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 ریاست اطالعات، نشرات و ارتباط عامه
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 مقدمه :    

سی به اطالعات  ستر ست، با حق بیان د ستن ا که همانا حق دان

ستنی دارد؛ زیرا، آنچه بیان می س شود، طبیعتا  پیوندی ناگ

دانیم، در جستتتیوی محتاج دانستتتن استتت چ آنچه را که نمی

ستیم. با به ستن آن ه ست دان ضای  د آچردن این دچ حق در ف
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 افکار تبادل به توانستتت خواهند هاانستتان دموکراتیک، تحمل

دیگر را به نقد بگیرند چ در های یک اندیشتتتته بپردازند،

نتییه تولید چ مصتتترل ع می اطالعات، ج ان خود را متحول 

 ستتامانیبه  گونه، ج وگیری از جنگ چ نا بستتازند. به همین

چ توستتعه ع می چ تماعی، پرچرش فرهنگ صتت و چ تهاهم های اج

ست که گردش آزاد اطالعات  سر ا فرهنگی در یک جامعه زمانی می

صار دچار  به شرفت، با محدچیت چ انح شاخص پی عنوان برترین 

 .نشود

حق دستتترستتی مرد  به اطالعات، ستتشو دانا چ آگاهی مرد  را 

ستگاه حکومتی تقویت  افزایا می دهد چ اعتماد مرد  را به د

می کند چ آنان را برای مشارکت در تصمیم گیری ها چ برنامه 

شویق می کند. بنابر این توجه به مه و   های م ی ترغیب چ ت

آزادي اطالعات چ حق دسترسي به آن از منظر رابشه میان مرد  

دستتترستتی به  .چ قدرت ستتیاستتي بستتیار حايز اهمیت می باشتتد

اطالعات فرایند نوآچری چ ابتکار در جامعه را سرعت می بخشد 

شد می  سایی چ آن ا را به بالندگی چ ر شنا ستعدادها را  چ ا

 .رساند

های ، تما  ادارهقانون دستتترستتی به اطالعات بر مبنای حکم

رستتانی اند. این دچلتی مک ف به اییاد مراجع مستتوچل اطال 

مراجع بایستتت به صتتورت تخصتتصتتی در چ ارچو  ادارات دچلتی 

ستاییاد چ طبق لوایو چظیهه شخص، رچند د سی به اطالعات ای م ر

رستانی را به متقاضتایان فراهم ستازند. مراجع مستوچل اطال 

توانند اطالعات خواستتتته شتتتده را از ادارات مرتب  نیز می

یک دایره کاری،  با چنین  که  ند  مای قاضتتتتا ن ی منظم چ ت

رستی به اطالعات میان ادارات ستیستتماتیک برای تست یل دستت

ج تتت تشبیق ب تر این قتتانون چزارت  .گردددچلتی اییتتاد می

سما اییاد نموده  سانی ر سوچل اطال  ر صیالت عالی مرجع م  چتح

زمینه ب تر دستتترستتی به اطالعات را برای متقاضتتیان فراهم 

 ساخته است.

چزارت تحصیالت عالی حق دسترسی به اطالعات  را حق هر ش رچند  

دانسته چ خود را مک ف به تشبیق این قانون می داند چ برای 

 تقویت چ ترچیج فرهنگ اطال  رسانی همیشه تالش چرزیده است .

برای  گا  استتتاستتتی ،جمع آچری چ ارایه اطالعات طرزالعمل 

در  فراهم ستاختن زمینه مناستب چ ب تر ج ت دریافت اطالعات 

، باتشبیق چ نافذ شدن این طرز می باشد چزارت تحصتیالت عالی

العمل گا  بزرگ درج ت تشبیق قانون دستترستی به اطالعات بر 

س ل ارایه اطالعات مشاب سب چ  شود چ زمینه منا شته می  ق دا

 قانون به ش رچندان نیز فراهم می گردد.



3 

 

 

 

 

 

سی  ستر صیالت عالی برای تشبیق قانون د به ا طالعات  چزارت تح

چندان از این داده چ اطالعات را که شتتت ر جتالش جدی به خر

در پرتو این قانون چ قوانین دیگر به  چزارت ط ب کرده اند

 ش رچندان ارایه کرده چ می نماید.

