
           

 

ک  اعالمیه مطبوعاتی مشتی

 افغانستان ۱۳۹۷انتخابات پارلماتی 

تصاویری از  مشق دموکرایس و  ؛خلق کردند مانندی تصاویر زیبا و ن  انتخابات پارلمانی امسال افغانستان در مردم  -کابل 

فت کشور اراده ی مثبت در جهت پیشر ی رسنوشت و تغییر نفر  ۱۱۴۰۰دهندگان، بیش از دوشادوش رای . ای قوی برای تعییر

والیت افغانستان از سوی جمیع از نهادهای جامعه مدنی شامل: مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان،  ۳۳ناظر در 

بان انتخابات و شفافیت افغانستان )ایتوا(، موسسه انتخابات آزاد و فغانستان )تیفا(، مؤسسه دیدهبنیاد انتخابات شفاف ا

ی عادالنه افغانستان )فیفا(، مجمع جامعه مدنی افغانستان )مجما(، و  مؤسسه تفرییح بایسکل رانی و بازتوانی برای معلولیر

نظارت در روزهای انتخابات شمارش آراء روند دیه و جریان رایهای انتخابانی کاندیدان، )ابرار( از جریان فعالیت افغان

 .نمودند

ی بنیادهای سیایس و در بیش از پانزده سال گذشته، مردم افغانستان در حال تمرین دمکرایس در مراحل مختلف شکل گیر

تغییر اسایس هستند؛  رسد مردم خواهان یک، به نظر یم۱۳۹۷اجتمایع این کشور بوده و هستند. در انتخابات پارلمانی 

ی رسنوشت سیایس ی از جنس سهیم شدن در تعییر شان توسط انتخاب نمایندگان واقیع خودشان برای اشغال تغییر

اک چشمکریس ی های پارلمان. اشیی ی مردم در این انتخابات گواه این خواست مردم بودگیر و تحسیر  .برانگیر

ده زنان و جوانان چهرهدهندگان در صفرایبا شوق و اشتیاق  ۱۳۹۷انتخابات  اک گسیی وع شد و اشیی ای های طوالنی رسر

وهای امنیتی افغان این ی متفاوت به آن داد. نیر وهای امنیتی بیر ها با الملیل بسیار خوب درخشیدند. رسانهبار بدون حضور نیر

هانی که باعث تضعیف روحیه رای ی از نشر خی  ده و تشویق و یم دهندگانپوشش مداوم، جلوگیر شد، انعکاس حضور گسیی

ترغیب مردم، سهم خود را بسیار خوب ادا کردند و نهادهای جامعه مدنی با نظارت از مراحل مختلف انتخابات با بکار 

ی از اشکال مختلف تقلب و فساد در  گماردن تعداد بسیار زیادی از ناظران در رستارس کشور، تالش کردند  که با جلوگیر

ی ارادهانتخابا  .شان باشندی مردم در انتخاب نمایندگان واقیعت، پاسدارانی قوی در تامیر

ده مردم برای رای  نارسانی دیه در ساعات اولیه انتخابات، متاسفانه با ذوق و شوق و حضور گسیی
عملکرد ها در بروز بعضی

های طوالنی ا وجود ساعتها انتظار در صفدهندگان بیاز را زیادی تعداد به چالش کشیده شد و  دیهمراکز رای و مدیریت

 و عملکرد ضعیف  ،های موجود متاسفانه دلیل عمده بیشیی مشکالت و چالشموفق به رأی دادن نشدند. 
ی

عدم هماهنگ

گزارشهای دریافتی از ناظرین ما حایک از وجود مشکالت و چالشهای فراوان در مشاهدات و  کمیسیون مستقل انتخابات بود. 

ح ذیل یمبارزترین ابات پارلمانی بوده که جریان انتخ  باشد: آنها به رسر

 و ضعف  •
ی

ول مراکز رایمدیریت در  عدم هماهنگ که منجر به تاخیر   از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دیهکنیی

 ؛دیه شد در باز شدن بسیاری از مراکز رای

بسیاری از مراکز، ارسال لیست  به شمول عدم موجودیت لیست در  دهندگانمشکالت نایسر از لیست اسایم رای •

دهندگان در لیست بطور پراکنده یا نبود اسایم که با بعضی از حروف الفبا یک محل به محل دیگر، نبود اسایم رای

وع یم ه رسر  شد؛مثل ک، گ، ع، و غیر

یکمشکالت نایسر از دستگاه •  و عدم آشنانی کارمندان کمیسیون با اسبه های بایومیی
تفاده دلیل آموزش ناکافی

 ها، خران  آنها و فقدان پشتیبانی فتی برای رفع رسی    ع مشکل؛صحیح این دستگاه



           

 

 ؛تمدید انتخابات و انتخابات در روز دوم تخیط از قانون انتخابات در  •

، ها نمایندگان احزاب و کاندیدااز بعضی از سوی های انتخابانی و طرزالعمل انونتخیط از ق و  سوءاستفاده •

 . به نفع خود دهندگان رای تطمیعو  اعمال فشار و  دیهبلیغات انتخابانی در مراکز رایی مثال تگونهبه

 

های و به منظور بهبود برگزاری انتخابات در کشور، پیشنهادات و توصیه طرفکننده مستقل و ن  نظارت یمجموعهبعنوان 

ح ذیل یم هایگروهما به    باشد: مختلف که در برگزاری و پشتیبانی روند انتخابات نقش اسایس دارند به رسر

 : انتخابات مستقل به کمیسیون

ی و طرزالعمل • ام به قوانیر و مراجعه به رای و نظر  تمدید انتخابات برای روز دومها در اخذ تصامیم اسایس مثل احیی

 ؛همه طرفهای ذیدخل

ی از ضیاع در روند رایآن نقش اسایس  و  کمیسیون  رای کارمندانب مسلیکآموزشهای توجه به  •  ؛وقتدیه و جلوگیر

ی  مؤثر ارتباطات سیستم  ایجاد یک •  ؛و کارمندان کمیسیون در سطوح مختلف ناظرین و مشاهدین بیر

 تقسیم وظایف وبازنگ •
ی

ی معلمان بحیث کارمندان موقت ری در مورد چگونگ  ؛کمیسیون  بکارگیر

ی از  • یک در انتخابات آینده؛شده درباره استفاده از لیست رایتجربیات کسبآموخیی  دهندگان و بایومیی

 تقویم انتخابات.  مطابقنتایج ابتدانی و نهانی وقت بهاعالن  •

ی حقوق اجتمایع و شهروندیاستفاده  : دهندگانبه رای شان از وظایف اسایس درست از حق رأی بعنوان ابزار قوی در تامیر

 باشد. ن یمدهندگارای

وهای امنیتی   : به نیر

 ؛به نفع کاندیدان و عدم فعالیت  طرفی حفظ ن   •

ی امنیت ناظر  •   ؛های اسایس و مهم در پروسه انتخاباتبعنوان یگ از اهرم ن و مشاهدینیتامیر

وهای امنیتی آموزش  • ی دخیل در انتخابات به شمول ناظرین، در رابطه با نقش، وظایف و مسؤولیت نیر های طرفیر

ی ذیدخلو احزاب سیایس و ها شاهدین، نمایندگان کاندیدام  . سایر طرفیر

 . ی انتخاباتبرای اصالحات انتخابانی و پروسه مایل و تخنیگهای حمایتها و ادامه همکاری : جامعه جهانی به 

 : آنها  و نمایندگان ها احزاب سیایس، کاندیدابه 

 و همکاری  •
ی

 ؛مشاهد های ناظر و با دیگر گروه هماهنگ

 ؛آنها های حقوق و صالحیت ها،در رابطه با مسؤولیت آموزش نمایندگان و ناظران •

ام توجه  • ی و طرزالعملها بهو احیی  ؛و عدم تخیط از آنها  ی انتخاباتقوانیر

 :  به کمیسیون شکایات انتخابانی

ی تجربه انتخابات  نی نقش نها یداراکمیسیون شکایات انتخابانی  و مهم در روند انتخابات و اعتبار آن است. با در نظر گرفیی

 : که کمیسیون شکایات انتخابانی   میکنیم هیتوص ا یروز انتخابات، ما قو  تیر یمد یهاگذشته و کاستی 



           

 

ی را بر اساس قوان های خود ییر گمیو تصم اتمشاهد •  انجام دهد؛شده  بیتصو  هایطرزالعملمقررات و  ،یر

یکو  تیشفافاز  •  دهد؛ نانیاطمخویش روزانه  آوردهایدستو  عملکردها  با مردم درباره معلومات سازیرسر

ی مشورهاعتماد را ب قابل و  درست یک حلقه •  جاد یا ییر درگمناقشه و موارد  بروز در صورت های الزم ه منظور گرفیی

 کند؛ و

یک •  . تواند مبنای پروپاگند شود، اجتناب نماید که یم  ،نی نها بیقبل از تصو سازی معلومات و تصامیم حساس از رسر

ی و طرزالعمل  . های انتخابات با توجه به تجربیات حاصلهبه نمایندگان آینده پارلمان: بازنگری و اصالح قوانیر
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