رهنمود برای نماینده گان
احزاب سیاسی و نامزدان مستقل انتخابات

هدف عمومی این رهنمود :عبارت از حصول اطمینان از مشارکت مناسب نماینده گان احزاب سیاسی و نامزدان مستقل میباشد ،تا آنها را قادر سازند تا
وظایف محوله خویش را به عنوان نماینده (نظارت کننده) در محل رای دهی به شکل درست انجام دهند و بدین ترتیب در روند تامین شفافیت در انتخابات
افغانستان نقش ایفاء نمایند.
مقاصد ویژه این رهنمود:
✓ شما را کمک خواهد نمود ،تا نقش ها ،حقوق و مسوؤلیت های خویش را به عنوان نماینده به درستی درک نمایید.
✓ مجازات جرایم ،جریمه ها
✓ شما را کمک خواهد نمود ،تا مقررات وضع شده در مورد نماینده گان احزاب سیاسی و نامزدان مستقل را بگونه درست درک نمایید.
✓ شما را کمک خواهد نمود ،تا نقش کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و سایر دست اندرکاران انتخابات (مانند کمیسیون رسیده گی به شکایات
انتخاباتی ،ناظرین ،نماینده گان ،رسانه ها ،نیرو های امنیتی) را که در روز انتخابات در محل رای دهی حضور دارند ،به درستی درک نمایید.
✓ شما را کمک خواهد نمود ،تا طرزالعمل های گشایش ،رای دهی ،مسدود نمودن ،و شمارش آرای روز انتخابات را بگونه درست درک نمایید.
✓ معرفی سیستم تایید هویت جدید از طریق بایومتریک که توسط طرح اصالحیه جدید کمیسیون مستقل انتخابات برای طرز عمل رای دهی و شمارش
آرا میباشد
✓ معرفی شکایات و چالش ها و نقش کمیسیون شکایات انتخابات
✓ فورمه های نتایج و جزئیات آن به شما معرفی خواهد شد
✓ برای شما در مورد ولسی جرگه و انتخابات سال  2018معلومات ارائه خواهد نمود.
✓ برای شما نکاتی ارائه میشود تا برای روز رایدهی از پیش و برای نظارت در روز رایدهی آماده باشید.

نقش شما به عنوان یک نماینده چیست؟ نماینده گان احزاب سیاسی و نامزدان مستقل در تامین شفافیت و اعتماد مردم باالی انتخابات ولسی جرگه افغانستان نقش
حیاتی بازی مینمایند .در روز انتخابات سازمان های ملی نظارت کننده مانند (فیفا ،تیفا ،اتوا و غیره) ،کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی و رسانه ها
حضور خواهند داشت و از فعالیت های کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در محالت رای دهی نظارت به عمل خواهند آورد.
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در ماده چهارم تحت عنوان مصطلحات ،در بند دوازدهم آن "ناظر" اینگونه تعریف گردیده است :ناظر عبارت از فردی میباشد که به نماینده گی از یک حزب
سیاسی ،یک نامزد مستقل ،یکی از سازمان های ملی و یا بین المللی ،به منظور نظارت از روند انتخابات ،از جانب کمیسیون مستقل انتخابات یک مکتوب
تاییدی دریافت مینماید.
یکی از مسؤلیت های 1مهم احزاب سیاسی اینست که در جریان روند انتخابات به عنوان نظارت کننده عمل مینمایند،
تا بتوانند با نظارت عملی و دقیق از درست بودن طرزالعمل ها ،از منافع احزاب مذکور محافظت به عمل آورند.
نقش حیاتی نماینده گان احزاب عبارت از مشاهده مستقیم از تمام طرزالعمل ها و بررسی بینظمی های که سبب
تقلب در انتخابات شده میتوانند ،میباشد .این امر مستلزم حضور احزاب در جریان پروسه راجستر( که در بهار
گذشته تطبیق شد) ،درست زمانیکه صندوق های رای دهی مهر و الک میباشند ،در جریان پروسه رای دهی،
درست زمانیکه صندوق های را دهی باز میباشند ،در جریان شمارش رای دهنده گان و باالخره زمانیکه صندوق
های رای دهی انتقال میابند ،میباشد.
مزایای سهیم بودن نماینده گان احزاب و نامزدان در روند نظارت از انتخابات اینست که آنها میتوانند در مشروعیت
انتخابات و اعتماد مردم باالی این پروسه ملی نقش قابل مالحظه ایفاء نمایند .کمتر اتفاق میافتد تا احزاب سیاسی
که از روند انتخابات نظارت به عمل میآروند ،با نتایج رسمی انتخابات مخالفت ورزند ،مگر اینکه آنها شاهد تقلب
باشند.
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ماده  83قانون انتخابات ،مصوب سال  :2016حقوق و مکلفیت های نظارت کننده گان (نماینده گان احزاب) و ناظرین
مکلفیت ها
حقوق
لطفآ از جانب کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب/کارت تاییدی دریافت نمایید.
لطفآ حین رای دهی و شمارش آرا ،در پروسه های انتخابات در مراکز رای
دهی و محالت رای دهی حضور داشته باشید.
لطفآ در صورت مواجه شدن با هرگونه تخطی ،بی نظمی ها و یا جرایم اعتراض
و یا شکایات خویش را عنوانی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی
به شکایات انتخاباتی درج نمایید.
روند شمارش آرا را شاهد باشید ،فورمه نتایج را امضاء کنید و نتایج مربوط به
کاندیدای مورد نظر خودتان را ثبت کنید.
آماده ساختن یک گزارش غیرجانبدارانه در مورد پروسه انتخابات.
هیچکس حق ندارد تا مشاهدین و یا ناظرین را از محالت رای دهی و یا محالت
شمارش آرا خارج نمایند ،مگر اینکه روند شمارش آرا تکمیل گردیده باشد و
صندوق های رای دهی مهر و الک گردیده باشند.
از قانونی بودن حق رایدهندگان برای اشتراک در پروسه مطمئن شوید.
بعد از فعال ساختن دستگاه بایومتریک ،مسئول تایید هویت باید به گزینه پایگاه
معلومات موجود مراجعه کند و ناظرین و مشاهدین را اطمینان دهد که هیچ
ریکاردی در دستگاه وجود ندارد.
در پایان این پروسه ،مسئول تایید هویت تعداد رای دهندگان ثبت شده را به
ناظرین و مشاهدین نشان دهد.

لطفآ در برابر قانون انتخابات مصوب سال  2016و سایر اسناد و طرزالعمل
های قانونی احترام بگذارید.
لطفآ قواعد و مقرراتی را که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات بدست نشر
سپرده شده اند ،مطالعه نموده و آنرا عملی نمایید.
لطفآ کارت تاییدی خویش را که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات برای شما
صادر گردیده است ،با خود داشته باشید.
از ایجاد و پخش هرگونه شایعات و تنش ها خودداری نمایید.
در پروسه رای دهی و شمارش آرا مداخله نکنید و با هیچ یک از مواد رای دهی
تماس حاصل ننمایید.
هرگاه نظارت کننده به مکلفیت های خویش عمل نکند ،مدیر محل را دهی میتواند
به وی توصیه نماید تا محل رای دهی را ترک نماید.
در جریان مشاهدات و نظارت خویش و زمانیکه گزارش را تهیه مینمایید و یا
شکایت درج مینمایید ،کوشش نمایید تا هدفمندانه و غیرجانبدارنه عمل نمایید.
هرگاه نظارت کننده گان و یا ناظرین در جریان پروسه شمارش آرا حضور
نداشته باشند ،در آن صورت رئیس مرکز رای دهی به روند شمارش آرا ادامه
خواهد داد و غیابت نظارت کننده گان و یا ناظرین را در ژورنال مرکز رای
دهی درج خواهد نمود.

