
1 
 

 کنفرانس پاسخ دهی حکومت به ملت

 1398حوت  3ها، مرکز رسانه

های مهم و کلیدی حکومت و همکار وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان یکی از وزارت

 باشد. نزدیک و دایمی سکتور عدلی و قضایی افغانستان می

 کشور فعالیت وزارت عدلیه با دیدگاه حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت در سراسر

کند تا به هدف استراتیژیک خویش که تقویت سیستم عدلی و ارایۀ نماید. این وزارت تالش میمی

 .خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی به مردم به گونۀ متوازن در سراسر کشور است، برسد

را  وظایف خود مقرره تنظیم وظایف وزارت عدلیه در خدمت مردم قرار دارد و مبتنی بر این وزارت

تحکیم حاکمیت قانون، رهبری سالم ادارات مربوط، توسعه نموده که اهداف مهم آن عبارت تنظیم 

ها، بهبود روند وجایب آن ها وحقوق اساسی، آزادی از تقویت زمینه آگاهی دهی شهروندان کشور و

 باشد.حسابدهی می شفافیت و تطبیق اصالحات اداری و استخدام کارکنان و

 طور خالصه دره ذیل ب رساند که درعرصه به انجام می دوازده های خودرا دررت عدلیه فعالیتوزا

 گردد:بیان میه.ش، 1398عرصه دستاوردهای سال مالی  هر

 حقوقی -تحقیقات علمی عرصه قانونگذاری و .1

طریق  مول ازأدهد که این متشکیل می تامین حاکمیت قانونیکی از اهداف عمده وزارت عدلیه را 

 گیرد.نشر به موقع آن صورت می چاپ و ،طی مراحل تدقیق اسناد تقنینی و طرح، تسوید و

 73سوی کابینه جمهوری اسالمی افغانستان تصویب گردیده بود  تقنینی که از مطابق پالن کار

و تعهدات های دولت . اما با توجه به ضرورت گردیدطی مراحل میباید  1398درسال  سند تقنینی

سند تقنینی را  95بخش قانونگذاری، توانستیم که  در المللی به اثر سعی و تالش همکاران مابین

 1شماره سند تقنینی،  22مقرره، تعدیل، ایزاد، حذف و ضمیمه در  44قانون،  20که شامل 

غرض طی مراحل به کمیته قوانین،  فرمان می باشد، تدقیق و 5الیحه و  1طرزالعمل،  2اساسنامه، 

 ابینه و شورای ملی ارسال نماییم.ک
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سند تقنینی جهت طی مراحل به کمیته محترم قوانین کابینه ارسال گردیده و به  27به تعداد 

طرح قانون حقوق و امتیازات  کنم:طور نمونه صرف نام چند سند را خدمت شما ذکر می

طرح قانون  طرح قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، بازماندگان شهدا و مفقودین،

طرح قانون روابط پارلمانی قوای ثالثه جمهوری اسالمی  و بران خساره قربانیان ملکی منازعهج

 .افغانستان

تصویب ارسال  طرح سند تقنینی به کابینه جمهوری اسالمی افغانستان جهت تایید و 52به تعداد 

جمله اسناد تقنینی متذکره؛ طرح قانون پناهندگی، طرح قانون تنظیم امور  گردیده است که از

طرح قانون حفاظت  ها،طرح قانون تنظیم امور زندان ملکیت های وقفی، طرح قانون مراسم تحلیف،

خصوصی،  مشارکت عامه و طرح مقرره تنظیم امورحیوانات وحشی و تنظیم شکار، طرح قانون کار، 

طرح مقرره  های غیر قانونی،طرح مقرره اعادۀ دارایی قباله، صدور ثبت و و ترتیب طرح مقرره طرز

طرح  مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا، تعدیل ها و حکومت، طرحکمیته مشترک رسانه

طرح مقرره صحت روانی شامل این  طرح مقرره امنیت هوا نوردی ملکی ومقرره اخالق طبابت، 

 .باشدمیاسناد 

ها و القاب افتخاری، ها، مدالاز طرح قانون نشان عبارت هاترین آنمهم سند تقنینی که 4به تعداد 

باشد، پس از تأیید کابینه دولت طرح قانون آب، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی می

 ورای محترم ملی فرستاده شده است.ج.ا.ا به منظور تصویب به ش

شر به وزارت کابینه و احکام مقام ریاست جمهوری، غرض ن أییدت سند تقنینی بعد از 13به تعداد 

 2سند آن در جریدۀ رسمی نشر گردیده است و  11از این جمله،  کهاست مواصلت نمودهعدلیه 

سیستم حمل و . اسناد نشر شده عبارت است از طرح مقررۀ تطبیق تحت چاپ قرار داردسند دیگر 

های حقوقی، طرح مقرره مواد نور افشان، نظیم مساعدتای، طرح مقرره تنقل بین المللی جاده

ها، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از وزارت عدلیه، طرح مقرره پرورشگاهطرح مقرره تنظیم وظایف 

طرح مقرره موسسات  ،مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور، مقرره تنظیم کادر تدارکات

