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 اعالميه مطبوعاتی 

 
  لست نهائی ميباشدکانديدان های لست : کميسيون سمع شکايات انتخابات

  
امروز کميسيون سمع شکايات انتخابات به تمام شهروندان کشور يادآور شد که دوره ای به چالش کشيدن و 

  .نتخابات به پايان رسيده استاعتراض عليه نامزدی کانديدان و وارد کردن تغييرات در لست کانديدان ا
  

  .ذف شده  مراجعه ميشودحهنوز هم به کميسيون سمع شکايات  به جهت تغيير دادن تصميم  در رابطه به کانديدان 
   

در قسمت تصميم ما در مورد حذف نام کانديدان که : "نت کيپن، رئيس کميسيون سمع شکايات انتخابات، گفتاگر
  ."قابت در انتخابات را نداشتند، ديگر کدام تغييری وارد نخواهد شدواجد شرايط نبوده و شايستگی ر

  
براساس تصميم کميسيون سمع شکايات، در آغاز هفته جاری، که در نتيجه آن نام بعضی از کانديدان حذف گرديد، 

  .کميسيون مستقل انتخابات لست نهايی کانديدان را منتشر ساخت
  

شکايات انتخابات مکلف است تا شکايات در مورد تمام انواع تخطی های براساس قانون انتخابات، کميسيون سمع 
کميسيون سمع شکايات در طول دوره ای مبارزات انتخاباتی و الی تصديق آخرين نتايج . انتخاباتی را بررسی کند

 .انتخابات، شکايات واصله را مورد ارزيابی و رسيدگی قرار خواهد داد
 

:  يادداشت برای ويراستاران  
 
 حال در و نمود برگزار 2009 اپريل 26 تاريخ به را خود نشست اولين انتخاباتی شکايات کميسيون •

  .باشد می ها چالش العمل طرز همچنان و های عمل دستور قوانين، اتخاذ مشغول حاضر
 اين مرکز دفتر بر عالوه .است افغانستان در انتخاباتی مستقل نهاد يک انتخاباتی شکايات کميسيون •

 .دارد دفتر يک کشور واليت هر در کابل در کميسيون
 2 .کانديدان برابر در ها چالش (1 :دارد مسئوليت موضوع دو برابر در انتخاباتی شکايات کميسيون • 

 انتخاباتی تخلفات به مرتبط شکايات
 و 53 ادهم در تخلفات .است شده درج انتخابات قانون 52 ماده در انتخاباتی شکايات کميسيون صالحيت •

 .است آمده قانون اين 54 ماده در آن عليه تعذيرات
 مشاورين آنها تن 12 که کنند می کار کشور سراسر در انتخاباتی شکايات کميسيون کارمند تن 280 حدود •

 .هستند خارجی
 با فقط ارگان اين .نيست المللی بين قضايی ارگان يک يا جنايی محکمه يک انتخاباتی شکايات کميسيون •

 مشخص افغانستان اساسی قانون و انتخابات قانون در که گونه همان درست انتخاباتی تخلفات که مسايلی
  .دارد کار و سر شده،

  af.org.ecc.www: مراجعه نمائيد انتخاباتی شکايات کميسيون انترنتی سايت برای معلومات بيشتر لطفا به  *


