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شش ماه اولگزارش 
)1395(سال مالی

:تاریخ ارائه گزارش

1395سالسنبلهماه



پس منظر

ت منظم دولتی در از زمان ایجاد تشکیالکه از وزارت هاي کلیدي دولت می باشدوزارت عدلیه یکی 
صالحیت هاي ، وظایف وره هاي مختلف حکومت داراي تشکیلدر دودام نموده و افغانستان عرض ان

.خاص بوده

16متشکل از دومعینیت مسلکی واداري وداراي 1394درحال حاضر وزارت عدلیه طبق تشکیل سال 
والیتی (دومی وسومی هاي آن داراي واحد ) مرکزریاست عمومی حقوق(که ازجمله يریاست مرکز

وریاست ریاست عمومی قضایاي دولت، ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی(ریاست وسه) وولسوالی
ریاست دیگر آن 12.میباشد) والیتی(آن داراي واحد هاي دومی )تربیت اطفالعمومی مراکز اصالح و

.میباشدفعالیت دارند،مرکزتنها در

سی به عدالت در سراسرکشور میباشد دیدگاه وزارت عدلیه براي آینده عبارت از حاکمیت قانون ودستر
ستراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی وارایه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به ادر حالیکه هدف 

.مردم به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد

ارایه خدمات باکیفیت ، اشستراتیژیک اواهداف سی این وزارت را در روشنی دیدگاهوظایف اسابناء
شر چاپ ونی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی، طی مراحل، عدلی وحقوق
ان به ، ارائه مساعدت هاي حقوقی رایگغیر منقول دولتی، دفاع از دارایی هاي منقول وبه موقع آن
) قبل از ارجاع آن به محاکم(تدائی ، حل منازعات حقوقی در مرحله ابمتهمین بی بضاعتمظنونین و

ها، نحوه عملکرد آننظارت از احزاب سیاسی و، ثبت جمعیت ها،ئه آگاهی هاي حقوقی به عموم مردمارا
اي مکلفیت هاي رهنمایی وهماهنگی با ادارات دولتی در زمینه اجرتجدید تربیت اطفال تحت حجز، 

دولتی وترجمه تطبیق میثاق هاي بین المللی حقوق بشري در اداراتاز حقوق بشري آنها ونظارت 
.اسناد حقوقی دولت تشکیل میدهد



٣

خالصه گزارش

را ) تارگیت(مقدار هدف ) 12(، تعداد هدف) 4(بخاطر تحقق 1395نه سال وزارت عدلیه در پالن ساال
بدست براي رسیدن به اهداف و.نایل آیدکه از طریق تحقق فعالیت ها باید به آن .تعیین نموده است
فعالیت ) 18(،که از جمله آن باید استده را پالن نموده فعالیت عم) 18( ، به تعداد آوردن مقدار هدف

.در شش برج اول سال تکمیل میگردید

) 12(فعالیت هاي مذکور به تعداد از جمله 1395سال مالی شش ماه اولاین وزارت توانسته که در 
فعالیت دیگر مطابق پالن به فیصدي هاي معین پیشرفت نموده ) 6(، فیصد تکمیل نمایدفعالیت را صد

.است

عوامل تکمیل . فعالیت بعد از آغاز نسبت مشکالت معطل شده است) 0(وفعالیت آغاز نشده ) 1(
فعالیت در بخش تحلیل )0(فعالیت وهمچنان معطل شدن)1(آغاز نشدن فعالیت ها مطابق پالن، عدم

.گزارش ارائه میگردد

جندردربخش1395ي  شش ماه  اول سال مالی دستاورد ها

 تن از فارغان پوهنحی هاي حقوق، شرعیات، اقتصاد منحیث کاراموز در وزارت عدلیه مقرر 15به تعداد
.گردیدند

 پوهنحی هاي حقوق و شرعیات بعداز فراگیري برنامه کارآموزي تن از محصالن اناث 10فراغت موفقانه
.در مرکز و ریاست عدلیه والیت بلخ

 تن از کارمندان اناث در مقطع لیسانس در پوهنتون سالم پیگیري صورت گرفت 11از ادامه تحصیل.
 گرفت در معرفی دو تن از کارمندان اناث در مقطع ماستري با ریاست منابع بشري هماهنگی صورت .
 تن از کارمندان اناث وزارت از برنامه هاي آموزشی این آمریت مستفید گردیدند60به تعداد.
تن از کارمندان اناث وزارت بلند برده شد10مهارت زبان انگلیسی.



٤

هدف
مقدار 

در )  تارگیت(هدف
شش برج سال

فعالیت هاي عمده
درشش برج اول سال

پیشرفت 
فعالیت ها  در 

دوربع

فیصدي 
پیشرفت

فیصدي 
پیشرفت 

عمومی

طرح، 
تسوید، 
تدقیق 
اسناد 

تقنینی، 
طی 

مراحل، 
چاپ 

ونشربه 
موقع آن

سند تقنینی طرح، تسوید، 40
.ثبت ونشرمیگردد،تدقیق

%80.5%29107قانون) 27(طرح ، تسوید و تدقیق 

%92.8%13185مقرره) 7(طرح ، تسوید و تدقیق 

%66%240اساسنامه) 5(تسوید و تدقیق طرح ،

%100%19100)خارج از پالن(طی مراحل اسناد تقنینی طورفوق العاده 

%100%100انجام شده)1(تعدیل قانون اصول محاکمات تجارتی
%63.2%3690سند تقنینی) 40(طبع و نشر 

جلد ماهنامه 12000نشر
%50%12000100جلد ماهنامه آگاهی حقوقی12000نشر و توزیع طبع،حقوقی

سند 9طبع، نشروتوزیع 
%100%9100طبع ، نشر و توزیعاسنادتقنینی طورفوق العادهتقنینی طور فوق العاده

ثبت عالیم 1200طبع و نشر
%50%1200100ثبت عالیم تجارتی1200طبع و نشر تجارتی

%50%100شماره6طبع و نشرماهنامه مجله عدالتمجله عدالتشماره6نشروطبع 

ارائه 
خدمات 
حقوقی

و متهم4000مساعدت به
مظنون و 4000ارائه مساعدت هاي حقوقی رایگان به مظنون بی بضاعت

%76.1%6088152متهم بی بضاعت

قضایاي 2000وفصل حل
حقوقی از طریق مصالحه و 

میانجیگري
%51.7%183191.55قضیه حقوقی2000فصل و اصالح  حل،

دوسیه دارائی هاي 770دفاع 
دوسیه دارایی هاي منقول و غیرمنقول 770دفاع از دولت

%81.9%918119.2دولتی

جوازنامه708ثبت 
ها، احزاب سیاسی رهنماي جواز نامه جمعیت 708ثبت 

%56.7%817115.39.معامالت، عریضه نویسی و نظارت از نحوه عملکرد آنها

امورمحجو
نزی

2603نگهداري وتربیت 
محجوز

محجوز در مراکز اصالح و 2603نگهداري مصئون 
%74.8%194774.تربیت اطفال 

اداره، 
مدیریت 

وارائه 
خدمات

%46.6%37393تن از کارمندان400ارتقاي ظرفیت کارمندتن 400رفیتارتقاي ظ

واحد اداري وارائه 24تفتیش 
خدمات اداري

%45.8%2291واحد اداري در شش ماه اول24تفتیش امور اجراآت 

و تجهیز زیر بنا هاي اعمار، باز سازی(خدمات اداري 
%60%3100)فزیکی وزارت
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پیشرفت اجراآت
فعالیت هاي تکمیل شده

:دربخش تقنین و نشرات 
.وتدقیق گردیده استقانون تسوید ) 29(به تعداد - 1
.مقرره تسوید وتد قیق گردیده است) 13(به تعداد- 2
.آت صورت گرفته استند تقنینی بصورت فوق العاده اجراس) 19(روي - 3
.قانون اصول محاکمات تجارتی مورد تعدیل قرار گرفته استطبق پالن - 4
. ه استنشر وتوزیع گردیدجلد طبع، ) 6000(عدالت به تیراژ شش شماره ماهنامه مجله- 5
.جلد ماهنامه آگاهی حقوقی طبع ونشر گردید) 12000( در طی شش ماه اول سال مالی طبق پالن - 6
.عالیم تجارتی ثبت ونشر گردیدعنوان)600(درطی شش ماه اول سال مالی به تعداد - 7
.طبع ونشر گردید1395جلد ماهنامه مجله عدالت در شش ماه اول سال مالی ) 6(به تعداد - 8

: در بخش خدمات حقوقی
بی بضاعت مساعدت حقوقی صورت ومتهم مظنون) 6088(براي 1395در طی دو ربع اول سال مالی - 1

