


ایــن ســند بــه کمــک مالــی اتحادیــٔه اروپــا تهیــه شــده کــه حــاوی مســؤولیت هــای اساســی مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا )ECES( مــی 
باشــد و تحــت هیــچ رشایطــی انعــکاس دهنــده موقــف اتحادیــٔه اروپــا نیســت. 

 ،)ECES/PROSES( مشــاور ارشــد رســانه یــی مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا )Alain Chabod( ایــن رهنــا توســط آلیــن کبــود
 Mariusz(رییــس پــروژٔه مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا، بــه همــکاری ماریوســواج تــان )Luis Castellar( و لوئیــس کســتلر
Lukasz Widla-(متخصــص انتخابــات و احــزاب سیاســی مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا، لــوکاس ویــدال دوماراتزکــی) Wojtan
Domaradzki( متخصــص معلومــات انتخاباتــی مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــه ٔاروپــا، و کارمنــدان افغــان ایــن مرکــز، بــه شــمول عبداللــه 
 )Georgina Wheeler(ــر ــا ویل ــت. جیورجین ــده اس ــه گردی ــا تهی ــه مین ــق و مرضی ــه فای ــوری، حمدالل ــن منص ــد املهیم ــتانی، عب ــوری نورس ن
مدیــر مالــی و اداری ویراســتار مــن انگلیســی ایــن ســند اســت.  همچنــان یــک گــروه کاری اتحادیــٔه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان بــه رهــری فهیــم 

دشــتی همــکاری هــای ســازنده ای بــرای تهیــٔه ایــن رهنــا منــوده انــد. 
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پیشگفتار

اروپــا  اتحادیــٔه  انتخابــات  پشــتیبانی  پــروژٔه مرکــز  رییــس  لویــس کســتلر 
)ECES/PROSES(

پــس از امضــای توافقــات بــن و تصویــب قانــون اساســی در ســال 
و  شــده  دموکراســی  جدیــد   مرحلــٔه  یــک  وارد  افغانســتان   ،۱۳۸۳
ســایر  و  اقتصــادی  و  اجتاعــی  هــای  نهــاد  سیاســیون،  توســط 
دســت انــدر کاران رهــری شــد. رســانه هــا در ایــن مرحلــه، رشــد چشــم 
گیــری داشــتند. بــرای پیوســن باجامعــٔه بیــن املللــی، افغانســتان بــه 
امضــای تعهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی پرداختــه و چارچــوب 
ــن  ــای بی ــؤولیت ه ــا و مس ــار ه ــه معی ــت ب ــود را در مطابق ــی خ قانون

املللــی بــرای دموکراســی و انتخابــات، ایجــاد کــرد.
قــؤه چهــارم، یعنــی رســانه هــا، در افغانســتان بــا گســرده گــی و 
قــوت پــا بــه میــان گذاشــت کــه شــامل تلویزیــون هــا )از جملــه طلــوع 
نیــوز، آریانــا، رادیــو تلویزیــون ملــی، شمشــاد، تلویزیــون یک(،رادیــو 
ــه  ــا )ب ــه ه ــدار( روزنام ــام وطن ــو س ــد، رادی ــو کلی ــمول رادی ــه ش ــا) ب ه
شــمول هشــت صبــح، آرمــان ملــی و اطاعــات روز( و انجمــن هــای 
ژورنالیســتان )از جملــه اتحادیــه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان،مرکز 
ژورنالیســتان  آزاد  انجمــن  و  افغــان  ژورنالیســت  زنــان  حایــت 
افغانســتان( مــی باشــد. متــام رســانه هــا و نهــاد هــای حامــی وصنفی 
ــای  ــه عنــوان رشکای حیاتــی دموکراســی نوپ خرنــگاران و رســانه هــا ب
افغانســتان و پروســهٔ انتخابــات بــه شــار مــی رونــد. اینهــا همچنــان از 
طریــق ســهم گیــری در مذاکــرات صلــح میــان افغانهــا، نقــش برازنــده 

ــت. ــد داش خواهن

 نقــش رســانه هــا بــه عنــوان دیــده بــان و مشــوقین اصاحــات بــرای 
شــکل دهــی دموکراســی نوپــای افغانــی کلیــدی بــوده و همچنــان 
اینهــا رونــد تــوازن انتخاباتــی را زیــر نظــر دارنــد. بــا ایــن حــال تــا هنــوز 
نقــش رســانه هــا و همچنــان ناظــران محلــی و ســایر ناظریــن انتخاباتــی 
بــرای کاهــش  تقلبــات گســردٔه انتخاباتــی بســیار محــدود اســت. 
ســهم گیــری فعــال آنهــا در میــز هــای مــدور کــه توســط مرکــز حایــت 
انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا، کــه در مــورد انتخابــات و درســتی انتخاباتــی، 
راه انــدازی گردیــده بــود بیــان گــر عاقــه منــدی آنهــا جهــت ارتقــای 

ــت.  ــتان اس ــات افغانس ــد انتخاب ــود رون ــت و بهب ظرفی
اگرچــه ایــن حــق مســلم هــر کشــور اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد 
انتخابــات خــود را چگونــه برگــزار کنــد، کشــور هــای عضــو ســازمان ملــل 
متحــد توافــق کــرده انــد کــه حقــوق انتخاباتــی شــهروندان خــود را طبــق 

مقــررات و تعهــدات بیــن املللــی تأمیــن مــی کننــد.

نــورم  از تطبیــق مســؤولیت هــای دولــت و ســایر  درســتی عبــارت 
هــای بیــن املللــی بــرای برگــزاری انتخابــات مناســب در متــام دوران 
ــا رشکای  ــکاری ب ــی در هم ــتی انتخابات ــت درس ــت. تقوی ــی اس انتخابات
کــه  اســت   PROSES پــروژه  کلــی  هــدف  افغانســتان،  انتخابــات 
توســط اتحادیــٔه اروپــا متویــل و توســط مرکــز پشــتیبانی انتخابــات 
اتحادیــٔه اروپــا تطبیــق مــی شــود. جــای بســیار خوشــی اســت کــه 
بــا اتحادیــه ٔملــی ژورنالیســتان افغانســتان گــروه مشــرکی را ایجــاد 
کــرده  و ایــن رهنــا را تهیــه و آمــوزش هــا را بــرای ژورنالیســتان افغــان 
جهــت رهنایــی آنهــا و بهبــود پوشــش رخــداد هــای انتخباتــی برگــزار 
مــی مناییــم و بدیــن ترتیــب بــه هــدف ایــن کــه انتخابــات توســط خــود 
افغانهــا رهــری گردیــده، افغانهــا خــود مالــک آن باشــند و طبــق 
معیــار هــا و مســؤولیت هــای بیــن املللــی آنــرا برگــزار کننــد، نزدیــک 

ــویم.  ــی ش م

فهیم دشتی
رییس اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان

بــا توجــه بــه اهمیــت پوشــش مراحــل مختلــف انتخابــات، اتحادیــهٔ ملــی 
انتخابــات  پشــتیبانی  مرکــز  همــکاری  در  افغانســتان،  ژورنالیســتان 
پشــتو  و  دری  فارســی  هــای  زبــان   بــه  را  رهنایــی  اروپــا،  اتحادیــٔه 
بــرای ژورنالیســتان  و رســانه هــای افغانســتان تهیــه کــرده اســت. 
موضوعــات مختلــف مربــوط بــه انتخابــات در ایــن رهنــا گنجانــده 
شــده و بــا توجــه بــه تجربــه هــای جهانــی در انتخابــات و همچنیــن 
وضعیــت فعلــی کشــور، برخــی از توصیــه هــا بــرای ژورنالیســتان  و 
رســانه هــا ارائــه شــده اســت. مــا انتظــار داریــم بــا توزیــع گســردٔه ایــن 
رهنــای مفیــد و برنامــه هــای آموزشــی  کــه براســاس محتــوای ایــن 
رهنــا برگــزار مــی شــود، ژورنالیســتان  و رســانه هــای کشــور نقــش 
ــده، ایفــا  ــات ریاســت جمهــوری آین ــری در پوشــش انتخاب ــی ت حرفــه ی
کننــد. مــا معتقدیــم کــه پوشــش حرفــه یــی تــر انتخابــات مــی توانــد از 
یــک ســو رأی دهنــده گان را جهــت انتخــاب نامــزد هــای مورد نظر شــان 
کمــک کــرده و از طــرف دیگــر بــه ایجــاد فضــای شــفاف تــر و قانونــی 
تــر در مراحــل مختلــف انتخابــات کمــک مــی کنــد. مــا از ژورنالیســتان  و 
رســانه هــای کشــور مــی خواهیــم کــه ایــن رهنــا را بــا نهایــت دقــت در 

نظــر بگیرنــد.
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 همکاری میان مرکز پشتیبانی انتخابات اتحادیٔه اروپا
و اتحادیٔه ملی ژورنالیستان افغانستان

عنــوان  بــه   ۱۳۵۹ ســال  در  افغانســتان  ژورنالیســتان  ملــی  اتحادیــٔه 
اولیــن ســازمان صنفــی ژورنالیســتان در افغانســتان تأســیس شــد. 
ــراز  ــار ف ــته دچ ــای گذش ــه ه ــی ده ــای سیاس ــش ه ــه در تن ــن اتحادی ای
و نشــیب هــای بســیاری گردیــده و علیرغــم خســارات غیرقابــل انــکار، 
توانســت بــه کار خــود ادامــه داده و بــه جــران آن آســیب هــا بپــردازد.
ــش از  ــا بی ــت و ب ــال اس ــت فع ــه در 31 والی ــن اتحادی ــارض ای ــال ح در ح
در  ژورنالیســتان  حامــی  نهــاد  تریــن  تأثیرگــذار  از  یکــی  عضــو،   2000
افغانســتان مــی باشــد. فعالیــت هــای اتحادیــه ملــی ژورنالیســتان 
افغانســتان در چنــد چهــار چــوب خاصــه مــی شــود: ایجــاد شــبکه 
رسارسی ژورنالیســتان در کشــور؛ دفــاع از حقــوق صنفــی و حرفــه 
یــی ژورنالیســتان؛ ایســتاده گــی بــرای تضمیــن حــق آزادی رســانه هــا، 
ــات  ــرای اصاح ــی ب ــات؛ دادخواه ــه اطاع ــی  ب ــان و دسرس آزادی بی
و بهبــود قوانیــن  مرتبــط بــا فعالیــت هــای رســانه یــی و دسرســی بــه 
ــت  ــش ظرفی ــور افزای ــه منظ ــا ب ــه ه ــرای برنام ــن و اج ــات؛ تدوی اطاع
ژورنالیســتان؛ انجــام نظرســنجی در مــورد فعالیــت هــا و مشــکات 
رســانه هــا و ژورنالیســتان؛ تهیــه و توزیــع رهناهــای حرفــه یــی بــا 
همــکاری ســازمانهای بیــن املللــی مرتبط ،برای ژورنالیســتان و رســانه 
هــای افغانســتان؛ تــاش هاهنــگ بــا نهــاد هــای مشــابه کــه زیــر چــر 
ــرد  ــتان گ ــای افغانس ــانه ه ــتان و رس ــای ژورنالیس ــاد ه ــیون نه فدراس
هــم آمــده انــد، بــه منظــور تأثیرگــذاری بــر تصمیــم گیــری هــای دولــت 

ــتان. ــا و ژورنالیس ــانه ه ــت از رس ــرای حای ب
بــرای اطاعــات بیشــر در ایــن زمینــه بــه ایــن وبســایت مراجعــه کنیــد: 

 www.anju.af

مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــهٔ  اروپــا، یــک بنیــاد غیرانتفاعــی اســت 
کــه مقــر آن در کشــور بلجیــم قــرار داشــته و بــر تقویــت ظرفیــت هــا و 
ــن  ــز دارد. ای ــات مترک ــل دوران انتخاب ــام مراح ــی در مت ــای فن ــک ه کم
مرکــز بــا بــورد مدیریــت انتخابــات )EMB(، احــزاب سیاســی، رســانه 
هــا، جامعــه مدنــی، نیروهــای امنیتــی و نهادهــای مســؤول عدالــت 
انتخاباتــی همــکاری مــی کنــد. ایــن مرکــز در متــام اقدامــات خــود، 
تبــادل معلومــات، همــکاری و توســعٔه رهری و گفتگــو در زمینه های 
انتخاباتــی را تقویــت مــی بخشــد. ایــن مرکــز بیــش از ۴۰ پــروژٔه کمــک 
انتخاباتــی را در بیــش از ۲۵ کشــور جهــان اجــرا کــرده اســت. بــه عنــوان 
بخشــی از ایــن فعالیــت هــا، مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا در 
مــاه جــوالی ســال ۲۰۱۸ در آســتانهٔ انتخابــات مجلــس مناینــده گان در 
افغانســتان بــه فعالیــت آغــاز منــود و رهــری اجــرای پــروژٔه پشــتیبانی 
 )PROSES( از پایــداری پیرشفتــه و درســتی انتخاباتــی در افغانســتان
را عهــده دار گردیــد. پــروژه PROSES از تــاش هــای بســیاری از رشکای 
ــات ،حایــت  ــد انتخاب ــٔه تقویــت درســتی و اعتباررون ــات در زمین انتخاب

مــی کنــد.

در نتیجــه، فعالیتهــای ایــن پــروژه بــه یــک اســراتیژی جامــع انتخاباتــی 
دوران  درســتی  هــای  آســیب شناســی  تحلیــل  و  تجزیــه  بــر  مبتنــی 
هــای  ماموریــت  هــای  توصیــه  افغانســتان،  قبلــی  انتخاباتــی 
مشــاهداتی اتحادیــٔه اروپــا در امــور انتخابــات و تجزیــه و تحلیــل اقتصاد 
سیاســی در انتخابــات، توســعه مــی یابــد. بــه طــور خاصه، اســراتیژی 
کلــی مــا شــامل چنــد بعــد اســت: مشــارکت و حایــت از همــه ٔافــراد، 
ســازمان هــا )جامعــه مدنــی، رســانه هــا ، احــزاب سیاســی ، نهــاد هــای 
مدیریــت انتخابــات، دولــت و قــوه قضاییــه( و فرآیندهــا کــه مــی 
تواننــد بــه عنــوان عامــل اصــاح و تحــول در تقویــت رونــد انتخابــات و 
دموکراســی نقــش داشــته باشــند؛ بــا هــدف شناســایی و حایــت از 
اقدامــات جمعــی بــه رهــری افغانســتان کــه افغــان هــا خــود مالــک آن 
باشــند، بــرای کاهــش تقلــب و سوءاســتفاده از طریــق کار بــا اتحادیــه 
هــا و ائتــاف هــا کــه بــه عنــوان بازیگــران کلیــدی افغانســتان فعالیــت 
مــی مناینــد. در حالــی کــه ایجــاد درســتی فعالیــت هــا زمانگیــر اســت، 
هــدف ایــن اســراتیژی ، از طریــق فعالیــت هــای متعــدد و شناســایی 
فعالیــت هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت، تهــداب گــذاری و شناســایی 

عوامــل تغییــر و اقدامــات معنــی دار مــی باشــد. 

برای اطاعات بیشر در مورد پروژه ٔ PROSES در افغانستان، به آدرس زیر مراجعه کنید
http://democracy-support.eu/afghanistan 
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مقدمه

بــا  یــک نقطــٔه  بــار دیگــر  انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۹۸ 
اهمیــت در تحکیــم دموکراســی کشــور برای ســنجش پیرشفــت دولت 
افغانســتان بــا حایــت جامعــه بیــن املللــی، در جهــت ایجــاد نهادهــای 
دموکراتیــک و پایــدار خواهــد بــود، و آنهــم درهنــگام ورود کشــور بــه 

مذاکــرات صلــح بــا طالبــان. 

افغانســتان پیرشفــت قابــل توجهــی در مســیر رســیدن بــه تحکیــم 
دموکراســی داشــته اســت، از ایــن جملــه از اولیــن انتقــال صلــح آمیــز 
و دموکراتیــک قــدرت؛ افزایــش مشــارکت شــهروندان و بــه خصــوص 
ــا  زنــان و جامعــه مدنــی؛ و ایجــاد یــک چارچــوب انتخاباتــی متناســب ب

تعهــدات بیــن املللــی مــی تــوان یــاد کــرد. 

بــا وجــود ایــن همــه پیرشفــت هــای مثبــت، از دیــد ناظــران ملــی و بیــن 
املللــی، متــام انتخابــات هــای گذشــته در افغانســتان بــا کاســتی های 
ــته،  ــات گذش ــرده در انتخاب ــات گس ــد. تقلب ــده ان ــزار ش ــمگیر برگ چش
ــی  ــی اســت، کــه ســایه ٔب ــه هــای مکــرر تخلفــات انتخابات یکــی از منون
اعتــادی عمومــی را برنهادهــای مدیریــت انتخابــات گســرده  و ایــن 
رونــد را از معیــار هــای بیــن املللــی و ارزش هــای دموکراتیــک دور 
ســاخته اســت. شــک و تردیــد عمومــی در رونــد انتخابــات، پیرشفــت 
هایــی را کــه طــی دهــه هــای گذشــته در راســتای تحکیــم دموکراســی 

نوظهــور افغانســتان بــه وجــود آمــده اســت، بــه خطــر مــی انــدازد.

بــه همیــن ترتیــب، احیــای مجــدد اعتــاد مــردم افغانســتان بــه رونــد 
توانــد  انتخابــات و مدیریــت آن توســط دســتگاههای دولتــی مــی 
پیــش رشط اساســی بــرای ایجــاد جایــگاه محکــم دموکراســی در کشــور 
باشــد. در ایــن زمینــه، تقلبــات انتخاباتــی، بزرگریــن مانــع رســیدن بــه 
ایــن هــدف محســوب مــی شــوند و از جانبــی مانــع پایــداری کمــک 
هــای بیــن املللــی بــرای رونــد سیاســی، نهــاد هــا و رونــد انتخابــات 
افغانســتان مــی گــردد. اقدامــات مهــم؛ امــا واقــع گرایانــه هنــوز مــی 
توانــد بــرای تقویــت درســتی انتخاباتــی رونــد انتخابــات افغانســتان 
انجــام شــود. درســتی انتخاباتــی عبــارت از رعایــت معیارهــا / تعهــدات 
ــورم هــای جهانــی بــوده کــه در متــام نقــاط جهــان و  بیــن املللــی و ن

ــل اجــرا مــی باشــند.   ــات، قاب ــد مناســب انتخاب ــرای برگــزاری رون ب

در بیشــر کشــور هــا، رســانه هــای آزاد، مســتقل، بــی طــرف، حرفــه 
یــی، قابــل اعتــاد و مســؤول، عامــل مهــم بــرای تقویــت دموکراســی 
بــه شــار مــی رونــد.  در دوره هــای انتخابــات اکــراً اتفــاق مــی افتــد 
کــه ژورنالیســتان  صــدای خــود را جهــت حایــت از جریــان هایــی بلنــد 
ــه آنهــا در برابــر  فشــارهای سیاســی طرفیــن در ســطح  مــی کننــد ک

ملــی و محلــی، مقاومــت نشــان مــی دهنــد.  در ایــن میــان شناســایی 
و مقابلــه بــا تهدیــدات علیــه درســتی انتخاباتــی، قــوی تــر از همیشــه 
صــورت گرفتــه و ظرفیــت حــل اختافــات انتخاباتــی میــان طرفیــن 

ذینفــع را بلنــد مــی بــرد. 

خشــونت سیاســی تهدیــد دیگــری علیــه رســانه هــا حیــن انجــام فعالیت 
هــای روزمــره آنهاســت. حمــات بــه جــان ژورنالیســتان بــه تکــرار از میــان 
آنهــا قربانــی گرفتــه، چــه در جریــان کمپایــن هــای انتخاباتــی و چــه درروز 
انتخابــات. بــرای رســانه هــا ایــن ســؤال همچنــان  مطــرح اســت كــه 
چگونــه انتخابــات را در چنیــن رشایــط خطرنــاك، تحــت پوشــش قــرار 
از کیفیــت اطــاع رســانی  اینکــه  بــدون  دهنــد و خطــرات موجــود، 

بکاهــد، کاهــش داده شــوند.
  اتحادیــٔه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان همــراه بــا مرکــز پشــتیبانی 
انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا از طریــق پــروژه PROSES ، بــا هــدف تقویــت 
ظرفیــت  رشکای انتخاباتــی  از جملــه رســانه هــا فعالیــت مــی کنــد. 
مــا کامــاً متعهــد هســتیم کــه از طریــق ایــن نســخٔه جدیــد »رهنــای 
رســانه هــا و انتخابــات« و آمــوزش هــای مرتبــط بــرای ژورنالیســتان بــه 
شــمول کارگاه اختصاصــی بــرای ژورنالیســتان زن، و برگــزاری سلســله 
میــز هــای مــدور انتخاباتــی و رســانه یــی کــه در متــام دوران انتخابــات 
ترتیــب و راه  انــدازی مــی گردنــد بــه کاهــش ایــن چالــش هــا بپردازیــم. 
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آمار و ارقام مربوط به انتخابات

ــت و  ــده اس ــه گری ــمی تهی ــع رس ــایر مناب ــات و س ــتقل انتخاب ــیون مس ــع کمیس ــا، از مناب ــن رهن ــن ای ــط، در زمــان نوش ــات مرتب ــا معلوم ــام ی ارق
ــم شــوند.  ــه روز رســانی و تنظی ممکــن اســت بیشــر ب

تاریخ انتخابات ریاست جمهوری
تاریــخ انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در ابتــدا بــرای ۳۱ حمــل و ســپس ۲۹ رسطــان ۱۳۹۸ اعــام شــد، دو بــار توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات 
بــه تأخیــر افتــاد تــا اینکــه  ۶ میــزان ، بــه عنــوان تاریــخ نهایــی آن تعییــن گردیــد.  اعــام نتایــج نهایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه تاریــخ ۱۶ عقــرب 
صــورت مــی گیــرد. در صــورت رفــن انتخابــات بــه دور دوم، اگــر هیــچ یــک از نامــزدان بیــش از ۵۰ درصــد آرأ را بــه دســت نیاورنــد، ایــن دور ازانتخابــات 
بــه تاریــخ ۲ قــوس ۱۳۹۸ انجــام خواهــد شــد. در هشــتم جــوزا، کمیســیون مســتقل انتخابــات تصمیــم بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه 

تاریــخ ۶ میــزان گرفــت و انتخابــات شــورا هــای والیتــی و انتخابــات پارملانــی در والیــت غزنــی بــه تاریــخ نامعیــن بــه تاخیــر خواهــد افتــاد.  

نامزدهای ریاست جمهوری: ۱۸ نامزد
در مجمــوع ۱۸ نامــزد ریاســت جمهــوری )بــه فهرســت نامــزدان کمیســیون مســتقل انتخابــات مراجعــه کنیــد( در انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت 
مــی کننــد. نامزدهــا بــا معاونــان اول و دوم، شــامل فهرســت شــده انــد. شــش نفــر از ۱۸ نامــزد موجــود در حداقــل یکــی از دوره هــای قبلــی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت کــرده انــد: رییــس جمهــور فعلــی ارشف غنــی )۱۳۸۸ و ۱۳۹۳(، رییــس اجرائیــه عبداللــه عبداللــه )۱۳۸۸ و 
۱۳۹۳(، زملــی رســول )۱۳۹۳(، غــام فــاروق نجرابــی، عبدالطیــف پــدرام، و محمــد حکیــم تورســن )۱۳۸۳(. نامــزدان زن ریاســت جمهــوری در ایــن 
انتخابــات برخــاف انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ حضــور ندارنــد؛ امــا ســه زن در تکــت هــای مختلــف حضــور دارنــد: خدیجــه غزنــوی 
)معــاون اول حاجــی محمــد ابراهیــم الکــوزی(، فریــده مومنــد )معــاون اول احمــد ولــی مســعود( و مســعوده جــال )معــاون دوم رحمــت اللــه نبیــل(.

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری
مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوری )در مجمــوع ۶۰ روز( از ۶ اســد ۱۳۹۸ آغــاز مــی شــود و در ۳ میــزان ۱۳۹۸ بــه پایــان مــی رســد. دوره ســکوت )۴ 
و ۵ میــزان( کــه طــی آن فعالیتهــای انتخاباتــی ممنــوع اســت، ۴۸ ســاعت قبــل از روز انتخابــات آغــاز مــی شــود. راه انــدازی مبــارزات انتخاباتــی قبــل 

از تاریــخ معیینــه ،نیــز منــع مــی باشــد. 

در حدود ۹۶۷۸۲۸۳رأی دهنده در فهرست رای دهنده گان ۱۳۹۸ ثبت اند 
براســاس معلومــات کمیســیون مســتقل انتخابــات، الــی تاریــخ ۲۹ رسطــان ۱۳۹۸، بــه تعــداد ۹۶۷۸۲۸۳ رأی دهنــده قبــل از تعدیــل در فهرســت 
رأی دهنــدگان ثبــت شــده انــد و در ســال ۱۳۹۷، ایــن فهرســت شــامل  ۹۱۰۴۵۶۲رأی دهنــده بــود. بــر بنیــاد بــه روز رســانی فهرســت رأیدهنــده گان )از 
جملــه کســانی کــه در ایــن تاریــخ ســن ۱۸ ســاله را تکمیــل کــرده انــد(، در ســال ۱۳۹۸ بــه تعــداد ۳۹۲۳۱۲رأی دهنــده جدیــد بــه فهرســت رأی دهنــده 
ــه تعویــق  ــرای والیــت غزنــی، جایــی کــه انتخابــات مجلــس مناینــده گان ســال ۱۳۹۷ ب ــام رأی دهنــدگان ب ــر ایــن، ثبــت ن گان افــزوده شــد. عــاوه ب

افتــاده اســت، منجــر بــه ثبــت نــام  ۲۴۴۴۰۹نفــر دیگــر گردیــد. 

