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از تطبیق پالن عمل مبارزه با  اولربع گزارش 
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 تاریخ ارائه گزارش 

 8931 :سال      ثور 



 خالصه گزارش

را تعیین  فعالیت( 14تعداد ) بنچمارک،( 7) پیشرفت در وزارت عدلیه در پالن ساالنۀ  خود بخاطر تحقق

باید به آن برسد.  برای رسیدن به شاخص های  و نتایج متوقعه نموده است که از طریق تحقق شاخص ها

را پالن  اساسی( فعالیت 14، به تعداد )شاخص های پیشرفتو بدست آوردن  )پیشرفت در فعالیت ها( جزئی

 تکمیل می گردید. اول ( فعالیت در ربع 41نموده که از جملۀ آن باید )

( فعالیت را صد فیصد 4ۀ فعالیت های مذکور به تعداد )از جملسال مالی  اولتوانسته که درربع  این وزارت

در حال  فعالیت (3)مطابق پالن به فیصدی های معین پیشرفت نموده است.  ( فعالیت دیگر8تکمیل نماید، )

فعالیت و همچنان ( 2) . عوامل تکمیل نشدن فعالیت ها مطابق پالن، عدم آغاز( فعالیت آغاز نشده2)اجرا و 

فعالیت ( 4)نتایج بدست آمده از فعالیت در بخش تحلیل گزارش ارائه میگردد.  ( 3)شدن در حال اجرا 

تکمیل شده مشابه نتایج متوقعه است.



 

3 
 

 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 تصویب و تعدیل قوانین و مقررات مرتبط به مبارزه با فساد اداری بنچمارک اول:  4

 شاخص های جزئی پالن شده اساسیفعالیت های  شماره

فیصدی 
پیشرفت 
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 حمایوی اسناد و شواهد نتایج بدست آمده

طی مراحل قانون یا مقرره مالکیت  4.4

 ینفعذ
یا مقرره  انفاذ قانونتصویب و 

 مالکیت ذینفع
در ضمیمه شماره  4.4 کاری صورت نگرفته است. %0 %0

ورق اسکن شده  4در  4

 iموجود می باشد.

اداره عالی  انفاذ قانونتصویب و  بررسیطی مراحل قانون اداره عالی  4.2

 بررسی
بررسی که ذریعه مکتوب قانون اداره عالی  7%0 7%0

آن اداره  41/8/4337( مؤرخ 6%66شماره )

محترم جهت تدقیق طی مراحل قانونی 

بعدی به این وزارت ارسال گردیده بود طرح 

مذکوردر گروپ اصالح قوانین جزایی تحت 

تدقیق قرار دارد، و کار تدقیق آن حدود 

در گروپ متذکره تکمیل گردیده  7%0

 است.

 

 

 

در ضمیمه شماره  2.4

ورق اسکن شده  2در  4

 iiموجود می باشد.
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 ( آوردن اصالحات در اداره تقنین )تهیه و ترتیب پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست تقنین بنچمارک دوم:  2

 پالن شده جزئی های شاخص اساسی های فعالیت شماره

فیصدی 
 پیشرفت
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

طی مراحل طرح تشکیالتی انستیتوت  2.4

 -امور قانونگذاری و تحقیقات علمی 

 حقوقی

طی مراحل طرح تشکیالتی انستیتوت امور  0%1 0%1 مذکور طرح شدنمنظور و اجرا 

قبالً  حقوقی –قانونگذاری و تحقیقات علمی 

( مؤرخ 1827ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره )

به مقام عالی ریاست جمهوری  46/44/4337

 اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.

 شماره در ضمیمه 2.4

ورق اسکن شده  3در  2

 iiiموجود می باشد.

