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بخش دوم :فعاليت هاي ممد قضائي و مسلكي قوه قضائيه
اول :در عرصه معارف قضائي
الف  :آموزش كادر قضائي
 : 9در بخش ستاژ قضائی
 : 2در بخش اخذ امتحان تحریری دوره ( )39ستاژ قضاء
 : 3در بخش اخذ امتحان تقریری دوره ( )39ستاژ قضاء
 : 4در بخش ارتقای ظرفيت قضات داخل خدمت
ب :رسيده گي به استهداآت  ،تدقيق اسناد تقنينی و تدقيق دوسيه ها
ج :درزمينه فعاليت های نشراتی قوه قضائيه:.
د  :درزمينه فعاليت های فرهنگی.
دوم:صدور فتاوای شرعی.
سوم :فعاليت تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائيه
چهارم  :مسائل مربوط به امور ذاتی
پنجم  :نظارت از فعاليت محاکم
ششم  :در زمينه مبارزه عليه فساد اداری
هفتم :در عرصه فعاليت های جندر
هشتم  :تنظيم امور اداره پاليسی و پالن
نهم  :در عرصه مالی و اداری
دهم  :توجه به زیر بنای فزیکی محاکم (تعميرات)
یازدهم  :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 9318باتدویر ( )33جلسه 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 ( )138تصویب
 )284( ،یاداشت  )413( ،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 واصله محاكم و مراجع دولتي به ارتباط تفسير احکام قوانين و مطابقت
قوانين با قانون اساسي شامل ( )88استهدائيه بررسی نموده در نتيجه طی تصاویب  ،یادداشت ها و یا احکام مقام
ستره محکمه به محاكم و مراجع مربوط توضيح قانوني ارائه و جهت اجراآت به مراجع مربوط اخبار گردیده
است.

ب :تفویض صالحيت رسيده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر :
دراین مدت ( )313موضوع تبدیلي محكمه به اساس تقاضاي لوي څارنوالي و برخي از اطراف دعاوي
شامل بخش های جزائی  ،مدنی  ،فاميلی  ،تجارتی و حقوق عامه مورد غــورقرارگرفته حسب تصميم شورایعالی
اجراآت مقتضی صورت گرفته و به مراجع ذیربط آن اخبار گردیده است .

ج :تجدید نظر بر فيصله هاي قطعي :
درین مدت ( )229قضيه تجدید نظرخواهی بر فيصله های قطعی و نهائی محاکم شامل موضوعات مدنی  ،جزائی
 ،تجارتی و حقوق عامه مورد غور قرارگرفته ودرنتيجه تعداد ( )89فيصله قطعي محاکم طی صدور قرار قضائی
بنابر موجودیت دالیل قانوني جدید  ،لغو گردیده که از آن جمله ( )91قضيه حقوق عامه به نفع قضایای دولت و
متباقی بين اشخاص بوده است.
مطالبات تجدید نظر بر( )338قضيه دیگر نسبت فقدان دالیل جدید با صدور تصاویب و یادداشت مبنی بر رد
تجدید نظر خواهی تصميم اتخاذ و به مرجع اش اخبارگردیده است.

د :تنازع صالحيت:
درین مدت ( )481موضوع تنازع صالحيت حوزوی وموضوعی محاکم مورد غور قرارگرفته باالثر با
صدور ( )481قرارقضایی مبنی بر تعيين محکمه ذیصالح  ،تصميم اتخاذ گردیده است.

هـ  :محاكمه قضات:
طبق گزارشهای ریاست تفتيش قضائی ونظریات تدقيقی ریاست عمومی تدقيق و مطالعات پروسه محاکماتی
( )3تن از قضات طبق ماده ( ) 933قانون اساسی به اتمام رسيده و در قسمت تخلفات جسيم غير محاکماتی در
مورد ( )36تن از قضات تصميم اتخاذ گردیده که از جمله ( )31تن توصيه کتبی )96( ،تن کسرمعاش )32( ،تن
اخطار  )91( ،تن تبدیلی جزائی  )1( ،تن تقاعد جبری و ( )1تن از قضات قابل تحسين دانسته شده اند.

و :در بخش استرداد محکومين:
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در این مورد به تعداد ( )4قضيه واصل و با صدور تصاویب جداگانه تصميم اتخاذ و به مرجع اش هدایت الزم
داده شده است.

ز :مسایل متفرقه :
درامور ذاتي قضات و مسایل متفرقه در جلسات متعدد شوراي عالي بر ( )988موضوع مربوط به درجات
کدری قضات و مسایل متفرقه غور بعمل آمده ،باالثر با صدور تصاویب شورایعالی تصاميم الزم اتخاذ گردیده
است.
همچنان کميته ارزیابی عرایض تجدید نظر حسب مصوبه ( )839مورخ  9312/3/39شورایعالی ستره محکمه
تحت ریاست داراإلنشاء شورایعالی ایجاد گردیده که در سال  9318به تعداد ( )223تقاضای تجدید نظرخواهی در
موضوعات حقوقی نسبت نبود دالیل جدید حسب یادداشت شورایعالی به مرجع اش اخبار شده است.
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دوم :دیوان هاي ستره محكمه
الف  -دیوان جزای عمومی:
درین دیوان جمعاً( )3537موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته درنتيجه ( )2831قضيه تائيد )483( ،موضوع
نقض و ( )223قضيه تعدیل گردیده و نيز بر( )23قضيه تجدید نظر جزائی نيز در این دیوان رسيدگی شده است .

ب  -دیو ان امنيت عامه:
دردیوان امنيت عامه مجموعا ً ( )5162موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته درنتيجه ( )5161قضيه تائيد،
( )671موضوع نقض  )51( ،قضيه تعدیل و ( )6موضوع باطل گردیده است.و نيز بر ( )93قضيه تجدید نظر در
این دیوان نيز رسيدگی بعمل آمده است.

ج -دیوان جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی:
درین دیوان جمعا ً ( )5771موضوع مورد رسيدگی قرارگرفته درنتيجه ( )5115قضيه تایيد)957( ،
موضوع نقض  )37( ،قضيه تعدیل و ( )7موضوع باطل گردیده است.

د – دیوان رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن و تخلفات اطفال :
دراین دیوان طی سال  6937مجموعا ً ( )6127قضيه مورد رسيدگی قرار گرفته  .از جمله( )15قضيه غرض
اصالح نواقص بطورمکتوبی مسترد گردیده و ( )6916قضيه تأئيد  )636( ،قضيه نقص و ( )19قضيه تعدیل شده
است .از مجموع قضایا ( )756قضيه را خشونت و ( )391قضيه دیگر را تخلفات اطفال تشکيل ميدهد.

هـ -دیوان جرایم منسوبين نظامی:
در دیوان جرایم منسوبين نظامی طی سال  )163( ، 9318قضيه مورد رسيدگی قرار گرفته ( )238قضيه
تایيد )982(،قضيه نقض )28( ،قضيه تعدیل و ( )4قضيه باطل گردیده است .
همچنان( )41قضيه تجدید نظر نيز در این دیوان مورد رسيدگی قرار گرفته است.

و  -دیوان مدنی:
دردیوان مدنی ستره محکمه طی سال 9318روی ( )9813موضوع مورد رسيدگی واصدار حکم بعمل آمده و
برمبنای آن ( )381قضيه تائيد )283( ،قضيه نقض و( )444قضيه بقرار قضایی مسترد گردیده است.
همچنان ( )98قضيه تجدید نظر مورد رسيدگی قرار گرفته است.

ز– دیوان حقوق عامه و احوال شخصيه :
دیوان حقوق عامه و احوال شخصيه در سال  )6522( ، 6937موضوع را تحت رسيدگی قرار داده و در نتيجه
( )391قضيه تأئيد  )676( ،قضيه نقض و در مورد ( )622قضيه دیگر بنابر دالیلی چون قرار تعطيل  ،رد
فرجام خواهی  ،اقامه شهود و استدراک  ،قرار قضائی صادر شده است .

ح -دیوان تجارتی:
دراین دیوان جمعا ً ( )488موضوع مورد رسيدگی قرار گرفته ودر نتيجه ( )934موضوع تائيد و()948
موضوع دیگر نقض و در مورد ( )3موضوع قرار تعطيل صادر شده است .همچنان تجدید نظر ( )21قضيه مدنی
نيز صورت 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  9318جمعا ً ()43391
قضيه را شامل ( )8189قضيه جــزای عمومی  )3333( ،امنيت عامه  )4994( ،جرایم عليه امنيت داخلی و
خارجی )1648( ،قضيه مدني  ،حقوق عامه  ،احوال شخصيه و( )388قضيه تجارتي ،رسيدگی و اصدار حكم به
عمل آورده اند.

ب  -محكمه استيناف مواد مخدر:
این محکمه طی مدت مورد گزارش به تعداد ( )867موضوع 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  9318به تعداد ( )38قضيه را رسيدگی و حل و فصل نموده است .

د -محاکم استيناف مبارزه باجرایم فساد اداری غير سنگين:
درین محاکم طی سال 9318به تعداد( )413قضيه مورد بررسی قرارگرفته که ازجمله در مورد ()429
موضوع ذریعه قرار قضائی و فيصله اصدار حکم شده و( )94موضوع جهت اصالح نواقص مکتوبی مسترد
گردیده است.

هـ  -دیوان های استيناف رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن:
این دیوان ها طی سال  9318جمعا ً ( )9839قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

و -محاكم استيناف نظامي :
در محاکم استيناف نظامي طي مدت مذکور مجموعا ً ( )386قضيه موردبررسی قرارگرفته و در نتيجه ()92
موضوع مكتوبي جهت اصالح نواقص مسترد گردیده و با ارتباط ( )413قضيه دیگر با صدور قرارقضایی و
فيصله اجراآت شده است.

ز -دیوان استيناف رسيدگی به قضایای مالياتی :
این دیوان در سال  9318به تعداد ( )2قضيه را مورد رسيدگی و اصدارحکم قرار داده است .
ح -دیوان جرایم ترافيکی استيناف والیت کابل :
دیوان جرایم ترافيکی استيناف والیت کابل طی سال  9318به تعداد ( )986قضيه را رسيدگی کرده که باالثر
( )94قضيه ذریعه مکتوب مسترد و( )961قضيه با صدور قرار قضایی و فيصله حل و فصل گردیده اند.
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ط -دیوان های اطفال محاكم استيناف مرکزووالیات:
این محاكم در جریان سال  9318در مورد ( )161قضيه تخلفات اطفال حكم قضائي خویش را صادر نموده
اند.

ی -دیوان های استيناف رسيدگی به قضایای امالکی:
این محاکم که طی سال  6937در پنج والیت کشور ایجاد و فعال گردیده ،در سال  6937به تعداد ( )22قضيه 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  9318به تعداد ( )94816دوسيه
جزای عمومی  )44111( ،دوسيه مدني  ،حقوق عامه و احوال شخصيه  )98328(،قضيه امنيت عامه)4139( ،
قضيه جرایم عليه امنيت داخلی و خارجی و ( )4338قضيه 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 ( )9419قضيه را رسيدگي و در مورد آن اصدار حكم نموده است.

ج -محکمه ابتدایيه رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری :
این محکمه طی سال  9318به تعداد ( )11قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

د  -محاکم ابتدائيه مبارزه باجرایم فساد اداری غير سنگين:
دراین محاکم درجریان سال  )283( ، 9318قضيه بررسی گردیده ،که از آن جمله ( )48موضوع جهت اصالح
نوا قص طورمکتوبی به مرجعش مسترد گردیده  )383( ،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 ( )9648قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده است .

و -محاكم ابتدائيه جرایم خورد ساالن:
این محاکم در طي مدت مذکور ( )9914دوسيه 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 ( )94قضيه 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 ( )4864دوسيه موردبررسی قرارگرفته كه از آن
جمله در مورد ( )9113قضيه به فيصله و قرار قضائی اصدار حكم گردیده و تعداد ( )61قضيه جهت اصالح
نواقص به مرجع مربوط طور مكتوبي مسترد گردیده است.

ط – دیوان های ابتدائيه رسيدگی به جرایم ترافيکی:
دیوان های ابتدائيه رسيدگی به جرایم ترافيکی در جریان سال  )128( ، 9318قضيه را مورد رسيدگی و اصدار
حکم قرار داده اند .

ی -دیوان های ابتدائيه رسيدگی به قضایای امالکی:
این دیوان ها طی سال  9318به تعداد ( )938قضيه را مورد رسيدگی و اصدار حکم قرار داده اند .
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پنجم :عواید محاكم
بمالحظه راپور هاي واصله درجریان سال  9318به تعداد ( )918388قطعه وثيقه مختلف النوع که
صورتحال و فيصله نيز شامل آن ميباشد در محاکم اجراء شده و عواید عمومي محاكم بالغ بر مبلغ
( )1675309987,6یک مليارد و شش صدو هفتاد و پنج مليون و سه صد و نوهزارو نوصدو هشتاد و هفت،
اعشاریه شش افغانی ميشود که از جمله مبلغ فوق ( )892468831افغانی تحویل خزانه دولت گردیده است و مبلغ
( )861039948,6افغانی تحت تحصيل قرار دارد..
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بخش دوم :فعاليت های ممد قضائی
اول :در عرصه معارف قضائی
الف :آموزش کادر قضائی:
در جریان سال  9318پروگرام 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 :
دراین ارتباط اجراآت ذیل بعمل آمده است:







ثبت نام تعداد ( )3252تن متقاضيان دور ( )96ستاژ قضائی
تعداد ( )7722تن ذکور
تعداد  )6752تن اناث
تعداد( )1317بخش شرعيات
تعداد( )1639بخش حقوق
تعداد( )912بخش مدارس

 -2در بخش اخذ امتحان تحریری دور ( )11ستاژ قضاء:
دراین زمينه اجراآت ذیل تحقق پذیرفته است:







ترتيب طرزالعمل امتحان تحریری ستاژ دور ( )96به همکاری استاتيد محترم ریاست تعليمات قضائی.
معرفی تعداد ( )67تن نظارت کننده گان از ادارات مختلف
اخذ امتحان تحریری تعداد( )1127تن اشتراک کننده گان بتاریخ  6937/1/57متقاضيان دوره ( )96ستاژ
قضاء توسط اداره ملی امتحانات البته طبق تفاهم نامه ستره محکمه و اداره ملی امتحانات در صحن
پوهنتون کابل از جمله تعداد ( )2919ذکور و تعداد ( )6532اناث.
تعداد( )122تن کاميابان دور ( )96ستاژ قضائی از جمله ( )151ذکور و ( )671اناث از والیات مختلف.
امتحان مجروحين بتاریخ  6937/62/61اخذ تعداد ( )65تن اشتراک کننده از جمله تعداد ( )9تن ذکور
کامياب گردیده اند به تعداد ( )3تن بی نتيجه ميباشد.

