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نهایی خویش را کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تصامیم 
به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرددر مورد شکایات 

 
می اظهار داشت که  01تاریخ بکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 

تصامیم نهایی خویش را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده 
امکان را فراهم سازد که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج  است تا این

 حمل( را نهایی سازد.  01اپریل ) 5انتخابات ریاست جمهوری 
 

تیکه ، گفت در صورنور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
تصامیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مستلزم تغییرات عمده 
در نتایج ابتدایی باشد، نتایج نهایی انتخابات ممکن است مطابق 

وی عالوه کرد که ثبت می اعالن نگردد. ماه  02به تاریخ تقسیم اوقات 
مقدار زمانی نیز کردن تصامیم در دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات 

 د گرفت.در بر خواه را
 

تصامیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد تقلب می تواند 
تعداد نهایی آراء کسب شده در انتخابات توسط هر نامزد را تغییر دهد. 

درصد آراء را کسب  22.4نتایج ابتدایی نشان می دهد که عبدهللا عبدهللا 
درصد آراء را کسب  10.5اشرف غنی احمدزی لیکه کرده است در حا

 کرده است. 
 

مطابق تقسیم اوقات می بایست کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
یا  که در کتگوری "الفرا شکایت انتخاباتی  411تصامیم خویش در مورد 

A  یعنی آن شکایاتی که بر نتایج نهایی تاثیر خواهند   –" قرار می گرفتند
به دلیل  ه است، اما گفتمی داشتمی ارائه ماه  8تاریخ برا    –گذاشت 

اینکه کمیسیون مستقل انتخابات دو روز در اعالن نتایج ابتدایی تاخیر 
 داشت این ضرب االجل را تمدید نموده است.

 
شکایت  4111کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می بایست بیش از 

ای والیتی را طی مرتبط به انتخابات های ریاست جمهوری و شوراه
. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اکنون به دفاتر می نمودمراحل 

به  مربوطوالیتی دستور داده است بررسی ها در مورد شکایات انتخاباتی 
کمیسیون مستقل شکایات والیتی را شروع کنند.  انتخابات شوراهای

ات ریاست انتخاباتی همچنین به بررسی آن عده شکایات مرتبط به انتخاب
 جمهوری که بر نتایج نهایی تاثیر نخواهند داشت ادامه خواهد داد. 

 
دارای رای دهی محل  222آن که کمیسیون مستقل انتخابات پس از 

محل  440، کردحذف گردیده بودند بررسی از نتایج ابتدایی که  مشکل را
آن معتبر اعالن گردید که آراء آنها نیز در نتایج نهایی شامل رای دهی 

بررسی های شان  که  اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتخواهند بود. 
 نظمیکه بی  پی بردند،  می نهایی ساختند ماه 1 ین مورد بتاریخرا در

شمارش آرا این محالت  مانع محل رای هی  051ی واقع شده در ها
به عنوان محالتی که در آنها رای دهی محل  40از این میان، میگردند. 

محل به  11ثبت گردیده بودند، است شده نهیچ رای در صندوق انداخته 
در کاغذ عادی ثبت ، عوض فورم های رسمی نتایج به  دلیل اینکه نتایج 

بعلت معلوم نشدن ، محل 41نتایج صالحیت گردیدند، و  سلبشده بودند 
       بنابر معلومات )ت  این محالت ، شامل شمارش نگردیدند. عیموق

                                                                                         
 بسیار کمتر از انتخابات گذشته کمیسیون مستقل انتخابات این ارقام

 (. شندیبام
 

محل رایدهی را  222کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم خویش در مورد 
تا این امکان با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شریک ساخت، 

کایت در که شکایات نسبت به آن تصامیم ثبت گردند. دو ش فراهم گردد
 جلسه علنیدر مورد آنها بدون تدویر یک زمینه اخذ گردید، که گفته شد 

 تصمیم گرفته خواهد شد. 
 

جلسات می، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ماه  8 الی  2از 
چهار جلسه اول را قبل از اخذ تصامیم نهایی دایر نمود.  علنی استماعیه

 حالیکه  داشتند در رسیدگی به شکایات بر زون های خاص تمرکز 
شکایت از تمام  004تعداد می  ماه 8 مورخ  یهاستماع علنی جلسۀ

 والیات را تحت پوشش قرار داد. 
 

گروه های مشاهدین داخلی، بشمول بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
، بر (TEFA( و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )FEFAافغانستان )

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بخاطر گرفتن تصامیم پشت درهای 

 بسته انتقاد کرده اند.
 

، به بخش خبر طلوع چنین (FEFA)  های نعیم اصغری، مدیر برنامه محمد
گفت که روند غیرشفاف تصمیم گیری می تواند این امکان را فراهم سازد 

سیاسی" قرار گیرند.  های که تصامیم تحت تاثیر "مذاکرات و فشار
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی چنین ادعاهایی را رد کرده و گفت 

این تصامیم در  وکه صالحیت رساندن تصامیم به اطالع عموم را ندارد، 
 عوض توسط کمیسیون مستقل انتخابات منتشر می گردند.
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انستتتتتتیتیوت دموکراتیتتتتتا ماتتتتتی در متتتتتال انهتتتتتات یتتتتتا ماموریتتتتت  م تتتتتاه ه از انتخابتتتتتات استتتتت  و رونتتتتت  
اپریتتتتتل ریاستتتتت   5افغانستتتتتتان را ز تتتتتل از روز انتخابتتتتتاتو روز انتخابتتتتتات و ب تتتتت  از روز انتخابتتتتتات انتخابتتتتتات 

 جمهوری و شوراهای والیتی تحایل می کن .
 

 
م اومات تازه ترینخالصه   

 
  وزیـــر خارجــــه اســــبق زلمـــی رســــول، نـــامزد ریاســــت جمهــــوری و

اعــــــالن کــــــرد کــــــه در دور دوم انتخابــــــات ریاســــــت جمهــــــوری از 
عبــــدهللا عبــــدهللا حمایــــت خواهــــد کــــرد. مطــــابق نتــــایج ابتــــدایی، 

 درصد آراء را کسب کرده است. 00.5زلمی رسول 

  ــــــدایی ــــــایج ابت ــــــع دارد نت ــــــات توق ــــــتقل انتخاب کمیســــــیون مس
ـــــاریخ  ـــــی را در ت ـــــوراهای والیت ـــــات ش ـــــاه  01انتخاب ـــــا م ـــــی ی م

ـــد.  ـــالن نمای ـــاریخ اع ـــن ت ـــوالی ای ـــایی ح ـــایج نه ـــی رود نت ـــار م انتظ
 جون اعالن گردد.   1

  در وبســــــایت کمیســــــیون مســــــتقل نتــــــایج ابتــــــدایی انتخابــــــات
ــــــات ) ــــــی  (www.iec.org.afانتخاب ــــــوده و م ــــــل دسترســــــی ب قاب

ـــب آراء، وال ـــامزد، ترتی ـــر حســـب ن ـــایج را ب ـــوان نت ـــت و محـــل ت رای ی
ــــه مشــــاهده دهــــی  ــــین گزین ــــود. همچن ــــاپیتنظــــیم نم هــــای  ک

 اسکن شده اوراق نتایج نیز فراهم شده است.

mailto:AfghanElections2014@ndi.org
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 برای ارسال گزارشات مالی شان ضرب االجل نهایی  داد ها کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه
 

یک نبرد نهایی میان کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات 
متمایل به ارسال گزارشات مالی شان در که  یو گروه های رسانه ی

 رونما شدنمورد مصارف تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی نیستند در حال 
 است.

 
که سازمان هایی که گزارشات شان را داد  کمیسیون رسانه ها هشدار 

برای یا اعتبارنامه شان  و جریمه را  ی ارسال نکنند مماه  02الی 
 روند انتخابات را باطل خواهد کرد. خبری پوشش 

 
رسانه های آزاد افغانستان  از حمایتعبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی 

سازمان فغانستان را که قانون رسانه های ا ،این شرطکه "نی"، گفت 
به گزارشدهی به وزارت مالیه و شورای عالی  صرفاً سال یکبار ها را

 ، نقض میکندرسانه ها ملزم می سازد
 

را ملزم می سازد تا گزارشات ماهوار ی این کمیسیون هر گروه رسانه 
را مبنی بر اینکه هر نامزد ریاست جمهوری و شوراهای والیتی چه 
مقدار در زمینه تبلیغات به مصرف رسانیده اند ارسال کنند. به گفته 
حشمت هللا رادفر، معاون رئیس کمیسیون رسانه ها، تا کنون فقط دو 

گزارش هایشان را ارسال   –کابل نیوز و آرمان ملی –ای  گروه رسانه
این کمیسیون چندین بار ضرب االجل گزارشات را تمدید کرده نموده اند. 

 است. 
 

حشمت هللا رادفر گفت که این گزارشات بر شفافیت روند انتخابات 
خواهد افزود. وی انکار کرد که کمیسیون به این دلیل از رسانه ها گزارش 
می خواهد که بر گزارشات اخذ شده از تیم های مبارزات انتخاباتی 
اعتماد ندارد، اما وی گفت در زمینهاعالن مصارف مالی توسط نامزدان 

 . آیدییراتی در قانون انتخابات وارد تغباید 
 
در خالل دوره مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که 

دشوار است، و کمیسیون از نهادهای جامعه مدنی و مصارف سی برر
کنند و از موارد تخطی مصرف بیش از  بررسی مردم خواست تا اسناد را

   حد گزارش دهند.

 
افغانی  01111111بیش از  تا اجازه ندارندنامزدان ریاست جمهوری 

دالر امریکایی(  مصرف کنند، این در حالی است که  015111 )تقریباً 
افغانی  511111برای نامزدان شوراهای والیتی  وضع شدهسقف 
دالر امریکایی( می باشد. بهر حال، نامزدان شوراهای  8111)تقریباً 

گفته اند این محدودیت  (NDIانستیتیوت دموکراتیک ملی )والیتی به 
بسیار پایین وضع شده است و هر شخصی که بخواهد یک مبارزه 
انتخاباتی جدی را انجام دهد نیاز دارد تا برای مصارف پرهزینه اما ضروری 

 همانند تبلیغات از این مقدار حداعظمی فراتر رود. 
 

رسانه خواست تا جریمه  02می، کمیسیون رسانه ها از ماه  04در 
هایی را که بخاطر تخطی از دوره خاموشی پس از دوره رسمی 
مبارزرات انتخاباتی بر ایشان وضع شده بود بپردازند. رئیس این 

صورتیکه کمیسیون، فریده نیکزاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در 
آن روز را  مه ها الی شاماز پرداخت جریهای حاکی  کمیسیون رسید

 خواهند شد.دریافت ندارد جریمه ها دو برابر 
 
وی گفت: "اگر حتی پس از آنکه جریمه ها دو برابر  شدند، رسانه های 

ردازند، سپس این موارد به دفتر کوم به جریمه نقدی جریمه ها را نپمح
 .خواهند شد،" سپردهارنوالی څ

 
 

 

نوا جریمه هایشان را پرداخته اند، در با و رادیو ستاکنون، فقط تلویزیون 
حالی که تلویزیون آرزو و تلویزیون نگاه خواستار استیناف در مورد تصمیم 

 می توسط  ماه 8کمیسیون شده اند. بهر حال، گزارش نشر شده در 
 

حاکی از آن است که در  ها واحد نظارت رسانه ای کمیسیون رسانه
 کرده اند. واقعیت این رسانه ها از مقررات تخطی 

 
اپریل را تحت پوشش قرار داده  45الی  01این گزارش دوره زمانی میان 

است. این گزارش نشان می داد که اکثر رسانه ها ممنوعیت بر 
گزارشدهی از نتایج غیررسمی یا نظر سنجی ها از منابعی بجز از 
کمیسیون مستقل انتخابات را پس از یک هشدار کمیسیون رسانه ها 

 رعایت کردند. 
 

که چهار رسانه  دریافت میسیون رسانه هاکهای بر رسانه  ظارتواحد ن
"جانبداری واضح" را از خود نشان دادند و علی رغم هشدارها و جریمه 

رسانه ها به ارائه "نشرات منحصر به یک نامزد واحد" ادامه دادند. 
(، که در خالل انتخابات RTAافغانستان )ملی دولتی، رادیو تلویزیون 
متهم به جانبداری از حامد کرزی بود، در  4114ریاست جمهوری سال 

پوششی نسبتاً متوازن داشته ظاهرا خالل مبارزات انتخاباتی امسال 
 است. 

پروژه نظارت از  : کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات،من ع
عبارت از تیم کمپاین  CT؛ 4102اپریل  45گزارش کمی هفته وار،   –رسانه ها 

(Campaign Team) .میباشد 
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