وزارت تحصیالت عالی
ریاست اطالعات ،نشرات و ارتباط عامه
مدیریت عمومی دسترسی به اطالعات

طرز العمل جمع آوری و ارایه
اطالعات

سال 1398 :
مقدمه :
دستر سی به اطال عات که هما نا حق دان ستن ا ست ،با حق ب یان
پیو ندی ناگس ستنی دارد؛ ز یرا ،آن چه ب یان می شود ،طبیع تا
مح تاج دان ستن ا ست و آن چه را که ن میدانیم ،در ج ستجوی
دان ستن آن ه ستیم .با به د ست آوردن ا ین دو حق در ف ضای
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تحمل دموکراتیک ،انسانها خواهند توانست به تباادل افکاار
بپرداز ند ،اندی شه های ی کدیگر را به ن قد بگیر ند و در
نتی جه تول ید و م صرف عل می اطال عات ،ج هان خود را مت حول
ب سازند .به ه مین گو نه ،ج لوگیری از ج نگ و نا به سامانی
های اجت ماعی ،پرورش فره نگ صلح و ت فاهم و تو سعه عل می و
فرهنگی در یک جامعه زمانی میسر است که گردش آزاد اطالعات
به ع نوان بر ترین شاخص پی شرفت ،با م حدویت و انح صار د چار
نشود.
حق دستر سی مردم به اطال عات ،سطح دا نش و آ گاهی مردم را
افزایش می دهد و اعتماد مردم را به دستگاه حکومتی تقویت
می ک ند و آ نان را برای م شارکت در ت صمیم گ یری ها و
برنا مه های م لی ترغ یب و ت شویق می ک ند .ب نابر ا ین تو جه
به مفهوم آزادي اطالعات و حق دسترسي به آن از منظر رابطه
میان مردم و قدرت سیاساي بسایار حاااز اهمیات مای باشاد.
دستر سی به اطال عات فرای ند نوآوری و ابت کار در جام عه را
سرعت می بخ شد و ا ستعدادها را شنا سایی و آن ها را به
بالندگی و رشد می رساند.
بر مب نای ح کم قانون دستر سی به اطال عات ،ت مام اداره های
دول تی مک لف به ای جاد مرا جع م سوول اطالعر سانی ا ند .ا ین
مرا جع بای ست به صورت تخص صی در چ هارچوب ادارات دول تی
ایجاد و طبق لوایح وظیفهای مشخص ،روند دسترسی به اطالعات
را به متقا ضایان فراهم سازند .مرا جع م سوول اطالعر سانی
میتوان ند اطال عات خوا سته شده را از ادارات مرتبط ن یز
تقا ضا نمای ند که با چ نین کاری ،یک دا یرهی منظم و
سی ستماتیک برای ت سهیل دستر سی به اطال عات م یان ادارات
دولتی ایجاد میگردد .جهت تطبیاق بهتار ایان قاانون وزارت
تح صیالت عالی مر جع م سوول ا طالع ر سانی ر سما ای جاد ن موده و
زمی نه به تر دستر سی به اطال عات را برای متقا ضیان فراهم
ساخته است.
وزارت تح صیالت عالی حق دستر سی به اطال عات را حق هر
شهروند دان سته و خود را مک لف به تطب یق ا ین قانون می
دا ند و برای تقو یت و ترویج فره نگ ا طالع ر سانی همی شه تالش
ورزیده است .
طرزالع مل ج مع آوری و ارا یه اطال عات  ،گام اسا سی برای
فراهم ساختن زمی نه منا سب و به تر ج هت دریا فت اطال عات در
وزارت تحصیالت عالی می باشد ،باتطبیق و نافذ شدن این طارز
الع مل گام بزرگ درج هت تطب یق قانون دستر سی به اطال عات بر
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دا شته می شود و زمی نه منا سب و سهل ارا یه اطال عات م طابق
قانون به شهروندان نیز فراهم می گردد.

وزارت تح صیالت عالی برای تطب یق قانون دستر سی به ا طال عات
تالش جدی به خرج داده و اطال عات را که شهروندان از ا ین
وزارت طلب کرده اند در پرتو این قانون و قوانین دیگر به
شهروندان ارایه کرده و می نماید.
وزارت تح صیالت عالی از ت مام فعال یت ها ،کارکرد ها و
د ستاورد های خود به ت مام ر سانه ها ،اطال عات به مو قع ،
ه مه جان به و دق یق را ارا یه ن موده و برای سهولت های
بی شتر و دستر سی آ سان به اطال عات مر جع م شخص ا طالع ر سانی
ارای
اات را با
اه اطالعا
ای با
ار دسترسا
اه بهتا
ااد و زمینا
را ایجا
متقاضیان فراهم ساخته است.
طرزالع مل حا ضر ،گام اسا سی دی گر برای فراهم ساختن زمی نه
مناسب و بهتر جهت دریافت اطالعات از وزارت تحصیالت عالی می
باشد.

فصل اول
مبنی
ماده اول  :ا ین طرزالع مل ،به ا ساس ح کم قانون دستر سی به
اطال عات ،تو سط مدیریت ع مومی دستر سی به اطال عات ریا ست
اطال عات ،ن شرات و ارت باط عا مه مب نی بر تع هدی که ا ین
وزارت به گردش اطالعات دارد ،ترتیب گردیده است.

اهداف
ماده دوم :
 -1داشتن یک وزارت پاسخگو به مردم ،رسانه ها وسایر نهااد
ها
 -2دسترسی آسان شهروندان باه اطالعاات مو اق ،باه موقاع و
مبتنی بر مستندات
 -3فراهم سازی زمینه دسترسی رسانه هاا و عاماه ماردم باه
اطالعات جمعی و تقویت فرهنگ اطالع رسانی
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 -4جمع آوری معلومات در مورد فعالیات هاا ،کاارکرد هاا و
دستاوردهای وزارت از ریاست های مرکزی و واحد های دومی (
پوهن تون ها) ج هت پا سخگویی دق یق به مردم و ا ستفاده از
اطالعات در جهت تصمیم گیری های کالن در وزارت

اصطالحات
ماده سوم :اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفااهیم ییال را
افاده مینماید:
-1اداره  :وزارت تحصیالت عالی
 -2در خواست کننده :شخص حکمی و یا حقیقی داخلی و خاارجی
که خواهان اخذ اطالعات می باشند.
 -3فورم در خواست :فورمی که با اساتفاده از آن ،درخواسات
کننده اطالعات را تقاضا می نماید
 – 4فورم شکایت :فورمی کاه باا اساتفاده ازآن ،درخواسات
کن نده شکایت خود را مب نی بر نار ضایتی از رو ند دریا فت
اطالعات درج می کند
 :5مسوول اطالع رسانی :مدیرعمومی دسترسی به اطالعات
 -6مرجع اطالع رسانی :مدیریت عماومی دسترسای باه اطالعاات/
ریاست نشرات ،اطالعات و ارتباط عامه
ماده چهارم  :وظایف درخواست کننده:
-1دریافت فورم از مرجع اطالع رسانی و یا دانلود آن از ویب
سایت اداره
 -2خانه پری دقیق و واضح فورم
 -3مطرح کردن درخواست به صورت واضح
 -4امضای فورم درخواست
 -5تحویل فورم درخواست به مدیریت عمومی دسترسی به اطالعات
 -6دریافت اطالعات خواسته شده

وظایف مسوول مرجع اطالع رسانی:
ماده پنجم :
 .1ارایه فورم درخواست به متقاضیان اخذ اطالعات به صورت
کتبی یا الکترونیکی؛
 .2پاسخ دادن به سوالهای مرتبط درخواست کننده؛
پری فورم برای افراد دارای معلولیت؛
 .3همکاری در خانه ُ
 .4دریافت درخواست؛
 .5برر سی مح توای درخوا ست (مقای سه با طب قه ب ندی اطال عات
اداره)؛
 .6بت درخواست؛
 .7جمعآوری اطالعات از ادارههای مرتبط؛
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 .8ارایه اطالعات به موقع و دقیق؛
 .9در صورت نبودن اطالعات آگاه ساختن درخواست کننده؛
-10انجام سایر وظایف مطابق الیحه وظایف و آنچه از ساوی
اداره به وی سپرده می شود
ماده ش شم  :مر جع ا طالع ر سانی وزارت تح صیالت عالی مک لف
ا ست ت حت ره بری ر ییس اطال عات ،ن شرات و ارت باط عا مه با
ه ماهنگی الزم تالش به خرج د هد تا در زود ترین فر صت مم کن،
اطالعات تقاضا شده را به در خواست کننده ارایه کنند
ماده هفتم  :ادارات مرکزی وزارت و واحد های دومی وزارت
تح صیالت عالی مک لف ا ند تا اطال عات تقا ضا شده از سوی مر جع
اطالع رسانی وزارت تحصیالت عالی را در پرتو قانون دسترسی
به اطال عات به شکل ه مه جان به ،دق یق و شفاف در زود ترین
فرصت ممکن در اختیار آن مرجع قرار دهد.
ماده هشتم  :ادارت مرکزی وزارت تح صیالت عالی تمام اطالعات
و اطالع یه های را که داری لی نک می با شند برعالوه هارد،
سافت آ نرا ن یز ج هت ن شر به ریا ست اطال عات ،ن شرات و روا بط
عامه بفرستند.
ماده ن هم  :ادارت مر کزی وزارت تح صیالت عالی مک لف ا ند تا
به شکل ربعوار و ساالنه تمام دستاورد های خویش را به شکل
هارد و سافت در اخت یار ریا ست اطال عات ،ن شرات و روا بط
عامه قرار دهند.

فصل دوم
روش کسب اطالعات
ماده د هم  :ت مام کارکرد ها ،فعال یت ها ،د ستاوردها،
اطالع یه ها و معلو مات مخت لف در مورد وزارت تح صیالت عالی
در و یب سایت و صفحه فی سبوک وزارت تح صیالت عالی ن شر می
گردد .برای ک سب اطال عات می توان ید به و یب سایت وزارت
( )www.mohe.gov.afو صاااااافحه فاااااایس بااااااوک وزارت (
 )www.facebook.com/moheafمراجعه کنید
ماده یازدهم  :نام م سوول مر جع ا طالع ر سانی ،شماره ت ماس
و ایم یل آدرس آن در و یب سایت ا ین اداره مو جود ا ست در
صورت ن یاز می توان ید به ما ز نگ بزن ید و یا ایم یل
بفرستید
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ماده دوازدهم  :کسانیکه به اطالعات بیشتر نیاز دارند به
مدیریت ع مومی دستر سی به اطال عات ریا ست اطال عات ،ن شرات و
ارت باط عا مه وزارت تح صیالت عالی مراج عه ن موده و مرا حل
ییل را طی نمایند :
ا لف  :فورم تقا ضای اطال عات را از و یب سایت دان لود ن موده
و یا از نزد مدیرعمومی دسترسی به اطالعات اخذ نمایند
ب  :فورم تقاضای اطالعات را دقیق خانه پ ری نماید و پس از
خانه پری به مسوول مربوطه دوباره تسلیم نمایند
ج  :مسوول دسترسی به اطالعات ،اطالعات مورد نیاز شما را
به مرجع مربوطه راجع می سازد
د  :اطال عات مورد ن یاز ن ظر به ح جم اطال عات ،نوع اطال عات و
میزان دسترسی به اطالعات نظر به وقت تعی شده طی یک روز
و یا یک هفته در اختیار متاقضی قرار می گیرد.
م  :پس از تهیه اطالعات ،مرجع اطالع رسانی با شما به تماس
می شود تا اطالعات تان را اخذ نمایید
ماده سیزدهم  :کسانیکه در خارج از کشور به سر می برند و
خواهاان اخاذ اطالعاات از وزارت تحصایالت عاالی باشاند مای
توانند فورم تقاضای اطالعات را از ویب سایت دانلود نموده
پس ازخانه پری فورم آنرا به ایمیل آدرس مسوول مرجع اطالع
ر سانی بفر ستند .م سوول مر جع ا طالع ر سانی پس از ته یه
اطالعات خواسته شده آنرا از طریق ایمیل به شخص متقاضی می
فرستد
ماده چ هاردهم  :هر گاه تقا ضای اطال عات ب نا بردال یل مو جه
به صورت ک لی و یا ق سمی رد گردد ،م سوول ا طالع ر سانی
متقاضی را از دالیل مشخص و قانونی آن در جریان می گذارد.

فصل سوم
ثبت شکایات
هر گاه اطال عات در اخت یار درخوا ست
پانزدهم :
ماده
کن نده قرار نگ یرد ،مر جع ا طالع ر سانی به ره بری ر ییس
اطال عات ،ن شرات و ارت باط عا مه می توا ند شکایت درخوا ست
کننده را در موارد زیر بررسی نمایند :
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-1در صورتی که تقاضای اطالعات درخواست کنناده در مغاایرت
با ماده شانزدهم قانون دستر سی به اطال عات قرار ندا شته
باشد
 -2درصورتی که در خواست کننده در خواست غیر قانونی نکرده
باشد
ماده شانزدهم  :فورم شکایت:
-1فورم شکایت ،برگه ای است که از سوی مدیریت دسترسای باه
اطال عات ساخته می شود و به شاکیان دستر سی به اطال عات از
این اداره ،ارایه می شود
-2هرگاه درخواست کننده ای از مرجع اطالع رسانی اداره پاسخ
رد دریا فت ن می ک ند ،می توا ند ر سما نا ر ضایتی و عدم
قناعاات اش را بااا ایاان اداره بااا درج شااکایت در فااورم
شکایات ،در میان بگذارد
ماده هفدهم  :وظایف شکایت کننده
درخوا ست کن ندهی نارا ضی ،با ید در صورت درج شکایت ،موارد
زیر را رعایت کند :
 -1دریافت فورم شکایت از مرجع اطالع رسانی
 -2خانه پری فورم به صورت واضح
 -3درج دلیل شکایت
 -4توضیح دلیل قانونی برای شکایت
 -5حضور در نشست بررسی شکایت در صورت خواست اداره
 -6دریافت پاسخ نهایی از مرجع اطالع رسانی
ماده هجدم  :وظایف تیم بررسی شکایت
-1دریافت شکایت
-2قبولی یا رد شکایت
 -3بررسی شکایت به منظور نهادینه سازی ارایهی اطالعات
 -4تحلیل دالیل عدم ارایه اطالعات به درخواست کنندهی شاکی
 -5فراخوانی درخواست کنندهی شاکی به جلسهی بررسای شاکایت
در صورت ضرورت
 -6ارایه تصمیم نهایی به درخواست کنندهی شاکی
مااده نازدهم  :در قسامت اطالعاات محارم در پرتاو قاانون
دسترسی به اطالعات تصمیم اتخای می گردد.
ماده بی ستم  :ا ین طرز الع مل در سه ف صل و بی ست ماده
ترتیب و بعد از منظوری وزیر تحصیالت عالی نافذ می گردد.
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مالحظه شد
طرزالعمل دسترسی به اطالعات به منظور گردش آزاد اطالعات،
ترویج و ر شد فره نگ ا طالع ر سانی ،ای جاد شفافیت ،ا براز
تع هد کا مل به مردم ساالری و پا سخگو بودن در برا بر ت مام
کارکرد های وزارت تح صیالت عالی را تأی ید و من ظور می
نمایم.
پوهنمل عبدالتواب باال کرزی
معین علمی و سرپرست وزارت تحصیالت عالی
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