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د سيمه ييزو همكاريو په اه، د 
سارك د سهېلي آسيا د هېوادونو 

منشور د توشېح په هكله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوريت د 

رئيس فرمان
)) :۵۴ه
۱۳/۶/۱۳۹۰: نېه

 مادهلوم:
) ۱۶(مـادې   ) ۶۴(د اساسي قـانون د      

فقرې د حكم له مخې، د سـيمه ييـزو          
همكاريو په اه، د سـارك د سـهېلي        

ــولنيز     ــه ــو ل ــيا د هېوادون آس
سره د افغانستان الحـاق چـې       منشور  

د ملــي شــورٰي د ولــسي جرــې د
ــې او د ) ۹(نېــې ۱۳۹۰/ ۳/ ۱۱

نېـې   ۱۳۹۰/ ۵/ ۳۰مشرانو جرې   
بو پر بنس په يوه سريزه ې مصو) ۱۱(

مادوكې تـصديق شـوى دى،      ) ۱۲(او  
. توشېح كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه

نافذ، د منشور او د ملي شورٰي لـه         

فرمان
می افغانستانرئیس جمهوری اسال

در مورد توشیح، منشور اجتماعی 
کشورهای آسیای جنوبی سارک 

جهت همکاری های منطقوی
)۵۴: (شماره
۱۳/۶/۱۳۹۰: تاریخ

:مادۀ اول
مـادۀ  ) ۱۶(به تأسی از حکـم فقـرۀ        

قانون اساسی، الحاق افغانـستان     ) ۶۴(
ــاعی کــشورهای  ــشور اجتم ــه من ب
آسیای جنوبی سارک جهت همکـاری      

وی که بر اسـاس مـصوبات       های منطق 
ولسی ۱۱/۳/۱۳۹۰مؤرخ ) ۹(شماره 

ــماره   ــه و ش ــؤرخ ) ۱۱(جرگ م
مشرانو جرگه شـورای     ۳۰/۵/۱۳۹۰

) ۱۲(ملی به داخـل یـک مقدمـه و          
ماده تصدیق گردیده اسـت، توشـیح       

.دارممی
:مادۀ دوم

این فرمان از تـاریخ توشـیح نافـذ و          
ــرا ــصوبات  ههم ــشور و م ــا من ب

الف
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مصوبو سره يواى دې پـه رسـمي        
. جريده كې خپور شي

حامد كرزى
د افغانستان د اسالمي جمهوريت

رئيس

رسـمی نـشر    ۀشورای ملی درجریـد   
. گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان

ب
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د افغانستان اسالمي جمهوريت
ملي شورٰي
هولسي جر

لي آسيا ېد ولسي جرې له خوا د سه
د هېوادونو ولنيز منشور سارك 

د سيمه ييزو همكاريو لپاره 
تصديق

)) :۹ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱۱: نېه

غانستان داساسي قانون   سي جرې داف  ولد
د نوي يمې مادې له حكم سره سـم، د          

کال غبر ـولي د مياشـتې د         ١٣٩٠
    ې په عمومي غونكـې د    هيوولسمې نې

سهېلي آسيا د هېوادونو ولنيز منـشور       
دسارك د سيمه ييزو همكاريو لپاره پـه        

مادوكې تـصديق   ) ۱۲(يوې سريز او    
ك.

"يابراهیم"الحاج عبدالرؤف 
ې رئيسد ولسي جر

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه از منشور 
آسیای جنوبی اجتماعی کشورهای 

سارک جهت همکاری های 
منطقوی

)۹: (شماره
۱۱/۳/۱۳۹۰: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، منشور اجتماعی کشورهای    

ری آسیای جنوبی سارک جهت همکـا     
هــای منطقــوی در جلــسۀ عمــومی 

۱۳۹۰مؤرخ یازدهم ماه جوزا سـال       
ــک   ــل ی ــه داخ ــه ب ــسی جرگ ول

مــاده تــصدیق  ) ۱۲(مقدمــه و 
. گردید

"ابراهیمی"الحاج عبدالرؤف 
رئیس ولسی جرگه

ج
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د افغانستان اسالمي جمهوريت
ملي شورٰي

مشرانو جره
د سيمه ييزو همكاريو لپاره د سهېلي 

هيوادونو د ولنيز ) سارك(آسيا 
منشور په هكله، 

د مشرانو جرې تصديق
)١١: (ه
۱۳۹۰/ ٥/ ٣٠: نېه
ې اساسي قانون د نوي یم     افغانستان د د  

مادې له حكم سره سم، مشرانو جرې د
نېې په عمومي غونه     ۱۳۹۰/ ۵/ ۳۰

كې دسيمه ييزو همكاريو لپاره د سهېلي       
آسيا د هېوادونو ـولنيز منـشور پـه         

مادو كې تـصديق    ) ۱۲(ه سريزه او    يو
ك.

"مسلميار"فضل هادي 
مشرانو جرې رئيس د 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی

مشرانو جرگه
تصديق مشرانو جرگه

در مورد منشور اجتماعی کشورهای
جهت ) سارک(آسياى جنوبى

همکاری های منطقوی
)۱۱: (شماره
۳۰/۵/۱۳۹۰: تاریخ

ادۀ نودم قانون اساسی به تأسی از حکم م
افغانستان، در جلسۀ عمـومى مـؤرخ      

مشرانو جرگه منشور    ۱۳۹۰/ ۵/ ۳۰
اجتماعی کشورهای آسـیای جنـوبی      
سارک جهت همکاری های منطقوى به      

ماده تصدیق  ) ۱۲(داخل یک مقدمه و     
. گردید

"مسلميار"فضل هادى
جرگهمشرانورئیس 

د
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وادونو ېلي آسيا دهېد سه
د (SAARC)ولنيز منشور 

سيمه ييزو همكاريو لپاره 
ولنيز منشور

ددې خبرې په تاْييد سره چې د سـارك         
غونې اساسي موخه د سهيلي آسيا خلكو 
دژوند د كچې لوولو، د هغوي د ژوند د 
كيفيت ه والي، د اقتصادي پرمختيـا       
چكوالي، او ولو وو ته د ولنيزې او        
فرهني پرمختيا د زمينې برابـرول دي       

و هغوى وكوالى شي چې د خپلـو        تر
وتياوو د كارولو له الرې عزتمنده ژوند       

. ولري
د سهېلي آسيا هېوادونو له اودې مودې       
راهيسې  فرهني، ولنيز او تـاريخي       
دودونه لري چې له امله يې د نومـوو         
هېوادونو ترمن د منظقوي همكـار د       

نو . كچې د لووالي زمينه برابره شوې ده
كبله د سارك ول غي هېوادونه      له دې   

ــه  ــا ت ــصادي پرمختي ــولنيزې او اقت 
. زيات ارزت وركوي او پرې باور لري      

د سارك دهېوادونو ترمن د و الملونو 

ر اجتماعی کشور های منشو
جهت ) SAARC(آسیای جنوبی 

همکاری های منطقوی
منشور اجتماعی 

با تاْيید روی اینکـه هـدف اساسـی         
سارک بلنـد بـردن سـطح زنـدگی         
ــود    ــوبی، بهب ــیای جن ــردم آس م
ــسریح   ــشان ت ــدگی ای ــت زن کیفی
انکشاف اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و     
فرهنگی و فراهم نمودن زمینه برای تمام       

اد تا ایشان اسـتعداد خـود را بـه          افر
کار بیندازند و بـا کرامـت زنـدگی         

. نمایند
ممالک آسیای جنوبی از زمـان هـای        
متمادی از عنعنات فرهنگی، اجتماعی و      
تاریخی مشترک برخوردار بوده اند که      
ایــن کــار زمینــۀ همکــاری هــای 
منطقوی را بیشتر بین مردم و ممالـک        

ــت   ــوده اس ــراهم نم ــشان ف . ای
این رو تمام کشورهای عضو اهمیت      از  

زیاد به انکشاف اجتماعی و اقتـصادی       
قایل و معتقد بـر آن انـد کـه ایـن            

د

۱
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شتون، د هغوى لپاره په مشترك ول د        
هلولو ترسره كولو ه زمينه رامن تـه   
كېده تر و د هغې په واسطه د ولنيزو         

و د ترالسه كولو لپاره     او اقتصادي اتياو  
.په اغېزناك ول الس په كار شي

ددې خبرې په پام كې نيولو سره چـې         
ولنيز سكتور كې سيمه ييزې همكار د       
سارك غو هېوادونو پام ان ته را اولى 
دى او په دې اوند يې په انو برخو         
كې لكه روغتيا، تغذيه او د غذايي توكو        

ه، ـولنيز   خونديوالى، د لو پاكې اوب    
فعاليتونه، د ماشومانو وده او انكشاف، د       
ماشومانو حقونه اود جندر انـول، پـه        
پراختيايي چارو كې د و ـون، د        
زيات عمر لرونكو كسانو سـوكال، د       
وانانو فعاليتونه او د بـشري منـابعو        
انكشاف التراوسه هم په سـيمه ييـزو        

.همكاريو كې اى لري
ومانو، و،  د سارك د كار پيل د ماش      

بيا لي اى پر اى كولـو، متداومـه         
پراختيا، كرهنه او خواه، او د فقر د له         
منه ولو  د موضوعاتو پـه اونـد د          

. غونو په جوېدلو سره پيل شـوى دى       

ــوب   ــۀ خ ــشترک زمین ــوه م وج
برای تشریک مساعی منطقوی جهـت      
رسیدن مؤثرانۀ بـه نیازمنـدی هـای        
ــراهم   ــاعی، را ف ــصادی و اجتم اقت

. می سازد
با در نظر داشـت اینکـه همکـاری         

ر اجتمـاعی توجـه     منطقوی در سکتو  
کشورهای عضو را به خود جلب نموده       
و در ساحات مشخص ماننـد صـحت        
ــذایی، آب   ــصئونیت غ ــذی، م تغ
صحی آشامیدنی، فعالیت های اجتماعی،     
انکشاف اطـفال، حقـوق اطــفال      
و تساوی جندر، اشـتراک زنـان در        
کارهای انکـشافی، رفـاه و آسـایش        
اشخاص مسن، فعالیـت نوجوانـان و       

ـ   ابع بـشری هنـوز هـم       انکشاف من
در اجندای همکاری منطقـوی بـاقی       

. مانده اند
یاد آوری به عمل آمد که از آغاز کـار          
سارک مجالس متعدد روی موضوعات     
اطفال، زنان، استقرار مجدد، انکشاف     
متداوم، زراعـت، و غـذا، امحـای        
فقر و غیـره در غنامنـدی اجنـدای         

۲
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اجندا په باينه كې مرسـته كېـده او         
همدارنه يې د سارك د غو هېوادونو       
سره د اونده اهدافو په ترالسه كولو كې        

.ه نتيجه وركې ده
د سارك ـولنې او د هغـې اونـده          
كنوانسيونونو د نـشه ييـزو توكـو د         
مخنيوى، د جنسي سوء استفاده مخنيوي، 
د و او ماشومانو د قاچاق مخنيوي، په 
        جنوبي آسيا كې د ماشومانو د سـوكال
لپاره اقدمات او ترتيبات او همدارنه د       
خوراكي موادو د مصئونيت په هكلـه د        
سارك غو هېوادونو توافقنامه،  يو سيمه      
ييز چوكا رامنته كوي چې له مخې به     
يې ولنيزو انو مسايلو ته د رسېدلو او 

.حل لپاره الزم فعاليتونه ترسره شي
د سارك دغو هېوادونـو لـو پـوو        
مامورينو د سارك په لسمه غونه كې چې 

كال د جوالى په مياشت كې د ۱۹۸۸د 
هېواد كې ترسره شوه په هغې      كولمبو په   

كې د ولنيز سكتور په هكله د سيمه ييزې 
همغ د يو اخ د رامنته كېدلو د اتيا 
د تاْييد په ضمن كـې، او د سـارك د           
غو هېوادونو پـه يوولـسمه غونـه        

اجتماعی منطقوی همکـاری نمـوده و       
شورهای عضو سـارک در     نظریات ک 

بدست آوردن اهداف نتیجۀ خوب داده      
. است

منشور سارک و کنوانسیون های سارک 
در مورد مواد مخدر و مواد نشه آور و         
جلوگیری و مبارزه با قاچاق زنـان و        
اطفال جهت سوء اسـتفادۀ جنـسی،       
اقدامات و ترتیبـات منطقـوی بـرای        
بهبود رفاه اطفال در کشورهای جنوب      

توافق نامـۀ سـارک پیرامـون       آسیا و   
مصئونیت غذا زمینۀ یـک چـارچوب       
منطقوی را برای رسـیدگی قـراردادن    
مسایل مشخص اجتمـاعی را فـراهم       

. می نماید
مامورین عالیرتبۀ کشورهای سارک در     

در  ۱۹۸۸دهمین جلسه، درماه جوالی     
کشورکولمبو،ضمن تاْيید ضرورت ایجاد 
یک بعد منطقوی هماهنگی در سـکتور       

جتماعی، و درجلسۀ يازدهم کشور های ا
در کـشور    ۲۰۰۲سارک، درجنوری   

کتمندو، روی انعقاد منشور اجتماعی به      
.اسرع وقت اصرار به عمل آمد

۳
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كال د جنوري په مياشت      ۲۰۰۲كې د   
كې چې په كتمندو كې ترسره شـوه، د         

