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اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی
برای سال  1400هـ.ش
به تاسی از فیصله جلسه شماره ( )6مورخ  1398/11/7شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ،وزارت
عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی ،اولویت های کاری خویش را در بخش های
اصالحات ساختاری ،مبارزه با فساد اداری ،ایجاد شفافیت ،ارتقای ظرفیت و ارایه خدمات و اصالح قوانین و
مقرره های پیشنهادی ،اولویت بندی نموده و همراه با پالن تطبیقی آن ذیالً ارایه می دارد:

اولویت اول  -اصالحا ت ساختاری:
 - 1ایجاد میکانیزم شفاف و عملی به منظور قانونمند و نظامند ساختن سیستم عدالت غیر رسمی:
وزارت عدلیه سعی و تالش نموده تا جهت قانونمند ساختن سیستم عدالت غیر رسمی ،به خاطر دسترسی
عامه به عدالت و حل منازعات ،طرح قانون جرگه های اصالحی در منازعات مدنی را تهیه نماید .اما به
لحاظ مالحظات که وجود داشت تا حال طی مراحل نگردیده و اجرای آن به کابینه ارایه و به تأسی از
هدایت مصوبۀ شماره ( )6مؤرخ  1396/5/4کابینه ،طرح متذکره پس از تصحیح ،طی مکتوب شماره
( )3558مؤرخ  1396/8/2جهت تقدیم به جلسه بعدی کابینه به اداره محترم امور ریاست جمهوری ارسال
گردیده و پیرامون موضوع متذکره تا الحال کدام هدایت در زمینه بر تأیید و یا رد آن به این اداره مواصلت
نورزیده است .اخیراً در فیصله شماره ( )3-5جلسه یازدهم مورخ  1399/4/2کابینه جمهوری اسالمی
افغانستان ،وزارت عدلیه موظف گردیده است ،تا به همکاری ادارات ذیربط تحت نظر معاون دوم ریاست
جمهوری ،طرح قانون حل منازعه در جرگه یا شورای اصالحی را با در نظرداشت تعیین حدود در فیصله
های عرفی با وضع شرایط واضح و جایگاه حقوق فیصله جرگه ها به خصوص در حل منازعات مالی و
منازعات که حل و فصل آن سبب نظم اجتماع می گردد ،بازنگری نموده و طی مراحل نماید .که به تاسی از
فیصله کابینه در جریان سال  1399و سال  1400طی مراحل قانون متذکره به اتمام خواهد رسید.
 -2توسعه کاری کمی و کیفی تصامیم کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران:
ریاست حمایت حقوق بشر این وزارت جهت توسعه کاری کمی و کیفی کمیسیون عالی مبارزه علیه قاچاق
انسان و قاچاق مهاجران به سهم خویش نقش ایفا خواهد نمود و تصامیم کمیسیون را پیگیری نموده و جهت
تنویر اذهان عامه برنامه های آگاهی دهی شهروندان را غرض کاهش افراد قاچاق شده به راه خواهد انداخت.
 - 3ایجاد بورد تخصصی تدقیق دعاوی ،دفوع و اعتراضات در قضایای امالکی ،مالی ،آب ،سرحد،
معادن ،مقاوالت و تدارکاتی:
ریاست عمومی قضایای دولت این وزارت به منظور دفاع بهتر از ملکیت و موقف دولت در پیشگاه محاکم
داخلی ،خارجی و بین المللی در قسمت ایجاد بورد فوق الذکر سعی و تالش داشته ،منبعد تصامیم بورد را
پیگیری نموده و برنامه های اگاهی دهی شهروندان را به راه خواهند انداخت.
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 - 4ایجاد بورد تخصصی متشکل از متخصصین مجرب قضایی ،حقوق ملی و بین المللی و فقه
مذاهب موجود در کشور:
وزارت عدلیه بورد متذکره را جهت غنامندی بهتر قوانین و به منظور پژوهش های علمی حقوقی پیرامون
طرح اسناد تقنینی و ارایه مشوره های علمی حقوقی به مقام وزارت عدلیه ،در مطابقت به قانون اساسی و
میثاق های بین المللی در سال  1400ایجاد خواهد نمود تا متخصصین حقوقی پیرامون طرح اسناد تقنینی
برای بررسی شکایات حقوقی و ارزیابی دقیق قضایا و مشوره به رهبری وزارت نقش موثر را ایفآ نماید.
 -5تزئید بست های ضروری و حذف بست های غیر ضروری:
پس از ارزیابی دقیق و همه جانبه توسط ریاست منابع بشری ،به تعداد ( )44بست در تشکیل سال 1399
ریاست انسجام در مرکز و والیات و ( )33بست مسلکی در تشکیل سال  1399ریاست عمومی قضایای دولت
اضافه گردیده است که در سال جاری استخدام آنان تکمیل خواهد شد و به تعداد یکصد بست تزئیدی در
والیات ،درسال  1400پیگیری می گردد.
 – 6بلند بردن سطح کمی و کیفی دانش مسلکی انستیتوت امور قانونگذاری:
به منظور باال بردن سطح کمی و کیفی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی  -حقوقی با در نظر
داشت اهمیت تسوید ،تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی توسط ریاست عمومی انستیتوت و معرفی اعضای
مسلکی به برنامه های ماستری و آموزش های کوتاه مدت صورت خواهد گرفت.
 - 7بررسی و ارزیابی همه جانبه مامورین و اسناد تحصیلی آنها و تطبیق اصالحات الزم:
برای به دست آوردن نتایج مثمر و دقیق ایجاب می نماید تا بررسی و ارزیابی همه جانبه مامورین و اسناد
تحصیلی کارمندان و تطبیق اصالحات الزم توسط ریاست منابع بشری صورت گیرد .بدین منظور اسناد
تحصیلی ایشان مورد بررسی و ارز یابی مجدد قرار خواهد گرفت.
 -8تقاعد مامورین مسن:
برای بدست آوردن نتایج مثمر و دقیق ،پروسه تقاعد مامورین مسن و مامورین سوق داده شده به تقاعد
توسط ریاست منابع بشری صورت گرفته و جهت جذب کادرهای جوان و جدید توسط این ریاست اقدامات
الزم صورت خواهند گرفت.
 -9اولویت دادن به استخدام کادرهای مسلکی با مدارک تحصیلی باالتر:
در استخدام کارمندان ،اولویت به کسانی داده میشود که دارای مدارک تحصیلی باالتر بوده و کادر متخصص
و مسلکی باشد.جهت حصول اطمینان از شفافیت در جذب افراد ،سیستم فعلی بازنگری شده و سیستم
شفاف ایجاد می گردد.
 -10استخدام  23فیصد مامورین با تحصیالت عالی ماستر و لیسانس از قشر اناث:
با در نظرداشت نقش کلیدی خانم ها در چارچوب تشکیالتی وزارت عدلیه و فراهم ساختن زمینه اشتغال به
طبقه اناث ،در استخدام حق اولویت به طبقه اناث داده می شود و طبق طرزالعمل استخدام ( )5نمره امتیازی
جندر در نظر گرفته شده و قشر اناث بنا بر ناامنی و مشکالت اجتماعی در پروسه رقابت کمتر سهم می
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گیرند .کارمندان که در این اواخر در مرکز مقرر گردیده ،در حدود  18درصد از قشر اناث می باشند .وزارت
عدلیه در نظر دارد %23 ،کارمندان خویش را از قشر اناث استخدام نماید .البته با توجه به وضعیت موجود
امکان جذب بیشتر زنان به خصوص دروالیات وجود ندارد ویکی ازگزینه ها این خواهد بود تا درمورد رقابتی
ساختن بعضی ازبست های مسلکی و تغییر درالیحه وظایف وتجربه کاری اقدامات جدیدی اتخاذ شود.
 -11ایجاد ریاست تنفیذ احکام محاکم به منظور تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم:
به منظور تطبیق احکام نهایی و قطعی محاکم ریاست تنفیذ احکام محاکم در سال  1399ایجاد و در سال
 1400دوسیه های مربوط به احکام قطعی و نهایی در ریاست حقوق کابل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا به
صورت واضح دیده شود که چه تعداد احکام محاکم تطبیق گردیده و چه تعداد تطبیق نشده و دلیل عدم
تطبیق چیست تا به رویت آن راهکار هایی سنجیده شود.

اولویت دوم -مبارزه با فساد اداری:
مبارزه علیه فساد اداری یکی از اولویت های عمده حکومت افغانستان می باشد که در چندین کنفرانس ملی
و بین المللی در رابطه به آن تعهد صورت گرفته است .با توجه به اولویت های دولت ج.ا.ا در امر مبارزه علیه
فساد اداری ،در وزارت عدلیه ،قوانین طرز تحصیل حقوق و قضایای دولت بازنگری و تعدیل گردیده و
طرزالعمل ها و رهنمود کاری ترتیب شده وگزارش های ربع وار از اجراآت ریاست ها در مرکز تحلیل و پس
ازآن هدایات مشخص از سوی رهبری وزارت عدلیه به ادارات یاد شده صادر می شود و موارد آتی در جریان
سال  1400عملی خواهد شد:
 - 1ایجاد میکانیزم عملی ،شفاف و قانونی به خاطر استخدام ،ترفیع و تبدیلی مامورین:
مراحل استخدام ،ترفیع و تبدیلی کارمندان وزارت عدلیه یک امر مهم و کلیدی در بهبود عرضه خدمات
دوامدار است ،بناءً راهکار قابل تطبیق و شفاف در مطابقت با قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی ترتیب
و اجرا خواهد گردید.
 – 2امتیاز مادی اضافی برای اعضای مسلکی حقوق ،قضایای دولت و مساعدت های حقوقی :
در سال مالی  1399مبلغ ( )90.000.000افغانی به خاطر امتیازات اعضای مسلکی حقوق ،قضایای دولت و
مساعدت های حقوقی در بودجه وزارت عدلیه در نظر گرفته شده است که در این اواخر منظوری جاللتمآب
رییس جمهور مواصلت ورزیده که امتیازات شان در حال اجرا است .در سال  % 50 ،1400امتیازات باقیمانده
نیز در نظر است ،تا با موافقه وزارت مالیه در بودجه وزارت عدلیه در نظر گرفته شود.
 - 3بررسی و نظارت شش ماهه و ساالنه از اجراآت مامورین :
چگونگی اجراآت در ریاست ها ،سطح کیفیت عرضه خدمات و شناسایی خال های کاری نیاز به نظارت و
بررسی دارد که وزارت عدلیه در هر شش ماه کارکرد های مامورین را بررسی نموده و مطابق به وضع موجود،
تصامیم الزم اتخاذ می نماید.
 - 4رعایت نتایج ارزیابی تفتیش داخلی و اجراآت به موقع:
با تفتیش داخلی میتوان خال ها و نواقص بخش های مختلف را شناسایی و با استفاده از نتایج ارزیابی،
اقدامات اصالحی را روی دست گرفت .ریاست تفتیش داخل بیش از پیش فعال می گردد.
3

 -5تقویت سیستم مدیریت ثبت قضایا:
ثبت قضایا در سیستم مدیریت قضایای مدنی جریان دارد و در سال جاری قضایای انباشته شده قبل از سال
 1392نیز ثبت سیستم می گردد .وزارت عدلیه روی نسخه دوم سیستم با همکاران بین المللی کار می نماید
و با اختتام این نسخه ،قضایا داخل سیستم شده و اجراآت ادارات به صورت دقیق مورد نظارت قرار خواهد
گرفت.

اولویت سوم -ایجاد شفافیت:
بهبود عملکرد و اجراآت ریاست های مرکزی و والیتی ،اطالع رسانی به مردم از اجراآت وزارت و ارتقای سطح
دانش اعضای نظارتی ریاست تفتیش داخلی از نحوۀ مصارف و اجراآت کاری ،یکی از مقاصد دیگری این
وزارت است که ریاست های تفتیش داخلی ،منابع بشری ،نشرات ،آمریت تدارکات و واحد های ذیربط این
وزارت ،هر یک به سهم خویش پالن عملیاتی آنرا ترتیب نموده و نقش موثر را ایفا خواهند نمود .
 - 1ثبت دارایی مامورین عالی رتبه و مامورین که در عرصه مالی ایفای وظیفه می نمایند:
دارایی مامورین عالی رتبه و مامورین بخش مالی به طور ساالنه ثبت گردیده تا میزان افزایش و مدرک
دارایی شان ثابت گردد .وزارت عدلیه طی سال  1400نیز تصمیم دارد ،تا فورم ثبت دارایی های مامورین
عالی رتبه و کارمندان مالی را تکمیل و به مرجع مربوطه آن ارسال نماید.
 - 2ایجاد و تقویت صندوق شکایت از عدم ارایه خدمات الزم به مراجعین:
به منظور رسیدگی بهتر و به موقع به شکایات مراجعین ،صندوق های شکایات در مکان های مشخص نصب
می گردد و به طور دو هفته وار جمع آوری و بررسی خواهد گردید .با استفاده از صندوق شکایات ،سایت
وزارت و تماس تیلفونی مراجعین می توانند ،بدون کدام هراس شکایات خود را به سمع مقامات برسانند.
 - 3پیگیری قضایای فساد اداری و معرفی متخلفین به اداره لوی سارنوالی :
قضایای مرتبط به فساد اداری از طریق ریاست تفتیش داخلی این وزارت پیگیری شده و جهت طی مراحل
به مراجع ذیربط از جمله لوی سارنوالی ،معرفی خواهد گردید.
 - 4تغییر و تبدیل مامورین با در نظر داشت رشته تحصیل و تجربه کاری ایشان:
مقام رهبری وزارت عدلیه از استخدام و تقرر به اساس تخصص ،قاطعانه حمایت می نماید و حسب لزوم دید
مقام از یک ریاست به ریاست دیگر ،به ریاست منابع بشری در این زمینه هدایات صادر خواهند فرمود.

اولویت چهارم -ارتقای ظرفیت و ارایه خدمات :
 - 1بلند بردن سطح خدمات مساعدت های حقوقی در سطح والیات و ولسوالی ها :
ارایه خدمات و مساعدت های حقوقی در تمام والیات و ولسوالی های بزرگ افزایش خواهد یافت تا مردم به
خدمات بیشتر دسترسی پیدا نمایند .امتیازات کارکنان این بخش افزایش خواهد یافت و بورد مستقل
مساعدت های حقوقی بیشتر توسعه و تقویت خواهد گردید.
در این بخش به تعداد ( )60مساعد کار آموز زن در سال  1399از طریق رقابت آزاد به همکاری مالی و
تخنیکی پروژه عدالت در والیات استخدام شده اند که این روند در سال  1400ادامه خواهد یافت.
4

