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پیام وزیر عدلیه

اقتصادي، اجتماعی و ۀمتوازن و همه جانبۀصر مهم توسعاعنیکی از حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت 
. با تطبیق قانون و تأمین امنیت، صلح و ثبات پایدار در کشور می باشدبرقراريو بسترساز محسوب گردیدهفرهنگی

و رضایت مردم فراهم می گردد.(ج)عدالت، خوشنودي خداوند

حاکمیت قانون در تحققارتقاي ظرفیت دولت جهت ۀدر زمینهاییپیشرفت،دهه گذشتهنیم ودر یک
به دست حقوق بشرمین تأحکومتداري خوب و ۀدر عرصهایی نیز صورت گرفته و موفقیتسکتور عدلی و قضایی 

مین أوازن و مساویانه در سراسر کشور تطور مته ، عدالت براي تمام اتباع و شهروندان ببا وجود ایناست، اما آمده
و به داشتهتفاوت هاي زیادي ها و نوسانارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی در مناطق مختلف،،نگردیده

ت داده نشده است.نیازهاي مردم در این راستا به طور کافی پاسخ مثب

براي تمام اتباع کشور خدمات که،از وظایف خویش می داند، به عنوان نهاد حکومتی مسوول وزارت عدلیه
را با هدف استراتیژیک "قانون و عدالت"به همین منظور، استراتیژي . ارایه نمایدرا برابر باکیفیت عدلی و حقوقی 

در قالب هفت هدف کوچک تر، تدوین نموده "حقوقیعدلی وتقویت سیستم عدلی و ارایه خدمات با کیفیت "
است. براي تحقق این اهداف، برنامه هاي جامع و مؤثري را طرح و تطبیق خواهد نمود، که در نتیجه، دسترسی 
مردم به عدالت بهبود یافته، اعتماد مردم به حکومت و رضایت آنها نسبت به خدمات عدلی و حقوقی وزارت عدلیه 

ه و رابطۀ مردم و دولت مستحکم تر خواهد شد.بیشتر شد

منابعاز در صورتی می تواند اهداف پیش بینی شده را محقق سازد، که ،خوباستراتیژيبدیهی است که 
استراتیژي اینبین المللی و هماهنگی آنها با مؤسسات هاي بیشتر این، همکاريبنابرالزم اجرایی برخوردار باشد. 

ضروري است.

ۀهمهمکاري و مشارکت باجامع و فراگیر طی یک پروسه مشارکتی "قانون و عدالتاستراتیژي "
و در نتیجه، تطبیق آن تهیه و تدوین شدهبین المللیواحدها و ریاست هاي ذیربط وزارت و همکاران کارمندان، 

باشد. کامل و هماهنگ آن مسوولیت تمامی کارمندان، واحدها و ادارات وزارت می

کاران داخلی و ـدست اندرکاران، متخصصین و همۀهموالنهمسودانم از سعی و تالش ر اخیر، الزم مید
خواهان تطبیق دقیق و به واري نمایمزستراتیژي سهم فعال گرفته اند، سپاسگالمللی که در تهیه و تدوین این ابین 
. باشممی، با توفیقات خداونديوزارتبینی شده این پیشاین استراتیژي در جهت نیل به اهدافموقع

با احترام
داکتر عبدالبصیر انور

وزیرعدلیه
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هاي استراتیژیکیراهنمای-قسمت اول

بیان دیدگاه:
.کشورحاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر 

بیان ماموریت:
تطبیق برنامه طریق از،نبه مردم افغانستارا برابرت عدلی و حقوقیه خدمات با کیفییارا،عدلیهوزارت 

ملی این وزارت انجام میدهد.هاي مندرج در استراتیژي

:هدف استراتیژیک
حقوقی.خدمات با کیفیت عدلی وعرضهتقویت سیستم عدلی و 

ارزش ها:
تعهد و وفاداري به قانون اساسی افغانستان
و حفاظت از ارزش هاي ملی کشوراحترام به اصول دین مقدس اسالم
(عدالت) برابري و مساوات
 اتخاذ تصامیمبیطرفی و عدم تبعیض در
پایداريثبات  و
مراعات اصل شفافیت و حسابدهی در همه امور

تحلیل وضعیت موجود وزارت-قسمت دوم

:استراتیژيفعالیت هاي تحقق یافته مبتنی بر.1

از عناصر کلیدي ،مصئونیت از مجازاتعدمبه عدالت، احترام به حقوق بشر، از بین بردن فساد ورسیدست
ی بیطرف، عادالنه و قابل یحاکمیت قانون در جوامع است. حاکمیت قانون بدون موجودیت یک سیستم عدلی و قضا

که و هنجارهاي پذیرفته شده بین المللی هاي قانون اساسی ارزش،دسترس بر بنیاد معیارها و اساسات اسالمی
سر نیست. هاي افراد باشد، ممکن و میمتضمن حقوق و آزادي

پنج وزارت عدلیه به عنوان یکی از بخش هاي مهم سکتور عدلی و قضایی، جهت استقرار حاکمیت قانون،
سکتورعدلی استراتیژيانکشاف ملی، استراتیژيروشنایی را درعدالت) خودپنج ساله (قانون واستراتیژيسال قبل
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به منصۀ اجرا گذاشت تنظیم و،تهیهو برنامه ملی داراي اولویت شماره پنجم (قانون و عدالت براي همه) قضاییو
بر) S.W.O.Tبا استفاده از روش ( الزم است،داریمقرارقبلیاستراتیژيختم زمانی ۀآستاناکنون که درو

مرور کوتاهی داشته باشیم.،گذشتهاستراتیژيفعالیت هاي انجام شده به اساس 

با بررسی که از استراتیژي پنج ساله وزارت صورت گرفته، یافته هاي این بررسی نشان میدهد، که اهداف 
هفتگانه استراتیژي (اصالحات قوانین و موثریت پروسه قانونگذاري، دسترسی عامه مردم به عدالت، شفافیت و 

اهنگی و همکاري با ادارات داخلی و بین المللی ذیربط و امنیت)، حسابدهی، ظرفیت، زیرساخت ها و تجهیزات، هم
که در ذیل به صورت ،درصد تطبیق شده است و میزان تطبیق هر هدف متفاوت می باشد67.29به طور اوسط 

اختصار به هرکدام اهداف هفتگانه پرداخته می شود:

موثریت پروسه قانونگذارياصالحات قوانین و. 1.1

حقوقی وزارت عدلیه در استراتیژي (قانون وعدالت) پنج ساله -امورقانونگذاري و تحقیقات علمیانستیتوت 
وزارت عدلیه، در اصالح قوانین و موثریت پروسه قانونگذاري و تقویت روند قانونگذاري و نشر قوانین جهت دسترسی 

ود هاي جزا، طفل و اداري و طی مردم به آنها، در ده بخش اساسی مسوولیت داشت که از آن جمله در تکمیل ک
) سند تقنینی، صد درصد موفق بوده و در حوزه اولویت بندي، اصالح بازنگري قوانین عرصه هاي 468مراحل (

جزایی، مدنی، اقتصادي و سایر اسناد تقنینی نزدیک به هشتاد درصد دست آورد دارد و در قسمت آموزش مامورین 
که ،یس قوانین مربوطه توسط بخش آموزش نیز موفقیت هاي خوبی داشتهذیربط ادارات دولتی در تهیه پیش نو

طی دو سال، دو دور برنامه ستاژ تقنینی دایر و تعدادي از مشاورین حقوقی ادارات مختلف دولتی آموزش هاي الزم 
گرفته اند.قانونگذاري را فرا

صد موفق بوده است، که توجه و در50سایر فعالیت هاي که در این بخش پیشبینی گردیده بود، حدود در
تمرکز بیشتر روي تکمیل این فعالیت ها و مکلفیت هاي جدیدي که در استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري و برنامه 

ملی اصالحات عدلی و قضایی به وزارت عدلیه محول گردیده است، در استراتیژي جدید صورت می گیرد.

دسترسی عامه مردم به عدالت.1.2

درصد تطبیق گردیده است. 73ن مورد که شامل فعالیت هاي هجده گانه بوده است، به طور اوسط در ای
ازجمله، تدوین نقشه راه براي مساعدت هاي حقوقی، تدویر برنامه هاي آموزشی در مورد موضوعات مرتبط به حقوق 

العوض حقوقی جهت هماهنگی ت دولتی و تهیه مکانیزم و پروسیجر تسهیالت کمک هاي بابشر براي کارکنان ادار
فعالیت هاي وزارت عدلیه و انجمن مستقل وکالي مدافع و چاپ، نشر و توزیع مواد آگاهی عامه حقوقی به زبان هاي 
رسمی و محلی همچنان در فعالیت ها، مکانیزم مشخص جهت بررسی و نظارت از چگونگی فعالیت احزاب سیاسی و 
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رونیکی ساختن بخشی از فعالیت هاي اداره انسجام، میزان موفقیت درحد جمعیت ها در سطح مرکز و والیات، الکت
پایینی قرار داشته است.

