دولت جمهوری اسالمی افغانستان
ارتمای ظرفیت برای نتایج
پروپوزل ارتمای ظرفیت برای نتایج  -مرحله دوم
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پروژه ارتمای ظرفیت برای نتایج
نمونه درخواستی
در این فورمه معلوماتی درج میشوند که برای درخواست منابع مالی از پروژه ارتمای ظرفیت برای نتایج ضرورت اند .این معلومات شامل جزئیات اهداف
متوسط المدت شما برای برنامه های مختلف که وزارت شما برای رفع نیازهای گروه های مستفید شونده اجرا مینماید میباشد .مشخصا ،این معلومات شامل
تغیرات سازمانی و مدیریتی که شما برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد مینمایید؛ طرلی که با استفاده از آن نتایج اصالحات و اثرات آن برای استفاده کننده
گان نظارت میشود؛ هزینه اجرای این فعالیت ها و استخدام کارمندان و پالن های ارتمای ظرفیت مربوطه برای اجرای فعالیت ها میشود .عالوتا این
معلومات شامل فعالیت های که شما برای اشتراک بیشتر مشتریان در طرح و تطبیك فعالیت های وزارت تان پیشنهاد مینمائید خواهد شد.
درخواستی شما بعد از ارزیابی مستمل تخنیکی توسط کمیته رهبری ارتمای ظرفیت برای نتایج ارزیابی خواهد شد .گروپ تخنیکی وجود دارد که در ترتیب
نمودن پروپوزل با شما کمک خواهد نمود و همچنان شما میتوانید از واحد حمایت پروژوی ارتمای ظرفیت برای نتایج که در وزارت مالیه موجود است در
انکشاف پروپوزل تان خواستار کمک شوید.
دولت افغانستان به این نظر است که ارتباط موثر بین وزارت و گروپ مشاورتی ارتمای ظرفیت برای نتایج (شامل وزارت مالیه و کمیسیون مستمل
اصالحات اداری وخدمات ملکی) و واحد حمایت پروژوی وزارت مالیه در پروسه تکمیل این درخواستی بسیار مفید خواهد بود.

نام وزارت :وزارت عدلیه

نام و پست شخص رابط پروژه ارتمای ظرفیت برای نتایج_____________________________________________________ :

امضای وزیر (یا نماینده با صالحیت وی)_______________________________________________________________:
بخش اول :خالصه پروپوزل
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وزارت عدلیه یکی از وزارت های کلیدی در تشکیل کابینه جمهوری اسالمی افغانستان میباشد که مسولیت های بسیار مهم را در عرصه تعمیم و تحکیم
عدالت از طریك چهار برنامه حیاتی ا مور مجحوزین ،خدمات حمولی ،امور لانونگذاری و اداره و مدیریت در سراسر افغانستان بر عهده دارد که
هریک از این چهار برنامه دارای برنامه های فرعی دیگر میباشد که مجموعآ فعالیت های این وزارت را در عرصۀ عرضه خدمات سراسری برای
تمامی مردم افغانستان احتوا میکند.
از اینکه افغانستان در حدود  40سال درگیر جنگ های ناخواسته میباشد بنآ در چنین شرایط ناگوار ،بعید به نظر نمیرسد که در بسیاری از موارد لانون
توسط زورمندان در ساحات مختلف کشورنمض گردیده باشد و حموق حمه دولت و بعضی از اتباع به شکل کلی و یا لسمی نادیده گرفته شده باشد.چون
تحکیم عدالت ،ثبات لانونی واعاده حموق اتباع در کشور مستلزم یک اداره لوی ،کارا و نیرومند در سراسر کشور میباشد بنا ٌء ایجاد همچو اداره به
یک سلسله اصالحات بنیادی از طریك تمرری های مسلکی ،ارتمای ظرفیت کارمندان و داشتن ادارۀ سالم و مجهز نیازمند است .که خوشبختانه برنامه
 CBRاین فرصت را مساعد ساخته تا در روشنایی لانون مطابك به اصل شایسته ساالری یک اداره کاراء را از طریك آوردن اصالحات دراسناد
لانونی و استراتیژیک ،ساختار تشکیالتی ،بودجه ،پروسه های کاری ،استخدام افراد شایسته و ارتمای ظرفیت کارمندان ایجاد نماییم.
برنامه  CBRبرای ما فرصت میدهد تا با استفاده از امکانات پولی خوب یک تعداد کدر های با ظرفیت را استخدام و جهت بلند بردن ظرفیت کاری و
مسلکی آنها آموزش های تخصصی را مهیا سازیم تا باشد که از فرارکدر های مسلکی از ادارات دولتی جلوگیری نمودهدیدگاه و اهداف موثر اداره را
به زودترین فرصت ممکنه بدست بیآوریم.
جهتتطبیك این برنامه لبل از همه وزارت به تکمیل یک سلسله پیش شرط های مکلف میباشد که یکی از آنها ترتیب پروپوزل جهت ارائه تعهدات در
لبال آوردن اصالحات در عرصه های مختلف اداراه بوده که پروپوزل هذا جهت تطبیك برنامه  CBRو رسیدن به اهداف وزارت در سطح کشور علی
الرغم اصالحات لبلی یک سلسله اصالحات کلیدی دیگر را در عرصه های مختلف اداری و مسلکی وزارت پیشنهاد و تسجیل مینماید .همچنان جهت
وضاحت هرچه بیشتر این پیشنهادات ،سند چهارچوب نتایج و پالن تطبیمی در فارمت های مشخص ترتیب گردیده است ،تا پیشنهادات اصالحی وزارت
به شکل درست و در زمان بندی مشخص به تمویل کننده گان برنامه ارائه گردد .و یک معیار خوب جهت ارزیابی کار کرد وزارت مطابك به
اصالحات تهعد شده در زمان معین بوده باشد .هکذا لابل یاد آنی است که مطابك به پروپوزل ،صرفآ معلومات مختصر راجع به مشکالت و چالش های
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نهادی در بخش های مدیریت منابع بشری ،مدیریت مالی عامه ،ریاست تهیه و تدارکات به ترتیب بیان گردیدهو عین بخش ساختار تشکیالتی و بعضی
از پروسه های کاری وزارت تشریح و به مشکالت آن اشاره گردیده است .در لسمت اخیر بخش دوم در باره ریاست های والیتی و مشکالت موجود
در ریاست های مذکور اشاره شده.
در بخش سوم در ارتباط دستاورد های متولعه در سه سال آینده و تغیرات وارده در بخش های اسناد لانونی ،پالیسی و استراتیژی ها پرداخته شده است.
همچنان در عین بخش به ارتباط اصالح استمامت کاری مطابك با ساختار تشکیالتی وزارت ،اصالحات در مدیریت منابع بشری و مدیریت مالی عامه
در سطح مرکز و والیات ،ساده سازی پروسه های کاری و آوردن اصالحات در ریاست های والیتی ،یک سلسله تعهدات صورت گرفته است .به
اساس این تعهدات وزارت مکلف میگردد که در زمان مشخص تعهدات خویشرا با در نظر داشت منابع مالی و ظرفیتی عملی نموده و از امتیازات بیشتر
این پروگرام مستفید گردد،در غیر آن نه تنها وزارت از امتیازات بیشتر برخوردار نمیگردد بلکه امتیازازت لبلی را که از طریك برنامه لبآل بدست
آورده بود را نیز از دست خواهند داد.در لسمت چهارمپروپوزل وزارت مکلف است راجع به نتایج که وزارت در سند چارچوب نتایج آنرا ذکر نموده
است با در نظر داشت هدف ،هدف مولت ،چارچوب زمانی و کارمندان مسئول و استفاده از منابع برنامه سی بی آر و ضمیمه کردن سند چهارچوب
نتایج توضیحات ارائه نماید .همچنان درهمین بخشروی چگونگی بدست آوردن نتایج مطابك به پالن تطبیمی این برنامه و ضمیمه کردن پالن تطبیمی
معلومات ارائهگردیده تا باشد تمویل کنندگان و کمیته های مسئول برنامه از مشخص بودن ،لابل دسترس بودن ،والعی بودن و مطابك به زمان بودن
بستۀ پیشنهاد شده مطمین گردیده و همکاری های عملی را در منصه اجرا لرار بدهند.
در لسمت پنجمروی منابع ارتمای ظرفیت برای نتایج جهت ایجاد ظرفیت تشکیالتیبرای پست های کلیدی وزارت که مستلزم کارمندان دارای ظرفیت
باال اند و از طریك رتب و معاش استخدام آنها مشکل میباشد ،گروپ ارشد مدیریتی که شامل تمامی روسای مرکزی به تعداد () و الی  20فیصد
روسای والیتی به تعداد () الی سال  1395از طریك برنامه سی بی آر و گروپ کارمندان دارای وظایف عادی ( )Common Functionشامل
بست های  3و 4به تعداد () کارمندذکر گردیده بهحمایت مالی از طریك برنامه استخدام خواهند گردید.
در لسمت ششم وزارت مکلف است چگونگی میکانیزم نظا رت و ارزیابی از تطبیك برنامه سی بی آر را در سطح وزارت توضیح نماید تا باشد که از
جریان تطبیك برنامه معلومات دلیك و موثك را برای رهبری وزارت و نهاد های مربوطه ارائه نماید .در نظر است تا ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی
در تشکیل وزارت ،نظارت و ارزیابی از تطبیك برنامه را آمریت نظارت و کنترول ریاست تفتیش داخلی و به عهده داشته باشد.هکذا در عین بخش
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راجع به نوعیت و تشخیص خطرات و چالشهای احتمالی که در عدم تطبیك تعهدات نمش کلیدی را ایفا می نمایند را توضیح گردیده که این خطرات و
چالشها شامل موضوعات چون کمبود ظرفیت مسلکی و تخنیکی ،عدم حمایت ممامات رهبری دولت ،پروسه طویل تدارکاتی ،نبود امنیت و عدم حمایت
مالی توسط تمویل کنندگان میباشد.
در بخش اخیر پروپوزل وزارت به تهیه و ضمیمه نمودن اسناد چو ن پالن استراتیژیک ،تشکیل تصویب شده ،ارزیابی سازمانی و ارزیابی ظرفیتی و
ارزیابی مدیریت مالی عامه متعهد میباشد.
با منظوری بسته سی بی آر و شمولیت در مرحله تطبیك ،وزارت میتواند تمامی بست های اول و دوم مرکز و والیات و بست های  3و  4ریاست های
( )Common Functionاداری و مالی ،تهیه و تدارکات ،منابع بشری و تفتیش داخلی خویش را به اعالن سپرده ،افراد متخصص و کدر های مسلکی
را با معاشات خوبتر استخدام نماییم.تا باشد از یک طرف گوشه از مشکالت التصادی دامن گیر کارمندان دولت را حل ساخته از فرار مغز ها به خارج
از کشور و موسسات خارجی جلوگیری گردیده از طرف دیگر اهداف عمومی این برنامه که همانا اصالح ساختار ،بهبود در مصرف بودجه انکشافی،
ساده سازی پروسه های کاری ،ارتمای ظرفیت کارمندان،بهبود ارائه خدمات و باالخره بازدهی خوب به مردم میباشد را بدست بیاورد.
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بخش دوم :مشکالت و چالش های نهادی
الف :مدیریت منابع بشری :لطفا مشکالت و چالش های عمده را که وزارت شما در بخش منابع بشری به آن مواجه است ذکر نمائید.
ریاست منابع بشری
ریاست منابع بشری در سال  ٨٨١١با تطبیك سیس تم رتب و معاش ایجاد گردیده است .این ریاست اولویت های کاری خویش را به اساس اهداف
استراتیژیک وزارت عدلیه تنظیم نموده و در هماهنگی با دیگر واحد های داخلی و نهاد های همکار ،آن را دنبال میکند.
این ریاست مسول تطبیك اصالحات اداری ،تصنیف و تحلیل وظایف ،پالنگذاری منابع بشری ،استخدام اشخاص واجد شرایط و جذب كدر های ورزیده،
تنظیم دفاتر سوانح در دیتابیس و تماعد كاركنان ،نیاز سنجی آموزشی و ترتیب پالن ها و برنامه های آموزشی غرض ارتمای ظرفیت ،تامین ارتباط
کاری میان کارکنان ،رسیدگی به شکایات و تامین محیط سالم و مصئون و باالخره ارزیابی اجراآت ساالنه كاركنان خدمات ملكی میباشد.
ریاست منابع بشری متشکل از پنج آمریت (استخدام ،سوانح ،انکشاف اداره ،آموزش و ارتما ظرفیت و ارتباط مامورین) بوده ،مدیریت اجرائیوی نیز
بخشی از تشکیل آن را احتوا نموده که درمجموع  ٥٤بست شامل ساختار تشکیالتی آن بوده که  ٨٣بست آنرا کارمندان و  ١بست دیگر آنرا اجیران
تشکیل میدهد که ساختار تشکیالتی ریاست منابع بشری شامل ضمیمه شمار  1میباشد.
از آنجایکه در دنیای امروزی موضوع مدیریت نیروی انسانی در تمامی نهاد ها (دولتی و غیر دولتی) سخن نخست را میزند ،اهمیت این ریاست در
راستای نیل وزارت به اهداف استراتیژیک آن لابل درک بوده کهاز جمله دست آورد های مهم آن می باشد.
 تطبیك ریفورم های اداری ،PRRرتب و معاشاتوشامل شدن در رده دوم برنامه ارتمای ظرفیت برای نتایج .CBR
 ایجاد ریاست های منابع بشری ،پالن و پالیسی و لضایای دولت کابل.
 توسعه ریاست مساعدتهای حمولی در سطح تمام والیات کشور.
 ایجاد واحد حمایت از حموق بشر و آمریت جندر.
 ادغام ریاست های حموق و لضایای دولت وایجاد ریاست های عدلیه در سطح والیات کشور.
 ایجاد سیستم مدیریت معلومات منابع بشری و ثبت دوسیه های امور ذاتی کارکنان در دیتابیس.
 طرح و تدوین طرز العمل های مربوط به مصئونیت و صحت و رسیده گی به شکایات کارکنان.
 نیاز سنجی آمـوزشی کارکنـان و ایجاد صنف های آموزشی کـمپیوتر و منجمنت در وزارت.
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 تکمیل بیشتر از  ١٨فیصد تشکیل وزارت از طــریك رلابت آزاد.
 ارزیـابی اجــراآتساالنه تمام کارمندان که از طریك رلابت آزاد تمرر یافته اند.
 تدوین طرز العمل دیتابیس منابع بشری؛ تدوین و تطبیك استراتیژی دوساله منابع بشری.
 بازنگری ساختار تشکیالتی و اصالح لوایح وظایف.
چالش ها و مشکالت عمده ریاست منابع بشری:
موانع زیادی فرا روی مدیریت منابع بشری وجود دارد که عمده ترین آنها را میتوان لرار ذیل برشمرد:
 نبود استراتیژی میان مدت منابع بشری مطابك استراتیژی جدید وزارت.
 نبود ظرفیت کافی در استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مروج اداری و حسابی  ،دیتابیس و انترنیت و بروز رسانی مهارت های مسلکی
کارمندان.
 طویل بودن پروسه استخدام داخلی و عدم هماهنگی در استخدام داخلی بین وزارت و کمیسیون مستمل اصالحات اداری.
 استندرد نبودن پروسه مصاحبۀ استخدام .
 وزارت عدلیه منحیث یک نهاد دولتی از نمطه نظر پرداخت معاش لادر به رلابت با نهاد های خصوصی و بین المللی نبوده که سطح پایین
معاشات را میتوان از جمله دالیل که وزارت لادر به استخدام کادر مسلکی در مرکز و بخصوص در والیت دوردست نیست محسوب کرد.
 موجودیت مشکالت در حفظ و نگهداری کارمندان الیك و شایسته به خاطر عدم تؤمین نیازهای مادی و معنوی آنها.
 عدم موجودیت میکانیزم های مشخص جهت تشویك و ایجاد انگیزه در کارمندان.
 نبود طرز العمل مشخص در ارتباط تکمیل اسناد استخدام کارکنان لراردادی بالممطع.
 پایین بودن سطح درخواست کننده گان اناث جهت شرکت در پروسه استخدام وزارت عدلیه.
 نبود امنیت در سطح والیات که باعث عدم عالله مندی نیروی جوان و لشر اناث برای اشتغال گردیده است.
 نبود رهنمود در لسمت ترتیب و بروز رسانی دفاتر سوانح.
 عدم موجودیت میکانیزم مشخص در مورد ارتباط دادن نتایج ارزیابی اجراآت با آموزش.
 عدم هماهنگی نهاد ها و موسسات همکار در لسمت تدویر برنامه های آموزشی با وزارت عدلیه.
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 نبود بودجه کافی برای راه اندازی برنامه های آموزشی.
 ساختار تشکیالتی کوچک آمریت آموزش ها که جوابگوی ارائه و مدیریت موثر برنامه ها آموزشی برای آینده در سطح وزارت نمی باشد.
 پایین بودن ظرفیت کاری کارمندان.
 عدم موجودیت طرزالعمل کارآموزی
ب :مدیریت مالی عامه :لطف نموده چالشها و مشکالت عمده را که وزارت شما در بخش مدیریت مالی عامه مواجه است توضیح دهید ،این مشکالت
ممکن شامل مدیریت بودجه و مصارف ،خریداری ،مدیریت سرمایه ها ،حسابداری و غیره باشد.

