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 شده است هیانتخابات ته یاتیطرح عمل

 نیگفته شده  است که ا ینشده است؛ اما به صورت کل یانتخابات تا کنون همگان یاتیکامل طرح عمل اتییجز

 یدهیآگاه گان،دهندیار کیومتریبا گان،دهندیرأ یسینواقدامات مربوط به انتخابات به شمول نام یرح تمامط

شمار مراکز و  ،یانتخابات هایکار یگچگون ،یدهیرأ راقچاپ او ،یدرباره انتخابات، استخدام کارکنان انتخابات

 یبرا ازیطرح، اقدامات مورد ن نیچنان در امشخص کرده است. هم و بودجه انتخابات را تیامن ،یدهیمحالت رأ

 ۀاست که تا کنون دربار یمعلومات یتمام نیشده است. ا ینیبشیدر دور دوم پ یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار

نان چمقدار بودجه انتخابات و هم ۀبارتنها در انیم نیبه دست آمده است. اما از ا روشیانتخابات پ یاتیعمل رحط

 .معلومات در دست است یدر انتخابات، کم کیومتریبا یاستفاده از تکنالوژ

 یالمللنیو ب یمرتبط مل یکرده و به نهادها هیانتخابات را ته یاتیکه طرح عمل دیگو یمستقل انتخابات م ونیسیکم

 یکه برا یریاقدامات و تداب یطرح تمام نیمستقل انتخابات، در ا ونیسیمسووالن کم ۀسپرده است. به گفت

سه  نیاست، مشخص شده است. ا ازین یتیوال یو شوراها یغزن یپارلمان ،یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار

 .شود یامسال برگزار م زانیزمان در ششم مانتخابات به صورت هم

 استیانتخابات ر یبرگزار یکه برا دیگو یمستقل انتخابات، م ونیسیکم یمعاون سخنگو ،یمیابراه زیعبدالعز

قرار گرفته است.  دییدالر بودجه مورد تأ ونیلیم 1۳2 در اصول ،یتیوال یو شوراها یغزن یپارلمان ،یجمهور

و  گاندهندیرأ یسینو نام یبرا کیومتریبا لیوسا دیو خر یانتخابات اتیشکا ونیسیکم ۀمبلغ شامل بودج نیا

سه  نیا یبرگزار یمستقل انتخابات قبالً گفته بود که برا ونیسی. کمشود یاستفاده از آن در روز انتخابات نم

کاهش در طرح بودجه انتخابات،  نیافزود که ا یمیاست. ابراه ازیدالر ن ونیلیم 20۷به  زانیانتخابات در ششم م

 و حذف گریدکیاز  ها ونیسیعامه، مستقل شدن بودجه کم یاصالح طرح آگاه ،یدهیامراکز ر لیتقل یدر پ

 .آمده است انیطرح، به م نیاز ا کیومتریبا ینولوژتک مصرف

سپرده است  هیمستقل انتخابات طرح بودجه انتخابات را به وزارت مال ونیسیکه کم دیگویم یمیابراه زیعبدالعز

اقدام  نیدر اول هی. به گفته او، وزارت مالکندیوزارت وعده کرده است که بودجه انتخابات را پرداخت م نیو ا

از پروسه  مرحله نیمستقل انتخابات بپردازد. قرار است ا ونیسیرا به کم گاندهندهیرأ یسینو قرار است بودجه نام

 .آغاز شود یماه جار 2۶در  گریانتخابات تا چند روز د

 یز تکنولوژرا با استفاده ا روشیخود گفته است که انتخابات پ یاتیمستقل انتخابات در طرح عمل ونیسیکم

اساس که بر دیگویمستقل انتخابات، م ونیسیکم یمعاون سخنگو ،یمیابراه زی. عبدالعزکندیبرگزار م کیومتریبا

از  یمیشوند. ابراه کیومتریبا ونیسیکم نیا یاز سو یدهیرأ طیافراد واجد شرا یطرح، قرار است تمام نیا
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در روز انتخابات به صورت  یتکنولوژ نیکه از ا ستیخاطرنشان ساخت که تا هنوز مشخص ن گریجانب د

