
 

بررسی مستقالنه رسیدگی به شکایات بنیاد فیفا نهاد ملی ناظر بر انتخابات ، : افغانستان

.انتخاباتی را تقاضا می نماید  

:1389سرطان سال 26کابل،  

ه، چنانچه دیده شد در انتخابات پارلمانی سال روان میالدی  توأم با فقدان شفافیت بود روند رسیده گی به اعتراضات 

جریان این پروسه را به اطالع  نهاد ها ی مسوول  مکلف اند تا معلومات الزم در رابطه به .خلق کرد نیزمشکالتی را 

.در افغانستان به روز پنج شنبه اظهار داشت بر انتخابات ناظرنهاد ند،این مطلب را بزرگترین نعامه برسا  

که درآن بسیاری از  ه،خاباتی تشریح گردیدانت نشر رسید، روند رسیدگی به اعتراضات در گزارشی که دروبسایت فیفا به

ند، این در حالی است که یک تعداد از کاندیدان زده شد از روند انتخابات کنارکاندیدان به دلیل ارتباط با  گروههای مسلح 

.از لیست کاندیدان حذف شدند ودلیل موجه طی کردن پروسه قانونی بیگناه هستند بدون که عمالًال   

یک پروسه مناسب برای رسیدگی به شکایات نبود از (فیفا)  س بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستانرئی ینادرآقای نادر

کاندیدان اظهار  نهای در لیست که با گروههای مسلح غیرقانونی ارتباط دارند شمولیت اشخاص صاحب نفوذانتخاباتی و 

.تأسف می کند  

مطابق با قانون انتخابات افغانستان به دلیل ارتباط با گروههای مسلح  ،یدکاند 2500کاندید از  حدود تقریبی  36 ،مجموعاًال 

اشخاصی  : صراحت داردقانون انتخابات چنین  12ماده 7بند  که دراین زمینه غیر قانونی از لست کاندیدان حذف گردیدند

نمی توانند خود را کاندید که عمالًال فرماندهی یا عضویت نیروهای نظامی غیر رسمی یا گروهای مسلح را داشته باشند 

  . نمایند

کاندید به دلیل داشتن ارتباط با گروههای مسلح غیر قانونی  35به تعداد 2005در جریان اولین انتخابات پارلمانی در سال 

آن یک تعداد از پس از .از رقابت های انتخاباتی بازماندند از اعضای ملی و بین المللیمتشکل توسط کمیسیون انتخابات 

در لیست مذکور انتقاد نموده و این ادهای مدافع حقوق بشر از عدم انعکاس رقم واقعی اشخاص مرتبط با گروههای مسلح نه

  .تلقی نمودند کشور راهیابی ناقضان حقوق بشر به پارلمان دلیلی امر را 

ت عمومی امنیت ملی دفاع و ریاس متشکل از وزارت داخله ،وزارت کمیسیونتوسط  2010کاندیدان در انتخابات سال 

.بررسی و ارزیابی قرار گرفتند موردریاست کمیسیون مستقل انتخابات  تحت  

ز انتخاباتی به ویژه حذف تعداد محدود کاندیدان ا د را در رابطه با روند رسیده گی به اعتراضاتفیفا نگرانی خوبنیاد 

معیارها برای شناسایی کاندیدان سلب صالحیت جمله از این روند معلومات الزم در رابطه به لیست نهایی ،عدم دسترسی به



اتهام  برای اثبات شواهدی که از جانب مقامات امنیتی  و شده ،مدت زمان اختصاص یافته به کاندیدان مذکور برای دفاع

  .ارائه گردیده ،ابراز می دارد وارده

بدون یک روند شفاف ما قادر به درک این :دداد سپین غر رئیس اجرایوی فیفا در این رابطه چنین اظهار میدارآقای جان

و آیا اشخاصی که هم اینک  ؟که آیا واقعاًال اشخاصی که از سوی کمیسیون رد صالحیت گردیدند مستحق بودندمطلب نیستیم 

بجای  ممکننگرانی وجود دارد، که  :وی همچنین اضافه نمود ی باشند؟ در روند انتخابات باقی مانده اند واجد شرایط م

.تصامیم  بنابر ملحوضات سیاسی و قدرت ساالری  اتخاذ شده باشد تطبیق عادالنه قانون در زمینه،  

کمیسیون  ، فیفا از هنشر گردید 2010انتخابات  که در رابطه با مرحله رسیده گی به اعتراضات علیه کاندیدان گزارشی در

را نموده بود  مشترک در مورد چگونگی روند اعتراضات شو کمیسیون انتخابات تقاضای نشر گزار شکایات انتخاباتی

 بعد از انتخابات این روند مجدد را به منظور بررسی عه مدنیجام ئت مستقل که متشکل از نماینده گانهمچنان ایجاد هیفیفا 

.ه استپیشنهاد کرد  

:توصیه های فیفا در رابطه با روند سمع شکایات  

اعتبار نهاد های انتخاباتی از جمله  ،سمع شکایات انتخابات امسالفیت درجریان روند عدم موجودیت شفااز انجایکه   -1   

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات را از بین برده است و زمینه را برای تصامیم جانبدارانه و نقض حقوق 

:تا می نماید به نهادهای انتخاباتی پیشنهادفیفا .فراهم ساخته است افراد سیاسی  

تهیه ونشر  اسد سال جاری 10انتخابات امسال تا تاریخ  از روند رسیده گی به اعتراضات گزارش کامل و دقیق (الف

.پاسخ ارائه گردد در گزارش فیفا، که درآن به سؤاالت مطروحه گردد،  

پروسه  م جوانب ذیدخلرسانه ها  و تما تهیه و ترتیب اطالعات موثق و به موقع از روند رسیده گی به اعتراضات به (ب

 انتخابات

چگونگی انجام  نحوه وتدویر برنامه های وسیع آگاهی عامه به منظور آشنا ساختن مردم با مراحل مختلف انتخابات و(ج

.هاآن  

حمایت  ن یک روند غیر شفاف و چشم پوشی از اصلبه نمایش گذاشتبا  طوریکه دیده شد، کمیسیون شکایات انتخاباتی  -2

اعتبار این روند را با چالش  ،ین المللی به رسمیت شناخته شده استکه در قوانین ملی و ب اتباع کشور سیاز حقوق سیا

دیدان در و محافظت از حقوق سیاسی کان ظور تأمین اعتبار روند رسیده گی به اعتراضاتبه من .جدی مواجه ساخته است 

:د تامی نمای انتخاباتی پیشنهاد شکایات آینده ،فیفا به کمیسیون  

عیارهایی که برای شناسایی کاندیدان مرتبط  با گروههای مسلح غیر قانونی و مدارکی که در هنگام دفاع کاندیدان م (الف

.به اطالع مردم برسانددر اسرع وقت مورد استناد قرار گرفته را   

باشد به  قوق بشر و ملل متحدح یندگان جامعه مدنی ، نهاد های مدافع مستقل که متشکل از نما ایجاد یک هیئت بررسی (ب

که در جریان روند رسیده دوسیه های کاندیدان متهم به ارتباط با گروههای مسلح غیرقانونی  وغور مجدد منظور بررسی

.برای انتخابات آینده باشد تا اینکه درس. گی به اعتراضات از لیست کاندیدان حذف گردیده اند، بپردازد  
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