ﮔزارش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﯾﻔﺎ از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ۶ﻣﯾزان
ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﺎده  ۶١ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﺧﻼل ﻣﺎه ھﺎی ﺣﻣل و ﺛور ﺳﺎل ﭘﻧﺟم ﺑرﮔزار ﻣﯾﮕردد و
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد ﮐﺎر ﺧوﯾش را در اواﯾل ﻣﺎه ﺟوزا ﺑﺎﯾد آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد .اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
 ٢٩ﺳرطﺎن  ١٣٩٨اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﻧداﺷﺗﻧد  ۶ﻣﯾزان را ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودﻧد .در اﺑﺗدا ﻗرار ﺑود اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷوراھﺎی وﻻﯾﺗﯽ و
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻏزﻧﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺑرﮔزار ﮔردد اﻣﺎ ﭘس از ﻣدﺗﯽ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻋﻼن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑرﮔزاری ﺳﮫ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﻣزﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑرﮔزار ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ
اﺳﺎس ﺗﻘوﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﻣﯾزان در  ٣۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔزار ﮔردﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﯾﻔﺎ ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧﯾز ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را از ﻣﯾزان اﺷﺗراک ﻣردم در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﺷﺗراک ﻣردم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت روز  ۶ﻣﯾزان ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣرﻧﮓ ﮔزارش ﮔردﯾد و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﻋﻣده اﺷﺗراک ﮐﻣرﻧﮓ ﻣردم
ﻧﺑود ﮐﻣﭘﺎﯾن ھﺎی ﻗوی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣور ﺗﯾﮑت ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در دوران ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻧﻔس ﺧوﯾش ﯾﮏ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑوده اﻣﺎ ﮐﻣﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎﯾﯽ در روﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣراﮐز و
ﻣﺣﻼت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ رخ داد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑروز ﻧﻣود از ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻣرﮐز اﺳﺗﯾﮑر ﻧﺻب ﻧﻣوده ﺑودﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻓراد ﺑﺎ ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن
ﭼﺎﭘﯽ ﻣوﺟود در ﻣرﮐز ﯾﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل در ﺗﻣﺎم وﻻﯾﺎت ﻣوﺟود ﺑوده اﻣﺎ ﻣﯾزان ﺑروز اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وﻻﯾﺎت
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده اﺳت.

روش ﻧظﺎرت ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﻧﯾﺎد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﻔﺎف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺗﯾﻔﺎ( ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺗری ﺑرای  ۴٧ﻧﮭﺎد ﻣدﻧﯽ ،از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣراﺣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻘوﯾﺗﯽ
راﯾدھﻧدﮔﺎن ،اﺻﻼح ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن ،ﮐﺎﻧدﯾداﺗوری ،ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧظﺎرت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ ﺧوﯾش را
داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﯾﻔﺎ ﺑﺎ اﻋزام  ۵٢٠٠ﻧﺎظر ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﺑﯾطرف و ﻣﺳﺗﻘل و  ٣۴ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده وﻻﯾﺗﯽ در  ٣۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺳت
از ھر ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت )ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣراﮐز ،ﺟرﯾﺎن راﯾدھﯽ و ﺑﺳﺗن ﻣراﮐز راﯾدھﯽ و ﺷﻣﺎرش آرا( در  ٢٩٠٠ﻣرﮐز
راﯾدھﯽ ﻧظﺎرت ﺑﻌﻣل آورد.

ﻧﺎظرﯾن ﺗﯾﻔﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن ﺗﯾﻔﺎ )ﮐﻼه( ،رھﻧﻣود ﺟﺎﻣﻊ ﻧظﺎرﺗﯽ و  ۴ﻓورم ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑرای ﮔﺷﺎﯾش ﻣراﮐز و ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ،ﺟرﯾﺎن
راﯾدھﯽ ،ﺧﺗم راﯾدھﯽ و ﺷﻣﺎرش آرا و ﺛﺑت ﺣوادث ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺳواﻻت ﻣﺧﺗص ﺑﺧش را دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗﺟﮭﯾز ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﻣراﮐز
و ﻣﺣﻼت از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﮐﺛر ﻧﺎظرﯾن از طرﯾق ﺗﻠﻔن در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺗﻣﺎس ﺗﯾﻔﺎ در دﻓﺗر ﻣرﮐزی
ﺗﯾﻔﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺑوده و ﺑﺧﺷﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدات ﺷﺎن ﮔزارﺷﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻣرﮐز اراﺋﮫ ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ ﺧﺗم
رای دھﯽ و ﺷﻣﺎرش ،ﮔزارش ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺳﺎل ﮐردﻧد .ﺗﯾم ﻣرﮐزی ﺗﯾﻔﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آﻣده در روز
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﮔﺷﺎﯾش ﻣراﮐز راﯾدھﯽ و ﺟرﯾﺎن راﯾدھﯽ ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷر ﻧﻣود .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔزارﺷﺎت ﻧﺎظرﯾن
ﺗﯾﻔﺎ وارد ﺳﯾﺳﺗم و آرﺷﯾف دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺗﯾﻔﺎ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ،داده ھﺎ را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻورت
ﺧﻼﺻﮫ و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺷده اراﺋﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯾت روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ اطﻼع ھر دو
ﮐﻣﯾﺳﯾون و ﻣردم ﺷرﯾف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾﻔﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٧۵درﺻد ﻓورﻣﮫ ھﺎی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ﮔردﯾده اﺳت .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓورﻣﮫ ھﺎ وارد دﯾﺗﺎﺑﯾس ﮔردﯾده و آﻣﺎر اﺑﺗداﯾﯽ از ﮐﺎﻧدﯾدان
ﭘﯾﺷﺗﺎز ﻧﯾز ﻧزد ﺗﯾﻔﺎ ﻣوﺟود اﺳت اﻣﺎ ﺗﯾﻔﺎ از اﻋﻼن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧودداری ﻧﻣوده و ﻣﻧﺗظر اﻋﻼن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﻓراراه ﻣﺎﻣورﯾت ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﯾﻔﺎ:
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮭﺎد ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﯾﺎد ﻧﻣود:
 .1ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
 .2ﺻﺎدر ﻧﻣودن دﯾرھﻧﮕﺎم اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظر
 .3زﻣﺎن اﻧدک ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎظرﯾن در دﯾﺗﺎﺑﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 .4ﮐﺎراﯾﯽ ﺿﻌﯾف دﯾﺗﺎﺑﯾس ﻧﺎظرﯾن ﮐﻣﯾﺳﯾون در روزھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 .5ﻋدم اﺟﺎزه ﻧظﺎرت ﺑرای ﻧﺎظرﯾن ﺗﯾﻔﺎ در  ١٣ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ در  ٧وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 .6اﺟﺎزه ﻧدادن ﺑرای ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺑﮫ ﻧﺎظرﯾن ﺗﯾﻔﺎ در ﻣﺣﻼت و ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در  ١٨وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
 .7ﺧراب ﺑودن ﺗﻌدادی از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از وﻻﯾﺎت و راﺑطﮫ ﺿﻌﯾف دﻓﺗر ﻣرﮐزی و وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌدادی
از ﻧﺎظرﯾن در ﺳﺎﺣﮫ
 .8ﺗﮭدﯾدات ﺑﻠﻧد اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗﻌدادی از وﻻﯾﺎت و ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری  ٣ﻧﺎظر ﺗﯾﻔﺎ در وﻻﯾت ﺗﺧﺎر ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺣﻠﯽ
 .9ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺑودن اﻋﺿﺎی ارﺷد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻗﺑﺎل ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 .10ﺗﮭدﯾد اﻋﺿﺎی ارﺷد ﺗﯾﻔﺎ ﺗوﺳط ﺗﻌدادی از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺗﮑت ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ

ﭼﺎﻟش ھﺎی ﭘروﺳﮫ و آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت:
روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺻوﯾر ﺑزرگ از ﮐﺎرﮐرد درﺳت و ﯾﺎ ھم ﻧﺎدرﺳت ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
را ﻣﯾرﺳﺎﻧد .ﺗﯾﻔﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧظﺎرت از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را دارد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﻧظﺎرت از ﮐﺎرﮐرد ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺻورت ﻣﮑرر اﻧﺗﻘﺎدات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑرای ﺑﮭﺑود روﻧد از
طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﯾﮏ ﻧﻣودﻧد اﻣﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎ اﺻرار ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﻣﺗر
ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظر ﺗوﺟﮫ ﻧﻣودﻧد و اﯾن ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت از ﻗﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ﮔردﯾد.
