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مقدمة

وجب أمر من رئيس الجمهورية، ك تم عزل أعضاء قبل حوايل شهر من اآلن تم تعديل قانون االنتخابات 

لجنتي االنتخابات السابق من وظائفهم من قبل الرئيس. وبعد تعديل قانون االنتخابات وعزل أعضاء 

لجنتي االنتخابات؛ تم تعي أعضاء اللجنت الجدد طبقا لقانون االنتخابات.

ة يف خمس عرشة محافظة، األمر الذي  يأ هذا اإلجراء يف وقت  تع لن نتائج االنتخابات الربملانية األخ

يفتتح الربملان بسببه يف موعده املحدد. تم عزل أعضاء لجنتي االنتخابات السابق بتهمة الضعف اإلداري، 

لهم يف االنتخابات الرئاسية وانتخابات م جالس الواليات وتم تعي األعضاء الجدد عىل أمل أن يقوموا بأع

واملديريات بشكل أفضل.

لهم؟ وما مدى نجاح األعضاء الجدد يف إدارة  ما سبب فشل أعضاء اللجنت السابق يف القيام باع

االنتخابات وإجارائها؟ هذا املوضوع يتم بحثه يف الجزء األول من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات 

االسرتاتيجية واإلقليمية.

يتم االحتفاء بيوم املرأة العاملي  من التحليل خصص ليوم املرأة العاملي و وضع املرأة األفغانية.والجزء الثا

يف أفغانستان كل سنة مثل بقية الدول. مع أن هتافات ترفع يف هذا اليوم من قبل املسؤول الحكومي 

ية املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة؛ إال أن املرأة يف أفغانستان ت ة وتحرم يف بعض لح عا مشكالت كب

املناطق من حقوقها اإلنسانية واإلسالمية.
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لجنتا االنتخابات الجديدتان ومص االنتخابات املقبلة

املرشفة تعديل قانون االنتخابات، واإلصالحات يف لجنتيها كان من مطالب األحزاب السياسية واملؤسسات 

من الحكومة األفغانية، وقد تم تنظيم املسودة النهائية لتعديل قانون عىل االنتخابات واملؤسسات الدولية

ا قبل حوايل شهر من قبل اللجنة املشرتكة املكونة من ممثيل األحزاب السياسية وممثيل  االنتخابات أخ

يف املرشح لرئاسة الجمهورية واملؤسسات املرشفة عىل االنتخابات، وقد تم تأييدها من قبل مجلس الوزراء 

م)، ك أمر رئيس الجمهورية بتنفيذه كذلك.۲۰۱۹من فرباير ۱۲الجلسة األوىل بتاريخ (

وبالتزامن مع تعديل قانون االنتخابات، فقد تم عزل جميع أعضاء لجنتي االنتخابات ورئيسيه بإصدار أمر 

بالد. وبعد عزل أعضاء من رئيس الجمهورية، ك أعلن االدعاء العام أيضا أنهم اليسمح لهم بالخروج من ال

دد لكلتا اللجنت وفقا لقانون االنتخابات الجديد، حيث بدأوا  لجنتي االنتخابات؛ فقد تم تعي أعضاء ج

لهم رسميا يف  هـ ش.۲۰۱۹مارس ۴رسة أع

د ما الذي سيتغ يف إدارة تنظيم االنتخابات يف أفغانستان بعد تعديل قانون االنتخابات وتعي أعضاء جد

م؟ هذه املوضوعات ۲۰۱۹من يوليو ۲۰يف لجنتيها؟ وكيف سيكون مص االنتخابات املزمع إجراءها يف 

يتم بحثها يف هذا التحليل.
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أعضاء اللجنت االنتخابيت السابق

أعضاء لجنتي االنتخابات السابق الذين اليسمح لهم بالخروج من البالد بعد عزلهم؛ كان توظيفهم يف 

.م۲۰۱۶نتخابات يف شهر نوفمرب من عام لجنتي اال 

۳٦كان تقديم أعضاء لجنتي االنتخابات السابق من قبل لجنة التحكيم إىل رئيس الجمهورية من ب 

شخصا طبقا لقانون االنتخابات السابق، ثم تم تعيينهم أعضاءا للجنتي االنتخابات بعد مقابلتهم لرئيس 

الجمهورية ورئيس املجلس التنفيذي.

(مليحة حسن، ونجيب هللا أحمدزي، ا خت سبعة من ب هؤالء أعضاءا للجنة االنتخابات املستقلة، وهم 

وكالجان صياد، ورفيع هللا بيدار، ومعاذ هللا -ملدة خمس سنوات -وعبدالقادر قريش، و وسيمة بادغييس 

االنتخابية، وهم (عيل رضا ) ، واخت خمسة آخرون أعضاءا للجنة سمع الشكاوي -لثالث سنوات -دولتي 

، وعبدالبص فائز، وغالم دستج هدايت  ا حقمل، وعبدالعزيز آريايي -لخمس سنوات -روحا - وحم

).-لثالث سنوات 

مع أن الرئيس غني أكد أثناء تعي وتحليف أعضاء اللجنت السابق عىل استقاللية هذه املؤسسة كاملة 

ية اللجان االنتخابية وأنشطتها، وأن هذه املؤسسة يجب أن ال ورصح أن الحكومة عليها مسؤول ية ح

تتعرض ألي تدخل؛ ولكن ارتفعت األصوات بعد حوايل سنة فقط بوجود الفساد والضعف يف عمل اللجان 

اتش األم العام للجنة االنتخابات املستقلة أوال من قبل رئيس  االنتخابية، وتم عزل إمام محمد ور

ضعف إدارته و وجود الفساد اإلداري لديه.الجمهورية ل

وتم عزل نجيب هللا أحمدزي رئيس لجنة االنتخابات املستقلة بأمر من رئيس الجمهورية بعد فرتة من عزل 

اتش عندما ظهرت خالفات ب أعضاء اللجنة. مع أن أحمدزي اعترب عزله خالفا للدستور وقال أن هناك  ور

استحوذت عىل صالحيات لجنة االنتخابات املستقلة، غ أن رئاسة حلقات مرتبطة بالقرص الرئايس 

الجمهورية أعلنت أن رئيس الجمهورية أصدر أمره بعزل رئيس لجنة االنتخابات طبقا لحكم اللجنة 

ومطالبتها بذلك.
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فات عىل كل؛  يكمل أي واحد من أعضاء اللجان االنتخابية السابق فرتة عملهم القانونية بسبب وجود خال 

: اللجنة املستقلة لالنتخابات  داخلية ب أعضاء اللجان االنتخابية، وعدم وجود التنسيق الالزم ب اللجنت

، وتدخل األيادي األجنبية يف عمل  ولجنة سمع الشكاوي االنتخابية، و وجود الفساد اإلداري داخل اللجنت

. وتم تحويل عمل اللجنة املستقلة لالنتخابات إ ىل أعضاء جدد بعد تعديل قانون االنتخابات.اللجنت

قدرة اللجان االنتخابية الجديدة

انية عرش من املرشح لرئاسة الجمهورية،  اخت أعضاء اللجان االنتخابية الجدد طبقا للقانون بواسطة 

هيئة لقيادة بعد ذلك تم إرسالهم من قبل رئيس الجمهورية إىل اللجان االنتخابية، ثم اختار األعضاء الجدد

م.۲۰۱۹من مارس ۵اللجنت يف جلستهم الداخلية يف 

مل اختار أعضاء اللجنة املستقلة لالنتخابات الجدد حوا علم نورستا رئيسة للجنة، والسيد عصمت هللا

مساعدا لها، ومسافر قوقندي رئيسا للمكتب. ك تم انتخاب زهره بيان شينواري رئيسة للجنة سمع 

نتخابية، ومولوي دين محمد مساعدا لها، وقاسم إليايس رئيسا للمكتب ومتحدثا رسميا لها. ك الشكاوي اال 

دي أمينا عاما للجنة گ أمینا عاما تم تعي حبيب الرحمن نن للجنة االنتخابات املستقلة، وتشمن شاه اعت

سمع الشكاوي االنتخابية.

تهم يف املستقبل بتعديله قانون االنتخابات، استطاعت الحكومة إىل حد ما إرضاء مخالفيها وكسب ثق

وإعطاء الدور لألحزاب السياسية واملؤسسات املرشفة عىل االنتخابات واملرشح لرئاسة الجمهورية يف 

اختيار أعضاء اللجان االنتخابية، وسيساعد تعديل قانون االنتخابات وتعي أعضاء جدد يف اللجان 

ملرشحون لرئاسة الجمهورية؛ سيساعد أرشف غني عىل االنسحاب من أي االنتخابية طبقا ملا اتفق عليه ا

ضعف إداري وفني قد يحدث يف عمل اللجان االنتخابية، ومن انتقادات األحزاب السياسية واملرشح 