تخطی های انتخاباتی و اقدامات جزایی آن:
جریمه نقدی به افغانی
 ۵۰۰۰الی ۵۰۰۰۰
 ۴۰۰۰۰الی ۸۰۰۰۰
 ۵۰۰۰۰الی ۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
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تخطی انتخاباتی
استفاده از سمبول و یا عالمت دیگر مرتبط به یک نامزد در مراکز رای دهی.
استفاده از سمبول و یا عالمت دیگر مرتبط به کمیسیون و یا نهاد دولتی ،در مواد تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی.
تشویق و ترغیب افراد برای مرتکب شدن تخطی ها.
شروع و ادامه کمپاین های انتخاباتی قبل یا بعد از وقت معین شده
راه اندازی هرگونه مبارزات انتخاباتی از جانب یک کارمند دولتی به طرفداری و یا در برابر یک نامزد خاص.

 ۵۰۰۰۰الی ۱۰۰۰۰۰

خودداری از در اختیار قرار دادن فورمه درج شکایات به نظارت کننده گان نامزدان.

قانون انتخابات مصوب سال  :2016جرایم انتخاباتی و محکومیت به حبس:
برای کاهش تقلب ،جرایم انتخاباتی و محکومیت به حبس در قانون جزای کشور جا داده شده اند:

محکومیت به حبس
حد اقل سه ماه
پنج سال حبس
دو سال

الی سه سال
کمتر از یک ماه و بیشتر از یک
سال
بیشتر از دو سال
حد اکثر حبس میان مدت
حبس قصیرالمدت

حبس میان مدت ،الی سه سال

حبس قصیرالمدت که کمتر از سه
ماه نباشد
حبس میان مدت الی سه سال
4

جرم انتخاباتی
سوء استفاده از ابزار و نشانه های نظامی به شمول اردو ،پولیس و امنیت ملی به منظور حمله و یا اعمال فشار باالی رای
دهنده ،نامزد و یا نظارت کننده و یا ناظر و یا به ضد یک نامزد.
دریافت یا پیشنهاد رشوه به منظور اعمال نفوذ در پروسه های انتخاباتی ،وادار ساختن ،مداخله و اعمال فشار در برابر
یک رای دهنده ،یک نامزد ،نظارت کننده ،ناظر ،رسانه ها و کارمندان انتخابات.
پنهان کاری در نتایج و برگه های رای دهی به منظور پوشانیدن حقایق.
بیجا نمودن ،انتقال و ادعای مالکیت بر اسناد انتخاباتی بدون اجازه قانونی.
دریافت پول از منابع غیرقانونی.
دریافت و یا پذیرفتن مساعدت مالی نقدی و یا غیرنقدی از جانب یک شهروند و یا کشور خارجی و یا مرجع دیپلوماتیک
کشور خارجی مقیم افغانستان.
مداخله در سیستم های نرم افزار و سخت افزار در مراکز شمارش آرا ،بدون اجازه قانونی.
اعمال خشونت و یا فشار و یا اخالل امنیت که سبب مختل ساختن پروسه انتخابات میگردد.
سرقت و یا تخریب اسناد انتخاباتی ،برگه های رای دهی و یا مواد حساس انتخاباتی.
رای دهی با استفاده از اسناد تقلبی.
استفاده از رای یک شخص در غیاب وی.
خرید و فروش رای مردم.
تعویض و تبدیل اسناد انتخاباتی به شمول کتاب راجستر ،اوراق نتایج و برگه های رای دهی به طرفداری و یا ضد یک
نامزد.
افزودن و یا کاهش بخشیدن رای به طرفداری و یا ضد یک نامزد در جریان انتخابات.

پنهان کاری و یا عدم رسیده گی به موقع به شکایات و اعتراضات ساحوی ،به منظور پوشانیدن حقایق.
جلوگیری از شرکت ورزیدن نظارت کننده گان ،ناظرین و رسانه ها در جریان پروسه های رای دهی و شمارش آرا

:قانون انتخابات مصوب سال 2016
کارمندان مراکز رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت های خویش را
انجام میدهند ،تا انتخابات را با در نظر داشت طرزالعمل های ویژه مرتبط
به رای دهی و شمارش آرا ،برگزار نمایند.

نماینده های رسانه ها در زمینه به مردم افغانستان اطالع رسانی مینمایند
و در تامین شفافیت و اعتماد مردم باالی انتخابات نقش ایفاء مینمایند

نماینده گان کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی شکایات
را جمع آوری خواهند نمود و برای تامین شفافیت هرچه بیشتر
از روز انتخابات نظارت به عمل میآورند.

رسانه ها

نظارت کننده گان ملی و بین المللی ای که از
جانب کمیسیون مستقل انتخابات تایید گردیده
اند ،از روند انتخابات نظارت نموده و برای
آینده توصیه های الزم فراهم مینمایند.

ناظرین

کمیسیون رسیده
گی به شکایات
انتخاباتی

در بیرون از مرکز رای دهی ،پولیس ملی افغانستان و سایر منسوبین نیرو های
امنیتی توظیف گردیده اند ،تا امنیت مراکز مذکور را تامین نمایند .آنها صرف
زمانی میتوانند داخل مرکز رای دهی شوند ،که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از
آنها تقاضاء نمایند.
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کمیسیون
مستقل
انتخابات

رای دهنده
گان

نیرو های
امنیتی

نماینده گان احزاب
سیاسی/نامزدان
مستقل

رای دهنده گان افغان!!!
مهمترین مردم در روز انتخابات

شما :به عنوان نماینده گان تایید شده احزاب
سیاسی و نامزدان مستقل ای که از منابع
نامزدان خویش دفاع مینمایید و در تامین
شفافیت ،بررسی ها و نتایج نقش ایفاء
مینمایید.

مدیر مرکز رای دهی
دریافت مواد ،اماده کردن محل رای دهی ،اطمینان حاصل کند که مواد انتخاباتی درست تقسیم شده است ،اطمینان حاصل کند که ورق
رای دهی به محل ان ارسال شده است.
تسلیمی فارم های مواد ،اطمینان حاصل کند که مواد کمپاین کاندید در صد متری محل رای دهی قرار ندارد
اطمینان حاصل نماید که تمام معلومات اوراق رای دهی به صورت درست ثبت شده است
در پایان شمارش آرا تمام اوراق نتایج را بصورت منظم از همه محل های رای دهی جمع آوری نماید
تسلیمی تمام مواد محل و مرکز رای دهی بعد از ختم پروسه انتخابات

مسوول محل رای دهی
براقراری نظم در مرکز رای دهی
اطمینان حاصل می نماید که تمام رهنمود ها درست عملی می شود
یاداشت اتفاقات در کتاپ
فورم های نتایج و بقیه فورم ها را خانه پری می نماید
شمارش درس رای و ثبت ان در فورم نتایج

صادر کننده ی ورق رای دهی
چک کردن انگشت رای دهنده
اطمینان حاصل نماید که تذکره رای دهنده استیکر داشته باشد
جدا کردن یک ورق رای دهی از کتاب ان و تاپه کردن ان
شرح پروسه رای دهی
شرح قات کردن ورق رای دهی
برای رای دهنده گفته شود که در صورت ضایع شدن ورق ،ورق دیگر بگیرد

نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز رای دهی
برای اولین بار کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نماینده خود را در مراکز و محالت رای دهی ارسال میکند که تا از پروسه نظارت کند

و به شکایات رسیدگی نماید پیروی کند.
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مسوول شناسایی و رنگ انگشت
اطمینان حاصل می نماید که رای دهنده مالک اصلی تذکره است
انگشت هردو دست رای دهنده را کنترول کند که دوبار رای ندهند
تذکره رای دهند را با رنگ مخصوص غیر دیدنی نشانی کند
مسوول تصدیق بایومتریک رای دهنده
اسم رای دهنده را در لست رای دهندگان پیدا کند
نام رای دهنده را در لست نشانی کند

مسئول کنترل
ماشین را در جاهایشان نصب می نماید ،مواد را محفوظ نگهدارد ،ماشین چاپ در یک جای دیگر جداگانه نصت شود
از پروسه رای دهی و شمارش آرا نظارت کند
هر تخلف و کار غیر قانونی را برای مسوول محل و مرکز اطال دهید و ان را ثبت کتاب کنید

ناظران و مشاهد احزاب و کاندیدان مستقل
پروسه شمارش آرا را نظارت می کند ،فورم نتایج را امضا می کند و تمام ارقام را در کتاب خود یادداشت می کند
اعتراض در صورت نیاز بر شرایط رای دهی
با تکمیل فورم شکایات در صورت نیاز ان را به مسوول کمیسیون شکایات انتخاباتی تحویل دهید.
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شمارش آرا
رئیس محل رای گیرری بایرد رونرد شرمارش
را توضری دهررد (دو مرحلرره :مرتررب سررازی
و شمارش)
باز کردن جعبه رای گیری و ضبط مهرر و
موم در مجله

تعیین رای معتبر و نامعتبر
شمار کل ورق های رای دهی
تعرررداد رای دهنررردگان بررررای هرررر کاندیرررد بررره
بسرررته هرررای  50ترررایی تقسررریم شرررود و بانرررد
الستیکی در اطراف آن بسته شود.
برگه های رای دهی اسرتفاده نشرده شرمارش
شود
رئیس با صدای بلند نتایج را اعالم میکند
رئیس فرم ها را پر می کند
رئیس از  4نفر نماینده تقاضا میکند تا نرام،
نررررام شرررران را و نررررام کاندیرررردایی کرررره از او
نمایندگی میکند را بنویسسند
اگررر هرریچ نماینررده ای نبررود ،رئرریس در لسرت
نوشته میکند نماینده ای حضور نداشت.
ناظرین کاندیداها با رأی بیشتر ،نسخه سبز
نتایج را دریافت خواهند کرد
فرم ها و مواد داده ها بسته بندی شده و به
مدیر مرکز نظرسنجی ارسال می شود
نتایج شده در خارج از مرکز
نمایش داده شده است. .
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رای گیری

مسدود شدن
محل رای دهی ساعت  04:00بعد
از ظهر مسدود میگردد.
رای دهنده گانی که در صف قرار
دارند ،اجازه دارند تا رای بدهند.
رئیس محل مذکور پایان روند رای
دهی را اعالم میدارد و زمان آنرا
در ژورنال محل متذکره درج
مینماید ،محل ریختن برگه رای دهی
را در صندوق رای دهی مهر و
الک مینماید و شماره مسلسل مهر و
الک را در ژورنال محل رای دهی
درج مینماید.
رئیس محل رای دهی نام های
افرادی را که در جریان شمارش آرا
حضور دارند ،در ژورنال محل رای
دهی درج مینمایند.

رای دهی
رای دهنده گان به محل رای دهی
دسترسی دارند.
بررسی هویت در برابر لیست
رای دهندگان و برچسب در
تذکره..
بایومتریک/انگشت نگاری انجام
میشود.
بررسی انگشت از نظر رنگ.
رای دهنده گان برگه رای دهی
دریافت مینمایند و نامزد مورد
نظر خویش را در غرفه انتخاب
مینمایند.
رای دهنده گان رای خویش را
در داخل صندوق میاندازند.

گشایش
محل رای دهی ساعت  07:00قبل از
ظهر باز میگردد.
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات
حاضر میباشند.
تمام مواد انتخاباتی باید وجود داشته
باشند.
رای دهی آغاز میگردد.

تعلیق رای دهی به علت آشفتگی و یا حوادث دیگر :با توجه به توصیه ای از مدیر انتخابات ولسوالی ای و یا پلیس ملی ،رای دهی می تواند
متوقف شود ،اگر شورش ،خشونت ،طوفان ،سیل و یا هر رویدادی دیگری که موجب نظرسنجی منظم غیرممکن می شود ،متوقف شود.

شما به عنوان نظارت کننده/نماینده از این حق برخوردار هستید تا در صورت مواجه شدن با هرگونه مورد نادرست ،چالش متذکره را به
کمیسیون مستقل انتخابات و یا کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی تسلیم نمایید .این در حالیست که شما باید هدفمندانه عمل نمایید و چالش
ارائه شده باید بر مبنای قانون و طرزالعمل های انتخاباتی باشد و باید اطمینان حاصل نمایید تا در پروسه رای دهی اخالل وارد ننمایید.

با استفاده از لیست های رأی گیری جدید مرتبط با ایستگاه های رای گیری ،استفاده از تصدیق بیومتریک رای
دهندگان) ، (BVVتفاوت عمده ای با انتخابات افغانستان در گذشته خواهد بود .ببینید این پروسه چگونه است!
تصدیق بایومتریک رای دهنده چیست؟ کمیسیون مستقل انتخابات می تواند بر اساس قانون اساسی و قانون
انتخابات اقدامات گوناگونی را برای تسهیل برگزاری انتخابات آزاد ،عمومی ،محفوظ ،مستقیم ،عادالنه و شفاف انجام
دهد .برای اولین بار در افغانستان IEC ،از سیستم بیومتریک تأیید رأی دهندگان ) (BVVبرای اطمینان از شفافیت بیشتر

دفتر مرکزی کارمند های  ITرا آموزش میدهد

پروسه انتخابات استفاده خواهد کرد.
چگونه شفافیت افزایش خواهد یافت؟ این سیستم قادر به شناسایی تکرار بر اساس عکس اثر انگشت و صورت،
عکس تذکره و عکس گواهی ثبت نام رای دهی خواهد بود .هر فردی که بخواهد بیش از یک بار رای داده است شناسایی
و به کمیته شکایات برای پیگرد قانونی مطابق قانون انتخابات معرفی خواهد شد .اولین رأی که توسط یک رای دهنده ای
که بیش از چند بار رای داده است معتبر است ،در حالیکه آراء بعدی که باقی مانده است ،نامعتبر است.
چطور استفاده خواهد شد؟ استفاده از دستگاه بیومتریک در هر ایستگاه رای دهی  IECاجباری است و برای استفاده
آفالین طراحی شده است .انگشت دست هر دو دست چپ و راست ،یک تصویر و یک تصویر از تذکره ثبت خواهد شد.
گرفتن عکس از رای دهندگان زن تنها زمانی اجباری خواهد بود اگر هر دو دست در دسترس نیست.

کارمندان والیتی  ITکارمندان ولسوالی ها و
معاونین شان را تعلیم میدهند
کارمندان انتخابات در ولسوالی ها و معاونین شان
مدیران مراکز رای دهی ،روسا شان و کارمندان
تشخیص هویت را آموزش میدهند.
مدیران مراکز تخنیکی صاحب مهارت های
تخنیکی خواهند شد.
روسای مراکز رای دهی صادر کنندگان اوراق
راهی دهی ،دستیار صندوق رای دهی و مسئول
کنترل را تعلیم میدهد.

چه اطالعاتی گرفته شده است؟ والیت ،ولسوالی ،مرکز رای دهی ،کد رأی دهی ایستگاه رای دهی و کد رأی دهنده.
چه کسی اطالعات بیومتریک را ضبط خواهد کرد؟ کارکنان رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات در ایستگاه های رای گیری
هنگامی که اطالعات بیومتریک ثبت می شود؟ هنگامی که رأی دهنده وارد ایستگاه رای دهی می شود ،کنترل کننده صف  IECداده های بیومتریک را که در زیر شرح داده
شده است را می گیرد.
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تصدیق بایومتریک

پس از تکمیل مراحل بیومتریک ،گواهی بیومتریک با کد
QRبرای هر رای دهنده چاپ می شود .یک گواهی
بیومتریک برای هر رأی دهنده چاپ می شود .دوباره
چاپ گواهی بیومتریک مجاز نیست
پیوستن گواهی بیومتریک در پشت برگه رای گیری
ضروری است.
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وسایل تایید رای دهی بایومتریک
پرنتر بایومتریک

چاپگر برای چاپ هر گواهی بیومتریک برای هر رای
دهنده استفاده می شود.
گواهی بیومتریک که نشاااااااان دهنده ح اااااااور رای دهنده
است ،چاپ شده و در پشت کاغذ رای دهی قرار می گیرد
تاااا رای دهنااادگاااان مورد اساااااااتفااااده قرار گیرد .گواهی
بیومتریک شااماره سااریال منحصاار به فرد مربوط به رأی
دهناده خا را نشااااااااان می د هد و نشااااااااان می د هد که
اطالعات رأی دهنده از جمله موارد زیر بر روی دساااتگاه
بیومتریک ضبط شده است :کد مرکز رای دهی تاریخ رای
دادن زمان رأی دادن ،کد  QRرمزگذاری شده

ماشین های بایومتریک

 22000دستگاه بیومتریک جدید در انتخابات آینده مورد
استفاده قرار می گیرد و یک ابزار الکترونیکی است که در آن
انواع مختلفی از برنامه نصب شوند.
قبل از شروع انتخابات IEC ،دستگاه  BVVتصدیق بایومتریک
رای دهنده روشن میکند که باید روی گزینه احصایه برود و
برای ناظرین و مشاهدین اطمینان دهد تا کسی از قبل ثبت
دستگاه نشده است.
در پایان این پروسه ،مسوول تشخص دستگاه بایومتریک
کمیسیون مستقل انتخابات باید رقم تعداد رای دهنده گان را برای
ناظرین و مشاهدین نشان دهد و بعد ذریعه پرنتر تصدیق بایو
متریک برای هر رای دهنده چاپ می شود.
به هر رای دهنده تصدیق بایو متریک چاپ می شود و بعد در
عقب ورق رای دهی ان نصب می شود.
این تصدیق بایو متریک یک شماره مسلسل خاصی را در خود
دارد که در آن تمام مشخصات رای دهنده از قبل :اسم مرکز و
محل رای دهی ،تاریخ ،ساعت رای دهنده و یک کد خاصی درج
می باشد.
بعد از ختم پروسه بایومتریک به هر رای دهنده یک برچسپ با
تمام معلومات رای دهنده چاپ می شود.
یک تصدیق بایو متریک به هر رای دهنده و چسپاندن آن بروی
ورق رای دهی شرط است.

شناسای مسوول تنظیم صف یا قطار و مسوول
در فاز
ی
ر
بایومتیک دخیل یم باشند
ورق رای دیه در پروسه

حمل هرنوع کمره و افزار تصویر برداری در داخل صندق رای دیه
ممنوع یم باشد

همه رأی دهندگان باید
تذکره را با گواهی VR
تحویل دهند .استفاده از
دستگاه بایومتریک
اجباری است
رای دهنده ابتدا انگشت دست
دست چپ و سپس سمت
راست را قرار می دهد .اگر
در دسترس نباشد ،انگشت
شست یا دیگر انگشتان دست
همان استفاده می شود

صادر کننده ورق رای دهی  :گواهی بیومتریک هر رای دهنده
را از چاپگر ماشین بیومتریک حذف میکند.
ورق رای دهی را برای رای دهندگان آماده میکند
انگشت اول رأی دهنده را در جوهر میزند
گواهی بیومتریک را از چاپگر حذف میکند
ضمائم بیومتریک را در پشت کاغذ رای گیری قرار میدهد

پس از خواندن انگشت های دست در
سط ماشین ،دستگاه آنها را ثبت می
کند ،افسر تصدیق روی "بعدی"
کلیک می کند تا دستگاه را برای
گرفتن عکس صورت از رای دهنده
آماده کند.
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عکس رای دهندگان با صفحه رای گیری در
پس زمینه مرکز گرفته خواهد شد تا نشان دهد
که در یک ایستگاه رای دهی گرفته شده است.
گرفتن عکس از طبقه اناث اختیاری خواهد بود
در صورتی که او دو انگشت آنها ثبت شده است

تقریبا
1
دقیقه

پس از اتمام فرآیند بیومتریک ،مسئول کنترل کننده
صف می تواند گزینه "چاپ" را فشار داده تا چاپ
گواهی بیومتریک را در چاپگر انجام دهد.

بعد از آن کارمند کنترل کننده صف ،کلید "بعدی" را فشار
میدهد و برای تکمیل گرفتن عکس از تذکره و شماره
گواهی  VRاقدام میکند.

شمارش :پس از پایان روز انتخابات در ساعت  4بعدازظهر ،کمیسیون مستقل انتخابات فاز شمارش ورق های رای دهی را در صندوق های رأی دهی در
هر محل رای دهی آغاز خواهد کرد .این مهم ترین لحظه ی از روز انتخابات است

حقوق

مسؤلیت ها (نکنید)

نظارت کننده گان و ناظرین میتوانند الی تکمیل شدن روند شمارش آرا و مهر و الک شدن تمام مواد و تسلیم
دهی آنها از محل رای دهی ،در محل رای دهی باقی بمانند.

نظارت کننده گان ،ناظرین و نماینده گان رسانه ها
دعوت گردیده اند تا مشاهده نمایند ،اما نباید روند
شمارش آرا را مختل نمایند و یا در آن تاخیر وارد
نمایند.
در جریان این پروسه ،به هیچ یک از نظارت کننده گان
و ناظرین اجازه داده نخواد شد تا به هیچ یک از مواد
حساس تماس حاصل نمایند.

رئیس محل رای دهی نمیتواند باالی ناظرین و نظارت کننده گان محدودیت وضع نماید ،مگر اینکه برای حفظ
نظم به الزم باشد.
رئیس محل رای دهی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات توظیف گردیده است ،باید هر قدم پروسه متذکره را
به نظارت کننده گان توضیح نماید و با آنها برخورد مؤدبانه نمایند.
توجه به شکایاتی که از جانب نماینده گان درج گردیده اند ،فراهم کننده زمینه شفافیت میباشد.
تمام برگه های رای دهی باید یکایک به نظارت کننده گان و ناظرین نشان داده شوند و اعتبار و عدم اعتبار آن
باید با صدای بلند توسط رئیس کمیته محل رایدهی اعالم گردد.

اعتبار و عدم اعتبار برگه رای دهی باید تحت چالش قرار گیرد.
ناظرین کاندیداها با بیشترین رای میتوانند یک کاپی از فورمه سبز نتایج را دریافت کنند
بعد از پایان شمارش آرا ،کارمندان محل رای دهی تمام مواد انتخاباتی را بسته بندی خواهند نمود .برگه های رای دهی (به شمول بسته ها/کتاب های آن) در خریطه مقاوم
مشهود جابجا خواهند گردید ،سپس در صندوق های رای دهی گذاشته شده و مهر و الک خواهند گردید .فورمه های شکایات در پاکت های ( )C4جابجا خواهند گردید و تمام
پاکت های حاوی فورمه های شکایات در یک پاکت ( )A3گذاشته خواهند شد ( در عقب پاکت نام والیت ،ولسوالی ،مرکز رای دهی ،کود مرکز رای دهی و شماره محل رای
دهی درج خواهند گردید) .تمام مواد انتخاباتی باید به مسؤل انتخابات ولسوالی تسلیم داده شوند .صرف مسؤل انتخابات ولسوالی حق دارد تا مواد متذکره را به دفتر والیتی
کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم نماید.
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رای بدون اعتبار/باطل

رای قابل اعتبار

زمانیکه اراده و تصمیم رای دهنده واض نباشد.
اراده و تصمیم رای دهنده معلوم نباشد.
برگه رای دهی که دارای نوشته باشد ،نماینده گی از ابهام در اراده و
تصمیم رای دهنده مینماید.
برگه رای دهی پاره شده که منجر به حذف شدن کامل جزئیات در
مورد نامزدان به شمول خانه تعیین شده برای نامزدان ،گردیده باشد.
هویت را دهنده گان فاش گردیده باشند.
برگه های رای دهی که در آن رای دهنده گان بیشتر از یک نامزد را
نشانی نموده باشند.
ورق رایدهی فاقد تصدیق بایومتریک باشد بی اعتبار است
یک عالمت گذاری/نشانی که ارائه کننده آن باشد که انتخاب یک
نامزد تغییر نموده باشد ،پاک شده باشد و یا چلیپا گردیده باشد و
انتخاب دیگر صورت گرفته باشد.
زمانیکه عالمت گذاری/نشانی رای دهنده نشان داده نتواند که به کدام
نامزد رای داده است.
هرگاه در عقب برگه رای دهی مهر تاییدی وجود نداشته باشد.
هرگاه قسمت بیشتر عالمت/نشانی در بین دو خانه تعیین شده برای
نامزدان قرار داشته باشد.

زمانیکه اراده و تصمیم رای دهند واض باشد.
در عقب برگه رای دهی مهر تاییدی وجود داشته باشد.
در خانه تعیین شده عالمت/نشانی وجود داشته باشد (به استثنای
عالمتی که هویت رای دهنده را نشان دهد) و این یگانه
عالمت/نشانی باشد.
دو عالمت/نشانی وجود داشته باشد ،اما در عین خط قرار داشته باشد
و برای یک نامزد اختصاص داده شده باشد.
یک عالمت/نشانی که در خانه خالی برای یک نامزد گذاشته شده
باشد و با خانه های دیگر سایر نامزدان تماس داشته باشد ،اما قسمت
بیشتر عالمت/نشانی در داخل خانه تعیین شده برای یک نامزد قرار
داشته باشد.
برگه رای دهی پاره شده باشد ،مگر تمام خانه های تعیین شده برای
تمام نامزدان هنوز قابل رویت باشد و یک عالمت/نشانی واض برای
یک نامزد وجود داشته باشد.
عالمت/نشانی باالی تصویر ،نشان انتخاباتی و یا اسم نامزد قرار
داشته باشد.

رای سفید :ورق رای دهی که هیچ عالمتی رویش نباشد.

برای شفافیت 5 ،نسخه از فرم نتایج وجود دارد .نماینده کاندیدای برنده نسخه
سبز را خواهد گرفت .عوامل دیگر می توانند عکسی از نسخه سفید که در
خارج از ایستگاه رای دهی نمایش داده می شود بگیرند

نشانه گذاری یکی از  4نوع محل های رای گیری :مرد ،زن ،کوچی یا هندو  /سیک
فورم های نتایج اسنادی از  IECهستند که برای جمع آوری انتخاب ها (آراء) تا  600نفر در
هر مرکز رای دهی استفاده میشوند که در روز  20اکتبر برای انتخابات ولسی جرگه 2018
بازگشایی میشوند .از آنها برای شمارش برنده های کرسی های ولسی جرگه در هر یک از 34
والیت استفاده میشود .فورم های نتایج توسط رئیس  IECدر هر مرکز خانه پری میشود .تمام
آنها بسته بندی شده و به مراکز ملی  IECدر کابل فرستاده میشود ،جایی که فورمه ها از تمام
والیات مورد بازبینی و ارزیابی قرار میگیرد .نتایج در مراکز رای دهی که شواهد بی نظمی
یا تقلب در آنها دیده شده باشد توسط  IECو  ECCمورد بررسی قرار میگیرند و ممکن است
نتایج آن مراکز بعد از تحقیقات نامعتبر اعالم شود.

هر مرکز رای گیری دارای  600ورق رأی است که توسط  600رای
دهنده ثبت شده در لیست رأی منحصر به فرد این ایستگاه رای دهی
مورد استفاده قرار می گیرد

اشتباهات در فورمه ها میتواند با قلم سرخ اصالح شود.

نام نامزدها و تعداد رای دهندگان در حروف و اعداد به ترتیب کاندیدانی که
باالترین تعداد آراء را کسب کرده اند نوشته شده است

رای گیری های نامعتبر :موارد توضیح
داده شده در صفحه قبلی

رای های غیر قابل استفاده :رای هایی که نمی تواند مورد استفاده قرار
گیرد و به صندوق رای منتقل نمی شود .شاید خراب شده یا رأی دهنده
اشتباها کس دیگری را عالمت زده باشد.

رای های استفاده نشده :رأی هایی که رای دهندگان برای رای دهی نیامده و
رای نداده اند استفاده نمی شود( .در این مثال تنها  200رأی دهنده نرسیده اند

این مجموع آراء معتبر است که در مجموع آراء همه نامزدهای انتخاباتی که در صندوق
خود عالمت گذاری شده اند .کل رأی های معتبر  600رأی منفی از برگه های به هدر رفته
منفی از برگه های استفاده نشده و برگه های نا معتبر مساوی است با رائ های معتبر
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مهم :هنگامی که صحت نتایج تایید می شود ،قبل از
ام ای فرم ها ،رئیس در مرکز رای دهی روی
نسخه اصلی و  4کاپی از آن چسب میزند تا از ایحاد
تغییرات غیر قانونی جلوگیری نماید.

چالش های و شکایات :چالش های و شکایات انتخاباتی به عنوان عناصر اساسی انتخابات دیموکراتیک پنداشته میشوند .کمیسیون شکایات انتخاباتی مسوول رسیدگی
به اعتراضات و شکایات در مورد روند انتخابات در صورت مشاهده نقض قانون ،غفلت و ارتکاب جرم می باشد تا از این طریق اعتبار ،شفافیت و عدالت انتخاباتی
را تامین کند .کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی یک نهاد دایمی بوده و بر مبنای قانون انتخابات ایجاد گردیده است .چالش ها و شکایات میتوانند در دفتر
مرکزی کمیسیون متذکره در کابل و یا دفاتر والیتی آن تسلیم داده شوند و در این انتخابات ،نماینده های کمیسیون شکایات انتخاباتی در محل های رای دهی حضور
خواهند داشت .افزون بر آن ،هر دفتر و الیتی و کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی اختیار دارند تا به صالحیت خود قضیه را بررسی نمایند ،به عنوان مثال
زمانیکه در نخستین لحظات یک شکایت را دریافت مینمایند .شفافیت در انتخابات مستلزم این است تا کمیسیون شکایات انتخاباتی ،کمیسیون مستقل انتخابات و سیستم
عدلی کشور خواهان رسیده گی موثر به شکایات بدون هرگونه تاخی ر باشند .همچنان از شکایت کننده گان مطالبه مینماید تا از میکانیزم های رسمی شکایات استفاده
نموده و تصامیم اتخاذ شده در زمینه را بپذیرند .غفلت :به معنی کوتاهی یا حادثه ناخود آگاه که توسط رای دهنده ،کاندید ،کارمند کمیسیون ،ناظر ،مشاهد،
کارمندان مطبوعات و افراد وابسته در پروسه انتخابات در جریان پروسه انتخابات رخ می دهد
 .نقض :تمام اعمال عمدی است که در ماده  98قانون انتخابات در بند نقض انتخاباتی به آن
اشاره شده است

 )1چالش :نظارت کننده گان تایید شده میتوانند در مورد حق رای دهی یک رای دهنده ،نزد رئیس محل رای دهی که توسط کمیسیمون مستقل انتخابات توظیف
گردیده است ،اعتراض نماید ،اما اعتراض در این مورد باید قبل از سپردن برگه رای دهی به رای دهنده ،صورت گیرد .یک رای دهنده میتواند با چالش چون
عدم تکمیل نمودن معیارات مشروعیت مواجه گردد:
✓ دارای تابعیت افغانستان باشد.
✓ سن وی در روز انتخابات  18سال را تکمیل نموده باشد.
✓ توسط قانون و محکمه باصالحیت از حقوق مدنی خویش محروم نگردیده باشد.
✓ اسم وی در لست رای دهنده گان ثبت باشد.
✓ تذکره تابعیت وی دارای ستیکر ثبت نام رای دهنده نباشد.
 )2شکایت :نظارت کننده گان تایید شده زمانیکه مشاهده می نمایند که پروسه های رای دهی و شمارش آرا بر مبنای قانون و طرزالعمل های انتخابات به پیش
نمیروند ،میتواند نگرانی های خویش را نزد رئیس مؤظف کمیسیمون مستقل انتخابات در محل رای دهی ،مطرح نمایند .همچنان آنها میتوانند شکایات خویش را
به نماینده کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی در محل رای دهی راجع نمایند .هرگاه شکایت کننده از تصمیم گیری رئیس مؤظف کمیسیمون مستقل انتخابات
در محل رای دهی راضی نباشد ،وی میتواند یک فورمه درج شکایت متعلق به کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی را که در هر محل رای دهی قابل
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دسترس میباشد ،خانه پری نماید .نظارت کننده باید فورمه درج شکایت را از نماینده کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی و یا رئیس مؤظف کمیسیمون
مستقل انتخابات در محل رای دهی مطالبه نماید .زمانیکه فورمه متذکره خانه پری گردید ،شکایت باید در یک پاکت سربسته جابجا گردد .رئیس مؤظف کمیسیمون
تکمیلفورم آنالین
رامی توانید
مستقل انتخابات در محل رای دهی معلومات مورد نیاز در عقب پاکت شما
خواهد نمود .رئیس مؤظف کمیسیمون مستقل انتخابات در محل رای دهی پاکت
را خانه پری نماید
دهیرا درج
رای خویش
محل شکایات
قانونی باید
هایطبق رهنمود
باشد.۱ .
خود داشته
شکایات
اشنایی کامل باید با
 http://iecc.gov.afبا مواد حساس بسته بندی خواهد گردید و بعد از تکمیل شدن انتخابات توسط
خواهد گذاشت .پاکت مذکور
شکایات
فورمه
میان
محتوایدر
متذکره را
نمایند  .۲فورم ها مطابق رهنمود خانه پری شود ۳ .تذکره شکایت کننده باید استیکر رای دهی را داشته
شکایات انتخاباتی تحویل داده خواهد شد.
رسیده
کمیسیونرامستقل
بهداشته باشد
گیخود
آوری و با
کمیسیونرا جمع
انتخابات .۵بهشواهد و ثبوت
بصورت درست بنویسد
باشد  .۴دفاعیه خویش

ثبوت :به ارتباط شکایا دالیل هردو طرف و نبشته شان باید ذکر شود.

نمایند گی کمیسیون شکایات در آن والیت اولین مرجع حل شکایات مردم می باشد  .به صورت
استثنایی کمیسیون مرکزی شکایات مرجع رسیدگی به شکایات می باشد .دفتر مرکزی و والیتی
کمیسیون شکایات انتخابات باید فیصله های خویش را در قبال هر شکایت از طریق وب سایت
خویش نشر کند.
د ر صورت سرکشی فرد کمیسیون شکایات صالحیت کامل را برای تطبیق قانون دارد .در
صورت که شکایت کننده فیصله کمیسیون والیتی را قبول نکند باید در جریان  3روز شکایات
خود را درج دفتر مرکزی کمیسیون شکایات نماید.

مدافع :هرفرد طبیعي یا قانوني که شکایات علیه درج
شده باشد.
شکایت کننده :کسی است که به صورت کتبی شکایت
خود را علیه افراد قانونی بابت خالف ورزی ،بی
پروایی و جرم ثبت می نماید.
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مشروعیت انتخاباتی چیست؟ مشروعیت انتخاباتی به ستندرد های بین المللی ،نورم ها و ارزش های جهانی داللت مینماید و سبب میشود تا برگزاری انتخابات بگونه
مناسب مدیریت گردد .این امر باالی تمام کشور های جهان در تمام دوره انتخاباتی تطبیق میگردند ،البته به شمول دوره های قبل از برگزاری انتخابات ،مبارزات
انتخاباتی ،روز رای دهی و نتایج آن.
• اصول کلیدی مشروعیت انتخاباتی عبارتند از :همگانی بودن ،شفافیت و حسابدهی ،تنفیذ قانون ،محرمیت و اعتماد مردم باالی پروسه.
• مستقل بودن ،عدم جانبداری و مسلکی عمل نمودن ،در واقع ارزش های پنداشته میشوند که باید توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به شکایات
انتخاباتی در تمام مراحل روز انتخابات بگونه جدی ،مدنظر گرفته شوند.
• شما نیز باید به عنوان نماینده ح زب سیاسی و یا نامزدان مستقل ،ناظرین داخلی ،نیرو های امنیتی و یا عدلی و تمام دست اندرکاران انتخابات ،از تمام اصول
متذکره پیروی نمایید و در برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان نقش ایفاء نمایید.
• هرچند پروسه انتخابات در افغانستان از دستآورد های قابل مالحظه ای ب رخوردار بوده ،اما اعمال تقلب ،به ویژه در عرصه مواد رای دهی سبب شده است تا
مشروعیت پروسه انتخابات و اعتماد مردم افغانستان باالی پروسه متذکره هنوز هم پرسش برانگیر باقی بماند.
• کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی تالش های جدیدی را رویدست گرفته اند تا از طریق شماری از اقدامات ضد تقلب مانند
تعیین سیستم های ردیابی ،بارکود ها برای برگه رای دهی و صندوق های رای دهی و مهر و الک شماره های صندوق های رای دهی ،زمینه برگزاری انتخابات
بهتر را در کشور فراهم نمایند .دو ابتکار جدید نیز در این زمینه رو یدست گرفته شده اند که عبارت از توظیف نماینده گان کمیسیون رسیده گی به شکایات
انتخاباتی در تمام محالت رای دهی و استفاده از بایومتریک/انگشت نگاری در پروسه انتخابات ،میباشند که یقینآ در برگزاری انتخابات بهتر نقش بسزایی ایفاء
خواهند نمود .این در حالیست که در ای ن مسیر مشروعیت انتخابات یک مساله سیاسی میباشد ،زیرا مشروعیت و تامین شفافیت به تعهد دست اندرکاران انتخابات
در افغانستان بستگی دارد و باید آنها در برابر خواسته های مشروع رای دهنده گان پاسخ مثبت بدهند .وارد نمودن اصالحات در نهاد های مربوطه به تنهایی
کافی نخوا هد بود ،بلکه اتباع کشور نیاز دارند تا به آنها قناعت داده شود که تغییرات/اصالحات مذکور جنبه عملی داشه و اعتماد آنها را حاصل نمایند.
مدیریت خطر تقلب  :اقدامات ضد تقلب شامل اقدامات محدود ساختن هرگونه تقلب و اقدامات تشخیص تقلب میباشند ،که بر مبنای بهترین روش های بین المللی و
دروس ویژه ای که از انتخابات قبلی افغانستان فرا گرفته شده اند ،رویدست گرفته میشوند .رسیده گی به تقلب شامل موارد ذیل میباشد :محدود ساختن هرگونه تقلب /
جلوگیری از تقلب .شناسایی تقلب  /تشخیص تقلب .تصحی تقلب (بی اعتبار دانستن نتایج تقلبی ،پیگرد قانونی افردای که از قانون سرپیجی مینمایند).
استفاده از بایومتریک/انگشت نگاری :یکی از ابتکارات انتخابات ولسی جرگه سال  2018استفاده از سیستم بایومتریک/انگشت نگاری در روز انتخابات میباشد .به
منظور تطبیق فرمان ریاست جمهوری ،کارمندان رای دهی کمیسیون مستقل انتخابات برای گرفتن دو اثر انگشت و یک فوتو (صرف برای مردان اجباری میباشد)،
پس از آنکه هر یک از رای دهنده گان رای خویش را در صندوق رای دهی میریزند ،از سیستم بایومتریک/انگشت نگاری استفاده خواهند نمود .هدف استفاده از
سیستم بایومتریک/انگشت نگاری در واقع عبارت از جلوگیری از رای دهی مجدد توسط عین شخص و کارمندان بخش رای دهی میباشد .هدف از رویدست گرفتن
اقدامات ضد تقلب عبارت از افزایش مصؤنیت و مشروعیت انتخابات میباشد .عالوه بر لست رای دهنده گان که با محالت رای دهی پیوند دارد ،تطبیق دو نوع رنگ
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(یکی قابل دید روی انگشت و دیگری غیر قابل دید روی تذکره) و سیستم های ردیابی و مهر و الک و سایر موارد جدید نیز توسط کمیسیون مستقل انتخابات رویدست
گرفته شده اند.
ناظرین کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی در مراکز رای دهی :تقریبا  5100نماینده جانب کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی در روز انتخابات در
محالت رای دهی توظیف گردیده اند ،که وظیفه ذیل را بر عهده خواهند داشت:
جمع آوری مستقیم شکایات از رای دهنده گان ،احزاب سیاسی و نماینده گان یا ناظرین نامزدان (و در صورتیکه نیاز باشد از آنها حمایت خواهند نمود تا فورمه درج
شکایت را خ انه پری نمایند) در جریان فعالیت های روز انتخابات (در رای دهی های سال  ،2014صرف  150شکایت توسط کارمندان بخش رای دهی کمیسیون
مستقل انتخابات جمع آوری گردیده بودند و به کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی فرستاده شده بودند) .ظاهرا ،چون شکایات متذکره عمدتآ بر علیه کارمندان
کمیسیون مستقل انتخابات درج گردیده بودند ،از اینرو در مسیر راه از بین برده شده بودند).
آماده گی ها برای روز انتخابات و گزارشدهی آن :برای اینکه بتوانید به عنوان نماینده یک حزب سیاسی و یا نامزد مستقل فعالیت های موثر انجام داده بتوانید ،الزم
است تا شما و تیم شما چند مورد و رهنمود های ذیل را مدنظر داشته باشند و باید فورمه های ضمیمه شده را خانه پری نمایید.

قبل از روز انتخابات
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
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اطمینان حاصل نمایید تا شما از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک ناظر به نماینده گی از حزب یا نامزد خویش ،نامه/کارت تاییدی دریافت نموده
باشید.
لطفآ قانون و طرزالعمل های انتخابات سال  2016را بگونه کامل درک نمایید .ویب سایت های کمیسیون مستقل انتخابات (/ http://www.iec.org.af
 ) https://www.facebook.com/IECAfghanistanOfficial/و ویب سایت کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی ( )iecc.gov.af/enفیس
بوک به فارسی حاوی معلومات فراوان در مورد تمام پروسه انتخابات میباشند .آرزو داریم تا رهنمود های متذکره شما را کمک نمایند تا فعالیت های خویش
را به وجه احسن اجرا نمایید.
لطفآ در مورد حقوق خویش در مورد درج شکایت و نحوه استفاده از فورمه درج شکایت کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی آگاهی حاصل نمایید.
لطفآ اطمینان حاصل نمایید تا فهرست رای دهنده گان در محل رای گیری مدت  15روز قبل از برگزاری انتخابات در محضر عام به نمایش گذاشته شود ،تا
رای دهنده گان بتوانند آن را مشاهده نمایند.
لطفآ با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی و ناظرین موظف در مرکز رای دهی و یا والیات تماس حاصل نمایید.
لطفآ یک چک لست حاوی پرسش های کلیدی را به منظور نظارت از روز انتخابات تهیه نمایید.
لطفآ همراه با حزب سیاسی و یا نامزد مستقل خویش یک سیستم گزارشدهی را ایجاد نمایید ،تا بر مبنای آن بتوانید در روز انتخابات گزارشات منظم تهیه
نمایید.

.8

لطفآ اطمینان حاصل نمایید تا واسط نقلیه خویش را برای روز انتخابات تنظیم نموده باشید و در مورد تامین امنیت در ساحه خویش آگاهی داشته باشید.

آماده گی ها برای روز انتخابات
.1
.2
.3
.4

اطمینان حاصل نمایید تا تاییدی رسمی کمیسیون مستقل انتخابات و تذکره خویش را با خود داشته باشید.
چک لست حاوی پرسش های کلیدی برای نظارت از روز انتخابات را چاپ نمایید.
تصدیقنامه صادر شده توسط حزب سیاسی یا نامزد مستقل را با خود داشته باشید که ارائه کننده نام مکمل شما و شماره و نام محل رای دهی که شما در آن
توظیف گردیده اید و محلی که شما در آن مشاهدات خویش را انجام خواهید داد ،باشد.
لطفا با خود کاغذ و پنسل ،مواد غذایی و آب داشته باشید .هرگاه امکان پذیر باشد ،شما میتوانید با خود یک پایه کامره ،یک چراغ دستی و یک پایه ماشین
حساب داشته باشید.

به منظور تامین ارتباط با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی و نظارت از آماده گی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برای
گشایش محل رای دهی ،باید ساعت  05:30صب  ،درست  30دقیقه قبل از گشایش محل رای دهی ،تشریف بیآورید.
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نمونه چک لست ساده برای نماینده گان :چه چیزی باید نظارت /گزارش داده شود؟
ولسوالی
مرکز رای دهی

والیت
محل رای دهی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

نخیر
نخیر
نخیر
نخیر
نخیر

آیا مرکز رای دهی باز گردیده است؟
تمام مواد انتخابات در کجا قابل دسترس بودند؟
آیا دستگاه بایومتریک/انگشت نگاری در مرکز رای دهی وجود داشت؟
تمام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در کجا حضور داشتند؟ آیا نماینده کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی حضور داشت؟
نماینده گان سایر احزاب  /نامزدان مستقل در کجا حضور داشتند؟ از طرف کی؟

بلی
بلی

نخیر
نخیر

بلی
بلی

نخیر
نخیر

بلی

نخیر

آیا کدام مکشل امنیتی وجود دارد؟ آیا نیرو های امنیتی حضور دارند؟
آیا کمیسیون مستقل انتخابات هویت رای دهنده گان را بررسی مینمایند و رنگ را روی انگشتان آنها بررسی مینمایند؟ آیا نام رای دهنده در
لست رای دهندگان موجود است؟
آیا از دستگاه بایومتریک/انگشت نگاری برای ضبط اثر انگشت و فوتو استفاده میشود؟ لطفا در مورد چگونگی آن توضی دهید.
آیا محلی برای درج شکایات توسط کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی تعیین گردیده است؟ لطفا در مورد
آن توضی دهید.
آیا بی نظمی و یا موارد تقلب به چشم میخورند که بتواند نامزد شما و یا پروسه انتخابات را متاثر سازد؟ لطفآ در زمینه توضیحات بدهید.

بلی
بلی
بلی

نخیر
نخیر
نخیر

آیا شمارش آرا در مقابل نظارت کننده گان ،ناظرین و یا کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی انجام داده میشود؟ آیا شما حضور دارید؟
آیا نتایج در فرم پر شده و خارج از مرکز رای گیری نمایش داده می شود؟ یک نسخه سبز از نتایج به برنده داده شده است؟
آیا بی نظمی و یا موارد تقلب به چشم میخورند که بتواند نامزد شما و یا پروسه انتخابات را متاثر سازد؟ لطفآ در زمینه توضیحات بدهید.

تعداد برگه های رای دهی
رای سفید
انتخابات ولسی جرگه سال :2018
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زمان گشایش مرکز رای دهی
زمان بسته شدن مرکز رای دهی

رای های قابل اعتابر
رای نامزد شما

رای بدون اعتبار/باطل
رای برای سایر نامزدان

مجلس نماینده گان یا ولسی جرگه ،در پهلوی مشرانو جرگه بخش از شورای ملی افغانستان میباشد .ولسی جرکه ،مجلس است که
بار مسئولیت قانونگذاری را در کشور بر عهده دارد .مجلس متذکره متشکل از  249نماینده میباشد که به شکل مستقیم توسط رای
واحد و غیرقابل انتقال یا ( )SNTVانتخاب میگردند .اعضاء مجلس مذکور با در نظر داشت ولسوالی ها/نواحی انتخاب گردیده و
برای مدت پنج سال خدمت مینمایند .قانون اساسی تضمین مینماید که حداقل  68تن از نماینده گان مجلس را باید زنان تشکیل دهد.
جمعیت کوچی ها  10تن نماینده گان خویش را از طریق حوزه انتخاباتی واحد انتخاب مینمایند .ولسی جرگه مسئولیت اساسی ایجاد
و تصویب قوانین و تصویب اقدامات رییس جمهور را بر عهده دارد.
نقش های نماینده گان ولسی جرگه :اعضای شورای ملی باید در رهبری جامعه نقش ایفاء نمایند و به همین ترتیب ایفاء نمودن نقش
در تصمیم گیری ستراتیژیک در سط جهان به عنوان یک ویژه گی مشترک آنها پنداشته میشود .اعضای شورای ملی باید با یک
که محیط ایکه به سرعت در حال تغییر است سازگاری کامل داشته باشند.
نقش های نماینده گان ولسی جرگه :اعضای شورای ملی باید در رهبری جامعه نقش ایفاء نمایند و به همین ترتیب ایفاء نمودن نقش
در تصمیم گیری ستراتیژیک در سط جهان به عنوان یک ویژه گی مشترک آنها پنداشته میشود .اعضای شورای ملی باید با یک
که محیط ایکه به سرعت در حال تغییر است سازگاری کامل داشته باشند.
نقش های نماینده گان ولسی جرگه :اعضای شورای ملی باید در رهبری جامعه نقش ایفاء نمایند و به همین ترتیب ایفاء نمودن نقش
در تصمیم گیری ستراتیژیک در سط جهان به عنوان یک ویژه گی مشترک آنها پنداشته میشود .اعضای شورای ملی باید با یک
که محیط ایکه به سرعت در حال تغییر است سازگاری کامل داشته باشند.
نماینده گی سیاسی :توانایی برقراری ارتباط با تمام اقشار مختلف (جوانان ،بزرگساالن ،زنان ،اقوام ،روحانیون ،افراد حرفوی )...
که در حوزه  /والیت انتخابی شما زنده گی مینمایند و نماینده گی درست از همه آنها ایجاد تعادل در نگرانی های محلی با در نظر
داشت نیازمندیهای سیاسی حزب و یا گروه مربوطه شما.
دفاع از حقوق جامعه :تالش نمایید تا به عنوان یک مدافع ماهر برای افرادی باشید که از پیشینه ،فرهنگ و ارزش های مختلف
برخوردار میباشند و در حوزه انتخاباتی شما بسر میبرند .ساحاتی را که باید در جامعه شما بهبود یابند ،تحلیل نمایید و از این اعتماد
برخوردار باشید تا بتوانید آزادانه صحبت نمایید و به نماینده گی از هموطنان خویش برای تامین حقوق ایشان توسط دولت ،دادخواهی
نمایید.
رهبر جامعه :مشارکت داشته باشید و در مهارت های انکشاف جامعه نقش ایفاء نمایید  -از پروژه ها و ابتکارات محلی پشتیبانی
نموده و به مردم در مورد مشارکت محلی آموزش دهید ،همیشه کوشش نمایید تا ارتباطات/مفاهمه عالی داشته باشید  -توضی دهید
که تصامیم و ساختار های سیاسی نزد قانونگذاران و نهاد های اجتماعی چه مفهومی را ارائه مینمایند.
تسهیل کننده عرضه خدمات :پیچیده گی خدمات عامه را که به جامعه شما عرضه میگردند درک نمایید ،از اعتماد به نفس و توانایی
های برخوردار باشید که بر مبنای آن بتوانید از عرضه کننده گان خدمات حساب بخواهید و تالش به خرچ دهید تا از توانایی درک
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مشکالت محلی برخوردار باشید و از اندوخته های خویش به سط محلی و ستراتیژیک در پالنگذاری و تعیین و نظارت از ستندرد های خدمات به سط محلی استفاده
به عمل آورید.
نمونه مثال واقع شدن :یک الگوی محلی باشید تا مردم احساس نمایند که میتوانند آنها نیز روزی نقش شما را ایفاء نمایند ،و آنها میتوانند محیط اجتماعی را شکل دهد
که بتواند از توانایی شناسایی اولویت ها ،کار با کارمندان و عرضه کننده گان خدمات برخوردار باشند تا به مشکالت مردم خویش رسیده گی نمایند.
پیش کسوت بودن در فراگیری دانش و اندوخته ها :تالش به خر چ دهید تا به عنوان منبع اصلی جریان اطالعات محلی میان والیت خویش و رای دهنده گان و ولسی
جرگه عمل نمایید و آنرا با استماع وزارت ها و نهاد های ذیربط در کابل برسانید ،به منظور جمع آوری و تحلیل اطالعات محلی و استفاده از آن به نفع جامعه ،از
مهارت های الزم برخوردار باشد.
نماینده گی :نامزدان ولسی جرگه از جانب رای دهنده گان واجد شرایط انتخاب میشوند .اعضای ولسی جرگه باید از نماینده گان خویش در مسایل گسترده نماینده گی
نمایند :به عنوان قانونگذاران با در نظر داشت منافع علیای قانون و مردم عمل نموده و آینده جامعه خویش را شکل میدهند ،به عنوان ستراتیژی سازان و نظارت کننده
گان از بودجه از امور مالی و بودجه نظارت به عمل میآورند .بنابر این ،اعضای ولسی جرگه باید هنگام نمایندگی از اتباع کشور از قانون افغانستان پیروی نمایند و
باید از ارزش ها و اصول اخالقی نیز برخوردار باشند .اعضای ولسی جرگه باید در برابر درخواست ها و شکایاتی که از جانب مؤکلین آنها مطرح میگردند ،تعامل
درست نمایند و باید برای رسیده گی به آنها راه های حل مناسب دریافت نمایند ،ترجیحا در ارتباط با دولت .به همین دلیل است که مهارت های ارتباطات/مفاهمه شما
را کمک خواهند نمود ،تا از جامعه خویش بگونه بهتر نمایند گی نمایید.
حسابدهی :اعضای ولسی جرگه هم در برابر جامعه و هم در برابر مؤکلین خویش پاسخگو میباشند .حسابدهی سیاسی در واقع عبارت از حسابدهی دولت ،کارمندان
خدمات ملکی و سیاستمداران در برابر مردم و نهاد های قانونگذار مانند کانگرس و یا شورای ملی میباشد .از لحاظ اخالق و حکومتداری ،حسابدهی عبارت از
مسئولیت پذیری ،انتقادپذیری و توقع حساب دادن میباشد .در حالیکه قوانین و مقررات داخلی به عنوان میکانیزم برای پاسخگو قرار دادن اعضای ولسی جرگه وجود
دارند ،اما نزد رهبران معاصر ،حسابدهی عبارت از درک و پذیرش مسئولیت های ناشی از اقدامات ،تصامیم و پالیسی های میباشد که باالی زنده گی مؤکلین شما را
اثرگذار میباشند .این موارد شامل مسؤلیت پذیری در عرصه گزارشدهی ،توضی دادن و پاسخگو بودن در برابر پیامد های ناشی از آنها میباشد .در سیاست معموآل
از شفافیت به عنوان وسیله پاسخگو قرار دادن مقامات دولتی و مبارزه با فساد اداری استفاده به عمل میآید.
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به امید اینکه یک روز انتخابات عالی داشته باشید ،از نامزد مستقل و یا حزب سیاسی خویش بگونه حرفوی نماینده گی نمایید ،و در پروسه
انتخابات افغانستان و نهادینه ساختن دموکراسی سهم خویش را ادا نمایید!!!

سند هذا به کمک مالی اتحادیه اروپا تهیه گردیده است .مسئولیت محتویات سند بگونه کامل به دوش مرکز اروپایی حمایت از انتخابات یا ) (ECESمیباشد و تحت
هیچگونه شرایطی نمیتواند بازتاب دهنده موقف اتحادیه اروپا باشد.
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