
	

 

 

 

 

میزان ۶نظارتی تیفا از روز انتخابات ریاست جمھوری  یگزارش مقدمات  

مقدمھ  

انتخابات ریاست جمھوری در خالل ماه ھای حمل و ثور سال پنجم برگزار میگردد و قانون اساسی افغانستان،  ۶١ماده  مبنی بر
رار بود بھ تاریخ جدید کمیسیون مستقل انتخابات قنماید. اعضای باید آغاز ماه جوزا اوایل رییس جمھور جدید کار خویش را در 

میزان را تاریخ  ۶انتخابات ریاست جمھوری را برگزار نماید اما بھ دلیل اینکھ آمادگی کامل نداشتند  ١٣٩٨سرطان  ٢٩
الیتی و برگزاری انتخابات ریاست جمھوری تعیین نمودند. در ابتدا قرار بود انتخابات ریاست جمھوری، انتخابات شوراھای و

کمیسیون مستقل انتخابات اعالن نمود کھ برگزاری سھ پس از مدتی، نی ھمزمان برگزار گردد اما انتخابات پارلمانی غز
ریاست جمھوری را برگزار مینماید کھ در نھایت انتخابات ریاست جمھوری بھ انتخابات ھمزمان ممکن نبوده و تنھا انتخابات 

والیت افغانستان برگزار گردید.  ٣۴میزان در  ۶اساس تقویم انتخاباتی بھ تاریخ   

چنانچھ تیفا پیش از انتخابات ریاست جمھوری نیز نگرانی خود را از میزان اشتراک مردم در روز انتخابات شریک ساختھ بود 
مردم  میزان بسیار کمرنگ گزارش گردید و یکی از دالیل عمده اشتراک کمرنگ ۶متاسفانھ اشتراک مردم در انتخابات روز 

نبود کمپاین ھای قوی و برنامھ محور تیکت ھای انتخاباتی در دوران مبارزات انتخاباتی گفتھ میشود.   

با اینکھ برگزاری انتخابات بھ نفس خویش یک موفقیت بوده اما کمی ھا و کاستی ھایی در روند عملیاتی انتخابات در مراکز و 
عدم تطبیق لیست رایدھندگان  ازروز انتخابات بروز نمود در مشکالتی کھ مھمترین محالت انتخاباتی رخ داد کھ میتوان از 

ت رایدھندگان دستگاه ھای بایمتریک با افرادی کھ در ھمان مرکز استیکر نصب نموده بودند و یا حتی عدم تطبیق افراد با لیس
نسبت بھ والیات کھ این مشکل در تمام والیات موجود بوده اما میزان بروز این مشکالت یاد نمود  چاپی موجود در مرکز

.متفاوت بوده است  

 

روش نظارت، تحلیل و تجزیھ معلومات  

نھاد مدنی، از نخستین مراحل انتخابات کھ ھمانا ثبت نام تقویتی  ۴٧بھ عنوان چتری برای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، 
دگان، اصالح لیست رایدھندگان، کاندیداتوری، مبارزات انتخابات و روز انتخابات نظارت مسلکی و بیطرفانھ خویش را رایدھن

والیت افغانستان توانست  ٣۴در  ھماھنگ کننده والیتی ٣۴و  ناظر مسلکی، بیطرف و مستقل ۵٢٠٠ داشتھ است. تیفا با اعزام
مرکز  ٢٩٠٠در کز، جریان رایدھی و بستن مراکز رایدھی و شمارش آرا) از ھر سھ مرحلھ روز انتخابات (بازگشایی مرا

نظارت بعمل آورد. رایدھی  

 



فورم نظارتی برای گشایش مراکز و محالت رایدھی، جریان  ۴ناظرین تیفا با نشان تیفا (کاله)، رھنمود جامع نظارتی و 
رایدھی، ختم رایدھی و شمارش آرا و ثبت حوادث کھ ھر کدام سواالت مختص بخش را دارا میباشد تجھیز گردیده و بھ مراکز 

ثر ناظرین از طریق تلفن در روز انتخابات با مرکز تماس تیفا در دفتر مرکزی و محالت از پیش تعیین شده گماشتھ شدند. اک
تیفا در ارتباط بوده و بخشی از آنھا ھمزمان با مشاھدات شان گزارشات نظارتی خود را بھ مرکز ارائھ مینمودند و مابقی با ختم 

ا با استفاده از معلومات بدست آمده در روز رای دھی و شمارش، گزارش ھای خود را بھ مرکز ارسال کردند. تیم مرکزی تیف
اعالمیھ از گشایش مراکز رایدھی و جریان رایدھی برای اطالع رسانی بیشتر نشر نمود. تمامی گزارشات ناظرین  ٢انتخابات 

تیفا وارد سیستم و آرشیف دفتر مرکزی تیفا میگردد کھ سیستم، داده ھا را تجزیھ و تحلیل نموده و نتایج یافتھ ھا را بھ صورت 
صھ این یافتھ ھا برای اطالع رسانی و شفافیت روند انتخابات بھ اطالع ھر دو خالصھ و جمع بندی شده ارائھ مینماید کھ خال

قابل ذکر است کھ تیفا موفق بھ جمع آوری نزدیک بھ  کمیسیون و مردم شریف افغانستان از طریق رسانھ ھا رسانیده میشود.
س گردیده و آمار ابتدایی از کاندیدان درصد فورمھ ھای نتایج محالت رایدھی گردیده است. نتایج فورمھ ھا وارد دیتابی ٧۵

ت میباشد. از اعالن نتایج خودداری نموده و منتظر اعالن کمیسیون مستقل انتخابا اما تیفاپیشتاز نیز نزد تیفا موجود است   

 

چالشھای فراراه ماموریت نظارتی تیفا:   

از آنھا چنین یاد نمود: وان ما بھ عنوان نھاد ناظر بر انتخابات با چالش ھایی مواجھ بوده ایم کھ میت  

عدم حمایت مالی جامعھ جھانی  .1  
صادر نمودن دیرھنگام اعتبارنامھ بھ نھادھای ناظر  .2  
زمان اندک برای ثبت ناظرین در دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات .3  
دیتابیس ناظرین کمیسیون در روزھای نزدیک بھ انتخابات  ضعیفکارایی  .4  
والیت افغانستان.  ٧فیصد محالت رایدھی در  ١٣عدم اجازه نظارت برای ناظرین تیفا در  .5  
والیت افغانستان توسط  ١٨عکاسی و فیلمبرداری بھ ناظرین تیفا در محالت و مراکز رایدھی در  ندادن برای اجازه .6

و نیروھای امنیتی کارکنان انتخاباتی  
تعدادی دفتر مرکزی و والیتی با  والیات و رابطھ ضعیف از بعضیر شبکھ ھای مخابراتی دتعدادی از ب بودن خرا .7

ناظرین در ساحھاز   
ناظر تیفا در والیت تخار توسط طالبان محلی ٣و گروگان گیری  تھدیدات بلند امنیتی در تعدادی از والیات .8  
پاسخگو نبودن اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات در قبال مشکالت و چالش ھا در روز انتخابات  .9  
تھدید اعضای ارشد تیفا توسط تعدادی از حامیان تکت ھای انتخاباتی .10  

 

  انتخابات: سھ و آمادگی ھای قبلی کمیسیونچالش ھای پرو

ت کمیسیون ھای انتخاباتی مخصوصا کمیسیون مستقل انتخابات روز انتخابات تصویر بزرگ از کارکرد درست و یا ھم نادرس
را میرساند. تیفا بھ عنوان یک نھاد ملی ناظر بر انتخابات کھ تجربھ نظارت از انتخابات ھای داخلی و خارجی را دارد با توجھ 

را برای بھبود روند از  بھ نظارت از کارکرد کمیسیون ھای انتخابات بصورت مکرر انتقادات، پیشنھادات و توصیھ ھای خود
طرق مختلف با کمیسیون مستقل انتخابات شریک نمودند اما کمیسیون با اصرار بر اینکھ تمام آمادگی ھا گرفتھ شده است کمتر 

بھ نگرانی ھای نھادھای ناظر توجھ نمودند و این عدم توجھ باعث بروز مشکالت از قبل پیش بینی شده، گردید.   

ی حتی در داخل کمیسیون ھای انتخاباتینبود ناظرین بین الملل .1  
از مراکز رایدھی در تعدادی از ولسوالی ھاعدم انتقال بھ موقع مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی بھ تعدادی  .2  
از والیات و عدم سنجیدن راه بدیل برای رفع حداقلی مشکالت  یخراب بودن پوشش شبکھ ھای مخابراتی در تعداد .3  
نقض قوانین و مقررات انتخاباتی و طرزالعمل ھا در سطوح مختلف از رھبری کمیسیون انتخابات گرفتھ تا سطوح  .4

پایین تر.   
اصالح درست و واقعی لیست رایدھندگان توسط کمیسیون .5  



عدم نشر لیست رایدھندگان در مراکز رایدھی پیش از انتخابات بھ اساس تقویم انتخاباتی .6  
ت بھ شکل کامل برای مراکز و محالت رایدھی مخصوصا برای محالت زنانھتکمیل نشدن استخداما .7  
عدم آموزش درست کارمندان انتخابات  .8  
نبود یک پالن احتمالی برای روز انتخابات در مورد لیست رایدھندگانی کھ در دستگاه ھای بایمتریک نصب گردیده  .9

بودند.   
مخصوصا برای اشتراک وسیع زنان  کمرنگ بودن برنامھ ھای آگاھی عامھ کمیسیون انتخابات .10  
بلند بودن سطح تھدیدات امنیتی .11  
بی اعتمادی مردم نسبت بھ انتخابات و کمیسیون ھای انتخاباتی و کم کاری کمیسیون برای احیای اعتماد مردم .12  

 

میزان ۶خالصھ یافتھ ھای تیفا از روز انتخابات   

تیفا برگزاری انتخابات ریاست جمھوری را با تمام مشکالت و موانعی کھ بر سر آن وجود داشت برای تداوم دموکراسی نوپای 
بر مبنی عدالت و افغانستان امر ضروری دانستھ و برگزار نمودن انتخابات ریاست جمھوری را مشروط بر اینکھ نتایج آن 

رگ برای ملت و نھادھای انتخاباتی افغانستان میداند. تفکیک آرای سیاه از سفید باشد، موفقیت بز  

بود اما تالش یکی از نگرانی ھای عمده پیش از روز رایدھی، ھمانا چالش ھای امنیتی و وخیم شدن امنیت در روز انتخابات 
ت را تامین امنیت نسبتا نیروھای امنیتی برای تامین امنیت روز انتخابات قابل قدر بوده و تیفا یکی از موفقیت ھای این انتخابا

خوب میداند.   

در این انتخابات نیز نھادھای ناظر بر انتخابات با توجھ بھ مشکالت پیشرویشان تا اندازه بسیار زیادی توانستند تا جای خالی 
حت ناظرین بین المللی را پر نموده و با نظارت مسلکی، بیطرفانھ و رضاکارانھ خویش اکثر محالت و مراکز رایدھی را ت

پوشش نظارتی خویش قرار دھند کھ مطمئنا گزارشات نظارتی آنھا برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک بسیار کمک کننده 
خواھد بود. در کنار نھادھای ناظر بر انتخابات، رسانھ ھا نیز رسالت خویش را در قبال اطالع رسانی بھ ملت افغانستان بھ نحو 

ناپذیری از ابتدا تا ختم روز انتخابات و حتی بعد از انتخابات را تحت پوشش خبری خویش احسن انجام داده و بصورت خستگی 
قرار دادند.   

متاسفانھ در کنار نکات مثبت یاد شده، نکات منفی زیادی وجود داشتھ است کھ بصورت کلی میتوان از عدم آمادگی کامل 
دستگاه ھای بایمتریک در بعضی از مراکز  کار نکردن درستانتخابات، حضور کمرنگ مردم،  کمیسیون برای روز عملیاتی

رایدھی، عدم تطابق لیست رایدھندگان نصب شده در دستگاه ھای بایمتریک با رای دھندگان، عدم تطابق لیست رایدھندگان 
مچنین میان دفتر مرکزی کمیسیون با دفاتر والیتی و ھ ضعیفشده در دستگاه ھای بایمتریک، ھماھنگی چاپی با لیست نصب 

مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی بھ تعدادی از ننمودن ارسال شبکھ ھای مخابراتی،  تمراکز رایدھی بھ نسبت مشکال
محالت و مراکز رایدھی، بازنشدن تعدادی از مراکز رایدھی بھ دلیل نبود مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی، کمبود کارمندان 

زنانھ، جا بھ جایی تعدادی از مراکز رایدھی بدون  حالتایدھی مخصوصا در ممراکز رایدھی در تعدادی از محالت ر
شدن لیست  لیست رایدھندگان در تعدادی از مراکز رایدھی، جا بھ جا موجود نبودننگی قبلی با شرکای انتخاباتی، ھماھ

بایمتریک در تمام محالت رایدھندگان بین مراکز، عدم بھ کارگیری یک طرزالعمل خاص و مشخص استفاده از دستگاه ھای 
رایدھی، سروقت حاضر نشدن کارمندان در تعدادی از مراکز رایدھی، محروم ماندن تعداد زیادی از رایدھندگان بھ دلیل عدم 
ھماھنگی و ارتباط کمیسیون مرکزی و والیتی با مراکز رایدھی در سرتاسر کشور، تھدیدات امنیتی در تعدادی از ولسوالی ھا، 

زشدن تعداد زیادی از مراکز رایدھی و عدم حضور نماینده کمیسیون شکایات در تعدادی از مراکز رایدھی یاد نمود. با تاخیر با  

نسبتا بھتر میزان را نسبت بھ انتخابات پارلمانی سال گذشتھ از لحاظ فنی، تخنیکی و عملیاتی  ۶تیفا انتخابات ریاست جمھوری 
صوصا کمیسیون مستقل انتخابات را در این راستا برجستھ میداند. دانستھ و سھم کمیسیون ھای انتخاباتی مخ  
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یافته ها از گشایش مراکز رایدهی	

 

کلیدی تیفا نشان میدھد کھ :  یافتھ ھای  

جابجا فیصد مراکز  ۵.۵یافتھ است اما حدود  فیصد مراکز رایدھی در محالت از قبل تعیین شده گشایش ٩۴.۵حدود  .1
.نداز قبل تعیین شده باز نگردید موقعیتو در  ندگردیده بود  

مرکز رایدھی در روز انتخابات در والیاتی مانند پکتیا، خوست، ارزگان،  ٧٢١بھ اساس پوشش نظارتی تیفا حدود  .2
غور، ھرات، بادغیس، نورستان، لوگر، ننگرھار، سرپل، فاریاب، کندھار، فراه، نیمروز، کنر، زابل، کندز، تخار و 

رایدھی، تھدیدات امنیتی، نبود کارمندان رایدھی، نرسیدن مواد باز نگردید کھ بیشترین دلیل باز نبودن مراکز بدخشان 
از قبل تعیین شده مراکز بھ جای نامشخص بوده است.  موقعیتیر حساس انتخاباتی و یا تغییر حساس و غ  

 ٧فیصد مراکز رایدھی بھ اساس الیحھ روز انتخابات سروقت یعنی ساعت  ٧٩.٣ی تیفا میرساند کھ حدود یافتھ ھا .3
فیصد مراکز با تاخیر چندین ساعتھ باز گردیدند.  ٢٠.٧گردید اما  صبح باز  

یافتھ  کھ بھ اساس پوشش نظارتی تیفا میزان کمرنگ بوده ۶در انتخابات حضور و اشتراک مردم مخصوصا زنان  .4
کھ از این میان نزدیک بھ  ھنده در انتخابات اشتراک نمودندرای دنزدیک بھ دو میلیون میرساند کھ در  تداییھای اب
فیصد رایدھندگان را زنان تشکیل داده است.  ٢١  

. ه استارمندان روز انتخابات روبرو بودمحالت رایدھی با کمبود ک فیصد ٨.١ .5  
کھ دلیل عمده کمرنگ بودن اشتراک زنان در  و نبود کارمندان زن مواجھ بودندفیصد محالت زنانھ با کمبود  ١٧.٣ .6

ناظرین تیفا دانستھ شده است. انتخابات از سوی   
و نیم صبح) سر وظایف خود حاضر نشده و  ۶فیصد محالت رایدھی، کارکنان انتخاباتی سر موقع ( ساعت  ٢٧.٩در  .7

دیرھنگام کار خویش را آغاز نمودند.   
ارسال نگردیده بود و مراکز رایدھی نیز بھ  بصورت کامل مراکز رایدھی مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی ١.٨بھ  .8

انتخاباتی در طول روز انتخابات بستھ باقی ماندند.  کامل دلیل عدم داشتن مواد  
 
 

فیصد محالت رایدھی در روز انتخابات با مشکل عدم تطبیق لیست رایدھندگان دستگاه ھای بایمتریک با افرادی  ٩٣.٨ .9
بود.  کھ استیکر ھمان مرکز را داشتند روبرو  

فیصد محالت رایدھی نام رایدھندگان نھ در دستگاه ھای بایمتریک و نھ ھم در لیست چاپی رایدھندگان پیدا  ٣١.۶در  .10
میشد.   

