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پس منظر
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان یکی از وزارت های مهم وکلیدی حکومت و همکار نزدیک و
دایمی سکتور عدلی وقضایی افغانستان میباشد .این وزارت از زمان تأ سیس تاح اال جایگاه مهمی در
بخش های قانونگذاری و عرضه خدمات حقوقی و مس لکی داشته است.
دیدگاه وزارت عدلیه برای آینده عبارت از حاکمیت قانون و دستر سی به عدالت در سراسرکشور می
باشد ،در حالیکه هدف ا ستراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی وارایه خدمات باکیفیت عدلی
وحقوقی به مردم به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.
بناً وزارت عدلیه بودجه خویش را به اساس سه برنامه (امور قانونگذاری ،خدمات حقوقی ،و اداره و
مدیریت) تنظیم نموده است.
(منبع :استراتیژی  5ساله وزارت" قانون و عدالت" فصل اول ص .)1

خالصه گزارش
وزارت عدلیه در شش ماه اول سال مالی 1399مجموعاً ( ) 66فعالیت عمده را پالن نموده بود که از
جملۀ آن ( )27فعالیت را تکمیل نموده است .به تعداد ( )24فعالیت در حال اجرا قرار دارد)15( ،
فعالیت آغاز نشده و تطبیق ( ) 0فعالیت آغاز ولی نسبت مشکالت معطل شده است.
اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت عدلیه در شش ماه اول مطابق پالن ساالنه به ( )%62.2و
مطابق مقدار هدف تعین شده ( )Targetدر شش ماه اول سال مالی به ( )%47.7رسیده است.
مجموع فعالیت های پالن
شده در  6ماه

فعالیت های تکمیل
شده در  6ماه

فعالیت های
در حال اجرا در  6ماه

فعالیت های
معطل شده در  6ماه

فعالیت های
آغاز ناشده در  6ماه

66

27

24

0

15

1

گزارش تحقق فعالیت های پالن شده در شش ماه اول سال مالی 1399
جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف ( )Targetدر شش
ماه اول سال مالی 1399

فیصدی پیشرفت مطابق
عنوان فعالیت عمده

مقدار هدف ()Target
در شش ماه اول سال

فیصدی
پیشرفت
مطابق پالن
ساالنه

تقویت سیستم معلوماتی اداره
برای زنان

مصئون سازی

فضااای کاااری

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات
اداری

%0

%0

تهیه و نصب  2تابلوهای
منشور اخالقی و حقوقی

نصب تابلو های منشور اخالقی،
حقوقی و وظایف متقابل مراجعین و
کارمندان در تمامی دهلیز ها

%100

انکشاف پالن عمل

انکشاف و تطبیق پالن عمل جهت
رفع چالشها بر اساس یافته های
ارزیابی انجام یافته

%0

 10عنوان قانون

طرح ،تسوید و تدقیق ( )10عنوان
قانون در عرصه های مدنی ،جزایی،
اقتصادی و تجارتی

100%

%47.6

 13عنوان مقرره

طرح ،تسوید و تدقیق و بازنگری
( )13مقرره

100%

%96.2

 1اساسنامه

طرح ،تسوید و تدقیق ( )1اساسنامه

100%

%100

به تعداد ( )13مورد تعدیل
اسناد تقنینی

به تعداد مورد ( )13تعدیل در اسناد
تقنینی

100%

%48.1

 9عنوان سند تقنینی

به تعداد ( )9سند تقنینی تسوید و
تدقیق که در قانون اساسی و
استراتیژی ملی مبارزه با فساد به طور
صریح و ضمنی اشاره شده است.

88.8%

%44.4

طبع و نشر ( )40سند تقنینی

%57.5

%28.75

 7200جلد

طبع و نشر ( )6000جلد ماهنامه
عدالت و ( )1200جلد عالیم و اسناد
تجارتی

%55.5

%27.7

 12000شماره

طبع ،نشر و توزیع ( )12000شماره
ماهنامه آگاهی حقوقی

%50

%25

 50مرتبه مصاحبه

مصاحبه با رسانه ها ( )50مرتبه
توسط مقام وزارت و بخشهای
مربوطه

%26

 32محافل رسمی و
کنفرانس های مطبوعاتی

تهیه و نشر عکس ،فلم ،خبر و
اعالمیه مطبوعاتی از جریان ()32
محفل رسمی و کنفرانس های

%87.5

سیستم معلوماتی منابع
بشری ،ارتباطات و احصائیه

طرح ،تسوید و تدقیق اسناد تقنینی ،طی مراحل ،چاپ ونشر به موقع آن
آگاهی عامه در مورد قوانین،

