
 مرجع مسئول اطالع رسانی: 7931گزارش سال 

 

 7931 - های خبری نشر شده فهرست اعالمیه

 شماره موضوع تاریخ مالحظات

 6 نماید حین اخذ رشوه، استقبال میوزارت عدلیه ج.ا.ا از اقدام منسوبین امنیت ملی والیت پکتیکا مبنی بر بازداشت رییس عدلیه و سرپرست آمریت قضایای دولت والیت پکتیکا  6931جدی  2 

 2 .برگزار گردید، ت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرانسومین نشس 6931جدی 1 
 9 جلوگیری گردیده است.هزار دالر،  799ملیون  61ملیون افغانی و بیش از  933های دولتی، بیش از  جریب زمین 765هزار و  1از غصب  6931جدی 61 

 1 ای هییت ناروی برای مهاجرین و وزارت عدلیه امضاء گردید. هزار دالر آمریکایی میان موسسه 713و  ملیون  1تفاهمنامۀ همکاری به ارزش بیش از  6931دلو  1 

 7 اسناد تقنینی زیر در جریدۀ رسمی به چاپ فرستاده شد ... 6935حمل  8 

 1 تافذ اسجریده رسمی نشر گردیده و نقانون مراسم عروسی وقانون منع آزار واذیت زنان واطفال، در  6935حمل  61 

 5 دفاع نموده است دولتی  زمین جریب هزار 21 وزارت عدلیه از غصب بیش از 6935 ثور 9 

 8 های حقوقی افتتاح گردید. دیتابیس سیستم مساعدت 6935ثور  27 

 3 .قانون اجراآت اداری هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است 6935جوزا  2 

 63 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 6931گزارش سال  6935 سرطان 63 

 66 های دولتی، جلوگیری گردیده و صدها عرایض حقوقی شهروندان ننگرهار، بررسی شده است. جریب زمین 833هزار و  7از غصب  گزارش اجراآت ریاست عدلیه ننگرهار: 6935سرطان 25 

 62 که فرار از منزل جرم نیست. ارت عدلیه در پیوند به نشر خبر مبنی بر اینتوضیحات وز 6935سرطان93 

 69 مسابقۀ کتاب خوانی، حفظ و تالوت قرآن کریم، در مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل، برگزار گردید. 6935اسد 65 

 61 مبارزه با قاچاق انسان، دیروز ارائه گردیدنتایج نشست دو روزه مباحثات منطقوی میان کشورهای هم سرحد به منظور  6935سنبله  5 

 67 در پیشگاه محاکم دفاع نموده است جریب زمین 933هزار و  62وزارت عدلیه از غصب بیش از  6935سنبله21 

 61 کند. دهند؛ برخورد قانونی می های سیاسی انجام می وزارت عدلیه با نهادهای اجتماعی ای که فعالیت 6935سنبله  96 

 65 نامۀ همکاری در آگاهی دهی حقوقی میان وزارت عدلیه و میدیا پرودکشن زرنگار امضاء گردید تفاهم 6935میزان  26 

 



 7931 -فهرست ارایۀ اطالعات برای متقاضیان دسترسی به اطالعات 

 تاریخ متقاضی اطالعات اداره مربوط/َآدرس اطالعات موضوعنوعیت و  شماره

گی از سوی کابینه منظور و به شورای ملی فرستاده شده  ز کودک که به تازهمسوده قانون حمایت ا 7
 است. )کاپی مسوده قانون(

تایمنی  66مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک / سرک 
 شهر کابل 63ناحیه 

 6931جدی63 سجیه سعادت

یهای دولت های تصدی معلومات و مصاحبه در باره چگونگی روند رسیدگی به قضایای غصب ملکیت 2 تایمنی  66مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک / سرک  
شهر کابل 63ناحیه   

اهلل آرمان روح  6931جدی29 

 6935حمل62 نظیر حیات بی اداره دیدبان شفافیت افغانستان دست آوردهای وزارت عدلیه در زمینه تطبیق مبارزه علیه فساد 9

ه نرخ تخمینی آن و میعاد اجرای بل احجام کاری کمپلکس وزارت عدلیه ج.ا.ا، وضعیت فعلی پروژ 4
 متذکره

 اداره دیدبان شفافیت افغانستان
چهارراهی ترافیک -کابل  

 6935حمل23 محمد احمدی

 آژانس پژواک  6931تا  6931در مورد ارقام اطفال متخلف از قانون در سال های  5
 کابل/ناحیه پنجم