ولی در کنار موارد فوق الذکر به موارد  بسیار مهمی چون دفاع از دارایی هاي عامه و جلوگیري از غصب 
یی محاکم در زمان معین آن امالك و دارایی عامه توسط غاصبین، مصالحه و میانجیگري، تطبیق احکام قطعی و نها

و تحصیل محصول محاکم و محصول حقوق که نقش بسیار عمده اي در بلند بردن عواید دولت دارد، به استراتیژي 
این استراتیژي جداً به موارد فوق قبلی اصالً پرداخته نشده و مورد توجه قرار نگرفته است و ایجاب می کند، در

الذکر پرداخته شود.

حسابدهی.شفافیت و1.3

شفافیت نقش عمده در حاکمیت قانون و گسترش عدالت دارد. بدون شفافیت، سخن گفتن از حاکمیت 
قانون و گسترش عدالت معنا ندارد. براي بهبود عملکرد و اجراآت ادارات مرکزي و والیتی وزارت عدلیه، ارتقاي 

فعالیت 13ی به مردم از اجراآت وزارت، سطح نظارت تفتیش داخلی از نحوه مصارف و اجراآت کاري و اطالع رسان
درصد فعالیت هاي پالن شده تطبیق گردیده ولی هنوز هم در مورد به وجود آوردن 73مشخص گردیده بود و

مکانیزم سمع شکایات از طریق توزیع کارت ها براي مراجعین ادارات حقوق، اختصاص دادن یک روز در هفته براي 
مردم و حل مشکالت آنان، کارهاي باقیمانده که باید مورد توجه قرار گیرد.گفتگوي مستقیم رهبري وزارت با

ظرفیت.1.4

در راستاي تقویت مهارت ها، دانش کارمندان و سیستم ارتباطات وزارت، بازنگري ساختار تشکیالتی و 
فعالیت در نظر گرفته شده بود و به صورت 17استخدام کارمندان جدید بر اساس نیاز در یک پروسه شفاف رقابتی، 

دان مسلکی به بورسیه هاي ماستري ) تن از کارمندرصد تطبیق گردیده است از جمله به تعداد ( 84اوسط 
داخل خدمت معرفی و به تعداد (  ) تن شان فارغ گردیده اند و به تعداد (   ) تن از کارمندان زن در مقطع لیسانس 

هايفارغ گردیده اند، به تعداد (   ) تن از دختران جوان فارغین دانشکده1397معرفی گردیده اند، که در سال 
رنامه هاي کار آموزي وزارت به مدت یک سال شامل و سند فراغت به دست آوردند. با این حقوق و شرعیات در ب

همه کارها، تعداد زیادي از بست هاي مسلکی قضایاي دولت و به خصوص ادارات حقوق، یا فارغین صنوف دوازدهم 
هستند و یا تحصیالت شان مرتبط به کار مسلکی نمی باشند.
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تجهیزاتزیرساخت ها و.1.5

مورد 8در حوزه اعمار زیر بناهاي فزیکی مورد نیاز به سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها و تجهیز آن ها، 
درصد آن تطبیق گردیده است. تعمیرات ریاست هاي عدلیه والیات ننگرهار، 62پالن بوده که به صورت اوسط 

بادغیس و تعمیرات مراکز اصالح و تربیت کنرها، لغمان، خوست، بامیان، کاپیسا، پنجشیر، بلخ، نیمروز، هلمند و 
چنان تعمیر ه بهره برداري سپرده شده اند؛ هماطفال والیات ننگرهار، هلمند، بلخ، پکتیکا، بغالن و بامیان تکمیل و ب

) ال (ـاداري وزارت عدلیه واقع داراالمان کابل تکمیل گردیده است. با آنهم بسیاري از مراکز اصالح و تربیت اطف
سطح والیات تعمیر معیاري دولتی نداشته و اطفال در خانه هاي کرایی نگهداري می شوند و بسیاري از مدیریت در 

هاي حقوق ولسوالی ها، نیز داراي دفتر دولتی نیستند.

بین المللی ذیربطهمکاري با ادارات داخلی وهماهنگی و.1.6

و موسسات داخلی و بین المللی، طبق هدف رات ذیربط حکومتیادر افزایش هماهنگی و همکاري با اد
درصد تطبیق شده است. در 59ششم استراتیژي، پنج مورد کاري در پالن درج گردیده بود، که به طور اوسط

استراتیژي جدید مبناي قانونی این هماهنگی ها نیز به صورت دقیق تنظیم گردیده، که درصورت تطبیق آن میزان 
واهد رفت. تشکیل ریاست ارتباط خارجه به منظور تنظیم روابط بهتر و شفاف میان هماهنگی به صورت قطع باال خ

که انجام شده است.،وزارت ها و ادارات بین المللی یکی از این اقداماتی است

امنیت.1.7

مطابق هدف هفتم استراتیژي قانون و عدالت، براي تامین امنیت فزیکی کارمندان و رفع نگرانی هاي کاري 
درصد آن تطبیق شده است.70پنج مورد کاري، پالن شده بود که به صورت اوسط آنان، 

تمویل کنندگان.2

بانک جهانی که یکی از تمویل کنندگان بزرگ در تطبیق پروژه هاي انکشافی وزارت در طول پنج سال 
از طریق برنامه گذشته بوده و در ساحات، ساخت زیربناهاي فزیکی، تهیۀ تجهیزات و دسترسی مردم به عدالت 

برنامه "مشارکت براي عدالت و ارتقاي ظرفیت حقوقی و اجرایی کمک هایی را انجام داده است. همین طور، 
وزارت عدلیه را در بخش هاي بورد ترجمه اسناد حقوقی، ادارة حمایت از (UNDP)"انکشافی سازمان ملل متحد

حقوقی و افزایش دسترسی مردم محل را به عدالت کمک حقوق بشر، انکشاف اداري و پالیسی، ارایۀ مساعدت هاي 
مربوط به ریاست بین المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قوانین وزارت "برنامه حمایت سکتور عدلی"می نماید. 

در بخش هاي ارتقاي ظرفیت، عرضۀ مشوره تخنیکی، فراهم آوري (INL/JSSP and CSSP)خارجه آمریکا 
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پروژه تقویت حاکمیت قانون که به کمک "راکز اصالح و تربیت اطفال همکاري می نماید. تجهیزات و بهسازي م
) تطبیق GIZمالی کشور هاي آلمان و نیدرلند (هالند) به طور مشترك توسط وزارت عدلیه و دفتر جی اي زید (

تدارك وسایل و می گردد، در بخش هاي رشد ظرفیتی به شمول برنامه هاي آموزشی، ساختمان سازي و تهیه و 
از طریق "اداره انکشافی ایاالت متحده آمریکا"تجهیزات مورد ضرورت با وزارت همکار می باشند. به همین ترتیب، 

ITALIONهاي حقوقی همکاري دارد. )، در بخش آگاهیDPKنهاد ("استقرار حاکمیت قانون"برنامۀ 

COOPERATION در بخش هاي قانونگذاري و تقویت ادارات حقوق و آگاهی عامه حقوقی همکاري هاي خوبی
رساند.) وزارت را در بخش ارتقاي ظرفیت یاري میIDLO("سازمان بین المللی انکشاف حقوق"داشته و سرانجام، 

منابع نسبت به اکنون که در حال تدوین استراتیژي پنج سالۀ بعدي قرار داریم، وزارت از لحاظ نیرو و
گذشته در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته و ضرورت جدي است تا با توجه به میزان توقعات و انتظارات مردم در 

جهت انجام کار مسلکی، شفاف و بیطرفانه کارهاي دیگري نیز انجام شود. 

