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 ماه  هشتوزارت عدلیه طی  کاری ت  آفورم گزارش دهی اجرا

 
 (.وزارت عدلیهگزارش دهنده : ) 

 .(ریاست دفتر مقام عالی امارت اسالمی افغانستان گیرنده: ) گزارش
 

 ریاسهت  ۴وزارت عدلیه یکی از وزارت های کلیدی در ساختار امارت اسالمی افغانستان بوده کهه متکهک  
ریاست والیتی در والیات ککور بوده که  ۳۳در مرکز و    مستق  آمریت   ۱( ریاست بست دو 25)و    عمومی

 ماه فعالیت های ذی  را انجام داده است: هکت طی  بعد از فتح ین وزارت یاست های تحت اثر ار
 

 فعالیت های وظیفوی انجام شده:
 حقوقی: –ریاست عمومی انستیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی  

 الف: در عرصه تسوید و تدقیق اسناد تقنینی:
، ریاسهت انسهجام امهور ر دولهت معاونیت انسجام امو  2۳/۳/۱۴۴۳مورخ    ۱۷۴به تاسی از مکتوب کماره  

تقنینی مطابق احکهام کهریعت  سند  (۱۳) کابینه ریاست محترم عمومی اداره امور امارت اسالمی افغانستان
ارایهه رردیهده به وزارت ها و ادارات امارتی غرض بهازنرری  اسالمی و اصو  امارت اسالمی افغانستان  

 .است 
 ها و ادارات امارت اسالمی افغانستان: مشوره های قانونی به وزارت ارایهب: در عرصه 

 ( مکوره قانونی به ادارات امارتی ارائه کده است.۱۳)
 ج: در عرصۀ تدویر جلسات تسوید و تدقیق اسناد تقنینی:

 24/4/۱44۳( مهورخ ۱2و مصهوبۀ کهماره )  4/۳/۱۴۴۳( مهورخ  5کماره )  مصوبۀبه منظور تعمی   
( ۱5)بها اکهتران نماینهدران ذیهربط    و تدقیق اسهناد تقنینهی  جهت تسوید کابینۀ امارت اسالمی افغانستان  

 دایر رردیده است  هجلس
 در بخش ابراز نظر قانونی در مورد معاهدات

مکتهوبی جههت اجهراآت بعهدی   ،در مورد معاهدات ذی  ابراز نظهر قهانونی صهورت ررفتهه و نظهر قهانونی
 عندالموقع به ادارۀ مربوط ارسا  رردیده است:

اسالمی افغانستان و حکومت جمهوری اسالمی پاکستان در  امارت امه فی مابین حکومت  تمدید موافقت ن -۱
 رابطه به آغاز خدمات بس های مسافر بری میان جال  آباد و پکاور.

اسالمی افغانستان و حکومت جمهوری اسالمی پاکستان در  امارت تمدید موافقت نامه فی مابین حکومت   -2
 .قندهار و کویتهر بری میان مسافرابطه به آغاز خدمات بس های 

مطالعه رردیده و مکهکالت کهرعی آن تکهخی  و از کنوانسیون حقوق  4اعالمیه جهانی حقوق بکر و  -۳
 کده است. ارایهطریق رهبری انستیتوت امور قانونرذاری به مقام وزارت 

 دیپارتمنت قوانین مدنی 
 دایت مقام محترم وزارت.( مکوره قانونی به ادارات امارتی و عارضین مطابق ه22) ارایه -۱
مسترد نمودن طرح اسناد تقنینی به وزارت ها و ادارات امارتی مربوط غرض بازنرری مطابق احکام  -2

 .ی و اصو  امارت اسالمی افغانستانکریعت اسالم
 می رسد.مورد  (42)تعداد آن به طرح تعدی  ماده های بعضی از قوانین که مجموعاً  -۳
 

 دیپارتمنت قوانین جزایی
بهه کابینهه رسمی سازی فعالیت های مربوط به سهکتور طهال فروکهان تسهوید و غهرض تصهویب   طرح -۱

 رردیده است. ارسا 
جهع ابهه مرقهارب یها تهدفین آنهها طرح تعدی  برخی از مواد مقرره جمع آوری اجسهاد، تسهلیم دههی بهه ا -2

 مربوطه آن ارسا  کده است.

 نظر صورت ررفته است. ابراز وزارتمحترم  مقامدر مورد محو مهرهای باطله به  -۳
 در رابطه به مسودة مقرره تفتیش داخلی به ریاست تفتیش داخلی وزارت عدلیه ابراز نظر رردیده است. -4
 رردیده است.نافذ طی مراح  قانونی  و بعد ازطرزالعم  انسجام وکالی مدافع تدقیق  -5
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 اد رسمی:نسریاست ترجمه و تصدیق ا
  ۱۱2اسناد تقنینی ترجمه کده: به تعداد  -۱
 .۱0جوازنامه های صادر کده:  -2
 .۳45۷9اسناد رسمی تصدیق کده:  -۳

 ارجه:ارتباط خریاست در بخش 
( در ارتبهاط بهه کهرو  CRDSAهماهنری توسعه و بازسهازی افغانسهتان ) مؤسسهبررزاری جلسه با  -۱

والیت )کاب ، هرات، بلخ، سمنران، بامیهان، غهور، بهادغیس و   8متذکره در    مؤسسهمجدد فعالیت های  
متهذکره و وزارت عدلیهه امهارت اسهالمی افغانسهتان تها   مؤسسههایکندی( و تهیه یک تفاهم نامهه میهان  د 

 در چهارچوب آن صورت ریرد. مؤسسهفعالیت های 
 ۱2( و معرفهی فعالیهت هایکهان در NRCهیئهت نهاروی بهرای مههاجرین )  مؤسسههبررزاری جلسه با   -2

ت خهود معلومهات داده و خواههان دادن اجهازه از والیت افغانستان چنانچه در مورد نهو  و سهاحه فعالیه
والیت کدند که  ۱2فعالیت های سابق کان در  سوی وزارت عدلیه امارت اسالمی افغانستان برای ادامه
والیهت مکتهوب رسهمی ارسها  کهد و بهه  ۱2از سوی ارتباط خارجه به امضاء وزیر صاحب عدلیه به 

 میالدی اجازه فعالیت داده کد. 202۱در آن والیات الی ختم سا   مؤسسه متذکره
( و معرفهی فعالیهت TSDO) مؤسسههچهارو    پرمختیایياو    ټولنیزد توحید د    مؤسسهبررزاری جلسه با   -۳

والیت افغانستان چنانچه در مورد ساحه فعالیت کان معلومهات ارایهه نمهوده و از وزارت   4هایکان در  
ق پروژه کان در والیات کاب ، ننررهار، بلهخ عدلیه امارت اسالمی افغانستان خواهان اجازه برای تطبی

میالدی کدند که از سوی ریاسهت ارتبهاط خارجهه بهه امضهاء   202۱و کندهار الی ختم ماه دسمبر سا   
 کد.وزیر صاحب عدلیه به والیات مذکور مکتوب رسمی ارسا  

 یت هایکان.( از طریق ایمی  و وتساپ غرض آراهی از فعالTSDO) مؤسسهایجاد ارتباط دوامدار با  -4
 تهیه اصو  نامه غرض پیکبرد فعالیت های بخش هماهنری با موسسات ریاست ارتباط خارجه. -5
و کهرکت هها بهوده غهرض   مؤسسهه  ۱0بیکهتر از    کهه متکهک   هکمک کننهد   هایجلسه با نهاد   یرابررز -6

معرفی و چرونری فعالیت ههای کهان و همکهاری وزارت عدلیهه امهارت اسهالمی افغانسهتان در زمینهه 
اسهناد و معلومهات عمهومی پهروژه کهان از سهوی   ،همچنهان از نههاد   های نههاد متهذکره،برد فعالیت  پیک

 ریاست ارتباط خارجه خواسته کد تا در روکنی آن نهاد کمک کننده فعالیت های خود را آغاز نمایند.
( در والیهت ههرات در NRCهیئت ناروی برای مههاجرین )  مؤسسهبررسی و نظارت از فعالیت های   -۷

همهاهنری توسهعه و بازسهازی افغانسهتان   مؤسسههبررسی و نظارت از فعالیت ههای  ه دلو و همچنان  ما
(CRDSA.در والیت هرات در ماه دلو ) 

هیئهت نهاروی بهرای   مؤسسههطی مراح  تفاهم نامه میهان وزارت عدلیهه امهارت اسهالمی افغانسهتان و   -8
 (.NRCمهاجرین )

 در بخش ریاست تفتیش داخلی:
کرده است کهه اجهراآت خلی مطابق پالن کاری، ادارات مربوطه وزارت عدلیه را بررسی  ریاست تفتیش دا

 کرده است.برعالوه موضوعات فوق العاده را نیز بررسی  مطابق پالن
 ارقام فعالیت های اجرا کده:

 الف: در بخش اجراآت پالن شده:
ن( که قبالً بررسی رردیده بودند ریاست های عدلیه والیت های )پنجکیر، میدان وردگ،تخار، کاپیسا و بغال
همچنان راپور نظهارتی تعهداد   راپورهای آنها را جهت اجراآت بعدی به مراجع زیربط ارسا  رردیده است.

تهیه رردیده و بعد از تاییدی مقام وزارت جهت اجراآت بعدی به مراجع  ( ریاست مربوطه وزارت عدلیه9)
 مربوطه ارسا  رردیده است.

 :ضوعات فوق العادهدر بخش مو  -ب:

رهبری وزارت بر عالوه فعالیت های پالن کده خویش به تعداد  ریاست تفتیش داخلی به اساس هدایت مقام 

 . فوق العاده اجراآت  انجام داده است    د ( مور۳6)
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 در بخش ریاست نشرات و ارتباط عامه:

 :جریده رسمی و اعالنات تجارتی
کماره جریده رسمی چاپ رردیده و   ۳مرکزی و والیتی در    کماره اعالنات کرکت های تجارتی(  ۳2۱۳) 

( افغانی می کود، از 6۷۷9000( کماره آن برای چاپ آماده می باکد که حق االکاعه همین کرکت ها )۱)

 در ویبسایت نکر رردیده است.طرف وزارت عدلیه به بانک تحوی  رردیده و جریدۀ آن در 

 :و فروشاتتوزیع 
کماره مجله عهدالت بهه پهو  نقهد (  2( کماره جریده و )۱2ه فروش رسیده همچنان )بقوانین    اره( کم۱5۳)

 تحوی  کده است. فروخته کده و مبلغ آن

رردیهده و بهه ریاسهت چاپ  رسمی جریده(  ۱۴۱۳و    ۱۴۱2-۱۴۱۱)  که به کماره های  تجارتی  اعالن(99)

 های عدلیه والیات ارسا  رردیده است.

 : کتابخانه
 اره( کهم۱0، )ماره کهریعت ( که۱0، )ماره هیواد ( ک۱0، )اره انیس( کم۱0: )تراکیروزنامه های غیر اک

روزنامه های متذکره همه روزه به مقام وزارت، رییس ههای محتهرم ریاسهت ههای مرکهزی و سهایر   ارگ

 .مقامات توزیع رردیده است 

 مطالعه توزیع است. جهت  کتاب برای کارمندان وزارت  (جلد ۷9)

 رات دیرر که به وزارت عدلیه مواصلت توزیع رردیده است.مجله نکریه ادا( 2۳۴)

 ویبسایت:
 و کهماره جهواز ههای تجدیهدی (۱۱۶، )کماره جوازهای صهادر کهده  (۴۳۵)،  اعالنات تجارتی  اره( کم4)

خبهر مهی   99کهه مجموعهاً    از ریاست رهنمای معامالت جمع آوری رردیده  جواز های جدید   ارهکم  (۳۱9)

 .ت نکر رردیده است و در ویبسایت وزار رردد 

 ریاست والیات ایمی  آدرس رسمی ایجاد رردیده است. ۳4به ریاست های مرکزی و 

آدرس وزارت عدلیه در ویبسایت ایجاد و  و همچنان رعدلیه در ویبسایت نک سرپرست وزارت و دیدراه پیام  

 رردیده است. ماهه اجراآت کاری وزارت عدلیه در ویبسایت نکر 9رزارش و برعالوه   است  کدهنکر 

 است. کدهصفحه ویبسایت تجدید معلومات، در سخنرو و مسئو  

 .کماره تیلفون رؤسای عدلیه والیات در ویبسایت نکر رردیده

 

 در بخش ریاست عمومی انسجام:
ریاست عمومی انسجام توانسته است تغییرات الزم را جهت بهبهود در سیسهتم اداری بها تقهرر اعضهای  -۱

 آورد. مجرب و مسلکی به وجود 
هللا در آینهده یهک نکهاءکار روی دیتابیس بخش های مربوطه ریاست عمهومی انسهجام جریهان داکهته و ا -2

 دیتابیس منظم و معیاری خواهیم داکت که پاسخ رو به همه ابعاد دفاتر مربوطه باکد.
 ریاست عمومی انسجام طی مکتوب متحد الما  در رابطه به طرز روند کاری به موقع و اجراآت بهتهر -۳

 ادارات مربوطه رسماً ارسا  داکته است تا بر وفق آن فعالیت های کان را تنظیم نمایند.
عمومی انسجام توانسته است تا بر طبق پالن از دفاتر رهنماهای معامالت و مهوتر فروکهی هها ریاست   -4

ان تا والیت نیز ادامه داکته و جلو فعالیت غیر قانونی ک  24در مرکز نظارت نموده که این نظارت در  
همچنان در مجمو  عواید به دسهت آمهده ریاسهت عمهومی انسهجام در مرکهز و و    کده است حدی ررفته  
 ( افغانی می باکد که به حساب واردات دولت تحوی  بانک رردیده است.24400289والیت مبلغ )

د دوسیه ( جل20( جوازنامه جمعیت ها تمدید رردیده و تعداد )۳( جوازنامه جمعیت ها ثبت، )28تعداد ) -5
( دفتر جمعیت ها نظارت صورت ۳( دفتر جمعیت ها بازدید و )۳۱تحت دوران می باکد. همچنان از )

 ررفته است.
( رهنمهای معهامالت فسهخ 92جهواز )، ( جوازنامه جدیهد رهنمهای معهامالت توزیهع رردیهده۳۷5تعداد ) -6

( فهورم دورانهی 480( دفاتر رهنمای معامالت نظهارت و بررسهی صهورت ررفتهه، )29۳رردیده، از )
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( دفتهر مسهدود ۱0۱و همچنهان )  ( سته مهر و نکانی کد ۱200)رهنمای معامالت توزیع رردیده، تعداد  
 رردیده است.

 ( جوازنامه عریضه نویسان صورت ررفته است.۱02تمدید ) و ( جوازنامه عریضه نویسان۱۳8ثبت ) -۷
 

 در بخش ریاست عمومی قضایای امارت:
( جلد دوسیه که به ریاست عمهومی قضهایای امهارت مواصهلت ورزیهده اسهت، بهه مراجهع 59به تعداد ) -۱

 .دارد  ( جلد دوسیه تحت کار قرار8)غرض اجراآت بعدی ارسا  کده است، ذیربط 
 

 در بخش ریاست قضایای امارت والیت کابل:
واصهلت ورزیهده کهه از جلد دوسیه به ریاست قضهایای امهارت والیهت کابه  م  266طی کش ماه تعداد   -۱

جلهد بهه ریاسهت حقهوق  46، تعداد فیصله کرعی به محاکم ارسا جلد دوسیه آن غرض  ۷0جمله تعداد  
جلد دوسیه آن تحهت بررسهی  54و تعداد  رردیدهجلد آن به سایر ادارات ارسا   ۱25، تعداد کدهارسا   

 ورت ررفته است.قطعه مکاتیب و عرایض نیز رسیدری ص 86قرار دارد. همچنان به تعداد 
 

 حقوق والیت کابل در بخش ریاست
وق والیهت کابه  و آمریهت هها و نهواحی مربوطهه بهه ریاسهت حقه  ( قطعهه عهرایض  ۱8۷49مجموعاً ) -۱

( ۷60( قطعه عریضه به محکمه راجع رردیده، تعداد )5865مواصلت ورزیده است که از جمله تعداد )
( قطعهه 5260( قطعه آن اصالح رردیده، تعداد )۱5۱ه، تعداد )عریضه به سایر ادارات راجع کد   قطعه

 ( حفظ رردیده است.6۷۱۳آن تحت دوران قرار دارد و تعداد )
( دوسهیه فهامیلی کهه مجموعهاً ۱4۱( دوسهیه دیهون و تعهداد )288( دوسیه امالکهی، تعهداد )۱۷8تعداد ) -2

ههای مربوطهه  ( دوسیه را در بر می ریرد به ریاست حقوق والیت کابه  و آمریهت هها و نهواحی6۱۳)
، راجهع رردیهده  ( جلد دوسیه غرض فیصله به محاکم۱49مواصلت ورزیده است که از آن جمله تعداد )

( جلد دوسهیه تحهت دوارن قهرار دارد، 2۳0( جلد دوسیه به سایر ادارات راجع کده، تعداد )۱۱۳تعداد )
 است. ( جلد حفظ کده۱۱2( جلد تطبیقی و تعداد )9)

( افغهانی محصهو  فیصهله محهاکم و مبلهغ ۱6868۷8حصو  حقهوق، مبلهغ )( افغانی م2۷024۱مبلغ ) -۳
 ( افغانی حق الثبت عرایض تحصی  رردیده است.999۱000)

 
 

 در بخش ریاست پالیسی و پالن:
پهالن انککهافی سها    جدو  بندی پروژه های پیکنهادی واحد های دومی غرض کهمولیت در  فهرست و -۱

 های بعدی وزارت. 
ا  به تمام ریاست های مربوطه در رابطه به تقاضای پالن مبتنی بر نتهای  سها  ارسا  مکتوب متحدالم -2

و اداره  عدلیه زارت وده تقدیم به مقام رهبری اوزارت عدلیه تحلی ، توحید و تهیه کده و آم  ۱۴0۱مالی  
 می باکد. مقام امارت اسالمی افغانستان امور

هت کمولیت در بودجه ترتیب و بهه مرجهع ج  ۱۴0۱  سا  مالی  پالن پروژه های انککافی وزارت برای -۳
 مربوطه ارایه رردیده است.

نظارت از حفر چاه های آب آکامیدنی و کندنکاری و هموار کاری تعمیر مسجد کریف صورت ررفتهه  -4
 .است.

تحکیمات امنیتی کمپلیکس جدید وزارت و پروژه موارد  ابراز نظر رسمی در مورد دو پروژه انککافی -5
 .تعمیر ریاست حقوق کاب  واقع ولسوالی ده سبز در سا  قب  تکمی  کده است. ضروری کمپلیکس جدید 

 بخش ریاست اداری و مالی: در
( افغانی از درن 5۳۷265مبلغ ) و همچنان    ( افغانی از درن عواید   2528۱826تحصی  مبلغ )     . ۱

 . بانک رردید  تحوی  های رایرانکمک 
سهه مرحلهه طابق امکانات اجراآت و همچنهان  تخصیصات مصارف محروقات تی  وسایط والیات م . 2

 .ی وزارت عدلیه موجودی رردیده است ی های، وسایط و داراتمام اجناس
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تمهام ک و بهرای لهیالم آمهاده و همچنهان تمام تحویلخانه ههای وزارت معاینهه و اجنهاس مهازاد تفکیه . ۳
 .ه در جمع مامورین قید رردیده است هیزات دفاتر وزارت عدلیتج

بهرای  اجهراآت نمهوده قطعهه( ۱000یز های و صورت حساب بهانکی بهه تعهداد )سنجش وتوحید آو . 4
ثبت نمهودن آویزههای نقهدی و انتقهالی بهه سیسهتم جمهع و همچنان  اجرا کده  قطعه(  250مراجعین )

 اجراآت رردیده است . قطعه( ۱00آوری عواید )
( ۱000رنجهایش )  ( دوه حلقه چاه آب و یک مسجد دارای۱به اساس تموین ککور چین دو پروژه ) . 5

 کار آن آغاز و در جریان است.نمازرزار که در دو منز  اعمار میرردد 
 زارت عدلیه تمکی  و افتتاح رردیده است.پروژه سرسبزی و . 6
 موجودی اجناس ریاست های عدلیه سرتاسر ککور به کمو  مرکز اخذ کده است. . ۷
بطه وزارت عدلیه ارزیابی همه از فعالیت های اداری و مسلکی ادارات مردر والیت های جدارانه   . 8

 جانبه صورت ررفته است.
 ایجاد فضاء هماهنری میان ادارات والیتی و ریاست عدلیه بوجود آمده است. . 9

 .و کناسای مککالت ریاست های عدلیه اعزام هیئت عالی رتبه جهت ح  و فص   . ۱0
 :ریاست اداری و مالی آمریت انسجام خدمات تکنالوژی معلوماتی

رس آموزش زبان انرلیسهی از طهرف یهک تهن از کارمنهدان مسهلکی ایهن آمریهت بهرای دایر نمودن کو -۱
 کارمندان وزارت.

ترتیهب وسهای  و وصه  نمهودن و همچنهان    سهرور روم  تهیه و نصهب نمهودن وسهای  مهورد ضهرورت  -2
 .( دیتابیس فعا  کده است ۱4و به تعداد ) انترنیت برای تعمیر روبروی وزارت 

 

 :عمومی حقوقدر بخش ریاست 
قطعه عرایض حقوقی اعم از قضایای امالکی، دیون تجارتی و فامیلی ثبت و به کعبات ذیربط   448 -۱

 آن جهت اجراآت الزمه هدایت داده کده است.
جلد دوسهیه قضهایای  ۱۷4از جمله  ،مربوط آمریت های حقوق والیات   جلد دوسیه های حقوقی  ۳25 -2

ایای فامیلی مربوط به آمریت های حقهوق جلد دوسیه قض  9۷جلد دوسیه دیون تجارتی و    54امالکی  
جلهد دوسهیه بهه   ۱۷6والیات جهت اتخاذ تصمیم الزم قضایی به مقهام عهالی سهتره محکمهه راجهع و  

 آمریت های حقوق والیات ارسا  رردیده است.
استهدائیه دیون تجارتی توسط اعضای مسلکی این ریاست رهنمهایی   ۳استهدائیه قضایای امالکی،    8 -۳

 حقوقی به مراجع اش داده کده است.و جواب الزم 
ررفتهه و بهه قضیه ککایات حقوقی توسط اعضای مسلکی بررسی و ابهراز نظهر صهورت   24جمعاً   -4

احکام کر  کریف و پروسیجر های مرعی االجراء مکهوره و  هفقمطابق ، تن از متقاضیان حق  42
 حقوقی داده کده است.

 در بخش ریاست منابع بشری:
بست را احتوا می کند که از جملهه آن   2208که مجموعاً    ۱40۱تککی  سا   ترتیب و نهایی سازی   -۱

بست دیرر آن در ریاست های عدلیه والیهات   ۱۳95بست در ریاست های مرکزی و به تعداد    8۱۳
 می باکد.

بست های اضهافی کهه ضهرورت جهدی نبهود   -الفتغییرات عمده که در تککی  به وجود آمده است:   -2
در تکهکی  وزارت دو  -ب ن بستهای مورد نیاز اداره افزود رردیده اسهت. تنقی  رردیده به عوض آ

 .ریاست تحت عناوین ریاست دعوت و ارکاد و ریاست وکالی مدافع در مرکز وزارت ایجاد رردیده
برنامهه اجهراآت تن کارمندان جدید التقرر ریاست ههای مرکهزی بهه مهدت یهک و نهیم مهاه   6۷برای   -۳

رای تعداد ب ،ن اسبق وزارت برنامه آموزکی تحت عنوان دوره کرعیتن کارمندا  59برای  ،    اداری
و دوام  آمهوزش کمپیهوتر آغهاز رردیهده ،تن روسا و آمرین مرکزی ۱0برای  ،لیسیتن زبان انر  ۷0

 دارد.
بهه صهورت روزمهره وعهظ و نصهیحت صهورت برای نمازرزاران در مسهجد بعهد از نمهاز چاکهت   -4

 میریرد.
مهریض مراجعهه و ثبهت کهده و ههدایات  28۳4د رذکته بهه تعهدادر بخش امور صحی طی کش ماه  -5

 است. الزم داده کده
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بهه ، سهتخدامرکز و والیهات اتن کارمند در م 548به تعداد ، ککایت ثبت و بررسی کده  ۱5به تعداد   -6
سهت بهه بسهت تن کارکنان مرکزی و والیتی نظر به لزوم دید و ضهرورت اداره از یهک ب  45تعداد  

بهه تن کارکنان   ۳49،  طور خدمتی توظیف  تن کارمندان مرکزی و والیتی  24داد  تعبه  ،  دیرر تبدی 
 مقرر رردیده است. عوض غیر حاضران

 

 در بخش ریاست دفتر مقام:
مرتبهه مصهاحبه بها رسهانه هها انجهام کهده   25به تعداد  کنفرانس مطبوعاتی بررزار کده،    ۳به تعداد   -۱

 است.
به تعهداد اجتماعی وزارت به نکر رسیده است،    صفحات   خبر تهیه کده و در وبسایت و  ۳۳به تعداد   -2

اعالمیه مطبوعاتی تهیهه کهده   ۱۱به تعداد  ه و به رسانه ها فرستاده کده است،  خبر نامه تهیه کد   20
 مرتبه اطالعات به متقاضیان ارایه کده است. 95به تعداد است و همچنان 

