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اداري در وزارت پالن تطبیقی استراتیژي ملی مبارزه علیه فساد
با تمرکز روي محور هاي اول و چهارمعدلیه

2019-2018سال از بابت

1396سال جدي 

جهموري اسالمی افغانستان

وزارت عدلیه
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پس منظر تاریخی وزارت عدلیه

همکار نزدیک و دایمی سکتور عدلی ، افغانستان یکی از وزارت هاي مهم حکومتوزارت عدلیه جمهوري اسالمی 
سیس تا حاال جایگاه مهم در بخش هاي قانونگذاري و عرضه آان می باشد. این وزارت از زمان تو قضایی افغانست

خدمات ملکی و حقوقی داشته است. 

ت و فعالیت هاي خود را مبتنی بر قوانین، مقرره وزارت عدلیه پس از تشکیل اداره موقت الی اکنون تمامی اجراا
ها، پالیسی ها و استراتیژي هاي مربوط به پیش برده و به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم، استراتیژي عدالت 
براي همه و استراتیژي قانون و عدالت را به تاسی از استراتیژي انکشاف ملی افغانستان، استراتیژي سکتور عدلی 

اجرا گذاشته است. اخیراً با اختتام مدت ۀتدوین و به منصتنظیم، و نیز برنامه ملی عدلی و قضاییو قضایی 
) خود را نیز تحت نام قانون و عدالت بر 1393–1397یژي قبلی، استراتیژي بعدي پنج ساله (تزمانی استرا

دگاه، ماموریت، اهداف ) تدوین نموده که در ذیل دیNPP5(5مبناي برنامه ملی داراي اولویت شماره 
می گردد: معرفیاستراتیژیک و برنامه هاي این وزارت به صورت مختصر 

دیدگاه: 

حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت در سراسر افغانستان 

ماموریت:

ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی 

اهداف استراتیژیک: 

تقویت سیستم عدلی و عرضه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی. 
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چهارچوب تطبیقی :

فساد اداري متکی به پنج محور (رهبري سیاسی و شبکه اصالح گران توانمند، محو استراتیژي ملی مبارزه علیه
فساد اداري در سکتور امنیتی، نهادینه ساختن سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته ساالري و برتري ضوابط 

مالی و بر روابط در استخدام، اصالحات عدلی و قضایی و تعقیب افراد متهم به فساد اداري، مدیریت سالم
داراياقداماتمحورها،اینازیکهربرايواست بودجودي و پیگري پول به نحوي شفاف و قابل تفتیش)

1398سالدرحکومتپایانتا1396هايسالبینحکومتکهستاشدهتعریفاولویت، / راهاآن1399
است. ریاست هاي عمده وظایف وزارتخانه ها و ادارات ذیربط در آن مشخص گردیده و اقدامات .دادخواهدانجام

تقنین ، ریاست عمومی حقوق، ریاست عمومی در تطبیق این پالن عبارت اند از: ریاست عمومی وزارت عدلیه 
هر میباشند. رهبري ریاست منابع بشريوریاست تفتیش،ریاست عمومی مساعدت هاي حقوقیقضایاي دولت،

لیت تطبیق بخش خود را دارد که پالن کاري مبارزه علیه فساد در پالن عملیاتی آن اضافه خواهد ؤریاست مس
شد و در ساحات که هر یک مسؤل آن اند ارزیابی خواهند شد. 

تشکیل خواهد شد تا ، ب معین صاحب اداري ومالی وزارت  رهبري میشودنایک کمیته عالی که بواسطه ج
و بررسی نماید. جلسات ماهوار جهت گزارشدهی پیشرفت حاصل یافته نظارت ن را بشکل دوامدار تطبیق این پال

لیت هاي تمام ریاست هاي دیگر را ؤتا فعالیت ها و مس، دایر خواهد گردید. ریاست پالیسی وپالن  مکلف است
آنرا به کمیته عالی ارسال نماید.پیگیري و گزارشات 
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موعد اجرا محصول اداره ھمکار تطبیق ادارات 
کننده ھاشاخص فعالیت ھا اھداف محور ھا

ر سپتمب
٢٠١٨

مین امنیت جانی و ـأت
اطالع دھندگانمالی 

فساد
ذیربطادارات  وزارت عدلیھ مراحل تدقیق، تسوید و 

تصویب آن نھایی گردید
اطالع قانون حفاظت از تصویب 
دھندگان

تقویت قوانین
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جوالی 
٢٠١٨

گسترش فعالیت ھای 
گاھی عامھ و تسھیل آ

دسترسی بھ معلومات
ذیربطادارات  ریاست عمومی 

تقنین
تعداد جلسات مشورتی و تخنیکی 

برگزار شده

تعدیل قانون دسترسی بھ اطالعات 
جھت مطابقت با معیارھای بین 

المللی

دسمبر 
٢٠١٨

تقویت شفافیت و 
حسابدھی در ادارات 
دولتی و کاھش میزان 

ادسف

ذیربطادارات  ریاست عمومی 
تقنین

قوانین مدنی و جزایی از لحاظ 
ماھیتی بازنگری گردیده و بھبود 

یافت.

بازبینی قوانین مدنی و جزایی جھت 
ضبط دارایی ھای کھ بطور 

غیرقانونی حاصل شده است و 
جلوگیری از شمولیت افرادی کھ بھ 
فساد محکوم شده اند در پست ھای 

سیاسی

فبروری 
٢٠١٨

اسناد تقنینی از لحاظ 
کیفی بھبود میابد. ذیربطادارات  ریاست عمومی 

تقنین
طرح قانون مبارزه علیھ فساد 

اداری تکمیل گردید.
بازنگری اسناد تقنینی مبارزه علیھ 

فساد اداری

دسترسی بھ عدالت
محور چھارم: 

اصالحات عدلی و 
قضایی و تعقیب 

افراد متھم بھ فساد 
اداری

٢٠١٩-٢٠١٨پالن تطبیقی استراتیژی ملی مبارزه علیھ فساد اداری در وزارت عدلیھ از بابت سال  
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دسمبر 
٢٠١٨

عرضھ بھتر خدمات 
عدلی و حقوقی

محاکم، 
سارنوالی و

پولیس

ریاست عمومی 
مساعدت ھای 

حقوقی

تعداد مستفید شوندگان از 
مساعدت ھای حقوقی

ارایھ مساعدت ھای حقوقی بھ 
تن مظنونین و متھمین بی ٨٦٠٠

بضاعت در سراسر کشور جھت 
بھبود دسترسی شھروندان بھ عدالت

تلعدادسترسی بھ 

محور چھارم: 
اصالحات عدلی و 
قضایی و تعقیب 

افراد متھم بھ فساد 
اداری

دسمبر 
٢٠١٨

تقویت و الکترونیک 
ساختن سیستم و عرضھ 
بھتر خدمات حقوقی در 

سراسر کشور

ستره محکمھ، 
لوی سارنوالی  

و پولیس

ھای ریاست 
عمومی قضایای 
دولت، حقوق و 
مراکز اصالح

تعداد افراد استخدام شده و قضایا 
ثبت شده

تن کارمند دایمی برای ٧٧استخدام 
پیشبرد سیستم مدیریت قضایا و ثبت 

قضیھ حقوقی و جزایی جھت ٨٠٠٠
تقویت سیستم مدیریت قضایا در 
محاکم بھ شمول تطبیق آرشیف 

مصئون

دوامدار ایجاد اصالحات و شفافیت 
در ادارات ریاست تفتیش داخلی

تعداد گزارش ھایکھ ایجاب 
پیگری را نماید، عندالضرورت 

احالھ میگردد.

بررسی ھا بر اساس موارد -١
دریافت شده.

گزارش ھای متخلفینارایھ -٢
کمیتھبھ ارجاع گزارشات -٣
از مقامات محترم اخذ ھدایت-٤

بھ احالھ گزارشات ذیصالح و 
لوی سارنوالی

دوامدار ایجاد اصالحات و 
مدیریت سالم مالی

ت تفتیش داخلی ریاس
با ھماھنگی ریاست 

مالی و اداری

ست ھایتعداد تنظیم چک ل-١
تعداد بررسی ھای عینی و -٢

جاری

ست ھایچک لترتیب-١

کنترول ھای عینی و جاری-٢

نظارت و کنترول از حوالھ -٣
ھای مصرفی، پیشکی ھا و 

سایر موارد
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٢٠١٩جون 
تامین مشارکت عامھ و 

روند قانونگذاری  شفاف  
و  حسابده

ادارات ذیربط و 
جامعھ مدنی

عمومی ریاست 
تقنین قانون متذکره تجدید نظر گردید ، مراحلتجدید نظر قانون طرز طی

تقنینینشر و انفاذ اسناد 

آوردن اصالحات در 
اداره تقنین

محور چھارم: 
اصالحات عدلی و 
قضایی و تعقیب 

افراد متھم بھ فساد 
اداری

سمبر د
٢٠١٨

تسوید و تدقیق بھتر 
قوانین

سسات  ؤم
ھمکار  بین 

المللی

ریاست عمومی 
تقنین

معرفی اعضای مسلکی بھ 
موزش آبرنامھ ھای ماستری و 
ھای کوتاه مدت

است باال بردن سطح کمی و کیفی ری
ت نظرداشت اھمیعمومی تقنین با در 

تدقیق و طی مراحل اسناد،تسوید
نینتقنینی توسط ریاست عمومی تق

سمبر د
٢٠١٨

بلند بردن ظرفیت 
تخصصی و مسلکی 

تیوتیمندان انسترکا
ادارات زیربط ریاست عمومی 

تقنین
معرفی استاژر ھا بھ برنامھ ھای 

عملی

نینی بھ تقویت و تداوم برنامھ استاژ تق
ھا در عرصھ منظور تربیت کادر

قانون گذاری

سمبر د
٢٠١٨

بھبود روند بموقع برنامھ 
ھا ادارات زیربط ریاست عمومی 

تقنین
تعداد جلسات ھماھنگی برگذار 

شده
ھ ھماھنگی با سایر ادارات زیربط ب

موقع برنامھ ھاھ منظور بررسی ب

دسمبر 
٢٠١٨

رفع خال و نواقص در 
اجراات یومیھ کارمندان

مؤسسات اھدا 
کننده (دونر)

ریاست عمومی 
تقنین

تعداد کنفرانس ھا برای آمرین 
حقوق والیات دایر گردید تعدیل قانون طرز تحصیل حقوق

آوردن اصالحات در 
اداره حقوق

٢٠١٨جون  تطبیق احکام محاکم بھ 
اسرع وقت ادارات ذیربط ریاست عمومی 

حقوق مرکز
کمیتھ ھماھنگی ایجاد و تعداد 

ھماھنگی دایر گردیدجلسات 

م ایجاد کمیتھ مشترک ویا سیست
ھماھنگی میان ریاست عمومی 

حقوق و نھاد ھای ذیربط " محاکم، 
قضایای دولت، سارنوالی و سایر

ارگانھای دولتی"

٢٠١٨جون  اخذ گزارش دقیق و سریع ادارات ذیربط ریاست عمومی 
حقوق مرکز انکشاف دیتابس ایای قضتقویھ سیستم مدیریت ثبت 

مدنی
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دسمبر 
٢٠١٨

ایجاد طرز العمل سالم و 
اجراآت بھ موقع ادارات ذیربط ریاست عمومی 

حقوق
طرزالعمل اجرائیوی کارمندان 

تھیھ و نھائی گردید.
ی یوئتھیھ و ترتیب طرزالعمل اجرا
برای کارمندان ادارات حقوق

محور چھارم: 
اصالحات عدلی و 
قضایی و تعقیب 

افراد متھم بھ فساد 
اداری

٢٠١٨جون  تشخیص افراد مسلکی و 
مجرب

ریاست منابع 
بشری

ریاست ھای عمومی 
یای ضاحقوق؛ ق

دولت و مساعدت 
ھای حقوقی

گزارش ارزیابی شش ماھھ تھیھ 
گردید

ارزیابی علمی ظرفیت ھای  اعضای
قضایای دولت و مسلکی حقوق، 

مساعدت ھای حقوقی و اتخاذ 
اقدامات مقتضی

دسمبر 
٢٠١٨

رفع خال و نواقص در 
اجراآت یومیھ قضایای 

دولت

مؤسسات ملی و 
بین المللی 

)دونر(

آمرین ادارات 
قضایای دولت

کنفرانس جھت ایزاد و تعدیل تعداد 
مواد قانون قضایای دولت گرفتھ شد ولتپیشنھاد تعدیل قانون قضایای د

آوردن اصالحات در 
٢٠١٨جون اداره قضایای دولت

دسترسی سریع بھ 
معلومات  در مورد 
از دوسیھ و نتایج حاصلھ 

آن

ستره محکمھ، لوی 
سارنوالی، وزارت 

عدلیھ و پولیس

تغییرات مورد نیاز در دیتابیس 
قضایای دولت بوجود آمد.

ر تقویت سیستم مدیریت قضایا د
محاکم بھ شمول تطبیق آرشیف 

مصئون

٢٠١٨جون 
کسب آموزش و تجارب 
مسلکی در مطابقت بھ 

قوانین نافذه کشور
نندگانکتمویل 

آموزش ھای آمریت 
ریاست منابع بشری 

وزارت عدلیھ

بھ  آموزشھای تعداد کارمندان کھ 
و ، لیسانس یدوره ماستر

کورسھای کوتاه مدت معرفی 
گردیده

ارتقای ظرفیت کارمندان قضایای
دولت راجع بھ رسیدگی حل 

منازعات حقوقی، تحکیم حاکمیت
و دفاع قانونی،قانون، تآمین عدالت 

شرعی از منافع و حقوق عامھ

دسمبر 
٢٠١٨

ایجاد کار شیوه سالم و 
اجراآت بموقع

مؤسسات ملی و 
بین المللی       

( دونر)

ریاست عمومی 
قضایای دولت

طرزالعمل مسلکی برای 
کارمندان قضایای دولت ترتیب 

گردیده

تھیھ و ترتیب طرزالعمل مسلکی
دولتبرای کارمندان قضایای 



٨

دسمبر 
٢٠١٨

دفاع از دارائی ھای عامھ 
بھ وجھ بھتر

ریاست اداری  
و منابع بشری

ریاست عمومی 
قضایای دولت

برگزاری ،ایجاد برد تخصصی
برنامھ ھای آموزشی و افزایش 
تعداد کارمندان مورد ضرورت 

با امتیازات مسلکی آنھا

باالبردن ظرفیت کمی و کیفی 
ال و باریاست عمومی قضایای دولت 

بردن امتیازات مسلکی آنھا

دسمبر

٢٠١٨

ایجاد شفافیت و حسابدھی 
ھرچھ بیشتر

دفتر محترم جی 
اس اس پی

ریاست عمومی 
قضایای دولت

قضیھ در دیتابس و ٣٠٠ثبت 
رفع نواقص کھ درسیستم موجود 

است

ھت جوابگو ساختن دیتابس قضایا ج
رشفافیت و حسابدھی ھر چھ بیشت

دسمبر 
٢٠١٨

ارایھ آگاھی ھای بھتر 
حقوقی بھ مردم ادارات ھمکار

ریاست عمومی 
مساعدت ھای 

حقوقی

ریاست عمومی مساعدت ھای 
حقوقی

بازنگری استراتیژی ملی آگاھی
عامھ حقوقی

گسترش مساعدت 
ھای حقوقی 

(دسترسی مظنونین 
و متھمین بی 

بضاعت بھ مساعدت 
ھای حقوقی و بلند 
بردن سطح آگاھی 

رایگان).حقوقی 

دسمبر 
٢٠١٨

بھبود عرضھ مساعدت 
ھای حقوقی

ریاست عمومی 
تقنین

ریاست عمومی 
مساعدت ھای 

حقوقی

مقرره مساعدت ھای حقوقی 
تعدیل گردید. ھای حقوقیتعدیل مقرره مساعدت

دسمبر

٢٠١٨

دسترسی تمام متقاضیان 
مساعدت ھای حقوقی بھ 
خدمات در سطح ولسوالی 

ھا

ریاست اداری و 
ریاست منابع 

بشری

ریاست عمومی 
مساعدت ھای 

حقوقی

افزایش تعداد مساعدین حقوقی 
ت و ولسوالی ھاادر سطح والی

باالبردن سطح خدمات مساعدت ھای 
حقوقی در سطح والیات و ولسوالی

ھای بزرگ و باالبردن امتیازات 
رد کارکنان این عرصھ و تقویت بو

مستقل مساعدت ھای حقوقی


