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 :فشرده موضوع

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یکی از وزارت های عمده حکومت افغانستان در امور شهدا و معلولین 

به تاسی از فرمان رئیس جمهور از  2019جنوری سال  17و بازمانده گان شهدا میباشد. این نهاد به تاریخ 

 بدنه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین جدا گردیده است. 

رهبری کننده کشور میباشد که امور شهدا و معلولین را به  نهادت دولت در امور شهدا و معلولین یک وزار

ی سطح ملی پالنگذاری، تطبیق، مدیریت و هماهنگ مینماید و عالوه بر آن مسؤلیت دارد تا پالیسی ها

 ارت های ذیربط و نهاد هارا برای سایر وزمورد نیاز را تدوین نماید و حمایت و توصیه های مسلکی  مورد نظر

    فراهم نماید. دولتی و غیردولتی و مؤسسات

ها، درگیری های مرزی  گذاری طی سه دهه جنگ ها، حمالت انتحاری، عملیات های جاری نظامی، ماین

 قوای ملی امنیتی و دفاعیو انواع مختلف دیگر خشونت ها سبب گردیده اند تا شمار زیادی از افراد ملکی و 

گزارش  2017الی سال  2001افغان زنده گی خویش را از دست دهند و عده زیادی جراحت بردارند. از سال 

و گروه های ملیشا  قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانداده شده است که بنابر درگیری های مسلحانه میان 

تن افراد  7000تن افراد ملکی جان های خویش را از دست داده اند و بیشتر از  3500در افغانستان تقریبآ 

 ملکی مجروح گردیده اند. 

یت ها ، در کنار سایر مسؤلمدیریت و رسیده گی به دو سکتور ملی چون امور معلولین و بازمانده گان شهدا

زمانیکه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تالش به  در واقع برای یک وزارت چالش برانگیز میباشد.

خرچ میداد تا به مشکالت و نگرانی های روز افزون معلولین و خانواده های شهدا رسیده گی نماید، در ارائه 

داشت تا یک نهاد مستقل ملی در این راستا  خدمات تاخیر به مالحظه میرسید. بنابر این نیاز جدی وجود

 ایجاد گردد. 

درست پس از آنکه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ایجاد گردیده است، مسایل ذیل را به عنوان اولویت 

( شناسایی و سازگاری بخشیدن بهترین 2( آگاهی عامه در مورد وزارت. )1میپندارد: )های کلیدی خویش 

( ایجاد و تداوم یک 3سایر دست اندرکاران. )منظور دسترسی گسترده به مخاطبین افغان و ستراتیژی ها به 

سیستم موثر و مؤلد برای ارتباطات/مفاهمه داخلی و خارجی وزارت مذکور. هدف این ستراتیژی 

(، عبارت از مسمی است CSAAPنام "ستراتیژی" یا    در این سند بهارتباطات/مفاهمه و پالن کاری )که 

وزارت داخل  ارتباطات/مفاهمه موثر هم دروانمند ساختن وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در راستای ت

 میباشد. افغان در شهر ها و دهات، با طیف وسیع مخاطبین و دست اندرکاران خارج این نهاد هم در و 
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 مقدمه:

هدف ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری، عبارت از توانمند ساختن وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 

مسمی است( در راستای ایجاد و تداوم ارتباطات/مفاهمه موثر با طیف  MMDبنام وزارت یا  در این سند )که 

دا( و دست اندرکاران افغان، وسیع مخاطبین )علی الخصوص اشخاص دارای معلولیت و خانواده های شه

میباشد. سند هذا ستراتیژی های را برای ارتباطات/مفاهمه موثر و مبتنی بر نتایج ارائه میدارد. به همین 

ترتیب هدف دیگر آن اینست تا کارمندان بخش ارتباطات وزارت مذکور را در راستای طرح ریزی، پالنگذاری، 

ت های ارتباطات/مفاهمه با در نظر داشت یک روش به موقع، موثر و فعالیتطبیق و باالخره نظارت و ارزیابی 

 یاری رسانند.مثمر، 

ی جلسات منظم تخنیکی و هماهنگی از طریق برگزارروند انکشاف ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری 

های کمک یا میان کارشناسان ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نهاد 

(COMAC( و سیاره یا  )Sayaraهدایت میشد ) مفاهیم ارائه شده در ستراتیژی مذکور بر مبنای اطالعاتی .

( بدست آمده اند. PWs( و ورکشاپ های اشتراکی یا )FGDsمیباشند که از مباحثات متمرکز گروهی یا )

از ماه جنوری الی ماه مارچ سال قابل یاد آوریست که مباحثات متمرکز گروهی و ورکشاپ های اشتراکی 

هدف نشست های متذکره  در حوزه های جنوب، شمال، شرق و غرب کشور راه اندازی گردیده اند. 2019

( و حقوق آنها و VAیا ) جنگ قربانیان برای عبارت از ایجاد یک درک جامع از برداشت ها پیرامون مساعدت 

بود بخشیدن ارتباطات/مفاهمه میان وزارت دولت در امور شناسایی دیدگاه های موثر و مناسب به منظور به

شهدا و معلولین و دست اندرکاران ذیربط بوده است. به همین ترتیب میتوان گفت که ستراتیژی 

ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری بر مبنای یافته های مباحثات متمرکز گروهی و ورکشاپ های اشتراکی 

ل گردد که ستراتیژی مذکور بتواند از یک جانب واقعیت های عینی انکشاف یافته است، تا اطمینان حاص

جامعه ما را انعکاس دهند و از سوی دیگر با نیازمندی های وزارت دولت در امور شهدا و معلولین سازگاری 

 داشته باشد.  

روی آن بحث صورت گرفته است، موضوعاتی که در مباحثات متمرکز گروهی و ورکشاپ های اشتراکی 

ظرفیت های موجود ارتباطات/مفاهمه در چهارچوب وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، هم به ل شام

و هم به سطح سازمانی، شناسایی مخاطبین کلیدی، کانال ها و روش های  انفرادیسطح 

ارتباطات/مفاهمه که در حال حاضر توسط وزارت مذکور مورد استفاده قرار میگیرند، موانع در برابر 

طات/مفاهمه موثر، و ستراتیژی های موثر رسیده گی با تمرکز روی رسیده گی زنان و اقلیت ها، ارتبا

میباشند. قابل یاد آوریست که در مراحل مقدم انکشاف این ستراتیژی، نظریات و دیدگاه های اشتراک کننده 

 گان مستند سازی، توحید، بررسی و تحلیل گردیده اند.

و  یمربوطه مرکز ینهادها ریوزارت صحت عامه، وزارت امور زنان و سا ن،یمعلولوزارت دولت در امور شهدا و 

 یو پشنهادات شان نقش مهم و اساس اتیکه با استفاده از نظر ېژیاسترات نیا نیدر قسمت تدو یتیوال

و پشنهادات  ات،یها، نظر هیتوص یژیاسترات نیساختار و توسعه ا یرا داشته اند. قابل ذکر است که برا

وزارت در امور  یکند. سرانجام، رهبر دایاجرا را پ تیمذکور قابل یژی  کامال استوار بوده تا استرات ېادارات دولت

محترم خالد سنگر مشاور ارتباطات و  ،یسیپالن و پال سیر یهللا اسحاق ز حیمحترم ذب نیشهدا و معلول

و برنامه عمل را مورد  یژیاسترات نیا موظف نمودند تا ار یمعلومات و یمشاور تکنالوژ دیمحترم محب هللا سع

 اتیساخت که  تمام نظر دیساختند. خاطر نشان با کیشر نهیشانرا در زم دگاهید ات،یقرار داده و نظر یبررس

 است.   دهیگرد یژیاسترات   نیمحترم وزارت درج ا یرهبر شنهاداتیو پ

بخش های ذیل تقسیم گردیده است: اهداف و مقاصد، تحلیل ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری به 

(، مخاطبین مورد هدف و دست اندرکاران کلیدی، پیام SWOTنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات یا )

های کلیدی، روش های ارتباطات/مفاهمه، محصوالت ارتباطات/مفاهمه، چارت تشکیالتی پیشنهادی، 

رجی، بودجه سازی بر مبنای پالن کاری )پخش آن( و نظارت و ارزیابی. قابل ارتباطات/مفاهمه داخلی و خا

 تذکر است که هر بخش یاد شده با یک مقدمه مختصر آغاز میگردد. 
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 دیدگاه:

 

یک جامعه ای که در آن اشخاص دارای معلولیت از حقوق و مسؤلیت های برابر برخوردار باشند، و این فرصت 

امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور شرکت ورزند، یک جامعه ای که در آن را داشته باشند که در 

 حقوق خانواده های شهدا محفوظ باشند.

 ماموریت )رسالت(:

وزارت دولت که مسؤلیت امور شهدا و معلولین و بازمانده گان شهدا را بر عهده دارد، مساعی به خرچ میدهد 

شهدا را بگونه موثر پالنگذاری، تطبیق، هماهنگ و مدیریت نماید و  تا روند حمایت از معلولین و بازمانده گان

به عنوان یک وزارت رهبری کننده دولت جمهوری اسالمی افغانستان خدمت مینماید تا پالیسی های مورد 

 نیاز را تدوین نموده و توصیه های مسلکی را ارائه نماید. 

 اهداف و مقاصد: .1

عبارت است از "ایجاد، تقویت و تدام یک سیستم موثر  کوروزارت مذهدف عمده ارتباطات/مفاهمه 

ارتباطات/مفاهمه داخلی و خارجی، که بتواند سطح آگاهی عامه را در مورد نقش ها، مسؤلیت ها و خدمات 

متذکره را از کلی وزارت به سطح ملی افزایش بخشد". این وزارت روی این تمرکز خواهد داشت که هدف 

گون فعالیت های ارتباطات/مفاهمه که در ستراتیژی تسجیل گردیده اند، بدست طریق تطبیق انواع گونا

 آورند.

در ذیل یکعده مقاصد ویژه ارتباطات/مفاهمه تذکر یافته اند که با استفاده از ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و 

 ارتباطات/مفاهمه به آن دست خواهیم یافت:( در جریان یک دوره یک ساله کمپاین CSAAPپالن کاری یا )

 ایجاد ویب سایت، صفحه فیسبوک و حساب تویتر )رسانه های اجتماعی( برای وزارت. •

اعالن خدمات عامه رادیویی از طریق شبکه های برجسته  10، تولید و نشر ریزی طرح •

 رادیویی به سطح ملی.

تلویزیونی از طریق شبکه های برجسته تلویزیونی پیام  10، تولید و نشر حداقل ریزی طرح •

 به سطح ملی.

 برگه معلوماتی. 0040طرح ریزی، چاپ و پخش حداقل  •

طرح ریزی، چاپ و پخش دو جلد کتاب تصویری که بتوانند فعالیت ها و دستآورد های وزارت  •

 را انعکاس دهند.

ت فعالیت ها/دستآورد فرستادن اعالمیه های مطبوعاتی منظم به رسانه ها و پخش گزارشا •

 وزارت در پالتفارم های رسانه های اجتماعی وزارت. یها

پایه تخته های اعالنات در کابل و مراکز والیات کلیدی  40طرح ریزی، چاپ و نصب حداقل  •

 در سرتاسر کشور.

 نشست شهری در چهار والیت حوزوی )ننگرهار، هرات، بلخ و قندهار(. 4برگزاری حداقل  •

ت منظم هفته وار، ماهوار و ربعوار کارمندان، در میان گذاشتن صورت جلسات برگزاری جلسا •

 با تمام کارمندان، پخش آنها در پالتفارم های رسانه های اجتماعی وزارت.

حصول اطمینان از اعالنات ویژه و پخش گزارشات در مورد رویداد های تعطیالت عمومی  •

 اضحی و نوروز(.)علی الخصوص در ایام عید سعید فطر، عید سعید 
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 نتایج متوقع: .1.1

( در واقع یک نقشه راه وزارت دولت در امور شهدا و CSAAPستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری یا )

د. دستیابی به این مقاصد ارتباطات/مفاهمه دست یاب معلولین میباشد، تا بتواند به اهداف و مقاصد اساسی

عمده صرف از طریق طرح ریزی، پالنگذاری، هماهنگی و تطبیق منظم فعالیت های ارتباطات/مفاهمه که در 

ستراتیژی مذکور بازتاب یافته اند، امکان پذیر میباشد. از  روند تطبیق موفقانه و ایجاد یک سیستم ستندرد 

، عمدتآ توقع میرود تا نتایج ذیل بدست (CSAAPو پالن کاری یا )ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه نظارت و ارزیابی 

 آیند:

افزایش سطح دانش در فعالیت ها، نقش ها، مسؤلیت ها و خدماتیکه وزارت مذکور ارائه  •

 مینمایند )به ویژه مساعدت برای قربانیان جنگ(.

ارتباطات/مفاهمه متقابل موثر میان وزارت مذکور حضور فعال آنالین داشته و یک سیستم  •

 این نهاد و مخاطبین کلیدی آن وجود دارد.

بهبود بخشیدن سیستم ارتباطات/مفاهمه داخلی و خارجی. در واقع وزارت مذکور به منظور  •

رسیده گی و سهمگیری عامه، از ستراتیژی های ارتباطات/مفاهمه مسلکی و موثر 

 استفاده مینماید.

طات/مفاهمه میان نهاد های دولتی و تمویل کننده گان/دست بهبود بخشیدن ارتبا •

 اندرکاران.

 

 (:SWOTتحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات یا ) .2

 

 
 نقاط قوت

 
 عالقمندی فراوان •

 مخاطبین مورد هدف
مخاطبین مورد هدف  •

 منسجم
 

 
 نقاط ضعف

 
رسیده گی به ساحات  •

  دوردست
 لیمنابع به دل تیمحدود •

 یکمبود منابع مال
  اهداف واضحعدم دولت

 
 فرصت ها

 
توسط  یجلب همکار •

ادارات مربوطه جهت 
 یبرا یمال تیحما

از  دهید بیافراد آس
 جنگ

 
 تهدیدات

 
 ندیدر فرآ تیعدم شفاف •

شونده  دیمستف تیتثب
  گان

 

 مخاطبین مورد نظر و دست اندرکاران کلیدی: .3

( یکی از نشست ها تحت PWs( و ورکشاپ های اشتراکی یا )FGDsمتمرکز گروهی یا )در جریان مباحثات 

عنوان "شناسایی و تفکیک مخاطبین کلیدی" اختصاص داده شده بود. هدف نشست متذکره این بود 
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مخاطبین کلیدی وزارت مذکور را شناسایی نمایند و سپس جمعیت عمومی را با در نظر داشت اولویت های 

به سته های قابل مدیریت تقسیم نماید که شامل دسته های اولی، ثانوی و ثالث میگردند. وزارت به د

تجارب شرکت کننده گان را بگونه ای بازت دهد که بتوانند همین ترتیب هدف کلیدی دیگر آنها این بود که 

نظر بتواند پیام مخاطبین را به دسته های مطلوب تفکیک نمایند، تا اطمنیان حاصل گردد که ستراتیژی مورد 

 های خویش را به هر یک از دسته های مخاطبین برسانند. 

مخاطبین یا دست اندرکاران دسته اولی عبارت از گروه ها و افرادی هستند که از عالقمندی بلند در فعالیت 

و یا هم اند  ، وابسته گان مستفیدینها و خدمات وزارت مذکور برخوردار اند، چون آنها یا مستفیدین مسقیم

نقشی را در عرضه خدمات/تمویل بازی مینمایند. مخاطبین ثانوی و ثالث در بلند بردن سطح آگاهی، بلند 

بردن سطح دانش در ارتباط به مساعدت و حقوق قربانیان جنگ و افزایش این امکانات که مستفیدین احتمالی 

 یافت، نقش ایفا مینمایند. با معلومات در مورد فعالیت های وزارت مذکور دسترسی خواهند

 جدول ذیل ارائه کننده مخاطبین و دست اندرکاران کلیدی داخلی و خارجی این وزرات میباشد: 

مخاطبین/دست 

 اندرکاران

سطح 
عالقمندی 

وزارت 

)بلند، 
متوسط، 

 پایین(

دانش موجود 

)پایین، 

متوسط ، 
 بلند(

توان 
)پایین، 

 بلند(

 شبکه نفوذ
اولی، 

دومی و 

 سومی

 مخاطبین خارجی

اشخاص دارای معلولیت 

 )شهری(

جوامع محلی و سایر اشخاص دارای  بلند متوسط بلند

 معلولیت

 اولی

اشخاص دارای معلولیت 
 )روستایی(

جوامع محلی و سایر اشخاص دارای  بلند پایین بلند
 معلولیت

 اولی

بازمانده گان شهدا 

 )شهری(

 اولی بازمانده گان شهداجوامع محلی و سایر  بلند متوسط بلند

بازمانده گان شهدا 
 )روستایی(

 اولی جوامع محلی و سایر بازمانده گان شهدا بلند پایین بلند

خانواده های معلولین 

 )شهری(

 اولی مستفیدین کلیدی و جوامع محلی بلند متوسط بلند

خانواده های معلولین 
 )روستایی(

 اولی جوامع محلیمستفیدین کلیدی و  بلند پایین بلند

تمویل کننده گان/شرکای 

 تمویل

 اولی نهاد های ملی و بین المللی بلند متوسط بلند

دولت افغانستان مانند 

وزارت صحت عامه، وزارت 

 امور زنان، دفاتر والیان

پایین الی  بلند

 متوسط

 اولی ادارات دولتی مرکز و والیات بلند

جوامع محلی، مساجد و یا سیمینار های  بلند پایین بلند رهبران مذهبی و قومی

 مذهبی

 ثانوی

مکاتب، پوهنتون ها، نهاد 
های آموزشی دولتی و 

 غیردولتی

 ثانوی جوامع محلی و مراکز آموزشی و تعلیمی متوسط پایین متوسط

رسانه های محلی، ملی 
 و بین المللی

 ثانوی نهاد های جدید متوسط پایین متوسط

های جامعه جوانان و نهاد 

 مدنی

جوامع محلی، رسانه ها، جوانان و نهاد  متوسط پایین متوسط

 های جامعه مدنی

 ثانوی
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 کلیدی:پیام های  .4

مسوده پیام  (PWs( و ورکشاپ های اشتراکی یا )FGDsاشتراک کننده گان مباحثات متمرکز گروهی یا )

( را آماده نمودند. این پیام ها به اثر CSAAPهای کلیدی برای ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه و پالن کاری یا )

اهداف ومقاصد ستراتیژی سازگاری داشته تمرکز عمیق برگزیده شده اند، تا اطمینان حاصل گردد که آنها با 

باشند، کوتاه و ساده باشند، و بتوانند از جانب کتله بزرگ مخاطبین مورد هدف این وزارت به آسانی خوانده، 

 درک و به خاطر سپرده شوند.

توانند پیام های پیشنهادی در قسمت زیرین ارائه گردیده اند. عالوه بر تخته های اعالنات، این پیام ها نیز می

حین ایجاد محتویات برای سایر کانال های ارتباطات/مفاهمه مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال برگه 

 های معلوماتی، پوستر ها و اعالنات خدمات عامه رادیویی و تلویزیونی و غیره.

 ما صدای شما را میشنویم. -

 ن میباشد.وزارت دولت در امور شهدا و معلولی –وزارت شهدا و معلولین  -

 معلولیت ناتوانی نیست. -

 بیایید با همدیگر دست بدهیم و معلولین را با نیروی تعلیم توانمند سازیم. -

 همه ما از حقوق و مسؤلیت های برابر برخوردار هستیم. -

 تا شما بتوانید به کشور و مردم تان خدمت نمایید. –ما به شما خدمت مینماییم  -

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در برابر مساعدت های به موقع و موثر برای قربانیان  -

 جنگ متعهد میباشد.

ما به جانفشانی های قهرمانان خویش )قوای ملی دفاعی و امنیتی افغان( ارج میگذاریم  -

 و به آن افتخار مینماییم.

 ما تبعیض در برابر اشخاص دارای معلولیت را ممنوع قرار داده است.دین  -

 خدمات ما برای تمام معلولین و بازمانده گان شهدا بگونه مساویانه قابل دسترس میباشند. -

 

 

 

 

  

 

 اولی جوامع محلی و مستفیدین احتمالی بلند پایین بلند جوانان، زنان و اقلیت ها

پایین الی  پایین مردم

 متوسط

 ثالث  اتباع افغانستان پایین

 مخاطبین داخلی

وزارت مذکور در کارمندان 

 کابل

 اولی  وزارت دولت در امور شهدا و معلولین بلند  بلند

والیات و های ریاست 
ولسوالی های ادارات 

دولت در امور  وزارت 
 شهدا و معلولین

ولسوالی های ادارات والیات و های ریاست  بلند  بلند
 دولت در امور شهدا و معلولین وزارت 

 

 اولی
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 روش های ارتباطات/مفاهمه: .5

 رویکرد: 1.5

بنابر این نیاز خواهد داشت تا روی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک نهاد جدیدالتاسیس میباشد. 

انواع متعدد روش های ارتباطات/مفاهمه اتکاء نماید، تا بتواند به مخاطبین خارجی خود رسیده گی نماید و 

 یک سیستم موثر را برای ارتباطات/مفاهمه داخلی ایجاد نماید.

خواهند داد که وزارت مذکور  این بخش عمدتا آنعده روش های ارتباطات/مفاهمه را به تفصیل مورد بحث قرار

از آنها به منظور دستیابی به اهداف داخلی و خارجی ارتباطات/مفاهمه استفاده خواهند نمود. روش های 

یا "ابزار" که در بخش های ذیل خاطر نشان گردیده اند، در واقع توسط اشتراک کننده گان مباحثات متمرکز 

( پیشنهاد و انتخاب گردیده اند و فقط بر مبنای تجارب PWs)( و ورکشاپ های اشتراکی یا FGDsگروهی یا )

 آنها در امور شهدا و معلولین شکل گرفته اند.واقعی 

 رادیو و تلویزیون: 2.5

رادیو و تلویزیون موثرترین روش های ارتباطات/مفاهمه در کشور عنوان میگردند. با وجود انکشافات اخیر و 

هنوز هم رادیو و تلویزیون در میان افغانها از شهرت زیادی برخوردار  استفاده گسترده از سمارت فون و انترنت،

استفاده از این کانال ها میتواند مخاطبین باسواد و بیسواد و به همین ترتیب مخاطبین شهری و میباشند. 

ور روستایی را تحت پوشش قرار دهند و بدین ترتیب از پیامد های گسترده برخوردار باشند. وزارت دولت در ام

شهدا و معلولین از رادیو و تلویزیون به عنوان نخستن روش نشرات و ارتباطات/مفاهمه استفاده خواهد نمود، 

 البته با در نظر داشت پوشش وسیع آنها در کابل و والیات. 

 بروشور ها و پوستر ها: 3.5

ر، و مثمر بروشور ها، پوستر ها و برگه های معلوماتی نیز به عنوان سه روش کثیراالستفاده، موث

ارتباطات/مفاهمه پنداشته میشوند. این روش های سه گانه در سطح کشور بیشتر توسط نهاد های دولتی 

و غیردولتی مورد استفاده قرار میگیرند. آنها کم هزینه بوده و پخش آن ساده میباشند. وزارت مذکور از طریق 

ی را طرح ریزی، چاپ و توزیع خواهند نمود، کمپاین ارتباطات/مفاهمه خویش بروشور ها و برگه های معلومات

تا بتواند مخاطبین باسواد خویش و آنعده افرادی را که حداقل قادر به خواندن متن ساده میباشند، تحت 

  .پوشش قرار دهند

 رسانه های آنالین و اجتماعی: 4.5

رسانه های اجتماعی در  های با توجه به رشد سریع، شهرت و استفاده گسترده از انترنت و پالتفارم

افغانستان، موفقیت هرگونه ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه غیرقابل تصور میباشد. امروز افغانها چه در ساحات 

پر نفوس شهری مانند کابل بسر میبرند و چه در بخش های دوردست و ولسوالی های کشور زنده گی 

انترنت، به عنوان منابع کلیدی معلوماتی استفاده  مینمایند از پالتفارم های رسانه های اجتماعی وابسته به

و یا هم با استفاده از آن با خانواده ها و دوستان خویش مفاهمه مینمایند. از پالتفارم های رسانه مینمایند 

 های اجتماعی به ویژه فیسبوک و تویتر در ادارات دولتی نیز به پیمانه وسیع استفاده به عمل میآید.

