رﻫﻨﺎﻤی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ۱۳۹۷

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر:
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺑﯿﻮ ﺑﺮﮔﯿﺎﮐﭽﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم و اﻓﺘﺨﺎر دارم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر اﯾﻦ رﻫﻨﺎﻤ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و درﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﭘﺮوژﻩ  ) PROSESﭘﺮوژﻩ ﺣﺎﻤﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری و
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩٔ  ١٨ﻣﺎﻫﻪ ،روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ٢٠١٨و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ٢٠١٩را ﻣﻮرد ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻊ را در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻫﻨﺎﻤ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ) ،(ECESو در ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻤﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و
اﻋﺘﺎﻤد ﺳﺎزی روﻧﺪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﴍﮐﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﻣﻘﺮ آن در ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﺠﯿﻢ ﻗﺮار
دارد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻌ ٔﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋ ٔﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺳﺎل  ٢٠١٠در  ٣٥ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻤﻧﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺮﺜا ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻤﺗﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﱰاﺗﯿﮋی ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ "ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻤﯾﺖ دوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ) "(EURECSاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم اﺑﺘﮑﺎری ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻤﯾﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار دارد ،و ﻫﺪف آن ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﮐﺎﻫﺶ داده و آﻧﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪی ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارد ،اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
»ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺎﻤﯾﺖ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪاروﭘﺎ« دﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
دری و ﭘﺸﺘﻮ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺸﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﱪﻧﮕﺎران اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺴﱰد ٔهاﯾﻦ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﱪﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ ﺗﺮ در ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه
ﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ اﺧﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮑﺴﻮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رأی دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺌﺮﺜ ﺑﺎﺷﺪ
و از ﺳﻮﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻤﻧﺪاری در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺧﱪﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻓﻬﯿﻢ دﺷﺘﯽ
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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ﯾﺎدداﺷﺖ:
اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪ ﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻔﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ١٣٥٩
ﺧﻮرﺷﯿﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪ دﻫ ٔﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و از دل اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت،
ﺳﺎﻢﻟ ﺑﺪر آﻣﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪ ،ﻤﻧﯽ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺎﴐ ،اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ٣١وﻻﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داﺷﻦﺘ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﻋﻀﻮ،
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺻﻨﻔﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﻤر ﻣﯽ رود.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺒﮑ ٔﻪ ﴎﺗﺎﴎی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر. دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن. دﻓﺎع از ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن  ،ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آزاد. دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮی اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺘﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن. راه اﻧﺪازی ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن. آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﭘﺨﺶ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر.
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎد ﻫﺎیﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺜﯿﺮ ﮔﺰاری ﺑﺮ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻤﯾﺖ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ
در اﮐﺮﺜ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﻼش داﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ داﺷﻦﺘ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آزاد ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺐ دار ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺴﺆول
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﱪ ﻧﮕﺎران ﻣﺠﺒﻮر اﻧﺪ ﺗﺎ رﻫﱪان را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯽ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨ ٔﻪ
ﻃﻮﯾﻞ از آﺷﻔﺘﻪ ﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻪ دارد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اﻧﺘﻘﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺪرت ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﱰاک
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دﺧﯿﻞ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎل زﻧﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ٔﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﳌﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد ،از دﺳﺖ آور ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮراﻧﺪ.
ﺑﯽ اﻋﺘﺎﻤدی ﺑﺎﻻی روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻃﯽ  ١٥ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ
اﻧﺪازد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﭘﯿﺶ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻫﱪی و ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﴍﮐﺎی ذﯾﺪﺧﻞ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺣﺎﻤﯾﺖ ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻠﯽ،
اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،و اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﱰاک و ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ زﻧﺎن در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﯿﺎز ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺧﱪﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دوره ٔاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ٢٠١٨و  ٢٠١٩ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺖ ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ،و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای وﻻﯾﺘﯽ و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روز ﻣﺮه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺪف ﻗﺮار
دادن ﺧﱪ ﻧﮕﺎران در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر زار ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و در روز رای دﻫﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎد در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻤﺗﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
اﺗﺤﺎدﯾ ٔﻪﻣﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻫﺎﻤﻧﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﺪﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و
ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﻫﻨﺎﻤ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻫﻨﺎﻤ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﱰده ﻧﴩ و ﭘﺨﺶ
ﺷﺪه ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ و وﻻﯾﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

٣

ﻓﻬﺮﺳﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ  :٢٠١٨ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎر
اﻃﺮاف اﺻﻠﯽ ذﯾﺪﺧﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﺪﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎل  :٢٠١٦ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﺗﻨﻈﯿﺎﻤت اﺳﺎﺳﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﻤﮑﺎری ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
روﻧﺪ رای دﻫﯽ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻼت رای دﻫﯽ در زﻣﺎن رای دﻫﯽ و ﺷﺎﻤرش آرا
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﱪ ﻧﮕﺎران در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

٤

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ  :٢٠١٨ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎر:
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ٢٥٠ﮐﺮﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن
ﺣﺪ اﻗﻞ  ٦۸ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن )دو زن ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از ﻫﺮ وﻻﯾﺖ( ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ ٔه
ﻣﺸﱰک ﻫﻨﺪو ﻫﺎ و ﺳﮏ ﻫﺎ
و  ۱۰ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﯽ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺪود  ٨،٨٠٠،٠٠٠رای دﻫﻨﺪه ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ :
 ٣٠٦٧٩١٨زن
و
 ٥٦٨١٥٩١ﻣﺮد

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدان  ٢٥٦٥ﺗﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﻮل  ٤١٨زن و  ٢١٣٩ﻣﺮد
ﺻﻼﺣﯿﺖ  ٣٥ﻧﺎﻣﺰد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺪود  ٥١٠٠ﻣﺮﮐﺰ راﯾﺪﻫﯽ و  ٢٠٠٠٠ﻣﺤﻞ راﯾﺪﻫﯽ در ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
)ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ راﯾﺪﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ١٢٠٠٠ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﳌﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١١٠ ،٢٠١٨ﻣﻠﯿﻮن داﻟﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت روز راﯾﺪﻫﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای  ١٨ﻧﻬﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ٢٨ ،ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ و  ٣٦رﺳﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﻮﻣﱰﯾﮏ
دﺳﺖ ﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮ ﻣﱰﯾﮏ در ﻤﺗﺎم ﻣﺮاﮐﺰ راﯾﺪﻫﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﭘﯿﺶ از راﯾﺪﻫﯽ ،ﻧﺸﺎن اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺲ رای دﻫﻨﺪه
ﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺎث اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﯾﻮﻣﱰﯾﮏ ﺛﺒﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﺳﺘﻔﺎد ٔه ﭼﻨﺪﯾﻦ رای ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رای دﻫﻨﺪه،
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن
ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ،رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ وﯾﺎ در ﻣﺤﻼت راﯾﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
در آن وﺟﻮد ﻣﯿﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ٦٠٠رای دﻫﻨﺪه را ﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۵

ﻃﺮف ﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﺧﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اداره و ﻧﻈﺎرت ﻤﺗﺎم اﻧﻮاع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ را دارد .ادار ٔه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﯿﺄت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺑﻮرد ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻔﺖ ﮐﻤﺸﺮﻨ )ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
رﺋﯿﺲ ،ﯾﮏ ﻣﻌﺎون و ﯾﮏ ﺳﺨﻨﮕﻮ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ ٔﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ) داراﻻﻧﺸﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن(ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ،رﻫﱪی ﺷﺪه ،و داری  ٣٤دﻓﺎﺗﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ و ﻣﺴﺆول رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﺷﻤﻮل رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎون( ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زن اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺴﺆول ﻧﻈﺎرت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت و وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﯿﺴﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ٥ﻋﻀﻮ ﺑﻮده )ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ،ﯾﮏ ﻣﻌﺎون و ﯾﮏ ﺳﮑﺮﺗﺮ( و ﺑﺮای ٥
ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﯿﻤﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺆول رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎ از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدان و رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻣﺴﺆول دراﻻﻧﺸﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن دارای  ٣٤دﻓﱰ داﯾﻤﯽ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ٥٢٠٠ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ ٔه اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺴﺆول درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻤﺗﺎم ﻣﺤﻼت راﯾﺪﻫﯽ در زﻣﺎن
ﺷﺎﻤرش آرا ﺣﻀﻮر ﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اداره ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺘﻨﺪ .داراﻻﻧﺸﺎ ﻣﺴﺆول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اداری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،دارﻻﻧﺸﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺴﺎب دﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﻨﺎزﻋﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻮﺋﺴﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﺮک در آﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،از
ﺗﻘﻠﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺳﻨﺠﯿﺪه ،اﻋﺘﺎﻤد در ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی آﻧﺮا را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﺳ ٔﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﯾﻨﺪه ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﺪﻧﯽ
را در راﺳﺘﺎی اﺷﱰاک ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و در داد ﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪه و ﺣﺴﺎب
دﻫﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺟﺮﯾﺎن و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴ ٔﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(FEFAﺑﻨﯿﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(TEFAﻣﻮﺳﺴﻪ ٔدﯾﺪه ﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (ETWAو ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۵

