د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت
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رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده

ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت
اﻣوال

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

ﻓرﻣﺎن
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾراﻣون ﺗوﺷﯾﺢ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال
ﺷﻣﺎره(۲۷۹) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۵/۲ :
ﻣﺎده اول:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟزء  ۱۶ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۳۰۵ﻣؤرخ  ۱۳۹۷/۲/۲۹وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۳۱۰ﻣؤرخ  ۱۳۹۷/۴/۱۲ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ ﺷورای ﻣﻠﯽ ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۲ﻣﺎدۀ ﺗﺻدﯾﻖ
ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯾدارم.
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ﻣﺎدۀ دوم:

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

ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ

رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ
در ﻣورد ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد
ﺗراﻧزﯾت اﻣوال
ﺷﻣﺎره(۳۰۵) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۲/۲۹:
ﻣﺎدۀ اول:
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وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻓﻘرۀ ﭘﻧﺟم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۱۳۹۷/۲/۲۹ﺧوﯾش ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد
ﺗراﻧزﯾت اﻣوال را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و  ۱۲ﻣﺎدۀ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷورای ﻣﻠﯽ
ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ
ﻣﺻوﺑﮥ
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال
ﺷﻣﺎره(۳۱۰) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۷/۴/۱۲:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ ،۱۳۹۷/۴/۱۲
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال را ﺑﮫ داﺧل
ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و  ۱۲ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آرا ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.
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ﻓﺿل ھﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال
ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن ،ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌد ﺑﮫ ﻧﺎم "طرﻓﯾن" ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔردﻧد،
ﺑﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی ﻣﺗﻘﺎﺑل اﯾﺷﺎن ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺑﯾﺷﺗر ھﻣﮑﺎری در ﻋرﺻﮫ ﺗراﻧﺳﭘورت و ﺗراﻧزﯾت،
ﺑﺎ ھﻣﻧوا ﺳﺎزی اراده اﯾﺷﺎن ﺑرای ﻓراھم ﮐردن آزادی ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻣوال و وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی طرﻓﯾن،
ﺑﺎ آرزوی اﻧﮑﺷﺎف ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧطﻘوی ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺟرﯾﺎن ﻋﺎدی ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﺎده ای و ﺧط آھن از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی
طرﻓﯾن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺳﺎده ﺳﺎزی و ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی طرزاﻟﻌﻣل ھﺎ،
ﻗرار ذﯾل ﺑﮫ ﺗواﻓﻖ رﺳﯾدﻧد:
اﺻطﻼﺣﺎت
ﻣﺎدۀ اول:
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ﺑﮫ ھدف اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ اﺻطﻼﺣﺎت آﺗب ﻣﻔﺎھﯾم ذﯾل را اﻓﺎده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد:

اﻣوال ﺧطرﻧﺎک :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﻣواد ،اﺟﻧﺎس ،ﻣﺣﺻوﻻت ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ،و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
وﯾژﮔﯽ ھﺎ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﺷﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺧﺳﺎره وارد ﻧﻣوده ﯾﺎ ھم ﺣﯾﺎت و ﺻﺣت اﻧﺳﺎن ،ﺣﯾواﻧﺎت و
ﮔﯾﺎھﺎن را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺣﺟﯾم :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻣواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﻧدازۀ اﻋظﻣﯽ ﻣﺟﺎز )طول ،ﻋرض و ارﺗﻔﺎع( ﺑرای وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ و واﮔون ھﺎی
ﺧط آھن در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﺎﯾد؛ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻣواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از وزن اﻋظﻣﯽ ﻣﺟﺎز ) ﺑﺎر ﻣﺟﻣوﻋﯽ و
اﮐﺳل( ﺑرای وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ در ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن :ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻣوال در آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؛

اﻣوال ﻓﺎﺳد ﺷوﻧده :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻣواﻟﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺣﻔﺎظت از درﺟﮫ ﺣرارت ﺑﻠﻧد و ﭘﺎﯾﯾن و رطوﺑت ھوای ﺑﯾروﻧﯽ در
ﺟرﯾﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل و ذﺧﯾره ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛
اﻣوال ﻣﻘﯾد ﺷده :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم اﻣواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾر ﻓراﻣرزی آن ﻣﺣدود ﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺟوز وﯾژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛
ﮐﺷور ﺛﺎﻟث :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﺷوری اﺳت ﮐﮫ طرف اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺑﺎﺷد؛
ﺗراﻧزﯾت :ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻣوال از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ﯾﮏ طرف اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺎط ﺣرﮐت و ھدف در ﺑﯾرون از
ﻗﻠﻣرو دوﻟت آن طرف ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﺣﮥ ﺗطﺑﯾﻖ
ﻣﺎدۀ دوم:
۱ـ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورت ،ﺑﺷﻣول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﮔوﻧﺎﮔون ،و اﻧﺗﻘﺎل
ﮐﺎﻻ ھﺎ از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو طرﻓﯾن در ﻣﺳﯾر ھﺎی ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -۲طرﻓﯾن وﺳﺎﯾطﯽ را ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷراﯾط ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﮐﺷور ﻣﻘﺎﺑل ﺑوده و راﺟﺳﺗر ﺷده و دارﻧدۀ ﺳﻧد ﻣطﺎﺑﻘت از ﻧﮭﺎد ھﺎی
ذﯾﺻﻼح ﮐﺷور ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﺷﻧد را اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯾت و ورود ﻣﯽ دھﻧد.
 -۳در ﭼﮭﺎرﭼوب اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗراﻧزﯾت ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﻧﮓ اﻓزار ھﺎ ،ﻣﮭﻣﺎت ،ﻟوازم و وﺳﺎﯾل ﻧظﺎﻣﯽ از
طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی طرﻓﯾن ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗراﻧزﯾت اﻣوال
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
۱ـ طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺣﻖ ﺗراﻧزﯾت اﻣوال را از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی ﺧوﯾش در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ
اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ و ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو آن ھﺳﺗﻧد اﻋطﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۲در ﺻورت ﺗراﻧزﯾت از طرﯾﻖ ﺧط آھن ،طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣﻘدار اﻣوال ﻣورد ﺗراﻧزﯾت از ﻗﺑل ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۳اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﮑﻣﯽ ﮐﺷور ھﺎی طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده و اﻧﺗﺧﺎب از وﺳﺎﯾل و ﻣﺳﯾر ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ را ﺟﮭت
ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻗﻠﻣرو طرﻓﯾن ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ داﻧﻧد ،داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
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 -۴ﮐﺎﻻھﺎی ﯾﮏ طرف ﻣﺗﻌﺎھد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺗراﻧزﯾت ﺑﮫ ﻗﻠﻣرو طرف ﻣﺗﻌﺎھد دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﮔردﻧد ،از ﺗﺎﺧﯾر ﻏﯾر ﺿروری
و ﻧﯾز از وﺿﻊ ﻣﺣﺻول و ﻋوارض ﮔﻣرﮐﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﺻﺎرف ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣﺻﺎرف اداری
ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗراﻧزﯾت و ﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۵ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی وﺿﻊ ﺑر واردات و ﺻﺎدرات اﻣوال ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟوده داﺧﻠﯽ طرﻓﯾن ﺑﺎﺷد.

 -۶ﻣﯾﺗود ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﯾﺎن ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺗﻌﺎھد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯾﺗواﻧد در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ ﻣﺑدأ
و ﯾﺎ ﮐﺷور ﺳوﻣﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
اﻣوال ﻓﺎﺳد ﺷوﻧده و ﻣواﺷﯽ
ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:

رﺳﻣﯾﺎت ﻋﺑور از ﻣرز ﺑرای ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻓﺎﺳد ﺷدﻧﯽ و ﻣواﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اوﻟوﯾت و در ﻣوﺟودﯾت اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮥ ﻣرﺑوط و از
طرﯾﻖ ﻣﺳﯾر ھﺎی از ﻗﺑل ﺗواﻓﻖ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﺳﻧﮕﯾن
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم :ﺗراﻧزﯾت ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺣﺟم )ﺑﺎﻻﺗر از اﻧدازه ﻣﺟﺎز( و ﺳﻧﮕﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺗواﻓﻖ ﺷده ای طرﻓﯾن ﺻورت ﮔﯾرد.
طرﻓﯾن ﺗواﻓﻖ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣوی را ﺑرای ﭼﻧﺎن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎ آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﻣوال ﺧطرﻧﺎک و ﻣﻣﻧوﻋﮫ
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
۱ـ ﺗراﻧزﯾت اﻣوال ﺧطرﻧﺎک و ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺗواﻓﻖ ﺷدۀ طرﻓﯾن ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﻟﺳﺗﯽ
ﭼﻧﯾن اﻣواﻟﯽ را ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

 -۲ﺗراﻧزﯾت اﻣوال در ﻓﻘرۀ ) (۱اﯾن ﻣﺎدۀ ،از طرﯾﻖ ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن دوﻟت طرﻓﯽ ﮐﮫ
اﻧﺗﻘﺎل ﻗﻠﻣرو آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻧﺟﺎم ﺷود.
 -۳ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح ﯾﮏ طرف ﺑﺎﯾد از ﻗﺑل ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح طرف دﯾﮕر را در ﻣورد ﺗراﻧزﯾت اﻣوال ﻣذﮐور در ﻓﻘرۀ)(۱
اﯾن ﻣﺎدۀ ،در ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی ﺧوﯾش ،اطﻼع دھﻧد ﺗﺎ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ای ﻣﻧﺎﺳب اﺗﺧﺎذ ﮔردد.
ﺳﺎده ﺳﺎزی رﺳﻣﯾﺎت
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﻌداد ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻣورد ﺿرورت ﺑرای رﺳﻣﯾﺎت ﻋﺑور از ﻣرز ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن و در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن
دوﻟت ھﺎی ﺧوﯾش ﻣﺣدود و ﯾﺎ ﮐﺎھش و ﯾﺎ ﺣذف ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﺑﺎدﻟﮥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:
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۱ـ طرﻓﯾن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﻣﺣﻣوﻟﮫ ھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ دوﻟت ھﺎی ﺧوﯾش را ﮐﮫ وارد ﻗﻠﻣرو دوﻟت طرف دﯾﮕر ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﺣﺎﻣﻠﯾن ،اﻓراد ھﻣراه و ﺳﺎﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿروری را ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۲ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺻﻼح دوﻟت ھﺎی ﺑﺎﯾد ﻟﺳت اﺳﻧﺎد ﺿروری ﺑرای ﺻدور اﺟﺎزه ﻋﺑور از ﻣرور ھﻣﭼﻧﺎن وﺳﺎﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ازﺗﺑﺎط
ﺑرای ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳﺎﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:

۱ـ درﺗطﺑﯾﻖ اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،طرﻓﯾن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﯾر ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۲ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﻋﺿو آن اﺳت ،ﺑر ﺗراﻧزﯾت اﻣوال ﺗﺣت اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﯽ
ﮔردد.
ﺣل ﻣﻧﺎزﻋﮫ
ﻣﺎدۀ دھم:

ﻣﻧﺎزﻋﺎت و اﺧﺗﻼف ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗﻔﺳﯾر و ﺗطﺑﯾﻖ اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗوﺳط طرﻓﯾن از طرﯾﻖ ﻣﺷورت و
ﻣذاﮐرات ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﻌدﯾﻼت و ﭘروﺗوﮐول ھﺎ
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓﻖ طرﻓﯾن ﺗوﺳط ﭘروﺗوﮐول ھﺎی ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺧش ﺟداﯾﯽ ﻧﺎﭘذﯾر آن ﺑوده ﻣورد ﺗﻌدﯾل و
ﺗﮑﻣﯾل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺷﯾوه ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣﺎدۀ  ۱۲اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣﯽ ﺷود.
اﻧﻔﺎذ
ﻣﺎدۀ دوازدھم:

۱ـ اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول آﺧرﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﮑﻣﯾل ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺿروری ﺑرای اﻧﻔﺎذ آن
ﺗوﺳط طرﻓﯾن ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣﯽ ﮔردد.
 -۲اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣدت ﭘﻧﺞ ) (۵ﺳﺎل اﻋﺗﺑﺎر داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎت ﺑرای دوره ھﺎی ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌدی ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﮔردد.
 -۳اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌد از ﮔذﺷت ﺷش ) (۶ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ از طرﻓﯾن ﺗوﺳط طرف دﯾﮕر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗﺻد
آن طرف ﺑرای ﻓﺳﺦ آن ،ﻓﺳﺦ ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺷﮭر ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۵دﺳﻣﺑر  ۲۰۱۷ﻣطﺎﺑﻖ  ۱۳۹۶/۹/۱۴در دو ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ،ﺑﮫ زﺑﺎن ازﺑﮑﯽ ،دری،
ﭘﺷﺗو و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﺿﺎء رﺳﯾده اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺗن ھﺎ دارای اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺻورت اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺳﯾر ﻣواد
اﯾن ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری ازﺑﮑﺳﺗﺎن.
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