د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا

تاریخ نشر )۸( :دلو سال  ۳۱۳۱هـ  .ش نمبر مسلسل)۳۳۱۱( :

۲ــ قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان
جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا
شماره)۲۸( :
تاریخ۳۱۳۱/۳/۳۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانىن اساسی افغانستان ،قرارداد همکاری های امنیتی ى دفاعی میاان ممواىری
اسالمی افغانستان ى ایاالت متحدۀ امریکا ،را که بر اساا

مواىبات اامار ( )۶۶۶مارر ۶۱۹۱/۹/۲ىلسای مرگاه ى

( )۶۱۱ماارر  ۶۱۹۱/۹/۱مااارانى مرگااه اااىرای م اای باادا ( ( )۶مقدمااه ( )۲۱ماااد ى ( )۲ضاامیمه تواادی گردیااد
است ،تىایح می دارم.
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مادۀ دوم:

این فرمان از تاریخ تىایح نافذ ى همرا با قرارداد ى موىبات مم سین اىرای م ی در مریدۀ رسمی نار گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه
از قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا
شماره)۳۱۳( :
تاریخ۳۱۳۱/۳/۲ :
ىلسی مرگاه باه تأسای از حکام ماادۀ ناىدم قاانىن اساسای ممواىری اساالمی افغانساتان ،در م ساع عماىمی رىز یکاانبه
مرر  ۶۱۹۱/۹/۲ىیش قرارداد امنیتی ى دفاعی میان مموىری اسالمی افغانستان ى ایاالت متحدۀ امریکا را در یا
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مقدمه ( )۲۱ماد ى دى ضمیمه (الف ى ب) تودی نمىد.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرګه در مورد قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی
افغانستان و ایاالت متحده امریکا
شماره)۳۱۵( :
تاریخ۳۱۳۱/۳/۱ :
بااه تأساای از حکاام مااادۀ نااىدم قااانىن اساساای افغانسااتان ،مااارانى مرگااه قاارارداد همکاااری هااای امنیتاای ى دفاااعی میااان
مموىری اسالمی افغانستان ى ایاالت متحدۀ امریکا را ،در م سع عماىمی فاى الاااد رىز جنماانبه مارر ۶۱۹۱/۹/۱
ىیش را در ی

مقدمه ( )۲۱ماد ى دى ضمیمه (الف ى ب) به اکثریت آراء تودی نمىد.
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فضل هادی "مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات
قرار داد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحد ٔه امریکا
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

ماد ٔ اى(:

اوطالحات۲..................................................................

ماد ٔ دىم:

مقاود ى ابااد۱...............................................................

ماد ٔ سىم:

قىانین۶........................................................................

ماد ٔ چوارم:

تىساه ى تقىیت جایدار تىانایی های دفاعی ى امنیتی افغانستان۶..........
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ماد ٔ جنمم:

میکانیزم های همکاری امنیتی ى دفاعی ۱.................................

ماد ٔ اام:

تماىز ارمی۱...............................................................

ماد ٔ هفتم:

استفاد از تأسیسات ى ساحات تىاف اد ۷.................................

ماد ٔ هاتم:

ح مالکیت۸ .................................................................

ماد ٔ نوم:

مابمایی ى ذ یر تمویزات ى تس یحات۹...................................

ماد ٔ دهم:

گات ى گذار ىسایط ،کاتی ها ىطیار ها۶۱..............................

ماد ٔ یازدهم:

طرزالام( عقد قرارداد ها۶۶...............................................

ماد ٔ دىازدهم:

تأمینات ى م ابرات۶۶.......................................................

ماد ٔ سیزدهم:

مایگا حقىقی جرسىن(۶۲....................................................

ماد ٔ چواردهم:

حم( سالح ى استفاد از یىنیفىرم۶۱........................................

ماد ٔ جانزدهم:

ىرىد ى رىج۶۶............................................................

ماد ٔ اانزدهم:

ىاردات ى وادرات۶۶.......................................................

ماد ٔ هفدهم:

ىضع مالیات۶۱...............................................................

ماد ٔ همدهم:

رانند گی ى مىاز های مس کی۶۷..........................................

ماد ٔ نزدهم:

ىسایط نق یه۶۷................................................................

ماد ٔ بیستم:

فاالیت های حمایت از نیرى۶۷..............................................

ماد ٔ بیست ى یکم:

اساار ى تبادل ٔه آن۶۸.........................................................

ماد ٔ بیست ى دىم:

دعاىی۶۹.....................................................................

ماد ٔ بیست ى سىم:

ضمایم۶۹......................................................................

ماد ٔ بیست ى چوارم:

ا تالف نظر ى تطبی قرارداد۶۹...........................................

ماد ٔ بیست ى جنمم:

کمیسیىن ماترک۲۱.........................................................

ماد ٔ بیست ى اام:

انفاذ ،تادی( ى فسخ قرارداد۲۱..............................................

ضمیم ٔه (الف)۲۲...................................................................................................................
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ضمیم ٔه(ب)۲۱......................................................................................................................

قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا
مقدمه:
مموىری اسالمی افغانستان (در متن این قرارداد افغانستان) ى ایاالت متحدۀ امریکا (در متن این قرارداد ایااالت متحاد
امریکا) که بطىر ممع "طرفین" ى به طىر مفرد "طرف" یاد می گردند:
بااا تادیااد مىافقتنامااع همکاااری هااای دراز ماادت اسااتراتی ی

میااان مموااىری اسااالمی افغانسااتان ى ایاااالت متحاادۀ امریکااا

(مىافقتنامع همکاری های اساتراتی ی ) کاه در دىم ماا مای ساا(  ۲۱۶۲مایالدی (سایزدهم ثاىر  ۶۱۹۶امسای) امضاأ
اااد اساات ى بااا تأکیااد مماادد باار تاوااد طاارفین در ایاان مىافقتنامااه مبناای باار اینکااه دى طاارف همکاااری هااای دراز ماادت
استراتی ی

در ساحات مىرد نظر باه اامى( تحکایم وا ح ،امنیات ى ثباات ،تقىیات نوادهاای دىلتای ،حمایات از تىسااه

دراز مدت اقتوادی ى امتماعی افغانستان ى تاىی همکاری های منطقىی را تقىیت می کنند.
با تادید مفاد "مىافقتنامه همکاری های اساتراتی ی " مبنای بار اینکاه همکااری میاان طارفین بار مبناای احتارام متقابا( ى
منافع ماترک استىار می بااد.
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همچنان با تأکید بر مفاد "مىافقتنامه همکاری های استراتی ی " مبنی بر اینکه طارفین باه همکااری ى تاواد ااان موات
تحق آیند ای مبتنی بر عدالت ،و ح ،امنیت ى ایماد فروت های الزم برای ماردم افغانساتان باا اطمیناان اداماه داد ى
یکبار دیگر بر تاود نیرىمند اان به حاکمیت م ی ،استقال( ،تمامیت ارضی ى ىحدت م ی افغانساتان تأکیاد مای کنناد .باا
در نظرداات همکاری دىامدار میان افغانستان ى ایاالت متحد ى تأکید بر اراد ماترک طارفین بارای گساترش ،رااد،
حمایت ى ارتقای سطح همکاری های امنیتی ى دفاعی بر مبنای این قرارداد.
با عالقه مندی بر ادامه تحکیم همکااری هاای نزدیا

دفااعی ى امنیتای باه منظاىر تقىیات امنیات ى ثباات در افغانساتان،

سوم گیری در و ح ى ثبات منطقىی ى موانی ،مبارز با ترىریزم ،دستیابی به منطقاه ای کاه دیگار جناهگاا امان بارای
القاعد ى گرى های ىابسته به آن نبااد ى افزایش تىانمندی افغانستان بارای دفاع تودیادات ع یاه حاکمیات م ای ،امنیات ى
تمامیت ارضی اش ى با در نظرداات اینکه ایاالت متحد در جی دستیابی به تأسیسات دایمی نظامی در افغانساتان نباىد
ى ىاهان حضىری نیست که تودیدی برای همسایگان افغانستان بااد .ى همچنان باا در نظار دااات تاواد ایاالت متحاد
مبنی بار اینکاه از ق مارى افغانساتان ى یاا از تأسیساات اش در ایان کااىر باه هادف را انادازی حماالت ع یاه کااىرهای
دیگر استفاد نمی کند .با یادآىری مىاد اعالمیه ناست اایکاگى ،مارر  ۲۶مای ۶( ۲۱۶۲ماىزای  ۶۱۹۶امسای) در
رابطه به افغانستان که تىسط سران افغانستان ى کاىرهایی که با مامىریت کم
رهبری ناتى همکاری می کنند ،توىیب گردید ،ى باه ىیا
حاکمیت ،امن ى دمىکراتی

به امنیت در افغانساتان (آیسااف) زیار

تمدیاد تاواد نیرىمناد ایان کااىرها باه یا

افغانساتان دارای

ى نیز با در نظرداات اینکه مامىریت آیساف در ا یر سا(  ۲۱۶۶میالدی (زمساتان ساا(

 ۶۱۹۱امسی) به جایان می رسد ى ج

از تکمی( رىند انتقا( ،همکاری هیا نزدیا

متقاب( میان افغانستان ى ناتى برای ایماد ی

میاان ایان کااىرها از طریا تاواد

مأمىریت مدید تحت رهبری ناتى باه هادف آماىزش ،مااىرت ى کما

باه

نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان همچنان ادامه می یابد ى با در نظردااات اینکاه چناین مأمىریات نیااز باه واالحیت
های الزم ،تا یص مایگا ى مبنای قانىنی دارد .با تأکید ممدد بار حمایات دىامادار طارفین بارای ایمااد میکاانیزم هاای
همکاری ى همآهنگی منطقىی به هدف تحکیم امنیات ى ثباات از طریا رفاع تانش هاا ،ابواماات ى ساىء تفاهماات .باا در
1

نظردااات فیوا ه لىیااه مرگااه ماااىرتی  ۲۱۶۱ماایالدی ( ۶۱۹۲امساای) مبنای باار اهمیاات ایاان قاارارداد همکاااری هااای
امنیتی ى دفاعی میان دى کاىر برای امنیت افغانستان .به منظىر تقىیات هار چاه بیااتر زمیناه هاای همکااری دفااعی ى
امنیتی میان طرفین بر مبنای اوى( احترام کام( به استقال( ،حاکمیات ى تمامیات ارضای ااان ى عادم مدا اه در اماىر
دا ی یکدیگر ى برای گسترش امنیت ى ثبات در منطقه ى مبارز با ترىریزم .با تىاف بر اهمیت همکاری هاای مبتنای
بر احترام متقاب( ،عدم مدا ه ى برابری میان افغانستان ى همسایه هاای آن ى نیاز باا در ىاسات از هماه کااىرها تاا باه
حاکمیت ى تمامیت ارضی افغانستان احترام گذااته ى از مدا ه در امىر دا ی ى جرىسه هاای دمىکراتیا

ایان کااىر

ىدداری نمایند .ى همچنان با ت أکید بر همکااری هاای طارفین بار مبناای احتارام کاما( باه حاکمیات م ای هار دى طارف،
رعایت اهاداف منااىر ساازمان م ا( متحاد ى ىاسات مااترک طارفین بارای تادىین یا

چاارچىب همکااری دفااعی ى

امنیتی میان آنوا ى با تأکید ممدد بر تاود نیرىمند اان به حاکمیت ،استقال( ،تمامیت ارضای ى ىحادت م ای افغانساتان ى
نیز احترام به قىانین ،عرف ى رسىم افغانستان .چنین تىاف می کنند:
اصطالحات
مادۀ اول:
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" -۶نیرىهااای ایاااالت متحااد " بااه نواااد متاااک( از اعضااای نیاارى هااای نظااامی ،ب ااش م کاای ى همچنااان تمااامی امااىا(،
تمویزات ى مىاد مربىط به نیرىهای مس ح ایاالت متحد در ق مرى افغانستان اطال می اىد.
" -۲عضى نیرىی نظامی" به فرد متا

به ب ش زمینی ،بحری یا هىایی قىای مس ح ایاالت متحد اطال می اىد.

" -۱عضى ب ش م کای" عباارت اسات از هار فاردی کاه تىساط ىزارت دفاا امریکاا اسات دام ااد ىلای عضاى نیارىی
نظامی آن کاىر نیست .هر چند" ،عضى ب ش م کی" به افرادی اطال نمی اىد که در افغانستان اقامات دایمای داااته
ى یا دارای تابایت افغانستان بىد ى به گىنه عادی در این کاىر سکىنت دارند.

" -۶نمایندۀ امرایی" عبارت از ىزارت دفا ایاالت متحد ى ىزارت دفا م ی افغانساتان مای باااد .نماینادۀ امرایای باه
عنىان طرف او ی ارتباطی در تطبی این قرارداد ،از کاىر متبى اش نمایندگی می کند.
" -۱قراردادی های ایاالت متحد " به اا اص حقیقی ى حکمی گفته مای ااىد کاه بار اساا

قارارداد اوا ی یاا قارارداد

فرعی مسدىلیت اکما( ى اراده دمات را به نیرىهای ایاالت متحد دااته ى یاا باه نماینادگی از آنواا در افغانساتان انماام
می دهند.
" -۱کارمندان قراردادی ایاالت متحد " به کارمندانی اطال می ااىد کاه تىساط قاراردادی هاای ایااالت متحاد اسات دام
می اىند.
" -۷تأسیسات ى ساحاتی تىاف اد " به تأسیسات ى ساحاتی گفته می اىد که تىسط افغانستان در مناط مندرج ضامیمع
(الااف) فااراهم ماای گااردد .ایاان تاریااف اااام( سااایر تأسیسااات ى ساااحاتی نیااز ماای گااردد کااه ماای تىانااد در آینااد از مانااب
افغانستان طب تىاف دى مانباه فاراهم گردیاد ى نیرىهاای ایااالت متحاد  ،قاراردادی هاای ایااالت متحاد  ،کارمنادان ایان
قراردادی ها ى یا دیگران ،ح دسترسی ى استفاد از آنوا را در مطابقت با این قرارداد دااته بااند.
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" -۸نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان" عبارت اند از اعضای نیرىهاای امنیتای ى دفااعی تحات فرماان ىزارت دفاا
م ی ى ىزارت امىر دا ه ى در وىرت لزىم ،ریاست عماىمی امنیات م ای ى ساایر نوادهاایی کاه از ماناب طارفین در
مىرد اان تىاف وىرت گیرد.
" -۹مالیات" اام( ک یه انىا مالیات ،عىارض (به امى( عاىارض گمرکای) ،حا الزحماه ى هرگىناه امارت مااابه ى
مرتبط دیگری می اىد که از مانب دىلت افغانستان یا به عبارت دیگر از مانب نوادهای ذیوالح دىلتی افغانساتان در
تمام سطىح به امى( ىالیات ى ىلسىالی ها ى یا از مانب ساایر ارگاان هاا باه نماینادگی از دىلات افغانساتان ،ىضاع مای
گردد.
مقاصد و ابعاد
مادۀ دوم:
 -۶طرفین برای تقىیت امنیت ى ثبات در افغانستان ،مباارز باا ترىریازم ،ساومگیری در وا ح ى ثباات منطقاىی ى باین
الم ی ى ارتقای تىانمندی افغانستان برای دفع تودیادات دا ای اارمی ع یاه حاکمیات ،امنیات ،تمامیات ارضای ،ىحادت
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م ی ى نظام مبتنی بر قانىن اساسی این کاىر ،باه تقىیات همکااری هاای نزدیا

باا یکادیگر اداماه مای دهناد .نیرىهاای

ایاالت متحد هیچ گىنه عم یاات محااربىی را در افغانساتان اماراء نمای کنناد ،مگار اینکاه طارفین طاىر دیگاری تىافا
کنند.
 -۲بر اسا

تىاف دى طرف ،ایاالت متحد در همکاری ى هماآهنگی نزدیا

باا افغانساتان ،باه هادف کما

باه تىسااه

ظرفیت های مىرد نیاز نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان برای تاأمین امنیات تماام ماردم افغانساتان ،باه انماام فاالیات
های حمایتی بامى( اقدامات زیر می جردازد:

ماىرت ،آمىزش ،تمویاز ،حمایات ى تقىیات جایادار نیرىهاای دفااعی ى امنیتای م ای افغاان باامى( ب اش هاای انمنیاری
ساااحىی ،نثاای سااازی باام هااای سااا ته اااد بااا دساات ى سااایر مااىاد منفماار  ،ایماااد ى ارتقااای سیسااتم لى سااتیکی ى
ترانسااجىرتی نیرىهااای دفاااعی ى امنیتاای افغااان ،تقىیاات ظرفیاات هااای تاااری

اطالعااات اساات باراتی ،تقىیاات تىانااایی

نیرىهای هىایی افغانستان .را انادازی تمریناات مااترک نظاامی ى ساایر فاالیات هاای ماىرد تىافا دى طارف .طارفین
رىی مزدیات انکااف نیرىهاای دفااعی ى امنیتای م ای افغاان بار مبناای برناماه مىساىم باه "برناماع ریکاارد افغانساتان"
موىب ناست ایکاگى سا(  ۲۱۶۲میالدی (مىزای  ۶۱۹۶امسی) ى در مطابقت با "مممع مااىرتی امنیتای دىمانباه
افغانستان ى ایاالت متحد " به کاراان ادامه می دهند .طرفین بر این باىر اند که تأمین امنیات ماردم ى ق مارى افغانساتان
ىظیفه نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان می بااد.
 -۱طرفین برای افزایش ساطح قاب یات هاای نیرىهاای دفااعی ى امنیتای م ای افغاان باه منظاىر دفاع ى جاساخ باه تودیادات
دا ی ى ارمی با هم کار می کنند .بر حسب تقاضای افغانستان ،ایاالت متحد فىراً حمایتی را که آمادگی ارایه آن باه
نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان به هدف جاسخ دهی به تودیدات ع یه امنیت این کاىر را دارد ،تا یص می کند.
 -۶طرفین تودی می دارند که عم یات نظامی ایاالت متحد برای اکست القاعد ى ىابستگان آن می تىاند در چىکات
مبارز ماترک با ترىریزم قاب( قبى( بااد .طرفین تىاف دارند تا به هدف حفظ منافع م ای افغانساتان ى ایااالت متحاد ،
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به همکاری ى همآهنگی نزدی

با هم بدىن تىس( به عم یات یکمانبه نظامی ایاالت متحد ع یاه ترىریازم ،اداماه دهناد.

منظىر از عم یاات نظاامی ایااالت متحاد بار ضاد ترىریازم ،عباارت از عم یاات ماتمم در حمایات از عم یاات نیرىهاای
دفاعی ى امنیتی م ی افغان بر ضد ترىریزم است که از سىی نیرىهای م ی دفاعی ى امنیتی ایان کااىر رهباری ااد ى
مبتنی بر احترام کاما( باه حاکمیات افغانساتان ى تىماه مادی باه موادىنیت ى امنیات ماردم ایان کااىر ى تىماه مادی باه
مودىنیت امنیت آنوا در انه های اان انمام می اىد.
 -۱باارای جیااابرد فاالیاات هااا ى عم یااات مناادرج ایاان ماااد ى سااایر اهااداف ى مأمىریاات هااای مااىرد تىاف ا طاارفین ى در
مطابقت با ممىزات مندرج این قرارداد ،نیرىهای ایاالت متحد می تىانند به فاالیت های مانند ترانزیت ،حمایع نیرىهاا
ى سایر اقدامات حمایتی مىرد نیاز حضىراان در افغانستان مطااب مفااد ایان ساند ى ساایر فاالیات هاای منادرج در ایان
قرارداد ى یا فاالیت های مىرد تىاف طرفین بجردازند.
 -۱این قرارداد به امى( ضمایم ،تىافقات ،ى یا اقدامات امرایی دیگر مربىط به آن ،ممىز مىرد نیاز را برای حضىر
ى چنین فاالیت های نیرىهای ایاالت متحد در افغانستان فراهم کرد  ،اارایط ى چگاىنگی ایان حضاىر ى فاالیات هاا را
تنظیم ى همچنان در مىارد اص مطاب با این قرارداد ،حضىر ى فاالیت قراردادی های ایاالت متحد ى کارمندان آنوا

قوانین
مادۀ سوم:
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در افغانستان را نیز تنظیم می کند.

 -۶تمااامی اعضااای نیرىهااای نظااامی ى ب ااش م کاای ایاااالت متحااد مک ااف انااد تااا قااانىن اساس ای ى س اایر قااىانین نافااذۀ
افغانستان را رعایت نمىد ى از هر گىنه فاالیت مغایر رىحیه این قرارداد به وىص فاالیت هاای سیاسای در ق مارى
افغانستان ،ىد داری کنند .مقامات نیرىهای ایاالت متحد مسدى( اند تا اقدامات الزم را در این زمینه ات اذ کنند.
 -۲مک فیت های طرفین دراین قرارداد ى تىافقات بادی ،بدىن هیچگىنه تاارض با ح حاکمیت افغانساتان ى حا دفاا
مارى ى هر ی

از طرفین مطاب حقى بین الم ( ،تنظیم می گردد .همکااری ى فاالیات هاای مرباىط باه تطبیا ایان

قرارداد در مطابقت با تاودات ى مک فیت های طرفین طب مىازین حقى بین الم ( وىرت می گیرد.

 -۱به استثنای حاالت فى الاادۀ غیر عادی که در آن زندگی ى مان اتبا ایاالت متحد در ماارض طار فاىری قارار
دااته بااد ،نیرىهای ایااالت متحاد نمای تىانناد باه مقواد عم یاات نظاامی ى تالاای باه اناه هاای افغانواا دا ا( ااىند.
نیرىهای ایاالت متحد نمی تىانند اتبا افغان را دستگیر یا زندانی کنند .نیرىهای ایاالت متحد در افغانساتان هایچ ناى
تىقیف انه را ادار نکرد ى نمی تىانند زندان دااته بااند.
توسعه و تقویت پایدار توانایی های دفاعی و امنیتی افغانستان
مادۀ چهارم:
 -۶با احترام کام( به حاکمیت افغانستان ،طارفین نیااز کناىنی ایان کااىر را باه اداماه کما

هاای باین الم ای در ب اش

امنیت درک کرد ى در این زمینه کاه افغانساتان باه گىناه رىز افازىن ى در نوایات باه واىرت کاما( ،مسادىلیت تمىیا(
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نیازهای دفاعی ى امنیتی ى همچنان تقىیت جایدار نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی ىیش را بر عود بگیرد ،دارای هادف
ماترک می بااند.
 -۲افغانستان با در نظر داات ثبات سیاسی ى اقتوادی ى نیز سازگار با ىضایت عمىمی اقتوادی اش سوم کام( ىد
را آنگىنه که نیرىی باری ،منابع ،ى امکانات آن ایمااب مای کناد باه منظاىر تقىیات ى حفاظ نیرىهاای دفااعی ى امنیتای
ىیش ،ایفا می نماید .افغانستان تمامی اقدامات الزم را بارای تىسااه ى تقىیات جایادار ظرفیات هاای نیرىهاای دفااعی ى
امنیتی م ی افغان ،ات اذ می کند.
 -۱طب احکام "مىافقتناماع همکااری هاای اساتراتی ی " ى باا در نظار دااات تاوادات مواىب ناسات  ۲۱۶۲اایکاگى
(مىزای  ۶۱۹۶امسی) ،ایاالت متحد مک ف است تا تأمین ىمى جاىلی را باه ااک( سااالنه بارای حمایات از آماىزش،
تمویز ،ماىرت ى تقىیت جایدار نیرىهای دفاعی ى امنیتای م ای افغاان مساتمى کناد تاا اینکاه ایان کااىر بتىاناد مساتقالنه
امنیت ىد را تأمین ى از ىد در برابر تودیادات دا ای ى اارمی دفاا نماىد ى نگاذارد تاا ترىریساتان باار دیگار باه
اک این کاىر ر نه کرد ى امنیت افغانستان ،منطقه ى موان را تودید کنناد .ایااالت متحاد باا در نظار دااات تاوادات
موىب ناست ایکاگى ،در مىرد مقدار ىمى مالی برای تأمین ى امرای مفاد این قرارداد با افغانساتان مااىرت نماىد
افغانسااتان ،ایاااالت متحااد کم ا
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ى نتایج این ماىرت ها را برای تحق این مک فیت ماىرد تىماه قارار مای دهاد .باا در نظار دااات اىلىیات هاای سااالنه
هااای مناسااب مااالی را از طری ا مماااری بىدمااىی حکىماات افغانسااتان تحاات ماادیریت

نوادهای ذیربط افغان کاه مسادىلیت تطبیا مایاارات ماالی اافافیت ى حساابدهی ى نظاارت قانىنمناد از رىناد تادارکات ى
تفتیش را مطاب به رىاوای جذیرفته اد بین الم ی دارند ،فراهم می سازد.

 -۶طرفین اهمیت بر ىرداری نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان از تمویزات ى تس یحات مىرد نیاز تأمین امنیت این
کاااىر را تواادی ماای دارنااد .باارای دساات یااابی بااه ایاان مواام ،ایاااالت متحااد در همکاااری بااا افغانسااتان تویااه ى تاادارک
تمویزات ى اس حه برای نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی این کاىر را ،ادامه می دهد.

 -۱افغانستان ى ایاالت متحد با سایر کاىرها در رابطه به تقىیت نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ای افغاان ،باامى( تمویاز
این نیرىها ،می تىانند طب تىاف دى مانبه همکاری ى همآهنگی نمایند.

 -۱به منظىر سوم گیری مرثر در زمینه امنیت افغانستان ى منطقه ،ایااالت متحاد تىافا مای کناد تاا در تىسااه تىاناایی
های نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان ،به همکاری هایش با افغانستان ،به عنىان "متحد عمد غیر ناتى" ادامه دهد.
 -۷طرفین تودی می کنند که ارتقای ظرفیت ى سیساتم هاای دفااعی افغانساتان ،مطااب باه مایارهاای ساازمان نااتى باه
منفات این کاىر بىد ى قاب یت های تاام( جذیری افغانستان را با سیستم های ناتى گسترش مای دهاد .طارفین بار حساب
تقاضای دىلات افغانساتان اقادامات ااان را در راساتای تىسااه نیرىهاای امنیتای ى دفااعی ایان کااىر ،تاأمین تمویازات،
تس یحات ،تسویالت ،تدىین دکترین عم یاتی ى دستیابی نوادهای آن به مایاری ادن ى انطبا جذیری با نااتى ،باه منظاىر
افاازایش اسااتفاد م ارثر ى نگوبااانی از کم ا

هااای دفاااعی ى امنیتاای فااراهم اااد باارای افغانسااتان ى افاازایش بواار ىری

همکاری ها میان نیرىهای امنیتی ى دفاعی م ی این کاىر با نیرىهای ایاالت متحد  ،همآهنگ مای کنناد .ایان هماآهنگی
مانع تدارک تمویزات ى تس یحاتی نمی اىد که افغانستان برای نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی ىیش با استفاد از منابع
دا ی بگىنه مستق( از کاىرهای غیر ناتى ریداری می کند.
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میکانیزم های همکاری امنیتی و دفاعی
مادۀ پنجم:
 -۶طرفین تىاف دارند تا گرى کاری همکاری های امنیتی ى دفاعی افغانستان – ایاالت متحد را کاه طبا "مىافقتناماه
همکاری های استراتی ی " ایماد گردید است ،برای نی( به اهداف زیر تىظیف نمایند:
الف -ات اذ تدابیر الزم برای ارتقای مرثریت ارزیابی ى بوبىد استفاد از منابع مىمىد امنیتای ى دفااعی افغانساتان طبا
اهداف ى ابااد این قرارداد.
ب -انم ام ارزیابی های اش ماهه از جیارفت کار در مطابقت با تدابیر فى تا طرفین توامیم گرفته ااد در رابطاه باا
ت ویص منابع ى نحى همکاری در راستای تىساه ى راد جایدار ظرفیت های دفاعی افغانستان ،آگا اىند.
رىند ما ص ارزیابی ماترک ،طب اهداف ى ابااد این قراداد ،به منظىر انمام بررسی باه مىقاع ،دقیا

ج -ایماد ی

ى مرثر از تودیدات دا ی ى ارمی ع یه افغانستان ،ى.
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د -ارادااه سفاراااات ما ا ص بااه منظااىر تاااری

ى ارزیااابی اطالعااات اساات باراتی .طاارفین در راسااتای ادامااه تقىیاات

تىانااایی هااای اااان بااه منظااىر ماااىرت دربااار تودیاادها بااه ااامى( وااحبت رىی ایماااد ممراهااای ارتباااط مواادىن یااا
ا تواوی ،دارای هدف ماترک می بااند.
تجاوز خارجی
مادۀ ششم:

 -۶بر الف مناىر سازمان م ( متحد ،افغانستان همىار دست ىش تماىزات کااىرهای بیگاناه ى اساتفاد نیارى تىساط
دىلت های ارمی ى گرىهای مس حی اد اسات کاه در بیارىن از سارحدات ایان کااىر دارای جایگاا باىد ى یاا ماىرد
حمایت این دىلت هاا قارار داااته اناد .مطااب ایان قارارداد ،طارفین باا هرگىناه اساتفاد از نیارىی مسا ح یاا تودیاد ع یاه
تمامیت ارضی ،استقال( سیاسی افغانستان ،بامى( حمایت از گرى های مس ح از مم ه تأمین جناهگاا ى یاا تسا یحات از
سىی ی

کاىر ارمی ى یا گرى های مس ح دیگر ،قىیا ً مقاب ه می کنناد .طارفین تىافا مای کنناد تاا در زمیناه تحکایم

قاب یت های دفاعی افغانستان در برابر تودیدات ع یه حاکمیت م ی ،تمامیت ارضی یا استقال( سیاسی این کااىر ،باا هام
همکاری کنند.
 -۲ایاالت متحد هار گىناه تمااىز اارمی یاا تودیاد باه تمااىز ع یاه حاکمیات ،اساتقال( ى تمامیات ارضای افغانساتان را
مىمب نگرانی ادید ىد جندااته ى باىر دارد که چنین تماىزی می تىاند منافع مااترک طارفین را در رابطاه باا ثباات
افغانستان ،و ح ى ثبات منطقه ى موان تودید کند.
 -۱در وىرت ىقى چنین تماىزی ى یا تودید به چنین تماىزی ع یه افغانستان ،طرفین به منظىر ات اذ اقدامات باالقى
سیاسی ،دیج ىماتی  ،نظامی ى اقتوادی به عنىان ب ای از جاسخ مناسب ،با هم به گىناه مانظم مااىرت مای کنناد .ایان
ماىرت ها به هدف ایماد فورستی از اقدامات الزم سیاسی ،دیج ىماتی  ،نظامی ى اقتوادی وىرت می گیرد.
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 -۶در وىرت ىقى چنین تماىز ارمی ى یا تودید به تماىز ارمی ع یه افغانستان ،طرفین با تىاف با یکدیگر ى به
گىنه فىری رىی ات اذ ى امرای جاسخ مناسب بامى( بررسی اقدامات مىمىد سیاسی ،دیج ىماتی  ،نظامی ى اقتواادی
اااام( فورساات مناادرج فقاارۀ ( )۱ى مطاااب بااه طرزالاماا( هااای مناادرج قااىانین اساسای هاار دى طاارف ،بااه ماااىرت ماای
جردازند.
 -۱طرفین طرزالام( های مامع را به منظىر تحق مرثر چنین ماىرت های منظم ى فىری ،ترتیب می دهند:
الف -مطاب به چنین طرزالام( های مامع ،ىزرای ارمه ى دفا افغانستان ى ایااالت متحاد ى سافرای هار دى کااىر
در کاب( ى ىاانگتن دی سی به عنىان ممراهای او ی ىظیفه دارند تا در وىرت ىقى تماىز اارمی ى یاا تودیاد باه
چنین تماىزی ،به ماىرت های فىری با هم بجردازند.
ب -در وىرتی که اهمیت ى فىریت مىضى ایماب کند ،ایان طرزالاما( هاای ماامع نمای تىاناد تىاناایی طارفین بارای
ماىرت با یکدیگر را از سایر طر ى میکانیزم ها محدىد ى متأثر سازد.
 -۱طرفین تىاف دارند که گرى کاری همکاری های امنیتی ى دفاعی افغانساتان – ایااالت متحاد ىظیفاه دارد تاا زمیناه
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تطبی مرثر این ماد  ،بامى( ترتیب طرزالام( های ماامع یااد ااد را مسااعد ساا ته ى فورسات اقادامات منادرج فقارۀ
( )۱این ماد را به گىنه منظم مىرد بازنگری قرار دهد.
استفاده از تأسیسات و ساحات توافق شده
مادۀ هفتم:

 -۶افغانستان بدینىسی ه دسترسی ى استفاد از تأسیساات ى سااحات تىافا ااد را طبا فقارۀ ( )۷ماادۀ اى( ایان قارارداد
تنوا به منظىر تطبی اهداف ى احکام مندرج این سند ،با در نظر داات مىقایت قطاات نیرىهای دفاعی ى امنیتای م ای
افغان ى ساحات مسکىنی ،فراهم می کند .چگىنگی دسترسی ى استفاد از این ساحات ى تأسیساات بارای مقاواد دیگار،
تابع تىاف طرفین می بااد.
 -۲بر اسا

این قرارداد ،نیرىهای ایاالت متحد  ،بدینىسی ه از سىی افغانستان اماز می یابند تاا در دا ا( تأسیساات ى

ساااحات تىافا اااد از تمااامی حقااى ى وااالحیت هااای مربااىط بااه اسااتفاد  ،جیااابرد ،دفااا ى یااا کنتاارى( ایاان تأسیسااات،
بامى( ح انمام کارهای مدید سا تمانی بر ىردار بااند .نیرىهاای ایااالت متحاد مای تىانناد فاالیات هاای مرباىط باه
چنین کارهای سا تمانی را به ىسی ه افراد نظامی یا ب ش م کی اان ى یا از طری قراردادی انمام دهند.
 -۱بدینىسی ه  ،نیرىهای ایاالت متحد از سىی افغانساتان امااز مای یابناد تاا باه دالیا( امنیتای ى تاأمین موادىنیت ااان،
د ى( به تأسیسات ى ساحاتی را که برای استفاد ا تواوی این نیرىها فراهم اد است ،کنترى( نمایند ،اماا د اى( باه
تأسیسات ى ساحاتی که برای استفاد مااترک تایاین ااد اسات ،در هماآهنگی باا مقاماات افغاان واىرت مای گیارد .بار
حسب در ىاست ،ایاالت متحد دسترسی مقامات ذیربط افغان را به هر یا

از سااحات یاا تأسیساات کاه ماىرد اساتفاد

ا تواواای ایاان نیرىهااا قاارار دارد ،فااراهم ماای آىرد .طاارفین بااا تىاف ا بااا هماادیگر طرزالاماا( هااای را باارای تنظاایم
دسترسی مقامات افغان به ساحات ى تأسیسات ماىرد اساتفاد ا تواوای نیرىهاای ایااالت متحاد ترتیاب مای دهناد .ایان
طرزالام( ها ى چگىنگی دسترسی به این ساحات با رعایات کاما( مقاررات عم یااتی ى امنیتای نیرىهاای ایااالت متحاد
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ترتیب می گردند .با در نظر داات اینکه ممکن است نیرىهای ایاالت متحد فاالیت محاافظتی از نیرىهاای ااان را در
دا ( ساحات ى تأسیسات تىاف اد ى ماحى( آنوا عندالضرىرت ات اذ کنند ،طرفین تىاف می کنند تاا طارح هاای ااان
را به هدف تأمین امنیات ى موادىنیت نیرىهاای ایااالت متحاد باا احتارام کاما( باه حاکمیات افغانساتان ى تىماه مادی باه
مودىنیت ى امنیت مردم افغانستان همآهنگ ى همسى سازند .برای تحق ایان هادف ،نیرىهاای ایااالت متحاد مطااب باه
قىانین افغانستان ى مىازین محاربىی این نیرىها ،افراد م کی را از مم ه در انه های اان هدف قرار نمی دهند.
 -۶به منظىر تحق اهداف ى ابااد این قارارداد ى باه ىیا

تحقا مسااعی ایااالت متحاد باه منظاىر آماىزش ،مااىرت،

تمویز ى تقىیت جایدار نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان ،افغانستان تمامی تأسیسات ى ساحات تىاف اد را بادىن در
دریافت محوى( به دستر

نیرىهای ایاالت متحد قرار می دهد.

 -۱نیرىهای ایاالت متحد مسدى( هزینه ای فاالیت های سا تمانی ،تىساه ای ،عم یااتی ى حفاظ ى مراقبات تأسیساات ى
ساااحات ماای بااااند کااه باارای اسااتفاد ا تواواای آنوااا فااراهم اااد اساات ،مگاار اینکااه از مانااب طاارفین طااىری دیگااری
مىافقت گردد .هزینه ای فاالیات هاای ساا تمانی ،تىسااه ای ،عم یااتی ،حفاظ ى مراقبات تأسیساات ى سااحاتی کاه ماىرد
استفاد ماترک نیرىهای افغان ى امریکا ى یا برای استفاد ماترک این نیرىها ى نوادهای دیگر قرار می گیرد ،بگىناه
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ماترک ى متناسب به میزان استفاد از آنوا جردا ته می اىد ،مگر اینکه طىر دیگری تىاف گردد.

 -۱ایاالت متحد تاود می کند تاا در امارای جالیسای هاای مرباىط ،تماامی مایارهاا ،مقاررات ى قاىانین افغانساتان را در
ارتباط به حفظ محیط زیست ،وحت ى مودىنیت رعایت کند .تمامی عم یات ى فاالیت های نیرىهای ایااالت متحاد در
ساحات ى تأسیسات تىاف اد باا تىماه کاما( باه حفاظ محایط زیسات ى موادىنیت ماان ى واحت انساانوا ى همچناان باا
رعایت کام( قىانین ى مقررات نافذ افغانستان ى ایاالت متحد ى نیز مطاب تىافقات نافذ بین الم ی وىرت می گیرد.
 -۷عم یااات ى فاالیاات هااای نیرىهااای ایاااالت متحااد در ساااحات ى تأسیسااات تىاف ا اااد در مطابقاات کاماا( بااا قااىانین ى
مقررات مربىط به حفظ آبدات ى آثار تاری ی ى میراث های فرهنگی افغانستان ،انمام می اىد .در وىرت کاف آثاار
یا ساحه تاری ی ى یاا میاراث فرهنگای در یکای از سااحات ى تأسیساات تىافا ااد  ،نیرىهاای ایااالت متحاد مک اف اناد
مىضى را فىراً از طری کمیسیىن ماترک به آگاهی مقامات ذیربط افغان رساند ى در مىرد ماىرت نمایند.
حق مالکیت
مادۀ هشتم:
 -۶نیرىهای ایاالت متحد تمامی تأسیسات ى ساحات تىاف اد  ،بامى( ب ش هایی را که این نیرىهاا در آن تامیارات،
سا تمان های غیر منقى( ى امزای ثابت دیگر اعمار ،تادی( ى یا مرمت کرد ى دیگر مىرد استفاد آنوا قرار ندارد ،به
افغانستان ىاگذار می کند .اما قب( از چنین ىاگذاری ،نیرىهای ایاالت متحد نیاز به این تأسیسات ى سااحات تىافا ااد
را به گىنه منظم مىرد ارزیابی ممدد قرار می دهند .طرفین یا نمایند های امرایای ااان در ماىرد اارایط بازگردانادن
این تأسیسات یا ساحات تىاف اد با هم ماىرت می کنند .طرفین تىاف دارند تا به منظاىر تاأمین موادىنیت ى واحت
انسانوا ى حفظ محیط زیست ،از رىش های ىقایىی ى نه ىاکنای استفاد کنند .طرفین باىر دارند که جالیسی ها ى رىش
های ایاالت متحد بگىنه ای طرح اد است که از چنین آسیب ها ى طرات م ىگیری می کند ،اما در عین حا( تىاف
دارند تا مایارهای هر مانبی را که بیاتر محافظتی بااد ،تطبی نمایند .نیرىهای ایاالت متحاد مطااب باه جالیسای هاای
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ىیش ،اقدامات عام( را موت رفع اثرات مدی که متىمه مودىنیت ى وحت انسانوا نااای از آلاىدگی محایط زیسات
در اثر فاالیت این نیرىها در ساحات ى تأسیسات تىاف اد گردید است ،ات اذ می کنند.
 -۲تمام ی تامیرات ،سا تمان های غیر منقى( ى امزای دیگری که از مانب نیرىهای ایاالت متحد اعمار ،تاادی( ى یاا
مرمت اد اند ،ورفا ً برای استفاد نیرىهای ایاالت متحد  ،قراردادی های این نیرىها ى کارمندان قاراردادی آنواا ى یاا
افراد دیگری که مىرد تىاف قرار گرفته بااد ،ا تواص دارند .تمامی تامیرات ،سا تمان هاای غیار منقاى( ى امازای
دیگری که از مانب نیرىهای ایاالت متحد اعمار اد ى یا بارای دسترسای ى اساتفاد ایان نیرىهاا فاراهم گردیاد اسات،
می تىاند تىسط نیرىهای ایاالت متحد مرمت ى تغییر یابند ى ایان نیرىهاا مای تىانناد تاا زمانیکاه باه ایان تأسیساات نیااز
دارند به گىنه ا تواوی از آنوا استفاد کنند.
 -۱نیرىهای ایاالت متحد ى قراردادی های آنوا ح مالکیات بار تماامی تمویازات ،تسا یحات ،اکمااالت ،ساا تمان هاای
منقى( ى سایر دارادی های منقىلی را دارند که این نیرىها ى قراردادی های آنوا به ااطر حضاىر در ق مارى افغانساتان
نوب ،ىارد ى یا آن را تأمین کرد اند .طرفین در مىرد تحىی( ممکنه ى یا ریداری تمویزات اضافی تىسط افغانستان
طىریکه قىانین ى مقررات ایاالت متحد اماز می دهد ،با هم ماىرت می کنند.
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جابجایی و ذخیره تجهیزات و تسلیحات
مادۀ نهم:

 -۶افغانستان به نیرىهای ایاالت متحد اماز می دهد تا تمویزات ،اکماالت ى تس یحات ىیش را در دا ( تأسیساات ى
ساحات تىاف اد ى دیگر محالت مىرد تىاف طرفین ،مابما کنند .نیرىهای ایااالت متحاد حا مالکیات ى کنتارى( بار
استفاد ى تابیه ىسای( ،اکماالت ى تمویزاتی ذ یر اد در ق مرى افغانستان را دااته ى نیز ح دارند این ىساای( را از
ق مرى افغانستان ارج کنند.

 -۲نیرىهااای ایاااالت متحااد تاوااد ماای کننااد کااه تمااامی مایارهااا ،مقاارارت ى قااىانین ایمناای افغانسااتان را رعایاات کننااد.
نیرىهای ایاالت متحد طب قىانین ى مقررات نافذۀ این کاىر ،تمامی اقدامات الزم را برای حفاظات ى ذ یار موادىن
تمویزات ،اکماالت ى مىاد دارای ماهیت طرناک ات اذ مای کنناد .نیرىهاای ایااالت متحاد طبا جالیسای هاای مرباىط،
اقدامات عام( را برای این دى منظىر ات اذ می کنند:
( )۶جاک کاری ساحات ى تأسیسات تىاف اد از ىمىد زباله ى ( )۲رسیدگی به تاثیرات واحی ى موادىنیتی نااای از
آلىدگی محیط زیست در اثر فاالیت های نیرىهای این کاىر در دا ( ساحات ى تأسیسات تىاف اد .
 -۱ایاالت متحد با در نظر داات تاودات اىیش طبا "کنىانسایىن مناع گساترش تىلیاد ،ذ یار ى اساتفاد از تسا یحات
کیمیااااىی ى ت ریاااب آن" ،مناقاااد  ۶۱مناااىری  ۶۹۹۱جااااری

( ۲۱مااادی  ۶۱۷۶امسااای) ،ى طبااا "کنىانسااایىن مناااع

گسااترش ،تىلیااد ،ذ یاار تس ا یحات بیىلااى یکی ى زهااری ى ت ریااب آن" ،مناقااد  ۶۱اجریاا(  ۶۹۷۲ىاااانگتن ( ۲۶حماا(
 ۶۱۱۶امسی) ،لندن ى مسکى ،تىاف می کند که تسا یحات کیمیااىی ى بیىلاى یکی را در ق مارى افغانساتان ذ یار نمای
کند .طرفین تأکید می دارند که ایاالت متحد امریکا ،اس حه هستىی را در ق مرى افغانستان مستقر ى یا ذ یر نمی کند.
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گشت و گذار وسایط ،کشتی ها و طیاره ها
مادۀ دهم:
 -۶افغانستان ح مالکیت کام( بر حریم فضادی ،ارضی ى آبی اش را دارا می بااد .ادار ى مادیریت حاریم فضاادی ى
چگىنگی ترانسجىرت هىادی افغانستان تىسط مقامات ذیوالح این کاىر وىرت می گیرد.
 -۲با حفظ کام( ح حاکمیت ىیش ،افغانساتان اماازۀ د اى( ،ارىج ،عباىر از فضاا ،ساى ت گیاری هاىایی ،سایر ى
حرکت ى ناست ى بر است طیار های حکىمت ایااالت متحاد ى طیاار هاای م کای کاه تىساط ایان نیرىهاا ى یاا بارای
استفاد ا تواوی آنوا در ق مرى افغانستان فاالیت می نمایند را طب اهداف ى احکام این قرارداد اعطا می کند .طیاار
های حکىمت ایاال ت متحد ى طیار هاای م کای کاه تىساط نیرىهاای ایااالت متحاد ى یاا بارای اساتفاد ا تواوای آنواا
فاالیت می کنند ،تابع جردا ت ح الابىر یا امرت کنترى( هىایی ى سایر محوىالت باه ااطر ناسات ى یاا تىقاف در
میدان های هىادی حکىمتی افغانستان نمی بااند .طیار های حکىمت ایاالت متحد با رعایت کام( مقررات مرباىط باه
مودىنیت ى گات ى گذار در افغانستان بامى( رعایت مقاررات اطاال قب ای ،فاالیات مای کنناد .طیاار هاای م کای کاه
تىسط یا برای استفاد ا تواوی نیرىهای ایااالت متحاد فاالیات مای کنناد ،تاابع اطاال قب ای از چگاىنگی د اى( ى یاا
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رىج از افغانستان طب مقررات ادارات هىانىردی م کی افغانستان می بااند.

 -۱با حفظ کام( حا حاکمیات اىیش ى در مطابقات باا اهاداف ى اباااد ایان قارارداد ،افغانساتان باه کااتی هاا ى ىساایط
حکىمت ایاالت متحد ى سایر کاتی ها ى ىسایطی که تىسط نیرىهای های ایاالت متحد ى یا برای استفاد ا تواوای
این نیرىها فاالیت می کنند ،اماز ىرىد ،رىج ى حرکت در دا ( ق مرى افغانستان را می دهاد .تماامی ایان کااتی هاا
ى ىسایط با رعایت کام( مقررات مودىنیت ى گات ى گذار در افغانستان ،فاالیت می کنناد .اعضاای نیرىهاای نظاامی
ى ب ااش م کاای ایاااالت متحااد ىظیفااه دارنااد تااا حااین اسااتفاد از ىسااایط رساامی ،مقاارر گااات ى گااذار ىسااایط مىتااىردار
افغانستان را رعایت کنند.

 -۶سىار ادن بر طیار ها ،کاتی هاا ى ىساایط حکىمات ایااالت متحاد بادىن مىافقات مقاماات ایان نیرىهاا ممناى مای
بااد .طیار ها ،کاتی هاا ى ىساایط حکىمات ایااالت متحاد در دا ا( افغانساتان از هرگىناه تفتایش ،انتظاام ى یاا ثبات ى
رامستر مااف مای باااند ،مگار اینکاه در ایان ساند طاىر دیگاری آماد باااد ى یاا از ماناب کمیسایىن مااترک رىی آن
تىاف اد بااد.
 -۱نیرىهای ایاالت متحاد در مقابا( ادماتی کاه بارای طیاار هاا ،ىساایط ى کااتی هاایش تقاضاا دریافات مای کناد حا
االمرت مناسبی را ،بدىن هیچ گىنه مالیات ى یا محوى( ماابه می جردازد.
 -۱طرفین تىاف دارند تاا طرزالاما( هاایی را باه منظاىر تطبیا ایان مااد تادىین کنناد .طارفین ،ایان طرزالاما( هاا را
حسااب ضاارىرت مااىرد بااازنگری ى بررساای قاارار داد ى بااه مسااای( احتمااالی ماارتبط بااا آنوااا در اساار ىقاات از طریا
کمیسیىن ماترک رسیدگی می کنند.
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طرزالعمل عقد قراردادها
مادۀ یازدهم:
 -۶نیرىهای ایاالت متحد مای تىانناد مطااب قاىانین نافاذۀ امریکاا باه هادف دریافات ماىاد ى ادمات باه اامى( کارهاای
سا تمانی در ق مرى افغانستان به عقد قرارداد بجردازند .افغانستان می جذیرد که نیرىهای ایاالت متحد در امىر مرباىط
به چگىنگی در ىاست ،اعطا ى مدیریت این قراردادها ،مک ف به رعایت قىانین ى مقررات کاىر ىداان می باااند.
نیرىهای ایاالت متحد سای می کنند تا حد امکان از ارکت های افغان برای اراده امىا( ،محوىالت ى ادمات ماىرد
نیاز ،مطاب قىانین ى مقررات ایاالت متحد استفاد کنند.
 -۲قراردادی های ایاالت متحد در افغانستان تابع ثبت ى رامساتر باىد ى طبا قاىانین ى مقاررات افغانساتان از طریا
ی

جرىساه ساریع ،ماىاز تماارتی دارای اعتباار ساه سااله را از "ادار حمایات از سارمایه گاذاری هاای افغانساتان" باا

جردا ت یکبار ح الزحمع مناسب ى ماین دریافت می کنند .قاراردادی هاای ایااالت متحاد از دریافات هار گىناه ماىاز
دیگر ى مقررات ماابه برای عقد یا امرای قرارداد های اوا ی ى فرعای باا نیرىهاای ایااالت متحاد یاا باه نماینادگی از
آنوا ،مااف می بااند.
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 -۱بااا درک اهمیاات ت اأمین ااافافیت از طری ا تباااد( ما ىمااات ى ماااىرت هااا ى سااایر اقاادامات مااىرد تىاف ا دى طاارف،
نیرىهای ایاالت متحد باه نگرانای هاا ى دعااىی کاه از ماناب مقاماات افغاان در رابطاه باه قاراردادی هاای ایان نیرىهاا
مطرح می اىد ،تىمه الزم مبذى( می دارند .طرفین به منظىر بوباىد اافافیت ،حساابدهی ى مرثریات بیااتر رىناد عقاد
قراردادها به هدف جیش گیری از سىء استفاد ى م ىگیری از ایى هاای نادرسات امارای قراردادهاا ،باا هام یکماا کاار
می کنند.
 -۶بر حسب تقاضای هر ی

از طرفین  ،هر گىنه مساد ه باامى( مىضاىعات مرباىط باه فاالیات هاای قاراردادی هاای

ایاالت متحد ى کارمندان قراردادی آنوا ى مسای( ناای از تطبی این مااد  ،از ماناب طارفین باه اسار ىقات از طریا
کمیسیىن ماترک مىرد بررسی ى ماىرت قرار می گیرد.
تأمینات و مخابرات
مادۀ دوازدهم:
 -۶نیرىهای ایاالت متحد می تىانند نیازمندی های اام( ،ى نه محدىد به ،آب ،بر ى ساایر ضارىریات اىیش را در
ساحات ى تأسیسات تىاف اد ى دیگر محالت مىرد تىاف طرفین تىلیاد ى فاراهم نمایناد .تىلیاد ى اراداه ادماتی از ایان
قبی( باید به کمیسیىن ماترک به وىرت دىامدار اطاال داد ااد ى در هماآهنگی باا آن انماام گیارد .نیرىهاای ایااالت
متحد ى قراردادی هاای آن مای تىانناد از ادمات آبرساانی عاماه ،بار ى ساایر امکاناات عماىمی تحات عاین اارایط ى
مقررات اام( قیمت ى محوىلی که نیرىهای دفاعی ى امنیتی م ی افغان می جردازند بادىن مالیاه ى یاا محواى( مااابه
یا مرتبط دیگر مستفید اىند ،مگر اینکه طرفین طىر دیگری تىاف کنناد .قیمات محواى( نااای از مواارف نیرىهاای
ایاالت متحد یا قراردادی های آن ،متناسب با میزان استفاد از این امکانات عمىمی ،سنمید می اىد.
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 -۲افغانستان می جذیرد که نیرىهای ایاالت متحد نیاز به استفاد از فریکاان
افغان فریکان

های متا

باه اىد را طبا مقاررات افغانساتان در دساتر

هاای رادیاىدی در افغانساتان دارد .ماناب
ایان نیرىهاا قارار مای دهاد .ایااالت متحاد

اماز دارد تا از سیستم های م ابراتی امریکادی طبا تاریاف م اابرات در "اساسانامه اتحادیاه باین الم ای م اابرات"،
مناقااد سااا(  ۶۱۷۱( ۶۹۹۲امساای) اسااتفاد نمایااد .ایاان اماااز همچنااان اااام( اسااتفاد از ىسااای( ى اادمات مااىرد نیاااز
فاالیت درست سیستم های م ابراتی ى فریکان
هدف فراهم می گردد .استفاد از این فریکان

های رادیىیی مای ااىد کاه از ماناب مقاماات ذیاربط افغانساتان باه ایان
های رادیىیی برای ایاالت متحد رایگان می بااد.

 -۱نیرىهای ایاالت متحد با درک ح مالکیت افغانستان ى والحیت این کاىر مبنی بر ت وایص فریکاان
در افغانستان ى به منظىر م ىگیری از هر گىنه ا تال( ناراتی ،مسای( مربىط به فریکان

رادیاىدی

های را که برای نیرىهاای

مسااتقر در افغانسااتان ا تواااص یافتااه اساات ،بااا مقامااات ذیوااالح افغااان همآهنااگ ماای کننااد .نیرىهااای ایاااالت متحااد
فریکان

هایی را که تىسط ابکه های دا ی مىرد استفاد قرار می گیرد ى یا برای آنوا ا تواص یافتاه اسات ،م تا(

نمی سازد.
 -۶استفاد از ىساای( م اابراتی تىساط نیرىهاای ایااالت متحاد بایاد باه گىناه ای تنظایم ااىد کاه باعاث ا اال( در ساایر
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امىاج رادیىیی ى ىسای( م ابراتی ای ناىد که حکىمت افغانستان ى یا دیگر نوادهای دارای مماىز حکىمات افغانساتان
برای استفاد از امىاج رادیىیی ى یا ىسای( م ابراتی از آن استفاد می کنند.
جایگاه حقوقی پرسونل
مادۀ سیزدهم:

 -۶افغانستان ،با حفظ ح مالکیت ىیش می جذیرد که کنترى( انضباطی به امى( ات اذ تدابیر قضاادی ى غیار قضاادی
از مانب مقامات نیرىهای ایاالت متحد بر اعضای نظامی ى ب ش م کی آن اهمیت باه سازا دارد .بناابر ایان افغانساتان
تىاف می کند که ایاالت متحد تامی( والحیت قضایی در رسیدگی به ت طی های منایی ى مدنی چنین افراد در ق مارى
افغانساتان را حا ا تواوای اىد مای داناد .افغانساتان باه ایااالت متحاد امااز مای دهاد تاا محاکماات قضاایی ى ساایر
اقدامات دسج ینی مربىط به این قضایا را ،عندالضرىرت در ق مرى افغانستان انمام دهد.

 -۲بار حسااب تقاضاای افغانسااتان ،ایااالت متحااد مانااب افغانساتان را از مریااان محاکماات مزاداای ،باامى( نتااایج نوااایی
تحقیقات یا محاکمات مربىط به مرایم مرتکب اد تىسط افراد نظامی ى یاا م کای نیرىهاای ایان کااىر در برابار اتباا
افغانستان ،مط ع می سازد .در وىرت طرح چناین تقاضاای ،ایااالت متحاد مسااعی اىد را مبنای بار امااز ى تساوی(
ااتراک ى نظارت از چنین محاکمات تىسط نمایندگان افغانستان رىی دست می گیرد.
 -۱به منظىر تحق عدالت ،طرفین یکدیگر را در زمینه تحقی حىادث ،به امى( ممع آىری مدارک اثباتیه کما

مای

نمایند .به منظىر تحقی مرایم ،مقامات ایاالت متحد هرگىنه گازارش تحقیقاات انماام یافتاه تىساط مقاماات افغاان را در
نظر می گیرند.
 -۶ایاالت متحد نقش مومی را که مقامات تنفیذ قانىن افغانساتان در امارای قاانىن ،نظام ى حراسات از ماردم افغانساتان
ایفااا ماای کننااد ،درک ماای کنااد .در وااىرتیکه یکاای از اعضااای نیرىهااای نظااامی یااا ب ااش م کاای ایاااالت متحااد ب اااطر
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ارتکاب مرمی از سىی مسدىلین افغانستان مىرد سىء ظن قرار بگیرد ،مقامات ذیوالح افغان مىضاى را باال فاوا ه
به آگاهی مسدىلین نیرىهای ایاالت متحد می رسانند تا مقامات نیرىهای ایااالت متحاد بتىانناد اقادامات عاما( را ات ااذ
نمایند.
اعضااای نیرىهااای نظااامی ى ب ااش م کاای ایاااالت متحااد تىسااط مقامااات افغااان دسااتگیر ى تىقیااف نماای اااىند .آناااد از
اعضای نیرىهای نظامی ى ب ش م کی که به هر دلی ای ،تىساط مقاماات افغاان ،باامى( مقاماات تنفیاذ قاانىن افغانساتان،
دستگیر ى یا تىقیف اىند ،در اسر ىقت به مقامات نیرىهای ایاالت متحد تس یم داد می اىند.
۱ــ افغانستان ى ایاالت متحد مىافقت می نمایند که اعضای نیرىهای نظاامی یاا ب اش م کای آن بادىن رضاایت واریح
ایاالت متحد به هیچ محکمع بین الم ی یا نواد دیگری ى یا دىلتی تس یم یا انتقا( داد نمی اىند.
-۱افغانستان ح اعما( والحیت قضادی را بر قراردادی های ایااالت متحاد ى کارمنادان قاراردادی ایان نیرىهاا بارای
ىد محفىظ می دارد.
حمل سالح و استفاده از یونیفورم

AC
KU

مادۀ چهاردهم:

-۶اعضای نیرىها ى ب ش م کی نیرىهای ایاالت متحد هنگاام حضاىر در افغانساتان طبا ایان قارارداد ،مای تىانناد باه
منظىر امرای ىظایف ى مطاب اىامر وادر  ،با ىد سالح حم( کنند.

مقامات نیرىهای ایاالت متحد هنگام ودىر امر حم( اسا حه ،دیادگا هاای مسادىلین مربىطاه افغاان در ماىرد محاالت
مناسب برای حم( سالح را با در نظر داات مودىنیت عامه در نظر می گیرناد .باا در نظردااات ایان امار ،نیرىهاای
ایاالت متحد به مسامد ى یا سایر اماکن مقدسه که بارای مقاواد ماذهبی از آنواا اساتفاد مای ااىند ،باه منظاىر عم یاات
نظامی ىارد نمی اىند .اعضای نیرىهای نظاامی مای تىانناد حاین حضاىر در افغانساتان یىنیفاىرم باه تان داااته باااند.
مقامات نیرىهای ایاالت متحد تدابیر مناسب را برای آگاهی اعضاای نیرىهاای نظاامی ى ب اش م کای از مم اه درباار
حم( سالح در مکان های عمىمی ،ات اذ می کنند.

 -۲طاارفین مىافقاات ماای کننااد کااه قااراردادی هااا ى کارمناادان قااراردادی ایاااالت متحااد امااازۀ اسااتفاد از یىنیفااىرم را در
افغانستان ندااته ى تنوا می تىانند در مطابقت با قىانین ى مقررات افغانستان ،سالح حم( کنند.
 -۱قراردادی های ایاالت متحد که ىظیفه اراداه ادمات امنیتای را دارناد تاابع تماامی قاىانین ى مقاررات افغانساتان مای
بااند.
-۶بر حسب در ىاست هر ی

از طرفین ،مسای( ناای از تطبی این ماد به اسر ىقات از طریا کمیسایىن مااترک

مىرد بررسی ى ماىرت قرار می گیرد.
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ورود و خروج
مادۀ پانزدهم:
-۶اعضای نیرىهای نظامی ى ب ش م کی آن می تىانند به اک( انفرادی یا گرىهای باه سااحات ى تأسیساات تىافا اادۀ
مندرج ضمیمع (الف) از طری مح( های رسمی م وىص ىرىد ى رىج مندرج ضمیمع (ب) با سایر محالت ماىرد
تىاف طرفین ،با کارت های هىیتی که از مانب ایاالت متحد وادر گردید  ،دا ( ى یا ارج اىند .برای چناین ىرىد
ى ارىج ،باه جاساجىرت ى ىیازا نیااز نیساات .ایان افاراد از قاىانین ى مقاررات افغانسااتان راماع باه ثبات ى کنتارى( اتبااا
ارمی مااف می بااند.
-۲قراردادی ها ى کارمندان قراردادی ایاالت متحد می تىانند از طری محالت ىرىد ى رىج مندرج فقارۀ ( )۶هماین
ماااد بااه افغانسااتان ىارد ى یااا از افغانسااتان ااارج گردنااد .در چنااین حااالتی مىمىدیاات جاسااجىرت ى ىیاازا مطاااب قااىانین
افغانستان ،الزم جندااته می اىد .در وىرت تقاضای ىیازای افغانساتان از ساىی قاراردادی هاا ى کارمنادان قاراردادی
این نیرىها ،ىیازای واادر دارای امااز ىرىد ى ارىج کثیرالمساافرت باىد ى مادت اعتباار آن کمتار از یکساا( نمای
بااد .ادارات ذیربط افغانستان در مىرد ودىر ى یا عدم ودىر ىیزای مىرد نیاز تومیم سریع می گیرند .در وىرت
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عدم ودىر ىیزا ،این ادارات به ا ص در ىاست کنند ى مقامات نیرىهای ایاالت متحد از تومیم ىیش اطال مای
دهند .در حاالت استثنادی ى در وىرت تىاف کمیسیىن ماترک ،افغانستان تالش مای کناد تاا طرزالام ای را ایمااد کناد
که بر اسا

آن ودىر ىیزا حین ىرىد کارمندان قراردادی ایاالت متحد به افغانستان ،ممکن گردد.

 -۱ایاالت متحد ح مالکیت افغانستان مبنی بر تقاضای ا راج هر یا

از اعضاای نظاامی یاا م کای ایااالت متحاد از

افغانستان را به رسمیت می اناسد.

مقامات نیرىهای ایاالت متحد تا دابیر الزم را بارای ا اراج فاىری ایان افاراد از افغانساتان بار اساا
ذیوالح افغان ات اذ می کنند.

تقاضاای مقاماات

-۶طرفین تىاف می نمایند تا طرزالام( های را به منظىر تطبی این ماد ایماد کنند .کمیسیىن ماترک ىظیفاه دارد تاا
این طرزالام( ها را به گىنه منظم مىرد بازنگری ى بررسی قرار دهد تا مقامات ذیربط افغان بتىانند مسای( مربىط به
ىرىد ى رىج اعضای نیرىها ى ب ش م کی ایاالت متحد بامى( ارزیابی ى تفتایش اساناد آنواا را طبا احکاام منادرج
فقرۀ ( )۶این ماد مىرد رسایدگی قارار دهناد .در واىرت لازىم ،مقاماات افغاان مای تىانناد فورسات اعضاای نیرىهاای
نظامی ى ب ش م کی را که به ق مرى افغانستان ى به ساحات ى تأسیسات تىاف اد دا ( ى ارج می اىند ،تویه کنند.
واردات و صادرات
مادۀ شانزدهم:
-۶نیرىهای ایاالت متحد ى قراردادی های آنان می تىانند هر نى تمویزات ،اکماالت ،تس یحات ،تکنالى ی ،آمىزش ى
سایر دمات را به افغانستان ىارد ،وادر ،ودىر ممدد ،انتقا( ى یاا ماىرد اساتفاد قارار دهناد .حکام منادرج ایان فقار
اام( حا( آناد از فاالیت های قاراردادی هاا نمای ااىد کاه ارتبااطی باا حضاىر نیرىهاای ایااالت متحاد در افغانساتان
ندارند.
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استفاد از این تمویزات ،اکماالت ،امناا  ،تکناالى ی ،آماىزش ى ساایر ادمات از ساىی نیرىهاای ایااالت متحاد ى یاا
برای آنوا ،مست زم اراده اسنادی است که ناان دهند این تمویزات ى دمات برای اهداف یااد ااد باىد ى بارای اهاداف
وىوی تماری مىرد استفاد قرار نمی گیرند.
-۲اعضای نیرىها ى ب ش م کی آن  ،قراردادی ها ى کارمندان غیر افغان این قراردادی های می تىانند ىساای( ى امتااه
ا وی ىیش را به افغانستان ىارد ،از افغانستان وادر ،ودىر ممدد ،انتقاا( داد ى یاا از آن در ایان کااىر اساتفاد
کنند .مقدار این ىسای( ى امتاه باید متناسب ى مطاب به نیاز استفادۀ ا وی آنان بااد .ىسای( ا وی مندرج این فقر
نباید به افرادی فرى ته ى یا انتقا( گردد که امااز تىریاد بادىن جردا ات محواى( ایان ىساای( باه افغانساتان را ندارناد،
مگر اینکه انتقا( یا فرىش این ىسای( مطاب طرزالام( های ما ص بامى( جردا ت مالیات یا ح االمرتای واىرت
گیرد که از مانب کمیسیىن ماترک در مىرد چنین ماامالت تایین اد بااد.
-۱مقامااات نیرىهااای ایاااالت متحااد یکمااا بااا مسادىلین ذیوااالح افغااان اقاادامات الزم را باارای م ااىگیری از ااارج ااادن
امااىا( ى یااا اااایای دارای اهمیاات تاااری ی یااا فرهنگاای از افغانسااتان ات اااذ ماای کننااد .همچنااان مطاااب حک ام ااامار ()۶
قىمانادانی مرکاازی نیرىهااای ایاااالت متحااد  ،اااایای ماننااد الکااى( ،تواااىیر ى مااىاد مسااتومن ،م اادرات غیاار قااانىنی ،ى
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اس حع ناریه ا وی ى سایر امنا

که از مانب طرفین ممناى قارار داد ااد  ،نمای تىانناد ،طبا احکاام منادرج فقار

های (۶ى  )۲این ماد ىارد افغانستان گردند.

-۶تىرید ،ودىر ،ودىر ممدد ،انتقا( ى اساتفاد از ااایایی کاه باه تأسای از فقار هاای (۶ى  )۲ایان مااد باه افغانساتان
آىرد ماای اااىند تااابع تازیاارات ماننااد ا ااذ مااىاز ،بازرساای ،تادیااد اسااناد ،جردا اات مالیااات ى سااایر عااىارض گمرکاای ى
محوىلی نمی گردد که از مانب حکىمت افغانستان در ق مرى این کاىر ىضاع ااد اسات ،مگار اینکاه ایان مااد طاىر
دیگری حکم نماید.

هرگا مقامات ذیوالح افغان بر سىء اساتفاد از امتیاازات منادرج فقارۀ ( )۲ایان مااد از ماناب قاراردادی هاای ایااالت
متحد ى کارمندان قراردادی آنواا مااکىک ااىند ،ایان مقاماات حا دارناد اماىا( ى ااایای ا وای مااکىک را کاه از
طری میدان های هاىایی م کای افغانساتان ى یاا ذریااه ىساایط ا وای از طریا بناادر سارحدی ىارد ى یاا اارج مای
اىند ،مىرد تفتیش ى بازرسی قرار دهند.

-۱مقامااات ذیوااالح افغانسااتان ح ا بررساای تمااامی کانتینرهااای حاااىی امناساای را دارنااد کااه تىسااط قااراردادی هااا ى
کارمندان قراردادی ایاالت متحد به مقود استفاد رسمی این نیرىها ى یا مقاود ا وی ممااز در فقار هاای (۶ى )۲
این ماد به افغانستان ىارد می گردد.
در وىرتیکه مقامات ذیوالح افغان ما ىماتی را مبنی بر سىء استفاد قراردادی ایاالت متحد از فقر های ( ۶یاا )۲
این ماد به مقامات نیرىهای ایااالت متحاد اراداه مای دارناد ،مقاماات ایان نیرىهاا مک اف اناد بادىن هایچ گىناه تاأ یر ناا
مىمه کانتینر ى یا محمىلاه هاای مااکىک ىارد را در حضاىر مقاماات افغاان بااز کارد ى آن را ماىرد بازرسای قارار
دهند .مقامات افغان مقررات امنیتی نیرىهای ایااالت متحاد را در نظار گرفتاه ى در واىرت تقاضاای آنواا ،امااز مای
دهند تا این بررسی در دا ( ساحات ى تأسیسات تىاف اد ى یا ساحه دیگری که مىرد تىاف طرفین بااد ،انمام اىد.
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-۱بر مبنای اهداف ماترک با افغانساتان بارای م اىگیری از ىرىد غیار ممااز اماىا( نیرىهاای ایااالت متحاد باه باازار
های افغانستان که طب این قرارداد به منظىر استفاد ایان نیرىهاا ىارد ااد اسات ،مقاماات ایان نیرىهاا اقاداماتی را باه
هدف م ىگیری از هر گىناه ساىء اساتفاد از واالحیت ى مماىز منادرج فقار هاای (۶ى  )۲ایان مااد  ،ات ااذ مای کنناد.
همچنااان ،ایاان مقامااات بااا مساادىلین ذیوااالح افغااان در انمااام تحقیقااات ى ممااع آىری ماادارک باارای اثبااات فاالیاات هااای
ماکىک در رابطه با تىرید ،وادر ،ودىر ممدد ،انتقا( یاا مابماادی اماىا( تىساط اعضاای نیرىهاای نظاامی ى ب اش
م کی آن ،قراردادی های ایاالت متحد ى کارمندان قراردادی اان ،همکاری می کنند.
-۷مىاد ى ىسای ی که به افغانستا ن ىارد اد ى یاا باه تأسای از حکام ایان مااد
قىانین ى مقررات افغانستان از استفاد

ریاداری ااد اناد ،مای تىانناد باا رعایات

ارج (ى یا باط() گردند.

-۸بر حسب در ىاست یکی از طرفین ،مسای( ناای از تطبی این ماد باید تىساط طارفین باه اسار ىقات ى از طریا
کمیسیىن ماترک مىرد بررسی ى ماىرت قرار گیرد.
وضع مالیات
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مادۀ هفدهم:

-۶دریافت امىا( ى دمات از سىی نیرىهای ایاالت متحد ى یا به نماینادگی از ایان نیرىهاا تاابع مالیاات یاا محواىالت
ماابه ى یا مرتبط دیگری که در ق مرى افغانستان قاب( تطبی است ،نمی گردد.

-۲نیرىهااای ایاااالت متحااد بااه ااامى( اعضااای نظااامی ى ب ااش م کاای آن ،مک ااف بااه جردا اات هیچگىنااه مالیااه ى یااا
محوىالت ماابه یا مرتبط دیگری که از مانب دىلت افغانستان در ق مرى این کاىر قاب( تطبی است ،نمی بااند.
-۱قراردادی های ایاالت متحد مک ف به جردا ات مالیاه یاا ساایر محواىالت مااابه ى یاا مارتبط دیگار از فاالیات هاا ى
عىاید ناای از کار با نیرىهای ایاالت متحد یا به نمایندگی از این نیرىها که طب قرارداد او ی ى فرعی یا به حمایت
این نیرىها در ق مرى افغانستان انمام می اىد ،نیستند.

امااا قااراردادی هااای ایاااالت متحااد کااه دارای ا واایت حقااىقی افغااانی در ق ماارى افغانسااتان هسااتند از جردا اات مالیااات
انتفاعی ناای از عىاید کار اان که مقدار آن تىسط دىلت افغانستان تایین می اىد ،مااف نمی بااند.

-۶قراردادی های ایاالت متحد تابع مقرر ىضع مالیاات از عىایاد ا وای آنااد از کارمنادان اىیش اناد کاه باه گىناه
عادی در افغانستان اقامت دارند ى یا دارای تابایت افغانستان هستند ى این قراردادی ها مک ف اند آنرا مطاب به قاىانین
ى مقررات افغانستان به این کاىر بجردازند.
-۱کارمندان قراردادی ایاالت متحد که در افغانستان به گىنه عادی اقامت ندارند ى نیز کارمندانی که تابایات افغانساتان
را ندارند ،تابع جردا ت هیچ گىنه مالیه یا محوى( ماابه دیگر از فاالیت ها ى عىاید ناای قرارداد او ی ى فرعای باا
نیرىهای ایاالت متحد  ،نمی بااند.
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-۱طب این قرارداد ،قراردادی های ایاالت متحد ى کارمندان قراردادی آنوا از جردا ات مالیااتی ماااف نمای باااند کاه
از مانب حکىمت افغانستان در دا ا( ایان کااىر بار فاالیات هاای غیار مارتبط باه ادمات ى اکمااالت نیرىهاای ایااالت
متحد از طری قرارداد او ی ى فرعی با این نیرىها در افغانستان ،ىضع می اىد.
رانندگی و جواز های مسلکی
مادۀ هجدهم:
-۶مىاز رانندگی ى سایر مىازهاای کاه از ساىی ادارات ذیواالح ایااالت متحاد باه اعضاای نیرىهاای نظاامی ى ب اش
م کی آن ،قاراردادی هاای ایااالت متحاد ى کارمنادان قاراردادی آنواا باه منظاىر اساتفاد از ىساایط ،کااتی ى طیاار در
ق مرى افغانستان وادر اد است ،بدىن ا ذ امتحان یا ح االمرت در افغانستان قاب( اعتبار است.
-۲افغانستان تمامی مىازهای مس کی را که ادارات ذیوالح ایاالت متحد به اعضاای نیرىهاای نظاامی یاا ب اش م کای
آن ،قراردادی های ایاالت متحد یا کارمندان قراردادی آنوا به هدف انمام ىظایف رسمی یا قراردادی وادر کرد اناد،
قاب( اعتبار می داند.
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-۱مقامات نیرىهای ایاالت متحد باید ىد را مطمدن بسازند که اعضای نیرىهای نظامی ى ب ش م کای آن ،قاراردادی
های ایاالت متحد ى کارمندان قراردادی آنوا دارای مىاز ى اماز نامه قاب( اعتبار رانندگی ىسایط ،کاتی هاا ى طیاار
ها ى سایر ىسایط در ق مرى افغانستان هستند .کمیسیىن ماترک میکانیزم های را برای تبادله ما ىمات در ماىرد ماىاز
ى اماز نامه های رانندگی امریکا ایماد می کند .ایاالت متحد در جاسخ به تقاضای مقاماات افغانساتان واحت ى اعتباار
این مىاز ها را تودی می نماید.
وسایط نقلیه
مادۀ نزدهم:

افغانستان اسناد ى مىاز سیری را که از مانب مقامات نیرىهای ایاالت متحد به ىسایط رسمی ایان نیرىهاا واادر ااد
است ،قاب( اعتبار می داند .بر حسب در ىاست مسدىلین نیرىهای ایاالت متحد  ،مقامات ذیوالح افغاان بادىن دریافات
هیچگىنه محوىلی ،برای ىسایط رسمی ى غیر تکتیکی این نیرىها ،نمبر ج یت وادر می کنناد .ىساایط نق یاه رسامی ى
غیر تکتیکی نیرىهای ایاالت متحد مزین با نمبر ج یات هاای رسامی مای باااد کاه از ماناب افغانساتان واادر ااد ى باا
سایر نمبر ج یت های افغانستان تفاىتی ندارد.
فعالیت های حمایت از نیرو
مادۀ بیستم:
 -۶نیرىهای ایاالت متحد می تىانند به ااک( مساتقیم ى یاا از طریا قارارداد ،فاالیات هاای حمایات از نیارى را باامى(
ایماد جسته انه های نظامی ،دمات بانکی ،کانتین عساکری ،فرىااگا هاا ،تفریحگاا هاا ى ادمات م اابراتی باامى(
نارات در ساحات ى تأسیسات تىاف اد  ،ایماد کنند.
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ایاااالت متحااد قوااد ناادارد تااا اادمات ناااراتی ،رسااانه یاای ى تفریحاای آنوااا فراتاار ساااحات ى تأسیسااات تىافا اااد قاباا(
دسااتر

بااااد .نیرىهااای ایاااالت متحااد ماای تىاننااد بااا در نظرداااات قااىانین ،رسااىم ى عنانااات افغااانی اادمات نااارات

توااىیری ى وااىتی بااامى( برنامااه هااای رسااانه یاای ى تفریحاای را بااه منظااىر ب نااد بااردن رىحیااه ،آسااایش ى ساارگرمی
نیرىهای ایاالت متحد ى سایر استفاد کنند های مماز در دا ( ساحات ى تأسیسات تىاف اد  ،فراهم کنند.
-۲نیرىهای ایاالت متحد اقدامات الزم را طىری ات اذ می کنند که برنامه های ناراتی بامى( برنامه های ت ىیزیىنی،
رسانه یی ىسایر دمات تفریحی تنوا به استفاد کنند های مماز ى در دا ( ساحات ى تأسیسات ماینه محدىد اىد.
-۱دسترسی به فاالیت های حمایت از نیرى ،طب مقررات ایاالت متحد تنظیم مای ااىد .نیرىهاای ایااالت متحاد بارای
م ىگیری از سىء استفاد از فاالیت های مرتبط به حمایت از نیرىها ى فرىش ى یاا فارىش ممادد امناا

ى ادمات باه

کسانی که امازۀ ماام ه چنین دماتی را ندااته بااند ،اقدامات الزم را ات اذ می کنند.
-۶برای انمام چنین فاالیت های حمایت از نیرى ،به هیچگىنه مىاز ،ممىز یا تفتیش از مانب افغانستان نیاز نمی بااد.
-۱فاالیت های مندرج این ماد ى نوادهای ممری آن ،ب ش الینف

نیرىهای ایااالت متحاد محساىب گردیاد ى از عاین
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ماافیت های گمرکی ى مالیاتی که نیرىهای ایاالت متحد طب مىاد ( )۶۱ى ( )۶۷ایان قارارداد بر اىردار اناد ،مساتفید
می گردند .این فاالیت ها ى امىر مربىط به نوادهای امراء کنند آنوا مطاب به مقررات نافاذۀ ایااالت متحاد تنظایم مای
اىد .اینگىنه فاالیت ها مستىمب ممع آىری ى یا تأدیه مالیات ى سایر محوىالت نمی بااد .دسترسی باه فاالیات هاای
حمایت از نیرى تنوا به اعضای نیرىهای نظامی ى ب ش م کی آن ،قراردادی های ایاالت متحاد ى کارمنادان قاراردادی
آنوا ى سایر اا اص مماز ،محدىد می بااد.

-۱بسته های جستی که از طری سیستم دمات جستی اردىی ایاالت متحد انتقا( داد می اىند ،از بازرسای ،مساتمى ى
ضبط تىسط مقامات افغان ،مااف می بااند.

-۷کمیسیىن ماترک  ،فاالیت های حمایت از نیرى را به طىر منظم مىرد بازنگری قرار داد ى مسای( نااای از تطبیا
این ماد را با تىاف طرفین ح( ى فو( می کند.
اسعار و تبادله آن
مادۀ بیست و یکم:
طرفین تىاف می کنند تا طرزالام( های را برای تنظایم اماىر مرباىط باه اسااار ى تبادلاه آن ترتیاب دهناد .طارفین ایان
طرزالام( ها را بر حسب ضرىرت مىرد بازنگری ى نىسازی قرار داد ى به مساای( نااای از تطبیا ایان طرزالاما(
ها به اسر ىقت از طری کمیسیىن ماترک رسیدگی می کنند.
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دعاوی
مادۀ بیست و دوم:
-۶هر ی

از دى طرف از هر گىنه دعاىا (باه اساتثنای دعااىی نااای از تطبیا قارارداد) ع یاه یکادیگر مبنای بار ىارد

ادن سار  ،ضایع ادن ى یا ت ریب دارادی یا مراحت یا فىت اعضای نیرىهاای ایااالت متحاد یاا نیرىهاای دفااعی ى
امنیتی م ی افغان ى ب ش های م کی این نیرىها که حین ىظیفه رسمی ىاقع می اىد ،انوراف می کنند.
-۲برای دعاىی که طب فقر ( )۶این ماد استثنا قرار نمی گیرند ،مقاماات ذیواالح نیرىهاای ایااالت متحاد مک اف باه
جردا ت مبران سار عادالنه ى مناسب برای ح( دعاىی برحا اا ص ثالاث نااای از عم کارد ى یاا غف ات ىظیفاىی
جرسىن( نظامی ى ب ش م کی آن حین انمام ىظیفه رسامی ى نیاز دعااىی نااای از حادثاه هاای مرباىط باه فاالیات هاای
غیر محاربىی نیرىهای ایاالت متحد  ،می بااند.
ایاان گىنااه دعاااىی از مانااب مقامااات نیرىهااای ایاااالت متحااد طبا قااىانین ى مقااررات ایاااالت متحااد ى بااا رعایاات کاماا(
قىانین ،سنن ى عنانات افغانستان ،طی مراح( ى فیو ه می گردد.
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-۱مسدىلین نیرىهای ایاالت متحد هرگىنه گزارش مبنی بر تحقیقات ى یا جیانواداتی را که مقامات افغانساتان در ماىرد
مسدىلیت مدنی یا میزان مبران سارات ىارد به منظىر ح( دعاىی ا ص ثالث تویه کرد است ،در نظر می گیرند.
-۶ح( ى فو( ى یا رسیدگی به دعاىی مربىط به قراردادها باید طب ارایط مندرج ىد قراردادها وىرت گیرد.
-۱بر حسب در ىاست یکی از دى طرف ،مسای( ناای از تطبی این ماد باید تىسط طرفین به اسر ىقت ى از طری
کمیسیىن ماترک مىرد بررسی ى ماىرت قرار گیرد.
ضمایم
مادۀ بیست و سوم:

تمامی ضمایم مربىط به این قرارداد مز مدا ناجذیر آن محسىب اد ى می تىاند با تىاف کتبی طرفین تادی( گردند.
اختالف نظر و تطبیق قرارداد
مادۀ بیست و چهارم:
-۶هر گىنااه ا ااتالف نظاار ى یااا منازعااه در وااىص تفساایر ى تطبیا ایاان قاارارداد بایااد از سااىی افااراد بااا وااالحیت از
طری ماىرت میان طرفین ح( گردید ى نباید به هیچ گىنه دادگا م ی یا بین الم ی ،دیىان محاکماات ى یاا نوااد مااابه
ى یا طرف ثالث به منظىر ح( ى فو( ارما گردد.
-۲طرفین یا نمایند های امرایای آنواا مای تىانناد از طریا کمیسایىن مااترک رىی ات ااذ تادابیر امرایای ى طرزالاما(
های مربىط به تطبی احکام مندرج این قرارداد ،تىاف کنند.
-۱همکاری ها در چارچىب این قرارداد تابع قىانین ى مقررات نافذۀ کاىرهای متبى طرفین بامى( قاىانین ت وایص
بىدمه اان می بااد.
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-۶مسدىلین نیرىهاای ایااالت متحاد در مقابا( ادمات ى اماىالی کاه تقاضاا ى دریافات مای کنناد قیمات مناساب ى مطااب
بازار را بدىن مالیات می جردازند.
کمیسیون مشترک
مادۀ بیست و پنجم:
-۶طاارفین بدینىساای ه کمیساایىن ماااترکی را باارای نظااارت از تطبیا قاارارداد ،ایماااد ماای کننااد .ایاان کمیساایىن از مانااب
نمایند های امرادی دى کاىر ماترکا ً ریاست می اىد .در ترکیاب ایان کمیسایىن نمایناد هاای ساایر نوادهاای حکاىمتی
نیز می تىانند به جیانواد مسدىلین امرادی ى تادید طرفین منوىب اىند.
-۲کمیسیىن ماترک بر حسب ضرىرت بایاد طرزالاما( کااری اىیش را ایمااد کارد ى ادارات کمکای مانناد گرىهاای
کاری ى دماتی اداری را ایماد کند .هر نمایندۀ امرادی مسدى( جردا ت موارف مربىط ااتراک ىیش در کمیسایىن
می بااد.
-۱کمیسیىن مااترک ىظیفاه دارد تاا اطالعاات را بار حساب ضارىرت باا گارى کااری همکااری هاای امنیتای ى دفااعی
گذارد.
انفاذ ،تعدیل و فسخ قرارداد
مادۀ بیست و ششم:
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افغانستان – ایاالت متحد که طب "مىافقتنامه همکاری های استراتی ی " ایماد اد است ،هماهناگ نماىد ى در میاان

-۶این قرارداد از تاریخ اى( منىری  ۲۱۶۱میالدی ( ۶۶مدی  ۶۱۹۱امسی) ج
مماری دیج ىماتی

از آن نافذ می گاردد کاه طارفین از

در مىرد تکمیا( اارایط قاانىن گاذاری دا ای ااان کاه بارای انفااذ ایان قارارداد الزم مای باااد ،باه

یکدیگر اطال بدهند.

این قرارداد الی ا یر سا(  ۲۱۲۶میالدی (زمستان  ۶۶۱۱امسی) ى فراتر از آن نافذ می بااد ،مگر اینکه به تأسی از
حکم فقرۀ ( )۶این ماد م غی گردد.

-۲باد از انفاذ ،این قرارداد مایگزین یادداات های متباد(  ۲۱ساجتمبر  ۶( ۲۱۱۲میازان  ۶۱۸۶امسای) ۶۲ ،دساامبر
 ۲۶( ۲۱۱۲قااى

 ۶۱۸۶امساای) ى  ۲۸ماای  ۲۱۱۱ماایالدی ( ۷مااىزای  ۶۱۸۲امساای) مبناای باار چگااىنگی حضااىر

نیرىهای نظامی ایاالت متحد در افغانستان می گردد.
این قرارداد هم چنان تمامی تىافقات ى تفاهمات گذاته میان طرفین را که مغایر احکام این قرارداد مای باااند ،باا تبااد(
یادداات های دیج ىماتی

م غی قرار می دهد.

-۱این قرارداد می تىاند با تىاف کتبی طرفین از طری تباد( یادداات دیج ىماتی
-۶این قرارداد می تىاند با تىاف کتبی طرفین ى یا تىسط هر ی
طرف دیگر از طری مماری دیج ىماتی

فسخ گردد.
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تادی( گردد.

از دى طرف باا اراداه اطالعیاه کتبای دى ساا( قبا( باه

فسخ ضمایم ى یا تدابیر امرایی این قرارداد نمی تىاند باعث فسخ این قرارداد اىد.
اما ،فسخ این قرارداد می تىاند مطاب این فقر منتج به فسخ تمامی ضمایم ى تدابیر امرایی آن گردد.
به این ترتیب ،ذیالً نمایند های با والحیت هر دى دىلت این قرارداد را امضاء کرد اند:
این قرارداد د  ۱۱سجتمبر سا(  ۲۱۶۶میالدی(۷میزان  ۶۱۹۱امسای) در ساه نسا ه باه زباان هاای انگ یسای ،دری ى
جاتى که هر کدام دارای اعتبار مساىی می بااد ،به امضاء رسید است.

از جانب
جمهوری اسالمی افغانستان:
جاللتمآب محمد حنیف اتمر
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مشاور امنیت ملی ج.ا افغانستان
از جانب ایاالت متحده امریکا:
جاللتمآب جیمز بی کنینگهم
سفیر ایاالت متحده امریکا
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ضمیمۀ (الف)
فورست مناطقی که افغانستان در آن ساحات ى تأسیسات اش را برای دسترسی ى استفاد نیرىهاای ایااالت متحاد فاراهم
می کند.
(ساحات ى تأسیسات مىرد تىاف ).
کاب(.
بگرام.
مزاراریف.
هرات.
قندهار.
اىراب (ه مند).

مال( آباد.
ایندند
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گردیز.

تأسیسات ى ساحات تىاف اد همچنان مای تىاناد در واىرت مىمىدیات ااام( ساایر تأسیساات ى سااحاتی نیاز ااىد کاه
ایاالت متحد امریکا سر از تاریخ انفاذ این قارارداد ماىرد اساتفاد قارار مای دهاد ى نیاز ااام( آن تااداد از تأسیساات ى
ساحاتی در مناط دیگر افغانستان می اىد که مىرد تىافا طارفین باىد ى از ماناب ىزیار دفاا افغانساتان امااز داد
اىد.
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ضمیمۀ (ب)
نقاط رسمی ورود و خروج:
میدان هىایی بگرام.
میدان هىایی بین الم ی کاب(.
میدان هىایی قندهار.
میدان هىایی ایندند.
میدان هىایی بین الم ی هرات.
میدان هىایی مزاراریف.
اىراب (ه مند).

تىر م ،ىالیت ننگرهار.
سجین بىلدک ،ىالیت قندهار.
تىرغندی ،ىالیت هرات.
حیرتان ،ىالیت ب خ.
ایر ان بندر ،ىالیت کندز.
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بنادر زمینی:

همچنان سایر نقاط رسمی ىرىد ى رىج که ممکن در آیند از مانب طرفین رىی آن تىاف وىرت گیرد.
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