
 
 
 
 
 
 

 اعالميه مطبوعاتی
 )فيفا( بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان

 
ستان                   ه افغان ات آزاد و عادالن اد انتخاب ه از سوی بني ه شکايات          روي   نتايج يک تحقيق جديد ک يده گی ب انيزم رس ميک

ات                 انتخاباتی ی رياست جمهوری و        انجام يافته است، نشان می دهد که برای جلوگيری از ايجاد نواقص در انتخاب آت
سيون سمع شکايات   ود داشت، کمي ی وج ات قبل ان دو انتخاب ه در جري ای  ک اختن کاستی ه انی و برطرف س پارلم

 .انتخاباتی بايد حداقل دو ماه قبل از برگزاری انتخابات ايجاد شود و دو ماه پس از برگزاری آن فعاليت نمايد
شگاه،   تحقيق جديد بنياد انتخابات آزاد و عادالنه ک     تادان دان ه از جريان گفتگو های طوالنی با کارشناسان حقوقی، اس

ه       د ک اعضای قبلی کميسيون سمع شکايات انتخابات و شماری از فعالين مدنی افغانستان تهيه شده است، تاکيد می کن
ه   موجوديت يک هيأت رسيدگی به تخلفات و يک ميکانيزم شفاف که هم توان رسيدگی و بررسی مشکالت مربو                  ط ب

 .انتخابات را داشته باشد و هم از صالحيت قانونی در رابطه به اين مساله برخودار باشد، ضروری است
در شرايطی که زمان برای برگزاری انتخابات انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی با گذشت هر روز نزديک تر                  

اد    شده می رود و هنوز چشم اندازی روشنی برای تصويب قانون انتخابات ا     دارد، بني ز سوی پارلمان کشور وجود ن
يدگی          انونی جهت رس انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان نگران است که عدم توجه به ايجاد يک ميکانيزم شفاف و ق

 .به شکايات انتخاباتی ممکن است به سالمت انتخابات در آينده صدمه بزند
 :يل زير دارای نواقص بودتجربه نشان داده است کميسيون سمع شکايات قبلی به دال

 آغاز فعاليت کميسيون ديرتر از آغاز روند کاری و تقويم پروسه انتخاباتی، •
 نبود استقالليت کامل در ساختار تشکيالتی و مدارک معلوماتی، •
 محدود بودن نمايندگی های واليتی ازلحاظ کادری، صالحيت  و مدت کاری، •
انيزم                            • ود يک ميک ی و نب سيون های واليت رر اعضای کمي رای تق انونی ب اری و ق عدم موجوديت شرايط ک

 قوی برای تثبيت نمودن اعضا و نمايندگی های واليتی به حيث يک نهاد و يا افراد غير جانبدار،
 عدم رعايت مساله جنسيت در ترکيب اعضای کميسيون مرکزی و نمايندگی های واليتی، •
 و تدوير برنامه های آموزشی برای کارمندانی که مسوول پذيرش شکايات بودند،عدم اجرا  •
دان غيرواجد       کم  توانائی عدم • سيون دررد صالحيت کاندي شر     بخصوص انانکه   شرايط ي ات ضد ب ه جناي  ب

 مظنون بودند،
 خيل در انتخابات،های جامعه مدنی به ويژه نهادهای دعدم رابطه موثر کميسيون با نهاد •
 ،)صرفا پنج روز(ت زمان کوتاه برای پذيرش و رسيدگی به شکايات انتخاباتیاختصاص مد •

 
ا سالمت                           يافته های باال نشان می ده        ه تنه اتی ن ه شکايات انتخاب رای رسيدگی ب انيزم های شفاف ب اد ميک ه ايج د ک

ات دم                                ه نظام سياسی منبعث از يک انتخاب ردد ک د، بلکه باعث می گ ضمين کن د ت وکراتيک،  انتخابات را می توان
 . جامعه دموکراتيک سوق دهد و افغانستان را به جانب يکشفاف، آزاد و عادالنه باعث جلب رضايت مردم گرديده

 
ل از  24/11/1386مورخ   10به همين منظور، بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستاه به روز چهارشنبه ساعت    قب

وط     ظهر يک نشست خبری را برگزار خواهد کرد که فشرده    ا و نهادهای مرب انه ه  گزارش اين نهاد به دسترس رس
 .از شما تقاضا می کنيم که در اين نشست خبری حضور داشته باشيد. قرار خواهد گرفت

 
  :شتر به اين شماره ها تماس بگيريدبرای معلومات بي
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