2.2 

 انفاذ طرح تعدیل تعدیل اساسنامه انستیتوت

طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت امور  1%0 1%0

حقوقی قرار  _قانونگذاری و تحقیقات علمی

برگذاری شورای علمی انستیتوت امور با 

حقوقی تحت _قانونگذاری و تحقیقات علمی

ریاست محترم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه 

فیصله صورت  8/42/4337ج.ا.ا در تاریخ 

گرفت، که در کنار دیپارتمنت مطالعه، 

ح و آموزش قوانین وایجاد ستاژ تشری

تقنینی، جهت تأسیس یک دپیارتمنت 

سناد جدید تحت عنوان دیپارتمنت ترجمه ا

و شامل  تقنینی نیز طرح آماده گردیده

 د.تعدیل اساسنامه انستیتوت گرد

 

در ضمیمه شماره  2.2

ورق اسکن شده  2در  2

 iiموجود می باشد.
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اعضای کادر علمی تن از  %2 معرفی 2.3

 انستیتوت به برنامه ماستری
معرفی  مسلکی  اعضایاز  تن 2%

 شده
( تن اعضای مسلکی %2در رابطه به معرفی ) %0 %0

ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و 

حقوقی به دوره ماستری؛  _تحقیقات علمی

به نسبت مشکالت بحث نصاب با وزارت 

تحصیالت عالی الینحل باقی مانده؛ از طرف 

مشکل تصویب بودجه با وزارت مالیه دیگر 

 حل نگردیده است.

در ضمیمه شماره  2.3

ورق اسکن شده  4در  2

 iموجود می باشد.

دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و  2.1

سکتور خصوصی در جلسات مشورتی 

روی طرح های قوانین و مقررات در 

مطابقت به ماده چهل و یکم قانون 

 طی مراحل اسناد تقنینی

از تعداد جلسات مشورتی  گزارش

 باز برگزار شده در هر ربع
اشتراک نماینده گان جامعه مدنی و سکتور   210 4%%0

پیرامون موارد اسناد تقنینی  8خصوصی در 

 قوانین و مقررات طرح 

در ضمیمه شماره  2.1

در یک ورق اسکن  2

 iiشده موجود می باشد.

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

 پالن شده جزئی های شاخص اساسی های فعالیت شماره

فیصدی 
 پیشرفت
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

حقوق ریاست وضع طرزالعمل های  3.4

طرز تحصیل  به احکام قانونمطابق 

 حقوق

طرزالعمل بررسی عرایض  -

 حقوقی

طرزالعمل تحصیل حق الثبت  -

عرایض حقوقی و محصول 

 حقوق

طرزالعمل اخذ ضمانت و   -

تهیه، ترتیب و چاپ طرزالعمل پنچ گانه  4%%0 4%%0

 گردیده است.

در ضمیمه شماره  3.4

در یک ورق اسکن  3

شده موجود می 

 iiiباشد.
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 احضار معروض علیه 

طرزالعمل مصالحه در قضایای  -

 حقوقی

طرزالعمل تطبیق احکام  -

قطعی ونهائی محاکم تهیه 

 گردید
 تن از 844تحصیالت  ارزیابیتکمیل  3.2

اعضای مسلکی حقوق و اتخاذ اقدامات 

از جمله به اعالن سپردن  مقتضی

 های مسلکی نیازمند اعالنبست

گزارش ارایه شده از ارزیابی 

تن از  844اسناد تحصیلی 

 اعضای مسلکی حقوق

تن از اعضای  844اسناد تحصیلی در نتیجه ارزیابی  310 4%%0

بست به اعالن  %%1ارزیابی به تعداد  مسلکی حقوق

  گذاشته شده است.

در ضمیمه شماره  3.2

ورق اسکن شده  1در  3

 iiiiموجود می باشد

بست  %%1به اعالن سپردن  3.3

و استخدام افراد واجد  غیرمسلکی

شرایط در این بست ها در سطح مرکز 

و والیات تحت نظر کمیسیون 

 اصالحات اداری

بست از طریق سایت کمیسیون  %%1 0%3 0%%4 بست های اعالن شده

اصالحات اداری و خدمات ملکی و زارت 

 عدلیه به اعالن گذاشته شده است.

 3در ضمیمه شماره 3.3

بست موجود  %%1لست 

سایت می باشد، 

اصالحات کمیسیون 

 اداری و خدمات ملکی

www.iarcsc.com  
 و سایت وزارت عدلیه  

ixWWW.MOJ.GOV.AF 
ایجاد کمیته تحصیل قرضه های  3.1

( قانون 12صعب الحصول وفق مادۀ )

 طرز تحصیل حقوق

تحصیل قرضه های صعب الحصول وفق  کمیته  210 0%%4 کمیته ایجاد شده

متشکل از  ( قانون طرز تحصیل حقوق12مادۀ )

 نماینده ادارات تشکیل گردیده است. 7

در ضمیمه شماره  3.1

ورق اسکن شده  8در  3

 i.موجود می باشد

 

 

http://www.iarcsc.com/
http://www.iarcsc.com/
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 ( آوردن اصالحات در اداره قضایای دولت )تهیه و ترتیب یک پالن کاری جهت آوردن اصالحات در ریاست عمومی قضایای دولت  بنجمارک چهارم: 1

 پالن شده جزئی های شاخص اساسی های فعالیت شماره

فیصدی 
 پیشرفت
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

و ایجاد  قضایای دولتتعدیل قانون  1.4

طرزالعمل چگونگی اجراآت اعضای 

 مسلکی قضایایی دولت

جریدۀ رسمی شماره  گردید.تعدیل دولت قانون قضایای  0%1 0%%4 قانون تعدیل شده                 

مؤرخ (  4333)

موجود در  3/4/4338

 وزارت عدلیه سایت 

www.moj.gov.af 

 در اداره و پاسخگوئی ، شفافیتتقویت تفتیش داخلی بنجمارک پنجم: 1

 پالن شده جزئی های شاخص اساسی های فعالیت شماره

فیصدی 
 پیشرفت
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

و ارجاع  متهمین فساد اداری معرفی 1.4

 څارنوالیقضایای فساد اداری به لوی 
 معرفی شده تعداد افراد متخلف

در هر  قضائی به ارگانهای عدلی و

 ربع

تسلیمی اوراق و سوابق از عدم در رابطه به  210 4%%0

عضو مسلکی  نزد محترم عبدالطیف ودودزی

از سوی هیئت  ریاست قضایای دولت کابل

به منظور تقویت شفافیت،  تؤظیف شده،

حسابدهی و کاهش فساد اداری به اداره 

 معرفی گردیده است. څارنوالیلوی 

  شماره ضمیمه در1.4

 شده اسکن ورق1 در1

 ii.باشد می موجود

 تیفعال و اداره مورد در اطالعات نشر 1.2

 گزارش و ها پالن شمول به آن یها

 یها تیفعال از گزارش و یکار یها

 توسط شده نشر اطالعات و اسناد

مورد مندرج  47مطابق  اداره

ماده پانزدهم قانون دسترسی به 

4%%0 210 
مورد فعالیت اداره به منظور تقویت  41 نشر

شماره  ضمیمه در1.2

 اسکن ورقیک  در1

http://www.moj.gov.af/
http://www.moj.gov.af/


 

8 
 

 اجراات از نظارت لیقب از ینظارت

های ربعوار از ، نشر گزارشادارات

تعداد قضایای راجع شده، طی مراحل، 

مدت زمان رسیدگی به قضایا و 

 در های صادر شدهتطبیق فیصله

 قانون پانزدهم ماده با مطابقت

 اطالعات به یدسترس

 

 اطالعات؛

های تعداد گزارش از فعالیت

 نظارتی؛

گزارش تعداد قضایایی راجع 

 شده؛

مراحل گزارش تعداد قضایایی طی

 شده؛

گزارش مدت زمان رسیدگی به 

 ها؛قضایا و تطبیق آن

شفافیت و حسابدهی اداره و افزایش آگاهی 

از طریق وبسایت وزارت  شهروندانعامه، 

عدلیه نشر و به دسترس شان قرار داده شده 

است، همچنان طبق چک لست های مرتبه 

( اداره مرکزی و والیتی تحت %4به تعداد )

ی اثر در این ربع از طریق مفتشین بازرس

 پانزدهم ماده با مطابقت در صورت گرفته است،

 . اطالعات به یدسترس قانون

 

و  باشد می موجود شده

سایت وزارت عدلیه 

ریاست نشرات و بخش 

 ارتباط عامه 

www.moj.gov.af 
iii 

   ایجاد کمیته مشترک نظارت از احزاب سیاسی و ارزیابی تحصیالت اعضای ریاست انسجام  بنجمارک ششم: 6

