
 افغانستان اسالمی جمهوری دولت

 و دفتر سخنگوی مقام عامه ارتباط و اطالعات ریاست

 آمریت اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 مالی سالاز بابت  څارنوالی لوی رسانیعاطال هایفعالیت گزارش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 
 و بوده اداری و مالی امور در څارنوالی لوی معاونت تشکیالتی اثر تحت عامه ارتباط و اطالعات ریاست

 از رسانیاطالع و دهیآگاهی نشراتی، امور لیتؤومس رسانیاطالع واحد و اصلی مرجع عنوان به

 هایرسانه قانون افغانستان، اساسی قانون بنیاد بر را ا.ا.ج دولت څارنوالی لوی آوردهایدست و کارکردها

 عهده بر ممکن هایروش و وسایل از استفاده با اداره کاری پالیسی و اطالعات به رسیدست قانون همگانی،

 .دارد

 هنگیآهم و ارتباط تأمین نشرات، امور شامل آن، کاریماهیت و اصول اساس بر ریاست این کاری هایبخش

 نامۀفصل څارنوال، نامۀماه طریق از نشراتی امور که باشدمی اطالعات آمریت و ییرسانه هایبرنامه

 .شودمی برده پیش به اداره؛ رسمی اجتماعی هایشبکه و سایتوب څارنوال،

 اداره، رهبری ییرسانه هایبرنامه هنگیآهم و والیات و مرکزی هایریاست با ارتباط تأمین

 .یابدمی انجام معین مواقع در خبری، پوشش هدف به ییرسانه هایبرنامه سایر و هاسیمینارها،کنفرانس

 دستیابی راستای در خویش کاری هایمسؤولیت و شده منظور پالن طبق عامه ارتباط و اطالعات ریاست

 کرونایی همواره در راستای اطالع رسانی شرایط سختبا وجود موجودیت ج ا.ا  څارنوالی لوی اهداف به

 اطالع بالق در را ذیل اجراآت تالش ورزیده و اینک کردهای این ادارهها و کارو آگاهی دهی از فعالیت

 .است رسانیده عزیزمان هموطنان اطالع به ذیل هایراه از و انجام اداره های کارکرد از رسانی

 :څارنوال جریدهچاپ و نشر 
 والیات و مرکزی خبرها ه،ادار آوردهایدست ها،فعالیت بازتاب منظور به عامه ارتباط و اطالعات ریاست

به  وارماه بطور و آوری جمع والیات و مرکز سطح در اداره مختلف هایبخش از را ویژه هایگزارش و

به سطح مرکز  اداره هایبخش به و چاپ ( نسخه2000)ژ تیرا به را هر شماره جریده ( شماره که11تعداد)

 هادانشگاه و  های خبریآژانس های تصویری و صوتی،رسانه، کمیداکا نهادهای  دولتی، ادارات ،والیات

 .نموده استتوزیع 

 ؛څارنوالی لوی مختلف هایبخش وکارکردهای ها آورد دست نشر 

 استیناف، های ریاست عملکرد از نظارت منظور به والیات به اداره رهبری مقامات های سفر نشر 

 .ملی امنیت هایالیڅارنو و عسکری

 می ذیل موضوعات شامل که کشور ملی هایزبان به به سطح مرکز والیات گزارش 195 نشر 

 :باشد

 ؛عالی یشورا جلسات 

 ؛قضایی و عدلی مرکز محاکم علنی جلسات 

 ؛عسکری بخش در جرمی قضایایی به رسیدگی 

 ؛مخدر مواد با مبارزه مرکز 

 ؛اطفال تخلفات و زنان علیه خشونت منع 

 ؛مطبوعاتی هایکنفرانس 

 ؛والیات استنیاف څارنوالی هایتریاس هایتهداب گذاری ساختمان و تعمیر افتتاح 

 استیناف څارنوالی هایریاست یها آورد دست و هافعالیت انعکاس. 

