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پس منظر

وزارت عدلیه جمهوري اسالمی افغانستان یکی از وزارت هاي مهم وکلیدي حکومت وهمکار نزدیک 
سیس تاحاال جایگاه مهمی دربخش ، این وزارت از زمان تأودایمی سکتور عدلی وقضایی افغانستان میباشد

ملکی داشته است. هاي قانون گذاري وعرضه خدمات حقوقی و

دیدگاه وزارت عدلیه براي آینده عبارت از حاکمیت قانون ودسترسی به عدالت در سراسرکشور میباشد در 
ه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به مردم وزارت را تقویت سیستم عدلی وارائیکحالیکه هدف استراتیژ

به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.

ی،  امورجه خویش را به اساس چهار برنامه (امور قانونگذاري، خدمات حقوقوزارت عدلیه بودءابن
است.)  تنظیم نموده مدیریتمحجوزین و اداره و

).1فصل اول ص "قانون و عدالت"ساله وزارت5استراتیژي (منبع: 

گزارشخالصه 

را ) فعالیت 43) فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن (55مجموعاً (1398درسال مالی عدلیهوزارت
) فعالیت آغاز نشده.5، ( دارد) فعالیت درحال اجرا قرار 7به تعداد (تکمیل نموده است،

) رسیده است.87.6%(  بهعدلیهفیصدي پیشرفت تمام فعالیت هاي وزارتاوسط
مجموع فعالیت هاي 

پالن شده
فعالیت هاي 
تکمیل شده

فعالیت هاي
در حال اجرا

فعالیت هاي
معطل شده

فعالیت هاي 
آغاز ناشده

5543705
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لیت هاي پالن شدهاتحقق فعگزارش

لی
 اص

دف
مقدارهدفه

)Target در  (
سال 

فیصدي عنوان فعالیت عمده
پیشرفت 
مطابق پالن

ي 
ذار

النگ
م پ

ست
سی

ت 
قوی

ت
ی 

زیاب
ي ار

 ها
فته

س یا
اسا

بر 
ري

گذا
پالن

ي 
 ها

ش
بخ

پالن 
استراتیژیک 

وزارت

انکشاف و طی مراحل پالن استراتیژیک پنج ساله وزارت 
%100)1402–1398عدلیه (

ی 
ومات

معل
تم 

یس
ت س

قوی
ت

داره
ا

سیستم 
معلوماتی منابع 

بشري، 
ارتباطات و 

احصائیه

MIS-HR(100%(انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشري
%0ایجاد سیستم حاضري الکترونیکی

%0مکاتبات اداريانکشاف سیستم الکترونیکی
انکشاف سیستم احصاییه ها و معلومات مربوط به فعالیت هاي 

%100وزارت عدلیه

گان
نند

ه ک
جع

مرا
ت 

ضای
ي ر

ساز
هم 

فرا

دفتر کاري  1
ارایه معلومات

%100کاري براي ارایه معلومات مراجعه کنندگانایجاد دفتر

1ایجاد 
سیستم

%100کنندگانایجاد سیستم ثبت معلومات مراجعه 

%0نصب تابلوهاي راهنما براي مراجعینتابلوي رهنما5
نصب تابلوهاي 
منشور اخالقی 

و حقوقی

نصب تابلوي هاي منشور اخالقی، حقوقی و وظایف متقابل 
%0مراجعین و کارمندان در تمام دهلیزها

آموزش 
کارمندان بخش 

معلومات و 
تالشی

کارکنان بخش معلومات و تدویر برنامه هاي آموزشی براي
%100تالشی در قسمت بر خورد مناسب با مراجعین

تقویت سیستم 
رسیدگی به 

%100انکشاف سیستم تیلفونی رسیدگی به شکایات

%100انکشاف سیستم آنالین رسیدگی به شکایات

نشان میدهد.میزان پیشرفت فعالیت هاي عمده را جدول ذیل 
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%100ایجاد صندوق هاي شکایاتشکایات

ي 
ضا

ي ف
ساز

ون 
صئ

م
نان

ي ز
 برا

ري
ارزیابی محیط کا

کاري زنان
%100رزیابی مشکالت زنان در محیط کاريا

انکشاف پالن 
عمل

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

0%

ل، 
راح

ی م
، ط

نی
قنی

د ت
سنا

ق ا
دقی

 و ت
وید

 تس
رح،

ط
 آن

وقع
ه م

شر ب
پ ون

چا

عنوان 21
قانون

%100قانونعنوان ) 21تدقیق (طرح، تسوید و 

عنوان 26
مقرره

%100) مقرره26(طرح، تسوید و تدقیق 

%100اساسنامه)2طرح، تسوید و تدقیق (اساسنامه2
) مورد 1(

تعدیل
%100) مورد1تعدیل در اسناد تقنینی (

سند 75
تقنینی

%97.3) سند تقنینی73طبع و نشر (

) جلد عالیم 2400) جلد ماهنامه عدالت و (10000(طبع و نشر جلد14400
%86.1و اسناد تجارتی

یی
ضا

و ق
ی 

عدل
ی، 

قوق
رح

امو
ن، 

وانی
د ق

مور
در 

مه 
 عا

هی
آگا

%25) شماره ماهنامه آگاهی حقوقی6000طبع، نشر و توزیع (شماره24000
مراتبه 100

مصاحبه
%100) مراتبه100مصاحبه با رسانه ها (

محفل 60
رسمی

) 60تهیه و نشر عکس، فلم، خبر و اعالمیه مطبوعاتی از جریان (
%100محفل رسمی وزارت

مراتبه 60
اطالعات

ارایه اطالعات به متقاضیان به اساس قانون دسترسی به اطالعات 
%100) مراتبه60(

عنوان مطلب 4
حقوقی

%100عامهآگاهیافزایشمنظوربهحقوقیمطالبعنوان) 4(تهیه

گرد850
همایی

%100حقوقیعامهآگاهیتبلیغاتهمایی،گرد) 850(اندازيراه

%100عامهآگاهیمبلغینبرايآموزشیبرنامه) 4(تدویربرنامه4
) تن از اتباع کشور از طریق 60000آگاهی دهی حقوقی براي (تن60000

ماهنامه آگاهی تدویر سیمینار ها، توزیع اوراق تبلیغاتی و 
حقوقی

100%
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قی
حقو

ت 
دما

ه خ
ارای

) تن مظنونین و متهمین بی 8400ارایه مساعدت حقوقی به (تن8400
%100بضاعت در مرکز و والیات

قضیه حقوقی قبل از ارجاع آن به ) منازعه و1200حل و فصل (منازعه1200
%100محاکم ثالثه

%100قطعی و نهایی محاکم) دوسیه فیصله400تطبیق (دوسیه400
3,000,000

افغانی
الثبتحقوحقوقمحصولافغانی)3,000,000(مبلغتحصیل
%100عرایض

وعامههايداراییمربوطقضایاي)  1960(ازدفاعوتثبیتقضیه1960
%100دولتی

نامهجواز) 300(سیاسی،احزابجوازنامه) 3(تجدیدوثبتجواز نامه963
جواز ) 160(ومعامالترهنماينامهجواز) 500(ها،جمعیت

نویسان.عریضهنامه
100%

%58.3هاطرزالعملومقررهقوانین،شاملتقنینیسند) 7(مرورسند12
ملیعملپالنسازيو نهایینگريبازجلسه) 4(تعدادتدویرپالن عمل1

%100دولتیاداراتبهسفارشات

رد 
شب

پی
ور 

ام
ین

جوز
%100) تن از اطفال متخلف از قانون3200نگهداري مصئون و تربیت (تن3200مح

%100دور)2) مرکز اصالح و تربیت اطفال در (33نظارت از عملکرد (مرکز33

ري
 بش

ابع
 من

یت
ظرف

ي 
رتقا

 و ا
اف

کش
ان

رقابتامتحانپروسهطریقازکارمندتن) 194(استخدامتن 567
مدیریتسیستمپیشبردبرايرسمیکارمندتن) 52(جمعی،
وشرعیاتحقوق،هايرشتهازاناثآموزکارتن) 20(قضایا،
وقرارداديکارکنانتن) 112(دادقرارتمدیدواقتصاد

بالمقطع. 

66.6%

وعدلیخدماتبهترعرضهمنظوربهکارمندتن)80(تبدیلیتن80
%100حقوقی

برايظرفیتارتقايهايبرنامهتدویروتسهیالتآوريفراهمتن800
%100همکاراداراتهمکاريباوزارتکارمندانتن)800(

تن) 1081(اجراآتارزیابیتنظیموهماهنگیمدیریت،تن1200
%90وزارتوالیتیومرکزيکارمندان

تجدیدومطالعه
3065نظر

بست

وتجزیهوبازنگريتعدیل،وتشکیالتیساختارنظرتجدیدومطالعه
ومرکزيهايریاستبست) 3065(تعدادوظایفالیحۀتحلیل
جمهوريریاستبهمنظورجهتکاريحجمبهنظروالیتی

100%
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آموزشیهايبرنامهتدویرطریقازکارمندانتن) 100(آموزشتن100
شکایاتبهرسیدگیمقررهوقوانینتشریحوتوضیحجهت
کارمحیطدرایمنیوصحت

100%

بارابطهدرمدتکوتاهآموزشیبرنامه) 10(تدویربرنامه10
استشدهملحقآنبهافغانستانکهگانههفتهايکنوانسیون

آنهاناظرکمیتهسفارشاتو
100%

) برنامه آگاهی دهی در نهاد هاي آموزشی پیرامون 8تدویر (برنامه8
%100فرصت هاي شغلی وزارت عدلیهجندر و 

علیهخشونتمنعبهرابطهدردهیآگاهیبرنامه)  6(تدویربرنامه6
وزنانحقوقازخواهیدادکاري،مصئونمحیطایجادزن،

عدلیهوزارتکارمندانبرايجندربهمربوطمسایل
100%

ري
 ادا

ات
دم

ه خ
ارای

%95.6کارمندانبرايخارجیآموزشیسفر) 22(سازيفراهمسفر23

45تفتیش 
واحد

%100عدلیهوزارتاداريواحد) 45(اجراآتتفتیش

34نظارت
دفتر

%100قضایامدیریتسیستموالیتیدفتر) 34(ازنظارت

%100والیاتومرکزدرضرورتموردتعمیرباب) 6(تجهیزواعمارباب تعمیر6
کسب/ترك

تابعیت
تن408

تن) 408(تابعیتکسبوتركبهمربوطامورپیشبرد
100%

وداخلیمؤسساتتفاهمنامه) 8(امضايومسودهمراحلطیتفاهمنامه) 8(
%100خارجی

دیتابیسدرمحجوزینوتجارتیمدنی،قضیه) 3000(درجقضیه3000
CMS(100%(افغانستانقضایايمدیریتسیستم

)10مجموع (

)55(مجموع فعالیت هاتعداد 

اوسط فیصدي 
پیشرفت 

مجموع فعالیت 
)87.6ها (
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و نتایج آنفعالیت هاي تکمیل شدهطبقه بندي