تحصیالت عالی خصوصی، طرح مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیالت 
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از طرح مقرره  اند سند تقنینی دیگر که عبارت 2و طرح مقرره مالیه بر ارزش افزوده و عالی 

 و قانون تنظیم امور آب که از سوی شورای ملی تصویب و به توشیح مقام ریاست معدنکاری

 ند.تحت چاپ قرار دار، استجمهوری رسیده

وزارت عدلیه به منظور توضیح بیشتر احکام مربوط به کود جزا که در آن صراحت، شفافیت، 

ها رعایت شود تا همه مخاطبین از احکام آن استفاده دقیق دست بودن الفاظ و واژهسادگی و یک

یاد محترم آسیا و اداره بین المللی مباره با مواد مخدر و تنفیذ قانون ننموده بتوانند، به همکاری ب

و به این  نموده است ح کود جزا اقدامتشکیل گروپ کاری در مورد شربه ایاالت متحده امریکا 

تن از دانشمندان و محققین  14منظور تیم متخصصین حقوق جزا، شرح کود جزا را به ترکیب 

وزارت عدلیه ایجاد و در ترتیب قانونگذاری پوه محمد اشرف رسولی، مشاور ارشد تحت نظر قانون

ن این شرح نظریات و پیشنهادهای نهادهای عدلی و قضایی، جامعه مدنی و برخی از نهادهای بی

های رسمی کشور و جلد تهیه، تدوین و به زبان 4المللی همکار اخذ و سر انجام شرح کود جزا در 

 زبان انگلیسی به نشر رسید.

 ها و اداراتو وزارت مشوره قانونی به 410، 1398در کنار این موارد، وزارت عدلیه در سال مالی 

ابراز نظر های تفاهم، ها و یادداشتموافقتنامه 164در مورد  دولتی ارایه نموده است. همچنان

 قانونی و حقوقی نموده است. 

تن از فارغان رشته های حقوق و  137زارت عدلیه از طریق برنامه آموزشی ستاژ تقنینی برای و

شود، برای یک سال در بارۀ مسایل مربوط به قانونگذاری مرد می 89زن و  48شرعیات که شامل 

برای  سند فراغت دلو( برنامه اختتامیه این دوره برگزار و 30گذشته )روز چهارشنبه  آموزش داده و

 شان اعطا گردید.

ها و امور تقنین وزارت کارکنانمشاورین حقوقی و تن آنها  65تن،  137قابل ذکر است که از میان 

 ن رقابت آزاد به این برنامه پیوسته بودند.تن دیگر از طریق امتحا 72و  ادارات دولتی
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ناد تقنینی داری باز، در تدقیق تمامی اسبه عضویت دولت افغانستان در مشارکت دولت با توجه

الذکر در پهلوی نظریات نمایندگان وزارت ها و ادارات دولتی، نظریات نهادهای مدنی مربوط، فوق

 است.سکتو خصوصی و علما و متخصصین گرفته شده

 منافع دولت حقوق و عرصه دفاع از .2

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

های متعددی را تدوین و این اقدامات را از طریق اعاده امالک غصب شده از چنگال غاصبین، برنامه

 است:اداره قضایای دولت انجام داده

نگی بهتر با ادارات موکل ضایای دولت و انسجام و هماهمنظور بهبود در اجراآت اعضای مسلکی قبه

های عامه تدوین و محاکم، قانون قضایای دولت تعدیل و رهنمود جامع برای دفاع از دارایی

های شش ساله سیستم فایلنگ تنظیم و است و در جهت دسترسی عاجل به سوابق دوسیهگردیده

یه های ده سال دیگر روی دست بوده و پس از اکمال آن دیجیتل سازی دوس 4در مرحله بعدی 

 گیرد.گردد که در این صورت از اتالف و سرقت اسناد جلوگیری صورت میساله آغاز می

جریب زمین،  198هزار و  57که بر بنیاد آن،  گردیده قرار استردادی صادر 403، 1398در سال 

والیات بند سرای استرداد گردیده است. اکثر این اراضی در در 2باب دکان و  77بند حویلی، در 82

 باشد.ارزگان و هرات می نیمروز، کابل، بلخ، غزنی، کندز، خوست،

با دفاع اعضای مسلکی این اداره فیصله و قرار قطعی به نفع دولت  279، 1398در سال همچنان، 

 35جریب زمین،  940هزار و  115 است که دربر گیرندهدر سراسر کشور در محاکم صادر گردیده

افغانی و  178هزار و  898میلیون و  791باب اپارتمان و مبلغ  5کان، باب د 34دربند حویلی، 

 باشد.دالر می 253هزار و  354ن و میلیو 4مبلغ 

قانون تشکیل و  36قانون اصول محاکمات مدنی و ماده  482با در نظر داشت ماده  وزارت عدلیه

قطعی محاکم تجدید نظر خواه شده که  ها و قرار های نهایی وصالحیت قوه قضائیه  باالی فیصله

قضیه از مقام شورای عالی ستره محکمه، همه این قضایا به  46نظر در مجموع با درخواست تجدید 



5 
 

جریب زمین  505 ،جریب زمین در کابل 888 نفع دولت نقض گردیده است که از موارد مهم آن

اد و اشخاص صادر گردیده بود، به نفع افر که جریب زمین در والیت میدان وردک 580در هرات، 

 شده است.لغو 

 از اثر تالش و دفاع اعضای مسلکی اداره قضایای دولت وزارت عدلیه، ه.ش،1398مجموعًا در سال 

باب اپارتمان و دو دربند سرای به  5باب دکان،  111دربند حویلی،  117هزار جریب زمین،  173

وزارت عدلیه از تمامی شهروندان و اداره های دولتی می  نفع دولت استرداد و نهایی گردیده است.

این وزارت را در جریان  دولتی، اداره قضایای دولت امالکخواهد تا در صورت آگاهی از غصب 

خواهیم با معرفی نماینده با صالحیت و ها و ادارات محترم دولتی مجدانه میبگذارند و از وزارت

  نمایند. ارایه اسناد، وزارت عدلیه را یاری

 رسیدگی به دعوای حقوقی و تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکمعرصه  .3

قضیۀ  554هزار و  10قضیه را که شامل  954هزار و  19، 1398وزارت عدلیه در سال مالی 

شود، ثبت و با توجه به قضیۀ فامیلی می 299هزار و  5قضیۀ دیون و  101هزار و  4امالکی، 

قضیه مدنی و حقوق عامه  816رسیدگی نموده است. از مجموع این قضایا، مسوولیت هایش به آن 

قضیه دیگر در  339پس از طی مراحل و فیصلۀ قطعی و نهایی محکمه، تطبیق گردیده است و 

 3قضیه به منظور فیصله به محکمه راجع شده است،  669هزار و  5معرض تطبیق است. همچنان، 

 355هزار و  6حل به اداره های مربوطه فرستاده شده است، قضیه به منظور طی مرا 361هزار و 

قضیه دیگر تحت دوران و  414هزار  3قضیه حقوقی به دلیل عدم تعقیب حفظ گردیده است و 

 اجراآت قرار دارد.

عریضه حقوقی که در مسایل مربوط به  478هزار و  2ه.ش، به تعداد 1398در کنار این، در سال 

در ادارات حقوق به ثبت رسیده بود، از طریق میانجیگری و مصالحه قبل  امالک، دیون و خانوادگی

 از ارجاع به محاکم، حل و فصل گردیده است.
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با در نظرداشت حکم صریح قانون طرز تحصیل  ایجاد قطعه خاص پولیس همکار ادارات حقوق را ما

بیق هرچه بهتر و به حقوق در جهت تامین عدالت نهایت مهم دانسته و ایجاد آن را در راستای تط

 دانیم.موقع احکام محاکم، جدی و ضروری می

 های حقوقی رایگانعرصه مساعدت .4

تن از مظنونان و متهمان بی  143هزار و  9ه.ش، از حقوق 1398وزارت عدلیه در سال مالی 

مراجع تن طفل می باشد، در  794تن اناث و  403تن ذکور،  332هزار و  7ت که شامل عبضا

 1عدلی و قضایی در کابل و والیات دفاع نموده است. در نتیجه دفاع مساعدین حقوقی این وزارت، 

تن دیگر، تخفیف آمده  5هزار و  8حبس  ربرائت حاصل نموده اند و همچنان دتن  352هزار و 

 است. 

، 188تن ار متقاضیان از طریق حضوری و شماره تلفونی  176هزار و  2 همچنان، این وزارت برای

 های حقوقی داده است. مشوره

مرتبه جلسات آگاهی عامه حقوقی برای مردم برگزار گردیده است.  282هزار و  1در کنار این، 

، حقوق سیاسی و اجتماعی شکنجهمنع  در بارۀ اوراق تبلیغات حقوقی 762هزار و  91همچنان، 

های عدلی و اکمه عادالنه، حقوق مظنون و متهم، اجراآت پولیس، اجراآت ارگانزنان، شیوه مح

قضایی، منع مواد مخدر از لحاظ شرع و قانون، حقوق اشخاص دارای معلولیت، حق کار، 

زن  محرومیتهای دولت برای تأمین عدالت اجتماعی، حق آزادی و کرامت انسانی و منع مکلفیت

تن از مردان و زنان از  650هزار و  82گردیده است. در نتیجه، چاپ و توزیع از حق میراث، 

 های حقوقی مستفید گردیده اند.آگاهی

های پالیسی ملی مساعدت ،یهای حقوق، مقرره تنظیم مساعدت1398افزون بر این، در سال 

 های حقوقید امور مربوط به مساعدتوبه منظور بهب حقوقی و استراتیژی آگاهی عامه حقوقی

های حقوقی نقشه راه مساعدتبنیاد آسیا را بر بنیاد . امسال سفارشات ه استنگری گردیدباز

 . نموده ایمارایه  مطبوعاتی در یک کنفرانس را و گزارش آن نمودهتطبیق 
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ها به خصوص در ولسوالی خدمات حقوقی خویش را در سراسر کشور برای این که بتوانیم ما

ایم.  ایجاد نمودهبه ریاست وزارت عدلیه  را های حقوقیمساعدتکمیسیون عالی ، گسترش دهیم

که با انجمن مستقل وکالی مدافع و سایر نهادهای حقوقی  همچنان تالش نموده ایم

را به منظور گسترش خدمات حقوقی برای اشخاص بی بضاعت تا سطح های الزم هماهنگی

 ها گسترش دهیم. ولسوالی

 محکوم به حجز اطفال مظنون، متهم ونگهداری  عرصه حفاظت و .5

از  به حجز، متهم و محکوم طفل مظنون 828هزار و  2 مجموعًا به تعداد ،1398سال مالی  در

اعاشه و اباته گردیده اند  ی،اصالح و تربیت اطفال کشور نگهدارطفل اناث در تمام مراکز  89 جمله

 .ه استو فرهنگی ارایه شد دینی حرفوی، تربیتی، های تعلیمی،و همچنان برای شان آموزش

شود، به اساس طفل اناث می 48طفل که شامل  341هزار و  1، مجموعًا 1398مچنان، در سال ه

های شان مدغم خانواده بهن، حجز شا مدت های محاکم و بنابر تکمیلقرارهای سارنوالی و فیصله

به منظور سپری  18طفل اناث با تکمیل سن  14طفل به شمول  547ند. در کنار این، ه اگردید

 ه اند.حجز شان به محابس انتقال یافت باقی ماندهن مدت نمود

ی ریاست جمهوری که به مقام عالعفو و تخفیف تطبیق فرامین طفل به اساس  143به تعداد 

دیگر، طفل  76در حجز تعداد  و گردیده اندرها از حجز های مختلف شرف صدور یافته، مناسبت

 آمده است. تخفیف 

 26طفل ذکور و  797طفل مظنون، متهم و محکوم به شمول  823آخرین گزارش، هم اکنون بر بنیاد 

 برند. طفل اناث در سراسر کشور در مراکز اصالح و تربیت اطفال به سر می

افغانستان و ریاست عمومی سارنوالی نظارت بر وزارت عدلیه در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر 

مراکز اصالح و تربیت اطفال دوبار نظارت به عمل آورده، خالها و نواقص  33محالت سلب آزادی از 

 است.شناسایی و رهنمایی های الزم و عملی صورت گرفته
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 دوسیه 382زار و ه 2به تعداد اجراآت جزایی قانون  2ضمیمه شماره  54ماده  وزارت عدلیه با توجه به

 های حجزدر نظر گرفتن بدیلپیشنهاد را به منظور  125مربوط به اطفال را مطالعه نموده و در حدود 

 به محاکم ارایه نموده است. از طریق سارنوالی

های موسسات ملی و بین المللی و فراهم سازی امکانات الزم، این وزارت از طریق جلب توجه کمک

این اطفال تالش های زیادی را انجام داده است. به عنوان مثال: این وزارت در برای اصالح و تربیت 

مرکز اصالح لیسه مکتب  را برای تن معلم 12، اتموفق شده است تا به کمک موسس 1398سال 

بلخ و ننگرهار،  کابل کز اصالحادر مر و زبان انگلیسی راخطاطی  ،موزگار کمپیوتر، نقاشیتن آ 3کابل، 

 است.نمودهاستخدام 

در والیت های کابل، جوزجان، سمنگان، هرات و بلخ، معارف محترم به همکاری وزارت  این وزارت

های شان ایجاد نموده است. مکاتب الحاقیه را به منظور تعلیم و تربیت بهتر اطفال و ادامه درس

 همچنان، حرفه بوت دوزی در مرکز اصالح کابل و هرات ایجاد گردیده است.

 و تربیت اطفال مرکز اصالح داخل درهای صحی در مورد تامین صحت اطفال و ایجاد مراقبت همچنان

در مرکز اصالح و تربیت اطفال با ساعته  24 صحی ینیکبه همکاری وزارت صحت عامه، کلکابل 

ها و تکنیشین توظیف پرسونل مسلکی اعم از دکتوران داخله، گوش و گلو، جلدی، دندان، نرس

های صحی ایجاد و اطفال توسط دکتوران یجاد گردیده و در مراکز اصالح والیات نیز مدیریتالبراتوار ا

 گیرند.های سیار صحی مورد تداوی و معالجه قرار میشفاخانه والیتی و تیم

در کنار این، با تمامی نهادهای دولتی ای که مطابق قانون در راستای اصالح و تربیت اطفال متخلف از 

کار و امور اجتماعی، ارشاد و حج و  ،قانونی دارند مانند وزارت معارف، صحت عامه مکلفیتقانون 

 وجود دارد.های الزم اوقاف، اطالعات و فرهنگ و ریاست تربیت بدنی و ورزش هماهنگی

 رهنمای معامالت ها وعرصه ثبت احزاب سیاسی، جمعیت .6

نهاد تمدیدی  87نهاد جدید و  915نهاد اجتماعی که شامل  2هزار و  1 ، برای1398در سال 

جدید و تمدید حزب سیاسی جواز فعالیت  4است. همچنان، برای شده شود، جواز فعالیت دادهمی

 است.فعالیت داده شده
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جواز رهنمای معامالت  291که از این میان،  شدهرهنمای معامالت جواز فعالیت داده  904برای 

به جواز رهنمای معامالت دیگر تمدید شده است.  613صادر شده است و  1398جدیداً در سال 

لغو و بنا بر انواع تخلفات،  رهنمای معامالت 276از فعالیت جواساس نظارت ناظرین وزارت عدلیه، 

 است.گردیدهمسدود 

باب رهنمای  500هزار و  5و  حزب سیاسی 70 ،هاد اجتماعین 296هزار و  3در حال حاضر، 

 معامالت در سطح کشور جواز فعالیت دارند.

های قانونی شان از دفتر ثبت حزب سیاسی به دلیل عدم ایفای مکلفیت 7به تعداد  98سال در 

یاد نهاد اجتماعی به دلیل عدم تمدید جوازهای شان در مع 637هزار  1احزاب سیاسی و به تعداد 

 قانونی، از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی حذف گردیدند.

با اغتنام از فرصت، از همه احزاب و نهادهای مدنی ثبت شده صمیمانه و مجدانه درخواست 

های ها و قانون و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی، گزارش فعالیتنماییم تا مطابق قانون جمعیتمی

 نمایند.ساالنه شان را به وزارت عدلیه ارایه 

 ارتباط عامه عرصه نشرات و .7

ها و ها، کنوانسیونها، اساسنامهعنوان اسناد تقنینی که شامل: )فرامین، قوانین، مقرره 74ه تعداد ب

شماره جریده رسمی به تیراژهای مختلف طبع و  29 از طی مراحل در بعد ،باشدها( میموافقتنامه

 توزیع گردیده است.های مرکزی و والیتی نشر و به ارگان

شماره  12ها و تجار انفرادی در قطعه ثبت اسناد و عالیم تجارتی شرکت 368هزار و  14 به تعداد

جلد طبع و نشر و به ریاست عمومی  400هزار و  2جریده رسمی )بخش اعالنات تجارتی( به تیراژ 

 است. گردیدهوالیت توزیع  33های عدلیه ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنعت و به ریاست

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

کنفرانس  13رسانی داشته است. این موارد شامل مورد، اطالع 780حدود  ،1398در سال 

طریق تلفون، ارایه اطالعات از مورد  417مصاحبه با رسانه ها،  211اعالمیه خبری،  17مطبوعاتی، 
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فورم تقاضای  5خبر به سه زبان در وب سایت و فیسبوک و  117ایمیل و رسانه های اجتماعی، 

اطالعات می باشد. وزارت عدلیه متعهد به ارایه اطالعات شفاف و دقیق به متقاضیان اطالعات می 

یجاد ، بخش آنالین تقاضای اطالعات را در وب سایت خویش ا1398باشد. این وزارت در سال 

 نموده و همچنان در بهبود هر چه بیشتر بانک اطالعات کار می نماید.

 تصدیق ترجمه اسناد رسمی عرصه ترجمه اسناد تقنینی و .8

ها مطابق قانون ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی، اداره ترجمه وزارت عدلیه این فعالیت

 است:و اقدامات را انجام داده

 سند تقنینی که در جریده رسمی نشر گردیده است؛ 56ترجمه و تصحیح  -1

هزار و  703میلیون  28سند رسمی که بابت آن به مبلغ  245هزار و  136تصدیق ترجمه  -2

 است؛آوری گردیدهافغانی در مرکز، عواید جمع 278

به منظور ایجاد سهولت برای مراجعین و تطبیق احکام قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد  -3

های تصدیق اسناد را فعال نموده های بلخ، کندز، هرات و کندهار نمایندگیالیترسمی، در و

میلیون و  4سند را تصدیق و مبلغ  995هزار و  20، تعداد 1398که بابت آن در سال مالی 

 است.افغانی را به حساب دولت جمهوری اسالمی افغانستان واریز نموده 358هزار و  403

 33قطعه سند رسمی تصدیق و مبلغ  240هزار و  157سال، به تعداد بناً در مجموع در این 

 است.آوری گردیدهالتصدیق اسناد رسمی جمعافغانی بابت حق 636هزار و  106میلیون و 

 پالنگذاری حسابی، تدارکاتی و مالی و عرصه امور .9

افغانی می  544هزار و  953میلیون و  62میلیارد و  1، 1398در سال  وزارت عدلیهمجموع بودجه 

هزار و  688میلیون و  144افغانی بودجه عادی و  922هزار و  264میلیون و  918شود که شامل 

 افغانی، بودجه انکشافی می باشد. 622
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بودجه  فیصد 84.91 و فیصد بودجه عادی 94.57ه.ش، 1398این وزارت توانسته است که درسال 

 انکشافی خویش را موفقانه به مصرف برساند.

 76 مبلغ در مرکز برای وزارت عدلیه 1398در سال از طرف وزارت مالیه شده  تعیینعواید سقف 

هزار  465میلیون و  85 مبلغ این وزارت توانسته است که غانی بود امااف 148هزار و  61میلیون و 

ها، احزاب سیاسی، سمی، مجله عدالت، جوازهای جمعیتاز طریق فروش جراید ر افغانی را 948و 

الثبت عرایض، محصول حقوق و تصدیق ترجمه اسناد رهنمای معامالت، عریضه نویسان، حق

، افزایش این وزارت نسبت به سقف تعیین شدهفیصد عواید  11.52که  به دست بیاورد رسمی،

 است.داشته

و کار عملی  هتدوین گردیدتهیه و امسال  و پالن عمل آن سال آینده 5تژی وزارت عدلیه در استرا

 .روی تطبیق آن جریان دارد

و توسط جاللتمآب  ، اعمار تعمیر جدید وزارت عدلیه تکمیل و به بهره برداری رسید98در سال 

در عین حالی که برای معاون دوم ریاست جمهوری افتتاح گردید که با استفاده از تعمیر متذکره، 

میلیون افغانی از بابت  22وزارت تسهیالت کاری بیشتری فراهم گردیده، ساالنه حدود کارکنان 

 گیرد.کرایه صرفه جویی صورت می

 های انکشافی و اهداف آنتعداد پروژه

به منظور تقویت روند حکومتداری از طریق ایجاد  پروژه را 4ه.ش، 1398این وزارت در سال 

ه تطبیق نمودگونۀ مؤفقانه به  زیربناها و ارایۀ خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستان

 و ریاست حقوق کابل، میر ریاست های عدلیه بادغیس و فاریاب. این پروژه ها هر یک اعمار تعاست

طفال بدخشان، پکتیکا و بامیان، اعمار پیاده روها، چاه سپتیک، اعمار تعمیر مراکز اصالح و تربیت ا

 144که برای تکمیل ان،  باشدچاه آب و امور سرسبزی وزارت عدلیه و پروژه طرح قوانین می

افغانی بودجۀ انکشافی اختیاری منظور شده بود. وزارت عدلیه توانسته  622هزار و  688میلیون و 
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را که  افغانی 149هزار و  860میلیون و  122است که از مجموع بودجۀ انکشافی اختیاری خویش، 

 شود، به مصرف برساند.فیصد می 84.91

اعمار  و تکمیل گردیده است کابل و ریاست حقوق عدلیه بادغیستعمیرهای ریاست های اعمار 

فیصد پیش رفته  91به دلیل عدم تکمیل پروژه مذکور در وقت معینه، فاریاب  ر ریاست عدلیهیتعم

اعمار تعمیرهای مراکز اصالح و همچنان، است و قرار داد با آن شرکت نیز فسخ گردیده است. 

و اعمار مرکز اصالح و تربیت  استتکمیل گردیده بدخشان  و پکتیکا هایتربیت اطفال در والیت

اعمار پیاده روها، چاه آب، چاه سپتیک و  در کنار این، فیصد پیش رفته است. 99اطفال بامیان 

تکمیل فیصد  100 امورات سرسبزی تعمیر جدید وزارت عدلیه که در داراالمان موقعیت دارد

  .گردیده است

وزارت عدلیه امسال به پایان رسید و توسط جاللتمآب معاون دوم ریاست کار اعمار تعمیر مرکزی 

جمهوری افتتاح گردید، با این اقدام عالوه برا فراهم سازی تسهیالت و فضای کار برای کارمندان 

میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت کرایه صرفه  22مرکزی وزارت عدلیه، ساالنه حدود مبلغ 

 گردد.جویی می

همه آنرا که  وپالن کرده بود  1398قانون را در سال  8طرح  پروژه طرح قوانین، رت برایاین وزا

طرح قانون سایبری، طرح قانون همکاری  ،های افغانستانتقویت و انکشاف زبان طرح قانونشامل 

اجراآت جزایی، طرح بازنگری و تجدید قانون با محکمه بین المللی، طرح قانون اداره عالی تفتیش، 

ها، طرح قانون اصول و محاکمات مدنی، طرح قانون مبارزه با اقدامات ضد انون تثبیت قابلیتق

شود، پس از مشوره و هماهنگی با متخصصان، جامعه مدنی و می دامپنگ برای صنایع داخلی،

 طرح کرد.نهادهای مربوطه، 
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 عرصه امور منابع بشری .10

 .تن می رسد 3065مجموعاً به ، 1398تشکیل وزارت عدلیه در سال مالی 

به منظور استخدام افراد مسلکی و دارای تحصیالت عالی، به تعداد  1398زارت عدلیه در سال و

بست مسلکی قضایای دولت و حقوق را که قبالً فارغان صنف دوازدهم و یا خالف رشته در  419

ی در سراسر کشور به آن بست بودند، به همکاری کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملک

پروسه اعالن سپرد. این بخشی از اصالحات مهم ما در راستای مسلکی سازی وزارت عدلیه است. 

پروسه امتحان بست های باقی مانده به گونۀ نوبتی جریان  بست تکمیل گردیده و 103امتحان 

 پوهنحی هایان بست مسلکی این وزارت راه یافته اند، تمامی شان فارغ 103دارد. افرادی که در 

 حقوق و شرعیات اند که دارای تحصیالت عالی حد اقل لیسانس می باشند. 

تن از  30، 1398در کنار این، این وزارت به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان خویش، در سال 

ویش به پوهنتون کابل کارمندان بخش های مسلکی را به منظور کسب درجه ماستری از بودجه خ

 معرفی نمود.

تدویر برنامه ستاژ حقوقی یکی از تعهدات وزارت در استراتژی مبارزه با فساد اداری بود که در سال 

 ه اساسات حقوق درروز 24ن برنامه و نیم ماهه دایر و با موفقت به پایان رسید. همچنا 4برنامه  98

 فیصد والیات تطبیق گردیده و در متباقی والیات جریان دارد. 70

شمول کارمندان مرکزی و والیتی به از کارمندان مسلکی و اداری وزارت به تن  741همچنان، 

های مختلف آموزش دیده های کوتاه مدت داخلی و خارجی معرفی گردیده اند که دربرنامهآموزش

دارای درصد کارمندان وزارت  56من و همکارانم گفته بودیم که  ،در پالن صد روز نخستاند. 

خوشبختانه پس از تالش های ما در این زمینه، در حال حاضر این احصایه وریا اند. تحصیالت بکل

درصد کارمندان ما درجه تحصیلی  22.4درصد کاهش یافته است. در حال حاضر،  22.4به 

درصد ماستر و یک تن دیگر دارای  3.8درصد لیسانس،  64.9درصد فوق بکلوریا،  8.6بکلوریا، 

 مدرک دکتورا اند.

از طریق فراهم سازی برنامه این مدت به صورت کل تالش صورت گرفته است که  در کنار این، در

 ه سال های پیش افزایشهای کارآموزی برای زنان، تعداد کارمندان استخدام شده زن نسبت ب
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که از طریق رقابت آزاد استخدام شده  رسددرصد می 20.3مرکز وزارت کارمندان زن فیصدی یابد. 

است. درصد بوده 7.3، 1394سال ارمندان زن در این وزارت در که تعداد ک این در حالی است. اند

آمار موجود زنان در وزارت عدلیه برای ما قناعت بخش نیست و الزم است تا این تعداد افزایش 

یابد. اما قابل ذکر است که این تعداد زنان به اساس امتحان رقابتی کمیسیون مستقل اصالحات 

و با رعایت تمامی مواد و امتیازات قانونی برای زنان از طریق رقابت آزاد در اداری و خدمات ملکی 

 این وزارت استخدام گردیده اند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی  ها که وظیفهولسوالی اراده ما این است که در مدیریت های حقوق

اقل یک تن از  حد شهروندان و تطبیق فیصله های محاکم را در هماهنگی با نهادهای همکار دارند،

در سال  نماییم. خوشبختانه قشر اناث که فارغ از پوهنحی های حقوق و شرعیات باشند، استخدام

و  بلخ والیت بلخ حقوق ولسوالیهای از طریق رقابت آزاد در مدیریت ، اراده ما با تقرر دو زن1398

 عملی گردید. خواجه عمری والیت غزنی به عنوان مدیر حقوق، ولسوالی

ژی منابع بشری را تهیه نموده و نیز سیستم مدیریت معلومات منابع همچنان، این وزارت، استرات

و و سیستم احصایه و معلومات مربوط به وزارت عدلیه را در این وزارت ایجاد  HRMISانسانی 

  نمود.عملی 

 . عرصۀ حمایت از حقوق بشر11

این اقدامات را  1398با توجه به مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، در سال  وزارت عدلیه

 .استاز طریق ریاست حقوق بشر انجام داده

 های حقوق بشر:در بخش آموزش

تن از کارمندان ذکور و اناث ادارات  260تدویر ده برنامه آموزشی یک روزه و دو روزه برای 

عالی، اداره ترانسپورت جاده، وزارت دولت در امور حوادث، هوانوردی ملکی، وزارت تحصیالت 

اداره انرژی اتمی و  و امور اجتماعی، وزارت امور زنان، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت کار

 .کارآموزان وزارت عدلیه
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 :در بخش نظارت و پیگیری سفارشات

که به دستاوردهای ذیل نایل دولتی اداره  32دور سوم برای  سفارش 235شریک ساختن 

 است:گردیده

 تهیه گزارش دور سوم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -1

های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و تهیه گزارش دور و پنجم و ششم میثاق -2

 فرهنگی

 شانزدهم کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی –تهیه گزارش گزارش دور دوم  -3

 تهیه گزارش ابتدایی و دور دوم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت -4

تهیه گزارش ابتدایی پروتوکول دوم اختیاری کنوانسیون حقوق طفل پیرامون اطفال در  -5

 منازعات مسلحانه

تهیه گزارش پروتوکول دوم کنوانسیون حقوق طفل درباره فروش اطفال، فحشا و  -6

 پورنوگرافی اطفال

 (شورای امنیت سازمان ملل )زنان، صلح و امنیت 1325ر سوم قطعنامه تهیه گزارش دو -7

 های سازمان ملل متحدمسوده پالن عمل سفارش نهایی سازی -8

 جلسه کاری 9تدویر  -9

 حقوق بشر تهیه و ترتیب الیحه وظایف برای کمیته انسجام و هماهنگی -10

 تهیه و ترتیب رهنمود بانک معلومات دیتابیس -11

 تطبیق پالن عمل سفارشات برای ادارات دولتیتهیه و ترتیب رهنمود  -12

 در بخش مرور قوانین و مطالعات استراتژیک

 جبران خساره قربانیان ملکی منازعه، قانون منع تبعیض و کلیه اشکال مسوده قانون -13

وزارت ها، مسوده تنظیم اجراآت و وظایف قانون بیمه صحی، مقرره نامگذاری جاده -14

در روشنایی اسناد بین المللی و در مقایسه با قوانین مهاجرین و عودت کنندگان امور 

 داخلی مرور گردیده است

 در بخش سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران:



16 
 

به تعداد  1398به اساس گزارش ارائه شده ادارات شامل این کمیسیون، در سال  -15

محراب مساجد برای  1490از طریق  -تن  60554جلسه آگاهی دهی برای  1957

 مطلب به عناوین محتلف چاپ گردیده است. 77تن نمازگزار و  374287

شبکه عملیات صورت گرفته و  34شبکه قاچاق انسان کشف و باالی  57به تعداد  -16

 تن دستگیر گردیده اند. 34

 قضیه توسط پولیس شناسایی و کشف گردیده است. 23به تعداد  -17

ق انسان و قاچا مهاجران به حبس های جرایم قاچا تن )مرد و زن( به 38به تعداد  -18

 گردیدند که آمار آن قرار ذیل است: حکوم مختلف م

 دو مرد به اتهام قاچاق مهاجران محکوم به حبس قصیر گردیده اند. -1

 .محکوم به حبس متوسط گردیده اندقاچاق انسان هشت مرد به اتهام   -2

محاکم محکوم به حبس متوسط چهار مرد به اتهام جرم قاچاق مهاجران از سوی  -3

 گردیده اند

 چهار مرد به جرم قاچاق انسان محکوم به حبس طویل گردیده اند. -4

 یک مرد به جرم قاچاق مهاجران به حبس متوسط محکوم گردیده است. -5

یک قضیه به اتهام اختطاف که شامل دو تن می شود به حبس دوام محکوم گردیده  -6

 )دایکندی( است.

اختطاف که شامل دو تن می شود به حبس طویل محکوم گردیده یک قضیه به اتهام  -7

 )دایکندی( است.

 ن از سوی محاکم برائت حاصل کرده اند.پنج مرد به اتهام قاچاق انسا -8

 تن از متهمین دیگر جریان دارد. 7کار روی قضایای  -9

 سال حبس تنفیذی محکوم شده اند )کندز(. 16دو مرد به اتهام اختطاف به  -10

 سال حبس تنفیذی محکوم شده است )کندز(. 15اتهام اختطاف به یک مرد به  -11

قربانی قاچاق انسان از طریق مراکز حمایوی مورد حمایت قرار گرفته  493به تعداد  -19

 اند.
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 عرصه ارتباط خارجه .12

پرونده ترک تابعیت به این اداره مواصلت ورزیده است که متقاضیان خواهان  486امسال به تعداد 

به . اندونیزیا( بوده جاپان، آذربایجان، روسیه، هالند، اتریش، کشورهای )ایران، حصول تابعیت

گیرنده درخواستی های که در برتن  414ترک تابعیت  ه.ش،1398در سال مالی  صورت کل،

  منظور شده است.های گذشته بوده است، امسال و سال

 مراحل است.کسب تابعیت مواصلت ورزیده است و در طی پرونده  12امسال 

تفاهمنامه در باره حمایت از اطفال متخلف از  13، به صورت مجموعی 1398در کنار این، در سال 

قانون، ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت، مساعدت های حقوقی، اعمار تعمیر برخی از ریاست های 

ن های داخلی وزارت عدلیه، ایجاد و تقویت دیتابیس و تجهیزات اداری میان وزارت عدلیه و سازما

 و خارجی و نهادهای دولتی به امضا رسیده است.

 و اصالحات اداری مبارزه با فساددر راستای  اقدامات

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

گذاری، دفاع از عمل مبارزه با فساد را تدوین و مطابق آن اجراآت نموده است که در عرصه قانون

 های عامه، تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم و منابع بشری، اجراآت انجام یافته قبالًدارایی

 توضیح و بیان گردید.

های ریاست های آت شان، کنترول عینی و جاری از فعالیت های داخلی و اجرابررسی پالن اداره

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

از وظایف دیگری ری اد اداجلوگیری از تخلفات مالی، حسابی، اداری و مسلکی با فس و و والیات

 پرداخته شده است.است که به آن 
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اجراآت ادارات از برخی  وزارت را درباره رد احکام فوق العاده مقام مو 65ریاست تفتیش داخلی، 

ات مالی، حسابی، اداری، مسلکی کارکنان ادارات را برمال این وزارت، مورد بررسی قرار داده و تخلف

 ساخته است.

مورد تخلف در پیشبرد امور مربوط به این وزارت، تشخیص و رفع شده است.  2702همچنان 

 2تن، اخطار و برای  6تن از متخلفان توصیه، برای  24مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی، برای 

 تن دیگرکسر معاش داده شده است.

 

س خبری به مردم شریف ها و دستاوردهای وزارت عدلیه در این کنفرانای از فعالیتفشرده

موقع و شفاف به هموطنان، افغانستان ارایه شد و ما آماده هستیم تا به منظور ارائه خدمات عدلی به

 ا پذیرا باشیم.شان رها و انتقادات سازنده نظریات، دیدگاه

 با احترام


