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 ۲/۱۳۹۹/ ۲۴مسوده: 

ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ   بِْسِم اللَـّ

 سیاسی  نامه توافق

به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمايت از نيروهای دفاعی و امنيتی، احترام به  

ناشی از    تالشهای مستمر و مفيد شخصيت های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سياسی 

اه  گاحترام به تفاوت ديد با در کشور، جهت دريافت يک راه حل برای ختم اختالفات سياسی و انتخابات 

، با درک اينکه دوام وضعيت سياسی موجود به نفع کشور و  اين زمينه در های رهبران سياسی کشور 

   :رفت گمورد موافقت قرار ، محورهای ذيل بن بست مردم افغانستان نميباشد و برای عبور از اين  

 

 الف( شورای عالی دولت 

متشکل از رهبران سياسی و شخصيت های   ،شورای عالی دولت   ،ايجاد اجماع سياسیبرای  •

 ملی ايجاد ميگردد. 

   . مشوره می دهد  کشور   رئيس جمهور  اين شورا در مسايل مهم ملی به   •

اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای شان تدابير   •

 . الزم امنيتی در نظرگرفته می شود 
 

 ملی  ب( مقام ریاست شورای عالی مصالحه 

 رسمیت و ایجاد  .1
 این سند:  ءبا امضا

   .اساس توافق سياسی ميان طرف ها ايجاد می گردد شورای عالی مصالحه ملی بر  •

مصالحه ملی پروسه صلح را    محترم داکتر عبدهللا عبدهللا به عنوان رئيس شورای عالی •

 . رهبری می نمايد 

؛ معاونين تيم ثبات و  ميباشد مقام رياست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون  •

رايی منحيث معاونين رئيس شورای عالی مصالحه ملی ايفای وظيفه می نمايند؛ ساير  گهم

   .می گردد  معرفیئيس جمهورر  مشوره با در معاونين شورای عالی مصالحه ملی 

  ،یاسي س و رهبران    طرف ها، رئيس جمهوربا   مشوره در ی مصالحه مل ی عال  یشورا رئيس  •

 دهد.   یم لي تشک  شورا را  نکشور اي و نخبگان ی،  جامعه مدن  ،روسای مجلسين شورای ملی

 می باشد.  قصر سپيدار در شورای عالی مصالحه ملی  دفتر •
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 : اصالحیت ه .2

 رئيس شورای عالی مصالحه ملی دارای صالحيت های ذيل می باشد: 

 ؛ امور پروسه ملی صلحرهبری  •

 ؛ملی مصالحهرهبری جلسات شورای عالی  •

منسوبين وزارت  شمول به  ، هبوطن و تقرر مقامات و کارمندان اجرائيوی و اداری مريتعي  •

 . دولت در امور صلح 

 

 : ملی  صالحیت های شورای عالی مصالحه  .3

، تصويب و رهبری می  ور مربوط به روند صلح را تثبيت امشورای عالی مصالحه ملی   •

 . نمايد 

با در نظر داشت مصالح    اکثريت ارآبر اساس   یمصالحه مل یعال  ی شورا ب يو تصاو  م يتصام  •

 شوند.  ی اتخاذ م ، کشور یمل

کشور  قانون اساسی بوده و در پرتو  يی نها   یمصالحه مل یعال  ی شورا ب يو تصاو  م يتصام  •

 باشد.  ی م ی نمودن آن الزام  یعمل

ايفای وظيفه   شورای عالی مصالحه ملی کميته رهبری  هيئات مذاکره کننده  به رهنمايی  •

مصالحه   عالی   شورای به رئيس و  و  مطابق مصوبات و رهنمايی ان عمل می نمايند  ،نموده

 . ه ميباشد گزارش د  ملی

را    یمصالحه مل  یعال   یشورا  ی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورت یاسالم ی جمهور س يرئ

 .ند ي نما  یدعوت م 

 

 ملی   مصالحهوظایف شورای عالی  .4
 : با ادارات مربوطه دولتی گدر هماهن

 ؛مللی در امور صلح لطقوی و بين ااجماع ملی، من د ايجا •

 ؛ جلب کمک ها و پشتبانی بين المللی برای پيشبرد بهتر امور صلح •

 . جلب کمک های بين المللی برای باز سازی بعد از بر قراری صلح •

   

 : لو پروتوک .5

،  یتي امن ريتداب  ملی  مصالحه  ی عال  یشورا  س يئ ر ی برابه صلح   مرتبط مراسم  ی در تمام •

 . شود  یشخص دوم کشور مد نظر گرفته م  گاه يو جا  فات يتشر
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ل، امنيت و  وک وپروت شورای عالی مصالحه ملی از  يسئ رو مشاورارشد معرفی شده   معاونين •

   .د نتشريفات دولتی برخوردار می باش

6.  

