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 دولــت جمهــوری اسـالمی افغانسـتان 

 ــارنوالـــیڅلـــــــوی   

 

  دهی دولت به ملتج.ا.ا در برنامۀ پاسخد.ــارنوالـــی څلوی  گزارش

 8931حوت 

 

 مقدمه
ا و همچنان هتها و مسوولیبه عنوان مرجع اصلی در تطبیق قانون و تأمین عدالت، با توجه به ساحۀ وسیع فعالیت څارنوالیلوی 

ای؛ بیشتر از هر نهاد دیگر به مدیریت سالم اطالع رسانی و خصوص جامعۀ اطالعاتی و رسانهتوقع و انتظار عامۀ مردم،  به

 .باورمنداست. ؛دهیآگاهی

ر خود قراها و اقدامات لوی څارنوالی مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و دسترس ی عامۀ مردم به عدالت را سرلوحۀ برنامه

اداری  و مبارزه با فساداصل انکار ناپذیر در حکومتداری خوب  ، تأمین شفافیت دهیو گزارشاطالع رسانی، حسابدهی  داده است.

 است.در راستای تحقق آن عمل نموده واره څارنوالی هماست و لوی 

ول کاری، اصساختار در ، هم سال اخیر  در پنج نوالیگر آن است که لوی څار المللی بیانهای نهادهای ملی و بینها و بررس یارزیابی

؛ سان و دسترس ی شهروندان به عدالتقانون به گونۀ یک تطبیق  و حاکمیت، زیر بنا ها و هم در ها، فراهم آوری تسهیالتختارسا

 است. همسیر موفقیت  و مثبت را پیموده و تعهد برای اصالحات و حاکمیت قانون را در عمل به اثبات رسانید

دولت جمهوری اسالمی افغانستان، گزارش کارکردها  دهی دولت به ملتبر اساس برنامۀ پاسخمصمم است، لوی څارنوالی ج.ا.ا  

های همگانی با ملت شریف افغانستان، شریک آوردهای سال مالی خویش را با جزئیات و توضیحات کامل از طریق رسانهو دست

 نماید.

 ــارنوالـــیڅمعرفی لوی 
س ی از فقره سوم ماده )

ٔ
څارنوالی، جزءقوه لوی  ( قانون تشکیل و صالحیت ۱( قانون اساس ی و ماده )۴۳۱لوی څارنوالی به تا

ق څارنوالی، تحقیلوی  اجرأییه بوده و در اجراآت خویش مستقل می باشد، هم چنان طبق ماده سوم قانون تشکیل و صالحیت 

یب آن علیه متهم در محاکم، نظارت از جریان تحقیق جرم، تنفیذ احکام قطعی محاکم عموم جرایم و اقامه دعوی جزأیی و تعق

 و محالت سلب آزادی از وظایف اساس ی څارنوالی محسوب میگردد.

لوی څارنوالی با توجه به مواد فوق الذکر مکلفیت دارد تا در رابطه به تمام قضایای جرمی بارعایت موازین مندرج در قانون اجراآت 

 حاکمنمایند در پیشگاه مکه در پیوند به قضایای جرمی کسب الزامیت می افرادی بر علیه  افغانستان تحقیق نموده و  یجزای

 اقامه دعوی نماید.
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  :دیدگاه

ّفاف، مؤثر، مسؤوالنه، پاسخگو، مستقل و مسلکی برای شهروندان افغانستان و هر شخصیکه 
َ

ارائۀ خدمات عدلی منصفانه، ش

جمهورِی اسالمِی افغانستان سکونت دارد، تحت حمایت قانون، با در نظر داشت کرامت انسانی، حقوق  دولت و در ساحۀ قلمر 

 مساوی، آزادی های مدنی و سیاس ی.

 ماموریت : 

عادالنه و ظایف محولۀ قانونی خود را با رعایت اساسات حقوق بشری، حقوق اساس ی و مدنی هر شخص؛  لوی څارنوالی و

 .تقالنه، مؤثر و مسلکی در مطابقت به احکام قانون انجام می دهدطور مسمنصفانه، 

 :اهداف 

 ؛حراست از حقوق و آزادی های فردی و عامه به منظور تحکیم حاکمیت قانون و تأمین عدالت -1

 ؛ارائه خدمات عدلی مؤثر و پاسخگو -2

 و تقویت فرهنگ ارزش گرایی سازمانی؛ ترویج -3

 ؛والی څارنمدرن سازی سیستم های اداره لوی   -4

 افزایش اعتماد مردم و آگاهی عامه. -5

 تشکیالت و منابع بشری

 ساختار تشکیالتی

ها و څوووووووووووووووارنوالی دولووووووووووووووت جمهووووووووووووووووری اسووووووووووووووالمی افغانسوووووووووووووووتان  سوووووووووووووواختار تشوووووووووووووووکیالتی خووووووووووووووویش را متکوووووووووووووووی بووووووووووووووه نیازمنووووووووووووووودیلوووووووووووووووی 

هووووووووووای ذیوووووووووول  موووووووووووده اسووووووووووت کووووووووووه شووووووووووامل ب ش، تنظوووووووووویم ندر سووووووووووط  کشووووووووووور  های قووووووووووانونی، میوووووووووو ان و تنوووووووووووع جوووووووووورایممسووووووووووؤولیت

 :باشدیم

 د.ج.ا.ا؛ څارنواللوی  -1

 ؛معاونت لوی څارنوالی در امور تحقیق -2

 قضائی؛ ت لوی څارنوالی در امور تعقیبمعاون -3

 ؛معاونت لوی څارنوالی در  امور عسکری  -4

 ؛معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه علیه فساد اداری  -5

 ؛اطفال مبارزه با خشونت علیه زنان و ت لفاتمعاونت لوی څارنوالی در امور  -6

 ؛معاونت لوی څارنوالی در امور مالی و اداری  -7

 ( بست؛ 55های ملکی و عسکری ) ب شهای مرکزی در تعداد ریاست -8

 ؛( بست 113های ملکی و عسکری ) های والیت در ب شتعداد ریاست -5
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 .( بست 15ها  )  تعداد مشاوریت  -11

 

 تعداد کارمندان

 باشد.( بست در مرکز و والیات می 6774به تعداد )  1358ال مالی څارنوالی  در سمجموع تشکیل  منظور شدۀ لوی 

وی څارنوالی لکه رهبری لوی څارنوالی طی چند سال گذشته به آن پرداخته اند، بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی  ییکی از موارد

ده است، تحقق این امر باعث با نیازمندی ها و اولویت ها در خصوص عرضه خدمات بو تشکیالت  سازی  سانهمبه منظور 

شده است تا از یکطرف ب ش های مشابه حذف و از تداخل وظیفوی جلوگیری بعمل آید و از طرفی هم فعالیت های ذیل تحقق 

 یابد. 

 عدلیاصالح ساختار تشکیالتی بمنظور عرضه خدمات بهتر 

تنظیم  1358سال در  بست (  6774  ) ضرورت تشکیالتی لوی څارنوالی حسبها،َ سقف ساختار اصالح ازنگری وۀ بر نتیجد 

زمینه دستیابی جوانان تحصیل کرده و واجد شرایط را به کار از یک طرف بازنگری و اصالح ساختارهای تشکیالتی  یافته است. 

ۀ عرضمنتج به  و شدهذیل  مساعد ساخته و از طرفی هم با توجه به نیازمندی های موجود اداره، باعث ایجاد ب ش های جدید

 مؤثر گردیده است:خدمات عدلی 

 ؛ذیت زنان در ادارات عامه و خصوص یزه با آزار و ار ایجاد ریاست عمومی څارنوالی مبا -1

 ؛اناثیهڅارنوالی نظارت بر محالت سلب آزادی  ریاست  ایجاد -2

ت یی جه کمیتهکارمندان، لیت ها، صالحیت ها و جلو گیری از تداخل وظیفوی ؤو به منظور شناخت و درک دقیق مس -3

کی و اکثریت ب ش های مسلالیحه وظایف تا اکنون  وترتیب الیحه وظایف برای تمام ب ش های څارنوالی ایجاد گردیده 

 .ترتیب نموده اندبازنگری و را اداری 

 .( څارنوالی استیناف والیات و است دام تمامی آمرین از طریق پروسه رقابت آزاد34آمریت های مالی و اداری در ) تکمیل -4

و است دام افراد شایسته و واجد شرایط از طریق امتحان رقابت  والیت  34( در CMSمدیریت های ثبت قضایا ) تکمیل -5

 آزاد.

تن زن بحیث بحیث آمرین څارنوالی  34( والیت و است دام 34ایجاد څارنوالی های استیناف منع خشونت علیه زنان در ) -6

 والیات م تلف. ولسوالی 32څارنواالن زن در حضور فعال. همچنان های منع خشونت علیه زنان

( څارنوالی استیناف والیات و است دام څارنواالن مجرب 34ایجاد آمریت های څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری در ) -7

 .و پاک نفس در آن بست ها

ز چنگ غاصبین و پس گیری زمین اواایجاد بست های اختصاص ی مبارزه با غصب زمین در تمامی والیات به منظور  -8

 .زورمندان

 .طبق الیحه وظایف څارنواالن  جهت ارزیابی دقیق اجراآت څارنواالنایجاد آمریت ارزیابی اجراآت  -5
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 8931در سال  څارنوالیلوی  بودجه 

 ملغ ) 1358بودجۀ عادی و انکشافی منظور شده در سال مالی 
ً
شش میلیون و بیست و و  میلیارد سه( 3011601250756مجموعا

 مبلغ )  افغانی پنج هزار و هفت صدو نود وشش
ً
( دو میلیارد و نه صد و س ی و نه میلیون و  2353538733151بوده که مجموعا

 دهد.( مصرف را نشان می%58هشت صد و هفتاد و سه هزار و پنجاه افغانی آن به مصرف رسیده است که ) 

 ۀ عادیبودج

 و نه میلیون و دو صد هزار و هفت صدو نود و شش میلیاردو هشت صدو نوددو (  2385532113756شده ) منظور  بودجه عادی

و بیست و سه  و س ی و هفت میلیون و چهارصد صدو هشت دو میلیارد(  2083704230558) بلغ م ،که از این مقداربوده   افغانی

 دهد.مصرف را نشان می (  %58)   به مصرف رسیده است که  او هشت افغانیجصدو پنو پنج هزار

 کود ت صیص مصرف بیالنس فیصدی

۸۹ ۱۳3.۸۹3۴۳۴ ۸3۳۱۴3۳۸۳3۳۱۴ ۸3۳۹۲3۳۸۴3۴۱۸ ۸۴ 

۸. ۴۹3۳۹۸3۳۴۸ ۱۳۸3۲۸۳3۹۸۳ ۱۲۳3.۳۸3۹۱۸ ۸۸ 

۴۳۳ ۹۳3۴۴۹ .۳3۲۳.3.۸۱ .۳3۲۹.3۹۴۸ ۸۲ 

 مجموع ۷۹۸۸۷.۹۹۷۷۸۸. ۹..۷۹۱۷۷۴.۱۷. ۸۳۷۷۷۷۷.۱۹ ۸۹

 بودجه انکشافی 

کووووووووه از  بووووووووده هوووووووزارو شوووووووش میلیوووووووون و هشوووووووت صوووووووودو بیسوووووووت و پووووووونج صووووووود یووووووووک(  11638253111منظوووووووور شوووووووده ) بودجوووووووه انکشوووووووافی

بوووووووه  یوووووووک صووووووودو دو میلیوووووووون چهوووووووار صووووووودو چهووووووول و نوووووووه هوووووووزارو چهوووووووار صووووووودو نوووووووودو دو افغوووووووانی(   11234453452) ایووووووون مقووووووودار مبلوووووووغ 

 دهد.مصرف را نشان می ( %56)  مصرف رسیده است که 

 کود تخصیص مصرف بیالنس فیصدی

۹۹ ۱0۳۳۳0۸۲۳ .۸.0۹۲۳0۳۳  ۳۲0۳۳۳0۳۳۳ .. 

۴۳۳ ۹۸0۸۲۹ ۹۴0۹۸۲0۹۱۸ ۹۴0۹۸۲0۳۳۳ .. 

 مجموع ۷۹۹۹..۳۹۸۷۹ .۳۹.۷۴۴۸۷۴۸ ۴۷۱۷.۷.۹۹ ۸۸

از  از بابووووووووت مصووووووووادره، ردپووووووووول، جووووووووزای نقوووووووودی، تضوووووووومینات و سووووووووایر موووووووووارد 1358څووووووووارنوالی در سووووووووال مووووووووالی لوووووووووی  مجمووووووووو ی عوایوووووووود

اسوووووووووتیناف والیوووووووووات مبوووووووووالغ ذیووووووووول بوووووووووه  څوووووووووارنوالیو ریاسوووووووووت های  مرکوووووووووز  هایاثووووووووور رسووووووووویدگی بوووووووووه قضوووووووووایای م تلوووووووووف از سووووووووووی ریاسوووووووووت

 حساب عواید دولت تثبیت گردیده است:
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( یوووووووووووک صووووووووووودو هفوووووووووووده میلیوووووووووووون و یوووووووووووک صووووووووووود و بیسوووووووووووت و پووووووووووونج هوووووووووووزار و هشوووووووووووت صووووووووووود و  117125874مبلوووووووووووغ ) افغوووووووووووانی:   -1

 هفتاد وچهار افغانی؛

 ( س ی و پنج هزار و نه صد و س ی ونه دالر؛ 35535دالر امریکایی: مبلغ )  -2

 ( یک صد و شصت و دو هزار و چهار صد و چهل کلدار؛162441دار پاکستانی:  مبلغ ) کل -3

 ( هشتاد و هشت هزار و هشت صد کلدار. 88811کلدار هندی : مبلغ )  -4

 های انکشافی و اهداف آنپروژه

دسترسوووووووووووو ی عامووووووووووووۀ مووووووووووووردم در مرکووووووووووووز، والیووووووووووووات و ولسوووووووووووووالی هووووووووووووا بووووووووووووه ارایووووووووووووۀ خوووووووووووودمات لوووووووووووووی څووووووووووووارنوالی، دسترسوووووووووووو ی  بووووووووووووه منظووووووووووووور 

سووووووووووازی مکووووووووووان مناسووووووووووب بوووووووووورای تطبیووووووووووق قووووووووووانون، تووووووووووأمین عوووووووووودالت سرتاسووووووووووری و فراهم شووووووووووان،اساس ی بووووووووووه حقوووووووووووق شووووووووووهروندان 

ووووووووووواری خووووووووووووویش را در برنامووووووووووووههووووووووووووا هووووووووووووای زیررنووووووووووووایی و اعمووووووووووووار سوووووووووووواختمان څووووووووووووارنواالن و کارمنوووووووووووودان؛ لوووووووووووووی څووووووووووووارنوالی پرو ه های کو

هوووووووووای نورسوووووووووتان، لغموووووووووان، خوسوووووووووت، پووووووووونج تعمیووووووووور اساسووووووووو ی و مجهوووووووووز را در والیوووووووووت 1358شوووووووووامل سووووووووواخته کوووووووووه در سوووووووووال موووووووووالی 

گردیووووووووه  در کابوووووووول اعمووووووووار هووووووووا مچنووووووووان تعمیوووووووور توووووووواالر  کنفرانسه بوووووووورداری سوووووووو رده شووووووووده واعمووووووووار و بووووووووه  هرهایکنووووووودی و کاپیسووووووووا د

  شود.می هره برداری س رده به  که به زودی افتتاح و

وووووووووان، کنوووووووووودهار، ولسوووووووووووالیدر والیت اعمووووووووووار پوووووووووونج تعمیوووووووووور  1358در سووووووووووال مووووووووووالی  آقچووووووووووه والیووووووووووت جوزجووووووووووان، و  هووووووووووای لوووووووووووگر، ارزگو

وووووووووار  ولسوووووووووووالی اسووووووووووتالف والیووووووووووت کابوووووووووول را در همکوووووووووواری بووووووووووا وزارت محتوووووووووورم شهرسووووووووووازی و ارا وووووووووو ی طوووووووووورح و دیووووووووووزاین نموووووووووووده کووووووووووه کو

 گردد.ساخت و ساز سه پرو ه آن جریان داشته و دو پرو ۀ دیگر آن در آیندۀ نزدیک آغاز می

شوووووووووامل پووووووووالن سووووووووواخت و سووووووووواز ادارۀ  1355ان در سووووووووال دفتوووووووور داراالمووووووووو من لوووووووووه واقوووووووووع8اداری و یوووووووووک تعمیوووووووور اعمووووووووار سوووووووووه بووووووووالک 

 واحد عملیاتی گردیده است.

اسوووووووووتیناف والیوووووووووات هووووووووورات، پکتیکوووووووووا،  څوووووووووارنوالی هوووووووووای هایریاسوووووووووت همچنوووووووووان طووووووووورح و پوووووووووالن بووووووووورای اعموووووووووار تعمیووووووووور اداری بووووووووورای

ای هولسووووووووووووالی در والیوووووووووووات م تلوووووووووووف کشوووووووووووور بووووووووووورای سوووووووووووال 13 پوووووووووووروان، بغوووووووووووالن، پنجشووووووووووویر، کنووووووووووودز و غوووووووووووور و  څوووووووووووارنوالی هوووووووووووای

 قرار دارد. تحت اجراآت ترتیب نموده است که پروسۀ تدارکاتی و تهیه منابع مالی آن   1355-1411

نیووووووووووو   وزارت محتووووووووووورم شهرسوووووووووووازی و ارا ووووووووووو ی از سووووووووووووی  داراالموووووووووووان واقوووووووووووع تعمیووووووووووور مرکوووووووووووزی لووووووووووووی څوووووووووووارنوالی در کمووووووووووو لکس اداری 

ها و تسوووووووهیالت مجهوووووووز بوووووووا تموووووووام نیازمنووووووودی المللوووووووی وشوووووووامل برناموووووووه اعموووووووار آن اداره گردیوووووووده اسوووووووت کوووووووه بوووووووا اسوووووووتندردهای بین

 اداری ساخته خواهد شد.

 بوووووووووووه تعوووووووووووداد )   1358لووووووووووووی څوووووووووووارنوالی در سوووووووووووال موووووووووووالی 
ً
هوووووووووووای تووووووووووودارکاتی را طوووووووووووی مراحووووووووووول و تطبیوووووووووووق ( موووووووووووورد پرو ه 31مجموعوووووووووووا

صوووووووووووووود و شصووووووووووووووت هووووووووووووووزار و هشووووووووووووووتاد و دو صوووووووووووووود و نووووووووووووووزده میلیووووووووووووووون و هفت ( 215761185نمووووووووووووووده کووووووووووووووه ارزش مجمووووووووووووووو ی آن  )

 باشد.می فغانیه اپنج

ی مطووووووووووابق بووووووووووه څووووووووووارنوالسووووووووووایت لوووووووووووی اعووووووووووالن دواطلاووووووووووی و توووووووووودارکاتی از طریووووووووووق ویب 56بووووووووووه هوووووووووودف تووووووووووأمین شووووووووووفافیت، بوووووووووویش از 

 قانون تدارکات در زمان معین آن به نشر رسیده است.