نه های اجتماعی، عالوه بر مزایای متعدد دیگر خویش، در واقع بهترین روش پالتفارم های رسا

ارتباطات/مفاهمه متقابل پنداشته میشود. به عنوان مثال، یک شهروند افغان که در یکی از مناطق دوردست 

د والیت هلمند زنده گی مینماید، میتواند در برابر پست این وزارت در صفحه فیسبوک عکس العمل نشاند ده

و یا تبصره نماید. بنابر این میتوان گفت که این در واقع موثرترین روش ارتباطات/مفاهمه برای استفاده کننده 

 گان فیسبوک میباشد. 

از آنجاییکه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک نهاد جدیدالتاسیس و جدیدالتشکیل میباشد، بنابر این 

همه این وزارت عبارت از طرح ریزی و انکشاف ویب سایت، صفحه یکی از مقاصد ستراتیژی ارتباطات/مفا
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ایجاد ویب سایت، صفحه فیسبوک، فیسبوک، حساب تویتر و احیای یک سیستم داخلی این وزارت میباشد. 

یک سیستم ارتباطات/مفاهمه موثر و مبتنی بر نتایج را حساب تویتر وزارت متذکره را قادر خواهد ساخت تا 

ز آن حفظ و مراقبت پایدار نماید. به همین ترتیب این امر وزارت مذکور را در راستای تامین و ایجاد نماید و ا

ده گان و شرکای تمویل، یاری تقویت روابط با سایر نهاد های دولتی، دست اندرکاران کلیدی و تمویل کنن

 د. رساند خواه

 تخته های اعالنات و دیوارنگاری: 5.5

تخته های اعالنات در واقع یک روش دیگر موثر میباشد که این وزارت خواهد توانست با استفاده از آن پیام 

های ویژه ارتباط/مفاهمه را در میان گذارند. در حالیکه تخته های اعالنات اساسآ یک ابزاری میباشد که 

تفاده از گرافیک های مسلکی توجه میتواند مخاطبین باسواد را مورد هدف قرار دهند، اما میتوانند با اس

مخاطبین بیسواد را نیز به خود جلب نمایند، بنابر این میتواند پیام های مورد نظر را بگونه موثر به همه اقشار 

جامعه برسانند. از جانب دیگر دیوارنگاری در این اواخر به عنوان معروفترین روش ارتباطات/مفاهمه در کشور 

این وزارت مذکور با استفاده از این روش ارتباطات/مفاهمه نیز مخاطبین مورد هدف  مبدل گردیده است. بنابر

 خویش را تحت پوشش قرار خواهند داد. 

 روش های سنتی: 6.5

در جامعه افغانی، مال امامان مساجد، رهبران جامعه و رهبران قومی نیز به عنوان پیام رسانان موثر سنتی 

احترام خاص دارند و به حرف های آنها عمل مینمایند. تیم شناخته میشوند. مردم در برابر آنها 

ارتباطات/مفاهمه وزارت مذکور در کابل و مراکز والیات و ولسوالی ها با رهبران جامعه و مال امامان مساجد 

و نیز ارتباط برقرار خواهند نمود و با آنها کار خواهند نمود تا پیام های این وزارت را به استماع مردم برسانند 

در مورد مساعدت ها و خدمات وزارت به مردم آگاهی بدهند. به همین ترتیب میتوان گفت که خطبه های 

نماز جمعه و شورا های جامعه در واقع دو مرجع موثر برای رسیده گی به مخاطبین ساحات دوردست 

 میباشند.

 رسیده گی عامه: 7.5

رو در رو و مباحثات گروهی موثر نمیباشند.  هیچ یک از روش های دیگر ارتباطات/مفاهمه به اندازه جلسات

با استفاده از این روش میتوان پیام ها بگونه موثر تبادله گردند و بدین ترتیب نظریات مخاطبین به موقع 

مناسب جمع آوری گردد. با توجه به تسهیالت تدارکاتی/لوژستیکی و بودجه ارتباطات/مفاهمه وزارت، 

منظم را راه اندازی خواهند نمود و طی آن با مردم مالقات انجام خواهند  بازدید های منسوبین این وزارت 

داد. اینگونه جلسات و نشست ها زمینه را برای ارتباطات/مفاهمه موثر و متقابل فراهم خواهند نمود، که به 

ن سبب خواهند شد تا مردم محل نگرانی ها و مشکالت خویش را با ما در میان بگذارند و بدینوبه خویش 

ترتیب بهترین توصیه ها و سفارشات خویش را در زمینه ارائه نمایند، که یقینآ در کمپاین های 

ارتباطات/مفاهمه آینده نقش بسزایی خواهند داشت. سپس پیشرفت ها و گزارشات رویداد های رسیده 

 گی عامه و بازدید های ساحوی در ویب سایت رسمی وزارت بدست نشر سپرده خواهند شد.
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 محصوالت ارتباطات/مفاهمه: .6

 این بخش ارائه کننده محصوالت ارتباطات/مفاهمه میباشد که قرار است توسط این وزارت تولید و بدست نشر سپرده شوند. قابل یاد آوریست که

( برگزیده شده اند. محصوالت PWs( و ورکشاپ های اشتراکی یا )FGDs)محصوالت مذکور نیز توسط اشتراک کننده گان مباحثات متمرکز گروهی یا 

اطمینان  مذکور شامل پالتفارم های چاپی، نشراتی و رسانه های آنالین میباشند. زمانیکه این محصوالت انتخاب میشدند، تمرکز ویژه روی این بود تا

 بدین وسیله بتوانند به عنوان بهترین روش در میان گذاشتن اطالعات عمل نمایند.حاصل گردد که آنها با در نظر داشت تنوع مخاطبین آماده گردند و 

 نمونه های کاری محصوالت ارتباطات/مفاهمه، شامل موارد ذیل بوده، اما محدود به اینها نمیباشند:

 مخاطبین مورد هدف موضوع/پیام کلیدی شرح محصول

 ویب سایت وزارت

ترین روزنه ارائه ویب سایت وزارت در واقع عمده 

معلومات در مورد فعالیت های آن میباشد. که با 

در نظر داشت معلومات گسترد پیرامون فعالیت ها 

و کارکرد های این وزارت، احیا و طرح ریزی مجدد 

خواهد شد. ویب سایت مذکور شامل معلومات 

اولیه مانند )دیدگاه، ساحه فعالیت و دسترسی 

تازه )موضوعات به اسناد کلیدی( و معلومات 

جدید، معلومات به روز، خبر های تازه( خواهد بود. 

برای مدیریت و تامین پایداری در دقت، مرتبط بودن 

و زمانبندی ویب سایت، کارمندان مورد نیاز 

استخدام و اختصاص داده خواهند گردید. همچنان 

کارمندان متذکره مسؤلیت اپلود نمودن )عالوه 

و ویدیو ها را در ویب نمودن( محتویات، تصاویر 

 سایت بر عهده خواهند داشت.

 معلومات عمومی در مورد وزارت •

ساحه فعالیت و عرصه های عملیاتی  •

 وزارت

 نوع خدماتیکه وزارت عرضه میدارد •

 معلومات پیرامون ثبت نام •

 نیازمندی های تمویل •

 عامهمخاطبین  •

مستفیدین )قربانیان  •

 جنگ(

 دست اندرکاران •

 کارمندان وزارت •

 سایر نهاد های دولتی •

 جامعه تمویل کننده •

 بروشور

بروشور های ارائه کننده مسؤلیت های کلیدی، 

تشکیالت، فعالیت ها و دستآورد های وزارت 

خواهند بود. این بورشور باکیفیت بگونه رنگه 

 به نشر خواهد رسید.دری خواهد بود و به زبان 

 معلومات عمومی در مورد وزارت •

ساحه فعالیت و عرصه های عملیاتی  •

 وزارت

 عرضه میداردنوع خدماتیکه وزارت  •

 عامهمخاطبین  •

 جامعه تمویل کننده •

 دست اندرکاران •
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 اعالمیه مطبوعاتی

اعالمیه های مطبوعاتی به این منظور مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت تا راجع به فعالیت 

های وزارت از طریق رسانه های چاپی و نشراتی 

اطالع رسانی نمایند. همچنان اعالمیه های 

مطبوعاتی فعالیت ها، رویداد ها، ابتکارات و 

پالیسی های وزارت را مستندسازی خواهند 

آرویست که برای استفاده در تمام  قابل یادنمود. 

والیات، یک فارمت مناسب برای اعالمیه 

 مطبوعاتی انکشاف داده خواهد شد.

 دستآورد های کلیدی •

 ابتکارات جدید •

 

 عموم مردم •

 دست اندرکاران •

 مستفیدین •

  

اعالنات خدمات عامه یا 

(PSAs) 

( در واقع پیام های PSAsاعالنات خدمات عامه یا )

میباشند که معموآل توسط رسانه ها بدون کوتاه 

هزینه نشر میشوند و به منظور این مورد استفاده 

قرار میگیرند که پیام های مختصر و دلخواه مردم 

را به مرام بلند بردن سطح آگاهی آنها و / یا تغییر 

سلوک مردم در رابطه به موضوع مورد نظر به 

النات استماع آنها میرسانند. بنابر این ما از اع

( در کمپاین های PSAsخدمات عامه یا )

 ارتباطات/مفاهمه خویش استفاده خواهیم نمود.

وزارت دولت در  –وزارت شهدا و معلولین  •

 امور شهدا و معلولین میباشد

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در  •

برابر مساعدت های به موقع و موثر برای 

 قربانیان جنگ متعهد میباشد

تا شما  –خدمت مینماییم  ما به شما •

بتوانید به کشور و مردم تان خدمت 

 نمایید.

خدمات ما برای تمام معلولین و بازمانده  •

گان شهدا بگونه مساویانه قابل دسترس 

 میباشند

 مستفیدین )قربانیان جنگ( •

 خانواده های قربانیان جنگ •

 دست اندرکاران •

 

 خبرنامه ها

پیرامون ابتکارات داستان های که از ساحه 

انکشافی والیت جمع آوری میگردند، در یک 

خبرنامه چاپ خواهند شد و با مخاطبین مورد 

هدف بگونه الکترونیکی در میان گذاشته خواهند 

 شد

 دستآورد های کلیدی •

 ابتکارات جدید •

 

 عموم مردم •

 دست اندرکاران •

 مستفیدین •

 سایر نهاد های دولتی •

 

 تخته های اعالنات

عمدتآ ارائه کننده برنامه ها و  اعالنات،ی تخته ها

دستآورد های حکومت محلی بوده و خاطر نشان 

در امور میسازند که چگونه میتوان شهروندان را 

دولتی بیشتر سهیم ساخت، بنآ میتوان از آن به 

عنوان یک روش خوب برای اطالع رسانی در مورد 

 ما صدای شما را میشنویم •

وزارت دولت در  –وزارت شهدا و معلولین  •

 امور شهدا و معلولین میباشد

 یستمعلولیت ناتوانی ن •

 مستفیدین )قربانیان جنگ( •

 خانواده های قربانیان جنگ •

 دست اندرکاران •
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فعالیت های وزارت به هموطنان با سواد و بیسواد 

 استفاده نمود.

