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افتتاحیه څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی
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با اشتراک نماینده های ارگان های
عدلی و قضایی ( پاسوال عبدالرحیم
شجاع رئیس عمومی حقوق پولیس
وزارت امور داخله ،محمد صدیق ژوبل
رئیس عمومی نشرات ستره محکمه،
محمد صدیق صدیقی رئیس عمومی
مراکز اصالح و تربیت وزارت عدلیه ،پاسوال شاه میر امیرپور رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس و توقیف
خانه ،محمد داود حازم معاون امور عدلی حقوق ستردرستیز وزارت دفاع ملی ،نور احمد نوری آمر سیستم مدیریت
قضایای ریاست عمومی امنیت ملی ،حسیب الله فرارون به نمایندگی از انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان ،دگروال
عبدالحفیظ هشام آمر سیستم مدیریت قضایای څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،سید حشمت شیرزی
آمر سیستم مدیریت قضایا اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،قاضی عبدالبصیر شیخ احمدی
عضو ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه ،حاجی حبیب الله آمر سیستم مدیریت قضایای وزارت امور داخله ،محمد
خالد وحید آمر سیستم مدیریت قضایا اداره لوی څارنوالی) و مشاورین عدلی و حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی
افغانستان ( آقای هیلگوبیرن رئیس عمومی پروگرام حمایت سکتور عدلی و فرهاد خیبر معاون ایشان ،فطرت الله فرحت
رئیس عمومی سیستم مدیریت قضایا ،محمد داود افضلی رئیس بخش مرکزی ،آقای بارد تیری ،خانم سونجا اورگین ،دینس
آیسن بارون رئیس بخش قضایای مدنی و معاونین بخش والیتی و مرکز) ادامه یافت.
در این جلسه لوی څارنوال کشور ضمن سپاس از پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان و هیئت نظارتی گفتند" :سیستم
مدیریت قضایا از جمله سیستم های عصری و موثر بوده بنآ یکی از اهداف ما این است تا به منظور احترام به حقوق و
آزادی های اتباع این سیستم را به شکل درست آن تطبیق نمائیم تا عدالت به وجه احسن تامین گردد .تقاضای ما این است
تا همکاران ،سیستم مدیریت قضایا را موزون و همزمان تطبیق نمایند .به منظور تطبیق بهتر سیستم مدیریت قضایا آماده
هرنوع همکاری هستیم".
فطرت الله فرحت رئیس عمومی سیستم مدیریت قضایا ،محمد داود افضلی رئیس بخش مرکزی برعالوه شریک نمودن
دستآوردها ،چالش های سیستم مدیریت قضایا را نیز با اعضاء شریک نمودند .اعضاء توجه پروگرام حمایت سکتور عدلی
را در جلوگیری و کاهش قضایای انباشته جلب کردند .اعضاء از طرح لوی څارنوال ج.ا.ا راجع به ثبت قضایا حین ورود
و پس از تکمیل اجرآات در لوی څارنوالی استقبال کردند.
اعضای هیئت نظارتی پیشنهادهای شانرا به منظور بهبود در رابطه به آگاهی دهی س م ق با پروگرام حمایت سکتور
عدلی شریک کردند .عصمت الله سلطانی معاون بخش والیتی س م ق چالش نبود برق را در شش والیت کشور با اعضاء
شریک ساختند .در اخیر جلسه نماینده ها از ارائه گزارش های خویش به مقامات راجع به س م ق اطمینان داده و تصمیم
گرفتند تا جلسه مقامات عالی رتبهی ارگانهای عدلی و قضایی به منظور رای زنی در رابطه به تعیین جایگاه حقوقی و
اداری سیستم طی دوماه آینده برگزار گردد.