امورحقوقی ،عدلی و قضائی

%100

%50

 40سند تقنینی

ایجادسیستم حاضری الکترونیکی

2

%50

%0

%13

%43.75

مطبوعاتی وزارت

ارایه خدمات حقوقی

به تعداد  30مرتبه اطالعات

ارایاااه ( )30مرتباااه اطالعاااات باااه
متقاضیان به اساس قاانون دسترسای
به اطالعات

%100

نشر( )10شماره جریده
رسمی

نشر( )10شماره جریده رسمی در
وبسایت وزارت عدلیه

%100

نشر( )6لیست

نشر ( )6شماره احصاییه مراکز
اصالح ،احزاب ،جمعیت ها ،رهنماها،
مجله و ماهنامه

%100

%100

 7برنامه آموزشی

تدویر  7برنامه آموزشی برای مبلغین
آگاهی عامه

%100

%53.3

 2عنوان مطلب حقوقی

تهیه و نشر ( )2عنوان مطلب حقوقی
به منظور افزایش آگاهی عامه

%100

%100

آگاهی دهی به تعداد
( )37500تن

آگاهی دهی حقوقی بارای ()37500
تاان از اتباااع کشااور از طریااق تاادویر
سیمینار ها ،توزیاع اورا تبلیغااتی و
ماهنامه آگاهی حقوقی

%61.5

مساعدت ( )4500تن

ارایه مساعدت حقوقی به ( )4500تن
مظنونین ،متهمین و قربانیان جارایم
شکنجه و تجاوز جنسای ،طفال ،زن،
اشاااخاص دارای معلولیااات ،عاااودت
کننده ،بیجا شاده داخلای ،مهااجر و
پناهنده بی بضاعت و اولویت دادن به
قربانیاان جاارایم متااذکره در مرکااز و
والیات

%92.2

تهیه تعداد ( )4طرزالعمل

تهیه طرزالعمل آگاهی عامه حقاوقی،
طرزالعماال نظااارتی باارای مساااعدین
حقاااوقی ،طرزالعمااال اساااتفاده از
دیتااابیس مساااعدت هااای حقااوقی،
طرزالعمل دریافت و بررسی فورم بای
بضاعتی ،طرزالعمل اعطای اعتبار

%100

طاارح و تهیااه تفاهمنامااه بااا انجماان
مستقل وکالی مادافع افغانساتان در
رابطه به پیشبرد سه قضیه رایگان

%100

ارائه مشوره هاای حقاوقی ،از طریاق
مساعدین حقاوقی و مبلغاین آگااهی
مشوره حقوقی برای ( )1000عامه حقاوقی و مرکاز مشاوره دهای
حقاوقی توسااط شااماره  ،188باارای
تن
تعااداد ( )2000تاان اتباااع نیازمنااد
کشور

%100

%55.7

تدویر( )4ورکشاپ بارای ( )55تان از

%100

100%

( )1تفاهمنامه

تدویر ( )4ورکشاپ

3

%50

%100

%30.7

%46.1

%57.1

100%

کارمندان آگاهی عامه حقوقی
طبع و نشر ( )1250جلد
استراتیژی آگاهی عامه

طبع و نشر اساتراتیژی ملای آگااهی
عامه حقوقی به تعداد ( )1250جلد

%0

تهیه الیحه رسیدگی به
شکایات

تهیااه الیحااه رساایدگی بااه شااکایات
مساااعدین و موسسااات ارایااه کننااده
حقوقی و قضایای رایگان

%100

( )650قضیه

حاال فصاال ( )650منازعااه و قضاایه
حقوقی قبل از ارجااع آن باه محااکم
ثالثه

%82.7

%39.3

تطبیق تعداد ( )2250دوسیه حقوقی
فیصله قطعی ونهایی محاکم

%6.5

%2.7

تحصیل ()1.750.000
افغانی

تحصاایل مبل ا (  )1.250.000یااک
میلیون و دو صدو پنجاه هزار افغاانی
محصول حقاو و مبلا ()500.000
پنجصااد هاازار افغااانی حااق التباات
عرایض

%100

تحصیل محصول ()199
قضیه

تحصاایل محصااول ( )199قضاایه از
1386الااای ساااال  1394از طریاااق
ریاست حقو والیت کابل

