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 .تهدید و خشونت را در فراه راهی انتخابات پارلمانی آینده هوشدار می دهند  ناظرین ملی

دولت افغانستان و جامعه جهانی باید زیاتر از آنجه را که توقع می رود انجام دهد  تا انتخابات پارلمانی عادالنه : 2010 جون 12کابل 

این نقل قول است از بزرگترین سازمان غیر دولتی ناظر بر انتخابات یعنی بنیاد انتخابات  آزاد و عادالنهء افغا . و آزاد برگزار شود

 .اقدامات امنیتی  اضافی  ضرورت است  تا مردم ملکی را در پروسسه انتخابات حمایت و حفاظت نماید      (FEFA)نستان 

حقوق سیاسی  زنان باید تظمین شود  

انتخابات در زمان بسیار اساس براه انداخته : رئیس اجرائیوی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان آقای جانداد سپین غر می گوید

اوضاع امنیتی  از حالت خوبی بر خوردار نیست  و میکانزم موجود برای جلوگیری از تقلب  کارایی الزم نه دارد دولت . می شود

. بخاطری که به زمان برگزاری انتخابات فقط سه ماه باقی مانده است .باید اقدامات عاجل نماید تا یک پروسسه شفاف را ضمانت کند

 والیات 31 جون آغاز می شود ناظرین فیفا در 22آماده گی برای انتخابات  بر سر راه است  و کامپاین  انتخاباتی  رسمآ به تاریخ 

کشور  در جریان ثبت نام کاندیدان راپور ها ی از مشکالت جدی امنیتی  مشکالت در مورد اشتراک زنان در انتخابات و ظرفیت 

 .نهاد های انتخاباتی  ارسال داشته اند

 :یک ماحول از نا امنی و تهدید

 کاندیدان که توسط ناظرین فیفا مصاحبه شده اند ترس خودرا درمورد مصونیت فردی  شان اظهارداشته اند، نا امنی 700اکثریت از 

در را ه های اصلی و شاهراه ها به خصوص مجودیت ماین ها و سایر مواد تعبیه  شده  انفالقی  مشکالت عمده  برای کاندیدانی بوده 

 . اند که از ولسوالی های محل زیست شان به مراکز ثبت نام کاندیدان  در مرکز والیت شان سفر میکردند

تهدید  کاندیدان توسط گروپ های شورشی  منبع از خطر های بوده اند که ناظرین فیفا آنرا در جریان ثبت نام کاندیدان در والیات 

نشر شب نامه ها توسط شورشیان  که افراد را تهدید می گردند تا در انتخابات سهم نه . مربوطه از جمله حوادث امنیتی ذکر کرده اند

 .گیرند در چندین ولسوالی های  والیات خوست، لوگر و پکتیا صورت گرفته است 

 .در والیت لوگر شب نامه های تهدید کنندهء از طرف شب در مناطق عامه نشر شده اند

اما شورشیان تنها عامل . و به خصوص زن های را که می خواستند خود را در انتخابات کاندید نمایند تهدیدد به خوشونت کرده اند

تهدید نه بوده اند کاندیدان که در انتخابا ت مقابل متصدیان قدرتمند که سابقه جنایی داشته و با گروپ های مسلح روابط نزدیک دارند 

نیز اظهار ترس نموده اند که این اشخاص و حامیان شان در جریان کمپاین می توانند آنها وحامیانشان را با تهدید و خوشونت مواجه 

 .سازند

آقای سپین غر می گویند در سطح محل برای دالالن قدرت های محلی فرصت های زیاد وجود دارد تا کانیدیدان و رای دهنده گان را 

تا . فیفا از وزارت امور داخله درخواست مینماید  تا نوع از ارزیابی امنیتی انفرادی را برای کاندیدان براه بی اندازد. تهدید نمایند

بخاطر افزایش احتمالی خوشونت در جریان انتخابات فیفا همچنان از نیرو های امنیتی بین . مطابق آن برای آنها امنیت مهیا گردد



المللی  و افغان تقاضا مینماید  تا سایر امکانات را بکار گیرند تا بتواند امنیت افراد ملکی را در پروسه انتخابات تامین نماید آقا سپین 

 : غر همچنان اضافه می کند

نیرو های امنیتی باید با انتخابات منحیث یک پروسه  برخورد نماید نه یک رویداد منفرد ، مردم ظرورت دارند تا در دورهء قبل از 

 .انتخابات  در جریان انتخابات و بعد از ختم  روز انتخابات  حمایت و حفاظت شوند

و کمیسیون شکایات انتخاباتی   (IEC)این امینت است که تعین می کند که سازمان ها و نهاد های  مثل کمیسیون مستقل انتخابات 

(ECC)  وسایر نهاد های ناظر بتوانند حظور خودرا توسعه بدهند و یا این که کاندیدان بتوانند پیام خودرا در جریان کمپاین به رای

 .دهنده گان برسانند  و یا این که راه دهنده گاه بخصوص زنان بتوانند آرای خود را به کار ببرند

 :تهدید به حقوق سیاسی زنان

 . در امسال افزایش یافته است 376 به 2005 در سال 335با در نظر داشت توسعه سیاسی تعداد کاندیدان زن به سطح کشور از 

اما بعضی والیات . زن ها هنوز هم از آغاز پروسه جاری انتخابات امسال در مورد اشتراک شان در انتخابات به موانع مواجه شده اند

 هشت کاندید زن وجود داشت ولی امسال فقد 2005بطور مثال در والیت کونر در سال . شاهد کاهش عمیق تعداد کاندیدان زن بوده اند

 .دو زن خود را نامزد انتخابات نموده اند

طیبه کوثری مسول ساحوی  بخش زنان بنیاد فیفا می گویند یکی ازوضعیت عمومی امنیتی است و دیگری ترس و تهدید مستقیم هر 

دو عامل کاهش توانائی اشتراک زنان را  تشکیل می دهند در والیت لوگر شب نامه ها علیه زنان مشکالت جدی را ایجاد نموده است  

چنانچه بعد ازین رویداد حضوز زنان در سایر برنامه های در سطح والیات ار طرف نهاد های مختلف تدویر گردیده بسیار کمرنگ 

گردیده است  

عدم حمایت الزم در خصوص تشویق مشارکت زنان از طرف کمیسسیون مستقل انتخابت هم تا به حال مانع اشتراک زنان در 

انتخابات شده است  کمبود کارمندان زن در تمام مراکز ثبت نام که توسط ناظرین فیفا نظارت شده بودند یک عامل از تاخیر اداری و 

ناراحتیی برای کاندیدان زن بوده است که می خواستند خودرا ثبت نام نمایند بطور مثال محترمه کوثری می افزاید در جریان ثبت نام 

تعداد کمی از زنان عکس گیر موجود بودند تا عکس های کاندیدان زن را بگیرد در ارتباط به خطر مواجه شدن حقوق سیاسی زنان 

 .باید گفت  کمبود کارمندان انتخاباتی زن  در بسیاری از مناطق زمینه را برای تقلب در روزی انتخابات مساعد می سازد

 ناظر دراز 400 ناظررا به کار خواهد گمارید و تقریبآ 7000بنیاد فیفا در روز انتخابات که در ماه سپتمبر برگزار می شود بیش از 

 .مدت را در دورهء مبارزات انتخاباتی در نظر گرفته است 

:توصیه های فیفا دررابطه با نظارت ازروند ثبت نام کاندیدان  

اختالف نظر بین قصر ریاست جمهوری و ولسی جرگه در رابطه با قانون انتخابات باعث پیچیدگی  روند ثبت نام کاندیدان گردیده -1

است،این در حالی است که قانون انتخابات همراه تعدیالت آن باوجودیکه از سوی ولسی جرگه رد گردیده است توسط فرمان تقنینی از 

فیفا از طرفین تقاضا می کند .جانب رئیس جمهور نشر وچندی پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در معرض  تطبیق قرار گرفت

.  تا  در مورد موضوع به تفاهم رسیده تا ازتشنجات ناشی از تطبیق قانون انتخابات در مدت باقیمانده انتخابات جلوگیری بعمل آید  

فیفا از تمام نیروهای امنیتی ملی و بین المللی .نبود ثبات و امنیت تاثیرات منفی قابل پیشبینی را باالی روند انتخابات خواهد داشت-2

درخواست می نماید تا در زمینه تامین امنیت کاندیدان و کارمندان انتخابات تالش و مساعی بیشتر به خرج داده ونه تنها در جریان 

.انتخابات بلکه در تمام مراحل انتخابات از این امر دریغ نورزند و نتایج آن را در اسرع وقت پیگیری نمایند  

از آنجائیکه تاثیرات نااامنی با الی تمام کاندیدان یکسان نیست فیفا وزارت امور داخله را ترغیب می نماید تا ارزیابی های امنیتی -3

را به صورت منفرد درمورد هریک از کاندیدان بعمل آورد ه و در هماهنگی با وزارت دفاع و مطابق با ارزیابی های صورت گرفته 

.،تدابیر امنیتی را برای کاندیدان اتخاذ نماید  



هماهنگی بیشتر بین کمیسیون مستقل انتخابات ،کمیسیون سمع شکایات و موسسات بین تأمین جریان عادی روند انتخابات نیازمند-4

فیفا نهادهای مذکور را ترغیب می نماید تا میزان جلسات هماهنگی را افزایش داده و هماهنگی در سطح والیات را در .المللی می باشد

.اولویت کارهای خود قرار دهند  

کمبود کارکنان طبقه اناث در مراکز ثبت نام  حقوق سیاسی و مشارکت زنان تاکنون نیز مورد تهدید قرار دارد ،در عین حال -5

فیفا از تمام جوانب .کاندیدان کمیسیون مستقل انتخابات و تهدید کاندیدان زن در جریان روند ثبت نام کاندیدان عمالً به چشم می خورد

.ذیدخل تقاضا بعمل می آورد تا در جهت تأمین مشارکت زنان و حمایت از حقوق سیاسی  آنها تدابیر خاص را روی دست گیرند  

فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات درخواست می نماید تا  حداکثر تالش خود را در راستای مبارزه با تقلب در انتخابات پارلمانی -6

 . به کاربندند2010

 :راجع به فیفا

بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان با سابقه ترین و بزرگترین نهاد ملی ناظر بر انتخابات در کشور، به مثابه یک سازمان ملی، 

مستقل، و غیر دولتی  کار می کند تا پروسسه دموکراسی به شکل شفاف و روشن آن از طریق نظارت انتخاباتی، تعلیمات اجتماعی ، 

 .تحقیقات و تبلیغات به پیش برود

 بخش ارتباطات با رسانه ها: فیفا

 media@fefa.org.af:ادرس الکترونیکی 

  , 841 225 0799   0784449312: تیلفون

 

 