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ﻧﺑود ﻧﺎظرﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺗﯽ در داﺧل ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
ﻋدم اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣواد ﺣﺳﺎس و ﻏﯾر ﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در ﺗﻌدادی از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ
ﺧراب ﺑودن ﭘوﺷش ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ در ﺗﻌدادی از وﻻﯾﺎت و ﻋدم ﺳﻧﺟﯾدن راه ﺑدﯾل ﺑرای رﻓﻊ ﺣداﻗﻠﯽ ﻣﺷﮑﻼت
ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف از رھﺑری ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳطوح
ﭘﺎﯾﯾن ﺗر.
اﺻﻼح درﺳت و واﻗﻌﯽ ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳﯾون

 .6ﻋدم ﻧﺷر ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن در ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻘوﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
 .7ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷدن اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣل ﺑرای ﻣراﮐز و ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای ﻣﺣﻼت زﻧﺎﻧﮫ
 .8ﻋدم آﻣوزش درﺳت ﮐﺎرﻣﻧدان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
 .9ﻧﺑود ﯾﮏ ﭘﻼن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣورد ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﻧﺻب ﮔردﯾده
ﺑودﻧد.
 .10ﮐﻣرﻧﮓ ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑرای اﺷﺗراک وﺳﯾﻊ زﻧﺎن
 .11ﺑﻠﻧد ﺑودن ﺳطﺢ ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ
 .12ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﮐم ﮐﺎری ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرای اﺣﯾﺎی اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم

ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﯾﻔﺎ از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۶ﻣﯾزان
ﺗﯾﻔﺎ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮑﻼت و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر آن وﺟود داﺷت ﺑرای ﺗداوم دﻣوﮐراﺳﯽ ﻧوﭘﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣر ﺿروری داﻧﺳﺗﮫ و ﺑرﮔزار ﻧﻣودن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﻣﺷروط ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺑر ﻣﺑﻧﯽ ﻋداﻟت و
ﺗﻔﮑﯾﮏ آرای ﺳﯾﺎه از ﺳﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،ﻣوﻓﻘﯾت ﺑزرگ ﺑرای ﻣﻠت و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾداﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﻋﻣده ﭘﯾش از روز راﯾدھﯽ ،ھﻣﺎﻧﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و وﺧﯾم ﺷدن اﻣﻧﯾت در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑود اﻣﺎ ﺗﻼش
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺎﺑل ﻗدر ﺑوده و ﺗﯾﻔﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ
ﺧوب ﻣﯾداﻧد.