قطعهه احکهام   ۷۱، تعهداد  قطعهه احکهام  ۳اسهالمی افغانسهتان،    قطعه فرامین مقهام امهارت   6به تعداد   -۳
کابینه امارت اسالمی افغانسهتان،   مصوبۀقطعه    24ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان، تعداد  

قطعه پیکهنهادات و اسهتهداآت  2۱68قطعه مصوبات کمیته اقتصادی کورای وزیران، تعداد   2تعداد  
نوانی مقام محترم ریاست الوزرا و تعهداد قطعه پیکنهادات ع ۳۱ریاست های مرکزی وزارت، تعداد 

قطعه هدایات مقام عالی ریاست الوزرا امارت اسالمی افغانسهتان طهی مراحه  و اجهراآت رردیهده   2
 است.

فامیلی و متفرقه اجرا قطعه عرایض حقوقی امالکی، دیون،   ۱825قطعه مکاتیب و تعداد    2۱9تعداد  -4
قطعهه مکاتیهب  6596کاتیهب وارده و صهادره، قطعهه م  66۱۷در بخش آرکیف  رردیده  و همچنان  

جلهد کتهاب وارده و صهادره   20حفظ و نرههداری،    دوسیه  کارتن  4۷0قطعه استعالم،    ۱0رسیدات،  
 قطعه مکتوب به سبب نواق  اعاده رردیده است. 9حفظ و نرهداری و تعداد 

 در بخش ریاست عمومی مساعدت های حقوقی:
دروس ر تحت رهبری رئیس صاحب عمومی غرض ارایهه  بخش عقیدتی: جلسات روزمره و دوامدا -۱

 کارمندان این اداره طور حضوری تدریس رردیده است.عقیدتی فقهی و دینی به تمام 
به ادارات ذیربط صهادر قطعه مکاتیب  60به تعداد    ب وارد،یقطعه مکات  200بخش اداری: به تعداد   -2

اجنهاس و چنهان هم قطعه اسهتعالم تحریهر و  6  به تعداد   قطعه پیکنهاد ترتیب،  ۱2همچنان به تعداد    و
 ۱400لوازم دفتری کارمندان که در ریاست مساعدت های حقوقی کهری به اسهاس تکهکیالت سها  

کارمندان آن بخش کعبات ترتیب ه مرکز وزارت انتقا  داده و برای  دوباره ب  ،تعیین بست رردیده بود 
 و تنظیم رردیده اند.

قضیه  ۱8غیر فعا  بوده ولی با آنهم در   څارنوالیدت محاکم و  بخش مسلکی: از این که طی همین م -۳
تهن آرهاهی حقهوقی در مهورد )فهرامین امیهر  ۱08۳و بهه تعهداد  موظف رردیده انهد مساعدین حقوقی  

هدایت رئیس الوزراء امارت اسالمی، مفهوم مهر، دلی  مکروعیت مهر، انوا  مهر، حهق   ،المومنین
به روحیه کریعت اسالمی ...( ارایه مکوره های حقهوقی بهرای   تربیت اطفا مسلمین باالی مسلمان  

داده کده و غرض آراهی در موارد ذکهر کهده جههت آرهاهی تن متقاضیان مکوره حقوقی    ۱98تعداد  
تن باکندران از آن مستفید  4450دو برنامه رادیویی در والیت زاب  صورت ررفته که تعداد   حقوقی

 رردیده است.
سی( ابراز نظر صهورت ررفتهه   –أر    –)ان    مؤسسهر موارد تفاهمنامه واصله  بخش تفاهمنامه ها: د  -4

 است.
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 در بخش ریاست حمایت حقوق بشر: 
به   -۱ ارتباط  در  تحقیق  جستجو،  مطالعه،  بکر  حقوق  حمایت  ریاست  های  آموزش  آمریت  بخش  در 

 تفاوت ها و مقایسه حقوق بکر اسالمی با حقوق بکر غربی صورت ررفته است. 
 

 است .  تقدیم ح فوق رزارش هذا ترتیب و  قرار کر
   

 : گزارش ترتیب کننده  
مفتی نیاز محمد  

 "کاکر" 
 رئیس پالیسی و پالن 

 : گزارش کننده  صدیق ت
  مولوی عبدالحکیم

 " رعی"ک
 سرپرست وزارت عدلیه 


