیسیون 
شکایات 
انتخاباتی

٤.نیرو های 
امیتی

٦.رایدهنده گان

٧.ناظران

٥.مناینده گان 
احزاب و ننامزدان 

مستقل
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چهار چوب قانونی انتخابات

قانون انتخابات مصوب سال ٢٠١٦

به تاسی از سفارشات ماموریت های نظارتی ملی و بین مللی و در خواست جامعٔه مدنی و احزاب سیاسی، قانون 
انتخابات در سال ٢٠١٦ تعدیل گردیده و بعضی تغییرات مهم در آن وارد شد. با این حال سیستم انتخاباتی طبق 

گذشته باقی ماند که هامنا "رای واحدغیر قابل انتقال" می باشد. 

یک کرسی برای مناینده مشرتک سک ها و هندو ها اضافه گردید، که تعداد مجموعی اعضای مجلس مناینده گان 
از ٢٤٩ به ٢٥٠افزایش یافت. 

وضع دوباره قیودات پیشگیرانه علیه فعالیت های انتخاباتی فرماندهان و اعضای گروه های مسلح غیر مسٔول، 
کاهش مدت کمپاین انتخاباتی: کاهش مدت برگزاری کمپاین های انتخاباتی مجلس مناینده گان و شورا های 

والیتی از ٣٠ روز به ٢٠ روز. 

تغییرات اساسی
کوچک سازی حوزه های انتخاباتی (ماده ٣٥، قانون انتخابات):

بعضی از حوزه های انتخاباتی بسیار بزرگ بودند، مخصوصا در شهر های عمده؛  یا در والیاتی مثل فاریاب، 
خوست که نفوس کمرت داشتند و این امر سبب برهم خوردن توازن میان مناینده گان رایدهنده گان در 

پارملان می شد. 
ارتباط دادن رای دهنده گان با محالت رایدهی (ماده ٨، قانون انتخابات):

 رایدهنده گان تنها در مراکزی که ثبت شده اند رای داده می توانند. در گذشته رای دهنده گان می توانستند 
در یک محل خود را ثبت و در محل دیگر رای دهند، که این امر سبب بروز تقلبات انتخاباتی می گردید. 

 .(٢٠١٤ EAT سفارش اتحادیه اروپا در گزارش)
در برابر جرایم انتخاباتی ، مجازات شدید تر توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی اعامل می گردد:

 این جرایم و مجازات در ماده ٩٩ قانون انتخابات تنظیم گردیده اند: سو استفاده از وسایل و عالمات نظامی 
به شمول اردو، پولیس و امنیت ملی جهت ایجاد ترس و تاثیر گزاری باالی رای دهنده گان، نامزدان و یا 

ناظران به نفع یا علیه یک نامزد انتخابات (مجازات: حبس کوتاه مدت که از ٣ ماه تجاوز منی کند).
 پنهان کردن فورم های نتایج و اوراق رایدهی جهت کتامن حقایق (مجازات: حبس متوسط برای٢ سال).

 ایجاد نزاع و یا فشار ، یا بر هم زدن نظم و امنیت که سبب برهم خوردن روند انتخابات گردد (مجازات: حبس 
به مدت بیشرت از ٢ سال). 

رادیدهی با استفاده از اسناد جعلی (مجازات: به شمول محروم شدن از حقوقی که در این قانون تسجیل 
یافته است، حبس کوتاه مدت نیز در پی دارد).

 خرید و فروش رای (مجازات: حبس متوسط الی مدت ٣ سال). 
کاهش کمشرنان کمیسیون مستقل انتخابات از ٩ نفر به ٧ نفر. رئیس جمهور صالحیت دارد تا از میان ٢٧

نامزد ٧ تن آنان را تعیین کند. 
کاهش مدت خدمت کمشرنان از ٦ سال به ٥سال. کمشرنان جدید  (هردو کمیسیون های انتخاباتی) کار خود 

را از ماه نوامرب ٢٠١٦آغاز کردند. 

مسؤولیت های رصیح نامزدان در جهت گزارش دهی مخارج مبارزات انتخاباتی آنها. قانون جدید (ماده ٧٧) حامیت 
های مالی خارجی را در کمپاین های انتخاباتی منع کرده است. کمیسیون انتخابات طبق مقررات و رهنامئی های 

خود شان مسئولیت پی گیری آنرا دارا می باشند.
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قانون انتخابات تصویب شده در سال ٢٠١٦: تخطی های انتخاباتی و تدابیر 
انضباطی 

قانون انتخابات تصویب شده در سال ٢١٠٦- جرایم انتخاباتی و مجازات 
حبس مربوطه جهت جلوگیری از تقلب:
جرایم انتخاباتی و مجازات حبس در کود جزا درج گردیده اند. 

تخطی های انتخاباتیجریمه نقدی به افغانی

استفاده از عالمات و سایر نشانه های مربوط به یک کاندید در محل ٥٠٠٠ تا ٥٠٠٠٠  افغانی
رایدهی. 

استفاده از نشان و سایر عالمات کمیسیون ها و  سایر نهاد های دولتی در 
مواد تبلیغات انتخاباتی.

ترغیب و تحریک جهت راه اندازی منازعات٤٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠ افغانی

یک کرسی برای مناینده مشرتک سک ها و هندو ها اضافه گردید، که تعداد مجموعی اعضای مجلس مناینده گان 
از ٢٤٩ به ٢٥٠افزایش یافت. 

وضع دوباره قیودات پیشگیرانه علیه فعالیت های انتخاباتی فرماندهان و اعضای گروه های مسلح غیر مسٔول، 
کاهش مدت کمپاین انتخاباتی: کاهش مدت برگزاری کمپاین های انتخاباتی مجلس مناینده گان و شورا های 

والیتی از ٣٠ روز به ٢٠ روز. 

مسؤولیت های رصیح نامزدان در جهت گزارش دهی مخارج مبارزات انتخاباتی آنها. قانون جدید (ماده ٧٧) حامیت 
های مالی خارجی را در کمپاین های انتخاباتی منع کرده است. کمیسیون انتخابات طبق مقررات و رهنامئی های 

خود شان مسئولیت پی گیری آنرا دارا می باشند.

