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ستردرستیز وزارت دفاع ملی آغاز
گردیده و تحت ریاست محترم دمحم
داود حازم معاون امور عدلی حقوق
ستردرستیز و نماینده وزارت دفاع
ملی با اشتراک نماینده های ارگان
های عدلی و قضایی (محترم دمحم
صدیق ژوبل رئیس عمومی نشرات
و نماینده ستره محکمه ،نور احمد نوری آمر سیستم مدیریت قضایا و نماینده ریاست عمومی امنیت ملی ،دمحم قسیم امین
زوی به نمایندگی از ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها ،عبداالحمد بارکزی به نمایندگی وزارت عدلیه ،حسیب
هللا فرارون به نمایندگی از انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان ،دمحم خالد وحید آمر سیستم مدیریت قضایای اداره لوی
سارنوالی به نمایندگی اداره لوی سارنوالی ،قاضی عبدالبصیر شیخ احمدی عضو ریاست تدقیق و مطالعات ستره
محکمه ،سید حشمت شیرزی آمر سیستم مدیریت قضایا و نماینده اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه
فساد اداری) و مشاورین عدلی و حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان ( آقای هیلگوبیرن رئیس عمومی
پروگرام حمایت سکتور عدلی  ،فطرت هللا فرحت رئیس ریاست سیستم مدیریت قضایا ،دمحم داود افضلی آمر بخش
مرکزی ،آقای بارد تیری و آقای دیوید داوسن ،آمر بخش قضایای مدنی و معاون بخش والیتی) ادامه یافت.
در این جلسه اعضای هیئت نظارتی تصمیم گرفتند تا جلسه ای تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه که
به اشتراک وزرا و روئسای ریاست های عمومی مرتبط به س م ق دایر می گردد الی اخذ رای اعتماد کاندیدان
وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به تعویق انداخته شود .از جانب دیگر رئیس سیستم مدیریت قضایا

و آمر بخش مرکزی برعالوه شریک نمودن تازه های سیستم مدیریت قضایا ،صورت جلسه با لوی سارنوال
ج.ا.ا و عالقمندی محترم فرید حمیدی به تقویت و استفاده از سیستم مدیریت قضایا همچنان تصیم ایشان مبنی
بر ثبت قضایا در بانک معلوماتی حین ورود در لوی سارنوالی و از عقد قرار داد  JSSPبا یک کمپنی
جهت حفظ و مراقبت وسایل دفاتر س م ق به مدت یک سال معلومات داد که مورد استقبال اعضا قرار
گرفت .در قسمتی از جلسه راجع به دست آورد های سیستم مدیریت قضایا طی یک ماه (ارسال متحدالمال
از جانب قاضی القضات جهت شامل نمودن س م ق در اجندای جلسات هماهنگی ارگان های عدلی و قضایی
والیات و گزارش دهی منظم از آن به مرکز ،حمایت لوی سارنوال از سیستم ،استفاده از بانک معلوماتی،
آموزش دهی  15تن از کارمندان ستره محکمه و لوی سارنوالی ) در کابل معلومات داده و از چالش های
سیستم طی یک ماه ( نبود کارمند در دفاتر س م قضایای مرکز اصالح و ترتیب اطفال و ترافیک کابل ،ثبت
ننمودن قضیه توسط سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر ،مسدود بودن دو دفتر س م ق در
سارنوالی واقع دارالمان) اعضاء را مطلع نموده و توجه مسوولین در زمینه جلب گردید .نماینده ها از ارائه
گزارش های خویش به مقامات راجع به س م ق اطمینان دادند ،نماینده ستره محکمه عالوه نمودند موجودیت
فورم س م ق همسان با فورم محضر در دوسیه ها بوده در زمینه جناب قاضی القضات تصمیم دارند تا به
ریاست های محاکم والیات هدایت الزم دهند.
در این جلسه نماینده ستره محکمه و مشاور حقوقی موظف اداره لوی سارنوالی از ثبت قضایای فساد اداری
وزارت دفاع ملی در لوی سارنوالی و سایر قضایای آن وزارت در ستره محکمه خود را مطمئن نموده و در
زمینه نماینده وزارت دفاع را مطلع خواهند نمود.