 -3در بخش اخذ امتحان تقریری دور( )11ستاژ قضاء
دراین زمينه اقدامات ذیل صورت گرفته است:





آماده گی برای اخذ امتحان تقریری دور ( )96ستاژ قضاء
ترتيب طرزالعمل امتحان تقریری به همکاری اساتيد محترم تعليمات قضائی.
آماده گی برای شروع دورس دور ( )96ستاژ قضاء.
ترتيب کریکوليم درسی قضاء.
جدول گزارش ثبت نام آنالین و اخذ امتحان تحریری و تقریری دور ( )11ستاژ قضاء

شماره

منبع تمویل کننده

6

ریاست مالی و اداری
آمریت عمومی اداری قوه
قضائيه به همکاری اداری
ملی امتحانات

5

تعداد ثبت نام کننده گان و
کاميابان دور()11
3252
1127

تعدد اشتراک کننده گان
مجموع
اناث
ذکور
3252
6752
7722
2919

12

6532

1127

مالحظات

آمریت عمومی اداری قوه
قضائی

9

-4

151

122

122

671

در بخش ارتقای ظرفيت قضات داخل خدمت محاکم :
گزارش برنامه های آموزشی قضات داخل خدمت ریاست تعليمات قضائی
شماره

6
5
9
1
2
1

بخش برنامه
آموزشی

تعداد
برنامه
های
آموزشی

منبع تمویل کننده

سازمان بين المللی انکشاف حقوق
آیدلو()IDLO
موسسه توانمند سازی جامعه()SEO
بخش جزائی
دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و
جرایم سازمان ملل متحد()UNODC
بنياد ماکس پالنک
پروژه عدالت -دفتر چکی
بخش مدنی و
تجارتی
اداره حرکات
مجموع عمومی

تعداد اشتراک کننده گان
ذکور

اناث

مجموع

57

152

95

125

7

692

59

629

6

3

6

62

9
51
6
11

2
573
56
6213

32
66
2
615

32
922
51
6596

مالحظات

ب -:رسيدگي به استهداآت  ،تدقيق اسناد تقنينی وتدقيق دوسيه ها:
در این مورد جمعا ً ( ) 388موضوع مورد غور و تدقيق قرار گرفته و در نتيجه قرار ذیل نظر تدقيقي ابراز شده
است.
( )23موضوع
 .6ابرازنظر باستهداآت جزائي.............................
()13
 .5ابرازنظرباستهداآت مدني ،حقوق عامه واحوال شخصيه ........
موضوع
()6
 .3ابرازنظر درمسایل تجارتي...............................
موضوع
 .2غور وابرازنظر درامور وثایق و ثبت اسناد.......................
( )64موضوع
()19
 .1تدقيق دوسيه های محاکماتی وتأدیبی قضات ....................
موضوع
 .3ابراز نظر درمسایل وموضوعات متفرقه.........................
( )19موضوع
 .6موضوعات مستردی ............................................
( )6موضوع
()388
مجموع .......................................................
موضوع
این نظریات وموضوعات بعداز تائيد مقام ستره محكمه و یا شورایعالي ستره محكمه جهت تعميل به مراجع مربوط
13

ابالغ شده و عده ئی از نظریات تدقيقی بنابراینکه حایزجنبه عام بود بمنظور توحيد مرافق قضائی به عموم محاکم
طور متحدالمآل تعميم شده است.
همچنان طی سال  1398در موارد ذیل نيز کار صورت گرفته است .

در بخش کادر قضات:
 تعداد( ) 321عنوان رساله جهت ارتقای درجه کادر قضائی به قضات درخواست کننده داده شده و-

-

ثبت کمپيوتر گردیده است.
تعداد( )21تن فارغان کورس اختصاصی دوره (اول) 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 ( )916قطعه پيشنهاد به منظور تصویب درجات کادر قضائی به ریاست داراالنشاء شورایعالی
ستره محکمه ارسال شده است.
تعداد ( )61جلد رساله که جهت ارتقای درجه کادر قضائی از طرف قضات تهيه شده توسط کميته
ارزیابی و آثار علمی تأئيد و به کميسيون مربوطه غرض اجراآت بعدی ارائه شده است.
تعداد ( )921موضوع ارتقای درجات کادری بعد از تأئيد و تصویب شورایعالی ستره محکمه در
دیتابيس کادری ثبت ،جهت تعميل به مراجع مربوط ارسال شده است.
تعداد ( )931جلد رساله علمی جهت رفع خالء و نواقص به مراجع مربوط ارسال شده است.

بخش تهيه و تدقيق مسودات اسناد تقنينی قرار ذیل است :
-

تفاهمنامه همکاری ميان اداره ملی امتحانات و ستره محکمه بعد از تدقيق جهت تطبيق ذریعه نامه
شماره ( )34مورخ  9318/9/94به ریاست تعليمات قضائی ارسال گردید.
مقرره تنظيم فعاليت داراالفتاء طی تصویب شماره ( )36مورخ  9318/9/94شورایعالی تصویب
شد.
فارمت قانون دسترسی به اطالعات ترتيب و نهائی گردید ذریعه نامه ( )26مورخ 9318/9/91جهت
اجراآت بعدی به ریاست داراالنشاء ارسال گردید.
ادغام سازی نهاد صحی خدمات عدلی در تشکيالت ستره محکمه ذریعه ( 9318/9/41 )34رد
گردید و به وزارت صحت عامه ارسال شد.
نظر مطالعاتی در رابطه به رهنمود مشترک ریاست عمومی پيژنتون وزارت داخله ذریعه ()38
 9318/9/41غرض تصویب به ریاست داراالنشاء ارسال گردید.
طرزالعمل کميته منع آزار و اذیب زنان و اطفال در قوه قضائيه ذریعه ( 9318/4/9)83غرض
تصویب به ریاست محترم داراالنشاء ارسال گردید.
الیحه نظارت بر تطبيق احکام قطعی و نهائی محاکم طی تصویب شماره ( )33مورخ 9318/9/98
شورایعالی تصویب شد.
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت های اداره تدقيق و مطالعات طی تصویب شماره ( )34مورخ
 9318/98شورایعالی تصویب شد.
فارمت جدید نشر فيصله های قطعی و نهائی محاکم طی تصویب شماره ( )9343مورخ
 9318/4/41مورد تأئيد شورایعالی قرار گرفت.
رهنمود طرز تطبيق بدیل های حبس و حجز پيشنهاد شماره ( )98مورخ  9318/3/43به مقام عالی
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-

-

-

پيشنهاد گردید.
طرزالعمل کميته نظارت از تطبيق ستراتيژی ملی مبارزه عليه فساد اداری ذریعه ( )291مورخ
 9318/6/3ریاست محترم داراالنشاء شورای عالی بعد از تصویب مواصلت ورزیده است .
مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت های اداره مراقبت قضائی ذریعه نامه شماره (9318/6/92 )384
غرض تصویب به ریاست محترم داراالنشاء شورای عالی ارسال گردیده است.
رهنمود تنظيم حکم بدیل های حبس و حجز در محاکم در ظرف( )1ماده تهيه و غرض تصویب به
ریاست محترم داراالنشاء شورای عالی ارسال گردیده است.
طرح تعدیل جزء ( )3ماده ( )96قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر ذریعه ()416
 9318/3/99ریاست محترم داراالنشاء شورای عالی بعد از تصویب مواصلت ورزیده است.
در رابطه به طرح تعدیلی برخی از مواد مقرره کنترول و راپور دهی انتقال پول  ،اسعار و اسناد
قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی بعد از ابراز نظر مدققين قضائی ذریعه نامه شماره ()433
 9318/2/41به وزارت محترم عدليه ارسال گردیده است.
گزارش در مورد چگونگی تهيه و تسوید لوایح  ،طرزالعمل و مقرره های مرتبط به اجراآت محاکم
ذریعه ( 9318/2/44 )438به داراالنشاء ارسال گردیده است.
در مورد طرح قانون اصول محاکمات مدنی غرض ارایه نظریات ذریعه ( 9318/3/3 )346به
( )32والیت ارسال گردیده است.
مسوده پالن عمل سفارشات کنوانسيون های بين المللی حقوق بشر بعد از ابراز نظر مدققين قضائی
ذریعه ( 9318/1/42 )394به وزارت محترم عدليه ارسال گردیده است.
طرح معرفی قضاء در مکاتب افغانستان شماره ( 9318/6/91 )22به مقام محترم عالی ستره
محکمه پيشنهاد گردید.
مقرره طرز ترتيب  ،ثبت و صدور قباله بعد از ابراز نظر مدققين قضائی ذریعه ()313
 9318/33/39به وزارت محترم عدليه ارسال گردیده است.
در مورد جلسه شماره ( )9مورخ  9318/3/4مراکز اصالح و ترتبيت اطفال ریاست اجرائيه ج  .ا
.ا بعد از ابراز نظر مدققين قضائی ذریعه ( 9318/6/42 )383ارسال گردیده است.
مقرره تعيين لباس رسمی قضات در ( )2فصل و ( )93ماده ترتيب گردیده ذریعه ( )383مورخ
 9318/98/8بریاست داراالنشاء غرض تصویب ارسال گردیده است .
نظر مطالعاتی و کاپی حکم در مورد طرح تعدیل و ایزاد در اسناد تقنينی مربوط به محاکم آنالین در
قضایای جزائی  ،مدنی و تجارتی ذریعه ( )398مورخ  9318/98/8غرض تصویب ارسال گردیده
است .
موضوع پيشنهاد تعدیل ایزاد و حذف در برخی از موارد  ،کود جزاء ذریعه ( )332مورخ
 9318/98/8به آمریت قوه قضائيه غرض تصویب ارسال گردیده است
موضوع پيشنهاد تعدیل ایزاد و حذف در برخی از موارد  ،کود جزاء ذریعه ( )331مورخ
 9318/98/8بریاست جمهوری ارسال گردیده است.
نظر مطالعاتی در رابطه به هدایت ( )3و ( )2و جلسه شماره ( )1شورایعالی حاکميت قانون مبارزه
عليه فساد اداری در مورد مبهم بودن قوانين در خصوص متضرر شدن ساکنين از اثر کار ساختمان
و بلند منزل ذریعه ( 9318/99/92 )311بریاست داراالنشاء غرض تصویب ارسال گردیده است.
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ابراز نظر پيرامون مطالبه ادار ه محترم لوی خارنوالی در خصوص بدیل های حبس و حجز در
ظرف ( )4ورق نظر مطالعاتی ذریعه نامه شماره ( )681مورخ  9318/94/91غرض اجراآت
بعدی به اداره محترم لوی خارنوالی ارسال گردیده است.
گزارش بازرسی اسناد تقنينی ستره محکمه در مورد طرح تعدیل قانون اصول محاکماتی مدنی
تصویب سال  9331ذریعه ( )696مورخ  9318/99/48غرض طی مراحل قانونی به وزارت
محترم عدليه ارسال گردیده است.
نظر مطالعاتی پيرامون موضوع پالن عمل ارزیابی خطرات ملی پول شوئی و تمویل تروریزم
ذریعه ( )644مورخ  9318/99/49به دافغانستان بانک ارسال گردیده است.
طرح مقرره سيستم مدیریت قضایا را طی جلسات متعدد در ظرف چهار فصل و  29ماده ترتيب و
تأئيد نموده اند ذریعه ( )633مورخ  9318/99/43غرص طی مراحل قانونی به وزارت عدليه
ارسال گردیده است.
ارایه معلومات پيرامون تطبيق برنامه عمل ( )4دولت داری باز افغانستان ذریعه ()614
 9318/99/48به ریاست محترم پاليسی و پالن ارسال گردیده است.
ابراز نظر پيرامون فورم ارسال شده تثبيت باز ماندگان شهداء و معلولين ذریعه ( )639مورخ
 9318/94/9به معاونيت تخنيکی وزارت دولت در امور شهداء و معلولين ارسال گردیده است .
در رابطه به رهنمود طرز اجرای وثایق در محاکم ذریعه نامه شماره (9318/94/98 )899
غرض تصویب بریاست محترم داراالنشاء ارسال گردیده است.
رهنمود طرز تطبيق مجازات بدیل حبس و حجز در ( )93ماده ترتيب نموده و غرض تصویب
ذریعه نامه شماره ( )892مورخ  9318/94/48بریاست داراالنشاء ارسال گردیده است .
در رابطه به طرز العمل تقرر و تبدل قضات و کارکنان اداری و مسلکی قوه قضائيه در ( )49ماده
ترتيب نموده و غرض تصویب ذریعه نامه شماره ( 9318/94/48 )898بریاست محترم داراالنشاء
ارسال گردیده است.
ارایه گزارش از تطبيق مصوبه شماره ( )3سال  9318شورایعالی حاکميت قانون و مبارزه عليه
فساد اداری ذریعه ( )891مورخ  9318/94/48بریاست محترم پاليسی و پالن ارسال گردیده
است.
در خصوص چگونگی مستفيد شدن محکومين جرایم مواد مخدر  ،از مزایای تخفيف در فرامين عفو
و تخفيف مجازات محبوسين و محجوزین ذریعه نامه شماره ( )843مورخ  9318/94/41بریاست
محترم تحریرات مقام ارسال گردیده است.
ابراز نظر پيرامون هدایت ( )226مورخ  9318/2/48مقام عالی ریاست ج  .ا .ا در خصوص لغو
ضمانت رهائی محبوسين ذریعه ( )848مورخ  9318/94/43بریاست تحریرات مقام ارسال گردیده
است .
طرح مقرره استخدام و تنظيم امور ذاتی مامورین (ردیف) (الف) بعد از ارایه نظر تدقيقی در ظرف
یک نقل نظر مطالعاتی ذریعه نامه شماره ( 9318/94/43 )838به وزارت محترم عدليه ارسال
گردیده است.
طرح مقرره سلوک قضائی برای قضات جمهوری اسالمی افغانستان .
طرح مقرره سلوک منسوبين اداری قوه قضائيه
16

-

طرح مقرره تنظيم امور معارف قضائی
رهنمود استفاده از مراکز فرهنگی قوه قضائيه
طرزالعمل توضيح به استهداآت
طرزالعمل تعيين وظایف کاری زون های قضائی.
طرزالعمل تزکيه شهود ملزمه .
رهمود فورم دورانی اسناد ملکيت عقاری.
مقرره اجراآت و فعاليت ریاست داراالنشاء شورایعالی.
مقرره فعاليت ریاست نشرات و ارتباط عامه .
مقرره وظایف و صالحيت های دفاتر تحریرات دیوانهای ستره محکمه.
مقرره وظایف و صالحيت روسای محاکم استيناف والیات.
الیحه وظایف اداره تدقيق قضائی ریاست عمومی تدقيق و مطالعات ستره محکمه .
مقرره وظایف و صالحيت دوایر تحریرات محاکم استيناف.
الیحه وظایف داخلی اداره مطالعات حقوقی و قضائی  ،ریاست عمومی تدقيق و مطالعات ستره
محکمه.

