د افغانستان انتقالي اسالمی دولت
د عدلیې وزارت
رسمی جریده
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 -۲فرمان شماره ( )۸۳مؤرخ  ۲۸۳۱/۳/۱۳رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره تدویر
لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی.

فرمان
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در بارۀ تدویر لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی
شماره)۸۳( :
تاریخ۱۳/۳/۲۸۳۱ :
مادۀ اول:
طرز العمل لویه جرگه:
با عطف توجه به تاریخ و عنعنات پسندیدۀ ملی افغانها و به تأسی از موافمتنامۀ بن ،لویه جرگۀ مردم افغانستان بمنظور
تصویب لانون اساسی که مسودۀ آن از جانب کمیسیون لانون اساسی آمادۀ گردیده است ،با ترکیب و طرز العمل آتی
در شهر کابل دعوت و دایر گردد:

ترکیب و تعداد اعضاء:
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مادۀ دوم:

 -۱لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی پنجصد عضو دارد که از جمله چهار صد و پنجاه عضو آن انتخابی و پنجاه
عضو انتصابی میباشد.

 -۲چهار صد و پنجاه عضو انتخابی لرار ذیل انتخاب گردد:

الف ۳۳۳ :عضو از طریك انتخابات سری بوسیلۀ پانزده هزار نفر نمایندگان ولسوالی ها (که در جریان آمادۀ گی برای
لویه جرگۀ اضطراری جوزای  ،۱۳۳۱از ولسوالی های مربوطۀ خویش انتخاب شده بودند) انتخاب گردد.

ب ۳۲ :عضو از طرف نمایندگان مهاجرین پاکستان ،ایران ،بیجا شده گان داخل کشور ،کوچی ها ،هندو ها و سیکها،
مطابك مادۀ پنجم این فرمان انتخاب گردد .از جملۀ این اعضا  ۱۱فیصد باید زنان باشند .
ج ۴۳ :عضو زن از جانب نمایندگان زنان در  ۳۲والیت انتخاب گردد .
د ۱۵ :عضو از جانب رئیس دولت انتمالی اسالمی افغانستان مطابك مادۀ ششم این فرمان انتصاب میگردد.
بر عالوه ،شخصیت های ذیل بحیث ناظر در لویه جرگۀ دعوت گردند:
هـ :اعضای کابینۀ دولت انتمالی اسالمی افغانستان ( ۳۳نفر).
و :رئیس ستره محکمه ( ۱نفر).
ز :رئیس و اعضای کمیسیون لانون اساسی ( ۳۱نفر).

ح :رؤسای کمیسیون های مستمل عدلی و لضائی و کمیسیون مستمل حموق بشر افغانستان ( ۲نفر).
اعضای ناظر حك رأی و ابراز نظر را در جریان مباحثات لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی ندارند ،مگر اینکه از
جانب اعضای لویه جرگه سوال مشخص به آنها راجع و از آنها توضیحات خواسته شود.
سایر کارمندان بلند رتبه دولتی شامل والی ها ،معاونین والیها ،ولسوالها ،شاروال ها ،منسوبین اردو ،پولیس و ریاست
امنیت ملی ،واجد شرایط الزم برای شرکت در لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی نمی باشند.
مادۀ سوم:
معیار های انتخاب:
الف :انتخابات اعضای لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی بصورت آزاد ،عادالنه ،عاری از هر نوع فشار سیاسی و
سمتگیری های لومی و بدون مداخله و مزاحمت ،صورت گیرد.
ب :در انتخاب اعضای لویه جرگه وطن دوستی ،اعتماد به وحدت ملی و منافع علیای مردم افغانستان ،معیار اساسی

AC
KU

بشمار میرود.

ج :انتخاب کنند گان سعی بعمل آورند تا با در نظر داشت موارد فوق کسانی را انتخاب نمایند که از سواد ،صالحیت
کافی و آگاهی نسبی از اصول لانون اساسی بر خوردار باشند.
مادۀ چهارم:

طرز العمل انتخاب اعضای لویه جرگه:

الف :در ماه های اسد و سنبله سال  ،۱۳۳۲نمایندگان انتخاب شدۀ ولسوالی ها در لویه جرگۀ والیات گرد هم آیند .درین
مجلس معلومات و آگاهی مفصل در باره انتخابات ،معیار ها و طرز العمل لویه جرگه ارائه میگردد.

در صورتیکه یکی از نمایندگان ولسوالی وفات نموده باشد ،سایر نمایندگان یکی از باشندگان واجد شرایط آن ولسوالی
را انتخاب نموده و به مرکز والیت مربوطه اعزام نمایند.
ب :در ماه سنبله سال  ،۱۳۳۲نمایندگان ولسوالی ها در شهر های کابل ،جالل آباد ،مزار شریف ،هرات ،کندهار،
بامیان ،کندز و گردیز گرد هم آیند و از طریك رأی دهی سری ،اعضای لویه جرگه را انتخاب نمایند .انتخابات بر
بنیاد واحد اداری والیت صورت گیرد.
تعداد اعضای انتخاب شده از هر والیت متناسب به تعداد اعضای آن والیت در لویه جرگۀ اضطراری باشد.
مادۀ پنجم:
انتخاب اعضاء از جانب زنان ،مهاجرین ،بیجا شدگان داخلی ،کوچی ها ،هندو ها و سیکها:
الف :زنان در هر والیت تجمع نموده با انتخابات سری دو عضو را به لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی تعیین نمایند.

ب :مهاجرین افغان در پاکستان و ایران  ۲۳عضو را از طریك مشورت های وسیع انتخاب و معرفی نمایند.
ج :بیجا شدگان داخلی ممیم در والیات هرات ،کندهار و هلمند در گرد هم آیی های والیتی اشتراک و مجموعا ً  ۴عضو
را انتخاب نمایند.
د :کوچی ها در محالتیکه با مشورۀ بزرگان آنان مناسب تشخیص گردد ،جلسه نموده ،بعد از مشوره های ضروری۹ ،
عضو را انتخاب نمایند.
هـ :هندو ها و سیکها بعد از مشوره و مفاهمۀ وسیع  ۳نفر نمایندۀ شان را بحیث عضو لویه جرگۀ تصویب لانون
اساسی انتخاب نمایند.
مادۀ ششم:
اعضای انتصابی:
رئیس دولت افغانستان  ۱۵عضو لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی را منصوب می نماید که  ۲۱عضو آن را زنان
خبره بر میگزیند.
مادۀ هفتم:
تنظیم انتخابات:
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واجد شرایط تشکیل میدهد ۲۱ ،عضو دیگر را رئیس دولت از جملۀ حموق دانان ،متحصصین لانون اساسی و اهل

وظیفه تنظیم ،تدویر و اجرای انتخابات آنعده اعضائیکه بر اساس مادۀ چهارم و پنجم انتخاب میشوند ،بدوش داراالنشای
کمیسیون لانون اساسی است.

داراالنشاء با همکاری ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی ،تدابیر الزم را جهت پیشبرد مؤثر انتخابات اتخاذ نماید.
مادۀ هشتم:
تأمین امنیت انتخابات:
بمنظور تأمین امنیت کامل ،وزارت امور داخله تدابیر سراسری امنیتی را اتخاذ نموده ،یک لطعۀ خاص امنیتی را
توظیف نماید .این لطعه وظایف خویش را در هماهنگی نزدیک با داراالنشاء کمیسیون لانون اساسی اجراء نماید.
تأمین امنیت گرد هم آئی های والیتی ،منطموی و انتمال اعضاء به محالت تدویر انتخابات و محل بر گذاری لویه جرگه
بدوش وزارت امور داخله و لطعۀ مؤظف میباشد .لطعه متذکره آموزش کافی مسلکی ،به شمول آشنائی با شیوه های
ادارۀ انتخابات را ،به همکاری داراالنشاء کمیسیون لانون اساسی ،کسب مینماید.

مادۀ نهم:
کمیته اجرائیوی:
الف :برای نظارت بر انتخاب اعضاء و تدویر لویه جرگۀ تصویب لانون اساسی ،کمیته اجرائیوی با ترکیب ذیل تشکیل
گردد:
 -۱رئیس کمیسیون لانون اساسی.
 -۲وزیر امور داخله.
 -۳وزیر عدلیه.
 -۳لوی څارنوال.
 -۱رئیس کمیسیون مستمل حموق بشر افغانستان.
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 -۴نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و یا نماینده ایشان بحیث ناظر.

ب :کمیته اجرائیوی مسایل ذیل را ارزیابی و در مورد اجراآت ممتضی می نماید:

 -۱جمع آوری شکایات در بارۀ تهدید ،تخویف ،اعمال فشار ،مداخله و سایر تخطی های که علیه اشتراک کنددگان در
جریان انتخابات اعضاء صورت گیرد.

 -۲الدامات جهت اصالح ،بازداشت ،تعمیب و مجازات تخطی کنندگان.
 -۳نظارت بر روند انتخاب اعضای لویه جرگه.

 -۳تأمین همکاری و افزایش پشتیبانی از روند انتخابات توسط ممامات دولتی ،بزرگان لومی و شخصیت های دینی.
ج :کمیتۀ اجرائیوی بمنظور نظارت و حفاظت مؤثر روند انتخابات اعضای لویه جرگۀ لانون اساسی ،کمیته های
فرعی اجرائیوی را در والیات ایجاد نموده ،ارتباط دایمی را با محالت تأمین و از جریان پیشرفت امور محوله و
انتمال هدایات بطور مرتب آگاهی و اطالع کسب نماید.
د :کمیته اجرائیوی و داراالنشاء لانون اساسی طرز العمل های الزم و متمم این فرمان را آماده و عملی نمایند.

و من هللا توفیق
حامد کرزی
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

