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فشرده مشاهدات هفتگی – ولس ی جرگه

 2ثور  | 5931اجالس یازدهم | دوره شانزدهم (تمدیدی | هفته ششم ( 22حمل–  5ثور)

محتویات:

جلسات عمومی
_ نصاب
 ساعت امتیازی استجواب قانون گذاریجلساتکمیسیونها
 امور زنان مالی و بودجهمواصالت و مخابرات -سمع شکایات

طی این هفته ،مشاهدین فیفا جلسات عمومی و جلسات چهار کمیسیون
مجلس نمایندگان را زیر پوشش مشاهداتی خود قرار دادند .در جلسات
عمومی مجموعا دو جلسه استجوابی برگزار شد .کمیسیونهای مشاهدهشده
شامل «کمیسیون امور زنان»« ،کمیسیون مالی و بودجه» و «کمیسیون
مواصالت و مخابرات» و «کمیسیون سمع شکایات» میباشند .ولسی جرگه در
دو جلسات عمومی خود وزرای تجارت و تحصیالت عالی را مورد استجواب
قرار داد و در جلسه عادی مجلس نمایندگان ،دو طرح قانون « قانون حمایت
از مستهلک» و «قانون حمایت طرحهای صنعتی» غرض تصویب از سوی
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به معرفی گذاشته شد.
عمدهترین مشکل مشاهدهشده مربوط بهضوابط حاضری وکال و نقض اصول
وظایف داخلی میباشد .اعالن نکردن آجندا قبل از برگزاری جلسات ،عدم
سهمگیری وکال در بحثها و نیز عدم پیگیری درست موضوعات مطرحشده
در وقت امتیازی ،از مشکالت دیگر این هفته میباشد که به مشاهده رسیده
است.

اعالمیه پارلمان باز:

اصلل یک ( -بهرسمیتشناختن
حق دسترسی مردم به اطاالعات)
تمام شللهروندان حق دارند تا به
اطالعات پارلمانی دسلللترسلللی
داشللته باشللند شللهروندان به
صورت انفرادی و یا گروهی ،باید
حق اسللتفاده و دسللترسللی به
اطالعات را داشته باشد .هر گونه
استثنا و محدودیت در این مورد،
باید فقط توسط قانون پیشبینی
گردد.

 .1جلسات عمومی
 1.1نصاب:
ولسی جرگه در سه جلسه عمومی این هفته خود،
 36درصد غایب داشت .این در حالی است که هفته
گذشته 36 ،درصد نمایندگان در جلسات عمومی

اوسط حاضری هفته
(جلسات عمومی)

نصاب جلسات عمومی
144

189
105

139
60

110
حاضر

حاضر نبودند .آمارها نشان میدهد که با وجود تاکید
مکرر هیات اداری مجلس بر حضور نمایندگان در
صحن عمومی ،وکالی ملت آن گونه که باید به

37%
 1ثور

 30حمل
غیر حاضر

 28حمل

حاضر

63%

غیر
حاضر

موضوعات اهمیت بگذارند ،اما در واقع اهمیت
نمیدهند و مشارکت نمایندهها در جلسات عمومی و رایگیریها به صورت کامال مشهود پایین آمده است .در جلسه عمومی چهارشنبه اول ثور ،طرح کنوانیسیون
انتقال محکومین استراسبورد  3896و تعدیل قانون هوانوردی بهدلیل عدم تکمیل نصاب ،از رایگیری بازماند.

 1.2بحثهای امتیازی:
 63درصد از مجموع صحبتها در وقت امتیازی در این هفته ،به مسایل مربوط به «نظارت از عملکرد حکومت» متمرکز بود ،در حالی که  13درصد دیگر آن
موضوعات مربوط به «نمایندگی
از مردم» و  6در صد آن بخش

موضوعات بحثشده در ساعات امتیازی

تمرکز بحث های آزاد

قانونگذاری را در برمیگرفت.

3%

فساد اداری ،روند صلح و مسایل

حقوق بشر

مربوط به حقوق بشر ،سه مورد

روند صلح

اساسی بود که نمایندگان مردم
در جریان ساعتهای امتیازی
بیشتر در محور آن صحبت
نمودند.

