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مقدمه:
وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان سابقه طوالنی در عرصه ارایه خدمات وتامین عدالت برای شهروندان افغانستان 
داشته ووظایف متعدد وشبیه را با احجام کاری مختلف در دورانهای مختلف انجام داده است وفعال این وزارت با 

ای اسناد تقنینی، دفاع از حقوق شهروندان در مراحل بست در زمینه تدقیق قوانین، تهیه مسوده ه٣٠٦٤تشکیل 
ی های دولت، تربیه وآموزش اطفال تحت حجز، دفاع از حقوق اطفال ئوشرایط مختلف کاری، دفاع ازحقوق ودارا

، ثبت ونظارت از کارکرد سازمانهای (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی)، برای شهروندانوزنان،  آگاهی دهی مسایل حقوقی
دتهای حقوقی به مستمندان، دسترسی شهروندان به عدالت، اظهار نظر وارایه مشوره ها به حکومت در مورد ارایه مساع

کنوانسیونها وقراردادهای بین المللی، ارایه مشوره های حقوقی وقانونی به وزارتخانه ها وادارات دولتی در موارد 
مختلف وغیره امورات فعالیت مینماید.

در راستای حمایت از ایجاد تعادل و توانمند سازی افغانستان آمریت جندر وزارت عدلیه ، در مطابقت با تعهدات دولت 
) تاسیس شد، و تحت اثر معینیت اداری و مالی فعالیت مینماید.  در تشکیل ۱۳۹۰و برابری زنان و مردان، در سال (

فعالیت دارند.  این آمریت جهت تقویت روند برقراری عدالت و ۴و دو  کارمند بست ٣بست یک آمر،آمریت
و کیفیت ارایه خدمات توسط کارمندان زن ، تامین وبهبود ظرفیت زنان کارمندمند سازینتساوی جنسیت اجتماعی، توا

و مرد با مصئونیت و امنیت تمام کارمندان به خصوص زنان در محیط کاری و ایجاد فرصت های برابر برای کارکنان زن
ریاست های وزارت عدلیه مانند ریاست منابع بشری که مسئول مستقیم آموزش و انکشاف کارکنان وزارت عدلیه 

است، همکاری مینماید.

درصد از کارمندان وزارت دارای ٣٤وضعیت کمی وکیفی نیروی انسانی در وزارت عدلیه به گونه است که 
به این ،میباشدیی تحصیالت لیسانس وماسترادرصد دار٥٥وباقی لوریادرصد فوق بک١١، تحصیالت بکلوریا بوده

برد.تخنیکی ومسلکی کارمندان را باال بتحصیلی، سطح ظرفیت تا در تالش است وزارت عدلیهلحاظ  

آنها ٧٤٦آنها در والیات وبه تعداد ٢٠٢٧تن از کارمندان برحال بوده که ٢٧٧٣به تعداد ٣٠٦٤از مجموع تشکیل 
د.نمینمایایفای وظیفههای مختلف در ریاستدر مرکز و



٤

تحلیل وضعیت فعلی زنان :

با توجه به عوامل محصورکننده وواقعیت های اجتماعی که فرصت های  زنان را محدود ساخته وسبب شده که زنان 
و استعداد های فطری شان را رشد دهند واین امرباعث گردیده داز تعلیمات اساسی برخوردار گردنتوانند به مثابۀ مردان 

تا زنان درایفای نقش درتمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی حضورکم رنگ داشته باشند ودرنتیجه 
.عدالت وبرابری جنسیت اجتماعی شکل گرفته نتوانسته است

ا تن آنانر٢٣٠کارمند برحال، تعداد ٢٧٧٣که از جمله تعداد بدین وسیله حضور زنان در وزارت عدلیه کم رنگ بوده 
.احتوا میکندرا% از مجموع کارمندان برحال٨.٣که زنان تشکیل میدهند

وضعیت زنان در مرکز:
یعنی در سطوح رهبری وتصمیم گیری قرار دارند، ٢و١آنها در بستهای تن از٤زن به تعداد ٢٣٠از جمله تعداد 

٥دربستهای تن از آنها٧٣یعنی در سطوح متوسط مدیریتی قرار دارند، تعداد ٤و٣آنها در بستهای ازتن ٥٣تعداد 
اتی ایفای کارهای خدمبوده و٨و٧آنها در بستهای تن از١٠٠یعنی در سطوح پایین مدیریتی قراردارند وبه تعداد ٦و

وظیفه مینمایند.