توسط  یتکنولوژ نیکه ا ستیکرد که هنوز معلوم ن یادآوریچنان او هم. «نیآفال» ایاستفاده خواهد شد  «نیآنال»

 .شد واهدفراهم خ یو چه زمان یکدام کمپن

 یناظر انتخابات یاز نهادها یمستقل انتخابات، انتقاد شمار ونیسیکم یانتخابات از سو یاتینشدن طرح عمل نشر

 ایافغانستان  تیانتخابات و شفاف باندهیمؤسسه د یها مسوول برنامه ،ینواریش هللابیرا به همراه شده است. حب

 ینواریانتخابات قرار نگرفته است. ش یاتیطرح عمل اتییجز انینهاد تا کنون در جر نیکه ا دیگویم ،«توایا»

نکرده است، هم  نشرانتخابات را  یاتیمستقل انتخابات که طرح عمل ونیسیاقدام کم نیا «توایا» یگفت که برا

 .تأسف ۀیاست و هم ما زیبرانگ پرسش

خابات ششم در انت کیومتریبا یگفت که طرح استفاده از تکنولوژ گرید یاز سو «توایا» یها برنامه مسوول

و شمار کارکنان مورد  کیومتریبا یتکنولوژ ۀکنند نیتأم یاو، کمپن ۀاست. به گفت یرعملیطرح غ کی زان،یم

به  زین یتکنولوژ نیاستفاده از ا یگکه چگونضمن آن ست؛یتا حال مشخص ن گاندهند یرأ کیومتریبا یبرا ازین

است  یگریاز مشکالت د زین یفرهنگ یها تیو محدود یتیامن داتیآموزش داده نشده است. به گفته او، تهد یکس

مشکالت، طرح استفاده از  نیبا توجه به ا ،ینواریوجود دارد. به گفته ش گانهنددیرأ کیومتریکه در برابر با

 .قابل اجرا نخواهد بود انزیاست و در انتخابات ششم م یرعملیک طرح غی ک،یومتریبا یتکنولوژ

بودجه  ۀبارمستقل انتخابات در ونیسیحکومت و کم یرسان اطالع یگشکل از چگون نیبه هم ینواریش هللابیحب

را  نیاما ا ند،کیانتخابات را فراهم م ۀاو، حکومت تنها گفته است که بودج ۀانتقاد دارد. به گفت زیانتخابات ن

نداده  حیچنان حکومت توض. همآوردیدست م بهبودجه را چگونه و از کدام منابع  نیمشخص نکرده است که ا

حاصل شده است و قرار است  ییهاشرفتیکننده به انتخابات افغانستان، چه پکمک یبا نهادها مذاکراتاست که در 

موجود  یابهامات در حال نیگفت که ا ینواریش شود. نیتأم یالمللنیب یها بودجه توسط نهاد نیچه مقدار از ا

 .مانده است یباق گریتر از پنج ماه دکم یزیچ زانیانتخابات ششم م یراست که تا برگزا

انتخابات در کشور  یبرگزار یبودجه برا نیترشیمستقل انتخابات، ب ونیسیسابق کم شنرانیمعلومات کم براساس

مستقل انتخابات بود،  ونیسیکم شنریکه کم یدر زمان یرد. معاذهللا دولتاختصاص دا یبه معاش کارکنان انتخابات

که معاش  ستندیبار حاضر ن نیافغانستان ا باتکننده به انتخا کمک یالمللنیب یصبح گفته بود که نهادها ۸به 

را  یافغان اردیلیم کیگفته بود که  ترشیپ هیحال، وزارت مال نیافغانستان را پرداخت کنند. با ا یکارکنان انتخابات

چنان وزارت هم نیانتخابات اختصاص داده است. ا یبه برگزار 1۳9۸ یسال مال ۀدر بودج یاطیبه صورت احت

 نیا ،یوزارت از منابع داخل نیبودجه انتخابات افغانستان را نپردازند، ا یالمللنیب ینهادها اگرگفته است که 

 .ستیمنابع تا کنون مشخص ن نیاما ا خواهد کرد. نیبودجه را تأم

 

  

 

 

 


