د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ووزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری
ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر  (۱۸) :ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۹۷ھـ  .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۳۳) :

ﻓرﻣﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗوﺷﯾﺢ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮥ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر،
رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن
ﺷﻣﺎرۀ )(۱۶۵
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۸/۲۲ :
ﻣﺎدۀ اول:
ﺑﮫ ﺗﺂﺳﯽ از ﺣﮑم ﻓﻘرۀ ) (۱۶ﻣﺎدۀ ) (۶۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وزارت
اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮥ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن را ﺑﮫ اﺳﺎس
ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۲۸۲ﻣورخ  1396/4/ 26وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻣﺎره ) (279ﻣورخ  1396/7/11ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻣﺎده دوم:
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ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ داﺧل ) (1ﻣﻘدﻣﮫ و ) (14ﻣﺎده ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯽ داردم.

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﮫ ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎد ﺷده در ﺟرﯾده رﺳﻣﯽ ﻧﺷر ﮔردد.

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وزرات اﻣور داﺧﻠﮫ
ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان وﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن
ﺷﻣﺎره (282) :
ﺗﺎرﯾﺦ 1396/4/26 :
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣورخ 26
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 1396/4/ﺧوﯾش ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ووزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ازﺑﮑﺳﺗﺎن در
ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (14ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت
ﻣطﻠﻖ آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑﺎﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮫ در ﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
و وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺧدر رواﻧﮕردان و ﭘﯾش
ﺳﺎزھﺎی آن
ﺷﻣﺎره )(279
ﺗﺎرﯾﺦ1396/7/11 :

AC
KU

ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﺳﻠﮫ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣورخ  1396/7/11درﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت داﺧﻠﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ووزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺧدر
رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن درﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (14ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

ﻓﺿل ھﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ووزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری
ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن
وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭘس از اﯾن "طرﻓﯾن"
ﺧطﺎب ﻣﯾﮕردﻧد:
ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣواد رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی ان ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺑرای اﻣﻧﯾت ﺣﮑوﻣت ھﺎی
طرﻓﯾن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺻﺣت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣواد رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﻼش از
طرﯾﻖ ھﻣﮑﺎری دوﺟﺎﻧﺑﮫ و ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ.

طرﻓﯾن ﻗرار ذﯾل ﺗواﻓﻖ ﻧﻣودﻧد:
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺎده اول:
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ﺑﺎ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اراﺋﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣواد رواﻧﮕردان و ﭘﯾش
ﺳﺎزھﺎی ان .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﮐﻧواﻧﺳﯾون  1961ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر واﺻﻼﺣﺎت آن ذرﯾﻌﮫ
ﭘروﺗوﮐول  ،1972ﮐﻧواﻧﺳﯾون  1971در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣواد رواﻧﮕردان ،ﮐﻧواﻧﺳﯾون  1988در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾر ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد.
ﻣطﺎﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ.

 -1طرﻓﯾن ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،رواﻧﮕردان وﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن ﮐﮫ ﭘس از اﯾن " ﻣواد ﻣﺧدر" ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔردد( ﻣطﺎﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺷﺎن اﻗدام ﻣوﺛر ﻣﺗﻘﺎﺑل را ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -2اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻی ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗرداد و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎﯾﯽ ،ھﯾﭻ ﺗـﺂﯾر ﻧدارد.
ﻋرﺻﮫ ھﺎی ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎده دوم:

ھﻣﮑﺎری ھﺎی طرﻓﯾن در ﭼﺎرﭼوپ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻗرار ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﻟف -ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از طرف ھﺎ ﺑراﺳﺎس درﺧواﺳت از ﺟﺎﻧب طرف دﯾﮕر ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد.
ب – اﻗداﻣﺎت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﮫ ھدف ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔروه ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﻧﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد
ﻣﺧدر ،اﺳﺗﻔﺎده از آن ،ﺟﺎھﺎی ﻣﻧﺎﺳب آن وروش ﺗﻔوﯾض ﮐﻧﺗرول آن ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.
ج -آﻣﺎده ﺳﺎزی و اراﺋﮫ اﻣوزش ھﺎی ﭘﺷرﻓﺗﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن.
د – ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد ،ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺷورﺗﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ھﻣﮑﺎری در اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ.
ھــ  -اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ درﻧظرادﺷت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻧﻔﯾد ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر.

و – ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﯾل ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ ھﻣﮑﺎری رخ ﻣﯾدھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣول اﯾﺟﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﮔروﭘﯽ.
ﻣﺗذﮐره ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -2ﺷراﯾط ﺧﺎص از ھﻣﮑﺎری ھﺎ درﺑﻧد ھﺎی )ج() ،د( و)ھــ( ﻓﻘره ) (1اﯾن ﻣﺎده و ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد.
ﺷﯾوه ھﺎی ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎده ﺳوم:
 -1ھﻣﮑﺎری در ﭼﺎرﭼوپ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻗرار ذﯾل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد:
اﻟف – ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری در ﭘﯾﺷﮕﯾری ،ﮐﺷف و اﻓﺷﺎء ﻧﻣودن ﺟراﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻓراد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ اﺷﯾﺎء و اﺳﻧﺎد ،ﻣﺳﯾرھﺎ ،روﺷﮭﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،و ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺗوﻟﯾد آن ﻣﯾﺑﺎﺷد،
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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ب -ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت از طرﯾﻖ ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ و ﺳﯾﻣﯾﻧﺎرھﺎ.

ج – ﺗﺑﺎدﻟﮫ اﺳﻧﺎد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣواد ﺟﮭت ﺗﻣرﯾن در ﺑﺧش ﺗطﺑﯾﻖ ،اطﻼﻋﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾوی ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی روش ﺷﻧﺎﺳﯽ
درﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر.
د – ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺟﮭت ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ در ﻋرﺻﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳط ﺟﺎﻧوران.

 -2اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﯾراد )ﻣﻣﺎﻧﻌت( در اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳﻌﮫ دﯾﮕر روش ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول طرﻓﯾن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ
آورد.
ﺗﺑﺎدﻟﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻣﺎده ﭼﮭﺎرم:

 -1ﺗﺑﺎدﻟﮫ اطﻼﻋﺎت در ﭼﺎرﭼوپ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

اﻟف – ھرﮔوﻧﮫ ﺟراﯾم ﻣرﺗﮑب ﺷده و ﯾﺎ ﻧﺷده ) ﻣﺗﻌﮭده ﺷده و ﻣﺗﻌﮭد ﻧﺷده( ﮐﺷور ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن.

ب -ﻗﺿﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣواد ﻣﺧدر در ﻗﻠﻣروﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ازﻗﻠﻣرو طرف دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗراﻧزﯾت از
ﻗﻠﻣرو ﮐﺷور ھﺎی دﯾﮕر.
ج – ﺣﻘﺎﯾﻖ و روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر از ﻗﻠﻣروﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕر.
د – ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻋﺿﺎء ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣدﯾرﯾت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﺎﺋﯽ در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ
ﺷﻣول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓراﻣﻠﯽ.
ھــ  -ﺷﯾوه و روﺷﮭﺎی ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر.

و – ﺟراﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﺎزی ﻋواﯾد و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺗرورﯾزم ﺗوﺳط ﻋواﯾد ﺑدﺳت اﻣده از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ
در ﺣوزه ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،در ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو و ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﯾﮑﯽ ازطرﻓﯾن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺗوﺳط اﺗﺑﺎع
طرف دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
ز – اﻓﺷﺎء ﻧﻣودن راه ھﺎی ﺟدﯾد ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣودن ﻣواد ﻣﺧدر ،ھﻣﭼﻧﯾن روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺳﯾرھﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﺣﻣل و
ﻧﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ظﺎھر ﺷدن ﻧوع ﺟدﯾد از ﭼﻧﯾن اﺑراز و ﻣواد در ﻗﺎﭼﺎق ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﯾژه ﮔﯽ ھﺎ و ﻓن آوری ﺗوﻟﯾد.
ح – وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ،ﻣﺣﻣوﻟﮫ و ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر.
ط – وﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾل ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل.
ﺗﺣوﯾل دھﯽ ﮐﻧﺗرول ﺷده
ﻣﺎده ﭘﻧﺟم:
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طرﻓﯾن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺧوﯾش وﺗﻌﮭدات ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓراد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده در ﻗﺎﭼﺎق
ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺷراﯾط ﻻزم را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺗﺣوﯾل ﮐﻧﺗرول ،ﺗﺣﻣﯾل ﮐردن اﺟﺎزه ﺻﺎدرات ،ﺗراﻧزﯾت وﯾﺎ
ورادات در ﻗﻠﻣرو ﮐﺷوری ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ،ﺣﻣل وﻧﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ
و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﻼﺣﯾت دارﮐﺷورھﺎی طرﻓﯾن ،اطﻣﯾﻧﺎن داده و وﺿﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﺻﺎﻣﯾم درﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از روش ﮐﻧﺗرول ﺷده ﺗﺣوﯾل دھﯽ ﺗوﺳط طرﻓﯾن در ﻣوارد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣواﻓﻘﮫ وﺗﻧظﯾﻣﺎت
طرﻓﯾن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ ﮐﺷورھﺎی طرﻓﯾن ،ﺣﻣل وﻧﻘل ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻗﺎﭼﺎق آن
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ﺑﮫ ﺷﻣول دﺧﺎﻟت ﯾﮏ طرف ﺛﺎﻟث.
ﺗطﺑﯾﻖ ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎده ﺷﺷم:

 -1ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ در ﭼﺎرﭼوپ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت واﺑﺗﮑﺎر طرﻓﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷد ،ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺗن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺑد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﻓﻧﯽ ﺟﮭت ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت وﯾﺎ رﻓﻊ ﺗردﯾد ،در ﺻﺣت ﻣﺣﺗوای درﺧواﺳت وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
طرف درﺧواﺳت ﺷوﻧده ﻣﻣﮑن از ﺟﺎﻧب درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده در ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ان ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺗﺑﯽ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
اﻟف – اﺳم طرف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده.پ
ب – اﺳم طرف درﺧواﺳت ﺷوﻧده.
ج – ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ و ﮐﺎﻣل درﺑﺎره اﺻل و ﻣﺎھﯾت ﻗﺿﯾﮫ داده ﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺧص ﯾﺎ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳﺑب ﯾﺎ
ﻣﺳورل ﻗﺿﯾﮫ ﺑوده ﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن اﻧد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣوﺿوع و اﺳﻧﺎد درﻣورد اطﻼﻋﺎت ک ﺿروری اﺳت.
د – دﻻﯾل درﺧواﺳت و ﺗوﺿﯾﺣﺎت وﺳﯾﻊ درﻣورد ﻋﻣﻠﮑردھﺎ و ﯾﺎ ﺗوﺿﺣﯾﺎت ﻣﺷﺧص در ﺑﺎره ﻣوﺿوع ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ھــ  -ﻣﺷﺧص ﻧﻣﻣودن زﻣﺎن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای اﺟراآت در ﺻورت ﺿرورت.

و – ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﻻزﻣﯽ ﺑرای اﺟراآت.
ز – ﻧﻣﺑر ﻣرﺟﻊ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣرﺟﻊ ﺗطﺑﯾﻖ ﺑرای اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ.
ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﻧﺎد ﻣﺣوط ،ﮐﺎﭘﯽ ﯾﺎ ﮔزﯾده آن ،ﻋﮑس ،آدﯾو ودﯾدﯾو و دﯾﮕر ﻣواد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﺟراآت
ﺿروری ﮔردد.
 -2طرف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده اﻗداﻣﺎت ﻻزﻣﯽ را ﺟﮭت اﺟراآت ﺳرﯾﻊ و ﮐﺎﻣل آن در ﺻورت اﻣﮑﺎن روی دﺳت ﻣﯾﮕﯾرد .اﮔر
ﺿرورت ﺑﺎﺷد طرﻓﯾن ﻣﻣﮑن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺟﮭت اﺟرای درﺧواﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 – 3طرف درﺧواﺳت ﺷوﻧده اﺟﺎزه ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت طرف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﺑرای اﺷﺗراک ﺟﮭت اﺟرای
درﺧواﺳت در ﻗﻠﻣرو آن ﮐﺷور ﻣﯽ دھد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ درﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ ان ﮐﺷور ﺑﺎﺷد.
اﻣﺗﻧﺎع از اﺟراء درﺧواﺳت
ﻣﺎده ھﻔﺗم:
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 -1در ﺻورت ﮐﮫ طرف درﺧواﺳت ﺷوﻧده ﻣﺗﻌﻘد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗطﺑﯾﻖ درﺧواﺳت ﺑﺎﻋث ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺗﮭدﯾد ﺣﺎﮐﻣﯾت ،اﻣﻧﯾت
وﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺿروری آن ﮐﺷور ﯾﺎ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ آن ﮐﺷور ﺑﺎﺷد ،درﺧواﺳت ﻣﻣﮑن ﮐﺎﻣﻶ و ﯾﺎ ﻗﺳﻣﺗﺂ رد ﮔردد.
 -۲در ﺻورت اﻣﺗﻧﺎع ،طرف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده طرف درﺧواﺳت ﺷوﻧده را ﻓورا ً ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ اطﻼع دھد.
ﻣﺣرﻣﯾت
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:

 -۱طرﻓﯾن از ﻣﺣرم ﺑودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آﻣده از ﺟﺎﻧب ھرﯾﮏ از طرف ھﺎ در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾدھﻧد،
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣرم ﺑوده و طرف اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ اﻓﺷﺎء ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن روش درﺑر ﮔﯾرﻧده وﺳﺎﯾل
ﻓﻧﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -۲اﮔر ﺿروری ﺑﺎﺷد ،اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺳﺎﯾل ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣواد ﺑدﺳت آﻣده ﺑﮫ طرف ﺳوم ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺳﺗﻠزم رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ طرف ﻣذﮐور ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ آﻧرا اراﺋﮫ ﻧﻣوده اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۳اﮔر اﺟرای درﺧواﺳت ﺑدون ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن آن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ،طرف درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده اطﻼع ﻣﯽ دھد،
ﮐﮫ آن ﺟﺎﻧب ﺗﺻﻣﯾم ﺟﮭت اﺟرای درﺧواﺳت در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ،طرﻓﯾن ﺣﻔﺎظت ﻣؤﺛر ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﻗﺑﺎل اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺟﺎوز و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺟﺎز،
ﺗﺧرﯾب و ﯾﺎ اﻓﺷﺎی آن ،ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ھزﯾﻧﮫ
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:
 -۱ھرﯾﮏ از طرﻓﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی را ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺧود ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﻧﮫ دﯾﮕر ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 -۲در ﺻورت ﺿرورت طرﻓﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺗرک ھزﯾﻧﮫ ھﺎی را ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺎ طرح ھﺎی
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول طرﻓﯾن در ﻣوارد ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺂﯾﻧد ،ﻣﯾﭘردازﻧد .ﺗﻌﮭدات طرﻓﯾن در ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ اﯾن طرح ھﺎ
ﻣدﯾرﯾت ﻣﯽ ﮔردد.
زﺑﺎن ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ دھم:
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طرﻓﯾن از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر در ﺻورت ﺗواﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ در دوران ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ،اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧظﺎرت و ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:

طرﻓﯾن ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺟﻠﺳﺎت دو ﺟﺎﻧﺑﮫ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺗرک و ﺑرآورد ھﻣﮑﺎری ھﺎ ﺗﺣت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﻧﻣوده ،در ﺻورت ﺿرورت راه ﮐرد ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در آﯾﻧده ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﺟﻠﺳﺎت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻧﺎوب در ﻗﻠﻣرو ھر دو ﮐﺷور ﺑر ﮔذار ﻣﯽ ﮔردد.
ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻣﺎدۀ دوازدھم:
اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر و ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ از طرﯾﻖ ﻣﺷوره و ﻣذاﮐره ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
اﺻﻼﺣﺎت و ﺿﻣﺎﯾم
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ﻣﺗﻘﺎﺑل طرﻓﯾن اﺻﻼح و ﺑﺎ ﺿﻣﺎﯾم ﮐﮫ در ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ،ﺟزء ﻻﯾﻧﻔﮏ

اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺷﮑﯾل داده و ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﮔردد.
ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣدت و ﺧﺗم
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌد از اﻣﺿﺎء آن ﺗوﺳط طرﻓﯾن ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﮔردﯾده ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺗﺻﻣﯾم اش را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﻓﺳﺦ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﺣد اﻗل ) (۳ﻣﺎه ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺳﺦ آن اطﻼع دھد.
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵/۱۱/۱۳۹۵ھـــ.ش ﻣطﺎﺑﻖ  /۲۴ﺟﻧوری  ۲۰۱۷ /در دو ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﭘﺷﺗو ،دری ،ازﺑﮑﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ﺗﻣﺎم ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی آن از اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼف در ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ ﻣﺗن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آن رﺟﺣﺎن داده ﻣﯽ ﺷود.
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از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺻﻼح اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ

از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن

وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ازﺑﮑﺳﺗﺎن
ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﮐﺎﻣﻠوف

