گزارش کاری ربع دوم سال مالی ۱۴۰۰ریاست ارتباط خارجه!
ریاست ارتباط خارجه در تشکیل معینیت پالیسی و پالن وزارت ارشاد ،حج و اوقاف در سال  ۱۴۰۰تاسیس و ایجاد
گردیده است و فعالیت عمده و تحقق یافته به تفکیک آن در بخش های سفرهای مقامات ،اشتراک در کنفرانس
های مجازی ،اشتراک در مالقات ها ،اشتراک در جلسات بیرونی وزارت ،تهیه و ترتیب پالن کاری این ریاست
مطابق اهداف کلی و استراتیژی وزارت ،عضویت در جلسات تدویر کنفرانس علما و اجراات یومیه مطابق لوایح
وظایف صورت پذیرفته که به شرح ذیل میباشد:
اجراات در بخش سفرهای مقامات وزارت:
 اجراات الزمه و هماهنگی در رابط سفر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف و ( )۴نفرهئیت همراه غرض اشتراک در
کنفرانس با علماء و مشایخ دارالعلوم دیوبند و نهادهای دینی و اسالمی در شهر دهلی جدید به اساس
حکم شماره  ۳۵۵۱مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷مقام عالی ریاست جمهوری.
 اجراات الزمه در مورد سفر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف با ( )۱۱نفر همراه شان به شهر سمرقند کشور ازبکستان
جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی تحت عنوان ویژگی های میراث امام بخاری و اهمیت آموزشی آن
در شرایط کنونی به اساس حکم شماره  ۳۵۵۲مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷مقام عالی ریاست جمهوری.
 اجراات الزمه و هماهنگی در زمینه سفر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف با ( )۸نفرهمراه شان برای سفر به کشور
ترکمنستان جهت تدویر مجالس پیرامون روند صلح و موضوع جنگ جاری با شخصیت های دینی و علمای
افغان مقیم آن کشور.
 اجراات الزمه در مورد سفر معین پالیسی و پالن جهت اشتراک در سمپوزیم حج تحت عنوان حج در
شرایط تغییر و توسعه به کشور ترکیه به اساس حکم شماره  ۱۴۰۸مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ریاست عمومی
اداره امور.
 اجراات الزمه در زمینه سفر معین اداری و مالی غرض تکمیل معاینات به کشور ترکیه به اساس حکم
شماره  ۸مورخ  ۱۴۰۰/۱/۵مقام عالی ریاست جمهوری.
 اجراات الزمه در مورد سفر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف به کشور مصر بمنظور طی مراحل اسناد تحصیلی
شان به اساس حکم شماره  ۷۴۸مورخ  ۱۴۰۰/۳/۹مقام عالی ریاست جمهوری.
 اجراات الزمه در مورد سفر وزیر ارشاد ،حج و اوقاف به کشور سعودی جهت اشتراک در کنفرانس علمای
افغانستان و پاکستان در مکه المکرمه به اساس حکم شماره  ۹۲۲مورخ  ۱۴۰۰/۳/۲۰مقام عالی ریاست
جمهوری.
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 به اساس حکم شمار  ۲۳۴مورخ  ۱۴۰۰/۳/۲۴مقام محترم ریاست عمومی اداره امور سفر شخصی معین
مسلکی وزارت جهت تداوی به کشور هند ،و اجراات الزمه در مورد این سفر.
اجراات در بخش اعالمیه ها
 اجراات در بخش بیانیه نهایی سمپوزیم طبی مجمع بین المللی فقه اسالمی سازمان همکاری اسالمی و
ترجمه بیانیه مذکور و طی مراحل آن به بخش های مربوطه.
 جمع آوری ( )۹اعالمیه پیرامون روند صلح و جنگ جاری در افغانستان که از طرف علما ،کشورها و نهاد
های اسالمی صادر گردیده بود تا بعد از توحید و ترجمه این اعالمیه در طی یک مجموعه نوشتاری جهت
اگاهی دهی به افکار عامه بنشر برسد.
اشتراک در جلسات کمیته های کاری کنفرانس علمای جهان اسالم:
 اشتراک در جلسه کمیته کاری کنفرانس علمای جهان پیرامون صلح افغانستان مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۶و
همچنان تهیه و ترتیب لیست مهمانان خارجی ،تهیه فارمت دعوت نامه جهت اشتراک در کنفرانس.
 اشتراک در جلسه پیرامون معاهدات ،تفاهمنامه ها و تعهدات بین المللی مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۶در تاالر
عمومی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری.
 اشتراک در جلسه هماهنگی با وزارت محترم امور خارجه در رابطه به تدویر کنفرانس علما در حاشیه
کنفرانس استانبول و تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد مذکور.
اشتراک در کنفرانس های مجازی و مالقات ها و ارائه گزارشات از آن
 اشتراک در کنفرانس منطقوی علمای دینی مورخ  ۱۴۰۰/۲/۲۹در مورد صلح افغانستان به میزبانی وزارت
ارشاد ،حج و اوقاف و سفارت ج.ا.ا در کشور اردن و ارائه گزارش از کنفرانس مذکور به مراجع ذیربط.
 ارائه گزارش از جلسه وی تی سی وزیر ارشاد ،حج و اوقاف با دکتور صالح محمد سالم ابو الحاج رئیس
فاکولته فقه الحنفی کشور شاهی عربی اردن مورخ .۱۴۰۰/۱/۲۶
ارائه گزارشات به مراجع بیرونی:
 ترتیب و ارائه گزارش به سوالنامه کمیته ناظر حقوق طفل سازمان ملل درباره منع شمولیت اطفال در
منازعات مسلحانه که از مجرای وزارت محترم امور خارجه ارسال گردیده است.
بررسی و تحلیل حقوقی از دو رباط حجاج افغانی واقع مکه المکرمه کشور شاهی عربستان سعودی:

2

 کاپی دو جلد اسناد بنام رباط احمد شاهی و نادر شاهی طی مکتوب شماره  ۳۳۸مورخ  ۱۴۰۰/۲/۲مواصلت
ورزیده و ریاست ارتباط خارجه طی ( )۱۰ورق بررسی و تحلیل حقوقی آن بمنظور پیگیری سرنوشت
ملکیت و راه حل الزمی را ارایه نموده است.
بخش اجراات یومیه:


به تعداد  ۵شماره پیشنهاد ضروریات اجناس و سایل ( دفاتر ریاست ارتباط خارجه ترتیب ،بعد ازترتیب
فورم فرماش ف س  ۹آن غرض اجراات بعدی به مراجع ذیزبط ارسال گردیده است.

 فورم فرمایش ف س  ۹چارت صرفیه قرطاسیه باب ربع اول سال  ۱۴۰۰ریاست ارتباط خارجه و آمریت
های مربوط ترتیب و به مدیریت جنسی ریاست محترم اداری و مالی ارسال گردیده است.
 تعداد ۱۶۰شماره مکاتیب به مراجع مربوط صادروبه تعداد ۱۲۴شماره مکتوب غرض اجراات به این بخش
واردگرفته شده است.
 درقسمت انتقال  ۴۰شماره مکاتیب به ادارات بیرونی صورت گرفته است
 ارسال ۶شماره اسناد قاریان که بعد از اخذ امتحان از طریق ریاست امور قراء برایشان سند حفظ داده
میشود بعداز تائیدی مقام سلسلتا غرض تائیدی وزارت محترم امورخارجه عنوانی ریاست امورقونسلی
اصدار وارسال گردیده است.
 در قسمت تمدید ویزه کثیر المسافره یکساله یک تن از اساتید موسسه تعلیمی و تربیوی توناهان با سه
تن از اعضای فامیل شان.
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