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تفاهم نامه سه جانبه مـیان حکومت ناروی ،جـمهوری
اسـالمی افغانستان و کـمـیشنری عالی سازمان ملل متـحد در

امـور پـناهند گان

UNHCR

حـکومت ناروی ،جـمـهوری اسـالمی افغانستان و کـمیشنری عالی سازمان م لل مت حد در ا مـور پـنا هـنده
گان  UNHCRمـنبعد تحت نام (طـرفها) یاد مـیگردد.
الف :با تصدیق اینکه ترک و بـرگشت به یک کشور حـق م سلم و ب شری ت مام ات باع آن بوده و در مـاده
( )19فقره ( )2اعالمیهء حقوق بشر سال  11۹۱و مادهء ( )12میثاق بین المللی سال ( )11۱۱در مورد
حقوق مـدنی و سیاسی تسـجیل یافته است.
ب :با یاد آوری ایـنکه مـوافقت در مـورد تـدابیر مـوقتی در افــغانستان الی تأسیس مجدد ادارات حـکومتی
دائمی تحت سـرپرست سازمان مـلل مت حد ب تاریخ  5د سامبر سال  2111در شـهر بـن به ا مـضأ ر سیده
ا ست ( مـوافقتنامه بـن) ،که اسا سی را بـرای ن یل به صلح دائ می ،و حدت م لی ،م صالحه و ا نـکشاف
اجـتماعی و اقتـصادی در افغانستان گـذاشته است و با اشاره به اینکه پـیشرفت های به میان آمده با ایجاد
حـکومت جـمهوری ا سـالمی افغان ستان در  22جـون  2112بـدنبال لو یه جـرگه ا ضـطراری صـورت
گـرفته است.
ج :با استـقبال از ین حـقیقت که تـعداد کـثیری از ات باع اف غان قـبالً از کـشور های هـمسایه بوطن شان
بـرگشت نموده و تـعدادی زیادی نیـز که مـهارتها و تـجارب ارزشـمندی را با خـود هـمراه دارند ،در حال
بـرگشت اند.
د :با استقبال از عودت افغانها که حین عودت بوطن ،تجارب ارزشمندی را با خـود به هـمراه مـیاورند،
به شمول انهایکه ازکشورهای خارج ازمنطقه عودت مینمایند:
هـ :با عزم به هم کاری درج هت ت سهیل وم ساعدت به عودت داوطلبا نه در شرایط م صئون ،باعزت
بطورمنظم واستقرارمجدد وموافقانه افغانهایکه فعال درناروی میباشند ومیخواهند عودت نمایند:
و :بامالحظــه ارزومنــدی طرفهــا بمنظورهمکــاری بــا یکــدیگربخاطررعایت کامــل حقــوق بــین المللــی
بشــرومعیارهای حقــوق بشرخصوص ـا ً درمــورد عــودت اشخاصــیکه ازبــیم تعقیــب ،ازاروکشــمک هــای
مسلحانه دیارشان را ترک نموده اند ،درشرایط مصئون وابرومندانه.
ز :باشناسایی ضرورت به ایجاد چهارچوب برای چنین همکاری ،تأمین پـالن گـذاری منا سب و هـمچنان
بـمنظور توافق در مـورد طرزالعمل ها وشیوه های مـعین و بـرنامه های عـودت و اس تـقرار مـجدد که
در صورت مناسب بودن تـوسط سازمان های بین الحـکومتی و غـیر حـکومتی مـورد حـمایت قرار می
گیرند.
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ذیالً به تفاهم رسیده اند:
مــاده اول
حــدود
این تفاهم نامه سه جانبه هـرتبعه اف غان را که در قانون افغان ستان از آن تـعریف بع مل آ مده و در ک شور
ناروی اقامت مینماید بدون مـالحظه موقف حقوقی وی ،تحت پوش قرار میـدهد.
مــاده دوم
اهــداف
با ا ین ت فاهم نا مه سه جان به ،طـرفها درنظردار ند اسا سات را برای یک پـروسه دقی قا ً همآه نگ شده،
مـرحله وار و بـشری ،عـودت مـساعد شده افغانهای مـقیم ناروی که اولویت عـودت داوطلبانه را ا حـترام
ن موده و هـمه شرایط افغا ن ستان ،اه مـیت برگ شت مـصئوون ،باو قار ،دائ می ،باث بات و بـرنامه عـودت
داوطلبانه افـغانها را در نـظر میـگیرند ،ایجاد نمایند.
مــاده سـوم
چـگونگی های عـودت
طـرفها بدینوسیله مـیپذیرند که عـودت تمام افغانها با در نـظر داشت تطب یق در ست ا ین ف قره ،مـطابق به
اراده آزاد خـودن آنان متـکی به در ک آنی از شرایط محالت مـورد نـظر عـودت و هـرگونه ادامه اقـامت
در ناروی صورت مـیگیرد.
 .1افغانهای که برایشان مقام پناهنده گی اعطا گـردیده است ،عـودت شان به افغانستان متکی به اراده
آزاد خودشان و در مطابقت با کنوانیسون ( )1151و پـروتوکول ( )1191صورت پذیر.
 .2افغانهای که بدالیل ب شری دارای م جوز اقا مت میبا شند میتوان ند با اراده آزاد شان به افغان ستان
عودت نمایند.
 .9افغان های که دارای ضروریات حما یت ح قوقی ودال یل مج بره نبا شند ،میتوان ند ا لی ختم م حدوده
ز مانی که برای خروج از ناروی برای شان ب عداز رد ا خرین درخوا ست پ ناه جویی شان تع یین
گردیده است ،عودت داوطلبانه را به کشورانتخاب نمایند.
در مطابقت با کنوانسیون  1151درمـورد وضعیت پناهنده گان و پـروتوکول  1191آن و قانون مـربوطه
ملی ناروی بدیل های (الترناتیف) عـودت داوطلبا نه را از ن قـطه نـظر حـقوق بین المل لی ن یز قا بل ق بول
باشند ،در ارتباط با افغان های که دارای ضـروریات حما یت ح قوقی و یا مـجبره ب شری که توج یه کن نده
تمدید اقامت شان در ناروی نبوده ولی با وصف سپری شدن یک ماه ازبرنامه عودت داوطلبانه که درین
تفاهم نامه ت سجیل یاف ته ا ست ،ا ستفاده ننمای ند ،مم کن ا ست درنظرگرف ته شوند .طرف ها می پذیرد که ا ین
الترناتیف ها درآخرین مرحله منحیث آخرین چاره مورد استفاده قرارخواهند گر فت .ق بل ازمتو صل شدن
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به این الترناتیف ها(بدیل ها) درقسمت افراد مورد نظر ،ت مام ملحو ظات وج هات ب شری و ضعیت ان ها را
درنظرگرفته ،اگاهی الزم و کافی برای شان ارا یه وهر نوع سعی و تال برای ت شویق ان ها بخاطرانت خاب
عودت داوطلبانه بخرچ داده خواهد شد.
حکومت ناروی اطمی نان مید هد که و ضعیت متغیردا خل افغان ستان و چال
خدمات اساسی برای تمام شهروندان افغان را درنظرخواهد داشت.

های مو جود درق سمت تامین

حکو مت ناروی اطمی نان حا صل خوا هد ن مود تادرز مان ت صمیم گ یری باالی عودت افغان ها از ناروی،
وضعیت امنیتی درمناطق اصلی عودت کننده گان درافغانستان بطورالزم درنظرگرفته شود.
پروســه عــودت افغانهائیکــه دارای ضــروریات حمایــت حقــوقی وضــروریات مجبــره بشــری نمــی باشــند
بصورت مرحله وار ،منظم وانساندوستانه خواهد بود .وبتعداد قابل اجرا انجام خواهد شد.
الترناتیف(بدیل) های عودت داوطلبانه برای افرادیکه ت حت ف قره( )9ا ین ماده قرارمیگیر ند ،ا لی سه ماه
بعداز امضای این تفاهم نامه ،دراصول مورد استفاده قرارنخواهند گرفت.
مــاده چـهارم
ورود مـجدد
جمهــوری اســالمی افغانســتان ورود مجــدد اتبــاع خ ـوی را خواهــد پــذیرفت و تاجاییکــه مناســب اســت
در تـــشخیت تابعیــت افرادیکــه قصــد انتفــاع از مســاعدت تحــت ایــن تفــاهم نامــه را دارنــد ،در کوتــاه
تــرین زمــان ممکــن کمــک خواهــد کــرد .جـــمهوری اســالمی افغانســتان و حکومــت نــاروی دریــن
خصوت به منظوراجتناب از هرگونه موارد بی وطنی افراد ،همکاری نزدیک خواهند نمود.
مــاده پـنجم
تـعهدات مبنی برعـودت
حـــکومت جـــمهوری اســالمی افغانســتان بــا ســایر طرفهــای ذیــربط ،اقــدامات الزمــه را جـــهت تــامین
برگشــت بــدون تــرس از اذیــت ،تـــهدید ،شــکنجه ،تـــبعیب ،تـــعقیب قــانونی یــا ســایر اقــدامات جـــزایی
افغانهــای مقــیم خــارج از کشــور بــه هرشــکل ممکــن اتخــاذ خواهــد نمــود .ایــن تضــمین امنیتــی حــق
مقامــات ذیصــالغ افغــان را در قـــسمت تـــعقیب و پـــیگرد جنایــت کــاران جنگــی ،مـــرتکبین جنایــات
بشــری کــه در قــوانین بــین المللــی تعریــف گردیــده اســت یــا مـــرتکبین ســایر جـــرایم شــدید اجتمــاعی،
از قبیل قتل افراد یا مـصدوم نمودن اعضای بدن آنها نقب خواهد کـرد.
حـــکومت جـــمهوری اســـالمی افغانســتان ضــمانت هــای مـــندرج در فـــرمان شــماره  211مـــخر 9
جـــون  2112مطـــابق  19۱1/19/19را کـــه مــــوارد عــــودت داوطلبانـــه و مــــصئون را از کــــشور
نـــاروی و اعـــادو دوبـــارهء امــــوال منقـــول عــــودت کننـــده گـــان را در بــــر میگیـــرد ،درنظرخواهـــد
داشت.
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مــاده شــشم
آزادی در انـتخاب محل بـود و با ش
جـــانب جـــمهوری اســـالمی افغانســتان مــی پـــذیرد کــه افغانهــای بـــرگشت کننــده از خـــارج جهــت
مســـکن گـــزینی در مـــحالت ســـکونت قـــبلی خــوی یــا هـــر محـــل دیگــر مـــورد انتخــاب شــان در
داخل افغانستان آزاد خـواهند بود.
مــاده هفتم
وضعیت حقوقی وتعادل
جانـــب جــــمهوری اســــالمی افغانســـتان در مــــطابقت بـــا قـــوانین افغـــانی ،مــــوقف قـــانونی افغانهـــای
عـــودت کننــده از نــاروی را از جـــمله توالــد ،وافیــات فـــرزند خوانــده گــی هــا ،ازدواج و طـــالقها را
قـــبول مینمایــد .جانــب افغانســتان تــا جائیکــه مناســب اســت دیـپلومـــها و تـــصدیق نامــه هــای اکادمیــک
و مـــهارتهای مـــسلکی افغانهــا را کــه هـــنگام اقامــت در نــاروی کســب نمــوده انــد ،مـــورد شـــناسایی
قرار خـواهد داد.

مــادههـشتم
نـقش UNHCR
نــــق مــــساعدتی ،تــــسهیالتی و نــــظارتی  UNHCRدر پــــروسـ عــــودت افغانهـــا ،جــــهت حصـــول
اطـــمینان از انجــام آن در مـــطابقت بــا مـــواد مـــندرج ایــن تفــاهم نامــه ســه جانبــه توســط دوطـــرف
دیگــر ،کــامالً احـــترام خـــواهد شــد .اداره  UNHCRبـــرعالوه عـــملیات خــوی درداخــل افغانســتان،
در هـــمکاری بــا ســایر مـــخسسات هـــمکار تهیــه اطالعــات و ارائــه مـــشورت وثبــت نــام را درداخــل
ناروی انجام خواهد داد.
مــاده نهم
ارائه مـعلومات و آگاهی دهی
حـــکومت نــاروی و  UNHCRهمکــاری نزدیــک خواهنــد نمــود تــا در صــورت لــزوم بــه مســاعدت
ســایر ســازمانهای حـــکومتی و غـــیر حـــکومتی مـــربوطه ،اطـــالعات واقـــعی و دقیــق را درمـــورد
عــودت واســکان مجــدد افـــغانهای کــه تحــت پـــوش ایــن تفــاهم نامــه قـــرار میـــگیرند ارائــه نماینــد ،تــا
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درتصــمیم شــان مبنــی برعــودت بــه وطــن شــان ،در اطـــالع کامــل از حـــقایق قـــرار گیرنــد .بــا توجــه
بــه ایــن مـــوضوع حکومــت نــاروی و  UNHCRدر هـــمکاری بــا ســایر شـــرکاء بــرای افغانهــای مقــیم
ناروی در داخل این کـشور یک کمپاین اطـالعاتی را بـراه خـواهد انداخت.
حــــکومت جــــمهوری اســــالمی افغانســـتان بمنظورایجـــاد شــــرایط مــــساعد جــــهت اســـکان مــــجدد
مصــئون و آبـــرومندانهء عـــودت کننــده گــان ،هرگونــه تـــدابیر الزم را جهــت اگــاهی دهــی بــه مــردم
اتخاذ خواهد نمود.

مــاده دهــم
مـشورت دهی ثبت و ارائه اســناد
 UNHCRمطابق مـسئوولیت وظـیفوی خـوی  ،جـهت اطـمینان از خـصوصیت داوطلبانـ تصمیم عـودت،
در مـشورت با حـکومت ناروی ،مناسبترین طرق مـشوره دهی و ثبت نام افغانهای را که ت صمیم عودت
را به خود مـیگیرند ،بوجود آورده و درصورت لزوم کمک سازمانهای حکومتی و غـیر ح کومتی تقا ضا
خـواهند نمود.
فـورمهای خانه پـُری شده عـودت داوطلبانه )،(VRF’sکه توسط حکومت ناروی در هـمکاری با UNHCR
در داخل ناروی صادر گـردیده و تـوسط هر فرد ( مـرد وزن بالغ اف غان) ا مـضأمیگردند ،منح یث سند
مـعتبر مـسافرتی تو سط طـرفها به مـقصد عودت به افغان ستان ا لی مـنزل مـقصود نـهایی شان ،ت حت
پوش این تفاهم نامه سه جانبه ،به ر سمیت شناخته خواه ند شد (VRF’s) .تـوسط یک نمای نده UNHCR
امضاء خواهد شد تا داوطلبانه بودن تصمیم عودت را تائید نماید.
حـکومت جــمهوری اسـالمی افغانستان بدون تأخیر اسناد مـعتبر م سـافرتی را به افغانهای که اظهارتما یل
به عـودت از ناروی ،به ا ساس پـروگرام عـودت داوطلبا نه مـینمایند و ا سناد تثب یت هو یت در ا خـتیار
ندار ند ،از طر یق نمای نده گی دیپلومات یک خوی در ناروی صادر خـواهند ن مود .حـکومت ناروی در
پـرداخت هـزینـ صـدور ا ین مـدارک برای افغان های که به ا ساس ا ین ت فاهم نا مه سه جان به به ک شور
خوی عـودت می نمایند ،مساعدت خواهد نمود.
مــاده یازدهــم
حــفظ وحـدت فـامیلی
در مـطابقت با ا صل حـفظ و حـدت خـانواده گی عـودت کن نده گان ،حـکومت ناروی در هـمکاری با
طـرفهای دی گر در مـواردیکه ت مام اع ضـای خانواده ا فـغان بوده و ت حت پـوش ت فاهم نا مه سـه جان به
تـصمیم عـودت به افغانستان را داشته باشند ،سـعی خواهند نمود تا خـانواده ها بـطور واحد عـودت ن موده
و از جـداشدن غیـر داوطلبانه اعـضای آن جـلوگـیری بـعمل آید .هـرگاه چـنین تـالشها به نـاکامی انجا مد
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یک مـیکانیزم جـهت تـوحـید مجدد آنها در افغانستان و یا در ناروی ،در مـطابقت با قـوانین مـلی ناروی
وقوانین بین المللی ،ایجاد خـواهد شد .بمن ظور نگهدا شت و حدت خانواده ها ،به هـمسران غ یر اف غان و
اطفال افغانهای عودت کننده اجازه ورود واقامت درافغانستان داده خواهد شد .این تعهد همچنان شامل حال
انعده همسران غیرافغان واطفال پناهنده گان متوفی اف غانی که خوا هان د خول واقا مت درافغان ستان ج هت
تامین حفظ روابط فامیلی میباشند ،نیزمیگردد .به همین ترتیب جمهوری اسالمی افغانستان د خول واقا مت
انها را درمطابقت با نورمهای قوانین ملی خوی برای دخول واقامت خارجی ها تنظیم خواهد نمودودادن
تابعیت را به انها به طورمطبوع درنظرخواهد گرفت .ویزه ها به ا ین منظورتو سط نمای ندگی دیپلومات یک
افغانستان درناروی بدون تاخیر صادرخواهند شد.
مــاده دوازدهم
اقــدامات ویــژه در قـسمت افـراد آسـیب پـذیر
طـرفها ،اقـدامات خـاصی را به مـنظور تأمین حـمایت ،مـساعدت و مـواظبت کافی از گـروپ های آ سیب
پـذیر در تـمام پـروسه عـودت و اسکان مـجدد اتخاذ خواه ند ن مود .خـاصتا ً تدابیر خا صی ات خاذ خـواهند
شد تا اطـمینان حاصل گـردد که اطـفال خـوردسن و بـدون سـرپرست قبل از بـرقـراری تماس با اعـضای
فام یل شان و یا بدون ات خاذ تـدابیر و تـهیـ امکا نات کافی برای شان در دا خل افغان ستان ،عـودت داده
نـشوند.
مــاده سـیزدهم
دسـترسی بین المللی قبل و بـعد از برگشت
به مـنظور اینکه  UNHCRبـتواند نـق مـخثر خـوی را در حما یت بین المل لی ای فا نما ید و در تـطبیق
مـندرجات ایـن ت فاهم نامـه سه جانبـه تـسهیــالت الزم را فـراهم نمایـد ،بائ ست دســترسی آزاد و بــدون
مـمانعت به افغانهای که در ناروی زنده گی مینمایند و تـحت پـوش این تفاهم نامه قـرار مـیگیـرند داشته
باشد .هـمچنان  UNHCRبه مـجموع عـودت کننده گانی که در نـقاط مـختلف افغان ستان از جـمله مـیدان
های هـوایی مـوقعیت دار ند د سـترسی بـدون قـید و شـرط خـواهد دا شت .هـمچنین افغان ها ن یز با ید به
مـأمورین  UNHCRدسـترسی کامل داشته باشند.
حـکومت جـمهوری اسـالمی افغانستان هـمکاری همه جانبهء خوی را با کارمندان کـمیشنری عالی ملل
مـتحد در امـور پـناهنده گان و دادن اجازه به آنها ،غـرب نـظارت از چـگونگی بـرخورد و سـلوک با
عـودت کننده گان مطابق اصول و حـقوق بـشری منجمله تـطبیق تـعهدات شامل این تفاهم نامه و فـرمان
شماره  211مـخر  9( 19۱1/19/19جـون  )2112توسعه خـواهد داد.
به این اساس جـانب افغانستان از وقـوع هـرنوع اتفاقات استثنایی از قـبیل گـرفتاری ،تـوقیف و اقـدامات
جـزایی در مـورد عـودت کننده گان درمطابقت با قوانین خوی  UNHCR ،را در جـریان قـرارمـیدهد.
جـانب افغانستان در هـمچو مـوارد و مـدارک قانونی آنرا تهیه و در صـورت تقاضا بـدسـترس کارکنان
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 UNHCRگـذاشته و بـصورت فـوری زمینـ دسـترسی آنها به چنین عـودت کننده گان مـهیا خـواهد نمود.
به اساس این فـقره دسترسی مجوز به کارمندان کـمیشنری عالی سازمان ملل در امـور پناهنده گان تا
جاییکه مناسب باشد وسـعت خواهد یافت و مـخسسات حکومتی و غـیر حکومتی را که  UNHCRدر
مـشوره با طـرفهای مـربوطه جـهت تـطبیق یک یا چـند بخ پـروگـرام عـودت کننده گان با آنها توافق
مینماید را نیزدربرخواهد گرفت.

مــاده چـهاردهم
مـاهیت مـصئوونیت بازگشت

در مـطابقت با اجـرای این تفاهم نامه سه جانبه ،حـکومت ناروی مـسئوولیت مـصئوونیت افغانهای را که
تحــت پـــوش آن عـــودت مینماینــد ،الــی خـــروج از نـــقطه بـــندری خـــوی دارا خـــواهد بــود .مســئولیت
مـصئوونیت عـودت کننده گان و دارایی های شـخصی شان در جـریان مـسافـرت بدو انتقال دهنده و تا
جائیکه قـابلیت تـطبیقی داشته باشد بـدو سازمان بین المل لی که تطب یق سفررا به ع هده دارد ،میبا شد.
حـکومت جـمهوری اسالمی افغانستان مـسئوولیت مـصئوونیت آنـهارا در قـلمـرو افغانستان بـدو خـواهد
داشت.

مــاده پانـزدهم
تـدابیر مـراقبت صحی
حـکومت ناروی اطمینان حاصل خواهد کرد که همه افـغانهای که تحت این تفاهم نامه عودت مینمایند
ازامکان معاینات اساسی صحی قبل ازخروج آگاه شوند وبریشان فرصت دسترسی به مراقبت صحی
درناروی به اساس خواست شان داده شود.
مــاده شـانزدهم
مـهاجرت و تـشریفات گــمرکی
جـمهوری ا سـالمی افغان ستان و حـکومت ناروی به مـنظور حـصول اطمی نان از ان جام سـریع عـودت
افغانها و انتقال دارائی های شان ،مـقررات گـمرکی ،صحی و م هاجرتی خوی را که مـعموالً در ن قاط
عـبوری مـرزی اجـراء مـیـشوند ،تـسهیل و تـسریع خـواهند داد .دارا ئی های شخ صی ،خانواده ،اج ناس
بـرقی ،پول نـقد و مـواد غـذایی عـودت کننده گان از پـرداخت هرنوع مالیه ،تکس ،وتعر فه در صورتیکه
صادرات چـنین ا مـوال از د یدگاه قـوانین م لی مـربوطـ ناروی و واردات آن ها با قـوانین و مـقررات
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مـربوطهء ملی افغانستان منافات نداشته باشد ،مـعاف مـیگردند .لستی که این اج ناس را مـشخت می سازد
تـوسط طـرفهای مـربوطه به زود ترین فـرصت ممکن بعد از امضای این تفاهم نامه سه جانبه تـرتیب و
تبادله مـیگردد.
مـــاده هـفدهم
ورود به مــیدان هـوائی و تـرتیباب تـرانـزیتی
طـرفین به این تـصمی م رسـیده اند که در اکـثر حـاالت ،مـناسب ترین طـریقـ بـرگشت از کـشور ناروی
به افغانستان از مـسیر هوا بوده و ا کـثر پـرواز ها از طـریق مـیدان هـوایی بین المل لی کا بل صـورت
خـواهند گـرفتUNHCR .و مـخسسه تـطبیق کننده مـسافرت ،تاجاییکه صـورت تـطبیقی داشته باشد اجازه
دســـترسی بـــدون مـــمانعت را در پـــذیر عـــودت کننــده گــان در مـــیدان هـــوایی دارا خـــواهند بــود .بــا
مـساعدت سایر طـرفها و کمک مالی حـکومت ناروی جا نب ،افغان ستان تـسهیالت منا سبی را در جـهت
پـذیرایی بـرگشت کننده گان تأمین خـواهد نمود ،مـخصوصا ً در قـسمت تـرانزیت امن و مـصئون کسانیکه
مـربوط به گـروپ های آسـیب پـذیر اند الی مـحالت اصلی بود با شان تا حـدودیکه تـوسط طـرفها الزم
پـنداشته شود مـساعد مـیگردد .تاجایی که ضـرور و منا سب پندا شته شود طـرفها در جـستجوی ت فاهم و
رضایت کـشور های هـمسایه خـواهند شد تا به عـودت کن نده گان ا جازه ده ند که بـشکل تـرانزیت از
قـلـمرو شان جهت رســیدن به مـحالت اصـلی شان در افغانستان از مـستقیم ترین و مصئوون ترین مـسیر
عبورنمایند.
مــاده هـژدهم
آگـاهی از ماین ها
طـرفها به همکاری خود ادامه خواهند داد ،تا با مـساعدت مالی حـکومت ناروی از ارا ئه مـشورو کافی
بـرای افـغانهایی عـودت کننده در مـورد خـطرات مـاین و مـواد مـنـفلق ناشده حـصول اطمینان نمایند.
ماده نزدهم
پروگرام های عودت
حکومت ناروی درمطابقت باقوانین ملی خوی  ،هرینه سفرافغانهای را که ت حت پو ش ا ین ت فاهم نا مه
بوطن خوی عودت مینمایند همراه با اثاث یه ا ضافی وقا بل انت قال شان را با درنظردا شت پرو گرام های
مربوطه کشورناروی بشمول مصارف اداری وترتیبات سفر ،الی سرمنزل نهایی شان دردا خل افغان ستان
پرداخت خواهد نمود.
برعالوه بمنظورت سهی ل پرو سه ا سکان م جدد عودت کن نده گان ،حکو مت ناروی همچ نان یک محمو له
کمکی را برای افغانهای که تحت پوش این تفاهم نامه عودت می نمایند پیشک خواهد نمود ،چ گونگی
پرداخت این م ساعدت م نوط با م شورت های سایرطرفها میبا شد .تو جه و یژه به نیازم ندی های ز نان،
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اطفال وسایراقشارآسیب پذیرطی پروگرام های عودت ،معطوف خواهد شد .ارایه تخصیصات درمطاب قت
به پروگرام های عودت کشورناروی عملی میگردد.

ماده بیستم
محموله مساعدتی درامرپروسه استقرارمجدد
بمنظورایجـاد امکانـات دوبـاره غـرب تسـهیل معیشـت زنــدگی عـودت کننـده گـان درداخـل افغانسـتان بــا
درنظرداشت نیازمندی های وسیعتردرقسمت اعمارواحیای مجدد افغانستان  ،حکومت ناروی بطورمطبوع
حمایت ازپروژه های جاری اعمارمجدد را درساحات عودت ادامه خواهد داد.

ماده بیست ویکم
میکانیزم های هماهنگی
طرفها به منظورتطبیق این تفاهم نامه سه جانبه متعهد میگردند تا بصورت همه جان به بای کدیگرهماهنگی
ومشورت نمایند .درین خصوت اطالعات مربوطه  ،بجزازمعلومات م شخت فردی در مورد اد عا های
پناهجویی  ،بطورمنظم بین آنها خاصتا ً مامورین نمایندگیهای دیپلوماتیک کشورناروی وجمهوری اسالمی
افغانســـتان ودفـــاترمربوط  UNHCRدرســـتوکهولم وکابـــل وسایرســـازمان هـــای دولتـــی وغیردولتـــی
درهردوکشورتبادله خواهد شد.
نمایندگان توظ یف شده طرف ها ،گروپ کاری را ج هت ن ظارت وب حث درتطب یق ا ین ت فاهم نا مه ت شکیل
خواهند داد .این گروپ کاری حداقل یکبار درش ماه دراوسلو ،کابل یا جی نوا ت شکیل جل سه خوا هد داد،
ولی ممکن ا ست عالوه ازآن نیز به درخوا ست ی کی ازطرف ها جل سه دایر شود .ا ین گروپ کاری مم کن
است ،هرگاه مفید ومناسب تشخیت دهد ،نمایندگان سایرسازمانها را درظرفیت مشاوربه گفتگو ها د عوت
مینما ید .ات خاذ ت صامیم گروپ کاری مبت نی برتوا فق متقا بل نمای ندگان معر فی شده و یا بدیلهای ای شان
صورت خواهد گرفت.

ماده بیست ودوم
پرسونل
حکومت ناروی وحکومت جم هوری ا سالمی افغان ستان درمطاب قت با قوانین نا فذه م لی خوی ازطر یق
صدورویزه های ضروری ورود واقا مت مقا مات وکارم ندان ی کدیگر UNHCR،وسایر سازمانهای را که
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درتطبیق وفراهم اوری تسهیالت درامراجرای این تفاهم نامه سه جانبه کمک مینمایند ،برای مسافرت به
کشورهای خوی تسهیل خواهند کرد.
ماده بیست وسوم
تداوم اعتبارسایرموافقتنامه ها
این تفاهم نامه سبب متاثرشدن یا کاه سایراسناد ،موافقتنامه ها ،ترتیبات یاساختارهای کاری بین طرفها
نخواهد گردید وتاحدایکه الزم یا قابل تطبیق باشد چنین اسناد ،توافقات ،ترتیبات وساختارها طوری تطبیق
گردند که قسمت ازاین تفاهم نامه را تشکیل داده ودرتعقیب اهداف ان یع نی عودت وا سکان م جدد افغان ها
کمک نمایند.

ماده بیست وچهارم
اعتبارتفاهم نامه سه جانبه تحت ادارات حکومت انتقالی ودایمی درافغانستان
مواد مندرجه ،این تفاهم نا مه سه جان به تو سط ادارات حکو مات که م طابق قرارداد(بن) ای جاد میگرد ند
کامالً برسمیت شناخته خواهند شد ،خصوصا ً توسط حکومت دایمی که قرارپیشبینی قرارداد م تذکره ای جاد
خواهد شد.
ماده بیست وپنجم
حل منازعات
هر سوالیکه درراب طه به تعبیروتطب یق ا ین ت فاهم نا مه سه جان به و یا برای ان چه در ین سند هیچ م فادی
درمورد آن درنظر گرفته نشده باشد بمیان اید  ،بطوردوستانه ازطریق مذاکرات ومشوره بین طرفها  ،حل
وفصل خواهد گردید.
طرفها ،خاصتا ً میپزیرند تا مسایل پی آمده درقسمت اشخات بدون تابعیت رسیدگی نمایند تا ازو قوع آن
جلوگیری نموده و راه حل ها برای مشکالت احتمالی کسانیکه ازآن متاثرمیشوند را جستجونمایند.
ماده بیست وششم
ورود به مرحله اجرا
این تفاهم نامه سه جانبه بعدازامضا توسط طرفها به مرحله اجرا گزارده خواهد
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شد.

ماده بیست وهفتم
تعدیالت
این تفاهم نامه سه جانبه درموافقت متقابل بین طرفها ،به صورت تحریری تعدیل خواهد

گردید.

ماده بیست وهشتم
فسخ
این  MOUبعدازامضاءتوسط جوانب نافذ بوده والی یک سال بعد ازتاریخ امضاء نافذ خواهد ماند این
تفاهم نامه بشکل اوتوماتیک (خودبخودی) بصورت ســــــــاالنه(برای مدت یک سال) تمدید خواهدشد
مگراینکه یکی ازطرفها نیت غیرازان را بشکل کتبی حـــــل اقل  91روخقبل اخانقضاي تفاهم نامه
اظهارنماید.
بدینوسیله هریکی ازجوانب میتواند با ارائه اطالعیه کتبی با سایرطرفها که ازطریق مجرا های
دیپلوماتیک فرستاده خواهدشد ،این تفاهم نامه را فسخ نماید .این تفاهم نامه  91روزبعد ازتاریخ ارائه
چنین اطالعیه به هریک ازطرفهای دیگرفسخ خواهد شد.
به گواه مندرج ،نمایندگان هریکی ازطرفها درپای این تفاهم ناهم سه جانبه امضاء نموده اند.
امضاء شده درکابل ،بروزیکشنبه؛ 11جوالی سال 2111درسه نسخه ،هریک به زبان انگلیسی ،دری
ونارویجیف که همه آنها دارای اعتبارمساوی اند .درصورت اختالف درتعبیر ،متن انگلیسی معتبراست.

به نمایندگی از جمهوری اسالمی افغانستان
جاللتماب دوکتورجماهیرانوری
وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان

به نمایندگی ازحکومت شاهی ناروی
جاللتماب نوری هتریم
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سفیرناروی برای افغانستان

به نمایندگی ازکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان

خانم الیسندراموریلی
معاون رئیس عمومی (سرپرست) ،دفتـــــر کمیشنری عالـــــی ســــــــازمان ملل متحد درامورپناهنده گان
درافغانستان .

ضمیمه

ماده  11این تفاهم نامه سه جانبه درمورد پروگرام های عودت افغانهای عودت کننده ازکشورناروی به
افغانستان میباشد .اوالً ،یک پروگرام عودت برای اشخاصی تحت کتگوری  (1افرادی که برایشان مقام
پناهنده اعطاگردیده است) ودرکتگوری (2افرادکه بدالیل بشری برای ایشان مجوزاقامت درناروی
اعطاگردیده است) شامل ماده سوم قرارمیگیرند وثانیا ً یک پروگرام عودت داوطلبانه برای اشخات که
درکتگوری  9همین ماده موقعیت دارند ،موجود است.
 -1پروگرام عودت برای اشخاصی که مقام پناهندگی دارند یابرایشان مجوزاقامت بدالیل بشری اعطا
گردیده است.
الف) ارایه مشورت ومعلومات ازجانب اداره مهاجرت وشورای مهاجرت ناروی.
ب) مساعدت مبلغ( NOK )15.111برای فی نفر.
ج) مصارف سفروانتقال بارواثاثیه انها ازنزدیک ترین میدان هوایی درداخل ناروی الی منزل مقصود
نهایی شان درداخل افغانستان.
کدام ارزیابی ضروریات وتعیین حد نهایی برای فامیلها موجودنیست .برای اطفال نیزمطابق مقداربزرگان
پرداخت خواهد شد ،وجه پرداختی مبلغ( NOK )15.111که مساوی به  2.255دالرامریکایی میشود از
 ۱جوالی  2115درنظرگرفته شده است ،قراراست این مساعدت درامرپروسه اسکان مجدد درداخل
افغانستان مورد استفاده قرارگیرد.
درخواست ها برای دریافت تخصیت مساعدتی فوق به اداره مهاجرت تسلیم می گردد.
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 -2پروگرام عودت مساعدت شده برای افرادی که تصمیم درمورد درخواست پناه جویی شان گرفته نشده
است ویا درخواست های شان بدین منظوررد گردیده است.
الف) ارایه مشورت ومعلومات درمورد عودت توسطIOM
ب) درصورت ضرورت کمک درامراخذ اسناد سفر.
ج) ترانسپورتیشن ایشان درداخل ناروی ،پروازبه افغانستان وترانسپورتیشن الی مقصد نهایی شان
درداخل افغانستان.
د) کمک درمیدان هوایی هنگام حرکت،انتقال ورسیدن
درخواستی ها دردفترموسسه IOMمقیم شهراوسلو تسلیم داده میشود قبل ازاینکه  IOMبتواند متقاضیان را
کمک نماید،ایجاب تائید اداره مهاجرت ومقامات پولیس ناروی را مینماید.
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