
 
 

 اعالميه مطبوعاتي روز انتخابات
  

  1388اسد  29
ه هاي    . بنياد تهيه شده استاعالميه بر اساس دو دوره گزارشدهي از قبل تنظيم شده ناظران اين     ان يافت همچن

دهي در م      ان ساعات راي اظران در جري ومي و   اين گزارش از طريق گفتگوهاي تيليفوني با ن ورد وضعيت عم
ين ساعات      . است شدهگزارش هاي حوادث ويژه تامين  اد در ب ر مرآزي بني  7معلومات جمع آوري شده در دفت

د،      34آه در  ان بنيادناظر نظارت مستقيمعصر روز انتخابات بر اساس  6صبح الي واليت آشور فعاليت دارن
  . تنظيم شده است

مردم با برگزاري انتخابات امروز، . انتخابات يك چالش عمده استبرگزاري دومين  ،راسي جواندموآ در هر 
دا خود را به انكشاف يك نظام دموآراتيك    عالقمندي ما راي   منحيث  رپاي يله اي ب ك  وس م سياسي مشروع   انظ  ي

جاد يك دولت گام مهمي در پيشرفت افغانستان به سوي اي با وجود همه چالش ها،  اين  انتخابات.  ده اندثابت آر
دم ه حساب مي آي ك ب داها و.  دني و دموآراتي ان شان آاندي تقل انت  حامي اي ، آميسيون مس ازمان ه ات، س خاب

ردم     ايجاد محيطرا در  ءمدني نقش عمده نهادهاي ساير امنيتي دولتي، رسانه ها و وق سياسي م براي تمرين حق
  . بازي آردند

  :روز انتخابات قرار ذيل ارائه مي گرددابتدايي نظارت عمومي بنياد در جريان  يافته هاي فشرده 
  
    :انتخاباتي روندانتخابات و نظارت از سازماندهي  
  

ان  يل مواردي چون  در سراسر آشور، عمدتا به دلمراآز رايدهي  ر مك ايل      تغيي ز در آخرين لحظات، مس مراآ
دادي از  نان از تعليق آار ناظران بنياد همچ.  تخنيكي و اداري و نگراني هاي امنيتي، دير به آار آغاز آردند تع

و يا بي توجهي آارمندان محلي  مراآز و در بعضي موارد بسته شدن قبل از وقت مراآز به دليل حوادث امنيتي
  . ، گزارش داده اندآميسيون به طرزالعمل ها و دستور العمل هاي صادر شده از سوي آميسيون

واليت   15سوراخ آن در مراآز رايدهي در  آله رآيي، بنياد گزارش هاي از عدم آادر نخستين ساعات رايدهي
ات   .  آشور دريافت آرده و اين گزارش ها را با آميسيون مستقل انتخابات شريك ساخت تقل انتخاب آميسيون مس

ود  مراآز در اين مورد در جريان ساعات روز هداياتي به آارمندان  ان  . صادر نم ا  همچن ورد   يپرسش ه در م
ا          دوام و آيفيت رنگ براي  رد ام اد آ ايي را در آغاز روز ايج ي ه ان، نگران ده گ رنگ آردن انگشت راي دهن

  . رنگ زايل شده دوباره  ظاهر مي شد اآثرا، اين بار2004برعكس  انتخابات رياست جمهوري در سال 
ات   تقل انتخاب يون مس ي آميس دان محل داخالت نادرست آارمن ي  و  م دان محل ي بعضي از آارمن ي طرف دم ب ع

ات  آميسيون ان روز در    مستقل انتخاب دهي در جري دد در  در پروسه راي وارد متع اط  م اهده    مختلف  نق آشور مش
ده است    . شده است ده ش همانگونه آه تصور مي شد چند نوع  از تقلب با درجات متفاوت در جريان انتخابات دي

  . پردازد خواهدآه بنياد به ارزيابي و بررسي دقيق يافته ها در اين مورد 
  

  ات مربوط به مسايل امنيتيمشاهد
داد يكي از عوامل             رار مي دهي را هدف ق ز راي حمالت راآتي و پرتاب نارنجك ها آه مراآز شهرها و مراآ

ان    آه. در نقاط مختلف آشور بود راي دهي اصلي اختالالت در پروسه اين حمالت همچنان در طول روز جري
ز راي دهي   . داشت ك مراآ ه   را بنياد همچنان گزارش هاي پراگنده از حمالت انتحاري و شليك گلوله در نزدي ب

  . ثبت رسانيده است آه اين خود بيانگر عملي شدن تهديدهاي طالبان در نقاط مختلف آشور است
  
 
 
 



  مشاهدات مربوط به مشارآت زنان
اط مختلف آشور غايب           همانگونه آ  دهي در نق ز راي ر مراآ ان زن در اآث د، آارآن ه با نگراني پيشبيني مي ش

ان  .  بودند د   در بعضي از نقاط آشور، ناظرين فيفا رايدهي مردان به نيابت از زن وده ان اهده نم ان،   . را مش همچن
  . بود آميسيون مستقل انتخابات تعداد مراآز فعال زنانه آمتر از تعداد پالن شده

  
  مشارآت رايدهنده گان

ات             ا انتخاب ان، در مقايسه ب ه خصوص مشارآت زن ردم  ب  2004يافته هاي اوليه فيفا بيانگر حضور آمتر م
ده  . رياست جمهوري مي باشد تفاوت هايي در مشارآت رايدهنده گان در واليات و ولسوالي هاي مختلف ديده ش

  .  است
  

  رسانه ها
ي      حكومت افغانستان يك رو   ين الملل ي و ب انه هاي مل ا از گزارشدهي    خواست ز قبل از انتخابات از همه رس ت

د  8صبح تا  6حوادث خشونت بار در جريان روز انتخابات از  تور     .  شام خودداري آنن ن دس ي اي مطبوعات مل
زارش داد  ي گ ورد حوادث امنيت ان روز در م ي در جري ين الملل اي ب انه ه ا رس د ام ل را رعايت نمودن دالعم . ن

ا       درخواست هرچند فيفا دليل اين  د ام تان را درك مي آن ك       آنحكومت افغانس وان ي ه عن ان ب را نقض آزادي بي
  . اصل دموآراتيك مي داند

  
  اظهارات پاياني

ه   .نگران است  -هولناكبعضا  -خشونت آميز اعمالناشي از آيفيت انتخابات امروز و تاثيرات فا در مورد يف  آ
اد  در اين خصوص   ابي هاي دقيقي را    بني ا اساس  ارزي اظرين    ب ه هاي ن د داد   خويش  يافت ام خواه ا    . انج اد ب بني

د مي           ايناستفاده از ات تجدي ن انتخاب ودن مراحل بعدي اي فافيت و منصفانه ب فرصت تعهد خود را به افزايش ش
اد ا . روند انتخابات در مرحله مهم شمارش آراء و تصديق نتايج  قرار دارد.  آند ازيگران اصلي    بنًا بني ه ب ز هم

  . تقاضا مي آند تا مطابق اصول پذيرفته شده اين روند عمل آننداين پروسه 
   

  از رسانه هادعوت 
دماتي          نادر نادري  ه هاي مق ورد يافت اتي را در م تان نشست مطبوع ه افغانس ات آزاد و عادالن رئيس بنياد انتخاب

اريخ   بنياد به شمول نخستين مشاهدات از پروسه شمارش آراء، د   31به ت صبح روز   10:30بساعت   1388اس
رار دارد .  شنبه در هوتل سنترال برگزار خواهد آرد راي  . هوتل در نزديك چهار راهي انصاري در شهرنو ق ب

  . تماس بگيريدبا آقاي بصير حميدي   0700016220ورد آنفرانس به شماره تيليفون  معلومات بيشتر در م
  . بعد از اعالم  نتايج نهايي نشر خواهد شد 1388انتخابات گزارش نهايي بنياد در مورد 

  
  :معلومات در مورد بنياد

ا      تان ب ه افغانس ات آزاد و عادالن اظر   7368بنياد انتخاب اظر زن  2642(ن ات در   ) ن ان انتخاب واليت   34از جري
اد  نفر ناظر درازمدت 400بر عالوه . نظارت آرده است ي ا     اين بني ه پروسه هاي قبل ه شامل    از هم ات آ نتخاب

  . ثبت نام راي دهنده گان، نامزدي آانديدان و جريان مبارزات انتخابات ميشود، را نيز نظارت آرده اند
  
  
  
  
 