%0

به مبل ()1.330.226
افغانی تحصیل محصول
قضایای سالهای گذشته

تحصیل محصول محااکم و محصاول
حقو از سالهای گذشته

%100

ارائه ( )170قضیه تطبیق
ناشده

اریه ( )170قضایای که در تطبیق آن
مشکل وجود دارد جهت حل و فصال
به کمیته مشترک

%0

%0

( )980قضیه

تتبیاات و دفاااع از ( )980قضااایای
مربوط به دارایی های عامه و دولتی

%62.7

%31.3

صدور تعداد ()22

صاادور ( )1مااورد قاارار مصااالحه ()1
مورد قرار حل منازعاه و ( )20ماورد
قرار استرداد

%50

ایجاد میکانیزم ارتباط و
هماهنگی

تنظیم و باه منصاه اجارا قارار دادن
میکانیزم ارتباط و هماهنگی با وزارت
شهر ساازی و اراضای غارت تتبیات
ملکیت های دولتی

100%

%100

ایجاد کمیته تدقیق

ایجاااد کمیتااه تاادقیق در ریاساات
قضایای دولت والیت کابل

0%

%0

( )778جواز نامه

ثبت و تجدیاد ( )3جوازناماه احازاب
سیاسی ( )175جواز نامه جمعیت ها،
( )500جواز نامه رهنماای معاامالت
( )100جواز نامه عریضه نویسان

%68.3

( )2250دوسیه

تدوین رهنمود ثبت جمعیت تاادوین رهمنااود باارای طاارز ثباات و
4

%0

100%

%100

%0

%97.1

%25

%34.1

%25

ها

نظارت فعالیات هاای جمعیات هاا و
ممنوعیت فعالیت های سیاسی آنان

%50

انکشاف و ارتقای ظرفیت منابع بشری

بررسی جدی هویت و حقیقت تعهاد
شخصی که فاورم عضاویت حازب را
خانه پری نموده است.

%0

%0

مرور ( )6سند

مرور ( )6سند تقنینی شامل قاوانین،
مقرره و طرزالعمل ها

%83.3

%41.6

تدویر و نظارت از ( )8برنامه
آموزشی

تاادوین ( )8برنامااه آموزشاای کوتاااه
مدت جهت تقویت کارمنادان دولات
در زمینه حقاو از طریاق ورکشااپ
هااای آموزشاای و نظااارت از تااأثیرات
برنامه ها

%0

تدویر ( )6برنامه جلسات
مشورتی

تاادویر ( )6جلسااات مشااورتی جهاات
شاااریک ساااازی ،آگااااهی دهااای و
کتگوری بنادی سفارشاات نهادهاای
بین المللی

%66.6

%33.3

تدویر ( )2برنامه

تاادیر( )2برنامااه کمیتااه انسااجام و
هماهنگی حقو بشر

%50

%25

استخدام ()97

استخدام ( )45تن کارمناد از طریاق
پروسه امتحان رقابت جمعی )2( ،تن
کارمند رسمی برای پیشبرد سیساتم
مدیریت قضایا )5( ،تن کارآموز اناا
از رشااته هااای حقااو شاارعیات و
اقتصااادو تمدیااد قاارار داد ( )36تاان
کارمندان قراردادی و باالمقطع

%15.4

%7.7

تبدیلی ( )15تن

تبدیلی ( )15تن کارمناد باه منظاور
عرضه بهتر خدمات عدلی وحقوقی

%0

%0

آموزش ( )500کارمند

فراهم آوری تسهیالت وتدویر برناماه
های ارتقای ظرفیت برای ( ) 500تن
کارمندان مسلکی و اداری مرکازی و
والیتی وزارت

%90

ارزیابی اجراآت (  ) 625تن

مدیریت ،هماهنگی و تنظیم ارزیاابی
اجراآت ( )625تن کارمندان مرکازی
و والیتی

%41.1

تحلیل( )100الیحه وظایف
در مطابقت به بست ها

تعدیل بازنگری و تحلیل لوایح وظایف
تعااداد ( )100بساات ریاساات هااای
مرکزی و والیتی

%100

%100

تقاعد ( )13تن

اجاارای تقاعااد ( )13کارمنااد از نگاااه
کبرسن و تکمیل ( )40سال خدمت

%100

%100

معرفی تعداد ( )66تن
کارمندان به بورسیه

معرفاای بااه تعااداد ( )66تاان کارمنااد
جااوان بااه دوره هااای ماسااتری بااه

%100

%100

بررسی فورم عضویت احزاب

5

%0

%45

%20.5

بورسیه های تحصیلی داخلی و خارج
از کشور
تدویر ( )8برنامه های
آموزشی

تاااادویر ( )8برنامااااه آموزشاااای از
کنوانسیون های باین المللای حقاو
بشاار باارای کارمناادان ادارات دولتاای
ذیربط

%62.5

%31.25

ارایه خدمات اداری

استخدام ( )15تن مسااعدین حقاو
موسسه عدالت دفتر  ILFAمطابق به
استخدام ( )15تن مساعدین تفاهمناماااه و اساااتخدام مسااااعدین
حقوقی در ( )10والیت باه همکااری
حقو به ( )10والیات
اداره برنامه انکشاافی ملال متحاد در
مطابقت با تفاهمنامه

%0

تدویر ( )5برنامه آگاهی
دهی

تاادویر ( )1برنامااه آگاااهی دهاای در
رابطه به موضوعات جندر در والیات و
( )2برنامه آموزشای و آگااهی دهای
برای کارمندان وزارت عدلیه

%0

 2دور

تدویر  2دور برنامه آگاهی دهی عاماه
در پوهنتون های دولتی و خصوصای
در مرکز و والیات برای محصلین انا
سااال اخیاار رشااته هااای حقااو و
شرعیات

%0

راه اندازی ( )1برنامه
کارآموزی فارغین

راه اندازی برنامه های کارآموزی برای
تازه فارغین دانشکده هاای حقاو و
شرعیات در مرکز و والیات .

%0

%0

ترک /کسب تابعیت ()250
تن

پیشبرد امور مربوط به ترک و کساب
تابعیت ( )250تن

%60.4

%30.2

( )5تفاهمنامه

طاای مراحاال مسااوده و امضااای ()5
تفاهمنامه موسسات داخلی و خارجی

%100

%70

( )10سفر آموزشی

فااراهم سااازی ( )10ساافر آموزشاای
خارجی برای کارمندان

%70

%35

تفتیش  23واحد

تفتاایش اجااراآت ( )23واحااد اداری
وزارت عدلیه

%100

%95.5

نظارت ( )16دفتر والیتی

نظاااارت و کنتااارول از ( )33دفتااار
والیتاای احاازاب سیاساای ،نهادهااای
اجتماعی و دفاتر رهنمایی معامالت و
عریضه نویسان

%100

%100

حفظ و مراقبت در ()5
والیات

حفظ و مراقبت تعمیرات ریاست های
عدلیه در ( )5والیات

%0

%0

عقدقرار داد دیجیتل سازی

عقد قرار داد بخاطر دیجیتال ساازی
آرشیف

%0

%0

( )2500قطعه عریضه

اجرای حدود ( )2500قطعه عارایض

100%

%84.4

6

%0

%0

%0

واصله حقوقی ومتفرقه.
تصدیق و ترجمه ()2500
قطعه

تصدیق و ترجماه اساناد رسامی باه
تعداد ( )2500قطعه

 5480قضیه

درج ( )5480قضاایه ماادنی،تجارتی
ومحجاااوزین دردیتاااابیس سیساااتم
مدیریت قضایای افغانستان ()CMS

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها

7

100%

%100

27.6%

%13.8

( )%62.2اوسط
فیصدی پیشرفت
فعالیتها مطابق مقدار
هدف ( )Targetدر
شش ماه اول

()%44.7
اوسط
فیصدی
پیشرفت
مجموع
فعالیت ها
مطابق پالن
سال مالی
1399

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در شش ماه اول سال مالی 1399
شماره طبقه بندی (عرصه) فعالیت
ها
1

تقویت سیستم معلوماتی اداره

2

طرح ،تسوید و تدقیق اسناد تقنینی،
طی مراحل ،چاپ و نشر به موقع آن

3

آگاهی عامه در مورد قوانین،
امورحقوقی ،عدلی و قضائی

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

ایجادسیستم حاضری الکترونیکی

حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت
در سراسر کشور ،تقویت سیستم
عدلی و عرضه خدمات با کیفیت
عدلی و حقوقی

نصب تابلو های منشور اخالقی،
حقوقی و وظایف متقابل مراجعین
و کارمندان در تمامی دهلیز ها
طرح ،تسوید و تدقیق ( )10عنوان
قانون در عرصه های مدنی،
جزایی ،اقتصادی و تجارتی
طرح ،تسوید و تدقیق و بازنگری
( )13مقرره

تقویت حاکمیت قانون و بهبود روند
قانونگذاری

طرح ،تسوید و تدقیق ()1
اساسنامه
به تعداد مورد ( )13تعدیل در
اسناد تقنینی
ارایااه ( )30مرتبااه اطالعااات بااه
متقاضااایان باااه اسااااس قاااانون
دسترسی به اطالعات
نشر( )10شماره جریده رسمی در
وبسایت وزارت عدلیه

