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اسد 1399
کمیسیون مستقل انتخابات
سرک جالل آباد ،پکتیا کوت – کابل افغانستان

اطالع رسانی از فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات
دولت میباشد که اداره و نظارت بر تمایم انتخابات ھای پيش ی
ی
بيت
کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل
شده در قانون اسایس و مراجعه به آرای عمویم در کشور" ماموريت کميسيون مستقل انتخابات و صالحيت ھای
آن در ماده (  ) 156قانون اسایس تسجيل يافته است .به اساس ماده متذکره کميسيون مستقل انتخابات منحيث
يگانه نھاد در زمينه اداره و نظارت بر انتخابات و ھمه پریس ھا (ريفرندوم) ،ی
تلق گرديده و بصورت مستقالنه عمل
مينمايد.
ی
رسان از شیوه های مختلف و سیستم ر
پیشفته تکنالوژی استفاده یم نمائید
کمیسیون مستقل انتخابات برای اطالع
ر
و همواره مفید و موثر بوده است .کمیسیون مستقل انتخابات در ویب سایت و شبکه های اجتمایع اخبار ،نشات
ی
ی
کاریان ،دعوت نامه ها ،پیام
مطبوعان ،اعالنات
مطبوعان و جلسات ،اطالعیه و اعالمیه های
الیف کنفرانس های
ی
ی
ی
ی
ی
ون ،گالری عکس ها ،فیصله نامه ها ،زندگ نامه های
های مناسبت ،پیام های معلومان و تشویق ،کلیپ های ویدی ی
ی
ی
پوستهای گرافییک و سایر مواد چان به ر
ی
نش رسانیده است.
معلومان ،بروشور ،بلبوردها،
مسوولی ،صفحات
ی
خت  3 ،پیام تسلیت ،ر
نشات مستقیم و برگزاری دو ورکشاپ آنالین با
که یم توان از  5کنفرانس و اطالعیه 27 ،ی
مسولی ی
ی
ی
والیت نام برد.
دفت
نش اعالن نتایج انتخابات را عندالموقع به ی
همچنان در زمان ر
دستس مردم افغانستان و جهانیان قرار داده است.
ی
معاونی سخنگویان که به تعداد ( )5نفر با در نظر داشت جندر و
در انتخابات  1398کمیسیون دارای یک تیم از
ی
ترکیب زبان فعالیت یم نمودند .قابل یاد آوری است که سخنگویان کمیسیون از طریق اشتاک در بحث های
ی
ی
انتخابان را به ی
ی
دستیس مردم عام قرار میدادند.
ختی معلومات
ختی ،اشتاک در برنامه های ی
انتخابان ،کلپ های ی
ی
دولت بوده و به نام رسم
صفحه فیسبوک کمیسیون در سال  2012ایجاد شده است که مربوط یک نهاد
ر
@iecafghanistanofficialقابل دریافت است .به طور عموم معلومات های بسیار مفید و کارا به نش رسیده
است ،صفحه فیسبوک کمیسیون دارای  Follower 150752و  like 144437بوده و به طور عمویم در هر
پست نظر به زمان دارای باالتر از  1000باز دید کننده میداشته باشد .صفحه فیسبوک کمیسیون از تمام گزینه
نشات مستقیم ،ر
می ،عکس ،ر
های فیسبوک که شامل ی ی
نش ویدو ها ،در تمام انتخابات ها مورد استفاده قرار گرفته
شده است که تمام معلومات ها در صفحه فیسبوک کمیسیون به سه لسان رسم (دری،پشتو و اوزبییک) ی
بعض
موارد مهم به لسان انگلییس به ر
نش رسیده است .تعقیب کنندگان این صفحه  95%مرد ها و  5%خانم ها میباشد
ی
رسان وبخش معلومات از ی
ی
تویت ،انستاگرام و چینل یوتوپ
بیشت ارایه میگردد .همچنان برای اطالع
که در گراف ذیل
استفاده میشود.
قابل یاد اوری است که کمیسیون مستقل انتخابات نظر به قانون ی
دستیس به اطالعات تمام مراحل یط نموده،
ی
ی
ی
محتم
دستیس به اطالعات مکاتیب و هدایات کمیسون
رسان کمیسیون مطابق به قانون
مسوول بخش اطالع
ی
ی
دستیس به اطالعات فغالیت های مربوطه را عیار نموده و در ورکشاپ ها و برنامه های مربوطه اشتا ک نموده
ی
ی
معرف گرفته است.
رسان را در ویب سایت هم به
است و تمام معلومات مسوول اطالع
اما از طریق فورم هیچ نوع درخواست معلومات نشده است و تمام معلومات از طریقه های ذکر شده در باال به
ی
دستس قرار گرفته است.

