متن کامل توافقنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی
کابل ۲۹ ،سنبله سال ۱۳۹۳

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی
در مورد ساختار حکومت وحدت ملی
کابل ۲۹ ،سنبله سال ۱۳۹۳

افغانســتان در ایــن مقطــع خــاص تاریخــی بــه یــک حکومــت
مــروع و کارا نیــاز دارد کــه بــه تطبیــق منــوده یــک برنامــه همــه
جانبــه اصالحــات در راســتای توامنندســازی مــردم افغانســتان
متعهــد باشــد ،تــا در نتیجــهی آن ارزشهــای قانــون اساســی
در زندگــی روزمــرهی مــردم افغانســتان محقــق گــردد .همــکاری
واقعــی سیاســی میــان رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی،
تحــت قیــادت رییــس جمهــور ،باعــث تحکیــم ثبــات در کشــور
میگــردد .حکومــت وحــدت ملــی بــا پایبنــدی بــه اجــاع
سیاســی و تعهــد بــه اصالحــات و تصمیــم گیــری مشــرک،
آرمــان هــای مــردم افغانســتان را بــرای تامیــن صلــح ،ثبــات،
امنیــت ،حاکمیــت قانــون ،عدالــت ،رشــد اقتصــادی و عرضــه
خدمــات ،بــا توجــه خــاص بــه زنــان ،جوانــان ،علــای کــرام
و اشــخاص آســیب پذیــر ،بــرآورده میســازد .بــه عــاوه ،ایــن
توافقنامــه بــر نیــاز بــه مشــارکت واقعــی و هدفمنــد و همــکاری
موثــر در امــور حکومــت ،بــه شــمول طــرح و تطبیــق اصالحــات
مبتنــی میباشــد.
ایــن موافقتنامــه بــه تنهایــی خــود منیتوانــد 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 مهمتــر از همــه ،مســئولیت
پذیــری در برابــر مــردم افغانســتان تعریــف گــردد .رییــس
جمهــور و رییــس اجرایــی متعهــد و مکلــف بــه کار مشــرک بــا
روحیــه همــکاری بــا یکدیگــر میباشــند.

الف -برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل
قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد
پست صدر اعظم اجرایی:

بــر اســاس مــاده دوم اعالمیــه مشــرک مــورخ  ۱۷اســد ۱۳۹۳
( ۸اگســت  )۲۰۱۴و 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.
رییــس جمهــور ،بعــد از انجــام مراســم تحلیــف در مشــوره بــا
رییــس اجرایــی ،طــی یــک فرمــان ،کمیســیونی را بــه منظــور
تهیــه پیشنویــس تعدیــل قانــون اساســی تشــکیل میدهــد.
بــه تأســی از حکــم مــاده  ۱۴۰قانــون اساســی ،حکومــت وحــدت
ملــی متعهــد اســت تــا بــر اســاس قانــون و بــه منظــور تکمیــل
نصــاب لویــه جرگــه ،مطابــق بنــد  ۲مــاده  ۱۱۰قانــون اساســی،
در زودتریــن فرصــت ممکــن انتخابــات شــوراهای ولســوالیها
را برگــزار منایــد.
حکومــت وحــدت ملــی متعهــد اســت تــا قانــون تشــکیالت
اساســی دولــت را تصویــب و نافــذ گردانیــده ،مرزهــا و حــدود
واحدهــای اداری محلــی را از مجــاری قانــون تعییــن منایــد.

حکومــت وحــدت ملــی متعهــد اســت تــا رونــد توزیــع تذکــره
الکرتونیکــی /کمپیوتــری را بــرای متــام شــهروندان کشــور ،در
زودتریــن فرصــت ممکــن ،تکمیــل کنــد.
مــوارد فــوق و ســایر مــوارد توافــق شــده طــی یــک جــدول زمانــی
کــه ضمیمـهی ایــن موافقتنامــه اســت ،تطبیــق میگــردد.

ب -پست رییس اجرایی:

تــا زمــان تعدیــل قانــون اساســی و ایجــاد پُســت صــدر اعظــم
اجرایــی ،پُســت رییــس اجرایــی بــر اســاس مــاده پنجاهــم قانون
اساســی ،مــاده دوم اعالمی ـ ه مشــرک و ضمیمــه آن بــا فرمــان
رییــس جمهــور ایجــاد میگــردد .رییــس اجرایــی و معاونیــن
اش در مراســم تحلیــف رییــس جمهــور معرفــی میگردنــد.
رییــس اجرایــی حکومــت ،بــا وظایــف صــدر اعظــم اجرایــی،
بــر اســاس پیشــنهاد کاندیــدای دوم و موافقــه رییــس جمهــور
تعییــن میگــردد .رییــس اجرایــی بــه رییــس جمهــور پاســخگو
میباشــد.
ترشیفــات خــاص بــرای رییــس اجرایــی در فرمــان رییــس
جمهــور در نظــر گرفتــه میشــود.
بــا درنظــر داشــت مادههــای  ۷۱ ،۶۴ ،۶۰و  ۷۷قانــون اساســی،
رییــس جمهــور طی فرمانــی ،صالحیــت های اجرایی مشــخصی
را بــه رییــس اجرایــی تفویــض میکنــد ،کــه مــوارد عمــده ایــن
صالحیتهــا قــرار ذیــل انــد:
 .1اشــراک رییــس اجرایــی بــا رییــس جمهــور در مجالــس
دوجانبــه تصمیــم گیــری؛
 .۲پیشــرد امــور اداری و اجرایــی حکومــت کــه توســط فرمــان
رییــس جمهــور مشــخص میگــردد؛
 .۳تطبیق برنامه اصالحات حکومت وحدت ملی؛
 .۴پیشــنهاد اصالحــات در متــام ادارات حکومتــی و مبــارزه
قاطــع بــا فســاد اداری در حکومــت؛
 .۵اعــال صالحیتهــای مشــخص اداری و مالــی کــه بــر
اســاس فرمــان رییــس جمهــور تعییــن میگــردد؛
 .۶تأمیــن رابطــه کاری قــوة اجراییــه بــا قــوای مقننــه و قضائیــه
در چــوکات وظایــف و صالحیتهــای تعریــف شــده؛
 .۷تطبیــق ،نظــارت و حامیــت از پالیســیها ،برنامــه و امــور
بودجــوی و مالــی حکومــت؛
 .۸ارائه پیشنهادات و گزارشهای الزم به رییس جمهور؛
 .۹بــه صفــت رییــس دولــت و حکومــت ،رییــس جمهــور
کابینــه را رهــری میکنــد .مجالــس کابینــه ،نظــر بــه
صوابدیــد رییــس جمهــور روی اســراتیژی ،پالیســیها،
بودجــه ،تخصیــص منابــع و طــرح قوانیــن ،در پهلــوی ســایر
صالحیتهــا و وظایــف آن ،دایــر میگــردد .کابینــه متشــکل
از رییــس جمهــور ،معاونیــن رییــس جمهــور ،رییــس اجرایــی،
معاونیــن رییــس اجرایــی ،مشــاور ارشــد و وزراء میباشــد.
ق پالیس ـیهای حکومــت اســت
رییــس اجرایــی مســوول تطبی ـ 
کــه در کابینــه اتخــاذ میگــردد و در مــورد پیرشفــت امــور هــم

مســتقیامً بــه رییــس جمهــور و هــم در مجالــس کابینــه گــزارش
میدهــد .بــه همیــن منظــور ،رییــس اجرایــی جلســات نوبتــی
هفتـهوار شــورای وزیــران را دایــر میکنــد کــه متشــکل از رییــس
اجرایــی ،معاونیــن رییــس اجرایــی و متــام وزیــران میباشــد.
شــورای وزیــران ،امــور اجرایــی حکومــت را بــه پیــش میبــرد.
همچنــان مجالــس کمیتههــای فرعــی شــورای وزیــران تحــت
ریاســت رییــس اجرایــی دایــر میگردنــد .برمبنــای ایــن مــاده
موافقتنامــه ،رییــس جمهــور ،طــی یــک فرمــان ،شــورای
وزیــران را بــه عنــوان یــک نهــاد نــو و مجــزا از کابینــه ،تعریــف
و اعــام خواهــد کــرد.
 .۱۰ارائــه مشــوره و پیشــنهاد بــه رییــس جمهــور در مــورد تعییــن
و عــزل مقامــات عالــی رتبــه حکومتــی و ســایر امــور مربــوط بــه
حکومــت.
 .۱۱منایندهگــی خــاص از رییــس جمهــور در ســطح بیناملللــی
حســب لزومدیــد رییــس جمهــور.
 .۱۲رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی میباشد.
 .۱۳رییــس اجرایــی دارای دو معــاون اســت؛ معاونیــن رییــس
اجرایــی در مجالــس کابینــه و شــورای امنیــت ملــی عضویــت
دارنــد ،وظایــف ،صالحیتهــا و مســوولیتهای معاونیــن رییــس
اجرایــی ،بــا درنظــر داشــت وظایــف و صالحیتهــای رییــس
اجرایــی و در نظــر گرفــن ترشیفــات مناســب بــرای آنهــا ،بــه
پیشــنهاد رییــس اجرایــی از ســوی رییــس جمهــور طــی یــک
فرمــان منظــور میگــردد.

ج -تعیینات مقامات عالی رتبه:

بــر اســاس اصــول مشــارکت ملــی ،منایندگــی عادالنــه،
شایستهســاالری ،صداقــت و تعهــد بــه برنامههــای اصالحــات
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 فقرههــای
ب( )۱۲و ( )۱۳کــه 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 عالیرتبــه بــه اســاس شایســتگی موافقــه
میکننــد .ایــن مکانیــزم زمین ـة اشــراک کامــل رییــس اجرایــی
را در پیشــنهاد افــراد مناســب بــرای پُســتهای مــورد نظــر و
رســیدگی کامــل بــه ایــن پیشــنهادات فراهــم میکنــد .رییــس
جمهــور و رییــس اجرایــی در مطابقــت بــا روحیــه اعالمیــة
مشــرک و ضمیمــة آن (مــادة پنجــم) ،در انتخــاب مقامــات
عالیرتبــه خــارج از مکانیــزم اصالحــات اداری در ادارات و
موسســات دولتــی ،بــه شــمول پُســتهای کلیــدی قضایــی و
ادارات محلــی ،کــه بتوانــد بــه منایندهگــی برابرگونــه هــردو
جانــب منجــر شــود ،مجدانــه مشــورت میکننــد و در ایــن

خصــوص ،فراگیــری و ترکیــب سیاســی-اجتامعی کشــور؛ بــه
ویــژه زنــان ،جوانــان و اشــخاص دارای معلولیــت را مــورد توجــه
خــاص قــرار داده و همچنــان بــه اصالحــات رسیع در کمیســیون
مســتقل اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی متعهــد هســتند.
زمینهســازی بــرای ســهمگیری وســیع شــخصیتها و کادرهــای
ورزیــده در ســطوح مختلــف نظــام و اســتفاده از ایــن فرصتهــا
بــرای تأمیــن صلــح و ثبــات پایــدار و ایجــاد ادارة ســامل؛

د ـ ایجاد ُپست مقام رهربی تیم دوم:

بــه تأســی از اعالمیــة مشــرک مــورخ  ۱۷اســد  ۸( ۱۳۹۳اگســت
 )۲۰۱۴و ضمیمة آن ،به هدف اســتحکام و توســعه دموکراســی،
مقــام رهــری تیــم دوم ،کــه در ســند مذکــور از آن بــه حیــث
رهــر اپوزیســیون نــام بــرده شــده ،توســط فرمــان رییــس جمهــور
در چارچــوب دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان ایجــاد و
بــه رســمیت شــناخته میشــود .مســوولیتها ،صالحیتهــا و
امتیــازات ایــن مقــام در فرمــان مذکــور تســجیل میگــردد .بعــد
از تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی بــا حضــور تیــم دوم بــر اســاس
ایــن موافقتنامــه ،ایــن مقــام منحیــث متعهــد حکومــت وحــدت
ملــی عمــل میکنــد.

هـ ـ اصالحات در نظام انتخاباتی:

بــه منظــور حصــول اطمینــان از اینکــه انتخابــات در آینــده
افغانســتان از اعتبــار کامــل برخــوردار باشــد ،نظــام انتخاباتــی
افغانســتان (قوانیــن و نهادهــا) بــه تغییــرات بنیــادی نیــاز دارد.
رییــس جمهــور بــا درنظــر داشــت مــاده  ۷چارچــوب سیاســی
بالفاصلــه پــس از تاســیس حکومــت وحــدت ملــی ،کمیســیون
خاصــی را بــا هــدف اصــاح نظــام انتخاباتــی افغانســتان طــی
یــک فرمــان ایجــاد میکنــد .اعضــای کمیســیون خــاص بــا
توافــق رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی تعییــن میگردنــد.
کمیســیون خــاص در مــورد پیرشفــت کارهــا بــه رییــس اجرایــی
گــزارشده بــوده و کابینــه پیشــنهادات ایــن کمیســیون را بررســی
منــوده و اقدامــات الزم را بــرای تطبیــق آن روی دســت میگیرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تطبیــق اصالحــات انتخاباتــی بایــد قبــل
از برگــزاری انتخابــات پارملانــی در ســال  ۱۳۹۴صــورت بگیــرد.

و ـ تطبیق:

تفــاوت دیــدگاه و اختــاف در مــورد تعبیــر یــا تعمیــل ایــن
موافقتنامــه بــا مشــورت جانبیــن حــل میگــردد.
طرفیــن از نقــش جامعــه بیــن املللــی در تســهیل موافتنامههــای
سیاســی و تخنیکــی اظهــار قدردانــی منــوده و از اطمینــان شــان
بــه طرفیــن در حامیــت از اجــرای ایــن موافقتنامــه و هـمکاری
شــان بــا حکومــت وحــدت ملــی اســتقبال میکننــد.

ز ـ اجرایی شدن:

بــا احــرام بــه تعهــدات شــامل موافقتنامههــای تخنیکــی
و سیاســی مــورخ  ۲۱رسطــان  ۱۲( ۱۳۹۳جــوالی  )۲۰۱۴و
اعالمیــه مشــرک مــورخ  ۱۷اســد ســال  ۸( ۱۳۹۳اگســت
 ،)۲۰۱۴طوریکــه در ایــن موافقــت نامــه انعــکاس یافتــه اســت،
طرفیــن بــر تعهــد خــود در مــورد برآینــد انتخابــات و تطبیــق ایــن
موافقتنامــه بــه منظــور تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی تاکیــد
میکننــد؛ ایــن موافقتنامــه بــا امضــای هــردو کاندیــدا در
حضــور شــاهدان داخلــی و بیــن املللــی ،اجرایــی خواهــد شــد.
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