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مقدمه : 
اقتصادي، اجتماعی حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت یکی از عناصر مهم توسعۀ متوازن و همه جانبه 

. دولت و فرهنگی محسوب گردیده و بستر ساز بر قراري امنیت، صلح و ثبات پایدار در کشور می باشد
افغانستان مصمم است تا قوانین عدلی شفاف، قابل دسترس و مناسب را که همه افغان ها با آن دسترسی 

سراسر کشور کمک نماید.وجود آورد تا از این طریق به حاکمیت قانون دره داشته باشند، ب
نه و قابل دسترس بر بنیاد ی بیطرف، عادالدون موجودیت یک سیستم عدلی و قضایقانون بحاکمیتزیرا

هاي پذیرفته شده بین المللی که کنوانسیونها و اساسات اسالمی، ارزش هاي قانون اساسی و معیار
متضمن حقوق و آزادي هاي افراد باشد، ممکن و میسر نیست.

،دولتکارمندان است که در یک و نیم دهه گذشته، پیشرفت هاي در زمینۀ ارتقاي ظرفیت حقیقت مسلم
جهت تحقق حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی صورت گرفته و موفقیت هاي نیز در عرصۀ 

کشور حکومتداري خوب و تامین حقوق بشر به دست آورده است، اما با وجود این، عدالت براي تمام اتباع
به طور متوازن و مساویانه در سراسر کشور تامین نگردیده، ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی در 
مناطق مختلف، نوسان ها و تفاوت هاي زیادي داشته و به نیاز هاي مردم درین راستا به طور کافی پاسخ 

مثبت داده نشده است.
معه جهانی در راستاي اصالح نظام سپرده است، تعهداتی که به جاحکومت افغانستانروي این منظور 

ی نیز میگردد، از این جهت نیز ایجاب می نماید تا به خاطر تداوم عدلی و قضایشامل اصالح سکتور
همکاري هاي متقابل افغانستان و همکاري بین المللی این کشور، رعایت اصول و موازین حقوق بشري، 

که افغانستان ق ها و کنوانسیون هاي بین المللی ي به میثادسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پابند
صورت اساسی و بنیادي ه ی را باست، تا اصالحات سکتور عدلی و قضایرا پذیرفته، نیازمند ت آنهاعضوی

ت بین المللی خویش را نیز روي دست گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان کشور، تعهدا
اکمال رساند.به پایه

به عنوان نهاد حکومتی مسوول از وظایف خویش می داند که براي تمام اتباع کشور خدمات با وزارت عدلیه
بر اساس پالن کار تقنینی، اولویت هاي ملی و تعهدات در قبال کیفیت عدلی و حقوقی برابر ارایه نماید و

بدو ایجاد حکومت وحدت ملی از،خصوص کنفرانس بروکسل و ژینوا که داشته استه ب،جامعه بین المللی
ه کاري خویش از طریق برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی، تا کنون یک سلسله اصالحات را در حیط

استراتیژي ملی مبارزه با فساد اداري و پالن عمل مشترك بهبود  روند کشف و تعقیب قضایاي  فساد اداري  
و به منصۀ اجرا گذاشت.راه انداخته به 

مه اصالحات عدلی و قضایی را قانون اساسی، تعهدات بین المللی افغانستان، تعهدات دولت ج.ا.ا، مبناي برنا
ر بخش عدلی و قضایی تشکیل تداوم اصالحات عدلی و قضایی و گزارش شاخص هاي حاکمیت قانون د

ي همچنان این وزارت متعهد است که غرض تحقق اهداف استراتیژي ملی مبارزه با فساد ادارمیدهد.
خصوصاً با تمرکز روي محور هاي اول و چهارم که استقامت کاري این وزارت را تشکیل می داد، به سهم 
خویش نقش موثر را ایفا نماید و از جانبی هم می توان یاد آور شد که پالن عمل مشترك بهبود روند کشف 
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ري، برنامه ملی اصالحات عدلی و تعقیب قضایاي فساد اداري که بر اساس استراتیژي ملی مبارزه با فساد ادا
و قضایی و شاخص دوم سند چهارچوب حسابدهی متقابل ژینوا تهیه شده است، وزارت عدلیه را متعهد به 
تطبیق شاخص هاي مربوطه اش جهت تقویت پالنهاي اصالحی ادارات عدلی، قضایی و کشفی در امر مبارزه 

ت نقش کلیدي را ایفا نموده است.ساخته که در این زمینه نیز این وزاراداري با فساد 
ی با جامعه جهانی در ومت در حوزه اصالحات  عدلی و قضایجهت تحقق تعهدات حکبنآ گزارش هذا 

وزارت عدلیه، محور هاي قضاییاز تطبیق برنامه ملی اصالحات عدلی و و ژینوا کنفرانس بروکسل 
استراتیژي ملی مبارزه با فساد اداري مربوط این وزارت و پالن عمل مشترك بهبود روند کشف و تعقیب 

که ذیالً به قضایاي فساد اداري بر اساس شاخص دوم سند چارچوب حسابدهی متقابل ژینوا تهیه شده است
آن می پردازیم:

وضعیت موجوده وزارت : 
جمهوري اسالمی افغانستان یکی از وزارت هاي مهم حکومت و همکار نزدیک و دایمی وزارت عدلیه 

سکتور عدلی و قضایی افغانستان می باشد. این وزارت از زمان تاسیس تا حاال جایگاه مهم در بخش هاي 
و وظیفه اساسی وزارت عدلیه را حصول اطمینان ملکی داشته استقانونگذاري و عرضه خدمات حقوقی و

عرضه خدمات عدلی و حقوقی متوازن و با کیفیت به تمام شهروندان کشور جهت دسترسی بیشتر شان از
به عدالت تشکیل می دهد.

وزارت عدلیه پس از تشکیل اداره  موقت الی اکنون تمامی اجراآت و فعالیت هاي خود را مبتنی بر 
برده و به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم، قوانین، مقرره ها، پالیسی ها و استراتیژي هاي مربوط به پیش

استراتیژي عدالت براي همه و استراتیژي قانون و عدالت را به تاسی از استراتیژي انکشاف ملی افغانستان، 
استراتیژي سکتور عدلی و قضایی و نیز برنامه ملی عدلی و قضایی را تنظیم، تدوین و به منصه ي اجرا 

) 1402–1398دت زمانی استراتیژي هاي قبلی، استراتیژي بعدي پنج ساله (گذاشته است و با اختتام م
تعهدات دولت افغانستان در کنفرانس هاي بروکسل و جینوا، مبنايبرعدالتوقانوننامتحتنیزراخود

با فساد اهداف انکشافی پایدار افغانستان، برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی و استراتیژي ملی مبارزه
و براي تحقق این اهداف، برنامه هاي جامع و موثري را طرح و تطبیق خواهد اداري تدوین نموده است

نمود، که در نتیجه دسترسی مردم به عدالت بهبود یافته، اعتماد مردم به حکومت و رضایت آنها نسبت به 
تحکم تر خواهد شد.خدمات عدلی و حقوقی وزارت عدلیه بیشتر شده و رابطه مردم و دولت مس

وزارت عدلیه از لحاظ نیرو و منابع نسبت به گذشته در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، ولی در عین حال، 
میزان توقعات و انتظارات مردم نیز از این وزارت باال رفته است و لذا باید به این توقعات پاسخ مناسبی داده 

شود.

یاز به قوانین جدید در عرصه هاي جزایی، مدنی، تجارتی و مالی با توجه به وضعیت در حال تحول کشور، ن
روز به روز افزایش می یابد و همین طور میزان آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق و وجایب شان هنوز 
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هم در سطح مناسبی باال نرفته و غصب امالك دولتی توسط افراد زورمند و مافوق قانون از مشکالت دیگري 
مند کار و کوشش جدي و مستمر می باشد.است که نیاز

با توجه به این وضعیت، این وزارت در راستاي تحقق  پالیسی هاي دولت جمهوري اسالمی افغانستان
با در باالخصوص تعهدات که در کنفرانس هاي بین المللی بروکسل و ژینوا با جامعه جهانی داشته اند.

