د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﯽ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۱۹) :ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۹۶ھ  .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۲۸۸) :

ﻓرﻣﺎن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾراﻣون ﺗوﺷﯾﺢ ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎط ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی
ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول
ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن
ﺷﻣﺎره(۱۹۱) :
ﺗﺎرﯾﺦ۴/۹/ ۱۳۹۵ :
ﻣﺎده اول:
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ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱۶ﻣﺎده ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) (۲۲۹ﻣؤرخ ۲۹/ ۴/۱۳۹۵
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) (۲۲۷ﻣؤرخ  ۲۷/ ۷/ ۱۳۹۵ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﭘﯾراﻣون ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن را ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۱ﻣﺎده ﺗﺻدﯾق ﮔردﯾده اﺳت،
ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ دارم.
ﻣﺎده دوم:

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺗن ﭘروﺗوﮐول ﻣﺗذﮐره در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ ﻧﺷر
ﮔردد .

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾق ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری
ﻣردم ﭼﯾن
ﺷﻣﺎره(۲۲۹) :
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ﺗﺎرﯾﺦ۲۶/ ۴/۱۳۹۵ :

وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۲۶/۴/۱۳۹۵ﺧوﯾش ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت اﻣور
داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن را در ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و
) (۱۱ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾق ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾق در ﻣورد ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس
ﺳرﺣدی وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﯾﻧت ﻋﺎﻣﮫ
ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن
ﺷﻣﺎره(۲۲۷) :
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ﺗﺎرﯾﺦ ۲۷/۷/۱۳۹۵ :ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻓﻘره ) (۵ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣورخ  ۲۷/۷/۱۳۹۵ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن را ﺑﮫ
اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾق ﻧﻣود .

ﻓﺿل ھﺎدي ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﭘروﺗوﮐول اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی ﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت
اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم
ﭼﯾن
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﻣﻌﺎھده ﺣﺳن ھﻣﺟواری و ھﻣﮑﺎری ھﺎی دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن
ﻣﻧﻌﻘده ﻣؤرخ  ۱۹ﺟون  ۲۰۰۶و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت ﺳﺎﺣﺎت ﺳرﺣدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﯾن ،ﺗﻘوﯾت اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻘﺎﺑل و
رواﺑط ﺧوب ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ،ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ "ﺳﮫ ﻧﯾرو" )ﺗرورﯾزم ،اﻓراط ﮔراﯾﯽ ،وﺟداﯾﯽ طﻠﺑﯽ( ،ﺟراﯾم ﻓرا ﻣﻠﯽ،
وﺗﺄﻣﯾن ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ﺑﮫ طور ﻣﺷﺗرک از طرﯾق ﻣذاﮐرات دوﺳﺗﺎﻧﮫ رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت
اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن ﮐﮫ )ﭘس از اﯾن
ﺑﮫ ﻋﻧوان "طرﻓﯾن" ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد( ﻗرار ذﯾل ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾده اﻧد:
ﻣﺎده اول :ھر دو طرف ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺳﮫ ﺳطﺣﯽ ﺳرﺣدی را اﯾﺟﺎد و ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷﻧد اﯾن ﺳطوح ﻗرار
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ذﯾل اﻧد :ﺳطﺢ اول ﺷﺎﻣل ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺋﯾس
ﻋﻣوﻣﯽ رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳطﺢ دوم ﺷﺎﻣل ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ زون ﺷﻣﺎل
ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻘر آن در ﻣزار ﺷرﯾف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدي وﻻﯾت ﺧود ﻣﺧﺗﺎر و ﯾﻐور ﻧﺷﯾن ﺳﯾﻧﮑﯾﺎﻧﮏ ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳطﺢ ﺳوم ﺷﺎﻣل ﮐﻣﯾﺳﺎر ﭘوﻟﯾس
ﺳرﺣدی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در وﻻﯾت ﺑدﺧﺷﺎن و ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣد ﮐرزی از ﺳوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ورﺋﯾس رﯾﺎﺳت ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﭼﯾن در ﮐﺎﺷﻐر و ھﻣﭼﻧﺎن رﺋﯾس ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی ﻣﯾدان ھواﯾﯽ اروﻣﭼﯽ از
ﺟﺎﻧب ﭼﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده دوم:

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣذﮐور ھر ﺳﮫ ﺳطﺢ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی ﻧﺎﻓذ در دو طرف ﺗﻌﯾﯾن و ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔردﻧد و ھر ﯾﮑﯽ از طرف
ھﺎ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﺟدﯾد را ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺗﺑﯽ اطﻼع ﻣﯽ دھد .ﻣﺎده ﺳوم :ھر دو طرف ﺗواﻓق ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی آﺗﯽ در ﻣﺣدوده ﺻﻼﺣﯾت ھﺎ و وظﺎﯾف ﺷﺎن دارﻧد:
 -۱ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭼﯾن.
 -۲ﺟﻠوﮔﯾری ﺗوﻗف و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ،ﺟداﯾﯽ طﻠﺑﯽ و اﻓراط ﮔراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺗواﻓق از طرﯾق ﻣذاﮐره.
 -۳ﺟﻠوﮔﯾری و ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟراﯾم ﻓراﻣﻠﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺧروج و ورود ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ،ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺣﮫ ،ﻣﮭﻣﺎت،
ﻣواد اﻧﻔﺟﺎرﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن و ﻣواد ﻣﺧدر.

 -۴ﮐﺷف و ﺟﻠوﮔﯾری و ﺗوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ از ﺑﯾن ﺑردن ﻋﻼﯾم و ﻟوﺣﮫ ھﺎی ﺳرﺣدی و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼت
ﻛﻧﺗرول ﺳرﺣدی .
 -۵ﺑﮭﺑود ﻣؤﺛرﯾت ﮐﺎری و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎز رﺳﯽ ﺳرﺣدی در ﻣﯾدان ھﺎی ھواﯾﯽ .
 -۶ﺣراﺳت از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺷﺧﺎص طرف دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﺳرﺣد ﻣﻠﯽ ﯾﮏ طرف ﻋﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻓراھم
ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﺳﺗﺟو وﻋودت ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺷﺧﺎص ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﺳرﺣدﻣﻠﯽ ﯾﮏ طرف ﻋﺑور ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﻣوارد دﯾﮕر ﮐﮫ طرﻓﯾن آﻧرا ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۷ھﻣﮑﺎری در راﺳﺗﺎی آﻣوزش و ﺑﻠﻧد ﺑردن ظرﻓﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان آن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون طرﻓﯾن .
 -۸ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺗﺟﺎرب ﮐﺎری و اﺟرای ﻣﺑﺎدﻻت دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘرﺳوﻧل طرﻓﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش.
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 -۹ﺟﻣﮭوری ﺧﻠق ﭼﯾن ﺣﺎﺿر اﺳت ﺗﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدات و ﺗﺟﮭﯾز وﺳﺎﯾل ﭘوﻟﯾﺳﯽ و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی در ﺣﯾطﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی ﺟﺎﻧب ﭼﯾﻧﯽ ﭘوﻟﯾس ﺳرﺣدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ،ﺟﮭت ﮐﻧﺗرول و ﻧظﺎرت ﻣﻧﺎطق ﺳرﺣدی ،ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .
 -۱۰ﺳﺎﯾر ﺳﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھر دو طرف آن را ﺑرای ھﻣﮑﺎری و ﺗﺑﺎدل ﻻزﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:

ﺑر اﺳﺎس اﺻل ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ھر دو طرف ﻣﺻﻣم اﻧد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت زﯾر را ﺑدون ﮐدام ھزﯾﻧﮫ در ﻣﺣدوده وظﺎﯾف و ﺻﻼﺣﯾت
ھﺎی ﺷﺎن ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد:

 -۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗرورﯾزم ،ﺟداﯾﯽ طﻠﺑﯽ ،اﻓراط ﮔراﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﺣدی.

 -۲در ﻣورد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﭘﻼن ﺷده و اﺟراء ﺷده ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت ،ﻣواد اﻧﻔﺟﺎرﯾﮫ ،ﻣواد ﻣﺧدر و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از
ﺳرﺣد ﻣﻠﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص دﺧﯾل در ﻗﺎﭼﺎق و اﺳﺗﻔﺎده آﻧﮭﺎ از ﻣﻌﺎﺑر و روﺷﮭﺎی ﺟﮭت اﻧﺟﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ.
 -۳در ﻣورد ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرﺣدی.