اره
شم

طبقه 
(عرصهبندي

نتایجفعالیت هاي تکمیل شدهفعالیت ها)

1
تقویت سیستم 
پالنگذاري بر 
اساس یافته 
هاي ارزیابی 
بخش هاي

انکشاف و طی مراحل پالن استراتیژیک پنج ساله 
)1402–1398وزارت عدلیه (

و دسترسی به عدالت در حاکمیت قانون 
سراسر کشور، تقویت سیستم عدلی و عرضه 

خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی

2
تقویت 
سیستم 
معلوماتی 

اداره

-MIS(انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشري HR( زمینه تصمیم گیري بر اساس معلومات دقیق
شد.فراهم سازي انکشاف سیستم احصاییه ها و معلومات مربوط به 

فعالیت هاي وزارت عدلیه

3
فراهم سازي 

رضایت 
مراجعه 
کنندگان

کاري براي ارایه معلومات مراجعه ایجاد دفتر
افزایش یافت.رضایت مراجعینکنندگان

معلومات مراجعه کنندگانایجاد سیستم ثبت 

4
مصئون 

سازي فضاي 
کاري براي 

زنان

ارزیابی مشکالت زنان در محیط کاري

افزایش در محیط کار،احساس امنیت زنان
یافت.

تدویر برنامه هاي آموزشی براي کارکنان بخش 
معلومات و تالشی در قسمت بر خورد مناسب با 

مراجعین
رسیدگی به شکایاتانکشاف سیستم تیلفونی 

انکشاف سیستم آنالین رسیدگی به شکایات
ایجاد صندوق هاي شکایات

رح،5
ط

وید
تس

و
یق

تدق
ناد

اس
ی،

نین
تق

طی
حل

مرا
اپ

چ
و

شر
ن

به
وقع

م
آن

) قانون 21طرح، تسوید و تدقیق(
حاکمیت قانون و بهبود روند تقویت 

از طریق طرح، تسوید و تدقیق قانونگذاري
) اساسنامه، تعدیل 2) مقرره (26) قانون، (21(
در اسناد تقنینی) مورد 1(

) مقرره26طرح، تسوید و تدقیق(
اساسنامه) 2طرح، تسوید و تدقیق(

) مورد1تعدیل در اسناد تقنینی (

6

هی
آگا

امه
ع

ورد
درم

ن،
وانی

ق
مور

ا
ی،

قوق
ح

دلی
ع

و
ائی

قض

) مراتبه100مصاحبه با رسانه ها (

دست آورد هاي وزارت عدلیه و ارایه خدمات 
انعکاس یافتهحقوقی مطابق نیازهاي جامعه 

تهیه و نشر عکس، فلم، خبر و اعالمیه مطبوعاتی 
) محفل رسمی وزارت60از جریان (

ارایه اطالعات به متقاضیان به اساس قانون 
مراتبه) 60دسترسی به اطالعات (

افزایشمنظوربهحقوقیمطالبعنوان) 4(تهیه
عامهآگاهی

سطح آگاهی اتباع کشور و مبلغین آگاهی 
عامه در مورد مسایل حقوقی افزایش یافته 



٧

آگاهیتبلیغاتهمایی،گرد) 850(اندازيراه
حقوقیعامه

است.

آگاهیمبلغینبرايآموزشیبرنامه) 4(تدویر
عامه

) تن از اتباع 60000آگاهی دهی حقوقی براي (
کشور از طریق تدویر سیمینار ها، توزیع اوراق 

تبلیغاتی و ماهنامه آگاهی حقوقی

7

یارا
ت ح

دما
ه خ

ق
قی

و

) تن مظنونین و 8400ارایه مساعدت حقوقی به (
متهمین بی بضاعت در مرکز و والیات

به ارگان هاي عدلی ومردم جلب اعتماد بیشر
از طریق ارایه مساعدت هاي حقوقی قضایی 

) تن مظنونین و متهمین بی 8400رایگان به (
بضاعت در سراسر کشور 

) منازعه و قضیه حقوقی قبل 1200حل و فصل (
از ارجاع آن به محاکم ثالثه

روند حل و فصل قضایاي حقوقی تسریع، 
رضایت مراجعین جلب و قانون تطبیق گردیده 

است.
) دوسیه فیصله قطعی و نهایی 400تطبیق (

محاکم
محصولافغانی)3,000,000(مبلغتحصیل
عرایضالثبتحقوحقوق

خدمات حقوقی ارایه و بنیه اقتصادي دولت با 
) افغـانی تقویـت   3,000,000تحصیل مبلـغ ( 

گردیده است.
داراییمربوطقضایاي)  1960(ازدفاعوتثبیت

دولتیوعامههاي
) جلد دوسیه از 1960از طریق دفاع تعداد (

دارایی هاي عامه و دولتی حمایت قانونی 
صورت گرفته است.

) 300(سیاسی،احزابجوازنامه) 3(تجدیدوثبت
رهنماينامهجواز) 500(ها،جمعیتنامهجواز

نویسان.عریضهجواز نامه) 160(ومعامالت

طریــق تجدیــد و تمدیــد جــواز نامــه هــاي از 
احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنماي معامالت 
و عریضه نویسان فعالیت نهادها، قانونمند شده 

و دموکراسی تقویت گردید.
سازيو نهایینگريبازجلسه) 4(تعدادتدویر
دولتیاداراتبهسفارشاتملیعملپالن

ــد در ادارات     ــل متح ــازمان مل ــات س سفارش
مسوول دولتی تطبیق می گردد.

برد8
یش

پ
مور

ا ین
جوز

) تـن از اطفـال   3200نگهداري مصئون و تربیـت ( مح
متخلف از قانون

تربیت تجدیداصالح ونگهداري مصئون، 
و بازگشت مجدد آنها متخلف از قانوناطفالل 

فراهم گردیده و با نظارت از عملکرد به جامعه
در ) مرکز اصالح روند اجراآت امور33(

مطابقت به قانون بهبود یافت.
) مرکــز اصــالح و تربیــت 33نظــارت از عملکــرد (

دور)2اطفال در (

9

اف
کش

ان
و

اي
رتق

ا
یت

ظرف
ابع

من
ري

بش

بهترعرضهمنظوربهکارمندتن)80(تبدیلی
حقوقیوعدلیخدمات

) تن کارمند کار به اهل کار 80با تبدیلی (
سپرده شد.

ارتقايهايبرنامهتدویروتسهیالتآوريفراهم
باوزارتکارمندانتن)800(برايظرفیت

همکاراداراتهمکاري

ظرفیت هاي کاري کارمندان وزارت عدلیه 
زمینه تسریع و بهبود امور کاري ارتقا یافته و 
فراهم گردید.

تعدیل،وتشکیالتیساختارنظرتجدیدومطالعه
تعدادوظایفالیحۀتحلیلوتجزیهوبازنگري

وظایف و مسوولیت هاي هر بست مشخص و 
روند امور تسریع معیاري سازي گردیده و 
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نظروالیتیومرکزيهايریاستبست) 3065(
جمهوريریاستبهمنظورجهتکاريحجمبه

بخشیده شد.

برنامهتدویرطریقازکارمندانتن) 100(آموزش
وقوانینتشریحوتوضیحجهتآموزشیهاي

درایمنیوصحتشکایاتبهرسیدگیمقرره
کارمحیط

در مورد حقوق شان در آگاهی کارمندان
ارتقاي ظرفیت افزایش یافته و ،محیط کار

فراهم گردید.

رابطهدرمدتکوتاهآموزشیبرنامه) 10(تدویر
آنبهافغانستانکهگانههفتهايکنوانسیونبا

آنهاناظرکمیتهسفارشاتواستشدهملحق

،در مورد مفاد کنوانسیون هاي هفت گانه
طریق تدویر برنامه آگاهی کارمندان دولت از

افزایش یافت.هاي آموزشی 

) برنامه آگاهی دهی در نهاد هاي 8تدویر (
آموزشی پیرامون جندر و فرصت هاي شغلی 

وزارت عدلیه

و حضور سطح آگاهی متعلمین در مورد جندر 
زنان در وزارت عدلیه افزایش یافت.

منعبهرابطهدردهیآگاهیبرنامه)  6(تدویر
دادکاري،مصئونمحیطایجادزن،علیهخشونت
جندربهمربوطمسایلوزنانحقوقازخواهی

عدلیهوزارتکارمندانبراي

اصل جندر رعایت، حقوق زنان تامین و محیط 
گردید.کاري مصئون براي آنها ایجاد 

10
هایار

ات
دم

خ
ري

ادا

عدلیهوزارتاداريواحد) 45(اجراآتتفتیش
واحد اداري اصل شفافیت و 45با تفتیش 

حسابدهی تامین، موثریت و کارآیی اداره 
تقویت و از حیف و میل جلوگیري به عمل 

آمد.

قضایامدیریتسیستموالیتیدفتر) 34(ازنظارت
مشکالت و حل ، بهبودسیستم مدیریت قضایا 

چالشها جمع آوري و ، تشخیص فصل آن
تحلیل و تصامیم موثر اتخاذ گردید.

درضرورتموردتعمیرباب) 6(تجهیزواعمار
والیاتومرکز

فضاي کاري مصئون و مکان امن براي 
باعث بهبود امور و اجراآت کارمندان ایجاد و 

گردید.
تابعیتکسبوتركبهمربوطامورپیشبرد

تن) 408(
فراهم تن 408تابعیت و کسبزمینه ترك

گردیده
تفاهمنامه) 12(امضايومسودهمراحلطی

خارجیوداخلیمؤسسات
تحکیم روابط یک میکانیزم معیاري به خاطر 

فعالیت ها و اجراآت جهت موثریت در امور
.پیشبینی شده به وجود آمد

درمحجوزینوتجارتیمدنی،قضیه) 3000(درج
افغانستانقضایايمدیریتسیستمدیتابیس

)CMS(

امور بهبود ،الکترونیکی سازي سیستم عدلیبا 
.و تسریع یافت
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اجراآتتحلیل 

فعالیت هاي درحال اجراالف: 

اره
فیصدي گزارش چگونگی تحقق فعالیتشم

دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالنپیشرفت

1
تقنینی، پالن گردیده سند ) 75(طبع و نشر 

) سند تقنینی طبع و نشر 73که ازآن جمله (
.گردیده است

از ریاست سند تقنینی) 2به نسبت عدم مواصلت (97.3%
عمومی تقنین جهت نشر به ریاست نشرات

2

) جلد ماهنامـه عـدالت و   12000طبع و نشر (
پـالن  ) جلد عالیـم و اسـناد تجـارتی   2400(

) جلـد  10000(تعـداد به گردیده که از جمله
) جلد عالیم و اسناد 2400ماهنامه عدالت و (

طبع و نشر گردیده است.تجارتی

86.1%

عدالت، ) جلد ماهنامه 2000به نسبت عدم مواصلت (
از ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی جهت نشر 