از آغاز کار رهبري موجوده وزارت تا اکنون ضمن پیشرفت نظرداشت دیدگاه و اهداف استراتیژیک خویش 
هاي  که داشته اند، یک سلسله اصالحات را نیز به راه انداخته اند که ذیالً از آن می توان نام برد:

:اصالحاتساختار عمومی 
دهد:ذیل تشکیل میتعهداتساختار عمومی اصالحات عدلی و قضایی براي وزارت عدلیه را 

ساختارياصالحات•
اداريفسادبامبارزه•
شفافیتایجاد•
خدماتارایهوظرفیتارتقاي•
پیشنهاديمقرراتوقوانیناصالح•

خویش را جهت حمایت از تعهدات دولت در برابر جامعه نقش فوق الذکر وزارت عدلیه مطالبغرض تحقق 
وزارت عدلیه براي اصالحات، که اینک گزارش ازینوا ایفا نموده ژجهانی، باالخصوص در کنفرانس بروکسل و 

گردد:در چهار سال گذشته ذیالً ارایه می

I. اصالحات ساختاري:تعهد اول
بازنگري ساختار تشکیالتی بنابر مقتضی وقت و نیازمندي جامعه افغانی جهت تقویه هر چه بیشتر سیستم 

یکی از اولویت هاي عمده دان به عدالت،و دسترسی بیشتر شهرونو ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی
این وزارت بوده که باید به آن توجه الزم مبذول داشت.

روي این منظور طی چهار سال گذشته در زمینه اجراآت ذیل صورت گرفته است:
تحت نظر معین اداري وزارت ایجاد و نیازمندي هاي تشکیالتی 1397کمیته بازنگري تشکیل سال مالی - 1

تشخیص و پروپوزل ساختار تشکیالتی جهت تایید به کمیسیون 1397کزي و والیتی در سال واحد هاي مر
اصالحات اداري و خدمات ملکی ارسال گردیده که در این پروپوزل آمریت حقوق بشر به ریاست ارتقا و
تشکیالت سایر بخش ها در مطابقت با مصوبه شوراي عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداري 

پیشنهاد گردیده است.
) بست که از سالهاي متمادي کمبود بوده به بست هاي که اداره ضرورت دارد تعدیل گردیده 77به تعداد (- 2

) بست به کارشناسان 20) بست به مدیریت هاي ثبت قضایا در مرکز و والیات و تعداد (57است. از جمله (
بست در ریاست عمومی انسجام و به 44حسب ضرورت به تعدادحقوق و قضایاي دولت تعدیل گردید. 

بست در ریاست منابع 5بست در ریاست قضایاي دولت تزئید گردیده است و همچنان به تعداد 34تعداد 
بست در ریاست حقوق 1بست در ریاست دفتر و 1بست در ریاست مالی و اداري، 1بشري، به تعداد 



٦

آمریت واحد بست است که از یک شعبه به شعبه دیگر تعدیل گردیده است. 8والیت دایکندي، در مجموع 
حقوق بشر به ریاست حمایت از حقوق بشر ارتقاء داده شده است. 

نشسته استخدام گردیده و باز) نفر از متخصصین و کارشناسان، متشکل از قضات و سارنواالن 9به تعداد (- 3
نیز استخدام شده و هزینه شان در بودجه انکشافی سال 1397تعداد دیگري از متخصصین در سال مالی 

در نظر گرفته شده و منظور گردیده است.1397مالی 
) نفر از مامورین و کارکنان مرکزي و والیتی به نسبت کبر سن 79به تعداد (1397و 1396طی سال هاي - 4

چهل سال خدمت باالفعل و مریضی به تقاعد سوق شده اند که تقاعد شان طبق احکام قانون به مقام و
ذیصالح پیشنهاد و بعد از منظوري به مراجع مربوط ابالغ گردیده است.

اولویت دادن به استخدام کادر هاي مسلکی، لوایح وظایف کارمندان مسلکی تعدیل گردیده، بست ها مطابق - 5
همچنان استخدام افراد مسلکی وظایف به اعالن سپرده شده و این پروسه جریان دارد وشرایط لوایح

مطابق به رشته تحصیلی شان صورت می گیرد که حد اقل درجه تحصیل لیسانس در تمام بست هاي 
مسلکی در نظر گرفته شده است. 

یا از طریق پروسه رقابت آزاد تن در مرکز و والیات به سویه ماستر و لیسانس و فوق بکلور263به تعداد - 6
.در صد استخدام شده گان را ماستر و لیسانس تشکیل میدهند95که باالتر از استگردیدهاستخدام 

به تعداد هفت کارمند در مرکز و والیات از طبقه اناث مقرر شده اند، ولی 1397و 1396طی سال مالی - 7
به طبقه اناث داده می شود و طبق طرزالعمل این تعداد بسیار اندك است. در استخدام حق اولویت 

) تن کار آموز استخدام و فارغ 11) نمره امتیازي جندر در نظر گرفته شده و همچنان به تعداد (5استخدام (
) تن آن دو باره به اداره جذب گردیده، قابل ذکر است که طبقه 5گردیده اند، که از آن جمله به تعداد (

الت اجتماعی در پروسه رقابت کمتر سهم می گیرند. کارمندان که در این اواخر در اناث بنابر نا امنی و مشک
اناث می باشند.قشرازدرصد18در حدود مرکز مقرر گردیده، 

ارتقاي آمریت واحد حمایت حقوق بشر به ریاست، در جلسه کمیته بودجه که در وزارت مالیه دایرگردیده - 8
که 6/5/1396مؤرخ 54/100رفت و پروپوزل آن طی پیشنهاد شماره مطرح و مورد تایید آنان قرار گ،بود

به کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی ارسال گردیده بود، در تشکیل سال مالی 
منظور و بعداً ایجاد گردیده است.1397

ترتیب و به طرح توسعه تشکیل ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی در مرکز و والیات و ولسوالی ها - 9
،مقرره جدید مساعدت هاي حقوقی به عوض بورد مستقلع بشري ارسال گردیده است. طبقریاست مناب

لی انفاذ این مقرره کمیسیون عابعد ازکمیسیون عالی مساعدت هاي حقوقی در نظر گرفته شده است و 
گردید.مساعدت هاي حقوقی ایجاد 

عدلیه، دفتر انکشافی ملل متحد و انجمن مستقل وکالي مدافع از با عقد تفاهنمامه سه جانبه بین وزارت 
طریق برنامه تسهیالت کمک هاي بالعوض حقوقی در والیات ننگرهار، بلخ، هرات، هلمند، بامیان، 

دایکندي، غور و بادغیس، مساعدت هاي حقوقی در سطح والیات و ولسوالی هاي مربوطه انجام شد.
قوقی، یک ماده در مقرره مساعدت هاي حقوقی به خاطر ازدیاد غرض تقویت بورد مساعدت هاي ح

غرض تعدیل افزود گردیده است. اعضاي مسلکی مساعدت هاي حقوقیامتیازات 
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II. مبارزه با فساد اداري: تعهد دوم
مبارزه با فساد یکی از اولویت هاي عمده حکومت افغانستان و وزارت عدلیه می باشد که در چندین 

بین المللی در رابطه به آن تعهد صورت گرفته است، بعضی اقدامات از قبیل ساده سازي کنفرانس ملی و 
اجراآت، تهیه پالیسی مبارزه با فساد، تطبیق پالن هاي عملیاتی استراتیژي مبارزه با فساد، پالن عمل 
مشترك بهبود روند کشف و تعقیب قضایاي فساد اداري، ثبت قضایاي شامل حقوق اشخاص حقیقی و 

کمی از آغاز تا انجام و جهت مبارزه علیه فساد اتخاذ گردیده است و ریاست هاي ذیربط هر یک به سهم ح
خویش در زمینه اجراآت نموده که ذیالً از آن می توان نام برد:

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، در تمام پروسه ها از قبیل استخدام، ارزیابی با در نظرداشت.1
به اجراآت، امورات تقاعد وغیره موضوعات امور ذاتی کارکنان، قوانین و مقررات مربوط رعایت گردیده است. 

قانون تعدیل23تن در طی شش ماه اخیر تبدیلی صورت گرفته است و همچنان مطابق ماده 58تعداد 
کارکنان خدمات ملکی ترفیع داخل ردیف نیز صورت گرفته است.

1398الی 1396از اجراآت کار مامورین ارزیابی هاي شش ماهه و ساالنه صورت می گیرد و در سال مالی .2
) تن ارتقاي 1179) تن ارزیابی اجراآت ساالنه صورت گرفته. در نتیجه ارزیابی ساالنه به تعداد (2631از (

) تن در برنامه 26و به تعداد () تن آن امتحانی 15به تعداد () تن دوام وظیفه، 1411موده، به تعداد (قدم ن
هاي آموزشی معرفی گردیده اند.

