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 در انتخابات تیشفاف یبرا یقانون انتخابات؛ گام لیتعد

 

 مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی 

گان شماری از دهناز نامزدان ریاست جمهوری، نمای برخیحکومت افغانستان پس از چندین نشست مشورتی با حضور 

نامزدان، احزاب سیاس ی و نهادهای مدنی ناظر انتخابات، یک کمیتۀ تخنیکی را به هدف تعدیل قانون انتخابات و آوردن 

 های انتخاباتی تشکیل داد.ت در کمیسیون اصالحا

گان نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات گان احزاب سیاس ی، نمایندهاین کمیته که در ترکیب آن نماینده

هـ ش(  ۱۳۹۷دلو  ۲۳ترتیب داد و هفتۀ گذشته )را قرار داشتند، به اتفاق همه مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات 

 در ن
 
 افغانستان توشیح گردید. رئیس جمهور از سوی  شست کابینه مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت و بعدا

رئیس  فرمانهای انتخاباتی با صدور همزمان با تصویب و توشیح قانون جدید انتخابات تمام اعضاء و رئیسان کمیسیون 

 اعالم شدند. ممنون الخروجڅارنوالی کشور جمهور غنی از وظایف شان عزل شدند و نیز از سوی لوی 

ها در رابطه به شفافیت در ت وارد شده در قانون انتخابات، امیدواری سیستم انتخابات افغانستان، چگونگی تعدیال 

های موجود نسبت به عملی شدن این تعدیالت تازه در قانون انتخابات، از جمله مواردی سیستم انتخابات و نیز نگرانی

 اند.اند که در اینجا مورد بحث قرار گرفته شده

 

 سیستم انتخابات افغانستان

در این کشور، نظام انتخاباتی رأی واحد غیر قابل  سیستم انتخاباتیبلی انتخابات افغانستان، روش بر اساس قانون ق

کنند. در این گی تجربه میشود که انتخابات را به تازهبود. این سیستم بیشتر در کشورهایی استفاده می (SNTV)انتقال یا 

دهندگان غیر قابل ها غیر قابل انتقال است. یعنی آراء رأیسیستم انتخاباتی هر رأی دهنده، حق یک رأی دارد و رأی آن

باشند. به طور مثال، اگر در حوزۀ انتخاباتی چندین کرس ی موجود باشد، انتقال به سایر نامزدها یا حزب سیاس ی می

 شوند.ین رأی را به دست آورند، برندۀ انتخابات شمرده مینامزدهای که بیشتر 

طراز به بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بدون احزاب جهادی کدام حزب دیگری که بتواند با این احزاب هم

رأی  شمار آید، وجود نداشت. گمان بر این است که با در نظر داشت همین مورد از سوی جامعۀ جهانی نظام انتخاباتی

شد با توجه به سابقه واحد غیر قابل انتقال برای افغانستان به دالیل سیاس ی تجویز گردید؛ چون اگر آن زمان چنین نمی

 شدند.و امکانات احزاب جهادی، همین احزاب برندۀ انتخابات می
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ام انتخاباتی افغانستان سال گذشته بدلیل این که نظ ۱۸کار آمدن نظام جدید، در طول پس از سقوط رژیم طالبان و روی

 بر بنیاد رأی واحد غیرقابل انتقال استوار بود، باعث شد که احزاب سیاس ی در کشور رشد نکنند.

 

 تعدیل در قانون انتخابات 

های انتخاباتی م بر اساس توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، در کمیسیون ۲۰۱۴با آنکه پس از انتخابات ریاست جمهوری 

ما این تغییرات نتوانست موجب اصالحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات گردد. تأخیر سه ساله تغییراتی نیز آمد؛ ا

های در انتخابات ولس ی جرگه و برگزاری آن به شکلی که تا حال نتایج نهایی تمام والیات اعالم نشده است، یکی از نمونه

 باشد.ها میبزرگ ضعف در کارکرد این کمیسیون 

و  وحدت ملیهای انتخاباتی یکی از تعهدات حکومت انتخابات و آوردن اصالحات در کمیسیون  تعدیل در قانون 

که  املللی حامی انتخابات در افغانستان بودهای مکرر احزاب سیاس ی، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بینخواست

گان کاندیداها و گان احزاب سیاس ی، نمایندهندهباآلخره حکومت در این باره اقدام کرد و با ایجاد کمیتۀ متشکل از نمای

 نهادهای مرتبط به انتخابات، این گام را برداشت.

