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  خالصه يافته های عمده
  

علی رغم ناامنی فزاينده، افغان ها عالقه و اشتياق وافری را برای مشارکت در انتخابات رياست  •
 .جمهوری و شوراهای واليتی و کاربرد حقوق سياسی خود در اين انتخابات نشان داده اند

 
 نامزد انتخابات 3195 نامزد انتخابات رياست جمهوری و 40 مبارزات نظارت نشان می دهد که •

شوراهای واليتی عمومًا به طور آبرومندانه و فعال صورت گرفته و باعث مناظرات سياسی پويا شده 
 .است

  
اگرچه ناامنی مانع قابل مالحظه ای برای کاربرد حقوق سياسی در جريان دوره مبارزات بوده است، اما  •

سی نامزدان و حاميان آنها به صورت عام رعايت شده است و در عين زمان، وقايع پراکنده حقوق سيا
قتل : قتل مرتبط با انتخابات استچهار مورد اين وقايع شامل . نقض اين حقوق مستند شده استمبنی بر 

ر تاريخ د) بلخ(رئيس تيم آموزش مدنی کميسيون مستقل انتخابات و پوليس محافظ او در ولسوالی چمتال 
 جوالی، ربودن و قتل يک نامزد مستقل انتخابات شوراهای واليتی و دوست او در ولسوالی دشت 6

 جوالی، قتل مدير مبارزات انتخاباتی داکتر عبداهللا عبداهللا در ولسوالی نجراب 19در تاريخ ) کندز(ارچی 
انتخاباتی رئيس جمهوری  جوالی و حمله به واسطه نقليه مربوط به مبارزات 15تاريخ به ) کاپيسا(

به شمول که در اثر آن، چهار نفر  چوالی 30به تاريخ دور کنترول شونده از راه کرزی از طريق بم 
 .کشته شدند) جوزجان(مسوول مبارزات انتخاباتی کرزی در ولسوالی مرديان 

  
 انتخاباتی زنان در زمينه مبارزات. نگرانی های مختلفی در مورد وضع حقوق سياسی زنان مطرح است •

، دسترسی به روند ثبت نام رأی دهندگان و درخواست رفع موارد نقض قوانين و )حق احراز کرسی(
 .مقررات انتخاباتی محروم باقی مانده اند

  
افزايش موارد نقض اصل عدم ارعاب توسط عناصر ضدحکومتی و نامزدان رقيب و حاميان آنها مايه  •

. کومتی مسؤول اکثر موارد نقض اصل عدم ارعاب باشندبه نظر می رسد عناصر ضدح. نگرانی است
موارد نقض اصل بی طرفی به خصوص سؤاستفاده از منابع دولتی و مقام های رسمی به صورت پراکنده 

 .از دوره نامزدی تا حال ادامه يافته است
  

مقيد کرده است  شانناامنی شديدًا آزادی گشت و گذار را محدود و آزادی بيان را برای نامزدان و حاميان  •
و مانع توانايی آنها برای مبارزه علنی از طريق برگزاری گردهمايی های عمومی يا مراجعه خانه به 

اين محدوديت ها به نوبه خود باعث محدود شدن قابل . خانه در حوزه های انتخاباتی شان شده است
برای دشواری های زنان صلح آميز گرديده است و بر های و اجتماع گرد همآيی ها مالحظه آزادی 

همين محدوديت ها چالشی برای روند رسيدگی به شکايات، . مشارکت در روند انتخاباتی افزوده است
محسوب می شمارش آراء رأی دهندگان و آمادگی ها برای روز انتخابات و و انتخاباتی آموزش مدنی 

ی امنيتی افغان و نيروهای نظامی در عين زمان، کميسيون مستقل انتخابات با هماهنگی با نيروها. شود
تمام رأی دهندگان، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات، ناظران و نمايندگان تالش می کند تا بين المللی 
  .دسترسی داشته باشندرأی دهی مراکز نامزدان به 
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  مقدمه. اول
  

  و محدوده گزارشهدف . الف
  

گزارش دوم پروژه نظارت بر حقوق سياسی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و هيأت معاونت سازمان ملل 
، وضعيت حقوق سياسی نامزدان، رأی دهندگان و کارمندان انتخابات را در جريان )يوناما(متحد در افغانستان 

از اين گزارش .  در افغانستان بررسی می کند2009ات انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال مبارز
  . را زير پوشش قرار می دهد2009 آگست 1 جون تا 16

  
اندرکاران به منظور گسترش  اين گزارش رعايت حقوق سياسی را ارزيابی و پيشنهادهايی را برای کمک به دست

 1کاربرد حقوق سياسی خود و برگزاری انتخابات آزاد، عادالنه، شفاف، معتبر، امن و فراگيرتوانايی افغان ها در 
  .ارائه می کند

  

  محتوای گزارش. ب
  

  :اين گزارش بر رعايت اصول و حقوق يادشده در رابطه با سه فعاليت عمده اين دوره تمرکز دارد
  
  مبارزات نامزدان و حاميان آنها؛) 1(
روز انتخابات به شمول آموزش مدنی برای رأی دهندگان، تعيين موقعيت های رأی دهی و آمادگی ها برای ) 2(

  نهايی سازی فهرست رأی دهندگان؛ و
  .بررسی شکايات توسط کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی) 3(
  

  2009نظارت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما بر حقوق سياسی در سال 
  

 منظور ارزيابی سطح احترام کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما مشترکًا بر حقوق سياسی به
مقامات مسؤول و دستاندرکاران عمده به حقوق سياسی و حمايت آنها از اين حقوق و ارائه پيشنهادهايی برای 

  .کمک به ايجاد محيطی که برای برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه مساعد است، نظارت می کنند
  

، دوره مبارزات، و رأی دهی و  هاره نامزدی و اعتراضاين دو نهاد بر فعاليت های انتخاباتی در جريان دو
آزادی (و چهار حق انسانی ) عدم ارعاب، بی طرفی و عدم تبعيض(شمارش آرا به منظور رعايت سه اصل 

تصور عمومی اين است که رعايت . نظارت می کنند) انجمن هاصلح آميز و های بيان، گشت و گذار، اجتماع 
واند افغان ها را قادر کند تا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن خود کار بگيرند کامل اين اصول و حقوق می ت

به وضعيت زنان در روند انتخابات در به نسبت اوضاع جاری کشور، . و اراده خود را در انتخابات ابراز کنند
  .افغانستان توجه خاص شده است

  
نشده، بلکه کوشش شده است تا گرايش های در اين نظارت، تمام موارد نقض اصول و حقوق يادشده فهرست 

  .کلی تحليل شود
  

گزارش های علنی جزو نظارت بر حقوق سياسی است که توأم با تحليل و پيشنهادها درباره هر مرحله از 
 جوالی 7گزارش اول که بر دوره نامزدی و اعتراض تمرکز داشت، در تاريخ . انتخابات منتشر می شود

 . منتشر شد2009



2009گست سال نهم آ  

رأی دهی و مربوط سائل باقيمانده مبارزات شناسايی، ممدت زمان نگرانی را در موضوعات قابل اين گزارش 
روند رأی دهی و روز  ،شمارش آرا را مطرح و اقدامات پيشگيرانه و اصالحی را در باقيمانده دوره مبارزات

  .اين گزارش به بررسی مشکالت زنان نيز پرداخته است. شمارش آرا پيشنهاد می کند
  

ربرد حقوق خود و توانايی نهادهای گزارش همچنين نگاهی به تأثير وضع امنيتی بر توانايی افغان ها در کا
اين بحث برای تحليل دقيق وضعيت . انتخاباتی و حکومت افغانستان در احترام به اين حقوق و اجرای آنها دارد

حقوق سياسی در جريان دوره مبارزات مهم تلقی شد، زيرا سازگاری ها در مناطق ناامن در زمينه های مبارزات، 
  .بررسی شکايات يکی از ويژگی های برجسته اين دوره بودآمادگی های روز انتخابات و 

  

  روش . ج
  

ناظران در .  شباهت زيادی داشتض ها نظارت بر دوره مبارزات با شيوه نظارت بر دوره نامزدی و اعتراروش
  : دفتر يوناما21 دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و 12

اصول که توسط شهروندان يا مقام های افغان ارائه شده اتهامات را در مورد نقض يا محدوديت حقوق و  •
 بود، ثبت و بررسی کردند؛

 بر رسانه ها با توجه خاص به آزادی بيان نظارت کردند؛ •
با مقام های حکومتی، احزاب سياسی، نامزدان، رهبران محلی، رسانه ها، مقام های انتخاباتی و سايرين  •

 ی راجع به انتخابات مصاحبه کردند؛برای درک بهتر گرايش ها و تلقی های عموم
ناقض عوامل انع يا وبرگزاری انتخابات به خصوص مفضای اندرکاران ذيربط در خصوص  با دست •

 .حقوق سياسی به شمول مشارکت کامل زنان مشورت کردند
  

 دليل اين امر،. در جريان اين دوره، تأکيد بيشتری بر مصاحبه، مشورت و جمع آوری معلومات صورت گرفت
شناسايی تأثير خطير وضع امنيتی بر فعاليت های دوره مبارزات بود که نمی شد آن را با استفاده از يک روش 

و مثال هايی در امده با اين وجود، قضايايی در ال به الی اين گزارش . ها بررسی نمودقضيه ارزيابی مبتنی بر 
ين گزارش تفکيکی را ميان محدوديت حقوق و بر عالوه، ا. درج شده استها متن و شواهد بيشتری در پاورقی 

اصول به دليل ناامنی عمومی مثل محدوديت در گشت و گذار و محدوديت حقوق و اصول مختص به روند 
انتخاباتی نظير رقابت نامزدان که به ارعاب يا تهديد توسط عناصر ضدحکومتی انجاميده و با انتخابات ارتباط 

  .دارد، قائل شده است
  

  فعاليت ها و رويدادهای عمده:  مبارزاتدوره. دوم
  

  2مبارزات. الف
  

علی رغم ناامنی فزاينده، مردم «: داکتر سيما سمر، رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، اظهار داشت
افغانستان عالقه و شوق وافری را برای کاربرد حقوق سياسی خود و اشتراک در انتخابات رياست جمهوری و 

نامزدان انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی و حاميان آنها مبارزات . »تی نشان داده اندشوراهای والي
خود را در سراسر کشور از طريق نصب پوسترها، برگزاری گردهمايی های عمومی، مراجعه خانه به خانه، 

ت رياست جمهوری که  مناظره تلويزيونی انتخابا3.جلب حمايت شخصيت های مهم و پوشش رسانه ای آغاز کردند
 ميليون افغان آن را 10 جوالی پخش شد، يک رويداد برجسته بود که بيش از 23توسط تلويزيون طلوع در تاريخ 

رئيس جمهوری . داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبداهللا عبداهللا در اين مناظره شرکت کردند. تماشا کردند
 می ايجاد 10ه های کميسيون مستقل انتخابات که در تاريخ  کميسيون رسان4.کرزی در اين مناظره شرکت نکرد

نگاه ) د(به قسمت پنجم (شد، رسمًا بر دسترسی نامزدان به رسانه ها و پوشش رسانه ای آنها نظارت می کند 
  5).کنيد
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  آمادگی ها برای رأی دهی و شمارش آرا. ب
  

  تکميل ثبت نام رأی دهندگان
 جون، ثبت نام رأی دهندگان در 20در تاريخ . نام رأی دهندگان را تکميل کردکميسيون مستقل انتخابات روند ثبت 

 22(مراکز واليات پايان يافت و سپس ثبت نام سيار رأی دهندگان برای دسترسی به اماکن دورافتاده راه اندازی شد 
 ميليون 12.7به اين تعداد .  ميليون رأی دهنده در اين روند ثبت نام شدند4.6بيش از ).  جوالی11جون تا 

  . ثبت نام شدند، اضافه می شود2005 و 2004دهنده ای که قبًال در سال های .رأی
  

  آموزش مدنی برای رأی دهندگان
 آموزگار مدنی کميسيون مستقل انتخابات برای اجرای برنامه های آموزش 1605 اپريل به اين سو، 23از تاريخ 

اين برنامه ها شامل . وح واليت، ولسوالی و قريه مستقر شده اندمدنی برای رأی دهندگان در سراسر کشور در سط
يک مرکز . نشست ها در شهرداری ها، رويدادهای بسيج اجتماعی برای رهبران محلی و تئاترهای سيار می شود

پاسخ به تماس های تيلفونی مردم که کارمندان زيادی برای جواب به سؤاالت دارد، ايجاد و شماری از برنامه های 
بر عالوه، نهادهای جامعه مدنی که با حمايت برنامه توسعه . رسانه ای به زبان های دری و پشتو راه اندازی شد

آموزش مدنی را اجرا می کنند، به رأی دهندگان در اکثر نقاط افغانستان دسترسی ) UNDP(سازمان ملل متحد 
  .دارند

  
  استخدام، مواد و آمادگی های تدارکاتی

تابلوی رأی دهی، پوستر محل (و مواد ناحساس ) به خصوص اوراق رأی دهی(ی مواد حساس و بسته بندتهيه 
تحويل مواد حساس به موقعيت های . به موقع انجام و توزيع آنها شروع شده است) رأی دهی و ديگر مواد

