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در مورد عودت با عزت مهاجرین

اداره موقت افغانستان با اطمینان به اینکه موافقت نامهه بهن مهور  4831/9/41هجهر شمسهم مبهاب 5
دسمبر  1114میالد در مورد افغانستان ،تهداب صلح دائمم ،ثبات و انکشاف اجتماعم و اقتصاد را گذاشهته
و متضمن حقوق و آزاد ها تمام عودت کنندگان مم باشد .با رعایت آزاد انتخاب محل زیست برا عودت
کنندگان و اشتراک آنها در روند بازساز  ،تحکیم صلح ،دموکراسم ،انکشاف اقتصاد و اجتمهاعم اداره موقهت،
عودت مصوون و با عزت مهاجرین را تضمین مهم نمایهد ،همانهان از کشهورهایم کهه مههاجرین افغهان را در
روزها سخت و دشوار افغانستان پناه داده اند ،ابراز سپاس و امتان نموده توقع مم رود تا بر مبنا اصل عهودت
داوطلبانه به افغانها موقع داده شود که با اراده خود طور داوطلبانه به کشور عودت نماید ،بناءً به خاطر این اهداف
مراتب ذیل را منظور مم نمایم.
ماده اول:
اتباع افغانستان که مجبور به مهاجرت و ترک وطن گردیده و در ایران ،پاکستان و سایر کشورها دنیها پناهنهده
شده اند ،عودت مجددشان به وطن بدون هیچ گونه تهدید و تبعیض به گرمم استقبال مم گردد.
ماده دوم:
عودت کنندگان به دالیل نژاد  ،مذهبم ،قومیت ،عضهویت در یه

گهروخ خهاج اجتمهاعم ،جهنق و عقایهد

سیاسم مورد اذیت ،تهدید ،تبعیض و یا شکنجه قرار نگرفته و دولت از ایشان حمایت مم نماید.

ماده سوم:
عودت کنندگان ،بدون در نظر داشت عالی سیاسم شان که الهم  4831/41/4مبهاب  11دسهمبر 1114
مرتکب جرایم ضد امنیت داخلم و خارجم کشور مندرج در قوانین نافذه از هجرت شده اند ،بهه اسهتانا ادعها
ح العبد  ،از تعقیب عدلم معاف مم باشد.
ماده چهارم:
حکم ماده سوم این فرمان باال آنعده عودت کنندگان قابل تببی نیسهت کهه مرتکهب جهرایم علیهه صهلح و
بشریت یا جنایات جنگم ،مندرج در اسناد بین المللم و هم خالف اهداف و اصول سازمان ملهل متحهد گردیهده
باشند.
ماده پنجم:
استرداد اموال منقول و غیر منقول از جمله زمین خانه ،سرا  ،دکان ،آپارتمان و غیره مباب احکام قوانین نافهذه
کشور از طری مراجع ذیربط صورت مم گیرد.
ماده ششم:
حقوق بشر و آزاد ها اساسم عودت کنندگان منحیث اتباع کامالً تضمین و رعایت مم گردد.
ماده هفتم:
تببی احکام این فرمان به عهده وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بهوده ،ارگانهها حراسهت حقهوق ،در
زمینه مکلف به همکار مم باشند.
ماده هشتم:
کمیشنر عالم ملل متحد در امور پناهندگان و دیگر سازمان ها بین المللم مربوط اجازه دارند تا از چگهونگم
سلوک و برخورد با عودت کنندگان بر طب معیارها شناخته شده بین المللم و حقوق بشر و تعهدات شامل این
فرمان بررسم و مراقبت نمایند.
ماده نهم:
این فرمان از تاریخ  4831/41/4مباب  11دسمبر  1114نافذ بوده و در جریده رسمم نشر گردد.
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