مدیریت مالی عامه
ریاست اداری و مالی
در ساختار تشکیالتی ریاست مالی و اداری آمریت های (مالی و حسابی ،خدمات ،تکنالوژی معلوماتی و مدیرت اداری) فعالیت می نمایند که مجموع
کارمندان این ریاست  ٨٨٥بست که منجمله  ٥۲بست آن کارمندان و  ٣۲بست آن اجیران می باشد.
مسولیت های کاری این ریاست شامل فعالیت های ارائه خدمات شفاف ،مفید و موثر اداری ،مالی ،تسهیالتی و تکنالوژی معلوماتی برای همه کارمندان
وزارت و مراجعین؛ ترتیب بودجه عادی و انکشافی ساالنه وزارت (ساختن بودجه به اساس برنامه)؛ اجرای تخصیصات بودجوی برای دفاتر مرکزی
و والیتی؛ اجرای تخصیصات معاشات کارکنان و مصارف وزارت ؛ اجرای حواله های منظور شده؛ تعهد پولی برای خریداری های پرچون و لرار داد
ها؛ اجرای پول وجه سردستی بعد از طی مراحل محسوبی ها؛ جمع آوری عواید وزارت و تحویل آن به حساب عواید عمومی دولت ،توحید و ارائه آن
به وزارت مالیه؛ ترتیب فرمایشات لراردادها و خریداری ها؛ ا رائه خدمات ترانسپورتی برای کارمندان؛ حفظ و مرالبت از دارایی های منمول و غیر
منمول وزارت عدلیه؛ تطبیك پروژه های انکشافی با همکاری بانک جهانی و هماهنگی با نهاد های تمویل کننده دیگر مانند برنامه حمایت سکتور عدلی
و لضایی( )JSSPو اداره انکشافی سازمان ملل متحد ) ،(UNDPمیباشد.
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ریاست تهیه و تدارکات
نظر به لانون تدارکات و به تاسی از ماده سوم فرمان شماره ( )١۲مورخ  ٨٨١۲/١/٦رئیس جمهور اسالمی افغانستان ،در رابطه به مکلف بودن
ادارات دولتی به منظور رفع هر گونه تداخل وظیفوی و عیار نمودن تشکیل مطابك به استراتیژی و برنامه های این وزارت  ،پیش بینی دربودجه
انکش افی به منظور متناسب بودن حجم کاری در بخش لرار داد ها و خریداری ها ،کم ساختن حجم کاری باالی ریاست اداری و مالی ،الزم دانسته شد
که در سال  ٨٨١٨عالوه بر تغییرات در ساختار تشکیالتی سایر بخش ها ،آمریت تهیه و تدارکات نیز به ریاست تهیه و تدارکات ارتماء نماید تا بودجه
وزارت به ولت معین طبك لانون به نحو موثر و مثمر آن به مصرف برسد.
ایجاد بست ها وتمسیموظایفدر ریاست تهیه و تدرکات بر اساس نیاز مندی های وزارت صورت گرفته است .در ساختار تشکیالتی این ریاستدو آمریت،
شش مدیریت عمومی ،یازده مدیر و یک مامور فعالیت می کنند که درمجموع تشکیل این ریاست  ۲١بست بوده که  ۲٨آنرا کارمندان و  ٣بست دیگر
آنرا اجیران تشکیل میدهد.
این ریاست مسئولترتیب اسناد تدارکاتی مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت؛ تثبیت ضروریات ریاست ها و تهیه پالن تدارکاتی؛ آگاهی و
حصول اطمینان از موجودیت بودجه برای تدار ک اجناس وانجام خدمات شامل پالن تدارکاتی؛ ترتیب بمولع لست اجناس امور ساختمانی و خدمات؛
پیشنهاد معیارها ،تایید اعالن برای تهیه اجناس؛ تائید رسید و گشایش آفر ها؛ ارزیابی آفرها؛ تائید رسید و ارزیابی درخواستی ها؛ نظارت از نرخگیری
اجناس تدارکاتی ،اصالح وتائید نر خ های گرفته شده؛ تهیه و تدارک اجناس ،خدمات و امور ساختمانی؛ تطبیك پالیسی عمومیو تعلیماتنامه محاسبات
جنسی ،طرزالعمل ها و رهنمود های امور تدارکات؛ تنظیم و اداره اجناس مطابك ممرره های ریاست محاسبات وزارت مالیه؛ تهیه و حفظ لست نهایی
اموال مازاد؛ نظارت از پروسه لیالم اجناس مازاد و غیر فعال ،میباشد.
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چالش ها و مشکالت عمده مدیریت مالی عامه:
مدیریت بودجه
 پائین بودن مصرف بودجه انکشافی مطابك به پالن بودجوی وزارت.
 پایین بودن ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان اداره در مرکز و والیات که نمیتوانند مشکالت و برنامه های خویشراجهت شمولیت در بودجه
انکشافی ابراز نمایند
 نا هماهنگی در عرصه مصرف بودجه اختیاری بین ادارات داخلی وزارت در سطح مرکز و والیاتو بودجه غیر اختیاری بین بانک جهانی و
وزارت.
 عدم موجودیت پول فزیکی و کم کاری وزارت مالیه
 طوالنی بودن پروسه های تدارکات ،تخصیصات و انتمال پول
 عدم موجودیت دیتابیس بودجه
مدیریت مصارفات
 پایین بودن ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان
 معطل لرار گرفتن اجرای حواله های انکشافی به عنوان عدم موجودیت پول فزیکی در وزارت محترم مالیه به هفته ها.
 مواصلت نکردن بمولع صورت حسابات و آویز های بانکی.
 طوالنی بودن پروسه های تدارکاتی.
 عدم موجودیت دیتابیس حواله جات
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مدیریت عواید:
 وصل نبودن مدیریت جمع آوری عواید مرکز و والیات در سیستم ()AFMIS
 جوابگو نبودن لوانین و ممررۀ چشمه های عایداتی وزارت عدلیه مبنی بر بدست آوردن عواید بیشتر مطابك به سمف تعین شده از طرف وزارت
مالیه.
مدیریت محاسبات:
 عدم موجودیت دیتابیس ثبت اجناس منمول ،مازات جهت لیالم و موجودی تحویلخانه در بخش محاسبات
 ثبت نشدن کارت جمع و لید اجناس در جمع کارمند و تحویلخانه در دیتابیس
 تطبیك نشدنطرزالعمل معیاد استهالک اجناس و ساختمانها
 نبود دیتابیس دفتر داری
مدیریت جنسی و حفظ و مرالبت:
 عدم موجودیت مواد مورد ضرورت ،نبود وسایل و پرسونل کافی جهت پیش برد امورات ،مدیریت حفظ و مرالبت وزارت.
 نبود پالن سرمایه های ثابت وزارت
 نبود پالن منظم برای حفظ و مرالبت اجناس
 عدم موجودیت آمار و ارلام اجناس به طور دلیك
 عدم موجودیت مولعیت دلیك اجناس در اداره
 نبود سیستم شماره گذاری(تک نمبرنگ) برای اجناس
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تهیه و تدارکات:
 عدم یک طرز العمل خاص مبنی بر هماهنگی ،همکاری و پیشبرد امورات مالی و تدارکاتی میان ریاست مالی و اداری و ریاست تدارکات.
 عدم ترتیب و تدوین پالن تدارکاتی ساالنه به مولع و زمان معین آن.
 طوالنی بودن پروسه تدارکاتی.
 پایین بودن ظرفیت کارمندان تدارکات در مرکز و والیات (چون باعث مسترد شدن اسناد پروسۀ تدارکاتی والیتی میگردد).
 طی مراحل غیر مسلکی اسناد تدارکاتی در والیات.
 نبود هماهنگی میان ریاست تهیه و تدارکات با ریاست های مرکزی و ریاست های عدلیه والیات.
 عدم هماهنگی میان ریاست های مرکزی و والیتی در رابطه با کمک های دونران با ریاست اداری و مالی.
 عدم ارائه مشخصات کامل اجناس که برای خریداری از طرف ریاست ها فرمایش داده میشود.
نبود احصائیه و آمار دلیك از کارائی وزارت
مشکل دیگری که دامن گیر وزارت عدلیه است عدم تشخیص کارائی وزارت به تناسب بودجه و پرسونل دست داشته آن است که این امر باعث میشود تا
به شکل روتین و دوام دار پرسونل به کار مشغول بوده و بودجه نیز تا اندازه به مصرف برسد ولی تناسب بازدهی خدمات وزارت به مردم معلوم نباشد.
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ج :ساختار تشکیالتی و پروسه های اداری :لطفا مشکالت و چالش های عمده را که در بخش تشکیل به آن مواجه هستید توضیح دهید .باید حد الل دو
پروسه کاری مهم را و مشکالت آنرا توضیح دهید.
ساختار و استمامت کاری وزارت
وزارت عدلیه یکی از وزارت های پیشتاز در تطبیك اصالحات می باشد که مرحله اول اصالحات ( )PRRرا از سال  ٨٨١٥آغاز نموده و بعد از
تکمیل آن در سال  ٨٨١١تطبیك سیستم رتب و معاش را تکمیل نموده که در نتیجه واحدهای اولی و دومی این وزارت تحت پوشش این سیستم لرار
گرفته است .در روند تطبیك اصالحات ،وزارت عدلیه همه ساله تشکیالت خود را بر مبنای استراتیژی و نیاز های واحد های مرکزی و والیتی
بازنگری نموده و اصالح می نماید .بازنگری تشکیل همه ساله توسط کمیتۀ تحت نظر معین اداری وزارت صورت گرفته و جابه جایی بست ها در
داخل سمف معین تشکیالتی که از سوی کمیته تشکیالت تعیین می شود ،صورت می گیرد .وزارت عدلیه به عنوان یکی از بخش های مهم سکتور عدلی
و لضایی ،جهت استمرار حاکمیت لانون و دست رسی به عدالت دارای استمامت کاری مشخص بوده و با توجه به استمامت کاری وزارت ،وظایف
ریاس ت ها طوری تنظیم گردیده است که با ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حمولی به مردم افغانسـتان از طـریك طرح ،تسـوید ،تدلیماسناد تمنینی ،طی
مراحل چاپ و نشر به مولع آن؛ دفاع از دارایی های منمول و غیر منمول دولتی؛ ارائه مساعدت های حمولی رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت؛
حل منازعات حمولی در مرحله ابتدائی (لبل از ارجاع به محاکم)؛ ارائه اگاهی های حمولی به عموم مردم؛ ثبت جمعیت ها ،احزاب سیاسی و نظارت بر
نحوه عملکرد آنها؛ تجدید و تربیت اطفال تحت حجز؛ رهنمایی و هماهنگی با ادارات دولتی در زمینه اجرای مکلفیت های حموق بشری؛ پیگیری تطبیك
میثاق های بین المللی حموق بشر در ادارات دولتی و ترجمه اسناد حمولی دولت ،وزارت را برای رسیدن به اهداف و ماموریتش یاری نماید.
در حال حاضر وزارت عدلیه در مطابمت با ساختار تشکیالتی منظور شده سال  ٨٨١٨فعالیت می نماید .سمف تشکیالتی وزارت در سال ٨٨١٨به
 ۲١٦٦بست میرسد .براساس تشکیل موجود ،وزارت عدلیه دارای دومعینیت (اداری و مالی و مسلکی) ،پنج ریاست عمومی ،یازده ریاست در مرکز
وزارت و والیت کابل وسی وسه ریاست عدلیه در والیات میباشد.
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چالش ها و مشکالت عمده ساختار تشکیالتی وزارت
ازلحاظ ساختاری هر یک از ریاست ها با توجه به اهداف ،وظایف و ماموریت وزارت ایجاد گردیده است تا وزارت را برای رسیدن به اهداف و
ماموریتش یاری نماید ولی مشکالتی چون:
 کمبود بخش مساعدین حمولی و آگاهی عامه در سطح والیات
کمبود و ناکافی بودن مبلغین آگاهی عامه و مساعدین حمولیدر والیات باعث عدم دست رسی مردم به عدالت و تحکیم حاکمیت لانون(نمض حموق
متمهمین بی بضاعت) و عدم آگاهی عامه حمولی مردم میشود.
 کمبود تشکیل ریاست عمومی تمنین
ریاست عمومی انستیتیوت امور لانونگذاری و تحمیمات علمی و حمولی در وزارت عدلیه مسئول تسوید و تدلیك اسناد تمنینی و ارائه مشوره های لانونی
به ادارات دولتی بوده با در نظر فعالیت های متذکره ،تشکیل فعلی این ریاست جوابگو نبوده تا بتوانند وظایف محوله خویشرا به ولت و زمان معین آن
انجام داده و از سوی دیگر بتوانندکارمندان جدیدالتمرر ریاست تمنین و کارمندان سایر ادارت را که در بخش تسوید اسناد لانونی ایفای وظیفه می نمایند
را آموزش مسلکی و تخصصی بدهند ،بنآ ایجاب مینماید تا ساختار این ریاست مطابك به حجم و نوعیت کاری آن افزایش بیابد.
 کمبود تشکیل واحد حمایت از حموق بشر
اداره حمایت از حموق بشر در سال  ٨٨١١به منظور ارتمای ظرفیت نهاد های حکومتی در عرصه اجرای مکلفیت های حموق بشری افغانستان به اساس
پیشنهاد مکرر جامعه جهانی ،نهاد های ملی و بین المللی حامی حموق بشر بشمول کمیسیون مستمل حموق بشر افغانستان و یوناما به حمایت مالی اداره
انکشافی سازمان ملل متحد تحت پروژه عدالت و حموق بشر در چوکا ت وزارت عدلیه ایجاد گردید .وزارت عدلیه جهت انتمال ظرفیت های کارمندان
پروژوی به کارکنان شامل تشکیل ،در سال  ٨٨١١آمریت حموق بشر را در تشکیل خود ایجاد نمود ،در حال حاضر مولف و تشکیل واحد حمایت از
حموق بشر در حدی نیست که در صورت اختتام پروژه و ظایف و مسإلیت ها ی خویش را در زمینۀ تدویر برنامه های آموزشی حموق بشر و تهیه مواد
آموزشی ،مرور اسناد تمنینی و ستراتیژیک در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حموق بشر ،جلب کمک های مالی و تخنیکی تمویل کنندگان ،نظارت
از تطبیك کنوانسیونهای بین المللی حموق بشر ،ارائه گزارشات موثك به شرکای بین المللی و حمایت از حموق بشر را اجرا نماید.
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 عدم موجودیت ریاست عدلیه والیت کابل
ساختار تشکیالتی وزارت عدلیه در والیت کابل متناسب با تشکیل سایر والیات نمی باشد که این امر باعث عدم هماهنگی ساختار تشکیالتی وزارت در
این والیت گردیده و ازطرف دیگر باعث بروز مشکالت در گزارش دهی ریاست های حموق  ،لضایای دولت و مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت
کابل به ممام والیت شده است.
 عدم موجودیت بخش واحد نظارت و ارزیابی
فعال نظارت و ارزیابی از اجراآت کارمندان و پروژه های وزارت به صورت پراگنده و غیر منظم انجام میشودطوریکه فعال امور نظارت در سه
ریاست وزار ت به صورت جداگانه انجام می گیرد به گونه مثال ریاست تفتیش که باید تنها امور مالی و حسابی را تفتیش نماید ولی با ایجادآمریت
نظارت ،امور مسلکی را نیز نظارت می نماید در پهلوی آن در ریاست مراکز اصالح نیز یک بخش نظارت موجود است که از امور ریاست در سطح
والیات نظارت میکند ،و همچنان در ریاست پالن و پالیسی بخش نظا رت از پروژه ها ایجاد گردیده است که این پراگندگی نظارت امور را کم رنگ
ساخته و باعث عدم گزارش دهی و گزارش گیری موثر در این روند گردیده است.
 عدم موجودیت بخش مشخص ارتباط با والیات
بنابر موجودیت آمریت های مختلف و انجام امور مختلف در والیات و گزارش دهی جداگانه به ریاست های عمومی در مرکز اکثرا ٌ باعث عدم هماهنگی
در امور گزارش دهی و تامین ارتباط می گردد .زیرا بخش مشخص پیگیری گزارشات و تامین ارتباطات با والیت در وزارت وجود نداشته که این امر
سبب عدم تامین روابط منظم و گزارش دهی دلیك می گردد.
 کمبود تشکیل بخش تکنالوژی معلوماتی
فعال شعبات وزارت در سه محل جداگانه و دور از هم فعالیت می نمایند و کار اعمار تعمیر مرکزی وزارت طی سه سال آینده تکمیل خواهد گردید .که
با تکمیل آن تمام شعبات و زارت در آن جابجا خواهد گردید ،که در آن صورت نیازمندی های وزارت به خدمات و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی از لیبل
ایجاد سرور روم ،ساختن دیتابیس ها ،تنظیم سیستم ارتباطات الکترونیکی بین دفاترو حفظ مرالبت وسایل تکنالوژی بیشتر می گردد.
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 موجودیت نوالص در تصنیف و طبمه بندی وظایف
نا متناسب بودن تشکیل با حجم وظایف ،عدم تصنیف و طبمه بندی وظایف و موجودیت بست های مشابه در بعضی از ریاست بطور مثال آمریت
تکنالوزی معلوماتی در تشکیل ریاست مالی و اداری گنجانیده شده.

