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 افغانستان 1393ت جمهوري و شوراهاي واليتي سال ماموريت نظارت از انتخابات رياس
 

 ابتدايي اعالميه
 

 2014سپتمبر  28مصادف به  1393ميزان  6
 

حل آنها رسيدگي صورت  برايدارد كه   2010و  2009 هايانتخابات سالموارد شباهت به ساساً مطرح شده ا گسترده تقلب اتهامات
، همه اين چالش هارغم  علي وجود دارد.  دموكراسي در افغانستان فقيتمو براي انتخاباتي اصالحات شديد نياز نگرفته بود، بناً
با مراسم تحليف داكتر  آن ديگر ريئس جمهور بهاز يك ه طور استثنايي و ب رتقد صلح آميز منتج به انتقال 2014انتخابات سال 

  . صورت مي گيرد 1393ميزان  7اشرف غني احمدزي به روز دوشنبه، 
 

كه پس  1393جوزا  24كميسيون مستقل انتخابات افغانستان با تاسف ارقام نتيجه نهايي انتخابات دور دوم رياست جمهوري تاريخ 
كميسيون مستقل انتخابات تا هنوز همچنان نتواسته است انتخابات . را اعالن ننمود وسيع آرا بدست آمد، از تفتيش و بازشماري

 پايان دهد.  ،گرديده بود حدود شش ماه قبل برگزار 1393حمل  16شورا هاي واليتي را كه بتاريخ 
 

پروسه  از تمام مراحل نهاد. اين غاز نمودآ از ماه دلو سال گذشتهرا  انترنشنل يك ماموريت وسيع نظارت از انتخابات دموكراسي نهاد
دور دوم  يراآپروسه تفتيش سرتاسري برگزار گرديد به شمول  جوزا  24حمل و  16هاي به تاريخ ت كه انتخابا در هردو دور

بين المللي طويل  اظريننبه وسيله ي موكراسي انترنشنل د نهادو انكشافات پس از هر دو دور انتخابات نظارت نمود. انتخابات 
ناظر  50همچنان بيش از  نهاده بود، نظارت نمود. اين كه در ماه هاي حمل و جوزا برگزار گرديد هر دو دور انتخاباتخويش  مدتال

بين المللي را در پروسه هفت هفته ي تفتيش براي نظارت از اين دوره بكار گماشت. ناظرين بين الملي اين ماموريت فعاليت هاي 
قل انتخابات و كميسيون و جلسات علني كميسيون مست يستمرا در سآروز انتخابات، شمارش آرا، ثبت  جريانانتخابات،  روز قبل از

همچنان جلسات متعددي را با جوانب زيربط در كابل و  اظرين بين الملي اين ماموريتنمودند. ن نظارت را شكايات انتخاباتيمستقل 
ان رياست جمهوري و شوراهاي يون مستقل شكايات انتخاباتي، كانديدساير واليت كشور بشمول كميسيون مستقل انتخابات، كميس

نماينده گان جامعه  و بين المللينهادهاي ناظر ساير ، نهادهاي جامعه مدني، مقامات حكومتي، ديپلومات ها، او كمپاين ه يتيوال
  .برگزار نمود جهاني

كه در نتيجه توافق ميان داكتر ين روند وسعت بي سابقه بود. انظر مقياس و از  1393ي انتخابات جوزا تفتيش بين المل پروسه
در  1393سرطان  21ميانجيگري وزير امور خارجه اياالت متحده امريكا به تاريخ اشرف غني احمدزي و داكتر عبداهللا عبداهللا به 

به قوانين هاي كه در مطابقت  طرزالعمل .شمارش مجدد تلقي شد به مفهومايجاد شده بود،  تقلب هاي گسترده اتپاسخ به اتهام
انتخاباتي افغانستان، قانون اساسي اين كشور و سيستم انتخاباتي براي رسيدگي به شكايات وضع شده بود، نتواستند براي پروسه 

اي دهي به رصندوق محالت  ) 22,828و هشت ( بيست و دو هزار هشتصدو بيستتمام  تفتيش فزيكي   تفتيش مفيد واقع شوند.
   ن يافت.پاياسنبله  14 غاز و به تاريخآناظران بين المللي و ملل متحد  ظرتحت ن سرطان 26تاريخ 
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ي پالن و مديريت گرديد. كميسيون نقانو فراو  ويژهبطور فوق العاده مهم بودن تفتيش، اين پروسه ماده گي و آبا توجه به عدم 

طرزالعمل ها و سازمان ملل متحد واگذار كرد.  اًبين المللي، خصوصرا به بازيگران خود يت هاي مستقل انتخابات در نتيجه صالح
تغيير مي نمود و اين موضوع تا ختم اين پروسه همچنان معيارهاي رسيدگي براي ابطال آرا تقريباً هرروز در چند هفته اول تفتيش 

به داكتر عبداهللا عبداهللا  ناظرين در نهايت. مي كشاندكانديد پروسه را به چالش هردو  گان نمايند در مياننزاع ثابت باقي نماند. 
سنبله  23 خرين جلسه علني كه به تاريخآ و تا پروسه تفتيش تكميل شدن پس از متاسفانه، حتي ترك گفتند. پروسه راطور كامل 

 خستگي ناپذيربا سعي و تالش اشتراك كننده گان نتوانستند اين پروسه ي را كه هزاران  سياسيچانه زني هاي  ،برگزار گرديد
را به كاميابي بكشاند و نتايج واقعي انتخابات مورد كار نمود، آن كارمندان انتخابات، نماينده هاي كانديدان و ناظران بين المللي مانند

 نزاع رياست جمهوري را مشخص بسازند. 
 

در دور دوم انتخابات  وع را به صندوق هايشهروندان افغان ميلونها راي مشر نمودند، تائيدو  ادعا ر دو كانديده ي كهتقلب علي رغم
در ايشان  نها با اشتراكآبرابر پروسه دموكراتيك، قسميكه  راي دهنده گان را در ي را كهو جامعه افغان تعهد جهاني. جامعه ريختند

 جن ارآو به  به ديده قدر نگريسته د نشان دادند، از خو اشتافغانستان وجود دبا در نظر داشت شرايط ناامن انتخابات  هر دو دور
 بگذارند. 

 

انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي واليتي نهاد دموكراسي انترنشنل سه دور مكمل انتخابات را در افغانستان نظارت نموده است: 
بدينسو، نهاد  2009. از سال 2014و انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي واليتي سال  2010، انتخابات پارلماني سال 2009سال 

اين  ربنيادبمدني و حكومت كار مي كند. بشمول جامعه  جوانب ذيربط باتي بااصالحات انتخا تقويت روندبراي دموكراسي انترنشنل 
تجديد و  اصالح پروسه انتخاباتبراي نمايم تا  پيشنهاد ميدولت افغانستان براي  ما يندهآغرض مشروعيت انتخابات و دولت  ه،تجرب
 همه جانبه نمايد. يتالش ها انتخاباتي �روسههاي  عرصهتمام در نظر 

 

انتخاب رهبران و انتقال قدرت  قانون يگانه روش مشروع جهتر پرتو زاد و دموكراتيك دآحكيم دموكراسي و اينكه انتخابات ت براي
انتخابات،  برگزار كنندهانتخابات و نهاد هاي دوباره اعتماد مردم را باالي پروسه بايستي ، افغانستان مي باشد كشوريك در 

دولت  دات ذيل را برايپيشنها ما نابر اين. بكميسيون مستقل انتخابات و كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي بدست بياورد
 : داريمافغانستان 

 

شفافيت يك عنصر مهم پروسه  چنانكهپروسه تفتيش انتخابات هرچه عاجل نتايج  ناعال نتايج انتخابات:اعالن  •
اي كه رآلومات در مورد ارقام و اصل تمام معت و دارند تا تمام جزئيا افغانستان حق مردم ;دموكراتيك و برضد تقلب است

 بدانند. را ها ريخته شده استدر صندوق 

 

محبوس ساختن  تدابير غرض بشمول جرم شناخته شودبه مثابه  تقلب انتخاباتي :جرم شناختن و پيگيري تقلب انتخاباتي •
 د، محاكمه گردند. ندر صورتيكه مرتكب به تقلب در انتخابات شده باش ، تحقيق وينناقض

 

جهت ش تيموخته شده در جريان پروسه تفآاستفاده از درس هاي  :را كارايدهنده گان  يك سيستم ثبت نامانكشاف  •
) از بين بردن 1( يك ستراتيژي كه در برگيرندهينده، با آت پارلماني و تمام انتخابات هاي جلوگيري از تقلب در انتخابا

 يك لست راي دهنده  انكشاف) 3(و  ;) ثبت نام مجدد راي دهنده گان براي انتخابات پارلماني2( ;كارتهاي فعلي انتخابات
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راي  حالتبراي جلوگيري و كشف تقلب در مبراي توزيع مواد حساس انتخاباتي و همچنان منحيث يك وسيله  كهگان  •

  ;دهي استفاده شود
 

جوانب زيربط باشد براي انكشاف متشكل از كه فراگير ايجاد يك پروسه  : روسه ريفورم (اصالحات) انتخاباتيايجاد يك پ •
 1393سرطان  21 ن به تاريخآچوب سياسي كه هردو كانديد باالي اصالحات بنيادي انتخابات با استفاده از چهار ياجندا

 . دندغازين توافق نموآمنحيث نقطه 

 
 ساختار كميسيون مستقل انتخابات وتشكيل و قانون هرچه عاجل اصالح  برگزار كننده انتخابات:ورم نهاد هاي ريف •

نهاد و پايدار بودن  مسلكي از همه تر ص بر استقالليت، بي طرفي و مهمبا توجه خا كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي
       .انتخاباتي فوق الذكر هاي

 
اينكه در  نبيان نمودطرح و تطبيق كمپاين هاي اگاهي عامه جهت  :هاي اگاهي عامه در مورد انتخاباتاجراي برنامه  •

بايد صورت گيرد. كار با  هاينده چه كارآو براي بهبود انتخابات در  و چگونه انجام مي پذيردانتخابات چه تمامي پروسه 
الحات انتخاباتي و تشويق تالش نها يكجا با دولت در رابطه با اجنداي اصآگروپ هاي جامعه مدني جهت افزايش نقش 

 ينده. آي ه مدني غرض افزايش اعتماد مردم باالي پروسه هاهاي جامع

 

 ينده ارايه خواهد نمود.آدر هفته هاي  2014انتخابات سال  نهاد دموكراسي انترنشنل يك گزارش همه جانبه در رابطه با پروسه
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 

نهاد دموكراسي انترنشنل مستقر در اياالت متحده امريكا در عرصه دموكراسي و حكومت داري، خدمات تحليلي، كمك هاي 
تا به حال، دموكراسي انترنشنل در  1382پروژه ها خدمات عرضه مينمايد. از زمان ايجاد اين نهاد در سال تخنيكي، و پيشبرد 

كشور كار نموده و تجربه دارد. دموكراسي انترنشنل ماموريت هاي مشاهده انتخاباتي و مساعدت انتخاباتي را در  70بيشتر از 
صر، السلوادور، گانا، اندونيزيا، ليبيريا، پاكستان، سودان و سودان جنوبي موفقانه افغانستان، آلباني، بنگالديش، جيبوتي، اكوادور، م

  .www.democracyinternational.comانجام داده است. جهت معلومات بروز در مورد دموكراسي انترنشنل، به آدرس ذير مراجعه نمائيد:
 