افراد تن) 89(حقوق مدنی زمشوره حقوقی ارائه گردیده است واتن)3503(گرفته است وهمچنان براي 
.بی سرپرست دفاع صورت گرفته است

.محاکم راجع گردیدقضیه حقوقی به ) 4838(به تعداد 
.قضیه حقوقی به قوماندانی هاي امنیه والیات محول گردید) 113(به تعداد 
.محول شدمربوطهوولسوالی هايقضیه ازحیث ارتباط به والیات ) 1410(به تعداد 

اموال منقول وغیر منقول از در بخش قضایاي دولت دوسیه918از1395در دوربع اول سال مالی - 2
باب دوکان 159زمین مربع متر 897جریب و 7068صورت گرفته که در نتیجه درمورددولتی دفاع 

.به نفع دولت اصدار حکم شده استدالر 1351500افغانی و 59167937باب حویلی ومبلغ 11
2براي (ه لجواز صادر گردیده است که از آنجم817مجموعاً 1395اول سال مالیدر طی شش ماه- 3

8وهمچنان جواز نامه هاي ) عریضه نویسی184و رهنماي معامالت358،عیتجم273،حزب سیاسی
مرتبه از ) 779(و . عریضه نویسی تمدید گردیده است364و معامالترهنماي565،حزب سیاسی

بررسی در سطح کشور مرتبه از چگونگی فعالیت عریضه نویسان ) 68(فعالیت هاي رهنماي معامالت و 
.صورت گرفته است

:در بخش اداره ومدیریت
ز اصالح والیت فراه کمرکز اصالح والیت بلخ ومر،سه باب تعمیر ریاست هاي عدلیه والیات زابل- 1

.تکمیل گردیده وبه بهره برداري سپرده شده است
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:تآتحلیل اجرا

:فعالیت های در حال اجرا:  الف

:دربخش تقنین ونشرات

باالی متباقی گردیده واساسنامه تکمیل٢تسوید وتدقیق ،ه طرحلبود که از آنجماساسنامه پالن شده ٥، تسوید وتدقیق طرح-١
.کار جریان دارد

از طرف سند تقنینی٣٦سند تقنینی به طور عادی پالن شده بود که از جمله ٤٠ونشر طی دوربع اول سال مالی طبعدر -٢
.اد تقنینی کار جریان داردارسال ونشر گردید وباالی متباقی اسنذیربط به ریاست نشرات مراجع

:در بخش خدمات حقوقی

گری پالن شده بود که نظر به ای حقوقی از طریق مصالحه ومیانجیقضای٢٠٠٠حل وفصل ١٣٩٥در دوربع اول سال مالی -١
قضیه میانجیگری صورت گرفته است که وزارت عدلیه در ١٨٣١باالی مراجعه مردم وهمچنان قناعت طرفین به مصالحه  

.آمادگی کامل داردیای دیگر برای قضازمینه 

: در بخش امور محجوزین

تن ١٩٤٧محجوز پالن شده بود که از آن جمله ٢٦٠٣نگهداری وتربیت مجدد ١٣٩٥در شش ماه اول سال مالی -١
. طور سالم نگهداری وتجدید تربیت گردیده استمحجوز 

:در بخش اداره ومدیریت

تن از کارمندان این وزارت پالن شده بود که ٤٠٠تقای ظرفیت برای برنامه های ارارائه ١٣٩٥در شش ماه اول سال مالی -١
تن از کارمندان برنامه های ارتقای ٣٧٣اکبر خان صرف برایمحمد ونستان به وزیر نسبت انتقال وزارت از چهار راهی پشت

.فیت تطبیق گریده است ودر مورد بقیه کار جریان داردرظ
واحد اداری مورد تفتیش قرار ٢٢واحد اداری پالن شده بود که از آن جمله ٢٤تفتیش ١٣٩٥مالی در شش ماه اول سال -٢

.گرفته که باالی متباقی کار جریان دارد

:فعالیت هاي آغاز نا شده: ب

تا کار باالی تعمیر ریاست حقوق والیت کابل به نسبت مشخص نشدن زمین برای پروژه مذکور از جانب مقام والیت کابل-١
.اکنون آغاز نشده است

:فعالیت هاي معطل شده: ج
)نداریم ( 
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)نتایج فعالیت هاي تکمیل شده(بدست آوردن اهداف 