انعکاس دست آوردها و فعالیت های
خدمات حقوقی وزارت عدلیه

نشر ( )6شماره احصاییه مراکز
اصالح ،احزاب ،جمعیت ها،
رهنماها ،مجله و ماهنامه
تدویر  7برنامه آموزشی برای
مبلغین آگاهی عامه

افزایش سطح آگاهی اتباع کشور در
مورد مسایل حقوقی

تهیه و نشر ( )2عنوان مطلب
حقوقی به منظور افزایش آگاهی
عامه

4

ارایه خدمات حقوقی

تهیااه طرزالعماال آگاااهی عامااه
حقوقی ،طرزالعمال نظاارتی بارای
مساااعدین حقااوقی ،طرزالعماال
استفاده از دیتابیس مساعدت های
عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی
حقاااوقی ،طرزالعمااال دریافااات و
بضاعت جهت جلب اعتماد شهروندان
بررسااای فاااورم بااای بضااااعتی،
کشور
طرزالعمل اعطای اعتبار
تفاهمنامااه پیشاابرد سااه قضاایه
رایگان با انجمان مساتقل وکاالی
مدافع طرح و تهیه گردیده
8

شماره طبقه بندی (عرصه) فعالیت
ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

ارائه مشوره های حقوقی از طریاق
مساعدین حقوقی و مبلغین آگاهی
عامه حقوقی و مرکز مشوره دهای
حقوقی توسط شماره  ،188بارای
تعداد ( )2000تان اتبااع نیازمناد
کشور
تدویر( )4ورکشاپ برای( )55تن از
کارمندان آگاهی عامه حقوقی
عرضه خدمات حقوقی به متهمین بی
تهیه الیحه رسیدگی باه شاکایات بضاعت جهت جلب اعتماد شهروندان
کشور
مساعدین وموسسات ارایاه کنناده
حقوقی و قضایای رایگان

5

انکشاف و ارتقای ظرفیت منابع
بشری

6

ارایه خدمات اداری

تحصیل مبل (  )1.250.000یاک
میلیااون و دو صاادو پنجاااه هاازار
افغااانی محصااول حقااو و مبلاا
( )500.000حق التبت عرایض

ارایه خدمات حقوقی و تقویت بنیه
اقتصادی دولت

تحصااایل محصاااول محااااکم و
محصول حقو از سالهای گذشته

تقویت سیستم ،شفافیت و حساب
دهی

تنظیم و به منصه اجارا قارار دادن
میکااانیزم ارتباااط وهماااهنگی بااا
وزارت شهر سازی و اراضی غارت
تتبیت ملکیت های دولتی

تقویت بخشیدن روحیه همکاری و
هماهنگی بین ادارات

تعدیل بازنگری و تحلیل لوایح
وظایف تعداد ( )100بست ریاست
های مرکزی و والیتی

مشخص و معیاری سازی وظایف و
مسوولیت های هر بست و تسریع
روند امور از طریق تعدیل ،بازنگری و
تجزیه و تحلیل ،الیحۀ وظایف بست
ها و تجدید نظر ساختار تشکیل
ریاست های مرکزی و والیتی

اجرای تقاعد ( )13کارمند از نگاه
کبرسن و تکمیل ( )40سال
خدمت

مستفید شدن کارمندان از حق تقاعد

معرفی به تعداد ( )66تن کارمند
جوان به دوره های ماستری به
بورسیه های تحصیلی داخلی و
خارج از کشور

ارتقای ظرفیت کارمندان جهت ارایه
خدمات بهتر

طی مراحل مسوده و امضای ()5
تفاهمنامه موسسات داخلی و
خارجی

9

به وجود آمدن یک میکانیزم معیاری
بخاطر تحکیم روابط جهت موثریت
در امورات فعالیت ها و اجراآت پیش
بینی شده

شماره طبقه بندی (عرصه) فعالیت
ها

فعالیت های تکمیل شده
تفتیش اجراآت ( )23واحد اداری
وزارت عدلیه
نظارت و کنترول از ( )33دفتر
والیتی احزاب سیاسی ،نهادهای
اجتماعی و دفاتر رهنمایی
معامالت و عریضه نویسان
اجرای حدود ( )2500قطعه
عرایض واصله حقوقی ومتفرقه.

نتایج

تامین اصل شفافیت ،حسابدهی،
تقویت مؤثریت و کارآیی اداره و
جلوگیری از حیف و میل دارایی های
عامه
تطبیق قانون ،تسریع روند حل و
فصل قضایای حقوقی و جلب رضایت
مراجعین

تصدیق و ترجمه اسناد رسمی به
تعداد ( )2500قطعه

عرضه خدمات با کیفیت عدلی و
حقوقی

تحلیل اجراآت
الف :فعالیت های درحال اجرا در شش ماه اول سال مالی 1399
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق

پیشرفت

پالن

.1

به تعداد ( )9سند تقنینی تسوید و تدقیق که در
قانون اساسی و استراتیژی ملی مبارزه با فساد به
طور صریح و ضمنی اشاره شده است.

88.8%

.2

طبع و نشر ( )40سند تقنینی

%57.5

.3

طبع و نشر ( )6000جلد ماهنامه عدالت و ()1200
جلد عالیم و اسناد تجارتی

%55.5

.4

طبع ،نشر و توزیع ( )12000شماره ماهنامه آگاهی
حقوقی

%50

.5

مصاحبه با رسانه ها ( )50مرتبه

%26

.6

تهیه و نشر عکس ،فلم ،خبر و اعالمیه مطبوعاتی از
جریان ( )32محفل رسمی و کنفرانس های
مطبوعاتی وزارت

%87.5

.7

آگاهی دهی حقوقی برای ( )37500تن از اتباع
کشور از طریق تدویر سیمینار ها ،توزیع اورا
تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقی

%61.5

.8

ارایه مساعدت حقوقی به ( )4500تن مظنونین،
متهمین و قربانیان جرایم شکنجه و تجاوز جنسی،
طفل ،زن ،اشخاص دارای معلولیت ،عودت کننده،
بیجا شده داخلی ،مهاجر و پناهنده بی بضاعت و
اولویت دادن به قربانیان جرایم متذکره در مرکز و

%92.2

شیوع ویروس کرونا

//
//
//
//
//

//

//

10

والیات

.9

حل فصل ( )650منازعه و قضیه حقوقی قبل از
ارجاع آن به محاکم ثالثه

%82.7

 .10تطبیق تعداد ( )2250دوسیه حقوقی فیصله قطعی
و نهایی محاکم

%6.5

 .11تتبیت و دفاع از( )980قضایای مربوط به دارایی
های عامه و دولتی

62.7

 .12صدور ( )1مورد قرار مصالحه ( )1مورد قرار حل
منازعه و ( )20مورد قرار استرداد

%50

 .13ثبت و تجدید ( )3جوازنامه احزاب سیاسی ()175
جوازنامه جمعیت ها )500( ،جواز نامه رهنمای
معامالت ( )100جوازنامه عریضه نویسان

//
//
//
//
//

%68.3

 .14تدوین رهمنود برای طرز ثبت و نظارت فعالیت های
جمعیت ها و ممنوعیت فعالیت های سیاسی آنان

//
%50

 .15مرور ( )6سندتقنینی شامل قوانین ،مقرره و
طرزالعمل ها

%83.3

 .16تدویر ( )6جلسات مشورتی جهت شریک سازی،
آگاهی دهی وکتگوری بندی سفارشات نهادهای بین
المللی

%66.6

 .17تدیر( )2برنامه کمیته انسجام و هماهنگی حقو
بشر

%50

//
//

 .18استخدام ( )45کارمند از طریق پروسه امتحان
رقابت جمعی )2( ،تن کارمند رسمی برای پیشبرد
سیستم مدیریت قضایا )5( ،تن کارآموز انا از رشته
های حقو  ،شرعیات و اقتصاد و تمدید قرار داد
( )36تن کارمندان قراردادی و بالمقطع

%15.4

 .19فراهم آوری تسهیالت وتدویر برنامه های ارتقای
ظرفیت برای ( ) 500تن کارمندان مسلکی و اداری
مرکزی و والیتی وزارت

%90

 .20مدیریت ،هماهنگی و تنظیم ارزیابی اجراات ()625
تن کارمندان مرکزی و والیتی

%41.1

 .21تدویر ( )8برنامه آموزشی از کنوانسیون های بین
المللی حقو بشر برای کارمندان ادارات دولتی
ذیربط

%62.5

 .22پیشبرد امور مربوط به ترک و کسب تابعیت ()250
تن

%60.4

//
//

//

//
//

 .23فراهم سازی ( )10سفر آموزشی خارجی برای
کارمندان

%70

 .24درج ( )5480قضیه مدنی،تجارتی ومحجوزین
دردیتابیس سیستم مدیریت قضایای افغانستان
()CMS

27.6%

//
//
//
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ب :فعالیت های معطل شده در شش ماه اول سال مالی 1399
شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

1

0

فیصدی

دالیل معطل شدن فعالیت

پیشرفت
0

0

ج :فعالیت های آغاز نشده در شش ماه اول سال مالی 1399
شماره

دالیل عدم آغاز فعالیت

عنوان فعالیت

.1

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

.2

انکشاف و تطبیق پالن عمل جهت رفع چالشها بر اساس یافته
های ارزیابی انجام یافته

//

.3

طبع و نشر استراتیژی ملی آگاهی عامه حقوقی به تعداد ()1250
جلد

//

.4

تحصیل محصول ( )199قضیه از 1386الی سال  1394از طریق
ریاست حقو والیت کابل

//

.5

اریه ( )170قضایای که در تطبیق آن مشکل وجود دارد جهت
حل و فصل به کمیته مشترک

//

.6

ایجاد کمیته تدقیق در ریاست قضایای دولت والیت کابل

//

.7

بررسی جدی هویت و حقیقت تعهد شخصی که فورم عضویت
حزب را خانه پری نموده است.

//

.8

تدوین ( )8برنامه آموزشی کوتاه مدت جهت تقویت کارمندان
دولت درزمینه حقو از طریق ورکشاپ های آموزشی و نظارت از
تاثیرات برنامه ها

//

.9

تبدیلی ( )15تن کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عدلی و
حقوقی

//

شیوع ویروس کرونا

 .10استخدام ( )15تن مساعدین حقو موسسه عدالت دفتر ILFA
مطابق به تفاهمنامه و استخدام مساعدین حقوقی در ( )10والیت
به همکاری اداره برنامه انکشافی ملل متحد در مطابقت با
تفاهمنامه

//

.11

تدویر ( )1برنامه آگاهی دهی در رابطه به موضوعات جندر در
والیات و ( )2برنامه آموزشی و آگاهی دهی برای کارمندان
وزارت عدلیه

//

.12

تدویر  2دور برنامه آگاهی دهی عامه در پوهنتون های دولتی و
خصوصی در مرکز و والیات برای محصلین انا سال اخیر رشته
های حقو و شرعیات

//

.13

راه اندازی برنامه های کارآموزی برای تازه فارغین دانشکده های

//

12

حقو و شرعیات در مرکز و والیات .
 .14حفظ و مراقبت تعمیرات ریاست های عدلیه در ( )5والیت

//

 .15عقد قرار داد به خاطر دیجیتل سازی آرشیف

//

مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
طرح های پیشنهادی

مشکالت عمده
 .1نبود امنیت در یکتعداد والیات و مسیر شاهراه ها

 .1توجه جدی در مورد صورت گیرد

 .2کمبود منابع و امکانات در بخش حقو بشر
وزارت عدلیه

 .2ارتقای تشکیل اداره و حمایت هرچه بیشتر مالی
و تخنیکی اداره انکشافی ملل متحد

 .3عدم همکاری الزم از طرف ادارات ذیربط با
قضایای دولت

 .3ایجاد هماهنگی بیشتر

 .4نبود امکانات الزم و وسایط نقلیه کافی

 .4تهیه امکانات الزم و وسایط نقلیه برای وزارت
عدلیه

.5

.5

فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن در شش ماه اول سال مالی 1399
شماره

نتایج

عنوان فعالیت تکمیل شده

دالیل عدم

خارج از پالن

شمولیت در پالن

.1

طرح ،تسوید ،تادقیق و باازنگری ()13
مقرره

.2

طرح ،تسوید و تدقیق ( )1اساسنامه

به اساس خواست
ادارات ذیربط ،هدایات
و مصوبه های کابینه
ج.ا.ا به وزارت عدلیه
طور فو  -العاده
مواصلت نموده است.

.3

نشاار( )90شااماره جریااده رساامی در
وبسایت وزارت عدلیه

.4

نشر ( )9شماره احصاییه مراکز اصاالح،
احزاب ،جمعیت هاا ،رهنماهاا ،مجلاه و
ماهنامه

.5

تدویر  1برنامه آموزشای بارای مبلغاین
آگاهی عامه

.6

تهیه و نشر ( )6عنوان مطلاب حقاوقی
به منظور افزایش آگاهی عامه

.7

ارائااه مشااوره هااای حقااوقی ،از طریااق
مساااعدین حقااوقی و مبلغااین آگاااهی

تقویت هرچه بیشتر روند قانونگذاری و تطبیق
پالیسی های ادارات ذیربط

با طبع ،نشر و توزیع مواد متذکره اذهان عامه
تنویر گردیده و دسترسی بیشتر شهروندان به
عدالت و بلند بردن سطح آگاهی حقوقی
تقویت گردیده است.

