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)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
د فني مهارتونو او انساني 

سرچینو د پراختیا په هکله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت 
او د ایران اسالمي جمهوریت 

تر من د همکار د تفاهم لیک 
ستان د اسالمي په اه، د افغان

رئيسجمهوریت د 
فرمان

)٩٠: (ه
٤/١٠/١٣٩٠:نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقـرې د   ) ۱۶(تمې مادې   شپېلور
حکم له مخې، د فني مهـارتونو او        
انساني سرچینو د پراختیا په هکله،      
د افغانستان د اسالمي جمهوریت او    
د ایران اسالمي جمهوریت تر من د 

مکار تفاهم لیک چې د ملـي       ه
ــې د   ــسي جر ــوري د ول ش

ې او د )١٣(نېې ٢٥/٧/١٣٩٠
نېې  ١/٩/١٣٩٠مشرانو جرې د    

فرمان 
ى افغانستان رئيس جمهورى اسالم

تفاهم نامۀ همکاری توشیحدربارۀ
میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و جمهوری 
اسالمی ایران در مورد 
ۀمهارت های فنی و توسع

منابع انسانی
)٩٠: (شماره
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
) ١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

قانون اساسـی   شصت و چهارم     مادۀ
ۀ همکاری میـان    افغانستان تفاهم نام  

ــستان و  ــالمی افغان ــوری اس جمه
جمهوری اسالمی ایـران در مـورد       
مهارت های فنی و توسعۀ منابع انسانی 

) ١٣(که توسط مـصوبات شـماره       
ه و گولسی جر١٣٩٠/  ٢٥/٧مؤرخ 

١/٩/١٣٩٠مـؤرخ    )١٩(شمارْه  
ــی   ــورای مل ــه ش ــشرانو جرگ م

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
ې مصوبو په واسطه په یوه      ) ١٩(

مادو کې تـصدیق    ) ١٠(سریزه او   
.شوی دی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له        

په رسمي   ،وبو سره یو ای دې    مص
.جریده کې خپور شي

حامد کرزی
د افغانستان د اسالمي 

رئیسجمهوریت 

ــه و   ــک مقدم ــداخل ی ) ١٠(ب
ــده اســت،  ــصدیق گردی ــاده ت م

.دارمیح میتوش
:مادۀ دوم

ــیح   ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ای
نافذ و همراه با مصوبات مجلـسین       
شورای ملـی در جریـدۀ رسـمی        

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
د افغانستان اسالمي جمهوریت 

يملي شور
ولسي جره

د فني مهارتونو او انساني سرچینو د 
پراختیا په برخو کې د افغانستان د 

یت او د ایران اسالمي اسالمي جمهور
تفاهم دمن دهمکار ت ترجمهوری

د ولسي جرې تصدیقپه هكله،لیک 
)١٣: (ه
٢٥/٧/١٣٩٠: نېه

ي د افغانستان د اساسي قانون د نـو       
یمې مادې له حکم سره سم، ولـسي        

ې د میاشتې   تلکال د   ١٣٩٠جرې د   
د نېې په عمومي غونه کې      ) ٢٥(د  

فني مهارتونو او د بشري منـابعو د        
د افغانـستان   و کـې  ه برخ پراختیا  پ

د ایـران د    اسالمي جمهوریـت او     
ـولنيز  من د   اسالمي جمهوریت تر  

  په یوه سریزه او     تفاهم ليك همکار
.شومادو کې تصدیق ) ١٠(

"پتون"خالد 

بئی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه از تفاهم نامۀ 
همکاری میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و جمهوری 
زمینۀ مهارت های اسالمی ایران در 
منابع انسانیفنی و توسعۀ

)١٣: (شماره
٢٥/٧/١٣٩٠: تاریخ

ــه تأ ــادب ــودم ۀســی از حکــم م ن
فـاهم نامـۀ    تقانون اساسی افغانستان،    

ــوری    ــاعی جمه ــاری اجتم همک
ــوری   ــستان و جمه ــالمی افغان اس
اسالمی ایران در زمینۀ مهـارت هـای        
ــسانی در  ــابع ان ــعۀ من ــی و توس فن

مـاه  ) ٢٥(جلـسۀ عمـومی مـؤرخ    
ولـسی جرگـه     ١٣٩٠میزان سـال    

ماده ) ١٠(دمه و ـمقکـبه داخل ی
.تصدیق گردید

"پتون"خالد 

نائب اول ولسی جرگه

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

د سرچينوانسانيمهارتونو او د د فني
برخو کې د افغانستان اسالمي پراختیا په 

جمهوریت او د ایران اسالمي جمهوریت 
په هکله، تفاهم ليكد تر من د همکار

د مشرانو جرې تصدیق
)١٩:(ه
۱۳٩٠/ ١/٩:نېه

یمې مادې ي نود افغانستان د اساسي قانون د
۱۳٩٠مشرانو جرې د    سره سم، له حكم   

کال د لیند د میاشتې د لوم نېې پـه          
مومي غونه کې د فنـي مهـارتونو او د          ع

بشري منابعو د پراختیا پـه برخـو کـې د           
افغانستان اسالمي جمهوریـت او د ایـران        

    ت  د  اسالمي جمهوریت ترمن  فاهم همکار
مـادو کـې     ) ١٠(په یوه سـریزه او       ليك

تصدیق ک.
"ایزد یار"محمد علم

بيد مشرانو جرې لومی نا

ری اسالمی افغانستانجمهو
شورای ملی
مشرانوجرگه

تصدیق مشرانو جرگه از تفاهم نامۀ 
میان جمهوری اسالمی همکاری 
و جمهوری اسالمی ایران افغانستان 

ۀمهارت های فنی و توسعۀدر زمین
منابع انسانی 

)١٩(:شماره 
١/٩/۱۳۹٠:تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
ـ   گنو جر مشراافغانستان،   ۀه تفاهم نام
ــان همکــاری ــوری اســالمی می جمه

اسـالمی ایـران در     افغانستان و جمهوری    
ــ ــی و توســعۀزمین ــای فن ــارت ه ۀمه

اول مـاه   مؤرخدر جلسۀ عمومی    انسانی  
بـداخل  مـشرانوجرگه   ١٣٩٠سال   قوس

ــه و  ــک مقدم ــاده ) ١٠(ی ــصدیق م ت
.گردید

"ایزد یار"محمد علم
مشرانو جرگهب اول ينا

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
انساني ي مهارتونو او د فند 

په برخو کې د سرچينو
افغانستان د اسالمي جمهوریت 

شهیدانو ولنیزو چارو،د کار،
او معلولینو د وزارت او د ایران 

کار او د اسالمي جمهوریت د
من د ولنیزو چارو د وزارت تر

تفاهم ليكهمکار
:سريزه

د افغانستان د اسالمي جمهوریـت د       
رو،شهیدانو او معلولینو   کار،ولنیزو چا 

وزارت او د ایران د اسالمي جمهوریت 
تفاهم پدې ،د کار،ولنیزو چارو وزارت

په نامه یادېي، د     اخونوکې د    ليك
دواو هېوادونو ترمن د موجودو او و 
ایکــو پــه ینــت تاکیــد او د

الندنیود نظـر و موضـوعاتو پـه        
ار ال پياوتیا او د همکاریو په دوام ین

کوي او د و غوتنو د پلي کولو په         
د پراختیا په منظور او د ولنیز او صنایعو

موافقـه   برخوكې برخو کې په الندې   

همکاری وزارت ۀتفاهم نام
کار، امور اجتماعی، شهدا و 
معلولین جمهوری اسالمی 
افغانستان و وزارت کار و 
امور اجتماعی جمهوری 

ۀاسالمی ایران در زمین
ۀتوسعمهارت های فنی و
منابع انسانی

:مقدمه
وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا و    
معلولین جمهوری اسالمی افغانستان 
و وزارت کار و امـور اجتمـاعی       
جمهوری اسالمی ایـران در ایـن       
تفاهم نامه طرفین خوانده می شوند، 
با تْاکید بر تحکیم روابط حـسنه       
موجود میان دو کشور تمایل بـه       

ای آتی  تقویت و تداوم همکاری ه    
در موضوعات مورد نظر به منظور      
تحقق خواسته های مشترک و در      
راستای توسعه اجتماعی و صنعتی     
دو کشور در زمینه های زیر توافق       

١



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
:وکه

موخې
:لوم ماده

و او په دواو     دې تفاهم ليك  د  
هېوادونو کې نافذو قوانینو او مقررو 
او ملي سیاستونو ته په کتلو سـره،        

انـساني  د فني مهارتونو او    اخونو
پـه   ءپه برخوکې د ارتقا    سرچينو

پیاوتیا او د همکار په پراخوالي      
د و او برابراخونواو د دواو 

.پر بنس موافقه وکه
برخېد همکار

:دوه یمه ماده
و مؤظف دي، خه اخونوهر یو له   

د هغو موضوعاتو په باره کې چـې د         
دواو هېوادونو د ملي سیاست، قوانینو 

قرراتو سره سم موافقه پرې شوې      او م 
ده د وخت له غوتنې سره سم د فني         
او اجرایوي همکاریو د الترغیب پـه       
خاطر په الندې برخو کې الزم اقدامات 

: ترسره کي
کې  هو په برخ  يد کار د ایک   -الف

:نمودند
اهداف

:اولۀماد
با توجه به مفاد این تفاهم نامـه و         
قوانین و مقررات و سیاست هـای      
ملی که در هر یک از دو کـشور         

ر تقویت،  نافذ می گردد، طرفین د    
ارتقاء و توسعۀ همکاری در زمینه      
بسط مهارت های فنی، توسعۀ منابع 
انسانی براساس برابری و منافع دو      

.جانبه توافق نمودند
زمینه های همکاری

:دوممادۀ 
هر یک از طرفین مؤظف هستند تا       

موضوعات مورد توافق دو     ۀدر بار 
کشور،طبق سیاست هـای ملـی،      
ــع ــررات در مقط ــوانین و مق ق

زمانی اقـدامات الزم را بـرای       
ترغیب و ارتقاء همکـاری هـای       
فنی و اجرائـی در مـوارد زیـر         

:اتخاذ نماید
روابـط   ۀهمکاری در زمین   -الف

٢



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
:همکاري

و د تنظیم او لـه      يد کار د ایک   -۱
د  شخوکار خه د راپیدا شوو د       

.انتقالتجربو کې د هحل په برخ
واوندد  د کار د موضوع پورې      -۲

اخونومسایلو په چوکا کې چې د       
و د ساتلو تـضمین کـوي د         يدمل

د الروچارو د موندلو د امکان همکار
ېاو خبر  يد سنجولو په هکله پوهاو    

.کولېاتر
له افغاني لوري سره په کار کې       -۳

ستندردونو د د مصؤنیتي او روغیتایي
،پـه منظـور    مقرروووندین او ا  تدو

.همکاري کول
پـه   بوختېدود کار د بازار او      -ب

:برخو کې همکاري
د زده که یيزو پرورامونو او      -۱

د کار د بازار د معلوماتو له الرې، د 
.نو لوولتورفیظ
قوانینو او   لهد دواو هېوادونو    -۲

د ایران په اسالمي ،مقرراتو سره سم
انو جمهوریت کې د افغاني کارر     

.لپاره د کارموندلو الره هوارول

:کار
تنظیم  ۀانتقال تجربیات در زمین   -١

روابط کار و حل اختالفات ناشی      
.از کار

گفتگو و تفاهم بـه منظـور        -٢
امکان سنجی تدوین راهبرد هـای      

ــسائل  هم ــب م ــاری در قال ک
مرتبط به موضوع روابط کار کـه       
متضمن تأمین منافع ملی طـرفین       

.باشد
همکاری با طرف افغـان بـه       -٣

منظور تدوین ستندرد های ایمنی و      
بهداشت کار و مقرره هاى مرتبط      

.به آن
همکاری در زمینه بازار کار و    -ب

:اشتغال
ظرفیت سازی از طریق برنامه      -١

العـات بـازار   های آموزشی و اط   
.کار
سازماندهی اشـتغال نیـروی     -٢

کار افغانی در جمهوری اسـالمی      
ایران مطابق قـوانین و مقـررات       

.دو کشور

٣
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د دواو هېوادونو د کاري قوې -۳

لپاره د اتیا وولو په برخو کې یو        
.له بل سره همغي کول

د دواو هېوادونو د اتیاوو په      -۴
تناسب د فني او مهندسي خدمتونو د 

د  موخـه صدور د پراخوالي پـه      
د متخصصینو د کاري قوې      اخونو

.تبادله
نو د ثبت، کارمارلو او     د نومو -۵

له هېواده بهر د کـاري قـوې د         
ـ     کـې د دواو     هاستولو پـه برخ

هېوادونو د کار په بـازار کـې د         
رول  پـه    خصوصي کارموندنې د  

تجربو او السـته راونـو       لههکله  
.خه ه پورته کول

پـه برخـه کـې د        بوختېدود  -۶
کوچنیو او متوسطو مؤسـساتو د     

و او رول په برخه کـې د معلومـات       
.تجربو تبادله

د دواو هېوادونو د کار د بازار   -۷
د معلوماتي مرکزونو د وضعیت په      

.د معلوماتو او تجربو تبادله،اه
د الروونې او شغلي مشورې     -۸

ــورد  -٣ ــآهنگی در مـ همـ
صدور روادید برای نیروی کـار      

.دو کشور
تبـــادل نیـــروی کـــار -٤

ــا هــدف  متخــصص طــرفین ب
توسعۀ صـدور خـدمات فنـی و        
مهندسی بـه تناسـب نیازهـای       

.کشوردو 
ــارب و -٥ ــتفاده از تجـ اسـ

دستاوردهای دو کشور در خصوص 
ملکرد مراکز کاریـابی    عنقش و   

خصوصی در بازار کار دو کشور      
در زمینۀ ثبت نام و به کارگماری       
کارگران و اعزام نیروی کار بـه       

.خارج از کشور
تبادل اطالعـات و تجربیـات    -٦

ــسات   ــش مؤس ــه نق در زمین
کوچــک و متوســط در ایجــاد 

.الاشتغ
تبادل اطالعات در خـصوص     -٧

وضعیت مراکز اطالع رسانی بازار     
.کار دو کشور

تبــادل تجربیــات در زمینــه -٨

٤
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.کې د تجربو تبادلههپه برخ

او د کاري قوې بوختېدود کار،-۹
دمهارت په برخه کې په کنفرانسونو    
او علمــي غونــو کــې د دواو

هېوادونو د کارپوهانو او متخصصانو 
.متقابل ون

د فني او حرفوي زده کو په       -ج
:کې همکاريهبرخ

تكنـالوژ  دمهارتي زده کو،  -۱
د تحقیقـاتو پـه اه      زده کو او  

اسـتندردونو  معلوماتو تبادله او د   
.انکشاف

د افغانستان د فني او حرفـوي       -۲
یسانو او  ئزده کو د مرکزونو د ر     

لپاره د مدیریت د زده کې مدیرانو
.د دورو داېرول

د افغان روزونکو لپاره د تدریس -۳
د پرمختللو میتودونو د کورسـونو      
داېرول چې د روزونکو په تربیتـي       
مرکز او د افغانستان د زده کې په        
ــاوب ول  ــه متن ــوکې پ مرکزون

.داېرېي
نکـو  ود افغاني د کار زده کو     -۴

.رهنمائی و مشاوره شغلی
شرکت متقابل متخصـصان و     -٩

کارشناسان دو کشور در کنفرانس     
ــی  ــای علم ــست ه ــا و نش ه

کار،اشتغال و مهـارت     ۀدر عرص 
.نیروی کار

های آموزش ۀهمکاری در زمین-ج
:فنی و حرفه ای

تبادل اطالعات آموزش هـای     -١
ــی ــالوژى آموزش ــارتی، تكن مه

وهــــشی و توســــعۀ ژپو 
.ستندردها

ــزاری دور-٢ ــدیریت ۀبرگ م
ــدیران و    ــرای م ــی ب آموزش
رؤسای مراکز فنـی و حرفـه ای        

.افغانستان
یـشرفته  پبرگزاری دوره های    -٣

روش تدریس برای مربیان طـرف      
مربـی و  افغان که در مرکز تربیتی   

مراکز آموزشـی افغانـستان بـه       
صورت رفت و برگشت برگـزار      

.می شود
برگزاری دوره های آموزشـی     -٤

٥
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نیو ولپاره د دواو هېوادونو به ا     

سرحدي والیاتو کـې د اونـدو       
وزارتونو د موافقې په صورت کې د       

.زده کو د دورو داېرول
د افغان لوري لپاره د زده کې       -۵

طـرح او    سرچينود ستندردونو او    
.تدوینول

د افغان لوري لپـاره د کـار        -۶
موندنې د مربي د تربیتي دورو اجرأ       

.کول
انـسانی  د فني مهارتونو او د       -۷

انکشاف په ولو برخـو      د سرچینو
پرې موافقه کـې    خونواکې چې   

.وي، همکاري کول
د افغان لوري د کار موندنې او       -۸

فني او حرفوي زده کو په برخـو        
.کې همکار ته انکشاف ورکول

په هرات،فراه،نیمروز او قندهار    -۹
والیتونو کې د فني او حرفوي زده       
کو د جوو شـویو مرکزونـو د        

ه اچولــو او د تجهیزولــو پــه الر
روزونکو د روزنې په برخو کـې د        
افغانستان د کار، ولنیزو چـارو،      

برای کار آموزان افغانی در والیات      
همجــوار ) اســتان هــای (

ــق    ــد از تواف ــشور بع دو ک
.وزارت های مربوطه

طراحــی و تــدوین منــابع و -٥
ستندرد های آموزشی برای طرف     

.افغان
هــای تربیــت اجــرای دوره-٦

مربی کار آفرینی بـرای طـرف       
.افغان

همکاری در سایر زمینه هـای      -٧
مهــارت هــای فنــی و توســعۀ 
ــق  ــورد تواف ــسانی م ــابع ان من

.طرفین
همکاری در زمینه های     ۀتوسع-٨

آموزش فنی و حرفـه ای و کـار         
.آفرینی طرف افغان

ــز،راه   -٩ ــاری در تجهی همک
اندازی، تربیت مربـی و تحـول       

آموزش فنی و حرفوی ساخته مراکز 
ــات  ــده والی ــا(ش ــتان ه ) آس

ــرات، فــراه، نیمــروز و    ه
قندهار بـه وزارت کـار، امـور        

٦
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شهیدانو او معلولینو له وزارت سره      
همکاري کول او د یوې درې کلنې       
دورې په موده کې د دغو مرکزونو       

.د پرورامونو طرح او ارنه کول
ولنیزو برخو   او کلتوري په-د

:کې همکاري کول
جمهوریت سالميدافغانستان د ا  -۱

د کار، ولنیزو چارو، شـهیدانو او       
معلولینو د وزارت له انو خه د       
کتنې په موخه د ایران د اسـالمي        

د کار پوهانو لېل جمهوریت له لوري 
او د و همکاریو د ترسره کولو او د 
کاررانو د ولنیزو او سوکالتیا د چارو 

پواسطه د برابرولو او همدارنه د هغو     
د ول په    تونو د واندې کولو   د خدم 

اسـالمي  اه هغوی تـه د ایـران د       
جمهوریت د تجربو په واک کې ورکول 

.دي
د ایران د کار او ولنیزو چارو د -۲

وزارت له مختلفو برخو خـه د       
کتنې په موخه د افغاني کارپوهـانو       

نیت ئومصدعوتول او دکار او ولنیز

ــولین  ــهدا و معل ــاعی، ش اجتم
ــستان  جمهــوری اســالمی افغان
برنامه ریزی و نظارت بر راهبـری       

.ک دورۀ سه سالهیاین مراکز طی 
همکاری در زمینه هـای     -د

:فرهنگی و اجتماعی
ــزام ک-١ ــان از اعـ ارشناسـ

ــران    ــالمی ای ــوری اس جمه
به منظور بازدید از بخـش هـای        
ــاعی،  ــار،امور اجتم وزارت ک

ــستان   ــولین افغان ــهدا و معل ش
و انجــام همکــاری هــای   
ــور  مــشترک و ســازماندهی ام
ــاهی   ــاعی و رفــ اجتمــ
کــــارگران و در اختیــــار 
ــات جمهــوری  گذاشــتن تجربی
اســالمی ایــران در مــورد   

.تنحوه ارايه این خدما
دعوت از کارشناسان افغـان     -٢

بخـش های جهـت بازدیـد از
ــور  ــار و ام ــف وزارت ک مختل

گزاری یـک   بر اجتماعی ایران و  
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په مؤسـسه کـې د کـاررانو د        

ـ ولنیز، وري، پرمختیـایي او    کلت
ورزشي مختلفو پـروژو د ترسـره       

پـه  بلـدتیا هغو سره د   لهکولو او   
   دورې  ېد یـو   ېموخه د زده ک

.رولېدا
د هېواد د اونـد وزارت او د        -۳

په مرسته د ایران     سازمانونونیوالو  
د اسالمي جمهوریت د غونو پـه       
مرکزونو کې دافغاني کاررانو لپاره 

.اېرولد زده کې دکورسونو د
مالي ژمنې

:درېیمه ماده
په چوکا کې د     دې تفاهم ليك  د  

و اقداماتو د مخارجو او لتونو 
مینولو په خاطر مالي ژمنې باید د د تْا

په موافقه او پـه موضـعي        اخونو
پـه   سرچينوتوه د موجودو مالي     

اساس د دواو هېوادونو د واکمنو      
.یید شيچارواکو له لورې تْا

دورۀ آموزشی در مؤسسۀ کـار و       
تأمین اجتماعی، به منظور آشـنایی      
آنان با نحو سازماندهی و انجـام       

مختلـف اجتمـاعی،   ه هایژروپ
ــی   ــاهی و ورزش ــی، رف فرهنگ

.کارگران
اری کالس های آموزشی    برگز-٣

برای کارگران افغانی در مراکـز      
تجمع آنان در جمهوری اسـالمی      
ایران با همکاری وزارت کشور و      

.سازمان های بین المللی ذیربط
تمهیدات مالی

:سوممادۀ 
تمهیدات مالی برای تأمین مخارج و 
هزینه های اقدامات مـشترک در      
چار چـوب ایـن تفـاهم نامـه         

فین وبه صـورت    باید با توافق طر   
موضوعی بر اساس منـابع مـالی       
موجود با تْايید مقامات ذیـصالح      

.دو کشور برسد

٨
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رف وند درېیم ط

:لورمه ماده
پـه ـو     اخونهامکان شته چې    

تفاهم پرورامونو او یا د نوموي      
الندې فعالیتونو کې د ون      ليك

د موافقې په    اخپه موخه د یو بل      
دعـوت کـي     اخاساس درېیم   

سـره   اخاو په ه لـه درېـیم        
.السلیک کيتفاهم ليك

ـ حقو لهد معنوي ملکیتونو     و ق
مالتخه 

:مه مادهپن
د معنوي ملکیت له حقوقو خه     -۱

د اوندو ملي    اخونومالت باید د    
قوانینو او مقرراتو او ولو نیوالـو       

اخونـو تونونو سره سم چـې د       
پواسطه السلیک شوي وي، عملي     

.شي
ییـد او   له کتبـي تاْ    اخونود  -۲

لـه   اخونود   ،سیاسي ایکیو پرته  
نوم،بیرغ او رسمي نان خه ه      

خیستل او د سندونو یـا اوراقـو        ا

مشارکت طرف ثالث
:چهارممادۀ 

طرفین ممکن است طرف ثالثی را      
برای مشارکت در برنامـه هـای       
مشترک و یا فعالیت های که تحت    
این تفاهمنامه و بر اساس توافـق       
طرف دیگر باشد، دعوت نموده و      

تفاهم نامه ای را با طرف       مشترکًا
.ثالث به امضاء رسانند

حمایت از حقـوق مالکیـت      
معنوی
:نجمپمادۀ 

حمایت از حقـوق مالکیـت      -١
معنوی باید با تبعیت از قـوانین و        
مقررات ملی مرتبط طرفین وسایر     
توافقات بین المللی کـه توسـط       
طرفین به امضاء رسیده است، بـه       

.عمل اید
رچم و یا نشان  پام،  استفاده از ن  -٢

رسمی هر یک از طرفین و انتشار       
سند و یا اوراق که بـدون تْاييـد         
کتبی طرفین و روابط سیاسی باشد      
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.منع دينشرول،

د طرفینو له و اقداماتو خه      -۳
د السته راغلیو تحقیقاتو له پـایلو       

و  لهاخونوخه باید د دواو     
توافقاتو سره سم، ه واخیـستل     

.شي
)د راز ساتل(محرمیت

:شپمه ماده
دواه خواې باید مالحظات،اسناد،    

ېقابل لور اطالعات او نور چې له م     
د اجرأ   تفاهم ليك خه د نوموي    

پر مهال او یا تر پای تـه رسـېدلو          
خه وروسته رامنته شوي وي او      
نور هر راز جو جـای چـې د         

اوند وي پـه     تفاهم ليك نوموي  
.مکمله توه خوندي وساتي

نولقراردادد 
:اوومه ماده

ــه  ــول ــو اخون ــر ی ــه ه خ
کوالی شي تر و د ملي امنیـت،        

لي مصلحت، عامه نظـم او یـا        م
خوندیتوب د دالیلو پر بنأ د یـوه        

.ممنوع است
ــت  -٣ ــات بدس ــایج تحقیق نت

ــشترک   ــدامات م ــده در اق آم
طرفین،باید مطابق بـا توافقـات      
مشترک دو طرف مورد اسـتفاده      

.قرار بگیرد
محرمانه بودن

:ششممادۀ 
ــد مالحظات،اســناد طــرفی ن بای

اطالعات و دیگر داده های دریافتی 
که از طرف متقابل در خالل دوره       
اجرای این تفاهم نامه و یا حتـی       

ــ ــهپ س از خاتمــه آن و هرگون
توافقات دیگر که ناشی از ایـن       

محرمانـه   تفاهم می باشد را کامالً    
.نگهدارند

تعلیق قرارداد
:تمفمادۀ ه

اند اجرای  هریک از طرفین می تو    
این تفاهم نامه را به دالیل امنیـت        
ملی، مصلحت ملی،نظم عمومی و     
یا سالمت عمومی بـرای مـدت       
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مؤقت وخت لپاره په جزیي او یـا        

و نوي او    تفاهم ليك کلي توه   
پدې صورت کې باید موضوع لـه       

اخدیپلوماتیکې الرې خه هغه بل     
.ته ورسول شي

یر او سمون راوستلیبیا کتنه،تغ
:اتمه ماده

کوالی شي د مکتـوب      اخونه-۱
تفاهم ليكسطه مقابل لوري ته د پوا

د ول متن او یا د یوې برخې د بیا          
تغییر او اصالح غوـتنلیک   کتنې،

.اعالن کي
د بیا کتنې، تغییر یـا اصـالح        -۲

غوتنلیکونه زیات نه زیات د ابالغ      
میاشتو پورې د    )۶(له نېې خه تر     

.تطبیق و دي
د بیا کتنې، تغییر یـا اصـالح        -۳

شان له تـون     موارد د مخکي په   
خه په را پیدا شوو ژمنو کې نـه         

.راي

مؤقت خواه به صورت جزئی و یا       
کلی باشد،به حال تعلیـق در آورد       
درین صورت موضـوع بایـد از       

لوماتیک به طرف دیگر    پمجاری دی 
.ابالغ گردد

تجدید نظر،تغییر و اصالح
:هشتممادۀ 

طرفین می توانند درخواسـت     -١
تجدید نظر، تغییر و یا اصالح یک       
بخش یا همه متن این تفاهم نامه را        
به صورت مکتوب به طرف مقابل      

.اعالن نماید
درخواست های تجدید نظـر،     -٢
یر یا اصالح در مهلت زمانی حد یتغ

ماه از تاریخ ابالغ بـه      ) ٦(اکثر  
.در می آیدأاجر

یـا   موارد تجدید نظر، تغییـر    -٣
اصالح در تعهدات ناشی از تفاهم      
نامه عطف بـه مـا سـبق نمـی          

.شود

١١



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
حلشخود 

:نهمه ماده
له موادو خه د هـر  تفاهم ليكد  

اخونود ،یو د تفسیر یا اجرأ په اه
بایـد د   تر من هر ول اختالفات،    

د دیپلوماتیکو مراجعو تـر      اخونو
من د مشورې او مذاکرې له الرې       

.حل او فصل شي
موده ء،  اجراذول،ناف اخونود  

او پای
:لسمه ماده

د پاوونو له تفاهم ليكنوموی -۱
تېرېدو وروسته السلیک او تبادله یې 

و ده او د يوې درې کلنې ءد اجرا
.مودې لپاره د اعتبار و ده

د رسمي غوـتنې لـه       اخونه-۲
تفاهم الرې کوالی شي د نوموي      

د اعتبار موده د یوې بلې زماني ليك
.غزويوپارهلمودې 

لس مادې   فاهم ليك نوموی ت -۳
لري او د هر هېواد د پـوره واک         

١٣٩٠لرونکي پالوي له لورې د      

حل اختالفات
:نهممادۀ 

هرگونه اختالفی میان طـرفین در      
ارتباط با تفسیر یا اجرای هر یک از 
مواد تفاهم نامه بایـد از طریـق        
مشاوره و مذاکره میـان مراجـع       

لوماتیک طرفین حل و فـصل      پدی
. شود

ــ ــذ،اجراء،طول م دت و تنفی
خاتمه تفاهم نامه

:دهممادۀ 
این تفاهم نامه بعـد از طـی        -١

ــضاء و مبادلــه    ــل ام مراح
آن قابل اجراء بوده و برای یـک        

.دورۀ سه ساله معتبر می باشد
طرفین از طریق تقاضای رسمی     -٢

می توانند مدت اعتبار این تفـاهم       
زمـانی   ۀنامه را به مدت یک دور     

.دیگر تمدید نمایند
م نامه دارای ده ماده می      این تفاه -۳
کنندگان زیر به عنوان     ءو امضا  دشاب

نمایندگان تام االختیار کشور خود،آن     

١٢



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
     د اذر میاشـت   (کال د لینـد (

د میاشـــتې پـــه یوویـــشتمه 
ــه    ــسخو پ ــه دوه ن ــه پ نې

.فارسي ژبو السلیک کل-دري

آمنه افضلي
د اسالمي جمهوريت د افغانستان 

شهیدانو او ولنیزو چارو، د کار،
معلولینو وزیره

يعبدالرضا شیخ االسالم
د ایران د اسالمي جمهوریت د کار 

او ولنیزو چارو وزیر

آذر ( را در روز بیست و یکم ماه قوس 
سه صدو هشتاد و نه وسال یکهزار)  ماه

ان بهجری خورشیدی در دو نسخه به ز
.رسانیده اندءفارسی به امضا-دری

آمنه افضلی
ماعی،اجتاموروزیر کار،

شهدا و معلولین
جمهوری اسالمی افغانستان

عبدالرضا شیخ االسالمی
وزیر کار و امور اجتماعی 

جمهوری اسالمی ایران

١٣



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت او د تاجکستان 
جمهوریت ترمن د اوبو د 
تېرېدو د لولو د عبور د 
تفاهم لیک د توشېح 

تان د په هکله، د افغانس
رئیساسالمي جمهوریت د 

فرمان
)) :۹۱ه
٤/١٠/١٣٩٠: نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقـرې د   ) )۱۶لورشپېتمې مادې   
حکم لـه مخـې، د افغانـستان د         
اسالمي جمهوریت او د تاجکستان     
جمهوریت ترمن د اوبو د تېرېدو د       
لولو د عبـور د تفـاهم لیـک د          

ل چـې د ملـي     ت پروتوکو ایادد
ــې د   ــسي جر ــوري د ول ش

ې او د ) ۱۵(نېې ۱۳۹۰/۷/۲۵

فرمان 
رئيس جمهورى 

اسالمى افغانستان 
در مورد توشیح

عبور لوله های ۀتفاهم نام
آبگذر  میان جمهوری اسالمی 

افغانستان و جمهوری 
تاجکستان

)٩١: (شماره 
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
) ١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

قانون اساسـی   شصت و چهارم     مادۀ
روتوکول یادداشت تفاهم   پن  افغانستا

عبور لوله های آبگـذر میـان        ۀنام
ــستان و  ــالمی افغان ــوری اس جمه
جمهوری تاجکـستان کـه توسـط       

ــماره  ــصوبات ش ــؤرخ) ١٥(م م
ــسی جر١٣٩٠/ ٢٥/٧ ــول ه و گ

١٣٩٠/ ١/٩مـؤرخ    )١٧(شمارْه  

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
نېې ۱۳۹۰/۹/۱مشرانو جرې د    

ې مصوبو په واسطه تصدیق ) ۱۷(
.شوی دی، توشېح کوم

:دوه یمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له        

په رسمي   ،مصوبو سره یوای دې   
.جریده کې خپور شي

حامد کرزی 
د افغانستان د اسالمي 

رئیسجمهوریت 

ــی   ــورای مل ــه ش ــشرانو جرگ م
ــت،  ــده اسـ ــصدیق گردیـ تـ

.دارمتوشیح می
:مادۀ دوم

ــان ا ــن فرم ــیح ای ــاریخ توش ز ت
ــصوبات   ــا م ــراه ب ــذ و هم ناف

شورای ملی در جریدۀ رسمی مجلسین 
.نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
فغانستان اسالمي جمهوریت د ا

يملي شور
ولسي جره

ي جمهوریت او د افغانستان اسالم
تاجکستان جمهوریت تر من د

یرېدونکو نل لیکو د تفاهم اوبو د ت
،روتوکول په هکلهپد یاددات د 

د ولسي جرې تصدیق
)١٥: (ه
١٣٩٠/ ٢٥/٧: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي      
یمې مادې له حکـم     ي  قانون د نو  

ـ کال د   ١٣٩٠سره سم،د    د  ېتل
پـه عمـومي     نېې) ٢٥(دمیاشتې  

افغانـستان اسـالمي    غونه کې د    
جمهوریت او تاجکستان جمهوریت    

من د اوبو تیرېدونکو نل لیکـو د        تر
.شوت پروتوکول تصدیق داتفاهم یاد

"پتون"خالد 

بیی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
ه از گتصدیق ولسی جر

روتوکول یادداشت تفاهم پ
لوله های آبگذر میان 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
جمهوری تاجکستان

)١٥: (شماره
٢٥/٧/١٣٩٠: تاریخ

ــه تأ ــاد  ب ــم م ــی از حک ۀس
نودم قـانون اساسـی افغانـستان،       

ــاهم  پ ــت تف ــول یادداش روتوک
له های آبگـذر میـان جمهـوری       لو

ــوری  ــستان و جمه ــالمی افغان اس
ــومی   ــسۀ عم ــستان در جل تاجک

١٣٩٠ماه میزان سال    ) ٢٥(مؤرخ  
.ولسی جرگه تصدیق گردید

"پتون"خالد 

نایب اول ولسی جرگه

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

د افغانستان اسالمي جمهوریت 
 او تاجکستان جمهوریت ترمن

ېدونکو د نل لیکو د اوبو د تیرد 
تفاهم د یاددات د پروتوکول 

جرې تصدیق په هکله د مشرانو 
)١٧:(ه
۱۳٩٠/ ١/٩:نېه

ان د اساسـي    مشرانو جرې د افغانست   
سره له حكم   یمې مادې   ي  نوقانون د 

لمریز کال د لیند د      ۱۳٩٠د  سم،
میاشتې د لوم نېې په عمومي غونه       

مهوریت او  کې د افغانستان اسالمي ج    
من د اوبو د    تاجکستان جمهوریت تر  

تیرېدونکو د نـل لیکـو د تفـاهم د         
.شویاددات پروتوکول تصدیق 

"ایزدیار"محمدعلم 
یبناىو جرې لومد مشران

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

تصدیق مشرانو جرگه
له یادداشت تفاهم لوروتوکولپاز 

های آبگذر میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جمهوری 

تاجکستان
)١٧(:شماره 
١/٩/۱۳۹٠:تاریخ

ــادۀ     ــم م ــی از حک ــه تأس ب
قـانون اساسـی افغانـستان،     نودم

ــاهم  پ ــت تف ــول یادداش روتوک
لوله های آبگـذر میـان جمهـوری       
ــوری  ــستان و جمه ــالمی افغان اس
ــومی   ــسۀ عم ــستان در جل تاجک

ــؤرخ ــوم ــاه ق ــال اول م س س
.مشرانوجرگه تصدیق گردید١٣٩٠

"ایزدیار"محمدعلم 
مشرانو جرگهنایب اول 

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

)تفاهمي یادونه(پروتوکول 
تد افغانستان اسالمي جمهوري   
ــ ــستان جمهوري تاو د تاجک

د اوبو پایپ   د هيْات  ناسته     
تیرېدنه مربوط د افغانستان لـه      
خوا په راغک دت د قلعه خم       

ساحه کـې د    ېسیمه د مک  
بدخـــشان او تاجکـــستان 
خودمختار والیت د علیـا او       

د ،ءراــریا قـي زنـسفل
انستان بدخشان والیـت    ـافغ

.شکي سیمه
د دوشنبه ار

لمریـز د  يهجر۱۳۸۹/ ۴/ ۲۲
نېې  میالدي ٢٠١٠/جوالی /۱۴

من چـې د    تـر ت  د هیـاْ   مطابق
افغانستان له خوا ـاغلی انجنیـر       
سلطان محمـود محمـودي او د       

له خوا اغلی بادوروف     تاجکستان
او  وپس له لیدل  سلیمان پر مخ تلل،   

هراخیزه آزموینـه لـه مربـوط       

)یادداشت تفاهمی(پروتوکول 
ــ ــشترک سنش ــْات م ت هی

جمهوری اسالمی افغانستان و    
جمهوری تاجکستان در ارتباط    
به عبور دادن لوله های آبگذر      

ان به زمـین    از جانب افغانست  
دشـت راغـک     ۀهای سـاح  

ولسوالی قلعۀ خم والیت خود     
مختار بدخشان تاجکستان و از     

زنگریا جانب تاجکستان به قراء 
علیا و سفلی ولسوالی شکی والیت 

.بدخشان افغانستان
شهر دوشنبه

ــؤرخ  ــری ٢٢/٤/١٣٨٩م هج
٢٠١٠/ جوالی / ١٤شمسی مطابق 

ت جانبین که ریاسـت     میالدی هیاْ 
تان را محترم انجنیـر     طرف افغانس 

سلطان محمـود محمـودی و از       
طرف تاجکستان محترم بادوروف    
سلیمان بدوش داشت،بعد از بازدید 

بـه از   و بررسی هـای همـه جان      

١٤



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
د غونې ووسیمو خه، دواو خوا

په تر کې د تاجکستان او خـود        
ــي او    ــشان وال ــاره بدخ مخت

ـ  د خم قلعـه ولـسوال      لین سئوم
لین چې  سئوشبکې م  ياو د انکشاف  
ــاغلی آغا ــ ــروژې خ ان ددې پ

په غـاه لـري، د      لیت  سئومالي م 
ــول  ــق ک ــروژې تطبی ــې پ داس

د اسد   ١٢مطابق د پروتوکول نېه     
اـست   ٣کال مطـابق     ١٣٨٦
نا ېکال چې د افغانستان بر٢٠٠٧

او اوبو وزارت او د تاجکـستان د        
نا او اوبو د ذخیـرو وزارت       ېبر

ن امضاء شـوی دی ـور       يترم
ـ         ول شوی او د هغه پـه پراخول

ې کـار   او مشترک همکاریو باند   
او باید چـې     هکول ېره ه ور د    

منصفانه او عادالنه پـه ول لـه       
کوچني سمندرو خه ه پورته شي 
او دواه خوا پس لـه بحـث او         

وروسته پـه النـدې ول       ېمباحث
:ته ورسیدلموافقې

ساحات مورد نظر هر دو طـرف       
من مالقات بـا محتـرم والـی        ض

بدخشان خود مختار تاجکستان و     
ـ   لینئومس خـم آن    ۀولسوالی قلع

شافی واليت و مسئولین شبکه انک    
ۀمحترم آغاخان که تمویل کننـد     

ه خواهد بود، تطبیق همچـو      ژروپ
١٢روتوکول  په ها را مطابق     ژروپ

اگست  ٣مطابق   ١٣٨٦اسد سال   
ی ژکه بین وزارت انر    ٢٠٠٧سال  

افغانستان و وزارت میلـو     و آب   
روتسیه و ذخیره های آب جمهوری 

امضاء رسـیده اسـت     تاجکستان به   
ــعه ــوده و توس ــداد نم ــد قلم مفی

اینگونه همکـاری هـای مـشترک       
در مورد استفاده منصفانه و عادالنه از     
آب دریاچه های که بدون استفاده به       

نج میریزند را به نفع جانبین و       پدریای  
گسترش مناسبات نیک بین هـر دو       

دانسته و بعد از بحث هـای        کشور
ه بـه توافقـات ذیـل نایـل         دوستان

:گردیدند

١٥



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
تعیین شوي موقعیتونه له دواه     -۱

ت له نظر وروسته    خوا د پخواني هیاْ   
أیید و  ت له جانب د ت    د طرفین هیاْ  

.ورېدل
رنه چې د اوبو تیرېدنـه د       -۲

ووخوا ويپونو خه دوا  اپله  اوبو  
ته په مساوي توه وي، رنه چې       
د بررسی او مالحظاتو په تر کې،       

زنریاي دافغانستان علیا او سفلي د
سیمو د راغک دت قلعـه     ېمک

. پـه پرتلـه لـه ده   خم ولسوال 
ن  تر کلي ېهمداسې د یاد شو   

د غن کلیو د اوبو غاه بلروم او اود 
دپاره مساعد ده او     يد آبیار  مكې

همداسي د شیست دت اوبو چینه      
تاجکستان له خوا د کفایـت و        د

    ووخـوا  ونده، ددې په خاطر دوا
توافق وک چې سل لیتره اوبه په فی        

له تاجکستان زغر سمندر     ېثانیه ک 
غن سیمو کې د   بخه په لروم او او    

.قال شيـیعه اوبه انتيپ په ذراپ
د افغانستان له خوا اویا لیتره فی -۳

لهثانیه د پایپ په ذریعه د افغانستان       

ز موقعیت های تعیـین شـده ا      -١
طرف هیْات قبلی طـرفین مـورد       
تْايید هیْات هر دو جانـب قـرار        

.گرفت
از آنجائیکه عبور دادن آب از طریق - ٢

لوله های آب باید به هر دو طرف طور 
کـه  قراریمساویانه صورت گیرد،

مالحظه و بررسی گردید، ساحۀ زمین      
داری قراء زنگریای علیا و سفلی طرف 

اری افغانستان نظر به ساحۀ زمـین د      
ساحۀ دشت راغک ولسوالی قلعۀ خم      

در کنار قریه های بناًء.باشدکمتر می
جهـت  متذکره قریۀ لروم و اوبغـن       

آبیاری مساعد بـوده و همچنـان       
شیست دشت   ۀمقدار جریان چشم  

شکیو از طرف تاجکستان کفایت     
جـانبین  کننده نبوده، از اين جهت      

توافق نمودند تا مقدار صد لیتر فی ثانیه 
تاجکستان به ساحات   اچۀ زغر   از دری 

ریعۀ لوله های آبگذر    ذلروم و اوبغن    
.انتقال گردد

جانب افغانستان مقدار هفتـاد     -٣
لوله های   ۀلیتر فی ثانیه آب را ذریع     

١٦



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
خه د تاجکستان    درياچۀ شهر سبز  

راغک دت سیمو او قلعـه خـم        
د پاره موافقې تـه      ياوبول او آبیار  

.ورسېدل
تاجکستان پنوس لیتره اوبه په     -۴

و يفی ثانیه کې له شیست دت شک      
ويپ په ذریعه د اوبولاه د پچینې خ

پـه خـاطر، د      لـو او اوبه ورکو  
تاجکستان د علیا او سفلي زنریای      
سیمو دپاره سل لیتره په فی ثانیه کې 
ورکوي او په دې توه د افغانستان       

د  ولـسوال  يبدخشان والیت شک  
لروم او اوبغن سیمو ته اوبو رسولو       

.دپاره موافقې ته ورسېدل
ې اتیـا   ري چ افغانستان موافقه ل  -٥

لیتره في ثانیه کې د لورمې مادې       
درياچۀ شهر سبز له    تفاوت دپاره د    

خه او یا نورو مناسبو ایونو       اوبو
خه د تفاهم په اساس تاجکـستان       

.دپاره ورکول کېي
٦-خواوو د انکشافي نماینده ودوا

ـ په حضور اغلي آغا    ان سـره   خ
موافقې ته ورسېدل چې د پـروژې       

شهر سبز طـرف     ۀآبگذر از دریاچ  
افغانستان به منظور آبیاری زمـین      
های ساحۀ دشت راغک ولسوالی     

.خم تاجکستان موافقه داردۀقلع
انب تاجکستان مقدار عبـور     ج-٤

نجاه لیتر فی ثانیه آب را از       پدادن  
ۀشیست دشت شکیو ذریع    ۀچشم

آبگذر به منظور آبیـاری و       پایپ
آبرسانی ساحات قراء زنگریای علیا 
و سفلی و مقدار صد لیتر فی ثانیه        
آب را از دریاچۀ زغر تاجکـستان       
جهت آبیاری زمین های قراء لروم      

الیـت  و اوبغن ولسوالی شـکی و     
.بدخشان افغانستان موافقه دارد

جانب افغانستان موافقه دارد تا     -٥
ۀهشتاد لیتر فی ثانیه تفاوت مـاد      

شهر سبز و ۀچهارم را از آب دریاچ
یا جاهای مناسب دیگر در تفاهم با       
هم برای جانب تاجکستان تحویل     

.بدهد
جــانبین در حــضور داشــت -٦

ۀنمایندۀ بنیاد انکشافی محترم شبک    
ان توافق نمودند تـا امـور       آغاخ

١٧



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
ي او تطبیق لـه     تمویل، طرح، سرو  

متذکره بنیـاد لـه خـوا ترسـره      
.کېي

٧-ــه ودوا ــوافقې ت ــواوو م خ
یپونو ژوروالـی د    اورسېدل چې د پ   

اوبو د تثبیت شوي مقدار مطابق د       
آغاخان انکشافي شبکې لـه خـوا       

دواو خواوو لخوا    دطرح شي او    
.تطبیق شي

د پروژې د تطبیق نظارت کول      -٨
افغانستان له خـوا د بدخـشان       د
ـ  و ریاسـت او د     والیت دتنظیمول

تاجکستان له خوا د بدخشان خود      
یس له خوا ترسره  ئمختار والیت د ر   

.کېي
له دې کبله چې دغه پروژه ېره       -٩

خواوو په ه ده    ودواد  حیاتي او   
او د هغوى د ستونزو د لرې كولو        

نـو دآغاخـان د     لپاره اينـه ده،   
نه داسې توقع کېي ېشبکيانکشاف
ژره دغه پروژه تطبیـق     ترچې ژر 

.کي
تاجکي اوه تفاهم لیک په دريـدغ

ه ژوپرسروی،دیزاین،تمویل و تطبیق 
های متذکره از طرف بنیاد مذکور      

.ورت گیردص
هر دو طرف موافقه نمودند تا      -٧

قطر لوله های آب مطابق مقـدار       
جریان تثبیت شده از طرف بنیـاد       
ــزاین   ــان دی ــشافی آغاخ انک
گردیده و به هر دو طرف تطبیـق        

.گردد
ه از طرف ژروپق نظارت از تطبی-٨

افغانستان بدوش ریاست تنظیم آب     
ــب  ــشان و ازجان ــت بدخ والی
تاجکستان رئیس خـواجگی آب     
ــشان  ــار بدخ ــت خودمخت والی

.باشدمی
های مذکور رول   پروژه  از اینکه    -٩

بسی مهم را در درآمد و نفع مردمان        
هر دو طرف و رفع مشکالت آنها دارا 

شافی بنیاد انکۀاز نمایندبناًءباشد،می
گرفت که آغاخان تقاضا صورت ۀشبک

ها را به اسرع وقت      پروژهامور تطبیق   
.آغاز نماید

این تفاهمنامه به زبان های دری و       

١٨



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
په یوشان   دواهچې  ليكل شوى   ژبو  

.د اعتبار و دي
ناسته، له دوست خه په كه فضاء 

هجــري ۱۳۸۹/ ۴/ ۲۲كــې د 
نېـې   ۲۰۱۰/ جوالى/ ۱لمريز د   

.مطابق پاى ته ورسېده
د افغانستان لخوا

انجنیر سلطان محمود محمودي
نا او اوبو وزارت د اوبو د چارو د ېد بر

تنظيم عمومي رئيس 
حسنوف ح د تاجكستان لخوا

د اوبو او د اوبو د زېرمو د وزير مرستيال

تاجکی تحریر گردیده که هـر دو       
.باشدیکسان مدار اعتبار می

نشست در فضای آگنده از دوستی      
هجـری   ٢٢/٤/١٣٨٩به تاریخ   

٢٠١٠/ جوالی/١شمسی مطابق به 
.خاتمه یافتمیالدی

از طرف افغانستان
انجنیر سلطان محمود محمودی رئیس 

عمومی تنظیم امور آب وزارت 
نرژی و آبا
تاجکستان حسنوف حاز طرف 

معاون وزیر آب و ذخایر آب

١٩



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

په افغانستان کې د مالیزیا د 
پوي واکونو داستقرار په 

افغانستان د اسالمي هکله، د 
زیا دولت او مالیجمهوریت

د م د ياددتترمن د تفاه
توشېح په اه،د افغانستان د 

ئیساسالمي جمهوریت د ر
فرمان

)) :۹۲ه
۱۳۹۰/۱۰/۴: نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقرې د  ) ۱۶(د  لورشپېتمې مادې   
حکم له مخې، په افغانستان کـې د    
مالیزیا د پوي واکونو د استقرار      

د افغانستان د اسـالمي      په هکله، 
جمهوریت او مالیزیا دولت ترمن د     
تفاهم یاددت چې د ملي شـوري       

نېې ۱۳۹۰/۷/۲۵ولسي جرې د    
ې او د مشرانو جرـې د       ) ۲۰(

فرمان 
رئيس جمهورى 

اسالمى افغانستان 
فاهم توشیح يادداشت تۀدر بار

میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و دولت مالیزیا در 
مورد استقرار نیروهای نظامی 

مالیزیا در افغانستان
)٩٢: (شماره 
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
) ١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

قانون اساسـی   شصت و چهارم     مادۀ
میـان   یادداشـت تفـاهم   افغانستان  

جمهوری اسالمی افغانستان و دولت    
مالیزیا در مورد اسـتقرار نیروهـای       
نظامی مالیزیا در افغانستان که توسط      

ــماره  ــصوبات ش ــؤرخ) ٢٠(م م
ــسی جر١٣٩٠/ ٢٥/٧ ــول ه و گ

١٣٩٠/ ٨/٩مـؤرخ    )٢٠(شمارْه  

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
ــې ۱۳۹۰/۹/۸ ــې ) ۲۰(نې 

سریزه او  ) ۱(مصوبو په واسطه په     
مادوکې تصدیق شـوی دی،     ) ۹(

.توشېح کوم
:دوه یمه ماده

له نېې خـه    دغه فرمان د توشېح     
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له        
مصوبو سره یوای دې په رسـمي       

.جریده کې خپور شي
حامد کرزی 

د افغانستان د اسالمي 
رئیسجمهوریت 

ــی   ــورای مل ــه ش ــشرانو جرگ م
ــداخل  ــه و ) ١(ب ــاده ) ٩(مقدم م

تصدیق گردیده است، توشـیح مـی       
.دارم

:مادۀ دوم
ــاریخ تو ــان از ت ــن فرم ــیح ای ش

نافذ و همراه با مصوبات مجلـسین       
شورای ملـی در جریـدۀ رسـمی        

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
جمهوریتد افغانستان اسالمي
يملي شور

ولسي جره
پوي د په افغانستان کې د مالیزیا 

نو د استقرار په اه، د اکوو
انستان اسالمي جمهوریت او افغ

مالیزیا تر من د تفاهم د یاددت په 
هکله، د ولسي جرې تصدیق

)٢٠: (ه
١٣٩٠/ ٢٥/٧: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسـي       
یمې مادې له حکم سره     ي  قانون د نو  

کال د تلې د میاشتې د      ١٣٩٠سم،د  
نېې په عمومي غونه کې پـه       ) ٢٥(

ـ     ا د پـوي    افغانستان کې د مالیزی
ــه اه، د  ــتقرار پ ــو د اس واکون
افغانستان اسـالمي جمهوریـت او      

    ت په یوه    دمالیزیا تر منتفاهم یادد
.مادو کې تصدیق شو) ۹(سریزه او 

"پتون"خالد 

بيی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه از یادداشت 
تفاهم میان 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
وهای رلیزیا در مورد استقرار نیما

نظامی مالیزیا به افغانستان
)٢٠: (شماره
٢٥/٧/١٣٩٠: تاریخ
نودم قانون   ۀسی از حکم ماد   به تأ 

داشت تفاهمدیااساسی افغانستان، 
میان جمهوری اسالمی افغانستان    
و مالیزیــا در مــورد اســتقرار 

نظـامی مالیزیـا بـه      نیروهای  
در جلسۀ عمومی مؤرخافغانستان

١٣٩٠ماه میزان سـال     ) ٢٥(
ولسی جرگه به داخل یک مقدمه      

.ماده تصدیق گردید) ٩(و 
"تونشپ"خالد 

نايب اول ولسی جرگه

ج

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

په افغانستان کې د مالیزیا د پوي 
د شتون په اه، د واکونو 

افغانستان اسالمي جمهوریت او 
مالیزیا تر من د تفاهم د یاددت په 

هکله، د مشرانو جرې تصدیق
)٢٠:(ه
۱۳٩٠/ ٨/٩:نېه

مشرانو جرې د افغانستان د اساسي      
سره له حكم   یمې مادې   ي  نوقانون د 

کال د لیند د میاشتې ۱۳٩٠د سم،
نېې په عمومي غونه کـې پـه        ۸د  

افغانستان کې د مالیزیـا د پـوي        
ــه اه، د  ــتقرار پ ــو د اس واکون
افغانستان اسـالمي جمهوریـت او      
مالیزیا تر من د تفـاهم یاددـت        

مادو کې تصدیق   ) ۹(په یوه سریزه او     
.شو

"مسلميار"فضل هادي 
رئيسد مشرانو جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

تصدیق مشرانو جرگه 
میان جمهوری یادداشت تفاهماز 

و مالیزیا در مورد اسالمی افغانستان 
ای نظامی مالیزیا در استقرار نیروه

افغانستان 
)٢٠(:شماره 

٨/٩/۱۳۹٠:تاریخ
بـــه تأســـی از حکـــم مـــادۀ 
ــستان،  ــانون اساســی افغان ــودم ق ن

میان جمهوری اسالمی    یادداشت تفاهم 
ــستان  ــورد  افغان ــا در م و مالیزی

اســتقرار نیروهــای نظــامی مالیزیــا 
ــستان در  ــسۀ در افغانــ جلــ

ــومی  ــؤرخعم ــوس  ۸م ــاه ق م
رانو جرگــه مــش١٣٩٠ســال

ــداخل یــک مقدمــه و  ــاده ) ۹(ب م
.تصدیق گردید

"مسلمیار"فضل هادی
مشرانو جرگهرئيس 

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

افغانستان ته د مالیزیا د 
استول شوو پوي واکونو

د استقرار په هکله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت
او مالیزیا دولت ترمن د 

تفاهم یاددت
د افغانستان د دفاع وزارت چې د       

نستان د اسـالمي جمهوریـت      افغا
استازیتوب کوي او د مالیزیا د دفاع 
وزارت چې د مالیزیـا د دولـت        
استازیتوب کوي پدې ای کې په      

او مـشترکًا   "اخ"منفرده توـه    
.په توه یادېي"اخونو"

د پـوي واکونـو د      : یاددت
استولو لـه الرې د افغانـستان د        
بیارغونې په پروسه کـې د ونـې      

چې پدې ـای    ( ه خاطر اخیستنې پ 
په نوم یـادېي، د     ) "MAF"کې د   

افغانستان د اسالمي جمهوریـت د      
بلنې په واب کې د مالیزیا موافقه د 
انساني مرستو په تـدارک پـورې       

یادداشت تفاهم میان دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان

و دولت مالیزیا در 
مورد استقرار نیروهای 

لیزیا به نظامی اعزامی ما
افغانستان

وزارت دفاع افغانـستان کـه از       
ــستان  جمهــوری اســالمی افغان

نماید و وزارت دفاع نمایندگی می
مالیزیا کـه از دولـت مالیزیـا        

نماید در اینجا بـه نمـایندگی می
و مشترکًا" طرف"شکل منفردانه

.یاد می گردند" طرفین"
موافقت مالیزیا بخـاطر    : یادداشت

ۀ بازسـازی   روسپسهم گیری در    
افغانستان، از طریـق فرسـتادن      

که در اینجا بـه     (نیروهای نظامی   
یاد مـی گـردد،     ") MAF"اسم  

مشروط می گردد به تدارک کمک 
های انسانی به جـواب دعـوت       
ــالمی   ــوری اس ــت جمه دول

٢٠



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
.مشروطېي

: تایادد
همدارنه د مالیزیا استول شـوي      

تنه پکـې    ۴۰پوي واکونه چې  
شاملېي د نوی زیالند د بیارغونې      

یتي یم سره یوـای     له پوي وال  
پـه  ) "PRT" چې پدې ای کې د    (

نوم یادېي، د افغانستان د بامیانو په 
والیت کې د بین المللي قطعـو د        

انې په توـه     يهامنیتي مرستندو 
.ای پرای کېي

اخونو په الندې مواردو موافقه 
:وکه
موخه

:لوم ماده
لدې انتظامیه یاددت خه موخه     

د خپلـو پـوي      داده و مالیزیا  
واکونو له الرې د انساني مرستو      
په واندې کولو سره د افغانستان د       

.بیا رغونې په پروسه کې ون وکي

.افغانستان
: یادداشت

همچنان نیروهای نظامی اعزامـی     
گردند نفر می٤٠مالیزیا که شامل 

بازسازی والیتی نظامی   یکجا با تیم    
کــه در اینجــا (زیالنــد جدیــد

گردد به یاد می") PRT"به اسـم 
مثابه شاخه ای از قطعـات بـین        
ــی در   ــی امنیت ــی کمک الملل
والیت بامیان افغانستان جا به جـا       

.شوندمی
طرفین به موارد ذیـل تفـاهم       

:نموده اند
هدف

:اولۀماد
هدف از یادداشت انتظاميۀ هذا     -١

تا مالیزیا با ارايه کمـک  این است   
های انسانی از طریـق نیروهـای       

روسۀ بازسـازی   پنظامی خود در    
.افغانستان اشتراک نماید
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د استعمال منظور

:دوه یمه ماده
دغه انتظـامي یاددـت، د       -۱

بیارغونې افغانستان دبامیانو د والیتي
د پرورام لپاره د مالیزیا د پـوي        

کـې نیـسي    واکونو مرسته په بر   
). نغاي(

همدارنه دغه مرتبه یاددـت، د      
نور مالیزیایي پرسونل په هکله، چې      
په نورو برخوکې په افغانستان کې په 
        دندو بوخت دي هم د تطبیـق و

.دی
د دغه مرتبه یاددت مطروحه      -۲

موخو ته د رسېدو لپاره، د مالیزیـا        
پوي واکونـه النـدې مـوارد       

:تعقیبوي
نـد د والیتـي     د نوي زیال   -الف

والیت بیارغونې د یم او د بامیانو په 
د سیمه ییزې روغتیا د برخې لـه        کې  
لینو سره په هـم غـ او پـه          ئومس

افغانستان کې د ملرو ملتونو د روغتیا 
برخې د هم غي کوونکي روغتیـایي       

منظور استعمال
:دومۀماد
ــامی، -١ ــت انتظ ــن یادداش ای

کمک نیروهای نظامی مالیزیـا را      
روگرام بازسـازی والیتـی     پبرای  

بامیــان افغانــستان در بــر   
. می گیرد

مرتبه همچنـان در    این یادداشت   
رسونل مالیزیایی که در    پمورد سایر   

سایر بخـش هـا در افغانـستان        
مصروف وظایف دیگر اند نیز قابل      

.تطبیق می باشد
برای نیل به اهداف مطروحـه      -٢

یادداشت مرتبۀ هـذا، نیروهـای      
نظامی مالیزیا موارد ذیل را دنـبال   

:می نمایند
ـ -الف الن سـازی وکمـک     پ

صحت عامـه  برای عرضه خدمات  
) کلینیک های طبـی و دنـدان      (

در هماهنگی بـا تـیم بازسـازی        
والیتــی زیالنــد جدیــد و   
مسئولین بخـش صـحی محلـی       
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طبي او  (دفتر په مرسته، د عامې روغتیا     

د خـدمتونو د    ) غا د کلینیکونـو   
اره، پالن جوونـه او     واندې کولو لپ  

.مرسته
د پالن طرح او د عامې روغتیا        -ب

کول په تېره بیا د      اءد خدمتونو اجر  
غاونو، نـسایي او د اطفـالو د        

.روغتیا د مالت په برخوکې
Kiwiد اتیا په صورت کې د        -ج

په اه کې د نوي زیالند د پـوي         
واکونو د روغتون لوم درجې     

برابرول او  خدمتونو ته د آسانتیاوو     
مالت.

د نوي زیالند د والیتي بیارغونې -د
د یم او د بامیانو په والیت کې له         

لینو سره په   ئوافغاني سیمه ییزو مس   
هم غ کې د بنسیزو روغتیـایي       

کـول  اء  روزنیزو پرورامونو اجر  
چې البته په دغو زده کـه ییـزو         
پرورامونوکې د ترېنرانو زده که     

وي واکونو له   او د افغانستان د پ    
روغتیایي پرسونلونوخه ارنه هم    

. شاملېي

در والیت بامیـان و بـه کمـک         
دفتر هماهنـگ کننـدۀ بخـش       
ــد در  ــل متحـ ــحی ملـ صـ

.افغانستان
الن و اجرای خـدمات     پطرح  -ب

صحت عامه به خصوص در بخش      
صحی های دندان، نسائی و حمایت

.اطفال
ــسهیالت و  -ج ــراهم آوری ت ف

حمایت از خدمات درجـه یـک       
شفاخانه نیروهای نظامی زیالنـد     

در صورت  Kiwiایگاه  پجدید در   
.ضرورت

روگرام های تربیـوی    پاجرای   -د
ــاهنگی  ــی در هم ــحی اساس ص
با تیم بازسازی والیتـی زیالنـد       
ــحی    ــسئولین ص ــد و م جدی
محلی افغانی در والیـت بامیـان       

روگـرام هـای    پلبتـه ایـن     که ا 
آموزشــی شــامل آمــوزش   

رسونل های  پترینران و مراقبت از     
صحی نیروهای نظامی افغانـستان     

.نیز می گردد
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جال ترتیبات
:درېیمه ماده

ددې طرحې د مندرجاتو د تطبیق په       
منظور چې له مالي چاروخه د ې 
اخیستنې ول او تنظیم هم پکـې       
شاملېي، د اخونو په وسیله جال      

.او این تدبیرونه نیول کېي
مالي ترتیبات
:لورمه ماده

د هغو فعالیتونو لپاره چـې ددغـه        
په چوکـا کـې      ياددت تفاهم

صورت مومي، د ولو لتونو تر      
پو الندې د راوستلو په خاطر د       
مالي چارو تنظیمول، د مالیزیـا د       

.دولت له خوا تمویلېي
د تدبیرونو اغېزمنتوب

:پنمه ماده
مطروحه یاددت یوازې د اخونو     

یـو   د موخو د پلي کولو لپـاره د       
ریکارد په توه کارول کېي، نه د       
یوْه داسې بنس په توـه چـې د      
کورنیو او بین المللي قوانینو له نظره       

ترتیبات جداگانه
:سومۀماد

ظور تطبیق مندرجات این طرح    به من 
که شامل طرز اسـتفاده و تنظـیم        
امور مالی نیز می گردد، تـدابیر       

رفین جداگانه و ضروری به وسیلۀ ط
.گرفته می شود
ترتیبات مالی

:چهارمۀماد
وشش پتنظیم امور مالی برای تحت      

قراردادن تمامی مـصارف بـرای      
فعالیت های که در چوکات ایـن       
يادداشت صورت مـی گیـرد، از    
جانب دولـت مالیزیـا تمویـل       

.می گردد
مؤثریت تدابیر

:نجمپۀماد
یادداشت مطروحه فقط به مثابه یک 

حقق اهداف طرفین   ریکارد برای ت  
به کاربرده شده، نه به حیث یـک        
اساسی که مسئولیت ها را از ناحیه       
قوانین داخلی و بین المللی ایجاد      
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لیتونه رامنته کي، همدارنـه     ئومس

قضایاوو ته د رسېد لپاره هې ول       
قانوني پروسیجر، محدودیتونه او الزام نه 

.رامنته کوي او نه پېداکوي
)سمونې(ح بیاکتنه، تعدیل او اصال

:شپمه ماده
ایي د اتیا په صورت کې له        -۱

اخونوخه له هر یوْه نه وغوتل      
شي چې که ددې یاددت د ولـو        
موادو یا یو له موادو خه بیاکتنه،       
تعدیل او اصالحات ولري، په لیکلي 

.توه یې واندې کي
هر ول بیاکتنـه، تعـدیل او        -۲

اصالح چې اخونه پرې موافقې ته      
ېي باید ساده شي او په لیکلي       رس

ول ددې یاددت پـه برخـوکې       
.ای پرای شي

هر ول بیاکتنـه، تعـدیل او        -۳
اصالح باید له هغې نېې خه چې       
پرې موافقه صورت مومي، مرعـي      

.ول شياءاالجر
هر ول بیاکتنـه، تعـدیل او        -۴

روسیجر، پنماید، همچنان هیچگونه 
محدودیت ها و الزام قـانونی را       
برای رسیدگی به قضایا خلق نکرده  

.و نمی نماید
تعدیل و اصالحتجدید نظر،

:ششمۀماد
ت ضرورت شـاید از     در صور -١

هر یک از طرفین خواسته شود که       
تجدید نظر،تعدیل و اصالحاتی را     
که در مورد تمـام مـواد ایـن          
یادداشت و یا کدام مواد آن داشته       

.باشند، تحریری ارايه نمایند
هرگونه تجدید نظر، تعـدیل و      -٢

اصالح که به توافق طرفین میرسد      
باید ساده شده و به شکل تحریری       

ـ    ای ایـن یادداشـت     در بخش ه
.گنجانیده شود

هرگونه تجدید نظر، تعـدیل و      -٣
اصالح باید از تاریخی که روی آن       
توافق صورت می گیـرد، مرعـی       

.االجراء دانسته شود
هر نوع تجدید نظر، تعدیل و       -٤
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اصالح نه ایي پدې یاددت کې      

لیتونو تـه زیـان     ئوحقوقو او مـس   
سوي یا هغو بیاکتنو، تعدیالتو او      ور

اصالحاتو ته چې پخوا رامنته شوي 
یا پدې یاددت کې شتون لـري،       

.زیان ورسوي
تعلیق

:اوومه ماده
له اخونوخه هر یوکوالی شي د      
دلیلونو په واندې کولو سـره، د       
ملي امنیت، ملي و، عامه فرمانونو 
یا د عامه روغتیا د مفرداتو د مواردو 

په مْوقته توه د تعلیـق پـه        تطبیق  
. حالت کې وساتي

ددې یاددت د یوې برخې یا ولو       
ي برخو چې د یو اخ لخوا       ئیواجرا

د هغو د فوري تعلیق واندیز مطرح       
کېي، ـایي مقابـل اخ تـه د         

نل له الرې خبـر     يدیپلوماس د چ  
.ورکل شي

اصالح نباید به حقوق و مسئولیت      
ها در این یادداشت صدمه رسانده      
و یا به تجدید نظرها، تعـدیالت و        

به وجود آمده و    الحاتی که قبالً  اص
یا در این یادداشت وجود داشـته       

.است، آسیب برساند
تعلیق

:هفتمۀماد
هر یک از طرفین می تواننـد بـا         
ارايه دالیل، تطبیـق مـواردی از       
مفردات امنیـت ملـی، منـافع       
ملی، فرامین عامه یا صحت عامه را    

در حالـت تعلیـق      برای موقتـاً  
. نگهدارند

یا تمام بخش هـای     یک قسمت و    
اجرائیوی این یادداشت که ازجانب 

یشنهاد تعلیق فوری آن    پیک طرف   
مطرح می گردد، بایست از مجارى 

لوماسی به اطالع جانب مقابـل   پدی
.رسانیده شود
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د اختالفونو حلول

:اتمه ماده
فادوتفاهم ددې یاددت له م    دې  د  

او  اءخه د هر یوْه د ژباې، اجر      
یا پلي کېدو په هکله، د اخونـو        
ترمن هر ول اختالفونه او تضادونه 

، له دیپلوماتیکو مجاریوخـه،     يد
درېــیم اخ یــا د بــین المللــي 
محاکماتو دیوان ته له مراجعې پرته      
د اخونو د مشورې او یا مذاکرې       

.له الرې،حل شي
او پایته پیل، اغېز اچونه، موده

رسېدل
:نهمه ماده

د تفاهم دغه یاددت د اخونو -۱
په وسیله د هغْه د السلیک له نېې        

دی او د دریو     اءخه مرعي االجر  
کلونو مودې لپاره به اغېز اچوونکی      

.پاتې شي
که چېرې له کومې مالحظـې       -۲

پرته ددې تفاهم د یاددـت لـه        
موادوخه د هر یوْه په هکله، یو له        

حل اختالفات
:هشتمۀماد

هرگونــه اختالفــات و تــضادها 
میان طرفین در مـورد ترجمـه،       
اجراء و یا تحقـق هـر یکـی از          

اد ایـن یادداشـت تفـاهم، از        مف
طریق مـشاوره و یـا مـذاکره        

لوماتیـک  پطرفین، از مجـاری دی    
بدون مراجعه به طرف سومی یـا       
دیوان محاکمات بین المللی حـل      

.گردد
آغاز، اثر گـذاری، مـدت و       

اختتام
:نهمۀماد
ــاهم از  -١ ــت تف ــن یادداش ای

تاریخ امضاء آن به وسیلۀ طـرفین       
ی مرعی االجـراء بـوده و بـرا       

مدت سه سـال اثرگـذار بـاقی        
.خواهد ماند

هرگاه بدون مالحظـه ای در      -٢
مورد هر یکی از مواد این یادداشت 
تفاهم، یکی از طرفین قصد داشته      
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خه قصد ولري چـې ددې      اخونو

ــه    ــای ت ــت پ ــاهم یادد تف
ورسوي،کوالی شي خپل تصمیم له     

ورې  ۳۰دیپلوماتیکې الرې خه    
.دمخه مقابل اخ ته خبر ورکي

ددې تفاهم د یاددت د پای       -۳
ته رسېدو اعالن دې داسې عملـي       
شي چې هغو فعالیتونو ته چې لدې       
اعالن دمخه پیل شوي، زیان و نـه        

کار د پای ته رسېدو رسوي او یا یې 
.تر نېې پورې بشپ شي

دغه موافقه چې د اخونو د نظرونو       
د کو استازیتوب کوي د افغانستان      
د اسالمي جمهـوري دولـت او       
مالیزیا دولت د عالقې و مسایلو له       
په پام کې نیولو سره په الس راغلې        

.ده
دغه یاددت په دوو نـسخوکې د       

کال۱۳۸۹کوااللمپور په ارکې د 
ور د   ...د زمري د میاشـتې پـه      

اصلي پاو په شپو نسخوکې هـره       
یوه دوه نسخې په دري، انلیسي او 
مالیزیایي ژبو السـلیک شـوي او       

باشد که به این یادداشت تفـاهم       
اختتام ببخشد، می تواند تـصمیم      
خود را به شکل رسمی از مجرای       

روز قبل به جانب     ٣٠لوماتیک  پدی
.دهدمقابل اطالع

اعالن اختتام ایـن یادداشـت      -٣
تفاهم طوری عملی گردد، که بـه       
فعالیت های که قبل از این اعالن        
آغاز گردیده، صدمه نرساند و یـا       
ــام  ــاریخ اختت ــی ت ــار آن ال ک

.تکمیل گردد
این توافق که نکات نظر جـانبین       
را نمایندگی می نماید با در نظـر        
داشــت مــسایل مــورد عالقــۀ 

سالمی افغانستان  دولت جمهوری ا  
و دولت مالیزیـا بدسـت آمـده        

.است
این یادداشت طی دو نـسخه در       

ماه اسد  ... ور به روز  پشهر کوااللم 
در شش نسخه اوراق     ١٣٨٩سال  

اصلی هر یک دونسخه بزبان های      
دری، انگلیسی و مالیزیـایی بـه       
امضاء رسیده و نسخه های متذکره 
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نوموې نسخې مساوي اعتبار لري،     
په ژباوکې د اختالف د راپېداکېدو    
په صورت کې، د هغو انلیـسي       

.نسخې ته اعتبار ورکول کېي
مهوریت په د افغانستان د اسالمي ج
استازیتوب

ي دفاع وزیرد مل
"وردک "ستر جنرال عبدالرحیم 

د مالیزیا دولت په استازیتوب
د دفاع وزیر

داتو سیري دوکتور احمد زاهد حمیدي

اعتبار مساویانه داشته در صـورت   
تالف در ترجمه هـا، بـه       بروز اخ 

نسخه انگلیـسی آن اعتبـار داده       
.می شود

"وردک"ستر جنرال عبدالرحیم
وزیر دفاع ملی

به نمایندگی از جمهوری اسالمی 
افغانستان

داتو سیری دوکتور احمد زاهد حمیدی
وزیر دفاع

به نمایندگی از دولت مالیزیا
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دافغانستان د اسالمي جمهوریت 

جکستان جمهوریت تر من او تا
د ترانزیتي سودار د موافقه 

لیک د توشېح په هکله، د 
افغانستان د اسالمي جمهوریت 

فرمانئیس د ر
)) :۹۳ه
٤/١٠/١٣٩٠:نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقرې د  ) ۱۶(د  لورشپېتمې مادې   
حکم لـه مخـې، د افغانـستان د         

کـستان  اسالمي جمهوریت او تاج   
جمهوریت تـر مـن د ترانزیتـي        
سودار موافقه لیک چې د ملي      
ــې د   ــسي جر ــوري د ول ش

ې او د   ) ١٦(نېې   ٢/٨/١٣٩٠
نېې  ٨/٩/١٣٩٠مشرانو جرې د    

) ۱(ې مصوبو په واسطه په  ) ٢٣(
مادو کې تـصدیق    ) ۱۳(سریزه او   

.شوی دی،توشېح کوم
:دوه یمه ماده

فرمان 
رئيس جمهورى 

اسالمى افغانستان در مورد 
موافقتنامۀ توشیح

تجارت ترانزیتی میان 
اسالمی افغانستان و جمهوری 

تاجکستانجمهوری 
)٩٣: (شماره 
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
)١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

قانون اساسـی   شصت و چهارم     مادۀ
افغانستان موافقتنامۀ تجارت ترانزیتی    
میان جمهوری اسالمی افغانـستان و      
جمهوری تاجکـستان کـه توسـط       

ــماره  ــصوبات ش ــؤرخ) ١٦(م م
ه و شمارْه   گولسی جر  ١٣٩٠/ ٢/٨
مشرانو  ١٣٩٠/ ٨/٩مؤرخ   )٢٣(

ــی    ــورای ملـ ــه شـ جرگـ
ــداخل  ــه و ) ١(بـ ) ١٣(مقدمـ

ــ ــصدیق گردی ــاده ت ده اســت، م
.دارمتوشیح می

الف
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دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        

له د مجلسينو   نافذ او د ملي شوري      
په رسمي   ،مصوبو سره یو ای دې    

.جریده کې خپور شي
حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
رئیسجمهوریت 

:مادۀ دوم
ــیح   ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ای
نافذ و همراه با مصوبات مجلـسين       
شورای ملی در جریدۀ رسمی نـشر       

.گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب
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فغانستان اسالمي جمهوریت د ا

يملي شور
ولسي جره

ي جمهوریت او د د افغانستان اسالم
تاجکستان جمهوریت تر من د 

 د موافقه لیک ترانزیتي سودار
د ولسي جرې تصدیق،په هکله

)١٦: (ه
١٣٩٠/ ٢/٨: نېه

ي د افغانستان د اساسي قانون د نو      
د یمې مادې له حکم سـره سـم،         

د لمکال د ١٣٩٠ولسي جرې د 
په عمومي غونه نېې) ۲(دمیاشتې 
افغانستان اسالمي جمهوریت   کې د   

او د تاجکستان جمهوریت تر من د 
ي سودار موافقه لیک په     ترانزیت

مـادو کـې     )۱۳(ه او   یوه سریز 
.شوتصدیق 

"پتون"خالد 

بيی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

موافقتنامۀ ه از گتصدیق ولسی جر
تجارت ترانزیتی میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جمهوری 

تاجکستان
)١٦: (شماره
١٣٩٠/ ٢/٨: تاریخ
نـودم   ۀسـی از حکـم مـاد      به تأ 

موافقتنامـۀ  قانون اساسی افغانستان،    
تجارت ترانزیتی میـان جمهـوری      
ــوری  ــستان و جمه ــالمی افغان اس
ــومی   ــسۀ عم ــستان در جل تاجک

١٣٩٠ماه عقرب سـال     ) ٢(مؤرخ  
ــل     ــه داخ ــه ب ــسی جرگ ول

مــاده ) ١٣(یــک مقدمــه و  
.تصدیق گردید

"پتون"خالد 

نايب اول ولسی جرگه

ج
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دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

د افغانستان اسالمي جمهوریت او د 
تاجکستان جمهوریت تر من د 

موافقه ليكترانزیتي سودار د 
تصدیق جرېپه هکله، د مشرانو 

)٢٣:(ه
۱۳٩٠/ ٨/٩:نېه

ي نود افغانستان د اساسي قانون د     
د سـره سـم،   له حكم   یمې مادې   

 کال د   ۱۳٩٠ې د   ـمشرانو جر
ـې پـه     )۸(د میاشتې د     لیندنې

د افغانـستان   عمومي غونه کـې     
اسالمي جمهوریت او د تاجکستان     
جمهوریت تـر مـن د ترانزیتـي        

او سودار تون په یوه سـریزه       
.تصدیق ککېمادو ) ١٣(

"مسلمیار"فضل هادي 
رئیسد مشرانو جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه
در مورد تصدیق مشرانو جرگه

نزیتی میان تجارت تراموافقتنامۀ 
جمهوری اسالمی افغانستان و 

جمهوری تاجکستان
)٢٣(:شماره 
٨/٩/۱۳۹٠:تاریخ

به تأسـی از حکـم مـادۀ نـودم         
قــانون اساســی افغانــستان،  

موافقتنامۀ تجارت ترانزیتـی میـان      
ــستان و  ــالمی افغان ــوری اس جمه
جمهوری تاجکستان در جلسۀ عمومی 

ــؤرخ ــال  ) ٨(م ــوس س ــاه ق م
ــشرانوجرگه ١٣٩٠ ــمـ داخل بـ

تـصدیق  مـاده   ) ١٣(یک مقدمه و    
.گردید

"مسلمیار"فضل هادی 
مشرانو جرگهرئیس 

د
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د ترانزیتي سودار په اه، 
د افغانستان د اسالمي 

جمهوري حکومت او د 
تاجکستان جمهوري 

حکومت ترمن موافقه لیک
د تاجکستان جمهوري حکومت او     
د افغانستان اسـالمي جمهـوري      

د "حکومت چې لـدې وروسـته       
:په نامه یادېي"نواخو

یو له بل سـره د سـوداریزو         -
.مناسباتو د پراخولو په منظور

دهېوادونو تر من د سودار د      -
.ه والي د اهمیت په درک سره

د یو شان رسمي مـاموریتونو او        -
دکار د آسانتیا لپاره، په سرحدي لید 

او هـوایي  ) ترصد ایونو(ایونو
ې د موافقه رونوکې هغه مسایل چ

لیکونو د تطبیق په خاطر این ل       
.کېي، په رعایتولو سره

مه میان حکومت موافقتنا
جمهوری اسالمی افغانستان 

و حکومت جمهوری 
تاجکستان در رابطه به 

تجارت ترانزیتی
حکومت جمهوری تاجکـستان و     
ــالمی  ــوری اس ــت جمه حکوم

نامیده " طرفها"منبعد  افغانستان که   
:می شوند

به منظور گـسترش مناسـبات      -
.تجارت بین همدیگر

با درک اهمیت بهتـر نمـودن       -
.تجارت ترانزیتی بین کشورها

بارعایت ماموریت های رسـمی     -
یکسان و جهت سهولت کـار،هم      
در مسایل ترصد گاه های سرحدی      
ميدان هاى هوائى که بـه خـاطر        

نداشته پتطبیق موافقتنامه ها ضرور     
.شودمی
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:الندې موافقې ته و رسېدل-

لوم برخه
عمومي اصطالحانې

:لوم ماده
د دولتونو ترمن د سـوداریزو او   
ترانزیتي مناسباتو پراختیـا، ددغـه     

.موافقه لیک مقصد دی
:دوه یمه ماده

ولت د ۀاصطالح د هغ   "اخ"د  -۱
لري چې نوموی موافقه لیک      ٰيمعن

.یې السلیک کی دی
د نقلوونکو تجهیزاتو    "کانتینر"-۲
ون،ـتونکی واـخسابار(رفـظ

یـا  ) کیلنا(حرکت کوونکی سترن  
په مؤقته توه د    ) هغه ته ورته ظرف   

کالیو د ساتلو د بیابیا ې اخیستنې       
.لپاره اکل شوی دی

د هغو کالیو مجموعـه      "مالونه"-۳
ده چې له سوداریزو مالونو خه      

شیان  يعبارت دي، د مسافر شخص    
.په برکې نه نیسي

"کفالت ورکوونکي مقامـات   "-۴

:به توافق ذیل رسیدند-
بخش اول

اصطالحات عمومی
:اولۀماد

گــسترش مناســبات تجــارتی و 
ترانزیتی بـین الـدول، مقـصد       

.هذا می باشدۀموافقتنام
:مادۀ دوم

معنای دولتی  " طرف"اصطالح  -١
مذکور را به    ۀرا دارد که موافقتنام   
.امضا رسانیده است

هیزات ظـرف تج " کانتینـر"-٢
واگونباربـردار، سـترن  (نقلیاتی  

حرکت کننده و یا ظرف     ) نالکی(
بـه طـور مؤقـت      ) به آن شبیه  

نگهداشتن کاال و استفادۀ مکـرر      
.تعیین شده است

این مجموع کاالهای   " اموال"-٣
است که از اموال تجارتی عبارت      
بوده، اشیا شخصی مسافر را در بر       

.نمی گیرد
یـن  ا" مقامات کفالت دهنده  "-٤
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دغه دولتـي ذیـدخل مقامـات د        
اخونو د قانون جـوونې لخـوا       
مکلف شوي وي چـې د بهرنـي        
اقتصادي فعالیت د ون کوونکو     
او هغو اشخاصـو لپـاره چـې د         

ي موافقه لیک په چوکاکې نومو
ترانزیتي رسمیات عملي کـوي د      

.کفالت ورکوونکي په توه وي
ــات"-۵ ــو او مالی ــه واردات او ل

مرکـي   "صادراتو خه محصول  
محصوالت او نور خراجونه، مالیې     
او نورې ملي راولونې او داسې نور، 

صادراتو او یا د مالونو     په وارداتو، 
باج او ۀپه لېد پورې اه لري په هغ

ې د خـدمت پـه      خراجونو کې چ  
سرته رسېدو پورې تلي، اخیـستل      

.کېي، نه شاملېي
د وسپنې  "د وسپنې پل واون   "-٦

ـول  ) نقلیـاتو (د پل د لېدولو     
ــه  ــوایي  (ولون ــي او ه مکن
چې د کالیو د لېدولو     ) ترانسپورت

.لپاره کارول کېي
د  "د الرې د لېدونو وسـایط     "-٧

مقامات ذیدخل دولتی از جانـب      
قانون گذاری طرف ها مکلف شده      

-می باشد که برای اشتراک کنند     
گان فعالیت اقتصادی خـارجی و      
اشخاص که رسمیات ترانزیـت را      

مذکور عملی ۀدر چوکات موافقتنام
آن  ۀمی نمایند،بحیث کفالت دهند   

.می باشد
مالیات و محصول از واردات     "-٥

گمرکی و   محصوالت" و صادرات 
سایر خراج ها، مالیه ها و سـایر        
جمع آوری های ملی و غیره بـه        
واردات، صادارات و یا انتــقال      
اموال ارتباط داشته به آن بـاج و        

یـشنهاد  پخراجهای که وابسته به     
خدمت رسانی ها اخذ می گردند،      

.شامل نمی شوند
هـر گونـه    " واگون راه آهن  "-٦

پورتترانس(انواع نقلیات راه آهن     
کــه جهــت ) ئیزمینــی و هــوا

ــه  انتـــقال کــاال بکــار گرفت
.می شود

همـه  " وسایط نقلیات راهی  "-٧
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لېدونو د وسایطو ول ولونه چې د 

ېکانیک په واسطه پـه حرکـت       م
له هغـې جملـې     ،راوستل کېي 
یدکي یا نیمه یـدکي     يواى شوي 

چې د کالیو د لېدولو لپاره کارول       
.کېي

ده ) محموله( هغه بار "ترانزیت"-۸
چې د مبداء له کي خه بارېي او 

هېواد ۀدرېیم یا لورم هېواد ته د یو
له دننه خـه تېرېـي ترانزیـت        

.نومېي
:یمه مادهدرې

نوموی موافقه لیک د مالونو په لېد یا 
د الرې په من    (له نوي سره بارونه، یا    

کې )  تشونې او بارونې" وانیزې"کې په 
اخ د استوونکي    ۀیا له هغې پرته د یو     

او د بل اخ د      يیا و مرکي ک    ۀیو
ۀمن د یواکلي ای د مرکي کي تر

.په واسطه تطبیقېيونویا و سر حد
:لورمه ماده

د نوموي موافقه لیک مقررات یا د       
هغو مالونو په نـسبت چـې پـه         

انواع وسایط نقلیات که توسـط      
میکانیک به حرکـت آورده مـی       

یوسـت  پشود، منجمله یـدکهای     
شونده و یا نیمه یدکها که جهـت        
انتقال کاال مورد اسـتفاده قـرار       

.می گیرند
ه از است کۀمحمول" ترانزیت"-٨

مبدأ بارگیری و در کـشور       ۀنقط
سومی و چهارمی از داخل یـک        
کشور دیگر می گذرد ترانزیـت      

.نامیده می شود
:سومۀماد

مذکور به انتقال اموال یا   ۀموافقتنام
تخلیه و بـارگیری    (از نوبار کنی    

و یا بدون آن    ") فاصله وی "مابینی  
توسط یک یا چنـد سـرحدهای       

ه، بین نقطه گمرکی ارسال کننـد     
گمرکی محـل    ۀیک طرف و نقط   

.تعیین طرف دیگر تطبیق می شود
:مادۀ چهارم

مقررات موافقتنامۀ مذکور نـسبت     
به اموالی که با وسـایط نقلیـاتی        
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ــو، ــ  مکنی ــپنې د پل د وس

لېدوونکو واسـطو   ) ترانسپورتي(
بېیو، الوتکو یا په ه سره لېدول 

.تطبیقېي،کېي
دوه یمه برخه

)اصول(پرنسیبونه
:پنمه ماده

      ي موافقه لیک په چوکاد نومو
و ترانزیتي لېدول، لـه     کې د مالون  

، )مالیاتو(مرکي باج او خراجونو     
مالیاتو او نورو ورکو خه د هغو       

چـې د نـورو      ٰيلتونو په استثن  
خدمتونو د سرته رسـولو لپـاره د        
اخونو د ملي قوانینو له خوا اکل       

.شوي، معاف دي
مــوري (اتومــوبلي لېدوونکــي 

وسایط همداشـان د    ) ترانسپورتي
لمرو خه د تېرېدو په     اخونو له ق  

خاطر د محصول له ورکې خـه      
.معاف دي

:شپمه ماده
چې د ) ترانزیتي(هغه مالونه-الف

روی زمینی، راه آهن، ) ورتیپترانس(
کشتی ها، طیارات و یا به طـور        
آمیخته انتقال می شـوند، تطبیـق       

. می گردند
بخش دوم

)اصول(هارنسیبپ
:ادۀ پنجمم

انتقال ترانزیتی بارها در چوکـات      
رداخت باج و پمذکور از ۀموافقتنام
گمرکی،مالیات و  ) مالیات(خراجها

ها به استثنای خرج رداختپسایر 
که برای انواع دیگر    ) مصارف(ها  

خدمت رسانی ها با قوانین ملـی       
یشبینی شـده معـاف     پطرف ها،   

.می باشد
ــوبلی    ــاتی اتوم ــایط نقلی وس

، همچنین از   )ورتی موتری پترانس(
رداخت محـصول بـه خـاطر       پ

عبور از قلمـرو طـرفین معـاف        
.می باشند

:مادۀ ششم
کـه در   ) ترانزیتـی (اموالی -الف
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      ي موافقه لیک په چوکـانومو
کې، لېدول کېي، په الرو کې په       
معموله توه د مرکي خدمتونو د      

.لینو لخوا نه تالشي کېيـئومس
په استثنایي مواردو کې، د نـاوې       

ستنې د لرې کولو په منظور،      اخیې  
مرکي مقامات کولی شي د شک او       
تردید د لرلو او د قوانینو د نقض پـه          

.صورت کې، پلنه صورت و مومي
د الوتکو په واسطه د مالونو د       -ب

لېدېدو د شرایطو د مساعدولو په      
وسـایط، پـه     يمنظور، لېدوونک 

کانینرونو د وسپنې د پل یا پـه        
شـوي ول د     ه توه په مهـر    

اخونو د قوانینو مطابق لېـدول       
.کېي

:اوومه ماده
حجمونو )لوتوناژ(په زیاتو او درنو     

سره د مالونو لېدول،د اخونـو د       
.نافذه قوانینو مطابق عملي کېي

:اتمه ماده
هغه مقررات چې پدې موافقه لیک      

مذکور انتـقال   ۀچوکات موافقتنام 
می شوند، در راه، طور معمول از       
جانب مسئولین خدمات گمرکـی     

درمـوارد   . تالشی نمـی گـردد    
طرف کردن  استثنائی، به منظور بر     

سوء استفاده، مقامات گمرک می     
تواند بنابر داشتن شک و تردید و       
ــورت  ــوانین،تفتیش ص ــض ق نق

.بگیرد
به منظور مـساعد نمـودن       -ب

شرایط انتقال، امــوال توسـط      
سـایط نقلیـاتی در   طیـارات، و 

های راه آهـن  کانتینرها، واگون
بـه  ) مختلط(و یا به طور آمیخته      

نین شکل مهر شده، مطـابق قـوا      
.نافذه طرفین انتـقال می شوند

:مادۀ هفتم
انتقال اموال در احجـام زیـاد و        

مطابق قـوانین   ) ژبلند تنا (سنگین  
.طرفین عملی می گرددۀنافذ

:مادۀ هشتم
مقررات که در این موافقتنامه بـه       
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کې د هغو حدودو اوارنې د تطبیق 
په خاطر چې ملي قانون جـوونې       

روغتیا امنیت،اخالقو، ،ولنې دین د
او یا ـولنیزې سـالمت، دژونـد     
چاپېریال ساتنې،د حیواناتو ساتنې او     
د بېتاري او یا نیتا پتالوژ ساتنې ته        

.په پام سره نه منع کوي
درېیمه برخه

عملیات
:نهمه ماده

له هغو مساعدو شرایطو خه -الف
د ې اخیستنې په منظور چې لـه        

ه لیک خه پـه الس  نوموي موافق 
راي، استوونکي ذیدخل مقامـات     
هغه تصدیقونه واندیزوي چې پـه      

هېواد د کالیو    ىنکوهغو کې تولیدو  
مقدار د لېدوونکـې واسـطې د       

خط (ولونو اکل شوې الر لیکې      
.په یادولو سره، ودلي دي) السیر

د اخونو ذیـدخل مقامـات      -ب
ددغه شان تصدیقونو د ودلو پـه       

   ایي هغـه حقیقـي     صورت کې

خاطر تطبیق حدود و نظارت کـه       
قانونگذاری ملی با درنظرداشـت،    
دین اخـالق، جامعـه، امنیـت،       

هداشتی و یا صحت اجتمـاعی،      ب
محیط زیست، نگهداری حیوانات    
و حفظ نباتـات بیتـاری و یـا         

.ی ممانعت نمی کنندژتالوپنیتا
بخش سوم
عملیات

:مادۀ نهم
ــف ــتفاده -ال ــور اس ــه منظ ب

ۀاز شرایط مساعد که از موافقتنام     
مذکور بـر مـی آیـد مقامـات         
ذیدخل ارسال کننده تـصادیق را      

در آن   یشنهاد مـی کننـد کـه      پ
ــده مقــدار  ــد کنن کــشور تولی
کاال بـا ذکـر انـواع واسـطه         

یشبینی شده  پنقلیات و خط السیر     
.تذکر یافته است

مقامات ذیـدخل طرفهـا در       -ب
صورت نشان دادن چنین تصادیق     

محسوب ) اصلی(باید آنرا حقیقی    
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.وي)اصلي(

:لسمه ماده
د اخونو اوند مقامات له خپـل       
قلمرو خه د مالونو د لېدولو پر       
وخت یو بل ته مـساعد شـرایط        

.واندې کوي
لورمه برخه
مانیتورن

:یوولسمه ماده
موافقه لیک په   يیادشو ۀددغ -الف

     رکې له ترانزیتي سودا چوکا
خونو د ا  منظورخه د ارنې په     

لخوا د ترانزیتي سودار پـه اه       
لدې وروسته  (دایمًا فعال کمېسیون    

) په نـوم یـادېي     "کمېسیون"د
.جوېي

نوموی کمېـسیون، ددغـه    -ب
موافقه لیک په چوکـا کـې د       
عملیاتو دطرح دموافقـه لیـک د      

مقرراتو له اجراء خه پر ـارنې       
تطبیـق ترتیبـوي،     ۀبرسېره، دهغ 

موارد چې  همداسې دبحث و هغه     

.نمایند
:مادۀ دهم

مقامات مربوط طرفین هنگام انتقال     
همـدیگر   کاال از قلمرو خود، به    

یـشنهاد مـی    پشرایط مساعد را    
.نمایند

بخش چهارم
مانیتورنگ

:زدهممادۀ یا
به منظور نظارت از تجارت      -الف

ترانزیتی در چوکات این موافقتنامۀ     
مذکور از جانب طرفین کمیسیون     

فعال در رابطه به ترانزیـت       دایمًا
" کمیسیون"منبعد با اسم    (تجارتی  

ــود   ــی ش ــاد م ــاد ) ی ایج
.می گردد

کمیسیون متذکره به عالوه از      -ب
نظــارت بــه اجــرای مقــررات 
ــات در  ــه طــرح عملی موافقتنام
چوکات این موافقتنامه تطبیق آنرا     
ترتیب می دهد، هکذا مسایل مورد      
ــد در  ــی توان بحــث را کــه م
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ی شي د نوموي موافقه لیک د اکېد

اجراء په بهیر کې منته راشي، حل  
.او فصل کي

کال  ۀکمېسیون غونې په یو    -ج
 ترلل یا د    ۀکې ل تیـا پـه    یوا

زیاتې جـوې   ۀصورت کې له هغ   
.شي

پنمه برخه
)تصحیحات(سمونې

:دوولسمه ماده
د اخونو د رضایت له مخې کېدی       

لیک کې بدلونونه   شي پدې موافقه    
او ایزاد را منته شي، د بدلونونو او 
ایزاد رامنته کول د جال پروتوکول 
له الرې صورت مومي، داسې چې      
نوموي موافقه لیک ته د اعتبـار       
ورکولو لپاره اکل شوی دی او د       

.ىالینفک جزء دۀهغ

جریان اجرای موافقتنامۀ مـذکور     
به میـان آیـد، حـل و فـصل          

.نمایند
جلسات کمیسیون حداقل در     -ج

مرتبه و یا در صـورت       سال یک 
ضرورت بیشتر از آن تدویر مـی       

.یابد
نجمپبخش 

تصحیحات
:مادۀ دوازدهم

مبنی برضایت طرفین مـی تـوان       
ــن   ــزاد را در ای ــرات و ای تغیی

موافقتنامه وارد نمود، واردنمودن     
روتوکـول  پتغییرات و ایزاد طی     

جداگانه صورت می گیرد، طوری     
یـدا نمـودن    پکه برای اعتبـار     

یـشبینی شـده   پنامۀ مذکور   موافقت
.است و جزء الینفک آن می باشد
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پمه برخهش
د رسمي پووانو د تېرولو 

شرايط
:دیارلسمه ماده

وافقه لیک د افغانـستان پـه     دغه م 
اسالمي جمهوریت او د تاجکستان     
په جمهوریت کې د قانوني پاوونو      

کلونو لپاره  ) ۵(له تېرونو وروسته د   
که چېرې یو لـه     .د اعتبار و دی   

ـ     د اعتبـار د     ۀاخونو خه د هغ
مودې له پایته رسېدو شپمیاشـتې      
دمخه مقابل اخ ته په لیکلې توه د 

بر ورنه کـي    له فسخ خه خ    ۀهغ
نورو کلونـو   ) ۵(خپل په خپله د     

.لپاره تمدیدېي
دغه موافقه لیک د کابل په ار کې        

نېه  ۲۵کال د اکتوبر په      ٢٠١٠د  
۳کال د لم د      ش.هـ١٣٨٩د  

مطابق په دریو اصلي نسخو کې په       
دري، تاجکي او انلیـسي ژبـو       
السلیک شو، د اخـتالف د پیـدا        

سي انلیۀکېدو په صورت کې د هغ

بخش ششم
شرايط طى مراحل 

رسمى
:مادۀ سیزدهم

این موافقتنامه بعد از طی مراحـل       
قــانونی در جمهــوری اســالمی 

افغانستان و جمهوری تاجکـستان      
ــدت  ــه م ــل ) ٥(ب ــال قاب س

ــد  ــی باش ــار م ــاه . اعتب هرگ
یکی از طرفین شـش مـاه قبـل         

تم معیاد اعتبـار آن جانـب       از خ 
مقابل را به طور کتبـی از فـسخ         
آن اطالع ندهد به طـور خـودی        

سال دیگر تمدید مـی      ٥به مدت   
.گردد

این موافقتنامه در شهر کابل بتاریخ      
٣مطابق   ٢٠١٠اکتوبر سال    ٢٥

ـ  ١٣٨٩عقرب   ش در سـه    .هـ
نسخه اصلی به زبان هـای دری،       
ــضاء   ــسی ام ــاجکی و انگلی ت

ــد ــروز  در. گردی ــورت ب ص
اختالف بـه مـتن انگلیـسی آن        
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.متن ته رجحان ورکول کېي

د افغانستان د اسالمي جمهوري 
حكومت لخوا 

او 
د تاجكستان جمهوري حكومت 

لخوا

.رجحان داده می شود
از جانب حكومت جمهورى 

اسالمى افغانستان
و

از جانب حكومت جمهورى 
تاجكستان
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د سارک د سهېلي آسیا د 
پوهنتون د جوېدو

د موافقه لیک د توشېح 
د افغانستان د په هکله،

رئیساسالمي جمهوریت د 
فرمان

)) :۹٤ه
١٣٩٠/١٠/٤: نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقرې د  ) ۱۶(دلورشپېتمې مادې   
حکم له مخې، د سارک د سـهېلي   
آسیا د پوهنتون د جوېدو موافقـه       
لیک چې د ملي شوري د ولـسي        

) ۱۸(نېـې   ۱۳۹۰/۸/۲جرې د   
ــې د   ــشرانو جر ــې او د م 

ــې ۱۳۹۰/۹/۸ ۲۲(نې (ــ  ې
یوه سـریزه او     مصوبو په واسطه په   

مادوکې تصدیق شـوی دی،     ) ۱۰(
.توشېح کوم

:دوه یمه ماده

فرمان 
رئيس جمهورى 

اسالمى افغانستان 
در مورد توشیح

وهنتون پایجاد ۀموافقتنام
جنوب آسیا سارک

)٩٤: (شماره 
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
) ١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

ــادۀ ــارم م ــانون شــصت و چه ق
ایجـاد   ۀاساسی افغانستان، موافقتنام  

وهنتــون جنــوب آســیا ســارکپ
) ١٨(که توسط مـصوبات شـماره       

ــؤرخ  ــسی ١٣٩٠/ ٢/٨مـ ولـ
ــجر ــمارْه گ ــؤرخ )٢٢(ه و ش م
مشرانوجرگه شـورای    ٨/٩/١٣٩٠

ماده ) ١٠(ملی بداخل یک مقدمه و      
تصدیق گردیـده اسـت، توشـیح       

.دارممی
:مادۀ دوم

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له        

په رسمي   ،مصوبو سره یوای دې   
.جریده کې خپور شي

حامد کرزی
اسالمي د افغانستان د
رئیسجمهوریت 

این فرمان از تاریخ توشـیح نافـذ و         
ــسین  ــصوبات مجل ــا م ــراه ب هم
شورای ملـی در جریـدۀ رسـمی        

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
یت فغانستان اسالمي جمهورد ا

يملي شور
ولسي جره

آسیا د سهېليد سارک د 
ه د موافقجوېدوپوهنتون د 
،په هکلهليك

د ولسي جرې تصدیق
)١٨: (ه
٢/٨/١٣٩٠: نېه

ي د افغانستان د اساسي قانون د نو      
یمې مادې له حکم سره سم، ولسي       

ال د لـم د     ـک١٣٩٠جرې د   
نېې په عمومي غونه ) ٢(میاشتې د 

ـ  کې د سارک     آسـیا د    هېليد س
په  ه ليك موافقجوېدوپوهنتون د   

مـادو کـې    ) ١٠(یوه سریزه او    
.شوتصدیق 

"پتون"خالد 

بيی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

ه گتصدیق ولسی جر
ایجاد ۀموافقتناماز 

وهنتون جنوب آسیا پ
سارک

)١٨: (شماره
٢/٨/١٣٩٠: تاریخ

ــه تأ ــاد  ب ــم م ــی از حک ۀس
نودم قـانون اساسـی افغانـستان،       

وهنتــون  پایجــاد ۀموافقتنامــ
جنوب آسـیا سـارک در جلـسۀ        

ــاه عقــرب ٢عمــومی مــؤرخ  م
ولـسی جرگـه بـه       ١٣٩٠سال  

مـاده  ) ١٠(داخل یـک مقدمـه و       
.تصدیق گردید

"پتون"خالد 

نايب اول ولسی جرگه

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

پوهنتون آسیا د سهېليد سارک د 
،په هکلهجوېدو موافقه ليكد 

د مشرانو جرې تصدیق
)٢٢:(ه
۱۳٩٠/ ٨/٩:نېه

ي نود افغانستان د اساسي قانون د     
سـره سـم،   له حكـم    یمې مادې   

ال د  ـک ۱۳٩٠مشرانو جرې د    
نېـې پـه     اتمېلیند د میاشتې د     

د سـارک د    عمومي غونه کـې     
جوېدوآسیا د پوهنتون د     سهېلي

) ١٠(په یوه سریزه او      موافقه ليك 
.شومادو کې  تصدیق 
"مسلمیار"فضل هادي

رئیسانو جرې د مشر

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانوجرگه

از تصدیق مشرانو جرگه
وهنتون پایجاد ۀموافقتنام

جنوب آسیا سارک 
)٢٢(:شماره 
٨/٩/۱۳۹٠:تاریخ

ـ          ودم به تأسـی از حکـم مـادۀ ن
قــانون اساســی افغانــستان،   

ایجــاد پوهنتــون  ۀموافقتنامــ
در جلـسۀ   جنوب آسـیا سـارک    

سـال   ماه قـوس   ٨مؤرخعمومی  
ــشرانوجرگه ١٣٩٠ ــداخل مـ بـ

مــاده ) ١٠(یــک مقدمــه و  
.تصدیق گردید

"مسلمیار"فضل هادي
مشرانو جرگهرئیس 

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
لي آسیا د ېد سارک د سه
جوېدوپوهنتون د 
لیکموافقه

همکار )سارک(آسیا د    ليېد سه 
د حكومتونودولتونووغد ولنې د

، اسـالمي جمهوريـت    افغانستان
، پادشاهي، بوتاند خلكوبنالدېش

،جمهـوريـت الدیفـد، م ـهن
اسالمي پاکستان  ،هېــواد نیپال

د ســرېالنکاد او جمهوريــت 
ــه  ــك ل ــستي دموكراتي سوسيال

.جمهوريت خه جو دي
امنته کولو  رد ولنې د یوې داسې  

د اتیا په درکولو سره چې په کـې   
زمون فرهنیان، ېونکي، پوهان    
او وتیا لرونکي محصلین سره یـو       
ای د انسانیت د پرمخت لپـاره       
کار وکي، د سهېلي آسیا د ولنې       
       ي او زمـوتلی کـحس غـ

راتلونکي نسلونه د با کیفیته وونې    
او روزنې د  تعقیب لپاره سره یو        

ل ننونو د اوس مهاکي او دای 

موافقتنامۀ 
وهنتون پایجاد

جنوب آسیا سارك
حکومت های دول عضو اتحادیـه      

) سـارک (همکاری جنوب آسـیا     
متــشکل از جمهــوری اســالمی 

ــستان، ــردم افغان ــوری م جمه
، ادشــاهی بوتــانپبــنگالدیش،

جمهوری هند، جمهوری مالدیف،    
ال، جمهوری اسـالمی    پکشور نی 

اکستان و جمهوری دموکراتیک    پ
.سوسیالیستی سریالنکا

با درک ضرورت برای ایجاد یک      
مجتمع که فرهنگیان، محققـین،     
ــوزان  ــش آم ــشمندان و دان دان
مستعد ما یکجا با هم بـه خـاطر         
خدمت به ترقی انسانی کار نمایند،      

ک نهـادی کـه     خواهان تأسیس ی  
حس جامعه جنوب آسیا را تقویـه       
نموده و نسل های آینده مارا برای       

یگیری مشترک تعلیم و تربیه بـا       پ
کیفیت یکجا نموده و برای مقابله      

٤١



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
.مقابلې لپاره چمتو کي

ددې اتیا پر پېژندلو چې په نیوال       
زده کې واندې شي    لوې  معیار  

چې د ن د غوره پوهنتونو سره د        
و وي او په دې هیله چـې         ېپرتل

پـه نیوالـه کچـه      وكوالى شي   
.محصلین او استادان جذب کي

او نارینـه وو لپـاره د       وو  ینه  
حصیالتو د اتیا په درکولو سـره       ت

چې په انساني معیارونو رن وي،      
ــدالت او و  ــولنیز ع  ــزو نی

ېموکراتیک داحساساتو ته ژمن وي، 
      ونو تر منارمانونه ولري، د فرهن
 ژوند او د زغم اصل ته ژمـن         
وي، له مذهبي تعصباتو نه لرې وي       
او پر مهمو او علمي نظریو سمبال       

هېوادونـو   وي چې یوازې د خپلو    
هېواد  ېسیم ېول دېلپاره نه بلک  

:هکوپه الندې توه موافقه 
د سهېلي آسیا د پوهنتون تأسیس

:لوم ماده
مـو   یـوه اداره  ترتيب  په دې   -۱

.با چالش های زمان ما آماده بسازد
اخت ضرورت ارایه تحصیالت نبا ش

عالی به ستندرد جهـانی، قابـل       
وهنتـون هـای    پمقایسه با بهترین    

با امید این کـه بتوانـد        جهان و 
محصلین و استادان با سویۀ بـین       

.المللی را جذب نماید
با درک ضرورت تحصیالت برای     
زن و مرد، سرشار از ارزش هـای        
انسانی، متعهد به عدالت اجتماعی     
و احساسات مردمی، متصف بـه      
ــک،  ــای دموکراتی ــان ه آرم

ــل و   ــل تحم ــه اص ــد ب متعه
همزیــستی بــین فرهنــگ هــا، 

ــه دور ــذهبی، ب ــصبات م از تع
متأثر از دید انتقـادی و علمـی        
ــشورهای    ــه ک ــا ب ــه تنه ن
خود بلکه برای تمامی کشورهای     

:منطقه، قرار ذیل توافق نمودند
وهنتون جنوب آسیاپتأسیس 

:اولۀماد
ــادی را  -١ ــب نه ــدین ترتی ب

٤٢



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
چې نوم به یې د سهېلي كهرامنته 

چې (په نامه يادېي    پوهنتون  د  آسیا  
لدې وروسته د پوهنتون پـه نـوم        

دولتي، غیر  غیر  يوه  ، دا به    )يادېي
انتفاعي خپلواکه نېواله تحـصیلي     

وي چې په سیمه به یې تمرکز بنس
او  موافقه ليك هزیات وي او ددغ   

پوهنتون د اکـل شـویو موخـو        
ــوره د ــاره پ ــو لپ الســته راول

.اکامیکه آزادي لري
مركـزي محوطـه    پوهنتون  د   -۲
.په هند کې وي) اى(
د حقوقي شخـصيت    پوهنتون  -۳

.لرونكى وي
واكونـه  د پوهنتون حقـوقي     -۴

:عبارت دي له
ــف ــې -ال ــصـيلي درج د تح

)دوکتـورا ،ماسـتر سانس،ېل(
.واو شهادتناموېپلوموند

.قراردادونو عقدولد -ب
کوي او ددې پـه     اقامه  ٰيدعو -ج

واندې د دعوې اقامه كول صورت     
.ومومي

بنیــاد گذاشــتیم کــه بــه نــام 
وهنتون جنوب آسیا یاد می گرددپ
وهنتون پبه بعد به اسم     که از این    (

که یک نهاد تحصیلی )شودیاد می
غیر دولتی،غیر انتفـاعی و خـود       
مختار بین المللی با تمرکز منطقوی 
بــوده و دارای آزادی کامــل  
اکادمیک برای نیل بـه اهـداف       

وهنتـون  پمندرج این موافقتنامه و     
.می باشد

وهنتون پمرکزی ) محل(محوطه -٢
.در هند می باشد

ن دارای شخصیت کامل    وهنتوپ-٣
.حقوقی می باشد

وهنتون پصالحیت های حقوقی    -٤
:عبارت اند از

ـ   -الف تحـصیلی   ۀتفـویض درج
)دکـتوراماسـتری،لسـانس،(

.لومه ها و شهادتنامهپدی
.عقد قراردادها-ب
ــ-ج ــوده و در ۀاقام ــوا نم دع

ـ   دعـوا صـورت     ۀبرابرش اقام
.گیرد

٤٣



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
ساتل ا و د ملکیت السته راول، -د

.د وركولو واك
د کنو لپـاره د     د پوهنتون   -ـه

ــو ــو، قوانین ــو(الیح او )قوانين
.وضع کول

د سهېلي آسیا پوهنتون موخې او 
دندې

:دوه یمه ماده
پوهنتون مـوخې او    د  د سهېلي آسیا    
:مواردوكې شاملېيدندې په الندې 

د یـوې تحـصیلي     نيواله كچه    -۱
ته کول چـې وکـوالی       بنسرامن

ــیا هېوادو ــهېلي آس ــي د س ــوش ن
لېواله محصلین پرته له    رولو  تتکه او   

بې وسعقیدې،دې چې جنس، طبقې،
قومیـت او   ،)د غو له کاره لوېدل    (

ولنیزې او اقتصادي سابقې تـه یـې        
وکتل شي، سره یو ای شي او دوی        
لــه روــانفکرانه او انــساني   
زده کــو بــرخمن شــي او د دوی 
لپاره تحلیلـي سـامان آالت چـې د         

ین دي، برابر   تخصص د تعقیب لپاره ا    

صالحیت کسب، نگهداشت و     -د
.رايىواگذاشت دا

وضع قـوانین، مقـررات و       -ـه
برای عملکرد  ) آیین نامه ها  (لوایح  

.وهنتونپ
وهنتـون  پاهداف و وظـایف     

جنوب آسیا
:دومۀماد

وهنتون جنوب پاهـداف و وظایف 
:آسیا شامل موارد ذیل می گردد

ایجاد یک نهاد آموزشـی در      -١
سطح جهانی که بتواند با استعداد و 

ان و عـالقمـندتـرین دانش آموز
محصلین را از تمامی کـشورهای      
جنوب آسیا بدون در نظرداشـت      

ازکار (جنس، طبقه، عقیده، ناتوانی 
قومیت و سـابقه    ) افتادگی اعضاء 

اجتماعی و اقتصادی باهم یکجـا      
نموده و ایشان را از تحـصیالت       
روشنفکـرانه و انسـانی بهره مند 
ساخته و ابزار تحلیلی که الزمـه       

فـراهم   یگیری تخصص می باشد   پ

٤٤



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
اننې کي او هغوی ته د مشرتابه       

.تلقین کي
د ســهېلي آســیا د يــوې ــې -۲

 ــو ــولنې ج ــو و ــې دخپل ل چ
ــتعدادونو ــاوو داس ــداكثر وتی ح

پرمختیا واک ولـري تـر ـو د         
سهېلي آسـیا ولنـه د سـیمه ییـز          

.پوهاوي په مرسته رامنته کي
کنالوژ او د لوو زده د ساینس،-۳

نورې هغه برخې چې زمو د خلکو کو
د ژوند د کچـې د لوولـو لپـاره          
ــري د ســهېلي  ــاتي ارزــت ل حی
آسیا د ملتونو د ظرفیـت د لوولـو         
ــې  ــوونې او روزن  ــه د ــه موخ پ

.خپرول
د په سیمه کې د امنیـت، سـولې     -۴

لپاره د   غتلتيا په ترويج كې د ون     
سهېلي آسیا د راتلونکو مشرانو سـره       

پېژندنې او د   ېو د متقابل  ندې کول ا  
.په واسطهدرک غتلتیايوبل 

په محصلینو کې د سالمو مـدني       -۵
احساساتو پیاوتیا او روزنه او په دې       
     اریان جو ور وونه چې موخه یې

نموده و خصوصیت های رهبری را    
.در آنها تلقین نماید

ـ    -٢ فاضـل و    ۀاعمار یک جامع
دانش آموز جنوب آسیا که توانایی      
انکشاف حد اکثر استعداد هـای      

ـ        ۀخویش را داشته تا یـک جامع
جنوب آسیا را به واسطه تقویـت       

.آگاهی منطقوی ایجاد نماید
تبلیغ تعلیم و تربیه جهت ارتقای -٣

ت های ملت های جنوب آسیا      ظرفی
ی و ژدر عرصه های ساینس، تکنالو

دیگر ساحات تحصیالت عالی که     
برای بلند بردن سـطح زنـدگی       
مردمان ما اهمیت حیـاتی داشـته     

.باشد
ۀسهم گیری در ترویج و تقوی     -٤

امنیت و صلح در منطقه به واسطه       
بهم نزدیک ساختن و یکجا نمودن      

ـ   ه رهبران آینده جنوب آسیا و تقوی
.درک و شناخت متقابل ازهمدیگر

رورش دادن و تقویۀ احساسات پ-٥
سالم مدنی در محصلین و آموزش      
آنها تا بتواند شهروندان مفید شده      
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شي او دیموکراتیکې ولنې رامنتـه      

.کي
تْامينول ) مخارجو(لتونود

او تمویل
:درېیمه ماده

صوصي پوهنتــون د عامــه او خــ
ســکتور تــرمن غیــر انتفــاعي 

ي له هر غ  د دولتونو   به لري چې    
نورو سرچینو نه به د     همدارنه   او  

خو خپلواک   كويمرستې غوتنه   
هيئتبه وي او یوازې خپل مدیره       

.نکی ويوته به واب ورکو
مالياتي وضعيت

:لورمه ماده
محـوطې او   د هغه پوهنتون او    -۱

ــز ــواد  مرك ــر هې ــه ه ــې پ ی
له هر ول مستقیمو او غیـر        کې

مستقیمو مالیـاتو او د تأسـیس او       
کنو لپاره د مرکي ستونزو خه      

.معاف دی
، نـو د لومیتوبو  اييپوهنتون  -۲

ــیس او  ــو، د خــدمتونو ف نرخون

و جوامع دموکراتیک بـه وجـود    
.آورند

تأمین مخارج و 
تمویل

:سوممادۀ 
وهنتون به شکل مشارکت غیـر      پ

انتفاعی بین سکتور عامه و سکتور      
از هر یکـی از      خصوصی بوده که  

دول عضو و همچنان منابع دیگـر      
طلب معاونت خواهد کرد، ولـی      
مستقل بوده و تنها به هیئت مدیره       

.خویش جوابگو خواهد بود
وضعیت مالیاتی

:چهارممادۀ 
وهنتون و محوطه هـای آن و       پ-١

مرکز آن در هر کشوری از دادن و 
یا جمع آوری تمامی انواع مالیات      

و عـوارض    مستقیم و غیر مستقیم   
گمرکی برای تأسیس و فعالیـت      

.معاف می باشد
ــاط   پ-٢ ــد در ارتب ــون بای وهنت

اولویت ها، نرخ ها، فیس خدمات و       
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ه اخيستنه  له هغو تخفیفاتو خه     

چې له هغه تخفيف خه لـه وي       
چې دولتي پوهنتونو او مؤسسو لپاره 

.خمن شيبرورکل شوي، 
پوهنتون دا حق لري چې خپلو      -۳

موخو ته د رسېدو لپاره الـ او        
نقدي یا جنسي مرستې تـر السـه        

د الیو او مرستو ول ولونه   . کي
له هر حقوقي یا فزیکي شخص خه   
 الـــ دي، د د جالوالـــي و

نکي او هغه هېواد چې په کې وورکو
پوهنتون جوېي د ونې له عاید      

.یت پرتهخه له کوم محدود
نکي هېواد له اریانو    ود تمویلو -۴

خه چې د پوهنتون له خوا مارل       
شوي وي، مالیات او ولنیز مالت د       
نوموو هېوادونـو د قوانینـو او       

.مقرراتو پر بنس تنظیمېي
د پوهنتون هغه کارکوونکي چې     -۵

د کوربه هېواد اتباع نه وي، د خپل        
هېواد د مالیاتو د قانون تابع دي او        
د مالیاتو له قانون سره سم کوربـه        

.اخيستل كېيهېواد مالیات نه 

استفاده از تخفیف هایی که کمتر از       
تخفیفی کـه بـرای مؤسـسات و        

ید فوهنتون های دولتی داده شده، مستپ
.گردد

وهنتون حق قبول هدایا و امداد پ-٣
برای رسیدگی نسًایا جنقدًاۀو اعان

تمامی . وهنتون را دارد  پبه اهداف   
انواع هدایا و امدادها از هر شخص 
حقوقی یا فزیکـی بـدون کـدام       
ــه   ــد هدی ــدودیتی از عای مح

ــهمی  ــده و س ــشوری ۀدهن ک
ــه  ــاد  پک ــون در آن ایج وهنت

.شده می باشد
مالیات و حمایت اجتمـاعی از   -٤

شهروندان کشور تمویل کننده که     
استخدام شده اند،    وهنتونپتوسط  

به اسـاس قـوانین و مقـررات        
.کشورهای مذکور تنظیم می گردد

وهنتون کـه اتبـاع     پکارکنان  -٥
کشور میزبان نباشند، تابع قـانون      
مالیات کشور خود شان بـوده و       
مطابق قانون مالیات کشور میزبان     

.اخذ مالیات نمی گردند
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اداري جوت

:پنمه ماده
رهبري پالوي لـه     ېپوهنتون د یو  

خوا اداره کېي چې له هر غـي        
پكې شامل ويهېواده به دوه کسان 

له خوا رهبري کېي     رئیساو د یو    
د رهبري کمېې د غو لـه        رئیس

.منه اکل کېي
ي پالوي له غو خه هر د رهبر-۲

یو د درې کلونو لپاره خدمت کوي       
دورو زیاته   واو نه شي کوالی له دو     

د رهبري پالوې   . دنده ترسره کي  
غي د سیمې له معتبـرو علمـي        
کسانو خه اکـل کېـي او د        
ــسیو او   ــو پالی ــون د ول پوهنت

او د رئیسد ئول دى، الروونو مس
او لیتونه  ئورهبري پالوې د غو مس    

، او رول د پوهنتون د داخلي واكونه
بنـس قوانینو او مقرراتـو پـر       

.تنظیمېي
له خوا چې    رئیسپوهنتون د یو    -۳

د رهبري پالوي له خوا اکل کېي، 

ساختار اداری
:نجمپمادۀ 

وهنتون توسط یـک هیئـت     پ-١
رهبری اداره می گردد که شامل دو 
نفر از هر کشور عـضو بـوده و         

. توسط یک رئیس رهبری می گردد
رهبری  ۀتیرئیس از بین اعضاء کم    

.انتخاب می گردد
هر یـک از اعـضای هیئـت      -٢

رهبری برای مدت سه سال خدمت      
می کند و نمی تواند بیشتر از دو        

اعـضای  .دوره ایفای وظیفه نماید   
ین افراد معتبـر    هیئت رهبری از ب   

علمی منطقه انتخاب شده و مسئول 
الیـسی هـا و رهنمـائی       پتمامی  

مسئولیت ها و   . وهنتون می باشد  پ
صالحیت رئیس و اعضای هیئـت      
رهبری و نقش آن به اساس قوانین       

وهنتون تنظـیم   پو مقررات داخلی    
.می گردد

وهنتون توسط یک رئیس که از پ-٣
طرف هیئت رهبری تعیـين مـی       
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تقـرر،   رئـیس اداره کېي او د     

لیتونه د ئوددندې موده، واک او مس 
پوهنتون د قوانینو او مقـررو پـر        

يبنستنظیمې.
رئـیس همدا راز د پوهنتـون    -۴

ل او د رهبـري     ئواجرایوي مـس  
ــوي غــی دی ــیس.اجرای د رئ

ل په توـه    ئومس )CEO(اجرایوي  
او رهبري پالوي ته زارش ورکوي    

دنـده   موافقهپهد اجرایوي پالوي    
د پوهنتــون د رئــیس،اشــغالوي

لیدلو او موخـود تطبیـق      نظریاتو،
ل دی او د موخـو د تطبیـق      ئومس

هناکامیک معیارو لو  ارنه کوي،   
د رهبر بهرن    كې نيسي او  په پام   

 ــس ــرته  اپالی ــنالرې س و ک
.رسوي

ل ئود پوهنتون د اجرایوي مسرئیس- ۵
په توه د رهبري پالوي د الروونو پر

سره د یوې    رئیسعمل کوي،    بنس
.له خوا مرسته کېي    ياجرایوي شور 

بېالبېلـو   ي،د علمـي شـور     رئیس
،کمېو د تشکیل له مقرراتو سره سم      

اره می شود و تقرر مدت      گردد، اد 
وظیفه صالحیت و مسئولیت های     
رئیس به اساس قوانین و مقـررات       

.وهنتون تنظیم می گرددپ
وهنتون همچنان مسئول   پرئیس  -٤

اجرایی و عضو اجرائیۀ رهبری می      
رئیس به حیـث مـسئول      . باشد

به هیئت رهبـری    ) CEO(اجرای  
گزارش داده و به توافـق هیئـت        

ل می نماید،   اجرایی وظیفه را اشغا   
رئیس مسئول تطبیـق نظریـات،      
دیدگاه و اهداف بنیادی پوهنتـون      
بوده از تطبیق اهـداف نظـارت       
نموده، ستندردهای عالی اکادمیک    

الیسی هـا و    پرا در نظر گرفته و      
رهنمودهای بیرونی رهبری را بـه      

.اجرا می رساند
رئیس منحیث مسئول اجرائیوی  -٥
وهنتون، به اسـاس رهنمودهـای      پ

رئیس . ت رهبری عمل می کند    هیئ
توسط یک شـورای اجرائیـوی      

رئیس مطابق به   . معاونت می شود  
مقررات صالحیت تشکیل شورای    
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د پوهنتون د سترو مامورینو د ـاکلو        

.واک لري
ویزه او داوسېدو جواز

:شپمه ماده
پوهنتـون  د  غي هېوادونه بایـد     

نکو ومحصلینو، استادانو او کارکو   
زې په برخه کې الزمـې      ياره د و  پل
د  ـو سانتیاوې برابرې کـي     آ

سارک غو ولو هېوادونو ته پـه       
اسان سـره سـفر وکـي او د        

نکو وستادانو او کارکو  آمحصلینو،  
سانتیا لپاره پـه بېالبېلـو    آد کار د    

ــو او د پوهنتــون  محوطو،مرکزون
برابرهسانتیا  آکې   بنسونوهمکارو  

.کي
پېژندنه او رسمیت

:اوومه ماده
په ولـو غیـو      موافقه ليك دغه  

هېوادونو کې د ورکـل شـویو       
شهادتنامو د متقابلې پېژندنې اسانتیا     

تر نـ د     رامنته کوي او ددې   
هغو دېپلومونو او شهادتنامو چې د      

علمی، کمیته های مختلف، تعیين     
.وهنتون را داردپمامورین ارشد 

ویزه و جواز اقامت
:ششممادۀ 

کشورهای عضو بایـد سـهولت      
ــرای   ــه را بـ ــزۀ الزمـ ویـ

ــد ــصلین،استادان و کارمن ان مح
وهنتون فراهم نمایند تا در تمامی      پ

کشورهای عضو سارک مسافرت    
نموده و جواز اقامت الزم را برای       

رسـونل  پمحصلین و اسـتادان و      
اداری برای سـهولت کارشـان      
در محوطۀ مختلـف، مراکـز و       
ــون   ــار پوهنت ــای همک نهاده

.فراهم نماید
شناخت و رسمیت

:تمفمادۀ ه
این موافقتنامه سـهولت شـناخت      
متقابل شهادتنامۀ تفـویض شـده      

ــون را در تمــامی پتوســط  وهنت
لـوم  پکشورهای عضو همردیف دي   

ها و شهادتنامه های تفویض شده از 
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غو هېوادونو د ملـي پوهنتونـو       

، له خوا ورکول کېي    بنسونواو  
.مساعدوي

لونهتعدی
:اتمه ماده

کېدای شي د غو     موافقه ليك دغه  
هـر   .په توافق تعدیل شي    نوهېوادو

ـ   وغی هېواد چې     هغواي په دغ
کې د تعدیالتو واندیز     موافقه ليك 

باید د سارک د سکرتریت      ،کيو
،له الرې یې نورو غو ته واستوی      

د رسمي پاوونـو  ونهدا ول تعدیل  
وروسته د نورو غـو      وتر بشپېد 

یید پـه ـون او د       أهېوادونو د ت  
سارک د سکرتریت لـه خـوا د        

دې هكلـه   ت په   اددییدي یا یو تاْ 
.اخبار شي

مرعـي  (اجرا كېدل   تطبیق او   
االجرائيت
:نهمه ماده

د ولو شرطونو د     موافقه ليك دغه  
او غو هېـوادو     نېېتر   وبشپېد

وهنتون ها و نهـاد هـای       پطرف  
ملی کشور های عـضو مـساعد        

.می سازد
تعدیالت

:هشتممادۀ 
این موافقتنامه می تواند به اسـاس       
توافق کشورهای عـضو تعـدیل      

شور عضو که بخواهد    هر ک . گردد
تعدیل یا تعدیالتی را در موافقتنامه      

یشنهاد نماید، باید آن را از طریق       پ
سکرتریت سارک به اعضای دیگر     
ارسال نماید، این نوع تعدیالت بعد 
از تکمیل مراحل رسمی به شمول      
تأیید کشورهای دیگر عضو و یک      
ــرف   ــدی از ط ــت تأیی یادداش
سکرتریت سارک در مورد اخبار      

.گردد
ــی   ــق و مرعــ تطبیــ

االجرائیت
:نهممادۀ 

این موافقتنامه از تـاریخ تکمیـل       
تمامی شروط و رسمیات شـامل      
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ییـد وروسـته د سـکرتریت       تر تاْ 

له خوا د رسمي لیک پـه واسـطه         
.ىو دءد اجرا

امانتداري
:لسمه ماده
سکرتر لهبه د سارک     موافقه ليك 

.سره ساتل کېيجنرال
د سهېلي آسیا پوهنتون را منتـه       

واكمنـو کېدل د غو هېوادونو د    
هليپه نوي   په حضوركې   استازیو  
کال د اپریـل پـر       ٢٠٠٧کې د   

په  واصلي کاپیان  ولس پهلورمه نېه   
.السليك شوژبه کې يانرېز

نتاپرنین دادفر س
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

بهرنیو چارو وزیر

ین شیرنی
 د کار او انساني د بوتان د پادشاه

منابعو وزیر

تأیید تمام کشورهای عضو و توسط 
رسـمی سـکرتریت مرعـی       ۀنام

.االجراء خواهد بود
امانت داری

:دهممادۀ 
موافقتنامه در نزد سکـرتر جنرال     

.سارک نگهداری خواهد شد
ــاد   ــۀ ایج ــون موافقتنام پوهنت

جنوب آسیا در حضور نماینـدگان   
با صالحیت دولت های عـضو در       

در دهلی ٢٠٠٧چهارم اپریل سال 
نو در ده کاپی اصـل بـه زبـان          

.انگلیسی به امضاء رسید

نتاپرنگین دادفر س
وزیر امور خارجه

جمهوری اسالمی افغانستان

یگین شیرنگ
وزیر کار و منابع انسانی

ادشاهی بوتانپ

٥٢



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
شاهداحمد 
جمهوريتد مالدیف 

د بهرنیو چارو وزیر

خورشید م قصوري
د اسالمي جمهوري د پاکستان

بهرنیو چارو وزیر

افتخار احمدچودري
د د خلكو د جمهوريت د بنالدېش 

 وزيربهرن
سالكارچارود بهرنيو 

رتاب امکرجیپ
د بهرنیو چاروهېوادد هند

وزیر
رادانپسهانا 

چارورنيوبهد هېواد د نیپال 
وزیر

روهیتا بولوما
د سریالنکا د سوسیالستي د 

د بهرنیو موکراتیک جمهوریت 
وزیرچارو

مد شاهداح
وزیر امور خارجه
جمهوری مالدیف

قصوری. خورشید م
وزیر امور خارجه

اکستانپجمهوری اسالمی 

افتخار احمدچودری
مشاور امور خارجی

وزیر خارجه جمهوری مردم 
بنگالدیش

رتاب امکرجیپ
وزیر امور خارجه

کشور هند
رادانپا تسها

وزیر امور خارجه
الپکشور نی

روهیتا بوگلوگما
وزیر امور خارجه

جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی 
سریالنکا

٥٣



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

د افغانستان د اسالمي جمهوریت او 
متحدو عربي 

اماراتو تر من په مدني او سوداریزو 
مرستې د يمسایلو کې د قضای

موافقه لیک د توشېح په
هکله 

د افغانستان د اسالمي جمهوریت
ئیس فرماند ر

)) :۹۵ه
٤/١٠/١٣٩٠:نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسي قانون د لور شپېتمې 

فقرې د حکـم لـه مخـې د         ) ۱۶(مادې د   
افغانستان د اسالمي جمهوریت او متحدو عربي

اماراتو تر من په مدني او سوداریزو مسایلو        
کې د قضایي مرستې موافقـه لیـک چـې د           

٢/٨/١٣٩٠جرـې د    ملي شوري د ولـسي      
١٣٩٠/ ٩/ ٨ې او د مشرانو جرې د ) ۱۷( نېې د 

ــې د  ــطه  ) ۲۴(نې ــه واس ــصوبو پ ــې م 
مادو کې تصدیق شوی دی    ) ۲۹(په یوه سریزه او     

.توشېح کوم

فرمان 
رئيس جمهورى 

اسالمى افغانستان 
در مورد توشیح

موافقتنامۀ مساعدت قضائی 
در مسایل مدنی و تجارتی میان 
جمهوری اسالمی افغانستان و 

عربیۀامارات متحد
)٩٥: (شماره 
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ 

:مادۀ اول
شصت مادۀ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 

افغانستان قانون اساسیو چهارم 
موافقتنامۀ مساعدت قضائی در مسایل 
مدنی و تجارتی میان جمهوری اسالمی 

که عربیۀافغانستان و امارات متحد
مؤرخ ) ١٧(توسط مصوبات شماره 

شمارْهه وگولسی جر٢/٨/١٣٩٠
نوجرگه مشرا٨/٩/١٣٩٠مؤرخ )٢٤(

) ٢٩(شورای ملی بداخل یک مقدمه و 
ماده تصدیق گردیده است، توشیح می

.دارم

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خـه نافـذ او           
د ملي شـوري د مجلـسونو لـه مـصوبو          

سره یو ای دې په رسـمي جریـده کـې           
.خپور شي

حامد کرزی
رئیسد افغانستان د اسالمي جمهوریت 

:مادۀ دوم
این فرمان از تـاریخ توشـیح نافـذ و         

ــسین   ــصوبات مجل ــا م ــراه ب هم
ــمی  ــدۀ رس ــی در جری شــورای مل

.نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
يد افغانستان اسالمي جمهوریت ملي شور

ولسي جره
جمهوریتد افغانستان اسالمي

ن پهياو متحدو عربي اماراتو ترم
مدني او سوداریزو مسایلو 

ې مرستيیکې د قضا
،په هکلهد موافقه ليك

د ولسي جرې 
تصدیق

)١٧: (ه
٢/٨/١٣٩٠: هنې

یمې مادې له ي د افغانستان د اساسي قانون د نو
کال د لم د میاشتې د ١٣٩٠د حکم سره سم،

نېې په عمومي غونه کې د افغانـستان        ) ٢(
مهوریت او متحدو عربـي امـاراتو       اسالمي ج 

من په مدني او سوداریزو مسایلو کـې د         تر
په یوه سـریزه او      ه ليك موافقې  مرست يقضای

.شوادو کې تصدیق م) ٢٩(
"پتون"خالد 

بيی نالومد ولسي جرې 
دافغانستان اسالمي جمهوريت ملي شوري

مشرانوجره

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه 
ئی مساعدت قضااز موافقتنامۀ 

مدنیدر مسایل
و تجاری میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و امارات 
عربیۀمتحد

)١٧: (شماره
٢/٨/١٣٩٠: تاریخ
نودم قانون اساسی ۀسی از حکم مادبه تأ

مساعدت قضائی ۀموافقتنامافغانستان، 
در مسایل مدنی و تجاری میان جمهوری 

عربیۀاسالمی افغانستان و امارات متحد
ماه عقرب ) ٢(در جلسۀ عمومی مؤرخ 

ولسی جرگه به داخل یک ١٣٩٠سال 
.ماده تصدیق گردید) ٢٩(مقدمه و 

"پتون"خالد 

ب اول ولسی جرگهينا
جمهوری اسالمی افغانستان

شورای ملی

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
مهوریت اود افغانستان اسالمي ج
ن په مدني او يممتحده عربي اماراتو تر
يد قضایكې سوداریزو مسایلو 

،په هکلهموافقه ليك د ې مرست
د مشرانو جرې

تصدیق
)٢٤:(ه

۱۳٩٠/ ٨/٩:ېهن
له یمې مادې ي نود افغانستان د اساسي قانون د

۱۳٩٠مشرانو جرـې د    دسره سم، حكم  
ال د لیند د میاشتې د اتمې نېې په عمومي ـک

مهوریـت او   غونه کې د افغانستان اسالمي ج     
ن پـه مـدني او      يممتحده عربي اماراتو تـر    

موافقه ېقضایي مرست  كې د سوداریزو مسایلو   
مادوکې  تصدیق   ) ٢٩(ه یوه سریزه او     پليك  

.شو
"مسلمیار"فضل هادي

رئیسد مشرانو جرې 

مشرانوجرگه
تصدیق مشرانو جرگه 

مساعدت قضائی ۀاز موافقتنام
در مسایل مدنی و تجاری 

میان جمهوری اسالمی افغانستان 
عربیۀارات متحدو ام

)٢٤(:شماره 
٨/٩/۱۳۹٠:تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
مساعدت قضائی ۀافغانستان، موافقتنام

در مسایل مدنی و تجاری میان جمهوری 
عربیۀاسالمی افغانستان و امارات متحد

ماه قوسهشتمؤرخدر جلسۀ عمومی 
بداخلمشرانوجرگه ١٣۹۰سال 

تصدیق ماده ) ٢٩(یک مقدمه و
.گردید

"مسلمیار"فضل هادي
مشرانو جرگهرئیس 

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

په مدني او سوداریزو 
مسایلو کې د افغانستان د 

اسالمي جمهوري دولت او د 
متحدو عربي امارات د 
دولت ترمن د قضایي 

موافقه لیک،مرستې په هکله
د افغانستان اسـالمي جمهوریـت      

امارات چې لـدې     عربي هاو متحد 
پــه نــوم "اخونــو"وروســته د 

.یادېي
له هغې لېوالتیا سـره چـې دواه        

     هېوادونه یې حاکمیت او  و و
او په قانوني او قضایي ر کـې د         

ار ینـت تـه د      كورې هم 
درناوي پر بنـس د دوسـت د        
پیوندونو د پیاوتیا لپاره لري او په       
سوداریزو او مدني مسایلو کې د      

رې لوې سطح د ېونې مرستې د ش
برابرولو د اتیا په درک کولو سـره،        
په الندې مواردو کـې مـوافقې تـه         

:ورسېدل

ه میان جمهوری موافقتنام
اسالمی افغانستان 

ۀو دولت امارات متحد
عربی در مورد مساعدت 

قضائی در مسایل 
مدنی و تجاری

جمهوری اسـالمی افغانـستان و      
عربی که از    ۀدولت امارات متحد  

یاد مـی   " طرفین"این به بعد به نام      
.گردند

با تمـایلی کـه بـرای تقویـت         
یوند هـای دوسـتی میـان دو        پ

ــرام   ــاس احت ــر اس ــشور ب ک
متقابل بـه حاکمیـت و منـافع        
ــشترک و تحکــیم همکــاری  م

ـ     قـانونی و    ۀثمر بخش در عرص
و با درک نیازمندی    . قضائی دارند 

ــراهم آوری  ــالیترین ســطح ف ع
مساعدت ممکن در مسایل مدنی و      
تجاری، در موارد زیر بـه توافـق        

:رسیدند

٥٤



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
:لوم ماده

ۀله اخونو خـه د هـر یـو        -۱
هېوادوال د بل اخ په قلمرو کې له       
قضایي مالت خه برخمن دي، او      
حق لري په عین هغو شـرایطو او        

د احوالو سره چې د بل اخ د هېوا       
والو لپاره متوقع وي، د بـل اخ        

.محکمو ته پناه یوسي
په دمخه بند کې راغلي حکمونه      -۲

پرهغو حقوقي اشخاصـو بانـدې      
انطباق مومي چې له اخونو خه د       

په قلمرو کې، د ملي قانون       ۀهر یو 
مطابق په سوداریزو کارونو کـې      

.بوخت وي
:دوه یمه ماده

هېوادوال  ۀله اخونو خه د هر یو     
ـ        د   ۀبل اخ په قلمرو کې د هر هغ

یا د لت د   )کمت(ول تخفیف 
ورکې له معافیت خه بـرخمن      
کېي چې قضایي اجراآت یې پـه       
عین شرایطو او مجـازې انـدازې       
سره، د بل اخ د قوانینو او اجراآتو 

:اولۀماد
شهروندان هر یک از طرفین در -١

قلمرو طرف دیگـر از حمایـت       
قضائی برخوردار می باشند و حق      
دارند با عین شرایط و احوالی که       
برای شهروندان طرف دیگر متوفر     
می باشد، به محاکم طرف دیگـر      

.ناه ببرندپ
ــد  -٢ ــام وارده در بنـ احکـ

قبلی بر اشخاص حقوقی ای انطباق      
می یابد که در قلمرو هـر یـک         
از طــرفین، مطــابق بــه قــانون 
ملی به کارهای تجاری مـشغول      

.می باشند
:دومۀماد

شهروندان هر یک از طـرفین در       
قلمرو طرف دیگر از تخفیف یـا       

ۀرداخت هرگونه هزین  پمعافیت از   
ار می گردند که اجـراآت      برخورد

ــروط و    ــین ش ــضائی،به ع ق
مجاز، مطابق بـه قـوانین       ۀانداز

و اجراآت طرف دیگر، اقتـضاء      

٥٥



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
.مطابق، غوتونکي وي

:درېیمه ماده
اخونه یو د بل په هېوادونو کـې        

پورې په   ددې موافقه لیک په اجراء    
قوانینو او قضایی رویې پورې      ونافذ

.اوند معلومات تبادله کوي
:لورمه ماده

اخونه ددې موافقه لیک پـر      -۱
موجب په مـدني او سـوداریزو       
مسایلوکې د متقابلې مرستې د شونې 
خورا لوې درجې ورکولـو تـه       

ۀپابنددي،پداسې توه چې د هر یو     
.له ملي قوانینو سره مغایرت و نلري

۲-       ددې موافقه لیک پـر بنـس
په النـدې مـواردو کـې        ،مرسته

:صورت مومي
د حضور او نـورو قـضایي       -الف

.سندونو لپاره ابالغ
د غوتنلیک د واندې کولو له -ب

الرې یا د نیابتونو په تـر کـې         
.مدارکو ته الس رسی

د حکمونو پېژندنه او حـل او       -ج

.می دارد
:سوممادۀ 

طرفین معلومات متعلق به قـوانین      
نافذه و رویۀ قضائی مربـوط بـه        
اجرای این موافقتنامه در کـشور      

.های یکدیگر را مبادله می نمایند
:چهارممادۀ 

ن، بــه موجــب ایــن طــرفی-١
موافقتنامه، به تقدیم عـالی تـرین       
درجه ممکن مساعدت متقابـل در      

ابند مـی   پمسایل مدنی و تجاری     
که با قوانین ملی هر ۀباشند، به گون

.کدام مغایرت نداشته باشد
مساعدت بـر اسـاس ایـن       -٢

موافقتنامه در موارد زیر صورت می 
:گیرد
ابالغ برای حضور و اسـناد      -الف

.گرقضائی دی
دست یافتن به مدارک از طریق -ب

تقدیم درخواست یا از خــالل      
.نیابت ها

شناسائی احکام و حل و فصل      -ج

٥٦



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
.فصلونه او د هغو اجراء

ونه لـه   ددې موافقه لیک حکم   -۳
له  د اوندو  ۀاخونو خه د هر یو    

ژمنو خه هې یو چې له اوحقوقو 
نورو موافقه لیکونو یا ترتیباتو خه      

.را پیدا شوي وي، نه ووي
:پنمه ماده

ــتنې  ــتې د غو ــضایي مرس د ق
اجراآت،داخونو د واکمنو مقاماتو    

.لخوا صورت مومي
د افغانستان په اسالمي جمهوریـت      

مرجع د عدلیې وزارت     کې واکمنه 
او د متحدو عربي اماراتو په دولت       

.د عدلیې وزارت دی،کې
په قضایي مرستې پـورې ـول       -۱

اوند رسـمي سـندونه ـایي د        
محکمې یا د نورو اوندو جهتونو      
په مهر ممهور وي او غوتنلیک د       
ــوونکي اخ د  ــتنلیک ورک غو
واکمن مقام لخوا تصدیقېي خو دا      

موافقه شـوې    چې په بل ول سره    
.وي

.ها و اجرای آنها
احکام این موافقتنامه بر هـیچ      -٣

یک از حقوق و تعهدات مربوط هر 
یک از طرفین که از موافقتنامه ها       
یا ترتیبات دیگر ناشی شده باشد،      

.اخالل نمی ورزد
:نجمپۀماد

اجراآت درخواسـت مـساعدت     
قضائی ازخالل مقامات ذیـصالح     

.طرفین صورت می گیرد
مرجــع ذیــصالح در جمهــوری 
اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه و     
در دولت امارات متحدۀ عربـى،      

.وزارت عدلیه می باشد
تمامی اسناد رسمی مربوط بـه      -١

مساعدت قضائی بایستی با مهـر      
یگـر  محکمه یا جهات ذیـربط د     

ممهور باشد و درخواست از سوی      
مقام ذیصالح طرف درخواسـت     
دهنده تصدیق می گـردد مگـر       

دیگر توافـق شـده      ۀآنکه به گون  
.باشد
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ول غوـتنلیکونه او د هغـو       -۲

مالتي سندونه د غوتل شوي اخ 
په رسمي ژبه یا په انلیسي ژبه له         

.ژباې سره یو ای واندې کېي
په داسې حالت کې چې غوتل      -۳

شوی اخ داسې و انېري چـې د        
غوــتنلیک ورکــوونکي لخــوا 
واندې شوي معلومات کافي ندي     

أ ه پر اجـر    ۀهغتر و هغه دی د      
باندې چې په غوتنلیک کې یـاد       
شویدي قادر کي، د غوـتنلیک      
ــافي   ــوا د اض ــوونکي لخ ورک

.رندونو غوتنه کوي
:هداوومه ما

د حُضور لپاره د مکلف کېدو د       -۱
اعالنونو او نورو قضایي سـندونو      
ابالغ په غوتل شوي اخ کـې د        
معمول قانون د اجراآتو مطابق او یا       

   اکلو اجراآتو مطابق چـې     د هغو
غوتنلیک ورکـوونکی اخ یـې      
مقرروي صورت مومي، کله چې د      
غوتل شوي اخ له قانون سـره       

تمامی درخواست ها واسـناد     -٢
شتیبان آن همراه با ترجمه به زبان       پ

رسمی طرف درخواست شده و یا      
.به زبان انگلیسی، تقدیم می گردد

ست در حالتی که طرف درخوا    -٣
شده چنان بنگرد کـه معلومـات       
ــرف  ــده از طـ ــدیم شـ تقـ
درخواست دهنده کـافی نیـست      
ــه  ــرای آنچ ــه اج ــا وی را ب ت
ــده  در درخواســت ذکــر گردی
قادر سازد،توضـیحات اضـافی     
ــده  ــت دهن ــرف درخواس از ط

.را خواستگار می گردد
:هفتمۀماد
ابالغ اعالنات مکلف شـدن     -١

برای حضور و اسناد قضائی دیگر      
بق اجراآت قانون معمـول در      مطا

طرف درخواست شده و یا طبـق       
اجراآت معینی که طرف درخواست 
دهنده مقرر می دارد صورت مـی       
گیرد، مادامی که با قانون طـرف       
درخواست شده تعارض نداشـته     
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.تعارض ونلري

د حُضور لپاره د مکلف کېدو او -۲
نورو صادرو شوو قضایي سـندونو      
ابالغ ددې موافقه لیک مطابق داسې 

د  ېانېرل کېـي چـې ـواک      
غوتنلیک ورکـوونکي اخ پـه      

.رو کې اجراء شوی ويقلم
مـاده  ) ۵(ددې موافقه لیک په     -۳

کې راغلي حکمونه له اخونو خه      
خن نه ري پدې کې      ۀد هې یو  

چې د خپلو دیپلوماتیکو یا قونسلي      
استازو په واسطه نور اعالنونـه او       
قضایي سندونه د بل اخ په قلمرو       
کې له اکراه پرته خپلـو مېـشتو        

ۀو پر هغ  ا. هېوادوالو ته ابالغ کي   
ـ       پـه   ۀاخ چې روان اعالن د هغ

واندې صورت مومي، هـې ول      
.لیت نه مترتب کېيئومس

:اتمه ماده
د حُضور لپاره د مکلف کېـدو او        
نورو قضایي سندونو په ابالغ کـې       

، لقـب، د  ۀایي د معلن الیه په نام    

.باشد
ابالغ مکلف شدن برای حضور     -٢

و اسناد قضائی دیگر صادر شـده       
طبق این موافقتنامه چنان تلقی می      

کــه گــوئی در قلمــرو گــردد
طرف درخواست دهنـده اجـراء      

.شده باشد
این ) ٥(ۀاحکام وارده در ماد   -٣

موافقتنامه مانع حق هیچ یـک از       
طرفین نمی گردد در اینکـه بـه        

لوماتیک یـا   پواسطه نمایندگان دی  
قونسلی خویش اعالنات و اسـناد      
قضائی دیگر را به شهروندان مقیم      
خویش در قلمرو طرف دیگر بدون     

و بر طرفی کـه     .اکراه ابالغ نماید  
اعالن جاری نزد آن صورت مـی       
گیرد، هیچگونه مسئولیتی مترتب    

.نمی شود
:هشتمۀماد

ابالغ مکلف شدن برای حضور و      
اسناد قضائی دیگر بایست شـامل      
ــه   ــوط ب ــات مرب ــامی بیان تم
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اوسېدو ای یا د کار په ای پورې 
ولې اوندې ویناانې شاملې شي د    

ن و سندونه او پاو له فهرست       اعال
سره یو ای او همدارنه ایي په       
غوتنلیک کې د اعـالن هـرې       

.انې طریقې ته اشاره وشي
:نهمه ماده

د حُضور لپاره د مکلف کېدو او -۱
نورو قضایي سـندونو د ابـالغ د        
غوتنلیک د اجراء ردول چې ددې 
موافقه لیک له حکمونو سره توافق      

خو دا چې غوتل ولري جایز ندي، 
شوی اخ داسې وي چې دغـه       
اجراء یې له حاکمیت یا امنیت یـا        

.تعارض لريعامه نظم سره،
د ابالغ د غوتنلیک ردېـدل      -۲

پردې بنس چې ددعوي د پېو د       
       لپاره د کافي قانوني بنـس مالت

.متضمن ندي، جواز نلري
د ابالغ د نه اجراء په حالت کې -۳

نه اجراء  دې غوتل شوی اخ، د      
اسباب، په فوریت سره غوتنلیک     

نام،لقب،محل اقامت یا محل کار     
معلن الیه گردد، همراه با فهرست      

اق درخور، اعـالن و     اسناد و اور  
همچنان بایستی در درخواست به      

خاص اعالن اشاره    ۀهرگونه طریق 
.صورت گیرد

:نهمۀماد
رد اجرای درخواست ابـالغ     -١

مکلف شدن به حضور و به اسناد       
قضائی دیگر که با احکـام ایـن        
موافقتنامه توافق داشته باشد جایز     
نمی باشد، مگـر آنکـه طـرف        

این  درخواست شده چنان نگرد که    
اجراء با حاکمیتش یا امنیتش یـا       

.نظم عامه اش، تعارض دارد
رد درخواست ابالغ بر اساس     -٢

اینکه متضمن اساس قانونی کـافی      
شتیبانی وقایع دعـوا نمـی      پبرای  

.باشد،جواز ندارد
در حالت عدم اجرای ابـالغ      -٣

طرف درخواست شده اسباب عدم     
اجراء را به فوریت به ابالغ طرف       
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.ته ورسويابالغورکوونکي اخ

:لسمه ماده
د غوتل شوي اخ    پدې هکله   -۱

اوند مقام د سندونو او مشاراليها      
د نافذو قوانینو او انظمـې د       پاې  

حکمونو مطابق ابالغوي، یا د مالیاتو 
له تحصیل پرته د ابالغ د اجـراء        

ـ    انـدې  پـه و   ۀمجازوالی یا دهغ
.لتونه

۲-      ـان د ابالغ اجـراء د ې
طریقې مطابق یا په بـل ول چـې         
غوتنلیک ورکـوونکی اخ یـې      
محدودوي جواز لري، پدې شـرط      
چې د غوتل شوی اخ له قوانینو       
سره تعارض و نلري، پدې شرط چې 
غوتنلیک ورکوونکی اخ د ابالغ     
د انې طریقې لتونه په غاه      

.واخلي
:دهیوولسمه ما

اخ کـې د     يپه غوتل شـو   -۱
لیت، معلن الیه ته د سئواوند مقام م

و په تسلیمولو   قضایی سندونو  او پا    

.نده برسانددرخواست ده
:دهمۀماد
مقام ذیربط طرف درخواسـت     -١

شده اسـناد و اوراق مـشارالیها       
مطابق احکام قوانین و انظمه نافذه      را  

در این مورد ابالغ می دارد، یا مجاز        
بودن اجرای ابالغ بـدون تحـصیل       
مالیات و یـا مـصارف در مقابـل        

.آن
اجرای ابالغ مطـابق طریقـۀ      -٢

طرف خاص و یا نحوه دیگری که       
درخواست دهنده محدد می سازد     
جواز دارد، به شرط آنکه با قوانین       
طرف درخواست شـده تعـارض      
نداشته باشد، مشروط بـر آنکـه       
طرف درخواست دهنده هزینه های     

خاص ابـالغ را متحمـل       ۀطریق
.گردد
:یازدهمۀماد
مسئولیت مقام ذیربط در طرف -١

درخواست شده منحصر می باشد     
سـناد و اوراق    به تسلیم کـردن ا    
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.پورې منحصر دی

ــه د -۲ ــن الی ــسلیمېدل د معل ت
السلیک او له اوند مقام خـه د        

شهادت پـر موجـب      يصادر شو 
کې د معلن الیه     ۀتثبیتېي چې په هغ   

ان ه او د تسلیمېدو طریقه بی     نېنوم،
صورت کـې    ۀشوې وي، او په هغ    

چې د ابالغ اجراء شونې نـه وي،        
.مانعه اسباب دې بیان کي

د تسلیم اخیستنې د اثبات پـه       -۳
شهادت کې د معلن الیه له السلیک       
خه یوه کاپي د واکمن مقام پـه        

يواسطه غوـتنلیک ورکـوونک    
.مرجع ته استول کېي

:دوولسمه ماده
ضایي قۀله اخونو خه د هر یو-۱

مقامات، په خپلو قوانینـو کـې د        
،حکمونـو مطـابق    اليهامنصوص  

کوالی شي د بل اخ اوندو قضایي 
مقاماتو ته د غوتنلیک د واندې      
کولو لـه الرې پـه مـدني یـا          
سوداریزو مسایلو کې د شواهدو د 

.قضائی به معلن الیه
تسلیم شدن به موجب امضای     -٢

معلن الیه و شهادت صادره از مقام       
ذیربط تثبیت می گردد که در آن       

تسلیم  ۀنام معلن الیه، تاریخ و طریق     
ــد   ــده باش ــان گردی ــدن بی ش
ــرای   ــه اج ــورتی ک و در ص
ابــالغ ممکــن نباشــد اســباب 

.مانعه را بیان دارد
مضای معلن الیه   ی از ا  پیک کا -٣

در شهادت اثبات تسلیم گیـری      
ــه   ــصالح ب ــام ذی ــط مق توس
ــده   ــت دهن ــع درخواس مرج

.ارسال می گردد
:دوازدهمۀماد
مقامات قـضائی هـر یـک       -١

ــام    ــابق احک ــرفین مط از ط
ــوانین   ــا در ق ــصوص اليه من
خـویش مـی تواننـد خواســتار    
حصول شواهد در مسایل مـدنی      
ــدیم  ــق تق ــاری از طری ــا تج ی

واست به مقامـات قـضائی      درخ
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.ترالسه کولو غوتونکي شي

ددې موافقه لیک په مقصدونو د   -۲
ه غرض شواهدو له ترالسه کولو خ

:عبارت دی له 
.د بیانونو ترالسه کول-الف
د غوتل شـوو سـندونو او       -ب

سجالتو واندې کول او د هغـو       
).تفحص(پېژندنه او پلنه 

ایي په غوتنلیک کې الندې     -۳
:موارد محدود وي

قضایي مقام یا بـل اونـد       –الف  
مقام چې شـواهد یـې غوـتي        

.دي
د هغو اجراآتو طبیعت چـې د       -ب

اره شواهد غوتل شوي دي،     هغو لپ 
او په هغو پورې د ولو اوندو اینو 

.معلوماتو طبیعت
په اجراآتـو کـې د ذیـدخلو        -ج

.اخونو نومونه او عنوانونه
هغه شواهد چې ترالسه کول یي      -د

.غوتل شوي دي
د هغو اشخاصـو نومونـه او       -هـ

عنوانونه چې د هغود اورېدو لپـاره      

.ذیربط طرف دیگر، گردد
به مقاصـد ایـن موافقتنامـه       -٢

ــواهد   ــصول ش ــرض از ح غ
:عبارت است از

.حصول اظهارات-الف
ــدیم اســناد و ســجالت -ب تق

درخواست شـده و شـناخت و       
.تفحص آن

بایست در درخواست مـوارد     -٣
:زیر محدد باشد

مقام قضائی یا مقام ذیـربط      -الف
ستار شواهد شـده    دیگری که خوا  

.است
طبیعت اجراآتی که بـرای آن      -ب

شواهد خواسته شده است و طبیعت 
کلیه معلومات ضروری متعلق بـه      

.آن
نام ها و عناوین اطراف ذیدخل      -ج

.در اجراآت
ــصول آن -د ــه ح ــواهدی ک ش

.خواسته شده است
نام ها و عناوین اشخاصی که -هـ

برای استماع به آنان خواسته مـی       
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.غوتل کېي

رت کې ایي   د غوتنې په صو   -۴
فهرست چې )  سوالونو( د هغو پوتنو

له شاهدانو یا نورو ذیدخلو اشخاصو 
یـا د هغـې      او سره مطرح کېي  

موضوع بیان چې له هغـې خـه        
افادې سره اوند سندونه دې لـه       

.غوتنلیک سره ضمیمه شي
:دیارلسمه ماده

هغه قضایي اجـراآت چـې ددې       
موافقه لیک د حکمونـو مطـابق       

ترالسه کېـدو لپـاره     د شواهدو د    
شوي وي له هماغې قانوني اغېزې      
خه برخمن دي چـې د غوـتل        
شوي اخ اوند مقام هغه سـرته       

.رسولي وي
:وارلسمه ماده

د غوتنې د اخ اوند مقامات، -۱
غوتنلیک د هغو په قوانینو کې د       

حکمونو مطابق اجراء اليهامنصوص 
کوي او پدې قانون کې د اجـازې        

جراآتو له جملـې د     ورکول شوو ا  

.شوند
صورت مقتضی باید فهرست در-٤

سوال هائی که به شاهدان یا سایر       
اشخاص ذیدخل مطرح می گردد و      
یا بیان موضوعی که از آن افـاده        
اخذ می شود و اسناد ذیعالقه بـه        
شواهد یا افاده بـا درخواسـت       

.ضمیمه گردد
:سیزدهمۀماد

اجراآت قضائی کـه بـه منظـور        
حصول شواهد طبق احکـام ایـن       

اذ گردیده باشـد از     موافقتنامه اتخ 
همان اثر قانونی ای برخوردار می      
باشد که مقـام مربوطـه طـرف        
درخواست دهنده آن را انجام داده      

.باشد
:چهاردهمۀماد
ــرف  -١ ــربط ط ــات ذی مقام

ــق  درخواست،درخواســت را طب
احکام منصوص اليها در قـوانینش      
اجراء می دارد و به تحصیل شواهد 
مطلوب بـه موجـب اجـراآت       

٦٤



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
اجبار د مالیمو وسایلو پر موجب د       
شواهدو په ترالسه کولو الس پورې      

.کوي
ــوی اخ -۲ ــتل ش ــایي غو 

د هغو اجراآتـو لپـاره چـې پـه         
دد شوي حغوتنلیک کې صراحتًا م

ایه چې لـه     ۀدي وکاروي تر هغ   
معمولو اجراآتو سره یې    او  قوانینو  

.متعارض نه وي
ایي پـه   د غوتنلیک اجراء    -۳

شوني لن وخت کـې صـورت و        
.مومي

ــتنلیک  -۴ ــرې غو ــه چې ک
اخ لېوال وي ایي د      ىورکوونک

ته خبـر    ۀاجراء زمان  او مکان هغ     
ورکول شي، تر و ذیدخل اخونه      
او د هغوی استازي که موجودوي د 

همدارنه . حُضور شونتیا پیدا کي   
ایي په اجراء کې ذیدخل اخونه یا 

په قلمرو کې د   د غوتل شوي اخ     
هغوی پېژندل شوي استازي د دغو      
معلوماتو په بهیر کې د غوتنلیک      
ورکوونکي اخ د غوتنې پر بناء،      

اده شده در ایـن قـوانین       اجازه د 
از جمله وسـایل اجبـار مالیـم،        

.ردازدپمی 
بایست طرف درخواست شده    -٢

طریقۀ خاصی را برای اجراآتی که      
محـدد   در درخواست صـراحتاً   

گردیده به کار گیرد تا سرحدی که 
با قوانینش و اجـراآت معمـول       

.متعارض نباشد
اجرای درخواست بایـستی در     -٣

ـ       ورت زود ترین وقت ممکـن ص
.گیرد

هرگاه طرف درخواست دهنده    -٤
مایل باشد بایستی زمان و مکـان       
اجراء به وی اطالع داده شود تـا        
اطراف ذیدخل و نمایندگان آنـان      
اگر موجود باشند امکان حـضور      

همچنان بایـست اطـراف     .یابند
ذیدخل در اجراء یـا نماینـدگان       
شناخته شدۀ آنان در قلمرو طرف      

ر جریان  د درخواست شده مستقیماً  
این معلومات بنا بـه درخواسـت       
طرف درخواست دهنـده، قـرار      
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.مستقیمًا واقع شي

د غوتنلیک د اجراء په حالت      -۵
کې ایي هغه این سندونه چـې د        
اجراء ترالسه کېدل ثابتوي او پـه       
هغو پورې هر ول اوند شـواهد،   

کي اخ تـه    غوتنلیک ورکـوون  
.واستول شي

که چېرې غوتنلیک په کلي یا      -۶
توه اجراء نـشو، ـایي       ئيجز

غوتنلیک ورکوونکي اخ ته فورًا     
او د نه اجراء د اسبابو په یـادولو         

.ل شيسره خبر ورکو
:پنلسمه ماده

غوتل شوی اخ یـوازې پـه       -۱
کې کوالی شي    نوالندې دوو حالتو  

:د غوتنلیک اجراء رد کي
که چېرې غوتنلیک د قضایي -الف

.اعمالو په حیطه کې قرار و نلري
که چېرې د غوتنلیک اجراء     -ب

کول حاکمیت یا امنیت یا عامه نظم   
.ته یې زیان ورسوي

د غوتنلیک د اجراء ردېـدل      -۲

.گیرند
در حالت اجرای درخواسـت،   -٥

بایست اسناد ضروری که حصول     
ــی دارد و   ــت م ــراء را ثاب اج
ــه  ــربط ب ــه شــواهد ذی هرگون
آن به طرف درخواسـت دهنـده       

.گسیل یابد
هرگاه درخواست به طور کلی     -٦

یا جزئی اجراء نگردید بایست به     
طرف درخواست دهنـده فـوراً     

و با ذکر اسباب عدم اجراء اطالع       
.داده شود

:انزدهمپۀماد
طرف درخواست شده فقط در     -١

دو حالت ذیر می توانـد اجـرای        
:درخواست را رد نماید

هرگاه درخواست در حیطه    -الف
.اعمال قضائی قرار نداشته باشد

هرگاه اجرای درخواست بـه     -ب
م عامه اش   حاکمیت یا امنیت یا نظ    

.آسیب برساند
رد اجرای درخواست با ایـن      -٢
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پدې دلیل چې موضوع  په غوتل       

د کورنیـو    ۀشوي اخ پورې د هغ    
قوانینو مطابق مختصه ده او یا پدې       

قوانین د موضوع په هکله      دلیل چې 
د اجراآتو د کولو اجازه نه ورکوي، 

.جواز نلري
:شپاسمه ماده

د غوتنلیک پر اجراء یـا د       -۱
غوتل شوي اخ پـه وسـیله د        
شواهدو ترالسه کول پر غوتنلیک     
ورکوونکي اخ بانـدې،هې ول     
تعویض،مالیات یا لتونه، تر هـر      

الندې چې وي، نـه مترتـب        ۀنام
لدې سره سره غوتل شوی     . کېي

اخ دا حق لري تر و د استرداد        
:الندې غوتنه وکي

یـا   پوهانوپه شاهدانو، کار    -الف
ژباونکو پورې اونـد هـر ول       

.لتونه
د هغو شاهدانو د حضور پـه       -ب

تأمین پورې اوند لتونه چې پر      
.رضاکارانه توه حضور نه مومي

دلیل که موضوع مختص به طرف      
درخواست شده طبق قوانین داخلی     
اش می باشد و یا به دلیل اینکـه         

اتخاذ اجـراآت    ۀاین قوانین اجاز  
یرامون موضوع را نمـی دهـد،      پ

.جواز ندارد
:شانزدهمۀماد
بر اجرای درخواست یا حصول     -١

یله طرف درخواست   شواهد به وس  
شده هیچگونه تعویض، مالیات یـا      
مصارف، زیـر هـر نـامی کـه         
باشد، باالی طـرف درخواسـت      

بـا  .دهنده مترتب نمـی گـردد     
آن هم طرف درخواست شده این      
حق را دارد تا درخواست استرداد      

:ذیل را نماید
هرگونه مـصارف مربـوط     -الف

به شاهدان یـا کارشناسـان یـا        
.مترجمان

ربـوط بـه تـأمین    مصارف م -ب
حضور شاهدانی که به طور رضـا       

.کارانه حضور نمی یابند
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هر ول هغه لتونه چې پـه       -ج

یک پورې د مختصې اجراء     غوتنل
په مخکې د نیولو په پایله کې مترتب 

.يش
که چېرې روانه شي چـې د       -۲

ًا غیر عادي   تغوتنلیک اجراء طبیع  
لتونه غواي، دوه اخه د هغو      
شرایطو په اېودو باندې چـې د       
غوتنلیک اجراء د هغو په را کې       

.صورت مومي،مشوره کوي
:اوولسمه ماده

هر یو د خپلـو      له اخونو خه  -۱
هغه حکمونه او د په موجب، قوانینو 

هغو اجـراء چـې پـه مـدني،         
سوداریزو مـسایلو او شخـصي      
احوالو کې دبل اخ له محکموخه 
صادر شوي وي، له جملې په مدني       
مسایلو کې له محکمو خه صادر      

.شوي حکمونه، تر پېژندنې نیسي
لدې موافقه لیک خه په ـه       -۲
له اصطالح   "حکم"ستنه کې د    ياخ

خه منظور، هره هغه فیصله ده چې  

ــه در -ج ــصارفی ک ــه م هرگون
یش گـــرفتن پـــنتیجـــه در 

اجرای مختص به درخواست مترتب 
.گردد

هرگاه روشن گردد که اجرای     -٢
مـصارف غیـر     درخواست طبیعتاً 

عادی را می طلبد دوطرف بـرای       
قرار دادن شرایطی کـه اجـرای       

رتو آن صورت می    پر  درخواست د 
.ردازندپگیرد به مشورت می 

:هفدهمۀماد
هریک از طرفین بـه موجـب       -١

قوانین خود، احکام و اجرای آن را      
که از محاکم طـرف دیگـر در        
مسایل مدنی، تجاری و احــوال      
شخصی صادر گردیده باشـد، از      
جمله احکام صـادره از محـاکم       
جنائی در مسایل مدنی را مـورد       

.می دهدشناسائی قرار 
"حکـم "منظور از اصـطالح   -٢

در اســتفاده از ایــن موافقتنامــه 
هر فیـصله ای مـی باشـد کـه          
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تر هر شکل النـدې پـه قـضایي         
اجراآتو کې له اخونو خه د هـر     

له اختصاصي محکمـې خـه      ۀیو
.صادرېي

دغه موافقه لیک پر لن مهـالو       -۳
یا تحفظي اجراآتو له هغو     ) مؤقتي(

پرته چې د مالي تخصیصونو په مسایلو       
.پورې متعلق وي، نه تطبیقېي

:تلسمه مادها
په عقاري ملکیتونو پورې د اوندو      

اخ د ۀحقوقو په هکله فیصله، د هغ
محکمو له اختصاص خه ده چـې       

کـې   ۀدغه عقاري ملکیتونه په هغ    
.موقعیت لري
:نولسمه ماده

په عقاري ملکیت پورې د اونـدو       
موضوعانو په استثني، له اخونـو     

په الندې حاالتو ،محاکمۀخه د یو
:صاصي واکونه لريکې اخت

که چېرې د مدعي علیه لپاره      -الف
اخ په قلمرو کې د دعوي د        ۀد هغ 

اقامې په وخت کې د اوسېدو ای       

تحت هـر شـکلی در اجـراآت        
قـضائی از محکمـۀ اختـصاصی    
ــادر   ــرفین ص ــک از ط ــر ی ه

.می گردد
این موافقتنامه بر اجراآت موقتی -٣

یا تحفظی، به جز در آنچه متعلق به        
مسایل تخصیص های مالی باشـد،      

.تطبیق نمی گردد
:هجدهمۀماد

فیصله در مورد حقوق مربوط بـه       
ملکیت های عقاری از اختـصاص      
محاکم طرفی می باشد کـه ایـن        
ملکیت های عقاری در آن موقعیت      

.دارد
:نزدهمۀماد

به استثنای موضوعات متعلق بـه      
ملکیت عقاری، محاکم یکـی از      
طرفین در حاالت آتی صـالحیت      

:باشدهای اختصاصی می داشته 
هرگاه برای مدعی علیـه در      -الف

هنگام اقامه دعوی در قلمـرو آن       
طرف، محل اقامت و یا مقری بوده  
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.او یا یو مقر وي

ـ      -ب ۀکه چېرې مدعی علیه د هغ
اخ په قلمرو کې، د دعوي د اقامې 
په وخت کې د سوداریز یا صنعتي       
فعالیت لپاره مرکز یا فرع ولري یا       

موخه یو فعالیت په     یې د کسب په   
الره اچولی وي او دعوي په دغـه        

.شان فعالیت پورې تلې وي
که چېرې د مدعي او مـدعي       -ج

قرارداد په هکله    ۀعلیه ترمن د هغ   
خـه را پیـدا      ۀچې شخه له هغ   

شوېده صریحې یا ضمني مـوافقې      
صورت موندلی وي، یا دا چې ژمنې     

اخ په قلمرو کـې اجـراء        ۀد هغ 
.کېي

ر قراردادي ژمنـو خـه      له غی -د
نیت په حالت کې، کله چـې       ئومص

اخ په   ۀزیان راوونکی فعل د هغ    
.قلمرو کې واقع شوی وي

کله چې مدعي علیه صـراحتًا      -هـ
ــې واک   ــمنًا د محکم ــا ض ی

.منلی وي
د تحفظي اجراآتو د کولو لپاره د -و

.باشد
هرگاه مدعی علیه در زمـان      -ب

دعوی در قلمرو آن طـرف،       ۀاقام
مرکز یا فرعی برای فعالیت تجاری      
یا صنعتی داشته باشد، یا فعالیتی را       
به هدف کسب به راه انداختـه و        

لق به همچو فعالیت بوده     دعوی متع 
.باشد

هرگاه توافق صریح یا ضـمنی      -ج
میان مدعی و مدعی علیه در مورد       
تعهدات قراردادی ای که منازعه از 
آن نشْات کرده صـورت گرفتـه       
باشد، یا اینکه تعهدات در قلمـرو       
آن طرف بـه اجـراء گذاشـته        

.می شود
در حالت مصئونیت از تعهدات     -د

ه فعـل   غیر قراردادی، هنگامی ک   
زیان بار در قلمرو آن طرف واقع       

.شده باشد
هنگامی کـه مـدعی علیـه       -هـ

یا ضمنًا صالحیت محکمه     صراحتًا
.ذیرفته باشدپرا 
ــه  -و ــه هرگون ــت ارای در حال
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هر ول غوتنلیک د واندې کولو 

اخ  ۀپه حالت کې، کله چې د هغ      
ددې موافقه لیک د حکمونو محاکم

مطابق، د اصلي شخې د ېنـې       
.واک ولري
:شلمه ماده

ددې موافقه لیک د حکمونو له په پام        
اخ محاکم چې    ۀکې نیولو سره، د هغ    

خه غوتل کېي چې ـو       ۀله هغ 
حکم یا یې اجراء تر پېژندنې الندې و        

پـه  ) تفحص(پلنېنیسي، د بنسیزې  
کمو خپل وخت کې چې د بل اخ محا    

واک پرهغې باندې بناء کی دی، په       
ۀحکم کې له بیان شوو پېو او له هغ        

ه سره چې واک پرې بناء شوی دی        
ژمن دی کله چې مشارالیه حکم پـه        

.غیابي توه صادر شوی نه وي
:یوویشتمه ماده

حکم په الندې حـاالتو کـې تـر         
پېژندې الندې نه نیول کېي او نه       

:اجراء کېي
قطعي او د اجراء و      کله چې -الف

درخواست جهت اتخاذ اجـراآت     
تحفظی، هنگامی که محـاکم آن      
طرف صالحیت رسیدگی به منازعه     
اصـلی را مطـابق احکـام ایــن    

.شته باشدموافقتنامه دا
:بیستمۀماد

با رعایت احکام ایـن موافقتنامـه       
محاکم طرفی که از آن خواسته می       
شود تا حکم یا اجرای آن را مورد        
شناسائی قراردهـد، در هنگـام      
تفحص اساسی که محاکم طـرف      
دیگر صالحیت خود را بر آن بنـا        
نهاده اند، با وقایع بیان شـده در        
حکم و آنچه صالحیت بر آن بنـا        

ه است متعهد می باشند مادامی      یافت
که حکم مشار الیه به طور غیـابی        

.صادر نشده باشد
:بیست و یکمۀماد

حکم در حاالت ذیل مورد شناسائی 
قرار نگرفته و به اجراء گذاشـته       

:نمی شود
هنگامی که قطعـی و قابـل       -الف
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.نه وي، یا

كله چې له واكمنې محكمـې       -ب
.خه صادر شوى نه وي، يا

حکـم   ىکله چې صادر شـو    -ج
وي چـې    ىید ک يداسې غوتنه تأ  

وپه غوتل شوي اخ کې له نافـذ       
د وېدو سبب    ۀدیو هقوانینو خ 

شي یا یې د اساسي قانون له قواعدو   
یا حاکمیت یا امنیت یـا د عامـه         

ظم لـه اسـاس سـره تعـارض         ن
.یاولري،

په تنظیموونکو قوانینو سره یې په    -د
غوتل شوي اخ کـې د نـاقص        
االهلیت اشخاصو قـانوني تمثیـل      

.و کی وي،یا
په غیابي توه صادر شوی وي -هـ

اخ ته چې بر خالف یـې        ۀاو هغ 
صادر شوی، په هېواد کـې یـې د    
نافذو قوانینو مطابق په سمه توـه       

.شوی نه وي، یاابالغ 
که چېرې هغه شخه چـې پـه        -و

هکله یې حکم صادر شـوی دی،       
د غوتل شوي اخ لـه محکمـو        

.اجراء نباشد، یا
ذیصالح ۀهنگامى که از محکم-ب

.صادر نشده باشد، یا
گامی کـه حکـم صـادره       هن-ج

مطالبه ای را تأیید کرده باشد که       
اخالل بر یکی از قوانین نافـذه را        
سبب گردد، یا با قواعـد قـانون        
اساسی یا حاکمیت، یا امنیت و یا       
اســاس نظــم عامــه در طــرف 
درخواست شده، تعارض داشـته     

.باشد،یا
با قواعد تنظیم کننـدۀ تمثیـل       -د

قانونی اشخاص ناقص االهلیت در     
ف درخواست شده را مختـل      طر

.ساخته باشد،یا
به طور غیابی صادر شده و به       -هـ

طرفی که علیه آن صادر گردیـده       
طبق قوانین نافذه در کشورش بـه       
طور درسـت ابـالغ نگردیـده       

.باشد،یا
ــه در -و ــه ای ک ــاه منازع هرگ

مورد آن حکم صـادر گردیـده       
تحت بررسی در دعوایی در یکی از 
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خه په یوې کې په یوې دعوي کې        
د عین اخونو تر من او په عـین         
سبب پورې اونده تر ېنې الندې      
وي او هغه شخه د وروستني اخ       
له محکمو خه پـه یـوې کـې         

چې حکم  اخ په محکمه کې      ۀد هغ 
پکي صادر شـوی دی د شـخې        
له عرض خه په دمخه نېه مرفوع       

دي، پدې شرط چـې هغـه       شوې  
محكمه چې شخه په هغـې كـې        

د هغې د ېنـې او       مرفوع شوې 
فیصلې واک ولري یا کله چې پـه        
درېیم هېواد کې له یوې محکمـې       

او پـه   ترمن  خه د عین اخونو     
صادر شـوی وي  ېعین موضوع ک  

شوي اخ لخوا تـر      او د غوتل  
.پېژندنې الندې نیول شوی وي

:دوه ویشتمه ماده
ې الندې د نیولـو     ند حکم تر پېژند   

اوند اجراآت یـا یـې      ) پېژندنې(
اجراء د غوتل شوي اخ د قوانینو 

.تابع دي

ـ      ده محاکم طرف درخواسـت ش
میان عـین اطـراف و مربـوط        
به عین سبب قرار داشته باشد و آن        
منازعه به یکی از محاکم طـرف       
اخیر در تـاریخ قبـل از عـرض         
منازعه به محکمـه طرفـی کـه        
ــده  ــادر گردی ــم در آن ص حک
مرفوع شده باشـد، بـه شـرط        
آنکه محکمه ای که منازعه به آن        
مرفوع گردیده صالحیت رسیدگی    

را داشته باشـد،    و فیصله در آن     
ــه ای در  ــاه از محکم ــا هرگ ی
کشور ثالث میان عـین اطـراف       
ــادر   ــوع ص ــین موض و در ع
گردیده و از طـرف درخواسـت       
شده مورد شناسائی قرار گرفتـه       

.باشد
:بیست و دومۀماد

اجراآت مربوط به مورد شناسـائی      
قراردادن حکم یا اجرای آن تـابع       
قوانین طرف درخواست شده مـی      

.باشد
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:درویشتمه ماده

په غوتل شوي اخ کې د واکمن       -۱
د حکم تـر    ) نقش(قضایي مقام برخه    
یا یې اجراء او پدې پېژندنې الندې نیول

موافقه لیک کې له راغلو شرایطو سره د 
حکم له مطابقت خه د دعوي په پېو 
کې له بیا کتنې پرته په تاکیدېدو پورې        

.دهمنحصره
په غوتل شوي اخ کې پـر       -۲

واکمن قضایي مقام ده چـې کـه        
چېرې قوانین یې د هغې غوتونکي      
وي، د حکم د اجراء په وخت کې        

و اعالن یې د .ت وکيالزم اجراآ
عین اجراآتو مطابق وي چې واکې      

.په قلمرو کې یې صادرېي
د حکم د اجراء فیصلې کېدای      -۳

صـادرې شـي،    ئيلي یا جز  شي کُ 
ـ        ۀکه چېرې د اجراء و جز،له هغ

.ويمنونکی حکم خه تجزیه 
:لېریشتمه ماده

د حکم تر پېژندنې الندې د نیولو یا        
سـره،   یې د اجراء له غوتنلیک    

:بیست و سومۀماد
نقش مقام قضائی ذیصالح در     -١

طرف درخواست شده، منحـصر     
است به مورد شناسائی قرار دادن      
حکم یا اجرای آن و متأکد شدن از 
مطابقت حکم، با شرایط وارده در      
این موافقتنامه، بدون بازنگری در     

.وقایع دعوی
بر مقام قـضائی ذیـصالح در       -٢

طرف درخواست شده است کـه      
قوانینش مقتضی آن باشد در      هرگاه

هنگام اجرای حکم اجراآت الزم را 
اتخاذ دارد تا اعالن آن مطابق بـه        
عین اجراآتی باشد که گـوئی در       

.قلمروش صادر می گردد
فیصله های اجرای حکم مـی      -٣

تواند کلی یا جزئی صادر گـردد،       
هرگاه جزء مـورد اجـراء از آن        

.ذیر باشدپحکم تجزیه 
:مبیست و چهارۀماد

با درخواسـت مـورد شناسـائی       
قراردادن حکم یا اجرای آن، موارد 
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:شيضم دې الندې موارد 

.د حکم یوه رسمي نسخه-الف
تصدیق  يد حکم ددې بیانوونک   -ب

او د اجراء و     ىچې حکم وروستن  
دی، کله چې دغه امر پخپلـه پـه         

.حکم کې بیان شوی نه وي
د غیابي حکم په حالت کې، د       -ج

اعالنونو او نـورو سـندونو یـوه        
مستنده شوې نسخه چې بیا نـوي،       

اصولو له مخې ابالغ     مدعي علیه د  
.شوی دی

ددې تصدیق چې ناقص االهلیت -د
اخ،د اصولو له مخې تمثیل شوی      

.دی
:پنه ویشتمه ماده

د اخونو تر من د السته راغلو       -۱
غوتنو حل او فصل او له اخونو       

اکمنـې  وله یوې داسې     ۀخه د یو  
محکمې خـه د هغـې تـصدیق        
صورت مومي چې د ملـي قـانون        

ې الندې راغلي   نر پېژند مطابق یې ت  
. او دبل اخ په قلمرو کې نافذه وي

:آتی ضم گردد
.یک نسخۀ رسمی از  حکم-الف
تصدیق بیانگر اینکه حکـم،     -ب

نهايی و قابل اجراء مـی باشـد،        
مادامی که این امر در خود حکـم        

.بیان نشده باشد
در حالت حکم غیابی، یـک      -ج

نسخۀ مستند شده از اعالنـات و       
دیگری که بیـان مـی دارد   اسناد  

مدعی علیه برحسب اصول ابالغ      
.گردیده است

تصدیق مبین اینکه طرف ناقص     -د
االهلیت، بر حسب اصول، تمثیل     

.شده است
:نجمپبیست و ۀماد
حل و فصل مطالبات به دست      -١

آمده میان اطراف و تصدیق آن از       
ذیصالح یکی از طـرفین      ۀمحکم

صورت می گیرد که مطابق قانونی      
ملی اش موردشناسائی قرار داشته و 
در قلمرو طرف دیگر نافـذ مـی        
باشد بعد از آنکه تأکید صـورت       
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وروسته لدې چې تأکید صـورت      
ومومي چې هغه حل او فـصل پـه         

وغوتل شوی اخ کـې د نافـذ       
قواعدو  اساسي قانون د  قوانینو یا د    

یا عامه نظم    او یا حاکمیت یا امنیت   
.د هې مخل حکم متضمن ندی

هغه اخ چې د حل او فصل تر        -۲
دنې الندې د نیولو او یا یـې د         پېژن

ـ اجراء غوتنه کوي        ایې یـوه
رسمي نسخه یې د محکمـې لـه        
تصدیق سره واندې کـي چـې       

ایه پرهغ    ايو حل او   ۀي تر کومه
.فصل پابند صورت موندلی دی

:شپویشتمه ماده
د حکمونو تر پېژندنې الندې د نیولو 
او د حل او فصلونو او د هغـو د          

واندې کول،   اجراء د غوتنلیک  
دعوي د  د په مستيقمه  کوالی شي 

اخ په واسطه په غوتل شوي اخ       
واکمنې محکمې تـه صـورت و       کې  
.مومي

گیرد که آن حل و فصل متـضمن        
هیچ حکم مخل بـر هـیچ یـک         
از قوانین نافذه یا قواعـد قـانون        
اساسی یا حاکمیت، یـا امنیـت       
و یا نظم عامه در طرف درخواست       

.شده نمی باشد
ـ      -٢ ورد طرفی کـه خواسـتار م

شناسائی قراردادن حل و فصل و یا       
اجرای آن می گردد باید یک نسخۀ 
رسمی آن را با تصدیقی از محکمه       
تقدیم دارد که نشان دهد تا چه حد 

ابندی صورت  پبه آن حل و فصل      
.گرفته است

:بیست و ششمۀماد
ــورد    ــت م ــدیم درخواس تق
شناسائی قرار گرفتن احکام و حل      

وانـد  و فصل ها و اجرای آن می ت       
به واسطۀ طرف دعـوی      مستقیمًا

به محکمۀ ذیـصالح در طـرف       
ــورت   ــده، ص ــت ش درخواس

.گیرد
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:اووه ویشتمه ماده

د غوتنلیک ورکوونکي اخ لخوا     
له محکمو خـه صـادر شـوي        
حکمونه چې تر پېژندنې یا تر اجراء       
الندې نیول شـوي وي، د هغـو        

ـ      ه حکمونو له هماغې اغېـزې خ
ي اخ وبرخمن دي چې د غوتل ش

اخ په قلمرو کـې      ۀمحکمو د هغ  
.صادر کي وي

:اته ویشتمه ماده
ددې موافقه لیک د تفسیر یا اجراء       
په هکله هـر ول اخـتالف لـه         

پـه   لـه الرې  دیپلوماتیکو مجاریو   
حل او فصل کېـي،     سره  مشورې  

صورت کې چـې واکمـن       ۀپه هغ 
په هکله ۀمقامات ونکی شي، د هغ 

.موافقې ته ورسېي
:نهه ویشتمه ماده

دغه موافقه لیک د تصویب تابع      -۱
ادلـه  مبدی او مصدقه سندونه یې      

کېي او د مصدقه سندونو د مبادلې 
ـ له نېې خه وروسته په دې      مه رش

:بیست و هفتمۀماد
احکام صادره از محـاکم طـرف       
درخواست دهنـده کـه مـورد       
شناسائی یا مورد اجراء قرار گرفته      
باشد، از همـان اثـر احکـامی        
برخوردار می باشد کـه محـاکم       
ــده در   ــت ش ــرف درخواس ط

و آن طــرف صــادر  قلمــر
.نموده باشد

:بیست و هشتمۀماد
هرگونه اختالف در مورد تفسیر یا      
اجرای این موافقتنامه با مشورت از      

ــاری دی ــق مج ــک پطری لوماتی
ــردد،   ــی گ ــصل م ــل و ف ح
در صورتی که مقامات ذیـصالح      

یرامـون آن بـه تـوافقی       پنتوانند  
.دست یابند

:بیست و نهمۀماد
ع تصویب می   این موافقتنامه تاب  -١

باشد و اسناد مصدقه آن مبادله می       
س از  پگردد و در سى ومین روز       

تاریخ مبادله اسناد مصدقه، نافذ می      
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.ور نافذېي

له اخونو خه هر یو کـوالی       -۲
شي،هرکله یې چې غوتي وي لـه       
دیپلوماتیکو مجاریو خه په لیکلي     

بالغ سره دغه موافقه لیک پای ته       ا
ورسوي، او دغه پایتـه رسـېدل د       
لیکلي ابـالغ لـه نېـې خـه         
شپمیاشتې وروسته مرعي االجراء    

کېي او ددې باوجود، هغه اجراآت  
چې له ابالغ دمخه شویدي، د هغو       
اجراآتو تر پایته رسېدو پورې، ددې      
موافقه لیک د حکمونو مطابق دوام      

ې پـه ـواه     پر هغې باند  . مومي
چې د يسره،الندې السلیک کوونک

اصولو مطابق یې له خپلو حکومتونو      
خه سپارتنه اخیستې، دغه موافقه     

لیک السلیک ک.
دغه موافقه لیک د ابوظبی په ـار        

١٣٨٧کې دیکـشنبې پـه ور د      
د  ٢٨هجري لمریز کال د تلې پر       

١٩میالدي کال داکتوبر له ٢٠٠٨
دوو اصـلي    په،  نېې سره په برابره   

ــه درې، ــسخوکې پ ــي او ن عرب

.گردد
هر یک از طرفین می توانند، در -٢

هر وقتی که خواسته باشـند، بـا        
لوماتیک، پابالغ کتبی از مجاری دی    

ایـان دهنـد،    پبه این موافقتنامه    
مـاه  ایان بخشیدن، شـش     پو این   

ــی  ــالغ کتب ــاریخ اب ــد از ت بع
مرعی االجـراء مـی گـردد و        
بـــا وجـــود آن، اجراآتـــی 
ــاذ   ــالغ اتخ ــل از اب ــه قب ک

ــا  ــده تـ ــان آن پگردیـ ایـ
ــن  ــق احکــام ای اجــراآت، طب

با گواهی  . موافقتنامه ادامه می یابد   
به آن، امضاء کنندگان زیر که طبق 
اصول از حکومتین خود تفـویض      

امه را به امضاء یافته اند، این موافقتن
.رسانیدند

ایــن موافقتنامــه در شــهر   
ابوظبی در روز یکـشنبه مـؤرخ       

هجری شمسى،   ١٣٨٧/میزان/٢٨
ــا  ٢٠٠٨/اکتــوبر/١٩برابــر ب

مــیالدی در دو نــسخه اصــلی، 
به زبـان هـای دری، عربـی و         
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متونونـو انلیسي ژبو چې له دغو      

خه هر یو یې له یو شان اعتبار او         
، ولیکـل   يحجت خه برخمن د   

هغو په تفسیر کې د اختالف      د .شو
پیدا کېدو په صورت کې، انلیسي      د

يمتن ته رجحان ورکول کې.
د افغانستان د اسالمي جمهوریت 

لخوا
نتارنین دادفر سپ

د بهرنیو چارو وزیر

د متحدو عربي اماراتو د دولت
لخوا

جوعان الظاهريبنهادف
د عدلیې وزیر

انگلیسی که هـر کـدام از ایـن         
متون از اعتبار و حجت یکـسان       

. برخوردار اند، نگـارش یافـت     
ــتالف در  ــروز اخ ــت ب در حال
تفسیر آن، به متن انگلیسی رجحان      

.داده می شود
از طرف

جمهوری اسالمی افغانستان
"نتاپس"رنگین دادفر

وزیر امور خارجه

از طرف
دولت امارات  متحدۀ عربی
هادف بن جوعان الظاهری

وزیر عدلیه
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د سارک د غذايي موادو د 

وافقه لیکبانک د تْاسیس د م
د توشېح په هکله، د افغانستان 

اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

)) :۹۶ه
۱۳۹۰/۱۰/۴: نېه

:لوم ماده
د افغانستان د اساسي قانون د لور       

فقرې د حکم )  ۱۶( شپېتمې مادې د 
له مخې، د سارک دغذایي موادو د       
بانک د تْاسیس موافقه لیک چې د       
ملي شوري د ولـسي جرـې د        

ې او د   ) ۱۹(نېې  ٢/٨/١٣٩٠
نېې  ٨/٩/١٣٩٠مشرانو جرې د    

ې مصوبو په واسطه، پـه      ) ۲۱(
ــریزه او ) ۱( ــادوکې ) ۱۶(س م

.، توشېح کومدیتصدیق شوی
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خـه        
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له        

فرمان 
رئيس جمهورى اسالمى افغانستان 

در مورد توشیح موافقتنامۀ 
تأسیس بانک مواد 

غذائی سارک
)٩٦: (شماره
٤/١٠/١٣٩٠: تاریخ

:مادۀ اول
) ١٦(بــه تأســی از حکــم فقــرۀ 

قانون اساسـی   شصت و چهارم     مادۀ
افغانستان موافقتنامۀ تأسیس بانـک     
مواد غذائی سـارک کـه توسـط        

ــماره  ــصوبات ش ــؤرخ) ١٩(م م
ه ه و شمار  گولسی جر  ١٣٩٠/ ٢/٨
مشرانو  ١٣٩٠/ ٨/٩مؤرخ   )٢١(

مقدمه ) ١(جرگه شورای ملی بداخل     
ماده تصدیق گردیده است،    ) ١٦(و  

.دارمتوشیح می
:مادۀ دوم

ــی  ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم ح ای
ــصوبات   ــا م ــراه ب ــذ و هم ناف

الف



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
مصوبو سره یوای دې، په رسمي      

.جریده کې خپور شي
دکرزیحام

د افغانستان د اسالمي 
جمهوریت رئیس

مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی 
.نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی 

افغانستان

ب



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
فغانستان اسالمي جمهوریت د ا

يملي شور
ولسي جره

د بانک د غذایي موادود سارک د 
د ،په هکلهه لیکتأسیس د موافق

ولسي جرې تصدیق
)١٩: (ه
١٣٩٠/ ٢/٨: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي      
ه حکـم   یمې مادې ل  ي  قانون د نو  

د  لـم کال د   ١٣٩٠سره سم،د   
په عمومي غونه نېې) ۲(دمیاشتې 

د  غـذایی مـوادو   د سارک د    کې  
یوه په ه لیکبانک د تأسیس د موافق

ــریز ــې  )١٦(ه او س ــادو ک م
.شوتصدیق 

"پتون"خالد 

بيی نالومد ولسي جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
ه از گتصدیق ولسی جر

تأسیس بانک مواد موافقتنامۀ 
ئی سارکغذا

)١٩: (مارهش
١٣٩٠/ ٢/٨: تاریخ

ــه تأ ــاد  ب ــم م ــی از حک ۀس
نودم قـانون اساسـی افغانـستان،       
موافقتنامۀ تأسیس بانک مواد غذائی     
سارک در جلسۀ عمـومی مـؤرخ       

ــال  ) ٢( ــرب س ــاه عق ١٣٩٠م
ــل     ــه داخ ــه ب ــسی جرگ ول

مــاده ) ١٦(یــک مقدمــه و  
.تصدیق گردید

"پتون"خالد 

نايب اول ولسی جرگه

ج



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
دافغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شوري
مشرانوجره

موادو د بانک د د سارک د غذایي
د ،په هکلهموافقه لیکد تأسیس 

جرې تصدیق مشرانو 
)٢١:(ه
۱۳٩٠/ ٨/٩:نېه

مشرانو جرې د افغانستان د اساسي 
له حكـم   یمې مادې   ي  نوقانون د 

د لیندکال د ۱۳٩٠د سره سم، 
نېې په عمومي غونه )۸(میاشتې د 

د  غـذایي مـوادو   د سارک د    کې  
پـه یـوه   لیک موافقهبانک د تأسیس    

.کمادو کې  تصدیق ) ١٦(سریزه او 
"مسلمیار"فضل هادي 

رئیسد مشرانو جرې 

سالمی افغانستانجمهوری ا
شورای ملی
مشرانوجرگه
در مورد تصدیق مشرانو جرگه

موافقتنامۀ تأسیس بانک مواد 
ائی سارکغذ

)٢١(:شماره 
٨/٩/۱۳۹٠:تاریخ

به تأسـی از حکـم مـادۀ نـودم         
قــانون اساســی افغانــستان،  

موافقتنامۀ تأسیس بانک مواد غذائی     
) ٨(مؤرخسارک در جلسۀ عمومی     

مـشرانوجرگه  ١٣٩٠ماه قوس سال    
مـاده  ) ١٦(بداخل یک مقدمـه و      

.تصدیق گردید
"مسلمیار"فضل هادی 

مشرانو جرگهرئیس 

د



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

د سارك د غذايي موادو د 
بانك د جوېدو موافقه ليك

:سريزه
د آسيا د جنوب د سيمه      (د سارك   

غـي  ) ييزو همكـاريو سـازمان    
هېوادونه افغانستان، بـنالدېش،    

يپال، بوتان، هندوستان، مالديف، ن   
پاكستان او سريالنكا لدې وروسته     

.د غو هېوادونو په نوم يادېي
د افغانستان، بنالدېش، بوتـان،     
هندوستان، مالديف، نيپال، پاكستان  
او سريالنكا هېوادونو، د آسـيا د       
جنوب د همكـاريو د سـازمان د        
اعالميې پر بنس چې ددې سازمان      
د منشور په را كـې د اقتـصادي         

ياوتيا او ولنيزې ودې    همكاريو د پ  
كال كې په نوي ۱۹۸۳په موخه په  

هلي كې تصويب شوه، ددغۀ بانك 
.پر جوولو موافقه وكه

د دسامبر مصوب، د آسيا ۱۹۸۵د 
د جنوب د همكاريو د سـازمان د        
منشور د موخو د پلې كېدو لپاره پر        

تأسیس بانک مواد ۀمموافقتنا
غذائی سارک

:مقدمه
سازمان (کشورهای عضو سارک    

همکاری های منطقه ای جنـوب      
بنگالدیش،بوتان، افغانستان،،)آسیا

اکستان پال،پنیمالدیف،هندوستان،
و سریالنکا از این بعد به عنـوان        

.کشورهای عضو، یاد می شوند
کشورهای افغانستان، بنگالدیش،   

ال، پ، هندوستان، مالدیف، نی   بوتان
اکستان و سریالنکا مبتنـی بـر       پ

اعالمیۀ سازمان همکـاری هـای      
در ١٩٨٣جنوب آسیا که در سال 

دهلی جدید بـه هـدف تقویـت        
همکاری های اقتصادی و رشـد      

رتو منـشور ایـن     پاجتماعی، در   
سازمان، به تصویب رسید، به ایجاد 

.این بانک موافقت نموده اند
ر اهداف مشترک در    تأکید مجدد ب  

جهت تحقق اهداف منشور سازمان     
همکاری های جنوب آسیا، مصوب     
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)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
و هدفونو بيا تْاكيد، 

پدې باندې په پوهېدو سره چـې د        
نك جوېـدل د غـذايي      غذايي با 

موادو په ساتنه كې د غو هېوادونو       
په ان باندې د ولې بسياينې پـه        

.الره كې مهمه ونه اخلي
د يو تربله تـون او همكـار د         
روحيې له په پام كې نيولو سره پـه         

:الندې موادو موافقه وكه
د  غـذايي مـوادو   د سارک د    

بانک تأسیسول
:لوم ماده

دې توـه    غي هېوادونه پـه   -۱
موافقه لـري چـې د سـارک د         
خوراکي توکو بانک چې لـه دې       

د  غـذايي مـوادو   خه وروسته د    
د هغه مقصد    ،بانک په نامه یادېي   

موافقـه  لپاره چې شرایط یې په دې  
.کې شرحه شوي تأسیس کيليك

بانک به د دغه سارك غذايي د -۲
چې له دې خه    لخوا بوربانک د   

یادېي، اداره  په نامه  بوروروسته د   

،١٩٨٥دسامبر 
با درک این فهم که ایجاد بانـک        
غذائی نقش مهمی در جهت خود      
کفایی جمعی کشورهای عضو، در     
نگهداشت مواد غذائی، ایفا مـی      

.نماید
با در نظرداشت روحیه همبستگی و 

اد ذیل  همکاری های متقابل، به مو    
:موافقت نموده اند

ایجــاد بانــک غــذائی  
سارک

:اولۀماد
ــضو -١ ــشورهای عــ کــ

توافق نمـوده انـد تـا بانـک         
غذائی سارک را که از این بعـد        
بنام بانـک مـواد غـذائی یـاد         
می شـود، مبتنـی بـر اهـداف         
و شـــرایط ایـــن موافقـــت 

.نامه ایجاد نماید
بانک غذائی سارک توسط بورد -٢

ه از این بعد به نـام       بانک غذائی ک  
ــاد مــی گــردد، اداره  بــورد ی
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.کېي

د غذايي بانك موخې عبـارت      
دي له

:دوه یمه ماده
ــ او  - ــادي او د قحط ــه ع پ

حاالتو كې د غو    .... اضطراري او 
هېوادونو لپاره د غذايي مـوادو د       

.زېرمې جوېدل
رمـو د   ېز غذايي مـوادو  د ملي   -

جوولو لپاره سیمه ییزه مالتـ، د       
دولتونو تر من مشارکت او     سيمې  

ې وركولبشپونې ته ودييزېه سیم
او سیمه ییز خوراکي کمت تـه       
په له ییزه توـه د حـل د الرې          

.لول
زېرمه

:درېیمه ماده
د بانـک   زېرمه د غذايي موادو     -١
زېرمه چې د غذايي مـوادو      (رمه  ېز

دموافقې پر بنس رامنته كېي،    
له دې خه وروسته دزېرمې په نامه       

ې ساتل دبانک دادارې الند) یادېي

.می شود
اهداف بانک غذائی عبارتنـد     

از
:دومۀماد
ایجاد ذخیـرۀ مـواد غـذائی        -

برای کشور های عضو در حاالت      
ــطراری  ــی و اض ــادی، قحط ع

.......و
ــا، - ــت ه ــراهم آوردن معاون ف

همکاری های منطقه ای برای تحقق 
برنامه های ملی در جهت ذخیـرۀ      

مواد غذائی، توسعۀ همکاری های     
بین کشورهای منطقه در جهت حل      
مشکالت کمبود غـذا از طریـق       

.همکاری های همگانی
ذخیره

:سومۀماد
ــاس -١ ــه اس ــه ب ــره ایک ذخی

ــواد غــذائی ایجــاد  ــۀ م موافق
ــردد  ــی گ ــن  (م ــه از ای ک

ــاد   ــره ی ــام ذخی ــه ن ــد ب بع
ــود ــی ش ــدم، )م ــامل گن ، ش
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وریژو یا د هغوی کېي او له غنمو،

چې لـه   (ي  ترکیب خه عبارت د   
دې خه وروسته دغلې پـه نامـه        

د غو هېوادونو لخوا په     ،  )یادېي
انې توه د هغه هدف لپـاره       

کې  هماد پنمهرمه کېي چې په     ېز
.دهېپه وته شو

ونـو هېواد وغ ورمه به د هغ   ېز-۲
یې ملکیت پاتې کېي چې اختصاص 

.ورته شوی دی
دى، و  مكلفهر غی هېواد    -۳

ـ   هغه مقدار مواد چې    ه ددې موافق
پر بنـس   جدول  ې  )۱(دليك

برابر او د هغـه د      ،  ذكر شوى دى  
ساتلو لپاره مناسب اى تـدارك      

.كي
جدول تـر    )۱(غي هېوادونه   -۴

ېنې الندې ونیسي او دکـاري      
تجربو په را کـې یـې د هغـې          

له مخې چې په    )طرزالعمل(کنالرې
ده  ېکې تشریح شو   همادپنلسمه  

.تعدیل کي
۵- کوالی شي پـه  ونههېواد يغ

ــردو،   ــب از ه ــرنج و ترکی ب
ز اين بعـد بـه نـام غلـه          که ا (

، مـی باشـد،    )یاد مـی شـود    
ــه در   ــداف کـ ــه اهـ بـ

ــاد ــۀمـ ــیح پـ نجم توضـ
گردیده است، اختـصاص یافتـه      

.است
ذخیرۀ ملکیت کشورهای انـد     -٢

که از جانب ایشان تخصیص یافته      
.است

هر کشور  عضو مکلف است      -٣
ــه  ــه ب ــوادی ک ــدار م ــا مق ت

ــماره   ــدول ش ــاس ج ) ١(اس
شـده  این موافقت نامـه ذکـر       

است، تهیه و محل مناسبی بـرای       
.نگهداری آن تدارک نماید

را ) ١(کشورهای عضو جدول    -٤
رتـو تجــارب و در  پیوسـته در  پ

ۀمطابقت به روشی کـه در مـاد       
انزدهم این موافقت نامه متـذکر      پ

گردیده است، مـورد ارزیـابی و       
.مطالعه قرار، می دهند

کشورهای عضو می توانند به      -٥
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مقدار غذايي موادود داوطلبانه ول

د تخصيصې برسېره،  جدول   )۱(د
.کيبرابره 

ساتنې كيفيتد 
:لورمه ماده

د ولو تخصیص شوو غله جاتو      -۱
ته الزم حد پـورې لـه        يرنوال

خمن وي یا   اوسط کیفیت خه بر   
به د رنوالي له هغه معیار چې د        

اکل شوي وي سـمون       بور لخوا
هرغـی  ايجاب كوي ـو     ،لري

ـ        ههېواد د خپلې زېرمې ساتل د دغ
د  مطـابق د جـدول    موافقه ليك 
. په غاه اخليمطابقانتیاوو

هر غی هېواد دا په غاه اخلي       -۲
: تر و

د غذايي موادو كافي زېرمې      -الف
رولو لپاره يې ژمن شـوي      چې براب 

.رامنته كي
د زېرمې غذايي مواد    وار وار    -ب

.کيكنترول
د کیفیت د کنترول معیار د غله       -ج

مقدار اضافی مواد   طور داوطلبانه   
غذائی را عالوه بر تخصیصۀ جدول 

.تهیه نمایند)  ١(
کیفیت نگهداری

:چهارمۀماد
غله ایکـه مبتنـی بـر ایـن         -١

موافقت نامه تهیـه مـی گـردد        
بایست حد اقل کیفیت مناسب را      
داشته و یا مطابق به معیار که توسط 
بورد، تعیین می گردد، باشد ایجاب 

عـضو در   می نماید تا هر کشور      
نگهداشت ذخایر شان مطابق بـه      
مشخصات جدول این موافقت نامه     

.عمل نماید
ــضو -٢ ــشور عـ ــر کـ هـ

:بایست
ذخایر کافی مواد غـذائی را      -الف

که برای تهیه آن متعهد گردیـده،       
.ایجاد نمایند

یوسـته  پمواد غذائی ذخیره را     -ب
.کنترول نماید

ــب -ج ــدامات مناس ــاذ اق اتخ
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جاتو د بدلون په ون پلي کي،       
او دضرورت په بنا،ددې په خـاطر       

هال د غوتل   ـچې غله جات هر م    
 ا شــوي معیــارونو د کیفیــت

.ورکي وي
وو هر ول غله چې له ذکر ش      -د

ي رمعیارونو سره سمون و نه خـو      
بدل یې کي سربېره پر دې، هـر        

هېواد موافقه لري چې د هـر        ىغ
راز کوونو ژمنه وکي چـې د       
ذخیرو د ساتنې د قاعدو هـر ول        
الرودونو یا د کیفیت د کنتـرول      
اقداماتو مطابق عمل کوي چـې د       

.دهېکمېې لخوا منل شو
را  )غله جـاتو  (غذايي موادو   د  
ستلاې

:پنمه ماده
ددې موافقـه   هر غی هېواد    -۱

ليك د شپمې او اتمـې مـادې د         
مفادو مطابق، كوالى شي په بيني      
او يا د غذايي موادو د كمت پـه       
حاالتو كې، له زېرمه شوو غـذايي       

مول برای کنتـرول مـواد، بـش      
شت ورو کــردن مــواد  پــ

که متـضمن نگهداشـت مـواد       
ــی    ــار کیف ــر معی ــی ب مبتن

.باشد
ــورت -د ــواد، در ص ــدیل م تب

ــاى   ــار ه ــل معی ــدم تکمی ع
قبــول شــده، کــشورهای   
عضو بایـست کلیـه اقـدامات       
ــق   ــت تطبیــ را در جهــ
ــاظتی   ــای حفــ روش هــ
ــورد   ــب ب ــه از جان ــواد ک م
ــردد،    ــی گـ ــین مـ تعیـ

.مرعی دارند
ـ   پباز واد غـذائی  س گیری م
)غله جات(

:نجمپۀماد
هر کشور عضو مطابق به مفاد      -١

مواد ششم و هشتم این موافقـت       
ــد در حــاالت  نامــه مــی توانن
اضــطراری و یــا کمبــود   
مواد غذائی، از مواد غذائی ذخیره، 
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.موادو خه ه واخلي

حالت دداسې یو وضعیت ىبېن-۲
چې په هغـه     ىاو حالت په معني د    
له یوې شدیدې   کې یو غی هېواد     

او نااپي طبیعي او د انسان په الس        
رامنته شوې غمېزي سره الس او      
ریوان شي او ددې توان و نه لري        
چې له داسې حالت سره د خپلـې        
ملي زېرمې په کار اخیستلو سره هم       

.مقابله وکي
داسې یو ىموادو کموالغذاييد-۳

وضعیت او حالت رندوي چـې      
د، چـې د    په هغه کې یو غی هېوا     

تولید له کموالي او یا هم د دام له         
کموالي سره الس او ریوان شوی      
وي، او دا ورته رانه وي چې لـه         
دغه راز حالت سره د خپلې ملـي        
زېرمې خه په کار اخیستلو سـره       
سره هم مقابله وکي، په دې شرط       
چې د غلو تولید په روان کال کې د  
تېرو دریو کلونو د اوسط تولید په       

. په سلو کې کم وياتهله پرت
۴-د بانک   غذايي موادو به د    بور

.استفاده نمایند
حالت اضـطراری عبـارت از    -٢

وضعیتى است که یک کشور عضو      
ــل   ــر قاب ــایع غی ــاز وق یش پ

نی شدۀ طبیعـی و یـا وقـایع         بی
که از جانـب انـسانها، ایجـاد        
می گردد آسـیب دیـده باشـد        
ــن   ــه ای ــه ب ــت مجادل و ظرفی
ــره   ــق ذخی ــایع را از طری وق

.ملی نداشته باشد
کمبــود مــواد غــذائی   -٣

ــت   ــعیتی اس ــارت از وض عب
کــه کــشور عــضو از کمبــود 
تولیــدات، آســیب دیــده   
ــا درک  ــد و بـــ باشـــ

ــ ــی توان ــه نم ــم ک ــن فه د ای
تنهــا بــا ذخیــرۀ ملــی بــرای 
ــشکل،   ــين مـ ــع چنـ رفـ
ــدات   ــد و تولی ــه نمای مجادل
سال روان هشت فیصد کمتـر از       
اوسط تولیدات سه سال گذشـته      

.باشد
بورد مبتنی بر تجارب اجرایی      -۴
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د فعالیتونو د تجربو له مخې، پـه        
     دوراني صورت سره د کموالي لـ

) سـلنه (تر له منل شوې فیصدي      
لکه نه چې ددې مادې په درېیم       

تر کتنـې    ېکې یاده شو   پاراراف
.نیسيوالندې 

د د غذايي موادوله زېرمې خه 
رهتالاېستلو ار

:شپمه ماده
۱- تیاوال غد خپلـو    هېواد ىا ،

غذايياکل شوو استازو له الرې، د 
موادو له بیني حالت او یا کموالي       
خه چې ورسره مخامخ شوی او د       

    هېواد تـه    يغلو له اندازې بل غ
.خبر ورکوي

غي هېوادونه چې داشان     هغه-۲
       تیـا وتنې لري د اغـذايي  غو

السـته   د فوري او چکـې     موادو
راونې لپاره دې بېنـي امونـه       
پورته کوي او ایـن تـدابیر دې        

چې د مرسـته     په دې شرط   .نیسي
كوونكو هېوادونو په زيرمـو كـې      

بانک مواد غذائی، بایست بصورت     
متداوم حد اقل فیصدی موافقـت      
شدۀ کمبـود مـواد غـذایی را        

ـ  پچنانچه در    وم ایـن   اراگراف س
ماده، ذکر گردیده است، بررسی     

.نماید
مواد غـذایی از     ۀروش استفاد 

ذخیره 
:ششمۀماد
کشورهای عضو که نیازمنـد     -۱

مواد غذائی می باشـند، بایـست       
بصورت مستقیم کشورهای عضو    
بانک را از کمبود مواد غـذائی و        
مقدار مواد غذائی را که ضرورت      

.دارند، مطلع سازند
یکــه از کــشورهای عــضو ا-٢

ایشان تقاضـا کمـک صـورت       
گرفته است، بایست به صـورت      
فوری در حصۀ صدور مواد غذائی      
از ذخیرۀ خود به کشور نیازمنـد،       

مشروط بـر اینکـه     . اقدام نمایند 
مواد غذائی در ذخایر کـشورهای      
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ــواد  ــدازه م ــوې ان ــتل ش غو

.موجود وي
پـه   ونههېواد يغ يغوتونک -۳

له خپلې غوتنې بوردعین زمان کې
.خه خبر کي

د زېرمې بیا کول
:اوومه ماده

د  مـه رېز چېغی هېواد    هغه-۱
اکل شوې برخې ول یا هم د خپلې 

هغه ملک سهمیه یو برخه چـې د        
رمې ېخپلې استفادې په مقصد یې د ز

لي وو، په هر راز حاالتو کې       تنه باس 
ژر تر ژره یعنې له هغې نېې خه یو  

.بېرته په ای کويېکال مخک
ـ ېز چېغی هېواد   هغه   -۲ د  هرم

ــوې    ــل شـ ــې اکـ خپلـ
رخې ول یا هم د هغـه ملـک د          ب

سهمیې یو برخـه چـې د خپلـې         
رمې نـه   ېاستفادې په مقصد یې د ز     

ــ ــر ژره  تباس ــورلي وو ژر ت ب
.يته خبر ورک

کمـــک کننـــده، موجـــود 
.باشد

کشورهای متقاضی مواد بایست -٣
در عین حال بورد را از تقاضـای        

.، مطلع سازندخویش
ذخیره ۀاکمال دوبار

:هفتمۀماد
کـشور عـضو کـه تمــامی    -١

و يــا قــسمت از مــوادی   
ذخیرۀ خـویش را بـه مـصرف        
رسانیده است بایست هـر چـه       
عاجل اکمال نموده و یا حد اقل در 
مدت کمتر از یک سال از زمـان        

.مصرف مواد، تکمیل نماید
کشور عضو که تمـامی یـا       -٢

ـ   رۀ قــسمت از مــواد ذخیـ
ــوده   ــصرف نم ــویش را م خ
ــصرف   ــست از م ــت، بای اس
مــواد ذخیــره، شــرایط و   
تاریخ که مواد توزیـع گردیـده،       

.بورد را مطلع سازد
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زېرمې خه د غذايي موادو لهد 

یو غي هېواد د برخـې د را        
تالرهاېستلو 

:اتمه ماده
یو اتیا وال غی هېواد په بېنیو -۱

ادونـو او   حاالتو کې د غـو هېو     
خبرولو خه وروسته په     لهکمېې  

عاجله توه له خپلې اکل شوې غلو 
د زېرمو خه غله را ایستلی شي او        

نورو حاالتو کې د غلې د را        وپه هر 
ایستلو د پاره، غو هېوادونـو او       
کمېې ته درې میاشتې مخکې خبرتیا 

.ورکوي
د امکان تر حده پـورې، د دا        -۲

غلو ژر ول اخیستل شویو خوراکي
ېتر ژره یعني تر هغه وخته پورې چ       

رته ېد دوه کالو خه زیات نه وي ب       
.ای په ای کوي

۳- چې  كوالى شي ونههېواد يغ
خـه چـې     زېرمېرضاکاري   له

اضطراري حالت سره مخامخ ده په      
راوباسي او   غذايي مواد عاجله توه   

روش مصرف مـواد غـذائی      
توسط یک کـشور عـضو از       

خودشۀذخیر
:مهشتۀماد
کشور عضو نیازمند می تواند     -۱

ــه در   ــذائی را ک ــواد غ ــا م ت
ذخیرۀ خـودش موجـود اسـت       

ــ ــشکالت در ص ــروز م ورت ب
بعد از آگاهی کـشورهای عـضو       
و بورد به مصرف برساند و یا حد        
اقل سه ماه قبل از مصرف مـواد        
کشور های عضو و بورد را کتبـًا        

.مطلع سازد
ــا  -٢ ــد ت ــی نمای ــاب م ایج

ــصرف شــده  ــذائی م ــواد غ م
را هــر چــه عاجــل در مــدت 
کمتر از دو سال از زمان مصرف       

.اکمال مجدد نماید
ورهای عضو مـی تواننـد      کش-٣

در حاالت اضطراری به صـورت      
عاجل مواد غـذائی مـورد نیـاز        
شانرا از مواد ذخیره که به صورت       
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ونهپه نورو حاالتو کې غي هېواد     

لـه را   خه غ  زېرموچې غواي له    
وباسي باید کم تر کمه یوه میاشت       

نېـې  لـه   دمخه د غلو د راایستلو      
ته لیکـل     خه غو هېوادونو بور   

.شوې خبرتیا ورکي
د نرخ اکل

:نهمه ماده
دیـه کولـو    د نرخونو او د تاْ    -۱

شرطونه او مودې، د جنسي د جنس 
دیه کول، په جنس او یا په بل ول تْا

ره د  د را ایستلو لپـا     غذايي موادو 
هغو الرودونو په بنـاء چـې د        

لـه   نرخونو د اکلو د پاره د بور      
د مربوطه  شوي دي،   خوا تصویب   

غو هېوادونو تر مـن د مخـامخ        
.خبرو اترو موضوع وي

غی هېواد خپلـې     ىغوتونک-۲
دمثال په توه د غـذایي      اتیاوې

موادو کمبود یا اضطراري حالت د      
. غوتنې په وخت کې په اه کوي

و په اضطراري حـاالتو کـې د         ا

داوطلبانه ای ذخیره نموده اند، بعد 
از آگاهی کشورهای عضو و بورد،      

ویا حد اقل یـک     . استفاده نمایند 
ــواد،  ــل از اســتفادۀ م ــاه قب م
بورد و کشورهای عضو را کتبـًا       

.لع سازندمط
تعیین نرخ

:نهمۀماد
قیمــت هــا و شــرایط   -١
یرامـــــون پرداخـــــت پ

صدور مـواد غـذائی مـستلزم       
مـــذاکرۀ مـــستقیم میـــان 
ــی    ــربط مبتن ــشورهای ذی ک
ــب   ــه از جان ــود ک ــر رهنم ب
ــرخ   ــین ن ــت تعی ــورد جه ب
ــت،    ــده اس ــصویب گردی ت

.می باشد
ــی  -٢ ــضو متقاض ــشور ع ک

ــود را   ــدى خ ــست نیازمن بای
ــو ــاالت کمبــ دی در حــ

. غذا و اضطراری، بیـان نمایـد      
ــه    ــطراری ب ــاالت اض در ح

٩٠



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
نرخونو اکنو ته د بشردوست پـه       

.بناء ېر اهمیت ورکول کېي
ــد د  -۳ ــل بای ــو اک د قیمتون

الندنیو عمده اصولو سـره سـم       
:صورت مومي

غو هېوادونو لپـاره اكـل      -الف
نرخونه په عمومي توه د هغه       شوي

نرخ یر چې د سیمې هېوادونو له 
ـ       ستل سرحداتو خه بهـر را اخی

.کېي، ل وي
ـ      -ب وال ـبیعې باید د ملي او نی

بازارونو د بیعو ممثـل نماینـدي       
کوونکي وي او باید په مناسبه توه       
تعدیل شي چې د فیصلې بدلون او په 

ماضي کې د قیمتونـو د      او  ندې  
.خوېدنې انعکاس وکي

کوونکی غی هېواد تر    مرسته   -ج
ممکنه حده پورې هه کوي چې د       

ایستلو په  ااو د هغې د ر     غلو ساتنه 
بیعه و  دوران کې د خدماتو د اجزاو     

بـانکي  الن،الکه د ودام او بارچ    
سود،بیمه او سربېره محـصولونه،     
اضافي محـصولونه او د ضـایعاتو       

ابعاد بشردوستانه در تعیین نـرخ      
.توجه جدی صورت گیرد

تعیین قیمت ها مطابق به اصول      -٣
ذیل که از جانب بورد تـشخیص       

:گردیده است صورت می گیرد
ــف ــده  -ال ــین ش ــت تعی قیم

برای کـشورهای عـضو بایـد       
کمتر از قیمت تعیین شده بـرای       

ــ ــه ک ــارج از منطق شورهای خ
.باشد

قیمت باید مطابق به نرخ روز      -ب
مارکیت های ملی و بین المللـی       

ویا طوری تنظیم گردد . تعیین گردد
تا تغییرات فصلی، صعود و نـزول       
نرخ ها را در حال و گذشـته در         

.نظر داشته باشد
کشور کمک کنندۀ مـواد در      -ج

هنگام نگهداری و بهره برداری از      
د در حد توان در حصۀ      ذخیره، بای 

سنجش قیمت ها،ماننـد قیمـت      
ورت داخلـی،   پنگهداری، ترانـس  

فایده، بیمه و مصارف متفرقـه و       
کسرات حین نگهداری مـواد و      
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فیصدي د هغه ملي طرزالعمل سره      

.سم وي
بنسيز تدبيرونه

:لسمه ماده
په بور كې ول شامل غـي        -۱

ك د اداري   هېوادونه، د غذايي بان   
او برنامه ريزي شوو فعاليتونو پـه       

.اجراء كولو باندې مؤظف دي
د بور د غونـو اصـول او        -۲

طرزالعمل د سارک د نورو غونو د 
.طرزالعمل په شان دی

د بور فیصلې او سپارـتنې د       -۳
.نظر د یو والي په اساس دي

لهنوبتي اصولو په اساس       د بور-۴
به اکي غو هېوادونو خه یو مشرتا

کلن یوې   لهچې د دندې موده یې      
غونې خه تر بلې کلن غونـې       

.پورې وي
کم تر کمه په کال کې یو        بور-۵

لې مالقات کوي او که چېرته الزم 
و ل شي له هغې خـه زیـات         

.يومالقاتونه هم تر سره ک

صدور آن به کشور کمک گیرنده،      
.سعی نماید

تدابیر نهادی
:دهمۀماد
بورد مـشتمل بـر تمـامی        -١

کشورهای عضو، مؤظف به اجرای     
رنامه ریزی  فعالیت های اداری و ب    

.بانک غذایی می باشد
دستورالعمل مجـالس بـورد     -٢

مطابق به روحیۀ دیگـر مجـالس       
.سارک می باشد

تصامیم و سفارشات بورد بـه      -٣
.موافقت اکثریت صورت می گیرد

ــان   -٤ ــورد از می ــیس ب رئ
کــشورهای عــضو بــه اســاس 
اصـــول دوره ئـــى بـــرای 
ــین  ــسال، تعیـ ــدت یکـ مـ

.می گردد
نه یک مرتبه   بورد حد اقل ساال   -٥

تشکیل جلسه می نماید و یـا در        
صورت لزوم جلسات فوق العاده     

.خویش را نیز دائر می نماید
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هر غی هېواد ان ته یو رابط       -۶

اکي چې د غذایي مـوادو بانـک        
ولـو کاروبـاري    وپورې اونـد  

لیت په ملي او نـ      سئوانتقاالتو م 
.واله کچه په غاه اخلي

نکـــي وخـــصوصي واردو-۷
سکتورونه د یو اتیاوال غي هېواد      
کوالی شي چـې خپـل پـالوی        

بور ته واستوي چـې د      ) استازی(
خصوصي سکتور په نماینـد د      
ولو وارداتي فعالیتونو راکه ورکه 

ې پـه   لیت ی ئوتر سره کي او مس    
غي هېوادونه کـوالی   .غاه ولري 

شي چې د خصوصي سـکتورونو د       
ــاطر ــه خ ــاملولو پ ــب ش مناس

الرودونه، د هغه ملـک د ملـي        
قانون، طرزالعمل او اتیـاوو پـه       

.چوکا کې وضع کي
د بور دندې 
:یوولسمه ماده

:د بور دندې عبارت دي له
په نـوبتي شـکل د سـیمې د         -۱

هر کشور عـضو اشـخاص       -٦
رابط را بـرای تعقیـب مـسایل        
ــانی   ــک جه ــه بان ــسته ب واب
ــین  ــی، تعیـ ــطح ملـ در سـ

.می نماید
سکتور خصوصی مؤظف بـر     -٧

ــشور   ــواد در کـ واردات مـ
ــرورت   ــع ض ــضو در مواق ع
ــاس  ــط در تم ــخص راب ــا ش ب
شــده و شــخص مــذکور   
مسئول اجـرای کلیـه مـسائل       
مربــوط، از ســکتور خــصوصی 

کـشورهای  . نمایندگی می نماید  
عضو بایست رهنمـود مناسـبی      
را برای اشتراک سکتور خصوصی     
در مطابقت به قوانین، روش ها و       
نیازمنــدی هــای ملــی، طــرح 

.نمایند
وظایف بورد

:یازدهمۀماد
:رد عبارتند ازوظایف بو

و ارزیابی وضعیت مواد     بررسی-١

٩٣
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لو لکه  خوراکي توکو او نورو عوام    

رودل او پلورل، ېد تولید، مصرف، پ
د کیفیت   غذايي موادو قیمتونو، د   

او ارزونه ددې    كتنهبیا   زېرمېاو د   
نوبتي ارزونې راپورونه باید ولو غو 

.شل شيېهېوادونو ته و و
په عاجله توه د لن مهالـه او        -۲

اود مهاله پالیسیو کو وو ارزونه      
اضـافي   غذايي موادو کوم چې د    

سمبالونې ته په سیمه کـې       ېرمېز
ضروري ل کېي، او د دغه کتنې 

وزیرانـو  د غو هېوادونو    ءپه بنا 
شورا ته د داسې ارزونو او د مناسبو 

.کو وو سپارتنه
د احکامو د تطبیق ه ليكد موافق-۳

بیا کتنه د غو هېوادونو له خـوا        
داسې معلوماتو ته اتیا لري چې د       

مـؤثرې   د بانـک د    غذايي موادو 
ادارې او د تخنیکي موضوعاتو لکه      
د زېرمو ساتنه، د ودامونو وضعیت 
او شرایط، د کنترولولو رنوالی     

ـ        ياو د قیمت نظارت دپـاره الزم
لی شي.

غذائی و آیندۀ آن در منطقـه بـه         
شمول عوامل مانند تولید، مصرف،     
تجارت، قیمت ها، کیفیت و ذخایر 

گزارش این  . مواد غذایی می باشد   
ارزیابی به تمامی کشورها ارسـال      

.خواهد شد
بررسی و ارزیابی برنامه هـای      -٢

ــدت   ــدت و دراز م ــاه م کوت
ــانیدن   ج ــان رس ــت اطمین ه

مواد غـذایی بـه قـدر کـافی         
ــۀ گزارشــات  ــه و اراي در منطق
به شـورای وزرای کـشورهای      
ــدابیر  ــاذ ت ــت اتخ ــضو جه ع

.مناسب 
مرور چگونگی شرایط تطبیـق     -٣

موافقتنامه، درخواست معلومـات    
ــرای   ــضو ب ــشورهای ع از ک

ــت ادار ــذایی ۀمؤثری ــک غ بان
ــود  ــدور رهنم ــون پو ص یرام

ــوعات  ــد  موض ــی مانن تخنیک
نگهداری ذخایر، شـرایط محـل      
نگهداری، کیفیـت محافظـت و      

.قمیت
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د خوراکي غلـو د غوـتنې       -۴

ارزونه او د غو هېوادونو  د هغو        
مؤسسو او سازمانونو په وته کول      

ه موادو د لېدولو او ل     غداييچې د   
ودامونو خه د هغوی د راویستلو 
په وخت کې یو تماس ای ـل        

.دای شيېک
د محصوالتو ولولو، غونولو،    -۵

جوولو،تجزیه کولو او د معلوماتو     
د خپرولو او کار د آسانه کولو پـه    
خاطر د مناسب میکـانیزم تـدبیر       

.نیول
د حکمونو او د     ه ليك د موافق -۶

خوراکي توکو بانک د کو وو د       
رجمې او کار اچونې پورې اوند      ت

هر نوع اختالفاتو او توپیرونو حـل    
.کول

د ه ليـك پـورې    دغه موافق په  -۷
.او تنظيمولبیا کتنهچارواوندو

مادې د پنلسمې ه ليك   دموافق-۸
د طرزالعمل په اساس د ضرورت په       

د تعـدیل    ه ليك حالت کې د موافق   
.کولو سپارتنه کول

ــواد  -٤ ــای م ــی تقاض بررس
ــا   ــشخیص نهاده ــذایی و ت غ
و مؤســسات در کــشورهای  
عضو کـه بایـست در مواقـع        
ــواد   ــداری م ــدور و نگه ص
ــشورت  ــایر، مــ در ذخــ

.گردند
ــای   -٥ ــانیزم ه ــرح میک ط

معــین در جهــت جمــع آوری، 
ـ  ل و اشــاعۀ تولیــد، تحلیـ

معلومات جهت تـسهیل وظـایف      
.خود شان

ــات  -٦ ــصل منازع ــل و ف ح
ــق   ــسیر و تطبی ــصۀ تف در ح
ــه و    ــن موافقتنام ــرایط ای ش
ــک   ــاری بانـ ــور کـ امـ

.مواد غذایی
بررسی و تنظیم امور مربوط به      -٧

.این موافقتنامه
یشنهاد تعـدیل مـواد ایـن       پ-٨

موافقتنامه در صـورت ضـرورت      
ۀه در ماد  مطابق به روشی بیان شد    

.انزدهمپ
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الحاقي مسئلې

:ادهدوولسمه م
جدولونه باید ددې    ) ۲(او  ) ۱(-۱

.نکي برخې ويوبشپوه ليكموافق
بانک د دنـدو     غذايي موادو د  -۲

سرته رسولو اوند مصارف د غو      
ــو  ــوا هېوادون ــارک دلخ د س

بودجې کې د   عمومي  په   سكرتريت
سهمیې په تناسـب     د كلني  هغوی

.دیه کېيتْا
داراالنشاء 

:دیارلسمه ماده
ــكرتد ســـارک -۱ ريت د سـ

سـره مرسـتې    ) تعامله هیاْ (بور
پـه  چارې سمبالوي    کوي، د بور  
ولو  واوندله  پورې   غذايي موادو 

موضوعاتو خه ارنه کـوي او د       
د غونو په را بللو او غونو        بور

پورې اونـدو چـارو کـې الزم        
.خدمتونه برابر کي

بانک د دایمي مرکزي     غذاييد  -۲
ــستعده  ــوول او مـ ادارې جـ

مسائل الحاقی
:دوازدهمۀماد
بخش )  ٢( و جدول ) ١(جدول -١

.های مهم این موافقتنامه می باشد
مصارف وابـسته بـه امـور       -٢

بانــک غــذایی از جانــب   
ــضو در  ــشورهای عــ کــ
سهمیه سـاالنۀ بودجـۀ عمـومی       
ــامل   ــارک، ش ــکرتریت س س

.می باشد
ءالنشاادار
:سیزدهمۀماد
ایی توسـط   بورد مـواد غـذ    -١

سکرتریت سـارک کـه امـور       
کاری بـورد را تنظـیم نمـوده        
ــسات  ــدویر جل ــسئولیت ت و م
کاری بورد و همچنـان مـسئول       
تعقیب موارد برداشت غله جات،     
ــک    ــد، کم ــی باش ــز م نی

.می گردد
تأســیس مقــر دائمــی   -۲

ــذائی و   ــک غ ــونل پبان رس

٩٦
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ــارکوون ــارل، ک ــو کو م د غ
پـه  لخـوا   د وزیرانـو    هېوادونو  

راتلونکې جلسه کې تـر ېنـې       
ــي ــول کې ــدې نی داســې . الن

غذايي له خوا د     واندیزونه د بور  
یوي تجربـو   ئبانک د اجرا   موادو د 

.په بناء کېي
مرعي االجراء كېدل

:وارلسمه ماده
له هغې ورـې     ه ليك دا موافق -۱

د  خه چې نېه به یې د وزیرانـو       
شوري لخـوا د ولـو ضـروري        
رسمونو او رواجونو په نظر کـې       

ولو نیولو سره سم اکل کېي او د 
یید خه  تاْ لهغو هېوادونو له خوا     

د سكرتريت جنرال پس او د سارک 
.خبرتیا نه وروسته، نافذېيلهلخوا

د سـارک د     ه ليـك  دا موافق -۲
کـوم چـې د      غذايي موادو زېرمې  

ـای   جوېدو په حال کـې دي     
.نیسي

مــورد نیــاز آن از جانــب   
شـــورای وزراى کـــشور 
ــاس   ــه اس ــضو، ب ــای ع ه

تقاضای بورد و تجـارب کـاری       
بانــک مــواد غــذایی، در   
ــرار   ــث ق ــورد بح ــده م آین

.خواهد گرفت
شدنءمرعی االجرا

:چهاردهمۀماد
این موافقتنامه بتـاریخ کـه از      -١

جانب شورای وزراء بعد از تکمیل      
تمام امور وابـسته بـه الحـاق        
از جانــب کــشورهای عــضو و 
صــــدور اطالعیــــه از  

سـارک   طرف سکرتر جنــرال   
تعیین می گردد مرعـی االجـراء       

.می شود
ــه -٢ ــت نامـ ــن موافقـ ایـ

ـ  ــشین موافقتنامـ ــاد ۀجان ایج
ذخایر حفظ مواد غذائی سـارک      

.می گردد
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ونهتعدیل

:پنلسمه ماده
غی هېواد کوالی شي چې      هر-۱

په هکله هـر راز      موافقه ليك ددې  
پیشنهاد شوی  . تعدیل پیشنهاد کي  

له  سكرتريتتعدیل یې د سارک د      
.الرې بور ته رسېي

بور تعديل د پيشنهاد له ېنې      -۲
خه وروسته، موضوع د تصميم د      

. ٰي ته لېي  نيولو لپاره وزيرانو شور   
پيشنهادي تعديل د تصويب له نېې      
خه د وزيرانو د شورٰي لخوا مرعي 

.االجراء كېي
امانت دار

:شپاسمه ماده
د د سازمان سرمنشي  د سارک   -۱

ىسـاتونک  موافقه ليك او تعديالتو   
.ىد
اصـل د    ددې موافقه ليـك   د  -۲

سرمنشي پـه نـزد     سازمان  سارک  
.ساتل کېي

موافقـه  غهددد شهادت په توه،     

تعدیالت
:انزدهمپۀماد
هر کشور عضو مـی توانـد       -١

متقاضی تعدیل این موافقت نامـه      
یشنهاد تعدیل پاز طریق ارسال کتبی 

ت سارک، به بورد از طریق سکرتری
.گردد

یـشنهاد  پبورد بعد از بررسی     -٢
تعدیل، موضوع را جهت اتخـاذ      
تصمیم به شورای وزراء محول می      

یشنهادی از تـاریخ    پتعدیل  . نماید
تصویب از جانب شـورای وزراء      

.مرعی االجراء می شود
امانت دار

:شانزدهمۀماد
سرمنشی سازمان سارک امانت    -١

اردۀ دار این موافقتنامه و تعدیالت و
.آن می باشد

اصل ایـن موافقتنامـه نـزد       -٢
سرمنشی سازمان سارک، محفوظ    

.می باشد
امــضاء کننــدگان ذیــل،    

٩٦

٩٨



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
په پای کې السلیک کوونکي      ليك

ته د خپل مربوطه هېواد له خوا پـه         
   ه واک ورکشـوی   ىمکمله تو

یـې السـلیک   موافقه ليك چې دا   
يک.
کال، ٢٠٠٧د   ،هلي کې نوي  په  
اپریل د میاشتې په لورمه نېه په       د  
پـه   نقلونو كې د اصل مطابق    )۹(

.ىانریزی ژبه السلیک شو
دادفر سپنتااکر رنین

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د بهرنیو چارو وزیر

تیشرناوين
حکومتيد بوتان د شاه

عو وزیرباو بشري منارد کا

يرافتخار احمد چود
د بنله دېش د خلکو جمهوریت
د بهرنیو چارو د وزیر د بهرنیو 

چارو سالکار

ــشورهای  ــب کــ از جانــ
شــان تفــویض صــالحیت   
گردیــده انــد تــا ایــن    
موافقتنامــه را بــه امــضاء   

.برسانند
امـــضاء شـــده در دهلـــی 

٢٠٠٧ریـل   پجدید، چهارم ماه ا   
زبـان  نقل مطابق اصل به     ) ٩(در  

.انگلیسی
نتاپداكتر رنگین دادفر س
وزیر امور خارجه

جمهوری اسالمی افغانستان

اوگین تیشرنگ 
وزیر کار و قوای بشری

شاهی بوتان

افتخار احمد چودری 
مشاور امور خارجی،وزیر 
خارجه جمهوری مردم 

بنگالدیش

٩٩



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
کرجيورناب مپ

د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر

شهيدمد اح
د مالدیف د بهرنیو چارو وزیر

رشید محمد قصوريوخ
د پاکستان د اسالمي جمهوریت د 

بهرنیو چارو وزیر
رادانپسنهانا 

د نیپال د بهرنیو چارو وزیر

روهیتا باال ما
سيالستيد سریالنکا د سو

جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر

رناب موکرجیپ
وزیر امور خارجه هندوستان

احمدشهید
ر خارجه مالدیفوزیر امو

رشیدمحمد قصوریوخ
وزیر امور خارجه 

اکستانپجمهوری اسالمی 
رادانپسنهانا 

ال پوزیر امور خارجه نی

روهیتا بگاال گما
وزیر امور خارجه 

جمهوری سوسیالستی سریالنکا

١٠١



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
:جدول) ۱(

د سارک د خوراکي توکو بانک
اکل شوې غذايي موادو د كېه زېرمهپ

)سيستمد میریک ن په (ونې
+افغانستان                       

٤٠،٠٠٠ش                  ېبنلد
١٨٠بوتان                            

١،٥٣،٢٠٠هندوستان               
٢٠٠مالدیو                           

٤،٠٠٠نیپال               
٤،٠٠٠٠پاکستان                   

٤،٠٠٠سریالنکا                    
٢،٤١،٥٨٠مجموع              

د افغانستان برخه به د سـارک د        *
د بانک د کمېې په لوم غذايي موادو

غونه کې و اکل شي او ضمنًا به په         
همدې جدول کې به انعکاس ورکول      

.کېي

)۱(جدول
بانک غذایی سارک

سهام کشورهای عضو در ذخیـرۀ      
)تنسیستم میتریک(مواد غذائی به 

+افغانستان                       
٤٠،٠٠٠بنلدیش                  

١٨٠بوتان                            
١،٥٣،٢٠٠هندوستان               

٢٠٠مالدیو                           
٤،٠٠٠نیپال                         

٤،٠٠٠٠پاکستان                   
٤،٠٠٠سریالنکا

٢،٤١،٥٨٠مجموع              
سهم افغانستان در بانک مـواد      *

غذائی توسـط نخـستین نشـست       
ــین و   ــذائی تعی ــواد غ ــک م بان
ــنعکس  ــوق مـ ــدول فـ در جـ

.می گردد

١٠٢



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

:)٢(جدول 
مواد غذایی سارکبانک

)گندم و برنج(جزئیات غله جات
گندم

MOISTURE

درجه دومکیفیت مواد
FAQ

جزئیات سفارش

٩،٠١٣،٥- ١٠،)حداکثر(محتویات رطوبت به فیصدی 
٧٥٧٥،٠- ٧٤،١)حداقل(لیتر- وزن به کیلوگرام و هیکتو

١،٠١،٠- ٠،٥)حداکثر(عرضه فیصدی ۀغل
٢،٠٧،٠- ٠،٣)حداکثر(میده گی و شکستگی

٣،٠٣،٠- ١،٥)حداکثر(دیگر غله جات فیصدی
٠،١٢،٠- ٠،٥)حداکثر(تخریب شده فیصدی ۀغل

٢٧٢٦،٠-٢٦)حداقل(فیصدی)مرطوب(پنده مومچسۀماد
١١،٠١٠،٠- ١٠،٠)فیصدی حداقل(پروتین

کیفیتحد مناسب 

١٠٣



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

برنج

شاخص درجه بندی کیفیت
درجه 

)خام(دوم

سفارشات 
برای برنج

)نیمه جوش(

سفارشات 
برای برنج 
اندک جوش

رطوبت محتویات فیصدی 
١٤،٠١٤،٠١٤،٠حداکثر

یت و زردی مواد خشک- خرابی
٢،٥٤،٠٣،٠فیصدی حداکثر

١٠،٠١٦،٠٢٥،٠غلۀ میده شده فیصدی حداکثر
٦،٠ئهغیرقابل اراChalky Grains٦،٠غلۀ تباشیری 

٠،٨٠،٨٠،٨مواد عرضه فیصدی حداکثر
٠،٤٠،٤٠،٤شالی فیصدی حداکثر
٢،٥٣،٠٣،٠غلۀ خط سرخ دار

١٢،٠١٢،٠-پوست شدهنیم ۀغل

١٠٤



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

فیصد تخفیف از قیمت روی۱۰برای کتاب فروشی ها با 

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور 



)١٠٦٩(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٠/١٠/١٣٩٠
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