 پالن شده جزئی های شاخص اساسی های فعالیت شماره

فیصدی 
 پیشرفت
شاخص 
 در ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی
 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

تن از  22ارزیابی تحصیالت و ظرفیت  6.4

ریاست انسجام و  اعضای مسلکی

 اتخاذ اقدامات مقتضی بعدی

گزارش ارزیابی تحصیالت و 

تن از اعضای مسلکی  22ظرفیت 

 ارزیابی گردیده

 7درجه تحصیل و ظرفیت در نتیجه ارزیابی  340 4%%0

ارزیابی  انسجامتن از اعضای مسلکی ریاست 

و به منابع بشری وزارت عدلیه معرفی شده 

از جانب بخش تا هنوز کدام اقدام عملی 

ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری صورت 

 نگرفته است.

  شماره ضمیمه در 6.4

 شده اسکن ورق 3 در 6

 iiii.باشد می موجود

http://www.moj.gov.af/
http://www.moj.gov.af/
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  پیشرفت اجراآت

 :شده تکمیل های فعالیتالف: 

  مشورتی روی طرح های قوانین و مقررات در  جلسه 8دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در

اینده گان که در ضمیمه گزارش تاریخ جلسات و نم مطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی

 ادارات مربوطه می باشد.

  طرز تحصیل حقوق )طرزالعمل بررسی عرایض حقوقی،  حقوق مطابق به احکام قانونریاست طرزالعمل های

طرزالعمل تحصیل حق الثبت عرایض حقوقی و محصول حقوق، طرزالعمل اخذ ضمانت و احضار معروض علیه، 

تهیه، ترتیب و چاپ طرزالعمل مصالحه در قضایای حقوقی و طرزالعمل تطبیق احکام قطعی ونهائی محاکم 

 گردیده است.

 هیئت  ،شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری 6/3/4337( مؤرخ %4) به اساس مصوبه شماره

مؤظف کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با همکاری ریاست منابع بشری اسناد 

ارزیابی و گزارش خود را به  دولت را ( تن کارمندان برحال ریاست های عمومی حقوق و قضایای844)تحصیلی 

 م عالی ریاست ج.ا.ا. تقدیم نمود.قام

  یا لیسانس غیر مسلکی، حقوق و  چهارده پاس وبست اعضای برحال غیر مسلکی، دوازده پاس،  %%1به تعداد

زارت عدلیه به اعالن گذاشته شده وقضایای دولت از طریق سایت کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و 

 است.

  محترم  متشکل از  نماینده  ( قانون طرز تحصیل حقوق12ل وفق مادۀ )تحصیل قرضه های صعب الحصوکمیته

، ریاست عمومی اداره امور ریاست ارنوالیڅوزارت امور داخله، انجمن مستقل وکالی مدافع، اداره عالی لوی 

 جمهوری، وزارت مالیه، ستره محکمه و امنیت ملی تشکیل گردیده است.

 ( مؤرخ 1حسب مصوبه شماره )شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درمورد تحقق  3/1/4337

ریاست عمومی قضایای دولت طرح تعدیل و ایزاد قانون قضایای دولت را به پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری 

خویش آن را تصویب نموده، و جاللتمآب  41/42/4337کمیته قوانین ارسال نموده و کابینه ج.ا.ا در جلسۀ مؤرخ 

 41/42/4337( مؤرخ %36رئیس صاحب دولت ج.ا.ا تعدیل قانون قضایای دولت را طی فرمان تقنینی شماره )

 گردیده است.توشیح نموده و در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر 

  څارنوالیشفافیت، حسابدهی و کاهش فساد اداری به اداره لوی  به منظور تقویت فساد اداریبه متهم تن یک 

 معرفی گردیده است.