 گردد.ین گزارش تقدیم میاضمیمۀ  و تدارکاتی پروژه های انکشافیات مختصر جزئییاد داشت: 
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 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  څارنوالیهای لوی نستعمیر تاالر کنفرا

 

 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  استیناف الیت خوست څارنوالیتعمیر ریاست 
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 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  استیناف والیت دایکندی څارنوالیتعمیر ریاست 

 

 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  کاپیسا استیناف والیت ارنوالیڅتعمیر ریاست 
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 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  نورستان استیناف والیت څارنوالیتعمیر ریاست 

 

 برداری سپرده شده است.به بهره 8931که در سال  لغمان  استیناف والیت څارنوالیتعمیر ریاست 
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 8931څارنوالی در سال مالی آوردهای عمدۀ لوی دست

 رسیدگی به قضایا اجراآت و

 بووووووووه تعووووووووداد ) 1358څووووووووارنوالی در سووووووووال مووووووووالی لوووووووووی 
ً
قضوووووووویه راثبووووووووت و  و یووووووووک هووووووووزار و بیسووووووووت و شووووووووش( چهوووووووول  41126مجموعووووووووا

 باشد:قضایای ذیل می راآت قرار داده است که شاملتحت اج

 جناییمورد قضایای  جرایم  چهار صدو نودو دوو  بیست و یک هزار(  21452به تعداد )  -1

 یک مورد قضایای  جرایم عسکری  سه هزار و دو صدو پنجاه و(  3251به تعداد )  -2

مووووووووورد قضووووووووایای جوووووووورایم علیووووووووه امنیووووووووت داخلووووووووی و خووووووووار ی  چهووووووووار هووووووووزار و هفووووووووت صوووووووودو هشووووووووتاد و دو(  4782بووووووووه تعووووووووداد )  -3

 باشد.( قضیۀ اختطاف می 651که از مجموع آن به تعداد )  

 قضایای جرایم سنگین فساد اداری مورد دو صدو نود و یک   (  251) به تعداد   -4

 ( یک هزار و شش صد و هشتاد و سه مورد قضایای فساد اداری  1683به تعداد )  -5

 قضایای جرایم مواد م در و مسکرات مورد پنج هزار و هفت صد و شصت و هشت  (  5768   به تعداد  ) -6

 موردقضایای خشونت علیه زنان و ت لفات اطفال،دو هزار و نه صد و هفتاد و پنج  (  2575) به تعداد  -7

 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگارانشانزده  ( 16به تعداد )   -8
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 مورد قضایای جرایم انت اباتییک صد و هشتاد و شش (   186به تعداد )    -5

 

 فساد اداریآوردهای عمده در بخش رسیدگی به قضایای جرایم سنگین دستالف: 

( قضیه فساد اداری به این مرکز مواصلت نموده است که در دو ب ش نظامی و ملکی قرار ۸۸۴به تعداد )  1358 سال مالی  در

 گرفته است: ذیل تحت بررس ی قرار

 -نوالی ملکی:څار در بخش 

( قضیه از ۱.به تعداد ) ده کهڅارنوالی ملکی ش( قضیه آن مرروط ۸۴۲( قضیه وارده به مرکز عدلی و قضایی )۸۸۴جمله ) از

 تحت کار تحقیق و بررس ی څارنواالن ملکی این مرکز قرار دارند. در مورد 135۹  مالی قضایای وارده در سال
ً
( قضیه ۴۱) فعال

تحت کار ( قانون اجراآت جزای ۹۸مطابق ماده )( قضیه ۱۴)به تعداد قرار به نسبت عدم لزوم اقامه دعوی صادر گردیده، 

به  ( قانون اجراآت جزای۴۱۹مطابق ماده ) ( قضیه دیگر آن بعد از ختم تحقیقات الزمه.۸کشفی قرار دارند  و ) ارگانهای

 شده است. علت عدم صالحیت رسیدگی به مراجع ذیررط آن ارسال

 -رنوالی نظامی:څا در بخش 

 به تعداد )به مرکز عدلی و قضا ردهاز مجموع قضایای وا
ً
به تعداد  څارنوالی نظامی بوده کهوط ( قضیه آن مرر.۹ئی جمعا

 تحت کار تحقیق و بررس ی 135۹ مالی ( قضیه از قضایای وارده سال۳۸)
ً
در مورد  څارنواالن نظامی این مرکز قرار دارند، فعال

 ( قانون اجراآت جزای85( قضیه مطابق ماده )۴۳( قضیه قرار به نسبت عدم لزوم اقامه دعوی صادر گردیده و به تعداد )۴)

( قانون 147( قضیه دیگر آن بعد از ختم تحقیقات الزمه مطابق ماده )۸۳تحت کار ارگان های کشفی قرار دارد و به تعداد )

 شده است. اجراآت جزای به علت عدم صالحیت رسیدگی به مراجع ذیررط آن ارسال

  څارنوالی ملکی و نظامی در مورد قضایای وارده اجراآت

 مجموع نظامی ملکی مراحل اداری دوسیه شماره

 ۳۹۱ ۱۸ ۸۴ تحت کار 8

اجراآت مقدماتی و نسبت عدم  9

 صالحیت ارسال به سایر مراجع
۸۸ .۱ ۳۳۸ 

 .۳ ۳ ۳۴ حفظ شده 4

 ۴. ۳۱ ۴۳ تحت کار ارگانهای کشفی 5
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 ۸۳. ۷۸ .۳. مجموعه

 و استیناف مرکز عدلی و قضائی  ئیهڅارنوالی های ابتدااجراآت 

ال ارنوالی های ابتدائیه  ملکی و نظامی ارسڅاداری بعد از اکمال پروسه تحقیق و ترتیب اتهامنامه به دوسیه های بزرگ فساد 

( دوسیه را محول محکمه محترم ابتدائیه نموده ۹.ارنوالی های مذکور بعد از ترتیب صورت دعوی به تعداد )څگردیده که 

و با رعایت تمام موازین حقوق بشری دایر کرده است .  ( قضیه آن را به گونه علنی،منصفانه۸۳جلسات قضائی )که  است

 ( قضیه .همچنین به تعداد )
ً
گی به جرایم سنگین فساد اداری قرار دارد محکمه ابتدائیه رسیدتحت دوران محاکماتی  فعال

ده است ( تن حکم صادر نمو ۹۸( جلسه قضائی؛ محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی به محکومیت )۸۳در نتیجه برگزاری )

( تن برائت حاصل ۴۹( تن صرف به جزای نقدی محکوم شده اند و به تعداد )۸( تن محکوم به حبس، )۳.که از آن جمله )

  نموده اند.

 

 

 

 

 

 رسیدگی شده است. جرایم سنگین فساد اداری  بتدائیهمحکمه ا تعداد قضایای جرایم سنگین فساد اداری که از سوی 

 محکمه ابتدائیه خلص اجراآت

 ۸ تحت کار

 ۱. فیصله شده

( دوسیه را محول محکمه ۸۱ی های استیناف مرکز عدلی و قضائی به تعداد )څارنوالن څارنواال در نتیجه تالش و کوشش مستمر 

( قضیه آن را به گونه علنی،منصفانه و با رعایت تمام ۴۸جلسات قضائی ) کهمحترم استیناف مرکز عدلی و قضائی نموده است 

 ( قضیه ۸بشری دایر کرده است، همچنین ) موازین حقوق 
ً
 گی به جرایم سنگینرسید ستینافمحکمه اتحت دوران محاکماتی  فعال

 فساد اداری قرار دارد.

( تن حکم صادر نمودند که از ۱۴( جلسه قضائی؛ محکمه استیناف مرکز عدلی و قضائی به محکومیت )۴۸در نتیجه برگزاری ) 

 ( تن برائت حاصل نموده اند.۲( تن محکوم به جزای نقدی و به تعداد )۴، )( تن محکوم به حبس۳۲آن جمله )

 رسیدگی شده است. محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری  تعداد قضایای جرایم سنگین فساد اداری که از سوی 
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 محکمه استیناف  محکمه ابتدائیه خلص اجراآت

 . ۸ تحت کار

 .۳ ۱. فیصله شده

محترم استیناف مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری درنتیجه تمی  طلای به دیوان های محکمه فیصله

 ( قضیه مرحله فرجامی خویش را طی نموده است.۸امنیت عامه ستره محکمه ارجاع گردیده که بعد از غور و مداقه به تعداد )

( تن فیصله ۳۱کمه قطعیت حاصل نموده است به محکومیت )در مجموعه قضایایی که از طرف دیوان امنیت عامه ستره مح

 .ند( تن برائت حاصل نموده ا۸( تن صرف به جزای نقدی و )۱به حبس، )( تن محکوم ۸۹صادر نموده است که از آن جمله  )

 

 

 

 

 رسیدگی صورت گرفته است. ستره محکمه که از سوی  جرایم سنگین فساد اداری  تعداد قضایای

 ستره محکمه  محکمه استیناف  حکمه ابتدائیهم خلص اجراآت

 ۳ . ۸ تحت کار

 ۸ .۳ ۱. فیصله شده

 رتبه ملکی ونظامی به شرح ذیل نی  شامل میباشند: که در جمله محکومین فوق الذکر مقامات عالیاست  قابل تذکر

   ( تن کمیشنران 11( تن دگرواالن، )۹)( تن جنراالن،۳) ، ن( تن معی۴)ه ش  ۴۳۸۹در سال  قضائی سات برگزاری جلدر نتیجه

 ( تن عضو شورای والیتی محکوم به مجازات شده اند.۳( تن شاروال و )۸( تن والی ،  )2کمیسیون های انت ابات، )
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 -مبالغ حکم شده توسط محکمه ابتدائیه مرکز  عدلی و قضائی:

( قضیه فیصله شده توسط محکمه ۸۳از مجموع ) 1358در سال مالی  رنواالن مرکز عدلی و قضائی،څا در نتیجه تالش و کوشش

یصله را  ف ذیل  ۀان خساره و مبالغ قابل مصادر محترم ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی در قسمت جزای نقدی، مبالغ قابل رد، جبر 

  نموده است: صادر

 مجموع مبلغ قابل مصادره  جبران خساره مبلغ قابل رد جزای نقدی واحدپولی شماره

 385511141 83151111 - 282515141 15556111 افغانی  1

 1123576752348 1122776752348 - - 81111 دالر آمریکایی 2

 15111 15111    یورو 3

 111111 111111    درهم امارات 4

 5626111 5626111    ریال سعودی 5

6 
( دالر امریکائی میشود حکم 8611111( کیلو گرام طال که قیمت آن مبلغ )597548) و همچنان به مصادر مقدار

 صادر شده  

 شامل گردیده: دولتعواید مبالغ حاصله بعد از حکم محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی که به حساب 

بت جزای نقدی، جبران خساره، از مجموع قضایای حکم شده از طرف محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضائی مبالغ ذیل از با

 :شامل گردیده است دولت مبالغ قابل مصادره و مبلغ قابل رد به حساب عواید 

 

 مبلغ قابل رد جزای نقدی واحدپولی شماره
جبران 

 خساره

مبلغ قابل 

 مصادره
 مجموع

 713111 1 1 1 713111 افغانی 1

 151111 151111       ریال سعودی   4

 111111 111111       درهم امارات   5

 15111 15111       یورو   6
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 فساد اداری عادی به جرایمآوردهای عمده در بخش رسیدگی دستب: 

بررسووووووووووو ی  در سوووووووووووط  کشوووووووووووور  ( قضووووووووووویه جووووووووووورایم  عووووووووووادی فسووووووووووواد اداری را 1683بووووووووووه  تعوووووووووووداد ) 1358لوووووووووووی څوووووووووووارنوالی  در سوووووووووووال موووووووووووالی 

 ( قضیۀ آن در والیات بوده است.516ز و به تعداد ) ( قضیه در مرک1117آن جمله به تعداد ) نموده است که از 

 سوووووووووتره محکمووووووووه حکوووووووووم صوووووووووادر گردیوووووووووده اسوووووووووت ( قضووووووووویه از سووووووووووی 261و )  ابتدائیوووووووووه محوووووووواکم ( قضووووووووویه از سووووووووووی 435تعوووووووووداد ) بووووووووه 

 ( تن از فاعلین قضایای فساد اداری مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته اند. ۹۹۲ در پیوند به آن، تعداد ) که 

هنگفتوووووووووی  از اثووووووووور رسووووووووویدگی بوووووووووه  قضوووووووووایای  عوووووووووادی فسووووووووواد اداری بوووووووووه نفوووووووووع دولوووووووووت تثبیوووووووووت و حکوووووووووم گردیوووووووووده کوووووووووه از آن وجووووووووووه موووووووووالی  

 باشد:میان  طی سال جاری که به خزانه دولت انتقال یافته است شامل مبالغ ذیل می

جملوووووووه  پنجووووووواه و دو هوووووووزار هشوووووووتاد افغوووووووانی کوووووووه از ایوووووووندو صووووووودو چهووووووول و نوووووووه میلیوووووووون و سوووووووه صووووووود و ( 2453352681مبلوووووووغ  )  -1

( یوووووووک صوووووووودو سوووووووی ده میلیوووووووون و دو صوووووووودو چهووووووول و شوووووووش هووووووووزار و سوووووووه صووووووود و شصووووووووت و پووووووونج افغووووووووانی 113246365مبلوووووووغ ) 

 به حساب دولت تحویل گردیده است.

( چهووووووول 42335) غیوووووووک صووووووودو هشوووووووت هوووووووزار و سوووووووه صووووووودو هشوووووووت دالووووووور امریکوووووووایی کوووووووه از ایووووووون جملوووووووه مبلووووووو(  118318مبلوووووووغ )  -2

 دولت تحویل گردیده است. و دو هزا و سه صد و س ی و نه دالر به خزانۀ

( دو میلیووووووووووارد و سووووووووووه صوووووووووود و هفتوووووووووواد و دو میلیووووووووووون و نووووووووووه صوووووووووود و سووووووووووی ده هووووووووووزار و چهووووووووووار  2372513455همچنووووووووووان مبلووووووووووغ )   -3

انی از درک حصووووووووووول قوووووووووووروق دولووووووووووت از نووووووووووزد اشوووووووووووخاص حقیقووووووووووی و حک ووووووووووی بوووووووووووه حسوووووووووواب  دولوووووووووووت غووووووووووصوووووووووودو پنجوووووووووواه و نوووووووووووه  اف

 منتقل شده است.

 جرایم عسکریدست آوردهای عمده در بخش رسیدگی به ج: 

 بوووووووووووه تعوووووووووووداد)   1358در سوووووووووووال موووووووووووالی   څوووووووووووارنوالیلووووووووووووی 
ً
رسووووووووووویدگی نمووووووووووووده  (قضووووووووووویه را در ب وووووووووووش عسوووووووووووکری ثبوووووووووووت و 3251مجموعوووووووووووا

 باشد:است که به شرح ذیل می

 ( قضیه فیصلۀ محکمۀ استیناف را در بر گرفته است. 415به تعداد )  -1

 ایی گردیده است.( قضیه مراحل محاکماتی آن تکمیل، قطعی و یا نه 757به تعداد )  -2

 ی های مرروطه قرار دارد.څارنوال( قضیه  تحت اجراآت و رسیدگی  721به تعداد )  -3

 ( قضیه به نسبت عدم موجودیت دالیل الزام حفظ شده است.615به تعداد )  -4

گردیووووووووده  د( قضوووووووویه  بووووووووه نسووووووووبت عوووووووودم صووووووووالحیت رسوووووووویدگی و یووووووووا عوووووووودم تکمیوووووووول پروسووووووووۀ کشووووووووفی مسووووووووتر 241بووووووووه تعووووووووداد )  -5

 است.

 صالح آن ارسال گردیده است.( قضیه ذریعۀ قرار احاله به مراجع ذی 387)  به تعداد -6

( قضوووووووووووویۀ آن  17( قضوووووووووووویه غوووووووووووورق تجدیوووووووووووود نظوووووووووووور مواصوووووووووووولت ورزیووووووووووووده کووووووووووووه از آن جملووووووووووووه بووووووووووووه تعووووووووووووداد )  57بووووووووووووه تعووووووووووووداد )  -7

موافقوووووووۀ تجدیوووووووود نظوووووووور ورعایووووووووت مووووووووواد  فصوووووووول سووووووووی دهم قوووووووانون اجووووووووراآت جزائووووووووی، صووووووووورت گرفتووووووووه متبووووووووا ی نسووووووووبت عوووووووودم 

 د گردیده است.دالیل مؤجه ر 
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( چهوووووووووول و شووووووووووش میلیووووووووووون و هفووووووووووت  46117485عوایوووووووووود حاصووووووووووله از اثوووووووووور رسوووووووووویدگی بووووووووووه قضووووووووووایای فوووووووووووق در مجموووووووووووع بووووووووووه مبلووووووووووغ  ) 

 هزار و چهار صدو هشتاد و نه افغانی بوده که به حساب قطعی دولت، تحویل بانک مرکزی گردیده است.

 جنایی جرایمقضایای  به آوردهای عمده در بخش رسیدگی دستد: 

نمووووووووووده  دگیدر سوووووووووط  کشوووووووووور رسوووووووووی را ( قضوووووووووایی جنوووووووووایی 21783) تعوووووووووداد  بوووووووووه  ۴۳۸۹څوووووووووارنوالی دولوووووووووت ج.ا.ا در سوووووووووال موووووووووالی ی لوووووووووو 

 است

شووووووووراب ایوووووووون قضووووووووایا شووووووووامل موووووووووارد چووووووووون قتل،سرقت،سوووووووورقت هووووووووای مسوووووووو  انه، جوووووووورایم ترافیکووووووووی، غصووووووووب اموووووووووال، فریبکوووووووواری، 

ری، جووووووووورایم حیوووووووووت، فووووووووورار محبوسوووووووووین، کیسوووووووووه بووووووووو، مجرو ، قاچووووووووواق انسوووووووووان، لوووووووووت و کووووووووووبجعووووووووول و تزویووووووووور، جووووووووورایم اخال وووووووووینوشووووووووو ی، 

انت ابوووووووواتی، اخوووووووواذی غیوووووووور قووووووووانونی، تقلووووووووب، چووووووووورو چ وووووووواول، تهدیوووووووود، حریووووووووق، خیانووووووووت در امانووووووووت، قماررووووووووازی،اخالل نظووووووووم عامووووووووه، 

 موظف خدمات عامه و .... می باشد. تجاوز علیه

 آوردهای عمده در بخش  مبارزه با خشونت علیه زناندست: هـ 

( قضیۀ خشونت علیه زنان و ت لفات اطفال را در سط  مرکز و والیات تحقیق 2575مجموعا ) ۴۳۸۹مالی  لوی څارنوالی  در سال 

مرروط والیات می  ( قضیۀ دیگر 1818ه تعداد ) ( قضیه آن مرروط به مرکز و ب1157و بررس ی نموده است که از آنجمله تعداد )

 باشد. 

( قضیه را مورد  2711به تعداد )   1357( قضیه  و در سال  2253تعداد ) به  1356در سال  څارنوالیست که لوی این در حالی

 بررس ی قرار داده است.

ندازی ادو کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان  و روز جهانی محو  خشونت علیه زنان راه  1358در سال 

 یای خشونت علیه زنان از مرکز و والیات، اشتراک نموده اند.گردیده است که در آن څارنواالن و مسؤولین رسیدگی به قضا

 آوردهای عمده در بخش  مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدردست: و  

، رسیدگی نموده است که از مواد م در را در سط  کشور  ( قضایای 5768مجمو ی ) تعداد  1358لوی څارنوالی طی  سال مالی 

ر داده اند، ( قضیه را مورد بررس ی قرا1218)ت تعداد اص ی مبارزه علیه جرایم مواد م در و مسکراڅارنوالی اختصآن جمله تنها 

تن مٔوظفین خدمات عامه  ۸۳تن اناث،  ۳۲تن ذکور،  ۴۸۹۴( تن شامل؛ ۴۱۴۴تعداد مجمو ی ) در پیوند به قضایای این څارنوالی،

 .تن اتباع خار ی تحت توقیف قرار گرفته اند ۸و 

در پیوند به  اکم ذیصالح  گردیده کهمحول محجهت اصدار حکم ( قضیه  ۸۸۳) اآت و اکمال پروسۀ تحقیق به تعداداز اثر اجر 

 د.تن محکوم به حبس گردیده ان( ۴۴۳۹تعداد )به  قضایای مذکور 

تحت رسیدگی قرار  (  قضیه  را در سط  کشور ثبت و 3358به  تعداد  )  1357 سال مالی در  لوی څارنوالی این در حالی است که 

داده است.
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 آوردهای عمده در بخش  قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجیدست: ز

ثبووووووووووت،  یم علیووووووووووه امنیووووووووووت داخلووووووووووی و خووووووووووار ی را در سووووووووووط  مرکووووووووووز و والیووووووووووات ( قضوووووووووویۀ جوووووووووورا4782لوووووووووووی څووووووووووارنوالی ج.ا.ا بووووووووووه تعووووووووووداد )

 دهد.( مورد آن را قضایای اختطاف تشکیل می 262از این جمله  به تعداد )  نموده که قیبتحقیق و تع

 )  1356در سال 
ً
 157)  دبه تعدا  قرار گرفته که در پیوند به آن څارنوالیتحت رسیدگی این  اختطاف ( جلد دوسیه 141مجموعا

 ( تن   در نتیجۀ فیصلۀ محاکم  محکوم علیه قرار گرفته اند. مظنون تحت رسیدگی قرار گرفته است.

 )  1357در سال 
ً
 411به تعداد )   قرار گرفته که در پیوند به آن څارنوالیتحت رسیدگی این   اختطاف ( جلد دوسیه238مجموعا

گرفته اند. قابل تذکر است که مجرمین قضایای اختطاف از فرامین عفو و ( تن   در نتیجۀ فیصلۀ محاکم  محکوم علیه قرار 

 توانند.ت فیف ریاست دولت جمهوری اسالمی افغانستان، مستفید شده ن ی

 )  1358در سال 
ً
( 146به تعداد )   قرار گرفته که در پیوند به آن څارنوالی( جلد دوسیه   اختطاف  تحت رسیدگی این 262مجموعا

جۀ فیصلۀ محاکم  محکوم علیه قرار گرفته اند. قابل تذکر است که مجرمین قضایای اختطاف از فرامین عفو و تن در نتی

 توانند.ت فیف ریاست دولت جمهوری اسالمی افغانستان، مستفید شده ن ی

( 6558 ون به تعداد )هم اکن ،از اثر اجراآت  و رسیدگی به قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خار ی  و فیصلۀ محاکم ذیصالح

 نمایند. محکوم به مجازات گردیده و در محالت سلب آزادی مراحل حبس خویش را س ری می از مجرمین،تن 

 د:باشحکم محاکم شامل موارد ذیل میبر مبنای ر عواید  و مصادرۀ وسایط و وسایل ناش ی از رسیدگی به قضایای فوق الذک

 صد و هشتاد افغانی،نود وشش هزار و سه صدو( یک میلیون و یک 1156381مبلغ )  -1

 ،( یک صدو چهل و هفت هزار و چهار صدو چهل کلدار پاکستانی۴۱۹۱۱۳مبلغ ) -2

 میل پیکا، ۸شا ور و یک پرتله،  ۸۹میل سالح م تلف النوع معه  ۹۹به تعداد  -3

 ،فیر مرمی ۸۴۹۸عدد کمررند و  ۱ماین و بم دستی، حلقه   ۴۴به تعداد  -4

 ،ده موتر سایکل عرا  ۸۸به تعداد   -5

 عراده زرنج و ریکشا، ۹۳ به تعداد -6

 ،عراده بایسکل ۱به تعداد  -7

 ،عدد میموری ۹عدد سیم کارت و  ۱۹سیت مورایل م تلف النوع،  .۸۸به تعداد  -8

 .پایه م ابره ۱به تعداد  -5

  عمده در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگارانآوردهای دست: ح 

جهت تحقیق و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و  ورنالیستان، به  ی اسالمی افغانستاندولت جمهور  لوی څارنوالی

 هدف تأمین عدالت  اجراات به موقع را در روشنایی قوانین نافذۀ انجام داده است.

یی برنگاران و کارمندان رسانه( تن از خ 27که در پیوند به آن ) (قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران و  ورنالیستان را  16 لوی څارنوالی) 

 ، ثبت و تحت تحقیق  و بررس ی قرار داده است.1358سال طی متضرر گردیده بودند، 

  ( 6ق ) شده است. محکمه ذیصالح فیصله صادراز سوی  ضیه آن 
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 ( 3قضیه تحت بررس ی این اداره قرار  دارد ). 

  ( 1 قضیه ).تحت کشف قرار دارد  

 ( 3  قضیه آن )است نهایی گردیده . 

 (3( قضیه آن تحت رسیدگی ریاست )امنیت ملی قرار دارد511 ) 

 ( تن گرفتار گردیده اند. 34 در پیوند به قضایای فوق به تعداد ) 

 سال و به جریمه های نقدی محکوم به مجازات   31ماه الی 6حبس از   به به این قضایا   تعدادی محکوم  طدر ارتبا

 گردیده اند.

 ( قضیه آن از جمله قضایای قتل  وترور میباشد.7 ا )از مجموع  این قضای 

 و توهین بوده است. تل ،ترور، لت و کوب، مشاجره لفظیقضایای ثبت و بررس ی شده شامل قضایای چون ق 

  ،ت وووووووووار، خوسوووووووووت، زابووووووووول، هلمنووووووووود، سووووووووومنگان، غزنوووووووووی، بوووووووووادغیسقضوووووووووایای  متوووووووووذکره در  والیوووووووووت هوووووووووای کابووووووووول، ننگرهوووووووووار ،

 آن در والیت کابل ثبت شده است. باشد که باالترینبغالن، می

 بیشتررسیدگی به قضایای خبرنگاران ضمیمه این گزارش می باشد.یاد داشت: معلومات 

 

 آوردهای عمده در بخش رسیدگی به جرایم انتخاباتیدست: ط

مات سوووووووووان بوووووووووده و اقووووووووودامتعهوووووووود بوووووووووه تطبیووووووووق قوووووووووانون تووووووووأمین عوووووووودالت در سراسووووووووور کشووووووووور بوووووووووه گونووووووووۀ یک .ا.ج عووووووووالی لوووووووووی څوووووووووارنوالی

 جدی و عملی را برای تحقق آن، انجام داده است.

لووووووووی څوووووووارنوالی ج.ا.ا بمنظوووووووور بررسووووووو ی دقیوووووووق بوووووووه موقوووووووع بارعایوووووووت  عووووووودالت و انصووووووواف قبووووووول از مرحلوووووووه برگوووووووزاری انت ابوووووووات و آغووووووواز 

قووووووانون اساسوووووو ی کشووووووور وموووووووادات کووووووود جووووووزا افغانسووووووتان اقووووووداماتی ذیوووووول را انجووووووام  134ایوووووون مرحلووووووه مهووووووم ملووووووی بووووووا توجووووووه بووووووه موووووواده 

 داده است:

 والیات.ایای جرایم انت اباتی در مرکز و ایجاد ب ش )کمیته(مشخص برای بررس ی قض -1

 امضای تفاهمنامه بمنظور بررس ی جرایم انت اباتی و قضایای مرتبط به آن  با کمیسیون مستقل شکایات انت اباتی -2

 .تدویر برنامه های آموزش ی مسلکی و ت صص ی برای څارنواالن در مرکز و والیت -3

وی څارنوالی قضایای مرروط به جرایم انت اباتی را که از طریق مراجع کشفی، کمیسیون مستقل شکایات انت اباتی و ل

ج گیری نموده که جزئیات نتایتوسط افراد مواصلت نموده است؛ در روشنایی قوانین نافذۀ کشور، در موعد معین آن پی

 گردد:آن به گونۀ ذیل ارایه می

باشد که در پیوند قضیه می (.۴۹)  ؛ارنوالی در مرکز و والیات قرار گرفتهڅلوی  ت اجرااتمجموع قضایای که تح -1

 ( مظنونین و متهمین بوده که تحقیق و تعقیب گردیده اند۳۹۹به این قضایا تعداد )

 :متذکره از مجموع قضایا  -2
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 ( تن میگردد تحت دوران محاکماتی قرار دارد.۸۸( قضیه که شامل )۸به تعداد ) -

 ( تن میگردد محاکم ذیصالح اصدار حکم فرمودند.۸۹( قضیه که شامل )۴۱تعداد )به  -

( تن میگردد غرق مستند سازی به کمیسیون مستقل شکایات انت ابات ۳۸( قضیه که شامل )۸۳به تعداد ) -

 ارسال گردیده است.

 ( تن میگردد تحت جلب قرار دارد.۱۱( قضیه که شامل )۸۴به تعداد ) -

 ( تن میگردد تحت کار اداره لوی څارنوالی قرار دارد.۸۹یه که شامل )( قض۸۹به تعداد ) -

 ( تن میگردد مورد حفظ قرار گرفته است..۴( قضیه که شامل )۲به تعداد ) -

 ردید استگردد قطعی و نهایی گ( تن می۱۸( قضیه که شامل ).۴به تعداد ) -

به مراجع مرروط قرار احاله اصدار ( تن میگردد غرق حل خالء و نواقص ۴۹( قضیه که شامل )۴به تعداد ) -

 یافته است.

 گردد برائت حاصل نموده است.( تن می۱( قضیه که شامل )۸به تعداد ) -

جرایم انجام شده از سوی متهمین و مجرمین قضایای انت اباتی شامل موارد چون: سوء استفاده از صالحیت های  -3

 ستیکرهای انت اباتی، سرقت مواد اساس انت اباتی،وظیفوی، فروش استیکرهای انت اباتی، جعل و تزویرتذکره وا

های تابعیت،انتقال تذکره های جعلی استیکر شده،  تهدید و پنهان کردن اوراق رأی دهی، خرید و فروش تذکره

اعمال زور برای رأی دادن برای کاندید مورد نظر، اخالل و برهم  زدن پروسۀ انت ابات، لت و کوب، استعمال رأی 

 باشد.می ها، رشوه، کم و زیاد کردن آرا غیر قانونی تذکره تقلای، ثبت

مظنونین و متهمین قضایای جرایم انت اباتی شامل روسای کمیسیون های انت اباتی، کمیشنران کمیسیون های   -4

انت اباتی و شکایات انت اباتی ، روسای داراالنشاء و تکنالو ی و معلوماتی،کارمندان کمیسیون انت اباتی، 

ان دولتی، مسوولین امنیتی، قوماندانان محلی، متنفذین قومی، کاندیدان ولس ی جرگه، محصلین و حتی افراد کارمند

 عادی و شهروندان کشور بوده اند.

این قضایای به څارنوالی های استیناف والیات چون )کندز، بغالن، سمنگان، ب خ، جوزجان، سرپل، فاریاب،  -5

، کندهار، لغمان، بدخشان، پنجشیر، هرات، خوست، نیمروز، زابل، بامیان کاپیسا، پروان، لوگر، پکتیا، پکتیکا

 ننگرهار ، فراه و کابل( ثبت و مواصلت ورزیده است.

  ۸۸/۴۳/۴۳۸۹( مورخ ۸ون محترم سمع شکایات انت اباتی والیت فاریاب طی نامه نمبر  )یقابل یاد آوریست که کمیس -6

قضیه را عنوانی ریاست  (..و داراالنشاء والیتی خویش به تعداد )مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات وشکایات 

څارنوالی استیناف والیت فاریاب ارسال نموده بودند، که بعداز تحلیل و ارزیابی  همه جانبه پیرامون قضایای فوق 

عنوانی کمیسیون سمع  ۴۸/۴۴/۴۳۸۹( مورخ .۸۱۹بنابر موجودیت خالء و نواقض دوراره طی مکتوب نمبر )

 تذکر یافته است  .۴۹ایات انت اباتی مسترد نموده است و شامل شک
ً
قضیه که اجراات در پیوند به آن فوقا

 شد.میبا
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در چارچوب قوانین نافذۀ کشور، به شرح ذیل قضایا را ثبت و تحت رسیدگی  8931استیناف والیات در سال  څارنوالیریاست های ی: 

 قرار داده است:

 ؛قضیه 612اف والیت پکتیکا استینڅووارنووالی ریاست   -8

 ه؛قضی 273پکتیکا ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -1

 ؛قضیه 525بامیان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -9

 ؛قضیه 762بدخشان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -4

 ؛قضیه 532لغمان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -5

 ؛قضیه 885خوست ت ریاست  څووارنووالی استیناف والی -6

 ؛قضیه 336جوزجان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -7

 ؛قضیه 228پنجشیر  ریاست  څووارنووالی استیناف والیت -1

 ؛قضیه 617پروان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -3

 ؛قضیه 377سمنگان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -82

 ؛قضیه 116ارزگان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -88

 ؛قضیه 85میدان وردک ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -81

 ؛قضیه  61نورستان ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -89

 ؛قضیه 523کندز ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -84

 ؛قضیه 551غور ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -85

 ؛قضیه 1153ت ار ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -86

 ؛قضیه 1632ب خ ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -87

 ؛قضیه 2855هرات ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -81

 ؛قضیه  485سرپل ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -83

 ؛قضیه  451نیمروز ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -12

 ؛قضیه 461کنر ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -18

 ؛قضیه 1262فراه ارنووالی استیناف والیت ریاست  څوو -11

 ؛قضیه  147لوگر ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -19

 ؛قضیه 658دایکندی ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -14

 ؛قضیه 223بادغیس ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -15

 ؛قضیه 1181فاریاب ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -16

 ؛ق قضیه 768کابل  لی استیناف والیت ریاست  څووارنووا -17
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 ؛قضیه 1281ننگرهار ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -11

 ؛قضیه 2162کندهار ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -13

 ؛قضیه  427هلمند ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -92

 ؛قضیه  518بغالن ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -98

 ؛قضیه  555کاپیسا استیناف والیت  ریاست  څووارنووالی -91

 ؛قضیه  1168غزنی  ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -99

 .قضیه  188زابل ریاست  څووارنووالی استیناف والیت  -94

 آوردهای عمده در بخش  تنفیذ احکام و تطبیق فرامین دست -4

دولوووووووووت جمهووووووووووری اسوووووووووالمی افغانسوووووووووتان را   فوووووووورامین  عقوووووووووو و ت فیوووووووووف مقوووووووووام عوووووووووالی ریاسووووووووت ۴۳۸۹سوووووووووال موووووووووالی   څوووووووووارنوالی در لوووووووووی 

 در دور ش )فرامین عمومی و فرامین اختصاص ی( با تفکیک ذیل تطبیق نموده است.

  فرامین اختصاصی:
این فرامین به مناسووبت های چون؛ صوودمین سووالروز اسووترداد اسووتقالل افغانسووتان، عفو محبوسووین اناث محبس والیت کندهار، 

 به تعداد )  .۴ منع خشوووووونت علیه زنان و کم این
ً
( تن محبوسوووووین  مورد  163روزه محو خشوووووونت؛ اصووووودار یافته بود که  مجموعا

 ( تن محبوسین ت فیف دریافت نموده اند.  341عفو قرار گرفته و  به تعداد ) 

 فرامین اختصاص ی شماره

 

 تعداد مجموعی

 عفو شده ها

 تعداد مجموعی

 تخفیف یافته ها

به مناسوووووبت صووووودمین سوووووالروز  ۸۳/۲/۸۹( مٔورخ ۳.فرمان شوووووماره )  ۴

 استرداد استقالل افغانستان

 

 تن ۳۸۱

 

 تن ۱۴۳

به مناسوووووووووبت عفو محبوسوووووووووین  ۴۱/۹/۸۹( مؤرخ .۹فرمان شوووووووووماره )  ۸

 اناث محبس والیت کندهار

به مناسبت منع خشونت علیه  ۴۹/۸/۸۹( مورخ ۸۳فرمان شوماره )  ۳

 روزه محو خشونت .۴زنان و کم این 
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 عمومی : فرامین 

این فرامین به مناسووووووبت های چون؛ هشووووووتم مارز روز جهانی زن، بیسووووووت و هفتمین سووووووالگرد پیروزی جهاد مردم افغانسووووووتان، 

عید سعید فطر، عید سعید اضحی، صدمین سالروز استرداد استقالل افغانستان و میالدالنای ) ص(  اصدار یافته بود که 

 به تعداد ) 
ً
 ند. ه ا(تن دیگر ت فیف در یافت نمود ۱.۸۸قرار گرفته و به تعداد )   ( تن  مورد عفو ۳۹۸۹مجموعا

 

 فرامین عمومی شماره

 

 تعداد مجموعی  

 عفو شده ها

 تعداد مجموعی 

 تخفیف یافته ها

به مناسوبت هشتم مارز روز  ۸۹/۴۴/۸۹( مورخ ۳۱۹فرمان شوماره )  ۴

 جهانی زن 

 

 تن ۱۷.۹

 

 

 تن .۴۸۸

مین سووووووووووووووالگرد  ۸۹به مناسووووووووووووووبت  ۳۴/۴/۸۹( مورخ  ۱فرموان شووووووووووووووماره ) 2

 پیروزی جهاد مردم افغانستان

 به مناسبت حلول عید سعید فطر ۴۳/۳/۸۹( مورخ ۲فرمان شماره )  3

 به مناسبت حلول عید سعید۸۹/۲/۸۹( مورخ ۴۲فرمان شماره )  4

 به مناسبت میالدالنای ۹/۸۹/.۴( مورخ ۴۹فرمان شماره ) 5

 در بخش  نظارت از محالت سلب آزادیآوردهای عمده دست

( مووووووووووورد نظووووووووووارت یومیووووووووووه توسووووووووووط کمیتووووووووووه هووووووووووای مٔوظووووووووووف، طبووووووووووق پووووووووووالن مطروحووووووووووه از محووووووووووالت سوووووووووولب آزادی در ۴۴۲۹تعووووووووووداد )

مین عوووووووودالت و تحکوووووووویم قانونیووووووووت، رعایووووووووت حقوووووووووق خصوووووووووص چگووووووووونگی تطبیووووووووق احکووووووووام قوووووووووانین در محووووووووالت سوووووووولب آزادی،
ٔ
تووووووووا

محجوووووووووووووووزین، چگووووووووووووووونگی تطبیووووووووووووووق فوووووووووووووورامین مقووووووووووووووام عووووووووووووووالی ریاسووووووووووووووت اساسوووووووووووووو ی و بشووووووووووووووری مظنووووووووووووووونین، متهمووووووووووووووین ، محبوسووووووووووووووین و 

، تحقیوووووووور، تعووووووووذیب و شووووووووکنجه سوووووووولب جمهوووووووووری، رهووووووووایی بووووووووه موقووووووووع سوووووووولب آزادی شووووووووده هووووووووا، جلوووووووووگیری از بوووووووودرفتاری، توووووووووهین

مصوووووووووووووووواحبه حضوووووووووووووووووری در  7611شووووووووووووووودگان و جلوووووووووووووووووگیری از توقیووووووووووووووووف هووووووووووووووووای غیوووووووووووووووور قوووووووووووووووانونی و غیوووووووووووووووور ضووووووووووووووووروری و انجووووووووووووووووام آزاد

یدگی بوووووووووووه مشوووووووووووکالت موجوووووووووووود در محوووووووووووالت سووووووووووولب آزادی، بوووووووووووا متهموووووووووووین، خصووووووووووووص رعایوووووووووووت حقووووووووووووق اساسووووووووووو ی و بشوووووووووووری و رسووووووووووو

 محبوسین و محجوزین صورت گرفته است.

 بعووووووود از اکموووووووال  در قسووووووومت رهوووووووائی بوووووووه موقوووووووع متهموووووووین، محبوسوووووووین و محجووووووووزین میکوووووووانی م سووووووواده سوووووووازی رهوووووووائی محبوسوووووووین 

والیوووووووووات و ادارات محوووووووووابس  تهیوووووووووه و ترتیووووووووب گردیوووووووووده و طوووووووووی متحوووووووود الموووووووووال بوووووووووه تمووووووووام څوووووووووارنوالی هوووووووووای مرکووووووووز وحوووووووووبس، میعوووووووواد 

ارسووووووووال گردیووووووووده اسووووووووت.  بوووووووور اسوووووووواس ایوووووووون میکووووووووانی م، نظووووووووارت و عملکوووووووورد بووووووووه موقووووووووع کمیتووووووووه هووووووووای مٔوظووووووووف  څووووووووارنوالی نظووووووووارت  

بوووووووور محووووووووالت سوووووووولب آزادی، رهووووووووائی محبوسووووووووین همزمووووووووان بووووووووا اکمووووووووال حووووووووبس آنهووووووووا صووووووووورت گرفتووووووووه و هووووووووی  محبوووووووووس اضووووووووافه از 

  ی نمیماند. مدت محکوم بهای حبس خویش در محالت سلب آزادی با

تووووووووووون محبوسووووووووووین بوووووووووووه  67در خصوووووووووووص محبوسووووووووووین مصووووووووووواب بووووووووووه امووووووووووراق صوووووووووووعب العووووووووووالج در جریووووووووووان سوووووووووووال جوووووووووواری بتعووووووووووداد 

تووووووووون آنهوووووووووا از طووووووووورف  5همکووووووووواری کمیتوووووووووه هوووووووووای مٔوظوووووووووف ایووووووووون څوووووووووارنوالی بوووووووووه کمیسووووووووویون صوووووووووعب العوووووووووالج معرفوووووووووی گردیدنووووووووود کوووووووووه 
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 47عب العوووووووووالج رد و دوسووووووووویه تووووووووون آنهوووووووووا از جانوووووووووب کمیسووووووووویون صووووووووو 15کمیسووووووووویون موووووووووذکور، صوووووووووعب العوووووووووالج تثبیوووووووووت و دوسووووووووویه 

 تن دیگر شان تحت کار کمیسیون صعب العالج قرار دارد. 

 8931در سال  جدول آمار محبوسین

 

 و متهمین آمار مجموعی محبوسین

 

محبوس 

 ۳۱۸۹شدګان 

 

رها شدگان 

۳۱۸۹ 

آمار مجموعی 

محجوزین  سال 
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توقیف 

شدگان 

 مرکز

محبوسین 

 مرکز

محبوسین 

 والیات

حجز  والیات مرکز والیات مرکز

 شدگان

رها 

 شدگان
۳۳.۹ 

 مرتبه
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 رعایت موازین حقوق بشریو نع شکنجه آوردهای عمده در بخش  مدست -5

( قووووووووانون منووووووووع شووووووووکنجه، بمنظووووووووور ۹ارنوالی ج.ا.ا، بووووووووا رعایووووووووت مقووووووووررات کنوانسوووووووویون هووووووووای بووووووووین المللووووووووی و متکووووووووی بووووووووه موووووووواده )څوووووووولوووووووووی 

کمیتووووووووووۀ  هفوووووووووووت نفووووووووووری منوووووووووووع  1355جلوووووووووووگیری از شووووووووووکنجه و حصوووووووووووول اطمینووووووووووان از رسووووووووووویدگی بووووووووووه قضوووووووووووایای شووووووووووکنجه، در سوووووووووووال 

 ستان را ایجاد نموده است.ارنوالی جمهوری اسالمی افغانڅشکنجه لوی 

ارنوالی هووووووووای مرکووووووووز ووالیووووووووات و قضووووووووایای کووووووووه از طریووووووووق کمیتووووووووۀ منووووووووع شووووووووکنجه موووووووووورد څووووووووئووووووووه شووووووووده از طوووووووورف برویووووووووت معلومووووووووات ارا

( تووووووون مظنوووووووون یوووووووا موووووووتهم بوووووووه شوووووووکنجه گردیوووووووده انووووووود. کوووووووه تفصووووووویل آن .۸۳بوووووووه تعوووووووداد ) در مجمووووووووع ه، توووووووا اکنوووووووون بررسووووووو ی قووووووورار گرفتووووووو

 قرار زیل است. 

 ) کمیتووووووووۀ منوووووووووع شووووووووکنجه ا -1
ً
( مووووووووووارد ادعوووووووووای شووووووووکنجه و بووووووووودرفتاری را کوووووووووه   ۳۳ز آغووووووووواز فعالیوووووووووت الووووووووی اکنوووووووووون مجموعووووووووا

مراجووووووووع م تلوووووووف بووووووووه ایووووووون کمیتووووووووه مواصوووووووولت ورزیوووووووده ، مووووووووورد بررسووووووو ی قوووووووورار داده و نتیجوووووووه بررسوووووووو ی هووووووووای  سلسووووووولهاز 

موووووووووورد شوووووووووکنجه  (۴۴خوووووووووویش را بوووووووووه مراجوووووووووع مسووووووووولول غووووووووورق پیگیوووووووووری فرسوووووووووتاده اسوووووووووت. کوووووووووه از جملوووووووووه بوووووووووه تعوووووووووداد )

 شکنجه تثبیت نشد.آن  ( موارد۴۸به تعداد )تثبیت و 

الوووووووووی  1355/ 11/ 12څوووووووووارنوالی هوووووووووای محتووووووووورم مرکوووووووووز ووالیوووووووووات بوووووووووه ایووووووووون کمیتوووووووووه، از تووووووووواری  طبوووووووووق گزارشوووووووووات ارسوووووووووالی  -2

11 /11 /1358  
ً
هوووووووووا موووووووووورد رسووووووووویدگی  ارنوالیڅووووووووودر ایووووووووون ( قضووووووووویه شوووووووووکنجه ورووووووووودرفتاری، .۴۹بوووووووووه تعوووووووووداد) مجموعوووووووووا

 قرار گرفته است.
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دالیل  موجودیت صالحیت موضو ی، عدم ( قضیه به نسبت عدم۴۳ی فوق الذکر به تعداد )الف( از مجمو ی قضایا

 جع کشفی مسترد شده است.االزام به مر 

که تفصیل آن قرار ذیل ( قضیه، بعد از اکمال تحقیق و ترتیب صورت دعوی، محول محکمه گردیده ۱۲ب( به تعداد)

 است:

( تن ۸۳به تعداد )»  ه و حکم صورت گرفته که در نتیجۀ آ( قضیه از طرف محاکم اصدار فیصل۸۹در مورد ) -

( تن از متهمین شکنجه ۲( تن به جزای نقدی محکوم شده و )۳فاعلین شکنجه محکوم بمجازات حبس گردیده، )

 برائت حاصل نموده اند.

کرده ت نمرروطه مواصلڅارنوالی ( قضیه تحت رسیده گی محاکم قرار داشته و دوسیه دوراره به ۴۹به تعداد ) -

 است.

ها حفظ څارنوالی از طرف  دالیل الزام نسبت عدم موجودیت( قضیه بعد از ختم پروسه تحقیق ۳۲به تعداد ) (ج

 گردیده است. 

 ها قرار دارد  ( قضیه تحت کارڅارنوالی86به تعداد ) (د

 

 های گرفتاریدر بخش قرار څارنوالیلوی  اقدامات  -6

ینه برای تامین عدالت، حاکمیت قانون و ختم معافیت از پاسخگویی در هماهنگی با وزارت پیشدر یک اقدام بیلوی څارنوالی ج.ا.ا.

مین عده از منظونین، متهمحترم امور داخله ج.ا.ا. و ریاست عمومی امنیت ملی کشور، به منظور تطبیق حکم قرارهای گرفتاری آن

 1356، 1355های پیشین، به ویژه درسال های رسالاند و دو محکومین که از سوی محاکم، قابل تعقیب عدلی دانسته شده

ر های عملی و جدی را دها و گامنهاد صادر و تطبیق نگردیده بود؛ راهبردها، برنامهشان از سوی اینقرارهای گرفتاری ای 1357و

گردد   طور یکسان تطبیقی واقعی آن تامین و از سوی دیگر، قانون برای همگان گونهزمینه برداشته است تا از یک سو عدالت به

 ی پایان گذاشته شودگوی نقطهو از این طریق، به فرهنگ عدم پاسخ

لوی څارنوالی موظف گردیده بود که تا تمامی اطالعات، آمار و ارقام قرارهای به همین منظور، دفتر مشاوریت امورملی و سخنگوی 

یم ی کشور، تسلق،به مسوولین محترم وزارت محترم امورداخلههای مرکز و والیات را گرد آورده و جهت تطبیی څارنوالیصادره

 نماید.

جدی سال روان،جاللتماب محترم لوی څارنوال ج.ا.ا و وزیر امور  ۸ها، سر انجام به تاری  رفتپس از یک سلسله اجراآت و پیش

وگوها، مقامات هردو نهاد توافق پس ازگفت اند.داخله ج.ا.ا.به همین منظور در دفتر کاری لوی څارنوال ج.ا.ا. دیدار و گفت نموده

ه ی مشترک تطبیق قرارهای گرفتاری میان هر دو ادار اند که جهت تسریع تطبیق قرارهای گرفتاری سالیان یاد شده، کمیتهکرده

ها، نواقص و بندی گردد تا خالایجاد گردد و مجددآ تمامی اطالعات، آمار و ارقام قرارهای گرفتاری؛ گرد آوری، تحلیل و دسته

ی کشور، به منظور تطبیق و بندی شده بر وزارت محترم امور داخلهی دستهآن، به گونهها شناسایی شود و پس از رفعچالش
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ی فوق که متشکل از نمانیدگان هر دو اداره بود، ارائه نمایند. کمیته اجراآت تسلیم نموده و گزارش مکمل خویش را در زمینه

وگوهای اعضای کیمته، فیصله شد که جدی سال روان خورشیدی، برگزار نمود و پس ازگفت ۸را به تاری   ی خویشاولین جلسه

گی شماری آمار و ارقام،یک بار دیگر جداول به ها و دوگانهچنان رفع بعض ی از کمبودیبمنظور دقت در ارقام و آمار  قرارها و هم

ع مراج» ارسال گردد و پس از رفع خالء، در هماهنگی با مسوولین جنایی ، مجددآ«ی قرارب ش صادرکننده»های مرروط ریاست

را که مزین با امضای طرفین ل فوق او نقص توافق نموده و جدواحد و بی، روی یک آمار و ارقام دقیق، «ی قرارکننده تطبیق

 ا جرایم جنایی ارسال نمایند.چنان به ریاست ع کشف و مبارزه بباشد، به دفتر مشاوریت امورملی وسخنگوی مقام و هم

ست که قبل بر این  آمار و ارقام افراد تحت تعقیب عدلی، در مجموعۀ به گونۀ کتاب یا مجالت شامل فهرست گردیده این در حالی

 گرفت. گردید که مورد استفادۀ کمتر از سوی مراجع مرروط قرار می و با هزینۀ گزاف چاپ می

ها سان قانون، متوسل به جمع آوری قراریابی به اهداف فوق و  تطبیق یکپیشینه جهت دستدر یک اقدام بی څارنوالیلوی 

 گردیده و این فهرست را در اختیار وزارت محترم امور داخله قرار داده تا به رویت آن اجراآت نمایند.

 تن « 7653»ی که در  برگیرندهمورد بوده « 5715»عداد به تهای  مرکز و والیات څارنوالی از سوی  صادر شدهقرارهای مجموع  

 شود.میاز مظنونین و متهمین 

 ی تطبیق قرارهای گرفتاری:ر زمینهاجراآت د

-ج.ا.ا. طوووووووووی شوووووووووح مووووووووواه گذشوووووووووته، در سوووووووووط  کشوووووووووور در یوووووووووک اقووووووووودام جووووووووودی و بوووووووووی خٖلوووووووووهاد پوووووووووولیس مبوووووووووارزه بوووووووووا جووووووووورایم وزارت اموووووووووور  

توووووووووون از متهمووووووووووین/ مجوووووووووورمین « 635»آن ا تطبیووووووووووق نموووووووووووده اسووووووووووت کووووووووووه در پیونوووووووووود بووووووووووهقوووووووووورار گرفتوووووووووواری ر « 465»پیشووووووووووینه، بووووووووووه تعووووووووووداد 

هوووووووووای گونوووووووووه، از شوووووووووماری عموووووووووومی قرارهوووووووووای گرفتووووووووواری سوووووووووالانووووووووود. هموووووووووینهوووووووووای مرروطوووووووووه معرفوووووووووی شووووووووودهڅوووووووووارنوالیبازدداشوووووووووت و بوووووووووه 

سووووووووووووی قووووووووووورار، از « 1365»بوووووووووووه تعووووووووووداد  1357/1358بوووووووووووود، نیوووووووووو  درسوووووووووووال کوووووووووووه در التووووووووووووا قوووووووووورار گرفتوووووووووووه 13550135601357قبوووووووووول، 

تووووووووون از متهموووووووووین/ محکوووووووووومین؛ « 1578»آن پوووووووووولیس مبوووووووووارزه بوووووووووا جووووووووورایم وزارت امورداخلوووووووووه تطبیوووووووووق شوووووووووده اسوووووووووت کوووووووووه در پیونووووووووود بوووووووووه

یوووووووان گذشوووووووته، چنوووووووین اقووووووودامات سوووووووت کوووووووه سوووووووالانووووووود. ایووووووون درحوووووووالیهوووووووای مرروطوووووووه، معرفوووووووی شووووووودهو بوووووووه څووارنوووووووووالی بازداشووووووت گردیوووووووده

ووووووام ی تطبیوووووووق قرارهوووووووای گرفتووووووواری برداشوووووووته اسوووووووت تووووووور در زمینوووووووهملووووووویتووووووور و عهوووووووای جووووووودیموووووووؤثر، محسووووووووس نبووووووووده اسوووووووت. اکنوووووووون گو

قووووووووی در  راسوووووووتای تطبیوووووووق ی جووووووودیای از ارادههوووووووای پسوووووووین پوووووووولیس مبوووووووارزه بوووووووا جووووووورایم وزارت اموووووووور داخلوووووووه، نشوووووووانهو اجوووووووراآت مووووووواه

و  ی گرفتوووووووووواری ای مشووووووووووترک تطبیووووووووووق قرارهوووووووووواج.ا.ا، اسووووووووووت. از همووووووووووین رو، کمتیووووووووووه څووارنووووووووووووالیی اداٖره محتوووووووووورم لوووووووووووی قرارهووووووووووای صووووووووووادره

مشوووووووترک، در  گونوووووووهو  وزارت اموووووووور داخلوووووووه، ایجووووووواد گردیوووووووده اسوووووووت کوووووووه بوووووووه ی لووووووووی څووارنوووووووووالیهمووووووواهنگی جووووووودی و  موووووووؤثر میوووووووان اداره

وووووار مووووووی ی موووووووارد را تعقیوووووووب، گیوووووور، همووووووهی جوووووودی و پوووووویی مشووووووترک تطبیووووووق قرارهووووووای گرفتوووووواری بووووووه گونوووووووهکننوووووود. کمیتوووووووهایوووووون راسووووووتا کو

 ی  شریک ساخته و اطمینان خواهند داد.برایند و  اجراآت بعدی را ن
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 فعالیت ها و دست آورد ها در خصوص استفاده مٔوثر از سیستم مدیریت ثبت قضایا: - 7

لوی څارنوالی به منظور حصول اطمینان از اجراآت به موقع و قانونی، دستیابی سریع به اطالعات و معلومات ضروری و نی  تحکیم 

مین عدا
ٔ
لت و تعمیم شفافیت و پاسخگویی، خویش را مکلف به تطبیق و تعمیل بال انحراف سیستم مدیریت حاکمیت قانون، تا

 ثبت قضایا در مرکز و والیات دانسته و برای تحقق این مهم، فعالیت های ذیل را انجام داده است. 

 یستم رف های متعهد در تطبیق سلوی څارنوالی به مثابه یکی از نهاد های مهم و اساس ی ارگانهای عدلی و قضایی و یکی از ط

مدیریت ثبت قضایا بوده که با توجه به مکلفیت نهاد های عدلی و قضایی برای تهیه و تدوین مقرره استفاده مشترک از 

سیستم ثبت قضایا، در تهیه و تدوین این مقرره نقش فعال و بارز داشته و مرستیال مالی و اداری این نهاد یکی از اعضای 

سیستم مدیریت ثبت قضایا می باشد که این مقرره مشترکا بین نهاد های عدلی و قضایی طی چهار فصل شورای رهبری 

 و س ی شش ماده تدوین و به امضا رسیده است. 

  با توجه به اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت ثبت قضایا، لوی څارنوالی طی دو سال اخیر تشکیل موجوده مدیریت ثبت

ار داده و در تمامی څارنوالی های استیناف والیات یک یک بست چهارم را تحت عنوان مدیریت قضایا را مورد باز نگری قر 

عمومی ثبت قضایا، ایجاد نموده و بست های ششم قبلی را که تحت عنوان مامور احصأییه وتحلیل ایجاد شده بود به 

 دو بست را بگونه معیاری ترتیب وبست پنجم تحت عنوان مدیریت احصأییه و ثبت قضایا تعدیل و الیحه وظایف هر 

 به منصه اجرا گذاشته است.

( بست در څارنوالی ۴۸( بست برای والیات، )۹.( بست شامل )۴۴۸( به تعداد )۴۳۸۹بصورت کل، طبق تشکیل سال )

ت ( بس۱( بست در ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خار ی، )۱های استیناف زون های مرکزی، )

( بست در ریاست های مرکزی لوی ۳۴در ریاست څارنوالی تحلیل، احصأییه و ثبت وقایع جرایم عسکری و متبا ی )

 څارنوالی ایجاد شده است.

قابل یاد آوری است اینکه، همه بست های مورد نیاز مدیریت عمومی احصأییه و ثبت قضایای والیات و زون های هفت 

به رقابت آزاد  ۴۳۸۹/  ۴۸/  ۴۲یون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به تاری  گانه کابل در هماهنگی با کمیس

گذاشته شد، از تمام مراحل رقابتی بست های مذکور، نمایندگان کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و 

مین شفافیت در است دام، نظارت به عمل آوردن JSSPنماینده دفتر محترم ) 
ٔ
 ( به منظور تا

ٔ
مین شفافیت در امتحان د. تا

افزایش شفافیت در استخدام کارمندان بست طی گزارش ی تحت عنوان ؛ (  JSSP) های رقابتی مذکور باعث شد تا دفتر 

در قسمتی از این گزارش آمده است  د.ننمای اطمینان ابراز 5لوی څارنوالیدر اداره  های سیستم مدیریت ثبت قضایا

ندان بست های سیستم مدیریت ثبت قضایای اداره لوی څارنوالی، شفاف و موفقانه س ری که؛ ) پروسه است دام کارم

شد، پروسه است دام کارمندان در بست های سیستم مدیریت قضایا به اساس اصل شایسته ساالری صورت گرفت( 

ستان تور عدلی افغاندر ب ش دیگری گزارش آمده است که؛ )اداره لوی څارنوالی با همکاری ت نیکی پروگرام حمایت سک

در امر شفافیت، مسٔولیت پذیری و است دام به اساس اصل شایسته ساالری در راستای حکومت داری خوب، پیشرفت 

 های چشمگیری داشته است.(
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از آنجایکه موجودیت انترنت با کیفیت از الزمه های درج معلومات در سیستم مدیریت ثبت قضایا می باشد، لوی 

ترس ی مداوم و سراسری به انترنت به منظور عرضه  هتر خدمات، ارتقای شفافیت و نظارت از رسیدگی څارنوالی برای دس

ه است. به امضا رساند ظیم خدمات م ابراتی افغانستان با اداره تن را به موقع و عادالنه به قضایا، تفاهمنامه همکاری 

ن تمویل پرو ه های انکشافی مرروط به سکتور طبق این تفاهمنامه اداره تنظیم خدمات م ابراتی مکلف است تا ضم

م ابرات، پالن پرو ه های انکشافی تکنالو ی معلوماتی و م ابراتی را ترتیب و طی مراحل نموده و در خصوص قضایای 

سایبری و برنامه های ت نیکی برای کارمندان تکنالو ی معلوماتی لوی څارنوالی، برنامه های آموزش ارتقای ظرفیت را 

 نماید.  تدویر

در نتیجه مواظبت های همیشگی مقام عالی ریاست جمهوری از نهاد های عدلی و قضایی، طی جلسه پنجم شورای عالی 

اداره احصأییه مرکزی و وزارت م ابرات و تکنالو ی حاکمیت قانون، مقام عالی چنین هدایت اصدار فرمودند )

 همکاری ارگان های عدلی و قضایی نهایی ساخته و به کمیته عدلی را با معلوماتی پالن انتقال سیستم مدیریت ثبت قضایا

ت رهبری سیستم مدیریت ثبت قضایا به تاری  
ٔ
دلو ماه جاری در تاالر  ۲جدی و  .۸و قضایی ارأیه نمایند(  در زمینه، هیا

دی نه غنا منکنفرانس های ستره محکمه تدویر جلسه نموده ، ضمن بحث در خصوص تحقق هدایت مقام عالی، در زمی

س ی از آن
ٔ
رح لوی څارنوالی مسوده ط ، هتر و بیشتر مقرره فعالیت سیستم قضایا بحث و تبادل نظر نموده اند. به تا

 انتقال سیستم مدیریت ثبت قضایا و پالن عملیاتی آنرا تهیه و ترتیب نموده است. 

امور داخله، عدلیه، دفاع ملی، مالیه،  مسٔولین ستره محکمه، لوی څارنوالی، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت های

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، اداره م ابرات، امور زنان،

بازرس افغانستان، دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، انجمن مستقل وکالی مدافع با اشتراک مسٔولین وزارت امور 

 – .به تاری  (  JSSP پروگرام حمایت سکتور عدلی ) در نشست که از جانب (،  INLاالت متحده امریکا ب ش ) خارجه ای

عقرب سال جاری در خصوص سیستم مدیریت ثبت قضایا در شهر دبی برگزار شده بود اشتراک نمودند. طی این   ۹

( مس ی گردیده به اشتراک  CMS 231نام ) ( نسخه دوم سیستم را که ب JSSP) نشست، پروگرام حمایت سکتور عدلی 

ل جدو کنندگان معرفی نمود و در خصوص  هبودی های مورد نظر در نسخه دوم، رفع خالها و نواقص سیستم فعلی،

زمانی برای تکمیل سیستم جدید و لزوم همکاری میان پروگرام حمایت سکتور عدلی و نهاد های عدلی و قضایی در مدت 

یات این نشست توسط اعضای اشتراک کننده خدمت مقام عالی طی جزیٔ نموده که ث و تبادل نظر زمان با ی مانده بح

 گزارش ی تقدیم گردیده است.

 Netلوی څارنوالی به منظور تجهی  این نهاد به تکنولو ی معاصر، قرارداد تهیه و تدارک سیستم اساس ی شبکه ) 

working  را با شرکت )I O Global Service   رسانده است به امضا. 

 به منظور تنظیم مداوم امور ت نیکی و ضمن تجهی  مدیریت های سیستم ثبت قضایا در مرکز و والیات،لوی څارنوالی 

 کمیته ی را ایجاد نموده است.  ،سیستماین اجرأیی 
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ته مالی و اداری یلوی څارنوالی به منظور تثبیت و رفع نیازمندی های تجهی اتی واحد های سیستم مدیریت ثبت قضایا، کم

را ایجاد نموده، این کمیته مکلف است مشکالت  و نیازمندی های واحد ها را در سط  مرکز و والیات تشخیص نموده 

 و برای رفع آن اقدامات به موقع را انجام دهند. 

ر گرفتوووووووه و چگووووووونگی اسوووووووتفاده مووووووؤوثر از سیسوووووووتم ثبووووووت قضوووووووایا در جلسوووووووات متعووووووودد شووووووورای عوووووووالی لووووووووی څوووووووارنوالی مووووووورد بحوووووووث قووووووورا

در خصوووووووووص آن فیصووووووووله هووووووووای الزم بعموووووووول آمووووووووده اسووووووووت. همچنووووووووان مرسووووووووتیال لوووووووووی څووووووووارنوالی در امووووووووور مووووووووالی و اداری کووووووووه عضووووووووو 

ت رهبوووووووری اشوووووووتراک نمووووووووده و جلسوووووووات 
ٔ
ت رهبوووووووری سیسوووووووتم مووووووودیریت ثبوووووووت قضوووووووایا نیووووووو  موووووووی باشووووووود در جلسوووووووات همووووووواهنگی هیوووووووا

ٔ
هیوووووووا

 نموده است.هماهنگی داخلی را در لوی څارنوالی نی  تدویر و مدیریت 

 دسترسی به عدالت   -1

 هاــارنوالـــی های ولسوالیڅسازی فعال

 ۳۹۹در تموووووووووووامی  ادارات دولتوووووووووووی تشوووووووووووکیالت واحووووووووووود هوووووووووووای سوووووووووووومی بوووووووووووا توجوووووووووووه بوووووووووووهلووووووووووووی څوووووووووووارنوالی جمهووووووووووووری اسوووووووووووالمی افغانسوووووووووووتان 

م تلوووووووف دیگووووووور  را در تشوووووووکیالت خوووووووویش ایجووووووواد نمووووووووده اسوووووووت، اموووووووا نسوووووووبت نوووووووا امنوووووووی هوووووووا و عوامووووووول څوووووووارنوالی هوووووووا ،ولسووووووووالی کشوووووووور 

ایووووووووون چوووووووووالش دایوووووووووره تطبیوووووووووق قوووووووووانون و بوووووووووود طوووووووووی سوووووووووالهای گذشوووووووووته څوووووووووارنوالی هوووووووووا را فعوووووووووال نمایووووووووود. ( ولسووووووووووالی نتوانسوووووووووته 157در )

کمرنوووووووووگ را محوووووووودود و دسترسوووووووو ی موووووووووردم بووووووووه خوووووووودمات مراکوووووووووز عوووووووودلی را تووووووووامین عوووووووودالت، مبوووووووووارزه بووووووووا فسوووووووواد و خشوووووووووونت علیووووووووه زنوووووووووان 

و بوووووووا وضوووووووعیت نامناسوووووووب ولسووووووووالی هوووووووا را موووووووورد ارزیوووووووابی قووووووورار داده  1357بوووووووود. بوووووووه هموووووووین علوووووووت لووووووووی څوووووووارنوالی در سوووووووال  سووووووواخته

 به راه حل های مٔوثر مبادرت ورزید.مشکالت  تشخیص

و بوووووووووه  ۴۳۸۹لووووووووووی څوووووووووارنوالی مطوووووووووابق سوووووووووتراتیای پووووووووونج سووووووووواله مبوووووووووارزه بوووووووووا فسووووووووواد اداری و شووووووووواخص هوووووووووای تعیوووووووووین شوووووووووده بووووووووورای سوووووووووال 

ووووواری خووووووویش اقوووووودامات الزم را جهووووووت فعووووووال څووووووارنوالی غیوووووور فعووووووال بووووووه سووووووط  ولسوووووووالی هووووووا کووووووه  44سووووووازی  منظووووووور تحقووووووق اهووووووداف کو

ه ایووووووووون اقووووووووودامات بوووووووووا اصوووووووووالحات در مراکوووووووووز عووووووووودلی، ارأیووووووووو ،یکوووووووووی از تعهووووووووودات کنفووووووووورانس هوووووووووای پروکسووووووووول و جنیووووووووووا بودات ووووووووواذ نموووووووووود

 فعالیت څارنوالی های غیر فعال آغاز گردید. ،خدمات شفاف و استفاده از همکاری مردم محل

فووووووووق و دسترسووووووو ی هموووووووه مووووووووردم بوووووووه عووووووودالت از طریوووووووق واحووووووود هوووووووای سوووووووومی اداره لووووووووی څووووووووارنوالی بنوووووووابر ایووووووون جهوووووووت تحقوووووووق اهوووووووداف 

ب ووووووش جوانووووووان و فعالیووووووت هووووووای  ،همووووووه روزه تووووووالش نموووووووده تووووووا بووووووا همکوووووواری اشووووووخاص موووووووثر، نهوووووواد هووووووای موووووودنی، شووووووورا هووووووای محلووووووی

گردیووووووده بووووووود، زمینووووووه  مرکووووووزی و والیتووووووی ایوووووون اداره بوووووورای فعووووووال سووووووازی څووووووارنوالی هووووووای کووووووه نسووووووبت دالیوووووول م تلووووووف غیوووووور فعووووووال هووووووای

وووووووادر هووووووووای محوووووووول، پیشوووووووونهاد تعوووووووودیل بنوووووووود   ۹هووووووووای الزم را فووووووووراهم نمایوووووووود. کووووووووه در قوووووووودم ن سووووووووت لوووووووووی څووووووووارنوالی بووووووووه منظووووووووور جووووووووذب کو

خوشوووووووووووب تانه طوووووووووووی  وقوووووووووووانون و تشوووووووووووکیل صوووووووووووالحیت څوووووووووووارنوالی بوووووووووووه شوووووووووووورای محتووووووووووورم حاکمیوووووووووووت قوووووووووووانون تقووووووووووودیم گردیووووووووووود  ۸۹مووووووووووواده 

ن، موووووووواده یوووووووواد شووووووووده تعوووووووودیل و لوووووووووی څووووووووارنوالی توانسووووووووت کووووووووه بوووووووودون در فرمووووووووان مقووووووووام عووووووووالی ریاسووووووووت جمهوووووووووری اسووووووووالمی افغانسووووووووتا

ووووووووووادر هوووووووووووای محووووووووووول را کوووووووووووه فوووووووووووارغین حقووووووووووووق و شووووووووووورعیات  وووووووووواری در نهووووووووووواد هوووووووووووای عووووووووووودلی و قضوووووووووووایی کو نظرداشووووووووووت سوووووووووووه سوووووووووووال تجرروووووووووووه کو

 بووووووووووورای ارتقوووووووووووای ظرفیوووووووووووت شوووووووووووان برناموووووووووووه هوووووووووووای آموزشووووووووووو ی کوتووووووووووواه مووووووووووودت و دراز مووووووووووودت را، راه 
ً
میباشوووووووووووند اسوووووووووووت دام نمایووووووووووود و بعووووووووووودا

 د. اندازی نمای
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در هموووووووووووین جهوووووووووووت اداره لووووووووووووی څوووووووووووارنوالی جمهووووووووووووری اسوووووووووووالمی افغانسوووووووووووتان بوووووووووووا همکووووووووووواری هوووووووووووای صوووووووووووادقانه آنوووووووووووان موفوووووووووووق بوووووووووووه تقووووووووووورر 

اشووووووخاص دارای تحصووووووویالت عووووووالی در رشوووووووته هووووووای حقووووووووق و شوووووورعیات گردیوووووووده کووووووه بوووووووا تقوووووورر ایووووووون افووووووراد واحووووووود هووووووای سوووووووومی اداره 

 لف غیر فعال گردیده بود، گشایش یافت.( څارنوالی ولسوالی های که نسبت تهدیدات م ت64محلی تقویه و )

وووووووواری لووووووووووی څوووووووووارنوالی بووووووووووده توووووووووا بتوانووووووووود   و چنانچوووووووووه تقویوووووووووه اداره محلوووووووووی یکوووووووووی از اولویوووووووووت هوووووووووای کو
ٔ
زمینوووووووووه دسترسووووووووو ی باشوووووووووندگان قووووووووورا

ووووووووووادر هوووووووووووای مسووووووووووولکی و  ،نمایووووووووووود را بوووووووووووه خووووووووووودمات عووووووووووودلی مووووووووووؤوثر مسووووووووووواعدولسووووووووووووالی هوووووووووووا قصوووووووووووبات در سوووووووووووط   ایووووووووووون هووووووووووودف توسوووووووووووط کو

لوووووووووووی څووووووووووارنوالی پووووووووووس از بوووووووووودین   ووووووووووا    هتوووووووووور محقووووووووووق شووووووووووده میتوانوووووووووود.ر محوووووووووول بلوووووووووود باشووووووووووند اشخاصوووووووووو ی کووووووووووه بووووووووووا عنعنووووووووووات و کلتووووووووووو 

وووووووادر هووووووووای محلووووووووی، زمینووووووووه آموووووووووزش ارتقووووووووای ظرفیووووووووت را بوووووووورای آنهووووووووا مسوووووووواعد سوووووووواخته و  را ذیوووووووول  آموزشوووووووو ی برنامووووووووه هووووووووای اسووووووووت دام کو

 :نموده استدایر برای آنها 

   لحقو ی در مرکز حقو ی پوهنتون کاببرنامه ستا 

 جرم و انواع آن ( خصوص آموزش ی در برنامه( 

  (جزا و تدابیر تأمینیآموزش ی )برنامه   

  (اسباب اباحتآموزش ی )برنامه   

 ( بدیل حبس آموزش در خصوص)   

 (ادله اثبات دعوی جزایی) آموزش در خصوص 

  (جرایم علیه اموالخصوص  ) آموزش در 

 (جرایم علیه اشخاص) آموزش در خصوص   

 ( ت و اخالق عمومیجرایم علیه عفآموزش در خصوص) 

 (تحریک دعوی جزایی) آموزش درخصوص  

 (نامه و صالحیت های څارنوالی ولسوالیترتیب اتهام) آموزش در خصوص    

در هر ولسوالی دو څارنوال وجود دارد، لوی څارنوالی در نظر دارد به منظور فراگیری تحصیالت دوره ماستری  کهبا توجه به این

 فعال گردیده است هایولسوالی نرنواال څا از طور نورتی یک یک تن
ً
در داخل و یا خارج از کشور به برنامه  را نا امن که جدیدا

 ماستری معرفی نماید.

آورد های چشمگیر گردیده، که به شرح ذیل تحریر  قابل تذکر است که هماهنگی و ارتباط مستقیم با مردم محل باعث دست

 میگردد:

 هو ش فعال گردیده  1358و  1357( څارنوالی ولسوالی ها طی سال های 64الن به تعداد ) باتقرر کادر های محل بحیث څارنوا

 است.
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 ند  به مراجع عدلی دسترس ی مستقیم داشته و قضایای خویش را در ه ابا فعال سازی این ولسوالی ها، مردم محل توانست

 فعاڅارنوالی های که  روشنی قوانین نافذه کشور حل و فصل نمایند.
ً
 ایایقض (575تعداد )به توانسته اند ل شده جدیدا

موده و با اجراآت قانونی خویش، ضمن جلوگیری از فیصله قضایا توسط م الفین مس ح دولت، رسیدگی نجرمی را م تلف 

 اعتماد میان ملت و دولت را  هبود ب شند.

 ناث نی  مساعد گردیده و می ان رسیدگیاست دام کادر های محلی باعث شده است تا زمینه تقرر کادر های محلی برای طبقه ا 

( تن خانم ها را ۳۸به قضایای خشونت علیه زنان در سط  ولسوالی ها افزایش یابد. لوی څارنوالی موفق شده است تعداد )

 که از جمله کادرهای محلی هستند در څارنوالی های ولسوالی ها است دام نماید. 

 مردم با ــارنوالـــیدیدارهای هفته وار  لوی څ

سوووووووو روزهوووووووای دوشووووووودبه هرهفتوووووووه را بووووووورای دیووووووودار مسوووووووتقیم بوووووووا موووووووردم  و رسووووووویدگی بوووووووه سوووووووال بدین4لووووووووی څوووووووارنوال د.ج.ا.ا از مووووووودت 

  بووووووووووا تعووووووووووداد بیشووووووووووتر از   ۴۳۸۹هووووووووووا مشووووووووووخص سوووووووووواخته اسووووووووووت. در سووووووووووال مووووووووووالی مشووووووووووکالت و قضووووووووووایای  آن
ً
لوووووووووووی څووووووووووارنوال شخصووووووووووا

از مووووووووووووردان و زنووووووووووووان مالقووووووووووووات نموووووووووووووده  کووووووووووووه شووووووووووووکایات و  از مووووووووووووراجعین،  اعووووووووووووم  هشووووووووووووت هووووووووووووزار و چهووووووووووووار صوووووووووووود و یووووووووووووک توووووووووووون(   8411)

  ها را شدیده و برای رسیدگی و حل آن هدایت  صادر نموده است.مشکالت آن

لووووووووووی څوووووووووارنوال جلسوووووووووات اسوووووووووتماعیه  را بوووووووووا مسوووووووووؤولین نهووووووووواد هوووووووووای جامعوووووووووۀ مووووووووودنی، علموووووووووا، وکوووووووووال، متنفوووووووووذین و قریوووووووووه داران تموووووووووام 

ضووووووووووووومن شووووووووووووودیدن نظریوووووووووووووات، پیشووووووووووووونهادات و  یوووووووووووووت کابووووووووووووول توووووووووووودویرنموده،نوووووووووووووا ی شوووووووووووووهر کابووووووووووووول  و ولسووووووووووووووالی هووووووووووووای چهوووووووووووووارده گانوووووووووووووه وال 

هوووووووووووا، در خصووووووووووووص  مبوووووووووووارزه بوووووووووووا فسووووووووووواد اداری، حاکمیوووووووووووت قوووووووووووانون، تطبیوووووووووووق عووووووووووودالت، همکووووووووووواری ومشوووووووووووارکت عاموووووووووووۀ مشوووووووووووکالت آن

 و رعایت قوانین؛ ص بت نموده اند. مردم در روند حکومتداری، تطبیق

 خدمات مراجعینپذیرش و 

ترسووووووووو ی شوووووووووهروندان و موووووووووراجعین بوووووووووه خووووووووودمات، و فوووووووووراهم آوری تسوووووووووهیالت الزم و رسووووووووویدگی بوووووووووه ج.ا.ا بوووووووووه هووووووووودف دس څوووووووووارنوالیلووووووووووی 

موقوووووووووع بوووووووووه قضوووووووووایای شوووووووووان، مرکوووووووووز پوووووووووذیرش و خووووووووودمات موووووووووراجعین را کوووووووووه  بوووووووووا وسوووووووووایل و تجهوووووووووزات تکنوووووووووالو یکی  پیشووووووووورفته مجهوووووووووز 

 اشد اعمار نموده است.بمی

  اداری، منوووووووووووووووابع بشوووووووووووووووری هوووووووووووووووای موووووووووووووووالی، ر ب شد ( تووووووووووووووون از موووووووووووووووراجعین را 154215ایووووووووووووووون مرکوووووووووووووووز بووووووووووووووویش از )  1358در سوووووووووووووووال موووووووووووووووالی 

رسوووووووویدگی بووووووووه  در مووووووووور عسووووووووکری، مبووووووووارزه بووووووووا فسوووووووواد اداری، امووووووووور تعقیووووووووب قضووووووووائی، مووووووووالی و اداری و  څووووووووارنوالیهووووووووای لوووووووووی معاونت

 که  خدمات الزم از سوی مسؤولین انجام یافته است.نموده  ثبت  قضایا،

 81۱مرکز مکالمات تیلفونی 

وووووووووووات 181شوووووووووووفافیت و مبوووووووووووارزه علیوووووووووووه فسووووووووووواد اداری مرکوووووووووووز مکالموووووووووووات تیلفوووووووووووونی )  بوووووووووووه منظوووووووووووور توووووووووووأمین څوووووووووووارنوالیلووووووووووووی  ( را در چوکو

شوووووووووکایتی داشوووووووووته  څوووووووووارنوالیکه موووووووووراجعین از اجوووووووووراآت کارمنووووووووودان لووووووووووی ریاسوووووووووت کنتووووووووورول و مراقبوووووووووت ایجووووووووواد نمووووووووووده توووووووووا در صوووووووووورتی

سوووووووووی مووووووووؤظفین مرروووووووووط باشووووووووند، بتواننوووووووود بووووووووا حفووووووووظ محرمیووووووووت و  مصووووووووؤونیت شووووووووکایات و اطالعووووووووات شووووووووان را ثبووووووووت نماینوووووووود تووووووووا از 

 گیری و اجراآت قرار گیرد. مورد پی
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( مووووووووووورد شووووووووووکایات بوووووووووه شووووووووووکل حضووووووووووری،تیلفونی و رهنمووووووووووایی حقووووووووووو ی دریافوووووووووت و ثبووووووووووت گردیووووووووووده ۳۸.بووووووووووه تعوووووووووداد ) 1358در سوووووووووال 

وووووووووار قوووووووووورار داشووووووووووته کووووووووووه از آن  شووووووووووکایت ( مووووووووووورد12۳( مووووووووووورد شووووووووووکایات اجووووووووووراات صووووووووووورت گرفتووووووووووه، ).۱۹کووووووووووه از جملووووووووووه آن ) تحووووووووووت کو

څوووووووووارنوالی  جوووووووورایم علیووووووووه امنیوووووووووت  ریاسووووووووت ( موووووووووورد آن بووووووووه41و )څووووووووارنوالی  ارجوووووووواع لووووووووووی  بوووووووووه کمیسوووووووویون امنیتووووووووید ( مووووووووور ۹۳جملووووووووه )

 تقدیم گردیده است. داخلی و خار ی 

 دست آوردها در بخش تدوین اسناد تقنینی -3

، چارچوب های قانونی لوی څارنوالی به مثابه یکی از نهاد های مهم عدلی و قضایی همواره در تالش آن بوده است تا در کنار

رفتار ها و عملکرد های اجرایی در این نهاد را با ایجاد میکانی م های مشخص حقو ی، اصول مند و معیاری ساخته و می ان 

 یل انجام یافته است.ذهبود ب شند. بدین منظور اقدامات شفافیت و بازدهی مٔوثر در امر کیفی و ک ی اجراآت را  

 در بخش قوانین

 قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی که مبین وظایف و صالحیت های قانونی این نهاد است و با توجه به  طرح تعدیل

ضرورت های موجود لوی څارنوالی ضرورت به بازنگری و تعدیل داشت، تکمیل گردیده و غرق طی مراحل بعدی  به 

 وزارت محترم عدلیه ارسال شده است..

 ستان با توجه به ضرورت های موجود، تشخیص و تثبیت گردیده و غرق طی موارد قابل تعدیل در کود جزای افغان

 مراحل به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.

  موارد قابل تعدیل در قانون اجراآت جزایی افغانستان نی  تثبیت و غرق اجراآت بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال

 گردیده است. 

 ها در بخش مقرره

 ی های غیر قانونی تدوین و غرق طی مراحل بعدی به وزارت محترم عدلیه و از آنجا به کابینه دولت مقرره اعاده دارای

 ج.ا.ا. برای تصویب ارسال گردیده است.

  مقرره حقوق و امتیازات کدری اعضای مسلکی لوی څارنوالی غرق اجراآت بعدی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده

 است. 

 هاو پالیسیراتیژی ها طرزالعمل ها، استدر بخش 

 طرزالعمل ارزیابی اجراآت څارنوالی ها تدوین و به منصه اجرا گذاشته شده است 

 تدوین و اجرایی شده است النطرزالعمل است دام څارنوا. 

 طرزالعمل آموزش متداوم مسلکی تدوین شده است. 

  تدوین شده است النڅارنواطرزالعمل ثبت دارایی های. 

 ات در قبال مراجعین و وکالی محترم شورای ملی تدوین گردیده استطرزالعمل ارأیه خدم. 

 طرزالعمل ایجاد دفتر حمایت از شهود، متضررین، اطالع دهندگان و افشاگران تدوین شده است. 
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 طرزالعمل اجرای امتیازات کدری اعضای مسلکی لوی څارنوالی تدوین شده است. 

 ستطرزالعمل طی مراحل قضایای ملتوی تدوین شده ا. 

 ترتیب و تصویب طرزالعمل معرفی کارمندان به پوهنتونهای خصوص ی. 

  تحت کار کمیته قوانین قرار دارد. النڅارنواطرزالعمل ارزیابی پیشینه 

 ترتیب و تصویب طرزالعمل معرفی کارمندان به ستا  حقوق پوهنتون کابل. 

 نیت محیط کاری زنانؤ ترتیب مسوده پالیس ی مص. 

 طبوعاتیترتیب مسوده پالیس ی م. 

 طرزالعمل نظارت از محالت سلب آزادی تدوین و اجرایی گردیده است. 

  تدوین و مر ی االجرا گردیده استبعد از  اکمال حبس  طرح ساده سازی رهایی محبوسین. 

  نظارت بر محالت سلب آزادی تدوین و مر ی االجرا گردیده است النڅارنوااصول رفتار. 

 جرایی شده استدوسیه شخصیتی محبوسین تهیه و ا. 

  ستا .آموزش دورۀ طرزالعمل ترتیب و تدوین 

  طرزالعمل دوره ماستری ترتیب و تدوین. 

  یت و ارتقا درجات کادری کارمندانطرزالعمل تثبترتیب و تدوین. 

  طرزالعمل تقرر کارکنان باالمقطع.ترتیب و تدوین 

 ت انگلیس ی و کم یوتر.ترتیب و تدوین طرزالعمل معرفی کارکنان به آموزش های طویل المد 

 .ترتیب و تدون طرزالعمل معرفی کارمندان به پوهنتون های خصوص ی 

 .ترتیب و تدوین طرزالعمل است دام کارمندان اداری در بست مسلکی 

  داخلی سمع شکایاتطرزالعمل ترتیب و تدوین. 

 ترتیب و تدوین طرزالعمل آموزش های متداوم مسلکی. 

 هانامهدر بخش تفاهم

 فاهمنامه در امر مبارزه با فساد اداری با وزارت محترم دفاع ملیامضای ت 

 امضای تفاهمنامه در امر مبارزه با فساد اداری با وزارت محترم داخله 

 امضای تفاهمنامه در امر مبارزه با فساد اداری با ریاست محترم عمومی امنیت ملی 

 یسیون مستقل شکایات انت اباتا کمامضای تفاهمنامه در خصوص رسیدگی به جرایم انت اباتی ب 

 امضای تفاهمنامه با رادیو تلویزیون ملی افغانستان ب اطر نشر و پ ش فعالیت های لوی څارنوالی در مرکز و والیات 

  کشور ازرکستانلوی څارنوالی امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی افغانستان و 
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  عدلی امضای تفاهمنامه همکاری با دفتر حمایت سکتورJSSP  

  امضای تفاهمنامه با سازمان انکشاف بین المللی حقوق IDLO  

  امضای تفاهمنامه با پوهنتون کابل برای معرفی کارمندان به برنامه ماستری در رشته های جزا و جرم شناس ی و اداره و

 پالیس ی عامه

 ظرفیت تعلی ی 
ٔ
 امضای تفاهمنامه با موسسه ارتقا

 مین فعالیت های کلینک های حقو یامضای تفاهمنامه همکاری ها
ٔ
 ی مشترک هفت جانبه جهت  هبود و تا

 امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه زنان برای زنان افغان 

 امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه عدالت برای افغانستان 

 شاف سناییامضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه انک 

  امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و موسسه آموزش و تحقیق برای ص حPTRO  

 )امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و ادارۀ تنظیم خدمات م ابراتی افغانستان ) اترا 

 .امضای تفاهمنامه همکاری میان لوی څارنوالی و مؤسسۀ آواز پرودکشن و رادیو جوان 

   شفافیت و حسابدهی ،داخلینظارت    -8۱

 نظارت و بررسی های والیتی

های هوووووووووووای اسوووووووووووتیناف والیوووووووووووات، برناموووووووووووهڅارنوالی بوووووووووووه منظوووووووووووور نظوووووووووووارت و بررسووووووووووو ی از اجوووووووووووراآت و عملکووووووووووورد ریاسوووووووووووت  څوووووووووووارنوالیلووووووووووووی 

 ی نموده است. راه انداز  څارنوالیها تحت ریاست مرستیاالن محترم لوی نظارتی و بررس ی  ساالنه را  با توظیف کمیته

رسوووووووووووویدگی بووووووووووووه قضووووووووووووایا، رونوووووووووووود ارتبوووووووووووواط و  اداری،  اجووووووووووووراآت والیووووووووووووات کشووووووووووووور سووووووووووووفرنموده  بووووووووووووه   1358هیووووووووووووأت مؤظووووووووووووف در سووووووووووووال 

و ، تحووووووووووووت بررسوووووووووووو ی و ارزیووووووووووووابی قوووووووووووورار داده و جهووووووووووووت بهبووووووووووووود های اسووووووووووووتیناف والیوووووووووووواتریاسووووووووووووتار بووووووووووووا هموووووووووووواهنگی بووووووووووووا نهادهووووووووووووای همکوووووووووووو

 هنمایی های الزم نموده اند.مؤثریت عرضۀ خدمات عدلی و اجراآت اداری، هدایات و ر 

هوووووووا و مکاتوووووووب، فعوووووووالین جامعوووووووۀ مووووووودنی، در ایووووووون سوووووووفر هوووووووا هیوووووووأت مؤظوووووووف بوووووووا اقشوووووووار م تلوووووووف اعوووووووم از علموووووووا، اسوووووووتادان پوهنتوووووووون 

و  های جووووووووودا گانوووووووووه داشوووووووووته و بووووووووور اهمیوووووووووت تطبیوووووووووق قوووووووووانون، تطبیوووووووووق عووووووووودالترسوووووووووانه هوووووووووای آزاد، و عاموووووووووۀ موووووووووردم دیووووووووودارمسوووووووووؤولین 

 عدلی و قضائی ص بت و تاکید صورت گرفته است.مشارکت مردم و نهادها با ادارات 

 منابع بشری مدیریتسیستم سازی 

در تشووووووووکیل ریاسووووووووت عمووووووووومی منووووووووابع بشووووووووری ایجوووووووواد گردیووووووووده و توووووووواکنون بووووووووه  HRMISبووووووووا تزئیوووووووود موووووووودیریت عمووووووووومی HRMISسیسوووووووتم 

خصووووووووووووات و از اداره لوووووووووووووی څووووووووووووارنوالی در ایوووووووووووون سیسووووووووووووتم بووووووووووووا تمووووووووووووام مش برحووووووووووووال، متقاعوووووووووووود و شووووووووووووهدا توووووووووووون کارمنوووووووووووودان 5655تعووووووووووووداد 

 اند.کوایف ثبت گردیده

 والیات(  21یجاد سیستم حاضری الیکترونیکی در تمام ب ش های لوی څارنوالی) مرکز تمامی ب ش ها و در  -1

 .مورد بقیه کارمندان ادامه دارد تن ثبت و در 1255تطبیق پروسه ثبت بایومتریک کارکنان خدمات ملکی که تعداد   -2
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 څارنواالنارزیابی اجراآت 

( تن څارنواالن مسلکی ملکی و نظامی در مرکز و والیات تحت ارزیابی قرار گرفته است که این پروسه 3122داد )به تع -1

 موفقانه تا کنون ادامه دارد.

( تن کارمندان اداری و کارکنان خدماتی شامل مرکز و والیات تحت ارزیابی ساالنه قرار گرفته و تکمیل 1415به تعداد ) -2

 رمندان به تاری  معینه همه روزه تحت ارزیابی قرار میگیرد. شدن میعاد یک ساله کا

 ( تن از څارنواالن مرکز و والیات که این روند ادامه دارد. 2183خانه پری فورم تضاد منافع بیش از ) -3

ای ش ه، څارنواالن و کارمندان ب مرستیاالن، رؤسالوی څارنوال، ) . لوی څارنوالی کارکنان ( تن از 3355های ) ثبت دارایی -4

 مالی و تدارکاتی ( 

کمیته ارزیابی اسناد تحصیلی ایجاد گردیده تا تمام سوان  و اسناد تحصیلی کارمندان اداره را ارزیابی نماید که الی اکنون  -5

 .است شده جلد دفاتر سوان  مورد ارزیابی قرار داده 1651

 برگزاری امتحانات رقابتی و استخدام کارمندان

و  جذب افراد شایسته هدفبه رقابتی سازی تمامی پروسه های است دام بست های مسلکی و اداری ظور به من څارنوالی لوی   

ن، واال څارن؛ میکانی م ها و پروسه های مؤثری را روی دست گرفت که از آن جمله طرح و تصویب طرزالعمل است دام با ظرفیت

 باشد.اص ی میراه اندازی امتحان های رقابتی جمعی، برگزاری امتحان های اختص

به  ٪9فیصدی حضور خانم ها در لوی څارنوالی از تطبیق پالیس ی افزایش حضور زنان در لوی څارنوالی که در سه سال گذشته 

 . ارتقا کرده است 21۷3٪

څوووووووووارنوالی بوووووووووه منظوووووووووور جوووووووووذب کارمنووووووووودان شایسوووووووووته و مسووووووووولکی از طریوووووووووق برگوووووووووزاری امتحانوووووووووات رقوووووووووابتی شوووووووووفاف، طرزالعمووووووووول لووووووووووی 

سوووووووووووووه بووووووووووووووار امتحوووووووووووووان رقوووووووووووووابتی جمعووووووووووووووی را  1358ان مسووووووووووووولکی را طوووووووووووووورح و تصوووووووووووووویب نمووووووووووووووده اسووووووووووووووت. در سوووووووووووووال اسوووووووووووووت دام کارمنووووووووووووود

       ( نفوووووووووور درخواسووووووووووتی ارایووووووووووه کوووووووووورده کووووووووووه از مجموووووووووووع آن بووووووووووه تعووووووووووداد  7181انوووووووووودازی نموووووووووووده اسووووووووووت کووووووووووه در مجموووووووووووع بووووووووووه تعووووووووووداد ) راه

ابتی اشووووووووتراک نمودنوووووووود کووووووووه در ( توووووووون آنووووووووان در امتحانووووووووات رقوووووووو2311( توووووووون واجوووووووود شوووووووورایط شووووووووناخته شووووووووده کووووووووه بووووووووه تعووووووووداد ) 3153)

 های مسلکی است دام شده اند.( تن، پس از س ری نمودن موفقانۀ امتحان، در بست 168نتیجه ) 

همچنوووووووووووان بووووووووووور اسووووووووووواس تعهووووووووووودات رهبوووووووووووری لووووووووووووی څوووووووووووارنوالی بووووووووووورای جوووووووووووذب  اشوووووووووووخاص بوووووووووووا ظرفیوووووووووووت و متعهووووووووووود از اقشوووووووووووار م تلوووووووووووف 

نموووووووووده اسووووووووت کووووووووه در آن  بووووووووه تعووووووووداد  ت را نیوووووووو  دایوووووووورجامعووووووووه، یووووووووک دور امتحووووووووان جمعووووووووی اختصاصوووووووو ی بوووووووورای افووووووووراد دارای معلولیوووووووو

( توووووووون واجوووووووود شوووووووورایط شووووووووناخته شووووووووده و در امتحووووووووان  127( توووووووون  درخواسووووووووتی ارایووووووووه کوووووووورده کووووووووه از ایوووووووون جملووووووووه، بووووووووه تعووووووووداد ) 157)

های مسووووووووولکی اسوووووووووت دام گردیوووووووووده ( تووووووووون از خوووووووووواهران و بووووووووورادران دارای معلولیوووووووووت در بسوووووووووت 27اشوووووووووتراک نموووووووووود کوووووووووه در نتیجوووووووووه ) 

 اند.
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 در امر تفتیش داخلی څارنوالیآوردهای لوی ها و دستفعالیت

وظایف خویش را در مطابقت با احکام قانون بمنظور اصالح و معیاری سازی اجراآت ریاست تفتیش داخلی لوی څارنوالی د.ج.ا.ا 

ند و عدالت محور، ارنواالن و حصول اطمینان از اجراآت سالم، قانونمڅ، جلوگیری از ت لفات وظیفوی څارنوالی ج.ا.ادر لوی 

قانون تشکیل و صالحیت  ( ۳۳و  ۳۸، ۳۴). این ریاست در مطابقت با موادارنوالی به پیش می بردڅتحت نظر و هدایت مقام لوی 

ه بارنواالن را مورد بررس ی قرار داده و گزارش بررس ی های خویش راڅارنوالی،ت لفات تأدیای وظیفوی و ت لفات جرمی وظیفوی څ

ۀ اجراآت ساالناز ارنوالی ج.ا.ا، څن این ریاست طبق پالن مرتبه و منظوری مقام لوی یالی ارائه مینماید. همچنلوی څارنو  مقام

و گزارش بررس ی های خویش را با انعکاس چالش  بررس ی بعمل آوردهارنوالی ها  در مرکز و والیات څمسلکی، مالی و اداری مجموع 

. در عین حال سایر اوامر و تقدیم میداردارنوالی څقانونی، ترتیب و به مقام  لوی های اداری و مسلکی، سفارشات و رهنمود های 

ارنوالی عنوانی این ریاست صادر میگردد، ریاست تفتیش داخلی مکلف به اجراء و ارائه گزارش څهدایات که از جانب مقام لوی 

 میباشد.

و گزارش   آمدهرنوالی در سط  مرکز ووالیات بررس ی به عمل اڅ( ریاست های ۴۳۲از اجراآت مسلکی و اداری تعداد ) ۴۳۸۹در سال 

 ارنوالی ج.ا.ا تقدیم و مورد مالحظه و تائید قرار گرفته است.څبررس ی هاغرق مالحظه بمقام لوی 

ارنواالن می شود، از جانب ریاست تفتیش مورد بررس ی څ( قضیه که شامل ت لفات تأدیای وظیفوی ۴۲۲به تعداد ) ۴۳۸۹در سال 

 است. گرفته قرار

ارنواالن در سط  مرکز ووالیات به نسبت برمالشدن ت لفات تأدیای وظیفوی شان، رهنمود و تفهیم تن ازڅ (۳۱به تعداد ) -1

 گردیده اند.

ارنواالن در سط  مرکز ووالیات به نسبت برمالشدن ت لفات تأدیای وظیفوی شان، توصیه گردیده تن څ( ۸۴۹به تعداد ) -2

 اند.

 ته است.ابراز نظر صورت گرف شان به نسبت ارتکاب ت لف تأدیای وظیفوی، به تبدیلی جزایی نارنواال څ( تن ۸به تعداد ) -3

ارنواالن در سط  مرکز ووالیات به نسبت برمالشدن ت لفات جرمی وظیفوی شان، به تحقیق تن از څ( ۲به تعداد )  -4

 معرفی گردیده اند.

ات به نسبت اجراآت خوب و قانونمند شان، قابل تقدیر و ستایش ارنواالن در سط  مرکز ووالیاز څ ( تن۸۱به تعداد ) -5

 دانسته شده اند.

 در بخش کنترول و مراقبت څارنوالیآوردهای لوی ها و دستفعالیت

 
ٔ
مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان   5/5/1351رخ ( مؤ 45س ی از فرمان )یاست عمومی څارنوالی کنترل و مراقبت بتا

، این ریاست از بدو ایجاد الی اکنون وظایف محوله صالحیت های خویش را ( آغاز به فعالیت نموده است1352سال )ایجاد و در 

در مطابقت با مصرحات قوانین نافذه کشور با حفظ بی طرفی، استقاللیت واحترام به کرامت انسانی، رعایت حقوق بشری و 



 
8931دهی حکومت به ملت ی در برنامۀ پاسخارنوالگزارش لوی څ 93  

با در نظر داشت اصل برائت الذمه اعمال و طرز فعالیت خویش را   فساد اداری شر ی اتباع کشور به ویژه شاملین قضایای 

 مطابق قانون تشکیل وصالحیت څارنوالی تنظیم نموده است. 

ت رهبری لوی څارنوالی با 
ٔ
مبارزه با فسووووواد اداری در لوی څارنوالی، یکی از اولویت های مهم اجرایی این نهاد محسووووووب میشوووووود، هیا

ی نه چندان دور، موجودیت فسووواد اداری یکی از موانع و مشوووکالت جدی فراراه حاکمیت قانون  درک این واقعیت که در گذشوووته

مین عدالت و زمینه سووووووووووواز معافیت های فراقانونی در این نهاد بوده، مصووووووووووومم بر آن هسوووووووووووتند تا گامهای مثمر و ممد را در امر 
ٔ
و تا

 است. شته تشخیص، تثبیت، بازداشت و تعقیب عدلی افراد آلوده به فساد بر دا

به مثابه یکی از ریاست های مهم در امر مبارزه با فساد اداری داخلی و به منظور  ریاسوت څارنوالی کنترل ومراقبت بدین م  و ،

تقویت و تسوووووووریع روند عرضووووووووه خدمات عدلی پایدار، گامهای ارزشوووووووومندی را در خصوووووووووص مسووووووووتند سووووووووازی قضووووووووایای فسوووووووواد اداری، 

در چوکات لوی څارنوالی ج.ا.ا برداشووووووووووووته اسووووووووووووت که عمده ترین دسووووووووووووت آورد های این  اری فسوووووووووووواد ادتشووووووووووووخیص و گرفتاری عاملین 

 څارنوالی به شرح ذیل پیشکش میگردد. 

  بعد از انجام فعالیت های کشفی و قضیه را  (  28) به تعداد ( 1358سال )در ریاست عمومی څارنوالی کنترل و مراقبت

اخفای  فریبکاری، اخذ رشوه،را  به  و سایر ادارات   څارنوالیان لوی کارمنداز  ( تن  35) تعداد اوپراتیفی به مظنونیت 

( تن را پس از اکمال  پروسۀ تحقیق محول محاکم  11قضایای   تعداد ) ایر موارد فساد اداری، دستگیر و مجرم و س

به  1357است که در سال این در حالی  نموده  و این افراد از اثر حکم محاکم ذیصالح محکوم علیه قرار گرفته اند.

پالن های اوپراتیفی دستگیر و تحت اجراآت عدلی و قضائی قرار داده شده  لوی څارنوالی طی( تن از کارمندان  21تعداد ) 

 است.

 (به 1358در سوووووووال)  ( گزمۀ  21و  به تعداد )  والیات کشوووووووور    در سوووووووط را لی و ( گزمه کنتر25تعداد )اسووووووواس پالن منظم

  است، انجام داده است.راتیفی این ریتوسط اعضای مسلکی اوپط  ولسوالی های والیت کابل، کنترولی را در س

 ،را ایجاد نموده و از  (181) و رایگان  شوووووووماره اختصوووووواصووووووو ی څارنوالی کنترل و مراقبت برای دریافت شووووووکایات شووووووهروندان

( 811به تعداد ) 1358که در سال مالی  دادهقدامات الزم بعدی را انجام آنطریق شوکایات تماس گیرندگان را دریافت و ا

شوووووکایت را به شووووووکل حضوووووووری، ازطریق ایمیل و صوووووندوق های شووووووکایات ثبت و رسوووووویدگی نموده اسووووووت که از آن جمله به 

 . ( مورد آن به دلیل عدم موجودیت اسناد و مدارک حفظ گردیده است. 143تعداد ) 

 ات این ریاست دیتابس ایجاد گردیده است.موارد فساد اداری، در آمریت سمع شکای شکایات تثب برای 

 ( آمریت سوومع شوووکایات این ریاسووت از طریق برنامه بامداد خوش و صوووب  زندگی شوووبکه 181اشووتهار شوووماره اختصوواصووو ی )

جهووانی طلوع و آریووانووا توسووووووووووووووط رئیس عمومی څووارنوالی کنترل و مراقبووت و نی  از طریق دفتر سووووووووووووووخنگوی مقووام محترم لوی 

 رس ی لوی څارنوالی انجام شده است.څارنوالی و ویب سایت 

 (  پایه صووووووووندوق شوووووووووکایات توسووووووووط این ریاسوووووووووت درڅارنوالی های شوووووووووهرنو،داراالمان و څارنوالی های تعدادی از 18تعداد )

 والیات کشور، نصب شده و این روند در والیات ادامه دارد.  
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  امووامووان ، وکالی گووذر، علمووا و گووانووه کووابوول15 جلسووووووووووووووات متعوودد و جووداگووانووه ی را بووا شوووووووووووووووراهووای مردمی، نوا یاین څووارنوالی

به منظور جلب همکاری آنها  در امر مبارزه با شووووهر کابل با حضووووور داشووووت مقام لوی څارنوالی  و حسوووویدیه های مسوووواجد

 فساد اداری تدویر نموده است.

 ا، اعضووووووووووووووای مٔوظفین این ریواسووووووووووووووت حین اجرای گزموه هوای کنترلی در والیوات، جلسووووووووووووووات همواهنگی را بوا هی ت رهبری، علم

جامعه مدنی و رسانه ها به منظور جلب همکاری های شان با لوی څارنوالی در امر مبارزه مستمر علیه  فساد اداری در 

 سط  والیات تدویر نموده اند.

  ( به منظور هماهنگی برنامه ها و انسجام فعالیت های جلسات متعددی را با ادارۀ تنظیم خدماتی م ابراتی افغانستان

 نامه های همکاری دایر نموده است.و ادارۀ مراقبت های قضائی ستره محکمه به هدف امضای تفاهماترا ( 

 دسترسی به اطالعات

وووووواهی دهوووووووی عاموووووووه از برناموووووووه څوووووووارنوالیلووووووووی  هوووووووا ها، فعالیتبوووووووه منظوووووووور تحقوووووووق دسترسووووووو ی عاموووووووۀ موووووووردم و نهادهوووووووا بوووووووه اطالعوووووووات و آگو

 امات ذیل را انجام داده است:اقد 1358آوردهای این اداره،  در سال مالی و دست

روز و آپوووووووودیت نموووووووووده هووووووووای مووووووووورد نیوووووووواز عامووووووووه را پیوسووووووووته بووووووووهاطالعووووووووات و گزارش څووووووووارنوالیسووووووووایت رسوووووووو ی لوووووووووی ویب -8

هوووووووای موووووووواهوار، ربووووووووع وار، سوووووووواالنه، پوووووووالن و برنامووووووووه هووووووووای عموووووووول، اسوووووووناد تقنینووووووووی مرروووووووووط، اطالعووووووووات مووووووووالی و ، گزارش

ای و پالیسووووووووووو ی، تفووووووووووواهم ناموووووووووووه هوووووووووووا، و اعوووووووووووالن هوووووووووووای اسوووووووووووت دام، تووووووووووودارکاتی، طرزالعمووووووووووول هوووووووووووا، مقووووووووووورره هوووووووووووا، اسوووووووووووتراتی

 داوطلای ها  و سایر اطالعات نشر گردیده است.

سوووووووووووووایت بوووووووووووووه هووووووووووووودف ایجووووووووووووواد سوووووووووووووهولت بووووووووووووورای راه انووووووووووووودازی فوووووووووووووورم آنالیووووووووووووون دسترسووووووووووووو ی بوووووووووووووه اطالعوووووووووووووات از طریوووووووووووووق ویب -2

زمینوووووووووه ن سوووووووووتین ادارۀ دولتوووووووووی بووووووووووده اسوووووووووت کوووووووووه در ایووووووووون  څوووووووووارنوالیمتقاضووووووووویان اطالعوووووووووات  کوووووووووه خوشوووووووووب تانه لووووووووووی 

 اقدام نموده است.

آوردهای لوووووووووووی توووووووووورین کارکردهووووووووووا و دسووووووووووتکووووووووووه بازتوووووووووواب دهنوووووووووودۀ مهم څووووووووووارنوالنامووووووووووۀ شووووووووووماره  ماه 12چوووووووووواپ و توزیووووووووووع  -9

 هزار تیرا  از آن چاپ  که در مرکز و والیات توزیع گردیده است.24باشد و در مجموع می څارنوالی

شوووووووووماره از آن  7511در مجمووووووووووع بوووووووووه تعوووووووووداد  کوووووووووه څوووووووووارنوالحقوووووووووو ی -نامۀ عل ووووووووویشوووووووووماره از فصووووووووول4چووووووووواپ و توزیوووووووووع  -4

 چاپ و در مرکز و والیات توزیع گردیده است.

کنفووووووورانس ملوووووووی مبوووووووارزه  هوووووووای کنفووووووورانس صووووووودای منبووووووور بووووووور ضووووووود فسووووووواد اداری، چووووووواپ و توزیوووووووع چهوووووووار عنووووووووان کتووووووواب -5

مبوووووووارزه بوووووووا خشوووووووونت علیوووووووه زنوووووووان، کنفووووووورانس ملوووووووی تحکووووووویم قانونیوووووووت و توووووووأمین عووووووودالت در محوووووووالت سووووووولب آزادی کوووووووه 

 به تیرا  مج
ً
 شماره چاپ و در مرکز و والیات توزیع گردیده است. 8111موعا

هوووووووا و مراجوووووووع شوووووووماره چووووووواپ و بوووووووه ب ش 1111بوووووووا تیووووووورا   څوووووووارنوالیلووووووووی  1411-1357پوووووووالن اسوووووووتراتیایک پووووووونج سووووووواله  -6

 مرروط در مرکز و والیات توزیع گردیده است.

های مرکوووووووووووووزی و والیوووووووووووووات از طریوووووووووووووق ریاسوووووووووووووتهوووووووووووووا ( عنووووووووووووووان خبووووووووووووور و گوووووووووووووزارش از اجوووووووووووووراآت و فعالیت 311بووووووووووووویش از )   -7

 به نشر رسیده است. های ملی و انگلیس یهای اجتما ی به زرانسایت و شبکهویب
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هووووووووووای خبووووووووووری و سووووووووووایر نهادهووووووووووا آ انس های همگووووووووووانیرسووووووووووانه ( توووووووووون از متقاضوووووووووویان اطالعووووووووووات از آدرس 32بوووووووووویش از )  -1

 راآت و اطالعات ارایه گردیده است.مراجعه نموده اند که در روشنایی قانون دسترس ی به اطالعات، اج

هوووووووووووووووا و مصووووووووووووووواحبه بوووووووووووووووا تلویزیون  411مصووووووووووووووواحبۀ تصوووووووووووووووویری،  711کنفووووووووووووووورانس مطبوعووووووووووووووواتی، انجوووووووووووووووام  4راه انووووووووووووووودازی  -3

صوووووووووورت گرفتوووووووووه   څوووووووووارنوالیگردهوووووووووا از سووووووووووی سوووووووووخنگوی مقوووووووووام عوووووووووالی لووووووووووی هوووووووووا، اشوووووووووتراک در بحوووووووووث هوووووووووا و می  رادیوووووووووو

 است.

بوووووووووور مبنووووووووووای آن بوووووووووویش از )        ( برنامووووووووووۀ مسووووووووووتند از  امضووووووووووای تفوووووووووواهم نامووووووووووه بووووووووووا مؤسسووووووووووۀ آواز و رادیووووووووووو جوووووووووووان کووووووووووه -81

رسووووووووویدگی بوووووووووه قضوووووووووایای م تلوووووووووف در مرکوووووووووز و والیوووووووووات ثبوووووووووت و از طریوووووووووق رادیوووووووووو جووووووووووان و تلویزیوووووووووون آریانوووووووووا بوووووووووه نشووووووووور 

 رسیده است.

، څوووووووارنوالیاجوووووووراآت سوووووووه سووووووواله لووووووووی  در ب وووووووش څوووووووارنوالیآوردهای لووووووووی ویووووووودیو کلیووووووود از اجوووووووراآت و دسوووووووت 5تهیوووووووه  -88

عووووووووودلی و قضووووووووائی، مبوووووووووارزه بوووووووووا خشووووووووونت علیوووووووووه زنوووووووووان، صوووووووودمین سوووووووووالگرد اسوووووووووتقالل کشوووووووووور،  آوردهای مرکوووووووووزدسووووووووت

ا ی بوووووووووووووه نشووووووووووووور موووووووووووووسوووووووووووووایت و صوووووووووووووفحات اجتهوووووووووووووای کارمنووووووووووووودان افوووووووووووووراد دارای معلولیوووووووووووووت کوووووووووووووه از طریوووووووووووووق ویبفعالیت

 رسیده است.

کووووووووه در سووووووووال آینووووووووده بووووووووا همکوووووووواری نهادهووووووووای جامعووووووووۀ  څووووووووارنوالیای لوووووووووی طوووووووورح مسووووووووودۀ پالیسوووووووو ی اطالعوووووووواتی و رسووووووووانه -82

 ی، رسانه ها و نهادهای حامی خبرنگاران، نهایی و تصویب خواهد شد.مدن

 ارتقای ظرفیت

بوووووووودین بوووووووواور اسووووووووت کووووووووه ارتقووووووووای ظرفیووووووووت و دانووووووووش مسوووووووولکی و ت صصوووووووو ی کارمنوووووووودان و څووووووووارنواالن در تطبیووووووووق  هتوووووووور لوووووووووی څووووووووارنوالی 

ط  دانوووووووش مسووووووولکی څوووووووارنواالن بوووووووه منظوووووووور ارتقوووووووای سووووووونمایووووووود. ایووووووون اداره قوووووووانون و توووووووأمین عووووووودالت نقوووووووش بوووووووارز و مثبتوووووووی را ایفوووووووا می

 آن درهای آموزشووووووو ی را بوووووووا توجوووووووه بوووووووه ارزیوووووووابی هوووووووای انجوووووووام یافتوووووووه، انکشووووووواف داده کوووووووه بووووووور مبنوووووووای  ملکوووووووی و نظوووووووامی، نصووووووواب برناموووووووه

 بووووووووه تعووووووووداد ) ۴۸۸بووووووووه تعووووووووداد  ۴۳۸۹سووووووووال 
ً
( ۸۲۹۴برنامووووووووه آموزشوووووووو ی در سووووووووط  مرکووووووووز و والیووووووووات توووووووودویر یافتووووووووه کووووووووه در آن مجموعووووووووا

( توووووووووون از طبقووووووووووه ذکووووووووووور تحووووووووووت پوشووووووووووش ایوووووووووون برنامووووووووووه هووووووووووا قوووووووووورار ۸۳۸۸( توووووووووون از طبقووووووووووه انوووووووووواث و )۱۹۸توووووووووون از کارمنوووووووووودان، مشوووووووووومول )

 گرفته اند.

و افووووووووزایش سووووووووط  بووووووووازدهی نتووووووووایج مووووووووؤثر، مجموعووووووووا اداری  ریاسووووووووت عمووووووووومی منووووووووابع بشووووووووری بووووووووه هوووووووودف ارتقووووووووای ظرفیووووووووت کارمنوووووووودان 

ذکووووووووور و انوووووووواث ایوووووووون اداره راه انوووووووودازی نموووووووووده ( توووووووون از کارمنوووووووودان  1111موووووووودت آموزشوووووووو ی را بوووووووورای ) ( برنامووووووووۀ کوتاه 65بووووووووه تعووووووووداد )  

( تووووووووووووون از کارمنووووووووووووودان و څوووووووووووووارنواالن جهوووووووووووووت سووووووووووووو ری نموووووووووووووودن دورۀ سوووووووووووووتا  حقوووووووووووووو ی بوووووووووووووه مرکوووووووووووووز  51اسوووووووووووووت. همچنوووووووووووووان بوووووووووووووه تعوووووووووووووداد ) 

 های حقو ی پوهنتون کابل معرفی گردیده است.آموزش

څوووووووووارنواالن بوووووووووه برناموووووووووۀ ماسوووووووووتری در ( تووووووووون از کارمنووووووووودان و  61ناموووووووووۀ میوووووووووان لووووووووووی څوووووووووارنوالی و پوهنتوووووووووون کابووووووووول ) بووووووووور اسووووووووواس تفاهم

هووووووووت ادامووووووووۀ تحصوووووووویالت ، جهای جووووووووزا و جوووووووورم شناسوووووووو ی و اداره و پالیسووووووو ی عامووووووووهعلوووووووووم سیاسووووووو ی در رشووووووووته پووووووووهنحی هووووووووای حقوووووووووق و

 ند.معرفی گردیده ا
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( برناموووووووۀ آموزشووووووو ی تحوووووووت عنووووووواین جنووووووودر، قوووووووانون منوووووووع آزار و اذیوووووووت زنوووووووان و اطفوووووووال، منوووووووع خشوووووووونت، حقووووووووق بشووووووور  11همچنوووووووان ) 

( تووووووون از کارمنووووووودان نهادهوووووووای دولتوووووووی توسوووووووط ریاسوووووووت حمایوووووووت از زنوووووووان لووووووووی څوووووووارنوالی  325سوووووووخگو بوووووووه جنووووووودر بووووووورای  ) و بودجوووووووۀ پا

 تدویر یافته است.

 ی هماهنگیهاکنفرانس

څوووووووارنوالی دولوووووووت جمهووووووووری اسوووووووالمی  افغانسوووووووتان بوووووووه هووووووودف انسوووووووجام و همووووووواهنگی اموووووووور رسووووووویدگی بوووووووه قضوووووووایا، تطبیوووووووق بهتووووووور لووووووووی 

لوووووووووووی څووووووووووارنوالی و  هووووووووووای را بووووووووووا اشووووووووووتراک مسووووووووووؤولین مرکووووووووووز و والیوووووووووواتهووووووووووای م تلووووووووووف، کنفرانسشقووووووووووانون و تووووووووووأمین عوووووووووودالت در ب 

 اندازی نموده است.نهادهای کشفی؛ راه

دو کنفوووووووووورانس در رابطووووووووووه بووووووووووه هموووووووووواهنگی بوووووووووورای رسوووووووووویدگی بووووووووووه قضووووووووووایای خشووووووووووونت علیووووووووووه زنووووووووووان و ت لفووووووووووات   1358در سووووووووووال مووووووووووالی 

 اندازی نموده است.اطفال راه

انوووووووودازی نموووووووووده مووووووووارز روز جهووووووووانی همبسووووووووتگی زنووووووووان، راه 8رقابووووووووت مقالووووووووه نویسوووووووو ی را بووووووووه مناسووووووووبت  1358لوووووووووی څووووووووارنوالی در سووووووووال 

عنووووووووان مقالوووووووۀ عل وووووووی و تحقیقوووووووی را در پیونووووووود بوووووووه زنوووووووان جموووووووع آوری گردیوووووووده کوووووووه بعووووووود از ارزیوووووووابی توسوووووووط کمیتوووووووۀ 61کوووووووه بیشوووووووتر از 

وم تشووووووووخیص شووووووووودند کووووووووه مجموووووووووع ایووووووووون مقالووووووووه در درجوووووووووۀ سوووووووو 5مقالوووووووووه در درجووووووووۀ دوم و  18مقالووووووووه بوووووووووه عنوووووووووان برتوووووووور،  5مؤظووووووووف 

 ها در مجموعۀ ویژه تحت چاپ قرار دارد.مقاله

 تقویت حکومتداری الکترونیکی

ریاسووووووووووت  21های حمووووووووووایوی  در نصوووووووووب و بهووووووووووره بوووووووووورداری از سیسووووووووووتم حاضوووووووووری الکترونیکووووووووووی، وصوووووووووول بووووووووووه انترنوووووووووت و سووووووووووایر دسووووووووووتگاه

 صورت گرفته است. 1358څارنوالی استیناف والیات در سال 

کووووووووه از ایوووووووون طریووووووووق دفتوووووووور مرکووووووووزی  بووووووووه سیسووووووووتم ویووووووودیو کنفوووووووورانس بووووووووا زون ( 7والیووووووووت )  7های اسووووووووتیناف ریاسووووووووتیوووووووو  همچنوووووووان تجه

 دهی و صدور هدایات را تسهیل ساخته است.روند گزارش و  جلسات مشترک دایر شده 

 ده:های آینبرنامه

 مالحظات
زمان 
 اجرا

ها فعالیت  شماره 

ت مسلکی
 
 اولویت اول : اجراا

 1 ( قضیه جرایم سنگین فساد اداری دربخش ملکی و نظامی.022و تحقیق ) بررسی 9911 

 2 ( قضیه خشونت علیه زنان.9222بررسی و تحقیق ) 9911 

 3 ( قضیه تخلفات اطفال.122بررسی و تحقیق ) 9911 

 4 اری .( قضیه فساد اداری )ملکی و عسکری( توسط مرستیالی مبارزه علیه فساد اد022بررسی و تحقیق ) 9911 

 5 ( قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. 9222بررسی و تحقیق ) 9911 
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31-  

 6 ( قضیه قاچاق  مواد مخدر.9222بررسی و تحقیق ) 9911 

 7 ( قضیه  جرایم عسکری.0222بررسی و تحقیق ) 9911 

 
9911 

بخش های مختلف مرکزی و  به شمول قضایای متفرقه در  مختلف النوع( قضیه جرایم  ۰۴۴۴۴بررسی و تحقیق )
 8 والیتی.

 9 .څارنوالی  ( به قضایای جزای  ی ، مدنی توسط بورد مشاورین لوی 022تجدید و ابراز نظر در رابطه ) 9911 

 
9911 

ریاست در سطح مرکز و الیات مرکز و الیات )ملکی،عسکری،جرایم علیه امنیت ( ۰۴) پالنیتفتیش و بررسی های 
 11 داخلی و خارجی(

 11 ( شکایات و اطالعات از طریق )مکالمات تیلفونی، ایمیل ، حضوری و صندوق شکایات( .9222رسیدگی به ) 9911 

 12 ( قضایای واصله از ریاست های مرکز و والیات به منظور دقت ،شفافیت و تامین عدالت .9222تدقیق و بررسی ) 9911 

 13 یت به منظور تشخیص مستحقین اعاده حیثیت .( قضایای قطعی جرایم جنحه و جنا0222بررسی ) 9911 

 14 ( .CMS( قضایا در سیستم مدیریت قضایا) 02222ثبت ) 9911 

 15 ( دوسیه محبوسین و محجوزین و تطبیق فرامین عفو و تخفیف در مرکز و الیات.0022بررسی ) 9911 

 
9911 

 در مرکز و الیات به مناسبت های روز های ملی و تطبیق به موقع و یکسان فرامین عفو و تخفیف مقام ریاست ج.ا.ا
 16 مذهبی.

 
9911 

نظارت از تطبیق فیصله های قطعی و نهای  ی محاکم در مورد حبس و حجز تنفیذی )احکام مالی و مصادره و چگونگی 
ن( مطابق قوانین نافذه کشور.

 
 17 ممنوع الخروج و ممنوع الدخولی و رفع ا

 
9911 

جزای  ی و تدوین سیاست جنای  ی جهت کاهش جرایم سرقت ، تخلفات اطفال و خشونت پیشنهاد تعدیل قوانین 
 18 علیه زنان .

 
9911 

زادی در سطح مرکز والیات به منظور تامین حقوق بشری ، وضعیت معیشتی 162)
 
( مرتبه نظارت از محالت سلب ا

س کزی ،محبس خاص ، محبمظنونین، متهمین، محبوسین و محجوزین )نظارت خانه ، توقیف خانه ، محبس مر 
 اناثیه و مراکز اصالح و تربیت اطفال .

19 

 21 جلوگیری از توقیف های غیرقانونی و غیر ضروری . 9911 

لویت دوم : ارتقای ظرفیت و منابع بشری وا  

 21 بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی جهت تقویت بخش های مسلکی و اداری در سطح مرکز و والیات. 9911 

موزشی به خارج از کشور.922معرفی ) 9911 
 
موزشی کوتاه مدت ا

 
 22 ( تن کارمند بخش های مسلکی و اداری به برنامه های ا

موزش های مسلکی اداره لوی نهای  ی سازی  9911 
 
 23 .څارنوالی طرزالعمل ریاست ا

موزشی مورد نیاز برای برنامه های پالن شده  9911 
 
 24 .9911تهیه نصاب ا

موزشی ۰۴یر )تدو 9911 
 
 25 درسطح مرکز والیات.  څارنواالن( تن ۰۰۴۴برای ) مسلکی( برنامه ا
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موزش های مسلکی به )91معرفی) 9911 
 
موزگار ریاست ا

 
موزشی 9( تن ا

 
 TOT. 26( برنامه ا

 27 ( تن از کارمندان اداری این اداره به برنامه ستاژ حقوقی.۰۴معرفی ) 9911 

مندان اداره دربخش ماستری ( تن از کار 62معرفی ) 9911   28 

Tikkaجلب همکاری کشور ترکیه از طریق دفتر 9911  .لوی څارنوالی  دربخش ارتقاءظرفیت برای کارمندان اداره     29 

 31 .څارنوالی ( فیصد زنان از طریق استخدام در بخش مسلکی و اداری اداره لوی 0افزایش حضور ) 9911 

زادڅ( تن بحیث 02استخدام ) 9911 
 
 31 .ارنوال از طریق رقابت ا

 32 ( تن کارکن بالمقطع در مرکز و والیات.69( تن و استخدام )090تمدید قرارداد ) 9911 

 
9911 

( تن بست های سوم ، چهار ، هفتم و هشم که شامل سیستم رتب و معاش نگردیده است از 909اسخدام )
زاد

 
 33 طریق رقابت ا

شایسته و کاردان دربست های دوم و سوم از طریق پروسه تغییر در مرکز( تن اشخاص 99استخدام ) 9911   34 

( بست کارشناس مدیریت معلومات منابع بشری 0استخدام ) 9911   35 

زاد60تکمیل نمودن ) 9911 
 
( بست اختصاصی مسلکی خانم ها در سطح مرکز و والیات از طریق پروسه رقابت ا  36 

 37 لکی نظامی( بست خالی مس929تکمیل ) 9911 

( تن دریور و محافظ برای افسران عالی رتبه متقاعد10استخدام ) 9911   38 

 
9911 

ینده معروض به تقاعد می  0( تن کارمندان  ملکی و نظامی که در 900تطبیق طرح تقاعد پرمنفعت باالی)
 
سال ا

 39 باشد

نظامی بعد از ارزیابی دفترسوانح ( تن کارمندان واجد شرایط ملکی و602اجرای ترفیعات نوبتی ) 9911   41 

 
9911 

( سال تکمیل خدمت 0( تن کارمندان ملکی و نظامی واجد شرایط بعد از )002تثبیت و ارتقای درجات کادری )
 41 مسلکی

 
9911 

( ولسوالی دوردست و نا امن از طریق استخدام کادر های محل با توجه به وضعیت امنیتی و 92فعال سازی )
ودشرایط موج  42 

 43 .څارنواالن( اثر علمی تحقیقی کادری 62ارزیابی ) 9911 

امضاء تفاهم نامه و تقویت چارچوب حقوقی :اولویت سوم  

 44 د.ج.ا.ا ودادستانی کل جمهوری اسالمی ایران . څارنوالی امضاء یادداشت تفاهم همکاری میان لوی  9911 

 45 د.ج.ا.ا و اداره مبارزه علیه فساد اداری کشور قزاقستان . ی څارنوالیادداشت تفاهم همکاری میان لوی  9911 

 
9911 

نهای  ی سازی و امضاء یادداشت تفاهم همکاری میان لوی څارنوالی دولت جمهوری اسالمی افغانستان وکمیسیون 
 46 مبارزه علیه فساد اداری کشورفلسطین
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9911 

(، وزارت امور  0222با   اداره امور ریاست جمهوری)طرح و امضاء تفام نامه ایجاد سیستم  همکاری نزدیک 
( و  جامعه مدنی غرض رسیدگی به شکایات9229(   امنیت ملی ) 991داخله )   47 

 
9911 

در امر و انجمن مستقل وکالی مدافع ستره محکمه ، څارنوالی  میان لوی  طرح و امضای تفاهم نامه همکاری 
.مبارزه علیه فساد اداری   48 

 
9911 

، وزارت امور داخله ،امنیت ملی و جامعه ریاست جمهوری ، اداره امور څارنوالی  مضای تفاهم نامه میان لوی ا
 49 مدنی به منظور اخذ ،ثبت و رسیدگی به  شکایات و اطالعات .

 
9911 

افقت اتباع افغانستان مطابق مو محبوسین استرداد محبوسین اتباع خارجی که در محابس  افغانستان و انتقال
 51 نامه دوجانبه

 
9911 

تقویت چارچوب حقوقی فعالیت های اداره ازطریق انکشاف اسناد پالیسی )انکشاف مسوده پالیسی اطالعات 
.( رهنمود گزارشدهی قضایای فساد اداری  وارتباط عامه ، رهنمود نظارت ازبرنامه ها و  51 

 اولویت چهارم : زیربنا و انکشاف سیستم ها

( پروژه تدارکاتی اجناس و خدمات مورد ضرورت90) تطبیق 9911   52 

 
9911 

( 10اعمار احاطه زمین های ریاست څارنوالی استیناف والیات بغالن،پنجشیر، پروان ، بدخشان، غور و تخار و )
 53 ولسوالی والیات مختلف مربوط لوی څارنوالی

 
9911 

( باب منار در صحن 9نوالی شهرنو و دارالمان و )( باب تشناب برای شعبات محافطین در تعمیرڅار 0اعماری )
 54 حویلی دارالمان

( متر مربع الماری دایمی برای شعبات لوی څارنوالی9022ساخت ) 9911   55 

 
9911 

( پایه 62تهیه و نصب سیستم های تخنیکی )سوند ، کمره های امنیتی ، کمره فلمبرداری ، پروجک تور( ، نصب )
برق چمن های تعمیرڅارنوالی شهرنو و دارالمان ( پایه92برق سولری و )  56 

 
9911 

A ترمیم اساسی تهکوی بالک ب و فعال سازی سیستم اطفاییه در 
 
ب، تبدیل پایپ های ا

 
تعمیر لوی  0، ذخیره ا

شپز خانه شعبات محافظین 0څارنوالی داراالمان و ترمیم )
 
هن پوش ا

 
(  منزل بخش نظامی واقع قلعه فتح الله، ا

الی شهر نودر څارنو . 
57 

 
9911 

  تمدید سیستم کیبلنگ و ویرنگ
سیستم برق( شعبات و همچنان ایجاد سیستم دیجیتلی در بخش مدیریت عمومی ثبت امالک جهت فراهم  )

وری سهولت برای تثبیت زمین ها و امالک لوی څارنوالی
 
 .ا

58 

 
9911 

داراالمان و همچنان ساخت ورک استیشن)  ساخت چوکات شیشه ی  ی در دروازه های شعبات څارنوالی شهر نو و
 59 .دفتر بزرگ( معیاری در شعبات څارنوالی داراالمان

 61 ایجاد سیستم الک ترونیکی در بخش مصارفات و انجام امور بخاطر حساب دهی بگونه شفاف و دقیق 9911 

 
9911 

پروسس دوسیه ها و اسناد  ایجاد سیستم منظم ثبت معلومات مراجعین در دیتابیس معیاری، تحویل گیری و
 61 مراجعین در هماهنگی به ریاست ها

 
9911 

( )ریاست 92) ( و ( )ریاست های څارنوالی استیناف والیات90حاضری الک ترونیکی در )و فعال سازی نصب ،تهیه 
 62 (داخلی و خارجی څارنوالی عسکری و جرایم علیه امنیتهای 

 63 لوژی معلوماتی .تجهیز اداره با وسایل مدرن تکنا 9911 

 
9911 

ضای مسلکی ، اداری و خدماتی به سطح مرکز و  والیات )ملکی و عایجاد بانک معلوماتی و ثبت مشخصات تمام ا
 64 (نظامی

 65 ایجاد سیستم الک ترونیکی در بخش مصارفات و انجام امور بخاطر حساب دهی بگونه شفاف و دقیق 9911 



 
8931دهی حکومت به ملت ی در برنامۀ پاسخارنوالگزارش لوی څ 46  

 
9911 

علومات مراجعین در دیتابیس معیاری، تحویل گیری و پروسس دوسیه ها و اسناد ایجاد سیستم منظم ثبت م
 66 مراجعین در هماهنگی به ریاست ها

و گزارشدهی  اولویت پنجم : پالنگذاری   

 
9911 

مطابق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد  9911ترتیب و تدوین پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری برای سال 
 67 اداری.

 68 .څارنوالی اداره لوی  9911ترتیب و تدوین پالن عملیاتی مبتنی برنتایج  سال مالی  9911 

 
9911 

( 96)برای  څارنوالی جهت تطبیق پالن استراتیژیک لوی  9911عملیاتی سال مالی های ترتیب و تدوین پالن 
 69 ریاست این اداره.

 71 قضای  ی طبق برنامه ملی اصالح سک تور عدلی و قضای  ی.  ترتیب و تدوین پالن عمل اصالح سک تور عدلی و 9911 

 71 .9911تهیه و ترتیب گزارش های ربعوار از تطبیق پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری سال  9911 

 
9911 

ارنوالی څاز تطبیق پالن عملیاتی مبتنی برنتایج  اداره لوی  9911تهیه و ترتیب گزارش های شش ماه اول و سال مالی 
. 72 

 
9911 

از تطبیق شاخص های پالن استراتیژیک پنج ساله لوی  9911تهیه و ترتیب گزارش های شش ماه اول و سال مالی 
 73 .څارنوالی 

 74 از تطبیق پالن برنامه اصالح سک تور عدلی وقضای  ی  . 9911تهیه و ترتیب گزارش های شش ماه اول و سال مالی  9911 

 
9911 

از تعهدات کنفرانس جینوا وپالن عمل مشترک بهبود روند کشف وتحقیق قضایای فساد اداری  تهیه و ترتیب گزارش
. 75 

 76 .نظارت از تطبیق شاخص های پالن استراتیژیک اداره لوی څارنوالی  9911 

 77 .څارنوالی نظارت تطبیق فعالیت های تفاهم نامه های عقد شده با اداره لوی  9911 

 78 رفت فعالیت اهداف انکشاف پایدار و پروژه های انکشافی اداره.نظارت از پیش 9911 

مریت نظارت از برنامه ها. 9911 
 
 79 ترتیب طرزالعمل ا

گاهی عامه :اولویت ششم
 
ا  

 
9911 

زار و اذیت زنان برای کارمندان این اداره ، واحد های جندر 
 
گاهی دهی از مفاهیم جندر ، حقوق بشر و قانون منع ا

 
ا

 81 و ادارات دولتی . وزارت ها

 81 تهیه و ترتیب پالیسی اطالعاتی و رسانه ی  ی ارتباط عامه . 9911 

 
9911 

( تقویم سرمیزی و 0222، ) څارنوال( جریده 90، )څارنوال( شماره فصل نامه علمی و پژوهشی 0چاب و توزیع )
 82 ( تقویم دیواری 9022)

 83 روزنامه های دولتی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان . ( اعالنات متهمین غایب از طریق9222نشر) 9911 

ورد های اداره از طریق رسانه های تصویری ، صوتی و صفحات اجتماعی . 9911 
 
 84 انعکاس فعالیت ها و دست ا

 85 تمدید تفاهم نامه همکاری و هماهنگی و تامین روابط با ریاست رادیو تلویزیون ملی افغانستان. 9911 
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اموووووووۀ پاسوووووووخدهی دولوووووووت بوووووووه ملوووووووت، طوووووووی برندولوووووووت جمهووووووووری اسوووووووالمی افغانسوووووووتان بووووووورای ی څوووووووارنوالقووووووورار شووووووورح فووووووووق گوووووووزارش لووووووووی  

 گردد.( صفحه با ضمایم و اسناد حمایوی ذیل تهیه و تقدیم می 46)

 د.ج.ا.ا یڅارنوالتشکیالتی لوی چارت  ضمیمۀ شماره اول :

 شده است. س ردهبه  هره برداری  1358نکشافی که در سال مالی های ااطالعات پرو ه  ضمیمۀ شماره دوم:

 تطبیق گردیده است. 1358پرو ه های تدارکاتی که در سال مالی معلومات  لیست  ضمیمۀ شماره سوم:

 های استیناف والیات و شماره های ارتباطی.های دفاتر ریاستست آدرسلی ضمیمۀ شماره چهارم:

 ،1358های اطالع رسانی و نشراتی در سال مالی گزارش فعالیت ضمیمۀ شماره پنجم:

 گزارش رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبر نگاران. ضمیمۀ شماره ششم:

 ی،ارنوالڅطرزالعمل طی مراحل عرایض مراجعین لوی  ضمیمۀ شماره هفتم:

 ،طرزالعمل رسیدگی به شکایات داخلی  ضمیمۀ شماره هشتم:

 ،یڅارنوالمعلومات در مورد مرجع اطالع رسانی لوی  ضمیمۀ شماره نهم:

هووووووووووووای وار، سوووووووووووواالنه، گزارشهووووووووووووای ربووووووووووووعهووووووووووووا، گووووووووووووزارش پالنارنوالی، څووووووووووووسوووووووووووواله لوووووووووووووی اسووووووووووووتراتیای پنج  یادداشــــــــــــت:

پووووووووووورو ه هووووووووووای انکشوووووووووووافی و تووووووووووودارکاتی،  هوووووووووووای مووووووووووالی، لیسوووووووووووتهوووووووووووای مرکووووووووووزی و والیتوووووووووووی،  گزارشاختصاصوووووووووو ی، گزارش

سوووووووووووایت رسووووووووووو ی لووووووووووووی ناموووووووووووه هوووووووووووا و سوووووووووووایر اسوووووووووووناد موووووووووووورد نیووووووووووواز در ویبهوووووووووووا، تفاهمهوووووووووووا، طرزالعملقووووووووووووانین، مقرره
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موزشی در مرکز و الیات . 9911 
 
 86 تدویر برنامه های گ فتمان های حقوقی و ا

 
9911 

ن از طریق رسانه های دولتی و خصوصی در مرکز و 
 
گاهی دهی و نشر ا

 
تهیه ویدیو کلپ های کوتاه اطالع رسانی و ا

 87 الیات.

 
9911 

گاهی عامه از طریق نشر اعالمیه ها، گزارشات، اخبار 
 
و  و پیام های مناسبتی در ویب سایتتطبیق فعالیت های ا

 88 صفحات اجتماعی این اداره.

 89 تدویر کنفرانس های مطبوعاتی پیرامون موضوعات مختلف مربوط این اداره در مرکز رسانه های حکومت. 9911 

 91 . څارنوالی  FMایجاد و فعال سازی دستگاه رادیو  9911 

ب لوی  9911 
 
 91 با مراجعین روز های دوشنبه در هر هفته. ارنوالڅمالقات های مستقیم جاللتما

 92 ی.څارنوالتدویر کنفرانس سرتا سری لوی  9911 

https://ago.gov.af/