، مدنی، تجارتی و مالی جزاییهايبا توجه به وضعیت در حال تحول کشور، نیاز به قوانین جدید در عرصه
یابد و همین طور میزان آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق و وجایب شان هنوز هم در به روز افزایش میروز

سطح مناسبی باال نرفته و همچنان غصب امالك دولتی توسط افراد زورمند و قانون گریز، از مشکالت دیگري است، 
ی باشد. این در حالیست که در شرایط فعلی این وزارت به دلیل نا امنی که نیازمند کار و کوشش جدي و مستمر م

در بعضی از ولسوالی ها فعالیت نداشته و عرضۀ خدمات عدلی به سبب حضور مخالفین در آن مناطق توسط 
و PESTLIوS.W.O.T)حکومت صورت نمی گیرد. براي درك دقیق وضعیت فعلی با استفاده از روش (

به چالش انب ذینفع، نهاد هاي مدنی، آگاهان حقوقی و ادارات  دولتی) تحلیل صورت گرفته مشارکت عامه (جو
هاي پیش روي وزارت، در ذیل به طور مفصل پرداخته شده است: 

عوامل آنهاتشخیص مشکالت و. 3

ارایه خدمات عدلی و حقوقی شفاف و سریع یکی از نیاز هاي جدي مردم کشور و از مسوولیت هاي 
حکومت بوده و بیشترین مشکالت را پیچیدگی موضوعات حقوقی و زمانگیر بودن حل و فصل دعاوي تشکیل 
میدهد. در کنار آن جلوگیري از غصب امالك دولتی توسط زورمندان، رسیدگی و مساعدت به مظنونین و متهمین 

ق اسناد رسمی و میانجیگري در بی بضاعت در قضایاي جزایی و به زنان و اطفال در قضایاي مدنی، ترجمه و تصدی
قضایاي مدنی قبل از ارجاع به محاکم از مسایل مهم دیگري است، که در این استراتیژي مورد بحث قرارگرفته و 

الزم است چند موضوع اساسی مورد توجه قرارگیرد:
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دلیه قرار اول: غصب امالك دولتی توسط غاصبین به عنوان یک معضل جدي فراراه حکومت و به خصوص وزارت ع
سال گذشته نیز با این پدیده برخورد هاي 18دارد. این مشکل ناشی از جنگ و بحران چهل ساله کشور است و در 

مقطعی توام با تساهل و مدارا صورت گرفته است. از یک طرف طرفداران غاصبین در بدنه دولت، جلو تطبیق احکام 
د جویانه کارمندان حکومت و عدم هماهنگی و قاطعیت آنان قانون را گرفته اند و از جانب دیگر برخورد هاي سو

فرصت غصب امالك را براي افراد لجوج و فرصت طلب بیشتر مساعد ساخته است. 

دوم: در جوامع امروزي به شکل کلی و درکشور ما به طور اخص، وقوع دعاوي فراوان است. مسلم  است که دعاوي 
هاي دعاوي حقوقی با ا دارد، به دلیل عدم تناسب حجم دوسیه حقوقی الزامات و پیچیدگی هاي خاص خود ر

ظرفیت نهاد هاي قضایی، حل و فصل این دعاوي مطابق قانون و در محاکم زمانگیر بوده و عدم تطبیق احکام قطعی 
و نهایی محاکم نیز در بسیاري از موارد باعث مشکالت و سرگردانی اصحاب دعوي می گردد. عدالت غیر رسمی یکی 

ز معضالت دیگري است، که در مواردي با قوانین و شریعت اسالمی در تضاد قرار داشته و باید قانونمند شود. با ا
توجه به اینکه کشور ما محتاج و وابسته به کمکهاي خارجی است و حکومت مکلف است، تا سطح عواید داخلی را 

ح پایین قرارگیرد. بنا بر این وزارت عدلیه مسوولیت باال ببرد، تا این وابستگی از بین برده شود و یا حداقل در سط
تحصیل محصول حقوق، محصول فیصله هاي محاکم، حق الثبت عرایض حقوقی، ترجمه و تصدیق اسناد رسمی، 
جواز فعالیت هاي جمعیت ها، احزاب سیاسی، عریضه نویسان و رهنماي معامالت را به عهده داشته و در خصوص 

له هاي محاکم مبالغ هنگفتی به خزانه دولت واریز نشده است.محصول حقوق و محصول فیص

) قانون اساسی، وزارت عدلیه مکلف است، در قضایاي جنایی براي متهم بی بضاعت به صورت 31سوم: مطابق ماده (
مطلق، هم چنان براي زنان و اطفال در قضایاي مدنی وکیل مدافع تعیین کند. این درحالیست که سطح خدمات 

هاي حقوقی در مرکز و والیات تا حدودي توسعه یافته است، ولی در ولسوالی ها جداً  کمبود وجود دارد. مساعدت
سطح هماهنگی بین نهاد هاي ارایه دهنده مساعدت هاي حقوقی و ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی وزارت 

) ASDGS(پایدار افغانستانحالیست که یکی از شاخص هاي اهداف انکشاف ضعیف است و این درعدلیه نسبتاً
ارایه مساعدت هاي حقوقی در حد مطلوب است. 

چهارم: تسوید و تدقیق اسناد تقنینی در عرصه هاي که حکم صریح و ضمنی قانون اساسی کشور است، از مکلفیت 
هاي حکومت بوده و علی الرغم پیشرفت هاي که در عرصه قانونگذاري به وجود آمده است، تعدادي از اسناد تقنینی 

قانون حمایت و تقویت نگردیده است. از جمله، مطابق احکام قانون اساسی و ضرورت هاي امروز جامعه ما، تدوین 
زبانها، قانون پیروي از دین و اجراي مراسم دینی سایر ادیان، قانون پناهندگی، قانون مکلفیت عسکري، قانون طرز 

قانون شوراي وزیران، قانون تفسیر قوانین، قانون تشکیالت اساسی و....اجراي حلف رییس جمهور،
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ردن ظرفیت هاي مسلکی و مدیریتی کارمندان وزارت عدلیه، آموزش هاي مسلکی و مدیریتی پنجم: به منظور بلند ب
هماهنگ نبوده و الزم است، تا با ایجاد مرکز ملی آموزش هاي حقوقی، تمامی برنامه هاي آموزشی وزارت (ستاژ 

هماهنگ شود. در و در آمده ) تحت یک چتر .تقنینی و برنامه هاي که از سوي منابع بشري تنظیم می گردد
حالیکه قانون طرز تحصیل حقوق، قضایاي دولت و مقرره مساعدت هاي حقوقی براي توظیف افراد در این ادارات 
تحصیل و ستاژ حقوقی شرط گذاشته شده، وزارت عدلیه براي دایر نمودن دوره هاي مستمر ارتقاي ظرفیت نیاز به 

داشتن برنامه تربیوي می باشد.

استراتیژي هاتدوین -قسمت سوم

با در نظرداشت تعهدات دولت افغانستان درکنفرانس هاي بروکسل و ژینیوا، "وزارت عدلیهاستراتیژي"
اهداف انکشافی پایدار افغانستان، برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی و استراتیژي ملی مبارزه با فساد اداري تدوین 

ماییم و پرداختن به این اولویت ها و گردیده است  و در این استرایژي برخی موضوعات داراي اولویت را مطرح می ن
اقدامات الزم، وزارت عدلیه را قادرخواهد ساخت، تا سطح ارایه خدمات عدلی و حقوقی را در سطح کشور باال ببرد. 
این اولویت ها در (   ) بخش تنظیم شده و براي هر کدام از این بخش ها، فعالیت ها و اقدامات داراي اولویت، 

آنها را به انجام خواهد رساند.1402الی 1398که وزارت عدلیه از سال تعریف گردیده است،

حقوقی-تحقیقات علمیقانونگذاري و-بخش اول

) مسئله داراي اولویت تمرکز دارد:2استراتیژي قانون و عدالت در عرصه قانونگذاري، روي (

اداري:  تمرکز روي محورهاي اول و چهارم استراتیژي مبارزه علیه فساد.1

فساد اداري داراي آثار  ویرانگر در جامعه است. فساد اداري به عنوان پدیده اي شومی که اعتبار حکومت را 
تضعیف نموده و تالشها در جهت ارایه خدمات شفاف و سریع به شهروندان کشور را با مشکل مواجه ساخته و در 

بین می برد و در استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري به نتیجه کارایی حکومت و امنیت و توانمندي شهروندان را از
این مورد مهم پرداخته شده است و یکی از مسوولیت هاي وزارت عدلیه تدوین قوانین جدیدي است، که از اطالع 
دهنده گان فساد اداري حمایت قانونی صورت گیرد. بنابراین قوانین مدنی و جزایی، از نظر ماهیتی و شکلی بازنگري 

ها بر اساس گردد، تا اشخاص فاسد تحت تعقیب نهاد هاي عدلی و قضایی قرار گیرد، دارایی هاي غیر قانونی آنیم
تا سند بنا براین ضروري است اشخاص محکوم شده از اشتغال در نهادهاي دولتی  محروم گردد. قانون ضبط گردد و 

دولتی که محکوم به فساد می گردند، تدوین و تقنینی مشخص در ارتباط به مقامات دولتی و مقامات عالیرتبه
احکام مشخصی در آن در نظر گرفته شود.
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قضاییتمرکز روي برنامه ملی اصالحات عدلی و.2

ها و تکالیف افراد در جامعه ؛ حقوق، آزاديیاز از توصیف است. به موجب قانونناهمیت قوانین، در جامعه بی
شود، بنا براین قوانین از جایگاه واال حقوق به طور عام برشمرده میگردد و قوانین از منابع رسمی تعیین می

طلبد، در حوزه هاي حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل عمومیبرخوردار است؛ لذا، می
باید قوانین مرتبط با آن تدوین گردد.

ي که اسناد تقنینی را تسوید و اداره حقوقی به عنوان تنها-انستیتوت امور قانونگذاري و تحقیقات علمی
تدقیق می نماید، باید بیشتر و بیشتر مورد توجه قرارگیرد. کمبود کادر مسلکی و منابع مالی این ریاست را، به 
چالش هاي فراوانی در ارتباط به تسوید و تدقیق قوانین مواجه ساخته است. استخدام کارکنان و کادر مسلکی براي 

اولویت هاي اصالح قوانین است، که در کناراستخدام، این انستیتوت باید با امکانات و تجهیزات این ریاست یکی از
کافی مجهز و زمینه هاي ارتباط و همکاري نهاد هاي قانونگذاري سایر کشور هاي داراي نظام حقوقی مشابه با آن 

ن انستیتوت به حساب می رود.فراهم گردد. برنامه هاي ارتقاي ظرفیت نیز یکی دیگر از نیازمندي هاي ای
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فعالیت ها و اقدامات داراي اولویتبخش اول:
اسناد تقنینیالف)
تسوید و تدقیق قانون اصول محاکمات اداري
تسوید و تدقیق قانون خانواده
تسوید و تدقیق قانون کار
 الکترونیکیحکومت داريتسوید و تدقیق قانون
 در قانون اساسی به طور صریح و ضمنی اشاره شده است.تسوید و تدقیق اسناد تقنینی که
تسوید و تدقیق اسناد تقنینی در عرصه هاي مدنی، جزایی، اقتصادي و تجارتی
تدوین و طی مراحل اساسنامه مرکز ملی آموزش حقوقی
 ستاژ تقنینیو ترتیب طرزالعملتهیه
تهیه و ترتیب کریکولم ستاژ تقنینی

ب ) ظرفیت سازي:
 اعضاي مسلکی در برنامه هاي ماستري و دوکتورامعرفی
.تنظیم برنامه هاي آموزشی کوتاه مدت مرتبط به کار مسلکی
تنظیم برنامه هاي آموزش زبان انگلیسی براي اعضاي مسلکی
حقوقی- ارتقاي ظرفیت اعضاي مسلکی جهت انجام تحقیقات علمی
تنظیم و ترتیب آنها در سایت قوانین وزارت عدلیه
و تقویت کتابخانه:ایجاد دیتابیس قوانینج)
س گردیده و باید مشخص باشد که درکدام مرحله اي از طی مراحل یتمامی اسناد تقنینی باید ثبت دیتاب

قرار دارند.
باید ،لت میورزدت ابراز نظر به وزارت عدلیه مواصکنوانسیون ها، موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي که جه

گردند.س یثبت دیتاب
در جریده رسمی نشر ،ثبت کنوانسیون ها و موافقت نامه هاي بین المللی که پس از تصدیق و توشیح

میگردند.
تامین ارتباط الکترونیکی با کتابخانه هاي بین المللی
تجهیز کتابخانه انستیتوت امورقانونگذاري با تهیه کتب مورد نیاز

د) ترجمه و تصدیق اسناد رسمی
با بخش عواید وزارت در مورد جمع آوري پولهاي ترجمه و تصدیق اسناد رسمیهماهنگی الزم
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دارایی هاي عامهدفاع از- بخش دوم

) موضوع تمرکز داشته و به عنوان اولویت کاري 2ی هاي عامه، این استراتیژي روي (در عرصه دفاع از دارای
مد نظر گرفته شده است:

مبارزه علیه فساداداريتوجه روي محور چهارم استراتیژي .1

تیژي مبارزه علیه فساد اداري تاکید گردیده است، که ابا توجه به معضل جدي غصب زمین، در استر
قضایاي دولت یک پالن کاري واضح را جهت آوردن اصالحات تهیه و ترتیب نماید. بدین لحاظ این پالن باید تا 

شامل تشکیل، ارزیابی اجراآت کارمندان مسلکی و ترتیب گردد. محتویات پالن متذکره1398ربع دوم سال 
جذب کارمندان جدید در بست هاي خالی و جاگزینی آنان به عوض کارمندان که از لحاظ تحصیلی در سطح 

پایین قرار دارند و یا مرتبط به و ظیفه مسلکی که دارند، مصروف کار می باشند.

قضاییتمرکز روي برنامه ملی اصالحات عدلی و.2

منظور دفاع از دارایی هاي عامه در پیشگاه محاکم، کارمندان مسلکی اداره قضایاي دولت باید مورد به 
حمایت هاي مسلکی قرارگیرند؛ تا از دارایی هاي غصب شده به گونه مسلکی در روشنی قوانین؛ دفاعیه، دفع 

اموال دولتی که نیاز است در دعوي و اعتراض شان را ترتیب نمایند و همچنین موضوعات مالی و آب و دفاع از 
محاکم خارج از کشور دفاع صورت گیرد، کارمندان ماهر و مسلکی ضرورت دارد. به همین لحاظ در این بخش 

ها توجه جدي صورت می گیرد.
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فعالیت ها و اقدامات داراي اولویت :بخش دوم: 
ل را با توجه به محور چهارم استراتیژي وزارت عدلیه اصالحات بنیادي ذی1402- 1398در بین سال هاي 

مبارزه علیه فساد اداري، در اداره قضایاي دولت به وجود خواهد آورد:
الف) مسلکی سازي اداره

.تعدیل قانون قضایاي دولت
.ایجاد بورد عالی قضایاي دولت وکمیته تخنیکی بورد
شفافیت در اجراآت، این بورد در ایجاد بورد تدقیق و تشخیص: جهت کاهش فساد و ایجاد هر چه بیشتر

چوکات ریاست عمومی قضایاي دولت ایجاد می گردد و به اساس یک طرزالعمل خاص اجراآت آن تنظیم می 
شود. بورد متذکره تمامی قضایاي وارده را به صورت دقیق مورد بررسی و تدقیق قرار داده و نظریات خویش 

عوي، دفع دعوي، اعتراض و دفع اعتراض، اعضاي مسلکی را ارایه و جهت غنامندي هر چه بیشتر صورت د
اداره قضایاي دولت را همکاري مسلکی می نماید.

از موضوعات اساسی براي حکومت افغانستان مدیریت آب و چالش منابع آب با برخی ایجاد بورد مالی و آب
افغانستان و دولت هاي همسایگان و سایرکشورها است، براي رسیدگی به موضوعات مالی و آب بین دولت

دیگر، این بورد ایجاد و وظیفه آن رسیدگی به منازعات مالی و آب و ارایه نظریات حقوقی در مسایل آب و 
اموالی که در خارج از کشور به غارت برده شده باشد.

ب ) اسناد تقنینی
ر ادارات، مقرره اي به منظور وضاحت کامل ابعاد و عرصه هاي کاري اداره قضایاي دولت و همکاري سای

مربوط به اداره قضایاي دولت تدوین خواهد شد.
.به منظور هماهنگی کامل با ادارات ذیربط طرزالعمل ها و رهنمود کاري تدوین می گردد

ج) مسوولیت پذیري
 ریاست هاي عدلیه و آمریت هاي قضایاي دولت والیات به صورت مشخص و واضح، باید قضایاي مرتبط به

امه را که تحت دعوي قرار دارند، در دیتابیس شان داشته باشند و مجموع دارایی هاي عامه در دارایی ع
دیتابیس مرکزي وزارت ثبت گردند.

.به صورت ربع وارگزارش از صورت اجراآت شان را با جزئیات به مرکز ارسال نمایند
 ترتیب نمایند.پالن واضح از نحوه پیگیري از دارایی هاي عامه را در ادارات و محاکم
 .درصورت عدم همکاري ادارات و محاکم گزارش دقیق آن را به مرکز ارسال نمایند
ایجاد سیستم منظم معلوماتی در مورد ملکیت هاي دولت افغانستان درکشورهاي بیرونی
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د)  هماهنگی با وزارت شهرسازي و اراضی
اجرا شهرسازي و اراضی تنظیم و به منصۀوزارتبراي تثبیت ملکیت هاي دولتی، مکانیزم ارتباط و هماهنگی با 

قرار داده می شود.

تطبیق احکام محاکممصالحه و-بخش سوم

در عرصه مصالحه و تطبیق احکام محاکم، استراتیژي موجود به محور ذیل توجه دارد:

تمرکز روي محور چهارم استراتیژي مبارزه علیه فساد اداري.1

براي تامین عدالت و جلوگیري از قانون شکنی، ضرور است، تا احکام قطعی و نهایی محاکم در موعد زمانی 
آن تطبیق گردد. به همین لحاظ باید یک پالن کاري واضح و مشخص در زمینه و آوردن اصالحات در اداره حقوق 

دان، نحوه هماهنگی با ادارات همکار، تهیه و ترتیب گردد، در این پالن روي مسلکی سازي کارمن2019الی مارچ 
تحصیل عواید دولت از بابت محصول حقوق، محصول فیصله هاي محاکم و حق الثبت عرایض به صورت واضح 

تمرکز صورت گیرد. 

قانون حل منازعه در جرگه یا شوراي اصالحی نهایی گردد. که با نهایی شدن قانون متذکره، حقوق بشري 
حقوق زنان و اطفال، رعایت گردیده، تراکم کار در ادارات حقوق و محاکم کاهش یافته و طرفین منازعه به خصوص 

هماهنگی الزم به خاطر تسریع امور بین مصلحین، محاکم و ادارات حقوق به وجود می آید.

قضیه تا حال از سوي ریاست حقوق 398که محصول 1394الی ربع سوم سال 1386از ربع دوم سال 
اصل نشده است و مبلغ هنگفتی را شامل می شود، در اولویت جدي است و مطابق نظریات ارایه شده والیت کابل ح

از جانب هیئت مشترك دوسیه هاي محصول فیصله هاي محاکم مورد بررسی قرارگرفته و زمینه هاي تحصیل مبالغ 
متذکره فراهم  و این مبلغ پول باید تحصیل و به خزانه دولت تحویل داده شود.
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اقدامات داراي اولویت :فعالیت ها و: بخش سوم

وزارت عدلیه براي آوردن اصالحات بنیادي و اساسی در ادارات حقوق، اقدامات ذیل را انجام میدهد:
الف)  تحصیل محصول محاکم و محصول حقوق

 از طریق ریاست حقوق والیت کابل 1394الی سال 1386قضیه از سال 398تحصیل محصول
تحصیل محصول محاکم و محصول حقوق از سال هاي گذشته
 تحصیل به موقع محصول حقوق
تدوین مکانیزم واریز نمودن حق الثبت عرایض حقوقی

ب) مسلکی سازي
بررسی دقیق از میزان تحصیل کارمندان موجود
جابجایی کارمندان داراي سند لیسانس و باالتر حقوق و شرعیات در بست هاي تشکیالتی
 معرفی کارمندان در برنامه هاي ستاژ حقوقی
تنظیم برنامه هاي ماستري براي کارمندان مسلکی
مدیریت ماهنامه آگاهی عامه حقوقی

ج) تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم
 معین قانونیتنفیذ احکام محاکم در موقع
ارایه قضایاي که در تطبیق آن مشکل وجود دارد به کمیته مشترك
.تدوین مکانیزم هماهنگی با اداراتی که در تطبیق احکام محاکم مسوولیت مشترك با ادارات حقوق دارند
 ،تهیه و تدوین طرزالعمل هاي حق الثبت و عرایض حقوقی، تطبیق احکام محاکم، بررسی عرایض حقوقی

یگري و مصالحه و اخذ ضمانت و احضار معروض علیه.میانج
.همکاري حقوقی و مسلکی با پولیس در تطبیق فیصله هاي محاکم

مساعدت هاي حقوقی-بخش چهارم

ارایه مساعدت هاي حقوقی به موقع، شفاف و کم هزینه از مسوولیت هاي وزارت عدلیه بوده و علی الرغم 
اجراآت خوبی که در چند سال گذشته صورت گرفته است، این اجراآت کافی نبوده و باید سطح خدمات مساعدت 

توجه به حضور نهاد هاي غیر دولتی هاي حقوقی در ولسوالی هاي کشور نیز تعمیم و توسعه یابد. از جانب دیگر با 
که در بخش مساعدت هاي حقوقی کارمی نمایند و با در نظر داشت قانون وکالي مدافع که هر وکیل مدافع را 
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مکلف می سازد تا در هرسال سه قضیه را به طور مجانی وکالت نماید، ایجاب می نماید تا هماهنگی با این نهاد ها 
انجام مکلفیت هاي قانونی شان نظارت جدي صورت گیرد. بنابر این، در این بخش صورت گرفته و از کار آنان و

بیشترین توجه روي بنیاد قانونی فعالیت ها و هماهنگی صورت خواهد گرفت و اینکه باید خدمات مساعدت هاي 
د دارد و باید حقوقی بیشتر به ولسوالی ها توسعه پیدا کند و در این رابطه چون از لحاظ تشکیالتی مشکالتی وجو

یک صندوق مساعدت هاي حقوقی ایجاد شود و از طریق آن صندوق در ولسوالی هاي که ضرورت است، رسیدگی 
فوري صورت گیرد. به منظور آگاهی دهی حقوقی ضرورت است، تا سند تقنینی تنظیم شود و ارزیابی که از 

.تطبیق قرار گیردمساعدت هاي حقوقی صورت گرفته است و نقشه راه تهیه شده در معرض

اقدامات داراي اولویت :فعالیت ها وبخش چهارم:

وزارت عدلیه از طریق ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقی و آمریت هاي مساعدت هاي حقوقی در والیات، 
فعالیت هاي ذیل را در پنج سال آینده در محراق توجه قرار میدهد:

الف) اسناد تقنینی
 مساعدت هاي حقوقیبازنگري مقرره
تدوین طرزالعمل ها و رهنمود هاي کاري
نهایی سازي پالیسی ملی مساعدت هاي حقوقی
طرح استراتژي ملی آگاهی عامه حقوق
تدوین و طی مراحل مقرره آگاهی عامه حقوقی

ب) مدیریت و نظارت
،زن، مجنی علیه، حق اولویت ارایه مساعدت هاي حقوقی به قربانی جرایم شکنجه و تجاوز جنسی، طفل

شده داخلی، مهاجر و پناهنده بی بضاعت در قضایاي جزایی و اشخاص داراي معلولیت، عودت کننده، بیجا
براي طفل و زن در قضایاي خانوادگی

 ایجاد دیتابیس به منظور نظارت از فعالیت موسسات غیر دولتی، شرکت هاي حقوقی و سایر نهاد هاي
مربوط.

الی مساعدت هاي حقوقیفعال نمودن کمیسیون ع
تنظیم برنامه هاي واضح آگاهی دهی عامه حقوقی
 غنی ساختن مرکز مشوره دهی حقوقی از طریق استخدام کارمندان متخصص و چاپ مشوره هاي حقوقی

در هر سال
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نهادهاي مدنیاحزاب و-بخش پنجم

اساسی و قوانین عادي به رسمیت احزاب سیاسی در کشور به عنوان مهم ترین مولفه دموکراسی در قانون 
،شناخته شده اند و در انتخابات متعددي که مطابق احکام قانون اساسی پیش بینی شده، اعضاي حزب می توانند

خود را به عنوان نماینده حزب کاندیدا نمایند. ولی در قانون احزاب سیاسی و در قانون انتخابات براي احزاب در 
بات ولسی جرگه، شواراهاي والیتی، ولسوالی، قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی، رقابت هاي انتخاباتی (انتخا

مواردي که حزب به عنوان یک شخصیت حقوقی در آن سهم داشته باشد در نظر گرفته نشده است، در قانون احزاب 
اولویت ها تعدیل و و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسی مشکالتی وجود دارد، که باید مرفوع گردد. بدین منظور یکی از

یا بازنگري اسناد تقنینی مرتبط به احزاب سیاسی است.

دقت بیشتر روي اعضاي حزب و اینکه یک فرد عضویت چند حزب سیاسی را نداشته باشد و جلوگیري از 
استفاده از تذکره هاي خیالی و بی اعتبار و احیانا سوء استفاده از تذکره هاي هویت که به منظور حمایت از 
کاندیدان ریاست جمهوري، ولسی جرگه و شوراهاي والیتی و ولسوالی جمع آوري شده و توسط احزاب سیاسی 

جهت ثبت ارایه می شود، الزم و ضروري است تا کلیه موارد ثبت احزاب سیاسی الکترونیک ساخته شود.

عملکرد و فعالیت هاي از اولویت هاي مهم دیگري که در این استراتیژي به آن توجه می گردد، نظارت بر 
احزاب سیاسی در مرکز و والیات است.

