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 سپاسگزاری

امور پارلمانی، ادارۀ امور  این بررسی، وزارت دولت در لح و امنیت، از سهم گیرنده گانِانستیتوت تحقیقاتی زنان، ص

انستیتوت نیشنل ولسی جرگه، بنیاد انتخابات آزاد وعادالنۀ افغانستان)فیفا(، دموکراسی انترنیشنل)دی آی( و 

را بابت همکاری های مستقیم و غیر مستقیم در تهیۀ این گزارش ابراز  دموکراتیک )ان،دی آی( مراتب امتنان خود

 می کند.
 

انستیتوت، به گونۀ خاص، از آن عده از اعضای محترم ولسی جرگه که در این مطالعه اشتراک و به پرسش های ما 

ی پارلمان در حوصله مندانه پاسخ گفتند و مالحظه های شان در بارۀ بررسی شفافیت، تصویب قوانین و بی طرف

 تصمیم گیری ها را، به اختیار ما گذاشتند، سپاسگزاری می نماید.
 

گزارش مطالعات و یافته های انستیتوت، گام مهمی در روند عملکرد دموکراتیک پارلمان افغانستان به شمار می رود. 

به این دست آورد ها بدون شک دست آورد های پارلمان افغانستان درخور قدردانی است. انستیتوت ضمن این که 

بهای گران می دهد و آن را گام های استوار در راستای تعمیم دموکراسی و استقالل قوۀ قانونگذار کشور می شمارد، 

این ارزیابی را به مقصد افزایش آگاهی های عامه در بارۀ شفافیت، حسابدهی و مسوولیت پذیری پارلمان افغانستان، 

 به نشر می سپارد.
 

گان که در این ارزیابی و گزارش به گونه مستقیم و غیر مستقیم نقش از همه همکاران و سهم گیرنده  یگریک بار د

 مسئلت می کنیم. را شان انی نموده، موفقیت های شایانداشته اند قدرد
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 معلومات در باره انستیتوت

، پس از 0202است که مفکورۀ آن در (، ابتکاری به رهبری زنانRIWPSامنیت) زنان صلح وتحقیقاتی انستیتوت 

به منظور تمرکز بر افزایش شمولیت و رهبری  0200آمد و در گه مشورتی صلح)لویه جرگه( به وجودنخستین جر

نظر این باور است که زنان افغان با کشور، تاسیس شد. انستیتوت، به ر کوشش های تامین صلح و امنیت درزنان د

، نقش زنان در م صلح ایفا می نمایند. انستیتوتیو تحک در اعمار ، سهم مهمینامروزی شاداشت نقش های سنتی و 

 ایجادحل و مدیریت منازعه ها را تقویت بخشیده و اطمینان حاصل می نماید که این نقش ها، در میکانیزم های 

 . صلح از طریق مشارکت فعال آن ها، در سطح محلی و ملی به کار گرفته می شود
 

 زنان و خواهی با تبادلۀ آگاهی ها، آموزش و توانمند کردنیافت مدارک و شواهد، حمایت و داددر تحقیقات،انجام 

 وت می باشد. تماموریت های مهم این انستی صلح و امنیت از وظایف و روند دیگر سهم گیرنده گانبا  هماهنگی
 

همزیستی مسالمت  در بهبودنان روح فعالیت های انستیتوت را دخیل ساختن زنان و تقویت مشارکت ستراتیژیک آ

 به منظورملی تشکیل می دهد. می و در سطوح مردآمیز، احیای جمعیت های جنگ زده و بازسازی رابطه ها 

ند سازی و انکشاف داده مست است تا نقش زنان در این پروسه ها، نیاز تامین صلح و امنیت کوشش های پایداری

 توانمند بسیج جمعیت ها، دادخواهی وو با  نموده ها را مستند سازی مشارکت زنان رهبر در محل ،وتتیشود. انست

 دولتی مذاکره کنند.  تار های محلی و ملیدر ساخ جایگاه خوددر بارۀ  کند تا وصل میرا باهم آنان  کردن،
 

 انستیتوت زنان، صلح و امنیت، دو طرح برنامه ای دارد:

 و ملی؛ وح محلیتی تا سطشمولیت زنان در روند صلح از جمعیت های والی -0

 محافظت زنان از خشونت های مبتنی بر جنسیت، به مثابۀ پیش شرط الزم برای مشارکت آنان در صلح و   -0

 ثبات افغانستان.    
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 گزارش اول 

 مشاهدات مستقیم انستیتوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت 

 رگه( سال در بارۀ کارکرد و شفافیت شورای ملی)ولسی ج

 و مطابقت آن  با قوانین افغانستان   0202

 

 مطالعۀ کارکرد پارلمان

که به هدف ارزیابی مقدماتی کار می باشد تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت آزمایشی انستیتوتابتکار  ،پارلمانیمشاهدۀ 

وانین و بی طرفی در شفافیت، مطابقت با ق ارزیابی مجالس به منظور جریانولسی جرگه، شامل مشاهدۀ مستقیم 

، از راه وسایل جریان بررسی ات جمع آوری شده ازاجرای تصامیم داخلی و بیرونی آن، پیش برده می شود. معلوم

 پارلمان نیز ارایه می گردد. بهه دسترس مردم قرار داده می شود و ارتباط همگانی ب
 

و نظارت ماهه و سپس مشاهده  4ارزیابی ل می دهد که شام در دو مرحله انجامپارلمانی را  مطالعۀانستیتوت، 

ماه پسین انجام  8که  در  ها، تصامیم و دسترسی مردم به اعضای ولسی جرگه می باشدمستقیم و غیر مستقیم کار

 خواهد شد.

 

 مشاهده نموده، را به نماینده گان شان مردمدسترسی و کارکرد های ولسی جرگه  ،انستیتوت از طریق این برنامه

لیل هایی را د. همچنان سفارش ها و تحخواهد کررا برجسته  بین سه رکن دولت کاری موجود تناقضات وچالش ها 

 .خواهد نمود ارایه و نماینده گی از مردم تصویب بهتر قوانین، نظارت ،مبنی بر بهبود نظارت
 

 اهداف کلی برنامه

جرگه است که از نیاز های فزایندۀ دولت  دهی و مسوولیت پذیری ولسیبهبود شفافیت، حساب، برنامهاین مقصد کلی 

روند قانون ردمی از شورای ملی)ولسی جرگه( بر مموثر سیستم نظارتی دموکراتیک می باشد. این هدف با ایجاد 

 . برده خواهد شد که از سوی جامعۀ مدنی پیش برآورده می شودگذاری و طرز العمل های پارلمانی 
 

طی سال  شانبه نماینده گان  موکلین معلومات راجع به کارهای پارلمان و دسترسیری و انتشار آوبر گرد این برنامه،

 تمرکز خواهد کرد.  0810سه ماه اول  تا 0881های 
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 مشاهدهروش 

بارۀ بیوگرافی، جنسیت و کارکرد های ولسی جرگه و طراحی کرده که در  یرا طور پرسش نامۀ مربوط انستیتوت،

 به دست آمده است:لومات مورد نیاز با کاربرد روش های ذیل مع ی به دست آید.اعضای آن معلومات کمی و کیف
 

افغاستان روابط  ولسی جرگه دولتی که باهای دولتی و غیرا و داراالنشای ولسی جرگه، نهادمصاحبه با اعض -0

و سازمان های  تخابات آزاد و عادالنۀ افغانستانمقام های وزارت دولت در امور پارلمانی، بنیاد ان)کاری دارند

 مدنی(. جامعۀ

دولت در امور پارلمانی وزارت  گزارش ها از : جریده و سایت اینترنتی ولسی جرگه،ها گزارشمطالعۀ مواد و  -0

 گزارش های موجود از نهاد های ملی و بین المللی. و

 .برنامه های اختصاصی، خبرها و همچنان نشرات در بارۀ پارلمانتعقیب  ی:رسانه امراقبت  -8
 

، به جمع آوری معلومات و ارقام ادامه داد. 0810، آغاز کرد و تا ثور 0810دلو تیتوت، مرحلۀ اول ارزیابی را در انس

 ولسی جرگه قام وزارت دولت در امور پارلمانی و یک تن از داراالنشایعضو ولسی جرگه، یک م 02انستیتوت با

دو منبع ذکر از هیچ یک  .پارلمانی را مطالعه نمود اسناد وزارت دولت در امورو  ولسی جرگه جریده های مصاحبه و

ولسی جرگه تعداد طرح های فرستاد شده از سوی . به طور مثال، در جراید نداد شده معلومات کافی به دست

حکومت یا طرح هایی که از دورۀ پانزدهم و یا سال های قبل تصویب ناشده باقی مانده بودند، ذکر نشده است. 

م مصادف با نیمۀ آغاز دور شانزده برعالوه، چون از نظر مقایسوی دارای تفاوت های آماری بودند.بع مندو برعالوه هر 

نیز تکمیل نشده است. هرچند معلومات مربوط از آغاز کار ولسی جرگه تا  0810و سال کاری ، بود 0881سال  دوم

 .می باشد 0810و  0812ل انعکاس داده شده، معیار مقایسه در این بررسی اجرآت سال های حا
 

صورت  مصاحبه های ن از نیشنل دموکراتیک انستیتوتدو تو  (DI)دو تن از دموکراسی انترنیشنلبا مزید بر آن، 

منابع نشر شده مانند، کتاب رهنمای ولسی دیگر از  ل آمار جمع آوری شده. سایر بخش های گزارش به شموگرفت

 -مرکز مطالعات ستراتیژیک کابل و 0200( منتشرۀ می NDI، نیشنل دموکراتیک انتستیوت)0202-0202جرگۀ 

از آن جایی که مقایسۀ  د.دارای تفاوت های اندک می باشمعلومات دو منبع اخیر  ، گرفته شده است.0881دلو 

برای ارایه تصویر کلی از وضعیت و ترکیب  ، انستیتوتعه نیستمورد بحث این مطالمعلومات و آمار منابع ذکر شده 

  .موردی استفاد نموده است ه، از منابع ذکر شده به گونۀی جرگولس
 

 افغانستان ولسی جرگۀمعرفی 

 041ین دوره( متشکل از شانزدهم)0881انتخابی پارلمان  آغاز یافت، 0802افغانستان از سالفعالیت پارلمانی در 

 شدهای مختلف زمانی ترور عضو در مدت ه سه. 0خاب شده استاز تمام والیت ها انت ،با نظرداشت نفوس کشورعضو 

                                                           
مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی: اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می  - 0

 گردند.... 

 شود ... تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب هر حوزه حد اکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد.
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درصد  02، افغانستان پالیسی تبعیض مثبت قانون اساسیمبنای . بر و یک تن در حادثۀ ترافیکی جان باخته است

  .0اعضای ولسی جرگه را زنان تشکیل می دهند
 

برای مدت را  ، منشی و نایب منشینایب دوم ایب اول،ن برای یک دورۀ تقنینی)پنج سال(، را خود رییس ولسی جرگه

برای هجده کمیسیون دایمی را  ،جرگه این انتخاب می کند.، انتخابات آزاد، سری و مستقیم از میان اعضا، بایک سال 

گروپ پارلمانی را تشکیل  (7) اصول وظایف داخلی، دهمهج بر اساس ماده 8ایجاد و مطالعۀ موضوعات مورد بحث

 . 4کرده است
 

به ولسی است که  رییسان کمیسیون های دایمی پارلمانی و رییسان گروپ هایکمیتۀ روسا، مرکب از هیئت اداری، 

 ی دایمی،ها کمیسیون ترتیب تقسیم اوقات کاریترتیب برنامه های کاری، آجندای جلسات عمومی، جرگه در 

 .2دنجرگه همکاری می کنولسی  دارات داخلیا  لوایح ها و طرزالعمل
 

ست. این تشکیل شده ا ولسی جرگه و اعضای آن، داراالنشاخدماتی به و کی نیبه منظور فراهم آوری سهولت های تخ

و اداری  روابط عامه بشری، امنیت، روابط بین الملل، ارتباط عامه، منابع ،تحقیق و مطالعه، تقنین اداره دارای شعبات

 ی باشد.م و مالی
 

فعالیت می  خویش اصول وظایف داخلی طبقو  افغانستان ولسی جرگه بر مبنای صالحیت های مندرج قانون اساسی

دولت  ختصاصی از بودجۀا بودجهطبق  ،آن شات و امتیازات اعضا و داراالنشایکند. مصارف اداری ولسی جرگه، معا

 پرداخته می شود. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هشتادو سوم قانون اساسی.مادۀ  - 0

 ماده های هشتاد و هفتم و هشتاد و هشتم قانون اساسی. - 8

 در حال حاضر گروپ های پارلمانی صبا، سعادت ملی، رسالت، ملی پارلمان، کاروان صلح، صدای عدالت و اعتماد موجود می باشد. - 4

 مادۀ دوازدهم و شانزدهم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 2
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 6ولسی جرگه مومیسیمای ع

 ولسی جرگه چنین است:عمومی ترکیب 

  حکومت؛ طرف داران -0

   اپوزیسیون؛  -0

  مستقل. چهره های -8

 

 

 

 7ترکیب حزبی ولسی جرگه
 

 نسبت به کل اعضا فیصدی تعداد حزب

 %01  نفر متمایل به آن. 07و عضو  04 حزب اسالمی

 %04 نفر عضویت سابقه. 8نفر متمایل و  08عضو،  04 جمعیت اسالمی

 %8 رهبر آن. شمول عضو به 8 حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان)محقق(

 %0 عضو. 2 ت اسالمی)خلیلی(حزب وحد

 %0کمتر از  تن اعضای خانواده و خود رهبر 8عضو به شمول  4 پیوند ملی

 %0کمتر از  عضو. 4 احزاب چپ

 %0کمتر از  عضو. 4 جنبش ملی اسالمی افغانستان

 % 2،0 متمایل 0عضو و  0 افغان ملت

 %20 عضو 008 چهره های مستقل

 %0کمتر از  از هر کدام عضو 0 رهبران و اعضای سایر احزاب
 

  

 8ترکیب قومی ولسی جرگه
 

 ت به کل اعضابدرصدی نس تعداد نماینده گان قوم

 %81 عضو 11 ونپشت

 %00 عضو 28 تاجک

 %02 عضو 10 هزاره 

 %1 عضو 02 ازبک

 %8 عضو 8 ایماق

 %8 عضو 8 عرب 

 %0 عضو 8 ترکمن

 %0کمتر از  عضو 0 نورستانی

 %0ر از کمت عضو 0 بلوچ

 %0کمتر از                               عضو 0 ترک

 
 
 
 

                                                           
 لیل و نشرات مرکز مطالعات ستراتیژیک کابل.تح - 1

مرکز مطالعات ستراتیژیک کابل. بر عالوه، محرم کبیر مرزبان عضو ولسی جرگه در تماس با انستیتوت زنان، صلح و امنیت، ضمن   - 7

شمول رهبر آن حزب دو عضو قدردانی از کار های این انیستیتوت طی نامه ای یاد آوری کردند که حزب عدالت اسالمی افغانستان نیز  به 

 در ولسی جرگه دارد. این نکته نیز در ترکیب حزبی ولسی جرگه اضافه شود. 

 همان منبع با تلخیص. - 8
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 ترکیب ولسی جرگه از نظر تحصیالت
 

 فیصدی نسبت به کل اعضا تعداد تحصیالت

 %0.0 8 مدرسه -خصوصی

 %0.0 8 ابتدایی و پایینتر از صنف دوازدهم

 %42 18 فارغ صنف دوازدهم

 %7.0 08 فارغ صنف چهاردهم

 %40 021 لیسانس 

 %7.1 01 ماستر

 %2.8 0 ادکتر

 

ز مردم می باشد سه مسوولیت عمدۀ پارلمان)ولسی جرگه( تصویب قوانین، نظارت بر کارکرد حکومت و نماینده گی ا

 .می پردازیمدر عرصه های یاد شده ولسی جرگه های بعدی به مطالعۀ مفصل تر کارکرد فصل در که 
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 ی این مطالعهیافته ها

 فصل اول

 تصویب قوانین

یکی از ، تصویب قوانین از سوی پارلمان 1.ۀ مردم افغانستان استدارترین ارگان تقنینی، مظهر احیث عالی پارلمان به 

ند که تصویب قوانین از ااین باور قریب تمام مصاحبه شده گان به  این نهاد به شمار می رود.سه گانه وظایف مهم 

شورای ملی افغانستان  شده است.شرح در قانون اساسی کشور روش تصویب قوانین  ارلمان می باشد.عمدۀ پ وظایف

پیشنهاد  د.یا فرامین تقنینی را دارا می باشلغو قوانین و  تصویب، تعدیل،( قانون اساسی، صالحیت 12ماده ) مطابق

  02.طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد
 

طرح قانون پس از معرفی توسط وزارت دولت در امور پارلمانی و وزارت اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، مطابق 

سپرده می شود. به کمیسیون های دایمی برای بررسی و طی مراحل ، ن در اجندای مجلس عمومیو درج آ عدلیه

رۀ موارد اختالفی را به مجلس با، و فیصله دراتفاقی تصمیم گیریت های مشترک، روی موارد سکمیسیون ها در نش

  00.دنعمومی واگذار می کن

شده  مطالعه 0810 سال سه ماه اول تا 0881بین سال های ولسی جرگه افغانستان قانون گذاری ، کار فصلدر این 

تصویر  ولسی جرگه و اسناد دولتی در این زمینه، های هجرید بررسی اظهارات مصاحبه شده گان،مبنای  براست. 

 00.وانین به تفکیک سال ها چنین استتصویب ق

 0881:08 سال  -الف

               ( طرح قانون.0)   فرستاده از سوی حکومت 

     ی تصویب نشدهطرحهیچ    تصویب شده از سوی ولسی جرگه. 

 ( طرح قانون0) شده                             ان تصویب. 

 

 

 

                                                           
 .مادۀ هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان - 1

 مادۀ نود و هفتم قانون اساسی افغانستان. - 02

 .الیحه اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه 72-71مادۀ  - 00

، از مطالعۀ 0810تا سه ماه  10و   10تا  12، 12تا  81ارقام و آمار قوانین فرستاده شده، تصویب شده و تصویب ناشده در سال های  - 00

 جریده ولسی جرگه، اسناد و مصاحبه با مسووالن وزارت دولت در امور پارلمانی به دست آمده است. 

 .زارت دولت در امور پارلمانیبرگرفته شده از جریده ولسی جرگه و معلومات و - 08

 1389تصویب قوانین در   اخیر سال 

قوانین فرستاده شده از 
 سوی حکومت

: قوانین تصویب شده 
 .هیچ 

 قوانین تصویب ناشده
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( مصوبه مجلس در موارد مختلف 04( موافتنامۀ بین المللی تایید و)1) ملی تصویب شده، بودجهمزید بر این یک بار 

 صادر شده است.

 :0812سال -ب

 (                 طرح قانون.08فرستاده از سوی حکومت ) 

 (       طرح به شمول قوانین موجود از دوره پانزدهم.1تصویب شده از سوی ولسی جرگه ) 

                        ( طرح قانون08)       تصویب ناشده 

  

  

 

 

 

 

مزید بر این یک بار بودجه ملی تصویب شده، چهل مورد در ماده های قوانین قبلی تعدیل یا ایزاد صورت گرفته، 

 ( مصوبه مجلس در موارد مختلف صادر شده است.40( موافتنامۀ بین المللی تایید و)01)

شده و تصویب ناشده، قوانین باقی مانده از دورۀ پانزدهم  نوت: تفاوت آماری بین طرح های فرستاده شده، تصویب

، هیچ یک در 0812طرح فرستاده شده در سال  08از  یخواهد بود. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور پارلمان

 همان سال تصویب نشده است.

 0810:04سال   -ج

               ( طرح قانون.04)         فرستاده از سوی حکومت 

 به شمول طرح قوانین تصویب ناشده از  ( طرح قانون.00)          یب شده از سوی ولسی جرگه   تصو 

 سال های گذشته و بودجه ملی                                                         

 ( طرح قانون7)       شده                             اتصویب ن. 

