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موضوع  :درمورد اجرات وزارت دفاع ملی در راستای اطالع رسانی
به کمیسیون محترم نظارت بر دسترسی به اطالعات!
با عرض احترامات فایقه!

وزارت دفاع ملی ،بعد از توشیح قانون دسترسی به اطالعات ،اقدامات مقتضی جهت اطالع رسانی حسب قانون
دسترسی به اطالعات را روی دست گرفته است .این وزارت جهت تطبیق این قانون در تمام قطعات و جزوتام های
اردوی ملی مساعی ذیل را بخرج داده است:
 -１وزارت دفاع ملی پالیسی اطالعات و ارتباطات وزارت دفاع ملی را تدوین و در این پالیسی ها طرزالعمل
های مشخصی جهت اطالع رسانی پیشبینی نموده است .طرز العمل جداگانه در سطح قطعات و جزوتام ها نیز
ترتیب گردیده است که بر اساس آن آمرین امور عامه دسترسی مردم را به اطالعات تسهیل می دارد .اطالعات بر
اساس پالیسی تفکیک کردیده اند و نوعیت آن مشخص می باشد .کاپی پالیسی و طرز العمل ضم مکتوب می باشند.
 -２به اساس حکم مقام وزارت دفاع ملی محترمین هر یک دگر جنرال افضل امان معاون وزارت دفاع ملی در
ام ور احتیاط ،تورنجنرال دولت وزیری رییس ارتباطات استراتیژیک و امور عامه ،برید جنرال محمد رادمنش
معاون ریاست ارتباطات استراتیژیک و امور عامه و برید جنرال حبیب الرحمن افضل معاون این ریاست مسوولیت
اطالع رسانی دقیق و به موقع بر اساس قانون دسترسی به اطالعات را دارند.
 -３وزارت دفاع ملی سخنگوی رسمی دارد که از طریق ارتباطات عامه اطالعات را به دسترس مردم قرار می
دهد.
 -４وزارت دفاع ملی شورای عالی هماهنگی ارتباطات استراتیژیک را تحت ریاست مقام وزارت در هر ماه
یکبار دایر میکند .هدف از تدویر این جلسات هماهنگی اطالعات و جستجوی راه های تامین ارتباطات با مردم از
طریق اطالعات می باشد.
 -５در چارچوب ریاست ارتباطات استراتیژیک و امور عامه ،مدیر عمومی امور عامه مؤظف گردیده است تا در
هماهنگی با سایر جزوتام ها معلومات را اخذ و به زودترین فرصت در دسترس مردم قرار دهد.
 -６وزارت دفاع ملی ،دیتابیس معلوماتی خویش را در سطح معلومات در مورد فعالیت ها ،پالیسی و برنامه های
این وزارت را در ویب سایت رسمی( )www.mod.gov.af/طوری تسهیل نموده است که تمام عالقمندان می
توانند به آن دسترسی داشته باشند .در این ویب سایت دو مینوی جداگانه تحت نام گزارشات و پالیسی ها و
استراتیژی های وزارت دفاع ملی جابجا گردیده اند .این وزارت فورم های اخذ معلومات بر اساس قانون دسترسی
به اطالعات در صفحۀ انترنتی وزارت نشر و متقاضیان می توانند با خانه پری نمودن آن جویای معلومات شوند.
 -７وزارت دفاع ملی مجلۀ ماهوار تحت نام اردو و هفته نامۀ دفاع را طور دوامدار به چاپ می رساند که در این
نشریه ها اطالعات دقیق به خواننده گان ارایه می گردد.
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 -８وزارت دفاع ملی در نظر دارد چهار برنامۀ آموزشی ربعوار برای تمام منسوبین در عرصۀ اطالعات و
ارتباطات استراتیژیک را در سطح قرارگاه و قطعات و جزوتام ها راه اندازی نماید .در این برنامه ها برنامۀ
آموزشی تحت نام قانون دسترسی به اطالعات و مسوولیت کارمندان بخش های مختلف در راستای اطالع رسانی به
مردم جدا َ مد نظر گرفته شده است.
 -９وزارت دفاع ملی در سطح سرمفتشیت و ریاست حقوق این وزارت طرزالعمل جمع آوری شکایات مردم را
تدوین نموده و به منصۀ اجرا گذاشته است .بر اساس این طرز العمل شکایات و مطالبات مردم جمع آوری گردیده
و به آن رسیده گی می شود.
وزارت دفاع ملی خود را مکلف به تمام مواد قانون دسترسی به اطالعات دانسته و از هیچگونه سعی و تالشی در
تامین شفافیت از طریق اطالعات دریغ نخواهد ورزید.
با احترام
رئیس ارتباطات ستراتیژیک وامورعامه
تورنجنرال دولت "وزیری"
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