جمعیت هاي به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حکومت، نقش بسیار موثري را در عرصه هاي اجتماعی، 
علمی و فرهنگی می توانند بازي کنند و این فعالیت ها باید قانونمند باشد، همانگونه که در قانون مرتبط به جمعیت 

است، که باید فعالیت هاي شان غیر سیاسی و غیر انتفاعی باشد؛ ولی در عمل بسیاري از جمعیت ها، ها آمده
فعالیت هاي سیاسی می کنند و بعضاً از طریق این جمعیت ها تعصبات قومی، لسانی و سمتی تشویق و نفرت و 

ي قانونمند شدن کار جمعیت ها در انزجار ایجاد می گردد، که در مغایرت صریح با قوانین قرار می گیرند، که برا
مرکز و والیات  نظارت جدي صورت می گیرد و در این استراتیژي از اولویت هاي کاري شمرده می شود.
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تربیت اطفال مراکز اصالح و–بخش ششم

اطفال به عنوان قشر آسیب پذیر و آینده سازان کشور حق بزرگی باالي دولت دارند، به خصوص اطفال 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و بعضاً استفاده سوء بزرگساالن و یا  کسانیکه به متخلف از قانون که نسبت عوامل 

نفس آنها حق والیت دارند، بعضا مرتکب تخلفاتی  میگردند، که قانون آن را منع نموده است. پس به منظور حمایت، 
اجتماع، ایجاب هدایت، تربیت سالم و آموزش حرفه و آماده نمودن آنها براي ایفاي نقش سازنده و خالق در 

مینماید،  تا آنان از بزرگساالن تفکیک و در مراکز اصالح و تربیت اطفال، با توجه به سن، شخصیت، حیثیت آنان 
تحت روشهاي هدایتی، حمایتی، تربیتی و پرورش جسمی و روانی قرار گیرند. بناء رسیدگی به موضوعات معیشتی، 

برنامه هاي ما قرار داشته و توجه بیشتر به اقدامات غیر توقیفی تعلیمی، تربیتی،  صحی و روانی اطفال در صدر
(ایجاد و توسعه مراکز باز) و استفاده از بدیلهاي حجز صورت میگیرد.

بخش پنجم: فعالیت ها و اقدامات داراي اولویت :

دراین بخش اولویت هاي کاري ذیل مطمح نظر می باشد:
الف) اسناد تقنینی

 احزاب سیاسی و مقرره طرز ثبت احزاب سیاسیتعدیل و بازنگري قانون
مشوره با رهبري حکومت در مورد تعدیل قانون انتخابات به منظور سهم دادن به احزاب سیاسی
تدوین طرزالعمل واضح ثبت و راجستر احزاب سیاسی و نظارت از فعالیت آنان
تعدیل قانون جمعیت ها و مقرره طرز ثبت و تاسیس جمعیت ها
 رهنمود براي طرز ثبت  جمعیت ها، نظارت از فعالیت جمعیت ها و اینکه جمعیت ها به هیچ صورت حق تدوین

فعالیت هاي سیاسی را ندارند.
ب) مدیریت و مسلکی سازي اداره انسجام

بازنگري تشکیل اداره انسجام
ایجاد دیتابیس براي احزاب سیاسی و جمعیت ها
فورم عضویت حزب را خانه پري نموده است.بررسی جدي هویت و حقیقت تعهد شخصی که
.رعایت طرز تشکیل جمعیت ها در مطابقت با اسناد تقنینی مرتبط
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:اقدامات داراي اولویتفعالیت ها و-بخش ششم

ري وزارت عدلیه از طریق ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال در پنج سال آینده اولویت هاي کا
ذیل را انجام خواهد داد:

الف) تعلیم وتربیت و آموزشهاي حرفوي:
تعلیم و تربیت: ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال براي اطفال تحت حجز برنامه هاي تعلیمی و - 1

که نصاب تعلیمی معارف باالي اطفال وزارت معارف طوري روي دست می گیرد،تربیتی را به همکاري 
تطبیق گردیده و اطفال بتوانند بعد از رهایی از مراکز اصالح و تربیت اطفال به صنوف مربوط جذب گردند.

براي اطفالیکه واجد سن شمولیت به مکتب نبوده  بیسواد و یا کم سواد باشند، برنامه هاي سواد حیاتی را - 2
میگیرد، تا زمینه براي تعلیم و تربیت اطفال فراهم گردد.به همکاري وزارت معارف روي دست 

ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال برنامه هاي ارشادي، عقیده تی  و فرهنگی را به همکاري وزارت - 3
هاي ارشاد حج و اوقاف و اطالعات و فرهنگ براي اطفال متخلف از قانون روي دست میگیرد.

تربیت اطفال سعی مینماید، کتب درسی، قرطاسیه و سایر لوازم درسی را به ریاست عمومی مراکز اصالح و - 4
همکاري وزارت معارف، ارشاد حج و اوقاف و اطالعات و فرهنگ و موسسات همکار فراهم نماید.

ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال برنامه هاي ورزشی را به منظور رشد جسمی و تربیت بدنی - 5
ریاست  ورزش و تربیت بدنی براي اطفال متخلف از قانون در مراکز اصالح و تربیت اطفال به همکاري 

اطفال فراهم مینماید.
از آنجائیکه آموختن حرفه اطفال را براي امرار معاش و پیدا کردن مایحتاج زندگی و خود کفایی کمک - 6

اجتماعی و موسسات مینماید، ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال به کمک وزارت کار و امور
همکار برنامه هایی را روي دست میگیرد، تا اطفال مطابق استعداد، لیاقت و توانایی شان حداقل یک حرفه 
را در مراکز اصالح و تربیت اطفال بیاموزند. تا بعد از رهایی از مراکز اصالح و تربیت اطفال خود کفا بار آمده 

و دوباره به تخلف دست نزنند.
حت:ب) در بخش ص

 در پهلوي سایر حقوق اطفال، یکی هم حق صحت و سالمتی طفل از نگاه جسمی و روانی میباشد. بناء
ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال وزارت عدلیه مصمم است، تا به همکاري وزارت صحت عامه و 

پرسونل مسلکی و فراهم موسسات ملی و بین المللی همکار، زمینه تداوي و ارایه خدمات صحی را با توظیف 
آوري ادویه جات و سامان آالت طبی در صورت امکان در داخل مراکز اصالح و تربیت اطفال و یا کلینیک ها  و 

شفاخانه هاي دولتی فراهم نماید؛ تا اطفال بتوانند به اسرع  وقت خدمات صحی را دریافت نمایند.
با توظیف و استخدام روانشناسان، آید، تادر قسمت تداوي امراض روانی کوشش به عمل می
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روانپزشک ها و معاینات کلینیکی، به تداوي مریضان و معتادین  و جلب همکاري نهاد هاي دولتی و موسسات 
همکار اقدامات عاجل و فوري روي دست گرفته شود، تا آالم اطفال تسکین و تداوي گردد.

گیري از امراض ساري، مکلف است تا حفظ ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال به منظور جلو
الصحه  و محیط زیست را در مراکز اصالح و تربیت اطفال رعایت نموده و برنامه آگاهی دهی را در قسمت 

افت و حفظ الصحه به همکاري آمریت آگاهی عامه حقوقی، بخش وقایوي وزارت صحت عامه و موسسات ــنظ
شوینده را به دسترس اطفال بگذارد. خیریه براي اطفال روي دست گرفته و مواد 

ج) بدیلهاي حجز و ایجاد مراکز اصالح و تربیت اطفال به شکل باز:
ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال در نظردارد، تا مطابق به روحیه قانون بدیلهاي حجز، 

یشنهاد تعدیل حکم را مخصوصاً در تخلفات جنحوي، حجز زدایی نموده و مطابق صالحیت هاي قانونی خویش پ
در صورت اصالح پذیري طفل، به طور مسووالنه مطابق به دوسیه شخصیتی که براي هر طفل مظنون، متهم و 

محکوم به حجز ترتیب میگردد، به محاکم ذیصالح پیشنهاد نماید.
ز را همچنان ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال سعی خواهد نمود، تا مراکز اصالح و تربیت با

گسترش و توسعه داده و زمینه را براي ارایه خدمات در مرکز باز مخصوصاً در والیاتیکه تعمیرات دولتی دارند، 
مساعد سازد، تا محاکم از ارایه خدمات، جهت باز پروري اطفال در مراکز  باز اطمینان حاصل نموده و به مرکز 

باز حکم نمایند.
د) نظارت و هماهنگی:

ان از رعایت قوانین، مقررات و سایر اسناد تقنینی و تطبیق درست برنامه و ایجاد به منظور اطمین
همآهنگی بین شعبات مراکز اصالح و ادارات همکار، رهنمایی به موقع کارمندان، ایجاد انگیزه و دلگرمی 

اطفال والیات بخشیدن به آنها و تحکیم روابط بین ادارات مرکزي و والیتی الزم است، تا مراکز اصالح و تربیت
از نزدیک مورد نظارت قرار گیرند.

لذا ریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال، به منظور نیل به اهداف فوق مصمم است، تا هیئت 
هاي نظارتی را ساالنه دو مرتبه به مراکز اصالح و تربیت اطفال اعزام داشته و از تطبیق برنامه هاي تعلیمی، 

ت و حفظ الصحه، تصنیف و طبقه بندي اطفال، وضعیت امنیتی، اعاشه، اباته و تربیتی، آموزش حرفه، صح
رعایت حقوق بشري اطفال اطمنیان حاصل نماید.
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مدیریتاداره و-بخش هفتم
تشکیالت متناسب با کار به منظور ارایه خدمات مسلکی، الزم است، تا حمایت هاي مورد ضرورت مادي، 

سازي تسهیالت الزم کاري و دفتري فراهم گردد. در این ارتباط موارد مهمی که به آن آماده وزرات، مکان کاري و 
توجه می شود، در بخش هاي مکان کاري، معاشات، دیجیتل سازي آرشیف، تسهیالت دفتري و ارتباطی و بخش 

عواید و مصارف خواهد بود.

:ي اولویتااقدامات دارالیت ها وفع-بخش هفتم
طفال در والیات و تهیه و بخش بیشترین توجه در مورد اعمار تعمیرات مراکز اصالح و تربیت ادر این 

سایل دفتري و ارتباطی صورت خواهد گرفت و فعالیت هاي پیش بینی شده ذیالً  ارایه می گردد:تکمیل و
تعمیرات و حفظ و مراقبتالف ) اعمار

والیت15و تربیت اطفال در ( کز اصالحامرتعمیراعمار (
والیت)3(   تعمیرات ریاست هاي عدلیه در اعمار
  ) والیت10حفظ و مراقبت تعمیرات  ریاست هاي  عدلیه و مراکز اصالح در (

ب) مدرن سازي آرشیف
تنظیم تمامی اسناد آرشیف
خاطر دیجیتل سازي آرشیفه عقد قرارداد ب
نگهداري سافت ویرها در مکان هاي مطمین

دیتابیس هاج) ایجاد
ایجاد دیتابیس براي اجناس
ایجاد دیتابیس براي امورساختمانی و ملکیت ها
 ایجاد دیتابیس براي روغنیات
ایجاد دیتابیس براي دفتر داري
ایجاد دیتابیس براي بخش عواید
ایجاد دیتابیس براي معاشات

د) تسهیالت دفتري
 ،والیتی و ولسوالیارزیابی دقیق از وضعیت و سایل کاري دفاتر مرکزي
تهیه نیازمندي هاي دفتري کارمندان مرکزي و والیتی

ه) تشکیالت
ي دولت و مساعدت هاي حقوقیاد تشکیل در بخش هاي حقوق، قضایاپیشنهاد ازدی
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جندرحقوق بشر و-هشتمبخش 

ها، تعهداتی را افغانستان به کنوانسیون هاي مهم بین المللی الحاق نموده است، الحاق به این کنوانسیون 
در پی دارد، که باید اجرا شود و به همین لحاظ، به  کمیته هاي ناظر هر کنوانسیون باید ازجانب ما، گزارش هاي 
دوره یی ارایه گردد و سفارشاتی که صورت می گیرد، باید عملی شود. به منظور هماهنگی بین ادارات مختلف 

گردیده تا پالن عمل سفارشات کمیته هاي ناظر کنوانسیون هاي دولتی ریاست حقوق بشر در وزارت عدلیه ایجاد 
بین المللی را آماده و گزارش ادارات را جمع آوري و به وزارت امورخارجه جهت آماده سازي ارایه نماید.

یکی از بخش هاي مهم دیگري که باید تقویت گردد، بخش جندر وزارت عدلیه است، این بخش در سطح 
است، تا از لحاظ تشکیالتی در سطح ریاست ارتقا داده شود و امور مربوط را با کارمندان کافی به آمریت بوده و الزم

پیش ببرد.
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:اقدامات داراي اولویتفعالیت ها و-بخش هشتم

در پنج سال آینده، وزارت عدلیه اولویت ها و فعالیت هاي ذیل را در این بخش در نظرگرفته تا تحقق یابد:
ا. حقوق بشر

الف) ارتقاي ظرفیت کارمندان دولتی
تدویر برنامه هاي آموزشی از کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر براي کارمندان ادارات دولتی ذیربط
(رساله و رهنمودها) تهیه و ترتیب مواد آموزشی
 ادارات شریک ساختن پالن عمل براي تطبیق سفارشات کمیته هاي ناظر کنوانسیون ها، با نمایندگان

دولتی ذیربط.
.تدویر برنامه هاي تعقیبی براي آگاهی دهی نمایندگان ارتباطی ادارات ذیربط

ب) تطبیق سفارشات
 2019تطبیق سفارشات کمیته ناظر کنوانسیون حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الی جون
2019الی اخیر سال تهیه گزارش از مجموع فهرست مواد دریافتی از کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
 2019تهیه گزارش از سفارشات کمیته ناظر منع شکنجه الی ختم سال.
 1401تطبیق سفارشات مرور دوره دوم جهانی الی ختم سال.
 1401تطبیق سفارشات مرور دوره سوم جهانی الی ختم سال
 2019سفارشات کنوانسیون حقوق طفل الی ختم
 سفارشات کمیته هاي ناظرتهیه دیتابیس براي کنوانسیون ها و
. جندر2
ایجاد بانک معلوماتی متقاضیان اناث به منظور آگاهی دهی آنان از بست هاي اعالن شده وزارت
 تدویر برنامه هاي آگاهی دهی در دانشگاه هاي دولتی و خصوصی در مرکز و والیات، به منظور آگاهی

ز بست هاي خالی وزارت.دهی محصلین سال هاي اخیر دانشکده هاي حقوق و شرعیات ا
حقوق و شرعیات در مرکز و والیات.دانشکده هايراه اندازي برنامه هاي کار آموزي براي تازه فارغین
.اعتبار دهی اسناد کار آموزي به عنوان تجربه کاري



٢٢

ستاژ حقوقیوظرفیت ارتقاي-ش نهمبخ

مسلکی و اداري مجهزتر می سازد و بدین آموزش هاي داخل خدمت، کارمندان را براي عرضه خدمات 
لحاظ یکی از اولویت هاي مهم و اساسی وزارت عدلیه بلند بردن ظرفیت هاي مسلکی وکاري کارمندان وزارت به 
خصوص کارمندان مسلکی وزارت می باشد. گرچند طی سال هاي گذشته در این بخش اقدامات بسیارخوبی صورت 

ه، الزم است تا نحوه کار به صورت اساسی تغییر یابد، در بخش هاي مسلکیگرفته و با تجربه از کارهاي گذشت
(حقوق، قضایاي دولت، مساعدت هاي حقوقی و تقنین) صرف آموزش هاي تیوریک جوابگو نبوده بلکه آموزش هاي 
تیوریک و عملی یکجا صورت گیرد، به همین لحاظ در مرحله اول انجام نیاز سنجی آموزشی مسلکی، مدیریتی،

تدارکاتی بسیار الزمی و ضروري است. که پس از تشخیص واقعی نیازهاي اساسی کارمندان، اهداف آموزشی تعیین 
و به مرحله اجرا قرار گیرد.



٢٣

اقدامات داراي اولویت :فعالیت ها و-بخش نهم

بخش در پنج سال آینده فعالیت هاي ذیل انجام خواهد شد:در این
الف) ارتقاي ظرفیت

 نیازسنجی آموزشی براي بخش  هاي مسلکیانجام
انجام نیازسنجی آموزشی براي بخش هاي خدماتی و اداري
انجام نیازسنجی آموزشی براي پرسونل مراکز اصالح و تربیت اطفال
انجام نیازسنجی آموزشی براي پرسونل سیستم مدیریت قضایا
) برنامه)60تدویر برنامه هاي آموزشی مسلکی در مرکز
 برنامه)45برنامه آموزشی حقوقی در والیات (تدویر
) برنامه)20تدویر برنامه آموزشی براي مرکز اصالح والیت کابل
) برنامه)40تدویر برنامه آموزشی براي کارمندان مراکز اصالح در والیات
) برنامه)30تدویر برنامه آموزشی براي کارمندان اداري و خدماتی در مرکز
برنامه)20ی براي کارمندان اداري و خدماتی در والیات (تدویر برنامه آموزش
) برنامه)12تدویر برنامه آموزشی برا ي کارمندان سیستم مدیریت قضایا در مرکز و والیات
موثریت و مثمریت برنامه هاي آموزشیاطمینان از
معرفی کارمندان جوان به دوره هاي ماستري داخل خدمت
اي تحصیلی خارج از کشورمعرفی کارمندان به بورسیه ه

ب) ستاژ حقوقی
تهیه طرزالعمل واضح براي تدویر برنامه هاي ستاژ حقوقی
تهیه و ترتیب کریکولم درسی ستاژ حقوقی
تدویر برنامه هاي سه ماهه آموزشی ستاژ حقوقی
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تطبیق، نظارت و ارزیابی-قسمت چهارم
.استراتیژيهدف: حصول نتایج به موقع و با کیفیت از تطبیق 