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آﻧﻬﺎ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺨﺺ را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺎﻤﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺰارﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﺎن روش ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻦ
اﳌﻠﻠﯽ در اﻋﻼﻣﯿ ٔﻪ اﺳﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﴩﯾﺢ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ  ٤٥ﻣ ٔﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
ﻣﻄﺮح ،ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،آﻧﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﻣﺰدان ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﻣﺰدان ﻣﺴﺘﻘﻞ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻼت راﯾﺪﻫﯽ اﻋﺰام ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺎرز را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﻓﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻫﺎ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻼت راﯾﺪﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺘﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ رای
دﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪی ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﱪ ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰای ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،راﯾﺪﻫﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻤرش و ﺗﻮﺣﯿﺪ آرا را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ از راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺰدان را ﮔﺰارش داده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺎز ﺗﺎب دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدان و روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ،ﻣﺘﻮازن و
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪ.

۷

ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﺪﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روز راﯾﺪﻫﯽ

.١ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

.٢رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

.٧ﻧﺎﻇﺮان

.٣ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺷﮑﺎﯾﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

.٤ﻧﯿﺮو ﻫﺎی
اﻣﯿﺘﯽ

.٦راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن
.٥ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن
اﺣﺰاب و ﻧﻨﺎﻣﺰدان
ﻣﺴﺘﻘﻞ

.١ﺧﱪﻧﮕﺎران/رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﮔﻬﯽ دﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد روز راﯾﺪﻫﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻋﺘﺎﻤد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
.٢ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺟﻤﻊ آوری و ﭘﺮوﺳﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .٣ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﻞ راﯾﺪﻫﯽ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻞ راﯾﺪﻫﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ وارد ﻣﺤﻞ راﯾﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺲ ﻣﺤﻞ راﯾﺪﻫﯽ ﴐورت آﻧﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
.٤ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی اﺣﺰاب و ﻧﺎﻣﺰدان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﻣﺰدان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻓﺎع
ﻤﻧﻮده و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ،ﺑﺮ رﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮازن ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
.٥د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ د ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪي ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې د اړوﻧﺪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ګټﻮ دﻓﺎع
ﮐﻮي او د ښﻲ ﻫﻤﮑﺎرۍ ،ﭘﻠټﻨﯥ او د ﺗﻮازن د رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي.
.٦راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
.٧ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده
و ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﯾﻨﺪه ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺷﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۸

ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٢٠١٦
ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻠﯽ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﺪﻧﯽ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﺎل  ٢٠١٦ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ در آن وارد ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻃﺒﻖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻤﻧﺎ "رای واﺣﺪﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ )ﻣﺎده  ،٣٥ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(:
ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه؛ ﯾﺎ در وﻻﯾﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺎرﯾﺎب،
ﺧﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﮐﻤﱰ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن در
ﭘﺎرﳌﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ.
ارﺗﺒﺎط دادن رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻼت راﯾﺪﻫﯽ )ﻣﺎده  ،٨ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(:
راﯾﺪﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ رای داده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ و در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ رای دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
)ﺳﻔﺎرش اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﮔﺰارش .(٢٠١٤ EAT
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ  ،ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﺎﻤل ﻣﯽ ﮔﺮدد:
اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات در ﻣﺎده  ٩٩ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ :ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اردو ،ﭘﻮﻟﯿﺲ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﺑﺎﻻی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﻧﺎﻣﺰدان و ﯾﺎ
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻣﺠﺎزات :ﺣﺒﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻪ از  ٣ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻤﻧﯽ ﮐﻨﺪ(.
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻓﻮرم ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ و اوراق راﯾﺪﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺘﺎﻤن ﺣﻘﺎﯾﻖ )ﻣﺠﺎزات :ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ٢ﺳﺎل(.
اﯾﺠﺎد ﻧﺰاع و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر  ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮدد )ﻣﺠﺎزات :ﺣﺒﺲ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﱰ از  ٢ﺳﺎل(.
رادﯾﺪﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﺟﻌﻠﯽ )ﻣﺠﺎزات :ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺒﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد(.
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رای )ﻣﺠﺎزات :ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﯽ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎل(.
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﺸﺮﻨان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از  ٩ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ٧ﻧﻔﺮ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ٢٧
ﻧﺎﻣﺰد  ٧ﺗﻦ آﻧﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻤﺸﺮﻨان از  ٦ﺳﺎل ﺑﻪ ٥ﺳﺎل .ﮐﻤﺸﺮﻨان ﺟﺪﯾﺪ )ﻫﺮدو ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ( ﮐﺎر ﺧﻮد
را از ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﱪ ٢٠١٦آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﱰک ﺳﮏ ﻫﺎ و ﻫﻨﺪو ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن
از  ٢٤٩ﺑﻪ ٢٥٠اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وﺿﻊ دوﺑﺎره ﻗﯿﻮدات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴ ٔﻮل،
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ :ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن و ﺷﻮرا ﻫﺎی
وﻻﯾﺘﯽ از  ٣٠روز ﺑﻪ  ٢٠روز.

۹

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﴏﯾﺢ ﻧﺎﻣﺰدان در ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻣﺨﺎرج ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ )ﻣﺎده  (٧٧ﺣﺎﻤﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را در ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات و رﻫﻨﺎﻤﺋﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی آﻧﺮا دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎل  :٢٠١٦ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

 ٥٠٠٠ﺗﺎ  ٥٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ در ﻣﺤﻞ
راﯾﺪﻫﯽ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در
ﻣﻮاد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ.

 ٤٠٠٠٠ﺗﺎ  ٨٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی ﻣﻨﺎزﻋﺎت

 ٥٠٠٠٠ﺗﺎ  ١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ وﯾﺎ ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﻪ

 ١٠٠٠ﺗﺎ  ١٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺑﻪ ﴐر ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﮐﻨﺪ

 ٥٠٠٠٠ﺗﺎ  ١٠٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ

اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﭙﺮدن ﻓﻮرم ﻫﺎی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﻧﺎﻣﺰدان

ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎل  -٢١٠٦ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺎزات
ﺣﺒﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ:
ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در ﮐﻮد ﺟﺰا درج ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺪت ﺣﺒﺲ

ﺟﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺣﺪ اﻗﻞ  ٣ﻣﺎه

ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻋﻼﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اردو ،ﭘﻮﻟﯿﺲ و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﺑﺎﻻی رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،ﻧﺎﻣﺰدان و ﯾﺎ
ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

 ٥ﺳﺎل ﺣﺒﺲ

رﺷﻮه دﻫﯽ و رﺷﻮه ﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﺨﻮﯾﻒ ،ﺣﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ،و اﻋﺎﻤل ﻓﺸﺎر ﻋﻠﯿﻪ راﯾﺪﻫﻨﺪه ،ﻧﺎﻣﺰد ،ﻧﺎﻇﺮ،
دﯾﺪه ﺑﺎن ،رﺳﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

۱۰

 ٢ﺳﺎل ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﻓﻮرم ﻧﺘﺎﯾﺞ و اوراق راﯾﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺘﺎﻤن ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﺗﺎ  ٥ﺳﺎل ﺣﺒﺲ

ﺑﯿﺠﺎ ﺳﺎزی ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ ﺟﻨﯿﺲ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ
دوﻟﺖ و ﯾﺎ دﭘﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ
ﻣﺎه

ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دﺳﺖ زدن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺑﯿﺸﱰ از  ٢ﺳﺎل

اﯾﺠﺎد ﻧﺰاع و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر  ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن
روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺮدد

ﺣﺪ اﮐﺮﺜ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ

دزدی ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و اوراق راﯾﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺣﺒﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

راﯾﺪﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻨﺎد ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده از رای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ در ﻏﯿﺎب او

ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رای
ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺠﺎ ﺳﺎزی اﺳﻨﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ ،اوراق ﻧﺘﺎﯾﺞ و
اوراق راﯾﺪﻫﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ رای ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری ﯾﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰد

ﺣﺒﺲ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻤﱰ از  ٣ﻣﺎه

ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﯾﺎ ﻋﺪم رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ،ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﺘﺎﻤن ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﯽ  ٣ﺳﺎل

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﴍﮐﺖ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ،دﯾﺪه ﺑﺎن ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن راﯾﺪﻫﯽ و
ﺷﺎﻤرش آرا.

ﻣﻘﺮرات رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت و رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﺼﻠ ٔﻪ ١٣٩٧-٥٩
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺎده دوم :ﻫﺪف
 -١ﻧﻈﺎرت از ﭘﺨﺶ و ﻧﴩ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧ ٔﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺋﺘﻼف ﻫﺎی اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ؛
 -٢رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺋﺘﻼف ﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ؛
 -٣دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ و رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ
ذﯾﺼﻼح؛

۱۱

ﻣﺎده ﺳﻮم  :ﻧﻈﺎرت
ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﴩات رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ.
 ،ﻣﺎده ﭘﻨﺠﻢ :درج ﻤﻧﻮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ
اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺋﺘﻼف اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ،ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺨﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﻣﺪت٢٤ﺳﺎﻋﺖ )ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﺎری( ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺨﻠﻒ
 ،ﺑﺎ اراﺋ ٔﻪ اﺳﻨﺎد ،در ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و دﻓﺎﺗﺮ وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﺷﮑﺎﯾﺖ درج ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.
ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﻘﺾ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ) ،ﻣﺎده ﻫﻔﺘﻢ(:
ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﻘﺾ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد:
ﮐﻤﯿﺘﻪٔ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻄﯽ و ﺗﺨﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ،ﻗﺮار ذﯾﻞ رﺳﯿﺪه ﮔﯽ ﻤﻧﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻤﻧﺎﯾﺪ:
 -١ﻧﴩ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎ ﻣﻮﺛﻖ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از اﺷﺨﺎص را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺳﺎزد؛
 -٢ﻧﴩ و ﭘﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﺰدان و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛
 -٣ﻧﴩ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ؛
 -٤ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﴩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎ ﻣﺘﻮازن و ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧ ٔﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
 -٥ﭼﺎپ و ﻧﴩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرات ﺑﯽ اﺳﺎس و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﱰآ آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
 -٦ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ؛
 -٧ﻧﴩ و ﭘﺨﺶ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛
 -٨ﻧﴩ ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دور ٔه رﺳﻤﯽ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و دور ٔه ﺳﮑﻮت؛
 -٩ﻧﴩ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ،اﻫﺪاف ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ در دور ٔه ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﯾﺎ ﴐر ﻧﺎﻣﺰدان
ﺑﺎﺷﺪ؛
 -١٠ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﻣﺰدان ﮐﻪ در
آن رﺳﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔ ٔﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﮔﯽ و ﯾﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮔﯽ دارﻧﺪ؛
 -١١ﻧﴩ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﯾﺎ ﴐر آﻧﻌﺪه از ﻧﺎﻣﺰدان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺌﺖ اداری وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ؛
 -١٢ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد و ﺑﺮﻨ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮف ﻧﺎﻣﺰدان وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ و ﺷﻮرا ﻫﺎی وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از
ﴍوع ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ داﺷﻦﺘ ﻋﮑﺲ  ،ﺷﻌﺎر و ﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان؛
 -١٣ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻫﺎ و
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﺻﺪار ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﯾﺎ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺗﺨﺎذ ﻤﻧﺎﯾﺪ.
 -١٤ﻧﴩ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﺎﻤﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻤﯾﺖ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان ،در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ؛در ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ؛و
 -١٥ﻧﴩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ در ﺻﻔﺤﺎﻧﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪان  ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ و رای آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ
ﮔﺮدد ،در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ.
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ )ﻣﺎده ﻫﺸﺘﻢ(:

 -١ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺻﻼح ﺗﺨﻠﻒ؛
 -٢وﺿﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ،ﺣﺴﺐ اﺣﻮال از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار اﻟﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ؛
 -٣ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻏﺮض ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﮑﺎﯾﺎت؛
 -٤ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺑﻄﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ اراﺋ ٔﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد اﺛﺒﺎﺗﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ؛
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 -٥دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﴩ ﻓﯿﺼﻠ ٔﻪ ﮐﻤﯿﺘ ٔﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؛و
 -٦ﮐﻤﯿﺘﻪ ٔرﺳﺎﻧﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻤﻧﻮده و در
رﺳﯿﺪه ﮔﯽ آن اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﯽ ﻤﻧﺎﯾﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر در
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﴎاﴎ دوره ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﱰده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﻻﺑﻼی ﻧﴩات ﺷﺎن ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﺪون
ﺷﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮑﭙﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد:
• ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻗﻌﯽ )ﯾﮏ ﻧﻔﺮ  /ﯾﮏ رای(.
• ارزش ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ ﺑﻮدن ،اﺣﱰام و دﻗﺖ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
• رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• اﺑﺰار ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻃﻮل ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ )ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﻓﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻣﯽ ﺷﻮد،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .
• ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰان را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• اﺣﺰاب و ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺆول.
• ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ.
• رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴍﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮔﯿﻬﺎی درﺳﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان زﯾﺎدی دارد .ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮد را
دارد .ﻧﺎﻣﺰدان ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﻣﯿﱪﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و ﮐﺶ و ﻗﻮس ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺖ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﻮد.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ :ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،دﺧﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ.
ﻣﻮارد :رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎرت رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ،دﺳﺘﮑﺎری ﺗﺬﮐﺮه ،دﺳﺘﮑﺎری ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻋﺪم رأی دادن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ رای
دﻫﻨﺪﮔﺎن ،رای دادن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رای ﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه ،رای ﮔﯿﺮی دو ﻧﻔﺮه ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﻪ.
اﺻﻮل ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
• در رﯾﺸ ٔﻪ ﺧﻮد ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻪ
اﻋﺘﺎﻤد و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،واﻗﻌﯽ و ﺳﺰاوار اﻋﺘﺎﻤد آﻧﻬﺎﺳﺖ.
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن )ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن( ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺎﻤد و اﻋﺘﺒﺎر ﴐوری اﺳﺖ.
• اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،ارزش ﻫﺎی  EMBﻫﺎ ،ﻧﺎﻇﺮان داﺧﻠﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺪﻟﯽ و ﻤﺗﺎم ﺳﻬﻤﺪاران ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

۱۳

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮔﺰارش ﺻﻨﺪوق  ٢١٠٧آﺳﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ٣٨درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺎﻤد دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺗﻘﻠﺐ
• اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ و درس ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ذﯾﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻄﯽ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
• ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﺐ  /ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻘﻠﺐ
• ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻘﻠﺐ )ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻌﻠﯽ ،ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ(
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮوﯾﺞ  /ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ؟

ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت
ﻣﻠﯽ

اﺣﺰاب
ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺪﻟﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ
IEC/ECC
MC

ﻣﺮدم ﻋﺎم

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰان
دراﻣﺪ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ

روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت -١:ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ  -٢ﻫﻤﮑﺎری  -٣ﻫﺎﻤﻫﻨﮕﯽ
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روش ﻫﺎی رای ﮔﯿﺮی در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ

اﻓﺘﺘﺎح

١

ﻣﺮﮐﺎز رای دﻫﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﺤﻞ رای دﻫﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﴐورت
ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ رای ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻌﺎﻤل رای آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن  /رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺣﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﴩاﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

۲

رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ  PSدﺳﱰﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.
ﻟﯿﺴﺖ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﮕﺸﺖ رای دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ رﻧﮕﯽ رﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اوراق رای دﻫﯽ در دﺳﱰس رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻧﺮا در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رای ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﻮﻣﱰﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳

ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ٤ﻋﴫ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ رای ﺷﺎﻧﺮا اﺳﺘﻌﺎﻤل ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻞ رای ﭘﺎﯾﺎن دادن را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﱪﻧﮕﺎران  ،ﻣﻬﺮ ﺻﻨﺪق ﻫﺎی رأی دﻫﯽ را ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﴎﯾﺎل ﻤﻧﱪ ﻫﺎ را ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮ و اوراق رای دﻫﯽ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻞ اﺳﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺛﺒﺖ و درج اﺳﻨﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.

رای دﻫﯽ

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن

۴

ﺷﺎﻤرش آرا

ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻏﺎز ﺷﺎﻤرش آرا دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺎﻤرش ﺷﻮد.
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ.
روﻧﺪ ﺷﺎﻤرش آرا ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی رای دﻫﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻤﺗﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱۵

ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ در ﺣﯿﻦ رأی ﮔﯿﺮی و ﺷﺎﻤرش آرا

ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﻋﺖ  ٤ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ اﮔﺮ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٤ﺻﺒﺢ روز آﯾﻨﺪه رای ﺷﺎﻧﺮا اﺳﺘﻌﺎل ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻘﻮق

ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ

رای دﻫﯽ
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ و اﻧﺼﺎف در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺸﻨﺪ.

ﺧﱪﻧﮕﺎران  /رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ رای ﮔﯿﺮی و ﺷﺎﻤرش آرا
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﴩاﺗﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ دﺳﱰﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻌﯿﻨﯽ و ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزه رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻞ
در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ رأی دﻫﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﱪﻧﮕﺎران  /ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی رای
دﻫﯽ ﺑﺎ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﻤﻧﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻠﻤﱪداری و ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﺰد رای دﻫﻨﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

ﺧﱪﻧﮕﺎران ،ﻓﻠﻤﱪداران و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﻣﺮاﮐﺰ رای
دﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ  /ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ ﮐﺪام ﺣﺰب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﱪﻧﮕﺎران ﻣﺮد و ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻤﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
وارد ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

زﻧﺎن ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﯽ رﺳﺎﻧﻪ  /ﺧﱪﻧﮕﺎران زن؛ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی
زﻧﺎن دﺳﱰﺳﯽ دارﻧﺪ .زﻧﺎن ﺧﱪﻧﮕﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی
ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  /ﺷﺎﻤرش
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺎﻤرش آرا را از
ﺑﯿﻦ ﺑﱪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﯿﺮ در روﻧﺪ ﺷﺎﻤرش ﺷﻮﻧﺪ.

ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﺮای ﺷﺎﻤرش آرا دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ.
ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب و ﻧﺎﻇﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی
اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻤرش ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای ﮔﯿﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم از
اﯾﺴﺘﮕﺎه رای ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﻇﺮان،
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ رای ﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

١۶

در ﻃﻮل ﺷﺎﻤرش آرا ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس
ﺑﺮای ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب و
ﻧﺎﻇﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺷﺎﻤرش ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رای ﮔﯿﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻓﻮری و
دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ رای ﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺮای ﺧﱪﻧﮕﺎران  ،ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب و ﻧﺎﻇﺮان اﻋﺎﻤل ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮض از آن اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﱰﺳﯽ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﮔﺎن اﺣﺰاب و ﻧﺎﻇﺮان
در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﻤرش ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺧﱪﻧﮕﺎران در ﻃﻮل دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻫﯿﭻ ﺧﱪ ارزش زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻤ را ﻧﺪارد .زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﻨﯿﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻮادﺛﯽ در ﻃﯽ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و روز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رخ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﺰدان ﺑﺎﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﺎﯾﺪ از
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

وﺟﻮد ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﯽ و ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﺷﺎﻤ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ؛ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

ﻣﻮاردی ﮐﻪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﱪﻧﮕﺎران در
ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﺷﺶ
ﻧﴩاﺗﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﱪﻧﮕﺎران  /رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دورﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ رای دﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﺰدان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪی ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ  ،ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﱪﻧﮕﺎران ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  /رادﯾﻮﯾﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ و
آﻧﻼﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را از راه دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﻟﻨﺰﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺪون دﻟﯿﻞ دﺳﺘﻮرات ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن رای دﻫﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روی
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮات را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
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ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎن را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن
)ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت( ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه و زره ﺑﺪن در ﻃﻮل ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﺐ وﯾﮋﻩ
رای دﻫﯽ و ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﻤ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ.

ﴎﯾﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﺗﺮ ﺗﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻤﻧﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد دارﯾﺪ و ﻓﺎﺻﻠّﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ؛
ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺣﻤﻠﻪ اﻧﺘﺤﺎری ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،رخ
ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ درﮔﯿﺮی رخ دﻫﺪ.در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی :از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و اﺧﺒﺎر را از ﻣﺤﻞ دور
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺰدان را
ﻣﻨﺘﴩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺎﻣﺰدان و ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺎﻤ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮد داری از ﻧﴩ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﺨﺮﻨاﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﻔﺮت
اﻧﮕﯿﺰ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺰدان ﺷﺎﻤ ﻣﺼﺌﻮن ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد.

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﻤ ﭼﺎرچ
دارد؛ ﺑﺎ ﺑﻄﺮی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪی
ﺑﺮوﯾﺪ.

در ﺟﺮﯾﺎن در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﱪی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺆوﻻن
ارﺷﺪ ﺗﺎن در رﺳﺎﻧﻪ در ﻤﺗﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ،
ﻫﻤﮑﺎران ﺷﺎﻤ در دﻓﱰ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﱪﻧﮕﺎران را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺧﱪ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﯾﯽ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رأی دﻫﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب  /ﻧﺎﻇﺮان
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﻣﺮﮐﺰ رأی دﻫﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆ ﺗﻔﺎﻫﻢ و درﮔﯿﺮی
اﺣﺘﺎﻤﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ دﻫﯽ،
رﻫﻨﺎﻤﯾﯽ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﻨﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ رای دﻫﯽ و
رؤﺳﺎی ﻣﺮاﮐﺰ رأی دﻫﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی رأی
دﻫﯽ و ﻓﻮرم ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ  ،دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ .ﺳﻌﯽ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ از رأی دﻫﻨﺪه در ﻏﺮﻓ ٔﻪ رأی دﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﯾﺎ ﺻﺪا ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺷﺎﻤ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از اﻧﻬﺎ ﮔﺰارش
دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺨﺶ
ﮔﺰارش ﺷﺎﻤﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺆوﻻن ﺗﺎن
در اداره رﺳﺎﻧﻪ در ﻣﺸﻮره ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺎت ﺷﺎن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور اﻓﺘﺎده و ﻧﺎ اﻣﻦ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ﯾﯽ را ﺑﺎ
ﭼﺎرج و ﺑﻄﺮی ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ؛ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﻤ را
در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺪون ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻧﻮر اﻓﺰا( ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
دور دﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﺷﺎﻤرش آرا در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ
ﺑﺪون ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺮق اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ از ﻣﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻮﺧﺖ آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺒﻌﻮارض ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آب و ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﺪ و داروﻫﺎی
اﯾﺒﺪاﺋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺷﺎﻤ اﺳﺖ.
از ﻟﺒﺎس و ﺑﻮت  /ﮐﺮﻣﭻ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ
ﴎﯾﻊ ﺷﺎﻤ ﻧﺸﻮد.
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮی ﻫﺎ ،ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ،ﻣﺎﯾﮏ ،ﺿﺒﻂ
ﺻﻮت و ﺣﺘﯽ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
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۸۷.٪۸۷
۸٥.٪۷۱
۸٦.٪۸٦
٪۷٥
٦۱.٪۱۱
۹۳.٪٥۸
۷٥.٪۷٥
۸۳.٪۳۳
٦۰.٪۷۱
۸۰.٪٦٤
۸۷.٪۸۷
۸۳.٪٥٦
٪٦٤
۷۷.٪٥۰
٪۷٥
۰
۸۱.٪۳۹

۱۰.٪٥
۲٥.٪۷۰
۱۳.٪٦۳
۲٥.٪۸۸
۲۷.٪٥۰
۱۹.٪٥۱
۷.٪۱٤
۳۰.٪٦٤
۱٦.٪٦٦
۹.٪۷۸
۱۷.٪۳۹
۱۳.٪۳۳
۱٤.٪۸۰
۱۱.٪٦۰
۲۲.٪۸٥
۳.٪٦۳
۹.٪٦۷
۱۸.٪۸۸
۱۲.٪۱۲
۱٤.٪۲۸
۱۳.٪۱۳
٪۲٥
۳۸.٪۸۸
٦.٪٤۱
۲٤.٪۲٤
۱٦.٪٦٦
۳۹.٪۲۸
۱۹.٪۳٥
۱۲.٪۱۲
۱٦.٪٤۳
٪۳٦
۲۲.٪٥۰
٪۲٥
۰
۱۸.٪٦۰

۸۳.۳۹٪ ۱٦.۲٦٪

۷۳
۳۳
۸۳
۷۰
۳۳
۳۳
٤۲
٤۷
۲٦
۹۲
۱٥۱
۲۷
۷٦۷
۱۰٦
۳٤
٥۳
۳۰
۷۷
۳۰
۳٥
۱۲۷
۱۲
۱۷
۷٦
۳۳
۱۲
۲۷
۲۸
۲٦
٦۷
۲۲
۳۳
۲۳
۰
٤۱
۰

۳
۲
٥
۱٥
۷
۸
۰
۱٥
٤
۰
۱۰
۳
۳۷
٦
۱
۲
۱
۱۳
۳
۰
۱۰
۰
۱
۲
۰
۰
۱
۳
۷
٦
۳
۷
۱
۰
۲
۰

٦۸
۲٦
۷٦
٦۳
۲۹
۳۳
۳۹
٤۳
۲٥
۸۳
۱۳۳
۲٦
٦۸٥
۹۹
۲۷
٥۳
۲۸
۷۳
۲۰
۳۰
۱۱۹
۹
۱۱
۷۳
۲٥
۱۰
۱۷
۲٥
۲۹
٦۱
۱٦
۳۱
۱۸
۰
۳٥
۱

۹
۹
۱۲
۲۲
۱۱
۸
۳
۱۹
٥
۹
۲۸
٤
۱۱۹
۱۳
۸
۲
۳
۱۷
٤
٥
۱۸
۳
۷
٥
۸
۲
۱۱
٦
٤
۱۲
۹
۹
٦
۰
۸
۰

۲۳۸٦

۱۷۸
٦.۹۳٪

۲۱۳۹

٤۱۸

۱.۳٤٪

۹۳.۰٦٪

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱٤
۱٥
۱٦
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲٤
۲٥
۲٦
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳٤
۳٥
۳٦

اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﺎﻤﯾﺖ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )(ECESﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻤﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

