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میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

ماده وارلسمه   
 اغوستنه فورمیونی د او حمل وسلو د

  
 یدو د ېک افغانستان په ېمخ له قرارداد ېد د .١

 ېبرخ ملکي او واکونو د مهال، پر حضور د
 له ېک صورت په ایتا د شي یکوال يغ

 ترسره د دندو د سم سره اوامرو ویشو لورک
 یېو او ولري ېوسل سره ان له لپاره کولو

ردارن د.ويپه دوېصادر د اوامرو ه 
 واکونو د االتویا متحده د ،ېک صورت

 په مالحظاتو د خونديتوب عامه د چارواکي
 مناسبو د لپاره ېونر د وسلو د شمول،

ا په ونویاا د هنظرونه چارواکو افغان وندو 
 په ته نظرونه کوچاروا افغان د.سيین ېک پام په
 ای جوماتونو واکونه االتویا متحده د سره، پام

 لپاره بویوجا نيید د ېچ ته اماکنو مذهبي نورو
 له هدف په اتویعمل يپو د ي،یک کارول

 یکوال يغ واکونو د.ننوزي نه سره وسلو
 مهال پر حضور د ېک افغانستان په شي

 واکونو د االتویا متحده د.واغوندي فورمیونی
 کوي نيیقی ېالر له اقداماتو الزمو د چارواکي

 عامه په يغ ېبرخ ملکي او واکونو د ېچ
 د وسلو او تیموجود خپل د ېک مویس
راطیاحت له مهال پر ولو واخلي کار خه. 

 االتویا متحده د ېچ کوي موافقه يلور هدوا .٢
 انویقرارداد د االتویا متحده د او انیقرارداد

 اجازه اغوستو د فورمیونی يپو د کارکوونکي
 سره مقرراتو او نویقوان له افغانستان د اما نلري،

 .شي یوالر ېوسل ېوازی سم
 د انیقرارداد خدماتو تيیامن د االتویا متحده د .٣

 وندوا ولو د مقرراتو او نویقوان د افغانستان
 .دي مکلف تولویرعا په تونویالزام

 هدوا ،ېک صورت په ېتنغو د لوري وهی د .٤

  ماده چهاردهم
  فورمیونیحمل سالح و استفاده از 

االت ی ايروهای نیروها و بخش ملکی نياعضا .١
ن یمتحده هنگام حضور در افغانستان طبق ا

 وظایف ي توانند به منظور اجرای مقرارداد،
 اوامر صادره، با خود سالح حمل و مطابق

االت متحده هنگام ی ايروهایمقامات ن. کنند
 يدگاه هایصدور امر حمل سالح، د

ن مربوطه افغان در مورد محالت یمسئول
 حمل سالح را با درنظرداشت يمناسب برا

با در . رندی گیت عامه در نظر میمصون
االت متحده ی ايرو هاین امر، نینظرداشت ا

 ير اماکن مقدسه که برایا سایبه مساجد و 
 شوند، به ی از آنها استفاده میمقاصد مذهب
.  شوندی وارد نمیات نظامیمنظور عمل

توانند حین ی می نظامي نیروهاياعضا
حضور در افغانستان یونیفورم به تن داشته 

ر ی ایاالت متحده تدابيمقامات نیروها. باشند
 نیروهاي ي آگاهی اعضايمناسب را برا

 از جمله در باره حمل یو بخش ملک ینظام
، اتخاذ ی عموميسالح در مکان ها

 . کنند یم

 ها و يکنند که قرارداد  یطرفین موافقت م .٢
 ة ایاالت متحده اجازيکارمندان قرارداد

 را در افغانستان یاستفاده از یونیفورم نظام
توانند در مطابقت با قوانین ینداشته و تنها م

  .  حمل کنندو مقررات افغانستان، سالح

فه ارائه ی ایاالت متحده که وظيها يقرارداد .٣
 قوانین و ی را دارند تابع تمامیتیخدمات امن

 .  باشندیمقررات افغانستان م
ک از طرفین، یبر حسب درخواست هر  .٤
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 د ېماد ېد د ېچ ها په ستونزو هغو د لوري
 له ونیسیکم د يېک تهرامن امله له قیتطب
 .کوي مشوره سمالسي ېالر

  

  ماده لسمهپن

  خروج او دخول

 د تیهو د يغ ېبرخ ملکي او واکونو د .١
 له االتویا متحده د ېچ اعتبار په کارتونو هغو
 شي یکوال وي، شوي صادر ورته خوا

 ساحو او ساتویتأس ویشو منل په هت افغانستان
 د او راغلي ېک مهیضم) الف (په ېچ ېک

 ونویا رسمي ویان په خروج او دخول
 هم ای او راغلي ېک مهیضم) ب (په ېچ ېک
 خوا له ویلور ودوا د ېچ ېک ساحو نورو په
 هتو انفرادي او جمعي په ،ېشو موافقه ېپر
 او پاسپورتونو يغ دغه.يوک رات ت
 افغانستان په افراد دغه.لري نه ایتا ته زویو
 له رولکن او ثبت د اتباعو بهرنيو د ېک
 .دي معاف خه مقرراتو او نویقوان وندوا

 انویقرارداد د او انیقرارداد االتویا متحده د .٢
 دخول د ته افغانستان شي یکوال کارکوونکي

 ېماد ېد د ېچ ېک ساحو هغو په خروج او
 رات ت شوي، حیتشر ېک فقره) ۱ (په

 دغه اساس پر نویقوان د افغانستان د.يوک
 که.لري ایتا ته زویو او پاسپورتونو افراد

 د هم ای قراردادي االتوکومیا متحده د ېرېچ
 یکارکوونک کوم انویقرارداد د االتویا متحده

 تنهغو ېزیو د او ولري ایتا ته ېزیو
 خروجي او دخولي رالمسافرتیکث د ي،وک
 خه کال وی له یې موده اعتبار د ېچ زهیو

 افغانستان د.يیک ورکول وي، نه کمه
 ېزیو و ایتا د شي یکوال ېادار ېوندا

ن ماده به اسرع یق ای از تطبیل ناشیمسا
ون مشترك مورد یسیق کمیوقت از طر

  . ردی گی و مشورت قرار میبررس

  
  ه پانزدهمماد

 ورود و خروج
  

 آن ی و بخش ملکی نظامي نیروهاياعضا .١
 به یا گروهی يتوانند به شکل انفرادیم

 مندرج يسات توافق شده ایساحات و تاس
 ی رسميق محل های از طر)الف(مه یضم

) ب(مه یمخصوص ورود و خروج مندرج ضم
ن، با کارت یر محالت مورد توافق طرفیا سای

االت متحده صادر یا که از جانب یتی هويها
ن ی چنيبرا. ا خارج شوندیده، داخل و یگرد

از یزا نی، به پاسپورت و ویورود و خروج
ن افراد از قوانین و مقررات یا. ستین

افغانستان راجع به ثبت و کنترول اتباع 
 .  باشندی معاف میخارج

 ایاالت ي ها و کارمندان قرارداديقرارداد .٢
ورود و ق محالت یتوانند از طریمتحده م

ن ماده به ی هم1خروج مندرج فقره 
. ا از افغانستان خارج گردندیافغانستان وارد و 

ت پاسپورت و ویزا ی موجودین حالتیدر چن
مطابق قوانین افغانستان، الزم پنداشته 

 افغانستان يزای ويصورت تقاضا در. شودیم
 يها و کارمندان قرارداد ي قراردادياز سو

 اجازه ورود و يه دارا صادريروها، ویزاین نیا
رالمسافرت بوده و مدت اعتبار آن یخروج کث

ربط یادارات ذ.  باشدیکمتر از یکسال نم
ا عدم صدور یافغانستان در مورد صدور و 
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 له یې ای او ېصادر هتو سمالسي په
 دوېصادر نه د ېزیو د.يوک ه صادرولو

 ېادار ېوندا افغانستان د ،ېک صورت په
 واکونو د االتویا متحده د او شخص مربوطه

 يیاستثنا هغو د.ورکوي اطالع ته واکوچار
 به ېالر له ونیسیکم د ېچ لپاره حاالتو

 ېچ کوي هه افغانستان وشي، موافقه ېپر
 ېمخ له ېچ يک تهرامن طرزالعمل وی ېداس
 انویقرارداد د االتویا متحده د یې

 دوېرارس له ته افغانستان لپاره، دکارکوونکو
 .شي ېصادر ېزیو سم سره

 او واکونو د خه افغانستان له التایا متحده .٣
 د اخراج د يغ هر د ېبرخ ملکي د ای

 حق تیحاکم د افغانستان د ها په ېتنغو
 په ېتنغو د ادارو وندوا د افغانستان د.مني

 واکونو د االتویا متحده د ،ېک صورت
 د کسانو ېداس د خه افغانستان له چارواکي
 ترسره اقدامات الزم لپاره اخراج سمالسي

 .کوي
 د ېماد ېد د ېچ دي موافق لوري هدوا .٤

 .يکجو طرزالعملونه لپاره قیتطب
 طرزالعملونو پر هتو يی دوره په ونیسیکم

 د وتر یې دويیتجد او کوي اکتنهیب
 لوم په ېماد ېد د ېادار ېوندا افغانستان

 ای او واکونو د ته ونویا مندرجو ېک فقره
 او بررس د ادواسن د وغ د ېبرخ ملکي

 خروج او دخول د یدو د شمول، په همغ
 صورت په ایتا د.يک بشپ مراحل وندا

 واکونو د شي یکوال چارواکي افغان ،ېک
 بیترت ستونهیل وغ هغو د ېبرخ ملکي او
 ساتویتأس ویشو منل د ته افغانستان ېچ يک
  .کوي رات ت ېالر له ساحو او

  

در . رندی گیع میم سریاز تصمی مورد نيویزا
ن ادارات به شخص یزا، ایصورت عدم صدور و

 ایاالت يدرخواست کننده و مقامات نیروها
در .  دهندیش اطالع میم خویاز تصممتحده 

 و در صورت توافق یحاالت استثنائ
 را یکمیسیون مشترك، افغانستان طرزالعمل

ن یزا حیکند که بر اساس آن صدور ویجاد میا
االت متحده به ی ايورود کارمندان قرارداد
 . افغانستان، ممکن گردد

  

 یایاالت متحده حق حاکمیت افغانستان مبن .٣
ا ی ی نظاميک از اعضایج هر  اخرايبر تقاضا

االت متحده از افغانستان را به ی ایملک
 ایاالت يمقامات نیروها.  شناسدیت میرسم

ن ی اي اخراج فورير الزم را برایمتحده تداب
 مقامات يافراد از افغانستان بر اساس تقاضا

 . کنندیصالح افغان اتخاذ میذ

 را يند تا طرزالعمل های نماین توافق میطرف .٤
. ندیجاد نماین ماده ایق اینظور تطببه م

ن یفه دارد تا ایکمیسیون مشترك وظ
ها را در مواقع مناسب مورد  طرزالعمل

ب ین ترتی قرار دهد تا به ای و بررسيبازنگر
ل مربوط یربط افغان بتوانند مسایمقامات ذ

ش اسناد یبه ورود و خروج و همچنان تفت
 االت متحده رای ایروها و بخش ملکی نياعضا

ن ماده مورد ی ا1طبق احکام مندرج فقره 
در صورت لزوم، مقامات .  قرار دهندیبازرس

 يروهای نيتوانند فهرست اعضایافغان م
 را که به قلمرو ی و بخش ملکینظام

سات توافق یافغانستان و به ساحات و تاس
 . ه کنندی شوند، تهیشده داخل و خارج م
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  ماده سمهشپا

   ادراتص او واردات

 انیقرارداد یدو د او واکونه االتویا متحده د .١
 اکماالت، زات،یتجه ول هر شي یکوال

 افغانستان خدمات، ای روزنه تکنالوژي، توکي،
 صادر، ایب صادر، خه افغانستان له وارد، ته

 ېک فقره ېد په.يوک استفاده ېتر ای او انتقال
 د االتویا متحده د تونهیصالح مندرج
 ېچ سيین نه ېک بر په تونهیفعال هغه نوایقرارداد

 له واکونو د االتویا متحده د ېک افغانستان په
 دي ضرور اسناد هیاثبات.لري نه اوت سره حضور

 اکماالت، زات،یتجه دغه ېچ يک ثابت وتر
 متحده د خدمات ای روزنه تکنالوژي، توکي،

 د االتویا متحده د لخوا انویقرارداد د االتویا
وارد لپاره واکونوخصوصي د نه ي،ی 

  .لپاره مقاصدو تجارتي
 
 متحده د ي،غ ېبرخ ملکي او واکونو د .٢

 د االتویا متحده د او انیقرارداد االتویا
 افغانستان د ېچ کوونکي کار هغه انویقرارداد

 و ایتا خپل د شي یکوال دي، نه اتباع
 افغانستان له وارد، ته افغانستان لیوسا شخصي

ور ای او انتقال صادر، ایب صادر، خهخه 
 مناسب په لیوسا او توکي دغه.يوک استفاده
 تناسب په ېاستفاد شخصي د یدو د مقدار
 فقره ېد په ېچ توکي او لیوسا هغه.يیوارد

 له ېچ ته کسانو هغو ،ېشو اشاره ورته ېک
 واردولو د توکو ېداس د ته افغانستان پرته یېمال

 انتقال د ول بل په او الوخر د لري، نه اجازه
 ول دا ېک افغانستان په ېچ دا رم دي، نه و
 وضع د خوا له ونیسیکم  د انتقال تیمالک د

 ای اتویمال راز هر د سم سره طرزالعملونو ویشو

  ماده شانزدهم
  واردات و صادرات

 آنان ي هاياالت متحده و قراردادیا يرو هاین .١
زات، اکماالت، اجناس، ی توانند هرنوع تجهیم

ر خدمات را به ی، آموزش و سایتکنالوج
ا یافغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و 

حکم مندرج این . مورد استفاده قرار دهند
 ي قرارداديها فقره شامل حال آنعده از فعالیت

االت ی ايروهای ن با حضوریها که ارتباط
.  شودیمتحده در افغانستان ندارند، نم

زات، اکماالت، اجناس، ین تجهیاستفاده از ا
 ير خدمات از سوی، آموزش و سایتکنالوج

 آنها، مستلزم يا برایاالت متحده و ی ايروهاین
ن ی است که نشان دهند ايارائه اسناد

اد شده بوده ی اهداف يزات و خدمات برایتجه
 مورد استفاده ي تجاریاف خصوص اهديو برا

 . رندیگ یقرار نم

 ي آن، قراردادیروها و بخش ملکی نياعضا .٢
 ها ين قراردادیر افغان ایها و کارمندان غ

ش را ی خویل و امتعه شخصیتوانند وسایم
به افغانستان وارد، از افغانستان صادر، صدور 

ن کشور یا از آن در ایمجدد، انتقال داده و 
د یل و امتعه باین وسایمقدار ا. استفاده کنند

 شخصی ةمتناسب و مطابق به نیاز استفاد
 مندرج این فقره یل شخصیوسا. آنان باشد

ا انتقال گردد که ی فروخته و يد به افرادینبا
ن ید بدون پرداخت محصول ایاجازه تور

نکه یل به افغانستان را ندارند، مگر ایوسا
مل ل مطابق طرزالعین وسایا فروش ایانتقال 

ا ی مشخص بشمول پرداخت مالیات يها
رد که از جانب ی صورت گیحق االجرت
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 معاملو ېداس د ېچ شمول په یېتاد د سونویف
 .شي ترسره ي،یک تهرامن ېک جهینت په

 
 د کيچاروا واکونو د االتویا متحده د .٣

 الزم ه په سره ادارو وندوا له افغانستان
 لرغوني افغانستان د وتر کوي ترسره اقدامات

 وادهېه له توکي او آثار تناکهارز کلتوري او
 د االتویا متحده د او شي ستلیا نه و بهر

 حکم ې لوم د قوماندان مرکزي عمومي
 مبتذل الکول، واکونه االتویا متحده د مطابق،

 توکي، مخدره قانوني ریغ فلمونه، او ریوتصا
 ای او مواد قاچاقي نور او ېوسل هینار شخصي

 تیممنوع پر یې به لوري هدوا ېچ توکي هغه
 ېدوهم او لوم د ېماد ېد د ي،وک موافقه

 .واردوي نه ته افغانستان مطابق احکامو د ېفقر
  
 له ېفقر ېدوهم او لوم د ېماد ېد د .٤

 توکو ول هر د ته غانستاناف سم، سره احکامو
 ایب صادرول، ته بهر خه افغانستان له واردول،

 د ېک افغانستان په استفاده او انتقال صادرول،
 نوی د استثنا، په احکامو مندرجو د ېماد ېد

 د ،قیتصد ش،یتفت جواز، لکه تونویمحدود
 ویشو وضع د خوا له ادارو دولتي د افغانستان

 تابع تونول نورو ای محصول مرکي اتو،یمال
 د ېماد ېد د ېادار افغانستان د که.دي نه

 االتویا متحده د خه ازاتویامت له ېفقر ېدوهم
 انویقرارداد د االتویا متحده د ای او انویقرارداد

 شي، شکمن ېاستفاد ېناو پر کارکوونکو
 او لیوسا دغه لري حق ېادار ېوندا افغان

 رونو يیهوا ملکي د افغانستان د ېچ توکي
 سرحدي له عهیذر په طویوسا شخصي ای او

 .يک شیتفت ي،یصادر ای وارد خه بندرونو
  

ن معامالت یون مشترك در مورد چنیسیکم
 . ن شده باشدییتع

کجا با ی ایاالت متحده يمقامات نیروها .٣
صالح افغان اقدامات الزم را ین ذیمسئول

ا ی از خارج شدن اموال و يری جلوگيبرا
 از یفرهنگا ی یخیت تاری اهمي دارايایاش

همچنان مطابق . کنندیافغانستان اتخاذ م
 ي نیروهايقوماندانی مرکز) 1(حکم شماره 

ر و ی مانند الکول، تصاويایایاالت متحده، اش
، ی مستهجن، مخدرات غیرقانونيفلم ها

ر اجناس که از ی و سای شخصۀاسلحه ناری
 یه شده، نمقراردادن ممنوع یجانب طرف

ن ی ا2 و 1فقره توانند، طبق احکام مندرج 
 . ماده وارد گردند

د، صدور، صدور مجدد، انتقال و استفاده یتور .٤
 2 و 1 ي از فقره های که به تاسییایاش از
شوند تابع  ین ماده به افغانستان آورده میا

، پرداخت یرات مانند اخذ جواز، بازرسیتعز
 ی و محصولیر عوارض گمرکیمالیات و سا

غانستان  گردد که از جانب حکومت افینم
ن کشور وضع شده است، مگر یدر قلمرو ا

. دی حکم نمايگرین ماده طور دینکه ایا
صالح افغان بر سؤ استفاده یهرگاه مقامات ذ

ن ماده از جانب ی ا2ازات مندرج فقره یاز امت
االت متحده و کارمندان ی اي هايقرارداد
ن مقامات ی آنها مشکوك شوند، ايقرارداد

 مشکوك ی شخصيایحق دارند اموال و اش
 ی ملکي هوايدان هایق میرا که از طر
 از یط شخصیعه وسایا ذریافغانستان و 

ا خارج ی وارد و يق بنادر سرحدیطر
 .  قرار دهندیش و بازرسیشوند، مورد تفتیم
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 ېد د ېچ لري حق ېادار ېوندا افغانستان د .٥
 االتویا متحده د سم سره ېفقر ۲ او ۱ له ېماد

 د انویقرارداد د االتویا متحده د او انویقرارداد د
 نریکانت یشو وارد هغه هر خوا له کارکوونکو

 د االتویا متحده د ېک افغانستان په ېچ يوپل
لپاره ېاستفاد شخصي ای رسمي د واکونو 

 صالحیذ افغان ېرېچ که .انتقالوي توکي
 چارواکو واکونو د االتویا متحده د چارواکي

 ۱له ېماد ېد د خوا له انویقرارداد د یدو د ته
 ها په ېاستفاد ېناو د خه ېفقر ۲ او

 واکونه االتویا متحده د ،يورک معلومات
 مشکوک پرته ن رموجهیغ له او سمالسي

 په چارواکو افغان د ېمحمول او نرونهیکانت
 االتویا متحده د .يپل او خالصوي ېک حضور

 د یدو د او پام په ته اوویتا تيیامن واکونو د
 اجازه چارواکي افغان ،ېک صورت په ېتنغو

 ویشو منل په ېنپل ول دا ېچ ورکوي
 په هتو زهیخا دوه په ای ساحو او ساتویتأس

 .شي ترسره ېک ونویا ویشو منل نورو
  
 افغانستان د سم، سره احکامو له قرارداد ېد د .٦

 د لپاره واکونو د االتویا متحده د ته بازارونو
 د یویمخن خه ستلویراو له توکو ویشو وارد
 االتویا متحده د ،ید هدف  ویلور ودوا

 ۲ او ۱ د ېماد ېد د چارواکي نوواکود
 ېناو د خه تونویصالح مندرجو له ېفقر

 ترسره اقدامات الزم لپاره یویمخن د ېاستفاد
 قاتیتحق خپله په ها ېد په چارواکي دا.کوي
 ادارو وندوا له افغانستان د ههمدارن او کوي
 ملکي د و،غ واکونو د االتویا متحده د سره
 د انویقرارداد د ای او وانیقرارداد و،غ ېبرخ
 واردولو، د توکو د خوا له کوونکو کار

 کولو هیا ېب او انتقال صادرولو، ایب صادرولو،

 یصالح افغانستان حق بررسیمقامات ذ .٥
 را دارند ی اجناسي حاوينر های کانتیتمام

 ي قرارداد ها و کارمندانيکه توسط قرارداد
ن ی ایاالت متحده به مقصد استفاده رسمیا

 1 مجاز در فقره یا مقاصد شخصینیروها و 
در . گرددین ماده به افغانستان وارد می ا2و 

 را یصالح افغان معلوماتیکه مقامات ذیصورت
االت متحده ی اي بر سؤ استفاده قراردادیمبن

 يروهاین ماده به مقامات نی ا2ا ی 1از فقره 
ن یدارند، مقامات ایت متحده ارائه ماالیا
ر یچ گونه تأخیروها مکلف اند بدون هین

 مشکوك را يا محموله هاینر و یناموجه کانت
در حضور مقامات افغان باز کرده و آن را 

مقامات افغان . مورد بازرسی قرار دهند
 ایاالت متحده را در ي نیروهایمقررات امنیت

 اجازه  آنها،ينظرگرفته و در صورت تقاضا
 ساحات و  در داخلین بررسی دهند تا ایم

 که يگریا ساحه دیسات توافق شده و یتاس
  .ن باشد، انجام شودیمورد توافق طرف

 اهداف مشترك با افغانستان براي يبر مبنا .٦
 از ورود غیرمجاز اموال نیروهاي يریجلوگ

ایاالت متحده به بازار هاي افغانستان که طبق 
 استفاده این نیروها وارد این قرارداد به منظور

 را به یشده است، مقامات این نیروها اقدامات
 از هر گونه سؤ استفاده از يریهدف جلوگ

این ) 2(و ) 1 (ةصالحیت و مجوز مندرج فقر
ن مقامات یهمچنان، ا.  کنندیماده، اتخاذ م

قات یصالح افغان در انجام تحقین ذیبا مسئول
 يت های اثبات فعالي مدارك برايآور و جمع

د، صادر، صدور یمشکوك در رابطه با تور
 ي اموال توسط اعضایجابجائ ایمجدد، انتقال 
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 او قیتحق د ها په تونویفعال مشکوکو د لپاره
  .کوي مرسته ېک ولورا په مدارکو هیاثبات

  
 اجناس هغه سم، سره احکامو له ېماد ېد د .٧

 ېک افغانستان په ای يیوارد ته افغانستان ېچ
 په مقرراتو او نویقوان افغانستان د ي،کي رودلیپ

