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خلیل اسیر

طرح عملیاتی انتخابات تهیه شده است
جزییات کامل طرح عملیاتی انتخابات تا کنون همگانی نشده است؛ اما به صورت کلی گفته شده است که این
طرح تمامی اقدامات مربوط به انتخابات به شمول نامنویسی رأیدهندگان ،بایومتریک رایدهندگان ،آگاهیدهی
درباره انتخابات ،استخدام کارکنان انتخاباتی ،چاپ اوراق رأیدهی ،چگونگی کارهای انتخاباتی ،شمار مراکز و
محالت رأیدهی ،امنیت و بودجه انتخابات را مشخص کرده است .همچنان در این طرح ،اقدامات مورد نیاز برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم پیشبینی شده است .این تمامی معلوماتی است که تا کنون دربارۀ
طرح عملیاتی انتخابات پیشرو به دست آمده است .اما از این میان تنها دربارۀ مقدار بودجه انتخابات و همچنان
استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات ،کمی معلومات در دست است.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که طرح عملیاتی انتخابات را تهیه کرده و به نهادهای مرتبط ملی و بینالمللی
سپرده است .به گفتۀ مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات ،در این طرح تمامی اقدامات و تدابیری که برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی نیاز است ،مشخص شده است .این سه
انتخابات به صورت همزمان در ششم میزان امسال برگزار می شود.
عبدالعزیز ابراهیمی ،معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ،می گوید که برای برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری ،پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی ،در اصول  1۳2میلیون دالر بودجه مورد تأیید قرار گرفته است.
این مبلغ شامل بودجۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی و خرید وسایل بایومتریک برای نام نویسی رأیدهندگان و
استفاده از آن در روز انتخابات نمی شود .کمیسیون مستقل انتخابات قبالً گفته بود که برای برگزاری این سه
انتخابات در ششم میزان به  20۷میلیون دالر نیاز است .ابراهیمی افزود که این کاهش در طرح بودجه انتخابات،
در پی تقلیل مراکز رایدهی ،اصالح طرح آگاهی عامه ،مستقل شدن بودجه کمیسیون ها از یکدیگر و حذف
مصرف تکنولوژی بایومتریک از این طرح ،به میان آمده است.
عبدالعزیز ابراهیمی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه انتخابات را به وزارت مالیه سپرده است
و این وزارت وعده کرده است که بودجه انتخابات را پرداخت میکند .به گفته او ،وزارت مالیه در اولین اقدام
قرار است بودجه نام نویسی رأیدهندهگان را به کمیسیون مستقل انتخابات بپردازد .قرار است این مرحله از پروسه
انتخابات تا چند روز دیگر در  2۶ماه جاری آغاز شود.
کمیسیون مستقل انتخابات در طرح عملیاتی خود گفته است که انتخابات پیشرو را با استفاده از تکنولوژی
بایومتریک برگزار میکند .عبدالعزیز ابراهیمی ،معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ،میگوید که براساس
این طرح ،قرار است تمامی افراد واجد شرایط رأیدهی از سوی این کمیسیون بایومتریک شوند .ابراهیمی از
شماره  1از 2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

جانب دیگر خاطرنشان ساخت که تا هنوز مشخص نیست که از این تکنولوژی در روز انتخابات به صورت
«آنالین» استفاده خواهد شد یا «آفالین» .او همچنان یادآوری کرد که هنوز معلوم نیست که این تکنولوژی توسط
کدام کمپنی و چه زمانی فراهم خواهد شد.
نشر نشدن طرح عملیاتی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ،انتقاد شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی
را به همراه شده است .حبیبهللا شینواری ،مسوول برنامه های مؤسسه دیدهبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا
«ایتوا» ،میگوید که این نهاد تا کنون در جریان جزییات طرح عملیاتی انتخابات قرار نگرفته است .شینواری
گفت که برای «ایتوا» این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات که طرح عملیاتی انتخابات را نشر نکرده است ،هم
پرسش برانگیز است و هم مایۀ تأسف.
مسوول برنامه های «ایتوا» از سوی دیگر گفت که طرح استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات ششم
میزان ،یک طرح غیرعملی است .به گفتۀ او ،کمپنی تأمین کنندۀ تکنولوژی بایومتریک و شمار کارکنان مورد
نیاز برای بایومتریک رأی دهندگان تا حال مشخص نیست؛ ضمن آنکه چگونگی استفاده از این تکنولوژی نیز به
کسی آموزش داده نشده است .به گفته او ،تهدیدات امنیتی و محدودیت های فرهنگی نیز از مشکالت دیگری است
که در برابر بایومتریک رأیدهندگان وجود دارد .به گفته شینواری ،با توجه به این مشکالت ،طرح استفاده از
تکنولوژی بایومتریک ،یک طرح غیرعملی است و در انتخابات ششم میزان قابل اجرا نخواهد بود.
حبیبهللا شینواری به همین شکل از چگونگی اطالع رسانی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ بودجه
انتخابات نیز انتقاد دارد .به گفتۀ او ،حکومت تنها گفته است که بودجۀ انتخابات را فراهم میکند ،اما این را
مشخص نکرده است که این بودجه را چگونه و از کدام منابع به دست میآورد .همچنان حکومت توضیح نداده
است که در مذاکرات با نهادهای کمککننده به انتخابات افغانستان ،چه پیشرفتهایی حاصل شده است و قرار است
چه مقدار از این بودجه توسط نهاد های بینالمللی تأمین شود .شینواری گفت که این ابهامات در حالی موجود
است که تا برگزاری انتخابات ششم میزان چیزی کمتر از پنج ماه دیگر باقی مانده است.
براساس معلومات کمیشنران سابق کمیسیون مستقل انتخابات ،بیشترین بودجه برای برگزاری انتخابات در کشور
به معاش کارکنان انتخاباتی اختصاص دارد .معاذهللا دولتی در زمانی که کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات بود،
به  ۸صبح گفته بود که نهادهای بینالمللی کمک کننده به انتخابات افغانستان این بار حاضر نیستند که معاش
کارکنان انتخاباتی افغانستان را پرداخت کنند .با این حال ،وزارت مالیه پیشتر گفته بود که یک میلیارد افغانی را
به صورت احتیاطی در بودجۀ سال مالی  1۳9۸به برگزاری انتخابات اختصاص داده است .این وزارت همچنان
گفته است که اگر نهادهای بینالمللی بودجه انتخابات افغانستان را نپردازند ،این وزارت از منابع داخلی ،این
بودجه را تأمین خواهد کرد .اما این منابع تا کنون مشخص نیست.
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