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:پيام وزير عدليه
استفاده از جتارب کشور های  دارای سيستم  تقويه وزارت با پاليسی اينگی وزارت عدليه مسرت دارم که به منايند 

،وزارت مهکاری دارندشده عدلی و حقوقی و مشاوره  ختنيکی  کارشناسان  داخلی و خارجی که در سکتور عدلی با اين
وزارت در پنج سال  آينده  انکشاف  داده شده است .اينو هدف کلی جهت حتقق ديد گاه 

احکام  قانون اساسی در خبش  حاکميت قانون و حقوق  بشر  از طريق  تقويت  سيستم هدف اصلی اين پاليسی تطبيق
عدلی و ارايه خدمات  با کيفيت  عدلی و حقوقی بوده است .

وزارت عدليه اميد وار است تا زمينه دسرتسی به عدالت را در سراسر کشور  مساعد  سازد .،با تطبيق اين پاليسی
پاليسی مهکاری  انکشافکه  دری مقام رهرب بدينوسيله 

منوده  ابراز امتنان مينمايد . مهچنان متنا دارد تا محايت  و کمک های ختنيکی  و مالی شانرا جهت تطبيق  اين پاليسی ادامه 
دهند .

به عدالتبه اميد حاکميت هر چه بيشرت قانون و دسرتسی 
انور)داکرت عبدالبصري (
وزير عدليه



:مقدمه
فساد و عدم مصئونيت از جمازات کاهش ميزاناز عناصر کليدی دستيابی به عدالت، احرتام به حقوق بشر،  یحاکميت قانون يک

بر بنياد معيار ها و طرف، عادالنه و قابل دسرتس ياست. حاکميت قانون يعنی اجياد و تطبيق يک سيستم عدلی و قضائی ب
افراداساسات اسالمی که تامني کننده زندگی،  اموال و خانواده بوده و به 

اين طريق به ازقوانني عدلی شفاف، قابل دسرتس و مناسب را که مهه افغان ها با آن دسرتسی داشته باشند، بوجود آورد تا 
ت قانون در سراسر کشور کمک منايد.حاکمي

ديدگاه  (حاکميت قانون و دسرتسی به عدالت در سراسر کشور  )  در روشنی وزارت عدليهبا در نظر داشت مطالب فوق الذکر
انکشاف داده است پاليسی را و هدف سرتاتيژيک خويش( تقويت سيستم عدلی و ارايه خدمات با کيفيت عدلی و حقوقی )  ،  

گاه ساخنت مردم از آ، آموزش و و نشر اسناد تقنينیتسويد، تدقيقطرح،نقش مهمی را در عرصه حاکميت قانون از طريق تا
، حل منازعات منافع عامه، دفاع از ني و متهمني بی بضاعتحقوق شان ، ارائه خدمات مشوره های حقوقی ودفاع از حقوق مظنون

از شرايط مناسب و مراقبت و تنظيم امور مراکز اصالح و تربيت اطفال متخلف در حجزحتت طفالحقوقی مردم ، نگهداری ا
خصوصا سيستم مديريت قضايا که منحيث يک بانک و متعهد است که فعاليت های خود را در زمينه های مذکورمنايدايفا قانون 

هد . ،الی تنفيذ حکم حمکمه ثبت و راجسرت مينمايد



ديدگاه ،ارزش و اصول وزارت 
ی خصوصآ وزارت عدليه را جهت حاکميت هرچه وليت سکتور عدلی و قضاياين پاليسی مسدر ارزش و اصول  ،ديدگاه

.طرح و تدوين گرددوشنائی آن سرتاتيژی و برنامه ها بيشرت قانون و دسرتسی به عدالت مشخص ميسازد که در ر 
 ديدگاه

ن ودسرتسی به عدالت در سراسرافغانستانحاکميت قانو 
ارزش
 افغانستان قانون اساسیتعهد و وفاداری به
 حفاظت از ارزشهای دينی .اسالم و احرتام به اصول دين  مقدس
(عدالت ) برابری و مساوات
در اختاذ تصاميمبی طرفی و عدم تبعيض
 و پايداریثبات
 اصول

فيت عدلی و حقوقی اصول ذيل را مراعات می منايد.وزارت عدليه در ارايه خدمات با کي
 دفاع و رعايت احکام مندرج قانون اساسی در ساحه کاری وزارت
  در مهه امور شفافيت و حسابدهیمراعات اصل
 عدلی و حقوقی.قابل دسرتس و با اعتبارموثر،،با کيفيت (مثمرخدماتفراهم منودن(
تطبيق فيصله های قطعی حماکمعقوقی و تسريبلند بردن ظرفيت برای حل منازعات ح.
. تشريک مساعی و مهاهنگی در اجنام فعاليت ها خصوصآ در سکتور عدلی وقضائی
دسرتسی متوازن و متناسب به خدمات عدلی و حقوقی

:اين پاليسی نکات محوری 
را جهت حتقق هدف سرتاتيژيک اش  خطوط اساسی پاليسی و سياست وزارت عدليهنکات حموری و موضوعات و حمورهای ذيل

تشکيل ميدهد :
در سطح دولت و حکومت .قانون اساسی در ساحه کاری وزارت، دفاع و رعايت احکام مندرجتقويت ارزشهای  ملی ،
چاپ و نشر اسناد تقنينی کشور .قويت حاکميت قانون از طريق تسويد، تدقيقت ،
مدنی و جتارتی قبل از ارجاع آن به حماکم يلیيت برای حل منازعات حقوقی فامبلند بردن ظرف ،
تسريع تطبيق فيصله های قطعی حماکم در قضايای مدنی و جتارتی
ملکيت ها و منافع دولت. برای محايت و دفاع از دارايی هابلند بردن ظرفيت ،
حمجوزين.نيمواظبت ونگهداری موثر و مطم
ر متام واليات کشوراجياد و توسعه سيستم خدمات مساعدت های حقوقی د



 منحيث يک منبع موثق آماری به مقصد حتليل و ارزيابی قضايا در مراحل خمتلف قضاياثبت تقويت و توسعه سيستم مديريت
در متام واليات کشوريیعدلی و قضا

 . توسعه و مهاهنگ منودن برنامه آگاهی حقوقی عامه در سطح کل کشور
شهروندان در سطح کشور .ساسی و آزادی های عمومیدفاع ازحقوق بشر، دموکراسی و حقوق ا
 . تقويت منابع بشری و تطبيق ريفورم اداری
 اجياد و توسعه زير بناهای فزيکی
یيتقويت مهکاری و مهاهنگی با ساير برنامه های دولت خمصوصاً در سکتور عدلی وقضا.

ساحات کاری وزارت:
امور قانونگذاری:.١

در مطابقت با نياز های اساسی جامعه و معياری های ملی  و بني املللی، چاپ و اکمال چارچوپ قوانني-هدف:
توزيع آن جهت رفع نيازی مندی های کشور. 

رفع نيازمندی های ادارات و شهروندان در خبش قوانني.-پيامد:
- فعاليت ها:

بازنگری، طرح، تسويد، تدقيق و تعديل اسناد تقنينی. ١.١
ني. طبع، نشر  و توزيع قوان١.٢

خدمات حقوقی:.٢
ی های عامه، رسيدگی به دعاوی حقوقی، ئدفاع از حقوق مظنونني و متهمني بی بضاعت، محايت از دارا-هدف:

ارتقای دانش حقوقی شهروندان و تقويت دموکراسی.
.افزايش ميزان دسرتسی به عدالت-پيامد:

فعاليت ها:
ارايه مساعدت های حقوقی. ٢.١
های عامه. محايت و دفاع از دارائی٢.٢
فظ و نگهداری جهت حثبت قضايا در ديتابيس سيستم مديريت قضاياتقويت سيستم مديريت قضايا و ٢.٣

معلومات 
حل و فصل قضايای حقوقی از طريق مصاحله و مياجنيگری.٢.٤
تقويت دموکراسی و حقوق بشر.  ٢.٥



امور محجوزين.٣
اصالح، عيار سازی مراکز اصالح با حداقل و انکشاف اساسات و معيار های حقوق بشر در مراکز تقويت-هدف:

معيار های بني املللی و ارايه خدمات با کيفيت عدلی و حقوقی در راستای نگهداری، اصالح و تربيت جمدد حمجوزين.
جتديد تربيت و ادغام جمدد اطفال به جامعه.-پيامد:

فعاليت ها:
نگهداری مصئون حمجوزين. ٣.١
آموزش های فنی و حرفوی.٣.٢

و مديريت:اداره.٤
ارايه خدمات با کيفيت اداری، فنی و ختنيکی به منظور اجياد يک اداره سامل و سرعت خبشيدن در تطبيق برنامه -هدف:

ژی وزارت. يهای وزارت عدليه در راستای اسرتات
. -پيامد:

فعاليت ها:
ارايه خدمات اداری.٤.١
و ختنيکی.ارايه خدمات فنی٤.٢
پاليسی:تطبيقچهارچوب

چهار چوب پاليسی
ی و جتارتی را مطابق ، مدنقوانني کشور خبصوص قوانني جزائیچهارچوب پاليسی وزارت عدليه در پنج سال آينده اين است که

وانني مورد نياز مردم را، قآن ملحق شده است  بازنگری منايد، ميثاق ها وکنوانسيون های بني املللی که افغانستان بهقانون اساسی
، مردم را نسبت به حقوق و وجايب شان آموزش و اگاهی دهد به مظنونني و متهمني بی چاپ و درسراسر کشور منتشر منايد

، طريق مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی،آموزش دهدبضاعت مشوره و مساعدت حقوقی ارائه منايد ، کادر مسلکی وزارت را از 
ی مردم را حل دعاوی حقوقی ومدن

ه اسناد رمسی حقوقی را رفع منايدنياز ادارات حکومتی به ترمج
و دموکراسی را ازطريق ثبت احزاب سياسی و سازمان های اجتماعی تقويت منايد . جتهيزات و وسايط الزم را فراهم منايد 



ساحه تطبيق
راستا وزارت در اينکه ذيربط وزارت عدليه در مرکز و واليات و مهکاران ملی و بني املللی واحد هایساحه تطبيق اين پاليسی را 

د، تشکيل می دهد.ايمهکاری می منشاف اسرتاتيژيک عدليه را جهت حتقق هد
 ايجاد هماهنگی

وجهت تطبيق موثر اين پاليسی، رياست پاليسی
منايند. نمايد تا طور مهاهنگ و منسجم جهت تطبيق اين پاليسی با هم مهکاریميوزارت عدليه را کمک می منايد، داشته و سعی 

تدوين استراتيِژ ی
ژيک پنج سال آينده را تيپالن اسرتاسرتاتيژی و اپالن  اين وزارت مکلفيت تدوين وجهت تطبيق موثر اين پاليسی رياست پاليسی

نيز دارا می باشد. 
 شناسائی منابع پاليسی

للی در اين راستا وزارت عدليه را ياری رسانند. غرض تطبيق موثر پاليسی  وزارت الزم دانسته می شود تا مهکاران ملی و بني امل
رهبری  و نظارت پاليسی

رهربی و نظارت پاليسی را مقام رهربی وزارت و واحد های ذيربط آن  در سطح مرکز و واليات در مديريت اسرتاتيژيک خويش 
دارند. 

پايان


