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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  
  

فيفا در پهلوی تمديد مهلت ثبت نام رأی دهندگان  تقويت ميکانيزم موجود بمنظور رفع خالء و نواقص در اين روند را 
  .نيز تقاضا ميکند

  :١٣٨٩ اسد سال ٢٣کابل ،
يط زاد وعادالنه افغانستان اتمام روند ثبت نام رايدهنده گان و دادن کارت رايدهی به افراد واجد شراآبنياد انتخابات 

 به اتمام ميرسد، يک ١٣٨٩/   ٠ ٥ / ٢١ اغاز شده و بتاريخ  ٣٤ در مراکز ١٣٨٩ /  ٠ ٣/ ٢٢رايدهی را که بتاريخ 
قدم بطرف جلوبرای تدوير انتخابات عمومی و عادالنه در کشور خوانده، ضمن اينکه از تقاضا های کميسيون 

اد کانديدان مبنی بر دوام اين روند بمنظور دادن کارت شکايات انتخاباتی، کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان و تعد
  .رايدهی به افراد باقی مانده واجد شرايط در کشور حمايت مينمايد

مهلت ثبت نام رأی دهندگان بايد به : آقای جانداد سپين غر رئيس اجرايوی فيفا در اين زمينه چنين اظهار نظرمی دارد
در عين حال کميسسون مستقل  .اجد شرايط باقيمانده در کشور تمديد گرددمنظور اخذ دادن کارت رايدهی به افراد و

  .انتخابات بايد دقت  بيشتری را به خرچ دهد تا اين عملکرد فرصتی را برای تخلفات انتخاباتی فراهم نسازد
 مراکز ا ازۀ ناظرين فيفا تخلفات مهم و عمد ، سال گذشتهدر جريان انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی

 فيفا از ثبت نام رأی دهندگان در ٢٠٠٩به اساس گزارش سال  .ثبت نام رأی دهندگان در سراسر کشور گزارش دادند
کارتهای متعدد را در موارد مختلف  به افراد  توزيع نمودند و به طور  ، درصد مراکز تحت پوشش٨٥ تا ٢٠ود حد

نام زنان در سرتاسر کشور صورت نپذيرفت و کارمندان ثبت  . نفر زير سن ثبت گرديده است١ نفر ٥اوسط از هر 
  .انتخاباتی در جلوگيری از ثبت نام در غياب افراد ناکام مانده اند

ثبت نام رأی دهندگان انتخابات پارلمانی سال جاری مورد تجزيه و  با وجوديکه تاکنون تمام اطالعات نظارتی فيفا  از
ه  از راپور های نظارتی از روند ثبت نام رأی دهندگان صورت گرفته، نشاندهنده تحليل قرار دارد بررسی های اولي

  .موارد مشابه به مانند نواقص موجود در ثبت نام انتخابات سال گذشته بوده است، که از اين بابت باعث نگرانی است
 روند ثبت نام و گسترش فيفا از کميسيون  مستقل انتخابات و ساير نهاد های مسوول ميخواهد تا در صورت دوام 

مراکز ثبت نام شرايط  وميکانيزم الزم را طوری ايجاد و به اجرًا گذارند تا از يکطرف در تحقق حق رايدهی به افراد 
باقی مانده واجد شرايط در کشور موثر بوده و از جانب هم از وقوع تخلفات انتخاباتی چون ثبت نام افراد زير سن، 

، توزيع کارت در غياب افراد و تکرار توزيع کارت به افراد که قبَال ثبت نمام گرديده اند، نتوزيع کارت زنان به مردا
 . جلو گيری نمايد

موجوديت کارمندان  ،طرف و پاسخگو در قبال اعمال خويشکميسيون بايد از استخدام کارمندان آموزش ديده، بی 
  .وظ برای مواد ثبت نام اطمينان دهدطبقه اناث در مراکز ثبت نام زنان و ايجاد فضای امن و محف

  :درباره فيفا
فيفا . دهای ملی نظارتی انتخابات ميباشد بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان از جمله بزرگترين و با سابقه ترين نها

 ،منحيث يک سازمان مستقل و غير دولتی به منظور اطمينان از تطبيق روند دموکراتيک و شفاف در انتخابات
 تن ناظرين اموزش ديده روند ثبت ٣٤فيفا از طريق . عمل می نمايد ،آموزش ها و آگاهی اجتماعی و مدنی ،تحقيقات

 واليت نظارت نوموده و پالن دارد تا در روز انتخابات پارلمانی سال جاری در حدود ٣٤نام رايدهنده گان را در 
 .ارزات انتخاباتی در سراسر کشور نيز نظارت می نمايد ناظر را استخدام خواهد نمود ودر حال حاضر از مب٧٠٠٠

  
 بنياد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان

 ٠٧٨٤٤٤٩٣١٢-٠٠٩٣: شماره تماس 
  af.org.media@fefa: ایميل 

   
  
 