8%
34%

21%
8%
8%

فساد اداری
بیکاری

17%

17%

76%

8%

سیاست /روابط بین الملل
جامعه مدنی

قانون گذاری

نمایندگی از مردم

نظارت بر عملکرد حکومت

 1.3استجواب:
 .1.9.1درخواست تبدیلی دانشجویان بههیچ وجه پذیرفته نمیشود
در جلسه استجوابیه شنبه مورخ  19حمل ،خان فریده مومند وزیر وزارت
تحصیالت عالی طی نشست استجوابیه مجلس نمایندگان پیرامون تبدیلی
محصلین و نتایج امتحان کانکور سال  3683فراخوانده شده بود ،تاکید نمود که
به هیچ وجه درخواست تبدیلی دانشجویان پذیرفته نمیشود .طی این نشست
شماری زیادی از نمایندگان مجلس اظهار داشتند که برخی از دانشجویان
بهخصوص دختران نمیتوانند در والیات دوردست و ناامن تحصیل نمایند و باید
در قسمت تبدیلیشان توجه ویژه شود .اما خان مومند گفت« :در صورتی که
وزارت تحصیالت برای تبدیلی محصلین دختر پاسخ مثبت دهد 98 ،درصد

خانم فریده مومند :انتخاب رشته و دانشگاه توسط خود محصل

دختران تبدیل خواهند شد که در آنصورت بعضی از دانشگاهها در والیات خالی

رضایتمندانه بوده و در زمینه قبل از امتحان کانکور بارها

و در بعضی از دانشگاهها تراک آنقدر زیاد خواهد شد که از ظرفیت آن باال خواهد
رفت که در نتیجه کیفیت درس پایین آمده و کمکهای دونرها نیز قطع خواهند
گردید ».در کانکور سال گذشته 368333 ،تن در امتحان کانکور شرکت
داشتهاند که از این میان  49333تن در موسسات تحصیالت عالی دولتی33488 ،

اطالعرسانی شده و نیز ابالغ گردیده که پس از اعالن نتایج کانکور،
امکان تبدیلی وجود ندارند و تهعد نیز از نزد داوطلبان کانکور
گرفته شده است؛ بنابراین بههیچ وجه تبدیلی اجرا نمیشود».

تن به تحصیالت نیمه عالی و حدود  38هزار داوطلب دیگر واجد شرایط ورود به موسسات تحصیالت عالی خصوصی دانسته شدهاند .همچنین دانشجویان با تخفیف
 48الی  98درصد میتوانند به دروس خویش در موسسات تحصیالت عالی خصوصی که از سوی این وزارت معرفی شده اند ،ادامه بدهند .تعداد از نمایندگان از
تصمی این وزارت مبنی بر عدم تبدیلی دختران استقبال کردند ،در حالیکه پاسخ ارایهشده از سوی وزیر تحصیالت مورد قناعت وکال قرار گرفت ،تعداد از نمایندگان
شفافیت در کانکور سال  3683را نیز تقدیر کرده و خواهان اهدای تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان به وزیر آن وزارت شدند.

 .2.3.1موجودیت فساد اداری در عقد قراردادها و مقرریها در وزارت تجارت وصنایع
در جلسه استجوابیه  68حمل ،مجلس نمایندگان ،همایون رسا وزیر تجارت و صنایع پیرامون
موجودیت فساد در عقد قراردادها و مقرریهای این وزارت مورد استجواب قرار داد .اعضای مجلس
پرسشهایشان را پیرامون برداشتن پول از بودجه وزارت برای انجام سفرهای شخصی ،مقرری
 43تن در بستهای بالمقطع در این وزارت از سوی وزیر تجارت و صنایع ،تسلی نمودن بندر
شیرخان به اقارب رییس پارلمان ،عدم اخذ محصوالت گمرکی از مواد نفتی در بنادر و حیف و
میل میلیونها افغانی و راههای ترانزیتی افغانستان و پاکستان معلومات خواسته شد .وزیر تجارت
و صنایع در این نشست تمامی اتهامات در پیوند به موجودیت فساد و استفاده از بودجه این وزارت
را رد کرده ،گفت« :پولی مصرف شده از بودجه بهخاطر سفر هیات از این وزارت به چین بوده و
مصرف شخصی من نیست ».مطابق به قانون ،در پروسه استخدام معینهای وزارت ذیدخل بوده
و هر معین با توجه به نیازمندیهای اداره ،افرادی را به درجه لیسانس و ماستری استخدام
مینمایند .قراردادها از سوی کمیته تدارکات صورت گرفته و اخذ محصوالت گمرکی مربوط وزارت مالیه میباشد .در بخش راههای ترانزیتی این وزارت در تالش
است تا مشکالت ترازیتی را هرچه زودتر حل نماید .در اخیر رییس مجلس فیصله نمود تا وزیر تجارت و صنایع جوابات را به گونه کتبی تهیه نموده و به این
مجلس بفرستد و در صورتی که قناعت اعضای مجلس فراه نشود ،گام بعدی مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی برداشته خواهد شد.

 .1.1قانونگذاری:
 .2.4.2معرفی طرح قانون حمایت از مستهلک وطرح قانون حمایت طرحهای صنعتی
در نشست عمومی روز دوشنبه  68حمل ،غالم نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی و عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه دو طرح قانون را جهت تصویب به
مجلس نمایندگان معرفی نمودند .غالمنبی فراهی و عبدالبصیر انور طی این نشست در مورد این دو قانون معلومات ارایه نموده ،گفتند :طرح قوانین مذکور از طرف
وزارت عدلیه ترتیب گردیده است چنانچه طرح قانون حمایت صنعتی به داخل چهار فصل و  13ماده و طرح قانون حمایت از مستهلک دارای چهار فصل و 48
ماده میباشد .هدف از قانون (حمایت از مستهلک) حمایت از مستهلک در برابر تقلب و معلومات غیرواقعی ،آگاهی مستهلک در زمینه جنس و حصول اطمینان
مستهلک از کیفیت جنس و خریداری آن میباشد .این قوانین بهمنظور آگاهی بیشتر مردم و کاهش تقلب در خرید و فروش و ارتقای وضعیت طرحهای صنعتی
ترتیب گردیده است.

 .2.4.1طرح کنوانسیون انتقال محکومین استراسبورد  2893و تعدیل قانون هوانوردی از رایگیری بازماند
طی نشست عمومی یک ثور مجلس نمایندگان ،قرار بود طرح کنوانیسیون انتقال محکومین استراسبورد  3896و تعدیل قانون هوانوردی به رایگیری گذاشته
شود اما بهدلیل عدم تکمیل نصاب از رایگیری بازماند .طرح کنوانسیون انتقال محکومین استراسبورد  3896به داخل یک مقدمه و  34ماده و طرح تعدیل در
ماده  33و جزوی پانزده ماده  31قانون هوانوردی که در تمام کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث و تایید قرار گرفته بود ،از سوی اعضای کمیسیون روابط امور
بینالمللی به مجلس عمومی جهت بحث و رایگیری پیشکش گردید که بعد از بحث به نسبت عدم تکمیل نصاب حاضر در مجلس از رایگیری بازماند.
موضوع

عنوان طرح

مرجع

محتوای طرح

کمیسیون راجعشده

فرستنده
حمایت از مستهلک در برابر تقلب و معلومات وزارت عدلیه
غیرواقعی ،آگاهی مستهلک در زمینه جنس و
حصول اطمینان مستهلک از کیفیت جنس و
خریداری آن

چهار فصل و  48ماده

کمیسیون
مربوطه

تخصصی

قانون حمایت از مستهلک

قانون حمایت از طرحهای صنعتی آگاهی بیشتر مردم و کاهش تقلب در خرید و فروش وزارت عدلیه
و ارتقای وضعیت طرحهای صنعتی

چهار فصل و  13ماده

کمیسیون
مربوطه

تخصصی

 .2جلسات کمیسیونها
مشاهدین فیفا در این هفته از چهار جلسه کمیتههای کاری مجلس نمایندگان مشاهده به عمل آوردند .این جلسات شامل کمیسیونهای امور زنان ،مالی و بودجه،
مواصالت و مخابرات و سمع شکایات میباشد.

 .1.1کمیسیون حقوق بشر ،جامعه مدنی و امور زنان
 .1.2.2تبدیلی دانشجویان یکبار دیگر باعث زیر سوال قرار گرفتن شفافیت پروسه کانکور خواهد شد
کمیسیون امور زنان در نشست استماعیه خویش مورخ  3684/83/18از وزیر ،معین امور محصالن و رییس کمیته کانکور وزارت تحصیالت عالی پیرامون تبدیل
نمودن متقاضیان کانکور مربوط به طبقه اناث دعوت به عمل آورد .خان فریده مومند وزیر تحصیالت عالی در رابطه به تبدیلی دختران معلومات ارایه نموده گفت،
متاسفانه امر تبدیلی دختران صورت نمیگیرد و در صورتیکه امر تبدیلی یک تن از دانشجویان از یک والیت به والیت دیگر داده شود ،شفافیت امتحان کانکور زیر
سوال میرود و دوباره وزارت با مشکالت همچون توقعهای بیجا در مورد تبدیلیها از سوی افراد بانفوذ مواجه میشود .بنا تبدیلی بههیچ صورت امکانپذیر نیست.
خان مومند افزود :وزارت تحصیالت از نزد متقاضیان ،روز کانکور کتبا تعهد گرفته است و طی سه اعالمیه به آنها گوشزد شده که بعد از اعالن نتایج کانکور،
حق تبدیلی را ندارند و هر اشتراک کننده  4حق انتخاب دلخواه خود را دارد .در نهایت طی این جلسه در تفاه با مسوولین وزارت تحصیالت عالی فیصله صورت
گرفت تا آنعده از محصلین که ادعا دارند برخالف انتخاب دانشکدههای دلخواهشان در یکی از دانشکدهها از یک والیت به والیت دیگر راه یافتهاند ،میتوانند ورقه
درخواست خود را به وزارت تحصیالت عالی راجع سازند تا این وزارت مشکلشان را بررسی و حل نماید.

 .1.1کمیسیون مالی وبودجه
 .1.1.2استجواب معین مالی واداری وزارت زراعت پیرامون مصرف بودجه 2381
کمیسیون مالی و بودجه پیرامون مصرف بودجه  3684و پروژههای انتقالی مورخ  ،3684/83/18عبدالغدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت را استجواب
نمود .نمایندگان در این جلسه پرسشهای مصرف بودجه انتقالی توسط این وزارت ،پیشرفت کار پروژهها ،طرحها و برنامههای این وزارت برای مصرف بودجه مطرح
کردند .عبدالغدیر جواد در پاسخ گفت :برنامههای این وزارت شامل مواردی چون برنامه رشد حاصالت و تولیدات زراعتی (افزایش عاید دهقانان و خانوادههایشان)،
ایجاد  634دفاتر در ولسوالیها در بخش مدیریت تغییر و توسعه سکتور دولتی و حمایت از برنامهها ،در قسمت رشد تولیدات و حاصالت زراعتی جهت افزایش
پایدار تولیدات و حاصالت زمینداران و دهاقین افغانستان کار صورت گرفته است .برنامه تحقیقاتی زراعتی ،خودکفاساختن افغانستان از طریق گسترش محصوالت
قابل فروش چون سبزیجات ،باغداری و محصوالت صنعتی و همچنان در قسمت اصالح تخ های زارعتی نیز کار صورت گرفته است .وی افزود درحدود  38درصد
از بودجه سال  3684درمرحله سروی و دیزاین پروژهها به مصرف رسیده است و کار پروژههای انتقالی از سالهای گذشته نیز آغازگردیده است .در اخیر جلسه
فیصله شد که فهرست تمام پروژههای انتقالی و سال  3684با تمام جزییات در هر مرحله کاری برای کمیسیون فرستاده شود.

 .1.3کمیسیون مواصالت و مخابرات
 .1.3.2فروش  244جریب زمین ریاست هوانوردی ملکی به شرکت الکوزی
کمیسیون مواصالت و مخابرات پیرامون فروش  333جریب زمین ریاست هوانوردی ملکی به شرکت الکوزی ،کپتان حامد ظاهر رییس هوانوردی ملکی و محمدعباس
مدیر امالک این ریاست را مورخ  18حمل استماع نمود .قرار اظهارات رییس هوانوردی ملکی  333جریب زمین به قیمت  4888دالر امریکایی فی جریب به اساس
حک شماره ( )944ریاست دولت و مصوبه شماره ( )33تاریخ  3683/6/16شورای محترم وزیران ج.ا.ا به فروش رسانیده شده است .اعضای کمیسیون خواستار
وضاحت بیشتر در مورد قیمت و مراحل پروسه تدارکات گردیدند ،اما موضوع به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید.

 .1.1کمیسیون سمع شکایات
 .1.4.2استماع سترجنرال عبدالخالق معاون اول وزارت دفاع ملی
در جلسه که بهتاریخ  18حمل  3683تحت ریاست عبدالجبار (تخار) معاون کمیسیون سمع شکایات تدویر گردید ،از سترجنرال عبدالخالق معاون اول وزارت
دفاع ملی در پیوند به عرض رییس شرکت ساختمانی نعمتاهلل هاشمی به این کمیسیون دعوت به عمل آمده بود .آقای نعمت اهلل در مورد گفت مسوولین وزارت
دفاع پروژه پاور پالنت را که در آن کمترین نرخ پروژه به وزارت دفاع ملی پیشنهاد صورت گرفته بود ،این وزارت خالف قانون تدارکات آن را با نرخ دوچند ،به
شرکتی دیگری واگذار نموده است .اما معاون اول وزارت دفاع ملی چنین بیان داشت که تا حال تمام اسناد و مراحل پروژه تکمیل نشده است و باید وقت کافی
داده شود تا وزارت تمام کارهای خویش را در رابطه به پروژهها تکمیل نموده و سپس گزارش آن را به کمیسیون در جلسات آینده ارایه خواهد کرد.