 از طریق  شهروندانزایش آگاهی عامه، قویت شفافیت و حسابدهی اداره و اففعالیت اداره به منظور ترد مو 41 نشر

 به یدسترس قانون پانزدهم ماده با مطابقت در به دسترس شان قرار داده شده است. نشر و وبسایت وزارت عدلیه

 .اطالعات

  ست اعضای ام ارزیابی گردید، که در ضمیمه لتن از اعضای مسلکی ریاست انسج 7درجه تحصیل و ظرفیت

 ارزیابی شده موجود می باشد.
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 ب:  فعالیت های در حال اجرا

  متشکل از نمایندگان نهاد اصالح قوانین جزایی تحت تدقیق قرار دارد، که بررسی در گروپ قانون اداره عالی

 های ملی، بین المللی و نماینده محترم اداره عالی بررسی نیز در آن جلسات اشتراک دارند.

  قبالً ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره  حقوقی –طرح تشکیالتی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

 ی افغانستان ارسال گردیده است.به مقام عالی ریاست جمهوری اسالم 46/44/4337( مؤرخ 1827)

 حقوقی قرار بود در ربع اول سال مالی  _طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

نهایی گردیده وبه کمیته محترم قوانین غرض طی مراحل بعدی ارسال گردد. در ابتدا قرار بود طرح  4338

مطالعه، تشریح و آموزش قوانین و ایجاد ستاژ تقنینی ترتیب و طی  تعدیل فقط در مورد اضافه کردن دیپارتمنت

حقوقی تحت ریاست _مراحل گردد، اما با برگذاری شورای علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

فیصله صورت گرفت، که در کنار دیپارتمنت  8/42/4337محترم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در تاریخ 

، تشریح و آموزش قوانین وایجاد ستاژ تقنینی، جهت تأسیس یک دپیارتمنت جدید تحت عنوان مطالعه

دیپارتمنت ترجمه اسناد تقنینی نیز طرح آماده گردیده و شامل تعدیل اساسنامه انستیتوت گردد. از این رو با 

که سبب تأخیر در نهایی این فیصله شورای علمی، جلسات متعدد در مورد ایجاد این دیپارتمنت برگزار گردید 

 شده طرح تعدیل گردیده و قرار است طرح تعدیل نهایی در ربع دوم تکمیل گردد.

 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

  ریاست عمومی محترم صنعت و تجارت به   از طرف وزارتینفع تا فعالًقانون یا مقرره مالکیت ذطرح مسوده

که به طی مراحل آن اقدام صورت  ،مواصلت نورزیده است حقوقی _انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

 گیرد.

 ( تن اعضای مسلکی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی%2در رابطه به معرفی )_ 

نحل باقی مانده؛ از طرف ث نصاب با وزارت تحصیالت عالی الیحقوقی به دوره ماستری؛ به نسبت مشکالت بح

 تصویب بودجه با وزارت مالیه حل نگردیده است.دیگر مشکل 

 

 د: فعالیت های معطل شده

 ندارد. فعالیت های معطل شده
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 اجراآت تحلیل

امور  انستیتوتینفع تا فعالً از طرف وزارت محترم صنعت و تجارت به ریاست قانون یا مقرره مالکیت ذطرح مسوده  -4

 که به طی مراحل آن اقدام صورت گیرد. ،نورزیده استمواصلت  حقوقی _قانونگذاری و تحقیقات علمی

آن اداره محترم جهت تدقیق طی  41/8/4337( مؤرخ 6%66که ذریعه مکتوب شماره )بررسی قانون اداره عالی  -2

اصالح قوانین جزایی تحت تدقیق در گروپ مراحل قانونی بعدی به این وزارت ارسال گردیده بود طرح مذکور

که متشکل از نمایندگان نهاد  در گروپ متذکره تکمیل گردیده است. 0%7تدقیق آن حدود و کار قرار دارد، 

 های ملی، بین المللی و نماینده محترم اداره عالی بررسی نیز در آن جلسات اشتراک دارند.

قبالً ترتیب و ذریعه پیشنهاد شماره  حقوقی _امور قانونگذاری و تحقیقات علمی طرح تشکیالتی انستیتوت -3

المی افغانستان ارسال گردیده است، که در این به مقام عالی ریاست جمهوری اس 46/44/4337( مؤرخ 1827)

شد، به نسبت عدم منظوری طرح تشکیل از طرف مقام عالی ریاست جمهوری تکمیل ربع باید تکمیل می 

 نگردیده است.