آنها دارای درجه تحصیلی تن از٥٨درجه تحصیلی ماستری، به تعداد آنها دارایتن از٣زن به تعداد ٢٣٠ازجمله 
آنها دارای درجه تحصیلی تن از٥٥آنها دارای درجه تحصیلی فوق بکلوریا، به تعداد تن از١٤لیسانس، به تعداد 
ت ابتدایی تحصیالدارای د نیعنی خدماتی ایفای وظیفه میکن٨و٧که در بستهای آنها تن از١٠٠بکلوریا وبه تعداد 

ویاهم بیسواد میباشند.

وضعیت زنان در والیات:
درریاستهای عدلیه والیات ایفای وظیفه مینمایند که به تن از آنها٥٥تن ازکارمندان اناث به تعداد ٢٣٠از جمله تعداد

٦و٥دربستهای از آنهاتن ١٩یعنی در سطوح متوسط مدیریتی قرار دارند، تعداد ٤و٣آنها در بستهای تن از٨تعداد 
بوده وکارهای خدماتی ایفای وظیفه ٨و٧آنها در بستهای تن از٢٨یعنی در سطوح پایین مدیریتی قراردارند وبه تعداد 

مینمایند.

آنها دارای درجه تحصیلی تن از١٢به تعداد ریاستهای عدلیه والیاتتن از کارمندان اناث در ٥٥ازجمله وهمچنین 
آنها دارای درجه تحصیلی بکلوریا تن از١٣آنها دارای درجه تحصیلی فوق بکلوریا، به تعداد تن از٢عداد لیسانس، به ت

آنها دارای تحصیالت ابتدایی ویاهم بیسواد میباشند.تن از٢٨وبه تعداد 



٥

:زنانتحلیل سنی
هاآنتن از١٥به تعداد ایفای وظیفه مینمایند در مرکز ووالیات از مجموع تعداد کارمندان اناث که در وزارت عدلیه 

آنها دارای سنین تن از١٢، به تعداد ٣٠الی ٢٦آنها دارای سنین بین تن از٢٩، به تعداد ٢٥الی ١٨سنین بین داری 
الی ٤١آنها دارای سنین بین تن از١١، به تعداد ٤٠الی ٣٦آنها دارای سنین بین تن از٧، به تعداد ٣٥الی ٣١بین 
، به ٥٥الی ٥١آنها دارای سنین بین تن از١٨، به تعداد ٥٠الی ٤٦آنها دارای سنین بین تن از٢٦، به تعداد ٤٥

میباشند.٦٠آنها دارای سنین باالتر از تن از١، وبه تعداد٦٠الی ٥٦آنها دارای سنین بین تن از١١تعداد 

ی زنان:تناسب رسمی وقرار داد
قرار دادی میباشند.١٠٠از کارمندان رسمی بوده ومابقی به تعداد ١٣١کارکنان اناث به تعداد٢٣١از مجموع 

:دست آورد ها

وزارت عدلیه با وجود محدودیتها ومشکالت عمومی که دامنگیر زنان در افغانستان وادارات بوده، فعالیتها ودست 
آگاهی دهی وتوان مند سازی زنان داشته است که در ذیل آوردهای قابل توجه در بخش تقویه، آموزش، استخدام، 

ازیم.دبصورت مشخص به آنها میپر

از آغاز ) وهمچنین رتب ومعاش در بستهای رهبریCBRکارمندان اناث از طریق پروسه رقابت آزاد (تن از٢به تعداد .١
در وزارت عدلیه استخدام گردیده است.اکنون ١٣٩٤سال سال 

) وهمچنین رتب ومعاش در بستهای متوسط CBRکارمندان اناث از طریق پروسه رقابت آزاد (تن از٢٢به تعداد .٢
عدلیه استخدام گردیده است.مدیریتی در وزارت

از کشور معرفی گردید.برنامه های پروگرام ماستری در داخل درطی سه سال اخیر کارمندان اناث تن از٦به تعداد .٣
.برنامه های پروگرام لیسانس در داخل کشور معرفی گردیددرطی سه سال اخیرکارمندان اناثتن از١١به تعداد .٤
از کارمندان تن١٠٣برای تعداد ومسلکی تریننگ وارتقای ظرفیت دربخشهای اداری برنامه هایدور ٣٢به تعداد .٥

تطبیق گردیده است.تدویر واناث طی سه سال اخیرموفقانه 



٦

التحصیالن پوهنحی های زفارغ تن ا٤٥موزی را برای آدورکار٥ون وزارت عدلیه توانسته الی اکن١٣٩٤ازسال .٦
تن انان بعد ٥درمرکزووالیت بلخ دردوره های یازده ماهه  راه اندازی نماید .ازاین جمله  ، شرعیات واقتصادحقوق

گرانان به شکل بالمقطع دربخش های مختلف یتن د٣دروزارت عدلیه استخدام شده و٥ازامتحان رقابتی دربست های 

وزارت عدلیه استخدام شده اند.
تن از زنان، دختران مکاتب، ٥٦٢٤٣طی سه سال گذشته یعنی از شروع حکومت وحدت ملی الی اکنون به تعداد .٧

محالت، مراکز اصالح وتربیه اطفال وپرورشگاه ها وغیره ازچگونگی اجراات اصول عدلی وقضای، قانون منع 
قوق فامل، حقوق اساسی ووجایب خشونت علیه زنان، طی مراحل عرایض حقوقی، حقوق ملکیت، حقوق میراث، ح

اتباع، حقوق مظنون ومتهم، رسم ورواج های ناپسند، منع آزار واذیت زنان، محو خشونت علیه زنان، حقوق طفل، 
وغیره به شکل بروشور، پوستر، بوکلیت، پامفلیت، بلبورد چاپ وتوزیع گرده است.

تن از زنان بی بضاعت که به ٥٤٨به تعداد طی سه سال گذشته یعنی از شروع حکومت وحدت ملی الی اکنون .٨
وزارت نسبت مشکالت حقوقی مراجعه کرده و از حقوق شان دفاع صورت گرفته است.

١٣٩٦افتتاح برنامھ کار آموزی سال 



٧

ابتکارات خاص:
عدلیه وزارت عدلیه جهت افزایش حضورزنان همه ساله برنامه های آگاهی دهی ازبست های خالی وزارت.٩

راه اندازی خرپوهنحی های حقوق وشرعیات واقتصاد آی دولتی وخصوصی برای محصلین سال را درپوهنتون ها

میکند.

تدویر برنامه استاژ تقنینی جهت طرح وتسوید پیشنویس اسناد تقنینی درادارات برای تعداد از کارمندان ذکور .١٠
تن از کارمندان اناث در آن اشتراک کرده ١١رتخانه طی دو دور وبه مدت یک سال که به تعداد واناث وزا
نموده اند.

کارمندان از٣٠تعداد را برای شش ماهه برنامه های آموزشی لسان انگلیسی طی سه سال اخیروزارت عدلیه .١١
دارد.ادامه این برنامهتدویر نموده وفعًالاناث این وزارت 

راه ١٣٩٣ارمندان اناث درسال از کتن ٢٥تعداد کمپیوتررا برای شش ماهه وزارت عدلیه برنامه اموزش .١٢
اندازی نمود.

میرسد.به نشربصورت منظم سایت وزارت عدلیه وبهمواره درزنان مرتبط به تمامی فعالیتها وگزارشات جندر .١٣

برنامھ آگاھی دھی از طریق وزارت عدلیھ ........



٨

روز منع این وزارت به منظور تشویق، حمایت، وارج گذاری از زنان در روزهای خاص از جمله روز مادر، روز زن، .١٤
خشونت بصورت منظم با تدویر کنفرانسها، مجالس واهدای تحایف تجلیل مینماید.

مسجد زنانه برای ،نمودبرای اطفال تجهیز وزارت عدلیه کودکستان ،به منظورمصونیت اجتماعی وصحی کارمندان اناث.١٥
برای رفع مشکالت را نرس ازقشراناث تن کارمندیکاین وزارت عالوتا ایجاد کرده، دروزارت ادای نماز زنان کارمند 

نمود.غازسال دراداره به شکل بالمقطع استخدام آدرزنان 

مختص و راه حل های پیشنهادی:یچالشها، مشکالت

دروالیات نسبت مساعدین حقوقی، مبلغین آگاهی عامه برای زنانآخصوصزنکمبود کادرهای مسلکیمشکل:.١
ومهمتر از آن امتیازات منطقوی ومعیشتی.امنیتی، سنتیفرهنگی، مشکالت 

تا آنها بتواند جذب گردددر والیاتامتیازی واضافه کاری معیشتی، با معاش های طبقه اناثکادرهای مسلکی راه حل:
مرفوع نمایند.ناحیه دسترسی به عدالت وتامین حقوق آنها مشکالت زنان را ازهمراه با محرم شان زندگی کرده و

درمرکز ووالیاتوزارت بست های خالی دسترسی زنان به اطالعات واعالن عدم مشکل:.٢

، وبسایتاطالع رسانی از طریق شبکات زنان، سایتهای اطالع رسانی، وسایل ارتباط جمعی، فیسبک، راه حل:
دانشگاها، مکاتب، مکانهای عمومی وغیره.