تعين نماینده با صالحيت ستره محکمه غرض اشتراک در جلسات اسناد تقنينی:
محل تدویر جلسه
موضوع
جلسه گزارش دهی به ميکانيزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل محتد وزارت خارجه
/51حوت6937/
تاالر معينيت کار امور اجتماعی
جلسه تحت عنوان مساعدت به اطفال 6937/6/66
وزارت عدليه
جلسه طرح مقرره تنظيم امور ممنوع الخروج 6937/6/67
جلسه ایجاد سيستم تخنيکی جمع آوری فيصله ها و وثایق محاکم اداره امور
6937/6/63
فيصله بند( )2موضوع ( )6مصوبه شماره چهارم مبارزه عليه فساد اداری لوی خارنوالی
تحت ریاست لوی خارنوالی 6937/6/52
وزارت عدليه
طرح تنظيم مدد معاش 6937/5/6
تنظيم روابط سالم اخالقی بين مامورین خدمات ملکی و ارباب رجوع کميسيون مستقل اصالحات اداری
و خدمات ملکی.
6937/5/92
وزارت عدليه
جلسه بازنگری طرح قانون خانواده 6937/5/96
جلسه غنامندی طرح طرزالعمل اجرای فرامين رئيس جمهور در مورد وزارت عدليه
عفو و تخفيف محبوسين و مهجوزین 6937/5/96
وزارت امور زنان
جلسه قانون ثبت احوال نفوس شخص مجهول الهویه
وزارت تحصيالت عالی
جلسه کلسترنهای نصاب سازی رشته های فقه و قانون 6937/9/1
وزارت عدليه
فرمان عفو و تخفيف مجازات محبوسين6937/9/55
وزارت عدليه
جلسه تعدیل ماده پنجاه و دوم قانون تنظيم خدمات مخابراتی 6937/9/57
جلسه طرح تعدیل متن مقرره کنترول و راپوردهی انتقاالت پول ،اسعار و وزارت عدليه
اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی 69537/9/57
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وزارت عدليه
جلسه طرح مقرره تنظيم مدد معاش 6937/9/57
جلسه کميته تخنيکی روند تهيه تدوین گزارش ميثاق بين المللی حقوق وزارت خارجه
اقتصادی بتاریخ 6937/5/9
وزارت عدليه
جلسه طرح مقرره اعاده دارائی های غير قانونی 6937/1/6
وزارت عدليه
جلسه طرح قانون خانواده 6937/1/5
سيمينار نهائی سازی مسوده همکاری های عدلی و قضائی بين پوليس و وزارت داخله
خارنوالی و محاکم بتاریخ 6937/1/1
اداره لوی خارنوالی
جلسه طرح مسوده مقرره استفاده از سيستم بایومتریک6937/1/62
جلسه نشر فيصله های محاکم و آگاهی از طریق ویب سایت بتاریخ
ستره محکمه
6937/1/62
جلسه بحث روی مقرره کنترول و راپور دهی انتقاالت پول اسعار و اسناد
وزارت عدليه
قابل معامله بی اسم در گمرکات بتاریخ 6937/9/53
وزارت عدليه
جلسه معاشات اعوان قضاء بتاریخ 6937/1/55
جلسه روند گزارش دهی ميثاق حقوق مدنی و سياسی بتاریخ 63سرطان
وزارت خارجه
6937
وزارت عدليه
جلسه افزایش معاشات  6212تن محررین بتاریخ 6937/1/69
وزارت عدليه
جلسه مقرره تنظيم مددمعاش بتاریخ 6937/1/55
وزارت عدليه
جلسه نهائی سازی طرح طرز ترتيب ثبت و حدود قباله 6937/2/6
وزارت عدليه
جلسه در رابطه به ترتيب سند تقنينی داراالفتاء بتاریخ 6937/2/5
وزارت عدليه
جلسه معاشات اعوان قضاء بتاریخ 6937/1/55
جلسه طرح قانون تفسير قانون اساسی و اسناد تقنينی و مطابقت آن با قانون
وزارت عدليه
اساسی بتاریخ 6937/2/65
جلسه در مورد فرمان عفو و تخفيف محجوزین و محبوسين بتاریخ
لوی خارنوالی
6937/2/96
وزارت خارجه
جلسه گزارش خشونت عليه زنان بتاریخ 6937/1/1
وزارت عدليه
جلسه اجرای امتيازات کادر قضائی بتاریخ 6937/1/67
وزارت عدليه
جلسه طرز العمل رخصتی محبوسين 6937/1/67
وزارت عدليه
جلسه طرح قانون خانواده بتاریخ 6937/1/96
جلسه هماهنگی بين ادارات به منظور تطبيق احکام قانون
جلسه طرح موافقنامه همکاری حقوقی و قضائی دو جانبه بين افغانستان و
وزارت خارجه
پاکستان6937/7/6
وزارت عدليه
جلسه قرض های صعب الحصول بتاریخ 6937/7/62
جلسه معاش مناسب برای اعوان قضاء و اجرای امتياز کادر قضائی بتاریخ
وزارت عدليه
6937/62/6
وزارت عدليه
جلسه مسوده سند تقنينی تنظيم امور مربوط به قضایا بتاریخ 6937/62/3
وزارت عدليه
جلسه طرح قانون امور عرایض بتاریخ 6937/62/53
وزارت مخابرات
تصحيح و غنامنی قانون سایبر افغانستان بتاریخ 6937/62/92
وزارت کار و امور اجتماعی
ورکشاپ تدوین پاليسی ملی محافظين اطفال بتاریخ 6937/66/2
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جلسه طرح قانون امور عرایض بتاریخ 6937/66/61
جلسه قانون تنظيم روابط قوای ثالثه ج  .ا .ا بتاریخ 6937/66/56
جلسه توضيح نصاب تحصيلی رشته های حقوقی و روابط بين المللی بتاریخ
6937/66/53
جليسه پيرامون طرح مقرره طرز تضمين معتمدین بتاریخ 6937/65/66
جلسه پيرامون طرح مقرره سيستم مدیریت قضایا بتاریخ 6937/65/65
جلسه پيرامون قانون مبارزه با فساد اداری و اسناد تقنينی6937/65/67
جلسه پيرامون بازنگری طرح قانون بازرسی بتاریخ 6937/65/51
مطالبه نماینده در مورد طرح طرزالعمل ارزیابی و انسجام اجراآت قضات
بتاریخ 6937/62/6
مطالبه نماینده در موضوع مدیریت زندانها بتاریخ 6937/62/65
مطالبه نماینده در موضوع سهيم بودن قوانين در خصوص متضرر شدن
ساکنين از اثر اعمار بلند منزل ها 6937/62/65
مطالبه نماینده به منظور تدوین طرزالعمل دسترسی به اطالعات در نهاد
های عدلی و قضائی بتاریخ 6937/66/57
مطالبه نماینده در جلسه تطبيق ماده هفتم قانون محصول بتاریخ
6937/65/66

وزارت عدليه
وزارت عدليه
وارت تحصيالت عالی
وزارت عدليه
وزارت عدليه
وزارت عدليه
وزارت عدليه
ستره محکمه
ستره محکمه
ستره محکمه
ستره محکمه
ستره محکمه

در بخش تنظيم تحليل فيصله ها و قرار های محاکم:
-

به تعداد ( ) 28فيصله از دیوان تجارتی مواصلت نموده که تمام شان درج فورمه و جهت ابراز نظر مدققين
قضائی قرار دارد .
به تعداد ( )6فيصله از دیوا ن رسيدگی خشونت عليه زن مواصلت نموده تمام شان درج فورم و جهت ابراز
نظر به مدققين قضائی سپرده شده است .
به تعداد ( ) 33فيصله از دیوان رسيدگی به جرایم منسوبين نظامی مواصلت نموده که تمام شان داخل فورم و
جهت ابراز نظر مدققين قرار دارد.
جمعا ً به تعداد ( )148فيصله از دیوان جزاء ستره محکمه مواصلت نموده.
ازین جمله ( )188قطعه آن درج فورم گردیده است
به تعداد ( )488قطعه آن که جهت ابراز نظر به مدققين قضائی قرار داده شد.
ازین جمله به تعداد ( )68قطعه که بعد از ابراز نظر مدققين قضائی قابل نشر دانسته شده بود زیر کار
کمپيوتر است.
به تعداد ( )91فيصله از دیوان مدنی ستره محکمه مواصلت نموده که تمام شان درج فورمه و جهت ابراز نظر
مدققين قضائی قرار دارد.
ازین جمله به تعداد ( )2قطعه که بعد از ابراز نظر مدققين قضائی قابل نشر دانسته شده بود زیر کار کمپيوتر
است.
به تعداد ( )41فيصله از دیوان حقوق عامه و احوال شخصيه ستره محکمه مواصلت نموده که تمام شان درج
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فورمه و جهت ابراز نظر مدققين قضائی قرار دارد.
ازین جمله به تعداد ( )3فيصله که بعد از ابراز نظر مدققين قضائی قابل نشر دانسته شده بود زیر کار
کمپيوتر است .
یک تعداد فيصله از دیوان جرایم نظامی ستره محکمه مواصلت نموده بعد از ابراز نظر مدققين قضائی به
تعداد ( )1قطعه آن که قابل نشر دانسته شدند  ،درج کمپيوتر گردید.
یک تعداد فيصله از دیوان تجارتی ستره محکمه مواصلت نموده بعد از ابراز نظر مدققين قضائی به تعداد ()3
قطعه آن که قابل نشر دانسته شده درج کمپيوتر گردید.
به تعداد ( )388حکم قطعی دیوان جزاء عمومی ستره محکمه بعد از ارزیابی در مورد لزوم نشر آن درج
جدول مشخص گردیده است.
به تعداد ( )31قرار تأئيدی دیون رسيدگی به جرایم منسوبين نظامی ستره محکمه مورد ارزیابی قرار گرفت و
از جمله آن چهار فيصله طبق معيار های معينه قابل نشر دانسته شده.
دو فيصله های قطعی محکمه استيناف بلخ مواصلت غرض ابراز نظر به مدققين قضائی محول گردیده است.
مجموعا ً به تعداد ( ) 9834قطعه فارمت های نشر احکام قطعی و نهائی از محاکم استيناف غرض ابراز نظر
به این ریاست مواصلت ورزیده بود که از جمله فارمت های آن به تعداد ( )333فارمت مذکور قابل نشر
دانسته شد و به ریاست نشرات ارسال ميگردد.
متحدالمال به ( )32والیت و دواوین مرکزی غرض خانه پری و ارسال فارمت های نشر احکام قطعی و
نهائی شان بدون اغالط امالئی و انشائی کمپيوتری صادر شد.
به تعداد ( ) 33فيصله قطعی و نهائی محکمه ابتدائيه شهری والیت کندز مواصلت ورزیده که بعد از درج آن
در جدول به مدققين قضائی محول گردید ،که از جمله ( )98فيصله قابل نشر دانسته شد.

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 های 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:
مجله قضاء طی سال9318به تيراژ  33هزار جلد حاوی  91مضمون قانونی 13 ،مضمون فقهی 93 ،
مضمون حقوقی و مدنی  98 ،مضمون قضائی و  48مضمون جزائی  ،متحدالمالهای ستره محکمه  ،گزاش های
اجمالی از فعاليت ها در راستای مبازه با فساد اداری و مواد مخدر  ،مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ریاست
عمومی تدقيق و مطالعات  ،مقرره تنظيم اجراآت و فعاليت ریاست عمومی داراالفتاء  ،الیحه نظارت بر تطبيق
احکام قطعی و نهائی محاکم  ،قانون محصول محاکم و ضميمه قانون اصول محاکمات تجارتی به چاپ رسيده
است .