حداکرث ۷۳۸۵ مرکز رایدهی و ۳۵۰۰۰ محل رایدهی ایجاد می گردد
ــود.  رأی  ــی ش ــاد م ــی ایج ــل رایده ــدود ۳۵۰۰۰ مح ــا ح ــی ب ــز رایده ــر ۷۳۸۵ مرک ــات، حداک ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس ــی ه ــش بین ــق پی مطاب
دهنــدگان فقــط در مرکــز هایــی رای داده مــی تواننــد کــه در آنجــا ثبــت نــام کــرده انــد، و یــا در محلــی رای داده مــی تواننــد کــه نــام شــان در فهرســت 

ــد. ــده گان درج باش رای دهن
 

تعداد رأی دهندگان در هر محل رایدهی
ــل  ــده در هــر مح ــداد رای دهن ــی ۱۳۹۷ تع ــات پارملان ــی کــه در انتخاب ــت، در حال ــد داش ــود خواه ــی وج ــل رایده ــده در هــر مح ــر ۴۰۰ رأی دهن حداک

رایدهــی ۶۰۰ نفــر  تعییــن شــده بــود.
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بایومرتیک/ انگشت نگاری
کمیســیون در نظــر دارد تــا بــه تعــداد ۳۹۵۴۴ دســتگاه الکرونیکــی انگشــت نــگاری را در محــات رایدهــی مســتقر کنــد، یــک تعــداد منحیــث ذخیــره نیــز 
فرســتاده مــی شــود کــه در صــورت ناکارائــی تبدیــل گردنــد. اســتفاده از آنهــا فقــط بــه تأییــد رای دهنــدگان و انتقــال جــدول نتایــج بــه مرکــز ملــی ثبــت 

آرأ )کابــل( محــدود خواهــد شــد. دســتور العمــل هــای دقیــق قــرار اســت بــرای ایــن منظــور منتــرش شــود.
 

سایر ارقام و معلومات مرتبط
تعداد کارمندان انتخاباتی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات استخدام می گردند

ــده گان در مراکــز  ــده صــف رایدهن ــر مرکــز رایدهــی؛ ۱۰۰۰۰ کنــرل کنن ــد محــل رایدهــی، ۷۳۸۵ مدی ــه شــمول، ۲۱۰۰۰۰کارمن ــد: ب ۲۴۳۷۷۰ کارمن
رایدهــی؛ ۷۳۸۵ مربــی انگشــت نــگاری اســتخدام مــی گــردد. 

بودجه مجموعی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ 
بالغ بر ۱۴۹ میلیون دالر امریکایی معادل ۱۱۹۹۲۰ میلیون افغانی خواهد بود.

به این ترتیب تناسب کل هزینه انتخابات
بر اساس هر یک نامزد ۵.۵۲۲ میلیون دالر برابر با ۴۴۴۷۸۳ میلیون افغانی می شود.

تعــداد ناظــران ملــی، بــه شــمول مناینــده گان رســانه هایــی کــه توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات در ســال 
۱۳۹۷ اعتبــار دهــی گردیدنــد

تعداد ناظران ملی در انتخابات پارملانی ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۱۱۷۱ تن بوده است.
تعداد ناظران )مناینده گان( احزاب سیاسی در انتخابات مجلس مناینده گان سال قبل ۱۱۰۷۱ تن بوده است.

تعداد رسانه ها / ژورنالیستان  ملی در انتخابات مجلس مناینده گان سال قبل: ۱۰۹۲تن
مدت اعتبار در سال ۱۳۹۸: ۶ ثور تا ۳۰ سنبله.

تعداد تلفات غیرنظامیان در روز انتخابات  سال گذشتٔه مجلس مناینده گان 
تعداد کل: ۳۸۸ تلفات غیرنظامی )۵۲ کشته ، ۳۳۶ زخمی(.

 در نتیجه خشونت های انتخاباتی، به تعداد ۱۱۷ کودک )۲۱ کشته ، ۹۶ زخمی( و ۴۸ زن )۲ کشته ، ۴۶ زخمی( کشته و زخمی گردیدند. 
یونامــا بیشــر تلفــات غیرنظامیــان را بــه عنــارص ضــد دولتــی اختصــاص داد، بجــز ۵۹  موردتلفــات غیرنظامیــان )۱۴ کشــته ، ۴۵ زخمــی( کــه  عاملیــن 

آن بیشــر مربــوط بــه ارتــش ملــی افغانســتان بــوده کــه از مراکــز رایدهــی و ســایر مناطــق دفــاع مــی کردنــد.

مشارکت در انتخابات مجلس مناینده گان ۱۳۹۷ )برآورد(
۴.۲ میلیــون رأی دهنــده از مجمــوع ۸.۸ ملیــون کســانی کــه ثبــت نــام کــرده بودنــد )منبــع: گــزارش یونامــا ، خشــونت در انتخابــات ســال ۱۳۹۷( کــه 

نشــان دهنــدٔه ۴۶ درصــد مشــارکت اســت.
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فهرست نهایی ۱۸ نامزد ریاست جمهوری )بر بنیاد اسناد کمیسیون مستقل انتخابات)
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طرفین اصلی ذینفع انتخابات

فرآیند جدید نامزدی در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۱۳۹۸
ــک  ــود. ی ــیح من ــال ۱۳۹۵ را توش ــات س ــون انتخاب ــات قان ــی اصاح ــان تقنین ــک فرم ــی ی ــتان ۱۳۹۷ ط ــی در زمس ــد ارشف غن ــور محم ــس جمه رئی
ــی کــه  ــود. در حال ــی ب ــات و کمیســیون شــکایات انتخابات ــد نامــزدی رهــری کمیســیون مســتقل انتخاب ــل عمــده ، در ایــن ســند تقینینــی رون تعدی
ایــن مصوبــه بافاصلــه پــس از تائیــد بایــد اجرایــی مــی شــد؛ امــا در واقــع بایــد توســط مجلــس مناینــده گان کــه در ۶ ثــور ۱۳۹۸ افتتــاح شــد، تائیــد 
گــردد. قانــون اصــاح شــده انتخابــات، احــزاب سیاســی ثبــت شــده و جامعــه مدنــی ذیدخــل در رونــد انتخابــات را قــادر مــی ســازد تــا مناینــدٔه خــود را 
بــرای ســمت هــای ایــن دو کمیســیون نامــزد کننــد. یــک مناینــده از هــر حــزب سیاســی ثبــت نــام شــده )۷۴حــزب سیاســی رســا در ســال ۱۳۹۸ در 
وزارت عدلیــه ثبــت شــده انــد( و۱۵ نفــر ازنهــاد هــای جامعــه مدنــی.  ســپس نامــزدان ریاســت جمهــوری بــه  ۱۴ نفــر از واجدیــن رشایــط رای مــی دهنــد. 
رئیــس جمهــور از میــان واجدیــن رشایــط کــه بیشــرین رای را کســب کــرده انــد، هفــت عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات و پنــج عضــو کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی را بــه عــاوه دو رئیــس دبیرخانــه )یــک نفــر بــرای هــر کمیســیون( بــا رعایــت جنســیت و ترکیــب قومــی منصــوب مــی کنــد. ایــن 

رونــد نامــزدی جدیــد در مــاه حمــل ۱۳۹۸ اجرایــی شــد و بــرای نخســتین بــار دو زن نامــزد ریاســت هــر دو کمیســیون گردیدنــد. 

(IEC(  کمیسیون مستقل انتخابات
براســاس قانــون اساســی افغانســتان، کمیســیون مســتقل انتخابــات مســؤولیت اداره و نظــارت متــام انــواع انتخابــات و نظــر ســنجی هــا را دارد. 

ادارٔه انتخابــات شــامل مــوارد زیــر اســت: 
یــک نهــاد تصمیــم گیــری، بــا بــورد کمشــران، از آن جملــه رییــس، یــک معــاون، یــک ســکرتر/ ســخنگو و چهــار عضــو کــه توســط رییــس جمهــور 
افغانســتان از طریــق یــک فرآینــد جدیــد معرفــی شــده انــد؛ و یــک شــاخه اجرایــی، دبیــر خانــه کمیســیون،  کــه توســط کارمنــد ارشــد انتخاباتــی و دو 
معــاون، بــا 12 بخــش و واحــد از جملــه یــک واحــد تســاوی جنســیتی رهــری مــی گــردد. در والیــات، مدیریــت بــه عهــده ۳۴ مناینــده دامئــی کمیســیون 
مســتقل انتخابــات  مــی باشــد. کمیســیون مســتقل انتخابــات همچنیــن بــه تعــداد ۵۰۰ کارمنــد انتخاباتــی بــه ســطح ولســوالی هــا و ۱۳۰۰ معــاون 
کارمنــد انتخاباتــی اســتخدام خواهــد منــود. ایــن کارمنــدان مســؤولیت هاهنگــی میــان دفاتــر والیتــی و مراکــز رایدهــی را بــه عهــده دارنــد. بــه دنبــال 
برکنــاری همــه کمشــران کمیســون  در زمســتان ۱۳۹۷، رئیــس جمهــور ارشف غنــی در حمــل ۱۳۹۸ بــه تعــداد هفــت کمشــر جدیــد  ایــن کمیســیون 
را منصــوب کــرد. ریاســت کمیســیون را در حــال حــارض یــک زن )حــوا علــم نورســتانی( بــر عهــده دارد. دو تــن کمشــران بیــن املللــی و بــدون حــق  رای 

نیــز بــرای کمیســیون، منصــوب گردیــده انــد. 

(ECC(  کمیسیون شکایات انتخاباتی
یــک کمیســیون مرکــزی شــکایات انتخاباتــی، متشــکل از ۵ تــن کشــمران )از جملــه یــک رییــس، معــاون و یــک دبیــر(، توســط رییــس جمهــور 
ــه معلوماتــی کــه در پــی مــی آیــد مراجعــه کنیــد(. ایــن کمیســیون  ــد )ب ــد انتخابــی جدیــد منصــوب گردی ــا یــک فرآین ــرای پنــج ســال ب افغانســتان ب
مســؤولیت رســیدگی بــه شــکایات مربــوط بــه نقــض قانــون انتخابــات و چالــش هــای مربــوط بــه فهرســت رای دهنــدگان و فهرســت نامــزدان را بــر 
عهــده دارد. دبیرخانــه  کمیســیون شــکایات انتخاباتــی توســط رییــس رهــری مــی گــردد. همچنــان کمیســیون شــکایات انتخاباتــی دارای ۳۴ کمیشــر 
دایمــی والیتــی مــی باشــد. حــدود ۷۴۰۰ مناینــده ایــن کمیســیون )یــک مناینــده بــرای هــر مرکــز رایدهــی(، مســؤول دریافــت شــکایات و گــزارش 
فعالیــت هــای انتخابــات، در روز انتخابــات مــی باشــند و در طــول رونــد رایدهــی و شــارش بــه وظیفــه خــود ادامــه مــی دهنــد. در پــی برکنــاری همــه 
کمشــران ســابق کمیســیون شــکایات انتخاباتــی در زمســتان ۱۳۹۷ ، رئیــس جمهــور ارشف غنــی پنــج کمشــر جدیــد را در حمــل ۱۳۹۸ بــرای ایــن 
کمیســیون منصــوب کــرد. ایــن کمیســیون دارای یــک رئیــس )خانــم زهــرا بیــان شــینواری( مــی باشــد. همچنیــن دو کمشــر بیــن املللــی بــدون رأی 

در آن منصــوب شــده انــد.

کمیته رسانه ها
کمیتــه رســانه هــا، بخشــی از کمیســیون مســتقل انتخابــات و یــک نهــاد موقــت اســت کــه از ســه عضــو تشــکیل شــده اســت؛ از جملــه یــک رییــس، 
معــاون و دبیــر کــه یکــی از آنهــا یــک زن اســت. کمیتــه رســانه هــا وظیفــٔه نظــارت بــر رســانه هــا در دورٔه انتخابــات، دریافــت شــکایات و مجــازات رســانه 
ــا ۱۰۰۰۰۰ افغانــی ( و ارجــاع بــه مراجــع   هــا در صــورت تخلــف رســانه یــی را بــه عهــده دارد؛ ایــن مجــازات از طریــق اخطارهــا، جریمــه هــا )از ۵۰۰۰ ت
عدلــی اعــال مــی شــود.. تصامیــم کمیتــه رســانه هــا نهایــی اســت. وظیفــه اعضــای کمیتــه رســانه هــا کــه بــرای انتخابــات ســال گذشــتٔه مجلــس 

مناینــده گان منصــوب شــده بودنــد بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا هــان ســاختار متدیــد شــده اســت. 
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رسانه ها و ژورنالیستان 
ژورنالیســتان  و رســانه هــای اعتبــار دهــی شــده از ســوی کمیســیون، بــا پوشــش دادن فعالیــت هــای انتخاباتــی، رایدهــی و همچنیــن شــارش و 
اعــام نتایــج، مؤلفــه هــای اصلــی نظــارت انتخابــات هســتند. آنهــا بــه طــور غیررســمی مناینــده رأی دهنــدگان و ســایر مــردم افغانســتان هســتند. 
آنهــا وظیفــه قانونــی و اخاقــی دارنــد کــه فعالیــت هــای نامــزدان و  در مجمــوع رونــد انتخابــات را بــه روش بــی طرفانــه، متعــادل و عادالنــه پوشــش 
دهنــد )قانــون انتخابــات، آییــن نامــه رفتــار رســانه هــا(. رســانه هــای اعتبــار دهــی شــده توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات مــی تواننــد در صــورت 
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــی گردن ــراج من ــی اخ ــز رایده ــتان از مراک ــد. ژورنالیس ــه دهن ــط ارائ ــع ذیرب ــه مرج ــود را ب ــکایت خ ــی، ش ــم انتخابات ــات و جرای ــروز تخلف ب
شــارش بــه پایــان رســیده باشــد و صنــدوق هــای رایدهــی بســته و مهــر شــده باشــند. انجمــن هــای عمــده رســانه هــا و ژورنالیســتان افغانســتان  
ــتیبانی  ــز پش ــا مرک ــات ب ــا و انتخاب ــانه ه ــورد رس ــا درم ــه ای از میزگرده ــا مجموع ــال ۱۳۹۷ ب ــزان س ــرح ،از می ــای مط ــانه ه ــران رس ــاری از مدی و ش
انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا مشــغول فعالیــت هســتند، و بــه عنــوان اتــاق فکــر آزادی اطاعــات و نظرســنجی هــا در رسارس مراحــل انتخابــات مجلــس 

مناینــده گان و ریاســت جمهــوری فعالیــت مــی کننــد.

ناظران ملی انتخابات 
ــی نظمــی هــا و  ــات، افشــای مشــکات و ب ــری از تقلب ــات، جلوگی ــد انتخاب ــه منظــور مشــارکت شــهروندان در رون جامعــٔه مدنــی ممکــن اســت ب
ســنجش کیفیــت انتخابــات، اقدامــات الزم را بــرای اطمینــان رونــد و پیامــد هــای انتخابــات و ارائــه سفارشــات جهــت بهبــود رونــد مبــارزات انتخاباتــی 
و انتخابــات ارائــه کنــد. ناظــران انتخابــات بــرای درســتی انتخابــات و تقویــت مشــارکت شــهروندان،- مشــارکت در دادخواهــی  و تقویــت مســؤولیت 
پذیــری دولــت در جریــان و فراتــر از دوران انتخابــات - کمــک مــی کننــد. اعضــای ســازمانهای نظارتــی ملــی از کمیســیون انتخابــات اعتبــار نامــه 
دریافــت مــی کننــد. گــروه هــای اصلــی ناظــران ملــی شــامل بنیــاد انتخاباتــی آزاد و عادالنــه افغانســتان )FEFA(  بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان 
)TEFA( ، و ســازمان دیــده بــان انتخابــات شــفافیت افغانســتان )ETWA( و ســایر نهــاد هــای  جامعــه مدنــی یــا شــبکه هایــی ماننــد مجتمــع نهــاد 
ــوزش  ــن آم ــتان )WEDA(،  انجم ــی بــرای افغانس ــو کراس ــای دم ــات و ســازمان ه ــان بــرای انتخاب ــتان )ACSFo( ، زن ــی افغانس ــه مدن ــای جامع ه
حقــوق بــرش )THRA(، و شــبکه زنــان افغانســتان )AWN( بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در رونــد انتخابــات دخیــل هســتند.  در ایــن میــان نقطــٔه 

قابــل تأمــل بســر هاهنگــی انتخابــات جامعــه ٔمدنــی اســت کــه اخیــراً راه انــدازی شــده اســت و شــامل ۱۵ نهــاد جامعــٔه مدنــی مــی باشــد.
 

ناظران بین املللی انتخابات
ــا خیــر؛ توصیــه هــای خــاص بــرای  ــا اســتندردهای بیــن املللــی اســت ی ــا انتخابــات مطابــق ب ناظــران بیــن املللــی مــی تواننــد ارزیابــی کننــد کــه آی
بهبــود ارائــه کــرده، و حایــت جامعــٔه جهانــی را از انتخابــات دموکراتیــک و واقعــی متثیــل مــی کننــد. نظــارت بیــن املللــی انتخابــات همچنیــن مــی 
توانــد باعــث تقویــت اعتــاد عمومــی در انتخابــات شــود. مبانــی حقوقــی و اخاقــی و همچنیــن روشــهای اساســی نظــارت بیــن املللــی در اعامیــٔه 
اصــول نظــارت بیــن املللــی انتخابــات مشــخص شــده اســت، کــه بــه طــور رســمی توســط بیــش از ۴۵ ســازمان برجســته بیــن املللــی، و از جملــه 

،اتحادیــه اروپــا تأییــد شــده اســت.

(UNESP( و پروژٔه پشتیبانی انتخاباتی سازمان ملل متحد )UNAMA( ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان
یونامــا از طریــق پــروژه پشــتیبانی انتخاباتــی ســازمان ملــل متحــد )UNESP( کامــاً در انتخابــات ریاســت جمهــوری حضــور دارد. ایــن پــروژه از 
کمیســیون مســتقل انتخابــات و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــرای برگــزاری دوره هــای مختلــف انتخابــات ، از جملــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ســال ۱۳۹۸ حایــت مســتقیم مــی منایــد. ایــن پــروژه توســط گــروه پشــتیبانی انتخابــات )ESG(  حایــت مالــی مــی شــود. کلیــدی تریــن حامیــان 
رونــد جــاری انتخابــات عبــارت انــد از: اتحادیــٔه اروپــا، دولــت هــای دمنــارک )مناینــده کشــور هــای اروپــای شــالی(، آملــان، جاپــان، انگلســتان، ایــاالت 

متحــده امریــکا و همچنیــن ناتــو و یونامــا.

 )USAID(  اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده
ایــاالت متحــده اصلــی تریــن بازیگــر بیــن املللــی در عرصــٔه سیاســی و انتخاباتــی اســت. پــس از انتخابــات جنجالــی ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۸۸و 
۱۳۹۳، ایــاالت متحــده بــا رهــری منــودن توافــق میــان دو پیشــگام انتخاباتــی در ســال ۱۳۹۳، بــرای تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی فعلــی کمــک 
منــود. از طریــقUSAID ، ایــاالت متحــده ،بزرگریــن حامــی مالــی پــروژه UNESPیــا پــروژه هــای انتخابــات ملــل متحــد مــی باشــد. ایــاالت متحــده 
 Counterpart International و NDI ، IFES ، USIP ، Internews همچنیــن از پــروژه هــای مرتبــط بــا انتخابــات، که توســط مجریــان امریکایــی ماننــد
اجــرا مــی شــوند، پشــتیبانی مــی کنــد کــه عمدتــاً در ایجــاد ظرفیــت بــرای ناظــران ملــی، مناینــدگان احــزاب، آمــوزش رأی دهنــدگان و شــهروندان، و 

رســانه هــا فعالیــت مــی کننــد. 
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حکومت وحدت ملی  
حکومــت وحــدت ملــی بازیگــر اصلــی در رونــد انتخابــات افغانســتان اســت. پــس از انتخابــات جنجالــی ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۹۳ ، حکومــت 
وحــدت ملــی بــه ایجــاد و معرفــی کمیســیون ویــژٔه اصاحــات انتخاباتــی )SERC( مبــادرت ورزیــد، تــا وضعیــت را ارزیابــی و توصیــه هایــی را جهــت 
بهبــود رونــد ارائــه کنــد؛ بخشــی از ایــن توصیــه هــا در قانــون جدیــد انتخابــات ســال ۱۳۹۵گنجانــده شــده اســت. حکومــت همچنیــن رهــری کمیســیون 
هــای مســتقل انتخابــات و شــکایات انتخاباتــی را پــس از برگــزاری انتخابــات مجلــس مناینــده گان عــزل کــرد و اصاحــات کلیــدی را طــی فرمــان تقنینــی 
ریاســت جمهــوری در ســال ۱۳۹۸ وارد منــود، از جملــه سیســتم جدیــدی بــرای انتصــاب کمیشــران هــر دو کمیســیون،  تأییــد انگشــت نــگاری رای 

  .)MDR( دهنــده گان، و جایگزینــی سیســتم رایدهــی انفــرادی و غیــر قابــل انتقــال بــه سیســتم انتخابــات مناینــده گــی چندیــن بعــدی
حکومــت فعلــی مســؤولیت مالــی خــود را بــرای تأمیــن وجــوه مالــی انتخابــات از طریــق وزارت مالیــه، بــه طــور چشــمگیری افزایــش داده اســت کــه 
بــه پایــداری رونــد کمــک مــی کنــد. ســایر وزارتخانــه هــا و نهــاد هــای دولتــی ماننــد وزارت دفــاع ، وزارت داخلــه، ریاســت امنیــت ملــی، اداره مســتقل 

ارگان هــای محــل و اداره احصائیــه مرکــزی، نقــش کلیــدی را طبــق وظایــف مربــوط خــود ایفــا مــی کننــد.

اتحادیٔه اروپا 
اتحادیــه اروپــا و کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه از ســال ۱۳۸۳ بدینســو از رونــد انتخابــات حایــت مالــی و سیاســی مــی کنــد. عــاوه بــر پشــتیبانی 
کمیســیون هــای انتخاباتــی، از طریــق پــروژه UNESP، اتحادیــه ٔاروپــا در افغانســتان از پــروژه پشــتیبانی از پایــداری و درســتی انتخاباتــی افغانســتان 

)PROSES( نیــز از طریــق مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اروپــا )ECES( حایــت مــی منایــد.
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نقش رشکای انتخابات در روز انتخابات
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چارچوب حقوقی انتخابات

تخطی ها و جرایم انتخاباتی
تخطــی هــا و جرایــم انتخاباتــی همــراه بــا مجــازات آن در قانــون انتخابــات )مــاده ۹۸ و مــاده ۹۹( و در قانــون جــزا  )مــاده ۴۲۲ تــا ۴۳۵( رصاحــت یافتــه 

اســت )در آتــی بــه بخــش  مشــخص در مــورد تخلفــات انتخابــات مراجعــه کنیــد(.

قانون انتخابات ۱۳۹۵ و آخرین اصالحات
قانــون انتخابــات تصویــب شــده در ۱۳۹۵  بــا یــک مقــدار اصاحــات در دلــو ۱۳۹۷ تعدیــل شــد. ایــن کار بــا فرمــان تقنینــی توســط رییــس جمهــور غنی 
انجــام شــد. در فرمــان دیگــری کــه در هــان روز منتــرش شــد، رؤســا و کمیشــران کمیســیون مســتقل انتخابــات و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
عــزل و جانشــین هــای آنهــا در مــاه حمــل ۱۳۹۸ توظیــف گردیدنــد. اصاحــات جدیــد کامــاً قابــل اجــرا هســتند، اگرچــه هنــوز بــه تصویــب مجلــس 
مناینــده گان نرســیده اســت. تغییــرات اصلــی مربــوط بــه رونــد نامــزدی کمشــران کمیســیون مســتقل انتخابــات و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، 
روســای دبیرخانــه هــا و همچنیــن برخــی دیگــر از جنبــه هــای مهــم رونــد انتخابــات مــی باشــند )بــه رشح زیــر در مــورد اصاحــات وارده مراجعــه کنیــد(.

نامزدی کمشرنان کمیسیون های انتخاباتی و روسای دبیرخانه ها
در نســخه قبلــی قانــون انتخابــات، کمشــران از بیــن ۲۱ نامــزد تعییــن شــده توســط کمیتــه گزینــش کــه شــامل مناینــده گان  نهــاد هــا  مختلــف 
ــازوکار  ــات، س ــده انتخاب ــاح ش ــون اص ــدند. قان ــی ش ــاب م ــور انتخ ــس جمه ــط رئی ــد، توس ــی بودن ــی م ــه مدن ــده جامع ــان مناین ــی و همچن دولت
فراگیرتــری را دنبــال مــی کنــد. مــاده ۱۳ ابتــدا احــزاب سیاســی ثبــت نــام شــده و نهــاد هــای جامعــه مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات را قــادر مــی ســازد تــا 
مناینــدگان خــود را معرفــی کننــد. درمجمــوع ، ۱۵ مناینــده جامعــه مدنــی کــه پنــج تــن آنهــا زنــان مــی باشــند، همــراه یــک مناینــده از هریــک از  ۷۴ 
حــزب سیاســی ثبــت شــده، تعیــن مــی شــوند و از میــان ایــن 8۹ مناینــده )حداکــر( و پــس از اســتاع از متــام آنهــا ، نامزدهــای ریاســت جمهــوری 

بــه تعــداد ۱۴ نامــزد را انتخــاب مــی کننــد. 

ــج عضــو کمیســیون  ــات و پن ــد ، هفــت عضــو کمیســیون مســتقل انتخاب ــی کــه بیشــرین رای را کســب کــرده ان ــن نامزدهای رییــس جمهــور از بی
ــان  ــدی ش ــگام تص ــان در هن ــد. منصوب ــی کن ــوب م ــی منص ــب قوم ــیت و ترکی ــت جنس ــا رعای ــا را، ب ــه ه ــر خان ــس دبی ــی ودو رئی ــکایات انتخابات ش
عضویــت در حــزب سیاســی را منــی داشــته باشــند. عــاوه بــر ایــن، مطابــق بنــد ۳ اصــاح شــده در مــاده ۱۶، در صــورت اســتعفا یــا فــوت یــک یــا چنــد 
عضــو کمیســیون، رئیــس جمهــور، بــا رعایــت جنســیت و ترکیــب قومــی، اعضــای جدیــد را منصــوب مــی کنــد کــه دارای بلنــد تریــن آرای متعاقــب 

مــی باشــند. 

استفاده از فناوری در روند انتخابات
ــه مــاده ۱۹ قانــون انتخابــات اضافــه شــده اســت کــه  ــان از شــفافیت،« چهــار بخــش ب ــات و اطمین ــد انتخاب ــه رون ــه منظــور رسعــت بخشــیدن ب »ب
وظایــف و مســؤولیت هــای کمیســیون مســتقل انتخابــات را مشــخص کــرده اســت. ایــن بندهــای جدیــد امــکان اســتفاده از سیســتم الکرونیکــی 
ــازد.  ــی س ــم م ــدگان فراه ــایی رای دهن ــدگان و شناس ــام رای دهن ــت ن ــه ثب ــات از جمل ــزاری انتخاب ــل برگ ــه مراح ــگاری را در کلی ــاوری انگشــت ن و فن
همچنیــن تذکــر داده شــده اســت کــه »ســازمانهای معتــر ملــی و بیــن املللــی« و  »وزارتخانــه هــای ذیربــط و ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی« بایــد 

کمیســیون انتخابــات را در راســتای اســتفاده از ایــن فنــاوری یــاری رســانند. 

استقاللیت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 
 بنــد ۳ کــه بــه تازگــی بــه مــاده ۱۸ اضافــه شــده اســت تأکیــد مــی کنــد کــه اعضــای کمیســیون »بایــد بطــور مســتقل در کار و تصمیــم گیــری خــود 

عمــل کننــد« و اســتقالیت کمیســیون را خدشــه دار نســازند.
 

وظایف رییس، معاون و دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی 
ــد، در حالــی کــه  ــه یــک دوره دو ســاله محــدود مــی کن ــات را ب ــه شــکایات انتخاب ــد )مــاده ۲۹( تصــدی ریاســت کمیســیون رســیدگی ب  قانــون جدی

معــاون و دبیــر ایــن کمیســیون بــرای یــک ســال انتخــاب مــی شــوند.
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استخدام کارمندان دامئی دبیرخانه ها، دفاتر والیتی و کارمندان موقت انتخابات 
مطابــق مــواد  ۲۳ و ۳۳ ، کارمنــدان دامئــی، دبیــر هــا و کارمنــدان دفاتروالیتــی، ازطریــق رقابــت آزاد و بــر اســاس روال ویــژه ای کــه بــه طــور مشــرک 
توســط کمیســیون مربوطــه و کمیســیون مســتقل اصاحــات اداری و خدمــات ملکــی تصویــب گردیــده، جــذب مــی گردنــد؛ در حالــی کــه کارمنــدان 

مٔوقــت مطابــق طرزالعمــل تصویــب شــده توســط  کمیســیون هــای انتخاباتــی تعییــن مــی شــوند.

تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی که مورد اعرتاض کمیسیون مستقل انتخابات واقع می شود 
تصامیــم کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــر اســاس حکــم مــاده 93 نهایــی اســت؛ مگــر  در هنــگام رســیدگی بــه اعراضــات انتخاباتــی و شــکایات 
مربــوط بــه حــذف نــام نامزدهــا از فهرســت نامزدهــا، و ابطــال آرای یــک مرکــز یــا محــل رایدهــی. اگــر کمیســیون مســتقل انتخابــات تصمیــم  
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را در ایــن زمینــه هــارد مــی کنــد، کمیتــهٔ مشــرکی کــه از تعــداد مســاوی اعضــای کمیتــه حقــوق بیــن امللــل و اعضــای 
کمیســیون مســتقل انتخابــات تشــکیل شــده اســت، پرونــده را بررســی کــرده و تصمیــم نهایــی را اتخــاذ مــی کنــد. اگــر کمیتــه مشــرک بــه توافــق 

نرســد، پرونــده بــه دادگاه ویــژه ای کــه توســط داد گاه عالــی تشــکیل خواهــد شــد ارســال مــی شــود.

کمیسیون مستقل انتخابات از مرصف بودجه اش به رسانه ها گزارش می دهد 
اصاحــات جدیــد در قانــون انتخابــات )مــاده ۸۹( کمیســیون مســتقل انتخابــات را موظــف ســاخته اســت تــا گــزارش هــای خــود را درمــورد »هزینــه 
بودجــه مربوطــه« در اختیــار رســانه هــا بگــذارد. همچنــان کمیســیون مکلــف اســت تــا هزینــه هــای قبــل و بعــد از انتخابــات را همــراه بــا اعــان نتایــج 

مقدماتــی و نهایــی بــه رســانه هــا اعــان منایــد.  

پاسخگویی کمیسیون مستقل انتخابات 
»مــاده ۸۹ ، بنــد ۲« کمیســیون گــزارش کار ســاالنه خــود را در جلســه مشــرک هیئــت هــای اداری هــر دو اتــاق مجلــس شــورای ملــی بــا حضــور رییــس 

جمهــور، معاونــان رییــس جمهــور، رییــس دادگاه عالــی و دادســتان کل ارائــه مــی کند. 

رسانه ها و شامرش آراء 
 در بنــد ششــم فقــره ۳مــاده ۸۵ قانــون اصــاح شــده انتخابــات آمــده اســت کــه مدیــر مرکــز رایدهــی از مجمــوع ده کاپــی، بایــد چهــار نســخه از جــدول 

نتایــج آراء را بــه مناینــدگان ســازمان هــای نظارتــی و رســانه هــای جمعــی بدهــد. 

سازمانهای نظارتی ملی، منایندگان احزاب سیاسی/ نامزدان، رسانه ها
اصاحــات در قانــون انتخابــات )مــاده ۸۳ ، بنــد ۱( حقــوق جدیــدی را بــرای ناظــران ملــی معرفــی مــی کنــد: آنهــا »از اختصــاص و حرکــت مــواد 
انتخاباتــی، بــاز کــردن مراکــز و محــات رایدهــی، رونــد رایدهــی و شــارش آراء، درج نتایــج در جــدول، قــرار دادن جــداول در پاکــت هــای مخصــوص، 
ســهولت هــای ذخیــره مــواد انتخاباتــی، رونــد اســتخدام، محــل دریافــت پاکــت حــاوی جــدول نتایــج )کــه دســت نخــورده باشــد( و مرکــز ملــی ثبــت آراء 
نظــارت مــی کننــد. تعدیــل در )مــاده ۸۳ ، بنــد ۵( ترصیــح مــی کنــد: در صــورت عــدم حضــور ناظــران در جریــان شــارش، آرای محــل رای گیــری تنهــا 

در صــورت عــدم درج شــکایت، معتــر تلقــی مــی شــود.

ناظران بین املللی انتخابات 
  اعــراض و یــا درج شــکایت ناظــران بیــن املللــی علیــه کمیســیون مســتقل انتخابــات در تعدیــات جدیــد منــع قــرار داده شــده اســت )مــاده ۸۳ ، 

بنــد ۳(.

عدم اعتبار رأی 
 اصاحــات جدیــد ترصیــح مــی کنــد )مــاده ۹۴(: آراء زمانــی باطــل خواهــد شــد کــه » تعــداد برگــه هــای رأی در یــک مرکزیــا محــل رأی دهــی بیشــر از 
تعــداد رأی دهنــدگان شــامل لیســت باشــد.« در ایــن صــورت انتخابــات جدیــد توســط کمیســیون انتخابــات طــی یــک هفتــه در ایــن مراکــز یــا محــات 

رأی دهــی برگــزار مــی شــود.

حذف مواد انتخاباتی 
بــر بنیــاد مــاده ۷۹، کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه نامــزدان دســتور مــی دهــد تــا ۴۸ ســاعت قبــل از روز انتخابــات مــواد تبلیغاتــی خــود را، کــه در 

۱۰۰ مــری مراکــز رایدهــی قــرار داشــته باشــد، بردارنــد. در نســخه قبلــی قانــون، برداشــن ایــن مــواد توســط نامزدهــا مشــخص نشــده بــود
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نیروهای امنیتی 
حکــم مــادٔه ۷، نیروهــای امنیتــی  را موظــف مــی ســازد تــا امنیــت مــواد انتخاباتــی هنــگام حرکــت بــه دفاتــر کمیســیون و مراکــز رایدهــی را طبــق روال 

پیشــبینی شــده از ســوی  کمیســیون مســتقل انتخابــات تامیــن مناینــد. 

جنبه های اصلی قانون انتخابات ۱۳۹۵ که اصالح نشده است )جدول مرتبط را نیز مشاهده کنید(
در قانــون انتخابــات کــه در میــزان ۱۳۹۵ بــه تصویــب رســیده اســت، بربنیــاد درخواســت هــا و سفارشــات از آدرس هــای ملــی و بیــن املللــی، جامعــٔه 

مدنــی و احــزاب سیاســی، برخــی تغییــرات مهــم وارد گردیــد؛ امــا سیســتم انتخاباتــی )رای غیــر قابــل انتقــال( بــه حالــت خــود باقــی مانــد.

ارتباط رأی دهندگان به مراکز رایدهی )ماده ۸)
 رأی دهنــدگان در مرکــز رایدهــی کــه در آن ثبــت نــام کــرده انــد رأی مــی دهنــد. پیــش از ایــن، رأی دهنــدگان مــی توانســتند در یــک مرکــز ثبــت 
نــام کننــد و ســپس در ســایر مراکــز رایدهــی، رأی بدهنــد کــه امــکان تقلــب بیشــر را در انتخابــات ایجــاد مــی کــرد )توصیــه هــای اتحادیــٔه 

اروپــا ، ۱۳۹۳(.

کاهش تعداد کمشرنان کمیسیون مستقل انتخابات از ۹ به ۷  تن )ماده ۱۱( 
»به منظور اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات )...(، طبق این قانون کمیسیون متشکل از هفت کمشر تشکیل می شود«.

کاهــش مــدت فعالیــت کمشــرنان از ۶ بــه ۵ يــا ۳ ســال )مــاده ۱۴( - »چهــار عضــو بــراي مــدت ۵ ســال؛ ســه عضــو بــرای مــدت ۳ 
ســال »

)ماده ۴۴( فرماندهان/ اعضای گروه های مسلح غیرقانونی- را برای رشکت در انتخابات ممنوع اعام کرد.

چوکــی اضافــی در پارملــان بــه مناینــده مشــرتک هنــدو هــا و ســیک هــا اختصــاص یافــت )مــاده ۴۸)-  تعــداد کل اعضــای 
مجلــس مناینــده گان را از ۲۴۹ بــه ۲۵۰ افزایــش مــی دهــد.

این قانون تعداد اعضای زن شورای والیتی را در بند ۲ ماده ۵۸) به »حداقل ۲۵ درصد« افزایش می دهد.

کاهــش دوره مبــارزات انتخاباتــی )مــاده ۷۶)-  بــه جــای ۳۰ روز بــه ۲۰ روز بــرای انتخابــات مجلــس مناینــده گان و شــورا هــای والیتــی 
کاهــش داده شــده اســت.

ــرای نامــزدان درمــورد گــزارش مخــارج فعالیتهــای انتخاباتــی شــان بــه کمیســیون انتخابــات  ترصیــح مســؤولیت روشــن ب
)مــاده ۷۷( کــه دریافــت کمــک هــای خارجــی را توســط نامــزدان منــع قــرار میدهــد. هــردو کمیســیون، طبــق مقــررات و دســتورالعمل 

هــای خــود، مســؤولیت پیگیــری ایــن مــورد را دارنــد.
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رسانه ها در قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵  و تعدیالت ۱۳۹۸

ــا تعهــدات بیــن املللــی بــرای انتخابــات، رســانه هــای افغانســتان در قانــون انتخابــات ۱۳۹۵ و همچنــان تعدیــات آن در ســال ۱۳۹۸ بــه  مطابــق ب
ــزاب( و  ــدگان اح ــران و مناین ــران )ناظ ــایر ناظ ــابه س ــی مش ــا نقش ــات ب ــی اوق ــوند. بعض ــی ش ــناخته م ــات ش ــدی انتخاب ــی از رشکای کلی ــوان یک عن
ــران انتخابــات بــه مــردم افغانســتان. آنهــا نیــز ماننــد دو گــروه دیگــر بایــد مطابــق قانــون  در برخــی مــوارد بــه عنــوان انتقــال دهنــده تصامیــم مدی
انتخابــات عمــل منــوده و همچنــان از آییــن نامــٔه ویــژه خــود پیــروی کننــد. آنهــا همچنیــن در خصــوص پوشــش مبــارزات انتخاباتــی و مســایل مالــی  
مرتبــط، بــه کمیتــه رســانه هــا، تعهداتــی دارنــد. در زیــر مــاده هــای مربــوط بــه فعالیــت هــای رســانه هــا در قانــون انتخابــات، درج گردیــده اســت. 

قانون انتخابات در رابطه با رسانه هاماده

مامنعــت از دسرتســی رســانه هــا بــه مراکــز رأی دهــی و جلوگیــری از کار آنهــا - فیلمــرداری و عکاســی از رونــد رأی دهــی ۹۹/۹۸
)محــات رأی دهــی زنــان بــه مجــوز قبلــی نیــاز دارد( – در غیــر ایــن صــورت تخلــف انتخاباتــی اســت. تخلــف انتخاباتــی )مــاده ۹۸( 

یــا حتــی جــرم انتخاباتــی مــاده )۹۹(. مــاده ۹۹ بــه قانــون جــزای مصــوب ۱۳۹۷ منتقــل شــد.

کمیســیون مســتقل انتخابــات موظــف اســت متــام مراحــل انتخابــات و اعــام نتایــج اولیــه و نهایــی انتخابــات را بــه رســانه هــا ۸۹
گــزارش دهــد.

ــانه هــای جمعــی و حصــول ۱۹ کارکردهــای کمیســیون مســتقل انتخابــات: بنــد ۹ مــاده ۱۹)تصویــب شــیؤه اســتفاده از رس
اطمینــان از دسرســی عادالنــه احــزاب سیاســی ، نامزدهــا و جامعــه مدنــی بــه رســانه هــای جمعــی دولتــی در طــول مبــارزات 
انتخاباتــی.( بنــد ۱۳ مــاده ۱۹ )صــدور اعتبارنامــه بــه رســانه هــا، همــراه بــا ناظــران ملــی ، مناینــدگان احــزاب سیاســی و  جامعــه 

مدنــی.( 

جلســات کمیســیون مســتقل انتخابــات- در صــورت تعییــن تقویــم انتخابــات، بررســی اســناد و اختیــارات نامزدهــا، تعییــن و بند ۳ ماده ۲۰
تأییــد مراکــز ثبــت نــام و رایدهــی و تعــداد محــات آنهــا، تهیــه فهرســت رای دهنــدگان، تعییــن محــات رایدهــی، چــاپ و انتشــار 
مــواد حســاس انتخاباتــی، شــارش آرا و اعــام نتایــج، بــاز مــی باشــد. مناینــدگان احــزاب سیاســی، جامعــه مدنــی، رســانه هــای 

جمعــی و ناظــران ملــی و بیــن املللــی کــه اعتبــار نامــه دارنــد مــی تواننــد در جلســات کمیســیون رشکــت کننــد.

ــهل بند ۴ ماده ۳۱ ــی از س ــکایات ناش ــات و ش ــه اعراض ــیدگی ب ــا رس ــه ب ــت در رابط ــف اس ــی موظ ــکایات انتخابات ــزی ش ــیون مرک کمیس
ــد. ــزارش ده ــردم گ ــه م ــی ب ــای جمع ــانه ه ــق رس ــات، از طری ــه انتخاب ــوط ب ــم مرب ــایی جرای ــف و شناس ــگاری، تخل ان

رســانه هــا از جملــه صوتــی، تصویــری، چاپــی و الکرونیکــی موظــف انــد مبلــغ پولــی را کــه در طــول فعالیتهــای انتخاباتــی خــود بند ۴ ماده ۷۷
از نامزدهــا دریافــت کــرده انــد )...(بــه کمیســیون گــزارش دهنــد.

پخــش و نــر اهــداف نامــزدان )۱( – نامــزدان در جریــان مبــارزات انتخاباتــی مــی تواننــد مطابــق رویــه هــای مصــوب ۷۸
کمیســیون، مانیفســت هــا، دیــدگاه هــا و اهــداف خــود را از طریــق تلویزیــون، رادیــو، روزنامــه هــا، و ســایر رســانه هــای جمعــی 
منترشکننــد. )۲) رســانه هــای جمعــی، و دولتــی موظــف انــد ضمــن در نظــر گرفــن طرزالعمــل کمیســیون، نظــرات، اهــداف 
و مانیفســت هــای نامزدهــا را بــه شــکل منصفانــه و بــی طرفانــه منتــرش و پخــش کننــد. )۳( رســانه هــای جمعــی موظــف انــد 

۴۸ ســاعت قبــل از روز انتخابــات، انتشــار و پخــش فعالیتهــای مربــوط بــه انتخابــات را متوقــف کننــد.

شــامرش آرا - مدیــر مرکــز رایدهــی بایــد چهــار نســخه از نتایــج شــارش آرا را بــه مناینــدگان ســازمان هــای نظــارت و رســانه هــا 85
ارائــه دهــد.

قرنطیــن - )۱) کمیســیون مســتقل انتخابــات موظــف اســت در صــورت بــروز شــکایات قابــل توجیــه یــا وجــود عایــم مشــهود 86
از ارتــکاب تخلــف یــا جــرم در صنــدوق هــای رأی، صنــدوق هــای مــورد نظــر را قرنطیــن کنــد. )۲( کمیســیون مســتقل انتخابــات 

موظــف اســت در حضــور ناظــران، رســانه هــا و مناینــدگان نامزدهــا در مــورد صنــدوق هــای قرنطیــن شــده تحقیــق کنــد.
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قانون انتخابات ۱۳۹۵: تخلفات انتخاباتی و جریمه های مرتبط

 قانون جزا : جرایم انتخاباتی و مجازات مرتبط

مــوارد موجــود در مــاده ۹۹ قانــون انتخابــات مصــوب ۱۳۹۵  کــه در آن جرایــم و مجــازات انتخاباتــی ذکــر شــده اســت، باطــل شــده و بــه قانــون جــزا کــه 
بــر اســاس فرمــان تقنینــی ریاســت جمهــوری  در حمــل ۱۳۹۸ نافــذ گردیــد منتقــل شــده اســت. قانــون مذکــور از آن زمــان، تــا زمــان بررســی توســط 

مجلــس قابــل اجــرا اســت. 

جرایم انتخاباتیمجازات زندان
سوءاســتفاده از تجهیــزات و عایــم   نظامــی بــه منظــور ترســاندن یــا تحــت تأثیــر قــرار دادن رأی دهنــده، نامــزد، یــا ناظــر سه ماه الی یک سال

بــه نفــع یــا علیــه نامــزد )مــاده ۴۲۲(
یــک مقــام دولتــی یــا غیردولتــی بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر رونــد انتخابــات، رشــوه دریافــت یــا پرداخــت کنــد. تــاش بــرای ۱ تا ۵ سال 

تأثیرگــذاری در انتخابــات بــا تهدیــد یــا افــرا بــه رأی دهنــده، نامــزد، ناظــر، عضــو رســانه هــا یــا کارمنــد کمیســیون مســتقل 
انتخابــات )مــاده ۴۲۳(

شخصی که عمداً برگه های رایدهی یا جدول نتایج را پنهان می کند )ماده ۴۲۴(۱ تا ۳ سال
جابجایــی، انتقــال یــا بــه دســت آوردن اســناد انتخاباتــی بــه طورغیرقانونــی. دریافــت وجــوه از منابــع غیرقانونــی؛ دریافــت ۱ تا ۳ سال

یــا پذیــرش کمــک هــای مالــی بــه صــورت نقــد یــا بــه صــورت غیرقانونــی از شــهروندان خارجــی یــا کشــورها. تغییــر تعــداد 
آرای شــارش شــده در برگــه نتیجــه بــه گونــه ای کــه بــا آرای موجــود در صنــدوق رأی مطابقــت نداشــته باشــد )مــاده 

)۴۲۵
مداخله غیرقانونی در نرم افزار یا سیستم سخت افزاری مراکز رایدهی  و مراکز ثبت نتایج آرا )ماده ۴۲۶(۳ تا ۵ سال
اعال خشونت یا فشار یا اخال امنیت در روند انتخابات )ماده ۴۲۷(۱ تا ۲ سال
رسقت یا تخریب آراء و مواد حساس انتخاباتی )ماده ۴۲۸(۱ تا ۵ سال 
استفاده از اسناد جعلی برای ثبت در فهرست نامزدها )ماده ۴۲۹(۱ تا ۵ سال 

تخطی های انتخاباتیجریمه نقدی به افغانی 

جلوگیــری از دسرســی ژورنالیســتان  بــه اطاعــات و ایجــاد محدودیــت هــای غیرقانونــی بــرای ژورنالیســتانی  کــه 1۰۰۰۰ الی 3۰۰۰۰
گــزارش هایــی دربــاره وقایــع انتخاباتــی تهیــه مــی کننــد.

مانعــت رســانه هــا از عکاســی/ فیلمــرداری از رونــد رایدهــی و نظــارت، بــه اســتثنای محــات رایدهــی زنانــه کــه در 1۰۰۰۰  الی 5۰۰۰۰
آن عکــس گرفــن و فیلمــرداری مــرشوط بــه اجــازه قبلــی اســت. 

فیلمــرداری یــا عکاســی از یــک شــخص هنــگام رأی دادن بــه شــکلی کــه موجــب خدشــه دار شــدن رسی بــودن رای 5۰۰۰ الی 10۰۰۰
گردد.

نقض دستورالعمل نامزدها، ناظران، رسانه ها و کارکنان  انتخاباتی1۰۰۰۰  الی 5۰۰۰۰ 
جلوگیری ازنظارت ناظران ملی و  بین املللی از روند انتخابات1۰۰۰۰  الی 3۰۰۰۰

خود داری از ارائه فورم شکایات برای ناظران نامزدها5۰۰۰۰  الی 10۰۰۰۰

راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از زمان معینه5۰۰۰۰  الی 10۰۰۰۰

اســتفاده از منــاد و ســایر عایــم مربــوط بــه نامــزد در مراکــز رایدهــی. اســتفاده از منــاد و ســایر عایــم مربــوط بــه  5۰۰۰  الی 50۰۰۰
کمیســیون و نهادهــای دولتــی در مــواد تبلیغاتــی مبــارزات انتخاباتــی

ترغیب رای دهندگان به رأی دادن به نامزد خاص توسط یک کارمند انتخاباتی5۰۰۰  الی 10۰۰۰ 

انجام هرگونه فعالیت، به نفع یا علیه نامزد توسط یک کارمند دولت۱۰۰۰۰ 
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مقررات رسانه یی در رابطه با انتخابات

قانون انتخابات در مورد رسانه ها چه می گوید؟
برخی از تعدیات اخیردر قانون انتخابات ۱۳۹۵ که توسط رئیس جمهور غنی توشیح شده است، رسانه ها را نیز در بر می گیرد. 

مــاده هــای تعدیــل یافتــه مربــوط بــه رســانه هــا در قانــون انتخابــات - از آنجــا كــه ژورنالیســتان از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات بــه 
عنــوان ناظــر رســانه هــا مــورد اعتبــار قــرار گرفتــه انــد، از حقــوق خــايص برخــوردار مــي باشــند، كــه در قانــون انتخابــات )مــاده ۸۳( تعدیاتــی در ایــن 
زمینــه وارد شــده اســت تــا آنهــا بتواننــد بــه مراكــز رأي دهــي و همچنــان مراکــز ثبــت آرا، رونــد رأی گیــری و شــارش، رونــد بازشــاری و مرکــز ملــی 
شــارش رفتــه و از آنهــا نظــارت کننــد . )مــاده ۸۵(. ژورنالیســتان بــه همــراه نهــاد هــای ناظــر، چهــار نســخه از نتایــج شــارش آرا را دریافــت مــی کننــد. 

از مجمــوع ده نســخه نتایــج آرا یــک نســخه در مرکــز رایدهــی نصــب مــی شــود.

کمیتــه رســانه هــا )مــاده ۲۷(، یــک نهــاد نظارتــی در کمیســیون مســتقل انتخابــات، وظیفــه نظــارت بــر رســانه هــا و مجــازات رســانه هــا را دارد 
)بــه پاییــن مراجعــه کنیــد(؛ تخطــی علیــه رســانه هــا )مــاده ۹۸( )بنــد ۷( جلوگیــری از دسرســی ژورنالیســتان  بــه اطاعــات و ایجــاد محدودیــت هــای 
غیرقانونــی بــرای ژورنالیســتان  کــه گــزارش هایــی دربــاره وقایــع انتخاباتــی تهیــه مــی کننــد؛ )بنــد ۱۶( جلوگیــری از عکســرداری و فیلمــرداری رســانه 
هــا از رونــد رایدهــی، بــه اســتثنای مراکــز رأی دهــی زنــان کــه در آن عکســرداری و فیلمــرداری مــرشوط بــه اجــازه قبلــی مــی باشــد. مــاده ۸۳ )بنــد۶(  

ناظــران را منــی تــوان از محــل رایدهــی یــا محــل شــارش آرأ اخــراج کــرد؛ مگــر اینکــه شــارش آرا انجــام  و صنــدوق هــای رأی بســته شــده باشــد.

آیین نامه رفتار رسانه ها
ژورنالیســتان  متقاضــی بــه دریافــت اعتبــار نامــه بایــد آییــن نامــه رفتــار رســانه هــا را امضــا کننــد. ایــن آییــن نامــه حــاوی اصــول تنظیــم پوشــش رســانه 
یــی انتخابــات اســت. رســانه هــا بایــد از پخــش و نــرش نفــرت، افــرا و اطاعــات نادرســت خــودداری كننــد، »بــی طرفــی، صحــت، انصــاف و عدالــت« 
را رعایــت كننــد و از پذیــرش پرداخــت یــا هدایــای احــزاب سیاســی و نامزدهــا بــرای پخــش گــزارش هــای انتخابــات خــودداری كننــد. کمیتــه رســانه هــای 
کمیســیون مســتقل انتخابــات و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی مــی تواننــد در صــورت نقــض ایــن آییــن نامــه مجازاتــی را بــرای رســانه هــا اعــال 

کننــد )بــه ضمیمــه شــاره۱ مراجعــه کنیــد(.

مقررات کمپاین کمیسیون مستقل انتخابات
تصمیــم در مــورد قواعــد مبــارزات انتخاباتــی سیاســی کــه توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات در۱۲ ثــور ۱۳۹۸ منتــرش شــده اســت، تعهــدات 
رســانه هــا را در رابطــه بــا پوشــش آنهــا از تبلیغــات انتخاباتــی بیــان مــی کنــد. فعالیــت نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ۶۰ روز، از ۶ اســد تــا ۳ 
میــزان ادامــه مــی یابــد. رســانه هــای ملــی و بیــن املللــی ممکــن اســت رونــد مبــارزات انتخاباتــی نامزدهــا را نظــارت کننــد. نامزدهــا و احــزاب سیاســی 
نبایــد پیامهایــی را در دوره ســکوت، ۴۸ ســاعت قبــل از روز انتخابــات پخــش کننــد. رســانه هــای خصوصــی موظــف انــد گــزارش هــای خــود را درمــورد 

مبالــغ دریافــت شــده از نامزدهــا در طــول مبــارزات انتخاباتــی بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات ارائــه دهنــد.