 - 2بلند بردن ظرفیت کمی و کیفی ریاست عمومی قضایای دولت و بلند بردن امتیازات مسلکی
آنها:
ظرفیت تشکیالتی ریاست عمومی قضایای دولت با ایجاد  33بست بلند برده شده وکار روی تشکیل ادارات
قضایای دولت در والیات جریان دارد و عالوه برآن این اقدامات در جریان است:
 ثبت قضایای حقوقی در دیتابیس به منظور شفافیت و کاهش فساد اداری. تهیه رهنمود دفاع از دارایی عامه برای اداره قضایای دولت. مسوده طرزالعمل های کاری آماده شده است و بعد از تایید هیئت رهبری وزارت به منصۀ اجرا قرار میگیرد.
 تدویر ورکشاپ ها برای ارتقای ظرفیت اعضای مسلکی قضایای دولت و از جمله برنامه ستاژ حقوقی - 3انجام نیاز سنجی آموزشی و شناسایی نیاز های آموزشی:
درک دقیق از مهارت ها و دانش کارمندان می تواند ،با استفاده از روش نیاز سنجی آموزشی امکان پذیر
گردد .نیاز سنجی آموزشی طی سال  1400صورت خواهد گرفت تا در مطابقت به آن برنامه های آموزشی
تنظیم و اجرا گردد.
 - 4بررسی ظرفیت و توانایی های علمی ،مسلکی و عملی مامورین:
به منظور ستایش از کارکرد ها و دست آورد ها و هم چنان تثبیت نقاط ضعف در ارایه خدمات ریاست های
مربوط وزارت عدلیه ،نیاز است تا ظرفیت ها و توانایی های کاری تمام مامورین بررسی و ارزیابی گردد .بنا ً
وزارت عدلیه در نظر دارد تا از طریق ریاست منابع بشری راهکار های بررسی ظرفیت را ترتیب و اجرا نماید.
-5تدویر برنامه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت داخل خدمت:
جهت ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات دراز مدت ،وزارت عدلیه برنامه های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت
را در عرصه های قضایای دولت ،مساعدت های حقوقی ،تدارکات و دیگر بخش های مهم برگزار می نماید تا
مامورین با دانش و مهارت های روز و پیشرفته مجهز گردند.
 -6فراهم نمودن زمینه تحصیل داخل خدمت به سویه های لیسانس ،ماستری و دکتورا:
جهت ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات دراز مدت ،وزارت عدلیه زمینه برنامه های آموزشی طویل المدت را به
سویه لیسانس ،ماستری و دکتورا در داخل و خارج از کشور در رشتـــه های حقــوق ،شرعیـات ،حقـوق
بین الملل ،اقتصاد ،امور دعاوی آب و تخصص در رشته اختالفات سرحدی و دیگر بخش های مهم فراهم
می نماید تا کارمندان با دانش و مهارت های روز و پیشرفته مجهز گردند.
با وزارت محترم تحصیالت عالی تفاهمنامه ای به امضاء رسیده است که به اساس آن در سال  1400تعداد
( )30تن از کارمندان مسلکی وزارت عدلیه در برنامه ماستری معرفی می گردند.
 - 7بررسی و ارزیابی نتایج برنامه های آموزشی و اتخاذ تصامیم الزمه:
5

به منظور حصول اطمینان از نایل شدن به نتایج متوقعه برنامه های آموزشی ،کیفیت آنها مورد بررسی قرار
گرفته و اقدامات الزم در زمینه صورت خواهد گرفت.
 -8تقویت و تداوم برنامه ستاژ تقنینی به منظور تربیه کادر ها در عرصه قانونگذاری:
ریاست انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی  -حقوقی وزارت عدلیه جهت تقویت و تداوم برنامه ستاژ
تقنینی به منظور تربیت کادرها در عرصه قانونگذاری ،درسال جاری با توجه به گسترش وایروس کرونا ،برنامه
ستاژ تقنینی را از طریق آموزش آنالین آغاز نموده است و در سال  1400در مراکز والیات هرات ،بامیان،
ننگرهار با همکاری پروژه حاکمیت قانون  GIZبرنامه ستاژ حقوقی دایر خواهد شد.
 - 9ارزیابی علمی ظرفیت مسلکی اعضای مسلکی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی
– حقوقی ،حقوق ،قضایای دولت و مساعدت های حقوقی و اتخاذ اقدامات مقتضی:
جهت ارزیابی علمی ظرفیت مسلکی اعضای مسلکی ریاست های عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و
تحقیقات علمی  -حقوقی ،حقوق ،قضایای دولت و مساعدتهای حقوقی و اتخاذ اقدامات مقتضی ریاست های
متذکره گزارش های شش ماهه ارزیابی را تهیه می کنند.

اولویت پنجم :اصالح قوانین و مقرره های پیشنهادی و وضع قوانین جدید:
در بخش اصالح قوانین و مقرره های پیشنهادی و وضع قوانین جدید ریاست عمومی انستیتوت امور
قانونگذاری و تحقیقات علمی  -حقوقی پالن تطبیقی فعالیت های شامل برنامه ملی عدلی و قضایی مربوطه
خویش را ترتیب نموده و در اجراآت آن خود را مکلف میداند.
فعالیت های بخش قانونگذاری شامل موارد ذیل می باشد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تنظیم جدول زمانی به خاطر بررسی طرح های پیشنهادی اسناد تقنینی جدید و بررسی طرح های
تعدیل اسناد تقنینی.
هماهنگی با سایر ادارات ذیربط به منظور بررسی به موقع طرح ها صورت خواهد گرفت.
پیگیری پیشنهاد های سایر نهادهای قانونگذاری در مورد برنامه ها و تعدیالت صورت خواهد گرفت.
طی مراحل قانون خانواده.
پیگیری و طی مراحل قانون تشکیالت اساسی دولت و قانون اصول محاکمات اداری.
قانون آزادی پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی در صورت ارایه طرح ابتدایی آن از طرف وزارت
محترم ارشاد ،حج و اوقاف.
قانون محاکمه قضات در صورت ارایه طرح ابتدایی آن از طرف ستره محکمه.
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پالن تطبیقی اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی برای سال 1400
اصالحات
اصالحات ساختاری

ایجیییاد هییی رد تخصصییی تیییدقی دعیییاوی،
د ع و اعتراضات در قضایای امال ،
ما  ،آب ،سرحدات ،مایادن  ،مقیاو ت
و تدار ات هم مور ر د اع از ملکی هیا
و م قف دو در پیشگاه محا ع داخلی ،
خارج و هی ا ملل
ایجییییییاد هیییییی رد تخصصیییییی متشییییییک از
متخصصی مجرب قضیای  ،حقی ق ملی
و هییی ا مللیی و قییم میی اهد م جیی د در
شیییی ر در چ ییییات وزارت عد یییییم هییییم
مورییی ر پیییژوه هییییای علمییی حقیییی ق
پیرامیییی ن ارایییییم مشیییی رت هییییای علمیییی
حقییییی ق هییییییم مقیییییام وزارت عد یییییییم در
م اهق ی هییا قییان ن اساس ی و میثییاق هییای
هی ا ملل
تزیید هت های ضروری و حی ف هتی
های غیر ضروری

ریاسی عمی م
قضایای دو

پیگییییییری از تصییییییامیع هیییییی رد و
هرنامییییییم هییییییای آگییییییاه دهیییییی
شهروندان و ارایم گزارش ه رد
هم اهیوم

ریاسی عمی م
تشخیص و تایی ا راد جه
انتیییییییییییییییییتیت ت
ایجاد ه رد تخصص
قان نگ اری

ریاسیییی مویییییاه
هشری

تزیید  44هت در ریاس
انتجام و  33هت در ریاس
عم م قضایای دو
7

بودجه
تخمینی

ت سییییام ییییاری میییی و یفیییی تصییییامیع
میتی ن عا مبارزه علیم قاچاق انتان ریاسیی حماییی
حق ق هشر
و قاچیییییاق مهیییییاجران ،ت سییییی ریاسییییی
حمای حق ق هشر و سایر ریاس ها

پیگیری از تصامیع میتی ن و
هرنامم های آگاه ده
شهروندان و ارایم گزارش
میتی ن هم اهیوم

1400

ریاسی عمی م
ایجاد میکانیزم شفاف وعملی هیم موری ر
انتیییییییییییییییییتیت ت نهای نم دن قان ن جرگم های
قان نمود و نراموید سیاخت سیتیتع عیدا
قان نگیییییی اری و اصالح در موازعات مدن
غیر رسم
سایر ریاستها

هیییییم ه دجیییییم
قان نمویییییید سییییییاخت
اضییییییییییییییا
سیتییتع عییدا غیییر
ضییییییییرورت
رسم
ندارد
ه دجییییییییییییییییم
ییییییییییاه تاییییییییییداد تخمیوییییییییییییی
قرهانیییییییان قاچییییییاق سییییییییییییییییا نم
50550
انتان
دا ر

100%

100%

مبلییییییییییی 25
هیییزار دا یییر
از ه دجییییییییم
انکشا

100%

غواموییییییییدی ههتییییییییر
مبلیی 6500
ق ی انی در م اهق ی
هیییم قییییان ن اساسیییی دا ر
میثاقهای هی ا ملل

100%

د ییییییاع از امییییییال
دو ییییی در سییییی
مل وهی ا ملل

ج ب ا راد متلک
در اداره

مبلییییی سییییی
هزار
دا ر

دوامدار

مالحظات

فعالیتها

واحد تطبیق
کننده

شاخص

نتایج متوقعه

زمان اجرا

مییی و یفییی دانییی
هلوییید هیییردن سییی
متییلک انتییتیت ت امیی ر قان نگیی اری و
تحقیقات علم حق ق هیا در نریر داشی
اهمی تت ید ،تدقی و ط مراح اسواد
تقویو ت س ریاس عم م انتتیت ت
هررس ی وارزیییاه همییم جانبییم مییام ری
واسواد تحصیل آنهیا وت بیی اصیالحات
زم ت س ریاس مواه هشری
تقاعد مام ری مت

ریاسی عمی م مار اعضای متلک هم
انتیییییییییییییییییتیت ت هرنامم های ماستری و آم زش
های تاه مدت
قان نگ اری
ریاسیییی مویییییاه ارزیاه اسواد تحصیل
هشییییری وسییییایر مام ری و تفکیک ا راد
متلک
ریاستها
ریاسیییی مویییییاه
هشری

هم تقاعد س ق دادن مام ری
مت

مبلییییییییییییییییییییی
تت ید و تدقی ههتر
25هییییییییییزار
ق انی
دا ر
جاهجیییییییای ا یییییییراد
متیییییلک در هتییییی
های مره طم
جیییییی ب ادرهییییییای
ج ان و جدید

ریاسیییی مویییییاه
استخدام ا راد متلک ها مدار
او یییییی دادن هیییییم اسیییییتخدام ادرهیییییای
هشییییری وسییییایر
تحصیل ها تر
متلک ها مدار تحصیل ها تر
ریاستها

ت انموییید شیییدن اداره
از طرییییییی جیییییی ب
ادرها

اسییییییتخدام  23درصیییییید ارموییییییدان هییییییا ریاسیییی مویییییاه استخدام نم دن  23در صد
تحصییییالت عیییا ماسیییتر و یتیییانز از هشییییری وسییییایر ارمودان ها تحصیالت عا
یتانز و ماستر از قشر اناث
ریاستها
قشر اناث

اشیییییییترا هیشیییییییتر
زنیییییییان در امییییییی ر
حک متداری

ایجیییاد ریاسییی توفیییی احکیییام محیییا ع هیییم ریاسیییی مویییییاه
مورییی ر ت بیییی احکیییام نهیییای و ق اییی
محا ع

ایجاد نم دن ریاس توفی
هشیییییییییییییییییییری و
احکام محا ع در وزارت
رهبری مقام

اصالحات
مبارزه ها
تاد
اداری

ایجیییییاد شیییییفا ی در هیییییم ه دجیییییم
تیییدوی و ترتیییید راهکیییار هیییای
رونییییییید اسیییییییتخدام ،ضییییییییرورت
مت ره
ندارد
تر ی و تبدیل

8

دوامدار

دوامدار

100%

مشکالت
اجتماع
در زمیوم

100%

زمان اجرا
14
00

ایجییاد میکییانیزم عمل ی  ،شییفاف و قییان ن
هییییم خییییاطر اسییییتخدام ،تر ییییی و تبییییدیل
مام ری

ریاسییییی مویییییاه
هشری

نتایج متوقعه

بودجه
تخمینی

دوامدار

100%

مالحظات

فعالیت ها

واحد تطبیق
کننده

شاخص

ت بیییییییییی احکیییییییییام
محا ع

هیییییم ه دجیییییم
ضییییییییرورت
ندارد
ه دجییییییییییییییییم
اضییییییییییییییا
ضییییییییرورت
ندارد
ه دجییییییییییییییییم
اضییییییییییییییا
ضییییییییرورت
ندارد
ه دجییییییییییییییییم
اضییییییییییییییا
ضییییییییرورت
ندارد
ه دجییییییییییییییییم
ضییییییییرورت
ندارد

دوامدار

مقییییییام رهبییییییری
امتییییاز میییادی اضییییا هیییرای اعضییییای
وزارت،
متیییییلک حقیییییی ق ،قضییییییایای دو یییییی و
ریاسییی د تیییر و
متاعدت های حق ق
ریاس اداری
هررس و نرارت ش
اجراآت مام ری

ماهم وسیا نم از ریاسییییی مویییییاه
هشری

رعای ی نتییایز ارزیییاه تفتییی داخل ی و ریاسیییی تفتییییی
اجییراآت هییم م قیی جهیی پیشییوهاد هییای داخلییییی و مقیییییام
رهبری وزارت
اصالح ریاس تفتی داخل
ریاس ی عم ی م
حقییییییییییییییییییییی ق و
تق ی سیتتع مدیری ثب قضایا
قضایای دو

دوامدار
دوامدار
دوامدار

اصالحات

بودجه تخمینی

زمان اجرا
1400

ثبیییی داراییییی مییییام ری عییییا رتبییییم و
ریاسییییی مویییییاه
میییام ری یییم در عرصیییم میییا ایفیییای
هشری
وظیفم م نمایود.

شاخص

نتایج متوقعه

دوامدار

ایجاد شفا ی

ه دجییییییییییییییییم
ثبیییییی نمیییییی دن داراییییییی هییییییای
ههبیییییی د شییییییفا ی و
ضییییییییرورت
مام ری عا رتبم و ارمودان
حتاهده
ندارد
ما و تدار ات

دوامدار

نصییید نمییی دن صیییودوق هیییا در رسیدگ هم شکایات ها اسیتفاده از
ه دجم عادی
دریا شده
ادارات م رد نرر

100%

هیییییم ه دجیییییم
ضییییییییرورت
ندارد

دوامدار

هیییییم ه دجیییییم

دوامدار

ایجاد و تق ی صیودوق شیکایات از عیدم ریاسییییی مویییییاه
اراییییییم خیییییدمات زم هیییییم میییییراجای و هشری و ریاس
تفتی
هررس دو هفتم وار ای شکایات
ریاسیییی تفتییییی
داخلیییییی  ،یییییی ی
پیگی یری ییردن قضییایای مییرتب
پیگیییری قضییایای تییاد اداری و مار ی
شفا ی در اجراآت
څارن ا  ،اداره
هم تاد اداری
متخلفی هم ی څارن ا
مبییارزه هییا تییاد
اداری
ریاسییییی مویییییاه جاهجیییای نمییی دن ارمویییدان هیییم م ثری ی و مثمری ی
تغیییر و تبییدی میام ری هییا درنررداشی
9

مالحظات

فعالیت ها

واحد تطبیق
کننده

ا زای یا ت مااشیات میام ری
عرضییییییم خییییییدمات
ق،
متیییلک ریاسییی هیییای حقییی
1200000
حقییییی ق ههتیییییر هیییییم
دا ر
قضایای دو و متیاعدت هیای
شهروندان
حق ق
ه دجییییییییییییییییم
هررسیییییی و نرییییییارت نمیییییی دن
ضییییییییرورت
اجییراآت میییام ری هییم صییی رت ایجاد شفا ی
ندارد
ش ماهم و سا نم
اه تاد و ههبی د ه دجییییییییییییییییم
عملیییی نمیییی دن پیشییییوهاد هییییای
در رونیییید اجییییراآت ضییییییییرورت
اصالح ریاس تفتی داخل
ندارد
اری
تتییییییییییری رونیییییییییید
تق ی نم دن سیتیتع میدیری
100،143
اجیییییراآت یییییاری و
دا ر
ثب قضایا
اه تاد

رشیییتم تحصیییی و تجرهیییم یییاری ایشیییان هشییییری و مقیییییام اساس تخصص و ضرورت
حتد یزوم دیید مقیام از ییک ریاسی هیم رهبری وزارت
ریاس دیگر

اصالحات
ارتقای ظر ی و ارایم خدمات

دسترسیییییییی تمییییییییام
متقاضییییییییییییییییییییییییییان ه دجییییییییییییییییم
تاییداد متییاعدی حق ی ق
متییاعدتهای حق ی ق تخمیویییی 25
و ی و و ت ا یها
هزار دا ر
هم خدمات در سی
و ت ا ها

ایجییییییییاد هیییییییی رد تخصصیییییییی ،
ریاسیییییی هییییییای
ه دجییییییییییییییییم
هرگزاری هرنامم هیای آم زشی
هلود هیردن ظر یی می و یفی ریاسی
د اع از دارای های
اداری ،قضییایای
تخمیو ی 50
و ا زای تاداد ارمویدان می رد
عمییی م قضیییایای دو ییی و هلوییید هیییردن
عامم هم وجم ههتر
دو یییی و موییییاه
هزار دا ر
ضییرورت هییا امتیییازات متییلک
امتیازات متلک آنها
هشری
شان
انجییام نیییاز سییوج آم زشیی وشواسییای ریاسییییی مویییییاه
دریا ییییی خالهیییییای ها اسیتفاده از
نیاز سوج آم زش ار وان
نیازهییای آم زشیی ار وییان هییم موریی ر هشری و ریاس
ه دجم عادی
ظر یت
های مره طم
تدویر هرنامم های ارتقای ظر ی
هررسی ظر یی و ت انییای هییای علمی ،
ریاسییییی مویییییاه
ایجییاد راهکییار هییای یمیکییانیزم تشییییخیص نیازهییییای هیییییا اسیییییتفاده
متیییلک وعملییی میییام ری هیییم شیییم
هشری و ریاس
آم زش ارمودان ه دجم عادی
های) هررس ظر ی
مییام ری جدیییدا تقرر در س ی مر ییز و
های مره طم
و یات
تیاه میدت
تدویر هرنامیم هیای آم زشی
ریاسییییی مویییییاه
ت انمویییییییییید شییییییییییدن
ومیان مدت داخ خدم هرای میام ری
 50هییییییییزار
هشیییییییییییییییییییییییییری تاییییداد ا ییییراد متییییتفید شییییده از
ارموییییییدان جهیییییی
ریاسیی هییای قضییایا ی دو یی  ،حقیی ق،
دا ر
وریاسیییییییییییییتهای هرنامم های آم زش
ارایم خدمات ههتر
متیییاعدتهای حقییی ق  ،تیییدار ات وسیییایر
مره طم
عرصم ها
10
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هلوید هییردن سی
حق ق در س

ریاسییییی هیییییای
خیدمات متییاعدت هییای متیییییییییییییاعدتهای ا ییزای
حقییییی ق  ،اداری در س
و یات و و ت ا یها
و مواه هشری

نتایج متوقعه

ه دجم
تخممیو

زمان اجرا

دوامدار

مالحرات

فعالیت ها

واحد تطبیق
کننده

شاخص

در اداره

ضییییییییرورت
ندارد

عدم حمای
ادارات
مره ط

دوامدار

عدم حمای
سیاس و
مب د مواه
ما

100%

نب د اموی

دوامدار

100%

ییییراهع نمیییی دن زمیوییییم تحصییییی داخیییی
خدم هیم سی یم ای یتیانز ،ماسیتری و
د ت را در داخ و خارج از ش ر
هررسیی و ارزیییاه نتییایز هرنامییم هیییای
آم زش و اتخاذ تصامیع زمم
تق ی ی و تییداوم هرنامییم سییتان تقویو ی هییم
موریییییی ر ترهیییییییم ادرهییییییا در عرصییییییم
قان نگ اری
ارزیاه علم ظر یی متیلک اعضیای
متییییلک انتییییتیت ت ،حقیییی ق ،قضییییایای
دو ییییی ومتیییییاعدتهای حقییییی ق واتخیییییاذ
اقدامات مقتض

ه دجییییییییییییییییم
دریا ییییی مثمریییییی
ترتییید پرسشییوامم قب ی و هایید از
ومؤثریییییی هرنامیییییم ضییییییییرورت
آم زش
ندارد
های آم زش
مار
عمل

