موافقتنامه سه جانبه
میان دولت انتقالی اسالمی افغانستان ،حکومت جمهوری فرانسه
وکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گانUNHCR

حکومت فرانسه،دولت انتقالی اسالمی افغانستان وکمیشنری عــــالی سازمـــــان ملل متحد درامـــــورپناهنده گان که منبعد به
نام( طرفها) یاد میگردند.
 با تصدیق اینکه ترک وبرگشت به یک کشورحق مسلم وبشری تمام اتباع آن کشوربوده و درماده ()31فقره( )2اعالمیۀجهانی حقوق بشرسال 3491وماده( )32میثاق بین المللی ( )3411درمورد حقوق مدنی وسیاسی تسجیل یافته است.
 با یادآوری اینکه موافقت درمورد تدابیر موقتی درافغانستان الی تاسیس مجدد ادارات حکومتی دایمی تحت سرپرستی سازمانملل متحد به تاریخ  5دسامبرسال 2003درشهربن به امضاء رسیده است (موافقتنامه بن) ،که اساسی را برای نیل به صلح
دایمی ،وحدت ملی ،مصالحه وانکشاف اجتماعی واقتصادی درافغانستان گذاشته وبا اشاره به اینکه پیشرفتهای رونما گردیده با
ایجاد دولت انتقالی اسالمی افغانستان مورخ()22جون سال( )2002وبدنبال ان تدویر لویه جرگه اضطراری ،تالش های
صورت گرفته درین راستا میباشد.
 با استقبال ازاین حقیقت که تعداد کثیری ازاتباع افغان قبالً ازکشورهای همسایه به وطن برگشت نموده وتعداد زیادینیزباداشتن مهارت ها وتجربیات ارزشمند ،درحال برگشت اند.
 بادرنظرداشت عقد پیمان درامر مساعدت به عودت داوطلبانه ،آبرومند ،مصئون و منظم غرض تکمیل یک مرحله موفقانهاستقرارمجدد افغانها درداخل افغانستان ،آنهائیکه درفرانسه بسربرده وعودت را برگزیده اند.
 با ذکرارزومندی طرفها،بمنظور همکاری با یکدیگربخاطررعایت کامل حقوق بین المللی بشرومعیارهای بشری خاصتا ًدرمورد عودت کسانی که ازبیم تعقیب ،آزار ،اذیت وکشمکشهای مسلحانه دیارخویش را ترک نموده واکنون شرایط برای
بازگشت آبرومندانه ومصئون شان اماده است.
 با شناسایی ضرورت ایجاد یک چهارچوب برای چنین همکاری ،بخاطر پالنگذاری مناسب وهمچنان حصول توافق درموردشیوه واصول معین برنامه های عودت داوطلبانه واستقرارمجدد که عندالتقاضا،ازجانب سایرسازمانهای حکومتی وغیرحکومتی
مورد حمایت قرارخواهند گرفت.
ذیالً به موافقه رسیده اند.

ماده اول
حدود
این موافقتنامه هرتبعه افغان را که درقانون افغانستان ازآن تعریف بعمل آمده ودرکشورفرانسه اقامت مینمایند بعدازاین بنام
"افغانها"یاد میگرددف بدون مالحظه موقف حقوقی وی تحت پوشش قرارمیدهد.
ماده دوم
اهداف
با این موافقتنامه،طرفها خواهان گذاشتن بنیاد یک پروسۀ دقیقا ً هماهنگ ،مرحله واروبشری ،عودت داوطلبانه مساعد شده
افغانهای مقیم فرانسه میباشند که اولویت عودت مصئون ،آبرومندانه ،شرایط داخل افغانستان وپروگرامهای عودت داوطلبانه
برای افغانها ازسایرکشورها را درنظرمی گیرد ،میباشند.
ماده سوم
عودت داوطلبانه
طرفها ،بدینوسیله تصدیق مینمایند که عودت تمام افغانها ،مطابق به اراده آزاد آنها متکی به درک آئی ازشرایط محالت مورد
نظرعودت وهرگونه ادامه اقامت شان درفرانسه صورت میگیرد.
افغانهائیکه برای ایشان مقام پناهنده گی یا کدام وضعیت حقوقی دیگردرفرانسه اعطا گردیده است ،میتوانند درصورت
خواهش عودت داوطلبانه به کشوراصلی شان ،ازمزایای ذکرشده درموافقتنامه هذا مستفید گردند.
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افغانهای که بصورت غیرقانونی درفرانسه اقامت دارند نیزمیتوانند ازمساعدت ذکرشده ازطریق ارایه درخواستی قبل ازتاریخ
اول مارچ 2001برخوردارگردند.
درمطابقت با کنوانسیون 3453درمورد وضعیت پناهندگان وپروتوکول  3411بدیل های عودت داوطلبانه که ازدید قوانین بین
المللی نیزقابل قبول اند ،درقسمت افغانهای که نیازمندی های حمایتی یا دارای ضروریات مجبره بشری که توجیه کننده تمدید
اقامت خویش را درفرانسه باشد نبوده ولی ازانتفاع پروگرام عودت داوطلبانه که درین موافقتنامه تسجیل یافته است ابا می
ورزند ،تطبیق خواهند شد.
پروسه عودت افغانهائیکه بدون ضروریات حمایت ویا بدون نیازمندی های مجبره بشری اند ،بصورت مرحله وار،تدریجی
بتعداد قابل انسجام وبادرنظرداشت مقتضیات اسایش کافی انجام خواهد شد.

ماده چهارم
ورود مجدد
دولت انتقالی اسالمی افغانستان ورود مجدد اتباع خویش را خواهد پذیرفت وتاجائیکه ممکن است درتشخیص تابعیت افغانی
افرادیکه قصد استفاده ازمساعدت تحت این موافقتنامه را دارند درکوتاه ترین مقطع ممکن زمانی مساعدت خواهد کرد .دولت
انتقالی اسالمی افغانستان وحکومت فرانسه درین خصوص همکاری همه جانبه خواهند نمود.
ماده پنجم
تضمین های عودت
حکومت انتقالی اسالمی افغانستان با سایرطرفهای ذیربط ،اقدامات الزمه را اتخاذ خواهند کرد تا افغانهای خارج کشور بدون
ترس ،اذیت  ،تهدید ،شکنجه  ،تبعیض ،تعقیب قانونی یا سایراقدامات جزایی بوطن خویش عودت نمایند.این تضمین امنیتی حق
مقامات ذیصالح افغان را جهت تعقیب وپیگرد جنایت کاران جنگی ،مرتکبین جنایات بشری را که درقوانین بین المللی تعریف
گردیده است یا مرتکبین سایرجرمهای شدیده اجتماعی ،ازقتل افرادیا مصدومیت شدید بدنی ،نقض نخواهد کرد.
دولت انتقالی اسالمی افغانستان ضمانت های مندرج درفرمان شماره( )241مورخ 1( 3110/1/31جون )2002را که
درمورد عودت داوطلبانه ومصئون را ازکشورفرانسه نیزدربرمیگیرد ،درنظرخواهد داشت،این ضمانت ها حق بازیافت وحصول
دارایی های منقول وغیرمنقول عودت کننده را نیزدربرمیگیرد.

ماده ششم
ازادی درانتخاب محل بودوباش
جانب دولت انتقالی اسالمی افغانستان تصدیق مینماید که افغانهای عودت کننده ازخارج جهت مسکن گزینی درمحالت سکونت
قبلی خویش باهرمحل دیگر ی درداخل افغانستان ،آزاد خواهند بود.
ماده هفتم
برقراری مساوات وبرابری
جانب دولت انتقالی اسالمی افغانستان می پذیرد که حاالت حقوقی افغانهای عودت کننده ازکشورفرانسه،ازقبیل تغیرات رخ داده
بشمول توالد ،وفیات ،فرزند خوانده گی ها ،ازدواج وطالقها را قبول مینمایند .جانب افغانستان همچنان طوریکه مقتضی باشد
تساوی مهارت های اکادمیک وحرفوی ،دیپلوم ها وتصدیق نامه های افغانها را که هنگام اقامت درفرانسه بدست اورده اند،
مورد شناسایی قرارخواهد داد.
ماده هشتم
نقشUNHCR
نقش  UNHCRدرمساعدت ،تسهیل ونظارت ازپروسه عودت افغانها ،برای تامین عودت داوطلبانه وانجام آن مطابق به
ایجابات بشری درشرایط مصئون وآبرومندانه  ،توسط دوطرف دیگرکامالً احترام خواهد گردید.

ماده نهم
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ارایه معلومات وحساس سازی
حکومت فرانسه و ،UNHCRدرصورت لزوم به کمک سایرسازمانهای مربوطه ،درارایه اطالعات واقعی ودقیق برای افغانهای
که تحت پوشش این موافقتنامه قرارمیگیرند همکاری همه جانبه خواهند نمود .تاایشان تصامیم خویش درمورد عودت واسکان
مجدد شان درداخل کشوررا  ،دراطالع کامل ازحقایق اتخاذ نمایند.
دولت انتقالی اسالمی افغانستان تمام تدابیرالزم را به منظورایجاد شرایط مساعد درجهت اسکان مجدد مصئون وابرومندانه
عودت کننده گان وحساس سازی آنها ،اتخاذ خواهد نمود.
ماده دهم
مشورت و اسناد سازی
 UNHCRدرمشوره با فرانسه درصورت لزوم به کمک سازمانهای غیرحکومتی ،درتعاقب مسئولیت وظیفوی خویش غرض
تامین ماهیت داوطلبانه بدون تصمیم عودت،مناسب ترین طرق مشورت دهی افغانهای خواهان عودت را تدارک خواهد دید.
فورم های خانه پری شده )VRFs(،عودت داوطلبانه هک ازجانب مقامات درهمکاری با  UNHCRدرداخل فرانسه صادرگردیده
وتوسط هرفرد( مرد وزن بالغ افغان) امضاء گردیده اند ،ازجانب طرفها منحیث سند معتبرمسافرتی افغانهای که تحت پوشش
این موافقتنامه سه جانبه عودت مینمایند .الی منزل مقصود شان درداخل افغانستان ،به رسمیت شناخته خواهد شد .هدف
ازفورم های( )VRFsجمع آوری اطالعات شخصی یا فردی نمیباشد.
دولت انتقالی اسالمی افغانستان ،درمواردی که افغان های خواهان عودت مدارک مبنی برتثبیت هویت افغانی خویش را دردست
نداشته باشند ،تقاضای مدارک هویتی ننموده وبدون معطلی ازطریق نماینده گی دیپلوماتیک خویش درفرانسه برای شان اسناد
شناسایی صادرخواهد نمود .حکومت فرانسه هزینه صدوراین مدارک را برای افغانهای که تحت این موافقتنامه سه جانبه به
کشورخویش عودت می نمایند ،پرداخت خواهد نمود.

ماده یازدهم
حفظ وحدت فامیلی
درمطابقت با اصل حفظ وحدت فامیلی عودت کننده گان،فرانسه درهمکاری با سایرطرفها،تمام تالش ها ی خویش را بخرچ
خواهد داد تا عودت فامیل های پناهنده گان را که تمام اعضای انها موافق به عودت باشند ،بصورت واحد(دسته جمعی) تامین
نموده وازجدایی (تجزیه) غیرداوطلبانه جلوگیری نماید.
هرگاه چنین تالش ها به ناکامی انجامد ،طرفها درصورت اقتضا ایجاد یک میکانیزم جهت توحید مجدد انها را درافغانستان ویا
درفرانسه ،درنظرخواهند گرفت.
برای حفظ وحدت فامیلی،آنعده همسران ویا اطفال افغانهای عودت کننده که خود اتباع افغانستان نمیباشند اجازه دخول واقامت
را درافغانستان خواهد داشت .به همین ترتیب این اصل درقسمت دخول واقامت همسران واطفال افغان های متوفی که برای حفظ
وحدت وپیوند های فامیلی خواهان دخول واقامت درافغانستان اند ،درنظرگرفته میشود.
بنابران دولت انتقالی اسالمی افغانستان درمطابقت با مواد قوانین ملی خویش درمورد مسافرت واقامت اتباع خارجی ،تنظیم
نموده واعطای تابعیت را برای شان بطورمساعد ومطلوب درنظرخواهد گرفت .صدورویزه ها به این منظورتوسط نمایندگی
دیپلوماتیک افغانستان درفرانسه صورت خواهد گرفت.
ماده دوازدهم
اقدامات ویژه درقسمت افراد اسیب پذیر
طرفها ،اقدامات خاصی را با منظورتامین حمایت حقوقی کافی،مساعدت ومواظبت ازگروپ های آسیب پذیردر جریان پروسه،
عودت واسکان مجدد اتخاذ خواهند نمود .طرفها توجه خاصی را درقسمت اطفال بی سرپرست مبذول خواهند نمود.

ماده سیزدهم
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دسترسی بین المللی قبل وبعد ازبرگشت
 UNHCRجهت توفیق دراجرای موثرفعالیت های بین المللی حمایتی و مساعدتی خویش وفراهم اوری تسهیالت الزم را
درراستای تطبیق این موافقتنامه ،دسترسی آزاد وبدون ممانعت به افغانهای که درفرانسه زندگی نموده وتحت پوشش این
یادداشت تفاهم قرارمی گیرند خواهد داشت .وهمچنان UNHCRبه مجموع عودت کننده گانی که احتماالً درنقاط مختلف
افغانستان ازجمله میدان های هوایی موقعیت دارند دسترسی بدون قید وشرط خواهد داشت .به همین منوال ،افغانها
نیزبه UNHCRدسترسی کامل خواهند داشت.
دولت انتقالی اسالمی افغانستان در همکاری همه جانبه ،با کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان را
اجازه خواهد داد تا ازچگونگی برخورد وسلوک با عودت کننده گان مطابق اصول ومعیارات حقوق بشری منجمله تطبیق
تعهدات شامل این موافقتنامه وفرمان شماره()241مورخ1( 3110/1/31جون )2002نظارت بعمل آورند.
به این اساس ،جانب دولت انتقالی اسالمی افغانستان ازوقوع هرنوع اتفاقات استثنایی ازقبیل بازداشت ،توقیف واقدامات جزایی
درموردعودت کننده گان UNHCR،را مطلع میسازد .دولت انتقالی اسالمی افغانستان مدارک قانونی چنین قضایا را عندالمطالبه
تهیه نموده ودسترسی کارمندان  UNHCRرا بصورت فوری به چین عودت کننده گان تامین خواهد نمود.
دسترسی مجوزه به اساس این فقره  3این ماده به کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهنده گان داده شده
است توسعه وسازمانهای دولتی وغیردولتی را احتوا نماید که احتماال  UNHCRدرمشوره با طرفهای مربوطه جهت تطبیق یک
یا چند بخش پروگرام عودت داوطلبانه تحت پوشش موافقتنامه هذا ،باانها داخل توافقات گردد.

ماده چهاردهم
ماهیت مصئونیت سفرعودت
درتطبیق این موافقتنامه حکومت فرانسه مسئول مصئونیت افغانهای داوطلب عودت ،الی میدان هوایی یا محل خروجی درخاک
خویش خواهد بود .م صئونیت عودت کننده گان ودارایی هایش شخصی شان درجریان سفربدوش انتقال دهنده ویا تاجائیکه
کاربرد پذیرباشد ،بدوش سازمان تطبیق کننده سفرمیباشد .دولت انتقالی اسالمی افغانستان مسئولیت مصئونیت انها را
درقلمروافغانستان بدوش خواهد داشت.
ماده پانزدهم
تدابیرمراقبتی صحی

فرانسه انجام معاینات صحی اساسی افغانهای را که تحت این موافقتنامه عودت مینمایند قبل ازحرکت شان به افغانستان تامین
مینمایند وبادرنظرداشت فرصت درصورت لزوم به مراقبت صحی نیزدرداخل فرانسه دسترسی خواهند داشت .باوجود آن
واکسینیشن های مورد ضرورت قبل ازحرکت ازجانب فرانسه برای شان تطبیق خواهد شد.

ماده شانزدهم
تشریفات مهاجرتی وگمرکی
دولت انتقالی اسالمی افغانستان وحکومت فرانسه به منظورتامین سریع عودت افغانها وانتقال دارایی های شان ،مقررات
مهاجرتی ،گمرکی وصحی خویش را معموال درنقاط مرزی اجرا میشوند ساده وآسان خواهند نمود.
دارایی های شخصی عودت کننده گان ازقبیل اجناس خانواده وبرقی ،اسعارنقد ومواد غذایی عودت کننده گان ازپرداخت هرنوع
مالیه ،تکس وتعرفه معاف خواهد بود ،مشروط بر اینکه صادرات وواردات چنین اموال ازدیدگاه قوانین فرانسه وافغانستان
ممنوع نباشد ،لست های مشخص کننده این اقالم به زود ترین فرصت ممکن بعد ازامضای این موافقتنامه توسط هردوطرف،
تسلیم یکدیگر خواهد شد.
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ماده هفدهم
ورود به میدان هوایی وترتیبات ترانزیتی
طرفها ،توافق دارند که دراکثر حاالت ،مناسب ترین طریقه ،برگشت ازکشور فرانسه به افغانستان مسیر هوا بوده واکثراً
پروازها ازطریق میدان هوایی بین المللی کابل صورت خواهند گرفت.
 UNHCRوموسسه تطبیق کننده سفرعودت  ،تاجاییکه کاربرد پذیرباشد،دسترسی بدون ممانعت را درپذیرش عودت کننده گان
درمیدان هوایی دارا خواهند بود.
با مساعدت سایرطرفها ،دولت انتقالی اسالمی افغانستان فراهم اوری تسهیالت مناسب را درجهت پذیرش عودت کننده گان
تامین خواهد نمود ،مخصوصا ً درانتقال انهائیکه به گروپ های آسیب پذیرمربوط میشوند ،انتقال انها الی محالت مقصود،
تااندازه که طرفها الزم میپندارند .درصورت لزوم ومناسب ،ممکن است طرفها درصدد تفاهم وحصول رضایت کشورهای
همسایه برآیند تا به عودت کننده گان اجازه دهند ازقلمرو شان جهت رسیدن به محالت اصلی شان درافغانستان ازمستقیم ترین
ومصئون ترین مسیرعبورنمایند.
ماده هژدهم
اگاهی ازماین ها
طرفها ،درارایه مشوره کافی برای افغانهای عودت کننده ،راجع به خطرات ماین ومواد منفلق ناشده همکاری خواهند نمود.

ماده نزدهم
بستۀ عودت
فرانسه بادرنظرداشت بودجه دست داشته ،هزینه سفرالی منازل نهایی درداخل افغانستان ومصارف انتقال اثاثیه اضافی(10
کیلوگرام برای فی نفر) را بشمول مصارف اداری ترتیب سفر ،پرداخت خواهد نمود.
برعالوه فرانسه درحدود بودجه دست داشته یک بستۀ عودت را نیزبمنظورتسهیل پروسه اسکان مجدد افغانهای که تحت
پوشش این موافقتنامه عودت می نمایند ،پرداخت خواهد نمود .چگونگی پرداخت این مساعدت درمشوره با سایرطرفها صورت
خواهد گرفت .درتدارک بستۀ توجه خاص به نیازمندی های زنان ،اطفال وسایراقشارآسیب پذیرمعطوف خواهد شد.

ماده بیستم
مساعدت درپروسه استقرارمجدد

به منظورفراهم اوری تسهیالت مجدد درامر معیشت زندگی عودت کننده گان درداخل افغانستان وبادرنظرداشت مجموعه از
نیازمندی های وسیعتر اعمارواحیای مجدد افغانستان ،فرانسه درمشورت با سایرطرفها حمایت از پروژه های متداوم
اعمارواحیای مجدد را بطوررضایت بخش درنظرداشته ودرصورت امکان درآموزش مهارت های حرفوی الزم ومناسب
وهمچنان پروگرام های اشتغال زایی برای افغانها درساحات عودت ،کمک خواهد نمود.

ماده بیست ویکم
میکانیزم های هماهنگی
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طرفها درتطبیق این موافقتنامه ،متعهد به هماهنگی ومشورت همه جانبه ونزدیک با یکدیگرمیباشند .درین خصوص اطالعات
مربوطه( بجزاز معلومات مشخص فردی درمورد ادعا های پناهجویی) بطورمنظم بین انها خاصتا ً میان مامورین نمایندگی های
دیپلوماتیک کشورفرانسه ،دولت انتقالی اسالمی افغانستان ودفاترمربوطه UNHCRمقیم هردوکشور،تبادله خواهدشد.
نمایندگان تعین شده طرفها ،یک گروپ کاری را جهت نظارت وبحث پیرامون تطبیق این موافقتنامه ایجاد خواهند نمود ،این
گروپ کاری درهر(سه ماه) یک مرتبه درپاریس ،کابل ویا ِژنوا تشکیل جلسه میدهد ولی هرگاه یکی ازجوانب درخواست نماید
جلسه ا ضافی نیزتدویرخواهد یافت .هرگاه این گروپ کاری مناسب تشخیص دهد ازنمایندگان سایرسازمانها دعوت بعمل خواهد
امد درصورتیکه خواسته باشند درظرفیت مشاوریتی درجلسه اشتراک نمایند.
گفتگوهای گروپ کاری مبتنی برتوافق متقابل نمایندگان معرفی شده ویا بدیل های شان صورت خواهد گرفت.

ماده بیست ودوم
پرسونل
حکومت فرانسه و دولت انتقالی اسالمی افغانستان درصورت لزوم دخول واقامت کارمندان رسمی خویش ،پرسونل UNHCR
وکارمندان سایرسازمانهای همکار  UNHCRرا درامرتطبیق این موافقتنامه ،حسب ضرورت ازطریق صدور ویزه ها تسهیل
خواهند نمود.

ماده بیست وسوم
تداوم اعتبارسایرموافقتنامه ها
این موافقتنامه سبب متاثرشدن ویا کاهش اعتبارسایراسناد ،موافقتنامه ها ،ترتیبات یا ساختارهای همکاری بین طرفها نخواهد
گردید وتاحدیکه الزم یا کاربرد پذیرباشد اتکاء وتطبیق چنین اسناد ،توافقات  ،ترتیبات وساختارها طوری درنظرگرفته شوند
مثل اینکه منحیث بخشی ازاین موافقتنامه درتعقیب اهداف ان یعنی عودت داوطلبانه واسکان مجدد افغانها ،ممد کمک گردند.

ماده بیست وچهارم
اعتبارموافقتنامه سه جانبه تحت موسسات
حکومات انتقالی ودایمی درافغانستان
مواد مندرج این موافقتنامه سه جانبه توسط اداراتی که تحت( موافقتنامه ایجاد ترتیبات برای تشکیل مجدد ادارات حکومت
دایمی درافغانستان) ایجاد می گردند ،کامالً برسمیت شناخته خواهد شد .خصوصا ً توسط حکومت دایمی که قرارپیبینی
موافقتنامه متذکره درافغانستان ایجاد خواهد شد.

ماده بیست وپنجم
حل ومنازعات
هرسوالی که خارج ازتعبیر این موافقتنامه ،ویا برای انچه که درین سند هیچ مفادی درمورد آن درنظرگرفته نشده باشد بمیان
آید ،بصورت دوستانه ازطریق مذاکرات ومشوره بین طرفها ،حل وفصل خواهد شد.
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ماده بیست وششم
وارد شدن به مرحله اجرا
این موافقتنامه ،بعد ازامضاء توسط طرفها ،مرعی االجرا خواهد شد.

ماده بیست وهفتم
تعدیالت
این موافقتنامه الی خاتمه آن توسط یکی ازجوانب دارای اعتبارخواهد بود.

نماینده گان هریکی ازطرفها منحیث شاهدین اعتباری ،درپای این موافقتنامه سه جانبه امضاء نموده اند.
تاریخ امضا توسط طرفها  21سپتمبر 2002درسه کاپی اصلی به لسان های فرانسوی وانگلیسی صورت گرفت.

به نماینده گی ازحکومت جمهوری فرانسه

به نمایندگی ازحکومت انتقالی اسالمی افغانستان

به نمایندگی ازکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان
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