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هجري لمریز کال سره  ۱۳۴۰له 
میالدي کال د  )۱۹۶۱(برابره د 

مخدره موادو د واحدې معاهدې له 
اصالحي پروتوکول سره د افغانستان 
د اسالمي جمهوریت د الحاق توشېح 

په هکله، د افغانستان د اسالمي 
  رئیس د جمهوریت 

 فرمان
  )) :۸۰ه
  ۱۳۹۱/ ۷/ ۲۲: نېه

  :لوم ماده
مادې ) ۶۴(ساسي قانون د د افغانستان د ا

 )۱۳۴۰(فقرې د حکم له مخې، ) ۱۶(د 
 )۱۹۶۱(هجري لمریز کال سره برابره د 

میالدي کال د مخدره موادو د واحدې 
معاهدې له اصالحي پروتوکول سـره د  
افغانستان د اسالمي جمهوریت الحاق چې 
  د ملي شـوري د ولسـي جرـې د   

ـې او د  ) ۵۵(نېې  ۱۳۹۱/ ۵/ ۹
نېـې   ۲ /۷ /۱۳۹۱ې د مشرانو جر

ې مصوبو پربنس، په یوه سریزه ) ۵۱(
مادو کې تصدیق شوی، توشېح ) ۲۲(او 

 فرمان  
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

 در مورد توشیح، الحاق 
جمهوری اسالمی افغانستان به 

ل اصالحی معاهدۀ یگانه پروتوکو
میالدی  )١۹٦١(مواد مخدر سال 

  ١٣٤٠برابر با سال 
 هجری شمسی

  )٨٠( :شماره
  ٢٢/٧/١٣٩١ :تاریخ

  :مادۀ اول
ــرۀ  ــم فق ــی از حک ــه تأس   ) ١٦(ب

قانون اساسی افغانسـتان،  ) ٦٤(مادۀ 
الحاق جمهوری اسالمی افغانستان بـه  
پروتوکول اصالحی معاهدۀ یگانه مواد 

میالدی برابر با  )١٩٦١(مخدر سال 
هجری شمسی را که براساس  )١٣٤٠(

ــماره  ــوبات ش ــؤرخ ) ٥٥(مص م
ولسی جرگه و شـماره   ٩/٥/١٣٩١
مشـرانو  ١٣٩١/ ٢/٧مـؤرخ  ) ٥١(

جرگه شورای ملی به داخل یک مقدمه و 
  ماده تصدیق گردیـده توشـیح   ) ٢٢(

  الف 
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  .کوم
  :دوه یمه ماده

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

 .جریده کې خپور شي
  حامد كرزى

  المي جمهوريت رئيسافغانستان داسد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .می دارم
  :مادۀ دوم

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه 
ول و مصـوبات مجلسـین   با پروتوک

شورای ملی در جریدۀ رسـمی نشـر   
  . گردد

 حامد کرزی
  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ب       
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  ي جمهوري دولتد افغانستان اسالم
  ملي شوري
  ولسي جره

هجري لمریز کال سره  ۱۳۴۰له 
د کال میالدي  ۱۹۶۱ د برابره

 له معاهدې د واحدې مخدره موادو
اصالحي پروتوکول سره د افغانستان 

  په هکله، الحاق اسالمي جمهوریت
  د ولسي جرې تصدیق

  )) :۵۵ه
  ۱۳۹۱/ ۵/ ۹: ېهن

د افغانستان، د اساسي قانون د نوي یمې 
د کال  ۱۳۹۱مادې له حکم سره سم، د 

نېې په عمـومي   ۹د  زمري د میاشتې
کال سره  ش.هـ ۱۳۴۰له  غونه کې

د مخدره  کالالدي ـمی ۱۹۶۱د  برابره
اصـالحي   له د یوازین معاهدې موادو

پروتوکول سره د افغانسـتان اسـالمي   
) ۲۲(په یوه سریزه او  لحاقاجمهوریت 

  .شومادو کې تصدیق 
  "يابراهیم"الحاج عبدالرووف 

  د ولسي جرې رئیس

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی
  ولسی جرگه

  تصدیق ولسی جرگه
از الحاق جمهوری اسالمی 

افغانستان به پروتوکول اصالحی 
معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال 

 ١٣٤٠میالدی برابر با  ١٩٦١
  هجری شمسی

  )٥٥: (شماره
  ٩/٥/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، الحاق جمهوری اسـالمی  
افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهدۀ 

میالدی  ١٩٦١یگانه مواد مخدر سال 
ــا  ــر بـ ــری  ١٣٤٠برابـ   هجـ

ماه  ۹ شمسی در جلسۀ عمومی مؤرخ
ولسی جرگه به داخل  ١٣٩١اسد سال 

  مـاده تصـدیق   ) ٢٢(یک مقدمـه و  
  . گردید

  "ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 
         رئیس ولسی جرگه

  
  ج
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  ي جمهوریت د افغانستان اسالم
  ملي شوري

  مشرانو جره
هجري لمریز کال سره  ۱۳۴۰له 

 شه یي میالدي کال ن۱۹۶۱د برابره 
اصالحي  له واحدې معاهدې د توکو

مي پروتوکول سره د افغانستان د اسال
  په هکله، الحاقد  یتجمهور

  د مشرانو جرې تصدیق
  )) :۵۱ه
  ۱۳۹۱/ ۷/ ۲: نېه

نوي یمې مادې اساسي قانون د دافغانستان د
  حکم سره سـم، مشـرانو جرـې د    له
پـه  یکشنبې ورې دنېې  ۱۳۹۱/ ۷/ ۲

ـ  ۱۳۴۰چې دعمومي غونه کې  ش .ـه
یوازین  دمخدره موادو د برابره ده سره کال
افغانستان  پروتوکول سره د الحياص له تون

ې سریز ېپه یو الحاق یتد اسالمي جمهور
رأیو په اکثریت تصدیق کې دمادو) ۲۲(او
ک.  

  "مسلمیار" يفضل هاد
  د مشرانو جرې رئیس

  ی اسالمی افغانستانجمهور
  شورای ملی

  مشرانو جرگه
  تصدیق مشرانو جرگه

در مورد الحاق جمهوری اسالمی 
افغانستان به پروتوکول اصالحی 

 ١٩٦١معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال 
   ١٣٤٠دی برابر با میال

  هجری شمسی
  ) ٥١: (شماره
  ١٣٩١/ ٧/ ٢: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، مشرانوجرگه درجلسۀ عمومی 

، الحاق ٢/٧/١٣٩١روز یکشنبه مؤرخ 
جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول 

 مخـدر   اصالحی معاهدۀ یگانـه مـواد  
 ١٣٤٠میالدی برابـر بـا    ١٩٦١سال 
ماده )٢٢(ش را به داخل یک مقدمه و .هـ

ــدیق    ــت آراء تصـ ــه اکثریـ  بـ
  . نمود

  "مسلمیار"فضل هادی 
  رئیس مشرانو جرگه

  
  د
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 لمریز کال يهجر ۱۳۴۰ له
میالدي  ١٩٦١د   برابرهسره 
اصالحي د وکو د مخدره تکال 

معاهدې  واحدېله پروتوکول 
اسالمي سره د افغانستان د 

  الحاقجمهوریت 
  : مادهلوم

د افغانستان اسالمي جمهوریت ته اجازه 
میالدي کال  ۱۹۷۲ورکول کېي چې د 

تصویب شوي پروتوکول سره چـې د  
کال نشه يي توکو  لمریز هجري ۱۳۵۱

 ۱۹۶۱معاهدې چې د  حدېاصالحي وا
ز لمریهجري  ۱۳۴۰ لهچې  میالدي کال

 کال سره سمون خوري، د یوې سریزې
 )۱۹۷۲( لـه مادو په شـمول   ۲۲او 

او  یوایپروتوکول سره میالدي کال 
  .اسناد تسلیم کي اوند

  
  
  
  

الحاق جمهوری اسالمی   
  پروتوکول افغانستان به 

اصالحی معاهدۀ یگانه مواد 
   ١٩٦١مخدر سال 

   ١٣٤٠با  ابرمیالدی بر
  هجری شمسی

  :ۀ اولماد
دولت جمهوری اسالمی افغانسـتان  به 

اجازه داده می شود بـه پروتوکـول   
 ١٣٥١میالدی برابر با  ١٩٧٢مصوب 

   سی اصالحی معاهدۀ یگانـۀ هجری شم
  مـیالدی   ١٩٦١مخدر مـؤرخ  مواد 

  هجـری شمسـی    ١٣٤٠برابر بـا  
مـاده   ۲۲مشتمل بر یک مقدمـه و  

ملحق  میالدی) ١٩٧٢( سال پروتوکول
  شــود و اســناد مربــوط را تســلیم 

  .نماید
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سره کال هجري لمریز ۱۳۴۰له 
د ي کال میالد ١٩٦١دبرابره 
 واحدې معاهدې د توکو  مخدره

  پروتوکول ياصالح
  :سریزه 

  :يد موجوده پروتوکول لور
دې ـاحو وــتوک مخدره کال۱۹۶۱د

، ۳۰دمارچچې یستلواخ معاهدې په ې
 ارنیویارک په کال دمیالدي ۱۹۶۱په

واحدې چې له دې خه وروسته به د (کې
تصویب شـوې  ) يپه نامه یادېمعاهدې 

ح کولو په هدې داصالدواحدې معا ده،
موافقه کې  شرحل سره په الندې تمای
  :ده

، ۴(مادې د ) ۲(دواحدې معاهدې د 
  اصالحات ونوبند) ۷او  ۶

  :لوم ماده
او  ۶، ۴(مادې ) ۲(د د واحدې معاهدې 

  :بندونه به په الندې توه اصالح شي) ۷
و فهرستونو مندرجد کې  ه )۳(په  -۴

زینو تابع د هماغه کنترول موا ترکیبات

ۀ یگانه پروتوکول اصالحی معاهد
   ١٩٦١مواد مخدر سال 
   ١٣٤٠میالدی برابر با 

  یهجری شمس
  :مقدمه

  :طرف های پروتوکول حاضر
  با عنایت بـا مفـاد معاهـدۀ یگانـه     

  ، ١٩٦١مــواد مخــدر ســـال   
   ١٩٦١مـــارچ  ۳۰ مصـــوب
  کـه از  (نیویـارک  شهر میالدی در 

  ایــن پــس، معاهــدۀ یگانــه    
با تمایل بـه اصـالح   ) نامیده می شود

  معاهدۀ یگانه به شـرح زیـر توافـق    
  :نمودند

) ٧و  ٦، ٤(اصالحات بند هـای  
  معاهدۀ یگانه) ٢(دۀ ما

  :مادۀ اول
معاهدۀ ) ٢(مادۀ  ) ٧و  ٦، ٤(بندهای 

  :یگانه به شرح ذیل اصالح خواهد شد
ترکیبات مندرج در فهرست شماره  -٤
تابع همان موازین نظارت می باشد ) ٣(
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و په ترکیبون يمحتو ې) ۲(دي چې د 
کې ذکر شوي دي، په دې تفاوت  چې د 

 )۱۵ -۳(مادې ) ۳۱(داو بند ) ۱() ب(
بند پورې به د تطبیـق و نـه وي او د   
هغوی د حاصلولو او وېشلو په هکله د 

) ۳۴(خرالو په صورت کې د پرچون 
بند تطبیق کولو ته اتیا نـه  ) ب(مادې 

مادې د اکلونو ) ۱۹(او د لیدل کېي 
احصائيې تقاضـا و  د مادې ) ۲۰(او 

توکو مقدار پورې  مخدرهاطالعات به د 
چې ددې ترکیبونو په جوت وي تلې 

  .کې کارول شوي دي
لـه  توکو دارنې  مخدرهدنوموې  -۶

خه عالوه چې د نوموې )اصولو(موازینو
پـه   ې) ۱(توکو په هکله د  مخدره

راء الندې نیول کېي، تر اجفهرست کې 
) و( بنـد د ) ۱(مـادې  ) ۱۹(د تریاک

مکررو  ،)۲۴او ۲۳( )۲۱( تبصرې او د
مادو کې شامل دي، د کوکنار پاې پـه  

مادوکې شامل او خشخاش ) ۲۷او  ۲۶(
  . مادې په مقرراتو کې شامل دي) ۲۸(د
لرونکي خشخاش، د کوکنارو تریاک  -۷
يبوي، دشاهدانې بو )دخشخاشو )بن ،

که ترکیبات محتوای مواد فهرسـت  
) ١(با این تفاوت که بنـد  ) ٢(شماره 

) ٣١(مادۀ ) ١٥-٣(و بند های ) ب(
مورد عمل قرار نخواهد گرفـت و در  
مورد اکتساب و توزیع آنها به صورت 

مال مادۀ ـزی به اعاخرده فروشی، نی
ـ   )ب(، بند )٣٤( رای نمی باشـد و ب

مادۀ  یو آمارها) ١٩(برآوردها مادۀ 
اطالعات مورد تقاضا محدود به ) ٢٠(

  مقادیر مواد مخـدری خواهـد بـود    
رفته  کار هکه در ساختن این ترکیبات ب

  . است
در باره  کهبر موازین نظارت  هعالو -٦

کور در فهرسـت  ذکلیه مواد مخدر م
اجراء می شود، تریـاک  ) ١(شماره 

  بنـد  ) ١٩(مشمول مقـررات مـادۀ   
  ) ٢١(و مــواد ) و(، تبصــره )١(

ـ ، برگ کوک)٢٤و  ٢٣(مکرر،   ران
ــواد  ــمول مـ   و ) ٢٧و  ٢٦(مشـ

ــخاس ــادۀ  خش ــمول م   ) ٢٨(مش
  .می باشد

، رانتریاکدار، بوته کوک ،خشخاش -٧
برگ های  و گیاه شاهدانه، کاه خشخاش
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و د شاهدانې پاې په ترتیب سره د ه اوا
د  تبصرې، )هـ(د  بند،)۱(مادې ، )۱۹(
د  تبصـرې )ز(د  بند،) ۱(مادې ) ۲۰(
، )۲۴ -۲۲(تکرار شوي مادې او) ۲۱(
  او )۲۸ او ۲۲(، )۲۷او  ۲۶ ،۲۲(
  .کې شاملېيمادو په مقرراتو)۲۸او ۲۵(

مـادې  ) ۹(د واحدې معاهـدې د  
و د بند اصالحات ا) ۱(ددعنوان او 

  بندونو داخلول) ۵ او ۴(نویو 
  :دوه یمه ماده

مادې عنوان ) ۹(د د واحدې معاهدې  -
  :په الندې توه اصالح کېي

بند ) ۱(مادې ) ۹(د واحدې مادې د  -
  :به ال ندې توه اصالح کېي

خه ترکیب غو  دیارلسهیأت له  -۱
ه الندې توه د شوري په پچې  یشوی د

  :واسطه اکل کېي
لرونکي غي په طبي،  تجربهرې د -الف

یا دارو جوونې په ر  او دارو پېژندنې
سازمان جـو   روغتیایينیوال له کې، 

پنـه   لترلهشوي فهرست خه چې 
  .معرفي شوي وي پکېکسه 

د هغو کسانو له فهرست  يلس غ -ب

شاهدانه به ترتیب مشمول موازین نظارت 
ــادۀ  ــرر در م ــد )١٩(مق   ، )١(، بن

، )١(، بنـد  )٢٠(مادۀ ) هـ(تبصره 
مکرر و مـواد  ) ٢١(، مادۀ )ز(تبصره 

 و ٢٢(، )٢٧و  ٢٦ ،٢٢(، )٢٤-٢٢(
  . می گردد) ٢٨و٢٥(و ) ٢٨

معاهدۀ ) ٩(مادۀ اصالحات عنوان 
آن و درج بند های ) ١(یگانه و بند 

  )٥و  ٤(جدید 
  :مادۀ دوم

معاهدۀ یگانه به شرح ) ٩(عنوان مادۀ  -
  :زیر اصالح می گردد

معاهدۀ یگانه بـه  ) ٩(مادۀ ) ١(بند  -
  :شرح زیر اصالح می گردد

هیأت مرکب از سیزده عضو مـی   -١
باشد که به قرار زیر به وسیله شـورا  

  :می شوندانتخاب 
سه عضو با تجربه در پزشـکی،   -الف

دارو شناسی و یا دارو سازی از فهرست 
شامل حداقل پنج نفر کـه از طـرف   
سازمان بهداشت جهانی معرفی شـده  

  . باشند
ده عضو از فهرست اشخاص که از  -ب
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او  لخوا سازمان ملتونوخه چې د ملرو 
متعاهدو هېوادونو له خوا چې د ملرو 

  .نه دي، اکل شوي وي يغ لتونوم
دا الندې نوي بندونـه د واحـدې    -

بند خـه  ) ۳(له مادې ) ۹(دمعاهدې 
  .وروسته زیاتېي

هیأت د دولتونو په مرسته او ددې  -۴
بایـد هـه    معاهدې دو په رعایتولو

وکي ترو دمخدره توکـو دکرنـې،   
ه توکو مصرف د تولید، جوول او دمخدر

طبي اوعلمي موخو ضرورت و کچې ته د
کـــي، ترـو   په خاطر محـدود  

محصوالت یې د داسې ول مصرفونو د 
 دتوکــو   مخدرهپاره تضمین شي او 

کرنـې، تولیـد، جـوولو، قاچاق او 
  .وشي یناجایزه مصـرف خه مخنیو

نیـول شـوي   د هیأت له خوا ول  -۵
په داسې  باید د دې تون له مخې تدبیرونه

هیأت  لهله خوا  دولتونوچې د  ويشکل 
سره د همکاریو د پراخولو سبب وري 
او د هیأت او دولتونو ترمن د پرله پسې 

د و  تروخبرو اترو زمینه برابره کي 
کوونو سبب وري او ددې معاهدې 

طرف اعضای سازمان ملل متحد و از 
طرف کشورهای متعهد که عضو سازمان 

  . ن شده باشندملل متحد نیستند تعیی
) ٣(بند های جدید ذیل پس از بند  -

ــادۀ  ــه اضــافه ) ٩(م   معاهــدۀ یگان
  .می شود

  هیأت با همکـاری دولـت هـا    -۴
  و با رعایت مفاد این معاهـده بایـد   

، تولید، سـاخت و  تتالش کند تا کش
  مصرف مواد مخـدر را بـه میـزان    
  مورد نیاز بـرای اهـداف پزشـکی    

  س و علمی محدود کند تـا دردسـتر  
ـ بودن آن برای چنین مصارفی ت مین ض

  یـد، سـاخت،   لگرددو از کشت، تو
  چاق و مصرف غیـر مجـاز مـواد    قا

  . مخدر جلوگیری شود
ین بیر اتخاذ شده توسط ااکلیه تد -٥

هیأت به موجب این معاهده بایـد بـه   
نحوی باشدکه موجب گسترش بیشتر 
همکاری دولت ها با هیأت گـردد و  

  مر روشی را جهـت گفتگـوی مسـت   
م آورد تـا  بین دولت ها و هیأت فراه

سـهیل  موجب تشریک مسـاعی و ت 
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لو په منظـور د  موخو د الس ته راود 
اقداماتو د اغېزمنو د و  مليدولتونو 

رياقداماتو د آسانولو سبب و.  
  د واحــــدې معاهــــدې  

  بندونو اصالحات) ۴او ۱(د 
  :درېیمه ماده

 ۱(مادې ) ۱۰(د د واحدې معاهدې  -
   اصـالح په الندې توـه   بندونه) ۴او

  :کېي
 پنهموده  غیتوبد هیأت د غیو د  -۱

ــه  ــاکنې  ده کالـ ــا ـ   او د بیـ
  .و ده

شوري کوالی شي د هیـأت پـه    -۲
 )۹(د نور واندیز د هیأت یو غی چې 

غیتوب شرطونه دمندرج  بند) ۲(د مادې 
نه رعایتوي، وه کي، دا واندیز باید 

موافقې رأیې په د غیو ) ۹(د هیأت د 
  .وي يتوه تنظیم شو

مـادې  ) ۱۱(د د واحدې معاهدې 
  بند اصالحات) ۳(

  :لورمه ماده
بند ) ۳(مادې) ۱۱(د واحدې معاهدې  -

  اقدامات مـؤثر ملـی دولـت هـا     
  بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 

  . این معاهده گردد
معاهدۀ ) ٤و  ١(اصالحات بندهای 

  یگانه
  :مادۀ سوم

  ) ١٠(مــادۀ ) ٤و ١(بنــدهای  -
  معاهدۀ یگانه به شرح ذیـل اصـالح   

   :می گردد
ضای هیأت پنج عویت امدت عض -١

  سال بوده و قابـل انتخـاب مجـدد    
  . می باشند

شورا می تواند با پیشنهاد هیأت یک  -۲
عضو هیأت راکه دیگر شرایط عضویت 

را رعایت ) ٩(مادۀ ) ٢(مندرج در بند 
نمی نماید اخراج نماید این پیشنهاد باید 

عضو هیأت تنظـیم  ) ٩(با رای موافق 
  . شده باشد

) ۱۱(مـادۀ  ) ٣(اصالحات بنـد  
  معاهدۀ یگانه
  :مادۀ چهارم

معاهدۀ یگانه به ) ١١(مادۀ ) ٣(بند  -
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  :کېي اصالحاصالح به په الندې توه 
ــو  -۳ ــأت دغون ــو د د هی   جوول
  غیو حضـور  ) ۸(د  ،پاره الزم نصابل
  .ید

پـه   هماد) ۱۲(د واحدې معاهدې 
  الندې توه اصالح کېي

  :پنمه ماده
بند ) ۵(مادې ) ۱۲(واحدې معاهدې د -

  :اصالح به په الندې توه ترسره کېي
توکو د مصرف او  مخدرههیأت د  -۵

و د محدودولو په خاطر د علمي ا وېش
او ددې موادو د الس ته  لپاره موخوطبي 

باید په لوم  موخهراونې د تضمین په 
اکلـي  (ممکنه فرصت کې برآوردونه 

له هغې جملې خه تکمیلـي  ) سنجش
اوندو دولتونو د  یابرآوردونه تأیید کي 

د . همکار دا برآوردونه اصالح کي د
دولتونو ترمین د نه موافقې په صورت 

  .کې
  
  
  
  

  :شرح ذیل اصالح می گردد
نصاب الزم بـرای تشـکیل    حد -٣

عضو می ) ٨(جلسات هیأت، حضور 
  . باشد

معاهدۀ یگانه به شرح ) ١٢(مادۀ 
  زیر اصالح می گردد

  :مادۀ پنجم
معاهدۀ یگانه با ) ١٢(مادۀ ) ٥(بند  -

  :ح زیر اصالح می گرددشر
ر محـدود کـردن   وهیأت به منظ -٥

  مصرف و توزیع موادمخدر به میـزان  
الزم برای اهداف علمی و پزشـکی و  

  بودن ایـن مـواد    ستضمین در دستر
برای اهداف مذبور، بایـد در اولـین   
فرصت ممکن بر آوردها، از جمله بـر  

تائید نموده یا با  راآورد های تکمیلی 
ت ذیربط این برآوردها جلب رضایت دول
  در صـورت عـدم   . را اصالح نماید
  . توافق بین دولت
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مـادې  ) ۱۴(د واحدې معاهدې د 
  بندونو اصالحات) ۲او۱(

  :شپمه ماده
 ۱(مادې ) ۱۴(د دواحدې معاهدې  -
  :بندونه په الندې توه اصالح کېي) ۲او
۱-:  

ېنې هغو اطالعاتو له که چېرته د  -الف
خه وروسته، چې دولتونـه یـې ددې   

مقرراتو سره سم هیأت تـه   لهمعاهدې 
د ملـرو  لېي یا کوم اطالعات چـې  

ملتونو سازمان یا تخصصي سـازمانونو  
ته یې واندې کوي یا په هغه دستاوې 

صورت کې چې کمېسیون د هیأت پـه  
کي چې د کومو اطالعاتو و توصیه تأیید

په هکله چې زیاتره بین الدول سازمانونه یا 
نیوال غیر دولتي سازمانونه چې بالواسطه 
په مربوطه موضوع کې ذیصالح دي او د 

مادې په ) ۷۱(ر د ولرو ملتونو د منشم
انو د اشور د اقتصادي، اجتماعيموجب 

بنسونو په عنوان شمېرل کېي سال کارو 
سره د کوم خاص موافقت په  يیا له شور

موقعیت خـه   ورتهصورت کې چې له 
عیني ، هیأت واندې کي .برخمن دي

مادۀ ) ٢و  ١(اصالحالت بندهای 
  معاهدۀ یگانه) ١٤(

  :مادۀ ششم
معاهدۀ ) ١٤(مادۀ ) ٢و ١(بندهای  -

  :یگانه به شرح ذیل اصالح می گردد
۱-:   

ــف ــی  -ال ــس از بررس ــاه پ   هرگ
اطالعاتی که دولت هـا بـه موجـب    

این معاهده برای هیأت مـی   مقررات
فرستند یا اطالعاتی که دستگاه هـای  
سازمان ملل متحد یا سـازمان هـای   
  تخصصی ارایـه مـی نمایـد یـا در     

  کمیسیون بنا بـه توصـیه   که صورت 
هیأت تائید نماید، اطالعاتی که سـایر  
سازمان های بین الدولی یا سازمان های 
  بین المللـی غیـر دولتـی کـه در     

بالواسـطه ذیصـالح    ضوع مربوطوم
  ) ٧١(هستند و بـه موجـب مـادۀ    

حد به عنوان نهادهـای  منشور ملل مت
اقتصادی، اجتماعی بـه   مشاور شورای

  شمار می روند یا بر اسـاس موافقـت   
ویژه با شوراها از موقعیـت مشـابهی   

ارایه می دهند هیـأت  . برخوردار اند
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دالیل په الس کـې ولـري چـې ددې    
بنا پرته له  دحقایقو په موخو معاهدې د

د  مقرراتو د کوم عذر خه ددې معاهدې
اجراء کولو په خاطر مخکې له دې چې یو 

توکو د  مخدرهغی هېواد یا یوه سیمه د 
کرنې، تولید، جوولو، قاچاق یا دمخدره 
توکو دناقانونه مصرف کولو په توه بدل 
شي، یا ددې امر دتحقق په خاطر جدي 
 خطر موجود وي، هیأت حق لري چـې 

مربوطه دولت ته واندیز وکي چې دې 
د هیأت د يهیأت سره خبرې اترې وک ،

حق په رعایتولو د شوري د غو هېوادونو 
د توجه د جلبولو په خاطر او کمېسیون 

فرعي  يپه مربوطه موضوع کې د نومو
کې، هیأت باید خپل غوتنلیک له  بند)۵(

دولتونو خه د اطالعاتو او توضیحاتو په 
خبرو اترو په پیشنهاد کولو او هکله د 

دولتونو سره د تر  وهمدارنه له مشمول
بند  سره شویو خبرو اترو دپاره دا فرعي

  .ېومحرمانه 
وروسته تر اقدام خه د پورته ذکر  -ب

بند مطابق، هیأت فرعي  )الف( دشوي 
کوالی شي که چېرته الزمه یې وې له 

دالیل عینی در دست داشته باشد مبنی بر 
ن معاهده به دلیل عدم اینکه اهداف ای

اجرای مقررات معاهده به وسیله یـک  
یک کشور یا یک سرزمین بـه   عضو، 

یک مرکز مهم کشت، تولید، ساخت، 
قاچاق یا مصرف غیر قانونی مواد مخدر 
  تبدیل شده باشـند، یـادالیلی مبنـی    
  بر خطر جدی برای تحقق ایـن امـر   

هیأت حق دارد به . وجود داشته باشد
  شـنهاد کنـد کـه    دولت مربـوط پی 

بـا  . با این هیأت وارد مذاکره شـود 
  در جلـب توجـه    رعایت حق هیـأت 

  دولت های عضو، شورا و کمیسـیون  
  ) ٥(به موضوع مذکور در بند فرعـی  

  الذکر، هیأت بایـد درخواسـت    ذیل
خود برای اطالعات و توضـیحات از  
دولت ها با پیشنهاد مذاکره و همچنین 

هـای  مذاکرات انجام شده با دولـت  
مشمول این بند فرعی را محرمانه تلقی 

  . نماید
  پس از اقدام طبـق بنـد فرعـی     -ب
فوق هیأت می تواند اگـر الزم  ) الف(

بداند از دولت مربوط بخواهـد تـا   
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خه وغواي چې اصالحي  دولتمربوطه 
مات ترسره کي چې د دې تون د اقدا
ضیاتو د تأمین کولو د پاره الزمي ل تمق

  .کېي
لکه رنه چې هیأت د پورته ذکر  -ج

مربوطه  دشوي مواردو د ېنې په خاطر 
 بند  فرعي )الف(د  کې  دولت په قلمرو

والی موضوع مطالعه ضروري وې، ک
وکي چې  واندیزته  دولتشي مربوطه 
وسیلې چې دولت یې مناسب دا اقدام یا 

که چېرته . ې تر ېنې الندې ونیسي
مربوطه دولت ددې ېنې اجراء کول په 

له هیأت  کوالی شي پام کې نیولي وي
خه وغواي ترو د ضرورت و یو یا 
و کسو با صالحیته تخصص او خدمتونه 

رسمي مقامـاتو تـه د   د مرستې د پاره 
ـ د هغـوی  پیشنهاد شوي مطالعې ته  ه پ

شخص یا اشخاص . کياختیار کې ور
هیأت غواي د هغوی په  اختیار کې  چې

  ل شي باید د دولت د تأییـد وورک
د مطالعې ول او د خالصېدو . وري

 بـه لت او هیأت د مشورو ونېه یې د د
  .شياکل و  به تر کې

اقدامات اصالحی که بنابه مقتضـیات  
داد رای تأمین اجرای موازین این قرارب

  ضروری به نظر مـی رسـد معمـول    
  . دارد

به منظور ارزیـابی  چنانچه هیأت  -ج
از این ) الف(موارد مذکور در بند فرعی 

بند مطالعه موضوع در قلمرو آن دولت 
را ضروری بداند، می تواند به دولـت  
مربوط پیشنهاد کند که این اقدام بـا  
وسایلی که آن دولت مناسب می داند 

اگر دولـت  . مورد مطالعه قرار گیرد
  مربـوط تصـمیم بــه اجـرای ایــن    

  ه باشـد، مـی توانـد از    مطالعه گرفت
هیأت بخواهند تا تخصص و خـدمات  
یک یا چند فرد دارای صالحیت مورد 
  نیاز را بـرای کمـک بـه مقامـات     
ــنهادی در  ــه پیش ــمی در مطالع   رس

ی صاختیار آن قرار دهد شخص یا اشخا
که هیأت قصددارد در اختیار قرار دهد 

شیوه . باید مورد تائید دولت قرار گیرند
نی اتمام مطالعه ضـمن  و محدودۀ زما

مشورت دولت و هیأت تعیین خواهـد  
  . گردید
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هیأت ته لېي او  پایلېدولت ددې مطالعو 
  ل اصالحي اقدامات چې ترسـره کـو  

  اعالم بـه یـې    ،ضروري ول شي یې
  .کي

هیأت ته په اه شي چې  ېکه چېر -د
مربوطه دولت کله چې د پورته ذکر شوي 

فرعي بند په موجب چې له هغې  )الف(د 
ع کوونکي د قان دهخه یې غوتنه شوې 

توضیحاتو په ورکولو کې عاجز پاته شي یا 
خه چـې د   منلود اصالحي تدابیرو له 

فرعي بند د اجراء ) ب(د يپورته ذکر شو
یا  دهیې شوې ده ه کې  غوتنهکولو 

خطرناکه وضعیت وجود ولري چې پـه  
د هغې د رفع  کچه ه ههن واله 

کولو په خاطر ضروري وي، کوالی شي 
پام او کمېسیون  دولتونود شوري د غو 

  .موضـــــوع تـــــه را واوي
لکه رنه چې په دې معاهده کې مندرج 

سره مخـاطرې سـره    په شدت موخې
مخامخ شوې وي او ددې موضوع حل له 

ري، هیأت به امکان ونل کومې بلې الرې
همدارنه که دهغې مطابق عمل وکي، 

هیأت ینار وکي چې خطرناکه  ېچېر

دولت نتایج این مطالعه را برای هیأت 
ارسال کرده و اقدامات اصالحی را که 

ضروری می داند اعـالم   آن را انجام
  . خواهد نمود

هرگاه هیأت مالحظه نمود کـه   -د 
دولت مربوط هنگامی که به موجب بند 

درخواست شده فوق از او ) الف(فرعی 
است از دادن توضیحات قانع کننـده  
کوتاهی نموده یا از پـذیرش تـدابیر   

) ب(اصالحی که به موجب بند فرعی 
فوق اجرای آن تقاضا شده امتناع نموده 
است یا وضعیت خطیری وجود داشته 
باشد که تشریک مساعی در سطح بین 
المللی را برای رفع آن ضروری نماید 

های عضو شورا و د توجه دولت می توان
یون را به موضوع جلب نمایـد  کمیس

چنانچه اهداف مندرج در این معاهده به 
شدت در مخاطره قرار گیرد و حل این 

ع از طرق دیگر به طور رضایت وموض
بخش امکان  پذیر نباشد هیأت به نحو 
مذکور عمل خواهد کـرد، همچنـین   
  هرگاه هیأت مالحظـه نمایـد کـه    

ست رفع آن وضعیت خطیری رخ داده ا
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چې رفع کول یې  یوضعیت واقع شوی د
و هو ته اتیا ولري چـې دا ول  
همکاریو ته آسانتیا ورکي، دا هیأت به د 

  .مطابق عمل کويهغې 
 ونو لهشوري، د هیأت او شوري د راپور

ېلو خه وروسته، که راپور یې ورکی 
وي، کوالی شي د عمومي مجمع پـام  

  .وياموضوع ته راو
کله چې هیأت د پورته ذکر شوي د  -۲
، دولتونوبند په موجب د غو ) ۱( )د(

شوري او کمېسیون پام د موضوع بـه  
د دې امر  هکله را واوي، کوالی شي

چې دا ول  صورت کېترسره کولو په 
تـه   دولتونوغو  ،کنالره ضروري ده

توصیه کوي چې دمخدره توکو واردول 
خه یا د کوم  پیلاو صادرول یا دواه له 

وخت  اکليبل هېواد یا سیمې په مقصد د 
د پاره ترو هیأت په دې عقیده وي چې 

یا سیمه کـې   هېواددا وضعیت په هغه 
، )متوقف کـي (لري، بند کي وجود 

ع شوري ومربوطه دولت کوالی شي موض
  .سره مطرح کي

  

ک مساعی برای تسهیل این ینیازمند تشر
  نوع همکاری می باشد ایـن هیـأت   
  به شـیوه مـذکور اقـدام خواهنـد     