دوم، وویکم، بیستهای نزدهم، بیست( مادۀ شانزدهم، ماده۳هم، سیزدهم، چهاردهم، فقرۀ )های یازدهم، دوازدماده

( ۲یکم، فقرۀ )وسوم، چهلودوم، س یوهای س ی، مادهیکمو( ماده س ی۱نهم، فقرۀ )وهشتم، بیستوسوم، بیستوبیست

( و ۱فقرۀ ) ۲نهم، جز وچهارم، هفتادو( مادۀ هفتاد۳و  ۲های )چهارم، فقرهو( مادۀ شصت۲یکم، فقرۀ )ومادۀ شصت

چهارم و فقرۀ ونود ( مادۀ۵و  ۴های )سوم و فقرهونهم، نودوپنجم، هشتادوهای هشتادسوم، مادهو( مادۀ هشتاد۵فقرۀ )

هـ ش ۱۳۹۵( سال ۱۲۲۶رسمی شماره ) منتشرۀ جریدۀهشتم از جمله موادی اند که در قانون انتخابات و( مادۀ یکصد۱)

 نیم:کتعدیل گردیده اند. در اینجا چند مورد مهم آن را ذکر می

در فرع نظام  (MDR)سیستم انتخاباتی چند بعدی   تغییر سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم چند بعدی:

فهرست ایتالف نامزدان مستقل؛ فهرست »شود: گیرد. در این سیستم سه نوع فهرست نامزدان تشکیل میتناسبی قرار می

باشند. ن سیستم آراء در درون هر فهرست قابل انتقال میدر ای« ایتالف احزاب سیاس ی؛ و فهرست احزاب سیاس ی.

گویند که سیستم چند بعدی زمینه برای رقابت عادالنه برای نامزدان مستقل و هم مشارکت و طرفداران این سیستم می

 .کندرقابت عادالنه برای احزاب سیاس ی مهیا می

انتخابات بعدی با نظام »قانون انتخابات گفته شده که در مادۀ دوم فرمان تازۀ رئیس جمهور غنی در رابطه به تعدیل 

گردد. کمیسیون مستقل انتخابات با همکاری احزاب سیاس ی ثبت شده در وزارت عدلیه انتخاباتی چند بعدی برگزار می

ابات در های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات، تدابیر الزم را اتخاذ کرده و طرح خود را به شمول تعدیل قانون انتخونهاد

 «خالل یک ماه بعد از شروع کار کمیسیون، جهت تصویب به کابینه ارایه کند.

کمیتۀ گزینش مسوولیت داشت که بعد از طی مراحل اسناد و سوانح افرادی که برای عضویت در حذف کمیتۀ گزینش: 

دند را با رعایت ترکیب قومی و تنی که دارای بلندترین و مناسب ترین معیارهای قانونی بو  ۲۱کمسیون معرفی شده بودند، 

جنسیتی به ریاست جمهوری معرفی نماید و رئیس جمهور از میان آنان با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی اعضای کمیسیون 

 کرد.را انتخاب می

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.iec.org.af/pdf/legalframework/law/electorallaw.pdf


  
 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

با تعدیل در قانون انتخابات کمیتۀ گزینش حذف شده است. بر اساس قانون جدید احزاب راجستر شده در وزارت عدلیه 

تن آنان زنان باشند در مدت  ۵نفر واجد شرایط را که حد اقل  ۱۵یک، یک نفر و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات  هر

ها به رئیس جمهور کشور هفت روز به هدف تعیین اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و داراالنشای کمیسیون 

 کنند.پیشنهاد می

ندیدای ریاست جمهوری باشد، در این صورت رئیس جمهور و کاندیدان در قانون آمده که هرگاه شخص رئیس جمهور کا

تن برای کمیسیون شکایات، دو تن هم  ۵هفت تن برای کمیسیون انتخابات، »ریاست جمهوری هر یک به چهارده نفر 

کردند دهند. رئیس جمهور از میان اشخاص که بیشترین رأی را کسب رأی می« برای روسای داراالنشای هر دو کمیسیون 