پروسه های کاری وزارت
پروسه های کاری مجموعه فعالیتهای متوالی و مرتبط است که در هر اداره برای دستیابی به ماموریت اداره طراحی می شود تا با عملکرد بهتر،
نیازهای اساسی مردم را تؤمین نمایند .برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مراجعین و ارائه خدمات بهتر؛باید پروسه هایخدماتی و پروسه های
اجراآت داخلی کارآیی و اثر بخشی خویش را داشته باشد.
 پروسه های عرضه خدمات:
این اداره مانند سایر ادارات عامه از پروسه های کاری متعدد مسلکی و اداری برخوردار می باشد چنانچه وزارت عدلیه برخی از پروسه های عرضه
خدماتی ریاست های خویش را با همکاری کمیسیون مستمل اصالحات اداری تدوین نموده است ولی با آنهم یک سلسله مشکالت فرا راه پروسه های
عرضه خدماتی این اداره موجود می باشد که اینک ،برخی از پروسه های مهم را که در راستای ارائه خدمات نمش کلیدی دارد ذیالً توضیح و مشکالت
آنها را بر میشماریم.
الف ) طی مراحل لضایایی حمولی
یکی از وظایف کلیدی ریاست ،آمریت و مدیریت های حموق در سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها طی مراحل لضایای حمولی میباشد که بمنظور
هماهنگی وانسجام بهتر اجراآت ،فورم طی مراحل لضایای حمولی ترتیب و در چند بخش تمسیم گردیده است که لرار ذیل توضیح داده می شود.
بخش اول فورم طی مراحل لضایای حمولی در مرکز توسط مدیریت اداری ودر والیات وولسوالی ها توسط شخص مسئول با نظرداشت ولت معینه
(حداکثر  ٨روز) طور ذیل خانه پری میگردد:
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عریضه عارض اخذ و اسناد ومدارک ضمیمه آن گردد.
ذکر تاریخ دریافت عریضه وتاریخ صدورجلب درستون مربوطه (عریضه واصله وتاریخ صدور جلب).
خانه پری ستون های مربوط به عارض ،معروض علیه ،موضوع عریضه ،درصورت داشتن وکیل،شهرت وکیل ،شماره وتاریخ ثبت عریضه.
امضاء توسط خانه پری کننده فورم در محل معینه.
ثبت احکام ریاست /آمریت /مدیریت توسط مدیریت اداری ویا شخص مسئول با ذکر تاریخ ومحل صدور حکم.
جلب معروض علیه وثبت آن در ستون مربوطه.
خانه پری شهرت ضامن در ستون مربوطه.
ارائه دوسیه واسناد عارض ومعروض علیه به اعضای مسلکی.

بخش دوم :مربوط به اجراآت مسلکی بوده که  ٨١ – ٤روز را شامل می شود .کارمند مسلکی کلیه اجراآت خویش را در ستون های مربوطه بصورت
واضح وروشن لرار ذیل درج می نماید:





ذکر تاریخ دریافت وختم دوسیه عارض ومعروض علیه در ستون های مربوطه.
کار روی لضیه عارض ومعروض علیه در موعد معینه.
درج اجراآت که روی لضیه عارض صورت گرفته است در ستون مربوط بعد ازموعد معینه.
ارائه دوباره اسناد بعد ازختم اجراآت مسلکی وتائید اجراآت مربوطه ازطرف ریاست ،آمریت ومدیرحموق ولسوالی به مدیریت اداری.

در بخش سوم :مدیریت اداری بعد از مواصلت اوراق حمولی از محکمه مکلف به انجام فعالیت های ذیل میباشد:
 درج لرار لضائی یا احکام نهایی محاکم در ستون های مربوطه.
 ذکرتاریخ دریافت وصدور اسناد در ستون مربوطه.
 ارسال اوراق به مرجع مربوط.
بخش چهارم مربوط به اجراآت هیئت توظیف شده می باشد که ( )٨١ – ٨روز را شامل می شود .خانه پری اجراآت توسط هئیت موظف درستون های
مربوطه شامل موارد ذیل می گردد.
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 تسلیم شد دوسیه وذکر تاریخ دریافت پیشنهاد هدایت ،تاریخ صدور حکم وتاریخ آغاز فعالیت در ستون های مربوط.
 درج شهرت و مشخصات اموال منمول وغیرمنمول تثبیت شده در ستون های مربوط.
بخش پنجم که مربوط به ترتیب محضر (گزارش) می شود شامل ( ) ٤ – ٨روز استارائه محضر (گزارش) از جریان تنفیذ احکام به مراجع ذیصالح
توسط هیئت موظف موارد ذیل را شامل می شود:
 ترتیب وارائه محضر (گزارش) به مراجع ذیربط.
 ذکر تاریخ ارائه محضر با نظرداشت زمان معینه در ستون مربوطه.
 توضیح علل عدم تنفیذ احکام لضائی با دالیل موجه.
بخش ششم که مربوط به پروسه ختم دوسیه است ( ) ٤ – ٨روز را در بر گرفته که در این صورت دوسیه از جانب شخص مسول به مدیریت اداری
تحویل داده می شود.
 تکثیر چگونگی تطبیك لرار ها و فیصله های نهایی ولطعی محاکم توسط مدیریت اداری حموق بمراجع مربوطه.

