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دسترسی به اطالعات را توشیح نمود، متعاقباً عده ای از  حق اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قانون
ژورنالیستان افغان، پیرامون متن قانون مذکور تبصره های نموده اند، که شرح آن در روزنامۀ وزین هشت صبح کابل 

 .می شود نجا به نشر گذاشتهکه در ایانتشار یافته است 
 

 بان شفافیت: قانون حق دسترسی به معلومات  دیده» 
 به تعدیل نیاز دارد

 ه ش10۳0قوس  11ه شنبه س

 

ها و موارد مبهم  قانون حق دسترسی به معلومات، شماری از نهادهای خبرنگاری و تحقیقی از کمبود توشیحپس از 
دیل این قانون شدند. قانون حق دسترسی به معلومات شام روز یک شنبه در این قانون اعتراض کردند و خواهان تع

دهد تا به اسناد  شد. این قانون به خبرنگاران و اهل تحقیق اجازه می توشیحغنی  محمد اشرفجمهور یسئتوسط ر
 .دولتی دسترسی داشته باشند

ه دارد ی در کابل گفت این قانون به دلیل مشکالتی کبان شفافیت روز گذشته در یک کنفرانس خبر یس دیدهئید اکرام افضلی رس

ه اسناد سسات تحقیقاتی را بؤزمینه دسترسی آسان اهل تحقیق و مباید تعدیل شود. او گفت قانون حق دسترسی به معلومات باید 

 .دولتی فراهم کند

ای را برای  های تازه سر درمبهم هستند و د ایی وجود دارد کهاین قانون برخی از فقره ه ۀگویند در ده ماد ای می فعاالن رسانه

ای در این کنفرانس گفت ترکیب کمیسیون نظارت،  هللا سمندر از فعاالن رسانه کنند. رحیم حق دسترسی به معلومات خلق می

معلومات مشخص شده، مشکالتی اند که  ۀئری فورم و مدت زمانی که برای ارابدست آوردن معلومات از طریق خانه پ ۀشیو

 .ای برای دسترسی به معلومات خلق کنند های تازه سر تواند درد می

ل در بدل فلم برداری پوخواهند مستند تهیه کنند، باید  هایی که می ها و نهاد اساس این قانون تلویزیون آقای سمندر گفت بر

 .ای در نظر گرفته شده است پیچیده بر آن برای تهیه مستندها طرزالعمل عالوه بپردازند.

ملی و  آمده است که با پخش این معلومات باید به امنیت ،ها در نظر گرفته شده در فورمی که برای دادن معلومات به رسانه

گویند این اصطالحات که گنگ و عام هستند، همیشه برای خبرنگاران  ای می مصالح ملی صدمه وارد نشود. فعاالن رسانه

 .زا بوده است کلمش

قیقی های تح توانند گزارش این قانون خبرنگاران می توشیحغنی گفته است با  محمد اشرف جمهور یسئاین در حالیست که ر

 .«نمایند ءافشاتهیه کنند و موارد فساد و اختالس در حکومت را 

در » عنوان تحتحق دسترسی به اطالعات رۀ با تحقیقی را درۀ مقالهیرمند  قبالً یکی از محققین حقوقدان افغان، جناب ف،

در این پورتال به نشر رسانیده بود که اینک همان مقاله بنابر  نگاشته و« حاشیۀ مسودۀ قانون دسترسی به اطالعات و معلومات

 زمانی مجدداً به نشر گذاشته می شود. ارتباط موضوعی و

 

 پایان
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