MEDIA COMMITTEE
د رسنیو کمېټه

په ټاکنیزو سیالیو کې د رسنیو پر سرغړونه د څارنې او ورته رسېدنې تګالره
۱۳۹۷
اساس او بنسټ
لومړۍ ماده:
دغه طرز العمل د ټاکنو د قانون د ( )۲۷مادې په (  ۸مه) درج شوې فقره او د ټاکنو قانون د  ،۷۸ ،۷۶،۷۷ ،۲۷او  ۹۶مادو
په نظر کې نیولو سره د رسنیو د کمېټې له احکامو او الیحو سره سم جوړ شوی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون (لدې
وروسته کمیسیون) لخوا هم تایید شوی دی؛ له دې وروسته د پلي کېدو وړ دی.

موخه
دویمه ماده:
ددې طرز العمل له مخې به الندې موخې عملي کېږي:
( ) ۱د عدالت او انصاف په نظر کې نیولواو په پوره بې طرفي سره د نوماندانو ،سیاسي حزبونو او د سیاسي حزبونو د
اېتالفونو د ټاکنیزو مبارزو خپرول؛
( )۲د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال د ټولیزو رسنیو ،نوماندانو ،سیاسي حزبونو او د سیاسي حزبونو د اېتالفونو ټاکنیزو
سرغړونو ته رسېدنه؛
( )۳د کمېټې له لوري د ټولو رسېدلو شکایتونو دستهبندي کول او ورته رسېدل او یا هم کمېسیون ،د شکایتونو کمېسیون او یا
نورو اړوندو مسوولو څانګو ته د هغو سپارل او وړاندې کول؛
( )۴د څارنې او ارزولو لپاره د معیارونو تعینول؛
( )۵د رسنیو د کمېټې د پرېکړو او څرنګوالي څارنه؛ او
( ) ۶د رسنیو پر وړاندې د مطبوعاتي کنفرانس له الرې او په ټولیزو رسنیو کې د موضوعاتو د څرنګوالي ،السته راوړنو او
د رسنیو د کمېټې د کړنو په اړه بشپړ معلومات ورکول.

څارنه
درېیمه ماده:
( )۱د رسنیو کمېټه په ټولیزو شبکو کې د نوماندانو ،سیاسي حزبونو او د سیاسي حزبونو د اېتالفونو ټاکنیزې خبرتیاوې،
اعالنونه او خپرېدونکې غونډې هغه چې (په عدالت او انصاف والړې او بې پرې) وي په دقت ،توازن او بېطرفۍسره
څاري؛
( )۲د رسنیو کمېټه کولی شي د ټولو رسنیو خپرونې په مستقیم او یا هم د کوم بل معتبر خدماتي بنسټ پر مټ وڅاري؛
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( ) ۳د معتبرو خدماتي بنسټونو پر مټ د رسنیو څارل د یو لړ ځانګړو شرایطو په وضع کولو او د کمیسیون له تایید وروسته
صورت نیسي؛
( )۴د عامه پوهاوي او اطالعاتو ریاست او د کمیسیون د ویاند مرستیاالن د رسنیو له کمېټې سره په هر اړخیزه توګه
همکاري کوي؛
( ) ۵د رسنیو کمېټې غړي په رسمي او غیر رسمي وخت کې په ټاکنیزه برخه کې د رسنیو سرغړونې له مستندولو وروسته
تعقیبولی او پر وړاندې ګام پورته کولی شي؛
( )۶د رسنیو کمېټه کولی شي په ټولیزو رسنیو کې پر عدالت او انصاف د والړو ټاکنیزو اعالنونو د خپرولو څارنه په
مرکز او والیتونو کې معتبرو خدماتي بنسټونو ته وسپاري؛
( )۷معتبرو خدماتي بنسټونو ته د څارنې مسوولیت د رسنیو د کمېټې مستقیم نظارت او مسوولیت نه شي کمولی؛ و
( )۸خدماتي بنسټونه (چې د قانون په چوکاټ ور سره قرارداد کېږي) مکلف دي ،چې ددې طرزالعمل له وضع شویو
شرایطو او معیارونو سره سم د څارنې ورځنی راپور ددې لپاره د رسنیو کمېټې ته وسپاري تر څو یې پر وړاندې پر وخت
ګام واخیستل شي او پرېکړه وکړي.

د څارنې معیارونه
څلورمه ماده:
( )۱د رسنیو کمېټه د الندې معیارونو په نظر کې نیولو سره رسنۍ څارلی شي:
( )۱د دقت او سرعت اصل؛
( )۲د توازن اصل؛
( )۳بېپرېتوب (بېطرفي) اصل؛
( )۴انساني کرامت ته د احترام اصل؛ و
( )۵د کمېسیون ،شکایتونو کمېسیون او رسنیو کمېټې د قوانینونو ،لوایحو او طرز العمل په نظر کې نیولو اصل.
( )۲د شکایت په صورت کې د پورتینو معیارونو نقض ته د رسنیو د کمېټې له ارزونې وروسته د کمېسیون او د شکایتونو
کمېسیون لخوا ارزول کېږي او رسېدنه ورته کېږي.

د شکایتونو ثبت ول
پنځمه ماده:
( ) ۱د افغانستان اتباع ،سیاسي حزبونه ،د سیاسي احزابو اېتالفونه ،رسنیز اورګانونه ،مدني ټولنې او نوماندان کولی شي د
ټاکنیزو مبارزاتو پر مهال د رسنیو د سرغړونو په صورت کې په یوه کاري شپه او ورځ ( )۲۴ساعتونو کې د قانع کوونکو
اسنادو په درلودلو سره د رسنیو په کمېټه ،کمیسیون او د ټاکنو په والیتي کمېسیونونو کې خپل شکایت ثبت کړي.
( )۲کمېسیون او د شکایتونو کمېسیون د ټاکنیزو رسنیو د سرغړونو موندلو په صورت کې موضوع د رسنیو کمېسdون ته
راجع کوي.
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( )۳د رسنیو کمېټه به په ( )۲۴ساعتونو کې هغه چاته چې سر غړونه یې کړې ده او یا یې هم په اړه شکایت شوی ،د
موضوع په اړه معلومات ورکوي.
( )۴هغه کس چې په اړه یې شکایت شوی دی ،باید په ( )۲۴ساعتونو کې د ځان د دفاع او سپیناوي په اړه مدارک او اسناد د
رسنیو کمېټې ته وړاندې کړي.
( )۵در سنیو کمېټه به د ( ) ۴۸ساعتونو په لړ کې موضوع څېړي او پایلې به یې له هغه کس سره چې شکایت یې کړی او
هغه کس ته چې په اړه یې شکایت شوی دی (د قضیې دواړو خواو ته) وړاندې کوي.

د کمیټې جلسې
شپږمه ماده:
( ) ۱د رسنیو د کمېټې جلسې په اونۍ کې درې ورځې شنبه ،دوشنبه ،چهار شنبه او فوق العاده غونډه د یوه غړي په غوښتنه
او د یوه بل غړي په تایید ،د کمیټې د رییس په غوښتنه او یا هم د کمېسیون په هدایت دایرېږي.
( )۲د رسنیو د کمېټې نصاب د درېیو غړو په حضور سره تکمیلېږي او پرېکړه د رایو په اکثریت (دوې رایې) باندې کېږي.
( )۳د رسنیو د کمېټې پرېکړې ثبتېږي او د کمېټې د غړو لخوا السلیک کېږي.

د رسنیو ټاکنیزې تخطۍ او سرغړونې او د رسنیو د کمېټې پرېکړې
اوومه ماده:
( )۱د رسنیو کمېټه به له هر ډول تب عیض پرته ،په بې پرېتوب او انصاف سره د ټاکنیزو رسنیو سرغړونې څېړي او په اړه
به یې پرېکړه کوي.
( )۲د رسنیو کمېټه کولی شي د الندې ټاکنیزو سرغړونو په صورت کې د رسنیو او نوماندانو پر وړاندې پرېکړه وکړي:
 -۱د ټاکنو په اړه د ناکره او داسې معلوماتو خپرول چې د یوه شخص او یا ډلې په اړه د خلکو احساسات را وپاروي او یاد
کس یا ډله بدنامه کړي؛
 -۲د داسې مطالبو خپرول چې د نوماندانو او یا ټولو کسانو شخصي حریم پکې نقض شوی وي او یا ورته سپکاوی شوی
وي؛
 -۳د داسې راپورونو خپرول چې په هغه کې د ټاکنو په اړه ناسم ،یو اړخیز او نامتوازن معلومات را ټول شوي وي؛
 -۴د ټاکنو په اړه د نامتوازنو او یو اړخیزو سیاسي ،ټولنیزو او فرهنګي خپرونو جوړول؛
 -۵د ټاکنو په اړه د هر ډول غلطو او ناسمو ګنګوسو او څرګندونو چاپول او خپرول؛
 -۶د کمیسیون فیصلې او پرېکړې نه عملي کول؛
 -۷د ټاکنو په اړه د دروغجنو او تحریف شویو را پورونو خپرول؛
 -۸د رسمي وخت له پیل څخه وړاندې یا هم د سکومت دورې پر مهال د نوماندانو د کمپاینونو او یا نورو اعالناتو خپرول؛
 -۹د سکوت د دورې پر مهال د نوماندانو د تګالرو ،موخو ،پالیسیو او یا هر هغه څه خپرول چې د نوماند په ګټه او زیان
وي؛
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 -۱۰له ټولو هغه تلوزیوني ،راډیویي او په ټولنیزو شبکو باندې له خپرېدونکو خپرونو څخه غیر قانوني ګټه اخیستنه چې په
هغه کې د خپرونې چلول خپله د رسنۍ د څښتن او یا کار کوونکي پر غاړه وي؛
 -۱۱له دولتي رسنیو څخه د هغه نوماندانو په ګټه او زیان د خپرونو چلول او وړاندې کول چې د ولسي جرګې په اداري
پالوي کې شامل وي؛
 -۱۲د ټاکنیزو کمپاینونو له پیل څخه مخکې د ولسي جرګې او لسوالیو شوراګانو د نوماندانو لخوا د هر ډول بیلبورډ او بنر؛
هغه که تر هر ډول شعار یا څرګندونې الندې وي؛
 -۱۳د رسنیو کمېټه کولی شي د ټولو هغه سرغړونو پروړاندې چې ددې کمېټې له پالیسۍ ،موخو او طرزالعملونو ,او د ټاکنو
له قانون سره په ټکر کې وي وڅېړي او د اصالح انظباطي تدابیرو په اړه یې حکم صادر کړي؛
 -۱۴له ټاکلي وخت مخکې او وروسته په ټولنیزو شبکو کې د نوماندانو او یا د هغوی دپلویانو لخوا د هغه توکو او مسایلو
خپرول چې په یو ډول یې نوماند ته ګمپاین کېږي؛ او
 -۱۵له ټاکلي وخت مخکې او وروسته په ټولنیزورسنیو کې د نوماندانو لخوا د هر ډول داسې پیغام خپرول چې په یو ډول د
نوماند د نفوذ او رایو ساحه پراخولی شي.

انظباطي تدابیر
نهمه ماده:
د رسنیو کمېټه کولی شي ،د ټاکنو قانون او د رسنیو د کمېټې د طرزالعمل اړوند د ټاکنیزو سرغړونو د شدت او خفت درجې
ته په کتو سره الندې تدایر ونیسي:
( )۱د اخطاریې صادرول او د سرغړونې د اصالح لپاره ورته الرښوونه؛
( )۲له وخت او سرغړونې سره سم له پنځو زرو تر یولک افغانیو پورې د جریمې وضع او تعینول؛
( )۳د شکایتونو کمیسیون له تایید وروسته د عدلي تعقیب لپاره اړوند مراجعو ته د سر غړونکي ور پېژندل:
( )۴د کره اسنادو په صورت کې کمیسیون ته د سرغړونکي د اعتبار لیک د ابطال وړاندیز:
( )۵د ټولنیز شبکو له الرې د فیصلې د نشر او خپرېدو الرښوونه:
( )۶د رسنیو کم ېټه له شکایت پرته د خپل مسوولیت له مخې د رسنیو له الرې ټاکنیزې سرغړونې په نښه کولی او په اړه یې
قضاوت کولی شي.

د کمیسیون پر وړاند د رسنیو د کمېټې مسوولیت
لسمه ماده:
( ) ۱د رسنیو کمېټه به خپلې ور سپارل شوې دندې د ټاکنو د قانون،د ټاکنو د لوایحو او طرز العمل او د رسنیوکمېټې د طرز
العمل چې د ( ټاکنو کمیسیون) لخوا تایید شوی دی مخ ته وړي.
( )۲د رسنیو کمېټه د خپلو کړنو پر وړاندې مسووله ده او کمیسیون ته به راپور ورکوي.
( ) ۳د رسینو د کمېټې د غړو لخوا د خپلو سرو او له قانون څخه د پورته اجراتو کولو د اثبات په صورت کمیسیون پرېکړه
کوي.
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د رسنیو د کمېټې را پور ورکول
یولسمه ماده:
( ) ۱د رسنیو کمېټه به له حاالتو سره سم د خپلو فعالیتونو په اړه هره اونۍ او د ځانګړو قضیو او یا هم د کمیسیون د هدایت
په صورت کې د کمیسیون ناستې ته خپل راپور وړاندې کوي.
( )۲د رسنیو کمېټه کولی شي د هغه موضوعاتو په اړه چې خبري کنفرانس ته اړتیا لري د منشي له دفتر او یا هم د کمیسیون
له ویاند سره په هماهنګۍ مطبوعاتي کنفرانس ورکړي.
( ) ۳د رسنیو د کمېټې غړي د اړتیا پر وخت ،د موضوعاتو د ال روښانوالي او له خپلو پرېکړو څخه د دفاع په موخه په
تلویزیوني او راډیویي خپرونو کې ګډون کولی شي.

انفاذ
دولسمه ماده:
دغه طرزالعمل د کمیسیون له تایید وروسته نافذ او د کمیسیون په وېب پاڼه کې خپرېږي.
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