
 9911ی وزارت عدلیه در سال ها استراتژی و ها پالنگزارش تطبیق 

 اجرا به را ساله پنج ملی استراتژی یک و ساله یک پالن چهار 9911 مالی سال در عدلیه وزارت

 با مبارزه پالن نتایج، بر مبتنی پالن شامل سال این در شده گذاشته اجرا به های پالن. است گذاشته

 تعقیب و کشف روند بهبود عمل پالن و قضایی و عدلی اصالحات ملی برنامه عمل پالن اداری، فساد

 .باشد می اداری فساد قضایای

 و تسوید طرح، قضایی، و عدلی حقوقی، امور قوانین، مورد در عامه آگاهی منظور به ها پالن این

 خدمات ارایه کارمندان، ظرفیت ارتقای آن، موقع به نشر و چاپ و مراحل طی تقنینی، اسناد تدقیق

 .است شده اجرا اداری فساد با مبارزه امر در الزم اصالحات آوردن و اداری

 رضایت جلب و حقوقی قضایای فصل و حل روند تسریع قانون، بهتر تطبیق سبب ها پالن این

 .است شده دهی حساب و شفافیت اصل تامین و شهروندان

 قرار و شد تدوین 9911 سال در «قانون و عدالت» نام زیر عدلیه وزارت ساله پنج ملی استراتژی

 کیفیت با خدمات عرضه و عدلی سیستم تقویت استراتژی این هدف. شود تطبیق 9041 سال تا است

 به مردم عموم دسترسی گذاری، قانون پروسه موثرسازی قوانین، در اصالحات آوردن حقوقی، و عدلی

 در کشور سراسر در که است المللی بین و داخلی هماهنگی و ها زیرساخت تقویت شفافیت، عدالت،

 .شود می تطبیق عدلیه وزارت به مربوط ادارات

 و عدلیه وزارت میان را همکاری نامه تفاهم 1 مجموعی صورت به ،9911 وزارت عدلیه طی سال مالی

 به مربوط مقررات و قوانین تدوین در مسلکی های همکاری  خصوص ادارات غیر دولتی در و موسسات

 نامه ملی قطع عمل پالن تطبیق از نظارت منظور به راهبردی همکاری عامه، مصارف و مالی امور

 از متخلف اطفال تربیت تجدید جهت تفریحی و ای حرفه روانی، فرهنگی، برنامه پیشبرد ،9911

 حمایت حقوقی، های مساعدت دادخواهی، و قانونی آگاهی دهی، آگاهی حقوقی، های مساعدت قانون،

 شهروندان برای خوب داری حکومت برنامه افغانستان، اطفال سازی توانمند و محافظت پروسه از

 امضاء نموده است. حقوقی، دهی آگاهی و کشور

 