نشر جریده ميزان:
جریده ميزان در یکسال در  33شماره و به تيراژ یکصد وهشت هزار نسخه به دست نشر سپرده شده که
محتوای آنها را گزارشات مربوط به جلسات شورای عالی ستره محکمه مالقات های رئيس ستره محکمه ،
پروسه گزارشگيری از محاکم توسط شورای عالی ستره محکمه از طریق ویدیو کنفرانس  ،ارزیابی جلسه
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شورای عالی حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداری از فعاليت قوه قضائيه طی سال  ،9318باز تاب اجراآت
دواوین ستره محکمه  ،گزارش از عقد تفاهم نامه ها  ،پيشرفت ریفورم بست های اداری ستره محکمه  ،گزارش
جلسات کميته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضائی تحت ریاست قاضی القضات و رئيس ستره محکمه ،
تصاویب مجلس اداری ستره محکمه  ،متحد المال های قضائی  ،تصاميم جلسات کميسيون های هماهنگی ادارات
عدلی و قضائی در مرکز و والیات  ،گزارش مربوط به ورکشاپهای قضائی  ،فيصله های هماهنگی ادارات
عدلی و قضائی در مرکز و والیت گزارش مربوط به ورکشاپهای قضائی  ،فيصله های جزائی محاکم  ،نمونه
هایی از فيصله های قضائی محاکم  ،گزارشهای کاری محاکم  ،انعکاس جلسات اداری و قضائی در محاکم
استيناف  ،تدویر جلسات علنی قضائی  ،فعاليت کميسيون های سمع شکایات محاکم استيناف  ،گزارشهای بازدید
رؤسای محاکم استيناف از محالت سلب آزادی و محاکم ابتدائيه ولسوالی ها  ،جداول مربوط به فعاليت محاکم
ابتدائيه و استيناف مرکز و والیات در راستای رسيدگی به قضایای تجاوز جنسی و خشونت عليه زن و سایر
رویداد های قضائی تشکيل ميدهد .

نشر بولتن خبری:
بولتن خبری به منظور آگاهی عامه و مراجع مربوط از فعاليت های اصالح اداره  ،مبارزه با فساد اداری و
جر ایم مواد مخدر و بازتاب فعاليت های قوه قضائيه در موارد فوق با در نظر داشت شفافيت کاری  ،در پهلوی
مجله قضاء وجریده ميزان به زبان انگليسی به کميت  94هزار جلددریکسال انتشار یافته و به نهادهای بين
المللی ،سفارتخانه های خارجی مقيم کابل و به سفارت های جمهوری اسالمی افغانستان مقيم کشور های خارجی
رسما ً ارسال گردیده است .

د  :درزمينه فعاليت های فرهنگی:
طی سال گذشته جلسات شورایعالی ستره محکمه  ،جریان ویدیو کنفرانس ميان رهبری ستره محکمه و محاکم
استيناف  ،اشتراک رئيس و اعضای شورای عالی ستره محکمه  ،مالقاتهای رئيس ستره محکمه  ،و جلسات
علنی قضائی را که در سطح محاکم ابتدائيه و استيناف والیت کابل به حضور رسانه ها و مردم تدویر یافته تحت
پوشش فلمبرداری قرار داده است  .ستره محکمه ا ستدیو های ثبت تلویزیونی و رادیویی را به اختيار داشته و با
استفاده ازین ستدیوها بيست و چهار مصاحبه تلویزیونی در چوکات برنامه معارف قضائی که پالن آن از جانب
مقام عالی ستره محکمه منظور گردیده  ،ثبت و از طریق تلویزیون ملی به نشر رسيده است که موضوعات آنها
مشتمل است بر ارتقای ظرفيت منسوبين اداری  ،موازین محاکمه عادالنه و جایگاه آن در اسناد ملی و بين المللی ،
خشونت عليه زن از نظر قانون و ارزیابی عوامل آن  ،قواعد و ضوابط فقهی نظام اسالم  ،حقوق متضرر و
مدعی حق العبد در مسير روند محاکماتی  ،اهميت نگهداری ثبت محفوظ اسناد و وثایق  ،عقد ازدواج و مقدمات
آن  ،روند قانون گزاری در سالهای اخير کشور  ،کارکرد های جندر در قوه قضائيه  ،حاالت و موارد تعليق و
تنفيذ حکم  ،پروسه رسيده گی به قضایای جزائی و حقوقی در افغانستان  ،گرفتاری و توقيف  ،تدویر جلسات علنی
قضائی و اثرات آن  ،ازدواج اجباری  ،فعاليت های محاکم رسيدگی به جرایم سنگين فساد اداری  ،قانونين جرم و
جزاء و ازدواج اجباری همچنان  28برنامه رادیوئی نيز ثبت و به نشر رسيده که مسایل آنرا عالوه بر عناوین باال
موضوعاتی چون  :فرار از منزل  ،ضرورت تعدیل قانون مواد مخدر  ،علم ميراث  ،حبس  ،نقش زن در دین
اسالم  ،اهميت شکنجه  ،اهميت استدالل در قضاوت  ،وضعيت دعاوی فاميلی و چگونگی حکميت در قضایا ،
رسيدگی قضایا در مرحله فرجامی  ،وسایل اثبات جرم  ،فرق ميان قاچاق انسان و اختطاف  ،ضرورت ایجاد
اکادمی ملی قضائی  ،اصالحات حقوقی  ،بایومتریک  ،سيستم نظارت بر اجراآت قضائی  ،مبارزه با جرایم
سنگين فساد اداری  ،چگونگی ساختار شکلی و محتوایی قوانين و مجنی عليه و مدعی حق العبد احتوا مينماید  .به
همين ترتيب طی سال  9318در چهار چوب برنامه معارف قضائی مصاحبه های تحت عناوین قانون  ،جامعه از
قضاوت تا عدالت  ،فساد اداری و مواد مخدر و اضرار شرعی  ،قانونی  ،صحی و اقتصادی و اجتماعی آنان ،
ازدواج اجباری از نگاه فقه و قانون و آث ار و پيامدهای آن  ،تفریق و انصراف از نامزادی  ،تجاوز جنسی  ،نحوه
اجراآت و فعاليتهای محاکم و امار رسيدگی به قضایای مختلف مدنی و جزائی و وثایق و حقوق مالی و جایگاه
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زن در اسالم از جانب قضات محاکم استيناف والیات کشور صورت گرفته واز طریق تلویزیون ملی والیات به
نشر رسيده است.

در بخش کتابخانه قضا:
کتابخانه قضاء روزانه بين ( )48- 91تن از منسوبين قضائی و اداری را جهت مطالعه می پذیرد و طی سال
گذشته به تعداد  9863عنوان کتاب به کارمندان قضائی و اداری که خواهش مطالعه آنرا خارج از کتابخانه داشته
اند  ،طبق اصول تسليم و دوباره اخذ شده است همچنان در ادامه دیتابيس کتابها  ،به تعداد  9198جلد کتاب ثبت
دیتابيس گردیده و نيز در راستای حفظ و مراقبت از کتابها  ،به تعداد  188عنوان کتاب کتابخانه صحافت گردیده
و کار بازنگری دیتابيس به منظور اطمينان از صحت انجام عمليه دیتابيس ادامه دارد.

در بخش طباعتی و نشراتی:
به اساس منظوری مقام عالی ستره محکمه در جریان سال  9318موضوع دیزاین و چاپ سه عنوان کتاب تحت
نام ( راپور فيصله های قطعی و نهائی محاکم  ،متحدالمالهای ستره محکمه مربوط سالهای  9316 – 9312و
فعاليت ها و دستاورد های ستره محکمه مربوط به سالهای  9316 – 9312و به همين ترتيب تقویم سال 9311
ستره محکمه به سایز سر ميزی و دیواری از طریق مطبعه به چاپ رسيد و از طریق مدیریت عمومی توزیع به
مراجع ذیریط توزیع گردید  .همچنان بخش طباعتی و نشراتی در جریان سال ،مجله قضاء  ،جریده ميزان و
خاصه خپرونه ارگانهای نشراتی قوه قضائيه را دیزاین و تنظيم نموده و غرض چاپ به مطبعه فرستاده است .
همچنان این مدیریت در بخش تکثير ضروریات ادارات مرکزی قوه قضائيه طبق فرمایشات دفاتر مرکزی و سایر
دفاتر مربوط ستره محکمه اقدام نموده و بالثر اندراج  ،اوراق قرار قضائی دواوین مرکزی  ،تکت دخولی و
خروجی مراجعين و غيره را که جمعا ً به تعداد ( 21888ورق ميشود چاپ و به اختيار شان گذاشته و  188جلد
کتب کتابخانه قضاء و  9888جلد اندراج و دفاتر سوانح مامورین و سایر فرمایشات ادارات ذیربط صحافت
گردیده  ،همچنان در بخش فوتوکاپی  31488ورق فوتو کاپی و  9188خریطه جهت انتقال نشریه های قضائی
دوخته شده و  418قطعه کارت های تبریکی سال جدید  ،عيدین و سالروز استقالل کشور آماده گردیده است .

در بخش توزیع نشریات:
تمامی انتشارات قضائی را که شامل  33هزار شماره مجله قضاء  988 ،هزار نسخه جریده ميزان  94 ،هزار
جلد بولتن خبری  9288 ،جلد قوانين مختلف  3888 ،جلد کتاب راپور فيصله های قطعی و نهائی محاکم 3888 ،
جلد متحدالمالهای ستره محکمه مرتبط به سالهای  9188 ، 9316 – 9312جلد کتاب فعاليتهای و دستاورد های
ستره محکمه طی سالهای  188 ، 9318 – 9312عنوان شرح کود جزاء در  4888جلد  488 ،جلد کود جزاء ،
 28جلد کتاب اسناد و مصوبات سيمينار عالی قضائی سال  988 ، 9311جلد قوانين اجراآت جزائی و محصول
محاکم  9488 ،جلد جریده رسمی  9488 ،جلد مجله عدالت و  4188نسخه جنتری های سرميزی و دیواری قوه
قضائيه ميشود  ،بعد از بسته بندی به محاکم و مراجع مربوط ارسال داشته است .

دوم  :صدور فتاوای شرعی
درجریان سال  9318درمورد( )1استفتائيه رسمی ادارات دولتی و اشخاص انفرادی غوربعمل آمده
ودرموردهریک فتواهای مختلف شرعی صادروبمراجع آن رسما اخبارگردیده است.
همچنان طی این مدت به تعداد ( )6نفر 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
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تنظيم شده است.

سوم :فعاليت در مورد تکنالوژی معلوماتی در قوه قضائيه:
طی سال  9318دراین عرصه فعاليت های ذیل صورت گرفته است.
بخش کمره های امنيتی:
 ایجاد و فعال نمودن سيستم کمره های امنيتی دهليز ها و محوطه ریاست محترم تعليمات قضائی. ایجاد طرح و فعال سازی کمره های امنيتی شعبات و دهليز های آمریت محترم مخزن محکمه استينافوالیت کابل.
 نصب و فعال نمودن کمره های امنيتی تعميرات اسبق زون چهارگانه محکمه ابتدائيه استيناف والیتکابل.
 حفظ و مراقبت و فعال نگهداشتن کمره های امنيتی مرکز ستره محکمه  ،امریت محترم مخزن استينافوالیت کابل ،تعميرات اسبق زون چهارگانه  ،محکمه ابتدائيه و ریاست محترم تعليمات قضائی.
بخش دیتابيس های ایجاد شده:
 ایجاد و فعال سازی دیتابيس به کتابخانه ریاست محترم نشرات در پروگرام()My SQL PHP ایجاد و فعال سازی سيستم دیتابيس منابع بشری در برنامه مدرن مطمئين ( )SQL PHPبا همکاری وهماهنگی پروژه محترم آسان خدمت وزارت محترم مخابرات که عنقریب پروسه کنترول آن به اتمام
ميرسد.
 ایجاد و فعال سازی سيستم دیتابيس آمریت محترم ترانسپورت ریاست عمومی مالی و اداری در برنامه( )MYSQL PHPبه همکاری پروژه محترم (چکی عدالت)
 ایجاد و فعال سازی دیتابيس ریاست محترم دراالنشاء شورای عالی که در برنامه ( )MY SQLآمادهگردیده است به همکاری پروژه محترم (چکی عدالت).ایجاد و فعال سازی دیتابيس آمریت محترم
جنسی ریاست محترم عمومی مالی و اداری به همکاری پروژه محترم آسان خدمت.
 ایجاد و فعال سازی دیتابيس آمریت محترم تدارکات ریاست محترم عمومی مالی و اداری به همکاریپروژه محترم آسان خدمت.