لرئاسة الجمهورية واملؤسسات املرشفة عىل االنتخابات، ألن هؤالء جميعهم لعبوا دورهم يف اختيار أعضاء 

خابات الجدد: ولكن هناك قلق بشأن قدرة عمل أعضاء اللجنة وإدارتهم الناجحة لالنتخابات بشكل لجنة االنت

عام.
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. مع  أعضاء اللجان االنتخابية الجدد يبدؤون عملهم يف وقت تم اختيار امرأت لرئاسة اللجنت االنتخابيت

جان االنتخابية نزيهة؛ لكنهم قلقون أن املؤسسات املرشفة عىل االنتخابات تعترب عملية انتخاب أعضاء الل

حة. معظم أعضاء اللجنت االنتخابيت  بشأن قدرة عمل األشخاص املنتخب وإدارتهم السليمة والناج

يحملون شهادات البيكالوريا وليس لديهم تجربة كافية يف إدارة االنتخابات.

مص االنتخابات املقبلة

قبل اللجنة املستقلة لالنتخابات؛ فإن من املقرر إجراء االنتخابات طبقا للموعد الذي تم اإلعالن عنه من 

الرئاسية متزامنا مع انتخابات مجالس الواليات ومجالس املديريات، واالنتخابات الربملانية يف محافظة غز 

م؛ لكن السؤال هو: هل ستجرى االنتخابات يف موعدها املعلن عنه أم ال؟۲۰۱۹يوليو ۲۰يف 

ن مص االنتخابات املقبلة يعود إىل الوضع السيايس واألمني للبالد أوال، وإىل إمكانيات لجنتي يجب القول أ 

االنتخابات وقدراته وعمله ثانيا.

مع بدء مفاوضات السالم ب طالبان وأمريكا واستياء الحكومة األفغانية من الوضع السيايس واألمني:

ي للبالد مث للقلق. مع أن بدء الحوار ب أمريكا وطالبان بشأن هذه العملية؛ فإن الوضع السيايس واألمن

السالم يف أفغانستان يبعث أمال يف انتهاء الحرب الحالية؛ إال أن مخالفة الحكومة لهذه العملية وتكثيف 

(األفغانية واألجنبية) عىل املدني وعىل أماكن مقدسة ومناطق ت الجوية للقوات املشرتكة  مأهولة الهج

. بالسكان تث القلق من أن يتجه الوضع األمني إىل الوخامة أك فأك

الخالفات ب الحكومة والسياسي يف البالد بشأن عملية السالم مع طالبان، موضوع آخر مهم يف مستقبل 

ة البالد السيايس. معظم السياسي األفغان يتهمون الحكومة استحواذ السلطة، ويعتربون املواقف األخ

ان الحرب. للمسؤولي الحكومي حول عملية السالم مع طالبان إشعاال محاولة لن

بالنظر إىل هذا الوضع، فإن إجراء االنتخابات املقبلة يعود إىل كيفية نتائج املباحثات مع طالبان، ونستطيع 

مثل هذه الحال إذا كان القول أن نتيجة مفاوضات السالم هي التي تحدد مص االنتخابات الرئاسية. يف

هناك تقدم يف عملية السالم مع طالبان وإذا توصلت أمريكا والحركة إىل اتفاق ما؛ فإن من املمكن تأخ 

االنتخابات الرئاسية مرة أخرى إىل أجل...
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: إذا أقدمت الحكومة عىل إجراء االنتخابات يف الوضع الحايل؛ فإن نزاهة قدرات اللجنت الجديدت

. ويف هذه الحالة وعىل أن أعضاء االن تخابات وإدارتها يف هذه الحالة تتعلقان بعمل اللجنت االنتخابيت

اللجنت االنتخابيت الجدد تم اختيارهم من قبل األحزاب السياسية؛ فإن من املتوقع أن تؤثر العصبية 

كن اعتباره تحديا أمام اتفاقيات عمل األعضاء ونزاهة العملية االنتخابية. الحزبية عىل أعضاء اللجان، ما 

وألن أعضاء اللجنت االنتخابيت الجدد ليس لديهم تجربة كافية؛ فإنه من غ املتوقع إجراء االنتخابات 

، وانتخابات مجالس الواليات ومجالس املديريات يف  الرئاسية، واالنتخابات الربملانية يف محافظة غز

موعدها املحدد.

ذلك؛ فإن من األمور املهمة األخرى في يتعلق بإجراء االنتخابات املقبلة؛ فإن توفر امليزانية، باإلضافة إىل

ا أمام الحكومة؛ ألن قرابة نصف األرايض األفغانية خارجة عن  والوضع األمني للبالد يعتربان تحديا خط

ع الدويل وعودا حتى اآلن سيطرة الحكومة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الحكومة  تجد من املجتم

انتهىساعدة مالية يف االنتخابات املزمع إجراؤها يف العام القادم.
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الیوم العاملي للمرأة ووضع املرأة األفغانية

ویتم االحتفاء به يف أک دول العا کل سنة. ک یحتفی به سمي الیوم الثامن من مارس یوما عاملیا للمرأة،

تان کل سنة مثل بقیة دول العا سی من قبل املسؤولین الحکومیین يف الدوائر الحکومیة ومن يف أفغانس

قبل املؤسسات املختلفة املهتمة بشؤون املرأة. وقد تم االحتفاء بهذا الیوم يف أفغانستان هذا العام يف وقت 

سنوي ملؤسسة یوناما (هيئة م) بسبب الحرب وفقا للتقریر ال۲۰۱۸امرأة العام املنرصم (۱۱٥۲قتل وجرح 

األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان).

إضافة إىل الحربن فإن الفقر واإلدمان واألمية والعنف وغ ذلك؛ من املشكالت التي تواجهها حياة املرأة 

ية املرأة األفغانية؛ لكن معظم هذه املؤسسات  األفغانية. هناك مؤسسات مختلفة تنشط يف أفغانستان لح

بعض املشاريع وتعمل يف نطاق ضيق.تتبع

من جهة أخرى؛ فإن املرأة األفغانية يف كث من املناطق تعيش يف وضع صعب وتحرم من حاجاتها األولية. 

رسة العنف ضدها يف البالد  نسعى يف هذا التحليل إىل إعطاء صورة حقيقية عن وضع املرأة األفغانية، وم

وعوامل ذلك العنف.
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بناء الحكومة األفغانيةدور املرأة يف

مالي ۲۹،۷طبقا ملعلومات إدارة اإلحصاء املركزية (رئاسة إحصاء السكان) فإن عدد سكان أفغانستان كان 

مالي منهم النساء.۱٤،٥م، ۲۰۱۷عام 

م وتأسيس النظام الحايل، وتم فتح أبواب املدارس ۲۰۰۱تبذل الجهود لتحس وضع املرأة منذ عام 

مام البنات وتم العمل عىل ترسيع عملية استخدام املرأة يف اإلدارات الحكومية يوما بعد يوم.والجامعات أ 

ألفا، ۳۸۹مالي و۹م إىل ۲۰۱۷طبقا ملعلومات وزارة املعارف فإن عدد طالب املدارس وصل يف العام 

مية واألهلية عام ألفا منهم من البنات. ك كان عدد الطالب يف الجامعات الحكو ٥٦٤مالي و۳حوايل 

منهم من البنات. ۹۱۸۲٦طالبا وطالبة، ۳٦۹۳۱۷م ۲۰۱۷

طبقا للمعلومات املقدمة من وزارة املعارف فإن السفارات األفغانية يف الواليات املتحدة وتاجيكستان 

ويج تديرها النساء. ك أن هناك ثالث وزارات يف التشكيلة الحكومية لحكومة أفغانستان  وسويرسا وال

لحالية تدار من قبل ثالث نسوة، وهناك عرش نسوة يعملن كنائبات الوزير يف عرش وزارات، وتم تفويض ا

، ك كان دور املرأة يف الدورة الدستورية السادسة عرشة من  ا إىل امرأت رئاسة لجنتي االنتخابات أخ

(فرنس ا والهند وروسيا واليابان الربملان أكرب منه يف بعض الدول املتقدمة يف املنطقة والعا مثل 

وباكستان). باإلضافة إىل ذلك فإن هناك العديد من النساء الال يعملن كمؤظفات يف الحكومة األفغانية 

الحالية.

وضع املرأة األفغانية

اث من قبل املرأة فيه حتى اآلن عارا يف كث من  املجتمع األفغا مجتمع محافظ ومتدين، يعترب طلب امل

ة من املجتمع األفغا تحرم عن حقوقهم الطبيعية واإلسالمية املناط ق. يتضح من هذا املثال أن رشيحة كب

بسبب األمية أو التأخر الثقايف.

انية عرش عاما املاضية تم إنشاء وزارة شؤون املرأة يف دولة أفغانستان لتحس وضع املرأة، بدأت  منذ 

ية املرأة ، وخصص املجتمع الدويل مالي الدوالرات لتحس وضع املرأة. عرشات من املؤسسات تنشط لح

ا من  ه العنف وكث ية حقوق املرأة، مع كل ذلك فإن املرأة األفغانية تواج وتم إنشاء بعض القوان لح

املشكالت حتى اآلن.
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العنف ضد حالة من ٥۱۳۲طبقا ملعلومات اللجنة املستقلة لحقوق اإلنسان يف أفغانستان فقد تم تسجيل 

م. (حادثة فرخندة) املؤملة وقعت يف هذا العام، حيث قام عرشات األشخاص برضبها حتى ۲۰۱۵املرأة عام 

املوت، وتم دعسها بالسيارة وحرقها عىل مسافة بضعة كيلومرتات من القرص الرئايس بتهمة اإلهانة 

إال أن حاالت العنف ضد ،م۲۰۱۶حالة من العنف ضد املرأة عام ٥٥۷٥باملصحف الرشيف. وتم تسجيل 

حالة. وهذه الحاالت هي التي سجلت يف املدن والتي تخضع لسيطرة ٤۳٤۰م إىل ۲۰۱۷املرأة انخفضت عام 

الحكومة، يف الوقت الذي تخضع قرابة نصف األرايض األفغانية لسيطرة املعارضة املسلحة ليس هناك أي 

معلومات بشأن وضع املرأة يف هذه املناطق.

ية املرأة يقترص معظمها عىل املدن، يف ح يعيش األموال ا ۲۱،۱لتي يتم تخصيصها تحت مسمى ح

مليونا من الشعب األفغا يف القرى.

تقع الكث من النساء يف الوقت الحارض ضحية اإلفراط حيث يبتعدن عن قيمهن اإلسالمية والوطنية باسم 

تواجه النساء يف املدن  . قراطية وحرية التعب األذى الجنيس والعنف بطرق مختلفة يف ظل الد

. مركز  قراطية وحرية التعب للدراسات يقول يف دراسة له أن من ب أربع نساء الال يعملن » پیک«الد

ه واحدة منهن االذى الجنيس من قبل زمالئهن. وبعيدا عن  يف املؤسسات العسكرية يف أفغانستان تواج

لقروية يحرمن من حقوقهن اإلنسانية واإلسالمية. اإلجبار عىل الزواج، وزواج املدن، فإن النساء يف املناطق ا

ل شاقة  القارصات، والعنف األرسي، والحرمان من الدراسة، وعدم توف التسهيالت الطبية، والقيام بأع

لبا.داخل املنزل وخارجه وغ ذلك؛ من املشكالت التي تواجهها املرأة األفغانية، وتؤثر عىل حياتها س
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النتيجة

الحرب الجارية يف أفغانستان منذ أربعة عقود أثرت سلبا عىل حياة و وضع املرأة األفغانية ك أثرت عىل 

حياة جميع املواطن األفغان؛ خلفت الحرب عرشات اآلالف من األرامل، ودمرت البيوت، وأجربت األفغان عىل 

ل شاقة أو التسول من أجل الحصول عىل لقمة يعيشون بها هم وأوالدهم.القيام بأع

نبية عىل  إضافة إىل ذلك؛ فإن األمية، والجهل بالحقوق التي منحها اإلسالم للمرأة، وتأث الثقافة األج

املجتمع، والفساد، وعدم احرتام ورعاية القانون وغ ذلك من األمور التي أدت إىل ازدياد حاالت العنف ضد 

املرأة يف أفغانستان.

ية املرأة يجب استخدامها األمو  ال التي تم تخصيصها من قبل املجتمع الدويل والحكومة األفغانية لح

لتحس وضع املرأة  حتى يص التقليل من حاالت العنف ضد املرأة ممكنا، ال أن تستخدم يف املدن ويف 

ية املرأة تجب توعية الشع عات وشعارات مجردة ومشاريع ال فائدة فيها. لح ب بالحقوق اإلنسانية اجت

ريس العنف ضد املرأة إىل العدالة، وك يجب تسهيل الحصول عىل  واإلسالمية للمرأة، ك يجب تقديم م

الحاجات األولية الالزمة للمرأة يف املناطق النائية.

انتهى

تواصل معنا: 

o@csrskabul.cominf-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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