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  مقدمه: 

پیام   هابرنامه  نتشارا  ایمناسب و حرفه شیوه    ی کالن وهاتصمیمدارنده  بر در   ودنمرهاین     به منظور تحقق   هاو 
و هدف  و صال اصول  »قانون تشکیل، وظایف  در  مندرج  بهره  ، های کمیسیون«حیتهای  با  و  و  ابزارها  از  گیری 

روزامد  اهرسانه  و  متفاوت  کشور  ی  است  می  رهنموداین    . استدر  ممکن  که  جایی  تا  واضح،  کوشد  و  رصیح 
بنابراین کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نیز به    اجراشدنی، منعطف، جامع، هامهنگ و مستدل باشد. 

ریاست  تهیه و در  بار  برای نخستین را    این سند خود،  ارتباطات  و تنظیم و بهبود    ات منظور ساماندهی امور نرش 
   دهد. ای خود قرار میهای رسانه ، الگوی فعالیتو ارتباطات نرشات

رهنمود،   این  تدوین  و  تهیه  از  نرشاتیبه    دندا  نظمهدف  ارتباطی  امور  بیشرت    و  انسجام  و  گیریموضعو  ها 
ریاست  اندرکاران  ن و دستول ئویژه مسبه   ، کارمندان  اعضا و  متامبه    . استکمیسیون    راتانتشا  کردنمعیاری  

ارتباطات  نرشات می   و  چیز که  کند  کمک  راهایچه  ارزش   بر،  ی  چه  هدف بنیاد  چه  با  چه  هایی،  برای  هایی، 
 .  منترش کنند  ای و با استفاده از چه ابزارهاییهایی، با چه روش و اصول حرفه مخاطب

افغانستان  کم برش  حقوق  مستقل  فعالیتیسیون  متامی  نرشاتی در  گزارشرسانهـ های  شمول  به  خود  های  ای 
بیانیه های خربی، اعالمیهتحقیقی، موضوعی، گزارش اساس   برو شبکه اجتامعی،    ها، فصلنامه، وبسایت ها و 

و وظایف  تشکیل،  خودصالحیت   قانون  اساسی، های  قانون  پیامن  ،  و  بین مهنااسناد  برش، های  حقوق    املللی 
 .کندفعالیت می اخالق و اصول ژورنالیسم،  و های همگانی کشورقانون رسانه 

 

 مبنای قانونی 

رهنمود  کشور،   34ماده    به سی  أ ت  ا ب  این  اساسی  بیست  قانون  ماده  سوم،  و  یکم  وفصل  وظایف  تشکیل،  قانون 
میثاق   19ماده    و  دوم قانون دسرتسی به اطالعات  ماده  ، های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستانصالحیت

سیاسی  بین و  مدنی  حقوق  استاملللی  شده  رهنمودتدوین  این  هدف بردر  .  ارزشگیرنده  اصول ها؛  و    ها 
محتوا اساسی پیام)؛  آگاهی ی  و  رسانه   ابزارها   ؛ (هاها  پیام   هایو  انتشار  برای  کمیسیون  استفاده  و  مورد  ها 
یک از  است که در ادامه به ترتیب به هرهدر رسانه   فرجام، نظارت بر وضعیت حقوق برشو در    های خوددیدگاه 

   پرداخته خواهد شد.  آنها

 



 

3 
 

 ها:هدف ؛ یکم

عامهتنظیم   .1 اطالع  ارتباطات  و  گسرتده،  کمیسیون  درباره  دقیق،  رسانی  منصفانه  و  شفاف  رسیع، 
ها و  مایه حقوق برشی افراد، رسانه با درون  هارویدادها و امور مربوط به کمیسیون و بازتاب اخبار و پیام 

 نهادهای دیگر. 
اینکه    یابیاطمینان .2 ارتباطات  نرشاتریاست  از  اساسی  و  اصول  اساس  بر  و    افهدا،  کمیسیون 

 کند. عمل می شدهپذیرفته معیارهای 
موضع .3 در  انسجام  و  نظم  اعالمیه گیریتقویت  نرش  طریق  از  کمیسیون  بیانیه های  و  مصاحها  با  ها،  به 

 های اجتامعی. در شبکه ها و رویدادهای مربوط به کمیسیونانتشار گزارش فعالیت ها و رسانه 
 .های کمیسیون ها و فعالیتبه برنامه ش اعتامد مردم افزای .4
 .ها و دستاوردهای کمیسیوناز فعالیت اثرگذار ی دقیق و دهآگاهی .5
 .مناسبات اجتامعی و اداریروابط و  حقوق برشي درها و هنجارهای ارزش فرهنگ،  سازينهادينه  .6

 

 : اصول اساسیها و ارزش وم؛ د 

کنش در  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  رسانه کمیسیون  اصولهای  به  خود،  انتشارات  و  برشی  ای  و    حقوق 
طرفی و توازن، آزادی بیان و واقعیت، عینیت، صحت، بی  بند است. اصولی مانند: پای  ای ژورنالیسماصول حرفه 

حریم   آزادی رعایت  افرتا،  و  تهمت  از  دوری  پاسخگویی،  آن،  به  دسرتسی  حق  و  اطالعات  آزادی  مطبوعات، 
منابع خصوصی،   داشنت  نگاه  محرمانه  در  نکردن  دقت  تبلیغ  نژادی،  تبعیض  و  نفرت  خشونت،  افشا جنگ،   ،

بی و جنایت،  خشونت  قربانیان  تصویرهای  و  هویت  )نکردن  افراد  ذمه(،  اصل  گناهی  و  برائت  هدیه  نپذیرفنت 
  . رشوت و بهره نگرفنت غیراخالقی و غیرقانونی از اطالعات

رسانی  دهی و اطالعدر آگاهی   مالکیت فکری، فرهنگی و هرنی کمیسیون مستقل حقوق برش به حق   در نهایت، 
 بند است. پای

 شود:ترین اصول پرداخته میدر ادامه به برخی از مهم

 به کرامت انسانی  احرتاماصل  .1

ارج  ریزی شده است، و امری که متام حقوق برش به موجب آن پایه به مثابه یک اصل اخالقی کرامت انسانی
و حرمتی است که انسان، از آن رو که انسان است، از آن برخوردار شده است. این برخورداری ارتباطی به  
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این منزلت از   ، ار و نافرمانی خداوند نیزها ندارد و حتا با ارتکاب جنایت و انک عقیده، رنگ، نژاد و مانند این
منی سلب  انسانی  آدمی  کرامت  ویژگی  مطلقشود.  دو  دارای  انتقالسلب  و  و  استناشدنی  و    ناپذیر 

 گزارد. احرتام می آنها،  به دلیل انسان بودن  ، هاکمیسیون بر مبنای این اصل، به متام انسان 

و قربانیان  انسانی  کرامت  نباید  کمیسیون  بگیرد.    نرشات  نادیده  را  برش  حقوق  نقض  متامی عامالن  در 
ارتباطات  نرشات از اشخاص حقیقی و حقوقی  و  آنها  کمیسیون  از  آنان،  انسانی  با   با هدف رعایت کرامت 

 ، گیرد. نرشات کمیسیون حرمتی قرار  کسی یا سازمانی مورد تحقیر، توهین و بیشود. نباید  احرتام یاد می
  د. بر می نامآمیز ها با ادبیات احرتام از اشخاص و سازمانهای موجود، مطابق عرف

 اصل عدم تبعیض .2

موضوع تبعیضکمیسیون  منیهای  منترش  را  کشور، آمیز  شهروندان  با  خود،  نرشات  در  کمیسیون  کند. 
یا نامستقیم، بر مبنای جنس، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، وضعیت توانایی فیزیکی یا ذهنی، محل  مستقیم 

 کند.  د، منطقه، تعلقات سیاسی، اجتامعی و فرهنگی رفتار منی تول

 طرفیاصل بی  .3

و   است  مستقل  نهادی  بی  استقاللکمیسیون،  را  و  بهخود  انتشاراتدر  طرفی  اعالمیه  ویژه،  و  در  ها 
اصل  کند، اماه کمیسیون از قربانیان نقض حقوق برش حامیت میاینکبا  . کندمیرعایت های رسمی، بیانیه 

انسانی متهام ناقضگیرد.  ن و قربانیان را همیشه در نظر میبرائت ذمه و کرامت  از  با  انباید  ن حقوق برش 
 کرامت انسانی نام برده شود.  مخالفهای صفت

 اصل محرمیت  .4

در هیچ را  از نرشات خود،    یککمیسیون  نقض حقوق برش  قربانیان  اجازه  ـ هویت  آنها  در صورتی که خود 
باش افشا  ـ ند نداده  قربانی  کند.  منی،  که  صورتی  انتشار  در  اطالعات  اجازه  را سایر  معلومات  از  بخشی  یا 

ادارات   با  باشد،  گذاشته نداده  میان  در  گاهیمنی  دیگر  است    دلیلبه    شود.  لزم  قضیه،  هویت پیگیری 
لتی، باید سنجیده شود که  حاباید یادآوری کرد که در هر   د. شو   سپردهدیگران    هقربانی و اطالعات مربوط ب 

نزند.   ، اطالعات  گذاریمیاندر افشای هویت و   راستگویی و هم  به شخص قربانی آسیب  چنین، کمیسیون 
انتشارات خود، رضوري می را در  به این دليل  دقت  افراد بی داند.  بايد در نقل  خطا و اشتباه نيستند،  كه 

انتقادپذیر مطالب،   را رعایت کرد و  پا  امانت  به  بود. همسخگو  و  انتشارات خود  منافع چنین کمیسیون در 
 . بند استعمومي پای
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 اصل غیرسیاسی عمل کردن  .5

بنیاد این اصل، نگاه رصفاً حقوق برشی دارد و درگیر امور سیاسی روزمره و جناح  بر  های بندیکمیسیون 
منی موجود  حزبی  و  موضعنیز،    شود. سیاسی  در  و  گیریکمیسیون  مستقالنهگاهدید   بیانها  خود،   های 

های خود، و صالحیت  ، وظایفرفتار خواهد کرد و به مثابه نهاد ملی حقوق برشی و بر بنیاد قانون تشکیل
 دارد. اصل استقالل را پاس می

 اصل پاسخگویی .6

گزاری به حقوق شهروندان است. کمیسیون بر بنیاد این اصل، در مورد انتشارات این اصل به معنای احرتام 
های قانونی  ها و خواستهچنین در صورت نیاز، به پرسش پاسخگو است. هم ، برابر قانون و افکار عمومی خود

 دهد. بخش میقناعت هاییپاسخ ، و حقوقی شهروندان

 

 : مایهدرون/محتوا م؛ سو 

های  های مطبوعاتی، گزارشهای کمیسیون در قالب اعالمیهها و دیدگاه به گونه مشخص، پیام الف( قالب: 
گزارش دستنامهروزانه،  تحقیقی،  و  موضوعی  یادداشتهای  مصاحبه،  ویدیو،  عکس،  آموزشی،  و های  ها 

 شوند. های کوتاه فیسبوکی و تویت منترش میمنت

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان هر موضوعی را که بتواند به منظور رعایت حقوق   ها: ب( ویژگی
از آن، نیز گس های حقوق برشی اثرگذار باشد، منترش شدن ارزش رتش و نهادینهبرش، بهبود آن و حامیت 

های کمیسیون: »حقوق برش عبارت است از حقوق و  بر اساس قانون تشکیل، وظایف و صالحیتکند.  می
اتباع که در قانون اسايس، اعالميهآزادي و ساير اسناد    هانامهپیامنها، قراردادها،  ها، ميثاقهاي اسايس 

ده باشد.« در ادامه به  شاملليل حقوق برش که افغانستان به رعايت و تطبيق آنها متعهد است، تسجيل  بني
 شود:هایی که کمیسیون منترش خواهد کرد، پرداخته میها و موضوعهای محتوایی پیامترین ویژگیمهم

می • م   شودکوشیده  متامی  فیسفصلنامهدر    هاوضوعکه  وبسایت،  اینستاگرام بوک،  و  تویرت   ، 
 . منترش شودکمیسیون به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی 

وبسایت،  • کمیسیونفیسبوک  در  اینستاگرام  و  تویرت  موضوع   ،  برش  رصفاً  حقوق  با  مرتبط  های 
  . شود میرش تنم 
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منت • بر  موضوع افزون  و  تولیدها  کمیسیون   شدههای  دیدگاه هاهمقال،  در  و  مطالب  سایر  ،  های 
سازمان و  برش اشخاص  حقوق  برشیآگاهیکه    یهای  حقوق  اهمیت  دارای  و    تشخیص  بخش 

 د.  شو رش میتنم نباشد، اصول اساسی کمیسیون و مغایر  اده شودد
خالف موازین حقوق برش    دارای محتواییا و مطالبی که از لحاظ محتوایی ضعیف باشد   هاهمقال •

 د. شو رش منیتنم باشد، 
  کند یا   هایی را متهمیا سازمان، اشخاص  بخشقناعتوجب و اسناد کافی و  مطالبی که بدون م  •

 .شودمنترش منی،  ببنددافرتا به آنها 
 شود.منیمنترش  ها و افواه شایعه  •
طرفی و انصاف( در نظر )رسعت، دقت، توازن، بی  سم، متام اصول ژورنالیهای روزانهدر گزارش •

 شود. گرفته می
مانند ع • ویدیو  مطالب شخصی  در کس،  مقالتی که  باشد،    بارهیا  افراد  رش تنم زندگی خصوصی 

 سازی کرد.  توان رویدادهای حقوق برشی را مستند می ، رضایت قربانی باالبته  شود. منی
ر آنها  اشتناکه    ایگونه ه  باشد، ب  آمیزقضایا و رویدادهای خشونت  بارهکه در   یها و ویدیوهایعکس •

در صورت لزوم و نیاز به  شود.  رش منیتنم د،  شو ی و ذهنی اشخاص  سبب ناراحتی و آسیب روان
 د. شو میپنهان  هاهای خشن آنصحنه  یی، و ویدیوها هاچنین عکس پخش 

بدون   • نگارشیدستوریفاحش    هایکاستیمطالب کمیسیون  م   ،  امالیی  بشو رش میتنو   راید. 
 . دشو رش تنم جلوگیری از این مشکل، هیچ مطلبی نباید بدون ویرایش 

 آموزشی داشته باشد.   ارزشیا مهم باشد   از مردم بیشرتی شامرکه برای  شودمنترش میمطالبی  •
و  رتهایدف • ا  ساحوي  درنظرداشت  با  برشيو وليتي  حقوق  قضاياي  تحقيقي   ، لويت  گزارش  يك 

 برای انتشار خواهند فرستاد.  خويش تهيه و  های زیر پوششساحه  سال از در كیستیژورنال
 و اینستاگرام  تويرت،  ، فيسبوكبسايت طريق و   خربي حقوق برشي از هایگزارش  شودکوشیده می •

 .منترش شود
برنامه عمل(  دیویی  ویهای  برنامه • حقوق    با محتوای)املللی  بین  های ملی ومناسبته  ب)مطابق 

 د.شو میو در یوتیوب، وبسایت، فیسبوک، تویرت و اینستاگرام کمیسیون منترش تولید  (برشی
اساس  ها  برنامه • اساسیارزش بر  قانون  ارزش های  و  اصول  برشی،  حقوق  های  سنت  و   های 

 .شودمیپسندیده اجتامعی تولید 
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 نشانی از    های ملی و هر نوع مواد قابل نرش، رصفاً ، تحقیقماههسه های تحقیقی، سالنه،  گزارش •
 شود.  ریاست نرشات و ارتباطات کمیسیون منترش می

 

 : رسانه/ابزارها م؛ چهار 

برای   افغانستان  برش  حقوق  مستقل  هدف کمیسیون  به  آگاهی دستیابی  انتشاراتی،  حوزه  در  و  های  دهی 
ریاست نرشات و  برد.  های متفاوت نوشتاری، دیداری، شنیداری و مجازی بهره میرسانی از ابزارها و رسانه اطالع

های کمیسیون  ها، مواضع و دیدگاهها پیام سانهگیری از این ر به مثابه مسئول اصلی این بخش با بهره  ارتباطات
 رساند: را به مخاطبان می

 فصلنامه  .1

عهده کمیسیون  کمیسیونفصلنامه  کارمندان  علمی  مقالت  انتشار  علمی  دار  مقالت  پژوهشی ـ و 
با نگرش راهربدی به حوزه مطالعات حقوق برش    کوشداست. این نرشیه می  نویسندگان و پژوهشگران کشور 

ب علمیو  متون  تولید  به  پژوهشگران  و  نویسندگان  تشویق  جامعه    آکادمیک، ـ ا  نیازهای  جامعه  به  و 
 دانشگاهی )استادان و دانشجویان( در حوزه مطالعات حقوقی و حقوق برشی پاسخ دهد. 

 وبسایت  .2

، های کمیسیون ها و دستاوردها، دیدگاهها، اعالنها، اعالمیهپایگاه اصلی انتشار کارکردها، بیاینه   وبسایت
 . عموم مردم است آن مخاطبو 

 یسبوک ف .3

مورد استفاده در تولید منت به  شود که ادبیات  بیشرت جوانان است. بنابراین کوشیده می  ، مخاطب فیسبوک
روان   آن،  در  انتشار  وبسمنتباشد.  منظور  در  منشرتشده  یوتیوبهای  و  به ایت  نیز ،  فیسیوک  در  تناسب، 

نیاز به پخش عکس و ویدیو بیشرت  در فیس  . ش روزافزون مخاطبان استگسرت شود. هدف  منترش می بوک 
بنابرایناست ریاست    ،  گرداین  کمیسیونآوری عکسمسئولیت  دفاتر  همه  از  ویدیوها  و  مسایل در   ها  باره 

 دارد.   به عهده بوکرا برای فیس یحقوق برش 
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 تویرت  .4

ا  ـ ترجیحاً ـ از تویرت   به زبان  انتشارات  برای  به زبان شود؛ جز اعالمیهنگلیسی استفاده می بیشرت  های  ها که 
سوی ویا سمتاست    های کمیسیوندهنده موقف و دیدگاه بازتابها بیشرت  شود. تویتملی نیز منترش می

پیام با  ویدیوهای سودمند  تویرت  در  دارد.  منترش میهای  خربی  م حقوق برشی  ویدیو و نتشود.  ، تصویر، 
در موافقت   باشد، های حقوق برشی  پیام   در صورتی که دارای  ها نیز، رسانه   دیگردر    همنترششد  درکل مواد

 ی افزایشفالورهای تویرت کمیسیون  هدف این است که    شود. کمیسیون منترش میدر تویرت    با طرف مقابل
 گیر داشته باشد.  چشمروزافزوِن 

 اینستاگرام .5

تناسب ظرفیت آن بهره گرفته شود. در  دهی به رسانی و آگاهی برای پیام شود که  کوشیده میاینستاگرام    از
پیاماین   آگاهیرسانه،  و  میها  منترش  ویدیو  و  تصویر  قالب  در  بیشرت  بیشرت  ها  رسانه  این  مخاطب  شود. 

 جوانان است. 

 یوتیوب .6

مناسبت به  کمیسیون  تولیدشده  ویدیوهای  بیشرت  یوتیوب  بین در  و  ملی  و املللی  های  موضوعات  و 
 شود.حقوق برشی منترش مییدادهای رو

 

 ها: حضور در رسانه م؛ پنج

رسانه  در  از کمیسیون  و منایندگانی  منظور:  ها  حضور سخنگو  و  دلیل  درباره حقوق  آگاهی  یکم؛ به  دهی 
مختلف  دوم؛ ،  برش مسایل  مورد  در  برشی  حقوق  گفتامن  و    توضیح  سوم؛ ،  ایجاد  کمیسیون  کارکردهای 

پر   چهارم؛  به  برشیسش پاسخگویی  حقوق  مسایل  و  آن  کارنامه  درباره  است.  ها  اساسی  اهمیتی    دارای 
و کیفیت    ، اثرگذاریچگونگیپافشاری بر    : باشد  مندها باید اسرتاتژیک و هدف حضور کمیسیون در رسانه 

 نسبت به شامر و کمیّت آن. حضور، 

می مرکز،  یادآور  در  را  کمیسیون  دیدگاه  که  سخنشود  یا  کمیسیون  معاون  رهربی  یا  کمیسیون   اوگوی 
می بیان  ارتباطات(  و  نرشات  هامهنگ)رئیس  معاون    ها کنندهکند.  یا  سخنگو  با  هامهنگی  )رئیس    اودر 
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عهده ارتباطات(  و  تحلیلنرشات  کارشناسانه  دار  ولیتهای  در  و  بود  ساحه خواهند  و  رئیسان ها،  ها 
  مر را بر عهده خواهند داشت. ساحوی کمیسیون مسئولیت این ادفرتهای ولیتی و  

کلی   گونه  نکته  ، در مو این  در  به  استاین  اهمیت  دارای  جایگاه  1:  ها  برشیحقوقی.  حقوق  کارنامه  و    ، 
. زمانی که مناینده  3. اهمیت برنامه به لحاظ موضوع و شامر مخاطبان؛  2اعتبار عمومی رسانه مورد نظر؛  

و   داشت؛  خواهد  اختیار  در  آن  در  کارنامه4کمیسیون  با  برنامه  موضوع  نسبت  اصول.  هدف   ،  های و 
 کمیسیون.

 

 ها:مند پوشش مسایل حقوق برشی در رسانه گیری نظامپی م؛ شش

پیام  خربها،  درست  بازتاب  منظور  به  ارتباطات  و  نرشات  موضعریاست  و  کمیسیون  گیریها  بر  های 
شنیداری، رسانه  دیداری،  رسانه   نوشتاری  های  آنالین  و  مقدور    درهای  بنابراین  .  کندمینظارت  حد 

وظایف  می این  به  رهگذرکوشد  موضوعنظارت    یکم؛   : از  برشبر  حقوق  به  مربوط  و خربهای  )وضعیت    ها 
چگونگی بازتاب یافنت مواضع و کارکردهای    پیگیریدوم؛   های کشور(، وکمی و کیفی حقوق برش در رسانه 

 عمل کند.   ، های همگانیکمیسیون در رسانه به  های مربوط  کمیسیون و خربهای منترششده درباره رویداد
نظارت   این  از  پیگیری  هدف  برشهم  و  از حقوق  ارزش   ، حامیت  برشی گسرتش  حقوق  به    های  کوشش  و 

های مخاطبان  پاسخگویی به پرسش چنین  هم  رسانی هرچه بیشرت و بهرت در این حوزه، منظور بهبود آگاهی
داد  وارجمند   و  رسانه   سازنده  ستدوتعامل  دیگر  بهبا  رسانه ها،  برش، فعال های  ویژه  حقوق  عرصه  در  به   تر 

    . استمنظور ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره حقوق برش 