  .به ارزيابی امنيتی نهايی اين مراکز استبسته دهی .رأی
  

اشته و چالش هايی را برای کميسيون مستقل انتخابات و نيروهای امنيتی ناامنی بر دسترسی جغرافيايی تأثير د
افغان و بين المللی در تکميل ارزيابی موقعيت های رأی دهی به وجود آورده است که اين ارزيابی برای نهايی 
 .سازی آمادگی های روز انتخابات و شمارش آرا به منظور تأمين مشارکت حداکثر رأی دهندگان ضروری است

 رأی دهی به منظور تحکيم امنيت و تأمين مشارکت حداکثر رأی دهندگان در حال بررسی موقعيت هایادغام 
  . اين مرحله، تعداد محالتی که برای رأی دهی گشايش خواهد يافت، نامعلوم استدر. است

  
 160000بًا تقري. استخدام و آموزش کارمندان روز انتخابات و شمارش آرا در سراسر کشور آغاز شده است

استخدام کارمندان زن به شمول . کارمند به شمول کارمندان زن برای محالت رأی دهی زنانه مورد نياز است
  .زنانی که رأی دهندگان زن را تالشی کنند، به عنوان يک مشکل باقی مانده است

  
سازمان هايی نظير . ی استدر فرجام، اعطای اعتبارنامه به ناظران ملی و بين المللی و نمايندگان نامزدان جار

سرگرم آموزش نمايندگان نامزدان ) IRI(و انستيتوت جمهوری خواه بين المللی ) NDI(انستيتوت دموکراتيک ملی 
  .هستند شان درباره نقش ها و مسؤوليت های

  

  رسيدگی به شکايات. ج
  

تا تاريخ .  جون شروع کرد12خ کميسيون شکايات انتخاباتی دريافت شکايات را بعد از ختم دوره اعتراض در تاري
 شکايت را دريافت کرد که بعضی از آنها برای بررسی به لوی سارنوالی 279 آگست، اين کميسيون در مجموع 1

يکی از نيمروز —در جريان اين دوره، کميسيون شکايات انتخاباتی دو نامزد انتخابات شوراهای واليتی. راجع شد
 جوالی 23در تاريخ . عفای آنها از مقام های دولتی شان رد صالحيت کردرا به علت عدم است—و ديگری از کنر

، کميسيون مستقل انتخابات فهرست نام هشت نامزد انتخابات رياست جمهوری را به کميسيون شکايات 2009
.  جوالی قصور کرده بودند19انتخاباتی داد که در ارائه گزارش های مالی دوره ای خود بر اساس ضرب العجل 
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ور آنها در ارائه اين گزارش ها يا ارائه گزارش های ناقص، مطابق با مقررات کميسيون مستقل انتخابات، قص
  6.تخلف انتخاباتی محسوب می شود

  
تا حال مسائل . دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی کار خود را بعد از آغاز دوره مبارزات شروع کرد

عيت دفتر، تأخير در تأمين امنيت توسط پوليس و رسيد ناوقت وسائط نقليه، عملياتی مثل دشواری در شناسايی موق
ايجاد تأخير در. جنراتور و کمپيوتر باعث تأخير در گشايش دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی گرديده است

 واليتی اين دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی توأم با وضع جاری امنيتی به اين معنی است که دفاتر
در نتيجه، مرئی بودن . کميسيون کامًال فعال نيست و دسترسی به ولسوالی ها و قريه ها بسيار محدود بوده است

دفاتر واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی و آگاهی از وظايف اين کميسيون در سطح پايينی قرار داشته است و اين 
نتيجه ظاهری اين شروع ناوقت و آگاهی کم . موضوع رسيدگی کنددر حالی است که کميسيون سعی دارد تا به اين 

  ).279(اين است که تعداد شکايات دريافت شده اندک است 
  

  ناامنی: انتخاباتیفضای . سوم
  

وضع جاری در «:  جوالی اظهار داشت13کای آيده، نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، در تاريخ 
 ناامنی در بخش های مختلف 7.» که ما آن را در سال ها تجربه کرده ايمافغانستان پيچيده ترين وضعی است

اندرکارانی که با آنها در زمينه اين گزارش مشورت شد، ناامنی را  دست. افغانستان، علت عمده اين پيچيدگی است
ايات به عنوان مانع اصلی مبارزات، آمادگی ها برای روز انتخابات و ايجاد يک نظام مؤثر رسيدگی به شک

 اين امر به خصوص در جنوب و جنوب شرق کشور مصداق می يابد که در آن بسياری از 8.شناسايی کردند
، )بخش هايی از کندز و بغالن(ولسوالی ها عمًال قابل دسترس نيست و ناامنی همچنين در مناطق واقع در شمال 

  .مستند شده است)  و وردکلوگر، بخش هايی از کاپيسا(و مرکز ) فراه، بادغيس، غور و هرات(غرب 
  

گرچه اندازه گيری و بعضًا مستندسازی ناامنی دشوار است، اما ترديدی نيست که محيط محدودکننده برآمده از 
بعضًا به شدت —به ويژه در ماه های تابستان که جنگ در شديدترين حالت خود قرار دارد—ناامنی روزافزون

بيان و آزادی  از ترس و وحشت را به ميان می آورد و آزادی آزادی گشت و گذار را محدود می کند، فضايی
بنابراين، جای تعجب نيست که ترس و ارعاب پنهان و . را خدشه دار می کند و انجمن ها صلح آميزهای اجتماع 

نهانی که مشخصه شورش گری است، عرصه را برای نامزدی در انتخابات، مبارزه انتخاباتی و رأی دادن تنگ 
تا جايی که به زنان مربوط می شود، محيط ناامن، محدوديت های فرهنگی موجود را که شديدًا توانايی  9.می کند

  ).به قسمت پنجم اين گزارش نگاه کنيد(می کند، تشديد می نمايد محدود زنان را در کاربرد حقوق سياسی شان 
  

  ات انتخاباتیناامنی و مبارز
 مانع آن شده است تا بعضی از نامزدان انتخابات رياست جمهوری محدوديت آزادی گشت و گذار در مناطق ناامن

و شوراهای واليتی و حاميان آنها بتوانند مبارزات انتخاباتی را به طور سنتی راه اندازی کنند و پوشش رسانه ای 
مال برای مثال، مدير مبارزات انتخاباتی يکی از نامزدان انتخابات رياست جمهوری در ش. را محدود کرده است

کشور گفت که مالحظات امنيتی باعث شد تا آنها به جای برگزاری گردهمايی های بزرگ به تدوير نشست های 
نامزدان انتخابات شوراهای واليتی در والياتی چون پکتيا، پکتيکا، خوست، کندز، بغالن، . کوچک روی آورند

ا برای راه اندازی مبارزات انتخاباتی در بسياری لوگر، ارزگان و کندهار اظهار داشتند که ناامنی مانع توانايی آنه
به صورت مشخص، بعضی از نامزدان قادر نبوده اند تا آزادانه اعانه جمع آوری کنند، . از ولسوالی ها شده است

 گزارش شد که در 10.گردهمايی های عمومی بزرگ را برگزار کنند يا پوسترها و ديگر مواد را توزيع کنند
. حت سيطره طالبان به شمول شمال شرق، انجام فعاليت های سياسی بی نهايت دشوار استبسياری از مناطق ت

  .برای مثال در زابل، در جنوب، هيچ مبارزه ای در خارج از قالت، مرکز اين واليت، صورت نگرفته است
  

يباتی را درخواست در بعضی از مناطق، نامزدان انتخابات شوراهای واليتی ترتيبات امنيتی گرفته اند تا چنين ترت
در شمال شرق، پوليس از نامزدان خواسته است تا به خاطر محافظت از خود اسلحه خود را ثبت کنند و . کرده اند
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در خوست، مقام های واليتی . يادآور شده است که پوليس امکانات آن را ندارد تا امنيت تمام نامزدان را تأمين کند
  .اند.د انتخابات شوراهای واليتی به درخواست اين نامزدان صادر کردهجواز نگهداری اسلحه را برای نه نامز

  
  ناامنی و کميسيون شکايات انتخاباتی

محدوديت .  داشته استاتناامنی همچنين تأثير محسوسی بر عمليات کميسيون شکايات انتخاباتی در سطح والي
 به واليات و دريافت شکايات توسط اين از ناامنی مانع دسترسی کميسيون شکايات انتخاباتیناشی گشت و گذار 

کميسيون شد و مخصوصًا شاکيان زن را متأثر کرده است که دسترسی آنها به دفاتر واليتی اين کميسيون دشوار 
در چند واليت مثل لوگر و وردک، نگرانی های امنيتی کارمندان واليتی کميسيون شکايات انتخاباتی را . است

در نتيجه، . مرئی قابل دسترس نباشندو جسته ای نداشته باشند و به طور علنی مجبور کرده است تا حضور بر
آگاهی از کميسيون شکايات انتخاباتی و دسترسی به آن محدود باقی مانده است و توانايی اين کميسيون در رفع 

  .شکايات و تأمين پاسخ گويی نيز محدود باقی مانده است
  

  حق رأی دهیناامنی و کميسيون مستقل انتخابات و 
کميسيون مستقل . ناامنی توانايی شمار قابل مالحظه ای از افغان ها را در کاربرد حق رأی شان تهديد می کند

انتخابات قصد دارد تا محالت رأی دهی را در مناطقی که به خاطر ناامنی قابل دسترس می شود، جابجا و ادغام 
 توقع می رود تا بعضی از موقعيت های رأی دهی .يل شودکند تا حضور حداکثری رأی دهندگان در انتخابات تسه

در نتيجه، اگرچه هدف تأمين امنيت و دسترسی کميسيون مستقل انتخابات، . به دليل مالحظات تدارکاتی تغيير کند
رأی دهندگان، ناظران و نمايندگان نامزدان است، اما ممکن است بسياری از آنها در دسترسی فيزيکی به يک 

  .ی دهی در مناطق متأثر از ناامنی با سختی رو به رو شوندموقعيت رأ
  

در بعضی از مناطق، . بر عالوه، مشکالت تجديد ثبت نام رأی دهندگان در جريان دوره مبارزات ادامه داشت
واحدهای ثبت نام سيار رأی دهندگان خارج از مراکز ولسوالی مستقر شدند تا به مردمی برسند که قادر نبودند تا به 

راکز ثبت نام رأی دهندگان دسترسی داشته باشند، اما شکايات هنوز دريافت شد که اين تالش ها به علت م
  11.ها و دسترسی محدود ناکافی است.موقعيت

  
آموزش مدنی رأی دهندگان که هم از سوی کميسيون مستقل انتخابات و هم از جانب برنامه توسعه سازمان ملل 

 تا به علت مسائل امنيتی و مشکالت در استخدام کارمندان بنا بر مالحاظات امنيتی متحد تأمين مالی شده، نتوانست
 در بعضی از مناطق مثل واليت فراه که در آن آموزگاران مدنی نمی 12.به سراسر کشور دسترسی داشته باشد

ها برای توزيع توانند آزادانه کارهای خود را انجام دهند، آموزگاران مدنی زن از نشست های سنتی مثل عروسی 
در ديگر مناطق مثًال در بخش هايی از واليت بغالن، آموزگاران . معلومات و ديگر مواد به زنان استفاده می کنند

محلی توزيع کرده اند، حال آن که در ساير متنفذين مدنی کميسيون مستقل انتخابات مواد آگاهی رسانی را از طريق 
وانستند تا مواد را توزيع کنند يا به بعضی از مناطق دسترسی فيزيکی بخش های اين واليت، آموزگاران مدنی نت

 محدوديت آموزش مدنی رأی دهندگان به اين معنی است که رأی دهندگان در مناطق 13.داشته باشند
 بر عالوه، نگرانی های امنيتی همچنين 14.دسترس لزومًا از حقوق خود و از نحوه رأی دهی آگاه نيستند.قابل.غير

ی را برای کميسيون مستقل انتخابات در استخدام کارمندان برای روز انتخابات و شمارش آرا خلق کرده مشکالت
  .است که برای مثال، چنين وضعی در بسياری از ولسوالی های پکتيکا تجربه شده است

  
  نتيجه گيری

 های حکومت در مجموع، علی رغم مساعی جدی کميسيون مستقل انتخابات در رفع موانع امنيتی و کوشش
افغانستان و نيروهای امنيتی افغان در بهبود امنيت با حمايت نيروهای نظامی بين المللی، ناامنی در بخش های 
زيادی از کشور توانايی نهادهای انتخاباتی و حمايتی افغانستان را در گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات 

ی نامزدان در راه اندازی مبارزات انتخاباتی شده است و مهم اين که ناامنی همچنين مانع تواناي. تضعيف کرده است
  .شده استانتخاباتی مانع توانايی افغان ها در کاربرد حقوق سياسی شان در جريان مبارزات 
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  رعايت اصول و حقوق بشر. چهارم
  

 سياسی است که بر اين بخش حاوی ارزيابی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما در مورد وضع حقوق
قطع نظر از محدوديت های ناشی از ناامنی، نظارت .  آگست ستوار است1 تاريخ تااساس جمع آوری معلومات 

وقايع نقض اين حقوق و اصول تأييد شده . نشان می دهد که سه اصل و چهار حق به طور عام رعايت شده است
ره مبارزات، نقض اصول عدم ارعاب و بی طرفی با پيشرفت دو. است، اما الگوی منظم آشکاری وجود ندارد

  .افزايش يافته است و از همين رو، نگرانی های خاصی در مورد اين دو اصل مطرح شده است
  

 15. شکايت را در جريان اين دوره دريافت کردند147در مجموع، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما 
ران عمده، قضايای مذکور در بخش های بعدی و به خصوص در بر عالوه مصاحبه و مشورت با دستاندرکا

به . پاروقی اين گزارش، مثال شکاياتی است که تيم های مشترک کميسيون و يوناما توانستند بررسی و اثبات کنند
داليل امنيتی و به منظور حمايت از منابع و شاکيان، بعضی از قضايای مذکور در اين گزارش فاقد ويژگی های 

  . استهويتی
  

  عدم ارعاب. الف
  

اصل عدم ارعاب در دوره مبارزات انتخاباتی توسط کانديدان، حاميان، مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات و 
تا حد زيادی رعايت شده ) مثًال آنهايی که مستقيمًا در روند انتخاباتی شامل بودند( کميسيون شکايات انتخاباتی 

 توسط آنهايی که در روند انتخابات شامل بودند، کم گزارش شده باشد و امکان دارد نقض اصل عدم ارعاب. است
گيری نشان می دهد که که کسانی که در .اين نتيجه. همچنان صحت و سقم بعضی از شکايات مشخص نشده است

  .روند انتخابات شامل بودند، از ارعاب به عنوان تاکتيک اصلی در مبارزات انتخاباتی شان استفاده نکرده اند
  

با اين وجود، عناصر ضدحکومتی روش و تاکتيک های تهديدآميز شان را برای دلسرد نمودن مردم از اشتراک در 
 مورد گزارش شده 47که در مجموع (تهديدهای تيلفونی . انتخابات، مخصوصًا اشتراک زنان، تشديد نموده اند

 در عوض 16.رسد خيلی گسترده باشدهرچند پيوسته و به طور فزاينده صورت ميگرد ولی به نظر نمی ) است
  .موارد تأييد شده نقض اصل عدم ارعاب بيشتر محدود به يک محل، ولسوالی يا فرد بوده است

  
  اتهامات مبنی بر قتل های مربوط به انتخابات

 .چهار قتل که ادعا شده مربوط به انتخابات اند، از آغاز دوره مبارزات انتخاباتی الی اين تاريخ رخ داده است
تحقيقات نشان می دهد که رئيس تيم آموزش مدنی کميسيون مستقل انتخابات در ولسوالی چمتال واليت بلخ و پوليس 

 جوالی 19به همين نحو، به تاريخ .  جوالی به خاطر وابستگی به روند انتخابات، کشته شدند6محافظ اش به تاريخ 
ش در ولسوالی دشت ارچی واليت کندز معلوم می اختطاف و قتل يک تن از کانديدان شورای واليتی و دوست ا

اين که قتل رئيس مبارزات انتخاباتی داکتر عبداهللا عبداهللا در ولسوالی نجراب واليت . شود که با انتخابات ربط دارد
 رقابت های کانديدان ارتباط داشته هکاپيسا با انتخابات رابطه دارد يا نه، واضح نيست، گرچه ظن آن می رود تا ب

مبارزات انتخاباتی حامد حامل مسوولين از راه دور، موتر شونده  جوالی بم تعبيه کنترول 30 به تاريخ 17.شدبا
کرزی را مورد حمله قرار داد که در نتيجه چهار تن به شمول رييس مبارزات انتخاباتی  کرزی در ولسوالی 

  .مرديان واليت جوزجان کشته شدند
  

   به انتخابات توسط عناصر ضدحکومتی سؤقصد ، اختطاف و تهديدهای مربوط
عناصر . اکثريت و آشکارترين نقض های اصل عدم ارعاب توسط عناصر ضدحکومتی انجام شده است

 جوالی طالبان يک 30به تاريخ . ضدحکومتی روند انتخابات را از طريق نقض اصل عدم ارعاب تهديد می نمايند
آمده است که طالبان راه های تمام موقعيت های رأی دهی را يک در اين تهديد . تهديد سرتاسری را صادر نمودند

قضايای پراکنده سؤقصد قتل، حمله و اختطاف توسط عناصر . روز قبل از انتخابات مسدود خواهند کرد
ضدحکومتی در جريان دوره مبارزات انتخاباتی به وقوع پيوسته است که اخيرًا همچو قضايا عليه کانديدان در 

 بيرون از منطقه شمال شرق، يک کانديد شورای واليتی هفت بار مورد 18.رق نيز بروز کرده استمناطق شمال ش
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 جوالی زمانی قرار گرفت که توسط موتر از منطقه زرغون شير عبور 12اصابت مرمی در واليت لوگر به تاريخ 
الی يک تن از  جو31به تاريخ . 19عناصر ضدحکومتی مشکوک به دخالت در اين حادثه می باشتد. می کرد

کانديدان . کانديدان شورای واليتی همراه با چند تن از حاميانش در ولسوالی درزاب واليت جوزجان اختطاف شد
عناصر . زن نيز هدف حمالت عناصر ضدحکومتی قرار گرفته اند که جزئيات آن در زير بحث خواهد شد

آنها چهار مسؤول کميسيون مستقل . اندضدحکومتی مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات را هدف قرار داده 
انتخابات را در ولسوالی جغتو واليت غزنی اختطاف نمودند که اين مسؤولين بعد از يک عمليات موفقانه توسط 

به تاريخ اول آگست هماهنگ کننده ساحوی در سطح ولسوالی توسط عناصر ضدحکومتی . پوليس ملی آزاد شدند
  . اختطاف شددر ولسوالی چک واليت ميدان وردک

  
تهديدها و حمالت باالی گردهمايی های سياسی در اواخر دوره مبارزات انتخاباتی به نظر می رسد که رو به 
افزايش اند، طوری که شاهد حمالت اخير باالی حاميان و گردهمايی های انتخاباتی در واليت ننگرهار و لغمان 

صر ضدحکومتی در آنها دست دارند و يا از اثر رقابت بين  عوامل اين حمالت آشکار نيست که آيا عنا20.بوده ايم
  .کانديدان می باشند

  
کابل و (و اعالميه ها ) نورستان و کنر(طريق راديو از  را یدر مناطق مشخص، عناصر ضدحکومتی تهديدها

به طور . مايندعليه کانديدان، کارمندان کميسيون مستقل انتخابات و اشتراک کنندگان در انتخابات صادر می ن) لوگر
در منطقه قلگاه ولسوالی برگی متای واليت نورستان پخش می گردد و » شريعت غژ«مثال، راديو صدای شريعت 

 21..خواهد شدبرايشان داده مردم را تهديد نموده می گويد کسانی که در انتخابات شرکت کنند جزای سنگين 
 22. از جانب عناصر ضدحکومتی تهديد شده اندکارمندان کميسيون مستقل انتخابات در سرتاسر واليت لوگر

گزارشات حاکی است که مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات در شماری از ولسوالی های ناامن واليات لوگر، 
کانديدان در واليات لوگر و وردک از جانب عناصر . دارند» کم رنگ«کاپيسا، پروان و وردک حضور 

مثًال سران . بعضی از تهديدها می تواند جلوگيری شود. ديد شده اندضدحکومتی به خاطر کانديداتوری شان ته
قومی در ولسوالی شرانا واليت پکتيا با طالبان مذاکره نموده تا طالبان به هماهنگ کننده ساحوی کميسيون مستقل 

 شده بود تا از شخص مذکور قبًال از جانب طالبان تهديد. انتخابات در سطح ولسوالی برای ادامه فعاليتش اجازه بدهد
  .قابل ذکر است که همچو موارد يک استثنا می باشد. وظيفه اش استعفا بدهد

  
در بعضی از موارد اين تهديدها اثرات مطلوب شان را داشته و منجر به استعفای مسؤولين کميسيون مستقل 

ن از کانديدان شورای واليتی  جوالی يک ت8به تاريخ . انتخابات، کانديدان و کارمندان مبارزات انتخاباتی شده اند
عمل توسط يک عين . مبارزات انتخاباتی خودرا بنا بر تهديدهای تيلفونی از جانب عناصر ضدحکومتی متوقف کرد

يک تعداد مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات وجود دارند که بنا . انجام شدنيز تن از کانديدان زن در واليت لوگر 
  23.پکتيا، خوست و لوگر از وظايف شان استعفا کرده اندبر تهديدات در واليات غزنی، 

  
د و ممکن است مردم را از مشارکت نبه حس ناامنی دامن می زناما  ند،نسبتًا کم بوده ا اين قضايا در مجموعبا آنکه 

د اين تهديدهای نگران کننده و در حال افزايش عليه زنان در اينجا قابل ذکر است، هر چن. ندندر انتخابات دلسرد ک
  .موضوع در بخش پنجم در زير بحث شده است

  

  24بی طرفی. ب
  

علی رغم درخواست های کای آيده، نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، و داکتر سيما سمر، 
 جوالی و در بيانيه های 7رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در جريان نشست خبری آنها در تاريخ 

 اين نقض ها تخلف از فرمان رياست جمهوری 25.اتی متعاقب آنها، موارد نقض اصل بی طرفی ادامه داردمطبوع
  .به شمار می رود) 2009 (1388درباره عدم مداخله در امور انتخابات 

  
  جانبداری مقام های حکومتی

در فرمان رياست گرچه چنين مواردی . دريافت گزارش های جانبداری مقام های مرکزی و محلی ادامه دارد
جمهوری درباره عدم مداخله در امور انتخابات و مقرره جاری کميسيون مستقل انتخابات در مورد مبارزات 
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 و سؤاستفاده از مقام های 26انتخاباتی ممنوع است، اما سؤاستفاده از منابع دولتی به شمول رسانه های عمومی
 برکناری و جابجايی بعضی از رؤسای 27. يافته استدولتی به خاطر مبارزه به نفع يک نامزد مشخص افزايش

  28.پوليس اين معنی کلی را دارد که چنين کاری دارای انگيزه سياسی است
  

موارد نقض اصل بی طرفی از محروم کردن بعضی از نامزدان و بهره مند کردن برخی ديگر از محافظت 
 جمهوری حين احراز مقام های رسمی ختم  شروع و به فعاليت در راستای مبارزات انتخابات رياست29امنيتی
 در بعضی از موارد، مقام های حکومتی ساکنان محل را تشويق کرده اند تا به مبارزات انتخاباتی 30.شود.می

 چند گزارش دريافت شده است که منابع دولتی به خصوص موترها برای تنظيم يا حمايت از رويدادهای 31.بپيوندند
 در ديگر موارد، از کارمندان حکومت برای نصب پوسترها يا پاره کردن 32.دانتخاباتی کار گرفته می شو
 34. يا نصب پوسترهای يک نامزد مشخص بر تعميرهای حکومتی استفاده می شود33پوسترهای نامزدان مشخص

اين موارد نقض اصل بی طرفی، به شمول رسانه های دولتی، به نفع کرزی، يکی از نامزدان انتخابات رياست 
به نظر . ی، بوده است، اما به اين معنی نيست که مداخله تمام مقام های حکومتی به نفع يک نامزد بوده استجمهور

 عدم رسيدگی به اين اتهامات باعث 35.می رسد حکومت کار زيادی را برای رفع اين موارد نقض انجام نداده است
مچنين ممکن است حاميان آنها را در معرض تضعيف توانايی نامزدهايی خواهد شد که در حکومت نفوذ ندارند و ه

  .ارعاب بيشتری قرار دهد
  

  جانبداری کميسيون مستقل انتخابات
. به صورت عموم، به نظر می رسد کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان آن به اصل بی طرفی احترام می گزارند

برای مثال، به . ه مداخله مقاومت می کنندگزارش های مثبتی وجود دارد که مقام های کميسيون مستقل انتخابات علي
يوناما اطالع داده شد که کميسيون مستقل انتخابات در نورستان عليه تالش های والی در مداخله در استخدام 

در واقع، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما تنها اتهامات اندکی را . کارمندان انتخاباتی مقاومت کرد
 با اين وجود، تصور افزايش فشار بر 36.ی کارمندان کميسيون مستقل انتخابات دريافت کرده اندمبنی بر جانبدار

کارمندان کميسيون مستقل انتخابات و اتهامات مبنی بر جانبداری آنها با آغاز استخدام ده ها هزار کارمند روز 
سيون مستقل انتخابات برای مکانيزم های اصالحی بايد در چهارچوب کمي. بجا استشمارش آراء انتخابات و 

  .رسيدگی به اين شکايات موجود باشد تا اين نگرانی ها به سرعت رفع شود
  

  عدم تبعيض. ج
مثل دوره نامزدی، اکثر موارد نقض اصل عدم تبعيض عليه زنان به وقوع پيوسته است که قسمت پنجم اين گزارش 

تاکنون موردی از تبعيض بر .  می پردازدبه بررسی اين موضوع» وضعيت زنان در جريان دوره مبارزات«
البته، اين امر به اين معنی نيست که چنين نقض يا تخطی هايی . اساس قوميت، دين يا حالت ديگری تأييد نشده است

همچنين قابل يادآوری اين که . صورت نمی گيرد، بلکه به اين مفهوم است که چنين قضايايی اطالع داده نمی شود
  . قوی تر استشمارش آراءل در روز انتخابات و امکان نقض اين اص

  

  آزادی بيان. د
در زمينه (آزادی بيان شامل آزادی داشتن و انتقال عقايد و نظرات و دسترسی منصفانه به رسانه ها می شود 