فورم ضمانت خط
در نهایت اخذ ضمانت از معروض علیه مطابك فورم ضمانت خط آخرین مرحله می باشد .اخذ ضمانت از معروض علیه مطابك فورم ضمانت خط در
مرکز توسط مدیریت اداری ودر والیات وولسوالی ها توسط ادارات حموق:
 ترتیب وتکمیل شهرت ضامن در ستون مربوطه
 اخذ امضاء ویا شصت ضامن در محل معینه ضمانت خط
 ضم ضمانت خط در اوراق مربوطه
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مشکالت موجوده فرا راه طی مراحل لضایای حمولی.
 رهنمود طرح شده به نسبت عدم تمثیل اجراآت به گونه عملی دارای نوالص شناخته میشود که در طرح ترتیب شده ،کلیات تمامی اجراآت
حمولی در لبال طی مراحل لضایای حمولی مربوط به فورم وضع شده ،به صورت جامع آن تحریر و ترتیب نگردیده است.
 نبود یک طرزالعمل خاص مبنی بر چگونگی اخذ دوسیه های تنظیم شده توسط محاکم ،محاکم دوسیه ها را در غیابت یکی از طرفین از
اداره حموق اخذ نمیکنند که این امر باعث میشود تا تراکم دوسیه ها بیشتر گردد.
 عدم موجودیت سیستم الکترونیکی جهت مدیریت لضایای حمولی.
 تراکم دوسیه ها در ریاست حموق بنابر ارسال و مرسول دوسیه ها از یک مرحله محاکماتی به مرحله محاکماتی دیگر از طریك ادارات
حموق که باعث تؤخیر در رسیدگی دوسیه ها و سرگردانی مراجعین میگردد.
 نبود چک لست معیاری جهت بررسی دوسیه های حمولی طرفین از بابت تکمیل بودن و یا موجودیت نوالص در دوسیه ،لبل از ارسال آن
به محاکم.
 زمان تعین شده برای اجراآت اداری و مسلکی با در نظر داشت والعیت های عینی پروسۀ طی مراحل لضایای حمولی ،در نظر گرفته نشده
است.
 در نظر نگرفتن تسلسل منطمی اجراآت پروسه.
 مدغم بودن وظایف کارکنان مسلکی و اداری در پروسه اجراآت.
 مبهم بودن تشریح پروسۀ اجراآت لضایای حمولی و تشریح نشدن بعضی از اجراات ضروری.
 عدم موجودیت سیستم مدیریت لضایای مدنی و جزایی.
 ن بود چارت های رهنمود پروسه طی مراحل لضایای حمولی به شکل پوسترها در سطح مرکز و والیات.
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ب) توزیع جواز رهنمای معامالت
یکی ازفعالیت های مهم وزارت عدلیه که ارتباط مستمیم با ارائه خدمات برای مراجعین دارد ،موضوع توزیع جواز رهنمای معامالت میباشد .این بخش
مسإلیت تنظیم نمودن فعالیت های دفاتر رهنمای معامالت را از طریك اعطاء ،تمدید و فسخ جواز ،نظارت و بررسی از چگونگی فعالیت صنفی
ر هنمای معامالت در مطابمت به احکام لانون را برعهده داشته که وظایف خویش را بشرح ذیل ایفا می نماید:
پروسه توزیع جواز:
 حاصل کردن معلومات از متماضیان رهنمای معامالت در بخش معامالت حمولی.
 توزیع فورم دورانی برای کسب معلومات از ارگانهای معارف ،حموق ،ارگانهای نظامی و یا لوای بشری ،مستوفیت و جنایی و اخذ تضمین،
برای متماضیان توسط مدیریت بررسی و ثبت جواز رهنمای معامالت.
 کنترول فورم تکمیل شده و معرفی واجدین شرایط.
 توزیع فورم (م  )۲٤جهت تحویلی لیمت جواز به شخص متماضی.
 صدور و تسلیم دهی جواز به شخص متماضی بعد از دریافت آویز لیمت جواز و امضای ریاست انسجام.
 صدور استعالم عنوانی مطبعه آزادی جهت حک مهر و تهیه لوحه و کتاب های سته رهنمای معامالت بعد از تکمیل جواز به شخص متماضی.
 مهر و تسلیم دهی کتاب های سته رهنمای معامالت (فروشی ،کرایی ،گروی) و موتر فروشی برای شخص متماضی.
مشکالت موجود در پروسه کاری توزیع جواز رهنمای معامالت:
 تحویلی پول لیمت جوازها بشکل عرفی (از طریك تحصیلدار وزارت) نه از طریك حسابات بانکی.
 طویل بودن طی مراحل فورم دورانی اخذ جواز رهنمای معامالت.
 عدم موجودیتطرزالعمل نظارت از نحوۀ اجراأت رهنمای معامالت.
 عدم ه مکاری سایر ادارات (پولیس ،څارنوالی ،شاروالی ،حوزه های مالیاتی) در پروسه نظارت از رهنما های معامالت.
 نبود چارت های رهنمود پروسه طی مراحل جواز رهنمای معامالت به شکل پوسترها در سطح مرکز و والیات.

20

ج) ثبت و صدور جواز جمعیت ها
یکی ازفعالیت های مهم وزارت عدلیه که ارتباط مستمیم با ارائه خدمات برای مراجعین دارد ،موضوع ثبت و صدور جواز جمعیت ها میباشد کهریاست
انسجام مسئول بررسی ،ثبت ،تجدید ،فسخجواز ها ،تنظیم امور جمعیت ها ،نظارت از اجراآت آنها در مطابمت با احکام لانون در چوکات وزارت عدلیه
میباشد:
ثبت جمعیت ها
 دریافت اسناد ازطریك مدیریت اداری بعد از ارجاع رئیس انسجام توسط مامور بورد.
 ثبت درخواستی ،توزیع رهنمود ثبت جمعیت ها و فورم جهت خانه پری به شخص مسئول توسط مامور بورد.
 اخذ فورم تکمیل شده ثبت بعد از خانه پری شخص مسإل و ارسال آن به بورد.
 معرفی اعضؤی مإسس جمعیت طی پیشنهاد به لوی څارنوالی تا به حکم لطعی محکمه با صالحیت به حرمان از حموق مدنی و سیاسی
محکوم نشده باشند.
 دریافت مکتوب اطمینانیه از لوی څارنوالی و اسناد مکمل ثبت جمعیت ها از طریك مدیریت اداری.
 مطالعه و بررسی اسناد ،اساسنامه و مرامنامه.
 در صورت نداشتن مال حظه ارسال دوسیه و نظریه بورد به ریاست انسجام از طریك مدیریت اداری بعد از بازدید ممر جمعیت و در
صورت موجودیت مالحظه اصالح مالحظات در توافك با نماینده با صالحیت جمعیت.
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مشکالت موجود در پروسه کاری توزیع جواز جمعیت ها :
 رهنمود ثبت و تجدید جواز جمعیت ها از طرف کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی با تشریک مساعی ریاست پالن و پالیسی وزارت
عدلیه مستند سازی گردیده است اما در عرصه طی مراحل اجراآت ثبت ،تجدید و انحالل جمعیت ها نوالص زیادی وجود دارد چنانچه بعضی از
پروسه ها کامآل تشریح نشده اند و یا هم خیلی کل ی به آن پرداخته شده که باید تحت مداله لرار گرفته مشکالت موجود رفع گردد.
 محدود بودن صالحیت امضاء عریضه عارض صرفآ توسط ممام وزارت.
 تحویلی پول اخذ جواز به شکل سنتی و واریز ساختن آن به حساب وزارت از طریك تحصیلدار نه از طریك بانک ها.
 لبول نشدن فورم و عریضه از طریك انترنت منحیث سند رسمی جهت به جریان افتادن پروسه اجراآت.
 عدم صالحیت صدور جواز جمعیت ها در سطح والیات.
 نبود چارت های رهنمود پروسه اخذ و تمدید جواز جمعیت ها به شکل پوسترها در سطح مرکز و والیات.
د) پروسه توظیف مساعد حمولی
توظیف مساعد حمولی به اساس درخواست کتبی متهم ،مظنون و یا الارب نزدیک و همچنان به اساس درخواست رسمی پولیس ،سارنوال و یا محکمه
صورت گرفته میتواند .مساعد حمولی که برای لضیه گماشته میشود مسئولیت دارد تا موکل را در خانه پری فورم بی بضاعتی بطور درست آن و سایر
فورم های که حین ثبت موکل ضروری میباشد ،کمک نماید.ریاست مساعدتها حمولی از تائیدی فورم بی بضاعتی و تکمیل پروسیجر اداری از توظیف
مساعد حمولی به ارگانهای عدلی و لضائی اطالع میدهد
پروسه اجراآت آمریت مساعدت های حمولی
 دریافت مکتوب و در خواستی (از جانب مظنون ،متهم ،الارب اصولی (مظنون و یا مت هم) و ارگان های عدلی و لضایی) جهت مساعدت حمولی بعد
از حکم ریاست عمومی مساعدت های حمولی.
 مطالعه درخواستی ،توظیف مساعد حمولی و ارسال آن به مدیریت اداری.
 دریافت کاپی مکتوب معرفی مساعد حمولی بعد از توظیف مساعد توسط آمر مساعدت های حمولی که اصل آن به مراجع مربوط عدلی و لضایی
ارسال گردیده از مدیریت اداری توسط مساعد حمولی.
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خانه پوری فورم بی بضاعتی از اظهارات مظنون و متهم و یا الارب اصولی آن در داخل سه نمل (محکمه ،متهم و مساعد حمولی) توسط مساعد
حمولی.
مطالعه دوسیه جزایی ،ترتیب دفاعیه و دفع اعتراضیه به مراجع عدلی و ف ضایی بعد از اخذ اظهارات (موکل ،شاهد ،اهل خبره) توسط مساعد
حمولی.
اشتراک در جلسات لضایی و در صورت لزوم تعمیب لضیه موکل در محاکم ثالثه ،ارائه در خواست کتبی نظر بر فیصله ها لطعی و نهایی تمیز
توسط مساعد حمولی.
ارائه گزارش از اجراآت و نتیجه محاکم به آمریت مساعدت حمولی توسط مساعد حمولی.
توحید گزارش از اجراآت مساعدین حمولی و ارائه آن به رئیس عمومی مساعدت های حمولی توسط آمریت مساعدت حمولی.

پروسه اجراآت مدیریت اداری ریاست عمومی مساعدت های حمولی
 دریافت مکتوب و یا درخواستی (از جانب مظنون ،متهم ،الارب اصولی(مظنون و متهم) و ارگان های عدلی و لضایی) جهت مساعدت حمولی
توسط مدیریت اداری ریاست عمومی مساعدت های حمولی.
 ثبت مکتوب و یا در خواستی در کتاب ،درج در دفتر اندراج و ارسال آن به ریاست عمومی مساعدت های حمولی غرض اخذ احکام توسط مدیریت
اداری.
 ارسال مکاتیب جهت معرفی مساعد ح مولی به مراجع مربوط عدلی و لضایی و ارسال مواد لابل طبع ذریعه استعالم رسمی به ریاست نشرات جهت
طبع ونشر بعد از تائید و امضای رئیس عمومی مساعدت های حمولی.
 دریافت مواد آموزشی طبع شده از ریاست نشرات و تمدیم آن به ممام ریاست.
 اخذ هدابت رئیس عمومی مساعدت های حمولی غرض توزیع مواد آموزشی به مبلغین ساحوی مرکزی و والیتی و تسلیمی آن به آمریت آگاهی عامه
حمولی.
 دریافت ،ثبت مکتوب اطمینانیه از فیصله محاکم در رابطه به لضیه مربوط و اجراآت مساعد حمولی و ارسال آن به رئیس مساعدت های حمولی
توسط مدیریت اداری.
 ضم ساختن مکتوب اطمینانیه به فایل نسبتی سوابك مساعد و ارسال یک نمل آن به آمریت مساعدت های حمولی بعد از مالحظه شد رئیس مساعدت
های حمولی توسط مدیریت اداری.
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مشکالت موجود در پروسه توظیف مساعد حقوقی
 طوالنیبودن پروسه توظیف مساعدین حمولی
 پروسه های اجراآت داخلی
وزارت عدلیه مانند سایر ادارات عامه از پروسه های زیاد اجراآت داخلی برخوردار است چنانچه این وزارت در تطبیك ماموریت خویش مطابك به
استراتیژی و خط مش از لبل تعین شده ،یک سلسله فعالیتهای را به خاطر دست یافتن به اهداف خویشانجام میدهد چنانچه یک تعداد طرزالعمل ها و
پروسه های داخلی کاری تدوین گردیده ولی با آن هم این طرزالعمل ها و پروسه ها جوابگوی تمامی عرصه های کاری داخلی وزارت نمیباشد
بنابراین وزارت بعضی از پروسه های کاری جدید را برای تنظیم و تسریع هر چه بیشتر امور داخلی وزارت تدوین و بعضی از پروسه های دیگر
را تصحیح مینماید.
 طویل بودن پروسه استخدام
پر نمودن بست های خالی از طریك رلابت آزاد یک اصل لانونی ج هت ادامه حیات و ارائه خدمات در سطح یک اداره میباشد ولی بعضآ عدم
موجودیت یک میکانیزم که جواب گوی استخدام به مولع ظرفیت های شایسته در اسرع زمان معینه باشد ،پروسه استخدام را به چالش میکشاند و
باعث تآخیر در استخدام افراد میگردد.
 پروسه تفتیش داخلی
پروسه تفتیش داخلی وزارت با وجود اینکه از طرف کمیسیون اصالحات اداری و ریاست تفتیش داخلی وزارت تهیه و تدوین گردیده است ولی با آنهم
در بخش صالحیت های این ریاست در بخش امور مالی و مسلکی مشخص نمیباشد.
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د .ریاست های والیتی :لطفا در مورد فعالیت های ریاست های والیتی وزارت معلومات بدهید؟ چالش های اساسی در این بخش های کدام اند؟
ریاست های عدلیه
وزارت عدلیه در سی وسه والیت ،واحد های دومی (ریاست های عدلیه) و در سی و چهار والیت واحد های سومی (مدیریت های حموق ولسوالی ها)
خویش را جهت هماهنگی هر چه بیشتر امور و ارائه خدمات موثر حمولی ایجاد کرده ،تا حاکمیت لانون و دسترسی به عدالت را در سراسر افغانستان
ممکن سازد .این ریاست ها دارای چهار آمریت (مساعدت های حمولی ،لضایای دولت ،حموق و مرکز اصالح و تربیت اطفال) و یک مدیریت عمومی
مالی و اداری میباشند .ریاست های عدلیه در والیات مسإل ارائه خدمات با کیفیت عدلی و حمولی به مردم افغانستاناز طریك ارائه مساعدتهای حمولی
رایگان به مظنونین و متهمین بی بضاعت ،حل منازعات حمولی در مرحله ابتدایی (لبل از ارجاع آن به محاکم) ،تطبیك فیصله های نهای و لطعی
حمولی محاکم ،ارائه آگاهی های حمولی به عموم مردم ،نظارت از فعالیت های جمعیت ها ،احزاب سیاسی ،ثبت و نظارت از فعالیت های رهنمای
معامالت و عریضه نویسان ،دفاع از دارایی های منمول و غیر منمول دولتی و تجدید تربیت اطفال تحت حجز ،می باشد.
ریاست های عدلیه با آنکه خدمات حمولی متناسب را در راستای رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت ارائه می نمایند ،ولی یک سلسله چالش هاي نیز
وجود دارد که فعالیت و ارائه خدمات آنها را متاثر ساخته و به کندی مواجه می سازد که مهمترین چالشها را میتوان لرار ذیل برشمرد:
چالشهای بخش مدیریت منابع بشری در سطح والیات
 پایین بودن ظرفیت مسلکی و اداری کارمندان.
 نبود ظرفیت کافی در استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مروج اداری و حسابی  ،دیتابیس و انترنیت و بروز رسانی مهارت های مسلکی کارمندان.
 استندرد نبودن پروسه مصاحبۀ استخدام.
 عدم موجودیت میکانیزم های مشخص جهت تشویك و ایجاد انگیزه در کارمندان.
 نبود طرز العمل مشخص در ارتباط تکمیل اسناد استخدام کارکنان لراردادی بالممطع.
 پایین بودن سطح درخواست کننده گان اناث جهت شرکت در پروسه استخدام.
 عدم موجودیت ریاست عدلیه والیت کابل.
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چالشهای بخش مدیریت مالی عامه در سطح والیات
الف -ریاست اداری و مالی:
 عدم هماهنگی بین ادارات مربوطه وزارت عدلیه مبنی بر مصرف بودجه.
 عدم هماهنگی میان ریاست های عدلیه والیات و مدیریت عمومی بودجه وزارت ،مبنی بر نبود امکان سهمگیری آنها در ترتیب بودجه ساالنه که
باعث بروز مشکالت در لسمت تخصیصات در سطح والیات میگردد.
 موجودیت ظرفیت پایین کارمندان در بعضی والیات که نمیتوانند مشکالت و برنامه های خویشرا جهت شمولیت در بودجه انکشافی ابراز نمایند.
 وصل نبودن مدیریت جمع آوری عواید مرکز و والیات در سیستم (.)AFMIS
 عدم ترتیب و تدوین پالن تدارکاتی ساالنه به مولع و زمان معین آن.

ب -ریاست تهیه و تدارکات:
 طوالنی بودن پروسه تدارکاتی.
 پایین بودن ظرفیت کارمندان تدارکات در مرکز و والیات (چون باعث مسترد شدن اسناد پروسۀ تدارکاتی والیتی میگردد).
 طی مراحل غیر مسلکی اسناد تدارکاتی در والیات.
 نبود هماهنگی میان ریاست تهیه و تدارکات با ریاست های مرکزی و ریاست های عدلیه والیات.
 عدم هماهنگی میان ریاست های مرکزی و والیتی در رابطه با کمک های دونران با ریاست اداری و مالی.
 عدم ارائه مشخصات کامل اجناس که برای خریداری از طرف ریاست ها فرمایش داده میشود.
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چالشهای بخش ساختاری والیات(تشکیالت)
 عدم موجودیت یک اداره که هماهنگی ،نظارت و پیگیری امورات مربوط به ریاست های عدلیه در سطح مرکز را به عهده داشته باشد.
 عدم موجودیت تشکیل بخش مساعدت های حمولی و آگاهی عامه حمولی و کم بودن آنها در والیات.
 کمبود بخش مساعدین حمولی و آگاهی عامه در سطح والیات.
 عدم موجودیت ریاست عدلیه والیت کابل.
 عدم موجودیت بخش ارتباط با والیات.
چالشهای چارچوب حمولی
 موجودیت نوالص در بعضی لوانین مربوط به اجراآت ریاست های عدلیه.
 عدم موجودیت طرزالعمل های مرتبط به اجراآت ریاست های عدلیه.
چالشهای تجهیزاتی ریاست های عدلیه در سطح والیات
 عدم موجودیت کتابخانه های مجهز برای ریاست های عدلیه.
 وصل نبودن ریاست های عدلیه با مرکز توسط شبکه انترنیتی.
چالشهای موثر بیرونی در سطح والیات
 مداخله زورمندان در امور کاری ریاست های عدلیه والیات.
 مداخله بعضی از ادارات در امور ریاست های عدلیه.
 وضعیت ناگوار امنیتی دربعضی از والیات و ولسوالی ها.
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بخش سوم :دستاوردهای متولعه (در سه سال آینده)
الف :لطف نموده توضیح دهید که چه تغیرات در بخش اسناد لانونی ،پالیسی و استراتیژی وزارت مربوطه ضروری اند و این تغیرات چه نتایج را دربر
خواهند داشت؟

بخش اسناد لانونی:
حل عرفی منازعات (لانون جرگه ها و شوراء های اصالحی).
به اساس گزارشات ادارات مختلف تعداد بیشتر از شهروندان بخاطر حل و فصل لضایای حمولی شان به جرگه ها و شورا ها مراجعه می کنند و
م شکالت خود را از طریك عرفی حل و فصل می نمایند .بخاطر لانونمند ساختن و جلوگیری از تخطی از حموق بشری افراد و فیصله های غیر شرعی
و لانونی در فیصله های این جرگه ها و شورای ها نیاز به یک سند تمنینی می باشد .بنا وزارت عدلیه با سایر نهاد های ذیدخل لانون جرگه ها و
شواری های اصالحی را تدوین خواهد نمود .تا روند رسیدگی به دعاوی از طرف این نهاد ها لانونمند شده و از تخطی ها توسط جرگه ها و شورا ها
جلوگیری شود .در نتیجه جرگه ها و شورای های متذکره لانونمند شده و از سوی دیگر از حموق شهروندان هم تخطی صورت نمی گیرد.
تعدیل لانون رهنمای معامالت
وزارت عدلیه مصمم است جهت ارائه خدمات بهتر برای مراجعین از طریك اعطاء ،تمدید و فسخ جواز رهنمای معامالت ،نظارت و برسی از
چگونگی فعالیت صنفی رهنمای معامالت و جمع آوری عواید از این صنف وسیع در سراسر کشور ،یک سلسله تعدیالت را در لانون رهنمای معامالت
به وجود بیاورد تا باشد از این طریك فعالیت آنها به شکل موثر و مثمر با در نظر داشت عواید بیشتر تنظیم گردد.
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تعدیل و تجدید نظر در لانون طرز تحصیل حموق
لانون فعلی طرز تحصیل حموق سال های لبل نظر به نیازمندیهای همان ولت تدوین گردیده است ،که جوابگوی نیازمندیهای فعلی اداره حموق و
مراجعین در سطح مرکز و والیات نبوده و نیاز جدی به تعدیل و آوردن اصالحات دارد .به این اساس وزارت عدلیه در نظر دارد تا لانون متذکره را
به اساس نیازمندی های اداره و جهت رسیدگی بهتر به دعاوی حمولی شهروندان تعدیل و اصالح نماید .این تعدیالت سبب خواهد شد تا رسیدکی
لضایای حمولی سریعتر شده و پروسه کاری ریاست حموق که لبآل در لانون متذکره ذکر شده است واضح و ساده تر خواهد گردید.
بخش پالیسی:
تدوین پالیس عمومی وزارت
وزارت لرار است برای تنظیم هرچه بهتر فعالیت های ریاست های مرکزی و والیتی خویش پالیسی جامع و وسیع را که در بر گیرنده تمام ساحات
کاری این وزارت باشد را تدوین نماید.
تدوین پالیسی نشراتی وزارت.
وزارت عدلیه جهت تنظیم امور نشراتی ،ارتباطات با رسانه ها ،آگاهی دهی عامه و نشر و چاپ رویداد ها و فعالیت های وزارت نیاز به تدوین پالیسی
نشراتی دارد باوجود انجام فعالیت های فوق الذکر توسط وزارت با آن هم برای بهبود ،هماهنگی ،اطالع رسانی و تامین ارتباطات موثر با رسانه ها
نیاز مبرم محسوب میشود تا پالیسی مشخص نشراتی تدوین گردد.
تدوین پالیسی نظارت و ارزیابی
برای ارزیابی و نظارت دلیك ،موثر و مطابك به زمان وزارت در نظر دارد تا پالیسی جامع که در بر گیرنده تمام فعالیت های وزارت باشد ،را تدوین
و تطبیك نماید تا باشد از جریان فعالیت های بخش های مختلف وزارت نظارت دلیك و همه جانبه صورت گرفته خالها و نوالص شناسایی گردیده و در
رفع آن در اسرع ولت الدامات عملی صورت بگیرد.
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چارچوب حمولی ریاست مساعدت های حمولی
وزارت در نظر دارد با در نظرداشت نیازمندی های مظنونین و متهمین بی بضاعت و تنظیم بهتر امور مربوط به مساعدت های حمولی چارچوب
جدید ،سیستم مدیریت لضایای جزایی ،تهیه و ترتیب اوراق و مواد تبلیغاتی آگاهی عامه حمولی و راه اندازی برنامه های آگاهی عامه حمولی را تدوین
و انجام دهد.
بخش استراتیژی:
استراتیژی نگهداری و تجدید تربیت اطفال تحت حجز.
یکی از وظایف مهم وزارت عدلیه نگهداری و تجدید تربیت اطفال متخلف از لانون می باشد که این اطفال در مراکز اصالح و تربیت نگهداری می
شوند .برای تعلیم ،تربیت و معالجه روانی بهتر این اطفال وزارت در نظر دارد استراتیژی نگهداری و تجدید تربیت اطفال تحت حجز را تدوین و
عملی نماید .که به اساس آن تمام امور مربوط به اطفال متخلف از لانون مانند تعلیم و تربیه ،معالجه روحی و روانی ،آموزش حرفه ،ادغام مجدد اطفال
در اجتماع و هماهنگی با سایر ادارات در آن گنجانیده خواهد شد.