 6935سرطان66 زهرا نظری

اداره امور و داراالنشای شورای وزیران با ضمایم آن  93/6/6936مورخ  5522کاپی مکتوب شماره  -6 6  
کاپی اساسنامه کنگره سوم شورای مرکزی امکا با ضمایم و لیست موسسین و اسناد پلنوم بعد از کنگره سوم  -2  

کاپی لیست موسسین کنگره چهارم و پنجم امکا -9  

 6935نسرطا61 حبیب اهلل قربانی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان

، کابل9روزنامه اطالعات روز/سرک شورا، کارته  لیست اعضای حزب ملت افغانستان در والیت پروان 1  6935اسد  6 لطف علی سلطانی 

از مدیریت اداری قضایای دولت والیت کابل . 2971/6917کاپی مکتوب نمبر  8  
جریب زمین 75در ارتباط ملکیت دولت حاوی   

 6935اسد  65 عبدالخلیل ن والیت کابلباشنده مرکز ولسوالی کلکا

های فامیلی ثبت شده در سه سال گذشته آمار قضیه 3 تایمنی 66مرکز تحقیقاتی پیک / سرک    6935میزان 3 سجیه حسینی 

 6935میزان  66 همایون موج موسسه اکبر لیست نهادهای اجتماعی 71

 
چنان، بیشتر از  هم مورد تقاضای اطالعات، از طریق شفاهی )ایمیل، تلفون و حضوری(،  اطالعات ارایه گردیده است. 233یش از به گونۀ تخمینی به ب 6935گفتنی است که در سال  یادداشت:

 کنفرانس مطبوعاتی برگزار گردیده است.  63
 

 



 7931 -فهرست گزارش های نشر شده 

 شماره موضوع تاریخ مالحظات

 6 .برگزار گردید، با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران سومین نشست کمیسیون عالی مبارزه 6931جدی  7 

 6931جدی  29 
 

 2 وزارت عدلیه از هفتۀ تجلیل از قانون اساسی، بزرگداشت نمود

 9 مدرن سازی سیستم اداری ریاست ارتباط خارجۀ وزارت عدلیه، رونمایی شد. 6931جدی  21 

 6931جدی  21 

 

 1 گو کرد. و با برند میسر اشمیت رییس بخش حاکمیت قانون مؤسسۀ جی.آی.زید، دیدار و گفت ،یه ج.ا.اجاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدل

 7 تطبیق برنامه آگاهی عامه حقوقی در پرورشگاه 6931دلو  9 

 1 ای هیئت ناروی برای مهاجرین و وزارت عدلیه امضاء گردید تفاهمنامۀ همکاری میان موسسه 6931دلو  1 

 مالقات وزیر عدلیه با سرپرست بخش حاکمیت قانون یوناما 6931دلو  66 

 
5 

 8 متن سخنرانی جاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در کنفرانس مطبوعاتی توضیح وضعیت اطفال متخلف از قانون؛ 6931دلو  65 

شان، دیدار و  تاناکولن، رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف در افغانستان و هیئت همراهجاللتمآب دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا با خانم تا 6931دلو  21 
 .وگو کرد گفت

 

3 

 6931دلو  21 
 

 مالقات وزیر عدلیه ج.ا.ا، با سفیر آسترالیا در افغانستان
 

63 

 برگزاری برنامه آگاهی عامه حقوقی در پرورشگاه 6931دلو  23 
 

66 

 62 یاست عدلیه والیت بلخ به بهره برداری سپرده شدساختمان ر 6931دلو  93 



 69 مراسم فراغت چهارمین دور برنامه کارآموزی و افتتاح دور پنجم این برنامه در وزارت عدلیه 6931حوت  1 

 61 نشست مشورتی در رابطه به عدالت غیر رسمی برگزار گردید 6931حوت  5 

 67 حقوقی در مورد حقوق اساسی و وجایب اتباع در ناحیه سیزدهم شهر کابلبرگزاری برنامۀ آگاهی عامه  6931حوت  69 

 61 برگزاری برنامۀ آموزشی رهبری توسط زنان در وزارت عدلیه 6931حوت  67 

 6931حوت  29 
 

 از هشتم مارچ روز جهانی زن در وزارت عدلیه، بزرگداشت شد
 

65 

 6931حوت  28 

 

 68 های حقوقی در وزارت عدلیه برگزار گردید یس سیستم مساعدتنشستی به منظور نهایی سازی دیتاب

 6931حوت  23 
 

 هزار جریب زمین، جلوگیری گردیده است 1از غصب بیش از 

 
63 

 23 ء گردیدجِلد کتاب و مجله از سوی معینیت جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ به اطفال مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه، اهدا 533 6935حمل  7 

 26 برگزاری ورکشاپ سه روزه در مورد حقوق طفل و محافظت از آن 6935حمل   23 

 22 :برگزاری برنامۀ آموزشی رهبری توسط زنان در وزارت عدلیه 2931حمل  12 

 6935حمل  23 
 

خانم تاتانا کولن، رییس بخش محافظت از اطفال محمد قاسم حلیمی، معین مسلکی وزارت عدلیه ج.ا.ا، با خانم عادل خدور، رییس عمومی یونیسف و 
 وگو نمود. این اداره، دیدار و گفت

 

29 

 6935ثور  3 
 

 دور دوم ستاژ تقنینی در وزارت عدلیه برگزار گردید

 
21 

 6935ثور  63 

 
 برگزاری برنامۀ آموزشی آگاهی دهی جندر

 
27 



 21 آباد برگزار گردیدبرنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه عالی وزیر 6935ثور 66 

 25 برنامۀ آموزشی به منظور معرفی کود جزا در وزارت عدلیه برگزار شد 6935ثور  68 

 6935ثور  27 

 

 28 های حقوقی افتتاح گردید دیتابیس سیستم مساعدت

 6935ثور  21 
 

 ضاء گردید( امILF-Aالمللی حقوقی افغانستان ) تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت عدلیه و بنیاد بین
 

23 

 6935جوزا  2 
 

 دهی حقوقی در لیسه عالی رابیا برگزاری برنامۀ آگاهی
 

93 

 96 قانون اجراآت اداری هرعمل اداری تبعیض آمیز در اداره عامه را ممنوع کرده است 6935جوزا  7 

 92 ن برگزار گردیدنشست کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرا 6935جوزا  67 

 99 نشستی به منظور معرفی با اعضای شبکه مبارزه با قاچاق انسان در سکرتریت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان برگزار گردید 6935جوزا  23 

 6935سرطان  63 
 

 برگزاری برنامۀ آگاهی دهی حقوقی در لیسه عالی ذکور نازو انا
 

91 

 97 ه تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردیدنشست کمیت 6935سرطان  69 

 6935سرطان  65 
 

 دیدار وزیر عدلیه با رییس بخش محافظت از اطفال یونیسف
 

91 

 6935سرطان  23 
 

 کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 6931گزارش سال 

 
95 

 98 های دولتی، جلوگیری گردیده و صدها عرایض حقوقی شهروندان ننگرهار، بررسی شده است جریب زمین 833هزار و  7صب از غ 6935سرطان  25 



 
 6935اسد  2

 93 برنامه آگاهی دهی راجع به محیط زیست در وزارت عدلیه بر گزار گردید

 
 6935اسد  2

 

 شود ها آگاهی داده می ( از طریق رسانه688مرکز خدمات حقوقی تلفونی وزارت عدلیه )
13 

 
 6935اسد  9

 16 دکتر زکیه عادلی به عنوان معین امور اجتماعی وزارت عدلیه ج.ا.ا، امروز معرفی گردید

 6935اسد   8 
 

 دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، در وزارت عدلیه برگزار گردید برنامۀ آموزشی آگاهی
 

12 

 19 ی کار وزارت عدلیه الهی سه س محاسبه 6935اسد  8 

 
 6935اسد  8

 

 11 از روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان، در وزارت عدلیه بزرگداشت شد

 
 6935اسد  63

 17 .معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با افسر عدلی و قضایی بخش حاکمیت قانون یوناما مالقات تعارفی نمود

 
 6935اسد  63

 11 ، مالقات تعارفی نمود(IDLO)المللی انکشاف حقوق  عدلیه با رییس پروگرام ساحوی سازمان بین معین امور اجتماعی وزارت

 
 6935اسد  69

های مختلف ریاست انسجام، بررسی و ثبت احزاب سیاسی، جمعیت ها و رهنمای معامالت  دکتر ذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه از بخش
 دیروز بازدید نمود

15 

 
 6935اسد  61-61

 

 18 در وزارت عدلیه برگزار گردید "رهبری توسط زنان"برنامه آموزشی 

 
 6935اسد  65

 13 نشست مشورتی در رابطه به اهمیت و ضرورت تدوین پالیسی و استراتیژی در ادارات، برگزار گردید.

 
 6935اسد  65

 73 .بیت اطفال کابل، برگزار گردیدمسابقۀ کتاب خوانی، حفظ و تالوت قرآن کریم، در مرکز اصالح و تر



 
 6935سنبله  9

 76 وگو کرد ، دیدار و گفتJSSP معین امور اجتماعی وزارت عدلیه با رییس تیم 

 
 6935سنبله  7-1

 72 نتایج نشست دو روزه مباحثات منطقوی میان کشورهای هم سرحد به منظور مبارزه با قاچاق انسان، دیروز ارائه گردید.

 
 6935له سنب 5 -1

 79 برگزار گردید "سوریا و رابعه بلخی"های عالی نسوان  برنامۀ آگاهی دهی حقوقی، در لیسه

 
 6935سنبله  5

 71 .های عدلیه در پیش نویس استراتیژی آینده وزارت عدلیه؛ در والیت بلخ برگزار گردید نشست مشورتی؛ نقش ریاست

 
 6935سنبله  65

 77 وگو کرد دیدار و گفت (IOM) المللی مهاجرت ان بینوزیر عدلیه با رییس عمومی سازم

 
 6935سنبله  23

 71 ی اطالع رسانی ابتکار جدید وزارت عدلیه در عرصه

 
 6935سنبله  26

 75 نشست کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برگزار گردید

 
 6935سنبله  26

 78 نویس استراتیژی وزارت عدلیه در زون غرب شسومین نشست مشورتی طرح پی

 
 6935سنبله  27

 73 عالی حبیبیه برگزار گردید  برنامۀ آموزشی آگاهی دهی حقوقی، در لیسه

 
 6935سنبله  28

نظور مبارزه های منطقوی به م های به ایجاد همکاری های شانگ وزیر عدلیه کشور در ششمین اجالس وزرای عدلیه کشورهای عضو سازمان همکاری
 با جرایم فراملی تأکید نمود

13 

 
 6935میزان  6

 16 الدین برگزار گردید عالی نسوان محراب  دهی حقوقی، در لیسه برنامۀ آگاهی

 
 6935میزان  6

 12 دهی حقوقی، در مورد افزایش استخدام زنان و چگونگی مساعدت حقوقی با آنان، برگزار گردید برنامۀ آگاهی

 
 6935میزان  9-1

 19 مکاتب شهر کابل برگزار گردید برنامه آگاهی دهی جندر، در



 
 6935میزان  1 - 9

 11 هرات برگزار گردید های دولتی و خصوصی در والیت های شغلی، برای محصلین پوهنتون دهی از فرصت های آگاهی برنامه

 
 6935میزان  1

 17 ه، برگزار گردیدعالی نسوان سلطان راضی  دهی حقوقی، در لیسه برنامۀ آگاهی

 
 6935میزان  3

 11 نویس استراتیژی وزارت عدلیه در کابل، برگزار گردید. چهارمین نشست مشورتی طرح پیش

 
 6935میزان  63 -3

 15 کابلی، برگزار گردید محمد دهی حقوقی، در لیسه عالی نسوان سردار برنامۀ آگاهی

 
 6935میزان  66

 18 سسۀ تحصیالت عالی استقالل، برگزار گردیددهی حقوقی، در مو برنامۀ آگاهی

 
 6935میزان  61

 ذبیح اهلل کلیم به عنوان رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه به کارمندان این ریاست معرفی گردید.
 

13 

 
 6935میزان  67

 53 ی همکاری بین وزارت عدلیه و انستیتوت مالی و بانکداری افغانستان امضاء گردید نامه تفاهم

 
 6935میزان  65

 56 های حقوق و شرعیات دانشگاه خصوصی گوهرشاد برگزار گردید یځهای شغلی، برای محصلین سال اخیر پوهن دهی از فرصت آگاهی  برنامه

 
 6935میزان  68

 52 امضاء گردید میدیا پرودکشن زرنگارنامۀ همکاری در آگاهی دهی حقوقی میان وزارت عدلیه و  تفاهم

 
 6935میزان  27 - 22

 59 بلخ برگزار گردید های دولتی و خصوصی در والیت های شغلی، برای محصلین دانشگاه  دهی از فرصت های آگاهی برنامه
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 21 گردید برگزار عدلیه وزارت در حقوقی های مساعدت سیستم دیتابیس یساز نهایی منظور به نشستی 28/62/6931 

