د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

یاد داشت تفاهم میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی در رابطه
به فراهم آوری پرسونل نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا به اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان

تاریخ نشر۵۱۳۱/۵۱/۵۱ :هـ.ش نمبر مسلسل)۵۵۱۵( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ،یاد داشت تفاهم میان دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی در رابطه به فراهم آوری پرسونل نیروهای مسلح
کشور شاهی بریتانیا به اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
شماره)۵۲۱( :
تاریخ۵۱۳۲/۵۵/۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانىن اساسی افغانستان ،یاد داشت تفاهم میاان ممواىرا اسا می افغانساتان ى دى ات
شاهی بریتانیا ى ایر ند شما ی در رابطه به فاراهم وىرا ررساىنن نیرىهااا مساشو شاىر شااهی بریتانیاا باه ا اادمی افساران
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اردىا مشاای افغانسااتان را ااه باار اسااام مهااىبات شاامار ( )۶۰۱مااخر  ۶۱۳۱/۸/۸ى ساای مر ااه ى شاامار ( )۳۸مااخر
 ۶۱۳۱/۶۰/۱مشرانى مر ه شىراا مشی بداخن یک ضمیمه ى ( )۶۳بخش تهدیق ردید  ،تىشیو میدارم.
مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ تىشیو نافذ ى همرا با یاد داشت تفاهم ى مهىبات شىراا مشی در مریدۀ رسمی نشر ردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی در رابطه
به فراهم آوری پرسونل نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا و اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
شماره)۵۱۱( :
تاریخ۵۱۳۲/۸/۸ :
ى سی مر ه به تأسی از حکم مندرج مادۀ نىدم قانىن اساسی افغانستان ،در مشسۀ عمىمی مخر  ۶۱۳۱/۸/۸یادداشت تفاهم
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میان دى ت مموىرا اس می افغانستان ى دى ت شاهی بریتانیا ى ایر ند شما ی در رابطه باه فاراهم وىرا ررساىنن نیرىهااا
مسشو شىر شاهی بریتانیا به ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان با یک ضمیمه ى ( )۶۳بخش تهدیق نمىد.

عبدالرووف "ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه
تصدیق یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی
شماره)۳۸( :
تاریخ۵۱۳۲/۵۱/۱ :
مشرانى مر ه به تأسی از حکم مادۀ نىدم قانىن اساسی افغانستان یادداشت تفاهم میان دى ات ممواىرا اسا می افغانساتان ى
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دى ت شاه ی بریتانیاا ى ایر ناد شاما ی در رابطاه باه فاراهم وىرا ررساىنن نیرىهااا مساشو شاىر شااهی بریتانیاا باه ا اادمی
افسران اردىا مشی افغانستان را در مشسۀ عمىمی مخر  ۶۱۳۱/۶۰/۱در ( )۶۳بخش به ا ثریت وراء تهدیق نمىد.

فضل الهادی " مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

یادداشت تفاهم
میان
دولت جمهوری اسالمی افغانستان
و
دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی در رابطه به
فراهم آوری پرسونل
نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا
به
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اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
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مقدمه
فهرست
بخش اىن :تعاریف.
بخش دىم :فراهم وىرا ررسىنن.
بخش سىم :مسئى یت هاا شىر بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان.
بخش چوارم :مسئى یت هاا افغانستان در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان.
بخش رنمم :مسئى یت هاا شىر هاا همکار در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان.
بخش ششم :سىق ى ادار .

بخش هشتم :مىقف.
بخش نوم :حىز قضایی.
بخش دهم :امنیت.
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بخش هفتم :محافظت از نیرىها.

بخش یازدهم :استفاد از معشىمات ى نشر ون.
بخش دىازدهم :دعاىا ى مسئى یت ها.

بخش سیزدهم :طرزا عمن تحقیق ى بررسی حىادث.
بخش چواردهم :تدابیر ىژستیکی ى ما ی.
بخش رانزدهم :نیازمندا هاا طبی.

بخش شانزدهم :رسید ی به ىفیات منسىبین غیر افغان در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان.
بخش هفدهم :تعدی ت.
بخش همدهم :منازعات.
بخش نزدهم :تاریخ انفاذ ى فسخ .
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مقدمه:
دى ت شاهی بریتانیا ى ایر ند شما ی (دى ت بریتانیا) ى دى ت مموىرا اس می افغانستان (دى ت افغانستان) ه هر دى منبعاد
به عنىان " طرفین" یاد می شىند.
با در نظر داشت بیان نیت در رابطه به ا ادمی افسران اردىا مشی افغانساتان اه میاان دى ات هااا بریتانیاا ى افغانساتان باه
تاریخ  ۱۳مارچ سان  ۱۰۶۱م تىسط ىزراا دفاع هر دى شىر به امضاء رساید ،رىا ماىارد ذیان در زمیناه فاراهم وىرا
ررسىنن براا همکارا با منسىبین اردىا مشی افغانستان ى دى ت افغانستان طىریکه طرفین مشخص نمىد اناد ،تىافاق مای
نمایند.
زمینه:
این یادداشت تفاهم تعود میان طرفین را مبنی بر مشار ت ى دىستی دراز مدت طىریکاه در ساند همکاارا هااا دراز مادت
استراتیژیک ه در ما منىرا سان  ۱۰۶۱م به امضاء رسید ،ممدداً تهریو می نماید.
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دى ت بریتانیا بر دىام حمایت به قىاا مشی امنیتی افغان ى رشد مسشکی ونوا متعود است.

ایماد ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان به عنىان یک نواد ومىزشی شیدا به طرفین این فرهت را فراهم می ند تا باا
هم در راستاا انکشاف ومىزش رهبرا دىام ت ش ها مبنی بر ایماد یک نیارىا تىاناا ى مساشکی در مریاان رىناد انتقاان ى
بعد از ون ار نمایند.

طرفین قهد دارند تا بدین ترتیب رابطه دراز مادت را میاان ا اادمی نظاامی شااهی سانت هرسات ى ا اادمی افساران اردىا
مشی افغانستان ایماد نمایند.
بخش  -۵تعاریف

 :۶-۶در این یادداشت تفاهم ،اهط حات ذ ر شد چنین تعریف می ردند:

ا ف« :ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ،ا ادمی یی است ه» در ساحه قرغۀ ابن اعمار می ردد.

ب « :منسىبین غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان» در بر یرند ارمندان نظاامی بریتانیاا ى ارمنادان مشکای
ه براا نیرىهاا مسشو بریتانیاا ى همچناان ارمنادان نظاامی ى مشکای اه باراا نیرىهااا مساشو شاىر هااا همکاار ایفااا
ىظیفه می نمایند ى در نار منسىبین اردىا مشی افغانستان در ا ادمی افسران همرا باا ارمنادان غیار افغاان اه در زمیناۀ
حمایت ى همکارا با این نیرىهاا مسشو خدمت می نند ،میباشد .این تعریاف همانوىناه اه دى ات افغانساتان باه ون مىافقات
نمىد است ،در بر یرند اتباعی ه تبعه بریتانیا ى شىر هاا همکار نیستند ،نمی باشد.
ج :ررسىنن« ا ادمی افسران اردىا مشی افغانساتان» شاامن تماام ارمنادان مىظاف نظاامی ،افساران تحات تعشایم ى ررساىنن
مشکی شامن در تشکین می باشد.

3

د« :مقامات خدماتی بریتانیا»  ،به معنای تماام مقاماات بریتانیاایی اسات اه طباق احکاام قاانىن بریتانیاا از ها حیت اماراا
فرماندهی ى ادارۀ ررسىنن بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی برخىردار اند.
هــ  « -شىر همکاار» عباارت اسات از شاىرا اه یاک تعاداد ررساىنن خاىیش را موات ارائاه خادمت باا نیرىهااا مساشو
بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ،فراهم می نماید ى مشرىط به تفاهم ریش از ریش به دى ات افغانساتان رىا
فراهم وىرا تدابیر تخنیکی براا این یادداشت تفاهم با شىر بریتانیا تىافق می نماید.
ى« :قانىن خدمت بریتانیا» عبارت است از هر قانىن ،حکم ،مقرر  ،قاعد فرمان ى یا رهنمىد هاا دى ت بریتانیاا ى ایر ناد
شما ی ه مربىط به نیرىهاا مسشو بریتانیا می باشد.
ز « :قطعه نظامی بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان» عبارت است از مممىعۀ ررسىنن قىاا مساشو شاىر
بریتانیا ه براا حمایت از ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان تىظیف می باشد.
ح« :ررسااىنن سااىق ى ادار افغانسااتان» عبااارت انااد از ون عااد ررسااىنن ى ریاساات هاااا ىزارت دفاااع مشاای افغانسااتان ااه
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مسئى یت قىماند ى تطبیق را یسی ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان را بعود داردند.

ط« :تسوی ت ا ادمی افسران اردىا مشای افغانساتان» تماام عماارت هاا ى سااختمان هاا باانا زماین اختهااص یافتاه باراا
ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان می باشد.

ا « :تاسیسات نیرىهاا تحت رهبارا بریتانیاا در ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ىاقا قرغاه» عباارت اناد از تماام
عمارت ها ى ساختمان هاا ه در محىطۀ ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ىاق قرغه به منظىر باىد ى بااش ررساىنن
غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان اختهاص یافته است،

ک« :قىماندان نیرىهاا تحت رهبرا بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ىاق قرغه» عبارت است از فاردا
است ه از مانب دى ت بریتانیاا منحیاث قىمانادان ررساىنن غیار افغاان ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان تحات شارایط
مندرج بخش  ۱این یادداشت تفاهم مقرر ردید است.
بخش  -۲فراهم آوری پرسونل

 :۵ -۲مشرىط به تدابیر مندرج قىانین نافذ در افغانساتان (باه شامىن حاىز مهائىنیت قضاایی) ،دى ات بریتانیاا تاا ررساىنن
قىاا مسشو را هم از شاىر بریتانیاا ى هام از شاىر هااا همکاار موات وماىزش ،رهنماایی ى مشاىر دهای باه اردىا مشای
افغانستان در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان فراهم نماید .تعداد این ررسىنن ،دىرۀ ارا ،ىظایف ،فعا یت ها ى رتاب
قطع اۀ نظااامی بریتانیااا در ا ااادمی افسااران اردىا مشاای افغانسااتان ى همچنااان مىضااىعات مربااىط بااه ایاان ررسااىنن در ایاان
یادداشت تفاهم ذ ار نوردیاد  ،ى میتاىان در مقااط مختشاف از ماناب طارفین مشاخص ردیاد ى در تادابیر تطبیقای نمانیاد
شىد.
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 :۲-۲مقامااات خاادم اتی بریتانیااا ،یااک افساار را بااه حیااث نیرىهاااا تحاات رهباارا بریتانیااا در ا ااادمی افسااران اردىا مشاای
افغانستان ىاق قرغه تعیین خىاهد نمىد ه فعا یت ها ى ىظایف مندرج در این یادداشت تفاهم را انمام خىاهد داد.
بخس  -۱مسئولیت های بریتانیا در اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
 :۵-۱طىریکه در سند همکارا هاا دراز مدت استراتیژیک افغانستان ى بریتانیا ذ ر ردید است ،شىر بریتانیاا ىظاایف
ذین را به دىش خىاهد داشت:
ا اااف :رهبااارا حمایااات ائااات ف باااراا ا اااادمی افساااران اردىا مشااای افغانساااتان را از طریاااق ارایاااه تخهاااص ومىزشااای ى
ر نواذارا ،ى ومااىزش اادر رهباارا ى اسااتادان ا ااادمی .در ایاان راسااتا ،دى اات بریتانیااا از اردىا مشاای افغانسااتان در زمینااه
تدىیر برنامه هاا ومىزشی با یفیت حمایت خىاهد نمىد تا افسران ى رهبران مسشکی را مطاابق باه معیاار هاا باراا اردىا
مشی افغانستان تربیه ى تقدیم نماید .این امر شامن برنامه هااا ومىزشای اه از ساىا ا اادمی شااهی سانت هرسات ،در سانت
هرست ى افغانستان براا نخستین ارمندان ادرا ،انمام می شىد ،می ردد.

خىاهد شد.
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ب :فراهم نمىدن بخش اعظام ررساىنن نیرىهااا تحات رهبارا بریتانیاا ،اه متبااقی ون از ماناب شاىر هااا همکاار فاراهم

ج :تکمین بست هاا استادان ه تىسط مقامات بریتانیا ى افغان مشتر ا ً تعیین می ردد.

د :ررداخت تمام مهارف فراهم وىرا ى تداى م اعزام قطعات نظاامی بریتانیاا باراا ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان،
دى ت بریتانیا از طریق امضاا تدابیر تخنیکی مدا انه با شىر هاا همکار اطمینان حاهن خىاهد نمىد اه ایان شاىر هاا
از نظر ررسىنن مربىط خىیش در ا ادمی افسران اردىا مشی حضىر رایدار دارند.

هـ  :تدىیر برنامه هاا ومىزشی زبان انوشیسی براا تمامی افسران تحت وماىزش ى ررساىنن نظاامی ا اادمی افساران اردىا
مشی افغانستان ا ی اىن ما اررین ۱۰۶۲م تا باشد ه سطو دانش افسران شامن این برنامه هاا ومىزش زبان به میازان یاک
درمه در سیستم ومىزش بین ا مششی زبان انوشیسی بان برىد.

 :۲ -۱شىر بریتانیا به مک ررسىنن غیر افغان در ا ادمی افسران ،اردىا مشی افغانستان را در زمینه ایمااد ا اادمی یای
ه بتىاند رهبران مىثر تربیه ى تقدیم ند ،حمایت خىاهد نمىد .این حمایت در بر یرند همکاارا باا منساىبین ساىق ى ادار
افغان ى ررسىنن ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان موت و مادۀ ی براا ایماد ا ادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ى
متعاقبا ً رهنمایی استادان ا ادمی افسران در مریان تدریم ىرم هاا مقدماتی خىاهد بىد .در یک زمان مناسب این مک
ها اهش یافته ى بیشتر بر مشىر دهی به ارمندان اردىا مشی افغانستان در راستاا فعا یت هاا رىزمر ا ادمی افساران
اردىا مشی افغانستان متمر ز خىاهد ردید با افازایش تىاناایی ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ،تعاداد ررساىنن غیار
افغان ا ادمی نیز اهش خىاهد یافت ى تىمه بیشتر باه حاهان نماىدن اطمیناان از معیاارات رهبارا ى ظرفیات اردىا مشای
افغانستان معطىف خىاهد شد .مراحن انتقان مسئى یت تىسط طرفین مشخص خىاهد شد.
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 :۱-۱قىماندانی قىاا تحت رهبرا بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ىاق قرغه ،از طریق مقامات خادماتی
بریتانیا به دى ت بریتانیا در قبان فرماندهی ،انضباط ى ادارۀ ارمنادان غیار افغاان ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ى
در قبان تطبیق ى امراا عمشیات ها ى ىظایفی ه از سىا ارمندان غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانساتان انماام
می ردد ،راسخوى خىاهد بىد .قىماندان قىاا تحت رهبارا بریتانیاا در ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ىاقا قرغاه
همچنان به قىماندان رىهتنىن دفاعی مشی افغانستان در خهىص امراا مىثر برنامه ومىزشی ،زارش ارائه می نماید.
 :۴-۱دى ااات بریتانیاااا در هاااىرت ضااارىرت از طریاااق تااادابیر تخنیکااای مدا اناااه حمایااات عمشااای ،بشااامىن فاااراهم وىرا
ترانسرىرت ،تسوی ت وسایشی ،مراقبت هاا ابتدایی هحی ،محن براا بىد ى باش ى اعاشه براا تماام ررساىنن غیار افغاان
ا ادمی افساران اردىا مشای افغانساتان در داخان تساوی ت نیرىهااا تحات رهبارا بریتانیاا در ا اادمی افساران اردىا مشای
افغانستان ىاق قرغاه تاا زماانی اه ررساىنن ون شاىر در ون ماا مىقعیات دارد ى از زمانیکاه مامىریات ومىزشای نااتى ى یاا
دیور مامىریت هاا ذیدخن ناتى به حمایت هاا خىد تىقف می دهد ،فراهم خىاهد نمىد.
بخش –  ۴مسئولیت های افغانستان در اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
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 :۵ -۴ررسىنن قىماندانی افغان مسئى یت تىظیف تمام ررسىنن حمایىا ،ادارا ،استادان ى قرار اا هااا قىمانادانی ا اادمی
افسران اردىا مشی افغانستان را ه تىسط مقامات افغان مشخص ردید به عود دارد.

 :۲-۴ررسىنن قىماندان ی افغان اطمینان خىاهد داد ه ررىسه انتخاب ى فاراهم نماىدن افساران باا اساتعداد ى خاىرد ضاابطان
ممرب موت تشکین ررسىنن ادرا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان به ار رفته خىاهد شد تا در ویند رهبرا ى
ومىزش افسران به عود بویرند .این ررىسه ون عد افسران را نیز شامن خىاهد شد ه از تمرباه اىرم هااا قىمانادانی ى
قرار ا ى یا ا ادمی شاهی نظامی سند هرست بریتانیا برخىردار اند.

 :۱-۴ررسىنن قىماندانی افغان با حمایت شىر بریتانیا یک ررىسه انتخاب ساننه حدىد ( )۶۱۲۰محهن از طبقاه ذ اىر ى
( )۶۲۰محهن از طبقه اناث در ا ادمی ه ىامد شرایط باشند تطبیق خىاهد رد.

 :۴-۴ررسااىنن قىماناادانی افغااان مساائى یت تمىیاان مااا ی ،فعا یاات ى مهااارف حفااظ ى مراقباات ا ااادمی افسااران اردىا مشاای
افغانستان را بعد از اینکه تأسیسات این ا ادمی اعمار ى به ون ها ىا ذار ردید ،به عود خىاهد داشت.
 :۱-۴ررسىنن قىماندانی افغاان مسائىن تمىیان ررداخات تماامی مهاارف حمایات عمشای اه شاامن هزیناه هااا ترانسارىرت،
تسوی ت وسایشی ،اعاشه ى اباطه براا تمام ررسىنن ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان به شمىن محهشین تحت ومىزش
در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان را به عود خىاهد داشت .ضمن مىارد فىق ماناب افغاانی مسائىن ررداخات تماامی
حقىق ى امتیازات ارمندان افغانی ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ى محهشین تحت ومىزش خىاهد بىد.
 :۶-۴ررساىنن قىمانادانی افغاان مسائىن تااأمین امنیات ى ررداخات مهاارف امنیاات ا اادمی افساران اردىا مشای افغانسااتان ى
ساختمان هاا اختهااص یافتاه باه ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان مای باشاد .تساوی ت ا اادمی افساران اردىا مشای
افغانستان ىاق قرغه با ید امن بىد ى از تدابیر امنیتی افی برخاىردار باشاد ،اه بهاىرت مشاترک تىساط مقاماات افغاان ى
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بریتانیا مشخص شد باشد ،ه بهىرت مشترک تىسط مقامات افغان ى بریتانیا مشاخص شاد باشاد ،ى ررساىنن غیار افغاانی
ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان از وزادا ها رفات ى وماد باه ىناه اا برخاىردار باشاند اه بتىانناد ىظاایف خاىیش را
انمام داد ى ارمندان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان را حمایت نمایند.
بخش  -۱مسئولیت های کشور های همکار در اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان
 :۵-۱مسئى یت هاا شىر هاا همکار در فعا یت هاا ا ادمی افسران اردىا مشی افغانساتان در چاارچىب تادابیر تخنیکای
بهىرت مدا انه ترتیب ى تنظیم خىاهد شد.
بخش –  :۶سوق و اداره
 :۵-۶مقامات خدماتی بریتانیایی مسئى یت امن قىماند ررسىنن خىیش را ه موت حمایت از ا اادمی افساران اردىا مشای
افغانستان تىظیف می ردد ،به عود خىاهند داشت .یک مقاام تعیاین شاد از ماناب بریتانیاا قىماناد عمشیااتی تماامی فعا یات
هاا ررسىنن ون شىر را ه غرض حمایت از ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان تىظیف ردید اند ،انمام خىاهاد داد.
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بااه عبااارت دیواار ،بریتانیااا مساائى یت تفااىیض ها حیت در زمینااه هاااا ذیاان را بااه عوااد خىاهااد داشاات :تعیااین مامىریاات ى
ىظایف قىماندان ررسىنن مادىن ،تعبیه قطعات ،تىظیف ممدد قىا ،ى نظر به زىم دید ،سشب ها حیت ى یاا ىا اذارا ادار
عمشیاتی یا تخنیکی ررسىنن خىیش.

 :۲-۶تمام شىر هاا همکار مسئى یت امن قىماناد تماام ررساىنن خاىیش را اه موات حمایات از ا اادمی افساران اردىا
مشی افغا نستان تىظیف ردیاد اناد باه عواد خىاهناد داشات .شاىر هااا همکاار ررساىنن خاىیش را تحات قىماناد قىمانادان
نیرىهاا تحت رهبرا بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغان ىاق قرغه قرار خىاهناد داد تاا قىمانادان ماذ ىر بتىاناد
همکارا هاا مناسب را به ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان عرضه نماید.

 :۱-۶یک افسار بریتانیاایی منحیاث قىمانادان نیرىهااا تحات رهبارا بریتانیاا در ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان تاا
زمانی ایفاا ىظیفه خىاهد نمىد ه طرفین تضمین مبنی بر تغییر ون اخذ نمایند.

 :۴-۶قىماندان نیرىهاا تحت رهبرا بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان تا زمانی ه ىظیفه قىماندانی را باه
دىش دارد از ه حیت رهبرا ى نترىن تمام فعا یت هاا ررسىنن بریتانیا ى سایر شىر هاا همکاار در ا اادمی افساران
اردىا مشی افغانستان برخىردار خىاهد بىد .به عبارت دیور ،قىماندان نیرىهاا تحت رهبارا بریتانیاا در ا اادمی افساران
اردىا مشی افغانستان ه حیت تىظیف قىاا تحت قىماند خىد :رهبرا به منظىر انماام ىظیفاه باا مامىریات مشاخص اه
معمىنً از نظر عمشی ،زمانی یا مىقعیت محدىد می باشد ،تىظیف قطعات مىرد نظر به زىم دید ،حفاظ یاا تفاىیض ساىق ى
ادار تکتیکی را به عود خىاهد داشت.
 :۱-۶در هىرت ىض ى تطبیق هر ىنه محدىدیت مدید از مانب شىر هاا همکار در زمینۀ اساتفاد از ررساىنن شاان،
طرفین همدیور را بدىن هیچوىنه تأخیر مطش می سازند.
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 :۶-۶سان انوشیسی ،سان ارا ى قىماناد قاىاا ائات ف ى ساان هااا درا ى رشاتى ساان هااا اارا ى قىماناد ررساىنن
افغان می باشد.
بخش  -۵محافظت از نیروها
 :۵-۵دى ت افغانستان از طریق ررسىنن قىماندانی افغانی ا ادمی مسائى یت تاأمین امنیات محىطاه ومىزشای قرغاه را بعواد
دارد (به ىیژ احاطه بیرىنی ى ساختمان هاا ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان).
 :۲-۵بریتانیا مسئى یت اتخاذ تدابیر مناسب غرض تأمین امنیت مستقیم ررسىنن غیر افغانی در تسوی ت قاىاا ائات ف ىاقا
قرغه را ا ی زمانیکه ایان تساوی ت دیوار ماىرد حمایات مامىریات ومىزشای نااتى باىد باا باه مامىریات حماایىا دیوار نااتى
انتقان ردد ى تا زمانیکه ررسىنن ون شىر در ونما تىظیف باشند ،به عود دارد .این مسئى یت شامن حاانتی مای اردد اه
ررسىنن غیر افغانی ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان غرض تدىیر برنامه هاا ومىزشای خاارج از محىطاه ا اادمی باه
نقاااط دیواار اباان اعاازام ردیااد باشااد ى بااه حمایاات قااىاا ىا اانش سااری ى در مااىارد تودیاادات ماادا ،ضاارىرت بااه تىظیااف

بخش  -۸موقف
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محافظین در داخن محىطه ومىزشی قرغه داشته باشند.

 :۵-۸ررسىنن غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان در هماه اىقاات ى در تماام شارایط اعضااا نیرىهااا مساشو
مربىطه خىد باقی ماند ى تاب قىماند مقامات خىد خىاهند بىد .ونوا یىنیفرىم هاا نظامی خىد را رىشید ى در همه اىقاات
تاب قانىن ى مقررات خىد خىاهند بىد .ررسىنن مشکی ارمندان ىزارت هاا مربىطه ى دى ت خىیش باقی خىاهند ماند.
 :۲-۸ررسىنن افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان در همه اىقات ى در تمام شرایط بعنىان نیرىهاا مسشو مربىطاه
خىد باقی خىاهند ماند ى تحت مقامات خىد خىاهند بىد ،یىنیفىرم هاا نظامی خىد را رىشید ى در همه اىقات تاب قاانىن ى
مقررات خىد خىاهند بىد .ررسىنن مشکی ارمندان ىزارت هاا مربىطه ى دى ت خىیش باقی خىاهند ماند.
بخش  -۳حوزۀ صالحیت

 :۵-۳ررسىنن غیر نظامی ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان تاب مقررات حىز ه حیت اه هام ا ناىن در ارتبااط باه
مامىریت ناتى ى ویساف در افغانستان مىمىد است ،می باشد .ادامه حضىر ررسىنن غیر افغان ا اادمی افساران اردىا مشای
افغانستان بعد از ختم این تدابیر مىمىد مشرىط به مىافقتنامه هاا دىمانبه قابن تطبیاق در خهاىص ایان چناین تادابیر میاان
هر یک از شىر هاا همکار ى دى ت افغانستان باىد  ،ى یاا طباق تادابیر مدیادا اه شارایط قابان قباىن را باه شامىن تادابیر
ه حیت قضایی یا مهئىنیت در ادامه حمایت ون هاا از ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان ،در بار مای یارد ،خىاهاد
ردید.
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بخش  -۵۱امنیت
 :۵-۵۱همه معشىمات سرا ه در ارتباط با این یادداشت تفاهم رد ى بدن یا ایماد می ردد مطابق باه قاىانین امنیات مشای ى
مقررات بریتانیا ،افغانستان ى شىرهاا همکار استفاد  ،انتقان ،ذخیر  ،تنظیم ى حفاظت خىاهد شد.
 :۲ -۵۱معشىمات سرا فقط از ممارا دى ت به دى ت ى یا از ممارا ى طرزا عمن هاا تائید شاد تىساط ررىتى اىن هاا ى
طرزا عمن هاا امنیت مشی منتقن خىاهد شد .چنین معشىمات شامن سطو سرا بىدن ون ى ذ ر نام شاىر تویاه نناد خىاهاد
بىد.
 : ۱ -۶۰هر دى ت تمامی اقدامات قانىنی مىمىد را اتخاذ نماید تا اطیمنان دهند ه معشىمات سرا تویه یا تى ید شاد از نشار
فراتر مطابق به این یادداشت تفاهم حفاظت می ردد ،به استثناا حانتی ه شىر یا شىر هاا مربىطاه دیوار باا نشار ون
مىافقت داشته باشد .چنین معشىمات سرا نباید با مانب سىم بدىن رضایت تبی ى قبشی شىر اى ی شریک ساخته شىد.
بخش  -۵۵استفاده از معلومات و نشر آن
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 : ۶-۶۶از ونمائیکاه معشىمااات ،اساناد تکنااا ىژا یاا مااىاد طای ایاان یاداشاات تفااهم عرضااه مای ااردد ،دى ات افغانسااتان چنااین
معشىمات اسناد ،تکنا ىژا یا مىادا از این قبین را بدىن اماز تبی ى قبشی دى ت بریتانیا به قراردادا هاا ارمندان قارار
دادا ها ،یا به اشخاهی ه تابعیات شاىر ساىمی را دارد ،یاا باه ادام نوااد باین ا مششای ،یاا ارمنادان ون اه تابعیات شاىر
سىمی را داشته یا خیر ،نخىاهد داد ،فرىش ى یا افشاء طرفین های

ىناه معشىماات را بادىن امااز تبای قبشای شاىر اى ای

نشر ننمىد ى یا از مىمىدیت ون تهمیم نخىاهد رد (ا ی اینکه در امراا قانىن نزم ریدا شىد).

 : ۱-۶۶از ونما ه معشىمات ،اسناد تکنا ىژا یا مىاد طی این یادداشت تفاهم عرضه می ردد دى ت افغانستان تا حد امکان
اطمینان خىاهد داد ه چنین معشىمات ،اسناد تکنا ىژا یا مىاد از این قبین ،چه تحت قىانین حق چاپ ،حق انحهاار ،طارح
ثبت شد یا محفىظ قرار داشته باشد یا خیر ،به هی منظىرا فراتار از مقهادا اه فاراهم شاد اسات ،بادىن امااز تبای ى
قبشی دى ت بریتانیا استفاد نخىاهد شد ،ى چنین معشىماتی از حمایت قانىنی امن ى ممکن برخىردار است.

 :۱-۶۶ا ر شخهی معشىماتی ر ا مطابق به این یاد داشت تفاهم نشر دهد ى از ناحیه ایان نشار ،تکثیار ى اساتفاد غیار ممااز
معشىمات تىسط طرف دریافت نند یا سی ه طرف دریافت نند  ،معشىمات را با ىا شاریک سااخته اسات هادمه ببیناد،
طرف دریافت نند  ،بدىن تبعیض در خهاىص حقاىقی اه ممکان اسات هااحب متضارر شاد معشىماات از ون برخاىردار
باشد ،خسارات را طىرا مبران خىاهد نمىد ه ىیا نشر یا استفاد از معشىمات مذ ىر بهىرت مماز انمام شاد اسات یاا
این معشىمات مستقیما ً از هاحب ون دریافت ردید است.
 :۶-۶۶مبااران خسااارت بااه ىساایشه طاارف دریافاات ننااد اا معشىمااات طبااق  ،۶۶-۱هاااحب معشىمااات را اسااتفاد از حقااىق
قانىنی اش عشیه شخص یا اشخاهی ه بادىن امااز  ،معشىماات را نشار داد یاا از ونواا ساىء اساتفاد نماىد اسات ،بااز نمای
دارد .هر خساراتی ه با استفاد از این حقىق ممدداً اعاد میوردد.به منظىر مبران ررداخت ه قب ً تىسط طارف دریافات
نند اا معشىمات به همین منظىر هىرت رفته است ،استفاد خىاهد شد.
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بخش  -۵۲دعاوی و مسؤلیت ها
 :۵-۵۲تمام دعاىا مطابق به احکام مقررات مىمىد ه هم ا نىن در رابطه به مامىریت ناتى ى ویسااف نافاذ مای باشاد ،ون
ىنه ه در رارا راف  ۳-۶ذ ر ردید است مىرد رسید ی قرار خىاهد رفت.
بخش  -۵۱طرزالعمل تحقیق و بررسی حوادث
 :۶-۶۱طبق احکام بخش  ۳در هاىرتی اه مساخ یت تحقیاق در رابطاه باه یاک حادثاه یاا تهاادف مارتبط باه ررساىنن غیار
افغااان ا ااادمی افسااران اردىا مشاای افغانسااتان ،بااه عوااد دى اات افغانسااتان باشااد ،مقامااات خاادماتی بریتانیااا یااا شااىر همکااار
مربىطه می تىاند یاک نااظر را در مریاان تحقیاق ى هر ىناه اماراوت یاا حاضار داشاته باشاد .شاخص نظاارت نناد وزادا
استنطاق یا اشتراک به شکن دیور را نخىاهد داشت ى در زمانی ه تیم تحقیق یافتاه هاا ى نظریاات شاان را باه بررسای مای
یرد ،حضىر نخىاهد داشت .ناظر معمى ْ
ن از نظر رتبه نسبت به رئیم تیم تحقیقی بانتر نخىاهد بىد.
مقامااات خاادماتی بریتانیااا ى شااىر همکااار مربااىط ماای تىاننااد در هااىرت اازىم دیااد تحقیقااات بیشااتر را انمااام دهنااد .دى اات
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افغانستان می تىاند یک ناظر را در تحقیق حاضر داشته باشد.

 :۱-۶۱مقامات خدماتی بریتانیا ى شىر همکاار مربىطاه معماى ْ
ن یاک ااری از ازارش حادثاه یاا ىاقعاه را دریافات خىاهاد
نمىد .هر ىنه تقاضا براا ارائه معشىمات مزید خاص مىرد تىمه مشفقانه دى ت افغانستان قرار خىاهد رفت.
بخش  -۵۴تدابیر لوژستیکی و مالی

 : ۶-۶۶ررسىنن غیار افغاان ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان در تأسیساات نیرىهااا ائات ف در قرغاه اقامات خىاهناد
داشت .ترتیبات ىژستیکی ى ما ی مشرح شىر هاا همکار از طریق تىافقات تخنیکی تىضیو خىاهد شد.

 :۱-۶۶دى ت افغانستان مسئىن حمایت از تمام ارمندان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان ى محهشین در همه مىارد به
شمىن حمایت هاا عمشی از قبین اعاشه ى اباطه ى ومىزش ونوا ،خىاهد بىد.

 : ۱-۶۶تمام مسائن مربىط به ما یات مطابق به احکام تدابیر نافذ مىمىد در ارتباط به مامىریت ناتى ى ویسااف در افغانساتان
همانوىنه در رارا راف  ۳-۶ذ ر ردید است ،مىرد رسید ی قرار خىاهد رفت.
بخش  -۵۱نیازمندی های طبی
 :۶-۶۲دى ت بریتانیا ى دى ت هاا همکار مسخ یت دارناد تاا از ىضاعیت هاحی ى هاحت دنادان هااا ررساىنن غیار افغاان
ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان قبن از ىرىد ونوا به افغانستان اطمینان حاهن نمىد ى همه ادىیه هااا از قبان تماىیز
شد را براا مدت زمان استقرار شان تویه نمایند .شىر بریتانیا مکشف اسات تاا ادىیاه هااا ماىرد ضارىرت را باه منظاىر
مراقبت مناسب از ررسىنن نیرىهاا مسشو بریتانیاا ى شاىر هااا همکاار ىارد ،ذخیار ى یاا از دىر اساتعمان خاارج ساازد.
اعزام ررسىنن غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشای افغانساتان مناىط باه مىمىدیات امکاناات مناساب هاحی در افغانساتان
می باشد.
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 :۱-۶۲دى ت افغانستان تا حد امکان اطمینان خىاهد داد ه امبىنم هاا زمینی ى هىایی از حق اى ىیت عبىر میاان قرغاه
ى دیور ساحات ابن ى تساوی ت تاداىا طبای در داخان ى خاارج از افغانساتان برخاىردار خىاهاد باىد .طیاار هااا خادمات
طبی دسترسی امن به حریم هىایی افغانستان موت انمام هر ىنه مامىریت عامن خىاهد داشت.
 : ۱-۶۲مقامات افغان ثبت ارمندان هحی بریتانیا یاا شاىر هااا همکاار را اه در ا اادمی افساران اردىا مشای افغانساتان
ایفاا ىظیفه می نمایند ى ىامد معیار هاا رذیرفته شد افغانستان میباشند ،قبىن خىاهند رد .رفتار مسشکی ارمندان هاحی
بریتانیا در ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان مطابق به معیارات شایستوی ى مسشکی بریتانیا خىاهاد باىد .در هاىرتیکه
شىر هاا همکار ارمنادان هاحی را در تاسیساات تحات رهبارا بریتانیاا در قرغاه فاراهم نمایناد ،شاىر بریتانیاا مسائىن
تضمین سطو معیار هاا شایستوی ى مسشکی ونوا خىاهند بىد.
 : ۶-۶۲ررسااىنن غیاار افغااان ا ااادمی افسااران اردىا مشاای افغانسااتان مسااتحق دسترساای بااه تااداىا رایوااان بىاسااطه دى اات
افغانستان خىاهد بىد .دى ت افغانستان تمام مدارک هحی مربىط به مراقبت ررسىنن غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی
افغانستان را در اختیار مقامات خدماتی بریتانیا ى شىر هاا همکار قرار خىاهد داد.
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بخش  – ۵۶رسیدگی به وافیات منسوبین غیر افغان در اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان

 : ۶-۶۱شىر بریتانیاا باا شاىر هااا همکاار مربىطاه ارمحیات دادن مىضاىع مارغ ررساىنن غیار افغاان ا اادمی افساران
اردىا مشی افغانستان در قشمرى افغانستان بر سایر مسائن حفظ خىاهد رد .ىافیات تىسط ارمندان هحی نیرىهاا ائات ف
مطابق با شیى هاا مشی طبی تأیید خىاهد شد .مرغ هر ررسىنن غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان به اط ع
مرام مربىطه افغانستان رسانید خىاهد شد.

 :۱-۶۱باز شت تمام ررسىنن غیر افغان ا ادمی افسران اردىا مشی افغانستان مطابق به سیاست هاا مربىطه مشی دفااعی
شىر انمام خىاهد یافت.

بریتانیا ى یا شىر هاا همکار مربىطه تمام هزینه هاا ناشی از این ضرىرت را متقبن خىاهند شد.
بخش  – ۵۵تعدیالت

 :۶-۶۱هریک از طرفین می تىاند در این یادداشات تفااهم تعادی ت را تباا ً ریشانواد نمایاد اماا تنواا زماانی ایان ریشانواد قابان
تطبیق خىاهد بىد ه تىافقی در زمینه بین طرفین به امضاء برسد.
بخش  -۵۸منازعات
 : ۶-۶۸هر ىنه منازعه در مىرد تفسیر یا تطبیق این یادداشت تفاهم تنوا از طریق مذا ر بین طارفین حان ى فهان خىاهاد
شد.
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بخش  -۵۳تاریخ انفاذ و فسخ
 : ۶-۶۳این یادداشت تفاهم از تاریخ امضاء ون تىسط طرفین تا زمان ه با رضایت طرفین فسخ ردد ى یاا یکای از طارفین
مانب مقابن را  ۱مادۀ قبن تبا ً از مىضىع فسخ و ا سازد ،نافذ خىاهد بىد.
 :۱-۶۳در هىرتی ه این یادداشت تفاهم فسخ ردد ،احکام مربىط به دعاىا ،امنیت نشر ى استفاد از معشىمات به اعتبار
خىد باقی خىاهد ماند .رارا راف قبن نمایند ی از تفااهم هاىرت رفتاه میاان طارفین در ارتبااط باه مىضاىعات اه در ایان
سند به ون اشار شد است مای نمایاد .ایان یادداشات تفااهم باه زباان هااا انوشیسای ،رشاتى ى درا امضااء ردیاد  ،ى هار ساه
نسخه از امتیازات یکسان برخىردار می باشد.

امضاء
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حامد کرزی

رئیس جمهور اسالمی افغانستان

تاریخ  ۵۱۳۵/۴/۵۳:هجری خورشیدی
کابل – افغانستان
امضاء

دیوید کامرون

صدراعظم دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی
تاریخ  ۵۱۳۵/۴/۲۳ :هجری خورشیدی
کابل – افغانستان
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