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پارلمان باز و پاسخگو؛ مظهر واقعی اراده ملت

فشردهی مشاهدات هفتگی فیفا از پارلمان – ولسی جرگه
|

اجالس چهاردهم

|

دوره شانزدهم (تمدیدی(

|

هفته دوم و سوم ( 52سنبله 2-میزان)
وظایف ولسی جرگه

ولسی جرگه در این هفته:
این گزارش حاوی مشاهدات فیفا از جلسات عمومی و جلسات کمیسیونهای ولسی جرگه در روزهای  52سنبله
 6991تا  2میزان  6991است .در این دوره ... ،جلسه عمومی و  ....جلسه کمیسیونی ولسی جرگه توسط کارمندان
فیفا مشاهده گردیده است .جلسات و مباحثات وکالی مجلس نمایندگان شامل نظارت بر عملکرد حکومت ،بازتاب
خواست مردم در حوزههای انتخابی شان و تصویب یک موافقتنامه بود .با توجه به بدتر شدن اوضاع امنیتی در
بخش های زیادی از کشور ،امنیت عمده ترین موضوع بحث های نمایندگان را تشکیل می دهد .کاهش رشد
اقتصادی و افزایش نرخ بیک اری ،گسترش فساد در سطوح گوناگون دولتی ،مشکالت مربوط به طرحهای عمرانی
و ناکارآمدی روند عرضه خدمات به مردم موضوعات دیگر جلسات این دوره است .علی رغم اهمیت موضوعات و
فوریت مسایل ،کامل نشدن نصاب جلسات در برخی از موارد تصمیم گیری را دشوار ساخته است.

وظایف مجلس نمایندگان قرار ذیل است:
قانونگذاری وظیفه اصلی پارلمان میباشد هر چند در
-6
بعض از موارد این صالحت به نهادهای دیگر نیز واگذار شده
مانند تصویب مقررهها ،فرمانهای تقنینی توسط حکومت،
تصویب و تعدیل قانون اساسی از سوی لوی جرگه.
 -5در تمام نظامهای سیاسی ،پارلمانها صالحت قابل توجه
در مورد نظارت سیاسی بر قوه مجریه دارد .نتیجه این نوع نظارت
این ست که قوه مجریه باید در مقابل پارلمان از نگاه سیاسی
پاسخگو باشد .مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان شواری
ملی از طریق ذیل نظارت سیاسی خود را نسبت به حکومت
اعمال می نمایید.
 -9رای عتماد بدین معنا است که در تعین اعضای کابینه یا
حکومت موافقت پارلمان شرط اصلی پنداشته میشود .اگر صدر
اعظم یا عضو دیگر کابینه در صورت که تایید پارلمان را بدست
نیاورد ،نمیتواند در آن وظیفه مقرر گردد.
-4در افغانستان مطابق فقره 66و 65ماده 14و ماده 627قانون
اساسی ،تعیین وزرا ،لوی سارنوال ،رییس بانک مرکزی ،رییس
امنیت ملی ،رییس سره میاشت و اعضای کمیسیون نظارت بر
تطبیق قانون اساسی با تایید ولسی جرگه تعیین میشود.
در همه کشورها به منظور شفافیت در عواید مصارف،
-2
موضوعات انکشافی و مسایل مربوط به مالیات به پارلمان
صالحت داده شده که هم در مقام تصویب و هم در مرحله تطبیق
از بودجه عموی دولت نظارت نماید.