  . نمود
شورا پس از بررسی گزارش های هیأت 

ده باشد وچه گزارش ارایه نمنچنا اروو ش
می تواند توجه مجمع عمـومی را بـه   

  . موضوع جلب نماید
) ۱( هنگامی که هیأت به موجب بند -٢
فوق الذکر توجه دولت های عضو ) د(

شورا و کمیسیون را به موضوعی جلب 
ند در صورت مالحظه می نماید می توا

نین روشی ضروری است، این امر که چ
ید کـه  به دولت های عضو توصیه نما

د مخدر یا کردن مواوارد کردن و صادر
یا به مقصد کشور یا  ءهر دو را از مبدا

ای مدت معین یا سرزمین مذکور خواه بر
تا زمانی که هیأت براین عقیده باشد که 

ین ماین وضعیت درآن کشور یا سـرز 
لت مربوط ووجود دارد متوقف نمایند، د

می تواند موضوع را نزد شورا مطـرح  
  . کند
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  مکرره ماده) ۱۴(نوې 
  :اوومه ماده

) ۱۴(الندې نوې ماده د واحدې معاهدې 
  :درجېيمادې خه وروسته 

  فنـي او مـالي    ،مکرره مـاده ) ۱۴(
  :مرستې

مناسـب   ،په هغومواردو کې چې هیأت
فقت دن په موا دولتوې دمربوطه 

نمایندیو ته او تخصصي  واکمنوسازمان 
سازمانونو ته توصیه کوي چې د پورتـه  

مادې ) ۱۴(ذکر شويو اقداماتو سربېره د 
بندونو یا ددې معاهـدې د  ) ۲او ۱(د 

موضوع د تعهداتو تر سره کولو د بلې 
چارې د عنوان په توه د هغه دولت د 
هو د مالت په خاطر تعیین شوي یا ورته 

) ۳۸او  ٣۵ ،۲۸، ۲(د وي  ېشاره شوا
د فني او مالي مرستو یا دواه  مادو ومکرر

  .کيپه اختیار کې ورنوموي دولت  د 
مـادې  ) ۱۶(ې معاهدې د واحدد 

  اصالح
  :اتمه ماده

په الندې  هماد) ۱۶(دواحدې معاهدې  -

  مکرر) ١٤(مادۀ جدید 
  :مادۀ هفتم

) ١٤(مادۀ جدید ذیل پـس از مـادۀ   
  :معاهدۀ یگانه درج می گردد

ر، کمک های فنـی و  مکر) ١٤(مادۀ 
  :مالی

در مواردی که هیأت، مناسب تشخیص 
دهد می تواند با موافقت دولت مربوط 
به دستگاه های ذیصالح سازمان ملـل  
متحد و به سازمان های تخصصی توسیه 
نماید که عالوه بر اقدامات مذکور در 

یا به عنوان ) ١٤(مادۀ ) ٢و ١(بندهای 
های جایگزین آنها برای حمایت از تالش 

آن دولت در ایفای تعهدات موضوع این 
معاهده، شامل موارد تعیین شده یا اشاره 

مکرر،  )٣٨و  ۳٥، ۲۸، ٢(شده مواد 
کمک های فنی و مالی یا هر دو را در 

  . اختیار دولت مذکور قرار دهد
ــادۀ  ــالح م ــدۀ ) ١٦(اص   معاه

  یگانه
  :مادۀ هشتم

 ذیلمعاهدۀ یگانه به شرح ) ١٦(مادۀ  -
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  :کېيتوه اصالح 
د کمېسیون او هیأت د داراالنشاء دندې 

، په خاص ول ېيأمینمنشي په وسیله تد 
خوا وروسته تر  د منشي له منشي،د هیأت 

هغه چې هیأت سـره مشـوره وشـي،    
  .منصوب کېي
) الف، ب اود(د  بند) ۱(ددغې مادې د 

په فرعي بندونو کې د مندرجو اندازو په 
اندازې په انضمام چې وي شمول د هرې 

کې د ) ۳۱( په سمبردکال د چې د تېر
رسولو لپاره د  واقعي موجودو اندازو د

فرعي  په )ج(برآورد په کچه د  ينومو
بند خه هر یو چې ېر  )۱(بند کې له 

  .الزم ويوي، 
د دغه بند د پخوانیو فرعي بندونو له  -د

مخې په پام کې نیول شوي برآوردونه باید 
په مناسبه توه اصالح او سم شي تر و 
هغه اندازه توکي چې کشف شـوي او  

پـه موخـه    ونولتوروسته د قانوني 
اني کېي او همداراز هغه اندازه چې 
له انو زېرمو خه د یوه هېواد وو 
د اتیا لپاره اخیستل کېي هم تر محاسبې 

  .الندې نیول کېي

  :شود اصالح می
ــیون  ــه ای کمیس ــدمات دبیرخان   خ
  و هیأت بـه وسـیله منشـی تـأمین     

  به ویـژه منشـی هیـأت     ،می گردد
  از طرف منشـی پـس از مشـورت    

  . با هیأت منصوب می گردد
شامل مقادیر مندرج در بندهای فرعی 

این ماده بـه  ) ۱(بند ) الف، ب و د(
انضمام هر مقداری خواهد که بـرای  

) ٣١(وجود در رساندن مقادیر واقعی م
  دسامبر سال قبل به سطح برآورد مذکور 

  ایـن  ) ١(از بنـد  ) ج(در بند فرعی 
  ماده هر کدام که بیشـتر اسـت الزم   

  .باشد
برآورد های در نظر گرفته شده به  -د

فرعی سابق این بند، باید  یموجب بندها
ل یبه طریق مناسب مورد جرح و یا تعد

ه قرار گیرد تا مقدار مواد که کشف شد
برای مصارف قانونی اختصاص  و سپس

میابد و همچنین مقادیری که از موجودی 
های خاص برای نیازهای افراد کشوری 
برداشت می شود نیز مورد محاسبه قرار 

  . گیرد
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) ۲۱(ي په موخه چې د دهغه کموال -۵
ې په اه اکل شوی ی بندکې) ۳(مادې په 

) ۲۱(غوتنه وکي، د چې کله او هر
باید  رراتو په لحاظ، برآوردونهمادې دمق

  .ونه کي یله الزمې کچې خه تېر
د  مادې) ۱۹(دد واحدې معاهدې 

  بندونو اصالحات) ۵او  ۲، ۱(
  :نهمه ماده

، ۱( د مادې) ۱۹( د دواحدې معاهدې -
 اصالحپه الندې توه  بندونه) ۵، او ۲

  : کېي
کال په خپلـه  به هر يمعاهدې لور -۱

  ه هکلـه چـې   خاوره کې د اکلونو پ
او  ترتیب یې د هیأت له خوا تعیینېـي 

  لخـوا اکـل   فورمول یې ددې هیأت 
  جــو وي او د النــدې   کېــي

ــه    ــأت ت ــې هی ــه مخ ــرحې ل   ش
  :لېي
ي د مخدره توکو مقدار چې د علم -الف

  .په خاطر مصرفېي موخواو طبي 
چې د نـورو   اندازهدمخدره توکو  -ب

مخدره توکو د ترکیباتو د جوولو پـه  
رست کـې  هپه ف ې )۳(خاطر چې د 

ظ داشتن کاهشی که در بند با ملحو -٥
پیش بینی شده و هرگاه ) ٢١( مادۀ) ٣(

) ٢١(اقتضا نماید با لحاظ مقررات مادۀ 
از حدود لـزوم   رآوردها نبایدمکرر ب

  . تجاوز نماید
مادۀ ) ٥و ٢، ١(اصالحات بندهای 

  معاهدۀ یگانه) ١٩(
  :مادۀ نهم

) ١٩(مــادۀ ) ٥و ٢، ١(های بنــد -
  معاهدۀ یگانه به شرح ذیـل اصـالح   

  :می گردد
طرف های این معاهده هر سال برای  -١

هر یک از سرزمین های خود به ترتیب و 
ین خواهد نمود و ت تعیبه شکلی که هیأ
های که به وسیله هیأت روی فورمول 

تهیه خواهد شد برآوردهای مربوط به 
شرح ذیل به هیـأت   مراتب زیر را به

  :ارسال خواهند داشت
مقادیر مواد مخدر که برای منظور  -الف

  .های طبی و علمی مصرف خواهد شد
  یر مواد مخدر کـه بـرای   دمقا -ب

ــاخ ــر،  تس ــدر دیگ ــواد مخ   ن م
  ت مندرج در فهرست شـماره  ترکیبا
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ذکر شوي او کوم مواد چې په دې تون 
  ، کـارول  ېشو یکې ورته اشاره نه د

  .کېي
چې اکلونه یې  اندازهد مخدره توکو  -ج

 نېې )۳۱(سمبر د میاشتې دد هغه کال د 
  .پورې مربوط دي، موجود به وي

د مخدره توکو د هغه مقدار اکنه چې  -د
  .اره الزمې ل کېيد خاصو زېرمو لپ

 )په کچه هکتارد (مکو اندازه د  -هـ
تریاک او د هغې جغرافیایي موقعیت چې د 

  شخاش د کرنې د پاره کارول خلرونکي 
  .کېي

  .د تریاکو تخمیني تولید -و
د صنعتي مرکزونو شمېر چې مصنوعي  -ز

  .مخدره توکي تولیدوي
چې د  اندازهدمصنوعي مخدره توکو  -ح

بند مندرجو مرکزونو کې  مخکن فرعي
  .تولیدېي

بند د ) ۳( د مادې) ۲۱(د ) الف( -۲
د کمولـو پـه    اندازېمخدره توکو د 

سره د هرې سیمې او هـرې   ولورعایت
مخدره مادې د پاره ول اکلونه د تریاک 

توکو په استثناء دغه  ومخدراو مصنوعي 

  و موادی کـه در ایـن معاهـده     )۳(
  بدان ها اشاره نشده به کـار خواهـد   

  . رفت
مقادیری از مواد مخـدر کـه در    -ج
دسامبر سال که برآوردها مربوط ) ٣١(

  .به آن هستند موجود خواهند بود
مقادیر مواد مخدر که الزم است به  -د

  .موجودی های خاص اضافه شود
و ) بر حسب هکتار(اراضی سطح  -هـ

موقعیت جغرافیایی زمین های که برای 
کشت خشخاش تریـاک دار مـورد   

  . استفاده قرار می گیرد
  .میزان تقریبی تولید تریاک -و
تعداد مراکز صنعتی که مواد مخدر  -ز

  . مصنوعی تولید می کند
مقادیر مواد مخدر مصنوعی که در  -ح

هر یک از مراکز مندرج در بند فرعی 
  . قبلی تولید می شود

با رعایت کاهشی که در بند ) الف( -٢
پیش بینی شده است کل ) ٢١(مادۀ  )۳(

برآوردها برای هر سرزمین و برای هر 
مادۀ مخدر به استثنای تریاک و مـواد  
مخدر مصنوعی عبارت خواهد بود از 
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له مجموعې خه عبارت ده چې د  اندازې
بند د ) ۱(د  ې هغې په موجب ددې ماد

په واسطه اکل  ونوردیف) الف، ب اود(
په زیاتولو چې د تېر  اندازې د هغېکېي 
د نېې  )۳۱(سمبر د میاشتې د دکال د 

بند د ) ۱(موجود د رسولو په خاطر د 
  .بند مطابق الزم وي) ج(
مادې ) ۲۱(د وارداتو په هکله د  )ب(
بند د مخدره توکو د مقدار د کمولو ) ۳(

مکررې مادې ) ۲۱(عایت سره چې د په ر
دوینه شوې ده، د بند کې یې وان) ۲(په 

په خاصه توـه د   اکل شویو مجموعې
په هکله په هره خاوره کې چـې   اکتری

) الـف، ب اود (بند ) ۱(ددې ما دې د 
مقدار په ضمیمه وي چې د  فرعي بندونو

د  مقدارواقعي  )۳۱(سمبردد  تېر کال
برآورد له  يکر شورسولو په خاطر د ذ

فرعي بند کې له ) ج( پهمادې ) ۱(مخې د 
مشخص شوي مقدار سره ددې مادې د 

، یله مخې زیات دبند ) ۱(فرعي بند ) و(
  .ويالزم 

بند د مخـدره  ) ۳(مادې ) ۲۱(د  )ج(
توکو د مقدار د کمولو په رعایت سره 

مجموع مقادیری که به موجب ردیف 
ده ااین م) ١(بند ) الف، ب و د(های 
می شوند به اضافه هر مقداری که  تعیین

) ٣١(برای رساندن موجـودی هـای   
   دسامبر سال قبل به میـزان بـرآورد  

  الزم ) ١(بنـد  ) ج(شده طبـق بنـد   
  . باشد

) ٣(با رعایت کاهشی که در بند  )ب(
واردات و در در خصوص ) ٢١(مادۀ 
مکرر پیشبینی شده ) ۲۱(ۀ ماد) ٢(بند 

ه عمل آمد هاست مجموع برآوردهای ب
در هر سرزمین شامل مندرج  در خصوص

بند ) الف، ب و د(در بند های فرعی 
  این ماده به انضمام هر مقـداری  ) ١(

خواهد بود که برای رساندن مقـادیر  
ــود در  ــی موج ــامبر ) ٣١(واقع   دس

سال قبل به سطح برآورد مذکور در بند 
یا مقادیر مشخص ) ١(از بند ) ج(فرعی 

) ١(و بند ) و(شده به موجب بند فرعی 
  این ماده هر کدام که بیشتر است الزم 

  . باشد
) ٣(با رعایت کاهشی که در بند  )ج(

پیش بینی شده است مجموع ) ٢١(مادۀ 
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 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٥/١٠/١٣٩٣
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شوې ده، د هرې سیمې هیأت ته حـق  
 توکوورک شوی چې د مصنوعي مخدره 

 لـه  اه د ولو کارول شويو اکلونوپه 
د تکمیلي  اکلونو پرمجموعې خه خپل 

برآورد له جملې خه تعیین، ارسال او 
  .کي خپور

مـادې  ) ۲۰(د واحدې معاهدې د 
  اصالحات
  :لسمه ماده

ماده په الندې ) ۱۰(د واحدې معاهدې 
  :توه اصالح کېي

د معاهدې دواه لوري به هر یو د  -۱
پاره په ترتیب سره او پـه  خپلو خاورو ل

یې اکي او د هغو  هیئتداسې توه چې 
لخوا پـه   هیئتورمولو له مخې چې د ف

واک کې ورکـول کېـي، النـدې    
بـه   ئیېاحصا پورې اوندې وموضوعات

  :پالوي ته واستوي
  .یي توکو تولید یا جوت نشهد  -الف
یي توکو د جوولو لپاره  نشهد نورو  -ب
پـه  کار اخیستل،  یي توکو خه نشهله 
کې د مندرجو ترکیباتو او هغه  ه) ۳(

توکي چې په دې قرارداد کې ورته اشاره 

برآوردهای به عمل آمده در خصـوص  
مواد مخدر مصنوعی در هر سرزمین و 
ــا    هیــأت حــق خواهــد داشــت ت
برآوردهای خود از جمله برآوردهـای  

ـ    ال و منتشـر  تکمیلی را تعیین، ارس
  . نماید

  معاهـدۀ  ) ٢٠(اصالحات مـادۀ  
  یگانه

  :مادۀ دهم
 ذیلمعاهدۀ یگانه به شرح ) ١٠(ۀ ماد

  :اصالح می گردد
طرف های معاهده برای هر یک از  -١

ین های خود به ترتیب و به شکلی مسرز
که هیأت تعیین خواهد نمـود و روی  
فورمول های که به وسیله هیـأت در  

شود آمار های مربوط اختیار گذاشته می 
به موضوعات زیر را برای هیأت خواهند 

  :فرستاد
  .تولید یا ساخت مواد مخدر -الف
  استفاده از مواد مخـدر بـرای    -ب

ساخت مواد مخدر، دیگر ترکیبـات  
ــماره  ــت ش ــدرج در فهرس   ) ٣(من

  و موادی که در ایـن قـرارداد بـا    
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١٩ 
 

نه ده شوې او د خشخاشو له پروې یا 
یي توکو د تولید  نشهوچو واو خه د 

  .لپاره کار اخیستل
  .یي توکو لت نشهد  -ج
یي توکو واردات او صادرات  نشهد  -د

ه یا پروهاو د هغو وچ وا.  
یي تـوکي او د   نشهضبط شوي  -هـ

  .هغوی د لت ترتیب
یي توکو موجودي د هغه کال  نشهد  -و

یې هغه  يېچې احصائ) ۳۱(د دسمبر په 
  .يکال ته اوندې

د خشخاشو او تریاکو د کـت د   -ز
  .پېژندلو و سیمې

په نوموو موضوعاتو پورې  )الف( -۲
) د( لهبند کې ) الف(ې په احصائی اوندې

ي او زیات نه کې پرته هر کال برابرېلی
 )۳۰(زیات د هغه کال د جون میاشتې تر 

و کال پسې ــپورې چې د راپور ورکول
  .ته ورکول کېي هیئتراتلونکی دی، 

د هغو موضوعاتو په برخه کـې د   -ب
) د(د بند  )۱(د  بېرته ورکې ارقام چې

هغو ته اشاره شوې ده، کې  فرعي بندپه 
ول برابر او د هغې ربعې باید په ربعوار 

آنها اشاره نشده و اسـتفاده از کـاه   
ــاخت  ــرای س ــخاش ب ــواد خش   م

  . مخدر
  .مصرف مواد مخدر -ج
واردات و صادرات مواد مخدر و  -د

  .کاه خشخاش
موادمخدر ضبط شده و ترتیـب   -هـ

  . مصرف آنها
) ٣١(موجودی های مواد مخدر در  -و

دسامبر سال که آمارهای مربوط به آن 
  . سال می باشد

 مناطق قابل شناسایی کشت خشخاش -ز
  . تریاک و
بوط به موضوع آمارهای مر )الف( -٢

به اسـتثنای  ) الف(های مذکور در بند 
ساالنه تهیه شده و حداکثر تا ) د(ردیف 

  سالی که متعاقـب سـال    جون )۳۰(
مربوط به گزارش است به هیأت داده 

  .خواهد شد
ــوص  -ب ــازدهی در خص ــام ب ارق

  ) د(موضوعات کـه در بنـد فرعـی    
ــد  ــورت ) ١(بن ــاره ص ــه آن اش   ب

وار تهیه و در گرفته شده است، باید ربع
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له پای ته رسېدو خه وروسته د یـوې  
میاشتې په لکې چې هغې پورې اه مومي، 

   .هیئت ته واندې شي
لوري ا نه دي ژمن د قرارداد دواه  -۳

یې احصائ ېچې انو زېرمو ته اوند
ې یي توکو ته اونـد  نشهورکي مر 

یې چې د انو اتیاوو لپاره هغې احصائ
ې له بهر خه وارد کي یا د هېواد په ی

خاوره کې السته راوي وي او همداراز د 
یه چې د یوه اندازو احصائ د یي توکو نشه

هېواد د وو د اتیاوو د تأمینولو لپاره له 
انو زېرمو خه اخیستل کېي او په 

  .ته ورکي هیئتجال توه به یې 
  مکرره ماده)۲۱(نوې 

  :لسمه مادهویو
ېن نوې ماده د واحدې معاهدې له الند

  :مادې وروسته اضافه کېي) ۲۱(
مکرره ماده، د تریاکو د تولیـد  )۲۱(
  :هدیدت

د تریاکو تولید د هر هېواد یا خاورې  -۱
لخوا باید داسې سازماندهي شي او تـر  
ارنې الندې ونیول شي چې تر وسه دا 
ا ترالسه شي چې تولید شوې اندازه په 

  رف یک ماه بعد از ختم ربـع کـه   ظ
مربوط آن می شود، به هیـأت ارایـه   

  . گردد
طرف های متعهد ملـزم نیسـتند    -٣

آمارهای مربوط به موجودی های خاص 
را بدهند ولی آمارهای مربوط به مواد 
مخدر که برای نیازمندی های خاص از 
خارج وارد کرده یا در خود کشور یا 

ت آورده اند و همچنین سرزمین به دس
آمارهای راجع به مقادیر مواد مخدر که 

رای تأمین احتیاجات افرادکشوری از ب
موجودی های خاص برداشت شـده،  

  . جداگانه به هیأت خواهند داد
  مکرر) ٢١(مادۀ جدید 
  :مادۀ یازدهم

) ٢١(مادۀ جدید ذیل پـس از مـادۀ   
  :معاهدۀ یگانه اضافه می شود

  یـد تولیـد   مکـرر، تهد ) ٢١(مادۀ 
  :تریاک

ید تریاک توسط هر کشور یـا  لتو -١
سرزمین باید به گونه ای سازماندهی شده 
و تحت نظارت قرار گیرد که تا حـد  
امکان اطمینان حاصل شود که مقادیر 
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غو تریاکو د اندازې له هر کال کې د ه
) ۱۹(اکل خه چې په پام کـې ده د  

بند له مخې تولید شي، ) ۱(د ) و(مادې د 
  .ونه کي یزیات
که چېرې پالوي د هغو اطالعاتو پر  -۲

بنس چې ددغې معاهدې د امتیازاتو له 
مخې یې په واک کې لري، داسې وې 

) و -۱(مادې د ) ۱۹(چې غی دولت د 
، د يل ترسره کـی و کابند له مخې 

تریاکو تولید یې په خپله خاوره کـې د  
اکلونو په  وقانوني موخو لپاره د اوند

نه وي او دا چې  يتوجه سره محدود ک
په  ورته اندازه د تریاکو چې د دغه هېواد

و ناقونونه توه خاوره کې د ننه په قانوني ا
ناقانونه قاچاق په جریان تولید شوې وي، د

ی شي وروسته کوال هیئت ي،کې شاملې
توضیحات چې د  اوند غيله ېنې د

یوې میاشتې په موده کې د موضوع لـه  
اعالنه وروسته باید واندې شي، د تولید 

دغې د لپاره په پام کې نیول شوې کچې 
اندازې د بشپ یا ل ه کموالي په اه او 

بند کې د ) ۲(په ) ب(د مادې ) ۱۹(د 
د راتلـونکي   اکلونو له مجموعې خه

تولید شده در هر سال از برآورد مقدار 
تریاکی که درنظر ا ست به موجب بند 

تولید شود، تجاوز ) ١٩(مادۀ ) و) (١(
  .ایدننم
  اگر هیأت بر مبنـای اطالعـاتی    -٢

در اختیار  هکه بر طبق مفاد این معاهد
دارد مالحظه نماید که دولت عضـوی  

  ) و -١(برآوردی را به موجـب بنـد   
ارایه داده اسـت، تولیـد   ) ١٩(مادۀ 

تریاک در قلمرو خود را بـه مقاصـد   
  قانونی با توجـه بـه بـرآورد هـای     

 نکرده است و اینکـه مربوط محدود 
از تریاکی که در داخل  یهمقدار معتناب

  قلمرو و ایـن کشـور بـه صـورت     
قانونی یا غیر قانونی تولید شـده وارد  
جریان قاچاق غیر قانونی می گـردد،  

ـ هیأت مـی توانـد      س از مطالعـه  پ
توضیحات عضو مربوط، که باید ظرف 

  الم موضـوع ارایـه   عیکماه پس از ا
ــام   ــاهش تم ــۀ ک ــود، در زمین   ش

این مقدار از میزان درنظر  یا بخشی از
گرفته شده برای تولید و از مجمـوع  

) ب) (٢(برآوردهای متذکره در بنـد  
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کال لپاره چې په هغه کې داشان کموالی 
د تحقق و دی، د کت د په فني توه 

فصل او د هغه دولت د قرارداد د ژمنو 
په رعایت سره دتریاکو د صادراتو په اه 

د هغه د اوند دغه پرېکه . پرېکه کوي
ژمن لوري له اعالم خه نوي ورـې  

  .وروسته الزم االجراء ده
 شوې پرېکې د اعالن خهدنیول  -۳

بند )۲( وروسته د کموالي په اه د پورتني
هیئت له مخې باصالحیته متعاهد لوري ته، 

سره د دغې ستونزې  د خپل د پام و غي
خبرو اترو به لپاره  هوار ېد سوله ییز
  . ته کېني

په سوله ییزه توه  موضوعکه چېرې  -۴
ی شي د اتیا کوال هواره نه شي، هیئت

مادې احکام پلـې او  ) ۱۴(وخت د  پر
  .تطبیق کي

د اکل د کچې د کمت په اه د  -۵
 هیئتبند د موضوع په اه ) ۲(پورتني 

دپرېکې په نیولو کې نه یوازې ـولې  
هغه شرایط چې خه قرینې له دې جملې 

کې د یاد شوي ناقانونه بند ) ۲(په پورتني 
قاچاق د ستونزو د راوالېـدو المـل   

برای سال آینده کـه درآن  ) ١٩(مادۀ 
چنین کاهشی از نظر فنی قابل تحقـق  
است، با رعایت فصل کشت و تعهدات 
قراردادی آن دولت در زمینۀ صادرات 

  این تصمیم . تریاک، اتخاذ تصمیم نماید
طرف متعهد  به نود روز پس از اعالم آن

  . می گردد ءذیربط الزم االجرا
پس از اعالم تصمیم اتخاذ شده در  -٣

فـوق  ) ٢(زمینۀ کاهش به موجب بند 
الذکر به طرف متعهد ذیربط هیأت برای 

له با أت آمیز این مسحل و فصل مسالم
عضو مورد نظر وارد مذاکره خواهـد  

  . شد
سالمت آمیز اگر موضوع به طور م -٤

هیأت می تواند در  ،حل وفصل نگردد
را بـه  ) ١٤(صورت لزوم مفاد مادۀ 

  . مرحله اجراء درآورد
هیأت در اتخاذ تصمیم در زمینۀ   -٥

) ٢(کاهش میزان برآورد موضوع بند 
فوق الذکر نه تنها کلیه قرائین مربوط، از 
جمله شرایطی که باعث ایجاد مشکل 

) ٢(بند  قاچاق غیر قانونی مذکور در
فوق الذکر گردیده است، را مد نظـر  
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هر  دي په پام کې نیسي، بلکې ېدلير
ول نوي ارونکي تدابیر چې کېدای شي 

په پام هم دولت لخوا ترسره شي،  د غي
  .کې ونیسي

مـادې  ) ۲۲(د واحدې معاهدې د 
  اصالحات

  :دوولسمه ماده
ماده پـه  ) ۲۲(د واحدې معاهدې   -

  :الندې توه اصالح کېي
کله چې په یوه هېواد یا د یوه متعاهد  -۱

ه خاوره کې وضعیت په داسې ول لوري پ
وي چې د تریاک لرونکو خشخاشو او د 

د هغوی کت شاهدانې یا د سونو بوي 
له نظره د عامه سوکال او سـالمت د  

یي  نشهمرستې لپاره او د قاچاق پر لور د 
توکو د مخنیوي لپاره تر ولو مناسـب  

کت  به یاقدام ول شي، نوموی لور
  .او کر بند اعالنوي

چې تریـاک لرونکـي    یهغه لور -۲
د یـاه   يیا د سونو د بـو  خشخاش

کوي د هر ول یاه د  یمخنیوت ک
کشف لپاره چې په ناروا توه کرل کېي 

منه ولو لپاره پرته له ه او د هغوی د ل

قرار می دهد بلکه هر گونه تدابیر نظارتی 
لت وجدید که ممکن است به وسیله د

عضو اعمال گردد را نیز ملحوظ خواهد 
  .  نمود

  معاهـدۀ  ) ٢٢(اصالحات مـادۀ  
  یگانه

  :مادۀ دوازدهم
معاهدۀ یگانه به شرح ذیل ) ٢٢(مادۀ  -

  :اصالح می گردد
نی که در یک کشـور یـا در   زما -١

  سرزمین یک طرف متعهد وضـع بـه   
کشت خشـخاش   منعنحوی باشد که 

تریاک دار بوته کوکا یا گیاه شاهدانه به 
  تـرین اقـدام بـرای     نظرش مناسب

المت و رفـاه عمـومی   ت از سحمای
جلوگیری از انحراف موادمخدر بـه  
طرف قاچاق باشد طـرف کشـت را   

  . ممنوع خواهد کرد
ت خشخاش تریاکدار یا طرف کش -٢

گیاه شاهدانه را ممنوع می کنند بایـد  
تدابیر مناسب جهت کشف هر نـوع  
گیاهی که به طور غیر مجاز کشت می 
شود و نابودی آنها به استثنای مقادیر کم 



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٥/١٠/١٣٩٣

٢٤ 
 

هغو کمو اندازو چې د بل لوري د علمي 
او ېنیزو موخو لپاره د اتیا و ل 

  .کېي، تدابیر نیسي
مـادې  ) ۳۵(دواحدې معاهدې د 

  اصالح
  :دیارلسمه ماده

ماده په الندې ) ۳۵(د واحدې معاهدې 
  :توه اصالح کېي

، قضـایي او اداري  يد خپل اساس -۱
قوانینو نظام ته پام سره، ددې معاهـدې  

  :لوري به یې داسې اکي
او له منـه   د قاچاقو د مخنیوي -الف

مه ولو په چارو کې په هره ملي کچه الز
پـدې منظـور   همغي تأمینوي، ترو 

وکوالی شي خپله دولتي اداره په یو ول 
  .سره همغې کي

ارزه یي توکو پر واندې مب نشهد  -ب
  .کې له یو بل سره مرسته وکي

یوالـو  په خپل من او د نـورو ن  -ج
صالحیت لرونکو سازمانونو ترمن چې د 

ندې همکاري هغوی غی ل کېي 
واندې یـوه  قاچاق پر وکي ترو د 

  .منظمه مبارزه ترسره شي

  که برای اهداف علمی یـا تحقیقـاتی   
  مورد نیاز آن طرف می باشـد اتخـاذ   

  .کند
ــادۀ  ــالح م ــدۀ ) ٣٥(اص   معاه

  یگانه
  :ۀ سیزدهمماد

معاهدۀ یگانه به شرح ذیل ) ٣٥(مادۀ 
  :اصالح می گردد

به توجه به نظام قوانین اساسـی،   -۱
قضایی و اداری خود طرف های ایـن  

  :معاهده مقرر خواهند داشت
در سطح ملی هماهنگی الزم را  -الف

در امر پیشگیری و سرکوبی قاچاق تأمین 
خواهند نمود، بدین منظور می توانند به 

سودمند اداره خاصی را مـامور   نحوی
  . هماهنگی نمایند

در مبارزه علیه قاچاق موادمخدر به  -ب
  . یکدیگر کمک نمایند

همکاری نزدیک بین خود و سازمان  -ج
های بین المللی صـالحیت دار کـه   
عضوآنها هستند برقرار نمایند که تا یک 
مبارزه هماهنگ علیه قاچاق صـورت  

  . گیرد
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ارنه وکي چې نیواله همکار د  -د
اونده ادارو ترمن په چک سره ترسره 

  .شي
د  پـاو ینار وکي چې قضايي  -هـ

چارو د تقعیب لپاره د هېوادونو  قضايي
و ، دا کار د متعاهـد کېيترمن تبادله 

س لورو لخوا د اکل شوو مراجعو په ادر
دا موضوع د دې معاهدې د  .شيترسره 

لورو ته چې نه غواي قضايي دوسیې له 
سیاسي ذرایعو خه هغوی ته واسـتول  

  .شي، زیان نه رسوي
چې  ېهغه صورت کدواه لوري په  -و

مادې اتیـا و  ) ۱۸(د  يمناسبه و
 نشهاطالعاتو پرته د هغوی په هېواد کې د 

ې اوند یي توکو د ناقانونه فعالیتونو پور
توکو دناقانونـه   يی نشهاطالعات او د 

قاچاق، کت، تولیـد، جوولـو او د   
  لت معلومات د عمومي منشـي لـه   

او کمېسیون تـه وانـدې    هیئتالرې 
  .کي

په پخواني بند کې مندرج اطالعات د  -ز
شونتیا تر حده پورې په داسې طریقو او 
نېو سره چې د پـالوې د پـام و وي   

همکاری بـین   که نمایند مواظبت -د
المللی بین قسمت های مربوط با سرعت 

  . انجام گیرد
تأکید نمایند کـه وقتـی اوراق    -هـ

قضایی برای تعقیب یک امر قضایی بین 
کشورها رد و بدل می شود این کار با 
سرعت به نشانی مراجع تعیین شده از 

این موضوع . طرف متعاهدین انجام گیرد
ـ  ن به حق طرف های این معاهده در ای

بخواهند اوراق قضایی از مجرای سیاسی 
  . برای آنها فرستاده لطمه نمی رساند

طرفین در صورتی کـه مناسـب    -و
تشخیص دهند عالوه بر اطالعات مورد 

اطالعات مربوط بـه  ) ١٨(نیاز مادۀ 
وادمخـدر در  فعالیت های غیر مجاز م
ات کشـت،  کشور شان شامل اطالع

تولید، ساخت، مصرف و قاچاق غیـر  
منشی کل به  ریقمخدر از ط ز موادمجا

آگاهی هیأت و کمیسـیون خواهنـد   
  . رساند

اطالعات مندرج در بند قبلی بایدتا  -ز
حدامکان با شیوۀ تاریخی هائی که مدنظر 
هیأت است ارایه گردد و در صـورت  
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د غوتنې پر وخت یو د  واندې شي او
خه، پالوي کولی شي ددغو  ودواو لور

یي توکو  نشهاطالعاتو په چمتو کولو او د 
د ناقانونه فعالیت د کموالي په هو کې د 
یادو شوي لوري په سرحدونو کې دننه 

  .نې ترسره کيوخپلې الرو
مادې د ) ۳۶(د واحدې معاهدې د 

  اصالحات  ونوبند) ۲او ۱(
  :ادهوارلسمه م

 ۱(مادې ) ۳۶(د واحدې معاهدې د  -
  :په الندې توه اصالح کېي ونهبند) ۲او
  د خپلو اساسي قوانینـو د   ) الف( -۱

ــره د    ــایتولو س ــه رع ــو پ   مقررات
  الزم مقــررات  یمعاهـدې هـر لـور   

یي توکو کـت،   نشهتصویبوي او د 
  تولید، جوول، اسـتخراج، ترکیـب،   

دل، ساتنه، عرضه، پلورل، خپرول، پېرو
  بـه چـې    ،پلورل، سپارل پـه هـر  

، لېل، په ترانزیتـي توـه   وي، داللي
  د رالېـد او واردول او صادرول، لېـ

  درول د هغـه قـرارداد د قوانینـو    صا
په ضد وي کله چې قصداً ترسره شي، د 
ــي او   ــل کې ــه بل ــزاو جرمون   س

درخواست یکی از طرف ها، هیأت می 
در فراهم آوردن این اطالعات و . تواند

فعالیت های غیر اهش کدر  تالش برای 
ر داخل مرزهـای  مجاز مواد مخدر د
هنمایی های خود را طرف متعهد مزبور ر

  . ارایه نماید
مـادۀ  ) ٢و ١(اصالحات بندهای 

  معاهدۀ یگانه) ٣٦(
  :مادۀ چهاردهم

معاهدۀ ) ٣٦(مادۀ ) ٢و ١(بندهای  -
  :اصالح گردد ذیلیگانه به شرح 

با رعایت مقررات قـوانین   )الف( -۱
، هر طرف متعهد مقررات اساسی خود

الزم را تصویب خواهد کرد برای اینکه 
کشت، تولید، سـاخت، اسـتخراج،   
ترکیب، نگهداری، عرضه، به فـروش  

یل گذاشتن، پخش، خرید و فروش تحو
ی، ارسال، لبه هر عنوانی که باشد، دال

صدور به طور عبوری، حمل ونقل، وارد 
ر کردن مواد مخدر بـر  دکردن و صا

این قرارداد یا هر اصل  خالف مقررات
ر طرف متعهد مذکور دیگری که به نظ

باشد وقتی که  هین معاهدبرخالف مفاد ا
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هغو مهمو جرمونـو   لههمداراز جرمونه 
خه چې په کا في اندازه ولـري پـه   
  ه د بند سزا یا لـه آزادې توان  
ــري   ــزا ول ــت س ــه د محرومی   خ

  .شاملېي
د  د سره سره، کله چېد تېر فرعي بن -ب

یي توکو ناوه ه اخیستونکي په  نشه
رمونو مرتکب کېـي، دواه  جداشان 

شي ناوه ه اخیستونکي د  یلوري کوال
مادې ) ۳۸(او سزا پر ای  د  محکومیت

  ې دې تـه ا باسـی   بند له مخ) ۱(د 
ې وروسـته  نچې درملنه، روزنه، له درمل

  ارنه، بیاروزنـه او ـولنیزه رغونـه    
  .په ان ومني

د هر متعاهد لوري د اساسي قوانینو د  -۲
محدودیتونو له مخې او د هغه قضایي او 

  :داخلي قوانین
  :الف

خه چې پـه   لههر یو : لوم جرمونو
بند کې شرحه شوي که چېرې پـه  ) ۱(

بېالبېلو هېوادونو کې ترسره شوي وي، یو 
  .جال جرم ل کېي

په یادو شوو جرمونو کې قصدي : دوه یم

انجام گیرد جرم های قابل مجازات به 
شمار می آید وهمچنین برای این کـه  
جرایم مهم مشمول مجازات کافی، به 
خصوص مجازات زندان یا دیگر کیفر 

  . های محروم کننده از آزادی گردد
انی ی سابق، زمعرفرغم بند لی الع -ب

نندگان مواد مخدر مصرف کء که سو
مرتکب شوند، طـرف  چنین جرایمی را

ند به جایگزین یـا  های متعهد می توان
 ءمجـازات سـو  مکمل محکومیت و

مادۀ ) ١(استفاده کنندگان را مطابق بند 
مکلف به پذیرش تدابیر درمانی، ) ٣٨(

آموزش، مراقبت های پس از درمان، باز 
  . پروری و سازگاری اجتماعی نمایند

مشروط بر محدودیت های قوانین  -٢
هد و نظام قضایی و ی هر طرف متعساسا

  :قوانین داخلی
  :الف
هریک از جرم های مشروح در بند : اول

رهای مختلف به وقوع واگر در کش) ١(
پیوسته باشد یک جرم جداگانه شناخته 

  . خواهد شد
ایم شرکت عمدی در یکی از جر: دوم
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ون او د جرم د ارتکاب لپاره هـه  
کارونه او مالي  يکول او همداراز لومن

عملیات هغو جرمونو ته اونده چې ددې 
بند کې په ) ۱(مادې موضوع جووي په 

رمونه وبلل اکل شوې توه به د سزاو ج
  .شي

له هېواد خه بهر دغو جرمونو : درېیم
لپاره هغه ترسره شوي محکومیتونه به د 

  .جرم د تکرار په توه ول شي
مهم او دمخه یادشوي جرمونه : لورم

چې د هېواد د وو یا د پردیو اتبـاعو  
لخوا ارتکاب شوي د هغه متعاهد لوري 
لخوا چې د هغه په خاوره کې جرم ترسره 

ی یا د هغه متعاهد لوري لخوا چـې  شو
مجرم د هغه په خاوره  کې موندل شوی، 
د هغه مجرم لېل د هغه متعاهد لوري د 
قوانینو له مخې چې له هغه خه داشان 
غوتنه شوې، د منلو و نه ده او مجرم 
له واندې محاکمه شوی نه وي او حکم 

  .نه وي صادر شوی، تعقیبېي
  :ب

ونو هر یو ددې د یاد شوو جرم: یلوم
بندونو ) دوه یم -الف(، )۲او۱(ه مادې پ

مذکور توطئه و کوشش برای ارتکاب آن 
همچنین کارهای مقدماتی و عملیـات  

مربوط به جرم های کـه  مالی عمومی 
ده می باشد جرم هـای  اموضوع این م

قابل مجازات به نحو پیش بینی شده در 
  . محسوب خواهند شد) ١(بند 
رت گرفته در ومحکومیت های ص: سوم

خارج از کشور برای این جرم ها بـه  
  . نوان تکرار جرم ملحوظ خواهد شدع

که به رجرم های مهم سابق الذک: چهارم
تباع بیگانـه  وسیله افراد کشور و یا ا

ارتکاب یافته است به وسیله طرف متعهد 
که جرم در سرزمین او به وقوع پیوسته 
یا به وسیله طرف متعهد که مجرم در 
سرزمین او یافت شده است چنانچـه  

ن طرف متعهد که استرداد او طبق قوانی
چنین درخواستی از او صورت گرفتـه  
است قابل پذیرش نبوده و مجرم قـبالً  
محاکمه نگردیده و حکم صادر نشده 

  . باشد تعقیب خواهد شد
  :ب

کدام از جرم های مذکور در هر: اول
این ماده ) دوم -الف) (٢و ١(بندهای 
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کې متعاهدو لورو ترمن د استرداد پـه  
عهدنامه کې د استرداد و مندرج جرمونه 

  دواه متعاهد لوري کـولی  . ل کېي
شي داشان جرمونه د هغو مجرمینـو د  
  استرداد په معاهده کې چـې د هغـوی   
   ي، د اسـترداد وترسره کېـ ترمن

  .نه وېجرمو
چې  یکه چېرې هغه متعاهد لور: دوه یم

ــدې د  ــترداد د معاه ــو اس د مجرمین
موجودیت له مخې ې، له بل لوري خه 

کي چې ترالسه د داسې استرداد غوتنه 
د استرداد معاهده نه وي یې له هغه سره 

ترسره کې، کولی شي په خپله خوه 
دغه معاهده د استرداد لپاره یوقـانوني  

هغو جرمونو په اه چې ددغې بنس د 
بندونو ) دوه یم -الف(، )۲او ۱(مادې په 

اسـترداد بـه د   . کې یاد شوي وې
غوتنونکي لوري په قوانینو کې د نورو 

  .اکل شوو شرایطو تابع وي
هغه لوري چـې د اسـترداد د    : درېیم

استرداد د معاهدې د موجودیت له مخې 
 -الف(، )۲او ۱(نه ې، ددغې مادې په 

کې مندرج جرمونـه د  بندونو) یمدوه 

در  جدر زمرۀ جرایم قابل استرداد مندر
  د موجـود بـین   دنامه های استرداعه

. ها متعهد محسوب می گـردد  طرف
طرفین متعهد می شوند که چنین جرایمی 
را در هر معاهده استرداد مجرمانی که 
میان آنان منعقد خواهد شد به عنـوان  

  . جرایم قابل استرداد محسوب نمایند
اگرطرف متعهد کـه اسـترداد   : دوم

ــود  ــه وج ــروط ب ــان را مش   مجرم
استرداد را از معاهده می داند، تقاضای 

ــد   ــت نمای ــری دریاف ــرف دیگ   ط
  که با آن عضو معاهـده اسـتردادی   
منعقد ننموده است می توانـد بنـابر   

خود این معاهده را مبنای دید صالحیت 
  قــانونی بــرای اســترداد در زمینــۀ 

 -الـف ( ،)٢و ١(مندرج در بندهای 
استرداد . این ماده محسوب دارد) دوم

ه در تابع سایر شرایط پیش بینی شـد 
  . قوانین طرف درخواست خواهد بود

ترداد را مشروط طرف های که اس: سوم
ـ به وجود معاهده ا د سترداد نمی دانن

 ،)٢و ١(در بند هـای   جرایم مندرج
این ماده را به لحاظ شرایط ) دوم -الف(
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غوتونکي لوري په قوانینو کې د اکل 
 شوو شرایطو له مخې جرمونه په خپل من

  .کې د استرداد و ې
استرداد به د غوتونکي لوري : لورم

سره سم ترسره شي او سره له دې هم د 
) ب(فرعـي  ) دوه یم او درېیم(، )الف(

ـ   و بند، نوموی لوری حق لري پـه هغ
مواردو کې چې د باصالحیت چارواکو 

سره سم جرمونه په بسیا توه  دغوتنې
شدید ونه ل شي، د استرداد د غوتنې 

  .له توافق خه ه وکي
مـادې  ) ۳۸(د واحدې معاهدې د 

  اصالحات او د هغو عنوان 
  :پنلسمه ماده

ماده او د هغې ) ۳۸(د واحدې معاهدې 
ه اصالح کېيعنوان په الندې تو:  

یي توکو خه د  نشهمتعاهد لوري د  -۱
ستونکو د مخنیوي په اه او یناوه ه اخ

پېژندنه، درملنه، روزنه، له   چکهد هغوی 
روزنې وروسته ارنه، بیاروزنه او دغو 
اشخاصو ته د ولنیزې رغنې سمه پاملرنه 
وشي او ول هغه عملي او ور تدابیر به 

پل ول وکاروي او په دې برخه کې به خ

ن طرف درخواست یمقرر شده در قوان
به عنوان جرایم قابل استرداد بین خود  

   .محسوب خواهند نمود
ـ :چهارم  رفاسترداد مطابق قوانین ط

علی  درخواست به عمل خواهد آمد و
 )، دوم وسوماول -ب(رغم بند فرعیال

مواردی طرف مذکورحق دارد در این بند
صالحیت  مقامات دیدصالحکه حسب

ۀ کافی شـدید  دار این جرایم به انداز
موافقـت بـا    محسوب نگردنـد از 

  . درخواست استرداد خودداری نمایند
معاهدۀ یگانه ) ٣٨(الحات مادۀ اص

  و عنوان آن
  :مادۀ پانزدهم

معاهدۀ یگانه و عنوان آن به ) ٣٨(مادۀ 
  :اصالح می گردد ذیلشرح 

طرف های متعهـد نسـبت بـه     -١
جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و 
تشخیص زود هنگام، درمان، آموزش، 
مراقبت بعد از درمان، باز پـروری و  

شخاص توجه سازگاری اجتماعی این ا
ویژه مبذول و کلیه تدابیر عملی را به 
کار خواهند برد و تالش های خود در 
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  .کوونه همغي او هماهنه کي
متعاهد لوري به د خپلو کارکوونکو  -۲

یي توکو خه د ناوه  نشهروزنې ته د 
ستونکو د روزنې، درمنلې، لـه  یه اخ

نې او روزدرملنې وروسته ـارنې، بیـا  
ولنیزې رغونې په اه د شونتیا تر کچې 

  .پراختیا ورکي
او  متعاهد لوري به ول هغه ـور  -۳

عملي تدابیر له هغو افرادو سره د مرستې 
یي توکـو   نشهپه موخه چې حرفه یې د 

دناوه ه اخیستنې په اه د اطالعـاتو  
دی  یترالسه کول او له هغوی مخنیـو 

ترسره کي او همداراز په داسې حال کې 
یي توکو  نشهچې خطر موجود وي چې د 

ناوه ه اخیستنه پراختیا مومي، عامه 
  . ته به وده ورکي پوهاوي

  مکرره ماده) ۳۸(نوې 
  :شپاسمه ماده

) ۳۸(نوې ماده دواحدې معاهدې له  -
 :وروسته اضافه کېيمادې 

مکرره ماده، به سیمه ییزو مرکزونو ) ۳۸(
  :پورې اوند موافقه لیکونه

یي توکو  نشهکه چېرې یو متعاهد لوري د 

  . این زمینه هماهنگ خواهند نمود
طرف های متعهد آموزش کارکنان  -٢

خود در زمینۀ مورد درمان، مراقبت بعد 
از درمان، باز پـروری و سـازگاری   
اجتماعی سوء مصرف کنندگان مـواد  

گسترش خواهند  مخدر را تا حد امکان
  . داد
لی طرف های متعهد کلیه تدابیر عم -٣

 به منظور کمک به اشخاص که حرفـۀ 
آنها مستلزم کسب اطالعات در زمینۀ 
مشکالت سوء مصرف مواد مخـدر و  
پیشگیری از آن است را اتخاذ کرده و 
همچنین درصورتی که این خطر وجود 
داشته باشد که سوء مصرف مواد مخدر 

گاهی عمومی را گسترش فراگیر گردد آ
  . خواهند داد

  مکرر) ٣٨(مادۀ جدید 
  :مادۀ شانزدهم

) ٣٨( مادۀ جدید ذیل پس از مـادۀ  -
  :معاهدۀ یگانه اضافه می شود

مکرر، توافقنامه های مربوط ) ٣٨(مادۀ 
  :به مراکز منطقوی

  طرف متعهـد بـه عنـوان     اگر یک
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 پلود قاچاق پر واندې په مبارزه کې د خ
و په توه او خپل اساسي قانون او اقدامات

نظامونو ته په پام سره دا  يحقوقي او ادار
يمناسبه و وید مخکالر د  نې سرهون

کې پـالوي بـه لـه     تمایل په صورت
 تخصصي سازمانونو سره او په سیمه کې

تونونو له نورو و لرونکو خواوو سره د
رکي چې په و ترسره کولو ته پراخوالی

یي توکو د  نشهکل شوو هغوی کې د ا
له امله د  ناوه ې اخیستنې او قاچاقو

راوالو شوو ستونزو پر واندې د مبارزې 
په موخه د علمي ېنو او روزنو لپاره د 

  .سیمه ییزو مرکزونو پراختیا وي
د پروتوکول او تشریفاتو د السلیک 

  ژبې، تصویب او الحاق
  :اوولسمه ماده

خې يې په دغه پروتوکول به چې نس -۱
یزي، فرانسوي، روسي او چینايي، انر

سپانوي ژبو چې ولې یوشان اعتبار لري، ه
 ۳۱میالدي کال د دسمبر تر  ۱۹۷۲د 

پورې د واحدې معاهـدې د هریـو د   
  متعاهدو لورو یا السـلیک کوونکـو   

ــوا  ــه لخ ــاره  ب ــلیک لپ   د الس

  خشی از اقـداماتش در مبـارزه بـا    ب
ـ   چقا   ا توجـه  اق مـواد مخـدر و ب

ی و نظام هـای  سمقتضی به قانون اسا
ـ    ب بدانـد  حقوقی و اداری خود مناس

ــیۀ ــا توص ــل ب ــورت تمای    و در ص
فنی هیأت یا سازمان  های تخصصی و با 
مشورت سایر طرف های ذی نفـع در  
ــای  ــه ه ــاد  توافقنام ــه، انعق   منطق

ۀ عرا ترویج خواهد نمود که در آنها توس
و مراکز منطقه یی بـرای تحقیقـات   

آموزش های علمی جهت مبـارزه بـا   
معضالت ناشی از سوء مصرف و قاچاق 

  . موادمخدر پیش بینی شده باشد
زبان های پروتوکول و تشـریفات  

  تصویب و الحاق ءامضا
  :هفدهم مادۀ

این پروتوکول که نسخه های آن به  -١
زبان های چینی، انگلیسی، فرانسوی، 
روسی و هسپانوی هم به یک انـدازه  

دسـمبر   ٣١می باشند تا تاریخ معتبر 
یالدی برای امضاء از جانب م ١٩٧٢

هر یک از طرف های متعهد یا امضاء 
ــه مفتــوح    کننــدگان معاهــدۀ یگان
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  .وي پرانیستي
هغو دولتونو ته تابع د دغه پروتوکول  -۲

سلیک کی یې دی او واحده دی چې ال
معاهده یې تصویب کې یا له هغې سره 

د تصویب اسناد بـه  . یوای شوي دي
  .عمومي منشي ته وسپارل شي

 ۱۹۷۲د  بایـد دغه پروتوکـول   -۳
وروسته د  ۳۱میالدي کال د دسمبر له 

متعاهدو عالقه لرونکو واحدې معاهدې د 
ه لورو لخوا چې ال تر اوسه یې دغه تون ن

  .، پرانستل شيسلیک کيدی ال
  الزم االجراء کېدل

  :اتلسمه ماده
دغه تون به له خپلـو منـدرجو    -۱

مادې له مخې د  )۱۷(اصالحاتو سره د 
تصویب یا یوای کېدو د لوېتم سند 
د پای له نېې خه دېرش ورې وروسته 

  .پلي کېي
د هر بل دولت په اه چې خپـل د   -۲

ی تصویب یا یوای کېدو سـند د پـا  
یادشوي لوېتم سند له نېې وروسته 
وسپاري، اوسنی پروتوکول به د هماغه 
دولت د تصویب یا یوـای کېـدو د   

  . خواهد بود
این پروتوکول منوط به تصـویب   -٢
لت های است که آن را امضاء کرده ود

اند و معاهدۀ یگانه را تصویب کرده یا 
ویب به اسناد تص. بدان ملحق شده اند

  . منشی سپرده خواهد شد
 ٣١این پروتوکول باید بعد از تاریخ  -٣

برای الحاق از جانب هر  ١٩٧٢دسامبر 
  طرف ذیعالقـه کـه ایـن معاهـدۀ     
یگانه را امضاء ننموده است، گشایش 

  . یابد
  شدن ءالزم االجرا

  :مادۀ هجدهم
این پروتوکول به همراه اصالحات  -١

ـ  اریخ مندرج در آن، سی روز پس از ت
تودیع چهلمین سند تصویب یا الحاق به 

خواهد  ءالزم االجرا) ١٧(موجب مادۀ 
  . گردید

  در مورد هـر دولـت دیگـری     -٢
  که سند تصویب یا الحـاق خـود را   
پس از تاریخ تودیع چهلمین سند مذکور 
  تسلیم نمایـد، پروتوکـول حاضـر    

روز پس از تودیع سند تصویب یا  سی
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لوېتم سند د پای له نېې نه دېـرش  
  .کېي ءورې وروسته الزم االجرا

  اغېزه  ءد اجرا
  :لسمه مادهنو

 بند له مخې ) ۱(مادې د ) ۱۸(د پورتن
زم د ال پروتوکـول هر دولت چې ددغه 

کېدو خه وروسـته ددغـې    ءاالجرا
واحدې معاهدې په غیتوب کې شاملېي، 

ه بله پېکه په هغه صورت کې چې کوم
  .یې نه وي اعالن کې

د واحدې اصالح شوې معاهدې د  -۱
  .او همدارنه ه به ول شيولوري په ت

د واحدې معاهدې د هر یوه لوري پـر  
 یواندې چې له دغه تون سره نـه د 

د واحدې اصالح شـوې  یای شویو ،
  .معاهدې د لوري په توه به ول شي

  مقررات هلن مهال
  :شلمه ماده

یي توکو دکنترول نیـوال  نشهد -۱
ـ چې د واحدې ا هیئت الح شـوې  ص

معاهدې له مخې جو شوی دی، هغـه  
د پلي کېدو  پروتوکول يدندې به د اوسن

 ۱(مادې د ) ۱۸(نه وروسته د پورتن (  

ــت الزم االجــ ا ــاق آن دول    ءرالح
  . خواهد شد

   ءتأثیر االجرا
  :مادۀ نزدهم

شدن  ءهر دولتی که پس از الزم االجرا
  ) ١(این پروتوکول به موجـب بنـد   

فوق به عضویت معاهـدۀ  ) ١٨(مادۀ 
  یگانه در می آیـد در صـورتی کـه    
ــوده  ــالم ننم   قصــد دیگــری را اع

  . باشد
به عنوان طرف متعهد معاهدۀ یگانه  -۱

د و ید گرداصالح شده محسوب خواه
همچنان در قبال هر یک از طرف های 

که به این پروتوکول  متعهد معاهدۀ یگانه
اصالح نشده محسـوب   پیوسته انده ن

  . خواهد گردید
  مقررات مؤقت 

  :مادۀ بیستم
هیأت بین المللی کنترول مواد مخدر -١

که به موجب معاهده واحد اصالح نشده 
تشکیل شده است وظایفی را کـه در  

مندرج در این پروتوکـول   اصالحات
 ءعنوان شده است از تاریخ الزم االجرا
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  خې په  غاه اخلي چې ددغـه  م بند له
  په مندرجو اصـالحاتو کـې    پروتوکول
  .یعنوان شو

اقتصادي ولنیزه شوري باید داسې  -۲
نېه واکي چې د هغې له مخې رامنته 
شوی پالوي په دغه تون کې د مندرجو 

و له مخې خپلې دندې په غـاه  اصالحات
له دغې نېې، هغه پالوي چې د . واخلي

، د يله مخې رامنته شو پورتنیو مقرراتو
واحدې اسالح شوې معاهدې دهغو غو 

او همداراز د واحدې  دولتونو په واندې
ماده کې د یادو شوو ) ۴۴(معاهدې په 

چې د  معاهدو د  غو دولتونو په واندې
تون په غیتوب کې نه دي شامل شوي، 
هغه دندې به په غاه اخلي چې په واحدې 

د پالوي لپاره نااصالح شوې معاهدې کې 
  .اکل شوې

له غو خه چې د پالوي د هیئت د  -۳
غو له ېرولو نه وروسته په لومنیو اکنو 
کې له یوولسو نه دیارلسو تنو پورې اکل 
کېي، د شپو تنو د غیتـوب دوره د  

په پای کې او اوو نورو د کار درېیم کال 
د پنو کالو په پای کـې پایتـه    دورو

  شدن پروتوکول حاضر بـه موجـب   
  فوق بـر عهـده   ) ١٨(مادۀ )١(بند 

  . داشت خواهد
شورای اقتصادی اجتماعی بایـد   -٢

ن نماید که برمبنای این یتاریخی را تعی
هیأت ایجاد شده به موجب اصالحات 

ود را مندرج در این پروتوکول وظایف خ
از آن تاریخ هیأتی که . بر عهده گیرد

بنابر مقررات فوق تشکیل شده است، 
لت های عضو ودر قبال آن دسته از د

معاهدۀ یگانه اصالح نشده و نیز دولت 
های عضو معاهدات مذکور در مـادۀ  

معاهدۀ یگانه که به عضـویت  ) ٤٤(
پروتوکول در نیامده اند وظایفی را که 

ح نشده بـرای  در معاهدۀ یگانه اصال
هیأت پیش بینی شده است بر عهـده  

  . خواهد گرفت
از بین اعضای هیأت که در نخستین  -٣

انتخابات پس از افزایش اعضای هیأت از 
  یازده نفر به سـیزده نفـر انتخـاب    

 رمی شوند دورۀ عضویت شش نفـر د 
پایان سه سال و مدت کار هفت نفـر  
دیگر در پایان پنج سال منقضی خواهد 
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  .رسېي
غي چې د غیتوب دوره  تهیئ د -۴

یې دلوم درې کلنې دورې په پای کې 
پایته رسېي دعمومي منشي لخوا به پرته 

  لومنیـو ـاکنو نـه     لهله کوم نه 
وروسته د پچې اچونې په توه واکـل  

  .شي
  د شروطو حق 
  :یوویشتمه ماده

 پروتوکولی شي ددغه هر دولت کوال-۱
سره  ا تصویب پر مهال یا هغهد السلیک ی

هال، پـه دغـه   ـای کېدو پر مد یو
کې د هر مندرج اصالح په اه پروتوکول 

د (مادې ) ۳(پرته له هغو اصالحاتو چې د 
 ۷او ۶) (مـاده  ۱ پروتوکـول اوسن (

ــدونو، د  ــادې ) ۹(بن ــن ( م د اوس
بندونو، ) ۵او  ۴، ۱) (ماده ۱ پروتوکول

 ۳ پروتوکولد اوسن ( مادې ) ۱۰(د 
د ( ماده ) ۱۱(ندونو، ب) ۴او  ۱(، )ماده

 مکرره ) ۱۴( ،)ماده ۴پروتوکول اوسن
، )مـاده  ۷ پروتوکولد اوسن ( ماده 

 ۸ پروتوکـول  د اوسن (ماده ) ۱۶(
 پروتوکول  د اوسن ( ماده ) ۲۲(، )ماده

  . شد
اعضای هیأت که دورۀ عضـویت   -٤

شان در پایان دورۀ ا ولیه سه ساله فوق 
الذکر به اتمام خواهد رسید به وسـیلۀ  
منشی بالفاصله پس از تکمیل نخستین 
انتخابات به صورت قرعـه انتخـاب   

  . خواهند شد
  حق شروط

  :مادۀ بیست ویکم
ــی   -١ ــی م ــر دولت ــد در توه   ان

ــن  ــا تصــویب ای ــان امضــاء ی   زم
ــول  ــه آن  پروتوک ــاق ب ــا الح   ی

  نسبت به هـر کـدام از اصـالحات    
مندرج در این پروتوکول به اسـتثنای  
  اصـــالحات مربـــوط بـــه   

 ١مـادۀ  ) (٢(مادۀ ) ٧و  ٦(بندهای 
) ٥و  ٤، ١(بندهای ) پروتوکول حاضر

ــادۀ  ــادۀ ) (٩(م ــول  ٢م   پروتوک
ــر ــدهای )حاض ــادۀ ) ٤و ١(، بن   م

  پروتوکـــول  ٣مـــادۀ ) (١٠(
پروتوکول  ٤دۀ ما) (١١(مادۀ ) حاضر

  مکـــرر ) ١٤(مـــادۀ ) حاضـــر
) ١٦(مادۀ ، )پروتوکول حاضر ٧مادۀ (
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 د اوســن (مــاده ) ۳۵(، )مــاده ۱۲
د (مادې ) ۳۶(، د )ماده ۱۳پروتوکول 

) ب -۱(، )ماده ۱۲ اوسن پروتوکول
 پروتوکول  د اوسن ( ماده ) ۳۸(د، بن

د ( مکررې مادې ) ۳۸(، او )ماده ۱۵
پـورې  ) مـاده ۱۶ اوسن پروتوکول 

  .مربوطېی، یو شرط اعالن کي
هر دولت چې شرط یې اعالن کی  -۲

ی شي هر مهال د یوې لیکلې وي کوال
خبرتیا په ورکولو سره له ولو اعالن شوو 
شرایطو یا د هغوی له یوې برخې خه 

  .الس په سر او انصراف وکي
  :دوه ویشتمه ماده

پروتوکول تأیید  عمومي منشي به ددغه
نسخه د واحدې معاهـدې ولـو    ېشو

ونکو ته خواوو او السلیک کو متعاهدو
د  پروتوکول غههر مهال چې د. ولېي

 بند له مخې ) ۱(مادې د ) ۱۸(پورتن
وري، عمومي منشي به د  ءالزم االجرا

 واحدې اصالح شوې معاهدې متن په دغه 
کې د مندرجو اصالحاتو پـه   پروتوکول

ه چمتو او د هغه تأیید شوې رعایتولو سر
سخه به ولو غو دولتونو یا هغو دولتونو ن

ــادۀ ( ــر  ٨م ــول حاض   ، )پروتوک
   ١٤مـــادۀ ) (٣٦(، )٢٢(مـــادۀ 

ــر ــول حاض ــادۀ ، )پروتوک   ) ٣٨(م
ــادۀ ( ــر ١٥م ــول حاض   و ) پروتوک

ــادۀ  ــرر ) ٣٨(م ــادۀ (مک    ١٦م
، شرطی را اعـالم  )پروتوکول حاضر

  .نماید
  اعــالم  دولتـی کــه شــرطی را  -٢

کرده است می تواند در هر موقع بـا  
  اعالم کتبی از همـه یـا بخشـی از    
شروط اعالم شده خود صـرف نظـر   

  . نماید
  :مادۀ بیست ودوم

تائید شده این پروتوکول را  همنشی نسخ
برای کلیه طرف های متعهد و امضاء 
کنندگان معاهده یگانه ارسال خواهند 

هرگاه این پروتوکول به موجب . نمود
 ءفوق الزم االجرا) ١٨(مادۀ ) ١(بند 

گردد منشی متن اصالح شده معاهـدۀ  
یگانه با رعایت اصالحات مندرج در این 

تائید  هده و نسخوپروتوکول را تهیه نم
شده آن را برای کلیه دولت های عضو 
یا دولت های که حق دارند به عضویت 
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د  ته واستوي چې د واحدې معاهـدې 
  .غیتوب حق لري

میالدي  ۱۹۷۲د  پروتوکول  یدغه اوسن
کې په  په ار ونید ژ ۲۵کال د مارچ په 

چې یوې واحدې نسخه کې ترسره شو 
  .ملرو ملتونو آرشیف ته به وسپارل شيد

د پورتنیو مراتبو په تأیید سره، النـدې  
السلیک کـوونکي چـې الزم واک او   

 دغه اختیار لري د خپلو دولتونو لخوا یې 
  .السلیک کي دي پروتوکول

 

معاهدۀ اصالح شده در آینده ارسـال  
  . خواهد شد
 ٢٥کول در مقر ژینو مؤرخ این پروتو

میالدی در یک نسـخه   ١٩٧٢مارچ
واحد منعقد گردید کـه در آرشـیف   

  . سازمان ملل متحد حفظ خواهد گردید
کننـدگان   ءمضادر تائید مراتب فوق ا

شند ذیل که دارای اختیارات الزم می با
ز دول ی ااین پروتوکول را به نمایندگ
  . متبوع شان، امضاء نموده اند
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 د نوې کېدو و انرژ د نیوال
  د) ایرینا(آژانس 

په هکله، د  ېحد توش اساسنامې
  افغانستان اسالمي جمهوریت د رئیس

  فرمان
  )١١١(: ه
  ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۳۰: نېه

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

فقرې د حکم له مخې، د نـوې  ) ۱۶(
) ناایری(کېدو و انرژ د نیوال آژانس 

  نامې سره د افغانستان الحـاق  له اساس
  ولسـي جرـې د  چې دملي شوري د

ـې او د  ) ۷۷(نېې ۱۳۹۱/ ۸/ ۲۷
نېې ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۱۰مشرانو جرې د 

سریزه  یوهې مصوبو پربنس، په ) ۷۴(
مادو کې تصدیق شـوې ده،  ) ۲۰(او 

  .توشېح کوم
  :دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او 
ملي شوري له مصوبو او د نوې کېدو  د

و انرژ د نیوال آژانس له اساسنامې 

  فرمان  
  انستانافغ رئیس جمهوری اسالمی

  اساسنامۀ آژانس  ،در مورد توشیح
  بین المللی انرژی قابل 

  )نایایر(تجدید 
  )١١١: (شماره
  ٣٠/١٠/١٣٩١: تاریخ

  :مادۀ اول
  مـادۀ  ) ١٦(به تأسی از حکم فقـرۀ  

، الحاق افغانستان قانون اساسی )٦٤(
اساسنامۀ آژانس بین المللی افغانستان 

که براساس را) نایایر(انرژی قابل تجدید 
ــماره  ــوبات ش ــؤرخ ) ٧٧(مص م

جرگه و شـماره  ولسی ٢٧/٨/١٣٩١
مشرانو  ١٠/١٠/١٣٩١مؤرخ )٧٤(

جرگه شورای ملی بداخل یک مقدمه، 
ماده تصدیق گردیده است، توشیح ) ٢٠(

  .می دارم
  :مادۀ دوم

ــ ــیح  ای ــاریخ توش ــان از ت   ن فرم
ــذ و ه ــراهناف ــا م ــوبات  ب   مص

  آژانـس   و اساسـنامه  شورای ملـی 

 الف  
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سره یوای دې، په رسمي جریده کـې  
  .خپور شي

  حامد کرزی
 د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )ایرینـا (للی انرژی قابل تجدید بین الم
  . در جریدۀ رسمی نشر گردد
 حامد کرزی

  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

  
  ب
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  د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
  ملي شوري
  ولسي جره

د نوې کېدو و انرژ د نیوال 
  ،په هکله نامېد اساس) یریناا(نس اآژ

  د ولسي جرې تصدیق
  )) :۷۷ه
  ۱۳۹۱/ ۸/ ۲۷: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې 
کال د  ۱۳۹۱مادې له حکم سره سم، د 

نېې په عمومي غونه  ۲۷لم میاشتې د 
وال ـد نوې کېدو و انرژ د نیکې 

په یوه سریزه،  نامېاساس) ایرینا(آژانس 
  .شودو کې تصدیق ما) ۲۰(

  "يابراهیم"الحاج عبدالرووف 
  د ولسي جرې رئیس

  
  
  
  
  

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
  شورای ملی 
  ولسی جرگه 

  تصدیق ولسی جرگه
از اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی 

  )نایایر(قابل تجدید 
  )٧٧: (شماره
  ٢٧/٨/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
اساسنامۀ آژانس بین المللی افغانستان، 

درجلسـۀ   )نایایر(انرژی قابل تجدید 
ماه عقـرب سـال    ٢٧عمومی مؤرخ 

ولسی جرگه به داخل یک مقدمه  ١٣٩١
  . تصدیق گردید ماده) ٢٠(

  "ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 
  رئیس ولسی جرگه

  
  
  
  

      
  
 ج
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  ي جمهوري دولت د افغانستان اسالم
  ملي شوري

  مشرانو جره
 د نوې کېدو و انرژ د نیوالې

  د اساسنامې په هکله،) ایرینا(آژانس 
  د مشرانو جرې تصدیق 

  )) :۷۴ه
  ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۱۰: نېه

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

نېې په عمـومي   ۱۳۹۱/ ۱۰/ ۱۰د 
 انرژ ه کې د نوې کېدو وایرینا(غون (

د نیوال آژانس اساسنامه په یوه سریزه او 
  .مادو کې تصدیق شوه) ۲۰(

  محمد علم ایزدیارالحاج 
  نایب یې لومد مشرانو جر

  ری اسالمی افغانستاندولت جمهو
  شورای ملی

  مشرانو جرگه
  تصدیق مشرانو جرگه

آژانس بین  در رابطه به اساسنامۀ
  )ایرینا(المللی انرژی قابل تجدید 

  )٧٤: (شماره
  ۱۰/۱۰/١٣٩١: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
آژانس  سنامۀدر رابطه به اسا افغانستان،

