
 همکاری پروگرام انکشافی ملل متحد و جاپان برای تقویت دموکراسی در افغانستان

مواد انتخاباتی سایرمیلیون دالری دولت جاپان برای عرضه اوراق رای دهی، و  کمک 

 

افغانستان در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات  وگرام انکشافی ملل متحدیک توافقنامه بین دولت جاپان و پرامروز  -۱۲/۸۰/۲۹۳۱کابل، 

به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان،  دالر امریکائی را ملیون  ۲.۶۱به امضاء رسید، بر اساس این توافقنامه ، کشور جاپان کمک بالعوض 

 نمود. تان، اعالن غرض  برگزاری یک انتخابات آزاد، معتبر و عادالنه و تقویت دموکراسی موثر تر در افغانس

 

، رییس عمومی ریگویزو آقای الوارو رود در افغانستان  بین جاللتمآب، هیروشی تکاهاشی، سفیر جاپان ی تفاهمیادداشت هاطی مراسم ،  

امر خیل الحق یون مستقل انتخابات، وآقای ضیاء پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان، در حضور جاللتمآب یوسف نورستانی، رییس کمیس

 گردید. ، تبادله مستقل انتخابات رییس داراالنشای کمیسیون

یل بمواد رای گیری از قبرای موارد چون تدارک و عرضه پروگرام انکشافی ملل متحد،  ۱-پروژه ایلیکت از طریقاخیر جاپان  های کمک

وسایل مراکز رای گیری، و حمل و نقل زمینی مواد انتخاباتی در سرتاسر کشور و مصارف  بسته های ،پاک ناشدنی، رنگ های دهییاوراق را

ه هدف دولت جاپان ب قبلیکمک های و متمم  ادامه ها . این کمک مورد استفاده قرار خواهد گرفت انتقال مواد انتخاباتی از منابع بین المللی 

 ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. ارتقای

ت هنگام صحبت در مراسم امضای تفاهنمانه، آقای نورستانی اظهار داشتند که " کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمک های متعهدانه دول

 ی جاپان به ادامه میلیون دالر ۲.۶۱استقبال می کند". " کمک ۲۹۳۹جاپان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی در سال 

. کمیسیون مستقل انتخابات به صورت گرفته است ۲۹۰۳و ۲۹۰۰ های نستان در سالمیلیون دالری این کشور به انتخابات افغا ۰۲۶۱کمک 

می باشد."و ممد نهایت مفید  اشد. کمک های جاپان در این راستابرگزاری یک انتخابات معتبر، شفاف و تحت رهبری افغانستان متعهد می ب

ادامه جاپان به پروسه انتخابات در افغانستان کمک های بدینسو،  ۳۱۳۱سال سفیر جاپان جاللتمآب، هیروشی تکاهاشی اظهار داشتند که از 
. جاپان انتظار دارد که این مساعدت  به برگزاری یک را دارا میباشداست " این انتخابات در انتقال سیاسی در کشور نقش مرکزی  داشته

، بر این روند میباشد تقویت مشارکت دموکراتیک بیشتر و افزایش اعتماد مردم  کهاگیر  و به هدف کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات فر
 کمک نماید"

 
 جدید از جانب کشور : "این مساعدتکه اظهار داشتند  ریگویزرییس عمومی پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان آقای الوارو رود 

". " کمک های میباشدارتقای حکومتداری دموکراتیک در افغانستان  ، نمایانگر تعهد مستحکم جامعه جهانی در راستای انستانافغ بهجاپان 
معتبر خیلی  جاپان به تالش های بیشتر پروگرام انکشافی ملل متحد در راستای کمک به کمیسیون مستقل انتخابات در پروسه های انتخاباتی

 د.مددگار ثابت خواهد گردی
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