                                                           
 همان منابع. - 04

 1390تصویب قوانین در سال 

قوانین فرستاده شده از 
 سوی حکومت

 قوانین تصویب شده

 قوانین تصویب ناشده
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پنجاه و هشت مورد تعدیل یا ایزاد در ماده های قوانین قبلی صورت  ملی تصویب شده، ودجهبمزید بر این یک بار 

 در موارد مختلف صادر گردیده است.( مصوبۀ مجلس 00( موافقتنامۀ بین المللی تایید و )01)گرفته، 

 :0810سه ماه اول  -د

 (                        طرح قانون.2فرستاده از سوی حکومت ) 

  از سال های قبلی. ( طرح4شده از سوی ولسی جرگه              )تصویب 

              02)؟( طرح قانون.                         تصویب ناشده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .در جریدۀ ولسی جرگه و معلومات وزارت دولت در امور پارلمانی تعداد قوانین تصویب ناشده ذکر نگردیده است - 02

 1391ن در سال يب قوانيتصو

قوانین فرستاده شده از 
 سوی حکومت

 قوانین تصویب شده

 قوانین تصویب ناشده

 1392ن در  سه ماه  اول يب قوانيتصو

قوانین فرستاده شده از 
 سوی حکومت

 قوانین تصویب شده

 قوانین تصویب ناشده
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  0810تا سه ماه اول  0881مقایسۀ تصویب قوانین  از سال 

  

 

 تاخیر در تصویب

طرح پیشنهاد شده را بیش تصویب جرگه نمی تواند ولسی و هفتم قانون اساسی افغانستان آمده است که در مادۀ نود 

 01.از یک ماه به تاخیر اندازد
    

ون را حایز می شود. فرامین قانفرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم  همچنان در همان ماده ذکر شده که

ود و در صورتی که از طرف ی به آن تقدیم شملاز تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای  تقنینی باید در خالل سی روز

 07میگرد.شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط 
 

در مواردی در مغایرت با ماده نود و  قوانین آشکار شد که عطف به اظهارات مصاحبه شده گان،اسناد و  با بازنگری

دول ذیل ج تصویب شده است.از سوی ولسی جرگه  هفتم قانون اساسی با تاخیر ماه ها یا حتی بیش از یک سال

 چند نمونۀ آن است.نشان دهندۀ 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 مادۀ نود و هفتم قانون اساسی. - 01

 ماده هفتاد و هفتم قانون اساسی. - 07

0

5

10

15

20

25

 1392سه ماه اول  1391سال  1390سال 1389اخیر سال 

 قوانین فرستاده از سوی حکومت

 تصوییب شده از سال قبل

قانون فرستاده شده در  5: تصویب ناشده
 همین مدت تصویب نشده
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تاریخ ارسال از حکومت  طرح قانون

 به شورای ملی

 تاخیر مدت زمان سپری شده بدون تصویب 

 سال 4حدود  در ولسی جرگه قرار داشت 0810جوزای  0888سرطان  فرمان تقنینی در بارۀ قانون منع خشونت علیه زن

 ماه 02 دارد قرار جرگه ولسی در – 0810سرطان  0812حمل  لقاب افتخاریطرح قانون نشانها، مدالها و ا

 ماه 04 ولسی جرگه قرار دارد در – 0810سرطان  0812ثور   طرح قانون سرپرستی اطفال یتیم و بی سرپرست

 ماه 04 .دارد قرار جرگه ولسی در – 0810سرطان  0810ثور  طرح قانون موسسات تحصیالت عالی

 ماه 00 .دارد قرار جرگه ولسی در – 0810سرطان  0810سرطان  بارزه علیه فساد اداریطرح قانون م

 ماه 1 .دارد قرار جرگه ولسی در – 0810سرطان  0810قوس  طرح قانون تنظیم معاش و مصارف رییس جمهور

 ماه 7 .داشت قرار جرگه ولسی در – 0810جوزای  0810قوس  طرح قانون انتخابات
 

 

 تصویب قوانیندشواری های 

 عوامل داخلی ولسی جرگه و عوامل بیرونی می باشد. متاثر از طرح قانون، تاخیر در تصویب
 

 یعوامل داخل -الف

  مهمترین چالش تاخیر در تصویب قوانین  :ب جلسات عمومی و کمیسیون های دایمیعدم تکمیل نصا

شماری از نماینده گان است. زیرا  میعمومی ولسی جرگه غیرحاضری دایمجالس مربوط به و سایر اقدام های 

در بررسی جراید ولسی  08.مجلس عمومی پارلمان زمانی رسمیت می یابد که اکثریت اعضا حضور داشته باشند

سفر  صروفیت نماینده گان به امور شخصی و، مصاحبه ها و همچنان مشاهدۀ رسانه ها، آشکار شد که مجرگه

شماری از اعضای ولسی جرگه، این ماموریت را مصروفیت  01.های خارجی سبب عدم تکمیل نصاب می شوند

حضور می یابند. در مواردی در مجالس عمومی از مجموع  و بنابر این کمتر در مجالسدرجه دوم می پندارند 

 02.نفر اشتراک کرده اند 02تا  00بین  نماینده، 041
 

  دانش کافی مسلکی برخوردار نیست، از تقنینی ی اموربرای بررسقوۀ مقننه کشور  :یت مسلکیظرف کمبود 

 .00اغلب تاثیر پذیر و توجیه شده می باشد بنابر این تصمیم گیری ها

  

 :هیئت اداری، کمیتۀ  ون، ارزیابی و صدور فیصله ها از طریقنبررسی طرح قا ناکارآیی ساختارهای موجود

در است. بسیار زمانگیر بوده  یگروپ های پارلمانی برای ارایه به مجلس عمومکمیسیون های دایمی و  روسا،

از نبود برنامۀ سیاسی بر محور منافع جمعی نیز متاثر ، ه بر موضوع زمانعالواین میان گروپ های پارلمانی 

در مورد کنند و ن را پرخالی فرکسیون های حزبی در پارلما باید قاعدهالعلی  گروپ های پارلمانی،است. 

، موفق به ایجاد این گروپ ها در بدو تشکیل و حتی در جریان کارد. نظر واحد ابراز نماینمسایل مورد بحث 

در مواردی از هم  یجه کارآیی خود را از دست دادند؛محور منافع شان نشدند که در نتبرنامۀ سیاسی بر 

نظریات و مالحظه های سیاسی شان  ،در کمیسیون ها و مجالس عمومیاعضای گروپ ها  ،پاشیدند. بنابر این

                                                           
 مادۀ یکصدو ششم قانون اساسی. - 08

 مصاحبه شونده گان از غیر حاضری های دوامدار شماری از نماینده گان شکایت داشتند.اکثر  - 01

 از مصاحبه مستقیم با شماری از نماینده گان. - 02

 از مطالعۀ سوابق تحصیالت اعضا و اظهارات مصاحبه کننده گان. - 00
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مجالس عمومی و بخصوص کمیسیون جنبه های مسلکی صورت، این نۀ انفرادی ابزار می کنند. در به گورا 

 تضعیف می گردد. های اختصاصی

  

 یافته ها نشان می دهد که مادۀ بیست و نهم حد اقل حذف مخفیانۀ یک ماده قانون در ولسی جرگه :

های والیتی درج بود، بدون در نظرداشت درصدی مشارکت زنان در شورا 02قانون انتخابات که در آن سهمیۀ 

اصول رایج، از متن قانون حذف شده است. بر اساس اظهارات برخی از اعضای پارلمان، این مورد مادۀ اختالفی 

نبود و در کل از سوی کمیسیون ها تایید شده بود. بعد از فرستادن طرح به مجلس سنا، واضح شد که این 

مختلط سپرده شد، هیئت این ماده را دوباره به متن  موضوع به هیئت سهمیه  در کل حذف شده است. سپس

 00درصد در نظر گرفت. 02ی والیتی را و سهمیۀ مشارکت زنان در شوراها قانون ایزاد نمود
       

 مطالعۀ جریده های ولسی جرگه، مصاحبه ها و  توجهی در اولویت بندی اجندای مجالس عمومی: کم

ه گان آشکار کرد که در برنامۀ کار کمیسیون ها و ترتیب اجندا، به بررسی قوانین اظهارات شماری از نمایند

 مجلس عمومی ولسی جرگه 11در طرح  00رای نمونه بلند ترین مورد تصویب قانون بکمتر جا داده می شود. 

می  0812مجلس عمومی سال  10طرح قانون در  8تصویب بدترین حالت، نشاندهندۀ  08.است 0810 سال

 .دباش
 

بحث ها به مسایل حاشیوی رخ می همچنان گاهگاهی جریان ادارۀ مجلس از کنترول رییس خارج می شود و  

در صورتی که یک گروه اجندا را مطابق به میل خویش نداند یا از قبل به نوعی سفارش های بیرونی را  د.کن

 اندهی می شود.دریافت کرده باشد، با مختل کردن جریان مجلس، ختم پیش از وقت آن سازم

  مداخلۀ حکومت -ب

از آن که می نماید. مداخله  اشکال مختلف حکومت در کار ولسی جرگه بهکه  های انستیتوت، آشکار شددر بررسی 

 ذکر کرد: نمونه هایی راجمله می توان 
  

  در صورتی که مقام های  .به منظور تامین منافع حاکمیتمجلس تکمیل یا عدم تکمیل نصاب تالش در

کومت فیصله های مجلس را با منافع خود موافق نداند، برای برهم زدن نصاب و برعکس در صورت تشخیص ح

 فیصله مجلس به سود خویش برای تکمیل نصاب مداخله می کند.
  

  به گونۀ مثال تقاضا های . آن تصامیم با نادیده گرفتناین نهاد پارلمان و حتی تضعیف بی عالقه گی به تقویۀ

جرگه مبنی بر معرفی سه عضو ستره محکمه که مدت ماموریت سه سالۀ آنان سپری شده بود، رسمی ولسی 

                                                           
برای حل اختالف هیئت مخلتط به تعداد مساوی   ماده صدم قانون اساسی: هرگاه مصوبۀ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، - 00

 .از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد

   نافذ شمرده میشود. فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، 

 0810و  0812گزارش کاری ولسی جرگه، جریده های  - 08
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به  سیاست کشور کاندید وزیران، یا تقاضا برای فرستادن خطوط اساسی تقاضا برای معرفی شمار باقی ماندۀیا 

 ولسی جرگه، نام برد.

 

 این مورد  رای تایید یا رد. در برابر دولت ، مرکزی و سفارتیو تقرر اقارب به پست های محلی رشوت و امتیاز

خیلی شنیده شده است. نماینده گان حتی در مجالس عمومی هم دیگر را به داشتن رابطه های استفاده 

  جویانه با مقام های حکومت و تاثیر پذیری از آن در رای دهی ها، متهم کرده اند.

اصول وظایف  ارلمانی در مجالس، عدم رعایت کاملای پگروپ ه موثر کمیسیون ها، عدم فعالیت زیاد بودن تعداد

، بی جای تصمیم گیری های جمعی کمبود بررسی ها و مشاورۀ کارشناسانه، تصمیم گیری های فردی بهداخلی، 

اری پارلمان را به چالش تجربه گی، موثر نبودن میکانیزم موجود جلوگیری از غیرحاضری، ضعف هایی اند که امور ج

 .ۀ قانون گذاری را زمانگیر کرده اندکشیده و پروس
 

شماری از دشواری ها و چالش ها در راه تصویب قوانین در مجالس عمومی ولسی جرگه که از آن ها ذکر شد، می 

 فصل ششم، خواهد آمد. -زمدت رفع شوند که در بخش سفارشاتتاه مدت، میان مدت و دراتوانند با طرح تدابیر کو
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 ن مطالعهیافته های ای

 فصل دوم

   نظارت پارلمانی

هر یک از از از اعمال حکومت در کل و  ینظارت پارلمانف مهم پارلمان به حساب می آید. ینظارت نیز یکی از وظا

ماده ها هنگام بحث مایه می گیرد. این افغانستان قانون اساسی  18و  10، 10، 81، 77وزیران به طور خاص از مادۀ 

 می شوند: نقل در موضوع مربوط،
 

نظارت از کار آنان چنین ذکرشده  بارۀ مسوول بودن وزیران و ، درافغانستان هفتم قانون اساسیمادۀ هفتاد و در 

 ".وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند" است:
 

ولسی  " :را این طور بیان می کندمیکانیزم نظارتی ولسی جرگه از کارکرد حکومت  مادۀ هشتاد و نهمهمچنان 

کمیسیون خاص تعیین   جرگه صالحیت دارد به پیشنهـاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعۀ اعمال حکومت،

 ".نماید
 

ولسی جرگه  ن است که، ایسی جرگه و سایر نشراتمطالعۀ جریده های ول ازانستیتوت  ارزیابیموارد فوق، با توجه به 

ه دایر کرده است که از نشست استجوابی 8و جلسه استماعیه  08 ،جلسۀ عمومی 001مجموع  ، از0812تا  0881از 

 مورد نظارت صورت گرفته است.  01در همین مدت از  جمله کارهای نظارتی آن به شمار می رود. به طور خاص،
 

مجلس  00ح، نشست استیضا 2. از این جمله جلسه دایر کرده است 001، ولسی جرگه 0810تا  0812سال از 

این  پی آمد ها و معلومات کیفی و کمی در مورد اثرات،با این وجود، اند.  مجلس استجواب بوده 04استماعیه و 

 04نشست های در واقع نظارتی در اسناد اشاره ای نشده است.
 

 0812-0881در سال های  نظارت از کارکرد های حکومت
 نظارتی یهاستجواب استیضاحیه استماعیه نشست ها کل تعداد

001 08 0 8 01 
 

 

 

  0810 – 0812در سال های  نظارت از کارکرد های حکومت

 نظارتی استجوابیه استیضاحیه استماعیه نشست ها کل تعداد

006 00 2 04 . 
 
 

در بارۀ ماده هشتاد و نهم قانون اساسی، انستیتوت و مشاهده کنندۀ آن از مصاحبه ها، جریده های ولسی جرگه و 

که علی الرغم کوشش های ولسی جرگه به منظور ایجاد کمیسیون خاص بررسی اعمال حکومت، نداسناد، دریافت سایر

ضو تشکیل شد که ع 08از  ، کمیسیونی0810البته در ماه عقرب نشده است. ایجاد در نهایت کمیسیون مذکور 

                                                           
 ولسی جرگه. 0810و  0812، 0881جریده های سال  - 04
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« ربوط به فساد در شاروالی کابلحکومت در راستای اراضی غصب شده و امور م اجرآتبررسی از »ماموریت آن صرف

 02.می باشد
 

مراه با نشست عادی ه 02، در پنج نشست استماعیه و 0810تا ختم سال با این حال ، ادامه دارد این کمیسیونکار 

 ب شده در کابل، کندهار، ن و شهرک ها و اندازۀ زمین های غصزمی بانن ذیرط دولتی، غاصمسووال

نشان داده شده این کمیسیون  در جدول های پایینی تفصیل کارهای تثبیت کرده اند. ننگرهار و کندز را بلخ، هرات،

  است.
 

 زمین های غصب شده والیت کابل   زمین های غصب  شده کابل، کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار و کندز

زمین های غصب  دسته بندی غاصبان   ب شده دولتیزمین های غص دسته بندی غاصبان

 شده

 بانتعداد عاص

 نفر 00  جریب  00401 غاصبان کالن   جریب 081111 غاصبان کالن

ان بیشتر از یک هزار غاصب   جریب 021122 ان بیشتر از یک هزار جریبغاصب

 جریب

 نفر 02 جریب  1210

 111تا  022غاصبان بیشتر    جریب 12822 جریب 111تا  022غاصبان بیشتر 

 جریب

 نفر 88 جریب  4118

 نفر 002 جریب  0100 جریب  11تا  02غاصبان از   جریب 08082 جریب 12تا  02از غاصبان 

 نفر 44 جریب  88 جریب  1تا  0غاصبان از    جریب 4884 جریب  1تا  0غاصبان از 

 نفر 08 01122 غاصبان شهرک ها   جریب 072 جریب 0عاصبان الی 

جریب  088822شهرک،  008 غاصبان شهرک ها

 زمین دولتی

ن های تصرف شده از زمی  

 سوی ارگان های دولتی

 ارگان 7 جریب 0404

مجموع زمین های غصب    هزار جر یب. 211 ب شده شش مجموع زمین های غص

 شده

 . هزار جریب 47

 

برد این کارکارکرد های حکومت، ولسی جرگه در  احساس ضرورت بسیار عاجل نظارت بر رغم با این حال، علی

انتخاب اعضای کمیسیون بررسی  نحوۀ از دالیل این ناکامی، ناکارآیی شده است. یکیوفق نصالحیت قانونی خویش م

به موضوع  و تسلط عوض معیارهای تخصص، تجربهاعمال حکومت به وسیلۀ مجلس عمومی ولسی جرگه است که به 

جه کمیسیون نظارت بر ان داده شده و در نتیپارتی بازی و مسایل مانند آن رجح مورد بررسی، سلیقه ها، رابطه ها،

 است.  نشدهاعمال حکومت تشکیل 
 

اتخاذ  "ال نظارت می باشد، این طور بیان می کند: ، در مورد استیضاح که یکی از اشکنود و یکم قانون اساسی مادۀ

 صورت می گیرد.".تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم این قانون اساسی
 

ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از ": ت، در این باره ذکر شده اسمادۀ نود و دومنان در همچ

 ".هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد
 

ت نظارت پارلمانی، استیضاح یازده وزیر حکومه پر سرو صدا ترین مورد تخطی از یافته های مطالعه نشان می دهد ک

خوانده شدند. نماینده گان  ، به استیضاح فراهای وزارت شان بودجهدرصد  22بابت مصرف کمتر از بود. این وزیران 

                                                           
 .ولسی جرگه 0810جریدۀ سال  - 02
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مجلس عمومی برای استیضاح از سوی هیئت  01برای استیضاح یازده وزیر امضا های مورد نیاز را جمع آوری کردند.

را در رسانه های داخلی و خارجی اداری ولسی جرگه روز ها به تعویق افگنده شد. این موضوع سرو صداهای زیادی 

ایجاد کرد. در این فاصله برخی از نماینده گان امضا های شان را پس گرفتند. با این حال، سر انجام مجلس استیضاح 

ت به جای ارایۀ دالیل کم برخی از این توضیحا 07توضیحات دادند. متعدد دایر شد و وزرا مطابق قانون، به مجالس

. شماری از وزرا موثرتر، به فرافگنی و بحث های خارج موضوع ادامه یافتکارهای  تعهد به در مصرف بودجه و یکار

را به دوش وزارت مالیه و وزیر مالیه به دوش مساعدت کننده گان خارجی افگندند. آن ها  بودجهقصور در مصرف 

. سپس برای رای 08ده نمی شودن قرار دانقدی به وقت و زمان به دسترس شا بیان کردند که حواله های مالی و وجوه

 اری از وزرای ـیح شمـاهر بود که حد اقل توضـدوق ها ظـن صنــه شد. از گذاشتـــندوق گذاشتـعدم اعتماد ص

یازده گانه طرف قبول نماینده گان واقع نشده و بنابر این تعدادی از وزرا سلب اعتماد خواهند شد. اما دیده شد که 

 . 01رای اعتماد گرفتند تمام وزرا به وقفه ها مجدداً
 

مشاهده کنندۀ انستیتوت، جریان برنامۀ اختصاصی یکی از رسانه ها را مرور کرد. از دو عضو ولسی جرگه یک تن با 

به نفع وی ، 0881در انتخابات پارلمانی صراحت بیان نمود که به سبب فشار یکی از موکلین که رای قابل مالحظه را 

یک وزیر انصراف کرده است. شماری از نماینده گان در مجلس با  خویش برای استیضاحکار برده بود، از امضای ه ب

صدای بلند، اظهار نمودند که برخی از وکال در معامله های پشت پرده با وزیران استیضاح شده، منافع ملی را کنار 

 82گذارده به کمیشن کاری ها مشغول شده اند.
   

ر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در ه "، بیان می کند که مادۀ نود و سوم

 ."موضوعا ت معین سوال نماید
 

برای نظارت از کارکرد های ارگان های دولتی به ابتکار  نیز،گانۀ ولسی جرگه  08قابل ذکر است که کمیسیون های 

جلسۀ عادی دایر کرده  121، در مجموع 0812تا  0881خویش کارهایی را انجام داده اند. این کمیسون ها از سال 

 0228مورد نظارتی و رسیده گی به  02جلسه استماعیه می باشد.  072جلسه استجوابیه و  2اند. از این جمله 

  .ای نظارتی کمیسیون ها استعریضه مردم از کارکرد ه

 82رگزار کرده اند. از این جمله جلسۀ عادی ب  100در مجموع  0810تا  0812کمیسیون ها از سال همچنان این 

عریضه  8010بازدید نظارتی و سفر های والیتی و دریافت  02نشست استماعیه می باشد.  010نشست استجوابیه، 

 80.شامل کارکرد های نظارتی کمیسیون های ولسی جرگه می باشد ،مردم
 

                                                           
 مادۀ نود و نهم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 01

 ماده نود و دوم قانون اساسی. - 07

 از مصاحبه های مستقیم انستیتوت با نماینده گان و بررسی های مشاهداتی از رسانه ها. - 08

 گرفته شده از مصاحبه های مستقیم انستیتوت با نماینده گان. - 01

 گه در تلویزیون طلوع. اظهارات شماری از نماینده گان ولسی جرگه در نخستین مجلس عمومی بعد از استیضاح.جریان بحث دو نمایندۀ ولسی جر - 82

 ولسی جرگه. 0810و  12، 0881جریده های  - 80
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 ی رییس جمهور کشور می باشد وحیت هاکه از صال را مقرری رییس و اعضای ستره محکمه ،مادۀ شصت و چهارم

 . ه به تائید ولسی جرگهمحکمتره ستعیین رئیس و اعضای   ":نقش ولسی جرگه در این مورد را، چنین بیان می کند
 

ستره :" مدت زمان کار اعضای سه دسته از اعضای ستره محکمه را معین می کند ،مادۀ یکصد و هفدهمهمچنان 

طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقرۀ آخر مادۀ محکمه مرکب است از نه عضو که از 

سه نفر برای مدت چهار سال،  :پنجاهم و مادۀ یکصد و هجدهم  قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین میگردند

 ".دتعیین اعضا برای بار دوم جواز ندار .سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال
 

 027، آشکار شد که مطابق ماده و مرور گزارش های ادارات ذیربط ی مستقیممصاحبه ها انستیتوت، از در مطالعۀ

تعیین شده   سالکه هر یک برای چهار  ماموریت سه عضو، به شمول رییس ستره محکمه از افغانستان قانون اساسی

ی اعضای جدید را ولسی جرگه به تکرار معرف است.معینه قانون اساسی سپری شده  سال بیش از موعدسه بودند، 

تهیۀ این  محکمه الیاما رییس ستره  شنهاد کرد.یمطالبه کرده اما حکومت با تاخیر یاد شده دو عضو جدید را پ

ود تکلیف خنه تنها به حکومت این نکته می رساند که به وظیفۀ خود ادامه می دهد.  (سرطان سال جاریگزارش)

رابطۀ  در این صورتبلکه مطالبات نماینده گان مردم را نادیده می گیرد. تمکین نمی کند،  ساسیناشی از قانون ا

د. بت به موسسه های دولتی کاهش می یابنس اعتماد مردم و لرزان شده نه و مجریهبین قوۀ مقن هماهنگیکاری و 

ر تشویق کننده و اجبار قانونی نیز در عین حال ولسی جرگه افغانستان به مطالبه های عام اکتفا کرده و از تدابی

که با آن ها ، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و منتقدان حاکمیت نماینده گان استفاده موثر نکرده است. برخی از

 ابزار نگرانی کرده اندمصاحبه شده 

بخشد و در قانون را جرئت بیشتر می  اده جویان و تخطی کننده گانکه بی پروایی به مطالبات قانون اساسی، استف 

ابراز می کنند که چون مطابق آن ها   80نتیجه حاکمیت قانون از سوی مجریان قانون به چالش رو به رو می شود.

ار دوم جواز ندارد، نصب تعیین اعضای ستره محکمه برای ب ، مدت زمان معین سپری شده وهمین ماده قانون اساسی

 د.اجرآت آنان نیز اعتبار ندارین بنابر ااست. فاقد اعتبار نیز آنان به نام سرپرست 

 

برعالوۀ عدم تشکیل کمیسیون مربوط، دشواری های دیگری نیز دارد. رییس ولسی جرگه  ،اعمال حکومتنظارت از 

 در گزارش اجالس دور دوم و سوم ولسی جرگه پاره ای این دشواری ها را چنین یاد آوری کرده است:

 

 
 

ه در نظارت از عملکرد حکومت ناتوان بوده است، اگر شتاب زده قضاوت ممکن است طوری قضاوت شود که ولسی جرگ
نکنیم می شود گفت که حکومت در برابر صالحیت های قانونی ولسی جرگه مبنی بر نظارت از عملکرد حکومت با قانون 

ود نداشته گریزی و بی تفاوتی عمل کرده است و با تاسف فرهنگ قانون گرایی و قانون پذیری در دستگاه حکومت وج
است و متاسفانه ولسی جرگه حربۀ اجرائیوی در دست ندارد تا از آن در برابر قانون شکنی و یا قانون گریزی حکومت 

 از گزارش اجالس دور اول و دوم ولسی جرگه.   استفاده کند....   
 

                                                           
 مصاحبه های مستقیم انستیتوت با نماینده گان و همکاران بیرونی پارلمان. - 80
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 یافته های این مطالعه

 سومصل ف

 نماینده گی 

علی القاعده، نماینده گان مردم در پارلمان، خواست های موکلین و مردم محل های مربوط را به نهاد های دولتی و 

حکومتی می رسانند و آن را پیگری می کنند. نماینده گی از مردم در برنامه سازی ها و تصمیم گیری ها در پارلمان 

و عرف کار پارلمانی این می رود. قانون اساسی افغانستان  ای پارلمان به شماراز صالحیت ها و وظایف مهم اعض

 صالحیت را به نماینده گان تفویض می کند.
   

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد  ":انون اساسی افغانستان در این باره ذکر شده است م قمادۀ چهاردر 
  ".ا ل می کنداعمآن را  که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود

 

شورای ملی دولت جمهوری اسالمی  ":شورای ملی را این طور بیان می کند کم جایگاهمادۀ هشتاد ویهمچنان 
  "کند.افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می 

 

در باال قوت می گیرد. اعضای ولسی جرگه در دو مورد  قانون اساسی شده اصل نماینده گی از مردم، از ماده های ذکر

رسیده گی به  عمومی و )ب( در مجالس طرح خواست ها و مطالبات مردم )الف(نماینده گی از مردم موفق بوده اند. 

جرگه  که به کمیسیون ها و مقام های ولسی جرگه مراجعه می کنند. کمیسیون های ولسی عرایض و شکایت آنانی

رییس مجلس ولسی جرگه در گزارش اجالس دور اول و دوم یکی از  نیز در این مورد کار های خوبی انجام می دهند.

 موارد نماینده گی را چنین بیان کرد:
 

آنچه در کنار سایر موفقیت های ولسی جرگه چشمگیر  است، همانا انجام رسالت نماینده گی از مردم است. بسیاری از 
ن صدای موکلین خویش را از تربیون ولسی جرگه به گوش حکومت، موکلین و جهانیان رسانیده اند. نمونۀ نماینده گا

برجستۀ آن فریاد دادخواهی و تظلم در برابر اشتباهات و خطا های نیروهای خارجی است که همواره کشتار غیر نظامیان 
، حمالت راکتی و تجاوز آشکار پاکستان به خاک وقع نگذاشتن به عنعنات ملی افغان ها و باالخره نقض حرمت مسکن

                .افغانستان، تقبیح اعمال تروریستی را با صدای بلند محکوم و اعتراض خویش را با موضع گیری رسمی بیان داشته اند
 گزارش اجالس دور اول و دوم ولسی جرگه  از

 

 
 

 0812-0881طرح خواست های مردم در مجالس عمومی ولسی جرگه از 

 موارد                   تعداد نشست ها

 مورد خواست مردم از سوی نماینده گان 078طرح  001

 کمیسیون سمع شکایتدر مورد استماع مسووالن 08    

 رسیده گی به عرایض مردممورد   748 
 

 0810 - 0812 نماینده گی از مردم در سال های

 موارد  نوع نماینده گی

 مورد استماع مسووالن 07 استماع 

 عریضۀ مردم 720 رسیده گی به عرایض
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نماینده گان از  شماری از روابط محدود وجود دارد. و موکلینآشکار شد که بین نماینده گان  در مطالعات انستیتوت

دالیل ذیل بر ل بناتماس مستقیم بین نماینده و مردم عادی مح اند. داده بازدید هایی مرتب انجام مردم و محل ها

 :88کمتر موجود است.

  مستقیم آن ها با مردم تماس  ده گان به محالت سفر نتوانسته و؛ نبود امنیت سبب می شود که نماینیامنیت بی

یت های شان انصراف کنند. سه سبب شده که از حضور در محافل خویشان و جمع ، حتیبی امنیتی .دبرقرار نشو

 ا در محافل اقارب شان کشته شده اند.بی امنیتی در خانه ی نماینده از اثر
 

  و هم از سوی نماینده از سوی مردم  گاهی طرح مطالبات و خواسته ها ؛کمبود آگاهی در بارۀ اصل نماینده گی

و در مجموع از  ،هم شماری از نماینده گان از این اصل گاهیگان مطابق مسوولیت های نماینده گی نمی باشد. 

سوء استفاده های ارداد ها و مقرری وابستگان ی کسب امتیاز، معامله، گرفتن قرموقف عضویت شورای ملی برا

 شخصی می کنند.
 

 و بنابر این به فاصله گرفته اند شان  مردم و موکلینشماری از نماینده گان از ؛  کمبود عالقه مندی نماینده گان

و قیود امنیتی، مصروفیت های قید تغییر محل بود و باش، می کنند.توجه رسیده گی و کمتر  شانمطالبه های 

 می شود.به نماینده گان مردم  سانسبب عدم دسترسی آ ،دومی اعم از اقتصادی و سیاسی
 

  ندارند. در این صورت به  برنامۀ نماینده گی از مردم هر نمایندهو  مجلسدر مواردی  ؛مشخص برنامه نبود

 تصادف ها و مراجعۀ های مردم بسنده می شود.
  

  به منظور ایجاد دفتر های ارتباطنماینده گان مجلس منابع مالی ؛ به والیات داشتن دفترن ،مکاناتا کمبود 

با استفاده از امکانات شخصی گان نماینده انگشت شمار  تعدادچند والیت محدود است. دریک یابرای نماینده گان 

کامیابی هایی هم دارند. اما این امکان برای  باز کرده اند و در این زمینهده گی شان در والیت مربوط را نیدفتر نما

 همه نماینده گان مقدور نمی باشد.

می نکافی  را کار های انجام شده ، اما مصاحبه شونده گاندارد وجود عرصه نماینده گی کامیابی هایی هرچند در

و بازپرسی  ان به مردمروش های نماینده گی به مراجعه و شکایات مردم محدود شده است. مراجعۀ نماینده گدانند. 

ه آنان کمتر و در در نمونه های شخصی موجود است. شماری از نماینده گان در هنگام فراغت از دور از خواست های

های کاری به عوض رسیده گی به مردم و سفر به والیات، به سفر های خارجی و فعالیت های سیاسی و اقصادی 

 رسیده گی می کنند. مصروف می شوند و کمتر به امور موکالن شان

 

 

 

                                                           
 مصاحبه های مستقیم انستیتوت با نماینده گان. - 88
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 مچهارفصل 

 

 نتیجه گیری

ایجاد دولت دموکراتیک، پاسخ گو، شفاف و مسوولیت  قوۀ مقننه در افغانستان در ردیف تفکیک قوا، فعالیتآغاز 

از این دیدگاه حقق شده است. تان است که به کمک جامعۀ جهانی میکی از دست آورد های مهم مردم افغانس پذیر،

در مسیر طوالنی تحقق اصل حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، قانون پذیری، پاسخ ین را تی نخسگام ها ولسی جرگه

 گویی و مسوولیت پذیری نهاد ها و نماینده گی از مردم برداشته است. 
 

مرتبه افزایش را  قریب چهار 0810ویب قانون در سال . تصش رونده داردیولسی جرگه در تصویب قانون حرکت پ

 روش های تصویب قانون بهتر شده و رو به تکامل است.نشان می دهد.  0812نسبت به سال 
 

بهبود  ها دشوارییه و استیضاحیه علی الرغم اعیه، استجوابی هم بهتر شده است. نشست های استمنظارت های روش

گانه و کمیسیون بررسی زمین های غصب شده دست آورد هایی در زمینه های  08یافته است. کمیسیون های 

 ظارتی کسب کرده اند.ن
 

نقش نماینده گی ولسی جرگه و اعضای آن در برنامه ریزی ها، تصویب قانون و تصمیم گیری ها با گذشت هر روز 

بهتر ظاهر می شود. دریافت روز افزون عرایض مردم از سوی کمیسیون ها نمایانگر عالقه مندی مردم به کارهای 

 به مثابۀ نمایندۀ شان اهمیت می دهند. ولسی جرگه است و آنان در شناخت این نهاد
 

مناسبات و هماهنگی کاری بین قوای سه گانه در سطح نازل قرار دارد که سبب تضعیف جایگاه و اعتبار آنان می 

گردد. بخصوص قوۀ اجراییه، شماری از مصوبه ها، مطالبه ها و خواست های مبتنی بر قانون قوۀ مقننه را نادیده می 

 گیرد.
 

آنان نشده است. در نشت های عمومی و در  سبب تغییر کیفی کارکرد ای ارتقای ظرفیت اعضای پارلمانبرنامه ه

بحث های تصویب قوانین شماری از نماینده گان عصبیت های مذهبی، سنتی و برداشت های شخصی شان را 

  ند.تحمیل و مسایل عام اجتماعی را تحت شعاع محافظه کاری، سنت گرایی و تعصب قرار می ده

ت و در موثر اسنا همکاری نهاد های داخلی و خارجی که برای ارتقای ظرفیت پارلمان کار می کنند ناکافی، سطحی و

 ندارند. میان خود نیز هماهنگی الزم

ولسی جرگه و بخصوص هیئت اداری آن، پالن مقید به زمان کاری، هدف ها و دیده گاه های دورنمایی ندارند. بعضی 

در مورد اجنداها و فیصله ها به گونۀ تصادفی و گاهی نظر به فشار های داخلی و بیرون از ولسی  وقت ها، تصامیم

 جرگه گرفته می شود.
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ولسی جرگه در کل و اعضای آن به گونۀ خاص، در هر سه عرصه کاری یعنی قانون گذاری، نظارت بر اعمال حکومت 

جربه و لب و استخدام شده نمی باشند که در موارد خاص از تو نماینده گی از مردم، دارای مشاروران و همکاران دواط

 ند.آگاهی آنان بهره گیر

رادی گروپ های نیرومند پارلمانی عرض اندام نکرده اند و بنابر این تصامیم و بحث ها به محور های شخصی و انف

 د.گیر بوده، فرصت ها و منابع زیاد را بی جهت مصروف می کنکشانده می شود که خیلی زمان

جهان و  هایاز امکانات و تجربۀ کمیته های بین الپارلمانی با کشوربرای بهبود نقش و رفتار اعضای ولسی جرگه 

 منطقه استفاده عملی و نظری صورت نگرفته است. 

اجتماعی سیاسی کشور نیست. بنابر این فضای  افغانستان تافتۀ جدا بافته از وضعیتاست که پارلمان قابل درک 

 پارتی بازی، واسطه بازی،بی توجهی به مسلک، د وکمبود مدیریت علمی، نبوعمومی 

بر روند کار ، عدم عالقه به آموزش و تغییرتمایل به زراندوزی از راه فساد، قاچاق و اختالس، خود بزرگ بینی و 

بسیار نازل پارلمان و از جمله ولسی جرگه اثر می گذارد. در چنین فضایی که بازپرس و مسوولیت پذیری در سطح 

و ایجاد طرزالعمل های باشد. از این رو، نیاز آموزش  از این گرایش ها پارلمان هم نمی تواند عاریقرار دارد، کارکرد 

  موثر و کارا در پارلمان بسیار مهم پنداشته می شود.
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  مفصل پنج

 سفارش ها
 

 

که  است ، در صددسی جرگه را به دیده قدر می نگرددر حالی که دست آورد های ولانستیتوت زنان، صلح و امنیت 

غنی  به نیاز ر عین حال کمبود ها و نواقص با نظرداشتدست آورد های مثبت برجسته شوند و تعمیم یابند. د

ساختن طرزالعمل ها با استفاده از تجربه های جامعۀ جهانی و به کار بست توصیه ها و مشوره های ملی، نهاد های 

انستیتوت، در جریان بررسی، مصاحبه ها و بازدید ها، یک سلسله خالها مردم، شناسایی و دور گردند.  جامعه مدنی و

قانون گذاری، نظارت و نماینده گی از مردم دریافت کرد. در این بخش، شماری راه حل ها و تدابیر  ها را درو کاستی 

کار ولسی جرگه مفید پنداشته می شود، ذکر  پیش گیری کننده یا سمت دهنده را که برای بهبود و ارتقای کیفی

 می کند.
 

 ساختاری  -اول

پارلمان باید در قانون انتخابات، شرایط و معیار هایی را برای کاندیدان پارلمان وضع کند. معیار های ملی و  -0

 سوء استفاده گر، فرهنگی طوری در نظر گرفته شود تا از ورود اشخاص تصادفی،-مطابق به وضعیت اجتماعی

 . به عمل آیدقانون گریز و نابلد به امور قانون گذاری، نظارت و نماینده گی از مردم تا حدی جلوگیری 
 

هیئت اداری و اعضای پارلمان نقش شان را در تقویت و موثریت کار گروپ های پارلمانی خاصتاً در قانون  -0

 گیرند.ی تر و مهم تر به عهده ها نقش جدگذاری و نماینده گی از مردم، طوری بهتر سازند که این گروپ 

 

به منظور تامین شفافیت، حساب دهی، مسولیت پذیری و عملکرد بهتر کارهای ولسی جرگه باید یک نهاد  -8

سفارش های  ،بیرونی نظارت کننده دعوت شود تا جریان کار ها را ارزیابی نموده برای اجرای بهتر و موثر آن

 عملی به ولسی جرگه آماده کند.

 

 روی دست گیرد.تدابیر عملی برای بهبود روابط این نهاد با  قوای اجراییه و قضاییه سی جرگه، ریاست ول -4

 یابرنامه  -دوم 

ترتیب شود. این پالن هدف های گام به گام ولسی  جرگهپالن کاری مبتنی بر هدف های دور نمایی ولسی  -2

ن، موضوع های قابل ارایه به مجلس، جرگه را نشانی و مسووالن را به اجرای مرتب آن رهنمایی کند. در پال

مکلفیت های هیئت اداری، کمیسیون ها، گروپ های پارلمانی، نحوه و میزان قانون گذاری، نظارت از اعمال 

 حکومت، نماینده گی، روابط بیرونی و هماهنگی ذکر شود.
 

ند. تخطی از این دستورالعمل رفتاری برای اعضای پارلمان ترتیب شود و اعضا به اجرای آن متعهد گرد -1

دستورالعمل در داخل و بیرون پارلمان از سوی رییس و کمیسیون مربوط بررسی و به تخطی کننده گوشزد 
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شود. انستیتوت در انکشاف این دستور العمل در راستای قانون پذیری، شفافیت، حساب دهی و مسوولیت 

 پذیری اعضای پارلمان مساعدت خواهد کرد. 
  

ند والیتی نماینده گان و روش های دیگر تامین ارتباط م، بازدید های هدفمردم محل به منظور تقویت نقش -7

 و کسب معلومات و خواست های آنان تقویت شود.

 

پارلمان و دسترسی عامه به معلومات در بارۀ اعضای پارلمان،  اجرآتبه منظور ثبت و حفظ دست آورد ها،  -8

 مورد نیاز را جزییاتنبوده و  کافیموجودوز شود. اطالعات جریده رسمی و ویب سایت آن، غنی و مرتباً به ر

در اختیار استفاده کننده قرار نمی دهد. برای این کار می توان از نسل جوان دارای مهارت های تکنالوژی 

 استفاده کرد. ،معلوماتی و دفتر داری بهتر
  

 بهبود ظرفیت -سوم

ن اداره و وران حقوقی در قانون گذاری، متخصصاپارلمان و خاصتاً ولسی جرگه استخدام مشا بودجهدر  -1

کار نظارت دستیار کمیسیون ها و اعضای پارلمان باشند، مدنظر گرفته شود. هیئت حکومت داری سالم که در

 اداری و اعضای ولسی جرگه به استفاده از دانش مسلکی، مشوره ها و تجربه این خبره گان متعهد گردند. 
 

کمیته یا شورای مشورتی با ترکیب طیف وسیعی از دانشمندان،  انش مسلکی،ر کردن خالی دبه منظور پ  -02

 استادان پوهنتون، اکادمی علوم و جامعه مدنی ایجاد شود.

 

به منظور ارتقای ظرفیت پارلمان نیاز های کاری شناسایی و منابع داخلی و بیرونی ارتقای ظرفیت قانون   -00

 ه گی از مردم، جستجو و به کار انداخته شود.گذاری، نظارت از کارکرد های حکومت و نمایند
   

    

هر نماینده باید مشاروران شخصی و کمک کننده گان مسلکی درکار های مربوط به پارلمان تدارک کند تا   -00

 نظریات مشخص و تقویت کننده را از آن ها دریابد.
  

نماینده گی از مردم، باید تجربه،  در کارهای اساسی پارلمان یعنی قانون گذاری، نظارت از اعمال حکومت و   -08

 دانش مسلکی، آگاهی از قانون اساسی و تغییر اجتماع امروزی افغانستان در نظر گرفته شود. 
  

در مواردی که ماده های قانون اساسی مانند ایجاد کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت، محقق نشده است،   -04

 باید اقدام فوری صورت گیرد.
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 زارش دومگ

 و حسابدهی،شفافیت افزایش ۀمطالع

 پاسخگویی پارلمان افغانستان

 

 

 
 

کارکرد کمیسیون های دایمی 

 ولسی جرگه؛ 

تفکیک قوا، فعالیت قوای سه گانه 

بر مبنای استقالل عمل و هماهنگی 

 کاری.
 

 آنچه در گزارش آمده است: 

 کمیسیون های ولسی جرگه -اول

 ه رکن دولت روابط و هم آهنگی بین س -دوم

 بررسی برنامه های اخصاصی رسانه ها در بارۀ پارلمان -سوم

 نتیجه گیری -چهارم 

 سفارش ها -پنجم
 

 
 

 

 

 

 در بارۀ گزارش

گزارش اول مشاهدۀ پارلمانی، در کل 

ساختار و به گونۀ ضمنی عملکرد ولسی 

جرگه را مطالعه کرد. درآن گزارش، در 

ی و بارۀ تعداد، ترکیب، سیمای قومی،حزب

میزان تحصیلی اعضای ولسی جرگه 

 معلومات داده شد. 

 

همچنان،سه ساحه مهم و اساسی عملکرد 

ولسی جرگه یعنی قانونگذاری، نظارت از 

اعمال حکومت و نماینده گی از مردم نیز 

 بررسی شد. 

 

در گزارش دوم، کمیسیون های دایمی و 

عملکرد های آنان و نحوۀ هم آهنگی 

نستان باقوای اجراییه کاری قوۀ مقننۀ افغا

و قضاییه مطالعه می شود. گزارش از 

سوی انستیتوت زنان، صلح و امنیت به 

همکاری مشاهد و مشاور مشاهدۀ 

 پارلمانی آماده شده است. 

 

برنامۀ مشاهدۀ پارلمانی از سوی موسسه 

 (NEDکمک ملی برای دموکراسی )

ایاالت متحدۀ امریکا مساعدت مالی شده 

 است.
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 العهروش مط

انستیتوت تحقیقاتی زنان صلح و امنیت مطابق پالن مرتبه، کارکرد های ولسی 

 جرگۀ افغانستان را با استفاده از روش های ذیل مطالعه کرده است.

 

مشاهد انستیتوت، همه روزه از جریان کار مجالس عمومی ولسی جرگه و  

و گزارش  حتی االمکان از جریان کار کمیسیون ها دایمی آن بازدید نموده

 مشاهدۀ خود را به مشاور برنامه سپرده است.