 .3نقض اصول وظایف داخلی
.3.1نماینده والیت کنر ده روز از نشست در جلسات عمومی محروم شد
مجلس نمایندگان به روز شنبه با اکثریت آرا تایید نمود تا ده روز به سخی مشوانی نماینده والیت کنر ،بهدلیل حمله فزیکی به وزیر انکشاف دهات ،اجازهای حضور
در نشستهای این مجلس را ندهد .مجلس نمایندگان همچنان فیصله کرد که سخی مشوانی باید از عرفاناهلل عرفان منشی دوم مجلس نمایندگان رسما معذرت
بخواهد .سخی مشوانی چهارشنبه گذشته در جریان جلسه استجوابیه از وزیر مالیه و انکشاف دهات ،پس از مشاجره لفظی با نصیراحمد درانی وزیر انکشاف دهات،
بر وی حمله فزیکی نمود.

 3.1اعتراض نمایندگان از نقض اصول وظایف داخلی
نمایندگان مردم در ولسی جرگه اکثرا در جلسات عمومی از نقض اصول وظایف داخلی این مجلس شکایت دارند .چنانچه در نشست عمومی  68حمل پس از این
که وزیر تجارت و صنایع مورد استجواب قرار گرفت ،در ادامه جلسه صادقزاده نیلی ،عزیزه جلیس ،کمالناصر اصولی ،فرهاد عظیمی و ریحانه آزاد ،علیزاده و
معصومه خاوری نسبت به نقض اصول وظایف داخلی اعتراض داشتند زیرا در حالی که مطابق به اصول وظایف داخلی زمانی که سواالت وکال به اتمام میرسد و
پاسخ وزیر نیز به اتمام می رسد ،پرسشوپاسخ های تکراری خالف اصول وظایف داخلی میباشد .بر طبق مشاهدات فیفا ،این بار اول نبود که مجلس نمایندگان
اصول وظایف داخلی این مجلس را نقض مینماید ،بلکه همهروزه به یکتعداد برخی از مواد این اصول نقض میشود.

پیشنهادات:
 – 5غیبت وکال در جلسات عمومی و جلسات کمیسیون ها ،یکی از مشکالتی است که مشاهدین فیفا در طی جلسات این هفته و هفتههای گذشته ،شاهد
آن بوده اند .هیات اداری مجلس باید ترتیباتی را در این زمینه روی دست بگیرد و در صورت امکان ،اصول وظایف داخلی در این زمینه مورد بازبینی قرار
گیرد.
 – 2بیشتر مسوولین دولتی در طی هفته از طرف کمیسیونهای متعدد مجلس فراخوانده میشون د .این مساله باعث شده است تا وزرا و دیگر مسوولین
حکومتی بیشتر روزهای کاریشان در شورای ملی سپری گردد .با توجه حجم سنگین ترافیک در کابل ،پیشنهاد میگردد تا کمیسیونهایی که مقام دولتی
واحدی را احضار میکنند ،مشترکا جلسه برگزار کرده و پرسشهای خود را مطرح کنند.
 – 9آجندای جلسات عمومی و کمیسیونها ،در زمان معین آن یعنی قبل از برگزاری جلسات ،در ویبسایت و بقیه وسایل ارتباط جمعی بههمرسانی
نمیشود .پیشنهاد میگردد تا آجندای جلسات یک روز قبل از جلسه و گزارش جلسات در اسرع وقت در ویبسایت شورای ملی بارگذاری شود.
 – 4با توجه به وضعیت امنیتی شکننده امنیتی در کشور ،داراالنشای هر دو اتاق مجلس باید در همکاری با نهادهای امنیتی ،در قسمت تحکیم استحکامات
امنیتی تعمیر شورای ملی ،مساعی خویش را به خرچ دهند .پارلمان افغانستان بهعنوان نماد دموکراسی ،همواره در تیررس حمالت دشمن قرار داشته است.