:در بخش تقنین

تسوید وتدقیق در عرصه قانونگذاری بوده که تمام اسناد تقنینی وزارت ها وادارات،انه مرجع طرحوزارت عدلیه یگ-١
اری شانرا قانونمند ساخته وسهولت را ایجاد مینماید تا ادارات محترم بتوانند در وروند ک. دولتی را طی مراحل نموده

لواداره سالم وعاری از فساد به میان آمده وجتا باشد که قانونی نمودهآت اجراوطنان خویش ی همبراآنروشنایی 
.ارتشاوفساد گرفته شود

:در بخش نشرات

خبار آگاهی حقوقی را به و اارتی وهمچنان ماهنامه مجله عدالت ،اعالنات تجتقنینیت عدلیه مطابق پالن اسناد وزار-١
مند شدن روند کاری ه است که بدون شک در زمینه قانونمردم وکارمندان دولتی به نشر سپردساختن غرض آگاه

.موثر بوده استو حقوق شان ادارات دولتی وهمچنان آگاهی مردم از قانون 

:خدمات حقوقیدربخش 

ملکیت های دولتی دفاع گی الزم صورت گرفته، از حقوق عامه، ه سطح کشور رسیدقضایای حقوقی در دربخش -٢
وهمچنان در زمینه منازعات حقوقی .گردیده استبه نفع دولت تصمیم قضایی اتخاذ وازچنگال غاصبین وزورمندان 

.میان طرفین اصالح صورت گرفته است
:در بخش محجوزین-٣

تربیه مجدد اطفال بعد از تعلیم ودر این بخش از محجوزین معرفی شده به مرکز اصالح نگهداری الزم صورت گرفته 
.سالم برگردانیده شده اند، متخلف به جامعه

:دربخش اداری

موضوعات مهم حقوقی آگاهی دایر گردیده است که ازبرنامه های آموزشیلیه تن از کارمندان وزارت عد٣٧٣برای -١
.حاصل نموده وروی چگونگی اجراآت وارائه خدمات بهتر برای مراجعین موثر واقع شده است

ذاشته است بدین معنی در صورتیکه کارشان ادارات وزندگی مردم تاثیر زیادی گرسی واجراآت ریاست تفتیش باالی باز-٤
مرجع و تقریبًا.ری میگرددی، با همکاری ریاست تفتیش پیگگیرددر ادارات تحت اثر وزارت به کندی ویا معطل قرار 

.میباشدامیدواری برای مردم بخاطر از بین بردن فساد اداری
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مشکالت 

اره
راه حل هاي پیشنهاديمشکالتشم

ت در والیات جهت انجام بهتر امور و ینتامین امنبود امنیت در والیات1
وظایف شعبات وزارت عدلیه

کیل در بخش هاي مساعدت هاي تشکمبود2
، مدیریت هاي حقوق وقضایاي دولتحقوقی

عدت هاي هاي مسادربخشکیلدیاد تشاز
.،مدیریت هاي حقوق وقضایاي دولتحقوقی

والیت26اعمار مراکز اصالح براي والیت26نبود مراکز اصالح در سطح 3

ریاست عدلیه والیات4تعمیرمستقل براياعمار والیت4نبود تعمیر ریاست عدلیه براي 4

رنوالی همکاري ارگانهاي پولیس، ضعف5
ومحاکم

ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر میان ارگانهاي 
.مربوطه

عدم اطالع محاکم از وقت و زمان جلسه اي 6
.قضایی براي مساعدین حقوقی

روز قبل باید 5مطابق قانون اجراآت جزاي 
.داده شودمساعد حقوقی اطالع 

به وکیل مدافع در ارنوالیعدم اطالع 7
جریان تحقیق

ون باید متهم از ایام گرفتاري الیمطابق قان
محاکم ثالثه حق گرفتن وکیل و مساعد حقوقی 

را دارد
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مصرف بودجه 

افغانیمیلونبهبودجهمصرف
بودجهمجموع

سالمنظورشده
1395مالی

بودجه965678896
بودجه606620000عادي

359058896انکشافی

وفیصدمبلغبههرربعاساسبهودجهبمصرف
فیصديانکشافیفیصديعادي

10198447016.8147576941.32اولربع
15134545924.949312782678.7دومربع
سومربع
چهارمربع

25332992941.7593603596110.02مجموع

عدلیه وزارت


