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يـا   ٍافقتهامۀ سـامما  يماـار   م
 مهطقٍ  جهـٍ  سسـ ا )سـار (    

 پ رامٍ  تجارت ٌ خدمات
  ــرا ــ  ن ــ م الملل ــ ٍ  ن  کهٍانس

 سرکٍن  اعمال ترٌریزم اتٍم 
   ــار ــۀ يما ــى مٍافقتهام  دٌجانب

ــدرال   ــٍر  ف ــا  ا.ا.ا ٌ جمً  م 
 الما 

 دســٍداګرد دخــدمتٍنٍ نــى ا و
ی زٌ دسٍیلي سس ا )سار ( دس مى
 يمااریٍ دسامما  مٍافقى ل ک

 داتٍمي ترٌریزم داعمالٍ دلى مهځى
 ٌ لٍ لپارو ن م المللي کهٍانس ٍ 

ا اٌ فدرال  الما  جمًٍریت د ا.ا.
ـ   ديماـار  ېزترمهځ د دٌو ا خ 

 مٍافقى ل ک
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   صفحّ.136دارای )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 در ایٍ بًبرِ :
 

   افغبَ 66)                :ًبرِقيًت ايٍ ب
   جهد3666)              :چبپ تيراژ

 بٓیاار         يطبعّ:
 كببم پدتَٕستبٌ   چٓبرراْ   بيّ ارتببط ٔ ٔزارت  دنيّ  ريبست َدرات آدرش:

 ې ٔزارتادني  د  د:بز خبَٔاد ايتي
 قبًََٕم يحًدرحیى "دقیق" يسئٕل چهَٕٔك :

0700587457 
  6752652769            فٌٕ:هير تد دفت
 6766147178        ى هَٕر   ال:ايرستي

 0783306982    بٌيحًد ج     :ىآًتي
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٥٨

 )١١٤٧(نمبر مسلسل  ١٣٩٣/ ٢٥/٦

 ، خدمتونو په اه اود سودار
د سیمه )سارک(یا  آس سوېليد

 موافقهدسازمان  ییزو همکاریو د
  هکله، دتوشېح پهلیک

  جمهوریت  اسالمي دافغانستان
  رئیس د

  فرمان
  ) :)۷۴ه
  ١٣٩١/ ٧/ ٩: نېه

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

فقرې د حکم لـه     ) ۱۶(مادې د   
 خدمتونو په    او د سودار مخې،  

د سیمه ) سارک( آسیا  سوېلياه د
 موافقه لیک ییزو همکاریو د سازمان

ې د چې د ملي شوري د ولسي جر
 ې او) ۴۹(نېې ١٣٩١/ ٥/ ١٦

 نېې٢١/٦/١٣٩١ ددمشرانوجرې
مصوبو په واسطه په یوه      ې)۴۸(

 مادوکې تـصدیق  ) ۳۲(سریزه او   

   فرمان  
  رئيس جمهورى اسالمى

 ،در مورد توشیح افغانستان 
سازمان همکاری های  ۀموافقتنام

) سارک(آسیامنطقوی جنوب 
  یرامون پ

  خدماتوتجارت 
  )٧٤: (شماره
 ٩/٧/١٣٩١: تاریخ

  :مادۀ اول
   )١٦(به تأسـی از حکـم فقـرۀ         

قانون اساسی افغانستان،   ) ٦٤(دۀ  ما
سازمان همکاری هـای     ۀموافقتنام

یرامون پ) سارک(منطقوی جنوب آسیا
   مصوبات تجارت و خدمات که توسط

 ١٦/٥/١٣٩١مؤرخ  ) ٤٩(شماره  
ــسی جر ــول ــمارگ    )٤٨ (هه و ش

 جرگه مشرانو ١٣٩١/ ٢١/٦مؤرخ 
ــداخل   ــی ب ــورای مل ــکش    ی

 تصدیق گردیده ماده   )٣٢(  و مقدمه

 الف



 رسمي جريده  
 

                
 
 
 

٥٩

 )١١٤٧(نمبر مسلسل  ١٣٩٣/ ٢٥/٦

  .شوی دی، توشېح کوم
  :دوه یمه ماده

 فرمان د توشېح له نېې خه       دغه
نافذ او د ملي شوري د مجلسینو له 
مصوبو سره یوای دې، په رسمي      

  .جریده کې خپور شي
  حامد کرزی

د افغانستان د اسالمي 
 رئیسجمهوریت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 .دارم وشیح می، تاست
  :مادۀ دوم

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

  شورای ملی در جریدۀ رسمی مجلسین 
  .نشر گردد

  حامد کرزی
  رئیس جمهوری اسالمی 

  افغانستان
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٦٠

 )١١٤٧(نمبر مسلسل  ١٣٩٣/ ٢٥/٦

  جمهوریتيد افغانستان اسالم
  شوري ملي

  ولسي جره
 په اه د د خدمتونو او سودار

سیمه ییزو د ) سارک(جنوبي آسیا
په ه لیک موافق د همکاریو د سازمان

   د ولسي جرې تصدیق،هکله
  )٤٩: (ه
   ١٣٩١/ ١٦/٥ :نېه

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

 د میاشـتې    زمري کال د    ١٣٩١د  
د  نېې په عمومي غونه کې       )١٦(د

 په اه د جنوبي    سودار د خدمتونو  
ــی ــارک(اآس ــزو )س ــیمه یی  د س

 یوهپه   ه لیک موافق سازمانکاریودهم
  .شومادو کې تصدیق ) ٣٢( او هسریز

  "يابراهیم"فوعبدالرو
  رئیسد ولسي جرې 

  

  جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی
  ولسی جرگه

  تصدیق ولسی جرگه 
سازمان همکاری موافقتنامۀ از 

) سارک(های منطقوی جنوب آسیا
  یرامون تجارت و خدماتپ

  )٤٩: (شماره
  ١٣٩١/ ١٦/٥: تاریخ

  بـــه تأســـی از حکـــم مـــادۀ 
ــود ــستان، ن ــانون اساســی افغان   م ق

سازمان همکاری های منطقوی  ۀموافقتنام
یرامون تجارت و   پ)سارک(جنوب آسیا 

) ١٦( عمومی مؤرخ    ۀخدمات در جلس  
بـه   ولسی جرگه   ١٣٩١ سال   اسدماه  

تصدیق  ماده   )٣٢(داخل یک مقدمه و     
  .گردید

  "ابراهیمی" فوعبدالرو
   ولسی جرگهرئیس

  

 ج
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٦١

 )١١٤٧(نمبر مسلسل  ١٣٩٣/ ٢٥/٦

 تاسالمي جمهوريدافغانستان 
  ملي شوري

  مشرانوجره
په اه د دخدمتونو  د سودار

 د سیمه )سارک(جنوب د آسیا 
موافقه  دایزو همکاریو د سازمان

   د مشرانو جرې،هکله  پهلیک
   تصدیق

  )٤٨:(ه
  ٢١/٦/۱۳٩١:نېه

 لهیمې مادې   ي  د اساسي قانون د نو    
 حکم سره سم،مـشرانو جرـې د      

نېې په عمومي غونه    ٢١/٦/١٣٩١
 په اه د    خدمتونو د سودار  دکې  

 دسیمه ایزوهمکاریو )سارک(آسیاجنوبي 
) ٣٢( په یوه سریزه او موافقه لیکسازماند

  . کتصدیقیو په اکثریت أکې د رمادو
  "مسلمیار "يفضل هاد

  رئیسې مشرانو جرد 

  جمهوری اسالمی افغانستان
 رای ملی شو

   مشرانوجرگه
  گه  مشرانوجرتصدیق

سازمان ۀ در مورد موافقتنام
همکاری های جنوب 

پیرامون تجارت ) سارک(آسیا
  خدمات

  )٤٨( :شماره 
  ٢١/٦/۱۳۹١:تاریخ

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

در مورد   ٢١/٦/١٣٩١ مؤرخ عمومی
همکاری های جنوب    سازمان   ۀموافقتنام

پیرامون تجارت خدمات را  )سارک(آسیا
مـاده بـه   ) ۳۲(به داخل یک مقدمه و   

  .تصدیق نموداکثریت آراء 
  "مسلمیار"فضل هادی 

  مشرانو جرگه رئیس

 

 د
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

 د خدمتونو په اه د سودار
د سیمه ییزو )سارک(آسیاسوېلي د

 سازمان موافقه لیکهمکاریو د
  :د مخه وینا

 د سیمه ییـزو     ،)سارک( آسیا    سوېلي د
 د  وادونـه، ېهمکاریو د سازمان غي ه    

  بنال ،اسالمي جمهوریت له  افغانستان  
بوتان شاهي   ش د خلکو جمهوریت،   ېد

 فیهېواد، هندوستان جمهوریت، مالـد    
جمهوریت، نیپال، پاکـستان اسـالمي      

موکراتیـک  دنکا  جمهوریت، سـریال  
جو دي  سوسیالیستي جمهوریت خه    

چې له دې وروسته په انفرادي توـه د      
 د (ول   او په ولیز)ژمن هېواد متعاهد(

  .یادېيپه نوم  )ونوهېوادو متعاهد
 ترـو د سـارک اقتـصادي       يژمن د 

همکار د خپلو خلکو د سوکال پـه        
د ) شوونتیاوو(غرض د بالقوه امکاناتو     

درک د سطح د لوولو په منظور،د دوه        
اخیز جوت په روحیې سره د ولـو        

 هېوادونو د تساو)حاکمیت، )برابر ،
خپلواک او مکن بشپتیا اصولو ته په 

موافقتنامۀ سازمان همکاری های   
) سارک(آسیا  منطقوی جنوب

  پیرامون تجارت و خدمات
  :پیشگفتار

کشورهای عضو سازمان همکاری های     
، متشکل  )سارک(منطقوی جنوب آسیا    

ــستان،  ــالمی افغان ــوری اس   از جمه
جمهوری مردم بنگالدیش، کشور شاهی 

، جمهوری هندوستان، جمهوری    بوتان
ال، جمهوری اسـالمی    ـنیپ،  مالدیف

 د پاکستان جمهـوری سوسیالیـستی    
  شکل  موکراتیک سریالنکا که منبعد به    

 و به شـکل     )متعاهدکشور  (انفرادی  
 یاد مـی    )کشور های متعاهد  (جمعی  

  .شوند
ــای  ــا همکــاری ه ــد ت   متعهــد ان
اقتصادی سارک را به منظور باال بردن       

ــالقو   ــات ب ــطح درک امکان    ۀس
وسعه برای رفاه   منطقه برای تجارت و ت    
 سازش دوجانبه، ۀمردمان خویش با روحی

ــول   ــه اص ــل ب ــرام کام ــا احت   ب
تساوی حاکمیت، استقالل، و تمامیت     
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  . ناوي سرهۀپوره در

ددې په منلو سره چې د کالیو او خدمتونو 
یـزې  په دواو برخو کـې د سـیمه ی        

مې یسودار تدبیرونه په سارک کې د س
پانونې په پراخولو ) هاخوا( د فرامنطقوي

سره په سیمه کې د اقتـصادي ودې او         
 پلي کېدو لپاره د یوه     پراختیا د موخو د   

  .ا په توه عمل کويو
د  آسـیا   سوېليدې ته په پام سره چې د 

ې موافقه لیک   حې سودار د سا   آزاد
)SAFTA (   راولـو  آزادد  د سودا

لپاره په ترجیحي بنـس د کـالیو د         
  .سودار زمینه برابروي

زیاتېدو ته ) نقش(  د هغې برخې اخیستنې
یې د  په اعتقاد سره چې دخدمتونو سکتور

غو هېوادونو په اقتصاد او سودار کې 
تر سره کوي، او هغه بالقوه امکانات چې 
په دوه اخیزه وره توه د خدمتونو په 

  د فرامنطقوي سودارېمی د سر کې
لـري او   ) شتون(د زیاتېدو لپاره وجود     

همدارنه په زیات درک سره، په دې اه 
 په هچې په سیمه کې ل پرمختللي هېوادون

سیمه کې اتیا لري ترو له هغو سـره         

  .ارضی تمام کشورها
با پذیرش اینکه تدابیر تجارتی منطقوی      
در هر دو بخش، کاالها و خدمات در        
سارک به عنوان جاده ای برای تحقق       

  قهو رشد اقتصادی در منطاهداف توسعه 
 با گسترش سرمایه گذاری فرا منطقوی 
ــل  ــداتی عم ــای تولی ــت ه   و فرص

  .می نماید
 تجارت ۀبا توجه به اینکه موافقتنامۀ ساح

  )SAFTA( جنــوب آســیا  آزاد
 سازی تجارت زمینۀ تجارت     آزاد برای  

ــی   ــاس ترجیح ــه اس ــا را ب   کااله
  .فراهم می سازد

با اعتقاد بر افزایش نقشی را که سکتور 
قتصاد و تجارت کشورهای خدمات در ا

عضو بازی می نماید، و امکانات بالقوه 
  که برای افزایش تجارت فرا منطقـوی   

   خدمات به شکل سـودمند      ۀدر عرص 
دو جانبه و جود دارد و همچنان با درک 
  بیـــشتر، مبنـــی بـــر اینکـــه 
کشورهای کمتر توسعه یافته در منطقه      

ـ           خـاص   ۀنیاز دارند تا با آنهـا روی
ــورت ــاوت ص ــه و متف ــرد، ک    گی
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
وشي چې د هغوی ه روی) انې (خاصه

  .له پرمختیایي اتیا وو سره متناسبه وي
  :موافقه وکه توه ېپه الند

  تعریفونه
  :لوم ماده

راتلونکې اصطالحانې په دې موافقه لیک 
  :رندويوې کې الندې معنا

 له دې   یحقوقي شخصیت عبارت د    -۱
  :خه چې

د یوه متعاهد هېـواد د حقـوقي         ١ .١
که چېرې د پانې د .اشخاصو ملکیت وي

 سلنې خه زیاته، د هغـه       ۵۰ې له   
  کیت ويمتعاهد هېواد د اشخاصو مل

د یوه متعاهد هېـواد د حقـوقي         ٢ .١
که .شخصیت لخوا کنترول شوی وي      

چېرې دغه شان حقـوقي شخـصیت د        
یسانو د معرف واک ولري یا په ئاکثریت ر

  قانوني ول د هغه فعالیتونـه رهبـري        
  .کي

په بل حقوقي شخصیت پورې تلې  ٣ .١
که چېرې هغه کنترول کي یا د بل        وي

سطه کنترول شوی حقوقي شخصیت په وا
وي یا که چېرې هغه او بـل حقـوقي          

  با نیازمندی هـای توسـعوی آنـان        
  .متناسب باشد

  :حسب ذیل توافق نمودند
  تعاریف

  :مادۀ اول
 معانی هاصطالحات آتی در این موافقتنام

  :ایدمذیل را افاده می ن
 حقوقی عبارت است از     شخصیت -١

  :اینکه
 ملکیت اشخاص حقوقی یک کشور ۱.١

 فیصد ٥٠متعاهد باشد، هرگاه بیشتر از 
د سرمایه، ملکیت اشخاص آن کشور مفا

  .متعاهد باشد
 توسط شخصیت حقـوق یـک       ٢. ١
شور متعاهد کنترول شده باشد، هرگاه ک

همچو شخصیت حقوقی صالحیت معرفی 
اکثریتی از رؤسا را داشته باشد یا بـه         
شکل قانونی فعالیت های آنرا رهبـری   

  .نماید
وابسته به شخصیت حقوقی دیگر  ٣ .١

 کنترول نماید یا توسط باشد هر گاه آنرا
شخصیت حقوقی دیگری کنترول شده     

ـقوقی باشد یا هرگاه آن و شخصیت ح
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شخصیت دواه له عین حقوقي شخصیت 

  .خه کنترول شي
هغه خدمتونه چې د یوې دولتي ادارې  - ۲

  : تـو کـې وانـدې کېـي       آپه اجرا 
له هر ول هغه خدمت خه عبارت دي        
چې نه په سوداریزه توه او نه په رقابتي 

 یوه یا له  توه، د خدمتونو له     ) سیالمنه(
سره یوه خه له زیاتو واندې کوونکو     

  .واندې کېي
 د الوتکې ترمیم او د ساتنې او ارنې -۳

له هغو فعالیتونو خه عبارت      :خدمتونه
دي چې د یوې الوتکې لپاره ترسره کېي 
یا د هغو یوه برخه ده، کله چـې لـه           
خدمتونو خه منصرف شي، سـاتنه او       
  ارنه پکې شـامل نـه وي چـې پـه          

ن ساتنه او ارنـه     ېاصطالح هغو ته د ل    
   .وایي

له هر ول هغه    : سوداریز حضور  -۴
سوداریز فعالیت یا مسلکي تاْسیـساتو    
خه عبارت دی چې الندې موارد پکې       

  :شامل وي
د یـوه   یا   ترالسه کول    ،جوت١. ٤

   .حقوقي شخصیت ساتنه

دو از عین شخصیت حقـوقی      دیگر هر 
  .کنترول گردد

که در اجراآت یک اداره       خدماتی -٢
  :دولتی عرضه می گردد

  عبارت از هر نـوع خـدماتی اسـت        
  که نه به گونۀ تجارتی و نـه بگونـۀ         

  تر از یـک    رقابتی با یک یـا بیـش      
   عرضــه کننــده خــدمات، عرضــه 

  .می گردد
 ترمیم طیاره و خدمات حفـظ و        -٣

عبارت از آن فعالیت های اند      : مراقبت
  که برای یک طیاره انجام مـی شـود        

  کـه  یا بخش از آن می باشد زمـانی       
  از خدمات منـصرف شـود شـامل        
ــه  ــه ب ــد ک ــت نباش ــظ مراقب   حف
  اصطالح آن را حفظ و مراقبت لـین        

  .می گویند
 ت از ـعبارت اس :  حضور تجارتی  -٤

هرگونه فعالیت تجارتی یا تأسیـسات      
ــوارد    ــامل م ــه ش ــسلکی ک   م

  :ذیل باشد
 ساختار، حصول یا حفظ یـک       ١. ٤

  .شخصیت حقوقی
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 د خدمتونو د واندې کولو پـه        ٢. ٤

واد په قلمروکې د یوه متعاهد هې منظور د
  .نمایند د یوې انې یا دفتر جوول

 د ریزرفــي کمپیتــوتري سیــستم -۵
)CRS (د کمپیوتري سیستم   : خدمتونه

په واسطه له برابرو شوو خدمتونو خه       
، د هوایي حمل کـوونکي،      یعبارت د 

، موجودیت،  )تقسیم اوقات ( شېمهال و 
مسافرت او د سفر د قواعدو په باره کې  

 لـه  ، چې د هغه    وي و لرونکي د معلومات 
الرې ریزرف صورت مومي یا کونـه       

  .کېدای شي صادر شي
مستقیم مالیات د عوایدو پر مجموع،  -۶
ولې پانې یا پر عایداتو بانـدې د         پر

مالیاتو په شمول د عوایدو یا پانې پـر     
عناصرو، د ملکیت پر بېان باندې د       

، مواریثـو،   ونوولو مالیاتو، پر جایداد   
  د   باندې د مالیاتو،    )سوغاتونو (تحایفو

حق الزحمو پر مجموعي مبالغو یا معاشونو 
باندې د مالیاتو چې د تصدیو په واسطه        
ورکول کېي او همدارنه د پانې په       

  .يوزیاتېدو باندې د مالیاتو نغاونکي 
حقوقي شخصیت له هر ول حقوقي  -۷

 ایجاد یا نگهداری یک شعبه یـا   ٢. ٤
در قلمرو یک کـشور  . دفتر نمایندگی 

  .متعاهد به منظور عرضه خدمات
ری  خدمات سیستم ریزرفی کمپیوت    -٥
)CRS :(  ــت از   عبـــارت اسـ

خدمات فراهم شده توسـط سیـستم       
  ری کــه حــاوی معلومــات تکمپیـو 

درباره حمل کنندۀ هوایی، تقسیم اوقات، 
ــد   ــسافرت و قواع ــت، م   موجودی
سفرکه از طریق آن ریزرف صورت می       
  گیرد یـا تکـت هـا مـی توانـد           

  .صادر شود
 مالیات مستقیم در برگیرندۀ تمام      -٦

ع عواید، باالی تمام مالیات باالی مجمو
سرمایه یا عناصر از عواید یا سرمایه به        
شمول مالیات برعایدات از بیگـانگی      
ــداد،   ــاالی جای ــات ب   ملکیت،مالی
مواریث، تحایف، مالیات باالی مبـالغ   
  مجموعی حق الزحمه ها، یا معاشـات       
که توسط تصدی ها پرداخته می شود و 
ــاالی   ــات بـ ــان مالیـ   همچنـ

  .افزایش سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت از هر نوع  -٧
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بنس خه عبارت دی چې په معمولـه   

ی یا د نافذه قانون مطابق      توه جو شو  
نـه   تنظیم شوی وي، ه انتفاعي وي یا    

انتفاعي، ه خصوصي ملکیت وي یـا       
ــر ول  ــې د ه ــت چ ــي ملکی   دولت

 ،شرکت،   شرکت، اماناتو، مشارکت
  انفرادي یا انجمن ملکیـت نغـاونکي     

  .وي 
 د نورو متعاهدو هېوادونو حقـوقي       -۸

 له هغه حقوقي شخصیت خه :شخصیت
 خه دچې  له الندې صفتونوعبارت دی 

  :یوه لرونکی وي
 د نورو متعاهدو هېوادونو د قانون - ١. ٨

مطابق جو یا تنظیم شوی وي اود نورو        
متعاهدو هېوادونو په قلمروکې او پـه       

سوداریزو فعالیتونو بانـدې      بنسیزو
  .بوخت وي

 په ملکیت یا کنتـرول کـې د         -٢. ٨
 ریز حضور په ذریعه د خدمتونو د     سودا 

  .واندې کولو په  صورت
 د نورو متعاهدو هېوادونـو      -٢. ٢ .٨

  .حقیقي شخصیت وي، یا
بند مطابق ) ۱(فقرې د ) ۸(د  - ٨. ٢. ٢

 نهاد حقوقی است که به شکل معمول      
ایجاد گردیده یا طبق قانون نافذه تنظیم 
شده باشد، چه انتفاعی باشد یا غیـر        
انتفاعی، چه ملکیت خصوصی باشد یا      
ملکیت دولتی، که دربرگیرنده هرنوع     
شرکت، امانت، مشارکت، شـرکت     
مختلط، مالکیت انفرادی یا انجمن می      

  .اشدب
 شخصیت حقوقی سایر کشورهای     -٨

عبارت از شخصیت حقوقی است :متعاهد
  کــه دارای یکــی از اوصــاف   

  :ذیل می باشد
طبق قانون سایر کشور هـای      -١. ٨

  متعاهد ایجاد یا تنظیم شده باشد و در        
  قلمــرو ســایر کــشورهای متعاهــد 
سرگرم فعالیت های اساسی تجـارتی      

  .باشد
ریعۀ  در صورت عرضۀ خدمات ذ-٢. ٨

ــت    ــارتی، در ملکی ــضور تج   ح
  .یا کنترول

 شخصیت حقـوقی سـایر      -٢ .٢. ٨
  .کشورهای متعاهد باشد، یا

) ٨(فقـرۀ   ) ١( طبق بند    -٨ .٢. ٢



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٧ 

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
هېوادونـو حقـوقي     د نورو متعاهـدو   

  .شخصیت وي
تدبیرونه له هر هغه اقدام خه عبارت  - ۹

دي چې د یوه متعاهد هېواد لخوا نیول        
عدې،  قانون، مقررې، قا   ۀکېي ه د یو   

کنالرې، تصمیم او اداري اقداماتو په      
  .ي یا په بل ول ويوول 
 لخوا تدبیرونه ود متعاهدو هېوادون -۱۰

   وتـدبیرون  عبارت دي له نیول شـوي     
  :خه د

حکومتونو، مرکزي سیمه ییزو  -١ .١٠
  . اوې، ایي اداریا

د حکومتونو او مرکزي، سیمه  -٢. ١٠
پاره د  هغو ل  د    لخوا ییزو یا ایي ادارو   
 تو په برخه کې نـا     آورسپارل شوو اجرا  

  .هدولتي ارانون
 د متعاهدو هېوادونو لخوا نیـول       -۱۱
  سـودار  وخدمتوند   تدبیرونه   يشو
زمنوي چې الندې تدبیرونـه پکـې       ېاغ

  :شاملېي
١. ١١-        ه یا له یـوهپېرودنه، ورک  

  .خدمت خه ه اخیستنه
٢. ١١-    اندې کولو   خدمت   د یوهد و

  شخصیت حقوقی سایر کشورهای متعاهد 
  .باشد

 تدابیر عبارت از هرنوع اقدام است -٩
که از سوی یک کشور متعاهد اتخاذ می 

ره، گردد چه به شکل یک قانون، مقر      
قاعده، طرزالعمل، تصمیم، اقـدمات     

  .اداری باشد یا به شکل دیگر باشد
 تدابیر از سوی کشور های متعاهد -١٠

بیری اتخاذ شـده    داعبارت است از ت   
  :توسط

 حکومات، ادارات مرکزی،    -١. ١٠
  .منطقوی یا محلی، و

 ارگان های غیر دولتـی در       -٢. ١٠
بخش اجراآت تفویض شده برای شان از 

مـات و ادارات مرکـزی،     سوی حکو 
  .منطقوی یا محلی

تدابیر اتخاذ شده از سوی کشور  -١١
های متعاهد تجارت خدمات را متأثر می 
ــل  ــدابیر ذی ــامل ت ــه ش ــازد ک   س

  :می گردد
 خریداری، تأدیه یا استفاده از -١. ١١

  .یک خدمت
 دسترسی و استفاده در رابطه      -٢. ١١
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 الس رسي او ه اخیستل، هغـه        په اه 

 اتیا خدمتونه چې متعاهد هېوادونه معموالً
   .واندې کيیې لري خلکو ته 

٣. ١١- ور، د بل متعاهد هېواد په       حض
قلمروکې د یو ول خدمت د وانـدې        
کولو په منظور، د متعاهدو هېوادونو د       

    ریز حضور حقوقي شخصیتونو د سودا
  .په شمول

انحصاري واندې   د یوه خدمت     -۱۲
له هر هغه شخص خه ـه       : کوونکی

دولتي وي یا خصوصي چې د متعاهـد        
هېواد د قلمرو په اوند بازار کې، اجازه 

هغه   تاْسیس شوی وي یا داًولري یا رسم
متعاهد هېواد په واسطه د نوموو خدمتونو 
د انحصاري واندې کوونکي په توـه    

  .ت وکيآبرحاله اجرا
عاهـد هېـواد حقیقـي       د یوه مت   -۱۳

له یوه حقیقي شخص خـه      : شخصیت
عبارت دی چې د متعاهد هېواد په قلمرو 
کې یا په بل ای کې استونه ولري او         
نوموی د متعاهد هېواد د قانون مطابق د 

  .شوي متعاهد هېواد تبعه ول شي یاد
عام دی ـه حقیقـي      :  شخص -۱۴

به عرضۀ یک خدمت، خـدمات کـه        
د معموالً نیاز دارند آن کشور های متعاه

  .را برای مردم عرضه نمایند
 حضور، به شمول حـضور      -٣. ١١

تجــارتی شخــصیت هــای حقــوقی 
 یک  ۀکشورهای متعاهد به منظور عرض    

نوع خدمت در قلمرو کشور متعاهـد       
  .دیگر
 عرضه کنندۀ انحـصاری یـک       -١٢

عبارت است از هر شخص، چه : خدمت
دولتی باشد یا خصوصی که در بـازار        

ربوطۀ قلمرو کشور متعاهد، اجـازه      م
داشته یا رسماً تأسیس شده باشد یـا        
توسط آن کشور متعاهد منحیث عرضه      
کنندۀ انحصاری خدمات مذکور برحال 

  .اجراآت نماید
 شخصیت حقیقی یـک کـشور    -١٣

 شخص حقیقی   یکعبارت از   : متعاهد
است که در قلمرو کشور متعاهد یا جای 

بـق  دیگر سکونت داشته و موصوف ط   
قانون کشور متعاهد تبعۀ کشور متعاهد      

  .مذکور پنداشته شود
عام است چه شخصیت    :  شخص -١٤
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  .شخصیت وي یا حقوقي شخصیت

  :سکتور د یوه خدمت -۱۵
تعهد ته په پام سره، هغسې   یوه خاص-۱

چې د متعاهدو هېوادونو په جدول کې       
    ي خدمت له یوهمشخص شوي، د نومو
یا زیاتو، ولو فرعي سکتورونو خـه       

  .عبارت دی
 پرته له دې د هماغه خدماتي سکتور -۲

ولې برخې د هغه پـه ولـو فرعـي          
  .نوکې شاملېيوسکتور

سکتور کې له هر    په هر   :  خدمتونه -۱۶
ول خدمت خه د هغو خدمتونو پـه        
استثني چې د دولتي ادارې د واک پـه         

   .ره کې واندې کېي، عبارت ديېدا
 د هوایي حمل او نقل د خدمتونو        -۱۷

ته  هوایي شرکتونو: موندنه پلورل یا بازار
د هغوی د هوایي خدمتونو د خرالو او    

 بازار له هغو فرصتونو خه عبارت       آزاد
، )تحقیقـاتو (ېنـو   ه چې د بازار د    د

اعالنونو او وېش په شان د بازار موندنې   
ول اخونه پکې شاملېي، پـه دغـو        
فعالیتونوکې د هوایي حمل او نقـل د        
         اکل یا د اجـراء و خدمتونو د نرخ

  .حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی
  : سکتور یک خدمت-١٥

 با توجه به یک تعهد خاص، طوری       -١
که در جدول کشور هـای متعاهـد        

 یا  یکیمشخص شده، عبارت است از      
مام سکتور های فرعی خدمت تبیشتر، یا 

  .ورمذک
در غیر آن، تمام بخش های همان        -٢

سکتور خدماتی شامل تمام سکتور های      
  .فرعی آن می گردد

عبارت از هرنوع خدمت :  خدمات- ١٦
در هر سکتور به استثنای خدماتی که در 

تی عرضه می   لحیطۀ صالحیت ادارۀ دو   
  .گردد
 فروش و بازاریابی خدمات حمل و -١٧

 عبارت از فرصت های است: نقل هوایی
هوایی در خصوص برای شرکت های که 

دمات حمل و   خنه  اآزادفروش و بازار    
  نقل آنان که شـامل تمـام جوانـب         
بازاریابی می شود مانند تحقیقات بازار، 
  اعالنات و توزیع ایـن فعالیـت هـا         
شامل تعیین نرخ خدمات حمل و نقـل   
  هــوایی یــا شــرایط قابــل اجــراء
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  .شرایط نه شاملېي

: ی له خدمتونو خه ه اخیستونک-۱۸
له هر هغه شخص خه عبارت دی چې        

نه ترالسه او یا له هغو خه ه        خدمتو
  .اخلي
:  د نورو متعاهدو هېوادونو خدمتونه-۱۹

 چې په يله هغو خدمتونو خه عبارت د  
  :الندې توه واندې کېي

 د نورو متعاهدو هېوادونو لخوا -١. ١٩
 په واسطه ېیا په قلمرو کې یا د هغې ب

د دریایي حمل او نقل په صورت کې چې 
ېوادونو د قوانینو مطابق د نورو متعاهدو ه

 وي یا له نـورو      ېثبت او راجستر شو   
متعاهدو هېوادونو خه د یوه شخص په       

 د عملیې له الرې ېواسطه چې د یوې ب
له هغې خه په بشپې یا قسمي ې         یا

  .اخیستنې سره خدمتونه واندې کوي
 د نورو متعاهدو هېوادونـو د       -٢. ١٩

ه د  خدمتونو د واندې کولو په واسـط      
       حقیقي شخصیت د یـوې نماینـد

)اندې      ) ورحضله الرې د خدمتونو د و
  )١(.کولو په صورت کې

  

  . نمی گردد
عبارت : ت استفاده کننده از خدما-١٨

است از هر شخصی که خـدمات را         
  دریافــت و یــا از آن اســتفاده   

  .می نماید
: کشورهای متعاهد خدمات سایر  -١٩

عبارت از خدماتی که ذیالً عرضه مـی       
  :گردد
 از طرف یا در قلمرو سـایر        -١. ١٩

کشور های متعاهد یا در صورت حمل و 
نقل دریایی، ذریعۀ کشتی که طبق قوانین 

هد دیگر ثبت و راجستر اعکشور های مت
  شده باشد یا توسـط یـک شـخص         

اهد که خدمات   عاز سایر کشور های مت    
را از طریق عملیه یک کشتی یا استفاده 
ــه   ــسمی از آن عرض ــا ق ــل ی   کام

  .می نماید
 در صورت عرضۀ خدمات از      -٢. ١٩

  )حــضور(طریــق یــک نماینــدگی 
 تجارتی شخصیت حقیقی، توسط عرضه 

  هـای کننده خدمات سـایر کـشور       
  )١(. متعاهد

طور مثال با ( شخص حقوقی عرضه نگردد، ولی از طریق اشکال دیگر حضور تجارتی، مانند یک شعبه، یا یک دفتر نمایندگی، عرضه کننده خدمات در صورتیکه خدمات مستقیماً توسط یک)١(  

یه برای حضور تجاری مذکور که از با وجود آن، از طریق چنین حضور تجاری رویه صورت میگیرد که برای عرضه کنندگان خدمات طبق این موافقتنامه صورت میگیرد، همچو رو)  شخص حقوقی

  .طریق آن خدمات عرضه میشود، صورت میگیرد وضرورت ندارد که به دیگر بخش های از عرضه کننده که خارج از قلمرو موقعیت دارد یعنی جاییکه خدمات عرضه می گردد، صورت گیرد
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١١

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
 له  : د خدمتونو واندې کوونکی    -٢٠

هغه شخص خه عبارت دی چې خدمتونه 
  واندې کوي

 تولېد،  :ل د خدمتونو واندې کو    -۲۱
 یـو   د او لوېش ، بازار موندنه، پلـور     

   .وېي، ا شامل واندې کولخدمت
 په الندې   :ي د خدمتونو سودار    -۲۲

توه تعریف کېي یعنـې د خـدمتونو        
  :واندې کول

 د یوه متعاهد هېواد له قلمرو       -١. ٢٢
خه بل متعاهد هېواد قلمرو ته سرحدي 

  ).عبور او مرور(تېرېدل راتېرېدل 
د یوه متعاهد هېواد په قلمروکې  - ٢. ٢٢

 ـه    د خـدمتونو   د بل متعاهد هېواد   
له هېواد خه بهـر      ( ي لپاره ستونکاخی

تل .(  
 د یوه متعاهد هېواد د خدمتونو -٣. ٢٢

د یوه واندې کوونکي پـه واسـطه د         
سوداریز حضور له الرې د بل متعاهد       

  ).سوداریز حضور( هېواد په قلمروکې 
د متعاهد هېواد د خدمتونو د       -٤. ٢٢

یوه واندې کوونکي په واسطه د بـل        
یوه متعاهد   د په قلمروکې د   متعاهد هېوا 

عبارت از  :  عرضه کننده خدمات   -٢٠
شخصی است که خدمات را عرضه می       

  کند
شامل تولیـد،   :  خدمات ۀ عرض -٢١

توزیع، بازاریابی، فروش و ارایه یـک       
   .خدمت می گردد،و

  بـه شـکل    :  تجارت خـدمات   -٢٢
ـ            ۀذیل تعریـف شـده یعنـی عرض

  :خدمات
 متعاهد   کشور  از قلمرو یک   -١. ٢٢

عبور و  (رو کشور متعاهد دیگر     به قلم 
  ).مرورسرحدی

 در قلمرو یک کشور متعاهد      -٢. ٢٢
 خدمات کـشور    ۀبرای استفاده کنند  
ــر  ــد دیگ ــارج(متعاه ــصرف خ   م

  .)از کشور
 توسط یک عرضه کننـده      -٣. ٢٢ 

اهد از طریـق    عخدمات یک کشور مت   
اهد عحضور تجارتی در قلمرو کشور مت     

  ).حضور تجارتی(دیگر 
ک عرضـه کننـدۀ     توسط ی  -٤. ٢٢

خدمات کشور متعاهد از طریق حضور      
شخصیت حقیقی یک کشور متعاهد در      
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١٢

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
هېواد د حقیقي شخصیت د حضور لـه        

  ).ورد حقوقي اشخاصو حض( الرې 
  موخې، اصول او الرودونه

  :هدوه یمه ماد
 ددې موافقه لیک موخې په خدمتونو -۱

 په اه د عمومي موافقه     کې د سودار  
 مادې سره په مطابقت کې په )۵(لیک له 

 د  سیمه کې د خدمتونو د سـودار      
 او ه والي لپاره د یوه چوکا  نېوآزاد

متقابله او مساویانه ې  په جوولو سره د
په ول د متعاهدو هېوادونو ترمن ) سود(

د خدمتونو د سودار له ه والي او        
  .زیاتیدو، خه عبارت دي

ـ  په کې په دواو برخو   -۲ ل او پـه     کُ
انفرادي ول د متعاهدو هېوادونو د ملي 

 اقتصادي   او پراختیا میزان  د خط مشې، 
جم د موخو له په پام کې نیولو سره د          ح

 د زماني جدول د اکلو په ژمنومشخصو 
ایي صورت ) مذاکرې(ه خبرې اترې  ا

  .و مومي
 د ولو متعاهدو هېوادونو لخـوا د        -۳

خدمتونو لپاره د ورکل شوو لومیتوبونو 
په راکې، موافقه لیک تدریجاً د خدمتونو 

حـضور  (قلمرو کشور متعاهد دیگـر    
  ).اشخاص حقیقی

  اهداف، اصول و رهنمود ها
  :مادۀ دوم

 اهداف این موافقتنامه عبارت است -١
  از بهبــود و افــزایش تجــارت   
خدمات در بین کشورهای متعاهد بـه       

   و مــساویانه شــکل ســود متقابلــه
 سازی آزادبا ایجاد یک چهارچوب برای 

ــدمات در    ــارت خ ــود تج   و بهب
موافقتنامۀ ) ٥(منطقه در مطابقت با مادۀ 

ــون تجــارت در    ــومی پیرام   عم
  .خدمات

ــین  -٢ ــون تعی ــذاکرات پیرام    م
جدول زمانی تعهدات مشخص با در نظر 
  داشت اهـداف خـط مـشی ملـی،        
میزان توسعه و حجم اقتصادی کشور      
  های متعاهد در هـر دو بخـش بـه          
  شکل کل و انفرادی، بایـد صـورت        

  .گیرد
 در روشنی اولویت های اعطاء شده -٣

برای خدمات از سوی تمام کشور های      
 سازی  آزادمتعاهد، موافقتنامه تدریجاً    
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١٣

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
ــودا ــدمتونو د آزادر د س ول، د خ

اکثریت سکتورونو او فرعي سکتورونو په 
د ) GATS(پراخ او ژور پو سره د 

مادې د موخو پلي کولو ته په پام سره ) ۵(
  .تر پو الندې راولي

طرز، (  مثبت لست له شېوې      ۀ د یو  -۴
خه ایي پیـروي وشـي د       ) طریقې

 په ژمنولپاره د مشخصو نې وآزادتدریجي 
ـایي د   ) مذاکرې(رې اترې   هکله خب 

بنس پرشېوې  د) غوتنلیک او واندیز(
  .صورت ومومي

  د شمول حوزه
  :درېیمه ماده

 دغه موافقه لیک پر هغو تدبیرونو چې -۱
مادې ) ۱۰( چې د  کوممتعاهدو هېوادونو

فقره کې تعریف شوي دي او پر       ) ۱(په  
کومـو متعاهـدو     هغو تدبیرونو چې د   

 پـر   نود خدمتو هېوادونو په واسطه چې     
مادې په ) ۱۱( او هغسې چې د سودار

ز اچوي، د ېفقره کې یاد شوي دي اغ) ۱(
  .ياجراء و د

 الندې مواردو د ر دغه موافقه لیک پ-۲
  :اجراء و نه دی

تجارت خدمات را با پوشش وسـیع و      
عمیق اکثریت سکتورها و سکتورهای     

اف فرعی خدمات با توجه به تحقق اهد      
پوشش قرار تحت ) GATS) (٥(مادۀ 

  .می دهد
ــت ۀ از شــیو-٤ ــست مثب ــک ل    ی

کرات درمـورد  امـذ .باید پیروی شود 
 سـازی   آزاد مشخص بـرای     تتعهدا

  تــدریجی بایــد بــر مبنــای    
ــ ــشنهاد (یوۀش ــت و پی   ) در خواس

  .صورت گیرد
   شمولۀحوز

  :مادۀ سوم
   این موافقتنامه بـاالی تـدابیری       -١

ری کـه در    که کشور های متعاهد طو    
تعریف شـده و    ) ١٠(مادۀ  ) ١(فقرۀ  

باالی تدابیری که توسط کشور هـای       
 جارت خدمات و طوری   که ت متعاهدی  

 تذکر رفته،) ١١(مادۀ ) ١(که در فقرۀ 
  متــأثر مــی ســازد، قابــل اجــراء 

  .می باشد
 این موافقتنامه باالی موارد آتی قابل -٢

  :اجراء نمی باشد
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١٤

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  . دولتي تدارکات-الف
 هغه خدمتونه چې د دولتي ادارو په        -ب

  . او،اجراآتو کې واندې کېي
نه حمل او  د هوایي حمل او نقل او    -ج

نقل خدمتونه، د کورنیو او  بین المللي        
خدمتونو په شمول برابر دي چې برنامه       
ریزي شوي وي یا نه وي شوي او لـه          
هوایي خدمتونو خه په مالت پورې اوند 

  : له الندې مواردو پرته)٢( خدمتونه
 د الوتکې د ترمیم او له هغې خه د -١

  .ساتنې او ارنې خدمتونه
حمل او نقل د خـدمتونو       د هوایي    -۲

  .پلورل او بازار موندنه
د کمپیوتري ریزرفـي سیـستم        او -۳

  .خدمتونه

 د هغو خدمتونو واندې کول چې       -٣
        ددې موافقه لیک له نافذېدو سره په یوه

 له تخنیکي او تکنـالوژیکي       کې وخت
 عملي نه وي، کله چې د هغو د         هلحاظ

   د ،عملي کېدو امکانات برابر شي ایي
  
  
  

  . تدارکات دولتی-الف
ی که در اجراآت دولتـی       خدمات -ب

  . عرضه می گردد، و 
 خدمات حمل و نقل غیر حمل و         -ج

 داخلـی  نقل هوایی، به شمول خدمات    
وبین المللی برابر است که برنامه ریزی 
 شده باشد یا نشده باشد و خـدمات       

 )٢(مربوط به حمایت از خدمات هوایی     
  :بغیر از موارد ذیل

 خدمات ترمیم طیاره و حفـظ و        -١
   .ز آنمراقبت ا

بازاریابی خدمات حمل و     فروش و    -٢
  .نقل هوایی

ــی  -٣ ــستم ریزرف ــدمات سی  و خ
  .کمپیوتری

   عرضۀ خـدمات کـه همزمـان       -٣
 به انفاذ این موافقتنامه از لحاظ تخنیکی 

  لوژیکی عملـــی نمـــیاو تکنـــ
 باشد زمانی که امکانات عملی شدن آن 
ــان  ــد در جری ــردد، بای ــراهم گ   ف

  
  
  

  . خشی از خدمات مربوط به کمک خدمات هوایی می باشد را درک می کنند که خدمات جابجایی زمینی بر کشور های متعاهد این ام)٢(
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١٥

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
مادې مطابق د ) ۱۰(ررس په بهیر کې د ب

هغو د ممکن الحاق لپاره په پام کې ونیول 
  .شي
 دغه موافقه لیک پر هغو تدبیرونو چې -۴

د متعاهد هېواد د کار موندنې بازار ته د       
زمنوي د  ېحقیقي اشخاصو الس رسي اغ    

 او همدارنه پر هغـو      ياجراء و نه د   
تدبیرونو چې د اري، سـکونت یـا        

م په هکله، په دایمي ول د اجراء استخدا
  . و نه وي

 خه ددې موافقه لیک له مندرجاتو     -۵
 یو د نورو متعاهـدو هېوادونـو د         ېه

تـه د     قلمرو یحقیقي اشخاصو د هغو   
دخول یا د هغوي د مؤقت مېـشتېدو د         
تنظیم لپاره د تدبیرونو د نیولو په الره کې 

چې لـه مکنـ     . خن کېدای نه شي   
 ساتنې د تدبیرونو نیول او بشپتیا خه د

د هغوی د پولو په اودوکې د حقیقـي         
اشخاصو له عادي رېدو رارېـدو      
خه د ا ترالسه کول په دې امر کې         

پدې شرط چـې نومـوي       .شامل دي 
تدبیرونه په داسې ول عملي نه شي چې        
په بل متعاهد هېواد پورې اوندې ېې 

ــادۀ   ــق مـ ــی طبـ    )١٠(بررسـ
برای الحاق ممکن آن در نظر گرفتـه        

  .شود
 این موافقتنامه باالی تدابیری کـه       -٤

دسترسی اشخاص حقیقی را به بـازار       
کاریابی کشور متعاهد متأثر می سازد      
قابل اجراء نمی باشد و همچنان باالی       
تدابیری کـه در مـورد شـهروندی،        
سکونت یا استخدام به طور دایمی قابل 

  .اجراء نمی باشد
 یـک از منـدرجات ایـن        چهی -٥

ــشور   ــک ک ــانع ی ــه، م   موافقتنام
متعاهد در راستای اتخاذ تدابیر بـرای       
تنظیم دخول اشخاص حقیقـی سـایر       
ــرو  ــه قلم ــد ب ــشورهای متعاه   ک

 شده نمـی    نآنان یا اقامت مؤقت آنا    
ــامل   ــر ش ــن ام ــه ای ــد، ک   توان
اتخاذ تدابیر حفاظت از تمامیت اراضی و 
ــشت و    ــان از گ ــصول اطمین   ح

عادی اشخاص حقیقی در امتداد     گذار  
مرزهای آنان می گردد، مشروط بـر       
اینکه تدابیری مذکور به شکل عملـی       

 متعاهد کشورنگردد که مزایای متعلق به 
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١٦

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
 د  )٣(مطـابق  چې ددې موافقـه لیـک     

و تعهداتو الندې ورکول شوې دي مشخص
  .باطلې کي

دولتونـو  ) MFN( الوداد ةد کامل 
  رویه

  :لورمه ماده
د فقـرې د    ) ب(مادې د    ،)۲۲( د   -۱

 چې ددې موافقه ژمنېحکم له مخې هغه    
 يمادې مطابق صورت موندل) ۸(لیک د  

 الوداد ةولو متعاهدو هېوادونو ته د کامل
ورکول کې يدولتونو د رویې پربنس.  

 که چېرې ددې موافقه لیـک لـه         -۲
نافذېدو وروسته یو متعاهد هېـواد پـه        

 په هکله په هر خدمتونو کې د سودار
ول موافقه لیک کې له یوه غیر متعاهد        

 د هغې رویې    يهېواد سره وتل شو ای    
 ي موافقه لیک نه لپاره چې له هغهد نومو

مطابق برابر شوي نه وي د ورپورې تلي 
ه اه د بل متعاهد هېواد غوتنې انضمام پ

هر ول انضمام ایې د هر  .ته پام وکي
لی  کُژمنوهېواد په واسطه د ورکل شوو 

ــابق  ــه لیــک مط ــزان ددې موافق   می
  

که تحت شـرایط تعهـدات      دیگر را 
 داده شده )٣(مشخص طبق این موافقتنامه

  .باطل سازد
ـ  ــه دول کاملـ ــوداد ةروی    ال

)MFN (  
  :مادۀ چهارم

مـادۀ  ) ب(حکم فقرۀ    به تأسی از     -١
این ) ٨(، تعهداتی که مطابق مادۀ )٢٢(

موافقتنامه صورت گرفته برای تمـام      
شور های متعاهد با اساس رویه دول       ک
  . الوداد داده می شودةملکا
 هرگاه بعد از انفاذ این موافقتنامه،       -٢

  یک کشور متعاهـد بـه هـر نـوع          
موافقتنامه راجع به تجارت در خدمات با 

ـ   ــک کــشور غیـ   ر متعاهــد ی
پیوست، باید به درخواسـت کـشور       
  متعاهد دیگر مبنی بر انضمام متعلـق      

کمتر از آنچه که طبق     یۀ که    برای رو 
موافقتنامۀ مذکور فراهم شده نباشـد،      

ــه ن ــدمتوج ــضمام . ای ــوع ان   هرن
باید میزان کلی تعهدات داده شده توسط 

  هرکشور را طبق این موافقتنامه حفظ 
واقعیت ضرورت ویژه برای اشخاص حقیقی یک کشور متعاهد مشخص و اینکه برای سائر کشور های متعاهد چنین ضرورت نباشد باید از جمله امتیازات باطل و ) ٣(  

لقی نگردد   .آسیب کننده تحت تعهدات مشخص ت
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١٧

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  .وساتي

   رویهيمل
 :پنمه ماده

 هر متعاهد هېواد د هغه په جدول کې -۱
       په درج شوو سکتورونو کې او په هغـه

طو او د   پورې د تلو هـر ول شـرای       
 د بل ي ای اه په   شتون والي   شرایطو د   

متعاهد هېواد خدمتونو او د خـدمتونو       
واندې کوونکو ته هغو ولو تدبیرونو      
نیولو ته په پام سره چـې د خـدمتونو          
واندې کول اغېزمنوي، داسې رویـه      
وکي، چې نسبت هغې رویې ته چې له        
خپلو خدمتونو او د خدمتونو له واندې       

  )٤( . نه ويل، یې کوي کوونکو سره

) ۱( یو متعاهد هېواد کوالی شي د        -۲
فقرې شرایط د بل متعاهد هېـواد لـه         
خدمتونو او د خدمتونو لـه وانـدې        

  ه پهسره،کوونکو سره په منطبق کولو 
رسمي  د خپلو یارسمي رویې ترسره کي 

خدمتونو یا ول یو شان رویې یا متفاوتې 
اره یې  د خدمتونو د واندې کوونکو لپ     

  .کوي
  

  .نماید
  رویه ملی 

  :ادۀ پنجمم
 در سکتور های مندرج جدول آن و -١

در ارتباط به هر نوع شـرایط واجـد         
ــه آن،   ــق ب ــودن متعل ــرایط ب   ش

ه خـدمات و    هر کشور متعاهد باید ب    
  کـشور  عرضه کنندگان خـدمات هر    

ه به اتخاذ تمـام     جمتعاهد دیگر، با تو   
تدابیری که عرضۀ خدمات را متأثر می       
  سازد، چنان رویه نماید نـسبت بـه        
رویه که به خدمات و عرضه کنندگان       
خدمات خویش می نماینـد کمتـر،       

  )٤(.نباشد

 متعاهد می تواند شرایط  کشور یک-٢
  را با منطبق سازی خـدمات      ) ١(فقرۀ  

و عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد 
ــمی   ــکل رس ــه ش ــه ب ــر، چ   دیگ

ـ    ـبرآورده س   دماتـازد که برای خ
و رویه یکسان یا رویه رسمی متفاوت،       

  رضه کننـدگان خـدمات خـویش       ع
  .می نماید

 ماده فرض شده است چنان تعبیر نشود که کدام کشور متعاهد را ملزم میسازد تا برای هر نوع شرایط نا مساعد رقابتی ذاتی ناشی از  تعهدات مشخص که تحت این)٤(  

  . یا عرضه کننده گان، جبران خساره بپردازدهکریکتر خارجی خدمات مربوط

 



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

١٨

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
۳-شرایط د   که چېرې یو هېواد د سیال

بل متعاهد هېواد د خدمتونو او د خدمتونو 
 اندې کولو سره په مقایسه کې د یوهله و
متعاهد هېواد د خدمتونو یا د خدمتونو د 
واندې کوونکو په ه بدلون ورکي،      

سمي رویه یا متفاوته رسمي رویه یو شان ر
  .کېي توه ل  مساعدې رویې پهېلد

  یبازارته الس رس
 :شپمه ماده

فقره کـې د    ) ۲۲(مادې په   ) ۱( د   -۱
واندې کولو د تعریف شوو تالرو له       

 په پام سره، هر ي الس رس دالرې بازار ته
 د بل متعاهد هېواد له يمتعاهد هېواد ای

د خدمتونو لـه وانـدې       خدمتونو او 
چې د   .کوونکو سره داسې رویه وکي    

په جدول کې تر موافقه شـوو او         ژمنو
ونو او  تمشخصو شوو ضوابطو، محدودی   

خه ل مساعده نه هشرایطو الندې رویې 
   )٥(.وي
  په هغو سکتورونو کې چې بـازار        -۲

   هغه ي صورت موندلژمنې ته د الس رس
  
  

 هرگاه یک کشور، شرایط رقابت را -٣
 خدمات  ۀبه نفع خدمات یا عرضه کنند     

یک کشور متعاهد در مقایسه به خدمات 
و عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد 
دیگر تغییر دهد، رویه رسمی یکسان یا       
رویه رسمی متفاوت منحیث رویه کمتر      

  .مساعد پنداشته می شود
  دسترسی به بازار

  :مادۀ ششم
   با توجـه بـه دسترسـی بـازار          -١

از طریق روش های تعریف شده عرضه       
هرکـشور  ) ١(مـادۀ   ) ٢٢(در فقرۀ   

متعاهد باید با خدمات و عرضه کنندگان 
ــر  ــد دیگ ــشور متعاه ــدمات ک   خ

ـ         کـه تحـت    ۀرویه نماید که از روی
  یت هـا و شـرایط     د ضوابط، محدو 

ــده  ا تو ــشخص ش ــده و م ــق ش   ف
  ر جدول تعهدات، کمتـر مـساعد      د

  )٥(. نباشد

کتور هـای کـه تعهـدات       سدر   -٢
  دسترسی به بازار صورت گرفته، تدابیری 

  
  

بدوش گیرد و هرگاه رفت و آمد مرزی ) ١(ماده ) ٢٢(ق روش عرضه ای که در دفقره هرگاه یک کشور متعاهد دسترسی به بازار را پیرامون عرضۀ خدمات از طری) ٥(

لقی گردد، در آنصورت کشور متعاهد رفت و آمد مرزی را اجازه می دهد هرگاه یک کشور متعاهد تعهدات دسترسی به بازار را در . خود یک بخش اساسی خدمات ت

  .به عهده گیرد، این کشور در واقع انتقاالت اساسی را در قلمرو خویش تعهد نموده است) ٢٢(ماده ) ٢٢(ج فقره ارتباط به عرضۀ خدمات از طریق روش عرضه ای مندر
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١٩

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
تدبیرونه چې یو متعاهد هېواد یې ه د        

وي یا یې د خپل     ه اه   سیمه ییزو وېش پ   
 ربنس وي نه ایې ونیسي یاول قلمرو پ

خو داچې د مشخصو    . یې تصویب کي  
 په جدول کې په بل ول تـصریح         ژمنو

شوی وي، چې الندې د اسې تعریـف        
  :شوي دي

 د خدمتونو پر واندې کوونکـو       -الف
باندې محدودیتونـه ـه د عـددي،        
انحصاري، خدماتي انحـصاري یـا د       
اقتصادي اتیا د ازمېت د شرایطو په       

  .ول وي
 د خدمتونو یا شتمنیو د معامالتو پر        -ب

ارزت باندې محدودیتونه د عـددي      
سهمیې یا د اقتصادي اتیا د یوه ازمېت 

  .د شرایطو په ول وي
 د خدماتي فعالیتونو پر مجمـوعي       -ج

اکل شـوو     واحدو يشمېر یا پر عدد   
شرایطو کې د رندو شوو خـدماتي       

  السته راونو پر مجموعي مقدار باندې
 یا د اقتصادي اتیا د ونېحدودیتونه د م

  )۶ (.ازمېت د شرایطو په ول وي

  

را که یک کشور متعاهد چه بر مبنای        
تقسیمات منطقوی باشد یا بر مبنای تمام 
قلمرو و خودش نباید اتخاذ یا تصویب       
نماید، مگر اینکه در جدول تعهـدات       

ریح گردیـده   مشخص طور دیگر تص   
  باشــد، کــه ذیــالً چنــین تعریــف 

  :شده است
 محدودیت ها باالی تعداد عرضه -الف

دگان خدمات چه به شکل سـهمیۀ       نکن
عددی، انحصاری، عرضه کننـدگان     
انحصاری خدماتی یا شرایط آزمـایش      

  .نیازمندی اقتصادی بوده باشد
ــدو-ب ــاالی ارزش د مح ــا ب یت ه

 مجموعی معامالت خدماتی یا دارایی ها
 شرایط یـک    یابه شکل سهمیۀ عددی     

  .آزمایش نیازمندی اقتصادی باشد
  محدودیت ها باالی تعداد مجموعی-ج

 فعالیت های خدماتی یا مقدار مجموعی     
دست آورد خدماتی ابراز شده در شرایط 

  ورتـددی به صـیین شده واحد عـتع
سهمیۀ یا شرایط آزمـایش نیازمنـدی       

  )٦ (.اقتصادی

بیر یک کشور متعاهد که معلومات برای عرضه خدمات محدود می سازد، نمی گردد٢ این فقره )٦(     . ج شامل تدا
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٢٠

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
 د هغو حقیقي اشخاصو پر مجموعي       -د

شمېر باندې چې ممکن په اکلي خدماتي 
سکتور کې استخدام شي یا د خدمتونو پر 
واندې کوونکي باندې چې کوالی شي      

 الزم  هغـه استخدام وکي او هغوی ته      
 له هغه سـره اه      ول شي او مستقیماً   

ولري محدودیتونه د مشخصو خدمتونو د 
 په ول یا د ونېواندې کولو د عددي 

اقتصادي اتیا د شرایطو په ول صورت    
  .موندالی شي

 هغه تدبیرونه چې د حقوقي بنس -ـ ه
بنس په ولونو   ) مختلط(یا    ) نهاد(

ضرورت یا اتیا ولري چې د هغه له الرې 
کوالی شي خدمتونه   واندې کوونکی و  

  . او،واندې کي
 پر بهرنیو ونه والو باندې د اکثر حد -و

سلنې یا د بهرن انفرادي یا مجمـوعي        
پانونې پر مجموعي ارزت بانـدې د       
محدودیت له مخې د بهرن پانې پـر        

  .ونې باندې محدودیت
  اضافي ژمنې
  :اوومه ماده

متعاهد هېوادونه کوالی شي د خدمتونو د 

االی تعداد مجموعی  محدودیت ها ب-د
اشخاص حقیقی که ممکن در سـکتور       
خدماتی معین استخدام گردند یا کـه       
باالی عرضه کننده خدمات که می تواند 

 الزم   آن استخدام نماید و آنها بـرای     
و مستقیماً به آن ارتباط     پنداشته شود،   

 خدمات مشخص به    ۀه باشد، عرض  تداش
  گونۀ سـهمیۀ عـددی یـا شـرایط         

دی صورت گرفته مـی     نیازمندی اقتصا 
  .تواند
تدابیری که به انواع مشخص نهاد  -هـ

  حقوقی یا نهـاد مخـتلط ضـرورت        
یا نیاز داشته باشد که از طریق آن عرضه 
  کننده بتوانـد خـدماتی را عرضـه        

  .،ونماید
یت باالی سـهم سـرمایۀ      د محدو -و

خارجی بر حسب محدودیت فیـصدی      
حداکثر باالی سهمداران خارجی یـا      

ش مجموعی سرمایه گذاری    باالی ارز 
  .انفرادی یا مجموعی خارجی

  تعهدات اضافی
  :مادۀ هفتم

کشور های متعاهد مـی تواننـد روی      
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٢١

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
 د اغېزمنونکو تدبیرونو په اه      سودار
 باندې خبرې اترې وکـي  ژمنوپر هغو  
 مادې تر برنامه ریز     )۶( او )۵(چې د 

الندې نه وي، په هغو تـدبیرونو کـې         
د لرلو شاملېي چې پدې هکله د شرایطو 

مغایر یا د ستونزو د زیاتېـدو باعـث         
 د یوه متعاهد هېواد ژمنېدغه ول .کېي

  .ل کې درجېي په جدوژمنود مشخصو 
   جدولژمنود مشخصو 

 :اتمه ماده
 ژمنې ېمتعاهد هېواد هغه مشخص  هر-۱

مطابق یې په    وماد) ٧او   ۶،  ۵ (چې د 
 . په یوه جدول کې درجويې،غاه اخیست

هغو سکتورونو ته په پام سره چې دغـه         
، الندې موارد ې صورت موندل ژمنېشان  

  :په جدول کې مشخصوي
 پـه هکلـه    بازار ته د الس رس     -الف

  .ضوابط، محدودیتونه، شرایط
د   په هکله شرایط او    ې د ملي روی   -ب

  .شرایطو درلودل والی
  . پورې اوند اجراآتژمنو په اضافي -ج
 په هغه ای کې چې مناسـب وي،         -د

وقتـاً  ( وخت پر وخت     ژمنوددغه شان   

 ۀتعهدات در رابطه به تدابیری متأثر کنند
 مۀخدمات مذاکره نمایند که تابع برنا     

نبوده، ) ٦(و ) ٥(ماده های ریزی تحت 
 تدابیری می گردد که در مورد  آنشامل

یش ابودن، مغایر یا افـز    واجد شرایط   
چنین تعهدات در   . گردد مشکالت می 

جدول تعهدات مشخص یک کـشور      
  .متعاهد درج می گردد

  جدول تعهدات مشخص 
  :مادۀ هشتم

 هر کشور متعاهد در یک جدول،       -١
تعهدات مشخصی را که طبق ماده های     

به عهده گرفته است، درج ) ٧ و٦، ٥(
با توجه به سکتورهای کـه      . می نماید 

نین تعهدات صورت گرفته، هر جدول چ
  :موارد آتی را مشخص می سازند

 ضوابط، محدودیت ها، شرایط در - الف
  .مورد دسترسی به بازار

 شرایط و واجد شرایط بـودن در       -ب
  .مورد رویه ملی

  .  اجراآت مربوط به تعهدات اضافی-ج
   در جــای کــه مناســب باشــد، -د

  تطبیــق وقتــاً فوقتــاً چنــین    
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  . او،تطبیقول) فوقتاً

  . د انفاذ نېهژمنو ددغه شان -ـه
 مادې سره ناسـازار     )۶ او   ۵ (له -۲

تون کـې   سمادې په   )  ۶  (تدبیرونه د 
  .درجېي

 نوموي تدبیرونه ایي  کې، پدې صورت
 مادې لپاره شرایط یا د شـرایطو        )۵(د  

  .درلودل والی برابر کي
 ژمنود متعاهدو هېوادونو د مشخصو  -۳

جدول ایي د خبرو اترو له بـشپېدو        
وروسته له دې موافقه لیک سره ضمیمه       

ء د موافقه لیک الینفـک جـز       ي او ش
  .تشکیل کي

  په جدولونوکې تعدیل
 :نهمه ماده

 د ژمنو یو متعاهد هېواد کوالی شي د -۱
انفاذ له نېې خه درې کاله وروسـته،        
ددې مادې له حکمونو سره په مطابقت       
کې، په خپل جدول کې هـر ول درج         

 تعدیل یا له هغو خه صرف       ژمنېشوي  
ېواد ایي نـور    نوموی ه  .نظر وکي 

     د تعدیل یا    ژمنمتعاهد هېوادونه د یوه 
صرف نظر په اه د خپل تصمیم په هکله 

  .،وتعهدات
  . تاریخ انفاذ چنین تعهدات-هـ

   هـای   ه تدابیری ناسازگار، با ماد    -٢
  ) ٦(درج ســتون مــادۀ  ) ٦ و ٥(

  .می گردد
در این صورت، درج تدابیری مذکور      
باید یک شرایط یا واجد شرایط بودن را 

  .فراهم سازد) ٥(برای مادۀ 
 جدول تعهدات مشخص کشورهای -٣

متعاهد باید بعد از تکمیل مـذاکرات       
   ایــن موافقتنامــه گردیــده ضــمیمه

ــه را   ــک موافقتنام ــزء الینف   و ج
  .تشکیل دهد

  تعدیل در جدول ها
  :مادۀ نهم

 یک کشور متعاهد میتواند سه سال -١
بعد از تاریخ انفاذ تعهدات، در مطابقت 

، هر نوع تعهـدات     هبا احکام این ماد   
  منــدرج جــدول خــویش راتعــدیل 

کشور مذکور . یا از آن صرف نظر نماید
د سایر کشور های متعاهد را در مورد بای

تصمیم خویش مبنی بر تعدیل یا صرف       
ــداقل    ــد ح ــک تعه ــر از ی   نظ
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
د په پام کې تعدیل یا صرف نظر د تطبیق 

   هترلخه ل ېه مخ درې میاشتې د   له نې
  .خبرکي

 متعاهد هېواد، د نورو     ی تعدیلوونک -۲
متعاهدو هېوادونو د غوتنې له مخې پر       

یالتو توافق ته د رسېدلو الزمو جبراني تعد
په منظور، ایي خبرو اترو ته کېني، په 
دغه شان خبرو اترو او توافقاتوکې متعاهد 
هېواد ایي هه او هاند وکي تر و د 

 عمومي میزان   ژمنودوه اخیزو ورو    
 د ژمنـو چې د سودار د مشخـصو      

جدولونو په نسبت ل مساعد نه وي، له        
. خه، ایي وساتيدغه شان خبرو اترو دم

متعاهد هېوادونه ایي هه وکي ترو د 
شپو میاشتو په تر کـې ددغـه ول         
جبراني تعدیالتو په هکله خبرې اترې په       

په . دوه اخیز رضایت سره سرته ورسوي
 راتلو په صورت کې ددې ېهغو کې د پات
 د  ې حکمونـه   ماد )۲۶(  د موافقه لیک 
  .يتطبیق و د

 الوداد ةدې، د کاملجبراني تعدیلونه  -٣
  . دولتونو درویې پر بنس صورت و مومي

 د متعاهد تعدیل کوونکی هېواد، تر       -۴

ــق ــاریخ تطبی ــل از ت ــاه قب   ســه م
مورد نظر تعدیل یا صرف نظر، مطلـع      

  .سازد
 کشور متعاهد تعدیل کننده، بنابه در -٢

خواست سایر کشور های متعاهد بـه       
ــق     ــه تواف ــیدن ب ــور رس   منظ

انی الزم، باید وارد    روی تعدیالت جبر  
در چنین مذاکرات و    . مذکرات گردد 

متعاهد باید سـعی و     کشور  توافقات،  
تالش نماید تا میزان عمومی تعهـدات       

  مند دوجانبــه را کــه نــسبت دســو
به جدول های تعهدات مـشخص بـه        
تجارت کمتر مساعد نباشد، قبل از چنین 

کشور های . مذاکرات، باید حفظ نماید
 شش ظرفنمایند تا در متعاهد باید سعی 

ــو   ــذاکرات را روی همچ ــاه م   م
تعدیالت جبرانی با رضایت دوجانبـه      
انجام دهند، در صورت کوتاهی از ان       

این موافقتنامه پیروی ) ٢٦(احکام مادۀ 
  .نماید

 تعدیالت جبرانی بر اساس رویه دول -٣
  .  الوداد صورت گیردةکامل

ــد-٤ ــده متعاه ــشورتعدیل کنن    ک
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هغه وخته پورې نشي کوالی په خپلـو        

 تعدیل راولي یا له هغو خـه        ېژمنوک
صرف نظر وکي چې جبراني تعدیلونه له 
غوتونکې هېواد سره تر سره کي یا د       
 نیول شوي تصمیم مطابق ددې موافقـه      

رې خه پیروي المادې کن) ۲۶(لیک د 
  .وکي

  ېونآزادتدریجي 
 :لسمه ماده

 ژمنوددې موافقه لیک ضمیمه د مشخصو 
 دې هر درې کاله وروسته ې کپه جدولونو

 وشي یا تردې دمخه، په هغه       ېنوې کتن 
د وزیرانو ) SAFTA(صورت کې چې د

  .د شوري په واسطه مکلف شوي وي
  داخلي مقررات
  :یوولسمه ماده

په هغو سکتورونو کې چې په هغو کې  - ۱
، هـر   ي صورت مونـدل   ې ژمنې مشخص

متعاهد هېواد مکلف دی ترو له هغـو        
ولو تدبیرونو خه چې د خـدمتونو د        
سودار عمومي اجراآت په معقـول،      

 او منصفانه ول اغېزمنوي ا      دهدفمن
  .ترالسه کي

ند در تعهدات خویش    تا زمانی نمی توا   
  تعدیل آورد یا از آن صرف نظر نماید        
که تعدیالت جبرانـی را بـا کـشور         
  درخواست کننده انجـام دهـد یـا        
مطابق به تصمیم اتخـاذ شـونده از        

این موافقتنامـه   ) ٢٦ (ۀطرزالعمل ماد 
  .پیروی نماید

   سازی تدریجی آزاد
  :مادۀ دهم

ول تعهدات مشخص ضمیمۀ ایـن      اجد
  نظرد از هر سه سال تجدیدموافقتنامه بع

در صورتی که توسط  گردد یا قبل از آن
مکلـف  ) SAFTA(شورای وزرای   

  .گردیده باشد
  مقررات داخلی

  :دهمیازمادۀ 
ن تعهدات  آکتور های که در     س در   -١

مشخص صورت گرفته، هرکشور متعاهد 
  مکلف است تـا از تمـام تـدابیری         
  که اجراآت عمومی تجارت خـدمات      

ــه شــکل م را   عقــول، هدفمنــد و ب
  منصفانه، متأثر می سـازد اطمینـان       

  .حاصل نماید
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و په  ، هر متعاهد هېواد مکلف دی     -۲

لي،حکمیت او اداري  عد دلن وخت کې
دیوانونه یا کنالرې چې د یوه بل متعاهد 
هېواد د خدمتونو زیان موندي واندې      
       کې بررستنه یې د چکوونکي په غو
لپاره برابرکي وساتي یا رامنته کي او 
په هغه ای کې چې اداري تصمیمونه په 
خدمتونو کې سوداري اغېزمنوي مؤجه    

په هغـه   .ينیول ش ومناسب جبران دی،    
صورت کې چې د خپلواکې ادارې دغه       
ول کنالرې له اداري تصمیم سره اه       

متعاهد هېواد ایي ا ورکي، . ونه لري
یوې  تیا سره د  يهغه کنالرې چې په ر    

موخې او منصفانه بررس لپاره الزمې دي 
  .برابرې شوې دي

 فقرې حکمونه نه ایي داسې )۲( د -۳
 ،ېواد ملزم کي  تعبیر شي چې متعاهد ه    

و داسې دیوانونه او کنالرې رامنته      
      ي چې د هغه د قانوني جویـا   تک 

  .حقوقي سیستم پر خالف وي
ای کې چې د یوه خدمت د   په هغه-۴

هغه په هکله    واندې کولو لپاره چې د    
 مجوز ته   ېصورت موندل ژمنې   ېمشخص

 هر کشور متعاهد مکلف است تا در -٢
ت یاسرع وقت دیوان های عدلی، حکم 

اداری یا طرزالعمل های را کـه بـه         و
درخواست یک عرضه کننده خـدمات   
آسیب دیده کشور متعاهد دیگر برای      
بررسی سریع فراهم نموده حفظ یا ایجاد 

 تـصامیم اداری     که د و در جایی   نمای
تجارت در خدمات را متأثر می سـازد     
جبران مؤجه مناسب می باشد، اتخـاذ    

درصورتی که چنین طرزالعمـل     . گردد
 مستقل با تصمیم اداری ارتباط ۀهای ادار

نداشته باشد، کشور متعاهد باید اطمینان 
 یکدهد، طرزالعمل های که واقعاً برای 

زم اسـت،   هدف و بررسی منصفانه ال    
  .فراهم شده است

نباید چنان تعبیر   ) ٢( احکام فقرۀ    -٣
 متعاهد را ملزم سازد تا کشورشود، که 
ا طرزالعمل های را ایجـاد      یدیوان ها   

نماید که خالف ساختار قانونی یا سیستم 
  .حقوقی آن باشد

ـ      -٤  یـک   ۀ در جایی که برای عرض
خدمت که روی آن تعهدات مـشخص     

ـ      از باشـد،   صورت گرفته به مجوز نی



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٢٦

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
وي، د متعاهد هېواد واکمنې ادارې  اتیا

دې په تر کـې د یـوه        د مناسبې مو  
 وروسته چې ولوغوتنلیک له واندې ک

د داخلي قوانینو او مقرراتو له لحاظه بشپ 
غوتنلیک ورکوونکي ته د    . ول شي 

 يغوتنلیک په برخه کې د نیول شـو       
  .يوتصمیم په هکله خبر

د غوتنلیک ورکـوونکي د غوـتنې       
 لهپربنس د متعاهد هېواد واکمنې ادارې 

پرتـه د غوـتنلیک د       ن الزم   غیر
  .وضعیت په هکله معلومات برابروي

 له دې خه د ا په موخه چـې د        -۵
شرایطو د درلودل والي په اتیاوو پورې د 
اوندو تدبیرونو او کنالرو، تخنیکـي      
معیارونو او د جواز ورکولو د شرایطو په 
شمول داخلي مقررات د خـدمتونو د        

 ضروري خنونـه  غیر  سودار لپاره   
رامنته نه کي، متعاهد هېوادونه په ه 
ددغو تدبیرونو د دسپلینونو په هکلـه د    
خبرو اترو پایلې، د نیوالې سودار د      

ــازمان  ــدمتونو د ) WTO(س د خ
سودار د عمومي موافقـه لیـک د        

)GATS(  د)فقرې له ) ۴(مادې د ) ۵

ادارات ذیصالح کشور متعاهـد، در      
خالل مدت مناسب بعد از ارایه یک در 

 و مقـررات    ی از لحاظ قوانین   خواست
ــود،   ــته ش ــل پنداش ــی مکم   داخل
درخواست دهنده را در خصوص تصمیم 

   یاتخاذ شـده در مـورد درخواسـت       
  .اطالع می دهد

ت ابنابه تقاضای درخواست کننده ادار    
بدون تأخیر غیر ذیصالح کشور متعاهد، 

الزم معلومــات در مــورد وضــعیت 
  . فراهم می سازدیدرخواست

 با هدف اطمینان از اینکه مقررات       -٥
داخلی، به شمول تدابیر مربـوط بـه        
نیازمندی های واجد شـرایط بـدون       
طرزالعمل ها، معیارهـای تخنیکـی و       

 ضروری را   رشرایط جوازدهی موانع غی   
مایـد،  نبرای تجارت خدمات ایجاد ن    

شور های متعاهد مـشترکاً نتـایج       ک
مذاکرات را در مورد دسپلین های این       

) ٥(مادۀ  ) ٤(تدابیر به تأسی از فقرۀ      
موافقتنامۀ عمومی تجـارت خـدمات      

)GATS ( ــارت ــازمان تجـ   سـ
به منظور داخل شدن ) WTO( جهانی 
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مخې دغه موافقه لیک ته د ورداخلېدو په 

غه شان دسپلین  دله. منظور بررسي کوي
خه موخه داده چې دغه شرایط پکـې        

  :شامل دي
رو  او   د د معیار پربنس هدفمن    - الف

 وي لکه د خدمتونو د واندې       )شفاف(
  .کولو ظرفیت او وتیا

و ، له الزم حده زیات درانه نه وي -ب
د خدمتونو له کیفیت خه ا ترالسه       

  .شي
 د جواز ورکولو د کنالرو د شتون -ج 

 صورت کې، پخپلـه د خـدمتونو د         په
واندې کولو په الره کې محـدودیت       

  .رامنته نه کي
فقرې مطابق ) ۵( په سکتورونوکې د -۶
نظم او دسپلین د رامنته کولو په موده  د

عاهـد  تکې، په هغه ای کې چې یوه م       
 ې په غاه اخیـست    ژمنې ېهېواد مشخص 

وي، یو متعاهد هېواد د جواز ورکولو هغه 
تخنیکي معیارونه چې     او وتیا او   شرایط

ـ  ژمنوددغه شان مشخصو     ال او  ـد ابط
خراب باعث شي، په هغه ول چـې د         

  :الندې معیارونو مطابق نه وي نه تطبیقوي

ــن مو ــه ای ــه بررســی اب ــه ب   فقتنام
 متوجه  کشور های متعاهد،  . گیرندمی  

 اطمینان از ین دسپلیناند که هدف از چن
  :این است که چنین شرایط شامل اند

 برمبنای معیار هدفمند و شفاف      -الف
باشد، مانند ظرفیت و قابلیت عرضـۀ       

  .خدمات
 بیشتر از حد الزم سنگین نباشد تا       -ب

  از کیفیت خدمات اطمینـان حاصـل       
  .گردد

 در صورت وجود طرزالعمل های      -ج
ــدودیت    ــود مح ــوازدهی، خ   ج

ــرا در راه  ــاد ۀعرض ــدمات ایج    خ
  .ننمایند

 در مدت ایجاد نظم و دسپلین طبق   -٦
  کـه   در سکتورها، در جایی   ) ٥(فقرۀ  
 متعاهد، تعهدات مشخص را کشوریک 

به عهده گرفته باشد، یک کشور متعاهد، 
شرایط جوازدهی و شایسگی و معیـار       
های تخنیکی را باعث ابطال و خرابی       
  چنــین تعهــدات مــشخص گــردد،

 مطابق مغایر ذیل نباشـد      ه ک  به شکل 
  :تطبیق نمی نماید
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  )ج ۵ ب  یا ۵ الف، ۵( چې په -الف

فقره کې له درج شوو معیارونو سـره        
  . مطابقت ونه لري

 له نوموي متعاهد هېواد خه پـه      -ب
 په وخت کې ژمنو ول د مشخصو معقول

داسې توقع ونه شي چې پـه نومـوو         
  . ويیسکتورونو کې یې صورت موندل

 ددې په تشخیص کې چې آیا یـو         -۷
مکلفیت سره پـه     متعاهد هېواد له هغه   

 فقرې الندې عمل )۶(مطابقت کې چې تر
ایي محاسبه د هغ    یک ،   وندو بینو ا

 بین المللي معیارونو  المللي سازمانونو د    
  ي     شيواخیستل  پربنسچې د نومـو

  )٧(.متعاهد هېواد په واسطه تطبیق شي
 سکتورونو کې چې په هغو کې و په هغ- ۸

ې د مسلکي خدمتونو په هکله مشخـص      
  ، هر متعاهد هېواديصورت موندلژمنې 

کافي کنالرې د هر بل متعاهد هېواد د        
ــاره،   مــسلکي افــرادو د بررســ لپ

  .برابروي
  
  
  

ی  هاه که با معیارهای مندرج فقر-الف
شته مطابقت ندا) ج٥ ب، یا ٥الف، ٥(

  .باشد
 از کشور متعاهد مذکور به شکل       -ب

معقول حین تعهدات مشخص توقع برده 
نشود که در سکتور های مذکور صورت 

  .گرفته باشد
 در تشخیص اینکه آیا یک کشور       -٧

 که در   مکلفیتهد در مطابقت با     متعا
عمل نموده، محاسبه باید ) ٦(تحت فقرۀ 

به اساس معیار های بین المللی سازمان       
که   های بین المللی مربوطه اخذ گردد     

توسط کشور متعاهد مـذکور تطبیـق       
  )٧(.گردد

 در سکتور های که در آن تعهدات        -٨
مشخص در مورد خـدمات مـسلکی       

  اهد ـر کشور متعـصورت گرفته، ه
 طرزالعمل های کافی را برای بررسـی      

تهیه کشور متعاهد دیگر،افراد مسلکی هر
  .نمایدمی 

  
  
  

ن المللی اطالق می گردند که عضویت آنها به نهاد های ذیربط تمام کشور های متعاهد باز به نهاد های بی" سازمان های ذیربط بین المللی" اصطالح )٧(

  .است
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  هنپه رسمیت پېژند

  :دوولسمه ماده
 یو متعاهد هېواد د قانوني واک، جواز - ۱

د کوونکو ورکولو یا د خدمتونو دواندې 
تصدیق د ستندردونو یا معیارونو د اجراء 
په منظور کوالی شـي، د زده کـې         

درجه ترالسه شوې تجربـه،     ) تحصیل(
مقتضي شرایط یا په نـورو متعاهـدو        
هېوادونو کې ورکل شوي تصدیق لیکونه 

  .پېژنيوه رسميت پ
 ددې موافقه لیک له نافذېدو وروسته -۲

خه د ) هېوادونو(له هر بل متعاهد هېواد 
تنظیم شوي خدماتي سکتور په هکله، د       
یوه متعاهد هېواد د لیکلي غوـتنلیک       
پربنس متعاهد هېواد مکلف دی تر و       

هغه اوندې مسلکي    ا ورکي چې د   
 د  ادارې په مناسب وخت کې د تحصیل      

درجې، ترالسه شوې تجربې، مقتـضي      
شرایطو یا په نوموي خدماتي سکتور کې 
د ورکل شوي جواز یا تصدیق لیکونو د 

 لپاره د لومنیو    نېمتقابل رسمیت پېژند  
پایلو د پلي کېدو په منظور خبرو اترو ته    

دغـه  . ناست او قرارداد عقد کی دی     

   به رسمیت شناختن
  :مادۀ دوازدهم

 یک کشور متعاهد به منظور اجرای -١
ستندرد ها یا معیارهای صالحیت قانونی، 
جوازدهی یا تصدیق عرضه کننـدگان      

 تحصیل، تجربه ۀخدمات می تواند درج
گرفته شده، شرایط مقتضی یا جواز    فرا  

یا تصدیقنامه های اعطا شده در سـایر      
کشور های متعاهد را بـه رسـمیت        

  .بشناسد
 بعد از انفاذ این موافقتنامه، به اساس -٢

در خواست کتبی، یک کشور متعاهد، از 
متعاهد دیگر در ) کشورهای(هر کشور 
ور خدماتی تنظیم شده، کشور مورد سکت

ت تا اطمینان دهد که د مکلف اس متعاه
ادارات مسلکی مربوطه آن در زمـان       
مناسب برای برسمیت شناختن متقابل     

 تحصیل، تجربه فرا گرفته شده،      ۀدرج
ضی یا جواز یا تصدیقنامه های تشرایط مق

اعطا شده در سکتور خدماتی مذکور، به 
کره و امنظور تحقق نتایج اولیه وارد مذ

 چنـین بـه   . قرار داد عقد نموده اند    
رسمیت شناخت متقابل می توانـد از       
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 کوالی شي نهرسمیت پېژنده شان متقابل پ

 له الرې الس ته راشي او له        م غ هد  
دې پرته دې د متعاهدو هېوادونو ترمن د 
یوه توافق لیک یا ترتیباتو پربنس ترالسه 

توافق ته د رسېدو یا ددغـه ول        . شي
یاتو په اه د ئموافقه لیک یا ترتیباتو د جز

یوه موافقه لیک په عقدولو کې هر ول        
ن یا د مسلکي بنسونو لخوا د کـار         

اء نه ایي ددې فقرې مطابق د متعاهد اجر
نقض په معني    هېواد لخوا د مکلفیتونو د    

 چې ه ماد)۲۶(او همدارنه . ول شي
پدې موافقه لیک کې د شخو د حل او         

په دې  .فصل په هکله ده، تابع نه ري      
برخه کې پرمختونه ددې موافقه لیک په 

 مادې مطابق په دوامداره )۱۰(بهیر کې د 
  .خونو لخوا بررسي کېيتوه د ا

په هغه صورت کې چې یو متعاهـد      -۳
هېواد د تحصیل یا ترالسه شوې تجربې د 
موافقې یا قرارداد په ذریعه د یوه بل هېواد 

کې د ورکل شوو جوازلیکونو  په قلمرو
یا تصدیق لیکونو مقتضي شـرایط پـه        
رسمیت و پېژني چې نوموی هېواد ددې 

 لري، نوموی   موافقه لیک غیتوب و نه    

طریق هماهنگی بدست آید و در غیر آن 
صورت به اساس یک توافقنامه یا ترتیبات 

هر . بین کشور های متعاهد حاصل شود
گونه تأخیر یا عدم اجرای کار از سوی        
  نهاد های مـسلکی بـرای رسـیدن        
به توافق یا عقد یک موافقتنامه در رابطه 

قتنامه یا ترتیبات   به جزئیات چنین مواف   
نباید به معنی نقض مکلفیت ها از سوی 

   هکـشور متعاهــد طبـق ایــن فقــر  
) ٢٦(تلقی گردد و همچنان تابع مادۀ       

که در مورد حل و فصل منازعات در این 
پیشرفت ها . موافقتنامه است نمی گردد

ــرور  ــان م ــه در جری ــن زمین   در ای
  ) ١٠(این موافقتنامـه طبـق مـادۀ        

سط طرفین بررسی می    به طور مداوم تو   
  .گردد

یک کشور متعاهد    در صورتی که   -٣
ذریعۀ موافقه یا قرارداد تحصیل یا تجربه 

شده، شرایط مقتـضی، یـا       فراگرفته
جوازنامه ها یا تصدیقنامه های اعطا شده 
در قلمرو یک کشور دیگر را به رسمیت 
بشناسد، که کشور مذکور عضویت این 

ور متعاهد موافقتنامه را نداشته باشد، کش
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متعاهد هېواد د غوتنې پربنس متعاهد      
هېواد ته له دغسې موافقه لیک یا قرار داد 

 لپاره خبرو اتروسره د الحاق په خاطر د 
         له یـوه کافي فرصتونه یا د مقایسې و

.  فرصت ورکويخبرو اتروهېواد سره د 
په هغه صورت کې چې یو متعاهد هېواد        

 وپېژنـي،   په خپلواکه توه په رسمیت    
نوموی هېواد دې بل هېواد ته کـافي        

و ثابته کي چې د      فرصت برابر کي  
بل متعاهد هېواد په قلمرو کې د وونې        
یا تجربې السته راول، برابر شوي شرایط 
یا ورکل شوي جواز لیکونه یا تصدیق       

  .لیکونه هم ایي په رسمیت و پېژندل شي
 د شخو حل او فصل چې د مسلکي -۴

نو لخوا د متقابل رسمیت پېژندنې      بنسو
  د لپاره تر موافقه لیکونو الندې یا بهـر       

 توه ردانه یا په خودونو معیارشوووضع 
ددې مادې د حکمونو مطابق عقد شوي       

لیت دی چـې    ئووي د هغو بنسونو مس    
موافقه لیکونه یا قراردادونه د متقابـل       
ــاره الســلیک  ــدلو لپ   رســمیت پېژن

  .کوي
 وي، او که چېرې  که چېرې مناسب -۵

مذکور به اساس تقاضا به کشور متعاهد 
فرصت های کافی را برای مذاکره به        
خاطر الحاق به چنین موافقتنامه یا قرار       
داد یا فرصت مذاکره یک کشور قابل       

در . مقایسه را با آن، اعطا می نمایـد       
صورتی که یک کشور متعاهد به شکل       
مستقالنه به رسمیت بشناسد، کـشور      

افی را برای کـشور     مذکور فرصت ک  
دیگر فراهم نماید تا ثابت سازد که تعلیم 
یا تجربه بدست آمده، شرایط فراهم شده 
یا جوازنامه یا تصدیق نامه های اعطا شده 
در قلمرو کشور متعاهد دیگر نیز باید به 

  .رسمیت شناخته شود
 حل و فصل منازعات که خارج یا        -٤

تحت موافقتنامه ها یا قراردادها برای      
ط ت به رسمیت شناختن متقابل توس     جه

، یا  نهاد های مسلکی وضع کنند معیار     
 عقد  هخود گردان طبق احکام این ماد     

گردیده باشد، مسئولیت نهاد های می      
باشد که موافقتنامه ها یا قرارداد ها را        
برای به رسمیت شناختن متقابل امضاء      

  .می نماید
 هرگاه مناسب باشد، و هرگاه ممکن - ٥
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ممکن وي غي دې د پورتنیو مواردو د        
رسمیت پېژندنې په هکله د سیمه ییـزو        
موافقه شوو معیارونو مطابق هه او هاند 

په مقتضي مواردوکې، متعاهـد     . وکي
 بین الحکومتي او نا حکومتي لههېوادونه 

اوندو بین المللي سازمانونو سره پـه       
ردونو همکار د عمومي سیمه ییزو ستند

د رامنته کولو او جوولو او د اوندو       
وي خدمتونو د سرته    سوداریزو او حرف  

عمـومي سـیمه ییـزو      رسولو لپاره د    
ستندردونو د رسمیت پېژندلو لپاره کار      

  .کوي
د انحصاري او اختـصاصي خـدمتونو       

  واندې کوونکي
  :دیارلسمه ماده

 هر متعاهد هېواد ایي ا ورکي       -۱
ې ول انحـصاري  چې د یوه خدمت ه 

واندې کوونکی د هغه په قلمرو کې په        
د خـدمتونو د   چـې   اوند بازار کـې     

انحصاري واندې کولو په اه وي او په 
داسې توه عمل وکي چې د هغه متعاهد 

 له جدول سره په     ژمنوهېواد د مشخصو    
  . نه لريشتونکې وي، کر 

اء در مورد بـه رسـمیت       باشد، اعض 
  شــناختن مــوارد فــوق بــر    
اساس معیارهای توافق شده منطقوی سعی 

ـ در مـوارد مق   . و تالش نمایند     ضی،ت
عاهد در همکـاری بـا   ت کشور های م 

سازمان های ذیربط بین الحکومتی و غیر 
حکومتی در مـورد ایجـاد و اتخـاذ      
ستندردهای منطقوی عمومی ومعیار برای 

ـ      تندرد هـای   به رسمیت شناختن و س
منطقوی عمومی برای انجام خـدمات      
تجارتی و حرفوی مربوطه کـار مـی        

  .نمایند
عرضه کنندگان خدمات انحصاری    

  و اختصاصی
  :مادۀ سیزدهم

 هر کشور متعاهد باید اطمینان دهد -١
که هیچ نوع عرضه کنندۀ انحصاری یک 
ــه  ــرو آن، در رابط ــدمت در قلم   خ
به عرضۀ انحصاری خدمات در بـازار       

ماید که نبوطه باشد، و به شیوۀ عمل مر
ــدات   ــدول تعه ــا ج ــضاد ب   در ت
مشخص آن کشور متعاهد باشد، وجود     

  .ندارد



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٣٣

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
که چېرې د یـوه متعاهـد هېـواد         -۲

 ه په مستقیم یکوونکانحصاري واندې 
ول یا هم د یوه ورپورې تلي شرکت په 
واسطه، د خپلو انحـصاري حقوقـو د        
شمول له حوزې خه بهر د یوه خدمت        
په واندې کولو کې، سیالي وکي او هغه 

 د  ژمنـو  هېواد د مشخـصو       نوموي د
جدول تابع وي، نوموی متعاهد هېواد      
ایي ا تر السه کي چې دغه شان یو        
انحصاري واندې کوونکی لـه خپـل       
انحصاري موقف خه ناوه ه نه اخلي، 

هغه په قلمروکې داسې ول عمل  یعنې د
 مغـایروي،   ژمنووکي چې ددغه شان     

  . نه لريشتون
 که چېرې یو متعاهد هېواد مؤجـه        -۳

دالیل په الس کې ولري چې د بل متعاهد 
هېواد د خدمتونو انحصاري وانـدې      

ې ول عمل کوي چې له کوونکی په داس
 فقرې سره په مغایرت کې )۲و  ا۱(پورته 

وي، نوموی هېواد کوالی شي غوتنه      
وکي په خپل قلمرو کـې د اونـدو         
فعالیتونو په برخه کې ددغه شان واندې 
کولو په رامنته کولو، ساتنې او ارنې یا 

 هرگاه عرضه کنندۀ انحصاری یک   -٢
کشور متعاهد، چه به شکل مستقیم یا هم 
ــسته ،  ــرکت واب ــک ش ــط ی   توس

یک خدمت خارج از حوزه     ۀ  در عرض 
شمول حقوق انحصاری خویش، رقابت  

  تـابع جـدول مـشخص      نماید و آن    
تعهدات آن کشور باشد، کشور متعاهد 
مذکور باید اطمینان حاصل نماید کـه      
چنین یک عرضه کنندۀ انحـصاری از       
ــویش ــصاری خـ ــف انحـ   موقـ

   سوء استفاده نمی کنـد، یعنـی در        
  ن بـه شـیوه عمـل نمایـد         آرو  مقل

که مغایر همچو تعهدات باشد، وجود      
  .ندارد

ـ      -٣ ل  هرگاه یک کشور متعاهد دالی
مؤجه در دست داشته باشد که یـک        

   کننـدۀ انحـصاری خـدمات       هعرض
کشور متعاهد دیگر به شکل عمل می       

فوق ) ٢و١(نماید که در مغایرت با فقرۀ 
می باشد کشور مذکور مـی توانـد        
درخواست نماید تا معلومات مشخص را 
  با ایجاد، حفظ و مراقبت یـا اجـازه        

 دادن همچو عرضه در خصوص فعالیت 
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٣٤

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
اجازې ورکولو سره مشخص معلومات     

  .واندې کي
ه د اختـصاصي     ددې مادې حکمون   -۴

خدمتونو د واندې کوونکو پر مواردو      
ای کې چې یو متعاهد  تطبیقېي، په هغه
  :کې حقیقتهېواد رسماً يا په 

 د خدمتونو له واندې کوونکـو       -الف
خه یو ل شمېرته د فعالیـت اجـازه         

  .ورکي یایې رامنته کي
 اساساً د هغو واندې کوونکو ترمن -ب

یې قلمرو کې   د سیال خن شي چې په       
  .دي

  سوداریز اجراآت
  :وارلسمه ماده

 متعاهد هېوادونه درک کوي چې د       -۱
خدمتونو د واندې کوونکـو ـاکلي       

) ۱۳(سوداریز اجراآت له هغو پرته چې 
ماده پر هغو صراحت لري کوالی شي د        
سیال خن شي او په پایله کې د خدمتونو 

  . محدوده کيسودار
 بل متعاهـد    ۀ یو  یو متعاهد هېواد د    -۲

فقره کې ) ۱(هېواد د غوتنې پربنس په 
د درج شوو اجراآتو د له منه ولو په         

وطه در قلمرو خویش ارایـه      های مرب 
  .نماید

  ه باالی موارد عرضه احکام این ماد-٤
کنندگان خدمات اختصاصی تطبیق می     
گردد، جایی که یک کشور متعاهـد،       

  :رسماً یا در حقیقت
ـ      -الف  ه یک تعداد کوچک از عرض
خدمات را اجازه دهد یـا      گان  ه  کنند

  .ایجاد نماید
 ه اساساً مانع رقابت بین آن عرض      -ب

ان شود که در قلمرو آن قـرار        کنندگ
  .دارند

  اجراآت تجارتی
  :مادۀ چهاردهم

 کشور های متعاهد درک می نمایند -١
 کنندگان هکه اجراآت تجارتی معین عرض

) ١٣(خدمات، به غیر از آنچه که مادۀ 
به آن صراحت دارد، می تواند مـانع        
رقابت شده و در نتیجه تجارت خدمات 

  .را محدود سازد
متعاهد بنا به درخواست شور ک یک -٢

ــه    یــک کــشور متعاهــد دیگــر ب
منظور از بین بردن اجراآت مندرج فقرۀ 
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
متعاهد . منظور مشورې ته ورداخل شي    

 ې پاملرنې او همدردایي په بشپ هېواد
یوه غوتنه تر ېنې الندې     سره داسې   

 په بحث و موضـوع      کوم چې ونیسي  
د ،ـو پورې نامحرمانه او رنده ده    

وندو معلوماتو د واندې کولو له الرې ا
همکاري وکي، هغه متعاهد هېواد چې      

  د الس رس،تر ېنې الندې نیول شوی
و نور معلومات د غوتونکي هېواد په       
واک کې ورکوي چـې د معلومـاتو د         
محرمیت د ساتلو پـه برخـه کـې د          
غوتونکي هېواد په واسطه د کورنیـو       

ونکي موافقه قوانینو او د یوه قناعت بخ
  .لیک تابع وي

   تدبیرونهمحافظتي
  :پنلسمه ماده

  متعاهد هېوادونه ایي د سودار     -۱
او خدمتونو د عمومي موافقـه لیـک        

مادې مطابق د ) ۱۰(د ) /GATSتس(
د اصولو پربنـس د     ) تبعیض(نه توپیر   

 ته پام ېلئاضطراري ساتونکو تدبیرونو مس
 واخیزو مذاکرو د     ددغه شان  ،وکي

پایلو پربنس متعاهد هېوادونه ایي په      

کشور متعاهد  . وارد مشوره شود    ) ١(
باید با توجه کامل و همدرد دانه همچو 
ــیدگی   ــورد رس ــت را م   درخواس
قرار داده و از طریق ارایه معلومـات        
مربوط به موضوع بحث که غیر محرمانه 

  . همکـاری نمایـد    آشکارا موجـود،  
 کشور متعاهد که مورد رسیدگی قرار      
گرفته نیز سایر معلومات قابل دسترس را 
ــت   ــشور درخواس ــار ک   در اختی

کننده می گذارد که تابع قوانین داخلی و 
ــت    ــه قناع ــک توافقنام ــد ی   عق
بخش در خصوص حفـظ محرمیـت       
معلومات توسط کشور درخواست کننده 

  .می باشد
  تدابیر حفاظتی

  :زدهممادۀ پان
 کشور های متعاهد باید طبق مادۀ       -١
موافقتنامۀ عمـومی تجـارت و      ) ١٠(

مـذاکرات  ) GATS/گتس(خدمات  
چند جانبه را در مورد مسأله تـدابیر        
حفاظتی اضطراری بر اساس اصول عدم 

براساس . تبعیض مورد توجه قرار دهند    
نتایج چنین مذاکرات چند جانبه، کشور 
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
دې موافقه لیک کې پر مناسبو تعدیلونو د 
بحث په منظور یوه ارزونه سرته ورسوي    

 خبرو اتـرو یعنې ددغه شان و اخیزو   
  .ې کيپایلې پکې داخل

 په هغه صورت کې چې ددې موافقه        -۲
فقره کې د ) ۱(لیک تطبیق ددې مادې په 

ذاکرو له پای ته    الیه و اخیزو م    مشار
رسېدو دمخه د یوه متعاهد هېـواد پـه         
خدماتي سکتور کې د پام و معکوسـو        
اغېزو باعث شي، اغېزمن شوی هېـواد       

 شي اغېزمن شوي خدماتي سکتور یکوال
ته په پام سره له بل متعاهد هېواد خه پر 
هر ول تدبیرونو د بحث په منظـور د         

هر ول تدبیرونه . مشورې غوتنه وکي
ې ددې فقرې پربنس نیول کېي ایي چ

د اوندو هېوادونو پـه واسـطه د دوه        
اخیزې موافقې پربنس صورت ومومي، 
اوند متعاهد هېوادونه ایي د ـاکلې       
قضیې حاالت په پام کې ونیسي او هغه        

نیولو په  یوه تدبیر د متعاهد هېواد ته چې د
  . وکيپامهه کې وي د همدرد لپاره 

  
  

به منظور  های متعاهد باید یک ارزیابی      
الت مناسب در این ی تعدیکبحث روی 

 انجام دهند یعنی نتایج چنین      هموافقتنام
  .کرات چند جانبه در آن داخل نمایندامذ
 ه در صورتی که تطبیق این موافقتنام-٢

باعث تأثیرات معکوس قابل توجهی در      
یک سکتور خدماتی یک کشور متعاهد، 
  قبل از ختم مـذاکرات چنـد جانبـۀ       

 گردد،  هاین ماد ) ١ (ۀدر فقر مشارالیه  
کشور متعاهد متأثر شده می توانـد از      

ث روی حکشور متعاهد دیگر به منظور ب
کتور خدماتی سبا توجه به هرنوع تدابیر 

. متأثر شده درخواست مشوره نمایـد     
 اتخاذ ههرنوع تدابیر که به اساس این فقر

می گردد باید به اساس توافق دوجانبه       
ـ     د مربوطـه   توسط کشور های متعاه

ر هـای متعاهـد     وکش. صورت گیرد 
ا درنظر رمربوطه باید حاالت قضیه معین 

ر وگرفته و توجه همدرد دانه به کـش       
متعاهد که در صدد اتخاذ یک تـدابیر      

  .است نمایند
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  )عانېا(مرستې 

  :شپاسمه ماده
د هغو حاالتو په استثني چې په دې         -۱

ماده کې تصریح شوي، دغه موافقه لیک  
 چې د یوه مرستو اعانو یا وپر هغو بالعوض

متعاهد هېواد له خوا برابرېي یا پر هر        
ول شرایطو چې د رسېدو ضمیمه وي یا 

 د  یا مرستو  اعانو   وددغه شان بال عوض   
بیقېي، برابره ده رسېدو دوام وي، نه تط

 په مرستېچې دغه شان بالعوضه اعانې یا 
اختصاصي توه د کورنیو خدمتونو، له      
خدمتونو خه ه اخیـستونکو یـا د        
خدمتونو د واندې کوونکو لپاره برابر      

 یا نه وي شوي، که چېرې دغه يشوي و
 د خدمتونو مرستېشان اعانې یا بالعوضه 

یک  چې تر دغه موافقه ل     هغه سودار 
په زیاته انـدازه    ي دي    شو ژمنالندې  

اغېزمنه کي، له متعاهدو هېوادونو خه 
هر یوکوالی شي هغه مـشوره چـې د         
خواخو و پاملرنـه جلـب کـي        

  . وغواي
 ددې موافقه لیک مطابق، متعاهـد       -۲

    تنې پربنسهېوادونه کوالی شي د غو

  اعانه ها
  :مادۀ شانزدهم 

 به استثنای حاالت که در این ماده        -١
الی اعانه باتصریح شده، این موافقتنامه 

مک های بال عوض که از سوی      ها یا ک  
  یک کشور متعاهد فراهم می گـردد،      

 ۀباالی هر نوع شرایط که ضـمیم       یا  
 یـا رسید باشد یا ادامۀ چنین اعانه ها        

کمک بال عوض باشد تطبیق نمی گردد، 
  برابر است کـه چنـین اعانـه هـا          
یک کمک بال عوض به شکل اختصاصی 
برای خدمات داخلی، استفاده کنندگان 

   یا عرضه کننـدۀ خـدمات  از خدمات 
  .فراهم شده باشد یـا نـشده باشـد        

هرگاه چنین اعانه ها یا کمک بال عوض 
ــت  ــه تح ــدمات را ک ــارت خ   تج
این موافقتنامه تعهد شده به شکل قابل       
مالحظه متأثر سازد، هر یکی از کشور       
های متعاهد می تواند مشوره که توجه       
همدردانه را جلب کند، درخواسـت      

  .نماید
ین موافقتنامه، کشور هـای      طبق ا  -٢

متعاهد، می توانند به اساس درخواست      
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 د اوندو اعانو    د خدمتونو د سودار   

دغه موافقه لیک الندې په باره کې چې تر 
 شوي، هر غوتونکي متعاهد هېواد      ژمن

  .ته معلومات برابرکي
 کله چې اوند دسپلینونه او تالرې -۳

) WTO( د سازمان د نیوالې سودار
په واسطه طرح شي، متعاهد هېوادونه د       

  .اعانو رویه تر ېنې الندې نیسي
 تر دغه موافقه لیک الندې د شخو د -۴

صل مواد پر هې ول واندې      حل او ف  
شوي غوتنلیک یا ددې مادې د حکمونو 
مطابق پر جو کای شوو مشورو یا پر هر 
ول هغې شخې چې احتماالً کېدای شي 

مادې د حکمونو   ) ۲ او ۱(ددې مادې د    
       مطابق د دوو متعاهدو هېوادونو تر من

  .پیداکېي، نه تطبیقېي
  او حواله جات) تاْدیات(ورکې 

  :سمه مادهاوول
 )۱۸(ه  د هغو مواردو په استثني چې پ- ۱

ح شوي، یو متعاهد هېواد     ېماده کې تصر  
نه ایي د اوسنیو معاملو لپاره پر هغو بین 
المللي حواله جاتو او تاْدیاتو چې د هغه        

 پورې مربوط وي ژمنوهېواد په مشخصو 

معلومات را درباره اعانه های مربوط به 
تجارت خدمات که تحت این موافقتنامه 
تعهد شده، برای هرکـشور متعاهـد       

  .، فراهم نمایدۀدرخواست کنند
 زمانی که دسپلین ها وروش های        -٣

مربوطه توسط سازمان تجارت جهانی      
)WTO (ح گردد، کشور هـای     طر

  .می نماید اعانه ها را بررسی ۀمتعاهد روی
 مواد حل و فصل منازعات تحت این - ٤

 باالی هیچ نوع درخواست     هموافقتنام
ارایه شده، یا مشوره های برگزار شده       

  الی بـا طبق احکام ایـن مـاده یـا         
 می تواند طبق    هر نوع منازعه احتماالْ   

و این ماده بین د   ) ٢ و   ١(احکام فقرۀ   
کشور متعاهد به و جود می آید، تطبیق       

  .نمی گردد
  تأدیات وحواله جات

  :مادۀ هفدهم
ه در مـادۀ     به استثنای مواردی ک    -١
کـشور  تصریح گردیده، یـک     ) ١٨(

متعاهد نباید محدودیت ها را بـاالی       
حواله جات و تأدیات بین المللی برای       
معامالت کنونی مربوط بـه تعهـدات       
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  .محدودیتونه اعمال کي

 ددې موافقه لیک له مندرجاتو خه       -۲
  یو د متعاهدو هېوادونو حقـوق او       هې

مکلفیتونه د پیسو د بین المللي صندوق د 
غي په توه د صندوق د موافقه لیک د 
موادو مطابق، د پیسو د تبادلې له اقداماتو 
خه د ې اخیستنې په شمول چـې د         
پیسو د بین المللي صندوق د موافقه لیک 
له موادو سره په مطابقت کې دي، نـه         

ه دې شرط چې یو متعاهـد   اغېزمنوي، پ 
هېواد د پانې پر معاملو بانـدې هغـه         

 سره ژمنومحدودیتونه چې د هغه هېواد له 
په مغایرت کې وي ددغه شان معاملو په        

 ماده کې د اکل شـوو  )۱۸(هکله، په   
مواردو په استثني یا د پیسو د بین المللي 
صندوق د غوتنې پر بنس وضع نـه        

  .کي
پـاره  ل نېس د سات  د تاْدیاتو د بېالن   

  محدودیتونه
  :اتلسمه ماده

 د جدی تاْدیاتو د بېالنس، د بهرنیو        -۱
 د شتون   واهغو د    مالي ستونزو یا د   

په صورت کې، یو متعاهد هېواد کوالی       

  .ل نمایدمشخص آن کشور باشد اعما
 هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه - ٢

حقوق و مکلفیت های کـشور هـای        
متعاهد را منحیث عضو صندوق بـین       

 طبق مواد موافقتنامۀ صندوق،المللی پول 
به شمول استفاده از اقدامات تبادله پول 
که در مطابقت با مـواد موافقتنامـۀ        

 بین المللی پول است، متأثر نمی صندوق
ط براینکه یـک کـشور      سازد، مشرو 

ــاالی   ــا ب ــدودیت ه ــد مح   متعاه
  هیچ نـوع معـامالت سـرمایه کـه         

  خص آن  ــدر مغایرت با تعهدات مش    
ــین   ــورد چن ــد در م ــشور باش ک

 پیش ثنای مواردـالت، به است ــمعام
یا بنـا بـه     ) ١٨(بینی شده در مادۀ     

درخواست صندوق بین المللی پـول،      
  .وضع ننماید

محدودیت برای حفـظ بـیالنس      
  أدیاتت

  :مادۀ هجدهم
 در صورت موجودیـت بـیالنس       -١
دیات جدی، مشکالت مالی خارجی یا أت

تهدید آن، یک کشور متعاهد می تواند       
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 بانـدې   شي د خدمتونو پر سـودار     

محدودیت ته په پام سره چې نومـوی        
 مطابق مکلفیت وماد)  ۶ او   ۵(هېواد د   

هغه   وي، دې کژمنېافي  لري یا یې اض   
 پورې ژمنوه په شمول چې په دغه شان 

د اوندو معاملو لپاره د تاْدیاتو او حواله 
جاتو په هکله وضع کي یا هغو ته دوام       

دغه امر د درک و دی چې د        .ورکي
یوه متعاهد هېواد د تاْدیاتو پر بـېالنس        
باندې اکلی فشار د اقتصادي پراختیا د       

 کې کوالی شي د ا د       پروسې په بهیر  
ترالسه کولو لپاره له محدودیتونو خه      
ه اخیستل، له جملې د اقتصادي پراختیا 
د برنامې د تطبیق لپاره د مالي کافي زېرمو 

  . ويضروريساتنه او ارنه حتمي او 
فقره کـې درج    ) ۱( ددې مادې په     -۲

  :شوي محدودیتونه ایي
ـ  ومتعاهـد   د -الف  و تـرمن  هېوادون
  .منته را نه وي) تبعیض(توپیر

 د پیسو د بین المللي صـندوق د         -ب
  .موافقه لیک د موادو مطابق وي

 د نورو متعاهـدو هېوادونـو پـر         -ج
سوداریزو، اقتصادي او مالي و له غیر 

محدودیت را باالی تجارت خدمات با      
توجه به اینکه کشور مذکور طبق مواد       

  مکلفیت دارد یـا تعهـدات      ) ٦ و ٥(
   باشـد، بـه شـمول       اضافی را نموده  

یات و حواله جات أدآنچه که در مورد ت
  برای معـامالت مربـوط بـه چنـین        
  تعهدات، وضع نماید یا به آن ادامـه        

این امر قابل درک است که فشار  .دهد
عین باالی بیالنس تأدیات یک کشور      م

معاهدات در جریان پروسـۀ توسـعه       
ــد اســتفاده از اقتــص   ادی مــی توان

ها برای حصول اطمینان از      محدودیت
 کافی مالی که جمله حفظ مراقبت ذخایر

برای تطبیق برنامۀ توسعه اقتـصادی،      
  .حتمی و ضروری می گرداند

) ١(محدودیت های مندرج فقرۀ      -٢
  :این ماده باید

 بین کشور های متعاهد تبعیض را -الف
  .بار نیاورد

 مطابق به مواد موافقتنامۀ صندوق      -ب
  .بین المللی پول باشد

 از خسارات غیر الزم بـر منـافع      -ج
قتـصادی و مـالی سـایر    تجـاری، ا 
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  .الزمو زیانونو خه ه وکي

فقره کې د درج شوو مواردو ) ۱( په -د
د ېنې لپاره له هغه ه چې الزم دي،         

  . و نه کيتېری
 ،)۱(وي او په    ) موقتي( لن مهاله    -هـ

فقره کې د درج شوو حاالتو په ه کېدو 
  .سره په تدریجي ول ودرول شي

فقرې الندې هر ول وضع     ) ۱( تر   -۳
شوی او دوام دار محدودیت یا د هغه هر 
ول بدلون ایي په لن وخت کې نورو        

  .متعاهدو هېوادونو ته خبر ورکل شي
فقرې ) ۱(متعاهد هېواد چې د      کوم   -۴

مطابق هر ول محدودیت وضع کوي،      
ایي له نورو متعاهدو هېوادونو سره د       
هغه په واسطه د وضع شوو محدودیتونو د 

  .ېنې په منظور، پیل کي
  )روتیا(شفافیت 

  :نولسمه ماده
 له متعاهدو هېوادونو خه هر یـو        -۱

کوالی شي په لن وخت کـې او لـه          
تو پرته، له انفاذ خـه      اضطراري حاال 

  هترلې دمخه په عمـومي      )۱۴(لور 
تطبیق پورې ول اوند تدبیرونه چې په       

  .کشورهای متعاهد اجتناب نماید
 متجاوز از آنچه که الزم است برای -د

) ١(رسیدگی با موارد مندرج فقـرۀ       
  .نباشد

 مؤقتی باشند وبا بهتر شدن حاالت -هـ
، به صورت تدریجی    )١(مندرج فقرۀ   

  .ف یابدقتو
 هر نوع محدودیت وضع شده یـا    -٣

 نـوع  یا هر) ١(ادامه داده تحت فقرۀ   
تغییر آن، باید در اسرع وقت به کشور        

  . های متعاهد دیگر اطالع داده شود
 کشور متعاهد کـه هـر نـوع         -٤

وضع می  ) ١(محدودیت را طبق فقرۀ     
نماید، باید مشوره را با کشور هـای        
متعاهد به منظور بررسی محدودیت های 

  .اتخاذ شده توسط آن آغاز نماید
  شفافیت 

  :مادۀ نزدهم
از کشور های متعاهد می      هر یکی    -١

تواند در اسرع وقت و بـه اسـتثنای         
 روز )١٤(حاالت اضطراری حد اقـل   

قبل از انفاذ، تمام تدابیری مربوط بـه        
تطبیق عمومی که متعلق به این موافقتنامه 
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دې موافقه لیک پورې اه لري یا یـې         
عملي کېدل اغېزمنوي خپاره کـي د       

 په خدمتونو پورې بین المللي      سودار
ونکي یې چې یو    کوموافقه لیکونه یا اغېز   

ي هـم   متعاهد هېواد د هغو غیتوب لر     
  .خپاره شي

فقره ) ۱( په هغه صورت کې چې په     -۲
کې درج شوې خپرونې، د اجراء و نه        
وي، دغه شان معلومات ایي په بل ول 

  . ته ورکل شيسره د خلکو الس رس
د   هرمتعاهد هېـواد مکلـف دی،      -۳

مشخصو معلوماتو په هکلـه د نـورو        
) ۱(متعاهدو هېوادونو ولو غوتنو ته د 

اکې په لن وخت کې د عمومي فقرې په ر
اجراآتو یا بین المللي موافقه لیکونو له       
بابته د خپلو هر ول تدبیرونو په بـاب         

همداشان هر متعاهـد    . واب ورکي 
هېواد ایي بل متعاهد هېواد ته د غوتنې 
پربنس د ولو دغه ول مسایلو په هکله 
د مشخصو معلوماتو د برابرولو لپاره یو یا 

الزمه . اتي مرکزونه جو کي   و معلوم 
  نه ده چې نوموي معلوماتي مرکزونه د

) زېرمه تونونه(قوانینو او مقرراتو مخازن 

  است یا عملـی شـدن آنـرا متـأثر          
موافقتنامه های . می سازد، منتشر سازند

ا ین المللی متعلق به تجارت خدمات ی      ب
متأثر کننده آن که یک کشور متعاهد       
ــشار  ــز انت ــضویت آن را دارد نی   ع

  .داده شود
 در صورتی که انتشارات منـدرج       -٢

قابل اجراء نباشـد، چنـین      ) ١(فقرۀ  
معلومات باید به شـکل دیگـری در        

  .دسترس مردم قرار داده شود
 هر کشور متعاهد مکلف است تا به -٣

 تمام درخواست های کشور های متعاهد
دیگر در مورد معلومات مشخص بـه       
اسرع وقت راجع به هرنـوع تـدابیر        
خویش را از بابت اجراآت عمومی یـا      

وافقتنامه های بین المللی در روشنی       م
همچنان هر کشور . پاسخ دهد) ١(فقرۀ 

متعاهد باید یک یا چند مرکز معلوماتی       
را برای فراهم نمودن معلومات مشخص 

اسـاس  برای کشور متعاهد دیگر، به      
درخواست راجع به تمام همچو مسایل، 

ــد ــاد نمای ــه . ایج ــست ک الزم نی
 مذکور، مخازن قوانین یراکزمعلوماتـم
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  .وي

  )بربنول(د اطالعاتو افشاء 
  :شلمه ماده

  خه هې ددې موافقه لیک له مندرجاتو
متعاهد هېواد نه مکلفوي ، و هغه محرم 
معلومات واندې کي چې د هغو افشاء 

قانون د تنفیذ خن وري، خودا کول د 
چې له عامه و سره په کر کې وي یا          
       داچې د یوې عامه یا خصوصي تـصد

ې (مشروع سوداریزې ې اخالل     
  .کي) وې

  د همکار ساحې
  :یوویشتمه ماده

د متعاهدو هېوادونو ترمن د خدمتونو د    
 د پیاوتیا په منظور به په یوه        سودار

موده کې پر الندې    موافقه شوي وخت    
  :تدبیرونو تمرکز وکي

  : د مقرراتي ظرفیت پراختیا-الف
متعاهد هېوادونه، د متعاهدو هېوادونو د      
 د همکار ونو ترمنوندو مقرراتي بنسا
په منظور د تجربو او و تالرو د تبادلې 

د همکار د اسانولو په     . زمینه برابروي 
منظور،کاري روپونه کېدای شي لـه      

  .و مقررات باشد
  افشای اطالعات

  :مادۀ بیستم
هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه هیچ 
کشور متعاهد را مکلف نمی سازد تـا        
  معلومات محرم را ارایه نمایـد، کـه        

تنفیذ قانون گردد، مگر  افشای آن مانع    
  اینکه در تـضاد بـا منـافع عامـه          
  باشد، یا که به منافع تجاری مـشروع       

الل ـیک تصدی عامه یا خصوصی اخ     
  .نماید

  ساحات همکاری
  :مادۀ بیست و یکم

به منظور تقویت تجارت خدمات در بین 
کشورهای متعاهد، باالی تدابیری ذیل     
در یک مدت زمان توافق شده تمرکز       

  :مودخواهد ن
  :  توسعه ظرفیت مقرراتی-الف

منظور همکاری   کشور های متعاهد به   
بین نهادهای مقرراتی مربوطه کشور های 
متعاهد زمینه تبادله تجارت و روش های 

بـه منظـور   . بهتر را فراهم می نمایند  
گروپ های کاری این تسهیل همکاری، 
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و داخلي ادارو او ونه والو خه د اوند

جوو ذینفعو مشخصو سکتورونو لپاره     
دغه کاري روپونه ددې    . رامن ته شي  

موافقه لیک د ارنې او تطبیـق لپـاره       
) ۲۷(بنسیز میکانیزم ته، کوم چې پـه     

        ماده کې تصریح شـوي دي، رپـو
  .ورکوي

 د احصائیې اومقرراتو د راولولو او -ب
یو کاري ـروپ  :اريتبادلې لپاره همک  

SAARCSTAT     د مرکزي بانک له 
 خه جووندو مراجعومقاماتو او نورو ا

هغوی به  . شوی وي ایي رامنته شي    
  همداشان ـایي د داخلـي مقرراتـو        
یوه فشرده طرح ترتیب او هه او هاند        

   وکي و د خـدمتونو د سـودار       
  احصائیو راولولو تـه ـه والـی         د

  .ور وبخي
 د سـازمان    الې سـودار   د نیو  -ج
)WTO(ریا د سودا  او خدمتونو د 

 په خبرو  )GATS(عمومي موافقه لیک 
  :اترو کې همکاري

 او متعاهد هېوادونه ایي د سـودار   
خدمتونو د عمومي موافقه لیـک پـه        

می تواند برای سکتور های مـشخص       
لی مربوطه ذینفع متشکل از ادارات داخ

گروپ های  . و سهمداران تشکیل شود   
کاری به میکانیزم نهادی برای نظارت و 
  تطبیق این موافقتنامـه طـوری کـه        

تصریح گردیده، گزارش ) ٢٧(در مادۀ 
  .می دهد

 همکاری برای جمع آوری و تبادلۀ -ب
یک گروپ کاری   : احصائیه و مقررات  

SAARCSTAT    متشکل است از 
ایر مراجـع   مقامات بانک مرکزی و س    

آنهـا بایـد    . مربوطه باید ایجاد گردد   
همچنان یک فشردۀ از مقررات داخلی      

وده و سعی و تالش مرا طرح و ترتیب ن
ــع آوری   ــا جم ــود ت ــد نم   خواهن
احصائیه های تجارت خدمات را بهبود      

  .بخشند
 همکاری در مذاکرات سـازمان      -ج

ــانی   ــارت جه ــا) WTO(تج   ی
 عمومی تجارت و خدمات     ۀ موافقتنام

)GATS:(  
کشورهای متعاهد باید در رابطه بـه        
مواقف خویش در مذاکرات موافقتنامۀ     
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خبروکې د خپلو موقفونو په اه د امکان 
ترحده همکاري وکي او هم غي یې       

  .کي
ـ   )LDCS(دو د لو پراختیا مون

متعاهدو هېوادونو لپاره خاصـه او      
  متفاوته رویه

  :دوه ویشتمه ماده
ددې موافقه لیک پر نـورو حکمونـو        
برسېره، ول متعاهد هېوادونه مکلف دي، 
د امکان په صورت کې له لو پراختیـا         
موندو متعاهدو هېوادونو سره د خاصې او 
له همدرد خه کې رویې زمینه، کوم 

قروکې راغلي، برابـره    چې په الندې ف   
  :کي
 لو پراختیا مونـدو متعاهـدو       -الف

هېوادونو ته ایي د معدودو سکتورونو د 
بیا پرانیستې، د معامالتو د معدودو ولونو 

ونې او له پراختیایي وضعیت سره      آزادد  
په مطابقت کې بازار ته د تدریجي الس        

 لپاره به مناسبه انعطاف پذیري وجود يرس
  . ولري

   متعاهد هېوادونه، د امکـان      ول -ب
صورت کې، لو پراختیـا مونـدو        په

  )GATS(عمومی تجارت و خدمات     
 تا حد امکان همکـاری و هماهنـگ        

  .نمایند
رویه خـاص و متفـاوت بـرای        

 متعاهد کمتر توسعه یافته یکشورها
)LDCS (  

  :مادۀ بیست ودوم
  بر عالوه سایر احکام این موافقتنامـه،      

م کشور های متعاهد مکلف اند، در  تما
ــه   ــه روی ــان، زمین ــورت امک   ص
خاص و خیلی همدردانه را با کشورهای 
  متعاهد کمتر توسعه یافتـه، طـوری       
  که در فقرات ذیـل آمـده، فـراهم         

  :نمایند
 برای کشورهای متعاهد کمتـر      -الف

توسعه یافته باید انعطاف پذیری مناسب     
 دآزابرای بازگشایی سکتورهای معدود، 

سازی انواع معدود از معامالت و اعطای 
دسترسی تدریجی به بازار در مطابقت با 
وضعیت توسعوی، وجـود خواهنـد      

  .داشت
تمام کشورهای متعاهد، در صورت  -ب

 امتیـازات خـاص را بـرای        امکان،



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٤٦

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
متعاهدو هېوادونو ته خاص امتیازونه کله 
      اندیز پربنستنلیک وچې ژمنې د غو
  پر غاه اخلي، ـایي پـه پـام کـې          

  . ونیسي
 لو پراختیا موندو متعاهدو هېوادونو -ج

ته د خدمتونو په سکتورکې د وانـدې        
ــو د لو  ــو د ظرفیتون ــو اوکول   ول

 د بنسیزې پراختیا او داخلي خـدماتي       
ظرفیت د پیاوي کولو، اغېزمنتوب او      
سیال په منظور د بنسیزو او مقرراتـي        
اتیاوو د لرې کولو لپاره ایي تخنیکي       

دغه شان تخنیکـي    . مرستې برابرې شي  
  همکاري کېدای شي پـه دوه اخیـز       

 ول یا د سارک د پراختیایي صندوق د     
 کـې       اقتصادي ک پـه چوکـا ک  

د فرعي او سیمه ییزو پروژو له الرې د         
هغه د منشور او اساسنامې مطابق برابره       

یوه مفصل کاري پالن پـه دغـو        . شي
ساحوکې د تخنیکي مرستو لپاره د زماني 
چوکا په شمول ایي د مناسب زماني       
چوکا په تر کـې د لومیتوبونـو        
پربنس د موافقه لیک له انفاذ وروسته       

  .ابر او ترتیب شيبر

 متعاهد کمتر توسعه یافتـه،      کشورهای
زمانی کـه تعهـدات را بـه اسـاس          

رند، درخواست، پیشنهاد به عهده می گی
  .باید درنظر داشته باشد

 کمک های تخنیکی برای کـشور   -ج
  های متعاهـد کمتـر توسـعه یافتـه         

ظرفیت های عرضـه در     جهت ارتقای   
ــعه  ــدمات و توسـ ــکتور خـ   سـ
زیربنایی و برآورده ساختن نیازمندی های 
ــور   ــه منظ ــی ب ــادی و مقررات   نه
  تقویت ظرفیـت خـدماتی داخلـی،       
 مؤثریــت و رقابــت، بایــد فــراهم

چنین همکاری تخنیکی می تواند     .دگرد
به شکل دوجانبه یا از طریق پروژه های  

در چارچوب دریچـۀ   فرعی و منطقوی  
اقتصادی صندوق توسعوی سارک مطابق 
به منشور و اساسنامۀ آن فراهم شده می 

یک پالن کاری مفصل به شمول   . تواند
 برای کمـک هـای      چارچوب زمانی 

تخنیکی در این ساحات باید به اساس       
 اولویت ها در خالل چارچوب زمـانی      

 تهیـه و  همناسب بعد از انفاذ موافقتنام 
  .ترتیب گردد
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٤٧

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  عمومي استثنااْت
  :درویشتمه ماده

 له شرایطو سره سم دغه شان تدبیرونه - ۱
نه ایي په داسې ول تطبیق شي چې د         

پیرجن ویوه متعاهد هېواد پرخالف یو ت      
استبدادي د نه توجیه و     ) تبعیض آمیز (

مفهوم افاده کي یا د خـدمتونو پـر         
 باندې پ محدودیت وضع      سودار

 ددې موافقه لیک له موادو خه       .کي
هې یو به داسې تعبیر نشي چې د یـوه          
متعاهد هېواد په واسطه د تدبیرونو د نیولو 

  :یا انفاذ لپاره خن وري چې
   د عامه اخالقـو د مالتـ یـا          -الف

  .عامه نظم د ساتنې لپاره ضروري وي
 د انسان، حیوان او نبات د ژوندانه د - ب

  .يمالت له پاره ضروري و
 له قوانینو او مقرراتو سره له مطابقت -ج

خه د ا د ترالسه کولو لپاره الزمي        
وي چې ددې موافقه لیک له حکمونـو        
سره مغایرت ونه لري د هغو تدبیرونو په      

  :شمول اه مومي له
او تقلبي اجراآتو   ) نیمو(له ناقصو   -۱

خه په مخنیوي کې یا د خدمتونو پـه         

  ت عمومیأاستثنا
  :مادۀ بیست وسوم

 حسب شرایط چنین تدابیر نباید به       -١
نحو تطبیق شود که یک مفهوم تبعیض       
  آمیز استبدادی یا غیر قابل توجیـه را        
علیه یک کشور متعاهد، افاده نموده یا       

   پنهــانی را بــاالی  محــدودیت
ــع ن ــدمات وض ــارت خ ــدمتج   . ای

د این موافقتنامۀ چنان    هیچ یک از موا   
  تعبیر نخواهد شد که مانع اتخـاذ یـا      
انفاذ تدابیر توسط یک کشور متعاهد      

  :گردد که
 برای حمایت اخالق عامه یا حفظ -الف

  .نظم عامه ضروری باشد
 برای حمایت زندگی انسان، حیوان -ب

  .ضروری باشدیا نبات یا صحت 
 برای حصول اطمینان از مطابقت با -ج

قوانین و مقررات الزمی باشد که بـا        
احکام این موافقتنامه مغایرت نداشـته      
  باشد به شـمول تـدابیری مربـوط        

  :می شود به
 به جلوگیری از اجراآت نـاقص و   -١

تقلبی یا با عوامل یک کوتاهی و غفلت  
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
او ) قصور(  قرارداد کې د یوې کوتاه    

  )٨(.غفلت له عواملو سره سر اوکار ولري

۲- ،خه مالت ولود اشخاصو له راز پ 
د شخصي اطالعاتو له پاوونو خـه د    
تېرېدو او خپرېدو په اه او د انفـرادي      
اشخاصو د سوابقو او حـسابونو لـه        

خه مالت محرمیت.  
  . د خوندیتوب لپاره-۳
 دې مادې سره په کر کې، په) ۵( له -د

وی توپیر له   شرط چې په رویه کې نوم     
   اعمالوخـه د    )٩(عادالنه او اغېزمنـو   

  ا ترالسه کولو یا د بل متعاهد هېواد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در قراردادهای خدمات سروکار داشته     
  )٨(.باشد

 به حمایت از پنهـان کـردن راز         -٢
اشخاص در ارتباط با طـی مراحـل و    
انتشار اطالعات شخصی و حمایت از      
محرمیت سوابق و حسابات اشـخاص      

  .انفرادی
  . برای مصئونیت-٣
مـشروط  ،  )٥( در تضاد با مـادۀ       -د

براینکه تفاوت مذکور در رویه، به منظور 
  مال عادالنـه  ـحصول اطمینان از اع   

   یا جمع آوری مالیات مستقیم )٩(و مؤثر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در استثناء نظم عامه میتواند توسط یک کشور متعاهد مطالیه گردد، بشمول نهاد های قانون گذاری، دولتی، مقرراتی یا عدلی کشور مذکور، البته فقط در آنصورت که تهدید جدی واقعی و بق)٨( 

قع اساسی جامعه باشد   .کافی متوجه یکی از منا

 تدابیری که هدف از آن حصول اطمینان از وضع و جمع آوری عادالنه یا مؤثر مالیات مستقیم می باشد که شامل تدابیری می گردد که توسط یک کشور متعاهد طبق سیستم مالیاتی آن اتخاذ )٩(

  :شده باشد که

 غیر مقیم تطبیق میگردد تا در رابطه به شناسایی این حقیقت که مکلفیت های مالیاتی اشخاص غیر مقیم نظر به اقالم قابل مالیه که در قلمرو کشور متعاهد منبع باالی عرضه کننده گان خدمات) ١(

رار دارد مشخص گردیده است، یا   آن است یا ق

ه منظور حصول اطمینان از وضع ) ٢( لمرو کشور متعاهد تطبیق می گردد، یاباالی عرضه کنننده گان خدمات غیر مقیم ب آوری مالیات در ق   .وجمع 

ری نماید که شامل تدابیری مطابقت می گردد، یاصباالی اشخا) ٣( رداخت مالیات جلوگی ر مقیم یا مقیم تطبیق می گردد تا از اجتناب یا حیله از پ غی  .  

 قلمرو کشور متعاهد دیگر تطبیق می گردد تا اطمینان حاصل شود که وضع و جمع آوری مالیات از چنین مستهلکین از باالی استفاده کنندگان از خدمات عرضه شده در قلمرو مذکور یا از) ٤(

قلمرو کشور متعاهد منحرف نشود، یا ع آن در    .مناب

ر عرضـه کننـده گـان خـدمات در                   ) ٥( قابـل مالیـات سراسـر جهـان، از سـای قـالم  در ا   شناسـای تفـاوت  تفکیک عرض کننده گـان خـدمات تـابع مالیـات 

آنها، یا ن    .درماهیت اساس مالیاتی بی

د، مفاد، نفع، ضرر، وضع یا کریدت اشخاص مقیم، یا شعبات یا بین اشخاص مربوطه یا شعبات عین شخص به منظور حفا) ٦( عیین، تخصیص یا تقسیم عوا   .ت اساس مالیاتی کشور متعاهدظت

ماده و این پاورقی مطابق تعریفات و مفاهیم مالیاتی، یا تعدیفات و مفاهیم مساوی و مشابه، مطابق به قوانین داخلی کشور متعاهد با اتخاذ تدابیر این ) د (١اصطالحات یا مفاهیم مالیاتی مندرج فقره 

  .تعین گردد
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
  خدمتونو یا د خدمتونو واندې کوونکو 
ته په پام سره د مستقیمو مالیاتو د راولولو 

  .په منظور وي
  امنیتي استثنااْت
  :لېریشتمه ماده

افقه لیک له مندرجاتوخه     ددې مو  -۱
  :هې یو نه ایي داسې تعبیر شي چې

 یو متعاهد هېواد مجبور کي ، و -الف
هر ول هغه معلومات برابر کي چـې        
افشاء کول یې د هغه هېواد د مهمـو          

  .امنیتي و مخالف ول شي
 د یوه متعاهد هېواد له خوا د هـر          -ب

ول هغو تدبیرونو د نیولو خن شي چې د 
غه له مهم امنیتي و خه د مالت لپاره ه

  :ضروري ول شي چې
 د هغو خدمتونو واندې کولو سره       -۱

اه پیداکي چې په مسقیم یا غیر مستقیم 
ول د هغه هېواد د نظامي تاْسیـساتو د   

  .اتیا د تاْمین په منظور، صورت مومي
کولو ) ذوب( د تجزیې و او ویلې       -۲

ره چې له هغو    و موادو یا هغو موادو س     
  .خه الس ته راي اه ولري

 د جې پر وخت یا په بین المللي         -۳

با توجه به خدمات یا عرضه کنندگان       
ــر ــد دیگ ــشور متعاه ــدمات ک   خ

  .باشد
  استثناآت امنیتی

  :مادۀ بیست و چهارم
 هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه - ١

  :نباید چنان تعبیر شود که
 یک کشور متعاهد را مجبور سازد - الف

  تهیه نماید کـه    تا هرنوع معلوماتی را   
 آن مخالف منافع امنیتی مهم آن       افشای

  .کشور تلقی گردد
 مانع اتخاذ هر نوع تدابیر از سوی -ب

یک کشور متعاهد گرددکه برای حمایت 
از منافع امنیتی مهم آن ضروری پنداشته 

  :شود که
 ارتباط گیرد به عرضۀ خدمات که       -١

به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور 
ورت تأسیسات نظـامی آن     تأمین ضر 

  .کشور، صورت می گیرد
 ارتباط داشته باشد به مواد قابـل        -٢

تجزیه و قابل ذوب یا مواد که این ها از 
  .آن بدست میاید

   اتخاذ شده در زمان جنـگ یـا         -٣
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
روابطوکې په نورو اظطراري حاالتوکې     

  .نیول شوي وي
 د مخابراتو، د اوبو او انرژ پـه         -۴

شمول د بنسونو، له هغو عمدي هو        
خه چې موخه یې ددغه شان بنسونو د      

) ولرای(درجې له کاره غورول یا تنزیل 
وي، د مهمو عامه بنسونو په مالت پورې 

  .اه ولري
 د یوه متعاهد هېواد د خپلو مکلفیتونو -ج

 ول هغه اقدام کولو خن اندې د هرپه و
شي چې د ملرو ملتونو د منشور مطابق  
د بین المللي سولې او امنیت د تاْمین لپاره 

  .ضروري دي
 هر متعاهد هېواد ایي بل متعاهـد        -۲

 ته د امکان تر بشپ حده پورې د         هېواد
الندې د نیول   ) ب او ج  (فقرې تر   ) ۱(

شوو تدبیرونو او د هغو د لغو له بابته خبر 
  .ورکي

  له و انکار
  :پنه ویشتمه ماده

 یو متعاهد هېواد، د دمخه خبرتیا او        -۱
مشورې په شرط کوالی شي د دغه موافقه 

  :لیک له وخه انکار وکي

  بـط  احاالت اضـطراری در رو    سایر  
  .بین المللی

   مربوط به حمایت زیـر بناهـای       -٤
  مهم عامه، بـه شـمول مخـابرات،       

انرژی و آب، از تالش هـای       ربنای  زی
   که هدف از آن از کار انداختن       یعمد

ـ        چنـین زیربناهـا     ۀ یا تنزیـل درج
  .باشد

 مانع یک کشور متعاهد از اتخاذ       -ج
هرنوع اقدام در قبال مکلفیت هـای       
خویش گردد که طبق منشور ملل متحد 

مین صلح و امنیت بین المللـی   أبرای ت 
  .ضروری است

 باید کشور های     هر کشور متعاهد   -٢
متعاهد دیگر را، تا حد کامل امکان از        
  بابت تـدابیر اتخـاذ شـده تحـت         

از لغو آن، اطالع    ) ب و ج  ) (١(فقرۀ  
  .دهد

  منافع انکار
  :مادۀ بیست و پنجم

 یک کشور متعاهد، مشروط بـه       -١
اطالع قبلی و مشورت، می توانـد از        

  :منافع این موافقتنامه انکار نماید
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
ل خدمت د واندې کولو  د یوه و-الف

لپاره که چېرې ثابته شي چې نومـوی        
خدمت د یوه هېواد له قلمرو یا د قلمرو         
په دننه کې واندې شوی دی چې ددغه        

  .موافقه لیک غیتوب ونه لري
حمل او نقل د   ) سمندریز( د بحري    -ب

خدمتونو د واندې کولو په صورت کې، 
که چېرې ثابته کي چې نوموي خدمتونه 

 الندې وسایلو په ذریعه واندې شوي       د
  :دي
١-   تد یوې ثبت او راجستر شوې ک 

په واسطه د داسې یوه هېواد د قوانینـو         
مطابق چې د دغه موافقه لیک غیتوب نه 

  . یا،لري
 د داسې یوه شخص په واسطه واندې - ٢

شوي چې له کت خه په بشپه یـا         
قسمي توه فعالیت یا ه اخلي، خو هغه 

  . یوه نه متعاهد هېواد پورې اه لريپه
 یو السلیک کوونکی هېواد کوالی      -۳

شي د بل متعاهد هېواد واندې کوونکي 
ته ددې موافقه لیک د ې له ورکـې      
خه په هغه صورت کې چې د خدمتونو        
واندې کوونکی تصدي د هغه شخص په 

یک نوع خـدمت،     برای عرضۀ    -الف
 ثابت سازد که خدمت مذکور از ههرگا

قلمرو یا در داخل قلمرو یک کـشور        
 گردیده کـه عـضویت ایـن        هعرض

  .موافقتنامه را ندارد
حمـل    در صورت ارایه خدمات    -ب

ــا  ــری، هرگ ــل بح ــت هونق    ثاب
ــذکور    ــدمات م ــه خ ــازد ک   س

ـ         گردیـده   هذریعۀ وسایل ذیـل عرض
  :است

  توسط یک کشتی ثبت و راجستر      -١
شده طبق قوانین یک کـشوری کـه        
  عضویت این موافقتنامـه را نـدارد،      

  .یا
 گردیده  ه توسط یک شخص عرض    -٢

که از کشتی به شکل کامل یا قـسمی         
فعالیت و یا استفاده می نماید امـا آن         

  .مربوط یک کشور غیر متعاهد است
 می تواند   ه یک کشور امضاء کنند    -۳

فقتنامه بـه   وااز پرداخت منفعت این م    
 کنندۀ کشور دیگر متعاهـد در       هعرض

صورت انکار نماید که تثبیت گردد که   
رایه کننده خدمات در ملکیت یا اتصدی 
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         ملکیت یا کنترول کې دی چې د یـوه

افقه لیک غی هېواد تبعه دی چې ددې مو
نه دی او د اوند متعاهد هېـواد پـه          
قلمروکې د کتنې و فعالیتونه نه اجراء       

  .کوي
 د خاصو امتیازونو د شتون په صورت -۴

مادې الندې مخ ) ۲۲(تر ) ب(کې چې د 
په پرمختیا هېوادونو ته ورکل شويدي، په 
دمخه خبرتیا او مشورې پورې منـوط       

 شـي،   ، یو متعاهد هېواد کوالی    )تلي(
ددې موافقه لیک په السلیک کوونکي بل 
هېواد پورې اوند د خدمتونو وانـدې   
کوونکي ته د دغو امتیازونو له ورکې       
خه په هغه صورت کې انکار وکي چې 
د نوموو خدمتونو ترالسه کوونکی هېواد 
تشخیص کي چې دغه خدمتونه د یوې       
تصد شرکت په واسطه وانـدې یـا       

وه بل هېواد په ملکیت کنترولېي چې د ی
کې دی چې مخ په پرمختیا هېواد نه دی         
او دغه شان په نوموي مخ په پرمختیـا      
متعاهد هېواد کې د کتنې و سوداریزو 

  .یفعالیتونو لرونکی نه د
  

کنترول شخص است که تبعـۀ یـک        
کشوری است که عضوء این موافقتنامه 
نیست و در قلمرو کشور متعاهد مربوطه 
فعالیت های چشمگیری را اجراء نمی      

  .نماید
ت  در صورت موجودیت امتیـازا     -۴

بـه  ) ب) (٢٢(ویژه، که تحت مادۀ     
کشور های روبه انکشاف اهدا گردیده 
  اند، منوط به اطالع قبلی و مـشاوره،        
یک کشور متعاهد می تواند از اهدا این 
  امتیازات بـه یـک عرضـه کننـدۀ         
خدمات مربوط به کشور دیگر امضاء      
کنندۀ این موافقتنامه در آن صورت انکار 

ـ          دۀ نماید که کـشور دریافـت کنن
اید که این   مخدمات مزبور تشخیص ن   

خدمات توسط یک تـصدی شـرکت       
 یا کنترول می گـردد کـه در         هعرض

ملکیت یک کشور دیگر اسـت کـه        
روبه انکشاف نمـی باشـد و        روکش

همچنان در کشور متعاهد روبه انکشاف 
ور دارندۀ فعالیت های چـشمگیر      بمذ

  .تجاری نیست
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    او تنفیذد شخو حل او فصل

  :شپ ویشتمه ماده
ددې موافقه لیک د اجراء په منظور، د        

ــوېل  ــیا د س ــوب(آس ې دآزاد ) جن
پـه   ،)SAFTA(سوداریزې ساحې 

 وماد) ۲۰ او ۱۹(هکله د موافقه لیک په 
کې درج شوي میکانیزمونه د اجراء و او 

مادې له الرې ) ۲۷(ددې موافقه لیک د 
  .تنفیذېي

  بنسیز میکانیزم
  :اووه ویشتمه ماده

د وزیرانو شوري چې د     ) SAFTA(د  
)SAFTA ( موافقه لیک د)مادې ) ۱۰

وې، ددې موافقه لیک د     مطابق جوه ش  
موخو د پلي کېدو لپاره د تصمیم نیونې تر 
ولو لوه اداره ده او د دغه موافقه لیک 
تصمیمونه او ترتیبات چې په حقـوقي       
چوکا کې نیول شوي دي، په غـاه        

  . لري
د متخصصینو کمیـه    ) SAFTA(د  

ددې موافقه لیک د حکمونـو تطبیـق        
 چې اري، ېي او اسانوي او هغه دنده

د وزیرانو د شوري لخوا ) SAFTA(د 

  ذ وتنفیحل و فصل منازعات
  :ششممادۀ بیست و 

  به منظور اجـرای ایـن موافقتنامـه        
) ٢٠ و ١٩(میکانیزم های مندرج مواد 

ــاحۀ    ــه س ــع ب ــه راج   موافقتنام
، )SAFTA( جنوب آسیا آزادتجارتی 

ــادۀ   ــق م ــراء و از طری ــل اج   قاب
  ایــن موافقتنامــه تنفیــذ   ) ٢٧(

  .می گردد
  میکانیزم نهادی

  :مادۀ بیست و هفتم
که طبق  ) SAFTA(شورای وزیران   

) SAFTA(موافقتنامـه   ) ١٠(مادۀ  
م یتشکیل شده، عالی ترین ادارۀ تصم     

ـ گیرنده برای تحق   اهـداف ایـن     قی
ئولیت تنظیم و سموافقتنامه می باشد و م

تطبیق این موافقتنامه و تمام تصامیم و       
 حقوقی اتخاذ بترتیبات که در چهارچو

  .گردیده است، به عهده دارد
تطبیق ) SAFTA(کمیتۀ متخصصین   

  موافقتنامـه را نظـارت     احکام ایـن    
بررسی و تسهیل نموده و وظیفه را که        
برای آن توسـط شـورای وزیـران        
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هغې ته سپارل شوې ده سرته رسوي، د        

)SAFTA (    ه دغهد متخصصینو کمی
رپو په هـرو شـپو میاشـتوکې د         

)SAFTA (      د وزیرانو شـوري تـه
  . واندې کوي
  صرف نظر

  :اته ویشتمه ماده
له متعاهدو هېوادونوخه هر یوکوالی     

د موافقه لیـک د     ) SAFTA(شي د   
 مادې مطابق، ددې موافقه لیک له   )۲۱(

سته په هر وخت کې له      وتطبیق خه ور  
  .غیتوب خه یې، صرف نظر وکي

  انفاذ
  :نهه ویشتمه ماده

دغه موافقه لیک د تشریفاتو په بشپېدو       
سره، د متعاهدو هېوادونو لخوا تصویب      
او په هغه پورې د اوندې اطالعیـې د         
صادرېدو پـه شـمول، د سـارک د         

ء په واسطه مرعـي االجـراء       دارالنشا
 )SAFTA(دغه موافقه لیک د . کېي

  .د موافقه لیک یوه ضمیمه ده
  

)SAFTA (     تفویض شده انجام مـی
  ) SAFTA( متخصـصین    ۀکمیت.دهد

  این گـزارش را در هـر شـش مـاه      
) SAFTA( برای شورای وزیـران     

  .می داردتقدیم 
  صرف نظر

  :مادۀ بیست و هشتم
  تواند هریک از کشور های متعاهد می       

از عضویت این موافقتنامه، در هر زمان    
) ٢١(بعد از تطبیق آن مطـابق مـادۀ       

صرف نظـر   ) SAFTA(موافقتنامه  
  .نماید
  انفاذ

  :مادۀ بیست و نهم
این موافقتنامه با تکمیل تشریفات بـه       
شمول تصویب از سوی تمام کشور های 
  متعاهد و صـدور اطالعیـه متعلـق       

رعی  به آن توسط داراالنشای سارک م     
این موافقتنامه یک   .  می گردد  ءاالجرا

ــه  ــمیمه و موافقتنام   ) SAFTA(ض
  .می باشد
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  ضمایم

  :دېرشمه ماده
پدې موافقه لیک کې یوای شوې الندني 
ضمایم، ددې موافقه لیک نه بېلېدونکې      

  :جزء تشکیلوي
 د خبرو اترو لپاره د اصـولو او         -الف

. الرودونو په هکله، عمومي مقـررات   
  ).ضمیمه -۱(

 د متعاهدو هېوادونو د مشخصو ژمنو - ب
 جزء ۳مادې په ) ۸(جدول، کوم چې د 

  ).  ضمیمه-۲. (کې ورته اشاره شوې ده
  تعدیلونه

  :یو دېرشمه ماده
دغه موافقـه لیـک کېـدای شـي د          

)SAFTA (     د وزیرانو د شوري د راْیو
هر ول داسې تعدیل . په اتفاق تعدیل شي

لخوا د سارک د د ولو متعاهدو هېوادونو 
سازمان سرمنشي ته د قبولي سندونو له       

   نافذېيودیعت اېودلو وروسته،
  معتمد
  : مادهرشمهېددوه 

 دغه موافقه لیک د سارک د سـازمان       

  ضمایم
  :مادۀ سی ام

ضمایم ذیل پیوست این موافقتنامه جزء     
الینفک این موافقتنامه را تشکیل مـی       

  :دهد
 مقررات عمومی در مورد اصول و -الف

  رهنمودهـــا بـــرای مـــذاکرات 
  ).١-ضمیمه(

کشورهای  جدول تعهدات مشخص -ب
 ٣جزء ) ٨(متعاهد، طوری که در مادۀ 

  ).٢-ضمیمه. (اشاره شده است
  تعدیالت 

  :مادۀ سی ویکم
این موافقتنامه می تواند به اتفاق آرای       

تعـدیل  ) SAFTA(شورای وزیران   
هر گونه تعدیل چنین بعد از به       . گردد

اسناد قبـولی نـزد      ودیعت گذاشتن 
سرمنشی سازمان سارک از سوی تمام      

  .های متعاهد، نافذ می گرددکشور 
  معتمد

  :مادۀ سی و دوم
 این موافقتنامه نزد سرمنشی سـازمان     
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سرمنشي ته په ودیعت اېودل کېي، او 
هغه په فوري ول یوه تصدیق شوی کاپي 

  .یې هر متعاهد هېواد ته ورکوي
     النـدې   پورتنیو مراتبو سره په ،واه

السلیک کوونکي د خپلو هېوادونو لخوا 
  شپ واک پـه لرلـو سـره، دغـه         د ب 

  .لیک السلیک کموافقه 
 کال د اپریل ۲۰۱۰دغه موافقه لیک په 

 نېه د بوتان هېواد د تیمفو پـه         ۲۹په  
ارکې، په دوو اصلي کاپیو سـره پـه     
انلیسي ژبه عقد شو، ول متنونه یې په        

  . ديي اعتبار لرونکنمساوي توه د یوشا
  

  داکتر زلمی رسول
  ي جمهوریتدافغانستان د اسالم

  دبهرنیو چارو وزیر
  

  کاندو وینگچوک 
  وزیري هېواد د بهرنیو چارو بوتان د شاهد

  
  احمد شهید

  ېواد د بهرنیو چارو وزیرد مالدیپ ه
  

 می شود، و    هبه و دیعت گذاشت   سارک  
او فوراً یک کاپی تصدیق شـده آن را         

  .برای هر کشور متعاهد می دهد
باال، امضاء کنندگان به گواهی از مراتب 

ل از سوی   م صالحیت کا  نذیل با داشت  
 موافقتنامه این خویش ۀطکشور های مربو

  .را امضاء نمودند
این موافقتنامه در شهر تیمفو، کـشور       

 ٢٠١٠ اپریل، سال ٢٩بوتان به تاریخ 
به لسان انگلیسی در دو کاپی اصلی،       
عقد گردید، تمـام متـون آن طـور         

  .مساویانه،قابل اعتبار می باشد
  

  داکتر زلمی رسول
وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی 

  افغانستان
  

  کاندو وینگچوک
  وزیر امور خارجۀ کشور شاهی بوتان

  
  احمد شهید

  وزیر امور خارجۀ کشور مالدیپ
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  مخدوم شاه محمود قریشي
د پاکستان اسالمي جمهوریت د بهرنیو 

  چارو وزیر
  
  يپ. ، ایميداکتر دیپو مون

  بهرنیو چارو وزیر جمهوریت دبنالدیشد
  

  ایم کرشنا. ایس
   د بهرنیو چارو وزیر هېوادد هندوستان

  
  سوجتا کویراال 

د  او هېواد د صدر اعظم مرستیالد نیپال
  بهرنیو چارو وزیر 

  
   لکشمن پیریسيیسور انینوفپر

 د تي جمهوریتیالیسسد سریالنکا د سو
  رو وزیربهرنیو چا

  

  مخدوم شاه محمود قریشی
وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی 

  پاکستان
  

  پی.داکتر دیپو مونی، ایم
  وزیر امور خارجۀ جمهوری بنگالدیش

  
  ایم کرشنا. ایس

  وزیر امور خارجۀ کشور هندوستان
  

   کویراال سوجتا
معاون صدراعظم و وزیر امورخارجۀ 

  کشور نیپال
  

  پروفیسور گانینی لکشمن پیریس
 یتیالیسسوزیر امورخارجۀ جمهوری سو

  سریالنکا
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   ضمیمه- ١
د سارک د خدمتونو د 

سودار د موافقه لیک په 
له ) مذاکرو( خبرو اترو  باب

پاره د اصولو اوالرودونو 
  ومي مقرراتمپه هکله ع

دغه موافقه لیک په برابره توه . ۱
ولو متعاهدو هېوادونو ته بازار ته د 
واقع او اغېزمنې الس رس زمینـه     

  .برابروي
ول له د مشخصو تعهداتو د جد  . ۲

، د متعاهدو   )مذاکرې(پاره خبرې   
هېوادونو د ملي خـط مـشې، د        
پراختیا د میزان او اقتصادي حجم له 

  .په پام کې نیولو سره صورت مومي
د ولو متعاهدو هېوادونو پـه      . ۳

واسطه د خدمتونو له پاره د ورکل 
شوو اولویتونو په را کې نوموی      
موافقه لیک په تدریجي توـه د       

 سـودار ازادول د     خدمتونو د 

  ۀ ضمیم- ١  
  مقررات عمومی
  در مورد اصول

  ورهنمود ها برای مذاکرات
  وافقتنامۀ تجارت م راجع به

  خدمات سارک
 زمینه دسترسی واقع ه این موافقتنام.١

و مؤثر به بـازار را بـرای تمـام          
کشورهای متعاهد به شکل مساویانه     

  . فراهم می سازند
 مذکرات برای جدول تعهـدات      .٢

مشخص با درنظر داشت اهداف خط 
مشی ملی، میزان توسـعه وحجـم       

   کشورهای متعاهـد، صـورت    اقتصادی
  .گیرد می
  در روشنی اولویت هـای داده     . ٣

دمات، توسـط تمـام    شده برای خ  
 مذکور ۀکشورهای متعاهد، موافقتنام

ــازی   ــدریجی آزاد س ــشکل ت   ب
تجارت خدمات را باقاعده وسـیع      

٥٨ 
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خدمتونو د سکتورونوخدماتي فرعي 
سکتورونو اکثریت په پراخې قاعدې 
او ژور پو سره، د خدمتونو د       

  رسودا)GATS (  د عمومي
 مادې د موخو د )٥(موافقه لیک د 

      ترسره کولو په منظور، تر پو
  .الندې راولي

ده مثبته ایي ) شېوه(یوه تالره . ۴
ي ازادولو له   د تدریج . تعقیب شي 

پاره د مشخصو تعهداتو په خـاطر    
 – او – غوتنلیک "خبرې ایي د 

  . د تالرې پربنس وي"واندیز
دلته په دوه اخیزو موافقه شوو . ۵

ساحوکې مشخص متنونه کېدای شي 
  .وجود ولري

۶ . ریوالې سوداد ن)WTO( 
مان د سکرتریت د خدمتونو د      ساز

د دسـته بنـد لـست        سکتور
)MTN/GNS/W/کېدای )١٢

شي د سکتوري پو مشخـصو      
 وي، خو په هغه تعهداتو ته یو بنس

ــش ــت وپوش ــر اکثری ــق ت    عمی
سکتورهای خدمات سکتور فرعـی     
ــرآورده ــور ب ــه منظ ــدماتی ب   خ

ــادۀ    ــداف م ــاختن اه    )٥( س
موافقتنامۀ عمومی تجارت خـدمات     

)GATS(      تحت پوشـش قـرار ،  
  .می دهد

یک شیوه لست مثبت باید تعقیب . ٤
مذاکرات بـرای تعهـدات     . گردد

مشخص برای آزاد سازی تـدریجی      
 -و-درخواست"باید به اساس شیوه     

  .باشد" پیشنهاد
در اینجا متـون مـشخص در       . ٥

ساحات توافق شده دوجانبه می تواند 
  .وجود داشته باشد

٦).MTN/GNS/W/لست )١٢
دسته بنـدی سـکتوری خـدمات       

ازمان تجارت جهـانی    سکرتریت س 
)WTO (    میتواند برای تعهـدات

مشخص پوشش سکتوری یک اساس     
ــدود   ــه آن مح ــا ب ــد ام   باش

٥٩ 
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 )١١٤٧(نمبر مسلسل  ١٣٩٣/ ٢٥/٦

  . پورې محدود نه دی
د نیــوالې ســودار د  . ۷

د لومنیو غو  )WTO(سازمان
متعاهدو هېوادونو واندیزونـه، د     
اوسنیو و اخیزو تعهـداتو پـر       
موجود میزان برسېره، پـه دغـو       
 تعهداتو کې په سکتوري بنسیز او     

ه والي سـره    ) بېله ییز (نمونه  
  .وجود لري

موافقه لیـک او د مشخـصو       . ۸
تعهداتو جدول د نوبتي ېنې تابع      

  .دي
  

  
  
  
  
  
  
  

  .  نمی باشد
پیشنهاد نخستین کشور هـای     . ٧

ــازمان   ــضو سـ ــد عـ   متعاهـ
ــانی  ــارت جهـ   )WTO(تجـ

ــود  ــزان موج ــالوه می ــر ع    ب
ــونی  ــه کن ــدات چندجانب    تعه

ــی  ــکتوری اساس ــود س ــا بهب    ب
  وجــودو نمونــه در آن تعهــدات 

  . دارد
موافقتنامه وجـدول تعهـدات     . ٨

ــابع بررســی  مــشخص ــت   وبتی ن
   .ی باشدم

 
٦٠ 



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٤٧(مسلسل نمبر ٢٥/٦/١٣٩٣

له منه  د ود اتومي ترهر د اعمال
 کنوانسیون ولو لپاره له بین المللي

ح ېسره د افغانستان د الحاق د توش
په هکله، د افغانستان د اسالمي 

  جمهوریت د رئیس
  فرمان

  )) :۷۹ه
  ٢٢/٧/١٣٩١: نېه

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

اتومي فقرې د حکم له مخې، د       )۱۶(د  
 منه ولو لپاره له ترهر د اعمالو د له

 افغانستانکنوانسیون سره د   يبین الملل 
 جمهوریت الحاق چې د ملـي       اسالمي

 ١٦/٥/١٣٩١د ولسي جرې شوري د 
ود مـشرانو جرـې     ا ې) ۵۴(نېې

ې مصوبو  ـ)۵۲(نېې٢/٧/١٣٩١د
مادو کې ) ۲۸(پربنس، په یوه سریزه او 

  .مح کوېتصدیق شوی، توش
  :وه یمه مادهد

ې خه نافذ او ح له نېېدغه فرمان د توش
 مجلسینو  دملي شوريله کنوانسیون او د

  نفرما  
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
در مورد توشیح، الحاق افغانستان 

به کنوانسیون بین المللی برای 
  سرکوبی اعمال تروریزم

  اتومی  
  ) ٧٩: (شماره
  ٢٢/٧/١٣٩١: تاریخ

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

 ، الحاق جمهوری افغانستانقانون اساسی
افغانستان به کنوانسیون بـین     اسالمی  

المللی برای سرکوبی اعمال تروریـزم      
صوبات شماره  اتومی را که بر اساس م     

ولسی جرگه ١٦/٥/١٣٩١مؤرخ ) ٥٤(
 ٢/٧/١٣٩١مـؤرخ   ) ٥٢(شماره   و

ای ملی به داخل یک مشرانو جرگه شور
ماده تصدیق گردیده،   ) ٢٨(مقدمه و   

  .توشیح می دارم
  :مادۀ دوم
 از تاریخ توشیح نافذ و همراه این فرمان

با کنوانسیون ومـصوبات مجلـسین      

 الف
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر ٢٥/٦/١٣٩٣
له مصوبو سره یوای دې، په رسـمي        

  .جریده کې خپور شي
  حامد کرزی 

  رئیسدافغانستان داسالمي جمهوریت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

شورای ملی در جریدۀ رسـمی نـشر        
  .گردد

  حامد کرزی
   رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 ب
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر ٢٥/٦/١٣٩٣
  افغانستان اسالمي جمهوريت

  ملي شوري
  ولسي جره

مخنيوي  د فعاليتونو اتومي ترهر د
  كنوانسيون په هكله په موخه د نيوال

  د ولسي جرې تصديق
  ) ) :۵۴ه
  ۱۶/٥/١٣٩١:نېه

  د افغانسـتان د اساسي قانـون د نـوي 
 ۱۳۹۱يمې مادې له حكم سره سم، د        

  نېې ) ۱۶(كال د زمـري د ميـاشتې د 
ترهر ومې پـه عمومي غونه كې د ات

موخه نيوال  پـه   اليتونو د مخنيوي  د فع 
) ۲۸(ه يـوې سريزي او     كنوانسيون پ 

مادو كې تصديق ك.  
  "ابراهیمي"عبدالرووف 

  د ولسي جرې رئیس
  
  
  
  

  جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی
  ولسی جرگه

از کنوانسیون  تصدیق ولسی جرگه
  برای سرکوبی اعمال بین المللی

  یزم اتومیترور
  )٥٤: (شماره
   ٥/١٣٩١/ ١٦: تاریخ

  مـادۀ نـودم قـانون      به تأسی ازحکم    
، کنوانسیون بین المللی اساسی افغانستان

ـ       تروریـزم  ل  ماـبرای سـرکوبی اع
ماه ) ١٦(رخ اتومی در جلسۀ عمومی مؤ

جـرگـه بـه سی  ول١٣٩١اسد سال 
ـ ک  ی لداخ   مــاده  ) ٢٨(ه و   مقدم

  .گردیدتصدیق 
  "اهیمی ابر"عبدالرووف 

 رئیس ولسی جرگه
 
 
 
 
 
   

  
 ج
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر ٢٥/٦/١٣٩٣

 

   جمهوریتي افغانستان اسالمد
   شورييمل

  مشرانو جره
   د فعالیتونهد اتومي ترهر
 موخه، نیوال د مخنیوي په

  ،کنوانسیون په هکله
  د مشرانو جرې تصدیق

۵۲:(ه(  
   ٢/٧/١٣٩١: نېه

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

 نېې به عمومي غونه  کې ٢/٧/١٣٩١
  د فعالیتونو د مخنیوي پهد اتومي ترهر

يوي سریزه  وال کنوانسیون پهـنیموخه، 
   رأیو به اکثریـت     مادو کې د  ) ۲۸(او  

  .کتصدیق 
  "مسلمیار"فضل هادي

  رئیسې د مشرانو جر

  جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی

  مشرانو جرگه
  تصدیق مشرانو جرگه

  در مورد کنوانسیون بین المللی
  برای سرکوبی اعمال تروریزم

   اتومی
  )٥٢: (شماره 
  ٢/٧/١٣٩١: تاریخ

  به تأسی از حکم مادۀ نـودم قـانون         
  مـشرانو جرگـه     اساسی افغانستان، 

ــدر ــسۀ عمـ ــؤرخومیجلـ   مـ
کنوانسیون بین المللی برای ٢/٧/١٣٩١

یزم اتومی را بـه     رسرکوبی اعمال ترو  
مـاده بـه    ) ٢٨(داخل یک مقدمه و     

  .اکثریت آراء تصدیق نمود
  "مسلمیار"            فضل هادی 

               رئیس مشرانو جرگه 
  
  

 د
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٦١  
 

   تروريزم د اعمالو ديد اتوم
  له منه ولو لپاره بين المللي

  كنوانسيون
   :وادونـه ېددي كنـوانسيون غـي ه   

د ملـرو ملتـونو د منـشور موخـو 
  وادونو ېاو اصولـو تـه په پـام سره د ه

  ترمن د بين المللي سـولې د سـاتنې او 
  امنيـت او د ـه ـاونـيتـوب او 

   د پياوتيـا پـه همكـار د ايكيـو
   .هكله

 د ې چه د هغې ابالغيې پـه يـادونې سر
 كال د اكتوبر ۱۹۹۵ملـرو ملتونو د 

 د پنوسمې كاليـزې ې نې۲۴د مياشتې 
   .په مناسبت خپـره شـوې

لو هېـوادونو حـق په رسـميت      د و 
  ،چــې اتــومي انــرژي د خپلــو پېژني

سوله ييزو مقصدونـو او د مـشروعو       
هغو ـو د ترالسـه     ـو پخاطر د    

كولـو له پـاره چې د اتومي انـرژ د 
 ييز تطبيق په غـرض الس تـه       هسولـ
  .راوي

  كـي او پـه كار يوسيورپـر اختيـا 
ـال كنوانسيوان لـه پـه ـ ك۱۹۸۰د 

  سیون بین المللی براینکنوا  
  سرکوبی اعمال تروریزم

  اتومی
   :کشور هـای عضـو این کنوانسیون

ــداف    ــت اه ــر داش ــا در نظ   ب
  و اصــول منــشور  ملــل متـــحد 
در مورد حفظ صلح بـین المللـی و         

ـ    همسایه    روابـط ۀامنیـت و تقوی
ــ ــین  داری خ ــاری ب   وب و همک
  .کشورهـا

به منـاسبت   که   ۀبا یادآوری از ابالغی   
پنجاهمین سالـگرد ملـل متــحد     

 ١٩٩٥ اکتوبر سـال  مـاه٢٤بتاریخ 
  .بـه نشر رسیـد

کشورهـا را بـه رسمیت    حق تمام    
رژی اتـومی را برای    میشناسند که ان  

 منـافع آمیز و بـرایمقاصـد صـلح 
دی مشروع شـان در حصول فــوای     

یز انــرژی   آمکـه از تطبیق صـلح     
انـکشاف اتـومی بدست می آیـد،     

   .دهند و بـکار بـبرند
  بــــا در نظـــر داشـــت   

ــسیوان  ـــور١٩٨٠کنـوان   د  درم
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٦٢  
 

پام كې نيولو سـره د اتـومي موادو د        
  . په هـكلهتنېفزيكې سا

په ژوره توه متآثر دي كوم چـې پـه        
ـ   كې د تـروريستي اعمـالو     وله ن

  .ولـونه زيات شوي دي
ددې يـادونه كوي  چـي له ابالغيـې      

 الملـلي تـروريزم لـه     نسره سم د بي   
منه ولو لپـاره تـدبيرونه چـې د      

 نېې پـه    ۹كال د د سامبـر د      ۱۹۹۴
پـرېكه ليك كـې ضـميمه    ۴٩/٦٠

ـ  .شوي،تـرسـره كـوي  رو لد مـ
يـيد وي  تأ اًملتونو غي هېوادونه رسم   

    ېمال، الر ـول اع ـچـې د تروريزم 
چـارې او تـالرې پـه صـريـح     
ول جنايـت كوونكـي اونـامؤجـهو 

 یاعمـالو پـه توه چې پـه هرـا       
ي، غندي،په اودهرچاله خوا سرته ورسې 

    شمول دهغوهېـوادونواو ملتونو ترمن
  له خطر سره مخامخ     يكیچې دوستانه ا 

بشپ مكن تيا او امنيت له اود هېوادونو
  .وا سره مخامخ كوي

ددې يادونه كوي چې دغه ابــالغيه       
ـــو    ،ـــوي ـــه ه   هېـوادون

حـفاظـــت فـزیکـــی مـــواد 
   .اتـومـی

ـ  ثر انـد کـه در سراسر     أعمیقـآ مت
جـهان اعـمال تروریـستی به انواع و 

   .اشکال ازدیاد یافته است
ی می کنند که مطابق به ابالغیه       یادآور

تدابیر از بین بردن تروریزم بین المللی       
 ٩ مـؤرخ  ٤٩/٦٠که به فیصله نامه     

ــال   ــامبر س ــمیمه ١٩٩٤دس  ض
گردیده،کشور های عضو ملل متحـد      

مال، ـ تمام اع  کهرسمأ تائید می کنند     
  زم یــمیتـود هــا و روش هــای ترور 

 منحیث اعمال جنایتکارانه و     اًراصریح
  تقبـیح مـی نماینـد، در       غیر موجه   

طــرف هـرکـسیـکه     از   هرجا و 
  به شمـول آنهـائی     انـجام یابنـد، 

 روابط دوستـانه بین کشـور ها و   که
ــا را   ــت ه ــهمل ـــاطره ب    مخ

می اندازند و تمامیــت ارضـی و        
امنیـت کشـور ها را بـا تهــدید    

  .مـواجه می سازند
 یـادآوری می کنند این ابـالغیــه      

ـ  همچنـان کشـورها ر      قا تـشـوی
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٦٣  
 

  د تروريزم د مخنيـوي ، د لـه منـه        
ونـو  محكولو او د حقوقي بين المللي      
  ، د هغـو  موجوده سـاحې پـه هكلـه     

  د ولو ولونو په باب ېنـه وكـي         
چې موخه يې د ا ترالسه كول وي چې 

  هكله يو وليز حقوقي چوكـا      په دې 
  لې ـول اخونـه   سئ او د میموجود د 

  .احتوأ كوي
 يادونه كوي چې د عمومي اسـمبلې د        

نېـې پـه    ۱۸كال د دسامبر د     ۱۹۹۶
 پرېكه ليك او متممه ابالغيه ٢١٠/۵۱

كال د بين المللي تروريزم د ۱۹۹۴كې د 
له منه ولود تدبيرونو د نيولو په اه        

ې سره ضميمه شـوي   كوم چې له ابالغي   
  .دي

 كال ۱۹۹۶دهمدارنه يادونه كوي چې 
پرېكه ۵۱/٢١٠ دنېې  ۱۷د دسامبرد   

ليك د تعقيبولو لپاره يـوه ـانې        
كميه تـشكيله شـوه،ودهغو     )خاصه(

موجوده بين المللي سندونود ضـميمې      
كولو په اه، د اتومي تروريزم د اعمالـو 
د لـه منه ولـولپاره يو بين المللي       

  .وانسيون په دقت سره ترتيب كيكن

می نمایـد تا ساحـه مـوجــوده      
حکام بین المللی حـقوقی را درمـورد ا

ـن بردن ازبی  وبرکوجـلوگـیری، س
انواع آن مورد  تروریزم در تمام اشکال و

بررسی قرار دهند و هدف شان حصول       
این یقین باشد که یک چوکات جـامع   
حقوقی موجود است و همه جوانـب       

  .له را احتوا می کندئمس
ـ     که ياد آوری می کنند      ۀ فیـصله نام

 د ســـامبر ۱۸ تـــاریخ ٥١/٢١٠
   متمم  ۀ عمومی و ابالغی   ۀاسامبل١٩٩٦

ـ     در ١٩٩٤ ســال ۀبــه ابالغیـ
ـ   ــین بـ ــدابیر از ب ــورد ت   دن رم

گردیده  ضمیمه  آنبهتروریزم بین المللی 
  .است

 همچنان یادآوری می کنند که به تعقیب 
 دسامبر ١٧ تاریخ ٢١٠/ ٥١ ۀفیصله نام
 یک کمیته خاص تشکیل شد تا   ١٩٩٦

  یک کنوانسیون بین المللـی بـرای        
سرکوب اعمال تروریزم اتـومی را در       
ــودن آن   ــمیمه نم ــه ض ــاط ب   ارتب
  بـا اســناد موجــودۀ بــین المللــی  

  .به دقت ترتیب نماید
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ددې يادونه كوي، چې د اتومي تروريزم       
اعمال ايي له سختو پايلوسره سـرته       

المللـي سـولې    ورسېي اوايي بين    
همدارنه  كي،اوامنيت ته خطرمخامخ 
واخيزه حقوقي  ددې يادونه كوي چې     

ونه په كافي حد سره دهغو   مموجوده حك 
وپه دې  دحملوموضوع له منه نه وي ا     

عقيده دي چې دهېوادونو ترمن دبـين       
المللـي همكاريوپياوتيالپـاره بينـي    
اتياموجوده ده،دتعبيه اواقتبـاس پـه      
هكله،دتروريزم اودهغـه دمرتكبينـود     
تعقبيولو او مجازاتو پخـاطر ددې ول       
اعمالو د مخنيوي لپاره داغېزمنو او عملي 
تدبيرونو د نيولويادونـه كـوي چـې        

ه والو واكونوفعاليتونه   دهېوادونودوسل
ددې كنوانسيون له چوكـا خـه        
بهردمقرراتواوبين المللـي قوانينوتـابع     

كنوانسيون خه دمشخصو  دي،اوله دې
 ساتل،غير قانونې اعمال نه     ېرېاعمالو ل 

ييدوي اونه قانوني كوي اوترنورو قوانينو أت
  .نه ري الندې د هغو د تعقيبولوخن هم

  
   

خاطر نشان می سازند که اعمال تروریزم 
  اتومی شاید به عواقب شدید بیانجامد و 

و امنیت بـین   شاید خطری را به صلح      
المللی متوجه سازد، همچنان خاطر نشان 

 چنـدین   ۀمی سازند که احکام موجود    
جانبه حقوقی موضوع آن حمالت را به       
حد کافی چاره سازی نمی کند، متقاعد 

ـ         ۀاند که ضرورت عاجل بـرای تقوی
همکاری بیـن المللی بین کشور هـا       
موجود است،در مورد تعبیه واقتبـاس      

 برای جلوگیری این لیمتدابیر مؤثر و ع
نوع اعمال تروریزم و برای تعقیـب و        
مجازات مرتکبین آن، یادآوری می کنند 
که فعالیت های قوای مسلح کشور ها       
تابع مقررات قانون بین المللی خارج از 
چوکات این کنوانسیون اند،خــارج     
  نگهداشتن بعضی ازاعمال مشخص از    

نه اعمال غیر قانونی را ، این کنوانسیون
قانونی مـی    آنها را  کند و نه  ید می   تائ

قیب آنها تحت قـوانین     مانع تع سازد و 
  .گردددیگر هم نمی 

  
  



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٦٥  
 

  :کل موافقه وپه الندې موادو سره
  ددې كنوانسيون د موخو لپاره 

  :لوم ماده
د هغو اتـومي  " رادیو اکتیف مواد  "-۱

) پروتون او نيوترون  (كاليد  موادو او نو  
لرونكو نورو راديو اكتيف موادو په معني 

 په عين وخت كې له يو بل خه ېدي چ
هغه جريان چې د تشعشع د (جال كېي، 

 سره يو اى  ېيزنوله تج يو يا زياتو ولو   
وي لكه الفا، بېتا، د نيوترون ذرات او د 

چې د اشعه او د انشقاق و ( اما اشعه  
       او(موادو له اندازې سره په بستت (

چې د مر ،جسمي شديد پي او شتمنيو 
  . اويا چاپيريال ته د لوي زيان سبب شي

 په معني دي، د پلوتونيم" ذروي مواد "- ۲
ې يو شـان    کې چ  ددې سره په استثناء   

ــه  ــات د ۸۰جــسمونه ل  ســلنې زي
 ،۲۳۳پلوتونيوم وله يورانيـوم     ۲۳۸

يورانيوم او په ايزوتوپ خه مخلـوط       
يورانيم چې په طبعې ول وي،نه دا چې د 

ول فلز او يا د فلز د ذراتو، يا هم بل هر 
موادو چې د پورته يادو شوو د يو يا زياتو 

كه خو نو په داسې . موادو لرونكي وي

  : با مواد ذیل توافق نمودند
  برای اهداف این کنوانسیون 

  : مادۀ اول
  بـه معنـی   " مواد رادیو اکتیف   " -١

مواد اتومی و مواد رادیو اکتیف دیگری 
  )  و نیـوترون   پروتون( دنوکالیحاوی  
   همزمان از هم جـدا شـده        کهاست  

  یک جریانی که با تجزیـه      (می توانند   
بیشتر انواع تشعشع همراه می     یکی یا   
ــد ــا،باش ــا، بیت ــد الف   ذرات ، مانن

که در بستگی با ) ۀ گاما نیوترون و اشع
 و مواد قابل انشقاق می تواند اشعه مقدار

سبب مرگ، جرح شدید جسمی و تاوان 
  .بزرگ به دارائی و یا محیط گردد

به معنی پلوتـونیم    " مواد اتومی  " -٢
است، به استثنای این که با تجمع اجسام 

 فیصد پلوتونیوم ٨٠همسان كه بیش از 
، یورانیم غنی ٢٣٣ یورانیوم ٢٣٨نوع 

، یورانیم ٢٣٣ یا ٢٣٥شده در ایزوتوپ 
 به صورت   از ایزوتوپ  مخلوطی   یحاو

طبیعی باشد نه آنکه به شکل فلز و یـا     
 هم هر نوع مواد دیگری ذرات فلز، و یا

 ذکر  اًکه حاوی یکی یا بیشتر مواد فوق      
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 ايزوتوپ كې بايه ۲۳۳ يا ۲۳۵ه چې پ
شوي يورانيم د هغه يورانيمو په معني دي 

 ايزوتوپ ولري، يـا  ۲۳۳ يا ۲۳۵چې  
دواه په دومره انـدازې وي چـې د         
ايزوتوپونو وليزو افروالي په تناسب له      

 ايزوتوپ  ۲۳۸ ايزوتوپ خه تر     ۲۳۵
 ي ايزوتوپ له طبیعی تبدیل ۲۳۸پورې د   

  .اندازې خه زيات وي
په دې  ) ودان (" تأسیسات ياتوم" -۳

  :معني دي
هر اتومي ريا كتور،په بييو، د لېد ) الف(

په وسايطو،الوتكو يا فضايي وسايلو كې د 
نصب شوو ريا كتورونو په شمول چې د        
انرژ د سر چينې د ې اخيستنې لپاره د 

سايطو، الوتكې يـا     ٌ  و  ېدغه ول پ  
ره  ته دنورو مقصدونو لپا    لوفضايي وساي 

  .حركت وركي
هره هغه فابريكه او يا نقليه وسيله چې )ب(

د رايو اكتيف موادو د توليد،سـاتنې،       
پروسس يا د رايو اكتيف د مـوادو د         

  .لېدولو لپاره كارول كېي
  :په دې معني ده " وسیله "-٤
موادوهرچاودېـدونكې   داتـومي )الف(

یورانیم غنی شده در     " بناً. شده باشد 
ـ   " ٢٣٣ یا   ٢٣٥ایزوتوپ   ی ابـه معن

 حاوی ایزوتـوپ    کهیورانیومی است   
 و یا هر دو باشـد در        ٢٣٣ یا   ٢٣٥
 وافر بودن جمعی ایزوتوپ ها    که حدی

 بیشتر از   ٢٣٨در تناسب با ایزوتوپ     
 به  ٢٣٥تبدیلی طبیعی ایزوتوپ     ۀانداز

  . باشد٢٣٨ایزوتوپ 
ـ   " سیسات اتومی   أت " -٣  ابه این معن

  :است
شـمول  ه  هر ریاکتور اتومی، ب   ) الف(

صف شده در کشتی ها و ریاکتور های ن
، طیاره و یا وسایل فضائی،  وسایل نقلیه 

برای استفاده به حیث منبع انرژی برای   
حرکت این نوع کشتی ها، وسایل نقلیه 
طیاره و یا وسایل فضائی و یا به هـر          

  .مقصد دیگری که باشد
ـ       ) ب(    ۀهر فابریکه ویـا وسـیله نقلی

که برای تولید، ذخیره ، پروسس و یا        
  انتقال مواد رادیو اکتیـف اسـتعمال       

  .گردد
  :به این معنی است" وسیله "-٤
 مـواد   ۀ منفجـر ۀسیـل هـر و )الف(
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  .وسيله،يا
درايواكتيف موادوهرشيندونكې   ) ب(

 وانه اچوونكي چاودېدونكي    وسيله يا 
كېداى شي دخپل رايولوژيكي     ېموادچ

خاصيت له كبله دمر،دجسمي سخت     
ريال ته دزيـان د  ېپي اويا شتمن يا چاپ  
  . رسولو سبب ري 

ــاحكومت"-۵ ــي ي ــسات أ تيدولت سي
د هرې دايمي يالنـ مهـالو       )"دانو(
سيساتو يا نقليه وسايط پكې شامل وي       أت

د حكومـت    ،یدولت اسـتاز   یوچې د 
یو دغو،د مقننه يا قضائیه قوي لخوايا د 

کارکوونکو او یا بل    دولت مامورینو او  
د غويا سې مؤسبنس ياد بين الحكومتي 

چارواكولخوا د هغوى د دندو پـه اه        
  .كارول كېي يا تصرف الندې راي

عبارت "ديوه هېواد وسلوال واكونه "- ۶
 واك خـه    د پوي دي د يوه هېواد     

 چې دخپل كورني قانون پربنـس     كوم  
 دملي دفاع ياامنيـت اودهغـو       اساساً

 مېيـتنظي اشخاصودلومنيوموخولپاره
وزنې الندې نيول   رياهغه اشخاصوچې تر  

كېي اويا تجهيزاتوسره سمبالېي ياهغه     

   .، یااتومی
ـ     ) ب( و هر وسـیله پخش مواد رادی

اکتیـف یا انتشـار تشعشع کـه در       
 اشــعه آن،    ۀبستـگی به انــداز   

سبـب مرگ، جرح شدید جسمی و یا      
  تاوان بزرگ به دارائی و یـا محـیط        

  . گردد
شامل " سیسات دولتی یاحکومتی  أت"-۵

ت وسایل نقلیه دایمی یا     سیساأهرنوع ت 
گرددکه مورد استفاده ویـا     مؤقتی می   

، اعـضای    دولت مسکن نماینده یک  
مقننه یا قضائیه و یا مامورین       کومت،ح

ویا هم مقام دیگر دولت وکارگران یک 
عامه ویا نهـاد دیگرویـا مـامورین        

 بین الحکومتی   ۀوکارگران یک مؤسس  
  . درارتباط باوظایف رسمی شان باشد

به "قـوای نظـامی یک کـشور    "-٦
ــا ـــوایمعنـ ـــامی  ی قـ   نظـ

  یک کشور است که تحـت قـانون        
ــ ــی آن اساس ــهاًداخل ـــدف  ب    ه

  دفـــاع ملــی یــا امنیــت،   
ــز   ـــیه و مجهـ ــیم، تربـ   تنظـ

کـه در    و اشخــاصی   گردیده باشد 
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ايت  چې د وسلوالوواكونودحماشخاص
لپاره كاركـــوي ـوك دهغـوى      

مسئولیت  مي قوماندې،كنترول اودرسـ
  .ندې قرار لريال

  :يمه مادهه دو
۱-چې ددغه كنوانسيون ی هر هغه و 

په چوكا كې د جرم مرتكب كېې،كه 
  په ناقانون او قصدي    ی  چېرې هغه و

  :توه
رايواكتيف مواد په تصرف كې     ) الف(

ولري او يا داسې وسيله جوه كي او يا 
  :په خپل تصرف كې ولري 

  د مر، يا دسختې بدني ژوبلې په       -۱
  .مقصد سره، يا 

 په قصد سره ملكيت يا چاپېريال ته د -۲
  .سخت زيان المل و ري

كه چېري يوشخص راديواكتيـف     )ب(
ــر  ــه ه ــدونكي موادپ   موادياچاودې

  حال وكـاروي ياپـه داسـې طریقـه         
له منه    او یا  ياوكارويتیوه ذروي آسان  

 چې راديواكتيف موادخپاره شي يا      یوسي
خطر من  يې له ذروي موادو د خپرېدو       

  :ته راشي

ــسلح   ـــوای م ــت از آن ق   حمای
رسـمـی،کنـترول  ۀتحـت قومانـد

ــسئولیت ــومـــ   ار آنهاکـــ
  .کنند می

  : مادۀ دوم
 هر شخصی که مرتکب جرمی در       -١

چوکات این کنوانسیون می گردد، اگر  
آن شخص به صورت غیـر قـانونی و         

  :عمدی
مواد رادیو اکتیف را در تصرف      ) الف(

ی را بسازد یخود داشته باشد و یا وسیله 
  :و یا در تصرف داشته باشد

 به مقصد ایجاد مرگ، یا جـرح        -١
  .شدید جسمی، یا

 به مقصد ایجاد تاوان بزرگ بـه        -٢
  .دارائی یا به محیط

  به هر نوعی کـه باشـد مـواد         ) ب(
   رادیواکتیف یا وسـیله را اسـتعمال      

ــا از تأس ــد، ی ــنمای ــومیی   سات ات
   استفاده کند و یا آنرا ویران نمایـد،        

  اکتیـف   که مـواد رادیـو       به طریقی 
  رها گردد و یا خطر رهـا شـدن آن          

  :میان آیده ب
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 د مر يا د سختې بدني ژوبلې په         -۱
  .مقصد سره،يا

ال ته  یرې په قصد سره ملكيت يا چاپ      -۲
  .دسخت زيان المل وري

 يمحک په عمدي توه يوه حقيقي يا -۳
 يو دشخص، يو نيوال سازمان يا يوه هېوا

عمل ته مجبور كي او يا د يو كار لـه      
  .    كولو خه يې منع كي

ر هغه شخص د یوه جرم مرتكب        ه -۲
  :كېي كه چېرې

د داسې شرایطو له مخې چـې د        ) الف(
وا د عملي كولو اعتبار رندوي، د 

ي چـې   کهغه جرم د ارتكاب وا و     
 ءجز) ۱(پاراراف په ) ب(ددې مادې د 

  . يا ،كې صراحت موندلى دى
په ناقانونه يا قصدي توه،د داسې      ) ب(

       ـوااعتبـار  شرايطو له مخې چې د
رندوي يا له زور خه كار اخيستل       
  كېي د راديواكتيف مـوادو، وسـيلې       
         ـوا ـتنېيا د ذروي آسانتيا د غو  

  .يکو
ـ    -۳  ب شخص په هغه كې د جرم مرتك

كېي كه چېرې د هغه جرم د مرتكـب       

 به مقصد ایجاد مرگ ، یا جـرح         -١
  .شدیدجسمی،یا

 به مقصد ایجاد تاوان بزرگ بـه        -٢
  .دارائی یا به محیط

 یـک    به مقصد و ادار نمـودن      -٣
شخصی حقیقی یا حکمی، یک مؤسسه 
و یا یک کشور برای اجراء یا امتناع از 

  .اجرای یک عمل
   هر آن شـخص مرتکـب جـرم         -٢

  :می گردد اگر
  تهدید به ارتکـاب یکـی از       ) الف(

جزء ) ب( جرایم مندرج در پاراگراف 
مادۀ کنونی را نمایند، تحت شرایطی )١(

  که نشان دهد که تهدید قابل اعتبـار       
  .، یااست

 از طریق اًبطور غیر قانونی و عمد) ب(
 در خواست حـصول مـواد       ،تهدید

رادیواکتیف، یک وسیله و یا تأسیسات 
 تحت شرایطی که نشان ،اتومی را کند

دهد که تهدید قابل اعتبار است، یا با        
  .استفاده از زور

 شخص در آن حالت هم مرتکب       -٣
جرم می گردد که اگر سعی به ارتکاب 
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  كـي چـې د موجـوده       خه   کېدو
  پاراراف كـې يادونـه     ) ۱( ې په ماد

  .شوې ده
 د جرم  همكې شخص په هغه حالت      -۴

  :مرتكب كېي،كه چېرې
د هغه جرم په ارتكاب د شريك په )الف(

ي چې د موجوده مادې       توون وك ه
   فقره كې يادونه شـوې      )٣  يا ٢ ،١ (په

  .ده،يا
نور د هغه جرم ارتكاب لپاره تنظيم او )ب(

الروونه وكي چې د موجوده مادې په     
 يادونه  يې پارارافونو كې    )۳ يا   ۲،  ۱(

  .ه،ياشوې د
په بل هرول د يوه يا و نـورو         ) ج(

يا ۲، ۱(ه مادې په جرمونو چې د موجود
له  ،ه د ېكې يادونه شو   پارارافونو )۳

ارتكاب سره د هغو افرادو د لې پـه         
        ـ ي چې د يوهمرسته همكاري وك
هدف لپاره كار كوي، داشان همكاري      
قصدي وي او يا ددي مقصد لپاره تر سره 

اليت يا د لـې د      شي چې د جرم د فع     
هدف د ترسره كېدو لپاره كومك و كي 
يا د لې د جرمي نيت په پوهېدو سـره          

 که در پاراگراف ،ایمی نمایدیکی از جر
  مـادۀ کنـونی ذکـر گردیـده     ) ١(

  .اند
 شخص در آن حالت هم مرتکب       -٤

  :اگرجرم  می گردد، 
منحیث شریک در یک جرمی     ) الف(

 مادۀ )٣ یا ١،٢(که درپاراگراف های 
  کنونی ذکر گردیده انـد، اشـتراک       

  .نماید، یا
  رهنمائی بـه    و   دیگران را تنظیم  )ب(

 که در پاراگراف    ارتکاب جرمی کند  
   مادۀ کنونی ذکـر     )٣ یا   ١،٢(های  

  .گردیده اند، یا
یکی   ارتکاب دربه هر نحوی دیگر) ج(

یا بیشتر از جرایم که در پاراگراف های 
   مــادۀ کنــونی ذکــر)٣یــا ٢، ١(

  گردیده انـد، از طریـق گماشـتن         
گروهی از اشخاصی که برای هـدف       

  :مشترک کار می کنند، سهیم گردد      
  سهمگیری بایـد عمـدی     این نوع   

   و به هدف پیشبرد فعالیـت هـای         
  عمــومی جرمــی گــروه و یــا بــا 
داشتن اطالع قبلی از قصد گروه برای  
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سره د اوند جرم يا جرمونو په ارتكاب        
  .كې همكاري تر سره كي 

  :درېيمه ماده
كه چېري په يوه واحد هېواد كې يو جرم 
ارتكاب و مومي او تورن او متـضرر د         

ون هماغه هېواد تبعه وي دغه كنوانـسي      
هلته نه پلي كېي،يا تورن د هماغه هېواد 

 ۱( مادې د )٩(په خاوره كې پيدا شي د 
   پرارافونو لـه مخـې داسـې        )۲يا  

  غير له هغـه هېـواد هـې يـو بـل            
الى چې خپـل قـضايي      کو يهېواد نش 

ــه   ــه ل ــق كي،پرت ــالحيت تطبي   ص
،او ۱۶،  ۱۵،  ۱۴،  ۱۲،  ۷( د   ېدې چ 

 موادو احكام په هغو مواردو كـې      )۱۷
  .بيق شيتط

  :لورمه ماده
 ددې كنوانسيون هې يوه برخـه د        -۱

هېوادونو او افرادو نور حقونه، مكلفيتونه 
وليتونه د نيوال قانون له مخې په ئاو مس
ان       يوالرو ملتو اود نه د ملې تو

 د منشور د اهدافو او اصولو وحقوقبشري 
  .له مخې نه اغېزمن كوي

 هال، د ـرمـ پ ېوالې ج ل د وس  -۲

ارتکاب جرم یا جرایم مذکور صورت      
  .گرفته باشد
  :مادۀ سوم

 این کنوانسیون باید در مواردی تطبیق     
 نگردد که جرم در محدودۀ یک کشور

واحد صورت گرفته باشد، شخص متهم 
به تخلف و همچنان قربانیان اتباع آن       
کشور باشند،شخص متهم به تخلف در 

 پیدا شده باشد وهیچ     قلمرو آن کشور  
دیگری براساس پاراگراف های    کشور  

الحیت قـضائی   ص )٩( مادۀ   )٢یا  ١(
نداشته باشد، به استثنای احکام مواد      

 باید، )١٧ و١٦،  ١٥ ، ١٤،  ١٢،  ٧(
قسمیکه مناسب باشد، در آن مـوارد       

  .تطبیق گردد
  :مادۀ چهارم

 هیچ چیزی در این کنوانسیون باید     -١
 یها لیتئوبرحقوق،مکلفیت ها و مس   

دول و افراد تحت قانون بـین        دیگر
 بر اهداف و اًالمللی اثر نه کند، خاصت  

 بشری حقوقاصول منشور ملل متحد و 
  . بین المللی

 فعالیت های قوای مسلح در هنگام -٢
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وسلوالو واكونو دنده لكه نه چې د  
 په چوكا كې  حقوقنيوال بشرپالې د    

 ده ، د هماغه قانون  لخوا        ېتصريح شو 
تنظيمېي نه ددغه كنوانسيون لخوا او      

ه هېواد د وسلوالو    هغه كارونه چې د يو    
د هغوى د رسمي دندې پر واكونو لخوا 

  هال ترسره كېي،تر كوم حده چـې    ـم
ن د نورو مقرراتو لخـوا      د نيوال قانو  

ي، د دغه كنوانسيوان لخوا نـه   تنظيمې
  .تنظيمېي

راف احكام   پارا )۲( ددې مادې د     -۳
داسې معني نه وركوي چې نورو ناقانونه       
فعاليتونو ته قانوني به وركل شي،يا له نا 

ي شي، يا د    قانونو افعالو خه سترې پ    
 د جزايي تعقيب خن نورو قوانينو پربنس

  .ل شيوبل
 دغه كنوانسيون دهېوادونولخـواد     -۴

ــتعمال   ــلحې دكارولوداس   ذروي اس
ياوا دمشروعيت موضوع باندې بحث 

چې  یتعبیرنشی کېدانه كوي او نه داسې 
  په يو ول نه يو ول هغـه مخاطـب          

ی دیك.  
  

ــ ــری مــسلح،زیرا ای ن یــک درگی
 بشری بـین    حقوقاصطالحات تحت   

المللی تفهیم گردیده اند و تـابع آن        
 اند، تابع این کنوانسیون نیستند حقوق

و فعالیت های که توسط قوای نظامی       
یک کشور در عملی نمودن مکلفیت      
های وظیفوی شان صورت می گیرند، تا 

 قوانینحدودی که تابع مقررات دیگری 
انسیون بین المللی باشند،تابع این کنو    

  .نیستند
ــاراگراف -٣ ــادۀ  )٢( احکــام پ    م

  کنونی باید چنـین تعبیـر نگردنـد        
که اعمال غیر قانونی را تائید می کنند و 
  یا قانونی جلـوه مـی دهنـد، یـا          
مانع تعقیب آنها تحت قوانین دیگر می  

  .گردند
 این کنوانسیون موضوع مشروعیت -٤

استعمال یا تهدید به استعمال سـالح       
ط کشورها را مخاطب نمی     اتومی توس 

 هم شده نمی تواند      تعبیر و چنین  کند
ا آنرا مخاطب هکه گویا به نحوی از آن    

  . نموده است
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  :پنمه ماده
كه چېرې الزم وي هر غى هېواد الندېني 

  : تدابير منظور وي 
 ي قانون په چوکـا    دخپل داخل )الف(

دجنايي جرمونوپه ول دهغوجرمونـو      
ماده كې شـرحه    ۲قلمدادكول چې په    

  .شوي
د مناسبوسزاانوپه واسطه چې ددې ) ب(

جرمونوجديت په نظركې نيولي وي دهغو 
  .جرمونودسزاورول 

  :شپمه ماده
ــل    ــه خپ ــواد پ ــى هې ــر غ   ه
  داخلي قانون كې دغـه ول مناسـب        

  اقتباس كـي،   تدابيركوم چې الزم وي     
ــې د   ــي چ ــه ش ــو دا ا ترالس   
  دغــه كنوانــسيون پــه ــه    

  مال پـه خاصـه   ـشوي، هغه جنايي اع  
ــرادو    ــا د اف ــل ي ــه د عوام تو  

   د انو افـرادو تـر       یاد يوې لې    
ــن د ار  ــرور(مـ ــت) تـ    حالـ

   منتـه راونـه،د سياسـي، فلـسفي    
   قـــومي، ايـــيالوژيكي،نژادي،

   عيـت نو ورتـه  نورويـا ا افكارمذهبي  

  :مادۀ پنجم
هر کشور عضو باید این تدابیر را قسمی 

   :که الزم باشد وضع نمایند
   ٢یمـی راکـه در مـادۀ        اجر)الف(

ــانون   ــد، در ق ــده ان ــر گردی   ذک
  د ملی خود جـرایم جنـائی قلمـدا       

  .نمایند
وال از  ـاین جرایم را حسب اح    ) ب(

  زاهای مناسب قابل مجـازات     جطریق  
  .بگردانند

  : مادۀ ششم
هرکشورعضو باید این نوع تدابیر را      
قسمیکه الزم باشند اقتباس نماید، به      

جائیکه مناسب باشد، در قانون      شمول
تا یقین حاصل گردد کـه    داخلی خود 

اعمال جنائی شامل محـدودۀ ایـن       
جائیکه عمدی باشند تاً وانسیون،خاصکن

و یا سنجیده شده برای تحریک وبمیان 
در بـین   ) ترور(آوردن حالت دهشت    

عوام و یا بین یک گروه اشخاص یـا         
اشخاص خاص،تحت هیچ نوع شرایط     

، توسط ملحوظـات سیاسی،فلـسفی    
 مذهبی ویا ایدیالوژیکی، نژادی، قومی،
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ــه ــه  ل ــېچ ول توجي ــه ه ــې پ   مخ
ونه وي او له احوالو سره سم مجازات        

  .كېي
  :اوومه ماده

په الندنيو طريقو ید با غي هېوادونه -۱
  :يوکسره همكاري 

هغه چېرته چې ايجاب كوي دملي      )الف(
قوانينودتصويبولو پـه شـمول،الزمي     
اقدامات نيول تر و د هغوى په اونده        

) ۲(ونو چې پـه     خاوره كې د هغو جرم    
ماده كې شرحه شوي د خاورې دننه يا        

ي،  وك یبهر د ارتكاب د تياري مخنيو     
په شمول د هغو تدابير و چې د افرادو،لو 
 او سازمانونو چې دا شان جرمونه هوي،

 يـې  اًتحريكوي، سازمان وركوي، قصد   
تمويل او تخنيكي مرسته يا معلومات ورته 

   پكـي   اًچمتو كـوي يـا هـم قـصد        
له نـا قانونـه     ی  اك كوي، د هغو   اشتر

فعاليتونو خه په همغه خـاوره كـې        
  . كوي یمخنيو

د خپل ملي قانون له مخې د دقيقو او ) ب(
ييد شوو معلوماتو په تبادلې سره او په        أت

داسې طريقې او د شرايطو له مخې چې        

  شـده   گر توجیـه  ـدی مشابه خواص
   مجازات والـاح حسبوتوانند نمی
  .گردند می

  :مادۀ هفتم
 کشور های عضو باید به طرق ذیل -١

  :همکاری نمایند
تمام تدابیر عملی را وضع نمایند، ) الف(

ــردد،   ــر الزم گ ــمول، اگ ــه ش   ب
، تا در داخل اقتباس در قانون ملی شان

قلمرو های مربوطه و خارج از قلمرو       
  های شان جلو ارتکـاب و ترتیبـات        

) ٢(رتکاب جرایمی مندرج مادۀ برای ا
را بگیرند، بشمول تدابیر ممانعت در      
قلمرو شان از فعالیت های اشخاص،      
گروه ها و سازمان های که آن جرایم را 
تشویق، تحریک و تنظیم می نمایند ویا 

 اً تمویل می کنند و یا شعور      اًهم شعور 
کمک تخنیکی یا اطالعات را برای آن 

 ترتیبـات آن  فراهم می نمایند و یا در    
  .دخیل می گردند

ق وتـصدیق   ثتبادله اطالعات مؤ  ) ب(
شده مطابق به قانون ملی و به طریقـه    
وضعی که با شرایط مشخص شدۀ ذیل      
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دلته مشخص شوي، او  د اداري او نورو 
مناسبو تدابيرو په هماهن كولو سـره       

ماده كې يـاد    ) ۲(رمونو چې په    دهغوج
و ېنه شوي دي،كشف،مخنيوي،بندول ا

په واندې  كول،اوهمدا رازدهغوافرادو   
چې دجرمونو مرتكب شوي دي دجزايي      
اقداماتوداخيستلو لپاره يو غي هېواد په   
انې توه داسې مناسب تدبيرونـه      
وضع كي ترو پرته له نـه نـور         

د شوي د ماده كې يا)۹(هېوادونه چې په 
هغوجرمونودارتكاب په موردكې چې په     

ماده كې يې يادونه شوې اوهمدارازد ) ۲(
هغوجرايمودارتكاب د چمتووالي په اه يې 
معلومات وركي چې پرې خبـردي او       

وال ـتركومه ايه چې مناسب وي ني     
  . هم خبر كيهزمانوناس
   غي هېوادونه لـه خپـل ملـي          -۲

يسي چې د قانون سره سم داسې  تدابير ون
  هــر ول معلومــاتو محرميــت    

   يې ددغه كنوانسيون    یوساتي چې هغو  
  له احكامو سره سم له غـي هېـواد         

ـ خه يا ددغـه كنوانـسيون د           ي عمل
  لپاره په يوه فعاليت كې د ون       کېدو  

مطابقت داشته باشند وانسجام تدابیر     
وضع شده اداری و دیگر مناسب حال ، 
برای کشف، جلوگیری ، سرکوبی و      

و ) ٢(تحقیق جرایم منـدرج مـادۀ       
ای تأسیس جریانات جنائی    همچنان بر 

 ارتکاب آن   بهبر ضد اشخاص متهم       
، یک کشور عضو باید     اًجرایم خاصت 

مناسب را وضع نماید تا بدون       ریبتدا
تأخیر کشورهای دیگری را که در مادۀ 

به آنها اشاره شده است از موارد       ) ٩(
رهنمائی ارتکاب جرایم مندرج مـادۀ      

باخبر سازد اطالعات کشف شده     ) ٢(
رد ترتیبات برای ارتکاب آن نوع در مو

 جائیکه  ،جرایم را هم بدهد و همچنان     
مناسب باشد، سازمان های بین المللی      

  .را هم مطلع سازد
کشورهای عضو باید تدابیر مناسب -٢

ضع نماید  وو سازگارباقانون ملی شان     
تا محرومیت هرنوع اطالعات که بـه      
صورت سری از طریق احکـام ایـن        

 دیگر عضو یا از     کنوانسیون از کشور  
طریق اشتراک در یک فعالیت که برای 
  عملی شدن این کنوانسیون صـورت     
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   ېكـه چېـر   . له الرې ترالسه كـوي    
ــو    ــه نيوالـ ــي هېوادونـ   غـ

   پـــه محـــرم ول ســـازمانونوته
ــي،  ــات برابرك ــدامات  معلوم   اق

ــان    ــې د داش ــي چ ــره كې   ترس
معلوماتو د محرميت د ساتلو ا ترالسه       

  .شي
 دغه كنوانسيون بايدله غو هېوادونو -۳

خه ونه غواي تر و هر ول معلومات 
چې هغوى ته دملي قـانون پراسـاس د       
معلوماتودخپرولواجازه ونه لري وركي او 
ياهم هغه معلومات چې دنوموي هېواد      

روي موادوساتنه له وا ز د وياامنيت ا
  .سره مخامخ كي

 غي هېوادونه د ملـرو ملتونـو        -۴
عمومي منشي د خپلـو بـا صـالحيته         
چارواكو په اه او په موجوده ماده كې د 
ياد شوو معلوماتو د لېلو او ترالسه كولو 

ولو انو په اه    ئلپاره د ايكيو د مس    
د ملرو ملتونو عمومي منشي د . خبروي

اصالحيته  چارواكو او د ايكيو د انو ب
په اه داشان معلومات ولو غو هېوادونو 
او د اتومي انرژ نيوالې ادارې ته ابالغ 

گیرد بدست می آورنـد، حفـظ        می
اگر کشور های عضو معلومات . گردد
 محرمانـه از طریـق       صـورت  را به 

مؤسسات بین المللی مهیا می نمایند،      
گام های باید گرفته شوند که حفـظ        

نـی  محرمیت این نوع معلومات را یقی   
  .سازد

 این کنوانسیون باید از کشور های -٣
  عضو تقاضـا نکنـد تـا اطالعـاتی        
را مهیا نمایند که آنها به اساس قانون        

 بدهند، و یا هم  تاملی شان اجازه ندارد
  اطالعــاتی کــه امنیــت مــذکور و

 یا حفاظت مواد اتومی را به مخاطره می 
  .د نانداز

 کشور های عضو بایـد منـشی        -٤
تحد را از مقامات بـا      عمومی ملل م  

صالحیت و نقاط ارتباطی شـان کـه     
مسئول فرستادن و وصول معلومـاتی      

 بـا خبـر     ،ذکر شده در این ماده اند     
منشی عمومی ملل متحد باید     . ازندس

این نوع معلومات را در مورد مقامات       
با صالحیت و نقاط ارتباطی شان به تمام 
کشور های عضو و ادارۀ انرژی اتومی 
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٧٧  
 

دغسې چـارواكو او د ايكيـو       . كي
انو په دوامداره توـه د السرسـي       

  . ولريیچمتوال
  :اتمه ماده

ــاس    ــر اس ــسيون پ ــه كنوان   ددغ
  ، غـي  جرمونو د مخنيـوي لپـاره     د  

 هېوادونه د مناسبو تدابير و د نيولو په        
موخه هر ول كو كوي تر ـو د         
رايواكتيفو موادو د ساتلو ا ترالسه      
شي او د اتومي انرژ د نيوالې ادارې        
اونده سپارتنې او دندې په پام كـې        

  .ونيسي
  :نهمه ماده

مـادې  ) ۲( هر غى هېواد بايد د       -۱
 خپلو  مندرجو جرمونو په تعقيبولو كې د     

سيس لپاره، د اتيا    أقضايي صالحيت د ت   
  :و تدابير وضع كي

جرم د هماغه هېواد په خاوره كې ) الف(
  . يا، دىیارتكاب شو

 كې ارتكـاب و     ېجرم په هغه ب   ) ب(
مومي چې د هماغه هېواد بيرغ رپوي او        
يا په هغه الوتكه كې چې د هماغه هېواد د 

 پر قوانينو پر اساس د يوه جرم د ارتكاب

این مقامات و   . ی ارسال کند  بین الملل 
نقاط ارتباطی شان باید بـه صـورت        

  .دوامدار قابل دسترسی باشند
  :مادۀ هشتم

برای هدف جلوگیری از جرایم مندرج 
این کنوانسیون ، کشورهای عضو باید 
هر نوع مساعی را به خرچ دهند تـا         
تدابیر مناسب را اتخاذ نمایندکه حفاظت 

 د و گرد ینیـف، یق ـمواد رادیو اکتی  
سفارش ها و مکلفیت های مربوطه ادارۀ 
 بین المللی انرژی اتومی را در نظـر       

  .داشته باشند
  :مادۀ نهم

 هر کشور عضو باید تدابیری وضع -١
نماید که برای تأسیس صالحیت قضائی 

) ٢(شان در تعقیب جرایم مندرج مادۀ 
  :الزم باشد

جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب ) الف(
  .شده است،یا

 شده  برم در کشتی ئی ارتکا    ج) ب(
ه بیرق آن کـشور بـر آن در   کباشد  

از باشد و یا در طیاره ئی که هنگام زاهت
ارتکاب جرم تحت قوانین آن کـشور   
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  .مهال راجستر شوې وي، يا 
جرم د هماغه هېواد د يوه تبعه لخوا ) ج(

  .ی دیارتكاب شو
۲-  واد خپله قضايي ې هی همداراز يو غ

حوزه د داسې هر ول جرم پر واندې        
  :تثبيت كوي چې

جرم د هماغه هېواد د يوه تبعـه        ) الف(
  .، يایپرضد ترسره شو

ــې د  ) ب ( ــه بهركـ ــرم پـ   جـ
  سيـساتو،  أ حكومت ت  هماغه هېواد يا د   

ــاتيكو ــورو ديپلوم ــا ن ــفارت ي   د س
   پـه شـمول تـر        ـر   يا قونـسل  

  .،ياي ویسره شو
جرم د يوه بې تابعيته وي لخوا       ) ج  (

واد په خاوره ېارتكاب مومي چې د غي ه
  . يا،كې عادي استونه لري

 يشوی و ارتکاب ههجرم په داسې ) د(
 هغه هېواد د یوه عمل له اجراء خه چې
مجبـور  کولویا په ترسره    ې کولو   د  

   .کي، یا
په هغه الوتکه کې ترسره شوی جرم ) هـ(

وي چې د هماغه غي هېواد د حکومت      
  . لخوا اداره کېي

  .راجستر یا ثبت بوده باشد،یا
جرم توسط یکی از اتباع آن کشور ) ج(

  .ارتکاب شده باشد
 یک کشور عـضو مـی توانـد         -٢

م صالحیت خود را بر هر نوع جرمی ه
  :تأسیس نماید که 

کشور  نآجرم بر ضد یک تبعۀ      ) الف(
  .ارتکاب گردیده ، یا

جرم بر ضد تأسیسات آن کشور یا ) ب(
رتکاب حکومت آن کشور در خارج ا     

گردیده باشد، بـشمول سـفارت،یا      
یپلوماتیـک یـا     دنمایندگی دیگـر  

  .نسلگری آن کشور،یاوق
جرم توسط یک شخص بی وطن      ) ج  (

ر اقامت می کند که در قلمرو آن کشو
  .ایارتکاب شده باشد، 

  جرم بـا ایـن سـعی ارتکـاب         ) د(
بـه    مجبور شده باشد که آنکشور را    

  اجراء یا امتناع از اجرای یک عمـل        
  .نماید، یا

جرم در طیاره ئی ارتکاب گردیده ) هـ(
باشد که توسط حکومت آن کشور اداره 

  .می گردد
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 د دغه کنوانسیون له تصویبولو، منلو، - ۳
تصدیقولو اویا منظورولو خه وروسته،     
هر غی هېواد د هغې قضایي صالحیت       

ومي منشي ته   په اه د ملرو ملتونو عم     
خبر ورکوي چې د خپل ملي قانون لـه         

 پاراراف  )٢(مخې د موجوده مادې له      
که چېرې  . سره سم یې وضع کی دی     

کوم بدلون رامنته کېي، اوند غی      
هېواد سمدالسه عمومي منشي ته خبـر       

  . ورکوي
 هر غی هېواد د اتیا وتدابیر نیسي -۴

مادې د مندرجو جرمونو په ) ۲(تر و د 
واندې خپله قضائی صالحیت تثبیـت      
کي، او په داسې مواردو کې چې یـو         
ناثابت شوی مجرم په خپله خاوره کـې       
موجود وي او غی هېواد دغه شـخص   

 ته نه مستردوي چې هېوادهې یوه غي  
خپله قضایي صالحیت یې د موجوده مادې 

پاراراف سره سم رامنته    ) ۲یا  ۱ (له
  .کی وي

دقضایي صالحیت   دغه کنوانسیون    -۵
غي هېواد لخوا له خپل ۀ تمرین چې د یو

 قانون سره سم تاْ سیس کی وي، خليدا

 بعد از تصویب، قبولی، تصدیق و یا -٣
 با این کنوانسیون، هر کشور      موافقت

عضو باید منشی عمومی ملل متحد را از 
  صالحیت قضائی خود مطلـع سـازد       
که تحت قانون ملی خود، در مطابقت با 

   مــادۀ کنــونی  )٢(پــاراگراف 
اگر کدام تغییـری    . تأسیس نموده اند  

وارد گردد، کشور عضو مذکور باید      
  فوراً آنرا به اطالع منـشی عمـومی        

  .برساند
 هرکشور عضو باید این نوع تدابیر -٤

را هم، قسمی که الزم باشد، بگیرند تا        
صالحیت قضائی خود را بـر جـرایم        

قایم نمایند، در مواردی ) ٢(مندرج مادۀ 
که شخص متهم به تخلف در قلمرو آن        
حاضر باشد و آن کشور شخص را به        

  کشور عضو دیگر استرداد نمی کندهیچ
بق بـه   صالحیت قضائی خود را مطا     و

مادۀ کنونی قـایم    ) ٢ یا   ١(پاراگراف  
   .نموده باشد

 این کنوانسیون تمرین صـالحیت      -٥
قضائی را که توسط یک کشور عضو در 
مطابقت با قانون ملی اش تأسیس نموده 
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  .نه مانع کېي
  :لسمه ماده

هال ـد معلوماتو د ترالسه کولو پرم -١
مادې مندرج جرم ترسره شوی ) ۲(چې د 

یا د غي هېواد په خاوره کې ترسـره         
کېي یا یو شخص چې په یو جرم مرتکب 

ا ادعا کېي چې داسې یو جرم شوی وي ی
به یې ترسره کی وي، کېدای شي پـه         
خپله خاوره کې موجود وي، اوند غی 

 قانون سره سـم د    يهېواد له خپل داخل   
هغو اثباتیه مدارکو دېلو لپاره چې په       
معلوماتوکې مندرج دي الزم اقـدمات      

  .ترسره کوي
 غی هېواد هغه وخت چې یقین پیدا -۲

یني موجود دي چې د     کي چې داسې قر   
هغه په خاوره کې د یو مجرم یا مـتهم          

 قانون  خليمیشتوالی ثابتوي، له خپل دا    
سره سم داسې اقدامات ترسره کوي تر       
و د قانون تعقیب یـا د مجرمینـو د          
       ا استرداد لپاره د شخص د موجودیت

  .ترالسه کي
هغه شخص چې په هکله یـې د         هر   -٣

نـدرج   پاراراف م  )٢(اوسن مادې د    

  .باشد، مانع نمی گردد
  :مادۀ دهم

ــه  -١ ــاتی ک ــب معلوم ــه تعقی    ب
  در) ٢(یک جرم منـدرج در مـادۀ        

ـ          اب قلمرو یک کـشور عـضو ارتک
 گردیده و یا ارتکاب می گـردد ویـا        

متهم  که آنرا مرتکب شده و یا  یشخص
  بـه ارتکــاب آن شـده، ممکــن در   

، کشور عضو   باشدقلمرو شان حاضر    
کـه در    مذکور باید تدابیری را قسمی    

قانون ملی شان الزم باشد، وضع کند تا 
حقایقی را تحقیق نماید که در معلومات 

  .شامل اند
که شرایط تقاضا می     با این قناعت     -٢

  کند، کشور عضو که مختلـف ویـا        
متهم به تخلف در قلمـرو آن حاضـر      
ــب را   ــدابیر مناس ــد ت ــد، بای   باش
  تحــت قــانون ملــی خــود اتخــاذ 
ــه  ــخص را ب ــضور ش ــدتا ح   نمای

 هدف تعقیب قانونی و یا استرداد یقینی 
  .سازد

 هر شخصی که تـدابیر منـدرج        -٣
  مادۀ کنونی در مورد وی)٢(پاراگراف 
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اقدامات ترسره کېي له الندینیو امتیازاتو 
  : خه برخمن کېي، چې

د هغه هېواد له ندې او اونـد        ) الف(
استازي سره، پرته له کوم نه ایکـه       
نیول چې دی یې تبعه دی یا د هغه شخص 
د حقوقو ساتنه کوي، او یا که چېرې هغه 

واد چې په   ېې وطنه وي، هغه ه    بشخص  
وی شخص استونه   ې نوم بخاوره کې   
  .ينه کيلري، ایکه 

د هماغه هېواد استازی د هغه لیدنې ) ب(
  .ته راشي

تر پـارارافونو   ) ب(او  ) الف(د  ) ج(
  .الندې له خپل حقوقو خه خبر شي

 )٣(ې د اوسن مادې      هغه حقوق چ   -٤
پاراراف کې ورته اشاره شوې باید د       
هغه هېواد له قوانینو او مقرراتو سره سم 

لي شـي چـې د هغـه پـه دوره           عم
سغوونکی یا متهم شتون ولري، د هغه 
احکامو له مخې چې یاد شوي قوانین او        
مقررات کولی شي چې پر هغو اهدافو په 
پوره توه تطبیق شي د کوم لپاره چـې         

 پاراراف له مخې د تحقق   )٣(حقونه د   
  .او په پام نیولو کې ترسره کېي

  ، بایـد مـستحق     دگرفته مـی شـو    
  : که،باشد

  بدون تـأخیر بـا نزدیکتـرین       ) الف(
  کشوری که، شـخص تبعـۀ       ۀنمایند

  آن است یا مستحق حفاظـت حقـوق    
خص بی وطن   شویا اگر    وی می باشد  

  که در قلمرو آن شخص  باشد، کشوری
  و تمـاس قـایم      اقامت دارد، ارتباط  

  .نماید
  ن وی  یـد ده   آن کشور ب   ۀنمایند) ب(

  .بیاید
از حقوق خود تحت پـاراگراف      ) ج(
  .آگاه گردد) ب(و ) الف(
   مادۀ  )٣( پاراگراف    در  که  حقوق -٤

کنونی به آن اشاره شده، باید در مطابقت 
ــشوری  ــررات ک ــوانین و مق ــا ق   ب
عملی گردند که متخلف و یا متهم به        
  تخلف در آن حـضور دارد، و تـابع        

 حکمی می باشد که قوانین و مقررات       
  ر باید،کالً نافـذ گردنـد تـا        مذکو

مقاصدی را برآورده سازند که تحـت       
 در مورد اعاده حقـوق      )٣(پاراگراف  

  .داده شده اند
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ــادې د -۵ ــوده م  )۴او ۳ ( د موج
ارارافونو حکمونه باید له توپیر پرته د      پ

 مادې، )٩(هر غي هېواد حق وي چې د 
، )٢(د ) ج( پاراراف یا د )١(د ) ج(د 

مطابق د قضایي واک ادعا لري، ترو د    
یواله کمیه راوبلي چې له     نسره صلیب   

ه ایکه ینه کي سرسرغوونکي تورن 
  .يیناو هغه وو

موجوده غي هېواد د    ۀ   کله چې یو   -۶
مادې پراساس یو شخص توقیف کـی       
وي، ایي سمدالسه په مستقیم ول او یا 
د ملرو ملتونو د عمومي منشي له الرې 

 )۹(هغه غي هېوادونه خبروي چـې د     
پاراراف مطابق یې   ) ۲ او   ۱ (مادې د 

او ی دیخپله قضایي صالحیت تثبیت ک ،
         یا که چېرې د سال او مشورې قابل ل

یوال غي هېوادونه دهغـه     کېي، نور ل  
حقیقت په اه خبروي چې یو شـخص        
توقیف کېي او دهغو شرایطو په اه یې        

خص د توقیف حکـم     خبروي چې د ش   
   د موجوده مـادې  هغه هېواد چې  . کوي

 پاراراف یاد شوي تحقیقـات      )١(د  
 شوي غي    د ترسره کوي، سمدالسه یا   

مادۀ )٤ و ٣( احکام پاراگراف های-٥
کنونی باید بدون تبعیض حق هر کشور       

، )٩(عضو باشدکه مطابق بـه مـادۀ        
، ادعای )ج ()١(، یا )ج() ١(پاراگراف 

 صلیب  ۀا کمیت صالحیت قضائی دارد، ت   
سرخ بین المللی را دعوت نماید که با        
شخص متهم به تخلف ارتباط قایم نماید 

  .و او را ببیند
ــانی-٦ ــشور    زم ــک ک ــه ی   ک

   عضو، مطـابق بـه مـادۀ کنـونی،        
 باید فوراً شخصی را توقیف نموده باشد،

ــق   ــم از طری ــا ه ــستقیماً و ی   و م
منشی عمومی ملل متحد، کشور های      

ــه ــابق ب ــضو را مط ــادۀ ع   ، )٩( م
 و یا اگر الزم  بداند، )٢و ١(پاراگراف 

  القمنـد را،   عهرکشور عضو دیگـر     
  از این حقیقت آگاه سازد که شـخص        
  در توقیف اسـت، و شـرایطی کـه         
موجب توقیف نمودن شخص گردیده      

ــد ــه . ان ــابق ب ــشوری کــه مط   ک
 مادۀ کنونی تحقیق می     )١(پاراگراف  

کند، باید بزودی کشور های عـضو       
   را از کشفیات خود باخبر سازد   مذکور
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خپلو معلوماتو په اه خبروي او دهېوادونه 
رندوي چې د صالحیت د تطبیقولو      دا

  .هو لري او که نه
  :یوولسمه ماده

 هغه غی هېواد چې د هغوی پـه         -۱
خاوره کې مظنون حاضر وي، په هغـو        

 ماده پرې پلي کېي، )٩(مواردو کې چې 
که چېرې غی هېواد هماغه استثنا او دا 
چې جرم د هغه په خاوره کې ترسره شوی 

ی چې دغه او که نه، غی هېواد مجبور د
قضیه خپلو با صالحیته چارواکو تـه د        
هماغه هېواد د قانون له مخې د قانوني        
اجراآتو له الرې د قانوني پیرد لپاره پرته 
له چارواکو د هماغه هېواد له قانون سره 
سم په داسې طریقې سره لکه د بل جدي 
جرم یا تخلف په قضیه کې چې اقـدام         

  .کوي، خپل تصمیم نیسي
یو غی هېواد د خپل داخلي  کله چې -۲

قانون له مخې دا اجازه لري چې یو لـه        
خپلو اتباعو خه بل هېواد ته مسترد یا په 
بل عبارت سپاري، صرف د هغو شرایطو  

شخص هماغه هېـواد تـه      له مخې چې    
استول کېي تر و د محاکمې په نتیجه      

و باید خاطر نشان کند که آیا نیـت         
  استفاده از صالحیت قانونی خـود را       

  .دارد یا خیر
  :مادۀ یازدهم

 کشور عضو کـه در قلمـرو آن         -١
شخص متهم به تخلف حضور دارد باید، 

 تطبیق می گردد، )٩(در مواردیکه مادۀ 
 کنـد،   ین شخص را استرداد نم    آاگر  

د تا بدون هیچ نوع استثنی و مکلف گرد
نکه آیا جرم در قلمروش واقع گردیده یا

یا خیر، قضیه را بدون تأخیر بی موجب ، 
به مقامات با صالحیت خود برای تعقیب 

ناتی که مطابق به    اقانونی، از طریق جری   
مقامات . قوانین آن کشور باشند، بسپارد

 به همان طریق اًخود را عینباید تصامیم 
د جرم شدید دیگـر     ر درمو که بگیرند

  .تحت قانون آن کشور می گیرند
 هرگاه یک کشور عضو تحت قانون -٢

ملی اش اجازه داشته باشد که یکی از        
 ویا تسلیمی اتباع خود را استراداد نماید

 فقط مشروط به این یکی از اتباع خود را
سازد که اگر در نتیجۀ محاکمه یاجریان 

ه به  که شخص مطالبه شدتعقیب قانونی 
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کې یا د قانوني اجراآتو د کوم لپاره چې د 
وی دی، صادر شخص استرداد غوتل ش

ـ شوي حکم په بنـد کـې ت          روي او  ې
دغه هېواد او هغه هېواد چې د شخص د         
  استر داد غوـتنه کـوي لـه دغـه          
  انتخاب او له نورو شرایطو سره چـې        
دوی یې مناسب ي موافقه لري، دغه       
شان مشروط استرداد یـا د مجرمینـو        

 پاراراف )١(استرداد د موجوده مادې د 
کولو لپاره کافي مندرجې دندې د اجراء 

  .دي
  :دوولسمه ماده

هر شخص چې توقیف کېي او یا د هغه     
په اه نور اقدامات یا ددغه کنوانسیون پر 
اساس قانوني اجراآت ترسره کېي، باید 
له هغه سره د مناسب چلند، او د غي         
هېواد د قانون پر اساس چې د هغه پـه          
خاوره کې نوموی شخص موجود دی، له 

حق تو ضمانتونو خه د مسولو حقونو ا
         یوال قانون د تطبیـق وکېدو او د ن

و د نیوال قانون قاحکامو او د بشري حقو
  .په شمول، تضمین شی

  

آن استرداد یا تسلیم گردیـده،      منظور
شخص محکوم و مجازات می گردد،      

 باید به   جزای حبس برای سپری نمودن    
 در صورت کشور اولی برگشتانده شود،

کشور درین مورد و یا هـر       دو که هر 
گر که مناسب بدانند و توافق      مورد دی 

اسـترداد یـا      این طور  نموده باشند، 
ان دادن  برای پای تسلیمی مشروط، باید    

مـادۀ   )١( پاراگراف   که در  مکلفیتی
کنونی درج گردیده است،کافی و بسنده 

  .باشد
  :مادۀ دوازدهم

هر شخصی که توقیف می گردد و یا در 
مورد وی هر نوع تـدابیری دیگـری        
گرفته می شود ویا جریاناتی مطابق به این 

برده می شود، باید    کنوانسیون به پیش    
ردد، به سلوک منصفانه با وی تضمین گ

شمول برخورداری از تمام حقـوق و       
تضمینات در مطابقت با قانون کشوری      
که شخص در قلمرو آن حاضر است و        
احکام قانون بین المللی، بشمول قانون      

  .حقوق بشر
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  :دیارلسمه ماده
ماده کې مندرج جرمونه د     ) ۲( په   -۱

استرداد په ولو هغو معاهدو کې چې د        
غو هېوادونو تر من ددې کنوانسیون له 

ه شوي دي، د نافذیدو خه مخکې ترسر
. استرداد و جرمونو په توه د رجېي      

غي هېوادونه دنده لري چې دغـه راز        
جرمونه د استرداد و جرمونو په توه د   

 چې  وروسته کېاسترداد په هره معاهده 
له دې د هغوی تر من منعقد کېي، درج 

  .کي
کله چې یو غی هېواد د مجرمینـو       -۲

مخې معاهدې د موجودیت له     استرداد د   
شرطي کوي، له بل داسې غي هېـواد        

تنه ترالسه خه د مجرمینو د استرداد غو
مجرمینـو د   کوي چې له هغه سـره د        

غوتل شـوی    لري،  نه استرداد معاهده 
غی هېواد په خپله خوه دغه کنوانسیون 

مادې د ) ۲(د مجرمینو د استرداد لپاره د 
ه د قانوني بنس په مندرجو جرمونو په ا

  هيتو .  رداد د نورو   مجرمینو است د
کېـي چـې د   شرایطو له مخې ترسره     

غوتل شوي غي هېواد د قانون له مخې 

  :مادۀ سیزدهم
ــادۀ -١ ــدرج در م ــرایم من   ) ٢( ج

باید قبل از نافذ شدن این کنوانسیون،       
  منحیث جـرایم قابـل اسـترداد در        

 نوع معاهده بین کشور های عضو       هر
کشورهای عـضو بایـد     . شامل گردد 

  جریان شامل نمودن این نوع جـرایم       
  را منحیث جرایم قابـل اسـترداد در        

ــد ــر معاه ــه در ۀه ــترداد ک    اس
نهایت بین شان صورت می گیرد، شامل 

  .سازند
   اگر یـک کـشور عـضو کـه         -٢

 استرداد را مشروط بـه موجودیـت       
ــی ســازد، درخ ــده م ــتمعاه   واس

   اســترداد را از یــک کــشور   
دیگر عضو که همـرای آن معاهـده        

  در یافـت نمایـد،     استرداد نـدارد،  
ــده   ــت کنن ــضو دریاف ــشور ع   ک
ــد، ــته باش ــد،اگر خواس ــی توان   م

   ایــن کنوانــسیون را منحیــث   
ــرای    ــانونی ب ــاس ق ــک اس   ی

ــرایم  ــا ج ــاط ب ــترداد در ارتب    اس
ــادۀ   ــدرج در م ــتعمال ) ٢(من   اس
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  .وضع شوي وي
غي هېوادونه چـې د مجرمینـو        -۳

استرداد د معاهدې د موجودیت له مخې       
مادې منـدرج   ) ۲(نه شرطي کوي، د     

         کې د استرداد و جرمونه په خپل من
 پېژني، البته د جرمونو په توه په رسمیت

غوتل شوي غي هېواد لخوا د وضع       
  .شوو شرایطو له مخې

مادې ) ۲( که چېرې الزمه وي، د       -۴
 تر من د ومندرج جرمونه د غو هېوادون

مجرمینو د استرداد لپاره داسې ل کېي 
لکه جرمونه چې نه یوازې د پیېدو په        

 په خاوره نوای کې بلکې د هغو هېوادو
  مادې له) ۹( وي چې د کې ترسره شوې

پارارافونو سره سم یې قضایي ) ۲ او ۱(
ته کويیواک رامن .  

مادې د مندرجو جرمونو په اه ) ۲( د - ۵
نو ترمن د مجرمینـو د      ود غو هېواد  

استرداد د ولو معاهدو او موافقتنـامو       
حکمونه داسې ل کېي چې د غـو        

نو ترمن په هغه کچه تعدیلېي چې وهېواد
  .غه کنوانسیون سره مطابقت لريله د

  

  .نماید
عضو که اسـترداد را     کشور های    -٣

مشروط به موجودیت یک معاهده نمی      
م مندرج در   یسازند، باید بین خود جرا    

م قابل استرداد بدانند و یرا جرا) ٢(مادۀ 
توسط قـانون    تابع شرایطی باشند که   

کشور درخواست کننده تعیین گردیده     
  .اند
 اگر الزم باشد، جرایم مندرج مادۀ    -٤
 بـین   باید، برای اهداف استرداد   ) ٢(

کشور های عضو، قسمی پنداشته شوند 
 تنها در محلی کـه واقـع         نه که گویا 

گردیده اند ارتکاب شده اند،بلکه در      
اند، که  قلمرو کشور های هم واقع شده

) ٩(صالحیت قضائی را مطابق به مادۀ       
  . ده اندو تعیین نم)٢ و١(پاراگراف 

   احکام تمام معاهدات اسـتردادی     -٥
 های عـضو در     ترتیبات بین کشور    و
ــارت ــدرج در ب ــی من ــا جرایم   اط ب

اگر با این کنوانسیون ناسازگار ) ٢(مادۀ 
باشند، باید بین کشور های عضو تعدیل 

  .گردند
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  :وارلسمه ماده
ونه د ېنو، جنایې یا د       غي هېواد  -۱

 و د استرداد د اجراآتو په برخه کېمجرمین
، ماده کې د مندرجو جرمونو )۲(چې په  

په اه ترسره کېي، یوله بل سره مرسته        
کوي او همداراز غي هېوادونه د اتیا       

 لو پهثبوتونووبرخه کې یو  د السته راو 
  .له بل سره همکاري کوي

 غي هېوادونه د موجوده مادې له       -۲
 پاراراف سره سـم او یـا د دوه          )١(

اخیزې قانوني مرستې په اه له نـورو        
معاهدو او موافقتنامو سره سم، د هغوی       
ترمن وجود لري، خپلې دندې ترسـره       
کوي ددغه شان معاهدو او موافقتنامو د نه 

نه و کې، غي هېوادموجودیت په صورت
د خپلو ملي قوانینو په مطابقت سره له یو 

  .بل سره مرسته کوي
  :پنلسمه ماده

مادې له مندرجو جرمونو    ) ۲(هی یو د    
خه د مجرمینو د استرداد یـا د دوه          
اخیزې قانوني مرستې په موخه، د یوه       
سیاسي جرم په توه یا د داسې جرم په         

 لري یا توه چې له سیاسي جرم سره تاو

  :مادۀ چهاردهم
 کشور های عضو باید در مـورد        -١

، به همدیگر )٢(جرایم مندرج در مادۀ   
کمک زیاد در ارتباط با تحقیقات یـا        

ی فـراهم   جریانات جنائی یا استرداد   
 بشمول کمـک در دریافـت       نمایند،

شواهدی که در اختیار شان است و برای 
  .پیشبرد جریانات الزمی می باشد

 کشور های عضو باید مکلفیت های -٢
 مادۀ کنونی )١(خود را تحت پاراگراف 

در مطابقت با هر نوع معاهـدات یـا         
ترتیبات دیگر در مورد مساعدت های      

جود باشند  حقوقی که شاید بین آنها مو     
در غیـاب ایـن نـوع       . عملی نمایند 

معاهدات و ترتیبات، کشور های عضو      
باید کمک را به همدیگر مطابق به قانون 

  .ملی خود بدهند
  :مادۀ پانزدهم

) ٢(هیچ یکی از جرایمی که در مادۀ        
  آمــده انــد بایدبــه هــدف   

   استرداد و یا کمک متقابل حقـوقی،       
  جرم سیاسـی یـا جرمـی پنداشـته         

د که با تخلفات سیاسی ارتباطی      نه شون 
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٨٨  
 

د سیاسي جرم سره تاو لري یا د سیاسي 
انیزو لخوا تحریک شوي وي، د جرم په 

په دې ترتیب، د دغه . توه نه ل کېي
 د مجرمینـو د     راز یو جرم پر بنـس     

استرداد یا د دوه اخیزې حقوقي مرستې 
لپاره یوه غوتنه یوازې په دې دلیل نه         

ېي چې وندې په یوه سیاسي جرم       رد
ې اوند وي یا داسې یو جرم چې له         پور

یوه سیاسي جرم سره تاو لري یا یو جرم 
چې د سیاسي انیزو لخوا تحریک شوي 

  .وي
  :شپاسمه ماده

په دغه کنوانسیون کې داسې کوم مورد       
نشته چې هغه د مجرمینو د استرداد یا د         
دوه اخیزې حقوقي مرستې د ترسـره       
کولو لپاره د یوه مکلفیـت د وضـع         

کي په توه تفسیر شي، که چېرې       کوون
غوتل شوی غی هېواد د باور لپـاره        

) ۲(داسې اساسي دالیل ولري چـې د        
مادې د مندرجو جرمونو لپاره د مجرمینو 
د استرداد یا د دوه اخیـزې حقـوقي         
مرستې غوتنه مطرح شوې وي چې جرم 
قانوني تعقیب مومي یا یوه شخص ته د        

  دارند ویا بـه حیـث جرمـی کـه         
به همـین   .  انگیزه های سیاسی دارد   

ــرای  ــت ب ــک درخواس ــب، ی   ترتی
استرداد یا برای کمک متقابل حقوقی      
  مبنی بر این نـوع جـرم فقـط بـه           
این اساس رد شده نمی تواند که مربوط 
  به یک جـرم سیاسـی اسـت و یـا           

جرم سیاسی مربوط به جرمی است که با 
ــه   ــی ک ــا جرم ــستگی دارد وی   ب
توسط انگیزه های سیاسی به میان آمده       

  .است
  :مادۀ شانزدهم

  هــیچ چیــزی در ایــن کنوانــسیون 
باید چنین تعبیر نگردد که گویا یـک        
  مکلفیت تحمیلـی بـرای اسـترداد      

 کمک متقابل حقوقی می     ۀ یا برای ارای  
اصتاً اگـر کـشور عـضو       خباشد،  

ــل کــ   افی درخواســت شــده، دالی
برای این باور دارد کـه درخواسـت        
  استرداد بـرای جـرایم منـدرج در       

یا برای کمک متقابل حقوقی ) ٢( مادۀ 
  در ارتبـاط بــا ایـن نــوع جــرایم   
به هدف تعقیب قانونی و یا مجـازات        
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٨٩  
 

ي نسبت هغه د نژاد، مذهب، ملیت، توکم
یا د سیاسي نظریې له کبله سزا ورکول        
کېي یا داسې بل مورد چې له غوتنې        
سره مطابقت ولری، د شخص موقف ته       
  ددغو دالیلو له املـه د زیـان المـل          

  .ري
  :اوولسمه ماده

له یو شخص چې د توقیف په حالت کې         
وي یا د یوه غي هېواد په خاوره کې د          

ت په بل بند دوره تېروي، د هغه موجودی 
غي هېواد کې د شهادت، پېژندنې یا په    
بل عبارت د جرمونو د قانوني تعقیب یا        
ېنې په موخه د اسنادو د السته راولو 
د مرستې لپاره د دغه کنوانسیون له مخې 
غوتل کېي، نوموی شخص هغه وخت 
لېدول کېي چې الندېني شرایط پوره      

  :شوي وي
ـ     ) الف( ل شخص په خپلواکه توه خپ

  .رضایت ویي، او
نو با صالحیته   ود دواو غو هېواد   ) ب(

چارواکي له داشان شرایطو سره موافقه      
ولري چې د دواو لورو لپاره مناسب او   

  .د منلو و وي

مذهب، ملیـت،   شخص بر بنای نژاد،     
ــش ــی ۀری ــر سیاس ــا نظ ــومی ی    ق

وی ارایه گردیده است، یا عملی نمودن 
ــت ت ــل  درخواس ــیض در مقاب   بع

کی از آن دالیل یره شخص برای  قفمو
  . می باشد

  :مادۀ هفدهم
 اگر یک شخص که توقیف شده یا        -١

 خود را در قلمرو یک کشور عضو حبس
سپری می نماید و کشور عضو دیگری       
حضور وی را برای اهداف شـاهدی،       
تشخیص هویت و یا عـالوه از آن در         
ارایه کمک به هدف دریافت شـواهد       

 تحقیقات یا تعقیب قانونی جرایم      برای
تحت این کنوانسیون درخواست نماید، 
شخص انتقال داده شده می تواند اگر       

  : گرددتکمیلشرایط ذیل 
شخص آزادانه رضایت اگانـه     ) الف(

  .بدهد، و
ــر  ) ب( ــالحیت ه ــات باص   مقام

   دو کشور با شـرایطی کـه بـرای        
ــند،  ــب باش ــا مناس ــشور ه    آن ک

  .توافق نمایند
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٩٠  
 

  : د موجوده مادې د اهدافو لپاره-۲
  هغه هېواد چې شـخص ورتـه      ) الف(
لېدول کېي صالحیت او مکلفیت لري  

  وقیـف چې انتقال شوی شخص پـه ت      
کې وساتي، مر دا چې له هغه هېـواد         

   منتقـل خه چـې شـخص ورخـه      
   شوی کومه غوـتنه یـا اجـازه ور         

  .کې وي
ورته انتقالېي  هغه هېواد چې شخص) ب(

پرته له کوم ن خه خپل مکلفیـت        
ترسره کوي چې نوموی شخص د هغه       
هېواد توقیف ته ولېي له کوم خه چې      

مخکې خکې له   مشخص، لکه نه چې     
موافقه شوې یا په بل عبـارت د دواو         
هېوادونو د با صالحیته چارواکو لخـوا    

  .موافقه شوې، انتقال شوی دی
 چې شخص ورته انتقالېي هېواد هغه )ج(

خـه  او هغه هېواد چـې شـخص ور       
ي مـو انتقالېي نه مکلفوي چـې د نو  

شخص د بېرته لېلو لپاره د اسـترداد        
  . قانوني اجراآت پیل کي

 شوی شخص د بند د هغـې        انتقال )د(
مودې لپاره کرې ترالسه کوي چې په       

  :کنونیۀ اهداف ماد برای -٢
کشوری که شخص به آن انتقال    ) الف(

می یابد، باید صـالحیت و مکلفیـت        
در توقیف انتقال  نگهداری شخص را که

می یابد، داشته باشد، مگر آنکه طـور     
دیگری درخواست شده باشـد و یـا        
کشوری که شخص از آن انتقال یافته       

  .است، اجازه داده باشد
قال ـکشوری که شخص به آن انت) ب(

می گردد، باید بدون تأخیر مکلفیت های 
خود را در برگشتاندن وی به توقیـف        
کشوری که از آن انتقال گردیده بود و 

 تکمیـل قبالً توافق صورت گرفته بود،    
 توسـط  گرینماید، مگر آن که توافق د 

مقامات با صالحیت هـر دو کـشور        
  .صورت گرفته باشد

قال ـکشوری که شخص به آن انت) ج(
 است، باید از کشوری که وی       گردیده

از آن انتقال شده است، تقاضا نکند که 
 گشتاندنبرجریانات استرداد را برای     

  .وی آغاز نماید
ریدت کشخص انتقال شده باید که ) د(

قیدی را که در کشوری که از آن بـه          
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
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کې تېرېي چې له کوم خه      هغه هېواد   
هال ـمهغه هېواد په توقیف کې د دی یا د

  د تېریدو لپاره ور انتقال شوی دی
شخص مر دا چې غی هېواد چې        -۳

ورخه له موجوده مادې سـره سـم        
ول انتقالېي داسې موافقه ولري چې هر 

تابعیت لرونکی شخص د هغو اعمالو او       
مجرمینو په اه چې د نوموي هېواد په        
خاوره کې مخکې له ت خه ورسـره    
کی وي، تر قانوني تعقیب الندې نه نیول 
کېي یا نه توقیف کېي، نه هم د هغه         
هېواد په خاوره کې چې شخص ورتـه        
انتقالېي، د هغه یا هغې شخصي ازادي نه 

  .ېيمحدو
  :لسمه مادهات
، موادو، وسایلو او یا ف د رادیو اکتی-۱
سیسات په ضبطولو یا له نورو      أروي ت ز

 ،)۲( سره، د     لو    خه د کنترولو   الرو
مادې د مندرج یو جرم د ارتکاب پـه،         
غی هېواد چې د داشان مواد ملکیـت        

  : باید ولري
  داسې اقدامات ترسـره کـي     ) الف(

روي  چې رادیو اکتیف مواد، وسیله او ز

توقیف کشور درخواست کننده انتقال     
گردیده است، برایش داده شده بـود       

  .حاصل نماید
ا زمانی که کشور عـضو کـه         ت  -٣

  شخص از آن منتقل می گردد، مطـابق   
   مـادۀ کنـونی موافقـت نکـرده        به

  که باشد،ملیت هر از آن شخص،  باشد
باید در ارتباط با اعمال و یا محکومیت 

از قلمرو کشوری که  های قبل از خروج
از آن انتقال می یابد، در قلمرو کشوری 

به آن منتقل می گردد، مورد  که شخص
تعقیب قانونی، توقیف و یا هیچ نـوع        
محدودیت دیگری به آزادی شخصی اش 

  .قرار نگیرد
  :مادۀ هجدهم

 به تعقیب ضبط و یا گرفتن کنترول -١
مواد رادیو اکتیـف، و سـایل و یـا          
تأسیسات اتومی از طریق دیگری، بعد از 

، )٢(ارتکاب یک جرم مندرج در مادۀ       
کشور عضو که ملکیت این نوع مواد را 

  :ارد، بایدد
گام های بر دارد که مواد رادیو       ) الف(

اکتیف، وسیله و یا تأسیسات اتـومی       
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 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣
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  .تأسیسات له زیان پرته ولېدول شي
ــر ول  ) ب( ــې ه ــوي چ   ا ورک
روي مواد د اومي انرژ د نیـوالې        ز

  ادارې له مقرراتو سـره سـم سـاتل         
  .کېي، او

د فزیکي ساتنې د سپارـتنو او د        ) ج(
چې د ته تیا او سالمتیا هغو معیارونو  غرو

اومي انرژ نیوالې ادارې لخوا خپاره      
  .نه کويشوي، پاملر

مادې د مندرج جرم په تاو د ) ۲( د -۲
     ول قانوني اجراآتو په بشپ دو سره  ېهر

او یا بالفاصله د نیوال قانون په مطابق،       
هر ول رادیو اکتیف مواد، وسیله یـا        

نو وزروي تأسیسات باید، له غو هېواد     
پـه  (سره د سال او مشورې نه وروسته        

 د  انې توه، د بیا لېلو او سـاتلو       
 ته هېوادرنوالي په اه بېرته هغه غي 

چې دغه مواد ورپورې اوند دي، لېل       
 لېل  وتهمواد باید هغه غي هېواد) کېي

شي چې حقیقي یا حکمي شخص چې دغه 
راز رایو اکتیف مواد، وسیله یا تأسیسات 
په واک کې د هغه تبعه یا مېـشت دی          
لري، یا هغه غي هېواد ته چې مواد د         

  .بدون ضرر منتقل گردند
تضمین گردد که هر نوع مـواد       ) ب(

اتومی، مطابق با مصئونیت های ادارۀ بین 
المللی انرژی اتومی نگهـداری مـی       

  .گردند، و
سفارش های که، برای حفاظـت      ) ج(

رهای مصئونیت  فزیکی و صحی و معیا    
که از طرف ادارۀ بین المللی انـرژی        

  .اتومی به نشر رسیده اند، رعایت گردند
 به تعقیب تکمیلی هر نوع جریانات -٢

  ) ٢(مربوط به یک جرم مندرج مـادۀ        
ـ  بویا   انون بـین  یشتر از آن اگر نیاز ق

 رادیو اکتیف، وادالمللی باشد، هر نوع م
ز وسیله یا تأسیسات اتومی باید، بعد ا      

مشورت با کشورهای عضوی که مواد      
   در  ،خاصـتاً (به آنها متعلـق انـد،       

مـودالیتی یـا نمونـه جریـان        مورد  
) برگشتاندن مواد و یا ذخیره نمودن آنها

مواد باید به کشور عضوی که شخص       
حقیقی یا حکمی که این نـوع مـواد         
رادیواکتیف، وسیله یا تأسیسات را در      

  سـت، اختیار دارد، تبعۀ یا مقیم آن ا      
وی که مواد از قلمرو     ض یا به کشور ع   



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٤٧(مسلسل نمبر  ٢٥/٦/١٣٩٣

٩٣  
 

له خاورې خه غال شوي او یا په بل هغه 
        ه ترالسه شوي ديول په نا قانونه تو

  .بېرته ولېل شي
وال ـکه چېرې د کوم یا نی  ) الف (-۳

قانون پواسطه د یوه غي هېواد د دغه        
شان رایو اکتیف موادو، وسیلې یا اتومي 
تأسیساتو د بېرته ستنولو یا منلو خه منع 

 دغه شـان    شي یا اوند غي هېوادونه    
 )٣(موافقه ولري چې د موجوده مادې له 

 چې هېوادسره سم، غی  ) ب(پارراف 
د رایو اکتیف موادو، وسایل یا اتومي       
تأسیسات په خپل واک کې لري متصرف 

راف ا پار )١(دی، د موجوده مادې د      
ماتو ته ادامه ورکوي،  دغه      امندرجو اقد 

راز رایو اکتیف مواد، وسایل اتـومي       
ات باید یوازې د سوله ییزو موخو     تأسیس

  .لپاره وکارول شي
که چېرې د رایو اکتیف موادو،      ) ب(

روي آسانتیاوو  زچاودیدونکي موادو یا    
متصرف هېواد لپاره داشان موادو لـرل     

 ناقانونهي، نوی ورکوي ل کېی غمو
ېرژر د هغه هېواد    چې یادشوي مواد به     

ې په اختیار ورکول کېي د کوم لپاره چ   

آن دزدیده شده و یا بشکل دیگری غیر 
قانونی دریافت گردیده اند، برگشتانده     

  .شود
اگر یک کشور عضو توسط ) الف (-٣

قانون ملی یا بین المللی از برگشتاندن و 
یا از قبولی این نوع مواد رادیو اکتیف، 
  وسیله یا تأسیسات اتومی منع گـردد،      

مذکور بـا    اگر کشور های عضو       یا
) ب() ٣( محتویات مندرج پاراگراف  

کشور مادۀ کنونی توافق داشته باشند،    
وسایل یا   ،عضو که مواد رادیواکتیف   

سیسات اتومی را در اختیار خود دارد، أت
باید به گرفتن گام های دوام دهد که در 

 مادۀ کنونی ذکر گردیده )١(پاراگراف 
و اکتیف، وسایل اند، این نوع مواد رادی

یا تأسیسات اتومی باید فقط برای اهداف 
  .استعمال گردندصلح آمیز 

جائیکه مالکیت مواد رادیو اکتیف، ) ب(
وسایل یا تأسیسات اتومی برای کشور      

و که مواد در اختیـار آن اسـت،        ضع
سازد  ییقینقانونی نباشد، آن کشور باید 

که مواد به اسرع وقت ممکن در اختیار 
 این نوع لکیتامار گیرند که کشوری قر
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دغه راز ملکیت قانوني ل کېي او په        
 )١(مناسبه کچه یې د موجودې مادې د        

پاراراف له اتیاوو سره سم د دغه ول 
ـ موادو د      ې ضـرره کولـو لپـاره       ب

ا برابر کي، دغه راز رایو اکتیـف       
وسایل یا زروي تأسیسات باید په      مواد،  

  یوازې د سـوله ییـزو موخـو لپـاره          
  .کارول کېي

  چېـرې د موجـوده مـادې د        که   -۴
پارارافونو منـدرج رایـو     ) ۲ او   ۱(

اکتیف مواد، وسایل زروي تأسیسات باید 
هې یو د غو هېوادونو پورې یا د یوه         

 تبعه یا اوسیدونکي  پورې اه ېوادهغي، 
و نلري، یا د یوه غي هېواد له خاورې         
خه غال شوي یا په بل عبارت په ناقانونه 

 نه وي، یا که چېرې      توه ترالسه شوي  
مـادې د        یو هې ٣(هېواد د اوسـن( 

پاراراف له مخې د دغه راز مـوادو د         
ترالسه کولو لپاره رضایت نه لـري، د        

پاراراف سره ) ب ()٣(اوسن مادې له 
سم د اوندو هېوادونو او هـر اونـد    

     یوال سازمان تر منه له    بهنخپله خو 
سال او مشورې خه وروسته یوه جـال        

مواد برایش قانونی است و اگر مناسب       
 بـا مقتـضیات     بقباشد، اطمینان مطا  

  مـادۀ کنـونی را در      )١(پاراگراف  
 آن کشور داده باشد، به این مشورت با

قال آن زیان ندارد و این  ـهدف که انت  
نوع مواد رادیو اکتیف، وسـایل یـا        
 تأسیسات اتومی باید فقط برای اهداف     

  . لح آمیز استعمال گردندص
 اگر مواد رادیو اکتیف، وسایل یا       -٤

ر پاراگراف دتأسیسات اتومی ذکر شده 
مادۀ کنونی به هیچ یکی     ) ٢ و   ١(های  

از کشور های عضو یا به کدام تبعه یا         
شخص مقیم یک کشور عضو تعلـق       
نداشته باشد و یادزدی نشده و به شکل 

ر غیر قانونی دیگری در قلمرو یک کشو
عضو دریافت نشده باشد، یا اگر هیچ       
کشوری حاضر نگردد که این نوع مواد 

 مادۀ کنونی   )٣(را مطابق به پاراگراف     
، یک فیصلۀ جداگانه در ارتباط با بپذیرد

از بین بردن آن باید صورت گیرد، در        
مـادۀ  ) ب ()٣(مطابقت با پاراگراف    

کنونی، بعد از مشورت بین کشور های 
 های بـین المللـی      مربوطه و سازمان  
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  .ریکه کېيپ
 )۴ او ۳، ۲، ۱( د موجوده مادې د  -۵

  پــارارافونو د اهــدافو لپــاره،  
 چې رایو اکتیف مواد، وادېه هغه غی 

وسایل زروي تأسیسات یې په تصرف کې 
   هـر  دي، له نورو غو هېوادونـو او      

اوند نیوال سازمان او په انې توه 
ــوالې ادارې  ــرژ نی ــومي ان   د ات

ـ  هم خه د مرستې او    ار غوـتنه  ک
  هېوادونه او هـر اونـد      غي  . کوي

نیوال سازمان د دغه پاراراف له مخې د 
  امکان تر حده پورې د مرسـته برابـر         

  .کي
 هغه غي هېوادونه چې د رایـو        -۶

اکتیف موادو، وسایل یا زروي تأسیسات 
په چمتوالي یا ساتنه کې د اوسن مادې په 

        کېل دي، د اتومي انـرژ د  مطابق 
  نیــوالې ادارې عمــومي رئــیس تــه 
د هغې طریقې په مورد کې خبر ورکوي        

  د غـسې مـواد چمتـو یـا         چي پکې   
د اتومي انرژ نیوالې    . ساتل شوي دي  

ادارې عمومي رئیس نورو غو هېوادونو  
  .ته معلومات لېي

  .مربوطه
 ٣ ،١،٢( به هدف، پاراگراف های -٥
وی کـه  ضمادۀ کنونی، کشور ع ) ٤و  

مواد رادیو اکتیف، و سایل یا تأسیسات 
تواند کمک  اتومی در آن قرار دارند می

ـ  و همکاری کشورهای دیگر    و را  ضع
ـ      و ضبطلبد، مخصوصاً کـشورهای ع

مربوطه و هر سازمان بین المللی مربوطه 
.  ادارۀ بین المللی انرژی اتومی     خاصتاً

کشورهای عضو و سازمان های مربوطه 
بین المللی تشویق می گردند تا کمک را 
 مطابق به این پاراگراف تا حد ممکـن       

  .فراهم نمایند
کشور های عضو دخیل در از بین    -٦ 

بردن و یا نگهداشتن مواد رادیو اکتیف، 
وسایل یا تأسیسات اتومی مطابق به مادۀ 

نی باید رئیس عمومی ادارۀ بـین       کنو
المللی انرژی اتومی را از طریقه ئی که        
مواد مذکور از بین برده شـده ویـا         

رئیس . نگهداشته شده اند با خبر سازد     
عمومی ادارۀ بین المللی انرژی اتومی      
باید این معلومات را به کشورهای دیگر 

  .عضو انتقال دهد
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 مادې د مندرج جرم په تاو د ،)۲( د -۷
معلوماتو د خپرولو په صورت کـې، او        

 هې یو مورد په هې صورت د ېسن ماد
نیوال قانون پر مقرراتو چې د اتومي زیان 
مسئولیت تنظیموي او هم د نیوال قانون 

  .پر نورو مقرراتو کوم تأثیر نلري
  :نولسمه ماده

 کـې   هغـه هغه غی هېواد چـې پـه    
ي، د خپل رونکي تووسرغن محاکمه کې

ملي قانون یا د تطبیق و کنالرو سره        
اآتو وروست پایله د ملرو     سم، د اجر  

 ته اعالنوي او عمومي منشي      هملتونو هغ 
دغه معلومات نورو غو هېوادونو تـه       

  .ولېي
  :شلمه ماده

غي هېوادونه له یوبل سره په مـستقیم   
ول یا د ملرو ملتونو د عمومي منشي له 
الرې د نیوال سازمان په مرسته د اتیا        
 وسال او مشورې ترسره کوي تر و د       

دغه کنوانسیون اغېزمن تطبیق ا مـن       
  .کي

  :یوویشتمه ماده
غي هېوادونه خپلـې دنـدې د دغـه       

 در صورت هر نوع پخش در ارتباط -٧
، هیچ نکته در    )٢(م مندرج مادۀ    با جر 

مادۀ کنونی باید بر قواعد قانونی بـین        
المللی در مورد مسئولیت زیان اتومی و 
یا مقررات دیگر قانون بین المللی هیچ       

  . وارد نکندثریگونه ا
  :مادۀ نزدهم

 کشور عضو که شخص متهم به تخلف 
در آن محاکمه می گـردد بایـد، در         

ا طرزالعمل  یمطابقت با قانون ملی خود 
، نتیجۀ نهائی جریانات را های قابل تطبیق

به اطالع منشی عمومی ملـل متحـد        
برساند و او باید اطالعات را به کشور        

  .های دیگر عضو انتقال دهد
  :ممادۀ بیست

کشور های عضو باید بـا همـدیگر        
مستقیماً یا از طریق منشی عمومی ملل       
متحد مشورت نمایند، اگر الزم باشد با 

ازمان های بین المللـی، تـا       کمک س 
مؤثریت عملی شدن این کنوانـسیون      

  .یقینی گردد
  :مادۀ بیست و یکم

کشورهای عضو باید مکلفیت های خود 
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کنوانسیون له مخې په داسې توه ترسره 
کوي چې د غو هېوادونو د واکمن د        

ــاورې د  ــو، د خ ــشپتیا او برابرول   ب
د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې د نه 

  .السوهنې له اصولو سره سمون خوري
  :دوه ویشتمه ماده

هې داسې مورد په دغه کنوانسیون کې       
یو غي هېواد ته دا حق نه ورکوي چې د 
بل غي هېواد په خاوره کې د صالحیت 
د پلي کولو او د دندو ترسره کولو کار         
په غاه واخلي کوم چې په خاصه توه د 
بل غي هېواد د چارواکو لپاره د هغوی 

  .د قانون لخوا اختصاص شوي دي
  :درویشتمه ماده

 یرو غو هېوادونو تر من دوو یا د -۱
کنوانسیون د تفسیر یا تطبیق په اه د دغه 

هال ـهر ول شخه چې په یوه مناسب م
کې د خبرو اترو له الرې نه حلېي، یو د 
غو هېوادونو د غوتنې له مخې دغـه        

د . کېـي  سـپارل  شخه مني ته  
ه د   نېې خ  منیتوب د غوتنې له   

 میاشتو په موده کې که چېرې غي        )٦(
هېوادونه د منتوب د تنظیم لپاره پر       

را تحت این کنوانیسون به طریقی انجام 
صول مساوات حاکمیت و    ادهند که با    

تمامیت ارضی کشور ها و عدم مداخله    
در امور داخلی کشور هـای دیگـر        

  .ه باشدمطابقت داشت
  :مادۀ بیست و دوم

هیچ چیزی در این کنوانسیون به یک       
کشور عضو حق نمی دهد تا در قلمرو        
کشور دیگر عضو تمـرین صـالحیت      
قضائی و اجراآت کاری را به عهـده        
بگیرد که توسط قانون ملی انحـصاراً       
برای مقامات خود آن کـشور عـضو       

  .نگهداشته شده اند
  :مادۀ بیست و سوم

ــت -١ ــوع اخ ــر ن ــین دوه   الف ب
یا بیشتر کشورهای عضو، در مورد تعبیر 
  یــا تطبیــق ایــن کنوانــسیون کــه

 از طریق مذاکرات در طـول مـدت        
مناسب حل نگردد، به درخواست یکی      
ــت  ــرای حکمی ــد ب ــا بای   از آنه

 ماه از   )٦(اگر در ظرف    .  راجع گردد 
  تاریخ درخواست بـرای حکمیـت،      
ــشکیالت    ــورد ت ــب در م  جوان
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موافقې و توانېدل، له غو هېوادونو خه 
یو یې دغه شخه د عـدالت نیـوالې         

غوـتنلیک پراسـاس د      ته د محکمې  
  .قانون له مخې راجع کويمحکمې د

 هر هېواد دغه کنوانسیون یا الحاق       -۲
د السلیک، تصدیق، سره د یو ای کېدو 

منلو یا تصویبولو پر مهال دا اعالن کوي 
 )١(چې خپل ان د موجوده مـادې د         

پاراراف ته مکلف نه ې نور غـي        
 پاراراف ته خپل ان د بل )١(هېوادونه 

هر هغه غي هېواد په اه مکلف نه ي 
  .چې دغه شان شرط یې وضع کی وي

 هر غی هېواد چې د موجوده مادې  -۳
 پاراراف سره سم دغه شان شرط )٢(ه ل

وضع کی وي، که چېرې وغـواي،       
کوالی شي د ملرو ملتونو عمومي منشي 
ته د یوې خبرتیا په ورکولو سره خپل دغه 

  . بدلون ورکي تهموقف
  :لېریشتمه ماده

 دغه کنوانسیون د ولو هېوادونـو       -۱
   کال ۲۰۰۵وا د السلیک لپاره د ــلخ

 کال ۲۰۰۶ې خه د  نې۱۵د سپتمبر له 
 پورې د ملرو ملتونو     ۳۱مبر تر   اسدد  

نرسند، هر کدام می    به موافقه    حکمیت
ــابق  ــتالف را، مط ــه اخ ــد ک  توانن

ـ           ۀبه قانون و اساسـنامه بـه محکم
  . بین المللی راجع سازندتلادع
 هر کشور می تواند، در هنگـام        -٢

امضاء، تائید، قبولی یا تصویب ایـن       
کنوانسیون یا الحاق با آن، اعالن نماید 
که خود را مقید و ملزم به پـاراگراف       

کشورهای .داند یم مادۀ کنونی ن   )١(
دیگر عضو باید در ارتباط به هر کشوری 

ایند، مکه این نوع ملحوظ را اختیار می ن
  .ندانند)١(خود را مقید به پاراگراف 

ــورد-٣    هــر کــشوری کــه در م
   مادۀ کنـونی اسـتثنی     )٢(پاراگراف  

  قایل می گـردد، هرگـاه بخواهـد        
 را از طریـق     دین موقف خو  امی تواند   

عمومی ملل متحـد،    اطالعیه به منشی    
  .تغییر دهد

  :مادۀ بیست و چهارم
   ایــن کنوانــسیون بایــد بــرای-١

 ١٥خ  ی تمام کشورها از تـار     یامضا
ــال   ــپتامبر س ــا ٢٠٠٥س   ٣١ ت
ــال   ــامبر س ــر٢٠٠٦دس    در مق
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په عمومي مقر کې په نیویارک کې مفتوح 
  .او چمتو دی

 دغه کنوانسیون د تأییدولو، منلو یا       -۲
د تصدیقولو، منلو . تصویبولو ته تابع دی

یا تصیبولو اسناد د ملرو ملتونو عمومی 
  .منشي ته سپارل کېي

هېواد لخوا د    دغه کنوانسیون د هر      -۳
د الحاق . الحاق لپاره مفتوح او چمتو دی

یا یو ایکېدو اسناد د ملرو ملتونـو        
  .عمومي منشي ته سپارل کېي

  :پنه ویشتمه ماده
 دغه کنوانسیون باید د ملرو ملتونو -۱

عمومي منشي ته د تأییـدولو، منلـو،        
تصویبولو یا الحاق د دوه ویشتم سـند        

سته په دېرشمه دسپارلو له نېې خه ورو
  .ور نافذ شي

 د تأییدولو، تصویبولو یا د دوه ویشتم - ۲
سند له سپارلو خه وروسته، د هر غي 
هېواد لپاره چې دغه کنوانسیون تأییدوي، 
مني، تصویبوي یا ور سره یوای کېي، 
کنوانسیون باید د تأییـدولو، منلـو،       
تصویبولو او د الحاق د اسنادو له سپارلو 

  .په دیرشمه ور نافذ شينه وروسته 

  در نیویـارک، مفتـوح      ملل متحـد  
  .بماند

 این کنوانسیون موکول به تائیـد       -٢
اسناد تائید، . قبولی یا تصویب می باشد

لی یا تصویب باید نزد منشی عمومی قبو
  .ملل متحد گذاشته شوند

 این کنوانسیون باید برای الحـاق      -٣
اسناد الحاق . توسط هر کشور باز باشد

باید نزد منشی عمومی ملـل متحـد        
  .گذاشته شوند

  :مادۀ بیست و پنجم
   این کنوانـسیون بایـد سـیزده       -١

   ین بیست ودوم  ۀروز بعد از تاریخ ارای    
   قبولی، تصویب یا الحـاق     سند تائید، 

  به منشی عمومی ملل متحـد، نافـذ        
  .گردد

 بعـد از     برای هر کشوری کـه     -٢
گذاشتن سند بیست و دوم تائید، قبولی، 
تصویب یا الحاق کنوانسیون را تائید،      
قبول، تصویب یا به آن ملحق می گردند، 
کنوانسیون باید به روز سیزدهم بعد از       

ولی، تصویب تاریخ ارایه اسناد تائید، قب 
  .والحاق نافذ گردد
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  :شپویشتمه ماده
ــوه  -۱ ــواد د ی ــی هې ــو غ    ی

واندیز شوی . تعدیل لپاره واندیز کوي
  تعدیل هغه امانـت دار کېـي چـې         
  دغه تعـدیل سمدالسـه ولـو غـو         

  .هېوادونو ته لېي
 که چېرې د غو هېوادونو اکثریت له -۲

امانت دار خه دا غوتنه وکي چې د        
عدیل د غور او مالحظې     واندیز شوي ت  

ولي، امانت دار ـول     بلپاره غونه را و   
غي هېوادونه را بولي تر و په دغـه         
غونه کې ون وکي کومه چې د بلنې 
له لېلو خه وروسته، له دریو میاشتو        

  .خه ژر پیلېي
   نوموي غونـې هـه وکـي       -۳

  تر و دا ا ترالسه کي چې تعدیالت       
کـه  . نل کېي د عمومي توافق لخوا م    
  و، تعـدیالت   وچېرې داکار شونی نـه      

ــې   ــر درې برخ ــت د دوه پ   د اکثری
  هـر ول تعـدیل     . لخوا منل کېـي   

چې په غونه کـې تـصویبېي بایـد         
دالسه د امانت دار لخوا ولو غـو        مس

  .هېوادونو ته و وېشل شي

  :مادۀ بیست و ششم
 تواند تعدیلی را ی یک کشور عضو م- ١

. برای این کنوانسیون پیشنهاد نمایـد     
تعدیل پیشنهاد شده باید به امانت دار       
سپرده شود و او فوراً آنرا بین کشورهای 

  .عضو توزیع نماید
 اگر اکثریت کشورهای عـضو از       -٢

ک کنفرانسی را امانت دار بخواهند تا ی
ترتیب دهد تا بر پیشنهادات تعدیالت      
غور نماید، امانـت دار بایـد تمـام         
کشورهای عضو را دعوت دهد تا درین 
کنفرانس، که زود تر از سه ماه بعد از         

دعوت نامه ها آغاز نگـردد،      فرستادن  
  .اشتراک نمایند

 کنفرانس باید سعی نماید تا یقین       -٣
 توافق حاصل کند که تعدیالت از طریق 

اگر این ممکـن    .آراء تصویب گردند  
ی أنباشد، تعدیالت باید با نـصاب ر      

اکثریت، یعنی دو بر سه تمام کشورهای 
هر تعدیلی که در . عضو تصویب گردند

کنفرانس به تصویب میرسد باید بـه       
سرعت توسط امانـت دار بـه همـه         

  .کشورهای عضو توزیع گردد
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 هغه تعدیل چې د موجوده مادې د        -۴
 پاراراف له مخې منل شوی د هر        )٣(

چـې د   اد لپاره نافذېي    وغي هې هغه  
 تعدیل د تأییدولو، منلو، الحاق یا منظور

 ور سپاري البتـه     یارلسمهاسناد په د  
وروسته له هغې نېې خه چې د غـو         

وروسته له . هېوادونو دوه پر سپارلي دي
 ور یار لسمههغې خه، تعدیل باید په د

هېواد لپاره وروسته له هغې نېې  هر غي
خه نافذ شي چې نوموی هېواد خپل       

  .اوند اسناد سپاري
  :اووه ویشتمه ماده

غی هېواد دغه کنوانـسیون د        هر -۱
ملرو ملتونو عمومي منشي ته د یـوې        

  . خبرتیا په ورکولو سره فسخ کويېللیک
 دغه فسخه کیدونه یو کال له هغې        -۲

ېي چـې د    ک نېې خه وروسته عملي   
ملرو ملتونو عمومي منشي ته خبرتیـا       

  .رسیدلې ده
  :اته ویشتمه ماده

ددغه کوانسیون اصلي نسخې چې عربي، 
چینائی، انلیسي، فرانسوي، روسي او     
هسپانوي نسخې یې هم یو شان اعتبـار       

 )٣( تعدیلی که مطابق به پاراگراف -٤
دۀ کنونی به تصویب میرسد، باید وقتی ما

نافذ گردد که هر کشور عضو، سـند        
تائید، قبولی، الحاق و یا تصویب تعدیل 

ـ  تـاریخی  را بروز سیزدهم بعد از   هک
نصاب دو برسه کشور های عضو اسناد 

بعد از آن . مربوطه خود را تسلیم دهند    
ــرای هــر کــشور ــد ب   تعــدیل بای

ـ       ند بروز سیزدهم بعد از تاریخی که س
ــد،  ــسلیم نمای   مربوطــه خــود را ت

  .نافذ گردد
  :مادۀ بیست و هفتم

 هر کشور عضو می توانـد ایـن         -١
کنوانسیون را با اطالعیۀ تحریری منشی 

  .عمومی ملل متحد فسخ نماید
   فسخ باید یـک سـال بعـد از          -٢

  آن تاریخ نافذ گـردد کـه اطالعیـه         
  به منشی عمومی ملل متحـد رسـیده       

  . است
  :شتممادۀ بیست و ه

اصل این کنوانسیون، که متون عربی،      
ــسوی،   ــسی، فران ــائی، انگلی   چین
روسی و هسپانوی آنها به عین انـدازه    
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لري، د ملرو ملتونو عمومي منشي ته       
سپارل کېـي ـوک چـې د دغـه          

پ ولو کنوانسیون نورې تصدیق شوې کا
د پورتنیو مراتبو د .غو هېوادونو ته لېي

لپاره، الندې السـیلک     ولي ورکو واه
کوونکي د مسئولیت له مخې د خپلـو        
اوندو حکومتونو لخوا چې واک ورکول 

     ي، دغه کنوانسیون السلیک کـيکې 
کوم چې د ملرو ملتونو پـه عمـومي         

 چې په نیویـارک کـې دی د         کېمقر
مبر اکال د سپت   ۲۰۰۵السلیک لپاره د    

  . نېه مفتوح او چمتو شوی دی۱۴په 
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

اعتبار دارند، باید نزد منشی عمومی ملل 
ــد  ــته شــود، وی بای   متحــد گذاش
  نــسخه هــای تــصدیق شــده آن را 

  .به تمام کشورهای عـضو بفرسـتد      
شهادت می دهیم که امضاء کنندگان      

ــه  ــل، ک ــات ذی ــرف حکوم   از ط
ــالحیت داده   ــویش ص ــۀ خ   مربوط
 شده اند، این کنوانـسیون را، کـه         

  مــاه ســپتامبر ســال ١٤از تــاریخ 
ــر  ٢٠٠٥ ــضاء در مق ــرای ام   ب

 ملل متحد در نیویارک بـاز گذاشـته       
  .شده است، امضاء نمودند
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 د دافغانستان اسالمي جمهوريت او 
جمهوريت ترمن د دوه  فدرالي 
د موافقه ليك د همكار اخيزې 

، د افغانستان د ح په هكله توشې
  اسالمي جمهوريت د رئيس

  فرمان
  ) ) :۹۴ه
  ٩/١٣٩١/ ۵:نېه

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

 فقرې د حكم له مخې،دافغانستان    )۱۶(د  
 لمـان فـدرالي   ااسالمي جمهوريـت او   

      خيزې همكارد دوه ا جمهوريت ترمن
موافقه ليك چې د ملي شوري د ولـسي         

ـې  )۵۹( نېې ۱۰/٧/١٣٩١جرې د   
 نېې  ۱۴/٨/١٣٩١اود مشرانو جرې د     

ې مصوبو په واسطه په یوه سریزه       )۵۹(
مادوکې تصديق شوی دی، توشېح     ) ٩(او  

  .كوم
  :دوه يمه ماده

ه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او         دغ
دملي شوري د مجلسينو له مصوبو سره يو      

  فرمان  
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

  در مورد توشیح موافقتنامۀ
همکاری دوجانبه میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و جمهوری 

  فدرالی المان
  )٩٤:(شماره
  ٥/٩/١٣٩١: تاریخ

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

وافقتنامۀ ـغانستان،مـاف ون اساسی ـقان
همکاری دو جانبه میان جمهوری اسالمی    
افغانستان و جمهوری فدرالی المان کـه    

مـورخ  ) ٥٩( شـماره    توسط مصوبات 
 ولسی جرگه و شـماره      ١٠/٧/١٣٩١

ــشرانو ١٤/۸/١٣٩١مــورخ )٥٩(  م
جرگه شورای ملی به داخل یک مقدمه و        

ماده تصدیق گردیده است، توشـيح      )٩(
  . می دارم

  :مادۀ دوم
ــیح    ــاریخ توش ــان از ت ــن فرم  ای
نافذ و همراه بـا مـصوبات مجلـسین        

  الف
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 ای دې، په رسمي جريده كـې خپـور         

  .شي
  حامد كرزی

  د افغانستان د اسالمي جمهوریت
  رئیس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

شورای ملی در جریـدۀ رسـمی نـشر        
  .گردد

  حامد کرزی
  رئیس جمهوری اسالمی

  افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           
           

  
  ب
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 

  ملي شوري
  ولسي جره

د افغانستان اسالمي جمهوريت      
لمان فدرالي  المان جمهوريت      او د ا

خيزې همكارد دوه ا ترمن  
،                  هكله موافقه ليك په د 

  د ولسي جرې تصديق
  )) :۵۹ه
  ١٠/٧/١٣٩١:نېه

دافغانستان د اساسي قانون د نوي یمـې        
 د دولسي جرې  مادې له حکم سره سم،      

 نېې په عمومي غونه كې      ١٠/٧/١٣٩١
اسالمي جمهوريـت او د      دد افغانستان   

فدرالي المان جمهوريـت تـرمن د دوه        
اخيزې همكار موافقه ليك پـه یـوه        

  .شومادوکې تصدیق ) ٩(سریزه او
  "ابراهیمي"الحاج عبدالرووف 

  د ولسي جرې رئیس
 
 
 
 

دولت جمهوري اسالمي افغانستان 
  شورای ملی
  ولسي جرگه

تصدیق ولسی جرگه                         
نامۀ همکاری           تاز موافق

دوجانبه میان جمهوری اسالمی 
افغانستان و جمهوری           

  فدرالی المان
  )٥٩(:شماره 

  ١٠/٧/١٣٩١:اریخ ت
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی        
افغانستان، موافقتنامۀ همکاری دوجانبـه     
میان جمهوری اسـالمی افغانـستان و       

لمان درجلسۀ عمومی   اجمهوری فدرالی   
 ولسی جرگه بـه     ١٠/٧/١٣٩١مورخ  

ماده تـصدیق   ) ٩(داخل یک مقدمه و     
  .گردید

  "ابراهیمی" الحاج عبدالرووف 
  ی جرگهرئیس ولس

 
 
  

  
 ج
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  د افغانستان اسالمي جمهوریت
  ملي شوري

  مشرانو جره
  د افغانستان د اسالمي جمهوريت

  جمهوريت ترمن المان او فدرالي
  د دوه اخيزې

  همكار د موافقه ليك په هلكه،
  دمشرانو جرې تصديق

  )):۵۹ه
  ۱۴/٨/١٣٩۱: نېه 

د افغانستان د اساسي قانون د نوي يمـې         
د  ،مـشرانوجره   مادې له حكم سره سم    

 ورې پـه    ې نېې ديكشنب  ٨/١٣٩١/۱۴
كـې د افغانــستان د       عمومي غونـه  

  المـان  رالياو فـد  المي جمهوريت   اسـ
ــزې   ــرمن د دوه اخي ــت ت جمهوري
همـكار مـوافقه ليـك پـه يــوه      

يـو پـه  امادوكـې د ر  ) ۹(سريـزه او   
اكثريت تصديق ك.  

  "ایزدیار"محمد علم 
  د مشرانو جرې لومى نايب

  

  جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی

  مشرانو جرگه
  تصدیق مشرانو جرگه
  در مورد موافقتنامۀ

  همکاری دوجانبه میان جمهوری
  اسالمی افغانستان و جمهوری

  فدرالی المان
  )۵۹:(شماره
  ۱۴/٨/١٣٩۱:تاریخ

  به تأسی ازحکم مـادۀ نـودم قـانون         
ــشرانوجرگه   ــستان، م ــی افغان اساس

  ی روزيكــــشنبهدرجلــــسۀعموم
ــؤرخ ــۀ  ٨/١٣٩١ /۱۴ م موافقتنام

همکاری دوجـانبه میـان جمهـوری      
اسالمی افغانـستان وجمهوری فـدرالی    
الـمان را بـه داخـل یک مقـدمـه      

مــاده بــه اکثــریت آراء      )٩(و  
  .تصدیق نمود

  "ایزدیار"محمد علم 
نایب اول مشرانو جرگه                                    

  

 د
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  د افغانستان د اسالمي جمهوريت
  جمهوريت ترمن المان او فدرالي

خيزې همكارد دوه ا  
  موافقه ليك

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د       
المان جمهوري دولت چې پـدې       فدرالي

موافقه ليك كې تردې وروسته د اخونو       
  .په نوم يادېي

د يو بل ملي واكمن ،مكن بشپتيا ته        
پربنس او دملرو ملتونو د     ناوي  ۀ  د در 

سازمان دمنـشور د اصـولو مطـابق، د         
افغانستان اسالمي جمهوريـت تـرمن د       

روحيـې پـر    د  ايكو)پخوانيو( لرغونو  
       ار، د سولې د ساتنې، د ديموكراسين
و ارزتونو ته دتحقق بلو، د بـشر        

 يناوۀحقوقو او د قانون واكمن ته د در        
 تـه پـه   په واندې ـو مسئوليـتونو   

پـام سره، دې حكومتـدار د اصولو،  
د عامـه ادارې داصــالح،روتــيا    
  او د ملـــي او بيـــن المـللـي 
همكاريو د جوت د پراختيـا لپـاره د         
دواو ا خونو د ـواب وركولـو، د         
قضائی سكتور دپياوي كولو او دقانون د       

  موافقتنامۀ همکاری دوجانبه  
  میان جمهوری اسالمی
  افغانستان و جمهوری

  فدرالی المان
دولت جمهوری اسـالمی افغانـستان و       

 این  درکه  دولت جمهوری فدرالی المان     
موافقتنامه منبعد به نام طرفین یـاد مـی         

  .گردند
با تآکید بر روحیۀ روابط دیرینه دوستانه       
میان جمهوری اسـالمی افغانـستان و       
جمهوری فدرالی المان، مبتنی براحترام     
متقابل به حاکمیت ملی،تمامیت ارضی و      
.مطابق بااصول منشورسازمان ملل متحد  

 با توجه به مسئولیت های مـشترک در       
قبال حفظ صلح،تحقق بخشیدن به ارزش    
های مشترک دموکراسـی،احترام بـه      
حقوق بشر وحاکمیت قانون،بـا درک      
اهمیـت و نیـاز مـبرم بـه اصـول      
حـکومـت داری خوب،اصالح ادارۀ    
 عامـه،شفافیـت و پاسخگویی متقابـل  
در همكاری جهت انکـشاف سـاختار       
همکاری های ملـی و بـین المللـی،       

تور قـضائی و تحقق    تـقویـت سـک 
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واكمن د تحقق د اهميت او ېرې زياتې        
 كال  ۲۰۱۰دولو په كابل كې     اتياپه درك 

د جون د مياشتې او پـه لنـدن كـې د            
ـ    ۲۰۱۰  د مياشـتې د     نورـ كال د ج

كنفراسونو په چوکا كې دافغانـستان      
اسالمي جمهوري حكومت او بين المللي      

  .ولنې ژمنو ته په پام سره 
پــه افغانــستان كــې لــه تروريــزم او 

پالنې خـه د    بنس لهتاوتريخوالي سره   
موجودو واونو په پو هېدو     راپيدا شوو   

كله ېاو په دې هيله چې افغانستان بيا ه       
لوته د امن په پنای ) تروريستي(ترهرو

  .بدل نشي
د قانون د حكمونو په مطابقت کې په يوه         
با ثباته سيمه كې، د سياسي ثبات لرونكي        
او د پرمخ ودې اقتصاد لرونكي، د و        

وقو ون د بشر حقاو اطفالو د حقوقو په   
    فعاالنـه رواجوونكـي او يته د درۀ ناو

د مدني ولنې او خپلواكو وليزو رسنيود       
دو ديو  ېه كولو په پوه   ر ترس  د مثبت روال 

ديموكراتيك افغانستان د جوولو په ژمنې      
  .سره

د ن په و فرهني ميراثونو كـې د         

بـا توجــه بـه      . حاکمیـت قانـون 
تعهــدات حکومــت جمهــوری    
اسـالمی افغانـستان و جامعـۀ بیـن     
المللـی در چـارچـوب کنـفرانس    

 ٢٠١٠هـای مــــاه جـــون      
ـــوری  ـــاه جنـ ـــل ومـ درکاب

  .در لنـدن ٢٠١٠
با درک تهدیـدات موجـود ناشـی از        
تروریزم و افراط گـرایی خشونت آمیز      
در افغانستان و بـا آرزومنـدی اینکـه       
افغانسـتان هیچگـاه دو بــاره بـه       
پناهنـگاه امن بـرای گــروه هـای       

  . تروریسـتی مبـدل نـگردد
با تعهد بـه ایجـاد یـک افغانـستان          
دمـوکراتیک، دارای ثبات سیاسـی و     
توآم با اقتصـاد در حال رشـد در یک        
منـطقۀ با ثبات، ترویـج فعاالنۀ احترام      

 حقوق بشر، به شمول حقوق زنـان و به 
اطفال ، وبا درک  ایفای نقش مثبـت          
جامعۀ مدنی و رسـاله هـای مـستقل         
درمطابقت با احکـام قـانون اساسـی        

  .جمهوری اسالمی افغانستان
ــاریخی   ــهم ت ــت س ــا در نظرداش   ب
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دواو هېوادونو د ملتونو تاريخي ونې ته       
دو سره چـې لـه      په پام او پردې په پوهې     

فرهني آثار و خه ساتنه او حفاظت یو        
دملـرو ملتونـو د     . رسالت دی  يالزام

كه ليكونو له موخو سره په      ېسازمان د پر  
له ) ناو(مطابقت کې د شمالي اتالنتيك      

پيمان سره د اود مهاله همكار د موافقه     
 په هكله د افغانـستان د    لو وليك د تدوين  

ه اروپايي اتحاديې   اود مهاله مذاكراتو اول   
     سره دافغانستان اسالمي جمهوريت ترمن
د اود مهاله همكار په ون،داخونو      
د ايكودپياوي كولوپه موخه،په بن كې د     

ميــالدي كال د د سامبــرد      ۲۰۱۱
كو ته  ې نېې بين المللي كنفرانس پر     )۵(

پــه اشــارې ســره دواو هېوادونـــو 
ه دخـلكو ــو د بنسيزې پراختيا ل     

كال كې دلېدپروسې له    ۲۰۱۴الرې په   
 ته رسېدو وروسته دافغانستان په بـا        ىپا

امنه راتلونكې كې دې اخيستنې ون      
دافغانستان او  . والتيا په وولو سره   ېته دل 

ال ١٩٢٦المان ترمن د دوست د        د  ک
 نېې له پيمان خه په يـادولو        ٣مارچ د   

  . سره

ــراث  ــشور درمی ــای دو ک ــت ه   مل
  مــشترک فرهنگــی جهــان وآگــاهی 

هنگی  وحفاظت ازآثارفر  یازاینکه نگهدار 
به هـدف   .یک رسالت الزامی می باشد    

تقویت روابط طرفین به شمول مذاکرات      
  طویل المدت افغانستان در مورد تدوین      
موافقتنامۀ همکـاری طویـل المـدت       
ــا  ــستان ب ــالمی افغان ــوری اس   جمه
ــمالی  ــک ش ــان اتالنتی   ســازمان پیم

ــاتو( ــدت  ) ن ــاری دراز م   و همک
میان جمهوری اسالمی افغانـستان بـا       

ۀ اروپا ، در مطابقت با اهـداف        اتحادی
فیصله نامه های سازمان ملل متحد بـا        
اشاره به تصامیم کنفرانس بین المللـی       

مـیالدی  ٢٠١١ دسـامبر    )۵(مـورخ  
دربـن و ابراز عالقمندی به مـشارکت      
به منظور بهره گیری برای آینـده امـن         
افغانستان بعد از ختم پروسـۀ انتقال در       

یـدار   طریق توسـعۀ پا    از ٢٠١٤سال  
اقتصادی و اجتماعی دو کشور ومنفعت      
مـردمان طرفین، با یاد آوری از پیمـان    
دوستی میـان افغانــستان و المـان        

  . ١٩٢٦ مـارچ ۳مـورخ 
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  ۱۹۵۸د په اه د   ېد كاليو او هزينو د ل     
 نېه د عقد شـوي      ۳۱ په   كال دجنور 

موافقه ليك، د اقتـصادي او تخنيكـي        
  كال د جنور   ۱۹۵۸همكاريو په اه د     

 نېه د عقد شوي موافقه ليك ، د         ۳۱په  
 كاـل  ۱۹۶۱فرهني مسايلو پـه اه د     

 نېه د عقد شوي موافقـه       ۱۸داپريل په   
 ۱۹۷۷ پـه اه د      تليك، دمالي مساعد  

ه د عقد شوي موافقه      نې ۱۹كال دمې په    
ــساعد ــالي م ــك، دم ــد دتلي    اون

 نېه د عقـد     ۱۰ كال دسامبر په     ۱۹۷۷
ـــك، د    ــه ليـ ــوي موافقـ   شـ

)Satability pact for Afghanistan (
لپاره دثبات مرستې او تجهـيز په اه  د         

 نېه د عقـد     ۱۵ كال د مارچ په      ۲۰۰۲
شوي موافقه ليك، په افغانستان كـې د        

غاونې په اه د طبي      د واك بيا ر    وپوليس
 ۲۰۰۳مالت د پروژې د جوېدو اوند د 

   نېـه  د عقـد      ۱۷ پـه    ىكال د فبرور  
       ې شوي موافقه ليك، له بالمثلـه پـان 

اچونې خه د هونې اومـالتـ په اه        
  ۲۰او  ١٩  په كال د اپـريـل۲۰۰۵د 
 اهدې، ـوي معـد شـد عقې ـ كهـنې

بـا تائید  مجـدد موافقتنامۀ منعقـدۀ       
 در  ١٩٥٨ جنـوری سـال     ٣١مورخ  

رابـطه به انتقال کاال و هزینـه هـا،         
  جنوری سال٣١موافقتنامۀ منعقدۀ مورخ 

، دررابطه به همکـاری هـای       ١٩٥٨
اقتصادی و تخنیکی، موافقتنـامۀ منعقدۀ     

میالدی درمورد  ١٩٦١اپریـل١٨مورخ  
مسایل فرهنـگی، موافقتـنامۀ منـعقدۀ    

به ارتبـاط   ١٩٧٧ می سـال  ١٩مورخ  
ـــتنانۀ  ـــالی، موافق ــساعـدت م م

 ١٩٧٧ دسـمبر  ١٠منـعقدۀ مـورخ    
ــساعدت    ــه مـ ـــوط بـ مربـ

 ١٥مـؤرخ  مـالی،موافقتـنامۀ منعقدۀ   
 مربوط بـه مـساعدت      ٢٠٠٢مـارچ  

آموزشی و تجهیزدرچـارچوب معاهـدۀ    
  ثبـــات بـــرای افغانـــستان  

)Stability pact for Afghanistan( ،
 فبـروری   ١٧موافقتنامۀ منعقدۀ مورخ    

   میالدی در رابطه بـه ایجـاد         ٢٠٠٣
پروژۀ حمایت طبی در بازسازی نیـروی       
پولیس در افغانستان ، معاهدۀ منعقـدۀ       

ــورخ ــل ٢٠ و ١٩ م  در ٢٠٠٥ اپری
بالمثـل از    وحمایـتقمـورد تشـوی
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)Stability  pact  for  Afghanistan( 
پـه   دافغانستان لپاره دثبات د معاهـدې     

ــه افغانــستان كــې  چوكــا كــې پ
 ددفتـر   غـونې دپوليسودواك دبيـار    

كال داكتوبرپـه   ۲۰۰۶دپروژې په اه د     
 ېه د عقد شوي موافقه ليك،دمـالي     ن۲۳

 ىكال دفبــرور ۱۹۷۳همكاريواوندد  
ــه  ــه اود ۸پـــــ    نېـــــ

 نېـه او    ۱۰كال دنوامـبر پـه     ۱۹۷۳
  ۱٠ر پــه  كال د نوامـــب   ۲۰۰۷د
   كال داـست پـه      ۲۰۰۸د   ه او ـنې

 پربيـا نېه د عقد شوي موافقه ليك       ۱۴
او توسـعې   ) ـون (كيداود مشاركت أت
 او دافغانـستان  په اه داروپايي    )پراختیا(

اسالمي جمهوريت ترمن دقريب االنعقاده     
 .موافقه ليك دبشپولو په منظور

په الندې موارد و يې موافقه و ك : 
سیاسي همکار  

  :لوم ماده
اه خونه خپلو سياسي خبرو اترو ته په بن         

 كال د دسامبر د مياشتې د       ۲۰۱۱كې د   
 نېې د بين المللي كنفرانس د پايلو پر  )۵(

دغه سـياسـي  . بنس دوام وركـوي  

ــۀ  ــرمایه گذاری،موافقتنامــ   ســ
ــورخ  ــدۀ م ــوبر٢٣منعق   ٢٠٠٦ اکت

  مــــیالدی در رابطــــه بــــه 
ــروی    ــازی نی ــر بازس ــروژۀ دفت   پ

ارچوب پــولیس درافغانـــستان درچــ
ــرای   ــات ب ــدۀ ثب ــستانمعاه   افغان

)stability pact for Afghanistan( 
 فبــروری،   ٨ مورخ   موافقتنامۀ منعقدۀ 

   ١٤و  ٢٠٠٧نـوامبـر،  ١٠،  ١٩٧٣و
ــست  ــیالدی ٢٠٠٨اگــ    مــ

  مربوط به همکاری های مالی و به منظور        
اکـمال مــوافقتــنامۀ قریــب   
ـــه    ـــيان اتحادی ـــاد، م   االنعق
اروپــا و جمهــوری اســالمی      
افغانسـتان در رابطـه بـه مشـارکت  

  .و تـوسـعۀ

  :در مورد ذيل توافق نمودند
  اری سیاسی همک

  : مادۀ اول
طرفین گفتگو های سیاسی خویش را بر       
اساس نتایج کنفـرانس بـین المللـی        

دسـمبر  )۵(افغانستان منعقدۀ مـورخ     
ایـن  .  در بن ادامه می دهنـد      ٢٠١١
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خبرې اترې به په سيـمه ييـزو او بـين          
 او د   دارالمللي مسئلو، ــې حكـو     

بشـر د حقوقو په ر كې متمركـزې        
  .وي

ر كې همكار په امنيتي  
  :دوه يمه ماده

 د زده    ر كې همكـار    ي  په نظام   -١
كې ، وونې او روزنې او دوه اخيـزو       
كلنيو برنامو بـه خـصوص د مـالي او          

  . صورت مومي،تخنيكي مالتله الرې
موجودو امكاناتو اومخكنيو اجراآتو ته په      

زده كواو دوه (پام سره ، د دواو مواردو     
ركال ـ،اخونه ه هکلهپه  ) امواخيزوبرن

   تأسیـساتو   ظامين. نوي مذاكرات كوي  
مالتـ دالمـان د    كې له زده كې خه      

ــت  ــدرالي جمهوريــــ فــــ
د افغانستان Bundeswehr)(ويرـبندس

دمسلحو قواوو د منسوبينو زده كې پـه        
كلن دوه اخوې برنامي،پـه   .بركې نيسي 

خيزدوه   قدم كې د     یلومد  ې برنامې ا ،
 داصولود ترسره كولوله الرې     بالمثل عمل 

صورت مومي او په وروسـتيو ـامونو        
ې،دلو پوو استازو ليدنې،د دنده ييزو      ک

گفتگوهای سیاسی به صورت اخص در       
 روابط دوجانبه،مسایل منطقوی و     ۀعرص

بین المللی، حکومـت داری خـوب و        
  . واهد بودحقوق بشر متمرکز خ

  همکاری در عرصۀ امنیتی 
  :مادۀ دوم 

 همکاری در عرصـۀ نظـامی ، از          -١
طریق حمایـت مـالی و تخنیکـی در         
خصوص آموزش، تعلیم و تربیه و برنامه       

  . های دوجانبه ساالنه، صورت می گیرد 
با در نظر داشت امکانـات موجـود و         
مؤثریت اجراآت قبلی، روی هر دو مورد      

سـاالنه  ) ای دوجانبه آموزش وبرنامه ه  (
. طرفین به تجدید مذاکرات می پردازند     

حمایـت از آمـوزش مـسایل نظـامی 
در بـرگیرنـدۀ آمـوزش منــسوبین     
نیروهای مسلح افغانستان در تأسیـسات  

در  (Bundeswehr)بند ســـویر
  .لمـان می باشداجـمهوری فـدرالی 

برنامه های دوجانبـه سـاالنه،در قـدم       
رای اصـول عمـل     نخست ازطریق اج  

بالمثل میان طرفین صورت گرفته ودرگام   
های بعدی، بازدیـدنماینـدگان عـالی     
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او معلوماتي ليدنو په شمول او په همدې         
ترتيب د تخنيكي دوه اخيزو خبرواترواو      
ــې   ــرمن خبرواتروك ــصينو ت د مختص

  دالمان دفـدرالي جمهوريـت     .يېشامل
ــان  ــې د افغـ ــرو كـ ــه قلمـ   پـ

سوبینو د مؤقــت نــحو قواوودم دمــسل
  وضــعیت،د نظــامي پومعلومــاتو   
ــې   ــه قلمروك ــستان پ ــاتل،د افغان   س

   دالماني پرسونل وضـعيت، د همكـار      
ــې،   ــا ك ــه چوك ــدبيرونو پ   د ت
ــه  ــال موافق ــرمن د ج ــو ت    د اخون

  . ليكونو د عقدولو په واسطه، تنظيمېي
ــو او د موجــودو -۲ ــه ليكون  د موافق

نه پـه اونـدو     ظرفیتونو پر بنس، اخو   
پروژو كې د زده كې،الروونې او كار       
له الرې، د افغان د ملـي پوليـسو د ال           
واكمن خه د مالت په برخـه كـې         

  .همكار كوي
 المان بـه د افغانـستان د امنيتـي          – ۳

په تمويلولـو   ) اردو او پوليسو  (واكونو  
  . تر سره كيونهكې كارنده 

  
  

رتبه به شـمول بازدیدهای وظیفـوی و      
معلـوماتی به همـین ترتیـب گفتگـو    
های دوجانیۀ تخنیکـی وگفتگومیـان    

. متخصـصین راشـامل مـی شــود    
وضــعیت اقامـت مؤقت منـسوبین    

درقلمــرو  نیروهـای مـسلح افغان    
جمهـوری فــدرالی المان،حفــظ     
معـلومات سری نــظامی، وضـیعت      

 در قلمرو افغانسـتان در     ىپرسونل المان 
چـارچوب تدابیر همکاری،توسط عقد    
موافقتنامه هـای جداگانــه میــان       

  .طـرفین،تنظیـم می گردد
 بر اساس موافقتنامه ها وظرفیت های      -٢

موجود، طرفین در زمینـۀ حمایـت از      
نمندی بیشتر پـولیس ملـی افغـان      توا

از طریق آموزش، رهنمـایی وکـار در      
پروژه هـای مربوطـه، همکـــاری     

  .می نمایند
لمان نقش بـارزی را در تمویـل      ا -٣

اردو و (نیروهــای امنیتــی افغانــستان 
  .  ایفا خواهد کرد) پولیس
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  نه پراختيايي همكار، ملكي بيارغو
  همكار ) تعليمي (او وونيز 
  :درېيمه ماده

 د پر مختيايي همكار په اونـد د         -۱
موافقه ليك چوكـا، د اقتـصادي او        

 كال د   ۱۹۵۸تخنيكي همكار په اه د      
   نېې موافقه ليك ۳۱جنور د مياشتې د 

همكار د تدبيرونو په چوكا كـې، د        
  اخونو ترمن د جال  مـوافقه  ليـكونو 

 كال د اكتوبر د مياشتې د       ۱۹۷۸ چې د 
 كال  ۲۰۰۵ نېې د موافقه ليك او د        ۱۹

 نېې د قرار په     ۱۲د جوالی د مياشتې د      
  واسطه تأیید شوی داشخاصو، متخصصینو
  او د هغوی د کورنیو د غو د ملكيتونو د 

ساتنې چـې دافغانـستان پـه اسـالمي         
جمهوريت كې د المان د پـر مختيـايي         

دنـدې ترسـره   ه ې همكـار په حوز  
  . كېي ىکوی، ای ناست

 پر اختيايي همكار به په ـانې        -۲
  :توه په الندې موارد وكې متمركزې وي

  . دپايداره اقتصاد پراختيا-۱
  . لومني او حرفوي تعلميات-۲
  . د انرژ تأمينول -۳

 همکاری انکشافی، بازسازی ملکی 
  و همکاری تعلیمی 

  :مادۀ سوم
 موافقتنامــۀ چــارچـوبی در    -١

رابطـه بـه همکــاری توسـعوی،    
 ١٩٥٨ جنوری   ٣١جایگزین موافقتنامۀ   

در رابطه بـه همکـاری اقتــصادی      
وتخنیکی، تأیید شده توسط موافقتنامـۀ      

ـــر ١٩ ـــرار ١٩٧٨اکتوب  ١٢ و ق
جـوالی تخنیکی،تائید شـده توسـط      

 ١٢وقرار  ١٩٧٨ اکتوبر   ١٩موافقتنامۀ  
ــوالی  ـــا  ٢٠٠٥ج ـــه ب در رابط

حفاظـت اشــخاص و ملکیـــت      
ــضای  ــصین واعـــ مختصـــ
خــانوادۀ آنهـا،کــه در حـوزۀ      
همکـاری هـای توسـعوی المــان     
درجمهـوری اسـالمی افغانستان ایفای    

  .وظیفـه مـی نماینـد، می گردد
 همکاری های انکشافی به خصوص      -٢

  :در مورد آتی متمرکز خواهد بود
  .اراقتصاد پاید  توسعۀ-١
  . تعلیمات ابتدائی و حرفه ای-٢
  . تأمین انرژی-٣
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  . د اوبو سكتور-۴
   .متدار ه حكو– ۵

د اخونو د توافق پر بنس، پـه نـورو          
   كې بـه د پراختيـايي همكـاريوساحو

  .بشپتيايي تدبيرونه هم مرعي االجراء وي
المان د سيمه ييزو او  – دافغانستان -۳

  سكتوري پر اختيايي  همكاريو د تمـركز 
ــاونې   ــي بيارغ ــوال او د ملك رن  
برنامې، د انكشافي همكاريو په اه د بين        
  الحكومتي مذاكراتو پايلو پـورې تلـې       

  .دي
اود مهاله پراختيايي همكـاريو د       د   -۴

بشپولو په الره كې، د فدارلي  المـان          
 نو له الرې د     ،بيرواجمهوريت د ملكي تد   

سياسي ثبات دينولو لپاره ، د افغانستان       
  له اسالمي جمهـوريت خه په النـدې 

  :رونو كې مالت كوي
  . لوې زده كي-۱
  . روغتيا-۲
  . سيستم پراختياي دقضائ-۳
  .لكي هوائي چلند م-۴
 - د روانـو او راتلونكـو سياسـي     -۵

پر مختيايي ننونـو د لـرې كولـو د       

  . سکتور آب-٤
  . حکومتداری خوب-٥

بر اساس توافق طرفین، تدابیر تکمیلـی       
همکاری های انکشافی در سایر ساحات،  

  .مرعی االجراء خواهد بود
ــوی و -٣ ــز منطق ــونگی تمرک  چگ

همکـاری هـای توسـعوی      سکتوری  
زی های و برنامۀ بازسا  المان–افغانستان 

ملکی، منوط به نتایج توافق مـذاکرات       
بین الحکومتی در مورد همکاری هـای       

  .انکشافی می گردد
 در راستای اکمال همکاری هـای       -٤

درازمـدت،جمهــوری   توســعوی
لمان جهت تحکیم ثبات سیاسی     افدرالی  

از طریق تدابیر ملکی، جمهوریت اسالمی 
افغانستان را در عرصه های ذیل حمایت       

  :ایدمی نم
  . تحصیالت عالی-١
  . صحت-٢
  .توسعۀ سیستم قضایی -٣
  . هوانوردی ملکی-٤
 به خاطر توانمندی در رفع چـالش        -٥

 انکشافی،  -های کنونی و آیندۀ سیاسی    
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تيا په خـاطر اخــونه هـر         واكمن
 حمـايوي ورو  ـوخت كوالي شي پـه ن    

  .موافقې ته ورسېي كېبرخو
 ي همكارعلمي او فرهن  

  : لورمه ماده
ــي  -۱ ــه فرهن ــه پ ــې د برخ  ك

اشـتې د   ميالدي كال داپريل د مي    ۱۹۶۱
 نېې د موافقه ليك پـر بنـس او          ۱۸

دبودجوي قوانينو په چوكا كې، اخونه      
كې د متقابلو   برخه  د فرهني سياست په     

ايكو د پياوتيا او پر اختيا لپاره  پــر          
  .مشخـصو تدبيرونو توافق كوي

ـ  په پراخه توه       -٢  همکـار د   يعلم
لوو زده كو لـه مؤسـسو، ېنيـزو          

له ـووني   بنسونو او بنسونو، علمي   
زده كه ييزو تأسيساتو پـر      خه جال د    

آرشـيفونو   پر، كتابتونونو   د باندې   ،مالت 
  . متمركزه ده

 د داخلي قوانينو مطابـق، اخونـه      -۳
په خپل قلمرو كې ديوبل دسـيمه ييـزو         

د نوــتونوبنــسونو پــه فعــاليتونو او 
د اوندو  . آسانتيالپاره الزم تدبيرونه نيسي   

رراتو او قوانينـو پـه چوکـا     ملي مق 

طـرفین هـرزمـانی مـی تواننـد در      
دیگر عرصه های حمایوی بـه موافقـه       

  .برسند
  همکاری علمی و فرهنگی 

  :مادۀچهارم
نامۀ منعقدۀ مـورخ     بر اساس موافقت   -۱

 میالدی در عرصۀ    ١٩٦١ اپریـل   ١٨
ــوانین   ــارچوب ق ـــی ودر چ فرهنگ
بودجوی  طرفین روی تدابیر مـشخص       
جهت تقویت و انکشاف روابط متقابـل       

ـ       ، یدر عرصۀ سیاست هـای فرهنگـ
  .توافـق می نمایند 

و شـکل   بـه    همکاری های علمی     -٢
سـسات  ؤگسترده بـر حمایـت از م      

ی تحقیقـاتی،   تحصیالت عالی ، نهادها   
نهاد های علمی و تأسیسات آموزشـی       
جدا از مکتب بـرای بزرگساالن، کتاب 

 . متمرکز می باشد،خانه ها و آرشیف ها
نین داخلی، طرفین تدابیر     مطابق قوا  -۳

ــ ــت ت ــسهیل درالزم راجه ت و فعالی
ابتکارات نهادهای محلـی یکـدیگر در 

ـ       در  .دقلمرو خویش اتخاذ مـی نماین
مربوطه، و قوانین ملی    چارچوب مقررات   
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  کې، اخونـه د بنـسونو، فرهنـي او 
 علمي مؤسسو لكه  فرهني  انـستيتونو،    
عالي زده كه ييـزو بنـسونو، علمـي      

  بنسونو ، عمومي او    سازمانونو، ېنيزو 
، د معلمينـو لپـاره    وونيوحـرفوي  

نو، د لومنيو او ثانوي زده كو بنـسو     د  
زده كــو، حرفــوي زده   لويـانو د  

ــو   ــالعې خون ــابتونونو، د مط   كو،كت
كې چـې د    برخه  او نورو هغه بنسونو په      

عامه وجوهـو لـه الرې تمـويلېي، د         
   ددلو، فعاليـــــت اوېتأسيـــــس

آسانتياوو د برابرولو لپاره الزم تدبيرونـه       
  .نيسي

   اخونو د فرهني  ميراثونو ، ساتـل -۴
  ـيي آثارو، فرهنـو شويو فرهنول  

او اماكنو د حفظ او ساتلو په       ) ومجموع(
برخو كې د اوندو مقاماتو د ون پـه         
تضمين سره، د خپلو اوندو قوانينو پـه        

  .مطابقت كې همكاري كوي 
ناقانونـه  له   اخونه، دفرهني آثارو     -۵

  سودار  سره د مبارزې  په برخه کـې 
 برخـه  خپلې همكار پراخوي او په دې       

 ،عقـدولو  موافقه ليكونو په     نيوالوكې د 

طرفین در عرصه های مربوط به نهاد ها        
 ماننـد   ی،فرهنگـی و علم  و مؤسسات   

انستیتوت های فرهنگی، نهادهای آموزش   
ـ        ایعالی، سازمان های علمـی، نهاده

ی، نهاد تحقیقی، مکاتب عمومی و حرفه ی
وی بـرای  های آموزش ابتـدایی و ثـان     
آمـوزش   ،معلمین، آموزش بزرگساالن  

رفه یی، کتابخانه ها،اطاق هـای      های ح 
مطالعه  و سایر نهاد ها از طریق وجـوه          

در زمینــۀ   . عامه تمویل مـی گـردد     
ـ   فـراهم سـاختن    ت و تأسـیس، فعالی

  هولت هــا تــدابیر الزم را اتخــاذ ســ
  .نمایند می
 طرفین در زمینۀ حفظ و نگهـداری        -٤

میراث های فرهنگی، آثار فرهنگی حفظ      
ما کن با   شده،مجموعه های فرهنگی و ا    

تضمین اشتراک مقامـات مربوطـه در       
مطابقت با قوانین ملی خویش همکـاری       

  . می نمایند
 خویش را در     هاى  طرفین، همکاری  -٥

زمینۀ مبارزه علیه تجارت غیر قانونی آثار       
ــاد،  ــعه داده و در انعق ــی توس   فرهنگ
تصویب و تطبیق موافقتنامه هـای بـین        
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  .تصويبولو او تطبیقولو کې هې كوي
 اقتصادي همكار  

  :پنمه ماده
۱-       ،د موجودو موافقه ليكونو پربنـس 

 كـې خپلـو     برخواخونه، په اقتصادي    
  .همكاريو ته دوام وركوي

۲-   رو د سـودا خونو توافق وكا 
اوپانې اچونې په پياوتيـا،د اقتـصادي       

 راختيا او همدارنه د بهرن    همكاريو د پ  
كې د ې اخيـستنې     سودار په برخه    
 او  يواى سره    چارې و وسيلې او الرې   

دغه مطلب پر الندې مواردو     .ادغام كي 
  :متمركز دی

  . د صادراتو تمويلول-۱
  . د صادراتو د اعتباربيمه-۲
متوسـطو  ،د كو چنيو او     اچونه پانه   -۳

  .پياوتيا) SMES(شركتونو 
 نندارتونونوكنالره او   يزوودار د س  -۴

  .ترسره كول
 هیئتونـو   يزو د اخونو د سـودار    -۳

 د اقتـصادي     كتنې، منظمې متقابلې ليدنې  
  .پيوندونو په پياوي كولو كې اغېزمن دي

   اخونه د دواو هـېوادونو  دـو -۴

  . دالمللی در این عرصه ، تالش می نماین
  همكاری اقتصادی 

  :مادۀ پنجم
 براساس موافقتنامه هـای موجـود،  -١

طرفین به همکاری های خویش در عرصه       
  .های اقتصادی تداوم می بخشند

 طرفین توافق نمودند تا وسـایل و         -٢
شیوه های مورد اسـتفاده در تقویـت        

ـ     اری، گـسترش   ذتجارت و سرمایه گ
همکاری های اقتصادی، و همچنـان در       

جارت خارجی، با هم ملحـق و       عرصۀ ت 
این مطلـب روی موارد    .   ادغام نمایند 

  :آتـی متمرکز می باشد
  . تمویل صادرات-١
  . بیمۀ اعتبار صادرات-٢
اری، تقویت شرکت های    ذ سرمایه گ  -٣

   .)SMES(کوچک و متوسط 
 طرزالعمل و اجرای نمایشگاه های      -۴

  .تجارتی
بازدید های منظم متقابل هیئت های      -٣

ی طرفین، در تقویت پیوند هـای       تجارت
 .اقتصادی مؤثر می باشد

 طرفین در راستای منافع دوکشور،      -٤
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ـ   په الركـې  ـالمي ، د افغانــستان اس
 المـان جمهوريت د كانونو وزرات اود      

لي جـمهوريـت د اقتـصادي    فـدراد
 ۲۰۱۱او پر اختيايي وزارت تـرمن د        

 ۲۰ ميالدي كال د جون د مياشتې پـه         
 )Joint Declaration of intent(نېـه د  

 نېه د عقد شوي پر تطبیقولو او پراخولـو   
 .كوي،كيدأپه خپلې هيله مند سره ت

ـــوري -۵ ــدرالي جمه ـــان ف  دالم
ــالمي   ــستان اس ـــومت، د افغان حك

يت لـه اخ سره خپلو مشورو ته       جمهور
 واونـد  پـورې د      اقتصادي، سرچينو  په

 افغانستان د   -كې، د المان  برخو  چارو په   
پراختيايي همكاريو په چوكا كـې او د        

 تالرو په صورت كې نورو الرو او        اتيا
  .خه خپلې همكار ته دوام وركوي

 ر كې همكار د هوائی چلند په  
  :شپمه ماده

د افغانستان د هوائی چلند له       اخونه   -۱
 په منظور وروست خه د مـالت سکتور  

  .طريقې او الرې لوي
   دې موخې تـه د السرسـ لپـاره، -۲

  اخونه پدې  برخه  كې توافق ته د رسېدو 

بر آروزمندی خـویش جهـت تطبیـق        
 )Joint Declaration of intent(وتوسعۀ 

میــالدی  ٢٠١١ جـون   ٢٠منعقدۀ  
میـان وزارت معــادن جمهــوری      
ــستان و   ـــالمی افغانـــ   اســ
ــصادی و  ـــاری اقتـ وزارت همکـ

فــــدرالی   جمهــوری    شافیانک
  .می نمایندالمــان، تأکیـــد 

 فدرالی المـان،    ی حکومت جمهور  -٥
مشورت های خـویش را بـا جانـب         
جمهوری اسالمی افغانستان در عرصـه      
های مربوط به امور اقتصادی ، منـابع        
طبعی،درچارچوب همکاری توسـعوی     

 افغانستان و در صورت لزوم از       -المان
اری، ادامه  طرق و شیوه های دیگر همک     

  .می دهد
  همکاری در عرصۀ هوانوردی ملکی 

  : مادۀ ششم
 به   را    طرفین طرق و راه های بعدی      -١

هـوانوردی ت از سکتور  منـظورحمایـ
  .افغانستان جستجو می نمایند

 جهت دستیابی به این هدف، طرفین       -٢
راه های رسیدن به توافق در این خصوص   
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  او هم په افغانستان كې د  ملكي  هـوائي 
  سكتور دپراختيا لپاره د تدبيرونو  د چلند 
  دغه  اقدامات . وي  كولو الرې  ليدعمل

  : دينغاونكيد الندې موارد و 
   د ملكـي هـوائي چلنـد د ادارې -۱

  .تأسیسول او پراخول
 د هوائي پېـو د ېلـو د دفتـر           -٢

  .تأسیسول
  . لومن او پرمختللې زده كې-٣
 سازمان نيوال  دملكي هوائي چلند د   -۴

 حقوقي چوكـا لـه      ه، د يو  وفق باندې 
  .پراختيا خه مالت

 په هوائي رونو كې د ې اخيستنې  -۵
  .ومفاهيم

   بين الحكومتي  د المان–د افغانستان 
  همكار روپ 

  :اوومه ماده
    المان بيـن – اخونه د افغانسـتان -۱

  الحكومتي همكـار كـاري  ـروپ 
كاري روپ رياست به     ددې. تأسيسوي

د فدرالي المان  جمهوريت د بهرنيو چارو        
ــستان وزارت ا ــالمي دو د افغانـ اسـ

      ه جمهوريت د بهرنيو چارو وزارت په غا

ونیز عملى نمودن تدابیر برای توسـعۀ       
کتور هوانوردی ملکی در افغانستان را      س

ایـن اقـدامات در     . جستجو می نمایند  
  :برگیرندۀ موارد ذیل می باشد

 تأسیس و توسعۀ ادارۀ هوانـوردی       -١
  .ملکی

 تأسیس دفتـر بررسـی حـوادث      -٢
  .هوایی

  . آموزش های ابتدایی و پیشرفته-٣
 حمایت از توسعۀ یـک چـارچوب     -٤

ـ        ی حقوقی بروفق سـازمان بـین الملل
  .هوانوردی ملکی

 مفاهیم مورد استفاده در میدان های       -٥
  . هوایی

گروپ همکاری بین الحکـومتی      
   المان  -افغانستان

  : مادۀ هفتم 
 طرفین گروپ کـاری، همکـاری       -١

 المـان را    -بیـن الحکومتی افغانستان  
ریاست این گـروپ    . تأسیس می نمایند  

کاری به عهدۀ وزارت امـور خارجـه        
ـ    درالی المـان و    حکومت جمهوری ف

وزارت امور خارجۀ جمهوری اسـالمی      
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ددي موافقه ليـك په چوكـا      چېوي  
د راتلونكـو   موخو،لوميتوبونو،كـې د   

همكاريو لپاره د تدبيرونو د نيولوله  مخې        
ــوي   ــرې ك ــرې ات ــث او خب   . بح

 المان د پر اختيايي همكاريو      –دافغانستان  
ـ     –مباحث د افغانـستان      ين  المـان د ب

متي منظمو خبرو اترو په چوكـا       لحکو
  .يكې ترسره كې

 بين الحكومتي كاري ـروپ ددې       -۲
موافقه ليك د تطبيقولو لپاره ، له پـروژو         

 المان د   -د افغانستان . خه ارنه كوي  
پراختيايي همكاريو د تدبيرونو بحث د بين     
الحكومتي پر اختيايي همكـاريو منظمـو       

  .خبرو اترو محور تشکیلوي
  مكار اساسات د ه

  :اتمه ماده
۱- د رو او با ثباته) شفاف( د همكار  

  .چوكا لرل، د اخونو موخه  تشكيلوي
د افغانستان اسالمي جمهوري حكومت ،      
ددې موافقه ليك په اونـد د المـان د          
       خه مالتـ فدرالي حكومت له تدبيرونو

 لـه هـر ول       په دې برخه كې    كوي او 
ـ .همكار خه ه نكوي    ه د دې   اخون

افغانستان خواهد بود که روی اهـداف،   
اولویت ها و اتخاذ تدابیر برای همکاری       
های آینده در چارچوب این موافقتنامـه       

مباحث .بحث و گفتگو به عمل می آورند
 افغانستان  -همکاری های توسعوی المان   

در چوکات گفتگو های منــظم بـین        
 المان انجام می    –ی افغانستان   الحکومت

  .یابد
 گروپ کاری بین الحکومتی جهت      -٢

تطبیق این موافقتنامه، از پروژه ها نظارت       
بحث تدابیر همکاری هـای     . می نماید 

لمـان محــور     ا -توسعوی افغانستان 
 منظم بین الحکومتی همکاری     ىهاگفتگو

  . های انکشافی را تشکیل می دهد
  اساسات همکاری

  :مادۀ هشتم
  داشتن چوکات شفاف و با ثبـات      -١

 راتشکیل مـی    ، هدف جانبين  یهمكار
ه حکومت  درمـورد این موافقتنام  . دهد

جمهوری اسالمی افغانستان از تـدابیر      
حکومت فدرالی المان حمایت نموده و      
در این راستا از هیچ گونه همکاری دریغ        

جانبین جهت تطبیق این    . نـه ورزیـده 
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مراجع  ولېموافقه ليك پـه تطبیق كې        
  . سره خبرويول پر وخت او په دقيق 

ــه  پورتنيــو مــسايلود-۲  ســربېره ،پ
نوروساحو كې هم همكـار صـورت       

په دې برخه كې اخونه جال      .موندالی شي 
  .ويعقدموافقه ليكونه 

اخونه، د غوتنې په صورت كـې،       -۳
ددې موافقه ليك د تطبیقولـو مـسئول        

امات ېر ژر له يپلوماتيكو مجارې له       مق
  .الرې خه يو بل ته ورپېژني

  وروستي حكمونه 
  :نهمه ماده

 دغه موافقه ليك د هغه د السليك له         -۱
  .نېي خه نافذېي 

 دغه موافقه ليك د تنفيذ لـه نېـې         -٢
 كلونو مودې لپـاره مرعـي       ))۵خه د   

 نورو كلونو لپاره په     )۵(االجراءدی او د    
 تمديدېي ، خو دا چې د موافقه        خپل سر 

ـ وليك لـه اخون   د ديپلوماتيكو  وخه ي
 بل اخ د موافقه ليك له فسخ كولو         والر

 لـه   ءخه يو كال د مخه د هغه د انقضا        
د . نېې خه په ليكلي توه خبر كـي       

 بـل اخ ته د رسمي خبرتیا       هخبرتيا مود 

بـه موقـع و    راموافقتنامه تمامی مراجع    
  .می سازند طور دقیق آگاه

 عالوه بر مسایل فوق، همکاری در       -٢
مـی  سایر ساحات نیز صورت گرفتـه       

جانبین در این عرصه، موافقتنامه     . تواند
  .های جداگانه را منعقد می نمایند

 جانبین، در صورت تقاضا، مقامات      -٣
مسئول تطبیق این موافقتنامه را از مجرای 

ه عاجلتر با هم معرفی     دیپلوماتیک هر چ  
  .می نمایند

  احکام نهایی 
  :مادۀ نهم

 این موافقتنامه از تاریخ امـضاء آن        -١
  .نافذ می گردد

 این موافقتنامـه از تـاریخ انفـاذ       -٢
 سال مرعـی االجـراء    )۵(برای مدت   

ور سال دیگـر ط   )۵(می باشد و برای     
مگر اینکه یکی   . اتومات تمدید می شود   

امه،جانب دیگـر را در     ازجانبین موافقتن 
موردفسخ موافقتنامۀ مذکوریک سال قبل     

یپلوماتیک د زتاریخ انقضای آن ازمجرایا
مدت اطالع بـه   . دهد اطالعطور کتبی 

جانـب دیگر بعد از تاریخ مواصـلت       
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  . وروسته پيلېيد رسېدو له نېې خه
 ليك د  اخونو د توافق        دغه موافقه  -۳

  په صورت كې  په  هر وخت كـې چـې 
 ي، د تعديل او تزئيد وشویوغوا.  

 له اخونو ددې موافقه ليك د مواردو      -۴
   وكارولو يا تفسير خه د راپيـدا شـو

  مشورو تر سـره كولـو لـه الرې لـه 
  .ديپلوماتيكو مجاريو خه حلوي

 د ملـرو ملتونـو د سـازمان پــه    -۵
  االنشاء كې، ددې دوه اخيز مـوافقه دار

  ليك ثبتول د هغه سـازمان د منـشور د 
مادې په مطابقت كې له ن پرته       (١٠٢)

ــت لخــوا  ــدرالي جمهوري   د المــان ف
  .پيلېي

  اخونه، د ملرو  ملتونو د ثبت او د ثبت 
  د هغـه سـازمان د داراالنـشاءله        ه  

 خبـر   په لن وخت ـې،    تأييد وروسته   
  .وركوي

  دغـه مـوافقه ليك پـه برلين اركې په 
 نېـې ۲۷/٢/١٣٩١م  ۲۰۱۲/ ۵/ ۱۶

 سره مطابق پـه پـتو،   يالدي كالې م چ
ـ     كـې   ودري،الماني او انـليسي ژبـ

لورواه نخسې يې له يوشان اعتبار خه       

  .اطالع رسمی آغاز می شود
 این موافقتنامه در صـورت توافـق        -٣

جانبین در هر زمانیکه تقاضا نمایند، قابل       
  .ل و تزئید می باشدتعدی

 طرفین اختالف نظر ناشی از کاربرد       -٤
یا تفسیر مواد این موافقتنامه را از طریق        
انجام مشورت ها از مجاری دیپلوماتیک      

  .حل می نمایند
 ثبت این موافقتنامۀ دو جانبـه، در        -٥

داراالنشای سـازمان ملـل متحـد در        
منـشور آن   ) ١٠٢(مطابقت با مـادۀ     

انفاذ آن بدون تأخیر ، به تعقیب ازمانسـ
 آغـاز    لمان ا فدرالیاز طرف جمهوریت    

  .می گردد
طرفین، ثبت و شماره ثبت سازمان ملل       
متحد را بعداز تائیـد داراالنـشای آن        

   اطـالع سازمان بـه اسـرع وقـت،        
  .می  دهند

  این مـوافقتنامه در بـرلین بـه تـاریخ 
ــابق م  ٢٠١٢/ ٥/ ١٦ مطـــــ
 درچار نسخه به زبـان      ٢٧/٢/١٣٩١

ای دری،پشتو، المانی و انگلیـسی،که    ه
هر چار آن از اعتبار یکسان بر خـوردار     
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ـ   كـې برخــمنې دي      خولورو نـس
پـه دري،پتو او المـاني    .السليك شو 

 كـې،   ژبو دتفسير د اختالف په صورت     
  . ارجحيت وركول كېي انليسي متن ته

  
   اسالمي جمهوريتدافغانستان  د 

  لخوا
  

   جمهوريتد افغانستان د فدارلي المان
  لخوا

در صــورت   . است، امضاء گردیـد   
اختالف تفسیر در زبان های دری، پشتو       
و المانی به متـن انگلیسی ارجحیـت       

     .ودداده می شـ
  

  از طرف
  جمهوری اسالمی افغانستان

  
  از طرف

  جمهوری فدرالی المان
  



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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