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 ۴۷۷۸سرطان  ۴۱تاریخ: 
 

 های تیفا در مورد چالش های ظرفیتی کمیسیون شکایات انتخاباتییافته 

 
 

 ۲۱۱ماره مکتوب شطی )از این نهاد بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( بر اساس در خواست رسمی کمیسیون شکایات انتخاباتی 

 ۳۰/۲۱/۲۰۳۱  ی مورخاجلسه طی ات، مرتبط به انتخابدر تفاهم با نهاد های مدنی قبل از آن (، و ۰۳/۳۲/۲۰۳۱مورخ کمیسیون، 

به تاریخ های  ،UNAMA دفتر نماینده و(، MECدفتر) ینبا مسئول به تعقیب آن طی جلساتییسیون شکایات انتخاباتی و در دفتر کم

ت ها و را از ظرفی یبرای اولین بار، ارزیابی جامع پذیرفت تا در دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی؛  ۱۱/۳۲/۲۰۳۱و  ۱۰/۳۲/۲۰۳۱

ارزیابی  طی اینبدون هیچگونه امتیاز مالی، ضعف های کمیسیون شکایات انتخاباتی به عمل آورد. جهت انجام این مهم، تیفا متعهد شد تا 

ه به عنوان نتیج کمیسیون شکایات انتخاباتی الت و چالش های ظرفیتی و اداریرهنمود اصالحی را به منظور مرتفع ساختن مشک

کمیسیون شکایات انتخاباتی برای حل مشکالت و چالش های موجود در این اداره، عمل  با استفاده از آننماید تا  بی آماده و ارائهارزیا

 ازد. فراهم س و رسیدگی عادالنه به شکایات انتخاتی را بهترنموده و با تقویت ظرفیت های داخلی کمیسیون زمینه را برای مدیریت 

کمیشنران  حضور طی جلسه ای با ۰۲/۳۱/۲۰۳۱صورت رسمی به تاریخ به  باتیی کمیسیون شکایات انتخاظرفیت سازمانارزیابی 

با  ارزیابی متذکره ارائه پالن و جزییات کاری آن آغاز گردید.با  سای اداری کمیسیونو تعدادی از رو انتخاباتی میسیون شکایاتک

مصاحبه های رودر رو، بر اساس پرسشنامه های از پیش طرح شده، با کارمندان اداری و انجام  روش مختلط بررسی اسنادیاستفاده از 

نظر سنجی در مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی از طریق در سطح داخلی و همچنان مستقیم، مشاهده انجام و مسئولین کمیسیون و 

لین در خالل یک ماه تقریبا با مسئویون صورت میگرفت. در سطح بیرونی کمیس ،مصاحبه های باز با اعضای نهاد های ذیدخل انتخاباتی

چند هر مصاحبه صورت گرفت؛بطور جدا گانه  هر ریاستتمامی ریاست خانه های کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت ارزیابی کلی 

سی نتایج قابل توجه و ملمو اجرای بخشی از آن نیز منتج به فرایند ارزیابی بطور کامل، بنا بر ملحوظات و عوامل ذیل انجام نشد، ولی

چالش  و با اجرای بخش از آن با موانع ارزیابی کمیسیون بعد از آغاز و با تاسف که برنامه. شد که شرح کلی آن در ذیل ذکر شده است

کن ممآنرا غیر مواجه شد که ادامه تخصصی، اصولمند و بیطرفانه  شکایات انتخاباتی های جدی از سوی بعضی از ادارات کمیسیون

 :قرار ذیل اند ساخت. موارد عمده این چالش ها

I. شکایات انتخاباتی. و کمیشنران کمیسیون داراالنشاءمیان اعضای  ات جدیدو دسته گی و اختالف 

II. شکایات انتخاباتی نسبت به ادارات تحت نظر آن. کمیسیون داراالنشاء محدود بودن صالحیت و تاثیر گذاری رئیس 

III. شنران و رئیس کمیسیون توسط ادارات داراالنشاء کمیسیون. نادیده گرفتن تصامیم کمی 

IV. نظمی های جدی در داخل کمیسیون نا هماهنگی و بی . 

V. علی الرغم هدایت مستقیم و مشخص رئیس  عدم پذیرش تغییر و اصالحات بنیادی در ادارات کمیسیون شکایات انتخابات

 کمیسیون شکایات انتخاباتی به این ادارات. 

 ر اساسات روش های تحقیق، با وضعیتمبتنی ب ،ادامه ارزیابی، آنهم به صورت تخصصیساخت که  متقاعدتیفا را  عوامل ذکر شده،

وارد آوردن لطمه به اعتبار و جایگاه  الفات درونی در کمیسیون و همچنانسبب تشدید اخت نبوده و ادامه آن موجود در کمیسیون مقدور

لذا، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، علی الرغم تعهد و میل فراوان غانستان به عنوان یک نهاد مستقل خواهد شد. بنیاد انتخابات شفاف اف

برای اجرای این ارزیابی، و نتایج متوقعه مهم وسود مند آن، و حفظ اصل بی طرفی و تخصصی بودن، از ادامه و اجرای این ارزیابی 

تشکر فراوان از تمامی کمیشنران محترم کمیسیون که حامی این طرح بودند و برای تسهیل آن انصراف داده وضمن ابراز قدر دانی و 

تالش ورزیدند، اعالم میدارد که در صورت فراهم شدن زمینه، در هر زمان دیگر، به ادامه این مهم پرداخته و کمیسیون را جهت 

 شناسایی راهکرد های جامع برای حل این مشکالت یاری رساند.

 بنیاد انتخاابت شفاف افغانس تان

 د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ 

Transparent Election Foundation of Afghanistan  

 



 :نمایداعالم می ذیل آنرا به شرح که اهماست انتخابات شفاف افغانستان، طی این ارزیابی به موارد مهم و قابل توجه دست یافته  بنیاد

 ۰۰۱و حدود ، ( معاونیت۱( ریاست خانه، دو)۳نه ) شامل ونی، این کمیسکمیسیون شکایات انتخاباتیاداری  براساس تشکیل (1

 میباشد.( یتیبه شمول کارمندان وال) کارمندتن 

زنان تن آنرا  ۷تن آن مرد و  ۲۳۱ این میانتن میباشد که از  ۲۲۰کمیسیون  درو مشغول  به کار تعداد کارمندان حاضر  (2

 سهم زنان در ترکیب کمیسیون( ۱۲۱۶) . تشکیل میدهد

حضور ن ها زنا معاونتیچ یک  از ریاست خانه ها و اکثریت مطلق کارمندان کمیسیون را مردان تشکیل داده و در راس ه (3

  النشاء کمیسیون به عهده زنان داده نشده است.در هیچ یک از ادارات دارا و در کل نقش مدیریتی قابل توجه ندارند

 نبوده و جزایر صالحیتی متعدد در آن وجود دارد. و واحد کمیسیون به لحاظ اجرایی و مدیریتی یک دست  (4

بصورت عادالنه در نظر گرفته نشده است، طوری که اکثریت کارمندان را مربوطین ترکیب قومی در تشکیالت اداری کمیسیون  (5

 دو والیت تشکیل می دهد.

اوضاع برخوردار اداره و رئیس داراالنشاء کمیسیون به عنوان مدیر و صالحیت دار اجرایی، از صالحیت و کنترل الزم بر  (6

 . بعیت نمیکنندایشان پیروی و تاز آنگونه که باید و شاید، نبوده و ادارات تحت نظر وی، 

 . اختالفات جدی وجود دارد ارات دارالنشاء کمیسیوناجرایی و مدیریتی میان کمیشنران و تعدادی از اددر سطوح  (7

 میزان توانمندی در مدیریت داخلی کمیسیون ضعیف بوده و پراکند گی و آشفتگی بر محیط داخلی آن حاکم است.  (8

مواجه بوده و در اغلب فقدان پالیسی و الیحه های کاری الزم به عنوان رهنمود و اصول کاری ادارات داراالنشاء کمیسیون با  (9

 . موارد با مشکل تداخل وظیفوی مواجه اند

گرفته است، مستند سازی  درگذشته صورت (UNOPS)ت اداری و دفتری که از سوی امکانااز قبیل کمک های لجستیکی  (11

اسنادی و اداری از  یبه دلیل نبود سیستم حفاظت کمک کننده و هم غلب این کمک ها، هم از سوی نهادنشده و او وارد سیستم 

 میان رفته اند.

 .عدم همکاری به موقع حکومت با کمیسیون در تسهیل فرایند های کاری آن (11

 .تخاباتی کمیسیون را نداردبدنه عملیاتی کمیسیون آمادگی و ظرفیت الزم برای تطبیق برنامه های ان (12

 برخورد سلیقه ای تعدادی از شرکای بین المللی در همکاری و تسهیل امورات کاری کمیسیون.  (13

تخوش را دس و این مشکالت کمیسیون کایات انتخاباتی با آن مواجه است، از عمده مسایل و چالش هایست که کمیسیون شموارد ذکر شده

حضور اکثریتی مردان و غایب بودن زنان در تشکیل کمیسیون، وجود جزایر صالحیتی . ضعف و عدم کارایی زیانباری ساخته است

یت تناسب قومی در تشکیل کمیسیون و فقدان حاکمیت ضوابط و اصول در تعامالت درون سازمانی متعدد در کمیسیون، عدم رعا

در پیشبرد مسئولیت های آن که بسا مهم و خطیر است، شکایات در مورد کارایی و توانمندی کمیسیون کمیسیون، نگرانی های جدی را 

  به میان آورده است.

برای اجرای اصالحات وجود دارد ولی مشکالت متذکره اجرا و اعمال شکایات هرچند اراده و تعهد الزم میان اکثر کمیشنران کمیسیون 

  ه ناممکن ساخته و موثریت کمیسیون را تحت الشعاع قرار داده است.این اصالحات را در حد قابل توج

 سیونبا کمی نهاد های مدنی و بی طرفو نظارت جهت مرتفع ساختن این مشکالت و چالش ها، همکاری غانستان بنیاد انتخابات شفاف اف

ضروری و مفید میداند و در ضمن آن راهکرد های ذیل را جهت  درون سازمانی در کمیسیوناصالحات  و تسهیلدادخواهی  ایررا ب

 :کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد مینماید حل این مشکالت به

کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت تامین عدالت جنسیتی و تخصصی در تشکیل اداری آن، باید برنامه ی جامع را برای فراهم  (1

 ری، به خصوص در پست های با صالحیت داراالنشاء کمیسیون فراهم سازد. سازی حضور بیشتر زنان در ساختار ادا

ضمن اولویت دادن به تخصص و توانمندی های افراد، باید ترکیب قومی به طور عادالنه در ساختار تشکیالتی کمیسیون در  (2

 بیشتر قرار گیرد. مجدد و نظر گرفته شده و این مهم به صورت جامع باید مورد غور و بررسی 

جهت اصولمند سازی تعامالت درون سازمانی کمیسیون و یکدست سازی مدیریتی آن به صورت تخصصی و هماهنگ،  (3

سالم سازی، تشخیص و تفکیک مسئولیت های جهت  مشخص برای هر اداره را، و الیحه وظایف طرازالعملکمیسیون باید 

ا ادارات تحت نظر خود را ملزم به اجرای آن ساخته آنان طرح و تصویب نماید و به رئیس داراالنشاء صالحیت داده شود ت

 و مطابق به آن با خاطی ها برخورد نماید و در این راستا از نظارت و مشوره نهاد های مدنی نیز کار گرفته شود. 



کارمندان کمیسیون باید بر اساس اصل شایسته ساالری و با درنظر داشت جنسیت وتخصص آنان توسط یک تیم متخصص  (4

 آن کمیشنران و روئسای ادارات از هرقوم و جنسیت حضور داشته باشند مصاحبه و استخدام گردند. که در 

کمیسیون شکایات انتخاباتی ضرورت دارد تا زمینه نظارت و همکاری نهاد های مدنی از عملکرد کمیسیون را جهت شفاف  (5

 زمینه پالیسی مشخص را تهیه و اعالم نماید. این سازی و بهبود آن، فراهم ساخته و در 

حکومت افغانستان مطابق به قانون با در نظرداشت محدودیت های زمانی باید منابع مورد نیاز کمیسیون را تهیه نموده و آن  (6

 بخش از امورات کاری کمیسیون را که نیازمند همکاری حکومت است تسهیل نماید. 

های تهیه شده کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هرچه سریعتر ایجاد گردد و در این زمینه ظرفیت های الزم برای تطبیق پالن  (7

 . دادخواهی و همکاری نهاد های ذیدخل انتخاباتی و جامعه جهانی مهم دانسته می شود

امین ی آن، تشرکاء بین المللی انتخابات باید همکاری های تخنیکی و مالی خود با کمیسیون را بر اساس نیازمندی های کار (8

 نماید.

چگونگی و نحوه همکاری میان هردو کمیسیون باید تقویت گردد و مکانیزم شفاف و قابل تطبیق در این مورد تهیه و تصویب  (9

 گردد. 

 نبنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا باورمند است که نهاد های بین المللی همکار با کمیسیون و همچنان احزاب، نهاد های مدنی و زنا

 حل آن در محدوده صالحیت های قانونی خود کمیسیون را یاری رسانند.  ه این مشکالت توجه جدی داشته و برایباید ب

تیفا از وضعیت موجود در کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه میگیرد که ادامه این شرایط تاثیرات ناگوار و منفی را بر نتایج انتخابات 

د باز خواهو اجرای جامع مسئولیت های آن سیون را از تکامل ظرفیتی و رسیدن به توانمندی بالقوه پیشرو وارد خواهد ساخت و کمی

نهاد های مسئول و ذیربط  در همکاری بااساسی کمیسیون مبرم و های  کالت و توجه به حل آن از اولویتداشت. لذا پرداختن به این مش

میسیون ، لذا کموجود نیستانتخاباتی میباشد. با توجه به تاریخ اعالم شده انتخابات آتی، زمانی زیادی برای اجرا و اعمال این اصالحات 

 در غیر آنیدخل برای حل این مشکالت میباشد و شکایات انتخاباتی نیازمند اقدامات اصالحی جدی و سریع در همکاری با نهاد های ذ

 . روندی منفی را طی خواهد کردموثریت این نهاد درتامین عدالت انتخاباتی 

 


