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پس منظر

مهم وکلیدي حکومت وهمکـار نزدیـک   یکی از وزارت هاي جمهوري اسالمی افغانستان وزارت عدلیه 
سـیس تاحـاال جایگـاه مهمـی     ستان میباشد این وزارت از زمـان تا ودایمی سکتور عدلی وقضایی افغان

دربخش هاي قانون گذاري وعرضه خدمات حقوقی وملکی داشته است. 

سی به عدالت در سراسرکشور میباشد ي آینده عبارت از حاکمیت قانون ودستردیدگاه وزارت عدلیه برا
ه خدمات باکیفیت عدلی وحقوقی به ارائستراتیژیک وزارت را تقویت سیستم عدلی وادر حالیکه هدف 

مردم به شکل متوازن در سراسر کشور تشکیل میدهد.

امـور قانونگـذاري، خـدمات حقـوقی،      برنامـه  چهـار خـویش را بـه اسـاس   جـه  وزارت عدلیه بودبناء)
است . تنظیم نموده امورمحجوزین و اداره ومدیریت )  

).1فصل اول ص "قانون و عدالت"ساله وزارت5(منبع: استراتیژي 

خالصه گزارش

) فعالیت عمده را پالن نموده است ، که از 30به تعداد (1396مالیسال ساالنه در پالن وزارت عدلیه
دوماول ودر ربعکه این وزارت توانسته ) فعالیت را در ربع اول ودوم تکمیل می نمود. 30جمله باید (
) 8(ونمایدفیصد تکمیل) فعالیت را صد22هاي مذکور به تعداد (فعالیتجملۀزا1396سال مالی 

، بخشی از یک فعالیت که شامل پیشرفت نموده استبه فیصدي هاي معینفعالیت دیگرمطابق پالن
) باب تعمیر ریاست هاي عدلیه ومراکز اصالح وتربیت اطفال والیات میگردد، به اساس مکتوب 6اعمار (

وزارت محترم امور شهر سازي دوبـاره بـه ایـن وزارت مواصـلت     1/3/1396) مورخ 850/555شماره (
همچنـان علـت فعالیـت    کاتی آن آغاز گردیده است ولی فیصدي پیشرفت نداردورزید که مراحل تدار

ه گردیده است. یل ناشده در بخش تحلیل گزارش ارائهاي تکم

چگونگی پیشرفت فعالیت هاي این وزارت در جدول ذیل نشان داده شده است:
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عریضه نویسانفعالیت عریضه نویسان 
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پیشرفت اجراآت

فعالیت هاي تکمیل شده

)عنوان قانون تسوید وتدقیق گردیده است.37به تعداد (- 1
) عنوان مقرره تسوید وتدقیق گردیده است.19به تعداد (- 2
) عنوان سند تقنینی طور فوق العاده طبع ونشر گردیده است.12به تعداد (- 3
) عنوان سند تقنینی طبع ، نشر و توزیع گردیده است.38(1396سال مالی دوماول و در ربع - 4
) جلد میگردد 1200(تی به تیراژ) شماره ثبت عالیم تجار6(1396سال مالی دوماول وطی ربع- 5

طبع نشر وتوزیع گردیده است.
نشر وتوزیع گردیده ،) جلد میگردد طور فوق  العاده طبع1240تقنینی به تیراژ (سند) 4به تعداد (- 6

است.
گردیده است.) شماره ماهنامه آگاهی حقوقی طبع، نشر وتوزیع 12000(به تعداد - 7
) تن از مظنونین ومتهمین بی بضاعت مساعدت 5875براي (1396سال مالی دوم اول در طی ربع- 8

حقوقی رایگان ارائه گردیده است.
) تن از اتباع کشور از آگاهی حقوقی مستفید 69550(براي1396سال مالی دوماول ودر طی ربع- 9

گردیده اند.
یانجیگري ) قضیه حقوقی در نتیجه م1293(1396سال مالی دوماول ودر طی ربع-10

مدیریت هاي حقوق این وزارت به مصالحه انجامیده است.
) جلد دوسیه که فیصله قطعی 407به تعداد  (1396در طی ربع اول ودوم سال مالی -11

ونهایی محاکم در مورد صادر شده بود مورد تطبیق قرار گرفت.
منقول وغیر ) جلد دوسیه هاي اموال 1158) از (1396سال مالی (دوماول ودر طی ربع-12

منقول دولتی در پیشگاه محاکم دفاع صورت گرفته است.
) حزب سیاسی جوازنامه فعالیت توزیع گردیده است.7ربع براي (دو در طی این -13
) جمعیت جواز نامه فعالیت توزیع  گردیده است.405ربع براي (دودر طی این-14
الیت توزیع گردیده است.) رهنماي معامالت جواز نامه فع1018ربع براي (دو در طی این -15
) عریضه نویسان جواز نامه فعالیت توزیع گردیده است.430ربع براي (دو در طی این -16
) سند تقنینی توسط اداره واحد حمایت حقوق بشر این وزارت مرور 36ربع (دودر طی این-17

با اسناد بین المللی حقوق بشري مطابقت داده شد.و
و افراد که بط در رابطه به تطبیق کنوانسیون حقوق طفل ربع از ادارات ذیردو در طی این -18

معلومات الزم جمع آوري گردید.داراي معلولیت تکمیل و 
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) مراکز اصالح وتربیت اطفال نظارت 21از عمکرد (1396در طی ربع اول ودوم سال مالی -19
صورت گرفته است.