قرار بود در ربع اول سال مالی حقوقی  _طرح تعدیل اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی -1

نهایی گردیده وبه کمیته محترم قوانین غرض طی مراحل بعدی ارسال گردد. در ابتدا قرار بود طرح  4338

و ایجاد ستاژ تقنینی ترتیب و تعدیل فقط در مورد اضافه کردن دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین 

حقوقی تحت _طی مراحل گردد، اما با برگذاری شورای علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی

فیصله صورت گرفت، که در کنار  8/42/4337ریاست محترم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا در تاریخ 

ستاژ تقنینی، جهت تأسیس یک دپیارتمنت جدید تحت دیپارتمنت مطالعه، تشریح و آموزش قوانین وایجاد 

عنوان دیپارتمنت ترجمه اسناد تقنینی نیز طرح آماده گردیده و شامل تعدیل اساسنامه انستیتوت گردد. از این 

رو با این فیصله شورای علمی، جلسات متعدد در مورد ایجاد این دیپارتمنت برگزار گردید که سبب تأخیر در 

 تکمیل گردد.تعدیل گردیده و قرار است طرح تعدیل نهایی در ربع دوم نهایی شده طرح 

 _( تن اعضای مسلکی ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی%2در رابطه به معرفی ) -1

نحل باقی مانده؛ از طرف الی الیحقوقی به دوره ماستری؛ به نسبت مشکالت بحث نصاب با وزارت تحصیالت ع

 ل تصویب بودجه با وزارت مالیه حل نگردیده است.دیگر مشک

مشورتی روی طرح های قوانین و مقررات در  جلسه 8دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در  -6

مطابق پالن نمایندگان دعوت شده در جلسات  مطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی

 مشورتی اشتراک ورزیدند.

طرز تحصیل حقوق )طرزالعمل بررسی عرایض حقوقی،  حقوق مطابق به احکام قانونریاست عمل های طرزال -7

طرزالعمل تحصیل حق الثبت عرایض حقوقی و محصول حقوق، طرزالعمل اخذ ضمانت و احضار معروض علیه، 
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ترتیب و چاپ تهیه، طرزالعمل مصالحه در قضایای حقوقی و طرزالعمل تطبیق احکام قطعی ونهائی محاکم 

 گردیده است.

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، هیئت  6/3/4337( مؤرخ %4به اساس مصوبه شماره ) -8

مؤظف کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی با همکاری ریاست منابع بشری اسناد 

ارزیابی و گزارش خود را به دولت ار قضایای  ( تن کارمندان برحال ریاست های عمومی حقوق و844تحصیلی )

( بست از اعضای %%1ریاست ج.ا.ا. تقدیم نمود، که بعد از بررسی گزارش فوق الذکر در حدود ) مقام عالی

یا لیسانس غیر مسلکی بودند، به رقابت آزاد  چهارده پاس و ،مسلکی  حقوق و قضایای دولت که دوازده پاس

 لست قرار دارد.رت گذاشته شده که در مرحله شا

یا لیسانس غیر مسلکی، حقوق و قضایای  چهارده پاس و ،دوازده پاس، غیر مسلکی بست اعضای %%1به تعداد -3

ت عدلیه به اعالن گذاشته شده است، زارودولت از طریق سایت کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی و 

 ط جریان دارد.کار باالی شارت لست و پروسه استخدام کارمندان واجد شرای

 متشکل از  نماینده  ( قانون طرز تحصیل حقوق12تحصیل قرضه های صعب الحصول وفق مادۀ ) کمیته  -4%

، ریاست عمومی اداره امور ارنوالیڅوزارت امور داخله، انجمن مستقل وکالی مدافع، اداره عالی لوی محترم 

 بردن عواید دولت تشکیل گردیده است. مه و امنیت ملی جهت بلندریاست جمهوری، وزارت مالیه، ستره محک

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری درمورد  3/1/4337( مؤرخ 1حسب مصوبه شماره ) -44

