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ریاسـ ــت اطالعات و اگاهی عامه
تعیین موقعیت کاندیدان ریاست جمهوری  ۱۳۹۸و تصویر آن ها در ورق رأی دهی به اساس قرعه
در  ۶میزان سال  ،۱۳۹۸تمامی شهروندان در سراسر افغانستان ،فرصت آن را خواهند یافت تا غرض انتخاب رئیس جمهور کشور در
انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمایند.
مطابق به ماد ۀ هشتادو دوم قانون انتخابات ،مشخصات ورق رأی توسط کمیسیون طوری تعیین می گردد که رأی دهنده بتواند ،رأی خویش
را به کاندید مورد نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید .ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و تصویر آنها در ورق رأی دهی و
توزیع نشانه های انتخاباتی برای کاندیدان توسط قرعه از طرف کمیسیون تنظیم می گردد .کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید را در
تقویم انتخاباتی تعیین می نماید.
مطابق به طرزالعمل تعیین موقعیت کاندیدان ریاست جمهوری و تصویر آنها در ورق رأیدهی ،قرعه کشی در یک محل مناسب که قابلیت
حضور مشاهدین ،ناظرین و رسانه ها را داشته باشد؛ برگزار می گردد .بنابر نظرداشت ظرفیت مکان برگزاری محفل ،افراد ذیل در این
مراسم دعوت می گردد:
 -1نماینده با صالحیت کاندید
 -2نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی
 -3نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات
 -4مهمانان خاص (سفراء و نمایندگان یوناما)
 -5نمایندگان احزاب سیاسی
 -6نمایندگان رسانه های گروهی
از روند قرعه کشی برای مردم از طریق رسانه ها و صفحه انترنتی اطالع رسانی صورت می گیرد.
باید خاطر نشان ساخت ،نخست کمیسیون شکایات انتخاباتی تصامیمش را در مورد فهرست کاندیدان ریاست جمهوری به اطالع کمیسیون
میرساند ،بعدا ً کمیسیون مستقل انتخابات مراسم قرعه کشی را برگزار و لیست های نهایی کاندیدان را نشر مینماید .بعد از این مرحله،
کمیسیون باالی طرح و چاپ اوراق رأی دهی کار را آغاز مینماید.
معلومات اضافی:
شرایط کاندید ریاست جمهوری:
شخصی که میخواهد به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نماید ،باید:
 .1تبعه افغانستان ،مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگرى را نداشته باشد؛
 .2در روز کاندیدا شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد؛
 .3دو دوره بحیث رئیس جمهور و یا معاون رئیس جمهور انتخاب نگردیده باشد؛
 .4از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ،جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد؛
 .5مطابق طرزالعمل های قبول شده کمیسیون مستقل انتخابات به حیث رأی دهنده ثبت نام نموده باشد.
شرایط ثبت نام کاندیدان:

 .1تصدیق صحی و عدم محکومیت با استفاده از استعالم های مربوط؛
 .2امضای تعهد نامه مبنی بر عدم فرماندهی و عضویت درگروه های مسلح غیرقانونی؛
 .3ارائه معلومات دقیق در رابطه به محل سکونت اصلی و فعلی؛
 .4ارایه استعفا خط و تصدیق طی مراحل شده از وظایف دولتـی مندرج در فقره ( )1ماده ( )۴۴قانون انتخابات.
 .5ارایه معلومات دقیق پیرامون دارایی های منقول و غیر منقول شخص درخواست دهنده با استفاده از فورمه تعیین شده از جانب
کمیسیون؛
 .6لست اسامی و شماره های تصدیق ثبت نام یکصد هزار رایدهنده که مزین به نشان انگشت آنان باشند ،حداقل از بیست والیت دو دو
فیصد؛
 .7کاپی سندی که تثبیت نماید کاندید منحیث رایدهنده در حوزه مربوط ثبت نام گردیده است (اصل تذکره با داشتن تصدیق ثبت نام)؛
 .8اسامی معاونین کاندیدان ریاست جمهوری؛
 .9ارایه رسید بانکی مبنی بر تحویلی یک میلیون افغانی پول امانت به بانک؛
 .10معرفی نماینده ارتباطی کاندیدا ،با استفاده از فورمه مربوط.
کمیسیون مستقل انتخابات
افغانستان-کابل ،سرک کابل جالل آباد ،پکتیاکوت
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