کمیته رسانه ها
ایــن نهــاد موقــت کــه توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات تعییــن شــده اســت،) بــر اســاس حکــم مــاده ۲۷قانــون انتخابــات(  مســؤولیت هــای 

آتــی را دارد: 
۱  طــرح طرزالعمــل مربــوط بــه پوشــش رســانه یــی از رونــد انتخابــات و مبــارزات انتخاباتــی )بــه بخــش آییــن نامــه کمیتــه رســانه هــا در وب ســایت 

کمیســیون مراجعــه کنیــد(. 
۲ نظارت بر رسانه ها در طول مبارزات انتخاباتی.

 ۳ اعال مجازات در برابر تخلفات رسانه یی از طریق اخطار، جریمه و راجع سازی به مراجع ذیربط برای پیگرد قانونی. 
کمیتــه رســانه  بــه تاریــخ ۶ اســد اعامیــه مطبوعاتــی را در مــورد پوشــش رســانه یــی از مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری، بــا تأکیــد بــر لــزوم »دقــت 
و تــوازن زمانــی، تعــادل در محتــوا، بــی طرفــی، احــرام بــه کرامــت انســانی، عــدم انتشــار ارقــام و نظرســنجی بــه نفــع یــا علیــه نامزدهــای خــاص، و 
ذکــر اقدامــات انضباطــی، در صــورت نقــض ایــن قوانیــن، پخــش کــرد. )بــه ضمیمــه  2 مراجعــه کنیــد(  ایــن اعامیــه همچنیــن مــی گویــد کــه رســانه 

هــا »نقــش تعییــن کننــده« بــرای مشــارکت عمومــی در انتخابــات دارنــد.

اعتبارنامٔه ژورنالیستان 
ــر  ــل و دفات ــیون در کاب ــده دارد. کمیس ــر عه ــتان  ب ــه ژورنالیس ــایی را ب ــای شناس ــه و کارته ــدور اعتبارنام ــه ص ــات وظیف ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
انتخابــات در والیــات بایــد درخواســت هــا را بررســی کننــد )بــه ســایت کمیســیون انتخابــات مراجعــه کنیــد(. ریاســت روابــط خارجــی از بانــک اطاعاتــی 
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مرتبــط مراقبــت کــرده، در مــورد مقــررات وضاحــت داده و دسرســی بــه مرکــز ملــی ثبــت آرا  و بازشــاری را در دفــر مرکــزی مدیریــت مــی کنــد. 
ژورنالیســتان  خارجــی بایــد ویــزای معتــر افغانســتان و ســندی را در اختیــار داشــته باشــند کــه  هویــت آنهــا را بــه عنــوان کارمندرســانه تصدیــق مــی 

کنــد. مراحــل اعتبــار دهــی از  اول ثــور تــا ۳ میــزان صــورت مــی گیــرد. 

دسرتسی به اطالعات
مســؤول والیتــی روابــط خارجــی کمیســیون انتخابــات: بــه منظــور ارتبــاط بــا رســانه هــا، کمیســیون انتخابــات یــک شــبکه از ۳۴ کارمنــد روابــط 

خارجــی، یــک کارمنــد در هــر والیــت، را راه انــدازی کــرده اســت )بــه فهرســت مســئوالن روابــط خارجــی مراجعــه کنیــد(.

ســخنگوی کمیســیون مســتقل انتخابــات و ریاســت روابــط خارجــی ایــن کمیســیون: ایــن کمیســیون در دفــر مرکــزی خــود در والیــت کابــل 
یــک ســخنگو و ۴ معــاون ســخنگو، و یــک مســؤول روابــط خارجــی دارد. 

ــر  ــز یــک ســخنگو و یــک کمشــر دارد کــه منحیــث دبی ســخنگوی و مســئول اطالعــات کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، ایــن کمیســیون نی
ــر اســاس معلومــات وبســایت کمیســیون شــکایات انتخاباتــی، رســانه هــا مطالبــات خــود را از مســؤول اطاعــات ایــن  انتخــاب گردیــده اســت. ب

کمیســیون دریافــت مــی کننــد.

ــود  ــایت خ ــن در وبس ــورت آنالی ــه ص ــات را ب ــت اطالع ــتقل انتخاب ــیون مس ــا کمیس ــد ت ــی کنن ــه م ــران توصی ناظ
ــد تقویــت کن

ــت  ــزوم »تقوی ــر ل ــد، ب ــرش ش ــال ۱۳۹۷ منت ــو س ــه در دل ــود ک ــی خ ــات پارملان ــزارش انتخاب ــتان )FEFA( در گ ــه افغانس ــی آزاد و عادالن ــاد انتخابات بنی
اطاعــاع رســانی آنایــن از طریــق وب ســایت کمیســیون انتخابــات« تاکیــد منــوده. فیفــا خاطرنشــان مــی کنــد »بررســی مختــرصی از فعالیــت وب 
ســایت نشــان مــی دهــد کــه بــه نیــاز هــای شــهروندان پاســخ منــی دهــد« و توصیــه مــی کنــد کــه بایــد »اســتفاده فعــال« از رســانه هــای اجتاعــی 
توســط کمیســیون انتخابــات بــرای آگاهــی قانونــی و پاســخ دهــی بــه ســؤاالت عمومــی در مــورد رونــد انتخابــات صــورت گیــرد تــا موثریــت بلنــد 

بــرود. 
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فهرست متاس با مسؤوالن والیتی روابط خارجی کمیسیون مستقل انتخابات
فهرست متاس زیر در اسد ۱۳۹۸ توسط کمیسیون مستقل انتخابات ارائه شده است و ممکن است به روزرسانی گردد.

ایمل آدرسمنرب مبایلاسموالیتشامره

0799624373ishanzada2018@gmail.comمحمد دینبدخشان1

  ishanzada@gmail.com

0771790834Fazlahmadnory75@gmail.com  0799753302فضل احمد نوریبادغیس2

0700444202m.ashraf.asghari@gmail.comمحمد ارشفبغان3

0799443002Ajmal.ahadi@yahoo.com  0790692411اجمل احدی بلخ4

0748661970Ghhpanahi@gmail.comغام حیدر پناهیبامیان5

Hussain.rahimizada2018@gmail.com 0766362387  0771068100حسین رحیم زاددایکندی6
rahimizada2018afg@gmail.com

0795494748Hamid.hanif2017@gmail.comحمیدالله حنیففراه7

0776031217Hashemrajaby77@gmail.comمحمد هاشم فاریاب8

0777883834Samimmangal01@gmail.comصمیم منگلغزنی9

0796500085musafedaiee@gmail.comمحمد موسیغور10

0706282511e.rezwan@gmail.comعنایت الله هلمند11

0798984890baryalai.hamidy.bh@gmail.comبریالی حمیدیهرات12

0781945345mohammadnaimhaidary@gmail.comمحمد حیدریجوزجان13

0787309879basheermomand@gmail.comبشیر احمدکابل14

0700358102naseersaqib44@gmail.comبشیر احمدکندهار15

0798230212Muqimkap@gmail.comعبدل مقیمکاپیسا16

0777543619Shamsbesmel850@gmail.comشمس اللهخوست 17

0777733833sarajzaheer@gmail.comمحمد رساج ظاهرکر18

0783783851shirmohammadzwak@gmail.comشیر محمد زواککندز19

Hamdamziazy069@gmail.com 0730628387   0748641668گل محمدلغان20

hul.hamdam@gmail.com

0770717877s.staniczai@gmail.com   0770717877صفت اللهلوگر21

Mashal_mujadidi@yahoo.com 0786489093مشعل ننگرهار22

0799616943dawoodmehrabi@gmail.comمحمد داوودنیمرور23

0706552649Matimatiullah327@gmail.comمطیع اللهنورستان24

0789653234Rafiullah.zurmatai1@gmail.com   0799253151رفیع الله افغان مل پکتیا25

0797106031haqpasrsdinm@gmail.com   0784428864دین محمدپکتیکا 26

0708996270farhadfarhmand@yahoo.com   0708083512فرهاد فرهمندپنجشیر27

farhad_786@yahoo.com

0780184982Bahar.mohammadi223@gmail.comمشعل محمدیپروان28

mashalmohammadi94@gmail.com

0774597691Ajabgullnoori15@gmail.comعجب گلسمنگان29

0787781548s.jalal_416@yahoo.com   0793607760سید جال الدینرسپل30

0702929883bashirahmad.naseri@gmail.comبشیر احمد نارصیتخار31

0744689645haqmalsultani123@gmail.comحقمل پوپلارزگان32

0781915149hematullah@gmail.comنثار احمدوردک33

0700717481mdawoodjasir@gmail.comمحمد داوودزابل34
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ســکتور رســانه هــای افغانســتان ) رادیــو، تلویزیــون، رســانه هــای چاپــی و رســانه هــای اجتاعــی( از ســال ۲۰۰۱ از یــک مرحلــه تقریبــا صفــری و طــی 
یــک چشــم انــداز پیچیــده  رشــد منــود. داســتان موفقیــت رســانه هــای افغانســتان بــه کمــک جامعــه جهانــی- کــه بــا حایــت مردمــی نیــز همــراه 
بــوده اســت ومنجــر بــه ایجــاد رســانه هــای »تــا حــدودی آزاد« گردیــده، بســیار مهــم اســت - بــه گــزارش  ســال ۲۰۱۹خانــه آزادی مراجعــه کنیــد - بــا 
وجــود موانــع  بــر رس راه گــردش آزاد اطاعــات، کــه عمدتــا در چهــا چــوب منطقــه یــی قابــل ماحظــه اســت رســانه هــای افغانســتان از ســاختار هــای 

معتــری اســتند، کــه ۶۷ درصــد از مــردم افغانســتان بــه آنهــا اعتــاد دارنــد.

بــا ایــن وجــود، همزمــان بــا افزایــش خشــونت هــا، چشــم انــداز فعالیــت رســانه هــای افغانســتان پیچیــده و شــکنند شــده اســت. ژورنالیســتان  بــا 
ــان ۱۷۹ کشــور جهــان  ــه رو هســتند. در ســال ۱۳۹۸، افغانســتان در خصــوص آزادی رســانه هــا در ردٔه ۱۲۱ از می تهدیدهــای فزاینــده امنیتــی روب
در فهرســت گزارشــگران بــدون مــرز )RSF(  قــرار دارد. در ســال ۱۳۹۷ حــدود ۲۰ خــر نــگار و کارمنــد رســانه بــه شــمول یــک زن در افغانســتان کشــته 
شــدند و در همیــن مــدت در مجمــوع ۱۹۶ مــورد خشــونت در برابــر خرنــگاران وکارمنــدان رســانه هــا اتفــاق افتــاده.  خرنــگاران وکارمنــدان رســانه یــی 

افغانســتان در واقــع بــا تهدیــدات روحــی و جســمی، بــه ویــژه در دوره هــای انتخاباتــی روبــرو هســتند.

ــٔه  ــان حایــت از تهی ــن می ــد. در ای ــی خــود را انجــام دهن ــا نقــش نظارت ــه آنهــا اجــازه مــی دهــد ت ــد، ب ــن کن ــی کــه امنیــت ژورنالیســتان را تأمی ابتکارات
محتــوای بــی طــرف و متعــادل یــک امــر مهــم اســت. در یــک فضــای رســانه یــی پیچیــده؛ جایــی کــه مشــکات اقتصــادی شــدید وجــود دارد و ادامــٔه 
فعالیــت رســانه یــی  را بــه خطــر مــی انــدازد؛ یــا برخــی  ازرســانه هــا  ازگــروه هــای خاصــی حایــت مــی کننــد و رســانه هــای اجتاعــی بــه نوعــی باعــث 
تقویــت  نفــرت پراگنــی مــی شــوند توجــه بــه حایــت از  محتــوای معتــر و مفیــد بــرای منافــع عمومــی بســیار مهــم اســت. ایــن حایــت بــه ویــژه نیــاز  

رســانه هــای محلــی اســت تــا بتواننــد گزارشــاتی متعــادل و بــی طرفانــه و بــر بنیــاد  قوانیــن، ارائــه دهنــد.

رســانه هــا مــی تواننــد بــر انتخابــات تأثیــر بگذارنــد. بنابرایــن، پوشــش مســتقل ومعتــر خــری مهــم اســت. بــرای افزایــش شــفافیت، نیــاز بــه درســتی 
فعالیــت رســانه هــا در جریــان  انتخابــات عمــده و اساســی اســت: رســانه هــای ســنتی و اجتاعــی، بــه عنــوان اصلــی تریــن وســیلٔه پخــش اطاعــات 
بــه مــردم، بایــد بــه متــام مراحــل  انتخابــات - نــه فقــط در زمــان مبــارزات انتخاباتــی و مرحلــه رایدهــی- توجــه جــدی داشــته باشــند. رســانه هــا بایــد 
بیشــر در دورٔه قبــل از انتخابــات بــا نهــاد هــای جامعــٔه مدنــی مرتبــط بــه انتخابــات هاهنــگ باشــند و بــه توضیــح و تحلیــل اصاحــات انتخاباتــی ، 
فرآیندهــای ثبــت نــام و مســائل مربــوط بــه مبــارزات انتخاباتــی كمــك كننــد. از اینجاســت کــه اهمیــت آمــوزش ژورنالیســتان و تقویــت ظرفیــت آنهــا 
بــرای پوشــش مســایل مرتبــط بــه انتخابــات برجســته مــی شــود. تقویــت گزارشــگری  بــی طرفانــه کــه اخــاق حرفــه یــی در آن رعایــت شــده باشــد در 

راســتای حفــظ اصــول و ارزشــهای دموکراتیــک، پیــش از دوره انتخابــات نیــز حایــز اهمیــت اســت. 

حوادث خشونت آمیز علیه ژورنالیستان  و رسانه های افغان در سال ۲۰۱۸ ) نی/ حایت کننده رسانه های آزاد(

مجموعدسمربنومرباکتوبرسپتمربآگستجوالیجونمیاپریلمارچفربوریجنوریواقعات

۱۱۱۱۱۱۲۲1۱۲۰قتل
۲۷۴۱۵۱۲۰زخمی

۲۱۶۹توقیف
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ــا  ــان ی ــرای انتخابــات، رســانه هــا بازیگــران کلیــدی  وفعــال هســتند. اگــر آزادی رســانه هــا و آزادی بی مطابــق تعهــدات و معیارهــای بیــن املللــی ب
رســانه هــای مســتقل بــرای پاســخگو ســازی دولــت وجــود نداشــته باشــد، منــی تــوان دموکراســی را کامــل کــرد. در طــول دو دهــه گذشــته، رســانه 
هــا نقــش خــود را در جهــت آگاهــی دادن بــه مــردم افغانســتان در مــورد حقــوق و وظایــف مدنــی شــان، ارائــه اطاعــات در مــورد نامزدهــا و مواضــع 
سیاســی آنــان، ترویــج بحــث و گفتگــو و میــان رشکای انتخابــات، وهمچنــان  نظــارت بــر رونــد انتخابــات ایفــا کــرده انــد. بــا ایــن حــال، رســانه هــا بــه 
عنــوان یــک بازیگرکلیــدی بــرای جلوگیــری از تقلبــات گســرده و فزاینــدٔه انتخابــات کــه باعــث آلــوده گــی رونــد انتخابــات افغانســتان مــی شــود تاثیــر 

گــذاری چندانــی نداشــته انــد.

بنابرایــن، رســانه هــا هنــوز هــم مــی تواننــد نقــش مهمــی در اطمینــان از اعتبــارو شــفافیت انتخابــات بــازی کننــد. بــرای تقویــت اعتــاد، آگاهــی و 
بــه اشــراک گذاشــن اطاعــات حیاتــی بــا رأی دهنــدگان، رضور اســت تــا از  رویکــرد  هــای مختلــف بــرای تقویــت مشــارکت در انتخابــات ، مبــارزه بــا 

تقلــب و باالخــره درســتی انتخابــات اســتفاده شــود.

مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا از طریــق پــروژٔه  PROSES یــک مســتند تلویزیونــی و یــک بســته از پیــام هــا و کتــاب هــای رسگــرم کننــده را 
در چهارچــوب ایــن پــروژه متویــل مالــی مــی کنــد؛ ایــن مــواد تولیــد شــده )بعضــی از مــواد دیگــر بیــرون از ایــن چهارچــوب تولیــد شــده مگــر از طریــق 
رســانه هــا بــه نــرش مــی رســند( منحیــث محتویــات کلیــدی  کمپایــن رســانه هــای اجتاعــی  اســتفاده مــی شــود؛ کــه عمدتــاً بــر درســتی انتخابــات و 

اشــراک زنــان متمرکــز مــی باشــد. 

رسانجــام، نیــاز بــه ادامــه حایــت از رســانه هــای محلــی همچنــان وجــود دارد. رســانه هــای  محلــی  اخبــار محلــی را از گلــوی محلــی و بــا زبــان محلــی 
ارائــه مــی کننــد و تنهــا در همــکاری بــا ایــن رســانه هاســت کــه مــی تــوان بــه گــروه هــای  اجتاعــی مختلفــی کــه در ۳۴ والیــت افغانســتان زنــده گــی 

مــی کننــد، دسرســی داشــت.

قانــون انتخابــات در مــورد مشــارکت زنــان در انتخابــات - مطابــق مــاده ۳۳ قانــون اساســی ، » همــه شــهروندان افغانســتان حــق انتخــاب کــردن و 
انتخــاب شــدن را دارنــد.« در مــاده ۵ قانــون انتخابــات مصــوب ۱۳۹۵ آمــده اســت: »هــر شــهروند واجــد رشایــط رأی دادن ، چــه زن و چــه مــرد ، حــق 
دارد بــه عنــوان رأی دهنــده یــا نامــزد ثبــت نــام کــرده و در انتخابــات رشکــت کنــد.« »رأی دهنــدگان واجــد رشایــط حــق دارنــد كــه در انتخابــات  از رأی خــود 
بــه صــورت مســتقیم اســتفاده کننــد. اعــال هــر نــوع محدودیــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر رای دهنــدگان و نامزدهــا بــر اســاس زبــان، مذهــب، 

قومیــت، جنســیت، قبیلــه، منطقــه، محــل ســکونت و وضعیــت اجتاعــی یــا شــغلی یــا ناتوانــی، منــع اســت.«

ژورنالیستان زن و مشارکت زنان در انتخابات

منابع اطاعاتی انتخابات  روستائی و شهری )بنیاد آسیا، ۲۰۱۸(
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ژورنالیستان  زن هنوز با خشونت و آزار و اذیت جنسی روبه رو هستند
براســاس یــک مطالعــه جدیــد توســط نــی/ حایــت کننــدٔه رســانه هــای آزاد، بــه تعــداد ۱۲۵۳۳ نفــر بــه شــمول ۲۱۳۳ زن در رســانه هــای افغانســتان 
مشــغول کار هســتند. در همیــن گــزارش آمــده اســت کــه حداقــل ۱۰۰ روزنامــه نــگار زن از ســال ۱۳۹۳ بدینســو کشــور را تــرک کــرده انــد. یــک مطالعــه 
دیگــر  توســط کمیتــه مصئونیــت ژورنالیســتان  افغانســتان  در مــورد وضعیــت ژورنالیســتان  زن نشــان مــی دهــد کــه در بســیاری از مــوارد خانــواده 
هــای زنــان مخالــف کار آنهــا در رســانه هــا هســتند، بــه گونــٔه مثــال  ۲۵ درصــد در کابــل  و ۸۰ درصــد در ننگرهــار. یکــی از یافتــه هــای قابــل توجــه ایــن 
گــزارش میــزان آزار و اذیــت زنــان شــامل در رســانه در محــل کارشــان اســت. ۶۹ درصــد کســانی کــه در ایــن گــزارش بــا آنهــا گفتگــو شــده بــود ادعــا کــرده 

بودنــد کــه در محــل کار شــان مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار مــی گیرنــد.

در ایــن بررســی همچنیــن تأکیــد شــده اســت کــه ۳۰درصــد زنــان شــاغل در رســانه هــا بــه دلیــل تهیــٔه گــزارش هــای مرتبــط بــا مســایل سیاســی مــورد 
تهدیــد قــرار گرفتــه انــد.

در کنــار مشــکات  خــاص جنســیتی کــه خرنــگاران زن در افغانســتان مواجــه هســتند ، افغانســتان همچنــان در بیــن خطرنــاک تریــن کشــورها بــرای 
ژورنالیســتان  قــرار دارد. از جــدی ۱۳۹۶ تــا جــدی ۱۳۹۷ بــه تعــداد۲۰ خرنــگار و کارمنــد رســانه بــه شــمول یــک زن، در افغانســتان  کشــته شــدند . در 
همیــن مــدت ۱۹۶ مــورد خشــونت علیــه ژورنالیســتان و کارمنــدان رســانه هــا  بــه ثبــت رســیده اســت، بــه شــمول قتــل هــا، خشــونت فزیکــی، حملــه 
بــه ســاختان رســانه هــا، اختطــاف، بازداشــت ، تهدیــد و غیــره. گــزارش هــای اخیــر در ســال ۱۳۹۸ همچنــان حاکــی از آن اســت کــه وضعیــت بهبــود 
نیافتــه اســت.در ایــن جریــان شــاری از زنــان روزنامــه نــگار در والیــت کنــدز توســط طالبــان تهدیــد شــده انــد؛ و برخــی دیگــر بــه دلیــل ناامنــی و مســایل 

جنســیتی، کار خــود را در برخــی والیــات تــرک کــرده انــد.

۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۳۱۳۹۷سال
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 .)DROPS جدول مشارکت زنان در انتخابات از حیث استعال رای  )اقتباس از

ارقام مربوط به زنان که در انتخابات مجلس مناینده گان در ۱۳۹۷ دخیل بودند
ــر اســاس معلومــات یونامــا، در روز انتخابــات مجلــس مناینــده گان در ۱۳۹۷، میــزان مشــارکت زنــان رأی دهنــده حــدود ۳- درصــد مجمــوع رأی  ب
دهنــدگان بــوده اســت. ایــن درحالیســت کــه در مقایســه بــا مشــارکت زنــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۹۳ ، بــا ۳۷.۶ درصــد، کاهــش  
قابــل تأملــی بــه ماحظــه مــی رســد. مراکــز رایدهــی بــرای زنــان  در انتخابــات ۱۳۹۷بــه تعــداد ۷۴۲۹ مرکــز در مقایســه بــا ۱۱۶۶۷ مرکــز بــرای مــردان 
بــوده اســت. طبــق گــزارش هــا، حــدود ۱۳۰۰۰ زن افغــان  در آن انتخابــات بــه عنــوان ناظــر حضــور داشــته انــد. از ۸.۵ میلیــون ثبــت نــام کننــده گان 
در ســال ۱۳۹۷ ، حدود۳۵درصــد آنــان زن بــوده انــد. عــاوه بــر ایــن، ۴۱۸ تــن از مجمــوع ۲۵۶۵ نامــزد انتخابــات مجلــس مناینــده گان )۱۶ درصــد( زن 

بودنــد و حداقــل دو زن در هــر والیــت بــا هــم رقابــت مــی کردنــد، بجــز والیــت غزنــی. کــه انتخابــات در آنجــا برگــزار نشــد.

ژورنالیستان  زن به عنوان ناظران معترب کمیسیون مستقل انتخابات
حضــور ژورنالیســتان  زن در طــول فرآینــد انتخابــات از جملــه روز انتخابــات بــه عنــوان یــک عامــل اصلــی بــرای تامیــن شــفافیت انتخابــات بــه حســاب 
مــی آیــد؛ زیــرا زنــان رای دهنــده فقــط در مراکــز رایدهــی زنانــه مــی تواننــد رأی دهنــد و خرنــگاران مــرد در مراکــز رایدهــی زنــان اجــازه ورود منــی داشــته 
باشــند؛ امــا زنــان خرنــگار مــی تواننــد هــم در محــات رأیدهــی مــردان حضــور داشــته باشــند و هــم در محــات رأیدهــی زنــان. بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا 
تعدیــل مــاده ۸۳ قانــون انتخابــات، ژورنالیســتان از حقــوق مشــابه ناظــران نیــز برخــوردار گردیــده انــد دسرســی ژورنالیســتان زن بــه نظــارت از مراکــز 
و محــات رایدهــی، مراکــز شــارش آرا، شــارش دوبــارٔه آرا و ثبــت در دیتابیس)بانــک اطاعــات ( ملــی بیشــر گردیــده اســت. بــر اســاس مــادٔه ۸۵ 
قانــون انتخابــات، ژورنالیســتان مــی تواننــد از جملــه ده کاپــی، چهــار کاپــی از اوراق نتایــج انتخابــات را دریافــت کننــد، بــه عــاؤه یــک نســخه کــه بــه دیــد 

عامــه در مرکــز رایدهــی نصــب مــی شــود. 
در ایــن چارچــوب قانونــی،  در اختیــار داشــن ژورنالیســتان  زن بــا مجوزهــای کمیســیون مســتقل انتخابــات در روز انتخابــات ، ظرفیــت رســانه هــا را 
بــرای گــزارش دهــی مؤثــر در مراکــز رایدهــی زنــان از جملــه مراحــل رایدهــی و شــارش، و ایجــاد رشایــط بــرای توســعه چشــمگیر مشــارکت زنــان در 

انتخابــات افزایــش مــی دهــد.
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کارمندان زن و مراکز رایدهی زن در روز انتخابات
حضــور مؤثــر کارمنــدان زن در مراکــز رایدهــی زنــان بــه مشــارکت زنــان و جلوگیــری از تقلبــات در مراکــز و محــات رایدهــی کمــک مــی کنــد. در جریــان 
انتخابــات مجلــس مناینــده گان در ســال ۱۳۹۷ ، بــر اســاس گزارشــی کــه در دلــو ۱۳۹۷ توســط بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه  )FEFA( منتــرش شــد، 
5 درصــد از مراکــز رایدهــی زنــان توســط ناظــران مــرد مــورد نظــارت قــرار گرفتــه بــود. اکــر مراکــز رایدهــی زنانــه کــه در آنهــا کارمنــدان زن اســتخدام 
شــده بودنــد در والیــات کابــل، بلــخ ، هــرات و ننگرهــار بودنــد. بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری، ۱۳۹۸ کمیســیون مســتقل انتخابــات همچنــان بــه 
ایجــاد محــات جداگانــه رایدهــی بــرای زنــان  و بــا  حضورکارمنــدان زن مبــادرت مــی ورزد کــه بــرای تشــویق ســهم گیــری رایدهنــده گان زن بســیار حیاتــی 
اســت. کمیســیون مســتقل انتخابــات همچنیــن اعــام کــرده کــه در »اســتخدام و اســتقرار زنــان بــرای تأمیــن امنیــت محــات رایدهــی زنــان« بــا وزارت 
داخلــه همــکاری خواهــد کــرد.  زنانــی کــه مســؤولیت بازرســی بدنــی زنــان رایدهنــده را خواهنــد داشــت بــه عنــوان عامــل کلیــدی بــرای افزایــش امنیــت 

در مراکــز رایدهــی و مشــوق مشــارکت زنــان در انتخابــات در نظــر گرفتــه مــی شــوند.

اسرتاتیژی تساوی جنسیتی کمیسیون مستقل انتخابات
ــه عنــوان نامــزدان، رأی دهنــده گان، مناینــده گان نامزدان)ناظــران( و  ــات »ب ــان در انتخاب ــرای تقویــت مشــارکت زن کمیســیون ادعــا مــی کنــد کــه ب
کارمنــدان،« یــک اســراتیژی فراگیــر را تهیــه مــی کنــد. همچنــان کمیســیون متعهــد شــده اســت كــه راهكارهایــی را بــرای تشــویق ثبــت نــام رأی دهنــده 
گان زن روی دســت مــی گیــرد، از جملــه اعــزام تیــم هــای ثبــت نــام ســیار بــه مناطــق روســتایی، و دخیــل ســازی متنفذیــن در رونــد انتخابــات، از جملــه 
ــتقل  ــیون مس ــٔه کمیس ــاط عام ــش ارتب ــات. بخ ــان در انتخاب ــاركت  زن ــت مش ــورد اهمی ــی در م ــاد آگاه ــرای ایج ــان، ب ــای زن ــبکه ه ــان و ش ــا امام م
انتخابــات بــا اســتفاده  از پیــام هــای هدفمنــد بــرای زنــان رای دهنــده، ماننــد کلیــپ هــای صوتــی و تصویــری و پوســر هــا آنهــا را در مــورد احتــال 

تهدیــد هــا و خشــونت هــای خانــواده گــی آمــوزش خواهــد داد.

ابتکارات مرکز پشتیبانی انتخابات اتحادیٔه اروپا، پیشنهادات مربوط به جنسیت و انتخابات
در جریــان انتخابــات ســال گذشــته ، مرکــز پشــتیبانی انتخابــات اتحادیــٔه اروپــا از طریــق پــروژٔه PROSES  آمــوزش هــای خاصــی را بــا هــدف تشــویق 
نامــزدان زن و تقویــت ظرفیــت فنــی و سیاســی آنهــا بــرای رشکــت در انتخابــات ایجــاد کــرد. همچنیــن راهنــای اختصاصــی نامــزدان زن در انتخابــات 
مجلــس مناینــده گان را منتــرش كــرد. در مــاه رسطــان ۱۳۹۸ ، پــروژٔه PROSES  در همــکاری بــا وزارت امــور زنــان و ســازمان مطالعــات سیاســی و 
توســعه )DROPS( ، یــک کارگاه ســه روزه را زیــر عنــوان »افزایــش آگاهــی دربــاره مشــارکت زنــان در انتخابــات ریاســت جمهــوری ۱۳۹۸ » بــا حضــور 

حــدود ۲۰۰ رشکــت کننــده از ۳۴ والیــت بــرای تقویــت مشــارکت زنــان در انتخابــات برگــزار کــرد. 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ )دور دوم(: تعداد مراکز رایدهی زنان که بخاطر عدم حضور کارکنان زن بسته شده )منبع: تیم ارزیابی انتخابات اتحادیه ٔاروپا(
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پوشش رسانه یی درست، مشارکت زنان را افزایش می دهد
پوشــش رســانه یــی از مشــارکت زنــان – چــی بــه عنــوان رأی دهنــده، یــا نامــزد یــا کارمنــد انتخاباتــی- در زمــان رایدهــی، بــه طــور کلــی بــه عنــوان ابــزار 
قــوی بــرای افزایــش مشــارکت زنــان در انتخابــات بــه شــار مــی رود. پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری، پــروژٔه PROSES  بــه  همــراه مرکــز حایت 
از ژورنالیســتان  زن افغانســتان ، آمــوزش هایــی  رابــرای ژورنالیســتان  زن درمــورد مشــارکت زنــان در انتخابــات و پشــتیبانی انتخاباتــی، برگــزار منــود. 
بــه تصویــر کشــیدن شــخصیت هــای زنــان کــه بــه طــور فعــال در انتخابــات ریاســت جمهــوری رشکــت مــی کننــد، بــه عنــوان یــک عامــل انگیزنــده تلقــی 
مــی شــود. پــروژه PROSES  یــک مســتند تلویزیونــی را، در دوران انتخابــات فعلــی، تهیــه منــوده کــه حــاوی مجموعــه ای از پیــام هــای مشــخص 
اســت وهمچنــان یــک کتــاب طنــزی نیــز تهیــه خواهــد شــد کــه محتــوای اصلــی آن )برخــی از مــواد دیگــر برعــاوه اینهــا تهیــه شــده واز طریــق رســانه 

هــا پخــش مــی شــوند( مبــارزات انتخاباتــی و رســانه هــای جمعــی خواهــد بــود؛ بــا مترکــز بــر  مشــارکت و حقــوق زنــان. 

تعهدات بین املللی برای انتخابات
اصطــاح »تعهــدات بیــن املللــی بــرای انتخابــات« بــه اصــول تعریــف شــده در اســناد حقوقــی بیــن املللــی گفتــه میشــود كــه پــس از تصویــب، بــرای 
كشــورهایی کــه بــه آن الحــاق مــی کننــد الــزام آور اســتند. کلیــه قوانیــن و مقــررات ملــی بایــد بــا ایــن  مطابقــت داده شــوند. اعامیــه جهانــی حقــوق 
بــرش )UDHR( ســنگ بنــای سیســتم بیــن املللــی حایــت از حقــوق بــرش اســت و بــه همیــن ترتیــب جنبــه هــای مختلفــی از موضوعــات انتخاباتــی 
را در بــر مــی گیــرد. افغانســتان ماننــد بســیاری از اعضــای ســازمان ملــل متحــد کــه حقــوق بــرش، دموکراســی و انتخابــات را رعایــت مــی کننــد، بــه ایــن 

اســناد جهــان ملحــق شــده اســت.

تعهدات رسانه یی و بین املللی برای انتخابات

سال امضا توسط دولت افغانستان میثاق بین املللی      International Treatyسال

۱۹۸۴اعامیه جهانی حقوق برش۱۹۴۸
میثــاق بیــن املللــی در مــورد حقــوق سیاســی و مدنــی )ICCPR( مــواد میثــاق ۱۹۶۶

 ICCPR( در توضیحــات عمومــی ترشیــح و تفســیر داده شــده اســت ICCPR
)GC

۱۹۸۳

۲۰۰۳)UNCAC( ۲۰۰۸کنوانسیون ملل متعد علیه فساد اداری
۱۹۶۶)ICERD( ۱۹۸۳کنوانسیون بین املللی جهت برداشن تعصبات نژادی
۲۰۰۶)CRPD( ۲۰۱۲کنوانسیون پیرامون حقوق افراد داری معلولیت
۱۹۷۹)CEDAW( ۲۰۰۳کنوانسیون برداشت متام تبعیضات علیه زنان
۱۹۵۲)CPRW( ۱۹۶۶کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
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اعامیه جهانی حقوق برش )UDHR( مفاد اصلی دموکراسی و انتخابات مدرن را ترشیح می کند:

میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی )ICCPR( یــک پیــان چنــد جانبــه اســت کــه در ســال ۱۹۶۶ توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــه 
تصویــب رســید. کشــورهای امضــا کننــده )۱۷۲ کشــور، از جملــه افغانســتان( متعهــد هســتند کــه بــه حقــوق مدنــی و سیاســی افــراد از جملــه حــق 
 ICCPR زندگــی ، آزادی بیــان، آزادی اجتاعــات، حــق انتخــاب و حــق رعایــت مراحــل قانونــی و محاکمــٔه عادالنــه افــراد احــرام بگذارنــد. مفــاد میثــاق

 .)ICCPR GC( در توضیحــات عمومــی ترشیــح و تفســیر داده شــده اســت

میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بخشــی از اعامیــٔه جهــان حقــوق بــرش، بــه همــراه میثــاق بیــن املللــی حقــوق اقتصــادی، اجتاعــی 
و فرهنگــی )ICESCR( اســت. میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی تحــت نظــارت کمیتــٔه حقــوق بــرش ســازمان ملــل متحــد قــرار دارد کــه 
گــزارش هــای منظــم کشــورها در مــورد چگونگــی اجــرای حقــوق بــرشی را بررســی مــی کنــد. کشــورها بایــد ابتــدا یــک ســال پــس از پیوســن بــه میثــاق 

و ســپس هــر زمــان کــه کمیتــه ، درخواســت کنــد ، گــزارش دهنــد.

- هــر شــهروند بــدون محدودیــت هــای غیــر منطقــی حــق و فرصــت … رشکــت در انجــام آزادانــه امــور عمومی، مســتقیم ICCPR, مادٔه ۲۵
یــا از طریــق مناینــده گان منتخــب خــود را دارد. 

- حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن بایــد در یــک انتخابــات دوره یــی و واقعــی  بــا رایدهــی برابــر، رأی رسی یــا بــا روش 
هــای رایدهــی متعــادل و آزاد انجــام شــود کــه بیانگــر آزادی اراده انتخــاب کننــدگان باشــد.

- دسرسی برابری به خدمات عمومی کشور خود. 

هــر دولــت عضــو ایــن میثــاق متعهــد اســت كــه بــه همــه افــراد در قلمــرو خــود احــرام بگــذارد و بــدون هیــچ نــوع تبعیــض ICCPR مادٔه ۲
اعــم از نــژاد، رنــگ، جنــس، زبــان، مذهــب، عقایــد سیاســی یــا هــر عقیــده دیگــری، خاســتگاه ملــی یــا اجتاعــی، دارایــی، 

تولــد یــا وضعیــت دیگــری، متعهــد بــه حقــوق شــهروندان خــود در روشــنائی ایــن میثــاق بیــن املللــی باشــد

دولتهــای عضــو ایــن میثــاق از تامیــن حقــوق برابــر زن و مــرد در اســتفاده از متــام حقــوق مدنــی و سیاســی منــدرج در ایــن ICCPR مادٔه ۳
میثــاق اطمینــان مــی دهنــد. دولتهــا و احــزاب عضــو موظــف انــد، کــه هرچــه بیشــر ممکــن باشــد، از حــق واجــد رشایــط 

بــودن رأی دهنــدگان اطمینــان بدهنــد. 

ــر از مــواردی ICCPR مادٔه ۲۱ ــن حــق غی ــرای اعــال ای ــی ب ــه رســمیت شــناخته شــود. هیــچ محدودیت ــز ب حــق اجتاعــات مســاملت آمی
کــه مطابــق بــا قانــون و در یــک جامعــٔه دموکراتیــک علیــه امنیــت ملــی یــا امنیــت عمومــی، نظــم عمومــی، ســامت 

ــدارد. ــا حقــوق و آزادی هــای دیگــران را صدمــه برســاند، وجــود ن ــا اخــاق اجتاعــی و ی عمومــی ی

هرفرد حق آزادی تشکیل اجتاع با دیگران را دارد.ICCPR مادٔه ۲۲

هرفــرد حــق آزادی بیــان دارد؛ رصف نظــر از مرزهــا، ایــن حــق شــامل آزادی جســتجو، دریافــت وانتقــال انــواع اطاعــات و ICCPR مادٔه ۱۹ 
ایــده هــا، بــه صــورت شــفاهی، کتبــی یــا چاپــی، هــری، یــا از طریــق رســانه هــای دیگــر مــی باشــد. 

هرفــرد حــق آزادی و امنیــت شــخصی دارد. هیــچ کــس تحــت پیگــرد یــا بازداشــت خودرسانــه قــرار منــی گیــرد. هیــچ کــس را ICCPR مادٔه ۹
منــی تــوان از آزادی خــود محــروم کــرد؛ مگــر بــا دالیــل و بــا روش هایــی کــه طبــق قانــون تعییــن شــده اســت.

هرفــرد حــق آزادی عقیــده و بیــان دارد؛ ایــن حــق شــامل آزادی داشــن نظــرات بــدون دخالــت دیگــران،  دریافــت و انتقــال UDHR – مادٔه ۱۹
اطاعــات و ایــده هــا از طریــق رســانه هــا و رصف نظــر از مرزهــا مــی شــود.

هرفرد حق آزادی تشکیل انجمن ها و اجتاعات مساملت آمیز را دارد ]...[UDHR – مادٔه ۲۰

۱. هرفرد حق دارد که مستقیاً یا از طریق مناینده گان منتخب، آزادانه در دولت کشور خود سهم داشته باشد.UDHR – مادٔه ۲۱
۲. فرد حق دارد در کشور خود دسرسی مساوی به خدمات عمومی داشته باشد.

۳. ارادٔه مــردم پایــه و اســاس اقتــدار دولــت اســت. ایــن اقتــدار در انتخابــات دوره یــی و واقعــی تبیــن پیــدا مــی کنــد کــه UDHR – مادٔه ۲۱
بایــد بــا رأی گیــری برابــر، رأی رسی یــا بــا روش هــای رای د هــی متعــادل و آزاد انجــام شــود.
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حــق برابــر عبــارت اســت از برخــوداری از حــق برابــر دربیــن رأی دهنــدگان در یــک رایدهــی واقعــی. ایــن حــق بــه شــکل – ICCPR مواد ۲۱ و ۲۵
یــک شــخص و یــک رای – تعبیــر مــی شــود. رأی دهنــدگان هنــگام رایدهــی بایــد تعــداد مســاوی انتخــاب را در اختیــار 
داشــته باشــند. اصــل یــک شــخص و یــک رای بایــد اعــال شــود و در چارچــوب سیســتم انتخاباتــی هــر والیــت رأی 

یــک رایدهنــده بایــد برابــر بــا رأی شــخص دیگــر باشــد.
انتخابــات دوره یــی: میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی اعــام مــی کنــد کــه: »هــر شــهروند حــق و فرصــت ICCPR مواد ۹ و ۲۵

رأی دادن در انتخابــات دوره یــی را دارد.« بنابرایــن، کشــورهای عضــو در چارچوبهــای قانونــی بایــد اطمینــان و نظــم در 
برگــزاری انتخابــات را تضمیــن کننــد.

برگــزاری انتخابــات دوره یــی واقعــی بــرای اطمینــان از مســؤولیت پذیــری مناینــده گان در مــورد اعــال اختیــارات قــؤه 
مقننــه یــا اجرایــی کــه در اختیــار آنهاســت، رضوری اســت. چنیــن انتخاباتــی بایــد در فواصــل زمانــی طوالنــی انجــام 

نشــود، و اقتــدار دولــت بــر اســاس بیــان ارادٔه آزاد انتخــاب کننــدگان باشــد.
رایدهــی رسی: رایدهــی رسی تضمیــن مــی کنــد کــه رای دهنــدگان مــی تواننــد رای خــود را آزادانــه اســتفاده کننــد. ICCPR مواد ۲۰ و ۲۵

حــق رایدهــی رسی، حتــی در زمــان مبــارزات انتخاباتــی و روز رایدهــی، بایــد رعایــت شــود. کشــورها بایــد تدابیــر الزم را 
بــرای تضمیــن رشایــط رسی بــودن آرا در مــدت انتخابــات اتخــاذ کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه رأی دهنــدگان بایــد از 
اعــال هــر نــوع اجبــار بــرای فــاش کــردن رای خــود یــا نحــوه رأی دادن، و از هرگونــه دخالــت غیرقانونــی یــا خودرسانــه 

در رونــد رایدهــی، محافظــت شــوند.
آزادی اجتاعات: ایجاد و مشارکت در احزاب سیاسیICCPR بند ۲ مادٔه ۱۹

آزادی اجتاعات: برگزاری کارزار های سیاسیICCPR مادٔه ۲۱
آزادی عقیده و بیان: انجام کارزارهای سیاسیICCPR مواد ۲ و ۱۹

آزادی حرکت برای رأی دادن و نظارت انتخابات و انجام کارزار های سیاسی؛ حق امنیت شخصی. )ICCPR بند ۱۲ مادٔه ۲۵
شــفافیت: همــه افــراد حــق دارنــد در مــورد کار همــه ادارات دولتــی اطاعــات عمومــی را جســتجو و دریافــت کننــد. ICCPR بند ۲ مادٔه ۱۹

کلیــه ارگانهــا و ســازمانهایی کــه قــدرت خــود را از رای مــردم گرفتــه انــد بایــد در عملکــرد خــود شــفاف باشــند.
اصالــت: عنــرص انتخابــات واقعــی ممکــن اســت در دو ســطح قابــل درک باشــد. بــه معنــای وســیع تــر، صفــت 
واقعــی را مــی تــوان آزادیهــا و حقــوق سیاســی معــادل ماننــد آزادی بیــان، اجتاعــات، و حرکــت هــا بیــان منــود. بــه 
معنــای ظریفانــه تــر، عنــرص انتخابــات واقعــی بــه  رأی دهنــدگان کــه حــق انتخــاب واقعــی میــان گزینــه هــای سیاســی 

مشــخص را دارا هســتند، اشــاره دارد.
راه حــل مؤثــر: بــه عنــوان بخشــی از اقدامــات، دولتهــای عضــو میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی ملــزم 
بــه اســتفاده از حقــوق شــناخته شــده در میثــاق هســتند؛ آنهــا بایــد وجــود یــک راه حــل موثــر را تضمیــن کننــد؛ مثــاً 

حــل منازعــات انتخاباتــی کــه مســؤولیت آنــرا کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه عهــده دارد. 
و   ۱۹  ،۱۰ مــواد   ICCPR

۳۴
ایــن مــاده میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بــر اهمیــت دسرســی منصفانــه و رایــگان بــه رســانه هــای 
خصوصــی و دولتــی بــرای همــه نامزدهــا، و بــر فعالیتهــای مؤثــر در خصــوص رای دهنــدگان تأکیــد مــی ورزد. 
ــی  ــای انتخابات ــزاری کارزار ه ــرای برگ ــی ب ــای عموم ــا فض ــا ی ــه رســانه ه ــاوی ب ــی مس ــن دسرس ــر تضمی ــن ب همچنی
ــن  ــن ارکان ای ــی تری ــی از اصل ــا یک ــانه ه ــه رس ــد. اگرچ ــان را دارن ــده و بی ــق آزادی عقی ــراد ح ــه اف ــد. هم ــی کن ــد م تأکی
آزادی هســتند؛ امــا ایــن حقــوق بــرای همــه افــراد از جملــه نامزدهــای انتخاباتــی و احــزاب در طــول مبــارزات انتخاباتــی 

گســرش مــی یابــد.
همچنیــن مــاده ۱۰ تفســیر میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی  تاکیــد مــی کنــد، کــه در چارچــوب گــزارش 
هــای دولتی،»ایــن تعامــل میــان اساســات آزادی بیــان و محدودیــت هاســت كــه دامنــه واقعــی حقــوق شــخصی را 
تعییــن مــی كنــد.« همچنیــن، در مــاده ۱۹ ایــن میثــاق تذکــر داده شــده اســت  کــه »وقتــی یــک حــزب بــررس اقتــدار 
کشــور هــای عضــو، محدودیــت هــای خاصــی را علیــه آزادی بیــان اعــال مــی کنــد، ایــن مــوارد حقــوق خــود آنهــا را 
بــه مخاطــره منــی انــدازد.« در مــاده ۳۴ ایــن میثــاق جنبــه هــای مختلــف آزادی بیــان در مــورد رســانه هــا تذکــر داده 
شــده اســت.» حــق آزادی بیــان، رصف نظــر از مرزهــا، شــامل آزادی جســتجو، دریافــت و انتقــال اطاعــات و ایــده 
هــا از همــه نــوع، چــه بــه صــورت شــفاهی، نوشــتاری یــا چاپــی، بــه صــورت هــری و چــه از طریــق رســانه هــای دیگــر 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.«

مفــاد میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی در توضیحــات عمومــی )ICCPR GC(، بــرای راهنایــی کشــورها و رشکا، تفســیر و توضیــح 
داده شــده اســت:
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میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی متــام حقــوق ذکــر شــده را تضمیــن مــی کنــد. ایــن حقــوق رضوری اســت؛ امــا رشایــط مطلــق بــرای 
اعــال حــق رأی وجــود نــدارد و محدودیــت هــا بــر آن فقــط بــا روشــی غیــر تبعیــض آمیــز مــی توانــد صــورت گیــرد. هیــچ محدودیتــی بــرای اعــال ایــن 
حــق وجــود نــدارد؛ مگــر آنکــه در قانــون مقــرر شــده و در جامعــه دموکراتیــک بــه منافــع امنیــت ملــی یــا امنیــت عمومــی، نظــم عمومــی، ســامت 

عمومــی یــا اخــاق و آزادی هــای دیگــران صدمــه وارد شــود. 

میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی تعهــدات مثبــت و گســرده ای را بــه دولــت هــای عضــو )كشــورها( تحمیــل مــی كنــد. همــه كشــورهای 
عضــو متعهــد هســتند كــه بــا انجــام مراحــل قانــون اســايس خــود و بــا مفــاد ايــن ميثــاق، قوانیــن را تصویــب و تطبیــق، و مراحــل و تدابیــر دیگــری را 

طبــق نیازمنــدی شــان اتخــاذ کننــد تــا از حقــوق شــناخته شــده در ايــن ميثــاق اســتفاده کــرده بتواننــد.
کنوانســیون ســازمان ملــل علیــه فســاد )UNCAC( ســال ۲۰۰۳  کــه در ســال ۲۰۰۸ توســط افغانســتان بــه امضــا رســید همچنیــن شــامل مــواردی 

اســت کــه در مــورد درســتی انتخابــات و جلوگیــری ازتقلبــات انتخاباتــی اعــال مــی شــود:

چارچوب قانونی که آزادی رسانه ها را امکان پذیر می کند.۱

موجودیت آزادی عمل در رسانه ها.۲

مقررات  مستقل رسانه  یی.۳

موثریت گرایی عمومی رسانه ها.۴

نهاد های حرفه یی و فعال ژورنالیستی.۵

مخاطبی که از دسرسی به رسانه ها و آزادی بیان برخوردار باشد، و همچنین به نقش دموکراتیک رسانه ها احرام بگذارد .۶

بررسی دقیق نامزدها / احزاب. ۷

نقش »دیده بان« كه از طریق آن می توانند دولت را پاسخگو سازند۱

 نقش توامنند سازو تسهیل کننده اشراک مردم در روند های سیاسی )بدین ترتیب یک فضای عمومی را ایجاد می کنند(. 2

نقشــی  آگاهــی دهنــده کــه فرهنــگ دموکراتیــک را توســعه داده و حفــظ مــی کنــد )از ایــن طریــق نقــش جامعــه مدنــی را در دموکراســی 3
سیاســی حفــظ کــرده مــی تواننــد(. 

بــا توجــه بــه لــزوم مبــارزه بــا فســاد، هــر كشــور عضــو بــا رعايــت اصــول اســايس قوانــن داخــي خــود، در جایــی کــه UNCAC مادٔه ۱۰
مناســب باشــد ... اقدامــايت را كــه ممكــن اســت بــراي ارتقــای شــفافيت در ادارات خــود از جملــه ســازمان، عملكــرد و 

فرآيندهــاي تصميــم گــري، انجــام مــي دهــد. 

...هــر دولــت عضــو بایــد اقدامــات الزم را، در حــدود خــود و مطابــق بــا اصــول اساســی قوانیــن داخلــی خــود، انجــام UNCAC مادٔه ۱۳
دهــد تــا مشــارکت فعــال افــراد و گــروه هــای غیــر دولتــی، ماننــد جامعــٔه مدنــی، ســازمانهای غیردولتــی و ســازمانهای 
اجتاعــی را در جلوگیــری و مبــارزه بــا فســاد و افزایــش آگاهــی عمومــی در مــورد وجــود، علــل و میــزان تهدیــد ناشــی 

از فســاد ارتقــا بخشــد .....

برای حضور به عنوان یک بازیگر اساسی در شکل گیری روند انتخابات افغانستان، رسانه ها باید به رشح زیر عمل کنند: 

پیش رشط ها برای اینکه رسانه ها بتوانند به طور فعال در روند انتخابات رشکت کنند:
کدام ژورنالیستان  می توانند انتخابات را پوشش دهند؟

نقش رسانه ها در انتخابات
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رشح مقررات موجود.۸

 آگاهي دهی، آموزش دهی و دخیل سازی مخاطبان طبق عایق مشاركت مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه. ۹

 آموزش رای دهندگان در مورد سیستم انتخاباتی و این که چگونه حقوق و مسؤولیت های دموکراتیک خود را به اجرا بگذارند.۱۰
 گزارش از مبارزات  انتخاباتی. ۱۱

فراهــم آوردن فضــای مناســب بــرای احــزاب سیاســی تــا آنهــا پیــام هــای خــود را بــه رای دهنــده گان برســانند و پیــام هــای رای دهنــده گان ۱۲
را بشــنوند. 

