
 

 اع�ميه مطبوعاتی

٢٠٠٩سپتمبر  ١٠  

کميسيون شکايات انتخاباتی به کميسيون مستقل انتخابات امر نمود تا نتايج آراء ۵ محل رأی دھی را 
 در و'يت پکتيکا باطل نمايد.

ھی تقلب را در پنج مرکز رأی داز کميسيون شکايات انتخاباتی مدارک واضح و قانع کننده ای , به تعقيب تحقيقات خويش
و بايد از  مراکز ذيل باطل یاتی حکم مينمايد که آرابدين ملحوظ کميسيون شکايات انتخاب. در و)يت پکتيکا بدست آورده

. شمارش آرا خارج گردد  

 مرکز رأی دھی محل رأی دھی انتخابات تصميم
شماره تصميم کميسيون 
 شکايات انتخاباتی

 شماره

وغيره   0704062 01 رياست جمھوری      تمام آرأ باطل شود A-09-00-5033    ١ 

رياست جمھوری  تمام آرأ باطل شود وغيره  0705069 05  A-09-00-5033    ٢ 

وغيره  0707086 02 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود A-09-00-5033    ٣ 

وغيره  0707087 05 رياست جمھوری تمام آرأ باطل شود A-09-00-5033    ۴ 

رياست جمھوری  تمام آرأ باطل شود وغيره  0707088 08  A-09-00-5033    ۵ 

 

تحقيق وتصاميم بعدی در جواب به شکايات که کميسيون شکايات انتخاباتی در جريان رأی دھی و رأی شماری دريافت 
ميباشد ه تقلب که نشاندھند ی رادر جريان تحقيق کميسيون شکايات انتخاباتی يک تعداد از موارد. اتخاذ گرديده است, نموده

انتقال اوراق رای شکل , چنين مدارک مشتمل است بر ع;مات از صندوق ھای رای دھی. دريافت نموده در مح;ت فوق
. و حالت ورق رای دھی که نشاندھنده اين است که اوراق رای دھی بصورت قانونی استفاده و شمارش نگرديده اند, دھی  

بررسی و شمارش مجدد مح;ت رای مينمايد تا ھمچنان کميسيون شکايات انتخاباتی با)ی کميسيون مستقل انتخابات حکم 
و نماينده ھای کميسيون شکايات انتخاباتی  اننمايندھای کانديد, ناظرين حضوردر مراکز فوق الذکر در را دھی باقی مانده 

.   انجام دھد  

  . حقيقات خويش را در رابطه به شکايات باقی مانده و)يت پکتيکا و ديگر و)يات ادامه ميدھدت کميسيون شکايات انتخاباتی

منبع  کميسيون شکايات انتخاباتیتصاميم . ضميمه گرديده است کميسيون شکايات انتخاباتیمتن مکمل تصاميم مربوط 
کميسيون فوق و تمام تصاميم ديگر  تصاميم. ص;حيتی برای تمام مجازات ذکر شده در اين اع;ميه مطبوعاتی است

  . قابل دسترس ميباشد www.ecc.org.af ھمچنان در ويب سايت اين کميسيون  شکايات انتخاباتی

در مورد تمام شکايات پروسه  قانون انتخابات برای تصميم گيری ۵٢کميسيون شکايات انتخاباتی افغانستان يک نھاد مستقل است که بر اساس ماده 
با تمامی شکاياتی که به کميسيون شکايات انتخاباتی سپرده . ساعت بعد از تخطی درج شوند ٧٢شکايات بايد در ظرف . انتخابات ايجاد شده است



با قضايای جدی اط است و در رابطه به قضايا محتکميسيون شکايات انتخاباتی . می شوند به طور بی طرفانه، شفاف و به موقع برخورد می شود
  . به صورت مستقيم برخورد خواھد کرد و کانديدان و طرفداران شان بايد برای نتيجه پروسه شکايات حوصله مند باشند

  :برای معلومات بيشتر لطفا با

  احمد مسلم خرم

ahmad.muslem@ecc.org.af  

+93 (0) 798188605  

  . در تماس شويد

  

 

 