بیایید با همدیگر دست بدهیم و معلولین  •

 را با نیروی تعلیم توانمند سازیم

ما همه از حقوق و مسؤلیت های برابر  •

 برخوردار هستیم

تا شما  –ما به شما خدمت مینماییم  •

بتوانید به کشور و مردم تان خدمت 

 نمایید.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در  •

موقع و موثر برای برابر مساعدت های به 

 قربانیان جنگ متعهد میباشد

ما به جانفشانی های قهرمانان خویش  •

)قوای ملی دفاعی و امنیتی افغان( ارج 

 میگذاریم و به آن افتخار مینماییم

دین ما تبعیض در برابر اشخاص دارای  •

 معلولیت را ممنوع قرار داده است

خدمات ما برای تمام معلولین و بازمانده  •

بگونه مساویانه قابل دسترس  گان شهدا

 میباشند

 پوستر ها

این وزارت یک بسته ای از پوستر های ساده را 

آماده خواهد ساخت، تا در مورد فعالیت های 

وزارت به هموطنان با سواد و بیسواد ما اطالع 

 رسانی نمایند.

جانفشانی های قهرمانان خویش ما به  •

( ارج وای ملی دفاعی و امنیتی افغان)ق

 میگذاریم و به آن افتخار مینماییم

بیایید با همدیگر دست بدهیم و  •

معلولین را با نیروی تعلیم توانمند 

 سازیم

 معلولیت ناتوانی نیست •

 

مستفیدین )قربانیان  •

 جنگ(

خانواده های قربانیان  •

جنگ، که در ساحات 

 دست بسر میبرنددور 

 

 

کتابخانه ویدیویی و 

 تصویری

 

این وزارت یک آرشیف کلیپ های ویدیویی و تصاویر 

را فراهم خواهد نمود. اینها میتوانند شامل تصاویر 

جلسات کمیته های انکشافی والیتی، تصاویر 

اعضای شورای والیتی حین بازدید نظارتی، تصاویر 

 نوع خدماتیکه وزارت عرضه مینماید •

 دست اندرکاران و شرکای کلیدی وزارت •

 

 کارمندان وزارت •

 مخاطبین عامه •

 جامعه تمویل کننده •

 دست اندرکاران •
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والی حین افتتاح یک پروژه انکشافی، تصاویر 

. کنفرانس های انکشافی حوزوی و غیره باشند

همچو کلیپ های ویدیویی و تصاویر بگونه 

الکترونیکی ذخیره سازی خواهند گردید و در 

 صورت نیاز در اختیار رسانه ها قرار خواهند گرفت.

 رسانه ها •

 

 کتاب های کمیدی

کتاب های تصویری توام با متن در واقع وسیله 

خوب برای انتقال پیام ها بوده و استفاده از آنها 

توسط جمعیت که از سطح سواد پایین برخوردار 

 اند، ساده میباشد

 معلولیت ناتوانی نیست •

بیایید با همدیگر دست بدهیم و  •

توانمند معلولین را با نیروی تعلیم 

 سازیم

ما همه از حقوق و مسؤلیت های برابر  •

 برخوردار هستیم

دین ما تبعیض در برابر اشخاص دارای  •

 معلولیت را ممنوع قرار داده است

 

 

مستفیدین )قربانیان  •

 جنگ(

خانواده های قربانیان  •

 جنگ

 نوجوانان •

 جمعیت بیسواد •

 دیوارنگاری

 

میباشد که دیوارنگاری از جمله ابزار مناسب دیگر 

میتوان با استفاده از آن در مورد فعالیت های وزارت 

 به افراد باسواد و بیسواد اطالع رسانی نمود

 

 نوع خدماتیکه وزارت عرضه مینماید •

دستآورد های کلیدی و داستان های  •

 موفقیت آمیز

 دست اندرکاران و شرکای کلیدی وزارت •

مستفیدین )قربانیان  •

 جنگ(

 نوجوانان •

 جمعیت بیسواد •

 

 نمایشات تیاتری سیار

به عنوان نمایشات تیاتری سیار در واقع میتوانند 

ابزار موثر در انتقال پیام ها به قشر بزرگ مخاطبین 

 مورد استفاده قرار گیرند

 چگونگی فعالیت های وزارت •

 مساعدت برای قربانیان جنگ چیست؟ •

وزارت مذکور کدام نوع خدمات عرضه  •

 میدارد؟

کدام دسته جمعیت اینگونه خدمات به  •

 عرضه میگردند؟

 

 مستفیدین )قربانیان جنگ( •

 نوجوانان •

 جمعیت بیسواد •

 

 اعالنات چاپی
ابزار خوبی برای آگاهی دهی در مورد فعالیت 

 های وزارت میباشند.

 چگونگی فعالیت های وزارت •

 مساعدت برای قربانیان جنگ چیست؟ •

 عموم مردم •

 دست اندرکاران •
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وزارت مذکور کدام نوع خدمات عرضه  •

 میدارد؟

اینگونه خدمات به کدام دسته جمعیت  •

 عرضه میگردند؟

 مستفیدین •
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 محصوالت رسانه های اجتماعی: 1.6

بعد از آنکه ویب سایت، صفحه فیسبوک و حسات تویتر وزارت ایجاد گردیدند، کارمندان بخش 

وزارت متذکره از حضور فعال آنالین برخوردار باشد و ارتباطات/مفاهمه وزارت اطمینان حاصل خواهند نمود تا 

و بدین وسیله معلومات میان وزارت و قشر بزرگ مخاطبین افغان و دست اندرکاران و یا شرکای تطبیق کننده 

آن بگونه مستمر تبادله گردد. محصوالتیکه در چوکات این بخش طرح ریزی و تولید گردیده اند میتوانند دربر 

 و داستان های رسانه های اجتماعی و سایر انواع محتویات آنالین باشند. گیرنده پست ها

 ( رادیویی:PSAsاعالنات خدمات عامه یا ) 2.6

بخاطر حصول اطمینان از دسترسی و تاثیرات وسیع کمپاین ها، وزارت مذکور اعالنات خدمات عامه رادیویی 

اعالنات خدمات عامه رادیویی به زبان های را طرح ریزی، تولید و پخش خواهند نمود. پیش نویس متن این 

ملی و محلی اف ام به نشر و محصوالت نهایی آن از طریق دستگاه های  دری و پشتو آماده خواهد گردید

خواهند رسید. تعداد اعالنات خدمات عامه، دفعات نشر و گزینش دستگاه های رادیویی با در نظر داشت 

  رت مشخص خواهند گردید.ارتباطات/مفاهمه وزا دست داشته بودجه

 اعالنات تلویزیونی: 3.6

همانگونه که در بخش "روش های ارتباطات/مفاهمه" تذکر یافت، هنوز هم تلویزیون به عنوان موثرترین رسانه 

اطالع رسانی در کشور شناخته میشود، که میتواند مخاطبین باسواد و بیسواد در شهر ها و مناطق 

دهند. بنآ این وزارت از کانال های تلویزونی به عنوان رسانه اولیه  دوردست کشور تحت پوشش خویش قرار

استفاده به عمل خواهد آورد. در این بخش وزارت مذکور اعالنات تلویزیونی را طرح ریزی، تولید و نشر خواهند 

نمود. طول اعالنات تلویزیونی، دفعات نشر و گزینش کانال های تلویزیونی با در نظر داشت بودجه دست 

 داشته ارتباطات/مفاهمه وزارت مشخص خواهند گردید.

 تخته های اعالنات: 4.6

تخته های اعالنات در کشور به عنوان معروفترین و موثر ترین روش اطالع رسانی پنداشته میشوند. هرگاه 

بگونه مسلکی طرح ریزی گردند و در ساحات کلیدی شهری و پرنفوس جاسازی گردند، بدون شک در کمپاین 

 باطات/مفاهمه وزارت مذکور، نتایج مثبتی را به ارمغان خواهند آورد. های ارت

ی اعالنات را طرح ریزی، تولید و در نقاط این وزارت با در نظر داشت بودجه دست داشته خویش، تخته ها

. قابل یاد آوریست که صب خواهند نمودمختلف شهر کابل و نقاط کلیدی مراکز والیات در سرتاسر کشور ن

وزارت مذکور از این ابزار به منظور آگاهی دهی در مورد فعالیت ها و اجراات خویش و مساعدت های که برای 

 قربانیان جنگ فراهم مینماید، استفاده اعظمی خواهد نمود.

 دیوارنگاری: 5.6

طی چند سال گذشته دیوارنگاری یا هنرهای جاده از شهرت خوبی در افغانستان، به ویژه در اماکن عامه 

هر کابل برخوردار گردیده اند. قابل تذکر است که دیوارنگاری به سرعت جای تخته های اعالنات را خواهند ش

گرفت. بنابر این وزارت مذکور از دیوارنگاری نیز به عنوان یک روش که میتواند به مخاطبین آن در مورد خدمات، 

   ه عمل خواهد آورد. فعالیت ها و اهداف کلیدی وزارت اطالع رسانی نماید، استفاده ب

 

 بروشور ها و پوستر ها: 6.6

 اطالع رسانی به مخاطبینبروشور ها، پوستر ها و برگه های معلوماتی نیز به عنوان سه روش موثر، و مثمر 

هیچ مورد دیگر نمیتواند همانند بروشور و پوستر پیام یک شرکت یا نهاد را بگونه موثر و پنداشته میشوند. 

مثمر انتقال دهد. تعداد بروشور ها و پوستر های چاپی به بودجه اختصاصی وزارت برای کمپاین های 
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مراکز والیات ارتباطات/مفاهمه بستگی خواهند داشت. بنابر این آنها از طریق شعبات ذیربط وزارت مذکور در 

پخش خواهند گردید. البته در صورتیکه بودجه تقاضا نماید، آنها در مراکز ولسوالی ها نیز نشر خواهند گردید، 

 تا بدین وسیله از رسیده گی گسترده به مخاطبین مورد هدف اطمینان حاصل گردد.

 خبرنامه ها: 7.6

دیپارتمنت ارتباطات/مفاهمه و اطالعات عامه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین خبرنامه های منظم را 

عندالموقع تولید و به رسانه ها ارسال خواهند نمود. این وزارت با استفاده از خبرنامه ها و اعالمیه ها، در 

وزارت به عموم مردم اطالع رسانی خواهد مورد پالن ها، پالیسی ها، فعالیت ها، اجراات و پالن های آینده 

نمود.  همچنان اینگونه اعالمیه های مطبوعاتی در ویب سایت رسمی وزارت و صفحه فیسبوک آن نیز 

بدست نشر سپرده خواهند شد. قابل یاد آوریست که این وزارت یک مجله دوماهه را نیز نشر خواهد نمود 

یرامون دستآورد ها، فعالیت های پالن شده و پیشرفت های پتا بتواند چشم انداز های مفصل و جامع را 

  و مؤسسات غیردولتی قرار دهند.  در اختیار افغانها، شرکای دولتخویش، 

 کتاب های تصویری: 8.6

این وزارت در جریان دوره کمپاین ساالنه ارتباطات/مفاهمه، حد اقل دو جلد کتب تصویری را طرح ریزی و چاپ 

خواهند بود و داستان  پشتومتذکره ارائه کننده داستان های موفق وزارت به زبان خواهند نمود. کتاب های 

های موفقیت آمیز و دستآورد های کلیدی ربعوار وزارت را تحت پوشش قرار خواهند داد. هرگاه بودجه 

     ارتباطات/مفاهمه وزارت تقاضا نماید، کتاب های یاد شده به شکل ربعوار چاپ خواهند گردید.

 اطات/مفاهمه داخلی و خارجی:ارتب .9

موفقیت ارتباطات/مفاهمه یک ارگان به سیستم ارتباطات/مفاهمه داخلی که اداره مذکور دنبال مینماید، 

بستگی دارد. هرگاه سیستم متذکره بگونه واضح تعریف گردیده باشد، در آن صورت اداره مربوطه میتواند 

کارمندان داخلی خویش از ارتباطات/مفاهمه موثر برخوردار باشد. هم با مخاطبین خارجی خویش و هم با 

هرگاه قضیه بر عکس باشد و سیستم مذکور مبهم باشد، در آن صورت اداره مربوطه حین ارتباطات/مفاهمه 

داخلی و خارجی با چالش های فراوانی روبرو خواهد شد. بنابر این روشی که یک اداره توسط آن ارتباطات 

 اید در واقع جز الینفک موفقیت آن شمرده میشود.برقرار مینم

این بخش بعد از یک مقدمه فشرده در پیوند با ارتباطات/مفاهمه داخلی و خارجی، در مورد روش های کلیدی 

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میپردازده که چگونه میتواند با استفاده از یک روش ارتباطات/مفاهمه 

همچنان این ش را هم در داخل وزارت و هم در خارج آن تنظیم و سازماندهی نماید. به موقع و موثر خوی

بخش وزارت مذکور را در راستای دستیابی به مقاصد عمده سازمانی و ارتباطات/مفاهمه که تحت عنوان 

 "اهداف و مقاصد" در ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه خاطر نشان گردیده اند، یاری خواهد رساند.

  مفاهمه داخلی:/ارتباطات 1.9

مفاهمه یا ارتباطات داخلی در واقع تبادله اطالعات و ایده ها در داخل یک اداره میباشد و در اجرای وظایفی 

که در رسالت آن گنجانیده شده اند، نقش مرکزی ایفاء مینماید. پیام ها و اطالعات در ارتباطات/مفاهمه 

و یا هم میتواند شکل  ی جلسات تبادله گردند.داخلی میتوانند از طریق تماس های شخصی و برگزار

از طریق سکایپ، واتس اپ، وایبر و سایر  ارتباطات/مفاهمه الکترونیکی مانند ایمیل و یا ارتباطات/مفاهمه

اپلیکیشن های تیلفون همراه، را به خود بگیرد. به همین ترتیب میتوان گفت که ارتباطات/مفاهمه داخلی 

 باشد و تبادله اطالعات میتواند عمودی، افقی و یا جنبی باشند.میتواند رسمی و غیررسمی 

یک سیستم ارتباطات/مفاهمه داخلی که بگونه واضح تعریف گردیده باشد، در واقع کارمندان را کمک مینمایند 

تا وظایف خویش را بگونه مثمر انجام دهند، با مخاطبین خارجی تماس منظم داشته باشند، در مورد ماموریت 

ی را شناسایی و به آن رسیده گی یا رسالت اداره وضاحت کامل داشته باشند، تا بتوانند مشکالت احتمال
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در کابل و  الزم نمایند. برای اینکه یک سیستم موثر ارتباطات/مفاهمه داخلی و گفتمان میان کارمندان وزارت

کارمندان ارتباطات/مفاهمه وزارت مذکور روش های را که در بخش های فرعی ذیل ارائه ایجاد گردد،  والیات

 گردیده اند، مدنظر خواهند گرفت. 

 انکشاف یک پالن ارتباطات/مفاهمه داخلی:

( 1گام نخست عبارت از انکشاف یک پالن ارتباطات/مفاهمه داخلی میباشد که شامل موارد ذیل است: )

( یک زمانبندی مشخص 3( ابزار و پالیسی های ارتباطات/مفاهمه وزارت. )2اهداف ارتباطات/مفاهمه وزارت. )

ا اهداف را میان دفاتر خیلی ها حایز اهمیت است تبرای دستآورد ها، نظارت و راه اندازی رویداد ها. 

زمانیکه پالن ارتباطات/مفاهمه داخلی انکشاف داده میشد، باید . کابل و والیات از همدیگر مجزا نمود

 وزارت مذکور عوامل آتی را مدنظر داشته باشند:

 (Specific( = )مشخص:) هدف وزارت چیست؟ چند مراتبه پالنگذاری صورت خواهد گرفت؟ در کجا؟ 

(Measurable:)وزارت مذکور چگونه میتواند پیشرفت ها در برابر اهداف  ( = )قابل اندازه گیری

 ارتباطات/مفاهمه را اندازه گیری نماید؟

(Attainable :)آیا با در نظر داشت منابع و شرایط موجود، اهداف وزارت قابل ( = )قابل دستیابی

 دستیابی اند؟

(Realistic:)ا در نظر داشت تشکیل و ظرفیت های موجود، وزارت مذکور پالنگذاری آیا ب ( = )واقعبینانه

 واقعبینانه نموده است؟ 

(Timely:)آیا زمانبدنی فعالیت های وزارت مذکور بگونه درست تعریف گردیده است  ( = )مبتنی بر زمان

 و قابل دستیابی میباشد؟

 

 ارتباطات/مفاهمه متقابل )دوجانبه(:

که صرف از باال به پایین میباشد و عمدتآ از بلندترین قدمه مدیریت الی پایینترین ارتباطات/مفاهمه داخلی 

قدمه آن صورت میگیرد، در واقع موثر نخواهد بود. ارتباطات/مفاهمه متقابل یا دوجانبه که از بلندترین قدمه 

قدمه های عالی الی قدمه های بعدی تشکیل جریان پیدا مینماید و سپس از قدمه های پایینتر تشکیل الی 

خیلی ها حیاتی میباشد.   داخلیساختار اداره جریان پیدا میکند، در واقع برای ارتباطات/مفاهمه موثر 

کارمندان میخواهند بدانند که آنها میتوانند به اطالعات پاسخ دهند، نگرانی های خویش را اظهار نمایند و 

بدین ترتیب مفکوره ها را انکشاف بخشند. وزارت مذکور باید وقت بگذارد تا روند ارتباطات/مفاهمه موثر را در 

بخصوص در پایین ترین قدمه تشویق نماید. جلسات هفته وار و  سطح تمام دیپارتمنت ها و ریاست ها،

نشست ها با کارمندان )ذیآل به آن پرداخته خواهد شد( در واقع روش های مناسب برای انجام این کار تلقی 

 میگردند.

 مالحظات مهم:

و سازگار باشد. برای اینکه پالن ارتباطات/مفاهمه داخلی از موثریت بیشتر برخوردار باشد، پس باید جامع 

باید همه شمول باشد و به همه کارمندان وزارت به شمول تمام شعبات داخلی و مهمتر از آن به دفاتر 

والیتی رسیده گی نماید. افزون بر آن، کارمندان باید با پروتوکول های ارتباطات/مفاهمه آشنایی داشته 

ار مورد استفاده و زمانبندی مناسب باشند و با آن احساس راحتی نمایند. اینها شامل روش ها/ابز

ارتباطات/مفاهمه توام با یک حامی )بک اپ(  اولیهپاسخدهی میباشد. وزارت مذکور باید در مورد یک شکل 

یک سیستم معیاری تبادله ایمیل ها به عنوان ابزار اولیه ارتباطات/مفاهمه از موثریت زیاد  آن توافق نماید.

اس تیلفونی به عنوان گزینه حامی )بک اپ( استفاده به عمل آورد، البته در برخوردار است، که میتوان از تم
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موضوعات عاجل. استفاده از کانال های متعدد ارتباطات/مفاهمه مانند سکایپ، وایبر، ایمیل و پیام های 

ی تیلفونی عدم کارآیی را به بار میآورد. مستند سازی و نگهداری تمام ارتباطات/مفاهمه از یک جانب برا

موثریت فعالیت های یومیه مناسب میباشد و از جانب دیگر میتواند روند حل مشکالت/تفتیش را سهلتر 

میسازد. به همین ترتیب وزارت متذکره باید روی یک زمانبندی پاسخدهی توافق نماید، به عنوان مثال مدت 

وزارت از مقام وزارت گرفته ساعت برای تماس های تیلفونی. تمام کارمندان  2ساعت برای ایمیل و مدت  24

 الی پایین ترین سطح آن، مکلف اند تا ابزار و زمانبندی های مورد نظر را مراعات نمایند.

 ابزار:

 سیستم ایمیل:

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک سیستم معیاری را برای ارتباطات/مفاهمه داخلی  وخارجی که از 

طریق ایمیل صورت میگیرد، ایجاد نماید. تمام کارمندان وزارت مذکور هم در کابل و هم در والیات باید از ایمیل 

، شماره تماس رسمی، ایمیل، آدرس های رسمی مشخص برخوردار باشند. که شامل نام، تخلص، وظیفه

  با ویب سایت رسمی وزارت، میباشد.نام و آدرس وزارت و ارتباط 

 نشست ها با کارمندان:

وزارت مذکور با کارمندان خویش حداقل یک نشست در هر ربع سال برگزار خواهند نمود. در این نشست ها 

پیشرفت ها و فعالیت های خویش گزارش ارائه معموآل رئیسان و یا نماینده گان شعبات ذیربط در مورد 

خواهند نمود و از این فرصت برخوردار خواهند بود تا نگرانی های و توصیه های خویش را در میان بگذارند. 

اینگونه رویداد ها به وزارت فرصت خواهد داد تا روابط کاری را میان کارمندان خویش بهبود بخشد و یک فضاز 

آن روی مشکالتیکه در برابر ارتباطات/مفاهمه موثر و جریان اطالعات موانع ایجاد  را فراهم نماید که طی

مینمایند، آزادانه بحث صورت خواهد گرفت و برای آنها راه های حل مناسب سراغ خواهد گردید. کارمندان 

ارمندان با کابل و والیات نیز میتوانند در آن شرکت ورزند، زیرا این کار برای حصول اطمینان از برقراری تماس ک

 اینکه آیا اهداف و طرزالعمل ها با همدیگر همخوانی دارند یا خیر، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

 جلسات هفته وار کارمندان:

این وزارت باید با کارمندان خویش جلسات منظم هفته وار برگزار نماید. جلسات متذکره به مدیران بخش ها  

نمود تا راجع پیشرفت های فعالیت های هفته وار خویش و فعالیت های پالن شده زمینه فراهم خواهند 

خویش برای هفته آینده، گزارش ارائه نمایند. یک شخص مؤظف اجندای جلسات را از طریق ایمیل به تمام 

دریافت کننده گان مورد نظر ارسال خواهد نمود و سپس صورت جلسه با شرکت کننده گان در میان گذاشته 

 واهد شد.خ

 کارمند شایسته ماه:

داخلی موثر میباشد. زمانیکه  ارتباطات/مفاهمهاعالم "کارمند شایسته ماه" در واقع یک راهکار مناسب برای 

از تالش های یک کارمند تقدیر به عمل میاید و موصوف تشویق میگردد تا کار های باکیفیت خویش را تداوم 

یان کارمندان تقویت میگردد. بنابر این وزارت مذکور یک تن از کارمندان بخشد، یقینآ که روحیه کار گروهی در م

کوشا خویش را به عنوان کارمند شایسته ماه انتخاب خواهد نمود و سپس سوانح وی را در ویب سایت و 

 پالتفارم های رسانه های اجتماعی نشر خواهد نمود.

 ی:ارتباطات/مفاهمه خارج 2.9

میباشد که با افراد "خارج" از اداره صورت  ارتباطات/مفاهمهخارحی در واقع آن شکل  ارتباطات/مفاهمه

اداره مربوطه را  ارتباطات/مفاهمهمیگیرد. این مراجع بیرونی میتوانند افراد و نهاد های باشند که پیام های 

میتواند با افراد و نهاد های تماس داشته خارجی یک اداره  ارتباطات/مفاهمهدریافت مینمایند. با استفاده از 

خارجی است که افراد  ارتباطات/مفاهمهباشد که برای موفقیت اداره مربوطه ارزش حیاتی دارند. این همانا 
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خارج از اداره راجع به ماموریت/رسالت، اهداف، خدمات، فعالیت ها و باالخره موجودیت فعال اداره مربوطه 

 آگاهی حاصل مینمایند.

 شاف یک پالن ارتباطات/مفاهمه خارجی:انک

خارجی میباشد. این در واقع پالن کاری خواهد  ارتباطات/مفاهمهنخستین گام عبارت از انکشاف یک پالن 

خارجی وزارت  ارتباطات/مفاهمهاز آن یاد آوری صورت گرفته است و عالوه بر آن اهداف  11بود که در بخش 

ان جدید، تعداد قربانیان جنگ که جدیدآ راجستر گردیده اند، تعداد مردمی به عنوان مثال تعداد تمویل کننده گ

که به آنها رسیده گی صورت گرفته است و باالخره تعداد نهاد های دولتی دخیل را نیز دربر خواهد داشت. 