 27 .گردید برگزار عدلیه، وزیر انور عبدالبصیر دکتر جاللتمآب ریاست به ج.ا.ا، عدلیه وزارت رهبری شورای نشست 6935حمل  8  

  
 6935حمل  23 

 21 عدلیه وزارت در زنان توسط رهبری آموزشی برنامۀ برگزاری

  
 6935حمل  23 

 25 گردید برگزار حبیبیه عالی لیسه در اتباع، وجایب و اساسی حقوق از دهی آگاهی برنامۀ

 28 آن از محافظت و طفل حقوق مورد در روزه سه ورکشاپ برگزاری حمل 22الی 23  



 23 .گردید اهداء عدلیه، وزارت اصالح مراکز اطفال به فرهنگ و اطالعات وزارت جوانان معینیت سوی از مجله و کتاب جِلد533  6935حمل  29  

 93 است نموده دفاع دولتی  زمین جریب هزار 21 از بیش غصب از عدلیه وزارت 6935حمل  23  

 96 عدلیه وزارت اطالعیه 6935حمل  23  

 اطفال از محافظت بخش رییس کولن، تاتانا خانم و یونیسف عمومی رییس خدور، عادل خانم با ج.ا.ا، عدلیه وزارت مسلکی معین حلیمی، قاسم محمد 6935حمل  96  
 .نمود وگو گفت و دیدار اداره، این

92 

 99 گردید برگزار عدلیه وزارت در تقنینی ستاژ دوم دور 6935ثور 3  

 جندر دهی آگاهی آموزشی برنامۀ برگزاری 6935ثور 3  

 

91 

 97 عدلیه وزارت اطالعیۀ 6935ثور 66  

 91 .گردید برگزار وزیرآباد عالی لیسه در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935ثور 66 

 95 !مدنی جامعه محترم ونهادهای عزیز هموطنان توجۀ قابل 6935ثور 66 

 98 شد برگزار عدلیه وزارت در جزا کود معرفی منظور به آموزشی برنامۀ 6935ثور 68  

 93 .گردید افتتاح حقوقی های مساعدت سیستم دیتابیس 6935ثور  27سه شنبه،  

 13 گردید امضا A)-(ILF افغانستان حقوقی المللی بین بنیاد و عدلیه وزارت میان همکاری تفاهمنامۀ 6935ثور 21  

 16 .است کرده ممنوع را عامه اداره در آمیز تبعیض اداری هرعمل اداری اجراآت قانون 6935جوزا 9  

 12 رابیا عالی لیسه در حقوقی یده آگاهی برنامۀ برگزاری 6935ثور 2  



 19 گردید برگزار مهاجران قاچاق و انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون تخنیکی کمیته نشست 6935جوزا 67  

 11 جات پرزه و فلترباب روغنیات، قلم (32) تدارک اعالن 6935جوزا  68 

 17 جی.آی.زید موسسه قانون حاکمیت رییس با عدلیه وزیر دیدار 6935جوزا  63 

 11 گردید برگزار انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون سکرتریت در انسان قاچاق با مبارزه شبکه اعضای با معرفی منظور به نشستی 6935جوزا 23  

 2368, 32Jul  15 مهاجران قاچاق و انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون 6931 سال گزارش 

 18 گردید برگزار مهاجران قاچاق و انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون تخنیکی هکمیت نشست 6935سرطان 69  

 13 انا نازو ذکور عالی لیسه در حقوقی دهی آگاهی برنامۀ برگزاری 6935سرطان 66-63  

 73 یونیسف اطفال از محافظت بخش رییس با عدلیه وزیر دیدار 6935سرطان 65  

 2368, 67Jul  76 !مدنی جامعه محترم ونهادهای عزیز نانهموط توجۀ قابل 

 2368, 68Jul  72 .است شده بررسی ننگرهار، شهروندان حقوقی عرایض صدها و گردیده جلوگیری دولتی، های زمین جریب 833 و هزار 7 غصب از 

 2368, 26Jul  79 .نیست جرم منزل از فرار که این بر مبنی خبر نشر به پیوند در عدلیه وزارت توضیحات 

 71 .شود می داده آگاهی ها رسانه طریق از (688) عدلیه وزارت تلفونی حقوقی خدمات مرکز 6935اسد 2  

 77 گردید معرفی امروز ج.ا.ا، عدلیه وزارت اجتماعی امور معین عنوان به عادلی زکیه دکتر 6935اسد 9  

 71 .گردید گزار بر هعدلی وزارت در زیست محیط به راجع دهی آگاهی برنامه 6935اسد 2  



 2368, 93Jul  75 عدلیه وزارت کار ی ساله سه ی محاسبه 

 78 .شد بزرگداشت عدلیه وزارت در انسان، قاچاق علیه مبارزه جهانی روز از 6935اسد 8  

 73 .یدگرد برگزار عدلیه وزارت در اطفال، و زنان اذیت و آزار منع قانون از دهی آگاهی آموزشی برنامۀ 6935اسد 8  

 13 .نمود تعارفی مالقات یوناما قانون حاکمیت بخش قضایی و عدلی افسر با عدلیه وزارت اجتماعی امور معین 6935اسد 63  

 16 نمود تعارفی مالقات ،(IDLO)حقوق انکشاف المللی بین سازمان ساحوی پروگرام رییس با عدلیه وزارت اجتماعی امور معین 6935اسد 63  

 12 !عدلیه وزارت اطالعیۀ 5693اسد  61 

 رهنمای و ها جمعیت سیاسی، اجزاب ثبت و بررسی انسجام، ریاست مختلف های بخش از عدلیه وزارت اجتماعی امور معین عادلی ذکیه دکتر 6935اسد  61 
 نمود بازدید دیروز معامالت

19 

 11 .گردید زاربرگ عدلیه وزارت در "زنان توسط رهبری" آموزشی برنامه 6935اسد 61-61  

 17 .گردید برگزار کابل، اطفال تربیت و اصالح مرکز در کریم، قرآن تالوت و حفظ خوانی، کتاب مسابقۀ 6935اسد  65چهارشنبه  

 11 .گردید برگزار ادارات، در استراتیژی و پالیسی تدوین ضرورت و اهمیت به رابطه در مشورتی نشست 6935اسد 65  

 15 .نمود بازدید جندر آمریت و بشر حقوق ریاست مختلف های بخش از عدلیه وزارت اجتماعی امور معین عادلی یهذک دکتر 6935اسد 23  

 18 جات پرزه و فلترباب روغنیات، قلم (32) تدارک اعالن 6935اسد  26 

 13 کرد وگو گفت و دیدار ، JSSPتیم رییس با عدلیه وزارت اجتماعی امور معین 6935سنبله 9  

 

 

 

 6935سنبله 5 
 
 

 .گردید برگزار بلخ والیت در عدلیه؛ وزارت آینده استراتیژی نویس درپیش عدلیه های ریاست نقش مشورتی؛ نشست

 .گردید ارائه دیروز انسان، قاچاق با مبارزه منظور به سرحد هم کشورهای میان منطقوی مباحثات روزه دو نشست نتایج

53 
 
 



 56 6935سنبله 1-7  

 52 گردید برگزار "بلخی رابعه و سوریا" نسوان عالی های لیسه در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935ه سنبل1- 5  

 59 کرد وگو گفت و دیدار (IOM) مهاجرت المللی بین سازمان عمومی رییس با عدلیه وزیر 6935سنبله 65  

 51 رسانی؛ اطالع ی عرصه در عدلیه وزارت جدید ابتکار 6935سنبله 23  

 57 غرب زون در عدلیه وزارت استراتیژی نویس پیش طرح مشورتی نشست سومین 6935سنبله 26  

 51 گردید برگزار مهاجران قاچاق و انسان قاچاق با مبارزه عالی کمیسیون تخنیکی کمیته نشست 6935سنبله 26  

 55 ردیدگ برگزار حبیبیه عالی  لیسه در حقوقی، دهی آگاهی آموزشی برنامۀ 6935سنبله 27  

 مبارزه منظور به منطقوی های همکاری ایجاد به های شانگ های همکاری سازمان عضو کشورهای عدلیه وزرای اجالس ششمین در کشور عدلیه وزیر 6935سنبله  25 
 .نمود تأکید فراملی جرایم با

58 

 53 .کند می قانونی برخورد دهند، می انجام سیاسی های فعالیت که ای اجتماعی نهادهای با عدلیه وزارت 6935سنبله  96شنبه،  

 83 گردید برگزار الدین محراب نسوان عالی  لیسه در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935میزان 6  

 86 گردید برگزار آنان، با حقوقی مساعدت چگونگی و زنان استخدام افزایش مورد در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935میزان 6  

 82 گردید برگزار رضیه، سلطان نسوان عالی  لیسه در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935میزان 1  

 89 گردید برگزار کابل شهر مکاتب در جندر، دهی آگاهی برنامه 6935میزان 1-9  

 81 گردید برگزار هرات والیت در خصوصی و دولتی های پوهنتون محصلین برای شغلی، های فرصت از دهی آگاهی های برنامه 6935میزان 9 - 1  



 87 کرد وگو گفت و دیدار GIZ قانون حاکمیت پروژه معاون با عدلیه، وزارت اجتماعی امور معین 6935میزان 8  

 81 .گردید برگزار کابل، در عدلیه وزارت استراتیژی نویس پیش طرح مشورتی نشست چهارمین 6935میزان 3  

 85 .گردید معرفی ریاست این کارمندان به عدلیه وزارت دولت قضایای عمومی سریی عنوان به کلیم اهلل ذبیح 6935میزان 61  

 88 گردید امضاء افغانستان بانکداری و مالی انستیتوت و عدلیه وزارت بین همکاری ی نامه تفاهم 6935میزان 67  

 83 گردید گزاربر کابلی، محمد سردار نسوان عالی لیسه در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935میزان 3- 63  

 33 گردید برگزار استقالل، عالی تحصیالت موسسۀ در حقوقی، دهی آگاهی برنامۀ 6935میزان 66  

 36 گردید امضاء زرنگار پرودکشن میدیا و عدلیه وزارت میان حقوقی دهی آگاهی در همکاری نامۀ تفاهم 6935میزان 68  

 32 گردید برگزار گوهرشاد خصوصی پوهنتون محصلین برای غلی،ش های فرصت از دهی آگاهی  برنامه 6935میزان 65  

 39 افغانستان؛ در هند سفیر کومار وینای با عدلیه وزیر دیدار 6935میزان  22 

 31 کابل؛ در سعودی عربستان سفیر الخالدی محمد جاسم با کشور عدلیه وزیر دیدار 6935میزان  29 

 37 گردید برگزار بلخ والیت در خصوصی و دولتی های  دانشگاه محصلین برای شغلی، های فرصت از دهی آگاهی های برنامه 6935میزان 22 - 27  

 31 دیزل تیل و مایع گاز داوطلبی اعالن 6935عقرب 2  

 35 افغانستان؛ در اروپا اتحادیه سیاسی بخش رییس جولی، کریستین با عدلیه وزیر دیدار 6935عقرب 2  

 38 افغانستان؛ در اسالمی های همکاری سازمان سفیر بوتسالی آونی حسین با عدلیه وزیر دیدار 6935عقرب 2  



 33 گردید برگزار بشر، حقوق المللی بین های کنوانسیون سفارشات عمل پالن سازی نهایی منظور به نشستی 6935عقرب 69  

 633 انستان؛افغ در جاپان سفیر سوزوکا، میتسوجی با عدلیه وزیر دیدار 6935عقرب 61  

 636 افغانستان؛ در جی.آی.زید دفتر قانون حاکمیت بخش رییس اشمیت، میسر برند با عدلیه وزیر دیدار 6935عقرب 63  

 632 گردید برگزار حقوقی عامه آگاهی جدید استراتیژی تدوین منظور به مشورتی نشست 6935عقرب  61و 69  

 639 گردید برگزار کابل شهر مکاتب در جندر، دهی آگاهی برنامه 6935عقرب 26  

 631 مایع گاز داوطلبی اعالن 6935عقرب 26  

 637 اعاشوی مواد قلم (22) داوطلبی اعالن 6935عقرب 26  

 جنراتور و نقلیه وسایط روغنیات قلم (8) داوطلبی اعالن 6935عقرب 26  

 

631 

 635 !رسمی اسناد ترجمه تصدیق ی باره در آگهی 6935عقرب 26  

 حقوقی آگاهی واخبار عدالت مجله رسمی؛ جریده طبع تدارک داوطلبی اعالن 6935عقرب  96 

 

638 

 633 .گردید افتتاح رسمی اسناد ترجمه تصدیق مرکز 6935قوس 9  

 663 .دگردی معرفی ریاست این کارمندان به کابل والیت حقوق جدید رییس عنوان به رحمانی محمد غالم سید پوهیالی 6935قوس 9  

 666 زنان علیه خشونت محو جهانی روز از داشت گرامی پیام 6935قوس  1 

 662 وغیره کشی کپی مالی، رنگ آهنگری، کاری، ویرنگ ترمیمات، قلم 221و جات پرزه و روغنیات فلترباب، قلم 11 داوطلبی اعالن 6935قوس  1 



 669 دیزل تیل لیتر هزار هفتاد 53333 و پطرول تیل لیتر هزار صد یک 633333 تدارک داوطلبی اعالن 6935قوس  1 

 661 .شود می فراهم اصالح مراکز شناسان روان ظرفیت ارتقای منظور به شناسی روان ارشد متخصص 6935قوس  7 

 667 سپارد می اعالن به ز،با داوطلبی روش به 6938 مالی سال برای را خویش انترنت خدماتmbps 13 تدارک عدلیه وزارت داوطلبی اعالن 6935قوس  1 

 661 .گردید برگزار اطفال، برای عدالت کنفرانس 6935قوس  1  

 .نماید قرارداد لمیتد امیری ببرک شرکت با را دیزل تیل لیتر (2332) و مایع گاز کیلو (21213) دارد نظر در عدلیه وزارت داوطلبی، اعالن 6935قوس  63 

 

665 

 افغانستان؛ در اروپا ی اتحادیه سفیر مایدون پیری با عدلیه وزیر یگفتگو و دیدار 6935قوس 61  

 

668 

 گردید برگزار جهان خصوصی دانشگاه محصلین برای شغلی، های فرصت از دهی آگاهی برنامۀ 6935قوس 65  

 

663 

 .گردید افتتاح مهاجران قاچاق و انسان ققاچا قربانیان به کمک برای دهی رجعت ملی میکانیزم و انسان قاچاق آنالین دیتابیس 6935قوس 27  

 

623 

 هلند؛ شاهی کشور سفیر نورمان ارنست با کشور عدلیه وزیر انور عبدالبصیر دکتر گفتگوی و دیدار 6935جدی 2  

 

626 

 .گردید معرفی ریاست این کارمندان به پروان والیت عدلیه رئیس عنوان به عمرزاده عمر محمد 6935جدی  9 

 

622 

 .گردید معرفی ریاست این کارمندان به بلخ والیت عدلیه رئیس عنوان به امین اهلل امین 6935دی ج 9 

 

629 

 .گردید معرفی ریاست این کارمندان به جوزجان والیت عدلیه رییس عنوان  به مصباح جعفر سید 6935جدی  9 

 

621 

 نمود دیدار سمنگان والیت عدلیه ریاست زا عدلیه وزارت اجتماعی امور معین عادلی زکیه داکتر 6935جدی  9 

 

627 

 621 ( شماره جراید رسمی در ویب سایت نشر گردید.13به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  



 625 ( شماره مجله عدالت در ویب سایت نشر گردید.63به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 628 که جواز فعالیت اخذ نموده اند در ویب سایت نشر گردیده است.( جمعیت 9352به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 623 ( اعالن بست ها )اعالنات کاریابی( در ویب سایت نشر گردید.13به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 693 ( شماره اخبار آگاهی حقوقی نشر ویب سایت گردید.61به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 696 ( احصائیه مراکز اصالح و تربیت اطفال در ویب سایت نشر گردید.62به تعداد ) 6935سال مالی در جریان  

 692 ( حزب جدیدالتاسیس در ویب سایت وزارت عدلیه نشر گردید.1به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 699 یب سایت نشر گردید.( مطالب ترجمه شده پشتو و انگلیسی در و55به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

های ایجاد شده طور دوامدار به اساس تقاضای دارنده ایمیل رسمی  ( ایمیل آدرس رسمی ایجاد گردید و به مشکالت تمامی ایمیل آدرس96به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  
 رسیده گی صورت گرفته  است.

691 

 697 ات و پالن های وزارت عدلیه نشر ویب سایت گردید.( ورق گزارش28به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  

 691 اخبار مالقات ها مربوط جناب وزیر صاحب عدلیه در صفحه فیسبوک وزیر صاحب به نشر رسیده است. 6935در جریان سال مالی  

 695 قوانین وزارت عدلیه ( در ویب سایت.ترتیب  و نشر نمودن ویدیوی ) رهنمای دریافت اسناد تقنینی از دیتابیس  6935در جریان سال مالی  

 698 بیوگرافی معین صاحب امور اجتماعی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی در ویب سایت نشر گردید. 6935در جریان سال مالی  

 693 .صفحات معرفی ریاست ها بعد از آپدیت نمودن محتوای آن دوباره در ویب سایت نشر گردید 6935در جریان سال مالی  

 ( جراید رسمی6968آپلود نمودن قوانین در دیتابیس جستجوگر قوانین به تعداد ) 6935در جریان سال مالی  
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