-

ایجاو فعال نمودن دیتابيس ثبت نام آنالین و استخدام الکترونيکی ریاست محترم استخدام ریاست
عمومی منابع بشری به همکاری پروژه محترم چکی(عدالت).
ایجادو فعال سازی دیتابيس ریاست محترم تفتيش قضائی.
طرح ایجاد دیتابيس ریاست محترم عمومی تدقيق و مطالعات.
طرح ایجاد دیتابيس احصائيه قضائی ریاست محترم پاليسی و پالن
طرح و ایجاد دیتابيس آمریت محترم مخزن وثایق محکمه استيناف والیت کابل به همکاری پروژه
محترم (چکی عدالت).
طرح و ایجاد دیتابيس نياز سنجی آموزشی آنالین ریاست ارتقای ظرفيت و ارزیابی اجراآت ریاست
عمومی منابع بشری.
نصب نمودن انتی وایروس الیسنس دار در تمام کمپيوتر های شعبات مرکز و محاکم مرکزی غرض
مصئون نگهداشتن اطالعات اداره.
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 ترميم ماشين های کاپی و پرنتر ها  ،سکنر های شعبات مرکزی ستره محکمه و سایر محاکم . نصب نمودن سيستم عامل ليسانس دار در تمام کمپيوتر های دیسکتاپ و لپ تاپ شعبات مرکزیوسایر محاکم.
 ترميم و نصب نرم افزار های مورد ضرورت در کمپيوتر های تمام شعبات مرکزی و سایر محاکم . حل مشکالت روزمره که در جریان روز منسوبين ستره محکمه مواجه ميشوند همه روزه توسطپرسونل این ریاست بطور دوامدار صورت ميگيرد.
 ترميم ماشين های کاپی و پرنتر ها  ،سکنر های شعبات مرکزی ستره محکمه و سایر محاکم.بخش سيستم شبکه تيلفون های دیجيتل و چهار شماره ای:
 ایجاد بر قراری ارتباطات سریع و مطمئين از طریق تيلفون های ( )848بين تمام شعبات مرکزیستره محکمه و سایر محاکم استيناف والیت کابل.
 ایجاد و فعال سازی سيستم تيلفون های رایگان چهار شماره ای در دیتاسنتر مرکزی ستره محکمه کهظرفيت ( )988شماره اضافی را دارد به تمام شعبات توسط سيستم ( )PABXفعال گردیده که عنقریب
به سيستم( )voice over ipتبدیل خواهد شد.
 فعال سازی  98خط تيلفون دیجيتل به ریاست های مرکزی ستره محکمه . ایجاد و فعال سازی تيلفون های دیجيتل ( )848لين دار به تمام ریاست های زون چهار گانه محاکمابتدائيه محکمه استيناف والیت کابل .
 ایجاد سيستم تيلفون های دیجيتل( )848لين دار به ریاست های محکمه استيناف والیت کابل.بخش سيستم ویب سایت و ایميل آدرس های رسمی ستره محکمه :
 ایجاد ای ميل آدرس های رسمی به تمام ادارات مرکزی ستره محکمه و استيناف والیات غرض مصئوننگهداری اطالعات و حفظ اسرار اداره و ارسال و مرسول مکاتيب بشکل مطمئين که ظرفيت ذخيره
نمودن ایميل از  188ام بی الی  4828ام بی را دارا ميباشد.
 ویب سایت ستره محکمه فعال و همه روزه خبرهای که توسط ریاست محترم نشرات به این ریاستارسال ميگردد بعد از تأئيد ریاست محترم نشرات فورا ً به نشر سپرده ميشود.
 ویب سایت رسمی ستره محکمه به اساس پيشنهاد این ریاست از پروتوکول ( )HTTPبه ( )HTTPSکهنسبتا ً از امنيت خوبی بر خوردار است با یک سيستم جدید که از طرف وزارت محترم مخابرات به
تمام ادارات دولتی پيشنهاد گردیده بود اعيار گردید.
 ویب سایت ستره محکمه از نگاه سيستم تخنيکی به سه لسان آماده گردیده است که فعالً صرف به یکلسان اخبار شورای عالی در ویب سایت به نشر ميرسد در مورد تهيه خبر به سه لسان موضوع مطرح
شد اما نظر به بعضی از مشکالت جواب منفی دریافت گردید .که نياز به ترجمان لسان انگليسی و
پشتو ميباشد.
بخش امنيت شبکه نتورک و انترنت:
 نصب و فعال نمودن دستگاه سونيکوال یا دیوار آتشی غرض حفظ و نگهداری اطالعات محرم سترهمحکمه و جلوگيری از استفاده سؤ انترنت و بالک نمودن سایت های غير اخالقی  ،فيسبوک یوتيوپ و
غيره و در امان بودن از هکر ها  ،که قبالً موجود نبود.
 ایجاد سيستم ( ) DNSیعنی بخاطر کنترول نمودن و وصل نمودن کمپيوتر های تمام شعبات در سرورمرکزی غرض جلوگيری از استفاده سؤ از انترنت و نصب بعضی از نرم افزار ها که قبالً فعال نبود.
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ایجاد سيستم ( )DHCPدر سرور مرکزی بخاطر توزیع ( )IPبشکل اتومات و به موقع و ایجاد سيستم
فلترینگ در سرور که قبالً دچار مشکل بود.
ایجاد دو ( )V LAN( = )Virtual Local Area Networkمختلف بخاطر کنترول نمودن سيستم
انترنت و تقسيم ظرفيت انترنت ( )Switchدر ( )sonic wall firewallکه قبالً موجود نبود.
ایجاد کمره در داخل سرور روم بخاطر کنترول نمودن وسایل و تجهيزات  ،سرورها ،دیتابيس و سایر
اجناس  ،داخل دیتاسنتر این ریاست .
ایجاد و فعال سازی سيسم کمره در داخل اطاق ترميم وسایل تکنالوژی که روز مره توسط پرسونل
مسؤل ترميم ميگيردد که قبال ً فعال نبود.
فعال ساز سيستم ( )EMS( = )Environmental monitoring systemدر داخل دیتاسنتر تعمير
مقام غرض راپور دهی از غير فعال شدن سيستم ها.
وصل نمودن ارتباطات شبکه نتورک بين هر سه تعمير مرکزی ستره محکمه .
بالک نمودن یا ممنوع قرار دادن سایت های ضد اخالقی و غير اسالمی و بالک نمودن سایت های
فيسبوک و یوتيوب غرض جلوگيری استفاد سؤاز انترنت ستره محکمه .

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  9318اجراات ذیل در ساحه منابع بشری ستره محکمه تحقق پذیرفته است.
 تهيه و ترتيب( )1قطعه پيشنهادات راجع به تبدل ( )446تن قضات غرض تصویب و منظوری عنوانیشورایعالی ستره محکمه .
 تهيه و ترتيب یک قطعه پيشنهاد راجع به تبدل ( )19تن قضات بعد از تصویب شورایعالی سترهمحکمه غرض اعطای منظوری عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان.
 تهيه و ترتيب پيشنهاد راجع به انسالک قضائی افسران اردوی ملی بعد از تصویب شورای محترمعالی ستره محکمه غرض اعطای منظوری عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان .
 تهيه و ترتيب پيشنهاد راجع به پنج تن قضات مستعفی غرض تصویب و منظوری عنوانی مقام محترمشورایعالی ستره محکمه .
 تهيه و ترتيب پيشنهاد راجع به سه تن قضات عزل موقت بعد از تصویب مقام محترم شورایعالی سترهمحکمه غرض اعطای منظوری عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان.
 تهيه و ترتيب پيشنهاد راجع به دو تن قضات طرد از مسلک قضاء غرض تصویب مقام محترمشورایعالی ستره محکمه .
 ثبت و راجستر پيشنهادات محاکم مرکز و والیات به تعداد ( )938موضوع راجع به تبدل شان از یکمحکمه به محکمه دیگر آماده به کميته محترم تعيينات قضائی.
 ثبت درخواستی قضات به تعداد ( )498در دیتابيس راجع به تبدیلی شان بعد از طی مراحل قانونیآماده به کميته محترم تعيينات قضائی.
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پاسخ دهی استعالم های هيئت محترم ریاست تفتيش قضائی به تعداد ( )18پاسخ برویت اندراج
قضات .
ثبت درخواستی های قضات مستعفی به تعداد ( )18تن قضات راجع به تقرر مجدد در دیتابيس قضات
آماده به کميته محترم تعيينات قضائی ستره محکمه .
حفظ و نگهداشت اسناد محرم و عادی در کارتن های مربوطه.
تهيه و ترتيب راپور از فعاليت های کاری مدیریت مربوطه به آمر مافوق عندالموقع.
تهيه و ترتيب فورمه پ 4به تعداد ( )468قطعه راجع به تبدل قضات و صدور آن به مراجع مربوطه.
تهيه و ترتيب اسناد ذاتی ( )1تن قضات مستعفی و صدور آن به مراجع مربوطه.
تهيه و ترتيب فورمه پ 4برای ( )3تن قضات عزل موقت.
تهيه و ترتيب فورمه پ 4برای ( )4تن قضات طرد از مسلک قضاء.
معامله نمودن اسناد ذاتی در کتاب اندراج قضات بعدا ً ضم دفاتر استخدامی شان .
کتاب صادره و وارده مکاتيب به تعداد ( )6823و کتاب رسيدات (.)9368
ارائه وگزارش بریاست محترم پاليسی وپالن و ریاست محترم تدقيق و مطالعات از برحالی قضات با
تفکيک جنسيت طبق تشکيل سال مالی.
ارائه گزارش به کميته محترم تعيينات قضائی از بست های کمبود قضات محاکم کشور برویت
اندراج قضات.

در بخش کارکنان اداری :
 تهيه و ترتيب پيشنهادات عنوانی مقام عالی ستره محکمه راجع به تقرر وتبدل( )321تن کارمندانخدمات ملکی .
 تهيه و ترتيب فورم صحی برای ( )321کارمند جدیدالشمول. طی مراحل استخدامی ( )418تن واجدالشرایط کارکنان خدمات ملکی. تهيه و ترتيب پيشنهادات به تعداد ( )91قطعه عنوانی مقام عالی ستره محکمه راجع به انفکاککارکنان خدمات ملکی.
 تهيه و ترتيب فورمه پ 4برای ( )91تن کارکنان اداری بعد از منظوری و ارسال آن به مراجعمربوطه.
 تهيه و ترتيب پيشنهادات به مقام عالی راجع به انفصال ( )22تن کارکنان اداری. تهيه و ترتيب فورمه پ 4برای ( )22تن انفصال کارکنان اداری و صدور آن به مراجع مربوطه . تهيه و ترتيب استعالم های به تعداد ( )9333قطعه راجع به معلومات از ادارات مختلف. حفظ و نگهداشت اسناد محرم و اسناد عادی در کارتن مربوطه. ارایه گزارش از برحالی کارکنان اداری با تفکيک جنسيت شان برویت تشکيل سال مالی بریاستپالن و پاليسی.
 درجه و ثبت تشکيل سال مالی و انتقال شهرت مکمل کارکنان اداری در کتاب اندراج اداری در کتاباندراج اداری از سال  9316به اندراج سال .9318
 معامله نمودن اسناد ذاتی کارکنان اداری از قبيل ترفيع  ،تحصيلی  ،مکاتيب  ،خدمتی  ،انفصال ،انفکاک  ،تقاعد و تغير در کتاب اندراج اداری بعدا ً ضم دفاتر استخدامی شان .
 ترتيب و انتقال شهرت اجيران از اندراجسال  9316به اندراج سال .9318
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 تقرر مجدد اجيران به تعداد ( )1تن که بست های شان در سال  9316تنفيص گردیده بود. تقرر مجدد ( )48تن پرسونل خدماتی در بست های کمبود. تقرر و تبدل به تعداد ( )21تن پرسونل خدماتی جهت انسجام امور و استفاده موثر از آنها. تمدید قرار داد برای ( )4تن پرسونل خدماتی. ترتيب فورمه پ 4مکاتيب  ،پيشنهاد  ،استعالم های استخدامی به تعداد ( )918قطعه . ترتيب دفاتر استخدامی برای پرسونل خدماتی جدیدالشمول ترتيب فهرست دفاتر انفکاکی  ،تقاعدی و بی سرنوشت ها . انفکاک پرسونل خدماتی به تعداد ( )91تن. ترتيب دیتابيس برای اسناد پرسونل خدماتی والیتی غرض جمع آوری معلومات دقيق از والیات. معامله نمودن فورمه پ 4های پرسونل خدماتی در کتاب اندراج اجيران که به تقاعد سوق گردیده بود.بخش مدیریت عمومی کارت گذاری:
 ارایه کارت خلص سوانح قضات به تعداد ( )899قطعه به کميسيون محترم تعيينات قضائی. معامله نمودن اسناد ذاتی قضات از قبيل ترفيات  ،کادر علمی  ،توصيه  ،درجه تحصيل و عزل موقت ،مستعفی  ،طرد از مسلک قضاء به تعداد ( )9319قطعه .
 معامله نمودن ( )468قطعه فورمه پ 4راجع به تبدل قضات در کارت های خلص سوانح شان . تهيه و تنظيم ( )988قطعه کارت خلص سوانح قضات .در امور سوانح:
 اجرای تقاعد به تعداد ( )32تن قضات. اجرای تقاعد برای ( )21تن کارکنان اداری. اجرای تقاعد برای ( )38تن پرسونل خدماتی. اجرای ترفيع برای ( )131تن قضات. اجرای ترفيع برای( )348تن کارکنان اداری. اجرای درجه کادر قضائی به تعداد ( )968تن قضات. اجرای ارتقاء درجه برای ( )488تن پرسونل خدماتی. ترتيب دفاتر سوانح قضات و کارکنان اداری به تعداد ( )288جلد. ترتيب دفاتر سوانح پرسونل خدماتی مرکزی به تعداد ( )31جلد و والیتی به تعداد ()988جلد. ترتيتب کارت خلص سوانح قضات به تعداد ( )388قطعه . ترتيب کارت خلص سوانح کارکنان اداری به تعداد ( )188قطعه. ترتيب دفاتر سوانح قضات  ،کارکنان اداری و اچيران به سيستم آسان خدمت به تعداد ( )248جلد.ارایه گزارش از فعاليت های آمریت دیتابيس:
 ترتيب و تنظيم کارت هویت برای قضات  ،اداری و پرسونل خدماتی طبق قانون و مقررات. ثبت و دیتابيس اسناد ذاتی قضات  ،کارکنان اداری و پسونل خدماتی از قبيل تقرر  ،تبدل ،ترفيع ،مستعفی  ،انفکاک  ،عزل موقت  ،طرد از مسلک قضاء سند تحصيلی  ،درجه کادر عملی مکاتيب
خدمتی قضات  ،مامورین و اجراآت از یک محکمه به محکمه دیگر بمنظور ارائه معلومات
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عندالموقع.
 ارایئه راپور ماهوار  ،ربعوار و سال تمام به امر مافوق ترتيب و توزیع کارت خلص سوانح برای قضات  ،مامورین و اجيران.ارایه گزارش از فعاليت های انکشاف اداره و تشکيالت:
 تهيه و ترتيب پيشنهادات عنوانی ریاست محترم جمهوری به منظور ایجاد محاکم ابتدائيه و دیوان هایاستيناف رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن در تشکيل سال مالی  9311در والیات فراه  ،هلمند ،
ارزگان  ،پکتيکا  ،زابل و نورستان .
 تزئيد بست های قضائی به تعداد ( )98بست. تزئيد بست های اداری به تعداد ( )98بست تزئيد بست های پرسونل خدماتی ( )92بست تهيه و ترتيب یک قطعه پيشنهاد عنوانی ریاست محترم جمهوری راجع به ایجاد نهاد سومی محکمهابتدائيه بنام ولسوالی مرغاب در چوکات والیت غور موقت صورت گرفته است.طی مراحل تشکيل
بست های قضائی ،اداری و پرسونل خدماتی سال  9311ستره محکمه عنوانی ریاست جمهوری.