به برنامه هاي کوتاه مدت ) تن از کارمندان این وزارت 1175ربع به تعداد (دو این در طی-20
ودراز مدت ارتقاي ظرفیت معرفی گردیده اند.

) تن کارمند در بخش هاي مختلف این وزارت از طریق 134ربع به تعداد (دو در طی این -21
رقابت آزاد استخدام گردیده است.

) برنامه آموزشی در بخش هاي 6جهت ارتقاي ظرفیت کارمندان اناث (ربع دو در طی این -22
ومدیریتی دایر گردید. مسلکی 

ت:آتحلیل اجرا

) فعالیـت  22را پالن نموده که توانسته است (عمده ) فعالیت 30تحقق (دوماول و وزارت عدلیه در ربع
) فعالیـت  1است وبخـش از ( ) فعالیت به فیصدي هاي معین پیشرفت نموده 8را صد فیصد تکمیل نماید، (

وزارت در برج جوزا مراحل تدارکاتی آن آغاز گردیده اسـت وفیصـدي   نسبت انتقال دوباره آن به این 
چگونگی پیشرفت هریک از فعالیت ها قرار ذیل است.که تفصیل پیشرفت ندارد.

:الف:  فعالیت هاي در حال اجرا

 س نامه پالن گردیده بود بـه دلیـل   اسا)3(تسویدو تدقیقطرح، 1396دوم سال مالی اول و در طی ربع
. نگرفتجهت اجراي کارهاي ضروري باالي اساس نامه کار صورت آمرینفارشات وهدایات س

شماره مجله عدالت پالن گردیـده بـود. کـه در    6طبع و نشر (1396دوم سال مالی اول ودر طی ربع (
شماره دیگر آن جریان دارد.دوبااليطبع نشر و توزیع گردیده و کار ) شماره آن4نتیجه (

 افغانی پالن گردیده بود که نظـر بـه   4200000تحصیل مبلغ (1396سال مالی دوماول ودر طی ربع (
) افغانی از بابت ده یکه حقـوقی  3216622فیصدي پایین مراجعه مردم جهت حل و فصل دعاوي مبلغ (

گی کامل دارند. تحصیل گردیده و مدیریت هاي حقوق در زمینه آماده
پالن گردیده بـود  وز) تن محج2250تجدید تربیت (نگهداري و1396سال مالی دوماول و درطی ربع

) تـن از محجـوزین نگهـداري وتجدیـد تربیـت      1692(،پائین آمدن گراف تخلفات اطفـال که در نتیجۀ
گی کامل دارند.مرکز آماده در زمینه آمریت هاي محجوزین والیات وگردیده و

 نسـبت  اماواحد اداري پالن گردیده بود)24(آت تفتیش از اجرا1396سال مالی دوماول ودر طی ربع
واحـد اداري  )17(از صـرف  ،در کنار پـالن کـاري  حسب هدایت مقام رهبري وزارتاجراات فوق العاده

تفتیش صورت گرفته است.
نسـبت زیـاد   بست سی بی آر پالن گردیده بـود )20(استخدام 1396سال مالی دوماول ودر طی ربع

گردیده وکار باالي بست هاي باقیمانده وطی مراحل بست آن استخدام)18(که ازجمله بودن حجم کار
جریان دارد.
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) تـن کـارآموز در   11که (پالن گردیده بود 1396) تن کار آموز در طی ربع اول سال مالی 12استخدام (
بت عدم تمویل دونر ها لغو گردید.) تن دیگر به نس1طی ربع اول استخدام گردیده و استخدام (

 باب تعمیر مورد ضـرورت  9تعداد زیر بناهاي فزیکی ( اعمار وتجهیز 1396در طی ربع دوم سالی مالی
فعالیت به فصیدي هاي معین پیشرفت نموده وکـار بـاالي   3وزارت عدلیه)پالن گردیده بود از جمله آن 

آن مطابق پالن جریان دارد.

:هاي آغاز نا شدهب: فعالیت 

غیس وبـاد والیات هاي عدلیهتعمیر ریاست، بدخشان والیات بامیان، پکتیکاکز اصالح وااعمار تعمیر مر- 1
رخ ) مـؤ 850/555شـماره ( مکتـوب  والیـت کابـل بـه اسـاس     چنان تعمیر ریاست حقـوق  همنیمروز و

مبنـی بـر انتقـال پـروژه هـاي جدیـد و انتقـالی        وزارت محترم امور شهرسـازي و مسـکن  1/03/1396
دوباره به این وزارت انتقال گردیده که پروسه تدارکاتی آن اغاز 1396ساختمانی شامل بودجه سال مالی 
.گردیده و فیصدي پیشرفت ندارند

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

) عنون مقرره ، ودو عنوان اساسنامه، تسوید 19) عنوان قانون ، 37در ربع اول ودوم سال مالی به تعداد
گذاري بوده که ونیگانه مرجع طرح، تسوید وتدقیق در عرصه قانوتدقیق گردیده است، از آنجائیکه وزارت 

اري شان را قانونمند ساخته روند کتمام اسناد تقنینی وزارت ها وادارات دولتی را طی مراحل نموده و
وسهولت را ایجاد می نماید تا ادارات محترم بتوانند در روشنایی آن براي هموطنان خویش اجراآت 

قانونی انجام داده تاباشد که اداره سالم وعاري از فساد به میان آمده وجلو ارتشا وفساد گرفته شود.
رتی وهمچنان ماهنامه مجله عدالت واخبار آگاهی وزارت عدلیه مطابق پالن اسناد تقنینی، اعالنات تجا

ن شک در زمینه وحقوقی را به غرض اگاه ساختن مردم به کارمندان دولتی به نشر سپرده است که بد
قانونمند شدن روند کاري ادارات دولتی وهمچنان آگاهی مردم از قانون وحقوق شان موثر بوده است.

گی الزم صورت گرفته ، از حقوق عامه ، ملکیت هاي در بخش قضایاي حقوقی در سطح کشور رسید
دولتی دفاع واز چنگال غاصبین وزور مندان به نفع دولت تصمیم قضایی اتخاذ گردیده است وهمچنان در 

زمینه منازعات حقوقی میان طرفین اصالح صورت گرفته است.
وبراي متقاضیان در مراحل مختلف محاکماتی حقوق مظنونین ومتهمین بی بضاعت تامین گردیده

مشوره هاي الزم حقوقی ارائه گردیده است.
 در این بخش از محجوزین معرفی شده به مراکز اصالح وتربیت اطفال نگهداري الزم صورت گرفته وبعد

از تعلیم وتربیت مجدد اطفال متخلف به جامعه ، سالم برگردانیده شده اند.
 ) برنامه هاي آموزشی دایر گردیده است که از موضوعات مهم ) تن از کارمندان وزارت عدلیه 1175براي

حقوقی آگاهی حاصل نموده وروي چگونگی اجراآت وارائه خدمات بهتر براي مراجعین موثر واقع شده 
است.

 باز رسی واجراآت ریاست تفتیش داخلی باالي ادارات وزندگی مردم تاثیر زیاد گذاشته است بدین معنی
ر ادارات تحت اثر وزارت به کندي مواجه گردیده ویا معطل قرار گیرد ، با در صورتی که کار شان د

همکاري ریاست تفتیش پیگیري میگردد وتقریبا مرجع امیدواري براي مردم بخاطر از بین بردن فساد 
اداري میباشد.
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عمده مشکالت

اره
هاي پیشنهاديراه حل مشکالتشم

مانند کندز، والیاتبعضینبود امنیت در 1
هلمند و ...

ت در والیات جهت انجام بهتر امور و ینمین امتأ
وظایف شعبات وزارت عدلیه

مرکز اصالح و15نبود وسایط نقلیه براي 2
تربیت اطفال

فوظ اطفال تهیه محونئوبه منظور انتقال مص
وزارت تدارك دیده جه توسعوي عراده جات از بود

شود.

والیت23اعمار تعمیر مراکز اصالح براي والیت23نبود تعمیر مراکز اصالح در سطح 3

کمبود وسایط نقلیه غرض انتقال مساعدین 4
حقوقی به مراجع ذیربط

فراهم نمودن وسایط نقلیه براي مساعدین حقوقی

ل در قضایاي ؤومداخله ارگانهاي غیرمس5
حقوقی

گیري از مداخله ارگانهاي مذکورجلو 

،عدم همکاري الزم ارگانهاي پولیس6
ومحاکم

بهتر میان ارگانهاي ایجاد هماهنگی بیشتر و
مربوط

زمان جلسه عدم اطالع محاکم از وقت و7
قضایی براي مساعدین حقوقی

روز قبل باید 5،جزائیمطابق قانون اجراآت
مساعد حقوقی اطالع داده شود

ریاست عدلیه والیات2اعمار تعمیر براي نبود دوباب تعمیر براي ریاست عدلیه والیات8
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1396سال مالی دوماول و ربعدر: بودجه عادي و انکشافی1ضمیمه شماره 

بودجه به میلون افغانیمصرف

مجموعه بودجه منظورشده 
1396سال مالی 

444829000بودجه انکشافی692392000بودجه عادي1137221000

مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ وفیصد

فیصدي انکشافی فیصدي عادي

4.19% 7207007 57.8% 100062302 ربع اول

55.38% 24441708 105.8% 183141084 ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

59.57% 31648715 163.6% 283203386 مجموعه

صورت گرفته است.1396ماندة تخصیصات ربع اول و سهمیه ربع دوم سال مالی فوق مصارف ربع دوم از باقینوت : قرار شرح 