 از تما  فعالیت ها، کارکرد ها  چ چزارت تحصتتتیالت عالی

اطالعات به موقع ، همه  ،دستاچرد های خود به تما  رسانه ها

شترجانبه  چ دقیق را  ارای س ولت های بی  ه نموده  چ برای 

مرجع مشخص اطال  رسانی را اییاد آسان به اطالعات   دسترسی چ

ضیان فراهم  سی به اطالعات را برای متقا ستر چ زمینه ب تر د

 ساخته است.

ضرطرز سی دیگر برای ،العمل حا سا ساختن زمینه  گا  ا فراهم 

می  ب تر ج ت دریافت اطالعات از چزارت تحصیالت عالی مناسب چ

 .باشد

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مبنی

سی به  ین طرزالعمل،ا : اول ماده ستر ساس حکم قانون د به ا

 ه اطالعات ریاستتتباطالعات، توستت  مدیریت عمومی دستتترستتی 

چزارت  چ ارتباط عامه مبنی بر تع دی که ایناطالعات، نشرات 

 به گردش اطالعات دارد، ترتیب گردیده است.

  اهداف

 ماده دچ  : 

چسایر ن اد  رسانه ها، داشتتن یک چزارت پاستخگو به مرد -8

 ها

چ مبتنی به موقع  ،آسان ش رچندان به اطالعات موثق دسترسی-2

 بر مستندات

زمینه دستتترستتی رستتانه ها چ عامه مرد  به فراهم ستتازی -9

 اطالعات جمعی چ تقویت فرهنگ اطال  رسانی
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 جمع آچری مع ومتات در مورد فعتالیتت هتا، کتارکرد ها چ-4

ست های مرکزی چ چاحد های دچمی ستاچردهای چزارت از ریا )  د

استتتهاده از  ج ت پاستتخگویی دقیق به مرد  چ پوهنتون ها( 

 ی های کالن در چزارتت تصمیم گیراطالعات در ج 

 اصطالحات 

اصتتشالحات آتی در این طرزالعمل مهاهیم لیل را  سووو :  ماده

 افاده مینماید:

  اداره : چزارت تحصیالت عالی -8

 داخ ی چ خارجی حقیقییا  حکمی چ شخص در خواستت کننده:  -2

 می باشند.که خواهان اخذ اطالعات 

: فورمی که با استتهاده از آن، درخواست فور  در خواستت -9

 را تقاضا می نمایدکننده اطالعات 

استتت فورمی که با استتتهاده ازآن، درخو: فور  شتتکایت – 4 

رچند دریافت  رضتتایتی ازناکننده شتتکایت خود را مبنی بر 

 اطالعات درج می کند

 عمومی دسترسی به اطالعات : مسوچل اطال  رسانی: مدیر5

/ مدیریت عمومی دستتترستتی به اطالعات :رستتانیمرجع اطال   -6

  ریاست نشرات، اطالعات چ ارتباط عامه 

 خواست کننده : : چظایف در  چهار  ماده 

دریافت فور  از مرجع اطال  رسانی چ یا دان ود آن از چیب -8

 اداره  سایت

 چاضو فور   خانه پری دقیق چ -2

 خواست به صورت چاضو مشرح کردن در -9

 خواست فور  در امضای  -4

 خواست به مدیریت عمومی دسترسی به اطالعات تحویل فور  در -5

 شدهدریافت اطالعات خواسته  -6

 وظایف مسوول مرجع اطالع رسانی : 
 پنجم :   ماده

خواست به متقاضیان اخذ اطالعات به صورت ارایه فور  در .8

 ؛کتبی یا الکترچنیکی

 ؛کننده های مرتب  درخواستپاسخ دادن به سوال .2

 ؛ُپری فور  برای افراد دارای مع ولیت همکاری در خانه .9

 ؛دریافت درخواست .4

سه با طبقه .5 ست )مقای سی محتوای درخوا بندی اطالعات  برر

 ؛اداره(

 ؛ثبت درخواست .6

 ؛های مرتب آچری اطالعات از ادارهجمع .7
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 ؛چ دقیق اطالعات به موقع ارایه .1

 ؛کنندهگاه ساختن درخواست آدر صورت نبودن اطالعات  .3

از ستوی انیا  ستایر چظایف مشابق ییحه چظایف چ آنچه -81

 اداره به چی سپرده می شود

 استمرجع اطال  رسانی چزارت تحصیالت عالی مک ف  :ششم ماده  

با هماهنگی  تحت رهبری رییس اطالعات، نشرات چ ارتباط عامه 

تا در زچد ترین فرصتتتت ممکن، اطالعات  هدد جیز  تالش به خر

 را به در خواست کننده ارایه کنندتقاضا شده 

چ چاحد های دچمی چزارت ادارات مرکزی چزارت   :هفتم  ماده

سوی مرجع  شده از  ضا  صیالت عالی مک ف اند تا اطالعات تقا تح

اطال  رسانی چزارت تحصیالت عالی را  در پرتو قانون دسترسی 

به اطالعات به شتتکل همه جانبه، دقیق چ شتتهال در زچدترین 

 . ممکن در اختیار آن مرجع قرار دهدفرصت 

شتم : ادارت مرکزی چزارت تح صیالت عالی تما  اطالعات ماده ه

چ اطالعیه های را که داری لینک می باشتتتند برعالچه هارد، 

شرات چ رچاب   ست اطالعات، ن شر به ریا سافت آنرا نیز ج ت ن

 عامه بهرستند.

ماده ن م : ادارت مرکزی چزارت تحصتتیالت عالی مک ف اند تا 

به شکل ربعوار چ ساینه تما  دستاچرد های خویا را به شکل 

رد چ ستتافت در اختیار ریاستتت اطالعات، نشتترات  چ رچاب  ها

 عامه قرار دهند.

 

 

 

 

 

 فصل دو 

 روش کسب اطالعات

ها،   کارکرد ها، فعالیت ها، دستتتتاچردتما:   دهم ماده 

 در مورد چزارت تحصتتتیالت عالی  اطالعیه ها چ مع ومات مخت ف

سایت  چ شر می  در چیب  صیالت عالی ن سبوک چزارت تح صهحه فی

د به چیب ستتتایت چزارت گردد. برای کستتتب اطالعات می توانی

(www.mohe.gov.afچ ) چزارت صتتتتتهتتحتته فتتیتتس بتتوک  (

www.facebook.com/moheaf  )مراجعه کنید 

رسانی، شماره تماس چ نا  مسوچل مرجع اطال  : یازدهم ماده  

سایت صورت  این اداره ایمیل آدرس آن در چیب  ست در  موجود ا

 یا ایمیل بهرستید نیاز می توانید به ما زنگ بزنید چ

http://www.mohe.gov.af/
http://www.facebook.com/moheaf
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شتر نیاز دارند به : دوازدهم  ماده  سانیکه به اطالعات بی ک

شرات چ ست اطالعات، ن سی به اطالعات ریا ستر  مدیریت عمومی د

ت عالی مراجعه نموده چ مراحل لیل ارتباط عامه چزارت تحصیال

 را طی نمایند : 

 چ عات را از چیب سایت دان ود نمودهالف : فور  تقاضای اطال

 می دسترسی به اطالعات اخذ نمایندیا از نزد مدیرعمو

ضای اطالعات را پس از  ری نماید چدقیق خانه پ     : فور  تقا

 سوچل مربوطه دچباره تس یم نمایندمبه ری خانه پ  

اطالعات مورد نیاز شما را  ، ج :  مسوچل دسترسی به اطالعات

 مرجع مربوطه راجع می سازد  به

نظر به حیم اطالعات، نو  اطالعات چ  د : اطالعات مورد نیاز

طی یک رچز  شدهنظر به چقت تعی  میزان دسترسی به اطالعات

 .قرار می گیردمتاقضی  هته در اختیار ه یا یک چ

شما به تماس  ،اطالعات  : پس از ت یه  سانی با  مرجع اطال  ر

 دیاخذ نمای را می شود تا اطالعات تان

خارج از کشور به سر می برند چ  کسانیکه در: سیزدهم  ماده

خواهان اخذ اطالعات از چزارت تحصیالت عالی باشند می توانند 

پس  ه فور  تقاضتتای اطالعات را از چیب ستتایت دان ود نمود

مستتتوچل مرجع اطال   آدرس فور  آنرا به ایمیل ازخانه پری

س از ت یه اطالعات مسوچل مرجع اطال  رسانی پ رسانی بهرستند.

 می فرستد شخص متقاضیبه  از طریق ایمیلآنرا  خواسته شده

بردییل موجه به  هرگاه تقاضای اطالعات بنا: چهاردهم ماده  

متقاضی را   رسانی یا قسمی رد گردد، مسوچل اطال ک ی چ تصور

 د.قانونی آن در جریان می گذار چ از دییل مشخص

 

 

 

 

 فصل سو 

 بت شکایاتث

خواست کننده اطالعات در اختیار در هر گاه:  پانزدهم  ماده 

عات، قرار نگیرد، مرجع اطال  رستتتتا به رهبری رییس اطال نی 

ننده را در چ ارتباط عامه می تواند شکایت درخواست ک نشرات

 نمایند : موارد زیر بررسی 

در مغایرت در صتورتی که  تقاضتای اطالعات درخواست کننده -8

سیشانز با ماده  ستر شته   دهم قانون د به اطالعات قرار ندا

 باشد
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قانونی نکرده  درصورتی که در خواست کننده در خواست غیر -2

  باشد

 : : فور  شکایتشانزدهم   ماده

برگه ای استت که از سوی مدیریت دسترسی به فور  شتکایت، -8

سی به اطالعات از  ستر شاکیان د شود چ به  ساخته می  اطالعات 

 این اداره، ارایه می شود

 ست کننده ای از مرجع اطال  رسانی اداره پاسخهرگاه درخوا-2

نا رضتتتایتی چ عد   کند، می تواند رستتتما  نمی  رد دریافت 

در فور  شکایات،  این اداره با درج شکایت  قناعت اش را با

 در میان بگذارد

 کننده شکایت چظایف : هفدهم ماده 

ست صورت درکننده درخوا ضی، باید در  شکایت، موارد ی نارا ج 

 : زیر را رعایت کند

 رسانی دریافت فور  شکایت از مرجع اطال   -8

 پری فور  به صورت چاضو خانه   -2

 شکایتدرج دلیل     -9

 توضیو دلیل قانونی برای شکایت   -4

 حضور در نشست بررسی شکایت در صورت خواست اداره    -5

 رسانی دریافت پاسخ ن ایی از مرجع اطال    -6

 شکایت بررسی تیم چظایف :هجد  ماده  

 دریافت شکایت-8

 قبولی یا رد شکایت-2

 ی اطالعات هیسازی ارا بررسی شکایت به منظور ن ادینه -9

 ی شاکیکننده تح یل دییل عد  ارایه  اطالعات به درخواست -4

ی بررسی شکایت  سهی شتاکی به جکننده فراخوانی درخواستت  -5

 در صورت ضرچرت

 ی شاکیکننده تصمیم ن ایی به درخواست ارایه -6

 

در قسمت اطالعات محر  در پرتو قانون دسترسی   :نزدهم  ماده

 به اطالعات تصمیم اتخال می گردد.

ستم   ماده صل چ: این طرز العبی سه ف ست مل در  ماده   بی

 بعد از منظوری چزیر تحصیالت عالی نافذ می گردد. چ ترتیب

  
 

 مالحظه شد   

سی به اطالعات ستر به منظور گردش آزاد اطالعات،  طرزالعمل  د

ابراز   ،ترچیج  چ رشتد فرهنگ اطال  رستانی، اییاد شتهافیت
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تع د کامل به مرد  ستتایری چ پاستتخگو بودن در برابر تما  

تکار عالی را  های چزارت تحصتتتیالت  ید چأکرد  منظور می  ی

 نمایم.

 

 پوهنمل عبدالتواب باال کرزی

 عالیمعین علمی و سرپرست وزارت تحصیالت 

 

 


