
 

1399رب  ع اول ریاست اطالعات و ارتباط عامه سال مایل  گزارش  

ی مالقات وزیر با معاون   -1  ، جلسه ثبتسفبر فرانسه رئیس جدید دفبر آیو او ایمپوشش خبر
ن نام برگشت کنندگان، مالقات  یچ یس آر(، افتتاح امور پناهندگان با رئیس دفبر ) یو ان امعیر

ی حمایت از دیاسپورای افغانستانتوزی    ع کمک ها به بیجاشدگان  و  والیت کابل، پوشش خبر
تفاهم نامه توسط واریس   3مالقات با رس قونسل افغانستان در پشاور پاکستان و امضای 

ن شهرسازی، بیجاشدگان نورستان، دفبر  کننده معینیت پالسیر و پالن، جلسه وزیر با معیر
ی وزیر صاحب افتتاح کمیته ادغام ، مشاورین، مجدد کابل، جلسه انجو ها  یوناما، نشست خبر

نماینده هبیتات و وزیر تجارت و جلسه وزیر صاحب با معاون وایل کابل نشست اسالم آباد و 
وزیر صاحب با معاون دفبر مالقات ورکشاب تدین پالن عمیل تطبیقر برای بیجاشدگان داخیل، 

ن پناهنحمایت اطفال، باشندگان ولسوایل بهسود میدان وردک، جلسه  دگان با سفبر  معییر
ی سفر وزیر صاحب به والیت سکشور ترکیه، و نش ت مطبوعاتر مقامات وزارت و پوشش خبر

  هرات. 

، ون های خورشید، رادیو سالم وطن دار، روزنامه اطالعاتیمصاحبه ها با تلویز  35انجام  -2
، طلوع، طلوع نیوز، ون یکیون میل، صدای افغان، تلویز یون آریانا، رادیو آشنا، تلویز یتلویز 

ون ششماد، در رابطه به بیجاشدگان داخیل و خارجر یتلویز رادیو تر تر یس، صدای آمریکا، 
ن سالگرد مهاجرت در پاکستان،  مهاجرین از کشور آلمان و نشست چهارجانبه) پاکستا( چلهمیر

 و برگشت کنندگان از کشور ایران. 

از فعالیت ها و دست آوردهای توزی    ع مرکز و والیات ( عنوان خبر 435تهیه و نشر ) -3
مساعدت ها برای عودت کنندگان و بیجاشدگان از طریق ویب سایت و شبکه های اجتمایع 

 وزارت. 

دهم با واحدهای اویل دویم این وزارت وادارات مختلف دولیر  -4 ن  .  توزی    ع فصلنامه شماره سبر

ی سال  -5 ن جنبر  .  1399نهاتی سازی میر

 .  صفحات اجتمایع وزارتآبدیت و نظارت از  -6

 .  ( عنوان خبر و گزارش از دری به پشتو 211ترجمه)  -7

ن صاحبان و روسای مرکزی و روسای و آمرین 60ارسال)  -8 ی به مقام وزارت، معییر ن خبر ( بولیر
 . والیات و اتشه ها 



 . ( قطعه عکس از جریان مالقات ها 250آرشیف ) -9

 عودت.  ( مجله14ترتیب و تنظیم مواد شماره ) -10

 . ایجاد مینوی بانک اطالعاتر در ویب سایت وزارت -11

یس به اطالعات و محفل روز جهاتن  -12 گایه دیه در رابطه به دسبر برگزاری ورکشاب آ
 مهاجرت در تاالر وزارت. 

ده تن افغان ها در کشور ترکیه و ه شدن تهیه دو اعالمیه مطبوعاتر در رابطه به کشت -13
 . ارسال آن به رسانه ها 

وریات وزارت د96نشر اعالن دواطلیر قرطاسیه باب و )  -14 باب ضن ر ( قلم روغنیات و فلبر
)  1399سال مایل  ، اعالن اعمار ( بسته انرژی سولر در والیت ننگرهار 600و دو اعالن دواطلیر

بست پروژه تی از طریق  3جویچه های کنار رسک مهاجرین ) بین ورسک( والیت پروان و کاریاتر 
 . سایت وزارتویب 

 ساله وزارت در مرکز رسانه های حکومت.  5وزی    ع بیست جلد گزارشات ت -15

گایه دیه عامه و جریان مهاجرت غبر قانوتن  9هیه ت -16 ، عنوان ویدیو در رابطه به پیام آ
 و سایر فعالیت های وزارت. 

ی
 بیجاشدگان دیوان بیگ

نگاران در مورد تقاضای اطالعاتر ر  -17   از این وزارت. هنما و همکاری خبر

 پروژه دیجیتل پیس.  9 -18

گایه عامه از طریق ورد های وزارت آدست ویدیو تهیه شده از  17نشر -19 ، مساعدتهاوآ
 اجتمایع وزارت. صفحات 

 

 