مکانیزم مکافات و مجازات در روشنی قوانین، مقرره و طرزالعمل متذکره صورت می گیرد. .3
شود، تا تمام قضایاي مدنی به شمول ده سیستم مدیریت قضایاي مدنی ایجاد گردیده و در آن کوشش می.4

یکه حقوق و محصول محاکم درج گردد تا نظارت در هر مرحله و موقع صورت گیرد. اکثر قضایاي مدنی به 
شمول ده یکه حقوق و محصول محاکم درج سیستم مدیریت قضایاي مدنی گردیده و در هر مرحله مورد 

نظارت قرار می گیرد.
قی و نقشه راه براي آن تدوین گردیده است. در نتیجه تدوین نقشه راه، کار ارزیابی مساعدت هاي حقو.5

باالي تعدیل مقرره مساعدتهاي حقوقی تقویت بورد مستقل مساعدتهاي حقوقی و انکشاف مساعدتها در 
ولسوالی ها جریان دارد.

ه با برمال پیشنهاد هاي اصالحی ریاست تفتیش داخلی منظور و مورد تطبیق قرارگرفته است از جمل.6
ساختن تخلفات اداري، مسلکی و سوء استفاده از صالحیت هاي وظیفوي توسط اعضاي مسلکی تفتیش از 

نفر کارمند توصیه گردیده و به سه نفر اخطاریه داده 11به 1396سوي کارمندان، در نتیجه در سال مالی 
شده است. 

ت هاي جندر و تدارکات از قدمه هاي تحت ) ریاست مرکزي به شمول آمری9) والیت و (25بازرسی پالنی (.7
قرار ذیل صورت گرفته:1398اثر وزارت عدلیه در سال 

) ریاست مرکزي به شمول آمریت تدارکات و جندر.9و ()ریاست والیات16(کنترول عینی و جاري -
) موارد فوق العاده و ارایه گزارشات آنها به مقام محترم وزارت.70بازرسی (-
) والیت کشور.25ررسی احزاب سیاسی ثبت شده در (نظارت و ب-
معرفی تمام کارمندان به ورکشاپ ها و مراکز آموزشی جهت ارتقاي ظرفیت.-
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جلوگیري از تخلفات مالی حسابی، اداري، مسلکی در ادارات مرکزي و والیتی که از این موارد به میلیونها -
پاکستانی و هزارها تومان ایرانی بازگشتی باالي ادارات تحت اثر افغانی، صدها دالر امریکایی، صدها کلدار 

وزارت صورت گرفته است.
20تن قاچاقبران انسان در شهر کابل بازداشت گردیده و اداره لوي حارنوالی به تعداد 22به تعداد . 8

ق، تعقیب عدلی تن به اتهام قاچاق مهاجران مورد تحقی18تن به اتهام قاچاق انسان و 2قضیه که شامل 
320ورکشاپ آموزشی براي کارکنان ادارات مربوط و به تعداد 390قرار داده است و همچنان به تعداد 

برنامه اگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازي نموده است.

III. ایجاد شفافیت:تعهد سوم
نظارت ریاست تفتیش بهبود عملکرد و اجراآت ریاست هاي مرکزي و والیتی این وزرات، بلند بردن سطح 

داخلی از نحوه مصارف و اجراآت کاري و اطالع رسانی به مردم از عرضه خدمات وزارت، یکی از مقاصد 
دیگر این وزارت است، که ریاست هاي ذیربط باالخصوص ریاست تفتیش داخلی هریک به سهم خویش در 

جراآت ایشان ذیال می توان یاد آور شد:اازتطبیق پالن هاي عملیاتی در زمینه نقش موثر را ایفا نموده که

)  بسته فورم هاي ثبت دارایی خویش را به دلیل محرم بودن 90تمام کارمندان واجد شرایط (1396در سال -1
فورم ها، مستقیماً به اداره عالی مبارزه علیه فساد اداري تقدیم نموده اند.

) بسته فورم 101هاي ثبت دارایی ارسال شده که به تعداد (به تمام کارمندان واجد شرایط فورم 1397. در سال 2
از طریق مدیریت سوانح به اداره مربوط ارسال شده و یکتعداد کارمندان به دلیل محرم بودن فورمه ها، مستقیماً به 

ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست ج.ا.ا تقدیم نموده اند.
) بسته فورم، بعد از خانه پري به ریاست 169) تن بوده که از جمله (202جمله واجدین شرایط(1398. در سال 3

عمومی اداره امور مقام عالی ریاست ج.ا.ا ارسال گردیده است.
) تن کارمندان مرکزي و والیتی فورم هاي ثبت دارایی خویش را خانه پري ننموده، بعد از تعقیب 33تعداد (

) 240، (25/12/1398) 138، (9/11/1398) 88(ب شمارهلسل که صورت گرفته، به اساس مکاتمس
23/12/1398) ،270 (8/3/1398) ،405 (1/4/1398) ،560 (29/5/1398) ،603 (24/6/1398) ،608 (
) بسته فورم باقی 33به تمام ریاست هاي مرکزي و والیتی تعقیب گردیده، که (1/2/1398) 178و (24/6/1398

مانده است.
زم هاي شفاف سازي پروسه هاي استخدام، ترفیع، تقاعد، تبدیلی، منفکی وجود اسناد تقنینی و مکانی. 4

تطبیق می گردد و همچنان تقرر، تبدیل و ترفیع کارمندان طبق فعالً مکانیزم هاي رتب و معاش دارد، که
احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل هاي مربوط 

گرفته است.صورت 
شکایت که از طریق موردچندین1397) مورد شکایت و در سال 22به تعداد (1396در سال مالی . 5

صندوق شکایات مواصلت ورزیده، بررسی و اقدامات الزم صورت گرفته است و رهبري وزارت در مرکز و 
ماید.رسیدگی می ننیزوالیات به شکایات مستقیم افراد از طریق شماره هاي موبایل
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قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات مرعی االجرا بوده و مکانیزم پروسه خریداري ها و اجراي امتیازات و .6
معاشات تدوین گردیده است.

تن از کارکنان مرکز و والیات به اداره محترم لوي سارنوالی و یک تن 4در نتیجه اي پیگیري ها به تعداد .7
رفی گردیده است.به مقام عالی ستره محکمه مع

) تن 306به اساس پیشنهاد ریاست هاي مرکزي و والیتی و لزوم دید مقام رهبري وزارت به تعداد (.8
) تن رؤساي عدلیه با در نظرداشت درجه و رشته تحصیلی، تخصص و تجربه کاري 24کارمندان، به شمول (

1396در مرکز و والیات، در سال مالی و به منظور بهبود امور و اجراآت اداره و عرضه خدمات بهتر حقوقی 
تغییر و تبدیل گردیده است.1398الی 

) جلد دفاتر سوانح کارمندان مسلکی ریاست هاي حقوق و قضایاي دولت ارزیابی گردیده 811به تعداد (.8
است. 

1397الی 1391، سیستم فایلنگ تا حال از سال به خاطر دسترسی آسان و سریع به دوسیه هاي نسبتی.9
تکمیل و به شکل منظم و در الماري هاي خاص و بر اساس کودهاي خاص تنظیم و جابجا شده است . و در 

قسمت دیجیتل سازي دوسیه هاي وزارت عدلیه میتوان یاد آور شد که:
) CMS) روي نسخه دوم مدیریت ثبت قضایا (JSSP(دفترریاست عمومی قضایاي دولت با تیم تخنیکی

اند.ولی به مرحلۀ اجرا نرسیدهمتذکره را نهایی ساخته، نسخه کار نموده
JSSPاز طرف دفتر لوازم و تجهیزات مورد نیاز خریداري نشده و هر زمانی که لوازم و تجهیزاتزیرا 

، حین ثبت دوسیه ها در سیستم، اسناد مهم دوسیه ها نیز داخل سیستم می گردد.خریداري گردد

IV. ظرفیت و ارایه خدمات:ارتقاي تعهد چهارم
ارتقاي ظرفیت کارکنان جهت ارایه خدمات عدلی و حقوقی شفاف و با کیفیت، یکی از نیاز هاي جدي 
مردم کشور و از مسئولیت هاي حکومت بوده؛ زیرا آموزش هاي داخل خدمت، کارمندان را براي عرضه 

هاي مهم و اساسی وزارت عدلیه سازد و بدین لحاظ یکی از اولویت خدمات مسلکی و اداري مجهزتر می
خصوص کارمندان مسلکی میباشد که باید ه بلند بردن ظرفیت هاي مسلکی و کاري کارمندان وزارت ب

توجه جدي به آن مبذول داشت. روي این منظور طی چهار سال گذشته قدم هاي ذیل در زمینه برداشته 
شده اند:

ورت گرفته و برنامه هاي ارتقاي ظرفیت مطابق نیاز سنجی آموزشی از اعضاي مسلکی قضایاي دولت ص.1
) تن از کارمندان قضایاي دولت از مرکز و والیات به برنامه هاي 20نیازسنجی تدویر گردید و به تعداد (

معرفی گردیده ) تن اعضاي مسلکی به کورس استاژ حقوقی غرض ارتقاي ظرفیت 9به تعداد (آموزشی و 
است.

طح مرکز و والیات از اعضاي مسلکی ریاست هاي مساعدت هاي حقوقی، نیازسنجی آموزشی نهادي در س.2
قضایاي دولت و حقوق صورت گرفته به کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی گزارش داده 
شده است و همچنان نیازسنجی آموزشی سایر کارمندان براي سه سال آینده نیز صورت گرفته و برنامه 

عملی می گردد.هاي آموزشی مطابق به آن
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) قانون کارکنان خدمات ملکی تمام کارمندان همه ساله ارزیابی حضوري از اجراآت 16مطابق ماده (.3
مسلکی، اداري و عملی صورت می گیرد و از کارمندان جدید التقرر، پس از سپري نمودن شش ماه این 

نمره اخذ نمایند به برنامه هاي )17ارزیابی انجام می شود، در صورت که کارمندان در ارزیابی کمتر از (
آموزشی معرفی می گردد. 

)  نفر در برنامه هاي آموزشی میان مدت و کوتاه مدت در داخل و خارج کشور معرفی و از 3280به تعداد (.4
نفر در برنامه ستاژ حقوقی یکساله معرفی گردیده اند و 31برنامه هاي آموزشی مستفید شده اند. به تعداد 

ها مربوط به تدارکات، ارتباطات، پروپوزل نویسی، رهبري و سایر عرصه هاي مدیریتی بوده سایر برنامه
) نفر براي آموزش زبان انگلیسی معرفی گردیده اند. 4) نفر در برنامه ماستري و به تعداد (6است. به تعداد (

است.) نهاد مرکزي و والیتی در هر سال صورت گرفته29راه اندازي کنفرانس آمرین با (
) تن از کارمندان اناث در برنامه لیسانس داخل 10از کارمندان در برنامه هاي ماستري و (تن) 20به تعداد (.5

تن به مقطع ماستري به پوهنتون 82به تعداد 1398خدمت شامل تحصیل شدند. همچنان طی سال 
تن به مقطع دوکتورا به 10) و به تعداد ICCR(تن به مقطع ماستري به بورسیه هاي 42کابل، به تعداد 

.غرض انتخاب معرفی شده است(ICCR)بورسیه هاي 
در سفر هاي مسلکی به خارج از کشور مسافرت تن) 84جمعاً به تعداد (1398الی 1396در سال مالی .6

نموده اند. این سفر ها بیشتر مبنی بر ضرورت هاي بوده که ادارات همکار خارجی تشخیص داده اند و 
برنامه هاي سفر را نیز آنان تنظیم نموده اند. 

دور چهارم آن جریان ستاژ تقنینی فارغ گردیده و تن از برنامه هاي ا269به تعداد در سه دور استاژ تقنینی .7
دارد. یک تعداد کتب به منظور تدریس استاژران مطابق معیار هاي برنامه تهیه گردیده است. 

ارزیابی علمی ظرفیت مسلکی اعضاي مسلکی ریاست هاي عمومی تقنین، حقوق، قضایاي دولت و مساعدت .8
عضاي مسلکی انستیتوت امور هاي حقوقی و اتخاذ اقدامات مقتضی صورت گرفت. به منظور ارزیابی علمی ا

و یک تعداد اعضاي تحت ریاست وزیر عدلیه دایر قانونگذاري مطابق به اساسنامه انستیتوت شوراي علمی 
جدیدالشمول منحیث نامزد قانونیار و یک تعداد به حیث قانونیار تثبیت رتبه شدند و به رتبه علمی قانونمل 

تن از اعضاي  مسلکی این دیپارتمنت به رتبه علمی باالتر  سه 1398و طی شش ماه دوم سال ارتقا نمودند 
ارتقا نموده است.

قلم ادویه، وسایل طبی، به ریاست مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل کمک صورت گرفته است. 21به تعداد .9
جلد مجالت 420جلد کتب مختلف النوع به همکاري وزارت ارشاد حج اوقاف، به تعداد 240به تعداد 

جلد مرکز منبع معلومات از دانشگاه کابل و به 70حی از طریق وزارت اطالعات و فرهنگ، به تعداد تفری
مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات ارسال گردیده است.13جلد انتشارات بیهقی تهیه و به 34تعداد 

شان، به همکاري مالی تن استادان و تمدید قرارداد12استخدام معلمین و پرداخت معاش ماهوار به تعداد 
) در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل صورت گرفته است و جلب همکاري وزارت AWECمؤسسه (

) نفر معلمین 143محترم معارف در توظیف معلمین به منظور پیشبرد دروس محجوزین، جمعاً به تعداد (
مرکز اصالح والیات صورت گرفته و عمالً کار می نمایند.26در
استخدام شده اند. CIC) والیت به همکاري مؤسسه 11نفر روانشناس در (19تعداد به
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جلب همکاري وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در مورد توظیف مبلغین دینی به منظور پیشبرد دروس 
دینی و عقیدتی براي اطفال تحت حجز در تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال صورت گرفته است.

وزارت محترم صحت عامه به منظور ارایه خدمات صحی براي اطفال تحت حجز صورت جلب همکاري
گرفته و کارمندان صحی را در مراکز اصالح و تربیت اطفال توظیف نموده اند.

ساعته صحی در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل به همکاري وزارت صحت 24یک باب کلینیک 
عامه ایجاد گردیده است.

طفل از طریق محاکم به بدیل هاي حجز محکوم شده اند.213طفل از طریق سارنوالی، 127تعداد . به10
) جلد دوسیه از طریق مراکز اصالح به محاکم جهت بدیل حجز پیشنهاد شده است. در 175(به تعداد 

شده است. هشت والیت (کابل، هرات، نیمروز، بادغیس، بلخ، سمنگان، وردك و جوزجان) مراکز باز ایجاد 
اصالح، ترمیم و تجهیز گردیده و براي فعالً در اختیار مرکز اصالح کابل قرار دارد.مرکز محبس اناثیه 

کار اعمار تعمیر مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت پکتیکا تکمیل گردیده است و کار اعمار مراکز اصالح و 
رفته است.%) پیش 80تربیت اطفال والیات بامیان و بدخشان در حدود (

به منظور ارتقاي مترجمین دو تن از طریق رقابت آزاد در بست خدمات ملکی استخدام گردیده براي آنان از .10
) تن از طریق 10طرف مقام وزارت مدد معاش نیز تعیین شده و همچنان شامل اضافه کاري نیز می باشد (

ارتقاي ظرفیت بر اساس نتایج استخدام باالمقطع استخدام گردیده اند. رئیس بورد ترجمه از طریق برنامه 
شده اند.

تجهیزات و وسایل کار براي دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین فراهم شده 1396درسال مالی .11
است.