در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾﺷروﯾﺷﺎن ﺗﺎ اﻧدازه ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﺎظرﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﭘر ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ و رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺧوﯾش اﮐﺛر ﻣﺣﻼت و ﻣراﮐز راﯾدھﯽ را ﺗﺣت
ﭘوﺷش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺧوﯾش ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﮔزارﺷﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﻔﮑﯾﮏ آرای ﭘﺎک از آرای ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده
ﺧواھد ﺑود .در ﮐﻧﺎر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز رﺳﺎﻟت ﺧوﯾش را در ﻗﺑﺎل اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺣو
اﺣﺳن اﻧﺟﺎم داده و ﺑﺻورت ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾری از اﺑﺗدا ﺗﺎ ﺧﺗم روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺧﺑری ﺧوﯾش
ﻗرار دادﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﮐﻧﺎر ﻧﮑﺎت ﻣﺛﺑت ﯾﺎد ﺷده ،ﻧﮑﺎت ﻣﻧﻔﯽ زﯾﺎدی وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺻورت ﮐﻠﯽ ﻣﯾﺗوان از ﻋدم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرای روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺣﺿور ﮐﻣرﻧﮓ ﻣردم ،درﺳت ﮐﺎر ﻧﮑردن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣراﮐز
راﯾدھﯽ ،ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن ﻧﺻب ﺷده در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺑﺎ رای دھﻧدﮔﺎن ،ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن
ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﻟﯾﺳت ﻧﺻب ﺷده در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾف ﻣﯾﺎن دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑﺎ دﻓﺎﺗر وﻻﯾﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،ارﺳﺎل ﻧﻧﻣودن ﻣواد ﺣﺳﺎس و ﻏﯾر ﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻌدادی از
ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ،ﺑﺎزﻧﺷدن ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﻣواد ﺣﺳﺎس و ﻏﯾر ﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺣﻼت و
ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در ﺗﻌدادی از ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﺣﻼت زﻧﺎﻧﮫ ،ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﺑدون
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻣوﺟود ﻧﺑودن ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن در ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ،ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷدن ﻟﯾﺳت
راﯾدھﻧدﮔﺎن ﺑﯾن ﻣراﮐز ،ﻋدم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﯾﮏ طرزاﻟﻌﻣل ﺧﺎص و ﻣﺷﺧص اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ در ﺗﻣﺎم ﻣﺣﻼت
راﯾدھﯽ ،ﺳروﻗت ﺣﺎﺿر ﻧﺷدن ﮐﺎرﻣﻧدان در ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ،ﻣﺣروم ﻣﺎﻧدن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از راﯾدھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ارﺗﺑﺎط ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی و وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور ،ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗﻌدادی از وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ،
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺎزﺷدن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ و ﻋدم ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺗﻌدادی از ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﯾﺎد ﻧﻣود.
ﺗﯾﻔﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری  ۶ﻣﯾزان را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ ،ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﮭﺗر
داﻧﺳﺗﮫ و ﺳﮭم ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯾداﻧد.

ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﯾﻔﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ :
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ﺣدود  ٩۴.۵ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در ﻣﺣﻼت از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﮔﺷﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺣدود  ۵.۵ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﮔردﯾده ﺑودﻧد و در ﻣوﻗﻌﯾت از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎز ﻧﮕردﯾدﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘوﺷش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﯾﻔﺎ ﺣدود  ٧٢١ﻣرﮐز راﯾدھﯽ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در وﻻﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ﺧوﺳت ،ارزﮔﺎن،
ﻏور ،ھرات ،ﺑﺎدﻏﯾس ،ﻧورﺳﺗﺎن ،ﻟوﮔر ،ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﺳرﭘل ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﮐﻧدھﺎر ،ﻓراه ،ﻧﯾﻣروز ،ﮐﻧر ،زاﺑل ،ﮐﻧدز ،ﺗﺧﺎر و
ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﺎز ﻧﮕردﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑﺎز ﻧﺑودن ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ،ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻧﺑود ﮐﺎرﻣﻧدان راﯾدھﯽ ،ﻧرﺳﯾدن ﻣواد
ﺣﺳﺎس و ﻏﯾر ﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻌﯾت از ﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣراﮐز ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎﻣﺷﺧص ﺑوده اﺳت.
