
 

 

فیفا در پِلْی توذیذ هِلت حثت ًام رأی دٌُذگاى  تمْیت هیکاًیشم هْجْد توٌظْر رفغ خالء ّ ًْالص در 

 ایي رًّذ را ًیش تماضا هیکٌذ

:1389اطذ طال  23کاتل ،  

رایذُی تَ افزاد ّاجذ ػزایظ رایذُی را کَ تتاریخ تٌیاد اًتخاتات اساد ّػادالًَ افغاًظتاى اتوام رًّذ حثت ًام رایذٌُذٍ گاى ّ دادى کارت 

تَ اتوام هیزطذ، یک لذم تطزف جلْتزای تذّیز اًتخاتات  1389/    5/  21اغاس ػذٍ ّ تتاریخ   34در هزاکش  1389/    3/ 22

لْق تؼزافغاًظتاى ّ ػوْهی ّ ػادالًَ در کؼْر خْاًذٍ، ضوي ایٌکَ اس تماضا ُای کویظیْى ػکایات اًتخاتاتی، کویظیْى هظتمل ح

.تؼذاد کاًذیذاى هثٌی تز دّام ایي رًّذ توٌظْر دادى کارت رایذُی تَ افزاد تالی هاًذٍ ّاجذ ػزایظ در کؼْر حوایت هیٌوایذ  

هِلت حثت ًام رأی دٌُذگاى تایذ تَ هٌظْر اخذ دادى : آلای جاًذاد طپیي غز رئیض اجزایْی فیفا در ایي سهیٌَ چٌیي اظِار ًظزهی دارد

در ػیي حال کویظظْى هظتمل اًتخاتات تایذ دلت  تیؼتزی را تَ خزچ .کارت رایذُی تَ افزاد ّاجذ ػزایظ تالیواًذٍ در کؼْر توذیذ گزدد

.دُذ تا ایي ػولکزد فزصتی را تزای تخلفات اًتخاتاتی فزاُن ًظاسد  

خلفات هِن ّ ػوذٍ ای را اس هزاکش حثت ًام رأی در جزیاى اًتخاتات ریاطت جوِْری ّ ػْراُای ّالیتی طال گذػتَ ،ًاظزیي فیفا ت

درصذ هزاکش  85تا  20فیفا اس حثت ًام رأی دٌُذگاى در حذّد  2009تَ اطاص گشارع طال .دٌُذگاى در طزاطز کؼْر گشارع دادًذ

یز طي حثت گزدیذٍ ًفز س 1ًفز  5تحت پْػغ ،کارتِای هتؼذد را در هْارد هختلف  تَ افزاد  تْسیغ ًوْدًذ ّ تَ طْر اّطظ اس ُز 

.حثت ًام سًاى در طزتاطز کؼْر صْرت ًپذیزفت ّ کارهٌذاى اًتخاتاتی در جلْگیزی اس حثت ًام در غیاب افزاد ًاکام هاًذٍ اًذ.اطت  

د تا ّجْدیکَ تاکٌْى توام اطالػات ًظارتی فیفا  اسحثت ًام رأی دٌُذگاى اًتخاتات پارلواًی طال جاری هْرد تجشیَ ّ تحلیل لزار دار

تزرطی ُای اّلیَ  اس راپْر ُای ًظارتی اس رًّذ حثت ًام رأی دٌُذگاى صْرت گزفتَ، ًؼاًذٌُذٍ هْارد هؼاتَ تَ هاًٌذ ًْالص هْجْد 

.در حثت ًام اًتخاتات طال گذػتَ تْدٍ اطت، کَ اس ایي تاتت تاػج ًگزاًی اطت  

تا در صْرت دّام  رًّذ حثت ًام ّ گظتزع هزاکش حثت ًام ػزایظ ّ طایز ًِاد ُای هظّْل هیخْاُذ  فیفا اس کویظیْى  هظتمل اًتخاتات

ّهیکاًیشم السم را طْری ایجاد ّ تَ اجزاً گذارًذ تا اس یکطزف در تحمك حك رایذُی تَ افزاد تالی هاًذٍ ّاجذ ػزایظ در کؼْر هْحز  

ارت سًاى تَ هزداى ، تْسیغ کارت در غیاب افزاد تْدٍ ّ اس جاًة ُن اس ّلْع تخلفات اًتخاتاتی چْى حثت ًام افزاد سیز طي، تْسیغ ک

. ّ تکزار تْسیغ کارت تَ افزاد کَ لثالَ حثت ًوام گزدیذٍ اًذ، جلْ گیزی ًوایذ  

کویظیْى تایذ اس اطتخذام کارهٌذاى آهْسع دیذٍ، تی طزف ّ پاطخگْ در لثال اػوال خْیغ ،هْجْدیت کارهٌذاى طثمَ اًاث در هزاکش 

.د فضای اهي ّ هحفْظ تزای هْاد حثت ًام اطویٌاى دُذحثت ًام سًاى ّ ایجا  

:درتارٍ فیفا  

فیفا هٌحیج یک . تٌیاد اًتخاتات آساد ّ ػادالًَ افغاًظتاى اس جولَ تشرگتزیي ّ تا طاتمَ تزیي ًِادُای هلی ًظارتی اًتخاتات هیثاػذ  

ػفاف در اًتخاتات ،تحمیمات ،آهْسع ُا ّ آگاُی طاسهاى هظتمل ّ غیز دّلتی تَ هٌظْر اطویٌاى اس تطثیك رًّذ دهْکزاتیک ّ 



ّالیت ًظارت ًْهْدٍ  34تي ًاظزیي اهْسع دیذٍ رًّذ حثت ًام رایذٌُذٍ گاى را در  34فیفا اس طزیك . اجتواػی ّ هذًی ،ػول هی ًوایذ

ر حال حاضز اس هثارسات ًاظز را اطتخذام خْاُذ ًوْد ّد 7000ّ پالى دارد تا در رّس اًتخاتات پارلواًی طال جاری در حذّد 

.اًتخاتاتی در طزاطز کؼْر ًیش ًظارت هی ًوایذ  

 بنیاد انتخابات آزاد و عادالنو افغانستان 

: شماره تماس  0093-0784449312 

: ایمیل  media@fefa.org.af 

  

 

 

mailto:media@fefa.org.af
mailto:media@fefa.org.af