 -۴در ﻣورد اﺷﺧﺎص ﯾﮏ طرف ﯾﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﮐﺷور ﺛﺎﻟث ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺻدد داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو طرف دﯾﮕر ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن اﻗداﻣﺎت در ﻣورد ﺟﻠوﮔﯾری و ﺗوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻋﺑور از ﺳرﺣد ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد اﺷﺧﺎﺻﯽ
ﮐﮫ طور ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﺳرﺣدات ﻣﻠﯽ طرﻓﯾن ﻋﺑور ﮐرده و ﯾﺎ در ﺳرﺣدات آﻧﮭﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد.
 -۵ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﭘﯾراﻣون ادارة ﺳرﺣد و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳرﺣدی در ﻣﯾدان ھواﯾﯽ .ﯾﮏ طرف ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﮫ طرف دﯾﮕر اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را ﺑﮫ دﺳت ﮔﯾرد و ﯾﺎ از طرف دﯾﮕر درﺧواﺳت اراﺋﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر طرف درﺧواﺳت

ﺷوﻧده اﺟرای درﺧواﺳت را ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑداﻧد ،طرف در ﺧواﺳت ﺷوﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺳﻣﯽ درﺧواﺳت را رد
ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣواد و اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ طرف ﺛﺎﻟث
ارﺳﺎل ﮔردد .
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
 -۷طرﻓﯾن ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ:
 -۱ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳطﺢ اول ﮐﮫ در اﯾن ﺳﻧد ذﮐر ﮔردﯾده اﻧد ھر دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
- ۲ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳطﺢ دوم ھر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۳ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳطﺢ ﺳوم در ھر رﺑﻊ ﺳﺎل ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد اﮔر وﺿﻌﯾت اﺿطراری ﯾﺎ ﺧﺎص ﺑوﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎری در
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اﯾن ﻣورد در ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردد  .ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗوان در ﻗﻠﻣرو ھﺎی ھر دو طرف ﺑﮫ ﺷﮑل
دوره ﭘﯽ ﺑرﮔزار ﮐرد طرﻓﯽ ﮐﮫ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ را ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد ﺑﺎﯾد طرف دﯾﮕر را در راﺑطﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ،ﻣﺣل ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت
ﺟﻠﺳﮫ و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث از ﻗﺑل اطﻼع دھد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﻠﺳﺎت در ھر ﺳطﺢ ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻟب ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ و ﯾﺎ اﺳﻧﺎد دﯾﮕر
ﺧﻼﺻﮫ ﮔردد .
ﻣﺎده ﺷﺷم:

ھر دو طرف ﺗواﻓق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﻣﺣﺎﻓل دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن طرف دﯾﮕر را ﺟﮭت اﺷﺗراک در ﺟﺷن ھﺎی ﻣﻠﯽ ھر
دو ﮐﺷور دﻋوت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎده ھﻔﺗم:

ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن در ھر ﺳطﺢ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾق ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ،اﯾﻣﯾل ،ﺗﯾﻠﯾﻔون ،ﻓﮑس و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎطﯽ ،ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﻧد
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺻورت ﺿرورت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﺟﺎری دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎ ھم ﺗﻣﺎس ﮔﯾرﻧد.
ﻣﺎده ھﺷﺗم:
ﻣﺻﺎرف ھﯾﺋت طرﻓﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣرو طرف دﯾﮕر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺻﺎرف ﻣﺳﺎﻓرت ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑر ﻋﮭده
طرف ﻣﯾزﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎده ﻧﮭم :اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﭘس از طﯽ ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺗوﺳط ھر دو طرف ﻣرﻋﻲ اﻻﺟراء
ﮔردﯾده و ﺑرای ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻧﺎﻓذ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر ﻋﻼوه ،ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق ھر دو طرف ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑرای ﯾﮏ دوره
ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ دﯾﮕر ﺗﻣدﯾد ﮔردد.
ﻣﺎده دھم:

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺧواھﺎن ﻓﺳﺦ اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد طرف دﯾﮕر را از ﻣﺟﺎری دﭘﯾﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﮫ
ﺷﮑل ﮐﺗﺑﯽ اطﻼع دھد و اﯾن ﭘروﺗوﮐول ) (۹۰روز ﭘس از ﺗﺎرﯾﺦ اطﻼﻋﯾﮫ ﻓﺳﺦ ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺎده ﯾﺎزدھم :اﯾن ﭘروﺗوﮐول ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﻣﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﺷﮭر ﺑﯾﺟﯾﻧﮓ ﭼﯾن در ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،دری و ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ اﻣﺿﺎء ﮔردﯾد .در ﺻورت ﺗﻔﺎوت
ﻧظر در ﺗﻔﺳﯾر آن ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ارﺟﺣﯾت داده ﻣﯽ ﺷود.

ﭘﺎﺳوال رﺣﻣت ﷲ رؤﻓﯽ
رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﺳرﺣدی ﭘوﻟﯾس وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دوﻧﮕﻠﯽ
رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﺗرول ﺳرﺣدی وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭورﯾت ﻣردم ﺳﯾﻧﯽ ﭼﯾن
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