تحقق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری ریاست عمومی قضایای دولت طرح تعدیل و ایزاد قانون قضایای دولت 

خویش آن را تصویب نموده، و  41/42/4337ابینه ج.ا.ا در جلسۀ مؤرخ را به کمیته قوانین ارسال نموده و ک

( مؤرخ %36جاللتمآب رئیس صاحب دولت ج.ا.ا تعدیل قانون قضایای دولت را طی فرمان تقنینی شماره )

 توشیح نموده و در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر گردیده است. 41/42/4337

 څارنوالیویت شفافیت، حسابدهی و کاهش فساد اداری به اداره لوی به منظور تق فساد اداریبه متهم یک تن   -42

 معرفی گردیده است.

از  شهروندانمورد فعالیت اداره به منظور تقویت شفافیت و حسابدهی اداره و افزایش آگاهی عامه،  41 نشر  -43

به دسترس شان قرار داده شده است، همچنان طبق چک لست های مرتبه  طریق وبسایت وزارت عدلیه نشر و

 در ( اداره مرکزی و والیتی تحت اثر در این ربع از طریق مفتشین بازرسی صورت گرفته است،%4به تعداد )

  .اطالعات به یدسترس قانون پانزدهم ماده با مطابقت

در نتیجه ارزیابی متذکره این اعضا  ارزیابی گردید، که تن از اعضای مسلکی ریاست انسجام 7درجه تحصیل و ظرفیت  -41

 از تجربه کافی برخور دار بوده و نیاز ارتقای ظرفیت در مقطع لیسانس دارند.
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   مشکالت

ره
ما

ش
 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

8 
این وزارت به مشکالت و چالشهای که مانع  4338در ربع اول سال مالی 

مواجه پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری فعالیت های اساسی شامل تطبیق 

 به شکل عینی محسوس نکرده است.، می گردید

% 

 

   فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع مورد نظر(

 بازنگری کد جزا و تعدیالت یا ایزاد به میان آمده در آن جزئی شاخص  جزا دک تعدیل. 

 در قانون مدنی تعدیالت یا ایزاد به میان آمدهتعداد ← مدنی کد تعدیل. 

 ،قانون تعدیل شده  ← تعدیل قانون محاکم عسکری طی مراحل. 

  انفاذ مقرره متذکره  ← ی غیرقانونیمقرره اعاده دارایی هاطی مراحل. 

  به منظور تربیت کادرها در عرصه قانونگذاریتن  %2برای تقویت و تداوم برنامه ستاژ تقنینی ←  

 .تن  از اشتراک کننده ها تدویر گردید %2دور برنامه ستاژ تقنینی برای یک 

  دعوت از نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در جلسات مشورتی روی طرح های قوانین و

گزارش از تعداد ← مقررات در مطابقت به ماده چهل و یکم قانون طی مراحل اسناد تقنینی 

 .ر هر ربعجلسات مشورتی باز برگزار شده د

  از جمله به  اعضای مسلکی حقوق و اتخاذ اقدامات مقتضی تن از 844تحصیالت  ارزیابیتکمیل

 .های اعالن شده در هر ربعتعداد بست ← های مسلکی نیازمند اعالن اعالن سپردن بست

  ریاست حقوق در والیات کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و اعضای مسلکی مسلکی  ارزیابی ظرفیت

سا، آمرین و اعضای مسلکی ادارات مه ستاژ حقوقی داخل خدمت برای رؤمیان  و راه اندازی برنابا

 .گزارش از ارزیابی صورت گرفته در هر ربع ←  قانون طرز تحصیل حقوق 13حقوق مطابق ماده 

  و استخدام افراد واجد شرایط در این بست ها در سطح مرکز  بست غیرمسلکی %%1به اعالن سپردن

 .افراد استخدام شده  ← والیات تحت نظر کمیسیون اصالحات اداریو 

 ( قانون طرز تحصیل حقوق12ایجاد کمیته تحصیل قرضه های صعب الحصول وفق مادۀ ) ←  

 .طرزالعمل کاری ایجاد شده



 

04 
 

  ،نشر گزارش های ربع وار از اجراآت ریاست حقوق به شمول تعداد قضایای راجع شده یا ثبت شده

گزارش اجراآت  ← طی مراحل و زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصله های صادر شده  محکمه 

 .نشر شده در هر ربع

 ( بست افراد غیرمسلکی و استخدام اشخاص مسلکی برای این بست%2اعالن عمومی ) بست   ← ها

 .های اعالن شده

 ی دولت چگونگی اجراآت اعضای مسلکی قضایاو ایجاد طرزالعمل  تعدیل قانون قضایای دولت ← 

 .طرزالعمل ایجاد شده

 تدقیق ومطالعه و ارایه مشوره های در مورد دوسیه ها دولت یکمیته تدقیق در اداره قضایا ایجاد ،

    اداری مالی و -3تجارتی  -2امالکی  -4گانه:  بخش های سه در ایجاد شده کمیته  ←  حقوقی

 .کاری  ایجاد شده کمیته در بخش های سه گانهطرزالعمل   ← 

  تقویت سیستم ثبت و پیگیری قضایای مدنی و قضایای مربوط به ریاست عمومی قضایای دولت در

پیشنهاد طرح ارائه    ← یک سیستم معیاری که اعتبار آن توسط یک مرجع بیرونی تائید گردد.

سیستم ثبت و مدیریت قضایای مدنی و قضایای ریاست عمومی قضایای دولت به شورای عالی 

 .حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری

 تعداد افراد متخلف  ←  یڅارنوالو ارجاع قضایای فساد اداری به لوی  متهمین فساد اداری معرفی 

 .در هر ربع قضائی به ارگانهای عدلی و معرفی شده

 از گزارش و یکار یها گزارش و ها پالن شمول به آن یها تیفعال و اداره مورد در اطالعات نشر 

های ربعوار از تعداد قضایای راجع ، نشر گزارشادارات اجراات از نظارت لیقب از ینظارت یها تیفعال

 ماده با مطابقت در های صادر شدهشده، طی مراحل، مدت زمان رسیدگی به قضایا و تطبیق فیصله

مورد  47مطابق  اداره توسط شده نشر اطالعات و اسناد  ←  اطالعات به یدسترس قانون پانزدهم

های نظارتی؛ گزارش تعداد تمندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطالعات؛ تعداد گزارش از فعالی

زمان رسیدگی به قضایا و مراحل شده؛ گزارش مدت ی طیقضایای راجع شده؛ گزارش تعداد قضایا

 ها؛تطبیق آن

  ایجاد کمیته مشترک  نظارت از احزاب )متشکل از نمایندگان وزارت  عدلیه، داخله، امنیت و

حزب سیاسی  با گروه های  41از عدم ارتباط   ←طرزالعمل کاری ایجاد شده    ←(  څارنوالی

ب در مطابقت با حز 41نابع تمویل از م  ←شبه نظامی غیر مسوول و غیر قانونی نظارت گردیده   

 .قانون  نظارت گردیده

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

 .تن از اعضای مسلکی ارزیابی گردیده 22گزارش ارزیابی تحصیالت و ظرفیت   ←
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  بخش آن مربوط ریاست  2ایجاد یک چتر واحد مرکز ارایه خدمات برای مراجعین وزارت عدلیه که

 .مرکز ایجاد شده  ←های حقوق و قضایای دولت است  

 

های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی فعالیت

   :حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارند

  ریاست محترم صنعت و تجارت به   از طرف وزارتینفع تا فعالًقانون یا مقرره مالکیت ذطرح مسوده

که به طی  ،مواصلت نورزیده است حقوقی_امور قانونگذاری و تحقیقات علمیعمومی انستیتوت 

 مراحل آن اقدام صورت گیرد.

 ( تن اعضای مسلکی ریاست عمومی انستیتوت %2در رابطه به معرفی ) امور قانونگذاری و تحقیقات

نحل ث نصاب با وزارت تحصیالت عالی الیحقوقی به دوره ماستری؛ به نسبت مشکالت بح _علمی

 باقی مانده؛ از طرف دیگر مشکل تصویب بودجه با وزارت مالیه حل نگردیده است.
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