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 ملت به حکومت دهی پاسخ کنفرانس

 ها ، مرکز رسانه0911دلو  06صبح،  01ساعت شنبه،  پنج

است که در هماهنگی بسیار  حکومت کلیدی و مهم های وزارت از یکی افغانستان اسالمی جمهوری عدلیه وزارت

 نماید. نزدیک با قوه قضاییه و قوه مقننه کشور به منظور تأمین عدالت و حاکمیت سراسری قانون فعالیت می

 گونۀ به مردم به حقوقی و عدلی کیفیت با خدمات ارایۀ و عدلی سیستم تقویت ،وزارت عدلیه استراتیژیک فاهدا

 وزارت وظایف تنظیم مقرره به اساس اهداف استراتیژیک خویش را وزارت این .است کشور سراسر در متوازن

آگاهی دهی حقوقی، طرح،  اصالحات ساختاری و تقنینی، توسعهاز طریق رهبری سالم ادارات مربوط،  ،عدلیه

، دفاع از جایدادهای عامه در پیشگاه محاکم، رسیدگی به دعوای حقوقی اسناد تقنینیو طی مراحل تدقیق 

، ثبت رایگان های حقوقی شهروندان پیش از رفتن به محاکم، پیشبرد امور ترک تابعیت و کسب تابعیت، مساعدت

ادارت در مبارزه با قاچاق و بررسی احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای معامالت، انسجام و هماهنگی 

دنبال  ،انسان و قاچاق مهاجران، حمایت از حقوق بشر در ادارات دولتی، ایجاد شفافیت و حسابدهی دوامدار

 نماید. می

های فوق  را که در راستای اجرای مسوولیت این وزارت 9911های سال مالی  فعالیتدر کنفرانس امروز، بنابر این، 

 یم.نمای بوده، به صورت خالصه بیان می

 حقوقی -علمی تحقیقات و قانونگذاری عرصه .0

 اسناد تقنینی و طی مراحل تامین حاکمیت قانون از طریق طرح، تدقیق ،یکی از اهداف عمده وزارت عدلیه

تصویب  9911ج.ا.ا برای سال مالی از سوی کابینه  که خویش پالن کار تقنینی باشد. این وزارت بر اساس می

های دولت و تعهدات  با توجه به ضرورت این وزارتاما  نمود؛ را باید طی مراحل می سند تقنینی 06گردیده بود، 

مورد تعدیل،  22قانون،  26سند تقنینی را که شامل  929 ،9911ماه اول سال  1در جریان  ،کشور المللی بین

ها و  مورد تعدیل، ایزاد و ضمیمه در مقرره 7طرزالعمل،  2مقرره،  99و ضمیمه در قوانین، ایزاد، حذف، 

و برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه و  نمودهتدقیق  و طرح باشد، میشماره اساسنامه  91ها و  اساسنامه

   است. شورای ملی ارسال کرده

طرح قانون  که شامل دهیارسال گرد نهیکاب نیقوان تهیمراحل به کم  یجهت ط ینیسند تقن 91 از این میان

طرح مقرره عرضه خدمات انتقال  ات،یباق لیطرح قانون تحص مه،یخانواده، طرح قانون اداره بازرس، طرح قانون ب

 باشد. میو دیگر اسناد  ها یشاروال یها تیطرح مقرره اجاره ملک ،آن تیخون و مصئون
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طرح قانون  شامل که است دهیارسال گرد بیو تصو دییجهت تا .ا.اج نهیبه کاب ینیسند تقن 42 طرح همچنین

ترانسپورت  میطرح قانون علفچر، طرح قانون تنظ ی،ملک یهوانورد تیطرح مقرره امن ی،روابط پارلمان میتنظ

 فیآرش نمحصالن، طرح قانو یها هیلیشکار، طرح مقرره ل میو تنظ یوحش واناتیجاده، طرح قانون حفاظت ح

و دیگر  یمرکز یلویس یوزارت اطالعات و فرهنگ و طرح اساسنامه شرکت دولت فیوظا میطرح مقرره تنظ ،یمل

 باشد. اسناد می

 ش،یتفت یها، طرح قانون اداره عال امور زندان میطرح قانون تنظ را که شامل ی دیگرنیسند تقن 26 وزارت عدلیه

پس از  باشند، یم یو عضو یاویمیک یکودها میطرح قانون تنظ و طرح قانون کار ،یهمگان یها طرح قانون رسانه

 است.فرستاده  کشور یمل یبه شورا بیبه منظور تصو نهیکاب دییتأ

 هیغرض نشر به وزارت عدل ،یجمهور استیر توشیحو  نهیکاب دییاز تأ پس ینیسند تقن 90تعداد  بهبا این همه، 

اخالق طبابت، طرح مقرره  ۀطرح مقرر شامل . این اسناداست دهینشر گرد یرسم ۀدیدر جر ومواصلت نموده 

 میطرح مقرره تنظ سانس،یدوره ل موزشطرح مقرره آ ،یفساد ادار میاز جرا یناش یقانون ریغ یها ییاعاده دارا

  باشد، می نفعیذ تیامور مالک میها و طرح مقرره تنظ ها و قابله نرس یطرح مقرره شورا ا،یقضا تیریمد ستمیس

 ،یجمهور استیر یمقام عال حیو توش یمل یشورا بیاز تصو پس تقنینی سند 94 به تعداد ،حال در همین

حقوق، قانون  لیسند آن که عبارت از قانون طرز تحص 4مواصلت نموده که از جمله  هیغرض نشر به وزارت عدل

و  امضای الکترونیکی، قانون معامالت الکترونیکی و ( قانون اصول محاکمات تجارت9شماره ) مهیخط آهن، ضم

 دهیباشند، در جر یم یو مسلک یکیتخن ماتیاداره تعل جادیدر مورد ا افغانستان یجمهور اسالم سییفرمان ر

 .تحت چاپ قرار دارند گریسند د 96و  دهیرس نشربه  یرسم

الذکر در  فوق ینیاسناد تقن یتمام قیباز، در تدق یدولت افغانستان در مشارکت دولتدار تیتوجه به عضو با

علما و  ی،مربوط، سکتور خصوص یمدن ینهادها اتینظر ،یها و ادارات دولت وزارت ندگانینما اتینظر یپهلو

 .است گرفته شده نیز نیمتخصص

 هیارا یها و ادارات دولت به وزارت یمشوره قانون ،مورد 971 در 9911در سال  هیموارد، وزارت عدل نیکنار ا در

 .نموده است یو حقوق یابراز نظر قانون دنامه، تفاهمنامه و قرارداموافقت 912نموده است. همچنان در مورد 

که  اتیحقوق و شرع یها تن از فارغان رشته 996 یبرا ی،نیستاژ تقن یبرنامه آموزش قیاز طر هیعدل وزارت

آموزش داده و قرار است  یه قانونگذارمربوط ب لیمسا ۀسال در بار کی یبرا د،نشو یمرد م 72زن و  90شامل 

 به زودی برگزار شود. ینیدور ستاژ تقن نیمحفل فراغت ا
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ها و ادارات  وزارت ینیو کارکنان امور تقن یحقوق نیمشاور که ها تن آن 06تن،  996 انیذکر است که از م قابل

امتحان رقابت آزاد  قیاز طر گریتن د 46و  باشند، از طریق ادارات مربوط به این برنامه معرفی گردیده ی میدولت

 .بودند راه یافتهبرنامه  نیبه ا

قرارداد  اند، های شان را موفقانه به پایان رسانیده که درس 9911سال  ینیتن از ستاژران تقن 46با  وزارت نیا

 هیرا به منظور پرداخت کرا دیز یآی محترم ج ۀمؤسس یمال یها کمک ت. همچنانامضا نموده اس ،یکارآموز

 است.ماه جلب نموده  1مدت  یتن از ستاژران طبقه اناث برا 96 یموتر برا

متعدد  التیاز تعد یریو جلوگ نیقوان حیعنوان تشر ریرا ز گرید یبرنامه آموزشدور  0 ه،یوزارت عدل همچنان