به  )ایرینا( بین المللی انرژی قابل تجدید
در جلسۀ ماده ) ٢٠(داخل یک مقدمه، 

مشرانو  ١٠/١٠/١٣٩١عمومی مؤرخ 
  . تصدیق گردید جرگه

  الحاج محمد علم ایزدیار
  نایب اول مشرانو جرگه

    
  
 د
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د نوې کېدو و انرژ نیوال 
  )ایرینا( آژانس اساسنامه

  :سریزه
  :ددې اساسنامې اخونه

په یوه پراخ لید سره د نوې کېدونکې  -
 تـه  ترویج او  پراخد انرژزیاتې رامن

  .په عالقمند سره کونې او ې اخیستنې
د انرژ او د هغې د بیې د رایولو د  -

خوندیتوب د سـتونزو د رسـید او   
تدریجي تخفیف په خاطر د نوې کېدونکې 
انرژي په واسطه په رامنته شوو لویـو  

ونو کې د سمې عقیدې په الهـام  فرصت
  .سره

د دي چې نوې کېدونکې انرژ متعاق -
لخانه یي سفیر کې د متمرکزو ومپه ات

دې الرې خه د  ازونو په کمولو او له
اقلیمي نظام په یکاو او د پایدار، خوندي 

) مالیمې(کاربون د اقتصاد د نرمې او د 
کې عمده ونه ه جوولولېدونې د فضا پ

  .ترسره کوي
د هغې مثبتې اغېزې د پیاوي کولو په  -

 عالقې سره چې د نوې کېدونکې انرژ

آژانس بین المللی  ۀاساسنام  
  )ایرینا(انرژی قابل تجدید 

  :مقدمه
  :طرف های این اساسنامه

ترده و ازدیاد ـد به ترویج گسعالقمن -
اتخاذ و استفادۀ تجدید انرژی با یک دید 

  . توسعه پایدار
راسخ در فرصـت   با الهام از عقیدۀ -

ــده  ــود آم ــه وج ــزرگ ب ــای ب   ه
  توسط انرژی تجدیـدی بـه خـاطر    
  رسیدگی و تخفیف تدریجی مشکالت 
  مصــئونیت انــرژی و کــاهش   

  .قیمت آن
  نقش که انرژی تجدیدی به ایند عاقمت -

ــای    ــاهش گازه ــدۀ را در ک   عم
گلخانه یی متمرکز در اتموسفیر، و از 
آنرو در ثبات نظام اقلیمی، و ایجـاد  

  قال پایـدار، مصـئون و   ـفضای انت
  مالیــم بــه اقتصــاد کــاربون ایفــا 

  . می نماید
ــأثیر   - ــت ت ــه تقوی ــه ب ــا عالق   ب

مثبت که تکنالوژی های انرژی تجدیدی 
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کېدای شي د اقتصادي پایدارې  تکنالوژ
رصوتونو په ودې په تحریک او کاري ف

  .رامنته کولو کې ولري
 ينه متمرکز وال رسانرژ ته د الس -

لپاره په خاصه په پرمختللو هېوادونو او 
متروکو او لرو سیمو او جزیرو لپـاره  

 يانرژ ته الس رس، د انرژ د نـو 
کېدو لپاره د پیاوي تمرکز په قوې سره 

  .د انېزې ورکول
د انرژ په غیر متمرکز، په خاصه په  -

پرمختللو هېوادونو او لرو پرتو سیمو او 
د نوې  لپاره انرژ ته الس رس جزایرو

پـه  کېدونکې انرژ د لویو امکانـاتو  
  .انېزې سره

د هغو جدي منفي اغېزمنتوبونو په هکله  -
اندېمن چې د سنتي سون موادو د مضرو 
حیواناتو له پاتې شوو خه پـه ـې   

  .اخیستنې سره په روغتیا باندې اچوي
پر هغه ه باندې متعقد چې له اغېزمنې  -

 سره مرکب نوې کېدونکې انرژ انرژ
کېدای شي په راتلونکو ندې لسیزو کې 
د ور تربلې په توه انرژ ته د ن د 

  .اکل و اتیاوې تاْمین کي

اقتصادی  می تواند در تحرک رشد پایدار
ــاری   ــای ک ــت ه ــاد فرص   و ایج

  . داشته باشد
  تمرکـز قـوی    ۀانگیزه دادن با قو -

  برای تجدیـد انـرژی جهـت عـدم     
تمرکز به دسترسی انرژی مخصوصاً در 
  ممالک مترقی و دسترسی به انـرژی  
برای مناطق و جزیره های متـروک و  

  . دور
با انگیزه از امکانات بزرگ انـرژی   -

یـر متمرکـز   ی غستجدیدی در دستر
انرژی، مخصوصاً در ممالک پیشرفته، و 
  به انـرژی بـرای منـاطق و جزایـر     

  .دور دست
نگران در مورد تأثیرات جدی منفی  -

که استفاده مواد سوختی سنتی و بقایای 
ــحت   ــاالی ص ــر ب ــوانی مض   حی

  .  می گذارد
متعقد بر آنکه انرژی تجدیدی، مرکب  -

با انرژی مؤثر می تواند به طـور روز  
فزون نیازمندی قابل پیش بینی جهان را ا

به انرژی در دهه های آینده نزدیک تأمین 
  . نماید
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د هغه نوې کېدونکې انرژ لپاره د  -
نیوال سازمان د تاْسیس په خاطر د عالقې 
په رندولو سـره چـې د غـو او    

ه چې لدې همدارنه له هغو بنسونو سر
یج کوي د همکار فضا انرژ خه ترو

  .رامنته کوي
د الندې مواردو پـرمخ مـوافقې تـه    

  :ورسېدل
  د آژانس تاْسیس یا رامنته کېدل

  :لوم ماده
وال ـپدې وسیله د انرژ د نی -الف

آژانس د اساسنامې اخونـه د النـدې   
  .شرایطو مطابق نوې کېدنې تاْسیسوي

برابر د اصل آژانس د ولو غو د  -ب
 هغوی د فعالیتونومطابق تاْسیسېي او د 

په پرمخ بیولو کې حاکمو حقوقـو او د  
غو توانمنیو ته به په الزم احترام قایـل  

  .وي
  موخې

  :دوه یمه ماده
آژانس به د نوې کېدونکې انرژ د ولو 
ولونو اخیستل او پراخه او پایداره ه 

سره اخیستنه، الندې موضوعانو ته په پام 

با تصریح عالقه جهت تأسیس سازمان  -
  بین المللـی بـرای تجدیـد انـرژی     
که فضای همکاری بین اعضا وهمچنان 
با نهادهای فعلی که اسـتفاده از ایـن   
  انرژی را ترویج مـی نماینـد ایجـاد    

  . می نماید
  ی موارد زیر بـه توافـق رسـیده    رو
  :اند

  تأسیس یا ایجاد آژانس
  :مادۀ اول

 ۀبدین وسیله طرف های اساسنام -الف
آژانس بین المللی انرژی تجدیـدی را  

  . مطابق به شرایط زیر تأسیس می نمایند
آژانس مطابق بر اصل مساوات تمام  -ب

اعضا تأسیس می گردد و احترام الزم را 
ایی های اعضا در به حقوق حاکم و توان

  شـان قایـل    پیشبرد فعالیـت هـای  
  . می باشد
  اهداف

  :مادۀ دوم
آژانس اخذ و استفادۀ گسترده و پایدار 
کلیه اشکال انرژی تجدیدی را با توجه 
  به موضوعات زیـر تـرویج خواهـد    
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  :ترویج کي
ملي او داخلي لومیتوبونه او د نوې  -۱

کېدونکې انرژ او د انرژ د اغېزمنو 
امونو له مرونو خه الس ته راغلـې  

  .ې
ر د فشـا ي سرچینو باندې دعیطبپر  -۲

محدودولو او د نلونو د پرې کولو د 
کمولو، په خاصه د تروپیکي ونو د پرې 

یا د اقلیم کولو، د خدمت د پرېودلو او 
د ساتنې لپاره له هغو سره د ایکـو، د  
اقتصادي پرمخت او ولنیزې یوـای  
کونې له الرې د فقر د رایولو او لـه  
پرمخت خه یې د ساتلو، انرژ ته د 

 اوتاْمینولو، دسیمه ییز پرمخت الس رس
نسلي مسئولیتونو په شمول په چاپېریالیز او

 مرستهساتنې کې د نوې کېدونکې انرژ.  
  تعریف

  :درېیمه ماده
ې کېـدونکې  نو" پدې اساسنامه کې د 

انرژ"،  ول انرژ ول اصطالح له هغو
خه عبارت ده چې له پایـدار نـوې   
کېدونکې سرچینې خه په الس راـي  

  :چې له جملې خه یې الندې شاملېي

  :کرد
و داخلی و منافع اولویت های ملی  -١

ـ   بدست آمده از مرگ رژی هـای ان
ــؤثر   ــای م ــام ه ــدی و گ    تجدی

  .انرژی
حفـظ  کمک انرژی تجدیدی در -٢

محیطی از طریق محدود سازی فشـار  
باالی منابع طبیعـی و کـاهش قطـع    
جنگالت، مخصوصاً قطـع درختـان   
تروپیکی، ترک خدمت و یا ا رتباط با 
آنها برای حفظ اقلیم، برای انکشـاف  
ــاعی   ــتگی اجتم ــادی و پیوس   اقتص
به شمول کاهش فقر و حفظ ترقـی،  

ین ذخیره انرژی، برای دسترسی و تأم
  پیشرفت منطقوی ومسـئولیت هـای   

  . نسلی
  تعریف 

  :مادۀ سوم
انـرژی  "در این اساسنامه اصـطالح  

، عبارت است از انواع انرژی "تجدیدی
که از منابع تجدیدی پایدار بدست می 
ــل  ــامل ذی ــه ش ــه از جمل ــد ک   آی

  :می باشد
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۱- حیاتي انرژ.  
۲- انرژ مکن.  
۳- نا مولد انرژد برې.  
نرژ، د جذر او د مـد  ريز اسمند -۴

  .سمندریز حرارت انرژ په شمولموج او
۵- لمریز انرژ.  
۶- بادي انرژ.  

  فعالیتونه
  :لورمه ماده

آژانس د یوه پیاوي مرکز په توه  -الف
انـرژ تکنـالوژ،    د نوې کېدونکې

سازمان ورکوونکي، فرصت ورکوونکي او
د عملي او پالیس د کـارونو لپـاره د   

نکي، په نوې کېـدونکې  وتجربې برابرو
انرژ پورې اوندو ولو موضوعانو کې 
د مالت د واندیز کوونکي او د اغېزمن 
پرمخت او د پـوهې او تکنـالوژ د   
لېدونې له الرې هېوادونو ته د مرستې 

  :لپاره الندې فعالیتونه ترسره کوي
په تېره بیا د آژانس د غو د ـې   -۱

  :لپاره
لـه   او بانـدې  د غو په پالیسیو -الف

الزاماتو پرته، د پالیسـ د سـندونو،   

  . انرژی حیاتی -١
  .انرژی زمینی -٢
  .انرژی مولد برق -٣
انرژی بحری، به شمول جذر و مد  -٤

  .موج و انرژی حرارت بحری
  .انرژی خورشیدی -٥
  .انرژی بادی -٦

  فعالیت ها 
  :مادۀ چهارم

  آژانس منحیـث یـک مرکـز     -الف
شگرف برای تکنالوژی انرژی تجدیدی، 
فرصت ساز و سازمان ده، فـراهم آور  
تجربه برای کارهای عملی و پالیسـی،  

ر تمـام  پیشکش کننـده حمایـت د  
ــرژی   ــه ان ــوط ب ــوعات مرب   موض

ـ  رها از وتجدیدی و کمک برای کش
طریق پیشرفت مؤثر و انتقال دانش و 
  تکنالوژی فعالیت های زیر را انجـام  

   :هدمی د
به خصوص برای منفعت اعضـای   -١

  :آژانس
بدون التزامات  و تحلیل، نظارت -الف

باالی پالیسی های اعضاء، نظام سازی 
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معاشونو، د پانې اچونې د مېکانیزمونو، 
و فعالیتونو، شته تکنالوژیو، د سیستمونو 
او بشپو تجهیزاتو او د بریالیتوب لپاره د 
ستونزمنو عواملو په شمول د اوسن نوې 
کېدونکې انرژ په چارو کې د نظـام  

  .جوونې تحلیل او ارنه
پدې ساحو او یا نورو اوندو ساحو  -ب

کې له نورو دولتي او غیر دولتي بنسونو 
او نورو شبکو سره د بحث او خبرو اترو 

  .نوت
د غوتنې په صورت کې د غو لپاره  -ج

د هغو اتیاوو ته په پام سره د پالیس او 
مشورې رامنته کول او د نوې کېدونکې 

و په انرژ او د هغې د چوکا د شرایط
  .هکله د نیوالو خبرو اترو تحریک

د غو لپاره د زده کې او وونې په  -د
  .شمول د ظرفیت جوونې واندیز

د انرژ د نوې کېدو او له اوندو  -هـ
مېکانیزمونو خه د مالت لپاره د غـو  
لپاره د هغوی د مالي غوتنو مطـابق د  

  .پوهاوي رامنته کول
لو او د مسـای  ولنیز –د اقتصادي  -و

ترکیب او د ) تحقیقاتو(تحقیق، د ېنو 

دی فعلی به شمول در امور انرژی تجدی
اسناد پالیسی، معاشات، میکانیزم های 
سرمایه گذاری، بهترین فعالیـت هـا،   
تکنالوژی موجود، سیستم ها و تجهیزات 
کامل و عوامل مشـکل سـاز بـرای    

  . موفقیت
ابتکار بحث و گفتگو با نهادهای  -ب

دیگر دولتی و غیر دولتی و شبکه های 
دیگر در این ساحات و یـا سـاحات   

  . مربوطه
و مساعدت ایجاد مشورت پالیسی  -ج

صورت تقاضا با توجه به ربرای اعضاء د
نیازمندی های شان، و تحرک گفتگو 

 نرژیمورد پالیسی ا های بین المللی در
  . تجدیدی و شرایط چارچوب اش

پیشنهاد ظرفیت سازی به شـمول   -د
  .آموزش و تعلیم برای اعضاء

  ایجاد آگـاهی بـرای اعضـاء     -هـ
ست مالی شان برای تجدید ابق خوامط

نرژی و حمایت از میکـانیزم هـای   ا
  .مربوط

  تحریک و تحقیق تحقیقـات بـه    -و
و اجتمـاعی   -شمول مسایل اقتصادی
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تکنالوژ د پلي کولو او پراخولو د شبکو 
د پیاوي کولو په شمول د ېنو تحریک 

  .او تحقیق
کـې د  در د اوندې مجتمع په فعال -ز

  ور له الرې د یوې سالمې پوهـاوحض
پربنس، د نوې کېدونکې انرژ په اه د 

ندردونو د ملي او نیوالو تخنیکي سـت 
پراخولو او ې اخیستنې په باره کې د 

  .معلوماتو رامنته کول
همدارنه، آژانـس بـه د نـوې     -۲

کېدونکې انرژ د و او پوتنسیلونو په 
هکله معلومات خپاره کـي او عامـه   

  .پوهاو به زیاته کي
پخپله د آژانس د فعالیتونو په ترسره  -ب

  :کولو کې
ـ   -۱ ار د د نیوالې سـولې او همک

ترویجولو په منظور د ملرو ملتونو لـه  
موخو سره په مطابقت کې او د پایدارې 

په هکلـه د ملـرو    يپراختیا د زیاتوال
 ملتونو له پالیسیو سره به په مطابقت کې

  .عمل وکي
خپلې سرچینې په هغه ول چـې د   -۲

هغوی د اغېزمنې ې اخیستنې متضمن 

، ترکیـب  اتیحقیقتقویت شبکه های ت
ــترش   ــق و گس ــات و تحق   تحقیق

  .تکنالوژی
ایجادمعلومات دربـاره توسـعه و    -ز

ــی   ــتندردهای تخنیک ــتفادۀ س   اس
ی در ارتباط به انـرژی  ملی و بین الملل

تجدیدی به اساس یک تفاهم سـالم از  
ـ     عال در مجتمـع  ـطریق حضـور ف

  . مربوطه
همچنان، آژانس در مورد مزایا و  -٢

پوتنسیل های انرژی تجدیدی معلومات 
تکثیر خواهد نمود و آگاهی عامـه را  

  . ازدیاد خواهد بخشید
  در انجام فعالیـت هـای خـود     -ب

  :آژانس
ــت  -١ ــداف و  در مطابق ــا اه   ب
صول ملل متحد به منظور ترویج صلح ا

ــی، و در   ــین الملل ــاری ب   و همک
مطابقت با پالیسی های ملل متحـد در  
مورد گسترش توسعۀ پایدار عمل خواهد 

  . کرد
منابع خود را به شیوۀ که متضمن  -٢

ان باشد، با دید رسیدگی استفادۀ مؤثر ش
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ید وي، موخو ته د مناسبې رسید له ل
سره به اختصاص ورکي او د پراختیا په 
حال کې هېوادونو او سیمو او جزایرو د 
خاصو اتیاوو له په پام کې نیولو سره د 
ن په ولو سیمو کې به د خپلو غو تر 

په  نو و ته د الس رسولو زیاتو ممک
 .ترسره کي منظور، فعالیتونه

ــه  -۳ ــونه او هغ ــه، آژانس حکومتون
د نوې کېدونکې انرژ د  سازمانونه چې

رواجولو لپاره فعالیت کـوي، د عـین   
فعالیت او زیاتوالي له تکـرار خـه د   
مخنیوي او له سرچینو او فعالیتونو خه د 
ورې او اغېزمنې ې اخیستنې په منظور 
له شته بنسونو او سـازمانونو سـره د   
متقابلو ورو ایکو د رامنته کولو لپاره 

  .همکاري وکيبه هه او ندې 
  آژانس به دغـه دنـدې ترسـره     -۴

  :کي
د خپل فعالیت کلنی رپو به غو ته  -۱

  .کيواندې 
ه د پالیس له مشـورې  خپل غي ب -۲

  .او خه خبر کي،
پدې برخه کې له نیوالو سازمانونو  -۳

اهداف اختصاص خواهد داد و  مناسب به
ر دستیابی به وهای خود را به منظفعالیت 

بزرگترین منافع ممکن اعضای خود در 
تمام مناطق جهان بـا در نظرداشـت   

ی های خاص کشورهای در حال نیازمند
ــعه ــام  توس ــر انج ــاطق و جزای   من

  . خواهد داد
ــالش   -٣ ــک و ت ــاری نزدی   همک

ــط   ــاد رواب ــرای ایج ــد  ب   مفی
متقابل با نهادها و سازمان های موجود 

  جلوگیری از تکـرار عـین    به منظور
  فعالیت و افزایش و اسـتفادۀ مفیـد   
و مؤثر از منابع و فعالیت های جـاری  

که  حکومات، آژانس ها و سازمان های
در جهت ترویج انرژی تجدیدی فعالیت 

  . دارند خواهد نمود
آژانس این وظایف را انجام خواهد  -٤

  :داد
گزارش ساالنه فعالیت هایشرا بـه   -١

  . ل خواهد داداعضاء تحوی
از مشورۀ پالیسی اعضای خود را  -٢

  .و ،مطلع خواهد ساخت
در مورد همکاری و مشوره های  -٣
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سره د همکار او شته کاري مشورو په 
  هکله به خپل غي پـه جریـان کـې    

  .اچوي
  امې او پروژېکاري برن

  :پنمه ماده
آژانس خپل فعالیتونه د هغې کلن  -الف

برنامې مطابق چې د سکرتریت لخـوا  
چمتو، د شوري په واسطه ېـل او د  
اجالس په ذریعه به تصویب شي، ترسره 

  .کي
آژانس د کاري برنامې برسېره، د  -ب

خپلو غو له مشورې وروسته، د غو د نه 
الس له تاْیید موافقې په صورت کې، د اج

وروسته آژانس کوالی شي هغه پروژې 
چې د غو لخوا نوت شوي او تمویل 
شوي وي، د غیر مالي سرچینو د شتون په 

  .صورت کې پرمخ بوزي
  غیتوب

  :شپمه ماده
د هغو لپاره غیتوب پرانستې ده  -الف

چې د ملرو ملتونو غي او د دولتونو 
ې ترمن د هغو نیوالو اقتصادي همپالن

سیمه ییزو سازمانونو شمېر چې پـدې  

کاری موجود با سا زمان های بین المللی 
در این راستا اعضایش را در جریان قرار 

  . خواهد داد
  برنامۀ کاری و پروژه ها

  :مادۀ پنجم
ــف ــایش   -ال ــت ه ــس فعالی   آژان

کاری ساالنه که توسط  را مطابق برنامۀ
 سکرتریت آماده، توسط شورا بررسی و

  توسط اجالس بـه تصـویب خواهـد    
  . رسید

کاری، بعد از  آژانس برعالوه برنامۀ -ب
در صورت عـدم   و مشورت اعضایش

توافق اعضاء، بعد از تائیـد اجـالس،   
آژانس می تواند پروژه های را که توسط 
اعضاء ابتکار و تمویل گردیده باشد در 
صورت موجودیت منابع غیـر مـالی   

  . پیشبرد
  عضویت 

  :مادۀ ششم
باز است که  یعضویت برای آنها -الف

اعضای ملل متحد و آنعده از سـازمان  
  های منطقـوی همگرایـی اقتصـادی    
بین الدولتین که خواهان و قادر به عمل 
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اساسنامه کې له درج شـوو موخـو او   
فعالیتونو سره په مطابقت کې غوتونکي 

. او په عملي کولو باندې یې توانمن دي
ددې آژانس د غیتوب د شرایطو د لرلو 
لپاره، د سیمه ییزو اقتصادي همپـالنې  
سازمانونه ایي د هغو هېوادونو په واسطه 

اکمن لرونکـي وي چـې   چې د ملي و
لترله د سازمان یو غی د آژانس غی 
وي او د هغه بل هېواد غي ته لترله د 

  .آژانس د یو مورد واک یې ورکی وي
د سیمه ییزو دولتونـو تـرمن د    -ب

  :اقتصادي همپالنې هېوادونه او سازمانونه
د اساسنامې د السـلیک او د یـو    -۱

ته به اصلي تحویلولو وروس تصویبي سند له
شي یغ.  
د آژانس نور غي د غیتوب لپاره د  -۲

هغوی د غوتنو له تاْیید وروسـته د  
دخولي سند په واندې کولو سره خپل 

په هغه صورت کې . غیتوب ترالسه کوي
چې د غیتوب د غوتنې له استولو خه 
وروسته تر دریو میاشتو پورې غو ته او د 

نشـي د   غو له خوا نه توافق رنـد 
غوتونکي هېواد غیتوب، تاْیید شوی 

در مطابقت به اهداف و فعالیت هـای  
  مندرج این اساسـنامه باشـند بـرای    

یط بودن عضویت این آژانس، واجد شرا
  سازمان هـای همگرایـی اقتصـادی    

ی ارهای دارومنطقوی باید توسط کش
  باشـند، کـه حـداقل     ملیحاکمیت 

یکی از اعضای سازمان عضو آژانـس  
باشد، و به آن کشور اعضای دیگـر  
حداقل در یکـی از مـوارد آژانـس    

  . صالحیت داده باشند
و سازمان های همگرایی  کشورها -ب

  :بین الدولتین منطقویدی اقتصا
بعد از امضاء نمودن اساسـنامه و   -١

تحویل نمودن یک سند تصویبی اعضای 
  . اصلی خواهند شد

  رایـه  اعضای دیگر آژانـس بـا ا   -٢
 نمودن سند دخولی بعـد از تائیـدی  

عضویت عضویت،  شان برای تقاضای
در صورتی که  .شان را کسب می نمایند

ضـای  ارسـال تقا  الی سه ماه بعد از
عضویت به اعضاء و عـدم توافـق از   
جانب اعضاء ابراز نشـود عضـویت   
کشور متقاضی تائید شده به شمار می 
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د نه توافق په صورت کې د . ل کېي
بند مطابق، په هکله یې   H نهمې مادې د

  .تصمیم نیول کېي
په هغه صورت کې چې غوتونکی د  -ج

دولتونو ترمن د اقتصادي همپالنې یـو  
سازمان وي آژانس او غي یـې ددې  

تزاماتو د ه د الاساسنامې په را کې د هغ
ولیت په هکله تصمیم اجراء کولو د مسئ

د اساسنامې په اه سازمان او غي . نیسي
ې د حقوقو په ـن حال کـې په عیــی

استعمالولو سره د راْیې ورکونې د حق په 
پورتني سازمانونه . شمول مستحق نه دي

به په خپل تصویبي او دخولي سندونو کې 
و ددې اساسنامې په درج شوو موضوعان

دغه . کې د خپل واک حدود اعالموي
سازمانونه به امانت داره دولت د خپـل  
واک په محدوده کې له بدلونونو خه 

د دولتونو ترمن د اقتصـادي  . خبروي
همپالنې د سازمانونو د راْیې ورکولو په 
صورت کې، په مساوي توه د خپلو غو 
هېوادونو ته چې همدارنه د آژانس غي 

يدي، راْیه ورک.  
  

در صورت عدم توافق مطابق به بند . رود
H  مادۀ نهم در مورد آن تصمیم اتخاذ  

  . می گردد
در صورتی که متقاضی یک سازمان  -ج

همگرایی اقتصادی بین الدولتین باشـد  
در مورد مسئولیت  آژانس و اعضایش

اجرای التزامات آن در پرتو این اساسنامه 
برمبنای اساسنامه . تصمیم اخذ می نمایند

سازمان و اعضای آن همزمان مستحق به 
استعمال حقوق، به شمول حق رای دهی 

های فوق الـذکر در  سازمان . نیستند
دخولی خویش حدود  اسناد تصویبی و

صالحیت خود را در موضوعات مندرج 
این . ین اساسنامه اعالم خواهند داشتا

سازمان ها دولـت امانـت دار را از   
ــالحیت  ــدودۀ ص ــرات در مح   تغیی

  در . خود مطلـع خواهنـد سـاخت   
صورت رای دهی سازمان همگرایـی  
اقتصادی بین الدولتین رای به تعـداد  
مساوی به آرای کشورهای عضو خود 
که همچنان اعضای آژانـس هسـتند   

  .خواهند داد
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  ېنې
  :اوومه ماده

د مجمع لخوا د ناظر موقـف،   –الف 
  :الندې بنسونو ته ورکول کېي

د نوې کېدونکې انرژ په ساحه کې  -۱
  .دولتي او نا دولتي فعال سازمانونه

کي چې اساسنامه هغه السلیک کوون -۲
  .او یې ندي تصویب کي،

د غیتوب غوتونکي چې د لورمې  -۳
تاْیید رخې مطابق، ب ۲بند  )ب(مادې د 
  .شوي دي

ناظرین کوالی شي، له راْیې ورکونې  -ب
پرته د مجمع او تابع ارانونو په عـامو  

  .ناستو کې ون وکي
  ارانونه
  :اتمه ماده

پدې وسیله د آژانـس اصـلي    –الف 
  ارانونه تاْسیسېي چـې عبـارت دي   

  :له
  .مجمع -۱
  .او شوري، -۲
  .داراالنشاء -۳
د مجمع د تاْیید په  مجمع او شوري -ب

  ها بررسی
  :مادۀ هفتم

موقف ناظر توسط مجمـع بـه    -الف
  :نهادهای ذیل داده می شود

ی دولتی و غیر دولتـی  سازمان ها -١
  . انرژی قابل تجدید فعال در ساحۀ

امضاء کنندگان که اساسـنامه را   -٢
  . ، واند ب نکردهیتصو

متقاضیان عضویت که مطابق بـه   -٣
مادۀ چهارم تائیـد   )ب(بند  ٢بخش 

  .گردیده اند
بدون حق رای  ،ناظرین می توانند -ب

دهی در نشست های عامۀ مجمـع و  
  . ارگان های تابع اشتراک نمایند

  ارگان ها 
  :مادۀ هشتم

بدین وسیله ارگان های اصـلی   -الف
آژانس تأسیس می گردند که عبارت اند 

  :از
  . مجمع -١
  . شورا، و -٢
  .داراالنشاء -٣
مجمع و شورا در صورت تائیـد   -ب
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صورت کې، کوالی شي له اساسـنامې  
سره په مطابقت کې د فعالیتونو د پرمخ 

  .بیولو لپاره تابع ارانونه، رامنته کي
  مجمع

  :نهمه ماده
  : الف

  .مجمع د آژانس عالي اران دی -۱
مجمع کوالی شي، هر هغه موضوع  -۲

چې ددې اساسنامې د پراختیا په محدوده 
اکونو او فعالیتونو پورې اه کې یا په و
  .الندې ونیسي بحثولري، تر 

ددې ول موضوع په هکله، مجمع  -۳
  :کوالی شي

او د ارـانونو   تصمیمونه ونیسي -الف
  .او لپاره توصیه وکي،

د آژانس د غو د غوـتنې پـه    -ب
  .صورت کې توصیه وکي

برسېره پر دې، مجمع واک لـري   -۴
ه واندیز ترو شوري ته د مالحظې په ا

وکي او له شوري او داراالنشاء خه د 
آژانس په فعالیتونو پـورې د اونـدو   
موضوعانو په هکله، د رپو غوتنه 

  .وکي

 که می توانند ارگان های تابع را مجمع،
برای پیشبرد فعالیت ها در مطابقت با 

  . اساسنامه ایجاد نمایند
  مجمع 

  :مادۀ نهم
  :الف

  . مجمع ارگان عالی آژانس می باشد -١
هر موضوع را که  ،مجمع می تواند -٢

در محدودۀ وسعت این اساسنامه یـا  
 ،باشد ها مرتبط به صالحیت ها و فعالیت

  . قرار دهد مورد بحث
مجمع می  ،در مورد چنین موضوع -٣

  :تواند
تصامیم اخذ نماید و برای ارگان  -الف

  .ها توصیه نماید، و
در صورت درخواست اعضـای   -ب

  .آژانس توصیه ارایه دهد
عالوه بر آن، مجمع صالحیت دارد  -٤

تا بـرای مالحظـۀ شـورا پیشـنهاد     
موضوعات نموده از شورا و داراالنشاء 

زارش در مورد موضـوعات  تقاضای گ
  مربوط به فعالیـت هـای آژانـس را    

  . نماید
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مجمع به د آژانس له ولو غو خه  -ب
جمع به په مرتبه ول هر کال م. جوېي

شي، خوداچې بل ول تصـمیم   جوه
  .ونیسي

 په مجمع کې له هر غي خه یـو  -ج
استازی شامل وي، استازي کوالی شي له 

سـره  ) مشاورینو(همکار او سالکارانو 
  .ملرتیا وکي

د مجمع غونې د آژانس په مقر کې  -د
جوېي، خوداچې تصمیم متفاوت ونیول 

  .شي
د هرې غونې په پیل کې د مجمع  -هـ

رئیس او نور مقامات به د جغرافیـایي  
ولو سره مساویانه نمایند له په پام کې نی

هغـوی پـه   . د اتیا مطابق واکل شي
ماموریت کې تر هغه وخته پورې چې په 

ه کې رئیس او نور مقامات نغو وروست
اکل کېي پاتې کېي، مجمع د خپلې 
تالرې مقررات به لدې اساسنامې سره 

  .په مطابقت کې ونیسي
بند له مخې، د  )ج(د شپمې مادې د  -و

کې یوه راْیه آژانس هر غی به په مجمع 
مجمع به د کاري تالرې په اه د . ولري

مجمع مرکب از تمـام اعضـای    -ب
مجمع به شکل مرتب  .آژانس خواهد بود

ساالنه دایر خواهد گردید مگر اینکـه  
  . طور دیگر تصمیم بگیرد

ه از هـر  مجمع شامل یک نمایند -ج
  می تواننـد   نماینده ها. عضو می باشد

  رین همرایـی  وشـا توسط همکار و م
  . شوند

جلسات مجمع در مقر آژانس برگزار -د
می گردد مگر اینکه تصمیم متفـاوت  

  . اتخاذ گردد
ع رئیس مدر شروع هر جلسۀ مج -هـ

و سایر مقامات را طبق ضرورت با در 
نظرداشت نمایندگی مساویانۀ جغرافیایی 

ریت وآنها در مام. انتخاب خواهد نمود
مقامـات در  تا زمان که رئیس و سایر 

جلسۀ بعدی انتخاب می گردند بـاقی  
مجمع مقررات روش خود . خواهند ماند

را در مطابقت با این اساسنامه اتخـاذ  
  . خواهند نمود

مادۀ ششم هر عضو ) ج(قرار بند  -و
. آژانس درمجمع یک رای خواهد داشت

  مجمع در مورد سواالت راجع به روش 
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پوتنو په هکله د حاضرو د راْیـو پـه   
د بنسیزو . اکثریت سره تصمیم ونیسي

موضوعانو په اوند به تصـمیمونه د  
حاضرو له عمومي موافقې سره ونیـول  

که هې موافقه ترالسه نشي په هغه . شي
صورت کې چې د معترضینو شمېر له دوو 

خه زیات نه وي، ترالسه شـوې   تنو
موافقه حسابېي، خوداچې اساسنامه پدې 

پـه هغـه   . هکله متفاوت حکم وکي
صورت کې چې پوتنه طرح کېي چې 
آیا مطروحه پوتنه په ماهیت کې بنسیزه 
ده یا نه، هغه بنسیزه پوتنه ل کېي 
خوداچې مجمع د حاضرو غو په موافقه 

، په هغـه  متفاوت تصمیم ترالسه کي
صورت کې چې هې موافقه ترالسه نشي 
او د معترضینو شمېر له دوو تنو خـه  

د . زیات نه وي، موافقه به ول شـي 
آژانس اکثریت غي د نصاب حد ته به 

  .بدلون ورکي
  :مجمع د غو په موافقه -ز
ــه    -۱ ــي بـ ــوري غـ   د شـ

  .واکي
جه یپه مرتبه غونو کې، د آژانس بود -۲

کاری با رای اکثریت حاضر تصمیم اخذ 
در مـورد  تصـامیم  . اهد نمـود خو

موضوعات اساسی با توافـق عمـومی   
اگر هیچ . حاضر اتخاذ خواهد گردید

توافق به دست نیامد درصورتیکه تعداد 
معترضین بیش از دو نفر نباشد توافـق  

مگر . گرددبدست آمده محسوب می 
  رد متفاوت حکم واینکه اساسنامه در م

  در صورتی که سوال طـرح  . می نماید
ــر  ــی گـ ــا دد مـ ــه آیـ    کـ

سوال مطروحه در ماهیت اساسی است 
یا خیر آن سوال اساسی شمرده می شود 
  مگر اینکه مجمع با توافـق اعضـای   
حاضر تصمیم متفاوت اخذ نماید که، در 
صورتی که هیچ توافق بدست نیایـد و  
تعداد معترضین از دو تن بیشتر نباشد 

اکثریت اعضا . توافق شمرده خواهد شد
ــاب  ــد نص ــس ح ــم  آژان   را رق

  . خواهد زد
  :مجمع با توافق اعضاء -ز
اعضای شورا را انتخاب خواهـد   -١

  . کرد
در جلسات مرتب، بودیجه و برنامۀ  -٢
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وري ته واندې شوې، تر او برنامه چې ش
سره به یې کي او د آژانس د بودجې او 
کاري برنامې د اصالحاتو په هکلـه د  

  .تصمیم نیونې واک به ولري
د آژانس د مالي پالیس، مالي قواعدو  -۳

او نور مالي موضوعانو د ارنې او د 
پلونکو د اکلو په هکله، د تصمیمونو 

  .نیول
نونو اساسنامه کـې د بـدلو   پدې -۴

  .تصویبول
د متممو ادارو د تشکیل په هکله د  -۵

نو وتصمیم نیول او د هغوی د الرـود 
  .تصویبول

فقـرې   )الف(د اوولسمې مادې د  -۶
مطابق د راْیې ورکولو د اجازې په هکله د 

  .تصمیم نیول
په غونه کې عامه موافقه له حاضرو  -ح

غو سره صورت مومي او د عامې نـه  
ې او که له دوو غو موافقې په صورت ک

خه زیات هغه رد نکي، موافقه عامه 
  .ل کېي

د اتیا په صورت کې د غیتوب د  -۱
ترالسه کولو لپاره د غوتنلیکونو په هکله 

ورا ارایه داده ش کاری آژانس، را که به
شده، اتخاذ خواهد نمود و صـالحیت  
تصمیم گیری در مورد اصالحات بودیجه 

  . و برنامۀ کاری آژانس را خواهد داشت
تخاذ تصامیم در مورد نظـارت  ا -٣

پالیسی مالی آژانـس، قواعـدمالی و   
عات دیگر مالی و همچنان انتخاب وضوم

  .مفتش
ــو -٤ ــن  یتص ــرات در ای   ب تغیی

  . اساسنامه
اتخاذ تصمیم در مـورد تشـکیل    -٥

ادارات متمم و تصویب رهنمودهـای  
  . ایشان

اتخاذ تصمیم در مورد اجازه رای  -٦
ــرۀ  ــه فق ــابق ب ــف(مط ــاد) ال   ۀ م

  .هفدهم
توافق عام در مجلس با اعضـای   -ح

حاضر صورت می گیرد و در صورت 
عدم رسیدن به توافق عام اگر اضافه از 
دو عضو آنرا رد نکنند توافق عام شمرده 

  . می شود
در صورت ضرورت اتخاذ تصمیم  -١

رد درخواست ها برای کسـب  ودر م
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  .د تصمیم نیول
د مجمع او شوري د قواعـدو او   -۲

کنالرو تصویبول چې د شوري لخـوا  
  .واندې کېي

نـو  د کلنیو رپوونو او نورو رپوو -۳
  .اقتباس

ددې اساسنامې د سپارتنو په پام کې  -۴
نیولو سره د ولو پوتنو، مطلبونـو او  
موضوعانو په هکله د توافقاتو د پایلو 

  .، اوتصویبول
فقرې مطابق پر  )٢(مادې د  )٥(د  -۵

اضافي پروژو باندې د غو د نه موافقې 
  .په صورت کې د تصمیم نیول

اراالنشاء مجمع، د آژانس مقر او د د -ط
چې لدې وروسته بـه د  ( عمومي رئیس 

د حاضرو ) په نامه یاد شي "عمومي رئیس"
غو په موافقه، خو د حاضرو غو د نه 
موافقې په صورت کې، د حاضرو غو د 
دوه پر درې اکثریت سره د راْيې اخیستنې 

  .له الرې اکل کېي
مجمع، له غوتنې سره سم په خپله  -ی

ل تصـمیمونه، د  لومن غونه کې و
موافقه لیکونو مسودې، حکمونه او هغه 

  . عضویت
تصویب قواعد طرزالعمـل هـای    -٢

ه توسط شورا تقدیم می مجمع و شورا ک
  . شود

اقتباس گزارش ساالنه و گـزارش   -٣
  . های دیگر

ات در مـورد  قفواتتصویب نتایج  -۴
تمامی سواالت، مطالب و موضـوعات  
  بادرنظرداشــت مفــادات ایــن   

  .اساسنامه، و
ــورت   -۵ ــمیم در ص ــاذ تص   اتخ

عدم توافق اعضاء باالی پروژه هـای  
  ).٥(مادۀ ) ٢(اضافی طبق فقرۀ 

جمع، مقر آژانس و رئیس عمومی م -ط
رئـیس  "که منبعد به نـام  (داراالنشاء 

را با توافـق  ) یاد خواهد شد" عمومی
ضر و اما در صورت عـدم  ااعضای ح

ضر از طریق رای گیری ااعضای ح توافق
ین یبا اکثریت دو سوم اعضای حاضر تع

  . می نماید
ــی در    -ی ــق مقتض ــع، طب   مجم

ش جلسۀ اول خویش تمامی تصامیم، پی
نویس توافقنامه ها، احکام و رهنمودهای 
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الرودونه چې د مقدماتي کمېسیون په 
واسطه د راْيې ورکونې د کنالرې مطابق 
د هغې اوندې موضوع په هکله چې د 

فقرې پورې درج  )ط-و(نهمې مادې له 
شوي دي، تر ېنې الندې نیسـي او  

  .تصویبوي
  شوري

  :لسمه ماده
ه د آژانس د غو د شوري لترل -الف

 ۲۱تنو غو خه چې له  ۱۱استازو له 
زیات نه وي د مجمع لخوا اکل  تنو خه

د استازو قطعي . کېي، جوه شوې ده
تنو په من کې چې د  ۲۱او  ۱۱شمېر د 

آژانس د غو یو پـر درې مجمـوع د   
کوي د آژانـس د   یيتساو کاروندو

غو د شمېر پربنس د اکنو په پیل کې 
شوري د غو لپاره محاسبه کېـي،  د 

  .مطابقت وکي
د شوري غي په دوراني ول لکه رنه 
چې د مجمع د کنالرې په قواعدو کې له 
هغو خه یادونه شوې او د پرمختیا او د 
پرمختیا موندو په حال کې هېوادونـو د  

 ون د تاْمینولو او جغرافیـایي  اغېزمن

را که توسط کمیسیون مقدماتی طبـق  
طرزالعمل های رای دهـی در مـورد   

و الی ( موضوع مربوطه که در فقره های 
مادۀ نهم درج شده انـد مـورد   ) ط

ــویب   ــرار داده و تص ــیدگی ق   رس
  . می نماید

  شورا
  :مادۀ دهم

ولی  ١١شورا متشکل از حداقل  -الف
تن از نمایندگان اعضای  ٢١از  نه بیشتر

  آژانس که توسـط مجمـع انتخـاب    
تعـداد قطعـی   . می شود می باشـد 

تـن نشـان    ٢١و  ١١نمایندگان بین 
  دهندۀ تساوی مجمـوع یـک سـوم    
اعضای آژانس که به اسـاس تعـداد   
اعضای آژانس در شروع انتخابات برای 
اعضای شورا محاسبه می شود مطابقت 

  . نماید
طور دورانی طوریکه در اعضای شورا به 

قواعد طرزالعمل مجمع از آن ذکر بـه  
عمل آمد، و با درنظر داشـت تـأمین   

های در حال روــؤثر کشـاشتراک م
کشاف یافته و دست یافتن انکشاف و ان
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و او ش ته د مساوي او عادالنه الس لرلوې
د شوري د کار د اغېزمنتوب له په پام کې 

د شوري غي د . نیولو سره، اکل کېي
  .یوې دوه کلنې دورې لپاره اکل کېي

شوري په هرو شپو میاشتو کـې   -ب
ه کوي او د شوري غونې د آژانس نغو

په مقر کې جوېي، خوداچې شوري بل 
  .ول تصمیم ونیسي

 شوري له اتیا سره سـم د هـرې   -ج
غونې په پیل کې رئیس او نور مقامات د 
خپلو غو له من خه د وروست غونې 
د جوېدو تر وخت او مودې پورې اکي، 
شوري د خپلې کنالرې د قواعـدو د  

د کنالرې دغه ول . جوولو حق لري
قواعد، مجمع ته د تصویب لپاره استول 

  .کېي
د شوري هر غی د یوې راْیې حق  -د

خپلو غو د ساده اکثریت  شوري د. لري
د راْیې د ترالسه کولو د کنالرې په اه 
د مطرح شوو پوتنو په بـاره تصـمیم   

تصمیم په اجناسو پورې د اوندو . نیسي
موضوعانو په باره کې د غو د دوه پر 

د . درې اکثریت راْیو سره نیول کېـي 

مساوی و عادالنه به توزیع جغرافیایی و 
. ثریت کار شورا انتخاب می شوندمؤ

دوسـاله   ۀعضای شورا برای یک دورا
  . می شوندانتخاب 

  شورا هر شش ماه تشکیل جلسه  -ب
می دهد و جلسات شورا در مقر آژانس 
تدویر می شود، مگر اینکه شورا طور 

  . دیگر تصمیم بگیرد
ــاز  -ج ــزوم در آغ ــق ل ــورا طب   ش

هر جلسه رئیس و مقامات دیگر را از 
میان اعضای خویش برای مدت زمان الی 

  . جلسۀ بعدی انتخـاب مـی نمایـد   
ختن قواعد و طرزالعمـل  شورا حق سا

اینگونه قواعد طرزالعمل . خویش را دارد
  به مجمع جهـت تصـویب فرسـتاده    

  .می شود
هر عضو شورا حق یـک رای را   -د

شورا در باره سواالت مطرح شده . دارد
در رابطه به طرزالعمل با کسـب رای  
اکثریت ساده اعضای خویش تصمیم می 

تصمیم درباره موضوعات مربوط . گیرد
جناس با رای اکثریت دو سوم اعضاء ا به

در صـورت بـروز   . اتخاذ می شـود 
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هغو موضوعانو د پیدا کېدو په صورت 
تنه اجناسو کې چې آیا مطرح شوې پو

پورې اه لري او یا نه، پوتنه د اجناسو 
د موضوع په توه ل کېي، خوداچې 

 ددوه پـر درېیمـې  شوري د خپلو غو 
  .اکثریت راْیو سره بل ول تصمیم ونیسي

شوري د مجمع په واندې مسئول  -هـ
شوري هغه چارې . او واب ویونکې ده

او وتیاوې چې دغه اساسنامه هغې تـه  
شوې او همدارنه هغه دندې چې  سپارل

ترسره کوي،  يمجمع هغې ته محول ک
په ضمن کـې، شـوري د مجمـع د    
تصمیمونو او الروونو له په پام کې نیولو 
سره عمل کوي او د نوموو مواردو له 

  .سم او دوامدار تطبیق خه ا ورکوي
  :د شوري دندې -و
١-  و ترمناو مشورې د غ د همکار

  .چکتیا
آژانس د بودجې د مسـودې او   د -٢

او مجمع تـه د  کاري پرورام برابرول 
  .هغې استول

ـ  -٣ ا د مسـودې د  دد غونې د اجن
برابرولو په شمول د مجمع د غونو لپاره 

موضوعاتی که آیا سوال مطرح شـده  
مربوط به اجناس می شود و یا خیـر،  
سوال منحیث موضوع اجناس پنداشته 
می شود، مگر اینکه شـورا بـا رای   

سوم اعضای خویش طـور   اکثریت دو
  . دیگری تصمیم بگیرد

و جوابگو شورا نزد مجمع مسئول  -هـ
را  شورا امور و قابلیت های. می باشد

  که ایـن اساسـنامه بـه آن سـپرده     
است و همچنان وظایفی را که مجمع به 

. آن محول نموده است انجام می دهد
در ضمن، شورا طبق تصـامیم و بـا   
درنظرداشت هدایات مجمع عمل مـی  
نماید و از تطبیق درست و دوامـدار  

   .موارد مذکور اطمینان می دهد
  :وظایف شورا -و
تسریع همکاری و مشورت میـان   -١

  . اعضاء
تهیه مسوده بودجه و پروگرام کاری  -٢

ــه  ــه و ارســال آن ب ــس را تهی   آژان
  . مجمع

تصویب ترتیبات برای جلسـات   -٣
  مجمع بـه شـمول تهیـه مسـوده     
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  .تصویبولد ترتیباتو 
ددې اساسنامې د یوولسمې مادې د  -٤

پنمې فقرې د درېیم بند مطابق، د آژانس 
کله د کلني د کنو او نورو رپوونو په ه

رپو د مسودې برابرول او استول چې د 
  .داراالنشاء په واسطه برابره شوې ده

د هر بل رپو برابرول چې د مجمع  -٥
  .لخوا غوتل شوي وي

د هغو موافقه لیکونو او قرارونـو   -٦
عقدول چې واردمخه له دولتونو، نیوالو 
مؤسسو او د آژانس په استازیتوب لـه  

ره د مجمع په واسطه نیوالو آژانسونو س
  .تصویب شوي دي

د داراالنشاء لخوا د منل شوو کاري  -٧
پرورام او د هغه په تطبیقولو کې د منل 
شوې بودجې د حدودو له په پام کې نیولو 

  .سره د مجمع په واسطه پلي کېدل
٨-  انو د رسیدپه خاطر د موضوع

  .او مجمع ته د راجع کولو واک،
یمې فقرې مطابق د اتمې مادې د دوه  -٩

یه د اتیا په صورت کـې د مرسـتندو  
مـودې او  ارانونو تاْسیسول او د هغود

  .کاري موخو په باره کې د تصمیم نیول

  . اجندای جلسه
رسال مسوده گزارش ساالنه تهیه و ا -٤

یر در مورد عملکرد های آژانس و سـا 
که توسط داراالنشاء تهیه  یگزارش ها

بند سوم فقرۀ شده است به مجمع طبق 
  .ین اساسنامهپنجم مادۀ یازدهم ا

گزارش دیگری که توسط تهیه هر -۵
  .مجمع خواسته شده باشد

  ی عقـد توافقنامـه و قـرار هـا     -٦
که قبالً توسط مجمع تصویب شده بـا  
دول، مؤسسات بین المللی و آژانـس  

  للـی بـه نماینـدگی    های بـین الم 
  . از آژانس

تحقق پروگرام کاری پذیرفته شده  -٧
توسط مجمع با نگرش تطبیق آن توسط 

نشاء و با درنظر داشت حـدود  داراال
  . قبول شده بودجۀ

صالحیت راجع ساختن موضوعات  -٨
  .به مجمع جهت رسیدگی به آن، و

تأسیس ارگان هـای کمکـی در    -٩
صورت ضرورت طبق فقرۀ دوم مـادۀ  

هشتم و اتخاذ تصمیم در باره مدت و  
  . اهداف کاری آن
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  داراالنشاء
  :یوولسمه ماده

د مجمع داراالنشاء، شـوري او   -الف
فرعي ارانونه له هغوی سره د خپلو دندو 

. په ترسره کولو کـې مرسـته کـوي   
اء نورې دندې چـې  همدارنه داراالنش

ددې اساسنامې مطابق او یا د شوري او 
مجمع په واسطه هغې ته سپارل کېي، 

  .ترسره کوي
داراالنشاء له یوه تن عمومي رئیس  -ب

خه جوه ده چې د هغې رئیس او اداري 
مسئول دی او لزوماً لدې ول خه نور 
کارمندان دي، عمومي رئیس د شوري د 

خوا د یـوې  واندیز پربنس د مجمع ل
ــل   ــاره اک ــې دورې لپ ــور کلن   ل

دغه دوره یوې بلې دورې تـه د  . کېي
تمدید و ده او لدې خه زیـات نـه   

  .تمدیدېي
عمومي رئیس د مجمع او شوري په  -ج

واندې، د داراالنشـاء د مـامورینو د   
  اکلو، تشـکیالتو او کنـو پـه اه    

تر ولو مهم اصل د افرادو د . مسئول دی
  تاً له هغو غـو هېوادونـو   مارلو عمد

  داراالنشاء
  :مادۀ یازدهم

  داراالنشـاء مجمـع، شـورا     -الف
و ارگان های فرعی آنها را در انجـام  

  . وظایف شـان کمـک مـی کنـد    
همچنان داراالنشاء وظایف دیگر را که 
طبق این اساسنامه و یا توسـعه شـورا   
   ومجمع به آن محول می شود انجـام 

  . می دهد
داراالنشاء متشکل از یک تن به  -ب

عنوان رئیس عمومی که رئیس و مسئول 
اداری آن می باشد، و لزوماً کارمندان 

رئیس عمومی . دیگری از این نوع هستند
نهاد شورا از طرف مجمع به اساس پیش

  چهـار سـاله تعیـین    برای یک دورۀ 
بعدی  این دوره برای یک دورۀ. می شود

  است و امـا نـه بیشـتر    قابل تمدید 
  . از آن

رئیس عمومی نزد مجمع و شورا،  -ج
تعیین مامورین، تشکیالت و کارکردهای 

مهم ترین . داراالنشاء مسئول می باشد
اصل در تقرر افراد و تعریف شـروط  

ت، لیاقخدماتی تشخیص معیارهای بلند 



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٥/١٠/١٣٩٣

٦١ 
 

خه چې د پراخې جغرافیـایي سـاحې   
 د پرمخت په حال کېنغاونکې دي او 

 وکـي،  هېوادونو خه ه استازیتوب
  جنسیتي انولتیا ته پـه تاْکیـد سـره    

  د بـودجې د چمتـو   . اهمیت ورکوي
  کولو په وخـت کـې، د کارمنـدانو    
  د مارلو په واندیز کې باید لترلـه  

  رمندان پـه پـام کـې ونیـول     هغه کا
شي چـې د داراالنشـاء د دنـدو او    
  مسئولیتونو له عهـدې خـه وتـالی    

  .شي
عمومي رئیس یا یې استازی د شوري  -د

او مجمع په ولو غونو کې ون کوي، 
  .البته د راْیې د ورکولو له حقه پرته

  :د داراالنشاء دندې -هـ 
شوري ته د آژانس د مسودې، د کار  -۱

برابرول مې او د بودجې د مسودې د برنا
  .او استول

د کاري برنـامې او د آژانـس د    -۲
  .تصمیمونو تطبیقول

شوري ته د آژانس د فعالیتونو او ددې -۳
رپو  يول نورو رپوونو په اوند د کلن

د مسودې برابرول او استول، په هغـه  

توجه بیشتری . شایستگی و کارایی است
از  خدام افرادعمـدتاً به اهمیت اسـت 
ساحۀ  که دربرگیرندهکشورهای عضو

وسیع جغرافیایی باشد و نمایندگی بهتری 
از کشورهای در حال انکشاف نماید با 

. تأکید بر توازن جنسیتی مبذول می شود
هنگام آماده کردن بودجه، در پیشنهاد 
استخدام کارمندان بایست حداقل تعداد 
کارمندان درنظر گرفته شوند که از عهدۀ 

بر  ءمسئولیت های داراالنشاوظایف و 
  . آمده می توانند

رئیس عمومی و یا نماینده وی در  -د
تمامی جلسات شورا و مجمع اشتراک 

  . می نماید البته بدون حق دادن رای
  :وظایف داراالنشاء -هـ

  تهیه و فرستادن مسـودۀ برنامـه    -١
  کار و مسودۀ بودجـۀ آژانـس بـه    

  .شورا
  تطبیق برنامـه کـاری تصـامیم    -٢

  . آژانس
تهیه و فرستادن مسودۀ گـزارش  -٣

ساالنه در ارتباط به فعالیت های آژانس و 
گزارش های دیگری از این نوع به شورا 
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صورت کې چې دغه غوتنه د شوري او 
  .یا مجمع لخوا صورت ومومي

مجمع، شوري او نور فرعي ارانونو  -۴
ــتو  ــي مرس ــاره د اداري او تخنیک   لپ

  .برابرول
هغه د غو ترمن د  د آژانس او د -۵

  .او  ایکو چکتیا،
  فقـرې د   )ج(د لورمې مادې د  -۶

دوه یم بند مطابق د آژانس د پالیس په 
هکله د آژانس غو ته له استولو وروسته 

  ، د سمو نظریـو او مشـورو خپـرول   
  ې ته د پالیسد هغوی هرې یوې غون

په اه د مشورو د رپوونو برابرول او  
استول چې شوري ته واندې کېي، باید 
د کلن برنامې په تطبیق کې د برنامه شوې 
  پالیس په نظریـو کـې هـم شـامل     

  .وي
د آژانس عمومي رئیس او نور غي  -و

یې د خپلو دندو  د ترسره کولو په وخت 
له هې حکومت او یا بلې بهرن کې باید 

سرچینې خه د الروونو د ترالسه کولو 
یا غوتلو هه ونه کي، هغوی باید د 
هر ول عمل له ترسره کولو خه چې د 

در صورتی که این تقاضا از طرف شورا 
  .و یا مجمع صورت بگیرد

فراهم آوری کمک های اداری و  -٤
تخنیکی برای مجمع، شورا و ارگان های 

  . فرعی دیگر
رتباطات میان آژانـس و  تسریع ا -٥

  .اعضای آن، و
پخش صوابدیدها و مشـورها در   -٦

مورد پالیسی آژانس بعد از فرستادن به 
اعضای آژانس مطابق به بند دوم فقرۀ 

مادۀ چهارم، تهیـه و فرسـتادن   ) ج(
گزارشی در  مورد مشورت ها در مورد 
پالیسی برای هر یک از جلسات ایشان 

گـردد   گزارشی که به شورا تقدیم می
بایست شامل صوابدیدهای پالیسی برنامه 
ریزی شده در تطبیق برنامۀ کاری ساالنه 

  . نیز باشد
هنگام انجام وظایف خویش، رئیس  -و

  عمومی و دیگـر اعضـای آژانـس    
بایست در پی دریافت ویا طلب هدایت 
  از هیچ حکومت و یا منبـع خـارجی   

  آنهـا بایـد از انجـام    . دیگر نباشند
  کـه در موقـف آنهـا    هرگونه عملی 
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هغوی په موقف کې د نیوالو کارمندانو 
په توه چې یوازې د مجمع او شوري په 
واندې مسئول دي، اغېزه وکي، ه 

د عمومي رئیس او وکي، باید هر غی 
یوال شخصیت ـنورو کارکوونکو د ن

خاص والي ته د هغوی د مسئولیت لـه  
نظره احترام وکي او له مسئولیتونو خه 
یې د خالصون لپاره پر هغوی باندې نفوذ 

  .را نه وي
  بودجه

  :دوولسمه ماده
آژانس بودجه له النـدې الرې   د -الف

  :خه تمویلېي
رنه چې  د غو اجباري ونه لکه -۱

د مجمع لخوا تعریـف شـوې ده او د   
 رو ملتونو د ارزونې د میزان پربنسمل

  . استوار دی
   داوطلبانه او اختیـاري مرسـتې،   -۲
  .او
  .نورې ممکنه سرچینې -۳

د هغو مالي قواعدو مطابق چې د مجمع له 
عامې موافقې سره به ترسره کېي، لکه 
رنه چې ددې اساسنامې د نهمې مادې 

  منحیــث کارمنــدان بــین المللــی، 
  که تنها نزد مجمع و شـورا مسـئول   

ری می باشند، تأثیر گذارد، خـود دا 
هر عضو به ویژگی شخصیت  دینمایند با

بین المللی رئـیس عمـومی و سـایر    
شـان   کارکنان از نظر مسئولیت های

 احترام گذاشته و نباید در پی نفوذ برای
  مسـئولیت هـا    شان جهت رهایی از

  . باشند
  بودجه 

  :مادۀ دوازدهم
بودجۀ آژانس از طرق آتی تمویل  -الف

  :می شود
سهم اجباری اعضاء طوری کـه   -١

توسط مجمع تعریف شده است و بربنیاد 
  میزان ارزیابی ملـل متحـد اسـتوار    

  . است
 های داوطلبانه واختیاری،تمساعد-٢
  .و
  . دیگر منابع ممکنه -٣

مالی که با توافق عـام  مطابق به قواعد 
مجمع اتخاذ خواهد گردید، چنانچه در 

مادۀ نهم این اساسـنامه  ) ز(پاراگراف 
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په پراراف کې راغلي دي، مالي ) ز(د 
قواعد او بودجه آژانس لپاره یوه مـالي  
استواره قاعده تاْمینوي او همدارنـه د  
آژانس د فعالیتونو اغېزمن او کـارونې  

رنه چې په کاري برنامه کې . تطبیق
  . تعریف شوي دي، تضمینوي

د آژانس اداري ) مرستي(اجباري اعانې 
  .ونه تمویلويلتونه او محوري فعالیت

د آژانس د بـودجې مسـوده، د    -ب
داراالنشاء لخوا چمتـو کېـي او د   
رسید لپاره شوري ته واندې کېي، 
شوري پر هغه باندې د موافقې په اه یې 
له سپارتنې سره مجمع ته واندې کوي 
او یا دوباره د بیا ېنې او بیا واندې 

  .کولو لپاره داراالنشاء ته یې استوي
جمع یوه بهرنی پلونکی د لورو م -ج

کلونو مودې لپاره چې د وتیا په صورت 
. کې دوباره اکل کېدای شـي، ـاکي  

ــو   ــونکی د دوو کلون نی پلــوم   ل
  نومـوی  . مودې لپـاره کـار کـوي   

پلونکی د آژانس حساب ېي او دغه 
ېنې په هغه صورت کې چې د ادارې او 
د داخلي مـالي چـارو د کنتـرول د    

است، قواعد مالی و بودجه یک  آمده
قاعده مالی استوار را برای آژانس تأمین 
می نماید و همچنان تطبیـق مـؤثر و   

نس را طوری که اکارآمد فعالیت های آژ
در برنامه کاری تعریف شـده اسـت   

  . ضمین می نمایدت
نات اجباری مصارف اداری و فعالیت ااع

  . های محوری آژانس را تمویل می کند
مسودۀ بودجۀ آژانـس توسـط    -ب

داراالنشاء آماده شده و جهت رسیدگی 
به شورا تقدیم می گردد، شورا آن را با 
سفارشی مبنی بر موافقه بر آن، به مجمع 
تقدیم می دارد و یا آنرا دوباره، جهت 

مجدد، به داراالنشاء باز  ری و ارایهازنگب
  . می گرداند

یک مفتش خارجی را برای  مجمع -ج
سـال کـه در صـورت     مدت چهار

شایستگی دوباره انتخاب شده می تواند 
اولین مفتش برای مدت . تعیین می نماید

مفتش مـذکور  . دوسال کار می نماید
حسابات آژانس را بازرسی می نماید و 

ا در صورتی کـه در  این بازرسی ها ر
ارتباط به مؤثریت اداره و کنترول امور 
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توب په اه ضروري ول شـي،  اغېزمن
  .اجراء کېي

قانوني شخصـیت، امتیازونـه او   
  خوندیتوبونه

  :دیارلسمه ماده
آژانس د یو نیوال قانوني هویت  -الف

لرونکی دی، د هر یو غو د قلمرو پـه  
داخل کې او د خپلو ملي قوانینو مطابق، 
له داخلي حقوقي ظرفیتونو خه د هغوی 

لو فعالیتونو د د اتیا په صورت کې د خپ
په الر اچولو او د موخو د ترسره کولو 

  .لپاره ه اخلي
غي د امتیازونو او خوندیتوبونو په  -ب

هکله د جال کنالرې پـه اه تصـمیم   
  .نیسي

  له نورو سازمانونو سره ایکې
  :وارلسمه ماده

د مجمع له موافقې او د مناسـبو   -الف
ایکو د برقرار لپاره شوري کوالی شي 

آژانس په استازیتوب له سازمانونو لکه  د
ملرو ملتونو او نورو سازمانونو سره چې 
د هغوی فعالیتونه د آژانس له فعالیتونو 

  مالی داخلی ضروری پنداشـته شـود   
  . اجراء می شود

شخصیت قـانونی، امتیـازات و   
  مصئونیت ها
  :مادۀ سیزدهم

آژانس دارای یک هویت قانونی  -الف
بین المللی می باشد ، در داخل قلمرو 

و مطابق به قوانین ملی هر یک از اعضا 
رفیت های حقوقی داخلی ظاز  خویش،

در صورت ضرورت به آنها  جهت به 
راه انداختن فعالیت هـای خـویش و   

  . برآوردن اهداف استفاده می نماید
 اعضاء در مورد یک موافقتنامـۀ  -ب

ــازات و   ــورد امتی ــه در م   جداگان
  . مصئونیت ها تصمیم می گیرند

  روابط با دیگر سازمان ها
  :مادۀ چهاردهم

قه مجمع و جهت برقراری با مواف -الف
روابط مناسب شورا مـی توانـد بـه    

  ا سـازمان هـای   بنمایندگی از آژانس 
که انند ملل متحد و سازمان های دیگرم

ـ فعالیت های شان    ا فعالیـت هـای   ب
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سره ایکه لري موافقه لیک السـلیک  
  .کي

ددې اساسنامې حکمونه او ې له کوم 
مخکني نیوال تون خه هې یو د غو 
مشتق شوي حقوق او مکلفیتونـه نـه   

  .ياغېزمنو
بیا کتنه، تعدیلونـه او د غیتـوب   

  پرېودل
  :پنلسمه ماده

پدې اساسنامه کې تعدیلونه کېدای  -الف
شي له غو خه د هر یو پـه واسـطه   
واندیز شي، د اصالحي واندیز تصدیق 
شوې کاپ د عمومي رئیس لخوا چمتو 
کېي او لترله هغو ته له رسید خه 

ه، نوي ورې دمخه، د مجمع په واسط
  .غو ته وېشل کېي

په الندې ول به تعدیلونه د ولـو   -ب
  :غو لپاره د اجراء و وي

هغه وخت چې له اصالحي واندیز  -۱
خه هر یو، د کتنو له ېلو وروسته د 
شوري لخوا مجمع ته واندې او د مجمع 

  .په واسطه تصویب شي
له هغې وروسته چې غي د خپلـو   -۲

  آژانس رابطه دارد توافقنامـه امضـاء   
  . نماید

احکام و مفاد این اساسنامه حقـوق و  
ده مکلفیت های مشتق شده از کدام معاه

متأثر  را قبلی بین المللی هیچ از اعضاء
  .نمی سازد

ــازن ــرک ب ــدیالت و ت   گری تع
  عضویت 

  :مادۀ پانزدهم
  تعـدیالت در ایـن اساسـنامه     -الف

می تواند توسط هر یک اعضاء پیشنهاد 
گردد، کاپی های تصدیق شـدۀ مـتن   
پیشنهاد اصالحی توسط رئیس عمومی 
آماده شده و حداقل نود روز قبـل از  

گی به آن، توسط مجمع، به اعضاء رسید
  . توزیع می گردد

در صورت آتی تعدیالت برای همه  -ب
  :اعضاء قابل اجراء خواهد بود

پیشـنهاد   هنگامی که هر یک از -١
اصالحی، پس از بررسی مالحظات از 
طرف شورا به مجمع تقدیم و توسـط  

  . مجمع مورد تصویب قرار بگیرد
 پس از آن که اعضاء، مطابق بـه  -٢
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پله موافقه د هغو د نافذو قوانینو مطابق، خ
پابند په تاو ویي، غي کوالی شي 
خپله موافقه د پابند په تاو له امانت دار 
سره د یو سند په اېودلو سره چـې د  

پراراف کې هغه  )الف(مادې په  )٢٠(
  .ته اشاره شوې ده، رند کي

فقــرې ) د(د نولسـمې مـادې د    -ج
پربنس، ددې اساسنامې د تنفیذ له نېې 

  ی، هـره کاله وروسته، یو غخه پن
وخت چې وغواي کوالی شي له آژانس 
خه ووي، پس لدې چې د امانت دار د 

 )۲۰(وتلو په تاو لیکلی یاددت چې د 
پراراف کې ورته اشاره ) الف(مادې په 

شوې ده، په امانت کېدي، امانتدار هم 
باید هغه د شوري او غو خبرتیـا تـه   

  .ورسوي
د هماغه کال په ) وتل(حاب دغه انس -د

پای کې به عملي شي چې په هغه کې د 
له آژانس خه د . وتلو غوتنه شوې وي

یوه غي وتل د هغه غي پر معاهدوي 
ژمنو چې په هغه کې د ورپسې غیتوب 

فقـرې  ) ب(مادې د  )٥(لرلو سره د 
مطابق په هغې پورې پابند دی او د غي 

قوانین نافذۀ خویش، موافقۀ خود را مبنی 
بر پا بندی به آن نشان دهند، اعضاء می 
توانند موافقۀ خود را مبنی بر پابندی با 
گذاشتن یک سند به نزد امانتدار که در 

به آن اشاره ) ٢٠(مادۀ ) الف(پاراگراف 
  . شده است، اظهار بدارند

مادۀ نزدهم، پنج ) د(به اساس فقرۀ  -ج
ز تاریخ تنفیذ این اساسنامه، سال پس ا

یک عضو، هر وقت که خواسته باشد می 
تواند از آژانس خارج شود، البته پس از 
آنکه یادداشتی تحریری مبنی بر بیرون 
رفت نزد امانتدار کـه در پـاراگراف   

بر آن اشا ره شـده  ) ٢٠(مادۀ ) الف(
است، به امانت بگذارد، امانتدار نیز باید 

الع شورا و اعضاء به زودی آنرا به اط
  . برساند

در پایان ) بیرون رفت(این انسحاب  -د
همان سالی عملی خواهد شد که در آن 
تقاضای بیرون رفت صـورت گرفتـه   

بیرون رفت یک عضو از آژانس . است
بر تعهدات معاهدوی آن عضـو کـه   
متعاقب به عضویت در آمدن آن طبـق  

به آن پابند است و )  ٥(مادۀ ) ب(فقرۀ 
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ې لـه  مالي مکلفیتونه په هغه کال کې چ
  .آژانس خه وي کومه اغېزه نه لري

  د شخو حلول
  :شپاسمه ماده

غو ددې اساسنامې د تفسیر او  -الف
تطبیق په هکله خپلې شخې له سوله ییزو 

رو خه د ملرو ملتونو د منشور الرو چا
فقرې د حکمونو مادې د درېیمې  )٢(د 

حل د الرې د ترالسه مطابق حل کوي او د
غې الرې خه چـې د  کولو لپاره له ه

مادې په  )۳۳(ملرو ملتونو د منشور د 
لوم فقره کې هغې ته اشاره شوې ده، 

  .ه واخلي
شوري هم کوالی شي له هغې الرې  -ب

خه چې مناسبه ي د شخو په حل کې 
ونه واخلي، لکه د و دفترونو واندې 
کول، له غو خه د مباحثې لپاره غوتنه 

ې په هغه ول چې کول، ترو خپلې شخ
پخپله یې غواي حل کي او یو زماني 
محدوده چې د هرې کنالرې لپاره چې 

  .پر هغې موافقه کوي سپارتنه وکي
  
  

های مالی عضو در سالی که از مکلفیت 
 .آژانس خارج می شود کدام تأثیر ندارد

  حل اختالفات 
  :مادۀ شانزدهم

اعضاء اختالفات خویش در مورد  -الف
  تفسیر و یا تطبیق ایـن اساسـنامه را   

ت آمیز، مطابق بـه  ماز راه های مسال
منشور ملل ) ٢(احکام فقرۀ سوم مادۀ 

ـ   می نمایندمتحد حل    ل حاـو تـا ال
قی که در هت دریافت راه حل از طرج

منشور ملل متحد ) ٣٣(فقرۀ اول مادۀ 
  به آن اشاره شـده اسـت اسـتفاده    

  . نمایند
شورا هم می تواند از طرقی کـه   -ب

مناسب می  پندارد در حل نزاع هـا و  
 اختالفات سهم بگیرد، از آن جمله تقدیم

  دفاتر بهتر، تقاضا از اعضـاء بـرای   
ایکه د را به گونهاعات خومباحثه تا نز

و یک  ن می خواهند حل کنندخود شا
محدودۀ زمانی را برای هر طرزالعملی 

  .که بر آن توافق می کنند سفارش نمایند
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  د حقوقو مؤقت نول
  :اوولسمه ماده

د آژانس هر غی چې د هغـه د   -الف
مالي ونې په ورکه کې خن پیدا شي او 
د نه ورکل شوې ونې اندازه مساوي او 
یا د مالي وجهې له اندازې خه اضافه 
وي چې غی د دوو کلونو په موده کې 
آژانس ته ورکوي، د هغـه د راْیـې د   

  .ورکولو حق ساقطېي
که ه هم چې، مجمع د قانع کېدو پـه  
صورت کې ددې په اه چې ددغه غي 
باقیدار واکې په هغو شرایطو سره ده 
چې د هغه له توان او ارادې خه بهـر  

کېدای شي د غي د راْیې د حـق   دی،
  .ادعاء وشي

هر هغه غی چې په دوامداره توه  -ب
ددې اساسنامې له حکمونو او یا هغـو  
موافقه لیکونو له و خه چې السلیک 
کی دی درغلي وکي، ددې اساسنامې 
او د مجمع له سپارتنو او په مجمع کې 
د حاضرو غو د دوه ثلثه اکثریت موافقې 

غیتوب له حقوقو او امتیازونو مطابق، د 
خه د هغه غي ه اخیستل د تعلیـق  

  تعلیق مؤقت حقوق 
  :مادۀ هفدهم

هر عضو آژانس که سکتگی در  -الف
پرداخت سهم مالی آن موجود باشد و 
مقدار سهم نپرداخته شده مساوی و یا 

از مقدار وجه مالی باشد کـه   اضافه تر
  سـال بـه آژآنـس    وعضو در مدت د

  می پردازد، حق دادن رای آن سـاقط  
  . می شود

  اگر چه، در صـورت قـانع شـدن    
  مجمـع بــه اینکـه باقیــداری ایــن   
عضو بنابر شرایطی بوده است کـه از  
ــت،   ــارج اس ــوان وارادۀ آن خ   ت
  حق رای عضـو مـی توانـد اعـاده     

  . شود
  طــور  هــر عضــوی کــه بــه -ب

ــداوم از  ــنامه  احکــامم ــن اساس   ای
ی را کـه  و یا مفاد موافقتنامـه هـا  

نموده است تخطی نماید، طبق این امضاء
اساسنامه با سفارش مجمع و موافقـۀ  
اکثریت دو ثلث اعضـای حاضـر در   
مجمع، استفادۀ آن عضو از حقـوق و  
امتیازات عضویت به حالت تعلیـق در  
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)ن ( ه دي او همدارنحالت کې را
هغه د راْیې حق د شوري په الرـوونه  

  .نول کېي
  د آژانس مقر
  :اتلسمه ماده

د آژانس مقر به د مجمع په لومن غونه 
  .کې مشخص شي

  السلیک، تصویب، تنفیذ او الحاق
  :هنولسمه ماد

دغه اساسنامه د هغه کنفرانس د  -الف
جوېدو په وخت کې چې د آژانـس د  
تاْسیس لپاره جوېي هغو ولو دولتونو 
چې د ملرو ملتونو د سازمان غیتوب 
لري او د هغو اقتصادي پرمختیـا بـین   
الحکومتي سیمه ییزو سازمانونو چـې د  
 مې مادې په لومهغوی په هکله د شپ

وې ده، په واک کې فقره کې یادونه ش
دغه اساسنامه د تنفیذ تر . ورکول کېي

نېې پورې د السلیک لپـاره د عالقـه   
  .لرونکو په واک کې ورکول کېي

رنه چې د شپمې مادې په لوم  -ب
و هېوادونو او فقره کې بیان شوی دی، هغ

سیمه بین الحکومتي  د اقتصادي پرمختیا

 آمده و همچنان حق رای آن به هدایت
  شـــورا بـــه حالـــت تعلیـــق 

  . آیدمی 
  مقر آژانس

  :مادۀ هجدهم
مقر آژانس در اولین جلسـۀ مجمـع   

  . مشخص خواهد گردید
  امضاء، تصویب، تنفیذ و الحاق

  :مادۀ نزدهم
این اساسـنامه هنگـام تـدویر     -الف

کنفرانسی که جهت تأسـیس آژانـس   
  ار می شـود در دسـترس همـه    برگز

که عضویت سازمان ملـل   دولت های
تحد را دارند و سازمان های منطقوی م

بین الحکومتی انکشاف اقتصادی که در 
موردآنها در فقرۀ اول مادۀ ششم تذکر 

این . به عمل آمده است قرار می گیرد
 امه الی تاریخ تنفیذ آن در دسترساساسن

ــرار  ــت امضــاء ق ــدان جه   عالقمن
  . می گیرد

چنانچه در فقرۀ اول مادۀ ششـم   -ب
ای کشورها و سازمان بیان شده است، بر

های منطقوی بین الحکومتی انکشاف 
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مه یې ییزو سازمانونو لپاره چې دغه اساسنا
ندي السلیک کي، د مجمع په واسطه د 
هغوی د غیتوب له تصویب وروسـته،  

فقرې  )٢(مادې د  )٦(ددې اساسنامې د 
بند مطابق، د السلیک لپاره د هغوی  )٢(

  .په واک کې ورکي
ددې اساسنامې د موادو پر سـر د   -ج

توافق رندول له امانت دار سره د یو 
ه ـای  تاْییدي سند په اېودلو سره پ

کېي، ددې اساسنامې قبولي او یا الحاق، 
د دولتونو په واسطه د هغوی د اوندې 

  .تقنیني پروسې مطابق عملي کېي
دغه اساسنامه له دېرشـو ورـو    -د

وروسته چې پنه ویشتمه تاْییدي سند له 
  .امانت دار سره اېودل کېي، نافذېي

هېوادونه، د اقتصادي پرمختیا بین  -هـ 
ي سیمه ییز سازمانونه چې خپل الحکومت

تاْییدي سند ددې اساسنامې لـه تنفیـذ   
وروسته له امانت دار سـره دي، ددې  

و له نېې اساسنامې د تاْییدی سند د سپارل
دېرش ورې وروسته، د هغوی په  خه

  .هکله نافذېي
ددې اساسنامې له حکمونو خه د هر  -و

اقتصادی که این اساسنامه را امضاء نه 
نموده اند، پس از تصویب عضـویت  

فقرۀ ) ٢(ایشان توسط مجمع، طبق بند 
این اساسنامه به دسترس ) ٦(مادۀ ) ٢(

ــرار داده   ــاء ق ــت امض ــان جه   ش
  . می شود

اظهار توافق بر سـر مـواد ایـن     -ج
با گذاشتن یک سند تائیدی نزد  اساسنامه

لحاق قبولی و یا ا جا می شود،امانتدار به 
به این اساسنامه توسط دولت ها مطابق 
  به پروسه تقنینی مربوط شـان عملـی   

  . می شود
این اساسنامه سی روز پس از آن که  -د

بیست و پنجمین سند تائیدی نزد امانتدار 
  . نت گذاشته می شود نافذ می شودابه ام

کشورها، سازمان های منطقوی  -ـه
بین الحکومتی انکشاف اقتصادی کـه  

 د تائیدی خویش را پس ازتنفیذ اینسن
اساسنامه به نزد امانتدار می گذارند، پس 
از سی روز از تاریخ تسلیمی سند تائیدی 
  این اساسنامه در مـورد آنهـا انفـاذ    

  . می گردد
ونه استثنایی در مورد هر یک هیچ گ -و
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یو په هکله هې ول استثناء صورت نشي 
  .لېموند

  امانت دار، ثبت، د اعتبار و متن
  :شلمه ماده

رال جمهوري حکومت لمان فداد  -الف
او الحاقي  وتاْییدي سندونددې اساسنامې 

 یاکل شود امانتدار په توه،  سندونه،
  .ید

 )۱۰۲(د ملرو ملتونو د منشور د  -ب
مادې د حکمونو مطابق، دغه اساسنامه د 

  .امانتدار حکومت لخوا ثبتېي
دغه اساسنامه چې په انلیسي ژبه  -ج

ترتیب شوې ده، د امانتدار حکومت په 
  .آرشیف کې به په امانت کېودل شي

نسخې، له ددې اساسنامې تاْیید شوې  -د
وخت سره سم د امانتدار حکومت لخوا د 
نورو هېوادونو حکومتونو او د اقتصادي 
پرمختیا بین الحکـومتي سـیمه ییـزو    
سازمانونو اجرائیوي ارانونو ته چـې  
اساسنامه یې السلیک او یا د هغو غیتوب 

 )ب(شپمې مادې د تصویب شوي وي، د
  .فقرې د دوه یم بند پربنس وېشل کېي

امانتدار حکومت ول هېوادونـه   -هـ 

این اساسنامه صورت گرفتـه   حکاماز ا
  . نمی تواند

  امانت دار، ثبت، متن قابل اعتبار
  :مادۀ بیستم

لمان احکومت جمهوری فدرال  -الف
منحیث امانتدار این اساسنامه، اسـناد  
تائیدی و اسناد الحاقی، برگزیده شده 

  . است
) ١٠٢(مطابق به احکـام مـادۀ    -ب

منشور ملل متحد این اساسنامه توسط 
  . می گردد ثبتمانتدار حکومت ا

این اساسنامه که به زبان انگلیسی  -ج
ترتیب یافته است در آرشیف حکومت 

  . امانتدار به امانت گذاشته خواهد شد
نسخه های تائید شدۀ این اساسنامه،  -د

حسب الموقع توسط حکومت امانتدار به 
، ارگان های گرکشورهای دیحکومت 

اجرائیوی سازمان های منطقوی بـین  
لحکومتی انکشاف اقتصـادی، کـه   ا

اساسنامه را امضاء و یا عضویت آنهـا  
تصویب شده باشد بربنیاد بند دوم فقرۀ 

  . مادۀ ششم توزیع می شود) ب(
همه کشورهای  حکومت امانتدار-ـه



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٥/١٠/١٣٩٣

٧٣ 
 

 

چې دغه اساسنامه یې السلیک کي دي، 
له ن پرته، د هر نوي تاْییدي سند د په 
امانت اېودلو له نېې او د اساسنامې د 
تنفیذ له نېې خه به په جریـان کـې   

  .واچوي
امانتدار حکومت، په چک سـره،   -و

غي او السلیک کوونکي هېوادونه له 
چې دولتونه او د اقتصادي  هغې نېې خه

سازمانونه  ییز پرمختیا بین الحکومتي سیمه
په یو بل پسې ددې آژانس غیتوب ترالسه 

  .کوي، خبروي
فقرې د دوه  )ب(د شپمې مادې د  -ز

یم بند مطـابق، امانتـدار حکومـت د    
غیتوب نوي غوتنلیکونه په چک سره 
د رسید لپاره د آژانس ولو غو تـه  

  .استوي
غه اساسنامه، د هغو ذواتو په حضور کې د

چې اصوالً د واک لرونکي دي، السلیک 
  .شوه
نېه د  ۲۶کال د جنوری په  ۲۰۰۹د 

لمان په بن کې په یوه اصلي نسخه پـه  ا
  .انلیسي ژبه السلیک شوه

ــاء   ــنامه را امض ــن اساس ــه ای   ک
نموده اند، بالفاصله، از تاریخ به امانت 
گذاری هر سند تائیدی جدید و تاریخ 

یذ اساسـنامه در جریـان خواهـد    تنف
  . گذاشت

حکومت امانتدار، سریعاً، کشورهای  -و
تاریخی که  زعضو و امضاء کننده را ا

دول و سازمان های منطقـوی بـین   
الحکومتی انکشاف اقتصادی به صورت 
  متعاقب عضویت این آژانس را کسب 

  . می کنند، آگاه می سازد
ــرۀ    -ز ــد دوم فق ــق بن   ) ب(طب

ومت امانتدار درخواست مادۀ ششم، حک
های جدید عضویت را سریعاً جهـت  
  رسیدگی به تمـام اعضـای آژانـس    

  . می فرستد
 این اساسنامه، به حضور ذواتی که اصوالً
 دارای صالحیت می باشند، مورد امضاء

  . قرار گرفت
در بـن   ٢٠٠٩جنوری  ٢٦به تاریخ 

بـان  زلمان، در یک نسخۀ اصلی به ا
  . استانگلیسی به امضاء رسیده 
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د افغانستان د ملي اردو د افسرانو 
اد ته د بریتانیا شاهي هېـو  ياکادم

د  واکونو د پرسونل د اسـانتیاوو 
غانستان د اسالمي برابرولو په اه د اف

بریتانیا شـاهي  جمهوري دولت او 
ن د تفاهم يشمالي ایرلند ترمواد اوېه

افغانستان د  د ت په هکله،د یاددا
  ئیسراسالمي جمهوریت د
  نفرما

  )) :۱۲۳ه
  ۱۳۹۲/ ۱۱/ ۵: نېه
  : مادهلوم

مادې ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 
فقرې د حکم لـه مخـې، د   ) ۱۶(د 

ته  يافغانستان د ملي اردو افسرانو اکادم
د بریتانیا شاهي هېواد د مسلح واکونو د 
پرسونل د اسانتیاوو د برابرولو په اه د 

بریتانیا افغانستان د اسالمي جمهوریت او 
 د ینشاهي هېواد او شمالي ایرلند ترم

ت تفاهم چې د ملـي شـوري د   یاددا
نېـې   ٨/٨/١٣٩٢ولسي جرـې د  

ې او د مشـرانو جرـې د   ) ۱۰۳(

  فرمان  
  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

، یادداشت تفـاهم  در مورد توشیح
 اسـالمی  جمهـوری  دولت میان

 افغانستان و دولت شاهی بریتانیا
رابطه به فراهم  وایرلند شمالی در

آوری پرسونل نیروهـای مسـلح   
شاهی بریتانیا به اکـادمی   کشور

  افسران اردوی ملی افغانستان 
  )١٢٣: (شماره
  ٥/١١/١٣٩٢: تاریخ

  :اول ۀماد
) ٦٤( ۀماد) ١٦(ۀ به تأسی از حکم فقر

قانون اساسی افغانستان، یادداشت تفاهم 
میان جمهوری اسـالمی افغانسـتان و   

نیا و ایرلند شمالی در دولت  شاهی بریتا
رابطه به فراهم آوری پرسونل نیروهای 
مسلح کشور شاهی بریتانیا به اکادمی 
افسران اردوی ملی افغانستان را که بر 

مؤرخ ) ١٠٣(اساس مصوبات شماره 
ولسی جرگه و شـماره   ٨/٨/١٣٩٢
مشـرانو   ٣/١٠/١٣٩٢مؤرخ ) ٩٨(
 الف
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ې مصوبو ) ۹۸(نېې  ٣/١٠/١٣٩٢
برخو ) ۱۹(پربنس، په یوه ضمیمه او 

  . ح کومېکې تصدیق شوی دی، توش
  :یمه مادهه دو

ه نېې خه نافذ او دغه فرمان د توشېح ل
ت او دملي شوري له دادد تفاهم د یا

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

  حامد کرزی
  رئیساسالمي جمهوریت دافغانستان د

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

جرگه شورای ملی بداخل یک ضمیمه و 
گردیده، توشـیح   بخش تصدیق) ١٩(

  .میدارم
  :دوم ۀماد

  این فرمان از تاریخ توشـیح نافـذ و   
همراه با یادداشت تفاهم و مصـوبات  

رسـمی نشـر    ۀشورای ملی در جرید
  .گردد

  حامد کرزی
  رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ب
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  ي جمهوري دولت د افغانستان اسالم
  يشور يمل

  جره يولس 
د افغانستان د اسالمي جمهوریت او 

ایرلند  يت او شمالدول يبریتانیا شاه
والو ه واد د وسلېه يترمن د بریتانیا شاه

اردو افسرانو  يواکونو د افغانستان د مل
ته د پرسونل د چمتو کولو په اه  ياکادم

  تفاهم لیک
  )) :۱۰۳ه
  ۱۳۹۲/ ۸/ ۸: نېه
قانون د  يد افغانستان د اساس ېجر يولس
له درج شوي حکم سره سم،  ېماد ېيم نوي

 ېغونه ک يپه عموم ېنې ۱۳۹۲/ ۸/ ۸د 
جمهوریت او بریتانیا  يد افغانستان د اسالم

ایرلند ترمن د بریتانیا  يدولت او شمال يشاه
الـو واکونـو د   ه وواد د وسلېه يشاه

ته د  ياردو افسرانو اکادم يلافغانستان د م
 ک پهیپرسونل د چمتو کولو په اه تفاهم ل

  .کبرخو کې تصدیق  )۱۹(ضمیمه او  یوه
  "يابراهیم"عبدالرووف 

  رئیس ېجر يد ولس
  
  

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان
  شورای ملی   

  ولسی جرگه
ولت جمهوری داشت تفاهم میان ددیا

اسالمی افغانستان و دولت شاهی بریتانیا 
و ایرلند شمالی در رابطه به فراهم آوری 
پرسونل نیروهای مسلح کشور شاهی 
  بریتانیا به اکادمی افسران اردوی ملی 

  افغانستان
  ) ١٠٣: (شماره
  ٨/٨/١٣٩٢:تاریخ

 ۀسی از حکم مندرج مادأولسی جرگه به ت
 ، در جلسـۀ نودم قانون اساسی افغانستان

داشـت  دیا ٨/٨/١٣٩٢ عمومی مؤرخ 
تفاهم میان دولت جمهـوری اسـالمی   

دولت شاهی بریتانیا و ایرلند ون اافغانست
شمالی در رابطه به فراهم آوری پرسونل 
  نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا بـه  
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان با 

  .بخش تصدیق نمود) ١٩(یک ضمیمه و 
  "ابراهیمی"وف عبدالرو

  رئیس ولسی جرگه
  
  

  
 ج
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ي جمهوري دولت د افغانستان اسالم
  يشور يمل

همشرانو جر  
  د افغانستان اسـالمي جمهوریـت  

او د بریتانیا شاهي دولت او شمالي  
ــه اه  ــاهم لیــک پ ــد د تف   ایرلن

  تصدیق              
۹۸: (ه (  

  ٣/١٠/١٣٩٢: نېه
 ېیم يد نو قانون يمشرانو جرې د اساس

 ٣/١٠/١٣٩٢مادې له حکم سره سم، د 
ــوم ــه عم ــې پ ــ ينې ــه ک    ېغون

د افغانستان اسـالمي جمهوریـت او د   
بریتانیا شاهي دولت او شمالي ایرلند تر 

واد د وسله والو ېا شاهي هین د بریتانيم
واکونــو د افغانســتان د ملــي اردو 
افسرانواکامي ته د پرسونل د چمتو کولو 

برخو او د رایو ) ۱۹(م لیک په په اه تفاه
په اکثریت تصدیق ک .  

  "مسلمیار" يهادالفضل 
  رئیس ېد مشرانو جر

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
  شورای ملی 

  مشرانو جرگه 
  تصدیق مشرانو جرگه 

تصدیق یادداشت تفاهم میان دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 

  شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی
  ) ٩٨: (شماره
   ٣/١٠/١٣٩٢: تاریخ

ۀ تأسی از حکم مـاد ه مشرانو جرگه ب
نودم قانون اساسی افغانستان یادداشت 
تفاهم میان دولت جمهوری اسـالمی  
افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند 
شمالی در رابطه به فراهم آوری پرسونل 
نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا به 
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان را 

 ٣/١٠/١٣٩٢عمومی مؤرخ  ۀدر جلس
ه اکثریت آراء تصدیق بخش ب )١٩(در

  . نمود
  "مسلمیار"فضل الهادی 

  رئیس مشرانو جرگه

  
 د
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  ي جمهوري دولتد افغانستان اسالم
  او
ولت او شمالي دد بریتانیا شاهي 

  نيایرلند تر م
واد د وسله والو ېد بریتانیا شاهي ه

  واکونو
د افغانستان د ملي اردو افسرانو 

  اکامي
  ته د پرسونل د چمتو کولو

  په اه
  تفاهم لیک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یادداشت تفاهم  
  میان 

  دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
  و 

  دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی
  ه به در رابط

  فراهم آوری پرسونل
  نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا

  به 
اکادمی افسران اردوی ملی 

  افغانستان
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   سریزه
   فهرست

تعریفونه: برخه لوم  
  .دپرسونل چمتو کول :رخهب دوه یمه
اردو  يد افغانستان د مل: برخه  درېيمه

  واد ېکې د بریتانیا ه افسرانو په اکام
  .مسئولیتونه

ان د ملـي اردو  دافغانست: برخه لورمه
  کـې دافغانسـتان    افسرانو په اکام

   .ئولیتونهمس
ـ : برخه پنمه اردو  يد افغانستان دمل

و نوادوېکې دهمکارو ه افسرانو په اکام
   .مسئولیتونه

  .سوق او اداره: برخه شپمه
  .د واکونو خه ساتنه: برخه اوومه

   .موقف: برخه اتمه
  .حوزه قضایي: برخه نهمه
  .امنیت: برخه لسمه

د معلوماتو خه ـه  : برخه یوولسمه
  .اخیستنه او د هغو خپرول

   .سئولیتونهدعاوې او م: برخه دوولسمه 
 طرزالعمل او دینې د : برخهدیارلسمه 

   .ررسيو بېپ

  مقدمه
  فهرست

  .تعاریف: اول بخش
  .فراهم آوری پرسونل: دومبخش 
مسئولیت های کشور بریتانیا : سوم بخش

ــی ــران اردوی مل ــادمی افس   در اک
  .افغانستان 

های افغانستان مسئولیت : چهارمبخش 
ــی ــران اردوی مل ــادمی افس   در اک

  .افغانستان 
مسئولیت های کشورهای : پنجمبخش 
در اکادمی افسران اردوی ملی  همکار

   .افغانستان
  .سوق واداره: ششم بخش

  .محافظت از نیروها: هفتمبخش 
  .موقف: هشتمبخش 
  .حوزه قضایی: نهمبخش 
  .امنیت: دهمبخش 
  ومـات  استفاده از معل: یازدهم بخش

  .ونشر آن
  .مسئولیت ها دعاوی و: دوازدهمبخش 
 طرزالعمل تحقیـق و : سیزدهم بخش

  .بررسی حوادث
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  مـالي  سـتیکي او ژلو :برخه وارلسمه
  .تدابیر

   .طبي اتیاوې: برخه پنه لسمه
دافغانستان دملي اردو : برخه شپاسمه

کې د غیـر افغـان    افسرانو په اکام
  .منسوبینو مینې ته رسیدي

  .تعدیالت: برخه اوولسمه 
  .شخې: برخه اته لسمه
   .هېاو فسخې ندانفاذ : برخه نولسمه
  :سریزه

د (ي دولت او شمالي ایرلند هد بریتانیا شا
او د افغانستان اسـالمي  ) بریتانیا دولت

 ېچ) د افغانستان دولت(جمهوري دولت 
په توه  "خواوو"دواه له دې وروسته د 

   .يېیاد
دهغه سند پـه نظرکـې نیولـو سـره     

ي اردو افسرانو اکام لدافغانستان دم(
افغانسـتان   د د بریتانیا او چې)  په اه 

م کال د مارچ  ۲۰۱۲ن د يدولتونو ترم
نو د دفـاع  ووادېه د دواو هېن ۲۹په 

وزیرانو په واسطه السلیک شو، د الندې 
مواردو په اه د افغانستان د ملـي اردو  
منسوبینو او د افغانستان دولت سـره د  

وژسـتیکی  ل رتـدابی : چهاردهمبخش 
  .ومالی
  .نیازمندی های طبی: پانزدهمبخش 
رسیدگی به وفیـات  : شانزدهمبخش 

منسوبین غیر افغان در اکادمی افسران 
   .اردوی ملی افغانستان

  .دیالتتع: هفدهمبخش 
  .منازعات: دهمجهبخش 
  .تاریخ انفاذ وفسخ: نزدهمبخش 
   :مقدمه

نـد شـمالی   لدولت شاهی بریتانیا وایر
ودولـت جمهـوری   ) دولت بریتانیا(

که ) دولت افغانستان(اسالمی افغانستان 
یاد می " طرفین"هر دو منبعد به عنوان

  .شوند
با در نظر داشت بیان نیت در رابطه به 

دوی ملی افغانستان اکادمی افسران ار
ــا    کــه میــان دولــت هــای بریتانی

مارچ سـال   ٢٩تاریخ  و افغانستان به
توسط وزرای دفاع هـر دو   م٢٠١٢

روی موارد ذیل  ،رسید ء کشور به امضا
در زمینه فراهم آوری پرسونل بـرای  
همکاری بـا منسـوبین اردوی ملـی    
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لپاره د پرسونل د برابر ولو په  همکار
ول چې د خواوو په  برخه کې لکه ه

  .افقه کویوواسطه په وته شوي، م
   :زمینه

ن د يات د خواوو ترمدد تفاهم دغه یاد
او مشارکت پربنس  ياود مهاله دوست

 ول چې د ــلکه م کال د  ۲۰۱۲ه
کـې د اود مهالـه    ېپه میاشت يجنور

ستراتیژیکو همکاریو سند السلیک شوو 
  . رندوي يلژمنې بیا
یا دولت د افغان ملـي امنیتـي   د بریتان

ودې د  يواکونو او دهغوی د مسـلک 
  . مالت پر دوام ژمن دی

 د افغانستان دملي اردو افسرانو اکام
جوول د یوه کلیدي د وونیز نهاد په 
توه خواوو ته دا فرصت چمتوکوي تر 
و د یوبل سره د مشرتوب د زده کې 
او هو ددوام د پرمخت په الره کې د 

 د دبهیر په اودو کې اوله هغه خه ېل
وروسته د یو توانا او مسلکي واک د 

  . کي وکار  جوولو پربنس
چې د  يترتیب سره قصد لر ېپد ېخواو

او  يهرست نظامي شاهي اکـادم  تسن

افغانستان و دولت افغانستان طوریکـه  
توافق مـی   طرفین مشخص نموده اند،

  .نمایند
   :زمینه

این یادداشت تفاهم تعهد میان طرفین را 
مبنی بر مشارکت و دوستی دراز مدت 
طوریکه در سند همکاری هـای دراز  
مدت استراتیژیک که در ماه جنـوری  

رسید، مجدداً  ءبه امضا م٢٠١٢سال 
  . نماید تصریح می

دولت بریتانیا بر دوام حمایت به قوای 
رشد مسلکی آنهـا   ن واملی امنیتی افغ

  . متعهد است
ایجاد اکادمی افسـران اردوی ملـی   
افغانستان به عنوان یک نهاد آموزشی 
کلیدی به طرفین این فرصت را فراهم 
می کند تا با هم در راستای انکشـاف  
 آموزش رهبری و دوام تالش ها مبنی بر

  ایجاد یک نیروی توانـا و مسـلکی   
کـار   رجریان روند انتقال وبعد از آند

  .نمایند
طرفین قصد دارندتا بدین ترتیب رابطه 
درازمدت را میان اکادمی نظامی شاهی 
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 دافغانستان د ملي اردو افسرانو اکام
  .رامنته کي ين اود مهاله همکاريترم
  تعریفونه -برخه ۱
دات کـې  دتفاهم په دغه یا د: ۱-۱
ــې  ذ ــطالحات  داس ــوي اص   کرش
  :يېتعریف 

ستان دملي اردو د افسرانو افغان د« : الف
ده چې د کابل د  ي، هغه اکام»اکامي

يېقرغې په ساحه کې جو.  
لي اردو افسـرانو  مافغانستان د د«: ب

د هغو ملکي  »غیر افغان منسوبین ياکام
 يمکــارکوونکو او د بریتانیــا د نظــا

مندانو خه چې د بریتانیا وسله والو رکا
واکونو او همدارنه هغـه ملکـي او   

وادونو ېرو هاد همکنظامي کارمندان چې 
ه والو واکونو لپاره دنده ترسره د وسل

ـ  يکوي او دافسرانو پـه اکـادم    ېک
غیر د دافغانستان د ملي اردو منسوبینو او 

او یـا   يافغان کارمندانو ترن د مل
 ېرارداد یانو سره په ـای دد نظامي ق

وسله والو واکونو سـره د مالتـ او   
په برخه کې خدمت کوي، په  يهمکار

ول دغه تعریف لکه ه  ياغان کې ران

هرست و اکادمی افسران اردوی  تسن
  .ملی افغانستان ایجاد نمایند

  تعاریف -١بخش 
در ایــن یادداشــت تفــاهم ، : ١-١

اصطالحات ذکر شده چنین تعریف می 
  :گردند

ادمی افسران اردوی ملـی  اک« : الف
 »، اکادمی یی اسـت کـه   نستانافغا

  .رساحه قرغۀ کابل اعمار می گرددد
منسوبین غیر افغان اکادمی افسران « :ب

در برگیرنـده   »اردوی ملی افغانستان
کارمندان نظامی بریتانیا و کارمنـدان  
ــای    ــرای نیروه ــه ب ــی ک   ملک
مسلح بریتانیا و همچنان کارمندان نظامی 
و ملکی که برای نیروهای مسلح کشور 

ــ ــه  ه ــای وظیف ــار ایف   ای همک
می نمایند و در کنار منسوبین اردوی 
  ملی افغانستان در اکـادمی افسـران   

 ۀن که در زمینهمراه با کارمندان غیر افغا
ــا  ــاری ب ــت و همک ــنا حمای   ی

روهای مسلح خدمت مـی کننـد،   نی 
ــه . میباشــد ــف همانگون ــن تعری   ای

که دولت افغانستان با آن موافقت نموده 
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چې دافغانستان د دولت سره پرې موافقه 
د  ېپرسونل چ ير قراردادېشوي هغه شم

وادونو تبعه نه دي په ېبریتانیا او همکارو ه
  .ان کې نه رانغاي

دافغانستان دملي اردو افسـرانو  « : ج
ظفو نظامي ؤدولو م  »پرسونل اکام

کارکوونکو، دزده کو الندې افسرانو او 
 په تشکیل کې شامل ول ملکي پرسونل

  .يخه شامل د
د ولو  ،»د بریتانیا خدماتي چارواکي« : د

ـ  دي چـې د   يبریتانیایي مقاماتو په معن
سم د ملي بریتانیا قانون د احکامو سره 

د  رسونلپکې د بریتانیایي  اردو په اکام
قوماندې او ادارې د ترسـره کولـو د   

  .صالحیت خه برخمن دي
وادونه ېهغه ه »وادونهېهمکار ه« -هـ 

دي چې دافغانستان دملي اردو افسرانو په 
کې د بریتانیایی وسـله والـو    اکادم

واکونو لپاره د خدمت دواندې کولو په 
ر پرسونل چمتو کوي ېشم موخه خپل یو

دولت  ياو د افغانستان اسالمي جمهور
له مخکی تفـاهم سـره    ېسره د مخک

مشروط، ددې موافقه لیک لپاره د فني 

ــر گی  ــت، در بـ ــدراسـ    هنـ
ــا و    ــه بریتانی ــه تبع ــاعی ک   اتب
  کشــورهای همکــار نیســتند،   

  .باشد نمی
اکادمی افسران اردوی  « پرسونل: ج

  شامل تمام کارمنـدان   »ملی افغانستان
ـ موظف نظامی م و ی، افسران تحت تعل

  پرسونل ملکـی شـامل در تشـکیل    
  .می باشد

، به معنی »مقامات خدماتی بریتانیا« : د
یایی است که طبـق  تمام مقامات بریتان

احکام قانون بریتانیا از صالحیت اجرای 
هی و ادارۀ پرسونل بریتانیـا در  دفرمان

ــران اردو  ــادمی افس ــی یاک   مل
  .برخوردار اند 

  ارتــعب »کارـشور همـک«  -هـ
است از کشوری که یک تعداد پرسونل 

  خـدمت بـا  خویش را جهت ارائـه  
ـ  رنیروهای مسلح بریتانیـا د  ادمی اک

  ، فـراهم  وی ملی افغانستانارد افسران
هم پیش از پیش می نماید ومشروط به تفا

روی فـراهم آوری   با دولت افغانستان
  تخنیکی برای ایـن یادداشـت   رتدابی
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واد ېتدابیرو د برابرولو په اه د بریتانیا ه
  .سره موافقه کوي

عبارت ده  »د بریتانیا د خدماتو قانون« :و
 قاعـده،  له هرهغه قانون، حکم، مقرره،

ان،او یا دبریتانیا دولت او شـمالي  فرم
ا په وسله یایرلند الرودونه چې دبریتان

  .اه لري ېوالو واکونو پور
انو پـه  رد افغانستان ملي اردو افس « :ز

د  »کې د بریتانیا نظامي قطعـه   اکام
واد د وسله وال واک د هغه ېبریتانیا ه

عبارت ده چې خه  ېپرسونل د مجموع
د  اردو افسرانو اکادم د افغانستان دملي

  .شوي ديمؤطف مالت لپاره 
ــوق او اداره  « :ح ــتان د س د افغانس

ر پرسـونل او د  ېد هغه شـم  »پرسونل
نو نستان د ملي دفاع وزارت د ریاستوافغا

خه عبارت ده چې د افغانستان د ملي 
 يد قومندې او پاليس اردو افسرانو اکام

  .پرغاه لري لیتئوسد پلي کولو م
د افغانستان دملي اردو افسـرانو   «: ط

ول هغه تعمیرونه او  »تسهیالت اکام
دي چې د افغانستان د ملي اردو  ودان

لپاره په اني شوي  افسرانو اکام

  تفاهم بـا کشـور بریتانیـا توافـق      
  .می نماید

عبارت است  »یاقانون خدمات بریتان« :و
، فرمان قاعده، هر، مقر، حکمز هر قانونا

ولت بریتانیا و ایرلند ویا رهنمود های د
شمالی که مربوط به نیروهای مسـلح  

  .بریتانیا می باشد
اکـادمی   رقطعه نظامی بریتانیا د «:ز

عبارت  »افسران اردوی ملی افغانستان
است از مجموعۀ پرسونل قوای مسلح 
کشور بریتانیا که بـرای حمایـت از   

ان اردوی ملی افغانستان راکادمی افس
  .توظیف می باشد

 »سونل سوق واداره افغانستانپر«: ح
عبارت اند از آن عده پرسونل و ریاست 
های وزارت دفاع ملی افغانستان کـه  
مسئولیت قومانده و تطبیـق پالیسـی   
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان را 

  .بعهده دارند
 تسهیالت اکادمی افسران اردوی«: ط

تمام عمـارت هـا و    »ملی افغانستان
مین اختصاص یافته ساختمان ها باالی ز

برای اکادمی افسـران اردوی ملـی   
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يد ېکه باندم.  
په قرغه کې د افغانستان دملي اردو « :ی

 کې د بریتانیا تر مشر افسرانو په اکام
له  ېرت دعبا »واکونو تاسیسات ېالند

خه چې په  او ولو هغو تعمیرونو ودانیو
افغانستان د ملي اردو افسرانو د قرغه کې د 

په محوطه کې دافغانستان دملي  اکـام 
م اردو افسرانو په اکا  کې د غیر افغان

پرسونل د اوسیدو لپاره اني شوي 
  .دي
قرغه کې د افغانستان د ملـي  په  «: ک

کې د بریتانیـا   اردو افسرانو په اکام
 »الندې واکونو قومانـدان  ترمشر

له هغه چا خه چې دبریتانیا  یعبارت د
دولت له لوري دافغانستان د ملي اردو 

کې د غیـر افغـان    ه اکامافسرانو پ
د قوماندان په توه د یاددات د پرسونل 

برخې د شرایطو الندې  ۶دغه تفاهم د 
ده ېاکل شو.  

