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اه موافقه لیک 
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

تونو دساتنې اودفرهني ملکی
د) مطالعې (بیا راستنونې دکتنې 

بین المللي مرکز داساسنامې د
توشېح په هکله، دافغانستان

ئیسداسالمي جمهوریت در
فرمان

) :)۷۵ه
٩/٧/١٣٩١: نېه

:لوم ماده
مادې ) ۶۴(دافغانستان داساسي قانون د 

ـ ) ۱۶( د مخـې،  م لـه ـفقرې د حک
بیا راستنونې دفرهني ملکیتونو دساتنې او

دکتنې دبین المللي مرکز اساسنامه چـې  
ــې   ــي جر ــوري دولس ــي ش دمل

ــې او د ) ۴۸(نېــې ۱۳۹۱/ ۵/ ۹
ې ــنې٢١/٦/١٣٩۱مشرانو جرې د

) ۱۴(ې مصوبو په واسطه پـه  ) ۴۷(
.مادو کې تصدیق شوې ده، منظوروم

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

شیح، اساسنامۀدر مورد تو
مرکز بین المللی

مطالعه، حفظ وبازگردانی
ملکیت های فرهنگی

) ٧٥: (شماره 
٩/٧/١٣٩١: تاریخ 

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

قانون اساسی افغانستان، اساسنامۀ مرکز 
بین المللی مطالعه،حفظ وبـازگردانی  
ملکیت های فرهنگی که توسط مصوبات 

ولسی ٩/٥/١٣٩۱مؤرخ ) ٤٨(شماره
مــؤرخ  ) ٤٧(جرگــه وشــمارۀ 

مشرانو جرگه شـورای  ٢١/٦/١٣٩۱
گردیـده  ماده تصدیق)١٤(ملی بداخل

.است،توشیح می دارم

الف         



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
:دوه یمه ماده

خه نافذاو ېح له نېېدغه فرمان د توش
ري دمجلسینوله مصوبو سـره  شويدمل

خپـور  کېجریدهې، په رسميیوای د
. شي

حامد کرزی
دافغانستان داسالمي

رئیسجمهوریت 

:مادۀ دوم
این فرمـان از تـاریخ توشـیح نافـذ     
ــین   ــوبات مجلس ــا مص ــراه ب وهم
شورای ملی در جریدۀ رسـمی نشـر   

.گردد
حامد کرزی 

رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان

ب



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
دافغانستان اسالمي جمهوریت 

ملي شوري
ولسي جره

دفرهني ملکیتونو دساتنې او بیا
د) مطالعې(راستنونې دکتنې 

نیوال مرکز داساسنامې په هکله،
ولسې جرې تصدیقد

) ):۴۸ه 
۱۳۹۱/ ۵/ ۹: نېه

ولسي جرې دافغانستان داساسي قانون 
سـم،  سـره حکمدنوي یمې مادې له

نېې ) ۹(کال دزمري دمیاشتې د۱۳۹۱د
په عمومي غونه کې دفرهني ملکیتونو 

اومطالعې دنیــوال  دراغونولو ساتنې
تصدیق مادوکې) ۱۴(مرکز اساسنامه په 

که 
"ابراهیمي"ج عبدالروف الحا

ئیسي جرې ردولس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
ولسی جرگه 

تصدیق ولسی جرگه 
از اساسنامۀ مرکز

بین المللی مطالعه، حفظ و
بازگردانی ملکیت های فرهنگی 

) ٤٨: (شماره 
٩/٥/١٣٩۱: تاریخ 

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
ن المللـی  افغانستان، اساسنامۀ مرکز بی

مطالعه، حفظ وبازگردانی ملکیت های 
)٩(فرهنگی در جلسۀ عمومی مـؤرخ  

ــد ــاه اس ــال م ــی ۱۳۹۱س ولس
ماده تصــدیق ) ١٤(داخل گه بهجر

.گردید
"ابراهیمی " الحاج عبدالروف 

رئیس ولسی جرگه

ج



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
جمهوریتيدافغانستان اسالم

شورييمل
مشرانو جره

دفرهني ملکیتونو دساتنې او بیا 
دبین ) مطالعې(ونې دکتنې نراست

المللي مرکز داساسنامې په 
هکله،دمشرانو جرې تصدیق

)٤٧:(ه
١٣٩١/ ٦/ ٢١: نېه

م داساسي قانون دنوي یمې مادې له حک
ــې د   ــرانو جر ــم، مش ــره س س

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۱/ ۶/ ۲۱
کې دفرهني ملکیتونـو دراغونـولو،   
ساتنې او مطالعې د نیوال مرکز اساسنامه 

مادو کې درأیو پـه اکثریـت   ) ۱۴(په 
تصدیق که

"مسلمیار"فضل هادي 
رئیسدمشرانو جرې 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 

مشرانو جرگه 
تصدیق مشرانوجرگه 

ساسنامۀ مرکز بین در مورد ا
المللی مطالعه، حفظ وبازگردانی 

ملکیت های فرهنگی 
)٤٧: (شماره
٢١/٦/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مـادۀ نـودم قـانون    
اساسی، مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی 

اساسنامۀ مرکـز  ٢١/٦/١٣٩١مؤرخ 
بین المللی مطالعه حفـظ وبـازگردانی   
ملکیــت هــای فرهنگــی را در   

ه اکثریـت آراء تصـدیق   بهماد) ١٤(
.نمود

"مسلمیار"فضل هادی 
رئیس مشرانو جرگه

د



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ي ملکیتونو دساتنې او بیرته دفرهن

دبین ) مطالعې(تنې راستنونې دک
مرکز اساسنامهالمللي
موخې اودندې

:لوم ماده
دفرهني ملکیتونو دسـاتنې او بیرتـه   
راستنونې دمطالعې بین المللي مرکز چې 

"ني ملکیتونو دمرکزرهدف" لدې وروسته 
په نوم یادېی ، دنوتونو، پرمختیـاوو،  
لوتیاوو او آسانتیاوو درامنته کولو له 
الرې دفرهني ملکیتونو دساتنې او بیرته 
راستنونې په برخه کې دهغو دسـاتنې او  

. بیرته راستنونې لپاره دنده سرته رسوي 
ددې مرکز په دندوکې عمـدتآ النـدې   

:برخې شاملې دي
دفرهني ملکتیونو دساتنې او بیرته -لفا

راستنونې په اه دعلمي، فني او اخالقي 
مسایلو په باب، دمعلوماتو راولول ،کتل 

. او خپرول 
پدې ساحه کې دهم غ، هونې -ب

یا ینو تر سره کول، په تیره بیا، بنسونو 
او کــار پوهــانو تــه دالزمــو    

اساسنامۀ مرکز بین المللی
مطالعه، حفظ و بازگردانی

ملکیت های فرهنگی
اهداف ووظایف 

: مادۀ اول
ــه،حفظ  ــی مطالع ــین الملل ــز ب مرک
وبازگردانی ملکیت های فرهنگی کـه  

مرکز ملکیـت هـای   "منبعد به عنوان 
اد می گردد، درقسمت حفظ ی" فرهنگی 

وبازگردانی ملکیت های فرهنگـی از  
طریق ایجـاد ابتکارات،انکشـافات،   
ارتقائات وسهولت ها جهت حفـظ و  
بازگردانی آنها، ایفـای وظیفـه مـی    

وظایف این مرکز عمدتًا شـامل  .نماید
: بخش های ذیل می گردد

جمع آوری،مطالعه ونشر معلومات -الف
واخالقی، در راجع به مسائل علمی، فنی

رابطه با حفظ وبازگردانی ملکیت های 
. فرهنگی 

ایجاد هماهنگی، تشویق،یا برپایـۀ  -ب
تحقیقات در این ساحه، به ویژه از طریق 
سپردن مسئولیت های الزم به نهاد هـا  

١



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
دسپارلو، بین المللي ناسـتو، سئولیتونوم

.خپرونو او د متخصصینو دتبادلې له الرې
دفرهني ملکتیونو دساتنې اوبیرتـه  -ج

ـ  و ـراستنونې په اه،د عمومي اوان
موضوعانو په هکله د مشورو او توصیو

.واندې کول
دفرهني ملکیتونود ساتنې اوبېرتـه  -د

راستنونې او دساتنې او بېرته راسـتنونې  
ې په اه ، دمعیارونو او تالرو د پېژندن

دزدکه ییزو دورو لـوول، پرمختیـا   
.ورکول او برابرول

دنوتونو هول چې د فرهنـي  -ـه
ملکیتونو د ساتنې او بېرته راستنونې ده 

.درک دمن ته راتلو باعث کېی 
غیتوب

:دوه یمه ماده
دفرهني ملکیتونو مرکز له غـو  -۱

دولتونو خه جو شوی یو بین المللـي  
.یسازمان د

یو دولت چې د ملرو ملتونو د زده -۲
له دې (اوفرهني سازمان يکه ییز، علم

)په نـوم یـادیي  "یونسکو"وروسته د 

وکارشناسان نشست های بین المللـی،  
. نشرات وتبادله متخصصین

ارائه مشوره ها وتوصیه هادرمورد -ج
عات عمومی به ویژه در ارتبـاط موضو

باحفظ وبازگـردانی ملکـیت هـای
.فرهنگی 

ارتقا، توسعه وفـراهم آوری دوره  -د
های آموزشـی در رابطـه بـا حفـظ     
وبازگردانی ملکیـت هـای فرهنگـی    
وشناسایی معیارها وروش هـای حفـظ   

.وبازگردانی 
تشویق ابتکارات که باعـث بـه   -هـ

بـاز  وجود آمدن درک بهتر از حفظ و
. گردانی ملکیت های فرهنگی می شود

عضویت 
:مادۀ دوم

مرکز ملکیت های فرهنگی یـک  -١
سازمان بین المللی متشکل از دولـت  

.های عضو می باشد
یک دولت که عضویت سـازمان  -٢

از (آموزشی علمی وفرهنگی ملل متحـد 
نامیده می » یونسکو«این پس به عنوان 

٢



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
دیونسـکو  غیتوب لري،کوالی شـي 

ي ې رسـم رئیس ته د الحاق دیوعمومی 
، ددې اعالمیې د واندې کولو له الرې

سازمان یو غی شي، هر هغه دولت چې 
ـ  ي ملکیتونـو  پدې ترتیب سره دفرهن

دمرکز دغي دولت په توـه پېژنـدل   
له غیتـوب  کېي او بیا په یونسکوکې

هماغه شان دفرهني ،خه انصراف کوي
.ېیـکپاتېملکیتونود مرکزغی

یو دولت چې دفرهني ملکیتونـو -۳
دمرکز غیتوب ونه لري، یا هـر هغـه   

، خـو  ؤدولت چې دمخه دمرکز غی
و سره له غیتـوب  مادې ته په کت) ۱۰(

خه وتلی دی ، کوالی شـي عمـومي   
ته د یوه غوتنلیک په استولو سره رئیس 

وروسته د . د غیتوب لپاره اقدام وکي 
شوري په واسطه د غوتنلیک په کتنـې  
سره ، یاد شوی دولت د عمومي مجمع 

.ېیکپه واسطه د غي په توه پېژندل 
په مرکز کې د غیتوب منل ، د حاضرو 

ي ملکیتونـو د  غو دولتونو او دفرهن
درېیمو –مرکز درأیې ورکوونکو د دوه 

رأیې داکثریت له الرې په فیصلې پورې 

از طریق را دارا می باشد،می تواند ) شود
ارائه یک اعالمیۀ رسمی الحاق به رئیس 
عمومی یونسکو، یک عضو این سازمان 

که بدین ترتیب به حیث هر دولتی. گردد
عضو مرکز ملکیت های فرهنگی دولت 

شناخته می شود، ومتعاقبًا از عضـویت  
خویش در یونسکو انصراف می کنـد،  
همچنان عضو مرکزملکیت های فرهنگی 

.باقی می ماند
یک دولت که عضـویت مرکـز   -٣

ملکیت های فرهنگی را دارا نمی باشد، 
یا هر دولتی که سابقًا عضو مرکز بوده 
ولی از عضویت خویش عطف به مـادۀ  

خارج گردیده است، می توانـد  ) ١٠(
طی ارسال یـک درخواسـت جهـت    
عضویت به رئیس عمومی مرکز اقـدام  

متعاقب به مالحظۀ درخواسـت  . نماید
لت نامبرده طی مجمع توسط شوری ، دو

ییعمومی به عنوان عضو مورد شناسـا 
پذیرش عضویت در مرکز . قرار می گیرد

منوط به اتخاذ فیصله از طریق اکثریت 
سوم آرای دولت های عضو حاضر -دو

ورأ ی دهنده مرکز ملکیت های فرهنگی 

٣



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
حاضر بند ته په پام سره، پـه  . تلي دي

مرکز کې دیوه دولت د غیتوب منل د 
ته، خبر ورکـول  رئیسیونسکو عمومي 

. کېي 
بند ته په کتو )٢(د حاضرې مادې -۴

ـ  ته راول، د یونسـکو د  غیتوب الس
په واسطه د الحاق درسمي رئیس عمومي 

اعالمیې له ترالسه کولوخه دیرش ورې 
بند ۳د حاضرې مادې . وروسته، نافذېی

ته په کتو د ترالسه کولو و غیتوب ، په 
هغه نېه چې عمومي مجمع دمنلو اونده 

.پرېکه وکي، نافذېي 
هر غی دولت دفرهني ملکیتونو- ۵

دمرکز په بودجه کې ، د عمومي مجمع 
په واسطه په اکل شوي نسبت ، ونه

.اخلي
ارانونه

:درېیمه ماده
: دفرهني ملکیتونو مرکز عبارت دي له 

یوې عمومي مجمع، یوې شوري او یوې 
.داراالنشاء خه جو شوی دی 

رئیس عمـومی یونسـکو در   . می باشد
مورد پذیرش عضویت یک دولـت در  

بندحاضر، مورد اطالع مرکز ، عطف به
. واقع می گردد

عضویت مورد کسب عطف به بند -٤
مادۀ حاضر،سی روز پس از دریافت ) ٢(

اعالمیۀ رسمی الحاق توسـط رئـیس   
عمومی یونسکو، مورد انفاذ قرار مـی  

عضویت مورد کسب عطف به بند . گیرد
مادۀ حاضر، در تاریخی که مجمـع  )٣(

اذ عمومی فیصلۀ پذیرش مربوطه را اتخ
.نمود، نافذ می شود

هر دولت عضو در بودجۀ مرکـز  -٥
ملکیت های فرهنگی، به نسبت تعیـین  
شده توسط مجمع عمومی، سهم مـی  

.گیرد
ارگان ها
: مادۀ سوم

مرکز ملکیت های فرهنگـی متشـکل   
یـک  یک مجمع عمومی،:باشد ازمی

.شوری، ویک داراالنشاء

٤
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عمومي مجمع 

:لورمه ماده
:ترکیب او ون-۱

غو دولتونو لهعمومي مجمع د -الف
هر غی . خه جوه ده هیئتونو خوا له 

ۀ هیئـت دولت په خپل استازیتوب د یو
.لرونکی دی 

ایي دفرهني ملکیتونـو  هئیتونه -ب
راسـتنونې دشـرایطو   يرتهدساتنې او ب

لرونکو و کارپوهانو له مـن خـه   
او ترجیحْا پدې برخه کې په متخصصـو  

لـه  بنسونو پورې د اوند و اشخاصو
.منه خه غوره شي

مادې ته په کتو، ) ۵،۱(بند ) ی(د -ج
یونسکو، دبیارغونې مرکزې انستیتوت او 
دشوري نه رأیه ورکـوونکي غـي د   
عمومي مجمع په غونو کې دناظر پـه  

دغه له . توه دون د حق لرونکي دي
کوالی شي واندیز وکي، خو د رأ یې 

.حق نه لري
:دندې-۲

دندې په النـدې ول  د عمومي مجمع 

مجمع عمومی 
: مادۀ چهارم 

:اشتراکترکیب و-١
مجمع عمومی متشکل از هیئـت  -الف

. های از جانب دولت های عضو است
هر دولت عضو دارای یک هیئت بـه  

. نمایدگی از خویش می باشد
هیئت ها می باید از میان بهتـرین  -ب

کارشناسان واجد شرایط موضـوعات  
حفظ وبازگردانی ملکیت های فرهنگی 
وترجیحًا از میان اشخاص وابسـته بـه   

ای متخصص در زمینـه انتخـاب   نهاده
.گردند

تیتوت مرکزی احیاء سیونسکو، ان-ج
واعضای غیر رأی دهنده شوری ، عطف 

دارای حـق  ) ۱،٥(مـادۀ  ) ی(به بند
اشتراک در جلسات مجمع عمـومی را 

این دسته می تواند . حیث ناظر دارندبه
به ارائه پیشنهاد بپردازند ولی دارای حق 

.رأی نمی باشند
.وظایف-٢

وظایف مجمع عمومی قرار ذیـل مـی   
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:دي

دفرهني ملکیتونو مرکز دعمومي –الف 
پالیسیو اکل، 

دشوري په واسطه هغې ته دواندې -ب
کولو و وانـدیزونو پربنسـ،د دوو   

دفرهني کلونولپاره)پرله پسې ( متعاقبو 
ملکیتونو د مرکز دفعالیتونود برنـامواو  

. ییدولأبودجې کتل اوت
ــزء۳د -ج ــ٢،ج ــادې مط د ابقم

. منل غونوو
. دشوري د غو غوره کول-د

) د(د شوري د واندیز مطابق، د -هـ
رئیس مادې سره سم ، د عمومي ۶بند له 

.توظیفول
د شوري او فرهني ملکیتونو د مرکز -و

د داراالنشاء د فعالیتونو په اه ، درپوونو 
.ییدولأکتل او ت

د غو دولتونودونـې اخیسـتنې   -ز
. تثبیتول

دفرهني ملکیتونو د مرکز لپاره د -ح
.مالي مقرراتو را منته کول

مادې ته په کتو، د تحریماتو پـه  ۹-ط
.هکله ، دپرېکې کول

:باشد
سی های عمومی مرکز يتعیین پال-الف

ملکیت های فرهنگی؛ 
مالحظه وتائید برنامه های فعالیت -ب

ها وبودجـۀ مرکـز ملکیـت هـای     
فرهنگـی بـرای دو سـال متعاقـب،     
بر اساس پیشنهاد هـای مـورد ارائـه    

.به آن توسط شوری
زء پذیرش اعضای جدید مطابق به ج-ج
.٢، مادۀ ٣
.انتخاب اعضای شوری-د

وظیـف  تهـ مطابق به پیشنهاد شوری، 
ــد   ــه بن ــابق ب ــومی مط ــیس عم رئ

.٦مادۀ ) د(
مالحظه وتائید گزارش ها در مورد -و

فعالیت های شوری وداراالنشاء مرکز 
.ملکیت های فرهنگی 

تثبیت سهم گیری دولـت هـای  -ز
.عضو

اتخاذ مقررات مالی برای مرکـز  -ح
.لکیت های فرهنگیم

اتخاذ فیصله در مـورد اسـتعمال   -ط
.۹تحریمات عطف به مادۀ
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:کنالره د عمومي مجمع - ۳

په هرو دوو کلونو کې یـو ـل   -الف
.عادي غونه کوي

ې پربنس هر وخـت،  ـد پریک-ب
فوق العاده غونه کوي ، که لتر لـه 

درېیمه غي دولتونـه دغـه ول   -یوه
غوتنه وکي یا داچې د شـوري پـه   

.واسطه دا ول پریکه وشي 
د اېتالیا په روم کې ، غونه کوي، -ج

خو داچې د عمومي مجمع یا شوري پـه  
.واسطه بل ول پریکه وشي

خپل طرزالعملي قـوانین رامنتـه   -د
. کوي
د هرې  غونې په لومي سر کې -هـ
.اکيئولین او نو رمسرئیسنی دغو

هغه کمیې را منته کـوي چـې د   -و
اوندو دنـدو د اجـراء لپـاره ورتـه     

.اتیا ده
: أی ورکونهر-٤
ماې ته په کتو ، له غو دولتونو خه ) ۹(

هر یو، په عمومي مجمع کې دیوې رأیې 
لرونکي دي ، شوې پریکې دحاضرو او 
رأیې ورکوونکو غو دولتونـو دسـاده  

: طرزالعمل مجمع عمومی-٣
تشکیل جلسۀ رهر دوسال یک با-الف

.عادی می دهد
هرزمان بنا بر فیصله، تشکیل جلسۀ -ب

فوق العاده می دهد ، اگر حـد اقـل  
سوم دولت های عضوبدین گونه -یک

نکه توسط شوری خواست نماید، یا ایرد
. این گونه فیصله شود

در روم ایتالیا، تشکیل جلسه مـی  -ج
دهد مگر اینکه توسط مجمع عمومی یا 

.شوری به گونه ای دیگر فیصله شود
به اتخاذ قوانین طرزالعملی خـویش  -د

. می پردازد 
هدر ابتدای هر جلسۀ، رئیس جلس-هـ

.ودیگر مسئولین را انتخاب می نماید
اد کمیته هایی کـه جهـت   به ایج-و

اجرای وظایف مربوطه مورد نیاز است ، 
.می پردازد

:رأی دهی-٤
، هرکدام از دولـت  )٩(عطف به مادۀ

های عضو، دارای یک رأی در مجمـع  
فیصله های مـورد  . عمومی می باشد 

اتخاذ از طریق اکثریت ساده دولت های 
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اکثریت له الرې صورت مـومي ، خـو   
داچې دعمومي مجمـع اساسـنامه یـا    
طرزالعملي قوانین، بـل ول غوـتنه   
عمومي مجمع په واسـطه، دفرهنـي   
ملکیتونو دساتنې او بېرتـه راسـتنونې   
دموضوعانو دشرایطو لرونکو ووکار 
پوهانو له من خه، د نـ دعمـده   

او فرهني سیمو دنمایند دمطلوبیت
رهني ملکیتونو د مرکز دفعالیتونو په دف

برخه کې پر ول ول تخصصي زمینـو  
باندې د مقتضي تسلط له په پام کې نیولو 

عمومي مجمع همداشان . سره غوره کېي
دشوري د اداري او مـدیریتي دنـدو د   
بشپتیا لپاره ددغو اشخاصو ظرفیت په پام 

.کې نیسي 
دهغې شوري غي چـې د عمـومي   -د

واسطه اکل کېي ، دلـورو  مجمع په 
ــده  ــاره دن ــودې لپ ــو م اداري کلون

په هر صورت د عمـومي  . ترسره کوي
  عـادي غونـ نه کـې  مجمع په لوم

چې په هغې وکي
شوري

عضو حاضر ورأی دهنده ، صورت می 
اسنامه، یا قوانین پذیرد، مگر این که اس

طرزالعملی مجمع عمومی، بـه مجمـع   
عمومی، از میان بهترین کارشناسان واجد 
شرایط موضوعات حفظ وبـازگردانی  
ملکیت های فرهنگی ، با در نظرداشت 
مطلوبیت نمایندگی منـاطق فرهنگـی   
عمده جهان وتسلط مقتضی  بر زمینـه  
های گوناگون تخصصـی در قسـمت   

ت های فرهنگی فعالیت های مرکز ملکی
.برگزیده می شوند

مجمــع عمــومی همچنــین ظرفیــت 
ــل   ــت تکمی ــخاص را جه ــن اش ای
وظایف اداری ومدیریتی شـوری درنظر 

.می گیرد
اعضای شوری که توسط مجمـع  -د

رای مـدت  بعمومی انتخاب می شوند، 
چهار سال اداری ایفای وظیفـه مـی   

به هرصورت در طی نخسـتین  .نمایند
ومی،کــه جلســۀ عــادی مجمــع عم

.درصورت دیگر تقاضا نماید
شوری 
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:پنمه ماده

: ترکیب–۱
شوري له هغو غو خه جوه ده -الف

چې دعمومي مجمع، دیونسکو دعمومي 
ومـت  دیوه استازي، داېتالیا دحکرئیس

دیوه استازي د بیـارغونې د مرکـزي   
انستیتوت دیوه استازي او دنـه رأیـې   

، بند ته )ط(ورکوونکو غو په واسطه د 
.په پام سره، غوره کېي 

دوولس غوره شوي غي د هـرو  -ب
پنو غو دولتونو لپاره پر یوه غوره شوي 
غي برسېره ، له دیرشو لومنیو دولتونو 

ه هرترتیب، پ. خه وروسته شتون لري 
اکل شوو غو مجموعي شمېر له پنـه  

.ویشتو خه تیری نه کوي
عمـومی  د غوره کیدو وغـي د -ج

مجمع په واسطه،دفرهني ملکیتونـو د  
ساتنې او بېرته راستنوني د موضوع انو د 
 وکار پوهانو له منشرایطو لرونکو و
سخه، د ن د عمده فرهنـي سـیمو   

رهني ملکیتونو دنماینددمطلوبیت اودف
د مرکز دفعالیتونوپه برخه کې پرول ول 

:مادۀ پنجم 
: ترکیب–١

شوری متشکل از اعضای مـی  -الف
شود که توسط مجمع عمـومی، یـک   
نمایندۀ رئیس عمومی یونسـکو، یـک   
نمایندۀ حکومت ایتالیا ، یک نماینـدۀ  
انستیتوت مرکزی احیاء واعضای غیـر  

، انتخاب ) ط(رأی دهندۀ ، عطف به بند 
.رددمی گ

دوازده عضو منتخب به عالوه یک -ب
عضو منتخب برای هر پنج دولت عضو، 

. پس از سی دولت نخست وجود دارد
به هر ترتیب ، تعداد مجموعی اعضای  
منتخب از بیست وپنج عضو تجاوز نمی 

.نماید
اعضای مورد انتخاب توسط مجمع -ج

واجد عمومی،از میان بهترین کارشناسان
ظ وباز گردانـی  شرایط موضوعات حف

ملکیت های فرهنگی، با در نظرداشت 
مطلوبیت نمایندگی مناطق فرهنگی عمده 
جهان وتسلط مقتضی بر زمینـه هـای   
گوناگون تخصصی در قسمت فعالیـت  
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تخصصي زمینو باندې د مقتضي تسلط له 

.پام کې نیولو سره غوره ېي
عمومی مجمع همدا شـان د شـوري د   
اداري او دمدیریتي دندو د بشپتیا لپاره د 

.دغو اشخاضو ظرفیت په پام کې نیسي 
دهغي شورې غي چـې د عمـومي   -د

اسطه اکل کېي، د لـورو  مجمع په و
اداري کلنو مودې لپاره دنـده ترسـره   

په هرصورت د عمـومی مجمـع   .کوي
لومن عادي غونې چې په هغې کـې  
حاضر حکمونه نافذ وې د اکلو و غو 
نیمايي د عمومي مجمع پـه واسـطه د   
لورو اداري کلونو مودې لپاره،او نیمايي 
نوريې د دووه اداري کلونومودې لپـاره  

په هغه صورت کـې  . نده تر سره کويد
 اکلو و ه کې، دغون نچې په هغه لوم
غو شمیر،د عدد په ول فرد وي،د غو 
نیمايي د یوه په عالوه د لـورو اداري  

.کلونو مودې لپاره غوره کېي
غـي  ) غوره نیز(دشوري انتخابي-هـ

دعمومي مجمع د غونـې دپـای تـه    
لکـې  رسیدوله نېې خه چې دهغې په 

اکل شوي دي، د هغې غونې د وخت 

های مرکز ملکیت های فرهنگی برگزیده 
.می شوند

مجموعه عمومی همچنین ظرفیت ایـن  
اشخاص جهت تکمیل وظـایف اداری  

.گیردر نظر میومدیریتی شوری د
اعضای شوری که توسط مجمـع  -د

عمومی انتخاب می شود، برای مـدت  
.چهار سال اداری ایفای وظیفه می نمایند

به هر صورت، در طی نخستین جلسـۀ  
مجمع عمومی،که در آن احکام حاضر 
نافذ می باشد،نیمی از اعضـای مـورد   
گزینش توسط مجمع عمومی برای مدت 

ر برای مدت چهارسال اداری،ونیم دیگ
در .دوسال اداری ایفای وظیفه می نمایند

صورت که در آن جلسۀ نخست، شمار 
اعضــای مــورد گــزینش ،بصــورت

ــا   ــد،نیم از اعض ــرد باش ــدد ف ع
بـرای مـدت اداری   یـک عالوهه ب

. گردندچهارسال انتخاب می
اعضای انتخابی شوری از تاریخ -هـ

اختتام جلسـۀ مجمـع عمـومی کـه     
ب گردیـده انـد،   در طی آن انتخـا 

تا به زمان اختتـام جلسـۀ کـه دورۀ    
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ترپای ته رسیدو پورې چې دهغو دخدمت 

.دوره پای ته رسېي، دنده ترسره کوي
دشوري غي کوالی شي د دوه یم -و

ل لپاره غوره شي، پدې شرط چې هغوی 
دورو لپاره غوره ) متوالي(ددوو پرله پسې 

.شوي نه وي 
دشوري له اکل شوو غو خه د یوه -ز

د مینې ، دایمي نه ظرفیت یا استعفي په 
صورت کې دهغه پست د پـاتې دورې  
لپاره په هغه چا پورې اه مومي چې پـه  
وروستیو اکنوکې د عمومي مجمع پـه  
واسطه د زیاتو رأیو، خو دالزمو رأیو له 

که . شمېر خه د لو رأیو لرونکي وي 
هغه هم دپست د ترالسه کولـو لپـاره   

پست دوه یم کس ته موجود نه وي، دغه
سپارل کېي او دغه کنالره ددغه پست 
لپاره دیوه شخص تر توظیفولو پورې دوام 
مومي ، له دې مواردو پرته ، پست تـر  

 ياکنو پورې تش پاتې کې وروستیو .
د عمومي مجمع په واسطه د غـوره  -ح

کیدو و غي دهغوی ظرفیت ته په پـام  
دندو سره غوره ېي، دغه غي د خپلو 

تر سره کولو په برخه کـې دفرهنـي   

خدمت شان تمـام مـی شـود،ایفای    
.نمایندوظیفه 

اعضای شوری می توانند برای بار -و
دوم انتخاب گردند، مشروط بر این که 
آن ها برای دو دورۀ متوالی انتخـاب  

.نشده باشند
در صورت مرگ ، عدم ظرفیـت  -ز

ـ    ای دائمی، با اسـتعفی یکـی از اعض
انتخاب شده شوری، پست وی بـرای  
الباقی دوره به کسی تعلق می گیرد که 
در انتخابات اخیر توسط مجمع عمومی 
حائز بیش ترین رأی، ولی کـم تـر از   