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.
در راستای آموزش های (قضات  ،کارمندان اداری و کارکنان خدماتی) در داخل و خارج از کشور در سال
 9318به تعداد ( )968برنامه آموزشی تطبيق شده ( که تفصيل آن در جداول منضمه این گزارش ميباشد)  ،بعد
از بررسی و ارزیابی سوابق تحصيلی ( )31تن به تعداد ( )39تن واجد شرایط از کارمندان بخش های اداری
مرکز ستره محکمه و والیات جهت اشتراک در امتحان مقدماتی بورسيه های ماستری و دوکتورا سال  9318و
 9311کشور هندوستان ( )ICCRبه وزارت تحصيالت عالی معرفی گردیده اند ،بعد از مصاحبه تليفونی با ()3
ت ن قضات بخش جزائی جهت شناسایی و بلدیت آنها با لسان انگليسی دو تن به انستيتوت خدمات ملکی کميسيون
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی غرض اشتراک برنامه آموزشی :عدالت جنائی criminal justics on
 investigation, prosecuting, adjudication and international cooperation – japnدر مرحله
مقدماتی معرفی گردیدند .تنظيم سفر و اشتراک یک تن کارمند طبقه اناث از محکمه استيناف والیت بلخ در برنامه
آموزشی تحت  )international training program on project and risk management( :کشور
هندوستان  ،معرفی دوتن قضات جهت اشتراک در برنامه آموزشی leadership in court governance :
کشور سنگاپوربه انستيتوت خدمات ملکی کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  ،معرفی  94تن
قضات بخش تجارتی به برنامه آموزشی تحت عنوان  :تطبيق قانون ورشکستگی در کشور هندوستان به وزارت
امور خارجه از طریق آمریت ارتباط خارجه  ،معرفی  2تن قضات با شمول رئيس دفتر مقام به برنامه آموزشی
تحت عنوان  judicial exchange program on arbitration :در کشور ماليزیا به وزارت امور خارجه از
طریق آمریت ارتباط خارجه  ،معرفی دو تن از کارمندان به برنامه آموزشی تحت عنوان executive :
 certificate for strategic management corruption programدر کشور ماليزیا به انستيتوت خدمات
ملکی کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  ،معرفی دو تن از کارمندان به برنامه آموزشی تحت
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عنوان  managing gender issue in complex societies :در کشور ماليزیا به انستيتوت خدمات ملکی
کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی  ،اشتراک در پروسه شارت لست ( )934بست به اعالن رفته
ریاست های عمومی منابع بشری ومالی و اداری در مرحله اول که ( )6888هفت هزار متقاضی شامل ليست
مکمل  long listآن بود در سه مرحله ( شارت ليست  ،امتحان تحریری در بست های ( 1و  )3و از بست های
سوم و چهارم آن امتحان تحریری و تقریری ) در جمع کميته اخذ گردید که به اساس بلند ترین نمرات مطابق
پاليسی های قوه قضائيه با در نظر داشت کمبود پيشنهاد استخدام گردیدند .هماهنگی و تعقيب موضوع تفاهم نامه
با ارسال در حدود ( )6قطعه مکتوب و اشتراک در تمام جلسات آنها  ،تهيه تفاهم نامه و سند مالی آن مطابق
هدایت در هماهنگی معاونيت علمی و ریاست پوهنحی شرعيات و ارائه آن در جلسه عمومی شورای علمی
وزارت تحصيالت عالی.
تدوین منول آموزشی  ،مدیریت تغيير  ،فرهنگ سازمانی ،رفاه  ،صحت  ،مصؤنيت و حفظ الصحه ،فساد اداری ،
آموزش آموزگاران  ،رهنمود آموزش آموزگاران  ،واحد ساختن منول مدنی و جزائی  ،مدیریت ثبت سيستم قضایا
 ،آمریت و انکشاف( ) 91منول آموزشی مطابق پالن ساالنه که در سال های قبل تدوین و ایجاد گردیده بودند .
تحت پوشش قرار دادن ( )133تن کارکنان خدماتی بيسواد و کم سواد در کورس های سواد آموزی در مرکز و
محاکم استيناف والیات  ،تهيه و ترتيب پروپوزل مصارف تخمينی برنامه های آموزشی ارتقاء ظرفيت برای
سال  9311و ارسال آن بریاست پاليسی و پالن غرض اخذ بودجه تطبيقی آن  ،انعقاد تفاهمنامه همکاری ميان قوه
قضائيه ج  .ا  .ا و پوهنتون کاردان  ،جلسات هماهنگی با موسسات خارجی ( )JSSP , CHEICHI , UNDPجهت
تمویل برنامه های آم وزشی پالن شده  ،تدویر جلسات  ،ارسال نظریات  ،ساخترا و تعقيب موضوع ایجاد و تقویت
سيستم مدیریت معلوماتی منابع بشری ( )HRIMSبا ریاست های محترم عمومی مالی و اداری  ،پاليسی و پالن و
اداره آسان خدمت مطابق نيازمندی های و آموزشی ریاست  ،تعقيب مجدد رهنمود مراسالت اداری در مطابقت با
رهنمود مذکور مطابق هدایات مقامات عالی ستره محکمه  ،تهيه و ترتيب فورمه جات ارزیابی برنامه و ارزیابی
اشتراک کننده گان قبل و بعد از برنامه و درجه نتایج آن در دیتابيس مربوطه  ،به تعداد ( )4682الی اکنون قطعه
مکاتيب صادره و وارده و رسيدات ( )9682گردیده است ،در حدود ( )9288ایميل رسمی با استيناف محاکم
والیات و نهاد های همکاری تعاطی گردیده ،جلسات آمرین و مدیران بخش یک هفته در ميان یکبار  ،جلسات
عمومی پرسونل ریاست ارتقاء ظرفيت و ارزیابی اجراآت دو هفته در ميان یکبار  ،و جلسات اقتضایی جهت
شنيدن مشکالت همکاران نظر به ضرورت  ،نظارت از جریان کار به اساس پالن های کاری ساالنه  ،اسناد و
سوابق اداره به شکل فایل تنظيم شده  ،در مرحله دوم اشتراک در کميته و عمالً شارت ليست ( )62بست که به
اعالن گذاشته شده بود که ( )2488نفر متقاضی داشت و پروسه امتحان شان به تعقيب آن در سال  9311آغاز
ميگردد و اشتراک در ترکيب کميته  ،ترتيب پالن تطبيقی ارزیابی اجراآت ساالنه برای ( )121تن از کارکنان
خدمات ملکی م رکزی و والیتی با در نظر داشت تاریخ ابتداء تقرر آنها غرض ارزیابی اجراآت و اجرای قدم ،
تهيه پالن نظارتی برای ( )33تن از کارکنان مرکزی جدید التقرر  ،رهنمائی و ارایه مشوره های مسلکی در
قسمت تهيه و ترتيب پالن از طریق همکاری مستقيم  ،ارسال مکاتيب جهت آگاهی از تاریخ ارزیابی اجراآت
ساالنه کارکنان که تاریخ ارزیابی آنها تکميل گردیده بود جهت ارزیابی بموقع ،نظارت حضوری از روند ارزیابی
اجراآت ساالنه ( )33تن از کارکنان رقابتی مرکزی که بتاریخ  91حمل  96 ،9318سرطان  9318و  3قوس
 9318در مربوطات ادارات مرکزی ستره محکمه (ریاست محترم عمومی منابع بشری ،ریاست محترم عمومی
مالی و اداری و ریاست محترم پاليسی و پالن) در بست های کمبود که از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده اند ،
جمع آوری و تحليل ( )489قطعه فورمه جات ارزیابی اجراآت ریاست های مرکزی و والیتی  ،بررسی و تحليل
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پالن های کاری  ،گزارش کاری ساالنه و فورمه جات ارزیابی اجراآت واصله از والیات ( غور ،سرپل ،غزنی ،
دایکندی  ،خوست  ،جوزجان  ،بغالن  ،کندز  ،تخار  ،پنجشير  ،فراه  ،بلخ  ،کندهار  ،هرات  ،پکتيا  ،پکتيکا ،
نيمروز  ،باميان  ،سمنگان  ،بدخشان  ،پروان  ،هلمند  ،نورستان  ،ميدان وردک  ،ننگرهار  ،لوگر  ،لغمان ،
کنرها  ،کاپيسا  ،فاریاب و توقيفگاه بگرام ) در ضمن تهيه و ترتيب پيشنهادات ارتقای قدم برای ( )489تن از
کارکنان مرکزی و والیتی بمقام محترم ستره محکمه که بعد از منظوری آن از طرف مقام محترم عالی موضوع
ارتقای قدم به مراجع ذیربط ( اداره کاری کارکن  ،ریاست عمومی مالی و اداری و ریاست استخدام و سوانح)
جهت اجراآت بعدی اخبار گردید ،ثبت نتيجه ارزیابی اجراآت ( )489تن از کارکنان مرکز و والیات در دیتابيس
مربوطه  ،اخذ کاپی از فورمه جات ارزیابی اجراآت و ارسال اصل فورمه جات به آمریت سوانح جهت ضم و
ثبت در سوانح کاری کارکن  ،ارسال مکاتيب جهت طی مراحل طرزالعمل انسجام ارزیابی اجراآت قضات
بریاست های محترم داراالنشاء و تدقيق و مطالعات صورت گرفته است.
تهيه و ترتيب فورمه جات موثریت برنامه های آموزشی تطبيق شده و کورس سواد آموزی به سلسله مراتب بعد
از اخذ هدایت تکثير و دوباره جمع آوری گردید که از جمله ( )9191به تعداد ( )181قطعه فورم موثریت
برنامه های آموزشی با ليست اشتراک کننده گان آن به تفکيک عنوان برنامه آموزشی و محل کاری کارکن
ذریعه مکاتيب مواصلت ورزیده .در بخش سواد آموزی نيز برای ( )133تن از کارکنان خدماتی تحت آموزش
فورم موثریت برنامه آموزشی ارسال و به تعداد ( )362دوباره مواصلت ورزیده.
برگذاری ( ) 968برنامه آموزشی با امکانات مالی داخلی و موسسات همکار برای منسوبين قضائی  ،اداری و
کارکنان خدماتی مرکز و محاکم  32والیت به استثناء کارمندان محکمه استيناف ارزگان که نظر به مشکالت
امنيتی نتوانستند در برنامه های آموزشی اشتراک ورزند.

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 9318برعال وه تفيش عادی ونوبتی محاکم  ،بنابر تقاضای اصحاب دعوی درمورد
()984موضوع  ،تفتيش اقتضایی تجویز 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
 93مورد تفتيش اقتضائی
کابل
 9مورد تفتيش عادی
 3مورد تفتيش اقتضائی
ننگرهار
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش اقتضائی
لغمان
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کنرها
پروان
کاپيسا
پنجشير
بدخشان
بغالن
کندز
تخار
سمنگان
بلخ
غور
فاریاب
سرپل
هرات

 8مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تتفيش اقتضائی
 2مورد تفتيش اقتضائی
 4مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 1مورد تفتيش اقتضائی
 2مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی

 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی

فراه
هلمند
کندهار
زابل
غزنی
ميدان وردک

 4مورد تفتيش اقتضائی
 4مورد تفتيش اقتضائی
 3مورد تفتيش اقتضائی
 9مورد تفتيش اقتضائی
 8مورد تفتيش اقتضائی
 2مورد تفتيش اقتضائی

 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش عادی

 9مورد تفتيش عادی
 4مورد تفتيش قضائی
لوگر
 9مورد تفتيش عادی
دایکندی  8مورد تفتيش اقتضائی
 9مورد تفتيش عادی
 2مورد تفتيش اقتضائی
جوزجان
 9مورد تفتيش عادی
 3مورد تفتيش قضائی
پکتيا
 9مورد تفتيش عادی
 8مورد تفتيش قضائی
پکتيکا
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش قضائی
خوست
 9مورد تفتيش عادی
 1مورد تفتيش اقتضائی
بادغيس
 9مورد تفتيش عادی
 8مورد تفتيش قضائی
ارزگان
 9مورد تفتيش عادی
 4مورد تفتيش اقتضائی
باميان
 9مورد تفتيش عادی
 9مورد تفتيش اقتضائی
نورستان
نميروز

 3مورد تفتيش اقتضائی

 9مورد تفتيش عادی
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ششم :در زمينه مبارزه با فساد اداري
ستره محكمه بمنظور اصالحات در صفوف قضاء و شفافيت كاري اقدامات جدي و پيگير را در امر
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  9318در نتيجه مبارزه با جرایم ارتشا و فساد اداري به تعداد( )19تن اشخاص و افراد در مرکز
و والیات کشور از جمله ( )4تن قاضی  )8( ،تن کارمندان اداری محاکم  ،تعداد ( )3تن وکالء مدافع و تعداد
( ) 38تن 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  9318به تعداد ( )492تماس تلفونی مبنی بر شکایت دریافت گردیده که عندالموقع به آن
رسيدگی صورت گرفته است.

هفتم :در عرصه فعاليت های جندر
ستره محکمه ج  .ا .ا همواره تالش نموده است تا موارد مربوط به حقوق جندر بوجه احسن رعایت  ،و کار ها
بگونه منظم درین عرصه انجام گيرد .که طی سال  9318اجراآت ذیل در مورد صورت گرفته است :
 ارتباط و هماهنگی با اداره امور ،ریاست اجرایيه  ،لوی څارنوالی ،وزارت امور زنان  ،وزارتخارجه ،کميسيون خدمات ملکی اصالحات اداری و سایر ادارات دولتی و غير دولتی( )UNDPو
(.)USID
 اشتراک در جلسات مراکز حمایوی و گروپ داد خواهی ریاست حقوق وزارت امور زنان . اشتراک در کميته واحد های جندر (بحث پيرامون حل مشکالت ،ارتقای و ضرفيت واحد های جندرتمام ادارات).
 عضویت کميته انسجام و هماهنگی وزارت امور زنان و اشتراک در جلسات آن و هماهنگی جلساتبا آمریت عمومی اداری قوه قضائيه.
 عضویت کميته تخنيکی پالن عمل ملی قطعنامه  9341وزارت خارجه تهيه و ارایه گزارش. ترتيب و تنظيم پالن کاری سال .9318 طبق طرزالعمل تعيينات کارکنان خدمات ملکی قوه قضائيه ج  .ا  .ا آمر جندر عضو کميته امتحانات(شارت ليست ،تحریری  ،تقریری) با امتياز  1نمره تبعيض مثبت جهت پيشرفت حضور زنان .
 نياز سنجی آموزشی قشر اناث در مرکز ستره محکمه  ،تطبيق خانه پری فورم نياز سنجی کميسيوناصالحات اداری توسط کارمندان قشر اناث در بخش ارتقای ظرفيت .
 اشتراک در جلسات اداری  ،در پروسه استخدام و کميته های استخدام  ،ایجاد ميکانيزم براش اشتراکزنان در سطوح رهبری.
 تدویر دو برنامه آموزشی تحت عنوان (جندر ،قوانين منع خشونت عليه زن و منع آزار و اذیت زن)برای کارمندان اداری قشر اناث و ذکور ستره محکمه به همکاری دفتر ( )UNDPصورت گرفت.
 تهيه تجهيزات آمریت جندر (کمپيوتر  ،لپ تاپ  ،پروجيکتور ،پرنتر) به همکاری دفتر (.)UNDP ایجاد کميته منع آزار و اذیت زنان و اطفال مطابق ماده چهارم مقرره منع آزار و اذیت با عضویتآمرجندر.
 پيشنهاد و هماهنگی مبلغی برای کارمندان اداری  ،تهيه و نصب بروشرها بمناسبت روز جهانی زن.32
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ایجاد پاليسی جندر به همکاری ریاست محترم پالن و پاليسی.
ارایه گزارش از فعاليت ها و کارکرد های آمریت جندر و پاسخ به سوالنامه نظارتی آمریت های جندر
ادارات  ،به وزارت محترم امور زنان در سال .9318
تطبيق قوانين نافذه برای بلند بردن سطح اشتراک زنان در اداره (قوانين  ،مقرره ها  ،لوایح ستره
محکمه  ،قانون منع خشونت عليه زنان  ،مقرره منع آزار و اذیت زنان و اطفال  ،قطعنامه  9341و
غيره ميثاق های ملی و بين المللی.
بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در موارد جندر  ،تدویر ورکشاپ ها در کابل و والیات  ،نشر و پخش
برنامه های جندر از طریق ریاست نشرات ستره محکمه .
هماهنگی و تجليل از روز های ملی و بين امللی (روز زن  ،روز مادر  ،کمپاین مبارزه با خشونت
عليه زن).
اشتراک در سيمينار ها و ورکشاپ ها در ارتباط به موضوع جندر.

هشتم :تنظيم امور اداره پاليسی و پالن
اداره پاليسی و پالن در سال  6937ذیالً 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 .
 ترتيب گزارش در مورد قضایای غصب امالک دولتی از شروع سال  6931الی ختم ربع دوم سال 6937با 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 .
 ارائه ارقام پيرامون اجرای وثيقه طالق خط و نکاح خط با تفکيک والیات به شکل ربعوار به ادارهملی احصائيه و معلومات.
 ارسال راپور اجراآت و فعاليت های سال  6937ریاست های مرکزی و محاکم والیات قوه قضائيه بهاساس تقاضای وزارت اطالعات و فرهنگ به آن وزارت.
 ایجاد دیتابيس برای آمریت احصائيه قضائی غرض ثبت راپور های ربعوار احصائيوی در آن. اشتراک رئيس پاليسی و پالن در جلسات کميته هيأت رهبری و کميته نظارت سيستم مدیریت قضایا بهسطح خارجی و داخلی.
 تهيه و ترتيب اجنداء و صورت جلسه  ،جلسات کميته رهبری سيستم مدیریت قضایا و اخبار آن بهاعضای هيئت رهبری سيستم مدیریت قضایا.
 نظارت از ثبت به موقوع قضایا در دیتابيس سيستم مدیریت قضایا. سهم گيری فعال رئيس پاليسی و پالن و آمر احصائيه در کميته طرح تسوید مقرره سيستم مدیریتقضایا.
 تهيه و ترتيب پاسخ به سوالنامه کميته نظار حقوق طفل. ارائه پاسخ به سواالت مطرح شده ریاست تعقيب اوامر و هدایات برنامه ها ریاست عمومی دفتر مقامعالی ریاست جمهوری .
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 ارزیابی علت تأخير در پرداخت قسط سوم و پول جریمه شرکت الکاسب قرار دادی پروژه اعمارتعمير محکمه سرپل و ترتيب گزارش آن .
 تهيه و ارائه معلومات در مورد اجراآت پاسخ دهی نهاد های حکومت به مردم جمع آوری گزارشات نظارت از تنفيذ احکام قطعی و نهایی محاکم و توحيد آن جهت اجراآت بعدیبه صورت دوام دار.
 جمع آوری مکاتيب وارده که دارای احکام مقام عالی و سایر ادارات مربوط ستره محمکه ميباشد وارائه جوابات الزم به آن به صورت دوام دار.
 کار روی مصوبات کابينه جمهوری اسالمی افغانستان که در آن ستره محکمه در آن شاخص ميباشدگزارش آن تهيه به مقام محترم ریاست جمهوری ارائه گردید.
 تطبيق هدایات مصوبات شورای محترم عالی حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اداری که شاخصهای مربوط به ستره محکمه را تطبيق و گزارش آن به ریاست محترم اداره امور و سکرتریت ویژه
تقدیم گردید.
 اشتراک در جلسات خارج ستره محکمه که در وزارت های اقتصاد  ،ماليه  ،عدليه و سایر ادارات دایرگردید.
 تطبيق تعهدات ستره محکمه در برنامه عمل و تهيه گزارش تعقيب ترتيب طرزالعمل های مختلف مانند طرزالعمل نشر احکام قطعی و نهائی محاکم  ،اداره مراقبتقضائی
 تهيه و ترتيب پروپوزل مصارف تخمينی سال  6933ستره محکمه مطابق برنامه عمل قوه قضائيه. ایجاد و براه اندازی برنامه های آگاهی دهی از ایجاد محاکم رسيدگی به جرایم خشونت عليه زن دروالیات بادغيس ،باميان  ،بلخ  ،سمنگان  ،کاپيسا  ،پروان و لوگر.
 تهيه گزارش از معلومات های خارج از برنامه عمل قوه قضائيه. تسليمی مکاتيب وارده و تهيه گزارش و جوابات الزم به آن. اشتراک در کميته ترتيب طرزالعمل دسترسی به اطالعات طبق برنامه عمل. جمع آوری راپور حاضری منسوبين قضائی و اداری محاکم استيناف  91والیت کشور ،توحيد و ارائهآن به ریاست محترم دفتر مقام ستره محکمه .
 جمع آوری گزارش از ثبت جریان جلسات قضائی محاکم رسيدگی به جرایم ناشی از فساد اداری ،مواد مخدر و مسکرات .
 جمع آوری موادات جهت ترتيب مسوده پاليسی جندر در سطح قوه قضائيه . جمع آوری معلومات از تطبيق تفاهم نامه که ميان وزارت محترم امور زنان و قوه قضائيه صورتگرفته راجع به دسترسی زنان به حقوق ميراث ،حق مهر و بددادن ميباشد و گزارش آن به مراجع
ذیربط
 جمع آوری مکاتيب واصله و اجراآت آن.سایر اجراآت طبق الیحه وظایف و برنامه عمل قوه قضائيه انجام یافته است .

نهم  :در عرصه مالی و اداری
طی سال  9318در این عرصه اجراآت ذیل صورت گرفته

الف -مالی و حسابی:
 نظارت از تطبيق قوانين مالی و حسابی در راپورهای حاضری  ،استحقاق معاشات  ،غرض شفافيتدر پرداخت معاشات قضات و کارمنان اداری مربوطه مقام عالی ستره محکمه بشکل ماهوار.
 جمع آوری  ،ترتيب و توحيد استحقاق معاشات  ،م  93معاشاتی  ،مصارفاتی و کودگذاری دقيق درفورم م  93مطابق به جدول حسابات سال مالی  9318و ثبت آن در سيستم افمس و توزیع نمبر
بمنظور ماليه دهی شفاف.
تشخصيه ماليه برای عمومی کارمندان
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کنترول از ترتيب اجراء معاشات و امتيازات قضات و کارمندان اداری  ،حواله های نقدی و اسناد
محاسبوی غرض دقيق و شفافيت در حواله های مربوطه.
ترتيبت راپور قطيه ساالنه و یا م  19بودجه انکشافی و بودجه عادی  ،م 44و یا راپور ماهانه از
مصرف بودجه سال مالی  9318مقام عالی ستره محکمه و مقایسه آن با م  48وزارت ماليه.
ترتيب و تنظيم پيشنهادات اضافه کاری مامورین و کارکنان خدماتی  ،محررین و ترتيب خرچ
دسترخوان و کرایه خانه مقام و اعضای شورایعالی برای سال مالی .9318
ترتيب و تنظيم دفاتر م 48و م  38تخصيصات  ،م  18باقيات بودجه عادی و انکشافی مرکزی و
والیتی برای سال مالی .9318
گزارش گيری روزانه و ماهوار راپور تخصيصات و بودجه از سيستم افمس.
ترتيبت و تنظيم منظم سيستم فایلينگ و کتاب صادره و وارده بشکل کمپيوتری.
ترتيب نيازمندی های مالی بودجه ساالنه سال مالی  9311مقام عالی ستره محکمه در همکاری با
آمریت بودجه غرض تصویب بودجه توسط شورای ملی ج  .ا  .ا .
مدیریت کارکنان تحت اثر و تدویر جلسات با مدیریت های عمومی حواله جات  ،معاشات و دفتر داری
جهت تطبيق هدایات مقام عالی  ،حل مشکالت بهبود اجراآت و فعاليت های کاری.
همکاری و هماهنگی با آمریت های ذیربط جهت اجراآت بهتر و رسيدن به اهداف ستره محکمه ،
اشتراک در جلسات ریاست عمومی مالی و اداری هفته وار.
خریداری یک پایه جنراتور  218کيلووات از تاریخ  9316/99/1الی 9318/3/91
عقد قرار داد 39ام بی انترنت از تاریخ  9316/8/9/9الی 9318/1/38
عقد قرار داد یک باب تعمير کرائی برای مهمان خانه ستره محکمه از تاریخ  9316/8/93الی
9318/8/93
عقد قرارداد یک باب تعمير کرائی برای اداره مراقبت قضائی و داراالفتاء از تاریخ  9316/1/41الی
9318/1/42
عقد قرار داد یک باب تعمير کرائی محکمه فساد اداری  ،دیوان تجارتی  ،ترافيک  ،احوال شخصيه و
وثایق حوزه ششم از تاریخ  9316/9/41الی 9318/9/48
عد قرار داد  21قلم تجهيزات برقی ضرورت ترانسفرمر استيشن قسم داخل اطاق برای ریاست
تعليمات قضائی از تاریخ  9316/8/9الی .9318/1/38
عقد قرار داد وسایل تکنالوژی و الکترونيکی برنامه عمل سال  9318قوه قضائيه از تاریخ
 9316/1/6لی 9318/1/38
ترميم دیوار احاطه تعمير ریاست محکمه استيناف والیت بدخشان (پروسه در جریان طی مراحل
است)
ترميم دیوار احاطه محکمه استيناف پروژه خالد بن وليد مطابق پالن نمبر اول (پروسه در جریان طی
مراحل است)
ترميم دو منزله ریاست محکمه استيناف ننگرهار  ،ترميم تعمير ریاست محکمه استيناف نورستان و
ترميم دیوار احاطه محکمه استيناف والیت لغمان (پروسه در جریان طی مراحل است)
ترتيب سيستم فایلينگ همه دوسيه های قرار داد به منظور حفظ و نگهداری همه اوراق دوسيه ها
درج همه قرار داد ها در سيستم اسان خدمت
درج همه قرار داد ها در سيستم اداره محترم تدارکات ملی
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 ساخت سيستم اکسل برای فرمایشات شعبات نيازمند.اجراآت تدارکات:
 ترتيب پالن تدارکاتی بخش اجناس و خدمات غير مشورتی سال مالی 9318 عقد قرار داد چهار قلم مواد خوراکه نان چاشت منسوبين ستره محکمه از تاریخ  9316/99/9الی9318/1/38
 عقد قرار داد چاپ مجله قضاء  ،بولتن خبری و جریده ميزان ضرورت ریاست نشرات از تاریخ 9316/98/9الی 9318/1/38
 عقد قرار داد  468888ليتر تيل پطرول و  948888ليتر تيل دیزل مورد ضرورت عراده جات وجنراتور های ستره محکمه از تاریخ  9316/99/91الی 9318/1/38
 عقد قرار داد  66قلم قرطاسيه و رنگهای مختلف النوع پرنتر و ماشين های فوتو کاپی از تاریخ 9316/94/99الی 9318/1/38
 عقد قرار داد  1قلم امور صحافی بشمول پاکت کپره ئی و دوسيه ها بندک دار از تاریخ 9316/99/38الی 9318/1/38
 عقد قرار داد یک قلم گاز مایع جهت طبخ نان چاشت و تسخين شعبات ستره محکمه از تاریخ 9316/99/9الی 9318/1/38
 عقد قرار داد  49قلم مواد تنظيفاتی بشمول چای و قند و بسکيت برای شعبات شورای عالی ازتاریخ  9316/99/3الی 9318/1/38

ب -بخش بودجه:
در این بخش اجراآت ذیل صورت گرفته است :
الف :در بخش بودجه عادی:
 ترتيب و سنجش بودجه به اساس برنامه عادی و انکشافی سال مالی  9318قوه قضائيه با در نظرداشت ماده  941قانون اساسی و قانون امور مالی و مصارف عامه در استماعيه بوده و دفاع آن توسط
کميته محترم مالی به سطح رهبری در وزارت محترم ماليه.
 ترتيب و سنجش پالن مالی کودهای  44 ، 41 ،49نظر به ليست پرسونل موجود محاکم و بررسیهای تفتيش محترم قضائی و حجم کاری محاکم و ترتيب بودجه مرکزی طبق نيازمندی های مربوطه
در بخش معاشات  ،مصارفات و قراردادها.
 ترتيب سنجش و تزئيد وجوه برنامه عمل قوه قضائيه طبق پروپوزل توافق شده ریاست محترم پالن وپاليسی در کودهای  41 ، 44 ،49مبلغ  41888888مليون افغانی و ارسال آن به مراجع مربوط .
 تزئيد مبلغ  1888888مليون افغانی حالت اضطرار. تزئيد مبلغ  9286188افغانی قيمت زمين محکمه شهری پنجشير. تزئيد مبلغ  188888پنجصد هزار افغانی مساعدت برای پنج تن از قضات محترم محکمه بگرام. تجهيز دیوان های ابتدائيه و استيناف خشونت عليه زن در شش والیت طبق برنامه عمل. تزئيد وجوه سوپراسکيل کارمندان مرکزی. تجهيز محاکم استيناف والیات طبق درخواست شان و به اساس هدایت مقامات عالی به منظور نصبوسایل ویدیو کنفرانس.
 در بررسی وسط سال مالی  9318مبلغ  933مليون افغانی از وزارت ماليه از کود های مصارفاتی36

ستره محکمه تنقيص نموده بود که به اثر سعی و تالش آمریت بودجه و مقامات محترم مسول وزارت
ماليه از تنقيض تخصيص منصرف گردید.
 مبلغ  926مليون تفاوت معاشات کارمندان تحریرات و محررین مسلکی. به منظور بهبود و شفافيت در روند تطبيق و اجرای بودجه محاکم استيناف والیات تطبيق م 29ها م 93و سر چک معاشاتی با دیتابيس ليست پرسونل موجود .
 تطبيق فورمه های پ 4تقرر  ،اتفکاک  ،تقاعد  ،تبدیل و ترفيح با دیتابيس ليست پرسونل موجود محاکم.
 اجرای تعدیالت به کودهای معاشاتی و مصارفاتی مرکز و محاکم والیات نظر به نيازمندی انها وهدایت مقام عالی ستره محکمه .
ب -در بخش انکشافی:
 اجرای تعدیل به منظور ترميمات محاکمد -در بخش هماهنگی:
 ترتيب و تنظيم مکمل سيستم فایلنگ بودجه عادی و انکشافی  ،وارده و صادره مکاتيب و تخصيصاتبودجوی مرکز و محاکم استيناف والیت .
 هماهنگی بيشتر با ادارات مرکزی ستره محکمه ومحاکم استيناف والیات  ،مستوفيت های والیات ،وزارت ماليه کميسيون اصالحات اداری  ،و شورای ملی ج  .ا .ا
 انجام سایر وظایف که توسط مقامات مربوط سپرده ميشود.ج :در بخش ترانسپورت:
 ترتيب حواله روغنيات وسایط ملکيت ستره محکمه با در نظر داشت نورم استندرد از شماره ()491مورخ  9318/9/3الی شماره ( )9882مورخ .9318/94/48
 نوشتن کتابچه های خط السير وسایط سنجش تيل و روغنيات آن به اساس کيلومتر طبق نورم استندرد وحواله تيل آن ها از شماره  33مورخ  9318/9/3الی شمار  221مورخ  9318/94/38حواله تيل
دیزل و پطرول
 مبالیل تبدیلی موتر های خورد و کالن گير بکس  ،پنچری گيری تایر های موتر و هوا دادن آن پاککاری کاله های موتر ویرنگ موتر اصالح عوارض جزئی انجن و حصه موتر ها در ورکشاپ ستره
محکمه همه روزه صورت گرفته از تارخ  9318/9/3الی . 9318/94/41
 به تعداد ( )983قطعه کارت وسایط دخولی و خروجی برای عراده جات ستره محکمه ( )33قطعهکارت ( )Aو ( )28قطعه کارت ( )Bتوزع گردیده است.
 نوشتن درخواستی و ترتيب حواله فورم ف س  1پرزه جات موتر های خورد و کالن غرض طیمراحل صورت گرفته است از شماه ( )9مورخ  9318/9/3الی شماره ( )981مورخ 9318/94/46
 تحریر درخواستی برای دریوران بخاطر اصالح عوارض موتر های و تحریر مکتوب آن از شماره( )418مورخ  9318/9/1الی شماره ( )662مورخ .9318/94/41
 ترتيب و خانه پری جدول های احصائيوی وسایط تيز رفتار ملکيت ستره محکمه نظر به تقاضا ادارهملی احصائيه و معلومات که به اساس مکتوب آمریت تحریرات ریاست مالی و اداری ارسال ميگردد
ربع وار خانه پوری و ارسال گردیده است.
 نوشتن و ترتيب فورم اعاده پرزه جات داغمه موتر های خورد و کالن غرض طی مراحل صورتگرفته.
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اجراآت مکاتيب واصله از محاکم والیات و مرکز بعد از هدایت مقام محترم ذیصالح که صورت
گرفته است از شماره ( )916مورخ  9318/9/2الی شماره ( )368مورخ  9318/94/41اجراآت
صورت گرفته است.
اجرای نوکریوالی دفتر کارمندان و دریوران همه روزه غرض تنظيم وسایط بعد از ختم رسميات
صورت گرفته است .
جمع و قيد وسایط نظر به پيشنهاد ریاست ها و احکام ذیصالح در سجل از جمع یک دریور در جمع
دیگر دریور تحت نظر هيئت فنی اجراآت صورت گرفته است .
تحریر و کمپيوتر نمودن مکاتيب پيشنهاد ها  ،استعالم ها  ،و جدول نوکریوالی کارمندان و دریوران
توسط کمپيوتر صورت گرفته است .

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 .
 تصفيه بل های برق نظربه ارایه بل های شرکت برشنا از ستره محکمه  ،زون های چهارگانه  ،وثایقجنگلک  ،ریاست تعليمات قضائی  ،تعمير های کرایه که تحت استفاده محاکم قرار داشت.
 ارایه پيشنهاد ها در مورد ترميم آشپزخانه وزارت اسبق فواید عامه. سيستم آبرسانی وزارت اسبق فواید عامه  ،در مورد ( )63عدد بست جهت وصل نمودن سنگ هایموانع .
 در مورد ( )1عراده تيلر و دو عراده کرین جهت انتقال کانتينر ها از ریاست تعليمات قضائی به زونهای چهارگانه سلينک کاری شعبات اعضای محترم شورای عالی در مودر انتقاالت زون چهارگانه از
وزارت اسبق عدليه به وزارت اسبق فواید عامه  ،محکمه فساد اداری و ریاست کنترول و مراقبت به
زون های چهارگانه.
 ایجاد یک برج برق قسم داخل اطاق به ساحه تعليمات قضائی جهت تأمين برق دوامدار و همچنانتغيرلين از ( )br16به ( )br12جهت تأمين برق دوامدار ریاست تعليمات قضائی و همچنان پيشنهاد
در مورد تامين برق دوامدار زون های چهار گانه واقع بالک اسبق فواید عامه  ،پيشنهاد در مورد
انتقال سنگ های استنادی از وزارت اسبق عدليه به فواید عامه .
 پيشنهادات در مورد ترميم  ،رنگمالی و ایزوگام تعميرات ستره محکمه و سجل و تسليمی وزارتعدليه.
 تعمير های کرایی به ماليکن آنها  ،اجرای مکاتيب واصله از ادارات دولتی وستره محکمه که غرضاجراآت به آمریت حفظ و مراقبت مواصلت می ورزد ،انتقال پول سایت افغان بيستم که در وزارت
اسبق عدليه قرار داشت ذریعه مکاتيب جداگانه به حساب ستره محکمه حاله گردید.
 انتقال کونيکس از تعمير ریاست تعليمات قضائی به سرک دهم وزیر اکبر خان برای محافظين مهمانخانه  ،ترميم یک پایه جنراتور ( )31کيلو وات برای مهمان خانه .

مدیریت کلينيک

38

جمع عمومی

تعدادتطبيق سيروم

تعداد زرقيات

تعداد پانسمان

تعداد معاینات البراتوار

تعداد اجرای E.C.G

تعداد مریضان معرفی شده
به شفاخانه ها

تعداد مریضان مراجعه
دوباره

تعداد مریضان اناث

مریضان ذکور بزرگساالن

5

12

52

657

2

9

21

22

563

7

2

93

2

667

6

2

12

72

921

7

67

17

91

611

6

5

71

622

113

3

52

51

52

77

6

9

27

71

979

62

7

11

57

621

6

6

13

31

116

62

9

11

16

616

6

9

22

621

153

7

5

22

53

623

6

6

91

37

121

62

67

11

56

921

5

6

13

655

213

61

7

73

99

622

6

6

91

667

191

1

62

92

56

631

6

2

99

37

253

1

1

99

96

661

6

6

95

32

171

2

625

272

956

6715

65

52

165

6619

2959

627
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تعداد مریضان

تعداد مریضان اطفال

10001

1

12

53

611

6

1

17

32

121

66

ماه ها
حمل
ثور
جوزا
سرطان
اسد
سنبله
ميزان
عقرب
قوس
جدی
دلو
حوت
مجموع

دهم :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  9318باتوجه به انجام کارهای ساختمانی مورد نياز قوه قضائيه
دست آورد های ستره محکمه قرارذیل است:
در جریان سال  9318کار پروژه های انکشافی تعميرات محاکم طبق پالن انجام یافته و در این مورد اجراآت ذیل
صورت گرفته است :
 ترميم تعمير رهایشی نمبر  3و دیوار احاطه والیت سمنگان
 ترميم دیوار احاطه محکمه استيناف پروژه خالد بن وليد مطابق پالن نمبر اول در والیت بلخ
 ترميم دوباب اطاق معه دهليز برای قطعه محافظت قضات در والیت فاریاب
 ترميم کانال فرعی خارج محوطه محکمه ابتدائيه شهری  ،برج محافظتی برای محکمه ابتدائيه شهری
ترميم ریاست محکمه استيناف والیت سرپل.
 ترميم دیوار احاطه محکمه استيناف والیت لغمان.
 ترميم تعمير دو منزله ریاست محکمه استيناف والیت ننگرهار
 ترميم اطاق های مخزن و تحویل خانه محکمه استيناف والیت کنر
 ترميم تعمير ریاست محکمه استيناف نورستان
 ترميم تعمير محکمه بگرام  ،ترميم تعمير محکمه ابتدائيه کوه صافی والیت پروان
 ترميم دیوار احاطه ریاست حکمه استيناف والیت پکتيکا
 مرتفع ساختن دیوار احاطوی محکمه استيناف و دیوار تعمير رهایشی محکمه استيناف والیت زابل
 ترميم دیوار احاطه تعمير استيناف والیت کندهار
 ترميم تعمير اداری محکمه استيناف والیت هلمند
 ترميم دیوار احاطه محکمه استيناف والیت فراه
 ترميم خانه رهایشی نمبر  3محکمه استيناف والیت بادغيس
 ترميم تعمير محکمه استيناف  ،حفر یک حلقه چاه در تعمير رهایشی والیت بغالن
 ترميم تعمير رهایشی والیت کندز
 ترميم تعمير اداری ریاست محکمه استيناف والیت تخار
 ترميم دیوار احاطه محکمه ریاست استيناف والیت بدخشان
 نظارت از جریان کار ترميماتی باالکهای اسبق وزارت فواید عامه و وزارت دولت در امور شهدا و
معلولين
 تهيه پالن انکشافی زیر بنایی سه ساله  9289 – 9288 – 9311از طریق واحد عملياتی ریاست
جمهوری
 تهيه پالن تطبيقی سال  9311پروژه های انکشافی
 هماهنگی عندالموقع با تيم تخنيکی وزارت شهر سازی و اراضی در ارتباط به سروی ابتدائی و سروی
تخنيکی تعمير وثایق در تعليمات قضائی و تاالر جلسات در وزارت اسبق فواید عامه.
 جمع آوری نياز مندی های محاکم مرکز و ولسوالی های والیت کشور
 برآورد کانکریت ریزی پياده رو های ریاست تعليمات قضائی و مرکز ستره محکمه .
 نظارت از جریان کار نصب ترانسفرمر واقع جنگلک
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ارسال معلومات و نيازمندی های محاکم به وزارت محترم شهر سازی و اراضی به اساس حکم مقام عالی
ریاست جمهوری.
برآورد ثانی پروژه اعمار تعمير محکمه ابتدائيه شهری والیت سرپل
تدارک یک جریب زمين محکمه ابتدائيه ولسوالی گلدره
تدارک یک جریب زمين محکمه ابتدائيه ولسوالی جانی خيل والیت پکتيا

یازدهم :تحکيم روابط بين المللی قوه قضائيه
روابط قوه قضائيه باجهان خارج پيوسته درحال توسعه وگسترش ميباشد.
طی سال 9318بخاطرتبادل تجارب قضائی مسافرت مسؤولين قوه قضائيه ازطریق اشتراک درکنفرانس ها،
سيمنارها و ورکشاپ 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 هالند ،هندوستان ،قطر ،روسيه ،امارات متحده عرب ،سویس،
امریکا ،جاپان ،عمان  ،فليپين ،چين ،نيپال ،اتریش و اردن 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 تفصيل آن در بخش ارتقای ظرفيت قبالً ارائه گردید..

همچنان در نتيجه مسافرت های فوق در مورد طرح پروتوکول های ذیل با کشور های متحابه توافق صورت
گرفته است:
 پروتوکول همکاری های قضائی ميان ستره محکمه و کشور ترکيه .
 پروتوکول همکاری های قضائی ميان ستره محکمه و کشور قزاقستان.
 پروتوکول همکاری های قضائی ميان ستره محکمه و کشورشاهی اردن.
 پروتوکول همکاری های قضائی ميان ستره محکمه و کشور جمهوری اسالمی ایران.
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