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 خالصه اجرايی

 مقدمه

انه، هر دوره از  کاستی افغانستان از زمان سقوط طالبان به اين سو چهار انتخابات ملی برگزار کرده است. متأسف
 ی راو ضرورت اصالحات همه جانبه انتخابات انتخابات اين کشور پرده برداشته ر چهارچوب های عمده موجود د

به منظور به وجود آوردن شرايطی که بتواند مشروعيت نتايج انتخابات افغانستان را افزايش دهد، برجسته ساخته 
 است. 

از سوی  ستان را کهانترنشنل پروگرام اصالحات انتخاباتی و دادخواهی مدنی افغاندر حال حاضر، دموکراسی 
اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده تمويل می شود، به اجرا می گذارد. دو بخش عمده اين برنامه عبارتند از 

) انجام 2) حمايت از تالش های دادخواهی به رهبری افغان ها برای اصالح انتخاباتی و دموکراتيک و (1(
 يج بحث در باره اصالح انتخاباتی و دموکراتيک در افغانستان باشد. ترو اتی که بتواند  منبع اطالعات برایتحقيق

گزارش حاضر اين تحقيق با ارائه نتايج سروی از اعضای پارلمان افغانستان در باره مسايل مربوط به اصالح 
 برنامه کمک می کند.  اين بخش دوم تحقق هدف انتخاباتی به

 روش

ای اعضای پارلمان افغانستان در باره چهارچوب کنونی انتخاباتی هدف از اين تحقيق کمی فهم بهتر ديدگاه ه
افغانستان پيشنهاد شده و به صورت کل، در کشورشان، تغييرات کليدی ای که از سوی کميسيون مستقل انتخابات 

 پرسش را طرح کرد که بيشتر آن ها را سؤال های بسته 38باره مسايل انتخابات بود. دموکراسی انترنشنل در کل 
تشکيل می داد. اين پرسشنامه عالوه بر بخش داده های اساسی مربوط به جمعيت آماری، به چهار بخش عمده 

) نقش 3) قانون انتخابات، (2) نظام انتخاباتی و مسايل سياسی کلی، (1: (که قرار ذيل بود موضوعی تقسيم شده بود
نی، دموکراسی انترنشنل سؤالنامه را با دو عضو ) نمايندگی و وابستگی حزبی. قبل از آغاز کارميدا4نهادها و (

جامعه مدنی به منظور حصول اطمينان از روشن بودن پرسش های  هاینماينده از سازمان 22پيشين پارلمان و 
 انفرادی و شناسايی مسايلی که ممکن بود بر کيفيت تحقيق تأثير بگذارد، امتحان کرد. 

تکميل کرد. دو  2012جون  10اپريل آغاز و در  25ها/اطالعات را در کار جمع آوری داده دموکراسی انترنشنل 
محقق مرد و دو محقق زن از دفتر دموکراسی انترنشنل در کابل مصاحبه ها را انجام دادند. دموکراسی انترنشنل 

-self( از سه روش عمده گردآوری اطالعات در ميان اعضای پارلمان کار گرفت: سروی های خودگردان
administered(مصاحبه های رو در روی سنتی و مصاحبه های رو در رو که با استفاده از آی پاد اپل ، 

)Apple iPad(  عضو ولسی جرگه و مشرانو جرگه پارلمان  176انجام شد. دموکراسی انترنشنل در کل با
سی جرگه) و اعضای ول  48.6%عضو مجلس نمايندگان ( 121مصاحبه کرد. تيم تحقيق دموکراسی انترنشنل با 

 . مشرانو جرگه) پارلمان مصاحبه انجام داد % اعضای54عضو سنا ( 55

اعتماد ستاتستيکی و  سطح  %95بوده وقتيکه   %5.22±حد غلطی نفوس  351نمونه ميان  176با در نظرداشت 
  گرفته شود.توزيع جوابات در نظر  %50

 نظام انتخاباتی و مسايل سياسی

پارلمان افغانستان طرفدار تصويب قانونی جديد انتخابات در افغانستان هستند. زمانی که از اکثريت مطلق اعضای 
آن ها بر سر اين  90مصاحبه شوندگان پرسيده شد که آيا افغانستان به يک قانون جديد انتخابات نياز دارد، تقريبا %

ل يا جايگزين کردن سيستم فعلی انتخابات امر توافق داشتند. اکثريت زياد قانون سازان افغانستان يا خواهان تعدي
هستند. اعضای پارلمان افغانستان راجع به پروسه کنونی انتخابات احساسات متفاوتی از خود نشان می دهند. 

، بر پروسه انتخاباتی افغانستان کمتر از حد متوسط  56.8اکثريت اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، %
آن ها می گويند که   15.3اين نمايندگان از اعتماد نسبتا خوب بر پروسه خبر می دهند و % 41.5اعتماد دارند، %

 پاسخ دهندگان بر پروسه انتخاباتی شان اعتماد باال دارند. 6.8به هيچ وجه  بر روند انتخاباتی اعتماد ندارند. فقط %
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سياسی کنونی حمايت می کنند. با وجود ، از مصالحه با طالبان در فضای 58.5اکثريت قانونگذاران افغانستان، %
پاسخ دهندگان از پاسخ دادن به پرسش  12.5اين، بيش از يک ربع پاسخ دهندگان از مصالحه حمايت نمی کنند و %

مربوط به اين موضوع امتناع ورزيدند، که اين امر حاکی از آن است که اين مصاحبه شوندگان ممکن است اين 
 ی کرده باشند.سؤال را بيش از حد حساس تلق

، فکر می کنند که در نظام سياسی کنونی 71اکثريت مطلق اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، %
،  64.8افغانستان، رئيس جمهور از قدرت بيش از حد برخور دار است. نزديک به دو سوم پاسخ دهندگان، %

راجع به نظام انتخاباتی افغانستان کار می  معتقدند که رئيس جمهور از صالحيت بيش از حد در اتخاذ تصاميم
 گيرد.

از اعضای پارلمان که در اين سروی شرکت کردند، بر اين باورند که نيروهای بين المللی  72.7اکثريت عظيم، %
، فکر می 3.4بايد تا زمانی که الزم است در افغانستان باقی بمانند. يک اقليت بسيار کوچک اعضای پارلمان، %

 بازان خارجی بايد کشور را در سال جاری ترک گويند. کنند که سر

مطابق جدول زمانی تعيين  2014، معتقدند که انتخابات رياست جمهوری در سال 55.1اکثريت پاسخ دهندگان، %
اعضای پارلمان افغانستان در مورد اين که  34.7شده برگزار خواهد شد. داده ها نشان دهنده اين نکته است که %

ياست جمهوری که به لحاظ قانونی الزم است مطابق جدول زمانی تعيين شده برگزار خواهد شد، ترديد انتخابات ر
درصدی از کسانی که فکر می کنند انتخابات طبق جدول زمانی تعيين  56.7دارند. با اين حال، يک اکثريت زياد 

 ذشته شفاف تر خواهد بود.شده برگزار خواهد شد بر اين باورند که اين انتخابات نسبت به انتخابات گ

 قانون انتخابات

اکثريت اعضای پارلمان مصاحبه شده از نظام سهميه، به خصوص سهميه اختصاص داده شده برای نمايندگی زنان 
از کسانی که سهميه ها را ضروری می دانند، فکر می کنند که سهميه بايد  53.4در پارلمان، حمايت می کنند. %

، باور دارند که سهميه برای 59.6شود. تقريبا دو نفر از هر سه پاسخ دهنده، %برای زنان اختصاص داده 
درصدی از  81.8نمايندگی زنان بايد درصدی حداقل الزامی نمايندگی زنان را بازنمايی کند.  يک اکثريت مطلق 

 ی کوچی ها استفاده شود.  کسانی که با نظام سهميه موافقند، فکر می کنند که نبايد از سهميه ها  برای افزايش نمايندگ

، با اين نظر که شرايط تحصيلی بايد معياری برای واجدشرايط بودن 65.9از هر سه پاسخ دهنده، يعنی %دو نفر 
، فکر می کنند که قانون انتخابات بايد حد 84.7کانديداها در نظر گرفته شود، قويا موافقند. اکثريت مطلق، %

، با اين امر که 48.9کند. اکثريت نسبی باالی از پاسخ دهندگان، %مصارف مبارزات انتخاباتی را مشخص 
ولسوالی ها بايد به عنوان حوزه های انتخاباتی در نظر گرفته شوند، نه واليت ها، مخالفند. تقريبا همه اعضای 

 پارلمان اعتقاد دارند که پروسه فعلی ثبت نام رای دهندگان به اصالحات زيادی نياز دارد.

، توافق نظر دارند که نامزدان انتخاباتی بايد 74.4ق اعضای پارلمان که  شامل اين سروی بودند، %اکثريت مطل
اجازه استيناف خواهی در باره فيصله های کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی را داشته باشند. 

می کنند که قوانين انتخابات بايد فرق  ، فکر 89.8 %اکثريت قريب به اتفاق اعضای پارلمان که مصاحبه شدند،
 ميان اعمال جرمی و اختالفات انتخاباتی را به صورت واضح تعريف کند.

 نقش نهادها

، معتقدند که شورای ملی نهاد عمده قانونگذاری در کشور است. تقريبا دو نفر از هر 79بيشتر پاسخ دهندگان، %
شورای ملی بايد مسئوليت تهيه پيش نويس/طرح يک قانون جديد ، بر اين باورهستند که 65.3سه پاسخ دهنده، %

انتخابات را به عهده داشته باشد. يک پنجم اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند فکر می کنند که کميسيون 
 مستقل انتخابات بايد مسئول تهيه طرح قانونی جديد انتخابات باشد.

