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شهروندان خدمات ، وزارت عدلیه یکی از ادارات مهم قوة اجرائیه دولت می باشد که در بخش هاي عدلی وحقوقی براي تراز دید مقام رهبري وزا
مقننه کشور می باشد.قضائیه وقوةاز سوي دیگر این وزارت همکارقوةارائه مینماید،

ر میباشد.ینده عبارت ازحاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر کشودیدگاه وزارت براي آ

در حالیکه هدف ستراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی وارائه خدمات با کیفیت عدلی وحقوقی به مردم به شکل متوازن در سراسر کشور 
تشکیل میدهد.

و ایجاد این وزارت در راستاي تحقق پالیسی هاي دولت جمهوري اسالمی افغانستان با در نظر داشت دیدگاه و هدف ستراتیژیک خویش از بد
حکومت وحدت ملی تا کنون به موفقیت هاي ذیل نایل آمده اند:

:موفقیت هاي عمده

در بخش قانونگذاري:- 1
) سند تقنینی اعم از قانون، مقرره واساسنامه 411ا زبدو حکومت وحدت ملی تاکنون بیش از (

، تدقیق ونهایی گردیده است.تکمیل
 سند تقنینی جهت رعایت موارد حقوق بشري مرور گردیده است.ده هاباالتر از
ئه گردیده است.امشوره قانونی به ادارات دولتی ارباالتر از صدها

در بخش ارائه خدمات حقوقی:-2
) تن مظنون ومتهمین بی بضاعت در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.19871از حقوق باالتر از (- 1
هاي عامه در محاکم سه گانه که شامل زمین، آپارتمان، افغانی، دالر،... به نفع حمایت ودفاع از دارائی - 2

دولت فیصله گردیده است.
طریق مصالحه ومیانجیگري حل وفصل گردیده است.به هزارها قضیه حقوقی از- 3
به صدها جمعیت، رهنماي معامالت، عریضه نویسی، وده ها حزب سیاسی ثبت وجواز صادر گردیده است.- 4
وپخش مجله عدالت، جریده آگاهی حقوقی، نشر پیام رادیوئی، بروشور، پوسترحقوقی جهت بلند نشر - 5

بردن سطح آگاهی حقوقی مردم در سراسر کشور صورت گرفته است.
تعداد زیاد از رساله هاي آموزشی در مورد حقوق بشر نشر گردیده است.- 6
هاي داخلی جهت ادامه تحصیل معرفی گردیده به تعداد زیاد از کارمندان اناث وزارت عدلیه به پوهنتون - 7

است.
واحد حمایت حقوق بشر درچوکات این وزارت جهت پیگیري از سفارشات جامعه جهانی ونظارت از - 8

تطبیق کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشري ایجاد گردیده است.
در بخش امور محجوزین:-3

ون (محجوزین ) در مراکز اصالح وتربیت اطفال ) تن از اطفال متخلف از قان8974طی این مدت به تعداد(
تحت حجز قرار گرفته وبعد از اصالح وتربیت مجدد دوباره به جامعه تقدیم گردیده اند.



:در بخش اداري- 4
) تن از کارمندان این وزارت به برنامه هاي ارتقاي ظرفیت معرفی شده اند.2770طی این مدت به تعداد (

عدلیه:چالش هاي سر راه وزارت 
شکل مواجه ساخته است.منبود امنیت کافی در سراسر کشور فعالیت هاي این وزارت را به - 1
مداخله ارگانهاي غیر مسؤول در امورات این وزارت.- 2
عدم همکاري ارگانهاي ذیربط در تطبیق فیصله هاي محاکم وسایر موارد.- 3
نیازمندي هاي امروزي موجودیت قوانین در بخش هاي مختلف از زمانهاي گذشته که پاسخگوي- 4

نبوده وایجاد تعدیل را مینماید.
گاهی الزم اتباع کشور از مسایل حقوقی.عدم آ- 5

برنامه هاي آینده وزارت عدلیه:

طرح تسوید وتدقیق اسناد تقنینی وطی مراحل، چاپ ونشر به موقع آن.- 1
 عنوان سند تقنینی.60طی مراحل، طبع ونشر
 هی حقوقی.جلد ماهنامه آگا24000چاپ ونشر
شماره ماهنامه مجله عدالت.12طبع ونشر

ارائه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی جهت دسترسی مردم به عدالت.- 2
 تن مظنونین ومتهمین بی بضاعت.8500مساعدت حقوقی به
 وتوزیع اوراق اتن از اتباع کشور از طریق تدویر سیمیناره70000ارائه آگاهی حقوقی براي

آگاهی حقوقی.تبلیغاتی وماهنامه 
 قطعه عرایض حقوقی از طریق مصالحه ومیانجیگري قبل از ارجاع آن به 1250حل وفصل

محاکم.
 جلد دوسیه فیصله هاي قطعی ونهائی محاکم.390تطبیق
) افغانی ده یکه حقوقی در سطح کشور.8400000تحصیل (
 جلد دوسیه دارائی هاي منقول وغیر منقول دولتی.870دفاع از
 رهنماي 700) جمعیت ها (257) حزب سیاسی (6وتجدید جواز نامه فعالیت (صدور (

) عریضه نویسان.160معامالت و (
) سند تقنینی ومطابقت آن با کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر.30مرور (



در بخش محجوزین:- 3
)ح مراکز اصال34ونظارت از عملکرد ) تن محجوز4200نگهداري مصئون وتربیت مجدد

وتربیت اطفال.
اداره ومدیریت :- 4

 تن کارمندان این وزارت800ارتقاي ظرفیت
) تن کارمند در سطح مرکز و والیات.109استخدام (
) واحد اداري.48تفتیش امور اجراآت (
 بست سی بی ار.40طی مراحل پروسه استخدام
 باب تعمیر مورد ضرورت وزارت عدلیه در مرکز ووالیات.9اعمار وتجهیز


