
 1

 
  دوره ثبت شکايات به پايان ميرسد

  
   شکايت دريافت نمودند268کميسيون شکايات انتخاباتی 

  
 می به پايان رسيد، 23از آنجائيکه دوره ثبت شکايات عليه نامزدان انتخاباتی به تاريخ ، 2009 می 24کابل، 

 می دريافت 23 الی 16يخ  شکايت را از تار268کميسيون شکايات انتخاباتی امروز اعالم نمود که در مجموع 
 شکايت ديگر آن به نامزدان 231 شکايت عليه نامزدان رياست جمهوری و 37از جمله اين شکايات . نموده است

اين شکايات بصورت تفکيکی و جداگانه از سوی کميسيون شکايات انتخاباتی . شورا های واليتی ارتباط دارد
  . منتشر گرديد

  
دان ثبت شده به اطالع شان ميرسد و آنها می توانند در هر دفتر واليتی يا دفتر شکايات مشروعی که عليه کاندي

 می به شکايات واکنش نشان 29 بعد از ظهر جمعه 4مرکزی کميسيون شکايات انتخاباتی در کابل قبل از ساعت 
 انتخابات منشتر  جون يعنی بعد از فيصله از سوی کميسيون مستقل12لست نهايی کانديدان قانونی به تاريخ . دهند

  . می گردد
  

کميسيون شکايات " يکتن از کمشنران کميسيون شکايات انتخاباتی می گويد مولوی محمد مصطفی بارکزی 
ما بر . انتخاباتی بررسی شکايات قانونی را آغاز نموده و در حال جمع آوری معلومات از منابع مختلف می باشد

يدت کار خواهيم کرد تا از درستی انتخابات رياست جمهوری و شورا اساس قانون اساسی و قانون انتخابات با جد
  ". های واليتی درست همانگونه که پيش بينی شده، مطمئن شويم

  
از آنجائيکه دور ثبت شکايات عليه نامزدان به پايان رسيده، ديگر هيچ شکايتی از سوی کميسيون شکايات انتخاباتی 

گر نوع تخلفات از قانون انتخابات را می توان در سراسر دوره انتخابات به شکايات مرتبط به دي. پذيرفته نمی شود
  .کميسيون شکايات انتخاباتی تسليم نمود

  
کميسيون شکايات انتخاباتی امروز يک اطالعيه را به تمام احزاب سياسی، کانديدان و نماينده های آنها منتشر نموده 

بارزه انتخاباتی مانند نصب پوستر توزيع اوراق و جزوه ها، صف  جون هر گونه م16که در آن گفته شده تا تاريخ 
اين اطالعيه بر اساس مقررات مبارزات انتخاباتی است که می گويد . آرايی و برگزاری کمپاين ها منع می باشد

  .  اگست می توانند مبارزات انتخاباتی خود را دنبال کنند18 جون تا 16نامزدان فقط از تاريخ 
  

کميسيون از افراد و سازمانهايی که مسئوليت نصب و پخش مواد مبارزات انتخاباتی را دارند می خواهد تا هرچه 
هر گونه تخلف و سرپيچی از اين مقررات به علت نقض مقررات مبارزات . زود تر اين کار را متوقف کنند

  .انتخاباتی مورد تحريم کميسيون شکايات انتخاباتی قرار ميگيرد
  

يون شکايات انتخاباتی در ضمن به مسئولين دولت نيز هشدار ميدهد تا در مبارزات انتخاباتی نقش بيطرفانه را کميس
   حفظ نمايند     

 .               کميسيون از تمام شرکای سهيم در انتخابات درخواست می کند تا از مقررات و قانون انتخابات پيروی کنند
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 : ويراستارانيادداشت برای 
  

 برگزار نمود و در حال 2009 اپريل 26کميسيون شکايات انتخاباتی اولين نشست خود را به تاريخ  •
  .حاضر مشغول اتخاذ قوانين، دستور عمل های و همچنان طرز العمل چالش ها می باشد

عالوه بر دفتر مرکز اين . کميسيون شکايات انتخاباتی يک نهاد مستقل انتخاباتی در افغانستان است •
 . يون در کابل در هر واليت کشور يک دفتر داردکميس

) 2. چالش ها در برابر کانديدان) 1: کميسيون شکايات انتخاباتی در برابر دو موضوع مسئوليت دارد •
 شکايات مرتبط به تخلفات انتخاباتی 

 و 53تخلفات در ماده .  قانون انتخابات درج شده است52صالحيت کميسيون شکايات انتخاباتی در ماده  •
 .  اين قانون آمده است54يرات عليه آن در ماده ذتع

 تن آنها مشاورين 12کارمند کميسيون شکايات انتخاباتی در سراسر کشور کار می کنند که تن  280حدود  •
 . خارجی هستند

اين ارگان فقط با . کميسيون شکايات انتخاباتی يک محکمه جنايی يا يک ارگان قضايی بين المللی نيست •
گونه که در قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان مشخص  که تخلفات انتخاباتی درست همانمسايلی 

 . شده، سر و کار دارد
 af.org.ecc.wwwسايت انترنتی کميسيون شکايات انتخاباتی چنين است  •

 


