یادداشت تفاهم سه جانبه
فیمابین حکومت شاهی بریتانیای کبیروایرلند شمالی( ،)UKاداره انتقالی اسالمی افغانستان
وکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان UNHCR

حکومت ، UKاداره انتقالی اسالمی افغانستان وکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان که منبعد به نام طرفها ،یاد
میگردند.
الف :باتائید اینکه ترک وبرگشت به یک کشورحق مسلم وبشری تمام اتباع آن کشوربوده که درماده ()11فقره( )2اعالمیۀ جهانی
حقوق بشرسال 1491وماده( )12میثاق بین المللی ( )1411درمورد حقوق مدنی وسیاسی تسجیل یافته است.
ب :با یادآوری اینکه موافقتنامه درمورد ترتیبات موقتی درافغانستان الی تاسیس مجدد حکومت دایمی تحت سرپرستی سازمان
ملل متحد به تاریخ  5دسامبرسال 2001درشهربن به امضاء رسیده است (موافقتنامه بن) ،تعهدات را برای نیل به صلح دایمی،
وحدت ملی ،مصالحه وانکشاف اجتماعی واقتصادی درافغانستان گذاشته وباتذکرپیشرفت حاصله درراستای این هدف بوسیله ایجاد
اداره انتقالی اسالمی افغانستان مورخ()22جون سال( )2002وانعقاد لویه جرگه اضطراری درکابل.
ج :با استقبال ازاین حقیقت که تعداد کثیری ازاتباع افغانی ازممالک همجوارقبالً به وطن شان برگشت نموده وتعداد زیادی درحال
برگشت اند.
د :باعزم همکاری جهت مساعدت دربرگشت داوطلبانه ،آبرومند ،مصئون  ،منظم وادغام مجدد موفقانه افغانهائیکه هم اکنون در
UKمقیم بوده وهمچنان انهائیکه خواهان برگشت اند.
و :با ذکرارزومندی طرفها ،برای همکاری با یکدیگرجهت نیل برعایت کامل حقوق بین المللی بشرومعیارهای بشری خاصتا ً
درقسمت عودت داوطلبانه اشخاصیکه ازبیم آزار ،اذیت وکشمکشهای مسلحانه فرارنموه اندو ایجاد شرایط عودت مصئون
وباوقاربه ایشان.
ه :با شناسایی ضرورت ایجاد چهارچوب برای چنین همکاری ،تامین پالنگذاری مناسب وهمچنان حصول توافق درمورد
پروسیجرهای معین ،چگونگی برنامه های عودت داوطلبانه وپروسه ادغام مجدد که عندالقتضی توسط سایرسازمان های حکومتی
وغیرحکومتی مورد حمایت قرارخواهند گرفت.
ذیالً به موافقه رسیده اند.
ماده اول
حدود
این یادداشت تفاهم سه جانبه  ،بدون درنظرداشت موقف حقوقی ،هرتبعه افغان را که درقانون افغانستان درخصوص تابعیت ازان
تعریف بعمل امده ودر UKاقامت مینماید ،انهائیکه موقف پناهندگی را بدست اورده یا دارای فورم موید حمایتی میباشند ،یا درحال
حاضر با اعاده درخواست های خویش ازبدست اوردن یا تجدید چنین موقف های منصرف گردیده ویا به پاسخ منفی درزمینه
مواجه شده اند ،بنام (افغانها) یاد میگردند ،تحت پوشش قرارمیدهد.
ماده دوم
اهداف
با عقد این یادداشت تفاهم سه جانبه طرفها خواهان گذاشتن اساس برای یک پروسۀ دقیقا ً هماهنگ شده ،مرحله واروبشری
غرض پیشبرد پروسۀ عودت داوطلبانه مساعد شده افغانهای مقیم  UKکه تقدم عودت داوطلبانه را رعایت  ،شرایط افغانستان
ازجمله اهمیت برگشت مصئون ،آبرومندانه وپایدارعودت کننده گان را تحت پوشش برنامه عودت داوطلبانه مساعد شده
،ازسایرممالک میزبان درنظرگیرد ،میباشند.
ماده سوم
ماهیت داوطلبانه برگشت
طرفها ،بدینوسیله میپذیرند که عودت تمام افغانها بادرنظرداشت تطبیق درست این فقره ،مطابق به اراده آزاد خود انها ،متکی به
درک آتی ازشرایط محالت عودت ،وهرگونه ادامه اقامت در UKصورت میگیرد.
:1برای افغانهای اجازه پنا ه گزینی دایمی یااقامت یک دوره نامحدود در UKاعطا گردیده ویا انهای که دارای اجازه اقامت یک
دوره معین در UKمیباشند ،عودت به افغانستان متکی به اراده آزاد انها ودرمطابقت با کنوانسیون ( )1451وپروتوکول()1411
صورت پذیرخواهد بود.
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 -2برای افغانهای که دارای برگه استثنایی اقامت چهارساله یا زیاد ازآن در UKمیباشند میتوانند به صورت نورمال به اساس
اراده ،آزاد خویش به کشورشان عودت نمایند.
 -1افغانهائیکه الی  1اپریل  2002بطوراستثنایی برایشان مجوزاقامت یکساله یا زیاده ازآن درانگلستان اعطا گردیده است
میتوانند به اراده آزاد خویش الی دوماه بعد ازعدم تمدید آن به افغانستان برگشت نمایند که درین صورت نیازمندی های جدید
حمایتی یا هرنوع دالیل مجبره بشری که توجیه کننده ادامه اقامت شان در UKباشد به محاسبه گرفته خواهد شد.
 -9افغانهای بدون نیازمندی های حمایتی یا دالیل مجبره بشری که برای پناهندگی بعداز(اول اکتوبر )2002درخواست نموده اند
یا آنهائیکه درجریان پروسه پناهندگی قرارداشته والی تاریخ (اول اکتوبر )2002منتظرفیصله درمورد ادعای خویش میباشند،
میتوانند الی دوماه بعدازاخذ تصمیم نهایی مبنی بررد ادعای پناهندگی یا اجازه باقیماندن شان ،عودت داوطلبانه ار اختیارنمایند.
با رعایت کنوانسیون 1451درخصوص پناهندگی وپروتوکول  1411آن وقانون مربوطه ملی  UKبدیل های عودت داوطلبانه را
که بموجب حقوق بین المللی نیزقابل شناخته شده اند ،ممکن است درارتباط با افغانهای که دارای ضروریات حمایت حقوقی ویا
مجبره بشری توجیه کننده تمدید اقامت شان در UKنبوده ولی با وصف سپری شدن زمان تعین شده به عدم انتفاع ازپروگرام
عودت داوطلبانه مندرجه این یادداشت تفاهم سه جانبه ادامه میدهند ،مورد استفاده قرارگیرند  .جوانب اتصال به بدیل های عودت
داوطلبانه را درمجموع موارد ،منحیث اخرین چاره مورد استفاده قرارخواهند داد .قبل ازمتوصل شدن به این بدیل ها تمام
ملحوظات وجهات بشری وضعیت افراد مورد نظر ،مورد رسیدگی منصفانه قرارخواهند گرفت .اگاهی الزم وکافی درزمینه
ارائه وهرنوع سعی وتالش ممکن غرض تشویق انها باری انتخاب عودت داوطلبانه به وطن شان بخرچ داده خواهد شد.
حکومت UKاطمینان میدهد که وحالت افغانستان وهمچنان چالش های عمده پیرامون تامین خدمات اساسی برای تمام اتباع ان،
درنظرگرفته خواهد داشت.
پروسه عودت افغانهای که بدون ضروریات حمایت حقوقی ویا مجبره بشری میباشند ،بطورمنظم ،مطابق به مقتضیات حقوق
بشری ،مرحله واروبا تعداد قابل اداره انجام شده ودسترسی انها به وسایل اسایش نیزبه محاسبه گرفته خواهد شد.
به استثنای افرادی که بدون حمایت حقوقی ویا نیازمندی های بشری بوده وبعد ازاول اکتوبر 2002به انگلستان امده اند ،بدیل
های عودت داوطلبانه دراصول الی ختم زمستان یعنی قبل از 1اپریل  2001درنظرگرفته نخواهد شد.
ماده چهارم
پذیرش مجدد
اداره انتقالی اسالمی افغانستان اتباع خویش را مجدداً خواهد پذیرفت وتاجائیکه کاربرد پذیراست درتعین هویت ملی افغانی
افرادیکه قصد انتفاع ازمساعدت تحت این یادداشت تفاهم سه جانبه را دارند ،درکوتاه ترین مقطع زمانی ممکن ،مساعدت خواهد
کرد ،اداره انتقالی اسالمی افغانستان وحکومت  UKدرین خصوص وهمچنان برای اجتناب ازهرگونه موارد بی وطنی همکاری
نزدیک خواهند نمود.
ماده پنجم
تعهدات مبنی برعودت
اداره انتقالی اسالمی افغانستان با سایرطرفهای ذیربط اقدامات الزم را جهت تامین قابلیت برگشت عاری ازترس اذیت  ،تهدید،
شکنجه  ،تبعیض ،تع قیب قانونی یا سایراقدامات مجازاتی افغانهای عودت کننده ازخارج کشور ،بکارخواهد بست .مصئونیت های
متذکره حق مقامات ذیصالح افغان را درتعقیب وپیگرد جنایت کاران جنگی ،مرتکبین جنایات بشری که دراسناد بین المللی ازانها
تعریف بعمل امده است ویا مرتکبین سایرجرایم شدیده ازقبیل قتل افراد یا مصدوم نمودن اعضای بدن ،منتفی نخواهد کرد.
اداره انتقالی اسالمی افغانستان ضمانت های مندرج درفرمان شماره( )241مورخ 1( 1110/1/11جون )2002را درمورد
عودت عزتمند پناهند گان افغان ازکشور UKبه صورت همه جانبه تطبیق خواهد نمود ،این ضمانت ها شامل حق بازیافت دارایی
های منقول وغیرمنقول ایشان نیزمیگردد.
ماده ششم
ازادی درانتخاب محل بودوباش
اداره انتقالی اسالمی افغانستان میپذیرد که افغانهای برگشت کننده ازخارج کشورجهت مسکن گزینی درمحالت سکونت قبلی
خویش باهرمحل دیگری مورد انتخاب شان درداخل افغانستان ،آزاد خواهند بود.
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ماده هفتم
برقراری مساوات وعدالت
اداره انتقالی اسالمی افغانستان درمطابقت با قوانین افغانی موقف حقوقی ووضعیت حقوقی افغان های عودت کننده از UKمنجمله
تغیرات وارده ازقبیل توالد وفیات ،فرزند خوانده گی ها ،ازدواج وطالقها را برسمیت شناخته وتاجائیکه کاربرد پذیرباشد دیپلوم
ها ،تصدیق نامه های اکادمیک ومهارت های مسلکی افغانها را که هنگام اقامت در UKکسب نموده اند ،مورد شناسایی
قرارخواهد داد.
ماده هشتم
نقشUNHCR
نقش مساعدتی ،تسهیالتی ونظارتی UNHCRدرپروسه عودت افغانها وحصول اطمینان ازانجام آن درمطابقت به مواد مندرجه این
یادداشت تفاهم سه جانبه ،توسط دوطرف دیگرکامال رعایت خواهد گردید UNHCR .درهمکاری با موسسات همکارپروگرام تهیه
اطالعات ارایه مشورت وراجستریشن را درداخل  UKعملی خواهد نمود.

ماده نهم
ارایه معلومات وتشویق
حکومت  UKو UNHCRبه کمک سایرسازمانهای بین الحکومتی وغیرحکومتی مربوطه درجهت تهیه معلومات واقعی ودقیق
برای افغانهای عودت کننده تحت پوشش این یادداشت تفاهم سه جانبه درمورد عودت واسکان مجدد شان درداخل افغانستان
همکاری نزدیک خواهند نمود ،تا تصامیم مبنی برعودت را دراطالع کامل ازحقایق اتخاذ نمایند.
به این هدف حکومت UKو UNHCRدرهمکاری با سایرسازمانهای حکومتی وغیرحکومتی یک کمپاین اطالعاتی را برای
اجتماعات افغانی مقیم  UKبراه خواهند انداخت.
اداره انتقالی اسالمی افغانستان تدابیرالزم را بمنظورایجاد شرایط مساعد جهت اسکان مجدد مصئون وآبرومند عودت کننده گان
وتشویق آنها برای اخذ تصمیم عودت به کشورشان اتخاذ خواهد نمود.
ماده دهم
مشورت ثبت واسناد سازی
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان ،درتعاقب مسئولیت وظیفوی خویش جهت تامین ماهیت داوطلبانه تصمیم
عودت ،درمشوره با حکومت UKحسب لزوم به کمک سازمانهای دولتی وغیردولتی مناسب ترین طرق مشوره دهی ،ونام نویسی
افغانهای خواهان عودت را تدارک خواهد دید.
فورم های خانه پری شده عودت داوطلبانه( )FRVSکه توسط مقامات حکومت انگلستان درهمکاری با  UNHCRدرداخل
انکشورصادرگردیده وهرفرد بالغ(مرد وزن) افغان انرا امضا نموده است ،منحیث سند معتبرمسافرتی توسط طرفها ،به
منظورعودت به محالت بودوباش نهایی عودت کننده گان درداخل افغانستان مطابق این یادداشت تفاهم سه جانبه به رسمیت
شناخته خواهند شد .فورم های بازگشت داوطلبانه توسط یک نفرنماینده UNHCRبه خاطرتائید ازداوطلبانه بودن تصمیم عودت،
امضا خواهد شد.
اداره انتقالی اسالمی افغانستان بدون تاخیراسناد معتبرمسافرتی را به افغانهائیکه تمایل عودت را به اساس پروگرام عودت
داوطلبانه از UKدارند ولی اسناد شناسایی دراختیارندارند ،ازطریق نمایندگی دیپلوماتیک خویش در UKصادرخواهد نمود.
حکومت UKدرقسمت هزینه صدورمدارک عودت کننده گان افغان را تحت این یادداشت تفاهم پرداخت خواهد نمود.
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ماده یازدهم
حفظ وحدت فامیلی
درمطابقت با اصل حفظ وحدت خانواده گی حکومت UKدرهمکاری با سایرطرفها ،درموارد یکه تمام اعضای خانواده افغان بوده
وتحت پوشش این یادداشت تفاهم سه جانبه تصمیم عودت به افغانستان را داشته باشند ،سعی خواهد نمود تا بطورواحد عودت
نموده وازجداشدن غیرداوطلبانه اعضای آن جلوگیری بعمل آید .هرگاه چنین تالشها به ناکامی انجامد میکانیزم های جهت توحید
دوباره این فامیل ها درداخل افغانستان ویا درداخل  UKایجاد خواهند شد.
بمنظورحفظ وحدت خانواده ها ،همسران ویا اطفال پناهند گان عودت کننده که انها خود اتباع افغانستان نمیباشند اجازه دخول
واقامت درافغانستان را دارا خواهند بود .این تعهد شامل حال انعده همسران غیرافغان واطفال پناهندگان متوفی افغانی که خواهان
دخول واقامت درافغانستان جهت تامین حفظ روابط فامیلی باشند نیزمیگردد .به همین ترتیب اداره انتقالی اسالمی افغانستان دخول
واقامت انها را درمطابقت با نورمهای قوانین ملی خویش درمورد مسافرت واقامت اتباع خارجی  ،تنظیم نموده وسازگاری
اعطای تابعیت را بطورمناسب برای انها درنظرخواهد گرفت .صدورویزه ها به این منظورتوسط نمایندگی دیپلوماتیک افغانستان
مقیم  UKصورت میگیرد.
ماده دوازدهم
اقدامات خاص درقسمت گروه های اسیب پذیر
طرفها ،اقدامات خاصی را به منظورتامین حمایت حقوقی ومساعدت ومواظبت کافی ازگروپ های آسیب پذیردرتمام مراحل
پروسه ،عودت واسکان مجدد اتخاذ خواهند نمود .خاصتا ً تدابیری ویژه اتخاذ خواهد شد تا اطفال خورد سال وبدون سرپرست قبل
ازردیابی اعضای فامیل ویا بدون اتخاذ تدابیرالزم وتهیه ترتیبات کافی ومناسب برایشان درداخل افغانستان ،عودت داده نشوند.
ماده سیزدهم
دسترسی بین المللی قبل وبعد ازبرگشت
 UNHCRجهت توفیق به اجرای موثرفعالیت های بین المللی ،حمایتی ومساعدتی خویش وبمنظورتسهیل اجرای این یادداشت
تفاهم درمطابقت با قوانین ملی درقسمت حفظ اطالعات ،دسترسی آزاد وبدون ممانعت را به افغانهای که در UKزندگی مینمایند
وتحت پوشش این یادداشت تفاهم سه جانبه قرارمیگیرند خواهد داشت.
همچنان  UNHCRباید به مجموع عودت کننده گانی که درنقاط مختلف افغانستان ازجمله میدان های هوایی موقعیت دارند
دسترسی بدون قید وشرط داشته وافغانها نیزبه  UNHCRدسترسی کامل خواهند داشت.
جانب اداره انتقالی اسالمی افغانستان همکاری همه جانبه ،خویش را با کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده
گان ودادن اجازه به ایشان جهت نظارت ازچگونگی برخورد وسلوک با عودت کننده گان مطابق به معیارهای بشری وحقوق
بشربشمول تطبیق تعهدات شامل این یادداشت تفاهم سه جانبه وفرمان شماره()241مورخ1( 1110/1/11جون )2002مرعی
خواهد داشت.
به این اساس اداره انتقالی اسالمی افغانستان درمطابقت با قوانین خویش ازوقوع هرنوع اتفاقات استثنایی ازقبیل بازداشت ،توقیف
واقدامات جزایی علیه عودت کننده گان  UNHCR ،را مطلع خواهد نمود .جانب افغانستان درهمچوموارد مدارک قانونی قضایا را
تهیه ودرصورت تقاضا بدسترس کارکنان  UNHCRگذاشته وبصورت فوری زمینه دسترسی انها را به چنین عودت کننده گان
مهیا خواهند نمود.
دسترسی مجوزه به اساس این فقره به کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورمهاجرین تا جائیکه کاربرد پذیرباشد به
سایرموسسات حکومتی وغیرحکومتی که  UNHCRدرمشوره با طرفهای مربوطه درتطبیق یک یا چند بخش پروگرام عودت
مطابق یادداشت تفاهم سه جانبه با انها داخل توافقات می گردد ،توسعه خواهد یافت.
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ماده چهاردهم
ماهیت مصئونیت سفرعودت
حکومت  UKمسولیت مصئونیت افغانهای را که تحت پوشش این یادداشت تفاهم سه جانبه عودت مینماید الی محل خروجی خویش
دارا خواهد بود ،مسئولیت مصئونیت عودت کننده گان ودارایی های شخصی شان درجریان سفرتاجائیکه قابلیت تطبیقی داشته
باشد بدوش مرجع انتقال دهنده یا تطبیق کننده سفرعودت میباشد ،اداره انتقالی اسالمی افغانستان مسئولیت مصئونیت انها را
درقلمرو بدوش خواهد داشت.

ماده پا نزدهم
تدابیراحتیاطی صحی
حکومت ، UKتهیه معاینات اساسی طبی را برای افغانها قبل ازعودت تامین نمود ه درصورت لزوم با درنظرداشت فرصت ،
درصورتیکه به هیچ نوع معاینات صحی طبی درداخل  UKدست نزده ویا موقع تماس با ارایه کننده گان خدمات صحی را نیافته
باشد ،تامین خواهد نمود .عالوه برآن درصورت لزوم ازجانب حکومت  UKتطبیق واکسینیشن نیزبرای ایشان قبل ازعودت به
افغانستان صورت خواهند گرفت.
ماده شا نزدهم
مهاجرت  ،تشریفات وگمرک
به منظورتسریع برنامه عودت افغانها وانتقال دارایی هایشان به کشور ،جوانب افغانستان و UKتمام مقررات گمرکی ،صحی
ومهاجرتی خویش را که معموالً درنقاط عبوری مرزی اجرا می شوند دررابطه به این افراد ،ساده وآسان خواهند نمود.
دارایی های شخصی عودت کننده گان ،اهل خانه ،اجناس برقی ،پول نقد ومواد غذایی آنها ازپرداخت هرنوع مالیه ،تکس وتعرفه
بادرنظرداشت اینکه صادرات چنین اموال ازنظرقوانین ملی UKوواردات آنها نیزازدید قوانین ومقررات مربوطه ،ملی افغانستان
منع نباشد ،معاف میگردند .لست های مشخص کننده این اجناس ،توسط طرفهای مربوطه به زود ترین فرصت ممکن بعد
ازامضای این یادداشت تفاهم سه جانبه ترتیب وتبادله میگردند.
ماده هفدهم
ورود به میدان هوایی وترتیبات ترانزیتی
طرفها،به این تصمیم رسیده اند که دربسیاری حاالت ،مناسب ترین طریقه ،برگشت ازکشورانگلستان به افغانستان مسیر هوایی
بوده واکثراً پروازها ازطریق میدان هوایی بین المللی کابل صورت خواهند گرفت.
 UNHCRوموسسه تطبیق کننده سفرعودت  ،تاجاییکه صورت تطبیقی داشته باشد اجازه دسترسی بدون ممانعت را درپذیرش
عودت کننده گان درمیدان هوایی دارا خواهند بود .جانب افغانستان با مساعدت سایرطرفها وکمک مالی حکومت، UKتسهیالت
مناسبی را درجهت پذیرایی وترانزیت عودت کننده گان افغان خصوصا ً کسانیکه به گروپ های آسیب پذیرتعلق میگیرند الی
محالت نهایی بودوباش شان تا حدودیکه ازجانب طرفها الزم پنداشته شود ،فراهم خواهد نمود.
تاجائیکه ضرورومناسب پنداشته می شود طرفها درجستجوی تفاهم با کشورهای همسایه خواهند شد تا عودت کننده گانی را که
بشکل ترانزیت ازقلمرو شان جهت رسیدن به محالت اصلی شان درافغانستان عبور مینمایند به مستقیم ترین ومصئون ترین مسیر
اجازه دهند.
ماده هژدهم
اگاهی ازماین
طرفها ،با توجه به خطرات ناشی ازماین ومواد منفلق ناشده ،همکاری خواهند نمود تا با مساعدت مالی حکومت  UKازارایه
مشوره کافی به افغانهایی عودت کننده درمورد خطرات ماین ومواد منفلق ناشده حصول اطمینان نمایند.
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ماده نزدهم
محموله کمکی عودت
حکومت انگلستان هزینه سفرافغانها را که تحت پوشش این یادداشت تفاهم سه جانبه قرارمیگیرند الی منزل مقصود شان درداخل
افغانستان وهزینه بارواثاثیه آنهارا(به اندازه  20کیلوگرام/نفر 90 +کیلوگرام/فردی و100کیلوگرام  /فامیل) بشمول مصارف
اداری سفر ،پرداخت خواهد نمود.
عالوه برآن  ،حکومت انگلستان برای تسهیل پروسه اسکان مجدد محموله مساعدتی را به افغانهای عودت کننده تحت این
یادداشت تفاهم سه جانبه پیشکش خواهند نمود .چگونگی پرداخت این مساعدت درمشورت با سایرجوانب تعین میگردد .توجه
ویژه به نیازمندی های زنان ،اطفال وسایراقشارآسیب پذیرمعطوف خواهد شد.

ماده بیستم
محموله مساعدتی درامرپروسه استقرارمجدد
به منظورفراهم اوری تسهیالت درامرایجاد دوباره امکانات معیشت زندگی عودت کننده گان درداخل افغانستان وبادرنظرداشت
نیازمندی های وسیعتردرقسمت اعمارواحیای مجدد این کشور ،حکومت UKدرمشورت با سایرجوانب ازطریق پروژه های
انکشافی جاری آماده کمک بوده وتا جائیکه ممکن باشد درپروگرام های آموزش مهارت های حرفوی مناسب ،ضروری واشتغال
زایی برای افغانها درمحالت عودت مساعدت خواهد نمود.
ماده بیست ویکم
میکانیزم های هماهنگی
طرفها درامرتطبیق این یادداشت تفاهم سه جانبه ،متعهد به هماهنگی ومشورت همه جانبه با یکدیگرمیباشند .بنابرآن اطالعات
مربوطه به استثنای (معلومات مربوط به محتوای ادعای پناگزینی که مختص به شخص میباشد) میان مقامات دیپلوماتیک، UK
اداره انتقالی اسالمی افغانستان ودفترمربوطه UNHCRدرهردوکشوربصورت منظم تبادله خواهند شد.
یک گروپ کاری غرض نظارت وگفتگو درامرتطبیق این یادداشت تفاهم توسط نمایندگان معرفی شده  ،طرفها تشکیل میگردد.
وژینوا جلسه خویش را برگزارمینماید مگربه درخواست
این گروپ کاری دراصول حد اقل سه ماه درشهرهای لندن ،کابل ِ
هریکی ازطرفها تدویرنشست های اضافی امکان پذیرمیباشد .این گروپ کاری ممکن است نمایندگان سایرسازمانهای مربوطه را
درظرفیت مشاوردرگفتگو ها دعوت نماید .اتخاذ تصامیم گروپ کاری متذکره مبتنی برتوافق متقابل نماینده گان معرفی شده
طرفها ویا بدیل های ایشان صورت خواهند گرفت.
ماده بیست ودوم
پرسونل
حکومت UKواداره انتقالی اسالمی افغانستان ازطریق صدورویزه های ضروری دخول واقامت مامورین یکدیگر ،کارمندان
 UNHCRوسایرسازمانهای را که درتطبیق وفراهم آوری تسهیالت درامرتطبیق این یادداشت تفاهم سه جانبه کمک مینمایند
درمطابقت با قوانین نافذه ملی مسافرتی کشورهای خویش ،تسهیل خواهند کرد.
ماده بیست وسوم
تداوم اعتبارسایرموافقتنامه ها
این یادداشت تفاهم سه جانبه سبب تاثرویا کاهش اعتبارسایراسناد ،موافقتنامه ها ،ترتیبات یا ساختارهای همکاری بین طرفها
نخواهد گردید وتاحدی که الزم یا قابل تطبیق باشد چنین اسناد ،توافقات  ،ترتیبات وساختارها طوری تطبیق گردند که قسمت ازاین
یادداشت تفاهم سه جانبه را تشکیل داده ودرتعقیب اهداف آن عودت واسکان مجدد افغانها  ،کمک نمایند.
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ماده بیست وچهارم
اعتباراین یادداشت تفاهم سه جانبه
توسط ادارات اداره انتقالی ودایمی درافغانستان
مواد این یادداشت تفاهم سه جانبه توسط اداراتی که درموافقتنامه(بن) درنظرگرفته شده است خاصتا ً ادارات اداره دایمی که
تشکیل انها مطابق موافقتنامه بن پیش بینی گردیده است رسما ً شناخته وکامال رعایت خواهد شد.
ماده بیست وپنجم
حل ومنازعات
هرسوالی که دررابطه به تعبیر این یادداشت تفاهم سه جانبه ،ویا برای انچه که درین سند مفادی درمورد آن درنظرگرفته نشده
باشد بمیان آید ،بصورت متقابله ازطریق گفتگومیان طرفها حل وفصل خواهد شد.

خصوصا ً طرفها میپذیرند که معضالت احتمالی بی وطنی را بمنظورپرهیزازتکرارآن حل وفصل نموده وراه های حل را برای
رفع این گونه مشکالت جستجو مینمایند.
ماده بیست وششم
وارد شدن بمرحله اجرا
این یادداشت تفاهم سه جانبه ،بعد ازامضاء توسط طرفها ،به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بیست وهفتم
تعدیل
این یادداشت تفاهم سه جانبه درموافقت متقابل بین طرفها ،به صورت تحریری تعدیل خواهد گردید.
ماده بیست وهشتم
فسخ
این یادداشت تفاهم سه جانبه الی فسخ تحریری ان توسط یکی ازطرفها ،مرعی االاجرا خواهد بود.
نماینده گان طرفها منحیث شاهدین این یادداشت تفاهم سه جابنه را امضاء نموده اند.

درکابل  12اکتوبر 2002درسه نسخه (کاپی اصلی)

به نماینده گی ازحکومت برتانیه کبیروایرلند شمالی

به نمایندگی ازحکومت اداره انتقالی اسالمی افغانستان

به نمایندگی ازکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان
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