گزارش جلسه هیات نظاتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان
شصت دومین جلسه نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت
قضایا به روز یکشنبه  8حمل  5931تحت ریاست محترم
روح هللا قاری زاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکالی
مدافع افغانستان با اشتراک نمایندگان ارگان های عدلی و
قضایی ( محترم دمحم صدیق صدیقی رئیس عمومی مراکز
اصالح و تربیت اطفال و نماینده وزارت عدلیه ،دمحم داوود
حازم معاون امور عدلی حقوق ستردرستیز و نماینده
وزارت دفاع ملی ،نور احمد نوری آمر سیستم مدیریت
قضایا و نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ،قاضی عبدالبصیر شیخ احمدی عضو ریاست تدقیق و مطالعات ستره
محکمه ،عبدالحفیظ هشام نماینده سارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی ،دمحم قسیم امین زوی به نمایندگی از
ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها ،سید حشمت شیرزی آمر سیستم مدیریت قضایا و نماینده اداره عالی نظارت
بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،حاجی حبیب آمر سیستم مدیریت قضایای وزارت امور داخله به
نمایندگی از وزارت داخله ،دمحم خالد آمر سیستم مدیریت قضایای اداره لوی سارنوالی به نمایندگی از اداره محترم لوی
سارنوالی) و مشاورین عدلی و حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ( فطرت هللا فرحت رئیس ریاست
سیستم مدیریت قضایا ،دمحم داود افضلی آمر بخش مرکزی ،حامد بهرامی آمر بخش قضایای مدنی و نصیراحمد
الکوزی آمر بخش والیتی) دایر گردید.
در این جلسه هیئت نظارتی بیشنهاد محترم رحیم هللا مجددی رئیس اجرائیوی شرکت سهامی افغانستان
( )Afghanistan Holding Groupدر رابطه به دسترسی یافتن به بانک معلوماتی س م ق را مورد بحث قرار
داده در رابطه تصمیم مقتضی اتخاذ نمودند .هیئت نظارتی در رابطه به بررسی سیستم مدیریت قضایا در هر شش ماه
و گزارش آن به هیئت نظارتی ،چگونگی نظارت اعضاء از سیستم و گزارش دهی ماهوار راجع به پیشرفت های س
م ق به مقامات مرتبط نهادها (قاضی القضات ،لوی سارنوال ،وزراء و روئسا) ،دستآوردها ( ارسال متحدالمال های
ستره محکمه ،وزارت امور داخله ،وزارت دفاع ملی و سایر نهاد ها به تمام واحدهای مربوط در مرکز و والیات
جهت تطبیق بهتر سیستم ،بلند رفتن سطح استفاده از سیستم در مرکز ،بیشتر شدن کارمندان بانک معلوماتی س م ق
پروگرام حمایت سکتور عدلی) ،چالش های س م ق (تشکیل ،مراقبت از تجهیزات اهداء شده به دفاتر س م ق،
قضایایی که در ادارت مختلف عدلی و قضایی والیات ثبت نگردیده و به مرکز ارسال می گردد) صحبت نمودند.
هیئت نظارتی از حمایت نهادهای دولتی بخصوص ستره محکمه  ،وزارت های امور داخله و دفاع ملی قدردانی
نموده ،چالش ها را یاد داشت کردند به همین ترتیب در کاهش قضایای انباشته توجه کارمندان مربوط را جلب نموده و
از پروگرام حمایت سکتور عدلی تقاضا کردند تا به منظور بهبود در سیستم مدیریت قضایا متحدالمال های ارسال شده
از مرکز به والیات را تعقیب نمایند.
با احترام