 ،ینیاسناد تقن مراحل یقانون ط ،یآموزش یها برنامه نیبرگزار نمود که در ا یاداره دولت 29 یبرا ،ینیاسناد تقن

زنان و اطفال، قانون حقوق و  تیو اذ زاربه اطالعات، قانون منع آ یحقوق طفل، قانون دسترس تیقانون حما

 .است دهیگرد حیتشردیگر قوانین و  نیبازماندگان شهدا و مفقود ازاتیامت

 کشورهای مثلو نیاز است این روند  دارد جدی و تغییرات نوسازی به نیاز در کشور گذاری قانون به باور ما روند

 .باشد جوابگو المللی بین و ملی سطح در ها نیازمندیبه  گیرد تا صورت آن پیشرفته و مدرن شیوه به و مترقی

ها  ه جدی وزارت عدلیه این است که قوانین را در هر مرحله با مردم و اهل خبره شریک سازد و نظریات آنبرنام

 که این از و کرده فراهم جامعه در را قانون احکام بهتر تطبیق زمینهای غنامندی قوانین بگیرد. این مورد را بر

 .گرفت خواهند سهم داوطلبانه نیز آن اجرای در بدانند، دخیل قانون تهیه در را خود مردم

شود، گزارش حاضر  به دلیل این که پالن کار تقنینی دولت افغانستان مطابق سال خورشیدی تهیه و تنظیم می

ارایه باشد و گزارش کامل آن در ختم همین سال  می( این وزارت 9911قوس  96ماهه )اول حمل تا  1اجراآت 

 خواهد شد.

 رسمی اسناد ترجمه تصدیق و تقنینی اسناد ترجمه عرصه .2

های  ها را به زبان سند مهم از جمله اسناد تقنینی و استراتژی 922به تعداد  9911عدلیه در سال مالی وزارت 

های داخلی به زبان انگلیسی ترجمه شده و یا ترجمه آن  سند از زبان 92از این میان،  است. مختلف ترجمه کرده

، مقرره صحت روانی، قانون اجراآت ای تصحیح شده که شامل قانون دسترسی به اطالعات، قانون انرژی هسته

باشد.  جزایی، قانون اجراآت تجارتی، قانون منع تطهیر پول، قانون قضایای دولت و دیگر اسناد تقنینی مهم می

المللی جهت کسب نظریات کارشناسانه آنان برای  این تعداد اسناد تقنینی به منظور شریک نمودن با شرکای بین

 است. نینی به زبان انگلیسی ترجمه شدهشناسایی خالها در اسناد تق
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های داخلی ترجمه  سند تقنینی خارجی از زبان عربی به زبان 96به تعداد  9911همچنین در سال مالی 

 باب) مصر مدنی قانون مصر، مدنی محاکمات اصول المصری، قانون العقاری الرهن قانون است که شامل  شده

 تمدنی و عمرانی آثار قانون عراق، مدنی قانون شخصیه احوال باب مصر، باستانی آثار از حمایت قانون ،(رهن

شود. این سندهای  و مقرره آثار باستانی مصر می عراق باستانی آثار اردن، قانون الکترونی معامالت قانون اردن،

رجمه های رسمی کشور ت ها، به زبان تقنینی به منظور استفاده از آن در قوانین داخلی برای غنامندی آن

 است. شده

شماری دیگر از اسناد تقنینی داخلی به منظور نشر در جریده رسمی از زبان دری به پشتو و بر عکس آن از 

 است. سوی وزارت عدلیه ترجمه شده

های بلخ، هرات،  سند رسمی را در کابل و والیت 99هزار و  924ترجمه  ،9911وزارت عدلیه طی سال مالی 

 است.  کرده قندهار و قندز نیز تصدیق

درصد را نکاح  1درصد را کارت تولد،  91درصد آن را تذکره،  27حدود به صورت تخمینی از مجموع این اسناد، 

دهد. ترجمه درست این اسناد به منظور مورد تایید قرار  درصد دیگر را اسناد متفرقه تشکیل می 27خط و 

 شود. دلیه تصدیق میها از سوی وزارت ع خانه گرفتن در خارج از کشور و سفارت

های بلخ، هرات، ننگرهار،  ها در مرکز و والیت دور امتحان از دارالترجمه 21وزارت عدلیه در این سال همچنان 

ها  قندهار، قندز، بامیان، بغالن و جوزجان به منظور بلند بردن کیفیت ترجمه اسناد رسمی و جلوگیری از تخطی

تن توانستند  961ها شرکت کردند و  مترجم از دارالترجمه 990 ،ها ان. در این امتحه استدر این بخش اخذ کرد

 موفق شوند.

و متباقی تحت کار قرار دارد. قابل یادآوری  ه استدارالترجمه طی یک سال جوازنامه توزیع کرد 07این وزارت به 

لیسانس ندارند؛ در  سند تحصیلی ،کنند است که بخش بزرگی از متقاضیان جوازنامه که به این وزارت مراجعه می

 باشند. حالی که در قانون حد اقل سطح تحصیلی داشتن سند لیسانس تعیین شده و از این رو واجد شرایط نمی

 عرصه چاپ و نشر اسناد تقنینی .9

شماره جریده  26را پس از طی مراحل در  تقنینی سند عنوان 42 حدود 9911 مالی سال وزارت عدلیه در

 شاملاین اسناد  .است توزیع کرده والیتی و مرکزی های ارگان به و نشر و طبع ،تیراژ 967 دو هزار و رسمی با

 الملی موافقتنامه بین 1سه فرمان، سه ضمیمه و  ، مورد تعدیل و ایزاد، دو اساسنامه 92 ، مقرره 90 هشت قانون،

 .باشد می
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الکترونیکی،  امضای و  معامالت  قانون حقوق، تحصیل طرز قانون آهن، خط قانون ها، زندان امور قانون تنظیم

 جرایم از ناشی قانونی غیر های دارایی اعاده مقرره حکومت، و ها رسانه مشترک کمیته مقرره کاری، معدن مقرره

اداری از جمله اسناد تقنینی مهم است که در این  امور تنظیم مقرره لیسانس و دوره آموزش اداری، مقرره فساد

 اپ شده و در دسترس مردم و نهادها قرار گرفته است.سال در جریده رسمی چ

 شود. تر از آن می و سال پیش 9911این اسناد شامل اسناد طی مراحل شده در سال 

 .است شده توزیع و نشر چاپ، هم تجارتی اعالنات های از عالیم و نشان جلد 2266 سال این در

 دولت منافع و حقوق از دفاع عرصه .4

های عامه، جلوگیری از غصب امالک دولتی و اعاده امالک  حفظ و حراست از دارایی خاطر وزارت عدلیه به 

 است. برای عملی کردن آن اقدام کرده های متعددی را تدوین و شده از چنگال غاصبین، برنامه غصب

ثبت  این وزارت قضیه در اداره قضایای دولت 999هزار و  2به صورت عموم  9911در سال مالی در همین راستا، 

های دولتی در محاکم از غصب و تصرف  با بررسی قضایا و دفاع از دارایی است. شده و مورد رسیدگی قرار گرفته

ونیم میلیون  میلیون افغانی و بیش از پنج 717باب دکان، نزدیک به  01دربند حویلی،  79جریب زمین،  0006

 دالر جلوگیری شده است.

است. این  فیصله و قرارهای قطعی از سوی محاکم به نفع دولت صادر شده 292سراسر کشور در  از این میان،

میلیون و  700باب دکان، مبلغ  01دربند حویلی،  79جریب زمین،  161هزار و  4ها دربر گیرنده  قرارها و فیصله

 دالر امریکایی است. 269هزار و  406افغانی و مبلغ پنج میلیون و  214هزار و  729

قانون تشکیل و صالحیت قوه  90 قانون اصول محاکمات مدنی و ماده 212 در نظر داشت مادهوزارت عدلیه با 

که در مجموع با  هشد نظر تجدیدخواستار ها و قرارهای نهایی و قطعی محاکم  هلباالی فیصقضیه  97در ه ییقضا

شامل  فیصله شده وم محاکم به نفع دولت سه قضیه پس از تجدید نظر بر اساس حکدر خواست تجدید نظر 

بسوه زمین در والیت بغالن  99زمین در والیت قندز و  (جریب 14) هکتار 91جریب زمین در ننگرهار،  760

 شود. می

 242هزار و  29 بیش از شاملکه  است کردهقرار استردادی صادر  729 با بررسی قضایا، عالوه بر این، این وزارت

افغانی  097هزار  409میلیون و  17ان، چهار باب سرای و مبلغ باب دک 96دربند حویلی،  11جریب زمین، 
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های تخار، بدخشان، قندز، بغالن، هرات، بامیان،  ها در والیت و داراییاراضی  قراراهای استردادی . اینشود می

 است. صادر شدهپروان و ننگرهار به نفع دولت 

در  و است میان ادارات دولتی رسیدگی کرده های دولتی قضیه مربوط به دارایی 24وزارت عدلیه همچنین به 

 است. قضیه دیگر، قرار مصالحه صادر گردیده 1قضیه قرار حل منازعه و در مورد  97خصوص 

 اداره دولتی، امالک غصب از آگاهی صورت در تا خواهد می دولتی های اداره و شهروندان تمامی از عدلیه وزارت

 نماینده معرفی با خواهیم می دولتی محترم ادارات و ها وزارت از و ذارندبگ جریان در را وزارت این دولت قضایای

 رسانند. یاری در راستای دفاع از جایدادهای عامه را عدلیه وزارت اسناد، ارایه و صالحیت با

 محاکم نهایی و قطعی احکام تطبیق و حقوقی دعاوی به رسیدگی عرصه .5

در سراسر  ها شامل عرایض و دوسیه را که حقوقی قضیه هزار 77 بیش از ،9911سال مالی  در وزارت عدلیه

قضیه امالکی،  199هزار و  91است. از مجموع عرایض ثبت شده،  نمودهو به آن رسیدگی ثبت  باشد، می کشور

هزار  90از نزدیک به  در همین حال، است. قضیه فامیلی بوده 922هزار و  1قضیه دیون و  296هزار و  99

قضیه آن دیون و  211هزار و  1قضیه آن امالکی،  424هزار و  91 ،ادارات حقوق وزارت عدلیه دوسیه واصله به

  باشد. میقضیه آن فامیلی  101هفت هزار و 

قضیه  216هزار و  97بیشترین قضایا و دعاوی حقوقی در این مدت در کابل به ثبت رسیده که تعداد آن به 

هزار و  4قضیه در والیت بلخ،  070هزار و  0در والیت هرات، یه قض 226هزار و  7رسد. به همین ترتیب،  می

قضیه در والیت بامیان و  291هزار و  9قضیه در والیت تخار،  291هزار و  2قضیه در والیت بدخشان،  492

 متباقی در دیگر والیات ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

درصد کل قضایا را  29هزار قضیه حقوقی ثبت شده در سراسر کشور، قضایای فامیلی است که حدود  90بیش از 

بیش  همچنان، است. ، طالق، نفقه و حضانت و سایر موضوعات خانوادگیتفریق ایلمس که شاملدهد  تشکیل می

 دهد. تشکیل می /قروضهزار قیضه ثبت شده را دیون 29هزار قضیه هم امالکی و حدود  91از 

بدون ارجاع به  گری و مصالحه، جیبا میان قضیه 420هزار و  2وزارت عدلیه،  از میان همه قضایای ثبت شده در

هزار و  9قضیه به محاکم فرستاده شده و محاکم درباره  961هزار و  29همچنین است.  محاکم حل و فصل شده

 است. دهقضیه حقوقی فیصله و قرار قطعی و نهایی صادر کر 401
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قضیه را تطبیق کند و  272هزار و  2 ها و قرارهای محاکم در خصوص وزارت عدلیه توانسته است که فیصله

ها به دلیل عدم همکاری ادارات ذیربط، اشکال در تنفیذ فیصله محاکم و ایجاد موانع از  متباقی قرارها و فیصله

 222از میان قضایای تطبیق شده،  گفتنی است که تطبیق نشده باقی مانده است.و سایر موارد جانب زورمندان 

 قضیه مدنی بوده است. 129حقوق عامه و یک هزار و  مربوط قضیه

فرستاده شده، بیش  مسوولقضیه غرض طی مراحل به ادارات  466هزار و  1 بیش ازهمچنان از مجموع قضایا، 

هزار قضیه  99گردیده و بیش از حفظ  یهدر وزارت عدلبه دلیل عدم تعقیب از سوی طرفین دعوا  هزار قضیه 27

 که در سال مالی جاری بررسی و طی مراحل خواهد شد. تحت دوران قرار دارد هم

افزایش را نشان ، 9911نسبت به سال  9911سال مالی  درتعداد قضایای حقوقی ثبت شده در وزارت عدلیه 

؛ در حالی قضیه بود 929هزار و  42یش از دهد. در سال گذشته مجموع قضایای ثبت شده در ادارات حقوق ب می

 رسد. قضیه می 124هزار و  70که امسال این آمار به 

 این از دعاوی کند و محاکم عمل می طرف به دهلیز یک باور ما این است که اداره حقوق وزارت عدلیه به عنوان

 ارجاع شود. محاکم به موضوعات کمتر شود که رود. تقویت این بخش سبب می می محاکم به طریق

است و در خصوص تطبیق  عادی اداره یک سطح در و امکانات تشکیالتی لحاظ از اداره این از طرفی هم

از طریق تقویت در سال جاری . وزارت عدلیه متعهد است که این بخش را است های محاکم دچار چالش فیصله

رسیدگی به حجم بزرگی از قضایای حقوقی برای مسلکی ساخته و آن را  بیشترهای کاری  ساختارها و میکانیزم

 جوابگو سازد.

خواهد که مطابق قانون با این اداره به ویژه در  وزارت عدلیه همچنین از نهادهای ذیربط از جمله پولیس می

 ها و قرارهای محاکم همکاری کند. راستای تطبیق فیصله

 های حقوقی رایگان: عرصه مساعدت .6

 1مظنونان و متهمان بی بضاعت که شامل  زتن ا 012هزار و  96از حقوق  9911مالی  سال وزارت عدلیه در

کابل و والیات  جع عدلی و قضایی درارباشند در م می کودکان تن 124 و زنان نفر 9966 مردان، تن 497 و هزار

 در طفل 12 و زن 996 مرد، 129 شامل نفر 9967است. در نتیجه دفاع مساعدین حقوقی این وزارت،  دفاع کرده

 اند. نفر دیگر محکوم شده 266هزار و  0و  اند گرفته برائت استیناف و ابتداییه محاکم
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قضیه در  216یک هزار و و در محاکم تحت دوران از مجموع این قضایا قضیه  117یک هزار و  همچنین

 قیق قرار دارد.سارنوالی تحت تح

 دو هزار و است. حقوقی ارایه کرده متقاضی مشوره نفر 229هزار و  9برای  9911لی وزارت عدلیه در سال ما

زن و  216یک هزار و مرد،  444یک هزار و مشوره در بخش مدنی بوده که  029مشوره در بخش جزایی و  166

 اند. طفل از آن مستفید شده 919

ری جلسات برگزا ،9911های حقوقی در سال  های وزارت عدلیه در عرصه مساعدت ترین فعالیت مهمافزون بر این 

و نشست چهارم آن  11در سال  است. در سه نشست این کمیسیون های حقوقی بوده کمیسیون عالی مساعدت

نهادهای ملی و  های حقوقی ایجاد و همکاری مساعدت پولی حمایت ازفیصله شده تا صندوق  چند هفته پیش

ها با همکاری موسسات همکار  های حقوقی تا سطح ولسوالی المللی مرتبط جذب شود و نیز خدمات مساعدت بین

 گسترش یابد.

های حقوقی را  همچنان این کمیسیون انسجام و هماهنگی ادارات دولتی و نهادهای مدنی در ارایه مساعدت

تعداد مساعدین حقوقی دولتی را تا سطح  9266سال مالی کند. وزارت عدلیه مصمم است تا در  تقویت می

 های کشور افزایش دهد. ولسوالی

هزار نفر  92دهی حقوقی را برای حدود  آگاهی برنامه 721 در سراسر کشور 9911طی سال مالی  این وزارت

نفر  912هزار و  20ک برنامه با اشترا 411نفر در مرکز و  066برنامه با اشتراک نزدیک به  942است.  برگزار کرده

 است.  در والیات برگزار شده

 مالی حقوق اطفال، و زنان واذیت آزار منع زن، علیه خشونت منع کار برای زنان، ها حقوق زن، حق در این برنامه

طفل و  حقوق  عروسی، مراسم و متهم، مظنون حقوق و حضانت، طفل حقوق اتباع، های ومکلفیت وجایب زن،

 است. دهی شده مدنی و جزایی آگاهیدیگر موضوعات 

 معامالت رهنمای و ها جمعیت سیاسی، احزاب ثبت عرصه .7

نهاد  999نهاد جدید و  120که شامل نهاد اجتماعی  947یک هزار و برای  9911وزارت عدلیه در سال مالی 

 . نهاد دیگر تحت کار قرار دارد 966و جوازهای  است صادر کرده جواز فعالیت ،شود تمدیدی می

 29میلیون و  1اند و از آن  جریمه نیز شده ،شماری از نهادهای اجتماعی به دلیل عدم تمدید به موقع جواز شان

 هزار افغانی به دست آمده است و به خزانه دولت واریز شده است.
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حزب وحدت نوین، حزب حرکت اسالمی ملی و حزب توحید مردم  از جمله حزب جدید 9 ،در این سال

سه حزب یک حزب جواز مثنی گرفته،  همچنان .اند فعالیت به دست آوردهجواز  از وزارت عدلیه هم افغانستان

 حزب دیگر هم در حال طی مراحل است. 7جوازهای  و اند دیگر جواز شان را تمدید کرده

 240دفتر رهنمای معامالت در کابل جواز صادر کرده که شامل  410برای  9911وزارت عدلیه در سال مالی 

رهنمای معامالت به دلیل عدم تمدید جواز و دیگر  76شود. در این سال،  جواز تمدیدی می 996جواز جدید و 

رهنمای دیگر نیز لغو شده است. این وزارت در  921و جواز   ها از سوی وزارت عدلیه در کابل مسدود شده تخلف

تن عریضه نویس دیگر  902عتبار جواز عریضه نویس جواز فعالیت جدید صادر کرده و ا 91به  9911سال مالی 

 است. را تمدید کرده

ی در سطح افغانستان فعالیت دارند. همچنین حزب سیاس 72نهاد اجتماعی و  966چهار هزار و  ،در حال حاضر

 کنند. عریضه نویس در سطح کابل فعالیت می 226رهنمای معامالت و  912هزار و  2

های نزدیک با مسووالن احزاب و نهاد هها را در مشور قانون احزاب سیاسی و قانون جمعیت ،9911ما در سال 

طرح را های انتخاباتی  مورد بازنگری قرار دادیم و نیز قانون تمویل مالی احزاب سیاسی و کمپاین اجتماعی

و چگونگی  احزابجه به مشخص شدن منابع مالی تو ،کردیم. هدف از بازنگری و طرح این اسناد تقنینی مهم

ها پس از نهایی شدن،  باشد. این طرح می یافتگی احزاب و تاکید بر کیفیت احزاب ، سازمانها حمایت دولت از آن

 به طی مراحل گذاشته خواهد شد.

حزب سیاسی ثبت شده، مطابق قانون مورد بازنگری مجدد  72های  کند که فعالیت در شرایط امروزی ایجاب می

های شان با کیفیت شود. نیاز است که اراده  و فعالیت شده یافته و ملی شود، این احزاب سازمان قرار گیرد و تالش

سیاسی برای مذاکره، اشتراک و ائتالف احزاب به میان آید تا احزاب با مذاکره و گفتگو با یکدیگر نقاط اشتراک 

و باید این رقم با  دهد نشان میرا شت شان را دریافته و مدغم شوند. تعداد فعلی احزاب سیاسی یک رقم در

 ها و موثریت بیشتر شان کار صورت گیرد. ائتالف و اشتراک احزاب محدود شود و در مقابل روی فعالیت

 باز داری و دولت ، پاسخگوییرسانی اطالععرصه  .8

 سال در اطالعات، به دسترسی قانون اساس به و باز داری حکومت و بیان آزادی اصل رعایت با عدلیه وزارت

 مورد 22 مطبوعاتی، کنفرانس 9 شامل  که است داشته رسانی اطالع مورد 997یک هزار و  حدود ،9911

 026 اجتماعی، های رسانه و ایمیل تلیفون، طریق از متقاضیان به اطالعات ارایه مورد 290 ها، رسانه با مصاحبه



60  

 

 و ، سه اعالمیه مطبوعاتیو انگلیسی رسمیهای  به زبانوبسایت  توییتر و، رسانی از طریق فیسبوک اطالع مورد

 .باشد می اطالعات تقاضای فورم 99 به پاسخ

 9911 سال در وزارت این. باشد می اطالعات متقاضیان به دقیق و شفاف اطالعات ارایه به متعهد عدلیه وزارت 

 اطالعات بانک بیشتر چه هر بهبود راستای در و نموده ایجاد خویش وبسایت در را اطالعات تقاضای آنالین بخش

 .نماید می کار مردم به دهی پاسخ و

است و در خصوص همه  کنندگان دریافت کرده عریضه از افراد و مراجعه 014هزار و  2وزارت عدلیه در این سال، 

امالکی بوده و بخشی دیگر عرایض  مربوط به مسایل . اکثر این عرایض، موضوعات حقوقینموده استآن اجراآت 

 ، به مراجع مربوطه ارسال شده است.احکامصدور  پس ازاست که  دیون و فامیلی بوده سایل، محقوقی

، (OGP) باز دولتداری برنامه مشارکت بههای خویش که  ر راستای اجرای مکلفیتارت عدلیه داز طرف دیگر وز

 داشته است، اقدام نموده و برنامه عمل آن را نیز ترتیب کرده است.

داری باز است که وزارت عدلیه هم به سهم خود در کنار دیگر نهادهای عدلی و قضایی  دولتعدالت باز بخشی از 

 است. در راستای تطبیق آن کار کرده

 موفقانه تعهد یک منحیث را تقنینی اسناد مراحل طی داری باز، قانون دولت 9ملی  عمل این وزارت مطابق برنامه

 اسناد مراحل طی الکترونیکی، سیستم ایجاد ،2 ملی عمل برنامه در و نموده نظر تجدید عامه مشارکت جهت

 و مدنی جامعه تا نماید می تطبیق خود کاری پالن مطابق را مردم مشارکت جهت تکنالوژی از استفاده و تقنینی

 مراحل طی که تقنینی اسناد مورد در را خود های دیدگاه و نظریات آنالین صورت به بتوانند خصوصی سکتور

 .سازند شریک شوند می

 پالنگذاری و تدارکاتی حسابی، و مالی امور عرصه .1

 12 و عادی بودجه افغانی 924 و هزار 941 و میلیون یک و میلیارد یک مبلغ ،9911 مالی سال در عدلیه وزارت

 و هزار 296 و میلیون 129 توانسته وزارت این که داشت اختیار در انکشافی بودجه افغانی هزار 124 و میلیون

 بودجه درصد 12 معادل افغانی 217 و هزار 724 و میلیون 42 و عادی بودجه درصد 12 معادل افغانی 074

  برساند. مصرف به را خود انکشافی
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 عادی بودجه در تنقیص افغانی میلیون 97 از بیش و تزئید افغانی میلیون 19 از بیش داشت نظر در با مبلغ این

 میلیون 1 سال وسط بررسی از پس انکشافی بودجه در همچنین. است شده مصرف سال وسط بررسی نتیجه در

 .است شده کسر افغانی ونیمیل 22 نیز و تنقیص افغانی میلیون چهار و تزئید افغانی

 حقوق پرداخت افغانی آن برای میلیون 077 از بیش 9911 سال مالی در عدلیه وزارت عادی از مجموع بودجه

، اعاشهافغانی آن برای  میلیون 26 ، حدودخدمات و اجناس افغانی آن برای تهیه میلیون 19 کارمندان، حدود

 و المنفعه عام خدماتو متباقی برای  وزارت در ترمیمات و مراقبت و حفظافغانی آن برای  میلیون 99 حدود

 .است رسیده مصرف به منقول غیر و منقول های دارایی یا جایداد خریداری

 تعمیرات اعمار پروژه میلیون افغانی برای 22 جملهاز  پروژه چهار در وزارت این انکشافی بودجه همچنین

 والیات در اطفال تربیت و اصالح مراکز تعمیرهای اعمار میلیون افغانی برای 26 والیات، عدلیه های ریاست

میلیون افغانی هم برای  26 و وزارت سرسبزی و ساحوی امور هزار برای 124میلیون و  26 بامیان، و بدخشان

 اعمار پروژه تکمیل شد و درصد 11 تا 71 ، ازکار سه پروژه ،در این سال. بود یافته اختصاص قوانین طرح پروژه

انتقال شده بود و بخشی از کار آن  9911است. این پروژه از سال  والیت فاریاب اجرا نشده عدلیه ریاست تعمیر

نیز به دلیل فسخ قرارداد میان وزارت عدلیه و شرکت مربوطه، پیشرفتی  9911باقی مانده بود که در سال مالی 

 نداشت.

 دولت خزانه به و آوری جمع عواید افغانی 796 و هزار  194 و میلیون 00 همچنان ،سال این طی عدلیه وزارت

 رهنمای ها، جمعیت سیاسی، احزاب ثبت از عواید این افغانی 11 و هزار 210 و میلیون 29. است کرده واریز

 اسناد ترجمه تصدیق از افغانی هزار 941 و میلیون 29 همچنین. است آمده دست به نویسان عریضه و معامالت

 دیگر و رسمی جراید فروش از افغانی 112 و هزار 247 و میلیون 92 ،ها نامه به دارالترجمه و اعطای اجازه رسمی

 نیم حدود و حقوق یکه ده از افغانی هزار 746 از بیش محاکم، فیصله محصول از میلیون 99 از بیش نشریات،

 های بازگشتی ها، جریمه از نیز افغانی میلیون سه حدود. است آمده دست به عرایض ثبت حق از افغانی میلیون

 .است آمده دست به دار بها اسناد فروش و گذشته سال

 :ها استراتژی و ها پالن .01

. است گذاشته اجرا به را ساله پنج ملی استراتژی یک و ساله یک پالن چهار 9911 مالی سال در عدلیه وزارت

 عمل پالن اداری، فساد با مبارزه پالن نتایج، بر مبتنی پالن شامل سال این در شده گذاشته اجرا به های پالن

 .باشد می اداری فساد قضایای تعقیب و کشف روند بهبود عمل پالن و قضایی و عدلی اصالحات ملی برنامه
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 اسناد تدقیق و تسوید طرح، قضایی، و عدلی حقوقی، امور قوانین، مورد در عامه آگاهی منظور به ها پالن این

 اصالحات آوردن و اداری خدمات ارایه کارمندان، ظرفیت ارتقای آن، موقع به نشر و چاپ و مراحل طی تقنینی،

 .است شده اجرا اداری فساد با مبارزه امر در الزم

 تامین و شهروندان رضایت جلب و حقوقی قضایای فصل و حل روند تسریع قانون، بهتر تطبیق سبب ها پالن این

 .است شده دهی حساب و شفافیت اصل

 سال تا است قرار و شد تدوین 9911 سال در «قانون و عدالت» نام زیر عدلیه وزارت ساله پنج ملی استراتژی

 آوردن حقوقی، و عدلی کیفیت با خدمات عرضه و عدلی سیستم تقویت استراتژی این هدف. شود تطبیق 9262

 تقویت شفافیت، عدالت، به مردم عموم دسترسی گذاری، قانون پروسه موثرسازی قوانین، در اصالحات

 تطبیق عدلیه وزارت به مربوط ادارات در کشور سراسر در که است المللی بین و داخلی هماهنگی و ها زیرساخت

 .شود می

 و موسسات و عدلیه وزارت میان را همکاری نامه تفاهم 1 مجموعی صورت به ،9911 وزارت عدلیه طی سال مالی

 مصارف و مالی امور به مربوط مقررات و قوانین تدوین در مسلکی های همکاری  خصوص ادارات غیر دولتی در

 فرهنگی، برنامه پیشبرد ،9924 هنام ملی قطع عمل پالن تطبیق از نظارت منظور به راهبردی همکاری عامه،

 آگاهی دهی، آگاهی حقوقی، های مساعدت قانون، از متخلف اطفال تربیت تجدید جهت تفریحی و ای حرفه روانی،

 برنامه افغانستان، اطفال سازی توانمند و محافظت پروسه از حمایت حقوقی، های مساعدت دادخواهی، و قانونی

 امضاء نموده است. حقوقی، دهی آگاهی و کشور شهروندان برای خوب داری حکومت

 عرصه منابع بشری .00

 نیز نفر 14 در این سال، رسد و تن می 942هزار و  2 مجموعاً به  9911عدلیه در سال مالی  وزارت تشکیل

 کرده اند.وزارت ایفای وظیفه  این بالمقطع در کارمندان

 کارمندان از تن 129 که کنند می وظیفه ایفای والیات در کارمند 9061 و مرکز در کارمند 720 میان، این از

 241 ،همچنین از مجموع کارمندان .دهند می تشکیل زنان را بالمقطع کارمند 2 و والیتی کارمند 991 مرکزی،

تن  یک و تن ماستر 962لیسانس،  تن 207هزار و  9تن فوق بکلوریا،  966، ابکلوری ی سند تحصیلیاتن دار

 اند. دوکتورادیگر دارای مدرک 
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 اداری و مسلکی بست 76 به منظور استخدام افراد مسلکی و دارای تحصیالت عالی، 9911 وزارت عدلیه در سال

. این بخشی از است سپرده اعالن به ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون همکاری به را خود

 اصالحات مهم ما در راستای مسلکی سازی وزارت عدلیه است.

 719 جمله آن از که کردند نام ثبت نفر 9چهار هزار و  بود، شده سپرده اعالن به مرکز در که بست 76 این در

 این از و گردیدند «لیست شارت» و شده شناخته شرایط واجد ها بست این شرایط داشتن با اول مرحله در نفر

 .یابند راه ها بست این به توانستند رقابتی امتحان کردن سپری با تن 20 ،جمع

 و نظر مورد های بست در بودن رشته خالف اسناد، تکمیل عدم دلیل به نفر 229یک هزار و  کنون تا همچنین

 در مانده باقی های بست مراحل طی جریان. اند نشده شناخته ها بست این شرایط واجد شرایط، دیگر نداشتن

 .شود برگزار نیز دیگر بست 22 رقابتی امتحان زودی به است قرار و است جریان

 را زن کارمند 202 شامل وزارت کارمندان از تن 9412 حدود 9911 مالی سال طی عدلیه وزارتدر کنار این، 

 های دوره فراگرفتن برای خارجی و داخلی تحصیلی نهادهای در را تن 917 و ظرفیت ارتقای های برنامه در

 .است کرده معرفی دوکتورا و ماستری لیسانس، تحصیلی

تن شان به شمول دو  96اند که  معرفی شده کشور داخل در ماستری دورهبرنامه  به کارمند 994 میان این از

 کارمند زن توانسته اند با سپری کردن امتحان رقابتی به این برنامه راه یابند.

ها با سپری کردن  تن آن 99اند،  معرفی شده کشور از خارجبه  ماستری دوره به کارمندی که 29 همچنین از

 92 از پذیرش اند. یک تن در دوره تحصیلی آنالین شامل شده و موفقانه امتحان، بورسیه مربوط را دریافت کرده

 ر هنوز از سوی وزارت تحصیالت عالی برای ما اطالع داده نشده است.تن دیگ

است؛ اما به دلیل مشکالت در بخش مربوطه در  معرفی شده کشور، از خارج به دوکتورا دورهیک کارمند نیز به 

 وزارت تحصیالت عالی، هنوز شامل دوره تحصیلی نشده است.

 .اند گرفته قرار ومجازات مکافات مورد نیز وزارت کارمندان از نفر 991 طی این مدت

های شمال  در زون به هدف ارتقای ظرفیت آنان ستاژ حقوقی نیز برای کارمندان وزارت دو دور برنامهدر این سال 

های بلخ،  تن از کارمندان وزارت عدلیه در والیت 97روزه،  94های  شرق کشور برگزار شد. در این دوره و شمال

 های بدخشان، قندز و تخار اشتراک کردند. تن از کارمندان این وزارت از والیت 96بغالن، سمنگان و جوزجان و
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 های برنامه سازی فراهم طریق از که است گرفته صورت تالش کل صورت به مدت ینا در از طرفی هم

 29هم اکنون  یابد. افزایش پیش های سال به نسبت زن شده استخدام کارمندان تعداد زنان، برای کارآموزی

 ما برای عدلیه وزارت در کارمندان زن موجود آماردهد؛ اما  درصد کارمندان وزارت عدلیه را زنان تشکیل می

 .یابد افزایش تعداد این تا است الزم و نیست بخش قناعت

 خدمات و اداری اصالحات مستقل کمیسیون رقابتی امتحان اساس به زنان تعداد این که است ذکر با آن هم قابل

 .اند گردیده استخدام وزارت این در آزاد رقابت طریق از زنان برای قانونی امتیازات و مواد تمامی رعایت با و ملکی

 و شهروندان حقوقی دعاوی به رسیدگی وظیفه که ها ولسوالی حقوق های مدیریت در که است این ما اراده

 از فارغ که اناث قشر از تن یک اقل حد دارند، همکار نهادهای با هماهنگی در را محاکم های فیصله تطبیق

پنج تن کارمند زن  9911در همین راستا در سال مالی  .نماییم استخدام باشند، شرعیات و حقوق های پوهنحی

شیندند هرات، ولسوالی بلخ والیت بلخ، ولسوالی خواجه عمری والیت غزنی،  یها ولسوالیدر ادارات حقوق 

 .اند شده استخدام

 عرصه حمایت از حقوق بشر .02

 راستای در را اقداماتی 9911سال  در دولتی، ادارات در بشر حقوق حمایت مقرره اساس به عدلیه وزارت

 انجام بشری حقوق های کنوانسیون و ها سازمان های سفارش پیگیری و نظارت و بشری حقوق های آموزش

 .است داده

 تن 944 برای روزه دو و روزه یک آموزشی برنامه99 تدویر شامل بشری حقوق های آموزش بخش در اقدامات این

 توقیف و محابس عمومی ریاست اجتماعی، امور و کار وزارت ملکی، هوانوردی ادارات در زن و مرد کارمندان از

 امنیت عمومی ریاست ترانسپورت، وزارت قندهار، والیت کارمندان سارنوالی، لوی اداره ملی، دفاع وزارت ها، خانه

 .است هرات والیت نظامی و ملکی کارمندان و ملی

 بررسی سوم دور سفارش 294 عدلیه وزارت نیز بشری حقوق نهادهای های سفارش پیگیری و نظارت بخش در

 .است ساخته شریک دولتی اداره 99 نمایندگان با را بشر حقوق جهانی ای دوره

 معینان سطح به بشر حقوق هماهنگی و انسجام کمیته وظایف الیحه آن، پیگیری و ها سفارش این سازی شریک با

 .است شده تکمیل دولتی ادارات در بشر حقوق حمایت مسوده طرح همچنین. است شده تهیه ها خانه وزارت
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 نیز و است کرده آغاز را  UNDP نهاد همکاری با بشر حقوق دیتابیس ایجاد جهت مقدماتی کار عدلیه وزارت

 .است  گرفته کار زیر را بشر حقوق حمایت قانون مسوده طرح

و آن را با نهادهای مسوول در میان   کرده تهیه نیز را بازی بچه منفور پدیده از جلوگیری رهنمود وزارت این

 گذاشته است.

 این و است شده تهیه هم( سیدا) بشر حقوق المللی بین کنوانسیون ناظر کمیته های سفارش تطبیقی پالن

 .است شده نیز بندی شاخص و بندی اولویت ها سفارش

 :مهاجران قاچاق و انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون بخش در .09

وزارت عدلیه ریاست و سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را بر عهده دارد. این 

دستاوردهایی در راستای مبارزه با این پدیده در  بخش کشف جرایم، تعقیب و  9911کمیسیون در سال مالی 

ران، آگاهی دهی از اضرار قاچاق انسان و تحقیق از متهمان و محاکمه متهمان جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاج

 های غیر قانونی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان داشته است.  مهاجرت

ادارات عضو این کمیسیون که شامل نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، حقوق بشری و شماری دیگر از 

نفر  06اند. حدود  ناسایی و تثبیت کردهشبکه قاچاق انسان را ش 92،  9911شود، در سال مالی  ها می خانه وزارت

 اند. های مختلف از سوی نهادهای امنیتی به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شده نیز در والیت

برخی دیگر از قضایا تحت کار اوپراتیفی قرار دارد تا مظنونان و متهمان در پیوند به آن بازداشت و به پنجه قانون 

 سپرده شوند.

است که از این میان  قضایای قاچاق انسان و قاچاق مهاجران پس از بررسی به نهادهای عدلی و قضایی راجع شده

قضیه  96و آن را به محاکم سپرده است. محاکم در این سال حدود   دوسیه را بررسی کرده 97لوی سارنوالی، 

برای برخی از متهمان این قضایا حکم مربوط به قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و اختطاف را بررسی کرده و 

 است. حبس و برائت صادر کرده

اند. دو  شده متوسط حبس به محکوم انسان و سه مرد به اتهام قاچاق مهاجران قاچاق جرم اتهام به یک مرد

قضیه اختطاف و دو قضیه قاچاق انسان در محکمه شهری و شش قضیه اختطاف و دو قضیه قاچاق انسان در 

 است. است. چهار قضیه اختطاف نیز در والیت پروان ثبت شده ناف والیت دایکندی ثبت شدهمحکمه استی

ها در والیت سمنگان ثبت شده و یک تن در پیوند به قاچاق انسان در این والیت  قضیه الدرکی خانم 4همچنین 

 .اند شده شناخته الزمه بری محکمه سوی از مهاجران قاچاق اتهام به یک زن نیز و مرد سه است. بازداشت شده
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 هزار مورد 2اند در این سال، توانسته  عضو این کمیسیون ذیربط دولتی و غیردولتی هایادارات و نهادهمچنان 

ها،  برای کارکنان دولتی و مردم عام را از طریق گفتگوی حضوری، نشر مطالب مربوط در رسانهدهی   یآگاه

های حضوری و تلفنی  های مجازی انجام دهند. در برنامه رسان امدهی از طریق تلفن، صفحات مجازی و پی آگاهی

ی آن آگاه پیامدهاو خطرات ناشی از قاچاق انسان و قاچاق مهاجران  تن از 0466 ،ها حد اقل و پاسخ به پیام

 اند. شده

رد حمایت را مو  رد مرز شده از افراد هزار تن 42ها بیش از  از طرفی هم، ادارات عضو و موسسات همکار با آن

های  طفل مورد حمایت 966است. از این میان بیش از  های شان مدغم کرده ها را با خانواده قرار داده و دوباره آن

  اند. صحی، حقوقی، تعلیمی و روانی قرار گرفته

ماه اول سال مالی ادارات عضو این کمیسیون است.  1الزم به یاد آوری است که این گزارش در برگیرنده اجرآت 

های شان در جریان گذاشته است اما با آن هم گزارش  هر چند این وزارت ادارات عضو را از ارسال نکردن گزارش

به اساس قانون، نهادهای عضوی  وزارت عدلیهسه ماه آخر ادارات عضوی به این وزارت ارسال نشده است. 

موقع به این کمیسیون  های به یه گزارشکمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را مکلف به ارا

 های شان را به موقع با این وزارت شریک نمایند. تا گزارش یمخواه میجداً از ادارات عضو  داند. بنابر این، می

دهم که در نظر است تا گزارش کامل کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به  اطمینان می

  همین سال با شما و نهادهای بین المللی شریک ساخته شود.صورت اختصاصی در ختم 

 ترک و کسب تابعیتعرصه  .04

 تابعیت حصول دلیل به متقاضیان و رسیده عدلیه وزارت به تابعیت ترک پرونده 927 حدود 9911 مالی سال در

 تابعیت ترک خواهان اندونزیا و جاپان بلغاریا، اوکراین، ازبکستان، روسیه، هالند، اتریش، ایران، کشورهای

 .اند بوده افغانستان

 بوده گذشته های سال و امسال های درخواست برگیرنده در که تن 991  تابعیت ترک های پرونده سال این در 

 نهایی زودی به نیز ها آن و دارد قرار عدلیه وزارت کار زیر پرونده 926 حاضر حال در. است شده نهایی است،

مسوول در گزارش  ادارات سوی از شدن مسترد تابعیت، ترک های پرونده این کار شدن معطل دلیل. شود می

اداره ملی  باشد. و این که فرد متقضاضی تابعیت افغانستان را دارد، می عدم مسوولیت جرمی و مالیاتیاز دهی 

مراحل و نتیجه آن احصائیه و معلومات، وزارت مالیه و ریاست عمومی امنیت ملی اداراتی اند که این موارد را طی 

 فرستند. را به وزارت عدلیه می
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 تابعیت کسب پرونده 1 و کرده مواصلت  عدلیه وزارت به تابعیت کسب پرونده 99 همچنین 9911 مالی سال در

کوریای جنوبی، کشورهای  اند شهروندان کسانی که درخواست کسب تابعیت کرده .است شده منظور و نهایی

های نهایی شده مربوط به هشت نفر از  و پرونده تان، ایران، ترکمنستان و یمن اندبریتانیا، پاکستان، تاجکس

 است. ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجکستان کشورهای

 تکمیل عدم نیز تابعیت کسب های پرونده ماندن باقی دلیل. است مراحل طی  حال در ها درخواست متباقی 

 طی مراحل کسب تابعیت است.ادارات مسوول در روند  از دیگر ها گزارش

 اداری اصالحات و فساد با مبارزه راستای در اقدامات .05

 مبارزه عمل برنامه قضایی، و عدلی اصالحات ملی برنامه و اداری فساد با مبارزه استراتژی به توجه با وزارت عدلیه

 تطبیق عامه، های دارایی از دفاع قانونگذاری، عرصه در که است نموده اجراآت آن مطابق و تدوین را فساد با

 .گردید بیان و توضیح قبالً یافته انجام اجراآت بشری، منابع و محاکم نهایی و قطعی احکام

 مرکز در عدلیه های ریاست های فعالیت از جاری و عینی کنترول شان، اجراآت و داخلی های اداره پالن بررسی

 از جلوگیری و والیات و مرکز در عدلیه های ریاست های فعالیت از مستقیم غیر کنترول و نظارت والیات، و

 .است شده پرداخته آن به که است دیگری وظایف از اداری فساد با مسلکی و اداری حسابی، مالی، تخلفات

 از وزارت این والیتی و مرکزی اداره 21 بازرسی با 9911 مالی سال طی عدلیه وزارت داخلی تفتیش ریاست

 هزار 9 و پاکستانی کلدار 406 و هزار 17 مبلغ و افغانی 099 و هزار 729 و میلیون 77 مبلغ تحصیل در تخلفات

 رهنمای التجدید حق و االمتیاز حق حقوق، محصول ،«حقوق یکه ده» محاکم های فیصله محصول امریکایی، دالر

 این. است کرده جلوگیری نقدی، تخلفات افغانی 766 و هزار 719 و میلیون 96 مبلغ و نویسان عریضه و معامالت

 موجودی در تخلف مورد 11 از همچنان. است شده انجام عدلیه وزارت مرکزی ریاست سه و والیت 20 در بازرسی

 .است گردیده جلوگیری نیز اجناس

 و نظارت والیت 20 این در عدلیه وزارت در شده ثبت سیاسی احزاب های نمایندگی از همچنین مدت این طی

 انجام نیز مختلف موارد در وزارت مقام العاده فوق احکام اساس برنیز  بازرسی مورد 44 است. گرفته صورت بررسی

 .است داده

 بازگشت افغانی 047 و هزار 24 مبلغ ،عدلیه وزارت کارکنان سفریه و کرایه های بل تصحیح با موارد، این برعالوه

 .است کرده



68  

 

 در تخلفات مورد 96 و مسلکی تخلفات مورد 119 اداری، تخلفات مورد 214 ها، بازرسی این جریان در همچنان،

و بر بنیاد  آن اثر به که گردیده برمال ی،ا وظیفه صالحیت از استفاده سوء مورد 9 بالمقطع، کارکنان استخدام

 به دیگر نفر 0 و  کرده دریافت رهنمایی نفر 267 و اخطار، نفر 96 توصیه، نفر 91 قانون کارکنان خدمات ملکی،

 اند. شده معرفی قضایی و عدلی های ارگان

در وزارت عدلیه از سوی مفتشین شناسایی  نواقص و خال مورد 946 هزارو 9 گذشته سال های بازرسی جریان در

 .دارد جریان نیز خالها متباقی رفع روی کار و گردیده رفع آن مورد 120 جمله آن از کهشده بود 

ست و طی نیز در عرصه اصالحات و مبارزه با فساد اداری صورت گرفته ادر این سال برخی اقدامات تقنینی 

ها  برخی از آن ه کهزیر کار گرفت را مراحل شماری از اسناد تقنینی مرتبط با پالن عمل ملی مبارز با فساد اداری

مقرره سیستم  بررسی،های غیر قانونی، قانون اداره عالی  مقرره اعاده دارایی ،است. از این جمله انفاذ گردیده

 منتشر رسمی جریده در مراحل طی از پسگذاری عامه )دولتی(  مقرره برای مدیریت سرمایه مدیریت قضایا و

رییس  یهمچنین قانون یا مقرره مالکیت ذینفع به اساس مصوبه کابینه تصویب شده و پس از منظور .است شده

یل قانون محاکم عسکری نیز پس از طی مراحل تعدافزون بر این، تحت نشر قرار گرفته است. کشور، جمهوری 

 است. در جریده رسمی منتشر شده

های عدلی و قضایی، تمام  از طرفی هم به منظور شفافیت، تسریع پروسه، نظارت دقیق و هماهنگی میان ارگان

قضایای ارجاع شده به ریاست عمومی قضایای دولت و ریاست عمومی حقوق ثبت سیستم مدیریت قضایا 

(CMS) است. گردیده 

به منظور جلوگیری از فساد و کارمندان خیالی، سیستم حاضری  9911در سال مالی  همچنان وزارت عدلیه

 است تا از حضور کارمندان در اداره اطمینان حاصل شود. الکترونیکی را در سطح وزارت ایجاد و فعال کرده

 رو های پیش های موجود و برنامه چالش .06

ها به  های کاری اش داشته است. این چالش های مختلفی در عرصه ، چالش9911وزارت عدلیه در سال مالی 

و  عدم اصالحات عمیق ساختاری و کمبود منابع بشری، عدم هماهنگی الزم با ادارات مرتبطصورت عموم شامل 

 باشد. می های مدرن کاری نبود سیستم

های احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و رهنمای  و سراسری از فعالیت ها نظارت دوامدار وزارت عدلیه در بخش

های حقوقی رایگان در سراسر کشور، پیشبرد امور کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان  معامالت، ارایه مساعدت

نابع کمبود م با های اداری و برخی از بخش های قطعی و نهایی محاکم و قاچاق مهاجران و تطبیق تمامی فیصله
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های نهادهای ثبت شده در وزارت  مواجه است. نظارت از فعالیت و در برخی موارد با کمبود تجهیزات بشری

 بشری الزم در مرکز و والیات است.عدلیه به صورت دوامدار و سراسری، نیازمند منابع 

های مسلکی به صورت  بخشتواند مانند دیگر نهادهای عدلی و قضایی افراد نخبه و مسلکی را در  این وزارت نمی

مستقل جذب و استخدام کند؛ در حالی که در دیگر نهادهای عدلی و قضایی این چالش حل شده است. در عین 

حال امتیازارت اعضای مسلکی اندک است و متعادل با دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیست که به همین دلیل 

د وزارت عدلیه ترک وظیفه کرده و به اداراتی که امتیازات کارمند مسلکی، با تجربه و توانمن 96در سال گذشته 

 اند. این مورد هم بخشی از مشکالت در روند مسلکی سازی این وزارت است. بیشتر دارند، به کار آغاز کرده

در این در بخش نظارت از احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی با کمبود اعضای نظارت کننده مواجه هستیم. 

دهند؛ اما تجهیزات الزم از جمله وسایط  نظارت انجام می در مرکز ها بورد بررسی احزاب و جمعیتبخش اعضای 

شده و قرار است از این پس  ها آغاز در اختیار ندارند. به تازگی روند استخدام اعضای نظارت از احزاب و جمعیت

 نظارت توسط اعضای مشخص صورت گیرد.

ش نبود منابع کافی مواجه هستیم. هرچند در این بخش برخی موسسات های حقوقی ما با چال در بخش مساعدت

اند؛ اما تشکیالت کوچک این بخش و نبود مساعدین  همکار وزارت عدلیه هستند و تا جایی مشکالت را حل کرده

های کشور به منظور تامین عدالت در محاکم و دفاع از حقوق مظنون و متهم  حقوقی و وکالی مدافع در ولسوالی

ما ضرورت داریم تا با توجه به حجم قضایا در سراسر کشور،  ی بضاعت، چالش اصلی در این بخش است.ب

 دسترسی به وکیل مدافع رایگان را افزایش دهیم. 

گذشته از این، وزارت عدلیه در بخش انسجام و هماهنگی ادارات دولتی در مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 

ارد، در حالی که این وزارت مسوولیت ریاست و سکرتریت از کمیسیون عالی مهاجران هیچ کارمند رسمی ند

مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را به دوش دارد. ضرورت کار در این بخش با توجه به حجم قاچاق 

 شود. های خارجی به کشور، بیشتر احساس می های غیر قانونی و قطع کمک انسان و مهاجرت

های محاکم در خصوص قضایایی که اداره قضایای دولت به نیابت از دولت برنده آن  بیق فیصلهتط در همین حال،

های محاکم در این  دیگری از مشکالت است. اداره حقوق وزارت عدلیه مسوول تطبیق فیصلهبخشی ، است شده

افراد زورمند در گیرد. با این حال، نفوذ  بخش است که این کار در هماهنگی با پولیس و شاروالی صورت می

 از برخی در ناامنی ها، فیصله موقع به تطبیق در پولیس کاری های محاکم باید تطبیق شود، کم ساحاتی که فیصله

و  احکام از برخی در اشکال و کاری های دوسیه از زیادی حجم به با توجه گان کنند تطبیق تشکیالت بود کم نقاط،

 . است محاکم های فیصله تطبیق عدم عوامل ترین برجسته جمله از های محاکم فیصله
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نبود میکانیزم موثر و ابزارهای الزم برای تطبیق احکام محاکم و عدم هماهنگی ادارات مسوول چالش دیگری 

در این راستا پولیس و در صورت نیاز شاروالی باید مطابق است که در بخش تطبیق احکام با آن مواجه هستیم. 

 یی وزارت عدلیه را همکاری کند.قانون و یک میکانیزم اجرا

ما در این بخش با مافیا و زورمندان مواجه هستیم. برای یک کارمند حقوق مشکل است که با قابل ذکر است که 

 تطبیق کند. ،ها افغانی و دالر است را که در برگیرنده میلیون یک فیصله بزرگ محاکم ،معاش و امکانات عادی

دولت با چالش عدم هماهنگی میان ادارات دخیل در قضایا و کم بودن اعضای ایای قضوزارت عدلیه در بخش 

بدون شک  شود. قضایا در این اداره می طویل شدنرو به رو است. این دو چالش سبب  در سراسر کشور مسلکی

 که پیشبرد بهتر امور کاری، تنها با ازدیاد تشکیل ممکن نیست؛ اما کمبود تشکیل یک دلیل عمده است. 

ها به این سو بدون بازنگری، نافذ است.  بخش تقنین نیز مشکالتی موجود است. برخی از اسناد تقنینی از سال در

گذاری هم کهنه و دست نخورده است، در حالی که نیاز است تا این سیستم مدرن شود.  سیستم قانون

ل باشند و نظریات شان گرفته شود. ها باید بتوانند در طرح و تدقیق قوانین دخی دانشمندان، جامعه مدنی و نخبه

  ها را ایجاد خواهیم کرد. قوانین باید مظهر اراده جامعه باشد. ما این زمینه

و آن را با شورای  ه ایمترتیب دادشود،  مورد می 91که شامل اصالحی را  جامع طرح مابا توجه به این مشکالت، 

. خوشبختانه این طرح از طرف شورای نموده ایم پیشنهادعالی حاکمیت قانون و مقام عالی ریاست جمهوری 

مقام عالی  کرده است. آن را منظورعالی حاکمیت قانون تصویب شده است و مقام عالی ریاست جمهوری هم 

 عالوه بر وزارت عدلیه به برخی ادارات دیگر نیز هدایت داده تا زمینه تطبیق آن را فراهم سازند. ریاست جمهوری

های الزم را ایجاد کنیم. تالش  را اصالح و سیستم ساختارها، ه.ش9266ر سال مالی دتا مصمم هستیم  ما

 مشکالت را رفع کنیم. ،وزارت این اصالحی جامع خواهیم کرد تا با تطبیق طرح

 ها در نظر خواهیم گرفت. در سطح ولسوالییک مساعد حقوقی -، یک9266در تشکیل سال بر بنیاد این طرح، 

های  این موارد در نشستکنیم.  کنند، جلب می ها کار می را هم که در این بخشتوجه موسسات حقوقی 

 صندوق مالی برای. همچنان، تالش داریم تا های حقوقی به بحث گرفته شده است کمیسیون عالی مساعدت

 نماییم. های حقوقی ایجاد  اعدتمس حمایت از

گیرد که  به شکل کالسیک و رو در رو صورت می دهی حقوقی در حال حاضر اغلب های آگاهی شیوهدر کنار این، 

های مختلف  شود. برنامه ما ایجاد کانال ضرورت به نوآوری در این شیوه مطابق معیارهای امروزی احساس می

 ارتباطی برای ارایه آگاهی حقوقی و بلندبردن سطح دانش حقوقی مردم در شهرها و روستاها است.
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شود، زمینه درک  های برخی قوانین که اغلب با توجه به متون دینی و فقهی تهیه می عدم صریح بودن متن

های  های قوانین و دیگر اسناد تقنینی برنامه سازی متن سازد. ما برای ساده قوانین را به مردم با مشکل مواجه می

 اهیم گرفت. دانان کشور کمک خو و از نویسندگان و حقوقمشخص روی دست داریم 

تالش اساسی ما این خواهد بود تا روندهای کاری این وزارت را دیجیتلی و مدرن بسازیم. ما در این خصوص با 

 ها جلب نماییم.  ایم که حمایت آننهادهای بین المللی نیز صحبت نموده ایم و توانسته 

 و شد ارایه افغانستان شریف مردم به خبری کنفرانس این در عدلیه وزارت دستاوردهای و ها فعالیت از ای فشرده

 انتقادات و ها دیدگاه نظریات، هموطنان، به شفاف و موقع به عدلی خدمات ارایه منظور به تا هستیم آماده ما

 دریافت کنیم. را شان سازنده


