شرایط کاندیداتوری برای ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی و تعیین کرسیهای
آن
شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان عال یترین ارگان تقنینی کشور بوده که ممثل ارادۀ ملت
است و آز آن نمایندگی میکند .این شورا از دو مجلس تشکیل شده که ولسی جرگه و مشرانو جرگه نام
دارد .اعضای ولسی از طریق آراء آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم مردم انتخاب میشوند و تعداد آن به
تناسب تعداد نفوس هر حوزۀ انتخاباتی حد اکثر  ۲۵۰تن میباشد.
در قانون انتخابات تدابیری اتخاذ شده که نظام انتخاباتی کشور برای هم مردم نمایندگی عمومی و عادلانه
تأمین کند و از هر ولایت به تناسب نفوس آن حد اقل دو زن عضویت ولسی جرگه به دست آورد .طبق
همین قانون ،از  ۲۵۰کرسی ولسی جرگه  ۲۳۹آن بر اساس تناسب نفوس برای ولایات ۱۰ ،کرسی آن برای
کوچیها و  ۱آن برای اهل هنود و سیکها اختصاص یافته است.
مجموع نفوس ولایات ،به استثنای نفوس کوچیها ،اهل هنود و سیکها ،بر  ۲۳۹تقسیم میشود تا سهم
نفوس برای یک کرسی تعیین شود .همچنان ،نفوس هر ولایت بر سهم کرسی تقسیم میشود تا تعداد کرسی
هر ولایت معلوم شود .اگر به کدام ولایت کمتر از یک کرسی سهم برسد ،دو کرسی برایش اختصاص داده
میشود.
در هر حوزۀ انتخاباتی کرسیها به کاندیدانی تفویض میشود که بیشترین رأی قانونی را به دست آورده
باشند .در صورت تساوی آراء کاندیدان ،کاندیدی موفق اعلان میشود که درجۀ تحصیل وی بلندتر باشد .و
در صورت تساوی درجۀ تحصیل آنها ،کاندیدی موفق است که تجربۀ کاری وی در اداره نسبت به دیگران
بیشتر است.
کرسیهای کوچیها البته به کاندیدانی داده میشود که در حوزۀ انتخاباتی کوچیها بیشترین رأی قانونی به
دست آورده و سه کرسی کوچیها به آن عده از کاندیدان زن داده میشود که در حوزۀ انتخاباتی کوچیها
بیشترین رأی قانونی کسب کرده باشند .همچنان ،کرسی اهل هنود و سیکها نیز به کاندیدی اختصاص
مییابد که بیشترین رأی به دست آورده است.
مقتضای مادۀ  ۸۳قانون اساسی آینست که تعداد برگزید شدۀ کاندیدان زن باید حد اقل دو برابر تعداد
کنونی ولا یات تأمین شود .اگر در فهرست کاندیدان تعداد زنان کافی نباشد که کرسیهای اختصاص یافته
برای زنان در حوزۀ انتخاباتی را به دست آورند ،پس کمیسیون طبق حکم قانون انتخابات ،راه هایی جستجو
میکند تا کرسیهای اختصاص یافته برای زنان خالی نماند.

برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارات محلی در ولسوالیها و قریه ها نیز شوراها تشکیل
میشود که اعضای آن از طریق انتخابات آزاد ،عمومی ،سری و مستقیم از طرف ساکنان محل انتخاب
میشوند .این شوراها وظایف خود را با همکاری ادارۀ محلی اجراء میکنند.
طبق قانون انتخابات ،تعداد کرسی شورای ولایتی متناسب با تعداد نفوس آن ولایت میباشد .ولایتی که
تا  ۵۰۰۰۰۰نفوس دارد ،شورای ولایتی آن  9کرسی دراد .ولایتی که از  ۵۰۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰۰۰نفوس دراد ،شورای
ولایتی آن  ۱۱کرسی دارد .ولایتی که از  ۱۰۰۰۰۰۰تا  ۲۰۰۰۰۰۰نفوس دارد ،شورای ولایتی آن  15کرسی دارد.
ولایتی که از  ۲۰۰۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰۰۰نفوس دارد ،شورای ولایتی آن  17کرسی دارد .ولایتی که از  ۳۰۰۰۰۰۰تا
 ۴۰۰۰۰۰۰نفوس دراد ،شورای ولایتی آن  ۱۹کرسی دارد .و ولایتی که از  ۴۰۰۰۰۰۰بیشتر نفوس دراد ،شورای
ولایتی آن  21کرسی دارد.
حد اقل  %۲۵کرسی هر یکی از شوراهای ولایتی برای زنان اختصاص یافته است .کوچیها البته در هر ولایت
به حیث رأیدهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت کرده میتوانند .کاندیدانی که بیشترین آراء
کسب کنند ،عضو شورای ولایتی شناخته میشوند .در صورت تساوی آراء میان دو کاندید ،به درجۀ تحصیل
و تجربۀ کاری وی در اداره ترجیح داده میشود.
طبق قانون انتخابات ،تعداد کرسی شورای ولسوالی نیز با تعداد نفوس همان ولسوالی متناسب میباشد.
ولسوالی ی که از  ۴۰۰۰۰تا  ۷۰۰۰۰نفوس دارد ،شورای ولسوالی آن  7کرسی دراد .ولسوالی ی که از ۷۰۰۰۰
تا  ۱۰۰۰۰۰نفوس دارد ،شورای ولسوالی آن  ۹کرسی دارد .ولسوالی ی که از  ۱۰۰۰۰۰بیشتر نفوس دارد،
شورای ولسوالی آن  ۱۱کرسی دارد.
در شوراهای ولسوالیها هم  %۲۵کرسی آن برای زنان اختصاص یافته است .کوچیها البته در هر یکی از
ولسوالیها به حیث رأیدهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت کرده میتوانند .کاندیدانی که
بیشترین آراء کسب کنند ،اعضای شورای ولسوالی شناخته میشوند .در صورت تساوی آراء میان دو کاندید،
به درجۀ تحصیل و تجربۀ کاری وی در اداره ترجیح داده میشود .سکونت کاندید در حوزۀ انتخاباتی نیز در
زمینه درخور اهمیت است.
طبق قانون انتخابات ،کسانی به شورای ولسوالی کاندید شده میتوانند که افزون بر شرایط رأیدهندگی،
شرایط ذیل را نیز پوره کرده بتوانند:
 .1در روز کاندید شدن سن  ۲۵سالگی را تکمیل کرده باشند؛
 .2حد اقل از صنف دوازده فارغ شده باشند.
و این هم لازم است که کاندید شورای ولسوالی نام خود را در حوزۀ مربوط انتخاباتی اش به حیث رأیدهنده
ثبت کرده باشد.
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