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ی مربوط عدلی و قضایاتامه ملی اصالحگزارش مختصر از تطبیق پالن عمل برن
عدلیه طی  سال گذشتهوزارت

مقدمه 
حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت یکی از عناصر مهم توسعۀ متوازن و همه جانبه اقتصادي، 
اجتماعی و فرهنگی محسوب گردیده و بستر ساز بر قراري امنیت، صلح و ثبات پایدار در کشور 

قابل دسترس و مناسب را که همه می باشد. دولت افغانستان مصمم است تا قوانین عدلی شفاف، 
افغان ها با آن دسترسی داشته باشند، به وجود آورد تا از این طریق به حاکمیت قانون در سراسر 

کشور کمک نماید.
حاکمیت قانون بدون موجودیت یک سیستم عدلی و قضایی بیطرف، عادالنه و قابل دسترس زیرا

قانون اساسی و کنوانسیون هاي پذیرفته شده بین بر بنیاد معیارها و اساسات اسالمی، ارزش هاي
المللی که متضمن حقوق و آزادي هاي افراد باشد، ممکن و میسر نیست.

حقیقت مسلم است که در یک و نیم دهه گذشته، پیشرفت هاي در زمینۀ ارتقاي ظرفیت
قیت دولت جهت تحقق حاکمیت قانون در سکتور عدلی و قضایی صورت گرفته و موفکارمندان

هاي نیز در عرصۀ حکومتداري خوب و تامین حقوق بشر به دست آورده است، اما با وجود این، 
عدالت براي تمام اتباع کشور به طور متوازن و مساویانه در سراسر کشور تامین نگردیده، ارایه 
خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی در مناطق مختلف، نوسان ها و تفاوت هاي زیادي داشته و به 

یاز هاي مردم درین راستا به طور کافی پاسخ مثبت داده نشده است.ن
روي این منظور حکومت افغانستان تعهداتی که به جامعه جهانی در راستاي اصالح نظام سپرده 
است، شامل اصالح سکتور عدلی و قضایی نیز میگردد، از این جهت  ایجاب می نماید تا به خاطر 

انستان و همکاري بین المللی این کشور، رعایت اصول و موازین تداوم همکاري هاي متقابل افغ
حقوق بشري، دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون، پابندي به میثاق ها و کنوانسیون هاي بین 
المللی که افغانستان عضویت آنها را پذیرفته، نیازمند است، تا اصالحات سکتور عدلی و قضایی را 

ت گرفته و در این راستا ضمن پاسخ دهی به شهروندان به صورت اساسی و بنیادي روي دس
کشور، تعهدات بین المللی خویش را نیز به پایه اکمال رساند.

اصالحات عدلی و قضایی را قانون اساسی، ملیمبناي برنامهاز جانبی هم میتوان یاد آور شد که 
عدلی و قضایی و گزارش تعهدات بین المللی افغانستان، تعهدات دولت ج.ا.ا، تداوم اصالحات
همچنان این وزارت متعهد شاخص هاي حاکمیت قانون در بخش عدلی و قضایی تشکیل میدهد.

د، به هاست که غرض تحقق اهداف فوق الذکر  که استقامت کاري این وزارت را تشکیل می د
سهم خویش نقش موثر را ایفا نماید  چون وزارت عدلیه از لحاظ نیرو و منابع نسبت به گذشته 
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در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، ولی در عین حال، میزان توقعات و انتظارات مردم نیز از این 
وزارت باال رفته است و لذا باید به این توقعات پاسخ مناسبی داده شود.

عدلیه به عنوان نهاد حکومتی مسوول از وظایف خویش می داند که براي تمام اتباع وزارت بنآ 
کشور خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی برابر ارایه نماید و بر اساس پالن کار تقنینی، اولویت 
هاي ملی و تعهدات در قبال جامعه بین المللی، به خصوص کنفرانس بروکسل و ژینوا که داشته 

اد حکومت وحدت ملی تا کنون یک سلسله اصالحات را در حیطه کاري خویش است از بدو ایج
به اینطرف  از طریق برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی، به راه انداخته 1396خصوصآ از سال 

و به منصۀ اجرا گذاشت.
دهد:ذیل تشکیل میتعهداتساختار عمومی اصالحات عدلی و قضایی براي وزارت عدلیه را که 

ساختاريصالحاتا•
اداريفسادبامبارزه•
شفافیتایجاد•
خدماتارایهوظرفیتارتقاي•
پیشنهاديمقرراتوقوانیناصالح•

گردد:وزارت عدلیه براي اصالحات، در سال گذشته ذیالً ارایه میاینک گزارش ازو

:اصالحات ساختاري-بخش اول 
مقتضی وقت و نیازمندي جامعه افغانی جهت تقویه هر چه بازنگري ساختار تشکیالتی بنابر 

بیشتر سیستم و ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی و دسترسی بیشتر شهروندان به عدالت، 
یکی از اولویت هاي عمده این وزارت بوده که باید به آن توجه الزم مبذول داشت.

رت گرفته است:روي این منظور طی  سال گذشته در زمینه اجراآت ذیل صو
کنفرانس عدالت براي اطفال به کمک مالی و تخنیکی موسسه یونیسف به منظور جلب - 1

همکاري ادارات ذیربط با مراکز اصالح و تربیت اطفال تحت رهبري محترم محمد قاسم حلیمی 
1397ریاست حمایت حقوق بشر طی دو ربع سال مالی مسلکی وزارت عدلیه دایر گردید.معین

با ،) برنامه58رابطه به تدویر برنامه آگاهی دهی موضوع قاچاق انسان به تعداد (در1398-
به 1398طی شش ماه دوم سال همچنان.نموددایروالیت 13تن مرد و زن در 643اشتراك 

قرارگرفته دختر تحت حجز51وپسر1593محکوم از جمله متهم ومظنون،تن ) 1644(تعداد
به منظور تدریس اطفال تحت ،معلمین از ریاست هاي معارف والیاتتن 90به تعداداند و
تن 22همچنان به تعداد تربیت اطفال والیات اعزام گردیده است وبه مرکز اصالح و،حجز
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قضیه 20لوي حارنوالی به تعداد محترم اداره قاچاقبران انسان در شهر کابل بازداشت گردیده.
ومورد تحقیقبود تن به اتهام قاچاق مهاجران 18نسان وتن به اتهام قاچاق ا2که شامل 

ورکشاپ آموزشی براي کارکنان ادارات 390همچنان به تعداد تعقیب عدلی قرار داده است و
برنامه اگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازي نموده است.320به تعداد مربوط و

منظور 1398با وجودیکه بست کارشناس در بخش حقوق و قضایاي دولت در سال - 2
34تعداده ببست در ریاست عمومی انسجام و44به تعداد گردیده بود با آنهم حسب ضرورت 

بست در ریاست منابع 5همچنان به تعدادوبست در ریاست قضایاي دولت تزیدگردیده است
بست در ریاست 1وبست در ریاست دفتر1،اداريمالی وبست در ریاست1به تعداد ،بشري

بست است که از یک شعبه به شعبه دیگر تعدیل گردیده 8در مجموع ،حقوق والیت دایکندي
است.

) جلد دفاتر سوانح کارمندان مسلکی ریاست هاي حقوق و قضایاي دولت 811به تعداد (- 3
فارغین صنف دوازده) بست که متصدیان آن 420قبالً ارزیابی گردیده بود که از جمله به تعداد (

یا خالف رشته بودند در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی به و
پروسه اخذ امتحانات آن جریان اعالن رقابت آزاد سپرده شده پروسه شارت لیست آن تکمیل و 

دارد.
) سال خدمت 40کبر سن و یا تکمیل (به لحاظان این وزارتکارمند) تن45به تعداد (- 4

بالفعل به تقاعد سوق گردیده که تقاعد شان طبق احکام قانون به مقام ذیصالح پیشنهاد و بعد از 
منظوري به مراجع مربوط ابالغ گردیده است.

لوایح وظایف کارمندان مسلکی تعدیل گردیده بست ها مطابق شرایط لوایح وظایف به - 5
ین پروسه جریان دارد و استخدام افراد مسلکی مطابق به رشته تحصیلی اعالن سپرده شده و ا

نظر رشان صورت می گیرد که حد اقل درجه تحصیل لیسانس در تمام بست هاي مسلکی د
از طریق پروسه رقابت لیسانس والیات به سویه ماستر وتن در مرکز و171به تعداد. گرفته شده

است.گردیده استخدام زادآ
در نظر گرفته امتیازي) نمره 5طبق طرزالعمل استخدام براي تمام کاندیدان طبقه اناث (-6

شده که باعث تشویق شان گردیده و همچنان در استخدام به طبقه اناث ارجحیت داده میشود و 
تن 7به تعداد می باشد. کارمندان که در این اواخر در مرکز مقرر گردیده اکثر شان از طبقه اناث 

تن طبقه اناث 5به تعداد وتن طبقه ذکور لیسانس153، ذکور داراي سند تحصیلی ماسترطبقه
تن که داراي سند 6همچنان به تعداد داراي سند تحصیلی لیسانس استخدام گردیده اند و
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سیون مستقل یاز طرف کمتحصیلی فوق بکلوریا بوده که از طریق امتحان کانکور جمعی موفق و
در بست هاي اداري استخدام شده اند .خدمات ملکی معرفی واصالحات اداري و

مبارزه با فساد اداري: -بخش دوم 
مبارزه با فساد یکی از اولویت هاي عمده حکومت افغانستان و وزارت عدلیه می باشد که در 
چندین کنفرانس ملی و بین المللی در رابطه به آن تعهد صورت گرفته است، بعضی اقدامات از 

ل ساده سازي اجراآت، تهیه پالیسی مبارزه با فساد، تطبیق پالن هاي عملیاتی استراتیژي قبی
مبارزه با فساد، پالن عمل مشترك بهبود روند کشف و تعقیب قضایاي فساد اداري، ثبت قضایاي 
شامل حقوق اشخاص حقیقی و حکمی از آغاز تا انجام و جهت مبارزه علیه فساد اتخاذ گردیده 

ست هاي ذیربط هر یک به سهم خویش در زمینه اجراآت نموده که ذیالً از آن می است و ریا
توان نام برد:

امورات تقاعد وغیره موضوعات امور ، در تمام پروسه ها از قبیل استخدام، ارزیابی اجراآت- 1
از کارمندان وزارت تن58به تعداد ذاتی کارکنان، قوانین و مقررات مربوط رعایت گردیده است.

تعدیل قانون 23همچنان مطابق ماده در طی شش ماه اخیر تبدیلی صورت گرفته است وعدلیه
.گرفته استکارکنان خدمات ملکی ترفیع داخل ردیف صورت 

است که از صورت گرفته تن کارکنان مرکزي ووالیتی532ارزیابی اجراات ساالنه - 2
به انی وحتن آن امت15به تعداد ،تن دوام وظیفه262تعداد به ،تن به ارتقاي قدم251جمله 
موزش معرفی شده است.به آتن کارکنان4تعداد 

تدارکات هاي جندر و) ریاست مرکزي به شمول آمریت9) والیات و (25بازرسی پالنی (- 3
صورت گرفته:قرار ذیل 1398از قدمه هاي تحت اثر وزارت عدلیه در سال 

و ) ریاست مرکزي به شمول آمریت تدارکات9(و)ریاست والیات16(جاريکنترول عینی و -
.جندر

) موارد فوق العاده و ارایه گزارشات آنها به مقام محترم وزارت.70بازرسی (-
.) والیت کشور25نظارت وبررسی احزاب سیاسی ثبت شده در (-
اي ظرفیت.معرفی تمام کارمندان به ورکشاپ ها و مراکز آموزشی جهت ارتق-
والیتی که از این مسلکی در ادارات مرکزي واداري،جلوگیري از تخلفات مالی حسابی،-

هزارها تومان ایرانی و صدها کلدار پاکستانی،صدها دالر امریکاییلیونها افغانی،یموارد به م
بازگشتی باالي ادارات تحت اثر وزارت صورت گرفته است.



٥

ایجاد شفافیت:-بخش سوم 
بهبود عملکرد و اجراآت ریاست هاي مرکزي و والیتی این وزرات، بلند بردن سطح نظارت 
ریاست تفتیش داخلی از نحوه مصارف و اجراآت کاري و اطالع رسانی به مردم از عرضه خدمات 
وزارت، یکی از مقاصد دیگر این وزارت است، که ریاست هاي ذیربط باالخصوص ریاست تفتیش 

م خویش در تطبیق پالن هاي عملیاتی در زمینه نقش موثر را ایفا نموده کهداخلی هریک به سه
اجراآت ایشان ذیال می توان یاد آور شد:از

) تن بوده که از 202جمله واجدین شرایط ثبت داراي در وزارت عدلیه (1398در سال - 1
لی ریاست ج.ا.ا ) بسته فورم، بعد از خانه پري به ریاست عمومی اداره امور مقام عا169جمله (

29بسته فورم مرکزي و 4) بسته فورم هاي باقی مانده که شامیل 33ارسال گردیده است. و (
به وقت و زمان معین آن با وجود تعقیب مسلسل که صورت گرفتهبسته فورم والیتی می باشد.

از طرف کارمندان مربوط خانه پري نگردیده است. 
نظرداشت درجه تحصیل، رشته و تخصص به منظور ) تن کارمندان با در104به تعداد (- 2

بهبود امورات اداره و عرضه خدمات بهتر حقوقی در مرکز و والیات تغییر و تبدیل گردیده است.

ارتقاي ظرفیت و ارایه خدمات:-بخش چهارم 
ارتقاي ظرفیت کارکنان جهت ارایه خدمات عدلی و حقوقی شفاف و با کیفیت، یکی از نیاز هاي 

مردم کشور و از مسئولیت هاي حکومت بوده؛ زیرا آموزش هاي داخل خدمت، کارمندان را جدي 
براي عرضه خدمات مسلکی و اداري مجهزتر می سازد و بدین لحاظ یکی از اولویت هاي مهم و 
اساسی وزارت عدلیه بلند بردن ظرفیت هاي مسلکی و کاري کارمندان وزارت به خصوص 

باید توجه جدي به آن مبذول داشت. روي این منظور طی  سال کارمندان مسلکی میباشد که
گذشته قدم هاي ذیل در زمینه برداشته شده اند:

کمیسیون عالی ، مساعدت هاي حقوقی به عوض بورد مستقل تنظیم طبق  مقرره جدید- 1
مساعدت هاي حقوقی در نظر گرفته شده است و زمان انفاذ این مقرره کمیسیون عالی مساعدت 

قضیه ارایه مساعدتهاي )837(به تعداد.وشروع به فعالیت نموده است ي حقوقی ایجاد ها
.صورت گرفته استوالیات وحقوقی در سطح مرکز
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) تن از 20به تعداد (ي دولتدر رابطه به ارتقاي ظرفیت اعضاي مسلکی ریاست قضایا- 2
اعضاي تن )9به تعداد (و  کارمندان قضایاي دولت از مرکز و والیات به برنامه هاي آموزشی 

معرفی گردیده است.مسلکی به کورس استاژ حقوقی 
نیاز سنجی آموزشی کارمندان براي سه سال آینده صورت گرفته و برنامه هاي آموزشی - 3

مطابق به آن عملی می گردد.
) قانون کارکنان خدمات ملکی تمام کارمندان ارزیابی حضوري می شود 16مطابق ماده (- 4

) نمره اخذ نماید به برنامه هاي آموزشی معرفی 17کارمندان در ارزیابی کمتر از (در صورت که
می گردد.

تعداد (به بودجه عادي دایر گردیده. کارمندان از) تن از20یک برنامه آموزشی براي (- 5
) تن از طبقه اناث 44و (طبقه ذکور) تن 537) تن کارمندان مرکزي و والیتی که از جمله (581

میان مدت کوتاه مدت وبرنامه هاي آموزشی به می باشد به همکاري تمویل کنندگان خارجی
ه اند .گردیدمعرفی

تن به مقطع ماستري به پوهنتون 82دبه تعدامعرفی به مقطع لیسانس و ماستري که-6
تن به مقطع 10به تعداد و ) ICCRتن به مقطع ماستري به بورسیه هاي 42به تعداد ،کابل

) تن به مقطع 1(همچنانوغرض انتخاب معرفی شده استICCRدوکتورا به بورسیه هاي 
ماستري داخل خدمت از بودجه عادي آمریت آموزش و ارتقاي ظرفیت معرفی گردیده است.

ه برنامه هاي آموزشی از طریق پرسشنامه ها قبل از تدویر برنامه و در اخیر برنامارزیابی- 7
موزش ارزیابی گردیده است.آبعد از موزشی قبل وآبرنامه 26به تعداد و صورت گرفته است

محترمبه سفر هاي مطالعاتی نیازسنجی نداریم ولی به اساس مکتوب کمیسیون- 8
در هر رشته و برنامه اشخاص واجد شرایط معرفی شده که به وخدمات ملکی اصالحات اداري 

.هندوستان سفر نموده است) تن به کشور 5تعداد (
آغاز به اینطرفچهار سال متذکره از به منظور تقویت و تداوم برنامه استاژ تقنینی، برنامه - 9

.استه فارغ گردید1398طی سال )تن127در دور سوم به تعداد (و به کار نموده 
به منظور ارزیابی علمی اعضاي مسلکی انستیتوت امور قانونگذاري مطابق به اساسنامه -10

و یک تعداد اعضاي جدیدالشمول منحیث وزیر عدلیه دایر تحت ریاستانستیتوت شوراي علمی 
نامزد قانونیار و یک تعداد به حیث قانونیار تثبیت رتبه شدند و یکتعداد دیگر آثار علمی شان 

سه 1398طی شش ماه دوم سال وگردیده و به رتبه علمی قانونمل ارتقا نمودندمثبت ارزیابی
نموده است.تمنت به رتبه علمی باالتر  ارتقاعضاي  مسلکی این دیپاراتن از 
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به و تمدید قرارداد شان،تن استادان12استخدام معلمین و پرداخت معاش ماهوار-11
است صورت گرفتهو تربیت اطفال والیت کابل) در مرکز اصالحAWECهمکاري مالی مؤسسه (

.

براي اطفال تحت حجز ذکور و اناث در تمام وبوت دوزي آموزش حرفه خیاطی برنامه هاي 
2استخدام است وتدویر یافته CICبه همکاري مؤسسسه مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات

.CICبه همکاري مؤسسه تخار در مراکز اصالح و تربیت اطفال والیات  هرات وروانشناستن 
صورت گرفته است .

) تن معلمین 86وزارت محترم معارف به منظور پیشبرد دروس محجوزین جمعاً به تعداد (-12
.نموده است توظیف را اناث طبقه ) تن 13ذکور و (طبقه ) تن73از جمله (

وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در مورد توظیف مبلغین دینی به منظور جلب همکاري -
پیشبرد دروس دینی و عقیدتی براي اطفال تحت حجز در تمام مراکز اصالح و تربیت اطفال

. صورت گرفته است 
وزارت محترم صحت عامه به منظور ارایه خدمات صحی براي اطفال تحت حجز،  کارمندان -

.مراکز اصالح و تربیت اطفال توظیف نموده اندرا درخویش صحی
ساعته صحی در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کابل به همکاري وزارت 24یک کلینیک -

.ایجاد گردیده است صحت عامهمحترتم 
مواد و لوازم (بهداشتی، اباتوي، ري) در قسمت فراهم آوCSSPجلب همکاري مؤسسه (-

صورت حرفوي، ادویه جات و لوازم طبی) براي مراکز اصالح و تربیت اطفالتعلیمی، تفریحی، 
گرفته است .

که از ارایه گردیده است ) قطعه پیشنهاد به منظور استفاده بدیل هاي حجز به محاکم 42(-13
) طفل از بدیل هاي حجز مستفید شده اند.13جمله به تعداد (

ایجاد یس، بلخ، سمنگان، وردك و جوزجان)مروز، بادغمراکز باز در والیات (کابل، هرات، نی-
است .گردید

ت بدخشان، بامیان و پکتیکا جریان داشته که از جمله اکار مراکز اصالح و تربیت اطفال والی- 
پکتیکا تکمیل گردیده است و کار اعمار مراکز والیت کار اعمار تعمیر مرکز اصالح و تربیت اطفال 

%) پیش رفته است.80والیات بامیان و بدخشان در حدود (اصالح و تربیت اطفال 
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:پیشنهادي اصالح قوانین و مقررات-بخش پنجم 
حقیقت مسلم است که حاکمیت قانون مستلزم اصالح، تطبیق قوانین و نظارت از آن است. بنااً 

موثریت پروسهیکی از برنامه هاي استراتیژِیک وزارت عدلیه را در  سال گذشته اصالح قوانین و 
قانون گذاري در امر مبارزه با فساد اداري و اصالح سکتور عدلی تشکیل میداد.امور

همچنان در بخش اصالح قوانین و مقررات پیشنهادي و وضع قوانین جدید، ریاست عمومی 
عدلی و اصالحات تقنین و ادارات ذیربط دولتی پالن تطبیقی فعالیت هاي شامل برنامه ملی 

مربوطه خویش را ترتیب نموده و به منصه اجرا ستراتیژي ملی مبارزه با فساد اداريو اقضایی
گذاشت که ذیالً از آن می توان نامبرد:

کارپالنگرددمراحلطیمعینهزمانووقتبهکهتقنینیبه منظور تنظیم اسناد- 1
پالنبهمطابقانستیتوتهايدیپارتمنتوگردیدهتنظیموترتیبسال،ربعچهاردرتقنینی

اساسهمینبهونمایندمراحلطیوتدقیقراپالنشاملاسنادتادارندمکلفیتتقنینیکار
مینمایند.مراحلطیوتدقیقرااسنادتقنینیکارپالنروشنیدرهادیپارتمنت

) 4757الی 4707شماره (هايبه منظور هماهنگی با سایر نهاد ها ذریعه متحد المال- 2
از تمام وزارت ها و ادارات دولتی اسناد تقنینی مورد نیاز شان جهت 19/9/1398مؤرخ

است.نموده شمولیت در پالن کار تقنینی مطالبه 
اسناد تقنینی به اساس حکم ماده چهارم اساسنامه انستیتوت شامل (قوانین، فرامین، - 3

که در پالن کار اسناد تقنینی شامل می ایزاد و حذف) می باشدت، ضمایم، اساسنامه ها و تعدیال
مورد 33عنوان مقرره ، 29عنوان قانون ، 32سند که شامل 94به تعداد 1398وطی سال باشد.

و همچنان طی شش ماه دوم سال تعدیل در اسناد تقنینی میباشد طی مراحل گردیده است 
قانون اصول ول محاکمات چنین گزارش داده اند: دیپارتمنت قوانین در مورد قانون اص1398

محکمه مواصلت ورزیده وتحت کاردیپارتمنت ه از طرف مقام محترم ستراًمحاکمات اداري جدید
محترم قرار دارد.

بر عالوه از تطبیق پالن عمل برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی طی سال گذشته 
مده اند:آنیز نایل دیگريوزارت عدلیه به دست اوردهاي ذیل

از اقدامات مهم وزارت عدلیه در بخش اصالحات ساختاري، اعالن تمامی بست هاي -1
ن تر از لیسانس بودند حدود یقضایاي دولت که متصدیان آن داراي تحصیالت پایادارات حقوق و

خدمات ملکی به عالن اصالحات اداري ومحترم مستقل بست از طریق کمیسیون )420(
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استخدام ها ی بست هاي والیات به استثناي غور، تمام شده ومپروسه امتحان تماد وگذاشته ش
) نفر 120تا حال بیشتر از (مکاتیب امنیت ملی آغاز می شود وبه مجرد وصول استعالم ها و

منظور دفاع از ه به انجام وظایف شان مشغول اند. همچنان بشرعیات استخدام وفارغین حقوق و
رسیدگی به موقع به دعاوي حقوق عامه،تشکیل ریاست عمومی قضایاي دولت ودارایی عامه 

اعضاي استخدام رؤسا وید گردید وست در مرکز تزی) ب34از لحاظ کمی به تعداد (بازنگري و
مسلکی از طریق رقابت آزاد در حال تکمیل شدن است. در ساختار تشکیالتی ریاست انسجام، 

در مرکز و والیات این وجود آمده وه سیاسی نیز تغیراتی باحزاببررسی، ثبت جمعیت ها و
ساختار مطابق نیاز ها، تنظیم گردیده است.

خدمات، عالوه بر ارایهارتقاي ظرفیت و ایجاد شفافیت ودر بخش مبارزه با فساد اداري و-2
جاري از ریاست هاي مرکزي و ریاست هاي عدلیه والیات، براي اعضاي مسلکیکنترل عینی و

مطابق احکام اسناد تقنینی خدمات بهتر وارایهمساعدین حقوقی جهت قضایاي دولت وحقوق،
پیشنهاد آن جهت در نظر گرفته شده و1399مربوط امتیازات مادي اضافی در بودجه سال 

منظوري به مقام عالی ریاست جمهوري ارسال گردیده است، با توجه به نقشه راه مساعدین 
به تاسی از آن کمیسیون عالی مساعدتهاي یم مساعدتهاي حقوقی نافذ وحقوقی، مقرره تنظ

پالیسی ملی مساعدتهاي حقوقی بازنگري گردیده شروع به فعالیت نموده است وحقوقی ایجاد و
والیت عمالً در کنار سایر 17تن مساعد حقوقی از طریق موسسه عدالت در 30به تعداد است و

متهمین بی بضاعت در پیشگاه محاکم دفاع می نمایند.نین ومساعدین حقوقی از حقوق مظنو
نفر نیازمند مشوره رایگان حقوقی 2226براي 1398مرکز مشوره دهی حقوقی در سال -3

ه نموده است.ایار188از طریق خط تلیفونی 
به منظور نظارت از ارایه مساعدتهاي حقوقی توسط وزارت عدلیه و مؤسسات همکار، -4

حالیکه در تشکیل مساعدتهاي حقوقی اي حقوقی ایجاد گردیده است. دردیتابیس مساعدته
ازدیاد به عمل نیامده ولی در اثر تالش وزارت و همکاري مؤسسات همکار سطح خدمات 
مساعدتهاي حقوقی انکشاف پیدا کرده است. طرزالعمل هاي ادارات حقوق (طرزالعمل بررسی 

یض حقوقی و محصول حقوق، طرزالعمل اخذ عرایض حقوقی، طرزالعمل تحصیل حق الثبت عرا
ضمانت و احضار معروض علیه، طرزالعمل مصالحه در قضایاي حقوقی و طرزالعمل تطبیق احکام 

قطعی و نهایی محاکم) تدوین و مطابق آن اجراآت صورت میگرد.
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به خاطر جلوگیري از غصب امالك دولتی کار باالي پالیسی دولت در مورد جلوگیري از -5
استرداد زمین هاي دولتی و عامه دولتی و مقرره قانونمند هن و دارایی عامه و مقررغصب زمی

سازي شهرك ها جریان دارد.
مالی اداره قضایاي دولت در حال تکمیل شدن است و مبتنی مسلکی وارزیابی اداري و-6

. نیز صورت گرفته است استراتیژي پنج ساله اداره قضایاي دولتگی جهت تهیه برآن آماده 
ود دفاع از دارایی هاي عامه تکمیل گردیده و به منظور دفاع از دارایی عامه (قوانین مرهن-7

ماهوي و شکلی در سه جلد جمع آوري و چاپ گردیده است.
.سطح آمرین زون ها دایر گردیده استخاطر توضیح رهنمود تریننگ هاي آموزش دره ب-8
یع به دوسیه هاي نسبتی، سیستم فایلنگ تا حال از سال به خاطر دسترسی آسان و سر-9

هاي خاص و بر اساس کودهاي خاص الماري تکمیل و به شکل منظم و در 1396الی 1390
است . و در قسمت دیجیتل سازي دوسیه هاي وزارت عدلیه میتوان یاد آور تنظیم و جابجا شده

شد که:
) روي نسخه دوم مدیریت ثبت قضایا JSSPریاست عمومی قضایاي دولت با تیم تخنیکی (

)CMS کار نموده، نسخه دوم آن را نهایی ساخته اند. در نسخه دوم در نظر گرفته شده که (
حین ثبت دوسیه ها در سیستم، اسناد مهم یک دوسیه طور ضمیمه اسکن و داخل سیستم 

یت ثبت قضایاي شود. روي نسخه دوم کار صورت گرفته، ولی به مرحلۀ اجرا نرسیده و مدیر
ریاست عمومی قضایاي دولت هنوز هم به اساس نسخه اول دوسیه ها را ثبت می نماید. به اساس 

) ریاست مبارزه با INL) پروپوزل نسخه دوم ساخته شده و تاییدي (JSSPمعلومات مسوولین (
ات مورد مواد مخدر وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا نیز گرفته شده است؛ اما لوازم و تجهیز

نیاز خریداري نشده و هر زمانی که لوازم و تجهیزات خریداري شود، حین ثبت دوسیه ها در 
سیستم، اسناد مهم دوسیه ها نیز داخل سیستم می گردد و همچنان مسوده مقرره مدیریت ثبت 

قضایا و طرزالعمل هاي مورد نیاز نیز تهیه گردیده است.
که از چند سال به CMSیستم مدیریت قضایامنظور ثبت تمامی دعاوي حقوقی، سه ب-10

تحصیل حقوق و قضایاي دولت، کار این سو کار روي آن جریان دارد، اخیراً با بازنگري قانون طرز
این jsspدوم آن آغاز گردیده و ریاست عمومی قضایاي دولت با همکاران تخنیکی مرحله روي 

نماید که با تکمیل آن تمامی روي آن کار میوزارت عدلیه،اداره حقوق پروسه را تکمیل و فعالً
در این دیتابیس ثبت و سطح نظارت و شفافیت اجراآت را باال میبرد.،قضایا
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مشاوران حقوقی شرعیات وبرنامه یکساله ستاژ تقنینی  براي فارغین رشته هاي حقوق و-11
ي اولین بار برنامه سه موفقانه به پایان رسید و همچنان برادایر و1398ادارارت دولتی در سال 

نیم ماهه ستاژ حقوقی در وزارت عدلیه براي اعضاي مسلکی حقوق و قضایاي دولت دایر گردید و
که در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

اصالح و تربیت اطفال کابل به همکاري وزارت مرکزبراي محجوزین؛ مکتب لیسه در-12
در والیات جوزجان، سمنگان، بلخ و هرات نیز معارف ایجاد گردیده و همچنان مکاتب الحاقیه 

ایجاد گردیده است.
باالي قانون اصول محاکمات اداري کاردربخش اصالح قوانین و مقررات پیشنهادي:-13

مواصلت ورزیده تحت کار دیپارتمنت مربوطه ستره محکمه محترم مقام که جدیدآ از طرف 
قرار دارد .

کابینه 13/2/99) مورخ 5ه شماره (سلدرجد قانون تشکیالت اساسی دولت،در مور-14
خدمات ملکی جمهوري اسالمی افغانستان فیصله صورت گرفت که: کمیسیون اصالحات اداري و

، ابتدا موظف است، تا به همکاري وزارت عدلیه غرض طی مراحل قانون تشکیالت اساسی دولت
صاصی به مقام عالی را ترتیب و غرض بحث و نهایی سازي آن، طی جلسه اختپالیسی الزم

نماید.ارایهریاست جمهوري 

از جانبی هم میتوان یاد آور شدکه:
این با وجود دست آورد هاي فوق الذکر طی سال گذشته یک سلسله چالشها تا هنوز سد راه 

طرحهاي پیشنهادي وزارت پا برجا مانده. که جهت رفع همچو چالشها مقام رهبري وزارت 
میدارد:خویش را ذیالً ارقام 

پیشنهادات:
الزم است ،قطعه خاص پولیس براي تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم هنوز ایجاد نشده است.1

در ا ین مورد هدایات مشخص صادر شود.
ایجاد صندوق مساعدت هاي حقوقی، سطح خدمات مساعدت هاي حقوقی را در ولسوالی ها .2

نگردیده است.متاسفانه تا حال ایجادتحت پوشش قرارخواهد داد و
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این موضوع را بسیاري از رؤساي عدلیه والیات از بابت تامین امنیت شخصی شان شکایت دارند و.3
چندین بار با وزارت محترم داخله شریک ساخته ایم ولی تا حال نتیجه نداده است امیدوارم 

ارنواالن تامین شود.ساي عدلیه والیات مطابق سامنیت رؤ
مدیریت هاي حقوق، داراي دفاتر کاري نیستند، الزم است در این مورد در بسیاري از ولسوالی ها.4

تصامیم الزم اتخاذ شود.
حالیست که این دربیست والیت فاقد تعمیر دولتی هستند وتربیت اطفال درمراکزاصالح و.5

زمین براي اعمار در اختیار داریم، در زمینه توجه مقام عالی را خواستاریم.
مساعدین حقوقی را ظرفیت عملی اعضاي مسلکی قضایاي دولت، حقوق و،حقوقیبرنامه ستاژ.6

مورد توجه خاص مقام عالی این جداً باال می برد، تدویر این برنامه ها نیاز به بودجه دارد، که در
ریاست جمهوري را تقاضا داریم.

ل استفاده بعضاً قابکهنه واکثراًخریداري شده و1384وسایط نقلیه در مجموع از سالهاي .7
م.ینیست در مورد توجه مقام عالی را خواهان

ماده ششم قانون 1اداره ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق اسناد رسمی وزارت عدلیه مطابق فقره .8
، 1397عقرب 25مورخ 1317امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی منتشره جریده رسمی شماره 

گذاري و تحقیقات علمی حقوقی ایجاد گردیده در چهارچوب ریاست عمومی انستیتوت امور قانون
و بر اساس قانون در زمینه ترجمه اسناد تقنینی، تصدیق ترجمه اسناد رسمی و همچنان صدور 
اجازه نامه هاي فعالیت ترجمه اسناد رسمی به مترجمین دارالترجمه ها به منظور اعتبار دهی و 

شوراي علمی وزارت عدلیه به عنوان عالیترین نماید. بلند بردن کیفیت ترجمه ها، فعالیت می
تدویر نموده و راجع به اینکه 1397حوت 28مرجع تصمیم گیري انستیتوت ، جلسه ایرا بتاریخ 

در قسمت شمولیت مترجمین اسناد تقنینی اداره ترجمه و تصدیق اسناد رسمی به کادر علمی 
ناد تقنینی به عنوان یکی از دیپارتمنت هیچ گونه مانع قانونی وجود ندارد و باید بخش ترجمه اس

هاي مسلکی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی حقوقی در نظر گرفته 
اینک در روشنی موارد فوق، موضوع غرض شمولیت شود به اتفاق آراء تصمیم اتخاذ نمود. 

ترجمه اسناد رسمی به کادر اعضاي ترجمه اسناد تقنینی اداره ترجمه اسناد تقنینی و تصدیق
پیشکش میگردد تا باشد در راستاي بلند بردن ظرفیت شوراي عالی حاکمیت قانونعلمی، به 

ها، بخش ترجمه اسناد تقنینی آن به عنوان یکی از دیپارتمنت هاي مسلکی در اساسنامه 
حقوقی ایزاد گردد.-انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی



١٣

برنامه ملی اصالحات عدلی وقضائی پالن عملتطبیقاز دوم: جدول گزارش قسمت 
و زارت عدلیهمربوط

اینک وزارت عدلیه درروشنی دیدگاه، ماموریت و اهداف استراتیژیک  خویش جهت تحقق  
تطبیقاز جدول گزارش شاخصهایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی مربوط این وزارت ، 

در سال گذشته ترتیب را ی مربوط و زارت عدلیهقضایبرنامه ملی اصالحات عدلی وپالن عمل 
آن  با استفاده از بودجه عادي تطبیق گردیده و قسمت دیگري آن با قسمتنموده  که یک 

:است که ذیالً می توان از آن نامبردده از بودجه انکشافی عملی گردیدهاستفا