 .1جلسات عمومی
نصاب مجلس
به نظر میرسد بن بست عدم تکمیل نصاب هنوز یکی از عوامل جدی و تاثیر گذار بر کارکرد ولسی جرگه است .علی رغم تدابیر و توافقات اداری،
بسیاری از جلسات عمومی مجلس با کامل نبودن نصاب مواجه است .در دورهی گزارشدهی کنونی ( 52سنبله  6991تا  2میزان  )6991بیش از
پنجاه درصد نمایندگان در جلسات عمومی حضور نداشتهاند .گزارش هفته قبل نیز حاکی از آن است که اوسط حضور نمایندگان ولسی جرگه در
جلسات عمومی کمتر از پنجاه درصد بوده است .عدم حضور وکال در جلسات عمومی مجلس ،از یک سو سبب انباشت و تاخیر موضوعات تحت بررسی
و از سوی دیگر سبب تضعیف جایگاه پارلمان در افکار عمومی شده است .انتظار میرود وکالی مجلس در جریان رخصتیهای اخیر برنامههای مربوط
به بازدید از حوزههای انتخابیه و استماع خواستهای موکلین را تکمیل کرده باشند تا با شروع اجالس چهاردهم ،فرصت کافی برای حضور در پارلمان
و نهاییسازی
آجنداها را
داشته باشند.
با این وجود،
موضوع نصاب
به معمای دراز
دامنی مبدل
شده است.

بحث های امتیازی
ساعات امتیازی فرصتهای ارزشمندی است برای بازتاب موضوعات دارای اولویت حوزههای انتخابی یا مسایل مربوط به کارکرد دولت .در این دوره
گزارشدهی ،اکثریت مطلق بحثهای مطرح شده در ساعات امتیازی به موارد نظارت از عملکرد حکومت اختصاص داشت .بر اساس آمار مشاهداتی
کارمندان فیفا ٪۶1 ،کل مباحث مطرح شده مربوط به چگونگی عملکرد دولت بوده است 64 .درصد موضوعات مورد بحث را مسایل نمایندگی از
مردم و بیان خواستها و طرح شکایتهای حوزههای انتخابی و موکلین ،تشکیل داده است .تفکیک موضوعی صحبتهای بیانشده در ساعت امتیازی،
نشان میدهد که مسایل امنیتی و سیاسی (هرکدام  )٪59بزرگترین موارد نگرانی و اعتراض وکال بوده است .پرداختن به مسایل مربوط به اقتصاد،
فرهنگ ،معارف
و تحصیالت و
فساد اداری نیز
دیگر
از
موضوعات مطرح
شده در ساعات
امتیازی بوده
است.
 .۱نظارت بر عملکرد حکومت
در بحث های عمومی معطوف به کارکرد نظارتی پارلمان ،موضوعات اقتصادی ،امنیتی ،فساد اداری و رفاه عمومی بررسی شد .گسترش ناامنی در اکثر
نقاط کشور ،بدتر شدن وضعیت اقتصادی و درآمد مردم ،انسداد راههای عمومی شهر کابل توسط معاون رییس جمهور و فساد و سویاستفاده از
صالحیتهای اداری در نهادهای امنیتی بر اساس گزا رش سیگار و اتهام فساد مالی نسبت به برخی از نمایندگان از عناوین اصلی مباحث عمومی
جلسات ولسی جرگه بود.
اقتصاد و امنیت :در نشست عمومی هفته نخست ماه میزان  6991ولسی جرگه ،موضوعات اقتصادی ،امنیتی و فساد اداری از سوی نمایندگان مورد
بحث قرار گرفت .در نشست روز شنبه ،اول میزان  ،6991نمایندگان والیت سرپل با بیان موارد ناامنی در حال گسترش در حوزه انتخابیشان ،خواستار
توجه مقامات و مسوولین حکومتی به رفع ناکارآمدی ادارات امنیتی در کل کشور و به خصوص در این والیت گردید .نمایندگان این والیت با یادآوری
