جمهوری اسالمی افغانستان
ستره محکمه
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
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گزارش مختصر از فعالیت قضائی و ممد قضائی
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بخش دوم :فعاليت هاي ممد قضائي و مسلكي قوه قضائيه
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هشتم  :در عرصه مالی و اداری
نهم  :توجه به زیر بنای فزیکی محاکم (تعميرات)
دهم  :تحکيم روابط بين المللی قوه قضائيه
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بخش اول :فعاليت هاي قضائي
اول :شوراي عالي ستره محكمه
شوراي عالي ستره محكمه در سال 1397باتدویر ( )46جلسه عادي و فوق العاده بر موضوعات مربوط غور
و رسيدگی الزم به عمل آورده است.
طي این جلسات روي موضوعات مختلف شامل آجندا رسيدگي صورت گرفته که باصدور ()1160
تصویب  )396( ،یاداشت  )391( ،قرار قضائي تجاویز الزم و مقتضي اتخاذ و محاكم و مراجع ذیربط در
روشنی قانون  ،رهنمائی شده اندکه در مجموع مواردذیل رادربر می گيرد.

الف :استهداآت:
طي این مدت درمورداستهداآت محاكم و مراجع دولتي به ارتباط تفسير احکام قوانين و مطابقت قوانين با
قانون اساسي غور همه جانبه بعمل آمــده باالثر با صــدور ( )51تصویب و ( )15یادداشت به محاكم و مراجع
مربوط توضيح قانوني ارائه شده است .و ( )3قضيه پس از تأئيد نظر تدقيقی جهت اجراآت به مراجع مربوط
اخبار گردیده است.

ب :تفویض صالحيت رسيده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر :
دراین مدت ( )780موضوع تبدیلي محكمه به اساس تقاضاي لوي څارنوالي و برخي از اطراف دعاوي
،مورد غــورقرارگرفته منجمله صالحــيت رسيدگي ( )732قضيه از یك محكمه به محكــمه دیگر تصویــب و
تقاضاي تبدیلي محكمه ( )48قضيه نسبت فقدان دالیل قانوني رد شده است .

ج :تجدید نظر بر فيصله هاي قطعي :
درین مدت ( )518قضيه تجدید نظرخواهی بر فيصله های قطعی و نهائی محاکم شامل موضوعات مدنی  ،جزائی
 ،تجارتی ،احوال شخصيه و حقوق عامه مورد غور قرارگرفته ودرنتيجه تعداد ()67فيصله قطعي محاکم بنابر
موجودیت دالیل قانوني جدید  ،لغو گردیده و مطالبات تجدید نظر بر( )451قضيه دیگر نسبت فقدان دالیل جدید با
صدور ( )77تصویب و ( )374یادداشت رد گردیده است.
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د :تنازع صالحيت:
درین مدت ( )262موضوع تنازع صالحيت حوزوی وموضوعی محاکم مورد غور قرارگرفته باالثر با
صدور ( )262قرارقضایی مبنی بر تعيين محکمه ذیصالح  ،تصميم اتخاذ گردیده است.

هـ  :محاكمه قضات:
طبق گزارشهای ریاست تفتيش قضائی ونظریات ریاست تدقيق و مطالعات بر ( )211تن از قضات محاکم
بدليل تشخيص تخطی های وظيفوی شان که بيشتر به التواء در رسيدگی قضایا و عدم رعایت پروسيجر و تقيدات
قانونی در اجرای وثایق وفيصله ها بوده متکی به احکام مقرره طرز رسيدگی به تخلفات قضائی جزا های الزم
تأدیبی شامل توصيه  ،اخطار و کسر معاش طی ( )109تصویب  ،تجویز گردیده است .

و :مسایل متفرقه :
درامور ذاتي قضات و مسایل متفرقه در جلسات متعدد شوراي عالي بر ( )136قضيه غور بعمل آمده،
باالثر ( )83تصویب در خصوص تثبيت درجه کادر قضائی و ( )46تصویب و ( )7یادداشت در مورد مسایل
متفرقه صدور یافته است.
ازمجموع مصوبات شورای عالی ستره محکمه ( )34موضوع آن که جنبه عام داشت بمنظور تطبيق
یکسان قوانين وایجاد رویه واحد قضائی به محاكم طور متحدالمال تعميم شده است.
ز :در موضوعات اعدامی روی ( )62قضيه در جلسات متعدد شورایعالی غور بعمل امده و( )62قرار قضایی در
مورد صدور یافته است .
همچنان کميته ارزیابی عرایض تجدید نظر حسب مصوبه ( )861مورخ  1394/6/31شورایعالی ستره محکمه
تحت ریاست داراإلنشاء شورایعالی ایجاد گردیده که در سال  1397به تعداد ( )302عریضه تجدید نظرخواهی و
( )18دوسيه شامل موضوعات مدنی  ،تجارتی  ،فاميلی و احوال شخصيه تحت غور و بررسی این کميته قرار
گرفته و بعد از ابراز نظر مورد تأئيد واقع شده است.
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دوم :دیوان هاي ستره محكمه
الف  -دیوان جزای عمومی:
درین دیوان جمعاً( )3324موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته که درنتيجه ( )2619قضيه تائيد)528( ،
موضوع نقض و ( )177قضيه تعدیل گردیده و نيز بر( )73قضيه تجدید نظر جزائی نيز در این دیوان رسيدگی
شده است .

ب  -دیو ان امنيت عامه:
دردیوان امنيت عامه مجموعا ً ( )2000موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته که درنتيجه ( )1751قضيه تائيد،
( )188موضوع نقض  )60( ،قضيه تعدیل و ( )1موضوع باطل گردیده است.

ج -دیوان جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی:
درین دیوان جمعا ً ( )2873موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته که درنتيجه ( )1850قضيه تایيد)614( ،
موضوع نقض  )363( ،قضيه تعدیل و ( )46موضوع باطل گردیده است.

د – دیوان رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن و تخلفات اطفال :
دراین دیوان طی سال  1397مجموعا ً ( )1150قضيه مورد رسيدگی قرار گرفته  .که از جمله( )1008قضيه تأئيد
 )126( ،قضيه نقص و ( )16قضيه تعدیل شده که از مجموع قضایا ( )584قضيه را خشونت و ( )566قضيه
دیگر را تخلفات اطفال تشکيل ميدهد.

هـ -دیوان جرایم منسوبين نظامی:
در دیوان جرایم منسوبين نظامی طی سال  )654( ، 1397قضيه مورد رسيدگی قرار گرفته که( )458قضيه
تایيد )148(،قضيه نقض )42( ،قضيه تعدیل و ( )6قضيه باطل گردیده است .

و  -دیوان مدنی:
دردیوان مدنی ستره محکمه طی سال 1397روی ( )1074موضوع مورد رسيدگی واصدار حکم بعمل آمده و
برمبنای آن ( )347قضيه تائيد )476( ،قضيه نقض و( )251قضيه بقرار قضایی مسترد گردیده است.

ز– دیوان حقوق عامه و احوال شخصيه :
دیوان حقوق عامه و احوال شخصيه در سال  )1158( ، 1397موضوع را تحت رسيدگی قرار داده و در نتيجه
( )891قضيه تأئيد  )159( ،قضيه نقض و در مورد ( )108قضيه دیگر بنابر دالیلی چون قرار تعطيل  ،رد
فرجام خواهی  ،اقامه شهود و استدراک  ،قرار قضائی صادر شده است .

ح -دیوان تجارتی:
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دراین دیوان جمعا ً ( )247موضوع مورد رسيدگی قرار گرفته ودر نتيجه ( )156موضوع تائيد و()86
موضوع دیگر نقض و در مورد ( )5موضوع قرار تعطيل صادر شده است .همچنان ( )55قضيه حقوقی تجدید
نظر نيز مورد رسيدگی این دیوان قرار گرفته است .
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سوم :محاکم استيناف
الف  -محاكم استيناف مركز و والیات:
به اساس راپور هاي واصله دیوان هاي محاكم استيناف مركز و والیات طي سال  1397جمعا ً ()23558
قضيه را که شامل ( )8713قضيه جــزای عمومی  )5669( ،امنيت عامه  )2861( ،جرایم عليه امنيت داخلی و
خارجی )5847( ،قضيه مدني  ،حقوق عامه  ،احوال شخصيه و( )468قضيه تجارتي ميشود رسيدگی و اصدار
حكم به عمل آورده اند.

ب  -محكمه استيناف مواد مخدر:
این محکمه طی مدت مورد گزارش به تعداد ( )566موضوع را تحت غور قرار داده و در مورد آنها اصدار
حكم بعمل آورده است.

ج  -محکمه استيناف رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری:
این محکمه درجریان سال  1397به تعداد ( )32قضيه را رسيدگی و حل و فصل نموده است .

د -محاکم استيناف مبارزه باجرایم فساد اداری غير سنگين:
درین محاکم طی سال 1397به تعداد( )360موضوع مورد بررسی قرارگرفته که ازجمله در مورد ()350
موضوع ذریعه قرار قضائی و فيصله اصدار حکم شده و( )10موضوع جهت اصالح نواقص مکتوبی مسترد
گردیده است.

هـ  -دیوان های استيناف رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن:
این دیوان ها طی سال  1397جمعا ً ( )958قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

و -محاكم استيناف نظامي :
در محاکم استيناف نظامي طي مدت مذکور مجموعا ً ( )571قضيه موردبررسی قرارگرفته و در نتيجه ()30
موضوع مكتوبي جهت اصالح نواقص مسترد گردیده و با ارتباط ( )541قضيه دیگر با صدور قرارقضایی و
فيصله اجراآت شده است.

ز -دیوان استيناف رسيدگی به قضایای مالياتی :
این دیوان در سال  1397به تعداد ( )12قضيه را مورد رسيدگی و اصدارحکم قرار داده است .
ح -دیوان جرایم ترافيکی استيناف والیت کابل :
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دیوان جرایم ترافيکی استيناف والیت کابل طی سال  1397به تعداد ( )290قضيه را رسيدگی کرده که باالثر
( )17قضيه ذریعه مکتوب مسترد و( )273قضيه با صدور قرار قضایی و فيصله حل و فصل گردیده اند.

ط -دیوان های اطفال محاكم استيناف مرکزووالیات:
این محاكم در جریان سال  1397در مورد ( )565قضيه تخلفات اطفال حكم قضائي خویش را صادر نموده
اند.

ی -دیوان های استيناف رسيدگی به قضایای امالکی:
این محاکم که طی سال  1397در پنج والیت کشور ایجاد و فعال گردیده )71( ،قضيه را مورد بررسی قرار داده
و در مورد آنها تصاميم اتخاذ نموده اند .
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چهارم :محاكم ابتدائيه
الف -محاکم ابتدائيه شهری و ولسوالی:
بمالحظه راپور هاي واصله  ،محاكم ابتدائيه شهری وولسوالی در سال  1397به تعداد ( )12534دوسيه
جزای عمومی  )22478( ،دوسيه مدني  ،حقوق عامه و احوال شخصيه  )9605(،قضيه امنيت عامه ()1944
قضيه جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی و ( )2052قضيه تجارتي را رسيدگي نموده و در مورد آنها اصدار حكم
به عمل آورده اند.

ب  -محكمه ابتدائيه جرایم مواد مخدر:
این محكمه در طي مدت مذكور ( )852قضيه را رسيدگي و در مورد آن اصدار حكم نموده است.

ج -محکمه ابتدایيه رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری :
این محکمه طی سال  1397به تعداد ( )78قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

د  -محاکم ابتدائيه مبارزه باجرایم فساد اداری غير سنگين:
دراین محاکم درجریان سال  )597( ، 1397قضيه بررسی گردیده ،که از آن جمله ( )30موضوع جهت اصالح
نوا قص طورمکتوبی به مرجعش مسترد گردیده  )567( ،موضوع دیگر ذریعه قرا ر قضائی و فيصله مورد
رسيدگی قرار گرفته است .

هـ  -دیوان های ابتدائيه رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن:
این دیوان ها طی مدت مذکور به تعداد ( )1444قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

و -محاكم ابتدائيه جرایم خورد ساالن:
این محاکم در طي مدت مذکور ( )1192دوسيه را رسيدگي نموده در مورد آن حكم صادر نموده اند.

ز -محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرایم مالياتی:
محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرایم مالياتی درین مدت تعداد ( )13قضيه را رسيده گي نموده در مورد آن
اصدار حكم به عمل آورده است.

ح  -محاكم ابتدائيه نظامي مركز و والیات:
در محاكم ابتدائيه نظامي طي مدت مورد گزارش تعداد ( )3681دوسيه موردبررسی قرارگرفته كه از آن
جمله در مورد ( )3570قضيه به فيصله و قرار قضائی اصدار حكم گردیده و تعداد ( )111قضيه جهت اصالح
نواقص به مرجع مربوط طور مكتوبي مسترد گردیده است.

ط – دیوان های ابتدائيه رسيدگی به جرایم ترافيکی:
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دیوان های ابتدائيه رسيدگی به جرایم ترافيکی در جریان سال  )955( ، 1397قضيه را مورد رسيدگی و اصدار
حکم قرار داده است .

ی -دیوان های ابتدائيه رسيدگی به قضایای امالکی:
این دیوان ها طی سال  1397به تعداد ( )142قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

پنجم :عواید محاكم
بمالحظه راپور هاي واصله درجریان سال  1397به تعداد ( )182868قطعه وثيقه مختلف النوع در محاکم
اجراء شده و عواید عمومي محاكم بالغ بر مبلغ ( )1,298,431,642یک مليارد و دوصدو نودو هشت مليون و
چهارصدو سی و یکهزار و ششصدو چهل دو افغانی ميگردد.

همچنان از طریق محاکم بویژه محاکم ابتدائيه و استيناف رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری حکم

به پرداخت مبلغ( )323991204افغانی  )102310926( ،دالر امریکائی )11102000( ،لایر
سعودی  )100000( ،درهم امارات و ( )15000یورو تحت عناوین  ،رد وجه اختالس  ،جبران
خساره  ،مصادره  ،مبلغ قابل رد وجریمه نقدی صادرگردیده است .
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بخش دوم :فعاليت های ممد قضائی
اول :در عرصه معارف قضائی
الف :آموزش کادر قضائی:
در جریان سال  1397پروگرام آموزش قضائی که شامل کور ستاژ قضائی و کورس های آموزش داخل خدمت
ميباشد به ترتيب ذیل تنظيم و تدویر یافته است:
 -1در بخش ستاژ قضائی :
 آغاز دور دوم ستاژ قضات تعهدی ولسوالی های نا أمن کشور به تعداد ( )59تن از تاریخ  18حمل الی
 18ميزان سال .1397
 ترتيب کتاب اندراج تعداد ( )59تن فارغان ستاژ شش ماهه دور دوم قضات ولسوالی های نا أمن کشور.
 آماده گی برای پذیریش دو ساله دور ( )31ستاژ قضائی.
 ایجاد کميته ثبت نام ( )12نفری آنالین و حضوری.
 ارسال مکتوب نشر اعالن تاریخ ثبت نام آنالین و حضوری بریاست نشرات ستره محکمه.
 ارسال پيشنهادات بمنظور اکمال وسایل و قرطاسيه باب.
 آغاز ثبت نام از تاریخ  20دلو الی  20حوت سال .1397
 مجموعه عمومی ثبت نام متقاضيان دور ( )31ستاژ قضائی تعداد ( )11395تن.
 تعداد تائيدی شده متقاضيان دور ( )31ستاژ قضائی تعداد ( )10239تن.
 تعداد رد شده متقاضيان دور ( )31ستاژ قضائی تعداد ( )1163تن.
 ثبت نام آنالین ذکور تعداد ( )8279تن.
 ثبت نام آنالین اناث تعداد ( )1960تن.
 ارسال تعداد ( )135قطعه مکاتيب به مراجع ذیربط.
 -2در بخش ارتقای ظرفيت قضات داخل خدمت محاکم :
الف -:براه انداختن نياز سنجی آموزشی برای قضات در هشت زون محاکم کشور.
 تشخيص ( ) 390برنامه آموزشی غرض ارتقای ظرفيت قضات داخل خدمت محاکم بر اساس نياز سنجی
آموزشی از سال  1400 – 1396هجری – شمسی مطابق  2021 – 2017ميالدی.
 براه انداختن جلسه همآهنگی با دونر ها غرض جلب حمایت آنان در تطبيق برنامه های آموزشی که در
اثر نياز سنجی آموزشی از سال  1400 – 1396هجری – شمسی مطابق  2021 – 2017ميالدی
تشخيص گردیده است.
ب -:پالن گذاری ارتقای ظرفيت قضات در هشت زون محاکم کشور بر اساس اولویت تقسيم ( )390برنامه
آموزشی در مدت پنج سال آینده (.)1400 – 1396
از جمله ( )390برنامه آموزشی پالن گذاری شده )80( ،برنامه آموزشی آن در سال  1397در بخش های
جزائی ،مدنی و تجارتی در پالن گرفته شده بود که از جمله ( )80برنامه در سال  1397بتعداد ()76
برنامه آن دایر گردیده است ،و ارقام مکمل آن در جدول توحيدی ذیل نمایش داده شده است ،و متباقی ()4
برنامه آن نسبت مشکالت تخنيکی و امنيتی در ربع اول سال  1398دایر ميگردد.

گزارش برانمه های آموزیش قضات داخل خدمت رایست تعلامیت قضایئ
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تعداد قضات اشرتاک کننده

اترخی برانمه آموزیش "جهری مشیس"

مدت
برانمه
آموزیش
(روز)

حمل تدویر برانمه آموزیش

منبع متویل
کننده

والایت اشرتاک
کننده

والیت

حمل برگزاری

اکبل

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

آیدلو

اتالر حممکه اس تیناف
بلخ

آیدلو
آیدلو

شامره

موضوع برانمه آموزیش

1

معریف کد جزاء

21

2

معریف کد جزاء

24

0

3

معریف کد جزاء

22

2

24

4

آموزش آموزگاران

22

0

22

 16رسطان 1397

5

قانون جزاء "خبش عام"

18

7

25

 14اسد 1397

 18اسد 1397

6

قانون جزاء "خبش عام"

22

0

22

 14اسد 1397

 18اسد 1397

5

7

قانون جزاء "خبش عام"

24

0

24

 11قوس 1397

 15قوس 1397

5

بدخشان و ختار

8

قانون جزاء "خبش عام"

25

0

25

 10سنبهل 1397

 14سنبهل 1397

5

ننگرهار ،لغامن،
نورس تان و کرنها

ننگرهار

9

قانون جزاء "خبش عام"

23

0

23

 11سنبهل 1397

 15سنبهل 1397

5

بلخ ،مسنگان ،رسپل
و جوزجان

بلخ

اتالر حممکه اس تیناف
بلخ

10

قانون جزاء "خبش عام"

23

0

23

 18قوس 1397

 22قوس 1397

5

خوست

خوست

اتالر حممکه اس تیناف
خوست

آیدلو

11

قانون جزاء "خبش عام"

24

0

24

 24سنبهل 1397

 28سنبهل 1397

5

کندز

کندز

اتالر حممکه اس تیناف
کندز

آیدلو

12

قانون جزاء "خبش عام"

12

9

21

 24سنبهل 1397

 28سنبهل 1397

5

اکبل ،پروان ،اکپیسا
و پنجشری

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

13

قانون جزاء "خبش عام"

25

0

25

 8مزیان 1397

 12مزیان 1397

5

کندهار ،زابل و
هلمند

کندهار

اتالر حممکه اس تیناف
کندهار

آیدلو

14

قانون جزاء "خبش عام"

25

0

25

 15مزیان 1397

 19مزیان 1397

5

ابمیان و دایکندی

ابمیان

اتالر حممکه اس تیناف
ابمیان

آیدلو

15

قانون جزاء "خبش عام"

24

0

24

 12عقرب 1397

 16عقرب 1397

5

بلخ ،مسنگان ،رسپل
و جوزجان

بلخ

اتالر حممکه اس تیناف
بلخ

آیدلو

16

قانون جزاء "خبش عام"

21

4

25

 20عقرب 1397

 24عقرب 1397

5

هرات و ابدغیس

هرات

اتالر حممکه اس تیناف
هرات

آیدلو

17

قانون جزاء "خبش عام"

23

0

23

 20عقرب 1397

 24عقرب 1397

5

ابمیان ،دایکندی و

ابمیان

اتالر حممکه اس تیناف

آیدلو

ذکور

اانث

مجموع

آغاز

خمت

1

22

 24ثور 1397

 25ثور 1397

2

24

 15جوزا 1397

 16جوزا 1397

2

ننگرهار ،لغامن،
نورس تان و کرنها

 12رسطان 1397

 13رسطان 1397

2

بلخ ،مسنگان ،رسپل
و جوزجان

بلخ

 26رسطان 1397

10

زوهنای هشت گانه

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

5

هرات و ابدغیس

هرات

اتالر حممکه اس تیناف
هرات

آیدلو

پکتیا ،لوگر و
خوست

پکتیا

اتالر حممکه اس تیناف
پکتیا

آیدلو

بدخشان

اتالر حممکه اس تیناف
بدخشان

آیدلو

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

آیدلو
آیدلو

13

ابمیان

غور
18

قانون جزاء "خبش عام"

20

5

25

 3قوس 1397

 7قوس 1397

5

اکبل ،پروان ،اکپیسا
و پنجشری

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

19

قانون جزاء "خبش عام"

20

1

21

 17قوس 1397

 21قوس 1397

5

وردک

وردک

اتالر حممکه اس تیناف
وردک

آیدلو

20

قانون جزاء "خبش عام"

16

7

23

 25قوس 1397

 29قوس 1397

5

پروان و توقیفگاه
بگرام

پروان

اتالر حممکه اس تیناف
بگرام

آیدلو

21

قانون جزاء "خبش عام"

25

0

25

 16جدی 1397

 20جدی 1397

5

کندهار ،زابل و
هلمند

کندهار

اتالر حممکه اس تیناف
کندهار

آیدلو

22

قانون جزاء "خبش عام"

19

4

23

 22جدی 1397

 26جدی 1397

5

اکبل ،اکپیسا،
پنجشری و فراه

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

23

قانون جزاء "خبش عام"

25

0

25

 23جدی 1397

 27جدی 1397

5

ننگرهار ،لغامن،
نورس تان و کرنها

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

آیدلو

24

قانون جزاء "خبش عام"

22

0

22

 7دلو 1397

 11دلو 1397

5

نمیروز

نمیروز

اتالر حممکه اس تیناف
نمیروز

آیدلو

25

قانون جزاء "خبش عام"

24

0

24

 14دلو 1397

 18دلو 1397

5

ننگرهار ،لغامن،
نورس تان و کرنها

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

آیدلو

26

قانون جزاء "خبش عام"

17

7

24

 20دلو 1397

 24دلو 1397

5

اکبل ،غزین و بغالن

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

27

قانون جزاء "خبش عام"

21

0

21

 20دلو 1397

 24دلو 1397

5

کندهار ،زابل و
هلمند

کندهار

اتالر حممکه اس تیناف
کندهار

آیدلو

28

قانون جزاء "خبش عام"

23

0

23

 11حوت 1397

 15حوت 1397

5

فارایب

فارایب

اتالر حممکه اس تیناف
فارایب

آیدلو

29

قانون جزاء "خبش عام"

24

0

24

 12حوت 1397

 16حوت 1397

5

ننگرهار ،لغامن،
نورس تان و کرنها

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

آیدلو

30

قانون جزاء "خبش عام"

15

8

23

 18حوت 1397

 22حوت 1397

5

اکبل ،غزین و
ارزگان

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

آیدلو

31

قانون جزاء "خبش عام"

21

0

21

 20حوت 1397

 25حوت 1397

5

پکتیاک

پکتیاک

اتالر حممکه اس تیناف
پکتیاک

آیدلو

32

قانون مدین (عقود معینه
و متلیک)

19

0

19

 10قوس 1397

 13قوس 1397

4

ننگرهار

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

سرته حممکه

33

قانون مدین (حقوق عیین)

11

10

21

 6دلو 1397

 9دلو 1397

4

اکبل

اکبل

رایست تعلامیت
قضایئ

سرته حممکه

34

قانون مدین (حقوق عیین)

14

0

14

 8دلو 1397

 11دلو 1397

4

کرنها

کرنها

اتالر حممکه اس تیناف
کرنها

سرته حممکه

14

35

قانون مدین (عقود معینه
و عقود احامتیل)

12

0

12

 15دلو 1397

 18دلو 1397

4

پکتیا

پکتیا

اتالر حممکه اس تیناف
پکتیا

سرته حممکه

36

قانون مدین (عقود معینه
و متلیک)

18

0

18

 27دلو 1397

 30دلو 1397

4

کندهار

کندهار

اتالر حممکه اس تیناف
کندهار

سرته حممکه

37

قانون مدین (اثبات حق)

8

0

8

 6حوت 1397

 9حوت 1397

4

رسپل

رسپل

اتالر حممکه اس تیناف
رسپل

سرته حممکه

38

قانون مدین (حقوق عیین)

15

0

15

 6حوت 1397

 9حوت 1397

4

کندز

کندز

اتالر حممکه اس تیناف
کندز

سرته حممکه

39

قانون مدین (حقوق عیین)

14

6

20

 6حوت 1397

 9حوت 1397

4

هرات

هرات

اتالر حممکه اس تیناف
هرات

سرته حممکه

40

قانون مدین (اثبات حق)

23

0

23

 6حوت 1397

 9حوت 1397

4

خوست

خوست

اتالر حممکه اس تیناف
خوست

سرته حممکه

41

قانون مدین (حقوق
فامیل)

5

14

19

 12حوت 1397

 15حوت 1397

4

اکبل

اکبل

رایست تعلامیت
قضایئ

سرته حممکه

42

اصول حماکامت جتاریت

22

3

25

 22اسد 1397

 25اسد 1397

4

هرات و ابدغیس

هرات

اتالر حممکه اس تیناف
هرات

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

43

اصول حماکامت مدین
25

0

25

 24سنبهل 1397

 28سنبهل 1397

5

44

اصول حماکامت جتاریت

ننگرهار ،لغامن،
کرنها و نورس تان

اکبل

شهر نو ،هوتل آس یا
2

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

45

اصول حماکامت مدین
5

46

اصول حماکامت جتاریت

اکبل ،پروان ،اکپیسا
و پنجشری

اکبل

شهر نو ،هوتل آس یا
2

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

47

اصول حماکامت جتاریت
5

48

قانون مدین "اثبات حق"

بلخ ،مسنگان،
جوزجان و رسپل

بلخ

هوتل قشالق

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

49

اصول حماکامت جتاریت
5

کندز ،ختار و بغالن

اکبل

50

قانون مدین "اثبات حق"

شهر نو ،هوتل آس یا
2

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

51

اصول حماکامت جتاریت

کندهار

هوتل افغان روایل

52

قانون مدین "اثبات حق"

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

53

اصول حماکامت جتاریت

اکبل

54

اصول حماکامت مدین

شهر نو ،هوتل آس یا
2

پروژه عدالت
(دفرت چیکی)

اتالر حممکه اس تیناف
ابمیان

ملل متحد

اتالر حممکه اس تیناف
هرات

ملل متحد

18

24

25

25

7

1

0

0

25

25

25

25

 5عقرب 1397

 3قوس 1397

 24قوس 1397

 22جدی 1397

 9عقرب 1397

 7قوس 1397

 28قوس 1397

 26جدی 1397

5

کندهار ،زابل و
هلمند

5

پکتیا ،لوگر ،غزین،
پکتیاک ،خوست

55

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

9

0

9

 14اسد 1397

 18اسد 1397

5

ابمیان

ابمیان

56

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

8

2

10

 4سنبهل 1397

 8سنبهل 1397

5

هرات

هرات

26

0

26

 20دلو 1397

 24دلو 1397

15

57

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

7

3

10

 24سنبهل 1397

 28سنبهل 1397

5

بلخ

بلخ

اتالر حممکه اس تیناف
بلخ

ملل متحد

58

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

8

1

9

 15مزیان 1397

 19مزیان 1397

5

پنجشری

پنجشری

اتالر حممکه اس تیناف
پنجشری

ملل متحد

59

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

9

0

9

 12عقرب 1397

 16عقرب 1397

5

ننگرهار

ننگرهار

اتالر حممکه اس تیناف
ننگرهار

ملل متحد

60

کود جزاء "فصول جرامی
فساد اداری"

9

1

10

 11قوس 1397

 15قوس 1397

5

پروان

پروان

اتالر حممکه اس تیناف
پروان

ملل متحد

61

قواعد فقهیی (جم ًهل
الاحاکم)

14

2

16

 4محل 1397

 7محل 1397

4

هرات

هرات

اتالر حمامک اس تیناف
هرات

توامنند سازی
جامعه

62

اصول حماکامت جتاریت

16

0

16

 19محل 1397

 22محل 1397

4

فراه

فراه

اتالر حمامک اس تیناف
فراه

توامنند سازی
جامعه

63

اصول حماکامت مدین و
قانون مدین

21

4

25

 6محل 1397

 9محل 1397

4

بلخ

بلخ

اتالر حمامک اس تیناف
بلخ

توامنند سازی
جامعه

64

قانون مدین (احاکم معومی
قرار داد ها)

16

0

16

 12محل 1397

 15محل 1397

4

ننگرهار

ننگرهار

اتالر حمامک اس تیناف
ننگرهار

توامنند سازی
جامعه

65

قانون مدین (مریاث و
وصیت)

8

0

8

 15ثور 1397

 18ثور 1397

4

کرنها

کرنها

اتالر حمامک اس تیناف
کرنها

توامنند سازی
جامعه

66

وسایل اثبات

16

0

16

 2ثور 1397

 5ثور 1397

4

جوزجان

جوزجان

اتالر حمامک اس تیناف
جوزجان

توامنند سازی
جامعه

67

اموال و مالکیت

16

0

16

 22ثور 1397

 25ثور 1397

4

اکپیسا

اکپیسا

اتالر حمامک اس تیناف
اکپیسا

توامنند سازی
جامعه

68

قانون تنظمی امور
زمینداری

15

0

15

 22ثور 1397

 25ثور 1397

4

کندهار

کندهار

اتالر حمامک اس تیناف
کندهار

توامنند سازی
جامعه

69

اصول حماکامت مدین

5

9

14

 1اسد 1397

 4اسد 1397

4

پروان

پروان

اتالر حمامک اس تیناف
پروان

توامنند سازی
جامعه

70

قانون مدین (حقوق عیین)

11

0

11

 6اسد 1397

 9اسد 1397

4

خوست

خوست

اتالر حمامک اس تیناف
خوست

توامنند سازی
جامعه

71

اصول حماکامت جتاریت

16

0

16

 20اسد 1397

 23اسد 1397

4

ابمیان

ابمیان

اتالر حمامک اس تیناف
ابمیان

توامنند سازی
جامعه

72

قانون مدین (عقود معینه
و متلیک)

14

0

14

 5سنبهل 1397

 8سنبهل 1397

4

لغامن

لغامن

اتالر حمامک اس تیناف
لغامن

توامنند سازی
جامعه

73

قانون مدین (قواعد معومی
قرار داد ها)

9

5

14

 10سنبهل 1397

 13سنبهل 1397

4

اکبل

اکبل

مقر رایست تعلامیت
قضایئ

توامنند سازی
جامعه

16

74

اصول حماکامت جتاریت

16

0

16

 10سنبهل 1397

 13سنبهل 1397

4

پکتیا

پکتیا

75

قانون منع خشونت علیه
زانن و ختلفات اطفال

29

8

37

 19قوس 1397

 20قوس 1397

2

اکبل ،اکپیسا،
پروان ،پنجشری،
وردک ،هرات،
بلخ ،ننگرهار ،لغامن،
لوگر ،بدخشان،
ختار ،ابمیان،
دایکندی ،ابدغیس و
نورس تان

اکبل

76

قانون منع خشونت علیه
زانن و ختلفات اطفال

36

1

37

 21قوس 1397

 22قوس 1397

2

کندز ،جوزجان،
بغالن ،خوست،
غزین ،پکتیا،
پکتیاک ،مسنگان،
رسپل ،کرنها،
هلمند ،کندهار،
فراه ،زابل و منریوز

اکبل

1282

132

1414

مجموعۀ معومی

اتالر حمامک اس تیناف
پکتیا

شهر نو ،هوتل اکبل
اس تار

شهر نو ،هوتل اکبل
اس تار

توامنند سازی
جامعه

ابنک
انکشاف
آس یایئ

ابنک
انکشاف
آس یایئ

 -3در بخش انکشاف دیتابيس آموزشی و ارزیابی قضات قبل و بعد از انعقاد آموزش :
 در سال  1397تعداد ( ) 49برنامه آموزشی قضات داخل خدمت محاکم والیات کشور ثبت دیتابيس گردیده
است و متباقی غرض ثبت تا هنوز به مرکز تعليمات قضائی مواصلت نورزیده است.
 همچنان تعداد ( )59تن قضات ولسوالی های نا أمن نياز سنجی شده که آن هم ثبت دیتابيس گردیده است و
نياز ها و مشکالت آنها نيز در دیتابيس تحليل و ارزیابی گردیده.
 فورمه های ارزیابی آموزشی که برای اشتراک کننده گان این سمينار ها توزیع گردیده بود بعد از خانه
پری جمع آوری گردیده نشان دهندۀ ( )48فيصد افزایش در سطح دانش قضات اشتراک کنندۀ سمينار ها
ميباشد ،که جدول توحيدی ارقام ارزیابی آنها در ذیل نمایش داده شده است:
تعداد برانمه های آموزیش

فیصدی افزایش سطح دانش

49

48

ذکور

تعداد اشرتاک کننده گان
اانث

مجموع

902

87

989

 -4در بخش اداری :






مدیریت ،رهنمائی و انسجام امور اداری و خدماتی ریاست تعليمات قضائی.
کنترول و مراقبت از اجراآت کارمندان خدماتی در مورد صفائی صنوف درسی ،تاالر سمينار هاا و ساایر
ساحات تعمير.
مدیریت و نظارت مؤثر از اجراآت کارمنادان تحات اثار و رهنماائی الزم در اجارای ماوثر راجاع باه کاار
های یوميه محوله.
کنترول و مراقبت از جریان برق شبکه شهری ،سيستم آبرسانی و دستگاه جنراتور .
کوشش مؤثر در راستای حفظ و نگهداشت اجناس و لوازم دوایر مربوط ریاست تعليمات قضائی.
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تهيه و ارساال راپاور حاضاری جهات اجارای معااش و اضاافه کااری اسااتيد و کارمنادان اداری و خادماتی
بریاست محترم عمومی مالی و اداری.
کنترول و مراقبت از کتابخانه و دادن هدایت و رهنمائی الزم به مدیر عمومی کتابخانه و کتابدار.
ایجاد کلکسيون مجالت قضاء و جریده ميزان طبع شده سال  1397در کتابخانه.
تنظيم و شماره گذاری الماری های کتابخانه و فهرست نمودن تمامی کتب باساس (عناوان کتااب ،مؤلاف و
شماره الماری) غرض دسترسی آسان متقاضيان.
اخذ و دریافت ( )26جلد کتاب مطالعه و تحليل دوسيه های قضائی از طرف ریاست محتارم نشارات ساتره
محکمه.
اخذ و دریافت ( )10جلد بحث فقهی مقایسوی تاليف استاد محمد گل (عتيقی) از طرف مقام ستره محکمه.
توزیع ( )9جلد کتاب شرح اصول نگارش فيصله های جزائی برای اساتيد این ریاست.
طی مراحل اسناد جهت اخذ گاز مایع برای تسخين شعبات ریاست تعليمات قضائی در فصل سرما.
کار روی ایجاد برج برق مستقل بمنظور استفاده دوایر مربوطه ستره محکمه واقع ساحه جنگلک.

ب -:رسيدگي به استهداآت  ،تدقيق اسناد تقنينی و تدقيق دوسيه ها:
در این مورد جمعا ً ( ) 493موضوع مورد غور و تدقيق قرار گرفته و در نتيجه قرار ذیل نظر تدقيقي ابراز شده
است.
()100
 .1ابرازنظر باستهداآت جزائي.............................
موضوع
()117
 .2ابرازنظرباستهداآت مدني ،حقوق عامه واحوال شخصيه ........
موضوع
()13
 .3ابرازنظر درمسایل تجارتي...............................
موضوع
 .4غور وابرازنظر درامور وثایق و ثبت اسناد.......................
( )66موضوع
()80
 .5تدقيق دوسيه های محاکماتی وتأدیبی قضات ....................
موضوع
 .6ابراز نظر درمسایل وموضوعات متفرقه.........................
( )86موضوع
 .7موضوعات مستردی ............................................
( )31موضوع
()493
مجموع .......................................................
موضوع
این نظریات وموضوعات بعداز تائيد مقام ستره محكمه و یا شورایعالي ستره محكمه جهت تعميل به مراجع مربوط
ابالغ شده و عده ئی از نظریات تدقيق ی بنابراینکه حایزجنبه عام بود بمنظور توحيد مرافق قضائی به عموم محاکم
طور متحدالمآل تعميم شده است.
همچنان طی سال  1397در موارد ذیل نيز کار صورت گرفته است .
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در بخش کادر قضات:
 تعداد ( )529عنوان رساله جهت ارتقاء درجه کادر قضائی ثبت کامپيوترگردیده است . تعداد ( )321جلد رساله که جهت ارتقاء درجه کادری از مراجع مختلف مواصلت ورزیده. تعداد ( )196جلد رساله جهت ابراز نظر به کميته ارزیابی آثار علمی ارسال شده است . تعداد ( )129قطعه پيشنهاد به منظور تصویب درجات کادر قضائی به ریاست محترم داراالنشاءشورایعالی ستره محکمه ارسال شده .
 تعداد ( )45تن فارغان کورس اختصاصی دوره (اول) قضات ولسوالی های نا امن جهت تصویبدرجه کادر قضاوتمندی به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ارسال شده است .
 -تعداد ( )27جلد رساله بعد از تأئيد کميته ارزیابی و آثار علمی ترتيب و آماده کميسيون ميباشد .

-

-

-

تعداد ( )297تن قضات دوره ( )30ستاژ قضائی بعد از تأئيد و تصویب مقام شورایعالی ستره
محکمه که به درجه کادر قضائی قضاوتمند نایل آمدند جهت تعميل به مراجع مربوط ارسال گردیده
است .
تعداد ( )158موضوع ارت قای درجات کادری بعد از تأئيد و تصویب مقام شورایعالی ستره محکمه
مکتوب شده جهت تعميل به مراجع مربوط ارسال شده است .
تعداد ( ) 53تن فارغان کورس اختصاصی دوره (دوم) قضات ولسوالی های نا امن که درخواست
درجه کادری قضاوتمندی را نموده بودند  ،بعد از تصویب شورایعالی ستره محکمه جهت تعميل به
مراجع مربوط ارسال شده است  .تعداد ( )116جلد رساله نسبت داشتن خالء و نواقص جهت اصالح
به مراجع مربوط ارسال شده است .
درج موضوعات ارتقای درجات کادر قضائی مربوط سال  1397در سيستم دیتابيس.

در بخش تحریرات :
-

-

( )39بار اعضای مسلکی به حيث نمایندگان با صالحيت ستره محکمه به جلسات اشتراک نمودند .
کميته شش نفری دررابطه به بازنگری قوانين ،مقرره ها  ،لوایح و طرزالعمل ها به فعاليت خویش
آغاز نموده اند .
طرزالعمل ارزیابی اجراآت قضات نهائی و ذریعه صادره ( 1397/4/9 )218غرض تصویب
بریاست داراالنشاء ارسال گردیده است.
مقرره تعليمات قضائی ذریعه نامه شماره ( 1397/4/18 )240بریاست داراالنشاءارسال گردیده
است.
طرح پيشنهادی تقاعد پر منفعت قضات  ،خارنواالن  ،اعضای مسلکی وزارت عدليه و کارکنان
اداری ارگانهای عدلی وقضائی بداخل ( )8ماده ترتيب وذریعه ( 1397/5/8 )298به اداره امور
ریاست جمهوری ارسال گردیده است .
طرزالعمل در مورد رسيدگی به موقع قضایای مدنی  ،تجارتی و جزایی ترتيب و بداخل ( )31ماده
جهت طی مراحل قانونی ذریعه ( )266به اداره امور ارسال گردیده است.
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-

-

-

رهنمود ترتيب وثيقه تثبيت بازماندگان مستحق (نفقه خور) شهدای امنيتی ودفاعی کشور  ،با
هماهنگی آمرین وثایق حوزه های چهارگانه نهائی وذریعه صادره ( )432مورخ 1397/4/2به
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه جهت تصویب ارسال گردیده است .
متحدالمال های سالهای  1396 – 1394تحت اشراف قضاوتپوه دکتور عبدالملک "کاموی" عضو
شورای عالی ستره محکمه و رئيس دیوان امنيت عامه با اشتراک رئيس عمومی تدقيق و مطالعات ،
رئيس نشرات و رئيس داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه بررسی و سپس متحدالمال های سال
 1397ضم آن گردیده و آماده به چاپ است .
به تعداد ( )17متحدالمال  ،برای اعضای مسلکی توزیع گردیده است.
تکثير فرامين ریاست جمهوری بعد از مالحظه شد رئيس ستره محکمه به شعبات مربوط.

در بخش تنظيم تحليل قرار ها و فيصله ها محاکم :
 به تعداد ( ) 15فيصله و قرار قضائی دواوین ستره محکمه که قابل نشر دانسته شده است سوابق آنهااز والیات مختلف مطالبه گردیده است .
 به تعداد ( )27قطعه فيصله ها و قرار ها با سوابق آنها بعد از نظر مدققين قضائی که آماده نشردانسته شده است و به کميته بازنگری قوانين ارسال گردیده است تا به نشر آن اقدام صورت گيرد .

جمله
که
(.............................................................................................................................................
 )42فيصله ميشود
فيصله هایی که مواصلت ورزیده است :
والیت
قضيه
طرفين
اساس
به
 -1فيصله
ننگرهار )4(.......................................................................................فيصله
والیت
،
نامزادی
انصراف
از
 -2فيصله
ننگرهار" )20(.......................................................................................
ننگرهار
والیت
از
دعوی
دوران
عدم
 -3فيصله
" )20(......................................................................................
کابل
والیت
از
مختلفه
تجاوز
 -4فيصله
" )11(.................................................................................................
 -5فيصله و قرار های که از دواوین ستره محکمه مواصلت کرده است
" )1424(.................................................
است
ورزیده
مواصلت
که
جزائی
های
 -6فيصله
" )1582(..................................................................................
جمله
شد................................................................................................................................
" )3061(.......
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 -1به تعداد ( )361فيصله بعد از درج نمودن جدول های جداگانه تحت نظر مدقق قضائی قرار داده شده .
 -2به تعداد ( )800قطعه فيصله آماده توزیع به اعضای مسلکی ریاست مطالعات حقوقی و قضائی ميباشد.
 -3به تعداد ( )1200قطعه فيصله درج جدول جداگانه گردیده باقی تحت کار قرار دارد .
 -4به تعداد ( )31فيصله که قبالً قابل نشر دانسته شده بود بریاست نشرات جهت چاپ ونشر آن ارسال
گردیده
 -5مطالبه فيصله های محاکم تحتانی قابل نشر از محاکم والیات به اساس فيصله های دواوین ستره محکمه .
جمله
شد................................................................................................................................
 )2392(..فيصله
تعين نماینده با صالحيت ستره محکمه غرض اشتراک در جلسات اسناد تقنينی:
محل تدویر جلسه
موضوع
تاالروزارت خارجه
انعقاد معاهدات بين المللی بتاریخ  10ميزان 1397
اداره امور
کنوانسيون منع تبعيض نژادی بتاریخ  16ميزان 1397
ترتيب طرز العمل اجرای فرامين رئيس جمهور در مورد عفو و تخفيف اداره امور
مجازات محبوسين و محجوزین  30ميزان 1397
طرح موافقت نامه ميان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری سوسياليست انستيتوت امور قانون
وزارت عدليه
دموکراتيک سریالنکا انتقال محکومين به حبس  5عقرب 1397
تطبيق پالن ستراتيژیک و برنامه عمل کميسيون مستقل حقوق بشر بتاریخ  6تاالر وزارت امور خارجه
عقرب1397
انستيتوت امور قانون
طرح قانون اصول محاکمات اداری بتاریخ  9عقرب 1397
وزارت عدليه
تاالر وزارت امور خارجه
پالن عمل سفارشات درهمآهنگی با ادارات ذیربط 13عقرب1397
انستيتوت امورقانون
طرح قانون اوقاف بتاریخ  12عقرب 1397
وزارت عدليه
انستيتوت امور قانون
قانون جدید طرز تحصيل حقوق بتاریخ  12عقرب 1397
وزارت عدليه
انستيتوت امور قانون
طرح مقرره تنظيم امورممنوع الخروجی بتاریخ  19عقرب 1397
وزارت عدليه
تاالر وزارت امورخارجه
کنوانسيون منع تبعيض نژادی بتاریخ  26جدی 1397
طرح مقرره طرز ترتيب ثبت وصدور قباله زمين و ملکيت  5قوس  1397انستيتوت امور قانون
وزارت عدليه
پالن عمل بخش دسترسی به قرضه منشور تشبثات زراعتی که توسط بانک تاالر د افغانستان بانک
جهانی تحقيق و تدوین گردیده است بتاریخ  7قوس 1397
انستيتوت امور قانون
طرح مقرره حل منازعات زمين در شورا های محل  10قوس1397
وزارت عدليه
انستيتوت امور قانون
طرح قانون خانواده  10قوس 1397
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گذاری

گذاری

گذاری
گذاری
گزاری

گزاری

گزاری
گزاری

وزارت عدليه
تاالر ولسی جرگه
تعریف کلمه طفل بتاریخ  14قوس 1397
سيمينار همکاری های عدلی و قضائی بين ادارات پوليس څارنوالی و محاکم تاالر ریاست مبارزه عليه جرایم
وزارت امور داخله
بتاریخ  28عقرب 1397
هنآهنگی بهتر و نهائی سازی طرح معاهده همکاری متقابل عدلی و جنائی تاالر وزارت امور خارجه
فی مابين جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسيون روسيه بتاریخ  28قوس
1397
تعدیل و ایزاد در قانون تنظيم معاش مقامات عالی رتبه دولتی  19عقرب تعمير وزارت اقتصاد
1397
پيشنهاد تعدیل ضميمه شماره ( )1کود جزا در مورد جرایم منسوبين نظامی انستيتوت امور قانون گزاری
وزارت عدليه
ازجانب وزارت دفاع ملی
بحث روی ضميمه شماره ( )1ق  .ا ج وزارت دولت و امور پارلمانی مورخ
تاالر امور پارلمانی
1397/10/1
تاالر وزارت صحت عامه
طرح انتقال خدمات طب عدلی مورخ 1397/10/15
در مورد نقض مقررات عسکری ضميمه شماره ( )1کود جزاء
وزارت عدليه
17جدی1397
وزارت عدليه
راجع به طرح محکمه صحرائی مورخ 1397/10/24
قصر ستوری وزارت خارجه
جلسه کنوانسيون منع تبعيض نژادی 25جدی 1397
وزارت خارجه
جلسه همکاری های منطقوی مورخ 1397/11/3
وزارت خارجه
جلسه کميته تخنيکی مورخ1397/11/8
وزارت عدليه
جلسه طرح اساس نامه مرکزی ملی آموزش حقوقی مورخ 1397/11/14
راجع به تحقق مصوبه در مورد اطفال وزنان محکوم در زندان مورخ
وزارت امور داخله
1397/11/21
وزارت عدليه
در رابطه به موضوع قاچاق انسان مورخ 1397/11/22
کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق
جلسه شماره ( )1مقامات عالی رتبه دولتی مورخ 1397/11/22
کميسيون اصالحات اداری
جلسه ادعام سازی نهاد های صحی مورخ 1397/12/4
وزارت عدليه
جلسه زیر بنای حقوقی و حاکميت قانون مورخ 1397/12/5
طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد ضميمه شماره()1کود جزاء مورخ
وزارت عدليه
1397/11/29
جلسه نهائی سازی پالن عمل سفارشات کنوانسيون های بين المللی و
وزارت عدليه
ميکانيزم های نظارتی  8حوت 1397
در رابطه به  5گروه کاری تطبيق پاليسی حکومت داری محلی و ارگاهای اداره ارگان های محلی معينيت
پاليسی و مسلکی
محلی  11حوت 1397
تحقق مصوبه شماره ( )11مورخ  1397/6/13کابينه به تاریخ
وزارت داخله
22حوت1397
وزارت امور زنان
در رابطه به جلسه قانون منع خشونت عليه زن 1397/12/20
جلسه گزارش دهی به مکانيزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد وزارت خارجه
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 26حوت 1397

