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انستیتوت دیموکراتیک ملی ،بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی ،و انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان از تالش
های جامعه مدنی افغانستان در امر نظارت بر انتخابات پارلمانی  28میزان حمایت می کنند
واشنگتن دی سی  -انستیتوت دیموکراتیک ملی ( ان دی آی) ،بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی ،و انستیتوت بین المللی
جمهوری خواهان نهاد های بیطرف و ناظرین داخلی افغان را کمک می کنند تا انتخابات پارلمانی  28میزان را نظارت
کنند .به کمک برنامه های حمایوی این سه انستیتوت ،بیش تر از  6500ناظر افغان در سراسر کشور اعزام خواهند شد و
در  33والیتی که انتخابات پارلمانی  28میزان در آن برگزار می گردد ،به عنوان ناظر حضور خواهند داشت.
نهادهای ناظر  -نهاد های افغان بیطرف در این برنامه از قرار ذیل اند :مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) ،موسسه
دوچرخه سواران معیوب برای توان بخشی و سرگرمی (ابرار) ،دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان (اتوا) ،بنیاد انتخابات
آزاد و عادالنه افغانستان (فیفا) ،بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) ،و موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان (ودان) .این
نهاد ها از روند رای دهی و شمارش آرا در سراسر کشور و همچنین دوره بعد از روز انتخابات که شامل مراحل سمع
شکایات و اعالن نتایج می شود ،نظارت می کنند .بر عالوه این نهاد ها ،موسسه دوچرخه سواران معیوب برای توان بخشی
و سرگرمی (ابرار) و موسسه افغان های متاثر از ماین (آلسو) نیز بر مسائل و مشکالت دسترسی افراد معلول به مراکز
رای دهی نظارت خواهند کرد.
 40درصد از مجموع ناظرین این نهاد ها را زنان تشکیل می دهند .همکاری دوامدار بین این نهاد ها به هدف آن صورت
می گیرد تا ناظرین بتوانند تا حد ممکن ،تمام ولسوالی ها و مراکز رای دهی در سراسر کشور را تحت پوشش قرار دهند.
هدف از نظارت بی طرفانه توسط نهاد های مدنی آن است تا تقلبات انتخاباتی افشا شده و جلو آنها گرفته شود ،از احتمال
رخداد تخطی های انتخاباتی کاسته شود ،به درستی و شفافیت انتخابات کمک شود ،کمک شود تا دولت پاسخگو و جوابده
باشد ،و اشتراک شهروندان در پروسه انتخابات تقویت شود .در حوالی روزهای بعد از انتخابات ،این نهادهای ناظر در نظر
دارند تا یافته هایشان را بوسیله گزارش برای شهروندان افغانستان منتشر سازند و معلومات شان در مورد اینکه انتخابات در
سراسر کشور چگونه گذشت را در اختیار مردم افغانستان قرار دهند.
این برنامه که سهیم ساختن شهروندان در روند انتخابات افغانستان نامیده می شود ،توسط اداره توسعه بین المللی ایاالت
متحده ( )USAIDتمویل می گردد.

معلومات در مورد انستیتوت دیموکراتیک ملی ،بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی ،و انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان
انستیتوت دیموکراتیک ملی (ان دی آی) یک سازمان غیر انتفاعی و بیطرف می باشد که از طریق سهیم ساختن شهروندان و پاسخگویی
و جوابدهی دولت ها به شهروندان شان ،در بخش حمایت و تقویت نهاد های دیموکراتیک در سراسر جهان فعالیت می کند .در  35سال
گذشته انستیتوت دیموکراتیک ملی از  300نهاد ناظر انتخاباتی در سراسر جهان حمایت کرده و بیشتر از دو میلیون ناظر را به ساحات
انتخاباتی اعزام نموده است .انستیتوت دیموکراتیک ملی از سال  2002به این طرف ،برنامه حمایت از انتخابات را اجرا کرده است.
برای معلومات بیشتر به ویب سایت  www.ndi.orgمراجعه کنید.
بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی از حقوق شهروندان برای اشتراک در انتخابات آزاد و عادالنه ،حمایت می کند .مهارت و خبرگی
این نهاد ،سیستم های انتخاباتی را تقویت نموده و ظرفیت برای رسیدن به راه حل های پایدار را افزایش می دهد.از سال  1987به این
طرف ،بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی دربیشتر از  145کشورجهان فعالیت داشته است ،از کشورهایی با دیموکراسی نوپا گرفته
تا کشورهایی که دیموکراسی در آنها نهادینه شده است .برای معلومات بیشتر به ویب سایت  www.ifes.orgمراجعه کنید.
انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان یک نهاد غیر انتفاعی و بیطرف بوده که در بخش تقویت آزادی و دیموکراسی در سراسر جهان،
فعالیت می کند.انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان احزاب سیاسی را قادر می سازد تا روی موضوعات اساسی کار کرده و پاسخگو
باشند ،این انستیتوت به شهروندان کمک می کند تا در برنامه ریزی های دولت سهم گیرند ،و همچنان تالش می کند تا نقش گروه های
به حاشیه رانده شده را در روند سیاسی پررنگ سازد .از سال  1983به این طرف ،این انستیتوت از طریق برنامه نظارت و بررسی بر
 205انتخابات در  57کشور جهان نظارت داشته است .برای معلومات بیشتر به ویب سایت  www.iri.orgمراجعه کنید.