کارکرد قوماندانی امنیه این والیت ،عملکرد این نهاد را غیر مؤثر خواند .در عین حال ،بیان وضع دشوار اقتصادی مردم این والیت از نکات برجسته
اظهارات نمایندگان سرپل در ولسی جرگه بود .با توجه به پیوند درونی و رابطه هم افزای مشکالت اقتصادی با وخامت اوضاع امنیتی ،عدم توجه
مسوولین به یکی از این موارد به تقویت دیگری منجر میشود .ضعف بنیههای اقتصادی و افزایش آمار بیکاری در کشور بهشمول والیت سرپل می
تواند سبب جلب نیروهای بیشتری در صفوف مخالفین مسلح گردد .پاسخ دادن به یکی از این موارد ،مستلزم توجه به عنصر دومی نیز هست .بر
اساس گفتههای نمایندگان این والیت ٪1۶ ،باشندگان سرپل در زیر خط فقر به سر می برند ،آماری که هم به لحاظ اقتصادی نگران کننده است و
هم با توجه به رابطه هم افزای آن با ناامنی و کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه های حکومتی ،می تواند فاجعه بار ثابت شود.
رفاه عمومی :موضوع مهم دیگر ا ین نشست ،اعتراض نمایندگان نسبت به انسداد راه های عمومی از سوی معاون رییس جمهور بود .عبور و مرور
شهروندان در پایتخت همه روزه از حجم سنگین ترافیک و نبود زیربناهای فیزیکی شهری متاثر می شود .انسداد راه های عمومی برای عبور مقامات
بلند پایه دولتی عامل مضاعفی است که رنج روزمره مردم را تشدید می کند .نمایندگان مردم با اعتراض نسبت به این وضعیت ،خواستار بهبود این
وضعیت گردید .هرچند رسیدگی به مساله سنگینی ترافیک در شهر کابل هیچ گاهی به اولویت کار حکومت بدل نشده است ،دوام این وضعیت و عدم
رسیدگی به این معضل شهری هزینه سنگین مادی و انسانی را بر مردم و حکومت تحمیل می کند .مدیریت کارآمد شهری و عرضه خدمات اولیه به
شهروندان به شمول امکانات ترانسپورتی کارآمد از عواصل اصلی افزایش اعتماد و رضایت عمومی است .ضعف این خدمات و ایجاد موانع از سوی
تعدادی از مقامات حکومتی ،نگرش شهروندان نسبت به دستگاه های حکومتی و کل نظام را آسیب زده و ترمیم آن نیازمند تقویت زیربناهای شهری
و اصالح پالیسی های مرتبط ،از جمله به حد اقل رساندن انسداد معابر عمومی توسط مسوولین حکومتی است.
فساد :موضوع نگران کننده دیگری که در این نشست بدان پرداخته شد گزارش سرمفتش خاص ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در
باره فساد در سکتور امنیتی و تالش برای سویاستفاده جنسی از خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی بود .در گزارش آمده است که کارمندان وزارت
های امنیتی در هنگام مراجعه بازماندگان شهدای این نیروها برای گرفتن امتیاز ات مادی قانونی شهدا ،از بیوه زنان آنها تقاضای جنسی می کنند.
این امر هرچند از سوی وزارت داخله رد شد اما وزارت دفاع وعده داده است موضوع را با جدیت بررسی کند .نمایندگان مجلس با یادآوری محتوای
گزارش ،موضوع را سبب شرمساری حکومت و مسوولین بلندپایه امنیتی دانستند .دفاع و حمایت دولت از بازماندگان شهدا اندکترین انتظاری است

