
  

 ساالنه حق دسترسی به اطالعاتگزارش 

 

 آمریت اطالعات و ارتباط عامه



 9311-9316گزارش تحلیل فورم تقاضای اطالعات از سال 

 ، اطالعاتاند طبق احکام مندرج این قانون( قانون دسترسی به اطالعات، تمام ادارات مکلف5( ماده )2) براساس فقره

دسترس متقاضی و عامۀ مردم قرار دهند که اداره عالی بررسی با رعایت احکام این  قانون همیشه در پی آن است  را در

 که اطالعات را به گونۀ دقیق و به زمان معین آن در دسترس متقاضیان آن قرار دهد. 

یشتر ندارد و از سوی دیگر بیم مستق یناز آن جایی که این اداره به دلیل نوعیت و روند کار و فعالیت خویش مراجع

سپارد، ساالنه افراد کمی جهت دهی این اداره به نشر میاطالعات خویش را به گونۀ عام از طریق مجراهای آگاهی

که با درنظر داشت بررسی و تحلیل فورم تقاضای اطالعات آمار نماید. طوریدریافت اطالعات به این اداره مراجعه می

 زیر به دست آمده است.

 زمان ارائه تقاضا زمان اطالعات تقاضا شده جنس شغل مارهش

 مرد خبرنگار 9
نتایج تفتیش وزارت معادن در سال 

3131 
31/3/3136 7/3/3136 

 مرد خبرنگار 2
وزارت  3135بازرسی تحصیل پول سال 

 معادن 
36/3/3136 31/3/3136 

 زن کارمند 3

ها برای نظارت از کارمندان این میکانیزم

اداره و جلوگیری از آغشته شدن به 

 فساد 

1/2/3136 8/2/3136 

 37/5/3136 31/5/3136 تعداد مشاورین رئیس اداره  زن شهروند 4

 زن شهروند 5
کاپی سند قراردادهای تدارکاتی ربع 

 3136اول و دوم سال مالی 
31/5/3136 31/5/3136 

 مرد محقق 6
تمام قراردادهای تدارکاتی سال مالی 

  3136الی ختم سال مالی  3132
37/31/3136 27/31/3136 

 زن کارمند 7
دوسیه به لوی  111گزارش ارسال 

 سارنوالی 
28/33/3136 2/32/3136 



 مرد گزارشگر تحقیقی 1

مصاحبه رادیویی درمورد دوسیه 

 پایه کمپیوتر و پرینتر برای 51خریداری 

 3131معارف سال وزارت 

35/32/3136 23/32/3136 

 23/32/3136 26/32/3136 3135مصاحبه درمورد قطعیه سال  مرد خبرنگار تحقیقی 1

 مرد مسوول مطبوعاتی 91

سیم بیمصاحبه درمورد فعالیت های افغان

ها در تسهیل خدمات و نقش شبکه

 اداری افغانستان 

13/1/3137 31/5/3137 

  

 

 نتایج حاصله

نفر برای دریافت اطالعات به اداره عالی  (31ا اکنون )ت 3136آغاز سال  شود که ازرداشت آمار فوق گفته میدرنظبا 

چنان دهد. همها را زنان تشکیل میدرصد آن 11ها را مردان و درصد آن 61بررسی مراجعه نموده است که از این میان 

، اما به دلیل دسترسی آسان مراجعین به انداضای اطالعات نمودهتق 3136باید افزود که شمار زیاد مراجعین در سال 

رسانی این اداره نطر به دو سال قبل از تعداد مراجعین متقاضی اطالعات کاسته اطالعات از طریق مجراهای اطالع

  است.شده

ن اکارمندتباقی ماند و ها تقاضای اطالعات نمودهدهد که نیمی از مراجعین از آدرس رسانهجدول فوق نشان می

های اداره، کاپی تر موضوعاتی از قبیل نتایج تفتیش و یافتههای جامعه مدنی استند. اطالعات درخواست شده بیشنهاد

 است.گان اطالعات ارائه شدهکنندهها است که تقریباً به تمام موارد فوق به درخواستقراردادها و مصاحبه

 

 

 