13

نظر به تقاضای و
اهمیت دادن مطالب،
اداره مربوط توانسته
برنامه آگاهی دهی
خویش را افزایش دهد.

عامااه حقااوقی و مرکااز مشااوره دهاای
حقااوقی توسااط توسااط شااماره ،188
برای تعاداد ( )114تان اتبااع نیازمناد
کشور

.8

تاادویر( )4ورکشاااپ باارای( )55تاان از
کارمندان آگاهی عامه حقوقی

.9

تحصاااایل مبلاااا (  )2.935.599دو
میلیون و نه صدو سی و پنج هزار و پنج
صدو نود و نه افغانی محصاول حقاو و
حق التبت عرایض

ازدیاد عواید دولت

راجع شدن دوسیه ها
بیشتر از پالن

 .10به مبل ( )1.253.622افغانی تحصایل
محصول قضایای سالهای گذشته
 .11تعدیل بازنگری و تحلیل لاوایح وظاایف
تعداد ( )130بست ریاست های مرکزی
و والیتی

وظایف و مسوولیت های هر بست مشخص و
معیاری سازی گردیده و روند امور تسریع
بخشیده شد.

 .12اجاارای تقاعااد ( )12کارمنااد از نگاااه
کبرسن و تکمیل ( )40سال خدمت

کارمندان از حقو تقاعد مستفید گردیده

 .13معرفی به تعداد ( )64تن کارمند جاوان
به دوره های ماستری به بورسایه هاای
تحصیلی داخلی و خارج از کشور

باال بردن ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان

 .14طاای مراحاال مسااوده و امضااای ()2
تفاهمنامه موسسات داخلی و خارجی

ایجاد ارتباط کاری مرتبط به بخش های
وزارت عدلیه ایجاد شد

.15

تفتیش اجاراآت ( )20واحاداداد وزارت
عدلیه

نظر به ضرورت مبرم
اداره

نظر به ضرورت اداره

اصل شفافیت و حسابدهی تامین ،موثریت و
کارآیی اداره تقویت و از حیف و میل
جلوگیری به عمل آمد.

بنا بر ضرورت در امور
بررسی و تفتیش

 .17اجارای ( )1720قطعااه عاارایض واصااله
حقوقی و متفرقه

ارایه خدمات حقوقی

نظر به مراجعه بیشتر
مردم

 .18تصدیق و ترجمه اسناد رسمی به تعداد
( )38069قطعه

ارایه خدمات حقوقی و ازدیاد عواید دولت

مواصلت اسناد بیشتر از
پالن

 .16نظارت و کنترول از ( )23دفتر والیتای
احزاب سیاسای ،نهادهاای اجتمااعی و
دفاااتر رهنمااایی معااامالت و عریضااه
نویسان
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ضمیمه شماره ()1؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399
مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

957،320،165.00

82،945،000

1،040،265،165

هشتاد و دو میلیون و نه صدو چهل و پنج هزار

یک میلیارد و چهل میلیون و دو صدو شصت و پنج هزار و یک
صدو شصت و پنج

به کلمات

نه صدوپنجاه و هفت میلیون و سه صدو بیست هزارو
یک صدو شصت و پنج

پالن مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 1399
پالن مصرف

مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال

مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول
سال مالی جهت مصرف پالن گردیده

مجموع

478,660,082

17،418،450

496،087،532

چهار صدو هفتاد و هشت میلیون و شش صدو

هفده میلیون و چهار صدو هژده هزار و چهار صدو
پنجاه

چهار صدو نود و شش میلیون و هشتاد و هفت هزار و پنج صدو
سی و دو

مالی جهت مصرف پالن گردیده

به رقم
به کلمات

شصت هزار و هشتاد و دو افغانی

مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی  1399به مبلغ و فیصد
مصرف بودجه
به رقم

مصرف بودجه عادی
به مبل

به فیصد

به مبل

به فیصد

338،339،182

%70.68

13،263،159

%76.14

سه صدو سی و هشت

به کلمات

مصرف بودجه انکشافی

میلیون و سه صدو سی و نه
هزار و یک صدو هشتاد و دو

هفتاد اعشاریه
شصت و هشت
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سیزده میلیون و دو
صدو شصت و سه هزار
و یک صدو پنجاه و نه

هفتاد و شش اعشاریه
چهارده

