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خالصه گزارش

) فعالیت را تعیین 41) بنچمارك، تعداد (7وزارت عدلیه در پالن ساالنۀ  خود بخاطر تحقق پیشرفت در (
نموده است که از طریق تحقق شاخص ها و نتایج متوقعه باید به آن برسد.  براي رسیدن به شاخص هاي 

) فعالیت اساسی را پالن 41هاي پیشرفت، به تعداد (جزئی (پیشرفت در فعالیت ها) و بدست آوردن شاخص
تکمیل می گردید. دوم) فعالیت در ربع 20نموده که از جملۀ آن باید (

) فعالیت را صد 2از جملۀ فعالیت هاي مذکور به تعداد (1398سال مالی دومتوانسته که درربع این وزارت
فعالیت)12() فعالیت دیگر مطابق پالن به فیصدي هاي معین پیشرفت نموده است. 5فیصد تکمیل نماید، (

فعالیت و ) 7(. عوامل تکمیل نشدن فعالیت ها مطابق پالن، عدم آغاز) فعالیت آغاز نشده6(در حال اجرا و 
) 2(ز فعالیت در بخش تحلیل گزارش ارائه میگردد. نتایج بدست آمده ا) 12(شدن در حال اجرا همچنان 

فعالیت تکمیل شده مشابه نتایج متوقعه است.
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بنچمارك هادر جدول پیشرفت 

تصویب و تعدیل قوانین و مقررات مرتبط به مبارزه با فساد اداريبنچمارك اول: 1

شاخص هاي جزئی پالن فعالیت هاي اساسیشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت 
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

جزادکتعدیل1.1
بازنگري کد جزا و 

تعدیالت یا ایزاد به میان 
آمده در آن

کاري صورت نگرفته است.0%0%

در ضمیمه اسناد آن 1.1
ورق اسکن 1در 1شماره 
در ختم این گزارش شده 

iموجود می باشد.

تعداد تعدیالت یا ایزاد به مدنیکدتعدیل1.2
کاري صورت نگرفته است.%0%0در قانون مدنیمیان آمده

طی مراحل قانون یا مقرره 1.3
ینفعمالکیت ذ

یا انفاذ قانونتصویب و 
کاري صورت نگرفته است.%0%0مقرره مالکیت ذینفع

1.4
تعدیل قانون طی مراحل،

%20%20قانون تعدیل شدهعسکريمحاکم
طرح تعدیل قانون محاکم عسکري در 
دیپارتمنت قوانین  مدنی تحت تدقیق 

قرار دارد.

مقرره اعاده دارایی طی مراحل 1.5
%20%20انفاذ مقرره متذکرهي غیرقانونیها

طرح مقرره اعاده دارائی هاي غیر قانونی 
) مؤرخ 1264ذریعه مکتوب شماره (

ادارة محترم لوي 28/1/1398
به انستیتوت امور قانونگذاري و 

حقوقی مواصلت _تحقیقات علمی

3در 1یمه شماره در ضم1.5
ورق اسکن شده موجود می 

iباشد. i
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ورزیده و تدقیق گردیده با اشتراك 
نمایند گان محترم ستره محکمه، لوي 
، دیده بان شفافیت، حقوق بشر، 
وزارت مالیه، کمیته محترم ارزیابی 

) مورد MECمبارزه علیه فساد اداري (
بحث قرار گرفته است.

طی مراحل قانون اداره عالی 1.6
بررسی

اداره انفاذ قانونتصویب و 
%75%75عالی بررسی

طرح قانون ادارة عالی بررسی در گروپ 
اصالح قوانین جزائی که متشکل از 
نماینده گان ادارات ذیربط و متخصصین 

تحت مؤسسات بین المللی می باشد، 
موارد که در طرح تدقیق قرار دارد.

تعدیل افزود گردیده در بخش تحلیل 
اجراآت تذکر گردیده است.

3در 1در ضمیمه شماره 1.6
ورق اسکن شده موجود می 

iباشد. i i

)آوردن اصالحات در اداره تقنین (تهیه و ترتیب پالن کاري جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنینبنچمارك دوم: 2

پالن جزئیهايشاخصاساسیهايفعالیتشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

3در 2شمارهدر ضمیمه2.1طی مراحل طرح تشکیالتی انستیتوت %50%50طرحشدنمنظور و اجرا طی مراحل طرح تشکیالتی 2.1
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انستیتوت امور قانونگذاري و 
حقوقی- تحقیقات علمی 

–امور قانونگذاري و تحقیقات علمی مذکور
قبالً ترتیب و ذریعه پیشنهاد حقوقی

به 16/11/1397) مؤرخ 5827شماره (
مقام عالی ریاست جمهوري اسالمی 

افغانستان ارسال گردیده است.

ورق اسکن شده موجود می 
iباشد. v

%60%60انفاذ طرح تعدیلاساسنامه انستیتوتتعدیل 2.2

تعدیل اساسنامه انستیتوت امور 
قانونگذاري تحت تدقیق قرار دارد، 
طوریکه با جناب وزیر صاحب در میان 
گذاشته شد، جناب ایشان در بعضی از 
موارد یک سلسه نظریات و پیشنهادات 
ارائه نمودند که فعالً در مورد نظریات 

صاحب در انستیتوت امور ارائه شده وزیر 
حقوقی _قانونگذاري و تحقیقات علمی

بحث جریان دارد.
ضمیمهدر2.5- 2.4- 2.2-2.3

اسکنورق2در2شماره
vباشدمیموجودشده

2.3
اعضاي کادر تن از 20معرفی

علمی انستیتوت به برنامه 
ماستري

مسلکی اعضاياز تن20
%25%50معرفی شده

تفاهمنامه میان وزارت تحصیالت عالی 
وزارت عدلیه جهت فراهم سازي فرصت 
هاي ارتقاي ظرفیت اعضاي مسلکی و 
کارمندان واحد هاي مرکزي وزارت 
عدلیه در پوهنتون کابل از طرف وزراء 
محترم عدلیه و تحصیالت عالی عقد 

) 3066گردید و ذریعه مکتوب شماره (
ر ریاست محترم دفت1398/ 6/3مؤرخ 

به این ریاست مواصلت ورزیده است.
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2.4

تقویت و تداوم برنامه ستاژ 
به منظور تن 20براي تقنینی 

تربیت کادرها در عرصه 
قانونگذاري

یک دور برنامه ستاژ 
تن  از 20تقنینی براي 

اشتراك کننده ها تدویر 
گردید

100%100%

وزارت عدلیه بابرگذاري امتحان 
تاریخ شمولیت استاژ تقنینی به 

تن متقاضی 300از میان 29/1/1398
تن که باالترین نمرات را اخذ نموده 70

تن آنها 20جذب گردیده که به تعداد 
به عنوان ستاژر از طریق بودجه دولتی 
مورد حمایت قرار می گیرد و متباقی 
توسط همکاران بین المللی تمویل می 
گردند که فعالً مدت نزدیک به دو ماه از 

نامه ستاژ تقنینی و فراگیري آغاز بر
آموزش هاي شان می گذرد.

2.5

دعوت از نمایندگان جامعه 
مدنی و سکتور خصوصی در 
جلسات مشورتی روي طرح هاي 
قوانین و مقررات در مطابقت به 
ماده چهل و یکم قانون طی 

مراحل اسناد تقنینی

گزارش از تعداد جلسات 
مشورتی باز برگزار شده 

در هر ربع
100%50%

اشتراك نماینده گان جامعه مدنی و 
موارد اسناد 10سکتور خصوصی در 

تقنینی پیرامون طرح قوانین و مقررات 

)آوردن اصالحات در اداره حقوق (تهیه وترتیب یک پالن کاري جهت آوردن اصالحات در ریاست حقوقبنچمارك سوم: 3

پالن جزئیهايشاخصاساسیهايفعالیتشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده
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3.1

811تحصیالت ارزیابیتکمیل 
اعضاي مسلکی حقوق و تن از

از جمله اتخاذ اقدامات مقتضی
هاي به اعالن سپردن بست

مسلکی نیازمند اعالن

تعداد بست هاي اعالن 
%100%100شده در هر ربع 

بست از طریق کمیسیون 400به تعداد 
که شامل  اصالحات اداري و خدمات

پالن عمل مبارزه علیه فساد اداري 
می در ربع دوم وسوم زارت عدلیهو

به اعالن گذاشته شده است.باشد، 

در3.5- 3.4- 3.3- 3.1-3.2
ورق3در3شمارهضمیمه
باشدمیموجودشدهاسکن
vi

3.2

اعضاي مسلکی ارزیابی ظرفیت
ریاست حقوق در مسلکی 

والیات کابل، ننگرهار، هرات، 
قندهار و بامیان  و راه اندازي 
برنامه ستاژ حقوقی داخل 
خدمت براي روئسا، آمرین و 
اعضاي مسلکی ادارات حقوق 

قانون طرز 59مطابق ماده 
تحصیل حقوق

گزارش از ارزیابی صورت 
%0%0گرفته در هر ربع

مسلکی کارمندان تحقق ارزیابی ظرفیت
نیافته ولی پروسه روي دست است و 

عنقریب ارزیابی صورت خواهد گرفته.

3.3

بست 400به اعالن سپردن 
و استخدام افراد غیرمسلکی

واجد شرایط در این بست ها در 
سطح مرکز و والیات تحت نظر 

کمیسیون اصالحات اداري

%45%50افراد استخدام شده

حقوق در پروسه طرح ریاست عمومی 
ست از طریق نماینده سواالت و شارت ل

خویش با کمیسیون اصالحات اداري و 
منابع بشري وزارت همکاري نموده 

است.

ایجاد کمیته تحصیل قرضه هاي 3.4
) 42صعب الحصول وفق مادة (

طرزالعمل کاري ایجاد 
تحصیل طرزالعمل کاري براي کمیته %45%75شده

42صعب الحصول، وفق ماده هاي قرضه
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قانون طرز تحصیل حقوق تحت ریاست قانون طرز تحصیل حقوق
مراتبه تدویر جلسه 3وزیر صاحب 

نموده و مسوده طرزالعمل را آماده نموده 
که براي نهائی سازي فعالً در ریاست 

تقنین تحت کار قرار دارد.

3.5

وار از نشر گزارش هاي ربع
اجراآت ریاست حقوق به شمول 
تعداد قضایاي راجع شده یا ثبت 
شده، طی مراحل و زمان 
رسیدگی به قضایا و تطبیق 

فیصله هاي صادر شده  محکمه

گزارش اجراآت نشر شده 
%0%0در هر ربع

موضوع گزارش دهی از طریق وبسایت 
بیشتر از دید ریاست نشرات نوشته شده، 
ولی گزارش فعالیتهاي ریاست عمومی 

وبسایت وزارت حقوق بصورت کل در 
نشر میگردد.
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)آوردن اصالحات در اداره قضایاي دولت (تهیه و ترتیب یک پالن کاري جهت آوردن اصالحات در ریاست عمومی قضایاي دولت بنجمارك چهارم:4

پالن جزئیهايشاخصاساسیهايفعالیتشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

4.1
) بست افراد 20اعالن عمومی (

غیرمسلکی و استخدام اشخاص 
مسلکی براي این بست ها

%50%100بست هاي اعالن شده

بست افراد غیر مسلکی از 20به تعداد 
طریق کمیسیون مستقل اصالحات 

خدمات ملکی به اعالن سپرده اداري و
شده است.

در4.5- 4.4- 4.3- 4.1-4.2
ورق2در3شمارهضمیمه
میموجودشدهاسکن
viباشد i

4.2

و تعدیل قانون قضایاي دولت
ایجاد طرزالعمل چگونگی 
اجراآت اعضاي مسلکی قضایایی 

دولت

%58%30طرزالعمل ایجاد شده

هر دو طرزالعمل 4.3و4.2فعالیت هاي
می باشد بنا بر نقل مکان وزارت، یکی 

باالي طرزالعمل قضایاي دولت در حدود 
فیصد کار صورت گرفته است. بعد از 30

شوراي رهبري وزارت مراجع يمنظور
د شد. ندر جریان گذاشته خواهمربوط 

موارد که در طرح تعدیل در قانون 
بورد -1قضایاي دولت افزود گردیده 

صاحب قضایاي دولت تحت ریاست وزیر 
کمیته تخنیکی تحت ریاست - 2عدلیه. 

عمومی قضایاي دولت. ایزاد گردیده 
است.

4.3
کمیته تدقیق در اداره ایجاد
در مورد دوسیه دولتیقضایای

ها، تدقیق ومطالعه و ارایه 

درایجاد شدهکمیته- 1
-1بخش هاي سه گانه: 

-3تجارتی -2امالکی 
100%25%

برد امورات کمیته هاي سه جهت پیش
تن کارشناس در ریاست عمومی 3گانه  

تن در ریاست قضایاي  2قضایاي دولت و 
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دولت والیت کابل استخدام گردیده اداريمالی ومشوره هاي حقوقی
است.

طرزالعمل  کاري  ایجاد 
شده کمیته در بخش 

هاي سه گانه
30%8%

هر دو طرزالعمل 4.3و4.2فعالیت هاي
بنا بر نقل مکان وزارت، یکی می باشد 

باالي طرزالعمل قضایاي دولت در حدود 
فیصد کار صورت گرفته است. بعد از 30

شوراي رهبري وزارت مراجع يمنظور
د شد.ندر جریان گذاشته خواهمربوط 

4.4

تقویت سیستم ثبت و پیگیري 
قضایاي مدنی و قضایاي مربوط 
به ریاست عمومی قضایاي دولت 

سیستم معیاري که در یک 
اعتبار آن توسط یک مرجع 

بیرونی تائید گردد.

ارائه پیشنهاد طرح 
سیستم ثبت و مدیریت 
قضایاي مدنی و قضایاي 
ریاست عمومی قضایاي 
دولت به شوراي عالی 
حاکمیت قانون و مبارزه 

با فساد اداري

30%8%

تقویت سیستم ثبت و پیگیري قضایاي 
قضایاي مدنی مربوط به ریاست عمومی 

دولت در یک سیستم معیاري پیشنهاد و 
طرح آن به سکرتریت ویژه مبارزه علیه 

الی اکنون که ارایه گردیده اداريفساد
نهایی نگردیده است.
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در ادارهو پاسخگوئی، شفافیتتقویت تفتیش داخلیبنجمارك پنجم:5

پالنجزئیهايشاخصاساسیهايفعالیتشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

5.1
و متهمین فساد اداريمعرفی

ارجاع قضایاي فساد اداري به 
ارنوالیڅلوي 

معرفی تعداد افراد متخلف
به ارگانهاي عدلی وشده

در هر ربعقضائی
100%25%

ربع به اساس بررسی هایکه  در این
کدام فرد متخلف یافت گرفتهصورت

نگردیده است.

در5شمارهضمیمهدر5.1
میموجودشدهاسکنورق2

vi.باشد i i

5.2

وادارهمورددراطالعاتنشر
پالنشمولبهآنيهاتیفعال
ويکاريهاگزارشوها

ینظارتيهاتیفعالازگزارش
، اداراتاجرااتازنظارتلیقباز

ربعوار از تعداد هاينشر گزارش
قضایاي راجع شده، طی مراحل، 
مدت زمان رسیدگی به قضایا و 

درهاي صادر شدهتطبیق فیصله
قانونپانزدهممادهبامطابقت
اطالعاتبهیدسترس

نشراطالعاتواسناد
مطابق ادارهتوسطشده
مورد مندرج ماده 17

پانزدهم قانون دسترسی 
به اطالعات؛

تعداد گزارش از 
هاي نظارتی؛فعالیت

گزارش تعداد قضایایی 
راجع شده؛

گزارش تعداد قضایایی 
مراحل شده؛طی

گزارش مدت زمان 
رسیدگی به قضایا و 

؛هاتطبیق آن

100%25%

مورد فعالیت اداره به منظور 19نشر
تقویت شفافیت و حسابدهی اداره و 

از طریق شهروندانافزایش آگاهی عامه، 
عدلیه نشر و به دسترس وبسایت وزارت 

شان قرار داده شده است، همچنان طبق 
) اداره5چک لست هاي مرتبه به تعداد (

والیتی تحت اثر در این ربع از طریق 
درمفتشین بازرسی صورت گرفته است،

یدسترسقانونپانزدهممادهبامطابقت
. اطالعاتبه

یک در5شماره ضمیمهدر5.2
میموجودشدهاسکنورق
سایت وزارت عدلیه و باشد

ریاست نشرات و ارتباط بخش 
iعامه  x

www.moj.gov.af
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ایجاد کمیته مشترك نظارت از احزاب سیاسی و ارزیابی تحصیالت اعضاي ریاست انسجامبنجمارك ششم:6

پالن جزئیهايشاخصاساسیهايفعالیتشماره
شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 
در ربع

فیصدي 
پیشرفت 
عمومی

اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

6.1

ایجاد کمیته مشترك  نظارت از 
احزاب (متشکل از نمایندگان 

وزارت  عدلیه، داخله، امنیت و 
(

طرزالعمل کاري ایجاد 
صورت تا حال کدام کاري در این مورد %0%0شده

نگرفته است.
6شمارهضمیمهدر6.1-6.2
موجودشدهاسکنورق4در

x.باشدمی حزب 15از عدم ارتباط 
سیاسی  با گروه هاي شبه 
نظامی غیر مسوول و غیر 

قانونی نظارت گردیده

تا حال کدام کاري در این مورد صورت 0%0%
نگرفته است.

ب حز15از منابع تمویل 
قانون  در مطابقت با

نظارت گردیده
تا حال کدام کاري در این مورد صورت 0%0%

نگرفته است.

6.4

22ارزیابی تحصیالت و ظرفیت 
تن از اعضاي مسلکی ریاست 
انسجام و اتخاذ اقدامات مقتضی 

بعدي

گزارش ارزیابی تحصیالت 
تن از 22و ظرفیت 

اعضاي مسلکی ارزیابی 
گردیده

75%60%

در نتیجه ارزیابی درجه تحصیل و 
تن از اعضاي مسلکی 15ظرفیت 

ریاست انسجام ارزیابی و به منابع بشري 
وزارت عدلیه معرفی شده تا هنوز کدام 
اقدام عملی از جانب بخش ارتقاي 
ظرفیت ریاست منابع بشري صورت 
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نگرفته است.

سیستم مدیریت و ثبت قضایاایجاد چتر واحد ارایه خدمات و بهبود : بنچمارك هفتم7

اساسیهايفعالیتشماره
پالن جزئیهايشاخص

شده

فیصدي 
پیشرفت
شاخص 

در ربع

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی
اسناد و شواهد حمایوينتایج بدست آمده

7.1

ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه 
خدمات براي مراجعین وزارت 

بخش آن مربوط 2عدلیه که 
قضایاي ریاست هاي حقوق و 

دولت است

%25%50مرکز ایجاد شده

به تعمییر عدلیه به دلیل انتقال وزارت 
جدید در دو ماه گذشته، چتر واحد به 

مقر جدید شکل ابتدائیه در محوطه
وزارت عدلیه ایجاد شده که نیاز به 
توسعه و یک تعداد وسایل دارد. وزارت 

تا از بودجه عادي و انکشافی ،تالش دارد
این چتر را رشد دهد.

2در 7در ضمیمه شماره 7.1
ورق  اسکن شده موجود می 

xiباشد.
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پیشرفت اجراآت

:شدهتکمیلهايالف: فعالیت

 تن 70تن متقاضی 300از میان 29/1/1398وزارت عدلیه بابرگذاري امتحان شمولیت استاژ تقنینی به تاریخ
تن آنها به عنوان ستاژر از طریق بودجه دولتی 20که به تعداد نمودهجذب کردهآنرا که باالترین نمرات را اخذ 

مورد حمایت قرار می گیرد و متباقی توسط همکاران بین المللی تمویل می گردند که فعالً مدت نزدیک به دو 
شان می گذرد.ماه از آغاز برنامه ستاژ تقنینی و فراگیري آموزش هاي

 مشورتی روي طرح هاي قوانین و مقررات در جلسه10دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در
اینده گان که در ضمیمه گزارش تاریخ جلسات و نممطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی

ادارات مربوطه می باشد.
 که شامل  پالن عمل مبارزه علیه فساد اداري کمیسیون اصالحات اداري و خدماتبست از طریق 400به تعداد

به اعالن گذاشته شده است.می باشد، در ربع دوم وسوم زارت عدلیهو
 بست افراد غیر مسلکی از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی به اعالن سپرده 20به تعداد

شده است.
تن در ریاست 2تن کارشناس در ریاست عمومی قضایاي دولت و 3ت کمیته هاي سه گانه  برد اموراجهت پیش

قضایاي  دولت والیت کابل استخدام گردیده است.
 به اساس بررسی هایکه در این ربع صورت گرفته کدام فرد متخلف شناسائی نگردیده به اداره محترم لوي

معرفی گردد.
از شهروندانمورد فعالیت اداره به منظور تقویت شفافیت و حسابدهی اداره و افزایش آگاهی عامه، 19نشر

طریق وبسایت وزارت عدلیه نشر و به دسترس شان قرار داده شده است، همچنان طبق چک لست هاي مرتبه به 
مادهبامطابقتدرفته است،) اداره والیتی تحت اثر در این ربع از طریق مفتشین بازرسی صورت گر5تعداد (
. اطالعاتبهیدسترسقانونپانزدهم

ب:  فعالیت هاي در حال اجرا

.طرح تعدیل قانون محاکم عسکري در دیپارتمنت قوانین  مدنی تحت تدقیق قرار دارد
) ادارة محترم لوي 28/1/1398) مؤرخ 1264طرح مقرره اعاده دارائی هاي غیر قانونی ذریعه مکتوب شماره

با که حقوقی مواصلت ورزیده و تدقیق گردیده _به انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی
قوق بشر، وزارت مالیه، کمیته ، دیده بان شفافیت، حاشتراك نمایند گان محترم ستره محکمه، لوي 

) مورد بحث قرار گرفته است.MECمحترم ارزیابی مبارزه علیه فساد اداري (
 که متشکل از نمایندگاه ادارات ذیربط و متخصصین بررسی در گروپ اصالح قوانین جزایی قانون اداره عالی

مؤسسات بین المللی می باشد، تحت تدقیق قرار دارد.
قبالً ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره حقوقی–یتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی طرح تشکیالتی انست
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به مقام عالی ریاست جمهوري اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.16/11/1397) مؤرخ 5827(
 تعدیل اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاري تحت تدقیق قرار دارد، طوریکه با جناب وزیر صاحب در میان

گذاشته شد، جناب ایشان در بعضی از موارد یک سلسه نظریات و پیشنهادات ارائه نمودند که فعالً در مورد 
حقوقی بحث جریان دارد._نظریات ارائه شده وزیر صاحب در انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی

اي ارتقاي ظرفیت اعضاي تفاهمنامه میان وزارت تحصیالت عالی وزارت عدلیه جهت فراهم سازي فرصت ه
مسلکی و کارمندان واحد هاي مرکزي وزارت عدلیه در پوهنتون کابل از طرف وزراء محترم عدلیه و تحصیالت 

ریاست محترم دفتر به این ریاست مواصلت 1398/ 6/3) مؤرخ 3066عالی عقد گردید و ذریعه مکتوب شماره (
ورزیده است.

ست از طریق نماینده خویش با کمیسیون اصالحات الت و شارت لدر پروسه طرح سواریاست عمومی حقوق
اداري و منابع بشري وزارت همکاري نموده است.

قانون طرز تحصیل حقوق تحت 42صعب الحصول، وفق ماده هايطرزالعمل کاري براي کمیته تحصیل قرضه
موده که براي نهائی سازي فعالً در مراتبه تدویر جلسه نموده و مسوده طرزالعمل را آماده ن3ریاست وزیر صاحب 

ریاست تقنین تحت کار قرار دارد.
هر دو طرزالعمل یکی می باشد بنا بر نقل مکان وزارت، باالي طرزالعمل قضایاي دولت در 4.3و4.2فعالیت هاي

در جریان گذاشته مربوط فیصد کار صورت گرفته است. بعد از منظور شوراي رهبري وزارت مراجع 30حدود 
واهد شد.خ

 تقویت سیستم ثبت و پیگیري قضایاي مدنی مربوط به ریاست عمومی قضایاي دولت در یک سیستم معیاري
پیشنهاد و طرح آن به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد ارایه گردیده الی اکنون نهایی نگردیده است.

 به منابع بشري وزارت عدلیه ،جامتن از اعضاي مسلکی ریاست انس15در نتیجه ارزیابی درجه تحصیل و ظرفیت
معرفی شده تا هنوز کدام اقدام عملی از جانب بخش ارتقاي ظرفیت ریاست منابع بشري صورت نگرفته است.

 به دلیل انتقال وزارت عدلیه به تعمییر جدید در دو ماه گذشته، چتر واحد به شکل ابتدائیه در محوطه مقر
به توسعه و یک تعداد وسایل دارد. وزارت تالش دارد تا از بودجه عادي و جدید وزارت عدلیه ایجاد شده که نیاز 

انکشافی این چتر را رشد دهد.
ج: فعالیت هاي آغاز نا شده 

 تعدیل کد جزا
تعدیل کد مدنی
طی مراحل قانون یا مقرره مالکیت ذینفع
 ارزیابی ظرفیت مسلکی اعضاي مسلکی ریاست حقوق در والیات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و بامیان و راه

59، آمرین و اعضاي مسلکی ادارات حقوق مطابق ماده ستاژ حقوقی داخل خدمت براي روئسااندازي برنامه 
قانون طرز تحصیل حقوق.

 راجع شده یا ثبت شده، طی مراحل و ايشمول تعداد قضاینشر گزارش هاي ربعوار از اجراآت ریاست حقوق به
زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصله هاي صادر شده محکمه.
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 نوالیراایجاد کمیته مشترك نظارت از احزاب ( متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، داخله، امنیت و(.

د: فعالیت هاي معطل شده

فعالیت هاي معطل شده ندارد.

اجراآتتحلیل

طرح مسودة ابتدائی تعدیل کد جزا تا هنوز از طرف سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداري به ریاست عمومی انستیتوت - 1
حقوقی مواصلت نه ورزیده که به طی مراحل آن اقدام صورت گیرد._امور قانونگذاري و تحقیقات علمی

سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداري به ریاست عمومی طرح مسودة ابتدائی تعدیل کد مدنی تا هنوز از طرف - 2
حقوقی مواصلت نه ورزیده که به طی مراحل آن اقدام صورت گیرد._انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی

انستیتوت امور ینفع تا فعالً از طرف وزارت محترم صنعت و تجارت به ریاست قانون یا مقرره مالکیت ذطرح مسوده - 3
که به طی مراحل آن اقدام صورت گیرد.،مواصلت نورزیده استحقوقی_نگذاري و تحقیقات علمیقانو

طرح تعدیل قانون محاکم عسکري در دیپارتمنت قوانین  مدنی تحت تدقیق قرار دارد.- 4
ادارة محترم لوي 28/1/1398) مؤرخ 1264طرح مقرره اعاده دارائی هاي غیر قانونی ذریعه مکتوب شماره (- 5

با که و تدقیق گردیده حقوقی مواصلت ورزیده _به انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی
، دیده بان شفافیت، حقوق بشر، وزارت مالیه، کمیته گان محترم ستره محکمه، لوي اشتراك نمایند

) مورد بحث قرار گرفته است.MECمحترم ارزیابی مبارزه علیه فساد اداري (
بررسی در گروپ اصالح قوانین جزایی که متشکل از نمایندگاه ادارات ذیربط و متخصصین مؤسسات قانون اداره عالی - 6

رفته است.) فیصد کار تدقیق آن پیش75تقریباً (،بین المللی طور منظم مورد بحث قرار دارد
تا بعد از این تفتیش را مطابق ه،وجود آوردقانون اداره عالی بررسی یک چارچوب قانونی براي اداره عالی بررسی به 

استندرد هاي بین المللی انجام دهد. نکات مهم و تفاوت هاي عمده این طرح با قانون قبلی قرار ذیل می باشد.
.امکان تفتیش تمام فعالیت هاي نهاد هاي دولتی و سازمان هاي عام المنفعه
هاد هاي قابل تفتیش .فراهم نمودن اطمینان با سیستم اداره شفاف براي ن
 وظایف و مسؤلیت هاي رئیس اداره عالی تفتیش و معینان این اداره و همچنان تعیین شرایط مشخص شدن

گزنیش و شرایط عزل آنها.
 نحوه انتصاب کارکنان اداري و مفتیشین اداره عالی تفتیش و پیش بینی موارد نقض انجام شده در رابطه به

تفتیش آنها.
اوصاف رئیس تفتیش داخلی نهاد هاي دولتی و گرفتن مشوره رئیس اداره عالی تفتیش در تعیین شرایط و

تعیین، تقرر، انفکاك و عزل ریاست هاي تفتیش داخلی نهاد دولتی.
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.پیشبینی گزارش دهی براي رئیس و پارلمان طور ساالنه براي شفافیت و کار کرد هاي اداره عالی تفتیش
قبالً ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره حقوقی_ر قانونگذاري و تحقیقات علمیطرح تشکیالتی انستیتوت امو- 7

به مقام عالی ریاست جمهوري اسالمی افغانستان ارسال گردیده است، که در این 16/11/1397) مؤرخ 5827(
ربع باید تکمیل می شد، به نسبت عدم منظوري طرح تشکیل از طرف مقام عالی ریاست جمهوري تکمیل 

ه است.نگردید
تعدیل اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاري تحت تدقیق قرار دارد، طوریکه با جناب وزیر صاحب در میان - 8

گذاشته شد، جناب ایشان در بعضی از موارد یک سلسه نظریات و پیشنهادات ارائه نمودند که فعالً در مورد 
حقوقی بحث جریان دارد._تحقیقات علمینظریات ارائه شده وزیر صاحب در انستیتوت امور قانونگذاري و 

وزارت عدلیه جهت فراهم سازي فرصت هاي ارتقاي ظرفیت اعضاي وتفاهمنامه میان وزارت تحصیالت عالی- 9
مسلکی و کارمندان واحد هاي مرکزي وزارت عدلیه در پوهنتون کابل از طرف وزراء محترم عدلیه و تحصیالت 

ریاست محترم دفتر به این ریاست مواصلت 1398/ 6/3) مؤرخ 3066(عالی عقد گردید و ذریعه مکتوب شماره
ورزیده است.

تن 70تن متقاضی 300از میان 29/1/1398وزارت عدلیه بابرگذاري امتحان شمولیت استاژ تقنینی به تاریخ -10
از طریق تن آنها به عنوان ستاژر20که به تعداد نموده است،جذب گردیده که باالترین نمرات را اخذ شانرا 

بودجه دولتی مورد حمایت قرار می گیرد و متباقی توسط همکاران بین المللی تمویل می گردند که فعالً مدت 
نزدیک به دو ماه از آغاز برنامه ستاژ تقنینی و فراگیري آموزش هاي شان می گذرد.

مشورتی روي طرح هاي قوانین و مقررات در جلسه10دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در -11
که در ضمیمه گزارش تاریخ جلسات و نماینده مطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی

گان ادارات مربوطه می باشد.
که شامل  پالن عمل مبارزه علیه فساد اداري بست از طریق کمیسیون اصالحات اداري و خدمات400به تعداد -12

به اعالن گذاشته شده است.می باشد، در ربع دوم وسوم زارت عدلیهو
الیت در این ربع پالن گردیده بود تحقق وگزارش از ارزیابی ظرفیت مسلکی اعضاي مسلکی ریاست حقوق دو-13

نیافته ولی پروسه روي دست است و عنقریب ارزیابی صورت خواهد گرفت.
ست از طریق نماینده خویش با کمیسیون اصالحات و شارت لحقوق در پروسه طرح سواالت ریاست عمومی -14

اداري و منابع بشري وزارت همکاري نموده است.
قانون طرز تحصیل حقوق تحت 42طرزالعمل کاري براي کمیته تحصیل قرضه صعب الحصول، وفق ماده -15

براي نهائی سازي فعالً مراتبه تدویر جلسه نموده و مسوده طرزالعمل را آماده نموده که 3ریاست وزیر صاحب 
فیصد روي آن کار صورت گرفته است.80. در حدود در ریاست تقنین تحت کار قرار دارد
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موضوع گزارش دهی از طریق وبسایت بیشتر از دید ریاست نشرات نوشته شده، ولی گزارش فعالیتهاي ریاست -16
عمومی حقوق بصورت کل در وبسایت وزارت نشر میگردد.

بست افراد غیر مسلکی از طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداري و خدمات ملکی به اعالن 20به تعداد -17
سپرده شده است.

هر دو طرزالعمل یکی می باشد بنا بر نقل مکان وزارت، باالي طرزالعمل قضایاي دولت در 4.3و4.2فعالیت هاي-18
در جریان گذاشته مربوط ي رهبري وزارت مراجع شورايفیصد کار صورت گرفته است. بعد از منظور30حدود 

بورد قضایاي دولت تحت ریاست -1موارد که در طرح تعدیل در قانون قضایاي دولت افزود گردیده خواهد شد.
کمیته تخنیکی تحت ریاست عمومی قضایاي دولت. ایزاد گردیده است.- 2وزیر صاحب عدلیه. 

تن در ریاست 2تن کارشناس در ریاست عمومی قضایا دولت و 3جهت پیش برد امورات کمیته هاي سه گانه  -19
دولت والیت کابل استخدام گردیده است.قضایا 

تقویت سیستم ثبت و پیگیري قضایاي مدنی مربوط به ریاست عمومی قضایاي دولت در یک سیستم معیاري -20
ن نهایی نگردیده است.پیشنهاد و طرح آن به سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد ارایه گردیده الی اکنو

معرفی گردد. در این ربع کدام فرد متخلف شناسایی نشده که به اداره محترم لوي -21
از شهروندانمورد فعالیت اداره به منظور تقویت شفافیت و حسابدهی اداره و افزایش آگاهی عامه، 19نشر-22

است، همچنان طبق چک لست هاي مرتبه طریق وبسایت وزارت عدلیه نشر و به دسترس شان قرار داده شده
مادهبامطابقتدر) اداره والیتی تحت اثر در این ربع از طریق مفتشین بازرسی صورت گرفته است،5به تعداد (

.اطالعاتبهیدسترسقانونپانزدهم
) ارنوالیایجاد کمیته مشترك نظارت از احزاب ( متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، داخله، امنیت و براي -23

به دلیل انتقال وزارت از وزیر اکبر خان به دارالمان شده بود، تعیین شاخص این فعالیت سه تطبیقبرايکه 
کاري صورت نگرفته است.در این ربع از این شاخص ها کدام باالي هیچ 

منابع بشري تن از اعضاي مسلکی ریاست انسجام ارزیابی و به 15در نتیجه ارزیابی درجه تحصیل و ظرفیت -24
وزارت عدلیه معرفی شده تا هنوز کدام اقدام عملی از جانب بخش ارتقاي ظرفیت ریاست منابع بشري صورت 

نگرفته است.
به تعمییر جدید در دو ماه گذشته، چتر واحد به شکل ابتدائیه در محوطه مقر عدلیه به دلیل انتقال وزارت -25

عه و یک تعداد وسایل دارد. وزارت تالش دارد تا از بودجه عادي و جدید وزارت عدلیه ایجاد شده که نیاز به توس
انکشافی این چتر را رشد دهد.
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مشکالت

این وزارت به مشکالت و چالشهاي که مانع تطبیق فعالیت هاي اساسی شامل 1398سال مالی دومدر ربع 
قسماً محسوس میگردد که به شکل ذیل می باشد.پالن عمل مبارزه علیه فساد اداري مواجه می گردید، 

اره
راه حل هاي پیشنهاديمشکالتشم

1
از تعدیل کد جزا مواصلت نورزیدن طرح مسوده 

طرف اداره محترم سکرتریت محترم ویژه مبارزه علیه 
وزارت عدلیهبه فساد اداري 

تعدیل ارایه طرح مسوده تعدیل کد جزا و 
، از طرف اداره محترم سکرتریت کد مدنی

وزارت محترم ویژه مبارزه علیه فساد اداري
عدلیه  2

از تعدیل کد مدنیمواصلت نورزیدن طرح مسوده 
سکرتریت محترم ویژه مبارزه علیه طرف اداره محترم 

فساد اداري  به وزارت عدلیه

3
طی مراحل قانون یا مواصلت نورزیدن طرح مسوده 

از طرف وزارت محترم صنعت مقرره مالکیت ذینفع
وتجارت به وزارت عدلیه

ارایه طرح مسوده قانون یا مقرره مالکیت 
ذینفع از طرف وزارت محترم صنعت 

لیهوتجارت به وزارت عد

4

ارزیابی ظرفیت مسلکی اعضاي مسلکی ریاست حقوق 
در والیات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و بامیان و 
راه اندازي برنامه ستاژ حقوقی داخل خدمت براي 
روئسا، آمرین و اعضاي مسلکی ادارات حقوق مطابق 

قانون طرز تحصیل حقوق.59ماده 

5

ریاست حقوق به نشر گزارش هاي ربعوار از اجراآت 
شمول تعداد قضایاي راجع شده یا ثبت شده، طی 
مراحل و زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصله 

هاي صادر شده محکمه.

6
ایجاد کمیته مشترك نظارت از احزاب ( متشکل از 

)نوالیارنمایندگان وزارت عدلیه، داخله، امنیت و 
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براي ربع بعدي (ربع مورد نظر)فعالیت هاي پالن شده 

  قانون بازنگري شدهشاخص جزئی ←طی مراحل قانون تفسیر قانون اساسی.
انفاذ قانون متذکره.←هاطی مراحل قانون عواید شاروالی
 تعدیالت ایجاد شده .←تعدیل قانون موسسات غیردولتی
  تعدیل ایجاد شده.←تعدیل قانون اشاعه و ثبت دارایی ها
 تعدیالت ایجاد شده.←ارنوالیڅتعدیل قانون تشکیل و صالحیت هاي لوي
 دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در جلسات مشورتی روي طرح هاي قوانین و

گزارش از تعداد ←مقررات در مطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی 
.هر ربعجلسات مشورتی باز برگزار شده در 

ریاست حقوق در والیات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و اعضاي مسلکی مسلکی ارزیابی ظرفیت
سا، آمرین و اعضاي مسلکی ادارات مه ستاژ حقوقی داخل خدمت براي رؤبامیان  و راه اندازي برنا

.ربعگزارش از ارزیابی صورت گرفته در هر←قانون طرز تحصیل حقوق59حقوق مطابق ماده 
 و استخدام افراد واجد شرایط در این بست ها در سطح مرکز بست غیرمسلکی400به اعالن سپردن

.افراد استخدام شده←و والیات تحت نظر کمیسیون اصالحات اداري
) قانون طرز تحصیل حقوق42ایجاد کمیته تحصیل قرضه هاي صعب الحصول وفق مادة (←

ربعگزارش از اجراآت کمیته در هر 
وار از اجراآت ریاست حقوق به شمول تعداد قضایاي راجع شده یا ثبت شده، نشر گزارش هاي ربع

گزارش اجراآت ←طی مراحل و زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصله هاي صادر شده  محکمه 
.نشر شده در هر ربع

) افراد ←بست ها) بست افراد غیرمسلکی و استخدام اشخاص مسلکی براي این 20اعالن عمومی
استخدام شده 

در مورد دوسیه ها، تدقیق ومطالعه و ارایه مشوره هاي دولتيکمیته تدقیق در اداره قضایاایجاد
گزارش اجراآت کمیته در هر ربع←حقوقی

  تن، عرضه آگاهی دهی حقوقی بمنظور 154برنامه  براي 5در سطح مرکز و والیات از طریق تدویر
تن در والیات)، از 103تن در مرکز و 51تن( 154براي ←اجراآت موثر در وظایف محوله 

اعضاي مسلکی قضایاي دولت در سطح مرکز و والیات برنامه هاي آگاهی دهی حقوقی دایر گردید 
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یت سیستم ثبت و پیگیري قضایاي مدنی و قضایاي مربوط به ریاست عمومی قضایاي دولت در تقو
تایید اعتبار سیستم ←یک سیستم معیاري که اعتبار آن توسط یک مرجع بیرونی تائید گردد.

توسط یک مرجع معتبر بیرونی
تعداد افراد متخلف←و ارجاع قضایاي فساد اداري به لوي متهمین فساد اداريمعرفی

.در هر ربعقضائیبه ارگانهاي عدلی ومعرفی شده
ازگزارشويکاريهاگزارشوهاپالنشمولبهآنيهاتیفعالوادارهمورددراطالعاتنشر

هاي ربعوار از تعداد قضایاي راجع ، نشر گزارشاداراتاجرااتازنظارتلیقبازینظارتيهاتیفعال
مادهبامطابقتدرهاي صادر شدهمراحل، مدت زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصلهشده، طی 

مورد 17مطابق ادارهتوسطشدهنشراطالعاتواسناد←اطالعاتبهیدسترسقانونپانزدهم
هاي نظارتی؛ گزارش تعداد تمندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛ تعداد گزارش از فعالی

مراحل شده؛ گزارش مدت زمان رسیدگی به قضایا و ي طیقضایاي راجع شده؛ گزارش تعداد قضایا
ها؛تطبیق آن

به یدگیو رسيادارفساددهندگاناطالعازتیحماقانونمطابقیداخليریگاطالعمرجعجادیا
يریگاطالعمرجع←آناجرآت میتنظيبرایداخليریطرزالعمل مرجع اطالع گجادیو ااتیشکا

شدهیدگیرسوافتیدراطالعمواردتعداد، شدهجادیاطرزالعمل، شدجادیا
 ایجاد کمیته مشترك  نظارت از احزاب (متشکل از نمایندگان وزارت  عدلیه، داخله، امنیت و

ل و غیر قانونی حزب سیاسی  با گروه هاي شبه نظامی غیر مسوو15از عدم ارتباط ←)  
.ب در مطابقت با قانون  نظارت گردیدهحز15از منابع تمویل ←نظارت گردیده 

 بخش آن مربوط ریاست 2ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه خدمات براي مراجعین وزارت عدلیه که
طرزالعمل هاي کاري ایجاد شده براي ←مرکز ایجاد شده←هاي حقوق و قضایاي دولت است  

اجراآت آن به شمول دو طرزالعمل مشخص براي تنظیم اجراآت بخش هاي مربوط به ریاست هاي 
حقوق و قضایاي دولت.

 واحد ایجاد شده←ایجاد واحد سیستم ثبت و مدیریت قضایایی مدنی در تشکیل وزارت

حاکمیت قانون و هاي مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیري در شوراي عالی فعالیت
:مبارزه با فساد اداري دارند
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