 

مشاهد و مشاور برنامه با اعضا و مقام های مسوول ولسی جرگه مالقات های 

کاری انجام داده و در مورد مسایل مورد نیاز از آنان خواستار معلومات شده 

  است.

 

اعضا  مالقات های مستقیم، با ،انستیتوت، همچان از جریده های ولسی جرگه

و مسووالن، تحقیق های داخلی و بین المللی در بارۀ پارلمان کشور و اظهارها 

و نامه های رسمی مقام های مسوول قوای سه گانه دولت برای تثبیت هم 

 آهنگی و روابط کاری این قوا، استفاده نموده است.

 

شنود و ثبت مصاحبه ها و گفت و گوهای هیئت رهبری و اعضای ولسی جرگه 

ام های قوای سه گانه در رابطه با موضوع تحقیق، یکی از روش های تهیۀ و مق

این گزارش می باشد. به این ترتیب مشاهد برنامه مصاحبه های اختصاصی 

مقام های یاد شده در تلویزیون ها و سایر رسانه ها را جمع آوری کرده و در 

 صورت نیاز، در تحلیل ها از آن کار گرفته است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انستیتوت تحقیقاتی زنان، 

صلح و امنیت مساعی الزم را 

به خرچ داد تا معلومات و 

آگاهی ها دربارۀ کارکردهای 

پارلمان و هم آهنگی قوای سه 

ابع اصلی گانه دولت را از من

 .دریافت کند
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 فشرده گزارش

  کمیسیون های هجده گانه ولسی جرگه نقش مهمی در آماده کردن اسناد و مدارک تقنینی برای مجالس عمومی

 به دوش دارند.

  اکثر کمیسیون ها در کار بررسی طرح قانون موفقانه کار کرده اند. جریان بررسی کار کمیسیون ها بیانگر آن

ارکرد های حکومت و همچنان نماینده گی از مردم، کار کمیسیون ها در مجموع است که در عرصۀ نظارت از ک

 در درجه دوم قرار دارد.

  اکثر کمیسیون ها برنامه کاری پیشبینی شده ندارند. با این هم کار های اجرا شده از آغاز دوره شانزدهم تا اسد

 ، شایان ذکر می باشد.0810

 عقب مانی کار ها و فیصله های شماری از کمیسیون ها شده  غیر حاضری های پیهم اعضای کمیسیون سبب

 است.

  هم آهنگی کاری مطابق قانون تنظیم روابط سلوکی مقام های قوای سه گانه دولت چندان بارز نمی باشد. فضای

 بی باوری بر این روابط سایه افگنده است. 

 ریه مبدل شده است. به نظر می رسد که رسانه های جمعی به نهاد های شکوه و شکایت نماینده گان از قوه مج

 روابط و هم آهنگی بین قوای مقننه و اجراییه کم رنگ باشد.

  در قوای مقننه، اجراییه و قضاییه اداره ها و اشخاصی وجود دارند که به آگاهی دهی همه گانی عالقه نشان نمی

 دهند و دسترسی به معلومات را محدود می کنند یا حتی مانع می شوند.

 از به هم آهنگی روابط و استقالل عمل قوای سه گانه یکی از مطالبه های مهم دموکراسی می باشد.نی 

  بررسی های نشان داد که ارتقای ظرفیت در کمیسیون ها از اهم مسایل است. تخصص اعضای کمیسیون ها برای

 کارشناسی مسایل مربوط کفایت نمی کند.

 ر بارۀ مشاهده حسابدهی، شفافیت و مسوولیت پذیری پارلمان مورد گزارش های انستیتوت زنان، صلح و امنیت د

توجه شماری زیادی از نماینده گان، جامعۀ مدنی، روشنفکران و سازمان های بین المللی  همکار قرار گرفته 

 است. آن ها بر تحلیل های بیشتر با محتوای عمیق و سفارش های عملی تاکید کرده اند.
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  فصل اول  

 

 کمیسیون های دایمی ولسی جرگه

ولسی جرگۀ افغانستان بر مبنای اصول وظایف داخلی دارای هجده 

هریک از این کمیسیون ها متشکل از  84کمیسیون دایمی می باشد.

اعضای داوطلب ولسی جرگه است و متناسب به مسلک و تجربه تعیین 

 می شود. لست داوطلبان عضویت درکمیسیون های دایمی، به اساس

درخواست وعالقه مندی خود آن ها، از سوی هیئت اداری اعالم و در 

مجلس عمومی تصویب می شود. مطابق اصول وظایف داخلی، هر 

کمیسیون می تواند از ده الی بیست و پنج عضو داشته باشد. یک شخص 

 همزمان صرف عضویت یک کمیسیون را کسب کرده می تواند.

 

ریاست مسن ترین عضو که خود هر کمیسیون، در نخستین نشست، به 

نامزد نباشد، رییس، نایب و منشی خویش را با اکثریت آرای حاضر برای 

مدت یک سال انتخاب می کند. البته انتخاب بیش از این مدت، به 

پیشنهاد یک ثلث و تصویب دو ثلث اعضای کمیسیون صورت گرفته می 

  82تواند.

 

رگه، وظایف بس مهم و قابل ذکر است که کمیسیون های دایمی ولسی ج

اساسی مربوط به کار جلسه های عموی را انجام می دهند. این کمیسیون 

ها مطابق اصول وظایف داخلی مطالعه های نخستین را انجام، و در باره 

مسایل مختلف بحث و رای زنی می کنند. در عین حال سفارش ها و 

ح می پیشنهادهایی را برای سهولت بخشی تصویب مجالس عمومی مطر

کنند. کمیسیون ها مطابق الیحۀ وظایف داخلی، دارای صالحیت ها و 

 وظایف تثبیت شده می باشند.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ماده بیست و دوم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 84

 ماده های بیست و سوم الی بیست و پنجم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 82

 

 کمیسیون های دایمی ولسی جرگه: 

 ی.کمیسیون امور بین الملل -1
 کمیسیون امور داخلی )امنیت داخلی، -2

تحکیم سرحدات، امنیت ملی، اداره 
 محلی(.

کمیسیون امور دفاعی و  -3
 ی.ارض تمامیت

کمیسیون مالی، بودجه ، محاسبات  -4
 ا.عمومی و امور بانک ه

 عرایض و سمع شکایات.  ونکمیسی -5
 تقنین. کمیسیون امور -6
 کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و -7

 ر.حقوق بش
کمیسیون امورعدلی و قضایی،  -8

 اصالحات اداری و مبارزه با ارتشا و
 ی.فساد ادار

کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های  -9
زراعت و  غیر حکومتی، انکشاف دهات،

 ی.مالدار
بارزه با مواد مخدر، كمیسیون م -11

 ی.اخالق مسکرات و فساد
کمیسیون مواصالت، مخابرات،  -11

تهیه   امور انکشاف شهری، تهیه مسکن،
 ا.برق و امور شاروالی ه آب و

کمیسیون امور دینی، فرهنگی،  -12
 ی.تحصیالت عال معارف،

میسیون صحت، تربیت بدنی،کار و ک -13
 ن.کارگر وجوانا

معیوبین،  کمیسیون معلولین، -14
 ا.بازماندگان شهدا و بیوه ه

میسیون کوچی ها، قبایل، امور ک -15
 ن.و بی جا شده گا مهاجرین

میسیون منابع طبیعی و محیط ک -16
 ت.زیس
میسیون مصئونیت، حقوق و ک -17

 ه.امتیازات اعضای ولسی جرگ
کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت  -18
 اجرای قانون. بر

 

ترین کارکرد های در بارۀ ترکیب و عمده 

 کمیسیون ها در صفحه های بعدی

 ممعلومامت مفصل ذکر می شود.
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 وظایف و صالحیت های کمیسیون ها

 گردد. بررسی طرح قانون که توسط رییس جرگه ارجاع می -0

 پیشنهاد تعدیالت در مورد طرح قانون و مسایل بودجوی. -0

 ن.    ارائه طرح قانو -8

 تهیه و تقدیم گزارشات و سفارشات به جرگه. -4

امور که نظر به احکام قانون اساسی در حیطه  بررسی و طی مراحل سایر -2

 صالحیت جرگه می باشد.
 

به  را اجتماعی های نهاد توانند می خویش دید لزوم به نظر  کمیسیون ها

اع و شمول سازمان های ملی و بین المللی غیر حکومتی جهت استم

 81فرا خوانند. استجواب به جلسات خود

 

هر عضو باید در تمام جلسه های کمیسیون حاضر باشد و درکار کمیته های 

فرعی آن فعاالنه اشتراک کند. درصورت مریضی یا سایر حاالت مجبره که 

مانع اجرای وظیفه می گردد، از غیابت خویش به هیئت اداری کمیسیون 

کمیسیون با حضور اکثریت اعضا تکمیل و اطالع دهد. نصاب جلسه های 

 87تصامیم آن با اکثریت اعضای حاضر گرفته می شود.

 

کمیسیون ترتیب می  آجندای کار جلسات کمیسیون توسط هیئت اداری

 .گردد

 کمیسیون ها قبل از ختم هر اجالس گزارش کاری شان را در مدت پانزده

 رائه می نمایند.ا دقیقه در جرگه عمومی

 

ون دایمی، برای مسایل خاص کمیته های فرعی ایجاد کرده می هر کمیسی

 تواند.

 

مشترک موقت را نیز  کمیسیون های دایمی عنداللزوم می توانند کمیته

بوده می  عضو  تعداد اعضای این کمیته حد اکثر بیست ویک .ایجاد نمایند

ایجاد کمیته مشترک موقت و لست اعضای آن توسط جرگه به تصویب  .تواند

 رسد. می
 

 

                                                           
 ماده بیست وششم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 81

 ماده بیست و هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. - 87

کمیسیون اختصاصی بررسی و مطالعه 

 حکومت اعمال
 

جرگه مطابق ماده هشتاد و 
به پیشنهاد یک ثلث  اساسی  قانون  نهم

 را اعضای خویش کمیسیون خاص
 اعمال مطالعه و بررسی پیرامون
اد اعضای تعدد. تعین می نمای حکومت

 بیست اقل حد کمیسیون خاص
ترکیب این د. باش می عضو ویک

 لست و بوده جرگه کمیسیون ممثل کامل
جلسه عمومی جرگه  در باید آن اعضای

  .تصویب شود
 

 مطالعه و بررسی  کمیسیون خاص
دراولین جلسه خویش  حکومت اعمال

رییس، نائب و منشی کمیسیون را به 
 د.ینما می انتخاب  اکثریت حاضر

 

جرگه هدایات الزم را به ارتباط وظیفه، 
که  موضوعات مورد بحث و مسایلی

 احتوا را ساحه کاری کمیسیون خاص
نصاب  .نماید می صادر کند، می

جلسات کمیسیون خاص با حضور 
آن  اکثریت اعضای آن تکمیل وتصامیم

 د.گرد می تصویب حاضر با اکثریت
 

وظیفه کمیسیون با ختم عملیه بررسی و 
موضوع مورد نظر اختتام می  طالعهم

یابد، میعاد این عملیه حداکثر شش ماه 
 د.می باش

 

میعاد فوق عندالضرورت باارائه دالیل 
ازجانب  کمیسیون  مؤجه به پیشنهاد

کمیسیون  جرگه تمدید شده می تواند.
 مطالعه موضوع و بررسی نتایج  خاص

 .سپارد می جرگه به را  مورد نظر

 
و چهارم، سی و پنجم و از ماده های سی 

 سی وششم الیحۀ وظایف داخلی ولسی جرگه  
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 88ترکیب، تعداد و سایر مشخصه های کمیسیون های ولسی جرگه

 اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه

 شماره نام موقف تحصیل رشته تحصیل جنس والیت سن زبان مادری

 0 محمد نور اکبری معاون لیسانس علوم سیاسی مرد دایکندی 48 دری

 0 بی بی حمیده یوسفی نشیم دیبلومه فارمسی زن کندهار 08 پشتو

 پشتو

 

 8 آرین یون عضو ماستر ادبیات زن ننگرهار

 4 داکتر جعفر مهدوی عضو دوکتورا روانشناسی مرد کابل 88 دری

 2 قاضی راحله سلیم عضو لیسانس حقوق زن پنجشیر 44 دری

 1 سید علی کاظمی عضو لیسانس طب مرد کابل 42 دری

 7 شکریه عیسی خیل عضو نسلیسا ادبیات زن بغالن 44 پشتو

 8 داکتر عبدالقیوم سجادی عضو دوکتورا حقوق و علوم سیاسی مرد غزنی 80 دری

 1 فرشته انوری عضو لیسانس تجارت زن ننگرهار 84 پشتو

 02 فریده حمیدی عضو دیبلومه معلم زن نیمروز 44 بلوچی

 00 وود کلکانیحاجی محمد دا عضو لیسانس حقوق و علوم سیاسی مرد کابل 40 دری

 00 حاجی محمد عمر ننگیالی عضو لیسانس کمبیوتر ساینس مرد کندهار 44 پشتو

 08 داکتر محمود خان عضو لیسانس طب مرد کندهار 80 پشتو

 04 نادر خان کتوازی عضو دیپلوم معلم مرد پکتیکا 24 پشتو

 02 بی بی حمیده اکبری // پاس00  زن کندهار 08 //

 01 حاجی عاشق اهلل وفا // پاس 00 00  بغالن 40 دری

 07 ناهید فرید عضو ماستر روابط بین الملل زن هرات 01 دری

 

عمومی در  درصد( با تحصیالت عالی مطابق مسلک و رشته 82از هفده عضو کمیسیون روابط بین المللی، شش تن)

، معلمی و سایر رشته ها آموزش دیده درصد( در رشته طب، ادبیات، کامپیوتر ساینس 12آن حضور دارند. سایر اعضا)

 اند. 

 

 کارکرد ها

 8نشست عادی و  028( در کل 0810تا اسد  0881این کمیسیون از شروع کار خویش در دورۀ شانزدهم)دلو 

موافقتنامه با کشورهای خارجی را بررسی و تایید نموده  21طرح قانون را مطالعه،  20نشست استماعیه دایر کرده، 

مورد از مردم نماینده گی داشته است. در همین مدت  07مورد بررسی نظارتی را انجام داده و در  41 است. همچنان

نامه درموارد گوناگون به ارگان های مختلف ارسال نموده که عمدتاً شامل بررسی شکایت ها و خواسته های  412

 مردم و عریضه ها می باشد.

 

                                                           
با کمی تلخیص گرفته شده  0200از کتاب تحلیلی از کتاب معلوماتی آن.دی آی منتشرۀ می  مدارک و معلومات های هجده گانه ولسی جرگه - 88

 . است

1 
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 مشاهدۀ مستقیم

در مورد موافقتنامۀ همکاری جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی ناروی در نشست این کمیسیون، نخست 

در این موافقتنامه، در رابطه به همکاری های طرفین در بخش های مختلف سیاسی، امنیتی،  .بحث صورت گرفت

انکشافی و اقتصادی، منطقوی، حکومت داری و حاکمیت قانون تذکر به عمل آمده و ناروی متعهد شده  است 

درموارد یاد شده، با افغانستان همکاری نماید. همچنین ذکر شده بود که طرفین همدیگر را در جلوگیری از قاچاق، 

 ترافیک و مهاجرت های غیر قانونی همکاری نمایند. 

در بخش دیگر، طرح قانون سرپرستی اطفال و تعدیالت پیشنهادی کمیسیون امور عدلی  وقضایی در مورد این قانون، 

 .گزارشگر کمیسیون در زمینه معرفی گردید بحث و

این کمیسیون کمیت الزم تخصص در امور بین المللی را ندارد. روی هم رفته کار های کمیسیون به تناسب سایر 

کمیسیون ها در عرضه نظارتی و نماینده گی از مردم برجسته تر است. محتوای کاری مجلسی که مشاهد انستیتوت 

 ، خوب ارزیابی می گردد. در آن اشتراک کرده بود

 

 اعضای کمیسیون امنیت داخلی

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 محمد نعیم اللی رییس شهادت نامه 00صنف  مرد کندهار 84 پشتو

 0 حاجی سخی مشوانی معاون شهادت نامه 00صنف  مرد کنر 47 پشتو

 8 الحاج میرداد نجرابی منشی لیسانس علوم سیاسی حقوق و مرد کاپیسا 47 دری

 02صنف  مرد مبدان وردک 20 پشتو
 

 4 عبداالحمد درانی عضو

 2 انورخان اوریاخیل عضو شهادت نامه 00صنف  مرد کابل 22 پشتو

 1 فضل عظیم زلمی مجددی عضو لیسانس جیولوژی مرد بدخشان 21 دری

پاس 00   مرد  غور  22  دری   7 یر محمد اقبال کوهستانیانجن عضو 

 8 انجنیر محمد عالم قرار عضو شهادت نامه 00صنف  مرد لغمان 20 پشه ی

 1 الحاج محمد الماس زاهد عضو شهادت نامه 00صنف  مرد پروان 22 دری

 02 محمد حسن مموزی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد لغمان 48 پشتو

 00 ونیار وژمه ساپیسم عضو لیسانس اکادمی پولیس زن کنر 48 پشتو

 00 دالور ایماق عضو لیسانس اکادمی پولیس مرد بغالن 48 دری

 08 حاجی عبدالحی اخندزاده عضو لیسانس کمپیوتر ساینس مرد هلمند 07 پشتو

 04 ابراهیم ملک زاده عضو شهادت نامه 00صنف  مرد غور 42 دری

 02 شکیبا هاشمی عضو لیسانس ساینس زن کندهار 82 پشتو

 01 محمد نواب منگل عضو شهادت نامه 00صنف مرد پکتیا 22 شتوپ

 07 الحاج کرام الدین رضازاده عضو مدرسه . مرد  غور 40  دری 

 07 ناجیه ایماق عضو لیسانس افقصاد زن پکتیکا 48 پشتو

 01 عطاء اهلل جان حبیب عضو لیسانس اقتصاد مرد کندهار 08 پشتو

 02 جنرال نظیفه ذکی عضو دیپلومه اکادمی پولیس زن کابل 47 دری

 00 حضرت علی عضو پاس 00 . مرد ننگرهار  پشه یی
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درصد( دارای  82،7درصد( مسلکی و متباقی هجده تن) 04،8از بیست و یک عضو کمیسیون امنیت داخلی سه تن)

 81تحصیالت صنف دوازدهم یا آموزش های عالی در سایر رشته ها استند.

  

 کارکرد ها

طرح  22نشست استماعیه دایر،  07نشست عادی،  080(  0810تا اسد  0881سیون در دورۀ شانزدهم)دلو این کمی

 موافقتنامه بین  4مورد نظارت داشته است. همچنان  08قانون را بررسی کرده ودر 

به  عریضه مراجعه کننده گان را 182دولت افغانستان با کشورهای خارجی را تایید نموده است. در همین مدت 

 42ادارات دولتی و مقام های ذیربط ارسال کرده است.

 مشاهدۀ مستقیم

پیژنـدوال   .در نشست این کمیسیون روی وضعیت امنیتی کشور در مرکزو والیت ها بحث و تبادل نظر صورت گرفـت 

و در  های وزارت های دفاع ملی و امور داخله و رییس کادر و پرسونل ریاست عمومی امنیت ملی نیز حضـور داشـتند.  

رابطه به چگونگی اعطای رتب جنرالی برای تعـدادی از افسـران در وزارت هـای دفـاع ملـی و امـور داخلـه و ریاسـت         

 .عمومی امنیت ملی گزارش اراه کردند

تن به رتبۀ جنرالی ارتقا کـرده انـد کـه از     41اسد سالروز استقالل کشور به تعداد  08در وزارت دفاع ملی به مناسبت 

تن آنان طور نوبتی و دو تن دیگربه شکل فـوق العـاده صـورت گرفتـه اسـت؛ طـوری کـه از رتبـۀ          44 جمله ترفیعات

تـن   81تن و از دگروالـی بـه بریـد جنرالـی      1تورنجنرالی به دگر جنرالی یک تن، از رتبۀ برید جنرالی به تورنجنرالی 

 .ترفیع نموده اند

انی که مدت سه سال در والیات نا امن خدمت مـی کننـد و   اعضا پرسش های شان را در رابطه به نحوۀ تبدیلی منسوب

مطابق قانون باید به والیات امن تبدیل شوند، مطرح نمودند. که پاسـخ هـای ارائـه شـده از سـوی مسـووالن قناعـت        

اعضای کمیسیون را فراهم نکرد. تصمیم بر آن باشد که عدالت تامین شود؛ میتوان منسوبانی که مصـروف خـدمت در   

ت تهدید بلند در جنوب قرار دارند، به بعضی نقاط در شـرق و شـمال کـه تهدیـد کمتـر اسـت، تبـدیل و        ساحات تح

 .برعکس منسوبان ساحات شمال در جنوب توظیف گردند

کمیسیون از کمیت الزم تخصص برای بررسی مسایل امنیت داخلی برخوردار نیست. موارد کم نظارت وجود دارد امـا  

احتوار می کند، به مشاهده نمی رسد. جریان مشاهدۀ یک نشست می رساند که اعضـای   نماینده گی که بخش مهم را

 کمیسیون به مسایل مطروحه یعنی تبدیلی بادقت الزم برخورد می کنند.