 بودجه:  .7

 . است واحد بودجوی مستقل )داراالنشآ(   ملی  شورای عالی مصالحه  •

 .بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمويل می گردد  •

ی از مراجع بين  کمک بودجو شورای عالی مصالحه ملی برای پيشبرد بهتر امور صلح •

 .يند نما می   دريافت المللی نيز 

بوده، و از  می  ملی رئيس شورای عالی مصا لحه کامل اجرا و مصارف بودجه درصالحيت  •

 . مستثنا نه می باشد بررسی 

 

 تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی:  .8

  های از نماينده   ، شخصيت های ملی،از رهبران سياسی متشکل  شورای عالی مصالحه ملی،  •

زنان و جوانان می   ، جامعه مدنی  ،اجتماعینماينده گان اقشار مختلف سياسی،   شورای ملی،

 . باشد 

ميباشد.  کميته رهبری  ( ۲  و  عمومی  مجمع  ( ۱دارای دو بخش:    شورای عالی مصالحه ملی •

 تنظيم می شود.   اين شورادر اصول وظايف داخلی  صالحيت ها و وظايف هردو بخش 

رهبران سياسی و شخصيتهای ملی می   از متشکل  شورای عالی مصالحه ملی کميته رهبری  •

 . باشد 

  رئيس جمهور ت اعضای کميته رهبری در جلسات رهبری نماينده با صالحيساير  ه بر عالو •

 . کند نيز اشتراک می   به حيث عضو

و   هيئت مذاکره کنندهشورای عالی مصالحه ملی دارای تشکيالت اجرائی الزم ميباشد.   •

نيز شامل تشکيالت شورای عالی مصالحه   ء داراالنشا ث من حي دولت در امور صلحوزارت 

 ملی می شود. 

  اد يجمهور ازد  سيئ در مشورت با ر  ملی مصالحه  یعال  ی شورا  الت يتشک  ازي در صورت ن •

 . ابد ي  یم
 

 : صلح رهبران قبلی پروسه ج( تقدیر از  

  محترمربانی،  ن صالح الدي   محترماستاد برهان الدين ربانی، محترم ،  شهيد راه صلح زحمات ز ا

به دليل تالش هائی  خليلی  محمد کريم   استاد محترم به خصوص  و   پير سيد احمد گيالنی فقيد 

 ی ناپزيد و صادقانه ايشان در جهت دستيابی به صلح تقدير ميشود. گخست
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   حکومت:  در ( مشارکتد
 

فرمان رئيس ج.ا.ا به   توسط  ،رياست جمهوری ن پيشيمعاون   ،سترجنرال عبدالرشيد دوستم •

  ی دولت و شورا ی عال  ی شورا  ت يزمان عضو ني ودر ع؛  د ارتقا داده می شو رتبه مارشالی

 . باشند  داشته يرا م  ی مل ت يامن

 فيصد کابينه بشمول وزارت خانه های کليدی.   پنجاه معرفی  •

 معرفی می شوند. دو جانب واليان واليات براساس يک قاعده مورد توافق  •

 د. نمعرفی می گرد کانديدان با تشخيص شايستگی و شرايط قانونی   •

 . با داليل موجه صورت می گيرد عزل اشخاص  و  تبديل  ر،يتغي  •

با تشخيص شايستگی و شرايط   کانديد جديد  و يا هم تبديل، معرفی  ريتغي ،  عزلدر صورت   •

 . صورت می گيرد  معرفی کننده  مرجع  در مشوره به قانونی 

 

 ( اصالحات:هـ

رکان  به منظور تکميل ا  شورا های ولسوالی زمينه سازی برای انتخابات شورا های واليتی و  •

 ؛لويه جرگه در اسرع وقت ممکن

قائون و بهبود امور شهری، دراولين  ها به منظور تطبيق احکام  شاروالی  انتخابات  زاریگبر •

 ؛ فرصت ممکن

حکومتی بعد از    ساختارو تعديل قانون اساسی به منظور تغيير  طرح  برای   هيأت ين ي تع •

   ؛ شورا های ولسوالیانتخابات  برگزاری

به شمول استفاده معياری از    اصالحات انتخاباتی شامل اصالحات حقوقی، تخنيکی و کادری •

فته ميشود، اين اصالحات بايد به منظور تغيير نظام  ردر اسرع وقت روی دست گ بايومتريک 

در توافق با اهل خبره   رگزينه های ديگ ويا  MDRبحث روی شيوه  درنظرداشت  با   انتخاباتی

 ؛ گيرد  می و قانون اساسی صورت 

 ی؛ در مطابقت به اصالحات انتخابات تعديل قانون احزاب سياسی  •

ای مردم، ايجابات اداری و تشکيالت دولتی  ض به منظور سهولت های اداری بر اساس تقا •

 ادارات محلی جديد ايجاد می شوند. 

 ( میکانیزم نظارت و تطبیق: و

تن از بزرگان ملی و   پنج ت نظارتی و ميانجی مرکب از  أبر بنياد توافق طرف ها يک هي •

 .سياسی کشور ايجاد می شود 

 



 5 

ت ميانجی صالحيت داده می شود تا جلو نقض توافقنامه را  أد اين توافقنامه به هي بربنياد  •

 .بگيرد 

ضور  حمی توانند در مراسم امضای توافقنامه به حيث ناظر نماينده گان سازمان ملل متحد  •

 داشته باشند.  

دو طرف برای شناسايی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر   هر خنيکی مشترک از يک تيم ت •

 . ايجاد می گردد 

فاهم جلو نقض  درصورت نقض و تخطی  از توافقنامه تيم تخنيکی تالش ميکند تا از طريق ت •

، در صورتی که تالش تيم تخنيکی مشترک به نتجه نرسد، نماينده جانبی  توافقنامه را بگيرد 

 رسما به هيآت ميانجی محول ميکند.   قنامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را که تواف

به رييس جمهور و رييس شورای  ورد موضوع اختالفی تصميم هيآت نظارت و ميانجی در م  •

 د.گرد یم عالی مصالحه ملی ابالغ 

 حکومت می باشد. دوره توافقنامه سياسی، الی ختم اين مدت اعتبار 

 

 داکتر عبدهللا عبدهللا       غنی داکتر محمد اشرف 

 رئيس شورای عالی مصالحه ملی    رئيس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان 

 

                   