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﯾﻔﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺣدود  ٧٩.٣ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻻﯾﺣﮫ روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳروﻗت ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻋت ٧
ﺻﺑﺢ ﺑﺎز ﮔردﯾد اﻣﺎ  ٢٠.٧ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎز ﮔردﯾدﻧد.
ﺣﺿور و اﺷﺗراک ﻣردم ﻣﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۶ﻣﯾزان ﮐﻣرﻧﮓ ﺑوده ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘوﺷش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺗﯾﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ در ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﻣﯾﻠﯾون رای دھﻧده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺷﺗراک ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
 ٢١ﻓﯾﺻد راﯾدھﻧدﮔﺎن را زﻧﺎن ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت.
 ٨.١ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ﺑﺎ ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﻣﻧدان روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت روﺑرو ﺑوده اﺳت.
 ١٧.٣ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺑود و ﻧﺑود ﮐﺎرﻣﻧدان زن ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ دﻟﯾل ﻋﻣده ﮐﻣرﻧﮓ ﺑودن اﺷﺗراک زﻧﺎن در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت از ﺳوی ﻧﺎظرﯾن ﺗﯾﻔﺎ داﻧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در  ٢٧.٩ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳر ﻣوﻗﻊ ) ﺳﺎﻋت  ۶و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ( ﺳر وظﺎﯾف ﺧود ﺣﺎﺿر ﻧﺷده و
دﯾرھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺧوﯾش را آﻏﺎز ﻧﻣودﻧد.
ﺑﮫ  ١.٨ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﻣواد ﺣﺳﺎس و ﻏﯾرﺣﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺻورت ﮐﺎﻣل ارﺳﺎل ﻧﮕردﯾده ﺑود و ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻋدم داﺷﺗن ﻣواد ﮐﺎﻣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در طول روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.

یافته ها از گشایش مراکز رایدهی
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 ٩٣.٨ .9ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺑﺎ اﻓرادی
ﮐﮫ اﺳﺗﯾﮑر ھﻣﺎن ﻣرﮐز را داﺷﺗﻧد روﺑرو ﺑود.
 .10در  ٣١.۶ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ ﻧﺎم راﯾدھﻧدﮔﺎن ﻧﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ و ﻧﮫ ھم در ﻟﯾﺳت ﭼﺎﭘﯽ راﯾدھﻧدﮔﺎن ﭘﯾدا
ﻣﯾﺷد.
 .11در  ١٢.٩ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ درﺳت ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﻧﻣود و ﭘس از ظﮭر روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ
ﮐﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر آھﺳﺗﮫ و ﺑطﯽ ﮔردﯾده ﺑود.

 .12در  ١۴وﻻﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺧراب ﺑوده و ﺑدﻟﯾل ﻧﺑود ﭘوﺷش درﺳت ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ،
ﺗﻣﺎس و ارﺗﺑﺎط ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی و ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز راﯾدھﯽ درﺳت ﺑرﻗرار
ﻧﻣﯾﮕردﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺧود اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ روی آﮔﺎه ﺷدن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣراﮐز و ﻣﺣﻼت راﯾدھﯽ از ﺗﻐﯾﯾر طرزاﻟﻌﻣل راﯾدھﯽ ) در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن( ﮔذاﺷت و ﻣردم زﯾﺎدی ﺑدون رای دادن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﻣﺣل ھﺎی راﯾدھﯽ ﮔردﯾدﻧد.
 .13در  ٧.۴ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﻟﯾﺳت راﯾدھﻧدﮔﺎن ﻧﺻب ﻧﮕردﯾده ﺑود.
 ۵.۶ .14ﻓﯾﺻد ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﺣوه ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﺑوده و ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارش ﻧﺎظرﯾن ﺗﯾﻔﺎ،
آﻣوزش درﺳت از طرف ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧدﯾده ﺑودﻧد.
 ١١ .15ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺟدی روﺑرو ﺑودﻧد و راﯾدھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﻠﻧد ﺑودن
ﺗﮭدﯾدات ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در اﯾن ﻣراﮐز اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .16در  ٢.١ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ﮐﺎرﻣﻧد ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺎﺿر ﻧﺑوده اﺳت.
 .17در  ١٨.۵ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ ،ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﺗﺷوﯾق و ﺗرﻏﯾب راﯾدھﻧدﮔﺎن ﺑرای راﯾدھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻧدﯾد ﻣﺷﺧص ﺟرﯾﺎن
داﺷت و ﺣﺗﯽ در ﻣواردی ﺑﮫ راﯾدھﻧده ﭘس از رای دھﯽ ﭘول ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردﯾد.
 .18در  ٧.١ﻓﯾﺻد ﻣﺣﻼت زﻧﺎﻧﮫ ،زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻋﮑس ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ را ﻧﻣﯾدادﻧد و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻣور
ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺑدون ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس ﭘروﺳﮫ را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد و در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ھم زﻧﺎن ﭘس از داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻋﮑس ﺷﺎن
اﺧذ ﻣﯾﮕردد از رای دھﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
 ٣.۶ .19ﻓﯾﺻد ﻣراﮐز راﯾدھﯽ در ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣوﻗﻌﯾت داﺷﺗﮫ و در ﻧزدﯾﮏ ﻣﻧﺎطق ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻧﺑودﻧد.
 .20از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ۵٣٨ﻣورد ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ از  ٢۴وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣرﮐزی ﺗﯾﻔﺎ ﮔزارش ﮔردﯾده اﺳت.
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ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھرﭼﮫ زودﺗر ﺗﻌداد واﻗﻌﯽ راﯾدھﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺷده و ﺗﻌداد راﯾدھﻧدﮔﺎن ﻏﯾر ﺑﺎﯾﻣﺗرﯾﮏ ﺷده
را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ زن و ﻣرد اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﺎرھﺎی رﺳﺎﻧدن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﯾﺗﺎﺑﯾس ﻋﻣوﻣﯽ را ﺳرﻋت ﺑﺧﺷد زﯾرا ﺑﺎ ﻣﻧواﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﭘﯾش
رﻓﺗﮫ اﺳت اﺣﺗﻣﺎل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎدن اﻋﻼن ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﺎﻧدﯾدان ﻣوﺟود اﺳت.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر ﮐﺎﻧدﯾدان و ﺗﯾﮑت ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺻﺑوری و ﻣﻘﺎوﻣت ﺧوﯾش را ﺣﻔظ ﻧﻣوده
و ﺑرای ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ﺷﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﻧﮑﻧﻧد و ﯾﺎری ﻧﺟوﯾﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺗﻌداد ﻣراﮐز ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ را ﺑﺻورت دﻗﯾق ﺑﺎ ذﮐر اﺳﺎﻣﯽ و ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﺎن اﻋﻼن
ﮐﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﻣورد ورق ھﺎی راﯾدھﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده ﺑﺻورت واﺿﺢ ﮔزارش ﺧود را
اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و رﺳﯾدﮔﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﮫ را در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و در ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظر
ﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
ﮐﺎﻧدﯾدان رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﺎن از ﻧﺷر ھرﻧوع اطﻼﻋﺎت ﭘﯾش از وﻗت ﺧودداری ﻧﻣوده و زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای
ﺑروز ﯾﮏ ﺑﺣران ﺟدﯾد ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺳﺎﻋد ﻧﺳﺎزﻧد.
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺗﻘوﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺑﺗداﯾﯽ را ﺳروﻗت اﻋﻼن ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎظرﯾن ﺧوﯾش را ﺑﺻورت ﻣداوم و دواﻣدار ﺑرای ﻧظﺎرت از ﭘروﺳﮫ در ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾد اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑﻧﻧد زﯾرا ﻋدم ﺣﺿور اﯾﺷﺎن در ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫ ﺑرای دﺳﺗﺑرد و
ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯾﮕردد.