که این مشکل برای احرازبست های اعالن شدههای مناسب در مقایسه با مردان متقاضینداشتن معیارمشکل:.٣
باعث میشود زنان به عدالت استخدامی دسترسی پیداکرده نتواند.

ی های اختصاصی برای متقاضیان بستهای مورد نظر یسهمیه بندی وتعیین فیصدی برای طبقه اناث، رهنماراه حل:
زی وکاریابی توان مند ساآگاهی دهی، رهنمای، قبل از موقع امتحان ورقابت وهمچنین ایجاد وتاسیس مراکز خاص 

برای زنان.

امنیتیومصونیت های اجتماعی ، فرهنگیموجودیتازعدم ی آنهاخانواده هاونگرانی طبقه اناث وهراس مشکل:.٤
.درادارات
بخاطر منع آزار واذیت جنسیتی، تبلیغات ورهنمای قوانین، مقررات وطرزالعملهای جدی طرح وتطبیقراه حل:

ای تعلیمی مالها واهل خبره در رسانه های گروهی، صفحات اجتماعی، مکانهتوسط مبصرین، صاحب نظران، 
همزیستی مسالمت آمیز در فضای اجتماعی وادارات دولتی.وتحصیلی، مکانهای عمومی و فرهنگ سازی 



٩

وسردرگمی کمیسیون وادارات که ناشی از عدم هماهنگی پروسه استخداملق بودنغومطوالنی بودنمشکل:.٥
کشاند.ر میعاد مورد نظر وزارت به چالش میفیصدی زنان را دافزایشمیباشد، 

باید به اسرع وقت پروسه امتحان درهماهنگی با ادارات اصالحات اداری وخدمات ملکی کمیسیون محترمراه حل:
لق بودن نجات دهند.غجمعی را بدون وقفه راه اندازی نموده واز حالت سردرگمی وم

چون شرایط نا مناسب اجتماعی، فرهنگی امتیازی برای زنان درهنگام امتحانات بست هاکافی نبودن نمره مشکل:.٦
قتضی به نمره امتیازی نمیتواند به شکل م٥وامنیتی باعث گردیده که زنان به مراتب بیشتر از آن آسیب دیده وبا 

رقابت بپردازند.
متقاضیان اناثگردرتحریری نیزبرای ینمره د٥نمره امتیازی انهم درامتحان تقریری کافی نبوده وباید ٥را حل:
د که این امرسبب خواهد شد ارقام زنان را دراداره بلند ببرد.مثبت درنظرگرفته شواقداممنحیث 



١٠

نتیجه گیری:
درجهت مثبت که قانون اساسی افغانستان برای زناناقداماتبا درنظرداشت همین واقعیت ها ورعایت اصل 

عی قایل شده است ونیزاینکه وزارت عدلیه خدماتی را به مردم ارایه می نماید که بخش برابری جنسیت اجتما
زنان درادارات تحت اثروزارت عدلیه بوده و به تناسب آن حضور از این خدمات نیازمند حضورفعالعظیمی 

زنان دراین وزارت محدود می باشد،ضرورت است تا وزارت عدلیه درجهت توسعۀ حضور زنان دراین وزارت 
و توان مند سازی آنان، تامین فرصت های برابر برای زنان ومردان و تقویت روند برقراری عدالت وتساوی 

اقدامات مقتضی را انجام دهد.دروزارت عدلیه جنسیت اجتماعی 

کمرنگ زنان در وزارت عدلیه با در نظرداشت اینکه زنان بخش عمده ونصف از نیروی انسانی نسبتآحضور
را بصورت خاص تشکیل میدهند با تاسف عدلیه وزارت فعال، متعهد وعاری از فساد اداری جامعه را در کل و

وغیر قابل پذیرش است اما دست وزارت درقسمت جذب زنان نسبت اسناد ینی یکی از مشکالت واقعی وع
تقنینی موجود باز نمیباشند.

عدم موجودیت ویکی از این مشکالت بودهکمرنگ نسبت مشکالت عدیده حضور زنان در این وزارت 
ای فرصتهای مناسب در طول چندین دهه پیش روی خانمها بوده که نتوانسته دوشادوش مردان از فرصته

تحصیلی، ظرفیتی وکاری برخوردار شوند.

بستر مساعد تری برای طبقه اناث بوجود آید تا تقاضا مند است تا اسناد تقنینی به منظور ایجاد وزارت عدلیه
لتی به فیصدی قابل توجه جذب وبه بهبود امور دولت داری، ارایه آنها بتواند در بازار رقابتی کار در ادارات دو

ومبارزه بافساد سهم فعال داشته باشند.خدمات عامه 



١١

کارمندان اناث وزارت عدلیه:لست شهرت ه: مضمی

١٣٩٦دیتابیس کارمندان ریاست های عدلیه والیات سال 

محل وظیفه درجه تحصیلعنوان وظیفهبخش مربوطنام پدرنام شماره
والیت مرکز 

مرکز لیسانسآمرجندرآمریت جندر عبدالقدیرنیلوفر١

مرکز فوق بکلوریاکارشناس واحد جندرآمریت جندر محمدهمایونسلسله٢

مرکز لیسانسکارشناس واحد جندرآمریت جندر عبداهللا مینا٣

مرکز بکلوریاماموراسناد وارتباط ریاست دفترمقام وزارتمحمدعسکرکریمه ٤

مرکز بکلوریا مدیراسناد وارتباط ریاست دفترمقام وزارتحاجی محمد آمنه ٥

مرکز فوق بکلوریاماموراجرائیه ریاست دفترمقام وزارتفیض محمدفریده ٦

مرکز بکلوریا مامورپزیرشریاست دفترمقام وزارتمحمد عزیزبی بی حوا٧

مرکز بکلوریا مامور اجرائیه آرشیفریاست دفترمقام وزارتالدینسراج کریمه ٨

مرکز بکلوریا مامور خدمات پستی ریاست دفترمقام وزارتغالم دستگیر نجیبه ٩

مرکز بکلوریا مامورخدمات پستی ریاست دفترمقام وزارتعبدالقدیرزهره ١٠

مرکز لیسانسعضومسلکی حمایت از حقوق بشروزارتریاست دفترمقام عبدالغفارمنیژه١١

مرکز فوق بکلوریاماموراداریریاست عمومی تقنینعبدالقدیرثمرالسراج١٢

مرکز لیسانس رئیس بورد ترجمه اسناد رسمیریاست عمومی تقنیناقاگلنازیه ١٣

مرکز لیسانس اسناد رسمیعضو بورد ترجمه ریاست عمومی تقنینسهراب علی سلیمه١٤

مرکز لیسانس عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین کار وادارهریاست عمومی تقنینغالم جیالنی شیما ١٥

مرکز لیسانس عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین بین المللی وحقوق بشرریاست عمومی تقنینغالم سخی رعنا ١٦

مرکز لیسانسعضو مسلکی  دیپارتمنت قوانین بین المللی و حقوق بشرتقنینریاست عمومی جان میرخانشیما١٧



١٢

مرکز لیسانسعضو مسلکی قوانین بین المللی و حقوق بشرریاست عمومی تقنینمحی الدین سپهر١٨

مرکز لیسانس رئیس دیپارتمنت قوانین تعلمی، فرهنگی وصحت ریاست عمومی تقنینعبداالحدفهیمه١٩

عضو مسلکی  دیپارتمنت قوانین تعلیمی، فرهنگی ریاست عمومی تقنینعبدالجمیل لیلما٢٠
مرکز لیسانس وصحت

مرکز ماسترعضو مسلکی  قوانین تعلیمی، فرهنگی وصحتریاست عمومی تقنینعبدالغنیشگوفه٢١

مرکز لیسانستعلیمی، فرهنگی وصحتعضو مسلکی  قوانین ریاست عمومی تقنینبهرام الدینمریم٢٢

مرکز لیسانس رئیس دیپارتمنت قوانین تجارتی وسکتورخصوصیریاست عمومی تقنینغالم بهاوالدین انیسه ٢٣

مرکز لیسانسعضو مسلکی قوانین تجارتی وسکتور خصوصیریاست عمومی تقنینمحمدحسیننصیبه٢٤

مرکز لیسانس عضو مسلکی قوانین اقتصادی ومالیعمومی تقنینریاست تاج محمد عاقله ٢٥

مرکز لیسانس عضو مسلکی قوانین اقتصادی ومالیریاست عمومی تقنینخواجه امراهللا منصوره ٢٦

مرکز لیسانس عضو مسلکی قوانین اقتصادی ومالیریاست عمومی تقنینشیرعلم اورانوس ٢٧

مرکز لیسانسعضو مسلکی قوانی مدنیریاست عمومی تقنینعبدالشکورسهیال٢٨

مرکز لیسانس عضو مسلکی قوانی مدنیریاست عمومی تقنینامرالدین مارینا٢٩

مرکز لیسانسعضو مسلکی قوانین جزائیریاست عمومی تقنینمحمد حسین رحیمه ٣٠

مرکز لیسانسمسلکی قوانین جزائیعضوریاست عمومی تقنینخواجه عبدالقیومسمیرا٣١

مرکز لیسانسعضو مسلکی مطالعه ، تشریح وآموزش قوانین ریاست عمومی تقنین محمد ابراهیمناجیه ٣٢

مرکز ماسترعضو مسلکی مطالعه ، تشریح وآموزش قوانین ریاست عمومی تقنین خوشحالعایشه٣٣

مرکز لیسانسمدیرعمومی تنصنیف وتحلیل وظایفبشریریاست منابع خان آقاگاللی٣٤

مرکز لیسانسمدیرتصنیف وتحلیل وظایفریاست منابع بشریعبدالوحیدشبنم٣٥

مرکز بکلوریا عضو سوانح وتقاعد مرکزی ریاست منابع بشریشمس الدین لیلما ٣٦

مرکز بکلوریا عضو سوانح وتقاعد والیتی ریاست منابع بشریمحمد اصفثریا ٣٧

مرکز فوق بکلوریامامورحاضریریاست منابع بشریعوضشیما٣٨

مرکز بکلوریامدیراستخدام مرکزی ریاست منابع بشریغالم عمرذکیه ٣٩

مرکز لیسانسرئیس عمومی مساعدت هاریاست عمومی مساعدت های حقوقیمیرعبداهللا عزیزه ٤٠



١٣

مرکز لیسانس مساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیمحمد هاشمآزیتا٤١

مرکز لیسانسمساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیعبدالواحدفریده٤٢

مرکز لیسانس مساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیسید غریبشیال٤٣

مرکز لیسانسمساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیمحمد حسنلطیفه ٤٤

مرکز لیسانسمساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیعبدالقادر مریم٤٥

مرکز لیسانسمساعد حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیمحمد علی مشتری ٤٦

مرکز لیسانسآموزگارتعلیمات مدنیحقوقیریاست عمومی مساعدت های جانبازخانگاللی٤٧

مرکز لیسانسآموزگارتعلیمات مدنیریاست عمومی مساعدت های حقوقیمحمدحسیندردانه ٤٨

مرکز بکلوریا عضومسلکی بخش نشریه ها وپوسترهای تبلغاتیریاست عمومی مساعدت های حقوقیعبدالفتاحعالیه ٤٩

مرکز لیسانسمبلغ آگاهی عامه حقوقیعمومی مساعدت های حقوقیریاستعبدالطیفمسکا٥٠

مرکز لیسانسمبلغ اگاهی عامه حقوقیریاست عمومی مساعدت های حقوقیسمندرتمنا٥١

مرکز بکلوریامدیراداری ریاست اداری ومالیوزیرمحمدسیما٥٢

مرکز بکلوریامدیرتحویل خانهریاست اداری ومالیحیدرشاهکریمه٥٣

مرکز بکلوریاماموراسناد وارتباط ریاست اداری ومالینجیب اهللا نادیه ٥٤

مرکز بکلوریاماموربودجهریاست اداری ومالیسید محمد حنیفعاطفه ٥٥

مرکز بکلوریامامورتخصیصات مرکزیریاست اداری ومالیعین الدینزرمینه٥٦

مرکز بکلوریامامورتخصیصات والیتی ریاست اداری ومالیمحمدموسی ملیحه٥٧

مرکز بکلوریامدیربودجه انکشافیریاست اداری ومالینادرعلی زهرا٥٨

مرکز بکلوریامدیرمعاشات ریاست اداری ومالیمحمد امینمدیحه ٥٩

مرکز بکلوریاماموردفترداری ریاست اداری ومالیعبدالغفارظاهره٦٠

مرکز بکلوریا مدیراداری ریاست نشرات وارتباط عامهعبدالصمدفرزانه ٦١

مرکز فوق بکلوریاکمپیوتر کارریاست نشرات وارتباط عامهعبدالستارصحابه٦٢

مرکز بکلوریا مصحیح جریده رسمیریاست نشرات وارتباط عامهنعمت اهللا کامله ٦٣



١٤

مرکز بکلوریاماموراعالنات ریاست نشرات وارتباط عامهموالدادراضیه٦٤

مرکز بکلوریامامورتوزیع ریاست نشرات وارتباط عامهصاحب داد مینا٦٥

مرکز فوق بکلوریامامور ریفرنسریاست نشرات وارتباط عامهسید مجتبی شبانه ٦٦

مرکز بکلوریامامورکتابخانه تقنینوارتباط عامهریاست نشرات جمال الدینماه جبین٦٧

مرکز ماسترعضومسلکی کمیته امالکیریاست عمومی قضایای دولتمحمدکبیرملیحه٦٨

مرکز بکلوریاماموراداری ریاست عمومی قضایای دولتغالم حسین فاضله٦٩

مرکز لیسانسعضوکمیته امالکیریاست قضایای دولت والیت کابلمحمد اهللا نظیفه٧٠

مرکز لیسانسعضوکمیته امالکیریاست قضایای دولت والیت کابلمحمد قاسممینه اللهه٧١

مرکز لیسانس مدیراداری ریاست قضایای دولت والیت کابلعبدالوکیل قدسیه ٧٢

مرکز بکلوریاماموردیتابیسریاست قضایای دولت والیت کابلعبدالغفارنرگس٧٣

مرکز بکلوریاماموراداری ریاست تفتیش داخلیمصطفی قل سهیال ٧٤

مرکز فوق بکلوریاعضو تحلیل وتوحید گزارش ریاست تفتیش داخلیمیرحیات اهللا ثریا٧٥

مرکز بکلوریا عضو بورد مفتشین ریاست تفتیش داخلیغالم جیالنی عالمه ٧٦

مرکز فوق بکلوریاعضو بورد مفتشین ریاست تفتیش داخلیمحمد رفیقشاه جهان ٧٧

مرکز فوق بکلوریاعضوبورد نظارت وکنترولریاست تفتیش داخلیمحمدرفیقشاه قندی٧٨

مرکز بکلوریامسول تحقیقات ریاست عمومی مراکز اصالح وتربیت اطفالحاجی مامورفهیمه ٧٩

مرکز لیسانسعضو جمع آوری احصائیه (دیتابیس)ریاست عمومی مراکز اصالح وتربیت اطفالعبدالسالم مرویزه٨٠

مرکز بکلوریامدیر اداری ریاست عمومی مراکز اصالح وتربیت اطفالحبیب اهللا مرضیه ٨١

مرکز بکلوریا مامور اداریریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل محمدهمایونهدیه٨٢

مرکز بکلوریاعضو خدمات اجتماعیریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل عبدالصمد کریمه ٨٣

مرکز بکلوریا عضو خدمات حقوقیریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل محمد اسماعیلبلقیس ٨٤

مرکز بکلوریا مامور راجسترو قیدوقبول ریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل میراحمد گیتا٨٥

مرکز بکلوریامدیرلیله اناث مرکز بستهریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل حاجی محمدحنیفه٨٦



١٥

مرکز لیسانسمدیرتعلیم وتربیه مرکزباز(نهاری)ریاست مرکز اصالح وتربیت اطفال کابل نورمحمدماهره ٨٧

مرکز بکلوریا عضو بورد کمیته فامیلیریاست عمومی حقوق مرکزاکرام الدین ثریا٨٨

مرکز لیسانسعضو بورد کمیته دیون تجارتیریاست عمومی حقوق مرکزمیرعبیداهللاخدیجه٨٩

مرکز بکلوریا)٨عضومسلکی مدیریت حقوق ناحیه (ریاست حقوق والیت کابلمحمد یعقوبنجیبه ٩٠

مرکز بکلوریامامور اداری آمریت حوزه سوم حقوقریاست حقوق والیت کابلعزیزاحمد مارینا٩١

مرکز بکلوریا)١٣عضومسلکی مدیریت حقوق ناحیه (ریاست حقوق والیت کابلبازمحمد نادیه ٩٢

مرکز فوق بکلوریاماموراداریریاست پالن وپالیسیعبدالظاهرمینه ٩٣

مرکز لیسانسکارشناس تحلیل پالن وگزارشات والیتیریاست پالن وپالیسیحاجی عبدالحمدفتانه٩٤

مرکز بکلوریا مدیر جمع آوری ارقام احصایوی ریاست پالن وپالیسیعبدالقدیرفریبا٩٥

مرکز لیسانس آمرطرح وترتیب برنامه هاونظارت پروژه هاریاست پالن وپالیسیمحمدکبیرشگوفه ٩٦

مرکز لیسانسعضومسلکی بورد بررسی اسناد احزاب سیاسی ریاست انسجام، بررسی وثبت جوزاهانورآقاسمیرا٩٧

مرکز بکلوریا عضومسلکی بورد بررسی اسناد احزاب سیاسی ریاست انسجام، بررسی وثبت جوزاهامحمد ابراهیم سمیعه ٩٨

مرکز فوق بکلوریا عضومسلکی بورد بررسی اسناد جمعیت ها انسجام، بررسی وثبت جوزاهاریاست فضل هالهی نیلوفر٩٩

مرکز متوسطهعضومسلکی بورد بررسی اسناد جمعیت ها ریاست انسجام، بررسی وثبت جوزاهامحمد شریف رابعه ١٠٠

مرکز فوق بکلوریابررسی وثبت جواز رهنمای معامالتمدیرعمومی ریاست انسجام، بررسی وثبت جوزاهامحمد افضلمرضیه ١٠١

مرکز لیسانسمدیرعمومی انسجام پروژه های غیراختیاریریاست ارتباط خارجهپیغمبرقلمسعوده١٠٢

مرکز لیسانسمدیرارتباط خارجه ریاست رتباط خارجه محمد رحیم زحل١٠٣

هرات لیسانسمسلکی کمیته تشخیص وحمایت ازدارایی های عامهعضو قضایای دولت عبدالواحدفرزوان١٠٤

هرات لیسانسعضو خدمات حقوقی واجتماعیمرکزاصالحعبدالحکیمفریبا١٠٥

هرات بکلوریاعضو مسلکی آمریت حقوقحقوقنبی اهللافرحناز١٠٦

هرات لیسانسعضو مدیریت حقوق ولسوالی کشک کهنهحقوقنعمت اهللالهه١٠٧

بلخلیسانسمامور اداریمرکزریاست عدلیهحسین علی معصومه١٠٨

بلخبکلوریاعضوخدمات حقوقی واجتماعی مرکزاصالحعبدالرحیمزینب١٠٩



١٦

بلخبکلوریاعضو مدیریت حقوق ولسوالی شور تپهحقوقمحمد صدیقسهیال١١٠

ننگرهاربکلوریامعلم لیلیهمرکزاصالحامیرمحمدپشتون ١١١

بدخشانبکلوریامامور قضایای دولت بدخشانقضایای دولت عبدالجلیلراضیه١١٢

بدخشانفوق بکلوریامبلغ آگاهی عامهمساعدتهای حقوقی محمد عالمآصفه١١٣

کندزبکلوریاعضو حقوق ولسوالی عالی آباد حقوقحبیب اهللاراضیه١١٤

پروانلیسانسمساعد حقوقی مساعدتهای حقوقی سید شیر الدین اسماء١١٥

پروانلیسانسعضومساعدت حقوقی بگراممساعدتهای حقوقی ذکراهللافریده١١٦

جوزجانبکلوریا مامور اداریمرکزریاست عدلیهمحمدظریفسهیال١١٧

جوزجانلیسانسمساعد حقوقیمساعدتهای حقوقی عبدالظیمراضیه ١١٨

جوزجانبکلوریا مامور اداری حقوقحقوقفیض محمد حمیده١١٩

فاریاببکلوریامعلم لیلیهمرکزاصالحمرزا صدیقصفورا ١٢٠

فاریاببکلوریامعاون داکترمرکزاصالحعبدالخالقنادره١٢١

کاپیسالیسانسمساعد حقوقیمساعدتهای حقوقی محمدعظیمهنگامه ١٢٢

غزنی لیسانسمساعد حقوقیمساعدتهای حقوقی سیدعباسمسعوده ١٢٣

غزنی فوق بلکوریامامور اداری حقوقحقوقرمضانعاقله١٢٤

غزنی بکلوریاعضو مدیریت حقوق ولسوالی خواجه عمریحقوقمحمدصفرمسعوده ١٢٥

فراهبکلوریاعضو خدمات حقوقی واجتماعیمرکزاصالحمحمدوزیرکبرا١٢٦

نیمروزلیسانس آمرمساعدتهای حقوقیمساعدتهای حقوقی حاجی غالم حسن فروزان ١٢٧

نیمروزلیسانسمبلغ آگاهی عامه حقوقی مساعدتهای حقوقی محمدسرورسنا١٢٨

سمنگانلیسانس مدیرخدمات حقوقی واجتماعیمرکزاصالحمحمد اسماعیلرونا١٢٩

دایکندی بکلوریاماموراداری مرکز اصالحمرکزاصالحمیرحسینگلثوم١٣٠


