
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 (0931سال عقرب 01 -اسد  01) پالن کاری صد روزه وزارت عدلیه

وزارت عدلیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان یکی ازبخش های مهم سکتورعدلی وقضایی 

 کشور، ماموریت خودرا جهت ارائه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به مردم ازطریق طرح، تسوید

چاپ ونشر به موقع آن ، دفاع ازدارایی های منقول وغیرمنقول دولتی، اد تقنینی وطی مراحل ،وتدقیق اسن

ارائه مساعدت های حقوق رایگان به مظنونین ومتهمین بی بضاعت، حل منازعات حقوقی درمرحله 

ه عامارائه آگاهی های  وتطبیق فیصله های قطعی ونهایی محاکم، ابتدایی) قبل ازارجاع آن به محاکم(

،رهنمای معامالت، عریضه جمعیت هاحزاب سیاسی،احقوقی به عموم مردم، اعطای جوازفعالیت به 

تجدید تربیت اطفال تحت حجز، رهنمایی وهماهنگی با نگهداری وونظارت برنحوه عملکرد آنها،  نویسان

حقوق  ، آموزش وبلند بردن ظرفیت هایادارات دولتی درزمینه اجرای مکلفیت های حقوق بشری آنها 

ونظارت برتطبیق میثاق های بین المللی حقوق بشری درادارات دولتی وترجمه بشری ادارات حکومت 

 . اسناد حقوقی دولت به پیش می برد

استراتیژی پنج ساله وزارت  وموضوعات فوق (،NPP5برنامه ملی دارای اولویت پنجم)با درنظرداشت 

همکارانم اقدامات ذیل را رویدست )ج( وبه همکاری زرگبه خداوند بالذکر، برای صد روز آینده با توکل 

 دارم:

 .درعرصه امورقانونگذاری0   

به همین یکی ازاهداف عمده وزارت عدلیه را اصالح، تقویت وموثریت قانونگذاری تشکیل میدهد که 

  طی مراحل خواهد گردید( سندتقنینی )قانون، مقرره واساسنامه( 02به تعداد)  روز دومدرصد منظور

 .درعرصه خدمات حقوقی0

ارائه خدمات حقوقی یکی ازوظایف مهم این وزارت بوده که بیشترین  تماس مستقیم را جهت عرضه  

خدمات حقوقی به مردم داشته که توجه به موثریت وکارآیی خدمات شفاف باعث نزدیکی مردم به دولت 

عدت های حقوقی، انسجام وواحد می گردد. این خدمات ازطریق ریاست های حقوق ، قضایای دولت، مسا

 یانجام می شود. وزارت عدلیه به منظور بلند بردن کیفیت عرضه خدمات حقوقی برنامه هایبشر حقوق

 گذاشت.تطبیق خواهد به منصه را طرح و

 امورمحجوزین درعرصه. 3      

ازطریق نگهداری وتربیت مجدد اطفال متخلف ازقانون ازوظایف مهم دیگر این وزارت است که    

 اقدامات ،ریاست مراکز اصالح وتربیت اطفال صورت می گیرد که درجهت بهترشدن این خدمات

 .تحقق خواهد یافت اتخاذشده 

 



 

 اداره ومدیریتدرعرصه .4   

درصورتی به شکل دقیق، شفاف وموثر، ارائه  به عمل آمد،تذکر فوق الذکرازآنکه درسه بخش  یخدمات

، محیط مناسب زطریق فراهم سازی وسایل، تجهیزاتازخدمات فوق احمایت وپشتیبانی خواهد شد که 

ستم کارآی نظارت وتفتیش وجود داشته باشد یکاری ومنابع بشری نسبتا کارآزموده، پالن ها ی منظم وس

 .انجام خواهد شداتخاذ شده که بدین منظوراقدامات 

 دقیق تنظیم گردیده است. آینده به داخل چارت ها، بصورت کردرصد روزنوت: تحقق مواردفوق الذ

 

 

 

 



 

 

 هدف استراتیژیک: تقویت سیستم عدلی و عرضه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی 

 عرصه اول:                                                                             امور قانونگذاری

 زمان

 هدف فعالیت

ره
ما

ش
 

 اسد01 سنبله میزان عقرب
ته هف

 سوم
هفته 
 دوم

هفته 
 اول

هفته 
 چهارم

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول

هفته 
 چهارم

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول

هفته 
 چهارم

هفته 
 سوم

هف
ته 
 دوم

 قانون تحصیالت عالی تدقیق               

تسریع روند 
 قانونگذاری

1 

 قانون مبارزه با مواد مخدره و مسکرات تدقیق               

 قانون اجراات اداری تدقیق               

 مقرره استفاده از مواد منفجره در معادن و نفت و گازتدقیق               

 مقرره تنظیم مناسک حج، عمره، زیارت کربال و اماکن متبرکهتدقیق               

 مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتیتدقیق               

 مقرره تنظیم برنامه های فوق لیسانستدقیق               

 اساسنامه صندوق وجهی مسکنتدقیق               

 قانون تنظیم راه آهن تدقیق               

 تدقیق قانون تنظیم خدمات پستی             ادامه دارد 

 قانون بانکداری تدقیق               

 مقرره موزیم های خصوصی تدقیق               

 مقرره کنترول و نظارت از کیفیت منابع آب تدقیق               

 تدقیق قانون استمالک             ادامه دارد 

  زنانمقرره منع اذیت و آزار تدقیق               

 مقرره زباله های بیولوژیکی طبی تدقیق               

 تدقیق مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی              ارد ادامه د

 مصونیت مواد غذائی  قانون             ادامه دارد

 قانون سره میاشت               

 قانون کارکنان خدمات ملکی              

 اساسنامه شرکت تهیه مسکن               

 02مشوره قانونی به استهداات ادارات دولتی، ابراز نظر حقوقی در مورد  02 ارایه              
 موافقتنامه و قرارداد های منعقده بین افغانستان و کشور های دوست و موسسات بین المللی 



 
 خدمات حقوقیعرصه دوم:                                                       

 زمان

 فعالیت

 هدف

ره
ما

ش
 اسد سنبله  میزان عقرب 

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول

هفته 
چها
 رم

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول

هفته 
 چهارم

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول

ه هفت
 چهارم

هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

همکاری وپیگری ایجاد دفتر مساعدت های حقوقی در والیت               
 بادغیس توسط کمیته )لکف(

استخدام و تجهیز مساعدین حقوقی در والیات پکتیا و بامیان از               
 طریق پروژه مساعدت های حقوقی 

 نونین و متهمین توقیف گاه بگرام( مظ102دفاع از )              

 ( قضیه مظنونین ومتهمین در مرکز و والیات1022دفاع از )              

تدویر کنفرانس کتاب اطلس ) سیستم دسترسی به مساعدت آمادگی و               
 های حقوقی در افغانستان(.

( تن از اتباع کشور 11222تدویر برنامه اگاهی عامه حقوقی برای )              
 در مرکز و والیات در موارد مختلف حقوقی

( 1222طبع و نشر سه عنوان بروشور اگاهی حقوقی به تیراژ )              
 نسخه

روند  عناویندو عنوان چپتر نوت حقوقی تحت  و نشر تحریر تهیه،              
 محکمه اطفال و مسوولیت مدنی غاصب.

 ( نسخه اوراق تبلیغاتی در مرکز و والیات12222توزیع )              

( بلبورد آگاهی حقوقی در والیات کابل، هرات، 042تهیه  و نصب )             ادامه دارد

 UNDPننگرهار، هلمند و بلخ  به همکاری 

( مقاله حقوقی و دیزاین سه شماره ماهنامه اگاهی 11تحریر )              
 حقوقی.

 تدویر سه ورکشاپ آموزشی برای کارمندان اگاهی عامه حقوقی               

 ( تن از اتباع کشور112طی مراحل ترک تابعیت )              

 ( قانون و مقرره طی مراحل شده11بخش و نشر )              

تیراژ  بخش، نشر و توزیع سه شماره ماهنامه مجله عدالت به              
(3222) 

بخش، نشر و توزیع سه شماره نشریه آگاهی حقوقی به تیراژ               
(10222 ) 

 ( شماره022بخش و ثبت عالیم تجارتی در جریده رسمی به تیراژ )              



 
افغانی و  122222بررسی دوسیه های قرضه بانکی و حصول مبلغ               

 دالر  12222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( باب 1( در بند سرای، )0( جریب زمین دولتی، )1222دفاع از )              
 ( دالر 112222( افغانی و  مبلغ )022222دوکان، )

( شورای وزیران به 0مصوبه شماره ) تحققاجراات در مورد               
 ارتباط جایداد ملکیت سازمان جوانان. 

ی به سطح ادارات دولتی به ارتباط غصب جلسه هماهنگ0تدویر               
 امالک دولتی 

 به ستره محکمه ( قطعه اعتراض12ترتیب )              

 ( هزار سند ترجمه شده مراجعین. 31222ثبت و تصدیق بیشتر از )              

دیون و  0222امالکی،  4222قضیه حقوقی شامل )  1222بررسی               
 قضیه فامیلی( در مرکز، والیات و ولسوالی ها. 1222و تجارتی 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تطبیق فیصله های  مراقبت               
 محاکم و ارایه گزارش در ختم هر ماه 

والیت  11و  کنترول از ثبت قضایا در سیستم دیتابیس والیت کابل              
 .JSSPدیگر به همکاری دفتر 

( جواب 12) به متقاضیان حقوق و ارایه  حقوقی( مشوره 12ارایه )              
در قضایای امالکی، دیون  والیتیواحد های  به استهدایه های 

 .تجارتی و فامیلی ادارات حقوق وزارت عدلیه

 از حصول ده یکه حقوق و محصول فیصله های محاکم مراقبت              
  نیه مالی دولت تقویه ب جهت 

تعقیب سیستم قضایای مدنی ) ارزیابی مقدماتی، اموزش و نصب               

 JSSPتجهیزات( در سایر والیات به همکاری موسسه 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
 ( جمعیت01)اعطای جواز به  بررسی اسناد و

حزب  0ثبت و تجدید جواز  ب سیاسی،اساسنامه احزا 14بررسی  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 سیاسی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 از دفاتر احزاب و جمعیت ها در مرکز و والیات مراقبت 

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 
 ثبت جمعیت ها و احزاب سیاسی به جدول های مربوطه در دیتابیس

یابی اسناد جواز جدید رهنمای معامالت و عریضه نویسان و ارز 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 توزیع جواز جدید و تجدید جواز برای شان 

  نظارت و بررسی از چگونگی فعالیت دفاتر رهنمای معامالت 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01



 

 

المللی  های کنوانسیوهای بین توحید و نهایی ساختن مسوده شاخص              
 حقوق بشر از طرف کمیته داخلی اداره

ظرفیت ادارات  ارتقا
دولتی بمنظور  

اجرای مکلفیت های 
بین المللی حقوق 
بشری و سازگاری 
قوانین و پالیسی 

های دولت با معیار 
های بین المللی 

 حقوق بشر

3 

های کنوانسیونهای بین المللی حقوق  شریک ساختن مسوده شاخص              
با نهادهای دولتی و غیر دولتی مر بوطه و جمع آوری نظریات  بشر

 اصالحی آنها در زمینه.

کمیته  03و  11جمع آوری معلومات در رابطه به سفارشات شماره               
 ناظر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان.

المللی  مرور مسوده پنج سند تقنینی در پرتو کنوانسیون های بین              
در معادن و نفت و گاز،  هحقوق بشر. مقرره استفاده از مواد منفجر

قانون ترافیک جاده، مقرره منع آذیت و ازار جنسی، مقرره ارزیابی 
 اثرات محیط زیستی و اجتماعی و قانون مصونیت مواد غذایی.

 مرور قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در روشنایی              
 کنوانسیوهای بین المللی حقوق بشر و تهیه گزارش تحلیلی در زمینه.

تهیه مسوده یک رساله آموزشی حقوق بشر  تحت حقوق زن               
 برمبنای اسناد بین المللی 

تدویر چهار برنامه اموزشی حقوق بشر برای نماینده گان ارتباطی و               
 لتی.کارکنان کلیدی ادارات دو

تهیه پوستر بر اساس یافته های برنامه نیاز سنجی و مشورتی جهت               
آگاهی دهی منسوبین محابس و توقیفخانه ها در رابطه به موضوعات 

 مربوط به حقوق بشری زندانیان

 تهیه و جمع آوری گزارش های رسیده از والیات               

گزارش از غصب 
 امالک دولتی

4 
 تحلیل و ارزیابی گزارش ها               

 ثبت قضایا در دیتابیس               

 ارایه گزارش به رئیس جمهور               

اداری ریاست  بازرسی و نظارت از امور مالی، حسابی، مسلکی و               
 والیات ارزگان، پکتیا و بامیانهای عدلیه 

مبارزه با فساد 
ود آوردن وبوج

 شفافیت
1 

اداری ریاست بازرسی و نظارت از امور مالی، حسابی، مسلکی و               
 کندهار، هلمند  و غورهای عدلیه والیات 

و اداری ریاست بازرسی و نظارت از امور مالی، حسابی، مسلکی               
 والیات نمیروز، لغمان و پنجشیرهای عدلیه 

              
و اداری ریاست بازرسی و نظارت از امور مالی، حسابی، مسلکی 

 کابلوالیات لوگر، بغالن و ریاست حقوق های عدلیه 



 امورمحجوزینعرصه سوم:                                                                             

 زمان

 هدف فعالیت

ره
ما

ش
 

 اسد 12 سنبله میزان عقرب
هفته 
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هفته 
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 اول
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 چهارم
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هفته 
 سوم

هفته 
 دوم

هفته 
 اول 

هفته 
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هفته 
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هفته 
 دوم

2 مراکز اصالح و 12تحقیق و ارزیابی از وضعیت              ادامه دارد
تربیت اطفال و سایر نهادی های عدلی و قضایی جهت 

ت آوردن معلومات به منظور تهیه استراتیژی به دس
 اطفال متخلف از قانون

بهبود وضعیت 
نگهداری و تجدید 

تربیت اطفال متخلف 
 از قانون

0 

 تدویر شورای عالی مراکز اصالح و تربیت اطفال               

افتتاح و بازگشایی الحاقیه بخش تعلیم و تربیت مرکز               
اطفال والیت کابل به لیسه نسوان ده  اصالح و تربیت

 کیپک

رسانیدن کتاب و تجهیزات کتابخانه چهار والیت ازپالن               
 والیت دیگر 12گذشته و ایجاد کتابخانه در 

تدویر کنفرانس آمرین مراکز اصالح و تربیت اطفال به               

  CSSPهمکاری موسسه 

 اداره ومدیریت                                                                          عرصه چهارم:         

 زمان

 هدف فعالیت
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ما

ش
 

 اسد سنبله میزان عقرب
هفته 
 سوم

هفته 
 دوم
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هفته 
 چهارم

هفته 
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هفته 
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هفته 
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هفته 
 سوم

هفته 
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هفته 
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هفته 
 چهارم

ه هفت
 سوم

هفته 
 دوم

 

ریاست های و سوم  تحلیل و توحید گزارشات ربع دوم               
 مرکزی و والیتی.

همکاری تخنیکی 
در بخش انکشاف 
پالیسی تحلیل سند 

استراتیژی و 
سیستم پالنگذاری و 
گزارش دهی واحد 
 های ذیربط وزارت

1 

وار ارایه گزارش از تطبیق مصارف حقیقی ماه              
(BSC.به اداره محترم امور ) 

ارایه گزارشات هفته وار از تحقق و پیشرفت پروژه               
 های انکشافی وزارت به اداره محترم امور 

 یافته وزارت  نهایی سازی پالیسی انکشاف              

تدویر ورکشاپ معرفی پالیسی انکشاف یاقته، تحلیل               
تیژی و رهنمود کلی راجع به پالن کاری سال استرا

آینده برای روسای مرکزی و والیتی به همکاری مالی 
 JSSPدفتر 

 در ترتیب و دفاع بودجه انکشافی سالایفای نقش کلیدی               
 در وزارت مالیه 1311



 
تن کارکنان در مرکز و والیات از طریق  02استخدام               

 اد با در نظر داشت جندر )تساوی جنسیت(رقابت آز

تکمیل نیروی 
بشری و بلند بردن 
 ظرفیت کارکنان و

تطبیق برنامه ارتقا 
ظرفیت مبتنی بر 
نتایج در وزارت 

 عدلیه

0 

 ریاست مرکزی  4کارکنان  1313ارزیابی اجراات سال               

 تکمیل گزارش نیازسنجی آموزشی               

تن از مامورین وزارت در بخش های  022آموزش               
 مسلکی و مدیریتی 

 ریاست  4تحلیل و تجزیه لوایج وظایف               

 ریاست  4بازنگری و تجدید لوایح وظایف               

تشخیص بست های که از طریق برنامه ارتقای ظرفیت               
 سپرده می شود به اساس نتایج به اعالن

بازنگری لوایح وظایف بست های که از طریق برنامه               
 ارتقای ظرفیت به اساس نتایج به اعالن سپرده می شود

ارایه پرزنتیشن به گروپ مشورتی برنامه ارتقای               
 ظرفیت به اساس نتایج

یداری کنکس به ترمیم ریاست حقوق والیت کابل ، خر              
 مدیریت حقوق ولسوالی پغمان و ده سبز

فراهم آوری ابزار و 
تجهیزات کاری، 

محیط مناسب کاری 
 و جمع آوری عواید

1 

فیصد پول بودجه انکشافی اختیاری از  42اجرای               
 مجموع تخصیص منظور شده    

 یمرکز کاراعمارتعمیر ازپیشرفت دقیق نظارت              
 یهعدل وزارت

افغانی از چشمه های عایداتی  0122222 تحصیل               
 وزارت عدلیه 

ایجاد دیتابس برای ثبت مالقات ها و جلسات مقام               
 وزارت و معینان وزارت

 و فعال سازی آن PABXپیگیری خریداری دستگاه               

و  GIZفع مشکل دیتابس ثبت  قضایا  با کمک دفتر ر             ادامه دارد 
 شرکت قراردادی 

 2 پیشرفت کار پرِوژه پالن سرمایه گذاری ثابت02              

 تکمیل کار پروژه اعمار تعمیر مرکز اصالح ننگرهار              

 اریاب% فیصد اعمار تعمیرریاست عدلیه والیت ف11تکمیل             ادامه دارد

آخر پروژه اعمار  قسططی مراحل اسناد و پرداخت               

 تعمیر ریاست عدلیه والیت لغمان

فیصد کار پروژه اعمار تعمیر کودکستان  12پیشرفت               

 وزارت عدلیه 



 
 