نگردیده نشر نشرات وارتباط عامه، طبع و به ریاست 
.است

3
) شماره ماهنامـه  24000طبع، نشر و توزیع (

پالن گردیده بود کـه از جملـه   آگاهی حقوقی
ــه تعــداد  ) شــماره ماهنامــه آگــاهی 6000(ب

طبع، نشر و توزیع گردیدهحقوقی

25%
) جلد ماهنامه 18000به نسبت عدم مواصلت (

آگاهی حقوقی از ریاست عمومی مساعدت هاي 
نشرات وارتباط عامه، حقوقی جهت نشر به ریاست 

.نگردیده استشر نطبع و 

4
ومقرره،قوانینشاملتقنینیسند) 12(مرور

در سال مالی پالن گردیده که از هاطرزالعمل
) سند تقنینی مرور گردیده است.7جمله (

58.3%
) سند تقنینی شامل قوانین، مقرره 5عدم ارسال (

وطرزالمعل ها  از ریاست عمومی تقنین جهت مرور 
کنوانسیون هاي بین المللی به و مقایسه آن با 
ریاست حقوق بشر.

5

پروسهطریقازکارمندتن) 400(استخدام
رسمیکارمندتن) 77(جمعی،رقابتامتحان

تن) 10(قضایا،مدیریتسیستمپیشبردبراي
وشرعیاتحقوق،هايرشتهازاناثآموزکار

کارکنانتن) 80(دادقرارتمدیدواقتصاد
در سال مالی پالن بالمقطعوقراردادي

تن) 194(استخدامگردیده بود که از جمله
جمعی،رقابتامتحانپروسهطریقازکارمند

سیستمپیشبردبرايرسمیکارمندتن) 52(
ازاناثآموزکارتن) 20(قضایا،مدیریت

تمدیدواقتصادوشرعیاتحقوق،هايرشته
وقرارداديکارکنانتن) 112(دادقرار

66.6%

پروسه استخدام متباقی بست ها در کمیسیون 
اصالحات اداري و خدمات ملکی و اسناد آن در حال 
طی مراحل می باشد که در ربع بعدي تکمیل می 

گردد.
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صورت گرفته است.بالمقطع

6

اجراآتارزیابیتنظیموهماهنگیمدیریت،
وزارتوالیتیومرکزيکارمندانتن) 1200(

در سال مالی پالن گردیده بود که از جمله
اجراآتارزیابیتنظیموهماهنگیمدیریت،

وزارتوالیتیومرکزيکارمندانتن) 1081(
صورت گرفته

90%

مدیریت، هماهنگی و تنظیم ارزیابی اجراآت تعداد 
به دلیل،باقی مانده شامل پالن) تن کارمندان 119(

اینکه فورمه هاي ارزیابی به طور کامل از مراجع مربوطه 
به موقع ارایه نگردیده بود، روي این ملحوظ ارزیابی 

گرفته است.ن) تن صورت 119تعداد (

7
برايخارجیآموزشیسفر) 23(سازيفراهم

در سال مالی پالن گردیده بود که از کارمندان
آموزشیسفر) 22(سازيفراهمجمله

صورت گرفتهکارمندانبرايخارجی

به تعویق افتادن یک سفر در کشور سریالنکا به 95.6%
نا امنی در آن کشورنسبت

ب: فعالیت هاي معطل شده 

معطل شدن فعالیتدالیل فیصدي پیشرفتگزارش چگونگی تحقق فعالیتشماره

1000

ج: فعالیت هاي آغاز نشده

آغاز فعالیتدالیل عدم عنوان فعالیتشماره

1
دستگاه حاضري الکترونیکی خریداري گردیده بنا بر ایجاد سیستم حاضري الکترونیکی

مشکالت تخنیکی نصب نگردیده و تا هنوز استفاده صورت 
نگرفته

به نسبت مشکالت تخنیکی تا هنوز تطبیق نگردیده است.انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداري2

عدلیه به تعمیر جدید واقع داراالمانبه نسبت انتقال وزارتبراي مراجعیننصب تابلوهاي راهنما 3
غاز نگردیده است.آاین فعالیت

4
نصب تابلوي هاي منشور اخالقی، حقوقی و 
وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در تمام 

دهلیزها
//

انکشاف و تطبیق پالن عمل جهت رفع چالشها بر 5
انجام یافتهاساس یافته هاي ارزیابی 

نسبت نبود کارمندان این فعالیت آغاز نگردیده
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مشکالت عمده و طرح هاي پیشنهادي

طرح هاي پیشنهاديمشکالت عمده
عدم ارایه معلومات موثق و عدم همکاري الزم از طرف ادارات و 
ارگانهاي ذیربط به خصوص اداره اراضی، شاروالی کابل، پولیس 

ریاست قضایاي دولتدارات موکل به و سایر ا

ایجاد هماهنگی بیشتر از طریق جلسات کابینه، میان اداره 
قضایاي دولت و ادارات و ارگانهاي ذیربط به خصوص 
محاکم، ریاست اراضی والیت کابل، شاروالی کابل و غیره به 
منظور جلوگیري از غصب ملکیت هاي دولتی و استرداد آن 

از تصرف غاصبین  
جهت حمل و نقل اعضاي مسلکی ریاست نبود وسایط نقلیه 

قضایاي دولت جهت اشتراك در جلسات قضایی محاکم و 
اعضاي ریاست انسجام غرض ارزیابی احزاب سیاسی، جمعیت 
ها، دفاتر رهنماي معامالت و عریضه نویسان و مساعدین حقوقی