سایر اسناد کاری وزارت
تدوین نمشه راه ()Road Mapو عصری سازی سیستم مساعدتهایحمولی
جهت اصالح و بهبود لوانین ،ممررات و پالیسی مربوط مساعدت های حمولی ،وزارت در نظر دارد تا سیستم فعلی ارایه مساعدت های حمولی را در
سطح مرکز و والیات مطالعه و بررسی نماید .سیستم فعلی ارایه مساعدت های حمولی در افغانستان یک سیستم مختلط بوده برای ارزیابی اینکه آیا این
سیستم مفید و جوابگوی نیازمندی های مراجعین می باشد یا خیر ،وزارت این بررسی را انجام خواهد داد .بعدا به اساس یافته های این بررسی اسناد
مورد استفاده ریاست مساعدت های حمولی اصالح و دوباره تنظیم خواهد شد .و سیستم مناسب ارایه مساعدت های حمولی نظر به شرایط و نیازمندی
های افغانستان انتخاب خواهد شد .همچنان وزارت در نظر دارد برای بهبود ارائه خدمات مساعدت های حمولی با ایجاد دیتابیس مدیریت لضایا سیستم
ارائه خدمات مساعدت های حمولی را عصری ساخته مطابك نیازمندی های مردم هماهنگ نماید.
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تدوین چارچوب همکاری میان ریاست حموق و شوراء های مردمی
جهت هماهنگی هرچه بیشترمیان ریاست های حموق و شوراء های مردمی و رسیدگی به لضایای حمولی لرار است وزارت چاچوبی را جهت همکاری
میان این دو نهاد تدوین نماید ،تا باشد محدوده حمولی برای لضایای که از طرف شوراء های مردمی به آن رسیدگی صورت میگیرد ،ساخته و به
فیصله های آنها جنبه لانونی ببخشد.
سروی مبارزه با فساد اداری در سطح وزارت.
فساد یک پدیده ناپسند بوده که باید در تمام نهاد های دولتی علیه آن مبارزه جدی و همه جانبه صورت گیرد .از سوی دیگر فساد ابعاد گسترده داشته که
برای مبارزه موثر با آن در هر اداره باید نظر به نوعیت و نکات آسیب پذیر اداره مربوط مبارزه صورت گیرد .به این منظور وزارت عدلیه در نظر
دارد تا برای شناسایی نکات آسیب پذیر از نظر فساد و مبارزه جدی با آن ،سروی مبارزه با فساد را در سطح وزارت انجام دهد تا باشد از یک طرف
جلو فساد گرفته شود و از سوی دیگر خدمات به صورت شفاف و در کمترین ولت به شهروندان ارایه گردد.
تدوین طرزالعمل و رهنمود اجراآت ریاست لضایای دولت
وزارت مصمم است برای تنظیم هر چه بهتر جهت دفاع موثر از اموال منمول وغیر منمول دولت ،دفاع از حموق مالی و منافع لانونی دولت و موسسات
مختلط ،بررسی ممدماتی دعاوی مالی بین موسسات دولتی و مختلط و موسسات خصوصی و اتباع ،بررسی و اتخاذ لرار واجب االجرآ در منازعات
مالی و منازعاب ناشی از لرارداد های بین موسسات دولتی ومختلط ،طرزالعمل رهنمود اجراآت ریاست لضایای دولت را تدوین نماید.
تدوین طرزالعمل و رهنمود اجراآت ریاست حموق
لرار است وزارت عدلیه برای تنظیم هر چه بهتر امور مربوط به حل و فصل و میانجیگری لضایای حمولی لبل از ارجاع آن به محاکم ،تطبك احکام
نهایی محاکم و سایر فعالیت های مربوط به ریاست حموق طرزالعمل جامع و کاملی را تدوین و دیتابیس مدیریت لضایای مدنی را جهت ایجاد هماهنگی
میان ادارات عدلی و لضایی و پیگیری لضایای که تحت دوران اندایجاد نماید.
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ارزیابی تماضای مردم برای خدمات حمولی
برای دانستن سطح تماضای مردم و تعداد مراجعین ،وزارت در نظر دارد تا در سطح کشور یک ارزیابی عمومی را مبنی بر تماضای آنها نسبت به
ارائه خدمات حمولی وزارت عدلیه را راه اندازی نماید .تا به اساس به آمار بدست آمده از ارزیابی متذکره ،وزارت سطح ارائه خدمات خویش را
متناسب ساخته افزایش دهد.
ب :لطفا توضیح دهید که برای مطابمت با استمامت کاری در ساختار وزارت چه اصالحاتی صورت خواهند گرفت؟
 ایجاد ریاست عدلیه والیت کابل در ساختار تشکیالتی وزارت:
ساختار تشکیالتی وزارت عدلیه در والیت کابل متناسب با تشکیل سایر والیات نمی باشد که این امر باعث عدم هماهنگی ساختار تشکیالتی وزارت
در این والیت گردیده و ازطرف دیگر باعث بروز مشکالت در گزارش دهی ریاست های حموق  ،لضایای دولت و مرکز اصالح و تربیت اطفال
والیت کابل به ممام والیت شده است ازینرو ایجاب میکند که به خاطر رفع مشکالت متذکره ،ریاست عدلیه والیت کابل در ساختار تشکیالتی وزارت
در نظر گرفته شود.
 ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی:
جهت هماهنگی و موثریت در امور نظارت و ارزیابی از اجراات و پروژه های وزارت ایجاب می نماید تا یک بخش واحد و تخصصی نظارت و
ارزیابی در وزارت ایجاد گردد .تا باشد موثریت و هماهنگی درین بخش بیشتر شده و گزارش دهی دلیك و به مولع از اجراآت و پروژه ها صورت
گیرد ،که در نتیجه باعث موثریت کار و جلوگیری از تخلفات کاری گردد.
 ارتمأ آمریت واحد حمایت از حموق بشر از سطح آمریت به ریاست حموق بشر:
وزارت عدلیه جهت انتمال ظرفیت های کارمندان پروژوی به کارکنان شامل تشکیل در سال  ٨٨١١آمریت حموق بشر را در چوکات این اداره ایجاد
نمود ،در حال حاضر مولف و تشکیل واحد حمایت از حموق بشر در حدی نیست که در صورت اختتام پروژه و ظایف و مسإلیت های خویش را
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در مطابمت با فعالیت های تسجیل یافته در ممرره حمایت از حموق بشر در ادارات دولتی ،اجرا نماید .نظر به عرصه کاری ،حجم وظایف،
مسئولیت ها و اهمیت فعالیت های شامل ممرره ( حمایت از حموق بشر در ادارات دولتی) وزارت عدلیه در نظر دارد تا تشکیل آمریت حموق بشر
را به ریاست حموق بشر ارتما بدهد.
 ارتما آمریت تکنالوژی معلوماتی به ریاست
برای رفع نیازمندی های وزارت به خدمات و تجیهزات تکنالوژی معلوماتی که بعد از تکمیل کار تعمیر مرکزی بوجود خواهد آمد پیشنهاد می گردد
تا بخش ای تی وزارت از نظر امکانات و تشکیالت گسترش یابد و ریاست ای تی ایجاد گردد چون تشکیل و تجیهزات فعلی وزارت جوابگوی آن
نیازمندی ها نخواهد بود.
 تمویت ریاست عمومی تمنین
وزارت در نظر دارد تا با ایجاد دیپارتمنت جدید (مطالعه ،تشریح و آموزش لوانین) ،ریاست بورد ترجمه اسناد رسمی و با ازدیاد کارمندان (مسلکی
و اداری) در تمامی دیپارتمنت های ریاست تمنین ،تشکیل این ریاست را مطابك به حجم و نوعیت کاری آن عیار نماید .تا باشد که از یک طرف
وظایف محوله تدلیك و تسوید لوانین ،ارائه مشوره های لانونی به سایر ادارات را به وجه احسن آن انجام داده از طرف دیگر کارمندان جدیدالتمرر
ریاست تمنین و کارمندان سایر ادارات که در بخش تسوید اسناد تمنینی ایفای وظیفه میکنند ،را آموزش مسلکی و تخصصی بدهند.
 تمویت ریاست دفتر با ایجاد آمریت ارتباط با والیات
بمنظور ایجاد هماهنگی ،سازماندهی و مدیریت موثر ارتباطات بین مرکز و ریاست های عدلیه والیات ریاست دفتر با ایجاد آمریت ارتباط والیات
تمویت میگردد تا خطوط گزارش دهی و گزارش گیری بهتر گردد ،هماهنگی و تامین ارتباط منظم شده و به مشکالت ریاست های والیتی به اسرع
ولت رسیدگی صورت گیرد.
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 تزئید بست های مساعدین حمولی و آگاهی عامه حمولی در سطح والیات:
کمبود تشکیل بخش مساعدین حمولی و آگاهی عامه حمولی سطح والیات باعث عدم دست رسی مردم به عدالت و تحکیم حاکمیت لانون (نمض حموق
متمهمین بی بضاعت) و عدم آگاهی عامه حمولی مردم میگردد بناء ایجاب میکند که به خاطر رفع این مشکالت تشیکل مساعدین حمولی و اگاهی
های عامه حمولی در سطح والیات گسترش کرده وبرنامه های اگاهی دهی عامه حمولی از طروق چاپ ،نشر و توزیع اوراق تبلیغاتی حاوی پیام
های حمولی؛ نشر جریده آگاهی عامه حمولی ،نشر برنامه های کوتاه صوتی و تصویری از طریك رسانه های مختلف و راه اندازی برنامه های
آگاهی دهی عامه به شکل حضوری در محالت تجمع مردم در سطح کشور راه اندازی مینماید.
 تصنیف وظایف و بازنگری تمامی لوایح وظایف در مطابمت با اهداف و مماصد اداره:
از اینکه لرار است مرحله دوم برنامه  CBRدر سطح وزارت تطبیك شود بنآ ضروری دانسته میشود تا وظایف این اداره به صورت درست
تصنیف و لوایح وظایف تمامی بست ها جهت غنا مندی ،جلوگیری از تداخل وظیفوی و تنظیم فعالیت ها به اساس تمسیم وظایف و ماموریت
دیپارتمنت ها تحلیل و بازنگری گردد.
 بازنگری ساختار تشکیالتی وزارت به اساس ماموریت آن
لرار است برای مطابمت هرچه بیشتر ساختار تشکیالتی وزارت با ماموریت آن تمامی ساختار تشکیالتی بازنگری گردیده ،مطابك به ماموریت و
ساحات کاری با درنظر داشت استراتیژی و پالیسی وزارت عیارگردد.
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ج :لطفا اصالحات ،تغیرات و بهبودی های متولعه در واحد منابع بشری وزارت در سطح مرکز و والیات را توضیح دهید.
ریاست منابع بشری با در نظر داشت چالشهای کنونی الدامات ذیل را در سه سال آینده روی دست دارد:
 تدوین استراتیژی میانمدت منابع بشری:
ریاست منابع بشری در نظر دارد که در روشنایی استراتیژی پنچ ساله وزارت عدلیه (لانون و عدالت) ،استراتیژی مشخصی را برای این ریاست
تهیه و تدوین نماید ،که در آن تمامی اهداف راهبردی بازتاب داده خواهند شد .اهداف کلی این ریاست به طور واضح و روشن با در نظر داشت
اولویتها و اهمیت آن بیان خواهد گردید .این سند م هم ،ریاست منابع بشری را در تعیین دورنما و اهداف درازمدت کمک میکند که بر پایۀ آن همۀ
برنامههای این ریاست مشخص و واضح میگردند.
 تدوین رهنمود کلی برای فعالیتهای منابع بشری:
این سند بنیادی ،ریاست منابع بشری را لادر خواهد ساخت همۀ فعالیتهای خویش را نه به اساس عرف ،بل بر پایۀ یک سند بنیادی که در روشنایی
لانون کار و لانون کارکنان خدمات ملکی و ممررات مربوطه ترتیب گریده است ،تنظیم نماید .این سند یک رهنمود کلی میباشد که برای وضاحت
هرچه بیشتر آن نیاز به ایجاد رهنمودهای فرعی ،مانند رهنمود استخدام و بکار گماری ،مدیریت ارزیابی اجراآت و دیگر موارد را در بر خواهد
گرفت.
 ایجاد سیستم دوسیه بندی برلی (الکترونیکی):
همچنان به اساس نیازهای کنونی ریاست منابع بشری در نظر دارد که سیستم دوسیهبندی این ریاست را به سیستم دوسیه بندی برلی تبدیل نموده تا
باشد که پروسههای گزارشدهی ،حفظ و نگهداری اسناد را سهل سازد.
 نیاز سنجی آموزشی:
ریاست منابع بشری جهت موثریت هرچه بیشتر برنامه های آموزشی در نظر دارد که نیاز سنجی آموزشی را در مرکز و والیات انجام داده و بر
اساس آن پالن آموزش و ارتمای ظرفیت را تهیه و ترتیب نماید.
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 تدوین طرزالعمل آموزش و ارتما ظرفیت:
جهت بهبود و هماهنگی هرچه بهتر فعالیت های آمریت آموزش و ارتما ظرفیت ،ریاست منابع بشری تصمیم دارد که به نگارش کارشیوه
(پروسیجر) آموزش و ارتما ظرفیت بپردازد .این کارشیوه ریاست منابع بشری را در هماهنگی برنامههای آموزشیکه از طرف دونر ها و آمریت
ارتمای ظرفیت وزارت در داخل و خارج از کشور برگزار می گردد کمک خواهند نمود که برنامه های آموزشی به اساس نیازها و اولویتهای این
وزارت برنامه ریزی گردد .همچنان این کارشیوه در برگیرنده تعین کننده مسئولیت های سایر ریاست ها و شخص معرفی شده در لبال برنامه های
آموزشی و راه کار مشخص برای حفظ و نهگداری اسناد برنامه های آموزشی خواهد بود که در راستای راپوردهی و ارائه آمار و ارلام این ریاست
را کمک خواهد کرد.
 تمویت آمریت آموزش و ارتما ظرفیت:
ریاست منابع بشری در نظر داد تا تشکیل آمریت آموزش و ارتمای ظرفیت را گسترش داده ،آموزگاران جدی ِد را جهت برگزاری برنامههای
آموزشی داخل کشور استخدام نماید .افزون بر این ،ریاست منابع بشری در راستای ازدیاد بودیجه در لسمت تدویر برنامه های کوتا مدت آموزشی
داخل و خارج از کشور تالش دارد.
 تمویت نمودن دانش مسلکی کارمندان
برای ایجاد ت غییر و بهبود ارائه خدمات به دانش و مهارت های جدید نیاز است که این مهارت ها و دانش جدید را کارکنان وزارت میتوانند از
طریك تعمیب پروگرام های لیسانس و ماستری و برنامه های کوتاه مدت آموزشی مسلکی و اداری بدست بیاوردند .بدین منظور وزارت عدلیه
میخواهد برای ارتمای ظرفیت و دانش مسلکی کارمندان خویش زمینه ادامه تحصیل را به سویه لیسانس و ماستری و تدویر برنامه های کوتاه مدت
آموزشی اداری و مسلکی را در داخل و خارج از کشور فراهم نماید.
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 استخدام کارمندان شایسته از طریك برنامه ارتما ظرفیت مبتنی بر نتایج
یکی از مشکالت عمده که فراراه فعالیت های منابع بشری این وزارت میباشد عبارت از سیستم مزد و معاش بوده که در پستهای کلیدی این
وزارت به دلیل معاش های کم نمیتوانیم کارمندان شایسته را استخدام نمایم .ریاست منابع بشری جهت رفع این مشکل در نظر دارد که پست های
مهم را از طریك برنامه ارتما ظرفیت به اساس شایسته گی (سی بی ار) استخدام نماید.
 تدوین طرزالعمل کارآموزان و استخدام آنها در برنامه های انترنشیپ
موضوع دیگر که لرار است وزارت به آن بپردازد بلند بردن تعداد کارمندان مسلکی خصوصآ خانم ها جهت بلند بردن فیصدی آنها مطابك به
برنامه ملی برای زناندر سطح مرکز و والیات میباشد .بنآ ضرورت پنداشته میشودجهت ارتماء و تساوی جندر در سطح کشور به خصوص وزارت
عدلیه طرزالعمل کارآموزان انترنشیپ را تدوین نماید تا به رویت آن وزارت بتواند تعدادی فارغین دانشگاه ها را برای یک مدت معین منحیث
کارآموزان در ریاست های مختلف وزارت منحیث کارآموز توظیف نماید تا فارغین مذکور بعد از یک دوره انترنشیپ از تجارب نسبتآ خوبی
برخوردار گردیده زمینه جذب شان به شکل رسمی در ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی مساعد گردد.
تدوین طرزالعمل آموزشها:
ارتمای ظرفیت و آموزش کارکنان در جریان وظیفه یک امر بسیار مهم و اساسی بوده و تاثیر بسزایی را در ارایه خدمات به شهروندان و تسریع
امور دارد .ولی مهمتر از آن ،مدیریت ،هماهنگی و تنظیم برنامه ارتمای ظرفیت و آموزش ها می باشد .جهت مدیریت و تنظیم بهتر این موضوع،
وزارت در نظر دار د تا طرز العمل جامع را تدوین نماید تا به اساس آن تمام برنامه های آموزشی وزارت تنظیم و مدیریت شده و هماهنگی الزم نیز
بین ادارت بوجود بیاید.
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تدوین رهنمود مدیریتارزیابی اجراآت:
از آن جایی که سیستم ارزیابی اجراآت دولتی یک سیستم جدید بوده و به تمام نیازهای ادارات دولتی پاسخگو نمیباشد ،ریاست منابع بشری وزارت
عدلیه در هماهنگی با کمیسیون مستمل اصالحات اداری ،در راستای ایجاد یک سیستم جامع و فراگیر طوری الدام خواهد کرد که در بر گیرنده
راهکار مشخص تشویك و انگیزه دادن به کارمندان ،ارتباط ارزیابی اجراآت با آموزش ،پروسه مکافات و مجازات به اساس لوانین نافذه افغانستان و
دیگر موارد ضروری باشد.