هلویید هیییردن ظر یییی
ستانرها هم هرنامیم هیای
تخصص و متلک
اعضای انتتیتی ت

اصالحات

تهییییم گیییزارش ارزییییاه شییی
ماهم

تشیییییییخیص ا یییییییراد
متلک و مجرب

شاخص

نتایج متوقعه

یییک صیید
هیییییییییییزار
دا ر

100%

ه دجیییییییییم
ضرورت
ندارد

دوامدار

بو دجه
تخمینی

اصالح ق انی و
مقررات پیشوهادی و
وض ق انی جدید

ریاس ی عم ی م
ه دجییییییییییییییییم
ترتییییید نمیییی دن جییییدو زمییییان
توریییع جیییدو زمیییان هیییم خیییاطر هررسییی
تورییییع پیییالن یییاری
انتییییییییییییییییییتیت ت
ضییییییییرورت
تایییییداد اسیییییواد تقویوییییی جدیییییید و
طرح های پیشوهادی اسیواد تقویوی جدیید و
ام ر تقویو
قان نگییییییی اری و
ندارد
تادیل
هررس طرح های تادی اسواد تقویو
ادارات دو ت
هیییییم ه دجیییییم
ریاس ی عم ی م
هرگییییییییزاری تاییییییییداد جلتییییییییات ههب د روند هررسی
همییییاهوگ هییییا سییییایر ادارات ذیییییره هییییم
ضییییییییرورت
انتییییییییییییییییییتیت ت
هم م ق هرنامم ها
هماهوگ
مور ر هررس هم م ق طرح ها
ندارد
قان نگ اری
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دوامدار

زمان اجرا
1400

واحد تطبیق
کننده

مار ییی ا یییراد در هرنامیییم هیییای داشیییییت ارمویییییدان
تحصیییییل درازمییییدت داخلیییی و متیییتاد هیییم مورییی ر
ارایم خدمات ههتر
خارج

 25هزار
دا ر

100%

100%

دوامدار

عدم همکاری
و حمای ما
و تخویک
تم ی وودگان

مالحظات

فعالیت ها

ریاسییییی مویییییاه
هشییییییییییییییییییییری و
همکییییییییییییییییییاران
حمایییییی وویییییده
داخل
ریاسییییی مویییییاه
هشیییییییییییییییییییییییییری
وریاسیییییییییییییتهای
مره طم
ریاس ی عم ی م
انتییییییییییییییییییتیت ت
قان نگ اری
ریاسیییییییییییییییییتهای
انتییییییییییییییییییتیت ت
قان نگیییییییییی اری،
حقیییی ق ،قضییییایا
ومتیییییییییاعدتهای
حق ق

پیگیییییری پیشییییوهاد هییییای سییییایر نهادهییییای ریاس ی عم ی م
م ا بیییم پیشیییوهادات و نیازمویییدی ر یییییی خییییییال هییییییا و ه دجیییم نییییاز
قان نگییییی اری در میییییی رد هرنامییییییم هییییییا و انتییییییییییییییییییتیت ت
ندارد
ن اقص
تقویو از اداره مره طم
قان نگ اری
تادیالت
ریاس ی عم ی م
انتییییییییییییییییییتیت ت طییییی مراحییییی نمییییی دن قیییییان ن ط ی مراح ی نم ی دن
ط مراح قان ن خان اده
قان ن خان اده
قان نگییییییی اری و خان اده
ادارات ذیره
توریییییییییع سییییییییاختار
تشییییکیالت و اداری
ریاس ی عم ی م
پیگیییری و طیی مراحیی قییان ن تشییکیالت
انتییییییییییییییییییتیت ت ط مراح نمی دن قی انی پیالن دو یییییییییی و ر یییییییییی
اساس ی دو ی و قییان ن اص ی محا مییات
نیازموییییییییدی هییییییییای
قان نگییییییی اری و شده
اداری
حقیییییییییییییی ق ادارات
ادارات همکار
ذیره
ریاس ی عم ی م
ط مراح نم دن قیان ن آزادی
تق یییییییییی حقییییییییی ق
طیی مراحیی قییان ن آزادی پیییروان سییایر انتییییییییییییییییییتیت ت
پیییروان سییایر ادیییان در اجییرای
شهروندی
قان نگییییییی اری و
ادیان در اجرای مراسع م هب
مراسع م هب
ادارات زیره
ط مرح قان ن محا مم قضات

ریاس ی عم ی م
انتییییییییییییییییییتیت ت طییییی مراحییییی نمییییی دن قیییییان ن
تحکیع قان ن
قان نگییییییی اری و محا مم قضات
ادارات زیره

ه دجیییم نییییاز
ندارد

100%

ه دجیییم نییییاز
ندارد

100%

ه دجیییم نییییاز
ندارد

100%

ه دجیییم نییییاز
ندارد

100%

در صــورت ارایــه
اولـــین طـــرح
مسـوده از طــرف
مقـــام ســـتره
محکمه

نوت :مجموعه بودجه انکشافی مورد ضرورت مبلغ ( )1.687.193دالر برای سال 1400
قرار شرح فوق اولویت های وزارت عدلیه در روشنایی برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی برای سال  1400ترتیب و تقدیم است.
با احترام
شوونوال شاه ولی عطایی
رییس پالیسی و پالن
تایید کننده( :
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دوامدار

)

قضاوتپوه فضل احمد معنوی
نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه

