
متن کامل توافق نامه ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی
کابل، ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳



بسم الله الرحمن الرحیم

کابل، ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳

 موافقت نامه میان دو تیم انتخاباتی
در مورد ساختار حکومت وحدت ملی



ــه یــک حکومــت  ــن مقطــع خــاص تاریخــی ب افغانســتان در ای

مــروع و کارا نیــاز دارد کــه بــه تطبیــق منــوده یــک برنامــه همــه 

ــتان  ــردم افغانس ــازی م ــتای توامنندس ــات در راس ــه اصالح جانب

ــی  ــون اساس ــای قان ــه ی آن ارزش ه ــا در نتیج ــد، ت ــد باش متعه

در زندگــی روزمــره ی مــردم افغانســتان محقــق گــردد. همــکاری 

رییــس اجرایــی،  و  رییــس جمهــور  واقعــی سیاســی میــان 

تحــت قیــادت رییــس جمهــور، باعــث تحکیــم ثبــات در کشــور 

بــه اجــاع  پایبنــدی  بــا  می گــردد. حکومــت وحــدت ملــی 

ــرک،  ــری مش ــم گی ــات و تصمی ــه اصالح ــد ب ــی و تعه سیاس

ــات،  ــح، ثب ــن صل ــرای تامی ــتان را ب ــردم افغانس ــای م ــان ه آرم

ــت، رشــد اقتصــادی و عرضــه  ــون، عدال ــت قان ــت، حاکمی امنی

ــرام  ــای ک ــان، عل ــان، جوان ــه زن ــاص ب ــه خ ــا توج ــات، ب خدم

ــن  ــه عــالوه، ای ــرآورده می ســازد. ب ــر، ب و اشــخاص آســیب پذی

ــر نیــاز بــه مشــارکت واقعــی و هدفمنــد و همــکاری  توافقنامــه ب

موثــر در امــور حکومــت، بــه شــمول طــرح و تطبیــق اصالحــات 

مبتنــی می باشــد.

ایــن موافقتنامــه بــه تنهایــی خــود منی توانــد رابطــه میــان 

رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی را بــه صــورت کامــل تعریــف 

کنــد. بلکــه ایــن رابطــه بایــد در نتیجــه تعهــد هــردو جانــب بــه 

مشــارکت، تعــاون، همــکاری و مهم تــر از همــه، مســئولیت 

برابــر مــردم افغانســتان تعریــف گــردد. رییــس  پذیــری در 

جمهــور و رییــس اجرایــی متعهــد و مکلــف بــه کار مشــرک بــا 

روحیــه همــکاری بــا یکدیگــر می باشــند.

الف- برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل 

قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد 

پست صدر اعظم اجرایی:
ــر اســاس مــاده دوم اعالمیــه مشــرک مــورخ ۱۷ اســد ۱۳۹۳  ب

)۸ اگســت ۲۰۱۴( و ضمیمــه آن )“… تشــکیل لویــه جرگــه در 

مــدت دو ســال تــا پُســت صــدر اعظــم اجرایــی را مــورد مداقــه 

قــرار دهــد”(، رییــس جمهــور متعهــد اســت تــا لویــه جرگــه را بــه 

منظــور بحــث روی تعدیــل قانــون اساســی و ایجــاد پُســت صــدر 

اعظــم اجرایــی دایــر منایــد.

ــا  ــوره ب ــف در مش ــم تحلی ــام مراس ــد از انج ــور، بع ــس جمه ریی

ــه منظــور  ــان، کمیســیونی را ب ــک فرم ــی، طــی ی ــس اجرای ریی

ــد. ــکیل می  ده ــی تش ــون اساس ــل قان ــس تعدی ــه پیش نوی تهی

بــه تأســی از حکــم مــاده ۱۴۰ قانــون اساســی، حکومــت وحــدت 

ــه منظــور تکمیــل  ــر اســاس قانــون و ب ــا ب ملــی متعهــد اســت ت

نصــاب لویــه جرگــه، مطابــق بنــد ۲ مــاده ۱۱۰ قانــون اساســی، 

ــوالی ها  ــوراهای ولس ــات ش ــن انتخاب ــت ممک ــن فرص در زودتری

را برگــزار منایــد.

حکومــت وحــدت ملــی متعهــد اســت تــا قانــون تشــکیالت 

ــدود  ــا و ح ــده، مرزه ــذ گردانی ــب و ناف ــت را تصوی ــی دول اساس

ــد. ــن منای ــون تعیی ــاری قان ــی را از مج ــای اداری محل واحده

ــره  ــع تذک ــد توزی ــا رون ــت ت ــد اس ــی متعه ــدت مل ــت وح حکوم

ــرای متــام شــهروندان کشــور، در  الکرونیکــی/ کمپیوتــری را ب

ــد. ــل کن ــن، تکمی ــت ممک ــن فرص زودتری

مــوارد فــوق و ســایر مــوارد توافــق شــده طــی یــک جــدول زمانــی 

کــه ضمیمــه ی ایــن موافقت نامــه اســت، تطبیــق می گــردد.

ب- پست رییس اجرایی:
ــون اساســی و ایجــاد پُســت صــدر اعظــم  ــل قان ــا زمــان تعدی ت

اجرایــی، پُســت رییــس اجرایــی بــر اســاس مــاده پنجاهــم قانون 

اساســی، مــاده دوم اعالمیــه  مشــرک و ضمیمــه آن بــا فرمــان 

ــن  ــی و معاونی ــس اجرای ــردد. ریی ــاد می گ ــور ایج ــس جمه ریی

ــد. ــی می گردن ــور معرف ــس جمه ــف ریی اش در مراســم تحلی

ــی،  ــم اجرای ــدر اعظ ــف ص ــا وظای ــت، ب ــی حکوم ــس اجرای ریی

ــور  ــس جمه ــه ریی ــدای دوم و موافق ــنهاد کاندی ــر اســاس پیش ب

تعییــن می گــردد. رییــس اجرایــی بــه رییــس جمهــور پاســخگو 

می باشــد.

تریفــات خــاص بــرای رییــس اجرایــی در فرمــان رییــس 

نظــر گرفتــه می شــود. در  جمهــور 

بــا درنظــر داشــت ماده هــای ۶۰، ۶۴، ۷۱ و ۷۷ قانــون اساســی، 

رییــس جمهــور طی فرمانــی، صالحیــت های اجرایی مشــخصی 

را بــه رییــس اجرایــی تفویــض می کنــد، کــه مــوارد عمــده ایــن 

صالحیت  هــا قــرار ذیــل انــد:

ــس  ــور در مجال ــس جمه ــا ریی ــی ب ــس اجرای ــراک ریی 1. اش

ــری؛ ــم گی ــه تصمی دوجانب

۲. پیشــرد امــور اداری و اجرایــی حکومــت کــه توســط فرمــان 

ــردد؛ ــخص می گ ــور مش ــس جمه ریی

۳. تطبیق برنامه اصالحات حکومت وحدت ملی؛

۴. پیشــنهاد اصالحــات در متــام ادارات حکومتــی و مبــارزه 

قاطــع بــا فســاد اداری در حکومــت؛

۵. اعــال صالحیت هــای مشــخص اداری و مالــی کــه بــر 

اســاس فرمــان رییــس جمهــور تعییــن می گــردد؛

۶. تأمیــن رابطــه کاری قــوة اجراییــه بــا قــوای مقننــه و قضائیــه 

در چــوکات وظایــف و صالحیت هــای تعریــف شــده؛

۷. تطبیــق، نظــارت و حایــت از پالیســی ها، برنامــه و امــور 

ــت؛ ــی حکوم ــوی و مال بودج

۸. ارائه پیشنهادات و گزارش های الزم به رییس جمهور؛

رییــس جمهــور  و حکومــت،  دولــت  رییــس  بــه صفــت   .۹

بــه  نظــر  کابینــه،  مجالــس  می کنــد.  رهــری  را  کابینــه 

پالیســی ها،  اســراتیژی،  روی  جمهــور  رییــس  صواب دیــد 

ــایر  ــوی س ــن، در پهل ــرح قوانی ــع و ط ــص مناب ــه، تخصی بودج

ــکل  ــه متش ــردد. کابین ــر می گ ــف آن، دای ــا و وظای صالحیت ه

از رییــس جمهــور، معاونیــن رییــس جمهــور، رییــس اجرایــی، 

و وزراء می باشــد.  ارشــد  اجرایــی، مشــاور  رییــس  معاونیــن 

ــق  پالیســی های حکومــت اســت  ــی مســوول تطبی رییــس اجرای

ــور هــم  ــورد پیرفــت ام ــه اتخــاذ می گــردد و در م کــه در کابین



مســتقیاً بــه رییــس جمهــور و هــم در مجالــس کابینــه گــزارش 

ــی  ــات نوبت ــی جلس ــس اجرای ــور، ریی ــن منظ ــه همی ــد. ب می ده

هفتــه وار شــورای وزیــران را دایــر می کنــد کــه متشــکل از رییــس 

ــد.  ــران می باش ــام وزی ــی و مت ــس اجرای ــن ریی ــی، معاونی اجرای

ــرد.  ــه پیــش می ب شــورای وزیــران، امــور اجرایــی حکومــت را ب

ــران تحــت  ــس کمیته هــای فرعــی شــورای وزی ــان مجال همچن

ــاده  ــن م ــای ای ــد. برمبن ــر می گردن ــی دای ــس اجرای ــت ریی ریاس

موافقت نامــه، رییــس جمهــور، طــی یــک فرمــان، شــورای 

وزیــران را بــه عنــوان یــک نهــاد نــو و مجــزا از کابینــه، تعریــف 

ــرد. ــد ک ــالم خواه و اع

۱۰. ارائــه مشــوره و پیشــنهاد بــه رییــس جمهــور در مــورد تعییــن 

و عــزل مقامــات عالــی رتبــه حکومتــی و ســایر امــور مربــوط بــه 

حکومــت.

۱۱. مناینده گــی خــاص از رییــس جمهــور در ســطح بین املللــی 

حســب لزوم دیــد رییــس جمهــور.

۱۲. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می باشد.

۱۳. رییــس اجرایــی دارای دو معــاون اســت؛ معاونیــن رییــس 

ــت  ــی عضوی ــت مل ــورای امنی ــه و ش ــس کابین ــی در مجال اجرای

دارنــد، وظایــف، صالحیت هــا و مســوولیت های معاونیــن رییــس 

ــس  ــای ریی ــف و صالحیت ه ــت وظای ــر داش ــا درنظ ــی، ب اجرای

اجرایــی و در نظــر گرفــن تریفــات مناســب بــرای آن هــا، بــه 

ــک  ــی ی ــور ط ــس جمه ــوی ریی ــی از س ــس اجرای ــنهاد ریی پیش

ــردد. ــور می گ ــان منظ فرم

ج- تعیینات مقامات عالی رتبه:
عادالنــه،  منایندگــی  ملــی،  مشــارکت  اصــول  اســاس  بــر 

ــه برنامه هــای اصالحــات  ــد ب ــت و تعه شایسته ســاالری، صداق

حکومــت و حــدت ملــی، طرفیــن بــه مــوارد آتــی متعهــد هســتند:

برابــری در انتخــاب کادرهــا میــان رییــس جمهــور و رییــس 

اجرایــی در ســطح رهــری ادارات کلیــدی امنیتــی، اقتصــادی و 

ادارات مســتقل؛ در نتیجــه ایــن برابــری و بــه اســاس فقره هــای 

ب)۱۲( و )۱۳( کــه در بــاال ذکــر گردیــده، حضــور هــردو جانــب 

در شــورای امنیــت ملــی، در ســطح رهــری مســاوی و در ســطح 

اعضــا برابرگونــه خواهــد بــود.

رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی بــاالی یــک مکانیزم مشــخص 

بــرای تعییــن مقامــات عالی رتبــه بــه اســاس شایســتگی موافقــه 

می کننــد. ایــن مکانیــزم زمینــة  اشــراک کامــل رییــس اجرایــی 

را در پیشــنهاد افــراد مناســب بــرای پُســت های مــورد نظــر و 

ــد. رییــس  ــه ایــن پیشــنهادات فراهــم می کن رســیدگی کامــل ب

جمهــور و رییــس اجرایــی در مطابقــت بــا روحیــه اعالمیــة 

مشــرک و ضمیمــة آن )مــادة پنجــم(، در انتخــاب مقامــات 

و  ادارات  در  اداری  مکانیــزم اصالحــات  از  خــارج  عالی رتبــه 

ــی و  ــدی قضای ــت های کلی ــمول پُس ــه ش ــی، ب ــات دولت موسس

ادارات محلــی، کــه بتوانــد بــه  مناینده گــی برابرگونــه هــردو 

ایــن  جانــب منجــر شــود، مجدانــه مشــورت می  کننــد و در 

ــه  ــور؛ ب ــی-اجتاعی کش ــب سیاس ــری و ترکی ــوص، فراگی خص

ویــژه زنــان، جوانــان و اشــخاص دارای معلولیــت را مــورد توجــه 

خــاص قــرار داده و همچنــان بــه اصالحــات رسیع در کمیســیون 

ــتند. ــد هس ــی متعه ــات ملک ــات اداری و خدم ــتقل اصالح مس

زمینه ســازی بــرای ســهم گیری وســیع شــخصیت ها و کادرهــای 

ورزیــده در ســطوح مختلــف نظــام و اســتفاده از ایــن فرصت هــا 

بــرای تأمیــن صلــح و ثبــات پایــدار و ایجــاد ادارة ســامل؛

د ـ ایجاد پُست مقام رهربی تیم دوم:
بــه تأســی از اعالمیــة مشــرک مــورخ ۱۷ اســد ۱۳۹۳ )۸ اگســت 

۲۰۱۴( و ضمیمة آن، به هدف اســتحکام و توســعه دموکراســی، 

ــث  ــه حی ــور از آن ب ــند مذک ــه در س ــم دوم، ک ــری تی ــام ره مق

رهــر اپوزیســیون نــام بــرده شــده، توســط فرمــان رییــس جمهــور  

در چارچــوب دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان ایجــاد و 

بــه رســمیت شــناخته می شــود. مســوولیت ها، صالحیت هــا و 

امتیــازات ایــن مقــام در فرمــان مذکــور تســجیل می گــردد. بعــد 

از تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی بــا حضــور تیــم دوم بــر اســاس 

ایــن موافقت نامــه، ایــن مقــام منحیــث متعهــد حکومــت وحــدت 

ــد. ــی عمــل می کن مل

هـ ـ اصالحات در نظام انتخاباتی:
بــه منظــور حصــول اطمینــان از اینکــه انتخابــات در آینــده 

ــی  ــل برخــوردار باشــد، نظــام انتخابات ــار کام افغانســتان از اعتب

افغانســتان )قوانیــن و نهادهــا( بــه تغییــرات بنیــادی نیــاز دارد. 

ــی  ــوب سیاس ــاده ۷ چارچ ــت م ــر داش ــا درنظ ــور ب ــس جمه ریی

بالفاصلــه پــس از تاســیس حکومــت وحــدت ملــی، کمیســیون 

ــا هــدف اصــالح نظــام انتخاباتــی افغانســتان طــی  خاصــی را ب

ــا  ــاص ب ــیون خ ــای کمیس ــد. اعض ــاد می  کن ــان ایج ــک فرم ی

ــد. ــن می گردن ــی تعیی ــس اجرای ــور و ریی ــس جمه ــق ریی تواف

کمیســیون خــاص در مــورد پیرفــت کارهــا بــه رییــس اجرایــی 

گــزارش ده بــوده و کابینــه پیشــنهادات ایــن کمیســیون را بررســی 

منــوده و اقدامــات الزم را بــرای تطبیــق آن روی دســت می گیرد. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه تطبیــق اصالحــات انتخاباتــی بایــد قبــل 

از برگــزاری انتخابــات پارملانــی در ســال ۱۳۹۴ صــورت بگیــرد.

و ـ تطبیق:
تفــاوت دیــدگاه و اختــالف در مــورد تعبیــر یــا تعمیــل ایــن 

می گــردد. حــل  جانبیــن  مشــورت  بــا  موافقت نامــه 

طرفیــن از نقــش جامعــه بیــن املللــی در تســهیل موافت نامه هــای 

سیاســی و تخنیکــی اظهــار قدردانــی منــوده و از اطمینــان شــان 

بــه طرفیــن در حایــت از اجــرای ایــن موافقت نامــه و هــم کاری 

شــان بــا حکومــت وحــدت ملــی اســتقبال می کننــد.



ز ـ اجرایی شدن:
بــا احــرام بــه تعهــدات شــامل موافقت نامه هــای تخنیکــی 

و سیاســی مــورخ ۲۱ رسطــان ۱۳۹۳ )۱۲ جــوالی ۲۰۱۴( و 

اعالمیــه مشــرک مــورخ ۱۷ اســد ســال ۱۳۹۳ )۸ اگســت 

۲۰۱۴(، طوریکــه در ایــن موافقــت نامــه انعــکاس یافتــه اســت، 

طرفیــن بــر تعهــد خــود در مــورد برآینــد انتخابــات و تطبیــق ایــن 

موافقت نامــه بــه منظــور تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی تاکیــد 

می کننــد؛ ایــن موافقت نامــه بــا امضــای هــردو کاندیــدا در 

ــی، اجرایــی خواهــد شــد. ــن امللل ــی و بی حضــور شــاهدان داخل

جاللتآمب یان کوبیش مناینده خاص رسمنشی ملل متحد

جاللتآمب داکرت ارشف غنی احمدزی  

جاللتآمب داکرت عبدالله عبدالله
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