
  

 معرفی کمیسیون : 

تعدیل و پیرامون  4931در سال رئیس جمهوری اسالمی افغانستان جاللتمآب به اساس فرمان 

متکی به ئی ایزاد در قانون رسانه های همگانی کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه 

. در اثر تالش های مجدانه کردآغاز  را فعالیت های خویشاین قانون ماده چهل وچهارم 

 ومستمر رئیس و اعضا، جلسات کمیسیون بصورت منظم ومنسجم آن تدویر گردیده و میگردد. 

جلسات کمیسیون هرپانزده روز یکبار و جلسات فوق العاده جهت اجراآت سریع  نظر به 

ر هرهفته تدویر میگردد. اعضای کمیسیون هر موضوع را به شکل واحد آن د ازدیاد شکایات

تحلیل و ارزیابی نموده و پیرامون آن تحقیق و تدقیق مینمایند. تصمیم در کمیسیون 

آن طرزالعمل داخلی وشنائی قوانین نافذه کشور وبررسی شکایات و تخلفات رسانه ئی در ر

 کمیسیون به اکثریت آرا اتخاذ میگردد.

( جلسه عادی و سه ۰۲، بیست )۸۹۳۱کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی در سال  

 ( جلسه فوق العاده دایر نموده است.۹)

( مورد 73سی و هفت )( شکایت در این کمیسیون ثبت شده که ۳۹، چهل و سه )۸۹۳۱در سال 

رسانه ئی  اتفتخل کمیسیون قرار دارد.بررسی ( مورد آن تحت ۶) ششآن فیصله گردیده و 

شامل در این کمیسیون ثبت شده که از آدرس های مختلف  اعم از  اشخاص حقوقی و حکمی 

 .هی، یک جانبه گرائی و ... میباشدموارد تهمت، توهین، هتک حرمت، کم ُدقتی، بی توج

عدلی وقضائی  نیاز به بررسیرا که ایای کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی قض

نموده است، تا باشد که در  عدلی وقضای کشور محول به  مراجع داشته اند. آن قضایا را

کشور تصمیم گرفته شود تا هیچ طرف قضیه از تامین عدالت بی نافذه روشنائی قوانین 

 بهره نمانند.

ه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ئی از عموم شهروندان کشور و مسوولین رسان

بصورت مستند به این کمیسیون  بسپارند.  از رسانه هایت خویش را ها میطلبد تا شکا



کمیسیون  طرزالعملابق به قوانین نافذه کشور و مطرا  صمم است تا شکایت هاکمیسیون م

 حد صالحیت خویش رسیده گی نماید. بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی در

 

 اعضا و منشی کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی معرفی مختصر

 مالحظات عکس نام نهاد وظیفه تخلص اسم شماره

 صافی حسینه 1

رئیس کمیسیون 

ت یابررسی شکا

وتخلفات 

 رسانه ئی

سرپرست 

وزارت 

اطالعات 

 وفرهنگ

  

 بومیا محمد ضیا ۰
ون معا

نکمیسیو  

 عضو شبکه

 حقوق دانان

 افغانستان

 

 



۹ 
 پوهنوال

وحیدمحمد  
 عضو کمیسیون غروال

استاد 

پوهنحی 

 ژورنالیزم

پوهنتون 

 کابل

 

 

بخش خدا ۳  عضو کمیسیون محسنی 

نماینده 

شورای 

سراسری 

 یعلما

 افغانستان

 

 

رحیممحمد ۵  عضو کمیسیون جامی 

نماینده 

 جامعه مدنی

 

موسسه دیده 

بان حقوق 

اساسی 

 افغانستان

 

 



 عضو کمیسیون ثاقب حمیرا ۶

نماینده 

 جامعه مدنی

 

شبکه زنان 

در 

حکومتداری 

 شهری

 

 

 عضو کمیسیون حبیبی شفیقه ۷

نماینده 

فدراسیون 

ژورنالیستان 

 افغانستان

 

موسس انجمن 

زنان 

ژورنالیست 

 افغانستان

 

 



 عضو کمیسیون رادمنش محمدموسی ۱

نماینده 

اتحادیه 

 گران سینما

 افغانستان

  

روان شاد 

جوانشیرحیدری 

نماینده اتحادیه 

سینماگران 

افغانستان،عضو 

کمیسیون بود. نسبت 

وفات آن مرحوم 

محمدموسی رادمنش حاال 

ازآدرس آن اتحادیه 

نماینده و عضویت 

 کمیسیون را دارد.

 عضو کمیسیون صیاد راضیه ۳

 شنریکم

کمیسیون 

حقوق مستقل 

 بشر

 افغانستان

 

 



۸۲ 
صدیق 

 الله
 عضو کمیسیون توحیدی

نماینده 

فدراسیون 

 ژورنالیستان

نهاد های  و

 رسانه ئی

  

 

 منشی کمیسیون معنی وحیدالله ۸۸

آمر ارتباط 

 - و هماهنگی

 ریاست دفتر

وزارت 

 اطالعات و

  فرهنک

 

 

 

 

 