 

 

 



 :څارنوال پژوهشی-علمی نامۀفصل نشرچاپ و 
 موضوعات بازتاب و همکاران و څارنواالن حقوقی دانش افزایش منظور به عامه ارتباط و اطالعات ریاست

 (2000) تیراژ به را که هر شماره څارنوال پژوهشی علمی نامۀ فصل شماره 3 قضایی و عدلی حقوقی،

 .است نموده اجراء آن پیرامون را ذیل هایفعالیت و چاپ وارربع بطور باشدمی نسخه

 از های رمعیا به شان مقاالت که مندانعالقه سایر و تحریر محترم هیأت نزد از مقاالت آوری جمع 

 ؛دنباش برابر شده تعیین قبل

 ؛ییدأت جهت تحریر محترم هیأت به آنها ارسال و مقاالت ویراستاری 

 ؛مطبعه به آن ارسال و څارنوال پژوهشی- علمی نامۀ صلف دیزاین و طرح 

 دارد جریان څارنوال پژوهشی- علمی نامۀ فصل 59 شماره روی کار. 

 :دهیو آګاهی اینهرسا بازتاب منظور به هاهبرنام 
  ج.ا.ا در برنامه نیمه خاموش تلویزیون آریانا رابطه به څارنوال دولتمصاحبه اختصاصی لوی.

 مبارزه با خشونت علیه زنان.

 خبری، های سکنفران ،لوی څارنوالی عالی شورای شامل که برنامه (37)جریان از رداریبفلم 

 ؛باشدمی هاافتتاحیه و اداره رهبری مالقات ، نارهایسیم قضایی، و لیعد مرکز محاکم علنی جریان

 (98عکس برداری از جریان)  علنی جریان خبری، هایکنفرانس عالی، شورای شامل کهبرنامه 

 ؛باشدمی هاافتتاحیه و اداره رهبری مالقات ، نارهایسیم قضایی، و عدلی مرکز محاکم

 مختلفی که در داخل و بیرون از اداره راه  برنامه (150)جریان از هافلمو ها نمودن عکس آرشیف

 ؛اندازی شده است

  جهت نشر اداره در شده  های تدویراز جریان برنامهری تصوی کلیپ16 )کپچر(سازی و تنظیمآماده

 ؛و پخش از طریق وب سایت و صفحات اجتماعی رسمی لوی څارنوالی

  ؛به ملت حکومتثبت و نشر برنامۀ ویدیویی کنفرانس گزارش دهی 

 جهت  ی و والیتی از طریق اشخاص ارتباطی این ریاستمرکزهای ارتباط و همآهنګی با بخش

  ؛ایافت ګزارش کارکردها و فعالیت ها غرض بازتاب رسانهدری

  ؛څارنوالیهای لوی بخشیا روز همبستگی زنان و توزیع آن به تمامی مارچ  8مجموع مقاالت چاپ 

  های هجری شمسی و میالدی های قانون و تاریخڅارنوالی که مزین با مادهدفترچه یادداشت ویژه

 و به چاپ رسیده است؛طرح و دیزاین باشد می

  جهت استفاده در ساله لوی څارنوالی و ګزارش یکپایه استند بنر  9تهیه، طرح، دیزاین و چاپ

به ملت به منظور تعمیل حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی برنامۀ پاسخ دهی حکومت 

افغانستان که برنامۀ متذکره بنابر شیوع ویروس کرونا لغو که بعداً ویدیو کلیپ آن ترتیب و از طریق 

 .څارنوالی به نشر سپرده شدوب سایت و صفحات اجتماعی رسمی لوی 
  ( هجری خورشیدی از طریق وب 1399ل نو )به مناسبت سا لوی څارنوالیتهیه و نشر پیام تبریکی

 سایت و صفحات اجتماعی.

 های مبارزه با ویروس کروناتهیه، دیزاین و چاپ بروشور، پوستر و  استند بنر در مورد راه. 



 ها طبوعاتی و اطالع رسانی از فعالیتبرای برگزاری کنفرانس مو چاپ مواد  دیزاین، تهیه، طرح

و والیت هرات که برنامه متذکره در  استیناف والیت کاپیسا څارنوالی و کارکردهای ریاست محترم

اطالع مرجع مسوول همچنان و  ، فعاالن مدنی، و شهروندان عزیزمان تدویر هاحضور رسانه

 ؛نیز معرفی گردید رسانی لوی څارنوالی در زون غرب کشور

 روز مین سال101ه مناسبت طرح، دیزاین و نشر پیام تبریکی لوی څارنوال دولت ج.ا.ا ب، تهیه

 ؛( اسد28استرداد و استقالل کشور)

  و ارسال آن به وزارت محترم اطالعات و فرهنګ  ج.ا.ا څارنوالیتهیه معلومات فشرده در مورد لوی

و تحقق هدایت مقام عالی ریاست دولت  (Country Profile)ناتتهیه  معلومات عمومی افغانسجهت 

 ج.ا.ا

 داشت از روز ملی بیرق با راه اندازی یک برنامه با اشتراک رهبری، روسا و و گرامی تدویر

پیرامون اهمیت و جایګاه این  څارنوال ج.ا.اکارمندان این اداره و نشر ویدیو کلیپ سخنرانی لوی 

 ؛از طریق و ب سایت و صفحات اجتماعی رسمی لوی څارنوالی روز

 ؛تهیه دو خبرنامۀ مطبوعاتی 

  څارنوالی روایت روز های دوشنبه در لوی صبح تحت عنوان )  8در روزنامه  هایمقالهسلسله نشر

های رهبری اداره با مراجعین  ( از سوی رییس اطالعات و ارتباط عامه در مورد دیدار و مالقات

 ؛به روز های دوشنبه

  این ریاست جهت اطالع  1399ایجاد و شامل سازی مرجع اطالع رسانی در تشکیل سال مالی

که این  موقع و در اسرع وقت برای شهروندان و متقاضیان اطالعاته انی و ارایه اطالعات برس

 کار برای اولین بار در این اداره صورت گرفته است.

  مرجع مسوول اطالع رسانی در شش زون کشور)بلخ، پکتیا، هرات، کندز، قندهار و  6ایجاد

 ننگرهار(

 ها و نهادهای با رسانه که به زودی تهیه گردیده څارنوالیی لوی مسودۀ پالیسی اطالعاتی و رسانه

 ؛گرددبیشتر آن جلسات دایر میجامعه مدنی جهت غنامندی 

 څارنوالی و ستره محکمه در لوی  مشترک دسترسی به اطالعات تهیه و ترتیب مسوده طرزالعمل

اطالعات و طبقه بندی طرزالعمل  دسترسی به شریک سازی مسوده متذکره تحت عنوان)و   ج.ا.ادولت 

( از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی جهت ج.ا.ا تدولڅارنوالی و قوه قضائیه  آنها در لوی

 .فعالیت دارندکار و اطالعات  افت نظریات نهادهای که در راستاینظرخواهی و دری

 ادارات متنفذین، اشتراک با مربوط دومی واحدهای در څارنوالی لوی هایفعالیت رسانی اطالع 

 سال در و گردید اندازی راه کاپیسا و هرات والیت در متعلمین و محصلین و مدنی جامعه محلی،

 .شد خواهد تدویر نیز دیگر والیات در 1400 مالی

 نجانیده شده بود به گ 1399ها و مراکز علمی که در سال مالی طرح برنامه آگاهی دهی در دانشگاه

ه ها برگزار نشدبه قرنطین رفتن مراکز آموزشی و علمی این برنامهگیر شدن ویروس کرونا و دلیل همه

در مراکزی آموزشی و  ؛ بناًء ریاست اطالعات و ارتباط عامه طرح و تدویر برنامه آگاهی دهیاست

قرار داده است که با آغاز سال تحصیلی برنامه مزبور تدویر خویش  1400سال مالی  علمی را در پالن

 خواهد شد.



 پاسخدهی څارنوالی استیناف والیات بر مبنای برنامه های مه ارایه گزارش دهی ریاستطرح برنا

څارنوالی هماهنګی صورت ګرفته است که های والیتی مربوط لوی ریاستحکومت به ملت تهیه و با 

جامعه ها، نهادهای رسانهبه ملت با حضور داشت ارنوال کشور څپس از کنفرانس حساب دهی لوی 

 .گرددمیبه ملت تدویر  حکومتو خصوصی در والیات نیز کنفراس حساب دهی  ادارات دولتیمدنی و  

  کنجانیده  1399طرح تدوین پالیسی اطالع رسای با نهادهای جامعه مدنی نیز در برنامه سال مالی

 نیز درج 1400بناًء این طرح در برنامه سال مالی شده بود که به سبب قرنطین به تعوق افتاده است؛ 

 گردیده است.

 : څارنوالی لوی عالی ادارۀ در وبسایت
فعالیت نموده و تمامی   همواره در راستای اطالع رسانی و آګاهی دهیریاست اطالعات و ارتباط عامه 

 اطالعات به دسترسی قانونروشنایی در آوردهای اداره را اطالعات و معلومات در مورد کارکردها و دست

  است.پخش و نشر نموده  از طریق وب سایت و صفحات اجتماعی ،آگاهی عامه منظور به و

 باشد:های ذیل میڅارنوالی دولت ج.ا.ا شامل بخشوب سایت لوی 

 سایت وب عمومی صفحه

  تازه ترین اخبار ،پیام رهبری اداره ،څارنوالیدر این بخش معرفی لوی ،( نشانیLink) 

  ؛باشدموجود میدیوهای جدید و صفحات اجتماعی مواد چاپی، تصاویر و و ی

 اطالعات پایگاه

 پخش و نشر که ها ها واعالمیهدر این بخش معمواْل اخبار مرکز و والیات و اطالعیه

 .باشدموجود می ګرددمی

 قوانین بخش

 قوانین -1 

  به اجراآت عدلی و قضایی نشر شده استمرتبط  اسناد تقنینی 11در این بخش. 

 هاطرزالعمل -2

  څارنوالی نشر شده اجراآت کاری لوی مرتبط به  طرزالعمل 9به تعداد در این بخش

  است.

 هامهناتفاهم -3 

  به نشر رسیده است.تفاهم نامه مربوط به اداره  1۶در این بخش به تعداد 

 هامهناموافقت -4 
  باشدمیموجود دیگر  هایامضاء شده میان اداره و نهاد نامهموافقت (3)این بخشدر. 

 هاپالن -5 
  باشدموجود می لوی څارنوالیپالن مرتبط به  5در این بخش.  

 هاگزارش-6 

  های اداره که در بخشکارکردها و  آودرهااز مجموع دست مختلفگزارش  13در این بخش

 نشر شده است.یافته است مختلف انجام 

 اخبار بخش -7 

شود ر مینش انگلیسی و ملی هایزبان به منظم طور بهکه  والیاتی و مرکزی خبرهای و گزارش در این بخش

الیتی به نشر رسیده  و یزکمر هایگزارش و خبر( 195) تعداد به 1399که در سال مالی باشد قابل دید می

 است.



 کاریابی و هادواطلبی اعالنات بخش

 ؛دواطلبی اعالن (65) نشر 

 ؛اداره رکاتیاتد های داد قرار پروژه (21)لیست نشر 

 ؛کاریابی اعالن مورد (65) نشر 

 ؛مطبوعاتی نشر یک اعالمیۀ 

  ؛پیام مختلف رهبری اداره 11نشر 

  رسمی اطالعیه 3نشر. 

 )ما درباره(څارنوالی لوی عمومی معلومات بخش

 ما با تماس بخش : 

 نشر شده است.څارنوالی در این بخش شماره تماس و ایمیل آدرس جهت برقراری ارتباط با لوی 
 اداری فساد با مبارزه قضایی و عدلی بخش 

های شان کارکردها و فعالیتو نشر گزارش اداری فساد با مبارزه قضایی و عدلی معرفی مرکز بخش درین

 باشد.قابل دید می

 : څارنوالی لوی اطالعات به دسترسی آنالین فورم
 گردیده ایجاد عامه ارتباط و اطالعات ریاست ابتکار با ج.ا.ا څارنوالی لوی در بار اولین برای بخش این

اطالعات از سوی درخواست به اساس  . بر عالوه اجراآت دفتر سخنګوی و مرجع اطالع رسانیاست

ل دوباره اطالعات مورد نیاز در اختیار ح( فورم دریافت و پس از طی مرا11د) به تعداسال در  اضیانمتق

 متقاضیان قرار داده شده است.

 :څارنوالی لوی اجتماعی صفحات
مخاطبین بیشتر و خاصی خود را دارد بناًء این ریاست همواره در راستای  نجائیکه صفحات اجتماعیآاز 

های از طریق شبکهاداره های از اجراآت و فعالیتت اتمامی معلومات و اطالع اطالع رسانی و آگاهی دهی

 سپارد.شهروندان عزیزمان به نشر میموقع و در اسرع وقت جهت آگاهی ه باجتماعی 

 

 :اطالعات به دسترسی حق قانون 15 ماده مورددر  څارنوالی لوی تآاجرا
باشد که این ریاست تالش قانون حق دسترسی به اطالعات می 15این بخش شامل تحقق و تطبیق موارد مادۀ 

 نماید. اجراییورزیده تا تمامی موارد مادۀ مذکور را 

 : نشر منظور به گزارش 195 تهیه
 .باشدمی والیاتیمرکزی و  هایشارگزاین بخش شامل نشر 

 :مرکزی خبرهای و هاگزارش تهیه  

 صفحات سایت، وب در نشر منظور به ی کشور مل هایزبان به مرکزی خبر و گزارش 110 و نشر تهیه

 .څارنوال جریده و اجتماعی

 :والیتی خبرهای و اهشگزار

 لوی اجتماعی صفحات و وبسایت طریق ازدری و  پشتو  زبان به والیتی خبر و گزارش 85و نشر تهیه

 .څارنوالی

 ها به زبان انگلیسی:گزارش

که  گردیدهریاست اطالعات و ارتباط عامه دو بست مترجم زبان انگلیسی ایجاد  1399تشکیل سال مالی  در

نیز څارنوالی به زبان انګلیسی های لوی گزارش استخدام مترجمینپس از  طی مراحل استخدام قرار دارد و

 پرده خواهد شد.به دست نشر س



 فعالیت های انجام شده از سوی دفتر سخنگوی مقام و مرجع اطالع رسانی 
 ؛ یارنوالڅ یلو شش زون والیات در چارچوبدر  یمرجع اطالع رسان جادیا .1

دسته  ل،یتحل ،یجمع آور یها نهیباشد که در زم یو دوعضو م «سییر» ریمد کی یدارا مرجع .2

 د؛ینما یم تیاطالعات به درخواست کننده گان اطالعات فعال عیو توز یبند

 یها تیبه منظور بازتاب دست آوردها و فعال ؛«یمطبوعات» یچهار کنفرانس خبر یانداز راه .3

 اداره؛

 صورت گرفته است. یری( مصاحبه تصو750حدود ) در .4

 یو چاپ ییویو راد یونیزی( مصاحبه تلو450حدود ) انجام .5

 یرسانه ت یزهایدر بحث ها و م اشتراک .6

 یارنوالڅ یاز کارکرد ها یویدیو یونشربسته ها تهیه .7

 یمعتبر چاپ یمقاالت ارکارکردها ونشرآن در رسانه ها هیته .8

 یخبر یکنفرانس ها و نشت ها یبرگزار  .9

با دفتر  یبه مردم در هماهنگ یبمنظور حسابده اتیوال یها یارنوالڅ یجلسات از سو یبرگزار  .10

 یسخنگو

 ییوقضا یمرکز عدل یجلسات علن یاز برگزار یده یدر قسمت آگاه یهماهنگ  .11

 اداره خصوصا فیسبوك وتیوتر یصفحات اجتماع قیاجراات و کارکرد ها از طر یساز کیشر  .12

 ی( کنفرانس مل3تدویر ) .13

به اطالعات به منظور نظامند شدن اطالع  یدسترس ونیسیفعال و دوامدار در جلسات کم اشتراک  .14

 . یرسان

 یالزم به مرجع اطالع رسان زاتیدفتر مجحزبا تجه کیمشخص ساختن   .15

 یبه منظور اطالع رسان یکیالکترون لیاز وسا استفاده .16

 و انسجام اطالعات و معلومات از والیات یطرزالعمل جمع آور هیته .17

 یبه منظور تطبیق قانون دسترس اتیمرکز و وال یها یارنوالڅ یروسا ینشست با تمام یبرگزار  .18

 به اطالعات

 یده یبمنظور آگاه انایآر ونیزیآوازونشرآن در تلو یدفتر مطبوعات یبه همکار ایقضا یساز مستند .19

بشمول  تیاز مرکز و وال 1396،1397،1398، 1395 یسال ها یگرفتار یقرارها تعقیب .20

 . یو خارج یداخل تیو امن یعسکر یارنوالڅ

 خبرنگاران هیخشونت عل یایقضا بیتعق  .21

 

از بابت  عامه ارتباط و اطالعات ریاست رسانیعاطال هایتفعالی اجراآت تفصیلی گزارش فوق شرح قرار

 ست.ا تقدیم و ترتیب 1399سال مالی 

 