راه اندازی کمپاین انتخاباتی پیش ویا پس از زمان معینه٥٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠ افغانی

کارمند دولت که به نفع یا به رضر یک نامزد کمپاین کند ١٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ افغانی

اجتناب از سپردن فورم های شکایت به ناظران نامزدان ٥٠٠٠٠ تا ١٠٠٠٠٠ افغانی

جرایم انتخاباتیمدت حبس

سو استفاده از وسایل و عالمات نظامی به شمول اردو، پولیس و امنیت حد اقل ٣ ماه
ملی جهت ایجاد ترس و تاثیر گزاری باالی رای دهنده گان، نامزدان و یا 

ناظران به نفع یا علیه یک نامزد انتخابات

رشوه دهی و رشوه ستانی جهت نفوذ در روند انتخابات.٥ سال حبس
تهدید، تخویف، حتک حرمت، و اعامل فشار علیه رایدهنده، نامزد، ناظر، 

دیده بان، رسانه و کارمند انتخابات. 
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مقررات رسانه ها برای  اصل انتخابات 

پنهان کاری فورم نتایج و اوراق رایدهی به هدف کتامن حقایق٢ سال حبس

بیجا سازی یا انتقال اسناد انتخاباتی بدون اجازه قانونی؛تا ٥ سال حبس
دریافت کمک مالی از منابع غیر قانونی؛

دریافت کمک های مالی، نقد و یا جنیس، از جانب شهروندان خارجی یا 
دولت و یا دپلومات های خارجی مقیم در افغانستان.

کمرت از یک سال و بیشرت از یک 
ماه

بدون اجازه قانونی، دست زدن در سیستم نرم افزار و سخت افزار ثبت نتایج

ایجاد نزاع و یا فشار ، یا بر هم زدن نظم و امنیت که سبب برهم خوردن بیشرت از ٢ سال
روند انتخابات گردد

دزدی یا تخریب اسناد انتخاباتی و اوراق رایدهی یا مواد حساس انتخاباتیحد اکرث حبس متوسط

رایدهی با استفاده از اسناد تقلبی استفاده از رای شخص دیگر در غیاب اوحبس کوتاه مدت

خرید و فروش رایحبس متوسط الی سه سال
تغییردهی یا بیجا سازی اسناد انتخاباتی به شمول کتاب ثبت، اوراق نتایج و 

اوراق رایدهی در مخالفت یا به نفع یک نامزد
افزایش یا کاهش رای به طرفداری یا در مخالفت با یک نامزد 

پنهان کاری یا عدم رسیده گی، طبق جدول زمانی، به اسناد و شواهد جمع حبس کوتاه مدت کمرت از ٣ ماه
آوری شده جهت کتامن حقایق 

جلوگیری از رشکت ناظرین، دیده بان ها  و رسانه در جریان رایدهی و حبس متوسط الی ٣ سال
شامرش آرا. 

طرزالعمل نظارت و رسیده گی به تخلفات و تخطی های رسانه یی مبارزات انتخاباتی بر اساس فیصلٔه ٥٩-١٣٩٧ 
کمیسیون مستقل انتخابات

ماده دوم: هدف
١- نظارت از پخش و نرش منصفانه و عادالنٔه مبارزات انتخابی کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب 

سیاسی در رسانه های همگانی ؛
٢- رسیده گی به تخطی ها و تخلفات رسانه های همگانی ،کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب سیاسی 

در جریان مبارزات انتخاباتی ؛
٣- دسته بندی شکایات واصله و رسیده گی به آن ها از جانب کمیته و یا ارجاع به کمیسیون شکایات و مراجع 

ذیصالح؛

ماده سوم : نظارت
 کمیته رسانه ها می تواند نرشات رسانه ها را مستقیامً یا به وسیله نهاد های معتربخدماتی، نظارت کند. 

، ماده پنجم: درج منودن شکایت 
اتباع افغانستان، احزاب سیاسی، ائتالف احزاب سیاسی، نهاد های رسانه یی، جامعٔه مدنی و کاندیدان می توانند در 
رابطه به تخطی و تخلف رسانه یی انتخاباتی در طی مدت٢٤ساعت (یک شبانه روز کاری) بعد از وقوع تخطی و تخلف 

، با ارائٔه اسناد، در کمیتٔه رسانه ها ،کمیسیون و دفاتر والیتی کمیسیون، شکایت درج منایند.
غفلت و نقض انتخاباتی از سوی رسانه ها، (ماده هفتم):

کمیته رسانه ها پیرامون غفلت و نقض رسانه ها؛ موظف است که در موارد ذیل تصمیم بگیرد:

کمیتٔه رسانه ها در مورد تخطی و تخلف رسانه یی، قرار ذیل رسیده گی منوده و تصمیم اتخاذ می مناید:
١- نرش مطالب و معلومات نا موثق و غیرواقعی مرتبط به انتخابات که احساسات شهروندان کشور علیه شخص یا 

گروهی از اشخاص را جریحه دار سازد؛
٢- نرش و پخش مطالب و معلوماتی که هتک حرمت و کرامت شخصی نامزدان و سایر اشخاص پنداشته شود؛

٣- نرش گزارش های مرتبط به انتخابات به صورت نامتوازن و جانبدارانه؛
٤- تولید و نرش برنامه های سیاسی ، اجتامعی، فرهنگی نا متوازن و جانبدارانٔه مرتبط به انتخابات؛

٥- چاپ و نرش هر گونه اظهارات بی اساس و مطالب افرتآ آمیز مرتبط به انتخابات؛
٦- عدم رعایت فیصله ها و تصامیم کمیسیون ؛

٧- نرش و پخش گزارش های تحریف شده و غیر واقعی مرتبط به انتخابات؛
٨- نرش کمپاین نامزدان انتخاباتی قبل از آغاز دورٔه رسمی مبارزات انتخاباتی و دورٔه سکوت؛

٩- نرش خط مشی، اهداف، پالیسی ها و سایر موارد که در دورٔه سکوت به نحوی از انحا به نفع و یا رضر نامزدان 
باشد؛

١٠- بهره برداری غیر قانونی از برنامه های تلویزیونی و سایر برنامه های رسانه های همگانی از جانب نامزدان که در 
آن رسانه وظیفٔه گرداننده گی و یا گوینده گی دارند؛

١١- نرش و پخش برنامه ها به نفع و یا رضر آنعده از نامزدان ولسی جرگه که شامل هیئت اداری ولسی جرگه بوده اند 
از جانب رسانه های دولتی؛

١٢- نصب هرگونه بیلبورد و برن تحت هر نامی که باشد از طرف نامزدان ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها قبل از 
رشوع مبارزات انتخاباتی با داشنت عکس ، شعار و نام کاندیدان؛

١٣- کمیتٔه رسانه ها می تواند تخلفات مندرج در این طرزالعمل و سایر تخلفاتی که با اهداف ، پالیسی ها و 
طرزالعمل های کمیتٔه رسانه ها و قانون انتخابات مخالف اند را مورد بررسی قرار داده و اصدار حکم به اصالح و یا 

تدابیر انضباطی اتخاذ مناید.
١٤- نرش تصاویر و گزارش های مربوط به گردهامیی که حامیت از کاندیدان ،در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده 

برای مبارزات انتخاباتی؛در صفحات اجتامعی ؛و
١٥- نرش هرگونه پیامی در صفحانت اجتامعی ،از جانب کاندیدان ، به نوعی که به میزان نفوذ و رای آنان موثر واقع 

گردد، در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی.
اقدامات انضباطی (ماده هشتم):

١- صدور اخطاریه و دستور به اصالح تخلف؛
٢- وضع و تعیین جریمه ،حسب احوال از مبلغ پنج هزار الی یکصد هزار افغانی؛

٣- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصالح ، بعد از تایید کمیسیون شکایات؛
٤- پیشنهاد ابطال اعتبار نامٔه متخلف با ارائٔه مدارک و اسناد اثباتیه به کمیسیون ؛

٥- دستور به نرش فیصلٔه کمیتٔه رسانه ها از جانب رسانه های همگانی؛و
٦- کمیته ٔرسانه بدون وجود شکایات و به سهم خود، تخطی ها تخلفات رسانه یی  انتخاباتی را شناسایی منوده و در 

رسیده گی آن اقدام مقتضی می مناید.

صداقت، شفافیت و بی نظمی
یکپارچگی انتخابات چیست؟ یکپارچگی انتخابات به معیارهای بین املللی و هنجارهای جهانی حاکم بر رفتار در 

مناسب انتخاباتی اطالق می شود که در رسارس دوره های انتخاباتی، از جمله پیش از انتخابات، در جریان مبارزات 
انتخاباتی، در روز انتخابات، و نیز پس از آن، به طور گسرتده مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر رسانه ها به هدف بلند بردن آگاهی شهروند در البالی نرشات شان پیام های خوب مطبوعاتی ارائه منایند؛ بدون 
شک موارد زیر تقویت شده و باعث یکپارچی بیشرت شهروندان می شود:

حفظ توانایی رای دهندگان برای رشکت در انتخابات واقعی (یک نفر / یک رای).  •
ارزش برابری، شفافیت، پاسخگویی، اعتبار همه جانبه، بی طرفی، استقالل، حرفه یی بودن، احرتام و دقت   •

در مدیریت انتخابات.
رفتار اخالقی بازیکنان کلیدی که قادر به حفظ یکپارچگی هستند.  •

ابزار حفاظت از یکپارچگی  در طول پروسه انتخابات که شامل (چارچوب قانونی، ساختار سازمانی، اقدامات   •
فنی و سیاسی) می شود،انواع مختلف دارد .

سیستم تأمین عدالت، اجرای قانون را تضمین می کند و قانون گریزان را مجازات می کند.  •
احزاب و نامزد های سیاسی موثر و مسؤول.  •

هدف انتخابات ملی و بین املللی.  •
رسانه ها برای اطالع رسانی در مورد یکپارچگی انتخابات رشکت می کنند.  •

رای دهندگان فعال و تحصیلکرده به بار می آید.  •
صداقت در انتخابات یک مفهوم متقابل

پیچیده گیهای درستی انتخابات 
انتخابات نتیجه یک فرآیند پیچیده است که نیاز به مشارکت بازیگران زیادی دارد. هر انتخابات برنده و بازنده خود را 
دارد. نامزدان برای پیروزی متوصل به هر وسیله میشوند حتی از گزینه غیر قانونی و غیر اخالقی نیز سود میربند. 

نتایج انتخابات میتواند واکنش ها و کش و قوس هایی را به همراه شود تا جایی مرشوعیت روند انتخابات تضعیف 
شود.

سوءاستفاده انتخاباتی: تقلب انتخاباتی یا دستکاری انتخابات، دخالت غیرقانونی در روند انتخابات است.
موارد: رای دهندگان، کارت رای دهنده گان، دستکاری تذکره، دستکاری جمعیت، عدم رأی دادن، تهدید رای 

دهندگان، رای دادن به خرید، خرید انتخابات، رای گیری اشتباه، رای گیری دو نفره، پر کردن برگه.
اصول یکپارچگی انتخاباتی

در ریشٔه خود، یکپارچگی انتخابات یک مشکل سیاسی است، به طور عمده به این دلیل که یکپارچگی به   •
اعتامد و اعتبار عمومی در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی بسته گی دارد تا شهروندان  متقاعد شوند که 

تغییرات، واقعی و سزاوار اعتامد آنهاست.
مشارکت، شفافیت و پاسخگویی، اجرای قانون (حاکمیت قانون) برای ایجاد اعتامد و اعتبار رضوری است.   •
استقالل، بی طرفی، حرفه یی عمل کردن، ارزش های EMB ها، ناظران داخلی، نیروهای امنیتی و سیستم   •

عدلی و متام سهمداران همه و همه در یکپارچگی انتخابات نقش دارند.

۱۱



طرزالعمل نظارت و رسیده گی به تخلفات و تخطی های رسانه یی مبارزات انتخاباتی بر اساس فیصلٔه ٥٩-١٣٩٧ 
کمیسیون مستقل انتخابات

ماده دوم: هدف
١- نظارت از پخش و نرش منصفانه و عادالنٔه مبارزات انتخابی کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب 

سیاسی در رسانه های همگانی ؛
٢- رسیده گی به تخطی ها و تخلفات رسانه های همگانی ،کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب سیاسی 

در جریان مبارزات انتخاباتی ؛
٣- دسته بندی شکایات واصله و رسیده گی به آن ها از جانب کمیته و یا ارجاع به کمیسیون شکایات و مراجع 

ذیصالح؛

ماده سوم : نظارت
 کمیته رسانه ها می تواند نرشات رسانه ها را مستقیامً یا به وسیله نهاد های معتربخدماتی، نظارت کند. 

، ماده پنجم: درج منودن شکایت 
اتباع افغانستان، احزاب سیاسی، ائتالف احزاب سیاسی، نهاد های رسانه یی، جامعٔه مدنی و کاندیدان می توانند در 
رابطه به تخطی و تخلف رسانه یی انتخاباتی در طی مدت٢٤ساعت (یک شبانه روز کاری) بعد از وقوع تخطی و تخلف 

، با ارائٔه اسناد، در کمیتٔه رسانه ها ،کمیسیون و دفاتر والیتی کمیسیون، شکایت درج منایند.
غفلت و نقض انتخاباتی از سوی رسانه ها، (ماده هفتم):

کمیته رسانه ها پیرامون غفلت و نقض رسانه ها؛ موظف است که در موارد ذیل تصمیم بگیرد:

کمیتٔه رسانه ها در مورد تخطی و تخلف رسانه یی، قرار ذیل رسیده گی منوده و تصمیم اتخاذ می مناید:
١- نرش مطالب و معلومات نا موثق و غیرواقعی مرتبط به انتخابات که احساسات شهروندان کشور علیه شخص یا 

گروهی از اشخاص را جریحه دار سازد؛
٢- نرش و پخش مطالب و معلوماتی که هتک حرمت و کرامت شخصی نامزدان و سایر اشخاص پنداشته شود؛

٣- نرش گزارش های مرتبط به انتخابات به صورت نامتوازن و جانبدارانه؛
٤- تولید و نرش برنامه های سیاسی ، اجتامعی، فرهنگی نا متوازن و جانبدارانٔه مرتبط به انتخابات؛

٥- چاپ و نرش هر گونه اظهارات بی اساس و مطالب افرتآ آمیز مرتبط به انتخابات؛
٦- عدم رعایت فیصله ها و تصامیم کمیسیون ؛

٧- نرش و پخش گزارش های تحریف شده و غیر واقعی مرتبط به انتخابات؛
٨- نرش کمپاین نامزدان انتخاباتی قبل از آغاز دورٔه رسمی مبارزات انتخاباتی و دورٔه سکوت؛

٩- نرش خط مشی، اهداف، پالیسی ها و سایر موارد که در دورٔه سکوت به نحوی از انحا به نفع و یا رضر نامزدان 
باشد؛

١٠- بهره برداری غیر قانونی از برنامه های تلویزیونی و سایر برنامه های رسانه های همگانی از جانب نامزدان که در 
آن رسانه وظیفٔه گرداننده گی و یا گوینده گی دارند؛

١١- نرش و پخش برنامه ها به نفع و یا رضر آنعده از نامزدان ولسی جرگه که شامل هیئت اداری ولسی جرگه بوده اند 
از جانب رسانه های دولتی؛

١٢- نصب هرگونه بیلبورد و برن تحت هر نامی که باشد از طرف نامزدان ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها قبل از 
رشوع مبارزات انتخاباتی با داشنت عکس ، شعار و نام کاندیدان؛

١٣- کمیتٔه رسانه ها می تواند تخلفات مندرج در این طرزالعمل و سایر تخلفاتی که با اهداف ، پالیسی ها و 
طرزالعمل های کمیتٔه رسانه ها و قانون انتخابات مخالف اند را مورد بررسی قرار داده و اصدار حکم به اصالح و یا 

تدابیر انضباطی اتخاذ مناید.
١٤- نرش تصاویر و گزارش های مربوط به گردهامیی که حامیت از کاندیدان ،در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده 

برای مبارزات انتخاباتی؛در صفحات اجتامعی ؛و
١٥- نرش هرگونه پیامی در صفحانت اجتامعی ،از جانب کاندیدان ، به نوعی که به میزان نفوذ و رای آنان موثر واقع 

گردد، در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی.
اقدامات انضباطی (ماده هشتم):

١- صدور اخطاریه و دستور به اصالح تخلف؛
٢- وضع و تعیین جریمه ،حسب احوال از مبلغ پنج هزار الی یکصد هزار افغانی؛

٣- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصالح ، بعد از تایید کمیسیون شکایات؛
٤- پیشنهاد ابطال اعتبار نامٔه متخلف با ارائٔه مدارک و اسناد اثباتیه به کمیسیون ؛

٥- دستور به نرش فیصلٔه کمیتٔه رسانه ها از جانب رسانه های همگانی؛و
٦- کمیته ٔرسانه بدون وجود شکایات و به سهم خود، تخطی ها تخلفات رسانه یی  انتخاباتی را شناسایی منوده و در 

رسیده گی آن اقدام مقتضی می مناید.

صداقت، شفافیت و بی نظمی
یکپارچگی انتخابات چیست؟ یکپارچگی انتخابات به معیارهای بین املللی و هنجارهای جهانی حاکم بر رفتار در 

مناسب انتخاباتی اطالق می شود که در رسارس دوره های انتخاباتی، از جمله پیش از انتخابات، در جریان مبارزات 
انتخاباتی، در روز انتخابات، و نیز پس از آن، به طور گسرتده مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر رسانه ها به هدف بلند بردن آگاهی شهروند در البالی نرشات شان پیام های خوب مطبوعاتی ارائه منایند؛ بدون 
شک موارد زیر تقویت شده و باعث یکپارچی بیشرت شهروندان می شود:

حفظ توانایی رای دهندگان برای رشکت در انتخابات واقعی (یک نفر / یک رای).  •
ارزش برابری، شفافیت، پاسخگویی، اعتبار همه جانبه، بی طرفی، استقالل، حرفه یی بودن، احرتام و دقت   •

در مدیریت انتخابات.
رفتار اخالقی بازیکنان کلیدی که قادر به حفظ یکپارچگی هستند.  •

ابزار حفاظت از یکپارچگی  در طول پروسه انتخابات که شامل (چارچوب قانونی، ساختار سازمانی، اقدامات   •
فنی و سیاسی) می شود،انواع مختلف دارد .

سیستم تأمین عدالت، اجرای قانون را تضمین می کند و قانون گریزان را مجازات می کند.  •
احزاب و نامزد های سیاسی موثر و مسؤول.  •

هدف انتخابات ملی و بین املللی.  •
رسانه ها برای اطالع رسانی در مورد یکپارچگی انتخابات رشکت می کنند.  •

رای دهندگان فعال و تحصیلکرده به بار می آید.  •
صداقت در انتخابات یک مفهوم متقابل

پیچیده گیهای درستی انتخابات 
انتخابات نتیجه یک فرآیند پیچیده است که نیاز به مشارکت بازیگران زیادی دارد. هر انتخابات برنده و بازنده خود را 
دارد. نامزدان برای پیروزی متوصل به هر وسیله میشوند حتی از گزینه غیر قانونی و غیر اخالقی نیز سود میربند. 

نتایج انتخابات میتواند واکنش ها و کش و قوس هایی را به همراه شود تا جایی مرشوعیت روند انتخابات تضعیف 
شود.

سوءاستفاده انتخاباتی: تقلب انتخاباتی یا دستکاری انتخابات، دخالت غیرقانونی در روند انتخابات است.
موارد: رای دهندگان، کارت رای دهنده گان، دستکاری تذکره، دستکاری جمعیت، عدم رأی دادن، تهدید رای 

دهندگان، رای دادن به خرید، خرید انتخابات، رای گیری اشتباه، رای گیری دو نفره، پر کردن برگه.
اصول یکپارچگی انتخاباتی

در ریشٔه خود، یکپارچگی انتخابات یک مشکل سیاسی است، به طور عمده به این دلیل که یکپارچگی به   •
اعتامد و اعتبار عمومی در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی بسته گی دارد تا شهروندان  متقاعد شوند که 

تغییرات، واقعی و سزاوار اعتامد آنهاست.
مشارکت، شفافیت و پاسخگویی، اجرای قانون (حاکمیت قانون) برای ایجاد اعتامد و اعتبار رضوری است.   •
استقالل، بی طرفی، حرفه یی عمل کردن، ارزش های EMB ها، ناظران داخلی، نیروهای امنیتی و سیستم   •

عدلی و متام سهمداران همه و همه در یکپارچگی انتخابات نقش دارند.

۱۲



طرزالعمل نظارت و رسیده گی به تخلفات و تخطی های رسانه یی مبارزات انتخاباتی بر اساس فیصلٔه ٥٩-١٣٩٧ 
کمیسیون مستقل انتخابات

ماده دوم: هدف
١- نظارت از پخش و نرش منصفانه و عادالنٔه مبارزات انتخابی کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب 

سیاسی در رسانه های همگانی ؛
٢- رسیده گی به تخطی ها و تخلفات رسانه های همگانی ،کاندیدان، احزاب سیاسی و ائتالف های احزاب سیاسی 

در جریان مبارزات انتخاباتی ؛
٣- دسته بندی شکایات واصله و رسیده گی به آن ها از جانب کمیته و یا ارجاع به کمیسیون شکایات و مراجع 

ذیصالح؛

ماده سوم : نظارت
 کمیته رسانه ها می تواند نرشات رسانه ها را مستقیامً یا به وسیله نهاد های معتربخدماتی، نظارت کند. 

، ماده پنجم: درج منودن شکایت 
اتباع افغانستان، احزاب سیاسی، ائتالف احزاب سیاسی، نهاد های رسانه یی، جامعٔه مدنی و کاندیدان می توانند در 
رابطه به تخطی و تخلف رسانه یی انتخاباتی در طی مدت٢٤ساعت (یک شبانه روز کاری) بعد از وقوع تخطی و تخلف 

، با ارائٔه اسناد، در کمیتٔه رسانه ها ،کمیسیون و دفاتر والیتی کمیسیون، شکایت درج منایند.
غفلت و نقض انتخاباتی از سوی رسانه ها، (ماده هفتم):

کمیته رسانه ها پیرامون غفلت و نقض رسانه ها؛ موظف است که در موارد ذیل تصمیم بگیرد:

کمیتٔه رسانه ها در مورد تخطی و تخلف رسانه یی، قرار ذیل رسیده گی منوده و تصمیم اتخاذ می مناید:
١- نرش مطالب و معلومات نا موثق و غیرواقعی مرتبط به انتخابات که احساسات شهروندان کشور علیه شخص یا 

گروهی از اشخاص را جریحه دار سازد؛
٢- نرش و پخش مطالب و معلوماتی که هتک حرمت و کرامت شخصی نامزدان و سایر اشخاص پنداشته شود؛

٣- نرش گزارش های مرتبط به انتخابات به صورت نامتوازن و جانبدارانه؛
٤- تولید و نرش برنامه های سیاسی ، اجتامعی، فرهنگی نا متوازن و جانبدارانٔه مرتبط به انتخابات؛

٥- چاپ و نرش هر گونه اظهارات بی اساس و مطالب افرتآ آمیز مرتبط به انتخابات؛
٦- عدم رعایت فیصله ها و تصامیم کمیسیون ؛

٧- نرش و پخش گزارش های تحریف شده و غیر واقعی مرتبط به انتخابات؛
٨- نرش کمپاین نامزدان انتخاباتی قبل از آغاز دورٔه رسمی مبارزات انتخاباتی و دورٔه سکوت؛

٩- نرش خط مشی، اهداف، پالیسی ها و سایر موارد که در دورٔه سکوت به نحوی از انحا به نفع و یا رضر نامزدان 
باشد؛

١٠- بهره برداری غیر قانونی از برنامه های تلویزیونی و سایر برنامه های رسانه های همگانی از جانب نامزدان که در 
آن رسانه وظیفٔه گرداننده گی و یا گوینده گی دارند؛

١١- نرش و پخش برنامه ها به نفع و یا رضر آنعده از نامزدان ولسی جرگه که شامل هیئت اداری ولسی جرگه بوده اند 
از جانب رسانه های دولتی؛

١٢- نصب هرگونه بیلبورد و برن تحت هر نامی که باشد از طرف نامزدان ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها قبل از 
رشوع مبارزات انتخاباتی با داشنت عکس ، شعار و نام کاندیدان؛

١٣- کمیتٔه رسانه ها می تواند تخلفات مندرج در این طرزالعمل و سایر تخلفاتی که با اهداف ، پالیسی ها و 
طرزالعمل های کمیتٔه رسانه ها و قانون انتخابات مخالف اند را مورد بررسی قرار داده و اصدار حکم به اصالح و یا 

تدابیر انضباطی اتخاذ مناید.
١٤- نرش تصاویر و گزارش های مربوط به گردهامیی که حامیت از کاندیدان ،در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده 

برای مبارزات انتخاباتی؛در صفحات اجتامعی ؛و
١٥- نرش هرگونه پیامی در صفحانت اجتامعی ،از جانب کاندیدان ، به نوعی که به میزان نفوذ و رای آنان موثر واقع 

گردد، در زمان قبل و بعد از مدت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی.
اقدامات انضباطی (ماده هشتم):

١- صدور اخطاریه و دستور به اصالح تخلف؛
٢- وضع و تعیین جریمه ،حسب احوال از مبلغ پنج هزار الی یکصد هزار افغانی؛

٣- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصالح ، بعد از تایید کمیسیون شکایات؛
٤- پیشنهاد ابطال اعتبار نامٔه متخلف با ارائٔه مدارک و اسناد اثباتیه به کمیسیون ؛

٥- دستور به نرش فیصلٔه کمیتٔه رسانه ها از جانب رسانه های همگانی؛و
٦- کمیته ٔرسانه بدون وجود شکایات و به سهم خود، تخطی ها تخلفات رسانه یی  انتخاباتی را شناسایی منوده و در 

رسیده گی آن اقدام مقتضی می مناید.

صداقت، شفافیت و بی نظمی
یکپارچگی انتخابات چیست؟ یکپارچگی انتخابات به معیارهای بین املللی و هنجارهای جهانی حاکم بر رفتار در 

مناسب انتخاباتی اطالق می شود که در رسارس دوره های انتخاباتی، از جمله پیش از انتخابات، در جریان مبارزات 
انتخاباتی، در روز انتخابات، و نیز پس از آن، به طور گسرتده مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر رسانه ها به هدف بلند بردن آگاهی شهروند در البالی نرشات شان پیام های خوب مطبوعاتی ارائه منایند؛ بدون 
شک موارد زیر تقویت شده و باعث یکپارچی بیشرت شهروندان می شود:

حفظ توانایی رای دهندگان برای رشکت در انتخابات واقعی (یک نفر / یک رای).  •
ارزش برابری، شفافیت، پاسخگویی، اعتبار همه جانبه، بی طرفی، استقالل، حرفه یی بودن، احرتام و دقت   •

در مدیریت انتخابات.
رفتار اخالقی بازیکنان کلیدی که قادر به حفظ یکپارچگی هستند.  •

ابزار حفاظت از یکپارچگی  در طول پروسه انتخابات که شامل (چارچوب قانونی، ساختار سازمانی، اقدامات   •
فنی و سیاسی) می شود،انواع مختلف دارد .

سیستم تأمین عدالت، اجرای قانون را تضمین می کند و قانون گریزان را مجازات می کند.  •
احزاب و نامزد های سیاسی موثر و مسؤول.  •

هدف انتخابات ملی و بین املللی.  •
رسانه ها برای اطالع رسانی در مورد یکپارچگی انتخابات رشکت می کنند.  •

رای دهندگان فعال و تحصیلکرده به بار می آید.  •
صداقت در انتخابات یک مفهوم متقابل

پیچیده گیهای درستی انتخابات 
انتخابات نتیجه یک فرآیند پیچیده است که نیاز به مشارکت بازیگران زیادی دارد. هر انتخابات برنده و بازنده خود را 
دارد. نامزدان برای پیروزی متوصل به هر وسیله میشوند حتی از گزینه غیر قانونی و غیر اخالقی نیز سود میربند. 

نتایج انتخابات میتواند واکنش ها و کش و قوس هایی را به همراه شود تا جایی مرشوعیت روند انتخابات تضعیف 
شود.

سوءاستفاده انتخاباتی: تقلب انتخاباتی یا دستکاری انتخابات، دخالت غیرقانونی در روند انتخابات است.
موارد: رای دهندگان، کارت رای دهنده گان، دستکاری تذکره، دستکاری جمعیت، عدم رأی دادن، تهدید رای 

دهندگان، رای دادن به خرید، خرید انتخابات، رای گیری اشتباه، رای گیری دو نفره، پر کردن برگه.
اصول یکپارچگی انتخاباتی

در ریشٔه خود، یکپارچگی انتخابات یک مشکل سیاسی است، به طور عمده به این دلیل که یکپارچگی به   •
اعتامد و اعتبار عمومی در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی بسته گی دارد تا شهروندان  متقاعد شوند که 

تغییرات، واقعی و سزاوار اعتامد آنهاست.
مشارکت، شفافیت و پاسخگویی، اجرای قانون (حاکمیت قانون) برای ایجاد اعتامد و اعتبار رضوری است.   •
استقالل، بی طرفی، حرفه یی عمل کردن، ارزش های EMB ها، ناظران داخلی، نیروهای امنیتی و سیستم   •

عدلی و متام سهمداران همه و همه در یکپارچگی انتخابات نقش دارند.
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یکپارچگی انتخاباتی در افغانستان
گزارش صندوق ٢١٠٧ آسیا نشان می دهد که تنها ٣٨ درصد از کل جمعیت افغانستان به کمیسیون مستقل 

انتخابات اعتامد دارند.

مدیریت خطر تقلب
اقدامات مبارزه با تقلب شامل اقدامات جلوگیری از تقلب و اقدامات تشخیص تقلب است که بر اساس   •

بهرتین شیوه های بین املللی و درس های خاصی از انتخابات قبلی افغانستان گرفته شده است. کاهش 
تقلبات عنارص مختلف را ذیل را شامل می شود:

جلوگیری از تقلب و جلوگیری از تخطی های انتخاباتی  •
شناسایی تقلب / ردیابی تقلب  •

تصحیح تقلب (عدم اعتبار نتایج جعلی، پیگرد قانونی مجرمین)  •

چه کسی می تواند یکپارچگی انتخابات در افغانستان را ترویج / تبلیغ کند؟

رویکرد مشارکت چند جانبه به یکپارچگی انتخابات:١- مسؤولیت   ٢-  همکاری   ٣-   هامهنگی

حکومت وحدت 
ملی 

جامعه 
مدنی 

احزاب 
سیاسی 

سیستم 
عدلی 

رسانه ها

نیروهای 
امنیتی 

مردم عام 

میزان 
درامد

IEC/ECC
MC
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مرکاز رای دهی ساعت ٨ صبح باز می شوند.
کارکنان کمیسیون انتخابات در محل رای دهی حضور می یابند.

همه مواد انتخاباتی مورد رضورت
باید در محل رای گیری باشد.
استعامل رای آغاز می شود.

ژورنالیستان / رسانه ها
 حق پوشش نرشاتی و تصویر برداری پیدا میکنند.

رأی دهندگان به PS دسرتسی دارند.
تثبیت هویت افراد آغاز میشود.

لیست رای دهندگان تهیه می شود.
انگشت رای دهنده با جوهر رنگی رنگه می شود.

اوراق رای دهی در دسرتس رای دهنده گان قرار میگیرد.
رای دهنده گان نامزد مورد نظر شانرا در غرفه ها انتخاب میکنند.

رأی دهندگان به طور جداگانه رای میدهند.
بایومرتیک انجام می شود.

مراکز رای دهی ساعت ٤ عرص بسته می شوند.
 کامپیوتر ها خاموش می شوند.

اگر رای دهنده گان در صف ایستاده اند حق  دارند رای شانرا استعامل منایند.
رئیس محل رای پایان دادن را اعالم می کند.

مراکز رای دهی بسته می شود.
خربنگاران ، مهر صندق های رأی دهی را نظارت میکنند.

رسیال منرب ها را ضبط می کنند.
تعداد مهر و اوراق رای دهی نظربه لیست مشخص می شود.

رئیس محل اسم ها را به روایت لیست رای دهنده گان ثبت و درج اسناد میکند.

منایندگان رسانه ها برای آغاز شامرش آرا دعوت می شوند.
نباید چیزی باعث اختالل در پروسه شامرش شود.

منایندگان رسانه ها، منایندگان احزاب به خاطر مشاهده می توانند  در آنجا مبانند.
روند شامرش آرا تا تکمیل شدن برگه های رای دهی ادامه می یابد.

صندوق های رای گیری با حضور متامی افراد و رسانه ها بسته بندی و مهر شده سپس 
تحویل کمسیون می شود.

روش های رای گیری در روز انتخابات

چهار مرحلٔه روز انتخابات در مرکز رای دهی                     

١
افتتاح

رای دهی

بسته شدن

شامرش آرا

۲
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در  انصاف  و  بیطرفی  با  ها  رسانه  منایندگان 
حضور  میتوانند  دهی  رای  مراکز  خارج  و  داخل 

داشته باششند.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  توسط  که  ها  رسانه   / خربنگاران 
تأیید شده اند، ممکن است در مراحل رای گیری و شامرش آرا 
دسرتسی  دهی  رای  مراکز  به  همیشه  نرشاتی،  پوشش  برای 

داشته باشند.
تعینی و حضور تعداد منایندگان رسانه ها به اجازه رئیس محل  

در هر مرکز رأی دهی صورت خواهد گرفت.

خربنگاران / منایندگان رسانه ها در غرفه های رای 
برقرار  ارتباط  منیتوانند  گان  دهنده  رای  با  دهی 
یا فلمربداری و عکس بگیرند؛ چون ممکن  منایند 

است انتخاب نامزد رای دهنده، شناسایی شود.

رای  مراکز  داخل  میتوانند  عکاسان  و  فلمربداران  خربنگاران، 
دهی شوند.

بر  مبنی  ای  نشانه  هیچ  خربنگاران   / ها  رسانه 
حزب  کدام  یا  مستقل  نامزد  با  شان  ارتباط 

سیاسی با خود نداشته باشند.

توسط  که  دهی  اعتبار  های  کارت  از  ها  رسانه  گان  مناینده 
شده  گرفته  نظر  در  شان  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

استفاده منایند.

خربنگاران مرد و منایندگان رسانه ها منی توانند 
وارد مراکز رای گیری زنان شوند.

رای گیری  به مراکز  زن؛  / خربنگاران  به مناینده گی رسانه  زنان 
زنان دسرتسی دارند. زنان خربنگار میتوانند به مراکز رای گیری 

مردانه بروند. 

مناینده گان رسانه ها نباید مراکز شامرش آرا را از 
بین بربند و یا باعث تأخیر در روند شامرش شوند.

ناظران  احزاب سیاسی و  مناینده گان رسانه ها، مناینده گان 
برای شامرش آرا دعوت شوند.

گیری  رای  مراکز  در  توانند  می  ناظران  و  احزاب  منایندگان 
اقامت کنند تا زمانی که شامرش کامل شود.

از  موم  و  مهر  با  شده  بندی  بسته  گیری  رای  های  صندوق 
ایستگاه رای گیری منتقل می شود.

در مورد جمعیت بیش از حد از مناینده گان رسانه ها و ناظران، 
رئیس مرکز رای گیری ممکن است اقدامات الزم را برای حضور 

برابر آنها در محل رای گیری در نظر بگیرد.

حضور رسانه در مراکز رای دهی در حین رأی گیری و شامرش آرا
مراکز رای دهی ساعت ٨ صبح باز می شود و ساعت ٤ بعد از ظهر بسته می شود. کسانی که در صف ایستاده اند اگر 

ایجاب می کرد، میتواند تا ساعت ٤ صبح روز آینده رای شانرا استعال منایند.

مسؤولیت ها 

رای دهی

محاسبات / شامرش

حقوق 
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در طول شامرش آرا محرمانه بودن مواد حساس 
برای مناینده گان رسانه ها، مناینده گان احزاب و 

ناظران ممنوع است.

برای اطمینان از شفاف سازی شامرش، رئیس مرکز رای گیری 
و  پاسخ های فوری  و  کند  رفتار  با رسانه های منصفانه  باید 

دقیقی را به سواالت شان ارائه کند.
رئیس هیئت رای گیری نباید محدودیت های خاص یا ناعادالنه 
برای خربنگاران ، مناینده گان احزاب و ناظران اعامل کند، مگر 

اینکه غرض از آن ایجاد نظم باشد.
دسرتسی مناینده گان رسانه ها، مناینده گان احزاب و ناظران 

در جریان شامرش به هر گونه مواد حساس، ممنوع است.

امنیت و مصونیت خربنگاران در طول دوره انتخابات

وجود کارت هویت حرفه یی و کارت فعالیت رسانه یی شام حتمی است؛ آنرا با خود داشته باشید!

نگرانی  نگاران و کارکنان رسانه های همه گانی  روزنامه  امنیت  زندگی و  ندارد.  را  زندگی شام  ارزش  هیچ خرب 
اصلی سازمان های رسانه ای، اتحادیه های روزنامه نگاران و نهادهای امنیتی است. با توجه به سطح عمومی 
روز  و  انتخاباتی  مبارزات  شامل  انتخاباتی  دوره  طی  در  حوادثی  است  ممکن  تروریستی  اقدامات  و  امنی  نا 
انتخابات رخ دهد. این تنش ممکن است میان طرفین درگیر جنگ و حامیان نامزدان باشد. روزنامه نگاران باید از 

امنیت خود مراقبت کنند.

در  خربنگاران  حضور  که  است  داده  نشان  تجربه 
یک مکان می تواند هدف خوبی برای تروریست 
ها باشد. از این جهت آنان باید در جریان پوشش 

نرشاتی مواظب باشند.

یا  با نامزد  از مرکز رای دهی   باید  دورتر  / رسانه ها  خربنگاران 
نامزدان گفتگو کنند.