خیلی ها حایز اهمیت است تا اهداف و اقدامات کلیدی را میان دفاتر کابل و والیات از همدیگر 

زمانیکه پالن ارتباطات/مفاهمه خارجی انکشاف داده میشد، باید وزارت مذکور عوامل آتی را  .ودمجزا نم

 مدنظر داشته باشند:

 (Specific( = )مشخص:) کی  هدف وزارت چیست؟ چند مراتبه پالنگذاری صورت خواهد گرفت؟ در کجا؟

 ها مسؤلیت آنرا بر عهده دارند؟

(Measurable قابل اندازه( = ):)را اندازه موثریت و رسیده گی خویش  وزارت مذکور چگونه میتواند گیری

 گیری نماید؟

(Attainable :)آیا با در نظر داشت منابع و شرایط موجود، اهداف وزارت قابل ( = )قابل دستیابی

 دستیابی اند؟

(Realistic:)مذکور پالنگذاری  آیا با در نظر داشت تشکیل و ظرفیت های موجود، وزارت ( = )واقعبینانه

 واقعبینانه نموده است؟ 

(Timely:)آیا زمانبدنی فعالیت های وزارت مذکور بگونه درست تعریف گردیده است  ( = )مبتنی بر زمان

 و قابل دستیابی میباشد؟

   

 ابزار:

برای اینکه بتوانیم با افراد بیرون از اداره ارتباطات/مفاهمه مناسب داشته باشیم، ابزار و روش های متعدد 

مورد استفاده قرار گرفته اند. عمده ترین ابزار و روش های که برای ارتباطات/مفاهمه خارجی استفاده گردیده 

طبوعاتی، جلسات با دست اندرکاران، محتویات اند شامل ارتباط عامه، ارتباط با رسانه ها، کانفرانس های م

ویب سایت و محتویات رسانه های اجتماعی، اعالمیه های مطبوعاتی، ایمیل ها و غیره میباشند. این وزارت 

برای ارتباطات/مفاهمه خارجی خویش از روش های ذیل استفاده به عمل خواهد آورد، تا اطمینان حاصل 

 کاران و مردم افغانستان را بگونه موثر و عندالموقع در آن سهیم سازند. گردد که آنها میتوانند دست اندر

 ویب سایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:

این وزارت پیام ها و اطالعات خویش را با مخاطبین خارجی خویش از طریق ویب سایت خویش در میان 

ر به کار برده خواهد شد، تا مردم خواهند گذاشت. این صفحه به عنوان ویب سایت رسمی وزارت مذکو

بتوانند به معلومات واقعبینانه را در مورد فعالیت های این وزارت دسترسی داشته باشند. افزون بر آن، برای 

اینکه ویب سایت یاد شده بتواند به عنوان یک ابزار موثر ارتباطات/مفاهمه خارجی عمل نماید، خیلی ها 

مفاهمه متقابل )دوجانبه( و مبتنی بر نتایج را با مخاطبین خویش تامین و ارتباطات/حایز اهمیت میباشد تا 

 تعمیم نماید.
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 پالتفارم های رسانه های اجتماعی:

طی چند سال گذشته رسانه های اجتماعی یکی از بهترین ابزار ارتباطات/مفاهمه خارجی تلقی میگردند. 

ه برای نهاد ها عرض اندام نموده اند و بدین ترتیب فیسبوک و تویتر به عنوان دو ابزار موثر ارتباطات/مفاهم

راه خویش را برای تامین و تعمیم ارتباطات/مفاهمه موثر با مخاطبین باز نموده اند. در حال حاضر، این دو 

پالتفارم یاد شده در واقع برای ارتباطات/مفاهمه خارجی ابزار موثر و کم هزینه پنداشته میشوند. بنابر این 

ر از فیسبوک و تویتر به عنوان دو پالتفاروم که میتواند به مخاطبین خارجی آن در مورد خدمات، وزارت مذکو

   فعالیت ها و اهداف کلیدی وزارت اطالع رسانی نماید، استفاده به عمل خواهد آورد. 

 

 ایمیل ها:

ارتباطات/مفاهمه خارجی استفاده به عمل به همین ترتیب وزارت مذکور از تبادله ایمیل به عنوان ابزار کلیدی 

خواهد آورد و دست اندرکاران خویش را در آن سهیم خواهند ساخت. کارمندان وزارت در کابل و والیات از یک 

ارتباطات/مفاهمه  سیستم واحد تبادله ایمیل برخوردار خواهند بود، البته همانگونه که در بخش فرعی "

 داخلی" به آن پرداخته شده است.

یک خبرنامه ربعوار به منظور اطالع رسانی به دست اندرکاران منجمله مستفیدین احتمالی، اعضای خانواده 

های ایشان، تمویل کننده گان و سایر وزارت های ذیربط دولتی، پیرامن فعالیت های و دستآورد های وزارت 

زاریابی باید در تمام و با اهد شد. عالمت هویتدولت در امور شهدا و معلولین انکشاف داده خو

 ارتباطات/مفاهمه که از طریق ایمیل صورت میگیرند، مدنظر گرفته شود.

 کانفرانس های مطبوعاتی:

اشتراک در کانفرانس های مطبوعاتی نیز به عنوان یک روش موثر رسیده گی به مخاطبین خارجی و تبادله 

ت مذکور در کانفرانس های مطبوعاتی پیام های کلیدی وزارت شناخته میشود. منسوبین عالیرتبه وزار

شرکت خواهند ورزید و پیام های این وزارت را با کتله بزرگ مردم در میان خواهند گذاشت. به همین ترتیب 

با رسانه های  شرکت کننده گان اینگونه کانفرانس ها زمینه را منسوبین وزارت فراهم خواهند نمود تا 

دیپارتمنت مفاهمه و ارتباط عامه وزارت یک را گسترش بخشند. محلی، ملی و بین المللی روابط خویش 

پالنی را آماده خواهند ساخت تا کانفرانس های مطبوعاتی پالن شده را ردیابی نمایند، تا اطمینان حاصل 

 گردد که اطالعات دلچسپ در اختیار رسانه ها قرار گیرند. 

 :هارسانه به ی رسیده گ

رسانه ها برای اهداف ارتباطات/مفاهمه وزارت ارزش حیاتی دارد. هرگاه رسانه ها تامین و تعمیم راوبط با 

بگونه درست مدیریت شوند، آنها میتوانند به عنوان یک تیم کاری خارج از نهاد ما را در کارهای که در داخل 

اپرداخت و بدون وزارت انجام میدهیم، یاری رسانند. بنابر این وزارت مذکور باید روی پوشش های رسانه یی ب

( و PSAsپرداخت تمرکز نماید. دستیابی به پوشش باپرداخت رسانه یی مانند اعالنات خدمات عامه یا )

اعالنات چاپی، در واقع کار دشوار به نظر نمیرسد، اما چیزیکه برای تیم ارتباطات/مفاهمه وزارت نیاز است 

اد نماید و با یکی از افراد آنها به عنوان مسؤل اینست تا با کانال های رسانه یی شناخته شده اعتماد ایج

دستیابی به رسانه هایی بدون ارتباطات دوستی برقرار نماید، تا از زمان و قیمت های مناسب سود ببرند. 

پرداخت، اندکی دشوار میباشد، اما این وزارت بنابر مساعدت برای قربانیان جنگ، به شمول داستان های 

همواره در جستجوی آنها اند، از یک مزیت خارق العاده برخوردار است. بنابر این  متعدد آنها که رسانه ها

وزارت مذکور داستان های مثبت را در مورد معلولین و بازمانده گان شهدا که از طریق این وزارت مساعدت 

ارت و هم رسانه دریافت مینمایند، در اختیار رسانه ها قرار خواهند داد. قابل تذکر است که از این امر هم وز

ها سود خواهند برد. طوری پنداشته میشود که عده زیادی از مردم از این داستان ها آگاهی حاصل خواهند 

نمود و بدین ترتیب در مقایسه به رسانه هایی که به آن پول پرداخته میشود، از پیامد های مثبت بیشتر 

 برخوردار خواهد بود. 
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 مرکز تماس:

برقراری ارتباط با مخاطبین مورد نظر میباشد، علی الخصوص با یک گزینه برای یک مرکز تماس در واقع 

مستفیدین احتمالی و اعضای خانواده آنها. اما نقطه عطف اینست که مراکز تماس عمدتآ به منابع مهم و 

ا از مستندسازی موثر نیاز دارد. زیرا هرگاه درخواست ها، شکایات و ثبت نام معیوبین و بازمانده گان شهد

طریق مرکز تماس که ناقص باشد و بگونه درست پیگیری نگردد، پروسس میشوند، در آن صورت خطر آن 

وجود دارد که به اعتماد و اعتبار وزارت مذکور لطمه جدی وارد گردد. در عوض وزارت متذکره میتواند این را 

ایند، تا بدین وسیله برداشت مدنظر داشته باشد که تبصره های فیسبوک شهروندان را بررسی و تحلیل نم

ها، نیازمندیها و واقعیت های محلی را بدون آنکه خود را در معرض خطر ناکامی ارتباطات عامه قرار دهد، 

 بررسی و تحلیل نمایند. 

 کانال تلویزیونی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین:

باشد. یک کانال اختصاصی عمدتآ مستلزم وزارت مذکور میتواند یک کانال تلویزیونی مجهز را مدنظر داشته 

با توجه به منابع مالی محدود  طرح ریزی، تولید و پخش نشراتی میباشد که از کیفیت عالی برخوردار باشند.

اعالنات خدمات عامه که میتوان آنرا از طریق دستگاه های تلویزیونی پخش که وزارت مذکور در اختیار دارد، 

 موثر خواهند بود و با بودجه موجوده سازگاری خواهند داشت.نمود، در واقع بیشتر 

 سفر های والیتی و ولسوالی:

بازدید های ساحوی و مالقات های رو در رو به عنوان موثرترین ابزار ارتباطات/مفاهمه خارجی تلقی میگردند.  

والیات مختلف و در صورت امکان به با در نظر داشت بودجه ارتباطات/مفاهمه وزارت، منسوبین این وزارت به 

مراکز ولسوالی ها سفر خواهند نمود و مستقیمآ با هموطنان ما صحبت خواهند نمود. سپس نتایج سفر 

م های رسانه های اجتماعی بدست نشر سپرده خواهند د شده در ویب سایت رسمی و پالتفارهای یا

 شد.

 هماهنگی با سایر وزارت ها: 3.9

خاصتآ واحد های مربوطه آن در والیات در واقع مخاطبین کلیدی خارجی شناخته میشوند. وزارت های دولت و 

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با وزارت صحت عامه، وزارت معارف، وزارت امور زنان و وزارت تحصیالت 

رتباطات و تبادله اطالعات اعالی روابط نزدیک دارد. برای اینکه بتوانیم میان این وزارت و سایر نهاد های دولتی 

  موثر داشته باشیم، باید کارمندان این وزارت نکات آتی را مدنظر داشته باشند:

 ایجاد نقطه تماس با وزارت های کلیدی. •

تداوم ارتباطات/مفاهمه مکرر با استفاده از ایمیل با مسؤلین ارتباطات نهاد های مذکور، منجمله  •

 نمودن به جلسات مرتبط به انها.معلومات تازه، سواالت و دعوت 

 شرکت در جلسات هماهنگی خارجی با وزارت های کلیدی. •

 پالنگذاری ساالنه/ربعوار جلسات هماهنگی و دعوت نمودن وزارت های کلیدی. •

بازتاب دادن مشارکت با وزارت های کلیدی در محصوالت رسانه یی، به منظور تشویق همکاری های  •

 بیشتر آنها.