  کولد پرسونل چمتو  -برخه ۲
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د : ١ -٢

د  نیتئومص يدقضای(ابیرو دلیکل شویو ت
سره په مشروط ول، ) ون وزې په ح

  .افغانستان می باشد
تاسیسات نیروهای تحت رهبری « :ی

بریتانیا در اکادمی افسران اردوی ملی 
عبارت اند از تمام  »افغانستان واقع قرغه

  عمارت ها و سـاختمان هـای کـه   
اکادمی افسران اردوی ملی  ۀمحوط رد

ر بود و باش افغانستان واقع قرغه به منظو
پرسونل غیر افغان اکـادمی افسـران   
اردوی ملی افغانستان اختصاص یافتـه  

  .است
قوماندان نیروهای تحت رهبری  «: ک

بریتانیا در اکادمی افسران اردوی ملی 
عبارت است از  »افغانستان واقع قرغه

فردی است که از جانب دولت بریتانیا 
منحیث قوماندان پرسونل غیر افغـان  

افسران اردوی ملی افغانستان اکادمی 
ایـن   ٦تحت شرایط مندرج بخـش  

ــده  ــاهم مقــرر گردی   یادداشــت تف
  .است

  فراهم آوری پرسونل -٢بخش 
مندرج قوانین  رط به تدابیومشر: ١ -٢

به شـمول حـوزه   (نافذ در افغانستان 
، دولت بریتانیا تـا  )مصئونیت قضایی
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د بریتانیـا او هـم د   د بریتانیا دولت هم 
د افغانستان ملـي   خهوادونو ېهمکارو ه

او سالور  اردو ته دروزنې، الروونې،
 غانستان دملـي اردو کولو په موخه د اف

کې دوسـله والـو   اکامافسرانو په 
ددې  .واکونو پرسـونل چمتوکـوي  

ر، کـاري دوره، دنـدې،   ېپرسونل شم
فعالیتونه او دافغانستان دملي اردو افسرانو 

بریتانیا د نظامي قطعې  د کې په اکام
رتبې او همدارنه په دغه پرسونل پورې 
اوند نور موضوعات چې د تفاهم په دغه 

ذکر شوي، او کولی  يات کې نه ددیاد
د خواو له  يپه مختلفو مقاطعو ک ېچ يش

 ېتدابیرو ک ياخه په وته او په تطبیق
  .يای پر ای ش

د بریتانیا خدماتي چارواکي، په  :٢ -٢
په قرغه کې د افغانستان د ملـي اردو  
افسرانو په اکامي کې یو افسر د بریتانیا 

قوماندان په الندې واکونو د  تر مشر
اکي چتوت  ېه ود تفاهم په دغه یاددا

دندې او فعالیتونه تر سره  ېدرج شو ېک
يک .  
  

پرسونل قوای مسلح را هم از کشـور  
ز کشور های همکار جهت بریتانیا و هم ا

  رهنمـایی ومشـوره دهـی     ،آموزش
به اردوی ملی افغانستان در اکـادمی  
ــتان   ــی افغانس ــران اردوی مل   افس

، تعداد این پرسـونل . راهم می نمایدف
  فعالیـت هـا    ،، وظـایف ۀ کاریدور

نظامی بریتانیا در اکـادمی   ۀورتب قطع
ــتان   ــی افغانس ــران اردوی مل   افس

بـه ایـن    موضوعات مربوطوهمچنان 
یادداشت تفاهم ذکـر   اینپرسونل در 

ــاطع   ــوان در مق ــده ، ومیت   نگردی
  مختلف از جانب طـرفین مشـخص   
ــی    ــدابیر تطبیق ــده و در ت   گردی

  .گنجانیده شود
مقامات خدماتی بریتانیا، یک  :٢ -٢

ا به حیث نیروهای تحت رهبری رافسر 
در اکادمی افسران اردوی ملی  ابریتانی

ین خواهد نمود یتع افغانستان واقع قرغه
که فعالیت ها و وظایف مندرج در این 
ــام  ــاهم را انجـ ــت تفـ   یادداشـ

  .خواهد داد
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اردو افسرانو  يدافغان مل -برخه ۳
ــادم ــه اک ــا  يپ ــې دبریتانی   ک

   لیتونهئومس
ول چې د افغانستان او لکه ه   :١ -٣

ن د اود مهاله ستراتیژیکو يبریتانیا ترم
همکاریو په سند کې ذکر شوي دي، د 

په  ېدند الندین يای بهواد ېتانیا هبری
  :يغاه واخل

رهبري به د افغانستان ملـي اردو  : الف
مالت د ئتالف لپاره د ا يافسرانو اکام

کولو او پـه   ېروزنیز تخصص د واند
د  ياو د اکادم مشر د پالنجوونه او

د  ،ېاستادانو د کدر روزنه په دغه الره ک
د ملي اردو بریتانیا دولت به د افغانستان 

خه د باکیفیته وونیزو برنامو د جوولو 
وک و مسلک يپه برخه کې مالتيتر 

افسران او مشران د معیارونو سره سم د 
افغانستان ملي اردو ته تربیه او واندې 
کي په دغه امر کې هغه روزنیزې برنامې 

له لوري په  يچې د سنت هرست اکادم
یو نسنت هرست او افغانستان کې د لوم
ي، ېکادري کار کوونکو لپاره ترسره ک

  .يېشامل

های بریتانیا در مسئولیت -٣بخش 
ــی   ــادمی افســران اردوی مل اک

   افغانستان
طوریکه در سند همکاری های  :١ -٣

دراز مدت اسـتراتیژیک افغانسـتان   
ــت ــده اس ــر گردی ــا ذک    ،وبریتانی

وظایف ذیل را به دوش  کشور بریتانیا
  :خواهد داشت

رهبری حمایت ائـتالف بـرای   : الف
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان را 

ق ارایه تخصـص آموزشـی و   از طری
ـ  ، پالنگذاری ی روآموزش کـدر رهب

در این راستا، دولت . واستادان اکادمی
بریتانیا از اردوی ملی افغانستان در زمینه 

با کیفیـت  تدویر برنامه های آموزشی 
حمایت خواهد نمود تا افسران و رهبران 
مسلکی را مطابق به معیار هـا بـرای   
اردوی ملی افغانستان تربیه و تقـدیم  

این امر شامل برنامه های آموزشی . نماید
هرست،  تکه از سوی اکادمی شاهی سن

هرست و افغانسـتان بـرای    تدر سن
انجام مـی   ،ندان کادریمنخستین کار

  .گردد شود، می
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الندې واکونه  د بریتانیا تر مشر :ب
 ېپرسونل برابر کي، چ ېبرخ يبه د لوی

وادونو له الرې ېپاتې برخه به د همکارو ه
  .چمتو شي

 د بریتانیا ېد هغو روزونکو بستونه چ: ج
اکـل  ه افغان مقاماتو له لوري په او 

  .شوي بشپ کي
د افغانستان د ملي اردو افسـرانو د  : د

قطعاتو  يلپاره به د بریتانیا د نظام ياکادم
لو د برابرولو او تداوم ول مصارف ېد ل

د بریتانیا دولت بـه د  . به ورکل شي
ـ ېهمکارو ه  يوادونو سره د بیلو تخنیک

ا  ېو د السلیک کولو لـه الر رتدابی
وادونه د خپـل  ېحاصل کي چې دغه ه

ه پرسونل له نظره د ملـي اردو د  اوند
پاییدونکی شتون  ېک يافسرانو په اکام

  .لری
م کال د اپریل میاشـتې  ۲۰۱۵د  :هـ

ترلوم نې ې به د  ولو زده کوونکـو
افسرانو او دافغانسـتان د ملـي اردو   

نظامي پرسـونل تـه د    يافسرانو اکام
انلیسي ژبې د زده کې برنامې په الره 

غو روزنیزو برنامو واچول شي، ترو پد

فراهم نمودن بخش اعظم پرسونل : ب
نیروهای تحت رهبری بریتانیا، که متباقی 
آن از جانب کشور های همکار فراهم 

  .خواهد شد
تکمیل بست های استادان که توسط : ج

  ین یرکاً تعتمقامات بریتانیا و افغان مش
  .می گردد

پرداخت تمام مصارف فراهم آوری و : د
یا برای م اعزام قطعات نظامی بریتانوتدا

 ،اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
ــق امضــای ــا ازطری ــت بریتانی   دول

تدابیر تخنیکی جداگانه با کشورهای  
  همکــار اطمینــان حاصــل خواهــد 
نمود که این کشور ها از نظر پرسونل 
  مربـــوط خـــویش د راکـــادمی 
  افسران اردوی ملی حضـور پایـدار   

  .دارند
تدویر برنامه های آموزشی زبـان  : هـ

انگلیسی برای تمامی افسـران تحـت   
  اکـادمی  نظـامی  آموزش و پرسـونل 

افسران اردوی ملی افغانستان الی اول  
ــل  ــاه اپری ــد م ٢٠١٥م ــا باش   ت

که سطح دانش افسران شامل این برنامه 
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 ېکچه د یو ېد شاملو افسرانو د پوه ېک
ـ  يپه میزان د انلیس ېدرج د زده  ېژب
یوال سیستم ک ېل  ېپه نپورته یو
   .شي
واد به د افسرانو په ېد بریتانیا ه :٢ -٣

کې د غیر افغان پرسـونل پـه    ياکادم
 ېد افغانستان ملي اردو دیوې داسمرسته، 

چې وکوالی شي په جوولو کې  ياکام
زي او واندې کي واغیزمن رهبران ور

دغه مالت به د سـوق او  . مالت وکي
ادارې منسوبینو او د افغانستان د ملـي  

د پرسونل سره د  اردو افسرانو اکام
  د يافغانستان د ملي اردو افسرانو اکام

وروسته د لومنیو  يلو لپاره د تیاروجو
د کـې   کورسونو د تدریس په جریـان 

استاذانو الروونې  د  يافسرانو د اکام
. په موخه همکاري په ان کې رانغاي 

په یوه مناسب وخت کې دغه مرسـتې  
کمت کوي او زیاتره به دافغانستان د 

نیـو  رد و يملي اردو افسرانو اکام
الره کې د افغانستان دملي فعالیتونو په 

کارکوونکو تـه   ياردو افسرانو اکادم
شي، د افغانستان  متمرکزې پرسال ورکولو

ــزان ــه می ــان ب ــوزش زب ــای آم   ه
  یــک درجــه در سیســتم آمــوزش  

  انگلیسـی بـاال    زبـان بین المللـی  
  .برود

یا به کمک پرسونل کشور بریتان :٢ -٣
اردوی  ،غیر افغان در اکادمی افسران

ایجاد اکادمی  ۀملی افغانستان را در زمین
یی که بتواند رهبران موثر تربیه و تقدیم 

مایت این ح. کند، حمایت خواهد نمود
ین سوق نسوبدر برگیرنده همکاری با م

و اداره افغان و پرسونل اکادمی افسران 
گی  آماده ان جهتتاردوی ملی افغانس

برای ایجاد اکادمی افسران اردوی ملی 
افغانستان و متعاقباً رهنمایی اسـتادان  

می افسران در جریان تدریس کورس داکا
مان در یک ز. دهای مقدماتی خواهد بو

ـ  و  همناسب این کمک ها کاهش یافت
مشوره دهی بـه کارمنـدان    بر بیشتر

اردوی ملی افغانستان در راستای فعالیت 
مره اکادمی افسـران اردوی  های روز 

  ملــی افغانســتان متمرکــز خواهــد 
ادمی افسران توانایی اکگردید با افزایش 

، تعداد پرسـونل   انتاردوی ملی افغانس
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د ملي اردو د افسـرانو د اکـام د   
دو سره د اکام د غیر ېوتیاوو په زیات

ره به هم رایت شي او ېافغان پرسونل شم
د افغانستان د ملي اردو د رهبـر او  
 ا خه به ال زیات ظرفیت له معیارونو

ېد پاوونه د لد ئولیت د مس. ترالسه شي
  .به هم مشخص شي اخونو په واسطه

تان د سپه قرغه کې واقع د افغان: ٣ -٣
اردو د افسرانو په اکام کـې د   ملي

بریتانیا تر رهبر النـدې د واکونـو   
قومانداني، د افغانستان د ملـي اردو د  
ــان  ــر افغ افســرانو د اکــام د غی

، انظباط او ادارې ينکو د قوماندانوکارکو
د بریتانیا په واندې به د بریتانیا دولت ته 

د خدماتي مقامـاتو لـه الرې او هغـو    
عملیاتونو او دندو د اجراء په واندې چې 
د افغانستان د ملي اردو د افسـرانو د  

نکو لخـوا  واکام د غیر افغان کارکو
پـه  . ترسره کېي، واب ویونکی وي

 وقرغه کې واقع د افغانستان د ملي ارد
افسرانو په اکام کې د بریتانیـا تـر   

ر الندې د واکونو قومانـدان،  رهب
همدارنه د افغانستان د ملـي دفـاع   

  غیر افغـان اکـادمی نیـز کـاهش     
خواهد یافت و توجه بیشتر به حاصـل  
نمودن اطمینان از معیـارات رهبـری   
ــتان  ــی افغانس ــت اردوی مل   وظرفی

ـ . دمعطوف خواهد ش قال ـمراحل انت
  ولیت توسـط طـرفین مشـخص    ئمس

  .خواهد شد
قوماندانی قوای تحت رهبری  :٣ -٣

بریتانیا در اکادمی افسران اردوی ملی 
ــه، از  ــع قرغـ ــتان واقـ   افغانسـ

دولت  طریق مقامات خدماتی بریتانیا به
، انضـباط و  ل فرماندهیبریتانیا در قبا

 کارمندان غیر افغـان اکـادمی   ۀادار
   رردوی ملی افغانسـتان و د افسران ا

قبال تطبیق و اجرای عملیـات هـا و   
  وظایفی که از سوی کارمنـدان غیـر   
افغان اکادمی افسـران اردوی ملـی   
افغانستان انجام می گردد، پاسـخگو  

  تحـت  قوماندان قـوای  . خواهد بود
اکادمی افسران اردوی  ررهبری بریتانیا د

ــه    ــع قرغ ــتان واق ــی افغانس   مل
ــه قوما  ــان بـ ــدان همچنـ   نـ

  پوهنتــون دفــاعی ملــی افغانســتان 
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ییـزې   وهنتون قوماندان ته د زده کهپ
برنامې د اغیزمنې اجراء په برخه کـې،  

  .رپو واندې کوي
  بریتانیا دولت د اتیـا پـه   د : ٤ -٣

د افغانستان د ملي اردو د  صورت کي
افسرانو د اکام د غیر افغـان ـول   

پاره به د ترانسپورت، د سوکال پرسونل ل
آسانتیاوې، د روغتیایي لومنیو مراقبتونو، 
  د اوسیدو د ای او اعاشې د برابرولو

په شمول د عملي مالت د جال تخنیکي 
  تدبیرونو لـه الرې پـه قرغـه کـې     

افسرانو په  وواقع د افغانستان د ملي ارد
اکام کې د بریتانیا تر رهبر الندې د 

آسانتیاوو په دننه کې تر هغه واکونو د 
ـ وخته چې د هغه ه   واد پرسـونل پـه   ې

  هغه ای کې موقعیت لري او ترهغـه  
و زده کـه ییـز   تچې د نا ېوخته پور

ماموریت او یا دنـاتو نـور ذیـدخل    
ــې دروي، ــې مالت ــه خپل   ماموریتون

  .برابروي
  
  
  

ــؤثر  ــرای مـ   در خصـــوص اجـ
ــه آموزشــی، ــه زگــ برنام   ارش ارائ

  .نماید می
دولت بریتانیـا در صـورت   : ٤ -٣

ضرورت از طریـق تـدابیر تخنیکـی    
، بشمول فراهم لیجداگانه حمایت عم

، تسهیالت آسایشی، آوری ترانسپورت
، محل برای یصح یمراقبت های ابتدای

و اعاشه برای تمام پرسونل بود و باش 
غیر افغان اکادمی افسران اردوی ملی 

نیروهای  سهیالتدر داخل ت افغانستان
تحت رهبری بریتانیا در اکادمی افسران 

واقع قرغه تا زمانی  اردوی ملی افغانستان
  که پرسـونل آن کشـور در آن جـا    
ــت دارد و از زمانیکـــه     موقعیـ
ــا   ــاتو و ی ــی ن ــت آموزش   ماموری

ــر مام ــدخل دیگ ــای ذی ــت ه   وری
ــود   ــای خ ــت ه ــه حمای ــاتو ب   ن
  توقف مـی دهـد، فـراهم خواهـد     

  .نمود
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ـ برخه  - ۴ اردو  يدافغانستان د مل
ن افسرانو په اکام کې د افغانستا

   ئولیتونهمس
پرسـونل، د   يد افغان قوماندان :١ -٤

حمایوي، اداري ول پرسونل، استادانو او 
د افغانستان د ملي اردو د افسـرانو د  

د قرار اـانو د   ياکام د قوماندان
ولیت چې د افغان مقاماتو په ئتوظیفولو مس

  .واسطه مشخص شوي دي په غاه لري
به ا  پرسونل يد افغان قوماندان :٢ -٤

ورکي چې د افغانستان د ملي اردو د 
افسرانو په اکام کې د کادري پرسونل 
د تشکیل لپاره د با استعداده افسرانو او 

اکلو او برابرولو مجربو خورد ضابطانو د 
پروسه به وکارول شي، ترو په راتلونکي 
کې د افسرانو رهبري او زده که په غاه 

ر افسران ېمدغه پروسه به هغه ش. واخلي
هم شامله کي چې د قومانـدانیت او  
قراراه د کورسونو او یا د بریتانیـا د  
هرست د سند د پوي شاهي تجربې خه 

  .برخمن دي
ي پرسونل به د نان قومانداغد اف: ٣ -٤

ر کال د ــواد په مالت سره هېبریتانیا ه

مسئولیت های افغانستان  ۴ -بخش 
اردوی ملـی   در اکادمی افسـران 

  افغانستان 
پرســونل قومانــدانی افغــان  :١ -٤

مسئولیت توظیف تمام پرسونل حمایوی، 
استادان و قرارگاه های قوماندانی  اداری،

ن اردوی ملی افغانستان را اکادمی افسرا
که توسط مقامات افغان مشخص گردیده 

  . به عهده دارد
پرسونل قوماندانی افغان اطمینان  :٢ -٤

خواهد داد که پروسه انتخاب و فراهم 
نمودن افسران با اسـتعداد و خـورد   
ضابطان مجرب جهت تشکیل پرسونل 
کادری در اکادمی افسران اردوی ملی 

فته خواهد شد تا در افغانستان به کار گر
آینده رهبری و آموزش افسران به عهده 

فسران را نیز ا ۀعد این پروسه آن. بگیرند
کورس  ۀشامل خواهد شد که از تجرب

های قوماندانی و قرار گاه ویا اکادمی 
شاهی نظامی سند هرست بریتانیا بـر  

  .خوردار اند
پرسونل قوماندانی افغـان بـا   : ٣ -٤

یـک پروسـه   حمایت کشور بریتانیا 
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نارینـه  ) ١٣٥٠(شرایطو لرونکـو د  
ه پنو ینه محصلی )١٥٠(محصلینو او 

ـ   يحدودو کې د انتخاب یوه بهیر د پل
  ورکې  اخه، کیدو 

پرسونل بـه   يد افغان قومندان: ٤ -٤
 وروسته لـه دې چـې ددې اکـام   

تسهیالت جو او ددوی په واک کـې  
ورکل شول د افغانستان دملـي اردو  

مالت، فعالیت، او  يد مال افسرانو اکام
لیت ئود حفظ او مراقبت د مصارفو مس

  .رغاه ولريپ
پرسونل د عملي  يد افغان قومندان: ٥ -٤

مالت د ولو مصارفو د ورکې او مالي 
مالت چې د افغانستان د ملي اردو افسرانو 

ول پرسونل ته د هغو محصلینو په  اکام
   ون چې د افغانسـتان د ملـي اردو

کې زده کې کوي، د  افسرانو اکام
، وترانسپورت، د هوسـاینې اسـانتیاو  

اک لتونه پکې شامل خوراک او پو
د پورتـه  . پر غاه لريلیت ئودي، مس

مواردو ترن افغـان لـوری بـه د    
د  افغانستان دملي اردو افسرانو اکادم

افغاني کارمندانو او د روزنـې النـدې   

محصل ) ١٣٥٠(انتخاب ساالنه حدود 
محصل از طبقه ) ١٥٠(از طبقه ذکور و 

اناث در اکادمی که واجد شرایط باشند 
  .تطبیق خواهد کرد

افغــان  قومانــدانی پرســونل: ٤ -٤
  مسئولیت تمویل مالی، فعالیت ومصارف 
حفظ ومراقبت اکادمی افسران اردوی 
  ملــی افغانســتان را بعــد از اینکــه

یسات این اکادمی اعمار و به آن ها تأس 
  خواهـد   بـه عهـده   گردید، واگذار
   .داشت

  پرســونل قومانــدانی افغــان : ٥ -٤
مسئول تمویل پرداخت تمامی مصارف 

ملی که شامل هزینـه هـای   حمایت ع
آسایشی، اعاشه و  تسهیالت ،ترانسپورت

اباطه برای تمام پرسونل اکادمی افسران 
  ولاردوی ملی افغانسـتان بـه شـم   

محصلین تحت آمـوزش در اکـادمی   
  افســران اردوی ملــی افغانســتان را 

ضمن موارد فوق .عهده خواهد داشته ب
  جانــب افغــانی مســئول پرداخــت 
تمامی حقوق و امتیازات کارمندان افغانی 
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان و 
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محصلینو د ولو حقونو او امتیـازاتو د  
  .لريلیت ئومس ورکې

پرسـونل د   يد افغان قومنـدان : ٦ -٤
د  فغانستان دملي اردو افسرانو اکاما

او د امنیت او د افغانستان  أمین امنیت د ت
لپـاره   د ملي اردو افسرانو  اکـام 

ي شویو ودانیو د مصـارفو دور  ان
په قرغـه کـې د   . لريلیت ئومسکې 

 افغانستان دملي اردو افسرانو اکـام 
تسهیالت باید په امن کې وي او د کافي 

په  ېو خه برخمن وي، چامنیتي تدابیر
ه سره د افغان او بریتانیایي چارواکو په 
واسطه په وته شوي وي او د افغانستان 

غیر افغاني  د ملي اردو افسرانو اکام
خه په پرسونل د ت او رات د ازادیو 

داسې توه برخمن شي، چې وکوالی شي 
خپلې دندې ترسره او دافغانستان دملي 

کارکوونکي حمایه  ماردو افسرانو اکا
  .کي

ـ  -برخه ٥ اردو  يد افغانستان د مل
کې د همکـارو   افسرانو په اکام

   لیتونهئوسوادونو مېه
د افغانستان د ملي اردو افسرانو : ١ -٥

  محصــلین تحــت آمــوزش خواهــد 
  .بود
ل پرسونل قوماندانی افغان مسئو: ٦ -٤

تأمین امینت و پرداخت مصارف امنیت 
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان و 
ساختمان های اختصاص یافته به اکادمی 
ــتان   ــی افغانس ــران اردوی مل   افس

تسهیالت اکادمی افسـران  . می باشد
  اردوی ملــی افغانســتان واقــع   

باید امن بوده و از تدابیر امنیتـی   قرغه
ــه    ــد، ک ــوردار باش ــافی برخ   ک

رت مشترک توسط مقامات افغان و بصو
  بریتانیا مشخص شده باشد، وپرسـونل  
غیر افغانی اکادمی افسران اردوی ملی 
ــت    ــا رف ــتان از آزادی ه   افغانس
ــوردار   ــه ای برخ ــه گون ــد ب   وآم
باشند که بتوانند وظایف خویش را انجام 
داده و کارمندان اکادمی افسران اردوی 

  .ان را حمایت نمایندتملی افغانس
مسئولیت های کشور های  -٥شبخ

می افسران اردوی دهمکار در اکا
  ملی افغانستان

مسئولیت های کشور هـای   :١ -٥
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په فعالیتونو کـې د همکـارو    اکام
به دتخنیکي تدابیرو لیتونه ئومسوادونو ېه

یله توه ترتیـب او  بپه چوکا کې په 
  .يتنظیم ش

  سوق او اداره :برخه -۶
خدماتي مقامات د خپل  يبریتانیاي: ١ -٦

هغه پرسونل چې د افغانستان د ملي اردو 
په دنده ې یاره پد مالت ل افسرانو اکام

به په ت یلئومس مارلي د کاملې قوماندان
د بریتانیا له لوري یو مارل . غاه ولري

واد د ول هغـه  ېشوی مقام به دهغه ه
چې د افغانستان د ملـي اردو   پرسونل

د  يد مالت لپاره مارل ېخه ی اکام
ترسره  يقوماندان لیتونو عملیاتياولو فع

په بل عبارت سره بریتانیا به پـه  . کي
الندینیو برخو کی د صالحیت د تفویض 

مادون د ماموریت او : ولیت ولريئمس
پرسونل د قوماندان د دندو په وته کول 

دنـدو   پهه، واک د بیا د قطعاتو تعبی
لزوم دید پراسـاس د واک   دمارلو، 

اخیستل اتیا د خپل پرسونل عملیاتي یا 
تخنیکی پرسونل د ادارې سپارل پرغاه 

  .ولري

همکار در فعالیت های اکادمی افسران 
در چـارچوب   تانساردوی ملی افغان

ب و یتدابیر تخنیکی بصورت جداگانه ترت
  .تنظیم خواهد شد

  سوق و اداره :٦ -بخش
نیـایی  مقامات خـدماتی بریتا : ١ -٦

مسئولیت کامل قومانده پرسونل خویش 
را که جهت حمایت از اکادمی افسران 
اردوی ملی افغانستان توظیف می گردد، 

ین ییک مقام تع. به عهده خواهند داشت
شده از جانب بریتانیا قومانده عملیاتی 
تمامی فعالیت های پرسونل آن کشور را 
  که غرض حمایت از اکادمی افسـران 

فغانستان توظیف گردیده ا ملی اردوی
، دیگربه عبارت  .اند، انجام خواهد داد

لیت تفویض صالحیت در ئوبریتانیا مس
به عهـده خواهـد    زمینه های ذیل را

ن ماموریـت و وظـایف   یتعی: داشت
قوماندان پرسونل مادون، تعبیه قطعات، 

 ،نظر به لزوم دید توظیف مجدد قوا، و
سلب صالحیت و یا واگـذاری اداره  

ــ ــونل  عملی ــی پرس ــا تخنیک   اتی ی
  .خویش



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٩٢ 

 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٠/١٣٩٣/۱۵

٢ -٦ :ه دخپـل  بوادونه ېول همکار ه
   ې قومنـدېول هغه پرسونل د بشـپ

د افغانستان د  ېلیت په غاه ولري چئومس
خـه د   مملي پو د افسرانو د اکا

همکـار  . يمالت لپاره توظیف شوي و
، د افغان ملي وادونه به خپل پرسونلېه

کې چې په قرغه  پو د افسرانو په اکام
 کې موقعیت لري، د بریتانیا تر مشـر 

الندې واکونو تر قومانـدې النـدې   
ورکوي تر و نوموی قومندان وکې 

افغانستان د ملي پو د افسـرانو   شي د
انې واندې ي ه مناسبې همکارت اکام
  .کي

یو بریتانوې افسر به ترهغه وخته : ٣ -٦
پورې د افغانستان د ملي پو د افسرانو 
په اکام کې د بریتانیا تر مشر الندې 
د واکونو د قومندان په توه دنده ترسره 
کوي ترو چې خواو د هغه د بدلون په 

  .اه پریکه نه وي کې
ن د ملي پو په اکام د افغانستا: ٤ -٦

کې د بریتانیا تر مشر الندې د واکونو 
قومندان به ترکومه چې د قومندان دنده 

پو د  يپر غاه لري نو د افغانستان د مل

تمام کشـور هـای همکـار    : ٢ -٦
لیت کامل قومانده تمام پرسـونل  ئومس

خویش را که جهت حمایت از اکادمی 
افسران اردوی ملی افغانستان توظیف 

. گردیده اند به عهده خواهند داشـت 
ــونل   ــار پرس ــای همک ــور ه   کش

قومانـدان   ۀخویش را تحت قومانـد 
  تانیـا در  نیروهای تحت رهبـری بری 

  اکادمی افسران اردوی ملـی افغـان   
واقع قرغه قرار خواهند داد تا قوماندان 
مذکور بتواند همکاری های مناسب را 
به اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان 

  .عرضه نماید
 منحیث یایـبریتانی رـافس یک: ٣ -٦

قوماندان نیروهای تحت رهبری بریتانیا 
افغانستان  در اکادمی افسران اردوی ملی

نمود که  هدتا زمانی ایفای وظیفه خوا
ر آن اخـذ  یطرفین تضمین مبنی بر تغی

  .نمایند
قوماندان نیروهای تحت رهبری  :٤ -٦

بریتانیا در اکادمی افسران اردوی ملی 
اندانی را مفه قوظیکه و افغانستان تا زمانی

به دوش دارد از صالحیت رهبـری و  



 رسمي جريده              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٩٣ 

 )١١٥٧(مسلسل نمبر  ١٠/١٣٩٣/۱۵

افسرانو په اکام کې به د بریتانیـا او  
وادونـو د پرسـونل د   ېنورو همکارو ه

مشرتوب او دولو فعالیتونو د کنتـرول  
عبارت، د افغانستان د په بل . واک لري

ملي پو په اکام کې د بریتانیا تـر  
واکونو قومندان د خپلې مشر الندې د 
واکونو د توظیـف  د  :قومندې الندې

کولو واک، د دندې ترسره کولو یـا د  
مشخص ماموریت په موخه مشري چې په 
معموله توه د عمل، وخت یا موقعیت له 

ل محدوده وي، په پام کې د نیـو  هنظر
رته اینه ېشوېو قطعاتو توظیف، او که چ

د ول شي د تکتیکي سـوق او ادارې  
  .حفظ او تفویض واک به په غاه ولري

نو له لوري د ووادېد همکارو ه: ٥ -٦
ې په برخه کې نپرسونل خه د کار اخیست

یت لولو او پلي دد هر ول نوي محدو
ن کولو په اه به، خواوې پرته له کوم 

  .خبره ويخه یوبل 
د ایتالفي واکونو د کـار او  : ٦ -٦

قومندې ژبه به انلیسي وي او د افغان 
پرسونل د کار او قومندې ژبې به پتو او 

  .دری وي

بریتانیا  پرسونلکنترول تمام فعالیت های 
و سایر کشور های همکار در اکادمی 
افسران اردوی ملی افغانستان برخوردار 

  بـه عبـارت دیگـر،    . خواهد بـود 
رهبری بریتانیا  تحتقوماندان نیروهای 

در اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان 
ــوای تحــت  ــف ق   صــالحیت توظی

  رهبـری بـه منظـور    : قومانده خود
ص کـه  انجام وظیفه با ماموریت مشخ

معموالً از نظر عملی، زمانی یا موقعیت 
محدود می باشد، توظیف قطعات مورد 
نظر و نظر به لزوم دید، حفظ یا تفویض 
  سوق و اداره تکتیکی را بـه عهـده   

  .خواهد داشت
در صورت وضع و تطبیق هر  :٥ -٦

یت جدیـد از جانـب   دگونه محـدو 
استفاده از  ۀکشورهای همکار در زمین

فین همدیگر را بدون پرسونل شان، طر
  .خیر مطلع می سازندأهیچگونه ت

، لسان کاری و لسان انگلیسی: ٦ -٦
قومانده قوای ائتالف و لسان های دری 
و پشتو لسان های کـاری وقومانـده   

  .پرسونل افغان می باشد
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  کونو خه ساتنهاد و -برخه ۷
د افغانستان دولت به د افغـان  : ١ -٧

اکام د قومنداني له الرې د قرغـې د  
ـ   مینولو أروزنې د محوطې د امنیـت ت

نې توه په ا(په غاه ولري لیت وئمس
 د ملي پو نستانبهرنی احاطه او د افغا

  .)افسرانو د اکام ساختمانونو
بریتانیا به په قرغه کې د ایتالفي : ٢ -٧

کې د غیر افغاني وکونو په اسانتیاو او
مینولو په موخه د أپرسونل د نیغ امنیت د ت

مناسبو امنیتي تـدابیرو د موجودیـت   
تر هغه پورې په غاه ولري چې لیت ئومس

دغه اسانتیاوې نورې د ناو د روزنې د 
ماموریت د مالت یا د ناتو کـوم بـل   
ماموریت په واک کې نه وی ورکـل  