در بخش تهيه و تدقيق مسودات اسناد تقنينی:
دراین بخش به تعداد  7سند تدقيق گردیده و در قبال ( )23مورد ابراز نظر تدقيقی صورت گرفته است که تفصيل
آن قرار آتی ميباشد .
 -1تکميل نمودن درجه اطالعات در دیتابيس مجموعه قوانين افغانستان
 -2مقرره طرز فعاليت اداره مراقبت ستره محکمه ذریعه ( )93مورخ  1397/8/16غرص تصویب به
ریاست داراالنشاء ارسال گردید.
 -3الیحه نظارت بر تطبيق احکام قطعی و نهائی محاکم ذریعه ( )94مورخ  1397/8/16غرض تصویب به
ریاست داراالنشاء ارسال گردید.
 -4مقرره تنظيم فعاليت ریاست داراالفتاء ستره محکمه ذریعه ( )95مورخ  1397/8/16غرض تصویب به
ریاست دراالنشاء ارسال گردید .
 -5مقرره فعاليت ریاست عمومی تدقيق و مطالعات ذریعه ( )96مورخ  1397/8/16غرض تصویب به
ریاست داراالنشاءارسال گردید.
 -6مسوده طرزالعمل کارت هویت منسوبين قوه قضائيه بعد ازغور و بررسی نهائی گردید.
 -7قانون تفسير و بررسی مطابقت اسناد تقنينی با قانون اساسی ذریعه ( )155مورخ  1397/9/12غرض
تصویب به ریاست داراالنشاء ارسال گردید .
 -8به تعداد ( )23موضوع که شامل تفاهمنامه  ،مصوبات  ،قوانين  ،مقرره و طرزالعمل ميباشد مورد ابراز
نظر تدقيقی قرار گرفته که از جمله ( )6موضوع آن نهائی گردیده و به مقام ستره محکمه پيشنهاد شده .
 -9طرزالعمل پذیرش ستاژ قضائی دوره ( )31در جلسه مورخ  1397/10/8مقام محترم شورایعالی ستره
محکمه مطرح و طی تصویب شماره ( )841هدایت صدور یافت .
طرزالعمل توزیع کارت هویت منسوبين قوه قضائيه در جلسه مورخ  1397/10/11مقام محترم
-10
شورایعالی ستره محکمه مطرح و طی تصویب شماره ( )855هدایت صدور یافت .
طرزالعمل کميته نظارت از تطبيق استراتيژی مبارزه عليه فساد اداری و قوه قضائيه ذریعه
-11
( )264مورخ  1397/10/11غرض تصویب به ریاست داراالنشاء شورایعالی ارسال گردید .
یادداشت تفاهم همکاری متقابل ميان اداره محترم لوی څارنوالی دولت جمهوری اسالمی
-12
افغانستان و لوی څارنوالی جمهوری ازبکستان ذریعه ( 1397/11/16)271به اداره لوی څارنوالی
ارسال گردید.
مسوده معاهده ميان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسيون روسيه ذریعه ()282
-13
 1397/11/16به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان ارسال گردید .
مسوده مقرره ثبت ازدواج و انحالل آن ذریعه ( 1397/11/16 )270به وزارت امور زنان
-14
ارسال گردید .
طرح تعدیل و ایزاد ضميمه شماره ( )1کود جزاء ذریعه ( 283و  1397/11/29)284به وزارت
-15
محترم عدليه و به دیوان منسوبين نظامی ستره محکمه ارسال گردید .
طرزالعمل نشر فيصله های قطعی و نهائی محاکم ذریعه ( )330مورخ  1397/12/20غرض
-16
تصویب به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ارسال گردید.
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مقرره استخدام آموزش محررین محاکم ذریعه ( 1397/12/20 )329غرض تصویب به ریاست
-17
داراالنشاء شورایعالی ارسال گردید.
مسوده طرز العمل تقرر و تبدل قضات پيشنهاد شماره ( )17مورخ  1397/12/21به مقام عالی
-18
ستره محکمه ارسال شد.
طرح انتقال خدمات عدلی وزارت صحت عامه پيشنهاد شماره ( )19مورخ  1397/12/26به
-19
مقام عالی ستره محکمه پيشنهاد گردید .
طرح ساده سازی پروسه پرداخت اکراميه به ورثه شهدای پوليس ذریعه (1397/12/26 )346به
-20
وزارت امور داخله ارسال گردید .
تفاهم نامه همکاری بين پوليس  ،څارنوالی و محاکم ذریعه ( )353مورخ  1397/12/27به
-21
وزارت محترم امور داخله ارسال گردید .
طرزالعمل کميته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال درقوه قضائيه ذریعه ()351
-22
 1397/12/27غرض تصویب به ریاست محترم داراالنشاء شورایعالی ارسال گردید .

ج -درعرصه فعاليتهای نشراتی قوه قضائيه:
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به منظورآگاهی قضات ازامور قضایی وتعميم فعاليت قوه قضائيه
برای اینکه مردم ازان آگاه شوند ،مجله ماهوار علمی قضاء راکه در بخش ها ی حقوقی،قضایی منتشر ميشود
ونيز جریده ميزان راکه درهرده روز یکبار مسایل کاری را به زبان های ملی کشور وهمچنان بولتين خبری قوه
قضا ئيه را ماه یکبار به زبان انگليسی انتشار می دهـد تـامنابع بين المللی از فعاليت های که درعرصه های
مختلف قضایی صورت می گيرد اطالع حا صل نمایند .که جزئيات فعاليت در هر مورد ذیالً ارائه ميشود.

نشرمجله قضاء:
به تعداد سی و شش هزار جلد مجله قضاء طی سال  1397حاوی دو مضمون تجارتی  ،بيست وهفت
مضمون حقوقی )25( ،مضمون فقهی  )25( ،مضمون جزائی  ،متحدالمالهای ستره محکمه  ،گزارش های
اجمالی از فعاليت ها در راستای مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر  ،طرزالعمل کميته هماهنگی ادارات عدلی و
قضائی  ،طرزالعمل توزیع کارت هویت منسوبين قوه قضائيه  ،رهنمودارائه خدمات قضائی  ،فرامين تقنينی،
ضميمه شماره یک کود جزا در موردجرایم نظامی  ،اصول بنگلور واعالميه استانبول به چاپ رسيده است .

نشر جریده ميزان:
 36شماره جریده ميزان به تيراژ یکصد و هشت هزار نسخه به دست نشر سپرده شده که محتوی آنها مشتمل
است بر گزارشات مربوط به جلسات شورایعالی ستره محکمه  ،مالقات های رئيس ستره محکمه  ،فرامين رئيس
جمهور  ،پروسه گزارشگيری از محاکم توسط شورای عالی ستره محکمه از طریق ویدیو کنفرانس ،ارزیابی
جلسه شورای عالی حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداری از فعاليت قوه قضائيه طی سال  ،1396بازتاب
اجراآت دواوین ستره محکمه  ،گزارش از عقد تفاهم نامه ها  ،پيشرفت ریفورم بست های اداری ستره محکمه ،
گزارش کميته عالی جلسه هماهنگی ادارات عدلی و قضائی تحت ریاست رئيس ستره محکمه  ،تصاویب مجلس
اداری ستره محکمه  ،متحد المال های قضائی  ،تصاميم جلسات کميسيون های هماهنگی ادارات عدلی و قضائی
در مرکز ووالیات  ،گزارش مربوط به ورکشاپهای قضائی  ،فيصله های جزائی محاکم  ،نمونه های از فيصله
های قضائی محاکم  ،گزارشهای کاری محاکم  ،انعکاس جلسات اداری و قضائی در محاکم استيناف  ،تدویر
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جلسات علنی قضائی  ،فعاليت کميسيون های سمع شکایات محاکم استيناف ،گزارشهای بازدید رؤسای محاکم
استيناف از محالت سلب آزادی و محاکم ابتدائيه ولسوالی ها و سایر رویداد های قضائی .

نشر بولتن خبری:
بولتن خبری (د قضائيه ځواک خاصه خ پرونه) به منظور آگاهی عامه و مراجع مربوط از فعاليتهای اصالح
اداره  ،مبارزه با فساد اداری و جرایم مواد مخدر و بازتاب فعاليت های قوه قضائيه در موارد فوق با نظر داشت
شفافيت کاری  ،در پهلوی مجله قضاء و جریده ميزان به زبان انگليسی به تيراژ  12هزار جلد انتشار یافته و به
نهاد های بين المللی  ،سفارت خانه های خارجی مقيم کابل و به سفارت های جمهوری اسالم افغانستان مقيم کشور
های خارجی رسما ً ارسال گردیده است .

د  :درزمينه فعاليت های فرهنگی:
آمریت فرهنگی ریاست نشرات طی سال گذشته جلسات شورای عالی ستره محکمه  ،جریان ویدیو کنفرانس ميان
رهبری ستره محکمه و محاکم استيناف  ،اشتراک رئيس و اعضای شورای عالی ستره محکمه در یکی از مراکز
ثبت نام رای دهی  ،مالقاتهای رئيس ستره محکمه و جلسات علنی قضائی را که در سطح محاکم ابتدائيه و
استيناف والیت کابل به حضور رسانه ها ومردم تدویر یافته تحت پوشش فلمبرداری قرار داده است .
همچنان بيست و چهار مصاحبه تلویزیونی در چوکات برنامه (معارف قضائی) که از جانب مقام عالی ستره
محکمه منظور گردیده در استدیوی ستره محکمه ثبت و از طریق تلویزیون ملی به نشر رسيده است که
موضوعات آنها مشتمل است بر روند تفتيش قضائی عادی و اقتضائی  ،ميراث  ،تجدید نظر در محاکم  ،مراحل
کشف تحقيق  ،سيستم مدیریت قضایا در محاکم افغانستان  ،جندر و جنسيت  ،برنامه عمل قوه قضائيه  ،وضعيت
دعاوی فاميلی  ،عوامل خشونت عليه زن  ،بدیل حبس و حجز و جایگاه آن در قوانين ملی و بين المللی و مقاصد
شرعی درنظام قضاء بدیل حبس و حجز و جایگاه آن در قوانين ملی و بين المللی  ،مقاصد شرعی در نظام قضاء
 ،تعریف شکلی و محتوای قانون  ،چگونگی پيشرفت ریفورم بخشهای اداری ستره محکمه  ،اهميت بازنگری
اسناد تق نينی  ،قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و تفاوتهای آن با قانون قبلی  ،ارزش اسناد شرعی و طریقه و
شرایط نگهداشت آن  ،نقش مرکز عدلی جرایم سنگين فساد اداری  ،اهميت اسناد عرفی و شرعی در افغانستان
 ،وسایل اثبات قضایای جزائی و محاکم حوزوی شهر کابل وميزان عرضه خدمات قضائی.
همچنان پنجاه برنامه رادیوئی شامل موضوعات ( خشونت عليه زن  ،فرار از منزل  ،احوال شخصيه  ،حقوق
متهم  ،مسئوليت جزائی اطفال  ،مراحل کشف تحقيق  ،قواعد فقهی اسالمی  ،نظارت تفتيش  ،ثبت عقود در وثایق
 ،فرق ميان تفریق و طالق  ،حقوق شهروندی  ،حق دسترسی به عدالت و محاکمات عادالنه  ،حقوق زوجين در
دین اسالم  ،حق مهر زن  ،خشونت خانوادگی  ،دست آورد ستره محکمه در راستای مبارزه با فساد اداری  ،مقام
زن در اسالم و قوانين وضعی  ،نحوه رسيدگی به قضایا  ،مقاصد شرعی نظام قضاء  ،جرم  ،انواع مهر  ،وجایب
وکيل مدافع  ،علل تخلفات اطفال  ،بائيومتریک و ارتباط آن با قضاء  ،قانون جدید مواد مخدر  ،جریان بررسی
قضایای اطفال و تاثيرات آن و سایر موضوعات پالنی در استدیوی ریاست نشرات ستره محکمه ثبت و زمينه
نشر آنها از طریق رادیو افغانستان فراهم گردیده است .
به همين ترتيب طی سال  1397بر اساس گزارشات واصله بيست برنامه معارف قضائی از طریق محاکم
استيناف والیات پکتيا  ،بادغيس  ،نيمروز  ،بدخشان  ،فاریاب و ارزگان ثبت و ازطریق تلویزیون های ملی
والیات فوق به نشر رسيده اند که محتوای آنها را جرایم ناشی از فساد اداری  ،ستراتيژی مبارزه با فساد اداری
ستره محکمه  ،چالشها و مشکالت فراه تأمين عدالت  ،حقوق و آزادی های افراد  ،تشخيص دعاوی مدنی
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وجزائی  ،معرفی تشکيالت قضائی و مراحل دعاوی جزائی در محاکم ثالثه  ،طی مراحل دوسيه ها و نحوه
رسيدگی به قضایای فساد اداری  ،ادای نفقه  ،باز تاب اجراآت محاکم و محاکم صحرائی که فاقد اثرات حقوقی و
قانونی اند  ،تشکيل ميدهد .

در بخش کتابخانه قضا:
کتابخانه قضاء روزانه ( ) 20-15تن از منسوبين قضائی و اداری را جهت مطالعه می پذیرد و طی سال گذشته
به تعداد ( ) 561عنوان کتاب به کارمندان قضائی و اداری که خواهش مطالعه آنرا خارج از کتابخانه داشتند طبق
اصول تسليم و دوباره اخذ شده است و ( )2281عنوان کتاب شامل ( )7738جلد  )1330( ،عنوان جریده و
( )275عنوان مجله در ج دیتابيس کتابخانه گردیده و روزنامه های اشتراکی توسط مدیریت کتابخانه به
صورت متداوم به دفاترمرکزی مربوط توزیع گردیده است .کار دیتابيس کتابخانه قضاء به اتمام رسيده و همين
اکنون بازنگری بخاطر اطمينان از صحت ثبت کتب در دیتابيس آغاز شده است .

در بخش طباعتی و نشراتی:
در بخش گستنر طبق فرمایشات دفاتر مرکزی و سایر دفاتر مربوط ستره محکمه اندراج  ،اوراق قرار قضائی
دواوین مرکزی تکت دخولی و خروجی مراجعين و غيره که جمعا ً به تعداد ( )50000ورق ميشود چاپ و به
اختيار شان گذاشته و ( )800جلد کتب کتابخانه قضاء و ( )1250جلد اندراج و دفاتر سوانح مامورین و مراجعين
صحافت گردیده  ،همچنان در بخش فوتو کاپی ( )68200ورق فوتو کاپی شده  )1200( ،خریطه جهت انتقال
نشریه های قضائی دوخته و آماده شده و ( )270قطعه کارت های تبریکی سال جدید  ،عيدین و سالروز استرداد
استقالل کشور از سوی این مدیریت به مراجع توزیع گردیده است .

در بخش توزیع نشریات:
مدیریت عمومی توزیع تمامی انتشارات قضائی را که شامل ( )36هزار شماره مجله قضاء  )108( ،هزار نسخه
جریده ميزان  )12( ،هزار جلد بولتن خبری  )2000( ،جلد کود جزاء  )1400( ،جلد قوانين مختلف )1000( ،
جلد کتاب فقه مقایسوی سيمينار قضائی  )150( ، 1395سيت قوانين ده جلد  )700( ،جلد ادب قاضی )1000( ،
جلد شرح مجلة االحکام  )20( ،جلد تفسير عربی  )500( ،جلد کتاب عدالت  )2000( ،جلد قانون مدنی ،
( )1000جلد قانون اصول محاکماتتجارتی  )400( ،جلد قانون تجارت معه تعدیالت )20( ،جلد قانون جرایم عليه
امنيت داخلی و خارجی  )1200( ،جلد مجله عدالت و ( )2400جلد جریده رسمی را بعد از بسته بندی به محاکم و
مراجع مربوط ارسال داشته است .

دوم  :صدور فتاوای شرعی
درجریان سال  1397درمورد( )28استفتائيه رسمی ادارات دولتی وقونسلگری های افغانی مقيم کشورهای
خارج واشخاص انفرادی غوربعمل آمده ودرموردهریک فتواهای مختلف شرعی صادروبمراجع آن
رسماْاخبارگردیده است.
همچنان طی این مدت به تعداد ( )10نفر اتباع ذکورواناث خارجی از کشور های مختلف بریاست داراالفتاء
مراجعه نموده و پس از ادای کلمه شهادت به دین مقدس اسالم مشرف گردیده اند که امور آن ازطریق اداره فوق
تنظيم شده است.

سوم :فعاليت در مورد تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائيه:
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طی سال  1397دراین عرصه فعاليت های ذیل صورت گرفته است.
تهيه مشخصات کامپيوتر های دستکتاب و لب تاپ به منظور خریداری برای ریاست ها و دفاتر مربوط
ستره محکمه.
ابراز نظر درمورد کامپيوتر  ،پرنتر  ،فوتوکاپی  ،اسکنر  ،ذخيره کن برق و غيره نيازمندیهای شعبات
مختلف محاکم استيناف و مرکز ستره محکمه به منظور ترميم و خریداری پرزه جات .
ترميم ( )125پایه کامپيوتر های دیسکتاپ و تسلمی دوباره آنها به مراجع مربوط .
-

-

ترميم ( )100پایه کامپيوتر های لب تاپ و تسلمی دوباره آنها به مراجع مربوط.

به تعداد ( )65پایه پرنتر که  10پایه آن به پرزه نياز داشت بعد از خریداری پرزه جات آن ترميم شد و
دوباره به اداره مربوط شان تسليم داده شده است.
ابراز نظر و چک تخنيکی اجناس تکنالوژی که از سوی آمریت تدارکات خریداری شده.
تهيه مشخصات پرنتر ها  ،تونر ها و فوتوکاپی ها به منظور خریداری برای شعبات مختلف مربوط ستره
محکمه .
عيار سازی و نصب انتی وایروس ليسنس دار یک ساله برای کامپيوتر های منسوبين ستره محکمه .
نصب دستگاه های سویچ برای فعال نمودن انترنت شعبات مربوط .
فعال نمودن سيستم استندرد هارتی برای دستگاه های دیتاسنتر مرکزی ستره محکمه
رسيدگی به مشکالت کامپيوتری و انترنتی تمام منسوبين مرکز و محاکم ستره محکمه .
وصل و فعال نمودن  37عدد کمره امنيتی و دستگاه های  DVRدر زون چهارگانه و مخزن استيناف
والیت کابل مربوط ستره محکمه.
تنظيمات کيبل های کمره های امنيتی در مخزن استيناف والیت کابل.
دیزاین سيستم شبکه ( )15پایه کمره های امنيتی مربوط مخزن والیت کابل
تنظيمات رگ دستگاه امنيتی  ،دستگاه سرور  ،دستگاه سيستم برق و تمام کيبل های امنيتی و نيتورک
مخزن استيناف والیت کابل
ساخت ایميل های رسمی برای محاکم استيناف مرکز و والیات .
کيبلنگ شبکه نيتورک در شعبات مختلف ستره محکمه .
سروی وچک تخنيکی انترنت شعبات مختلف مرکز ستره محکمه .
ترميم و فعال ساختن فيس پليت های شبکه نيتورک در شعبات مختلف مرکز ستره محکمه .
سيستم join domainو مورد استفاده از آنها در شعبات ستره محکمه در حال جریان است .
نشر و آپلود اخبار شورای عالی در ویب سایت و فيس بوک ستره محکمه .
نشر جریده ميزان  ،مجله قضاء اخبار خاص بولوتن در سایت و فيسبوک ستره محکمه .
طرح و ساختار جدید ویب سایت ستره محکمه که در حال جریان است .
تبدیل نمودن ویب سایت به سيتم مدرن
آپدیت نمودن محتویات ویب سایت ستره محکمه به سه لسان دری  /پيشتو  /انگليسی در طول سال 1397
هـ ش
آپدیت نمودن محتویات ویب سایت و صفحه فيسبوک رسمی ستره محکمه .
آپدیت نمودن بخش خبری انتشارات قوه قضائی در ویب سایت و صحفه مجازی فيسبوک ستره محکمه
بصورت هفته وار و ماهوار.
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همآهنگی با اداره آسان خدمت در رابطه به ایجاد یک ساختمان ُکلی  E.GOVدر ستره محکمه افغانستان .
سروی به منظور فعال نمودن تيلفون های دیجيتل برای محکمه استيناف رسيدگی به جرایم سنگين فساد

اداری .
طی مراحل پيشنهاد و سروی تيلفون های دیجيتل برا ی محاکم  ،ریاست تعليمات قضائی .
سروی به منظور فعال نمود ن تيلفون های دیجيتل برای محکمه استيناف والیت پروان
طی مراحل پيشنهاد و سروی تيلفون های دیجيتل برای محاکم ابتدائيه
نصب و فعال سازی ( )25پایه تيلفون های دیجيتل درمربوطات استيناف والیت کابل .
کشيدن لين به منظور فعال سازی تيلفون های داخلی از سوی مدیریت شبکه تيلفون
ارتباط با وزارت مخابرات درمورد  post paidنمودن ( )30شماره تيلفون دیجيتل بخش های مرکزی و
مربوطات استنياف والیت کابل .
طی مراحل پيشنهاد و اخذ  8عدد سيم کارت به منظور استفاده انترنت برای بخش های ریاست تعليمات
قضائی و ریاست های وثایق شش گانه
چک و بررسی راپور کریدت های سالم تيلی کام و افغان تيلی کام که به منظور حواله مصرف شماره ها
از سوی افغان تيلی کام مواصلت ورزیده بود .
نصب و فعال سازی ( )20خط تيلفون چهار نمره ای برای بخش های مرکزی ستره محکمه .
تکميل دیتابيس برای استفاده کنندگان سيم کارت های مخابراتی شرکت سالم تيلی کام
ترتيب و طی مراحل ( ) 25ورق فورمه های کارمندانی که از سيم کارت های سالم تيلی کام استفاده می
کنند .
انتقال راپور تيلفون ها به ریاست محترم افغان تيلی کام درهر ماه سال .1397
رسيدگی به مشکالت شعبات مربوط ستره محکمه که در جریان اجراآت یوميه شان در بخش تيلفون دچار
مشکالت تخنيکی ميگردیدند.

چهارم :مسایل مربوط به امور ذاتی قضات و منسوبين اداری و ارتقای ظرفيت قوه
قضایيه
بخاطر ارتقای ظرفيت کاری  ،در تقرر و تبدل قضات و منسوبين اداری قوه قضایيه ،اصل شایستگی ،تخصص و
اهليت مدنظر گرفته شده و به این منظور کميته تعينات قضایی و اداری تحت نظر شورایعالی ستره محکمه فعال
بوده است .
در جریان سال  1397اجراات ذیل در ساحه منابع بشری ستره محکمه تحقق پذیرفته است.
 ترتيب و تنظيم 25قطعه پيشنهاد در مورد تقررو تبدل  ،مستعفی  ،تعدیل رتبه نظامی به ملکی از بخشقضائی عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری و شورایعالی ستره محکمه .
 ترتيب وتنظيم ( )350قطعه پيشنهادات محاکم مرکز ووالیات درجدول کميته محترم تعينيات قضائی . ترتيب وتنظيم به تعداد ( )433قطعه اوراق درخواستی قضات که خواهان تبدیلی خویش از یکمحکمه به محکمه دیگر والیات ميباشند در جدول کميته محترم تعيينات قضائی .
 ترتيب وتنظيم شهرت قضات تعهدی در جدول جمعا ً به تعداد ( )111تن قضات غرض آموزش کورسستاژ دوره اول ودوره دوم معرفی بریاست محترم تعليمات قضائی .
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 حفظ و نگهداشت اسناد محرم از قبيل فرامين ریاست جمهوری  ،مصوبات شورایعالی ستره محکمه ،متحدالمال ها و غيره اسناد در کارتن های حفظيه .
در بخش کارکنان اداری :
 ترتيب و تنظيم پيشنهادات راحع به تقرر وتبدل به تعداد ( )603تن کارمند اداری غرض منظوریعنوانی مقام عالی ستره محکمه .
 ترتيب و تنظيم پيشنهادات راجع به انفکاک ( )14تن کارمند اداری عنوانی مقام ستره محکمه. ترتيب و تنظيم پيشنهادات راجع به انفصال تعداد ( )52تن کارمند اداری عنوانی مقام ستره محکمه ترتيب و تنظيم دفاتر استخدامی به تعداد ( )318تن کارمند اداری. صدور ( )603فورمه پ 2راجع به تقرر  ،تبدل و انفکاک کارمندان اداری.در امور سوانح:
 اجرای تقاعد ( )60تن قاضی. اجرای تقاعد ( )73مامور . اجرای تقاعد ( )70اجير. توزیع ( )800قطعه سجل قضات. توزیع( )600قطعه سجل مامورین. توزیع ( )199قطعه سجل اجيران اجرای( )400مورد درجه کادری قضات. ترتيب ( )90جلد دفتر سوانح قضات ترتيب ( )700جلد دفتر سوانح مامورین ترتيب( )60جلد دفتر سوانح اجيران .سایر اجراآت از قبيل امور مربوط به پرسونل خدماتی  ،موضوعات مربوط به ثبت دارائی  ،ترتيب و تنظيم
اندراج کمپيوتری و دیتابيس های قضائی  ،ترتيب و تنظيم تشکيل سال مالی  ، 1397ترتيب و تنظيم اسناد مربوط
به ایجاد محاکم غصب امالک دولتی و محاکم خشونت عليه زن در شش والیت دیگر ،محکمه ابتدائيه ولسوالی
سپين غر والیت ننگرهار ،محکمه ابتدائيه ولسوالی چنارتو والیت ارزگان  ،محاکم ابتدائيه ولسوالی گرد  ،ځبری
و روحانی بابا والیت پکتيا ،ایجاد دو آمریت ثبت اسناد وثایق در محکمه استيناف والیت کابل  ،ویک یک آمریت
ثبت اسناد وثایق در محام استيناف والیت بلخ و هرات و سایر موضوعات مانند ترتيب و تنظيم فایل ها  ،دفاتر
وارده و صادره غيره جزء از کارهای این بخش در سال  1397ميباشد .

در عرصه ارتقای ظرفيت:
فعاليت های در این عرصه طبق پالن کاری ساالنه ریاست  ،و پالن های کاری بخش های مربوطه در شروع
سال پالنيزه وچنين آغاز گردید.
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در راستای آموزش کارمندان در داخل وخارج از کشور در سال  1397به تعداد ( )83برنامه آموزشی
تطبيق شده است  .ارزیابی اسناد اخذ امتحان و معرفی ( )5تن از کارمندان ستره محکمه به برنامه
آموزشی تحت عنوان  :انکشاف مهارتهای رهبری – کشور هندوستان در مرحله ابتدائی به انستيتوت
خدمات ملکی کميسيون مستقل اصالحات اداری  ،ارزیابی اسناد مطابق شروط بورسيه و معرفی()8
تن از کارمندان واجد شرایط بورسيه ماستری کامپيوتر ساینس کشور آلمان در مرحله ابتدائی به
وزارت تحصيالت عالی  ،جمع آوری اسناد ازطریق ایميل و به شکل مستقيم از تمام محاکم کشور،
ارزیابی اسناد و معرفی ( )136تن از کارمندان واجد شرایط بورسيه ماستری کامپيوتر ساینس ،
اقتصاد  ،حقوق و اداره به وزارت تحصيالت عالی  ،بررسی دیتابيس و تحليل ( )722قطعه فورم نياز
سنجی آموزشی کارمندان محاکم استيناف والیات  ،همکاری وترتيب فورم نيازمندی رشته های مورد
ضرورت مطابق بازار کار درقوه قضائيه برای  5سال آینده در سطوح ماستری و دوکتورا با آمریت
نصاب تحصيلی ریاست انکشاف برنامه های علمی ریاست عمومی انسجام امور اکادميک وزارت
تحصيالت عالی ج .ا .ا تهيه  ،ترتيب و ارسال مسوده پروپوزل ارتقای ظرفيت علمی و تخصصی
منسوبين قوه قضائيه از طریق برنامه های ماستری پوهنتون های دولتی جهت ابراز نظر و نهائی
ساختن آن به معينيت محترم علمی وزارت تحصيالت عالی  ،همکاری در قسمت دیتابيس آنالین
تعليمات قضائی و جلسات همآهنگی برای الکترونيکی ساختن ارزیابی پارچه ها با بخش تکنالوژی
معلوماتی  ،ریاست تعليمات قضائی و ریاست پاليسی و پالن  ،تهيه و ترتيب پروپوزل مصارف
تخمي نی برنامه های آموزشی ارتقاء ظرفيت  ،بورسيه های ماستری و دوکتورا و اعمار مرکز
آموزشی مجهز  ،به لسان های دری و انگليسی و ارسال آن به ریاست محترم پاليسی و پالن جهت
توحيد و تقدیم آن به سفارت جمهوری مردم چين غرض اخذ بودجه و تطبيق آن  ،جلسات همآهنگی با
موسسات خارجی( ، )J.S.S.P, CHELCHL.UNDPهمآهنگ ساختن رهنمود مراسالت اداری با
پاليسی های ستره محکمه و ارائه نسخه نهائی آن در( )50حلقه سی دی به ریاست های مرکزی محاکم
استيناف ( ) 34والیت  ،تهيه و ترتيب فورمه جات ارزیابی برنامه و ارزیابی اشتراک کننده گان قبل و
بعد از برنامه  ،بعد از تطبيق برنامه و درج نتایج آن در دیتابيس مربوطه – ایجاد مرکز مجهز
آموزشی ارتقاء ظرفيت به همکاری مالی موسسه محترم عدالت  /چکی  ،ترتيب پالن تطبيقی و
نظارتی برای ( )354تن از کارکنان خدمات ملکی مرکز و والیات با در نظر داشت تاریخ ابتداء
تقررآنها غرض ارزیابی اجراآت و اجرای قدم  ،ارسال الیحه وظایف ونمونه پالن کار برای ()235
تن از کارکنان خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد در جریان سال  1397در مربوطات محاکم
استيناف والیات ( کابل  ،توقيفگاه بگرام  ،کندز  ،هرات  ،جوزجان  ،کندهار  ،لغمان  ،دایکندی ،
باميان  ،پکتيا  ،ميدان وردک  ،لوگر  ،پنجشير  ،کنرها  ،فراه  ،سرپل  ،زابل  ،فاریاب  ،پکتيکا ،
خوست  ،غور  ،هلمند  ،ارزگان  ،بادغيس  ،غزنی  ،نورستان و نيمروز) در بست های کمبود استخدام
گردیده اند  .رهنمائی و ارائه مشوره های مسلکی در قسمت تهيه و ترتيب پالن کاری  ،فورم گزارش
به اساس الیحه وظایف برای ( )97تن از کارکنان مرکز  ،ارسال رهنمود ارزیابی اجراآت کارکنان
خدمات ملکی به ( )13ریاست مرکزی و ()34ریاست محاکم استنياف والیات  ،ارسال نمونه فورم
های گزارش و ارزیابی اجراآت برای ( )318تن از کارکنان خدمات ملکی مرکزی و محاکم استيناف
والیات (ننگرهار  ،پنجشير  ،بلخ  ،بدخشان  ،پروان  ،کاپيسا  ،تخار  ،بغالن  ،کنرها و باميان ) که
ارزیابی اجراآت شان در جریان سال تکميل گردیده بود تا برویت آن ارزیابی آنها صورت گيرد ،
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نظارت حضوری از روند ارزیابی اجراآت ساالنه ( )97تن از کارکنان رقابتی مرکزی که به تاریخ
15حمل و  17سرطان  1397ارزیابی اجراآت گردیدند .جمع آوری ( )348قطعه فورم ارزیابی
اجراآت ریاست های مرکزی و محاکم استنياف والیات که قبالً ارسال گردیده بود  ،مسترد نمودن
 )107(.قطعه فورم ارزیابی اجراآت محاکم استيناف والیات (کاپيسا  ،پکتيا  ،جوزجان  ،فراه  ،پروان
 ،سمنگان  ،هرات  ،سرپل  ،ننگرهار  ،پنجشر  ،کابل  ،بدخشان ،بغالن  ،بلخ  ،هلمند  ،و کندهار )بعد
از بررسی و تحليل غرض رفع خال ها و نواقص آن به ریاست های محاکم استيناف مربوطه ،
پيشنهاد ارتقاء قدم ( )347تن ازکارکنان مرکز و والیات بعد از بررسی و تکثير آن بعد از منظوری آن
ازطرف مقام محترم و اطالع کارمندان ازاخذ ارتقا قدم ایشان  ،ثبت نتيجه ارزیابی اجراآت ( )347تن
از کارکنان مرکز و والیات در دیتابيس  ،تهيه وترتيب مسوده طرزالعمل انسجام و ارزیابی اجراآت
قضات و درج آن در آجندای جلسات شورای عالی ستره محکمه از طریق ریاست دراالنشاء وبه تعداد
( )2251قطعه مکاتيب صادره و وارده گردیده است  ،در حدود ( )1300ایميل رسمی با استيناف
محاکم والیات و نهاد های همکار تعاطی گردیده  ،جلسات عادی دو هفته یکبار  ،و جلسات اقتضائی
جهت شنيدن مشکالت همکاران  ،نظر به ضرورت  ،نظارت از جریان کار به اساس پالن بعمل آمده ،
اسناد و سوابق اداره به شکل فایل تنظيم شده  ،اشتراک درکميته و عمالً شارت ليست بست های سه
و چهار در ترکيب کميته انجام گردیده است .
تشخيص دانائی زبان انگليسی و معرفی ( )142تن از کارکنان خدمات ملکی و قضات در مرحله
ابتدائی به دو برنامه ماستری کشور هندو آلمان به وزارت تحصيالت عالی .
تشخيص ومعرفی ( )5تن در مرحله مقدماتی به انستيتوت خدمات ملکی جهت اشتراک در برنامه
انکشاف مهارتهای رهبری ( )Enhancing leadership Skillsکشور هندوستان .
اشتراک ( )2محرر محکمه جرایم سنگين فساد اداری در برنامه آموزشی ارتقاءظرفيت که با
همکاری موسسه  GIZدر کشور هندوستان راه اندازی گردید .
تهيه رهنمود ارزیابی اجراآت و ارسال آن به تمامی ریاست های مرکزی و ( )34والیت کشور.
معرفی()5تن کارمندان ستره محکمه به برنامه آموزشی "انکشاف مهارتهای رهبر Enhancing
 leadership Skillsکشور هندوستان در مرحله ابتدائی به انستيتوت خدمات ملکی کميسيون مستقل
اصالحات اداری.
بررسی( ) 722قطعه فورم نياز سنجی آموزشی کارمندان محاکم استيناف والیات ( دایکندی  ،خوست ،
ميدان وردک  ،بغالن  ،بدخشان  ،کاپيسا  ،بادغيس  ،نيمروز  ،پنجشير  ،ننگرهار  ،غور  ،نورستان ،
فراه  ،جوزجان  ،هلمند  ،بلخ  ،لغمان ،لوگر  ،زابل ،هرات  ،پروان  ،پکتيا  ،سرپل)
همکاری در تشخيص و ترتيب فورم نيازمندی رشته های مورد ضرورت پوهنحی های شرعيات و
حقوق مطابق بازار کار در قوه قضائيه برای  5سال آینده در سطوح مختلف تحصيلی با آمریت نصاب
تحصيلی ریاست انکشاف برنامه های علمی ریاست عمومی انسجام اموراکادميک وزارت تحصيالت
عالی ج  .ا  .ا
تهيه  ،ترتيب و ارسال مسوده پروپوزل ارتقای ظرفيت علمی و تخصصی منسوبين قوه قضائيه از
طریق برنامه های ماستری پوهنتون های دولتی  ،جهت ابراز نظر ونهائی ساختن آن  ،به معينيت
محترم علمی وزارت تحصيالت عالی .
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تهيه  ،ترتيب و ارسال مسوده پروپوزل مصارف تخمينی برنامه های آموزشی ارتقاء ظرفيت ( سير
علمی ومشاهده ( )60تن از سيستم محاکم کشور جمهوری مردم چين  ،بورسيه ماستری داخلی و
خارجی برای ( )40تن کارمندان ستره محکمه در بخش های حقوق پاليسی سازی و مدیریت منابع
بشری  ،بورسيه دوکتورا برای ( )10تن کارمندان ارشد ستره محکمه در جریان وظيفه و اعمار مرکز
آموزشی مجهز با تمام وسایل ضروری( ميز  ،چوکی ،کمپيوتر  ،پراجکتور و غيره ) به ریاست
محترم پاليسی و پالن جهت توحيد و ارسال آن به سفارت محترم جمهوری مردم چين غرض اخذ
بودجه و تطبيق آن به دو لسان دری و انگليسی
ایجاد مرکز مجهز آموزشی ارتقاء ظرفيت به همکاری مالی موسسه محترم عدالت /چکی در مقر
ستره محکمه .
ارسال الیحه وظایف و نمونه پالن کاری برای ( )235تن کارکنان که از طرف کميسيون مستقل
اصالحات اداری در مرکز و والیات استخدام گردیده اند .
ارسال رهنمود ارزیابی اجراآت کارکنان برای ریاست های مرکزی و محاکم استيناف والیات .
مسترد نمودن ( ) 107قطعه فورم ارزیابی اجراآت شانزده والیت بعد ازتحليل غرض رفع خال و
نواقص.
تعاطی ( )1300ایميل رسمی و شارت ليست بست های سه و چهار ریاست های عمومی منابع بشری
و مالی و اداری در ترکيب کميته .

پنجم  :نظارت از فعاليت محاكم:
نظارت ازفعاليت محاکم درنظام قضایی افغانستان به شيوه های ذیل تحقق می پذیرد :یکی نظا رت محکمه
فوقانی ازمحکمه تحتانی درحين بررسی قضایایی که باالی آن اعتراض صورت می گيرد و با ارزیابی این قضایا
ازحيث قانونيت .طریق دیگر بررسی فعاليت محاکم ازراه تفتيش اجراآت قضایی واداری محاکم است که بوسيله
مفتشين قضایی انجام می یابد.
تفتيش بدونوع است :یکی تفتيش اقتضائی که باالثر شکایت اصحاب دعوی ازنحوه اجراآت محاکم بعمل
ميآید و دیگرتفتيش نوبتی محاکم که درهر سال یک بار صورت ميگيرد .
درجریان سال 1397برعال وه تفيش عادی ونوبتی محاکم  ،بنابر تقاضای اصحاب دعوی درمورد
()151موضوع  ،تفتيش اقتضایی تجویز اتخاذ گردیده نتيجه بازرسی ومطالعات مفتشين بعدازتدقيق قضایی وغور
شورایعالی ستره محکمه به مراجع مربوط اخبار وباالثر به منظور رفع کاستی ها ونواقص کاری ازطریق
شورایعالی ستره محکمه تدابير الزم اتخا ذ گردیده است.
همچنان درجریان مدت مذکور امور قضایی وا داری ریاست های محاکم استينا ف ومحاکم ابتدائيه مربوط
والیات بطور نوبتی موردتفتيش  ،نظارت وارزیابی قرارگرفته که موضوعات مورد بررسی را قضایای جزایی ،
مدنی ،تجا رتی  ،حقوق عامه  ،تخلفات قضات و کارمندان اداری  ،وثایق احتوا مينماید که درمحاکم استيناف
ومحاکم ابتدائيه والیات ذیل صورت گرفته است:
 1مورد تفتيش عادی
 38مورد تفتيش اقتضائی
کابل
 1مورد تفتيش عادی
 7مورد تفتيش اقتضائی
ننگرهار
 1مورد تفتيش عادی
 3مورد تفتيش اقتضائی
لغمان
 1مورد تفتيش عادی
 2مورد تفتيش اقتضائی
کنرها
 1مورد تفتيش عادی
 5مورد تفتيش اقتضائی
پروان
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کاپيسا
پنجشير
بدخشان
بغالن
کندز
تخار
سمنگان
بلخ
غور
فاریاب
سرپل
هرات

 0مورد تفتيش اقتضائی
 2مورد تفتيش اقتضائی
 10مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 4مورد تتفيش اقتضائی
 6مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 5مورد تفتيش اقتضائی
 5مورد تفتيش اقتضائی
 2مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی

 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی

فراه
هلمند
کندهار
زابل
غزنی
ميدان وردک

 3مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تفتيش اقتضائی
 5مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تفتيش اقتضائی

 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش عادی

 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش قضائی
لوگر
 1مورد تفتيش عادی
دایکندی  1مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تفتيش عادی
 2مورد تفتيش اقتضائی
جوزجان
 1مورد تفتيش عادی
 3مورد تفتيش قضائی
پکتيا
 1مورد تفتيش عادی
 4مورد تفتيش قضائی
پکتيکا
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش قضائی
خوست
 1مورد تفتيش عادی
 2مورد تفتيش اقتضائی
بادغيس
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش قضائی
ارزگان
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش اقتضائی
باميان
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش اقتضائی
نورستان
 1مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش اقتضائی
نميروز
همچنان سه محکمه اختصاصی نيز مورد تفتيش عادی قرار گرفته است .

ششم :در زمينه مبارزه با فساد اداري
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ستره محكمه بمنظور اصالحات در صفوف قضاء و شفافيت كاري اقدامات جدي و پيگير را در مبارزه با
فساد اداري در قوه قضائيه از سالهای قبل آغاز نموده و در این راستا به موفقيت هاي مهم نایل آمده است در
جریان سال  1397در نتيجه مبارزه با جرایم ارتشا و فساد اداري به تعداد( )71تن اشخاص و افراد در مرکز و
والیات کشور از جمله ( )1تن قاضی  )6( ،تن کارمندان اداری محاکم  ،تعداد ( )6تن وکالء مدافع و تعداد ()58
تن سایر اشخاص و افراد به مظنونيت اخذ  ،وساطت و ارایه رشوت  ،فریبکاری  ،تذویر اسناد و انتحال القاب از
طرف موظفين اداره مراقبت قضائی گرفتار و دوسيه های نسبتی شان بعد از تکميل تحقيقات ابتدائی در ميعاد
قانونی رسما ً غرض تعقيب عدلی به مراجع مربوط ارسال گردیده است .
همچنان طی سال  1397بررسی ( )44قضيه مختلف از جانب اعضای مسلکی اداری مراقبت قضائی صورت
گرفته وگزارش از صورت بررسی ترتيب و بمقام عالی ارایه گردیده است .
تطبيق پالن پيش بينی شده سال  1397اداره مراقبت قضائی صدفيصد تطبيق گردیده  ،که در سطح محاکم نسبت
به سال گذشته سطح جرایم فساد اداری کاهش قابل مالحظه یافته است .
 اداره مراقبت قضائی طبق پالن اوپراتيفی در جریان سال  )23( 1397مراتبه از چگونگی رعایتضوابط حاضری منسوبين قضائی و اداری محاکم مرکز و والیات  ،کنترول بعمل آورده و اجراآت
الزم در این مورد صورت گرفته است .
 وفق پالن اوپراتيفی با در نظر داشت ماهيت مبرم مبارزه عليه ارتشا و فساد اداری بر طبق پالنمنظور شده  ،منسوبين اداره مراقبت قضائی از طرز سلوک قضائی و سایر مسایل مربوط به محاکم
مرکز و والیات کنترول های آنی و غير مترقبه بعمل آمده و با مراجعين محاکم پيرامون نحوه برخورد
و اجرای کار شان در محاکم و نيز از صورت رضایت و عدم رضایت شان صحبت نموده که اکثر
مراجعين از کارکرد منسوبين محاکم ابراز رضایت نموده اند .
 هویت شهود ناحق که با اخذ مبالغ مختلف در آمریت های وثایق منحيث شهود معرفت اداء شهادتمينمودند از جانب مؤظفين اوپراتيفی اداره مراقبت قضائی تثبيت و از همچو افراد تعهد کتبی اخذ و از
ورود مجدد شان به محاکم جلوگيری بعمل آمده است .
 از فعاليت غيرقانونی مالکين رهنماهای معامالت که تحت عناوین مختلف و طی مراحل اسناد بایع و یامشتری در آمریت های وثایق بدون داشتن اسناد قانونی مبادرت می ورزیدند نيز ممانعت صورت
گرفته و از ایشان تعهد کتبی اخذ گردیده است .
 به شکایات تعداد ( ) 79تماس از مراجعين محاکم که از طریق تماس های تيلفونی از صورت اجراآتمحاکم در مرکز و والیات شاکی بودند عندالموقع رسيدگی صورت گرفته است .
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هفتم :تنظيم امور اداره پاليسی و پالن
اداره پاليسی و پالن در سال  1397ذیالً اجراآت بعمل آورده است :
اداره پاليسی و پالن طبق الیحه وظایف  ،موظف به ترتيب و تنظيم پالن ها و استراتيژی قوه قضائيه به گونه
مختلف یعنی کوتاه مدت و طویل المدت مطابق به روحيه کاری ارگان قضاء و تقاضا مقامات ملی و بين المللی
ميباشد  .که در این راستا وظایف را موفقانه انجام و طی مدت گزارش اجراآت ذیل صورت گرفته است .
 ترتيب گزارش از فعاليت قضائی دیوان های ستره محکمه  ،محاکم استيناف مرکز و والیات و محاکمابتدائيه مرکز و والیات به شکل ربعوار و ارسال آن بمقام عالی ریاست جمهوری  ،شورای عالی
قضاء  ،آمریت عمومی اداری قوه قضائيه و ریاست نشرات ستره محکمه غرض نشر به جریده ميزان
 ،مجله قضاء و سایت ستره محکمه .
 ترتيب گزارش در مورد قضایای غصب امالک دولتی از شروع سال  1394الی ختم ربع اول سال 1397با محتویات حجم قضایای غصب امالک دولت نوع اجراآت  ،به نفع دولت و نفع شخص ،
نوعيت مدعی بها و محل آن ترتيب و به شورایعالی حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اداری ارایه
گردید  .که مورد قبول مقامات ذیصالح قرار گرفت .
 اشتراک رئيس پاليسی و پالن در جلسه تحت عنوان مشارکت دولت داری باز افغانستان در قصرمرمرین و تعهد ستره محکمه در ایجاد محاکم خشونت عليه زن  ،که عمالً در( )22والیت کشور به
سطح ابتدائيه و استيناف این محاکم فعال گردیده است .
 ترتيب پالن تعهد به منظور ایجاد محاکم خشونت عليه زن در شش والیت دیگر تا سال  2018و ارسالآن به دفتر رئيس صاحب جمهور .که این مورد نيز تحقق پذیرفته است.
 جمع آوری راپور ها از ریاست های مرکزی و محاکم کشور و ترتيب گزارش مطابق برنامه عملستره محکمه .
 ترتيب گزارش از پالن ساالنه ستره محکمه . طرح پاليسی های انکشافی ریاست های مربوط ستره محکمه در مطابقت با برنامه عمل. تجزیه و تحليل اکشن پالن ها به اساس ریاست های ستره محکمه در مطابقت با برنامه عمل. اعزام نماینده بمنظور آگاهی دهی از ایجاد محاکم رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن در والیاتسمنگان  ،بلخ  ،باميان  ،کاپيسا.
 ترتيب گزارش باالثرپرسشنامه دفتر یوناما در موارد چون  :اصالحات درستره محکمه  ،هر گونهمقرره ویا طرزالعمل که از ماه مارچ  2018تا اکنون صادر گردیده  ،پروسيجر و طرزالعمل استخدام
کارکنان قوه قضائيه ،در مورد استخدام قضات و تعداد آن  ،تعداد محاکم فعال در ولسوالی های  ،احکام
تأدیبی و انضباطی و تعميل طرزالعمل سلوک رفتاری (اعم از قضائی و اداری) ،تعداد قضایای
دیسپلينی یا تأدیبی ،هر گونه تعقيب و پيگرد قانونی کارکنان ستره محکمه (اعم از کارکنان قضائی و
اداری)  ،تعداد و انواع تریننگ که برای کارکنان ستره محکمه دایر شده است ،مرکز عدلی و قضائی
مبارزه عليه فساد اداری  ، ACGCمقدار مجموعی جریمه های نقدی  ،استرداد اموال و جبران
خسارات  ،سایر قضایای جرایم ناشی از فساد اداری  ،اقدامات ستره محکمه مبنی بر تطبيق کد جزاء ،
مسائل امنيتی و حفاظت قضات و محاکم از حمالت شورشيان  ،تعداد حمالت بر کارکنان و دفاتر ستره
محکمه و سایر موارد گزارش ترتيب گردیده است.
 ارایه معلومات در موارد چون  :ارقام قضایای مختلف حقوقی و جزائی  ،نوع اجراآت در مورد اینقضایا و سایر فعاليت های قضائی برای دفتر سخنگوی ستره محکمه و ارایه این معلومات به کنفرانس
های مطبوعاتی.
 ارایه معلومات پيرامون ارقام واقعات ( ازدواج و طالق ) باالثر تقاضای ریاست عمومی احصائيه ومعلومات.
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 طرزالعمل نشر فيصله های احکام قطعی و نهائی محاکم بخش مدنی وجزائی و طرزالعمل نظارت ازتطبيق فيصله های قطعی و نهائی بخش مدنی و جزائی محاکم  ،غرض بازنگری به مرجع مربوط.
 ارسال گزارشات ربعوار سال مالی  1397و سوابق آن مطابق پالن مبارزه عليه فساد اداری در قوهقضائيه بریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست ج .ا  .ا سکرتریت ویژه مبارزه بافساد اداری .
 ترتيب گزارش باالثر پرسشنامه وزارت محترم امور خارجه برای دفاع گزارش سوم  UPRافغانستان.
 جمع آوری و توحيد راپور های حاضری منسوبين قضائی و اداری محاکم مرکز ووالیات بشکلماهوار و ارسال آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا  .ا .
 ارزیابی فعاليت موسسات همکار داخلی و خارجی ستره محکمه . ترتيب و انکشاف پروپوزل های مصارفاتی ایجاد محاکم رسيدگی به خشونت عليه زن در مطابقت بهبرنامه عمل قوه قضائيه
 روند ثبت معلومات از فعاليت های کميته آسان خدمت و نظارت هميشگی از این سيستم . ترتيب فارمت به ارتباط محاکم ابتدائيه ولسوالی ها که در محل شان فعاليت دارند و یا در محل دیگر. ترتيب و ارسال فارمت پيرامون جایداد های غير منقول محاکم  ،به عموم محاکم . ثبت ( )86151قضيه جزائی و ( )25152قضيه حقوقی در سيستم مدیریت ثبت قضایا و ایجاد کميتهتخصصی در مورد باز نگری چگونگی فعاليت سيستم و تشخيص نيازمندی ها و غنی سازی این
سيستم.
 ترتيب و تنظيم طرح چينل تلویزیونی قضاء و ارسال آن غرض ترتيب پروپوزل در قسمت مسائلتخنيکی به تلویزیون ملی.
 ترتيب فارمت در قسمت نظارت از فيصله های قطعی و نهائی محاکم که طی سال  1397از تعداد( )22والیت در خصوص موضوع فوق در عرصه حقوقی و جزائی جمع آوری و در مورد اجراآت بعدی
آن کار جریان دارد .
 امضاء تفاهم نامه ميان ستره محکمه و دفتر  UNDPدر مورد رعایت حقوق جندر و ایجاد کميتهنظارت از آزار و اذیت و ترتيب طرزالعمل کميته منع آزار و اذیت مطابق قانون آزار و اذیت زنان و
اطفال در سطح قوه قضائيه .
 طرح ایجاد کميته بودیجه ستره محکمه . ترتيب و انکشاف پالن بدیل های حبس و حجز در مطابقت به کود جزاء و ارسال آن به  34والیتغرض تطبيق پالن.
 انکشاف پالن بودیجه سازی مطابق قطع نامه  1325وزارت امور خارجه . اشتراک در جلسه سکرتریت ویژه مبارزه عليه فساد اداری مطابق شاخص دوم تعهدات ژینوا در موردروند بخشيدن قضایای فساد اداری .
 برگزاری پنجمين جلسه کميته عدلی و قضائی اکسپرس (جلوگيری از فساد اداری و توسعه سيستم درهماهنگی با اداره مراقبت قضائی ) .
 ترتيب پروپوزل برنامه های آگاهی دهی برای محاکم خشونت عليه زن و تقدیم آن غرض وجه مالی بهدفتر . UNDP
 اشتراک در برنامه ایجاد اکادمی تعليمات قضائی . ترتيب پالن برای سفارشات کميته پرایسک. اشتراک در کميته اکسپرس(کميته جلوگيری از فساد اداری و توسعه سيستم )در ریاست اجرائيه. ارایه جوابات پيرامون سفارشات دفتر مک. طرح طرزالعمل کميته نظارت از ستراتيژی ملی مبارزه عليه فساد اداری و ارسال آن غرضبازنگری به ریاست تدقيق ومطالعات.
 ایجاد هماهنگی ميان ستره محکمه و دفاتر  JSSP ، UNDP ، ADBو  ADALATو کارمشترکروی برنامه های مختلف.
36

سایر اجراآت طبق الیحه وظایف و برنامه عمل قوه قضائيه انجام یافته است .

هشتم  :در عرصه مالی و اداری
طی سال  1397در این عرصه اجراآت ذیل صورت گرفته

الف -مالی و حسابی:
اجرای معاشات و حقوق اضافه کاری کارمندان و اجيران  ،اجرای حقوق اکراميه اشخاص متقاعد
،کریدت کارت  ،خرچ دسترخوان ،اجرای حقوق افراد قراردادی ها و طلبات ادارات دولتی ،خدمات پُستی
،مصارف برق وکاناليزاسيون به وقت و زمان معين آن صورت گرفته است.
ثبت معاشات کارکنان به دفتر م ( )40حسابات معتمدین نيز تصفيه و همچنان باقيات و سنوات ماضيه
اشخاص  ،افراد و ادارات دولتی تصفيه گردیده  ،و راپورهای مصارفات ماهوار  ،ربعوار بودجه عادی و
انکشافی سال  1397به وزارت محترم ماليه صادر گردیده است .
 راپور های مصارفات ماهوار بودجه عادی سال مالی  1397به وزارت ماليه صادر گردیده است . در بخش ( : )AFMISثبت م  16های بودجه عادی و انکشافی و همچنان ثبت وندر فورم معتمدین ،حسابات عوایدی ستره محکمه و افراد و اشخاص به سيستم افمس و ارسال آن به وزارت ماليه .
 ترتيب و تدوین دفتر های محاسبوی یعنی دفتر م  ، 29م ، 38و م 90سال مالی .1397 به تعداد ( )1356قطعه فورمه های معاشاتی  ،مصارفاتی و انکشاف مرتبه آمریت حواله جات تصدیقوثبت دفتر م :20
 تصدیق دارائی فورمه های (م )12محسوبی وجه معتمد نقدی به فورمه های م 10و دفتر مصرف وهمچنان تطبيق راپور های ماهوار و ربعوار بودجه عادی و انکشافی به دفتر م 20و سيستم آفمس.
 به تعداد ( )889قطعه فورمه های م 3مرتبه آمریت تدارکات در کود های مختلف تصدیق ودارائیشده .
 ثبت فورمه های پالن مالی و تعدیالت به دفتر م  38طور ماهوار. ترتيب و حساب قطعيه سال  1396بودجه انکشافی بعد از طی مراحل آن و ارسال به مراجع ذیربط تصفيه مبلغ– 11664/افغانی باقيات سال مالی .1397 فایلينگ اسناد های  1396مرتبه حواله جات اعم از بودجه عادی و انکشافی ثبت دیتابيس گردیده . ( )74قطعه مکاتب طور متحد المال به مستوفيت های وریاست های استيناف والیات ارسال گردیده. -تصفيه مبلغ  -9934441/افغانی پيشکی وجه معتمد نقدی به فورمه های م 10و دفتر م.20

ب -تهيه و تدارکات:
در جریان مدت مذکوراز جانب بخش تهيه و تدارکات دو قلم تيل دیزل و پطرول  ،فرمایش و اکمال ( )34قلم
روغنيات مورد نياز وسایط  ،فرمایش و اکمال شش قلم امور صحافی  ،فرمایش و اکمال ( )4قلم مواد خوراکه ،
خریداری پرزه جات مختلف و ترميم موتر های ستره محکمه تهيه ( )77قلم قرطاسيه مورد نياز شعبات
مرکزی ستره محکمه به شمول رنگ پرنتر و ماشين فوتوکاپی ،عقد قرار داد ( )21قلم مواد تنظيفاتی ،عقد قرار
داد چای  ،قند و بيسکيت ،چاپ مجله قضاء  ،جریده ميزان و بولتن خبری ،عقد قرارداد به ظرفيت ( )61ام بی
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انترنت ضرورت (دفاتر مرکزی ،عقد قرار داد سه باب تعمير کرائی غرض استفاده مهمان خانه ستره محکمه ،
اداره مراقبت قضائی  ،محکمه ابتدائيه ولسوالی گلدره ،اکمال موبل و فرنيچر شعبات و ده ها موارد انجام یافته
است .

ج -بخش بودجه:
در این بخش اجراآت ذیل صورت گرفته است :
الف :در بخش بودجه عادی:
 ترتيب و سنجش ليست پرسونل موجودمحاکم استيناف والیات. ترتيب فورم های پالن مالی (ب .FB )20فورم (ب )10منظوری ساالنه مرکز ومحاکم استيناف والیتها
 ترتيب و طی مراحل فورمه های (ب M-A1-FB-)23نظر به تقاضای آمریت مالی وحسابی ومحاکماستيناف والیات و هدایت مقام قوه قضائيه .
 سنجش (م )41های مصارفاتی ریاست های محاکم استيناف والیات با تفکيک معاش – مسلکی –کدری-ماکوالت-اضافه کاری و خرچ دسترخوان.
 ترتيب و سنجش بودجه وسط سال مالی و اخذ کمبود در کود ( )21مرکز ومحاکم استيناف والیات ازوزارت ماليه .
 ترتيب و سنجش بودجه برنامه عمل قوه قضائيه در کود های ( )25-22-21و ارسال آن به محاکممربوطه ومرکز ستره محکمه از بابت سال مالی .1397
 ترتيب استماعيه بودجه سال آینده در مطابقت به رهنمود وزارت ماليه و استراتيژی و اهداف قوهقضائيه و دفاع از آن به سطح رهبری قوه قضائيه در کميته محترم دفاع بودجه وزارت ماليه .
 ترتيب و سنجش معاشات سوپراسکيل( )4تن از کارمندان اداری ستره محکمه . ترتيب و سنجش تفاوت معاشات پرسونلی که جدید از طریق رقابت آزاد تعين بست شده اند . ترتيب و ارایه گزارش ربعوار بودجه ستره محکمه در فارمت تعين شده و ارسال آن به ریاست محترمپاليسی و ریفورم بودجه مالی ریاست عمومی بودجه وزارت ماليه .
ب -در بخش انکشافی:
 ترتيب (ب )20پالم مالی و ترتيب (ب )3و ارسال آن به وزارت ماليه. مبلغ ( )4818059افغانی معاشات  13نفر کارمندان پروژه عدلی و قضائی. مبلغ ( )83000افغانی کرایه و سفریه به والیت پروان . ( )127616افغانی بل برق پروژه عدلی و قضائی. مبلغ ( )3921947افغانی خریداری موبل و فرنيچر برای محاکم کندهار و پروان. مبلغ ( )10663600افغانی خریداری و نصب ویدیو کنفرانس در شش زون . مبلغ ( )4113200افغانی خریداری لوازم تکنالوژی برای محاکم کندهار و پروان . مبلغ  2818101افغانی اعمار محکمه ابتدائيه شهری پروان مبلغ ( )7709474افغانی اعمار محکمه شهری کندهار. مبلغ ( )2247590افغانی اعمار مخزن. مبلغ ( )569587اغفانی اعمار تعمير کانکس وثایق والیت کابل.38

-

مبلغ ( )383448دالر ارتقای ظرفيت ونياز سنجی برای کارمندان ستره محکمه و لوی خارنوالی.
مبلغ ( )181696افغانی مصارف انترنت .
مبلغ ( )3333دالر کرایه تعمير پروژه عدلی وقضائی .
مبلغ ( )210000افغانی کرایه موتر پروژه عدلی و قضائی
مبلغ ( )11750دالر امریکائی کرایه تعمير
مبلغ ( )44574افغانی بل برق پروژه عدلی و قضائی .
مبلغ ( )4934905افغانی بل برق پروژه عدلی و قضائی.
مبلغ ( )100000افغانی کرایه موتر پروژه عدلی و قضائی
مبلغ ( )30003افغانی کرایه و سفریه پروژه عدلی و قضائی
مبلغ ( )10998افغانی بل برق پروژه عدلی و قضائی
مبلغ ( )139000افغانی کرایه تعمير پروژه عدلی و قضائی
مبلغ ( )3085369افغانی اعمار محکمه ولسوالی بگرامی
مبلغ ( )6308968افغانی اعمار محکمه والیت پنجشير
مبلغ ( )676578افغانی اعمار دیوار محکمه استيناف والیت بادغيس
مبلغ( )1937532افغانی اعمار محکمه ولسوالی خوشی لوگر
مبلغ ( )1384563افغانی اعمار محکمه ولسوالی قره باغ والیت کابل.
مبلغ ( )25،8077947افغانی اعمار محکمه والیت جوزجان
مبلغ )3110137افغانی محکمه والیت سرپل
مبلغ ( )1148057افغانی محکمه خوشی لوگر.

د  -در بخش ترانسپورت :
در عرصه خدمات ترانسپورتی در جریان سال  1397کارهای ذیل صورت گرفته است.
ترتيب حواله روغنيات وسایط ستره محکمه با در نظر داشت فورم استندرد  ،نوشتن کتابچه های خط
السير وسایط  ،سنجش تيل و روغنيات آن به اساس کيلو متر  ،مبالیل تبدیلی موترهای خورد و کالن  ،گریس
کاری  ،پنچرگيری  ،پاکاری موتر ها  ،ویرنگ موتر  ،اصالح عوارض انجن در ورکشاپ ستره محکمه به گونه
همه روزه و اجرای  49قطعه کارت دخولی و خروجی وسایط ستره محکمه که شامل کارت های ( )Aو ()B
ميباشد .
کنترول از نوکریوالی کارمندان آمریت ترانسپورت در مورد تنظيم وسایط و توقف وسایط بعد از ختم
رسميات صورت گرفته .
 به تعداد ()652قطعه مکتوب ترميم عراده جات بعد از طی مراحل اسناد آن به آمریت تدارکات صادرگردیده است .
 نظارت از اجراء حواله های روغنيات و پرزه جات ملکيت ستره صورت گرفته. -و نظارت از سير و گردش وسایط بمنظور صرفه جوئی در حواله روغنيات.

حفظ مراقبت :
یکی از مواردیکه نياز به توجه جدی و دائمی دارد همانا حفظ و مراقبت است .
که طی مدت مذکور اجراآت ذیل صورت گرفته است .
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مراقبت و سرسبزی و تهيه گلهای زینتی ساحات اداره توسط پرسونل مربوطه
پاکی وصفائی – آب پاشی صحن اداره همه روزه توسط پرسونل مربوطه.
ترميم تشناب های اداره ستره محکمه – محاکم زونهای چهارگانه  ،تعليمات قضائی
تصفيه تحویلی پول مصارف برق تعمير مقر ستره محکمه و سایر محاکم .
تهيه مواد و طبخ اعاشه چاشت منسوبين ستره محکمه و توزیع آن .
حواله روغنيات به جنراتور های مربوطه و مراقبت آن در صورت عدم موجودیت برق.
تهيه مواد اعاشه وطبخ آن به اعضای محترم شورایعالی ستره محکمه
ترميم قفل های دروازه های دفاتر و ميز های مامورین توسط پرسونل فنی مربوطه
ترميم ميزها  ،چوکی و غيره ضروریات دفاتر مربوطه توسط نجارها
رفع نواقص دروازه زرهی و فلزی توسط فلزکاران مربوطه
پاکی و صفائی تعمير مقام ستره محکمه و تعمير معلوماتی و اداری
پاک کاری و مراقبت غرفه های مراجعين توسط پرسونل مربوطه
مراقبت از سيستم برق و ترميم آن توسط نفر های فنی
پاک کاری تشناب های تعمير مقام ستره محکمه و سایر تشناب ها همه روزه.
پاک کاری ورنگ مالی دفاتر دروقت ضرورت توسط رنگ مالهای مربوطه.
مراقبت پرسونل از عبور و مرور دروازه مراجعين همه روزه توسط پرسونل مربوطه.
مراقبت از تخليه چاه های سپتيک اداره ستره محکمه و زون های چهارگانه
نگهبانی ومحافظت تعمير محکمه استيناف پل باغ عمومی وجنگلک و تعليمات قضائی توسط محافظين
مربوطه .
ترميم و نصب واترپمپ محکمه فساد اداری و تعليمات قضائی توسط پرسونل مربوطه
حواله گروپ ونصب آن به دفاتر مربوطه.
ترميم و پرکاری و عيار ایرکندیشن های دفاتر مربوطه ستره محکمه و سایر محاکم استيناف توسط نفر
فنی به وقت و زمانش
اعمار پارتيشن ها  ،ترميم و بسته بندی ميزهای محاکم توقيفگاه بگرام توسط نجاران مربوطه .
انتقال و جابجایی وسایل داغمه از ساحات پارک وسایط جمع آوری توسط پرسونل آمریت حفظ
ومراقبت به ساحه جنگلک.
تخليه چاه سپتيک قبالً توسط تانکر های شاروالی در مقابل پول صورت ميگرفت ولی اکنون با تهيه
پيپ به کانال های عمومی مکروریانهای وصل شده است.
اعمار دیوار های ساحات ریاست تعليمات قضائی توسط پرسونل حفظ و مراقبت .
تمدید سيم خار دار دیوارهای ساحه تعمير جنگلک توسط فلز کاران.
رنگ مالی ریاست محکمه استيناف کابل و دیگر دفاتر توسط رنگ ماالن مربوطه.
اعمار ونصب دروازه زرهی در تعمير دو منزله و چهار منزله .

مدیریت کلينيک
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نهم :توجه به زیربنای فزیکی محاکم (تعميرات)
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان ترميم  ،باز سازی ودرنهایت نو سازی تعميرات کاری محاکم
ومنازل رهایشی قضات را در اولویت های کاری خویش قرارداده و طی چند سال اخير درین زمينه به پيشرفت
های زیادی نایل آمده است که درجریان سال  1397باتوجه به انجام کارهای ساختمانی مورد نياز قوه قضائيه
دست آورد های ستره محکمه قرارذیل است:
در جریان سال  1397کار پروژه های انکشافی تعميرات محاکم طبق پالن انجام یافته و در این مورد اجراآت ذیل
صورت گرفته است :
 اعمار ساختمان تعمير محکمه ابتدائيه شهری والیت جوزجان که کار آن صدفيصد تکميل گردیده وبه بهره
برداری سپرده شده است.
 اعمار تعمير محکمه شهری والیت سرپل که کارساختمان آن در حدود( )90فيصد پيش رفته است.
 اعمار تعمير محکمه ابتدائيه ولسوالی خوشی والیت لوگر که کار ساختمان آن صدفيصد تکميل وبه بهره
برداری سپرده شده است .
 اعمار تعمير محکمه شهری والیت پنجشير که کار ساختمان آن صدفيصد تکميل وبه بهره برداری سپرده
شده است.

دهم :تحکيم روابط بين المللی قوه قضائيه
روابط قوه قضائيه باجهان خارج پيوسته درحال توسعه وگسترش ميباشد.
طی سال1397بخاطرتبادل تجارب قضائی مسافرت مسؤولين قوه قضائيه ازطریق اشتراک درکنفرانس
ها،سيمنارهاوورکشاپ های حقوقی ،قضائی و قانونی ،بازدید ازنهادهای عدلی ،قضائی کشور های خارج صورت
گرفته است.
درین پروسه رئيس ستره محکمه ، ،رؤسای دوایروسایرقضات محاکم سهم گرفته اند.
مسافرت ها باین منظور به کشورهای هندوستان  ،ترکيه ،ميانمار ،چين  ،گرجستان  ،سویس  ،ماليزیا،
اندونيزیا و قزاقستان صورت گرفته است.
همچنان ضمن مالقات های که ازطــرف رهــبری ستره محکمه باشخـصيت هـــای بين المللی درکابل بعمل
آمده است پيرامون وضعيت کاری قوه قضائيه جمهوری اسالمی افغانستان  ،برنامه های اصالحی وارتقای
ظرفيت که طبق پالن برنامه عمل روی دست می باشد معلومات داده شده است .
نتایج حاصله ازمسافرت ها ومالقات ها بمقصد انکشاف سيستم قضائی درکشور مفيد ومثمر واقع شده است
که درذیل با اختصار از آن یاد آوری ميشود.

اشتراک در کنفرانس ها و مجامع بين المللی
درجریان سال 1397
در جریان سال  1397اشتراک هيأت رهبری ستره محکمه قضات و منسوبين قوه قضائيه در کانفرانس ها
و مجامع بين المللی قرار ذیل صورت گرفته است.
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 -1سفر رسمی فضيلتمآب قانونپوه سيد یوسف "حليم" قاضی القضات و رئيس ستره محکمه به کشور
هندوستان پيرامون موضوع (نُزدهمين کنفرانس بين امللی روسای ستره محکمه جهان) از  14الی 20
نوامبر . 2018
 -2سفر رسمی فضيلتمآب قانونپوه سيد یوسف حليم قاضی القضات و رئيس ستره محکمه به کشور ترکيه
پيرامون موضوع (چهارمين نشست بين المللی محاکم عالی) در تاریخ  11الی  12اکتوبر  2018با محترم
اجمل اندیوال و سيد ایمل جالل.
 -3سفر رسمی فضيلتمآب قانونپوه سيد یوسف حليم قاضی القضات و رئيس ستره محکمه به کشور چين
پيرامون موضوع (همکاری قضات در ترویج ایجاد محيط زیست) از تاریخ  27-23می  2018با سه تن
معيتی شان هر یک
 معراج الدین حامدی رئيس محاکم استيناف والیت کابل
 محمد رقيب شيرزاد رئيس دفتر مقام ستره محکمه
 اجمل اندیوال ترجمان قاضی القضات
 -4سفر رسمی فضيلتمآب قانونپوه سيد یوسف "حليم" قاضی القضات و رئيس ستره محکمه به کشور ميانمار
پيرامون موضوع ( asia pacific judicialconference on environment and climate change
 )adjudicationاز تاریخ 29الی  30اکتوبر  2018با معيتی ایشان محترمين هر یک :
 فطرت هللا " فرحت" رئيس پاليسی و پالن
 اجمل اندیوال ترجمان قاضی القضات
 -5سفر رسمی پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه عضو شورایعالی ستره محکمه به کشور جمهوری هند جهت
اشتراک در کنفرانس ارایه سيستم مودل قرار داد مساعدت های حقوقی از تاریخ  18الی  19دسمبر
.2018
 -6سفر رسمی پوهنوال محترم عبدالقادر عدالتخواه عضو شورایعالی ستره محکمه به کشور گرجستان جهت
اشتراک درسومين کنفرانس بين المللی معاضدت قضائی در امور کيفری از تاریخ  13الی  15نوامبر
. 2018
 -7سفر رسمی محترم نجيب هللا اکبری سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضائيه و رئيس تفتيش قضائی با
رؤسای محترم هر یک :
 فریده هاشمی رئيسه محکمه استيناف اطفال
 عاليه رسولی رئيسه محکمه ابتدائيه اطفال
 فطرت هللا فرحت رئيس پاليسی و پالن
به کشور اندونيزیا غرض اشتراک درورکشاپ پالن گزاری از تاریخ  13الی  7دسمبر . 2018
 -8سفر رسمی محترم عبدهللا "عطائی" رئيس تعليمات قضائی به کشور سویس جهت اشتراک در سی و
دومين نشست گروه کاری مرور دوره جهانی  UPRاز تاریخ  17الی  26جنوری . 2019
 -9سفر رسمی دوتن از قضات محترمين هر یک:
 سيد نسيم نسيم قاضی محکمه استيناف رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری
 رحمت هللا ادیب قاضی محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری
به کشور هندوستان جهت اشتراک در ورکشاپ برای قوانين پولشوئی از تاریخ  3الی  7فبروری . 2019
سفر رسمی دو تن از قضات محترمين هر یک :
-10
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 انيسه رسولی رئيس محکمه استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساداداری
 شيرآقا منيب رئيس محکمه ابتدائيه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
جهت اشتراک در برنامه بازدید آموزشی از نهادهای قضائی کشور بریتانيا بتاریخ  3الی  10فبروری .
سفر رسمی محترم نجيم حميدی رئيس استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه عليه مواد مخدر و
-11
مسکرات به کشور اندونيزیا جهت اشتراک در برنامه آموزشی تحقيقات قانون مبارزه با پول شویی از
تاریخ  4الی  12جنوری . 2019
سفر رسمی شش تن از قضات محترمين هر یک:
-12
 انيسه رسولی رئيس محکمه استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 شيرآقا منيب رئيس محکمه ابتدائيه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 عبدالجميل رشيدی قاضی استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 سيد نعمت هللا قاضی استنياف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 عبدالمحبوب قاضی محکمه ابتدائيه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 فهيمه قاضی محکمه ابتدائيه مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
به کشور هندوستان جهت اشتراک در ورکشاپ بررسی و قانون مبارزه با پول شویی از تاریخ  3الی 7
دسمبر. 2018
سفر رسمی دو تن از قضات محترمين هر یک :
-13
 عنایت هللا حافظ عضو مسلکی ریاست تدقيق و مطالعات.
 نصيراحمد دالور عضو مسلکی ریاست تعليمات قضائی
به کشور چين جهت اشتراک در training course of china south Asia training bose
سفر رسمی  5تن از قضات محترمين هر یک:
-14
 نورالودود بدر رئيس دیوان حقوق عامه حوزه اول کابل
 حشمت هللا رحيمی قاضی رسيدگی به جرایم ناشی از فساداداری
 نورهللا نور عضور مسلکی تفتيش قضائی
 محمد الياس بختياری قاضی محکمه وثایق حوزه دوم
 فرید احمد نوری استاد ریاست تعليمات قضائی
به کشورچين جهت اشتراک در سيمينار آموزشی چند جانبه seminar for judges of Asian countries
 2018از تاریخ  17الی  31اکتوبر 2018
سفر رسمی دو تن از قضات محترمين هر یک :
-15
 انيسه رسولی رئيس محکمه استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگين فساد اداری
 هما عليزوی رئيس محکمه ابتدائيه اختصاصی اطفال والیت کابل
به کشور گرجستان (جورجيا) جهت اشتراک در برنامه آموزشی از تاریخ  1الی  15می 2018
-16

سفر رسمی دو تن از قضات محترمين هر یک :
 عبدالقيوم حليم رئيس محکمه استيناف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات
 منيره بهارکی رئيس محکمه ابتدائيه مبارزه با مواد مخدر ومسکرات
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به کشور قزاقستان جهت اشتراک در برنامه رهبری و مدیریت از تاریخ  27آپریل الی  4می . 2018
سفر رسمی سه تن از قضات محترمين هر یک :
-17
 سيد آرش هاشمی رئيس محکمه استيناف تجارتی والیت کابل
 امان هللا امين رئيس محکمه تجارتی الف والیت کابل
 نظام الدین عادل رئيس محکمه تجارتی ب والیت کابل
به کشور جمهوری هندوستان جهت اشتراک در برنامه قوانين تجارت از تاریخ  22الی  23اپریل .2018
سفر رسمی محترم احمد فرید شریفی قاضی محکمه استيناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه عليه
-18
مواد مخدر به کشور اندونيزیا جهت اشتراک در برنامه آموزشی مبارزه با تطهير پول از تاریخ  26الی
 29مارچ . 2018
سفر رسمی چهار تن از قضات محترمين هر یک :
-19
 عبدالبشير عفيف عضو قضائی محکمه استيناف جرایم سنگين فساد اداری
 سيد نسيم نسيم عضو قضائی محکمه استيناف جرایم سنگين فساد اداری
 امان تجلی عضو قضائی محکمه ابتدائيه جرایم سنگين فساد اداری
 ليدا خروتی عضو قضائی محکمه ابتدائيه جرایم سنگين فساد اداری
به کشور ماليزیا جهت اشتراک در ورکشاپ اختصاصی مبارزه با فساد از تاریخ  26الی  30مارچ . 2018
 oبه همين ترتيب به تعداد ( )4جلد پاسپورت سياسی برای مقامات عالی رتبه ستره محکمه مورد اجراء
قرار گرفته.
 oبه تعداد ( )35پاسپورت سياحت برای کارمندان اداری نظر به درخواستی آنها اجراآت صورت گرفته
است.
 oبه تعداد ( )30جلد پاسپورت خدمت در امور سفر های رسمی برای قضات و کارمندان در مورد اجراآت
صورت گرفت.
 oبه تعداد ( )55جلد پاسپورت مخصوص برای اعضای سابق شورای عالی  ،مستشاران  ،رؤسا و قضات
از طریق وزارت امور خارجه اجراء گردیده است.
 oبه تعداد ( )40قطعه مکاتيب بخاطر اخذ یادداشت ویزه کشور های مختلف برای مقامات عالی رتبه صادر
شده است.
فوقا ً گزارش اجراآت و فعاليت های ستره محکمه طی سال  1397هجری شمسی ترتيب و تقدیم است .
بااحترام
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