هاي تیژي نایل آید، که فعالیتاسترابه اهداف و مقاصد مندرج در این،وزارت عدلیه در صورتی می تواند
به طور ،بینی شدة آن به درستی تطبیق شوند و پیشرفت فعالیت ها و پروژه ها در جهت هدف تعیین شدهیشپ

مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و مشکالت و موانعی که سد راه تطبیق فعالیت هاي استراتیژیک قرار 
شناسایی گردیده و جهت رفع آن سعی و تالش جدي صورت گیرد.؛میگیرند

ستراتیژياتطبیق .1
الف.مراجع  تطبیق کننده:

شامل همه بخش هاي وزارت در مرکز و والیات بوده و ها و فعالیت هاي این استراتیژي اهداف، برنامه
المللی می باشد. بینهاي همکار داخلی واجراي کامل آن منوط به حمایت هاي مالی و تخنیکی دولت و نهاد

این برنامه مندرجنه وزیر عدلیه با معینان مسلکی، اداري و امور اجتماعی مسوولیت رهبري، تطبیق و نظارت بر
ژي را برعهده دارد. تحت نظر هر یک از معینان وزارت، رؤساي ادارات مرکزي با آمرین و مدیران شان در استراتی

خاص ةول تطبیق برنامه هاي پیش بینی شدومرکز و رؤساي عدلیۀ والیات، آمرین و مدیران بخش هاي آن، مس
خود می باشند.

وب قوانین و پس از امضاي موافقتنامۀ سازمان هاي غیر دولتی داخلی و موسسات بین المللی در چارچ
همکاري با وزارت، در تطبیق برنامه هاي این استراتیژي سهم خواهند گرفت.

ادارات گزارشده:ب.
اولین قدم براي تطبیق موفقانه این استراتیژي، درك صحیح از آن و بهره گیري منابع موجود براي اجراي 

آن می باشد. 
ساي ؤاین استراتیژي را به زبان هاي رسمی و زبان انگلیسی تهیه نموده و براي ر،ریاست پالیسی و پالن

تمامی کارمندان وزارت در سطح مرکز و والیات ،مرکزي و والیتی طی ورکشاپی توضیح می نماید و از طریق رؤسا
از اینکه تمام ریاست ها و کارمندان ،آموزش داده خواهند شد. بعد از تهیۀ پالن هاي عملیاتی، براي حصول اطمینان

به درك صحیح از وظایف محوله شان دست یافته اند، برنامه هاي آموزشی مناسبی طرح و اجرا خواهد شد.
هاي عملیاتی، اختیارات بیشتري به واحدهاي ذیربط وزارت عدلیه در مرکز، براي تطبیق موثر استراتیژي و پالن

هد شد و ریاست پالن در زمینۀ مدیریت استراتیژیک، واحد هاي ذیربط را همکاري والیات و ولسوالی ها تفویض خوا
ها در تخنیکی نموده و ظرفیت هاي نظارت را در مرکز و والیات تقویت خواهد کرد. اضافه براین، مجریان برنامه

نمایند. تا احساس مسوولیت آن ها بیشتر شده و براي حل مشکالت تالش ،ها شریک میگردندتصمیم گیري
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تا گزارش از تطبیق پالن هاي عملیاتی ربعوار و ساالنه ،ریاست هاي مرکزي و والیتی وزارت عدلیه مکلف اند
خویش را ترتیب نموده و به ریاست پالیسی و پالن جهت تحلیل، توحید و ارسال آن به مراجع ذیصالح و نشر آن در

وبسایت وزارت ارسال نمایند.
هاي غیر دولتی یک عامل اصلی براي ت هاي موسسات همکار بین المللی و سازماناستفاده اعظمی از ظرفی

تا ،موفقیت تطبیق این استراتیژي می باشد. بنابراین، مقام رهبري وزارت عدلیه تمویل کنندگان را تشویق می نماید
یق پروژه هاي تمویل شده از آنها براي تطبظرفیت کارکنان را در سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها انکشاف داده و از

طریق بودجه انکشافی استفاده نمایند. همچنان جهت تطبیق موثر استراتیژي، هماهنگی بین بخش هاي مختلف 
وزارت عدلیه و نیز بین وزارت عدلیه و نهادهاي دولتی و موسسات همکار در سطح مرکز و والیات از طریق جلسات 

مشترك افزایش می یابد.

ستراتیژیک اساالنھ از تطبیق پالن ونظارت ربع وار .٢
ثر استراتیژي بوده که به طور عمومی توسط رهبري وزارت عدلیه و ؤاساسی براي تطبیق مءنظارت جز

نظارت شهروندان و به شکل خاص آن توسط ریاست پالیسی و پالن به اساس برنامه عمل این استراتیژي و فارمت
گیرد. نظارت برتطبیق استراتیژي وزارت عدلیه شامل سه عنصر ورت میصگردند،تدوین میهاي خاص که بعداً
اصلی ذیل می باشد:

هاي کاري در هر ربع و آوري گزارشهاي خاص و فراهمالف. نظارت از پیشرفت اهداف تعیین شده، از طریق فارمت
هاي عملیاتی پالنیین شده درآخر سال که حاوي معلومات در زمینه اجراي هر فعالیت برنامه با توجه به اهداف تع

ساالنه باشد. 
هاي این استراتیژي. ب. نظارت از استفاده منابع با توجه به بودجۀ اختصاص یافته به برنامه

گردند. سسات همکار تطبیق میؤکه از طریق بودجه غیراختیاري توسط مهاییج. نظارت از تطبیق برنامه

ارزیابی.٣
ها و برنامه هاي در حال اجرا یا تکمیل شدة این استراتیژي از جانبدارانه از پروژهارزیابی منظم و غیر 

ها، در دو مرحله میان مدت و نهایی صورت می گیرد.مرحلۀ طراحی، تطبیق و نتایج آن
این ارزیابی توسط کمیته کاري متشکل از کارشناسان ریاست پالن، مشاورین داخلی و خارجی موسسات 

ر معین مالی و اداري وزارت عدلیه، صورت خواهد گرفت. کمیته متذکره در مدت تعیین شده نتایج همکار زیر نظ
وده و به شکل ــحاصله از تطبیق استراتیژي را با بررسی تمام گزارش ها و پالن هاي عملیاتی ساالنه ارزیابی نم

تیژي را ارزیابی می نماید. در پایان، نتایج حوزه وار از چند ریاست عدلیه والیات بازدید به عمل آورده و تطبیق استرا
تمام بررسی هاي عملی و تحقیقاتی انجام شده را به شکل یک گزارش تفصیلی که در آن درصدي تطبیق و عدم 

تطبیق استراتیژي، علل و عوامل آن انعکاس می یابد، تهیه می نماید.



٢٦

الف. ارزیابی میان مدت
طبیق این استراتیژي، طی ورکشاپی به کمک مشاورین داخلی و ریاست پالن، در نیمۀ اول سومین سال ت

نتایج ارزیابی میان مدت را که توسط کمیته موظف صورت گرفته و شامل ارزیابی پیشرفت، درصدي خارجی،
با اشتراك کنندگان ورکشاپ شریک می سازد.؛ هاي تطبیق، توصیه ها و نظریات می شودتطبیق، چالش

یابد و در آن معینان وزارت، روساي مرکزي و والیتی، یر عدلیه تدویر میاین ورکشاپ به ریاست وز
نمایندگان نهادهاي تمویل کننده، نهادهاي دولتی و غیر دولتی و مشاورین داخلی و خارجی که با وزارت عدلیه 

یمه بعدي دوره اساس نتایج حاصله از ارزیابی، اهداف استراتیژي را براي نهمکاري دارند، شرکت خواهند داشت و بر
مورد بازنگري قرار خواهد داد. تطبیق،

ارزیابی نھاییب. 
ظف ارزیابی صورت ؤتوسط کمیته مارزیابی نهایی از تطبیق این استراتیژي در پایان دوره تطبیق استراتیژي

ارزیابی خود را که شاملنتایج ارزیابی نهاییظف به همکاري ریاست پالن، طی ورکشاپیؤخواهد گرفت. کمیته م
هاي تطبیق، توصیه ها و نظریات می شود، با اشتراك کنندگان ورکشاپ شریک پیشرفت، درصدي تطبیق، چالش

می سازد.
فعالیت هاي انجام شده و مواردي که تحقق نیافته به سطح این استراتیژي،در ارزیابی نهایی، نتایج متوقعۀ

بیق استراتیژي، در زمینۀ انکشاف، تطبیق و مراقبت از ها و تجربیات حاصله از تطکشور بررسی گردیده، درس
استراتیژي بعدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

پایان 

1402-1398پنجساله وزارت عدلیه استراتیژيپالن تطبیقی:یمهضم