هفت تن را به حیث اعضای کمیسیون با رعایت ترکیب قومی، جنسیتی و حد اقل دو زن را برای دور اول به ترتیب ذیل 

 کند:تعیین می

 چهار عضو برای مدت پنج سال

 سه عضو برای مدت سه سال

خاص ی که از طرف  و دفاتر والیتی کمیسیون طبق طرزالعمل ءکارکنان دایمی داراالنشااستخدام کار کنان دایمی: 

گردد، از طریق رقابت آزاد استخدام کمیسیون و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی مشترکا تصویب می

 گردند.می

باشد. بر بنیاد قانون جدید به منظور تأمین عضو می ۵کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

های ناش ی از تخطی و تخلف انتخاباتی، حکومت می تواند در تفاهم ها و شکایتی به اعتراضگشفافیت بیشتر در رسیده

املللی امور انتخابات را به عضویت مرکزی شکایات بدون حق رأی تعیین با سازمان ملل متحد، دو نفر از متخصصان بین

 نماید.

انتخابات مکلف است، به منظور تسریع پروسه  بر بیناد قانون جدید کمیسیون مستقلالکترونیک: استفاده از سیستم 

نام و تشخیص انتخابات و تأمین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت

گان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک به طور مصئون صورت دهندهرأی

 گیرد. 

املللی مورد ارزیابی چنان کمیسیون مکلف است، سیستم مذکور را قبل از استفاده توسط مراجع با اعتبار ملی و بینهم

  تخنیکی قرار دهد.

 گیری نتیجه

های انتخاباتی، نظام انتخابات افغانستان و ساختار در کل با توجه به وضع انتخابات گذشته و کارکرد کمیسیون 

نیاز به اصالح و تعدیل داشت. هرچند حکومت افغانستان در این عرصه دیرهنگام اقدام کرد؛ های انتخاباتی کمیسیون 

 
 
 ها را در رابطه به شفافیت این پروسه بیشتر ساخته است.اقدام خوبی است و امیدواری  اما ظاهرا

دان ریاست جمهوری و گان نامز گان احزاب سیاس ی، نمایندهاز سویی هم با آنکه حکومت افغانستان با توافق نماینده

افغانستان آن را توشیح کرد؛  رئیس جمهور و ترتیب داد را نهادهای ناظر انتخابات مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات 

هـ ش تنها حدود ۱۳۹۸ها از چگونگی عملی شدن آن نیز وجود دارد. در حالی که برای انتخابات ریاست جمهوری اما نگرانی
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است و از سوی دیگر کمیسیون انتخابات در عین آغاز پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری با تغییراتی  پنج ماه باقی مانده

 گسترده روبرو شد، بدون تردید بر کار و روند انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری تأثیر خود را دارد.

گان باید بر اساس دستگاه بایومتریک تهیه شود تا بتواند از جعل و دهندهبر بیناد تعدیل در قانون انتخابات، لیست رأی

تقلب جلوگیری کند؛ اما الکترونیکی شدن سیستم انتخابات با در نظرداشت تجربه ناکام بایومتریک در پروسۀ انتخابات 

 هایی نیز با خود دارد.پارملانی، نگرانی

با تمام موارد ذکر شده در کل برگزاری انتخابات در زمان معین آن وابسته به گفتگوهای اخیر صلح میان طالبان و امریکا 

خواهد بود، خلیلزاد در اظهارات اخیر خود بار دیگر به این مسئله اشاره کرده است که در صورت رسیدن و یا نزدیک 

هایی نیز وجود جمهوری به تعویق خواهد افتاد. در این میان برخی تحلیلشدن به توافق صلح با طالبان انتخابات ریاست 

دارد که اقدامات اخیر حکومت در رابطه به کمیسیون انتخابات، نوع فشار بر امریکا و طالبان در خصوص گفتگوهای 

بات را برگزار کند، تواند بدون حمایت مالی جامعه جهانی انتخاشود؛ اما در حالیکه حکومت نمیاخیر صلح پنداشته می

هـ ش برگزار نشود و ممکن تا چند ماه دیگر به تعویق ۱۳۹۸سرطان  ۲۹نماید که انتخابات ریاست جمهوری در چنان می

 پایان بیافتد.
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