 ای هماهنگی میان نهاد های ذیربط برای دفاتر والیتی.انکشاف پالن ه •

تاکید در مورد اهمیت جلسات هماهنگی میان نهاد های ذیربط و جلسات با کارمندان و همایش  •

 های ربعوار.

 کار روی ایجاد فرهنگ داخلی همکاری ها میان نهاد های ذیربط. •

 ارتباطات/مفاهمه با تمویل کننده گان: 4.9

و یا شرکای تمویل نیز به عنوان مخاطبین اولیه وزارت مذکور پنداشته میشوند.  تمویل کننده گان

ارتباطات/مفاهمه به موقع و موثر میان این وزارت و شرکای تمویل احتمالی آن در واقع کلید پالنگداری و 
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لسات از طریق هماهنگی و ج تطبیق موفقانه کمپاین های ارتباطات/مفاهمه و آگاهی عامه آینده میباشد.

تخنیکی منظم میتوان ایمیل ها را بگونه موثر تبادله نمود و به تمویل کننده گان گزارش ارائه نمود، که نشان 

دهنده شفافیت در نتایج حاصله از تطبیق فعالیت های وزارت مذکور میباشد. بنابر این وزارت متذکره یک 

ن اولیه و احتمالی خویش رویدست خواهد سیستم موثر و کارآ ارتباطات/مفاهمه را برای تمویل کننده گا

مطالب رسانه یی که ارائه کننده داستان های موفق و دستآورد های کلیدی میباشند نیز برای بلند  گرفت.

بردن سطح آگاهی حیاتی بوده و اعتبار وزارت مذکور را در میان تمویل کننده گان بلند میبرد. پس الزم است 

ه شود و مطالب رسانه یی را با تمویل کننده گان در میان گذاشت، تا کارکرد تا از اعتماد به نفس کار گرفت

 های وزارت مذکور به چشم آنها بخورند. 

 بودجه: .10

در بخش ذیل بودجه مورد نیاز برای ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین گنجانیده 

شده است. وزارت مذکور باید هزینه های فعالیت های ارتباطات/مفاهمه و بودجه تخصیص داده شده به 

ند، مدنظر داشته باشد. منابع فعالیت های متذکره و رویداد های که در بخش "پالن کاری" توضیح گردیده ا

مالی که برای راه اندازی کمپاین های ارتباطات/مفاهمه وزارت در اختیار قرار دارد، میتواند بودجه یی باشد 

که به وزارت مذکور جهت انجام فعالیت های ارتباطات/مفاهمه، اطالع رسانی و ارتباطات عامه اختصاص داده 

یی باشد که از جانب نهاد های ملی و بین المللی تمویل میگردد. شده است.  و یا هم میتواند بودجه 

تخمین بودجه برای  در راستایفارمت بودجه که در قسمت ذیل ارائه گردیده است، در واقع این وزارت را 

 و هرگونه آماده گی های بودجوی دیگر، یاری خواهد رساند. ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه

 

ارتباطات/مفاهمهفعالیت های   

 دفعات/زمان تخصیص واحد فعالیت شماره
مقدار برای 

 یک بار
 منبع تمویل قیمت واحد

مجموع 

 بودجه

  محصوالت چاپی

         پوستر ها 1

        برگه های معلوماتی 2

        کتاب های تصویری 3

        تخته های اعالنات 4

آنالین/اجتماعیرسانه های   

       ایجاد ویب سایت 5

        ایجاد صفحه فیسبوک 6

        ایجاد حساب تویتر 7

8 

گسترش صفحه فیسبوک و 

         حساب تویتر

  رسانه های نشراتی / رایدو و تلویزیون

9 

طرح ریزی، تولید و پخش 

اعالنات خدمات عامه 

(PSAsرادیویی )       
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10 

ریزی، تولید و پخش طرح 

       نکته های تلویزیونی

ساختن مردم/شبکه سازی های سهیمرویداد   

11 

 4پالنگذاری و برگزاری 

       رویداد شبکه سازی

        تجلیل ار تعطیالت عمومی 12

  مجموعه
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 پالن کاری: .11

ر این در قسمت ذیل یک پالن یک ساله برای تطبیق فعالیت ها و ستراتیژی ارتباطات/مفاهمه ارائه گردیده است. فعالیت های ارتباطات/مفاهمه که د

 در واقع فعالیت های اند که توسط اشتراک کننده گان مباحثات متمرکز گروهی و ورکشاپ های اشتراکی پیشنهادپالن کاری گنجانیده شده اند، 

خواهند  گردیده اند. قابل یاد آوریست که فعالیت های شامل در پالن ذیل، طی یک کمپاین یک ساله طرح ریزی، پالنگذاری، تطبیق و نظارت و ارزیابی

د گفت که گردید. در صورتیکه مقدار بودجه اختصاص شده مشخص میبود، یقینآ که پالنگذاری واقعی فعالیت ها بیشتر واضح و واقعبینانه میبود. بای

تعدیالت  فعالیت های پالنگذاری شده در این پالن کاری، صرف تخمینی بوده و کارمندان بخش ارتباطات/مفاهمه این وزارت عندالموقع در آن تغییرات و

 الزم خواهند آورد.

ش

مار

 ه

فعالیت 

ارتباطات/

 مفاهمه

 شاخص
کان/طرق

 ال
 مرام

مخاطبین 

 مورد هدف

موصوپیام/

کلیدی عات  

شخص 

 مسؤل

 زمانبندی / دفعات

جول

 ای

اگ

 ست

سپ

 تمبر

اکت

 وبر

اکنو

 ن

دس

 مبر

جنو

 ری

فبرو

 ری

مار

 ج

اپ

 می ریل

جو

 ن

 رسانه های چاپی

 پوستر ها 1

تجدید، چاپ و 

توزیع برگه 

معلوماتی )فکت 

 شیت( وزارت 

ارائه 

مستقیم و 

توزیع از 

 طریق ایمیل

در میان 

گذاشتن  تصویر، 

دیدگاه، 

ماموریت/رساتل 

و دستآورد های 

طریق وزارت از 

دست اندرکاران 

 آن

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

                         مه

2 

برگه های 

 معلوماتی

در میان گذاشتن  

دست آورد های 

کلیدی، پالن ها و 

فعالیت های 

وزارت با مخاطبین 

و دست اندرکاران 

کلیدی آن، با 

استفاده از کاپی 

ارائه 

مستقیم و 

نشر آن از 

طریق ویب 

سایت و 

توزیع از 

 طریق ایمیل

در میان 

گذاشتن  تصویر، 

دستآورد ها، 

پالن ها، 

پالیسی ها و 

فعالیت های 

وزارت از طریق 

دست اندرکاران 

 آن

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

عی های اجتما

و 

ارتباطات/مفاه

                         مه
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های چاپی و نرم 

 افزاری

3 

کتاب های 

 تصویر

در میان گذاشتن  

دست آورد های 

کلیدی، پالن ها و 

فعالیت های 

وزارت با 

مخاطبین، با 

استفاده از طرح 

ریزی و چاپ کتاب 

های تصویری 

برای دو مراتبه 

 حین دوره کمپاین

ارائه 

مستقیم و 

نشر آن از 

طریق ویب 

سایت و 

توزیع از 

طریق 

  ایمیل

در میان 

گذاشتن  تصویر، 

دستآورد ها، 

پالن ها، 

پالیسی ها و 

فعالیت های 

وزارت از طریق 

دست اندرکاران 

 آن

مخاطبین 

داخلی، 

مراجعین، و 

دست 

اندرکارن 

کلیدی و 

شرکای 

 تمویل کننده

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

مه/طراح/کار

شناس 

اطالعات و 

هماهنگی 

                         والیتی

 بروشور ها 4

در میان گذاشتن   

پالن ها، پالیسی  

فعالیت ها و 

ماموریت/رسالت 

وزارت با مخاطبین 

که در مورد 

مساعدت به 

قربانیان جنگ 

 آگاهی دارند

کاپی های 

 چاپی/ایمیل

در میان 

گذاشتن  تصویر، 

دیدگاه، 

ماموریت/رسال

ت و فعالیت 

های وزارت از 

طریق دست 

 اندرکاران آن

مخاطبین 

داخلی، 

مراجعین، و 

دست 

اندرکارن 

کلیدی و 

شرکای 

 تمویل کننده

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

             مه/طراح

5 

تخته 

 اعالنات

در میان گذاشتن  

پالن ها، پالیسی  

فعالیت ها و 

ماموریت/رسالت 

وزارت با مخاطبین 

که در مورد 

مساعدت به 

قربانیان جنگ 

 آگاهی دارند

تخته های 

 اعالنات

در میان 

گذاشتن  تصویر، 

دیدگاه، 

ماموریت/رسال

ت و دستآورد 

از  های وزارت

طریق دست 

 اندرکاران آن

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

             مه/طراح

 رسانه های آنالین/اجتماعی

6 

ایجاد ویب 

سایت 

 وزارت

انکشاف ویب 

 آنالین  سایت وزارت

حضور فعال 

  آنالین وزارت

مخاطبین 

  آنالین

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

طراح ویب 

سایت، 

کارشناسان 

رسانه های 

                         آنالین
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7 

ایجاد 

صفحه 

فیسبوک 

 وزارت

انکشاف صفحه 

 آنالین  فیسبوک وزارت

افزایش حضور 

فعال وزارت د 

رسانه های 

  اجتماعی

مخاطبین 

  آنالین

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

رسانه های 

اجتماعی و 

ارتباطات/مفاه

                         مه

8 

ایجاد 

حساب 

 تویتر وزارت

در میان گذاشتن  

تصویر وزارت با 

مخاطبین مورد 

 انالین نظر از طریق تویتر

افزایش رسیده 

گی وزارت از 

طریق رسانه 

 های اجتماعی

مخاطبین 

  آنالین

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

رسانه های 

اجتماعی و 

ارتباطات/مفاه

                         مه

9 

ایجاد 

سیستم 

معیاری 

 ایمیل

سهمگیری 

کارمندان وزارت 

در ایجاد تیم 

 ایمیل کاری موثر

ارتباطات/مفاهم

ه تمام کارمندان 

وزارت برای 

ایجاد تیم موثر 

کاری، با 

استفاده از 

سیستم 

 معیاری ایمیل 

کارمندان 

داخلی و 

دست 

اندرکاران 

کلیدی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

رسانه های 

اجتماعی و 

ارتباطات/مفاه

                         مه

 نشرات رادیویی/تلویزیونی

10 

اعالنات 

خدمات 

عامه 

(PSA )

 رادیویی

در میان گذاشتن  

ماموریت/رسالت 

و اعالنات خدمات 

عامه وزارت از 

طریق  دست 

اندرکاران و 

مخاطبین خارجی 

 رادیو آن

آگاهی داشتن 

اماکن عامه در 

اعالنات مورد 

خدمات عامه و 

نقش ها و 

مسؤلیت ها و 

 خدمات وزارت

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

                         مه/طراح

11 

نکته های 

 تلویزیونی

در میان گذاشتن  

ماموریت/رسالت 

و اعالنات خدمات 

عامه وزارت از 

طریق  دست 

 تلویزیون اندرکاران آن

آگاهی داشتن 

اماکن عامه در 

مورد اعالنات 

خدمات عامه و 

نقش ها و 

مسؤلیت ها و 

 خدمات وزارت

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

خلی دا

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

کارشناس 

انکشاف 

محتویات/کار

شناس رسانه 

های اجتماعی 

و 

ارتباطات/مفاه

                         مه/طراح

 همایش ها / رویداد های شبکه سازی
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12 

نشست 

های صالون 

 شهری

برگزاری نشست 

های صالون 

شهری و ارائه 

پیام های کلیدی 

 به مردم

سهمگیری 

  مردم

آگاهی داشتن 

اماکن عامه در 

مورد اعالنات 

خدمات عامه و 

نقش ها و 

مسؤلیت ها و 

 خدمات وزارت

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

دیپارتمنت 

ارتباطات/مفاه

مه و آگاهی 

                         عامه وزارت

13 

تجلیل از 

تعطیالت 

 عمومی

تجلیل نمودن از 

تعطیالت عمومی 

ه ویژه عید )ب

سعید فطر، عید 

سعید اضحی و 

 همایش ها نوروز(

آگاهی داشتن 

اماکن عامه در 

مورد اعالنات 

خدمات عامه و 

نقش ها و 

مسؤلیت ها و 

 خدمات وزارت

تمام 

مخاطبین 

خارجی و 

داخلی 

 وزارت

مقاصد 

ارتباطات/مفاه

مه، دستآورد 

ها، پالن ها و 

فعالیت های 

 کلیدی وزارت

دیپارتمنت 

ارتباطات/مفاه

مه و آگاهی 

                         عامه وزارت



  

 نظارت و ارزیابی: .12

بدون نظارت و ارزیابی، تصمیم گیری در مورد اینکه آیا فعالیت های ارتباطات/مفاهمه که در این ستراتیژی 
بگونه درست تطبیق گردیده اند و یا اینکه آیا آنها توانسته اند نتایج متوقع را بدست آورند بازتاب یافته اند، 

یا خیر، چالش برانگیز خواهد بود. بنابر این وزارت دولت در امور شهدا و معلولین نظارت منظم راه اندازی 
داد، تا از دستیابی به  خواهد نمود و فعالیت های ارتباطات/مفاهمه خویش را مورد ارزیابی قرار خواهند

 اهداف و مقاصد اطمینان حاصل گردد.
 