که نیروهای امنیتی در هنگام اجرای وظیفه و در لحظات رویارویی خطر دارند .در صورت اثبات این موضوع یا رسیدگینشدن به ادعاها و احیا نکردن
اعتبار مردم و نیروهای امنیتی نسبت به حکومت ،ممکن است تبعات فاجعه بار و زیان آوری متوجه دستگاه امنیتی و وضعیت کالن کشور گردد.
فساد مالی در ولسی جرگه و متهم بودن برخی از اعضا نسبت به اختالس و سویاستفادههای مالی از موارد عمده بحثهای ولسی جرگه در این دوره
گزارش بود .پس از طرح ادعای اختالس رییس ولسی جرگه از بودجه ملی ،آقای ابراهیمی رییس ولسی جرگه در نشست عمومی  2میزان ،6991
ادعای معاون این مجلس را تکذیب کرد .آقای نصرت رییس داراالنشای ولسی جرگه با دفاع از امتیازات حقوقی رییس ولسی جرگه گفت رییس ولسی
جرگه مطابق قانون افغانستان از جایگاه حقوقی ملی و بینالمللی خاصی برخودار است؛ به همین منظور از سال  69۶4به بعد ،مطابق قانون ،برخی از
اشخاص حقوقی مثل لوی سارنوال ،قاضی القضات ،وزیران و رییس ولسی جرگه از برخی امتیازات ویژه برخودار اند .وی افزود پرداخت کرایه خانه
رییس مجلس و نیز استخدام  5۶4کارمند قرادادی در کمیسیون ها و هیات اداری از کد  ،96بر اساس پالیسی صورت گرفته است .وی افزود هر
وکیل در حدود  692هزار افغانی معاش دریافت می کند و  42هزار افغانی دیگر به صورت ماهوار برای کرایه خانه و مصارف ترانسپورت و کریدیت
کارت دریافت می کند .به عالوه ،تمام بودجه ولسی جرگه تحت نظر رییس جمهور و اداره تفتیش مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش های منتشر شده در باب فساد برخی نمایندگان افکار عمومی را بر آشفته است .نمایندگان مردم در این مجلس خواستار تشکیل یک هیات
بی طرف برای بررسی و تحقیق در مورد ادعاهای مطرح ،شدند .ادعای فساد در مورد نمایندگان مجلس در حالی صورت می گیرد که پارلمان به خاطر
نظارت جدی تر بر کارکرد حکومت تحت فشار افکار عامه ،جامعهی مدنی و احزاب سی اسی قرار دارد .اتهام فساد نهادی که خود موظف به پیگیری
موارد فساد و کنترل قدرت است ،به اعتبار قانونی و جایگاه سیاسی مجلس صدمه جبران ناپذیری وارد می کند .تحکیم اعتبار و احیای اعتماد جمعی
نسبت به این قوه نهادی دولت در گرو برخورد جدی و فارغ از تعلقات تیمی با فساد اعضای این دستگاه است .هرچند تا کنون هیچ نهاد قضایی درین
باب نظر قطعی نداده و حتی مرجع پیگیری و بررسی آن محل اختالف است ،آنچه مسلم می نماید ضرورت اجرای تحقیق و پاسخ گویی به نهادهای
قضایی و تامین اعتماد مردم است .پارلمانی که صداقت اخالقی و تعهد حرفه ای آن مورد تردید قرار بگیرد ،به دشواری می تواند کارنامه قابل دفاعی
از خود به جا بگذارد.
 .۲نمایندگی از مردم:
در نشست روز شنبه مورخ  52سنبله  ،6991اعضای ولسی جرگه گزارش های والیات مربوط شان را از جریان رخصتی های تابستانی در جلسه
عمومی ارائه کردند .شیوع ناامنی ،فقر گسترده ،بیجاشدگان داخلی ،مشکالت مربوط به پروژه های انکشافی ،صنایع روستایی ،آب رسانی ،برق ،صحت،
معارف ،حاکمیت قانون ،وضع زندگی کوچی ها ،وجود فساد در استخدام ها ،و انسداد راه های عمومی در شهر کابل مهم ترین موضوعات گزارش های
وکال را تشکیل می داد.
امنیت :امنیت مهم ترین موضوعی بود که در گزارش بسیاری از وکال بازتاب یافته بود .وکالی فاریاب ،ارزگان ،فراه ،سرپل و جوزجان از گسترش
ناامنی در والیات مربوط شان خبر دادند و خواستار توجه نهادهای امنیتی برای بهبود وضعیت امنیت و پاسخ به نگرانی های مردم شدند .وکیل
محمدهاشم (فاریاب) با گزارش ناامنی در برخی از ولسوالی های این والیت گفت تعدادی از مردم از خانه های شان بیجا شده و قسمتی از تشکیالت
پولیس در این والیت خیالی است .عبیداهلل بارکزی (ارزگان) گفت برخی از ولسوالی های این والیت از یک سال بدین سو در محاصره دشمن است و
تسلیم شدن پوسته های امنیتی به مخالفین و واگذاری تجهیزات به دشمن سبب بدتر شدن وضعیت و نگرانی مردم شده است .عبدالصبور خدمت
(فراه) ناامنی در اطراف شهر ،وجود حمالت و تهدیدات مخالفین ،نبود هماهنگی میان مسوولین امنیتی را به جلسه گزارش داد .محمد حسن شریفی
بلخابی (سرپل) نیز از نبود امنیت در قسمت هایی از والیت سرپل خبر داد.
انکشاف و خدمات :ضعف پروژه های انکشافی و خدمات عامه دومین موضوع مورد تاکید وکال بود .تاخیر یا توقف پروژه های سرک سازی ،مشکالت
گسترده در بخش های صحت ،معارف ،انرژی و آب برجسته ترین موارد اعتراضی وکال نسبت به روند خدمات رسانی دولتی در حوزه های انتخابیه
شان بود .مطابق گزارش وکال ،عدم توجه دولت به صنایع روستایی ،عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم ،برق ،خدمات صحی و معارف و
نر سیدن خدمات و کمک های الزم به بیجا شدگان داخلی بزرگ ترین چالش های زندگی روزمره مردم در والیات است .به گفته آنها ،کمبود پرسنل
و امکانات صحی و کمبود معلم و کتب و امکانات آموزشی خدمات رسانی به مردم را تضعیف کرده و باید در اولویت برنامه های حکومت قرار بگیرد.
فساد و ضعف حاکمیت قانون :فساد گسترده در ادارات والیتی ،استخدام افراد بر مبنای روابط ،عدم تعهد مامورین حکومتی برای عرضه خدمات
به مردم ،تطبیق نادرست پروژه های انکشافی ،انسداد راه های عمومی و ایجاد مزاحمت های عمومی از سوی محافظین مسووالن دولتی به شمول
وکال ،از موارد اصلی اعتراضات برخی از وکال نسبت به وضعیت فساد و ضعف حاکمیت قانون در کشور بود که در گزارش آنها به جلسه عمومی ولسی
جرگه بازتاب یافت .به عالوه ،تعدادی از وکال از صدور فرمان رئیس جمهور در پیوند به تقاعد اجباری افسران انتقاد نموده و آن را نقض صریح قانون
خواندند .هرچند استدالل های موافقان و مخالفان در باب این فرمان رییس جمهور هر کدام بر مبنای ضرورت ها و مصلحت هایی استوار است ،برخی
از نمایندگان مجلس با اعتراض نسبت به این فرمان ،آن را زمینه ساز تضعیف نهادهای امنیتی و تحمیل هزینه بر مردم نامید.