حقوقی در سال -به منظور باال بردن سطح کمی و کیفی انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی .12
ي مسلکی انستیتوت در برنامه ماستري معرفی گردیده اند و یک تن از ) تن از اعضا3به تعداد (1397

است. کمپیوتر کاران این انستیتوت در برنامه آموزش کمپیوتر در کشور هندوستان معرفی گردیده
، تدویر جلسات کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین، 1399-1397ترتیب پالن ساالنه .13

نیکی، جلسات هماهنگی با کمیسیون هاي والیتی، مبارزه با قاچاق انسان، تدویر جلسه تدویر کمیته تخ
منطقه اي در کابل و تاجکستان با کشورهاي مرزي، تهیه میکانیزم ملی رجعت دهی غرض حمایت قربانیان 

قاچاق انسان نیز صورت گرفته است.
ه و مورد پیگیري قرار می گیرد. رهنمود پالن اولویت هاي مبارزه با قاچاق انسان به ادارات ارسال شد

آموزشی مبارزه با قاچاق انسان تهیه گردیده است. 
در رابطه به تدویر برنامه آگاهی دهی 1398-1397ریاست حمایت حقوق بشر طی دو ربع سال مالی 

.دیدوالیت دایر گر13تن مرد و زن در 643) برنامه، با اشتراك 58موضوع قاچاق انسان به تعداد (
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V. اصالح قوانین و مقررات:تعهد پنجم
یکی از قوانین و نظارت از آن است. بناًحقیقت مسلم است که حاکمیت قانون مستلزم اصالح، تطبیق
گذاري در الح قوانین و موثریت پروسه قانونبرنامه هاي استراتیژِیک وزارت عدلیه را در چهار سال گذشته اص

ح سکتور عدلی تشکیل میداد.امر مبارزه با فساد اداري و اصال
همچنان در بخش اصالح قوانین و مقررات پیشنهادي و وضع قوانین جدید، ریاست عمومی تقنین و ادارات 

و استراتیژي ملی مبارزه با فساد ذیربط دولتی پالن تطبیقی فعالیت هاي شامل برنامه ملی عدلی و قضایی
اجرا گذاشت که ذیالً از آن می توان نامبرد:يامربوطه خویش را ترتیب نموده و به منصهاداري

به تمام وزارت ها و ادارات دولتی مطابق به قانون طی مراحل اسناد تقنینی مکتوب متحد المال ارسال .1
گردیده، تا اولین طرح مسوده اسناد تقنینی خویش را ترتیب وغرض طی مراحل ارایه نمایند.

گردد.مقامات ذیصالح تدقیق و طی مراحل میهر سند تقنینی فوق العاده به اساس هدایت.2
سند تقنینی اعم از قانون، مقرره، اساسنامه و 400از طی چهار سال گذشته در مجموع در اطراف باالتر.3

از طریق باالخصوص بازنگري اسناد تقنینی مبارزه علیه فساد ادارياسنادعدیل و ایزاد در برخی از مواد ت
ریاست عمومی تقنین وزارت عدلیه طی مراحل گردیده است. 

) مورخ 2716به اساس هدایت حکم شماره( و شورا هاي اصالحی قبالًهاگهطرح قانون حل منازعه در جر.4
لسوالی هاي کشور داري در سطح وتریس جمهوري اسالمی افغانستان در مورد بهبود حکوم30/11/1397

مورخ )1385(ب نظریات مقام محترم ستره محکمه ذریعه مکتوب شماره ترتیب و بعد از کس
طرح مذکور ،لت ورزیده بودآن مقام که به وزارت عدلیه مواصریاست تدقیق و مطالعات14/12/1397

عالی محترم جهت شمولیت در آجنداي جلسات شوراي 10/9/1398) مورخ 4895ذریعه مکتوب شماره (
ارایه گردیده بود که اخیراً به اساس هدایت بند ج.ا.امومی اداره امور ریاست حاکمیت قانون به ریاست ع

است:مشعرکابینه جمهوري اسالمی افغانستان که چنین 10/4/1399) مورخ 10) مصوبه شماره (5- 3(
وزارت عدلیه موظف است به همکاري ادارات ذیربط تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوري، طرح قانون "

هاي عرفی با وضع شوراي اصالحی را با در نظرداشت تعین حدود در فیصله یادر جر گهحل منازعه
شرایط واضح و جایگاه حقوقی فیصله جرگه ها به خصوص در حل منازعات مالی و منازعات که حل و فصل 

."آن سبب نظم اجتماعی می گردد، بازنگري نموده و طی مراحل نماید
23/4/1399) مورخ 997ل هدایت مصوبه فوق الذکر ذریعه مکتوب شماره (که وزارت عدلیه به منظور تعمی

از تاریخ تدویر جلسه و همکاري در رابطه به بازنگري طرح مذکور به ریاست محترم دفتر معاونیت دوم 
ریاست جمهوري ارسال داشته است.

اصول محاکمات اداري قانون کودجزا، قانون حمایت حقوق طفل و قانون اجراآت اداري نافذ گردیده و .5
قرار دارد .دیپارتمنت مربوطهتحت کارمحکمه مواصلت ورزیده وه سترعالیاز طرف مقام اًجدید

کابینه جمهوري اسالمی 13/2/1399) مورخ 5در مورد قانون تشکیالت اساسی دولت، درجلسه شماره (.6
کی موظف است، تا به همکاري افغانستان فیصله صورت گرفت که: کمیسیون اصالحات اداري و خدمات مل

وزارت عدلیه غرض طی مراحل قانون تشکیالت اساسی دولت، ابتدا پالیسی الزم را ترتیب و غرض بحث و 
نهایی سازي آن، طی جلسه اختصاصی به مقام عالی ریاست جمهوري ارایه نماید.
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ملی مبارزه با فساد اداري و ، استراتیژيبر عالوه از تطبیق پالن عمل برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی
طی چهار سال گذشته وزارت عدلیه به پالن عمل مشترك بهبود روند کشف و تعقیب قضایاي فساد اداري

توان نامبرد:میذیالً دیگري نیز نایل امده اند که از آن دست آوردهاي
از اقدامات مهم وزارت عدلیه در بخش اصالحات ساختاري، اعالن تمامی بست هاي ادارات حقوق و قضایاي 

) بست از طریق کمیسیون 420دولت که متصدیان آن داراي تحصیالت پایین تر از لیسانس بودند حدود (
الیات به استثناي اصالحات اداري و خدمات ملکی به عالن گذاشته شد و پروسه امتحان تمامی بست هاي و

غور، تمام شده و استخدام ها به مجرد وصول استعالم ها و مکاتیب امنیت ملی آغاز می شود و تا حال 
) نفر فارغین حقوق و شرعیات استخدام و به انجام وظایف شان مشغول اند. همچنان به 120بیشتر از (

امه،تشکیل ریاست عمومی قضایاي دولت منظور دفاع از دارایی عامه و رسیدگی به موقع به دعاوي حقوق ع
) بست در مرکز تزیید گردید و استخدام رؤسا و اعضاي مسلکی از 34بازنگري و از لحاظ کمی به تعداد (

طریق رقابت آزاد در حال تکمیل شدن است. در ساختار تشکیالتی ریاست انسجام، بررسی، ثبت جمعیت 
و در مرکز و والیات این ساختار مطابق نیاز ها، تنظیم ها و احزاب سیاسی نیز تغیراتی به وجود آمده 

گردیده است.
در بخش مبارزه با فساد اداري و ایجاد شفافیت و ارتقاي ظرفیت و ارایه خدمات، عالوه بر کنترل عینی و 
جاري از ریاست هاي مرکزي و ریاست هاي عدلیه والیات، براي اعضاي مسلکی حقوق، قضایاي دولت و 

قی جهت ارایه خدمات بهتر و مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط امتیازات مادي اضافی در مساعدین حقو
در نظر گرفته شده و پیشنهاد آن جهت منظوري به مقام عالی ریاست جمهوري ارسال 1399بودجه سال 

ی از گردیده است، با توجه به نقشه راه مساعدین حقوقی، مقرره تنظیم مساعدتهاي حقوقی نافذ و به تاس
آن کمیسیون عالی مساعدتهاي حقوقی ایجاد و شروع به فعالیت نموده است و پالیسی ملی مساعدتهاي 

والیت عمالً 17تن مساعد حقوقی از طریق موسسه عدالت در 30حقوقی بازنگري گردیده است و به تعداد 
محاکم دفاع می نمایند.در کنار سایر مساعدین حقوقی از حقوق مظنونین و متهمین بی بضاعت در پیشگاه 

نفر نیازمند مشوره رایگان حقوقی از طریق خط 2226براي 1398مرکز مشوره دهی حقوقی در سال 
ارایه نموده است.188تیلفونی 

به منظور نظارت از ارایه مساعدتهاي حقوقی توسط وزارت عدلیه و مؤسسات همکار، دیتابیس مساعدتهاي 
لیکه در تشکیل مساعدتهاي حقوقی ازدیاد به عمل نیامده ولی در اثر حقوقی ایجاد گردیده است. در حا

تالش وزارت و همکاري مؤسسات همکار سطح خدمات مساعدتهاي حقوقی انکشاف پیدا کرده است. 
طرزالعمل هاي ادارات حقوق (طرزالعمل بررسی عرایض حقوقی، طرزالعمل تحصیل حق الثبت عرایض 

اخذ ضمانت و احضار معروض علیه، طرزالعمل مصالحه در قضایاي حقوقی و محصول حقوق، طرزالعمل 
حقوقی و طرزالعمل تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم) تدوین و مطابق آن اجراآت صورت میگیرد.