 .يیک کارول سره، تیرعا
 هغه لوري هدوا تنه،غو په لوري وی هر د .٨

 امله له قیتطب د ېماد ېد د ېچ ېستونز
 ېالر له ونیسیکم  د ي،یک تهرامن

  .کوي ېپر مشوره او يې سمالسي
  

  

  

  ماده اوولسمه

  لکو وضع اتویمال د

 د هم ای خوا له واکونو د االتویا متحده د .١
 خدماتو او اموالو د توب،یاستاز په یدو

 وضع راز هر له ېک افغانستان په ،تدارک
 معاف خه محصول وندا او اتویمال ویشو

  .ید
 او واکونو د واکونه، االتویا متحده د .٢

 ېک افغانستان په شمول، په وغ د ېبرخ ملکي
 ای مشابه نورو اتو،یالم ویشو وضع ول هر د
 .دي نه مکلف هورک په محصول وندا

 
 ېچ دي نه مکلف انیقرارداد االتویا متحده د .٣

 خپل د سره واکونو له ای تونویفعال خپلو د
 فرعي ای اصلي د ېچ دویعوا د کار

 په واکونو دغو د ېمخ له قراردادونو
 د کوي، ترالسه یې مالت په ای توبیاستاز

 ېشو وضع ول هر خوا له ولتد د افغانستان
 .يک هیتاد محصول وندا ای ورته نور ،یېمال

 آن، ی و بخش ملکی نظامينیروها
 ایاالت متحده و کارمندان يها يقرارداد
  .  کنندی مي شان، همکاريقرارداد

ا ی که به افغانستان وارد شده و یلیمواد و وسا .٧
 شده اند، يدارین ماده خری از حکم ایبه تأس

ن و مقررات افغانستان یت قوانیتوانند با رعایم
 . گردند) و یا باطل (از استفاده خارج 

ل ی از طرفین، مسایکیبر حسب درخواست  .٨
ن ید توسط طرفین ماده بایق ای از تطبیناش

ون مشترك یسیق کمیبه اسرع وقت و از طر
  . ردی و مشورت قرار گیمورد بررس

  
  ماده هفدهم

  اتیوضع مال
 يروهای نيافت اموال و خدمات از سویرد .١

روها ین نی از ایندگیا به نمایاالت متحده و یا
ا مرتبط یا محصوالت مشابه و یات یتابع مال

ق ی که در قلمرو افغانستان قابل تطبيگرید
 .  گرددیاست، نم

 ياالت متحده به شمول اعضای ايرو هاین .٢
 آن، مکلف به پرداخت ی و بخش ملکینظام

ا مرتبط یا محصوالت مشابه یه و یلچگونه مایه
 که از جانب دولت افغانستان در قلمرو يگرید
 .  باشندیق است، نمین کشور قابل تطبیا
االت متحده مکلف به ی اي هايقرارداد .٣

ا یر محصوالت مشابه و یا سایه یپرداخت مال
 از کار ید ناشیت ها و عوایگر از فعالیمرتبط د

 از یندگیه نماا بیاالت متحده ی ايروهایبا ن
ا ی ی و فرعیروها که طبق قرارداد اصلین نیا

روها در قلمرو افغانستان ین نیت ای حمابه
 ي هاياما قرارداد. ستندی شود، نیانجام م
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 یت حقوقی شخصياالت متحده که دارایا
 باشند از ی در قلمرو افغانستان میافغان

د ی از عوای ناشیات انتفاعیپرداخت مال
 آن توسط دولت افغانستان کارشان که مقدار

 . باشندی شود، معاف نمین مییتع
االت متحده تابع مقرره ی اي هايقرارداد .٤

 آنعده از ید شخصیات از عوایوضع مال
 در يکارمندان خویش اند که به گونه عاد

ت ی تابعيا دارایافغانستان اقامت دارند و 
افغانستان هستند و مکلف اند آنرا مطابق به 

ن کشور یات افغانستان، به ان و مقرریقوان
 . بپردازند

االت متحده که در ی ايکارمندان قرارداد .٥
ز ی اقامت ندارند و نيافغانستان به گونه عاد

 که تابعیت افغانستان را ندارند، یکارمندان
ا محصول یه یچ گونه مالیتابع پرداخت ه

 از ید ناشیت ها و عوایگر از فعالیمشابه د
االت ی ايروهاین با ی و فرعیقرارداد اصل
 .  باشندیمتحده، نم

االت ی اي هاي، قراردادقراردادن یطبق ا .٦
 آنها از پرداخت يمتحده و کارمندان قرارداد

 باشند که از جانب ی معاف نمیاتیمال
ر ی غيت هایحکومت افغانستان بر فعال
االت ی ايروهایمرتبط به خدمات واکماالت ن

ن یا با ی و فرعیق قرارداد اصلیمتحده از طر
  .  شودیروها در افغانستان، وضع مین

 
 
 
 
 
 
 
 

 افغان ېچ انیقرارداد هغه االتویا متحده د
 انتفاعي د کار خپل د لري، تیشخص حقوقي

 افغانستان د یې مقدار ېچ نه یېمال له دویعوا
  .دي نه معاف ي،ېک اکل خوا له حکومت د

 کار هغو انویقرارداد د االتویا متحده د .٤
 شتېم ېک افغانستان په معموالً ېچ کوونکي

 افغان انویقرارداد ېد د ههمدارن او دي
 مقرراتو او نویقوان له افغانستان د کارکوونکي

 په اتویمال د دویعوا شخصي خپلو د سم، سره
  .دي مکلف هورک

 کوونکي کار هغه انویقرارداد االتویا متحده د .٥
 او دي نه شتېم ېک افغانستان په معموالً ېچ
 هغه انویقرارداد د االتویا متحده د

 لري، نه تیتابع افغانستان د ېچ کارکوونکي
 متحده د ېچ دویعوا هغو د تونویفعال خپلو د
 د  یا د هغوی په مالتسره واکونو له االتویا

 السه تر ېمخ له قراردادونو فرعي ای اصلي
 نه مکلف هورک په یېمال ول ېه د کوي،

  .دي
 االتویا متحده د مطابق، قرارداد ېد د .٦

 انویقرارداد د االتویا متحده د او انیقرارداد
 معاف ېورک له اتویمال هغو د کارکوونکي

 یدو د خوا له دولت د افغانستان د ېچ دي نه
 اموالو هغو د ېچ يېک وضع تونویفعال هغو پر
 کوم لري نه اوت سره تدارک له خدماتو او
 د ېمخ له قراردادونو فرعي ای اصلي د ېچ

 په یدو د ته، واکونو االتویا متحده
 .يیبرابر مالت ای توبیاستاز
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  ماده هجدهم

  ی مسلکي و جواز هایراننده گ
 ي که از سوير جواز های و سایجواز رانندگ .١

 يصالح ایاالت متحده به اعضایادارات ذ
 ي آن، قراردادی و بخش ملکی نظاميروهاین

 ياالت متحده و کارمندان قراردادی ايها
 و ی از وسایط، کشتآنها به منظور استفاده

طیاره در قلمرو افغانستان صادر شده است، 
ا حق االجرت در یبدون اخذ امتحان 

 . افغانستان قابل اعتبار است

 را که ی مسلکي جوازهایافغانستان تمام .٢
 ياالت متحده به اعضایصالح ایادارات ذ

 آن، یا بخش ملکی ی نظاميروهاین
 ا کارمندانیاالت متحده ی اي هايقرارداد
 یف رسمی آنها به هدف انجام وظايقرارداد

 صادر کرده اند، قابل اعتبار يا قراردادی
 . داندیم

د خود را ی ایاالت متحده بايمقامات نیروها .٣
 و ی نظامي نیروهاين بسازند که اعضایمطم

 ایاالت يها ي آن، قراردادیبخش ملک
 ي آنها دارايمتحده و کارمندان قرارداد

 یل اعتبار رانندگجواز و اجازه نامه قاب
و طیاره ها در قلمرو   یوسایط، کشت

کمیسیون مشترك . افغانستان هستند
 تبادله معلومات در ي را برايها میکانیزم

کا ی امری رانندگيمورد جواز و اجازه نامه ها
ایاالت متحده در پاسخ به . کندیجاد میا

 مقامات افغانستان صحت و اعتبار يتقاضا
 . دی نمای مقین جواز ها را تصدیا

  

  ماده اتلسمه

   سنسونهیال چارو مسلکي او چلولو د

 هغه چلولو د ېچ ید موافق افغانستان .١
 ېاجور او ېنیازمو له جوازونه او سنسونهیال

 د االتویا متحده د ېچ يو و اعتبار د پرته
 ېبرخ ملکي د ای او واکونو د خوا له ارواد
 د ای او انویقرارداد االتویا متحده د و،غ

 په افغانستان د ته انوکارکوونکویقرارداد
 د لپاره واکونو د االتویا متحده د ېک خاوره

 منظور په چلولو د الوتکو او وېیب طو،یوسا
  .دي شوي صادر

 مسلکي هغه ېچ کوي موافقه افغانستان .٢
 د ېچ کوم وبولي و اعتبار د ونهسنسیال

 د ای واکونو د خوا له ادارو د االتویا متحده
 انویقرارداد االتویا متحده د و،غ ېبرخ ملکي

 انوکارکوونکویقرارداد د االتویا متحده د ای
 ای رسمي د او،ت په برابرولو د خدماتو د ته

  .دي شوي صادر لپاره اجرا د دندو قراردادي

 وتر کوي هه واکونه واالتیا متحده د .٣
 ېبرخ ملکي د ای واکونو د ېچ يک نيیقی
 متحده د او انیقرارداد االتویا متحده د ي،غ
 متحده د انوکارکوونکي،یقرارداد االتویا
 د لپاره االتویا متحده د ای او خوا له االتویا

 و،ېیب طو،یوسا د ېک خاوره په افغانستان
 د لپاره لوچلو د لویوسا نورو ای او الوتکو
 .ولري جوازونه او سنسونهیال و اعتبار

 ویشو صادر د لخوا االتویا متحده د ونیسیکم
 د معلوماتو د ها په جوازونو او سنسونویال

 د.کوي تهرامن زمونهیکانیم لپاره ېتبادل
 د االتیا متحده تنه،غو په ادارو د افغانستان

 .دويیتائ اعتبار او صحت سنسونویل ول دا
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  ماده نزدهم
  هیط نقلیوسا

 را که از جانب يریافغانستان اسناد و جوازس
ط یاالت متحده به وسای ايرو هایمقامات ن

روها صادر شده است، قابل اعتبار ین نی ایرسم
رو ین نیبر حسب درخواست مسئول. داندیم

صالح افغان یاالت متحده، مقامات ذی ايها
ط ی وساي، برایچگونه محصولیافت هیبدون در

ت یروها، نمبر پلین نی ایکیر تکتی و غیرسم
 و غیر یوسایط نقلیه رسم. کنندیصادر م

ن با نمبر ی ایاالت متحده مزي نیروهایکتیکت
 باشد که از جانب ی می رسميپلیت ها

 يت هایر نمبر پلیافغانستان صادر شده و با سا
  .  نداردیافغانستان تفاوت

 
 

  ستمیماده ب
  رویت از نیحما يت هایفعال

  
توانند به شکل یاالت متحده می ايرو هاین .١

 يت هایق قرارداد، فعالیا از طریم و یمستق
جاد پسته خانه یرو را بشمول ایت از نیحما

، ين عسکری، کانتیها، خدمات بانک
حگاه ها و خدمات یفروشگاه ها، تفر

 بشمول نشرات در ساحات و یمخابرات
االت یا. جاد کنندیسات توافق شده، ایتاس

، یمتحده قصد ندارد تا خدمات نشرات
 آنها فراتر از ساحات و یحی و تفريا رسانه

. سات توافق شده قابل دسترس باشدیتاس
توانند با یاالت متحده می ايروهاین

 ین، رسوم و عنعنات افغانیدرنظرداشت قوان
 بشمول ی و صوتيریخدمات نشرات تصو

  ماده لسمهنو

  طیوسا هینقل لرونکي نیماش

 د االتویا متحده د ېچ کوي موافقه افغانستان
یدو د خوا له ادارو د واکونو د واکونو 

 او رونویالس جواز د لپاره طویوسا رسمي
 متحده د.يو و اعتبار د صادرول، سنسونویال
 صورت په ېتنغو د ادارو د واکونو د االتویا

 د االتویا متحده د ېدارا افغانستان د ،ېک
لپاره طویوسا کيیرتکتیغ او رسمي د واکونو 
 متحده د.صادروي ونویپل نمبر پرته تل له
 افغانستان د طیوسا کيیرتکتیغ رسمي، االتویا

 نورو له ېک افغانستان په ېچ ونهیپل نمبر رسمي
 دلویل د لري، نه توپير سره ونویپل نمبر مجوزو

  .نصبوي ېک یا و

  

  ماده لمهش

  تونهیفعال خدماتي

 په شي یکوال واکونهاالتویا متحده د .١
 په ېالر له انویقرارداد د هم ای هتو مهیمستق
 خدماتي ېک ساحو او ساتویتأس ویشو منل
 بانکي خدمات، پستي يپو لکه تونهیفعال

 ي،پلورن نونه،یکانت عسکري خدمات،
 خدمات نشراتي او مخابراتي ونه،یا حيیتفر
 د ېچ نلري قصد االتیا متحده.يک تهرامن
 نه ېمحدود د ساحو او ساتویتأس ویشو منل
 خدمات حيیتفر او زیرسن نشراتي، یدو د بهر

 نو،یقوان افغانستان د.واوسي و السرسي د
 متحده د سره، پام په ته رواجونه او دودونو

 د االتویا متحده د شي یکوال واکونه االتویا
ویشو منل په ېچ هلپار نورو او واکونو 
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منظور  را به یحی و تفري رسانه ايبرنامه ها
 یش و سرگرمیه، آسایبلند بردن روح

ر استفاده یاالت متحده و سای ايروهاین
 مجاز در داخل ساحات و يکننده ها

 . سات توافق شده، فرآهم کنندیتاس
 

االت متحده اقدامات الزم را اتخاذ ی ايروهاین .٢
 بشمول ی نشراتي کنند تا برنامه هایم

ر ی و ساي، رسانه ایونیزی تلويبرنامه ها
 ي تنها به استفاده کننده هایحیمات تفرخد

نه یسات معیمجاز و در داخل ساحات و تاس
 . محدود شود

رو ها یت از نی حمايت های به فعالیدسترس .٣
. شودیم میاالت متحده تنظیطبق مقررات ا

 از يری جلوگياالت متحده برای ايرو هاین
 مرتبط به يت هایسؤ استفاده از فعال

ا فروش مجدد یو روها و فروش یت از نیحما
 که اجازه معامله یاجناس و خدمات به کسان

 را نداشته باشند، اقدامات ین خدماتیچن
 .  کنندیالزم را اتخاذ م

 
ت از ی حمايت هاین فعالی انجام چنيبرا .٤

ش از یا تفتیچگونه جواز، مجوز یروها، به هین
 . ستیاز نیجانب افغانستان ن

 ين ماده و نهاد های مندرج ايت هایفعال .٥
 ایاالت ينفک نیروهای آن، بخش اليمجر

ده و از عین یمتحده محسوب گرد
 ي که نیروهای و مالیاتی گمرکيها معافیت

این ) 17(و ) 16(ایاالت متحده طبق مواد 
این . گردندی برخوردار اند، مستفید مقرارداد
 اجرا يها و امور مربوط به نهاد ها فعالیت

ایاالت  ةکننده آنها مطابق به مقررات نافذ
ها  اینگونه فعالیت.  شودیم میمتحده تنظ

 یېروح د دي، شتېم ېک ساحو او ساتویتأس
 خاطر په حیتفر او ېنیهوسا ورکولو،

یرا او ونيیزیلولکه خدمات نشراتي يیو 
 .يک برابر رامونه،پرو حيیتفر او مطبوعاتي

  
 ترسره اقدامات الزم واکونهاالتویا متحده د .٢

 ونيیزیلو نشرات، یدو د وتر کوي
 خدمات حيیتفر او طبوعاتيم رامونه،پرو

 ویشو منل او کوونکو استفاده مجازو په ېوازی
 .وي محدود ېپور ساحو او ساتویتاس

  
 االتودیا متحده د یالسرس ته تونویفعال خدماتي .٣

 د االتویا متحده د .يیمیتنظ اساس پر مقرراتو
کوي ترسره اقدامات الزم چارواکي واکونو 
 له خدماتو ای لواموا تونو،یفعال خدماتي د وتر

 له کسانو هغو د خه الوخر ایب او الوخر
 اجازه ېچ يوک ويیمخن ېاستفاد ېناو

 له هغه د ای تونویفعال خدماتي ول دا له نلري
 .يک پورته ه خه برابروونکو

  
 د چارو وندوا تونویفعال خدماتي ول دا د .٤

 ېه د خوا له افغانستان د لپاره کولو ترسره
ا شیتفت ای جواز نس،سیل ولنشته ایت. 

  
 او تونهیفعال خدماتي شوي ادی ېک ماده ېد په .٥

 د االتویا متحده د نهادونه، مجري وندها
له او دي ېبرخ دونکيېلېب نه واکونو ولو 

 دي برخمن تونویمعاف اتيیمال او مرکي هغو
 احکامو د مادو ۱۷ او ۱۶ د قرارداد ېد د ېچ
 دیمستف ېتر واکونه االتویا متحده د ېمخ له

 د االتویا متحده د تونهیفعال او نهادونه دغه.دي
 ولېب مخ پر او ساتل اساس، پر مقرراتو

 نورو ای او اتویمال د تونهیفعال ول دا.يیک
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ه مالیات و ی و یا تاديآور مستوجب جمع
 به یدسترس.  باشدیر محصوالت نمیسا

 يرو تنها به اعضای حمایت ازنيها فعالیت
 آن، ی و بخش ملکی نظامينیرو ها

 ایاالت متحده و کارمندان يها يقرارداد
د ر اشخاص مجاز، محدوی آنها و سايقرارداد

 .  باشدیم

ستم یق سی که از طری پستيبسته ها .٦
االت متحده انتقال ی اي اردویخدمات پست

، جستجو وضبط ی شوند، از بازرسیداده م
 .  باشندیتوسط مقامات افغان، معاف م

 حمایت از يها کمیسیون مشترك، فعالیت .٧
ه قرارداد يرو را به طور منظم مورد بازنگرین

ده را با ن مایق ای از تطبیل ناشیو مسا
  . کندین حل و فصل میتوافق طرف

 
 

 
  کمیست و یماده ب

  اسعار و تبادله آن
 يبرارا  يکنند تا طرزالعمل هاین توافق میطرف
ب یم امور مربوط به اسعار و تبادله آن ترتیتنظ

ن طرزالعمل ها را برحسب ین ایطرف. دهند
ه و به قرارداد ي و نوسازيضرورت مورد بازنگر

ن طرزالعمل ها به اسرع یق ایطب از تیل ناشیمسا
 یدگیون مشترك رسیسیق کمیوقت از طر

  . کنندیم

  
 
 
 
  

 د ېوازی.جابويیا نه هورک او ولول سونویف
غ ېبرخ ملکي د او واکونو،متحده د ي 
 د تواالیا متحده د او انیقرارداد االتویا

 مجاز احتمالي نور او انوکارکوونکيیقرارداد
 ته تونویفعال خدماتي دغو کوونکي استفاده
  .لري یالسرس

  
 پستي د االتویا متحده د ېچ ېبست پٍُستي .٦

 ته واکونو االتویا متحده د ېالر له خدماتو
 ش،یتفت له خوا له ادارو افغان د ي،يک لېل

  .دي معاف خه ضبط او ېنپل

  
٧.  يی دوره په ونیسیکم خدماتي پر ول 

 رفع ېستونز هغه او کوي کتنه ایب تونویفعال
 رامن امله له قیتطب د ېماد ېد د ېچ کوي

 .يیک ته

  

  ماده شتمهیووی

  تبادله اسعارو د او اسعار

 اسعارو د او اسعارو د ېچ کوي موافقه لوري هدوا
 بیترت طرزالعملونه لپاره چارو د ېتبادل د
 ول دا پر ېک صورت په ایتا د لوري هدوا.يک

 هغه او یې دويیتجد او کوي کتنه ایب طرزالعملونو
 را امله له قیتطب د طرزالعملونو دغو د ېچ ېستونز

 له ونیسیکم  د هتو سمالسي په ي،یک دایپ
  .کوي ي دهیرس ورته ېالر
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  ست و دومیماده ب
  يدعاو

به ( ک از دو طرف از هر گونه دعوا یهر  .١
) ق قراردادی از تطبی ناشي دعاوياستثنا

 بر وارد شدن خساره، یگر مبنیکدیه یعل
ا یا جراحت ی یب دارائیا تخریع شدن و یضا

ا یاالت متحده ی ايروهای نيفوت اعضا
 افغان و بخش ی ملیتی و امنی دفاعيروهاین

فه ین وظیروها که حین نی ای ملکيها
 . کنندیشود، انصراف می واقع میرسم

 
ن ماده ی ا1 که طبق فقره ي دعاويبرا .٢

صالح یرند، مقامات ذی گیاستثنا قرار نم
 پرداخت االت متحده مکلف بهی ايروهاین

 حل يه و مناسب براجبران خساره عادالن
 از عملکرد ی برحق شخص ثالث ناشيدعاو

 و بخش ی پرسونل نظاميفویا غفلت وظیو 
ز ی ونیفه رسمین انجام وظی آن حیملک

ت ی مربوط به فعالي از حادثه ای ناشيدعاو
االت متحده، ی ايروهای نيرمحاربوی غيها
 از جانب مقامات ين گونه دعاویا.  باشندیم
ن و یحده طبق قواناالت متی ايروهاین

ت کامل یاالت متحده و با رعایمقررات ا
 ین، سنن و عنعنات افغانستان، طیقوان

 .  گرددیصله میمراحل و ف
  

االت متحده هرگونه ی ايروهاین نیمسئول .٣
 را یشنهاداتیقات و پی بر تحقیگزارش مبن

ت یکه مقامات افغانستان در مورد مسئول
به زان جبران خسارات وارده یا می یمدن

ه کرده ی شخص ثالث تهيمنظور حل دعاو
 . رندیگیاست، در نظر م

  ماده شتمهیو دوه
  ېادعاو

 هغو ول هر له ېاندو پر بل وی د یلور هر .١
 دایپ را د خه قیتطب له قرارداد د (ادعاوو

 په ېچ يیریت خه) پرته ادعاوو شوو
 پر کولو ترسره د دندو رسمي د ېک افغانستان

 له ویشتمن د دو،ېک ته رامن د خساراتو د مهال
 د االتویا متحده د دو،ېجایو او دوېک عیضا
،تيیامن او دفاعي ملي د افغانستان د واکونو 
ا د ېپور یدو په او واکونوملکي وندو 
انغ ومر د و من امله له ېژوبل ته 
  .يرا

 لوم د ېماد ېد د ېچ لپاره ادعاوو هغو د .٢
 متحده د دي، نه شوي یمستثن اساس پر ېفقر

 د لوري مېیدر د چارواکي واکونو د االتویا
 عادالنه په خاطر، په کولو رفع د ادعاوو برحقو

 د ېچ جبرانوي ېخسار هغه هتو مناسبه او
 د ېبرخ ملکي او واکونو د االتویا متحده

 ریغ د او کولو ترسره د دندو رسمي د ویغ
 ته رامن د وېپد  کبله له تونویفعال محاربوي

 له ېروتنېت ای غفلت د یدو د مهال، پر دوېک
 متحده د ېادعاو ول دا.يیک ته رامن امله

 متحده د اخو له چارواکو د واکونو د االتویا
 د او سم سره مقرراتو او نویقوان د االتویا

 په ته دودونو او رواجونو نو،یقوان افغانستان
 مراحل یط هتو سمالسي په سره، پام جدي

  .ییک رفع او
 د ،ېک کولو رفع په ادعاوو د لوري مېیدر د .٣

 سره تر د چارواکي، واکونو د االتویا متحده
 پام په نظرونه ای راپور هغه هر قاتویتحق ویشو
 یهغو خوا له چارواکو افغان د ېچ سيین ېک
 د جبران د او ېانداز د خساراتو د ته

  .يیک ېاندو ها په تیمسؤول



 

٤٤ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

  
 ي به دعاویدگیا رسیحل و فصل و  .٤

ط ید طبق شرایمربوط به قراردادها با
  . ردیمندرج خود قرارداد ها صورت گ

 از دو طرف، یکیبر حسب درخواست  .٥
د ین ماده بایق ای از تطبیل ناشیمسا

ق ین به اسرع وقت و از طریتوسط طرف
 و یون مشترك مورد بررسیسیکم

 . ردیمشورت قرار گ

  
  ست و سومیماده ب

  میضما
ن قرارداد جز جدا یم مربوط به ای ضمایتمام
 تواند با توافق یر آن محسوب شده و میناپذ
 . ل گردندین تعدی طرفیکتب

 
  

  ست و چهارمیماده ب
  قراردادق یاختالف نظر و تطب

  
 ا منازعه در خصوصیهرگونه اختالف نظر و  .١

 افراد يد از سوی باقراردادن یق ایر و تطبیتفس
ن یان طرفیق مشورت میت از طریبا صالح
 یچ گونه دادگاه ملید به هیده و نبایحل گرد

ا نهاد یوان محاکمات و ی، دین المللیا بی
ا طرف ثالث به منظور حل و فصل یمشابه و 

 . ارجاع گردد
توانند ی آنها میی اجراينده هایا نماین یطرف .٢

ر ی اتخاذ تدابيون مشترك رویسیق کمیطراز 
ق ی مربوط به تطبي و طرزالعمل هاییاجرا

 . ، توافق کنندقراردادن یاحکام مندرج ا
 تابع قراردادن ی ها در چارچوب ايهمکار .٣

  
 او کولو رفع ادعاوو وندوا د قراردادونو د .٤

 تر اساس پر طویشرا د قراردادونو د ت،یحکم
  .يیک سره

  
 ،ېک صورت په ېتنغو د لوري وی هر د .٥

 ېد د ېچ ها په ستونزو هغو د لوري هدوا
  د ي،یک ته رامن امله له قیتطب د ېماد
 مشوره هتو سمالسي په ېالر له ونیسیکم

  .کوي
 

  ماده شتمهیدرو

  میضما

 نه قرارداد ېد د مهیضم هره وندا ېپور قرارداد په
 د ویلور ودوا د شي یداېک او ده برخه ېدونکېلېب
 .شي لیتعد ېالر له ېموافق کليیل

  

ماده شتمهیلورو  

  قیتطب قرارداد د او موارد اختالفي

 اختالف نظر د ای ستونزه هغه هره لوري هدوا .١
 کبله له قیتطب ای ریتفس د قرارداد ېد د ېچ

 رفع ېالر له مشورو سال د ي،یک ته رامن
 ،ېمحکم ېوالین ای ملي ېه بل او کوي

 لوري مېیدر هم ای او مرجع ورته ېبل وان،ید
  .کوي راجع نه یې لپاره فصل و لح د ته

 د ای استازي ويیاجرائ یدو د لوري، هدوا .٢
 ېد د شي یکوال ونیسیکم  یهغو

 قيیتطب پر منظور په قیتطب د احکامو د قرارداد
  .يوک موافقه طرزالعملونو او رویتداب

 ودوا د همکاري، اساس پر قرارداد ېد د .٣



 

٤٥ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

 متبوع ين و مقررات نافذه کشورهایقوان
ص بودجه شان ین تخصین بشمول قوانیطرف

 .  باشدیم
ه در مقابل االت متحدی ايروهاین نیمسئول .٤

کنند یافت می که تقاضا و دریخدمات و اموال
ات یمت مناسب و مطابق بازار را بدون مالیق
  .  پردازندیم

 
  ست و پنجمیماده ب

  ون مشتركیسیکم
  

 را یون مشترکیسیله کمینوسین بدیطرف .١
 یجاد می، اقراردادن یق ای نظارت از تطبيبرا

 ينده هایون از جانب نمایسین کمیا. کنند
.  شودیاست می دو کشور مشترکاً ریاجرائ

ر ی ساينده هایون نمایسین کمیب ایدر ترک
شنهاد ی توانند به پیز می نی حکومتينهادها
ن منصوب ید طرفی و تائین اجرائیمسئول
 . شوند

د یون مشترك بر حسب ضرورت بایسیکم .٢
جاد کرده و یش را ای خويطرزالعمل کار

 و ي کاري مانند گروه هایادارات کمک
نده یهر نما. جاد کندی را ايات ادارخدم
 مسئول پرداخت مصارف مربوط به یاجرائ

  . باشدیون میسیش در کمیاشتراك خو
فه دارد تا اطالعات یون مشترك وظیسیکم .٣

 ي همکاريرا بر حسب ضرورت با گروه کار
موافقتنامه  که طبق ی و دفاعیتی امنيها

جاد شده است، ی اکیژی استراتي هايهمکار
 . ان گذاردیموده و در مهماهنگ ن

 
 

 

 ودجويب د او مقرراتو نو،یقوان وندوا د ویلور
 ترسره بنس پر نویقوان نافذه د صیتخص

 .يیک
 هغو د ،ېادار واکونو د االتویا متحده د .٤

 یې یدو ېچ ېک بدل په خدماتو ای اموالو
 اتویمال ول هر له ،یې کوي ترالسه او تنهغو

  .کوي هیتاد متیق مناسب مطابق بازار د پرته،
 

  

  ماده شتمهیو هپن
 ونیسیکم  

 په ېارن د خه قیطبت له قرارداد ېد د .١
 ته رامن ونیسیکم  وی لوري هدوا منظور،

 د استازي ويیاجرائ وادونوېه ودوا د.کوي
 د.کوي مشري ه ونیسیکم دغه

 ویلور ودوا د او تنهغو په استازو ويیاجرائ
 بیترک په ونیسیکم  د سره، انتصاب په
 .شي یداېشامل هم استازي حکومتي نور ېک

  
 خپل ونیسیکم  سم، سره ایتا له .٢

 او لو کاري د او مشخصوي طرزالعملونه
 انونهار ويیحما شمول په خدماتو اداري

  په یاستاز ويیاجرائ هر.کوي ته رامن
 تونهل ېستنیاخ برخه ېخپل د ېک ونیسیکم
  .نويیتام

 

 افغانستان د ونیسیکم  ،ېک صورت په ایتا د.۳
 ویهمکار تيیامن او اعيدف د ترمن االتویا متحده او
 د ویهمکار کویژیسترات د ېچ سره ېل کاري له

 تبادله معلومات ،ېشو ته رامن اساس پر ېموافقتنام
 .کوي يهمغ او
  

  



 

٤٦ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

  ست و ششمیماده ب
 ل و فسخ قراردادیانفاذ، تعد

 2015 يخ اول جنوری از تارقراردادن یا .١
ن یگردد که طرفی پس از آن نافذ ميالدیم

ل یک در مورد تکمیپلوماتی دياز مجار
 ي شان که برای داخليط قانون گذاریشرا

گر یکدی باشد، به ی الزم مقراردادن یانفاذ ا
ر سال ی اخی القراردادن یا. الع بدهنداط

 باشد، ی و فراتر از آن نافذ ميالدی م2024
ن ماده ی ا4 از حکم فقره ینکه به تاسیمگر ا

 .  گرددیملغ
اداشت ین یگزی جاقراردادن یبعد از انفاذ، ا .٢

 12، 2002 سپتمبر 26 متبادل يها
 بر ی مبن2003 ی م28 و 2002دسامبر 

االت ی ایم نظايروهای حضور نیچگونگ
 قراردادن یا.  گرددیمتحده در افغانستان م

ر ی توافقات و تفاهمات مغایهم چنان تمام
ان ی را که درگذشته مقراردادن یاحکام ا

ک یپلوماتی ديادداشت هاین با تبادل یطرف
 . صورت گرفته است، ملغی قرار میدهد

 
ن از ی طرفیتواند با توافق کتبی مقراردادن یا .٣

ل یک تعدیپلوماتیاشت داددیق تبادل یطر
 . گردد

 
ن ی طرفی تواند با توافق کتبی مقراردادن یا .٤

ک از دو طرف با ارائه یا توسط هریو 
گر از ی دوسال قبل به طرف دیه کتبیاطالع

فسخ . ک فسخ گرددیپلوماتی ديق مجاریطر
 ی نمقراردادن ی اییر اجرایا تدابیم و یضما

فسخ اما، .  شودقراردادن یتواند باعث فسخ ا

  ماده شتمهیوشپ

  فسخ او لیتعد انفاذ، قرارداد د

 جنور د کال الديیم ۲۰۱۵ د قرارداد، دغه .١
 ېچ يینافذ ېهغ له وروسته هېن لوم په

 د ېالر له کانالونو کویپلوماتید د لوري هدوا
 مراحلو د جاباتویا قانوني داخلي وندوا خپلو

 انفاذ د قرارداد ېد د ېچ ها په دوېبشپ د
 دغه.يورک خبر ته بل وی دي، ضروري لپاره

 ېهغ له او هیپا تر کال ۲۰۲۴ د قرارداد
 د ېماد ېددغ ېچ دا رم ،ید نافذ وروسته

شي فسخ سم سره حکم له ېفقر ېلورم.  
 افغانستان په سم، سره دوېنافذ له قرارداد ېد د .٢

 د حضور د واکونو د االتویا متحده د ېک
رنا په واليد کال الديیم ۲۰۰۲ د وند 
 د کال الديیم ۲۰۰۲ د ،ېم۲۶ د مبرسپ
م د کال الديیم ۲۰۰۳ د او ېم۱۲ د سمبر 
 فسخ ادداشتونهی شوي تبادله ېېن ېم۲۸ د
 پخواني هغه ول قرارداد دا دارازهم.يیک

 دوه په ویلور ودوا ېچ تفاهمونه او توافقات
 د ادداشتونوی کویپلوماتید د هتو زهیخا

 له قرارداد ېدد او يک ېالر له ېتبادل
  .کوي فسخ وي، ېک رتیمغا په سره احکامو

 کویپلوماتید د لخوا ویلور ودوا د قرارداد دغه .٣
 ېالر له ېموافق ېکلیل او ېتبادل د ادداشتونوی

  .شي یداېک لیتعد
 د ېالر له کانالونو کویپلوماتید د قرارداد دغه .٤

 بل خوا له لوري وهی د ای ېموافق ېزیخا دوه
 په ایخبرت ېکلیل ېاندو کاله دوه د ته لوري
 قرارداد ېد د.شي یداېک فسخ سره ېورک

 تدبیر قيیتطب ای ېمیضم ېکوم د اساس، پر
 نه سبب دوېک فسخه د دقراردا ېد د فسخ
 ېد د سم سره ېفقر ېدغ له.یدالېک شي



 

٤٧ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

ن فقره منتج یتواند مطابق ای مقراردادن یا
 آن ییر اجرایم و تدابی ضمایبه فسخ تمام

 . گردد
 

ت ی با صالحينده هایالً نمایب، ذین ترتیبه ا
  .  را امضا کرده اندقراردادن یهر دو دولت ا

 
ماه نومبر ........ ن موافقت نامه در روزیا

 ي در سه نسخه به زبان ها2013سال 
 ي و پشتو که هر کدام داراي در،یسیانگل

ده ی باشد، به امضا رسی مياعتبار مساو
  . است

 
 

  افغانستانی اسالمياز جانب دولت جمهور
 

 کایاالت متحده امریاز جانب ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ېدد پرته، اقداماتو نورو له فسخ قرارداد
 قيیتطب او مویضما وندوا ولو د قرارداد

  .يیک سبب ېفسخ د رویتداب
 

 ویلور ودوا د سره، دیتائ په مراتبو ویپورتن د
 مربوطه خپلو د قرارداد دغه استازو صالحیذ

  .ک کیالسل توب،یاستاز په دولتونو

 ۲۰۱۳د ېک نسخو ېدر په قرارداد دغه
 په مه.............په ېاشتیم نومبر د کال الديیم

 ژبو زيیران او دري تو،پ په ېک کابل
 شان و یې یمتنونه ول ېچ ید یشو بیترت

  .لري اعتبار

 

 توبیاستاز په تیجمهور اسالمي د افغانستان د

 

  توبیاستاز په االتویا متحده د کایامر د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٨ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

  الف مهیضم
 افغانستان توسط که یساتیتأس و ساحات فهرست

 متحده االتیا يها روین استفاده و یدسترس يبرا
 و ساحات. (است شده گرفته نظر در افغانستان در

  ) توافق مورد ساتیتأس
  کابل
  بگرام

  فیمزارشر
  هرات

  قندهار
  )هلمند (شوراب

  زیگرد
  آباد جالل

  ندندیش
 شامل همچنان شده توافق ساحات و ساتیتأس
 یال ممکن که شود یم یساحات و ساتیتأس
 االتیا جانب از قرارداد نیا انفاذ آغاز خیتار

 آن شامل هم ای و شوند ادهاستف کایامر متحده
 گرید مناطق در یساحات و ساتیتأس از تعداد

 آن يرو ندهیآ در ممکن که شود یم افغانستان
 اجازه افغانستان دفاع ریوز جانب واز شده توافق
  . شود داده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهیضم الف

 ستیل ساحو او ساتویتأس هغو د ېک افغانستان په 
 د واکونو االتویا متحده د خوا له افغانستان د ېچ
ېان ې او برابر لپاره السرسي او ېاستفاد 

  )"ېساح او ساتیتاس شوي منل" ( ید یشو

   کابل
  رامب

  فیشر مزار
  هرات

  کندهار
  )هلمند (شوراب 
زیرد  

  آباد جالل
  ننیش

 او ساتیتاس هغه ېساح او ساتیتاس شوي منل
 دوېنافذ د قرارداد ېد د یې نوی له ېچ دي ېساح

 خوا له واکونو د االتویا متحده د مهال پر ېېن د
 هغه ېک مویس نورو په افغانستان د او يیک استفاده

 د ېچ يیشامل ېک په هم ېساح او ساتیتاس نور
 او وشي موافقه ېپر به خوا له ریوز دفاع د افغانستان

  .شي لورک اجازه به ورته

  

  
  
  
  
  



 

٤٩ 

او امریــــــکا یت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

  ب همیضم 
  خروج و ورود یرسم نقاط

  بگرام ییهوا دانیم
  کابل یالملل نیب ییهوا دانیم
  قندهار ییهوا دانیم
  ندندیش ییهوا دانیم
  هرات یالملل نیب ییهوا دانیم
  فیشر مزار ییهوا دانیم

  )هلمند (شوراب
  

  :ینیزم بنادر
  ننگرهار تیوال تورخم،

  قندهار تیوال بولدك نیسپ
  هرات تیوال ،يتورغند

  بلخ تیوال رتان،یح
   کندز تیوال بندر، رخانیش

 که خروج و ورود یرسم نقاط ریسا همچنان
 توافق آن يرو نیطرف جانب از ندهیآ در ممکن
 . ردیگ صورت

 

  مهیضم ب 

  ونهیا رسمي خروج او دخول د

  ر يیهوا رامب د
  ر يیهوا والین کابل د
  ر يیهوا کندهار د
  ر يیهوا ننیش د
  ر يیهوا والین هرات د
  ر يیهوا فیشر مزار د
  )هلمند (شوراب 

  
ونهبندر کمني:  

  تیوال رهارنن طورخم،
  تیوال کندهار بولدک، نیسپ

  تیوال هرات ،ېتورغون
  تیوال بلخ رتان،یح
  تیوال کندز بندر، رخانیش

 ېچ ونهیا رسمي خروجي او دخولي نور همداراز
  .وشي موافقه ېپر به هتو زهیخا دوه په

 