، فکر می کنند کميسيون مستقل انتخابات بايد عهده دار تعيين 33.5%اکثريت نسبی کمی از پاسخ دهندگان، 
صالحيت نامزدان انتخاباتی باشد.  کمی بيشتر از يک پنجم اعضای پارلمان افعانستان که مصاحبه شدند باور دارند 

 که کميسيون شکايات انتخاباتی بايد مسئوليت تعيين صالحيت کانديداها را به عهده داشته باشد.
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، معتقدند که رئيس جمهور 31.2از يک سوم اعضای پارلمان افغانستان که در اين سروی شرکت کردند، %بيش 
درصد  33بايد اعضای رهبری کميسيون مستقل انتخابات را با تأييد شورای ملی تعيين کند. يک ثلث پاسخ دهندگان، 

 ی را با تأييد شورای ملی مقرر کند.، بر اين باورند که رئيس جمهور بايد اعضای کميسيون شکايات انتخابات

اعتقاد دارند که 47.2اکثريت نسبی قابل توجهی از اعضای پارلمان افغانستان که در اين سروی شرکت کردند، % 
صالحيت حکم نهايی راجع به اختالفات انتخاباتی بايد از آن کميسيون شکايات انتخاباتی باشد. بيش از سه نفر از 

 ، فکر می کنند که افراد بين المللی بايد عضو کميسيون شکايات انتخاباتی باشند.77.3%هر چهار پاسخ دهنده، 

 نمايندگی و وابستگی حزبی

، بر اين اعتقاد 69.9اکثريت قابل توجهی از اعضای پارلمان افغانستان که در سروی حاضر شرکت کردند، %
نمايندگی می کنند. بيش از نصف اعضای پارلمان هستند که از واليت شان، به عنوان حوزه انتخاباتی اوليه شان، 

، 30.7سياسی نمی دانند. کمتر از يک سوم، % اپوزيسيون، خود را عضو 59.1افغانستان که مصاحبه شدند، %
ن سياسی هستند.سه چهارم اعضای پارلمان افغانستان به هيچ وجه خود را حزبی اپوزيسيومی گويند که عضو 

 معرفی نمی کنند.

 ، خود را متعلق به يک ائتالف سياسی نمی دانند در حالی که تنها72.7يار باالی از پاسخ دهندگان، %اکثريت بس
 پاسخ دهندگان از ارتباط خود با يک ائتالف خبر می دهند.  14.8  %

 نتيجه گيری

سروی حاضر آشکار می کند که اعضای شورای ملی افغانستان به صورت عمده توافق نظر دارند که اصالح 
نتخاباتی به منظور تقويت نظام انتخاباتی کشور و بلندبردن سطح مشروعيت نتايج انتخابات آينده در افغانستان الزم ا

است. اعضای پارلمان عموما با تحليلگران بين المللی در اين امر توافق دارند که قدرت بيش از حد در قوه مجريه 
نونی دموکراتيک بايد به نهاد قانونگذاری، که به باور آن ها افغانستان متمرکز شده است و معتقدند که چارچوب قا

 شورای ملی هست، قدرت بدهد تا باعث توازن بيشتر در برابر صالحيت قوه مجريه شود.

اين سروی همچنن نشان می دهد که هرگاه فرصت وضع قانون راجع به امور انتخاباتی به شورای ملی داده شود، 
انتخاباتی کشور اقدام کند تا تعديالت عمده ای را در نظام انتخاباتی وارد آورد، مقرراتی احتماال برای تغيير قوانين 

 برای تعيين کميشنرهای انتخاباتی وضع کند و بر ضرورت ابزارها برای تأمين نمايندگی زنان مهر تأييد بگذارد. 

مجريه افغانستان بايد از اين امر برای اين که اصالحات انتخاباتی از طريق يک پروسه تقنينی حاصل شود، قوه 
حمايت کند و تاکنون هيچ پيامی از ارگ دريافت نشده است که نشان دهد که رئيس جمهور کرزی از اصالحات 
پيشنهاد شده از سوی کميسيون مستقل انتخابات پشتيبانی می کند يا خير. هرگاه رئيس جمهور کرزی به حمايت از 

ی بلندی را در راستای حمايت از تحکيم دموکراسی افغانستان برخواهد داشت. همچون يک اقدام بپردازد، گام ها
در صورتی که او به حمايت نکردن از اقدام کميسيون مستقل انتخابات تصميم بگيرد، فرصت مهمی  برای توسعه 
بيشتر دموکراسی کشورش و کمک به کارکرد مثبت/ميراث خود به عنوان نخستين رئيس جمهور افغانستان 

 ساطالبان را از دست خواهد داد.پ
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 مقدمه  1.0

از زمان سقوط طالبان به اين سو، افغانستان چهار انتخابات ملی برگزار کرده است. افغان ها دو بار به پای صندق 
های رای رفتند تا نمايندگان شان را در ولسی جرگه، مجلس نمايندگان قوه مقننه  يا شورای ملی افغانستان انتخاب 

ر در انتخابات رياست جمهوری رای دادند. متأسفانه، هر دوره ای از انتخابات از کاستی های قابل کنند و دوبا
با تقلب گسترده  2009توجه در چارچوب دموکراتيک اين کشور پرده برداشته است. انتخابات رياست جمهوری 

حظه ای مخدوش ساخت. همراه بود و مشروعيت نهادهای مديريت انتخابات افغانستان را به صورت قابل مال
پارلمانی نيز مملو از تقلب بود و مداخله يک محکمه انتخاباتی ويژه موقت غيرمشروع  که بر  2010انتخابات 

مبنای حکم اجرايی ايجاد شد، را به همراه داشت. هردوی اين پروسه ضرورت اصالحات همه جانبه انتخاباتی را 
 وعيت نتايج انتخابات افغانستان را فراهم بياورد، برجسته ساخت. به منظور ايجاد شرايطی که امکان افزايش مشر

بدينسو، دموکراسی انترنشنل برای حمايت از تقويت پروسه های انتخاباتی افغانستان، هم از طريق  2009از سال 
تی، هيئت های بين المللی نظارت بر انتخابات و هم از رهگذر حمايت از اقدامات داخلی برای اصالحات انتخابا

کار کرده است. در حال حاضر، دموکراسی انترنشنل برنامه اصالحات انتخابات و دادخواهی مدنی افغانستان را 
که از سوی اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده تمويل می شود، به اجرا می گذارد. دو بخش عمده اين برنامه 

) 2فغان ها برای اصالح انتخاباتی و دموکراتيک و () حمايت از تالش های دادخواهی به رهبری ا1عبارتند از (
انجام تحقيقاتی که امکان ترويج و فراهم آوردن اطالعات برای بحث در باب اصالح انتخاباتی و دموکراتيک در 
افغانستان را مهيا کند. به منظور کمک به دست يابی به اين مقاصد، دموکراسی انترنشنل تاکنون بعضی از جامع 

ات را در باره افکار عمومی راجع به دموکراسی در افغانستان انجام داده است. گزارش حاضر با ارائه ترين تحقيق
نتايج يک سروی از اعضای پارلمان افغانستان در باره مسايل مربوط به اصالح انتخاباتی به اين مجموعه تحقيقات 

 کمک می کند. 

ر حال تدقيق يک طرح قانون انتخابات بود که از طرف در زمان انتشار اين گزارش، وزارت عدليه افغانستان د
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان تهيه شده است. طرح قانون تهيه شده توسط کميسيون مستقل انتخابات شامل 
احکامی است که بر تالش برای رسيدگی به برخی از نقص های شناسايی شده از سوی ناظران در جريان دهه 

هد بود. آنچه که بيش از هر چيزی درخور توجه است شايد تالش کميسيون مستقل انتخابات گذشته، استوار خوا
برای ايجاد نظامی انتخاباتی مختلط باشد که بر اساس آن، کرسی هايی برای کانديداهای وابسته با احزاب سياسی 

، معرفی نهاد جديدی  مختلطاختصاص داده می شود. در کنار پيشنهاد تغيير سيستم انتخاباتی به نظام انتخاباتی 
برای رسيدگی به جدال های انتخاباتی است. افزون بر طرح قانون انتخابات، طرحی برای قانون تشکيالت 
کميسيون مستقل انتخابات تحت بررسی قرار دارد. هرگاه همچون يک قانون به تصويب برسد، استقالل کميسيون 

انيسم های جديدی را برای تعيين داراالنشای اين کميسيون معرفی انتخاباتی را تقويت  و احتماال، سازوکارها/مک
خواهد کرد. در صورتی که اين قوانين تصويب شود، به رسيدگی به  خالءهای کليدی موجود در نظام انتخاباتی 

 کنونی اين کشور و بهبود شرايط برای انتخابات آينده در افغانستان مدد خواهد رساند.

نتخابات به وزارت عدليه افغانستان سپرده شده است، در زمان انتشار اين گزارش هنوز با اين که طرح قانون ا
روشن نبود که اين وزارت چه زمان کاربررسی اين طرح قانونی را تمام  و به شورای ملی ارائه خواهد کرد. اگر 

بود که در باره سرنوشت آن اين قانون در نهايت به شورای ملی ارائه شود، اين اعضای پارلمان افغانستان خواهند 
تصميم خواهند گرفت. سروی دموکراسی انترنشنل کوشيد تا ديدگاه های اين نمايندگان منتخب را راجع به بسياری 
از مسايلی که طرح قانون انتخابات در پی رسيدگی به آن ها هست، سنجش و بررسی کند. گزارش حاضر نتايج 

ه اين گزارش بتواند  اطالعاتی را برای بحث راجع به اصالح انتخاباتی اين سروی را ارائه می کند. اميدواريم ک
 در  افغانستان در اختيار دست اندرکاران/جوانب ذيدخل و همچنين جامعه بين جهانی قرار دهد. 
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 روش 2.0

هدف از اين تحقيق کمی فهم بهتر ديدگاه های اعضای پارلمان افغانستان در باره چهارچوب کنونی انتخاباتی 
کشورشان، تغييرات کليدی ای که از سوی کميسيون مستقل انتخابات افغانستان پيشنهاد شده و به صورت کل، در 

ای  کمیبه منظور دست يابی به اين هدف تحقيق، سازمان دموکراسی انترنشنل تحقيق   باره مسايل انتخابات بود.
 و ولسی جرگه انجام داد. را در ميان اعضای هر دو مجلس پارلمان افغانستان، مشرانو جرگه

 پرسشنامه تحقيق

 طرحموجود در باب مسايل مربوط به انتخابات در افغانستان را برای  /منابعتيم تحقيقی دموکراسی انترنشنل ادبيات
پرسش های تحقيق مورد مطالعه قرار دادند. اعضای تيم تحقيق تعداد از مسايل حل ناشده راجع به قانون انتخابات 
در افغانستان را شناسايی کردند. همچنين کارمندان دموکراسی انترنشنل به انجام شمار از مصاحبه های کيفی با 

بران سازمان های جامعه مدنی و کارشناسان بين مقامات حکومتی، اعضای پارلمان، رهبران احزاب سياسی، ره
المللی پرداختند تا مسايل اساسی مربوط به قانون انتخابات در افغانستان را مورد کاوش قرار دهند. دموکراسی 

تشکيل می دهد. پرسشنامه عالوه بر بسته پرسش را طرح کرد که بيشتر آن ها را پرسش های  38انترنشنل درکل 
بوط به جمعيت آماری، در کل به چهار موضوع عمده تقسيم شده بود: نظام انتخاباتی و مسايل بخش داده های مر

کلی سياسی، قانون انتخابات، نقش نهادها و نمايندگی و وابستگی حزبی. اين پرسشنامه به زبان های دری و پشتو 
 ترجمه شد. 