كلـه چـې    ولنيز منشور د انعقاد په ه     
.بايد ژر ترژره تر سره شي، ينار وشو

چې دا كار په ولنيز سكتور كې د سارك 
غو هېوادونو د بيالبېلو ژمنو د سره يو        
موي كولو لپاره د يوه سيمه ييز سند په         
رامنته كولو كې يوه مناسبه فيصله ل       

چې له مخې به پرورامونـو او       . كېي
د ملي،  محتوٰي د جوتونو د ه والي،       

محلي او خـارجي منـابعو د كـارولو         
اغېزناكتيا، په ولنيزو پرورامونو كې د      
مساوات ه والي او د ه اخيستونكو د        
ژوند د شرايطو د كيفيت د ـه والـي          

.معيارونه، رامنه ته كوي
پدې وسيله د سيمه ييزو همكاريو لپاره د        
سهېلي آسيا د غو هېوادونو د انجمـن        

ــه مــوافقې ســره  ــشور ل ــدې من الن
.تصويبوي

عمومي مقررات
:لوم ماده

غي هېواونه بايد ولنيزه پاليسي او       -۱

این کار یک فیـصلۀ مناسـب بـرای         
ایجاد یـک سـند منطقـوی جهـت         
متحد سـاختن تعهـدات گونـاگون       
کشورهای عضو سـارک در سـکتور       

قـرر  اجتماعی پنداشته می شود کـه م      
می نماید که یک پلیـت فـارم قابـل          
تطبیق برای اقـدام در عرصـۀ تعيـین         
ــود  ــاعی، بهب ــای اجتم ــت ه اولوی
ساختار و محتویـات پالیـسی هـای        
اجتماعی و برنامه ها، تأمین مؤثریـت       
ــی،   ــابع مل ــصرف من ــشتر در م بی
محلی و خـارجی و بهبـود تـساوی         
برنامه های اجتماعی و کیفیت شـرایط       

ــت ــدگی منفع ــاد زن ــدگان ایج برن
. گردد

بدین وسیله با موافقت انجمن کشورهای 
عضو آسیای جنوبی بـرای همکـاری       
منطقوی منشور ذیل را تـصویب مـی        

.نمایند
مقررات عمومی

:مادۀ اول
کشورهای عضو باید استراتیژی و       -۱

۴
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استراتيژي داسې جوه كي چې په هغه       
كې ول خلـك لـه ـولنيز پراختيـا          

د عمده پاليسيو . خه يو شان برخمن وي
او ولنيزو پرورامونـو انتيـاوې      
بايــد د پراخــو ملــي اهــدافو    

هر هېـواد د تـاريخي او        د پرمختيا او  
سياسي قراينو په پام كې نيولو سره واكل 

.شي
غي هېوادونه  موافق دي چې د هغو -۲

مكلفيتونو پر واندې چې په ولنيز منشور 
         اى لري د هغو درۀ ناوى او مالت كې
وكي او د هغو پر محتوياتو د سيمه ييزو 
تدبيرونو او ميكانيزمونو له الرې بيا كتنه       

يوك.
غي هېوادونـه بايـد د ـولنيزې         -۳

پرمختيا لپاره يو كاري چوكا جو كي 
او نوموى چوكا بايد د خلكو په اراده   
ينار وكي ترو په راتلونكي كـې د        
الرود په به وكارول شي او همدارنه د 
        لـو فرهنـ او هلو ې همكار
رامنته او د خلكو اتياوو ته ـواب        

دونه هولري چـې دا     غي هېوا . ووايي
ول پوتنو ته واب ووايي او په منطقه        

پالیسی اجتماعی را طوری ترتیب نمایند      
که در آن انکشاف اجتماعی برابـر و        

. ای تمام مردم آن میسر باشد     مساوی بر 
مشخصات عمدۀ پالیسی و برنامۀ های      
اجتماعی باید، با درنظرداشت انکشاف     
اهداف وسیع ملی و قـراین مـشخص        
تاریخی و سیاسی هر کـشور، تعيـین        

. گردند
کشورهای عضو موافقه دارند کـه       -۲

ــشور   ــدرج من ــای من ــت ه مکلفی
ــت   ــرام و حمای ــاعی را احت اجتم

ق تدابیر و میکانیزم های     نمایند و از طری   
منطقوی در محتویات آن تجدید نظـر       

. نمایند
کشورهای عضو باید یک چوکات      -۳

کاری را جهت انکشاف اجتماعی ایجاد      
نمایند که بر ارادۀ مردم متمرکز باشد تا        
کار آنها را در آینده رهنمائی نمـوده و        
یک فرهنگ تشریک مساعی و همکاری      

های اشـخاص   را ایجاد و به نیازمندی      
کشورهای عضو  . متضرر جوابگو باشد  

مصمم اند که به این قـسم سـواالت         
جواب بدهند و انکشاف اجتماعی را در    

۵
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.كې ولنيز پراختيا ته وده وركي
اصول، موخې او مقاصد

:دوه يمه ماده
هغه احكام چې دلته تهيه شوي وي        -۱

بايدد پاليسي جوولو د ملي پروسـو، د        
ملي پاليسيو د عملي كولو او په ولنيزو        

ولـو  عمومي موضوعاتو كې د هغه د ارز      
او همدارنه د انكشاف . بشپوونكي وي

او پرورامونو د عملي كولو او ولنيزو       
معينو رونو كې هم بـشپوونكى رول   

.ولري
هغه ژمنې چې پدې منشور كـې د         -۲

غيتوب لرونكو هېوادونو له خوا تر سره       
:شوي دي عبارت دي له

خلكو ته بايد د پراختيا په مركز كې         -۱
هغوي اقتـصادي    اى وركل شي او د    

وضعيت بايد د هغوي د انساني اتيـاوو        
. سره سمون ولري

مسئوليتونه بايد په معقوله توه داسې -۲
ترسره شي چې د فعلي او راتلونكي نسل        

ترو د هغې پـه     . ته يو شان انتقال شي    
واسطه د ژوند چاپېريال ساتنه او پايت       

. منطقه وسعت بدهند
اصول، اهداف و مقاصد 

:مادۀ دوم
احکام که در اینجا تهیه گردیـده        -۱

باید متمم پروسه های ملـی پالیـسی        
ــسی   ــودن پالی ــی نم ــازی، عمل س

ابی پالیسی در موضـوعات     ملی و ارزی  
عمومی اجتمـاعی و هـم انکـشاف        
ــا   ــرام ه ــودن پروگ ــی نم و عمل
ــاعی  ــین اجتم ــای مع ــه ه در عرص

. باشد
تعهداتیکه در این منـشور توسـط     -۲

کشورهای عضو صورت گرفتـه انـد       
:عبارت اند از

مردم باید در مرکز انکشاف قـرار     -۱
داده شوند و وضعیت اقتصادی ایشان با     

ای انسانی باید سازگاری داشته نیازمندیه
. باشد

مسئولیت ها باید به طور معقـول        -۲
طور اجراء گردد که به نسل فعلـی و         
آینده به طور مساویانه انتقال گردد تا از        
طریق آن شرایط حفاظت و ثبات محیط       

۶
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.تاْمين شي
يو بايد ژمنه وشي چې ولنيز انكشاف -۳

ملي مسئوليت دى او د هغې بريـاليتوب        
و ملي او نيوالو هلولو تـه اتيـا         

.لري
د اقتصادي، فرهنـي او ـولنيزو        -۴

پاليسيو ينت، ترو له مخې يې دوه       
اخيزه مالت رامنته او همدارنه له عامه 

.او انو فعاليتونو خه تقدير وشي
بايد ژمنه وشي چې ولنيز انكشاف       -۵
قيقه او منصفانه پاليسيو او پراخ اقتصاد       د

.ته اتيا لري
ې حكومتي ادارې تـه پراختيـا        -۶

وركول، انساني كرامت ته درۀ ناوى، د       
ولنيز عدالت انكشاف ملي سيمه ييز او       

.نيوال پيوستون
د زغم د فرهن رامنته كـول، د         -۷

زور زياتې نشتوالي، ائتالف او همدارنه      
بېلو د شتون په نظر كې      په ولنه كې بېال   

.نيولو سره د تبعيض له منه ول
په عادالنه توـه د عوايـدو ودې         -۸

هونه اوهمدارنه خلكوته د مـساويانه      
فرصتونو د برابرولو له الرې منابعو ته د        

. زیست تأمین گردد
باید تعهد گـردد کـه انکـشاف         -۳

اجتماعی یک مسئولیت ملی اسـت و       
آن به کوشش جمعـی ملـی و        کامیابی  

. جهانی ضرورت دارد
تحکیم پالیسی هـای اقتـصادی،       -۴

فرهنگی و اجتماعی تا از حمایـت دو        
جانبه برخوردار و از آزادی فعالیت های 

. عامه و خصوصی تقدیر به عمل آید
باید تعهد گـردد کـه انکـشاف         -۵

اجتماعی ضرورت به پالیسی های دقیق،      
. داردمنصفانه و وسیع اقتصادی 

انکشاف حکومت داری اشتراکی،     -۶
احترام به کرامت انسانی، و انکـشاف       
عدالت اجتماعی و همبـستگی ملـی،       

.منطقوی و بین المللی
تــأمین فرهنــگ تحمــل، عــدم -۷

خشونت، ائـتالف و عـدم تبعـیض        
با درنظر داشت گونـاگونی در بـین        

. جمعیت
تشویق توزیع عادالنـه عوایـد و        -۸

ـ     ه منـابع از طریـق      دسترسی بهتـر ب
مهیا ساختن فرصت هـای مـساویانه       

۷
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.ولو خلكو ه الس رسي
د ولنې د بنسيز واحد پـه بـه د           -۹

كورنيو پېژندنه لكه رنه چـې دغـه        
ولنې په انكشاف كې عمـده      كورن د   
او همدارنه د هغې د غـو       . رول لري 

حقونو، ) لكه ماشومان، وانان او لويان    (
.وتياوو مسئوليتونو ته خاصه پاملرنه

بايد ومنل شي چه حكومت، ولنـه او    -
كورن د ماشومانو په واندې مسئوليت      
لري او هغوي د كورن ،ولنې او ملت د         

.پياوتيا المل ري
د ولنې په انكشاف كـې ينـي         -۱۰

معيوب، محروم، زيان منـونكي كـسان    
شتون لري چې بايد د هغوى د انفرادي او 
ولنيز حقونه هم هغوى ته د فزيكي محيط 
د سازارولو له الرې په پام كې ونيـول         

.شي
ــشري -۱۱ ــه د ب ــه كچ ــه نيوال پ

حقونو مراعاتولو ته د خلكو هونـه او        
وي توه درۀ نـاوى     نارينه وو ته په مسا    

كول، سربېره پر دې د ولنې ولو لـو،      
ماشومانو او وانـانو پـه پـام كـې          

.نيول

. برای همه
شناسائی فامیل بـه مثابـۀ واحـد         -۹

اساسی امعه که در انکشاف اجتمـاعی       
رول اساسی دارد و توجه خاصـی بـه         
حقوق، قابلیت ها و مـسئولیت هـای        
اعضای آن یعنی اطفال، جوانان و کالن       

. ساالن آن
جتماع باید قبول گردد که حکومت، ا-

و فامیل در مقابل اطـفال مـسئولیت       
ــت    ــبب تقوی ــا س ــد و آنه دارن

. فامیل، جامعه و ملت می گردد
در انکشاف جامعۀ بعضی افراد یا       -۱۰

گروپ های معیوب محروم و آسـیب       
پذیر وجود دارند که حقوق انفرادی و       
جمعی آنها باید توسط فـراهم کـردن        
محیطی فزیکی و اجتماعی مدنظر گرفته      

. شود
تشویق احتـرام جهـانی بـرای        -۱۱

مراعات و مصئونیت حقـوق بـشر و        
احتـرام   ۀآزادی برای همه، بـه ویـژ      

مساوی به زن و مرد و تمام اقشار جامعه 
منجمله اطفال و جوانان درنظر گرفتـه       

. شود

۸
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د روغتيايي خدمتونو انكشاف بايد      -۱۲
د يوه منطقوي هدف په ېر ول شي، او 
كله چې يوه ناروغي په يوه ـاي كـې          
رامنته كېي، بايد وله منظقه پرې خبره 

نيوالـو  شي، مهم موضوعات بايد پـه       
.مؤسساتو كې مطرح شي

د خونديتوب او پرمخت په ر       -۱۳
كې د خلكو خه مالت كول ترو هغوى 
         نو كوالى شي چې د خپل ژوند لـوم
اتياوې ترالسه كي او په دې ول خپل        
حيثيت، خونديتوب، وتيا او خالقيـت      

.درك كي
د خلكو له بېالبېلـو دودونـو او         -۱۴

ولو او همدارنه د رواجونو خه مالت ك   
هغوى د عقيدو، ولنيز انكشاف، د ولنې       
د جوت دود، او له ارزتونو خـه        

.مالت وكي
په ملي، نيوالو، خصوصي او عامه       -۱۵

ادارو كــې د شــفافيت ارزــت تــه 
.پاملرنه

د خلكو انكشاف، پـه ـاني       -۱۶
        ينه بايد خپل ظرفيتونـه لـو هتو

امونـو ترـو هغـوي د پرور     . كي

انکشاف خدمات صحی به مثابه      -۱۲
یک هدف منطقوی درک گردد و هـر        

د مرض که در یک منطقه پیدا می شـو        
. به تمام منـاطق اطـالع داده شـود        

موضوعات مهم در مؤسسات جهـانی      
. مطرح گردد

ــشرفت و  -۱۳ ــت از پیـ حمایـ
مصئونیت مردم و جوامع تا آنها بتواند       
اساسات و ضرورت اولیۀ انـسانی را       
حاصل نموده از این طریـق حیثیـت،        
مصئونیت و قدرت خالقیـت خـود را       

. درک نمایند
ــا -۱۴ ــردن کلچره ــه ک ی حمای

مختلف مردم، عقاید آنها و انکـشاف       
اجتمــاعی آنهــا، عنعنــات تــشکیل 
ــوی   ــای عنعن ــاعی و ارزش ه اجتم

. آنها
توجه به اهمیـت شـفافیت در        -۱۵

ادارات ملی و بین المللی، خصوصی و       
. عامه
انکشاف مردم، خصوصاً زنان باید -۱۶

ظرفیت خویش را انکشاف دهند به حیث 
تن مردم  اهداف انکشاف که حصه گرف    

۹
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په طـرح كولـو، تطبيـق او ارزونـه          
ــه   ــي او همدارن ــه واخل ــې برخ ك
په ولو سياسـي، ـولنيز، اقتـصادي        
ــه    ــې برخ ــو ك ــورو رون او ن
ــن  ــي د آزاد خــه برخــه م واخل

.وي
په نيواله كچه ولنيز انكـشاف       -۱۷

قبلول او د اغېزناكو الرو چارو اكل او        
     ولنو ته د همكار يوالوه ناو  همدارن

.ون لپاره بلنه وركول
د فقر د كچې رايول

:درېيمه ماده
غي هېوادونه ينار كوي چې بايد       -۱

د سهېلي آسيا په هېوادونو كې د فقر او         
غريب له منه ولو ته لوميتوب وركل       
شي، او ژمنه كوي چې د دې منطقې هر         
فقير هېواد بايد په باى او غتلي هېواد        

ار هغوى ته د لومنيو     چې دا ك  . بدل شي 
اتياوو د برابرولو او هغوى د خپل اقتصاد 

. انكشاف ته د هولو له الرې شوني وي       
حكومتونه موافـق دي چـې د فقيـرو         
هېوادونو لپاره د عايداتو د موندلو الرې       

را در طرح، اجراء نمودن و ارزیابی همه 
جانبه تقویت پالیسی ها و پروگرام هـا        
براى حصه گرفتن زیاد زنان در تمـام        
ساحه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی     
و زندگی عنعنوی، یعنی سهیم شدن در       

. تمام ساحات زندگی و آزادی آن
پذیرفتن انکشاف اجتمـاعی بـه       -۱۷

تعیـین روش هـای   سطح بین المللی و   
مؤثر و همچنان دعوت جهـت سـهم        

. گیری و همکاری جوامع بین المللی
کاهش فقر
مادۀ سوم

تمام کشورهای عضو تأکید مـی       -۱
نمایند که محو فقر و غربت بایـد در         
ممالک جنوب آسیا منحیـث اولویـت       

که هـر   . تعیین گردد و تعهد می نمایند     
کشور فقیر آسیا می تواند یک کـشور        

اشد، مشروط براینکه ضروریات    قوی ب 
اولیه آنها برآورده گردد و تشویق شوند       

. تا اقتصاد خـود را انکـشاف دهنـد        
حکومت ها توافق دارند تا تدابیر الزم را 
جهت ایجاد کارهای مواد عواید بـرای   
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.چاري ولوي
ددې خبرې په پام كې نيولو سره چې -۲

يو زيات شمېر خلك د غربت له كرې        
نو پدې اونـد    . د لري خه الندې ژون  

غي هېوادونه د سهېلي آسيا په فقيـرو        
هېوادونو كې د خلكو د بنسيزو اتياوو د 
برابرولو لپاره د يوه معياري غذايي سيستم 
د رامنته كولو لپـاره خپلـه ژمنتيـا         

.رندوي
د مــخ پــه ودې هېوادونــو كــې -۳

په اود مهال كـې د غـذائي توكـو د           
ــالوژي ا  ــو تكن ــاتي بي ــت حي رز

په پام كې نيولو سره او همدارنه د طبي         
مقاصدو په خاطر غي هېوادونه ينـار       
ــانو    ــد د كارپوه ــې باي ــوي چ ك
  ــار ــده همك ــه اون ــادلې پ د تب

سربېره پر دې په ولو غـو       . ترسره شي 
هېواونو كې هغـوي تـه پـه پورتنيـو          
رونو كې د خلكو په روزنـه ينـار         

.كوي
ه وكـه چـې     غو هېوادونو موافق   -۴

لومنيو زده كو، د اوسـېدلو مناسـب        
اي، صحي اوبـه، د روغتيـا سـاتنه،         

. کشورهای فقیر، اتخاذ نمایند
ــه   -۲ ــت اینک ــر داش ــا درنظ ب

یک تعداد زیاد مردم تحت خطر غربت       
می کنند، کـشورهای عـضو       زندگی

تعهد خود را در مقابـل تطبیـق یـک         
سیستم غذائی معیاری بـرای مرفـوع       
ساختن نیازمندی های اساسی کـشور      
های فقیـر جنـوب آسـیا، اظهـار         

. نمودند
بادرنظر داشت اهمیـت حیـاتی       -۳

بیوتکنالوژی مصئونیت طویل المدت غذا 
در کشورهای روبه انکشاف و نیز بـه        

طبی، کشورهای عـضو     خاطر مقاصد 
تأکید ورزیدند که همکاری جهت تبادلۀ      
کارشناسان در عرصۀ مختلف باید بین      

. کشورهای سارک افزایش داده شـود     
عالوه براین ایشان روی اهمیت تربیـه       
نمودن اشخاص در ساحه های فوق و در 
تمام کشورهای عضو سـارک تأکیـد       

. نمودند
کشورهای عضو توافـق نمودنـد       -۴

رسی به تعلیمات ابتدایی، مسکن     که دست 
مناسب، آب صحی و حفـظ الـصحه،     
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روغتيايي لومني مراقبتونه پـه تقنينـي،       
اجرايوي او اداري احكامو كې شامل او       
همدارنه خلكوته د معياري ژوند لكـه       
سرپناه، غذا او جامې برابرول تـضمين       

.شي
غي هېوادونـه د سـهېلي آسـيا         -۵

كې خلكو ته د ه ـاوبې د        هېوادونو  
برابرولو په ارزت ينار كوي او سربېره 
پردې د بې كوري د ستونزې په له منه         

په دې اوند هغوى . ولو هم ينار كوي
ژمنه وكه چې هغه هېوادونـه چـې د         
كورونو د برابرولو په هكله تجربه لري،       
بايد له نورو سره يې شريكه كي او ددې 

ه حل په خاطر بايد هغوى مسئلې د اغېزناك
.په خپل من كې كارپوهان تبادله كي

روغتيا 
:لورمه ماده

غو هېوادونو ژمنه وكه چې بايد د        -۱
سهېلي آسيا په هېوادونو كې روغتيـايي       

رنه چې  . وضعيت ته ه والى وركي    
په هر هېواد كې د ې صـحي وضـعې          
رامنته كول، صحي مسائلو او سـاري       

مراقبت هـای صـحی اولیـه بایـد         
در احکام تقنینی، اجرائیـوی و اداری،        
علوه بر تأمین زندگی معیـاری ماننـد        
پناه گـاه، غـذا و لبـاس، تـضمین          

. گردند
کشورهای عـضو روی اهمیـت       -۵

تهیۀ مسکن بهتر را برای مردم آسـیای        
جنوبی، عالوه بر حل مشکل بیخانه گی، 

ایشان وعده می نمایند    . تأکید می نمایند  
کــه هــر کــشور بایــد تجــارب و 
اندوخته های را که در مورد تهیۀ مسکن 
آموخته است، با سایر کشورها شریک      
نماید تا جهت حل مؤثر ایـن مـسئله         
ــه  ــود تبادل ــین خ ــان را ب کارشناس

. نمایند
صحت 

:مادۀ چهارم
کشورهای عضو تأکید می نماینـد      -۱

که وضعیت صحی کشورهای آسـیای      
کـشورهای  . جنوبی را بهبود بخـشند    

عضو ضمن تعهد روی اینکـه کـسب        
صحت بهتر در هر کشور بدون رسیدگی 
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كله د ستونزو له حل كولو      ناروغيو په ه  
خه پرته امكان نلري، نو بنا پردې هغوى 
موافقه وكه چې پـه منطقـه او نـورو          
هېوادونو كې د ساري ناروغيو د خپرېدلو 

.په هكله خبرتيا وركي
دې ته پـه پـام چـې د سـارك            -۲

غو هېوادونو د نـاروغيو د مخنيـوي،        
منجمن او درملنې پـه هكلـه پـوره         

په خپل مـن كـې ددې        تجربه لري نو  
تجربو د شريكولو لپـاره يـې لېوالتيـا         

.وايي
دې ته په پام سره چې په بېالبېلـو          -۳

ملكونو كې د دوا جـوونې او نـورو         
كيمياوي موادو وتيا شتون لري، نو بنا پر 
دې غي هېوادونه ژمن دي چې د اتيا        
په وخت كې دغه وتياوې او محصوالت       

ريك لــه نــورو هېوادونــو ســره شــ
.كي

رنه چې صحي مسئلې د معيشت       -۴
نو پدې  . او تجارتي مسائلو سره تاولري    

اوند، د نيوالو كنوانسيونونو  په را كې 
غي هېوادونه موافقه لري چې د داسـې     
مسائلو په هكله التر واندې سال مشورې 

به مسایل ابتدایی صحی و امراض ساری       
امکان پذیر نخواهد بود، موافقت کردند   
که در مورد شیوع امراض در منطقه به        

ورهای عضو اطالع خواهنـد     سایر کش 
. داد
بادرنظر داشت اینکه کـشورهای      -۲

سارک تجارب کافی در مورد وقایـه،       
مدیریت و تداوی امراض کسب نموده      
اند، کشورهای عضو تمایل نشان دادند      
تا دانش و تجارب خود را با یکـدیگر         

. شریک نمایند
بادرنظر داشـت اینکـه ظرفیـت        -۳

ی در  دواسازی و سایر مـواد کیمیـاو      
کشورهای مختلف موجود وجود دارد،     
کشورهای عضو تعهد می نمایند که در       
موقع تقاضا، این ظرفیت و محصوالت      
را با سایر کشورها شـریک خواهنـد        

. نمود
بادرنظرداشت اينكه مسايل صحى     -۴

وابسته به معيشت و مسايل تجارتى اند       
كه تحت اثر توافقات و كنوانسيون هاى 

دارند، كشورهاى عضو    بين المللى قرار  
موافقه دارند تا مشورت هاى قبلى را در 
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ترسره كي، تر و د هغې په واسطه د         
ت داسې مسائلو د رامنته كېدلو په وخ      

.كې الزم تدبيرونه ونيول شي
غي هېوادونه موافقه لري چـې د        -۵

منطقوي معيارونو سره سم د درملـو او        
نورو اونده محصوالتو سره تطـابق او       

.سازاري وكي
زده كې، د بشري منابعو انكشاف      

او د وانانو بسيجول
:پنمه ماده

دې ته په پام چې وونه او روزنه د          -۱
لو او پرمخت لپـاره     فقر د له منه و    

نو له دې امله    . اساسي ركن ل كېي   
كلن  ۶غي هېوادونه ماشومانو لپاره له      

كلن پورې د تعليمـاتو د       ۱۴خه تر   
برابرولو په اهميت ينار كوي او موافقه       
لري چې ددې موخې د ترالسه كولو لپاره 
خپلې تجربې، پوهه او مهارتونه يو له بله        

.سره شريك كي
غي هېوادونه موافق دي چې د پراخ -۲

بنسه انكشاف لپاره خلكوته د وانانو په 
شمول مناسب كاري فرصتونه رامنتـه      

مورد همچو مسايل انجام دهند تـا در        
هنگام مواجه شدن به همچـو مـسايل        

.تدابير الزم اتخاذ گردند
كشورهاى عضو موافقه دارند كـه       -۵

با معيارات منطقوى در مورد ادويه جات 
و محصوالت دوايى تطابق و سازگارى      

.نمايند
مات، انكشاف منابع بـشرى و      تعلي

بسيج كردن جوانان
:مادۀ پنجم

بادرنظر داشت اینکه تعلیم و تربیه       -۱
رکن اساسی در محو فقـر و ارتقـای         
پیشرفت می باشد، کـشورهای عـضو    
روی اهمیت فراهم نمـودن تعلیمـات       

۱۴الی   ۶مجانی برای اطفال بین سنین      
ساله، تاکید می نمایند و موافقت دارند       

کسب این هدف تجـارب و      که جهت   
دانش های فنی خود را بـا همـدیگر         

. شریک سازند
کشورهای عضو موافقه دارند کـه       -۲

انکشاف وسیع البنیاد باید فرصت های      
کاری مناسب را برای مردم، به شمول       
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.كي
غي هېوادونه موافقه لري چـې د        -۳

وانانو لپاره ال زيات كاري فرصـتونه       
په ـاني توـه دغـه       . برابر كي 

فرصتونه د تعليم او تربيې او حرفوي زده        
په برخه كې د پانه اچونې كو او روزنو 

.له الرې رامنته كي
غي هېوادونه وانانو ته د تفريحي       -۴

فرصتونو د برابرولو په هكله يو له بل سره 
ترو د هغې په واسطه ولنه      . موافقه لري 

له اقتصادي او اجتماعي اخه د اغېزناك       
.كار د ترسره كولو جوه شي

ې غي هېوادونه موافقه لري چې داس-۵
الرې چارې ولوي چې د هغې په واسطه        
وانان وونې او روزنې ته الس رسـي        
ومومي او همدارنه د كورن د پـالن        
كولو، د ايدز او نورو هغو ساري ناروغيو   
په هكله چې جنـسي ايكـو لـه الرې       
خپرېي، د الكولو، تنباكو او نشه ييـزه        
توكو د استعمال د خطرونو پـه هكلـه         

.خبرتيا وركي
ــه -۶ ــه موافقـ ــي هېوادونـ غـ

ــې    ــانو انېرن ــې د وان ــري چ ل

.جوانان ایجاد نماید
ــه   -۳ ــضو موافق ــشورهای ع ک

دارند تا فرصت های زیاد کاری را برای 
ــاز ــا س ــان مهی ــصوصاً جوان ند، خ

از طریــق ســرمایه گــذاری در   
ــای   ــوزش ه ــه و آم ــیم و تربی تعل

.حرفوی
کشورهای عضو موافقه دارند تـا       -۴

فرصت های کاری کافی و تفریحی برای 
جوانان فراهم گردد تا آنها از نقطه نظر        
اقتصادی و اجتماعی آماده کار مثمـر       

. شوند
کشورهای عضو موافقـه دارنـد       -۵

ایل را دریافت نمایند که     تا راه ها و وس    
از طریق آن جوانان به تعلـیم و تربیـه          
ــورد پالنگــذاری  دسترســی، و در م
خانواده ها، ایدس و سایر امراض که از        
طریق جنسی انتــقال مـی یابنـد،        
ــول،   ــتعمال الک ــرات اس و از خط
تنباکو و مواد مخـدر آگـاهی پیـدا         

. نمایند
کشورهای عضو موافقه دارند کـه       -۶

شۀ جوانان باید برای پروگرام های      اندی
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ــ د   ــوي همغ ــه د منطق او خيالون
. پرورامونو په هكله ـواكمن كـي      

سربېره پردې د سهېلي آسيا د هېوادونو د 
ــانو د پوهــاو كچــه د ــو  وان
پرورامونو د ترسره كولو له الرې لوه       

همدارنه د وانانو له خوا د نورو . كي
ــو  ــو  هېوادون ــولنيزو رون  ــه پ

كې پـه رضـاكارانه ول د كـارونو        
ــه  ــه تقوي ــو پرورامون ــره كول ترس

.شي
ــوي  -۷ ــه ك ــه ژمن ــي هېوادون غ

چې د سارك په غو هېـوادوكې بايـد         
زده كوونكي، ېونكي او اهل خبره وو       
په خپل من كې معلومـات او تجربـې         

سـر بېـره پـردې، دې       . شريكې كي 
پوهانو د تبادلې په هېوادونو په خپلو كې د 

هكله د يوه پرورام د جوولـو لپـاره         
.خبرې وكي

پرمخت او ارتقاد مقامد و
:شپمه ماده

۱-        لي تاكيد وكـ ي هېوادونه بياغ
چې د و پر واندې تبعيض د بشر د         

عالوه . هماهنگی منطقوی تقویت گردد   
بر این روی حیات مجدد سطح آگاهی       
جوانان کشورهای آسیای جنوبی از طریق 
اشتراک در برنامه های انکـشافی و از        
طریق فهم بهتر و درک یکدیگر تاکید به 

عالوه براین تذکر به عمل آمد . عمل آید
وانـان بـه طـور      که برنامه های که ج    

رضاکارانه در ساحات اجتماعی سـایر      
ممالک کار می نمایند، بایـد تقویـت        

. گردند
کشورهای عضو تعهد می نمایند که -۷

الزم است تا تبادله اندیشه و معلومات       
بین شاگردان، پژوهشگران و اهل خبره      
در کشورهای سارک صورت گیرنـد،      
عالوه براین کشورهای عـضو اظهـار       

یک برنامه جهـت تبادلـه      نمودند که   
دانشمندان بین کشورهای عضو بایـد      

. تنظیم گردد
انکشاف و ارتقای مقام زن 

:مادۀ ششم
کشورهای عضو مجـدداً تاکیـد       -۱

نمودند که تبعیض در مقابل زنان خالف       

۱۶



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

حقوقو، انساني كرامت او همدارنه په       
كورن او ولنه كې د سوكالتيا پر واندې 

وني او اخالقي عمل بلل كېي، يو غير قان
تبعيض ي له ولنېزې او اقتصادي وتيا 
خه محروموي او هغوى د هېـواد پـه         
سياسي او ولنيزو رونو كې د نارينه وو 
سره په مساويانه توه له ون كولـو        

چې په پايله كـې د    . خه مخنيوى كوي  
هغوى د شخصيت د  انكشاف پر واندې 

.مانع ري
وادونه موافقه لري چې بايد د غي هې-۲

عامه پوهاوې د كچې د لوولو او د هر         
ول تبعيض او ناوه عادتونو د له منه         
ولو لپاره كوم چې د و پر وانـدې         
تبعيض بلل كېي، الزم تدبيرونه ونيـول       

سربېره پردې غو هېوادونو په اه      . شي
كه چې د و پر واندې د تبعيض او         

   ول ولونه د بشري حقونو او     زورزيات
انساني كرامت پر واندې تخطي بلـل       

او دا ول كنې بايد د تقنينـي،        . كېي
اداري او قضايي قوانينو له مخې منع كل 

.شي
غي هېوادونه بايد و لپاره د يوه        -۳

قوانین حقوق بشر، کرامت انـسانی و       
رفاه خانوادگی و جامعه پنداشـته مـی        

انایی های  شود، و همچنان آنها را از تو      
اجتماعی و اقتصادی باز داشته، و مانع       
اشتراک مساویانه با مردان در حیـات       
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور می     
گردد و از این جهت در مقابل انکشاف        
شخصیت و اشتراک ایشان در انکشاف      
اجتماعی و اقتصادی کشورهای شـان      

. مانع واقع می گردد
کشورهای عضو موافقت دارنـد       -۲

که جهت بلند بـردن آگـاهی عامـه         
و محو هرگونـه تبعـیض و عـادات         
ناپسندیده، که نشاندهندۀ تبعیض علیـه      
زنان می باشد، باید تدابیر الزم اتخـاذ        

کشورهای عضو عالوه بر ایـن      . گردد
اظهار نمودند که تمام انواع تبعـیض و        
تشدد علیه زنان تخطی در مقابل حقوق،      

اشته می حقوق بشر و کرامت انسانی پند
شود و همچو موارد باید از طریق قوانین 
تقنینی، اداری و قضایی ممنوع قرار داده 

. شود
کشورهای عـضو بایـد تـدابیر        -۳

۱۷
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ه او مناسب چاپېريال د رامنته كولو       
لپاره الزم تدبيرونه ونيسي ترو د هغې په 

كوالى شـي چـې پـه       واسطه ې و  
اغېزناكه توه په محلي، ملي او منطقوي       
انكشافي پروسو كې برخـه واخلـي او        
 يزې آزاده هغوى له خپلې بنسهمدارن

.او حقه حقونو خه برخمنې شي
ــه تــصديق -۴ ــول غــي هېوادون 

كوي چې ې بايد د سواد او زده كو         
د ترالسه كولو په واسطه واكمنې شـي   

يا بـه د ـولنيزې او       چې دغه واكمنت  
اقتصادي چك انكشاف لپاره زمينه برابره 

غو هېوادونو د جنر په برخه كې . كي
د سواد په هكله د موجودې خـال پـه          
ــه    ــ او پ ــار وك ين ــو راكمول
اه يې كه چې دا خال بايد پـه يـوه          

ــه    ــه من ــې ل ــت ك ــين وخ مع
.واله شي

غو هېوادونو د سارك د كنوانسيون -۵
زناك تطبيق په خاطر كوم چـې د        د اغې 

و او ماشومانو د قاچاق په هكله دى        
او د هغې له مخې د و د قاچـاق او           
استثمار په ولو ولو بنديز لول كېي،       

الزم را جهت تأمین محـیط مناسـب        
ــشان    ــؤثر ای ــتراک م ــرای اش ب
ــشافی   ــای انکـ ــه هـ در پروسـ
محلـی، منطقــوی و ملـی و جهــت   
ــادی   ــورداری از آزادی بنیـ برخـ

ــه   ــوق حق ــاذ  و حق ــشان اتخ ای
. نمایند

تمام کشورهای عضو تصدیق مـی       -۴
نمایند که زنان باید از طریـق سـواد         
آموزی و تعلیمات قادر ساخته شوند و       
این توانمند سازی زمینه را برای انکشاف 
سریع اجتمـاعی و اقتـصادی فـراهم        

ایشان به ویژه روی ضرورت     . می نماید 
کم کردن و باالخره از بین بردن خال که

در مورد جندر در عرصۀ سواد موجود       
است، تاکید ورزیدند که فعالً در کشور       
های سارک وجود دارد، این خال بایـد       

. طی یک زمان معین ازبین برده شود
کشورهای عضو تعهد خود را بـه        -۵

مقابل تطبیق مؤثر کنوانسیون سارک در      
مورد مبارزه با قاچاق زنان و اطفال به        

بارزه و ممنـوع    خاطر مقاصد سوء و م    
قراردادن تمام اشکال قاچاق زنـان و       
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چې دا كار به د . خپله ژمنتيا په اه كه
مدني ولنې د اونده برخـو د ـې         

.همكارې له خوا ترسره كېي
دي  غي هېوادونه پـدې عقيـده      -۶

چې د و د پرمخت لپاره الزمـه ده         
چې په سيمه ييزه كچه سياسي، اقتصادي، 
ولنيز او فرهنـي نهادونـه جـوې        

.شي
د نـد   وژد  و او   قد ماشومانو د حقو   

ىكچې لووال
:اوومه ماده

غي هېوادونه باور لري چې ماشومان - ۱
زيېدلو خه   لهجسمي او عقلي اخه     له  

ساتنې ته اتيـا     مخكې وروسته پالنې او   
.لري

دماشومانو دشخصيت دهر اخيـز      -۲
په چاپېريال   ىانكشاف په خاطر بايد هغو    

او كورن كې په خوشحال، محبت او ه 
.روزل شيودرك 

غي هېوادونه بايد ماشومان د ناوه       -۳
ولو  لهه اخيستلو، استثمار او تبعيض      

.ولونو خه وساتي

استثمار زنان از طریق همکاری بخـش       
های مربوطه جامعـۀ مـدنی، اظهـار        

. کردند
کشورهای عضو به ایـن عقیـده        -۶

هستند که جهت پیشرفت زنـان الزم       
است به سطح منطقوى نهادهای انکشاف 
سیاسی، اقتصادی، و فرهنگـی ایجـاد       

. گردد
ــو  ــای حق ــدگی ارتق ق و زن

اطفال
:مادۀ هفتم

کشورهای عضو باور دارنـد کـه    -۱
اطفال از نگاه جسمی و عقلی، یعنی قبل    
و بعد از تولد، به مواظبت و مراقبت زیاد 

. ضرورت دارند
اطفال باید جهت انکـشاف همـه       -۲

جانبۀ شخـصیت ایـشان در محـیط        
خانواده، یعنی محیط خوشی، محبت و      

. درک درست، تربیه شوند
کشورهای عضو باید اطـفال را از       -۳

تمام انواع سوء اسـتفاده، اسـتثمار و        
. تبعیض نگهداری نمایند
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ـ   -۴ ك بايـد د سـار     هغي هېوادون
د ماشومانو د خيـر     كنوانسيون له خوا    

ېې د اصولو او مقرراتـو د عملـي         
كېدلو لپاره الزم تدبيرونـه ونيـسي او        
همدارنه ول تېري او جرمونه چـې د        
خلكو د انساني كرامت او د ماشومانو د        
ژوند په مقابل كې ترسره كېي، له منه        

.يول شي
غو هېوادونو فيصله وكـه چـې        -۵

بايد له انې مصئونيت خه     ماشومان  
برخمن وي او همدارنه له قانوني الرې       
خه هغوى ته فرصت وركل شي چـې        
هغوى د فزيكـي، اخالقـي، دمـاغي،        
احساسات، رواني، ولنيز او فرهني اخه 
په اغېزناكه او نورمال ول د آزاد پـه         
درلودلو، حيثيت او وقار سـره وده او        

ـ    . انكشاف وكي   ې او  د ماشـومانو
سوكال بايد په يو شا ن سره په نظر كې          
ونيول شي او ولې هغه موضوع انې چې 
د ده له ژوند سره ايكه لري د يوه اصل          

.په ېر وپېژندل شي
غي هېوادونه موافقه لري ترـو د        -۶

ماشومانو سره د دولت، ولنې او خلكو له 

کشورهای عـضو بایـد تـدابیر        -۴
الزم را اتحاذ نمایند تـا کنوانـسیون        
ســارک را در مــورد مقــررات   
منطقوی برای بهبود رفـاه اطــفال       
عملی نماینـد، و تمـام تخطـی هـا          

ص، ضد کرامت   و جرایم در مقابل شخ    
انسانی و حیات اطفال از بـین بـرده         

. شوند
کشورهای عضو فیصله به عمـل       -۵

آورند که اطفال باید از مصئونیت ویژه       
برخوردار گردند، و از نگاه قانونی یـا        
سایر طرق برایشان فرصت و سـهولت       
داده شود تا بتوانند توانایی کامل خود را 
از لحاظ فزیکی، دماغی، احـساساتی،      

قی، روحانی، اجتماعی و فرهنگی،     اخال
به شیوۀ مؤثر و نارمـل و در شـرایط          

منافع و  . آزادی و وقار انکشاف دهند      
رفاه اطفال باید به صورت موازی در نظر 
گرفته شود و در  تمام موضوعات کـه         
شامل زندگی ایشان می گردد منحیـث       

. یک اصل رهنما پنداشته شود
ــت  -۶ ــضو موافق ــشورهای ع ک

ا تمـام حمایـت ممکنـه را از       دارند ت 
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خوا هر ول ممكنه مرسته او مالت ترسره 
ق لري چې د ې روغتيا      شي، ماشومان ح  

په درلودلو سره وده وكي نو له دې امله 
هغوى او د هغوى مېندو ته بايد روغتيايې        
او نور اني خدمتونه برابر كل شي       
لكه له زېون خه مخكې، د زېون پر        
مهال او له زېون خه وروسته روغتيايي       

په انې توه د يوې تكه      (خدمتونه  
) دت كـې مرسـته    قابلې له خوا په وال    

واكسين، د ماشوم توب په دوران كـې        
مناسبه تغذيه، وونه او روزنه او تفريح او 

.داسې نور
غي هېوادونه د كم وزن لرونكو، سوء       
تغذي ماشومانو د زېـون، د ـو او         
ماشومانو ترمن كم خوني، د نويو زېدلو   
ماشومانو او مېندو د مينې د كچـې د         

ـ      ه كارونـه د    كمولو لپاره چې ول دغ
وونو، د سواد د سويې او د لويـانو او          
وانانو ترمن د مهـارتونو د پرمختيـا        
لوولو له الرې، په ـانې توـه د         
نجونو او ماشومانو دودولو يا د وخت د        
مخه ودونو د له منه ولو په هكله، الزم 

.تدبيرونه ونيسي

جانب دولت، جامعه و مردم به اطـفال       
برسانند، اطفال حق دارند تا با صحت       

از ایـن  . کامل نمو و انکشاف نماینـد    
جهت، خدمات ویژه باید برای اطفال و       
مادران ایشان فراهم گـردد، منجملـه       
میتوان از مواظبت های قبل از تولد، در        

ــد   ــام تول ــصوص والدت (هنگ بخ
و ) وسط قابله های خوب آموزش دیده     ت

مراقبت های بعد از تولـد، واکـسین،        
مواظبت های دوران طفولیت، تغـذی      
مناسب و به موقع، تعلیمات و تفریح نام        

. برد
ــدابیر   ــد ت ــضو بای ــشورهای ع ک
الزم را جهت کاهش میزان تولد اطفال       
کم وزن، سوء تغذی، کمخونی در بین       

یـر  زنان و اطفال، میـزان مـرگ و م        
نوزادان، اطفال و مادران، که همه این       
کارها از طریق بلند تعلیمـات، سـویۀ        
سواد، و انکشاف مهارت ها در بـین        
كالن ساالن و نوجوانان، به ویـژه در        
مورد دختران و از بین بـردن ازدواج        
اطفال یا ازدواج های قبل از وقت اتخاذ 

.نمايند
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غي هېوادونـه بايـد لـه قـانون      -۷
ومانو د بيالي   خه د سرغوونكو ماش   

استقرار او ادغام لپـاره الزم تدبيرونـه        
.ونيسي

غي هېوادونه بايد كو وكـي       -۸
ترو په كووكې د سرردانه ماشومانو،   
يتيمانو، بې ايه شويو ماشومانو او هغـه        
ماشومان چې له جو خه متاْثر شوي       

.وي، بيالى ورغوي
غي هېوادونه ژمن دي ترو له هغو        -۹

انو سره چې د فزيكـي، دمـاغي،        ماشوم
احساساتي او ولنيز اخه متضرر شـوي       
وي، ه رويه وكي او د هغوى له حالت 
سره سم هغوى ته تعليم، ساتنې او پالنې        

.الرې چارې برابرې كي
غي هېوادونه بايـد ا ترالسـه    -۱۰

كي چې واه ماشومان لـه اسـتثنايي        
حاالتو خه پرتـه لـه مېنـدو خـه          

او الزمه ده چې مـسئول      . ال كېي نه ج 
مقامات د بې كـوره او جـال شـويو          
ماشــومانو او د هغــو ماشــومانو   
لپاره چـې د مراقبـت لپـاره كـافي          
امكانـات نـه لـري خاصـه پاملرنـه      

کشورهای عضو باید تدابیر الزم را       -۷
یای مجدد و ادغـام مجـدد       جهت اح 

اطفال، که با قانون ناسـازگار انـد،         
. بردارند

کـــشورهای عـــضو بایـــد -۸
در احیای مجـدد اطفــال کوچـه،        
یتیم، بی جا شـده گـان و اطفــال          
ــش   ــگ کوشـ ــأثر از جنـ متـ

. نمایند
کشورهای عضو تعهد می نماید تا با -۹

اطفال که از نظـر فزیکـی، دمـاغی،         
متضرر اند رویۀ    احساساتی یا اجتماعی  

مناسب صورت گیرد، و بادرنظرداشت     
حالت ایشان تعلیمات و مواظبت برایشان 

. فراهم گردد
کشورهای عضو باید اطمینـان      -۱۰

حاصل نماید که اطفال خورد سن باید،       
به جز از حاالت استثنایی، از مـادران        
ایشان جدا نگردند و الزم اسـت تـا         
مقامات مراقبت های مخصوص را جهت

حفاظت اطفال بدون خانواده و اطـفال      
که امکانات کافی جهـت حمایـت و        
نگهداشت ایشان وجود ندارند، فراهم     
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.وكي
غي هېوادونه بايد د ماشـومانو       -۱۱

له خوا له نشه ييزو توكو او نورو نـاروا          
توكو خه له ې اخيـستلو خـه د         

خنيوي په خاطر تقنيني، اداري، ولنيز او م
د نيوالو  (تعليماتي الزم تدبيرونه ونيسي     

او ماشـومان د دا ول      ) ژمنو سره سمې  
. توكو له كارولو او قاچاق خه منع كي

او پدې اوند بايـد د سـارك غـي          
هېوادونه د سارك د كنوانسيون له الرې       
د نشه ييزو توكو پر واندې د مبارزې په         

ه، په ملي او نيواله كچه ا ترالسه        هكل
.كي

)تېپا(د نفوس ثبات 
:اتمه ماده

د سارك غي هېوادونه د سـهېلي        -۱
آسيا په هېوادونو كې د ولنيز انكشاف او 
        په خاطر د فعاليتونو د همغـ سوكال

هغـوى  . كولو په ارزت ينار وكي    
موافقه لري چې د اوندو مراجعو له خوا        

مونه د اينو منابعو په ه شان ملي پرورا
د تخصيص او د سيمه ييزو پرورامونو د        

. نمایند
کشورهای عضو باید تدابیر الزم      -۱۱

تقنینی، اداری، اجتماعی و تعلیماتی را      
جهت نگهداری اطـفال از اسـتفادۀ      
نامشروع مواد مخدر و سـایر مـواد        

ق معاهـدات   ممنوع االستفاده، مطـاب   
مختلف بین المللی، اتخاذ نمایند، و از       
استفادۀ اطفال جهت تولید غیر مشروع      

در . و قاچاق همچو مواد ممانعت نمایند     
این مورد، کشورهای سارک بایـد از       
تطبیق کنوانسیون سارک در مورد مواد      
مخدر و نشه آور به سطح ملی و محلی         

. اطمینان حاصل نمایند
ثبات نفوس

:هشتممادۀ 
کشورهای عـضو سـارک روی       -۱

اهمیت حیـاتی همـاهنگی بیـشتر در        
انکشاف و رفـاه اجتمـاعی سـاکنین        

. کشورهای جنوب آسیا تاکید می نمایند
ایشان توافق دارند که پروگرام های ملی 
که از طریق مراجـع ذیـربط جهـت         
تخصیص بهتر منابع مورد ضـرورت و       
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همدارنه . همغ كولو له الرې قبلوي    
هغوى د يوه داسې نفوس د انكشاف پـه       
خاطر چې له ولنيز اخه سـوكاله، لـه         
روغتيا خه برخمن او پاېت لرونكـي       

.وي، مرسته كوي
غي هېوادونه پدې باور دي چې بايد -۲

وسو په هكله پاليس په هغـو الرو        د نف 
چارو ينار وكي چې په بشري قواوو       
تمركز لري او د خلكو لپاره ه ژوند په         

پدې الره كـې غـي      . پام كې ونيسي  
هېوادونه ينار وك چې د ملي، منطقوي 
او ايالتي پاليسيو هدف په هېواد كـې د         
هغوى په زياتوالي كې د پاېت رامنته       

ار بايد د كورنيـو د      چې دا ك  . كول دي 
رضاكارانه پالنونو او د والدتونو ترمن د       
فاصلې د رامنته كولو له ميتودونو خه       
د ې اخيستلو چې د و روغتيا تـه         

.وا نه وي، ترسره كېدالى شي
غي هېوادونه بايد كو وكـي       -۳

ترو په هغو ايونو كـې د خوـې او          
صميميت فضا رامنته كي چې هلته  د        

حصوالتو د لولو غير متداوم حالت په       م
په هېواد كـې د ننـه       . توه اغېزه نلري  

برنامه های منطقوی خـوب هماهنـگ       
پذیرد، در ایجاد یـک      شده، انجام می  

ضای مثبت جهت انکشاف یک نفوس      ف
مند و  صحت ،که از نظر اجتماعی شاد    

. پایدار باشند، کمک خواهد نمود
کشورهای عضو به این باور هستند       -۲

که پالیسی های نفوس باید باالی روش       
های تاکید نمایند که روی نیروی بشری  
متمرکز باشند و حیات بشری و بهزیستی 

در ایــن راســتا، . ظــر گیــردرا درن
کشورهای عضو تاکید نمودند که هدف      
پالیسی، و استراتیژی های ملی، منطقوی 
یا ایالتی باید آوردن ثبات جهت رشـد        
نفوس در کشور باشد که این کار باید از 
طریق پالن های رضاکارانۀ خانوادگی و      
استفاده از میتود های کنترول حاملگی،      

ۀ را نمی   که به صحت زنان کدام صدم     
. رساند، صورت گیرد

کشورهای عضو باید کوشش نمایند -۳
تا یک فرهنگ خوشی با فضای صمیمیت 
را در جاهــای حــاکم نماینــد، کــه 
مصارف غیر متـداوم و محـصوالت       
باالی جامعه اثر نداشته باشد، مهاجرت      
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كوالي د نفوس د زياتوالي له املـه، د         
كورونو نـشتوالى، د فقـر زيـاتوالى،        
      ،زياتوالى، زورزيات د بې امنيت ،بېكار
دچاپېريال وروسته والى، د ناوه پېو د       
رامنته كېدلو لپاره مساعده زمينـه او       

نور بايد انو تدبېرونو د نيولو له داسې
.الرې په اغېزناكه توه اداره شي

غي هېوادونه بايد د خلكو لپاره ه       -۴
روغتيا تاْمين او د مېندو او ماشـومانو د         
مينې كچه رايه كي او همدارنـه د        
ماشومانو لپاره ې او الزمې آسـانتياوې       
برابرې كي ترو هغـوى د مېنـدو او        

.له مينې خه برخمن شيپلرونو 
غي هېوادونو موافقه وكه چـې د        -۵

بنسيزو مركزونو د رامنته كولو له الرې 
د سارك د هېوادونو يوه شبكه جـوه        
كي ترو د هغې له الرې په سيمه كې د 
معلوماتو، تجارت او منابعو د شـريكولو       

.لپاره آسانتياوې رامن ته شي

های داخلی ناشـی از تـراکم کثیـر         
ــر،  ــادت فق ــانگی، زی ــوس، بیخ نف

نیتی روبـه افـزایش و      بیکاری، بی ام  
خشونت، عقب ماندگی محیطی و زمینۀ      
مساعدت به فاجعه هـا، بایـد تحـت         
مراقبت خاص و به صورت مؤثر اداره       

. گردند
کشورهای عضو باید صحت کامل      -۴

را تأمین و میزان مرگ میر مـادران و         
اطفال را کاهش دهند و تسهیالت الزم       
را برای اطفال آماده نمایند تا آنـان از         
محبت مادری و حمایت والدین مستفید      

. گردند
کشورهای عضو موافقـه نمودنـد    -۵

که یک شبکۀ سارک را از نهادهـای        
مرکزی تأسیس نمایند تا فعالیت هـای       
بشری جهت تبادلۀ اطالعات، تجارب و      
منابع را در منطقـه سـهل و آسـان          

. سازند
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      ه وبيـا   ل،د نشه ييزو توكو له من
لي استقرار او رغونه

:نهمه ماده
غــو هېوادونــو موافقــه وكــه -۱

چې سيمه ييزي همكاري بايد په مشخصو       
ساحو كې د معلوماتو، د ملـي تجربـو         
او و پرورامونو د تبادلې لـه الرې        

ترسره شي او په ملي او محلي كچـه د           
اوندو مقاماتو لوميتوبونو د عطف كى      

.ترالسه كي  شي
غي هېوادونـه بايـد د النـدې         -۲

موضوعاتو په هكله قـانوني سيـستمونه       
تعقيب كي لكه د مالي تحقيقاتو د پيسو        
د غير قانوني انتقال پر ضد مبارزه، دوه        
اخيزه قانوني همكـار، د محمولـو       
ون، د مجرمينو تبادلـه، د قوانينـو        
اصالح او نوي كول ترو د هغـې پـه          

خپـل   واسطه د سـارك كنوانـسيون     
مكلفيتونه ترسره او نيوال احكام پر اى 
كي، سربېره پردې د مخدره مـوادو د        
قاچاق او مخنيوي په خاطر په معلومـاتو        
        ،همكـار تبادله د هېوادونـو تـرمن

ازبین بردن مواد مخـدر، احیـای       
مجدد و استقرار مجدد

:مادۀ نهم
کشورهای عضو توافق کردند کـه      -۱

همکاری منطقوی باید از طریق تبادلـۀ       
معلومات، تجارب ملی و برنامه هـای       
مشترک در ساحات مشخص، صورت     

و نکتۀ عطف اولویت مقامـات      . گیرد
مربوطه را به سطوح ملی و محلی حاصل 

. نمایند
ــد در  -۲ ــضو بای ــشورهای ع ک

ونی تالش تقویت سیـستم هـای قـان       
جهت بهبـود همکـاری در مـوارد        
تحقیقات مالی، انتـقال غیـر قـانونی       
پول، ضبط پول، مبارزه بـا دسـایس        
جنایی و جرم های پالن شده، همکاری       
ــرول  ــه، کنت ــانونی دو جانب هــای ق
محموله ها، استرداد مجرمین، تجدید و      
اصالح قوانین و سایر ساختار مبارزه با       

بادلـۀ  قاچاق مواد مخـدر از طریـق ت       
معلومات، همکاری بـین کـشورها،      
عرضۀ کنترول شده، آموزش منطقوی،     
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منطقوي روزنې، په اداري او پاليسي كچو 
د غونو جوول، د قانون د پلي كولـو         
لپاره د وتياوو تقويه كول د سـارك د         

ېوادونو د توليد ه كنترول غيـر       غو ه 
قانوني موادو خه د ې اخيـستلو او        

.توليد په ه شان كنترول او داسې نور
ــرول -۳ دتقاضــا او دعرضــې د كنت

ترمن د توپير په پام كې نيولو سره، غي   
هېوادونه موافقه لري چـې د تقاضـا د         
كمېدلو د ولـو اخونـو، د محمولـو         

ول او بيـا    كنترول د اعتياد له منـه       
رغونې ته بايد محلي مقامات رسـيدي       

.وكي
تطبيق

:لسمه ماده
ــه  -۱ ــشور ت ــق من ــولنيز تطبي  د

بايد د همغ كولو د ملي كمېې او يا د     
اونده مرجع آسانتياوې برابر شي چـې       
پدې اوند به معلومات د سارك د غو        

. هېوادونو د سكرتريت له خوا تبادله شي      
د د ولنيز منشور لـه      يو اونده هيئت باي   

تطبيق خه په محلي كچه كتنه او نظارت 

مجالس منظم به سطوح پالیسی و اداری، 
تقویت قابلیت های تنفیذی در کـشور       
های سارک، کنترول بهتـر تولیـد و        
استفاده از مواد غیر قـانونی، و مـواد         
مورد ضرورت و سایر مواد کیمیـاوی       

. ضروری
وت میان کاهش   بادرنظرداشت تفا  -۳

تقاضا و برنامه های کنتـرول عرصـه،        
کشورهای عضو موافقت دارند که تمام      
جنبه های کـاهش تقاضـا کنتـرول        
محموله  ها، از بین بردن اعتیاد و احیای 
مجدد باید توسط مقامات محلی مـورد       

. رسیدگی قرار گیرند
تطبیق

:مادۀ دهم
تطبیق منشور اجتماعی باید توسط      -۱

هنگ کنندۀ ملی و یا توسـط       کمیته هما 
. مرجع مربوطه تسهیالت فراهم گـردد     

معلومات در مورد همچو مراجع از طریق 
سکرتریت بین کشورهای عضو سارک     

هیاْت مربوطۀ سارک باید    . تبادله گردید 
از تطبیق منشور اجتماعی به سطح محل       
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.وكي
غي هېوادونه بايد د ولنيز منشور د -۲

احكامو د تطبيق په خاطر يو ملي پـالن         
طرح كي او يا د موجوده پروسې لـه         

هغه الرې  . الرې په ه سره ترسره شي     
چارې چې د اونده مراجعو لـه خـوا         

كاري پالن سره كارول كېي بايد له ملي 
سم د پرورامونو د تطبيق او ارزونې په        

.پام كې نيولو سره تعقيب شي
تنفيذ 

:يوولسمه ماده
دغه ولنيز منشور د ولو غو هېوادونو له 
خوا له السليك كېدلو خه وروسـته د        

.اجراء و ده
تعديل

:دوولسمه ماده
ولنيز منشور د ولو غـو هېوادونـو د    

.ديل كيدالى شيتوافق پر بنس تع
دغه سند د پاكستان هېواد د اسالم آباد        

نېـه پـه     ۲۰۰۴/ ۱/ ۶په ار كې په     
نسخو كې جو شوى     ۹انريزي ژبه په    

دى او هره نسخه يـې د عـين اعتبـار           

. بازدید و نظارت به عمل آورند
کشورهای عضو باید یک پالن ملی       -۲

طرح و پالن فعلی را در صورتی که        را  
موجود باشد، جهت تطبیق احکام منشور 

این کار باید از    . اجتماعی تعدیل نمایند  
طریق یک پروسۀ شفاف مشترک انجام      

طرز و شیوۀ مراحل ذیربط باید      . پذیرد
با درنظر داشت تطبیق و ارزیابی برنامه       

. ها طبق پالن کاری ملی، تعقیب گردد
تنفیذ 

:دهممادۀ یاز
منشور اجتماعی بعد از امـضای تمـام        
کشورهای عضو مرعی االجراء قرار می      

. گیرد
تعدیل

:مادۀ دوازدهم
منشور اجتماعی بر اساس موافقت تمام      

. کشورهای عضو می تواند تعدیل گردد
این سند در شهر اسالم آبـاد کـشور         

، به زبان   ۶/۱/۲۰۰۴پاکستان به تاریخ    
ردیـد  نـسخه تهیـه گ    ۹انگلیسی در   

و متن هر نسخۀ آن دارای عین اعتبـار         
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:لرونكې ده
د بنله دېـش د      -بېم خالده ضيا   -۱

.خلكو د جمهوريت صدراعظمه
دملداوي جمهور   -مامون عبدالقيوم  -۲

.رئيس
د بوتــان د -جمــي يــاز دتنلــي-۳

.جمهوريت صدراعظم
.د نيپال صدراعظمه-ثريا بهادر-۴
د هندوستان د    -اتل بهاي واچ پاي    -۵

.جمهوري دولت صدراعظم
د پاكـستان د     -ظفراهللا خان جمالي   -۶

.اسالمي جمهوريت صدراعظم
د  -چندرايكا بدرنايكا كوماراتونكا   -۷

.سريالنكا جمهور رئيس

:می باشد
صـدراعظم  -بیگم خالـده ضـیا   -۱

.جمهوری مردم بنگله دیش
رئیس جمهـور    -مامون عبدالقیوم  -۲

.ملداوی
ــازدتنلی-۳ ــی ی ــدراعظم -جم ص

. جمهوری بوتان
.صدراعظم نیپال-ثریا بهادر-۴
صـدراعظم   -اتل بهاری واچ پای    -۵

.جمهوری  هندوستان
صـدراعظم   -ظفراهللا خان جمالی   -۶

. جمهوری اسالمی پاکستان
-چندرایکا بدرنایکا کوماراتونکـا    -۷

. رئیس جمهور سریالنکا

۲۹



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

د افغانستان د اسالمي جمهوریت او د 
ترمن د دیپلوماتیکو مونته نرو دولت

ایکیو د رامنته کېدو په هکله،
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

فرمانرئیس
) :)۵۵ه
۱۳۹۰/۶/۲۳: نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د       

فقرې د حکم له مخې، د افغانستان د        ) ۱۶(
اسالمي جمهوریت او د مونته نرو دولت       
ترمن د دیپلوماتیکو ایکیو رامنته کېدل      
چې د ملي شـوري د ولـسي جرـې د           

و ې او د مشران   ) ۶(نېې  ۱۳۹۰/۳/۱۱
ـې  )۹(نېـې   ۱۳۹۰/۵/۲۳جرې د 

، توشېح  ىد ىمصوبو پربنس تصدیق شو   
.کوم

:دوه یمه ماده
ېدغه فرمان دتوشېح له نېې خه نافذ، د

ملي شوري له مصوبو سره رسمي خبرتیا او د
.یوای دې په رسمي جریده کې خپور شي

حامد کرزی
رئيساسالمي جمهوریتدافغانستان د

فرمان
ی اسالمی افغانستانرئیس جمهور

ایجاد روابط دیپلوماتیک میان درمورد
جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 

مونته نگرو
)۵۵: (شماره
۲۳/۶/۱۳۹۰: تاریخ
:اولۀماد

) ۶۴(ۀمـاد ) ۱۶(به تأسی ازحکم فقرۀ     
ایجـاد روابـط     ،قانون اساسی افغانستان  

دیپلوماتیک میـان جمهـوری اسـالمی       
نگـرو را کـه     تـه   نافغانستان ودولت مو  

ـ ) ۶(براساس مـصوبات شـماره       رخ ؤم
) ۹(شماره   ولسی جرگه و   ۱۱/۳/۱۳۹۰
ــورای ۲۳/۵/۱۳۹۰ ــشرانوجرگه ش م

توشـیح   ،ملی تصدیق گردیـده اسـت     
.دارممی
:دومۀماد

همراه بـا   ،این فرمان ازتاریخ توشیح نافذ    
رسمی مشترک ومصوبات شورای     ۀاطالعی

.رسمی نشرگرددۀملی درجرید
یحامد کرز

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

۲۹ الف 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

ي جمهوريتافغانستان اسالمد
ملي شورٰي
هولسي جر

له خوا دافغانستان ېجريد ولس
اسالمي جمهوریت او مونته نرو د

د يویکدولت ترمن د دیپلوماتیکو ا
يرسمېد ،هدو په اېرا منته ک
تصدیقېطالعیا

)) :۶ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱۱: نېه
د افغانستان د اساسی قانون  ېرج يولس
د  ،له حکم سره سـم     ېماد ېیمي  د نو 

پـه   ېغبر ولي دمیاشـت   دکال   ۱۳۹۰
ـ  يه په عموم  نېلسمه  وېو ـ  غون د  ېه ک

جمهوریت اومونتـه    ياسالمدافغانستان  
و ينرو دولت ترمن د دیپلو ماتیکو ایک      

ـ  ،دو په اه  ېد رامنته ک   ه  يرسـم
.كاطالعیه تصدیق 
"يابراهیم"ف ؤالرالحاج عبد
رئيس ېجريد ولس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه
رسمی مشترک در رابطه ۀياز اطالع

دیپلوماتیک میان روابطبه ایجاد
جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 

مونته نگرو
) ۶: (شماره
۱۱/۳/۱۳۹۰: تاریخ

ـ         انون به تاًسی ازحکم مـادۀ نـودم ق
اساسی افغانـستان، اطالعیـۀ رسـمی       
مشترک در رابطه به ایجـاد روابـط        
دیپلوماتیک میان جمهـوری اسـالمی      
افغانستان و دولت مونته نگرو در جلسۀ      
عمومی مـؤرخ یـازدهم مـاه جـوزا         

ولسی جرگـه تـصدیق      ۱۳۹۰سال  
.گردید

"ابراهیمی" ف ؤعبدالرالحاج 
رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستانهوریت دافغانستان اسالمي جم

الف 
ب 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

ٰيملی شور
مشرانو جره

جمهوریت او ياسالمد دافغانستان 
ن د واد ترمېدمونته نرو ه

رامنته كېدو په و يدیپلوماتیکو ایک
کلهپه هيېطالعايرسمېداه، 

تصدیقېدمشرانوجر
)) :۹ه
۲۳/۵/۱۳۹۰: نېه

ـ ي  قانون د نو   ياساسافغانستان د  د ېیم
ې د جرمشرانو ،حکم سره سم  د ېماد
غونـه  يپه عموم ېېن ۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳

جمهوریـت او    اسالمي دافغانستان ېک
واد ترمن د دیپلوماتیکو    ېدمونته نرو ه  

ـه  د رامنته كېدو پـه اه،       و  يایک
.اطالعیه تصدیق شوهيرسم

"مسلمیار"يفضل هاد
رئيسېمشرانوجرد

شورای ملی 
مشرانوجرگه

دیق مشرانوجرگهتص
درمورد اطالعیه رسمی 

ه به ایجاد روابط طمشترک در راب
دیپلو ماتیک میان جمهوری اسالمی 

افغانستان و کشور مونته نگرو
)۹: (شماره
۲۳/۵/۱۳۹۰: تاریخ

به تاًسی ازحکم مادۀ نودم قانون اساسی       
جلسۀ عمـومی مـؤرخ  افغانستان، در

مشرانوجرگه اطالعیـۀ    ۲۳/۵/۱۳۹۰
ترک در رابطه به ایجاد روابط رسمی مش

دیپلوماتیک میان جمهـوری اسـالمی      
افغانستان وکشور مونته نگرو تـصدیق      

.می گردد
"مسلمیار"فضل هادی 

رئیس مشرانوجرگه

ج 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

افغانستان د اسالمي جمهوریت د
مونته نرو هېوادد او 
یکیو د ترمند دیپلوماتیکو ا

ېدوکرامنته
اپه اه، ه رسمي خبرتی

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د  
د اخونو د ارادې له    ،  دولت ومونته نر 

په ملي او بين المللي كچو كې د        مخې؛  
دواو هېوادونو تـرمن پـه سياسـي،        
اقتصادي او فرهنې برخو كې د خپـل        
     ې تفاهم د پرمختيـا او د همكـارمن

.پياوتيا لپاره
و د ملرو ملتونو د منشور د اصـولو ا        

موخو ، د دیپلوماتیکو ایکیو په هکله، د        
ـ ۱۹۶۱ویانا د    ال منعقـد شـوی     ـک

کنوانسیون، د قونسلي ایکیو په هکله د       
ـ ۱۹۶۳ویانا د    ال منعقـد شـوی     ـک

کنوانسیون او نورو بین المللي قوانینو د       
نورمونو، په خاصه د هېوادونو تـرمن د        
 ،د اصل، ملي حاکمیت، خپلواک برابر

د پولو د خوندیتوب او د مکن بشپتیا،

اطالعیه رسمی مشترک
در رابطه به ایجاد روابط 

دیپلوماتیک میان جمهوری 
دولتاسالمی افغانستان و
مونته نگرو

دولت جمهوری اسالمی افغانـستان و      
بـه تاْسـی از     ،دولت مونتـه نگـرو    

نبین برای انکـشاف تفـاهم      ارادۀ جا 
ذات البینی وتقویت وهمکـاری میـان       
دوکشور درعرصـه هـای سیاسـی،       
اقتصادی و فرهنگی درسطوح ملـی و       

.بین المللی
براساس اصول اهداف منـشور ملـل       
متحــد کنوانــسيون ویانــا درمــورد 
روابـــط دیپلوماتیـــک منعقـــدۀ 

ــال  ــا ۱۹۶۱س ــسیون ویان ، کنوان
ــسلی  ــط قون ــورد رواب ــد درم منعق

ــای ۱۹۶۳ســال  ــورم ه وســایر ن
ــصوص   ــی بالخ ــین الملل ــوانین ب ق
احترام به اصل برابری میان کـشورها،       
حاکمیت ملى، استقالل، تمامیت ارضی،  

ج  ۳۰



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

هېواد په کورنيو چاروکې د نه السوهنې       
او د خپل برخلیک د اکلو له حق خه د 

   د کارولو پربنس پدې باندې په   آزاد
باور سره چې د دیپلومـاتیکو ایکیـو        
تاْسیس د دواو هېوادونو د ملـي ـو     

د بین المللـي سـولې او       باعث کېي 
ملتونو د  امنیت په ینت کې د ملرو     

سازمان پر اصولو او موخو د خپل تعهد په 
پرېکه وشوه و ددغې ې     تاْیید سره 

رسمي خبرتیا د السلیک کولو له نېـې        
خه په خپل من کې ديپلوماتیک ایکي       

.تاْسیس کي
الندې السلیک کوونکو استازو، د      ًءبنا

خپل متبوع دولت لخوا د واک په لرلـو      
دریو نسخو په   سره، دغه رسمي خبرتیا په    

دري، انلیسي او مونته نـرین ژبـو        
السلیک که، درې واه نسخې د یوشان       

.ديياعتبار لرونک
ـ ۲۰۱۰دغه رسمي خبرتیـا د       ال د ـک

ارکې په  نیویارک   دنېه  ۲۱مبر په   ددس
.السلیک شوه

ــه  مــصئونیت مرزهــا وعــدم مداخل
درامور داخلی کشور وکـاربرد آزادی      

به باور  . از حق تعیين سرنوشت خویش    
اینکه تاًسیس روابط دیپلوماتیک باعث     

با تاْیید  .رآوردن منافع ملی هر دوکشور    ب
تعهــد خــویش براصــول و اهــداف 
ــیم   ــد در تحک ــل متح ــازمان مل س

فیصله به عمل . صلح و امنیت بین المللی
آمــد تــا از تــاریخ امــضای    
این اطالعیۀ رسمی مـشترک روابـط       
ــیس   ــم تاْس ــین ه ــک ب دیپلوماتی

.نمایند
بناًء نماینده گان امضاء کننـدۀ زیـر،        

صالحیت ازطرف دولت متبوع    باداشتن  
خویش تا این اطالعیۀ رسمی را در سه        
نسخه به زبان های دری، انگلیـسی و        
مونته نگرين امضاء نمودند هر سه نسخه 

.دارای اعتبار یکسان می باشد
۲۱این اطالعیۀ رسـمی بـه تـاریخ         

درشهر نیویـارک بـه      ۲۰۱۰دسمبر  
.امضاء رسید

۳۱



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په 
استازيتوب

دكتور زلمي رسول
د بهرنيو چارو وزير

د مونته نرو د دولت په استازيتوب
اغلي ميلن روكن

د مونته نرو د بهرنيو چارو وزير

به نماینده گی از
اسالمی افغانستاندولت جمهوری

دكتور زلمى رسول
وزير امور خارجه

به نمایندگی از
دولت مونته نگرو آقای میلن روکن

وزیر امور خارجه

۳۱



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

د د افغانستان د اسالمي جمهوریت او 
د دیپلوماتیکو فیجي هېواد ترمن

د په اه، ایکیو د رامنته کېدو
رئیسافغانستان د اسالمي جمهوریت د 

رمانف
) :)۵۶ه
۱۳۹۰/۶/۲۳: نېه

:لوم ماده
مـادې  )۶۴(دافغانستان داساسي قانون د   

افغانستان د   ، د فقرې دحکم له مخې   ) ۱۶(
فیجي هېواد ترمن د    داسالمي جمهوریت او    

رامنته کېدل چې دملي    تیکو ایکیو   دیپلوما
نېې ۱۳۹۰/۳/۱۱ې د   شوري دولسي جر  

دــې او دمــشرانو جرــې  )۵(
وبو ـې مـص  ـ)۷(نېې۱۳۹۰/۵/۲۳

.، توشېح کومىدىپربنس تصدیق شو
:دوه یمه ماده

ې دغه فرمان دتوشېح له نېې خه نافذ، د
ملي شوري له مصوبو سره ي خبرتیا او درسم

.یوای دې په رسمي جریده کې خپور شي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
رئيسجمهوریت

فرمان
افغانستانیس جمهوری اسالمی ئر

د ایجاد روابط دیپلوماتیک میان درمور
جمهوری اسالمی افغانستان وکشور 

فیجی
)۵۶:(شماره
۲۳/۶/۱۳۹۰:تاریخ
:اولۀماد

) ۶۴(مـادۀ   ) ۱۶(ۀسی ازحکم فقر  ه تاْ ب
ایجـاد روابـط     ،قانون اساسی افغانستان  

دیپلوماتیک میـان جمهـوری اسـالمی       
سـاس  فیجـی کـه برا    افغانستان وکشور 

۱۱/۳/۱۳۹۰رخ ؤم) ۵(مارهمصوبات ش
ــماره  ــه وش ــسی جرگ ــورخ ) ۷(ول م

جرگه  شورای ملی مشرانو۲۳/۵/۱۳۹۰
.دارمتوشیح می،تصدیق گردیده است

:دومۀماد
راه نـافذ هم  اریخ توشیح ـتاز فرماناین  

وباتـمصی مشترک وـرسمۀاطالعیبا
.دگردرسمی نشرۀشورای ملی درجرید

حامد کرزی 
می جمهوری اسالرئیس

افغانستان

الف



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

جمهوریتيدافغانستان اسالم
ٰيشوريدمل
هجريولس

له خوا دافغانستان ېجريدولس
اسالمي جمهوریت اوفیجي د 

د ديپلوماتيكو جمهوریت ترمن
ايكيو د رامنته كېدو په اه د 

ې رسمي اطالعيې تصديق
)) :۵ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱۱: نېه

قانون ولسي جرې د افغانستان د اساسي   
د نوي يمې مادې له حكم سره سـم، د          

كال دغبر ولي د مياشتې پـه        ۱۳۹۰
يوولسمه نېه په عمومي غونـه كـې د         
افغانستان داسالمي جمهوريت او فيجـي      
جمهوريت ترمن د ديپلوماتيكو ايكيو د      
رامنته كېدو لپاره ه رسمي اطالعيه      

تصديق ك .
"يابراهیم"الحاج عبدالرؤف

رئيسد ولسي جرې

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

ۀتصدیق ولسی جرگه ازاطالعی
رسمی مشترک در رابطه به 

یپلوماتیک میان دایجاد روابط 
جمهوری اسالمی افغانستان و

جمهوری فیجی
)۵: (شماره
۱۱/۳/۱۳۹۰: تاريخ

به تاْسی از حکم مـادۀ نـودم قـانون          
مشترک اساسی افغانستان اطالعیۀ رسمی

در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیـک       
میان جمهـوری اسـالمی افغانـستان       
وجمهوری فیجی درجلـسۀ عمـومی      
مؤرخ یـازدهم مـاه جـوزای سـال         

ــصدیق   ۱۳۹۰ ــه ت ــسی جرگ ول
.گردید

"ابراهیمی"الحاج عبدالرؤف 
رئیس ولسی جرگه

ب
ب



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

دافغانستان اسالمي جمهوریت 
ٰيشوريمل

مشرانوجره
جمهوریت ياسالمد تان دافغانس
واد ترمن دېهفيجياو 

د رامنته كېدوويدیپلوماتیکو ایک
ې اطالعيې په هكله،اه دپه 

تصدیقېمشرانوجرد
)) :۷ه
۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳: نېه

ـ ي ي قانون د نو   ياساسافغانستان د  د ېم
ې د مشرانوجر ،حکم سره سم  د ېماد
غونـه  يپه عموم  ېېن۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳

جمهوریت او  د اسالمي   دافغانستان   ېک
و ديواد ترمن د دیپلوماتیکو ایکېهفيجي 

اطالعیه تـصدیق   ه   ايجادولو په هكله  
ك.

"مسلمیار"يفضل هاد
رئيسېدمشرانوجر

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

تصدیق مشرانوجرگه
درمورد اطالعیۀ مشترک در رابطه 

دیپلوماتیک میان به ایجاد روابط 
جمهوری اسالمی افغانستان 

وکشور فیجی
)۷: (شماره
۲۳/۵/۱۳۹۰: تاریخ
نودم قانون اساسی    ۀسی ازحکم ماد  به تاْ 

ـ    ۀافغانستان درجلـس   رخ ؤعمـومی م
ـ   ۲۳/۵/۱۳۹۰ ۀمشرانوجرگه اطالعی

مشترک در رابطه به ایجـاد روابـط        
دیپلوماتیک میان جمهـوری اسـالمی      

تـصدیق   فیجـی کـشور افغانستان و 
.گردید

"مسلمیار"فضل هادی 
رئيس مشرانوجرگه

افغانستان د اسالمي جمهوریت د
د ترمنفیجي جمهوریتد او 

اطالعیه رسمی مشترک
در رابطه به ایجاد روابط

ج



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

دیپلوماتیکو ایکیو د 
په اه، ه رسمي ېدوکرامنته

خبرتیا
اسالمي جمهوري دولت او    دد افغانستان   

د فیجي جمهوري دولت، د اخونـو د        
ېوادونو ترمن  ارادې له مخې، د دواو ه     

د پرمختـ او د     د ذات البیني تفـاهم    
دوست او همکار د پیاوتیا لپاره پـه        
سیاسي، اقتصادي، ـولنیزو، بـشري،      
فرهني او علمي برخـوکې د ملـرو        
ملتونو د منشور او د بین المللي قوانینو د 

.د اصولو او موخو پربنسنورمونو
برابر، ملي حاکمیت، دهېوادونو ترمن د

ک ،مکنـ بـشپتیا، د پولـو        لواخپ
چاروکې ونیت او د هېواد په کورنيوئمصد
.نه الس وهنې اصل ته دره ناويد

پرېکه وکه و د ویانا د کنوانسیون د        
کال د اپریل په    ۱۹۶۱مقرراتو مطابق، د    

د منعقد شوو دیپلوماتیکو ایکیو په       ۱۸
هکله، ددې ـې رسـمي خبرتیـا د         

خپل من کـې     السلیک له نېې خه په    
.دیپلوماتیک ایکي تاْسیس کي

دیپلوماتیک میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جمهوری 

فیجی
دولت جمهوری اسـالمی افغانـستان      
ودولت جمهوری فیجـی بـه تاْسـی        
از اراده جانبین برای انکشاف تفـاهم       
ــتی    ــت دوس ــی و تقوی ذات البین
وهمکاری میان دو کشور درعرصه های      
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بـشری،     

اصول واهداف فرهنگی و علمی براساس 
منشورملل متحد ونورم هـای قـوانین       

. بین المللی
با احترام به اصل برابری میان کشورها،       

،حاکمیت ملی، استقالل، تمامیت ارضی 
مصئونیت مرزها و عدم مداخله در امور       

.داخلی کشور
فیصله نمودند تا مطابق بـه مقـررات        
کنوانسیون ویانـا درمـورد روابـط       

۱۹۶۱اپریـل    ۱۸دیپلوماتیک منعقده   
ازتاریخ امضای این اطالعیـۀ رسـمی       
مشترک روابط دیپلوماتیک بـین هـم       

.تاْسیس نمایند

٣٣



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

نکو استازو، د   والندې السلیک کو   ًءبنا
خپل متبوع دولت لخوا د واک په لرلـو      
سره، دغه رسمي خبرتیا په دوو نسخو په        

.انلیسي او دري ژبوکې السلیک که
.۴کال د جون ۲۰۱۰

په د اسالمي جمهوري دولتد افغانستان
استازيتوب

لوي سفير اور ظاهر طنینجاللتمآب دکتو
د ملرو ملتونو په سازمان 

د اسالمي جمهوریتافغانستاندکې
نماينده  فوق العاده د دایمي

استازي

د فيجي جمهوري حكومت په استازيتوب 
جاللتمآب اغلی پیترتومسن
د ملرو ملتونو په سازمان 

جمهوریت لوی سفیر اود فیجيکې
فوق العاده نمایند د دایمي

استازی

:جاللتماب
اوس ویا لرو و تاسې خبر کو چې د         
افغانستان اسالمي جمهوریت او د فیجي      

بناً نماینده گان امضاکنندۀ زیر باداشتن      
صالحیت ازطرف دولت متبوع خویش تا 
این اطالعیۀ رسمی را در دو نسخه بـه         

،زبان انگلیسی و دری امضاء نمودنـد      
.۲۰۱۰جون ۴

به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان

جاللتماب دكتور ظاهر طنین 
سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده 

نمایندگی دایمی جمهوری اسالمی 
افغانستان در سازمان 

ملل متحد

به نمایندگی از
حکومت جمهوری فیجی

جاللتماب آقای پیتر تومسن
سفیر کبیر و نمایندۀ فوق العاده 

فیجی در نمایندگی دایمی جمهوری
سازمان ملل متحد

:جاللتماب
حال حاضر افتخار داریم به اطالع شما

برسانیم که روابط دیپلوماتیک میـان      

٣٤



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

جمهوریت ترمن دیپلوماتیکې ایکي نن د 
تاْسـیس   ۴کال د جـون پـه       ۲۰۱۰

.شو
په دره ناوی سره غوتنه کېي و تاسې    
اغلی، دغه ه رسمي خبرتیا چې مو د 

لخوا په استازیتوب په    خپل متبوع هېواد    
انلیسي او دري ژبو السلیک کـه، د        
ملرو ملتونو د سازمان د ولو هېوادونو       

.ترمن دې ابالغ شي
        ې اخیستنې په بشپ خه په له فرصت

.دره ناوي سره
جاللتمآب دکتور ظاهر طنین

د د ملرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان
دایمياسالمي جمهوریت لوی سفیر او د
نمایند فوق العاده استازی

جاللتمآب اغلی پیترتومسن
د ملرو ملتونو په سازمان کې د فیجي

جمهوریت  لوی سفیر او 
نمایند فوق العاده استازید دایمي

دملرو ملتونو دسازمان جاللتمآب بانکي مون
.عمومي سرمنشي

جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری     
۲۰۱۰جـون ۴فیجی امروز مـؤرخ     

. تاْسیس شد
احترامآ تقاضا می گردد تا جناب شـما        
این اطالعیۀ رسمی مشترک که ما بـه        

دولت متبوع خویش    نمایندگی ازطرف 
به زبان انگلیسی و دری امضاء نمودیم،       
درمیان تمام کشورهای عضو سـازمان      

.ملل متحد ابالغ گردد
بااغتنام ازفرصت به تجدید احترامـات      

.فایقه می پردازیم
جاللتمآب دکتورظاهر طنین سفیر 

فوق العاده ۀکبیر ونمایند
نمایندگی دایمی جمهوری

سازمان ملل متحداسالمی افغانستان در 

جاللتمآب آقای پیترتومسن 
سفیر کبیر ونماینده، فوق العادۀ نمايندگی دایمی 

جمهوری فیجی درسازمان 
ملل متحد

جاللتمآب بانکی مون سرمنشى عمومی سـازمان       
.ملل متحد

د افغانستان د اسالمي جمهوریت او د 
ترمن د بوتان د شاهي هېواد

یکیو د رامنته کېدو په دیپلوماتیکو ا

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

در مورد ایجاد روابط دیپلوماتیک میان 

٣٤ ٣٥



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

د افغانستان د اسالمي جمهوریت هکله،
رئیس فرماند 

) :)۵۷ه
۱۳۹۰/۶/۲۶: نېه

:لوم ماده
مـادې  ) ۶۴(ي قانون د  اساسدافغانستان د 

ن د  حکم له مخې، د افغانستا    فقرې د ) ۱۶(
اسالمي جمهوریت او دبوتان دشاهي هېواد      

یو رامنته کېدل   دیپلوماتیکو ایک ترمن د 
ـ    ولـسي جرـې د   وري دچې د ملـي ش

ې او د مشرانو    ) ۷(نېې  ۱۳۹۰/۳/۱۱
ې مصوبو ) ۸(نېې۱۳۹۰/۵/۲۳جرې د

.، توشېح کومىدىپربنس تصدیق شو
:دوه یمه ماده

ېنافذ، دتوشېح له نېې خه دغه فرمان د
ملي شوري له مصوبو سره رسمي خبرتیا او د

.یوای دې په رسمي جریده کې خپور شي
حامد کرزی

اسالمي غانستان دداف
رئیسجمهوریت 

جمهوری اسالمی افغانستان و کشور 
شاهی بوتان

)۵۷: (شماره
۲۶/۶/۱۳۹۰: تاریخ

:مادۀ اول
قانون ) ۶۴(مادۀ) ۱۶(به تأسی ازحکم فقرۀ

پلوماتیک اساسی افغانستان، ایجاد روابط دی
میان جمهوری اسالمی افغانستان وکشور     
شاهی بوتان را که بر اساس مصوبات شماره 

ولسی جرگه و    ۱۱/۳/۱۳۹۰مؤرخ  ) ۷(
مشرانو  ۲۳/۵/۱۳۹۰مؤرخ  ) ۸(شماره  

جرگه شورای ملی تصدیق گردیده است،      
. توشیح می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ، همراه با         

مشترک و مصوبات شورای اطالعیۀ رسمی
.ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان
ي جمهوريتد افغانستان اسالم

ملي شورٰي
هولسي جر

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
ولسی جرگه

الف 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

د ولسي جرې له خوا د افغانستان 
تان د شاهي واسالمي جمهوريت او ب

و يحكومت ترمن د ديپلوماتيكو ايك
تون ليك تصديق

)) :۷ه
۱۳۹۰/ ۳/ ۱۱: تاريخ

ولسي جرې د افغانستان د اساسي قانون   
د نوي يمې مادې له حكم سره سـم، د          

كال غبر ولي د مياشـتې پـه         ۱۳۹۰
يوولسمه نېه په عمومي غونـه كـې د         
افغانستان اسالمي جمهوريت او بوتـان      
شاهي حكومت تـرمن د ديپلومـاتيكو       

ون ليك تصديق كيكيو تا.
"يابراهیم"الحاج عبدالرؤف

د ولسي جرې رئيس

تصدیق ولسی جرگه از موافقتنامۀ 
تأسیس روابط دیپلوماتیک میان 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان و 
حکومت شاهی بوتان 

) ۷: (شماره
۱۱/۳/۱۳۹۰: تاریخ

قانون اساسی نودم به تأسی از حکم مادۀ 
تان، موافقتنامۀ تأسـیس روابـط      افغانس

دیپلوماتیک میـان دولـت جمهـوری       
حکومـت شـاهی    ی افغانستان و    اسالم

بوتان در جلسۀ عمومی مؤرخ یازدهم ماه 
ولسی جرگه تصدیق    ۱۳۹۰جوزا سال   

. گردید
"ابراهیمی"الحاج عبدالرؤف 

رئیس ولسی جرگه

ب 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

ي جمهوريت د افغانستان اسالم
ملي شورٰي 

همشرانو جر
د مشرانو جرې تصديق

د افغانستان اسالمي جمهوريت د 
بوتان شاهي هېواد ترمن د 

ديپلوماتيكو ايكيو د بنس ايودلو 
تون ليك

)) :۸ه
۱۳۹۰/ ۵/ ۲۳: نېه

د افغانستان اساسي قانون د نوي يمـې        
مادې د حكم سره سم، مشرانو جرې د        

لمريز كال د زمري د مياشـتي        ۱۳۹۰
ې په عمومي غونه كـې د    درويشتمي نې 

افغانستان اسالمي جمهوريت او د بوتان      
شاهي هېواد ترمن د ديپلوماتيكو ايكيو د 

.بنس ايودلو تون ليك تصديق كه
"مسلميار"فضل هادي 

د مشرانو جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 

جرگهمشرانو
جرگه مشرانوتصدیق 

امۀ تأسیس روابط موافقتندر مورد
دیپلوماتیک میان دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان و حکومت 
شاهی بوتان 

) ۸: (شماره
۲۳/۵/۱۳۹۰: تاریخ

قـانون   نـودم  به تأسی از حکم مـادۀ     
در جلسۀ عمـومی    اساسی افغانستان،   

مشرانو جرگـه    ۲۳/۵/۱۳۹۰مؤرخ  
موافقتنامۀ تأسیس روابط دیپلوماتیـک     

غانـستان  میان جمهـوری اسـالمی اف     
ــصدیق   ــان ت ــاهی بوت ــشور ش و ک

. گردید
"مسلمیار"فضل هادی

جرگهمشرانورئیس 

ج 



)١٠۵۹(مسلسل نمبر رسمي جريده ۲۸/۶/۱۳۹۰

افغانستان د اسالمي جمهوري د 
دولت اود بوتان د شاهي 

دیپلوماتیکو حکومت ترمن
موافقه لیکایکیو د تاْسیس

دولت او دجمهوريافغانستان اسالميد
او دولتونـو او    دوبوتان شاهي دولت، د   

من دـورو   خلکو تر و هېوادونو د  دوا
پیاوتیـا کـې د    ایکیو په ینت او   

دلو سره، د ملرو ملتونو عالقمند په و
دسازمان دمنشور مطابق پرېکه کې ده، 

ن دشاهي حکومت او دافغانستان بوتاو د
کو اسالمي جمهوریت ترمن د دیپلوماتی    د

سفارت په  او قونسلي ایکیو تاْسیس او د     
.تازو تبادله صورت وموميکچه د اس

کال د اپریل د ۱۹۶۱همدارنه اخونه د 
مصوب ديپلومـاتیکو ایکیـو او د       ۱۸

مـصوب د   ۲۴کال د اپریـل د      ۱۹۶۳
قونسلي ایکیو د کنوانسیون پـه اه، د        
ویانا د کنوانسیون د شرطونو مطـابق، د   
بوتان د شاهي حکومت او د افغانستان د        

تیکو او اسالمي جمهوریت ترمن د دیپلوما
.قونسلي ایکیو په جوولو  موافقه لري

موافقتنامۀ تأسیس روابط 
دیپلوماتیک میان دولت 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
حکومت شاهی بوتان

مهوری اسالمی افغانـستان و     دولت ج 
دولت شاهی بوتان با ابراز عالقمندی در 
تحکیم و تقویت روابط سودمند میان هر 
دو دولت و مردمان هر دو کشور مطابق 
به منشور سازمان ملل متحـد فيـصله        
نموده اند تـا روابـط دیپلوماتیـک و        
قونسلی میان حکومت شاهی بوتـان و       

و جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس،     
تبادل نمایندگان به سطح سفارت صورت 

. پذیرد
همچنان طرفین مطابق به شـرط هـای        
کنوانسیون ویانا در رابطه بـه روابـط        

و ۱۹۶۱اپریل ۱۸دیپلوماتیک مصوب 
۲۴کنوانسیون روابط قونسلی مصوب     

بــه تأســیس روابــط ۱۹۶۳اپریــل 
دیپلوماتیک و قونسلی میان حکومـت      
شاهی بوتـان و جمهـوری اسـالمی       

. افغانستان موافقه دارند

ج 
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دغه موافقه لیک په دواو هېوادونوکې د       
پاوونو له تېرېدو پدې برخه هغه د قانوني 

دتونو لـه تبـادلې وروسـته       دیاکې د 
.نافذېي

میالدي ۲۰۱۰/۴/۲۰دغه موافقه لیک د 
هجري شمسي کال   ۱۳۸۹نېې مطابق د    

ي او  نسخو په در  په دوو    ۳۱په   يد ور 
  لیسي او دزونکا په ژبو په نیویارک     ان

.ارکې السلیک شوېده
د افغانستان د اسالمي جمهوریت                                                      

په استازیتوب  
جاللتمآب دکتور ظاهر طنین

د د ملرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان
دایمياسالمي جمهوریت لوی سفیر او د 
نمایند فوق العاده استازی

لهتو ون چوكجاللتمآب اغلی 
بوتان د شاهي د ملرو ملتونو په سازمان کې د 

لوی سفیر او دولت
نمایند فوق العاده استازید دایمي

این موافقتنامه پـس از طـی مراحـل         
قانونی آن در هر دو کـشور و تبادلـۀ          
یادداشــت رســمی در زمینــه، نافــذ 

. می شود
۱۳۸۹حمل ۳۱این موافقتنامه به تاریخ 

۲۰/۴/۲۰۱۰هجری شمسی مطابق به     
میالدی در دو نسخه به زبـان دری و         

ک انگلیسی و دزونگکا در شهر نیویار     
. به امضاء رسیده است

به نمایندگی از
دولت جمهوری اسالمی افغانستان

جاللتمآب دکتورظاهر طنین سفیر 
فوق العاده ۀکبیر ونمایند

نمایندگی دایمی جمهوری
اسالمی افغانستان در سازمان ملل متحد

لهتو ونگ چوکجاللتمآب آقای 
گی ، فوق العادۀ نمايندسفیر کبیر ونماینده

درسازمان حکومت شاهی بوتاندایمی
ملل متحد
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف ازقیمت روی۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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