تهیه وسایط نقلیه براي ریاست هاي متذکره

توجه جدي در مورد صورت گیردسیر شاهراه هاو منبود امنیت در یکتعداد والیات

ارتقاي تشکیل اداره و حمایت هرچه بیشتر مالی و تخنیکی کمبود منابع و امکانات در بخش حقوق بشر وزارت عدلیه
اداره انکشافی ملل متحد

فعالیت هاي تکمیل شده خارج از پالن

اره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از شم

پالن
ت در پالنیعدم شمولدالیلنتایج

قانونعنوان ) 11طرح، تسوید و تدقیق (1
چه بیشتر روند تقویت هر

قانونگذاري و تطبیق پالیسی 
هاي ادارات ذیربط

بــه اســاس خواســت ادارات ذیــربط،    
هدایات و مصـوبه هـاي کابینـه ج.ا.ا در    

-جریان سال به وزارت عدلیه طور فوق 
ه است.العاده  مواصلت نمود

) مقرره3(طرح، تسوید و تدقیق 2
اساسنامه) 33(طرح، تسوید و تدقیق 3

) مورد32تعدیل در اسناد تقنینی (4

با طبع، نشر و توزیع مواد ) مراتبه42مصاحبه با رسانه ها (5
متذکره اذهان عامه تنویر 
گردیده و دسترسی بیشتر 

دان به عدالت و بلند شهرون

نظر به تقاضاي مردم و اهمیت دادن 
مطالب،  اداره مربوط توانسته برنامه 
آگاهی دهی خویش را افزایش دهد. 6

تهیه و نشر عکس، فلم، خبر و اعالمیه 
) محفل رسمی 25مطبوعاتی از جریان (

وزارت
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7
ارایه اطالعات به متقاضیان به اساس 

) 226قانون دسترسی به اطالعات (
مراتبه

بردن سطح آگاهی حقوقی  
تقویت گردیده است.

منظوربهحقوقیمطالبعنوان) 5(تهیه8
عامهآگاهیافزایش

تبلیغاتهمایی،گرد) 547(اندازيراه9
حقوقیعامهآگاهی

سطح آگاهی اتباع کشور و 
مبلغین آگاهی عامه در مورد 
مسایل حقوقی افزایش یافته 

است.

مبلغینبرايآموزشیبرنامه) 2(تدویر10
عامهآگاهی

11
) تن 22650آگاهی دهی حقوقی براي (

از اتباع کشور از طریق تدویر سیمینار 
ها، توزیع اوراق تبلیغاتی و ماهنامه 

آگاهی حقوقی

12
) تن 743ارایه مساعدت حقوقی به (

مظنونین و متهمین بی بضاعت در مرکز 
و والیات

سی به عدالت، آگاهی از دستر
مند شدن مردم از قانون باور
عدلی وقضائیخدمات 

ــاعدین    ــردم از مس ــدن م ــد ش ــاور من ب
حقوقی و اجراآت آن در مراجـع عـدلی   
وقضائی وهمچنان راجع شـدن دوسـیه   
ها بیشتر ازحد که پالن گردیده بود کار 

شده است.
) منازعه و قضیه 503حل و فصل (13

حقوقی قبل از ارجاع آن به محاکم ثالثه
رسیدگی به قضایا  وحل فصل 

به موقع آن 

ــه    ــا  و مراجع ــیه ه ــدن دوس ــع ش راج
مراجعین بیشتر از پالن

) دوسیه فیصله قطعی و 326تطبیق (14
نهایی محاکم

اجراآت به موقع و سرعت 
بخشیدن به پروسه طی 

مراحل دوسیه ها
افغانی)85,040,601(مبلغتحصیل15

عرایضالثبتحقوحقوقمحصول
ازدیاد به عواید دولت

مربوطقضایاي)  483(ازدفاعوتثبیت16
دولتیوعامههايدارایی

قانون مند شـدن رونـد اجـراآت ادارات    دفاع از دارایی هاي عامه
مربوطه

17

احزابجوازنامه) 3(تجدیدوثبت
ها،جمعیتنامهجواز) 653(سیاسی،

ومعامالترهنماينامهجواز) 475(
نویسان.عریضهجواز نامه) 56(

تقویت روند دموکراسی و
حقوق بشر از طریق ثبت و 
صدور جواز نامه هاي احزاب 
سیاسی، جمعیت ها، رهنماي 

معامالت و عریضه نویسان

مراجعه نمودن احزاب سیاسی، جمعیت 
ها، رهنماي معامالت و عریضه نویسان 
و همچنان داد وستد قانون مند شدن 
ملکیت هاي خصوصی مردم  باالتر از 

توقع ریاست انسجام
) تن از 157مصئون و تربیت (نگهداري 18

ــیدن در اطفال متخلف از قانون ــفافیت بخشـــ باالرفتن ظرفیت ادارات وامکانات بیشتر شـــ
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) مرکز اصالح و 15نظارت از عملکرد (19
تربیت اطفال 

آن در مورد تربیت مجدد اطفال مختلفروندکاري ادارات

عرضهمنظوربهکارمندتن)24(تبدیلی20
حقوقیوعدلیخدماتبهتر

تسریع روند کاري و شفافیت 
حسب هدایت مقامات رهبري وزارت سازي سپردن کار به اهل آن 

21
برنامهتدویروتسهیالتآوريفراهم
تن)976(برايظرفیتارتقايهاي

اداراتهمکاريباوزارتکارمندان
همکار

ظرفیت هاي کاري کارمندان 
وزارت عدلیه ارتقا یافته و 

و بهبود امور زمینه تسریع 
کاري فراهم گردید.

نظر به ضرورت کارمندان وزارت 

22

تشکیالتیساختارنظرتجدیدومطالعه
تحلیلوتجزیهوبازنگريتعدیل،و

ریاستبست) 613(تعدادوظایفالیحۀ
حجمبهنظروالیتیومرکزيهاي

جمهوريریاستبهمنظورجهتکاري

وظایف و مسوولیت هاي هر 
مشخص و معیاري بست 

سازي گردیده و روند امور 
تسریع بخشیده شد.

نظر به ضرورت مبرم  اداره

23
درمدتکوتاهآموزشیبرنامه) 3(تدویر
کهگانههفتهايکنوانسیونبارابطه

واستشدهملحقآنبهافغانستان
آنهاناظرکمیتهسفارشات

در مورد مفاد کنوانسیون هاي 
کارمندان هفت گانه، آگاهی 

دولت از طریق تدویر برنامه 
هاي آموزشی افزایش یافت.

نظر به در خواست ادارات ذیربط در 
مورد تدویر برنامه هاي آموزشی کوتاه 

مدت در رابطه با کنوانسیون هاي  هفت 
گانه که افغانستان به آن محلق شده 

است

24
) برنامه آگاهی دهی در نهاد 4تدویر (

جندر و فرصت هاي آموزشی پیرامون 
هاي شغلی وزارت عدلیه

باخبري از قانون وحقوق شان
تشویق و تقاضاي اشتراك کننده گان 

جهت بلند بردن سطح آگاهی شان 
وهمچنان موثریت برنامه هاي تطبیق 

شده.

25
وزارتاداريواحد) 11(اجراآتتفتیش
عدلیه

اصل شفافیت و حسابدهی 
تامین، موثریت و کارآیی اداره 

و از حیف و میل تقویت 
جلوگیري به عمل آمد.

بنا بر ضرورت در امور بررسی و تفتیش

26

سیستموالیتیدفتر) 5(ازنظارت
قضایامدیریت

سیستم مدیریت قضایا بهبود، 
مشکالت و حل فصل آن 
تشخیص ، چالشها جمع 

آوري و تحلیل و تصامیم موثر 
اتخاذ گردید.

کسبوتركبهمربوطامورپیشبرد27
تن) 122(تابعیت

زمینه ترك و کسب تابعیت 
عالقمندي بیشتر مردم به کشور هاي تن فراهم گردیده122

خارجی 

28
) 4(امضايومسودهمراحلطی

خارجیوداخلیمؤسساتتفاهمنامه
یک میکانیزم معیاري به 

خاطر تحکیم روابط جهت 
موثریت در امور فعالیت ها و 

اجراآت پیشبینی شده به 
آمد.وجود 

راجع شدن تفاهمنامه هاي بیشتر در 
زمینه
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29

وتجارتیمدنی،قضیه) 4007(درج
مدیریتسیستمدیتابیسدرمحجوزین

)CMS(افغانستانقضایاي

) قضیه4007با ثبت نمودن( 
سیسـتم درتجـارتی ومـدنی 

افغانســتانقضــایايمــدیریت
زمینــه الکترونیکــی ســازي   
سیستم عدلی جهـت تسـریع   

روند اجراآت مربوطه

راجع شدن بیش از حد قضیه مدنی 
وتجارتی و درج کردن آن در سیستم 
مدیریت قضایا به خاطر شفاف سازي و

تقویت روند عدالت

1399مالی پالن شده براي سال عمدهبرنامه هاي

1399مالیپالن شده براي سال عنوان برنامه ها و یا فعالیت هايشماره

شماره ثبت 2400و یحقوقیجلد ماهنامه آگاه24000و ینیسند تقن75و طبع ونشر قیتدقد،یطرح، تسو1
.شماره ماهنامه مجله عدالت12طبع و نشر ،ثبت،یتجارتمیعال

2

امیپ4نشر ،یعنوان مطالب حقوق4هیته، اتیبضاعت در مرکز و والیبنیو متهمنیمظنون9000دفاع از حقوق 
.تن اتباع کشور80000يبرایحقوقيهایارائه آگاهدار،موابه طور دییویراد

حقوحقوقمحصولافغانی 3000000تحصیل مبلغ ،جلد دوسیه400منازعه حقوقی، تطبیق 1000حل و فصل 
جواز نامه 295جوازنامه احزاب سیاسی، 4دارایی هاي عامه. ثبت و تجدید 1960. دفاع از دوسیه عرایضالثبت

برنامه کوتاه مدت.9سند تقنینی،  برگزاري 16جوازنامه عریضه نویسان، مرور 150جمعیت ها و 
مرکز اصالح و تربیت33تن اطفال متخلف از قانون و نظارت از عملکرد 3000ون و تجدید تربیت ئنگهداري مص3

اطفال.

