د افغانستان انتقالي اسالمي دولت
د عدلیې وزارت
رسمي جریده
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لومړی ټوک

د افغانستان د انتقالي اسالمي دولت د جمهور رئیس فرمانونه

د چاپ نېټه :د ۲۸۳۱ﮬ.ش کال د سلواغې د میاشتې ( – )۸۳پرله پسې ګڼه ()۳۲۸

 -۲فرمان شماره ( )۳۸مؤرخ  ۲۸۳۱/۳/۱۳رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره ثبت نام
رای دﮬندگان برای انتخابات سال .۲۸۳۸
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فرمان
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره ثبت نام رأی دﮬندگان برای انتخابات سال ۲۸۳۸
شماره)۳۸( :
تاریخ۲۸۳۱/۳/۱۳ :
موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال  ۳۱۳۱تأکید مینماید .شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه های
موافقتنامه های بن را تأیید و دفتر کمک های ملل متحد (یوناما) را جهت تطبیق مسؤولیت های ملل متحد که در
موافقتنامه های بن پیشبینی شده است ،تأسیس نمود بنابر آن برای تدویر انتخابات آزاد مطابق به موافقتنامه های بن و
فیصله های لویه جرگۀ اضطراری قانون اساسی ،فرامین رئیس دولت افغانستان در باره ایجاد کمیسیون مؤقت و دفتر
مشترک انتخابات ،مراتب ذیل برای ثبت نام رأی دهندگان انتخابات سال  ۳۱۳۱منظور است:

احکام عمومی

اﮬداف:
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مادۀ اول:

این فرمان برای ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات سال  ۳۱۳۱صادر میگردد و بنام فرمان ثبت نام رأی دهندگان یاد
میشود.
مادۀ دوم:
تشریح:

درین فرمان اصطالحات ذیل تا زمانی که معانی مغایر آن ظاهر نگردد ،دارای معانی ذیل است:
" -شخص افغان" شخصیکه به اساس قوانین نافذۀ افغانستان بحیث افغان شناخته میشود.

 "برنامۀ ثبت نام" عبارت از مرحلۀ ثبت نام رأی دهندگان واجد شرایط است که به منظور آمادگی برای انتخابات براهانداخته میشود .تعلیمات مدنی و آموزشی جهت اشاعۀ معلومات درباره اصل "حق عمومی رأی دهی" مرحلۀ ثبت نام
و جریان انتخابات نیز شامل این برنامه میباشد.
 "رئیس عمومی انتخابات" شخصیکه منحیث رئیس عمومی انتخابات توسط دفتر (یوناما) تعیین میشود. "آگاهی عامه" هر آگاهی ایکه از طریق تلویزیون ،اخبار ،رادیو و سایر نشرات در مورد ثبت نام ابالغ میگردد." -محل اقامت" محلی در یکی از والیات افغانستان که متقاضی ثبت نام آنرا منحیث محل سکونت خویش میداند.

ادارۀ رﮬبری پروسۀ ثبت نام
مادۀ سوم:
صالحیت رﮬبری:
بتأسی از توافقنامۀ بن ،دفتر یوناما امور ثبت نام رأی دهندگان را تحت نظارت دفتر مشترک انتخابات که طی فرمان
مؤرخ ( )۴اسد  ۱۲( ۳۱۳۱جوالی  )۱۰۰۱تأسیس گردیده است ،انجام دهد:
مادۀ چهارم:
صالحیت های دفتر مشترک انتخابات:
 -۳دفتر مشترک انتخابات صالحیت دارد دستور العمل و آگاهی ها را بمنظور تحقق اهداف این فرمان معین نماید.
 -۱دفتر مشترک انتخابات میتواند صالحیت های خویش را که توسط این فرمان و یا توسط دستور العمل و رهنمودی
که به تأسی ازین فرمان صادر شده باشد ،از طریق داراالنشای آن اداره عملی نماید.
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 -۱کار مندانیکه توسط کمیسیون مؤقت انتخابات جهت اجرای ثبت نام رأی دهندگان مؤظف میگردند ،تحت ادارۀ
روزانۀ داراالنشای دفتر مشترک انتخابات قرار داشته و از اجراآت خویش نزد داراالنشاء پاسخده میباشند.
مادۀ پنجم:
اجرای ثبت نام رأی دﮬندگان:

شهرت افغانهای که بر اساس ثبت نام طبق احکام قانون انتخابات حق رأی دهی را در انتخابات حق رأی دهی را در
انتخابات سال  ۳۱۳۱دارند ،ثبت میگردد.

 -۱جهت آمادگی برای ثبت نام و غرض اشاعۀ معلومات در باره حق عمومی رأی دهی ،برنامه های تعلیمات مدنی،
آموزشی ،انتخاباتی اجرأ گردد .دفتر مشترک انتخابات میتواند طبق دستورالعمل معین به مؤسسات غیر دولتی اجازه
دهد تا در اجرای پروگرامهای تعلیمات مدنی و آموزشی سهم گیرند.

 -۱دفتر مشترک انتخابات تاریخ ثبت نام رأی دهندگان را تعیین و از طریق وسایل ارتباط جمعی اعالن نماید.
 -۴داراالنشای ادارۀ مؤقت انتخابات افغانستان ،محالت و برنامۀ سفر تیم های مامورین ثبت نام رأی دهندگان را تعیین
و اعالن نماید.
 -۵برای مراجعین و ثبت نام کننده گان اناث واجد شرایط ثبت نام ،محالت جداگانه با مردان در نظر گرفته شود.
 -۲در صورتیکه دفتر مشترک انتخابات برای اجرای ثبت نام رأی دهندگان مهاجر در خارج از کشور امکانات را
مساعد بداند ،قبل از اجرای ثبت نام ،از آن کشور ها اجازۀ اجرای ثبت نام افغانهای واجد شرایط اخذ گردد.

مادۀ ششم:
مسؤولین دولتی و نمایندگان محلی مردم باید در جریان ثبت نام رأی دهندگان با اشخاصیکه در ثبت نام مسؤولیت
دارند ،همکاری نمایند.

ثبت نام رأی دﮬندگان
مادۀ ﮬفتم:
شرایط ثبت نام:
هر فرد افغان که سن ( )۳۳سال و یا بیشتر از آنرا الی تاریخی که از طرف دفتر مشترک انتخابات اعالن میشود،
تکمیل نموده باشد ،با در نظرداشت مفاد این فرمان منحیث یک رأی دهنده حق ثبت نام را دارا میباشد.
مادۀ ﮬشتم:
تقاضاء ثبت نام:
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هر شخص واجد شرایط که خواهان ثبت نام باشد ،شخصا ً نزد تیم ثبت نام مراجعه نموده ،طبق دستورالعمل دفتر
مشترک انتخابات بحیث رأی دهنده ،تقاضای ثبت نام خود را بعمل آورد.
مادۀ نهم:
ثبت نام تقاضاء کننده:

به تمام افرادیکه بتأسی از این فرمان منحیث رأی دهندگان شناخته میشوند ،کارتهای ثبت نام رأی دهندگان توزیع
میشود ،مشخصات کارت متذکره از جانب دفتر مشترک انتخابات تثبیت میگردد.
مادۀ دﮬم:
حق شکایت:

هر فردیکه تقاضایش مبنی بر ثبت نام منحیث رأی دهنده رد شود ،حق دارد در مقابل رد تقاضای خویش ،طبق که
شرایط و طریقۀ که از جانب دفتر مشترک انتخابات وضع و ذریعۀ آگاهی عامه نشر میگردد ،شکایت کند.
مادۀ یازدﮬم:
فرستادن اسناد:
تمام اسناد حاوی ثبت نام رأی دهندگان طبق که این فرمان جمع آوری میشود ،باید هر چه زودتر به رئیس عمومی
انتخابات فرستاده شود.

نظارت کنندگان و مبصرین
مادۀ دوازدﮬم:
کمیته ﮬای نظارت کننده:
دفتر مشترک انتخابات میتواند به ایجاد کمیته های نظارت کننده در محل موافقه نماید ،کمیته های مذکور میتوانند از
عملیۀ ثبت نام رأی دهندگان نظارت نمایند و در مورد آنعده اشخاصیکه طبق مادۀ (هفتم) واجد شرایط ثبت نام نباشد،
حین تقاضای آنها برای ثبت نام ،مسؤولین ثبت نام را در جریان قرار دهند.
مادۀ سیزدﮬم:
مشارکت احزاب سیاسی:
 -۳احزاب سیاسی ایکه در وزارت عدلیۀ دولت افغانستان ثبت گردیده باشند ،حق دارند از طریق نمایندگان محلی خود
مطابق شرایطی که از طرف دفتر مشترک انتخابات نشر میشود ،از جریان ثبت نام رأی دهندگان همان محل نظارت
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کنند .بدین منظور دفتر مشترک انتخابات تاریخ آغاز و ختم پذیرش درخواست های احزاب سیاسی را جهت مشارکت
در پروسۀ ثبت نام تعیین و اعالن می نماید.

 -۱آنعده احزاب سیاسی که اجازۀ مشارکت در پروسۀ ثبت نام را حاصل نموده باشند ،حق دارند ،در صورت عدم
رعایت مادۀ هفتم و شرایط ثبت نام مطابق طرزالعملی که از جانب دفتر مشترک انتخابات به آگاهی عامه رسانیده
میشود ،اعتراض نمایند.
مادۀ چهاردﮬم:
مشارکت نظارت کنندگان:

دفتر مشترک انتخابات میتواند سازمانهای داخلی و خارجی را اجازه دهد تا در جریان ثبت نام رأی دهندگان مطابق
طرز العملی که از طرف آن اداره به آگاهی عامه رسانیده میشود ،منحیث نظارت کنندگان اشتراک نمایند.

لست ﮬای ابتدائی و نهایی رأی دﮬندگان
مادۀ پانزدﮬم:
لست ﮬای ابتدائی رأی دﮬندگان:
رئیس عمومی انتخابات لست های ابتدائی رأی دهندگان هر والیت را جمع آوری نماید .این لست ها از طرف دفتر
مشترک انتخابات به شکل معین در اوقات و محالتی که ذریعۀ آگاهی عامه تعیین و اعالن میشود ،به نشر میرسد.

مادۀ شانزدﮬم:
تقاضای شمولیت نام در لست ابتدائی:
در صورتیکه یک رأی دهندۀ ثبت شده کارت معتبر ثبت نام را بدست داشته باشد اما نام موصوف در لست ابتدائی
رأی دهندگان درج نشده باشد ،حق دارد متقاضی شمولیت نام خویش در لست ابتدائی رأی دهندگان شود.
مادۀ ﮬفدﮬم:
حق اعتراض بر موجودیت نام یک شخص در لست ثبت رأی دﮬندگان:
هر رأی دهندۀ ثبت شده حق دارد بر موجودیت نام یک فرد ثبت شدۀ دیگر در لست رأی دهندگان مبنی بر اینکه رأی
دهندۀ دومی فاقد شرایط رأی دهی مطابق مادۀ (هفتم) میباشد ،و یا بدلیل اینکه نام او در لست ابتدائی بیشتر از یکبار
درج گردیده است ،اعتراض نماید ،این حق اعتراض مطابق شرایطیکه از طرف دفتر مشترک انتخابات نشر میشود،
صورت میگیرد.

صالحیت فسخ ثبت نام:
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مادۀ ﮬجدﮬم:

رئیس عمومی انتخابات میتواند قبل از نشر لست نهائی رأی دهندگان ،در صورتیکه لست ثبت نام بر اساس شواهد
مؤثق مشکوک بنظر برسد ،تجدید نظر نماید ،اگر رئیس عمومی انتخابات به فسخ لست ثبت نام مذکور تصمیم بگیرد،
حکم اصالح لست و یا بطالن کارت ثبت نام را صادر می نماید.
مادۀ نزدﮬم:

تسلیم دﮬی و نشر لست ﮬای نهائی رأی دﮬندگان:

دفتر مشترک انتخابات بعد از فیصله در مورد تمام اعتراضات و شکایات قابل پذیرش تحت این فرمان و بعد از
بررسی تمام اسناد مربوطه و معلومات دیگر ،لست نهائی رأی دهندگان را بر اساس لست های ابتدائی و اصالحات
الزمی که طبق این فرمان در آن صورت گرفته ،تهیه و به کمیسیون دائمی انتخابات افغانستان تسلیم میدهد.

احکام متفرقه
مادۀ بیستم:
شکایات و بررسی ﮬا:
دفتر مشترک انتخابات شرایط و طرز العمل های سمع شکایات ،تحقیق و مسائل دیگر مربوط به پروسۀ ثبت نام،
بشمول بی نظمی های احتمالی را ذریعۀ آگاهی عامه اعالن می نماید.

مادۀ بیست و یکم:
تخطی ﮬا و جریمه ﮬا:
دفتر مشترک انتخابات صالحیت دارد اعمالی را که تحت این فرمان تخلفات شناخته میشوند ،مشخص ساخته به آگاهی
عامه برساند .همچنان دفتر مشترک انتخابات صالحیت دارد افراد و سازمانهای مختلف را مشخص ساخته به آنها
هشدار دهد .دفتر مشترک انتخابات موارد مدلل تخلفات را غرض ارزیابی عاجل به مقامات مربوط دولت افغانستان
ارائه می نماید.
مادۀ بیست دوم:
حفاظت و نگهداری معلومات:
از معلومات شخصی ایکه در طی ثبت نام رأی دهندگان جمع آوری میشود ،فقط بمنظور تهیۀ لست نهائی رأی دهندگان
استفاده میگردد.

امنیت:
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مادۀ بیست و سوم:

وزارت داخله با مشورۀ دفتر مشترک انتخابات ،امنیت الزم را برای تمام اشتراک کنندگان در جریان ثبت نام رأی
دهندگان تأمین نماید ،وزیر داخله با مشوره با وزارتها و ادارات ذیدخل در مورد جلب قوت ها از اردوی ملی و امنیت
ملی جهت همکاری با پولیس در تأمین امنیت مرحلۀ ثبت نام اقدام نماید ،وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی
طبق مطالبۀ وزیر امور داخله در باره تأمین امنیت مرحلۀ ثبت نام همکاری نمایند.

و من هللا توفیق
حامد کرزی

رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان

