هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا در کابل تشکیل جلسه داد:
جلسه نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا به روز دو شنبه  ۱۹سرطان  ۱۳۹۶به ریاست محترم څارنیال محمد اسعد
ساپی ،رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و نماینده اداره عالی لوی څارنوالی  ،با اشتراک نماینده های ارگان های عدلی
و قضایی ( مفتی حفیظ الرحمن نقی عضو تدقیق و مطالعات ستره محکمه ج.ا.ا ،جنرال عبدالرحیم شجاع ،نماینده وزارت
امور داخله ،نور احمد نوری آمر سیستم مدیریت قضایای ریاست عمومی امنیت ملی ،دگروال عبدالحفیظ هشام آمر سیستم
مدیریت قضایای څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ،محترم سید حشمت هللا شیرزی ،نماینده اداره عالی
نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  ،محترم محمد عارف صباح ،عضو مسلکی ریاست عمومی حقوق،
عبدالحلیم حلیمی ،عضو ریاست عمومی تدقیق ،محترم مطیع هللا رجا ،قاضی محکمه تجارتی ابتدائیه) و مشاورین عدلی و
حقوقی پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (فطرت هللا فرحت رئیس عمومی سیستم مدیریت قضایا ،حامد بهرامی
معاون سیستم مدیریت قضایا ،همایون شهاب آمر بخش مرکزی ،عصمت هللا سلطانی آمر بخش والیتی ،مرتضی تمجید آمر
بخش انکشاف بانک معلوماتی) دایر گردید.
جلسه با سخنرانی محترم محمد اسعد ساپی ،رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام اداره عالی لوی څارنوالی آغاز گردید.
جناب ایشان از تمام اعضای هیئت نظارتی استقبال بعمل آورده و جلسه را مطابق اجندا آغاز کردند .نخست روی الیحه
هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایا بحث صورت
گرفت و مشاورین برنامه حمایت سکتور عدلی
افغانستان معلومات جدید را ،که در ماده های ،۳
 ۱۳ ،۱۰، ۹ ،۸ ،۷و  ۱۴اضافه گردیده بود برای
مرور با هئیت نظارتی شریک ساختند .اشتراک
کنندگان معلومات جدید را ماده وار مرور نموده و
تغییرات الزم را در بخش های جدیدأ اضافه شده
بوجود آوردند و بالخره الیحه هیئت نظارتی،
همراه با بخش های اضافه شده ،به اتفاق نظر تائید
گردید .در ادامه ،روی پالن اعضای هیئت
نظارتی ،مبنی بر رایج ساختن سیستم مدیریت
قضایا در وزارت های مربوطه شان ،نیز بحث
صورت گرفت .مشاورین برنامه حمایت سکتور
عدلی افغانستان توضیح دادند که کارمندان تمام
ادارات مربوطه وزارت خانه ها ،باید از طریق
برگزاری سیمینارها ،ورکشاپ ها و برنامه های معلوماتی ،در رابطه به سیستم مدیریت قضایا آگاهی حاصل نمایند به
منظور اینکه آنها فعالیت های خود را به سیستم مرتبط سازند و جهت درک بهتر نیازهای ادارات شان ،استفاده خود از
سیستم را گسترش دهند تا نیازمندی های خویش را به گونه بهتر درک نمایند و با درنظرداشت آن در سیستم گنجانیده شوند.
اشتراک کننده گان حاضر در جلسه از این نظر استقبال بعمل آوردند و ابراز نمودند که آنها در حال حاضر این کار را انجام
میدهند و نیز تعهد نمودند تا روی آن بیشتر کار نمایند .سپس روی بازدید اعضای هیئت نظارتی از والیات بحث و گفتگو
صورت گرفت ،چانچه این مشاورین در رابطه به آخرین بازدید ،که بخاطر مشکالت امنیتی لغو گردید ،معذرت خواهی
نمودند و به اشتراک کنندگان معلومات دادند که به دلیل طرزالمعل کاری بخش لوژیستیک ،این بازدید بعد از یک ماه
صورت خواهد گرفت .در اخیر ،پیرامون تطبیق سیستم مدیریت قضایای مدنی و جزایی به اشتراک کنندگان معلومات ارائه
گردید و تمام نهادها تعهد سپردند که نکات تذکر یافته در جلسه را در نظر بگیرند.