واد ېتر هغه پورې چې د دغه هشوې او 
 لیت ئودغه مس. پرسونل هلته توظیف وي

تان سې وي چې د افغانک به په هغو حاالتو
اکام غیـر  د ملي پو د افسرانو د 

خهافغاني پرسونل د اکا د محوطې م 
ره اچولو بهر د روزنیزو پرورامونو په ال

ه موخه د کابل نورو برخو ته اعزام شوې پ
وي او د چک غبرون د واکونو په 

  محافظت از نیروها -٧بخش 
دولت افغانسـتان از طریـق   : ١ -٧

پرسونل قوماندانی افغـانی اکـادمی   
مین امنیت محوطه آموزشی أیت تمسئول

به ویژه احاطـه  (قرغه را بعهده دارد 
بیرونی و ساختمان های اکادمی افسران 

  ).اردوی ملی افغانستان
 ربریتانیا مسئولیت اتخاذ تدابی :٢ -٧

مین امنیـت مسـتقیم   أمناسب غرض ت
پرسونل غیر افغانی در تسهیالت قوای 
ائتالف واقع قرغه را الی زمانیکه ایـن  

هیالت دیگر مورد حمایت ماموریت تس
آموزشی ناتو بوده یا به ماموریت حمایوی 

 زمانیکـه  دیگر ناتو انتقال گردد و تا
پرسونل آن کشور در آنجـا توظیـف   

ـ . باشند، به عهده دارد لیت ئواین مس
پرسونل غیر  شامل حاالتی می گردد که 

افغانی اکادمی افسـران اردوی ملـی   
ـ  افغانستان غرض ه هـای  تدویر برنام

آموزشی خارج از محوطه اکادمی بـه  
نقاط دیگر کابل اعزام گردیده باشد و 
به حمایت قوای واکنش سـریع و در  
ــدی،   ــدات جـ ــوارد تهدیـ   مـ
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مالت او د جدي واونو په مواردو کې 
د قرغې په روزنیزه محوطه کې د ساتونکو 

  .د توظیفولو اتیا وي
  موقف -برخه ۸
د افغانستان د ملي پو د افسرانو : ١ -٨

  ولـو  د اکام غیر افغان پرسونل پـه  
ختونو او ولو شرایطو کې  د خپلـو  و

او   يووالو واکونو غي ه اونده وسل
د خپلو چارواکو د قومندې تابع به وي، 
خپل نظامي یونیفورم به یې په غاه وي او 

او ه د خپل قانون بپه ولو وختونو کې 
د اونده وزارتونو او . مقرراتو تابع وي

دولت د کارکوونکو ملکي پرسونل به پاته 
  .وي
د افغانستان د ملي پو د افسرانو : ٢ -٨

د اکام پرسونل به په ولو وختونو او 
ه ده وسـل نولو شرایطو کې د خپلو او

والو واکونو د غویو په توه وي او د 
به وي، خپلو چارواکو د قومندې الندې 

خپل نظامي یونیفورمونه به یې په غاه وي، 
او په ولو وختونوکې به دخپل قانون او 

د اونده وزارتونو او . مقرراتو تابع وي
دولت د کارکوونکو ملکي پرسونل به پاته 

ــافظین  ــف مح ــه توظی   ضــرورت ب
در داخل محوطه آموزشی قرغه داشته 

  .باشند
  موقف -٨بخش 

پرسونل غیر افغـان اکـادمی   : ١ -٨
همه  افسران اردوی ملی افغانستان در

اوقات و در تمـام شـرایط اعضـای    
نیروهای مسلح مربوطه خود باقی مانده 

. و تابع قومانده مقامات خود خواهند بود
آنها یونیفروم های نظامی خود را پوشیده 
و در همه اوقات تابع قانون و مقررات 

پرسـونل ملکـی   . خود خواهند بود
کارمندان وزارت های مربوطه و دولت 

   .ماند خویش باقی خواهند
پرسونل افغان اکادمی افسران : ٢ -٨

اردوی ملی افغانستان در همه اوقات و 
نیروهای مسلح  بعنوان در تمام شرایط

مربوطه خود باقی خواهند ماند و تحت 
یونیفورم های  مقامات خود خواهند بود،

نظامی خود را پوشیده و در همه اوقات 
 .تابع قانون و مقررات خود خواهند بود

ل ملکی کارمندان وزارت هـای  پرسون
مربوطه و دولت خویش باقی خواهنـد  
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  .وي
  د واک حوزه -برخه ۹
د افغانستان د ملي پو د افسرانو : ١ -٩
کام غیر افغان پرسونل به د هغـې  اد 
همدااوس  ېوزې صالحیت د مقرراتو چح

یساف د ماموریت په اه پـه  آد ناتو او 
د . افغانستان کې موجود دي، تابع دي

د غیر  افغانستان ملي اردو افسرانو اکام
افغان پرسونل د شتون ل به ددغو شته 
تدابیرو د پای ته رسیدو وروسته روانـه  
وي، خو د هغو دوه اخیزو موافقه لیکونو 

مشروط چې د دغه ول تدابیرو په سره 
وادونـو او د  ېاه د هریو د همکارو ه

ن وي، او یا نوي يافغانستان د دولت ترم
تدابیر چې د منلو و شرطونه د قضایي 
واک د تدابیرو یا د ملي اردو افسـرانو  
اکام خه د هغوي د جاري مالت د 

  ونیت په ـون پـه ـان کـې     ئمص
  .رانغاي

  امنیت -برخه ۱۰
١ -١٠ :ول هغه پ  معلومات چې د

دات په اه رد او بدل یا ددغه تفاهم د یا
منته راي، د بریتانې، افغانستان او نورو 

  .ماند
  صالحیت  ۀحوز -٩بخش 

پرسونل غیر نظامی اکـادمی  : ١ -٩
افسران اردوی ملی افغانسـتان تـابع   
مقررات حوزه صالحیت که هم اکنون 
در ارتباط به ماموریت ناتو و آیساف در 

ادامه . افغانستان موجود است، می باشد
سونل غیر افغـان اکـادمی   حضور پر

 زافسران اردوی ملی افغانستان بعـد ا 
موجود مشـروط بـه    رختم این تدابی

موافقتنامه های دوجانبه قابل تطبیق در 
میان هریک از  رچنین تدابی صوص اینخ

کشورهای همکار و دولت افغانسـتان  
جدیدی که شرایط  رطبق تدابی یابوده، و

یت ا به شمول تدابیر صالحرقابل قبول 
ونیت در ادامه حمایت آن ئا مصیقضایی 

ها از اکادمی افسـران اردوی ملـی   
گیـرد، خواهـد    افغانستان، در بر می

  .گردید
  امینت -١٠بخش 

همه معلومات سری کـه در  : ١ -١٠
و بدل  ارتباط با این یادداشت تفاهم رد

یت نیا ایجاد می گردد مطابق به قوانین ام
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وادونو د ملي امنیت د قوانینو ېهمکارو ه
او مقرراتو سره سم به یې کارونه، ساتنه، 

   .يېتنظیمونه او حفاظت ک
معلومات به یواې د دولت  پ: ٢ -١٠

ته د چینلونو او یا د ملي امنیت  نه دولت
لونو او طرزالعملونو په واسطه ود پروتوک

ییدو شویو چینلونو او طرزالعملونو له أد ت
علوماتو دغه ول م. يېدول کېالرې ل

کچې او د دپ توب د  یکې به د هغو
واد د نوم ذکر کول شامل ېبرابر کي ه

  . وي
هر دولت به ـول موجـوده   : ٣ -١٠

امات ترالس الندې نیسي تر و قانوني اقد
ا ورکي چې د دغه یاددات سره سم 
چمتو شویو یا تولید شویو پو اطالعات د 

دو ساتنه وشي، خو د هغـو  ېزیاتو خپر
واد یا ېحاالتو په استثناء چې د اونده ه

. وادونو په جو جاي سره خپاره شيېه
یمې خوا ېدغه ول معلومات نباید د در

واد د لیکلي او مخکیني ېسره د لومني ه
  .رضایت خه پرته شریک شي

  
  

ان و انسـت ات بریتانیا، افغرملی و مقر
 ،تقالـکشور های همکار استفاده، ان

  . م و حفاظت خواهد شدیذخیره، تنظ
معلومات سری فقط از مجاری : ٢ -١٠

دولت به دولت و یـا از مجـاری و   
ــای ت  ــل ه ــده  أطرزالعم ــد ش   یی

ها وطرزالعمل هـای   توسط پروتوکول
چنـین  . امنیت ملی منتقل خواهد شد

معلومات شامل سطح سری بودن آن و 
ــام  ــر ن ــده ذک ــه کنن   کشــور تهی

  .خواهد بود
هر دولت تمامی اقـدامات  : ٣ -١٠

نماید تـا   قانونی موجود را اتخاذ می
اطمینان دهند که معلومات سری تهیه یا 
تولید شده از نشر فراتر مطابق به ایـن  

گردد، به  یادداشت تفاهم حفاظت می
استثنای حاالتی که کشور یا کشور های 

ت داشته وافقمدیگر با نشرآن  ۀمربوط
ات سری نباید بـا  مچنین معلو. باشد

ضایت کتبی و قبلی رجانب سوم بدون 
  .شریک ساخته شودکشور اولی 
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د اطالعاتو خه کـار   -برخه ۱۱
  اخیستنه او د هغوي خپرونه

رته د تفـاهم د دغـه   ېکه چ:١ -١١ 
یا  ژيیاددات معلومات، اسناد، تکنالو

ي، نو د افغانستان دولت ېمواد ورکول ک
 ژيول اطالعات، اسناد، کنالوبه دغه 

نیا دولت د کتبي او لـه  یا مواد د بریتا
اجازې پرته، قرار داد یانو، د قرار  مخکې 

یانو کارکوونکو یا هغو کسانو ته چې داد 
ت لري یا کوم نیوال يواد تابعېیم هېد در

کارکوونکو ته چې د  ینهاد نه، یا دهغو
ت ولري یا یـې  یواد تابعېیم هېکوم در

نه به یې پرې  ونلري، به یي نه ورکوي،
. ه به یې ورته کاره کوي خر وي او ن

ـ ېد خواوو خه ه  ول ې یوه به ه
اطالعات د لومني شریکوونکي د کتبي 

پرته نه خپروي او نه  ېاو مخکین اجاز
  . به یې د موجودیت خه تصدیق کوي

خه به د قانون د الزامیت تر  ید هغو(
  ).کچې پورې ساتنه کوي

رته د تفـاهم د دغـه   ېکه چ:٢ -١١
سم معلومات، اسـناد،  یاددات سره 

ي، نو د ېیا مواد، ورکول ک ژيکنالو

استفاده ازمعلومـات   -١١بخش 
  ونشر آن

، از آنجا ئیکه معلومات، اسناد: ١ -١١
ــن   ــی ای ــواد ط ــا م ــالوژی ی   تکن

شت تفاهم عرضه می گردد، دولت یاددا
  افغانســـتان چنـــین معلومـــات 

 اد، تکنالوژی یا موادی از این قبیل راسنا
بدون اجازه کتبی و قبلی دولت بریتانیا به 
  قـــراردادی هـــای کارمنـــدان 

که تابعیت  قراردادی ها، یا به اشخاصی
ارد، یا به کدام نهاد کشور سومی را د

ــی ــین الملل ــدان آن ب ــا کارمن   ، ی
ه یـا  تکه تابعیت کشور سومی را داش

ــرو ــد داد، ف ــر، نخواه ــا  شخی   وی
  طرفین هیچ گونـه معلومـات   افشاء 

  را بدون اجازه کتبـی قبلـی کشـور    
  یا از موجودیـت   نموده وناولی نشر 

ــرد  ــد کـ ــمیم نخواهـ   آن تصـ
الی اینکه در اجرای قانون الزم پیـدا  (

  .)شود
از آنجا که معلومات، اسناد، : ٢ -١١

تکنالوژی یا مواد طی این یادداشت تفاهم 
تا حد  عرضه می گردد دولت افغانستان
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رې وافغانستان دولت به تر ممکنه حده پ
 ،معلومـات  ولا ورکوي چې دغه 

رتـه د  ېیا مواد، که چ ژياسناد، کنالو
چاپ د حق، د انحصار د حق، ثبت شوې 
طرحې یا محفوظه وي یا نه، باید د هغې 
موخې خه چې فراهم شوې زیاتـه د  

ریتانیا د دولت د کتبي او مخکې اجازې ب
پرته ونه کارول شـي، او دغـه ول   
 ه او ممکنه قانوني مالتمعلومات د بشپ

  .خه برخمن دي
رته یو کس د تفاهم د ېکه چ: ٣ -١١

دغه یاددات سره سم معلومات خپاره 
کي، او د خپرولـو تکثیرولـو، او د   

خه السته راو په  نکې خواومعلوماتو
غیر مجازه ه واخیستل شي یا واسطه 

هغه کس چې د معلوماتو السته راوونکې 
یې له هغه شریکه کې وي، زیـان   خوا

کی، پرته له تبعیض خه د نوویني، موندو
حقوقو په اه ممکنه ده چې د معلوماتو 
خه زیانمن شوی تن له هغه خـه  

ونه به پداسې توه جبران نبرخمن وي، زیا
اتو نشـر او  معلوکي چې ویا ددې م

ده  ېاستفاده په مجاز صورت ترسره شو

امکان اطمینان خواهد داد که چنـین  
، اسناد، تکنالوژی یا مواد از تمعلوما

این قبیل، چه تحت قوانین حق چـاپ،  
حق انحصار، طرح ثبت شده یا محفوظ 
قرار داشته باشد یا خیر، به هیچ منظوری 

 فراهم شده است، که فراتر از مقصدی
بدون اجازه کتبی وقبلی دولت بریتانیا 

واهد شد، و چنین معلوماتی از استفاده نخ
  حمایت قانونی کامل و ممکن برخوردار

  .است 
اگر شخصی معلومـاتی را  : ٣ -١١

فاهم نشر دهد و مطابق به این یادداشت ت
واستفاده غیر  ، تکثیراز ناحیه این نشر

مجاز معلومات توسط طرف دریافـت  
کننده یا کسی که طرف دریافت کننده 

خته است معلومات را با وی شریک سا
، بدون صدمه ببیند، طرف دریافت کننده

تبعیض در خصوص حقوقی که ممکـن  
است صاحب متضرر شده معلومات از 

خسارات را طوری  ،آن برخوردار باشد
جبران خواهد نمود که گویا نشر یـا  
استفاده از معلومات مذکور بصـورت  

ن معلومات یمجاز انجام شده است یاا
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په مستقیمه توه د  يیا دغه معلومات ی
  .هغه د تن خه ترالسه کي

 يد معلوماتو د ترالسه کوونک: ٤ -١١
ـ خوا په وسـیله د خسـارې ج     ران دب

سره سم د معلوماتو مالک د  ،۱۱ -۳ 
خپلو قانوني حقونو د کارونې خـه، د  

و په وانـدې چـې   هغه کس یا کسان
خپاره یا د  معلومات یې پر ته له اجازې

خه ناوه ه پورته کې، نه منع  یهغو
هر هغه خساره چې د دغو حقونو د . کوي

ي د هغو ېکارونې له امله بیا ل اعاده ک
پرداختونو د جبران په موخه، چې مخکې 

خوا پـه   يد معلوماتو د ترالسه کوونک
ترسره شوي  پارهواسطه د همدغې موخې ل

   .يېکارول کوي،
  لیتونهئوې او مسدعو -برخه۱۲
ولې دعوې بـه د موجـوده   : ۱ -۱۲

 ې اوسـمقرراتو د احکامو سره سم چ
مهال د ناتو او آیساف د ماموریت په اه 

ول په افغانستان کې نافذ دي، لکه ه 
پراراف کې ذکر شوی،  ۹ -۱چې په 

نې الندې ونیول شيېتر.  
  

گردیده  آن دریافت بمستقیماً از صاح
  .است
جبران خسارت به وسـیله  : ٤ -١١

 بقمات ططرف دریافت کننده ای معلو
صاحب معلومات را استفاده از  ،١١-٣

ـ   خص یـا  حقوق قانونی اش علیـه ش
، معلومات را اشخاصی که بدون اجازه

ا از آنها سوء استفاده نموده نشر داده ی
هرخسارتی که با  .، بازنمی دارداست

ــوق ــن حق ــتفاده از ای ــدداً  اس   مج
اعاده میگردد به منظور جبران پرداخت 

ـ که قـبالً تو    ط طـرف دریافـت   س
کننده ای معلومات به همـین منظـور   

ــه اســت   اســتفاده  ،صــورت گرفت
  .خواهد شد

  دعاوی و مسئولیت ها -١٢بخش 
تمام دعاوی مطابق به احکام : ۱ -۱۲

ود که هم اکنون در رابطه جمقررات مو
 ،فذ می باشدبه ماموریت ناتو و آیساف نا
ذکر  ۹ -۱آن گونه که در پارا گراف 

است مورد رسیدگی قرار خواهد گردیده 
  .گرفت
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ـو د تحقیـق او   ېپد  -برخه ۱۳
  ینې طرزالعمل

برخې د احکامو سره سم  ۹د : ۱ -۱۳
ې یا تصادف په هکله چې د ېد یوې پ

 مد افسرانو د اکا افغانستان د ملي پو
پرسونل په اه وي په هغـه   د غیر افغان

لیت، د ئوصورت کې چې د تحقیق مس
افغانستان د دولت په غاه وي، د بریتانیا 

واد خدماتي چارواکي ېه یا اونده همکار
ول شي چې د هر تحقیق یا هـر   یکول
. ولـري  ییو ارونک ېآتو په ل کااجر

د استنطاق او یا په بل  ياونده ارونک
 ول د  ون آزادي نلري او کله چـې

زونه ېله السته راغلي تحقیق کوونکې 
 نې الندې نیسي، نو هغه ېاو نظریات تر

د  معمـوالً به حاضر نه وي ارونکی به 
تحقیقاتي لې د مشر د رتبې خه پورته 

واد ېد بریتانې او اونده همکار ه. نه وي
شي چې د اتیا  یخدماتي چارواکي کول

په وخت کې الزیات تحقیقات تر سـره  
شي چې  ید افغانستان دولت کول. کي

  .ولري یپه تحقیق کې یو ارونک
د بریتانې او اونده همکـار  : ۲ -۱۳

طرزالعمـل تحقیـق    -١٣بخش 
  وبررسی حوادث

در  ٩طبق احکـام بخـش   : ۱ -۱۳
که مسئولیت تحقیق در رابطه به  صورتی

یک حادثه یا تصادف مرتبط به پرسونل 
ادمی افسران اردوی ملی غیر افغان اک

، به عهده دولت افغانسـتان  ستانافغان
باشد، مقامات خدماتی بریتانیا یا کشور 

تواند یک ناظر را در  یهمکار مربوطه م
جریان تحقیق و هرگونه اجـراآت یـا   

شخص نظارت کننده . حاضر داشته باشد
آزادی استنطاق یا اشتراک به شـکل  

اهد داشت ودر زمانی که دیگر را نخو
ات شان را به نظری و ها ، یافتهتیم تحقیق

بررسی می گیرد، حضـور نخواهـد   
ناظر معموالً از نظر رتبه نسبت . داشت

. تر نخواهد بود تحقیقی باال میبه رئیس ت
مقامات خدماتی بریتانیا و کشور همکار 

توانند در صورت لزوم دید  مربوط می
دولت . تحقیقات بیشتر را انجام دهند

افغانستان می تواند یـک نـاظر را در   
  .حاضر داشته باشد تحقیق

تی بریتانیـا و  امقامات خدم: ۲ -۱۳
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ې ېد پ تي چارواکي به معموالْواد خدماېه
. ويایا واقعې د زارش یو نقل السته ر

 ول اد ه هرو زیاتو معلوماتو په ان
غوتنه به د افغانستان دولت مشـفقانه  

  .يېودل کېپاملرنې ته ک
او مـالي   يسـتیک ژلو -برخه ۱۴

  تدبیرونه
د افغانستان د ملـي پـو د   : ١ -١٤

پرسونل به په افسرانو د اکام غیر افغان 
سیساتو أقرغه کې د ایتالفي واکونو په ت

وادونـو  ېد همکارو ه. کې ژوند کوي
ستیکي او مالي ترتیبات به د ژمشرح لو

تخنیکي توافقونو له الرې په مفصله توه 
  .رند شي

د افغانســتان دولــت بــه د : ٢ -١٤
کام اافغانستان د ملي پو د افسرانو د 

ولو لینو په کارکوونکو او محص ود ول
، لکه د اعاشې لیتئوبرخو کې د مالت مس

او اباطې او د هغوي د روزنې د عملـي  
 په مالت ،ه اخلي پهونغا.  

به،  ئلول مساد مالیاتو اوند : ۳ -۱۴
یسـاف د  آپه افغانستان کې د نـاتو او  

ماموریت په اه دشته نافذه تـدابیرو د  

کشور همکار مربوطه معموالً یک کاپی 
زارش حادثه یا واقعه را دریافـت  گاز 

ئه اهرگونه تقاضا برای ار .خواهد نمود
معلومات مزید خاص مورد توجه مشفقانه 

  .خواهد گرفت قرار دولت افغانستان
  تـدابیر لوژسـتیکی    -١٤بخش 
  ومالی

افغان اکـادمی   غیر پرسونل: ١ -١٤
افسران اردوی ملـی افغانسـتان در   
تأسیسات نیروهای ائتالف در قرغـه  

ترتیبـات   .اقامت خواهنـد داشـت  
لوژستیکی ومالی مشرح کشور هـای  
همکار از طریق توافقات تخنیکی توضیح 

  .خواهد شد
مسـئول   افغانسـتان  دولت: ٢ -١٤

حمایت از تمام کارمندان اکادمی افسران 
دوی ملی افغانستان و محصلین در همه ار

موارد به شمول حمایت های عملی از 
قبیل اعاشه واباطه و آموزش آنها، خواهد 

  .بود
تمام مسائل مربوط به مالیات : ۳ -۱۴

مطابق به احکام تدابیر نافذ موجود در 
ارتباط به ماموریت ناتو و آیسـاف در  
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  احکامو سره سم لکه ه ول چې پـه 
دي، تـر   يپراراف ذکر شـو  ۹ -۱
نېالندې ونیول شي ې.  

  روغتیایي اتیاوې -برخه ۱۵
بریتانیا او همکـار دولتونـه    :۱ -۱۵
لري چې د افغانستان د ملـي  لیت ئومس

پو د افسرانو د اکام د غیر افغـان  
پرسونل د روغتیایي وضعې او د غاونو د 
روغتیا د وضعې خه مخکې له دې چې 

ه داخل شي ا ترالسه دوی افغانستان ت
کي او ولې هغه دواانې چې له مخکې 

دو ېورته تجویز شوې د هغوې د میشت ک
د بریتانیـا  . تروخته پورې برابرې کي

واد مکلف ده تر و د اتیا و دواانې ېه
وادونو د ېرو هد بریتانیا او د نورو همکا

پرسونل خـه د   والو واکونو ده وسل
واردې، ذخیره او  مناسب مراقبت په موخه

د . یا یې د کارونې د دور خه بهر کي
 مد افسرانو د اکا افغانستان د ملي پو
غیر افغان پرسونل اعزام کونه په افغانستان 
کې د مناسبو روغتیایي امکاناتو د شتون 

  .ده ېپورې تل
نستان دولت به د امکان د افغا: ۲ -۱۵

  افغانستان همانگونه که در پـاراگراف 
، مورد رسیدگی ردیده استذکرگ ۹ -۱

  .قرار خواهد گرفت
  نیازمندی های طبی -١٥بخش 

دولت بریتانیا و دولت های : ۱ -۱۵
ــا  ــد ت    زا همکــار مســئولیت دارن

وضعیت صحی وصحت دندان هـای  
پرسونل غیرافغان اکادمی افسران اردوی 
ــل از ورود    ــتان قب ــی افغانس   مل
  آنها به افغانسـتان اطمینـان حاصـل    

ادویه های از قبل تجویز  نموده و همه
دت زمان استقرار شان شده را برای م

لف است تا کر بریتانیا موکش.تهیه نمایند
ــرورت را  ــورد ض ــای م ــه ه   ادوی
به منظور مراقبت مناسب از پرسـونل  
  نیروهـــای مســـلح بریتانیـــا و 

 زاکشور های همکار وارد، ذخیره و یا 
اعزام پرسونل  .سازداستعمال خارج دور

ــان  ــر افغ ــرا  غی ــادمی افس   ن اک
اردوی ملی افغانستان منوط به موجودیت 

  فغانسـتان  ا رسب صحی داامکانات من
  .باشد می

دولت افغانستان تا حد امکان : ۲ -۱۵
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ا مکني او هوایي  تر حده ي چېورک
بوالنسونو ته د قرغې او د کابل د نورو ام

دو د لومیتوب حق ېرېن د تيسیمو تر م
په داخل او بهر کې د طبي  او د افغانستان

د . تداوي د اسانتیاوو خه برخمن وي
 طبی خدمتونو الوتکې به د افغانسـتان 

ني ماموریت ېهوایي حریم ته د هر ول ب
د ترسره کولو لپاره په بشپه توه الس 

  .ی لريرس
افغان چارواکي به د بریتانیا او : ۳ -۱۵

وادونو د هغـو روغتیـایي   ېهمکارو ه
 کارکوونکي چې د افغانستان د ملي پو

په اکام کې دنده ترسـره   د افسرانو
کوی د افغانستان د منل شویو معیارونو 

د افغانستان د ملي . لرونکي وي قبلوي
 پو د افسرانو په اکام کې به د بریتانیا

د مسلکي کارکوونکو چلند د بریتانیا د 
. معیارونو سره سم وي ومسلکي وتیاو

وادونه ېپه هغه صورت کې چې همکار ه
په قرغه کې د  يکارکوونک خپل روغتیایي

الندې واکونو پـه   بریتانیا تر مشر
تاسیساتوکې چمتوکوي، نو د بریتانیـا  

او مسلکي  ود وتیاو یواد به د هغوېه

اطمینان خواهد داد که امبوالنس های 
یت عبور میان وزمینی و هوایی از حق اول

قرغه و دیگر ساحات کابل و تسهیالت 
از تداوی طبـی در داخـل و خـارج    

طیاره . د بودهار خوادان برخورتافغانس
ــی   ــی دسترس ــدمات طب ــای خ   ه
کامل به حریم هوایی افغانستان جهت 
انجام هرگونه ماموریت عاجل خواهد 

  .داشت
کارمندان  مقامات افغان ثبت: ۳ -۱۵

صحی بریتانیا یا کشور های همکار را 
که در اکادمی افسـران اردوی ملـی   

ایند و واجد نم افغانستان ایفای وظیفه می
غانسـتان  معیار های پذیرفته شـده اف 

رفتـار  . د، قبول خواهند کـرد نمیباش
مسلکی کارمندان صحی بریتانیـا در  
اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان 
مطابق به معیارات شایستگی و مسلکی 

رصورتیکه کشور د  .دوبریتانیا خواهد ب
ــحی را  ــدان ص ــای همکارکارمن   ه

 در بریتانیـا  تاسیسات تحت رهبری رد
ئول سکشور بریتانیا م،قرغه فراهم نمایند

تضمین سطح معیار های شایسـتگی و  
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  .يل وِئوې د تضمین مسمعیارونو د کچ
د افغانستان د ملـي پـو د   : ٤ -١٥

افسرانو د اکام غیر افغان پرسونل به د 
افغانستان د دولت په واسـطه د ویـا   

د . ته د الس رسي مسـتحق وي  تداو
افغانستان دولت به د افغانستان د ملـي  
پو د افسرانو د اکام د غیر افغـان  

ي پرسونل پورې اونده ـول روغتیـای  
وادونو د ېمدرکونه د بریتانیا او همکارو ه

. خدماتي چارواکو په واک کې ورکوي  
دافغانستان د ملي پو د  –برخه  ۱۶

افسرانو په اکام کې د غیر افغان 
  منسوبینو د جنازو مراسم

بریتانیا او اونـده همکـار   : ١ -١٦
وادونه به د افغانستان د ملي پـو د  ېه

فغان پرسونل د افسرانو د اکام د غیر ا
مینې موضوع ته د افغانستان په قلمرو 

ـ پکې   یرنورو موضوعانو لومی وال
واکونو په مینه به د ایتالفي . ورکوي

واسطه د ملي طبي الرو چارو سره سمه 
د افغانستان د ملي پـو د  . يېیید أت

افسرانو په اکام کې د غیـر افغـان   
 پرسونل د مینې خبرتیا به د افغانسـتان 

ــود   ــد ب ــا خواهن ــلکی آنه    .مس
پرسونل غیر افغان اکادمی : ٤ -١٥ 

افسران اردوی ملی افغانستان مستحق 
دسترسی به تداوی رایگان بواسطه دولت 

دولت افغانستان . افغانستان خواهد بود
مربوط به مراقبت تمام مدارک صحی 

پرسونل غیر افغان اکـادمی افسـران   
اردوی ملی افغانسـتان را در اختیـار   
مقامات خدماتی بریتانیا و کشـورهای  

   .همکار قرار خواهد داد
یـات  فرسیدگی به وا -١٦بخش 

اکـادمی   ریر افغـان د منسوبین غ
   افسران اردوی ملی افغانستان 

کشور بریتانیا با کشور های : ١ -١٦
مربوطه ارجحیت دادن موضوع  همکار

مرگ پرسونل غیر افغان اکادمی افسران 
ــرو  ــی افغانســتان در قلم اردوی مل
افغانستان بر سایر مسائل حفظ خواهد 

ات توسط کارمندان صـحی  فیوا .کرد
نیروهای ائتالف مطابق با شیوه های ملی 

پرسونل  مرگ هر. یید خواهد شدأطبی ت
ی لر افغان اکادمی افسران اردوی میغ

ان به اطالع مراجـع مربوطـه   تافغانس
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  . يېاونده مراجعو ته رسول ک
د افغانستان د ملـي پـو د    ٢ -١٦

افسرانو د اکام د غیر افغان پرسونل 
  واد د اونده ملـي  ېرته ستنیدنه به د هېب
. يېسیاستونو سره سم ترسره ک یفاعد

وادونه به د ېبریتانیا او اونده همکار ه
دونکي ـول  ېدغه اتیا له امله ترسره ک

 تونه پهان منيل.  
  تعدیالت -برخه ۱۷
شي  ید خواوو نه هر یو کول: ١ -١٧

چې د تفاهم په دغـه یادداـت کـې    
خو  تعدیالت په لیکلې به واندیز کي

ـ دغه واندیزونه هلته د پلي ک دو و ې
ن پـدې  يشي چې د خواوو تر م یدلېک

  .برخه کې جو جاې وشي
  منازعات -برخه ١٨
د دغه تفاهم لیک د تفسیر یا : ١ -١٨

اجراء کولو په اه هرول شـخه بـه   
ن د خبرو اترو له يیواې د ونوالو ترم

  .يېالرې حل ک
  هېن ېد انفاذ او فسخ -برخه ١٩
دات بـه د  دتفاهم یادغه د: ١ -١٩
ې ېوو له لوري د دې د السلیکولو د ناخو

  .افغانستان رسانیده خواهد شد
باز گشت تمام پرسونل غیر  :٢ -١٦

افغان اکادمی افسـران اردوی ملـی   
افغانستان مطابق به سیاست های مربوطه 

 .ملی دفاعی کشور انجام خواهد یافت
بریتانیا و یا کشور های همکار مربوطه 

ضرورت را تمام هزینه های ناشی از این 
  .متقبل خواهند شد

  تعدیالت -١٧ش خب
هریک از طرفین می تواند در : ١ -١٧

این یادداشت تفاهم تعدیالت را کتبـاً  
پیشنهاد نماید اما تنهـا زمـانی ایـن    
پیشنهادات قابل تطبیق خواهد بود که 
توافقی در زمینه بین طرفین به امضـاء  

  .برسد
  منازعات -١٨بخش 

در مـورد  هر گونه منازعه : ١ -١٨
  تفسیر یا تطبیق این یادداشت تفاهم تنها 
از طریق مذاکره بین طرفین حل و فصل 

  .خواهد شد
  تاریخ انفاذ وفسخ -١٩بخش 

این یادداشت تفاهم از تاریخ : ١ -١٩
امضاء آن توسط طرفین تا زمان که با 
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خه تر هغه وخته چې د خـواوو پـه   
شي او یا یو له خواوو  رضایت سره فسخ

میاشتې واندې د فسخې موضوع  ۶خه 
  .نافذ ويکي،ه خبري تولخه په لیک

  په هغه صـورت کـې چـې    : ٢ -١٩
دات فسخه شـي، د  دهم دغه یاد تفا

د معلومـاتو خپرولـو    امنیت، ،ودعواو
  کارولو اونـد احکـام بـه پخپـل     او

مخکینـی   .اعتبار پرای پـاتې شـي  
وعاتو په اه چې پاراراف د هغو موض

  سند کې ورتـه اشـاره شـوې د    پدې 
تفـاهم   ين د ترسره شـو يخواوو ترم

لیـک پـه    دغه تفاهم.استازیتوب کوي
انلیسي، پتو او دری ژبو السلیک او 
درې واه نسخې د یو شان اعتبار خه 

  .برخمنې دي
  السلیک

  حامد کرزی
جمهوریت  ياسالم افغانستان د

  ئیس جمهور ر
هجري لمریز  ۱۳۹۱/ ۴/ ۲۹: نېه

  کال

رضایت طرفین فسخ گردد و یا یکی از 
 ماه قبل کتباً از ٦طرفین جانب مقابل  را 

اهد وموضوع فسخ آگاه سازد، نافذ خ
  .بود
که این یادداشت  در صورتی: ٢ -١٩

تفاهم فسخ گردد، احکام مربوط بـه  
دعاوی، امنیت نشـر و اسـتفاده از   
معلومات به اعتبار خود باقی خواهـد  

ز تفاهم اگی پارا گراف قبل نمایند .ماند
صورت گرفته میان طرفین در ارتباط به 

د به آن اشاره موضوعات که در این سن
این یادداشت تفاهم . می نماید شده است

دری  به زبان های انگلیسی، پشـتو و 
و هر سـه نسـخه از    ،امضاء گردیده

  امتیــازات یکســان برخــوردار   
  .باشدی م

  امضاء
  حامد کرزی

  ئیس جمهور اسالمیر
  افغانستان

هجری  ٢٩/٤/١٣٩١: تاریخ
  خورشیدی
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  افغانستان-کابل
  السلیک 

  دیوید کامرون 
ولت او شمالي دد بریتانیې شاهي 

  صدراعظم دایرلن
هجري لمریز  ۱۳۹۱/ ۴/ ۲۹: نېه

  کال 
  افغانستان -کابل

  
 

 
  
  
   
   

  افغانستان -کابل
  امضاء

  دیوید کامرون
دراعظم دولت شاهی بریتانیا و ص

  ایرلند شمالی
هجری  ٢٩/٤/١٣٩١: تاریخ

  شیدی رخو
  افغانستان -کابل

  

         