فراهم آوردن بسری برای رقبای انتخاباتی جهت مناظره باهمدیگر و با مردم. ۱۳

 نظارت بر شارش آرا. ۱۴

 گزارش نتایج انتخابات. ۱۵

رای

رای
رای

 درستی انتخابات

درستی انتخابات چیست؟
درســتی انتخاباتــی بــه معیارهــای بیــن املللــی و هنجارهــای جهانــی حاکــم بــر برگــزاری مناســب انتخابــات گفتــه مــی شــود کــه بــرای همــه کشــورها در 
طــول دوران انتخابــات اعــال مــی شــود؛ بــه شــمول دورٔه قبــل از برگــزاری انتخابــات، مبــارزات انتخاباتــی، روز رایدهــی و پــس از آن. بــه طــور خاصــه، 
درســتی انتخاباتــی بــه معنــی رعایــت اصــل انتخابــات، همگانــی بــودن و رسی بــودن آرا، و برگــزاری معیــاری انتخابــات مــی باشــد - یــک افغــان، یــک 

رای. 
افغانســتان پیرشفــت قابــل توجهــی در مســیر رســیدن بــه تحکیــم دموکراســی داشــته اســت، ازایــن میــان از، انتقــال صلــح آمیــز دموکراتیــک قــدرت؛ 
افزایــش مشــارکت شــهروندان و بــه خصــوص زنــان و جامعــٔه مدنــی در رونــد هــای ملــی؛ و ایجــاد یــک چارچــوب انتخاباتــی متناســب بــا تعهــدات بیــن 
املللــی مــی تــوان یــاد آور شــد. بــا وجــود ایــن همــه پیرشفــت هــای مثبــت، از دیــد ناظــران ملــی و بیــن املللــی، متــام انتخابــات هــای گذشــته در 
افغانســتان بــا کاســتی هــای چشــمگیر برگــزار شــده انــد. تقلبــات گســرده در انتخابــات گذشــته، یکــی از منونــه هــای تکــرار تخلفــات انتخابــات اســت، 
کــه ســایٔه بــی اعتــادی عمومــی را بــه نهادهــای مدیریــت انتخابــات گذاشــته و ایــن رونــد را از معیــار هــای بیــن املللــی و ارزش هــای دموکراتیــک دور 
ســاخته اســت. شــک و تردیــد عمومــی در رونــد انتخابــات، پیرشفــت هایــی را کــه طــی دهــه هــای گذشــته در راســتای تحکیــم دموکراســی نوظهــور 

افغانســتان بــه وجــود آمــده اســت، بــه خطــر مــی انــدازد.

درستی انتخاباتی در کجا اعامل میگردد؟
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مشکالت درستی انتخابات
انتخابــات یــک رونــد پیچیــده اســت کــه نیــاز بــه مشــارکت بازیگــران زیــادی دارد. در هــر انتخابــات برنــده گان و بازنــده گان وجــود دارد. در ایــن جریــان 
تــاش هــای زیــاد و وسوســه فــوق العــاده بــرای حصــول پیــروزی بــا روش هــای قانونــی و غیــر قانونــی یــا اخاقــی وجــود مــی داشــته باشــد. نتایــج 
انتخابــات مــی توانــد قبــل از موعــد معیــن مــورد نفــوذ و دســت کاری قــرار گرفتــه و برنــده و بازنــده معیــن شــود. یــک انتخابــات حتــی مــی توانــد 

مختــل شــود و بــر مرشوعیــت آن خلــل وارد آیــد. 

تقلبات انتخاباتی: تقلبات در انتخابات یا دستکاری در انتخابات دخالت غیرقانونی در روند انتخابات است. 
مــوارد: دســت کاری در کارت هــای رایدهــی/ تذکــره؛ دســتکاری در شــار رشکــت کننــده گان؛ منــرصف ســاخن رای دهنــده گان؛ ترســانیدن رای 

دهنــده گان؛ خریــد آرا؛ خریــد نتایــج؛ جعــل و مختــل ســازی برگــه هــای رایدهــی؛ دوبــار رای دادن؛ پــر  صنــدوق هــای آراء.

اصول درستی انتخابات
در اصــل، درســتی انتخاباتــی، تــا حــد زیــاد، یــک مســأله سیاســی اســت، بــه دلیــل اینکــه درســتی انتخابــات بــه اعتــاد/ اعتبــار عمومــی در فرآیندهــای 
انتخاباتــی و سیاســی بســته گــی دارد. در ایــن رونــد تنهــا اصــاح نهادهــا کافــی نیســت؛ شــهروندان بایــد اطمینــان داشــته باشــند کــه تغییــرات واقعــی 

هســتند و ســزاوار اعتــاد آنهااســتند.

فراگیــر بــودن، شــفافیت و پاســخگویی، اجــرای قانــون )حاکمیــت قانــون(، همــه در ایجــاد اعتــاد/ اعتبــار الزامــی اســتند. همچنیــن اســتقال، بــی 
طرفــی، حرفــه یــی بــودن ارزش هــای مدیــران انتخابــات،  ناظــران داخلــی و خارجــی ، نیروهــای امنیتــی و سیســتم عدلــی و کلیــه رشکای ایــن رونــدرا 

در بــر مــی گیــرد.
اینهــا ویــژه گــی رونــد انتخابــات و سیســتمی اســت کــه در آن یــک فرآینــد انتخاباتــی درســت کــه بــه اســتنداردها، حقــوق و آزادیهــای بیــن املللــی 

پاســخ گــو مــی باشــد، بــه وجــود مــی آیــد.

اصول/ارزش های درستی 
انتخاباتی بر اساس قواعد بین 

املللی 

محتویات

ــدن را دارد. همگانی بودن رای ــاب ش ــت رأی دادن و انتخ ــق و فرص ــط ح ــد رشای ــهروند واج ــر ش ــه ه ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
متأســفانه، در افغانســتان، ماننــد ســایر کشــورها بــه دلیــل بــد امنــی، همــه افغانهــای واجــد رشایــط رأی 
ثبــت نــام نتوانســته انــد )بــه عنــوان مثــال، در مناطــق ناامــن( و امــکان رأی دادن را ندارنــد. کشــورهایی 
هــم وجــود دارنــد کــه بــه دالیــل مختلــف، ماننــد امنیــت، قــادر بــه اجــرای ایــن جنبــه هــا نیســتند، مثــاً بــه 
دلیــل آداب و رســوم فرهنگــی، بــه همــه زنــان اجــازه رای داده منــی شــود. بنابرایــن در افغانســتان رایدهــی 

هنــوز همگانــی نیســت.
حــق برابــر بــدان معناســت کــه برابــری بیــن رای دهنــدگان وجــود داشــته و بــه مفهــوم اساســی »یــک نفــر، حقوق برابر

یــک رای« ترجمــه مــی شــود. رأی دهنــدگان هنــگام رایدهــی بایــد تعــداد مســاوی آرا را در اختیــار داشــته 
باشــند. در افغانســتان، بــه دلیــل پــر کــردن صنــدوق هــا، مراکــز رایدهــی خیالــی و ســایر مــوارد تقلــب در 

انتخابــات، هنــوز حــق رای مســاوی وجــود نــدارد.
ــه دولتهــا اجــازه داده انتخابات دوره ای ــد ب ــد در فواصــل منظــم برگــزار شــود و نبای ــات بای ــدان معناســت کــه انتخاب ــن ب ای

ــر  ــردو ب ــی ه ــون اساس ــات و قان ــون انتخاب ــتان، قان ــد. در افغانس ــر بیاندازن ــه تأخی ــات را ب ــا انتخاب ــود ت ش
برگــزاری دوره یــی انتخابــات تاکیــد مــی کننــد. در حالــی کــه افغانســتان از ســال ۱۳۸۳ انتخابــات دوره یــی 
برگــزار کــرده اســت ، تأخیــر در انتخابــات مجلــس مناینــده گان  )کــه در ابتــدا بــرای ســال ۱۳۹۴ برنامــه ریــزی 
شــده بــود( و بــه تعویــق افتــادن ســه بــار انتخابــات ریاســت جمهــوری نشــان مــی دهــد کــه ایــن اصــل بایــد 

بهبــود یابــد.
ایــن بــدان معناســت کــه رای دهنــدگان بایــد از هرگونــه اجبــار درمــورد افشــای نحــوه رای دادن یــا رایدهــی رسی بودن رای

و از هرگونــه دخالــت غیرقانونــی یــا خودرسانــه در رونــد رایدهــی محافظــت شــوند. کمیســیون مســتقل 
انتخابــات و اتحادیــٔه اروپــا بایــد بــرای تضمیــن ارسار رای در حیــن انتخابــات اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. 
متأســفانه، هنــوز هــم مــواردی از ارعــاب رأی دهنــدگان و همچنیــن کنــرول و دســتکاری آرای زنــان 

گــزارش شــده اســت.
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انتخابــات دوره یــی واقعــی بــرای اطمینــان از پاســخگویی اعضــای مجلــس مناینــده گان، مجلــس بــزرگان اصالت 
وحکومــت رضوری اســت. انتخابــات واقعــی بــه ایــن معنــی اســت کــه رای دهنــدگان گزینــه های سیاســی 
مشــخص و گزینــه انتخــاب مشــخص دارنــد. در افغانســتان، مــوارد مــداوم و متفــاوت از تقلــب گــزارش 
شــده اســت کــه بــا اصالــت انتخابــات مغایــرت دارد. طبــق گــزارش هــا، همــه مناینــدگان منتخــب از طریــق 

یــک فراینــد واقعــی و منصفانــه جایــگاه و مقــام خــود را بــه دســت نیــاورده انــد.
فراگیــر بــودن بــه معنــای شــامل ســازی افــراد مختلــف اســت کــه بــا همــه آنهــا رفتــار منصفانــه و یکســان فراگیر بودن

صــورت مــی گیــرد. انتخابــات فراگیــر فرصــت هــای مســاوی را بــرای همــه شــهروندان واجــد رشایــط 
فراهــم مــی کنــد تــا بــه عنــوان رأی دهنــده در انتخــاب مناینــدگان خــود ویــا بــه عنــوان نامــزدان انتخابــات 
رشکــت کننــد. قوانیــن افغانســتان،به  زمینــه هــای خــوب فراگیــر بــودن رصاحــت دارنــد از جملــه ســهمیه 
بنــدی یــا تبعیــض مثبــت بــرای زنــان، کوچــی هــا، هندوهــا، ســیک هــا ودیگــران. بــا ایــن حــال، زنــان هنــوز 
هــم بــا موانــع اجتاعــی و فرهنگــی روبــرو هســتند وهاننــد مــردان شــامل پروســه انتخابــات شــده منــی 
تواننــد. دولــت هنــوز هــم بایــد اقدامــات الزم را بــرای ارزیابــی و رفــع هرگونــه موانــع بــرای مشــارکت همــه 
ــان،  ــا زبانــی، زن ــه کــدام اقلیتهــای قومــی، مذهبــی ی ــه اینکــه آنهــا متعلــق ب شــهروندان، بــدون توجــه ب

جوانــان یــا شــهروندان مســن و افــراد دارای معلولیــت هســتند، انجــام دهــد. 
شــفافیت بــه معنــای حــق دسرســی بــه اطاعاتــی اســت کــه بایــد در متــام مراحــل انتخابــات بــرای کــدام شفافیت

از بازیگــران انتخابــات  و بــه ویــژه در مــورد رأی دهنــدگان تضمیــن شــود. در افغانســتان، بــه نظــر مــی رســد 
کــه مدیــران انتخابــات در فعالیــت هــای انتخاباتــی خــود شــفاف نیســتند، بــه ویــژه در تهیــٔه جــدول نتایــج و 
مراحــل تهیــه و نــرش آنهــا. تشــویق بــه ثبــت ارقــام در حضــور ناظــران، ممکــن اســت یــک راهــکار در جهــت 

اصــاح ایــن وضعیــت باشــد. 
پاســخگو بــودن بــه معنــای مســؤولیت پذیــری در قبــال کاری اســت کــه مــی کنیــد و مــی توانیــد دلیــل حساب دهی

رضایــت بخشــی را بــرای آن بیــان کنیــد. پاســخگویی جنبــه مهمــی از درســتی انتخابــات اســت. انتخابــات 
مهمریــن راهــکاری اســت کــه شــهروندان، مــی تواننــد مســؤوالن جــواب ده را انتخــاب کننــد. بــه نوبــه 
خــود، مدیــران انتخابــات و سیاســت گــذاران، مســؤول کیفیــت رونــد انتخاباتــی هســتند. در افغانســتان، 
هیــچ یــک از رشکا یــا بازیگــران، از جملــه مدیــران انتخابــات، احــزاب سیاســی و ناظــران، پاســخی درمــورد 

اعــال خــود کــه بــر رونــد انتخابــات افغانســتان تأثیــر منفــی دارنــد، ارائــه منــی کننــد.
حرفــه یــی بــودن یکــی از الزمــه هــای تضمیــن اثربخشــی و کارآیــی رونــد مدیریــت انتخابــات اســت. ارائــه حرفه یی بودن

خدمــات خــوب بــه مــردم در مقیــاس گســرده در مجمــوع – همچنــان در مــورد انتخابــات - بــه ســازمانهای 
اداری بســیار حرفــه یــی نیــاز دارد.  مشــری مــداری و اعــال ســلیقه در اســتخدام کار منــدان، حرفــه 
یــی بــودن مدیــران انتخابــات را بــه مخاطــره مــی انــدازد. حرفــه یــی بــودن مدیریــت انتخابــات بــه کارمنــدان 
ورزیــده و ماهــر نیــاز دارد. تغییــر دوره یــی کارمنــدان کمیســیون مســتقل انتخابات و کمیســیون شــکایات 

انتخاباتــی  رضر بزرگــی بــرای کســب تجربــه و حرفــه یــی بــودن، وارد مــی کنــد. 
ادارٔه انتخابــات بــی طــرف یــک رشط مطلــق بــرای انتخابــات معتــر و نتایــج مــرشوع اســت. معنــی حــد بیطرفی و عدم دخالت

اقــل بــی طرفــی آن اســت کــه کلیــه مراحــل انتخاباتــی بــه شــیوه ای عادالنــه و منصفانــه انجــام شــود. 
عــاوه بــر ایــن، ایجــاد یــک فضــای رقابتــی برابــر بــرای رقابــت هــای انتخاباتــی دموکراتیــک و واقعــی یــک 
نیــاز عمــده اســت. همــه ادعاهــا و شــواهد مربــوط بــه انجــام تقلبــات در هــر ۵ دورٔه قبلــی انتخابــات نشــان 

میدهــد کــه بــی طرفــی و عــدم دخالــت در رونــد انتخابــات بــه خوبــی رعایــت منــی شــود. 
ــتقال  استقالیت ــل دارای اس ــی و در عم ــر قانون ــی از نظ ــدرکاران انتخابات ــت ان ــه دس ــت ک ــن معنیس ــتقال بدی اس

کافــی بــوده و از دخالــت هــای ناخواســته توســط قــوه مجریــه دولــت، احــزاب سیاســی، گــروه هــای 
ــا ســایر نهادهــا در  ــا هاهنگــی ب ذینفــع و نامــزدان مســتقل مصــون هســتند. همینگونــه، اســتقال ب
ــی در  ــت انتخابات ــت. مدیری ــازگاری اس ــتلزم س ــادی مس ــی و اقتص ــن سیاس ــی و همچنی ــطح عملیات س

ــتند. ــته اس ــات وابس ــده گان انتخاب ــل کنن ــی و متوی ــگان سیاس ــه نخب ــتان ب افغانس
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پایــداری انتخابــات )ســاختاری، سیاســی و مالــی( مســتلزم رســیدن بــه جایــی اســت کــه ســازماندهی پایداری
چندیــن انتخابــات معتــر بــه صــورت منظــم و دوره یــی امــکان پذیــر باشــد. مدیــران انتخابــات وقتــی 
ســاختارها و فرآیندهــای توانــا مــی داشــته باشــند کــه وظیفــه و مســؤولیت هــای خــود را در یــک دورٔه 
طوالنــی بــه خوبــی انجــام دهنــد و ایــن تنهــا مــی توانــد در جریــان برگــزاری سلســله ای از انتخابــات اتفــاق 
بیافتــد. بــه همیــن دلیــل پایــداری یــک اصــل مهــم بــرای مدیریــت انتخابــات اســت. در افغانســتان هزینــه 
انتخابــات، شــارش آرا و اعــان نتایــج، مخــارج هیئــت مدیــره و کارمنــدان، وابســته بــه کمــک هــای بیــن 
املللــی اســتند.  گــزارش تقلــب در نهادهــا، درگیــری هــای انتخاباتــی و تنــش هــا، عــدم اعتــاد و اعتبــار 
برفراینــد انتخابــات، شــواهدی را نشــان مــی دهــد کــه بایــد اصاحــات الزم در آنهــا وارد گــردد تــا پایــداری  

ایجــاد و حفــظ شــود.
اعتبــار و اعتــاد بــه ایــن معناســت کــه کلیــه رشکا یــا بازیگــران اصلــی متقاعــد شــوند کــه رونــد انتخابــات اعتاد و اعتبار

ــد  ــه رون ــاد ب ــار و اعت ــزان اعتب ــا، می ــزارش ه ــق گ ــت. طب ــان اس ــت در جری ــده و درس ــع کنن ــکل قان ــه ش ب
انتخابــات افغانســتان در میــان رشکای ملــی و بیــن املللــی بســیار پاییــن اســت.

پذیــرش نتایــج انتخابــات توســط نامــزدان ناموفــق بســیار مهــم اســت. شــکایات و ناآرامــی هــای پــس از پذیرش نتایج
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ و انتخابــات پارملانــی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۷ نشــان مــی دهــد 
ــر اعتبــار و  کــه میــزان اســتقبال از نتایــج انتخابــات توســط نامــزدان ناموفــق کــم اســت، کــه ایــن خــود ب

اعتــاد ایــن رونــد تأثیــر مــی گــذارد.
آزادی بــدان معناســت کــه متــام کســانی کــه حــق ثبــت نــام و رأی دادن دارنــد، بایــد در انتخــاب خــود آزاد آزادی

ــاب  ــرس و ارع ــدون ت ــد ب ــده گان بتوانن ــه رای دهن ــردد ک ــی گ ــی م ــی آزاد تلق ــات زمان ــک انتخاب ــند. ی باش
تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا آزادانــه بــه نامــزد یــا حــزب مــورد نظــر خــود رای بدهــد یــا خیــر. همچنــان یــک 
انتخابــات آزاد آن اســت کــه شــا اطمینــان داشــته باشــید کــه بــه چــه کســی رای مــی دهیــد و راز شــا 
ــت.  ــتان در پیرشوس ــات آزاد در افغانس ــک انتخاب ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــوز راه درازی ب ــد. هن ــی باش ــظ م حف

منصفانــه بــه ایــن معنیســت کــه کلیــه احــزاب سیاســی ثبــت نــام شــده و نامــزدان مســتقل از حــق منصفانه
ــرای  جلــب حایــت  رای دهنــدگان برگــزار کننــد  ــارزات انتخاباتــی خــود را ب ــد مب ــا بتوانن ــد ت ــر برخوردارن براب
و جلســات و راهپیایــی هــای خــود را انجــام دهنــد.  ایــن حــق مســلم آنهاســت کــه در مــاده ۲۱ اعامیــه 
جهانــی حقــوق بــرش  بــرای برگــزاری یــک انتخابــات عادالنــه ترصیــح گردیــده اســت. ایــن امــر بــه نامــزدان 
ــز  ــه نی ــه آنهــا رای دهنــد. یــک انتخابــات عادالن ــا رأی دهنــدگان را ترغیــب كننــد كــه ب فرصــت مــی دهــد ت
ــر ثبــت نــام دارنــد، آرای آنهــا شــارش مــی  انتخاباتــی اســت کــه در آن همــه رأی دهنــدگان فرصــت براب
ــرای برگــزاری یــک  ــوز راه درازی ب ــد. هن ــج اعــام شــده نتیجــه واقعــی آرأ را منعکــس مــی کن شــود و نتای

انتخابــات عادالنــه در افغانســتان در پیرشوســت.
درســتی انتخاباتــی تنهــا در رشایطــی حاصــل مــی شــود كــه همــه رشکا و بازیگــران اصلــی، اصــول و درستی انتخاباتی

ارزشــهای فــوق را رعایــت كننــد، بــه آن احــرام بگذارنــد و در آن ســهیم باشــند؛ و درهــر مرحلــٔه اساســی و 
فرعــی از درســتی انتخابــات مطابــق بــا تعهــدات بیــن املللــی، حایــت کننــد.
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درســتی انتخاباتــی متــام مراحــل اساســی و فروعــات دوران انتخابــات را در بــر مــی گیــرد. رویکــرد دوره یــی بــرای رونــد انتخابــات و کمک هــای انتخاباتی 
توســط کمیســیون اروپــا و متخصصــان بیــن املللــیIDEA  طراحــی شــده اســت.  انتخابــات از تعــدادی بلــوک خشــت هــا تشــکیل شــده اســت کــه 

در آن بازیگــران مختلــف در تعامــل و تأثیرگــذاری بــر یکدیگرقــرار دارنــد بنابرایــن شکســن یــک جنبــه مــی توانــد بــر ســایر مــوارد تأثیــر منفــی بگــذارد.
در حالــت ایــده آل، یــک چرخــه انتخاباتــی از پایــان یــک انتخابــات آغــاز مــی شــود و تــا آغــاز انتخابــات بعــدی ادامــه مــی یابــد. ایــن چرخــه ســه مرحلــه 

اساســی دارد: آمادگــی هــای قبــل از انتخابــات، فعالیــت هــای زمــان انتخابــات و اســراتیژی هــای پــس از انتخابــات.
ــردم  ــه م ــانی ب ــاع رس ــا اط ــه آنه ــتند و هم ــنا هس ــتان آش ــات افغانس ــد انتخاب ــی رون ــی و فرع ــل اساس ــا مراح ــتان  ب ــه ژورنالیس ــت ک ــن اس ــم ای مه

افغانســتان، پاســخگویی بــه کمیســیون هــای انتخاباتــی و ســایر رشکا یــا بازیگــران در قبــال مســؤولیت پذیــری و بهبــود درســتی انتخابــات در 

دوران انتخابات 
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همه رشکا یا بازیگران اصلی انتخابات می توانند بر روند انتخابات افغانستان تأثیر مثبت یا منفی بگذارند.

چگونه رسانه ها می توانند درستی انتخابات را بهبود بخشند؟
پوشش دادن یا پوشش ندادن

عدم جانب داری، دست کاری ووابسته بودن
رسانه های اجتاعی: اتاق باز پخش اطاعات و یک خط مستقیم برای ارتباط با مردم 

یک عکس برابر با هزار واژه است
گزارشگری آماری: بررسی حقایق انتخابات

دیده بانان دموکراسی
گزارش موضوعات مربوط به درستی

تقاضا از مردم در جریان رایدهی و پس از آن و یا خط های مشخص متاس تا تقلبات را افشا کنند
ژورنالیزم اصاحی

دادخواهی برای تعهدات و ارزشهای بین املللی
پاسخگوساخن مدیران انتخابات، احزاب سیاسی، نامزدان و حکومت وحدت ملی

داد خواهی با کمیسیون های انتخابات و حکومت وحدت ملی، احزاب سیاسی تا ارقام رافاش کنند.
افزایش پوشش انتخابات

همکاری با ناظران ملی
افزایش آگاهی چالش های تقلبات انتخاباتی

تقاضا برای و پیروی از عدالت انتخاباتی
پوشش مبارزات و افشاسازی تقلبات انتخابتی به مردم

پیشنهاد راه حل مشکات
رسوی ها/ رسانه های اجتاعی

توسط کی و چگونه می توان درستی انتخابات را در افغانستان بهبود بخشید؟

یک رویکرد چندین جانبه برای درستی انتخابات:
مسؤولیت پذیری، همکاری، هامهنگی
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توسط کی و چگونه می توان درستی انتخابات را در افغانستان بهبود بخشید؟

با جلوگیری از موارد ذیل میتوان به این هدف رسید

دستکاری نظام مند
قوانیـــن و قواعد انتخاباتی که خاف اصول دموکراتیک و اســـتندردهای بین املللی اســـتند وبه طور گســـرده و هدفمندانـــه اراده رأی دهندگان 

کند. تحریف  را 
قواعد محدود کننده ثبت نام نامزدان )سن، تحصیات و غیره(	 
وضع محدودیت جغرافیایی به نفع یک حزب یا نامزد خاص	 
محدودیت در نظارت انتخابات	 
تدابیر قانونی نا مؤثر	 
محدودیت ها یا امتیازات در تنظیم مبارزات انتخاباتی	 
نامشخص، ودشوار بودن تعقیب مراحل انتخابات، اعتباردهی ناظران ، به شمول مدیریت نتایج. 	 

تقلبات انتخاباتی
تخلـــف عمـــدی از ســـوی مســـؤوالن انتخابات یا ســـایر رشکا یـــا بازیگران انتخاباتـــی، که موجب تحریـــف ارادٔه فـــردی یا جمعـــی رای دهندگان می 

شود.
عدم دسرسی رای دهندگان به مراکز رای دهی.	 
 تغییر نتایج از طریق:	 
پر کردن صندوق ها،	 
اجازه رایدهی چندین مرتبه یی، 	 
 ارعاب رأی دهنده گان	 
اعتبار دهی و از اعتبار انداخن غیر مناسب آرا	 
 تغییر ارقام روی جدول نتایج )از جمله مرحلٔه ثبت در جدول نتایج(	 
عدم رعایت مقررات مبارزات انتخاباتی )کمپ زدن نزدیک محل/مرکز رایدهی، عدم رعایت دورٔه سکوت(	 
ترسانیدن کارمندان  و رأی دهنده گان.	 

سوء رفتار
نقـــض وظایـــف مربوطه توســـط یک متخصص که ناشـــی از بی دقتی یا بـــی توجهی صورت می گیـــرد؛ اما هدف بد و ارادٔه تقلب منی داشـــته 

باشد. 
نبود مربیان مجرب و یا به طور کلی آموزش های ضعیف برای کارمندان انتخابات. 	 
عدم رعایت مقررات و لوایح انتخابات.	 
تأیید نادرست هویت رای دهندگان.	 
پر کردن نادرست جداول نتایج و فورم های دیگر.	 
منع قرار دادن ناظران به نسبت نبود معلومات از قواعد.	 
تأخیر در افتتاح/ عدم افتتاح مراکز رای )به دالیل مختلف(.	 
منع دسرسی و حضور ناظران/ مناینده های نامزدان به روند رایدهی. 	 
تأیید غیر دقیق رأی دهندگان )اخراج رأی دهندگان یا اجازه رای دادن به افراد غیرمجاز(	 
طرح نامناسب محات رایدهی )موانع برای ناظران/ منایندگان و عدم محرمانه بودن رای – وجود ترس(.	 
عدم مهر صندوق های رأی.	 
شارش تخمینی صندوق های رای )بجای شارش دقیق(.	 
تعیین نامناسب اعتبار صندوق های آرا.	 
خطاها در جداول نتایج.	 
 سوء مدیریت نتایج )انواع مختلف(.	 

تخلفات انتخاباتی توسط قانون انتخابات افغانستان
سهل انگاری : ماده ۶۹  قانون انتخابات	 
تخلفات انتخاباتی : ماده ۹۸  قانون انتخابات	 
جرایم انتخاباتی – مادٔه ۹۹ قانون جزا)کود جزا /مصوب ۱۳۹۶( 	 
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تدابیر و اقدامات مثبت احتاملی 

حضور گسرده رسانه ها، ناظران انتخابات و منایندگان نامزد ها در طول روز رأی دهی و مرحلٔه شارش آرأ.
دانسن روال روز انتخابات با مترکز بر بسته شدن محات و شارش آرآ.

واکنش به همه بی نظمی های ممکن در زمان مناسب.
اطاع رسانی از بی نظمی ها یا تقلبات به کمیسیون شکایات انتخاباتی.

بـــه اشـــراک گـــذاری اطاعات مربوط به بی نظمی های مشـــاهده شـــده با حد اکـــر رشکای انتخاباتی و کمیســـیون های انتخاباتـــی، از طریق 
رسانه. دفر 

شبکه سازی در جمع آوری اطاعات مربوط به بی نظمی ها )منبع: ناظران داخلی، کارمندان محات رأیدهی و غیره(.
جمع آوری و به اشراک گذاری جدول های نتایج.

احرام به آیین نامٔه رسانه ها که از سوی کمیسیون مشتل انتخابات طرح شده است.
تجزیه و تحلیل کلیه اطاعات مربوط به بی نظمی ها برای شناسایی عاملین و جلوگیری از مترکز روی موارد حاشیه وی.

جـــدول بنـــدی مـــوازی آراء )PVT(  یـــک روش مشـــاهدٔه انتخابات اســـت کـــه برای تأیید مســـتقل نتایـــج انتخابات اســـتفاده می شـــود. این کار 
شـــامل مشـــاهده رأیدهی و شـــارش آراء در محل هـــای رأیدهی، جمع آوری نتایج رســـمی انتخابـــات و جدول بندی مســـتقل از نتایج،به گونٔه 

مـــوازی با کمیســـیون انتخابات. 
مرحلـــٔه جمـــع بندی به پاســـخ های داده شـــده توســـط رأی دهندگان پـــس از مرحلٔه رأیدهی، متمرکز می باشـــد. بـــا این حال، ایـــن اطاعات به 

معنـــی نتایـــج رســـمی نخواهند بود نیســـتند ؛ بلکه ایـــن تنها تصویـــری خواهد بود آرائی  کـــه  رای دهنـــده گان گفته اند. 

توصیه هایی در مورد چگونگی بهبود انتخابات افغانستان و درستی آن

ایـــن »توصیـــه هـــا برای بهبود برگـــزاری انتخابات ریاســـت جمهوری ۱۳۹۸« توســـط پـــروژٔه  PROSES و انســـتیتوت ملی دموکـــرات )NDI(  تهیه 
است: شده 

به دولت وحدت ملی، نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی
بـــرای تقویـــت درســـتی انتخابات و جلوگیـــری از بی نظمـــی، یک نگرش فعاالنه از ســـوی همه دســـتگاههای دولتـــی و همچنین 

نامزدان ریاســـت جمهوری الزم اســـت. 
متام  نهاد های وابسته به ریاست جمهوری باید بر درستی و کاهش تقلب در سیستم انتخاباتی افغانستان مترکز کنند. 	 
 رییس جمهور و رییس اجرائیه در برابر تقلبات و برای تأمین شفافیت انتخابات، موضعگیری های روشن داشته باشند. 	 
صـــدور یـــک فرمان تقنینی از ســـوی ریاســـت جمهوری بـــا محوریت عدم تحمـــل تقلبـــات انتخاباتی ، رونـــد انتخابات بدون تقلـــب را تقویت 	 

کند.  می 
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توافق نامٔه مبارزه علیه تقلب با متام نامزدان دیگر ریاست جمهوری به امضا برساند. 	 
حاکمیت قانون باید تقویت شده و عدالت انتخاباتی از طریق پاسخگویی اعال شود.	 
به عنوان نامزدان به راه اندازی مبارزات خاقانه و قابل دسرس به مردم که حاوی پیام مبارزه علیه تقلبات باشد، مبادرت کنند. 	 
به ارزیابی ها و جدول بندی موازی  احتالی آرا از سوی سازمانهای مستقل، نهاد های  جامعٔه مدنی و احزاب سیاسی، دقت کنند. 	 

به کمیسیون مستقل انتخابات 
کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات بایـــد اصول ابتکار عمـــل را در خصـــوص معلومات انتخابـــات آزاد رعایت کنـــد؛ به این معنی کـــه معلومات 	 

بایـــد بـــه موقع، دســـته بندی شـــده ، به صـــورت رایگان) با اســـتفاده از ســـایت کمیســـیون( ، کامل ، قابـــل تجزیه و تحلیل، بـــدون تبعیض، 
بـــدون نیاز بـــه مجوز و به طور دایم در دســـرس باشـــند.

یک دفر درستی انتخاباتی در چوکات کمیسیون مستقل انتخابات گشایش یابد. 	 
کمیســـیون کارمنـــدان را اســـتخدام کرده و از طریق یک مشـــاور بین املللی در مورد درســـتی انتخابـــات، آموزش های الزم را بـــرای آنها مهیا 	 

 . کند
انجام یک ارزیابی صادقانه در مورد احتال تقلبات بر اساس معلومات انتخابات گذشته.	 
طـــرح و  پیـــاده ســـازی یک پـــان عملیاتی ضد تقلبـــات، از جمله مدیریـــت خطرها بـــرای جلوگیری از تقلب و شناســـایی و تطبیـــق اقدامات 	 

متقابـــل. ایـــن طرح بایـــد به عنوان یکـــی از مهمرین نکات درســـتی انتخاباتی و سیاســـت تأمین دسرســـی عمومی  به اطاعات، از ســـوی 
کمیســـیون ، مد نظر باشد.

آموزش به کمیسیون های انتخاباتی در مورد تعهدات بین املللی. 	 
توسعٔه تحقیقات و مجازات درون سازمانی.	 
خط تیلیفون ویژه برای گزارش گیری از تقلبات.	 
کمیســـیون بایـــد آگاه باشـــد کـــه معلومات به ســـایر رشکای انتخابـــات نیز کمک می کند تـــا برای جلوگیـــری از تقلب بهر برنامـــه ریزی کرده 	 

و کارایـــی خـــود را عملـــی تـــر کنند.  به گـــروه های رشکت کننـــده و ناظران کمک مـــی کند تا تعـــداد دقیق ناظـــران را تعیین و اعـــزام کنند. به 
رســـانه هـــا  کمـــک می کند که با معلومات مناســـب به گـــزارش دهی بپردازنـــد.  به تحیلیگران سیاســـی کمک می کند تـــا تحلیل های بهری 

ارائـــه کـــرده و  مردم  را در درک بهر از مســـایل سیاســـی و انتخاباتی با معلومـــات معتر کمک کنند. 
کمیسیون مستقل انتخابات باید گزارش کاملی از نتایج محات رایدهی داشته باشد و در هر جدول نتایج معلومات زیر درج شود:	 
۱- تعداد آراء دریافت شده.	 

۲- تعداد رأی دهنده گان.
۳- تعداد آراء استفاده شده.

۴- تعداد آراء ابطال شده )فاسد یا رد شده(.
۵- تعداد آراء شارش شده:

i ..تعداد رای به هر نامزد
ii ..تعداد صندوق های خالی
iii .. تعداد آرای نامعتر

۶- ارقام کل آرای ریخته شده به همٔه نامزدان ریاست جمهوری نباید بیش از کل آراء باشد. 

کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات باید بافاصلـــه مجمع ملـــی انتخابات را با حضور کمشـــران و رییس کمیســـیون و مســـؤالن رســـانه ها و 	 
ناظـــران داخلی و مناینـــده گان احزاب سیاســـی دوبـــاره فعال کند.

محتوای موجود در دیتابیس)بانک اطاعاتی( ملی باید توسط منایندگان نامزدان، رسانه ها و ناظران  قابل مشاهده باشد.	 
کمیسیون باید کلیه رویه ها و استندردهای گزارشگری را به ویژه به رشکای اصلی انتخابات اباغ مناید.	 
نتایـــج ابتدایـــی و وضعیـــت روند شـــارش را به طور روزانه منترش کند، و نشـــان دهد که چند درصـــد از نتایج مراکز رأیدهی در هر ولســـوالی 	 

حســـاب شده  است.
کلیه ارقام جمع آوری شده باید با تفکیک نتایج هر مرکز رأیدهی اعان گردد. 	 
 	
عمـــوم مـــردم باید برای ارســـال پیامک و عکـــس از مراکز رایدهی کـــه در آنجا رأی داده اند، بـــا ذکرمرکز رأیدهی و کود محل رأیدهی، تشـــویق 	 

شـــوند. همچنان رأی دهندگان باید تشـــویق شـــوند تا از جدول نتایج عکس های واضح بگیرند و کمیســـیون این عکس ها را در وب ســـایت 
ویژٔه خـــوپ پخش کند.

عکـــس جـــدول نتایـــج که کارمنـــدان مرکز با اســـتفاده از دســـتگاه هـــای تأیید رأی ســـنجی بایومریـــک )BVV( گرفته و بـــه مرکز ملـــی آرأ  )بر 	 
اســـاس پـــان عملیاتی شـــاره ۱۴۰( ارســـال مـــی کنند، بایـــد از طریق وب ســـایت کمیســـیون به انظار عموم گذاشـــته شـــود. 

پرســـونل امنیتـــی کـــه در مراکز رأیدهی مؤظف شـــده اند باید وظیفه داده شـــوند تـــا از جدول نتایج عکس بگیرند. ســـپس این مـــواد باید به 	 
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دستورالعمل های بحث آزاد درباره درستی انتخاباتی

بحث های انتخاباتی بهرت است پیروامون مسایل ذیل توجیه شوند

وب ســـایت عمومی ویژٔه کمیسیون اســـت ارسال شود.

در مورد عدالت انتخاباتی
یـــک واحـــد ویژه در دادســـتانی کل که علیه  ســـوء اســـتفاده از انتخابـــات مبارزه کرده وبـــه انتقال منظم اطاعات و شـــواهد مربـــوط به این 	 

موارد به دادســـتانی کلـــی بپردازد، باید ایجاد شـــود.
۱- از ایجـــاد یـــک دادگاه انتخاباتـــی مســـتقل و قـــوی برای حایـــت از حقوق همـــه رأی دهندگان، احزاب سیاســـی و نامـــزدان، مطابق با 
اســـتندردهای بیـــن املللـــی حایت گردد. بســـیاری از شـــواهد و ادعاهـــای مربوط بـــه تقلبات باید به طور صحیح توســـط  کمیســـیون 

شـــکایات انتخاباتـــی و یا دادســـتانی کل و دادگاه عالی مورد بررســـی قـــرار گیرد. 
۲- تساوی در امر مجازات در خصوص فساد مالی باید در قانون جزا گنجانیده شود. 

۳- قوانین مرتبط و اجرای عدالت انتخاباتی با پاسخگویی به متام رشکای انتخابات باید تقویت شود.
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استفاده از ارقام انتخابات و گزارشگری آماری برای بررسی تقلب

نکات کلی
جمــع آوری و اســتفاده از ارقــام در دنیــای امــروز بســیار مهــم اســت. گرچــه داشــن نظریــات مهــم اســت؛ ولــی داشــن شــواهد قابــل اطمینــان 
مهــم تــر اســت. بــه ایــن منظــور بانــک اطاعاتــی علمــی بایــد تنظیــم و  ســاخته شــود. تک-تــک ســواالت بایــد شــاره وار نوشــته شــوند. فقــط بــا 
ارقــام، مــی توانیــد تجزیــه و تحلیــل انجــام داده و منــودار تهیــه کنیــد.  منظــم همچنیــن بــه معنــی پــاک اســت.  بانــک اطاعاتــی بایــد بــرای افــرادی 
کــه بــا آن کار مــی کننــد، بــه آســانی قابــل اســتفاده بــوده و دارای برچســب هــا و شــفاف باشــد. بــه طــور کامــل، بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل ارقــام، 
بــه یــک بانــک اطاعاتــی بــزرگ نیــاز اســت. زیــاد بــه جزئیــات نپردازیــم. در ایــن حالــت بزرگــر بهــر اســت.  داشــن یــک بانــک اطاعاتــی مناســب قطعــاً 
اولیــن و مهمریــن گام بــرای بــه دســت آوردن معلومــات اســت. بــا ایــن حــال، بهــر اســت، افــرادی  را داشــته باشــیم کــه بتواننــد ارقــام را تحلیــل و 
تفســیر کننــد. لزومــاً نیــازی نیســت کــه  ایــن افرادحتــاً متخصــص احصائیــه باشــند؛ امــا قطعــاً کســانی بایــد باشــند کــه  بداننــد آیــا ابزارهــا )فــورم 
هــا یــا پرسشــنامه هــا( درســت تهیــه شــده انــد یــا نــه؟ الزم بــه ذكــر اســت كــه شــخيص كــه مســؤول تجزیــه اســت، بــه نــدرت هــان فــردي اســت كــه 
تفســر را نیــز انجــام مــي دهــد: مــن ممكــن اســت يــك متخصــص احصائیــه باشــم؛ امــا در مــورد سيســتم انتخابــات افغانســتان، تغيــرات اخــر در 

قانــون يــا انــواع انتخابــات و رســانه هــای موجــود در کشــور بــه ســختي مــي دانــم. 

ابزارهای گرافیکی
بــرای تشــخیص هــر نــوع اطاعــات )بــه عنــوان مثــال بــی نظمــی و تقلبــات، همچنــان رونــد و مــدارک( شــا بایــد از ابزارهــای احصائیــه وی مناســبی 
اســتفاده کنیــد. در بیشــر مــوارد ابزارهــای ســاده کافــی هســتند. در حالــی کــه »مایکروســافت اکســل« اســتفاده مــی شــود، ممکــن اســت شــا از » 
LibreOffice Calc « اســتفاده کنیــد. شــاید شــا فقــط  اطاعــات احصائیــه وی خــاص را در مــوارد خــاص )بــه عنــوان مثــال تجزیــه و تحلیــل زمانــی( 
نیــاز داشــته باشــید. شــا مــی توانیــد انــواع مختلفــی از ابزارهایــی کــه در برابــر پــول قابــل دســرس هســتند، اســتافده کنیــد؛ معمــول تریــن آنهــا

SPSS ، Stata ، Statistica و SAS هســتند. همچنیــن، R  یــک ابــزار احصائیــه وی قدرمتنــد اســت.

مایکروسافت اکسل
اکسل ابزار ایده آل برای ساخت یک بانک اطاعاتی آماری )دیتابیس( است. یک بانک اطاعاتی آماری می تواند شامل موارد زیر باشد: 

اطاعــات مربــوط بــه فعالیــت نامــزدان )راهپیائــی هــا، حــوادث و غیــره(؛  شــارش آرأ در هرمرکــز یــا محــل رأیدهــی، ولســوالی، والیــت یــا بــه ســطح 
ملــی؛  نتایــج اولیــه یــا نهایــی )انتخابــات در حــال انجــام، انتخابــات قبلــی(؛  شــار ناظــران ملــی یــا بیــن املللــی؛  انــواع شــکایات ) تقلــب و غیــره(. 

بــرای بــه روزنگهداشــن، دیتابیــس احصائیــه وی کــه بــه شــکل شــاره وار وجــود دارد )نــه – بــه گونــه مثــال- فایــل پــی دی اف( مزایــای زیــاد دارد: 
شــا مــی توانیــد در صــورت لــزوم، ارقــام را تغییــر دهیــد؛ شــا مــی توانیــد تجزیــه و تحلیــل آمــاری انجــام دهیــد و بــرای توضیــح نتایــج مــی توانیــد 

منودارهــا و نقشــه هــا را تهیــه کنیــد.

منــودار اکســل )فــوق( - تفکیــک حضــور مناینــده گان احــزاب سیاســی از هــر حــزب در مراکــز رأیدهــی در مراحــل مختلــف روز انتخابــات مــی باشــد 
)گشــایش محــل، رأیدهــی، بســته شــدن مراکــز، شــارش(.
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GIS-QGIS تجزیه و تحلیل
بــرای تجزیــه و تحلیــل جغرافیایــی ) GIS  ( اســتفاده از QGIS توصیــه مــی شــود. ایــن ابــزار بــرای بررســی الگوهــای مکانــی )جغرافیایــی( الزم اســت. 

 .)DIVA-GIS : https://www.diva-gis.org/gdata ( نیــاز داریــد )بــرای مثــال ازShapefile( بــه یــک شــکل دهنــدٔه نقشــه

اولین قدم برای ایجاد نقشه، دریافت »shapefile« است.
shapefile  عبــارت از نقشــه خالــی اســت کــه هیــچ معلومــات و 
ــر  ــورد نظ ــیات م ــور و تقس ــه کش ــدارد - فقــط شــکل نقش ــام ن ارق
را دارد. معمــوالً )بســته گــی بــه نقشــه ای دارد کــه دوســت داریــد آن 
را اســتفاده کنیــد(، شــا مــی توانیــد »شــیپ فایــل« متــام کشــور، یــا  

والیــت یــا ولســوالی هــا را اســتفاده کنیــد. 

ثبت نام کننده گان ۱۳۹۷
در  شــده  نــام  ثبــت  دهنــدگان  رأی  تعــداد  نقشــه،  ایــن 
افغانســتان را نشــان مــی دهــد. بــرای تهیــٔه ایــن نقشــه، یــک 
تحلیلگــر بــه دیتابیســی نیــاز دارد کــه شــاره گــزاری شــده 
باشــد )در اینجــا مــا از معلومــات صفحــه اکســل اســتفاده 
 GISمــی کنیــم(. بــه یــاد داشــته باشــید: بــرای تهیــه نقشــه
ــرا روی نقشــه قــرار  ــا آن ــد ت ــاز داری ــه شــیپ فایــل و آمــار نی ، ب

دهیــد. 

تعداد رأیدهنده گان ثبت نام شده در سال ۱۳۹۷  
ــداد  ــای تع ــب ه ــا برچس ــا ب ــت ؛ام ــه اس ــان نقش ــا ه در اینج
بینیــد، بعضــی  نــام کننــده گان. هانطــور کــه مــی  ثبــت 
اوقــات بهــر نیســت تــا متــام ارقــام را روی نقشــه نشــان 
دهیــد چــون ممکــن اســت ســؤ تفاهــم هایــی بــه وجــود بیایــد: 
ــات  ــرای والی ــا ب ــب ه ــه برچس ــن نقش ــال، در ای ــوان مث ــه عن ب

پــروان و کاپیســا روی هــم قــرار گرفتــه انــد. 
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تحلیل مقایسه یی برای گزارشگری آماری
اگــر بیــش از یــک بانــک اطاعاتــی داریــد )بــه عنــوان مثــال، از انتخابــات فعلــی و قبلــی(، مــی توانیــد الگوهــای رأیدهــی را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد.  
ممکــن اســت ارقــام رأی دهنــده گان تغییــر کنــد، امــا فــرض بــر ایــن اســت: در مناطــق مشــابه، ارقــام مربــوط بــه احــزاب یــا نامــزدان بــه گونــٔه مشــابه 
تغییــر مــی کنــد. اگــر الگــوی نتایــج، تفــاوت عمــده را نشــان مــی دهــد، گزارشــگر تحقیقــی بایــد بــه دنبــال دلیــل ایــن امــر باشــد. ایــن لزومــاً بــه معنــای 

وجــود تقلبــات نیســت.

مراحل شناسائی تقلب در انتخابات با استفاده از آمار انتخابات
۱-  فقــط منابعــی را اســتفاده کنیــد کــه مــی توانیــد دوبــار آنــرا بررســی کنیــد. پیگیــری یــک تقلــب انتخاباتــی منــی توانــد بــر اســاس شــایعه صــورت 

گیــرد؛ 
۲- از دیتابیس مناسب و کامل استفاده کنید؛

 ۳- آمار غیر معمول پائین و بلند را بررسی کنید؛ 
۴- افزایــش و یــا ســقوط غیــر منتظــره آمــار دو دورٔه انتخابــات را بررســی کنیــد ) ایــن تفــاوت، ممکــن اســت در ســطح والیت/ولســوالی و یــا حتــا در 

ســطح محــل رایدهــی باشــد(؛
 ۵- به یاد داشته باشید که آمار مناطق بزرگر باید به طور کلی با آمار مناطق کوچکر تناسب داشته باشد؛

 ۶- آرای برخی حوزه های رأیدهی، ولسوالی ها یا حتی والیات بسیار رقابتی خواهند بود. به آنها توجه بیشری کنید؛
 ۷- الگوهای »عجیب« به ویژه الگوی جغرافیایی را بیشر بررسی کنید؛

 ۸- عددی ظاهرا عجیب را جستجو کنید: قانون اول اعداد بنفورد را بخاطر بسپارید. 

تشخیص تقلب انتخابات با استفاده از روش های تشخیصیه عددی
تعــدادی از محــرک هــا وجــود دارد کــه مــی توانــد هشــدار دهنــدٔه تقلبــات احتالــی باشــد و ایــن هشــدار هــا مــی توانــد توســط ژورنالیســتان  تجزیــه و 
تحلیــل شــده و بــه عنــوان آمــار و تهیــه منودارهــا اســتفاده شــود. ایــن مــوارد عبــارت انــد از: نتایــج منــی تواننــد بیــش از تعــداد رأی دهنــده گان باشــد؛ 
حداکــر تعــداد رأی دهنــده گان تعییــن شــده بــه محــل رأیدهــی  ۴۰۰ نفــر اســت؛ کلیــه آراء مــورد اعتبــار، آرای نامعتــر و اوراق رأیدهــی ســفید بایــد 
برابــر بــا تعــداد آرای بیــرون شــده از صنــدوق رأی  باشــد؛ تعــداد رای هایــی کــه بــرای نامــزد معیــن بــه صنــدوق انداختــه بیــش از درصــد مشــخص مــی 
باشــد؛ تعــداد صنــدوق هــای رأی کــه بیشــر از درصــد مشــخص باشــد؛ افزایــش یــا کاهــش اســتثنائی نتایــج )مخصوصــاً در محــل رأیدهــی زنــان یــا 
مناطــق ناامــن(؛ ناپدیــد شــدن هرگونــه مــواد حســاس و بــی نظمــی کــه مرتبــط بــا Tamper Evident Bags -TEB  باشــد، مثــا نتایــج نــرش شــده 

در مطابقــت بــا نتایــج TEB نباشــد.

 شاخصفعالیت های تقلب
موجودیــت بیشــر از ۴۰۰ برگــه رأیدهــی در درون صنــدوق بیانگــر انجــام تقلــب مــی توانــد باشــد یــا در صورتــی پر کاری صندوق رأی

کــه درصــد آرای یــک نامــزد بــه صــورت اســتثنائی بســیار بلنــد باشــد. 
قرنطین کردن آرأ یا نتایج تنها در مناطق مشخصقرنطین کردن غیر منطقی 
نتایج مشکوک از مراکز رایدهی زنان در مناطق مشخصآزا و اذیب رایدهنده گان زن

نتایــج مشــکوک از مراکــز رأیدهــی مناطــق نــا امــن )مثــا، محــل رأیدهــی بخاطــر تهدیــدات امنتــی بــاز نشــده استفاده از مراکز رأیدهی خیالی
اســت(

نتایج در مطابقت با جداول نتایج که در مرکز رأیدهی نصب شده اند منی باشد. جعل نتایج در مرکز ثبت آرأ
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بــه عنــوان مکمــل گزارشــگری آمــاری، برخــی از شــگرد هــای دیگــر گزارشــگری  مــی تواننــد پوشــش رســانه یــی از انتخابــات را بهــر ســازند تــا اخبــار جامــع 
و متمرکــز در مــورد مراحــل مختلــف انتخابــات بدســت آیــد.

ژورنالیزم تحقیقی
 بــر بنیــاد تعریــف یونســکو، گزارشــگری تحقیقــی عبــارت اســت از: »پــرده بــرداری از موضوعاتــی - کــه بــه طــور عمــدی توســط شــخص قدرمتنــد 
پنهــان شــده اســت، یــا واقعیــت هــا بــه طــور تصادفــی، بــا انبوهــی از ناهنجــاری هــا  قــرار دارد - و تجزیــه و  تحلیــل و قــرار دادن آنهــا در معــرض دیــد  

مــردم. بــه ایــن ترتیــب، ژورنالیــزم تحقیقاتــی بــه طــور جــدی بــه آزادی بیــان و توســعه رســانه هــا کمــک مــی کنــد.«

هنگامــی کــه گزارشــگری تحقیقــی در انتخابــات اعــال مــی شــود، مــی توانــد موضوعــات حســاس مربــوط بــه تخلفــات انتخاباتــی، اعــم از تقلبــات، 
فســاد، هزینــه هــای مالــی مبــارزات انتخاباتــی، ناامنــی، آزار و اذیــت و مــوارد دیگــر را فــاش ســازد. برمــا کــردن اینگونــه مــوارد توســط رســانه هــا 
باعــث شــفافیت و پاســخگویی پایــدار مــی شــود، و زمینــه را بــرای پیگــرد قانونــی فراهــم ســاخته و بــه عنــوان عنــرص بازدارنــدٔه تخلفــات انتخاباتــی 
ــد از فشــارهای سیاســی و حقوقــی، تهدیــدات  ــر رس راه گزارشــگری تحقیقاتــی بیشــار اســت؛ اصلــی تریــن آنهــا عبارتن ــع ب عمــل مــی کنــد. موان
امنیتــی، پاییــن بــودن ســطح دانــش حرفــه یــی و کمبــود منابــع انســانی و مالــی در رســانه هــا ؛ زیــرا انجــام تحقیقــات بــه وقــت ، پــول و منابــع انســانی 

کافــی نیــاز منــد اســت. 

بــرای رســانه هــای افغانســتان بســیار مهــم اســت کــه ابتکارهایــی را بــا هــدف توســعٔه تحقیقــات رســانه یــی مرتبــط بــا انتخابــات از طریــق شــبکه ای 
از ژورنالیســتان  متخصــص از رســانه هــا و والیــات مختلــف تقویــت کننــد، تــا بتواننــد  بــا اســتفاده از گزارشــگران بیشــر و هزینــه هــای کمــری، بــه 
تهیــٔه گزارشــات تحقیقــی بپردازنــد. تقویــت تحقیقــات توســط رســانه هــا همچنیــن مــی توانــد بــا بســیج شــهروندان از طریــق رســانه هــای اجتاعــی 
تامیــن گــردد تــا شــهروندان بتواننــد تخلفــات انتخاباتــی را مســتند ســاخته و در اختیــار رســانه هــا قــرار دهنــد. رســانه هــا همچنــان مــی تواننــد زمینــٔه 
آمــوزش هــای حرفــه یــی  را بــه همــکاری رســانه هــای بیــن املللــی و ســازمان هــای حامــی انتخابــات و همچنیــن از طریــق آنایــن بــرای گزارشــگران 

خــود تأمیــن کننــد.

گزارشگری راه حل
»گزارشــگری راه حــل« از دو دهــه بــه ایــن ســو بــه عنــوان یــک رونــد خاقانــه در رســانه هــا بــه دنبــال راه حــل هایــی بــرای مشــکات اجتاعــی اســت. ایــن 
روش گزارشــگری نــه تنهــا بــرای آشــکار کــردن تخلفــات؛ بلکــه بــه منظــور ارائــه ابزارهایــی بــرای رفــع آنهــا توســعه داده شــده اســت. »دیویــد برنشــتاین« 
بنیانگــذار شــبکٔه گزارشــگری راه حــل، در بــارٔه ایــن شــیوه گزارشــگری مــی گویــد: » بصــورت منظــم بــرای مــردم نظریــات خاقانــه و راه هــای واقعــی و 
امکاناتــی کــه بیــرون از محــدوده آنهــا قــرار دارنــد را ارایــه مــی کنــد. » شــبکه گزارشــگران راه حــل دوره هــای تخصصــی آمــوزش الکرونیــک را بصــورت 

رایــگان برگــزار مــی کنــد کــه مــی توانــد در پوشــش انتخابــات، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــه  ــه هــای صنفــی ژورنالیســتان  ب ــا حایــت رســانه هــای اصلــی و اتحادی ــی ب ــن از طریــق برگــزاری میزگــرد هــای رســانه ی ــروژه ٔ PROSES همچنی پ
دنبــال راه حــل هایــی اســت کــه مــی توانــد ضمــن پوشــش دادن انتخابــات ریاســت جمهــوری، راه حــل هــای دیگــر مثــل ثبــت مــوازی ارقــام مربــوط 

بــه رایدهــی )PVT(  را آمــوزش دهــد.  

 ژورنالیزم تحقیقی و اعامل راه حل در انتخابات
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مراحل رأیدهی در روز انتخابات

حضور رسانه ها در مراکز رأیدهی هنگام رأیدهی و شامرش آرأ

  چهار مرحله از روز انتخاب در محالت رایدهی

مراکــز/ محــات رایدهــی از ســاعت۷ صبــح بــاز شــده و ســاعت 3 بعدازظهــر بســته مــی شــوند؛ امــا اگــر کســی یــا کســانی هنــوز در قطــار هســتند بــه 
آنهــا اجــازه داده مــی شــود تــا رأی خــود را اســتفاده کننــد

مسؤولیت ها )آنچه که نباید انجام شوند(حقوق )آنچه که انجام می شود(

رأیدهی

کمیســیون  توســط  شــده  دهــی  اعتبــار  هــای  رســانه   / ژورنالیســتان 
ــی  ــات رأیده ــز/ مح ــه مراک ــه  ب ــد همیش ــی توانن ــات م ــتقل انتخاب مس

دسرســی داشــته باشــند.
حضورتعــداد مناینــدگان رســانه هــا کــه مجــوز ورود بــه هــر محــل رأیدهــی 

را داشــته مــی باشــند، توســط رییــس محــل رأیدهــی تعییــن مــی شــود. 

مناینــدگان رســانه هــا متعهــد بــه بــی طرفــی و عــدم دخالــت در داخــل و 
خــارج از مرکــز/ محــل رأیدهــی مــی باشــند.

فیلمــرداران/ عکاســان ومناینــده گان رســانه هــا، اجــازٔه ورود بــه مراکــز/ 
محــات رأدهــی را دارا مــی باشــند. 

مناینــده گان رســانه هــا بــا هیــچ یــک از رأی دهنــدگان در داخــل محــل 
رأیدهــی ارتبــاط برقــرار نکــرده و چنــان عکــس بــرداری یــا فیلمــرداری 

منــی کننــده کــه انتخــاب رسی رأیدهنــده را برمــا کنــد. 
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امنیت ژورنالیستان  در دورٔه انتخابات

هیــچ خــری بــه انــدازه زندگــی شــا اهمیــت نــدارد! حفــظ جــان و امنیــت ژورنالیســتان  و کارمنــدان رســانه هــا یــک نگرانــی عمــده بــرای ســازمان هــای 
رســانه یــی، اتحادیــه هــای ژورنالیســتان و نهادهــای امنیتــی اســت. بــا توجــه بــه ســطح عمومــی ناامنــی، اقدامــات تروریســتی ممکــن اســت در طــول 
انتخابــات از جملــه در زمــان مبــارزات انتخاباتــی و روز رأی دهــی اتفــاق بیافتــد یــا احتــال دارد کــه هــواداران نامــزدان دســت بــه اغتشــاش بزننــد. بنابــر 

ایــن، ژورنالیســتان  بایــد از بــه صــورت جــدی، متوجــه امنیــت خــود باشــند. 

همیشه شناسنامه))کارت رسانه/ کارت کمیسیون( را با خود داشته باشید!

کار هایی که نباید انجام شوند کار های که انجام داده می توانید

در طول پوشش رسانه یی مبارزات انتخاباتی

ژورنالیســتان/ مناینــده گان رســانه هــا  بایــد از نزدیــک محــل حضــور 
نامــزد دور باشــند. گزارشــگران شــاغل در کانالهــای تلویزیونــی/ رادیویــی 
ــا  ــا رســانه هــای چاپــی و آنایــن بایــد فعالیــت نامزدهــا را از راه دور و ب ی

اســتفاده از میکروفــون و لنزهــای زوم پوشــش دهنــد.

تجربــه نشــان داده اســت کــه حضــور خرنــگاران در یــک مــکان مــی توانــد 
هــدف خوبــی بــرای تروریســت هــا باشــد. بــه همیــن دلیــل، بهــر اســت 
در هنــگام پوشــش فعالیــت نامــزدان از یکجــا شــدن بــا همــکاران رســانه 

یــی تــان خــودداری کنیــد.

در طــول مبــارزات انتخاباتــی، نیروهــای امنیتــی بــرای تأمیــن امنیــت 
منطقــه ای کــه فعالیــت هــای انتخابــات برگــزار مــی شــود، حضــور 
خواهنــد داشــت. ســعی کنیــد رهنایــی هــای آنــان را در نظــر گرفتــه و 

بدیــن ترتیــب خطــرات را کاهــش دهیــد.

دســتورالعمل هــای را کــه نیروهــای امنیتــی بــه اجــرا مــی گذارنــد، بــدون 
دلیــل نادیــده نگیریــد.

ــط  ــده توس ــادر ش ــی ص ــار ده ــای اعتب ــا کارت ه ــانه ه ــده گان رس مناین
ــد.  ــی دهن ــرار م ــد ق ــرض دی ــات را در مع ــیون انتخاب کمیس

رســانه هــا / ژورنالیســتان هیــچ نشــانه ای کــه ارتبــاط آنهــا را بــا یــک نامــزد 
یــا حــزاب سیاســی نشــان دهــد، بــا خــود منــی داشــته باشــند.

فقــط مناینــده گان رســانه هــا / ژورنالیســتان  زن بــه مراکــز رأیدهــی زنــان 
دسرســی دارنــد. ژورنالیســتان  زن  اجــازه ورود بــه مراکــز رایدهــی مــردان 

را نیــز دارنــد.

ژورنالیســتان  و مناینــده گان رســانه هــا منــی تواننــد وارد مراکــز رأیدهــی 
زنــان شــوند.

شامرش آرا

از مناینــده گان رســانه هــا و همچنیــن مناینــده گان احــزاب و ناظــران 
دعــوت مــی شــود تــا شــارش آرأ را نظــارت کننــد. مناینــده گان رســانه 
هــا، مناینــده گان احــزاب و ناظــران مــی تواننــد تــا زمــان امتــام شــارش 
آرأ، در محــات رأیدهــی مباننــد. بعــد از آن صنــدوق هــای رأی بســته 

بنــدی و مهــر و مــوم شــده و از محــل رایدهــی منتقــل مــی شــوند.

در صــورت ازدحــام بیــش از حــد مناینــده گان رســانه هــا و ناظــران، رییس 
محــل رایدهــی ممکــن اســت اقدامــات الزم را بــرای حضــور برابــر آنهــا در 

محــل رأیدهــی در نظــر بگیــرد.

مناینــده گان رســانه هــا نبایــد محــات شــارش را مختــل کننــد یــا باعــث 
ایجــاد تاخیــر در رونــد شــارش شــوند.

بــرای اطمینــان از شــفافیت شــارش، رییــس محــل بایــد بــا رســانه هــا 
ــه ســؤاالت  ــق ب ــه ای داشــته و پاســخ هــای فــوری و دقی ــار مؤدبان رفت
آنهــا ارائــه دهــد. رییــس مرکــز رأیدهــی محدودیــت هــای خــاص یــا غیــر 
منطقــی را بــرای مناینــده گان رســانه هــا، مناینــده گان احــزاب و نامــزدان 

و ناظــران ایجــاد منــی کنــد؛ مگــر اینکــه بــرای حفــظ نظــم الزم گــردد.

در هنــگام شــارش ، بــرای مناینــدگان رســانه هــا ، مناینــدگان احــزاب و 
ناظــران مجــاز نیســت کــه مــواد حســاس انتخاباتــی را ملــس کننــد.



45

اســتفاده از کاه ایمنــی و واســکت هــای ضــد گلوله  در هنگام پوشــش 
مبــارزات انتخاباتــی و رأی دهــی، ایمنــی شــا را بهبود می بخشــد.

فرامــوش نکنیــد کــه تجهیــزات حفاظــت شــخصی خــود را بــا نــام رســانه 
ای کــه بــرای آن کار مــی کنیــد یــا برچســب عمومــی »Press«  اســتفاده 

کنیــد.
بعضــی اوقــات خرنــگاران مجبــور هســتند همــراه بــا کاروان نامــزدان 
ســفر کننــد. در ایــن صــورت مطمــن شــوید کــه ســوخت کافــی بــرای 
ســفر خــود داریــد و وســیلٔه نقلیــه ٔخــود را از موتــر نامــزد دور تــر برانیــد. 
موتــر حامــل تــان بایــد عامــت رســانه یــی را کا بــا آن کار مــی کنــد یــا 

برچســپ عمومــی  »Press«   را داشــته باشــد

اگــر بــا کاروان هــوادران یــک نامــزد در حرکــت هســتید،رسیع راننــده گــی 
نکنیــد و قبــل از حرکــت مطمــن شــوید کــه موتــر تــان عارضــه نــدارد. 

ــی، رخ  ــارزات انتخابات ــول مب ــد در ط ــی توان ــار م ــا انفج ــاری ی ــه انتح حمل
دهــد  یــا حوادثــی میــان محافظــان نامــزدان مختلــف یــا بــا نیروهــای 
ــار را از  ــه دور شــوید و اخب امنیتــی رخ دهــد، در چنیــن مــواردی: از صحن
یــک مــکان دور پوشــش دهیــد. در صــورت بــروز حــوادث بیــن نیروهــای 
امنیتــی و محافظــان نامــزدان یــا افــراد مســلح غیــر مســؤول، بــرای 

ــد. ــا بگیری ــی ج ــای امنیت ــت نیروه ــر در پش ــی به ایمن

در صــورت بــروز مناقشــه، ســعی کنیــد بیــن دو گــروه از مخالفــان قــرار 
نگیریــد؛ زیــرا ممکــن اســت مــورد حملــه ٔآنهــا قــرار بگیریــد.

پخــش/ انتشــار اطاعــات دقیــق دربــارٔه نامــزدان و تبــرصه هایــی کــه 
نفــرت انگیــز نباشــد ، شــا را در ســمت امــن نگــه مــی دارد.

ــن  ــد؛ ممک ــرش نکنی ــش و ن ــزدان را پخ ــاره نام ــق درب ــر دقی ــات غی اطاع
اســت شــا در معــرض واکنــش هــای شــدید ایــن نامــزدان یــا حامیــان 

آنهــا قــرا گیریــد.
ــود در  ــران خ ــانه و رسدبی ــا رس ــاً ب ــتید، دامئ ــاحه هس ــه در س ــی ک در حال
متــاس باشــید. در صــورت بــروز حادثــه، همــکاران شــا در ســتاد مرکزی 
ــی و  ــای امنیت ــه نیروه ــان داده و ب ــش نش ــت واکن ــه رسع ــد ب ــی توانن م

نهــاد هــای حامــی ژورنالیســتان خــر دهنــد و از آنــان کمــک بطلبنــد.

فعالیــت هــای میدانــی را بــدون اطمینــان از چــارچ کامــل بطــری تیلیفون  
یــا وســیل دیگرخــود تــان و ســایر همــکاران تــان، و یــا موجودیــت چارجــر 

یــا بطــری اضافــی انجــام ندهیــد.

در جریان پوشش رسانه یی روز انتخابات

ــرو  ــگام پوشــش رأیدهــی در مراکــز رأیدهــی، دســتورالعمل هــای نی هن
امنیــت مراکــز  تأمیــن  را جهــت  ایــن مراکــز  رؤســای  و  امنیتــی  هــای 

رأیدهــی رعایــت کنیــد.

در فعالیــت هــای کارمنــدان و رییــس محــل هــای رأیدهــی دخالــت نکنید؛ 
ناظــران  و  مســتقل  نامزدهــای  مناینــدگان  احــزاب/  گان  مناینــده  بــا 
انتخابــات مشــاجره نکنیــد یــا از بــروز تنــش هــا بــا افــراد یــا گروههــای 

دیگرخــود داری کنیــد.
اگــر شــاهد کاســتی هــا، بــی نظمــی هــا و تخلفــات انتخاباتــی هســتید، 
بــا در نظــر داشــت مســایل امنیتــی کــه ممکــن اســت از فعالیــت شــا 
ناشــی شــود و بــه دنبــال مشــاوره و هدایــت از طــرف همــکاران رســانه 

یــی، آنهــا را مســتند ســازید و بــا احتیــاط در مــورد آنهــا گــزارش دهیــد.

مــواد انتخاباتــی حســاس ماننــد اوراق رأیدهــی و جــدول نتایــج را ملــس 
نکنیــد. از انتخــاب رای دهنــده عکــس نگیریــد یــا گــزارش نکنیــد.

پوشش رسانه یی در مناطق دور افتاده و ناامن

بــا یــک وســیلٔه نقلیــه مناســب، راننــده گــی کنیــد و تانکــی تیــل را پــر 
کنیــد.

مطمــن شــوید کــه بــه انــدازٔه کافــی آب و مــواد غذایــی داریــد و ادویــٔه 
اساســی را نیــز تهیــه کنیــد.

از لبــاس و پاپوشــی اســتفاده کنیــد کــه مانــع حرکــت آزاد و رسیــع شــا 
نشــود.

ــط  ــک، وســیلٔه ضب ــه، مای ــه پای ــه بطــری، س تجهیــزات اضافــی از جمل
ــید. ــته باش ــود داش ــا خ ــی را ب ــای اضاف ــره ه ــا کم ــدا و حت ص

بــدون چــراغ دســتی ســفر نکنیــد زیــرا مبــارزات انتخاباتــی و رأیدهــی/ 
شــارش آرأ ممکــن اســت بــا اســتفاده از روشــنی کــم  صــورت گیــرد و 

ــا در ناوقــت هــای شــب متــام شــود. ی

پوشــش  بــا  مناطقــی  در  امــکان  صــورت  در  کــه  نکنیــد  فرامــوش 
ضعیــف تیلیفــون موبایــل، تیلیفــون ماهــواره یــی را بــا چارجــر و بطــری 

هــای اضافــی اســتفاده کنیــد.
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ضمیمه شامره ۱
فورم کمیسیون مستقل انتخابات که باید توسط رسانه ها جهت پوشش انتخابات امضا گردد ۱۰ ثور ۱۳۹۸

تعهد نامه برای رسانه ها

کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد مادٔه ۱۵۶ قانون انتخابات اداره و نظارت انواع انتخابات را بر عهده دارد.
 کمیســیون بــه آزادی بیــان و دسرســی بــه اطاعــات احــرام داشــته و بــه اصــل شــفافیت امــور انتخاباتــی باورمنــد بــوده و همیشــه تــاش کــرده 
اســت تــا بــر اســاس بنــد ۱۳ فقــرٔه ۴ مــادٔه 78 ومــادٔه 83 قانــون انتخابــات و قوانیــن مرتبــط فرصــت هــای نظارتــی، بررســی و آمــاده ســازی گــزارش از 

مراحــل مختلــف انتخابــات را بــرای موئسســات اعتبــار دهــی شــده و ناظــر، و رســانه هــا فراهــم ســازد. 
بــه تاســی از مــادٔه ۳ قانــون تعدیــل شــده انتخابــات، کمیســیون ملــزم بــه فراهــم ســازی همــکاری و هاهنگــی میــان همــٔه رشکای مربــوط، جهــت 
راه انــدازی یــک انتخابــات شــفاف و عادالنــه مــی باشــد. فعالیــت هــای رســانه یــی، جهــت پوشــش رونــد انتخابــات و گــزارش دهــی بــه مــردم از جملــٔه 

عنــارص مهــم تأمیــن شــفافیت در ایــن رونــد اســت. 
تأمیــن شــفافیت و ارائــٔه معلومــات دقیــق و بــه وقــت ایجــاب مــی کنــد تــا رســانه هــا و گــزارش گرانــی کــه توســط آنهــا معرفــی شــده انــد فعالیــت 
هــای خــود را بــه صــورت تخصصــی، بیطرفانــه، طبــق قانــون رســانه هــا، قانــون انتخابــات و مقــررات مربــوط انجــام داده و بــه حقــوق ســایر رشکای 
انتخابــات احــرام قایــل باشــند. بــرای حصــول اطمینــان از تطبیــق رفتــار هــای رســانه هــا در دوران انتخابــات، کــه در بــاال ذکــر گردیــد، ایــن تعهــد نامــه 
توســط کمیســیون  براســاس مــأد ۱۰۵ قانــون انتخابــات تهیــه شــده و از رســانه هــای جمعــی خواســته مــی شــود تــا آنــرا امضــا منــوده و اساســات 

و محتویــات آنــرا در نظــر گیرنــد. 
به همین منظور،

مــن )   اســم مکمــل   (،  ) موقــف در نهــاد  مربــوط   (   ) نــام کارمنــد  ( بــه مناینــده گــی از ) نــام رســانه  ( بدیــن وســیله تعهــد مــی منایــم کــه در جریــان 
پوشــش و پخــش معلومــات انتخاباتــی، کارمنــدان یــا گزارشــگرانی کــه توســط ایــن رســانه معرفــی گردیــده انــد طبــق احــکام قانــون رســانه هــا، قانــون 
انتخابــات و ســایر قوانیــن نافــذه کشــور، و مقــررات، روش هــا و رهنمــود هــای مرتبــط، بــا خوانــش تعهــدات زیریــن، متعهــد بــه رعایــت آنهــا بــوده و 

ایــن مؤسســه در صــورت بــروز تخطــی مســؤول مــی باشــد. 
۱- اجتنــاب از پخــش و نــرش گزارشــات مربــوط بــه انتخابــات کــه ســبب بــروز تشــنج و یــا تبعیــض نــژادی، قومــی، زبانــی، جنســیتی و یــا مذهبــی مــی 

گردد؛ 
۲- تهیه و پخش گزارشات انتخاباتی بر اساس واقعیت و حقایق، به صورت عادالنه، منصفانه، دقیق و بیطرفانه؛ 

۳- تهیه و نرش گزارش های انتخاباتی که به سطح ملی مفید باشد؛ 
۴- تاش اعظمی جهت حفظ توازن میان اخبار مثبت و منفی مربوط به انتخابات؛ 

۵- نرش وسیع معلومات مربوط به مراحل مختلف انتخابات در هاهنگی و همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات؛
۶- خود داری از پخش هرگونه معلومات نادرست مربوط به انتخابات؛ 

۷- خود داری از  نرش هر گونه محتوای بدنام کننده و مخرب در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یا تاش برای نفوذ در نتایج آرا؛ 
۸- خود داری از نرش گزارشات جانبدارانه و یا اختصاص متام فعالیت ها به جانب داری یا علیه یک نامزد، حزب یا ائتاف مشخص از احزاب؛ 

۹- استفاده از آمار و گزارش های دقیق در تهیٔه معلومات و خود داری از نرش شایعات؛ 
۱۰- طبق قوانین مربوط، ذکر نام منبعی که در تهیه و نرش نظریات و معلومات از آنها استفاده می شود؛ 

۱۱- ارائــٔه شــواهد و تصحیــح کــردن اشــتباهات در خــر هــای مربــوط بــه انتخابــات کــه از جانــب کمیســیون ویــا کمیتــٔه رســانه هــای کمیســیون تقاضــا 
می گــردد؛ 

۱۲- تطبیق تصامیم مربوطه کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات؛ 
ــا  ــل ی ــس مح ــط ریی ــی، توس ــات رایده ــا در مح ــت ج ــبت محدودی ــت و نس ــورت مؤق ــه ص ــتند ب ــائی هس ــه دارای کارت شناس ــگرانی ک ۱۳- گزارش
مناینــده او مانعــت مــی شــوند تــا از تراکــم ناظــران و گــزارش گــران در محــل رأیدهــی جلوگیــری شــده تــا از بــروز بــی نظمــی و اخــال در رونــد رأیدهــی 

جلوگیــری شــود؛ 
ــروز  ــبب ب ــده، و  س ــردم ش ــر م ــش و تنف ــبب رنج ــه س ــی ک ــا جمات ــات و ی ــتفادٔه کل ــتند از اس ــایی هس ــه دارای کارت شناس ــی ک ــزارش گران ۱۴- گ

ــد؛ و  ــی کنن ــود داری م ــود خ ــی ش ــا مذهــب م ــیت ی ــی، جنس ــٔه اجتاع ــه، طبق ــان، منطق ــت، زب ــژاد، قومی ــر اســاس ن ــداوری ب ــض و پیش تبعی
۱۵- خود داری از دخالت در کار های کارمندان انتخاباتی و جلوگیری از اخال روند انتخابات. 

مــن )                                ( مقــررات بــاال را خوانــده و فهمیــدم و بــه مناینــده گــی از )                              ( بیــان مــی دارم کــه رســانه )                                 (، 
کارمنــدان و گزارشــگران ایــن مؤسســه ایــن مقــررات را در جریــان فعالیــت هــای انتخاباتــی رعایــت مــی کننــد. 

امضا ________________________
محل _________________________

تاریخ _______________________
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خربنامه

تاریخ: ۶ اسد ۱۳۹۸
کابل – مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات

آغــاز مبــارزات انتخاباتــی، تجلیــل از دموکراســی و نهادینــه شــدن ارزش هــای دموکراتیــک را بــرای انتخــاب بزرگریــن و بهریــن دســته سیاســی بــرای 
مــردم رشیــف افغانســتان تریــک مــی گوییــم. 

مبــارزات انتخاباتــی و متریــن دوموکراســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری منحیــث تــاش جهــت دموکراتیــزه ســازی سیســتم و برداشــن دکتاتــوری 
تلقــی گردیــده کــه رســانه هــا در آن نقــش تعییــن کننــده و رهــری کننــده اذهــان مــردم را بــه جانــب صنــدوق هــای رأی بــازی مــی کننــد. تشــویق 

اشــراک وســیع و انفــرادی مــردم جهــت تعییــن رسنوشــت شــان و رفــن بــه مراکــز رأیدهــی، بســیار حیاتــی مــی باشــد. 
نقــش رســانه هــا در راســتای ســهم گیــری مــردم و رهنایــی اذهــان عمومــی بــه طــرف صنــدوق هــای رأی دارای اهمیــت زیــاد اســت. مگــر ســوال 

ایــن اســت: چطــور مــی تــوان ایــن ســهم گیــری را تامیــن و ترغیــب منــود؟
بــا ماحظــٔه اساســات و در روشــنی قوانیــن، مقــررات و میثــاق هــای موجــود در خصــوص رشیــک ســازی اطاعــات رونــد انتخاباتــی و در نظــر گیــری 

ــارص زیرین:  عن
دقت و توازن زمانی، 

توازن در پخش معلومات، 
بی طرفی، 

احرام به جایگاه انسانی، 
جلوگیری از نرش آمار و ارقام در مخالفت و یا به نفع کاندید مشخص، 

اگــر قواعــد بــاال توســط رســانه هــای جمعــی در جریــان مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ۱۳۹۸ رعایــت نشــود، کمیتــه ٔرســانه هــا مکلــف اســت 
تــا قوانیــن را تطبیــق و تدابیــری انظباتــی را در برابــر آنهــا طبــق قانــون انتخابــات، اتخــاذ کنــد. 

مــا امیدواریــم در زمــان اســتفاده از مــواد معلوماتــی، رســانه هــای جمعــی توجــه الزم را جهــت تشــویق و ترغیــب مــردم انجــام داده و قوانیــن 
انتخاباتــی را رعایــت کننــد. 

با احرام، 
کمیته رسانه ها



48

منابع و فهرست اسناد کلیدی مربوط به انتخابات

رسانه ها و انتخابات
• https://aceproject.org/ace-en/topics/me/annex/case-studies/afghanistan-media-and-electoral-

processes
• http://wayback.archive-it.org/20160906193350/10611/http://unesdoc.unesco.org/

images/193078/001930/0019e.pdf
قوانین و مقررات افغانستان

• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/afghanistan_constitution.pdf
• http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01201/OG_01226_English.pdf
• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/electorallaw.pdf
• http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/politicalparties_law.pdf
• http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0501/OG_0547.pdf
• https://www.ecoi.net/en/file/local/1215700432_1504/1226894_law-on-mass-media.pdf
• https://www.refworld.org/country,LEGAL,,LEGISLATION,AFG,,5b165b2b4,0.html
• http://www.iec.org.af/pdf/coc/dari/CoC20%Presidential20%Candidates20%201398%Dari.pdf

رهنامی بین املللی برای رسانه در مورد انتخابات و ایمنی
• https://www.dropbox.com/s/cgbvjc4lrjpj27n/Media20%26%20%Elections20%Guide20%-20%English.

pdf?dl=0
• https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf
• https://rsf.org/sites/default/files/handbook_for_journalists_during_elections.pdf

گزارشات بین املللی د رمورد انتخابات 
• http://www.eods.eu/library/FINAL-REPORT-EUEAT-AFGHANISTAN-2014-c_en.pdf
• http://www.eods.eu/library/ANNEXES-FINAL-REPORT-EUEAT-AFGHANISTAN2014-_en.pdf

استندرد های بین املللی در مورد انتخابات
• http://www.eods.eu/library/Compendium-EN-N-PDF.pdf

نظارت انتخابات بین املللی
• https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/documents/nf-228-16-01-en-n.pdf