د :لطف نموده پیشرفت های متولعه در مدیریت مالی عامه را بنویسید ( .پیشرفت های متولعه باید به چالش ها و مشکالت ذکر شده در بخش د 3-تطابك
داشته باشند)
راه حل مشکالت مدیریت مالی عامه:
بلند رفتن مصرف بودجه انکشافی در سه سال آینده
وزارت مصمم است تا بربنیاد چهار برنامه مهم و استراتیژیک (امور محجوزین ،خدمات حمولی ،امور لانونگذاری و اداره و مدیریت)افزایش چشم
گیری را جهت بلند رفتن مصرف بودجه از  %18به  %75در سه سال آینده نظر به تمسیم اولات و پالن ساالنه روی دست داشته باشد .تا باشد که
در سال  1394مصرف بودجه را از  %18به ،40%در سال  1395از  %40به  60%و در سال  1396از  %60به  75%افزایش بدهند از
اینرو در نظر است یک سلسله فعالیت های بساء مهم را در عرصه مصرف بودجه انکشافی ذریعه ترتیب فورم تشخیص ضروریات ،ایجاد
طرزالعمل و دیاگرام پروسه مالی و تدارکات ،ایجاد هماهنگی بیشتر بین ریاست های اداری و مالی و تهیه وتدارکات ،ارتمای ظرفیت کارمندان
موجوده و استخدام کارمندان مسلکی و متخصص از طریك برنامه سی بی آر ،عطف توجه جدی در پروسه و اسناد تدارکاتی و پیگیری متداوم از
چگونگی روند پروسه تدارکاتی در سطح مرکز و والیات عملی نماید.
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 ایجاد طرزالعمل و ترتیب فورم (تشخیص ضروریات):
یکی از فعالیت های مهم ریاست اداری و مالی ترتیب بودجه ساالنه میباشد که این امر مستلزم همکاری ریاست های عدلیه والیات و آگاهی داشتن
از برنامه های والیتی توسط مرکز میباشد .بنآ ریاست اداری و مالی لرار است یک طرز العمل همرا با فورم تشخیص ضروریات را جهت پیش
بینی بودجه در سطح مرکز و والیات بر اساس برنامه ها ترتیب و تدوین مینماید.
 تمویه مدیریت جنسی و حفظ و مرالبت
جهت جلوگیری از فرسودگی پیش از ولت اجناس ،داشتن آمار و ارلام درست از اموال منمول وزارت تهیه مواد مورد ضرورت ،وسایل و پرسونل
کافی جهت حفظ و نگهداشت اموال منمول و غیر منمول وزارت سیستم منظم شماره گذاری (تگ نمبرنگ اجناس) و پالن دلیك حفظ مرالبت تهیه و
وسایل و مواد ضرورت تهیه خواهد گردید.
 ایجاد میکانیزم جهت تدویر جلسات هماهنگی میان ادارات مرکزی و والیتی.
وزارت عدلیه لرار است جلسات منظم هماهنگی بین ادارات مختلف داخل و بیرون از وزارت عدلیه را جهت آگاهی یافتن و پرداختن به مشکالت
پروسه های تهیه و تدارکات ،تخصیص ،مصارفات ،خریداری ها ،ارائه خدما ت،اخذ پول فزیکی و انتمال به مولع آن از طریك بانک ،مواصلت
بمولع صورت حسابات و آویز های بانکی ،معطل لرار نگرفتن حواله های انکشافی و تعین سمف مالیات مطابك چشمه های عایداتی وزارت جلسات
هماهنگی را تدویر و از مشکالت موجود فراراه پروسه های متذکره جلوگیری بعمل بیاورد.
 ارتمای ظرفیت کارمندان مدیریت مالی عامه:
وزارت در نظر دارد جهت ارتمای ظرفیت کارمندان در عرصه های بودجه سازی ،ساختن پالنهای مالی و تدارکات ،تکمیل اسناد تدارکاتی،
تشخیص نیازمندی های ادارات با ذکر مشخصات آن مطابك به طرزالعمل تدارکات ،بدست آوردن عواید بیشتر ،استفاده از برنامه های مالی ،حسابی
و دیتابیس؛ و حفظ و مرالبت در سطح مرکز و والیات برگزار نماید.
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 ایجاد یک طرزالعمل و دیاگرام پروسه تدارکات و مالی:
جهت هماهنگی میان ریاست تدارکات و ریاست اداری و مالی لرار است یک طرزالعمل و دیاگرام ترتیب و تدوین گردد تا باشد که هر ریاست
بدون تداخل وظیفوی و در اسرع ولت معین امور مالی و تدارکاتی را با هماهنگی بیشتر انجام بدهند.
 ایجاد میکانیزم های پیگیری پروسه های تدارکاتی درمرکز ووالیات.
بنا بر پایین بودن ظرفیت کاری کارمندان تدارکات در سطح مرکز و والیات و عدم موجودیت میکانیزم پیگیری پروسه های تدارکاتی در مرکز
باعث طی مراحل غیر مسلکی اسناد تدارکاتی در سطح والیات گردیده بعد از یک مدت زمان طوالنی دوباره از مرکز مسترد میگردد که این امر
باعث میشود تا بودجه به شکل موثر آن در سطح والیات به مصرف نرسد .از اینرو وزارت لرار است جهت دانستن چگونگی تطبیك پروسه های
تدارکاتی و رفع نوالص مرتبط به پروسه در مرحله ابتدایی ،یک میکانیزم را جهت هماهنگی و پیگیری امور تدارکاتی ایجاد نماید.
 ایجاد طرزلعمل و چک لست ،جهت خریداری های پرچون کمتر از  50,000افغانی.
جهت ایجاد تسهیالت بیشتر امور تدارکات پرچون در سطح والیات و مرکز وزارت مصمم است تا چک لست را جهت تسجیل مراحل تدارکاتی و
طرزالعمل مشخص را برای خریداری های پرچون تدوین نماید تا باشد طی مراحل تدارکاتی به شکل لانونی آن تکمیل شده باعث ضیاع ولت اداره
نگردیده ،اسناد آن به شکل لانونی طی مراحل و بودجه به شکل موثر به مصرف برسد.
 انکشاف سیستم مدیریتی تدارکات( )PMISدر سطح والیات:
جهت هماهنگی هرچه بیشتر ،آگاهی داشتن از پروسه های تدارکات والیتی در زمان معین و رهنمایی کارمندان امور تدارکات والیتی از تطبیك
موثر و مثمر پروسه تدارکاتی وزارت لرار است به زودی ریاست تهیه و تدارکات را با سیستم  PMISوصل و آنرا در والیات گسترش بدهد.
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 ایجاد سیستم ارتباطات مرکز با والیات توسط انترنت.
وزارت لرار است به خاطر اجراآت سریع ،پیگیر و مثمریت بخشیدن هر چه بیشتر فعالیت های ریاست های عدلیه والیات سیستم ارتباطات انترنتی
را برای هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر ریاست ها با ادارات مرکزی ایجاد نماید.
 سروی و ارزیابی کارائی وزارت در سطح کشور
وزارت مصمم است تا ارزیابی کارائی را در سطح کشور براه اندازد چون این ارزیابی به درستی بیان خواهد داشت که وزارت عدلیه با در نظر
داشت پرسونل و بودجه که در اختیار دارد جوابگوی نیازمندی های مردم به شکل موثر و مثمر آن میباشد یا خیر و کدام عوامل بازدارنده وجود
دارد و یا چه موضوعاتی دیگر نیز میتواند جزء فعالیت های این وزارت گردد تا بازدهی این وزارت افزایش یافته فعالیت های آن ثمر بخش گردد.
 ایجاد دیتابیس ثبت اجناس در مرکز و والیات
جهت ثبت اجناس منمول ،م ازات جهت لیالم ،موجودی تحویلخانه ،تشخیص مولعیت ،آمار و ارلام اجناس ،ثبت تک نمبر و کارت جمع و لید اجناس
در دیتابیس لرار است وزارت دیتابیس مشخص را تهیه نماید.
 ایجاد دیتابیس بودجه در مرکز و والیات
وزارت عدلیه لرار است جهت دانستن هرچه بهترموجودیت بودجه در سطح مرکز و والیات ،تشخیص بودجه تمامی ادارات ذیربط وزارت،
مصارف تخصیصو اضافه کاری های والیتی و مرکزی ،دانستن موارد ضروری و غیر ضروری بودجه والیتی جهت ترتیب پالن بودجه ساالنه،
راپور های مصارفات ساالنه از بابت حواله های اجرا و اجرا ناشده ،لیمت و موضوع لراردادها ،کودهای بودجه و آوردن تغیر در آن دیتابیس
بودجه را ایجاد و آنرا در سطح والیات گسترش بدهد چنانچه این دیتابیس لادر خواهد بود که در اسرع ولت تمامی راپور مصارف بودیجوی را به
مرکز انتمال داده و از آن به شکل موثر نظارت صورت بگیرد.
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 ایجاد دیتابیس دفتر داری
جهت تنظیم هر چه بهتر امور بودجه ومصارفات ،تخصیصات لطعی  ،تعهدات پولی جهت اجرای یک پروژه ،تخصیص و پول لرار دادها و وجه
سردستی ،خریداری های پرچون و امور ساختمانی ،تخصیص مصارف ،لطعیه ها و سایر موارد مرتبط و ممد ریاست مالی و اداری و ریاست تهیه
و تدارکات ،دیتابیس حواله جات را ایجاد نماید .تا باشد که معلومات ممتضی در اسرع ولت به دسترس لرار گرفته از ضیاع ولت مسولین امور
کاسته شود.
 ایجاد دیتابیس حواله جات
وزارت مصمم است جهت تنظیم هر چه بهتر امور لراردادها ،جداول معلوماتی در ارتباط بودجه عادی و انکشافی به اساس فیصدی حواله های
اجرا شده ،مجموع پول لرار داد های اجرا شده و مبالغ بالی مانده آن و سایر موارد مرتبط و ممد بخش های ریاست مالی و اداری دیتابیس حواله
جات را ایجاد نماید .تا باشد که معلومات ممتضی در اسرع ولت به دسترس لرار گرفته از ضیاع ولت مسولین امور کاسته شود.
 تدوین پالن سرمایه گذاری های ثابت
یکی از مشکالت موجود در وزارت عدم موجودیت یک پالن کامل و جامع در ارتباط سرمایه های ثابت وزارت میباشد که این امر باعث میشود تا
مرکز از سرمایه های ثابت از مرکز و والیات آگاهی کامل نداشته و نتواند آنها را به شکل موثر مدیریت نماید.
وزارت عدلیه مصمم است جهت مدیریت هرچه بهتر ادارات و تجهیزات آن پالن مربوط به سرمایه های ثابت خویش را تدوین نموده تا در روشنائی
آن توانسته باشد ادارات و تجهیزات مربوط به آنها را مدیریت نماید.
 ایجاد سیستم معیاری حفظ و مرالبت
لرار است وزارت جهت حفظ و مرالبت ،جلوگیری از فرسایش زود هنگام ،ترمیم به مولع اموال و اجناس ،داشتن ارلام دلیك از اموال منمول و غیر
منمول وزارت پالن منظم را تدوین و سیستم معیاری حفظ و مرالبت را ایجاد نماید.

42

ه :لطفا توضیح دهید که چه تعداد پروسه ها ساده سازی خواهند شد و چه نوع اصالحات را تولع دارید؟ این پروسه ها شامل منابع بشری ،مدیریت
بودجه ،مدیریت مالی ،تفتیش داخلی و دیگر پروسه های کلیدی خواهند شد.
وزارت در نظر دارد تا طرزالعمل ها و پروسه های ذیلرا ساده سازی و یا تدوین نماید:
ساده سازیپروسه عرضه خدمات حمولی ریاست حموق
یکی از وظایف کلیدی ریاست ،آمریت و مدیریت های حموق در سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها طی مراحل لضایای حمولی میباشد که بمنظور
هماهنگی وانسجام بهتر اجراآت فورم طی مراحل لضایای حمولی ترتیب و در چند بخش تمسیم گردیده است .ولی با وجود آن مشکالتی آتی درین
بخش وجود دارد در لدم نخست رهنمود طرح شده به نسبت عدم تمثیل اجراآت به گونه عملی دارای نوالص می باشد ،کلیات تمامی اجراآت حمولی
در لبال طی مراحل لضایای حمولی مربوط به فورم وضع شده ،به صورت جامع آن تحریر و ترتیب نگردیده است .نبود یک طرزالعمل خاص مبنی
بر چگونگی اخذ دوسیه های تنظیم شده توسط محاکم ،محاکم دوسیه ها را در غیابت یکی از طرفین از اداره حموق اخذ نمیکنند که این امر باعث
میشود تا تراکم دوسیه ها بیشتر گردد .نبود چک لست معیاری جهت بررسی دوسیه های حمولی طرفین از بابت تکمیل بودن و یا موجودیت نوالص
در دوسیه ،لبل از ارسال آن به محاکم .زمان تعین شده برای اجراآت اداری و مسلکی با در نظر داشت والعیت های عینی پروسۀ طی مراحل
لضایای حمولی ،در نظر گرفته نشده است.در نظر نگرفتن تسلسل منطمی اجراآت پروسه .مدغم بودن وظایف کارکنان مسلکی و اداری در پروسه
اجراآت .و باال خره مبهم بودن تشریح پروسۀ اجراآت لضایای حمولی و تشریح نشدن بعضی از اجراات ضروری .وزارت میخواهد مشکالت ذکر
شده را رفع نموده و یک سند جامع و جوابگو برای این بخش تهیه نماید.
تصحیح پروسۀ ثبت و صدور جواز جمعیت ها و رهنمای معامالت:
رهنمود ثبت و تجدید جواز جمعیت ها از طرف کمیسیون مستمل اصالحات اداری و خدمات ملکی با تشریک مساعی ریاست پالن و پالیسی وزارت
عدلیه مستند سازی گردیده است اما در عرصه طی مراحل اجراآت ثبت ،تجدید و انحالل جمعیت ها نوالص زیادی وجود دارد چنانچه بعضی از
پروسه ها کام آل تشریح نشده اند و یا هم خیلی کلی به آن پرداخته شده که باید تحت مداله لرار گرفته مشکالت موجود رفع گردد .مشکالت شامل
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محدود بودن صالحیت امضاء عریضه عارض صرفآ توسط ممام وزارت ،تحویلی پول اخذ جواز به شکل سنتی و واریز ساختن آن به حساب
وزارت از طریك تحصیلدار ن ه از طریك بانک ها و عدم صالحیت صدور جواز جمعیت ها در سطح والیات .وزارت کوشش می نماید تا این موارد
اصالح و پروسه بهتر شود .لابل ذکر است که مشکالت ثبت و صدور جواز جمعیت ها و جواز رهنمای معامالت تمریبا مشابه است .یک مشکل
اساسی که در بخش رهنمای معامالت وجود دارد عدم موجودیت طرزالعمل نظارت از نحوۀ اجراأت رهنمای معامالت می باشد .وزارت در لدم
نخست پروسه موجوده را با در نظر داشت مشکالت فوق الذکر اصالح خواهد ساخت و در لدم بعدی یک طرزالعمل برای نظارت از اجراات
رهنمایی معامالت تدوین خواهد کرد.
ساده سازی پروسه توظیف مساعدین حمولی
ریاست مساعدت های حمولی از طروق ارائه مشاوره حمولی و توظیف مساعدین حمولی برای مردم ارائه خدمات مینماید .توظیف مساعد حمولی در
لضایای جزایی برای متهمین و مظنونین بی بضاعت صورت میگیرد .اما در لضایای مدنی توظیف مساعد حمولی صرفآ برای اطفال و زنان بی
سرپرست صورت میگیرد که پروسه توظیف مساعد حمولی فعآل ولت گیر بوده و وزارت در نظر دارد تا پروسه متذکره را ساده ساخته تا باشد
اشخاص واجد شرایط در اسرع ولت از خدمات مساعدت های حمولی بهره مند گردند.
ساده سازی پروسه استخدامداخلی:
پروسه استخدام داخلی در اکثر ادارات دولتی طویل می باشد زیرا لید زمانی مشخص از زمان خالی شدن بست الی استخدام کارکن جدید در نظر
گرفته نشده است .وزارت در نظر دارد تا هر مرحله از استخدام داخلی را از خالی شدن بست یعنی چه مدت بعد از خالی شدن اعالن شود؟ در چه
مدت امتحان تحریری و مصاحبه اخذ گردد؟ باالخره تمام پروسه در چه مدت طی مراحل شود؟ تا داوطلب یک بست ،آگاهی داشته باشد که بعد از
سپری نمودن چه زمانی از نتیجه امتحان مطلع خواهد شد.
تدوین طرزالعمل پروسه تفتیش داخلی:
به اساس استمامت کاری ریاست تفتش داخلی نیاز است تا طرزالعمل تفتیش داخلی به منظور شفافیت ،حساب دهی و موثریت اجراآت تدوین گردد.
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ایجاد دیتابیس پروسه مدیریت لضایای جزایی و مدنی
به منظور موثریت بیشتر نظارت از جریان فعالیت های ریاست های لضایای دولتو حموق ،اخذ گزارشات کاری آنها به شکل مداوم و مستمرهمچنان
جهت ایجاد سهولت برای پیگیری لضایا توسط کارمندان و مراجعین ،سیستم دیتابیس پروسه مدیریت لضایا را در سطح مرکز و والیات ایجاد
مینماید.
مستند سازی و نصب پروسه های کاری
یکی از فعالیت های که وزارت را کمک خواهد کرد تا شفافیت را بیشتر تامین و از ضایع شدن ولت مراجعین و سرگردانی آنها بکاهد ،مستند
سازی پروسه های خدماتی و کاری وزارت ،چاپ و نصب آن در معرض دید مراجعین میباشد .که با عملی شدن این امر مراجعین در اسرع ولت
میتوانند بدانند که طی مراحل یک پروسه چند موضوع را در بر داشته و چه مدت زمان را در بر خواهد گرفت.
و :چه اصالحات دیگری را در ریاست های والیتی متولع هستید؟
لرار است در سطح ریاست های عدلیه والیاتاصالحات ذیلنیز به وجود بیاید.
 ایجاد کتابخانه های مجهز در ریاست های عدلیه والیات:
بمنظور دست رسی عام مردم و همچنان کارمندان ادارات عدلی و لضائی و سایر ادارات دولتی وغیر دولتی به منابع حمولی و لوانین جهت ازدیاد
معلومات آفالی و مسلکی آنها ،کتابخانه های حمولی مجهز در ریاست های عدلیه ایجاد میگردد.
 تعدیل بعضی از مواد لوانین و ایجاد طرز العمل های اجراآت ریاست های عدلیه:
لوانین که لبل از ایجاد ریاست های عدلیه نافذ گردیده بعضی مواد آن تعدیل و جایگاه و وظایف ریاست های عدلیه در آن مشخص میگردد .همچنان
جهت تنظیم بهتر اجراات ریاست های عدلیه با آمریت های ماتحت آن و ارتباط شان با مرکز طرزالعمل جدا گانه تدوین و مورد اجرا لرار خواهد
گرفت.
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 ایجاد میکانیزم جهت برگزاری جلسات هماهنگی میان ادارات مختلف در سطح مرکز و والیات:
طرزالعمل تدویر جلسات هماهنگیکه در آن نوعیت جلسات ،زمان جلسات ،فارمت خلص و اجندا جلسات بین ریاست های والیتی و مرکز در مسایل
همچون تشکیل ،تدارکات ،بودجه و سایر مشکالت چون مداخله زورمندان ،مداخله ریاست های بیرونی و وضعیت ناگوار امنیتیمشخص خواهد
گردید.
 ایجاد مراکز آموزشی مجهز در سطح هفت والیت:
وزارت عدلیه مصمم است تا پروسه آموزش ها را به تدریج مستمل ساخته تا در صورت کم شدن کمک های دونران توانایی برگزاری پروگرام های
آموزشی را داشته باشد .بدین منظور در لدم نخست ایجاد و تجهیز مراکز آموزشی در هفت والیت (زون) روی دست است تا باشد که کارمندان
والیات همجوار در این مراکز تحت آموزش لرار بگیرند.
 اتصال ریاست های عدلیه والیات با مرکز از طریك شبکه انترنت:
ریاست های عدلیه با وسایل انترنیتی مجهز میگردند .تا لادر به ارتباط سریعتر با مرکز گردیده مشکالت خویش را به اسرع ولت حل و گزارش
دهی آنها به ولت و زمان انجام خواهد گردید.
 ایجاد ریاست عدلیه والیت کابل در ساختار تشکیالتی وزارت:
ساختار تشکیالتی وزارت عدلیه در والیت کابل متناسب با تشکیل سایر والیات نمی باشد که این امر باعث عدم هماهنگی ساختار تشکیالتی وزارت
در این والیت گردیده و ازطرف دیگر باعث بروز مشکالت در گزارش دهی ریاست های حموق  ،لضایای دولت و مرکز اصالح و تربیت اطفال
والیت کابل به ممام والیت شده است ازینرو ایجاب میکند که به خاطر رفع مشکالت متذکره ،ریاست عدلیه والیت کابل در ساختار تشکیالتی وزارت
در نظر گرفته شود.
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 تزئید بست های مساعدین حمولی در سطح والیات:
کمبود تشکیل بخش مساعدین حمولی و آگاهی عامه حمولی سطح والیات باعث عدم دست رسی مردم به عدالت و تحکیم حاکمیت لانون (نمض حموق
متمهمین بی بضاعت) و عدم آگاهی عامه حمولی مردم میگردد بناء ایجاب میکند که به خاطر رفع این مشکالت تشیکل مساعدین حمولی و اگاهی
های عامه حمولی در سطح والیات گسترش پیداکند
بخش چهارم :چارچوب نتایج و پالن تطبیمی
الف :چارچوب نتایج باید نتایجی را که شما با استفاده از منابع برنامه ارتمای ظرفیت برای نتایج بدست خواهید آورد توضیح دهد .در جدول ضمیمه شده باید
هدف ،هدف مولت ،چارچوب زمانی و کارمندان مسئول این فعالیت های ذکر شوند .وزارت باید برای هر وظیفه عادی ( مدیریت مالی ،منابع بشری ،تفتیش
داخلی و خریداری) حد الل یک پروسه کاری ،در صورت امکان دیگر اهداف ارائه خدمات و حد الل یک شاخص کلیدی ارائه خدمات را بهبود بخشد.
کارکرد وزارت در ممایسه با این اهداف نظارت خواهد شد و تداوم حمایت مرتبط به این نتایج خواهد بود.

نمونه چارچوب نتایج ضمیمه شده است.

ب :لطفا توضیح دهید که شما چگونه به نتایج دست خواهید یافت (از بخش چهارم) و پالن تطبیمی شما چه است؟ ( در این بخش از شما خواسته شده
است تا رویکرد تطبیمی تانرا توضیح دهید و اینکه وزارت شما کدام منابع را برای اینکار در دسترس دارد .پالن زمانی متولعه برای تطبیك این اصالحات
چه است؟ وغیره) شما میتوانید از نمونه تطبیمی سی بی آر به حیث ضمیمه استفاده نمائید.
پالن تطبیمی ضمیمه گردد
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بخش پنجم :منابع ارتمای ظرفیت برای نتایج جهت ایجاد ظرفیت تشکیالتی
برنامه ارتمای ظرفیت برای نتایج از طریك وزارت مالیه برای پست های کلیدی وزارت خانه ها که مستلزم کارمندان دارای ظرفیت باال اند و از طریك رتب
و معاش استخدام آنها مشکل میباشد حمایت مالی فراهم خواهد کرد.
 .1گروپ ارشد مدیریتی
لطف نموده تعداد اعضای گروپ ارشد مدیریتی مورد نیاز در اداره تانرا در این جا بنویسید .به یاد داشته باشید تا هدف تان ازدیاد تدریجی کارمندان شامل
گروپ ارشد مدیریتی در سطح والیات باشد و تا  20فیصد الی سال  1395برسد.
پست

محل کار( :مرکز /والیت)

تاریخ پیشنهادی شروع فعالیت

رتبه

 .2گروپ کارمندان دارای وظایف عادی ()Common Functions
مدیریت مالی :عنوان بست
1.
2.
تدارکات :عنوان بست
1.
2.
تفتیش داخلی :عنوان بست
1.
2.
مدیریت منابع بشری :عنوان
بست
1
2
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محل کار( :مرکز/والیت)

رتبه

تاریخ پیشنهادی شروع فعالیت

رتبه

تاریخ پیشنهادی شروع فعالیت

رتبه

تاریخ پیشنهادی شروع فعالیت

رتبه

تاریخ پیشنهادی شروع فعالیت

1
2
بخش ششم :نظارت و ارزیابی
الف .لطفا در چارچوب نتایج و پالن تطبیمیتوضیح دهید که وزارت چگونه تطبیك درست برنامه و حصول نتایج و دستاورد ها را تضمین خواهد کرد؟
وزارت مصمم است جهت هرچه بهتر تطبیك برنامه الی ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی در تشکیل مطابك به چارجوب نتایج ،مسولیت نظارت و ارزیابی
تطبیك برنامه را به آمریت نظارت وکنترول ریاست تفتیش داخلی که مجموعآ دارای  4بست (آمر و سه عضو) میباشدواگذار نماید .آمریت مذکور از
چگونگی تطبیك برنامه در مطابمت با تعهدات ذکر شده در پروپوزل و با در نظر داشت جدول زمانی تسجیل شده در چارچوب نتایج و پالن تطبیمی نظارت
و کنترولخواهند نمود هکذاگزارشمتداوم را به رهبری وزارت ،کمیسیون مستمل اصالحات اداری ،وزارت مالیه و تمویل کنندگان از تطبیك برنامه ارائه
مینماید.

ب .لطفا خطرات و چالش های ممکنه را توضیح دهید
داخلی :خطرات و چالشهای که وزارت در جریان تطبیك به آن روبرو خواهد شد شامل موارد ذیل اند.
 کمبود ظرفیت مسکلی و تخنیکی
 طویل بودن پروسه استخدام
 طویل بودن پروسه تدارکات
خارجی :خطرات وچالشهای خارجی در تطبیك برنامه شامل موارد ذیل اند.
 کمبود امنیت بخصوص در والیات
 عدم حمایت مالی تمویل کنندگان
 طویل بودن پروسه استخدام بست های اول و دوم
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بخش هفتم :ضمایم
-

50

کاپی پالن استراتیژیک
کاپی تشکیل تصویب شده
ارزیابی سازمانی و ارزیابی ظرفیت
ارزیابی PFM