در نشست  59سنبله  6991ولسی جرگه ،خلیل صدیق رییس بانک مرکزی جهت پاسخ به پرسش های اعضای ولسی جرگه در رابطه به بانک نوت
های مندرس به این مجلس فرا خوانده شده بود اما به نمایندگی از وی وحید اهلل معاون بانک مرکزی در جلسه .حضور یافت .اعضای مجلس نمایندگان
با اظهار نگرانی در مو رد آشفتگی افکار عمومی نسبت به جایگاه پول افغانی ،طرح جمع آوری پول های نامناسب و مندرس را سبب تضعیف ارزش
پول ملی در نزد افکار عمومی دانست .اما معاون بانک مرکزی در پاسخ اعضای ولسی دامنه طرح را محدود دانست و گفت بانک نوت هایی روی آن
نوشته ،نقاشی یا مهر دارد یا به اثر ریختن مواد کیمیاوی تخریب شده در تمام نمایندگی های بانک مرکزی و بانک های تجارتی قابل تعویض می
باشد .وی عالوه کرد ،بانک های دولتی و خصوصی مکلف اند پول شهروندان کشور را بدون کدام مشکل تعویض و تادیه نمایند.
 .۳قانون گذاری
در این دوره گزارش دهی ،دستاورد ولسی جرگه در بخش قانون گذاری منحصر به تصویب یک موافقتنامه است .در نشست عمومی مورخ  57سنبله
 6991مجلس نمایندگان« ،موافقتنامه انستیتوت همکاریهای اقتصادی و منطقهای آسیای مرکزی» در قالب یک مقدمه 4 ،فصل و  57ماده از سوی
رییس و اعضای کمیسیون امور بین المللی غرض تصویب به مجلس ارایه شد و به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.
عالوه بر مورد فوق ،ولسی جرگه طرح تعدیل قانون خدمات مخابراتی را بررسی کرد اما به دلیل عدم توافق آرا ،رأی گیری انجام نشد .در نشست
عمومی ولسی جرگه به تاریخ  2میزان  ،6991قیس حسن رییس کمیسیون مواصالت ومخابرات مجلس گفت طرح قانون خدمات مخابراتی توسط
کمیسیون مواصالت ومخابرات برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های مخابراتی تهیه شده است .به گفته وی ،بررسی های انجام شده نشان می
دهد که سیستم جمع آوری مالیات شفاف نیست و مشخص نیست چه مقدار از این پول وارد بودجه ملی شده است .کمال ناصر اصولی نماینده مردم
در مخالفت با طرح پیشنهادی تعدیل این قانون گفت تعدیل این قانون سبب از بین رفتن فرهنگ پرداخت مالیات و آسیب دیدن عواید داخلی کشور
می شود .صادقیزاده نیلی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی روند گفت در صورتی که عواید دولتی به بودجه ملی افغانستان اضافه نمی شود باید
جبران خسارت شود .به همین دلیل ،طرح قانون خدمات مخابراتی از تصویب باز ماند و برای بحث بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
پیشنهادات:
 – ۱ایجاد مرکز رسیدگی به مشکالت موکلین« :نمایندگی» یکی از وظایف اساسی نمایندگان میباشد .یافتههای فیفا نشان میدهد که برخی از نمایندگان مجلس،
بیشترین اوقاتشان در رسیدگی بهامورات موکلینشان در ادارات دولتی صرف میشود .برای اینکه از ضیایع وقت جلوگیری شود ،فیفا یشنهاد میکند تا مرکزی رسیدگی
بهمشکالت مردم در خود شورای ملی (هر اتاق مجلس به شکل جداگانه) ایجاد گردد؛ طوری که با جمعآوری عرایض موکلین ،آنها را توحید ،و د ستهبندی نموده و پس از
ارایه بهوکیل مربوطه ،نتایج آن را دوباره از طریق همان مرکز به مراجعین سپرده شود.
 ۲ـ جمع میان منافع ملی و نیازهای والیتی :یکی از وظایف اصلی نمایندگان ،رسیدگی بهمشکالت والیات (حوزه انتخابی) و جذب امکانات و پروژهها برای آن است و
بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان نیز صرف رسیدگی به این امور میشود .این موضوع زمانی بهخوبی تنظیم مییابد که مرزهای منافع ملی و مصالح عمومی مردم و دولت
مورد توجه باشد .از این رو ،شورای ملی ضمن حفظ اقتدار و انجام وظایف خود در چهارچوب منافع علیای کشور عمل میکند ،میباید نمایندگان نیز میان مسوولیتهای
ملی خویش و وظایف نمایندگی و مرتبط با حوزه انتخابی خود ،وفاق ایجاد نمایند و اجازه ندهند در برخی موارد منافع ملی قربانی اهداف کوچکتر شوند.
 ۳ـ استفاده از دانش و تخصص خارج از پارلمان :استفاده و بهرهگیری نمایندگان از دانش و تخصص کارشناسان و متخصصین ،در پیشبرد امورات کاریشان ،ضرورت
اساسی است که ظرفیتهای مجلس را افزایش میدهد .برخی از نمایندگان در آغاز ورود به پارلمان تحت تاثیر فضای متفاوت ،به کمیسیونهای مختلفی عضو میشوند که
چندان با دانش و تخصص آنان مطابقت ندارد .از سوی دیگر ،تجربههای اجرایی انباشته و دانش و تخصص فراوانی در میان برخی از نمایندگان مغفول میماند .پارلمان در
زمینه شکلگیری ساختار کمیسیونی و داخلی خود میتواند با تامل بیشتر عمل کند و به نمایندگان فرصت بیشتری برای آشنایی با فضای نهاد قانونگذاری بدهد .از سوی
دیگر بر عهده هیات اداری است که راهکاری ایجاد کند تا از تخصص و تجربه افراد بیرون از پارلمان (اساتید دانشگاه ،مراکز علمی ،نهادهای مدنی ،نخبگان )...در بحثهای
پارلمانی بهرهگیری شود.

