حاکمیت قانون و تأمین عدالت
عوایدی که در اثر رسیدگی به این قضایا،
به حساب دولت واریز شده است

رسیدگی به قضایا
شش ماه نخست سال 1398خورشیدی
سال 1397خورشیدی
 41658قضیه

مرکز 3076 :قضیه

 17583قضیه

والیات 14507:قضیه

مرکز 2725 :قضیه

 ۱۳۱۳۳۱۵۲دالر امریکایی

والیات 38933:قضیه

مرکز 1056 :قضیه
والیات 28568:قضیه

 ۲۲۴۲۰۰کلدار هندی

مرکز 868 :قضیه

 38588قضیه

والیات 37720:قضیه

 ۱۱۵۹۶۷۳۴روپیۀ پاکستانی
 ۵۳۵۰۰۰تومان ایرانی
 ۱۴۰۰ریال سعودی
بازنګری قانون محابس ،اجراآت جزایی،
کدجزا ،تشکیل و صالحیت څارنوالی ،مقررۀ
کادری و طرزالعمل ارزیابی څارنواالن

برگزاری کنفرانسها
•چهارمیــن و پنجمیــن کنفرانــس رسارسی
څارنــواالن افغانســتان
•کنفرانــس عدالــت ،حکومــتداری

ایجاد کمیتۀ منع شکنجه ،کمیتۀ ناظر بر
درخواستهای اعدام و کمیتۀ منع آزار و
اذیت زنان

دسرتسی
به
عدالت

خــوب و انکشــاف پایــدار
•کنفرانــس مشــرک مبــارزه بــا فســاد
اداری در ســکتور دفاعــی و امنیتــی
افغانســتان

کنرتل و مراقبت 20 :تن از کارکنان
آلوده به فساد زندانی و  32تن دیگر
تأدیب اداری شده اند.

•برگــزاری چندیــن کنفرانــس ملــی مبــارزه
بــا خشــونت علیــه زنــان
•کنفرانــس صــدای منــر بــر ضــد فســاد
اداری
•کنفرانــس تحکیــم قانونیــت و تأمیــن
عدالــت در محــات ســلب آزادی

تفتیش داخلی 132 :تن توصیه دریافت
کرده ،پنج تن تعلیق وظیفه و دو تن از
وظایف شان تبدیل شده اند.
داراییهای  2507څارنوال ثبت و فورم تضاد منافع
 ۲۱۰۰څارنوال تکمیل شده است.

پالن و پالیسی

• پالناسرتاتیژیکپنجسالۀلویڅارنوالی(۱۴۰۱- ۱۳۹۷هـ.ش)
•پالن عمل برای اصالح سکتور عدلی و قضایی
•پالن عمل مبارزه با فساد اداری
•پالن عمل مبتنی بر نتایج
•پالن تطبیق سفارشات کمتیۀ «میک»
•پالن تطبیق شاخصهای اتحادیۀ اروپا
•پالن تطبیق کنفرانس ژنیوا

•پالیسی جندر و محیط مصون کاری برای زنان

چاپ و نرش هفت کتاب ویژۀ کنفرانسها
و ارسال پنج پیام کوتاه به ده میلیون
کاربر شبکۀ سالم به گونۀ رایگان

چاپ و نرش  12شامره فصلنامۀ
علمی -پژوهشی څارنوال و
 42شامره جریدۀ څارنوال

ساخت زیربناها
•تاالر کنفرانس
•مسجد رشیف
•مرکز پذیرش و معلومات
•سیستم تصفیۀ فاضآلب(دیواتس)
•ســاختامن څارنوالیهــای اســتیناف والیــات کاپیســا ،دایکنــدی،
لغــان ،خوســت و نورســتان
•ساختامن څارنوالیهای ابتدائیۀ ولسوالیهای.....
•ساختامن معاونت منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال
•دو تعمیر کانکسی و ساحۀ سبز

•تریاک 170423.753 :کیلوگرام
•هیروئین 79757.654 :کیلوگرام

این مرکز در سه سال اخیر  ۸۵۰قضیۀ جرایم سنگین فساد اداری را
بررسی کرده است

•چرس 872269.708 :کیلوگرام
•مرشوبات الکولی 95143819.85 :لیرت
•مواد کیمیاوی 130827.415 :کیلوگرام

 2،320،189،947افغانی

•شیشه124.725 :کیلوگرام
•تابلیت روانگردان( 1432 :)Kقرص

 299،500روپیۀ پاکستانی

•مورفین 596.75 :کیلوگرام
•تیزاب 19969.5 :لیرت

 6،701،000ریال سعودی

عوایدی که در اثر رسیدگی به این قضایا ،به حساب
دولت واریز شده است

سال 1396خورشیدی

سال 1395خورشیدی
 29624قضیه

 ۱۸۷۲۸۱۶۵۳افغانی

مواد مخدر ضبط شده در اثر رسیدگی
به این قضایا

رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی و قضایی
مبارزه با جرایم سنګین فساد اداری

 153،140،820دالر امریکایی
 309،000،000تومان ایرانی
 100،000درهم امارات
 15،000یورو

ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال،
افزایش حضور زنان از سه درصد به بیش از  21درصد و
ایجاد آمریتهای منع خشونت علیه زنان در  34والیت
دیدارهای روزهای دوشنبۀ لویڅارنوال :در این
روزها بیش از  ۶۰۰۰تن از شهروندان با لویڅارنوال
دیدار و به مشکالت شان رسیدگی شده است.
بررسی اجراآت ساالنۀ څارنوالیهای
استیناف در رسارس کشور به منظور بهبود
عرضۀ خدمات عدلی برای شهروندان.

شبکهسازی انرتنت و نرشات مداوم در وبسایت و
شبکههای اجتامعی

فعالسازی شامره رایگان  180به منظور دریافت
شکایات شهروندان

حکومتداری
الکرتونیکی

ایجاد سیستم ویدیو کنفرانس مرکز با څارنوالیهای
استیناف هفت والیت کشور و فغالسازی تیلفونهای
داخلی()SISCO

ایجاد معاونت مبارزه با جرایم فساد اداری ،افزایش
تشکیل به  6675تن و فعالسازی څارنوالیهای ابتدائیه
در  57ولسوالی(این ولسوالیها سالها غیر فعال بودند).

ایجاد سیستم پذیرش و ایجاد سیستم محاسبۀ اجناس و
کنرتل وسایط نقلیۀ اداره توسط GPS

ارتقای ظرفیت 171 :تن به مقاطع ماسرتی و لیسانس 240 ،تن به
دورۀ ستاژ 32 ،تن به بورسهای تحصیلی در خارج و  2855تن در
انستیتوت آموزشهای مسلکی لویڅارنوالی آموزش دیده اند.

تفاهمنامهها
•امضــای تفاهمنامههــا در مــورد مبــارزه بــا فســاد اداری ،اســرداد
داراییهــا ،مبــارزه بــا جرایــم ســازمانیافته ،موادمخــدر ،قاچــاق اســلحه،
مبــارزهبــاتروریســمو  11ســنددیگــربــاادارههــایدولتــیوغیــردولتــی.
•امضــای تفاهمنامــه در مــورد انتقــال زندانیــان از کشــورهای خارجــی
(امــارات متحــدۀ عربــی ،ایــران ،روســیه ،تاجکســتان و ازبیکســتان کــه
 1283تــن زندانــی تبعــۀ افغانســتان از کشــورهای ایــران و تاجکســتان بــه
زندانهــای کشــور منتقــل شــده انــد.
•امضــای تفاهمنامــه بــا رادیــو تلویزیــون ملــی بــه خاطــر نــر گزارشهــای
اداره در مرکــز و والیــات

لویڅارنوالی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان
معاونت مالی و اداری
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

ایجاد سیستم مدیریت قضایا( )CMSو سیستم اطالعات مدیریت
منابعانسانی()HRMIS

تطبیق فرمانهای عفو و تخفیف
•در اثــر تطبیــق فرمانهــای عفــو
و تخفیــف ریاســت جمهــوری ،در
ســال  1397خورشــیدی بیــش از
 5013زندانــی آزاد و در میعــاد
حبــس  8895زندانــی دیگــر تخفیــف
بــه عمــل آمــده اســت.

مرصف بودجه
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