4

یلی دتب،لمقطعاقرارداد کارکنان با80استخدام و تمدید ،کارمند از طریق پروسه امتحان رقابت جمعی85استخدام 
تشریح توضیح و،گزارش به مراجع مربوطه9ه ئارا،کارمند به منظور عرضه بهتر خدمات عدلی و حقوقیتن 65

رسیدگی و وزارت،کارمنداناز ) تن 100(براي قوانین و مقرره رسیدگی به شکایات و صحت و ایمنی در محیط کار
بررسی دفاتر کاري و آگاهی دهی ،دوسیه شکایات واصله از طریق کمیته حل اختالفات داخلی182تسهیل 

ارایه خدمات طبی و کمک هاي اولیه از ،اشتن خطرات کاري حین ایفاي وظیفهکارمندبه منظور از میان برد100
که کارکن3000ه مشوره هاي الزم صحی و رهنمایی جهت تطبیق ادویه براي ارائق توزیع ادویه، تجویز نسخه، طری
کارکن مریض جهت تداوي به شفاخانه هاي مختلف داخل 180معرفی ،ر مریضی حین ایفاي وظیفه میگردنددچا

کشور و در صورت عدم امکانات معرفی آنان به خارج از کشور جهت تداوي اساسی.
تعمیر براي ریاست عدلیه و مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات) باب 4اعمار (5
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ضمایم

( به افغانی)1398عواید  سال مالی: )1ضمیمۀ شماره (

مبلغ عواید پیش بینی منابع عایداتیشماره
شده به افغانی

عواید خالص بدست 
آمده به افغانی

فیصدي ازدیاد/کاهش عواید
کاهشازدیاد

0%20.00022,50012.5فروش اسناد بهادار 1
0%18.000.00019,147,4636.3نشرو فروش جراید رسمی 2
0%20.200.00023,649,70517.07جواز ادارات دولتی 3
0%600.000699,51716.5عرضه خدمات حقوقی4
464.220464,22000جریمه اشخاص افراد انفرادي وشخصیت هاي حقوقی5
01.296.3730بازگشتی معاشات و مصارفات سال گذشته 6
0%5.364.5355,564,5343.7محصول فیصله محاکم7
0%25.364.40328.364.40311.8تصادیق اسناد8
0%300.000386,50028.8فروش داغمه جات9
0%5.747.9905,870.7332.1حق ثبت عرایض10

%76.061.14885.465.94811.52مجموع عواید به افغانی
از ) افغانی بوده شامل راپور هذا نمی باشد، چون اسناد آن 635768قوس مبلغ (30ارایه گردیده است. تاریخ 1398قوس 29راپور عواید الی تاریخ نوت: 

بانک مرکزي مواصلت نکرده است.



١٦

1398انکشافی سال مالیبودجه عادي و ؛ )2ضمیمه شماره (
بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور 
1398مالی شده سال

بودجه 1+2
عادي

بودجه 1
انکشافی

2

1,062,953,544918,264,922144,688,622به رقم

صدو شصت و دو میلیون و نهیک میلیارد و به حروف
پنج صدو چهل و چهارهزار و پنجاه و سه

افغانی
(بعد از بررسی وسط سال)

دو صدو میلیون و نه صدو هژده
نه صدو هزار و شصت و چهار

افغانیبیست و دو 
(بعد از بررسی وسط سال

)تزیید گردیده

یک صدو چهل و چهار میلیون و 
شش صدو هشتاد و هشت هزار و 

بعد (شش صدو بیست و دو افغانی 
)از بررسی وسط سال

سال مالی به مبلغ و فیصدبودجه به اساس مصرف

مصرف بودجه انکشافیمصرف بودجه عاديمصرف بودجه 

به فیصدبه مبلغبه فیصدبه مبلغ

%١٢٢,٨٦٠,١٤٩84.91%٨٦٨,٤٥٢,٠٦١94.57به رقم

هشت صدو شصت و هشت میلیون چهار صـدو  به حروف
شصت یک افغانیپنجاه و دو هزار و 

نود و چهار 
اعشاریه 

پنجاه و هفت

بیست و دو میلیون و هشت یک صدو 
یک صدو چهل و نههزار و شصتصدو 
افغانی

هشتاد و چهار 
یکاعشاریه نود و 

نهایی بعداً از مصرف بودجه عادي و انکشافی نهایی نبوده تا زمانیکه تطبیقات صورت نگیرد به مالیه و قطعیه ترتیب نشود نهایی نمی گردد. مصرف : نوت
طریق ایمیل با شما شریک ساخته خواهد شد.
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:وزارت / ادارهتشکیل ؛ )3ضمیمه شماره (

مالحظات تعداد شرکت 
هاي مختلط

تعداد تصدي 
ها

تعداد نمایندگی 
هاي خارجی 

تعداد نمایندگی 
هاي والیتی

تعداد 
مشاوریت ها

تعداد ریاست هاي 
2و 1بست مرکزي

تعداد معینیت 
ها

0 0 0 0 33 4 35 3
تشکیل 

سال 
1397

0 0 0 0 33 4 41 3
تشکیل

سال
1398
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مرکزيبخش کارکنان
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بخش کارکنان والیتی:

یت
وقع

م

تعداد کارکنان

وع
جم

م

یت
وقع

م

تعداد کارکنان

وع
جم

م

یت
وقع

م

تعداد کارکنان
نظامیاناجیرمامورنظامیاناجیرمامورنظامیاناجیرمامور

وع
جم

م

زنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمرد

میدان 330173بامیان12216516کابل
وردك

340202

320131پکتیا621293تخار662283بلخ
300152پنجشیر463233جوزجان390193کندهار
320193سرپل371183ساکاپی675314هرات

260162بادغیس190100پکتیکا801382ننگرهار
210101ارزگان380171خوست461192کندز
23072زابل460221کنر550282بغالن

312154دایکندي242133نیمروز802362بدخشان
532253فاریاب420192هلمند290142لوگر
240110نورستان675163فراه483183غزنی
311173سمنگان482223پروان
360181غور290163لغمان

مجموع کل والیات
مجموع کلنظامیاجیرمامور

126زنانزنمردزنمردزنمرد
2153مردان1463456908100