اگر وی نیز . تعداد رأی الزم بوده است
جهت کسب پست موجود نمی باشـد،  
این پست به نفر دوم سپرده می شـود  

شخص واین طرزالعمل تا به توظیف یک
در غیـر  . برای این پست ادامه می یابد

این موارد، پست تا به انتخابات بعـدی  
.خالی باقی می ماند

اعضای مورد گزینش توسط مجمع -ح
عمومی با توجه به ظرفیت شخصی شان 

این اعضاء در قسمت . انتخاب می شوند
ایفای وظایف شان منافع مرکز ملکیت 
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ملکیتونو د مرکز و ته پرخپلو متبـوع  

. باندې ترتجیح ورکويدولتونو
دشوري په نـه رأیـه ورکوونکـو    -ط

غوکې د موزیمونو د بین المللی شوري 
) اماکنو(یو استازی او د آثارو او ایونو 

.د بین المللي شوري یو استازی شامل دي
یه ورکوونکي غـي  دشوري نه رأ-ی

کوالی شي د شوري په بحثونو کې ون 
.وکي

:دندې-۲
: دشوري دندې په الندې ول دي 

) اخرالذکر(د وروستني یا دشوي -الف
په واسطه دعمومي مجمع تر واک الندې 

.فعالیتونو برنامې او بودجې ارنه
دعمومي مجمـع لـه پریـو او    -ب

ومي الروونوسره په مطابقت کې او د عم
مجمع له خوا د دوو فوق العاده غونـو  
ترمن پېو ته په کتنې سره، د ولو الزمو 

په واسطه رئیسعمومي دتدبیرونو نیول او
شـووبرنامو لـه   دتصـویب د فعالیتونو

اغیزمنې او معقولې اجراء خه د ا د 
سره رئیس کولو لپاره له عمومي ترالسه

.نېدې همکاري

های فرهنگی را بر دولت های متبوع 
.شان ترجیح می دهند

اعضای غیر رأی دهنـدۀ شـوری   -ط
ی بین المللـی  اشامل یک نمایندۀ شور
ی بـین  اشـور هموزیم ها ویک نمایند

.المللی آثار واماکن می باشند
ی دهنده شوری می أاعضای غیر ر-ی

توانند در بحث های شوری اشـتراک  
.نمایند

:وظایف-٢
: وظایف شوری قرار ذیل مـی باشـد  

ت صالحیت مجمع عمـومی،  تح-الف
نظارت بر اجرای برنامۀ فعالیت هـا و  

.بودجه مورد اتخاذ توسط اخرالذکر
در مطابقت با فـــیصله هـا و   -ب

هدایات مجمع عمومی وبـه مالحظـۀ   
رخدادهای میان دو جلسۀ فوق العاده، 
اتخاذ تمام تدابیر الزم از جانب مجمع 
عمومی ، وبا همکاری نزدیک با رئیس 

هت کســب اطمــینان عمومی، ج
از اجرای مؤثر ومعقول برنامـه هـای   
تصویب شده فعالیت توسـط رئـیس  

.عمومی
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پـه نـدې   سره رئیس له عمومي -ج

همکار کـې دپالیسـیو تنظیمـول او    
داحوالو دمقتضاء مطابق د تصویب لپاره 

.عمومي مجمع ته د هغو واندې کول 
رئیس داتیا په صورت کې د عمومي -د

په واسطه د ترسیم شـوو فعـالیتونو او  
بودجې د سریزې په هکله، بیا ینـه او  
تعدیل او عمومي مجمع ته د واندې کولو 

.غې تُاییدوللپاره ده
مادې مطابق د فرهني ) ۲۰۳(د -هـ

دغیتـوب د  مرکزکـې ملکیتونو پـه 
.غوتنلیکونو د استعمال کتنه

د توظیفولو او د هغه د رئیس عمومي د-و
پـه هکلـه   توظیف د شرایطواو اصولو

عمومي مجمع ته دتوصیو واندې کول او 
) د(مادې د ) ۶(د اتیا په صورت کې، د 

دتقرر غزیدل رئیس ومي بند مطابق د عم
).تمدید(
کتو سره بند ته په)هـ(مادې د) ۶(د-ز
رئـیس  مواردوکې دعمومي احتماليپه

.توظیفول
په واسطه د واندیز رئیس د عمومي -ح

.و داراالنشاء د جوت تصویبول 

تنظیم پالیسی ها، طـی همکـاری   -ج
نزدیک با رئیس عمومی، وارائه آنها طبق 
مقتضای احوال به مجمع عمومی جهت 

.تصویب
بازنگری وتعدیل در صورت نیاز در -د

مورد پیش نویس برنامۀ فعالیـت هـا   
وبودجه ترسیم شـده توسـط رئـیس    
عمومی، وتائید آن برای ارائه به مجمع 

.عمومی 
مالحظـۀ  ) ٢٠٣(مطابق به مادۀ -هـ

استعمال درخواست های عضـویت در  
.ای فرهنگیهمرکز ملکیت 

ارائه توصیه ها به مجـمع عمومی -و
ــومی  ــیس عم ــف رئ ــورد توظی درم
وشرایط واصـــول توظیـف وی،   

ــاز ، ت ــد تقــرر ودر صــورت نی مدی
) د(رئـــیس عمومی مطابق به بنـد 

.)٦(مادۀ 
ــومی -ز ــیس عمـ ــف رئـ توظیـ

ــه   ــف ب ــالی عط ــوارد احتم در م
).٦(مادۀ)هـ(بند 

تصویب ساختار داراالنشاء مـورد  -ح
.پیشنهاد توسط رئیس عمومی 
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.د کارکوونکو دمقرراتو تصویبول-ط
د مالي مقرراتو د جوولو په هکلـه  -ی

.دسپارتنوواندې کولمجمع تهعمومي
. دبهرني حسابدار توظیفول-ک
.د مرکز پرمالي عملیاتو باندې ارنه-ل
د عمومي مجمع په واسطه د کتنې و -م

فعالیتونو په هکله د هغې عادي غونې ته 
. د یوه رپو برابرول

تیا په صورت کې د عمومي مجمع دا-ن
له خوا د توظیف و نورو دندو اجـراء  

.کول
:د شوري کنالره-۳

شوري په الندې مواردوکې غونه -الف
:جووي

بې له نه د عمومي مجمع له یوې -۱
.عادي غونې خه وروسته

بې له نه د عمومي مجمع له یوې -۲
. عادې غونې خه دمخه

د پورته یادو شوو مواردو ترمن په -۳
.کې یو ل ) فواصلو(وانونو 

ې، غونــه د اېتالیــا پــه روم کــ-ب
کوي، خـو داچـې عمـومي مجمـع     
یا شوري، په خپله په بـل ول پریکـه   

. تصویب مقررات کارمندان-ط
ارائه سفارشات به مجمع عمـومی  -ی

.در مورد اتخاذ مقررات مالی
. توظیف حسابداری خارجی -ک
.نظارت بر عملیات مالی مرکز-ل
تهیه یک گزارش در مورد فعالیـت  -م

های مورد مالحظه توسط مجمع عمومی 
.در طی جلسات عادی آن

اجرای وظایف دیگر در صـورت  -ن
نیاز، مورد توظیف از طـرف مجمـع   

.عمومی 
:طرزالعمل شوری-٣

شوری در موارد ذیـل تشـکیل   -الف
:لسه می دهدج
از یک جلسۀ عـادی  قبلبالفاصله -١

.مجمع عمومی 
بالفاصله قبل از یک جلسۀ عـادی  -٢

.مجمع عمومی
یک بار در فواصل میـان مـوارد   -٣

.ذکرشدۀ فوق
در روم، ایتالیا تشکیل جلسۀ مـی  -ب

دهد، مگراین که مجمع عمـومی یـا   
خودش شوری به طریقه ای دیگر فیصله
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.وکي

ین ــعملي قوانـرزالـپل طـخ-ج
.جووي 

ې د عمومي مجمع له یوي عادي غون-د
وروسته، د لومن غونې په پیل کـې،  

او نورو مقاماتو په اکلو الس رئیسدیوه 
پورې کوي چې په عمومي مجمع پسې د 

ست عادي غونې تر پای ته رسیدو ورو
.ورپه غاه ديئولیتونه پورې اوند مس

نته کول چـې د  و رامد هغو کمی-هـ
.اوندو دندو د اجراء لپاره الزمې دي

:رأی ورکونه-۴
د شوري له غوره نیزو غوخه هر یو، 

استازی، داېتالیا رئیس دیونسکو د عمومي 
د حکومت استازی او داحیاء دانستیتوت

دنیولو. استازی،د یوې رأیې لرونکي دي
و پريکې د هغو د ساده اکثریـت او  

. رأیې ورکوونکو له الرې صورت مومي
خو داچې لـه دې پرتـه د شـوري د    
اساسنامې یا طرزالعملي قوانینو لـه الري  

.مشخصې شوې وي

.کند
خـویش  طرزالعملقوانینبه اتخاذ -ج
.پردازدمی
در شروع نخستین جلسۀ پس از یک -د

جلسۀ عادی مجمع عمومی،به انتخـاب  
یک رئیس و دیگر مقامات مبادرت می 
نماید، که تاختم جلسۀ عادی متعاقـب  
مجمع عمومی عهده دار مسئولیت های 

.مربوطه می باشند
ایجاد کمیته های که جهت اجرای -هـ

.زم می باشندوظایف مربوطۀ ال
: رأی دهی-٤

هرکدام از اعضای انتخـابی شـوری،   
نمایندۀ رئیس عمومی یونسکو، نمایندۀ 
حکومت ایتالیا ونمایندۀ انستیتوت احیاء 

.هر کدام دارای یک رأی می باشند
فیصله های مورد اتخاذ از طریق اکثریت 
سادۀ آن اعضای حاضر ورأی دهنـدۀ  

آن صورت می پذیرد، مگر این که غیر
از طریق اساسنامه یا قوانین طرزالعملی 

.شوری مشخص گردیده باشد

١٥



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
داراالنشاء 
:شپمه ماده

ــف ــو-الـ ــي ملکیتونـ د فرهنـ
است له مقام دمرکزداراالنشاءد عمومي ری

 خه جو نورو کارکوونکو تیا واوله ا
ده 
او نورو کارکوونکو رئیس د عمومي -ب
ماهیت بین المللـي ـل   مسئولیتونود 

د هغوی د دندو د ترسره کولو په . کېې 
خه بهـر د هـې   مرکز برخه کې، له 

حکومت یا مقام لخـوا پـه هـی ول    
.دستورالعمل نه غواي او نه ترالسه کوي

هغوی د هر ول تدبیرونو له نیولو خه 
چې د بین المللي مقاماتو په توه د دوی 

. موقف ته د زیان باعث شي ان ژغوري 
غي دولتونه ژمنه کوي چې د عمـومي  

یتونو بین سئولاو نوروکاکوونکو دمرئیس
المللي ماهیت رعایتوي او دهغوی د دندو 
د ترسره کولو په برخه کې د اغیز اچونې 

ره له هر ول کو خه مخنیـوی  لپا
.کوي

کــــارکوونکي د تصــــویب -ج

داراالشناء 
:مادۀ ششم

داراالنشاء مرکز ملکیت هـای  -الف
فرهنگی متشکل از مقام ریاست عمومی 
ودیگر کارمندان مورد ضـرورت مـی   

.باشد
ماهیت مسئولیت هـای رئـیس   -ب

عمومی ودیگر کارمندان، بین المللـی،  
در قسمت ایفای وظایف . ددتلقی می گر

شان، آن ها به هیچ طریقی به طلب یـا  
دریافت دستورالعمل از طـرف هـیچ   
حکومت یا مقام خارج از مرکز مبادرت 

آن ها از اتخـاذ هرگونـه   . نمی ورزند
تدابیر که باعث صدمه به موقف شان به 
حیث مقامات بین المللی شود، خـود  

دولت های عضو تعهد . داری می نمایند 
ی کنند که ماهیت بین المللی مسئولیت م

های رئیس عمومی ودیگر کارمندان را 
مراعات می نمایند واز هرگونه کوشش 
جهت اثر گذاشتن در قسـمت ایفـای   

.وظایف شان اجتناب می ورزند
کارمندان در مطابقت با مقـررات  -ج
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وکارکوونکو له مقرراتو سره په مطابقت

کې دشوري په واسطه توظيفېي ـول  
په واندې رئیس کارکوونکي د عمومي 

.واب ویونکي دي 
دشوري پـه واسـطه   رئیس عمومي -د

بنـد د  ) هـ(نومول کېي او د الندي 
مومي مجمـع لـه   مواردو په استثني د ع

عمـومي مجمـع د   . الرې اکل کېي 
شوري د واندیز مطابق د دندې د سرته 
رسولو د دورې موده اکي او هغه شرایط 

رئیساو اصول چې تر هغو الندې عمومي 
د عمومي . دنده سرته رسوي، تصویبوي

توظیف، رئیسمجمع په واسطه د عمومي 
د تمدید و، د شوري په واسطه زیات نه 

تر دوو دورو پورې  او په هره دوره زیات
کې له دوو کلونو خه زیات نه وي پـه  
دې شرط چې د شوري پـه واسـطه د   

دتقرر او دهغه د دورې د رئیسعمومي 
تمدید موده، په هې صورت کـې پـه   
مجموعي ول له شپو کلونو خه تېری 

بیا مقررېـدل  رئیسد عمومي . نه کوي
سـره د  یوازې یو ل د شرایطو په لرلو 

عمومي مجمع په واسطه وي، که د شوري 

کارمندان مورد تصویب توسط شـوری   
توظیف می شوند تمـام کارمنـدان در  

خگو سمقام ریاست عـمومی پاقبال
. می باشند

رئیس عمومی توسط شوری نامزد می -د
شود وبه استثنای موارد تحت زیر بنـد  

ذیل، ازطریق مجمـع عمـومی  ) هـ(
مجمع عمومی مطابق .گرددانتخاب می 

به پیشنهاد شوری مـدت دوره ایفـای   
وظیفه را تعیین وشرایط واصولی کـه 

ظیفه آن رئیس عمومی به ایفای وتحت
توظیف . می پردازد، را تصویب می نماید

رئیس عمومی توسط مجمع عمومی قابل 
تمدید توسط شوری، حد اکثر تا به دو 
دوره،  ونه بیش تر از دو سال در هـر  
دوره، می باشد، مشروط بر ایـن کـه   
مدت تقرر رئـیس عمـومی وتمدیـد   

دوره آن توســط شــوری، در هــیچ 
صورتی، از شش سال مجموعی تجاوز 

رئـیس عمـومی فقـط    . نمی نمایـد 
برای یک بار واجد شرایط باز تقـرری  
توسط مجمـع عمـومی مـی باشـد،     
اگــر توســط شــوری متعاقــب بــه 
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په واسطه د غوره کېدو د کنالرو مطابق 

.ونومول شي
که دعمومي ریاست مقام د عمومي -هـ

مجمع د دوو غونو ترمن په وان کـې  
بالتصدي پاتې شي، د شوري په واسطه یو 

، د یوې مودې لپارهرئیسعمومي ؤقت م
مي تر هغه پورې چې نوی مقرر شوی عمو

کـار پیـل کـي، اکـل     خپلرئیس 
قت عمـومي  ؤکېي،پدې شرط چې د م

د تقرر موده له دوو کلونو خـه  رئیس 
شوري همدارنه د شوري د . زیاته نه شي

او نوی مقرر شوی عمومي رئیس غونې د
په واسطه په یوه السلیک و قرار رئیس 

د مقررېدو رئیس داد کې درج د عمومي 
.شرایط او اصول اکي

د عمـومي مجمـع او   رئیس عمومي -و
شوري په واسطه واندیزونه د مقتضـي  
تدبیرونو د نیولو لپاره تنظیموي او شوري 
ته د واندي کولو لپاره د فعـالیتونو د  

طـرح  ) ددمخنـ (برنامې او بـودجې  
د عمومي مجمع او شوري د . برابروي 

د تصویب ئیسپریکو مطابق، عمومي ر
ېزمنې او معقولې وفعالیتونو د برنامي د اغ

طرزالعمل های انتخاب مورد اتخاذ نامزد 
.گردد

هـ اگر مقام ریاست عمومی در فاصله 
میان دو جلسۀ مجمع عمومی بالتصدی 
بماند، یک رئیس عمومی مؤقت توسط 

رای مدتی تا به این که رئـیس   شوری ب
عمومی تازه تقرر به کار خویش آغـاز  
نماید، انتخاب می شود ، مشروط بـر  
اینکه مدت تقرر رئیس عمومی مؤقت از 

شوری همچنین . دو سال تجاوز ننماید 
شرایط واصول تقرر رئیس عمـومی را  
مندرج در یک قرار داد مورد امضـاء  
ــوری    ــۀ ش ــیس جلس ــط رئ توس

ــومی ــیس عم ــرر ورئ ــد التق جدی
. تعیین می نماید

رئیس عمومی پیشنهاد ها را جهت -و
اتخاذ تدابیر مقتضی توسط مجمع عمومی 
وشوری، تنظیم می کند وپیش نـویس  
برنامه فعالیت ها وبودجه را جهت ارائه 

مطـابق بـه   . به شوری، تهیه می نماید
فیصله های مجمع عمـومی وشـوری،   
رئیس عمومی مسـئول اجـراء مـؤثر    

عقول برنامه فعالیت های مورد تصویب وم
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هغه  غو دولتونو ته . دیئولاجراء مس

دفرهني ملکیتونو د مرکز دفعالیتونو په 
رپوونـه برابـر او   ) متواتر(اه دوامدار 

. واندې کوي
مالی کنالرې

:اوومه ماده
د فرهني فعالیتونو د مرکز بودجه -الف

. دووکلونو لپاره تخصیص ورکول کېي
لپاره د بـودجې  د پرله پسې دووکلونو 

طرح، د فعالیتونو له برنامې سره یوای، 
لترله د عمومي مجمع له غونې خه

۶۰چې د هغو په لکې د کتنې وري 
ورې د مخه،غودولتونو تـه وانـدې   

. کېي
د فرهني ملکیتونو د مرکز په مالي -ب

دوره کې د عمـومي مجمـع د عـادي    
امل غونې په تعقیب دوه تقویمي کلونه ش

دي ، خو داچې عمومي مجمع بـل ول  
.پریکه وکي

دیوې مالي دورې لپاره د غو دولتونو -ج
هرکال ولپهقسطونودوو ونه اخیستنه 

کېي چې لومنی قسط ي ورکولاو مسا

وی به تهیه وارائه گزارش های . می باشد
متواتر در مورد فعالیت هـای مرکـز   
ملکیت های فرهنگی به دولـت هـای   

.عضو می پردازد
طرزالعمل های مالی

:مادۀ هفتم
بودجه مرکز ملکیت های فرهنگی -الف

به صورت دو ساله تخصیص داده مـی  
جه برای دوسال پیش نویس بود. شود 

متعاقب همراه با برنامه فعالیت ها، حد 
روز پیش از جلسـۀ مجمـع    ٦٠اقل 

عمومی که در طی آن مورد مالحظه قرار 
ای عضوارائه می همی گیرند، به دولت 

.رددگ
ـ دوره مالی مرکز ملکیـت  -ب ای ه

فرهنگی شامل دو سال تقویمی متعاقب به 
جلسۀ عادی مجمع عمومی می باشـد،  

ن که مجمع عمومی به صـورتی  مگر ای
.دیگر فیصله نماید

سهم گیری دولت های عضو برای -ج
یک دورۀ مالی به صـورت دو قسـط   
ساالنه ومساوی پرداخت می گردد، که 
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کې او تقویمي کال په پیلیې د لومي

بل یې د دوه یم کال په پیـل کـې دور  
.هکې و د

ـ  رئـیس  عمومي -د ي لـه  کـوالی ش
حکومتونو، عامه او خصوصی بنسـونو،  
بناوو او حقیقي اشخاصو خه ، په مالي 
مقرراتو کې په مشخصو شوو شـرایطو  
پورې اونده او شامله دواطلبانه ونـه  

) اعانې(اخیستنه، هدیې،میراث او مرستې 
.په مستقیمه توه ومني

بودجه،د مالي مقرراتو مطـابق د  -هـ
داراالنشاء په شوري تر ارنې باندې د 

. واسطه،اداره کېي
حقوقي وضعیت

:اتمه ماده
د فرهني ملکیتونو مرکز، د غو دولتونو 
د هر یوه په قلمرو کې،موخو تـه د الس 

رس او هم دهغـه د دنـدو د اجـراء    
لپاره له الزمو حقوقي ظرفیتونـو خـه   

.من دیخبر

قسط نخست در آغاز سـال نخسـت   
تقویمی ودیگری در آغاز سال دوم قابل 

.پرداخت می باشد
رئیس عمومی می تواند سهم گیری -د

هدایا، میراث و اعانه ها های دواطلبانه
را مستقیمًا از حکومت ها، نهادهای عامه 
وخصوصــی، بنگــاه هــا واشــخاص 
حقیقی، منوط ومشـــمول شـرایط  
مشخص شده در مقـررات مالـــی  

.قبول نماید
بودجه توسط داراالنشاء مطابق به -هـ

مقررات مالی تحت نظارت شوری اداره 
.می گردد

وضعیت حقوقی
:مادۀ هشتم

کز ملکیت های فرهنگی، در قلمرو مر
هر کدام از دولت های عضو،برخوردار  
از ظرفیت های حقوقی الزم جهت دست 
یابی به اهداف ونیز اجرای وظایف اش 

.می باشد
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ضمانتونه
:نهمه ماده

په هغه صورت کـې چـې د فرهنـي    
یتونو له مرکز سره د یوه غي دولت ملک

مبلـغ  ) مجموعي(د ونې اخیستنې ول 
چې د ورکې و دی خو ورکل شوی 
نه دی، د تقویمي کال یا کلونو له په پام 
کې نیولو پرته چې دغه ونې په هغوپورې 
اوندېي او د روان تقویمي او ورپسـې  
 ې وکال د هغه دولت په واسطه د ورک

 و له مبلغيونی . خه تیری وکهغه غ
دولت د خپلې رأیې د ورکولو حق لـه  
السه ورکوي او هم په شـوري کـې د   
غیتوب لپاره د کاندید د واندیز حق نه 

یو غي دولت چې لور پرله پسې . لري
له ورکولو خه کلونه یې د خپلو ونو

د مرکز په واسطه لـه  . غاه غولې ده
خدمتونو خه د برخمن کیـدوحق نـه   

ري،د هغه دولت غیتوب چې د ورکې ل
وونې د شپو پرله پسې کلونو لپـاره  
نیدلې دي، د عمومي مجمـع لخـوا   
معلقېي، له دې سره سره عمومې مجمع 

ضمانت ها
:مادۀ نهم

سـهم  ) مجموعی(در صورتی که مبلغ 
گیری های یک دولت عضو به مرکـز  
ملکیت های فرهنگی که قابل پرداخت 

شد ولی پرداخت نگردیده است ، می با
بدون در نظرداشت سال یا سال هـای  
تقویمی که آن سهم ها به آن مربوط می 
شود، واز مبلغ سهم های قابل پرداخت 
به توسط آن دولت برای سال تقـویمی  
جاری وسال متعاقب آن تجاوز نماید، آن 
دولت عضو حق ارائه رأی خـویش را  
ازدست می دهد ونیز،حـق پیشـنهاد   

اندید برای عضـویت در شـوری را   ک
یک دولت عضو که از پرداخت . ندارد

سهم های خویش برای چهار سال متوالی 
سرباز زده است ، حق برخـورداری از  

عضویت . خدمات توسط مرکز را ندارد
دولتی که سهم های قابل پرداخـت آن  
برای شش سال متوالی به تعویق افتـاده  
است ، توسط مجمع عمومی معلق مـی  

ود معهذا، مجمع عمومی می تواند به ش
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کوالی شي یوه غي دولت تـه اجـازه   
ورکي چې د مرکز لخوا د خدمتونو د 
ترالسه کولو د حق په شمول دپورته یادو

یا .ورې کيشوو حقوقو په اجراء الس پ
پریکه وکي چې د هغه دولت غیتوب 
معلق نه کي، که ا ترالسه کي چې د 
نوموي مبلغ نه ورکول دینو شرایطو له 

.ووخه بهرله کنترولامله د هغه دولت
یتوب خه وتلله غ

: لسمه ماده
دولتونو خه هر یو کوالی شي د له غو 

فرهني ملکیتونو د مرکز له غیتـوب  
ته به خطاب رئیسه ،د مرکز عمومي خ

کې د یوه اعالم له الرې، د عمومي مجمع 
په واسطه د غیتوب د ترالسه کولو یـا  
منل کېدو له نېې خه د یوې دوه کلنې 
دورې له پایته رسیدو وروسته هر وخت 
ووي،دغه شان وتل په هغه کال پسـې  
چې اعالن پکې وانـدې شـوی دی د   

ېي، دغه ول وتل نېه نافذ۳۱دسمبر په 
د مرکز په واندې د هغه دولت د مالي 

د ).ېيکنه (د لغو سبب نه ري ژمنو

یک دولت عضو اجازه دهد کـه بـه   
اجرای حقوق فوق الذکر شـامل حـق   
دریافت خدمات ازجانب مرکز بپردازد،یا 
فیصله  نماید که عضویت آن دولت را 
معلق ننماید، اگر رضایت حاصل نماید، 
که عدم پرداخت مبالغ متذکره بنا بـر  

ذکره شرایط خارج از کنترول دولت مت
.بوده است

خروج از عضویت 
:مادۀ دهم

هرکدام از دولت های عضو می توانند از 
عضویت مرکز ملکیت های فرهنگی ، از 
طریق یک اعالم خطاب به رئیس عمومی 
مرکز، در هر زمانی پس از ختم یـک  
دورۀ دو ساله از تاریخ کسب یا پذیرش 
عضویت توسط مجمع عمومی ، خارج 

٣١تـاریخ  چنین خروجـی در . شوند
دسمبر متعاقب به سالی که در طـی آن  

. اعالم ارائه شده است، نافذ می گردد
و تعهدات مالی آن غچنین خروجی سبب ل

دولت در قبال مرکز تا به تاریخی کـه  
. )نمـی گـردد  (خروج نافذ می شود، 
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دهغه دولت د وتلو د رئیس مرکز عمومي 

نافذېدو په نېه د موضوع پـه هکلـه د   
تــه خبــررئــیس یونســکو عمــومي 

.ورکوي
د اساسنامې تعدیل

:یوولسمه ماده
ددې اساسنامې په برخه کې هرول -الف

عدیل کوالی شې د یوه غي دولت یـا  ت
شوري لخوا واندیز شي،د تعدیل لپـاره  

واندیزونـه د حاضـرو او رأیـه    دغه 
درېیمو –ورکوونکو غو دولتونو د دوو 

رأیو د اکثریت د پرېکـې لـه الرې د   
عمومي مجمع په واسطه نافذېي پـدې  

درېیمه اکثریت -شرط چې نوموی دوه
د غو دولتونو د فرهني ملکیتونو مرکز 

.له نیمایي خه زیات وي
دفرهني ملکیتونو د مرکز عمومي -ب

، داساسنامې د تعدیل لپاره واندې رئیس
شوي واندیزونه ولو غو دولتونو او د 

ته د عمومي مجمع رئیس یونسکو عمومي 
خه چې په پام کې ده دغـه  له غون ې

واندیزونه دهغې د کار په دستور کـې  

رئیس عمومی مرکز به رئیس عمـومی  
یونسکو در تاریخ نافذیت خـروج آن  

اطـالع مـی   دولت، در مورد موضوع
.دهد

تعدیل اساسنامه
:مادۀ یازدهم

هرگونه تعدیل در قسمت ایـن  -الف
اساسنامه میتواند از طرف یک دولـت  

ایـن  .عضو یا شوری پیشنهاد گـردد 
پیشنهاد ها جهت تعدیل از طریق فیصله  

سوم آرای دولت های عضو -اکثریت دو
حاضر و رأی دهنده درطی مجــمع  

ط بر این عمومی، نافذ می گردند، مشرو
سوم نامبرده بیش تـر  -که اکثریت دو

ازنیمی از دولت های عضـــو مرکز 
. ملکیت های فرهــنگی باشد

رئیس عمومی مرکز ملکیت هـای  -ب
فرهنگی پیشنهاد های ارائه شده جهت 
تعدیل اساسنامه را به تمام دولت هـای  
عضو ورئیس عمومی یونسکو، حد اقل 

روز قبل از جلـــسۀ مجمـع  ١٨٠
ومی که آن پیشـنهاد هـا بناسـت    عم
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ورې دمخـه  ۱۸۰لترله ونیول شي 

. واندې کوي
په هغه صورت کې چې د تعـدیل د  -ج

یوه واندیز په واندې کولو پسې یو غی 
دولت یا شوري وغواي چـې د هغـه   
لومي واندیز په هکله یو واندیزواندې 
کي، ددغه کار اجازه لري، پدې شرط 
چې دغه واندیز ولو غو دولتونو او د 

ته د عمومي مجمع ئیس ریونسکو عمومي 
له غونې خه چې په پام کې ده هغـه  
لومی واندیز دهغې د کار په دستور کې 

ورـې دمخـه   ۹۰ونیول شي لترله 
.واندې کېي

انفاذ
:دوولسمه ماده

دغه اساسنامه د فرهني ملکیتونو د ساتنې 
بین المللـي  داو بېرته راستنونې د کتنې

مې مرکز عمومي مجمع دپنـه ویشـت  
غونې په مجرد د پایتـه رسیدوسـره   

. نافذېي

در دستور کار آن قـرار بگــیرد،
.ارایه می نماید

در صورتی که متعاقب به ارایه یک -ج
پیشنهاد تعدیل ، یک دولت عضو یـا  
شوری تمایل داشته باشد که یک پیشنهاد 
را در مورد آن پیشنهاد نخست ارایـه  
نماید ، اجازه این کار را دارد، مشروط 

، این پیشنهاد به تمام دولـت  بر این که
های عضو ورئیس عمـومی یونسـکو،   

روز پیش از جلسۀ مجمـع  ٩٠حداقل 
عمومی که آن پیشنهاد نخست بناست 
در دستور کار آن قرار بگیـرد، ارایـه   

.گرددمی
انفاذ

:مادۀ دوازدهم
این اساسنامه به مجرد اختتـام جلسـۀ   
بیست وپنجم مجمع عمـومی مرکـز  

لعه، حفظ وبازگردانی بین المللـی مطا
ملکـــیت هـای فرهنـگی نافـذ 

.می گردد

٢٤



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
)نیدل(انحالل 

:دیارلسمه ماده
دفرهني ملکیتونو بین امللـي مرکـز   
دعمومي مجمع د پرېکې له الرې منحل 
کېي، عمومي مجمع کوالی شي یوازې 
په هغه صورت کې په انحالل الس پوري 

الل لپاره د انحالل ـــکي چې د انح
ه د یوې لیکلـې خبرتیـا   د دالیلو په ا

) دمخـه (واندیز،شپ میاشتې وانـدې  
ولوغو دولتونو ته واستوي، د مرکز د 
انحـالل پـه اه هـر ول تصـمیم د    

ـ   کو غـو  ـحاضرو او رأیـه ورکوون
ـ درېیمه اک-دولتونو د دوه ثریت ـــ

حد کې د مرکز غو دولتونـو نیمـایي  
.ل ويــشام

معتبر متنونه 
:وارلسمه ماده

دې اساسنامې انلیسي او فرانسـوي  د
.متنونه د یوشان اعتبارلرونکي دي

انحالل
:مادۀ سیزدهم

مرکز بین المللی ملکیت های فرهنگی از 
طریق فیصلۀ مجمع عمومی منحل مـی  

مجمع عمومی می تواند فقط در . گردد
صورتی به انحالل مبادرت ورزد، کـه  
یک اطالع کتبی مبنی بر دالیل انحالل 

انحالل، شش ماه بیش پیشنهادی جهت
تر ، به تمام دولت هـای عضوارسـال   

الل ـهرگونه تصمیم مبنی بر انح. دارد
سوم -مرکز منوط است به حداکثر دو

رأی دولت هـای عضوحاضـر ورأی   
-دهنده، مشروط بر این که حد اکثر دو

سوم نامبرده شامل نیمی از دولت های 
.عضو مرکز باشد

متون معتبر
: مادۀ چهاردهم

زبان های انگلیسی وفرانسوی این متون
.اساسنامه دارای اعتبار یکسان می باشند

٢٥



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

د افغانستان اسالمي جمهوریت او 
 د دوست فرانسې جمهوریت ترمن

د ېمعاهداو همکار د 
توشېح په هکله،

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 
رئیس فرمان

)) :۸۴ه
۱۳۹۱/ ۷/ ۲۹: نېه
: مادهلوم

مادې ) ۶۴(ستان د اساسي قانون د د افغان
فقرې د حکـم لـه مخـې، د    ) ۱۶(د 

افغانستان اسالمي جمهوریت او فرانسې 
 او همکار د دوست جمهوریت ترمن
معاهده چې د ملي شوري د ولسي جرې 

ـې او د  ) ۵۶(نېې ۱۳۹۱/ ۶/ ۸د 
نېې ۱۳۹۱/ ۷/ ۱۱مشرانو جرې د 

ې مصوبو په واسطه، پـه یـوه   ) ۵۴(
مادو کې تصدیق شـوی  ) ۱۳(یزه او سر

.دی، توشېح کوم
:دویمه ماده
د توشېح له نېې خه نافذ او دغه فرمان 

له موافقه لیک او د ملي شوري مجلسینو 

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

در مورد توشیح، معاهدۀ 
دوستی و همکاری میان 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
هوری فرانسهجم

) ٨٤: (شماره
٢٩/٧/١٣٩١: تاریخ

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

قانون اساسی افغانستان، معاهدۀ همکاری 
میان جمهوری اسـالمی افغانسـتان و   
جمهوری فرانسه که توسـط مصـوبات   

ولسی ٨/٦/١٣٩١مؤرخ ) ٥٦(شماره 
مــؤرخ ) ٥٤(جرگــه و شــماره  

گه شـورای  مشرانو جر١١/٧/١٣٩١
مـاده  ) ١٣(ملی به داخل یک مقدمه و 

ــیح   ــت، توش ــده اس ــدیق گردی تص
. می دارم

:دۀ دومما
این فرمـان از تـاریخ توشـیح نافـذ     
ــین   ــوبات مجلس ــا مص ــراه ب و هم

الف



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
له مصوبو سره یوای دې، پـه رسـمي   

.جریده کې خپور شي
حامد کرزی

اسالمي جمهوریت رئیسدافغانستان د

شورای ملی در جریـدۀ رسـمی نشـر    
. گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ي جمهوریتمد افغانستان اسال

ملي شوري
ولسي جره

د افغانستان اسالمي جمهوریت او 
 د دوست فرانسې جمهوریت ترمن

 معاهدې په هکله،د او همکار
د ولسي جرې تصدیق

)) :۵۶ه
۱۳۹۱/ ۶/ ۸: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې 
مادې د حکم سره سم، د ولسي جرې د 

نېې ) ۸(کال د وي د میاشتې د۱۳۹۱
په عمومي غونه کې د افغانستان اسالمي 
 جمهوریت او د فرانسې جمهوریت ترمن
د دوست او همکار معاهده پـه یـوه   

.مادو کې تصدیق ک) ۱۳(سریزه او 
"ابراهیمي"فالحاج عبدالروو

ي جرې رئیسد ولس

نستانجمهوری اسالمی افغا
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه
از معاهدۀ دوستی و همکاری میان 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
جمهوری فرانسه

)٥٦: (شماره
١٣٩١/ ٦/ ٨: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، معاهدۀ دوستی و همکـاری  
میان جمهوری اسـالمی افغانسـتان و   

در جلسۀ عمومی مؤرخ جمهوری فرانسه
ولسی جرگه ١٣٩١ماه سنبله سال ) ٨(

ماده تصدیق ) ١٣(به داخل یک مقدمه و 
. گردید

"ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 
رئیس ولسی جرگه

ج



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ي جمهوریتدافغانستان اسالم

ملي شوري
مشرانو جره

مي جمهوریتد افغانستان د اسال
او د فرانسې جمهوریت 

ترمن د دوست او همکار د 
معاهدې په هکله،

د مشرانو جرې تصدیق
)) :۵۴ه
۱۳۹۱/ ۷/ ۱۱: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې 
مادې له حکم سره سم، مشرانو جرې د 

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۱/ ۷/ ۱۱
او د کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت

فرانسې جمهوریت ترمن د دوسـت او  
) ۱۳(همکار معاهده په یوې سریزې او 

.مادوکې د رأیو په اکثریت تصدیق که
"مسلمیار"يفضل هاد

د مشرانو جرې رئیس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه

در مورد معاهدۀ دوستی و 
همکاری میان جمهوری 

افغانستان و جمهوری اسالمی
فرانسه

)٥٤: (شماره
١١/٧/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، مشرانو جرگـه در جلسـۀ   

، معاهـدۀ  ١١/٧/١٣٩١عمومی مؤرخ 
دوستی و همکاری میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و  جمهوری فرانسه را به داخل 

آراء ماده به اکثریت) ١٣(یک مقدمه و 
. تصدیق نمود

"مسلمیار"فضل هادی 
رئیس مشرانو جرگه

د



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

افغانستان اسالمي جمهوریت او د 
د فرانسې جمهوریت ترمن د 

دوست او همکار معاهده
د افغانستان اسـالمي جمهوریـت او د   
فرانسې جمهوریت په دې معاهده کې د 

:په نامه یادېي) دواو لورو(
د اهدافو او د ملرو ملتونو د منشور -

اصولو پر بنس.
د ملي واکمن، دیموکراس، د بشري -

حقوقو د سمبالت، د نارینه او و د 
برابرو حقوقو پر اصـولو چـې د دواو   
هېوادونو په اساسي قوانینو کې تسـجیل  

.شوي، پر بیا ینار
د هغې لرغونې او ژورې دوست ایکو -

ته په وفادار سره چې د دواو هېوادونو
.خلک سره پیوندوي

د اود مهاله همکاریو پیاوتیا ته پـه  -
امنیـت د  د هو او د خپلواک ساتنې، 

سمبالت او د دواو لورو په پرمختیا کې 
.په ون سره

د ترویزم او افراط پالنې د ولو بو د -
وا د کمولو لپاره به مبارزه کـې د  

دوستی و همکاری میان هدۀامع
جمهوری اسالمی افغانستان و 

جمهوری فرانسه
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری 
فرانسه که در این معاهده از أنها به نام 

:جانبین یاد میشود
برمبنای اهداف و اصـول منشـور   -

.سازمان ملل متحد
با تاکید مجدد بر پابندی شـان بـه   -

مین دموکراسی، تأاصول حاکمیت ملی،
بین مرد و بشر و برابری حقوق حقوق 

زن که در قوانین اساسی هر دو کشور 
.تسجیل شده است

با وفاداری به روابط دوستی دیرینه و -
عمیق که مردمان هر دو کشور را  باهم 

.پیوند می دهد
با عزم به تقویت همکـاری هـای   -

طویل المدت و مشا رکت در راسـتای  
، تأمین امینت و انکشاف لحفظ استقال

.جانبین
ــر اراد- ــد ب ــا تاکی جــانبین در ۀب

جهت  مبـازره بـه خـاطر  کـاهش     
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
دواو خواوو پر تکل او ارادې بانـدې  

.پرینار
د افغان امنیتي واکونو او فرانسې د -

وسله وال پو ترمن همرزم تـه پـه   
.درنت

د ولو هغو کسانو په یاد او هغوی ته -
په درناوي چې د تروریزم په واندې پـه  
ه مبارزه ا و د آزا په الره کې یـې  

.خپل ژوند ار کی دی
د انتقال د بهیر په پلي کېدو کې و -

ېوالتیا او ددې پاو په پای کې هو ته په ل
په امنیتي او دفاعي برخو کې د نـدې  

.همکاریو په دوام سره
د دواو لوریو ترمن د ملکي همکاریو -

او اقتصادي راکې ورکې زیاتېدو ته په 
.ژمنې سره

په الندې برخو کې  توافق تـه سـره   
:ورسېدل
موخې

:لوم ماده
د د افغانستان اسـالمي جمهوريـت او  

فرانسې جمهوریت د دوست او سـوله  

ــزم و   ــاهر تروری ــه مظ ــد کلی تهدی
.افراط گرایی

به پاس همرزمـی میـان نیروهـای    -
امنیتــی افغــان و  نیروهــای مســلح 

.فرانسوی
که در با ارج گذاری و یاد بود آنهایی -

و در راه ،روریزممبارزه مشترک علیه ت
را فدا کـرده  جان های خویس،آزادی

.اند
با عالقمندی جهت تشریک مساعی -

در اجرای پروسه انتقال و در فرجام این
ردوره، تداوم همکاری های نزدیـک د 

.زمینه های امنیتی و دفاعی
مصمم به افـزایش همکـاری هـای    -

ملکی و مبـادالت اقتصـادی میـان    
.جانبین

ی بـه توافـق  مشـترک    در موارد آت
:رسیدند
اهداف

:اولۀماد
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری 
فرانسه به روابط دوستی و صلح جویانه 
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
خوونې ایکـو تـه چـې د د دواو    
هېوادونو خلک سره پیوندوي، د پخوا په 

.شان دوام ورکوي
دواه لوري خپلو و ته په پام سـره د  
 افغانستان اسالمي جمهوریت د خپلواک
او امنیت د ینـت او اقتصـادي او   
ولنیزې ودې لپاره خپل مساوي ون ته 

.اختیا ورکويپر
فرانسوې لوری دغو موخو ته په پام سره د 
افغان امنیتي واکونو د روزنې، د هغوی 
د وتیاوو د اغېزمنتوب او د عدالت او 
دیموکراس په برخه کـې د قـانون د   
واکمن له ینت نه خپل مالت ته دوام 

.ورکوي
فرانسوې لوری د کرنې، پوهنې، روغتیا، 

هني راکې ورکې لرغون پیژندنې او فر
.په برخو کې خپلې همکار بیاوې کوي

فرانسوې لوری همدارنه د زیربنـا او  
کاني سرچینو په برخو کې د مهـارتونو  
لوولو ا و دغه راز د ملکي کـادرونو د  
روزنې په برخه کې له افغان دولت سره 

.مرسته کوي
اونده تالرې د یوه موافقه لیـک پـه   

شان که مردم هر دو کشـور را بـاهم   
ــه  ــازد،کماکان ادام ــی س ــد م پیون

.دهدمی
جانبین مشارکت مساوی خـود را در  
جهت تحکیم استقالل ، امینت و تو سعه 

ماعی جمهوری اسالمی اقتصادی و اجت
داشت منافع مشترک نظرردبا اقغانستان،

.شان توسعه می بخشند
جانب فرانسوی با توجـه بـه  ایـن    
اهداف، حمایت خود را در عرصه های 
آموزش و قابلیت های موثر نیرو هـای  
امنیتی افغان و تحکیم حاکمیت قانون در 
عرصه عـدالت و دموکراسـی ادامـه    

.می دهد 
خـود را  همکـاری جانب فراسـوی 

صحت،درعرصه های زراعت، معارف 
باستان شناسی و تبادالت فرهنگی تقویت 

جانب فرانسوی همچنان در . می بخشد
بنا ها رشد مهارت ها در بخش های زیر 

آمـوزش  رو منابع معدنی و همجنان د
کارهای ملکی با دولـت افغانسـتان   

.مساعدت می نماید
برنامه های مربوط در چوکـات یـک   

٢٨



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
کلونـو  چوکا کـې د هـرو پنـو    

.لپاره تنظیمېي
افغان لوری ژمنه کـوي چـې پخپلـو    
ولو امکاناتو سره د هر هغه ـوا د  
مخنیوی او له منه ونې لپـاره ايـن   
امونه او چتوي چې ددغه هېـواد لـه   
خاورې رامنته کېـي او د فرانسـې   
جمهوریــت ــې لــه ــوا ســره 

.مخامخوي
دواو لوریو اونده ادارې له هـر ول  

ودیته پرته د تروریسـتي، سـازمان   محد
جرمونو او د نشه یي توکو د قاچاق پـه  
واندې په مبارزه کې له یو بـل سـره   

.همکار کوي
دواه لوري د دواو هېوادو په ه خپلو 

.و اقتصادي همکاریوته پراختیا ورکوي
یز چوکاوند بنسا

:دوه یمه ماده
دواه لوري د پر له پسې سال مشورو له 

رې خپلې سیاسي او استراتیژیکې خبرېال
.اترې تر ولو لوې کچې ته اوچتوي

بندونو کـې  ) ۴او۳(د همدې مادې په 

توافقنامه مشترک برای هر دوره پـنج  
.ساله تنظیم می شود

جانب افغان تعهد می سپارد تا با تمـام  
امکانات دست داشـته خـود جهـت    
جلوگیری و محو سـاختن هـر نـوع    
تهدیدی که از قلمرو این کشور منشاء 
گرفته و منافع جمهوری فرانسه را بـه  
خاطره اندازد، اقدامات متقضی به عمل 

.آورد
ذیربط دو کشور بـدون هـیچ   مراجع 

محدودیتی جهت مبارزه علیه تروریزم ، 
جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر 

.با هم همکاری می نمایند
جانبین همکاری  های مشترک اقتصادی 
را به نفع هـر دو کشـور انکشـاف    

.می دهند
چارچوب نهادهای ذیربط 

:ماده دوم
جانبین مذاکرات سیاسی و استراتیژیک 
شان را از طریق مشورت های دوامدار 

. به عالیترین سطح ارتقاء می دهند
عالوه بر کمیسون های مشترک متذکره 
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پریادو شويو و کمېسیونو سـربېره د  
دواو لورو اوندو وزارتونو د استازو د 
همکار یو  کمېسیون جوېي چې په 
لوم ماده کـې د راغلـو همکـاریو    

ارنه او د راتلونکو د پلي کېدو او دوام
د  . تالرو په برخه کې پرېکې وکـي 

همکار دغه  کمېسـیون بـه پـه    
وار ســره پــه افغانســتان او فرانســه 
کـې پـه کال کـې یوـل غونـه   

.کوي
یو سیاسي او پوې  کمېسیون چې د 
دواو لوریو د اوندو وزارتونو استازي به 

به په کې ون لري، رامنته او هر کال 
د عالقې و سیاسي، دفاعي او سیمه ییزې  

دغـه ـ   . امنیتي موضوعانې ېي
کمېسیون به په وار سره په افغانستان او 
فرانسه کې په کال کې یوـل غونـه   

.کوي
د کورن امنیت یو  کمېسیون چې د 
دواو لوریو د اوندو وزارتونو استازي به 
په کې ون لري، رامنته کېي چې له 

یسو سره د مرستې، د سازمان شـویو  پول
جرمونو، قاچاقو، په تیره د نشه یي توکو د 

این مـاده، یـک   ) ۴و۳(در بند های 
کمیسیون مشترک همکاری متشکل از 
نمایندگان وزارت خانه هـای ذیـربط   
جانبین معاهده تشکیل می شود تا بـر  

و تداوم برنامه های همکـاری  تاآاجر
مندرج ماده اول نظارت کرده ، در زمینه 

جلسات . های آینده تصمیم اتخاذ نماید 
این کمیسیون مشترک همکاری ، سال 
یکبار به صورت متناوب در افغانستان و 

.فرانسه دایر می گردد
یک کمیسیون مشترک سیاسی و نظامی 
به اشتراک نماینده گان وزارت خانـه  

هر های زیربط جانبین ایجاد گردیده و
سال موضوعات سیاسی ،دفاعی و امنیتی 
منطقوی مورد عالقه جانبین را ارزیابی 

جلسات کمیسیون مشترک . می نماید
به صورت متناوب در رمتذکره سال یکبا

.افغانستان و فرانسه بر گزار می گردد
یک کمیسیون مشترک امنیت داخلی ، 
متشکل از نمایندگان وزارت خانه های 

معطوف به همکاری در ذیربط جانبین که
عرصه های پولیس، مبارزه علیه جـرایم  

قاچاق ۀسازمان یافته و قاچاق ، به ویژ
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قاچاقو په واندې د مبارزې او اضطراري 
 حاالتو ته چمتوالي په برخه کې همکار

دغه  کمېسیون به په وار سره . کوي
په افغانستان او فرانسه کې په کال کـې  

.یول غونه کوي
دفاع او امنیت

:درېیمه ماده
دواه لوري خپلو امنیتـي ا و دفـاعي   
همکاریو ته چې د افغانسـتان د امنیتـي   
حالت پر بنس تنظیمېي، دوام ورکوي 
او د سیمه ییز امنیت په اه به یو له بلـه  

.سره له ندې سال مشورې کوي
د دواو لورو ترمن همکـار د ـو   
اخیزو نیوالو ولنو په چوکا کـې د  

.ونو بشپونې دهترسره کېدونکو فعالیت
فرانسوې لوری افغان دفاعي اورانونو ته 
سال مشورې ورکـوي او د افغانسـتان   
امنیتي واکونو د کادرونو په روزنه کې 

دغه راز فرانسوې لوری په . برخه اخلې
افغان پوي وونیو کې له زده کـې  

.سره مرسته کوي
هغه فرانسوې پویان چې ددغه تون په 

مواد مخدر و آمادگی بـرای حـاالت   
ایـن  . اضطراری است، ایجاد می شود

کمیسیون هر سال یکبار به طور متناوب 
د رافغانستان و فرانسه  جلسات خود را 

.دایر می کند
دفاع وامنیت

:ماده سوم
ه همکاری های امنیتی و دفاعی جانبین ب

، که به اساس وضـعیت امنیتـی   شان
افغانستان تنظیم می شود، می پردازند و 
د رمورد امنیت منطقوی از نزدیک با هم 

.مشورت می نمایند
ــانبین، ــان ج ــاری می ــل همک مکم

فعالیت های انجام شده در چـارجوب  
.نهادهای چند جانبه بین المللی می باشد

سوی به نهادهای دفاعی افغانی نفراجانب
مشورت ارایه نمـوده و در آمـوزش   
کارهای نیروهای امنیتی افغان سهم می 

سوی در زمینه نهمچنان جانب فرا. گیرد
آموزش در مکاتب نظامی افغان حمایت 

.خود را ابراز می دارد
سوی که در چارجوب این ننظامیان فرا
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ته رسوي، په هې چوکا کې دنده سر

ول په جه ییزو عملیاتو کې ون نه 
د فرانسوي پوي کار پوهانو شمېر . کوي

د سیاسي او پوي  کمېسیون د غونو 
.په تر کې اعالمېي

هغه فرانسوي مالونه او پوي تجهیزات 
چې د افغانستان خاورې ته راول کېي، 
په هې ول په دې هېواد کـې پلـورل   

ددغو مالونو ویا ورکه، . يکېدای نه ش
یا په نغده د هغو خرول او یا هم د هغو 
له منه ول باید د فرانسوې لوري پـه  
ــوري   ــان ل ــوازې د افغ ــازه او ی اج
له خوا له اکل شویو شرطونو سره سـم  

.وي
 فرانسوې لوري، د افغان ملي ژاندارمر
د جوولو په برخه کې چې د رامنتـه  

نظم د پولیسـو  کېدو طرحه یې د عامه 
(afghan National civil order

Police (ANCOP) اندېله خوا و
.شوې مرسته کوي

لوري هه کوي چې د هغو نورو دواه 
اروپايي هېوادونو ملي ژاندارمر هم چې 
له دې پروژې سره لېوالتیا لري، په هغې 

وظیفه می نمایندو به هیچمعاهده ایفای
صورت در عملیات جنگی اشتراک نمی 

تعداد متخصصین نظامی در جریان . کنند
جلسات کمیسیون مشترک سیاسـی و  

.نظامی اعالم می گردد
نسوی که به اموال و تجهیزات نظامی فرا

جانب افغانستان واردمی گردد،قلمرو
نمی توانند در خاک این کشور به اساسًا

ل واگذاری مجانی این اموا.فروش برسد
نقد، و یا فروش آنها در برابر وجهو یا

زۀانهدام آنها، مـی توانـد بـه اجـا    
سوی و تنها تحت شـرایط  نجانب فرا

مشخص شده توسـط جانـب افغـان    
.انجام شود
سوی کمک اش به افغانستان نجانب فرا

مورد ایجاد یک ژندارمری ملی افغان رد
که طـرح ایجـاد آن توسـط بخـش     

afghan National)پولیس عامـه 

civil order Police (ANCOP)
.گردیده، ادامه می دهدمطرح 

ی های جانبین سعی می ورزند تا ژندارمر
نیز که راملی سایر کشور های اروپایی

به این پروژه عالقمند باشـند، سـهیم   
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.کې ور ې کي

ــه  ــايی پولیســو پ ــوري د جن دواه ل
.  پراخـواي برخه کې خپلې همکـار 

فرانسوې لوري په تیره له افغان پولیسـو  
سره په تخنیکي او علمي برخو کې مرسته 

.کوي
دواه لوري پخپلو هېوادونو کې له نافذو 
قوانینو او حقوقو سره سم د سازمان شویو 
جنایاتو او قاچاقو، په تېره د نشه یي توکو 
او انسان د قاچاقو او د ناقانونه مهاجرت 

مبارزې د پیاوتیا په موخه د په واندې د
 په چوکا تخنیکي او عملیاتي همکار

.کې ې هې او کوونه کوي
د دواو لوریو تخصصي ادارې د ورتـه  
همکاریو د اصل پر بنسـ او د دواو  
دولتونو قوانینو، په تېره بیا د شخصـي  

طالعاتو د خوندیتوب قوانینو ته په پـام  ا
و د مخنیوي سره د هغو تروریستي واون

او شنولو په برخه کې چې د هر یـوه  
لوري خاوره او یا ې اغېزمنوي، له یو 

.بل سره همکاري کوي
فرانسوې لوري اضطراري حاالتو تـه د  
چمتوالي لپاره د افغانانو د تخصـص د  

.بسازند
جانبین همکاری شانرا در امور پـولیس  

جانـب  . جنایی گسترش مـی دهنـد  
، به خصوص سوی کمک هایش را نفرا

برای پولیس افغـان ، درزمینـه هـای    
.تخنیکی و علمی عرضه می دارد

ــانبین د ــاری  ج ــات همک ر چوک
، جهـت تقویـت   تخنیکی و عملیـاتی 

مبارزه علیه جنایات سـازمان یافتـه و   
قاچاق، به خصوص قاچاق مواد مخدر و 

ــا  ــان ومه ــاق انس ــر جقاچ رت غی
قانونی مطابق به حقوق و قوانین نافذه هر 

.کشور تشریک مساعی می کننددو 
ادارات تخصصی جابین مبتنی بر اصـل  
همکاری بالمثل و با توجه بـه قـوانین   
مربوط هر دو دولت ، به ویژه با توجه به 
قوانین مربوط به حفاظت از اطالعـات  
شخصی ، در جهت جلوگیری و دفـع  
تهدیدات تروریستی که بر قلمرو ویـا  

،اشدمنافع هر یک از جانبین اثر گذار ب
.با هم همکاری می نمایند

صص سوی در زمینه رشد تخنجانب فرا
گی برای افغان ها در راستای کسب آماد
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.لوولو په برخه کې ونه اخلي

دواه لوري له خپلو هغو ژمنو او دنـدو  
یثاقونو سره سره سم چې له و اخیزو م

د یوای کېدو په وخت کې یې منلي او 
نیوالو حقوقو په وانـدې د  د دغه راز 

خپلو مکلفیتونو پر بنس د له ییـزې  
وژنې د وسلو له خپرېـدو او د هغـو د   
خپرولو له سرچینو سره په مبارزه کـې  

کويهمکار.
کرنه او د کلیو پراختیا

:لورمه ماده
رخه کې پر فرانسه د خوراکي توکو په ب

ان د بسیا کېدو کچې ته رسـېدو، د  
کرنیزو محصوالتو د صادرولو د توان د 
سمبالت په کلیو کې د خلکو د ژوند د 
کچــې د لوېــدو او پایــدارې ودې د 

افغانستان د هو د رواجولو په برخه کې 
.مالت کوي

په همدې موخه د کرنیزو تولیداتو فرانسه 
ـ  ره د اوبـو  د پراختیا او پیاوتیا، په تې

لولو، د کرنې د تخمونو د کیفیـت د  
لوېدو، د محصوالتو د ساتنې او پالنې، د 

.ی مشارکت می نمایدرحاالت اضطرا
جانبین در امر مبـارزه علیـه انتشـار    
سالح های کشـتار جمعـی و منـابع    
نشر آنها، مطابق به تعهدات وظایفی که 

ـ پرتو میثاق های چند جانبـه ای در ه ک
ــد و    ــق گردیده،دارن ــه آن ملح ب

لفیت های ناشی از همچنان بر اساس مک
ــدول  ــین ال ــوق ب ــاری حق ، همک

.می نمایند
زراعت و انکشاف دهات 

:ماده چهارم
ســه از تــالش هــای افغانســتان نفرا

کفـایی  در جهت رسیدن بـه خـود  
مین توانایی امکانات صدور غذایی و تأ

ــای   ــی، و ارتق ــوالت زراعت محص
روستایی و دگی مردم در مناطق سطح زن

ــدار، پ ــعه پای ــرویج توس ــتیبانی ت ش
.می نماید

ر راستای این هدف، فرانسـه بـرای   د
راعتی، بـه  ویت و توسعه تولیدات زقت

ـ  ، بهبـود  آبیـاری ۀخصوص در زمین
نگهـداری  کیفیت تخم بذری، حفظ و
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مالدار د مالت، وترنري خـدمتونو او  
نباتاتو د ساتنې کوپراتیفي سیستم د ودې 
او کرنیزې تخنیکې زده کې په وده کې 

.خپل تخصص افغانستان ته واندې کوي
په دغه راز فرانسه د کرنیزو محصوالتو

برخه کې د صنایعو د ودې او پرمختیا په 
 ــ ــالیتونو مالت ــتان د فع اه د افغانس

.کوي
روغتیا

:مه مادهپن
کـو  ودواه لوري د میندو او نـوو ز 

ماشومانو د مینې د شمېر د رایتولو پـه  
منظور، په تېره د ماشومانو اومیندو لپاره 
با کیفیته طبي درملنې ته د السرسـ د  

لو او د اکترانو او نورو طبي توان د لوو
کارکوونکو د زده کـې د ظرفیـت د   
اندازې د لوولو په برخه کې له یو بـل  

.سره همکار کوي
فرانسوي لوري دافغاني روغتیايي مؤسسو، 
په تېره په کابل کې دماشومانو لپـاره د  
ــتیتوت   ــي انس ــه طب ــې ل فرانس
(Institut medical francais pour

enfant(IMFE) de kabul)Iخــه

تولیدات، مالداری، حمایت از وترنری و 
ف و کوپراتیسیستم، رشدحفظ نباتات

آموزش تخنیکی زراعتی، تخصص خود 
.دهنداختیار افغانستان قرار می ررا د

جانب فرانسه همچنان از فعالیت هـای  
ۀ رشـد و انکشـاف   افغانستان در زمین

صنایع مرتبط به محصـوالت زراعتـی   
. حمایت می نماید

صحت 
:ماده پنجم

جانبین بـه منظـور کـاهش میـزان     
مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان، 
افزایش توانایی دسترسی به خدمات طبی 
باکیفیت ، بالخصوص بـرای زنـان و   

ظرفیــت هــای یکودکــان و ارتقــا
سطح آموزش داکتـران و کارکنـان   
ــاری    ــدیگر همک ــا یک ــی ب طب

.می نمایند
سوی از نهادهـای صـحی   نجانب فرا

افغان به ویـژه از انسـتیتوت طبـی    
فال در کابــلـفرانســه بــرای اطــ

(Institut medical francais pour

enfant(IMFE) de kabul)I حمایت
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.مالت کوي

و لوري د لوو زده کو له مؤسسو دوا
او په هغې له کې د طبي زده کو، درمل 
جوولو او افغان او فرانسوي روغتونونو 
له ادارې، په تېره بیا د کابل لـه طبـي   

.پوهنتون سره خپله همکار پراخوي
پوهنه او لوې زده کې

:شپمه ماده
فیت د ه کولو دواه لوري د تدریس کی

او همدارنه د افغانستان د زده کې د 
مؤسسو د ادارې او مدیریت د سیستم د 

.لوولو په برخه کې همکار کوي
فرانسوي ژبې د تدریس د د دواه لوري 

.دوام او پراختیا لپاره هه کوي
دواه لوري په کابل کې د اسـتقالل او  
مالل له لیسو، د افغانستان د اسـالمي  

یت تعلیمي مؤسسې چې فرانسې جمهور
، مالتـ کـوي او   يجـوې کـې د  

رندوي چې نیت لري چې یادې شوې 
مؤسسې په ول افغانستان کې د نـورو  
تعلیمي مؤسسو لپاره د یوې بېلې پـه  

له دې دواه لیسو نه . توه وپیژندل شي

.می نماید
تحصیالت جانبین همکاری میان نهادهای

، دوا سازی و عالی منجمله آموزشی طبی
سوی و افغـان،  نفاخانه های فرااداره ش
با پوهنتون طبی کابل را توسعه می خاصتًا
.بخشند

معارف و تحصیالت عالی 
:ششمۀماد

ر بهبود کیفیت تدریس وجانبین به منظو
همچنان مـدیریت اداری و آموزشـی   

سسات آموزشی افغان با هم همکاری ؤم
.می کنند

جانبین در زمینه ادامه و گسترش تدریس 
.سوی تالش می نمایندنزبان فرا

یسه های استقالل و ماللی در جانبین از ل
سسات تعلیمـی جمهـوری   ؤکابل، م

المی افغانستان که توسـط فرانسـه   اس
نماینـد و  سیس گردیده، حمایت می أت

شان این است که ۀاعالم می دارند اراد
ات فوق الذکر به عنوان یک مدل سسؤم
نمونه اعلی برای سایر مراجع تعلیمی یا

از . در سرتا سر افغانستان شناخته شوند
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کیدای شـي چـې د ـوونکو، ادارې    
پرسونل او مفتشینو د روزلو لپاره هم کار 

.خیستل شيوا
فرانسوي لـوري د کابـل پولتخنیـک    

او د فرانسې د کانونو )(UPKپوهنتون 
او د هغو)(GEMد وونینو له لې 

ي پوهنتوتونونو له الرې د افغـان  فرانسو
انجنیرانو او ېونکو په روزلو کې برخه 
اخلي چې له دغو موضوعانو سره تاو 

سربېره پر دې، فرانسوي لوري د . لري
واد له بېال بېلو لوو وونیو او هغه هې

پوهنتونونو سره دمحصالنو تبادلې ته او په 
انې توه د فرانسوي بورسونو لـه  
الرې چې د فرانسې د دولت او یا د هغه 
هېواد د نورو مؤسسو له خوا برابراېي، 

.دوام ورکوي
فرهن او لرغون پېژندنه

:اوومه ماده
من د دواه لوري د دواو هېوادونو تر

فرهني راکې ورکې او یوبل ته د خپل 
فرهنونو په دوه اخیزه ورپېژندنه کې له 

په دې برخه . یو بل سره همکار کوي

این دو لیسه می توان جهت برنامه های 
آموزشی برای معلمان ، پرسونل اداری 

.ده کردومفتشین استفا
آمـوزش  زمینـه سـوی در نجانب فرا

انجنیران و محققان افغان از طریق یک 
همکاری مشترک که بین پهنتون پـولی  

و گروپ مکاتب )(UPKتخنیک کابل 
وی و پوهنتون های فرانس) (GEMمعاد

. یردگمربوط به این موضوعات سهم می 
سوی با تبادلـه  نعالوه بر آن جانب فرا

عـالی و  محصالن با مکاتب مسـلکی 
ی مختلــف فرانســوی پوهنتـون هــا 

از طریق اعطای بورس هـای  ًامخصوص
که توسـط دولـت   تحصیلی فرانسوی 

یا نهادهای دیگری آن کشـور  فرانسه 
.گردد، ادامه می دهدفراهم می

فرهنگ و باستان شناسی 
:هفتمۀماد

جانبین به منظور تشویق مبادالت فرهنگی 
میان هر دو کشور و شناخت متقابـل  

رهنگی های شان با یک دیگر همکاری ف
می نمایند، د راین زمینه فعالیت هـای  
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کې به  فرهني فعالیتونه، لکه نارینه 
   ولـو د فرهنـ ون و په وو او
ورپېژندنه، افغاني فرهني میراثونو تـه  
درناوی او د فرهني فعالیتونو هـول  

.سره کېيتر
دواه لــوري د افغانســتان د لرغــوني 
فرهني میراث د ساتنې پـه مؤخـه، د   
علمي، تاریخي او لرغون پېژندنې د ېنو 
او روزنیزې پیاوتیا، هنري آثارو تـه د  
درناوي او له فرهني میراثونو سره پـه  
اونده برخو کې له یو بل سره ې هلې 

.لې کوي
، د فرانسوي دواه لوري په افغانستان کې

د فعـالیتونو او پـه   )(IFAانستیتوت 
افغانستان کې د فرانسې د لرغون پېژندنې 

، کارونو ته الزمې (DAFA)د پالوي 
اسانتیاوې برابروي او د یوه تون له الرې 

تـه د  )(IFAفرانسـوي انسـتیتوت   
تاریخي ودان د اود مهاله اجاره ورکولو 

لپاره د لرغون(DAFA)او دغه راز د 
پېژندنې د ملي انستیتوت په ان کې، چې 
یر ژر به بېرته ورغاول شـي، د ـای   
ورکولو له الرې خپل فعالیتونه پیـاوي  

مشترکی از قبیل معرفی فرهنگ بـرای  
همگان اعم از مرد و زن ، ارج گذاری 

ـ  ویق بـه  به میراث فرهنگی افغان، تش
، صـورت  آفرینش فعالیت های فرهنگی

.می گیرد
جانبین به منظور حفاظـت از میـراث   

ستان، در عرصـه  باستانی فرهنگی افغان
علمی، های تقویت آموزش و تحقیقات
ذاری گتاریخی و باستان شناسی، و ارج 

ث آثار هنری و امور مربوط به میـرا به
فرهنگی بـا هـم تشـریک مسـاعی     

.می نمایند
جانبین در زمینه فعالیت های انستیتوت  

ت یئو ه)(IFAسوی در افغانستان نفرا
سـه در افغانسـتان  نباستان شناسی فرا

(DAFA) سهولت الزم را ایجاد می ،
کنند و استحکام فعالیت های آنهـا از  
طریق عقد یک  قرار داد اجاره طویـل  

سـه در  نالمدت به نفع انسـتیتوت فرا 
ریخی آن و ادر محل ت(IFA)افغانستان 

در محوطـه  (DAFA)همچنین برای
ناسی کـه بـه   انستیتوت ملی باستان ش

، تحقـق  زودی بازسازی مـی شـود  
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.کي

دیموکراتیکه حکومتداري او د قانون 
واکمن

:اتمه ماده
فرانسوي لوري دافغانستان په اسـالمي  

واکمنـ د  د ون نجمهوریت کې د قـا 
سـو او  ینېدو او د دیموکراتیکو مؤس

.اغېزمن کېدو مالت کوي
ــت د    ــوري د حکوم ــوي ل فرانس
مرکزی ادارو او والیتونو د کادرونو او 

. قضایي کادرونو په روزنه کې ونه اخلي
ــي  ــوري د مل ــه راز فرانســوي ل دغ
ــو د ادارې   ــوري دواو جرـ شـ
کدرونو په روزلو کـې مرسـته کـوي    
او په همدې ل کې فرانسـه د افغـان   

ــو د ح ــانې د پوهنتونون  ــو د قوق
ــه   ــې ون ــه ک ــه روزن ــتادانو پ اس

.اخلي
دواه لوري د افغاني او فرانسوي مدني 
ولنو ترمن راکه ورکه هـوي او د  
و حقوقو ته له انې پاملرنې نـه  
   او عدالت ته دهغـوي السرسـ مالت

.دمیاب
ــک و   ــت داری دمکراتی حکوم

حاکمیت قانون 
:هشتمۀدما

جانب فرانسوی از تحکیم حاکمیـت  
قانون و موثریت نهادهای دموکراتیـک  
جمهوری اسالمی افغانستان حمایت به 

.عمل می آورد
جانب فرانسـوی در زمینـه آمـوزش    
کدرهای ادارات مرکزی حکومـت و  
والیات و همچنین کدر هـای قـوای   

به همین گونـه  . گیردیه سهم میئقضا
جانب فرانسوی به آموزش کدر هـای  
اداری هر دو مجلس شورای ملی کشور 
مساعدت به عمل می آورد و به همـین  
سلسله جانب فرانسوی در زمینه آموزش 
استادان رشته حقوق پوهنتون های افغان 

.سهم می گیرد
جانبین توسعه تباالدت بین جامعه مدنی 

انسـتان را  فرانسه و جامعه مـدنی افغ 
تشویق می نماید و توجه خاصـی بـه   
حمایت از حقوق زنان و دسترسی آنها 
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.غواي

زېربناوې
:نهمه ماده

دواه لوري د افغانستان په مخـابراتو،  
، اوبو لولو او تولید پورې د ترانسپورت

اونده زېربناوو د پراختیا او د لومنیـو  
موادو د ه والي او یا زیاتوالي په برخو 

.کې همکاري کوي
دواه لوري له هغو فرانسوي مؤسسو او 
شرکتونو سـره چـې پـه پورتنیـو او     
په تېره پیا په الندنیو برخو کې ون ته 
لېوالـــه دي، اینـــې اســـانتیاوې 

:ابرويبر
بیـا رغاونـه او   شبکو د اوبو رسولو -

پراختیا او په تېره په ارونو کې د اوبـو  
.پاکول او چاول

د فرانسوي شرکتونو له فني طریقـو،  -
حقوقي مشورو او مهارتونو خه په ې 
اخیستنې سره د ترانسپورت او په تېره د 
هوايی رونو او اوسپنې د پلیو د زېربنا 

.پراخول
نفتـي او  (غانستان د طبیعي زېرمو د اف-

.به عدالت مبذول می دارند
زیربناها 

:نهمۀماد
ی افغانستان جانبین جهت توسعه زیربناها

، درعرصه های مخابرات، ترانسـپورت 
آبیاری و زیربناهای مربوط به تولیـد و  

می بهبود یا افزایش مواد اولیه همکاری 
.نمایند

جانبین همچنین از فعالیت ها و شرکت 
های فرانسوی عالقمند به مشارکت در 
این زمینه ها و به خصوص در بخش های 

الزم را ذیل حمایت نموده و تسهیالت
:ندبرای آنها فراهم می ساز

سعه شبکه های آبرسانی بازسازی و تو-
، به خصـوص در منـاطق   و تصفیه آب

.شهری
، بـه  ای ترانسـپورتی توسعه زیربناه-

یی و راه آهن، از خصوص میدان های هوا
، مشـورت  طریق ارایه کمک های فنی

های حقوقی و ارایه مهارت های شرکت 
.های فرانسوی

شناسایی و بهره براداری از منـابع  -
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اوـه  لپه نه کو) نورو کاني موادو

.اخیستنه او د هغو حمل او نقل
ې، دکانونو او د فرانسد فرانسې لوري، 

ــر  ــو د دفت ــدنې د ېن ــه پېژن مک
(BRGM)  له الرې، د افغانسـتان د

، د پراختیا لـه  (AGS)مکې پېژندنې 
. ودې نه مالت کوي
ار او دې، سـو اقتصاد، مالي چار

صنعت
:لسمه ماده

ــوري، د اقتصــادي، مــالي او  دواه ل
تجارتی، په تېره بیا کرنې، انرژ، د اوبو 
زیرمو او لومنیو موادو پـورې اونـد   
موضوعاتو او همداشان د یو خصوصـي  
سازمان موندل شوي افغاني سـکتور د  
ودې په اه، چې په خاصه توه کوالی 

له خوا عملي شي د اروپا د تجارتي خونو
.شي، یو له بله سره مشوره کوي

دواې لوري، هه کوي چې د فرانسوي 
او افغاني شخصي سکتورونو تـرمن د  
ایکو وده او ینت ته، همدارنـه د  
فرانسې شرکتونو لـه تخصصـه ـه    

مواد نفتی و سایر مواد (طبیعی افغانستان 
.و حمل و نقل آنها) معدنی

جانب فرانسوی حمایت خـویش را از 
افغانسـتان توسعه بخش زمین شناسـی 

(AGS)،  از طریق مساعدت با دفتـر
زمین شناسی و معدنی فرانسه تحقیقات

(BRGM)اعالم می دارد.
ــالی ــاد، امورم ــارت اقتص ، تج

و صنعت 
:دهمۀماد

رد مسایل اقتصادی، مالی و جانبین در مو
، به خصـوص در موضـوعات   تجارتی

، مربوط به زراعت، انرژی، منـابع آب 
مواد اولیه و همچنان توسعه یک سکتور 
خصوصی سازمان یافته افغانی کـه بـه   
صورت خاص می تواند از طریق حمایت 

رت اروپا در افغانستان از اتاق های تجا
.می نماینده ، با یکدیگر مشورتحقق یابد

ه ین به تحکیم و توسعه روابط موجودجانب
بین سکتورهای خصوصـی فرانسـه و   

نان استفاده از تخصص افغانستان و همچ
وی، بـه ویـژه در   شرکت های فرانس
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اخیستنې، په تېره بیا د اوبو، ترانسپورت، 
مخابراتو او د لومنیو موادو تولیـد او  

ې ته، هغه هم په عادالنه او راکه ورک
شفافو شرایطو کې، لېوالتیا ویي او هغه 

.وهوي
دواه لوري، به هغه اقدامات چې د دواو 
هېوادونو ترمن تجارتي راکې ورکې 
زیاتوی او په افغانستان کـې فرانسـوي   

.پانونې ېروي، سرته رسوي
 ارنه کوي چې د ه لوري، داوردوا

سرته رسولو لپاره یـو  تجارتي معاملو د 
مطلوب چاپېریال رامن ته او امنیـت د  
تأمین، د پانې اچولو قانون، په افغانستان 
کې جواز د بیا تجدید او د شـرکتونو د  
ثبتولو دمراحلو ساده کول او دغه راز د 
معنوی او د غیر منقولو اموالو د مالکیت 

.حقوقو ته احترام وشي
د همکاریو عملي کول

:دهیوولسمه ما
افغان چارواکي د فرانسې د ودې آژانس 

(AFD) د فعالیتونو لپاره الزمې اسانتیاوې
.برابروي

، ترانسپورت، ارتباطات عرصه های آب
تولید و مبادله مواد ۀساحمخابراتی و در

، اولیه، آنهم در شرایط عادالنه و شفاف
تمایــل نشــان داده و آنــرا تقویــت 

.می نماید
جانبین اقداماتی را که سـبب افـزایش   

ر و ترویج مبادالت تجارتی بین دو کشو
سرمایه گذاری های فرانسه در افغانستان 

.می گردد، انجام می دهند
جانبین بر ایجاد یک محیط مناسب برای 
انجام معامالت تجارتی مطلوب نظارت 
کرده و به تامین امنیت، حمایت قانون 
سرمایه گذاری، ساده سـازی مراحـل   
تجدید جواز و ثبت شـرکت هـا در   

ام به حقوق و همچنین احترافغانستان،
مالکیت معنوی و اموال غیر منقول توجه 

.خاصی می نمایند
اجرای همکاری ها 

:یازدهمۀماد
م را بـرای  افغان تسهیالت الزمقامات

فرانسـه  ۀفعالیت های آژانـس توسـع  
(AFD)راهم می سازندف.
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هغه فعالیتونه چې ددغه آژانس له خـوا  
تمویلېي او د افغانسـتان د اسـالمي   
جمهوریت له و سره سمون ولري، له 
هر ول مالیې او هر بل ول کس نه چې 

.هر ومره وي، معاف دي
غه شرایط، د فرانسې پر هغـو  دغه راز د

غیر حکـومتي مؤسسـو چـې د دواه    
هېوادونو د همکاریو د پرورامو په برخه 
کې فعالیـت کـوي، د هغـو بهرنیـو     

وال ـاو له هغه لې نه د نینهکارمندانو
، د رضاکارانو په اه هم (VSI)پیوستون 

یادشویو معـافیتونو خـه   . صدق کوي
ه ـه  افغاني اتباع او حقوقي شخصیتون

.اخیستی نه شي
خوندیتوبد همکاریو 

:لسمه مادهدوو
کوالی شي چـې، د پخـوان   یهر لور

خبرتیا سره سم، د یوې اکلې او یا نـا  
اکلې مودې لپاره، یو یا  شمېر دولتي 
کارمندان د یو بل هېواد ته ورولېي، چې 
د هغو دیپلوماتیکو نمایندانو د امنیت د 

کوربه هېواد . يتأمین لپاره فعالیت وک

فعالیت هایی که توسط این آژانس تمویل 
شده و در راستای منـافع جمهـوری   

ستان صورت می گیرد، از اسالمی افغان
پرداخت هر نوع مالیات و تکـس در  

.افغانستان معاف شناخته می شود
یط برای سازمان های اان این شرهمچن

حکومتی فرانسوی که در راسـتای  غیر
اجرای برنامه های همکاری میان هر دو 

رای کارکنان کشور فعالیت می کنند و ب
، رضـاکاران  خارجی آنهـا، منجملـه  

ـ همبستکی بین نیـز  (VSI)ی الملل
معافیت های متذکره به شمول . می کند

اتباع و شخصیت های حقوقی افغـانی  
.نمی شود

مصئونیت همکاری ها 
:دوازدهمۀماد

هر یک از جانبین می تواند با اطـالع  
، ، برای یک مدت معلوم یا نامعلومقبلی

لمـرو  یک یا چند کارمند دولتی را به ق
ـ  ـ کشور مقابل بفرستد تا جه مین أت ت

امنیت نمایندگی دیپلوماتیک آن جانب 
کشـور میزبـان بایـد    . فعالیت نماید
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باید نوموو کارمندانو ته د دندو د سرته 

.رسولو لپاره الزمې اسانتیاوې برابروي
دغه موضوع په هغو ـانو امنیتـي   
حالتونو پورې اه لري، چې په هغه هېواد 

.کې حاکم دي
هغه ملکي او پوي فرانسوي مختصصین 
چې، ددې معاهدې د اهـدافو د عملـي   

تان کې حضور لري کولو لپاره په افغانس
او دغه راز د دوي تر سرپرست النـدې  

او امتیـازاتو  خوندیتوبوکي، له هغه 
خه برخوداره دي، چې د ملرو ملتونو 

نېـې،  ۱۳کال د فبروري د ۱۹۴۶د 
کنوانسیون، د شپمې مادې لـه مخـې   

.متخصصینو ته ورکل شوي دي
هغو فرانسوي متخصصـینو او د هغـو   

تـه، چـې د   سرپرست الندې وـو 
خونـدیتوب افغانستان دولـت، دغـه   

ورکوي، په فرانسې کې د قانوني ارنې 
.نه معافېدای نه شي

ددغه معاهدې د چوکا دتطبیق لپاره د 
کلمه، هغو ولو فرانسـوي،  " متخصص"

 و او دهغو تر سرپرستي اوملکي وپو
الندې کسان چې په مؤقت او یا دایمـي  

سهولت های الزم را برای کارمنـدان  
متذکره جهت پیشبرد ماموریت شان باید 
فراهم نماید واین امر منوط به وضعیت 
خاص امنیتی هر یک از این دو کشـور  

.خواهد بود
متخصصین ملکی و نظامی فرانسوی که 

تحقق اهداف ایـن معاهـده در    برای 
افغانستان حضور دارند و همچنان افراد 

ئونیت های  تحت سرپرستی آنها، از مص
ششـم  ۀمعادل که مطـابق بـه مـاد   

سازمان ۱۹۴۶فبروری ۱۳کنوانسیون 
تیازات و مصئونیت ملل متحد در مورد ام

، ها، برای متخصصین اعطاء گردیـده 
.دار می باشندربرخو

مورد نظر وافـراد  متخصصین فرانسوی
ونیت ها ئتحت سرپرستی آنها که این مص

برای ایشان از جانب  افغانستان داده می 
شود ، از پیگرد قانونی جانب فرانسـه  

.معاف نمی باشند
جهت تطبیق این معاهده کلمه متخصص 
شامل تمام پرسونل ملکی و یا نظـامی  
فرانسوی می باشد کـه بـه صـورت    

تطبیق این مؤقت در چارجوبدایمی یا 
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لپاره په ول ددغه معاهدې دعملي کېدو

. افغانستان کې حضور لري، کارول کېي
"سرپرست الندې"ددې معاهدې له مخې 

کسان، د فرانسې له قانون سره سـم، د  
هغه مېرمن او یا هغـه ـوک چـې د    
کوم یو فرانسوي مختصص سره قـانوني  
 ژوند کوي او د هغه کمکي اوالدونه 

کلــو کــم عمــر ۱۸دي چــې تــر 
.ولري

ي احکاموروست
:ارلسمه مادهدی

ددې معاهدې احکـام د افغانسـتان او   
فرانسې، پرهغو تعهداتو چې لـه درېـیم   
هېواد یا نورو نیوالـو سـازمانو سـره    
چې دوی یې غیتوب لري، اغېـز نـه   

.کوي
په دې معاهدې کې د اکل شویو همکاریو 
عملي کېدل، د اتیا په وخت کې، کیدای 

ه شي د دواو لورو ترمن، دنورو موافق
لیکونو او بشپوونکو توافقونو د السلیک 

.کېدو سبب شي
دا معاهده باید تصویب شي او د توشېح د 

ــده، د ــور  معاه ــتان حض ر افغانس
.دارند

اشـخاص تحـت   مطابق این معاهـده 
مبنای قوانین فرانسه معنی سرپرستی بر

و یا شخصی که همرای یکی از همسر
متخصصین فرانسوی به صورت مشترک 
زندگی قانونی کند و همچنان به کودکان 

قرار دارنـد  ۱۸صغیر آنها که زیر سن 
.اطالق می شود

ام نهاییاحک
:سیزدهمۀماد

احکام این معاهده به تعهدات افغانستان 
و فرانسه در اقبال کشور های ثالث و 
سازمان های بین المللی کـه ایـن دو   
کشور عضو آن می باشند هیچ تـاثیری  

.بجا نمی گذراد
شیوه های تحقق همکاری های پیش بینی 
شده در این معاهده ، در صورت لزوم 

د موافقنامـه هـا و   می تواند به انعقـا 
را میان طرفین منجـر  یتوافقات تکمیل

.شود
ــویب   ــه تص ــد ب ــده بای ــن معاه ای
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 ور ې، د دوه یمې میاشتې په لومنې

له دې نېې نه وروسته، د . نافذ ل کېي
افغانستان او فرانسې ترمن د تخنیکـې،  
فرهني او هغه پورې اوندو همکـاریو  

۲۱است په کال د ۱۹۶۶تون چې د 
.نېه السلیک شوی وه، فسخه کېي

دا معاهده، له نافذېدو وروسته، تر شـلو  
.کلونو پورې د اعتبار و ده

هغــه برخــې، چــې پــه دې معاهــده 
کې یې د همکاریو اکل شـوی دی، د  
و تـالرو پـر بنسـ، د هـرو     
ــاره د دواوو   ــو دورو لپ ــو کلن پن

ــېي  ــه رس ــق ت ــورو تواف دواو . ل
ــوري،  ــه د  ل ــا د هغ ــره بی ــه تې پ

ــه  لــومني پنــه کلــن پروــرام پ
ــې د  ــیالدي ۲۰۱۶-۲۰۱۲اه چ م

کلونو لپاره په پام کې نیول شوی، توافق 
.کوي

ددې معاهدې د تفسیر او عملي کېدو په 
ه هر ول اختالف، د لورو تـرمن د  ا

خبرو اترو له الرې له دیپلومـاتیکو الرو  
.خه حل او آوارېي

ی شي، دغه معاهـده، د  هر لوری کوال

ــاه دوم   ــین روز م ــیده و از اول رس
بعد از تاریخ توشیح آن نافـذ شـمرده   

ـ  . دشو ۀاز آن تاریخ به بعـد موافقتنام
ــی   هم ــی و تخنیک ــاری فرهنگ ک

، کـه بـین افغانسـتان و    و ضمایم آن
گسـت سـال   ا۲۱فرانسه به تـاریخ  

فسـخ  عقد گردیـده بـود،  ۱۹۶۶
.شودمی

ای مدت این معاهده پس از انفاذ آن بر
همکاری بیست سال مدار اعتبار است 

های فی مابین در عرصه هایی که در این 
معاهده پیش بینی شده ، بر اساس برنامه 
های مشترک، برای هر دوره پنج ساله 

جانبین .انبین قرار می گیردمورد توافق ج
در مورد نخستین پروگرام پنج ًاوصمخص
-۲۰۱۲هـای  که برای سـال ،ساله

توافــق ،در نظرگرفتــه شــده۲۰۱۶
.می نمایند

هر گونه اختالف در مورد تفسـیر یـا   
اجرای این معاهده ، از طریق مذاکره بین 
جانبین از مجاری دیپلوماتیک حـل و  

.فصل می گردد
این معاهده می تواند سه ماه قبل توسط 

٤٦



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
یوې خبرتیا پراساس چې درې میاشتې 

مخکې له دیپلوماتیکو الرو نه یوبل تـه  
.رسېي، فسخه کی

دغه معاهده، کېدای شي د دواو لورو په 
موافقه، په یوشان طرزالعمـل، تعـدیل   

.شي
۲۰۱۲په پاریس کې السلیک شـوی،  

، پـه دري نسـخو   ۲۷کال دجنـوري  
اوفرانسوي ژبو چې کې، په پتو، دري

.هره یوه یې یو شان اعتبار لري
د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهور 

رئیس لخوا
حامد کرزی

د فرانسې جمهوریت له لوري
جمهور رئیس

نیوکال سارکوزي
صدراعظم

فرانسوه فییان

د بهرنیو چارو وزیر
زلمی رسول

د دولت وزیر د بهرنیو او اروپایي چارو وزیر 
وپهآلن ژ

داشت تحریری همراه با اطالعیه یک یاد

ای یکی از جانبین از مجاری دپیلوماتیک 
.خاتمه یابد

این معاهده می تواند به توافق جانبین به 
عین طرزالعمل انفاذ آن مورد تعدیل قرار 

.گیرد
۲۷، مـورخ   امضاء شده در پـاریس 

نسخه ، به لسان در سه۲۰۱۲جنوری 
ام کدفرانسوی که هر های پشتو، دری و

.خوددار استاز آنها از اعتبار یکسان بر
از جانب جمهوری ا سالمی افغانستان

رئیس جمهور
حامد کرزی

از جانب
جمهوری فرانسه رئیس جمهور

نیکوال سارکوزی
صدراعظم

فرانسوه فییان

وزیر امور خارجه
زلمی رسول

وزیر دولت و وزیر خارجه و اروپایی
آلن ژوپه
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د چاپېرياليزو همكاريو په باب د سارك 

د كنوانسيون د توشېح په هكله، 
د افغانستان اسالمي جمهوريت د رئيس 

فرمان
)) :۹۳ه
۱۳۹۱/ ۹/ ۵: نېه

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

ليزو یافقرې د حكم له مخې، د چاپېر) ۱۶(
نسيون چې د همكاريو په باب د سارك كنوا

ــې د   ــي جر ــورٰي د ولس ــي ش مل
ــې ۱۳۹۱/ ۷/ ۱۲ ــې او د ) ۵۸(نې 

) ۶۱(نېې ۱۳۹۱/ ۸/ ۱۴مشرانو ې د 
ې مصوبو پر بنس، په يـوه سـريزه او   

مادو كې تصديق شوى دى، توشېح ) ۱۲(
.كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او له 

ه مصوبو سره كنوانسيون او د ملي شورٰي ل
.يو اى دې، په رسمي جريده كې خپور شي

حامد كرزى
د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح، کنوانسیون سارک 
محیطیراجع به همکاری های

) ٩٣: (شماره
٥/٩/١٣٩١: تاریخ
:ۀ اولماد

) ٦٤(مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 
قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون سارک 
راجع به همکاری های محیطی را که بـر  

مـؤرخ  ) ٥٨(اساس مصـوبات شـماره   
) ٦١(ولسی جرگه و شماره ١٢/٧/١٣٩١

مشــرانو جرگــه ١٤/٨/١٣٩١مــؤرخ 
) ١٢(اخل یک مقدمـه و  شورای ملی به د

ماده تصـدیق گردیـده اسـت، توشـیح     
.می دارم

:مادۀ دوم
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با 
کنوانسیون و مصوبات شـورای ملـی در   

. جریدۀ رسمی نشر گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شورٰي 
ولسي جره

د چاپېرياليزو همكاريو په باب د 
سارك د كنوانسيون په اه، 

د ولسي جرې تصديق
)) :۵۸ه
۱۳۹۱/ ۷/ ۱۲: نېه

ن د اساسي قانون د نوي يمې د افغانستا
مادې له حكم سره سم، د ولسي جرې د 

نېې ۱۲كال د تلې د مياشتې د ۱۳۹۱
په عمومي غونـه كـې د چاپېريـاليزو    
همكاريو په باب د سارك كنوانسيون په 

. مادو كې تصديق شو) ۱۲(يوه سريزه او 
"ابراهیمي"الحاج عبدالرووف 

د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

سی جرگهتصدیق ول
از کنوانسیون سارک راجع به 

همکاری های محیطی
)٥٨: (شماره
١٢/٧/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، کنوانسیون سارک راجع بـه  
همکاری های محیطی در جلسۀ عمومی 

١٣٩١مـاه میـزان سـال    ١٢مؤرخ 
) ١٢(ولسی جرگه به داخل یک مقدمه و 

. ردیدماده تصدیق گ
"ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 

رئیس ولسی جرگه

ب



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
تان اسالمي جمهوريت د افغانس

ملي شورٰي 
مشرانو جره

د چاپېرياليزو همكاريو په اه د
سارك د كنوانسيون په هكله، 

د مشرانو جرې تصديق
)) :۶۱ه
۱۳۹۱/ ۸/ ۱٤: نېه

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

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۱/ ۸/ ۱٤
اپېرياليزو همكاريو پـه بـاب د   كې د چ

) ۱۲(سارك كنوانسيون په يوه سريزه او 
مادو كې د رْايو په اكثريت تصديق ك.

"ایزدیار"محمد علم 
د مشرانو جرې لومى نايب

جمهوري اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه
در مورد كنوانسيون سارك 
راجع به همكاری های محیطی

) ٦١: (شماره
١٤/٨/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
رگه در جلسۀ عمومی افغانستان مشرانو ج

کنوانسیون سارک ١٤/٨/١٣٩١مؤرخ 
راجع به همکاری های محیطی را به داخل 

ماده به اکثریت آراء ) ١٢(یک مقدمه و 
. تصدیق نمود

"ایزدیار"محمد علم 
نایب اول مشرانو جرگه

ج



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

د چاپېرياليزو همكاريو په باب
د سارك كنوانسيون

د د سيمه ييزو همكاريو د سهېلي آسـيا 
سازمان غي هېوادونه چې د افغانسـتان  

خلکو اسالمي جمهوريت، د بنالدېش د
جمهوريت، بوتان د جمهوريت، هندوستان 
جمهوريت، مالديف د جمهوريت، نيپال د 
جمهوریت، پاكستان اسالمي جمهوريت 
او د سريالنكا د خلكو له دموكراتيـك  
جمهوريت خه جو شويدي، لـه دې  

.مه يادېيوروسته د غو په نا
دهغو موخو په پام كې نيولو سره، چې د 
سارك په اساسنامه كې يې يادونه شوې، 
د چاپېريال ساتنې د عملياتي پالن د پـر  
اى او اغېزمن پليتابه او د ژوند چاپېريال 

ې پر يوې سيمه ييـزې معاهـدې د   نسات
طرحې په هكله د سارك د دوولسـمې  

.ناستې د پرېكې په يادولو سره
شان د سارك د غو هېوادونو ترمن همدا

د ژوند د چاپېريال د سـاتنې د الزيـاتو   
همكاريو په موخه د چاپېـريال سـاتنې  
پر يوې سيمه ييزې معاهدې د السبري د 

کنوانسیون سارک راجع به 
همکاری های محیطی

ان آسیای جنـوبی  کشورهای عضو سازم
برای همکاری های منطقوی سارک که 
متشکل از جمهوری اسالمی افغانستان، 
جمهوری مردم بنگله دیش، جمهـوری  
بوتان، جمهوری مالـدیف، جمهـوری   
هندوستان، جمهوریت نیپال، جمهـوری  
اسالمی پاکستان و جمهوری دموکراتیک 
مردمی سریالنکا می باشد، بعد از ایـن  

. می شوندمنحیث اعضاء یاد 
با درنظـر داشـت اهـدافی کـه در     
اساسنامۀ سارک تذکر یافته، یـاد آوری  
فیصلۀ دوازدهمـین نشسـت سـارک    
راجع به اهمیـت تطبیـق بـه موقـع     
و مؤثر پالن عملیاتی محیط زیسـتی و  
ــوی    ــدۀ منطق ــک معاه ــرح ی ط

.محیطی
همچنان یادآوری اعالمیـۀ سـیزدهمین   
نشست سارک در رابطه با چگـونگی  

ابی به یک معاهدۀ محیط زیسـتی  دستی
منطقوی به منظور ایجاد شرایط جهـت  

٤٨



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
رنــوالي پــه اه د ســارك د   
ديارلسمې ناستې د اعالميې پـه يـادولو   

.سره
د دوامدار حالتد ژوند چاپېريال ساتنې د 

ندېنې په رندولو او د تنزيل دژورې ا
ژوند چاپېريال ساتنې په هكله د بيـالي  

د . متمركز هو د اهميت په تْاييدولو سره
چاپېريال ساتنې او طبيعي زېرمود تلپـاتې  
ودې په هكله د غو هېوادونو د ـو د  
اهميت په درك كولو سـره، د ژونـد   
چاپېريال ساتنې د وضعيت د دوامـدار  

هېوادونـو د ژورو  تنزيل په هكله د غو 
و په پام كې نيولو سره، په سـيمه  ناندې

كې د اقليم د بدلون د ناوه اغېزو او د 
ژوند په چاپېريال ساتنه كې د هغوى و 
و او د اوسني او راتلونكو نسلونو د سو 

د چاپېريال ساتنې . كال د تْامين په موخه
د ه والي او مديريت، ساتنې او پـالنې  

دې همكاريو پـه  رمن د نلپاره د غو ت
.ودې باندې له مصمم والي سره

برای همکاری های هتوافق به یک معاهد
منطقوی در مورد محیط زیسـت بـین   

. اعضای سارک
و با اظهار نگرانـی عمیـق از حالـت    
روبه تنزیل دوامدار محیط زیستی با تائید 
مجدد کوشش های متمرکز راجـع بـه   

درک بــا. حفاظــت محــیط زیســت
اهمیت منـافع کشـورهای عضـو در    
رابطه با انکشاف پایدار محیط زیستی و 
منابع طبیعی، بـا عطـف توجـه بـه     
نگرانی های عمیق کشورهای عضو راجع 
به تنزیل دوامدار وضعیت محیط زیستی، 
تأثیرات سوء تغییـر اقلـیم در منطقـه    
و منافع مشترک ایشان در حفاظـت از  

ن رفـاه  محیط زیست به منظـور تـأمی  
بـا مصـمم   . نسل های فعلی و آینـده 

بودن بر انکشاف همکـاری نزدیـک   
ــداری،   ــت نگه ــاء جه ــین اعض ب
حفاظت، مـدیریت و بهبـود محـیط    

. زیست

٤٩



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
موخه

:لومى ماده
ددغه كنوانسيون موخه، د ژوند چاپېريال 
  و د همكـارساتنې په برخه كې د غ
پراختيا او د حقونو او د عمل د برابر او 
متقابلو و پر بنس د غو هېوادونو د 

ام هر يوه نافذو شويو قوانينو او پاليسو په پ
.كې نيولو سره تلپاتې وده او پرمختيا ده

د عمل سيمه 
:دوه يمه ماده

و د تبادلې، پوهې، د ظرفيتونـو د  بد تجر
ودې په برخو كې همكار او په ايكـو  
سيستم پورې اوند تكنالوژيو لېـد، د  
الندې مواردو په شمول، خو په هغو پورې 

:نهومحدود
نلكاري اود نلونو ژوندي -الف
.كول

.د هوا د رنوالي مديريت-ب
.بيولوژيكي تنوع-ج
.د اقليم بدلون-د

.د ساحلي حوزې مديريت-هـ
.مرجانونو مديريت) سيندونو(د دريايي -و

هدف 
:مادۀ اول

هدف این کنوانسیون، انکشاف همکاری 
اعضاء در زمینه های محیط زیسـتی و  
انکشاف پایدار بنابر تساوی حقوق، عمل 

افع متقابل با درنظر داشـت  متقابل و من
پالیسی ها و قوانین نافذه هـر یـک از   

. کشورهای عضو می باشد
حطیۀ عمل

: مادۀ دوم
همکاری ها در بخش های تبادل تجارب، 
دانش، ارتقای ظرفیت هـا و انتــقال   

ایکو سیسـتم بـه   تکنالوژی مربوط به
شمول موارد ذیل اما نـه محـدود بـه    

:آن
ی جنگلکـــاری و احیـــا-الـــف
. جنگالت

.مدیریت کیفیت هوا-ب
.تنوع بیولوژیکی-ج
.تغییر اقلیم-د

.مدیریت حوزۀ ساحلی-هـ
.مدیریت مرجان های دریایی-و

٥٠



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
د تلپاتې ژوندانه لپاره د ايكوسيستم -ز

.مديريت
ــ-ح ــوالې چاپې ــاتنې ـد ني ريال س

.موضوعانې
او ـاپو  ) پسـتي (مكې يوالي د -ط

.كېدل يې
ه، طبيعي يخچالونو او د اوبو د رد غ-ي

و ارزونې په ـون د يخبنـدو   تارتفاعا
.جهيلونو ايكوسيستم

د سيند د پـاكولو پـه ـون د    -ك
.سيندونو ايكوسيستم

د سيند د اوبو او تازه اوبو د كيفيت -ل
.مديريت

د آفتونو د مديريت د وتيـا تقويـه   -م
.كول

.د ضايعاتو مديريت-ن
دوحشي ژويو ساتنه او د وحشـي  -ق

ژويــو او ژونــديو منــابعو د ناقانونــه 
.سودار پر واندې مبارزه

.د اوبو ساتنه او مديريت-ر
ارزونې او دد ژوند چاپېريال ساتنې -ش

.اغېزو ېنه يا مطالعه
د خاورې كېناستل او خوينواليو،  -ت

مدیریت ایکو سیستم برای معیشـت  -ز
.پایدار

ــتی  -ح ــیط زیس ــوعات مح موض
.جهانی

ــره شــدن -ط ــین و جزی پســتی زم
. آن
خچال هـای  ـایکو سیستم کوه، ی-ی

جهیل های یخبندان به شـمول  طبیعی و
.ارزیابی ارتفاعات آبی

ایکو سیستم دریایی به شمول پاکی -ک
. دریا

مدیریت کیفیـت آب بحـر و آب   -ل
. تازه

ــدیریت  -م ــایی مـ ــۀ توانـ تقویـ
. آفت ها

.مدیریت ضایعات-ن
حفاظت حیات وحش و مبارزه بـه  -ق

ضد تجارت غیر قانونی حیات وحـش و  
. منابع زنده

. یریت و حفاظت آبمد-ر
مطالعه تـأثیر و ارزیـابی محـیط    -ش

.زیستی
ــینی -ت ــه نشـ ــایش و تـ فرسـ

٥١



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
.او

.ليت رول يا اغېزد بشر د فعا-ص
د همكار ول

:درېيمه ماده
د غو ترمن به د همكار ول په -۱

:الندې توه وي
د غو او په هغوى پورې د اوندو -الف

همكار ادارو ترمن.
په غو هېوادونو كې داكاميكو او -ب

همكار، د ېنې ېنيزو ادارو ترمن
.د السته راونو او معلوماتو تبادله كول

په چاپېريال ساتنې پورې د اونـدو  -ج
موضوعاتو په هكله د سارك د سيمه ييزو 

همكار مركزونو ترمن.
د خصوصي سكتورد نهـادونو او د  -د

غو هېوادونو د مدني ـولنې تـرمن د   
.همكار هونه يا تشويق

نورې هغه همكار چې دغـو د  -هـ
.توافق و وي

كاريو په دغه ماده كې يادو شويو هم-۲
رنوالي ته به د حكام شورٰي له خـوا  

.پراختيا وركل شي

.خاك، و
. نقش یا تأثیر فعالیت بشر-ص

طرز همکاری 
:مادۀ سوم

طرز همکاری بین اعضاء قرار ذیل -١
:خواهد بود

همکاری بین اعضـاء و ادارات  -الف
.مربوطۀ آنها

همکاری بین ادارات اکادمیـک و  -ب
تحقیقاتی درکشورهای عضـو، تبادلـۀ   

. معلومات ودستآوردهای تحقیق
همکاری بین مراکز منطقوی سارک -ج

در مورد موضوعات مربوط بـه محـیط   
. زیست

تشویق همکاری بین نهادهای سکتور -د
خصوصی و جامعۀ مـدنی کشـورهای   

. عضو
سایر همکاری دیگری که مـورد  -هـ

. توافق اعضاء باشند
همکاری های ذکر شده در چگونگی -٢

این ماده توسط شورای حکام انکشـاف  
. داده خواهد شد

٥٢



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
مالي تمويل

:لورمه ماده
د مالي همكاري ول په سارك كـې د  
موجودو معيارونو پر بنست او د حكـام  

.شورٰي د پرېكې پر بنس وي
د كنوانسيون پليتوب او همغي

:پنمه ماده
د حكام شوري به غو هېوادونـو د  -۱

ېريال ساتنې له وزيرانو خـه  ژوند چاپ
جوه وي، د كنوانسـيون د بشـپ او   
اغېزناك تطبيق په موخه الزمې آسانتياوې 
به د لو پوو مقاماتو له خوا د حكـام  

.شورٰي لپاره برابرېي
د حكام شورٰي لترله په هرو دوو -۲

كلونو كې يول او لوپوي مقامات هر 
.كال يول ليده كاته كوي

م شورٰي ول تصميمونه به د د حكا-۳
.رْايو په اتفاق سره نيول كېي

۴- د حكام شورٰي به د كنوانسيون بشپ
او اغېزناك پليتوب د غو پـه واسـطه   

.تضمين كي
د حكام شورٰي به پرخپلـو دنـدو   -۵

تمویل مالی
:مادۀ چهارم

طرز همکاری های مـالی بـه اسـاس    
معیارهای موجود در سارک و به اساس 

. فیصلۀ شورای حکام خواهدبود
تطبیق و هماهنگی کنوانسیون

:مادۀ پنجم
شورای حکـام متشـکل از وزرای   -١

ت کشورهای عضو خواهـد  محیط زیس
بود، تسهیالت الزم جهت تطبیق مؤثر و 
کامل کنوانسیون از طرف مقامات بلنـد  
پایه برای شورای حکام فراهم خواهـد  

. شد
شورای حکام حداقل هـر دوسـال   -٢

یکبار ومقامات بلند رتبه هر سال یکبـار  
. مالقات خواهند کرد

تمام تصامیم شورای حکام به اتفاق -٣
. خاذ خواهد شدآراء ات

شورای حکام تطبیق کامل و مـؤثر  -٤
کنوانسیون را توسط اعضـاء تضـمین   

. خواهد کرد
شورای حکام عالوه بر سایر وظایفش -٥

٥٣



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
:سربېره الندې اقدامات ترسره كوي

د الرـوونې او د الرـوونې د   -الف
.پاليس برابرول

ر پــه ســاحو كــې د د همكــا-ب
وانديزونو، پالنونو او پرورامونو تْاييد 

.او ارزونه
ــه ســاحو كــې د -ج د همكــار پ

تو او ساينسي معلوماتو اكمېسيوني مطالع
.راولول او تكنالوژ د لېد آسانتيا

ددغه كنوانسيون لپاره د سـارك د  -د
پراختيايي پانې د اصولو پر بنس مالي 

 په شمول د چارو وجوهاتو ته د السرس
.دپليتا به دوره يې مشاهده او ترسره كول

له ورته سيمه ييزو او نيوالو ادارو -هـ
.سره د همكار تْامين او برابرول

نور هغـه اقـدامات چـې ددغـه     -و
كنوانسيون د موخو د السته راونو لپاره 

.اين وي
نور تونونه او هوكي

:شپمه ماده
ـ    ه او دغه كنوانسـيون د غـو حقون

مسئوليتونه له نورو دوه اخيزو او ـو  

:اقدامات ذیل را انجام خواهد داد
فراهم نمودن رهنمایی و پالیسـی  -الف

.رهنمایی
ارزیابی و تائید پیشنهادات، پالن ها -ب

ــاح  ــا در سـ ــرام هـ ات و پروگـ
. همکاری

جمع آوری مطالعات کمیسـیونی،  -ج
معلومات ساینسی و تسـهیل انتــقال   

. تکنالوژی در ساحات همکاری
اجراء و مشاهدۀ دوره یی طرز تطبیق -د

امور به شمول دسترسی به وجوهات مالی 
به اساس اصول سرمایۀ انکشاف سارک 

. برای این کنوانسیون
ـ -هـ ا فراهم سازی و تأمین همکاری ب

. ادارات مشابه بین المللی و منطقوی
اقدامات دیگریکه برای بدست آوردن -و

اهــداف ایــن کنوانســیون ضــروری 
. باشد

معاهدات و توافقات دیگر
:مادۀ ششم

این کنوانسیون حقوق و مسئولیت های 
اعضاء را در ارتباط با معاهدات دو جانبه 

٥٤



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
اخيزو معاهداتو سره په تاو چې غيتوب 

.يې ولري، نه اغېزمنوي
د شخو هوارول

:اوومه ماده
دغه كنوانسيون له پليتابه او تفسير خه د 
غو ترمن راپيدا كېدونكې ولې شخې 

.د خبرو اترو له الرې هوارېي
نافذېدل

:اتمه ماده
وانسيون د وديعت اخيستونكي د دغه كن

۳۰تصويب د اته ونو ابزارو تر سپارلو 
.ورې وروسته نافذېي

تصويب
:نهمه ماده

دغه كنوانسيون د تصويب مستلزم دى او 
د تصويب ابزار د غو له خوا په آرشيف 

.كې ساتل كېي
تعديل

:لسمه ماده
دغه كنوانسيون په هر وخت كې د  غو 

سره د تعـديل و دى،  د رْايو په اتفاق 
ددغه كنوانسيون تعديل تـر تصـويب   

و چندین جانبۀ دیگر که عضویت آنـرا  
. تأثر نمی سازدداشته باشد م

حل اختالفات
:مادۀ هفتم

تمام اختالفات ناشی از تفسیر و تطبیق این 
کنوانسیون در میان اعضـاء از طریـق   

. مذاکره حل می گردد
انفاذ

:مادۀ هشتم
روز بعد از سـپردن  ٣٠این کنوانسیون 

ابزار هشتگانۀ تصویب به ودیعت گیرنده 
. نافذ می گردد

تصویب 
:مادۀ نهم

نوانسیون مستلزم تصویب می باشد این ک
و ابزار تصویب از طـرف اعضـاء در   

. آرشیف نگهداری می شود
تعدیل

:مادۀ دهم
این کنوانسیون هر زمان به اتفـاق آرای  
اعضاء قابل تعدیل می باشد، تعدیل ایـن  
کنوانسیون بعد از تصویب توسط همـۀ  

٥٥



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
.وروسته د ولو غو په واسطه نافذېي

ساتنه
:يوولسمه ماده

د سارك سكرترجنرال ددغه كنوانسيون 
. د وديعت په توـه اكـل شـوى دى   

سكرتر جنرال ددغـه كنوانسـيون لـه    
السليكوونكو او د تصويب د ابزارو لـه  

كـوي او د  ساتنې خه غو ته خبر ور
تصويب د ابزارو تصديق شوې كاپي انې 

همداشان سكرترجنرال . هر غي ته لېي
د اتمې مادې پر بنس ددغه كنوانسيون 

.د نافذېدلو خبر غو ته رسوي
ه والىرد متن ك

:دوولسمه ماده
دغه كنوانسيون د واكمنو استازو له خوا، 
چې د خپلو دولتونو لـه لـوري يـې د    

ك اخيستي، السـليك  شاهد په توه وا
.شو

ور ۲۹كال د اپرېل د مياشتې ۲۰۱۰
كې د بوتان هېواد د تيمپو په اركې له 
دغه كنوانسيون خه په انليسي ژبه لس 
اصلي كاپي انې ترتيب شوي او ـول  

. اعضاء نافذ می گردد
حفاظت 

:مادۀ یازدهم
سارک به حیث ودیعـت  سکرتر جنرال 

گیرنده این کنوانسیون تعیـین گردیـده   
سکرتر جنرال امضاء کنندگان این . است

کنوانسیون و حفظ ابزار تصویب را بـه  
اطالع اعضاء میرساند و کـاپی هـای   
تصدیق شده ابزار تصویب را به هر عضو 

رال ـهمچنان سکرتر جن. ارسال می کند
به اساس مادۀ هشتم نافـذ شـدن ایـن    

. نسیون را به اطالع اعضاء می رساندکنوا
مؤثق بودن متن
:مادۀ دوازدهم

این کنوانسیون توسط نماینـدگان بـا   
صالحیتی که به مثابۀ شـاهد از جانـب   
دولت های مربوطۀ شان صالحیت گرفته 

. اند، امضاء گردید
٢٠١٠ماه اپریـل سـال   ٢٩در روز 

در شهر تیمپو کشور بوتـان ده کـاپی   
نوانسـیون بـه زبـان    اصلی از ایـن ک 

ــام  ــده و تم ــب گردی انگلیســی ترتی

٥٦



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
متنونه يې له يوشان اعتبار خه بـرخمن  

.دي
متون از اعتبـار یکسـان برخـوردار    

. می باشد

٥٧



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

د افغانستان اسالمي جمهوريت او 
استراليا ترمن د اود مهاله هر 

ې همكار د موافقه ليك د زاخي
د توشېح په هكله، د افغانستان 
اسالمي جمهوريت د رئيس 

فرمان
)) :۹۷ه
۱۳۹۱/ ۹/ ۱۱:نېه
: مادهلوم

مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 
فقرې د حكـم لـه مخـې، د    ) ۱۶(د 

افغانستان اسالمي جمهوريت او استراليا 
 خيزې همكارد مهاله هر اد او ترمن
موافقه لیک چې د ملي شورٰي د ولسـي  

ې ) ۶۱(نېې ۱۳۹۱/ ۷/ ١٠جرې د
نېې ۱۳۹۱/ ۸/ ۱۶او د مشرانو ې د 

ې مصوبو پر بنس، پـه يـوه   ) ۶۳(
مادو كې تصديق شـوى  ) ۳۵(سريزه او 

.دى، توشېح كوم
:دوه يمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او 
له موافقه لیک او د ملي شورٰي له مصوبو 

فرمان
نستانرئیس جمهوری اسالمی افغا

درمورد توشیح، موافقتنامۀ همکاری 
های درازمدت فراگیر میان 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
استرالیا

) ٩٧: (شماره
١١/٩/١٣٩١: تاریخ
:ۀ اولماد

) ٦٤(مادۀ ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 
قانون اساسـی افغانسـتان، موافقتنامـۀ    
همکاری های درازمدت فراگیـر میـان   

نستان و استرالیا که جمهوری اسالمی افغا
مـؤرخ  ) ٦١(براساس مصوبات شماره 

ولسی جرگه و شـماره  ١٠/٧/١٣٩١
مشرانو جرگه ١٦/٨/١٣٩١مؤرخ)٦٣(

) ٣٥(شورای ملی به داخل یک مقدمه و 
ماده تصدیق گردیـده اسـت، توشـیح    

.می دارم
:مادۀ دوم

این فرمان از تـاریخ توشـیح نافـذ و    
ــ ــا موافقتنام ــراه ب ــوبات ههم و مص

الف



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
سره يو اى دې، په رسمي جريده كې 

.خپور شي
حامد كرزى

يسدافغانستان داسالمي جمهوريت رئ

رای ملی در جریـدۀ رسـمی نشـر    شو
. گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شورٰي 
ولسي جره

د افغانستان اسالمي جمهوریت او 
استرالیا ترمن د اود مهاله 

 خيزې همكارهرا
موافقه ليك په هكله، 
د ولسي جرې تصديق

)٦١: (ه
۱۳۹۱/ ۷/ ١٠: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي يمې 
كم سره سم، د ولسي جرې د مادې له ح

نېې ١٠كال د تلې د مياشتې د ۱۳۹۱
په عمومي غونه كې د افغانستان اسالمي 
جمهوريت او استراليا ترمن د اود مهاله 
هر اخيزې همكار موافقه ليك په يوه 

. مادو كې تصديق ك) ۳۵(سريزه او 
"ابراهیمي"الحاج عبدالرووف 

د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه
از موافقتنامۀ همکاری های 

درازمدت فراگیر میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و 

استرالیا
)٦١: (شماره
١٠/٧/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، موافقتنامۀ همکـاری هـای   
درازمدت فراگیر میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و استرالیا در جلسۀ عمـومی  

١٣٩١مـاه میـزان سـال    ١٠مؤرخ 
) ٣٥(ولسی جرگه به داخل یک مقدمه و 

. ماده تصدیق گردید
"ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 

س ولسی جرگهرئی

ج



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ستان اسالمي جمهوريت د افغان

ملي شورٰي 
مشرانو جره

د افغانستان د اسالمي جمهوريت او 
استراليا ترمن داودمهاله هر اخيزې 

همكار د موافقه ليك په هكله، 
د مشرانو جرې تصديق

)) :۶۳ه
۱۳۹۱/ ۸/ ۱۶: نېه

دافغانستان د اساسي قانون دنوي يمـې  
د مادې د حكم سره سم، مشرانو جرې 

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۱/ ۸/ ۱۶
كې د افغانستان د اسالمي جمهوريت او 
استراليا ترمن د اود مهاله هر اخيزې 
همكار موافقه ليك په يوه سـريزه او  

مادو كې درْايو په اكثريت تصديق ) ۳۵(
ك.

"ایزدیار"محمد علم 
د مشرانو جرې لومى نايب

جمهوري اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه
در مورد موافقتنامۀ همکاری 

درازمدت فراگیر میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و استرالیا

) ٦۳: (شماره
۱۶/٨/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مـادۀ نـودم قـانون    
اساســی افغانســتان مشــرانو جرگــه 

١٦/٨/١٣٩١جلسۀ عمومی مؤرخ در 
موافقتنامۀ همکاری درازمـدت فراگیـر   
میان جمهوری اسـالمی افغانسـتان و   
استرالیا را به داخـل یـک مقدمـه و    

ماده به اکثریـت آراء تصـدیق   ) ٣٥(
. نمود

"ایزدیار"محمد علم 
نایب اول مشرانو جرگه

د



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣

د افغانستان د اسالمي جمهوريت 
 د مهالې اود او استراليا ترمن

هر اخيزې همكار موافقه لیک
د افغانســتان اســالمي جمهــوري -۱

وروسته له ،حکومتحكومت او استراليا 
ــتان ــترالیا او افغانس ــاى دې اس يو

 ،ي، د سولې، دموكراسحكومتونه يادې
پرمختيا، ملي حاكميت ته د درنـاوي، د  
بشر د حقونو او د قانون د حاكميت په 

.واندې ه ژمنه لري
حكومتونه، د يوه با ثباته، په امن، د-۲

دبين المللي تروريـزم پـه  موكراتيك،
واندې د مقابلې لپاره دتوانمن لرنـې،  
سيمه ييزې سولې ته ژمن او په نيوالـه  
ولنه كې په كارنده برخه اخيستنې سره د 
افغانستان په نسبت د دوى د و ـو  

.اهميت درك كوي
ـ -۳ و تـرمن د  حكتومتونه، د دولتون

  مكنـ اختالفونو سوله ييزه حل او د
بشپتيا اصل ته د پام ساتلو په برخه كې 

.خپله بيا ژمنه رندوي
حكومتونه دلندن، كابل، لزبن او بن -۴

موافقتنامۀ همکاری های 
دراز مدت فراگیر میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و استرالیا
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان -١

و حکومت استرالیا کـه بعـد از ایـن    
افغانستان و استرالیا یکجا حکومت ها یاد 

صلح، دموکراسـی،  می شوند، در قبال
انکشاف، احترام متقابل به حاکمیت ملی، 
حقوق بشر و حاکمیت قـانون تعهـد   

. مشترک دارند
، اهمیت منافع مشترک هاحکومت-٢

شان را نسبت به یک افغانستان با ثبات، 
با امن، دموکراتیک، دارای توانمنـدی  
جهت مقابله علیه تروریزم بین المللـی،  

و با سهمگیری متعهد به صلح منطقه ای
ــانی، درک   ــۀ جه ـــعال در جامع ف

. می نمایند
حکومت ها تعهد مجدد شان را در -٣

خصوص حل مسالمت آمیز اختالف هـا  
میان دولت ها و رعایت اصل تمامیـت  

. ارضی، تصریح می نمایند
حکومت ها با یاد آوری از  تعهدات -٤
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د كنفرانسونو او همدارنه د موجـودو  
دوه اخيزو ژمنو په رايادولو سـره او د  
دواو هېوادونو ترمن د دوست د ژورو 

تاريخي پيوندونو پر بنس پـه  ايكو او
الندې برخو كې د استراتيژيكو و و 
پر بنا د همكار لپاره د اودې مودې په 

:كويکهمشاركت هو
:سياسي

حكومتونه د بين المللي قوانينو سره -۵
په مطابقت يو د بـل ملـي حاكميـت،    
خپلواك، او په كورنيو چارو كې د نـه  

یالسوهنې اصـولو تـه خپـل درنـاو    
رندوي او د آسيا زه كې د افغانستان 
موقعيت ته په پام سره، له سيمه ييز يكاو 

او سوله ييزو ايكـو خـه   ) ثبات(د 
.دمالت په برخه كې ه هه كوي

حكومتونه، په بين المللي او سـيمه  -۶
ييزو ولنو كې له و او و اخيزو و 
خه د مالت په منظور، او د دوه اخيزو، 

ه ييزو او بين المللي موضوعانو په سيم
اه منظمو سياسي مشورو په شـمول، د  
تطبيق و، بين المللي تونونو او ميثاقونو 

کنفرانس های لندن، کابل، لزبن و بن و 
موجوده دوجانبه و بـر  همچنان تعهدات 

بنیاد روابط عمیق دوستانه و پیوند تاریخی 
میان دو کشور به مشارکت درازمـدت  

نای منافع مشـترک   بجهت همکاری برم
استراتیژیک در ساحات ذیل، توافق مـی  

:نمایند
:سیاسی

حکومت ها احترام شان را بر اصول -٥
حاکمیت ملی، استقالل و عدم مداخله در 

یگر، در مطابقـت بـا   امور داخلی یکد
قوانین بین المللی تصریح نمـوده و بـا   
درنظر داشت موقعیت افغانستان در قلب 
آسیا، در زمینۀ حمایت شان از ثبـات و  
روابط مسالمت آمیز منطقوی تشـریک  

. مساعی می نمایند
حکومت ها به منظـور حمایـت از   -٦

منافع مشترک در مجامع بین المللـی،  
احترام به مکلفیت منطقوی و چند جانبه و 

های شان مطابق پیمان ها و میثاق هـای  
نافذ بین المللی، به شمول مشورت های 
منظم سیاسی در رابطه بـه موضـوعات   

٥٩



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
مطابق خپلو مكلفيتونو ته په درناوي سره 

.همكار كوي
استراليا هغسي چې د افغانستان پـه  -۷

اساسي قانون كې تضمين شوى، د بشر د 
قونو د حقونو، د و او نارينه وو د ح

برابري په شمول د قانون د حاكميت پر 
بنس، د با ثباته او دموكراتيكې ولنې په 
جوولو كې د افغانستان د خلكو پرلـه  

.پسې هو ته هر كلى وايي
حكومتونه په خاصه توـه د ـو او   
انجنو د حقونو د پراختيا او ساتنې په برخه 
كې په خپلو ژمنو ينار كوي، له يـادو  

سره، استراليا د شويو ه خه په مالت و
بشر د حقونو د ساتنې په برخه كـې د  
افغانستان د حكومتي او نورو ملي بنسونو 
    ولـو كـې همكـارد ظرفيت په جو

.كوي
حكومتونه، په افغانستان او سيمه كې -۸

سولې او امنيت ته د السرسـي لپـاره د   
سياسي حـل اهميـت درك كـوي او   

بايـد د  رندوي چې دسولې پروسـه 
افغانانو په رهبري اومالكيت اوتاوتريخوالي 
د پرېودو، له بين المللي تروريزم سره د 

دوجانبه، منطقوی و بین المللی، بـاهم  
. همکاری می نمایند

استرالیا از تالش های مداوم مـردم  -٧
افغانستان در ساختن جامعۀ با ثبـات و  

مبنای حاکمیت قـانون،  دموکراتیک، بر 
به شمول حقوق بشر، تساوی حقوق زن 
و مرد، طوریکـه در قـانون اساسـی    
افغانستان تضمین گردیده است، استقبال 

. می نماید
حکومت ها خاصتًا بر تعهدات شـان در  
زمینه توسعه و حراست از حقوق زنان و 

. دختران مجددًا تصـریح مـی نماینـد   
سترالیا با در حمایت از مساعی یاد شده، ا

حکومت افغانستان در ارتقای ظرفیـت  
نهادهای حکومتی و سایر نهادهای ملـی  
افغانستان در زمینۀ حراست از حقـوق  

. بشر، همکاری می نماید
حکومــت هــا اهمیــت راه حــل -٨

سیاسی جهـت دسـتیابی بـه صـلح     
و امنیت در افغانستان و منطقه را، درک 
نمــوده و تصــریح مــی نماینــد کــه 

مصالحه باید به رهبری و مالکیت پروسۀ 
افغان ها و برمبنای ترک خشونت، قطع 
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ايكو د پرېكون او د افغانستان اساسـي  

.قانون ته د درناوي پر بنس عملي شي
حكومتونه، د سولې د سيمه ييز مالت پر 

استراليا د سولې . اهميت بيا تْاكيد كوي
پاره د سولې ا و او مصالحې د پلي كېدو ل

بيا يو اى كېدو د برنامې په شمول لـه  
.افغاني برنامو خه مالت ته دوام وركوي

:امنیت
حكومتونه، د تروريـزم، مخـدره   -۹

موادو، د انسان د قاچـاق او سـازمان   
شويوجرمونو په شمول، فراملي واونو 
ته د رسيد لپاره پرخپلو ژمنو بيا ينار 

.كوي
په ه سره او د ن حكومتونه، -۱۰

والې ولنې د غـو سـره يوـاى د    
تروريستي لو له تهديد سره په مبارزه كې 
له افغان امنيتي واكونو سره د مرستې او 
د افغانستان حكومـت تـه د امنيتـي    
مسئوليت د رهبري د لېد پـه بهيـر او   

ميالدي كال خـه  ۲۰۱۴همدارنه د 
وروسته، د دوه اخيزې هوكې مطابق 

.مكار كويه

روابط با تروریزم بین المللی و احتـرام  
.به قانون اساسی افغانستان عملی گردد

حکومت ها براهمیت حمایت منطقوی از 
استرالیا . مصالحه مجددًا تاکید می نماید

به حمایت از برنامه های افغانی به شمول 
لح و ادغام مجدد جهت تحقق برنامه ص

. صلح و مصالحه ادامه می دهد
:امنیت

حکومت ها تعهد شـان را جهـت   -٩
رسیدگی به تهدیدهای فراملی، به شمول 
تروریزم، مواد مخدر، قاچاق انسـان و  
جرایم سازمان یافته، مجـددًا تصـریح   

.می دارند
حکومت ها مشترکًا وبا سایراعضای -١٠

مسـاعدت بـه   جامعۀ جهانی به منظور 
نیروهای ملی امنیتی افغان درمبارزه بـا  
تهدید گروه های تروریسـتی وتوسـعۀ   

ملی افغانستان درجریان روند انتقال امنیت
رهبری مسئولیت های امنیتی به حکومت 

٢٠١٤افغانستان و همچنین بعد از سال 
میالدی، طبق توافق دوجانبه همکـاری  

. می نمایند
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دغو موخو ته د رسـېدو لپـاره،   -۱۱

حكومتونه، ملي امنيتي و ننونو ته په
رسید کې خپلو اود مهالو همکاریو 

پراختيا وركوي او په ه سره د افغان ته
ملي امنيتي واكونو د ظرفيت د لوولو 
او له افغان ملي امنيتي واكونو خه د 

ره خپلـو  بين المللي مالت د پراختيا لپا
فعاليتونو ته دوام وركوي، د دفاعي اكلو 

تنظيمول مرتبًا بررسي كېي او همکاریو
كېداى شي له تروريزم سره د مبـارزې  
خه مالت، د افغان امنيتي ملي واكونو 
د ظرفيت د لوونو لپاره د ـوونكو او  
مشاورينو د استخدام په شان برخې پكې 

تـه  د لېد د پروسې د پاى . شاملې شي
رسېدو وروسته، د مرسـتو سـطحه او   
ولونه كېداى شي پراختيا ومومې چې په 
استراليا كې د مسلكي وونو د فرصتونو 
 ته كولو سره د دفاعي همكار په رامن

.برنامې پكې شاملېي
برســېره پــردې، حكومتونــه، د -۱۲

ظرفيتونو دپرمختيا او دقانون په تطبيق كې 
حو كې چې د همكار په معمولو نورو سا

كېداى شي له مخدرو موادو، تروريزم، د 

ف، حکومت جهت نیل به این اهدا-١١
ها همکاری درازمـدت خـویش را در   
رسیدگی به چالش های مشترک امنیتـی  
ملی توسعه داده و مشترکًا بـه انجـام   
فعالیت ها جهت ارتقای ظرفیت نیروهای 
ملی امنیتی افغان و توسعۀ حمایت بـین  
المللی  از نیروهای ملی امنیتی افغان ادامه 

ترتیبـات همکـاری هـای    . دهندمی
منظمًا بررسی گردیده و مشخص دفاعی 

این همکاری هـا مـی توانـد شـامل     
ساحات مانند حمایت از مبـارزه علیـه   
تروریزم، استخدام آموزگاران و مشاورین 
جهت ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی ملی 

بعـد از خـتم پروسـۀ    . افغان باشـد 
انتقال، ساحه و نوعیت مسـاعدت هـا   

ه می تواند توسعه یابد طوریکه شامل برنام
های همکاری دفاعی با ایجاد فرصت های 
تعلیمات مسلکی نظـامی در اسـترالیا   

. گردد
عالوه بر این، حکومت هـا بـر   -١٢

تعهدات شان جهت همکـاری مـداوم   
ــای انکشــاف  ــت ه در انجــام فعالی
ــول  ــاحات معم ــایر س ــت و س ظرفی
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انسان له قاچاق او له فراملـې سـازمان   
شويو جرمونو سره مبارزه پكې شامله شي، 
دخپلو فعاليتونو په سرته رسولو كـې د  
دايمي همكار لپاره پرخپلو ژمنو بيا بيا 
تْاكيد كوي، او له پوليسو سره دهمكاريو 

يم مشخصې ساحې د حكومتونوپه تصـم 
.سره وخت پر وخت په وته كېي

:پرمختيا
۱۳-  ،د موجودو همكاريو پر بنسـ

حكومتونه له يوبل او د نيوالې ولنې د 
نورو غو سره په فعاليت كې د افغانستان 
د خلكو اغېزمنو پرمختيايي پايلو تـه د  
السرس په منظور په خپل  ليـدلوري  

.ينار كوي
لكوته د حكومتونه، د افغانستان خ-۱۴

اساسي خدمتونو د واندې كولـو او د  
اقتصادي فرصتونو د برابرولو لپـاره، د  
افغانستان د حكومت د ظرفيت په لوولو 

استراليا، د . كې پر خپله ژمنه تْاكيد كوي
خپلو مرستو د پاليسي د پنو استراتيژيكو 

د ژوند د خونديتوب، دولو لپاره : موخو
ادي پراختيا، فرصتونو پراختيا، ثابته اقتص

تطبیق قانون که می تواند شامل مبارزه با 
نسـان و  مواد مخدر، تروریزم، قاچاق ا

جرایم سازمان یافتـۀ فراملـی شـود،    
سـاحات  . تأکید مجـدد مـی نماینـد   

مشخص همکـاری بـا پـولیس وقتـًا     
فوقتــًا توســط حکومــت هــا معــین 

. می گردد
:انکشاف

برمبنای همکاری های موجـود،  -١٣
حکومت ها دیدگاه مشترک شان را در 
فعالیت با همدیگر و سایر اعضای جامعۀ 

تیابی به نتایج مـؤثر  جهانی به منظور دس
انکشافی برای مردم افغانستان، تصـریح  

. می نمایند
حکومت ها بر تعهد شان در ارتقای -١٤

ظرفیت حکومت افغانستان جهت عرضۀ 
خدمات اساسی و فراهم سازی فرصـت  
های اقتصادی برای مردم افغانستان تأکید 

استرالیا با تصریح مجدد بـر  . می نمایند
ستان، بـا درنظـر   حمایت خود از افغان

داشت پنج هدف استراتیژیک پالیسـی  
برنامۀ کمک : مساعدت های استرالیا در
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اغېزمنه حكومتداري، بشر خوـوونكو  
مرستو او له پېو سره په مبارزه كـې د  
استراليا د اغېزمنو مرستو برنامې ته په پام 
سره، د افغانستان خه د خپل مالت په بيا 

.ينار سره دوام وركوي
استراليا اخ، افغانستان ته په خپلو -۱۵

، ميالدي كال كې۲۰۱۰مرستو سره په 
په لندن او كابل كـې جـوو شـويو    

۲۰۱۰كنفرانسونو د مفاد پر بنس د 
د " پراختيـايي همكـاريو  "ميالدي كال 

وانديز شوي تفاهم ليـك مطـابق، د   
افغانستان د پرمختيايي او پالن جوونې له 

.لوميتوبونو خه مالت كوي
حكومتونه هغو انو ننونو ته -۱۶

ېد د پروسې په پام سره چې افغانستان د ل
په بهير كې ورسره " بدلون د لسيزې"او 

مخامخ كېي، خپلـه خاصـه پاملرنـه    
افغانستان ته د پرمختيايي مرستو لپاره د 
استراليا د بنسيزو، اود مهالو، ثابتو او 

ـو اكل شويو ژمنو په اه د خپلـو  
مسئوليتونو او ژمنو سره په مطابقت كې 

كنفرانس چې د كابل په پروسه او د بن په
.كې يې صورت موندلى دى، پاملرنه كوي

های مؤثر استرالیا جهـت مصـئونیت   
زندگی، توسعۀ فرصت ها بـرای همـه،   
توسعه پایدار اقتصادی، حکومـت داری  
مؤثر، کمک های بشر دوستانه و مبارزه 

. با حوادث، ادامه می دهد
یا بــه مســاعدت هــای اســترال-١٥

افغانستان از برنامه ریزی و اولویت های 
انکشافی این کشور مطابق به تفاهمنامـۀ  

" همکاری هـای  انکشـافی  "پیشنهادی 
میالدی مبتنی بـر مفـاد   ٢٠١٠سال 

ــل    ــدن و کاب ــای لن ــرانس ه کنف
میالدی، حمایت ٢٠١٠منعقده در سال 

. می نماید
با درنظر داشـت چـالش هـای    -١٦

ن درجریـان پروسـه   افغانستاکهخاصی
به آن روبـرو مـی   " دهه تحول"انتقال 

گردد، حکومت ها نیت استرالیا مبنی بر 
تعهدات اساسی، درازمدت، پایدار و قابل 
پیش بینی کمک هـای انکشـافی بـه    
افغانستان، در مطابقت به مسئولیت های 
مشترک و تعهداتی که در پروسۀ کابل و 
کنفرانس بن اتخاذ گردیده است را بـه  

تعهدات متذکره با . یدۀ قدر می نگرندد
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په ژمنو كې موجودو پرمختونو ته په پام 

د پراختيايي "سره د كلنيو ژمنو تصديق، 
د تفاهم ليك د مفاد مطـابق  " همكاريو

.صورت مومي
ددې په درك كولو سره چـې د  -۱۷

افغانستان د اودې مودې اقتصادي وده 
نو پـه  او مالي ثبات د توليدي سـكتورو 

پرمختيا پورې تلى دى، حكومتونـه د  
طبيعي سرچينو او د كرنې د سـكتور د  
پراختيا او ثابت مديريت لپاره په رـه او  
اغېزمنه توه، د افغانسـتان د ظرفيـت   

.جوونې په الره كې، همكاري كوي
استراليا د زريزې پرمختيايي موخو -۱۸

(MDGs)  د ته د رسېدو، د بې وزلـ
صوصي سكتور په رهبري، د رايولو، د خ

بازار د اقتصاد د الرې د ثابتې پرمختيـا  
تضمين ته د السرسـ او د ـوونو د   
كيفيت د لوولو او السرس د ه كولو 
د الرې د بشري ظرفيت د رامن ته كولو 
او روغتيايي خدمتونو ته ې السرس لپاره 

.د افغانستان مالت كوي
د د افغانستان د حكومت د ظرفيت-۱۹

پرمختيا لپاره د خپل مالت د يوې برخې په 

درنظر داشت پیشرفت های حکومت ها 
همکاری هـای  "به اساس مفاد تفاهمنامه 

در هرسال مورد تائید قـرار  " انکشافی
. خواهد گرفت

با درک اینکه رشد اقتصادی دراز -١٧
مدت افغانستان و ثبات مالی آن وابسته به 
انکشاف سکتورهای تولیدی می باشـد،  

مت ها در راستای ظرفیت سـازی  حکو
افغانستان جهت انکشاف و مدیریت ثابت 
منابع طبیعی و سـکتور زراعـت بـه    
ــاری  ــؤثر، همک ــفاف و م ــیوۀ ش ش

. می نمایند
اسـترالیا، افغانسـتان را جهــت   -١٨

دستیابی به اهـداف انکشـافی هـزارۀ    
(MDGs) کاهش فقر، تضمین انکشاف

ـ  ری پایدار از طریق اقتصاد بازار به رهب
سکتور خصوصـی و ایجـاد ظرفیـت    
بشری از طریق بهبود دسترسی و ارتقای 
کیفیــت تحصــیالت ودسترســی   
بهتر بـه خـدمات صـحی حمایـت     

. می نماید
به عنوان بخشی از حمایت هـای  -١٩

خویش برای انکشاف ظرفیت حکومـت  
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توه، استراليا، په اسـتراليايي اونـدو   
بنسونو كې د يتې رتبې د يپلوماتانو په 
شمول افغان ملكي مامورينو تـه د زده  
كي او مهارتونو د برابرولو لپاره خپلو 

.همكايو ته دوام وركوي
:دار او پانونهسو
ي پرمختيا او حكومتونه، د اقتصاد-۲۰

ودې لپاره د يوه سوداريز پرانيستي او 
.اكل و چاپېريال پر اهميت تْاكيد كوي

استراليا د يوه ل پرمختللي هېواد په توه 
د نيوالې سودار په سازمان كـې د  
  خه مالتـ افغانستان د الحاق له بهير

.كوي
په اوندو هېوادونو كې د پانونې -۲۱

مقرراتو او پاليسيو سره له نافذو قوانينو،
په مطابقت كې، حكومتونه د دوه اخيزې 
سودار او اقتصادي ايكو د ينت 
او پراختيا لپاره الزم مناسب اقـدامات  
كوي، په دې اه او دې ته په پام سره چې 
افغانستان يو ل پرمختللى هېـواد دى،  
استراليا له مركي قوانينو سره په مطابقت 

كاليو په نسبت چې منشاء كې د هغو ولو

افغانستان، استرالیا به همکاری های خود 
جهت فرام آوری آموزش ها ومهارت ها 

رای مامورین ملکی افغان بـه شـمول   ب
دیپلومات های پائین رتبه در نهادهـای  

. مربوطۀ استرالیایی، ادامه می دهد
:تجارت و سرمایه گذاری

حکومت ها، بر اهمیت یک محیط -٢٠
باز و قابل پیش بینـی تجـارتی جهـت    
انکشاف و رشد اقتصادی تأکیـد مـی   

استرالیا از روند الحاق افغانستان . نمایند
ه سازمان تجارت جهانی منحیث یـک  ب

کشور کمترین انکشاف یافته، حمایت می 
. نماید
در مطابقت به قوانین و مقررات و -٢١

پالیسی های سـرمایه گـذاری نافـذه    
درکشورهای مربوطـه، حکومـت هـا    
اقدامات مناسب را حسب لـزوم دیـد،   
جهت تحکیم و توسعۀ روابطه تجاری و 

در این . اینداقتصادی دوجانبه اتخاذ می نم
رابطه و بادرنظر داشت اینکه افغانستان 
یک کشور کمترین انکشاف یافته مـی  
باشد، استرالیا در مطابقت بـه قـوانین،   
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يې افغانستان وي د مركي او د ونې د 
معافيت له كنالرې سره سم تـر هغـه   
وخت پورې چـې اسـتراليا دغـه ول    
كنالره د ل پرمختللو هېوادونـو پـه   
واندې تعقيبـوي، موافقـه لـري، د    
افغانستان لپاره د استراليا د پرمختيـايي  
پراخو مرستو د ژمنې د يوې برخې پـه 

توه، او همدارنه استراليا د افغانستان د 
كاليو لپاره د تخنيكي مرستو برابرولو او 
تدارك ته پاملرنه كوي ترو نومـوي  
كالي د استراليا د بازارونو د معيارونو سره 

.برابر شي
ــوداريز د -۲۲ ــه، د س حكومتون

پرمختيا او تبادلې د آسانولو په شمول د 
نونې د دوه اخيزې سودار او پـا 

ايكو د لوولو لپاره فعاليت كوي او په 
افغانستان كې استراليايي پانونې ته د يوه 
مساعد چاپېريال د ر امن ته كولو په الره 

.كې همكار كوي
:كوالې او بشر دوستانه چارې

حكومتونه د مهـاجرت او بشـر   -۲۳
خووونكو موضوعانو په هكله د خپلو 

گمرکی، طرزالعمل معافیت گمرکـی و  
معافیت سهمیه نسبت به تمام کاالهای که 
منشاء آن افغانستان باشد، برای مـدت  
ا زمانی که استرالیا این چنین طرزالعمل ر

در قبال کشورهای کمترین انکشاف یافته 
منحیـث  . دنبال می نماید، موافقت دارد

بخشی از تعهد کمک هـای گسـتردۀ   
انکشافی استرالیا برای افغانستان، استرالیا 
همچنان تهیه و تدارک کمـک هـای   
تخنیکی برای کاالهای افغانستان را مورد 
مالحظه قرار می دهد، تا کاالهای مذکور، 

. ای بازارهای استرالیا برابر شودبه معیاره
حکومت ها جهت ارتقای روابـط  -٢٢

تجارتی و سرمایه گذاری دوجانبـه بـه   
شمول انکشاف و تسهیل تبادل تجارتی 
فعالیت نموده و در راستای ایجاد یـک  
محیط مساعد برای سـرمایه گـذاری   
استرالیایی در افغانستان، همکاری مـی  

. نمایند
:ستانهمهاجرت و امور بشر دو

حکومت ها در مورد مهـاجرت و  -٢٣
موضوعات بشر دوستانه، بـه شـمول   
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او بشـر  د مهـاجرت  "ژمنو په شمول 

د تفـاهم ليـك   " خووونكو همكاريو
مه ۱۷د جنوري په ۲۰۱۱مطابق چې د 

نېه د حكومتونو او پناه غوتونكو لپاره د 
ملرو ملتونو د عالي كمېشنر له خوا 

.السليك شوى دى، همكار كوي
حكومتونه د ننه او بهر كې د بـې  -۲۴

ايه شويو افغانانو او هغو په شمول چې 
ېوادونـو كـې اوسـېي    په اونيو ه

او يا افغانستان ته د ستنېدو په حال كې 
دي، بشري او معيشتي اتيـاوو تـه د   
رسيد لپاره خپلـو هـو تـه دوام    

.وركوي
:فرهني او ولسي پيوندونه

حكومتونه د دواو هېوادونـو د  -۲۵
فرهني پيوندو او د خلكو د ايكو پـه  
درك كولو سره، دغو پيوندونو ته پراختيا 
وركوي، حكومتونه د افغانستان د فرهني 
ميراث په ساتنه او لوولو او د افغانستان 
او استراليا د خلكو ترمن د مسـتقيمو  
ايكو په لوولو كې د ورزشي فعاليتونو 
او د فرهني نندارتونونو د جوولو لـه  

مهاجرت و "تعهدات شان مطابق تفاهمنامۀ 
که به تاریخ " ی های بشر دوستانهرهمکا
توسط حکومت ها ٢٠١١جنوری ١٧

وکمیشنری عالی ملـل متحـد بـرای    
پناهندگان به امضـاء رسـیده اسـت،    

. همکاری می نمایند
به تالش های خـود  حکومت ها-٢٤

جهت رسیدگی به نیازهـای بشـری و   
معیشتی افغان های بیجا شده درداخل و 
خارج به شمول آنانی که در کشورهای 

رند و یا در حال ــهمسایه به سـرمی ب
عزیمت به افغانستان می باشند، ادامه می 

. دهند
:پیوند های فرهنگی و مردمی

حکومت ها با درک پیوند هـای  -٢٥
و روابط مردمان دو کشور این فرهنگی

حکومت ها . پیوند را گسترش می دهند
در حفظ و ارتقـای میـراث فرهنگـی    
ــط   ــردن رواب ــد ب ــتان و بلن افغانس
مستقیم مردم افغانستان و اسـترالیا، از  
طریق فعالیت های ورزشی و برگـزاری  
ــالش   ــی، ت ــای فرهنگ ــگاه ه نمایش
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.الرې، هه كوي

حكومتونه د افغانستان لپاره د لوو -۲۶
پوهنتونونو او لوو زده كو اهميت او د

  د همكـار و د مؤسسو ترمنزده ك
یياهميت درك كوي، استراليا د استراليا

بورسونو په شمول د تحصـيلي ايكـو   
.پراختيا ته دوام وركوي

:تطبيق
حكومتونه په بين المللي ولنه كې -۲۷

ه د ليـدنو كتنـو او   حد وزيرانو په سط
مالقاتونو په شمول د ال واكمنـو دوه  

خيزو هو د شراكت د رامن ته كولو ا
خاطر د دوه اخيزه غونو ېې درك 
كوي او د هو په شريكولو سره ددغـه  
شان مالقاتونو لپاره الزمـې آسـانتياوي   

.برابروي
حكومتونه د دواو خواوو په عالقې -۲۸

و برخوكې د دوه اخيزو همكـاريو د  
پراختيا او واكمنولو په منظور، د دواو 

وادونو ترمن په لوه سطحه ليدنو كتنو هې
.او خبرو اترو ته پراختيا وركوي

هر يو له حكومتونو خه د خپـل  -۲۹

. می نمایند
حکومت ها اهمیـت تحصـیالت   -٢٦
لی برای افغانستان و همکاری میـان  عا

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی 
استرالیا به توسـعۀ  . را درک می نمایند

روابط تحصیلی به شمول اعطای بورسیه 
. های تحصیلی استرالیایی، ادامه می دهد

:تطبیق
حکومت ها اهمیت جلسات منظم -٢٧

دوجانبه را غرض ایجاد تشریک مساعی 
، بـه شـمول بازدیـدها    دوجانبه قویتر

ومالقــات بــه ســـطح وزراء در   
اجتماعات بین المللی را درک نموده و با 
تشــریک مســاعی تســهیالت الزم را 
ــراهم  ــا ف ــات ه ــین مالق ــرای چن ب

. می نمایند
حکومت ها بازدید ها و گفتگوها -٢٨

رادر سطوح باال میان دو کشور به منظور 
توسعه و تقویت همکاری های دوجانبه در 

، ترویج فعرصه های مورد عالقه دو طر
. می نمایند

هر یک از حکومت ها با رعایـت  -٢٩
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متبوع هېواد قوانينو، مقرراتـو او ملـي   
پاليسيو ته په پام سـره، د بـل لـوري    
ــانو  ــتازو او قراردادي ــدانو، آس كارمن
ته ددغه مشاركت د همكاريو د آسانولو 

ه د السرس زمينـه  لپاره، خپل قلمرو ت
.برابروي

:بنسيز ترتيبات
حكومتونه، ددغه مشـاركت پـه   -۳۰

تطبيق كې د پرمختونو د بررس او و 
استراتيژيكو و پر موضوعانو باندې د 
خبرو اترو لپاره د يوه ميكانېزم د جوولو 
په منظور د دوه اخيزو همكاريو په غرض 
 كمېسيون رامن تـه كـوي، دغـه    

ن به دواو هېوادونو بهرنيو چارو كمېسيو
.وزيرانو ته رپو وركوي

دغــه ــ كمېســيون د دواو -۳۱
هېوادونو له استازو خه جو دى او په 
ه سره د مناسبو جپوو مقاماتو پـه  

  ي، نومـویواسطه رهبري كېـ  ـ
كمېسيون له اتيا سره سم د دوه اخيزو 
همكاريو پر مشخصو موضوعانو باندې 

كوي او كوالى شي كاري لې يا مشوره

قوانین، مقررات و پالیسی های ملی کشور 
متبوع خویش، برای کارمندان، نمایندگان 
و قراردادی های طرف دیگـر، جهـت   
تسهیل همکاریهـای ایـن مشـارکت،    
زمینۀ دسترسی بـه قلمـرو خـویش را    

.فراهم می نمایند
:ترتیبات نهادی

حکومت ها کمیسیون مشترکی را -٣٠
برای همکاری های دوجانبه جهت بررسی 
پیشرفت ها، در تطبیق این مشارکت و به 
منظور فراهم نمودن یک میکانیزم جهت 
گفتگوهای منظم روی موضوعات منافع 

. مشترک استراتیژیک، ایجاد می نمایند
این کمیسیون به وزرای خارجۀ هـردو  

. گزارش می دهدکشور 
این کمیسیون مشترک، مرکب از -٣١

نمایندگان هر دو کشور بوده و مشترکًا 
توسط مقامات عالی رتبه مناسب رهبری 

کمیسیون مشترک مذکور طبق . می شود
نیاز روی موضوعات مشخص همکـاری  
های دوجانبه مشورت نموده و می تواند 
گروه ها یا کمیته های کاری، را ایجـاد  
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.كميې رامن ته كي

هغه ژمنې چـې ددغـه سـند د    -۳۲
محتوياتو او روحيې سره مغايرې نه وې، 
محترمې ل كېي او له اتيا سره سم د 
حكومتونو له خوا تر ېنې الندې نيول 

.كېي
حكومتونه كوالى شـي نـور تكميلـي    
مشخص سندونه د ون ددغه سـند د  

.د پاره منعقد كيتطبيق 
د حكومتونــو تــرمن هــر ول -۳۳

اختالف چې ددغه سند د تفسير او پلـي  
رامن ته شي، په دوستانه بنس كېدو پر 

توه د مشورو، مذاكرو او نـورو الرو  
.خه د دواو په موافقې ليري كېي

:وروستني حكمونه
حكومتونـه ددغــه مشــاركتي د  -۳۴

اندې، د استراتيژيكي بشپې ېنې په و
السليك له نېې خه تر لس كاله وروسته 

.پورې ژمن دي
دغه مشاركتي د اوندو داخلـي  -۳۵

پروسې د نهايي كېدو په اه د حكومتونو 
د وروستني ياددات لـه ور رسـېدو   

. نماید
تعهدات موجـوده ایکـه مغـایر    -٣٢

محتویات و روحیۀ این مشارکت صورت 
نگرفته باشد، محترم شمرده شده و طبق 
ضرورت از جانب حکومت هـا مـورد   

. بررسی قرار می گیرند
حکومت ها می توانند اسـناد تکمیلـی   
مشخص دیگری را جهت تطبیق این سند 

. مشارکت منعقد سازند
مت ها هرنوع اختالف میان حکو-٣٣

روی تعبیر و تطبیق این سند همکاری، به 
طور دوستانه از طریق مشورت، مذاکره و 
یا مجاری دیگر به اسـاس توافـق هـر    

. دوجانب، برطرف می گردد
:احکام نهایی

حکومت ها در قــبال بررسـی   -٣٤
کامل استراتیژیک این مشارکت تـا ده  
سال بعـد از تـاریخ امضـاء تعهـد     

. دارند
ارکت بعد از رسیدن آخرین این مش-٣٥

یادداشت حکومت ها مبنی بر نهایی شدن 
پروسۀ داخلی مربوطه، نافذ گردیده و تا 
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وروسته نافذېي او تر هغه وخته چې يو 
لورى شپ مياشتې د مخه په ليكلي توه 

خبر ورنه بل لوري ته له فسخ كېدو خه 
.كي، معتبر ل كېي

دغه ون ممكـن دى هـر وخـت د    
حكومتونو د دوه اخيزه رضـايت پـر   

.بنس په ليكلي توه تعديل شي
دغه ون د افغانسـتان او اسـتراليا د   
حكومتونو د تفاهم بيانونو كې دى، هغسې 
چې په هغه كې تسجيل شوي دي، په دريو 

د مـې د شـلمې   ۲۰۱۲نسخو كې د 
د غوايي پر يو دېرشمه ۱۳۹۱د مطابق 

نېه په شېكاو كې په انليسي، دري ا و 
پتو ژبو السليك شوى دى، د هغو پـه  
متن او تفسير كې د اختالف د رامن ته 
كېدو په صورت كې، انلېسي متن تـه  

.لوميتوب وركول كېي
د افغانستان د اسالمي جمهوريت

لخوا
جاللتمآب حامد كرزى جمهور رئيس

ستراليا د حكومتد ا
لخوا

عالي جنابه جوليا يالرد لوم وزيره

زمانی که یکی از حکومت ها شش مـاه  
قبل به صورت کتبی جانب مقابـل را از  
فسخ مطلع نسـازد، معتبـر پنداشـته    

. می شود
این مشارکت ممکن است در هر زمانی 

کومت ها به براساس رضایت دوجانبۀ ح
. صورت کتبی، تعدیل گردد

این مشارکت، بیانگر تفاهمـات میـان   
حکومت های افغانستان و استرالیا قسمی 

. که در آن تسجیل یافته است، می باشد
١٣٩١ثـور  ٣١درسه نسخه به تاریخ 

در شیکاگو بـه  ٢٠١٢می ٢٠مطابق 
زبان های انگلیسی، دری و پشـتو بـه   

در صــورت . امضــاء رســیده اســت
بروز اختالف در متن و یا تفسیر آن بـه  
ــت داده    ــی ارجحی ــتن  انگلیس م

. می شود
ازطرف

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
جاللتمآب حامد کرزی رئیس جمهور

از طرف
حکومت استرالیا

محترمه جولیا گیالرد نخست وزیر
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د يو بين المللي سازمان په توه د فساد 

سيس د موافقه ضد بين المللي اكام د تْا
ليك د توشېح په هكله، د افغانستان 

اسالمي جمهوريت د رئيس د
فرمان

)) :۹۹ه
۱۳۹۱/ ۹/ ۱۳: نېه

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

فقرې د حكم له مخې، ديو بين المللي ) ۱۶(
 مه د فساد ضد بين المللي اكاسازمان په تو

ك چې د ملي شورٰي دولسي د تْاسيس موافقه لي
ې او د ) ۶۲(نېې ۱۳۹۱/ ۷/ ۱۰جرې د

) ۶۴(نېې ۱۶ /۸ /۱۳۹۱ې دمشرانو جر
) )۲۱ې مصوبو پر بنس، په يوه سريزه او 
.مادو كې تصديق شوى دى، توشېح كوم

:دوه يمه ماده
دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او له 

و سره يو موافقه ليك او د ملي شورٰي له مصوب
.اى دې، په رسمي جريده كې خپور شي

حامد كرزى
د افغانستان د اسالمي جمهوريت رئيس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

در مورد توشیح، موافقتنامۀ تأسیس 
اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث یک 

سازمان بین المللی
) ٩٩: (شماره
١٣/٩/١٣٩٢: تاریخ
:ۀ اولماد

قانون ) ٦٤(مادۀ ) ١٦(به تأسی از حکم فقرۀ 
اساسی افغانستان، موافقتنامۀ تأسیس اکـادمی  

ن المللی ضد فساد به حیث یـک سـازمان   بی
) ٦٢(بین المللی که بر اساس مصوبات شماره 

ولسی جرگه و شـماره  ١٠/٧/١٣٩١مؤرخ 
مشرانو جرگـه  ١٦/٨/١٣٩١مؤرخ ) ٦٤(

ماده ) ٢١(شورای ملی به داخل یک مقدمه و 
.تصدیق گردیده است، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
راه با این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و هم

موافقتنامه و مصوبات شورای ملی در جریدۀ 
. رسمی نشر گردد

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف
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د افغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شورٰي 
ولسي جره

د يوه نيوال سازمان په توه د فساد 
پر ضد د نيوالې اكام د جوېدو 

موافقه ليك په هكله،
د ولسي جرې تصديق

)) :۶۲ه
۱۳۹۱/ ۷/ ۱۰: هنې

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

نېې ۱۰كال د تلې د مياشتې د ۱۳۹۱
په عمومي غونه كې د يوه نيوال سازمان 
 ميوالې اكاه د فساد پر ضد د نپه تو
د جوېدو موافقه ليك په يوه سـريزه او  

)۲۱ (مادو كې تصديق ك.
"ابراهیمي"حاج عبدالرووف ال

د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه
از موافقتنامۀ در مورد تأسیس

اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث 
یک سازمان بین المللی

)٦٢: (شماره
١٠/٧/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، موافقتنامۀ در مورد تأسـیس  
اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث یک 
سازمان بین المللی در جلسـۀ عمـومی   

ولسی ١٣٩١ماه میزان سال ١٠مؤرخ 
ماده ) ٢١(جرگه به داخل یک مقدمه و 

. تصدیق گردید
"ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 

رئیس ولسی جرگه

ب



)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
د افغانستان اسالمي جمهوريت 

ملي شورٰي 
مشرانو جره

د مشرانو جرې تصديق
د يوه نيوال سازمان په توه د فساد 
پر ضد د نيوالې اكام د جوېدو 

په اه موافقه ليك
)) :۶۴ه
۱۳۹۱/ ۸/ ۱۶: نېه

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

نېې په عمومي غونـه  ۱۳۹۱/ ۸/ ۱۶
كې د يوه نيوال سازمان په توه د فساد 
پر ضد د نيوالې اكام د جوېدو په اه 

مادو ) ۲۱(موافقه ليك په يوې سريزه او 
كې د رْايو په اكثريت تصديق ك.