به خاطر جلوگیري از غصب امالك دولتی کار باالي پالیسی دولت در مورد جلوگیري از غصب زمین و 
و مقرره قانونمند سازي شهرك ها جریان دارد.رداد زمین هاي دولتی و عامهعامه و مقرره استهايدارایی
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قوانین ماهوي و شکلی  ، رهمنود دفاع از دارایی هاي عامه تکمیل گردیده و به منظور دفاع از دارایی عامه
به خاطر توضح رهنمود برنامه هاي آموزشی در سطح آمرین زون ها دایرو استجمع آوري و چاپ گردیده

.گردیده است
که از چند سال به این سو کار روي (CMS)به منظور ثبت تمامی دعاوي حقوقی، سیستم مدیریت قضایا

دوم آن آغاز نسخهآن جریان دارد، اخیراً با بازنگري قانون طرز تحصیل حقوق و قضایاي دولت، کار روي 
این پروسه را تکمیل و فعالً اداره JSSPدفترگردیده و ریاست عمومی قضایاي دولت با همکاران تخنیکی

و سطح نظارت و دیتابیسثبت حقوق وزارت عدلیه، روي آن کار می نماید که با تکمیل آن تمامی قضایا، 
برد.شفافیت اجراآت را باال می

توان یاد آور شدکه:از جانبی هم می
راه این وزارت پا ا هنوز سدسال گذشته یک سلسله چالشها تچهاربا وجود دست آورد هاي فوق الذکر طی 

که جهت رفع همچو چالشها مقام رهبري وزارت طرحهاي پیشنهادي خویش را ذیالً ارقام برجا مانده
میدارد:

پیشنهادات:
ین ز ایجاد نشده است، الزم است در اقطعه خاص پولیس براي تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم هنو.1

مورد هدایات مشخص صادر شود.
صندوق مساعدت هاي حقوقی، سطح خدمات مساعدت هاي حقوقی را در ولسوالی ها تحت پوشش ایجاد .2

قرارخواهد داد و متاسفانه تا حال ایجاد نگردیده است.
بسیاري از رؤساي عدلیه والیات از بابت تامین امنیت شخصی شان شکایت دارند و این موضوع را چندین .3

م امنیت رؤساي عدلیه یامیدوار.یم ولی تا حال نتیجه نداده استبار با وزارت محترم داخله شریک ساخته ا
سارنواالن تامین شود.ثلوالیات م

این مورد تصامیم دفاتر کاري نیستند، الزم است دردر بسیاري از ولسوالی ها مدیریت هاي حقوق، داراي.4
الزم اتخاذ شود.

قوق و مساعدین حقوقی را جداً باال می برنامه ستاژ حقوقی، ظرفیت عملی اعضاي مسلکی قضایاي دولت، ح.5
مورد توجه خاص مقام عالی ریاست جمهوري را تقاضا برد، تدویر این برنامه ها نیاز به بودجه دارد، که در

داریم.
خریداري شده و اکثراً کهنه و بعضاً قابل استفاده نیست در مورد 1384وسایط نقلیه در مجموع از سالهاي .6

.اهانیمتوجه مقام عالی را خو
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تعهدات، شاخص ها، زمان انجام، دست آورد ها و وضعیت تطبیق شاخص هاجدول 
وضعیت تطبیق شاخص هادست آوردهازمان انجام تعهدشاخص هاتعهدات

اصالحات 
ساختاري

در تمـام ریاسـت هـاي    تشکیالتینیاز سنجیانجام .1
مرکزي و والیتی جهـت شناسـایی تزییـد و کمبـود     

.تشکیل
پروپوزل ازدیاد تشکیل به کمسـیون مسـتقل   ارسال .2

.اصالحات اداري و خدمات ملکی

1396 -1398

نیاز سـنجی در تمـام ریاسـت هـاي مرکـزي و      .1
والیتی جهت شناسایی تزیید و کمبود تشـکیل  

.انجام یافتبه طور کامل 
ازدیاد تشـکیل بـه کمسـیون مسـتقل     پروپوزل .2

اصالحات اداري و خدمات ملکی ارسال گردید.

فیصد تطبیق گردیده100

افراد مسـلکی در بسـت هـاي مسـلکی در     استخدام.1
.ریاست قضایاي دولت

.دولتايکمیته تدقیق در ریاست قضایایجاد .2
طرزالعمل کـاري اعضـاي مسـلکی کارمنـدان     تهیه .3

.قضایاي دولت
1396 -1398

تن افـراد مسـلکی در بسـت هـاي     34به تعداد .1
مسـلکی در ریاســت قضـایاي دولــت اســتخدام   

.گردید
دولـت ایجـاد   ايکمیته تدقیق در ریاست قضای.2

.گردید
طرزالعمــل کــاري اعضــاي مســلکی کارمنــدان .3

.دگردتهیه و عمال تطبیق می قضایاي دولت 

تطبیق گردیده است

انستیتوت طرح تشکیالت ریاست عمومی  منظوري .1
.حقوقی_امور قانونگذاري و تحقیقات علمی

1396.اساسنامه انستیتوتتعدیل .2

طرح تشکیالت ریاست عمومی  انستیتوت امور .1
حقوقی منظـور  _قانونگذاري و تحقیقات علمی

.گردید
.اساسنامه انستیتوت تعدیل گردید.2

تطبیق گردیده است

یاتن افراد در بست هاي مدیریت ثبت قضا57استخدام
( مربوط پالن عمل مشترك بهبود .تدر مرکز و والیا

روند کشف عدلی و قضایی)
1396 -1397

تن افراد در بست هاي مـدیریت ثبـت   57به تعداد 
کامالً تطبیق گردیده.در مرکز و والیات استخدام گردیدیاقضا

.حقوقاتدر ادارهاي مسلکی بست اعالن

1396 -1397

ــداد   ــه تع ــت در ادار420ب ــوق اتبس ــت حق جه
به اعـالن سـپرده   استخدام افراد شایسته و مسلکی 

پروسه استخدام آن در اکثـر والیـات تکمیـل    وشد
گردیده است.

تطبیق گردیده است
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.در ریاست انسجامهابستتزیید 
1396 -1397

.گردیدتزئیدبست در ریاست انسجام 44به تعداد 
فیصد تطبیق گردیده100

هـا بـه اسـاس نیازمنـدي ریاسـت هـاي       بسـت تعدیل
.مربوطه

1397

تعـدیل بست در ریاسـت منـابع بشـري    5به تعداد 
.گردید

تعـدیل  بست در ریاسـت مـالی و اداري   1به تعداد 
.گردید

.گردیدتعدیلبست در ریاست دفتر 1به تعداد 

کامال تطبیق گردیده

، بـا تکمیـل   مامورین وزارت عدلیـه سوق دادنتقاعدبه 
سـال خـدمت باالفعـل و یـا     40سال یا تکمیل 65سن 

مریضی.
1396 -1398

، با تکمیل تن از مامورین وزارت عدلیه79به تعداد 
سال خـدمت باالفعـل و   40سال یا تکمیل 65سن 

.، به تقاعد سوق داده شدیا مریضی
کامال تطبیق گردیده

ظایف کارمندان.لوایح وتعدیل .1
1397افراد مسلکی در اداره.جذب .2

لوایح و ظایف کارمندان تعدیل گردید..1
مطـابق درجـه و رشـته تحصـیلی     مسلکیافراد.2

شان استخدام گردید.
کامالً تطبیق گردیده

.اناث در مرکز و والیاتقشردر صد از 23استخدام 

1396 -1398

انـاث در اسـتخدام و   قشـر براي اولویـت دادن  .1
طرزالعمـل  بـه  رات مطـابق  اتشویق آنـان در اد 

.نمره امتیازي در نظر گرفته شد5استخدام، 
در صـد  18کارمندان جدیدالشمولاز مجموع.2

بـه سـویه ماسـتر و لیسـانس     انـاث  قشرآن از
ه اند.جذب گردید

تطبیق گردیده است

آمریت واحد حقوق بشر به ریاست حقوق بشر ارتقا 1396.رآمریت واحد حقوق بشر به ریاست حقوق بشارتقاي 
فیصد تطبیق گردیده100.داده شد

طرح توسعه تشـکیل مسـاعدت هـاي حقـوقی در     تهیه 
1396.والیات و ولسوالی ها،مرکز

طرح توسـعه تشـکیل مسـاعدت هـاي حقـوقی در      
والیات و ولسـوالی هـا ترتیـب و بـه ریاسـت      ، مرکز

.گردیدمنابع بشري ارسال 
کامال تطبیق گردیده

مبارزه با فساد 
اداري

در تمام پروسه قوانین مربوط به کارکنان خدمات ملکی 
1398- 1396رعایت گردیده.هاي اداري 

پروسه استخدام،  ترفیع، تبدیلی، منفکـی، ارزیـابی   
اجراآت و تقاعـد مطـابق قـانون کارکنـان خـدمات      

.استه ملکی و طرزالعمل هاي مربوطه صورت گرفت
کامال تطبیق گردیده
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کارمندان به صورت شش ماهـه و  ارزیابی اجراآت کاري 
.ساالنه

1396 -1398

تن  از کارمنـدان  2631ارزیابی اجراآت کاري  .1
به صورت شش ماهه و ساالنه صورت گرفت.

تن از 1179در نتیجه ارزیابی اجراآت کاري به .2
) تـن  1411بـه تعـداد (  کارمندان ارتقاي قـدم،  

و ) تـن آن امتحـانی   15به تعداد (دوام وظیفه، 
) تــن در برنامـه هـاي آموزشــی   26بـه تعـداد (  

.معرفی گردید

کامال تطبیق گردیده

.قضایاي مدنیسیستم نظارتی ایجاد 
1397-1398

سیستم نظارتی قضایاي مدنی ایجاد گردید..1
تمام قضایاي مدنی در سیستم درج و به صورت .2

.یردمرحله وار نظارت صورت میگ
کامال تطبیق گردیده

غـرض ارایــه  نقشـه راه بـراي مسـاعدین حقـوقی    تهیـه  
مساعدت حقوقی براي افراد بـی بضـاعت و اجـراآت بـه     

موقع و بهتر.
1396

مساعدت هاي حقوقی تهیه و در تمام هنقشه را.1
.والیات تطبیق گردید

مقرره مساعدت هاي حقوقی تعدیل گردید..2
تطبیق گردیده است

.ش داخلییارزیابی تفتجنتایرعایت 

1396 -1398

ش داخلـی  یپشنهاد اصالحی نتایج ارزیابی تفتـ .1
.منظور گردید

از تـن 11ش داخلـی  یبه اثر ارزیابی هـاي تفتـ  .2
اخطاریه داده تن دیگر 3بهتوصیه  وانکارمند

.شد
یک تعداد کارمندان به اثر ارزیابی هاي تفتیش .3

برنامه ارتقاي ظرفیت معرفی گردید.داخلی به 

کامال تطبیق گردیده

قاچاق انسان.قضیهپیگیري 
1397-1398

تن به اتهـام قاچـاق   2قضیه که شامل 20به تعداد 
تـن بـه اتهـام قاچـاق مهـاجران مـورد       18انسان و 
شد.تعقیب عدلی قرار داده وتحقیق

کامال تطبیق گردیده

شفافیت

و بخـش مـالی و   مامورین عـالی رتبـه  هايدارایی ثبت 
.تدارکات

1396 -1398

ــراي .1 ــه و   393ب ــالی رتب ــدان ع ــن از کارمن ت
کارمندان کـه در بخـش مـالی ایفـاي و ظیفـه      

.مینمایند، فورم هاي ثبت داراي توزیع گردید
فورم هاي ثبت شده بـه اداره عـالی مبـارزه بـا     .2

.فساد اداري و ریاست جمهوري ارسال گردید

تطبیق گردیدهکامال 
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ایجاد صندوق شکایات غرض رسـیدگی بـه شـکایات از    
.پروسه اجراآت قضایی

1396 -1398

براي دریافت شکایات مـراجعین از نحـوه ارایـه    .1
خدمات، صندوق شکایات در اکثر والیات نصب 

.گردید
شکایات مراجعین به صورت هفته وار بررسی  و .2

.رسیدگی گردید

کامال تطبیق گردیده

.میکانیزم حسابدهیتقویت 

1397

رزالعمــل تــدارکات مرعــی قــانون تــدارکات و ط.1
.می باشداالجرا 

مکانیزم پروسه خریداري ها و اجراي امتیازات و .2
.معاشات تدوین گردید

فیصد تطبیق گردیده100

.قضایاي مرتبط به فساد اداريپیگیري 
1398

تن از کارکنان 4در نتیجه پیگیري ها به تعداد .1
.گردیدمرکز و والیات به سارنوالی رسما معرفی

تن به مقام ستره محکمه معرفی گردید.2.1
کامال تطبیق گردیده

بـا در نظرداشـت رشـته،    کارمندان عـالی رتبـه  تبدیلی
تخصص و تجربـه کـاري جهـت عرضـه خـدمات بهتـر       

.حقوقی
1398

) تـن  24) تن کارمندان، به شـمول ( 306به تعداد (
ايدر نظرداشـت درجـه و رشـته   رؤساي عدلیه بـا 

.تغییر و تبدیل گردیدتحصیلی،
کامال تطبیق گردیده

جهت مسـلکی سـازي ریاسـت    نسوانح کارمنداارزیابی
.هاي حقوق و قضایاي دولت

1397-1398

) جلـد دفتـر سـوانح کارمنـدان     811به تعداد (.1
مسلکی ریاست هاي حقـوق و قضـایاي دولـت    

.ارزیابی گردید
) بست که متصدیان آن فـارغین  420به تعداد (.2

ــد در     ــته بودن ــالف رش ــا خ ــنف دوازده و ی ص
هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداري 
و خدمات ملکی به اعالن رقابت آزاد سپرده شد
و پروسه استخدام آن در اکثـر والیـات تکمیـل    

گردیده است.

کامال تطبیق گردیده

د در سیســتم فایلینــگ و دیجیتــل ســازي اســناایجــاد 
.ریاست عمومی قضایایی دولت

(مربوط به پالن عمل مشترك بهبود روند کشف عـدلی  
1399-1398و قضایی)

دوسـیه  8150بـه تعـداد   1397الی 1391از سال 
در قسمت دیجیتل درج سیستم فایلینگ گردیده و 

ــاري    ــا همک ــه ب ــاي وزارت عدلی ــیه ه ســازي دوس
نسخه اولی و دومی آن تکمیـل امـا  JSSPتخنیکی 

لوازم و تجهیزات مورد نیاز نسـخه دومـی تـا هنـوز     
خریداري نگردیده است.

کامال تطبیق گردیده
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ارتقاي ظرفیت و ارایه 
خدمات

ــاز ســنجی آموزشــی ــع کارمنــدانانجــام نی جهــت رف
.نیازمندي هاي کاري کارمندان

1397

نیـاز سـنجی مســلکی قضـایاي دولـت صــورت     .1
گرفته و برنامـه هـاي ارتقـاي ظرفیـت مطـابق      

.نیازسنجی تدویر گردید
) تن از کارمندان قضایاي دولت از 20به تعداد (.2

معرفـی  مرکز و والیات به برنامه هاي آموزشی 
گردید.

) تـن اعضـاي مسـلکی بـه کـورس      9به تعداد (.3
.معرفی گردیداستاژ حقوقی 

نیازسنجی آموزشـی نهـادي در سـطح مرکـز و     .4
ــا  ــت شناس ــات  جه ــاي  یوالی ــدي ه ی نیازمن

.آموزشی صورت گرفت
نتیجــه نیــاز ســنجی آموزشــی بــه کمیســیون .5

مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی جهت 
.اقدامات بعدي گزارش داده شد

) قانون کارکنان خدمات ملکی 16ماده (مطابق .6
ت تمــام کارمنــدان ارزیــابی حضــوري از اجــراآ

.مسلکی، اداري و عملی صورت گرفت
ارزیابی کارمندان جدید التقرر، پـس از سـپري   .7

نمودن شش ماه صورت گرفت و کارمندان  کـه  
) نمره اخذ نمـوده بـود   17در ارزیابی کمتر از (

.یدبه برنامه هاي آموزشی معرفی گرد

کامال تطبیق گردیده

.به برنامه هاي آموزشی کوتاه مدتکارمندانمعرفی.١
.برنامه استاژ حقوقیدرکارمندان معرفی.٢
.و دکتورااستريقطع مبه مکارمندانمعرفی.٣
در لیسـانس  مقطـع قشر انـاث بـه   کارمندانمعرفی.٤

1398- 1396.برنامه هاي داخل خدمت

در برنامـه  از کارمنـدان  تـن  )  3280به تعداد (.١
در داخـل و خـارج   کوتـاه مـدت  هاي آموزشی 

.کشور معرفی گردید
در برنامـه سـتاژ   تـن از کارمنـدان  31به تعداد .٢

.حقوقی یکساله معرفی گردید
از کارمنــدان بــه مقطــع) تــن 147(بــه تعــداد .٣

در داخل و خارج کشور معرفی گردید.ماستري 
بـه مقطـع  ) تن از کارمندان انـاث  10(به تعداد .٤

معرفـی داخـل خـدمت   در برنامه هاي نس لیسا

کامال تطبیق گردیده
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.گردید
به مقطع دوکتـورا  از کارمندانتن10به تعداد .٥

غـرض انتخـاب معرفـی    ICCRبه بورسیه هاي 
.گردید

برنامه هاي مشاهداتی جهت تبـادل  به کارمندان معرفی
.تجارب در خارج  کشور

1396 -1398

ــداد ( ــه تع ــدان) 84ب ــن از کارمن ــاي ت در ســفر ه
مسلکی به خارج از کشور مسافرت نمود و این سفر 
ها بیشتر مبنی بر ضـرورت هـاي بـوده کـه ادارات     
همکار خارجی تشخیص داده اند و برنامه هاي سفر 

ه اند.را نیز آنان تنظیم نمود

کامال تطبیق گردیده

بـه منظـور تقویـت سیسـتم     ستاژ تقنینـی تدویر برنامه
.قانونگذاري وزارت عدلیه

1397-1398

در ) تن از شاملین استاژ تقنینی 269به تعداد (.1
طی سه دور فارغ گردیده اند.  

دور چهارم در جریان است..2
یک تعداد کتـب بـه منظـور تـدریس سـتاژران      .3

.مطابق معیارهاي برنامه تهیه گردید

کامال تطبیق گردیده

ن در مراکز اصـالح و تربیـت   براي محجوزیارایه خدمات
.  اطفال

1396 -1398

ادویه، وسـایل طبـی، کتـب مختلـف النـوع بـه       .1
اطفـال والیـات ارسـال    و تربیـت مراکز اصـالح 

.گردید
استخدام معلمین و پرداخت معـاش مـاهوار بـه    .2

AWECسسه از سوي مؤتن استادان12تعداد 
صورت گرفت.

معلمـین از سـوي وزارت   تـن ) 143به تعـداد ( .3
ــارف در ــز اصــالح26مع ــالمرک ــت اطف و تربی

توظیف گردید.والیات
) والیـت بـه   11روانشناس در (تن19به تعداد .4

استخدام شده اند.CICهمکاري مؤسسه 
یک باب کلنیک در مرکز اصالح و تربیت اطفال .5

والیت کابل از سوي وزارت صحت عامـه ایجـاد   
گردیده اند.

گردیدهکامال تطبیق 

به محکومین و محجـوزین  حجزارایه پیشنهاد بدیل.1
1398-1397.بازمراکزایجادبه اطفال متخلف از قانون و 

213طفـل از طریـق سـارنوالی،    127به تعداد .1
کامال تطبیق گردیدهمحـاکم بـه بـدیل هـاي حجـز      طفل از طریـق  
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محبس اناثیه مرکـز اصـالح و تربیـت اطفـال     تجهیز .2
والیت کابل.

کز اصالح و تربیت اطفال.امربرايتعمیراعمار .3

محکوم شده اند.
) جلـد دوسـیه از طریـق مراکـز     175به تعداد (.2

اصالح به محاکم جهـت بـدیل حجـز پیشـنهاد     
.گردید

در هشت والیت (کابل، هرات، نیمروز، بادغیس، .3
بلـخ، سـمنگان، وردك و جوزجــان) مراکـز بــاز    

.ایجاد شده است
اصـالح، تـرمیم و تجهیـز    مرکـز محبس اناثیـه .4

ده و براي فعالً در اختیار مرکز اصالح کابل گردی
ده شده است. قرار دا

والیت پکتیکـا  کار مراکز اصالح و تربیت اطفال.5
بامیـان ووالیات بدخشاندرصد تکمیل و100

درصد پیشرفته است.80در حدود 
برنامه هاي آموزشی در مورد حقوق بشر.تدویر

1398
آموزشی در مورد حقوق بشر ترتیـب  پالن هاي .1

.گردید
ــراي .2 ــن در طــی 643ب ــه 58ت ورکشــاب برنام

.حقوق بشر تدویر گردیدمورد آموزشی در 

کامال تطبیق گردیده

اصالح قوانین و 
مقررات پیشنهادي و 

وضع قوانین جدید

طی مراحلتنظیم جدول زمانی براي ترتیب 
اسناد تقنینی.

1396 -1398

و ادارات دولتـی مطـابق بـه    به تمام وزارت هـا .1
سه برج قبل از قانون طی مراحل اسناد تقنینی

، هدیگردمتحد المال ارسالمکتوب شروع سال
اسناد تقنینـی خـویش را   اولین طرح مسوده تا 

ارسال دارند. 
هر سند تقنینی فوق العاده بـه اسـاس هـدایت    .2

مقامات ذیصالح تدقیق و طی مراحل گردید.
در مجمـوع در اطـراف   طی چهار سال گذشـته  .3

سند تقنینی طی مراحل گردید.400باالتر از 

کامال تطبیق گردیده

در منازعـات  قـانون جرگـه هـاي اصـالحی     طی مراحل 
1398- 1396.مدنی

طرح قانون حل منازعه در جرگه هـا و شـورا هـاي    
کامال تطبیق گردیده) مصوبه 5-3اصالحی به منظور تعمیل هدایت بند (
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ایانپ

کابینـه جمهـوري   10/4/1299) مـورخ  10شماره (
معاونیـت  محترم دفتراسالمی افغانستان به ریاست 

دوم ریاست جمهوري جهت باز نگري ارسـال شـده   
است.

جـزا، قـانون حمایـت حقـوق طفـل و      کد (قانون تنفیذ
1398-1397.)قانون اجراآت اداري

جزا، قانون حمایت حقوق طفل و قانون اجـراآت  کد
کامال تطبیق گردیده.اداري نافذ گردید

.نینی مبارزه علیه فساد ادارياسناد تقباز نگري 
(مربوط استراتیژي ملی مبارزه بافساد اداري)

1396 -1398

اسناد تقنینی مبارزه علیه فساد اداري که نیـاز بـه   
داشتند، شناسایی گردیده مثل تصویبتعدیل و یا 

قانون حفاظـت از اطـالع دهنـدگان فسـاد اداري،     
قانون دسترسی به اطالعات، قانون طـرز تحصـیل   

، قانون قضـایایی دولـت و مقـرره مسـاعدت     حقوق
هاي حقوقی و... طی مراحل گردیده است.

طبیق گردیدهکامال ت

طـی مراحـل، نشـر و انفـاذ اسـناد      ،تجدید نظر قـانون 
1398-1397. (مربوط استراتیژي ملی مبارزه با فساد اداري)تقنینی

قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینـی  
با سهم گیري فعال جامعه مـدنی جهـت افـزایش    
اعتبـار مــردم بــاالي حکومــت در انیســتوت امــور  

این وزارت تجدید نظر گردید.قانونگذاري 

فیصد تطبیق گردیده100

و قانون اصول قانون تشکیالت اساسی دولتطی مراحل 
اداري.محاکمات

1397-1398

ــت در    .1 ــی دول ــکیالت اساس ــانون تش ــرح ق ط
انستیتوت امور قانونگـذاري تـدقیق گردیـده و    
تحت بررسی کمیته قـوانین کابینـه جمهـوري    

دارد.اسالمی افغانستان قرار 
قانون اصول محاکمـات اداري جدیـداً از طـرف    .2

مقام محترم سـتره محکمـه مواصـلت ورزیـده     
وتحت کار دیپارتمنت محترم قرار دارد.

طی مراحل آن جریان دارد


