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فشرده مشاهدات هفتگی – ولس ی جرگه
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 91حمل 9911

اجالس یازدهم

|

دوره شانزدهم (تمدیدی)

|

هفته پنجم ( 91 – 91حمل)

فشرده گزارش
طی این هفته مشاهدین فیفا جلسات عمومی و جلسات سه کمیسیون مجلس نمایندگان را زیر پوشش
مشاهداتی خود قرار دادند .در جلسات عمومی مجموعا دو جلسه استجوابی و یک جلسه عادی برگزار

در این هفته:

شد .کمیسیونهای مشاهده شده شامل «کمیسیون بودجه و مالی»« ،کمیسیون صحت ،جوانان و

.I

استجواب مقامات

تربیت بدنی» و «کمیسیون امور زنان ،جامعه مدنی و حقوق بشر» میباشند .ولسی جرگه در جلسات

.II

معرفی مقامات برای اخذ رای

عمومی از  7مقام حکومتی و در کمیسیونهای مشاهده شده از  1مقام حکومتی استجواب به عمل

.III

تصویب موافقتنامه مشارکت

آورد .همچنین در این هفته به عالوه معرفی سه مقام دولتی برای اخذ رای به ولسی جرگه ،یک

همکاریهای دوامدار

موافقتنامه بینالمللی نیز به تصویب رسید.

.IV

گزارش مشاهده از جلسات

عمدهترین مشکل مشاهدهشده مربوط به ضوابط حاضری وکال میباشد .در جلسات  91و  96حمل دو

کمیسیونهای ولسی جرگه

سوم اعضای ولسی جرگه حضور نداشتند و اوسط حاضری سه روز جلسه عمومی ولسی جرگه نشان
میدهد که  %11وکال غیرحاضر بودهاند .عدم اعالن آجندا قبل از برگزاری جلسه و نیز عدم پیگیری
درست موضوعات مطرحشده در وقت امتیازی از مشکالت دیگر این هفته بود که مشاهده شده است.
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 .1.1استجواب
طی این هفته ولسی جرگه در جلسات عمومی مجموعاً  7مقام دولتی را

اساسی استجواب را مشکالت عقد قراردادها ،عدم تطبیق و تمویل پروژه

طی دو جلسه برای استجواب فراخواند .از این میان تنها رییس اداره

دولتی تشکیل می داد .در این جلسه وکال ضمن شکایت از طوالنی بودن

تدارکات در جلسه 91حمل حضور نیافت .اهداف عمده استجواب را

پروسیجر اداره ملی تدارکات ،سواالت شان را روی عدم شفافیت و وجود

مشکالت عقد قراردادها و تمویل پروژه ها و وضعیت مهاجرین کشور در

فساد متمرکز ساختند .مقامات استجواب شده بر عالوه تاکید روی

کشورهای اروپایی تشکیل می داد.

شفافیت پروسه ،از تالش ها برای معیاری ساختن قراردادها سخن به

وزرای امور خارجه ،مهاجرین و امور داخله در رابطه به وضعیت مهاجرین
در کشورهای اروپایی استجواب گردید .وزیر امور خارجه و وزیر مهاجرین
گفتند که حکومت افغانستان آن عده پناه جویانی را که داوطلبانه به
کشور عودت نکنند ،نمی پذیرد .در ادامه به درخواست وزیر خارجه ،ولسی
جرگه تصمیم گرفت تا این جلسه را که به تاریخ  91حمل دایر گردیده
بود ،به شکل سری ادامه دهد.

میان آوردند .طبق گفته های اکلیل حکیمی %10 ،قراردادها معیاری
گردیده است .به گفته وزیر مالیه ،طی یک سال  100پروِژه بررسی و در
نتیجه  721قرارداد به ارزش  996میلیارد افغانی منظور و از این طریق
 91میلیار افغانی صرفه جویی شده است .به گفته وزیر مالیه 11 ،شرکت
به دلیل بی توجهی به کیفیت کار پروژه ها ،از اخذ قراردادها محروم شده
است .در اخیر این جلسه وکال تصمیم گرفتند تا موضوع را در کمیسیون
های مربوطه تعقیب نمایند.

در جلسه استجوابی مورخ  91حمل وزرای مالیه ،عدلیه و معین مسلکی
وزارت اقتصاد (اعضای کمیته ملی تدارکات) حاضر شده بودند .هدف

 .1.1معرفی مقامات جدید جهت کسب رای از مجلس
در نشست عمومی مجلس نمایندگان مورخ  9911/09/96به ریاست عبدالروف ابراهیمی (کندز) رییس این مجلس ،آقایان «محمدفرید حمیدی -نامزد لوی
سارنوالی»« ،تاج محمد جاهد -نامزد وزیر امور داخله» و «محمدزمان سنگری  -نامزد عضویت استره محکمه» از سوی محترم محمدسرور دانش معاون دوم ریاست
جمهوری غرض رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند .در آغاز جلسه ،معرفی محمدزمان سنگری منحیث عضو استره محکمه توسط وزیر حکومت در امور
پارلمانی ،مخالفت شماری از اعضای مجلس را برانگیخت؛ زیرا شماری از اعضای مجلس ادعا داشتند که آجندای جلسه بر اساس فیصله کمیته روسا تعیین شده
است که در آن صرف معرفی دو تن (محمدفرید حمیدی نامزد لوی سارنوالی و تاج محمد جاهد نامزدوزیر امور داخله) مشخص شده بود و معرفی محمدزمان
سنگری در فیصله کمیته روسا ولسی جرگه شامل نبوده است .در نهایت به اساس رای گیری علنی از سوی مجلس نمایندگان ،محمدزمان سنگری منحیث عضویت
دادگاه عالی شامل آجندای جلسه گردید .در ادامه جلسه خلص سوانع هر سه نامزد نامبرده از سوی غالم نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی قرائت و رسما به
مجلس نمایندگان تسلیم داده شد.

 .1.1تصویب موافقت نامه مشارکت همکاری های دوامدار

96%

موافقت نامه مشارکت همکاری های دوامدار میان ج.ا.ا و امارات متحده
عربی به تاریخ  9911/9/90به پارلمان مواصلت نمود .این سند دارای یک
مقدمه و  6ماده است که در جلسه مورخ  9911/9/96بدون موجودیت
کدام مواد اختالفی توسط ولسی جرگه مورد تصویب قرار گرفت .محمد
حنیف اتمر مشاور شورای امنیت این سند را به تاریخ  9911/90/21به
نمایندگی از افغانستان با وزیر خارجه امارت متحده عربی امضا نموده است.
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آرای موافق

آرای مخالف

 .1جلسات کمیسیونها
 .1.1سیستم سهمیهبندی برای زنان در پارلمان کافی نیست
در نشست استماعیه مورخ  9911/09/91کمیسیون امور زنان ,جامعه مدنی و حقوق بشر ،عبداهلل عطایی هماهنگ کننده برنامه های بنیاد هاینریش بُل فشرده
یافته های تحقیق (سیستم سهمیه زنان در پارلمان افغانستان در سال  )2091را ارایه نمود .بر اساس گفته او در این تحقیق با  10تن به شمول اعضای اسبق و
فعلی ولسی جرگه ،روسای کمیسیون های ولسی جرگه ،مسو ولین حکومتی و نهاد های ناظر پارلمانی مصاحبه صورت گرفته است .یافته های این تحقیق نشان

می دهد که تنها سیستم سهمیه برای زنان در پارلمان کافی نیست و باید سایر امکانات نیز برایشان در نظر گرفته شود .هم چنان به اساس این تحقیق نقش
وکالی زن در بخش های قانون گذاری ,نظارت از عملکرد حکومت و نمایندگی از مردم نسبت به وکالی مرد مثبت ارزیابی گردیده است.

 .1.1پیشنهاد کمیسیون امور زنان به وزارت امور زنان برای عملی کردن بهتر پروژه پروموت ()PROMOTE
در ادامه نشست استماعیه  ،9911/9/91وزیر امور زنان خانم دلبر نظری ،در مورد پیشرفت ها و مشکالت پروژه پروموت صحبت نمود .پروژه پروموت تعهد شده
کشور آمریکا می باشد که این پروژه  71هزار زن در کشور را برای  1سال آینده در چهار بخش (توسعه رهبری زنان ،زنان در حکومت ،زنان در اقتصاد و زنان در
مشارکت) تحت پوشش قرار می دهد .به گفته خانم نظری ،وزارت امور زنان تفاهمنامه بخش توسعه رهبری زنان را با شرکت تیتراتیک برای پنج سال به امضا
رسانیده است .توسعه رهبری زنان دارای سه بخش  .9نصاب آموزشی  .2ارتباطات و  .9بخش سوم مربوط به فورم ارزیابی ظرفیت و توانمندی زنان جوان می باشد.
کمیسیون امور زنان برای وزارت زنان در این مورد پیشنهادات آتی را ارایه نمود:



وزارت امور زنان تفاهمنامه یک بخش پروژه پروموت را امضا نموده است که هرچه زودتر کاپی آن را در اختیار کمیسیون مذکور قرار
دهد؛



وزارت امور زنان پیشرفت ها و دستاورد های این پروژه را به کمیسیون امور زنان گزارش بدهند؛



بخش مسلکی و اداری وزارت امور زنان باید به زودترین فرصت با سایر بخش های پروژه پروموت جهت اجرایی شدن این پروژه تفاهمنامه
هایی را طرح نماید و با کمیسیون امور زنان شریک سازد؛



این وزارت در سیستم کار خود باید اولویت بندی را در نظر بگیرد .آن عده از روسای این وزارت که در والیات از  9الی  1سال بدین سو
اجرا وظیفه می نمایند ،از سوی این وزارت به پروسه  C.B.Rمعرفی شوند تا افراد شایسته و با ظرفیت از میان آن ها استخدام شوند.

 .1.1تایید تعدیالت وارده دو قانون
کمیسیون صحت ،جوانان و تربیت بدنی ولسی جرگه مورخ  9911/09/91روی تعدیالت در قانون اجراآت جزایی ارسالی کمیسیون عدلی و قضایی و تعدیالت
پیشنهادی حکومت در قانون هوانوردی ملکی بحث نمود .اعضای کمیسیون تعدیالت قانون اجراآت جزایی و همچنان پیشنهادات حکومت در قانون هوا نوردی
ملکی را مورد تایید قرار دادند.

 .1.2عدم آغاز کار پروژه های که در ضمیمه بودجه  1131آمده اند
کمیسیون مالی و بودجه به تاریخ  91و  97حمل مقامات وزارت فواید عامه ،معارف ،انکشاف دهات و مالیه را به خاطر آغاز نشدن کار پروژه های که در ضمیمه
بودجه  9911آمده اند ،استجواب نمود .این وزرا مشکل اساسی عدم تطبیق پروژه های یادآور شده را نبود وجوه مالی عنوان نمودند .معین وزارت گفت که وزارت
مالیه در نظر دارد تا برای طرح و دیزاین این پروژه ها از کمک های صندوق جهانی پول و بودجه اختیاری دولت وجوه در نظر بگیرند.