در بسياری از بخش های امن افغانستان مثل ). انتخابات، آزادی مبارزه يا اعالم حمايت از يک نامزد يا حزب
های کابل، مزارشريف و هرات، گردهمايی های عمومی و بزرگ به طور روزافزونی عام است که نشان شهر
با وجود اين که شکاياتی . دهد که نامزدان و حاميان آنها می توانند آزادانه عقايد سياسی خود را ابراز کنند.می

گفتمان عمومی و پويايی .  قابل ديد استراجع به پاره کردن پوسترها وجود دارد، اما پوسترها در اکثر نقاط کشور
  .در ميان نامزدان انتخابات رياست جمهوری در رسانه های ديداری و شنيداری ادامه دارد

  
  ناامنی و آزادی بيان

 کشور، ناامنی توأم با ارعاب توسط عناصر ضدحکومتی، توانايی حاميان را در ابراز عقايد ناآرامدر مناطق 
بحث عقايدشان يا از رهگذر اعالم حمايت از روند انتخابات يا از راه گردهمايی عمومی سياسی شان يا از طريق 

برای مثال، تاکنون هيچ گردهمايی يا نشست شناخته . يا خصوصی به نفع يک نامزد مشخص، تضعيف کرده است
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يی در اکثر از برگزاری نشست و گردهما. و عمومی ای در واليات واقع در جنوب شرق کشور برگزار نشده است
حاميان در بخش های ناامن بعضًا از اين رو . ممانعت شده است) لغمان، کنر و ننگرهار(بخش های شرقی کشور 

گزارش شد که به . حمايت خود را از انتخابات و نامزدان مشخص اعالم نمی کنند که از تالفی جويی هراس دارند
نسبت به گردهمايی و اعالم حمايت ) غيس، فراه و غورهرات، باد(حاميان نامزدان زن در بخش های غربی کشور 

در نقاط مختلف واليت کندز که در دست عناصر ضدحکومتی است، مردم محل گفتند که آنها . هشدار داده شده است
از اين خاطر در رويدادهای مبارزات انتخاباتی شرکت نمی کنند که از تالفی جويی به خاطر اين کار و اعالم 

کندز و واليت همجوار آن، بغالن، شاهد شماری : اين ترس بی اساس نيست. د انتخابات ترس دارندحمايت از رون
  37.از حمالت عليه نامزدان در جريان دو ماه گذشته بوده است

  
نيز توانايی نامزدان را ) که در زير به تفصيل به بحث گرفته شده(ناامنی ناشی از محدوديت آزادی گشت و گذار 

انه عقايد يا سياست های شان محدود می کند، زيرا آنها قادر نيستند تا در تمام حوزه های انتخاباتی در ابراز آزاد
برای مثال، نامزدان نمی توانند آزادانه در ولسوالی تگاب کاپيسا يا ). عقايد خود را منتقل کنند(خود مبارزه کنند 

. مبارزه يا پوسترهای خود را نصب کنند) يمروزن(ولسوالی های چک، سيدآباد و جغتو وردک يا کندهار يا زرنج 
 20 درصد از ولسوالی امام صاحب و تقريبًا 50در کندز، دو نامزد انتخابات شوراهای واليتی توضيح دادند که 

 يا با رأی  ترتيب دهنددرصد از ولسوالی خان آباد به اندازه ای ناامن است که آنها نمی توانند در آن گردهمايی
با اين حال، همان طور که در زير بحث شده، نامزدان بعضًا قادر هستند تا در مناطق ناامن . قات نماينددهندگان مال

در مجموع، ابراز آزادانه حمايت يا عقايد سياسی توسط نامزدان و حاميان در مناطق ناامن به طور . گردهمايی کنند
  .قابل توجه ای محدود است

  
  دسترسی به رسانه ها

ی که يويژه برای آنهاه يا ملی و ب نه ها برای همه کانديدان اهميت دارد، چه در سطح واليتی ودسترسی به رسا
رسانه ها . حوزه انتخاباتی شان تا ساحات ناامن و دوردست توسعه دارد و از نظر عملی  قابل دسترسی نمی باشد

و رسانه های شخصی و نيز ) غانستان تلويزيون اف وراديو(شمول رسانه های دولتی ه در افغانستان متفاوت اند، ب
ه علنی را فراهم ر تسهيالت مناظ،صورت عموم در جريان مبارزات انتخاباتیه ملی که ب  وه ایواليتی، منطق

ده وسوادی، عدم دسترسی و دوری راه ها نيز بر اهميت نقش راديو و تلويزيون افز مسائلی چون بی. نموده اند
 بر دسترسی کانديدان به رسانه ینيت در مجموع کدام تأثيرونی ها و عدم مصشود که ناام چنين معلوم می. است

صرف يک قضيه مستند موجود است که در واليت غزنی بنا بر تهديد عناصر ضددولتی نشرات . وارد نمی کند
   38.قطع گرديد

  
بخش بوده و راديو صورت عموم قناعت ه در سراسر افغانستان، دسترسی کانديدان شوراهای واليتی به رسانه ها ب
 به جز از حوادث مشخص، چنين پنداشته 39.منحيث يک وسيله مناسب برای مبارزات انتخاباتی شناخته شده است

می شود که ناامنی ها کدام تأثيری بر مبارزات کانديدان شوراهای واليتی از طريق رسانه ها وارد ساخته 
شوراهای واليتی را تشويق نموده اند تا از دستگاه شان استفاده در واقعيت، گاه گاهی رسانه ها کانديدان . تواند.نمی
در . در زون شرق، رسانه های دولتی و شخصی برای همه کانديدان شوراهای واليتی وقت تعيين نموده اند. نمانيد

.  است شورای واليتی يک برنامه پنج دقيقه ای را تهيه نمودهانتلويزيون گرديز برای کانديدو مورد ديگر، راديو 
 دقيقه وقت داده و هفته دو بار با کانديدان متفاوت مباحثات 30 کانديد شورای واليتی هرراديو پکتيا غژ برای 
برعکس، گفته می شود که  بنا بر درک و آگاهی ضعيف رسانه ها و کانديدان از . دهد ميزمدور را انجام می

 در برخی از 40.باشد يزيون تا حدی محدود میقوانين، مقررات و فرصت های دسترسی، استفاده آنها از تلو
 توجه قرار نداده دساحات، چون ساحات شمال شرقی، رسانه ها معموًال مبارزات کانديدان شوراهای واليتی را مور

  .اند، بلکه توجه بيشتر را روی انتخابات رياست جمهوری معطوف داشته اند
  

 رسانه ها يکی از نگرانی های مستند بخش رسانه های در رابطه به کانديدان رياست جمهوری، پوشش نابرابر
  و پوشش راديو41.دارد يد میأيکميسيون مستقل انتخابات بوده و عدم دسترسی مساويانه به رسانه های دولتی را ت

در سطح ملی، بخش . باشد تلويزيون افغانستان از مبارزات کانديدان رياست جمهوری مايه نگرانی چشمگير می
 جانبدار بوده و تلويزيون افغانستانو ميسيون مستقل انتخابات گزارش داده که پوشش نشراتی راديو رسانه های ک

 در سطح واليات، اگرچه وقايع محدودی در رابطه به نابرابری 42.باشد  کرزی میی به نفع رئيس جمهورًاشديد
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عه در بغالن، يک واقعه در پروان  تلويزيون افغانستان گزارش گرديده است؛ يک واق ودسترسی کانديدان به راديو
پوشش رسانه ای به جز از حامد کرزی برای کانديدان ديگر  43. بدخشان به ثبت رسيده استدرو يک واقعه 

  44.شود رياست جمهوری از سوی رسانه های شخصی متحد اين کانديدان به پيش برده می
  
  

  انجمن ها صلح آميز و  هایآزادی گشت و گذار، اجتماع. هـ 
  
صلح آميز و  های ا بر چگونگی فعاليت های دوران مبارزات، وضعيت و موقف آزادی گشت و گذار، اجتماعبن

ويژه تأثير ناامنی بر بهره مندی از اين حقوق در ه باشد، ب  نامزدی هويداتر میهدر مقايسه با جريان دورانجمن ها 
  .دوران انتخابات

 
ثير چشمگير و محدود کننده ای بر آزادی گشت و گذار، اجتماع طوری که در باال بحث گرديد، اوضاع امنيتی تأ

 دهندگان و رأیتهديد حمالت از سوی مخالفين حکومت افغانستان در برابر کارمندان، . صلح آميز و انجمن دارد
ويژه در مناطقی که ه های سياسی شده، بايی حکومت افغانستان منتج به يک بی ميلی عمومی اشتراک به گردهم

شود که يک بی ميلی عمومی  حتی در مناطق نسبتًا آرام، چنين معلوم می.  مخالف حکومت وجود دارندعناصر
 ناشی از فعاليت های تهديدآميز مخالفين ين بی ميلی، ظاهرًاا. نسبت به رابطه داشتن علنی با انتخابات وجود دارد

 بسياری از مناطق ناامن و نسبتًا امن در نتيجه، کانديدان در. باشد حکومت چون تالش برای قتل و حمالت می
بعضی از کانديدان شيوه های اجتماعات وسيع را به کار نمی برند و به . های مبارزاتی شان را تغيير داده اند.شيوه

از سوی ديگر، برخی از . نمايند جای آن از شيوه های اجتماعات کوچک و مراجعه خانه به خانه استفاده می
ی چون غزنی به ارسال پوسترها اکتفا نموده و يناامن مبارزه نمی کنند، مگر در جاهای لکانديدان در مناطق خي

  .نمايند خواهش توزيع آنها را می
 

های وسيع بيشتر معمول بود ايی نظرداشت اوضاع کلی، در مقايسه با دوران انتخابات قبلی که در آن گردهم با در
  45.رسد  بود، نقض اين حقوق کمتر به مشاهده میو کمپاين انتخاباتی در سطح واليات بيشتر ممکن

 
هم، حتی در اين فضای محدود، اجتماعات وسيع برای پشتيبانی کانديدان صورت می گيرد، پوسترها توزيع  با آن
صورت علنی مبارزه ه د و کانديدان رياست جمهوری و شوراهای واليتی در جاهايی که ممکن است بومی ش
 های چندين صد نفری و چند هزار نفری در محالت امن ايی جوالی گردهم26به تاريخ گونه مثال، ه ب. مينمايند

پروان، کندهار و هرات در پشتيبانی از کانديدان رياست جمهوری و شوراهای واليتی صورت  واليات کندوز،
  . اين فعاليت ها با نزديک شدن انتخابات تشديد خواهد شد46.گرفته است

  
  کاهش آزادی گشت و گذار

ر داخل فضای محدود مبارزات انتخاباتی، تخطی ها و نقض اين حقوق از سوی کسانی صورت گرفته که در د
) لغمان(صد نفر حاميان از ولسوالی الينگار   جون، تقريبًا شش22به گونه مثال، به تاريخ . روند انتخابات سهيم اند

جمهور کرزی اشتراک ورزند، از اشتراک ی پشتيبانی از رئيس ايترالم بودند تا در يک گردهمهکه در شهر م
يک حزب رقيب . ی آنها را فراهم نمودنديکه بزرگان قوم رها ممنوع شدند و به جای ديگری منتقل گرديدند تا اين

، يک برخورد بين هواداران رئيس جمهور کرزی 2009 جوالی 20به تاريخ . به اين دخالت متهم شناخته شده است
 در قريه بمستان راه ولسوالی فت که منتج به کشته شدن يکی از طرفداران داکتر عبداهللا صورت گرو داکتر عبداهللا

  .راغستان واليت بدخشان گرديد
  

يا اشتراک در روند  در رابطه به کارمند انتخابات بودن و(انجمن ها محدوديت ها در برابر حق گشت و گذار و 
نيز نقض  اصل عدم ارعاب سبب گرديده است که  ده وکه از سوی عناصر مخالف حکومت ايجاد گردي) انتخابات

 دهی دسترسی داشته باشند و ساير رأیسيون مستقل انتخابات نتوانند به محالت يشماری از کارمندان کم
اين محدوديت های پيامدهای يکی از .  دهی را تطبيق نمايندرأیهای انتخاباتی چون برنامه آموزش مدنی و .فعاليت
سيون ي بعضی از کارمندان کم.ورد تعداد محل های رأی دهی است که گشايش خواهد يافت، ترديد در مشديد
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يت ها رنج برده اند، زيرا آنها نتوانسته اند که برنامه های بلند بردن دنيز از اين محدوی در واليات شکايات انتخابات
  .وقت معين پياده نمايند و تحقيقات شان را انجام بدهنده گاهی را بآسطح 

  

  نتيجه کلی  رعايت اصول و حقوق. و
  

 روند انتخابات را تحت شعاع قرار داده و نگرانی هايی را در رابطه به تهديد ،وضع امنيتی در بسياری از ساحات
سی رسيون انتخابات به دريافت و بريو ارعاب کانديدان و حاميان مبارزاتی، کارمندان انتخاباتی و اعضای کم

صورت عموم رعايت ه در محدوده  فضای مبارزاتی کنونی، اين اصول و حقوق  ب. شکايات به بار آورده است
ويژه اين که دوران مبارزات ه باشد، ب حد کمتری، جانبداری مايه نگرانی می شده است، اگرچه ارعاب و تا

  .شود انتخاباتی به پايان  خود نزديک می
  

  مبارزات انتخاباتیوضعيت زنان در جريان . پنجم
  

دهند و در مقايسه با دور انتخابات گذشته  کانديدان شوراهای واليتی را تشکيل می) 327 (درصد 10زنان 
ود،  شکه اين يک گام به پيش شمرده می در حالی. دهد افزايش را نشان می درصد 20شوراهای واليتی 

سيون مستقل ي دهی ، کار در کمرأینديد شدن،  توانمندی زنان را به کا،های فرهنگی و ناامنی ها.محدوديت
  47.ه شکايات تضعيف نموده استئانتخابات و ارا

  

  احراز کرسی/مبارزه انتخاباتی. الف
صورت فعال مصروف مبارزه اند، موانع موجود در برابر آنها اين ه که بسياری از کانديدان زن ب در حالی

  .صورت مستقيم و واقعی با کانديدان مرد رقابت نماينده ببارآورده است که آنها نمی توانند ه دشواری را ب
  

کانديدان زن در . گذار مواجه اند زنان افغان با محدوديت های گشت واز بنا بر معيارهای فرهنگی، بسياری 
گذار آنها را محدود ساخته  نيت، حق گشت ووشوراهای واليتی از مناطق ناامن گزارش داده اند که عدم مص

 وزارت داخله هدايت داده که کانديدان زن در شوراهای واليتی بايد يک محافظ راجسترشده داشته  اگرچه48.است
کانديدان زن از واليت هرات . ست که اين هدايت در سطح واليتی تطبيق نشده است اباشند، ولی گزارش ها حاکی

  .آنها گرفته شده اند ظف ازوشکايت داشته اند که محافظين م
  

ت که هيچ يک از سه زن کانديد درشورای واليتی کندهار بنا بر وضعيت امنيتی نتوانسته اند در قابل يادآوری اس
دريافت اخطارهای تهديد به مرگ، زنان کانديد به .  نمايندیيا مبارزات علنی را راه انداز آنجا زندگی نمايند و

در . تخاباتی شان را توقف دهندشوراهای واليتی در مناطق شمال شرق را مجبور نموده که مبارزات محدود ان
 يک دفتر. مناطق شرقی، پوسترهای زنان کانديد برداشته شده و در برخی ساحات ديگر پاره و تخريب گرديده اند

 در  جوالی30به تاريخ .  جوالی ويران گرديد27 زن نامزد در انتخابات شوراهای واليتی در کابل در تاريخ
 کانديدان زن در شورای واليتی زنان در تخار شبنامه ها نصب گرديده و های تعمير مجاور دفتر يکی ازديوار

گست، خانه وی آ 1 در ،باشد دوش خودش میه اخطار داده بود که از مبارزه دست بردارد و در غير آن مسؤليت ب
  .در شب هنگام به آتش کشيده شد

  
 در حوزه های انتخاباتی شان،  راتی زنان افزون بر مسائل امنيتی، موانع فرهنگی نيز توانمندی مبارزه انتخابا
ويژه در مناطق ه بسياری از اين زنان، ب. بويژه در مناطق جنوب، جنوب شرق و مرکزی محدود ساخته است

 از طريق مراجعه گذار نمايند و مبارزه آنها معموًالبيشتر محافظه کار نمی توانند فراتر از منازل شان گذشت و 
 های کوچک و در مکاتب صورت هاز کارت های اشتغال به جای عکس ها و مبارزه با گروخانه به خانه، استفاده 

 استفاده نمايند و چادریبه منظور رفتن به شهر بايد از کانديدان زن از هرات گزارش داده اند که آنها . می گيرد
 نمی توانند کانديدان زن معموًال .اکثريت آنها اظهار داشته اند که به خاطر مبارزه به ولسوالی ها رفته نمی توانند

در بسياری از مناطق شرقی، . تلويزيون استفاده نمايندو يا از نشرات رايو   های وسيع را تشکيل بدهند وايیگردهم
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در بعضی مناطق واليت پروان نزديک به کابل، پوسترهای زنان کانديد با . پوستر های زنان کانديد برداشته شده اند
تواند پوسترهای عکس  يک زن کانديد در شورای واليتی جوزجان ابراز داشته که نمی. اندرنگ مغشوش گرديده 

  49.ز پنداشته نمی شود که عکس زن در پهلوی عکس مردها قرار داشته باشديخودش را تهيه نمايد، زيرا اين جا
  

الها در ولسوالی های رهبران محلی و م. بعضی زنان درمورد کانديد شدن شان با مقاومت جامعه محلی روبرو اند
 ندهند و رأیبه گونه مثال، به مردم تبليغ نموده اند که به زنان ) لغمان(و الينگار ) سرپل(، صياد )هرات(کروخ 

در واقعيت، زنان کانديد در واليات بغالن، کندز، . نيز اظهار داشته اند که زنان حق ندارند احراز کرسی نمايند
 قربانی تهديدات مشخص اند و از آنها تقاضا گرديده که مبارزات شان را متوقف  ساير واليتهمانندتخار، غزنی، 

  .يک کانديد زن در شورای واليتی هرات پس از دريافت تهديدات از کانديد بودنش منصرف گرديد. سازند
  

وت توانمندی زنان به مبارزات انتخاباتی خيلی ها متفا. اگرچه اين روش در سراسر افغانستان مشابه نيست
ی ها را اينمايند، تجمع  و گردهم صورت آزادانه در قريه ها مبارزه میه  در پنجشير، هفت زن کانديد ب50.باشد.می

داکتر . شود نمايند و عکس های شان در سراسر واليت ديده می دهند، از رسانه ها استفاده می سازمان می
 چندين بار در کابل ،ای جون و جوالیفروزان، يکی از دو زن کانديد به پست رياست جمهوری در ماه ه

 های کانديدان رياست جمهوری حتی در ايیزنان توانسته اند در گردهم. هايی را سازمان دادندايی گردهم
  51.اشتراک نمايند) کندهار(و کندهار ) ارزگان(کوت  ، ترين)زابل(ترين نقاط چون قالت .ناامن

  
اين .  به هزينه دارند به رد فعاليت انتخاباتی شان دسترسی محدودشود که زنان به منظور پيشب عالوه، گفته می بر

صورت متداوم از سوی ه باشد که ب صورت عمده ناشی از موقف ضعيف زنان در خانواده و جامعه میه مانع ب
 عدم 52.زنان کانديد برجسته گرديده و منحيث يک مانع عمده بر سر راه مبارزات انتخاباتی شان قرار دارد

ی و نيز ساير شيوه های جمع آوری هزينه به شمول دسترسی به حاميان ي شبکه ها و دسترسی به داراموجوديت
 دهنده در موقف ضعيف رأی و متکی بودن به اراده و هزينه خانواده، زنان را هم منحيث کانديد و هم منحيث ردم

ات رسانه ای، چاپ پوسترها وساير جه بسياری از زنان کانديد نمی توانند مصارف مبارزيدر نت. قرار داده است
هرات، (، سراسر مناطق غربی و جنوبی 53مردان کانديد در کابل، پروان، تخارانند فعاليت های مبارزاتی را هم

  54.و ساير جاها پرداخت نمايند)  و زابلنغور، بادغيس، فراه، کندهار، ارزگا
  

که اعضای مرد  باشد، مگر اين آنها محدود میداشت اين همه موارد، مبارزات زنان  در ميان خود  با در نظر
که  سيستم سهميه بندی، در حالی. فراهم سازدبرای آنها يا يکی از قدرتمندان محل حمايت های الزم را  خانواده و

توانند احراز مقام  که می رو، زنان در حالی از اين.  نمايدتتواند اين تحرک را تقوي شود، نيز می الزم پنداشته می
های شان  نمايند بدون ترديد حقوق سياسی آنها را محدود نموده و تالش د، موانعی که آنها در تحت آن عمل مینماين

  .نمايد در رقابت با مردان را تضعيف می
  

  مين و کاربرد حق رأی دهیأت. ب
از جمله تمام .  دهی به دشواری های مشابه مواجه اندرأیزنان در جريان مبارزات انتخاباتی و نيز ثبت نام برای 

را زنان تشکيل ) 1,838,501 ( درصد39صرف ) 4،649،332 (09-2008 دهندگان ثبت شده در سال رأی
  55.دهد.می

  
طوری که يادآوری گرديد، کمسيون مستقل انتخابات و ساير . ن آگاهی يکی از موانع به شمار می آيديسطح پاي

ه ب. د کارمندان نتوانسته اند به زنان رسيدگی کافی نمايند دهی بنا بر داليل امنيتی و کمبورأیآموزگاران مدنی و 
گونه مثال، آموزگاران اناث کمسيون مستقل انتخابات نتوانسته اند فراتر از مراکز واليات و ولسوالی ها را در 

در فراه .  استواليات خوست، غزنی و ساير واليت تحت پوشش قرار بدهند، حتی زمانی که امنيت هم تأمين بوده
مسيون مستقل انتخابات از مشکل استخدام کارمندان شکايت داشته که مجبور بوده تا همراه با آموزگاران زن يکی ک

وده، رسيدگی به زنان بدر ساحاتی که تعداد آموزگاران زن کافی ن. از خويشاوندان مرد آنها را نيز استخدام نمايند
  .ين قرار داردي دهی در سطح پارأین و مقررات آگاهی زنان از حقوق شاين رو، از ا. باشد محدود تر می
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به گفته بنياد انتخابات آزاد و . باشد  دهی میرأیمانع ديگر، دسترسی عملی زنان به محالت ثبت نام و مراکز 
يت های گشت و گذار دو ساير نهادها، به داليل مشکالت امنيتی، مقاومت محلی، محدو) فيفا(افغانستان عادالنه 

گونه مثال، ه ب.  دهی ندارندرأیزنان دسترسی کامل به ثبت نام برای ) ام در مراکز ولسوالی ها اندمراکز ثبت ن(
زنان ) خارت(و نيز در قريه قولبار ولسوالی تالقان ) تخار(در قريه های زدران و چشمه ميان ولسوالی اشکاشم 

 گرفته که مشارکت زنان در روز نقاط صورت وقايع مشابه در ساير.  دهی را ندارندرأیاجازه ثبت نام به 
  .دهد ال قرار میؤدهی را تحت س.رأی

  
، آرا دهی و شمارش رأی دهندگان را تالشی نمايند و نيز کارمندان رأیمشکالت در استخدام زنان که عمًال 

ن سيوياگر استخدام کارمندان زن ميسر نباشد، کم. نمايد  دهی را هرچه بيشتر تضعيف میرأیتوانمندی زنان به 
 دهی رأیمستقل انتخابات در نظر دارد تا از کارمندان متقاعد و مردان مسن به جای کارمندان زن در مراکز 

 دهی، احتمال دارد که حق زنان به رأیافزون بر مشکالت دسترسی ناشی از تغيير مکان مراکز . استفاده نمايد
  . دهی، خصوصًا در مناطق ناامن به خطر فزاينده مواجه باشدرأی

  
   و عدم آگاهی آافی از حقوق سياسی، با در نظر داشت محدوديت های فرهنگی در رابطه به آزادی گشت و گذار

رأی دهی غيرمستقيم توسط سرپرست مرد خانواده در انتخابات قبلی به . امكان دستكاری در آرای زنان وجود دارد
رأی دهی غيرمستقيم به اين . نيز تكرار شودعنوان يك مسئله مطرح بوده آه ممكن اين موضوع در اين انتخابات 

خاطر صورت نمی گيرد آه آسی آارت رأی دهی شخص ديگری را دارد بلكه بخاطر همدستی آارمندان يك محل 
رأی دهی صورت می گيرد طوريكه آارمندان انگشت رنگ شده را ناديده گرفته و آارت های تعدادی از زنان آه 

با در . بول می آنند يا چندين ورقه رأی را در اختيار يك شخص قرار می دهندتوسط يك مرد تسليم می شود را ق
 رأی غيرمستقيم ممكن يك تخلف  نظر داشت اين فرهنگ آه رئيس خانواده می تواند از طرف زنان تصميم بگيرد،

.  شده است شكايت همچنان به دست آمده است آه از آارت ثبت نام زنان سؤاستفاده 56.از حقوق زنان تلقی نگردد
 آارت ثبت نام زنان را سرقت نموده و 9000ادعا شده است آه ولسوال سابقه ولسوالی غورماچ واليت فارياب، 

اين مسئله توسط پوليس ملی .  متحد سياسی محلی رفته است تا از اين آارت ها در تقلب استفاده آنند7 نزد  بعدًا
  . آن را دنبال می آندافغانستان بررسی شده و آميسيون شكايات انتخاباتی

  

  نگاه به آينده. ششم
  

اين بخش جهت ابراز نگرانی ها طرح ريزی شده و اقدامات اصالحی و پيشگيرانه را برای زمان باقيمانده دوره 
 را در رابطه به روز انتخابات و شمارش آرا آه در جريان دوره یهمچنان نگرانی هاي. نمايد مبارزات پيشنهاد می

 .سازد  مطرح می،يد آیمبارزات پديد م
 

  باقيمانده دوره مبارزات. الف
  

  فعاليت های مبارزاتی توسط نامزدان و حاميان آنها
 مبارزات مهم هخودداری از تهديد، ارعاب و خشونت توسط نامزدان و حاميان آنها برای ختم موفقانه دور •

 ی حاميان شان را از انجام اعمالرياست جمهوری بايدانتخابات مه نامزدان به ويژه نامزدان ه. خواهد بود
  را صريحًا  قويًا منع نموده و در صورت وقوع تخطی بايد آن،شود آه سبب نقض اصل عدم ارعاب می

اگر . محكوم گردد  تهديد عليه نامزد زن و حاميان آنها بايد از سوی نامزدان مرد شديدًا. محكوم نمايند
   مانند ارعاب و تهديد،ی بايد بجای متوصل شدن به اعمال،ردنامزدی از ناحيه رقيبان خود آدام نگرانی دا

 نگرانی ، به ويژه از طريق آميسيون شكايات انتخاباتی بهتر است از طريق مكانيزم های قانونی موجود،
 .روند آمك خواهد آردتأمين اعتبار اين استفاده از اين مكانيزم های قانونی در . خود را رفع نمايد

 چون ايجاد ترس و ارعاب در یشود تا از حمالت ضدحكومتی و اعمال تی تقاضا میاز عناصر ضدحكوم •
ها فرصت بيشتر داده شود آه از حق رأی خود استفاده  روز انتخابات خودداری نمايند تا برای افغان
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شود تا آنها نيز از ورقه های رأی استفاده نموده و پشتيبانی و  از عناصر ضدحكومتی خواسته می. نمايند
 .همبستگی سياسی شان را اعالم نمايند

نيروهای امنيتی بايد در . تهديدات و حمالت فزاينده از سوی عناصر ضدحكومتی بايد پيشبينی شود •
به آموزش های .  آه خشونت و ارعاب در آن بيشتر به مشاهده رسيده است تقويت گرددیساحات

 .اولويت داده شودمخصوص انتخابات برای نيروهای امنيتی در اين ساحات بايد 
داخله بايد اطمينان دهد آه هدايت وزارت مذآور در مورد فراهم سازی گارد مخصوص امور وزارت  •

گيرد و منابع مناسب  نامزدان زن در سطح واليات مورد اجرا قرار گرفته و به آنها توجه صورت می
 .شود فراهم می

رت غيرجانبدارانه عمل نموده و عمًال صوه در جريان اجرای وظايف رسمی، آارمندان دولتی بايد ب •
 .طرف باشند.بی

رياست انتخابات راديو تلويزيون افغانستان بايد فعاليت های شان را دو برابر سازد تا همه نامزدان  •
صورت يكسان تحت پوشش قرار ه داشت وابستگی آنها ب را بدون در نظرو شوراهای واليتی جمهوری 

 .بينانه باشد انه و واقعطرف نحوه اين پوشش بايد بی. دهد
زن در انتخابات شوند تا برای نامزدان   تشويق می  چه دولتی و چه خصوصی، ای،نشرات رسانه •

 . برنامه نشراتی شان تسهيالت در نظر گيرنددری واليتی هاشورا
  

  شكايات
تواند  میفعال بوده و در سطح واليتی آميسيون اين آميسيون شكايات انتخاباتی بايد اطمينان دهد آه  •

داخله خواسته می شود تا نيروهای امور از وزارت . شكايات را دريافت و در مورد آنها فيصله نمايد
امنيتی آافی را مطابق به درخواست آميسيون شكايات انتخاباتی به همه آميسيون های شكايات انتخابات 

 .واليتی فراهم سازد
سيون شكايات انتخاباتی بايد تا حد امكان قبل از تصميم گيری در مورد سلب صالحيت نامزدان توسط آمي •

 تا آميسيون مستقل انتخابات وقت آافی برای آگاه ساختن رأی دهندگان داشته  روز انتخابات صورت گيرد
آميسيون مستقل انتخابات بايد سعی نهايی خود را انجام دهد تا اطمينان حاصل نمايد آه . باشد
 . آگاه شده اند،لب صالحيت شده استسنامزد دهندگان در مورد اينكه آدام .رأی

طرفی و يا فساد اداری  شود تا شكايات در مورد عدم بی آميسيون شكايات انتخاباتی تقاضا میاز  •
آارمندان آميسيون مستقل انتخابات را قبل از رسيدن روز انتخابات حل و فصل نمايد تا آميسيون مستقل 

 .ی و يا برطرف نمودن آارمند مذآور داشته باشدطباض الزم انانتخابات وقت آافی برای اعمال اقدامات
  

   و شمارش آراآمادگی برای رأی دهی
شود تا در مورد عملی بودن موقعيت محل های رأی دهی  از نيروهای امنيت ملی افغانستان خواسته می •

قل انتخابات جهت آميسيون مست.  آگست تصميم اتخاذ نمايند10ن شده يعنی يپيشنهاد شده قبل از زمان تعي
 .تهيه ترتيبات درست برای روز انتخابات به زمان آافی ضرورت دارد

ير موقعيت محل های رأی دهی برای يشود تا در مورد تغ از آميسيون مستقل انتخابات خواسته می •
از .  تلويزيون و رسانه های چاپی معلومات فراهم سازد دهندگان و مشاهدين از طريق راديو،.رأی

گردد تا در صورت لزوم جهت تسهيل دسترسی افراد دارای   تقاضا می  مستقل انتخابات قويًاآميسيون
همچنان در نظر داشته باشد تا در . ين محل جديد ترتيباتی را فراهم سازد ا افراد مسن و زنان در معلوليت،

دغم خاطر آاهش تقلب در محل های جديد و يا محل های مه  مقررات اضافی را ب،صورت ضرورت
 .وضع نمايد

 مالها و مقامات رسمی مهم تقاضا به عمل می آيد تا آميسيون مستقل انتخابات را در  ،یمحلبزرگان از  •
 به ويژه در ،استخدام تالشی گران زن و آارمندان برای محل های رأی دهی و شمارش آرا حمايت نمايند

 توانايی زنان برای ، آارمندانبدون اين. باشد  محدود می  آه گشت و گذار زنان شديدًایساحات
 .برخورداری از حق رأی محدود خواهد شد

 آموزش و تدابير ضد تقلب را جهت  شود تا آليه ترتيبات الزم، از آميسيون مستقل انتخابات تقاضا می •
 استخدام   آه برای محل های رأی دهی و شمارش آرا جديدًایحفظ بی طرفی آارمندان خود به شمول آنهاي
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 تشويق  اقدام سريع برای بررسی و رسيدگی به ادعاهای جانبداری شديدًا.  روی دست گيرد،شوند می
 .گردد.می

شود، الزم است تا  مين امنيت محل های رأی دهی از نيروهای مليشه محلی استفاده میأچون برای ت •
مين نموده أنل امنيتی را توطرفی پرس حكومت نظارت قوی داشته باشد و سعی آلی را انجام دهد تا بی

 .اصل عدم ارعاب را رعايت نمايد
آميسيون مستقل انتخابات بايد تدابير الزم را برای حمايت از نقش مشاهدين و نمايندگان نامزدان در  •

اين چنين تدابير مشتمل است بر ارائه معلومات مناسب به . جريان رأی دهی و شمارش آرا اتخاذ نمايد
شوند تا خود ی مشاهدين و نمايندگان نامزدان تشويق م. عد رفتار آنهاآارمندان در مورد وظيفه شان و قوا

از نمايندگان نامزدان به . ين روند آشنا سازند ارا و نقش شان درآرا با طرزالعمل رأی دهی و شمارش 
شود تا خود را با روش اعتراض بر بی نظمی ها و اختالالت وفق دهند و تشويق  ويژه خواسته می

 را با طرزالعمل آميسيون شكايات انتخاباتی آشنا سازند و از آن در زمان مناسب استفاده شوند تا خود.می
 .نمايند

 و به  توانند معرفی و جابجا سازند،  به شمول زنان،  آه میینامزدان بايد نمايندگان شان را به هر تعداد •
 شان طوری آه در قانون نمايندگان بايد از سوی آميسيون مستقل انتخابات اجازه داده شود تا از حق

 .انتخابات تصريح شده است استفاده آنند
 

  روز انتخابات و شمارش آرا. ب
  

در ذيل يك فهرست مختصر از نگرانی های احتمالی برای روز انتخابات و شمارش آرا وجود دارد آه آميسيون 
انی ها در زمان طرح برنامه ها در خواهند تا اين نگر آميسيون شكايات انتخاباتی و مشاهدين می  مستقل انتخابات،
  :نظر گرفته شود

 ژه زنان؛ رأی دهندگان به ويقتل تهديد و  تالش های عناصر ضدحكومتی برای ايجاد ارعاب، •
  را دارند؛ آه وظيفه تالشییاستخدام آارمندان برای محل های رأی دهی زنانه به شمول آنهاي •
  آن؛احات ماحولمين امنيت در محل های رأی دهی و سأت •
 به ويژه برای زنان و افراد دارای  ير موقعيت محل های رأی دهی،يدسترسی، امنيت و آگاهی در مورد تغ •

 ت؛معلولي
 آه ثبت نام رأی دهندگان زن در آنها ی در ولسوالی هايه به ويژ به صورت غيرمستقيم،احتمال رأی دادن  •

 ؛بی اندازه زياد بوده است 2008-2009در سال 
رأی دهی در جريان های  با آارمندان محل  لقوه در مورد مناقشه بين نمايندگان نامزداننگرانی های با •

  و شمارش آرا؛رأی دهی
 ؛مين امنيت و تعقيب و حفاظت آنهاأانتقال اوراق رأی و نتايج از محل های رأی دهی به آابل و ت •
 ج؛ وناآرامی بعد از روز انتخابات و با نزديك شدن تصديق نتاي •
 . از شكايات ثبت شده در آميسيون شكايات انتخاباتی برای به تأخير انداختن تصديق نتايجاستفادهؤس •

  

  هاپاورقی
                                                 

  .1، صفحه 2009 جوالی PRST/S ،15/21/2009 بيانيه رئيس شورای امنيت سازمان ملل متحد،  1
انتشار فهرست نهايی نامزدان توسط کميسيون مستقل انتخابات، شروع شد و تا  جون، چهار روز پس از 16 دوره مبارزات در تاريخ  2

  . آگست ادامه می يابد18تاريخ 
  .تنظيم می شود)  مارچ25( دوره مبارزات توسط مقرره مبارزات انتخاباتی کميسيون مستقل انتخابات  3
 جوالی، در اين گزارش، دفتر 23، »نستان شرکت نکردکرزی در مناظره تلويزيونی قبل از انتخابات افغا« خبرگزاری فرانسه،  4

  .سخنگوی رياست جمهوری گفته است که رئيس جمهوری اطالع کافی برای شرکت در اين مناظره را نداشته است
 يکی از وظايف کميسيون رسانه ها اين است تا گزارش های هفتگی را درباره پوشش مبارزات انتخاباتی در رسانه های عمومی و  5
کميسيون رسانه ها . صوصی ملی منتشر کند و در ضمن، اين کميسيون بررسی مسائل رسانه ای را در سطح واليت آغاز کرده استخ

اين کميسيون برنامه تأمين مالی تبليغات را . همچنين وظيفه دارد تا به شکايات مبنی بر پوشش مغرضانه مبارزات انتخاباتی رسيدگی کند
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ن را اداره می کند که بر اساس آن، به هر نامزد انتخابات رياست جمهوری وقت رايگان داده می شود تا نامزدی راه اندازی کرده است و آ

  .خود را تبليغ کند
 بر اساس مقرره کميسيون مستقل انتخابات درباره گزارش مالی مبارزات سياسی، تمام نامزدان انتخابات رياست جمهوری بايد  6

همچنين به تصميم . ی های خود و گزارش های دوره ای مصارف مبارزات خود را هر پانزده روز ارائه دهندمعلوماتی را راجع به داراي
  . نگاه کنيد2009/06/18 کميسيون مستقل انتخابات مورخ 35

  . جوالی13، اظهار نظر، »انتخابات خطير افغانستان « 7
دان، مقام های انتخاباتی، اعضای دفاتر واليتی کميسيون شکايات  مصاحبه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما با نامز 8

يونيفم نيز به ناامنی به عنوان نگرانی اصلی نامزدان زن اشاره می کند که با آنها در . انتخاباتی و رأی دهندگان در سراسر دوره مبارزات
  .جريان دوره مبارزات صحبت کرد

 جوالی توسط عناصر ضدحکومتی که مخالف استفاده از مکتب به عنوان محل 30تاريخ  در کابل، يک مکتب در ولسوالی ده سبز در  9
در بخش های مشخصی از کاپيسا، بعضی از مديران کلينيک ها و مکاتب ادعا کردند که آنها زير فشار . رأی دهی هستند، سوزانده شد

  .استفاده نشودعناصر ضدحکومتی قرار دارند تا از اين تأسيسات به عنوان محالت رأی دهی 
 50 جوالی، نامزدان انتخابات شوراهای واليتی در ولسوالی امام صاحب واليت کندز به يوناما گفتند که 14 برای مثال، در تاريخ  10

در ولسوالی خان آباد واليت کندز، نامزدان انتخابات . درصد از ولسوالی آنها بی ثبات و برای انجام فعاليت های سياسی خطرناک است
.  درصد از ولسوالی آنها به دليل حضور عناصر ضدحکومتی برای آنها غير قابل دسترس است20اهای واليتی به يوناما گفتند که شور

در واليت ارزگان، گرچه نامزدان با . مبارزه اندک يا هيچ مبارزه ای در دالرام يا خاش رود در واليت نيمروز صورت نگرفته است
  . مالقات کردند، اما دسترس اندک يا هيچ دسترسی برای نامزدان در ديگر ولسوالی ها وجود نداشته استبزرگان در دهراود و ترين کوت

 برای مثال، نمايندگان عمومی و مقام های محلی ولسوالی های پغمان، بگرامی، ده سبز و چهارآسياب واليت کابل اظهار داشتند که آنها  11
ت تقاضا کرده اند تا تيم های ثبت نام سيار رأی دهندگان را به مناطق آنها ارسال کند، اما اين  بار از کميسيون مستقل انتخابا100بيش از 

 رأی دهنده را 9000مقام های کميسيون مستقل انتخابات دريافت چنين تقاضاهايی را تأييد کردند، اما تيم های سيار . کار بيهوده بوده است
 رأی دهنده را در چهارآسياب در مرحله 4500 رأی دهنده را در ده سبز و 4000امی،  رأی دهنده را در بگر6500در پغمان، بيش از 

با اين حال، ساکنان استدالل کردند که شمار رأی دهندگان واجدشرايط مرد و زن در اين . دوم روند ثبت نام رأی دهندگان نام نويسی کردند
کان ثبت نام تمام رأی دهندگان واجدشرايط در اين چهار ولسوالی وجود مقام ها تأييد کردند که ام. ولسوالی ها به مراتب بيشتر است

  .نداشت، زيرا پوليس ملی افغان در تأمين امنيت آنها قصور کرد
 جوالی، هشت آموزگار مدنی کميسيون مستقل انتخابات 4در تاريخ ) کندز(برای مثال، در امام صاحب .  بر اساس بحث با هر دو نهاد 12

آنها اظهار .  قريه را به دليل ناامنی زير پوشش قرار داده اند70 قريه در اين ولسوالی، صرفًا 204 که آنها از مجموع به يوناما گفتند
در شمال کشور، کميسيون مستقل . داشتند که مواد آموزش مدنی به طور منظم به مجردی که به نمايش درمی آيد، تخريب می شود

اليت های آموزش مدنی در غورماچ و پشتون کوت و در بعضی از قريه های بلچراغ، دولت آباد، انتخابات گفت که در واليت فارياب، فع
آموزگاران مدنی مرد گفتند که آنها با تهديد و خصومت مردم در فراه رو به رو شدند، . قيصار و گرزيوان به دليل وضع امنيتی ممکن نبود

  .چون به آنها به عنوان بخشی از حکومت نگريسته می شد
 قريه در ولسوالی های زير در واليت بغالن 14 کميسيون مستقل انتخابات ذکر کرد که آنها قادر نبوده اند تا آموزگاران مدنی را به  13

اين در حالی است که مواد آگاهی رسانی به چهار قريه با . دهانه غوری، بورکه، جلگه، پل حصار، دشله و تاله و برفک: ارسال کنند
  .گان محلی فرستاده شدميانجی گری بزر

  . آموزگار مدنی کشته شد1 آموزگار مدنی کميسيون مستقل انتخابات، 1605 بايد خاطر نشان ساخت که از مجموع  14
 شکايت مربوط به اصل 22 شکايت مربوط به اصل بی طرفی، 36 شکايت مربوط به اصل عدم ارعاب، 78 شکايات دريافتی شامل  15

 شکايت مربوط به آزادی 1 شکايت مربوط به آزادی گشت و گذار و 1 شکايت مربوط به آزادی بيان، 9، )نتبعيض عليه زنا(عدم تبعيض 
  .اجتماع صلح آميز می شود

 مورد تهديد تيلفونی عليه کانديدان شوراهای 47 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما، ادعای ،دوره مبارزات انتخاباتی  در 16
 در عين.  مورد آن عليه کانديدان مرد بوده ا ست40 مورد آن عليه کانديدان زنان و 7نموده اند که  حوزه ها دريافت واليتی را از تمام

نی عليه مسؤولين کميسيون مستقل انتخابات و دو حادثه ديگر که .حال، کميسيون مستقل حقوق بشر و يوناما ادعا پنج مورد تهديد تيلف
  . رياست جمهوری توسط طرف های مخالف  تهديد شده اند، دريافت نموده اندنديدان کا مبارزات انتخاباتیکارمندان

 جوالی قضيه ای در منطقه کهکران  شهر کندهار رخ داده است که سه عضو طالبان توسط طالبان اعدام شده و 19 به تاريخ  17
 دولت اعدام شده اند، اما استفاده از کارت های آنها متهم به جرم جاسوسی برای. های رأی دهی بر گردن شان آويزان شده است.کارت

  .رأی دهی  به خاطر تهديد مشارکت مردم در انتخابات بوده است
 جوالی به نظر می رسد که عناصر ضدحکومتی مسؤول حمله راکتی و سالح خفيفه باالی موتر مال عبدالسالم راکتی در 23 به تاريخ  18

 جوالی افراد 26سه روز بعد به تاريخ .  اين حادثه دو تن زخمی و يک تن کشته شده استدر. واليت بغالن نزديک پلخمری بوده اند
ناشناس کاروان حامل مارشال فهيم کانديد معاون اول را که از منطقه پل ارباب صفر ولسوالی خان آباد کندز بعد از اشتراک در يک 

 جوالی 3به تاريخ . دو تن زخمی گزارش داده است. يفه قرار دادندگردهمايی در شهر کندز عبور می کرد، مورد حمله راکتی و سالح خف
 مرمی باالی موتر يک کانديد شورای واليتی  در واليت تخار فير نموده اند که کانديد مذکور 50عناصر ضدحکومتی بنا به گفته بعضی 

نند که کانديد مذکور همراه با سه تن از حاميانش طالبان مسؤوليت اين حادثه را بر دوش گرفته ادعا می ک. در اين حادثه زخمی شده است
  .در اين حمله کشته شده اند

  . ديگر قضايا از غزنی و زابل نيز گزارش داده شده، که تا حال تأييد نشده اند 19
ه انداخته شده  جوالی افراد ناشناس گردهمايی که به حمايت داکتر عبداهللا  در قريه اوتران دره نور واليت ننگرهار را27 به تاريخ  20

يک تن از کارمندان مبارزات .  نفر در اين گردهمايی حضور داشته اند1000نظر به گفته ولسوال بيش از . بود، مورد حمله قرار دادند
 جوالی يک گروه ديگر از افراد مسلح موتر رئيس مبارزات 28به تاريخ . انتخاباتی داکتر عبداهللا در اثر اين حمله زخمی می شود
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اتی داکتر عبداهللا را که راهی اشتراک در گردهمايی بود، در قريه يوليک ولسوالی دولت شاه لغمان کمين زدند، در نتيجه راننده و انتخاب

  .سه تن ديگر به شمول رئيس مبارزات انتخاباتی کشته شدند
د کرزی و بعضی کانديدان شورای  در ولسوالی سرکانی واليت کنر راديو شريعت غژ تهديدهای پياپی را عليه رئيس جمهوری حام 21

همچنان اين راديو پيام هايی را ضد نيروهای بين المللی و مسؤولين دولتی در ولسوالی های چوکی، نرنگ و .واليتی به نشر رسانده است
ين دولتی برای مردم محل در مورد غفلت مسؤول. اين راديو در سه ولسوالی کنر منتشر می گردد. سرکانی واليت کنر به نشر رسانده است

  .جلوگيری از همچو تهديدهای طالبان که در راديو به نشر می رسند، تشويش دارند
 جوالی عناصر ضدحکومتی با استفاده 19بطور مثال، به تاريخ .  قضايای مشابه ای در جريان دوره مبارزات انتخاباتی رخ داده است 22

  .ينگار واليت لغمان مردم را تهديد نمودند تا در انتخابات شرکت نکننداز بلندگوها در چندين قريه ولسوالی های ميترالم و عل
بنا بر تهديدهای مرگ از جانب عناصر ضدحکومتی از وظيفه  )غزنی(زن در سطح ولسوالی در جلريز   يک هماهنگ کننده ساحوی 23

بعد از آن استعفا می کند که عناصر ضدحکومتی يک تن از کارمندان کميسيون مستقل انتخابات در ولسوالی بره کی لوگر . اش استعفا کرد
 از چهار آموزگار مدنی کميسيون مستقل انتخابات. او را به عوض هماهنگ کننده ساحوی در سطح ولسوالی تهديد و لت و کوب می کنند

 واليت خوست نيز يک همچنان در. ولسوالی های چمکنی و وازه زدران واليت پکتيا از اثر تهديدهای عناصر ضدحکومتی استعفا کردند
  .کميسيون مستقل انتخابات به داليل يادشده استعفا کرده استمسؤول 

» بی طرفی کامل« در زمينه اين نظارت، اصل بی طرفی به نحوی تعريف شده است که مقام های حکومتی بايد وظايف خود را با  24
 قانون اساسی افغانستان و 50لطفًا به ماده . نامزدان مشخص می شوداجرا کنند و شامل عدم استفاده از منابع دولتی برای مبارزه به نفع 

  .های حکومتی در امور انتخابات نگاه کنيد. درباره عدم مداخله مقام2009فرمان رياست جمهوری در ماه می سال 
  .2009 جوالی 7 صورت نشست خبری کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما،  25
به جانبداری از رئيس جمهوری کرزی با پوشش ) رسانه دولتی(رئيس تلويزيون بغالن . سيون رسانه ها نگاه کنيد به گزارش های کمي 26

انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان در . رسانه ای گردهمايی های او و عدم پخش اخبار مبارزات انتخاباتی داکتر عبداهللا عبداهللا متهم شد
 نفر اشتراک کرده بودند، پخش 500 جوالی که در آن 3داکتر عبداهللا عبداهللا در بغالن جديد در تاريخ بغالن به يوناما گفت که گردهمايی 

 نفر در آن اشتراک کرده بودند، به 50-60نشد، اما کارزار شکريه عيسی خيل به نفع رئيس جمهوری کرزی که روز بعد برگزار شد و 
دگان مبارزات انتخاباتی داکتر عبداهللا عبداهللا يک نشست خبری را در شهر پلخمری  جوالی، نماين5در تاريخ .  دقيقه پخش گرديد20مدت 

برگزار کردند و رياست اطالعات و فرهنگ، تلويزيون بغالن و رئيس اداری واليت را به جانبداری از رئيس جمهوری کرزی متهم 
  .کردند

بات رياست جمهوری حين احراز مقام های رسمی خود از جمله در  چندين مقام در گردهمايی ها برای اعالم حمايت از نامزدان انتخا 27
  .بغالن، غور و کندز ديده شده اند

 جوالی، تعيين يکی 1 به نظر می رسد تعويض رئيس پوليس پنجشير با يکی از معاونان دفتر انتخاباتی رئيس جمهور کرزی در تاريخ  28
با يک ) که جانبدار جمعيت بود( کندهار و تعويض رئيس پوليس بغالن از اقارب رئيس جمهوری کرزی به عنوان سرپرست پوليس در

  . جوالی، دارای انگيزه سياسی است21شخص هواخواه فهيم در تاريخ 
در هرات، پوليس ملی افغان فقط از دفتر انتخاباتی .  پوليس پروان بنا بر درخواست از حاميان رئيس جمهور کرزی محافظت می کند 29

  . محافظت می کند و از ديگران محافظت نمی کندرئيس جمهوری کرزی
 مشاهده شد که معاون معارف غور و رئيس فوائد عامه پنجشير اکثر وقت شان را در دفاتر انتخاباتی محلی رئيس جمهوری کرزی  30

  .مصرف می کنند
ای اعالم حمايت خود از نامزدی  جوالی، حزب انسجام ملی تالش کرد تا گردهمايی بزرگی را در مرکز يکاولنگ بر13 در تاريخ  31

از آنجا که شمار کمی از مردم در اين مراسم شرکت کردند، يکی از مقام های مبارزات انتخاباتی با . رئيس جمهوری کرزی برگزار کند
عد اشتراک رئيس پوليس ديدار کرد و از او خواست تا مردم محل را در مرکز يکاولنگ تشويق کند تا در گردهمايی مشابه ای در روز ب

. گزارش شد که يک مأمور پوليس ملی افغان عليه دستور رئيس پوليس مقاومت کرد که به برخورد فيزيکی ميان اين دو انجاميد. کنند
  .مردم محل می خواستند تا به مداخله رئيس پوليس اعتراض کند، اما بزرگان محل موفقانه به منظور کاهش تنش ها پادرميانی کردند

 جوالی، خليلی، معاون دوم رياست جمهوری، حاجی علم، عضو شورای ملی و جگدلک، وزير مشاور در 9، در تاريخ  برای مثال 32
) بغالن(امور پارلمانی از سه هليکوپتر حکومتی برای اشتراک در يک گردهمايی بزرگ در حمايت از رئيس جمهوری در شهر پلخمری 

در حمايت از رئيس جمهوری ) بلخ( نفر را در قريه جمبولگ ولسوالی چهارکنت 550محقق، عضو شورای ملی، تقريبًا . استفاده کردند
 اردوی ملی افغان برای انتقال اشتراک کنندگان به 209گزارش شد که از پنج واسطه نقليه از قول اردوی شاهين . کرزی گرد هم آورد

.  کارمند اردوی ملی افغان به گردهمايی رفت40مراهی گزارش شد که محقق، عضو شورای ملی، همچنين با ه. ولسوالی کار گرفته شد
ادعا می شود که رئيس گمرگ ننگرهار از مقام و منابع عمومی به منظور جلب حمايت از کانديداتوری رئيس جمهوری کرزی استفاده 

از دفتر انتخاباتی کرزی بر اساس گزارش، يکی از مقام های دفتر انتخاباتی کرزی نيز گفته است که رئيس گمرگ ننگرهار . می کند
  .حمايت مالی می کند

 جون، رسانه ها، تصاويری را پخش کردند که در آن مأموران اردوی ملی عکس های بعضی از نامزدان را در پروان 12 در تاريخ  33
د که وسائط نقليه  جوالی، مشاهده ش4در تاريخ . از ديوارها می کندند و عکس های نامزدان ديگری را به جای آنها نصب می نمودند

  .شهرداری ننگرهار برای نصب پوسترهای رئيس جمهوری کرزی در شهر مورد استفاده قرار گرفت
، شمار زيادی از پوسترها بر تعميرها و وسائط نقليه حکومتی به شمول سارنوالی، رياست )ارزگان( برای مثال، در ترين کوت  34

  .ر اردوی ملی ديده می شودمعارف، موتر رسمی رياست معارف و حداقل يک موت
که تمام شان فرمانده ) رؤسای جنايی، پوليس ترافيک و پوليس شاهراه( گزارش شد که سه مأمور ارشد پوليس از مرکز پوليس بلخ  35

ه به صورت مشخص، اين مأموران پوليس متهم هستند که ب. جهادی هستند، از مقام های خود به دستور وزارت امور داخله برکنار شدند
انتقال مردم از دو روستای دورافتاده به شهر مزارشريف به منظور اشتراک در گردهمايی حمايت از کانديداتوری داکتر عبداهللا عبداهللا 

بررسی درستی يا نادرستی اين اتهامات دشوار است، چون برکناری چند مأمور پوليس ديگر نيز در ساير نقاط کشور . کمک کرده اند
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ن برکناری ها، واکنش شديد شخصيت های سياسی محلی را برانگيخته است و هيأتی به شمول چند عضو شورای اي. گزارش شده است

ملی و رئيس شورای واليتی از دفتر يوناما ديدن کردند و نگرانی خود را از برکناری اين مأموران پوليس و اعتقاد آنها به صداقت اين 
  .مأموران را ثبت کردند

  .ام های کميسيون مستقل انتخابات در سمنگان، سرپل و کندز صورت گرفته است اتهاماتی عليه مق 36
 جون، يک نامزد انتخابات 3در تاريخ .  چهار حمله عليه نامزدان مستند شده است که به عناصر ضدحکومتی مربوط می شود 37

 جوالی، حبيب اهللا، يک نامزد انتخابات 22مورد حمله قرار گرفت، در تاريخ ) تخار(شوراهای واليتی در ولسوالی خواجه بهاالدين 
 جوالی، به موتر عبدالسالم راکتی در نزديکی 26مورد حمله قرار گرفت، در تاريخ ) کندز(شوراهای واليتی، در ولسوالی امام صاحب 

تش اسلحه خفيف در  جوالی، موتر قسيم فهيم، نامزد معاونت رياست جمهوری، با آ26حمله شد و در تاريخ ) بغالن(ولسوالی پلخمری 
 جوالی در ولسوالی علی 19در تاريخ ) جان محمد خان(يک نامزد انتخابات شوراهای واليتی . رو به رو شد) کندز(ولسوالی خان آباد 

ی دو نامزد انتخابات شوراهای واليتی به ترتيب در خان آباد و بغالن جديد ظاهرًا در اثر تهديد عناصر ضدحکومت. کشته شد) کندز(آباد 
  .از نامزدی خود انصراف دادند

در نتيجه دو دستگاه راديويی مجبور .  طالبان سه دستگاه راديويی را تهديد نمودند که تا بعد از انتخابات نشرات شان را قطع نمايند 38
 و پس از بعضی گرديد تا نشرات شان را به کلی قطع نمايند و يک دستگاه مجبور گرديد که نشرات خود را به صورت موقت قطع نمايد

  .اصالحات می تواند به نشرات ادامه بدهد
راديو پکتيا غژ و راديو و . کانديدان مرد در شوراهای واليتی به منظور مبارزات انتخاباتی شان از راديو استفاده گسترده می نمايند  39

  .تلويزيون افغانستان پيام های مربوط به انتخابات را به صورت روزمره پخش نموده است
به گونه مثال، از ساحات شمال شرق، يوناما اطالع به دست آورده که دليل عدم نشرات تلويزيونی برای کانديدان شورای واليتی اين   40

در واليت بغالن، کانديدان زن گفته اند که آنها به خاطری به تلويزيون مراجعه نکرده اند که . است که آنها به رسانه ها مراجعه نکرده اند
در واليت سمنگان، راديو و .  دعوت نگرديده است، اگرچه مقامات تلويزيون  ابراز داشته اند که دعوتنامه ها ارسال گرديده استاز آنها

تلويزيون افغانستان برای کانديدان شوراهای واليتی وقت نشرات را اختصاص نداده اند، زيرا که از اداره مرکزی کابل برای آنها چنين 
  .ده استدستوری ارسال نگردي

پوشش رسانه ای از ). 2009 جوالی 24(پروژه نظارت از رسانه های افغانستان، بخش رسانه های کميسيون مستقل انتخابات   41
  .2009 جوالی 16 جون تا 23 از 2009کانديدان رياست جمهوری و شوراهای واليتی در جريان انتخابات سال 

  .2009 جوالی 24ل انتخابات،  گزارش بخش نظارت از رسانه های کميسيون مستق 42
 نفری به 50 دقيقه وقت نشرات را  به يک گردهمايی مبارزاتی 20 در بغالن، راديو و تلويزيون افغانستان در بغالن متهم می باشد که  43

نشر نکرده  2009 جوالی 3 نفری به نفع داکتر عبداهللا را به تاريخ 500نفع حامد کرزی اختصاص داده ولی يک گردهمايی مبارزاتی 
با حمايت و مداخله يوناما، والی و رئيس مرکز اطالعات و فرهنگ واليت پروان با همه کانديدان بدون کدام تبعيض همکاری . است
در واليت بدخشان، گزارش گرديده که خبرنگاران و رسانه ها بيشتر گردهمايی های مبارزاتی حامد کرزی و داکتر عبداهللا را در . نمودند

  .تحت پوشش قرار داده اندفيض آباد 
پوشش رسانه ای کانديدان ). 2009 جوالی 24( پروژه نظارت از انتخابات افغانستان، بخش رسانه های کميسيون مستقل انتخابات  44

  .2009 جوالی 16 جون تا 23 از 2009رياست جمهوری و شوراهای واليتی در جريان انتخابات سال 
ذار، اجتماع صلح آميز و انجمن نشان می دهد که برخوداری از اين حقوق تا چه حد برای کانديدان  اين عدم موجوديت آزادی گشت و گ 45

  .و رأی دهندگان بااهميت می باشد
گردهمايی وسيع ديگر در .  زن200 نفر به شمول حدود 2500به اشتراک تقريبًا ) کندز( گردهمايی حمايت از کرزی در شهر کندز  46

 جوالی، تدوير يک گردهمايی در حمايت از داکتر 26به تاريخ ). بغالن( جوالی در پلخمری 25زی به تاريخ حمايت از رئيس جمهور کر
در همان روز، کانديد رياست جمهوری منگل در گردهمايی صدها نفر در جالل آباد .  نفر2000عبداهللا عبداهللا به اشتراک حدود 

جمهوری غنی در يک گردهمايی چند صد نفری از حاميان خود در هرات اشتراک سخنرانی نمود، در حالی که کانديد رياست ) ننگرهار(
 جوالی يک گردهمايی چند هزار نفری در حمايت از حامد کرزی در ولسوالی دند واليت کندهار سازمان داده 26همچنان به تاريخ . نمود
  .شد
تی کميسيون شکايات انتخاباتی، کميسيون شکايات انتخاباتی از  در پاسخ به نگرانی های ناشی از آگاهی زنان و دسترسی به دفاتر والي 47

های بلند بردن آگاهی زنان را جستجو نمايند و دريافت .دفاتر خود تقاضا نمود که با رياست های واليتی امور زنان در تماس شوند تا راه
  .شکايات آنها را آسان سازند

 2 و 1کانديد گزارش گرديد، دو کانديد زن در شورای واليتی خوست به تاريخ  جوالی يوناما با زنان 26 طوری که در جلسه مورخ  48
يکی . جوالی به يوناما گزارش دادند که نگرانی های امنيتی يک نقش مهم را در مبارزات انتخاباتی آنها در اين ولسوالی ها بازی می نمايد

هر دوی شان ابراز داشتند که .  در سه ولسوالی مبارزه نمايد ولسوالی، صرف13از آنها خاطر نشان نمود که وی می تواند از جمله 
در کاپيسا، شش زن کانديد نمی توانند بصورت علنی مبارزه نمايند و . وضعيت امنيتی، آنها را از تدوير گردهمايی های وسيع باز می دارد
  .آنها متکی به رسانه های محلی اند تا پيام های آنها را پخش نمايند

در ساير مناطق، موانع . ، موانع فرهنگی سبب عدم مبارزات رسانه ای زنان گرديده است)به جز از کابل(غربی و مرکزی  در مناطق  49
  .فرهنگی سبب شده که زنان نتوانند هزينه جمع آوری نمايند و فرصت نشراتی را از تلويزيون ها و راديوها خريداری کنند

 کانديد زن از طريق پوسترها، گردهمايی در منازل 67در کابل، همه . باشد وضعيت در شش واليت منطقه مرکزی روشن می  50
. بنا بر محدوديت های منابع، آنها از طريق رسانه ها مبارزه نمی کنند. شخصی و از طريق دوستان و خويشاوندان مصروف مبارزه اند

در وردک، دو زن . فاده از تلويزيون محلی مبارزه می نماينددر کاپيسا، شش زن کانديد نمی توانند عمًال مبارزه نمايند، بعضی شان با است
 زن کانديد 10در لوگر، . از ميان هفت زن کانديد مبارزه خانه به خانه را انجام می دهند، در حالی که ديگران شان مبارزه فعال نمی کنند

ان در مکاتب، گروه های خصوصی مبارزه زن. که از سوی يک حزب سياسی نيرومند حمايت می گردند، فعاالنه مبارزه می نمايند
در پنجشير، هفت زن کانديد به صورت . کنند و کارت های اشتغال شان را توزيع می دارند، ولی از تلويزيون محلی استفاده نمی کنند.می
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يو محلی خراسان استفاده می آنها همچنان از راد. پوسترهای شان در همه ولسوالی ها  ديده می شود. آزادانه در قريه ها مبارزه می نمايند

  .نمايند که ساحه محدود را تحت پوشش دارد
 زن در ولسوالی قالت واليت زابل تجمع نمودند و شماری از آنها در حمايت از رئيس جمهور کرزی 400 جوالی، حدود 1به تاريخ   51

 زن در حمايت از حامد 500 مرد و 4000ود  جوالی، در ولسوالی ترين کوت، واليت ارزگان، در حد19به تاريخ . سخنرانی نمودند
 جوالی در شهر کندهار، چند صد زن در يک گردهمايی اشتراک نمودند که در حمايت 29به همين ترتيب، به تاريخ . کرزی تجمع نمودند

  .از داکتر عبداهللا برگزار گرديده بود
مانع . يی که آنها از طريق مرکز منابع زنان انجام داده اند بر اساس مصاحبه ها  جوالی گزارش شد،27چنانچه که توسط يونيفم در   52

  .عمده ديگر موضوع بی امنيتی بوده است
راديو سحر در منطقه غربی و دو نامزد (در حالی که بعضی نامزدان زن در شوراهای واليتی از نشرات راديويی استفاده نموده است   53

گزارش ها از نبود هزينه برای استفاده از نشرات تلويزيونی و ). يی داشته استشورای واليتی از طريق راديوی پکتيا نشرات راديو
 سه نامزد زن در شورای واليتی به يوناما اظهار داشتند که آنها  در شهر تالقان،. راديويی نيز در اکثر واليات کشور به ثبت رسيده است

همين طور اظهارات مشابه از سوی نامزدان در واليات . اختيار نداشتندبرای استفاده از انتشارات تلويزيونی و راديويی هزينه کافی در 
در مناطق .  فراه و غور در مناطق غربی و نامزدان ديگر در واليت پنجشير و پروان در منطقه مرکزی صورت گرفت هرات، بادغيس،

  . به رسانه ها گزارش دادند نامزدان زن در شورای واليتی از نداشتن دسترسی  در جريان گفتگو با يوناما، شمالی،
 نامزد به خاطر نداشتن 5  در واليت پروان،.  جوالی تأييد شده است26به عنوان يک شکايت ثابت توسط مرکز منابع زنان يونيفم در   54

  .بودجه و تسهيالت کمپاين نمی کنند
وعيت نام نويسی زنان سؤاالتی  مطرح در مورد مشر.  جوالی ه اين سو تهيه شده است25 از  UNDP-ELECTارقامی آه توسط   55
  .است

   به نظر می رسد آه اين مباحثه توسط الگوها در جريان به روزرسانی ثبت نام رأی دهندگان تقويت شود تا جايی آه به نظر می رسد، 56
 محافظه آار   در واليت شديدًابه طور مثال.  بعضی اوقات چندين بار ولی تأييد نشده است آه مردان به عوض زنان ثبت نام نموده باشند، 

 در حالی آه تعداد    مرد ثبت نام آرده است،39278در پكتيا .  دو برابر مردان بوده است  ثبت نام رأی دهندگان زن تقريبًا پكتيا و خوست،
در . 38222د مردان  نفر ادعا شده است و تعدا72938در خوست تعداد زنان ثبت نام شده .  نفر می رسيد77537زنان ثبت نام شده به 

  . نفر2494 مرد ثبت نام آرده بودند در حالی آه زنان 517يكی از شكننده ترين ولسوالی ها، تيرازی، صرف 