که  این  دلیل  به  انتخاباتی  مبارزات  خربی  پوشش  جریان  در 
که  است  بهرت  گیرد،  قرار  حمله  هدف   ، محل  است،  ممکن 
خربنگاران کانال های تلویزیونی / رادیویی، رسانه های چاپی و 
از  استفاده  با  دور  راه  از  را  نامزدها  های  فعالیت  آنالین 

میکروفون و لنزهای دوربین پوشش دهند.

نادیده  را  امنیتی  نیروهای  بدون دلیل دستورات 
نگیرید.

در جریان رای دهی، نیروهای امنیتی حضور خواهند داشت تا 
روی  کنید  سعی  منایند.  تامین  را  دهی  رای  مراکز  امنیت 
را  خطرات  میزان  تا  کنید  مترکز  امنیتی  های  دستورالعمل 

کاهش دهید.

مواردی که از آن اجتناب شود

فعالیت های رسانه یی در جریان انتخابات

توصیه هایی که باید در نظر گرفته شود
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نشان  با  را  تان  ایمنی  وسایل  نکنید  فراموش 
(مطبوعات)  یا رسانه ای که در آن کار میکنید با 

مشخص سازید.

استفاده از کاله و زره بدن در طول پوشش  خرب انتخاباتب ویژه 
می  افزایش  را  شام  ایمنی  انتخاباتی،   مبارزات  و  دهی  رای 

دهد.

رسیع رانندگی نکنید و از خرابی ماشین موتر تان 
جلوگیری منایید.

نامزدهای  با  کاروان  یک  در  باید  خربنگاران  اوقات  گاهی 
به  که  شوید  مطمنئ  است،  چنین  اگر  کنند.  سفر  انتخابات 
اندازه کافی سوخت برای سفر خود دارید و فاصلّد مناسب را با 

موتر های نامزد رعایت کنید. 

تالش نکنید میان دو گروه مخالف واقع شوید؛ 
چون ممکن است آنها با هم به مخالف بپردازند.

حمله انتحاری یا انفجار می تواند در طول مبارزات انتخاباتی، رخ 
بدهد. همچنان ممکن است میان افراد مسلح غیر مسؤول با 
دهد.در  رخ  درگیری  امنیتی  های  نیرو  یا  ها  نامزد  محافظان 
دور  محل  از  را  اخبار  و  شوید  خارج  صحنه  از  مواردی:  چنین 
پوشش دهید. در صورت وقوع حوادث بین نیروهای امنیتی و 
مخالفین مسلح حکومت، برای تامین سالمت تان  از نیروهای 

امنیتی کمک بگیرید.

را  نامزدان  مورد  در  اعتبار  غیرقابل  اطالعات 
منترش نکنید چون ممکن است  با واکنش های 
متوجه  شان  طرفداران  و  نامزدان  آمیز  خشونت 

شام باشد.

خود داری از نرش اطالعات، مصاحبه ها و سخرنانی ها نفرت 
انگیز و خشونت بار نامزدان شام مصئون نگه میدارد.

چارچ  شام  همراه  تیلیفون  اینکه  از  اطمینان  با 
خربی  پوشش  محل  به  اضافی   بطری  با  دارد؛ 

بروید.

مسؤوالن  و  مدیران  با  انتخابات  خربی   پوشش  در  جریان  در 
باشید. در صورت وقوع حادثه،  در رسانه در متاس  تان  ارشد 
واکنش  رسعت  به  توانند  می  مرکزی  دفرت  در  شام  همکاران 
نشان دهند و نیروهای امنیتی و اتحادیه های خربنگاران را نیز با 

خرب سازند.

در فعالیت های کارکنان و رئیس مرکز رأی دهی 
ناظران   / احزاب  منایندگان  با  نکنید.  دخالت 
انتخاباتی در داخل مرکز رأی دهی بحث نکنید، با 
درگیری  و  تفاهم  سؤ  گونه  هر  از  صورت  این 

احتاملی با آنها جلو گیری کرده می توانید. 

دهی،  مراکز  در  انتخاباتی  های  فعالیت  دادن  پوشش  هنگام 
و  دهی  رای  مراکز  تأمین  مسؤول  امنتی   های  نیرو  رهنامیی 

رؤسای مراکز رأی دهی توجه کنید.

جریان پوشش رسانه یی روز انتخابات
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رأی  های  برگه  مانند  حساس  انتخاباتی  مواد  به 
سعی  نزنید.   دست   ، نتایج  های  فورم  و  دهی 
نکنید که از رأی دهنده در غرفٔه رأی دهی تصویر 

یا صدا ثبت کنید.

اگر شام شاهد تخطی انتخاباتی، بی نظمی ها و نقض قانون 
انها گزارش  از  احتیاط  با  و  را مستند سازی کنید  آنها  هستید، 
دهید، با توجه به تهدید امنیتی که ممکن است به دلیل پخش 
گزارش شامبه وجود بیاید، همواره با مدیران و مسؤوالن تان 
در اداره رسانه در مشوره باشید و مطابق هدایات شان عمل 

کنید.

فراموش نکنید که تیلیفون های ماهواره یی را با 
که  مناطقی  در  اضافی  های  بطری  و  چارج 
پوشش تیلیفون های همراه ضعیف هستند، با 

خود داشته باشید.
در نقاط دور دست؛ رعایت نکات ایمنی شام را 

در رسیدن به هدف خیلی کمک میکند.
بدون نور مورد نیاز (چراغ های نور افزا) به نکات 
دور دست سفر نکیند، زیرا ممکن است فعالیت 
شب  تاریکی  در  آرا  شامرش  و  انتخاباتی  های 

بدون موجودیت برق ادامه پیدا کند.

داشته  آن  سوخت  از  اطمینان  میکنید،  استفاده  موتر  از  اگر 
باشید و  مواظبعوارض تخنیکی آن  باشید.

دارید و داروهای  اطمینان حاصل کنید که آب و غذای کافی 
ایبدائی مورد نیاز با شام است.

از لباس و بوت / کرمچ  هایی استفاده کنید که مانع حرکت   
رسیع شام نشود.

ضبط  مایک،  پایه،  سه  ها،  بطری  شامل  اضافی  تجهیزات 
صوت و حتی دوربین های اضافی را با خود داشته باشید.

در مورد تجهیزات ارتباطی الزم قبل از سفر فکر کنید.

پوشش رسانه ها در مناطق دور افتاده و نا امن

پایان
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این نسخه با کمک مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است. محتویات سند تنها مسئولیت مرکز اروپایی حامیت از 

انتخابات  (ECES)می باشد و تحت هیچ رشایطی منعکس کننده موقعیت اتحادیه اروپا منی باشد.