فیصد محالت رایدھی دستگاه ھای بایمتریک درست کار نمی نمود و پس از ظھر روز انتخابات دستگاه ھا  ١٢.٩در  .11
کارھایشان بسیار آھستھ و بطی گردیده بود.   
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یافته های نظارتی از جریان رایدهی 	

 ،شبکھ ھای مخابراتی درست شبکھ ھای مخابراتی خراب بوده و بدلیل نبود پوشش بعضی از والیات افغانستان ١۴ر د .12
ھمتر با کارکنان مراکز رایدھی درست برقرار رکزی و کمیسیون ھای والیتی و از ھمھ متماس و ارتباط کمیسیون م

اثرات منفی روی آگاه شدن کارکنان مراکز و محالت رایدھی از تغییر طرزالعمل رایدھی ( در  نمیگردید کھ این خود
ھای رایدھی گردیدند. رابطھ بھ لیست رایدھندگان) گذاشت و مردم زیادی بدون رای دادن مجبور بھ ترک محل   

فیصد مراکز رایدھی لیست رایدھندگان نصب نگردیده بود.   ٧.۴در  .13  
با نحوه کار با دستگاه ھای بایمتریک ناآشنا بوده و بھ اساس گزارش ناظرین تیفا، مامورین بایمتریک فیصد  ۵.۶ .14

آموزش درست از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ندیده بودند.   
فیصد مراکز رایدھی در روز انتخابات با تھدیدات امنیتی جدی روبرو بودند و رایدھندگان نیز بھ دلیل بلند بودن  ١١ .15

تھدیدات نتوانستند در این مراکز اشتراک نمایند.   
است. فیصد مراکز رایدھی کارمند کمیسیون شکایات انتخاباتی حاضر نبوده  ٢.١در  .16  
غات، تشویق و ترغیب رایدھندگان برای رایدھی بھ یک کاندید مشخص جریان فیصد مراکز رایدھی، تبلی ١٨.۵ر د .17

داشت و حتی در مواردی بھ رایدھنده پس از رای دھی پول توزیع میگردید.   
فیصد محالت زنانھ، زنان اجازه عکس گرفتن بھ کارمند بایمتریک را نمیدادند و بعضی اوقات مامور   ٧.١در  .18

بایمتریک بدون گرفتن عکس پروسھ را بھ پیش میبرد و در بسیاری موارد ھم زنان پس از دانستن اینکھ عکس شان 
اخذ میگردد از رای دھی اجتناب مینمودند.  

و در نزدیک مناطق مسکونی نبودند.  ھعیت نامناسب موقعیت داشتفیصد مراکز رایدھی در موق ۶.٣ .19  
والیت افغانستان بھ دفتر مرکزی تیفا گزارش گردیده است.  ٢۴مورد تقلب انتخاباتی از  ۵٣٨از روز انتخابات  .20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارشات و توصیھ ھا:   



کمیسیون مستقل انتخابات ھرچھ زودتر تعداد واقعی رایدھندگان بایمتریک شده و تعداد رایدھندگان غیر بایمتریک شده  .1
را با تفکیک زن و مرد اعالن نماید.   

کمیسیون مستقل انتخابات کارھای رساندن نتایج بھ دیتابیس عمومی را سرعت بخشد زیرا با منوالی کھ تاکنون پیش  .2
ال بھ تعویق افتادن اعالن نتایج ابتدایی کاندیدان موجود است. رفتھ است احتم  

کمیسیون مستقل انتخابات در مقابل فشار کاندیدان و تیکت ھای انتخاباتی باید صبوری و مقاومت خویش را حفظ نموده  .3
و برای حفظ استقاللیت شان بھ ھیچ مرجع داخلی و خارجی تکیھ نکنند و یاری نجویند.   

انتخابات ھر چھ زودتر تعداد مراکز باز و بستھ را بصورت دقیق با ذکر اسامی و موقعیت آنان اعالن  کمیسیون مستقل .4
کند.   

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ورق ھای رایدھی استفاده شده و استفاده نشده بصورت واضح گزارش خود را  .5
اعالن نماید.   

یات واصلھ را در ھماھنگی و در جلسات علنی با نھادھای ناظر کمیسیون شکایات انتخاباتی دستھ بندی و رسیدگی شکا .6
بر انتخابات بھ پیش ببرند.  

کاندیدان ریاست جمھوری و حامیان شان از نشر ھرنوع اطالعات پیش از وقت خودداری نموده و زمینھ را برای  .7
بروز یک بحران جدید بعد از انتخابات مساعد نسازند.   

مطابق تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی را سروقت اعالن نماید.  کمیسیون مستقل انتخابات باید .8  
نھادھای بین المللی ناظرین خویش را بصورت مداوم و دوامدار برای نظارت از پروسھ در کمیسیون ھای انتخاباتی  .9

رای دستبرد و داشتھ باشند و بھ یک بار بازدید اکتفا نکنند زیرا عدم حضور ایشان در کمیسیون ھای انتخاباتی زمینھ ب
تقلب انتخاباتی مساعد میگردد.   

 