"ایزدیار"محمد علم 
ى نايبد مشرانو جرې لوم

جمهوري اسالمی افغانستان 
شورای ملی 

تصدیق مشرانو جرگه
در مورد موافقتنامۀ تأسیس 

اکادمی بین المللی 
ضد فساد به حیث یک 

سازمان بین المللی
) ٦٤: (شماره
١٦/٨/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
جلسۀ عمومی افغانستان مشرانو جرگه در

موافقتنامۀ در مورد ١٦/٨/١٣٩١مؤرخ 
تأسیس اکادمی بین المللی ضد فساد به 
حیث یک سازمان بین المللی را به داخل 

ماده به اکثریت آراء ) ٢١(یک مقدمه و 
. تصدیق نمود

"ایزدیار"محمد علم 
نایب اول مشرانو جرگه

ج
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د يوه نيوال سازمان په توه د 
الې اكام د فساد پرضد د نيو
ليكموافقهجوېدو په اه 

ولې خواوې، د فساد سره د مبـارزې د  
برخې اخيستنې د اهميت په نظر كې نيولو 
سره، د ملرو ملتونو د نشه يې توكيو او 

، د فساد سره (UNODC)جرايمو اداره
د مبارزې په الره كې د فساد پرضـد د  

د (UOCAC)ملرو ملتونو د كنوانسيون 
ونكي په توه، پر هغه تياريو چې مالت كو

او په ېپه نيواله كچه نيول شوي په منن
د اتريش سره(UNODC)له خاصه توه 

او ندې همکار جمهوريت د زياتو هو 
او همدارنه نور مؤسس لوري، د فساد 
پر ضد د نيوالې اكام د جوولو پـه  

د له دې وروسته به () IACA(الره كې 
ددې اكـام  ) ده شياكادم په نوم يا

مالت، جنايي پوليسو ی غتليخه د دو
د (INTERPOL)نيوالو سـازمان  د

هميشنيو او زياتو هو په نظركې نيولـو  
سره په نيواله كچه د فسـاد سـره د   
مبارزې او د فساد په مخنيـوي كـې د   

موافقتنامه در مورد تأسیس 
اکادمی بین المللی ضد فساد به 
حیث یک سازمان بین المللی 

طرف هـا، بادرنظرداشـت اهمیـت    
سهمگیری در مبارزه علیه فسـاد ادارۀ  

خـدر ملـل متحـد    جرایم و مـواد م 
(UNODC)  ــتیبان ــث پش ــه حی ی

کنوانسیون ملل متحـد ضـد فسـاد    
(UOCAC)امر مبارزه علیه فساد، در

با اعتراف به آمادگی های که در سطح 
بین المللی اتخاذ گردیده و به ویژه بـا  
اعتراف به مساعی چشمگیر جمهـوری  
ــا  ــک ب ــاری نزدی ــریش در همک ات

)UNODC( و همچنان دیگر طرف های
، در امـر تأسـیس اکـادمی    مؤسس

از این () IACA(بین المللی ضد فساد 
و ) پس به نام اکادمی یاد خواهد شـد 

پشتیبانی قوی آنهـا از ایـن اکـادمی    
بادرنظرداشت کوشش های پیوسـته و  
متداوم سازمان بین المللی پولیس جنایی 

(INTERPOL) در امر طرح و بهبود
بخشیدن ابتکارات در جلوگیری از فساد 
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نوتونو د طرحې او ه والي په الره، د 
 اروپا د درغليو پرضد ادارې په پـام و

مالت او پدې و هو كـې د نـورو   
شريكانو د هو په نظر كې نيولو سـره،  
ددې نوتونو پر نيوال او ولنيز ماهيت 
ينار او د پلونو اهميت د جغرافيـوي  
بدلون دپاره، په نيواله او سيمه ييزه كچه 
په و هو كې دهمكار اهميت خه 

او نورو اونـده  )UNODC(په پيژندنه 
اسنادو په مالت، د فساد سره په نيوالو

مبارزه كې د و موخو په لرلو، د يـوه  
وي او كليدي وسيلې په توه ظرفیت جو

ددې په نظر . تخنیکي مرستو واندې کول
کې نیولو سره چې د فساد په وانـدې  
وونه او روزنه، تحقيق او مسلكي زده 
كې ددې مرستو او ظرفيت جـوونې  

.برخې تشكيلوي
كام د تْاسيس له الرې ددې و ددې ا

هدفونو د پراختيا په هيله د و اخيـزه  
موافقتنامو پر بنس د ملرو ملتونـو د  
غو هېوادونو او نورو بين الحكـومتي  

چې لدې وروسته به د نيوالو ( سازمانونو 
پرمخ خالصـه  ) سازمانونو په نوم ياد شي

. مبارزه با فسـاد بسـطح جهـانی   و 
با در نظر داشت پشتیبانی قابل توجـه  
ادارۀ اروپایی ضد تقلب و نیرنگ ودیگر 

با تأکید . شرکا در این مساعی مشترک
بر ماهیت جهانی و جامع این ابتکارات و 

تنـوع  اهیمت تالش هـا در جهـت   
جغرافیایی با شناخت از اهمیت همکاری 

و در مساعی مشترک بسطح جهـانی  
و (UNCAC)منطقه در پشـتیبانی از  

دیگر اسناد بین المللی مربوط، با داشتن 
اهداف مشترک، با ارایه کمک هـای  
تخنیکی و ظرفیت سازی به حیث یـک  
ابزار کلیدی در مبارزه ضد فساد، بـا  
درنظر داشت اینکه تعلیم و تربیۀ ضـد  
فساد، آموزش مسلکی و تحقیق، بخش 

سازی را هایی از این کمک ها و ظرفیت
.تشکیل می دهند

با آرزوی توسعۀ این اهداف مشترک از 
طریق تأسیس این اکـادمی بـر بنیـاد    
موافقات چنـد جانبـه کـه بـه روی    

کشورهای عضو ملل متحـد و دیگـر   
از این پس (سازمان های بین الحکومتی 

به نام سازمان های بین المللی یاد مـی  
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وي او دوي ته هم بلنه وركل شي چې د 

په يو اى كولو سره ددې خپل واك
. ليك غي شيموافقه

د اتريش جمهوريت بلنى ته په واب دغه 
اكام به الكسنبور په اركې ويانا ته 

.ندې اى ولري
:وشوهموافقهپه الندې مواردو كې 

د اكام تْاسيس او د هغه وضع 
:لوم ماده

يوال ـپدغه وسيله اكادم د يوه ن-۱
.رامينته كېيسازمان په توه

اكام به د كامل نيوال حقـوقي  -۲
.شخصيت خه برخمنه وي

۳- مدنورو صالحيتونو سره سره، اكا
:په د الندې صالحيتونو لرونكي وي

.د قراردادونو تون-الف
د منقولو او غير منقولو دارايي انو -ب

.راكه وركه
حقوقي اقداماتو ته السرسي او هغو -ج

.ركونهته واب و
فعاليتونو د سرته رسولو او د موخو د -د

.پوره كولو لپاره د الزمو اقداماتو نيول

باز باشد و از آنها هم دعوت به ) شوند
می آید که با یکجا ساختن نیروی عمل 

. خویش عضو این موافقتنامه گردند
با پاسخ به دعوت جمهوری اتـریش در  
این اکادمی در شهر الگسـنبورگ در  

. نزدیک ویانا مقر خواهد بود
:در موارد ذیل موافقه به عمل آمد

تأسیس اکادمی و وضع آن
:مادۀ اول

بدینوسیله اکادمی به حیـث یـک   -١
. ن المللی تأسیس می شودسازمان بی

ــوقی -٢ اکــادمی از شخصــیت حق
. بین المللی کامل برخوردار خواهد بود

اکادمی در جملۀ دیگر صالحیت ها،-٣
:دارای صالحیت های ذیل خواهد بود

. عقد قراردادها-الف
داد و ستد دارایی های منقـول و  -ب

. غیر منقول
دست یا زیدن به اقدامات حقوقی و -ج

. گفتن به آنپاسخ 
اتخاذ اقدامات الزم جهت انجـام  -د

. فعالیت ها و بر آورده ساختن اهداف
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ليـك د  موافقـه اكام به ددې -۴

احكامو مطابق خپـل اجـراآت پـرمخ    
.بوي

موخې او فعاليتونه 
:دوه يمه ماده

د اكام موخې د فسـاد خـه د   -۱
كافي او اغيزمن مخنيوي او د هغه سره د 

:د الندې الرې خه عبارت دهمبارزې
د وونې او مسلكي زده كـې  -الف

.تيارول
د پلنو ترسره كول او د فساد پـه  -ب

ولو اخونو كې د پلنو د ترسره كولـو  
.اسانول

د فساد سره د مبارزې په الره كې د -ج
نورو الزمو تخنيكـي مرسـتو تـدارك    

).پيداكول(
د فساد پر ضد د مبارزې په الره كې-د

د نيوالې همكار او شبكه يې ايكـو  
.واكمن كول

اكام بايـد پخپلـو كنـوكې د    -۲
په پام كې ولري، ءاكاميكو آزاديو مبدا

دغه فعاليتونه بايد دعـالي مسـلكي او   

اکادمی مطابق بـه احکـام ایـن    -٤
موافقتنامه اجراآت خود را پیش خواهد 

.برد
اهداف و فعالیت ها

:مادۀ دوم
نـد از  ااهداف اکادمی عبـارت -١

جلوگیری کافی و مؤثر از فساد و مبارزه 
:با آن از طریق

آماده ساختن تعلـیم و آمـوزش   -الف
. مسلکی

انجام دادن تحقیقـات و تسـهیل   -ب
جوانـب  همـه اجرای تحقیقـات در  

.فساد
ــای -ج ــدارک دیگــر کمــک ه ت

تخنیکی الزم در امـر مبـارزه علیـه    
. فساد

تقویۀ همکـاری بـین المللـی و    -د
در مبارزه بـر ضـد   ه ایارتباط شبک

. فساد
خویش باید هایاکادمی در فعالیت -٢

مبدْا آزادی اکادمیک را در نظر داشته 
باشد، این فعالیت ها باید با معیارهـای  
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بر وي، دفساد رااكاميكو معيارونو سره ب

پديدې ته رسيد ديوه پراخ او منظمې 
الرې خه ترنظارت الندې وينول شي، 

ن نر تـرم رهني اختالفات، دې اوف
برابري، او دفساد په برخه كې وروستي 

دن پرمخت اوسيمې په كچه رعايت
.شي

اى
:درېيمه ماده

د اكام استوناى د اتـريش د  -۱
الكسنبور په اركې وي البته د هغو 
شرايطو او مودې سره سم چې د اتريش د 

.پرې كېيموافقهجمهوريت سره 
پلو فعاليتونو خه د مالت لپاره، د خ-۲

اكام به په نـورو سـيمو كـې هـم     
.آسانتياوې برابرې كي

ارانونه 
:لورمه ماده

اكام به د الندې ارـانونو لرونكـي   
:وي
د اخونو ولنه چې لدې وروسته به -الف

.په نوم يادېي) ولنې(د 

عالی مسلکی و اکادمیک سازگار باشد، 
رسیدگی به پدیـدۀ فسـاد بـا یـک     
اسلوب منضبط و گسترده زیر نظارت 
گرفته شـود، اختالفـات فرهنگـی،    
مساوات میان زن و مرد، انکشـافات  

اد به سطح جهـان و  اخیر در عرصۀ فس
. منطقه مراعات گردد

مقر
:مادۀ سوم

مقر اکادمی شهر الکسنبورگ در -١
اتریش خواهد بود البته مطابق به شرایط 
و مدتی که در بارۀ آن بـا جمهـوری   

. یداتریش موافقه به عمل می آ
جهت پشتیبانی از فعالیـت هـای   -٢

خویش، اکادمی در دیگر منـاطق نیـز   
. واهد نمودتسهیالتی برابر خ

ارگان ها
:مادۀ چهارم

اکادمی دارای ارگان های ذیل خواهـد  
:بود
مجمع طرف ها که منبعد به نـام  -الف

. یاد خواهد شد) مجمع(
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د فرمان وركوونكو بورد چې لدې -ب

.په نوم يادېي) دبور(وروسته به د 
.د لويو نيوالو سالكارانو بورد-ج
.مشر-د

د اخونو ولنه 
:پنمه ماده

ليك د اخونو يا موافقهولنه ددې -۱
را ولېدو د ای په توه ده چې لورو د 

په هغه کې ددې موافقه لیک د خط مشې 
عالقې و موضوعاتو پـه اه  او نورو د 

.مشوره كېي
ــه د اخ-۲ ــتازو  ولن ــو د اس ون

خه تشكيلېي، هـر يـو د اخونـو    
ـاكي چـې   یخه يـو نفـر اسـتاز   

د ولنې د غي په توه عمل كـوي، د  
ـ  یولنې هر يو غى د يوې رايې لرونك

.دى
ولنه به په خاصه توه الندې چارې -۳

:ترسره كي
د ادارې او د اكام د تـالرې  -الف

د اوند د توصيو اخيستل ترو د بورد 
.پام او رسيد و ورري

بورد فرمانداران که منبعد به نـام  -ب
. یاد خواهد شد) بورد(

. بورد بین المللی مشاورین ارشد-ج
. رئیس-د

مجمع طرف ها
:مادۀ پنجم

ع به حیث یک محل گردهمایی مجم-١
برای طرف های این موافقتنامه می باشد 
که در آن در مورد خط مشی و دیگـر  
امور مورد عالقه مطابق به این موافقتنامه 

. مشوره صورت خواهد گرفت
مجمع از نماینـدگان طـرف هـا    -٢

هر یک از طرف ها . تشکیل خواهد شد
یک نفر نماینده تعیین می کند که بـه  

و مجمع عمل نماید، هر یک حیث عض
از اعضای مجمع دارای یک رای خواهد 

. بود
مجمع، به ویژه، امور ذیل را انجام -٣

:خواهد داد
اتخاذ توصیه های مربوط به اداره -الف

و خط مشی اکادمی تا مورد توجـه و  
. رسیدگی بورد قرار گیرد
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د اكام د كاري برنامو او بوديجو -ب

مننه چې د بورد له خوا يـې وانـديز   
.كېي

)۱۱(هغه كنو ته السرسى چـې د  -ج
بق د اكام د مالي او پـولي  امادې مط

.كچې د لووالي سبب شي
مادې مطابق د بورد د غـو  ) ۶(د -د

.اكنه
د بـورد د  د دوه ثلثو په اكثريت-هـ

.غو د لري كولو په اه د تصميم نيونه
د بورد د غو او نـورو د ـزارش   -و

ــاليتونو د  ــام  د فع ــ د اك پربنس
.پرمختونو بيا كتنه

.د نيوالو موافقتنامو تْاييد-ز
په نورو سيمو كـې د آسـانتياوو د   -ح

.رامينته كولو تْاييد
ه په كاـل  ـم تركمـه به كـولن-۴

غونـه ولـري، او خپلـې    كې يول
پريكې به د عادي اكثريت لـه مخـې   
كوي، البته پـه هغـه صـورت كـې     

ليـك كـې بـل ول    موافقهچې پدې 
ولنه به د خپلو كنو . حكم نه وي شوى

اصول واكي، خپل مامورين د رئيس او 

پذیرش برنامۀ کـاری و بودجـۀ   -ب
اد مـی  اکادمی که ازطرف بورد پیشنه

. گردد
ست یازیدن به فعالیت های کـه  د-ج

موجب بلند بردن ) ١١(مطابق به مادۀ 
. سطح مالی و پولی اکادمی گردد

انتخاب اعضای بورد مطابق به مادۀ -د
)٦ .(

اتخاذ تصمیم در مورد برکنـاری  -هـ
. اعضای بورد بااکثریت دوثلث

بازنگری پیشرفت فعالیـت هـای   -و
رش هـای بـورد و   اکادمی بربنیاد گزا

. غیره
. تأیید موافقتنامه های بین المللی-ز
تأیید تأسیس تسهیالت در دیگـر  -ح

. مناطق
سالی یکبـار تشـکیل   مجمع اقًال-٤

جلسۀ خواهد داد و تصمیمات خود را 
با اکثریت عادی اتخاذ خواهد داشـت  
البته در صورتی که در این موافقتنامـه  

ـ . طور دیگری حکم نشده باشد ع مجم
دت خویش را تعیین خواهآاصول اجرا

نمود، مامورین خویش، به شمول رئیس 
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دوه مرستياالنو په ون به وـاكي، د  
بورد رئيس او غي كوالى شي چـې د  

ي ولې د لنې په ناوون وك ستو كې
.رْاي وركولو حق نه لري

بوردد فرمان ورکوونکو
:شپمه ماده

چې په ) تأهي(اكام به ديو بورد -۱
ېوله كې د يوولسو تنو خه تركيب شو

به د ولنې له خوا د تنه ۹ده، اداره شي، 
پـه نظركـې نيولـو    تجربې او اهلیت

ه او همدارنه د جغرافیه یي منصفانسره 
ویش مساوات په نظر کې نیـول سـره   
واكل شي، او دوه تنه نور به د هر يـو  

)UNODC(  او د اتريش جمهوريت لـه
د بورد غى به د يوه . لوري واكل شي

فرد په توـه د شـپو كلونـو لپـاره     
خدمت ترسره كى، او د يوې بلې دورى 

په لوميو اكنو . لپاره هم ان اكلى شي
دريو كلونو لپـاره  كې پنه تنه غى د 

.اكل كېي
بورد به په خاصه توه الندې دندې -۲

:ترسره كوي

و دو نایب رئیس را انتخـاب خواهـد   
کرد، اعضای بورد و رئیس اکادمی در 

اشـتراک  نشست های مجمع می تواند 
. کنند ولی حق رای دادن را ندارند

فرماندارانبورد 
:مادۀ ششم

که ) تیأهی(اکادمی توسط بوردی -١
عًا از یازده نفر ترکیب یافته، اداره مجمو

خواهد شد، نه نفر از طرف مجمع، بـا  
درنظر داشت اهلیت و تجربه و همچنان 
بادرنظر داشت مسـاوات در توزیـع   
منصفانه جغرافیایی، انتخاب خواهند شد 
ــک   ــط هری ــر توس ــر دیگ و دونف

)UNODC( و جمهوری اتریش انتخاب
خواهند شد، اعضای بورد به حیث یک 

تا مدت شش سال خدمت خواهند فرد
کرد و برای یک دورۀ دیگر نیز مـی  
توانند انتخاب شوند، در انتخابات اول 
پنج نفر اعضا برای مدت سـه سـال   

. انتخاب می شوند
بورد، به صورت مشخص، وظایف -٢

:آتی را انجام خواهد داد
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د اكام د استراتيژى، پاليسـي،  -الف

.نكى او كنو په اه تصميم نيولوالرو
د هغو اصولو او قواعدو وضع كول -ب

چې د اكام كارى بهير د هغه په وسيله 
پرمخ يول شى، د مالي نظامنـامي او د  

.ونكو د اصولنامې په ونكاركو
د لورو كلونو مودې لپاره د رئيس -ج

اكنه چې د مشابه مودې لپاره د تجديد 
په ووى، درئيس دكنو ارزونه او دلزوم

.ندې ته پاى وركولدصورت كې دهغه 
وخت كې د مشورتي بورد د اتيا په-د

.جوول او د هغه د غو اكل
د اكادميك مشـورتي بـورد او   -هـ

ــ وال بــورد ـدلويــو ســالكارانو ني
د غو اكنه البته د مسلكي واكمنيـو،  
تجربي او د جغرافيايي مساويانه ويش او 

.جنس
د اكام كاري برنامه او بودجـه د  -و

.تصويب لپاره ولنې ته واندې كوي
له بهر خه د حسابي د خپلـواك   -ز

.پالوي اكل
يد اكام د حساباتو د ېل شو-ح

.رت حساب تْاييدصو

اتخاذ تصمیم در مورد استراتیژی، -الف
. اکادمیپالیسی، رهنمود و فعالیت های

وضع کردن اصول و قواعدی که -ب
روند کاری اکادمی بر بنیاد آن به پیش 
برده شود، به شمول نظامنامۀ مـالی و  

. اصولنامۀ کارمندان
تعیین رئیس برای مدت چهار سال -ج

که برای مدت مشابه قابل تجدید باشد، 
ارزیابی فعالیت های رئیس و در صورت 

.یلزوم پایان دادن به وظیفۀ و
در صورت نیـاز، تأسـیس بـورد    -د

. مشورتی و تعیین اعضای آن
انتخاب اعضای بورد بین المللی -هـ

مشاروین ارشـد و بـورد مشـورتی    
اکادمیک البته بادرنظر داشت توانـایی  
های مسلکی، تجربه و مبـداء توزیـع   

. مساویانۀ جغرافیایی و جنس
برنامۀ کاری و بودجۀ اکـادمی را  -و

. مجمع تقدیم می داردجهت تصویب به 
تعیین بازرس حسـابی مسـتقل از   -ز

. بیرون
تأیید صورت حساب بازرسی شدۀ -ح

. حسابات اکادمی
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د اكام د فعاليتونو د پرمخت په -ط

.اه ولنې ته د زارش وركول
او د هغـه د  ېد اكام د خط مش-ى

ادارې په اه د ولنې د سفارشونو په پام 
.كې نيول

د اكام د مالي منابعو د تْامين لپاره -ك
د استراتيژيو او الرودونو جوول او د 

كـې مرسـته او   رئيس سره پدې برخه 
همكار.

د اكام په اكادميكو فعاليتونو كې د -ل
.طو اكلیمشاركينو د منلو د شرا

مي مادې مطابق د مرستندويه ۱۳د -م
.ايكو د تْاسيس تْاييد

پاره د نيوالـو  لولنې ته د تصويب -ن
.موافقتنامو واندې كول

د رئيس د زارشونو په را كـې د  -س
و ارزونـه او ددغـه   اكام د فعاليتون

فعاليتونو په اه د سفارشـونو وانـدې   
.كول

بورد لترله په كال كې يول پـه  -۳
خپل مقر كې غونـه كـوي او خپلـې    
پريكې د عادي اكثريت پر بنس ترسره 
كوي، البته په هغه صورت كې چې پدې 

ارایه گزارش به مجمع از پیشرفت -ط
. فعالیت های اکادمی

مورد توجه قراردادن سفارش های -ی
مجمع در مورد خط مشی اکـادمی و  

. ادارۀ آن
هایی دنمواتخاذ استراتیژی ها و ره-ک

ــالی    ــابع م ــأمین من ــت ت در جه
کاری با رئـیس در ایـن   ماکادمی و ه

. مجال
تعیین شرایط پذیریش مشارکین در -ل

. فعالیت های اکادمیک اکادمی
تأیید تأسیس روابط تعاونی مطـابق  -م

).١٣(مادۀ 
ارایۀ موافقتنامه های بین المللی به -ن

. مجمع جهت تصویب
ی اکـادمی در  ارزیابی فعالیت ها-س

پرتو گزارش هـای رئـیس اکـادمی    
و ارایۀ سفارش ها در رابطه بـه ایـن   

. فعالیت ها
سالی یکبار در مقر اکادمی بورد اقًال-٣

تشکیل جلسه می دهـد و تصـمیمات   
خویش را بر مبنای اکثریت عادی اتخاذ 
میدارد، البته در صورتی کـه در ایـن   
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ويكې بل ول حكم نـه  ه لیکموافق

شوى، هر غى د يوې رايي لرونكى دى، 
د د خپلو كنو اصول وضع كـوي،  بور

خپل مامورين د رئيس او مرسـتيال پـه   
ون اكي، د اغېزمن كار د ترسره كولو 

يې یمزلپاره د اكادم هغه كميې چې ال
.تشكيلوييبول

د لويو سالكارانو بورد
:اوومه ماده

بورد ته به د لويو سالكارانو د نيوال -۱
له لوري مشوري وركول (ISAB)بورد 

ېي، د لويو سالكارانو نيوال بورد د ك
تنو هغه پياوو شخصـيتونو خـه   ۱۵

تشكيلېي چې د غوره سابقي او اعتبـار  
لرونكي وي چې د اكام د فعـاليتونو  

.لپاره د اهميت و وي
وال بـورد د  ـد لويو سالكارانو ني-۲

كاركرد بايد د اكـام پـه كنـو او    
لوو فعاليتونو كې انعكاس ومومي، او د 

معيارونو په اه د  اكام د موخو په نظر 
كې نيولو سره د  اكام لپاره به مشورې 

ات واندې كي چې ه ول ظاو مالح

موافقتنامه طور دیگری حکم نشده باشد، 
هر عضو دارای یک رای می باشد، بورد 
اصول اجراآت خویش را وضـع مـی   

مامورین خود به شمول رئیس و ،نماید
نایب رئیس را انتخاب می کند، جهت 
کارکرد مؤثر اکادمی کمیته هایی را که 

. الزم می پندارد تشکیل می دهد
بورد بین المللی مشاورین ارشد

:مادۀ هفتم
بین المللی بورد از طرف یک بورد -١

مشـوره داده  (ISAB)مشاورین ارشد 
خواهد شد، بورد بین المللی مشاروین 
ارشد از پانزده نفر شخصـیت هـای   

یار سبرجسته که دارای اعتبار و سابقۀ ب
خوب که برای فعالیت هـای اکـادمی   

. دارای اهمیت باشد، تشکیل می شود
کارکرد بورد بین المللی مشاروین -٢

لکرد و فعالیت های ارشد بایست در عم
اکادمی انعکـاس یابـد و در مـورد    
معیارهای برتر، با در نظر داشت اهداف 
اکادمی، مشوره ها و مالحظاتی را برای 
اکادمی ارایه خواهد داد که چگونه این 
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دغه اهداف السته راغلي او ه ول پـه  

.پراى روغ پاتې شي
د لويو سـالكارانو بـورد غـى    -۳

د شپو كلونو لپـاره د يـوه شـخص    
د تجديد و په توه د مشابه مودې لپاره 

په اوله دوره كې . هم دى خدمت كوي
اووه تنه د دريو كلونـو لپـاره اكـل    

.كېي
وال بورد پـه  ـدلويو سالكارانو ني-۴

او په يلترله يول غونه كوکېكال
ساده اكثريت سره خپلې پريكې كوي، 

ده، د لويو یهر غى د يوې رايي لرونك
سالكارانو نيوال بورد د خپلـو كنـو  

او قواعد وضـع كـوي خپـل    لاصو
كاركوونكي د رئيس او نايب په ـون  

.ياك
د لويو سالكارانو نيوال بورد به د -۵

خپلو غو خه يو نفر ته سفارش وركي 
چې د لويو سالكارانو نيوال بورد د اكنو 

فقرې ضـوابط ترسـره   ،)۱(په اه د 
.كي

نيوال اكاميك مشورتي بورد 

اهداف به دست آورده شده و چگونـه  
. پایدار مانده می توانند

اعضای بورد بین المللی مشاورین -٣
شخصی برای مدت شش ارشد به صفت 

سال که برای مدت مشابه قابل تجدید 
می باشد خدمت می کنند، در دوره اول 
هفت نفر برای مدت سه سال انتخـاب  

. می شوند
بورد بین المللی مشاورین ارشد اقًال-٤

سالی یک بار جلسۀ تشکیل داده و بـا  
اکثریت ساده تصامیم خویش را اتخـاذ  

ای می می دارند، هر عضو دارای یک ر
لی مشاورین ارشد لباشد، بورد بین الم

اصول و قواعد اجراآت خویش را وضع 
می کند، کارمندان خویش به شـمول  

. رئیس و نایب رئیس را انتخاب می کند
بورد بین المللی مشاورین ارشـد  -٥

برای یکنفر از اعضای خویش سـفارش  
، در )١(خواهد داد که ضوابط فقـرۀ  

المللی مشاورین مورد انتخابات بورد بین
. ارشد را انجام دهد

بورد مشورتی اکادمیک بین المللی 
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:اتمه ماده