 آزمون مقدماتی

رت مقدماتی سؤالنامه را برای حصول اطمينان از روشن قبل از آغاز کار ميدانی، دموکراسی انترنشنل به صو
بودن پرسش های انفرادی و شناسايی مسايلی که ممکن بود بر کيفيت سروی تأثير بگذارد، مورد آزمايش قرار داد. 

 عضو نهادهای جامعه مدنی که کالس های 22دموکراسی انترنشنل پرسش نامه را با دو عضو پيشين پارلمان و 
ر مورد مسايل انتخاباتی داشتند، امتحان کرد. اين پرسش نامه بر اساس نتيجه امتحان قبلی تعديل شد. تحقيق د روش

 دقيقه در نظر گرفته شده بود. 20الی  15در جريان اين آزمايش، زمان متوسط برای تکميل يک مصاحبه 

 روش های جمع آوری داده ها

تکميل سوالنامه  داده ها از اعضای پارلمان کار گرفت: دموکراسی انترنشنل از سه روش عمده برای گردآوردن 
کارمندان دموکراسی انترنشنل پرسش نامه ها را در  آی پاد.از طريق  سروی، مصاحبه رو در رو و توسط وکال

جلسات کميسيون های پارلمانی توزيع و بعدا آن ها را از اعضای پارلمان جمع آوری کردند. اين گونه سروی های 
درصد از مجموع نمونه ها را تشکيل می دهد. دموکراسی انترنشنل مصاحبه های رو در رو  59.1خودگردان 

درصد از کل مصاحبه ها را تشکيل می دهد. دموکراسی انترنشنل از آی پاد برای انجام  16.5انجام داد که 
 .دهد مي تشکيل درصد از کل مصاحبه ها را 24.4مصاحبه های رو در رو نيز کار گرفت که 

 اندازه نمونه

عضو پارلمان از هردومجلس سنا و مجلس نمايندگان مصاحبه کرد. در يک  176دموکراسی انترنشنل در کل با 
درصد از کل نمايندگان در ولسی  48.6عضو از مجلس نمايندگان(  121تيم تحقيق دموکراسی انترنشنل تفکيک، 
ران) مصاحبه کرد. تعداد اعضای پارلمان که شامل درصد از مجموع سناتو 54نفر از مشرانوجرگه ( 55جرگه) و 

 را تشکيل می دهد. شورای ملی  درصد از کل اعضای 50اين تحقيق می شوند حدود 

 تخمين

اعتماد ستاتستيکی و  سطح  %95بوده وقتيکه   %5.22±حد غلطی نفوس  351نمونه ميان  176با در نظرداشت 
 گرفته شود.توزيع جوابات در نظر  %50

درصد  50با توجه به پارلمان انجام داد تا  در نيز با کارمندان اداری را مصاحبه کيفی  10دموکراسی انترنشنل 
ات بالقوه عدم شمول آنان  بر نتايج تحقيق را شناسايی کند. تأثيراعضای پارلمان که در اين سروی شامل نبودند، 

رصد اعضای پارلمان، که در اين سروی شرکت نکردند، د 50. را نشان ندادگزينش در اريب  تحقيق کدام الگوهای
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دو دليل عمده برای شرکت احتماال به دليل کدام الگوی خاصی که بر نتايج تأثير بگذارد، اين کار را نکردند. 
 نکردن عالقه اندک به تحقيق و عمدتا برنامه های زمانی پرمشغله آن ها است.

 کارميدانی

به جمع  2012اپريل  25مرد و دومحقق زن از دفتر اين سازمان در کابل در دموکراسی انترنشنل با دو محقق 
آوری داده ها شروع کرد. کارمندان ارشد از هردو مجلس پارلمان دموکراسی انترنشنل را در توزيع پرسشنامه ها 

نترنشنل در جلسات کميسيون ها برای انجام سروی های خود گردان ياری رساندند. کارمندان تحقيق دموکراسی ا
روزه انجام دادند تا در  46مصاحبه های رو در رو يا در پارلمان يا در اقامتگاه های شان در طول يک دوره 

 تکميل کردند.  2012جون  10نهايت تمامی کار ميدانی را در 

 تيم تحقيق

عضای تيم عبارتند از تيم تحقيق از کارمندان بين المللی و افغان بخش تحقيقات مستقر در کابل تشکيل يافته است. ا
رحيمی جمال، محمد حسن وفايی، مريم صافی،  ، فوزيهسهاکنادر جد اوبر، دکتر مين زاو او، داکتر محمد 

 سباوون احمدزی و ماتيو کرين. 
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 نظام انتخاباتی و مسايل سياسی 3.0

افغانستان است. زمانی که از مصاحبه  اکثريت مطلق اعضای پارلمان افغانستان طرفدار قانون جديد انتخابات در
درصد از آن ها بر  90شوندگان پرسيده شد که آيا افغانستان به يک قانون جديد انتخابات نياز دارد يا خير، تقريبا 
) اعضای پارلمان 67.1اين امر توافق داشتند که افغانستان به قانون جديد انتخابات ضرورت دارد. اکثريت (%

) با اين امر که 8.5ين تحقيق شرکت کردند قويا با اين امر موافقند. يک اقليت بسيار کوچک (%افغانستان که در ا
 قوانين جديد (انتخابات) بايد وضع شود قويا يا به نحوی مخالفند.

 : آيا افغانستان به قانونی جديد انتخابات نياز دارد؟1شکل 

. افغانستان به يک قانون انتخابات جديد نياز دارد
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نگذازان افغان خواهان تعديل يا جايگزين کردن سيستم کنونی انتخابات است. يک اکثريت اکثريت باالی از قانو 
درصد از اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند با اين امر موافق بودند که افغانستان  44.3نسبی باال، يعنی 

 36.4ه عموميت دارد. دست کم نيازمند يک سيستم جديد رای گيری است اما به مشکلی می توان گفت که  اين ديدگا
، تقريبا يک 18.2درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که نظام سابق را می توان با آوردن تعديالت نگهداشت و تنها %

 پنجم پاسخ دهندگان، احساس می کنند که هيچ گونه تغييری در سيستم انتخاباتی الزم نيست.

 بديلی عوض شود؟: آيا نظام کنونی انتخابات بايد با نظام 2شکل 

. سيستم فعلی رای دهی بايد با يک سيستم ديگر عوض گردد
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اعضای پارلمان افغانستان احساس متفاوت در باره روند/پروسه کنونی انتخابات دارند. اکثريت اعضای پارلمان  
 41.5، بر روندهای انتخاباتی افغانستان کمتر از حد متوسط اعتماد دارند و 56.8افغانستان که مصاحبه شدند، %

از  پرسش شوندگان بر 6.8تماد ندارند. % هيچ اع 15.3درصد از اعضای پارلمان  اعتماد خوبی دارند و %
 پروسه های انتخاباتی اعتماد باال دارند.

 : اعتماد بر پروسه انتخابات3شکل 

شما چقدر باالی پروسه انتخابات اعتماد داريد؟

15.3%

41.5%

33.5%

6.8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

هيچ تا حدی  ميانه بسيار زياد

 

، از مصالحه با طالبان در فضای سياسی کنونی حمايت می کنند. با وجود 58.8اکثريت قانونگذاران افغانستان، %
از مصاحبه شوندگان از پاسخ  12.5چهارم مصاحبه شوندگان از مصالحه حمايت نمی کنند و %اين، بيش از يک 

دادن به اين پرسش امتناع ورزيدند، که اين امر حاکی از آن است که اين سؤال ممکن است برای بعضی از 
 مصاحبه شوندگان حساس باشد. 

 

 : مصالحه با طالبان4شکل 

با در نظر داشت اوضاع فعلی کشور آيا شما از مصالحه با طالبان 
حمايت می کنيد؟
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، فکر می کنند که در نظام سياسی کنونی افغانستان، رئيس جمهور 71اکثريت مطلق اعضای پارلمان افغانستان، %
 40.3درصد از پاسخ شوندگان با اين امر موافقند و % 30.7از قدرت بيش از اندازه برخوردار است. از اين رقم، 

مر که رئيس جمهور از قدرت بيش از اندازه درصد از مصاحبه شوندگان با اين ا 17.5قويا موافقند و فقط 
 برخوردار است قويا يا به نحوی مخالفند.

 : رئيس جمهور در نظام کنونی افغانستان بيش از اندازه قدرت دارد5شکل 

فکر می کنيد که ريئس جمهور در سيستم فعلی آيا  : مخالف/موافق
افغانستان قدرت بيش از حد دارد؟) حکومت(
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تصاميم راجع به نظام ، معقتدند که رئيس جمهور بيش از اندازه در اتخاذ 64.8تقريبا دوسوم مصاحبه شوندگان، %
 30.1از پاسخ دهندگان با اين گزاره موافقند و % 34.7انتخاباتی افغانستان اعمال صالحيت می کند درحالی که %

از پاسخ دهندگان فکر نمی کنند که رئيس جمهور در زمينه قانون انتخابات  22.4قويا موافقند. با وجود اين، %
 می کند.افغانستان بيش از اندازه اعمال قدرت 

 : صالحيت رئيس جمهور در گرفتن تصاميم راجع به نظام انتخاباتی افغانستان6شکل 

باورداريد اينکه ريئس جمهور در تصميم گيری آيا : مخالف/موافق
های سيستم انتخابات افغانستان قدرت بيش از حد دارد؟
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از اعضای پارلمان مصاحبه شده، بيان داشتند که نيروهای بين المللی بايد تا زمانی که  72.7اکثريت مطلق، %
، فکر می کنند که سربازان 3.4بسيار کم از اعضای پارلمان، %الزم است در افغانستان باقی بمانند. يک درصد 
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،  با جدول زمانی خروج در سال 12.4خارجی بايد کشور را در سال جاری ترک گويند. تعداد اندک بيشتر، %
 که از سوی رئيس جمهور اوباما تعيين شده، موافقند.  2014

 ترک کنند؟ : نيروهای بين المللی چقدر زود بايد افغانستان را7شکل 

چه زمان بايد نيرو های بين المللی افغانستان را ترک کنند؟ 
1.7% 1.7%

12.5%

72.7%

10.2% 0
تا شش ماه آينده

ماه آينده 12تا 

2014تا سال 

بايد تا زمان که ضروريست در 
افغانستان  باقی بمانند

انکار

 

 2014، معتقدند که انتخابات رياست جمهوری مطابق زمان تعيين شده در سال 55.1اکثريت پاسخ دهندگان، %
از مصاحبه شوندگان مطمئين نيستند که انتخابات  18.8برگزار خواهد شد. نکته جالب توجه اين است که %

درصد باور ندارند که انتخابات برگزار خواهد شد. داده ها نشان می دهد که  15.9برگزار خواهد شد يا خير و 
درصد از اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند ترديد دارند که انتخابات رياست جمهوری که به لحاظ  34.7

از کسانی که  56.7%  قانونی الزامی است مطابق زمان تعيين شده برگزار خواهد شد. با وجود اين، اکثريت باالی،
فکر می کنند که انتخابات طبق زمان تعيين شده برگزار خواهد شد، فکر می کنند که اين انتخابات نسبت به 

کسانی که فکر می کنند که انتخابات در سال  23.7انتخابات رياست جمهوری پيشين شفاف تر خواهد بود. تنها %
تخابات نسبت به انتخابات قبلی از شفافيت کمتر برخوردار خواهد برگزار خواهد شد، باور دارند که اين ان 2014

 بود.

 2014: انتظارات نسبت به انتخابات رياست جمهوری در سال 8شکل 

انتخابات رياست جمهوری   2014آيا  انتظارداريد اينکه در سال 
برگزار شود؟

55.1%

15.9%

10.2%

18.8%

بلی 
نخير 
انکار
نميدانم

 



 
 

12 
 

اگر بلی، آيا موافق هستيد اينکه انتخابات بعدی رياست جمهوری در 
آزاد و عادالنه خواهد بود؟ 2014سال 

7.20%

16.50%

46.40%
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سيون مستقل انتخابات بايد  ، فکر می کنند که کمي63اکثريت اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، %
انتخابات شهرداری/شاروالی ها را برگزار کند. يک پنجم مصاحبه شوندگان احساس نمی کنند که انتخابات 

از کسانی که بر اين باورند که  49.1شاروالی بايد توسط کميسيون مستقل انتخابات برگزار شود. تقريبا نصف، %
سال تقويمی  1393(مصادف با  2015می کنند که بايد در سال  انتخابات شهرداری بايد برگزار شود، فکر

درصدی از اعضای پارلمان که فکر می کنند انتخابات بايد برگزار شود  27.3افغانستان) برگزار شود. يک اقليت 
 18.2سال تقويمی افغانستان) برگزار شود و اقليت کوچک تری،  1392( يا 2014بر اين باورند که بايد در سال 

 5.5) برگزار شود. يک اقليت بسيار کوچک، 1391(2013فکر می کنند که اين انتخابات بايد در سال  صد در
 ) به تأخير انداخته شود.1394( 2016از پاسخ دهندگان احساس می کند که انتخابات بايد تا سال  درصد

 

 : زمان انتخابات شاروالی ها و شوراهای قريه ها9شکل 

آيا فکر می کنيد که کمسيون مستقل انتخابات بايد برای انتخاب شا 
روال ها و شوراها قريه انتخابات برگذار نمايد؟

63.0%
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)هجری شمسی(اگر بلی، در کدام سال؟

18.2%

27.3%49.1%

5.5%

1391
1392
1393
1394
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 قانون انتخابات 3.0

بيشتر اعضای پارلمان مصاحبه شده از نظام سهميه، به خصوص سهميه اختصاص داده شده برای افزايش 
، فکر می کنند که سهميه ها برای 55.1 %نمايندگی زنان در پارلمان، حمايت می کنند. اکثريت پاسخ دهندگان،

با ، 19.3%با اين سخن مخالفند. يک پنجم از پاسخ دهندگان،  29.5 %نمانيدگی کافی الزم است، هرچند در حدود 
، فکر می کنند که نياز به سهميه ها 29.5%قويا مخالفند و تقريبا يک سوم پاسخ دهندگان، لزوم داشتن سهميه ها 

انی که سهميه ها را ضروری می دانند، فکر می کنند که سهميه بايد برای زنان اختصاص از کس 53.4 % نيست.
از کسانی با نظام سهميه مخالفند، فکر می کنند که سهميه ها نبايد برای  81.8 %داده شود. يک اکثريت بسيار زياد،

  نمايندگی کوچی ها اختصاص داده شود. 

 

 : حمايت از نظام سهميه10شکل 
 

برای نمايندگی در پارلمان نياز به سيستم سهميه اختصاص افغانستان 
)سيستم کوته(. داردداده شده 
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اگر بلی، آيا سهميه اختصاصی بايد برای زنان باشد؟

53.4%

46.6% بلی 
نخير
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اگر بلی، آيا سهميه اختصاصی بايد برای کوچی ها باشد؟

18.2%

81.8%

بلی 
نخير

 
 

، قويا توافق دارند که شرايط تحصيلی بايد معياری برای واجدشرايط 65.9%يعنی  دونفر از هر سه پاسخ دهنده،
، توافق دارند که تحصيالت بايد 11.4 %دهنده، بودن کانديداها در نظر گرفته شود. بيش از يک نفر از هر ده پاسخ

درصد از اعضای پارلمان مصاحبه شده فکر می کنند که تحصيالت نبايد  11.9در کل يک معيار باشد. تنها 
امتناع ورزيدند و  در باره اين موضوع معياری برای کانديدا شدن باشد. بيشتر اعضای پارلمان از ارائه ديدگاه شان

 عضو سطح تحصيالت شان را در اين تحقيق آشکار نکردند. 20ز هر نفر ا 13همچنين 

 تحصيالت به عنوان معياری برای واجد شرايط بودن کانديداهادرجه : 11شکل 

يک سطح مشخص  تحصيلی بايد معيار برای واجد : مخالف/ موافق
.شرايط بودن  کاند يدان پارلمانی باشد
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انتخاباتی را ، فکر می کنند که قانون انتخابات بايد ارزش پولی حد مصارف مبارزات 84.7%، يک اکثريت باال
از  5.6%، قويا با اين سخن موافقند. تنها 50.6 %تعيين کند که  توسط قوانين انتخابات تشريح شود. يک اکثريت،

 فکر می کنند که نبايد در قانون انتخابات افغانستان به حدود مصارف تبليغات انتخاباتی پرداخته شود. پاسخ دهندگان

 : حد مصارف تبليغات انتخاباتی12شکل 

انتخابات بايد حد مصارف کمپاين های انتخاباتی قانون : مخالف/موافق
.   را مشخص نمايد
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هرچند بيشتر اعضای پارلمان افغانستان از آوردن تغييرات در نظام کنونی انتخابات و قانون انتخابات حمايت به 

، با اين امر که ولسوالی ها بايد مبنای برای 48.9%عمل می آورند، ولی يک اکثريت نسبی زياد از پاسخ دهندگان، 
از پاسخ دهندگان، بر اين نکته  36.9%حوزه های انتخاباتی باشند نه واليت ها،  مخالفت می کنند. يک اقليت، 

توافق دارند که تعيين ولسوالی ها به عنوان حوزه های انتخاباتی نسبت به واليت ها نمايندگی بهتر را در پی خواهد 
درصد از پاسخ دهندگان از پاسخ دادن به اين پرسش خودداری کردند،  10.8ت. با توجه به اين که درحدود داش

تقريبا تعداد برابر از اعضای پارلمان افغانستان در باره مسأله تعيين ولسوالی ها به عنوان حوزه های انتخاباتی 
 توافق ندارند. 

 وان حوزه های انتخاباتی: ترجيح واليت ها بر ولسوالی ها به عن13شکل 

. حوزه های انتخاباتی پارلمانی بايد ولسوالی ها باشد نه واليات
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10.8%
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1
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مخالف موافق انکار نميدانم
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تقريبا همه اعضای پارلمان افغانستان بر اين اعتقادند که پروسه فعلی ثبت نام رای دهندگان به بهبود و اصالح  
از اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، فکر می کنند که  95.5 %زياد نياز دارد. يک اکثريت مطلق،

، در مورد نياز به تقويت 59.7%نيازمند اصالحات قابل توجهی است. اکثريت،  گانپروسه ثبت نام رای دهند
پروسه کر می کنند که اين ، ف2.9 %شمار اندکی از پاسخ دهندگان،توافق دارند. قويا پروسه ثبت نام رای دهندگان 
  .به اصالحات زياد، نياز ندارد

 : نياز به بهبود پروسه ثبت نام رای دهندگان14شکل 

.  پروسه فعلی ثبت نام  رای دهی نياز به اصالحات زياد دارد
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پاسخ دهندگان معقتدند که قانون انتخابات بايد جزئيات بيشتر مکلفيت های رسانه های چاپی و صوتی  90 %بيش از
. تقريبا سه نفر از هر چهار پاسخ دهنده با اين نظر قويا تشريح کندو تصويری، به شمول رسانه های دولتی، را 

در اين فکر نيستند که قانون انتخابات بايد جزئيات راجع به مکلفيت های رسانه ها را بيان  4.5 %موافقند. فقط 
 کند.

 : مشخص شدن مکلفيت های رسانه های همگانی در قانون انتخابات15شکل 

قانون انتخابات بايد وجايبی مشخص ومفصلی را برای رسانه های چاپی و 
.  نشراتی به شمول رسانه های دولتی وضع نمايد
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اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند با اين امر موافقند که کانديداها بايد مصارف مالی  بيش از نود درصد
خود را اعالم کنند. سه ربع از پاسخ دهندگان قويا باور دارند که معلومات راجع به مصارف مالی شخصی 

 به مثابه از پاسخ دهندگان فکر می کنند که مصارف مالی بايد 6.3 %قرار گيرد. تنها کانديداها بايد در اختيار عموم
 يک امر خصوصی باقی بماند.

 

 نامزدان انتخاباتی : اعالن مصارف مالی شخصی16شکل 

.تمام کانديدان بايد دارايی ها و جايداد های شخصی خود را اعالم کند
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، توافق دارند که کانديداها بايد اجازه استيناف خواهی 74.5 %يک اکثريت عظيم از اعضای پارلمان مصاحبه شده،

ته باشند. در اين ميان، مستقل انتخابات/کميسيون شکايات انتخاباتی را داشراجع به فيصله ها/تصاميم کميسيون 
با اين امر که ، 24.4%قويا موافقند. يک اقليت قابل مالحظه،  ، با اين نظر68.2%اسخ دهندگان، پ اکثريت 

قويا  از پاسخ دهندگان با اين طرح 17.6 %صاميم/فيصله های اين نهاد بايد قابل استيناف باشد، توافق ندارند وت
 مخالفند.

: آيا به کانديداها بايد اجازه داده شود که فيصله های کميسيون مستقل انتخابات/کميسيون شکايات انتخاباتی 17شکل 
 را استيناف خواهی کنند؟

بايد حق استيناف خواهی را در مقابل تصاميم کمسيون کانديدان : موافق/مخالف
.  مستقل انتخابات ويا کمسيون سمع شکايات انتخاتی داشته باشند
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ت بايد فرق ، فکر می کنند که قوانين انتخابا89.8%اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند،  اکثريت مطلق
 از پاسخ دهندگان با اين امر قويا موافقند. 81.3%و اختالفات انتخاباتی را تعريف کند و  واضح ميان اعمال جرمی

اين نکته که قوانين انتخابات بايد ميان اين دو نوع تخطی فرق بگذارد،  کمتر از يک نفر از هر ده پاسخ دهنده با
 مخالف است.

 و اختالفات انتخاباتی : فرق ميان اعمال جرمی18شکل 

قانون انتخابات بايد تفاوت بين عمل جرمی و منازعه ای انتخاباتی را 
.     واضح بيان نمايد
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نشان يد ، هم نظرند که سهميه برای نمايندگی زنان در ولسی جرگه با59.6%تقريبا دو نفر از هر سه پاسخ دهنده، 

زنان می توانند به که  ی رانمايندگی زنان باشد، بدون اين که تعداد حداکثر کرسی هاي دهنده فيصدی حداقل الزم
 31.3درصد با اين نظر قويا موافقند و يک اقليت قابل توجه  46يک اکثريت نسبی محدود کند.  دست بياورند،

داشته باشد موافق نيستند. تقريبا يک پنجم پاسخ دهندگان درصدی با اين امر که سهميه زنان نبايد يک حد حداکثری 
   درصد با اين نظر مخالفند در حالی که 47.75با اين گزاره کامال مخالف است. در ميان اعضای مرد پارلمان، 

با سهميه برای نمايندگی زنان که حداکثر آن محدود نشده باشد، موافقند. هويداست که تقريبا همه   47.75 %
هم نظرند که عالوه بر سهميه، تعداد اکثر کرسی ها برای نمايندگی زنان محدود نشود. داده زن پارلمان  اعضای

 های به دست آمده نشان می دهد که همتايان مرد آن ها در مورد اين نظر به دو دسته برابر تقسيم شده اند. 

 ها : سهميه برای نمايندگی زنان و تعيين حداکثر کرسی ها برای آن19شکل 

حد اقل دو وکيل زن از (قانون انتخابات بايد سهميه اختصاصی حضور زنان را 
در وليسی جرگه بصورت الزامی ارايه کند، بدون محدود ساختن حد ) هر واليت

.   اکثر کرسی های را  که زنان ميتوانند با رقابت آزاد کسب کنند
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، توافق نظر دارند که برای تقويت پروسه ثبت نام رای دهندگان،  68.1 %بيش از دو نفر از هر سه پاسخ دهنده،
، با اين نظر قويا موافقند. 52.8 %کارت های رای دهی زنان بايد دربرگيرنده عکس های آن ها باشد. يک اکثريت،

دگان با اين امر که کارت های رای دهی زنان بايد عکس داشته باشد مخالفند اما يک فيصدی يک پنجم از پاسخ دهن
 هردو جنس، مردان و زنان، با اين نظر موافقند.  با اين امر مخالف است. اکثريت باالی، قويا 4 %بسيار کوچک،

 

 داشته باشد: برای تقويت روند ثبت نام رای دهندگان، کارت های رای دهی زنان عکس 20شکل 

برای تقويه پروسه ثبت نام رای دهی،  بايد کارت های زنان عکس 
. داشته باشد
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 نقش نهادها 4.0

، بر اين باورند که شورای ملی نهاد عمده قانونگذاری در کشور است. تنها نهاد ديگر 79%بيشتر پاسخ دهندگان، 
نکته ) بود. 9.7%يا تلفيقی از نهادها که يک فيصدی قابل توجه دريافت کرد شورای ملی به همراه لوی جرگه (

جالب توجه اين است که ارگان هايی که کمترين فيصدی را به خود اختصاص داد ارگان های مربوط به قوه مجريه 
 بود.

 ی در افغانستان: نهاد عمده قانونگذار21شکل 

نهاد اساسی قانونگذاری در افغانستان کدام نهاد است؟
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انکار

 
، معتقدند که شورای ملی بايد مسئول تهيه پيش نويس قانونی جديد 65.3%تقريبا دو نفر از هر سه پاسخ دهنده، 

د فکر می کنند که کميسيون مستقل در اين سروی شرکت کردنانتخابات باشد. يک پنجم اعضای پارلمان که 
ترين انتخابات بايد مسئوليت تهيه طرح قانون انتخابات را به عهده داشته باشد. بازهم، دفتر رياست جمهوری پايين 

 ) را دريافت کرد.1.1%درصد (

 

 : نهادهای مسئول برای تهيه پيش نويس يک قانون جديد انتخابات22شکل 

کند؟تهيه را قانون جديد انتخاباتی بايد پيش نويس کدام از اين نهاد ها 
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يد مسئوليت ، فکر می کنند که کميسيون مستقل انتخابات با33.5%از پاسخ دهندگان،  يک اکثريت نسبی پايين
اعضای پارلمان افغانستان که  باشد. اندکی بيشتر از يک پنجم  عهده داشتهها را به بررسی صالحيت کانديدا

مصاحبه شدند فکر می کنند که کميسيون شکايات انتخاباتی بايد عهده دار بررسی صالحيت کانديداها باشد در حالی 
هردو بايد اين  از پاسخ دهندگان می انديشند که کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی، 8%که 

درصدی فکر می کنند که دادگاه عالی/سترمحکمه بايد مسئول  4.6مسئوليت را داشته باشند. يک اقليت کوچک 
مانند پرسش های ديگر، قوه مجريه پايين ترين درجه را در به عهده داشتن تعيين صالحيت نامزدان انتخاباتی باشد. 

 ند.مسئوليت تعيين صالحيت کانديداها دريافت می ک

 : نهادهای مسئول تعيين صالحيت نامزدان انتخاباتی23شکل 

کدام يک از اين نهاد ها بايد مسئوليت برسی کانديدان را داشته باشد؟
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انکار

 
، بر اين باورند که رئيس جمهور بايد 35.8%بيش از يک سوم اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، 

، 31.3 %پاسخ دهندگان،اعضای رهبری کميسيون را با تأييد ولسی جرگه تعيين کند. درست کمتر از يک ثلث 
از اعضای پارلمان می گويند  15.3%فکر می کنند که تعيينات بايد با تأييد شورای ملی صورت گيرد در حالی که 

از پاسخ دهندگان فکر می کنند  4.6 %مشورتی گسترده ای انجام شود. صرف يق پروسهکه اين تعيينات بايد از طر
که رئيس جمهور بايد تعيينات در کميسيون مستقل انتخابات را به گونه ای يکجانبه انجام دهد. رويهمرفته، بيشتر 
اعضای پارلمان افغانستان ترجيح می دهند که پارلمان بايد در تعيين رهبری کميسيون مستقل انتخابات نقشی داشته 

 باشد. 

 ش نهادها در تعيين رهبری کميسيون مستقل انتخابات: نق24شکل 

کارمندان ارشد کميسيون / رئيس جمهور چگونه اعضای رهبری
مستقل انتخابات را تعيين نمايد؟

4.6%

35.8%

31.3%

15.3%

10.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

رئيس جمهور بايد اعضای رهبری کميسيون انتخابات 
را به تنهايی تعيين نمايد

رئيس جمهور بايد اعضای رهبری کميسيون را با تا 
ييد ولسی جرگه تعيين نمايد
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رئيس جمهور اين کا ررا با يد از طريق يک پرسه 
 …مشورتی و سيع که جامعه مدنی شامل باشد کار 

انکار

 



 
 

23 
 

يک سوم پاسخ دهندگان بر اين اعتقادند که رئيس جمهور بايد رهبری کميسيون شکايات انتخاباتی را با تأييد 
انجام دهد. بازهم، بخشی اين تعيينات را  گر فکر می کنند که ولسی جرگه بايدشورای ملی تعيين کند و يک سوم دي

، فکر می کنند که رئيس جمهور بايد اين تعيينات را به صورت يکجانبه انجام دهد. مانند 4.6 %بسيار کوچک،
در انتخاب اعضای تعيين رهبری کميسيون مستقل انتخابات، قانونگذاران افغانستان می خواهند نقش پارلمان 

 دهند.رهبری کميسيون شکايات انتخاباتی را ارتقا 

 

 شکايات انتخاباتی سمع: نقش نهادها در تعيين رهبری کميسيون25شکل 

رئيس جمهور چگونه بايد اعضای رهبری کميسيون سمع شکايات 
انتخاباتی را تعيين نمايد؟

4.6%

33.0%

33.0%

17.1%

10.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

رئيس جمهور بايد اعضای رهبری کميسيون  سمرا به 
.تنهايی تعيين نما يد

رئيس جمهور بايد اعضای رهبری کميسيون را با تاييد 
.شورای ملی تعيين نمايد

رئيس جمهور بايد اعضای رهبری کميسيون را با تاييد 
.ولسی جرگه تعيين نمايد

ازطريق يک پروسه مشورتی و سيع که جامعه مدنی 
 …شامل باشد کارمندان ار شد کميسيون سمع شکايات 

انکار

 
، معتقدند که کميسيون شکايات انتخاباتی صالحيت رسيدگی 55.7 %اعضای پارلمان مصاحبه شده، يت باالیاکثر

از پاسخ دهندگان فکر می کنند که  8.5%به اختالفات انتخاباتی را دارد. نکته جالب توجه اين است که تنها 
می گويند که اين دو نهاد در اين صالحيت شريکند.  9.7 %کميسيون مستقل انتخابات اين صالحيت را دارد و تنها

، بر اين باورند که قوه مجريه از صالحيت رسيدگی به اختالفات قانونی 1.7 %اسخ دهندگان بسيار معدودی،پ
  برخوردار است.

 : صالحيت رسيدگی به اختالفات انتخاباتی26شکل 

کدام يک از اين نهاد ها صالحيت رسيده گی به منازعه انتخاباتی را 
دارد؟
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، اعتقاد دارند که صالحيت 47.2%يک اکثريت نسبی قابل توجه از اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند، 
% از جواب دهندگان 14.2نهايی رسيدگی به اختالفات انتخاباتی بايد از آن کميسيون شکايات انتخاباتی باشد. تنها 

يک فکر می کنند که کميسيون مستقل انتخابات بايد حکم نهايی را در اختالفات مربوط به انتخابات داشته باشد. 
اسخ دهندگان باورمندند که دادگاه ها/محاکم(يا دادگاه عالی يا ويژه) بايد صالحيت حکم درصدی از پ 14.2مجموعه 

 نهايی در باره اختالفات را داشته باشد.

 : صالحيت نهايی برای حکم در باره اختالفات مربوط به انتخابات27شکل 

به نظر شما کدام يک از اين نهاد ها مرجع نهايی برای رسيدگی به 
منازعات انتخاباتی باشد؟
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، فکر می کنند که افراد بين المللی بايد عضو کميسيون شکايات 77.3 %بيش از سه نفر از هر چهار پاسخ دهنده،

 بر اين باورند که آن ها نبايد عضو اين کميسيون باشند. 15.3 %انتخاباتی باشند در حالی که

 : کارکردن افراد بين المللی به عنوان اعضا/کميشنران کميسيون شکايات انتخاباتی28شکل 

آيا فکر می کنيد   کمشنران خارجی با کمسيون سمع شکايات 
انتخاباتی کار کنند؟
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 نمايندگی و وابستگی حزبی  5.0

از واليت ، بيان می دارند که 69.9%، که در اين سروی شامل بودنديک اکثريت قابل توجه از اعضای پارلمان 
، می گويند 6.3%نمايندگی می کنند. يک درصدی بسيار کوچک،  های شان به عنوان حوزه انتخاباتی اوليه شان

نمايندگی می کنند و حتا درصدهای کوچک تر ادعاد دارند که از قريه شان يا از که آن ها از ولسوالی خود 
پاسخ دهنده  10افغانستان به صورت کل نمايندگی می کنند. نکته جالب توجه اين است که بيش از يک نفر در هر 

 . ، هستندمدعی اند که حوزه انتخاباتی اوليه شان جوانان، قطع نظر از جغرافيا يا قوميت

 : نمايندگی جغرافيايی29 شکل

شما در پارلمان از کی ها نمايندگی می کنيد؟
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ر در يک سال خبر دادند. يک از سفر به حوزه های انتخاباتی شان چندبا، 43.8%پاسخ دهندگان،  اکثريت نسبی 
به حوزه يک بار در هردو ماه 13.1 % پاسخ دهندگان در هر ماه به حوزه های انتخاباتی شان سفر می کنند و سوم 

، خبر دادند که به ندرت به حوزه های انتخاباتی شان 4 %های انتخاباتی شان می روند. يک بخش بسيار کوچک،
 سفر می کنند.

 شان به حوزه های انتخاباتی مربوطه اعضای پارلمان سفر ی: چندبارگی/فروان30شکل 

چندبار به حوزه انتخاباتی تان سفر ميکنيد؟
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، خود را عضو 59.1 %شدند، يعنی مصاحبه سرویبرای اين  بيش از نصف اعضای پارلمان افغانستان که 
 ، می گويند که عضو اپوزيسيون سياسی هستند.  30.7% اپوزيسيون سياسی نمی دانند. کمتر از يک ثلث، 

 

 : رابطه با اپوزيسيون سياسی31شکل 

آيا شما خود را جزء اوپوزيسيون سياسی ميدانيد؟

30.7%

59.1%

8.0%

بلی 
نخير
انکار

 

اعضای پارلمان افغانستان که مصاحبه شدند به هيچ وجه خود را عضو  چهارم -نکته قابل توجه اين است که سه 
، خود را مربوط به يک حزب معرفی می 18.2 %يک حزب سياسی نمی دانند. کمتر از يک پنجم پاسخ دهندگان،

از کسانی که حزبی هستند می گويند که اعضای حزب محاذ ملی هستند، بيشتر از هر حزب واحد  15%کنند. 
وجود اين، از آنجا که تعداد کمی از پاسخ دهندگان می گويند که عضو يک حزب سياسی هستند، داده های با ديگر. 

 .سروی راجع به اين که اعضای کدام احزاب هستند ممکن است تفکيک واقعی احزاب را بازتاب ندهد

 : رابطه حزبی32شکل 

آيا  خودرا نماينده حزب سياسی  معرفی ميکنيد؟
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 اگر بلی از کدام حزب؟
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ائتالف سياسی رابطه ندارند  ، می گويند که با هيچ72.7%ندگان، از پاسخ ده بازهم، يک اکثريت بسيار زياد
از آنانی که  40.9%از پاسخ دهندگان خود را مربوط به يک ائتالف معرفی می کنند. 14.8% درحالی که تنها 

مربوط به ائتالف   36.4 %قانون می دانند،خود را عضو يک ائتالف معرفی می کنند، عضو ائتالف حمايت از 
عضو جبهه ملی هستند. با وجود اين، از آن جا که تعداد کمی از پاسخ دهندگان  22.7 %فغانستان می شوند وملی ا

خود را متعلق به يک ائتالف می دانند، اين رقم ممکن است نسبت واقعی اعضای ائتالف ها در پارلمان را منعکس 
 نکند.

 

 ئتالف سياسی: ا33شکل 

آيا شما وابسته به يکی از  ايتالف های سياسی هستيد؟
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اگر بلی با کدام يک از اين ايتالف ها؟
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 جمعيت آماری  6.0

پاسخ های ارائه شده به اين پرسش جالب نيست، ولی بعض داده های مفيد  به دست آمده از هرچند همه معلومات 
      %وجود دارد. واليتی که بهترين نمايندگی از آن در سروی اعضای پارلمان افغانستان صورت گرفته، کابل با 

و  7.6 %از واليت های هرات و غزنی نيز خوب نمايندگی شده است که به ترتيباز پاسخ دهندگان است.  11.0
از پاسخ دهندگان را تشکيل می دهند. واليت هايی که کمترين نمايندگی از آن ها در اين تحقيق پيمايشی   %6.2

  .پنجشير و صورت گرفته عبارتند از خوست، ارزگان

 : تفکيک براساس واليت34شکل 

شما از کدام واليت نمايندگی می کنيد؟

%0.7 خوست سمنگان 2.1% کابل  11.0% وروزگان 0.7%

ننگرهار  3.5% جوزجان 1.4% کاپيسا 3.5% غور 2.1%

لغمان 2.1% سريپل 2.8% پروان 1.4% باميان 2.1%

هرات  7.6% فارياب 4.8% وردک 2.1% پنجشير 0.7%

نورستان  3.5% بادغيس 2.7% لوگر 1.4% دايکندی 4.8%

بدخشان 2.1% فراه 4.8% غزنی  6.2% کنر 4.1%

تخار 2.1% نيمروز 2.1% پکتيا 2.8% %0.7 کوچيها

کندز 2.1% هلمند 2.1% پکتيکا 2.1%
هندو و 
سيک 0.7%

بلخ 3.5% کندهار 2.8% %1.4 زابل  
دارای مدرک فوق  12.5 %دانشگاهی يا مدرک ليسانس دارند و، تحصيالت 54.6%پاسخ دهندگان،  کثريت ا 

 از ليسه فارغ شده اند.  17.6 %و ليسانس می باشند

 : سطح تحصيالت35شکل 

بلند ترين درجه تحصيلی که شما تکميل کرديد چيست؟ 
درجه فيصدی

) مدرسه(مکتب خصوصی  2.8%

)  9-7صنف ( مکتب متوسطه نا تکميل  0.6%

)9صنف (مکتب متوسطه، تکميل کرده  0.6%

) 12- 10صنف (مکتب ليسه،  17.6%

درجه لسانس 54.6%

فارغ تحصيل، ماستری 12.5%

انکار  11.4%
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. از هزاره 28.4 %يک اکثريت نسبی اعضای پارلمان افغانستان که در اين سروی مصاحبه شدند، پشتون هستند،
پاسخ دهندگان 13.1% مصاحبه شوندگان را تشکيل می دهند و  17.1 %خوب نمايندگی صورت گرفته کهها نيز 

از  15.9%به لحاظ قومی افغان معرفی کردند و خود را   10.2%. نکته قابل توجه اين است که تنها ک بودندتاج
ها به خصوص نمايندگی کمتر  پاسخ دهندگان از بيان هويت قومی خود امتناع ورزيدند. از قيرقيزها و پشه ای

 را تشکيل می دهد.   0.6 %صورت گرفته که هر کدام

 

 : تفکيک گروه قومی36شکل 

از کدام مليت هستيد؟ 

مليت فيصدی مليت فيصدی 

پشتون 28.4% نورستانی  2.3%

تاجيک 13.1% افغان 10.2%

اوزبک 5.1% عرب 2.8%

ترکمن 1.7% ايماق 2.3%

هزاره 17.1% ای  پشه 0.6%

قرغيز 0.6% انکار 15.9% 
 

آی پادهای شان در سروی  از طريق 24.4%، کردند ، تحقيق را خودگردانی59.1%اکثريت پاسخ دهندگان، 
 به سؤال ها پاسخ دادند. رو با مصاحبه کننده از پاسخ دهندگان رو در 16.5 %و  شرکت ورزيدند

 

 : روش پاسخ دهی37شکل 

روش انجام سروی 

24.4%

59.1%

16.5%

توسط آيپت
توسط خود جواب دهنده 
توسط مصاحبه کننده
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 پاسخ دهندگان، عضو ولسی جرگه  بودند و  از 68.8%، ميان اعضای پارلمان که در اين سروی شرکت کردند در
 ديگر، عضو مشرانو جرگه.   31.3%

 : توزيع ميان مشرانوجرگه و ولسی جرگه38شکل 

تقسيم بندی اعضای شورای ملی 

31.3%

68.8%

مشرانو جرگه 
ولسی جرگه 

 
 

 ، زن هستند. 28.9 %از پاسخ دهندگان، مرد و 71.2%): 48جنسيت (

 

 : توزيع جنسيتی39شکل 

جنسيت اشتراک کننده گان 

71.2%

28.9%

مرد
زن
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 نتيجه گيری  7.0

توسط دموکراسی انترنشنل از اپريل الی جون گزارش حاضر نتايج يک سروی اعضای پارلمان افغانستان که 
که اعضای شورای ملی افغانستان به صورت عمده سروی آشکار کرد اين . انجام شده را شرح می دهد 2012

توافق نظر دارند که اصالح انتخاباتی به منظور تقويت نظام انتخاباتی کشور و بلندبردن سطح مشروعيت نتايج 
ن الزم است. اعضای پارلمان عموما با تحليلگران بين المللی در اين امر توافق دارند که انتخابات آينده در افغانستا

قدرت بيش از حد در قوه مجريه افغانستان متمرکز شده است و معتقدند که چارچوب قانونی دموکراتيک بايد به 
تر در برابر صالحيت قوه نهاد قانونگذاری، که به باور آن ها شورای ملی هست، قدرت بدهد تا باعث توازن بيش

 مجريه شود.

 داده شود، فرصت وضع قانون راجع به امور انتخاباتی اگر به شورای ملی اين سروی همچنن نشان می دهد که 
احتماال برای تغيير قوانين انتخاباتی کشور اقدام کند تا تعديالت عمده ای را در نظام انتخاباتی وارد آورد، مقرراتی 

 رهای انتخاباتی وضع کند و بر ضرورت ابزارها برای تأمين نمايندگی زنان مهر تأييد بگذارد. برای تعيين کميشن

تحقيق حاضر نشان می دهد که ديدگاه های شورای ملی راجع به مسايل مربوط به اصالح انتخاباتی عمدتا با ديدگاه 
به شورای ملی فرصت اقدام داده های مطرح شده از سوی کارشناسان بين المللی انتخابات سازگار است. هرگاه 

شود، احتماال به طرح فعلی قانون انتخابات که از سوی کميسيون مستقل انتخابات تهيه شده، به ديده مثبت خواهد 
نگرست. اما پرسش اينک اينجا است که آيا به اين نهاد فرصت تصويب قانون در باره اين مسايل داده خواهد شد يا 

ات در قانون انتخابات کشور از طريق فرمان رياست جمهوری تصويب می شد، نه از يا خير. در گذشته، تغيير
رهگذر روندهای تقنينی مشروع. بسياری از ناظران، با توجه به اين پيشينه، ترديد دارند که بتوان همچون تغييرات 

 را از طريق پروسه تقنينی افغانستان انجام داد.

يق يک پروسه تقنينی حاصل شود، قوه مجريه افغانستان بايد از اين امر برای اين که اصالحات انتخاباتی از طر
حمايت کند و تاکنون هيچ پيامی از ارگ دريافت نشده است که نشان دهد که رئيس جمهور کرزی از اصالحات 

 سرنوشت اين اقدام در دست های قوه پيشنهاد شده از سوی کميسيون مستقل انتخابات پشتيبانی می کند يا خير.
هرگاه رئيس جمهور کرزی به حمايت  غالبا قضيه در افغانستان چنين بوده است. که مجريه قرار دارد، همان گونه 

از همچون يک اقدام بپردازد، گام های بلندی را در راستای حمايت از تحکيم دموکراسی افغانستان برخواهد داشت. 
انتخابات تصميم بگيرد، فرصت مهمی  برای توسعه  در صورتی که او به حمايت نکردن از اقدام کميسيون مستقل

بيشتر دموکراسی کشورش و کمک به ميراث خود به عنوان نخستين رئيس جمهور افغانستان پساطالبان را از دست 
 خواهد داد.
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 سوالنامه 8.0

U در ارتباط به قانون انتخاباتمحترم شورای ملی سروی با اعضای 

در راستای تقويت سيستم انتخابات افغانستان که يکی از پروژه های حمايتی  (DI)انترنشنلدفتر دموکراسی 
USAID  می باشد کار می کند. اين اداره سرويی را جهت جمع آوری نظريات اعضای محترم شورای ملی، در

 ارتباط به موضوعات مختلف مخصوصاُ قانون انتخابات به راه انداخته است. 

اين سروی صرف نظريات محترم اعضای شورای ملی را انعکاس خواهد داد لذا خواهشمنديم سوال ها توسط خود 
دقيقه از وقت اعضای محترم شورای ملی را خواهد  15اعضای شورای ملی پاسخ داده شود. اين سروی در حدود 

ضای پارلمان، حکومت، جامعه گرفت، نام و مشخصات اعضای محترم محفوظ می ماند.  نتايج اين سروی با اع
 مدنی، جامعه جهانی و ديگر افراد عالقه مند شريک خواهد شد. 

   M1)(     ................................ :کد سروی 

روش سروی: با در نظر داشت هماهنگی با وکالی محترم، سروی با يکی از شيوه های زير انجام خواهد    
 شد. 

  (M2) تاريخ:    انجام شده است سروی توسط مصاحبه کننده
........................... 

  (M3) تاريخ:   سروی روی اوراق توسط مصاحبه شونده انجام شده است
........................... 

  (M3.A) تاريخ:      توزيع اوراق سروی ختاري
........................... 

  (M3.B) تاريخ:              جمع آوری اوراق سروی   ختاري
........................... 

(M4)        ريخ: تا      ماشين الکترونيکی)شونده (سروی با استفاده از آی پت توسط سروی
........................... 

    (M5).................................... وقت آغاز سروی: ..........................وقت ختم سروی 

 
 

Q1.  .افغانستان به يک قانون انتخابات جديد نياز دارد 
حدی موافقتا  کامال موافق  نميدانم  انکار  کامال مخالف مخالف  
998 999 4 3 2 1 

Q2A.  .سيستم فعلی رای دهی بايد با يک سيستم ديگر عوض گردد 
عوض نشود بلکه  بلی بايد عوض گردد  نميدانم  انکار

 تعديل گردد 
 نخير 

998 999 3 2 1 

 معرفی

 .غاز نمايدآ سروی خويش را اولمربوط به دفتر ديموکراسی انترنشنل ميباشد لظفآ از سوال زير بخش  

 سيستم انتخابات و مسايل عمومی سياسی
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Q2B.      اگر بلی، به کدام سيستم عوض گردد؟ 
.................................................................................... 

 
3Q. شما چقدر باالی پروسه انتخابات اعتماد داريد؟ 

 هيچ تاحدی   ميانه  بسيار زياد نمی دانم  انکار 
998 999 4 3 2 1 

4Q.  حمايت می کنيد؟با در نظر داشت اوضاع فعلی کشور آيا شما از مصالحه با طالبان 
 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

5Q. آيا  فکر می کنيد که ريئس جمهور در سيستم فعلی (حکومت) افغانستان قدرت بيش از حد دارد؟ 
 کلمالٌ مخالف مخالف  تا حدی موافق کا مال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

6Q. گيری های سيستم انتخابات افغانستان قدرت بيش از حد  آيا باورداريد اينکه ريئس جمهور در تصميم
 دارد؟

 کلمال مخالف مخالف  تا حدی موافق کا مال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

7Q.  چه زمان بايد نيرو های بين المللی افغانستان را ترک کنند؟ 

بايد تا زمان که ضروريست در  نميدانم انکار
 افغانستان  باقی بمانند

2014تا سال  ماه  12تا  
 آينده

تا شش 
 ماه آينده

998 999 4 3 2 1 
Q8A.  انتخابات رياست جمهوری  برگزار خواهد شد؟ 2014آيا  توقع داريد اينکه در سال 

 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

Q8B.     آزاد و  2014اگر بلی، آيا موافق هستيد اينکه انتخابات بعدی رياست جمهوری در سال
 عادالنه خواهد بود؟

 کامالٌ مخالف مخالف  تا حدی موافق کا مال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

Q9A.  آيا فکر می کنيد که کمسيون مستقل انتخابات بايد برای انتخاب شا روال ها و شوراها قريه انتخابات
 برگذار نمايد؟

 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

Q9B.     ،در کدام سال؟(هجری اگر بلی
 شمسی)...........................................................................................

Q10A.  آيا شما فکر می کنيد افغانستان برای نمايندگی در پارلمان نياز به سيستم سهميه اختصاص داده شده
 دارد؟ (سيستم کوته)

 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

 

 قانون انتخابات
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Q10B. ) مصاحبه شونده ميتواند بيش از يک اگر بلی، برای کدام از طبقات زير سيستم سهميه اختصاصی باشد؟
 انتخاب داشته باشد)

 زنان  کوچی ها ديگر(بنويسيد)  نميدانم انکار
998 999 .....................3  2 1 

11Q. سطح مشخص  تحصيلی بايد معيار برای واجد شرايط بودن  کاند يدان پارلمانی باشد. يک 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

12Q.   .قانون انتخابات بايد حد مصارف کمپاين های انتخاباتی را مشخص نمايد 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

13Q.  .حوزه های انتخاباتی پارلمانی بايد ولسوالی ها باشد نه واليات 
 مخالف  موافق  نميدانم انکار 
998 999 2 1 

 
 

14Q.  .پروسه فعلی ثبت نام  رای دهی نياز به اصالحات زياد دارد 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

15Q.  قانون انتخابات بايد وجايبی مشخص ومفصلی را برای رسانه های چاپی و نشراتی به شمول رسانه
 های دولتی وضع نمايد. 

 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

16Q.  جايداد های شخصی خود را اعالم کند.تمام کانديدان بايد دارايی ها و 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

17Q.  کانديدان بايد حق استيناف خواهی را در مقابل تصاميم کمسيون مستقل انتخابات ويا کمسيون سمع
 شکايات انتخاتی داشته باشند. 

 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

18Q.     .قانون انتخابات بايد تفاوت بين عمل جرمی و منازعه ای انتخاباتی را واضح بيان نمايد 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 

19Q.  قانون انتخابات بايد سهميه اختصاصی حضور زنان (حد اقل دو وکيل زن از هر واليت) در وليسی جرگه
را بصورت الزامی ارايه کند، بدون شامل نمودن  حد اکثر کرسی های را  که زنان ميتوانند با رقابت آزاد 

 کسب کنند.  
مخالفکامال  مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار  
998 999 4 3 2 1 

20Q.  .برای تقويه پروسه ثبت نام رای دهی،  بايد کارت های زنان عکس داشته باشد 
 کامال مخالف مخالف  تا حدی موافق  کامال موافق  نميدانم  انکار
998 999 4 3 2 1 
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21Q. نهاد اساسی قانونگذاری در افغانستان کدام نهاد است؟ 
 دفتر رئيس جمهور  1
 قوه قضايه   2
 لويه جرگه 3
 شورای ملی 4
 ديگر  5

 نميدانم  999
 انکار  998

22Q. کدام از اين نهاد ها بايد قانون جديد انتخاباتی را وضع کند؟ 

23Q.  از اين نهاد ها بايد مسئوليت بررسی کانديدان را داشته باشد؟به نظر شما کدام يک 
 قوه مجريه  1
 استره محکمه  2
 کمسيون مستقل انتخابات  3
 کمسيون سمع شکايات انتخابات  4
 لوی ثارنوال 5
 ترکيب از اين نهاد ها 6
 ديگر 7

 نميدانم 999
 انکار 998

24Q.  ريئس جمهور چگونه اعضای رهبريت/کارمندان ارشد کمسيون مستقل انتخابات را تعيين نمايد؟ 
 کمسيون را به تنهايی تعيين نمايد. اعضای رهبريترئيس جمهور بايد  1
 کمسيون را با تاييد ولسی جرگه تعيين نمايد. اعضای رهبريترئيس جمهور بايد  2
 کمسيون رابا تاييد شورای ملی تعيين نمايد.  اعضای رهبريترئيس جمهور بايد  3
تعيين  اعضای رهبريتاز طريق يک پروسه  مشورتی وسيع که جامعه مدنی شامل باشد  4

 گردد.
 نميدانم  999
 انکار 998

25Q.  ريئس جمهور چگونه اعضای رهبريت کمسيون سمع شکايات انتخاباتی را تعيين نمايد؟ 
 کمسيون سمع شکايات را به تنهايی تعيين نمايد. رئيس جمهور بايد اعضای رهبريت 1
 رئيس جمهور بايد اعضای رهبريت کمسيون را با تاييد ولسی جرگه تعيين نمايد. 2
 رئيس جمهور بايد اعضای رهبريت کمسيون رابا تاييد شورای ملی تعيين نمايد.  3
کارمندان ارشد تعيين از طريق يک پروسه  مشورتی وسيع که جامعه مدنی شامل باشد  4

 گردد.
 نميدانم  999
 انکار 998

 نهاد ها 

 شورای ملی  1
 کمسيون مستقل انتخابات   2
 دفتر ريئس جمهور  3
 ديگر  4

 نميدانم   999
 انکار 998
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26Q. کدام يک از نهاد ها صالحيت رسيده گی به منازعات انتخاباتی را دارد؟ 
 قوه مجريه  1
 قوه قضايه  2
 کمسيون سمع شکايات انتخاباتی  3
 کمسيون مستقل انتخابات  4
 ترکيب از اين نهاد ها  5
 ديگر  6
 نميدانم 999
 انکار 998

27Q. به نظر شما کدام يک ازاين  نهاد ها مرجع نهايی برای رسيدگی به منازعات انتخاباتی باشد؟ 
 کمسيون سمع شکايات انتخاباتی  1

 کمسيون مستقل انتخابات  2

 استره محکمه  3
 لوی ثارندوالی  4
 محکمه اضطراری انتخاباتی  5
 ديگر ( نوشته کنيد)...................... 6
 نميدانم  999
 انکار  998

 

28Q. آيا فکر می کنيد   کمشنران خارجی با کمسيون سمع شکايات انتخاباتی کار کنند؟ 
 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

 

29Q. شما در پارلمان از کی ها نمايندگی می کنيد؟ 
 از قريه مربوطه  1
 از واليت مربوطه  2
 از ولسوالی مربوطه  3
 از فاميل و خويشاون  4
 ديگر  5

 نميدانم   999
 انکار  998

30Q. چندبار به حوزه انتخاباتی تان سفر ميکنيد؟ 
 هر ماه  هر دو ماه بعد  چند بار در سال  بندرت  نميدانم  انکار 
998 999 4 3 2 1 

31Q. آيا شما خود را جزء اوپوزيسيون سياسی ميدانيد؟ 
دانمنمی  انکار  نخير بلی 

 نمايندگی و وابستگی حزبی
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998 999 2 1 
Q32A. آيا  خودرا نماينده حزب سياسی  معرفی ميکنيد؟ 

 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

Q32B. اگر بلی از کدام حزب؟ ............................................. 
 

Q33A. آيا شما وابسته به يکی از  ايتالف های سياسی هستيد؟ 
 نخير بلی نمی دانم انکار
998 999 2 1 

Q33B. اگر بلی با کدام يک از اين ايتالف ها؟ 
 جبهه ملی  .1
 ايتالف ملی افغانستان  .2
 ديگر ......................................... .3

 

34Q. شما از کدام واليت نمايندگی می کنيد؟ 

 نيمروز 25 نورستان  13 کابل   1
 هلمند 26 بدخشان  14 کاپيسا  2
 کندهار 27 تخار  15 پروان  3
 زابل 28 بغالن  16 وردک  4
 ورزگان 29 کندز 17 لوگر  5
 غور  30 بلخ 18 غزنی  6
 باميان 31 سمنگان  19 پکتيا  7
 پنچشير 32 جوزجان  20 پکتيکا  8
 دايکندی  33 سر پل 21 خوست 9

 کونر 34 فارياب  22 ننگرهار  10
   بادغيس  23 لغمان  11
    فراه 24  هرات 12

 
35Q. (.نخوانيد، از جواب کد کنيد) بلند ترين درجه تحصيلی که شما تکميل کرديد چيست؟ 

 هيچ گاه مکتب نرفته  0
 مکتب خصوصی (مدرسه)  1
پنج) –مکتب ابتدايه نا تکميل (صنف اول  2  
 مکتب ابتدايه تکميل ( صنف شش تمام کرده) 3
)  9-7مکتب متوسطه نا تکميل ( صنف  4  
)9مکتب متوسطه، تکميل کرده (صنف  5  
) 12- 10مکتب ليسه، (صنف  6  
 درجه لسانس 7
 فارغ تحصيل، ماستری 8
 دوکتورا  9

یاتدموکرافيک و حوزه انتخاب  
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 نمی دانم  999
 انکار  998

36Q.  از کدام مليت هستيد؟ 

قرگي نورستانی ديگر  انکار 
 ز

بلو
 چ

هزار
ازب ترکمن ه

 پشتون تاجک ک

998 ..................9  8 7 6 5 4 3 2 1 

37Q. ؟ کدام مجلس هستيد عضو     
 مشرانو جرگه -1
 ولسی جرگه -2

 
38Q.  جنسيت 

 مرد -1
 زن -2
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