د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن ج .ا .ا و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ

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

ﺣﮑم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷﻣﺎره(۲۷۷۹) :
ﺗﺎرﯾﺦ۲۰/۹/۱۳۹۶ :
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣدۀ ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ
ﺷﻣﺎره ) (۱۶۶ﻣؤرخ  ۱۹/۷/۱۳۹۴وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۱۵۹ﻣؤرخ  ۱۹/۸/۱۳۹۴ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ داﺧل
) (۱۵ﻣﺎده ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردﯾده اﺳت ،طﺑﻖ ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ) (۹۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗوﺷﯾﺢ ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد.

ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ﺑﻧﺎ ً ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮥ ﻣﺗذﮐره ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺷر آن در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ اﻗدام

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ در ﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت
اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ۲۰/۷/۱۳۹۴ :
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ﺷﻣﺎره(۱۶۶) :

وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﻧدرج ﻣﺎده ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۵ﻣﺎده در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻣوﻣﻲ روز
دوﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ ﺑﯾﺳﺗم ﻣﺎه ﻣﯾزان ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت
اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ۱۹/۸/۱۳۹۴ :
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ﺷﻣﺎره(۱۵۹) :

ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻓﻘرۀ ﭘﻧﺟم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ ۱۹/۸/۱۳۹۶
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
آرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد ﻋﻠم اﯾزدﯾﺎر
ﻧﺎﯾب اول ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮑﺎری ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت
اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ

ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ "طرﻓﯾن" ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﺎ درک اھﻣﯾت ﺟرم و ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺧرب آن ﺑر اﺑﻌﺎد اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھدف ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن
طرﻓﯾن در راﺳﺗﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺟراﯾم ،ﺣﻔظ ﻗﺎﻧون و ﻧظم ﻋﺎﻣﮫ و ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺑﺷری
ﻗرار ذﯾل ﺗواﻓﻖ ﻧﻣوده اﻧد:

ﻣﺎدۀ اول:
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ﻗﺑول ھﻣﮑﺎری

طرﻓﯾن در ﭼوﮐﺎت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺎن ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎﺣﺎت ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ دوم:

طرﻓﯾن در راﺳﺗﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺟراﯾم و ﺳرﮐوب ﮐردن آﻧﮭﺎ و ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص در
راﺳﺗﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾم ،ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:

اﻟف :ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺗرورﯾزم ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻣوﯾل و ﺣﻣﺎﯾت از آن.
ب -ﻗﺗل و ﺟراﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼﻣت ﻓزﯾﮑﯽ و ﺣﯾﺎت ﻣردم.
ج -اﺧﺗطﺎف و ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری.
د -ﻓﺳﺎد اداری و ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ.
ھــ -ﺗوﻟﯾد ،ﻗﺎﭼﺎق و ﺗراﻓﯾﮏ ﻣواد ﻣﺧدر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و رواﻧﮕردان ،ﻣواد ﺧﺎم و ﻣواد ﮐﯾﻣﯾﺎوی و ﻣواد ﺑﯾﺎﻟوژﯾﮑﯽ و ﭘﯾش ﺳﺎز
ھﺎ ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد.

و -ﺗوﻟﯾد ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗراﻓﯾﮏ و در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﺳﻼح ھﺎ و ﻣﮭﻣﺎت ،ﻣواد اﻧﻔﺟﺎری ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،ﺑﯾﺎﻟوژﯾﮑﯽ رادﯾواﮐﺗﯾﻔﯽ و
ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺧطرﻧﺎک دﯾﮕر ،ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ھﺎی دارای اﺳﺗﻔﺎدۀ دوﮔﺎﻧﮫ ،ﺧدﻣﺎت و اﺟﻧﺎس ﻣرﺗﺑط آن.
ز -ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،و ﻗﺎﭼﺎق و ﺗراﻓﯾﮏ اﻧﺳﺎن ھﺎ.
ح -ﺟراﯾم اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗطﮭﯾر ﭘول.
ط -ﻓﺣﺷﺎء و ﺟراﯾم ﺟﻧﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻓراد زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺗوﻟﯾد و اﻧﺗﺷﺎر ﻣواد ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﭘورﻧوﮔراﻓﯽ )ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﮑس ھﺎ و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺷﮭوت اﻧﮕﯾز( ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت اﻓراد زﯾرﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ.
ی -ﺟﻧﺎﯾﺎت و ﺟراﯾم اﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ.
ک -ﭼﺎپ و ﺗروﯾﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﻧوت ھﺎ ،اﻧواع اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ،اوراق دارای ارزش ﭘوﻟﯽ و ﮐرﯾدت ﮐﺎرت ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﯾر اﻧواع
ﺟﻌل و ﺗزوﯾر.
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ل -ﺟراﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻌﻧوی.

م -ﺳرﻗت و ﻗﺎﭼﺎق آﺛﺎر ﻓرھﻧﮕﯽ دارای ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ.

ن -ﺗراﻓﯾﮏ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن.
س -ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت.
ع -ﺗﻘﻠب در ھوﯾت.

ف -و ﺳﺎﯾر ﺟراﯾم ﮐﮫ طرﻓﯾن در ﻣورد آن ﺑﺎھم ﺑﮫ ﻣواﻓﻘت ﺑرﺳﻧد.
اﺷﮑﺎل ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ ﺳوم:

طرﻓﯾن ﺑﮫ ھدف و اﺟرای اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣوارد زﯾر ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
 -۱ﺗﺑﺎدﻟﮥ اطﻼﻋﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ارﺗﮑﺎب در ﺣﺎل طرح رﯾزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ آن ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ھم اﮐﻧون
ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد و ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﺟدﯾد ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺑﺎدﻟﮫ اطﻼﻋﺎت در
راﺑطﮫ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﯾم.

 -۲ﺟﺳﺗﺟو و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھوﯾت اﺷﺧﺎص ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده ،ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷده ﯾﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻠل طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن اﺟﺳﺎد
ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷده ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح.
 -۳ﺟﺳﺗﺟو و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﻣرﺗﮑﺑﯾن و ﻧﯾز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣورد ﻣﮑﺎن ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻧﮭﺎ در ھر ﯾﮏ از دو ﮐﺷور.
 -۴ﺗﺑﺎدﻟﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد اﺷﺧﺎص ﻓراری از ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺟزاﯾﯽ و ﯾﺎ اﻓراد در ﺣﺎل ﮔذارﻧدان ﻣﺣﮑوﻣﯾت.
 -۵ﺗﺑﺎدﻟﮫ اطﻼﻋﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر و ھﻣﭼﻧﯾن در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﻣظﻧون و ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر و
اﺑزار ﻣﺷﮑوک ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣواد روان ﮔردان و ﭘﯾش ﺳﺎزھﺎی آن ،ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﺻری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
در ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻣﺧدر و ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﯾوه ھﺎ و اﺑزار ﻋﺻری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﮐﺷف و ﺑررﺳﯽ ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣواد رواﻧﮕردان.
 -۶ﺗرورﯾزم و ﺗﻣوﯾل آن ،ﮔروه ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻧظﯾم آن و ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺷﯾوه ھﺎ ،اﻋﺿﺎء و
ارﺗﺑﺎطﺎت آﻧﺎن در ﺧﺻوص ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣورد ﻋﻼﻗﮥ طرﻓﯾن ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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 -۷ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟراﯾم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻓﻘﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ،ﺷﯾوه ھﺎ ،اﻋﺿﺎء ،ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن.
 -۸ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر را ﺗرﺗﯾب داده ،طرح رﯾزی ﻧﻣوده ،در آن اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻗﺻد اﺷﺗراک در آﻧرا
دارﻧد ،ﮐﮫ ھدف از آن ﺗﺿﻌﯾف اﺳت ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺑﺎﺷد.

 -۹ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر و ﻗﺎﭼﺎق ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾف و ﺳﻣﯽ ،ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره و ﺳﻼح ھﺎ.

 -۱۰آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑل در ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺟراﯾم.
 -۱۱ﺗﺑﺎدﻟﮥ اطﻼﻋﺎت در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺗﺑط ،ﺑﻌد از ﺗواﻓﻖ طرﻓﯾن.
ھﻣﮑﺎری آﯾﻧده
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:

اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت اﺣﮑﺎم ﻣﺎدۀ ) (۱آن ،ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری طرﻓﯾن در ﺗﻌﯾن و ﺗدوﯾن ﺳﺎﯾر ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
 -۱ھﻣﮑﺎری در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﻧﺎﺑر اﺑﺗﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺗﺑﯽ ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.

 -۲ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﻣﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از طرﯾﻖ
ﻓﮑس و ھر طرﯾﻘﮫ دﯾﮕر اﯾﻣن ﻣراوده ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﺎﻻی آن ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺗواﻓﻖ ﺻورت ﮔﯾرد ،اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﻣﯽ در طﯽ  ۳روز ﻣورد ﺗﺻدﯾﻖ ﻗرار ﮔﯾرد .در ﺻورت ﺑروز ھر ﮔوﻧﮫ ﺷﮏ و ﺗردﯾدی
در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر و ﯾﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎء ،ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎء ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﮭت ﺗﺻدﯾﻖ آن ﺻورت ﮔﯾرد.
 -۳ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑرای ھﻣﮑﺎری ﺣﺎوی ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﻟف -ﻧﺎم ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ،و ﻧﺎم ﻣرﺟﻊ ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،در ﺻورت ﻣﻌﻠوم ﺑودن آن.
ب -ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺟزﺋﯾﺎت ﻗﺿﯾﮫ.
ج -ھدف و دﻻﯾل ﺗﻘﺎﺿﺎ.
د -ﺷرح ھﻣﮑﺎری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده.
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ھــ -ھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ درﺳت در اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﮑﺎری ﻣﻣد واﻗﻊ ﺷود.

 -۴ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﻣﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﻣزﯾن ﺑﮫ اﻣﺿﺎء و ﻣﮭر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
رد درﺧواﺳت
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:

 -۱طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟزاﯾﯽ ھر ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺟزای
آن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ،اﻣﻧﯾت ،ﻧظم ﻋﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اش در ﺗﺿﺎد ﺑوده و ﯾﺎ در ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن و ﯾﺎ ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی داﺧﯽ
آن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎد ﺷده را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺳﻣﯽ رد ﻧﻣﺎﯾد.

 -۲ھرﮔﺎه ﻋﻣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﮑﺎری ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﮐﺷور طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺎﺑل
ﻣﺟﺎزات ﻧﺑﺎﺷد ،طرف ﻣذﮐور ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ را رد ﮐﻧد.
 -۳در ﺗﻣﺎم ﻣوارد ،طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑطور ﻋﺎﺟل از دﻻﯾل رد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ طرف ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻧﻧده آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ دھد.
اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:

 -۱طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﺟرای ﻋﺎﺟل و ﮐﺎﻣل ﺗﻘﺎﺿﺎ را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد.
طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده در اﺳراع وﻗت از ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻊ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺄﺧﯾر در اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷود ،ﻣطﻠﻊ
ﻣﯽ ﮔدد.
 -۲طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧواھﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد ﮐﮫ در اﻣر اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻻزم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -۳ھرﮔﺎه دﻟﯾﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧدازد ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص اﺟرای
آﻧرا ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﻣواﻓﻖ ﺑﺎﺷد ،طرف ﻣذﮐور آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑراﺳﺎس درﺧواﺳت طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده ،ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر ﻻزم را ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺣرﻣﯾت
ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﺣﺗوی ،ﺿﻣﺎﯾم آن و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣرﻣﯾت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر اﻣﮑﺎن
اﺟرای ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑدون ﺣﻔظ ﻣﺣرﻣﯾت ،وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده در ﻣورد اطﻼع ﻣﯽ
دھد و طرف ﻣذﮐور ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ٌ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑراﯾش ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺗﺻﻣﯾم
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اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

 -۵طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ زود ﺗرﯾن ﻓرﺻت ﺑﮫ طرف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﻧده از ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھد.
ﻗواﻋد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺳﻧﺎد درﯾﺎﻓت ﺷده
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:

 -۱طرﻓﯾن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ اﺳﻧﺎد و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد ﻏﯾر
از آن ﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت ،ﺑدون ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ از ﺳوی طرف اراﺋﮫ دھﻧده آن ،اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﻧﺷر ﮔردد.
 -۲ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آﻣده ﺗوﺳط طرﻓﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ،ﺑدون ﮐﺳب رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ طرف ﻣﻘﺎﺑل در اﺧﺗﯾﺎر طرف ﺛﺎﻟث ﻗرار داده
ﺷود.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟراء
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:
طرف ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﻣول ﺑرای اﺟرای ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻣﮑﺎری ﺗﺣت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮔردد .در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﺟرای ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﺟﺎب ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت ﻓوق اﻟﻌﺎده را ﻧﻣﺎﯾد ،طرﻓﯾن ﺑﺎ ھم ﻣﺷورت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷراﯾط و
ﺿواﺑطﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣت ھﻣﮑﺎری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷده را ﻣﯽ ﺗوان ﻓراھم ﺳﺎﺧت ،اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
زﺑﺎن
ﻣﺎدۀ دھم:

ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﻣﮑﺎری در ﭼوﮐﺎت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن دری ،ﭘﺷﺗو ﯾﺎ ﻋرﺑﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آن ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری
ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:
 -۱ﺑﮫ ھدف ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ھﻣﮑﺎری ھﺎ از طرﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد:
از ﺟﺎﻧب ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
 وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ: از ﺟﺎﻧب اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ: -رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ اﻣﻧﯾت ﺟﻧﺎﯾﯽ ،وزارت داﺧﻠﮫ.
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 اﻣﻧﯾت دوﻟﺗﯽ ،در ﺧﺻوص ﺟراﯾم اﻣﻧﯾت دوﻟﺗﯽ و ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗرورﯾزم و ﺟراﯾم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﺗﺧرﯾب ﺟﻣﻌﯽ و ﺳﻼحھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف.

 -۲در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓوق اﻟذﮐر ،طرﻓﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اطﻼع ﻣﯽ دھﻧد.

 -۳طرﻓﯾن در ﺻورت ﻟزوم ،اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘﯾم و ارﺗﺑﺎطﯽ و ﻣﺟﺎری ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯾﺎن ﺧود را ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺷوره ھﺎ و ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﺎدۀ دوازدھم:

ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی طرﻓﯾن در ﺻورت ﻟزوم ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ﻣؤﺛرﯾت و ﭘﯾﺷرﻓت ھﻣﮑﺎری ھﺎ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺟﻠﺳﺎت و
ﻧﺷﺳت ھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ را داﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺣل و ﻓﺻل اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
ھر ﻧوع اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ طور دوﺳﺗﺎﻧﮫ از ﺳوی طرﻓﯾن از طرﯾﻖ ﻣﺷورت و ﻣذاﮐره ﺣل
و ﻓﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:

 -۱اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺎن طرﻓﯾن در ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ دو ﺟﺎﻧﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﯾل ﺟﻧﺎﯾﯽ و اﺳﺗرداد ،ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 -۲اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ﺣﻘوق و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی طرﻓﯾن ﮐﮫ ﺑر ﺧﺎﺳﺗﮫ از ﺳﺎﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻋﺿو آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣدت اﻧﻔﺎذ ،ﺗﻌدﯾل و ﻓﺳﺦ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:
 -۱اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺑوده و ) (۳۰روز ﭘس از درﯾﺎﻓت آﺧرﯾن اطﻼع ﮐﺗﺑﯽ از ﺳوی طرﻓﯾن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺗﮑﻣﯾل اﺟراآت ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت اﻧﻔﺎذ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣط ﮔردد.
 -۲اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ھر زﻣﺎن ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﮐﺗﺑﯽ طرﻓﯾن ،ﻣﺷروط ﺑر ﻋﯾن طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﻧدرج ﻓﻘرۀ ) (۱اﯾن ﻣﺎده ،ﻣورد
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ﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

 -۳اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدت ﻧﺎﻣﻌﯾن ﻋﻘد ﻣﯽ ﮔردد ،و ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﺳﺦ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﮐﺗﺑﺎ ً و از طرﯾﻖ
ﻣﺟﺎری دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد.

در اﯾن ﺻورت ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﻓﺳﺦ ﺷش ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼع ﻣرﺑوطﮫ و ﺑدون ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓﺳﺦ ،ﻧﺎﻓذ ﻣﯽ ﮔردد.

ﺟﮭت آﮔﺎھﯽ از ﻣراﺗب ﻓوق ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ھر دوﻟت ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺷﺎن رﺳﻣﺎ ٌ ﺻﻼﺣﯾت داده ﺷده اﻧد
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﺎﻧﯾده اﻧد.

اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۲/۵/۹ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ  ۲۰۱۳/۷/۳۱ﻣﯾﻼدی در ﺷﮭر اﺑوظﺑﯽ در دو ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ
زﺑﺎن ھﺎی دری ،ﭘﺷﺗو ،ﻋرﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾد ،ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣﺗون از اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮑﺳﺎن ﺑر ﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در
ﺻورت ﺑروز اﺧﺗﻼف ﺑﮫ ﻣﺗن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ آن رﺟﺣﺎن داده ﻣﯾﺷود.

از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از ﺟﺎﻧب ﺣﮑوﻣت اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ

