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تلفون٢٣٣٣٠ :
پته :رسمی جريده کابل افغانستان
 ٢٠ګڼه

د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

سه شنبه د قوس )(٣٠

د افغانس''''''تان د باچ''''''ائی دول''''''ت او د
چکوس''''''''''''''لواکيا د سوسياليس''''''''''''''تی
جمھوري''ت د ثق''افتی ھمک''اری موافق''ت
نامه
د ديپلوماس''ی مناس''باتو پ''ه ب''اب د وي''ن
ميثاق

 ١٣۴۴ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه )(۴٢

موافقت نامۀ ھمکاری فرھنگی بين دولت پادشاھی افغانستان
و جمھوريت سوسيالستی چکوسلواکيا
حکومت پادشاھی افغانستان و حکومت جمھوری سوسيالستی چکوسلواکيا نظر باروزئيکه در پيشبرد ھمکاری با يکديگر
در ساحۀ فرھنگ تعليم ،علم و ھنر بمنظور توسعه و انکشاف مناسبات دوستانه بين ھر دو کشور دارند تصميم گرفته اند تا
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اين موافقت نامه را انعقاد نمايند و بنابر ان نمانيدگان ذيصالح خود را قرار آتی تعيين نموده اند:

از طرف دولت پادشاھی افغانستان دکتور علی احمد پوپل وزير معارف دولت پادشاھی افغانستان.

از طرف جمھوريت سوسيالستی چکوسلواکيا دکتور فرانتيسيک کاھودا وزير معارف جمھوريت سوسيالستی چکوسلواکيا.
نمايندگان ذيصالح فوق اعتبارنامه ھای خويش را مبادله کرده آنھا را بترتيب خوب و شکل مناسب يافته بر مواد آتی
موافقت نموده اند:

مادۀ اول -:طرفين متعاھدين مناسبات فرھنگی را بين کشورھای خويش تشويق خواھند کرد و برای اينکه طرفين ارزشھای
فرھنگی مردمان ھر دو کشور را بيشتر بشناسند و در ساحۀ فرھنگ تعليم علم و ھنر ترقی مزيدی حاصل گردد خواھند
کوشيد.

مادۀ دوم -:ھر يک از طرفين متعاھدين اجرای نمايشھای موسيقی و فلمھا خطابه ھا و نمايشھای علمی و ھنری ترجمه آثار
برجسته علمی و ادبی متعاھد ديگر را تشويق خواھند کرد.
مادۀ سوم -:طرفين متعاھدين انکشاف ھمکاری و تبادل تجربه بين تنظيمات موءسسات علمی ،فرھنگی تربيتی و صحی
ھر دو کشور را تشويق خواھند کرد و باين منظور مسافرت ھای استادان پوھنتون معلمان مکاتب مسلکی و ديگر کارکنان
تعليمی علمی و فرھنگيرا بکشورھای يکديگر تسھيل خواھند بخشيد در مورد ھنرمندان و متعلمين نيز چنين تشويق بعمل
خواھد آمد.
مادۀ چھارم -:ھر يک از طرفين متعاھدين مطالعات را در پوھنتونھا مکاتب مسلکی و ھنری خويش برای تبعۀ طرف
متعاھد ديگر از راه اعطای سکالرشپ و ديگر تسھيالت مھيا خواھند ساخت.

مادۀ پنجم -:طرفين متعاھدين بمسئله شناختن متقابله دپلومھا و درجات علمی يکديگر غور الزم نموده در صورتيکه الزم
باشد موافقت نامۀ مخصوص برای اين مقصد عقد خواھند کرد.
مادۀ ششم :طرفين متعاھدين ورزشھای سپورتيرا بين تبعۀ کشورھای يکديگر تبادل و ورزشکار انرا تشويق خواھند کرد.
مادۀ ھفتم -:طرفين متعاھدين تبادل کتب آثار علمی ،فرھنگی و ھنری نشرات فلمھا و ريکارد ھای موسيقی را تسھيل
خواھند بخشيد.
مادۀ ھشتم -:ھر يک از طرفين متعاھدين تدريس تاريخ و جغرافيه کشور مقابل را و ھمچنان نشر معلومات راجع به کشور
ديگر را در مکاتب و موسسات علمی خود توسعه خواھند بخشيد.
مادۀ نھم -:به منظور تطبيق اين موافقتنامه طرفين متعاھدين بر پالنھای يکساله ھمکاری فرھنگی در اخير ھر سال موافقت
خواھند کرد که در ان مراتب و شرايط متحقق و عملی شدن وقايع فرھنگی طرح خواھد يافت.
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مادۀدھم -:الف -مقامات ذيصالح ھر يک از طرفين متعاھدين اين موافقت نامه را مطابق قوانين اساسی خويش تصويب
کرده و موافقت نامه بعد از روز تبادل اسناد تصويب نافذ و مرعی االجراء خواھد گرديد.

ب -ھر يک از طرفين متعاھدين ميتواند باطالع کتبی يکسال قبل اين معاھده را از جانب خود فسخ کند .اين موافقت نامه
در شھر کابل بتاريخ  ٣ثور ١٣۴٠ھجری شمسی مطابق ٢٣اپريل  ١٩۶١عيسوی در زبانھای فارسی چکی و انگليسی
امضاء شد و ھر يک ازين متن بيک اندازه معتبر ميباشد.

از طرف دولت پادشاھی افغانستان دکتور علی احمد پوپل

از طرف جمھوريت سوسيالستی چکوسلواکيا دکتور فرانتيستک کاھودا.