 

 

 
                                                           

 معلومات مربوط به تحصیالت، تخصص و سایر اطالعات از جریده های نشر شدۀ دوره شانزدهم شورایملی گرفته شده است. - 81

 ده شده از سوی مسووالن کمیسیون ها نقل شده است.کارکرد های کمیسیون های ولسی جرگه از اسناد و معلومات های دا - 42
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 کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی  

 شماره نام موقف تحصیالت رشتۀ تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 شکریه بارکزی رییس لیسانس تان شناسی و زمین شناسیباس زن کابل 81 پشتو

 0 شایسته باز ناصری عضو شهادت نامه 00صنف  زن کندز 82 پشتو

 8 حاجی آغا جان عضو 1صنف  1صنف  مرد کاپیسا 24 پشه یی

 4 علی اکبر قاسمی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد غزنی 27 دری

  
 2 مالعزت اهلل عاطف عضو // // مرد کابل

 1 حاجی محمد ظاهر قدیر عضو لیسانس حقوق مرد ننگرهار 88 پشتو

 7 حاجی محمد اسمائیل عضو . 1صنف  مرد جوزجان 27 ترکمنی

 8 الحاج فتح اهلل قیصاری عضو . مدرسه خصوصی مرد فاریاب 48 ازبک

  
 1 سمین بارکزی عضو    هرات

 02 یونهمایون هما عضو شهادت نامه 00صنف  مرد خوست 87 پشتو

 00 گل محمد پهلوان // مدرسه . مرد فاریاب 42 ازبک

 00 نثار احمد غوریانی // شهادت نامه 00صنف  مرد هرات 22 دری
 

و  از دوازده عضو کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی هیچ یک)صفر درصد( از آموزش های مربوط به امور دفاعی

درصد(  02ثنای دارنده گان دو لیسانس در باستان شناسی و حقوق)سرحدی برخوردار نمی باشند. برعالوه به است

درصد( دارای سند آموزشی صنف دوازدهم، پایینتر از آن و حتی یک مورد دارای تعلیمات خصوصی  82اعضای دیگر)

  می باشند.
 

 کارکرد ها

جوابیه دایر کرده نشست است 02نشست استماعیه و  08نشست عادی،  14این کمیسیون در دورۀ شانزدهم در کل 

عریضۀ مردم را به اداره  482مورد نظارت کرده است. در این مدت  01طرح قانون را بررسی نموده و از  08است. 

 های ذیربط ارسال نموده است.

 

 مشاهدۀ مستقیم

در نشستی که مشاهد انستیتوت نیز در آن اشتراک داشت، روی وضعیت امنیتی کشور در مرکزو والیـت هـا بحـث و    

نقش وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد تشخیص علت  بادل نظر صورت گرفت.ت

های اساسی نا امنی های اخیر در مرکز و والیات، اتخاذ تدابیر امنیتی مراکز انتخاباتی، اتخاذ پـالن هـای اسـتراتیژک    

منیتی و علت های اساسی ناامنی های مسیر شـاهراه هـای   کوتاه مدت و درازمدت بعد از انتقال کامل مسوولیت های ا

 ترانزیتی کشور، موضوع این بحث بود. 

ترکیب کمی و کیفی این کمیسیون پاسخ گوی تحلیل، نقد و سفارش های مسلکی امور دفاعی کشور نمـی باشـد. در   

ی در امـور دفـاعی عرضـه    کمیسیون، هیچ متخصص و برنامه ساز سیاست نظامی حضور ندارد که بتواند نظریات بهتر

 کند.    

 

 



36 
 

 کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک ها

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 حاجی امیر خان یار رییس  پاس 04  .  مرد      

 0 رقیه نایل معاون شهادت نامه 00صنف  زن غور 88 دری

 8 انجنیر کمال منشی ماستر رهبری و مدیریت دمر کندز 88 پشتو

 4 لیاقت اهلل بابکرخیل عضو شهادت نامه 00صنف  مرد خوست 82 پشتو

 2 حاجی محمد اکبر ستانکزی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد لوگر 80 پشتو

 1 صدیق احمد عثمانی عضو لیسانس ساینس مرد پروان 21 دری

 7 شینکی کروخیل عضو سلیسان علوم سیاسی زن کابل 41 پشتو

 8 صادقی زاده نیلی عضو لیسانس علوم دینی مرد داکندی 42 دری

 1 ذکیه سنگین عضو لیسانس ساینس زن پروان 88 دری

 02 هما سلطانی عضو  لیسانس  انجنیر  زن غزنی  87  دری

 00 لیلما ولی حکیمی عضو لیسانس تاریخ و فلسفه زن ننگرهار 42 پشتو

 00 رییس عبدالباقی عضو شهادت نامه 00صنف    تخار 40 دری

 08 زیفون صافی //   زن دایکندی  

 04 حمیده اکبری // لیسانس انجینر زن میدان وردک 87 دری

 02 انجیر سید اکرام // لیسانس انجییر مرد ننگرهار 40 دری

 01 بازمحمد جوزجانی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد جوزجان 47 دری

 07 محمد عظیم محسنی عضو لیسانس ادبیات مرد نبغال 81 دری

 
 

درصد( دارای اسناد لیسانس ذکر  14مالی، بودیجه، محاسبات و امور بانکی یازده تن آنان) از هفده عضو کمیسیون

شده اند. متباقی اعضا فارغان صنف دوازدهم اند. هیچ یک از اعضای این کمیسیون)صفر درصد( تخصص مربوط به 

 ی کمیسیون یعنی امور مالی، محاسبات و امور بانکی را ندارد.نیازمندی ها

 

 کارکردها

نشست استجوابیه دایر کرده است. در  02نشست استماعیه و  81نشست عادی،  18این کمیسیون در دورۀ شانزدهم، 

امه و عریضۀ ن 171مورد نظارت نموده و  1موافقتنامه را تایید کرده است. از  4طرح قانون را بررسی و  11مجموع 

 درخواست دهنده گان را به اداره های ذیربط ارسال کرده است.

 
 

 مشاهدۀ مستقیم

مشاهد انستیتوت زنان، صلح و امنیت، در سه نشست پیاپی این کمیسیون اشتراک کرد. محاسبات عمومی و امور 

کی ادارۀ عالی تفتیش، معین بانکها با اشتراک وزیر صحت عامه، معین اداری ورییس خزاین وزارت مالیه، معین مسل

تامیناتی وزارت امور داخله، معاون وزارت دفاع ملی و معاون مالی ادارۀ مستقل ارگان های محلی، پیرامون قطعیۀ 

 مورد بحث قرار داده شد. 0810سال مالی 

ل نظر بحث و تباد 0810کمیسیون دیگر دایر گردید و در رابطه به قطعیه سال  8روز دیگر، نشست  مشترک از 

درصد هم نرسیده است. ادارۀ تفتش مرکزی گزارش داد که در  22به  0810صورت گرفت. مصرف بودجه سال 

ارگان های محلی و وزارت  خالف طرزالعمل ها کار صورت گرفته است. وزارت های داخله، دفاع، مالیه، 0810بودجه 
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زارت ها کود ذخیره ای است و قابل مصرف در و 00صحت عامه خالف قانون بودجۀ شان را مصرف کرده اند. کود 

 یعنی کود مصرفی پول انتقال داده اند. 02، به کود 00نمی باشد، اما این وزارت ها  خالف قانون از کود 

ترکیب کیفی این کمیسیون از نظر مسلکی در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد. در نشستی که مشاهد کمیسیون 

یسیون با توجه به معلومات ادارۀ تفتیش به معلول ها پی برد، اما قادر به دریافت حضور داشت، در بحث قطعیه، کم

 علت های مصرف پایین بودیجه نگردید. 

  
 اعضای کمیسیون عرایض و سمع شکایات

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 عبیداهلل بارکزیالحاج  رییس شهادت نامه 00صنف  مرد ارزگان 20 پشتو

 0 حاجی محمد عارف طیب معاون دیپلومه 04صنف  مرد هرات 47 دری

  
 سمنگان

   
 8 ابدالی محمدی منشی

 4 وکیل عبدالجبار عضو لیسانس حقوق مرد تخار 21 دری

 2 داکتر عصمت اهلل شینواری عضو لیسانس طب دندان مرد ننگرهار 87 پشتو

 1 عبدالجبار قهرمان عضو نسلیسا نظامی مرد هلمند 20 پشتو

 7 حاجی خیر محمد ایماق عضو شهادت نامه 00صنف  مرد سرپل 41 دری

 8 عزت اهلل عاطف عضو شهادت نامه 00صنف  مرد کابل 20 دری

 1 امیر جان دولت زی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد ننگرهار 20 پشتو

 02 عبدالغفار قایل عضو // // مرد // 24 //

 00 رحمان رحمانی عضو لیسانس علوم دینی مرد خبل 84 دری

 00 الحاج اهلل گل مجاهد عضو . 00صنف  مرد کابل 44 پشتو

 عضو دیپلومه علوم دینی مرد سمنگان 27 دری
الحاج مخدوم مجیب اهلل 

 فرقانی
08 

 04 عبدالهادی جمشیدی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هرات 22 دری

 

 70درصد( دارای تحصیالت عالی اند. سایر اعضا) 08یض و سمع شکایات، چهار تن)از چهارده عضو کمیسیون عرا

 درصد( فارغان صنف دوازدهم می باشند.

 کارکردها

نشست استجوابیه  01نشست استماعیه و 00نشست عادی،  11، 0810در جریان دور شانزدهم تا اسد  این کمیسیون

نامه و  0121مورد نظارتی اشتراک کرده است. در همین مدت  8طرح قانون را اریابی کرده و در  02دایر کرده است. 

 عریضه مردم را به اداره های ذیربط ارسال کرده است.
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 مشاهدۀ مستقیم

ر نشست این  کمیسیون، نخست با اشتراک معین مالی و اداری، رییس ملکیت ها، رییس استمالک و مدیر توزیع د

زمین شاروالی کابل، عریضۀ ورثۀ عبدالصمد مبنی بر تبدیلی یک نمره زمین در پروژۀ پدوله، بررسی شد. عارضان از 

در ادامه،  .یل آن به نمرات پایینی این پروژه گردیدنداینکه زمین پروژۀ پدوله در باالی کوه قرار دارد، خواهان تبد

 عریضۀ شماری از عارضان مورد رسیده گی قرار داده شد.

 

این کمیسیون، چنان که از نام آن پیداست به عریضه ها و شکایت های مراجعه کننده گان رسیده می کند. رقم بلند 

رساند که کار رسیده گی در سطح مطلوب انجام می  فرستادن نامه ها از سوی کمیسیون به اداره های دولتی می

 شود.

  

 
 اعضای کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 فوزیه کوفی رییس ماستر اداره و تجارت زن بدخشان 81 دری

 0 یزه جلیسعز معاون لیسانس ادبیات زن سرپل 47 ازبک

 8 استاد غالم سرور فایز منشی ماستر حقوق مرد بادغیس 40 دری

 4 داکتر معصومه خاوری عضو لیسانس کیمیا زن سمنگان 01 دری

 2 مریم کوفی عضو شهادت نامه 00صنف  زن تخار 40 دری

 1 تورپیکی پتمن عضو لیسانس ادبیات زن کابل 40 پشتو

 7 استاد ربابه پروانی عضو مهشهادت نا 00صنف  زن کابل 80 دری

00صنف   زن  دایکندی 80  دری  8 شیربن محسنی عضو شهادت نامه 
 

درصد( دارای تحصیالت عالی و  10،2از هشت عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر، پنج تن)

 درصد( فارغ صنف دوازدهم اند.  47،2دیگران)

 کارکردها

نشست مشترک دایر کرده  00نشست استجوابیه، 0نشست استماعیه، 01ت عادی،نشس 10این کمیسیون در مجموع

مورد نماینده گی نیز از جمله کارکرد  1مورد نظارتی یاد آوری کرده است.  01طرح قانون را بررسی و از 81است. 

یربط نامه و عریضۀ درخواست کننده گان را به اداره های ذ 887های این کمیسیون می باشد. در همین مدت 

 فرستاده است.

 

 مشاهدۀ مستقیم

در یکی از نشست های این کمیسیون روی فرمان رییس جمهوری در مورد اختصاص یک کرسی برای اهل هنود و 

سک در ولسی جرگه با توجه به استدالل کمیسیون امور تقنینی بحث صورت گرفت. خاطرنشان شد از این که نظر به 

گرفته نمی تواند، باید تدابیری یکصدهزار نفر صورت  ی به جمعیت کمتر ازقانون اساسی افغانستان اختصاص کرس
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گرفته شود تا حضور اهل هنود و سک در شورای ملی بیشتر شود. سپس، روی تعدیالت پیشنهادی کمیسیون امور 

داخلی در مورد طرح قانون ادارۀ محلی بحث صورت گرفت. اجندای کمیتۀ رؤسا و جلسۀ مشترک کمیسیون های 

جده گانه قرائت شد و طرح قانون تشکیل و صالحیت های محاکم خاص مورد بررسی قرار گرفت و ضمن پیشنهاد ه

 .یک سلسله تعدیالت، به کمیسیون مربوط فرستاده شد

مشخصۀ این کمیسیون موجودیت بیشترین زنان نسبت به مردان در آن است که به گونۀ می توان از بررسی و بازتاب 

ه این کمیسیون مطمین شد. با توجه به مسایل مهم حقوق بشری و جامعۀ مدنی در افغانستان، این امور زنان از را

 کمیسیون نقش برازنده ای در این مسایل نداشته است. 

 

 اعضای کمیسیون تقنین

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 یونس قانونی محمد عضو لیسانس الهیات مرد کابل 24 دری

 0 قاضی نذیراحمد حنفی رییس شهادت نامه علوم دینی مرد هرات 20 دری

 8 الحاج اهلل نظر ترکمن منشی لیسانس ژورنالیزم مرد کندز 88 ترکمن

 عضو شهادت نامه علوم دینی مرد بادغیس 48 دری
سید محمد موسی 

 جناب
4 

 2 رهگذر صاحب عضو ماستر مدیریت مرد بلخ 42 دری

 1 سید منصور نادری عضو لیسانس ادبیات مرد بغالن 72 رید

 7 احمد بهزاد معاون 04 علوم بشری مرد هرات 88 دری

 8 بکتاش سیاووش عضو لیسانس   علوم سیاسی مرد کابل 08  دری
 

)صفر در این کمیسیون تنها هشت تن عضویت دارد. از این شمار پنج تن با آموزش های عالی ذکر شده، اما هیچ یک 

 درصد( در امور قانون گذاری تخصص ندارد.

 کارکردها

نشست  0نشست عادی، هشت نشست فوق العاده،008، درکل 0810این کمیسیون در دورۀ شانزدهم تا اسد 

موافقنامه را تایید نموده است.  8طرح قانون را بررسی کرده و  20نشست مشترک انجام داده است.  01استجوابیه و 

 مه و عریضۀ مردم را به اداره های ذیربط ارسال نموده است. نا 014کمیسیون 

 40مشاهدۀ مستقیم

تمام اعضای این کمیسیون مردان هستند. عدم تکمیل نصاب از چالش های عمده آن است. در چند نشست مشاهده 

و از جمله شد که تنها رییس کمیسیون حضور دارد. بیشتر اعضای این کمیسیون  حزبی ها و رهبرانند، بیشتر وقت 

در زمان نشست های کمیسیون، به کارهای دیگر مصروف می باشند. کمیسیون به جای بحث بیشتر باالی قوانین، 

 باالی عریضه ها تمرکز می کند؛ دارای پالن کاری مشخص نمی باشد. هرگاه پالنی هم داشته باشد، عملی نمی شود.

                                                           
در نشست های کمیسیون ها اشتراک و جریان کار آنها  را از نزدیک  0810مشاهد انستیتوت زنان صلح و امنیت در ماه های میزان و عقرب  - 40

آوری نمود. فشردۀ این معلومات زیر عنوان  مشاهده کرد. همچنان مطابق یک سوالنامه معلوماتی را از مسووالن و منشی های هر کمیسیون جمع

 مشاهدۀ مستیقیم وضعیت کاری کمیسیون ها انعکاس داده شده است. 
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حنفی و با اشتراک معین پالیسی و هماهنگی و مشاور در یکی از نشست های بعدی  به ریاست قاضی نذیراحمد  

روی تعارض متن تقنین وزارت عدلیه،  وزارت مبارزه با مواد مخدر و عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین مدنی ریاست

 موجود در استعمال، تجارت و تورید، در طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات بحث صورت گرفت. 

رین کارهای پارلمان را تشکیل می دهد. این کمیسیون هایی است که در سطح  پایین قانون گذاری یکی از مهم ت

کمی و کیفی قرار دارد. نبود تخصص قانون گذاری در این کمیسیون می رساند که  تغییر آوری مثبت در نحوۀ قانون 

 گذاری هنوز هم به دشواری های زیاد رو به رو خواهد بود.  

 

 اییاعضای کمیسیون عدلی و قض

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0  عثمانی سرور محمد   معاون ماستر حقوق مرد فراه 12 دری

 0 حاجی محمد عبده منشی لیسانس علوم دینی مرد بلخ 44 دری

 8 محمد کبیر مرزبان عضو دیپلومه علوم دینی مرد تخار 21 ازبک

 4 سید محمد حسن شریفی  عضو ماستر دینیعلوم  مرد سرپل 87 دری

 2 سارنوال عبدالرووف عضو 04فارغ  . مرد بدخشان 88 دری

 1 قربان علی عرفانی عضو لیسانس کیمیا زن سمنگان 01 دری

 7 انجنیر نفیسه عظیمی عضو لیسانس انجنیر زن غزنی 88 دری

 

سه عضو در علوم دینی و یک تن در حقوق  درصد( از جمله 70از هفت عضو کمیسیون عدلی و قضایی پنج تن)

 تحصیالت عالی دارند. ترکیب این کمیسیون به طور نسبی مسلکی تر است.

 کارکردها

نشست استجوابیه و  8نشست استماعیه،  08نشست عادی،  002این کمیسیون هم در مدت زمان دورۀ شانزدهم، 

مورد نظارت کرده است.  1ن را بررسی و از طرح قانو 10نشست مشترک برگزار کرده است. در این مدت  01

 نامه و عریضه مردم را به اداره های ذیربط فرستاده است. 112کمیسیون مذکور 

 

 مشاهدۀ مستقیم

مشاهد انستیتوت در دو روز پیهم منتظر نشست این کمیسیون بود، اما نشستی برگزار نشد. در یک نشست، تنها یک 

تکمیل نشدن نصاب می باشد. اعضای کمیسیون رهبران و مقام های بلند رتبه عضو اشتراک کرد. عمده ترین چالش 

باالخره، بر گزارش شش ماه اول ارگان های دولتی در راستای مبارزه با احزاب و بسیار مصروف کارهای بیرونی اند. 

 .فساد اداری بحث صورت گرفت
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اعضای کمیسیون بخشی از محتویات قطعیه  بحث شد، 0810همچنان در رابطه به گزارش تحلیلی قطعیۀ سال مالی 

را با جزئیات آن مورد غور و بررسی قرار دادند، فیصله شد که گزارشات در جلسات بعدی نیز به طوردقیق و همه 

 .جانبه بررسی شود و در نهایت نظریات توحید شده به کمیسیون اختصاصی ارسال گردد

 

 اعضای کمیسیون اقتصاد ملی

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس یتوال سن زبان مادری

 0 الحاج میرالرحمن رحمانی رییس لیسانس نظامی مرد پروان 41 دری

 0 ګانجنیر شیر ولی ورد معاون ماستر اداره مرد کابل 42 پشتو

 8 رمضان جمعه زاده عضو شهادت نامه 00صنف  مرد کابل 88 دری

 4 غالم عباس ابراهیم زاده عضو شهادت نامه 00صنف  مرد بلخ 40 دری

 2 اسد اهلل شریفی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد بلخ 41 دری

 1 شکریه پیکان عضو لیسانس اقتصاد زن کندز 48 ازبک

 7 حاجی عبدالمجید وردک عضو لیسانس تاریخ و فلسفه مرد میدان وردگ 21 پشتو

 8 قدرت اهلل ذکی عضو لیسانس ژورنالیست مرد تخار 80 ازبک

 1 احمد شاه رمضان عضو لیسانس انجنیر مرد بلخ 40 دری

 عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هرات 84 دری
محمدرضا خوشک 

 وطندوست
02 

 00 سمیع اهلل صمیم عضو شهادت نامه 00صنف  مرد فراه 80 دری

 00 داکتر فاطمه عزیز عضو لیسانس طب زن کندز 81 دری

 08 فوزیه ناصریار وعض لیسانس ژورنالیست زن کابل 40 دری

 04 صفیه ایماق عضو دیپلومه معلم زن بادغیس 44 دری

 02 حاجی محمد هاشم عضو لیسانس انجنیر مرد فاریاب 20 دری

 01 رنگینه گارگر عضو لیسانس اقتصاد   فاریاب 02 دری

 

درصد( دارای  08ن)درصد( دارای تحصیالت عالی و تنها سه ت 10از شانزده عضو کمیسیون اقتصاد ملی، ده عضو)

 درصد( فارغان صنف دوازدهم اند. 88تحصیالت عالی در رشته اقتصاد و انجنیری می باشند. سایر اعضا)

 کارکردها

نشست  04نشست استماعیه و 01نشست عادی، 008، در کل 0810این کمیسیون از شروع دور شانزدهم تا اسد 

 84مورد نظارت نموده است. همچنان  00ا بررسی و از طرح قانون ر 02مشترک برگزار کرده است. در همین مدت

 نامه و عریضۀ مردم را به اداره های ذیربط فرستاده است.  201موافقتنامه ها را بررسی و تایید کرده و 

 

 مشاهدۀ مستقیم

به  نشستی که مشاهد انستیتوت نیز حضور داشت، وزیر تجارت، مالیه و مسووالن ارگان های دولتی، در رابطه 8در 

وزارت  دعوت شده بودند. 0810وارد نمودن تیل بی کیفیت و عدم مصرف بودجه انکشافی به اساس راپور سال 
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تن مواد نفت خام را داده است. نفت خام شامل  222تجارت و صنایع به شرکت غضنفر گروپ اجازه وارد نمودن 

پریماگون مواد زهری و سرطان زاست و بنا  پترول خام، دیزل خام و پریماگون می باشد. اعضای کمیسیون گفتند که

بر این فروش آن جرم است. گفته ها نشان می دهد که شرکت غضفر مواد خام را به قیمت ارزان و به منظور فرار از 

مالیه وارد می کند، بعد از مخلوط کردن با مواد پخته به بازار عرضه می دارد. اداره نورم و استندرد ابراز می دارد که 

غضنفر می تواند مواد را تصفیه کند اما پریماگون را تصفیه کرده نمتواند. این موضوع تا زمان مشاهده شفاف  شرکت

در این زمینه، هیئتی موضوع را از نزدیک  نشد. نماینده گان منتظر حکم رییس جمهور بودند. به گفته وزیر تجارت،

  .ستبررسی نموده و گزارش خویش را به معاون دوم تقدیم کرده ا

انوارالحق احدی وزیر)همان وقت(تجارت و صنایع پیرامون بودجۀ عادی و انکشافی آن وزارت و مصرف بودجه در 

شش ماه اول سال مالی و پروژه های انکشافی آن وزارت توضیح داد و گفت وزارت تجارت و صنایع در شش ماه 

زرگترین دست آورد وزارت تجارت و صنایع در گذشته سی و پنج فیصد بودجۀ انکشافی خویش را به مصرف رسانده، ب

سال جاری افزودی چهل فیصد در صادرات کشور می باشد. او افزود که در آیندۀ نزدیک، افغانستان عضویت سازمان 

 .تجارت جهانی را نیز به دست خواهد آورد که این خود یک دست آورد بزرگ به شمار می رود

ورد بودجه و پروژه های انکشافی آن اداره معلومات داده گفت که این اداره تا معاون تخنیکی ادارۀ ملی استندرد در م

حال هفتادو شش فیصد بودجۀ انکشافی خویش را به مصرف رسانده است. در مورد البراتورهای ادارۀ ملی استندرد به 

ن های آیندۀ آن اداره خاطر تثبیت کیفیت مواد نفتی و تعمیراتی، مواد غذایی، ادویه جات و نیز برنامه ها و پال

 .معلومات مفصل ارائه نمود

آن وزارت که در شش پروژۀ تدارکات مرکزی، مصرف شده است، توضیحات  0810وزیر اقتصاد در مورد بودجۀ سال 

میلیون دالر  1،210مبلغ  0810ارائه نمود. او اظهار داشت که بودجۀ انکشافی این وزارت در سال 

فیصد(، مصرف شده  10میلیون دالر) 2،121نظر گرفته شده بود که از آن جمله مبلغ افغانی در   428002222معادل

  .است

کارکردهای کمیسیون در راستای اقتصاد ملی از کیفیت درخور برخوردار نمی باشد. کمیسیون به اظهارات دعوت 

 است. شده گان اکتفا می کند و خود هیچ سفارشی برای اصالح و بهبود اقتصاد ملی تبارز نداده
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 اعضای کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و مفاسد اخالقی

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 الحاج مالتره خیل محمدی رییس دیپلومه علوم دینی مرد کوچی 88 پشتو

 0 چمن شاه اعتمادی منشی لیسانس هنرها مرد غزنی 87 دری

 8 الحاج مولوی شهزاده شاهد عضو لیسانس علوم دینی مرد کنرها 41 پشتو

 4 خداداد عرفانی عضو دیپلومه 04صنف  مرد غزنی 28 دری

 2 الحاج محمد ولی علیزی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هلمند 82 دری

 1 عبدالودود پوپل عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هلمند 81 پشتو

 7 الحاج جنرال نقیب اهلل عضو شهادت نامه 00 صنف مرد لغمان 22 پشتو

 8 پیربخش گردیوال عضو شهادت نامه 00صنف  مرد ننگرها 47 پشتو
 

درصد( تحصیالت عالی، یک تن  02از هشت عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و مفاسد اخالقی، دو تن)

هر چند عرصه مواد مخدر متقاضی مسلک و مدرک فارغ صنف چهاردم و متباقی فارغان صنف دوازدهم می باشند. 

 خاصی نمی باشد، با آنهم از نظر عنوان و کارکرده های کمیسیون تجربه عملی بسیار ضروری دانسته می شود.

 کارکردها

طرح 00نشست مشترک برگزار کرده است.  8نشست استماعیه و  07نشست عادی،  020این کمیسیون، درکل، 

نامه و عریضه مردم را به اداره های  040مورد نظارت نموده است. کمیسیون در همین مدت  00قانون را بررسی و از 

 ذیربط ارسال کرده است.

 

 مشاهدۀ مستقیم

درنشست این کمیسیون، روی اسناد وارده از شفاخانۀ جنگلک و موافقتنامۀ همکاری استراتیژیک میان جمهوری 

و در اخیر، نامه های واصله به کمیسیون مورد رسیده گی قرار  اسالمی افغانستان و دولت شاهی ناروی بحث شد

 گرفت.

این کمیسیون در هیچ یک از نشست ها به موضوعات ریشه یی وظایف ناشی از نام کمیسیون نپرداخته و رهنمود 

 هایی را برای اداره های تحت کار خویش ارایه نکرده است. 
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 کشاف شهری، تهیه مسکن، آب وبرق و امور شاروالی هااعضای کمیسیون مواصالت و مخابرات، ان

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 قیس حسن معاون دیپلومه اداره و تجارت مرد کابل 80 پشتو

 0 محترمه حبیبه سادات عضو لیسانس اقتصاد زن هلمند 42 پشتو

 8 تر میربت خان منگلداک عضو لیسانس طب مرد خوست 40 پشتو

 4 حاجی علی محمد شهیدی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد لوگر 28 پشتو

 2 فوزیه روفی عضو لیسانس   زن فاریاب 40 دری

 1 غالم فاروق مجروح عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هرات 41 دری

 7 نسیمه نیازی عضو دیپلومه معلم زن هلمند 42 پشتو

 8 شاه گل رضایی عضو لیسانس اسیعلوم سی زن غزنی 80 دری

 1 عبدالستار درزیابی عضو لیسانس اکادمی پولیس مرد جوزجان 41 ازبک

 01 عبدالواحد فقرزاده عضو   1صنف  مرد تخار 28 ازبک

 00 عرفان اهلل عرفان عضو لیسانس حقوق مرد کابل 42 دری

 00 معلم چاری عضو دیپلومه معلم مرد کندز 12 ترکمن

 08 اورتاق  انجنیر محمد هاشم عضو لیسانس انجنیر مرد فاریاب 21 ازبک

 04 حاجی محمد فرهاد صدیقی عضو //  حقوق  مرد کابل 40 دری 

 02 مامور موسی خان نصرت عضو شهادت نامه 00صنف  مرد فراه 21 پشتو

 01 محمد ابراهیم غشتلی عضو لیسانس  حقوق مرد پکتیا 80 پشتو

 07 فریبا احمدی کاکر عضو شهادت نامه 00ف صن زن کندهار 87 پشتو

 08 داکتر عبیداهلل کلیمزی وردک عضو لیسانس   طب  مرد کابل 82 پشتو 

 01 سید اکرام معصومی عضو لیسانس  ساینس  مرد تخار 21 در ی 

 02 برشنا ربیع عضو لیسانس تعلیم و تربیه زن بلخ 48 دری 

 00 انجنیر صاحب خان عضو لیسانس  زراعت  مرد لوگر 24 پشتو 

 

درصد( دارای تحصیالت عالی می باشند، اما به  27از بیست و یک عضو کمیسیون مخابرات و مواصالت، دوازده تن)

جز یک انجنیر و یک اقتصاد دان، تخصص دیگران در رشتۀ مخابرات و مواصالت، انکشاف شهری، آب و برق و مسایل 

 غان صنف چهاردم، دوازدهم و پایین تر از آن می باشند.درصد( فار 48شاروالی ها نیست. متباقی)

 

 کارکردها

 2نشست استجوابیه و  7نشست استماعیه، 40نشست عادی، 008، درکل 0810این کمیسیون از شروع تا اسد 

مورد نظارت نموده است. در  02طرح قانون را بررسی و از 44نشست مشترک برگزار کرده است. در این نشست ها، 

 نامه و عریضه مردم را به اداره های ذیربط فرستاده است.  200مین مدت جریان ه
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 مشاهدۀ مستقیم

بالک  80در نشست های این کمیسیون که مشاهد انستیتوت نیز اشتراک کرد، درمورد مشکالت باشنده گان 

یاست شاروالی و مکروریان سوم کابل بحث صورت گرفت و فیصله شد تا مراجع مربوط وزارت امور شهرسازی، ر

قوماندان امنیۀ شهر کابل موضوع را از نزدیک بررسی نموده، گزارش خویش را به کمیسیون ارسال کنند تا در زمینه 

 تصامیم الزم گرفته شود.

بحث صورت گرفت. معین وزارت انرژی و آب گزارش کاری وزارت مربوط را ارایه کرد.  0810در رابطه به قطعیۀ سال 

پرسش هایی را در رابطه به بندهای کمال خان، کجکی، سروبی، شاه و عروس، سلما، پاش دان، اعضای کمیسیون 

المار و بخش آباد ومسایل مرتبط با برق مطرح کردند. پس از استماع پاسخ های مسووالن، فیصله شد که وزارت 

ت هرات در فصل زمستان انرژی و آب و شرکت برشنا در رابطه به برق والیات خوست و لوگر و مشکالت برق والی

 .فیصد بودجه، به کمیسیون معلومات دهند 84اقدام جدی نموده و در رابطه به مصرف نشدن حدود 

این کمیسیون حد اقل در نشستی که با اشتراک مشاهد انستیتوت برگزار کرده بود، به دست آوردی نایل شد. اما در 

اهر همگون ولی در واقع با تخصص های جداگانه را احتوا کل عنوان کمیسیون در بر گیرندۀ چند عرضه کاری به ظ

 می کند. کمیسیون تا حال قادر به تبارز اقدام شایان توجه در همه یا یکی از عرصه های تحت کار نشده است. 

 

 اعضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 هیله ارشاد رییس لیسانس علوم سیاسی  زن  کوچی 48  پشتو

 0 کمال ناصر اصولی معاون لیسانس حقوق مرد خوست 84 پشتو

 8 فهیمه سادات معاون لیسانس حقوق زن جوزجان 81 دری

 4 محمد علی اخالقی منشی ماستر روان  شناسی مرد غزنی 42 دری

 2 امان اهلل پیمان عضو نسلیسا حقوق مرد بدخشان 42 دری

 1 الحاج مال سید محمد آخند عضو مدرسه   مرد کندهار 20  پشتو

 7 تورن عبدالخالق باالکرزی عضو دیپلومه نظامی مرد کندهار 20 پشتو

 8 حمیرا ایوبی عضو لیسانس ریاضی زن فراه 81 پشتو

 1 خلیل اهلل شهید زاده عضو شهادت نامه 00صنف  مرد هرات 81 پشتو

 02 محقق ساهره شریف عضو ماستر ساینس   خوست 22 پشتو

 00 سیما جوینده عضو شهادت نامه 00صنف  زن غور 42 دری

 00 صیفوره نیازی عضو لیسانس ساینس زن بلخ 48 دری

 08 عبدالستار خواصی عضو ماستر معلوم نیست مرد پروان 42 پشتو

رویس یاسینیمی عضو ماستر علوم سیاسی مرد ننگرهار 47 پشتو  04 

 02 ناجیه بابکرخیل عضو لیسانس اقتصاد مرد پکتیکا 48 پشتو

 01 میرویس یاسینی عضو ماستر علوم سیاسی  مرد ننگرهار 47  پشتو 

 07 داکتر محی الدین مهدی عضو ماستر ادبیات دری  مرد بغالن  21 دری

 08 سامعه عزیز سادات عضو ماستر اقتصاد زن پروان 40  پشتو 

 01 عبدالقادر قالتوال عضو لیسانس ژورنالیزم  مرد زابل 47  پشتو

 02 عبدالرحیم ایوبی عضو پاس 04 ساینس  مرد کندهار 82  پشتو
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درصد( از تحصیالت عالی برخورد  72تن) 04عضو کمیسیون علوم دینی، فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی  02از 

می باشند. با این حال از نظر تخصصی رشته های تحصلی اعضا به تقاضا درصد( فارغان صنف دوازدهم  82تن) 1اند، 

 ها و نیازهای وظیفوی کمیسیون پاسخ گو نمی باشد. 

 

 کارکرد ها

نشست  1نشست استجوابیه و  1نشست استماعیه،  02نشست عادی،  81این کمیسیون در مدت زمان یاد شده، 

نامه و عریضه مردم را به  780مورد کار نظارتی انجام داده و 2در طرح قانون را بررسی و  2مشترک دایر کرده است. 

 اداره های ذیربط فرستاده است.

 

 مشاهدۀ مستقیم

عضو آن غیر حاضر دایمی است. دستیار کمیسیون از گرفتن نام غیر  4عضو این کمیسیون، خانم ها می باشند.  02

 حاضران دایمی خود داری کرد.

 ری نبوده و معموآل به عدم نصاب نیز مواجه است.این کمیسیون دارای پالن کا

در نشستی که مشاهد انستیتوت حضور داشت، وزیر معارف دعوت شده بود که در رابطه به فعال نشدن مطبعه وزرات 

معارف و عرض معاون تدریسی اسبق ریاست معارف والیت معلومات ارایه نماید. نسبت به عدم حضور وزیر نشست به 

 ل شد. درنشست روزهای پسین مشاهد انستیوت نیز اشتراک کرد و شاهد بحث روی عریضه ها بود.روز بعدی موکو

این کمیسیون نیز عرصه های مختلف را احتوا می کند. تا حال در هیچ یک آن اقدام اساسی و رهنمود دهنده صورت 

 نگرفته است.
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 ناعضای کمیسیون صحت، تربیت بدنی،کار و کارگر و جوانا

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 داکتر نقیب اهلل فایق رییس لیسانس طب مرد فاریاب 01 دری

 0 مکنیڅداکتر مجیب الرحمن  معاون لیسانس طب مرد  پکتیا 88 پشتو

 8 داکتر پروین نورستانی عضو لیسانس فارمسی زن  نورستان 81 نورستانی

 4 محمد صالح سلجوقی عضو لیسانس طب مرد راته 48 دری

 2 داکتر ظهیر سادات عضو ماستر فارمسی مرد پنجشیر 87 دری

 1 حاجی محمد اسمعیل عضو 1صنف  . مرد جوزجان 27 ترکمن

 8 سید انور سادات عضو لیسانس ژورنالیزم مرد سرپل 42 ازبک

 1  بابر فرهمندداکتر عنایت اهلل عضو لیسانس فارمسی مرد جوزجان 84 ازبک

 02 گاللی نورصافی عضو لیسانس طب زن بلخ 42 پشتو
 

درصد( دارای تحصیالت عالی در رشته  12تن) 1از ده عضو کمیسیون صحت، تربیت بدنی،کار و کارگر و جوانان، 

 های طب و فارمسی می باشند که یک بخش عنوان کمیسیون را از نظر مسلکی احتوا می کند. 

 کارکرد ها

نشست مشترک  0نشست استجوابیه و  8نشست استماعیه،  01نشست عادی،  18کمیسیون در زمان یاد شده  این

موافقتنامه را ارزیابی  08کار نظارتی اشتراک نموده،  1طرح قانون را بررسی و در  02دایر کرده است. در همین مدت،

 نامه و عریضه را به اداره های ذیربط فرستاده است. 000و 

 

 مستقیم مشاهدۀ

در نشست این کمیسیون، با بحث روی طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات قرار شد تا برای غنامندی بیشتر جلسـۀ  

مشترک، از حقوق دانان، فعاالن جامعۀ مدنی و نماینده گان وزارت های مربوط در نشست آینده دعوت صورت گیـرد.  

عدلی و قضایی در قانون سرپرستی اطفال مـورد بحـث قـرار    در بخش دیگر، طرح تعدیالت پیشنهادی کمیسیون امور 

 .گرفت و این تعدیالت به اتفاق آرا تأیید شد

در بخش کار وکارگر و جوانان اشخاص دارای رشته های مسلکی در کمیسیون دیده نمی شود. یک تن از آموزش 

ام اقدام رهنمودی به اداره های پایینتر از صنف دوازدهم نیز در کمیسیون عضویت دارد. کمیسیون تا به حال کد

 مربوط انجام نداده است.
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 اعضای کمیسیون معلوالن، معیوبان، بازمانده گان شهدا و بیوه ها

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 حمید اهلل توخی عضو شهادت نامه  00صنف   مرد زابل 48  پشتو 

 0 داکتر رمضان بشردوست عضو ماستر حقوق مرد کابل 42 دری

 8 سید نادر شاه بحر منشی شهادت نامه 00صنف  مرد غور    

 4 داکتر محمد عارف شان جهان عضو لیسانس  طب  مرد غزنی 27  دری 

 2 سید نادر شاه بحر عضو شهادت نامه 00صنف  مرد غور 20 دری

 1 برا مصطفویک عضو لیسانس علوم اجتماعی زن کابل 40 دری

 

درصد( دارای تحصیالت عالی و  22تن) 8عضو کمیسیون معلوالن، معیوبان، بازمانده گان شهدا و بیوه ها،  1از 

 درصد( فارغ صنف دوازدهم اند.  22دیگران)

 

 کارکردها

نشست  1نشست استماعیه و  00نشست عادی  020، درکل 0810این کمیسیون از شروع دور شانزدهم تا اسد 

نامه و عریضه را به اداره های ذیربط  247طرح قانون را بررسی کرده و  02رک دایر کرده است. در همین مدت مشت

 فرستاده است.

 

 مشاهدۀ مستقیم

این کمیسیون طرح قانون سرپرستی اطفال را بررسی کرد. یـک سلسـله تعـدیالت در برخـی مـاده هـای ایـن طـرح         

محلی ارزیابی و در مورد مادۀ سیزدهم  یک سلسله تعـدیالت پیشـنهاد    سپس، طرح تعدیل قانون ادارۀ .پیشنهاد شد

 شد.  

 

 اعضای کمیسیون کوچی ها، قبایل و بی جا شده گان

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 الحاج حبیب الرحمن افغان  عضو شهادت نامه 00صنف  مرد کوچی 82 پشتو

 0 پروین درانی معاون دیپلومه معلم نز کوچی 42 پشتو

 8 حاجی حیدرجان نعیم زوی منشی شهادت نامه 00صنف  مرد کوچی 88 پشتو

 4 محمد یوسف صابر عضو دیپلومه منجمنت مرد کوچی 82 پشتو

 2 حاجی شیر علی احمدزی عضو شهادت نامه 00صنف  مرد کوچی 80 پشتو

 1 محمد نظیر احمدزیحاجی  رییس لیسانس حقوق مرد کوچی 42 پشتو

00صنف  زن  کوچی 01  پشتو  7 حمیده احمدزی معاون  شهادت نامه  

 
 

توان از انعکاس یارغ صنف دوازدهم و کوچی اند که معضو کمیسیون کوچی ها، قبایل و بی جا شده گان، همه ف 7از 

 امور مربوط به کوچی های مطمین شد. 
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 کارکردها

 0نشست استجوابیه و  1نشست استماعیه،  00نشست عادی، 024، درکل 0810این کمیسیون از شروع تا اسد 

مورد نظارت کرده است.  00طرح قانون را بررسی و از  08نشست مشترک دایر کرده است. در همین مدت، 

 نامه و عریضه مردم را به اداره های ذیربط فرستاده است. 112کمیسیون 

 

 مشاهدۀ مستقیم

پیرامون چگونگی زمینه سازی برای اشتراک مهاجران در انتخابات سال آینده، بحث و  در یک نشست این کمیسیون،

تبادل نظر صورت گرفت و فیصله شد که زمینۀ اشتراک پنج میلیون مهاجر افغان مقیم کشورهای ایران و پاکستان 

ری اسالمی افغانستان اعضای کمیسیون نظر به اهمیت موضوع، از مقامات عالی دولت جمهو .در انتخابات فراهم شود

به خصوص وزارت امور خارجه خواستند تا مکتوب کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به فراهم نمودن زمینۀ 

اشتراک مهاجرین مقیم ایران و پاکستان را در این روند مهم ملی به صورت جدی پیگیری نموده، زمینۀ اشتراک آنان 

 .را فراهم سازد

 

  ست و منابع طبیعیاعضای کمیسیون محیط زی

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 عبیداهلل رامین عضو لیسانس زراعت مرد بغالن 48 دری

 0  گل پادشاه مجیدی معاون لیسانس ادبیات مرد پکتیا 42 پشتو

 8  عبدالرحمن شهیدائی منشی لیسانس اکادمی مرد بامیان 48 دری

 4  سیدداود نادری عضو لیسانس ادبیات مرد ندزک 81 دری

 2  محمد ذکریا سودا رییس لیسانس حقوق و علوم سیاسی مرد بدخشان 42 دری

 1  سایمه خوگیانی عضو لیسانس ساینس زن ننگرهار 81 پشتو

 7  صفی اهلل مسلم عضو شهادت نامه 00صنف  مرد بدخشان 82 دری

 8  حاجی عبدالرحیم عضو نامهشهادت  00صنف  مرد کندهار 82 پشتو

00صنف  مرد غور 22 دری    1 حاجی قربان کوهستانی عضو  شهادت نامه  

 02  محقق سایره شریف عضو  ماستر  تعلیم وتربیه زن خوست  22 پشتو 

 

درصد( فارغ  82تن) 8درصد( دارای تحصیالت عالی و72تن) 7از ده عضو کمیسیون میحط زیست و منابع طبیعی،

وازدهم می باشند. از نظر مسلکی صرف یک تن به طور قسمی تحصص در رشتۀ مربوط به اقتصادی دارد. صنف د

 ی درکمیسیون مربوط کارآیی ندارد.درصد( متباق 12تخصص )

 

 کارکردها

 04نشست استجوابیه و  08نشست استماعیه،  4نشست عادی،  020، درکل 0810این کمیسیون از آغاز تا اسد 

مورد نظارت کرده است. همچنان  08طرح قانون را بررسی و از  1گزار کرده است. در همین مدت نشست مشترک بر

 به اداره های دولتی فرستاده است نامه و عریضۀ مردم را 012مورد نماینده گی نیز داشته است. کمیسیون  0
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 مشاهدۀ مستقیم

در آن اشتراک داشت، در مورد طرح قانون  در یکی از نشست های کمیسیون که مشاهد انستیوت زنان، صلح و امنیت

در نشست بعدی، معاون کمیسیون با اشتراک معادن بحث صورت گرفت. ادامۀ بحث به نشست بعدی موکول گردید. 

نایب اول و منشی ولسی جرگه، نماینده گان برخی کمیسیون ها، دیده بان شفافیت، نماینده گان اتاق تجارت 

ستادان پوهنتون کابل و متخصصان امورمعادن، در مورد ضرورت برگزاری ورکشاپ در وصنایع و وزارت انرژی وآب، ا

سپس، متخصصین و اساتید حاضر پیرامون قانون معادن به خصوص قرارداد ها  .رابطه به قانون معادن صحبت نمودند

یست نظریات شان را متیاز قراردادها و محیط زحق االو چگونگی اخذ جوازنامه ها، سرمایه گذاری در بخش معادن، 

 .بیان کردند

این کمیسیون از کدام دست آورد مشخص در باره محیط زیست ومنابع طبیعی برخوردار نیست و در دعوت از 

 مسووالن به بیانات آنان اکتفا کرده و خود نظریات و رهنمود های مسلکی ارایه نداده است.

 اناعضای کمیسیون مصوونیت، حقوق و امتیازات نماینده گ  

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 شریف اهلل کامه وال رییس لیسانس حقوق و علوم سیاسی مرد کابل 08 پشتو

 0 مولوی احمد اهلل موحد معاون لیسانس علوم دینی مرد نورستان 42 نورستانی

 8 حراییالحاج حسن ص منشی لیسانس تعلیم و تربیه   کوچی 12 پشتو

 4 فریدون خان عضو شهادت نامه 00صنف  مرد ننگرهار 48 پشتو

 2 زهرا توخی عضو لیسانس طب دندان زن زابل 48 پشتو

 1 طاهره مجددی عضو دیپلومه معلم زن کاپیسا 47 دری

 7 داکتر نیلوفر ابراهیمی عضو لیسانس   طب زن بخشان  81 نورستانی

 8 عبدالصبور خدمت عضو نامهشهادت  00صنف  مرد فراه 40 پشتو

 1 ریحانه آزداد عضو  شهادت امه 00صنف   زن ارزگان 01  دری

 02 مسعوده کرخی عضو لیسانس  بیولوژی و کمیا  زن هرات 20  دری

 00 فرخنده زهرا نادری عضو لیسانس  حقوق  زن کابل 01  دری

 

درصد( دارای تحصیالت عالی و  18،1تن) 7ان، از یازده عضو کمیسیون مصوونیت، حقوق و امتیازات نماینده گ

درصد( فارغان صنف دوازدهم می باشند. قابل یاد آوری می باشد که این کمیسیون مانند برخی از 81،1دیگران)

 کمیسیون های ولسی جرگه نیاز به تخصص خاصی ندارد.

 

 کارکردها

نشست  8نشست استجوابیه،  2استماعیه، نشست  08نشست عادی،  007، درکل 0810این کمیسیون از آغاز تا اسد 

نامه و عریضه مردم را به اداره های  011طرح قانون را بررسی کرده و  02مشترک برگزار کرده است. در همین مدت

 ذیربط فرستاده است. 

 

 

17 
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 مشاهدۀ مستقیم

دی موکـول  در نشست این کمیسیون، در مورد طرح قانون مالیه بر ارزش افزوده شـده، بحـث شـد و بـه نشسـت بعـ      

رزو دیگر، تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم بر آن شد تا کارشناس ریاست عمومی داراالنشای ولسـی جرگـه    .گردید

 .به خاطر ارایۀ معلومات مسلکی پیرامون این طرح، در جلسۀ آینده اشتراک نماید

 

 اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون

 شماره نام موقف تحصیالت رشته تحصیلی جنس والیت سن زبان مادری

 0 عبداللطیف پدرام رییس  ماستر  علوم دینی مرد بدخشان  20 دری

 0 محمد حسین فهیمی عضو لیسانس علوم دینی مرد سرپل 48 دری

 8 آصفه شاداب معاون لیسانس بیولوژی زن فاریاب 41 دری

 4 ینج بشیر احمد ته منشی لیسانس ادبیات مرد فاریاب 87 اوزبک

 2 غالم حسین ناصری عضو  لیسانس  علوم دینی مرد وردک  41  دری

 1 عبدالحفیظ منصور عضو لیسانس ژورنالیزم مرد کابل 48 دری

00صنف  مرد غزنی  41    7 محمد علی علیزاده عضو  شهادت نامه  

 8 محمد عارف رحمانی عضو لیسانس علوم دینی مرد غزنی 82 دری

 1 اسد اهلل سعادتی عضو لیسانس ادبیات ردم دایکندی 42 دری

 02 صدیقه مبارز عضو لیسانس اداره و منجمنت زن وردگ 40 دری

 

درصد( دارای تحصیالت عالی می باشند.  12تن) 1از ده عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قوانین 

با مطالباتی که در نام کمیسیون عنوان یک تن فارغ صنف دوازدهم است. رشته های تحصصی اعضای این کمیسیون 

 شده است، مطابقت ندارد. 

 

 کارکردها

 4نشست استماعیه، 07نشست عادی،  002در کل  0810این کمیسیون از آغاز کار دور شانزدهم شورایملی تا اسد 

ون را طرح قان 00نشست فوق العاده برگزار کرده است. در همین مدت،  02نشست مشترک و  8نشست استجوابیه،

 نامه و عریضه مردم را به اداره های ذیربط فرستاده است. 027موافقتنامه را تایید نموده است. همچنان  08بررسی و 

 

 مشاهدۀ مستقیم

اجندای نشست این کمیسیون، بررسی دو عریضه بود که از سایر کمیسیون ها  مواصلت کرده بود. اما تنها اسداهلل 

این کمیسیون کاری برای انجام دادن ندارد. به همین سبب  "گفته دستیار کمیسیون سعادتی اشتراک نموده بود. به 

او بیان کرد که این کمیسیون بیشتر بر عرایض تمرکز دارد. کمیسیون  "اکثر اوقات نماینده گان اشتراک نمی کنند.

 دارای پالن کاری نمی باشد.

18 
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ار می رود. اما چنانکه گفته شده است، کار این کمیسیون از جمله کمیسیون های اساسی ولسی جرگه به شم

 درخوری در راستای تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون انجام نیافته است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

17% 

39% 

 اوسط تحصیالت عالی در هر کمیسیون

 اوسط تخصص با توجه به کمیسیون مربوط

 اوسط فارغان صنف دوازدهم در هر کمیسیون

 جدول مقایسه تحصیالت اعضای کمیسیون ها

این نشانگر می رساند که به گونه 

متوسط از هر ده عضو هر 

کمیسیون ولسی جرگه چهار تن 

دارای تحصیالت عالی می باشد. 

که  به گونۀ مثال هر کمیسیونی

ده عضو داشته باشد، چهار عضو 

آن از تحصیالت عالی لیسانس، 

 ماستر و دکتورا، برخوردار است.

همچنان از هر ده عضو هر 

کمیسیون، دو تن دارای تخصص 

می باشد که کارها و عنوان 

کمیسیون مذکور متقاضی آن 

است. به گونۀ مثال اگر کمیسیون 

صحت عامه باشد، از هر ده عضو 

وسط دو شخص با آن به طور ا

تخصص در  طب در آن موجود 

 می باشد.

به همین ترتیب از هر ده عضو 

 4یک کمیسیون، به گونۀ اوسط، 

 تن فارغ صنف دوازدهم است.

چنان که مشاهده می شود، هم 

دارنده گان تحصیالت عالی و هم 

دارنده گان تخصص در کمیسیون 

های هجده گانه خیلی کم است. 

کمیسیون این کمبود در تصامیم 

  اثر گذار خواهد بود.

 



53 
 

 
 

تقسیم وظایف و عنوان های شماری از کمیسیون ها به گونۀ است که عضویت در آن ایجاب 

، یا کمیسیون حقوق و شکایات سمع و ایضعر تخصص خاصی را نمی کند. به گونۀ مثال؛ کمیسیون

 امتیازات نماینده گان. اما نمی توان از اشراف عمومی و تجربه به مسایل مربوط انکار کرد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0810اوسط نشست های کمیسیون های ولسی جرگه از آغاز دوره شانزدهم تا اسد 
 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

15% 
6% 

 استجوابیه استماعیه عادی
از مطالعه اسناد و فیصله های 

نشس ها آشکار شد که مهمترین 

تصامیم به گونۀ اساسی در نشست 

های عادی، استماعیه و استجوابیۀ 

 کمیسیون ها گرفته می شود. 

 

ارقام بیانگر آن است که بیشترین 

ن ها را نشست نشت های کمیسیو

های عادی، پس از آن استماعیه و 

پس از آن استجوابیه تشکیل می 

 دهد.

 

اوسط نشست های کمیسیون های 

هجده گانه می رساند که شمار 

نشست های استماعیه و استجوابیه 

که نوعی نظارت به شمار می رود، 

نسبت به نشست های عادی، 

 .خیلی کم  است
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71% 

26% 

3% 

 نماینده گی امور نظارتی  بررسی طرح قانن

کمیسیون های هجده گانۀ ولسی 

جرکه، به گونۀ عمده کار خود را بر 

بررسی قوانین، نظارت و نماینده گی 

 متمرکز کرده است.

نشانگر می رساند که اوسط بررسی 

قوانین در کمیسیون ها در درجۀ 

د و یک درصد، امور اول یعنی هفتا

نظارتی در درجۀ دوم یعنی بیست 

وشش درصد و نماینده گی در درجۀ 

 سوم یعنی سه درصد بوده است.

ارقام ذکر شده بیان می کند که بین 

این سه مسوولیت مهم ولسی جرگه 

و کمیسیون های آن تناسب معین 

  وجود ندارد.

 

 ی جرگهشرح نشست های کمیسیون های ولس

اوسط اجرات کمیسیون های ولسی جرگه از آغاز دور 

 0810شانزدهم تا اسد 
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40مقایسۀ کارکرد های پنج نشست کمیسیون های دایمی ولسی جرگه
 

 نشست پنجم نشست چهارم نشست سوم نشست دوم نشست اول نشست کمییسیون ها شماره

 870 481 812 020 822 عادی    0

 47 72 88 . 2 استجوابیه 0

 81 88 00 47 008 استماعیه  8

 1 2 02 01 8 فوق العاده 4

 80 82 54 1 1 مشترک 2

 07 08 . 8 . مشورتی 1

 02 02 2 . . مختلط 7

 07 01 0 02 . بادید و سفر واالیتی 8

 81 7 02 2 2 دیدار ها 1

 80 00 02 2 8 کار باالی قوانین  02

 8 02 1 8 8 کار باالی موافقت نامه 00

 10 0181 0081 101 0084 عرایض  00

 0402 8012 0211 0820 0088 نامه های وارده 08

 0072 0700 8114 0740 0012 نامه های صادره 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جریدۀ ولسی جرگه - 40
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 فصل دوم

 هم آهنگی و روابط ولسی جرگه  با دو رکن دیگر دولت

 

   

                                                           
 .افغانستانفقرۀ هفتم ماده سوم قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قوای ثالثۀ دولت جمهوری اسالمی  - 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تنظیم روابط سلوکی مقام های سه گانه دولت جمهوری اسالمی 

از وجایب و مکلفیت های سلوکی مقامات دولتی،  افغانستان، در بارۀ آگاهی

سلوک مقام های مربوط به قوۀ اجراییه با سایر مقام های دولتی، سلوک مقام 

های مربوط به قوۀ مقننه با سایر مقام ها و همچنان سلوک مربوط به مقام های 

قوۀ قضاییه با سایر مقام ها، رسیده گی به تخلفات سلوکی و یک سلسله احکام 

 رقه، بحث می کند.متف

 

این قانون در واقع چارچوب و اساس روابط و مناسبات مقام های سه گانه را 

معین کرده است. اما چنان که دربارۀ بیشتر قوانین نافذه مشاهده شده است، 

در هیج یک از عملکرد های مقام های سه گانه به شمول رابطه های درست و 

 ی شود. نادرست آنان، به این قانون استناد نم

 

هرچند این قانون به گونۀ مشخص موارد کاری هر سه قوۀ دولت را برجسته 

نکرده، و شامل یک سلسله عمومیات می شود، اما هرگاه در عمل اجرا شود، راه 

پیشرفت و تکامل اداری افغانستان را باز می کند. در بخش های این قانون از 

، تواضع و فروتنی، جلوگیری انتقاد پذیری و اصالح، وظیفه شناسی، حسابدهی

از تعارض منافع، حسن زعامت و رهبریت، قابل دسترسی بودن و غیره یاد 

آوری شده و مقام های دولت به بهبود روابط و تعهد به اجرای احکام این قانون 

مکلف شده اند. به گونۀ مثال مطابق فقرۀ هفتم ماده سوم این قانون، مقامات و 

پابند به حاضری و انجام امور وظیفوی در "ن به کارمندان دولت افغانستا

. در حالی که غیرحاضری دوامدار 48مکلف ساخته شده اند "ساعات رسمی

شماری از اعضا  مجالس عمومی و کمیسیون های ولسی جرگه به یک مشکل 

 کالن مبدل

قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات 

جمهوری قوای ثالثۀ دولت 

افغانستان، در هفت فصل و سی و 

یک ماده، مناسبات کاری و شیوۀ 

برخورد میان این مقام ها را معین 

 کرده است.

انتقاد پذیری: پذیرفتن خالها و  -2

نواقص ذاتی و کاری و سعی جمهت 

 رفع آن ها. 

بیطرف: احتراز از تمایالت  -1

سیاسی، حزبی و سازمانی حین 

 اجرای وظایف. 
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شده و سبب پس مانی کارها نیز می شود، هیچ یک از مسووالن ولسی جرگه 

ه، بر این ماده قانون استناد نکرده و غیر حاضر را متهم به نقض و یا نمایند

این ماده قانون نکرده است. اما چنان که در رسانه ها نیز مشاهده می شود، 

بعضی ها مسلۀ را اخالقی، برخی دیگر پابندی به تعهد و برخی ها هم یک 

ر مشکل عالج ناپذیر می دانند. در چند موردی نام های غیرحاضران را د

 رسانه ها اعالم کرده اند که بازهم مثمر ثمر نبوده است.

 

لست نام های غیر حاضران از سوی  0810باری مجلس عمومی نهم عقرب 

عضو مجلس نماینده  082روز کاری  42رئیس مجلس اعالم شد؛ در مدت 

 روز غیر حاضر بوده اند.  8گان به طور متوسط 

 

ز بدون اطالع غیر حاضر شود، یک مامور عادی دولت در صورتی که یک رو

معاش همان روز وی داده نمی شود. هرگاه بیشتر از سه روز غیرحاضر بدون 

اطالع باشد، باید تصدیق مریضی حاضر کند. و در صورتی که بیست روز غیر 

حاضر شود، از وظیفه منفک می شود. در میان غیرحاضران اعالم شده کسانی 

ابت داشته اند؛ اما هیئت اداری به گرفتن روز غی 02استند که حتی بیشتر از 

نام آنان اکتفا کرده است. این نکته می رساند که هم غیر حاضری کننده و 

هم هیئت اداری مجلس از فقرۀ هفتم ماده سوم قانون تنظیم روابط سلوکی 

 مقامات قوای ثالثۀ حکومت آگاهی ندارند و آن را رعایت نمی کنند.

 

به وسیلۀ کسانی نقض می شود که از نظر وظیفوی  در نتیجه این ماده قانون

در نهاد قانون ساز دولت کار می کنند و دیگران را به رعایت و تطبیق قانون 

 فرا می خوانند. در این صورت، مردم بر نهاد های دولتی به اعتبار می شود.

 

 

مشاور انستیتوت زنان،صلح و امنیت 

هنگام تشریح گزارش اول مشاهد 

 پارلمانی

 

 

 

 روابط و هم آهنگی ولسی جرگه  با دو رکن دیگر دولت

در بارۀ هم آهنگی و روابط قوای سه گانه و بخصوص قوۀ اجراییه و مقننه حرف و سخن های زیادی در رسانه 

های دیداری و شنیداری، آمده است. هریک دیگری را به مداخله در امور خویش و به نقض قانون متهم کرده اند. 

س نماینده گان نیز به دسته های مختلف تقسیم شده و در مواردی بر یک دیگر حتی حمله های اعضای مجل

 شخصی صورت می دهند.

 

انستیتوت زنان، صلح و امنیت با توجه به اهمیت همکاری و هم آهنگی بین قوای سه گانه دولت و شناسایی 

یی اکتفا نکرد. انستیتوت خواست به وسیلۀ  نقاطی که باید دراین راستا انکشاف داده شود، به اظهارهای رسانه

مشاهد خوش و به طور رسمی به معلومات از منابع اصلی دسترسی حاصل کند. بنابر این، نامه هایی را به مقام 

های سه گانه دولت فرستاد و در آن طالب معلومات شد تا از این طریق به اصل مطلب و معلومات جامع و 

 تحلیل نماید.مسووالنه دست یابد و آن را 

 

رش برای ما رسیده که گزا» 

در اکثر کمیسیون ها حتی دو 

 «نفر هم اشتراک نمی کنند.

 رییس مجلس
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 نامۀ انستیتوت به وزارت امور پارلمانی

انستیتوت زنان صلح و امنیت با ارسال نامۀ از وزارت دولت در امور پارلمانی دو تقاضای مشخص نمود. نخست، 

همکاری، هم آهنگی و رابطۀ کاری قوای قضائیه و مقننه با قوه مجریه در کدام سطح و چگونه می باشد. دوم، 

  44و راه حل های که از نظر این قوه مناسب پنداشته می شود که مناسبات را بهتر کند، کدام هاست.دشواری ها 

 

 پاسخ وزارت امور پارلمانی

با وجود همکاری های منظم وزارت دولت در امور پارلمانی به انستیتوت تحقیقاتی زنان، صلح و امنیت، معلومات 

ظایف آن است، حاوی معلومات مطالبه شده در بارۀ میزان هم ارسالی از سوی آن وزارت که در واقع الیحۀ و

آهنگی کاری و روابط قوای مقننه و قضاییه با قوۀ اجراییه نمی باشد. همچنان نکات نظر آن وزارت را در باره 

بهبود و انکشاف همکاری ها منعکس نمی کند. متاسفانه تحلیل گران انستیتوت، سطح کیفی این روابط، هم 

و سفارش ها برای بهبود مناسبات را با توجه به الیحۀ وظایف فرستاده شده، تحلیل و ارزیابی کرده آهنگی ها 

نتوانست. بنا بر این، انستیتوت نتوانست سطح واقعی همکاری، هم آهنگی و شیوه های بهتر سازی مناسبات سه 

  42ارکان عمده دولت را به آگاهی عامه برساند.

 

 رگهنامه به هیئت اداری ولسی ج

انستیتوت زنان، صلح و امنیت، با نایب اول مجلس مالقات نمود. ایشان ضمن استقبال از گزارش اول و ابراز وعده 

همکاری از انستیتوت سپاسگزاری کرد. انستیتوت ضمن تقدیم نامه  طالب معلومات آن مقام در بارۀ همکاری قوۀ 

س ولسی جرگه هدایت داده اشد تا اجراات الزم را انجام اجراییه و قضاییه با ولسی جرگه شد. به داراالنشای مجل

دهند. اما ریاست داراالنشای مجلس علی الرغم مراجعه های مکرر نه تنها به نامۀ ارسالی انستیتوت پاسخ نداد، 

بلکه تقاضا های مکرر نماینده گان انستیتوت برای مالقات را بی پاسخ گذاشت. در نتیجه تحلیل سطح هم آهنگی 

مقننه اجرا نشده باقی ماند. این در حالی است که شماری زیادی از نماینده گان در  دو رکن دولت با قوۀکاری 

رسانه ها حکومت را به مداخله غیر قانونی در امور کاری ولسی جرگه متهم می کنند. اما ادارۀ مسوول، در این 

حقیقی به منظور دسترسی عامه به اطالعات،  زمینه نه تنها ابراز نظر نمی کند، بلکه در ارایه معلومات درست و

همکاری نمی کند. بنا بر این انستیتوت زنان صلح و امنیت، متاسفانه از روشنگری این عرصه، آسیب شناسی 

روابط و دادن مشوره ها برای بهبود مناسبات که می توانست ممد ارتقای همکاری و هم آهنگی عملی باشد، بی 

 معلومات گذاشته شد. 

 

 

                                                           
 ( مراجعه شود.0به ضمیمه شماره) - 44

 ( مراجعه شود.0میمه شماره )به ض - 42
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 امه به ستره محکمهن

انستیتوت، نامه سومی را با عین محتوا به مقام ستره محکمه فرستاد. در نامه به طور واضح معلومات در باره سطح 

همکاری و هم آهنگی قوای مقننه و اجراییه با قوۀ قضاییه تقاضا شده است. در ضمن نماینده گان انستیتوت 

ا معلومات مذکور را به دست آورد. بعد از سپری شدن روز ها و مالقات های را در سطوح مختلف انجام داد ت

پیگیری نامه در ریاست های مختلف سر انجام، نظر به اصطالح تدقیقی! آن مقام به طور رسمی به انستیتوت 

 . 41فرستاده شد

 

سوولیت این نظر تدقیقی ضمن ردیف کردن یک سلسله بدیهیات مسلم و نقل ماده ای از قانون اساسی در بارۀ م

های قوۀ قضاییه، از دادن معلومات مطالبه شده خودداری کرده است. همچنان در نظر تدقیقی مزین به چهار 

... ستره محکمه بحیث عالیترین مرجع قضایی در راس قوۀ قضائیه قرار "امضای مسووالن و دو مهر آمده است که: 

 داشته و از امور محاکم نظارت و رهبری می نماید.

نظارت نهاد دیگر نیازمند نیست لهذا تحقیق روی مسایل علمی و تحقیق که جز وظایف انستیتوت محترم لهذا به 

زنان صلح و امنیت دانسته شده باید از طریق خود شان بدون مداخله در امور قوه قضائیه که رکن مستقل دولت 

 . "می باشد انجام پذیرد

 

نهاد جامعه مدنی و پل ارتباط بین دولت و مردم، با پیروی از  منظور انستیتوت زنان، صلح و امنیت به عنوان یک

قانون اساسی افغانستان، کسب آگاهی واقعی هم آهنگی میان ارکان دولت و رساندن آن به مردم می  مادۀ پنجاهم

باشد. این انستیتوت با جمع آوری نظریه های مستند و مستدل، بهبودی این هم آهنگی را تسهیل می کند ارتقا 

ی دهد. بدون شک بر خالف آنچه در نظر تدقیقی عنوان شده است، تقاضای معلومات از مقام های دولتی به م

معنای مداخله در امور هیچ یکی از آن ها شمرده نمی شود. برعکس، انتشار معلومات موثق جای تبلیغات رسانه 

ا و انکشافات قرار می گیرند. این خود ای جانبدار را پر می کند و از این طریق مردم در جریان وقعی رویداد ه

یکی از مولفه های نظام مردم ساالر می باشد. انستیتوت با باور به این که کتمان حقیقت بر نبود آن داللت نمی 

کند، در رساندن معلومات و تسهیل تامین ارتباط مردم با دولت نقش مسووالنه و قانونمند خود را ادامه می دهد. 

ح و امنیت امیدوار است مقام های دولت افغانستان، با نگرش جدید مردم ساالرانه گام های انستیتوت زنان صل

موثری را در راستای شفافیت، حسابدهی و مسوولیت پذیری که ماموریت نظام جدید می باشد، بردارند و در 

 رساندن معلومات به مردم نهاد های مسوول را یاری رسانند.

 
 

 

 

 

 

                                                           
 ( مراجعه شود.8به ضمیمه های شماره) - 41
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 (0ضمیمه شماره)

 انستیتوت زنان، صلح و امنیت به وزارت دولت در امور پارلمانی نامه
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 (0ضمیمۀ شماره)

 پاسخ وزارت دولت در امور پارلمانی به انستیتوت
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63 
 

 

  (8ضمیمۀ شماره)

 نامه ستره محکمه به پاسخ نامۀ انستیتوت
 

 ادامه
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 ادامه
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 ختم
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 فصل سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی برنامه های اختصاصی رسانه ها در بارۀ پارلمان

یکی از کار های که انستیتوت زنان، صلح و امنیت در برنامۀ مشاهده 

پارلمانی انجام می دهد، مشاهدۀ مصاحبه های اختصاصی شماری از 

و کارشناسان تلویزیون ها با اعضای ولسی جرگه، ویا ابراز نظر متخصصان 

بخش های مختلف در بارۀ پارلمان را مشاهده کرده است. در لست و 

آدرسی که مشاهد انستیتوت آماده کرده، شماری زیادی از نماینده گان 

مردم، نظریه ها و برداشت های شان را ازکار ولسی جرگه بیان کرده اند. 

طرح شده انستیتوت زنان، صلح و امنیت، با نظرداشت اهمیت موضوع های م

در رسانه ها، در بارۀ بحث ها اشاره ای مختصر نموده، آدرس های هر یک از 

مصاحبه ها را ذکر کرده تا خواننده گان در صورتی که عالقه داشته باشند، 

 آن را به گونۀ زنده ببینند.

 

همچنان تا جایی که مقدور است، انستیتوت، عرصه های این گفت ها را 

موضوع مورد بحث به بیننده گان آسان تر  ردیف کرده تا جست و جوی

 شود.

 

در این جا، آدرس های شماری از گفت و گوی اعضای ولسی جرگه در بارۀ 

قانونگذاری، نظارت از کارکرد های دولت و نماینده گی به ترتیب به طور 

 نمونه ذکر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

یکی از بررسی کننده گان انستیتوت 

زنان، صلح و امنیت، جریان گفت و 

گوهای اعضای مجلس نماینده گان 

در تلویزیون ها در بارۀ کارکرد ها و 

مسایل عمومی را مشاهده می کند و 

را در این مورد نتیجه گیری هایی 

 نماید.یادداشت می 
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 رسانه ها با نماینده گان 

 در بخش قانون گذاری 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QlEM0uDCEW

Q 
 

 0810سنبله  1

 برنامه: فرا خبر 

اشتراک کننده گان: شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان و جاوید 

 کوهستانی تحلیل گر مسایل سیاسی.

 غانستان را ندارند.موضوع:  طالبان آماده گی مذاکره با صلح در اف

https://www.youtube.com/watch?v=4gcuQTDkXqE 

 0810-جوزا  0

 برنامه: فرا خبر 

اشتراک کننده: زهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان و نور محمد نور 

 سخن گوی کمیسیون انتخابات

   0818: بحث روی قانون انتخابات سال موضوع

https://www.youtube.com/watch?v=-cW2qpLi1kc 

 0810سرطان سال  01

 برنامه: فرا خبر 

اشتراک کننده: هیلی ارشاد رییس کمیسیون فرهنگی، دینی،معارف و 

لی و فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده گان.تحصیالت عا  

 موضوع: بحث روی قانون تحصیالت عالی.

http://www.youtube.com/watch?v=Q-rOClgeygc 
0810 -جوزا 8  

 برنامه: فراخبر

و نظری اشتراک کننده گان:  محمد یونس فکور تحلیل مسایل سیاسی 

 پریانی روزنامه نگار.

 موضوع: درج هویت قومی در تذکره الکترونیکی. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QlEM2uDCEWQ
http://www.youtube.com/watch?v=QlEM2uDCEWQ
https://www.youtube.com/watch?v=4gcuQTDkXqE
https://www.youtube.com/watch?v=4gcuQTDkXqE
https://www.youtube.com/watch?v=-cW5qpLi6kc
https://www.youtube.com/watch?v=-cW5qpLi6kc
http://www.youtube.com/watch?v=Q-rOClgeygc
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 در بخش نظارت از کار کرد های دولت

 
I-QWfSCJzEthttp://www.youtube.com/watch?v= 

 0810ن سال میزا 02

 برنامه: به روایت دیگر

اشتراک کننده گان: خالق داد بالغی عضو مجلس سنا و بصیر عزیزی سخن 

 .گوی داد ستانی کل

 موضوع: سکوت حکومت در برابر غاصبان زمین.

کمیسیون خاص بررسی بر اعمال حکومت ولسی جرگه چرا غاصبان رده اول 

 زمین را فاش نکردند؟
___________________________________________ 

BA REWAYATE DIGAR: IEC Looks to Register 
Refugee Vote 

 0810عقرب سال  0

 برنامه: به روایت دیگر

خنده زهرا نادری و احمد بهزاد عضو مجلس نماینده اشتراک کننده گان: فر

گان، امر خیل دبیر کمیسیون مستقل انتخابات و احمد ولی حکیمی معین 

 وزارت مهاجرین.

در پاکستان و  0818موضوع: بحث در باره برگزار شدن و نشدن انتخابات 

 ایران.

د من نظر آقای بهزاد: در صورتی که شفافیت در انتخابات وجود داشته باش

 موافقم که انتخابات در خارج برگزار شود، زیرا میلیون ها افغان مهاجر اند.

خانم نادری: موافق نیست، ما نتوانستیم جلو مداخله این دو کشور را در داخل 

 افغانستان بگیریم پس چگونه در خارج گرفته خواهد شد. 
______________________________________________ 

 http://www.youtube.com/watch?v=dS1mN1rHq1g 

 0810سنبله سال  80
 برنامه: به روایت دیگر

اشتراک کننده گان: فوزیه کوفی عضو مجلس نماینده گان، داوود مرادیان 

ن وزارت رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، مبارز راشدی معی

 اطالعات و فرهنک و فیصل نادری فعال جامعه مدنی.

 موضوع: انتخابات یعنی چه؟ 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=QWfSCJzEt-I
http://www.youtube.com/watch?v=QWfSCJzEt-I
http://www.tolonews.com/fa/ba-rewayate-digar/12554-ba-rewayate-digar-iec-looks-to-register-refugee-vote
http://www.tolonews.com/fa/ba-rewayate-digar/12554-ba-rewayate-digar-iec-looks-to-register-refugee-vote
http://www.youtube.com/watch?v=dS6mN9rHq6g
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http://www.youtube.com/watch?v=8eJLfeiRrBE 

  

 0810میزان سال  1

 برنامه: فراخبر

لس نماینده گان و عبدالصمد حامی اشتراک کننده گان: ناهید فریدعضو مج

 معین وزارت مهاجرین.

 موضوع: فساد گسترده در وزارت مهاجرین و عودت کننده گان.

http://www.youtube.com/watch?v=p0-wDVOAlRs 

 

  0810میزان  00 

 تلویزیون یک  -برنامه: جستار 

 تراک کننده: اسداهلل سعادتی عضو مجلس نماینده گان.اش 

موضوع: بحث روی چگونگی توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و  

 های آن؛  پیامد

http://www.youtube.com/watch?v=r0RIVWavLtA 

 0810میزان بال  01

 را خبربرنامه: ف

اشتراک کننده گان: داکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده گان و 

 یونس فکور تحلیل گر مسایل سیاسی

موضوع: رییس جمهور کرزی گفته است که عمل کرد ناتو باعث درد و رنج 

 افغانستان گردیده است، بنأ به زودی می خواهد لوی جرگه را دایر نماید.

http://www.youtube.com/watch?v=iVTZyMXAUCw 
 0810سنبله سال  4

 برنامه: کنکاش 

اشتراک کننده گان:داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده گان و دوکتور 

 امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت.

 پاکستان. موضوع: آخرین سفر کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان به

 http://www.youtube.com/watch?v=LV_MLqdLKZo 
 0810عقرب سال  0

 برنامه: کنکاش

اشتراک کننده گان: منورشاه بهادری عضو مجلس نماینده گان، حمیداهلل 

 اسالمی.فاروقی عضو حزب و عدالت و واقف حکیمی سخنگوی جمعیت 

موضوع: توافق حامد کرزی با نخست وزیر پاکستان در باره  مالقات هیئت 

 شورای عالی صلح با مالبرادر فرد شماره دوم طالبان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8eJLfeiRrBE
http://www.youtube.com/watch?v=8eJLfeiRrBE
http://www.youtube.com/watch?v=p1-wDVOAlRs
http://www.youtube.com/watch?v=p1-wDVOAlRs
http://www.youtube.com/watch?v=r1RIVWavLtA
http://www.youtube.com/watch?v=r1RIVWavLtA
http://www.youtube.com/watch?v=iVTZyMXAUCw
http://www.youtube.com/watch?v=iVTZyMXAUCw
http://www.youtube.com/watch?v=LV_MLqdLKZo
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http://www.tolonews.com/en/farakhabar/007

08-farakhabar-08-november-0208 

 0810عقرب سال 00

 خبر برنامه: فرا

اشتراک کننده گان: نعیم اللی حمیدزی عضو مجلس نماینده گان 

 و ابراهیم اظهر معاون مبارزه با مواد مخدر.

موضوع : افزایش مواد مخدر در کشور، وزارت مبارزه با مواد مخدر 

 جدی را به ثبت رساند. عقب گرد

 http://tolonews.com/en/farakhabar/00274-

farakhabar-00-november-0208 

 

 0810عقرب سال  82

 برنامه: فراخبر

 اناشتراک کننده گان: فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده گ

موضوع: اشتراک حزب اسالمی) گروه گلبدین حکمتیار در لوی 

 جرگه(؛

 در بخش نماینده گی

E2UzARqS-1http://www.youtube.com/watch?v=W 

 0810میزان سال  8

 برنامه: فرا خبر 

 

ی عضو مجلس نماینده گان و صدیق صدیقی اشتراک کننده گان:داکتر نیلوفر ابراهیم

 سخن گوی وزارت داخله.

 موضوع: ناامنی های کشور به ویژه نا امنی والیت بدخشان.

  

CuqdBypjk1http://www.youtube.com/watch?v=A 

 0810میزان سال  02

 یکتلویزیون  -برنامه: جستار

 اشتراک کننده: شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان.

 0208 انتخابات  در اشتراک سبب به مجلس گان نماینده  از شماری استعفای  موضوع:

 

c-8QU7JC8http://www.youtube.com/watch?v=xW 

 0810عقرب سال  02

 اخبربرنامه فر

اشتراک کننده گان: سید علی کاظمی عضو مجلس نماینده گان و عارف سروری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tolonews.com/en/farakhabar/12728-farakhabar-13-november-2013
http://www.tolonews.com/en/farakhabar/12728-farakhabar-13-november-2013
http://tolonews.com/en/farakhabar/12574-farakhabar-12-november-2013
http://tolonews.com/en/farakhabar/12574-farakhabar-12-november-2013
http://tolonews.com/en/farakhabar/12574-farakhabar-12-november-2013
http://www.youtube.com/watch?v=W6-UzARqS5E
http://www.youtube.com/watch?v=W6-UzARqS5E
http://www.youtube.com/watch?v=A9CuqdBypjk
http://www.youtube.com/watch?v=A9CuqdBypjk
http://www.youtube.com/watch?v=xW3JC7QU3-c
http://www.youtube.com/watch?v=xW3JC7QU3-c
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 رییس پیشین امنیت ملی.

موضوع: یادبود مجلس نماینده گان از ششمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی 

 عضو دیگر ولسی جرگه در حادثه بغالن. 2و 

BUktZWH_I&featur1http://www.youtube.com/watch?v=g

e=youtube_gdata 
 0810عقرب سال  08

 بزنامه: فراخبر

اشتراک کننده گان: بشیر احمد ته ینج و غالم حسین ناصری اعضای مجلس نماینده 

 گان.

 نماینده گان موضوع: استیضاح وزیر مهاجرین و عودت کننده گان از سوی مجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g6BUktZWH_I&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=g6BUktZWH_I&feature=youtube_gdata
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 سفارش ها و نتیجه گیری
 

 سفارش های ساختاری

  ترکیب تخصصی و مسلکی کمیسیون ها، پاسخگوی انجام کارهای مسلکی و تخصصی مربوط به وزارت ها و اداره

ی آموزش عالی و های تحت کار و صالحیت آنها نمی باشد. بخصوص، کمیسیون هایی که کار شان از نظر مسلک

 تجربه را ایجاب می کند، باید با گماشتن اشخاص مسلکی بیرون از مجلس اکمال شوند.

  باید به اعضای کمیسیون های مهم مانند کمیسیون های مالی، بودیجه، محاسبات عمومی و امور بانک ها، امور

ت عالی، منابع طبیعی و محیط دفاعی و تمامیت ارضی، عدلی و قضایی، مواصالت و مخابرات، معارف و تحصیال

زیست وغیره، کورس های آموزش مسلکی داخل خدمت دایر شود و از این طریق ظرفیت تحلیلی آنان افزایش 

 داده شود.

  استخدام مشاوران برای اکثر کمیسیون ها که با وزارت ها و اداره های تخصصی سرو کار دارند، الزمی پنداشته

 می شود.

 

 مل کردهاسفارش های مربوط به ع

   اجنداهای مجالس کمیسیون ها نقل و تکرار اجندای مجالس عمومی ولسی جرگه است. باید خود کمیسیون ها

 متناسب به خاصیت عملکرد عرصه های تحت کار شان، از برنامۀ معین و ابتکار الزم برخوردار شوند.

 مومی، مسایل مربوط به عرصه هر کمیسیون باید متناسب به نام معین خویش در ضممن پیروی از اجندای ع

های کاری مربوط را مطالعه، ارزیابی و سمت دهی نماید. به گونۀ مثال ضمن تقویت همه جانبۀ کمیسیون تقنین 

از نظر کمی و کیفی، بار ارزیابی طرح های قانون از دوش سایر کمیسیون ها برداشته شود یا فرصت یابند که به 

 مسایل اختصاصی خویش رسیده کنند. 

  کمیسیون ها در بررسی طرح قوانین خوب درخشیده اند. اما باید نظارت از کارکرد های حکومت و امور نماینده

گی افزایش داده شود. دلیل کم بودن نظارت، عدم تخصص و آگاهی مسلکی می باشد. بررسی هایی که که به 

شوند. همچنان کمیسیون ها باید از ندرت انجام شده اند، از عمق و پنهای روش علمی و عملی بررسی برخوردار 

 خواسته ها و مطالبات وزارت ها و اداره های تحت کارشان، در مجلس  نماینده گی کنند.

  باید بین نشست های عادی، استجوابیه و استماعیه توازن معین برقرار شود. در نشست های استجوابیه و

 بررسی شود.   استماعیه مسایل مورد نظر باید با عمق و گسترده گی بیشتر

 

  هر کمیسیون تخصصی باید سطح نظارت از کارکرد ها و همچنان نماینده گی از وزارت ها و اداره های تحت کار

 شان را ارتقا دهند.

  باید شکایت ها و حتی اتهام های رسانه یی به روال قانونی و عملکردی منتقل شود. قانون تنظیم روابط سلوکی

 ت، باید از سوی  این مقام ها به نحو بهتر عملی شود.مقام های قوای سه گانه دول

 
 

  هیئت رهبری مجلس ولسی جرگه و کمیسیون ها، باید زمینه های بازدید و مشاهدۀ جامعه مدنی و نهاد های
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تحقیقاتی را بیشتر از پیش مساعد کنند. شفافیت، حسابدهی و مسوولیت پذیری پارلمان و کمیسیون های با 

 ه ها و اذهان هامه انعکاس داده شود.دقت بیشتر در رسان

 

 نتیجه گیری

می باشد. این نهاد، در عین حال  "مظهر ارادۀ مردم در امور قانون گذاری "قوۀ مقننه، یکی از ارکان مهم دولت و 

 یکی از نهاد های با سویه است و مطابق قانون اساسی دارای مسوولیت های مهم می باشد.

  

کمیسیون های دایمی شورای ملی، ستون های اساسی کار آن را تشکیل می دهند. شماری  بی نیاز از اثبات است که

از کمیسیون های ولسی جرگه در هر سه عرصۀ کاری، یعنی قانون گذاری، نظارت از کارکرد های حکومت و نماینده 

هایی که از پارلمان کشور برده گی، گام های ارزنده برداشته اند. البته، با توجه به نیاز های رو به رشد زمان و تقاضا

 می شود، به کارگیری از همه ظرفیت های موجود و ارتقای آن در راستای وظایف آن از اهم مسایل می باشد. 

 

امر مهم قانون گذاری تا حدی برآورده شده، اما هم نخبه گانی که در پارلمان حضور دارند، هم جامعۀ مدنی و در کل 

بست و اجرای قوانین شاکی اند. نمونه های عبور از خواسته های قانون، بخصوص مردم افغانستان از عدم کار

غیرحاضری های مداوم در شماری از کمیسیون ها و نشست های عمومی مجلس نماینده گان و مصروفیت شماری از 

داده تا به اعضا در اوقات رسمی به شکایت عمومی بدل شده است. اجندای واحد و وقت گیر  به کمیسیون ها مجال ن

 امور اختصاصی بپردازند.

 

هم آهنگی و هم کاری دو رکن دیگر، بخصوص همکاری و هم آهنگی قوۀ مجریه با پارلمان می تواند سبب انکشاف 

بیشتر و رونق کاری پارلمان شود. قوۀ مجریه از فرصت های زیادی برخودار است که کاربرد آن می تواند، توانایی های 

ببرد. مطابق قانون اساسی، رییس جمهور در راس دولت افغانستان قرار دارد و صالحیت های خود قوۀ مقننه را بلند 

را مطابق آن در هر سه عرصه اعمال می کند، در ارتقای نقش و موثریت این نهاد، موثر واقع شده می تواند. همچنان 

فراهم آورده است، کمک کنندۀ پارلمان تجربۀ پارلمان های دنیا و فرصت هایی که  همکاری دوجانه و چندین جانبه 

 کشور به شمار می آید.

 

انستیتوت زنان، صلح و امنیت افغانستان، با توجه به مشاهده های عینی و مطالعه هایی که در این زمینه انجام داده، 

کار  شماری از سفارش هایی را در ختم هر گزارش ذکر کرده که امید است کاربرد آن در ارتقای نقش و موثریت

 پارلمان موثر تمام شود.   
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