 تفتیش ارتباطات/مفاهمه: 1.12

با توجه به پالن کارکنان و بودجه وزارت، این وزارت یک تیم را برای نظارت و ارزیابی ستراتیژی توظیف 
یک شرکت عرضه کننده  خواهد نمود. این کار را میتواند در داخل وزارت انجام دهد و یا هم اینکه آنرا به

خدمات نظارت و ارزیابی واگذار خواهد نمود. معموآل یک مرجع داخلی برای ارتباطات/مفاهمه داخلی و 
یک مرجع خارجی برای ارتباطات/مفاهمه خارجی موثر اند. بنآ میتوان گفت که محدودیت های بودجوی 

عمل آید، و این چیزی است که قابل سبب خواهد شد تا برای هر دو هدف از منابع داخلی استفاده به 
قبول همه میباشد. در جریان مرحله پخش و توزیع ستراتیژی، تیم مؤظف نظارت منظم برگزار خواهد 
نمود، تا اطمینان حاصل گردد که فعالیت ها مطابق با پالن، طرح ریزی، پالنگذاری و توزیع گردیده اند و 

 میتوانند به نتایج متوقع دست یابند. 
 

 تفتیش شامل موارد آتی خواهد بود: روند

 ارتباطات/مفاهمه داخلی:

 (. SMARTراه اندازی تحلیل ) (1
تن کارمندان در تمام سطوح، به  10برگزاری مصاحبه های کلیدی در مورد ارتباطات/مفاهمه با  (2

 شمول کارمندان دفاتر والیتی.
 منظور تعدیالت.توحید نمودن یافته های دستآورد ها، خالء ها و توصیه ها، به  (3
 کارمندان مربوطه وزارت.یافته ها توسط تطبیق  (4

 ارتباطات/مفاهمه خارجی:

 تحلیل موثریت ابزار ارتباطات/مفاهمه خارجی. (1
 بررسی کیفیت محصوالت رسانه یی. (2
شناسایی اینکه آیا نیاز به ابزار ارتباطات/مفاهمه جاگزین و اضافی موجود است و الزم است تا  (3

 تعدیالت وارد گردد یا خیر.در آن 
 حصول اطمینان از سازگاری در بودجه. (4
 کارمندان مربوطه وزارت. توسطتطبیق تغییرات مورد نیاز  (5

 
 
 



  

 

 ضمیمه اول: چارت تشکیالتی:

 تشکیل پیشنهادی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

 



  

 ضمیمه دوم: عالمت هویت و بازاریابی:

 

مواد آگاهی دهی و ارتباطات/مفاهمه که از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین بیرون میشوند و 
بدسترس مخاطبین مورد هدف قرار میگیرند، باید با در نظر داشت پالیسی عالمت هویت وزارت عالمت 

مذکور تمام کارمندان خویش را تشویق مینمایند تا مالحظات ذیل را در تمام فعالیت گذاری شوند. وزارت 
 های ارتباطات/مفاههه و آگاهی دهی مدنظر داشته باشند:

 ایمیل:

 برای استفاده رسمی معموآل از مایکروسافت اوت لوک استفاده به عمل خواهد آمد.

 فونت توصیه شده برای زبان انگلیسی:

 (.Arialایریل ) •
 .(Calibiriکالیبری ) •

 فونت توصیه شده برای زبان های دری و پشتو:

 .(Time New Romanتایم نیو رومان ) •

 " میباشد.11توصیه شده فونت " اندازه

 امضاء ایمیل:محل 

" استفاده شود. اندازه فونت برای اسم و وظیفه  Candara را "امضاء ایمیل باید از فونت کاندمحل ابرای 
 " مناسب میباشد.10" باشد، در حالیکه برای اجزای باقیمانده آن اندازه "14باید "

 اسم •
 وظیفه •
 تفصیل و لوگو/نشان وزارت •
 جزییات تماس )ایمیل و شماره تیلفون( •

 

 

 

 

 

 

Name:                     اسم 

Designation:                 وظیفه 

State Ministry for Martyrs and Disabled Affairs   وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 

Phone:             شمارۀ تماس 

Email:          ایمیل 

 

 

         www.mmd.gov.af 
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 اسناد:

 مطابقت داشته باشند.این وزارت میخواهد تا اسناد مورد نظر با رهنمود های ذیل نوعیت هویت 

 

 فونت:

 فونت توصیه شده برای زبان انگلیسی:

 (.Arialایریل ) •
 .(Calibiriکالیبری ) •
 (.Candaraکاندارا ) •

 فونت توصیه شده برای زبان های دری و پشتو:

 (.Arialایریل ) •
 .(Time New Romanتایم نیو رومان ) •

 

هرگونه اسنادی که باشند، با همدیگر همخوانی داشته اندازه فونت: اندازه های فونت باید باید در 
 باشند.

 " استفاده نمایید.40در پرزنتیشن ها، برای صفحه نخست از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.40در پرزنتیشن ها، برای عناوین سالید ها از اندازه فونت " •

 تفاده نمایید." اس24در پرزنتیشن ها، برای سالید های محتویات از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.11در سایر اسناد، از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.10در بروشور ها، از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.8در کارت های معرفت، از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.28برای عناوین داستان های موفق، از اندازه فونت " •

 " استفاده نمایید.11ی موفق، از اندازه فونت "برای محتویات داستان ها •

 " استفاده نمایید.11برای زیرنویس تصاویر داستان های موفق، از اندازه فونت " •

 

 مواد آگاهی دهی:

 تمام اندازه های فونت در هرگونه اسناد باید مطابق فونت منظور شده وزارت باشد.

 اندازه فونت:

 میباشد." 11اندازه نارمل فونت "

 رنگ متن:

 رنگ نارمل متن سیاه میباشد.

 

 تصاویر:

تصاویر جز الینفک ارتباطات/مفاهمه وزارت شناخته میشوند. ما همه را تشویق مینماییم تا از هرگونه 
فعالیت ها و خدماتیکه ما عرضه مینماییم، تصویربرداری نمایید، تا بتواند موفقیت های ما را به تصویر 

 ه در اسناد تحریری گنجانیده میشوند باید زیرنویس داشته باشند.بکشند. تصاویری ک

  " باشند.10( که اندازه آن "Italicتمام زیرنویس ها باید مطابق فونت توصیه شده وزارت یعنی ایتالیک )



 

37 | P a g e  
 

 هیدر ها و پاورقی ها:

هرگاه اسناد بیشتر از در هیدر صفحه نخست تمام اسناد وزارت باید لوگو/نشان وزارت گنجانیده شود. 
 یک صفحه باشند، در آن صورت باید صفحات بعدی نام سند مذکور را در هیدر خود داشته باشند.

در پاورقی های تمام اسناد وزارت باید نام کامل وزارت "وزارت دولت در امور شهدا و معلولین" و ویب 
 " گنجانیده شود..gov.afwww.mmdسایت وزارت "

 لوگو/نشان:

نشان دولتی جمهوری اسالمی افغانستان باید در تمام مواد آگاهی دهی که به بیرون از وزارت فرستاده 
میشوند، موجود باشد. عالوه بر آن، هرگاه یکی از نهاد های خارج از وزارت، در خصوص فعالیت های قبآل 

مساعدت های تخنیکی/مالی باشد، در آن صورت شما  معین شده، خواهان حمایت یا فراهم نمودن
 میتوانید لوگو/نشان آنها مطابق با رهنمود های نوعیت هویت در اسناد مربوطه عالوه نمایید.

نشان دولتی جمهوری اسالمی افغانستان باید همواره در مقابل یک پس منظر سفید جاسازی شود. و 
 رنگه استفاده شود.هیچگاه نباید در مقابل یک پس منظر 

 کارت های معرفت: 

کارت های معرفت معموآل دارای یک لوگو/نشان میباشد که نماینده گی از وزارت دولت در امور شهدا و 
( PNGمعلولین دولت جمهوری اسالمی افغانستان مینماید. این لوگو/نشان باید با در نظر داشت فارمت )

 .در زوایه فوقانی کارت معرفت جاسازی گردد

کارت های معرفت معموآل دوطرفه چاپ میشوند. طرف که در آن به زبان انگلیسی تحریر میگردد، باید به 
عنوان طرف اصلی پا برجا باقی بماند، در حالیکه طرف دوم آن میتواند یا به زبان پشتو و یا هم به زبان 

 دری چاپ شود، البته بر مبنای تقاضای حامل کارت.

کارت گنجانیده میشود به اسم، وظیفه، شماره تیلفون همراه و ایمیل آدرس حامل کارت معلوماتی که در 
محدود میباشد. نباید هیچگونه معلومات اضافی مانند: نام سکایپ، شماره های تماس و ایمیل آدرس 

 های اضافی، در کارت معرفت گنجانیده شوند.

فعلی کارت معرفت ذیآل ارائه گردیده است و میتواند در ( میباشد. طرح ”x 2 3.5ابعاد کارت فعلی وزارت )
 آینده تغییر یابد.

 مکتوب رسمی:

مکتوب رسمی باید مزین با لوگو/نشان وزارت باشد. همچنان باید مکتوب رسمی حاوی تاریخ شماره 
 صدور در قسمت راست و تاریخ صدور در قسمت چپ خویش باشد.

 بروشور:

متذکره به چاپ میرسد، باید با نشان دولتی جمهوری اسالمی بروشور که توسط وزارت هرگونه 
افغانستان مزین باشد، اما هرگاه یکی از شرکای خارجی خواهان حمایت از یک فعالیت وزارت باشد، در 

 آن صورت میتوان لوگو/نشان آنها را با در نظر داشت قواعد نوعیت هویت وزارت نیز در آن عالوه نمود.

 پوستر:

ر که توسط وزارت متذکره به چاپ میرسد، باید با نشان دولتی جمهوری اسالمی افغانستان هرگونه پوست
مزین باشد، اما هرگاه یکی از شرکای خارجی خواهان حمایت از یک فعالیت وزارت باشد، در آن صورت 

 میتوان لوگو/نشان آنها را با در نظر داشت قواعد نوعیت هویت وزارت نیز در آن عالوه نمود.

 ته اعالنات:تخ

هرگونه تخته اعالنات که توسط وزارت متذکره به چاپ میرسد، باید با نشان دولتی جمهوری اسالمی 
افغانستان مزین باشد، اما هرگاه یکی از شرکای خارجی خواهان حمایت از یک فعالیت وزارت باشد، در 

 وزارت نیز در آن عالوه نمود.آن صورت میتوان لوگو/نشان آنها را با در نظر داشت قواعد نوعیت هویت 
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