بورد ته د وونې او روزنې او ېنو -۱
و په اه د يوه نيوال اكاميك ود قضايا 

مشورتي بورد له لوري سـال وركـول   
نيوال اكاميك مشورتي بورد له . كېي

پنه لسو لوو شخصيتونو يـا د پنـه   
لسو كسانو كارپوهانو خه چې د فساد 
سره د مبـارزې، ـوونې او ېنـې،    

او يا د فساد پرضـد  يا د جنايي حقوقو 
اونــد قــانون پــه اجــراء او نــورو 
برخو كې چې د اكام د فعاليتونو لپاره 
مهم ول شي د لو اهليـت لرونكـى   

.وي تشكيلېي
د نيوال اكاميك مشورتي بـورد  -۲

غي د شپو كلونو لپاره چې د مشـابه  
مودې لپاره د تجديـد و وي خـدمت   

اووه تنه ترسره كوي، په لوم اكنه كې 
.د دريو كلونو لپاره اكل كېي

ــ-۳ ــورتي ـني ــك مش وال اكامي
ې يول ـه كال كـه پـترلـورد لـب

غونه كوي او په ساده اكثريـت سـره   
خپلې پريكې ترسره كوي، هرغـى د  

:مادۀ هشتم
بورد در مورد قضایای مربوط بـه  -١

تعلیم، تربیه و پژوهش توسط یک بورد 
مشورتی اکادمیک بین المللی، مشوره 
داده می شود، بورد مشورتی اکادمیک 
بین المللی از پانزده نفر با شخصیت های 

ا پانزده نفر از کارشناسان دارای برتر، ی
ال مبارزه با فساد، ـاهلیت عالی در مج

تربیه و پژوهش، یا حقـوق جنـایی و   
اجرای قانون مربوط بر ضـد فسـاد و   

برای فعالیت های ر عرصه های که گدی
اکادمی مهم پنداشته شـود، باشـند،   

.تشکیل می گردد
اعضای بورد مشورتی اکادمیک بین -٢

ت شش سال که بـرای  المللی برای مد
مدت مشابه قابل تجدید می باشد خدمت 
می کنند، در انتخاب اول هفت نفر برای 

. مدت سه سال انتخاب می شوند
بورد مشورتی اکادمیک بین المللی -٣

سالی یکبار جلسۀ تشکیل داده و با اقًال
اکثریت ساده تصامیم خویش را اتخـاذ  

هر عضو دارای یک رای می . می دارند
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دى، نــيوال  یيوې رايي درلـودونك 

اكاميك مشورتي بورد د خپلو كنـو  
او اصول او قواعد برابروي، د رئـيس  

نايب په ـون خپـل كـاركوونكي    
.اكي

نيوال اكاميك مشورتي بـورد د  -۴
خپلو غيو خه يو په دنده ماري ترو 
د نيوال اكاميك مشورتي بورد د اكنو 

فقـرې ضـوابط ترسـره    )۱(په اه د 
. كي

رئيس 
:نهمه ماده

ادارې او د اكام د رئيس د ورن-۱
مسئوليت لري، پرورامونو د پرمخ بيولو 

تـه  ) ؟(رئيس خپل زارشـونه بـورد   
واندې كوي، د هغه په وانـدې بـه   

.مسئول وي
رئيس په انكي ول الندې دندې -۲

:په غاه لري
په بهر كـې د اكـام خـه    -الف

.استازيتوب
د اكام لپاره د مناسـبې ادارې  -ب

د، بورد مشورتی اکادمیـک بـین   باش
المللی اصول و قواعد اجراآت خویش را 
فراهم می سازد، کارمندان خویش بـه  
شمول رئیس و نایب رئیس را انتخـاب  

. می کند
بورد مشورتی اکادمیک بین المللی -٤

یکی از اعضای خویش را مؤظف مـی  
در مـورد  ) ١(سازد تا ضوابط فقـرۀ  

ک بـین  انتخابات بورد مشورتی اکادمی
. المللی، را انجام دهد

رئیس 
:مادۀ نهم

رئیس مسئولیت ادارۀ روزمـره و  -١
پیشبرد پروگرام های اکادمی را به عهده 
خواهد داشت رئیس گزارشات خود را 

تقدیم می دارد و نـزد آن  ) ؟(به بورد 
. مسئول خواهد بود

رئیس به ویژه وظایف آتی را بدوش -٢
:دارد
ادمی در بیرون از نمایندگی از اک-الف
. آن
تأمین ادارۀ مناسب برای اکادمی به -ب
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رامينته كول د بشري منابعو ادارې او د 

.ظام په وناكام د مالي ن
ــه او  -ج ــاري برنام ــام ك د اك

بودجه تياروي، ترو د بورد له لـوري  
. وكتل شي او د ولنې له خوا ومنل شي

كاري برنامه بايد د ېنې، د روزنيـزو  
فعاليتونو او د تحصيلي معيارونو او وسايلو 
په برخو كې د لوميتوبونو خه شـامل  

.وي
او د كاري برنامه او بودجې اجـراء -د

.تكميلول
ـ  ـ د اكـام ب -هـ ا كتـل شـوي   ی

كلن صـورت حسـاب د فعـاليتونو    
ــزارش بــورد تــه وانــدې    

.كوي
د اتمې مادې د احكـامو مطـابق د   -و

تعاونې ايكو د تْاسيس وانديز د تصويب 
.لپاره بورد ته واندې كوي

ه لیکد اكام عملكرد ددې موافق-ز
ساتو د اخونو، او نورو نماينديو، مؤس

او د ذيعالقه شبكو سره همغي كـوي،  
پدغه اه به، د ـولنې الرـودونه او   
ــالكارانو    ــو س ــات، د لوي سفارش

شمول ادارۀ منابع بشری و نظام مـالی  
. اکادمی

برنامۀ کاری و بودجۀ اکـادمی را  -ج
آماده می سازد تا از طرف بورد مـورد  

و توسـط مجمـع   رفتهمالحظه قرار گ
پذیرفته شود، برنامۀ کاری باید شـامل  

ش فعالیـت  اولیت هایی در عرصۀ پژوه
های تربیـوی و بهبـودی معیارهـای    

. تحصیلی و ابزار باشد
اجرا و تکمیل کردن برنامۀ کاری و -د

. بودجه
گزارش فعالیت هـای سـاالنه و   -هـ

صورت حساب ساالنۀ بازنگری شـدۀ  
حسابات اکادمی را به بـورد تقـدیم   

. می دارد
پشـنهاد  ) ٨(مطابق به احکام مادۀ -و

ی را جهت تصویب تأسیس  روابط تعاون
. به بورد ارایه می دارد

عملکرد اکادمی را بـا عملکـرد   -ز
اطراف این موافقتنامه و دیگر نمایندگی 
ها، مؤسسات و شبکه هـای ذیعالقـه   
هماهنگ می سازد، در ایـن مـورد،   
رهنمود ها و سفارشات مجمع، مشوره 
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ـ  وال مشـورتي  ـنيوال بورد، او د ني

اكاميك بورد مشورې په نظـر كـې   
.ولري

په جديت سره د اكام لپاره د مالي -ح
سرچينو د پيداكولو په له كـې وي، د  

ــه اســتازي ــورد د اكــام پ توب د ب
الرودونو او اسـتراتيژي او د مـالي   

.اساسنامې سره سم داوطلبانه مرستې مني
د بورد د پريكې سره سم د نورو -ط

وظايفو او كنو په ترسره كولو كې به هم 
.هه وكي

ادارې او اكاميك غي
:لسمه ماده

اكام هه كوي ترو يو داسـې  -۱
ولو لو چې تر اداري او اكاميك پالوى 
له وماري اوممکن اهلیت لرونکي وي 

.ساتنه ترې وكيهغو خه
غېزمنتيـا د  اد اكام د كارايي او -۲

لوولو لپاره، اكادم به يو داسې پـالن  
د اکادمیک غي به په نیمایي وضع كي، 

ول له اکادم خه بهر برابرې کـي  
هېوادونــه، بــین المللــي ســازمانونه، 

های بورد مشورتی ارشد بین المللی  و 
المللـی را  بورد مشورتی اکادمیک بین 

. درنظر خواهد داشت
باجدیت در صدد پیدا کردن منابع -ح

مالی برای اکادمی می باشد، مطابق بـه  
استراتیژی و رهنمودهای بورد و نظـام  
نامۀ مالی، به نماینـدگی از اکـادمی،   

. اعانات رضامندانه را می پذیرد
بر بنیاد فیصلۀ بورد در انجام دیگر -ط

به خـرچ  وظایف و فعالیت های سعی 
. خواهد داد

اعضای اداری و اکادمیک 
:مادۀ دهم

ئـت اکادمی تالش می کند تـا هی -١
اداری و اکادمیکی را که دارای عـالی  
ترین اهلیت ممکن باشند بگمارد  و از 

. مایدنآنها نگهداری 
برای بلند بردن کارایی و مؤثریت -٢

اکادمی پالنی وضع خواهد کرد، به طور 
اکادمیک را از بیرون نیمه وقت اعضای 

اکادمی تهیه خواهد دیـد، کشـورها،   
بین المللی، پوهنتون ها  و یسازمان ها
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ور دعالقې و مؤسسې به پوهنتونونه او ن

وهوي چې د اکادمیک غو په برابرولو 
.کې له اکادم خه مالت وکي

)مالي مالت(د اكام تمويل 
:يوولسمه ماده

۱- مخه په صرف نظر چې اكا ددې
به په اود مهال كې پخپلو پو ودرېي، 

:د اكام مالي سرچينې به عبارت وي له
شـاوخوا  د ه لیـک ددې موافق-الف

.داوطلبانه مرستې
د خصوصي برخو او نورو مرسـته  -ب

.كوونكو رضاكاره مرستې
هغه عايد چې د حق التحصـيل، د  -ج

، د تخنيكي مرسـتو،  ووونيزو كاراو
چاپ او نشر ا و نورو خدمتونو له بابته په 

.الس راي
-هغه درامد چې ددې مرستو، حـق -د

الزحمو، درامدونو او نورو درامـدونو د 
.هبه او وديعه له امله السته راي

به د لد اكام مالي يا حسابي كا-۲
د دسامبر ۳۱جنوري له لوم خه تر 

.پورې وي

دیگر مؤسسات ذیعالقه را تشویق خواهد 
کرد که در تهیۀ اعضای اکادمیـک، از  

. اکادمی پشتیبانی نمایند
تمویل اکادمی

:مادۀ یازدهم
صرف نظر ازینکه اکادمی در دراز -١

ستاده خواهد شـد،  مدت به پای خود ا
:منابع مالی اکادمی عبارت خواهد بود از

کمک های داوطلبانۀ اطراف این -الف
. موافقتنامه

کمک های رضا کارانۀ بخش های -ب
. خصوصی و دیگر کمک کنندگان

درآمدی که از بابت حق التحصیل، -ج
کارگاهای آموزشـی، کمـک هـای    
تخنیکی، چاپ و نشر و دیگر خدمات 

. آیدبه دست می 
-درآمدی که از این کمک ها، حق-د

الزحمه ها، درآمد ها و دیگر درآمد ها 
. به شمول ودیعه و هبه ها عاید می شود

سال مالی یا حسابی اکادمی از اول -٢
دســمبر خواهــد ٣١جنــوری الــی 

. بود
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
) ۶(په بنس چې د نظامنامېد مالي -۳

برخې په اساس ) ب(فقرې د )۲(مادې د 
ده، د ېچې د بورد له لوري وضع شـو 

يد هر كال د ااكام د حسابي چارې ب
واك ېونكي پالوي په واسطه، يوه خپل

، وابويلو د لوو معيارونو  پـه  روتیاد 
.اساس ترېنې الندې ونيول شي

ليك اخونـه هـول   موافقهددې -۴
كېي چې د اكام د مـالي بنيـاد د   
لوولو لپاره په فعاليتونو كې د مرسـته  
كوونكو د و غونو په ون، چې په 

.الره اچول كېي برخه واخلي
د مشورو او د معلوماتو د تبـادلې  

ترسره كول
:دوولسمه ماده

ليك اخونه به په خپل موافقهددې -۱
مين كې معلوماتونه تبادله كي، او ددې 

ليك پر بنس به د خپلو همكاريو موافقه
اوند چارو په اه، د ـولنې د غونـو   

د خالل او يا نورو مناسـبو  ) ردهمايي(
و كې سالوي او وختونو كې پخپلو مين

.مشورې ترسره كي

بر بنیـاد نظـام نامـه، حسـابی     -٣
مـادۀ  ) ٢(فقره ) ب(که مبنی بر بخش 

وضع گردیده است از طرف بورد) ٦(
امور حسابی اکادمی باید هـر سـال   

ت بازرس مسـتقل، بـر   ئتوسط یک هی
اساس معیارهای عالی شفافیت، جواب 

. گویی، مورد بازرسی قرار گیرد
طرف های این موافقتنامه تشویق می -٤

شوند که در فعالیت های که جهت بلند 
بردن بنیۀ مالی اکـادمی، بـه شـمول    

کمک کنندگان، کنفرانس های مشترک 
. به راه انداخته می شود سهم گیرند

ــادل   ــاورات و تب ــرای مش اج
معلومات 

:مادۀ دوازدهم
طرف های  این موافقتنامه معلومات -١

ها را میان هم مبادله خواهند کـرد و  
دربارۀ امور مربوط به همکاری های شان 
بر اساس این موافقتنامـه، از خــالل   

دیگـر  گردهمایی های مجمع و یا در
اوقات مناسب، با هم به مشوره خواهند 

. پرداخت
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
د معلوماتو تبادله او د مشورو ترسره -۲

كول او هغه اسناد چې په دغه ماده كـې  
د نافذه قوانينو پر بنس هريو يراغلي د

په ءله اخونو خه به د معلوماتو د افشا
اه او د هغه اوند د مقرراتو تـابع وى  
اخونه كوالى شي چې د امنيتي مسايلو 

ره، پدې اه د تبادله كـى شـوي   لپا
معلوماتو لپاره تردې هم سخت قيودات 

ليك موافقهوضع كي، دغه حكم حتي د 
د مودې له ختم او د معاهدې د اخ لـه  

.وتلو وروسته هم له هغه رعايت وشي
تعاوني ايكې 
:ديارلسمه ماده

به د هېوادونو، نيوالو سازمانونو اكام
دونو سـره  او د خصوصي او عامه نهـا 

تعاوني ايكې ينوي، ترو د اكام په 
.فعاليتونو كې برخه واخلي

امتيازات او مصئونيتونه  
:وارلسمه ماده

، يغى، د بورد غېاكام، د ولن-۱
 يوال بورد غـد يد لويو سالكارانو ن ،

 ميك مشورتي بورد غـيوال اكاين ،

اجرای مشاورات و تبادل معلومات -٢
و اسنادی که در این ماده آمده است بر 
بنیاد قوانین نافذ هر یک از طرف ها در 
مورد افشای معلومات و تابع مقـررات  

. مربوط به آن خواهد بود
طرف ها می توانند تصمیم بگیرند که به 

ایل امنیتی، در مورد معلومات خاطر مس
تبادله شده، قیودات شدیدتری وضـع  
کنند، این حکم حتی بعد از ختم میعاد 
موافقتنامه و بر آمدن طرف معاهده از آن 

. نیز مرعی خواهد بود
روابط تعاونی 
:مادۀ سیزدهم

اکادمی با کشورها، سازمان های بـین  
المللی و نهادهای خصوصـی و عامـه   

نی برقرار خواهد نمود تا ارتباطات تعاو
. در فعالیت های اکادمی سهم بگیرند

امتیازات و مصئونیت ها 
:مادۀ چهاردهم

اکادمی، اعضای مجمع، اعضـای  -١
بورد، اعضای بورد مشورتی ارشد بین 
المللی، اعضای بورد مشورتی اکادمیک 
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
رئيس، د كارپوهانو او كاركوونكو پالوي 

غو امتيازاتو او مصئونيتونو خه چې د د ه
ن د یاو د استريا جمهوريت ترماكام

عقد د تلو خه حاصـلېده، ـه بـه    
.واخلي

اكــام بــه د نــورو هېوادونــو -۲
سره د مقتضي امتيازاتو او مصئونيتونو د 
برابرولـــو لپـــاره تونونـــه   

.وتى
مسئوليت 

:پنلسمه ماده
انفرادي او يا اخونه په ه لیکددې موافق

مجموعي صورت سره داكام د وامونو، 
مسئوليتونو او التزاماتو مسئول نه دي، په 

اكام يې د ليك كې چېموافقههرهغه 
، بايد کويمادې پر بنس السليك) ۱۴(

.دغه مطلب رند شي
اصالحات

:شپاسمه ماده
اخونو په موافقه وليك د ولموافقهدغه 

ه موافقه بـه پـه   اصالح كېداى شي، دغ
هغه مقام چې دغـه  (ليكلي ول امانتدار 

ت کارمنـدان و  ئبین المللی، رئیس، هی
ت کارشناسان، از امتیازات و مصـئونی 

های که از انعقاد عقد میان اکـادمی و  
جمهوری استر یا حاصل می شد، مستفید 

. خواهند شد
اکـادمی، موافقتنامــه هــایی بــا  -٢

کشورهای دیگر، جهت فراهم کـردن  
امتیازات و مصئونیت های مقتضی، عقد 

. خواهد نمود
مسئولیت 

:مادۀ پانزدهم
طرف های این موافقتنامه، به صـورت  

مجموعی، مسئول وام ها، انفرادی و یا
مسئولت هـا و التزامـات اکـادمی    
نیستند، در هر موافقتنامـه یـی کـه    

عقـد  ) ١٤(اکادمی بر بنیـاد مـادۀ   
. می کند باید این مطلب تصریح گردد

اصالحات 
:مادۀ شانزدهم

این موافقتنامه تنها به موافقۀ همه اطراف 
آن مورد اصالح قرار گرفته می تواند، 

ه به صورت تحریری به اطالع این موافق
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
ورسره  د وديعت په توـه  ه لیکموافق

. ته په اطالع ورسول شي) اېودل كېي
اخونو كوم بل ه لیکكه چېرې د موافق

دغه اصالح یتاريخ نه وى مشخص ك ،
هغه وخت نافذېدالى شي چې ول اخونه 

ـ ليكلي يادد    ت ددې امـر پرمبنـا د
.برخې ته وسپارييتدارامان

انتقالي حكمونه
:اوولسمه ماده

د اخونه دا اعالموي چې د اكام-۱
تْاسيس او لومنيو فعاليتونو پـه منظـور   

كال ۲۰۱۰انتقالي مقدمات او ترتيبات،د 
ت كې نېې په ياددېم۲۹د جنوري د 

داستريا په الكسنبور كې د فساد پرضد 
پدې موافقه ليكل شوي اونيوالې اكام

ده چې ترو پورې چې داكـام  ېشو
تصميم نيوونكي ارانونه پخپـل كامـل   

.پيل كوي، هغه مراعات كيیتفعال
هره پرېه چې د اكام د تْاسيس -۲

او د پيليزو فعاليتونو په الره كې د اخونو 
وي او د مساهمينو په التزاماتو اغيز غور

، انجمـن  (UNODC)يا سهم لرونكو 

مقامی که موافقتنامه نـزد آن  (امانتدار 
رسـانیده  ) ودیعت گذاشته می شـود 

اگر اطراف این موافقتنامه . خواهد شد
تاریخ دیگری را مشخص نکرده باشند، 
این اصالح زمانی نافذ شده می تواند که 
همه اطراف یاد داشت کتبی مبنی بر این 

. ی نمایندامر تسلیم بخش امانت دار
احکام انتقالی
:مادۀ هفدهم

اطراف اعالم می دارند که ترتیبات -١
ومقدمات انتقالی، جهـت تأسـیس و   
فعالیت های ابتدایی اکادمی، درج یـاد  

در ٢٠١٠جنـوری  ٢٩داشت مؤرخ 
مورد اکادمی بین المللی ضد فساد در 
الکسنبورگ آستریا می باشد وموافقه به 

که ارگان های عمل آورده اند تا آنگاه 
تصمیم گیرندۀ اکادمی به فعالیت کامل 

. نمایندخویش آغاز می کنند،آنرامراعات
هر تصمیمی که بر التزامات اطراف -٢

در جهت تأسیس و یا فعالیـت هـای   
آغازین اکادمی اثری می گـذارد ویـا   

، (UNODC)مسئولیتی برای مساهمین 
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
او يا د استريا جمهوريت " اران اكامي"

، د بورد په يلپاره مسئوليت رامن ته كو
.اجماع ترسره كېي

نفاذ او د ساتنې اى
:اتلسمه ماده

۱-رو ملتونو غچې (هېوادونه يد مل
لدې وروسته به د هېوادونـو پـه نـوم    

چې (او بين الحكومتي سازمانونه ) يادېي
زمانو په نوم لدې وروسته به د نيوالو سا

م كال ۲۰۱۰كوالى شي چې د ) ياد شي
نېې دغه موافقتنامه ېم۳۱د دسامبر تر 

به د ه لیکالسليك كي، البته دغه موافق
.تصويب، د تْاييد او قبول و هم وري

هغه هېوادونه او نيوال سـازمانونه  -۲
ی نهيې السليك كه لیکچې دغه موافق

ه محلق ده، كوالى شي وروسته هغه سر
.شي
به چې شپېته ورې ه لیکدغه موافق-۳

وروسته له هغه چې سند تصويب، تْاييد، 
پذيرش او هغه ته الحاق د دريو هېوادونو 
او يا نيوالو سازمانونو په واسـطه، پـه   

.وديعت اېودل كېي، نافذېي

و یا جمهـوری  " یاران اکادمی"انجمن 
ار می آورد با اجماع بـورد  آستریا به ب

. اتخاذ خواهد گردید
نفاذ و محل نگهداری 

:مادۀ هجدهم
که از ( کشورهای عضو ملل متحد -١

) این پس به نام کشور ها یاد خواهند شد
که منبعد (و سازمان های بین الحکومتی 

به نام سازمان های بـین المللـی یـاد    
٣١می توانند تا تـاریخ  ) خواهند شد

این موافقتنامه را امضاء ٢٠١٠دسمبر 
نمایند، البته موافقتنامه مورد تصویب و 

. تأیید و قبول نیز قرار خواهد گرفت
کشورها و سازمان های بین المللی -٢

که این موافقتنامه را امضاء ننموده اند 
مــی تواننــد بعــدتر بــه آن محلــق 

. گردند
این موافقتنامه شصت روز بعد از آن -٣

، تأیید، پذیرش یا الحاق که سند تصویب
به آن، توسط سه کشور یـا سـازمان   

ودیعت گذاشته می شود، ه بین المللی، ب
. نافذ خواهد شد
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)١١٣٤(مسلسل نمبر رسمي جريده ٢٤/٢/١٣٩٣
هر هېواد او يا نيوال سازمان چـې  -۴

د نفاذ خه وروسته هغهه لیکددې موافق
تصويب او يا تْاييدوي، يا يې قبلوي او يا 
د هغه سره محلق كېي، د هغه په اه به 

نفاذ شـپېته ورـې   ه لیکددغه موافق
وروسته د سند په وديعه اېودلو تْاييـد،  

.تصويب، قبولي او دده الحاق خه وي
لپـاره د  ود اروپايي او نيوالو امور-۵

اتريش جمهوريت فدرال وزير بـه هغـه   
به پـه  ه لیکوي چې دغه موافقشخص 

.وديعت ورسره اېودل كېي
د منازعاتو حل 

:نولسمه ماده
ـ  ه هره مناقشه چې د اكام او د موافق

ـ یيو له اخونو ترملیک ه ن او د موافق
ه لیکن، ددې موافقید اخونو ترملیک

د تفسير ت لیکونواو يا نورو فرعي موافق
يا هغـه  او تطبيق په اه راپيداكېي او 

مسئله چې د اكام او يو د اخونو يا د 
ن پر مناسباتو اغېز كوي او د یاخونو ترم

خبرو ا ترو په وسيله حل نه كل شـي،  
هغه محكمې ته به چې له دريو تنو داورانو 

هر کشور و یا سازمان بین المللی -٤
که پس از نفاذ این موافقتنامـه آنـرا   
تصویب یا تأیید می کند، یا می پذیرد و 
یا به آن محلق می شـود، نفـاذ ایـن    

مورد آن، شصت روز پس موافقتنامه در
تأیید، تصویب، سنداز به ودیعت گذاری 

. قبولی و یا الحاق وی خواهد بود
وزیر فدرال جمهوری اتریش برای -٥

امور بین المللی و اروپـایی، شخصـی   
ه خواهد بود که این موافقتنامه نزد وی ب

. ودیعت گذاشته می شود
حل منازعات 

:مادۀ نزدهم
ادمی و یکـی از  هر مناقشۀ که بین اک

اطراف این موافقتنامه یا بین هر یک از 
اطراف این موافقتنامه، در مورد تفسیر و 
تطبیق این موافقتنامه یا موافقتنامه هـای  
فرعی بروز می کند و یا مساله، که در 
مناسبات میان اکادمی و یکی از طرف ها 
و یا میان طرف ها تأثیر می گذارد و به 

توانـد، بـه   واسطۀ گفتگو حل شده ن
محکمه که از سه نفر داور تشکیل شده 
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ده حواله شي، دوه تنه ېخه تشكيل شو

ددغو داورانو به د نزاع د اخونـو او  
وي د درېيم تن چې د محكمې رئيس به 

لوميو دوه تنو داورانو لخوا به واكـل  
كه چېرې يو د نزاع لـه اخونـو   . شي

داور د اكلو يچې د لومیونشى كول
وروسته د شپو مياشتو په موده كې خپل 

اكي، او يا دوه لومداوران ونه يداور و
كوالى چې د اكل كېدو وروسته د يش

شپو مياشتو په موده كـې درېـيم داور   
دغه دوه يم او يا درېيم داور، د واكي،

د غوتنې پر یوهنزاع د اخونو خه د
بنس د عدالت دنيـوالې محكمـې د   

.رئيس په واسطه اكل كېي
وتل 

:شلمه ماده
د اخونـو  ه لیکهر يو ددې موافق-۱

خه كولى شي امانتـدار تـه دليكلـي    
ه لیکياددت په سپارلو سره لدې موافق

به د امانتدار لـه  خه ووي، دغه وتل
لوري د ياد شوي ياددت د ترالسه كولو 

.درې مياشتې وروسته نافذ شي

است، محول خواهد شد دو نفر از این 
داوران توسط هر یک از اطراف نزاع و 
سومین که رئیس محکمه خواهد بـود،  
توسط دو نفر داور اول تعیین خواهـد  
شد، اگر یکی از اطراف نزاع نتوانـد  

ش را در ظـرف شـش   یکه داور خو
ر اول انتخـاب  ماه پس از انتخاب داو

نماید و یا دو نفر داور اول نتوانند که 
داور سومی را در ظرف شش ماه پس از 
انتخاب شان تعیین نماینـد، ایـن داور   
دومی و یا سـومی، بنـابر تقاضـای    
یکی از اطراف نزاع، توسـط رئـیس   
محکمه بین المللی عـدالت برگزیـده   

. خواهد شد
بیرون رفت 
:مادۀ بیستم

راف این موافقتنامه می هر یک از اط-١
تواند با سپردن یاد داشت کتبـی بـه   
امانتدار، از این موافقتنامه بیرون شود، 
این بیرون رفت سه ماه پس از دریافت 
یاد داشت متذکره توسط امانتدار نافـذ  

. خواهد شد
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د هر يو د اخونو ه لیکددې موافق-۲

خه پـه هغـه   ه لیکوتل به لدې موافق
مرستو چې واندې له وتلو يې ترسـره  
كي دي اغېزه ونه كي او هغـه بـه   

.محدود او يا كم نكي
وركولیپا

:هيوويشتمه ماد
اخونه هر وخت ه لیکددې موافق-۱

چې وغواي، كوالى شي امانتدار تـه د  
ليكلي ياددت په لېلو سره، د اجماع په 

ته پاى وركي، ه لیکصورت دغه موافق
هغه دارايـي  . او اكام له مينه يوسي

چې د اكام د قانوني التزاماتو د وركي 
خه وروسته پراى پاتې شي د ولن د 

خـه   پريك ې له الرې چې له اجمـاع
.برخمنه وي تصفيه به شي

حكمونـه بـه،   ه لیکددغه موافق-۲
وروسته له پاى ته رسيدنې، چې په عادي 
صورت سره د دارايـي د تسـفيې او د   
حسابونو د حل وفصل لپاره الزم ـل  

.كېي، دوام به ولري
نېه په ويانا كې پـه انليسـي،   /  / په 

بیرون رفت هر یک از اطراف این -٢
موافقتنامه، از ا ین موافقتنامه بر کمک 

ازبیرون رفت تقـدیم  های وی که قبل
است تأثیری نخواهد گذاشت و آنـرا  

. محدود و یا کم نخواهد کرد
پایان یابی

:مادۀ بیست ویکم
اطراف این موافقتنامه، هر وقـت  -١

خواسته باشند، می توانند با فرسـتادن  
یادداشت تحریری به امانتدار، به صورت 
اجماع به این موافقتنامه پایان بخشند، و 

از بین برند، دارایی که پس از اکادمی را 
پرداخت التزامات قانونی اکادمی بـاقی  
می ماند از طریق تصمیم مجمع کـه از  
اجماع برخوردار باشد تصفیه خواهـد  

. گردید
احکام این موافقتنامه، پس از پایان -٢

یابی، تا یک خدمتی که بـرای تصـفیۀ   
دارایی و حل وفصل حسابات به صورت 

می شـود ادامـه   عادی، الزم پنداشته
. خواهد یافت

در ویانا در سه نسخه بهزبان / /به تاریخ 
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بو په دريو نسخو فرانسوي او هسپانوي ژ

سرته ورسيده درې واه نسـخې اصـل   
.                     ل كېي او د يوه حكم لرونكي دي

های انگلیسی، فرانسوی و هسـپانوی  
انجام یافت، هر سه نسخه اصل پنداشته 

.شده دارای یک حکم می باشند
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:اشتراك ساالنه

افغـــانی) ٩٠٠(:در مركـــز و واليـــات  
ــت  ــامورین دول ــرای م ــا : ب ــف ۲۵ب ــد تخفی فیص

محصلین با ارائـه تصـدیق، نصـف قیمـت    برای متعلمین و 
فیصد تخفیف از قیمت روی جلد۱۰برای کتاب فروشی ها با 

ــور  ــارج از کش ــائی ) ۲۰۰:           (خ ــر امریک دال
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