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امریکا 
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تان د اسالمي جمهوري دولتد افغانس
اياالتو ترمن د اود مهاله متحده او امريكا 

استراتيژيك همكار د موافقه ليك د توشېح 
په هكله،

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د رئيس
فرمان

) ٣٦: (ه
۲۸/۳/۱۳۹۱: نېه

: لوم ماده
) ۱۶(مادې د ) ۶۴(د افغانستان د اساسي قانون د 

مخې، د افغانـستان د اسـالمي        فقرې د حكم له   
جمهوري دولت او امريكا متحده اياالتو ترمن اود 
مهاله استراتيژيك همكار موافقه ليك چې د ملي 

نېـې  ۱۳۹۱/ ۳/ ۶شوري د ولسي جرـې د        
۱۴ /۳ /۱۳۹۱ې او د مشرانو جرې د ) ۳۵(

ې مصوبو پـر بنـس، پـه يـوه         ) ۳۴(نېې  
يق شـوى،  فصلونو كـې تـصد    ) ۸(سريزه او   

.توشېح كوم
:دوه يمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ او له موافقه 
ليك او د ملي شوري له مصوبو سره يواى دې،          

.په رسمي جريده كې خپور شي
حامد كرزى

رئيستد افغانستان د اسالمي جمهوري

فرمان
یس جمهوری اسالمی افغانستانئر

مكارى هدر مورد توشيح موافقتنامۀ 
درازمدت استراتیژیک میان دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان و ایاالت 
امریکامتحدۀ 

) ۳۶: (شماره
۲۸/۳/۱۳۹۱: تاریخ

:مادۀ اول
قـانون  ) ۶۴(مادۀ  ) ۱۶(به تأسی ازحکم فقرۀ     

ــاری ــۀ همک ــستان، موافقتنام ــی افغان اساس
درازمدت استراتیژیک میان دولت جمهـوری      

امریکا را که    ۀالت متحد اسالمی افغانستان و ایا   
ــماره  ــصوبات ش ــاس م ــؤرخ ) ۳۵(براس م

مؤرخ ) ۳۴(شماره وولسی جرگه۶/۳/۱۳۹۱
مشرانو جرگه شورای ملی بـه       ۱۴/۳/۱۳۹۱

فصل تصدیق گردیـده،    ) ۸(داخل یک مقدمه و     
.توشیح می دارم

:مادۀ دوم
ـ        بـا  راهاین فرمان از تاریخ توشیح نافـذ و هم

لی در جریـدۀ   موافقتنامه و مصوبات شورای م    
. رسمی نشر گردد

حامد کرزی 
جمهوری اسالمی افغانستانرئیس

الف
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د افغانستان اسالمي جمهوريت
ملي شوري
ولسي جره

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 
او د امريكا د متحده اياالتو ترمن د 

اود مهاله استراتيژيكو همكاريو 
،موافقه ليك په اه

د ولسي جرې تصديق
) ) :۳۵ه
۶/۳/۱۳۹۱: نېه

ولسي جرې د افغانستان د اساسي قانون   
د نوي يمې مادې له حكم سره سـم، د          

۶كال د غبرولي د مياشتې د        ۱۳۹۱
نېې په عمومي غونه كې د افغانـستان        
اسالمي جمهوري دولت او د امريكـا د        
متحده ايـاالتو تـرمن د اود مهالـه         

كو همكاريو موافقه ليك په يوې      استراتيژي
سريزې او اتو فصلونو كې تصديق ك.

"يابراهیم"عبدالرووف 
د ولسي جرې رئيس

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه 
از موافقتنامۀ همکاری های 

درازمدت استراتیژیک میان دولت 
می افغانستان و جمهوری اسال

ایاالت متحدۀ امریکا 
) ۳۵: (شماره
۶/۳/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، موافقتنامۀ همکـاری هـای      
درازمدت استراتیژیک میـان دولـت      
جمهوری اسالمی افغانستان و ایـاالت      

۶متحدۀ امریکا در جلسۀ عمومی مؤرخ 
گه به  ولسی جر  ۱۳۹۱ماه جوزا سال    

داخل یک مقدمه و هشت فصل تصدیق       
.گردید

"ابراهیمی"عبدالرووف 
رئیس ولسی جرگه 

ب
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د افغانستان اسالمي جمهوريت
ملي شوري

مشرانو جره
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 

اياالتو ترمن د ۀاو د امريكا د متحد
اود مهاله استراتيژيكو همكاريو 

ليك په اه،موافقه
د مشرانو جرې تصديق

) ) :۳۴ه
۱۴/۳/۱۳۹۱: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي يمې        
جره د  مادې له حكم سره سم، مشرانو       

نېې په عمومي غونـه    ۱۳۹۱/ ۳/ ۱۴
كې د افغانستان د اسـالمي جمهـوري        
        دولت او د امريكا د متحده اياالتو ترمن

همكاريو موافقه د اود مهاله استراتيژيكو
ليك تصديق ك.

"مسلميار"فضل هادي
جرې رئيسمشرانود 

جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه 
از موافقتنامۀ همکاری های 

درازمدت استراتیژیک میان دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان و 

ایاالت متحدۀ امریکا
) ۳۴: (شماره
۱۴/۳/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
افغانستان، مشرانو جرگـه درجلـسۀ      

موافقتنامۀ  ۱۴/۳/۱۳۹۱عمومی مؤرخ   
همکاری های درازمدت اسـتراتیژیک     
میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان     
و ایاالت متحدۀ امریکـا را تـصدیق        

.نمود
"مسلمیار"فضل هادی

مشرانو جرگهس رئی

ج
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د اسالمي جمهوري افغانستان د
دولت او د امريكا د متحده 
اياالتو ترمن د اود مهاله 

استراتيژيكو همكاريو موافقه ليك
لوم برخه 

:سريزه
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولـت       

او د امريكا د    ) وروسته تردې افغانستان  (
وروسـته تـردې،    (متحده اياالتو دولت    

۱۳۸۰/ م ۲۰۰۱لـه   ) ده اياالت متح
ش كال را پدې خوا، نيوال امنيت       .هـ

او سولې ته د متوجه تهديداتو د دفع پـه          
منظور او هم د افغانستان له خلكو سره د 
مرستې لپاره چې يې امن، د دموكراتيكه       
او سوكاله آينده تاْمين كي، پـه يـره         
ندې همكار كې واقع دي چې حاصل       

امنيت په مـسيركې د     يې نن د پايه دار      
افغانستان واقع كېـدل، حكومتـداري،      
اجتماعي او اقتصادي توسعه او د سيمې       

.په سطح جووونكې همكار دي
هــ ش    ۱۳۹۰/م۲۰۱۱دواه لوري،   

همکاری های دراز ۀموافقتنام
ستراتیژیک میان دولت امدت 

جمهوری اسالمی افغانستان و 
امریکاۀایاالت متحد

بخش اول
:مقدمه

دولت جمهوری اسـالمی افغانـستان      
و دولت ایاالت   ) افغانستان از این پس  ( 

) ین پس ایاالت متحدهااز (امریکا ۀمتحد
) هجری شمسی۱۳۸۰(۲۰۰۱سال  از  

بدینسو در همکاری نزدیک به منظـور       
دفع تهدید های متوجه صلح و امنیـت        
جهانی و به هدف کمـک بـه مـردم          

،امـن آینده بـا  تاْمين  افغانستان برای   
قرار داشته اند    ،دیموکراتیک و شکوفا  

که حاصل آن امـروز قـرار گـرفتن         
خود کفایی پایـدار    افغانستان در مسیر    

حکومـت داری و توسـعه       ،درامنیت
اجتماعی و اقتصادی و همکاری سازنده      

.در سطح منطقه می باشد
طرفین مراتب قدردانی شان را از توسعه       

ج ۱
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كال د نوامبر د مياشـتې د عنعنـه يـي      
اني دلويې جرـې د سپارـتنو قـدر       

كوي، د سپارتنو په يوه برخه كې راغلي 
كلونو د السته راونو د   د تيرو لسو    : دي

حفظ اتيا ته پر تأكيـد، د افغانـستان         
اساسي قانون، د و حقوقو او د بيـان    
آزادي ته په احترام او پر منطقه حـاكم         
وضعيت ته په پاملرنه، د هېواد د سياسي،        
اقتصادي او نظامي امنيت د تـاْمين پـه         
منظور، له متحده اياالتو سـره چـې د         

ظام يو استراتيژيك افغانستان د خلكو او ن
      دوست دى، اسـتراتيژيكې همكـار

له متحده اياالتو سره . ضروري ل كېي
د استراتيژيكو همكاريو د سند الس ليك       

دا سند به د افغانستان . زيات اهميت لري
دا سند به   . له ملي و سره هماهن وي     

د ملرو ملتونو د سازمان له منشور سره        
ـ        االتو د  سم، د افغانسان او متحـده اي

ــ ــو دوو مـ ستقلو او آزادو هېوادونـ
پرخپلـې  . حيـث السـليك كـوي     په

دغې ې ارادې په تأكيد سره چې د يو         
مستقل، باثباته، د هېواد پر اساسي قانون       
      تونو والاو مشتركو د دموكراتيكو ارز

های لویه جرگه عنعنوی مـاه نـوامبر        
که ) ۱۳۹۰ماه عقرب سال (۲۰۱۱سال

ابراز  ،در بخشی از آن چنین آمده است      
ی نیاز به حفظ    رو تأکیدبا  «:دارند می
احترام ،آورد های ده سال گذشتهت دس

حقوق زنان و ،به قانون اساسی افغانستان
آزادی بیان و با در نظر داشت وضعیت        

همکــاری هــای ،حــاکم در منطقــه
که یـک    ،ستراتیژیک با ایاالت متحده   ا

ک نظـام و مـردم      سـتراتیژی ادوست  
؛ به منظـور تـأمین      افغانستان می باشد  

قتصادی ونظامی کشور   ا ،امنیت سیاسی 
امضای سند   .شودضروری پنداشته می  

ستراتیژیک با ایـاالت    اهمکاری های   
متحده در همنوایی بـا منـافع ملـی         
افغانستان بوده و از اهمیت زیادی بـر        

،در امضای این سـند    . خوردار است 
طبق منشور  ایاالت متحده  افغانستان و 

به عنوان دو کـشور     سازمان ملل متحد  
با » شوندمی شناخته ساویمستقل و م  

مشترک شان جهت تحقق ۀبر ارادتأکید
هر چه بیشتر آرزوی مردم افغانـستان       

،برای دستیابی به یک دولت با ثبـات       
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دولت د لرلو په منظور چې د ـو او          
نارينه وو د حقوقو او اساسـي آزاديـو         

ي، دافغانستان د خلكو د احترام پكې كې
هيلو د تحقق لپاره، افغانستان او متحده       

تعهد ) تردې وروسته، دواه لوري(اياالت 
كوي چې خپله اود مهاله اسـتراتيژيكه       
همكاري دسولې، امنيت او ملي روغـې       
جوې د ينت، د دولتي بنـسونو د        
پياوتيا، د افغانستان داودمهاله اقتصادي 

، د مالت، د سـيمه      او اجتماعي توسعې  
        په شمول، د عالقـې و ييزې همكار

  نورو      ي،پـهي كو ساحو كې پياو
م كـال د كابل او لنـدن پـه         ۲۰۱۰

ـ ۱۳۸۸(كنفرانسونو كې    ش كـال  .ه
ـ ۱۳۸۹كې د لندن كنفرانس، او       ش .ه

او همداراز د بن د ) كال د كابل كنفرانس
ـ ۱۳۹۰/م ۲۰۱۱ ش كــال پـه     .ه

عهـداتو د   كنفرانسونو كـې دخپلـو ت     
دوامداره اهميت په رعايت سـره دواه       
لوري د اود مهاله استراتيژيكو همكاريو      
د پراختيا په منظور، دافغانستان د دولتي       
مؤسساتو او د حكومتدار دظرفيتونو د      

.پياوتيا لپاره پرخپله اراده تأكيد كوي

مستقل مبنی بر قانون اساسی این کشور       
به  ،وارزش های مشترک دیموکراتیک   

شمول احترام به حقوق و آزادی هـای        
و افغانستان   ،اساسی همه زنان و مردان    

تعهد ) از این پس طرفین   (متحده   ایاالت
دراز مـدت    های د تا همکاری  ننمایمی

ستراتیژیک خـویش را در سـاحات       ا
مشترک مورد عالقه به شمول تحکـیم       

صالحۀ ملی، تقویـت    امنیت و م   ،صلح
حمایـت از توسـعه      نهادهای دولتی، 

ــدت  ــاعی دراز م ــصادی و اجتم اقت
تان و تشویق همکاری منطقـوی      افغانس

با رعایت اهمیت مـداوم      .کنندتقویت  
تعهدات شان در کنفرانس های سـال       

کنفـرانس  ( در کابل و لندن      م۲۰۱۰
و کنفرانس کابل    ۱۳۸۸لندن در سال    

وهمچنین کنفرانس بن   ) ۱۳۸۹در سال   
ــر اراد،)۱۳۹۰(۲۰۱۱ ــرفین ب ۀط

خویش مبنی بر تقویت نهادهای دولـت       
افغانستان و ظرفیت حکومتـداری بـه       

درازمدت  های ریهدف گسترش همکا  
تأکید،ستراتیژیک در ساحات یاد شده    ا

.نمایندمی

۳
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        د افغانستان او د متحده اياالتو تـرمن
و منافعو   همكار د متقابل احترام او    

پر بنس او په خاص ول د سـولې د          
تحقق لپاره د دواو خواوو د هيلو پـر         

ددې همكاريو هدف د    . تحقق واله ده  
يوې داسې سيمې د لرلو لپاره د هـې         
پياوتيا ده چې په هغې كـې اقتـصادي         
همراي تحقق موندلى وي، د القاعده او 
له هغې سره د  تليو لو لپاره نور د امن           

.اهاه نه ويپن
افغانستان او متحده اياالت پر داسې تعهد    
او باور دا همكار پرمخ بيـايي چـې         
وكوالى شي ددې همكار له ليـاري د        
افغانستان د خلكو لپاره پر عدالت، سوله       
او امنيت بنا آينـده او هـم نـور الزم           

.فرصتونه برابر كاندي
ملي حاكميت ته درناوي او د دولتونـو        

د . كاريو بنياد جـووي   برابري ددې هم  
قانون حاكميت ته احترام او همدارنه د       
افغانستان د اساسي قانون او نورو ولـو        
قوانينو صريح او رند رعايـت ددې       

دواه . همكاريو بنسونو ته قوت بخي    
لوري د افغانستان د ملـي حاكميـت،        

همکاری میان افغانـستان و ایـاالت        
متحده بر بنیاد احترام متقابل و منـافع        

بخصوص مبتنی بـر تحقـق       ،مشترک
آرزوی دو طرف برای صلح استوار می       

هدف این همکاری همانا تقویت      .باشد
تالش های جمعی برای داشتن منطقه ای       
می باشد که در آن همگرایی اقتصادی       

امنـی   هتحقق یافته و دیگر پنـاه گـا       
برای القاعده و گروهای وابسته بـه آن       

.نباشد
افغانستان و ایاالت متحده با اعتمـاد و        

با توسل به این     ،تعهد به اینکه می توانند    
مبتنی بر عـدالت     ۀموافقتنامه یک آیند  

صلح و امنیت و فرصت هـای الزم را         
مردم افغانستان فراهم آورند به این برای 

.همکاری می پردازند
احترام به حاکمیت ملی و برابری دولت       
ها تهداب این همکاری را تشکیل مـی        

احترام بـه حاکمیـت قـانون و         .دهد
همچنین رعایت صریح و روشن قـانون       

افغانستان  ۀاساسی و تمامی قوانین نافذ    
بنیاد های این همکاری را قـوت مـی         

طرفین بر تعهد نیرومند شان به      .دنبخش

۴
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استقالل، ارضي تماميت او ملي وحدت د 
يـاوي  خوندي تابه په واندې پرخپل پ     

.تعهد، تأكيد كوي
و يادو شويو مواردو ته پـه پاملرنـه         لو

:دواه لوري پرالندې مواردو توافق كوي
دوه يمه برخه

د و دموكراتيكو ارزتونو ساتنه     
:او پياوتيا

دواو لوري موافق دي چې د بشري        -۱
حقوقو او و دموكراتيكو ارزـتونو      
ساتنه او پياوتيـا ددوى د اود مهالـه         

.همكاريو بنيادي پايې جوې كې دي
افغانستان، د يوې جامع او كثـرت        -۲

را حكومتدار او د آزادو، منصفانه او       
شفافو انتخاباتو د تدوير لپـاره چـې د         
افغانستان ول خلك پكې له داخلـي او        
خارجي مداخلې پرته ون وكي، چې      
متعهد دي او پدې برخه كـې د خپـل          

و محوري اصولو   اساسي قانون د بنيادي ا    
م /۲۰۱۱د بن د    . پر اهميت تأكيد كوي   

ـ ۱۳۹۰ ش كــال د كنفـرانس د   .ه
تعهداتو په درك سـره يـو ـل بيـا           

تمامیت ارضی   ،استقالل ،حاکمیت ملی 
تأکیدمجدداً   ،و وحدت ملی افغانستان   

.دارندمی
طرفین  ،با در نظر داشت موارد یاد شده      

: د نبر موارد زیر توافق می کن
بخش دوم

حفظ و تقویت ارزش های مشترک      
:دیموکراتیک

ه طرفین موافق اند که تعهد استوار ب      -۱
حفظ و تقویت ارزش های دیموکراتیک      
و حقوق بشر ازپایه های بنیادی توافق و        

.همکاری دراز مدت شان می باشد
بر اهمیت محوری ارزش ها تأکیدبا -۲

افغانستان ،و اصول قانون اساسی خویش
ـ     شبر تعهد  داری در راسـتای حکومت

گزاری فراگیروکثرت گرا به شمول بر    
شفاف به گونه منصفانه و ، انتخابات آزاد

ای که تمامی مردم افغانستان بتوانند در       
فضای عاری از مداخالت داخلـی یـا        

مجـدداً   ،خارجی در آن شرکت کنند    
با درک تعهداتی که در      .داردمی تأکید

،اعالم شد) ۱۳۹۰(۲۰۱۱کنفرانس بن 
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رندوي چې افغانستان بايد د انتخاباتو      
.پروسه تقويه او ه كي

افغانستان د بشري او سياسي حقوقو       -۳
د حمايت په برخه كې د سياسي او مدني         

په شمول د خپل    حقوقو د نيوال ميثاق     
اساسي قانون مطابق پرخپل ژمنو او هم پر 
خپلو بين المللي مكلفيتونو يول بيا تأكيد 

پدې خصوص كې افغانـستان د      . كوي
متمركز حكومتي نظام پر بنس د دولت       
د درې ونو قواوو د كفايت او مؤثريت        
د ال ينت په منظور، د دموكراتيكـو        

رفيـت  بنسونو او پروسو د تماميت او ظ 
د آزادو  . لپاره مؤثر امونه پرمخ اخلـي     

رسنيو په شمول د يوې خونده او فعالې        
ــه    ــدا، تقوي ــولنې غوي  ــدني م

.كوي
افغانستان د ولو هغـو آزاديـو ا و          -۴

حقوقو د تاْمين لپاره چې اساسي قانون او        
نورو قوانينو يې تضمين كى دى او هم        
ددې اصل پر تحقق چې د افغانـستان د         

و ترمن هر ول تبعيض او امتياز منع اتباع
دى پرخپلو تعهداتو يو ل بيـا تأكيـد         

افغانستان به د اساسي قانون لـه       . كوي

افغانستان پروسه انتخابات را تقویت و      
.بهبود می بخشد

حمایت بر افغانستان بر تعهدش مبنی    -۳
حقوق بشری و سیاسی در مطابقت بـا        

و مکلفیت های بین المللی اساسى قانون 
اش به شمول میثاق بین المللی حقـوق        

. ند، مجدداً تأکید می ک    مدنی و سیاسی  
، افغانستان تمامیـت و     این خصوص در  

ــای   ــه ه ــا و پروس ــت نهاده ظرفی
کشور را با اتخاذ گام     دیموکراتیک در 

ایت و  شتر کف های مؤثر جهت تحکیم بی    
مؤثریت هرسه قوه دولت مبتنـی بـر        
مرکزی بودن نظام حکومتی وحمایت از      
شگوفایی یک جامعه مدنی پویا به شمول      

ــاز ــای آزاد و ب ــت ،رســانه ه تقوی
.کندمی
اینکـه  افغانستان برتعهدش مبنی بر    -۴

هرنوع تبعیض و امتیـاز بـین اتبـاع         
ونیزتأمین حقوق ،افغانستان ممنوع است

هایی که قانون اساسی و سایر      و آزادی   
قوانین افغانستان برای تمامی افغان هـا      

تأکـیدجدداً ـم،رده استـکتضمین 
افغانستان مطابق بـا احکـام       .کندمی

۶
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احكامو او خپلو نيوالو مكلفيتونو سـره    
سم، په ولنه كې د و ارزتمن نقش        
په داسې ول تاْمين او پراخ كي ـو         
        دوى وكوالى شي له خپلـو اقتـصادي

مـدني او فرهنـي     اجتماعي، اساسي،   
.حقوقو برخورداره شي

درېيمه برخه
:د اود مهاله امنيت تحكيم

دواه لوري يو ل بيا تأكيد كـوي   -۱
ـ ۱۳۸۰/ م ۲۰۰۱چې له    ش كاـل   .ه

را په دې خوا په افغانستان كې د متحده         
اياالتو د قواوو حـضور او اجـراآت د         
القاعده او له دې لې سره د تليو لو د          

دواه لوري ددغوكلونو په . ووماتې لپاره 
اودوكې له تروريزم سره په مبارزه كې د 
افغانستان د خلكو بې شماره قربـانيو او        
رن ته درناوي كوي او هم هغه پرله پسې 
       تهديدونه چې سولې، امنيت او سـوكال
ته د رسيدو لپاره ددوي د هيلو د تحقق         

تـه د درك و     ) دواو لوريو (مانع وو   
ري همدارنه پدې مبارزه    دواه لو . دي

كې د د متحده اياالتو د قربانيو قدرداني        

قانون اساسی و مکلفیت های بین المللی 
زنان در جامعـه را      ۀخود، نقش ارزند  

که آنها .طوری تأمین وگسترش می دهد
،اجتمـاعی  ،بتوانند از حقوق اقتصادی   

مدنی و فرهنگی شان کـامالً       ،سیاسی
.برخوردار شوند

بخش سوم 
:تحکیم امنیت درازمدت

دارند کـه  میتأکیدطرفین مجدداً  -۱
ت قوای ایاالت متحده از آحضور و اجرا

ــال  ــسو در ) ۱۳۸۰(۲۰۰۱س بدین
افغانستان بـه هـدف شکـست دادن        
القاعده وگروهای وابسته به آن بـوده       

ه قربانی های بیـشمار و      طرفین ب  .است
رنج مردم افغانستان در مبـارزه علیـه        

و تهدیدات   ،تروریزم در طول این سالها    
مداومی را که مانع تحقق آرزوی شـان        

امنیت و رفاه شده ،برای رسیدن به صلح
احترام گذاشـته و آنـرا درک        ،است

طرفین همچنان از قربانی هایی .کنندمی
مبـارزه  که مردم ایاالت متحده دراین      

ـ     ،متقبل شده اند   عمـل  ه  قدر دانـی ب

۷
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.كوي
په افغانستان كې د امنيت او ثبات د         -۲

ينت، د سيمه ييز او نيوال ثبات سره 
د مرستي، له القاعده او ور پوري تليـو         
لو سره د مبارزې په منظور او هـم د          
افغانستان د ملي حاكميـت، امنيـت او        

ت په وانـدې د موجـودو       ارضي تمامي 
تهديداتو د دفع لپاره د افغانستان د توان د 
زياتولو په منظور د جانبينو د پريكې له        
مخې، د دفاعي او امنيتي تدابيرو له الرې        
دواه لوري خپلو هو ته همدا شان دوام 

. وركوي
په دې موافقه ليك كـې د دواو         -الف

لوريو مكلفيتونه او نور هر ول وروستي       
تدابير، د افغانستان د خاورې دننه پر ملي 
حاكميت اثر نه لري او هم د بين المللي         
حقوقو مطابق له دواو لوريو د مشروع       

.دفاع حق نه اغېزمنوي
دواه لوري لـه خپلـو داخلـي         -ب

دوه جانبه  "طرزالعملونو سره سم پريوې     
دا . مذاكرات پيلوي " امنيتي موافقه ليك  

ــذاكرات د اســتراتيژيكو  همكــاريو م
ددغې موافقه ليك له الس ليك وروسته       

.می آورند
در  به منظور تحکیم امنیت و ثبات      -۲

افغانستان، کمک به صـلح و ثبـات       
مبـارزه بـا     ،منطقوی و بین المللـی    

القاعده و وابسته گان اش، و نیـز بـه          
هدف افزایش توانمنـدی افغانـستان      
برای دفع تهدیدات علیـه حاکمیـت       

،یت ارضی افغانستان  امنیت و تمام   ،ملی
طرفین به تالش های شان جهت تقویت       
همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی      

همچنـان   ،جانبین ۀو امنیتی طبق فیصل   
.دهندادامه می

مکلفیت های طـرفین در ایـن       -الف
، موافقتنامه و هر گونه تدابیر بعدی دیگر

حـدود  برحاکمیت ملی افغانـستان در    
مشروع هر  سرزمین اش و بر حق دفاع       

طرفین در مطابقت با حقوق بین       از یک
.باشدالمللی تأثیر گذار نمی

طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی -ب
موافقتنامه دو جانبـه    «روی یک    ،شان

این .مذکرات را آغاز می نمایند  »امنیتی
مذکرات بعد از امضای این موافقتنامـه       

ستراتیژیک آغاز گردیده و در    اهمکاری  

۸
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پيلېي او هدف دا دى چې د يوكال په         
دا امنيتي موافقه ليك به په      . ننه بشپ شي  

افغانستان كې د متحده اياالتو د امنيتـي        
پرسونل، چې له تروريزم سره د مبارزې، د 
ملكي او بشر دوستانه مرستو او د نظامي        

فعـاليتونو پـه   تمریناتو او تعليم او نورو      
منظور راغلي دي، د حضور د رنوالي       

ش .هـــ۱۳۸۲(م كـــال ۲۰۰۳د 
موافقه لیک او هم د نورو هغـو        ) كـال

توافقاتو او تفاهماتو اى ونيـسي چـې        
د وه جانبه امنيتي موافقه    "دواه لوري يې    

.د احكامو مغاير وبولي" ليك
روان نظامي عمليات به په موجودو       -ج

/ م۲۰۱۲(و كې چې د    عملياتي چوكاون 
د متحده اياالتو د ) ش كـال.هـ۱۳۹۰

/ م ۲۰۱۲(توقيف خانو د انتـقال او د       
د ــانو ) ش كـــال.هـــ۱۳۹۱

عملياتو د افغاني كولو تفاهمنامې يې برخه 
ترهغه وخته چـې    . بلل كېي دوام مومي   

دوه جانبه امنيتي موافقه   "دغه چوكاونه د    
ـ       " لیک ارې، د  او يا نورو تدابيرو لـه لي

. دواو لوريو په موافقه دهغو اى ونيسي
دا مكلفيت نه چې دمخه وويل شول،       

این .رددـل نهایی می گرف یک ساـظ
امنیتی جـاگزین توافقنامـه      ۀموافقتنام

چگونگی حضور پرسونل امنیتی و ملکی      
ایاالت متحده در افغانستان به هـدف       

ـ ارا ،همکاری برای پاسخ به تروریزم     ه ی
آموزش ،کمک های بشردوستانه و ملکی

و تمرینات نظامی و سایر فعالیت هـای        
ــال ( ۲۰۰۳ ــصوب س و ) ۱۳۸۲م

و تفاهماتی کـه طـرفین بـر        توافقات  
ـ «مغایرت احکام آن بـا       دو  ۀموافقتنام

ــ ــیۀجانب ــد»امنیت ــت نماین ،موافق
.شودمی
اجرای عملیات جاری نظامی بـر       -ج
اس چارچوب هایی که شامل تفاهم      ـاس

هـای ایـاالت     توقیف خانه نامه انتقال   
و ) ۱۳۹۰/م ۲۰۱۲منعقـده   (متحده  

یاداشت تفاهم افغانی ساختن عملیـات      
مـی  ) ۲۰۱۲/۱۳۹۱منعقـده   (خاص
الی زمـانی ادامـه مـی یابـد          ،شود

ــط  ــا توس ــارچوب ه ــن چ ــه ای ک
یا تـدابیر   » منیتیۀ ا دو جانب  ۀموافقتنام«

طرفین جـای گـزین      ۀبه موافق  ،دیگر
ـ الـی    ،این مکلفیـت   .گردند سخ ف
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دهغه تر فسخ پورې په پورته ياد شـوي         
چوكا كې د دواو خواوو پر تعهداتو       

.او تفاهماتو اغېز نه ندي
د امنيتي او دفاعي اود مهاله متقابلو       -۳

همكاريو د يو چوكـات د ايجـاد پـه          
له ناتو  "الت، افغانستان   منظور، متحده ايا  

په توه  " د باندې د خپل يو عمده متحد      
.ي

دواه لوري، د سولې او مصالحې په        -۴
الره كې د افغانستان له هو پر پياوي        

.مالت تأكيد كوي
هغه افراد او لې كوالى شـي د         -الف

سولې او مصالحې روان جريـان تـه ور         
داخل شي چې له القاعده  سره خپله رابطه

پرې كي، له خشونته الس واخلـي، د        
افغانستان اساسي قانون ته او هم د ولو        
و او نارينه وو حقوقو ته د اساسـي         
قانون د ضمانتونو پر بنـست، احتـرام        

.وكي
افغانستان تأكيد كوي چې د سولې       -ب

د تحقق لپاره په ولو دولتي       ېاو مصالح 
تفاهماتو او اقداماتو كې د افغانستان پـه        

سي قانون كې مندرج ارزتونه رعايت اسا

تعهدات و تفاهمـات     ،بر وضعیت  ،آن
شامل چار چوب یاد شـده در بـاال،         

.تاثیر گذارنمی باشد
کمـک در   ایاالت متحده به منظور    -۳

ایجاد یک چـار چـوب دراز مـدت         
،همکاری های دو جانبه امنیتی و دفاعی      

متحده عمـده   «افغانستان را به عنوان     
.تلقی می نماید»خارج ناتو

حمایت نیرومند شـان از     طرفین بر  -۴
تالش های افغانستان در راستای صلح و       

.نمایندمیتأکیدمصالح 
روهـایی مـی تواننـد      گافراد و  -الف

ــصالحه   ــلح و م ــد ص ــامل رون ش
گردند که با القاعـده قطـع رابطـه         
کننــد ازخــشونت دســت بردارنــد

شـمول  ه  و به قانون اساسی افغانستان ب     
ضمانت هـای آن بـه حقـوق همـه          

ترام ـاح ،ن کشور ـردان ای ـم و زنان
.بگذارند

می دارد تـا در      تأکیدافغانستان   -ب
مات دولتـی در    تمامی اقدامات و تفاه   

خصوص صلح و مصالحه، ارزش هـای       
مندرج در قانون اساسی افغانـستان را       
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.كي
ـ ۱۳۹۳/ م ۲۰۱۴تر   -۵ ش كال  .ه

وروسته، متحده اياالت د افغانـستان د       
امنيتي قواوو د تعليم، تجهيز، مشورت او       
تداوم په منظور هركال د پـولي منـابعو        
غوتنه پدې منظور كوي و افغانستان      
وكوالى شي په مستقالنه ول د داخلي او 

اتو په واندې خپله دفـاع      خارجي تهديد 
وكي، خپل امنيت تـاْمين كانـدي او        
تروريستان بيا ونه كوالى شـي چـې د         
افغانستان خاورې ته رخنه وكي او پدې       
توه افغانستان، سيمې او ن ته تهديد       

.متوجه كي
ــف ــوارد -ال ــدې م ــت الن دا حماي

:راچاپيروي
د تهديداتو، تغيير منونكي ماهيت ته       -۱

، د هغو تهديداتو لپاره د مناسبو       په پاملرنه 
امكاناتو برابرول چې يې دواه لـوري د        

.افغانستان د ثبات په واندې خطر وي
له هغو هو مـالت چې په نتيجه كې -۲

يې افغانستان د يو تلپاتې امنيتي جوت       
.خاوند شي

د افغانستان د امنيتـي بنـسونو د         -۳

.رعایت کند
ــال -۵ ــداز س ،)۱۳۹۳(۲۰۱۴بع

ایاالت متحده ساالنه منابع پولی را برای       
مشورت و   ،تجهیز ،حمایت از آموزش  

تداوم نیروی های امنیتی افغانستان بـه       
کنـد تـا    منظوری در خواست مـی    

مستقالنه امنیت ۀواند به گونافغانستان بت
خود را تـأمین نمـوده و در مقابـل          
تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع  

تا تروریستان هرگز نتوانند باردیگر ،کند
به خاک افغانستان رخنه کرده و تهدیدی 

جهـان  ، منطقـه و   را متوجه افغانستان  
.بسازند

حمایت باید شامل موارد آتی این –الف  
: گردد

ک در ایجاد امکانات مناسب با      کم -۱
در نظر داشت ماهیت متحول تهدیداتی      
که ازسوی طرفین به عنوان خطر علیـه        

.ثبات افغانستان تلقی شوند
حمایت از تالش هایی که موجـب        -۲

به یک ساختارپایدار دست یابی افغانستان
.امنیتی گردد

تقویه ظرفیـت نهادهـای امنیتـی        -۳
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.ظرفيت تقویه
د دفاع  "بنس   ددې موافقه لیک پر    -ب

او امنيت په چارو كې د افغانـستان او         
. ايجادېي" متحده اياالتو كاري روپ   

دا روپ وظيفه لري چې افغانستان ته د        
متوجه تهديداتو سطح او هم ددې هېواد       
دفاعي او امنيتي اتياوې ارزيابي كي او       
د آينده همكاريو د رنوالي په برخه كې 

شخـصې  تـه م  "دوه جانبه كمېسيون    "
.سپارتنې واندې كي

د افغانستان ملي امنيتي قـواوو تـه       -ج
مرستې بايد په داسې ول واندې شـي        
چې د ناتو له معيارونو سره سـازاري        

د ناتو له قواوو سره د تعامـل        «ولري او   
ي» پذيرى كاصل پياو.

دواه لوري په همدې ول د ناتو له         -د
اتو له ن «غيو هېوادونو خه غواي چې      

سره د افغانستان د اسالمي جمهوريت د       
۲۰۱۰د  » اود مهاله همكاريو اعالميي   

ـــ۱۳۸۹/ م ــوامبر، .ه ــل ن ش كا
لزبن د تطبيق لپـاره عملـي اقـدامات        

ـ  ۱۳۹۳/ م۲۰۱۴وشي او تر     ش.هـ
كال وروسته د افغانستان امنيتي وتياوې 

.افغانستان
ایاالت –ی افغانستان گروپ کار«–ب 

کـه در    »درامور دفاع و امنیت    متحده
،گرددچارچوب این موافقتنامه ایجاد می

وظیفه دارد تا سطح تهدیداتی را کـه         
متوجه افغانستان و نیز نیازمندی هـای       
امنیتی و دفاعی این کشور را ارزیـابی        

در " ون دو جانبـه     یکمیس" نموده و به    
ه مورد چگونگی همکاری هـای آینـد      

.ه نمایدیرا ارایسفارشات مشخص
کمک به نیروهای امنیتـی ملـی        -ج

ه گردد که با    یافغانستان باید طوری ارا   
معیارهای ناتو سازگاری داشته و اصل        

»قابلیت تعامل پذیری با نیروهای ناتو     «
.را تقویت کند

طرفین همچنان از کشور های عضو       -د
خواهند تا با اتخـاذ اقـدامات       ناتو می 
اعالمیه همکـاری   «برای تطبیق   عملی  
و دولـت    نـاتو دراز مدت بـین     های  

منعقـده  » جمهوری اسالمی افغانستان  
عقـرب سـال    (۲۰۱۰نوامبر سـال    

توانائی ،بنزدر ل  نشست ناتو ) ۱۳۸۹
افغانستان را پس از سـال       های امنیتی 

۱۲



)١٠٨٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ۶/۴/۱۳۹۱

.دوامداره او ې كي
له القاعده او ورسره تليو لو سره د -۶
بارزې، د افغانستان د ملي امنيتي قواوو       م

د روزنې او نورو ماموريتونو، چې يـې د         
و امنيتي و د تحكيم لپـاره دواه        
لوري مشخصوي، د اجراء په منظـور،       
افغانستان د متحده اياالتو قواوو ته تـر        

ـ ۱۳۹۳/ م ۲۰۱۴ ش كال پورې د    .ه
دومداري استفادې زمينه برابروي او هم      

دوه «ېې، نه چې به په وروسته تردې ن
كې پرې موافقه » جانبه امنيتي موافقه لیک

.كېي، په هماغه ول عمل پرې وشي
متحده اياالت، د افغانستان ملي     -الف

        حاكميت او استقالل ته پر خپل بـشپ
د انتقال د جریـان     . احترام تأكيد كوي  

چوكا او افغانستان ته د بشپ امنيتـي        
ته خپل تعهد يو     مسئوليت د انتقال تحقق   

متحده اياالت، بيا هم    . ل بیا رندوي  
تأكيد كوي چې په افغانستان كې د دايمي 
تاْسيساتو د ايجاد په له كې نه دي او نه          
هم د داسې حضور په هه كې دي چې د 
افغانستان اونيانو ته تهديـد متوجـه       

.كاندي

.تداوم و بهبود بخشند) ۱۳۹۳(۲۰۱۴
افغانستان به منظور مبارزه با القاعده -۶

آمــوزش نیروهــای ،ابــستگان آنو و
امنیتی ملی این کشور و اجرای سـایر        

که برای تحکیم منافع    ی  اموریت های ـم
از سوی طرفین تشخیص     امنیتی مشترک

تداوم دسترسی قوای ایاالت     ،می گردد 
سات افغانستان و استفاده    متحده به تأسی  

۲۰۱۴لی سـال    اسیسات را   از آن تأ  
ن از آ سازد و پس    میسر می ) ۱۳۹۳(

»امنیتیۀ جانبۀ دوموافقتنام«طوری که در
.عمل خواهد شد،مورد توافق واقع شود

ایاالت متحده بر احترام کامـل       –الف
خویش به حاکمیت ملـی و اسـتقالل        

نموده و تعهـدش بـه       تأکیدافغانستان  
چارچوب روند انتقال وتحقـق کامـل       

ولیت های امنیتی به افغانستان ئانتقال مس
ـ     ایـاالت   .داردیرا مجدداً تصریح م
تأکید می کند که    متحده یک بار دیگر     

سیسات دایمی نظامی درجستجو ایجاد تأ
ی در افغانستان نبوده و در پی حـضور       

نیست که تهدید ی را متوجه همسایگان       
.افغانستان بسازد
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متحده اياالت ژمنه كـوي چـې د         -ب
يا تاْسيـساتو د     افغانستان له خاوري او   

نورو هېوادونو په واندې د بريدونو د پيل 
. د نقطې په توه استفاده نه كوي

په افغانستان كې د متحده اياالتو د        -ج
قواوو آينده رنوالى، حدود او په دې       

رابطه د دواو هېوادونو وجايب به پـه         
كـې  » دوه جانبه امنيتي موافقه لیـک     «

.مشخص شي
خدره موادو د قاچاق، د تروريزم، د م-۷

سازمان يافته جرايمو او د پيسو دسپینولو       
په شمول، له و تهديداتو سره د مقابلې    
په منظور به دواه لوري خپل اطالعات او 

.استخبارات سره شريكوي
ــزو  -۸ ــيمه يي ــوري، د س دواه ل

ــر  امنيتــي همــاهنيو او همكــاريو پ
بهبــود تأكيــد كــوي او رنــدوي 

ـ     وادو توليـد، قاچـاق     چې د مخدره م
او له دغو توكو غير مجاز اسـتفادې د         
افغانستان امنيت او اقتصاد ته ستر تهديد       
متوجه كى او همدا راز يـې د سـيمې         
امنيت او ن سالمت له خطـر سـره         

دواه لوري مصمم دي . مخامخ كى دى

نماید که از ایاالت متحده تعهد می-ب
سرزمین و یا تأسیسات افغانـستان بـه        

ت علیه کشورهای عنوان نقطه آغاز حمال
.دیگر استفاده نمی کند

چگونگی وگستره حضور و اجراآت - ج
قوای ایـاالت متحـده در آینـده در         
افغانستان و وجایب دو کشور در ایـن        

موافقتنامـۀ دو جانبـۀ     «رابطه باید در    
.مشخص گردند» امنیتی

ــات و -۷ ــشریک اطالع ــرفین ت ط
استخبارات را به هـدف مقابلـه بـا         

،ه شمول تروریـزم   تهدیدات مشترک ب  
جرایم سازمان یافته و ،قاچاق مواد مخدر

.افزایش می دهند،تطهیر پول
طرفین همچنان بر حمایت شان برای -۸

بهبود هماهنگی و همکاری های امنیتی      
طرفین تصریح .می ورزندتأکیدمنطقوی 

قاچاق و  ،کنند که تولید مواد مخدر    ی  م
ا غیر مجاز از آن تهدید بزرگی رۀاستفاد

متوجه امنیت و اقتصاد مشروع افغانستان 
ساخته و همچنان امنیت منطقه و سالمت 

هر دو   .جهان را به مخاطره می اندازد     
ن ـو ای ـطرف مصمم اند تا برای مح     
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چې ددغه تهديد د محو لپاره په افغانستان 
ونو سره سيمه كې او هم له اونيو هېواد

.همكار وكي
پدې پوهه چې د افغانستان ثبـات د         -۹

جنوبي آسيا او مركزي آسيا د ثبـات او         
ترقي لپاره مهم دى، متحده اياالت تأكيد       
كوي چې په افغانستان باندې هـر ول        
تجاوز د خپلې شديدې اندينې باعـث       

.بولي
ددغسې يوې پيې دوقوع په صورت كې 

يوله بل سره به دواه لوري په عاجل ول
په مشوره كې د سياسي، دیپلومـاتيكو،       
اقتصادي او نظامي اقداماتو په شمول، د       
دواو لوريو په توافق او د دواو هېوادونو 
د اساسي قوانينو د احكامو مطابق، پيې       

.ته مناسب واب طرح او تطبيق كي
لورمه برخه

سيمه ييزې همكـار او د امنيـت        
:پياوتيا

ري، له افغانستان سـره د      دواه لو  -۱
اونيانو د مؤثرو او دوستانه روابطو پر       
اهميت موافق دي او تأكيد كوي چې دا        

منطقه و با    ،با هم در افغانستان    ،تهدید
همکــاری ،کــشور هــای همــسایه

.نمایند
با درک اینکه ثبات افغانـستان در        -۹

ت آسیای جنوبی و آسـیای      ترقی و ثبا  
تأکیدایاالت متحده    ،مرکزی نقش دارد  

گونه  تجاوز بیرونی علیه     د که هر  کنمی
افغانستان را موجب نگرانی شدید خود      

.می پندارد
قوع چنین رویدادی، طرفین در صورت و

پاسخ ،چه عاجل در مشورت باهمباید هر
،مناسبی را به شمول اقدامات سیاسـی      

به توافق ،ادی و نظامیاقتص،دیپلوماتیک
هر دو طرف ودر مطابقت بـا احکـام         

طـرح و تطبیـق      ،قوانین اساسی شان  
.کنند

بخش چهارم 
کاری های  ـهمتقـویت امنیت و    

:منطقوی
طرفین بر اهمیت روابط دوستانه و       -۱
میان افغانستان و همسایه گانش     ؤثرـم

دارند که ایـن    می تأکیدموافق بوده و    
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روابط بايد دمتقابل احترام او يو د بل په         
. چاروكې د نه مداخلې پر بنس وال وي

ــو   ــو هېوادون ــه ول ــوري ل دواه ل
خه غواي چـې د افغانـستان ملـي         

احتـرام   حاكميت او مكن بشپتيا ته    
د افغانستان په داخلي چـارو او       . ولري

دیموكراتيكو پروسوكې لـه مـداخلې      
.اجتناب وكي

د سيمه ييزو همكاريو اهميت ته په        -۲
پاملرنه، په سيمه كې د امنيت د ينت        
لپاره، دواه لوري د سيمې له هېوادونو،       
سيمه ييزو سازمانونو، ملرو ملتونـو او       

سـره، د    نورو بين المللـي بنـسونو     
تروريستي شبكو، سازمان يافته جرايمو، د 
مخدره موادو د قاچـاق او د پيـسو د          
سپينولو په شمول، لـه دواو لوريـو د         
تشخيص شويو تهديدونو په واندې جدي 

.همكار كوي
دواه لوري د سيمه ييـز ثبـات او     -۳

سوکال په منظور، د مركزي او جنـوبي        
اطي پله  آسيا او منني ختي ترمن د ارتب      

په توه د افغانستان د تاريخي نقش د احيا 
:لپاره په الندې توه همكار كوي

،اس احتـرام متقابـل    روابط باید بر اس   
برابری و عدم مداخله در امور یکدیگر       

طرف از تمـامی    هر دو   . استوار باشد 
خواهد تا به حاکمیت ملی و کشورها می

تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته     
و از مداخله در امور داخلی و پروسـه         

موکراتیک افغانستان اجتنـاب    یهای د 
.ورزند

اری با در نظر داشت اهمیت همک      -۲
های منطقوی جهت تحکیم امنیـت در       

طــرفین بــا کــشور هــای ،منطقــه
ملل متحد ،سازمان های منطقوی،منطقه

لـی در برابـر     لوسایر نهادهای بین الم   
شخیص شـده از سـوی      تهدید های ت  

ی تروریستی،  شمول شبکه ها  ه  ب ،طرفین
جرایم سازمان یافتـه، قاچـاق مـواد        

و تطهیرپول همکـاری جـدی       مخدر،
.نندمی ک

طرفین به منظور تقویت ثبات و رفاه -۳
منطقوی و احیای نقش تاریخی افغانستان 

،به حیث پل ارتباطی آسیای مرکـزی      
نه بـه گونـۀ آتـی       جنوبی و شرق میا   
:همکاری می نمایند
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په سيمه كې د اوسنيو او وروستيو        -الف
ابتكاراتو الزيات تشويق، لكه د تجارت او 
ترانزيت مـوافقه لیک او په تطبیق كې يې 

.سهولت ايجادول
د افغانستان او اونيانو تـرمن د        -ب

.اهن او مديريت تقويهسرحداتو د هم
په ول افغانستان كـې د زيربنـايي         -ج

پروژو دتطبيق په شمول، په سيمه كې د        
پروژو دتطبيق له الرې د ترانـسپورت،       
ارتباطاتو، ترانزيت او د انرژى د شـبكو       

.پراختيا
دسيمه ييزې پانه اچونې د هونې        -د

لپاره دنيوال حمايت جلبول چې له سيمې 
.ان د همرايي سبب كېيسره د افغانست
پنمه برخه 

:اقتصادي او اجتماعي انكشاف
دواه لــوري موافــق دي چــې د -۱

افغانستان د بشري او طبيعـي منـابعو        
انكشاف د سيمه ييز ثبات او د پايه دارې    
       اقتصادي ودې او تردرې لسيزو جنـ
وروسته د افغانستان د احيا لپاره حيـاتي        

توافـق   ارزت لري او هم دواه لوري     

تقویت بیشتر ابتکارات کنونی و      -الف
بعدی در منطقه از قبیل موافقتنامه های       

در  تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت     
.تطبیق آنها

تقویــت همــآهنگی و مــدیریت -ب
.و همسایگانشسرحدات میان افغانستان 

،ارتباطـات ترانـسپورتی    ۀتوسع -ج
ترانزیت و شـبکه هـای انـرژی در         
منطقه از طریق تطبیق پروژه ها بشمول       

در سراسـر    ،پروژه های زیـر بنـائی     
.افغانستان

ج حمایت بین المللی برای جلب یبس-د
موجب ای منطقوی که    ری ه سرمایه گذا 

.گرددهمگرائی افغانستان با منطقه می
بخش پنجم 

:انکشاف اقتصادی و اجتماعی
د که انکشاف ـوافق انـرفین مـط-۱

منــابع بــشری و طبیعــی افغانــستان 
، رشـد اقتـصاد    برای ثبات منطقـوی   

پایدار و احیای افغانستان در پی بیش از 
افق حیاتی است و نیز تو     ،سه دهه جنگ  

دارند که افغانستان در سال های پس از       
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وروسته » انتقال«لري چې افغانستان به تر    
كلونو كې هم مبرمې، مداومې او خاصې       
مالي اتياوې ولري چې يوازې داخلـي       

متحده اياالت  . عوايد ورته بسنه نه كوي    
/ م۲۰۱۱پـدې خصـوص كې د بن د       

ـ ۱۳۹۰ ش كال په كنفرانس كې پر      .ه
خپل هغه تعهد يول بيا تأكيد كوي چې        

پروسې سره په مطابقت كې، يې د كابل له 
د اقتصادي انكشاف او د بودجوي كمبود 
د پوره كولو او د تيرې لسيزې د السته         
راونو د حفظ، د انتقال د په شـا نـه           
تلونكي جريان د تاْمين او د افغانستان د        

.خو د كفا كېدو په منظور كى دى
:په اقتصادي بعد كې-۲

د افغانستان د اساسي قانون او د       -الف
هېواد د اجتماعي او تاريخي واقعيتونو په       
ــصاد او د    ــازار اقت ــې د ب ــا ك ر

ــعې اواود  ــاريو د توس ــه همك مهال
تحكيم لپاره، دواه لوري خپلو هو ته       

دوام 
.وركوي

د افغانستان لوميتوبونو ته په توجه       -ب
سره، متحده اياالت، د اقتصادي بنسونو      

همچنان نیازمندی های مـالی      »انتقال«
خاص و مداوم خواهد داشت که ،رمـبم

عواید داخلی به تنهائی پاسـخگوی آن       
در این خـصوص، ایـاالت      .نمی باشد 

م ۲۰۱۱متحده برتعهدش در کنفرانس     
بن مبنی بر اینکه کمک های مالی ۱۳۹۰

قتـصادی  ف ا در راستای انکـشا   اش  
جـوی  وکمک در رفـع کمبـود بود      

در مطابقت با پروسه کابل به       ،افغانستان
هدف حفظ دست آوردهای یک دهـه       

مین غیر قابل برگشت رونـد      تاْ ،گذشته
ی افغانستان به کـار     يانتقال وخود کفا  

.کندمیتأکیدمجدداً ،رود
:در بعد اقتصادی-۲

عی خـود جهـت     طرفین به مسا   -الف
بازار و همکاری تصادتحکیم و توسعۀ اق

های دراز مدت به هدف رشد مـداوم        
ــنی   ــستان در روش ــصادی افغان اقت
ــای   ــت ه ــی و واقعی ــانون اساس ق

ادامـه   ،تاریخی و اجتماعی افغانـستان    
.می دهند

با توجـه بـه اولویـت هـای          –ب  
ایاالت متحـده در تقویـت       ،افغانستان
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ر د پياوتيا، د افغانـستان لـه پايـه دا         
انكشاف او خودكفايي مالت، په خـاص       
ول د مشروعو زراعتي توليداتو په ساحه      
كې، د ترانسپورت، تجارت، ترانزيـت،      
اوبو او انرژ په برخوكې د زيربنـاوو        
ايجاد او د طبيعي منـابعو د مـسئوالنه         
مديريت تقويه او دې يو داسې پيـاوي        
مالي نظام له ايجاد سره، چې د خصوصي        

د تـداوم لپـاره الزم وي،       پانه اچونې   
. مرسته كوي

د خصوصي سكتور او تجـارت د        -ج
انكشاف او تشويق په منظور دواه لوري        

په نامه سند » د ترجيحاتو عمومي سيستم«
خه د زياتيدونكې استفادې لپاره ـه       

سربيره پـردې د سـرمايه      . هه كوي 
ذار د تشويق په منظور متحده اياالت       

رج كې د خصوصي تصميم لري چې په خا
پانه اچونې اداره، د متحده ايـاالتو د        
وارداتو او صادراتو بانك او هم د متحده   
اياالتو د توسعی او تجارت اداره و هوي 
و په افغانستان كې د متحده ايـاالتود        
خصوصي سكتور فعاليتونه حمايـت او      
تشويق كي او افغانستان هم د خپلـو        

حمایـت از انکـشاف      ،بنیاد اقتصادی 
ــدار و خــود کفــا ــستان پای یی افغان

مخصوصاً در ساحات تولیدات مشروع     
ایجاد زیربنا در بخـش هـای        ،زراعتی

، آب و   ترانزیـت  ،ترانسپورت تجارت 
ویت مدیریت مسئوالنه منابع    تق انرژی،

ــی ــد  طبیع ــام نیرومن ــاد نظ و ایج
ــداوم ســرمایه  ــرای ت ــالی کــه ب م

کمک  ،خصوصی الزم می باشد   گذاری  
.می کند

و انکشاف  به هدف تشویق تجارت      -ج
طرفین در استفاده    ،کتور خصوصی ـس

سیـستم  «روزافزون از سند موسوم به      
مشترکاً تالش مـی    »عمومی ترجیحات 

عالوتاً به منظور تشویق سـرمایه       .کنند
االت متحده مصمم است    ـای ،ذاریـگ

سرمایه گذاری های خصوصی     ۀکه ادار 
بانک صـادرات و واردات      ،در خارج 

رت و توسعه   تجا ۀایاالت متحده و ادار   
ایاالت متحده را بسیج نموده تا فعالیت       
های سکتور خصوصی ایاالت متحده در      

.افغانستان را حمایت و تشویق نماینـد      
،افغانستان نیز از طریق نهاد های مربوطه
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خصوصي مربوطو نهادونو له الرې د خپل 
.سكتور د پراختيا مال ت كوي

ــدوي چــې د -د ــوري رن دواه ل
افغانستان خلك بايد د خپـل هېـواد د         

. طبيعي زيرمو له ـو مـستفيد شـي        
متحده اياالت د طبيعي زيرمو د ثروت د        
مديريت په برخه كې، له بهترينو نيوالو       
روشونو خه په استفاده د يوه مـؤثر،        

چوكـا د   جوابده، كارآمد او شفاف     
        و مالتـولو لپاره د افغانستان د هجو

. كوي
دواه لوري، د   : په اجتماعي بعد كې    -۳

افغانستان د بشري ظرفيتونو له ارتقاء سره 
د مرستې په خاطر له الندنيو اقداماتو خه 
په استفاده، په مداوم ول و هو تـه      

:دوام وركوي
په كليـدي برخـوكې د عـالي         -الف

سلكي زده كو په شمول،     تحصیالتو او م  
وونې او روزنې ته د ولو ا فغانانو الس         

.رسي او د زده كو د كيفيت ارتقاء، او
اساسي صحي خدماتو ته الس رسي       -ب

دغو خدماتو تـه د     (او تخصصي مراقبت    
).و او كوچنيانو دالس رسي په شمول

وصی خویش ـکتور خصـوسعه سـاز ت
.کندحمایت می

طرفین بر آرزوی شـان تـصریح        -د
د مستفید یدارند که مردم افغانستان بامی

اصلی منفعت های منابع طبیعـی       ۀشوند
ایاالت متحـده از     .کشور شان باشند  

تالش های افغانستان در جهت مدیریت      
ثروت منابع طبیعی از طریق ایجاد یک       

کارا و شفاف ،ثرؤچارچوب پاسخگو، م
بااستفاده از بهترین روش های بین المللی 

.کندحمایت می،هاش و تقویت این رو
طـرفین تـالش    : اجتماعی در بعد  -۳

های مداوم را مشترکاً جهت کمک به       
بـا   ،ارتقای ظرفیت بشری افغانـستان    

ــام  ــر انج ــدامات زی ــتفاده از اق اس
:می دهند

دسترسی و ارتقای کیفیت تعلیم و -الف
به شمول تحـصیالت عـالی و        ،تربیه

مامی افغانها  تآموزش های مسلکی برای     
.، ودر بخش های کلیدی

به خدمات اساسی صحی    دسترسی   -ب
بـشمول  ( و مراقبت های تخصـصی      

.)تیابی زنان و اطفال به این خدماتدس
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دواه لوري، له اداري فساد سره د        -۴
:كيد كويمبارزې پر حياتي اهميت تأ

دواه لوري، د اداري فساد د ولو -الف
انواعو او اشكالو په وانـدې قاطعانـه        

.مبارزه كوي
دواه لوري، د مرستو د مؤثريت د        -ب

لويدو لپاره ميكانيزمونه ايجـادوي، د      
تداركاتو شفافيت او د حساب وركولو د       
يوې بهترې طريقې په رواجولو سـره د        

.اداري فساد مخنيوى كوي
افغانستانٌ له فساد سره د مبـارزې        -ج

بنسونه تقويه كوي له ملي او بين المللي        
مكلفيتونو سره په مطابقت كې د ضرورت 
له مخې په مربوطه قوانينو باندې له سره        

.كتنه كوي او هغه تطبيقوي
افغانستان، د پيسو د سـپينولو او د         -د

تروريزم د تمويل په برخه كـې د آسـيا          
اآتو د كاري لـې د      پسفيك د مالي اجر   

سپارتنو د تطبيق له الرې خپـل مـالي         
.سيستم محافظه او تحكيموي

د افغانستان د انكشاف په منظور به د -۵
متحده اياالتو له خوا افغانستان ته د كلينو 
اقتصادي او اجتماعي مرستو په شـمول،       

طرفین بر اهمیت حیاتی مبارزه بـا        -۴
: ندنمایمیتأکیدفساد اداری 

طرفین در برابر تمامی انـواع و        –الف  
اشکال فساد اداری قاطعانه مبارزه مـی       

.کنند
طرفین میکانیزم هـایی را جهـت        –ب
قای مؤثریت کمک ها ایجاد نموده و ارت

،با اتخاذ شیوه های بهتـر تـدارکات       
از فـساد اداری     ،شفافیت و حسابدهی  

.جلوگیری می کنند
افغانستان نهادهای مبارزه با فساد را -ج

تقویت بخشیده و قوانین مربوط را بـه        
اساس ضرورت در مطابقت با مکلفیت      

بازنگری و   ،های ملی و بین المللی اش     
.ق می کندتطبی

تم مالی خود را بـا      افغانستان سیس  -د
گروه کاری اجـراآت     تطبیق سفارشات 

مالی آسیا پسفیک در خصوص مبارزه با       
محافظت و ،تطهیر پول و تمویل تروریزم

.تحکیم می بخشد
ایاالت متحـده و افغانـستان بـه       -۵

همکاری های شان به منظور انکـشاف       
ه کمک ساالنه  یافغانستان به شمول ارا   
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متحده اياالت او افغانستان خپلو همكاريو  
راتيژيكو ته د دواو هېوادونـو د اسـت       

همكاريو له اهميت سره متناسـب دوام       
:وركوي

دغه هدف ته د رسيدو په منظـور          -الف
متحده اياالت، هر كال له افغانستان سره       
د اقتصادي او اجتماعي مساعدت په خاطر 

همـداراز  . د مالي منابع غوتنه كـوي     
متحده اياالت د بين المللـي سـرمايه        
ذار د جلب او تشويق او د خصوصي        

كتور د حمايت په برخو كې د افغانستان س
له هو مالت كوي، كه دا هې د يو         
سوكاله افغانستان او د يوې مرفه منطقې       

.لپاره حياتي دي
كـال د كابل او لندن / م۲۰۱۰د -ب

ـ ۱۳۸۸(په كنفرانسونو كې     ش كې  .ه
ـ ۱۳۸۹لندن كنفرانس او     ش كال د   .ه
وروسـته تــردې  (، )كابـل كنفــرانس 

كې پرخپلو تعهدات په تأكيد ) وكنفرانسون
سره، متحده اياالت يو ل بيا تأكيد كوي 
چې له افغانستان سره د خپلو اقتصادي او 

په سلو كې د ۵۰اجتماعي مرستو لترلۀ 
ــوي  ــت د بودج ــستان د حكوم افغان

ایـاالت   باقتصادی و اجتماعی از جان    
ت متناسب با اهمی   ،متحده به افغانستان  

کـشور  استراتیژیک همکاری میان دو   
:ادامه می دهند

،هـدف ایـن   برای رسیدن به     –الف  
ایاالت متحده ساالنه منابع مالی را جهت 

ه مساعدت اقتصادی و اجتماعی به      یارا
ایـاالت   .تقاضا می نمایـد    ،افغانستان

همچنان از تالش های افغانستان     متحده  
برای جلب و تشویق سرمایه گذاری بین       
المللی و حمایت از سکتور خـصوصی       
افغانستان که برای تحقق یک افغانستان      

مرفه و صلح مند حیـاتی       ،امنۀ  و منطق 
.کندحمایت می،است

بر تعهداتش در کنفرانس    تأکیدبا   -ب
در کابـل و لنـدن      ۲۰۱۰های سال   

و ۱۳۸۸در سـال     کنفرانس لنـدن  (
،)۱۳۸۹کنفرانس کابـل در سـال       

ایـاالت   ،)پس از این کنفرانس هـا     ( 
تأکیدمتحده یکبار دیگر بر تعهد خویش   

در صد کمک    ۵۰کند که حد اقل     می
های اقتصادی و اجتمـاعی خـود بـه      

از طریق میکـانیزم هـای      افغانستان را 
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دواه . ميكانيزمونو له الرې صرف كي    
لوري پر دغه تعهد، د افغانستان او متحده 

جانبه كمېسيون، چې ددې     اياالتو د دوه  
موافقه لیک پر اساس جوېي، له الرې       
په اكلو وختونوكې بيا كتنه كوي، ـو        
پدې ترتيب د هغو مرستو په فيصدي كې        
چې د افغانستان د حكومت د بودجـوي        

۱۳۹۱/ م۲۰۱۲ميكانيزمونو له الرې د     
ش كال وروسته مصرفېي زياتوالى     .هـ

.راشي
۱۳۸۹/ م۲۰۱۰متحده اياالت، د   -ج

ش كال د كابل په كنفرانس كې پر        .هـ
خپله كې ژمنه يو ل بيا تأكيد كوي چې 
افغانستان ته خپلې مرستې د دواو لوريو       
له توافق سره سم داسې تنظيم كي چې د 
ملي لوميتوبونو لرونكيـو برنـاموكې      

ــي او د  ــصرف ش ۱۳۹۱/ م۲۰۱۲م
ش كال د جدي تر پايـه د متحـده    .هـ

سلو كې مرستې له پورته      په) ۸۰(اياالتو  
        اريادو شوو ملي برنامو سره په سـاز

متحده اياالت موافقـه    . كې مصرف شي  
لري چې د خپلو انكشافي مرستو هغـه        
مقدار چې د افغانستان د ملي لوميتوبونو       

ودجوی حکومت افغانستان به مصرف ـب
از طریـق   د را طرفین این تعه   .برساند
ایاالت  –ون دو جانبه افغانستان     یکمیس

متحده که بر اساس ایـن موافقتنامـه        
در اوقات معین مورد     ،گرددتشکیل می 

بازنگری قرار می دهند تا به این ترتیب        
ـ    ایی کـه از طریـق      فیصدی کمک ه

جـوی حکومـت    میکانیزم هـای بود   
) ۱۳۹۱(۲۰۱۲افغانستان پس از سال     

.ش یابدافزای،رسدبه مصرف می
ایاالت متحده بر تعهد خـویش در        -ج
کابل ) ۱۳۸۹(۲۰۱۰فرانس سال ـکن

دارد که کمک هـای     می تأکیدمجدداً  
انکشافی خود به افغانستان را همچنان      

،ی اولویت ملیاهمسو با برنامه های دار
طوری تنظـیم    ،طبق توافق قبلی طرفین   

ماه جدی ( ۲۰۱۲نماید که تا ختم سال 
در صد کمک های )۸۰() ۱۳۹۱سال 

ایاالت متحده در سازگاری با این برنامه       
ایاالت متحده موافق .برسدها به مصرف

است تا آن مقـدار از کمـک هـای          
انکشافی اش را که در همنوائی با بر نامه 

ی اولویت ملی افغانستان بـه      اهای دار 
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لرونكو برنامو كې نه مصرفېي په شفاف       
ول مصرف كي او په مصرف كې يې د 

.وكيافغانستان له دولت سره مشوره
دغه تعهدات د افغانستان حكومت په       -د

د ميكـانيزمونو   . اقدام پورې اه لـري    
ايجاد، د شفافيت تاْمين، حساب وركول،     
د بودجې په مصرف كې زياتون، د عوايدو 
په ولولوكې بهبود، د عامه مالي مديريت       
د سيستمونو تقويه او نـور دوه جانبـه         
اقدامات چې د اجراآتو او پرمختونو د       

. ارزيابى لپاره پرې دمخه توافق شوى دى      
دا اقدامات همدارنه هغه تعهـدات را       

كې پرې  » كنفرانسونو«چاپېروي چې په    
.توافق شوى دى

دواه لوري پـه پراخـو هـو د          -۶
وانانو او و د برنامو په شـمول، د         
خپلو خلكو او مدني ولنې ترمن لرغوني       

و د روابط، د پوهنتونونو او عالي تحصيالت
مؤسسو تـرمن همكـار، پيـاوې       

.كوي
۷-      رات متحده اياالت، اكادميك ت

او مربوط فعاليتونه، د زده كو دفرصتونو 
دارائې په شمول، لكه د فولبرايت پرورام 

اف بـه   شـف  ۀرسند بگون مصرف نمی 
بـا   مصرف رساند ه و در مـصرف آن       

.ستان مشورت کنددولت افغان
این تعهدات وابـسته بـه اقـدام         –د  

حکومت افغانستان در ایجاد میکانیزم ها 
وپیشرفت ها در راستای تأمین شفافیت و 

افـزایش در مـصرف      ،حسابدهی مالی 
،بهبود در جمع آوری عوایـد      ،جهدبو

تقویت سیستم های مدیریت مالی عامه و 
گردد کـه   سایر اقدامات دو جانبه می    

یابی اجراآت و پیشرفت ها بر      جهت ارز 
این اقدامات .آن از قبل توافق شده است
گردد که در   همچنان شامل تعهداتی می   

.روی آن توفق شده اند» کنفرانس ها«
طرفین روابط دیرینه بین مردمـان و       -۶

جوامع مدنی شان را با تـالش هـای         
به شمول تدویر بر نامه ها برای ،ستردهگ

ی بین پوهنتون   و همکار  ،جوانان و زنان  
تقویت ،ادهای تحصیالت عالیـها و نه

.می نمایند
ایاالت متحده تبـادالت و سـایر       -۷

ه فرصت های   یبه شمول ارا   ،فعالیت ها 
لبرایـت و   وآموزش مانند پروگـرام ف    
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او د بين المللي ليدنو كتنو د پروـرام         
لپاره، د رهبر د مهارتونو د زده كې        

.برنامه، پياوې او پراخوي
لوري، همدارنه له فرهني    دواه   -۸

نهادونو د مالت په برخه كې او هـم د          
افغان فرهني ميراثونو د ساتنې لپـاره،       

.همكار كوي
شپمه برخه

په افغانستان كې د حكومتـدار د       
:بنسونو پياوتيا

دواه لوري، د افغانستان د دولت د        -۱
مهمو دولتي بنسونو د بشري ظرفيت د       

د متحده  . ر كوي ه والي لپاره همكا   
اياالتو مرستې بايد د افغانستان د حكومت 
د لوميتوبونو پر اساس او د هغو اتياوو        
پر بناوې چې دواو لوريو په ـه پـه          

.نخه كې دي
افغانستان، د دولت په درې ونـو        -۲

كـې د   ) اجرائيه، مقننه او قضائيه   (قواوو  
شفافيت او جوابده د ميزان په لوولو       

متدار چارې ې كوي، و     سره دحكو 
دوى وكوالى شي دخلكـو مـدني او        

آموزش مهارت هـای رهبـری       ۀبرنام
برای مهمانان بین المللی را توسـعه و        

.تقویت می نماید
حمایـت از    طرفین همچنـان در    -۸

ــظ  ــی و حفـ ــای فرهنگـ نهادهـ
همکـاری   افغانـستان  میراث فرهنگی 

.می نمایند
بخش ششم 

ویت نهادها و حکومتداری در     ـتق
:افغانستان

طرفین برای بهبود ظرفیت بشری در -۱
نهادهای مهم دولت افغانستان همکاری     

مک ایاالت متحده   ـک .ایندـی نم ـم
باید براساس اولویت هـای حکومـت       

انستان ومبتنی بر نیازهایی باشد که از افغ
سوی طرفین مشترکاً شناسـائی شـده       

.است
ور حکومتداری را با    ـافغانستان ام  -۲

ــخدهی و   ــزان پاس ــردن می ــد ب بلن
شفافیت در نهـاد هـای سـه گانـه          

بهبـودمی  ) مقننه و قـضائیه    ،اجرائیه(
تا آنها بتوانند نیازمندی هـای       ،بخشد
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اقتصادي اتياوې په ـه ول مرفـوع        
.كاندي

افغانستان همدارنه، له نافذه قوانينو سره 
سم د هېواد په مختلفو حكومتي سطوحو       
كې كاري كفايت او حـساب وركـول        
پياوي كوي او دا ا حاصلوي چې دا        

ادالنـه  ادارې او نهادونه د يو سم او ع       
طرزالعمل پر اساس او له ملي معيارو سره      
موازي، حداقل خدمات او خپل كار سرته 

.رسوي
متحده اياالت، د ظرفيت د تقوی يي، -۳

خودكفايي او د اساسي خدماتو په ارایـه        
كې د افغانستان د دولت د نهـادونو د         
مؤثريت د زياتوالي او پياوتيا په هـو        

تـ  كې، د افغانـستان د حكومـت مال       
.كوي

ــار -۴ ــه ك  ــه ــوري پ دواه ل
كوي وموازي جوـتونه د واليتـي       

د ولـسواليو بـا ثبـات       «بازساز او   
يمونه د انتقال د پروسـې لـه        » ساز

         ـه والسره سم لـه من بند چوكا
.شي

تر مرفـوع   مدنی و اقتصادی مردم را به     
.بدارند

افغانستان همچنان طبق قـوانین نافـذ       
کفایت کاری و حسابدهی را در       ،خود

همه سطوح حکومت تقویت نمـوده و       
اطمینان حاصل می نماید که این ادارات       
و نهادها براساس طرزالعمل های درست     
و عادالنه متناسب با معیاری های ملـی        

ه حد اقل خدمات و کار شـان را         یارا
.دهندانجام 

ــت  -۳ ــده در تقوی ــاالت متح ای
، خودکفايی مؤثریت نهادهـای     ظرفیت

ــزایش و    ــستان و اف ــت افغان دول
توانمندی آنها در ارایه خدمات اساسی،      
ــت   ــستان حمای ــت افغان از حکوم

.می کند
تا فین باهم مشترکاً کار می نمایند طر-۴
شمول تیم های    به» ساختارهای موازی «

موسوم بـه     بازسازی والیتی و تیم های    
طبـق   »هـا  با ثبات سازی ولسوالی   «

انتقال از میان برداشته     ۀچارچوب پروس 
.شوند
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اوومه برخه
تطبيـق تـدابير او     دموافقه لیک د    

:ميكانيزم
دواه لوري، ددې موافقه لیـک د        -۱

دهمكاريو دپراختيا او له پرمختياوو تطبيق
خه دنظارت په منظور د افغانـستان او        
متحده اياالتو يو دوه جانبه كمېسيون او       

.نور الزم ميكانيزمونه ايجادوي
د كمېـسيون رياسـت د دواو        -الف

هېوادونو خارجه وزيران او يا د هغـوى        
نمايندان كوي او غونې يې په شـپو        

راني ول په كابل    مياشتوكې يو ل په دو    
.او واشنن كې دايرېي

نوري دوه جانبـه ـولنې، لكـه د          -
متحده اياالتو دوه جانبه امنيتي –افغانستان

مشورتي مجمع بايد ددې جوت پـه       
.چوكا كې مدغم شي

يوه ـه اجرائيـوي كميـه، د         -ب
كارپوهانو د دايمي كاري روپونو چـې       

ي، ددې موافقه لیک د تطبيق لپاره جوي   
د كـار رنوالى رهبري كوي او په دې 
ــزارش   ــه ــو ت ــې وزيران برخــه ك

بخش هفتم
کانیزم های تطبیق   ـمی و رـدابیـت

:موافقتنامه
همکاری ها   ۀطرفین به منظور توسع    -۱

ونظارت بر پیـشرفت هـا در تطبیـق         
ون دو  یاین موافقتنامـه، یـک کمیـس      

ت متحـده و    ایـاال  –جانبه افغانستان   
.میکانیزم های الزم را ایجاد می کنند

ون از جانب وزرای خارجه یکمیس-الف
،هردو کشور و یا نماینـدگان شـان       

ردیده و جلسات آن هر شش ـریاست گ
ماه یک بار به صورت دورانی در کابل و 

.واشنگتن دایر می گردد
، ماننـد   مجمع های موجود دو جانبه     -

بــه مــشورتی امنیتـی دو جان مجمـع  
دربایـد    ،االت متحـده  یا –افغانستان

.ردندگچارچوب این ساختار مدغم 
یـوی مـشترک    ئاجرا ۀیک کمیت -ب

چگونگی کار گروپ های کاری دایمی      
کارشناسان را که برای تطبیـق ایـن        

رهبری ،شوندیـوافقتنامه تشکیل مـم
گـزارش   ءکرده و در مورد بـه وزرا      

۲۷



)١٠٨٠(مسلسل نمبر رسمي جريده ۶/۴/۱۳۹۱

.وركوي
ددې كـاري ـروپونـو رياست هم -

مربوطه وزيران يا د هغـوي نماينـدان        
  ــرمن ــاتو ت ــوو مقام ــوي او دل ك

يوې مرجع په توه د     د منظمو مشورو د   
عالقې و مشترك مسايل مطرح او عمل       

دا مسايل له ينـو نـورو       . پرې كوي 
داود مهاله امنيت تاْمين، : مواردو سربيره

ــعې او   ــصادي،اجتماعي توس ــه اقت ل
ددموكراسي له جريانه حمايت او هم په       
افغانستان كې د دولتـي مؤسـساتو او        
ــا را  ــدار د بنــسونو پياوتي حكومت

.ويچاپير
ــې   -ج ــوي كمي ــې اجرائي  د

غونې، د و تهديـداتو د ارزيـابى        
او د عالقې و سـيمه ييـزو مـسايلو          
په باب د خبرو په منظور په مـنظم ول          

.جويي
دواه لوري، د وه جانبه كمېسيون له -۲

الرې، د مالت او مرستو سطح په ـه         
.تشخيصوي

ــاالت  -۳ ــده اي ــستان او متح افغان
چـې ددې موافقـه لیـک       كوالى شي   

.می دهد
این گروپ های کـاری از جانـب         -

،وزرای مربوط یـا نماینـدگان شـان       
ـ   ـ   ـریاست گ ه عنـوان   ـردیده و ب

مرجعی برای مـشورت هـای مـنظم        
میان مقامات ارشد روی مسایل مشترک     

.مورد عالقه مطرح عمـل مـی کنـد        
: مسایل بر عالوه موارد دیگر شامل      این

حمایـت از    ،مین امنیت دراز مـدت    أت
اقتـصادی ورونـد     ،توسعه اجتمـاعی  

نیز تقویـت نهادهـای     و   ،دیموکراسی
دولتی و حکومتـداری در افغانـستان       

.شوندمی
ــجل-ج ـــ ــشترک ۀسات کمیت م

اجراییوی به منظور ارزیابی تهدیـدات      
مشترک و گفتگو روی مسایل منطقوی      
مورد عالقه نیز به شکل مـنظم دایـر         

.می گردد
،ون دو جانبهیطرفین از طریق کمیس-۲

را مـشترکاً   سطح حمایت کمک هـا    
.ص می نمایندتشخی

ــده  -۳ ــاالت متح ــستان و ای افغان
،توانند جهت تطبیق این موافقتنامـه     می

۲۸
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ــرې الزم   ــه چې ــاره ك ــق لپ د تطبي
ــي، د دواو   ــل ش ــب و او مناس
هېوادونو له مربوطه قوانينو او مقرراتـو       
سره سم، نورو زياتو تدابيرو يا توافقاتو ته 

.مخه كي
اتمه برخه

:وروستي احكام
ــ-۱ ــکدا موافق ــت ه لی ــه وخ هغ

ــه    ــوري ل ــې دواه ل ــذېي چ ناف
و يـو بـل تـه د        پلوماتيكو مجـاري  يد

د خپلـو داخلـي قـانوني        ه لیک موافق
اذ لپاره يـې    شرايطو سره سم، چې د انف     

دا . تكميل خبر وركـي   الزامي دي، د  
ـ ۱۴۰۳/ م ۲۰۲۴ه لیک موافق ش .ه

دواه لـوري   . تبار لـري  كال تر پايه اع   
د اعتبار د مودې كوالى شي دموافقه لیک

شپ مياشتې دمخه دې كتبي تر انقضاء 
له ليارې دا موافقه لیک د پخواني   موافقې

توافق سره سم، د يوې بلې دورې لپـاره       
د دواو لـوريو دكتبي . تمـديد كـي

موافقت له مخې كيداى شي داموافقه لیک 
هر كله او هر زمان تعديل او يـا فـسخ        

ـ      دروافقات بیـشتر  ـبه تدابیر یـا ت
ــ ــب  ـص ــه الزم و مناس ورتی ک

مطـابق بـه قـوانین و        ،پنداشته شود 
ور متوسل ـدو کشۀربوطـررات مـمق

.شوند
بخش هشتم 
:  احکام نهایی

نافـذ   این موافقتنامـه بعـداز آن      -۱
گـردد کـه طـرفین از مجـرای         می

دیپلوماتیک در مورد تکمیـل شـرایط       
قانونی داخلی شان که به منظور انفاذ این 

به یک دیگر    ،موافقتنامه الزامی می باشد   
این موافقتنامه الی خـتم      .اطالع بدهند 

۱۴۰۳سـال ( مـیالدی    ۲۰۲۴سال  
.مدار اعتبـار اسـت    ) هجری شمسی   

ـ    طرفین می  ت کتبـی   توانند بـا موافق
،شش ماه قبل از تاریخ انقضا      ،مشترک

ــک   ــرای ی ــه را ب ــن موافقتنام ای
دیگر طبق توافق قبلـی تمدیـد        ۀدور

تواند با  وافقتنامه می ـن م ـای .ایندـنم
موافقــت کتبــی هــر دو طــرف در 
هر زمانی تعدیل یا فسخ گردد و هر یک 

۲۹
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له دواو لوريو خه هريو كوالى      . شـي
شي د موافقه ليك د فسخ لپاره كتبي ياد         

ي، په هغه صورت كې دا      دات ارايه ك  
موافقه ليك د ياد دات د ارائې له نېې         

. وروسته يو كال نور اعتبار لري
ول اقـدامات چـې ددې موافقـه         -۲

ليك له موادو سره سم اجـراء كېـي         
بايد د دواو لوريو لـه بـين المللـي          
تعهداتو او مكلفيتونـو سـره مطابقـت        

ددې موافقه ليك له احكامو سره      . ولري
م هر ول همكـار، د بـودجې د         س

تخصيص د نافذه قوانينو په شـمول، د        
دواو خواوو د قوانينو او مقرراتو تـابع        

.كېي
۳-        ددې موافقه ليك له تطبيقـه راوال

شوي هرول منازعات، د دواو لوريـو       
ترمن ديپلوماتيكو مشورو له الرې حـل       

. وفصل كېي
دا موافقه ليك د افغانستان د اسـالمي        

هوريت او د امريكا د متحده اياالتو د        جم
۱۳۹۱جمهورو رئيسانو له خوا د 

م كـال د مرغـومې     ۲۰۱۲هـ ش د      
د   ) م ۲۰۱۲م  ۲(نېې د    ۱۲مياشتې د   

تواند در مورد تصمیم اش     از طرفین می  
ـ     اشـت  ده یاد برای فسخ این موافقتنام

صورت که در آن،ایدـه نميـکتبی ارا 
این موافقتنامه برای مدت یـک سـال        

.داشت اعتبار داردده این یايپس از ارا
تمامی اقداماتی کـه طبـق مفـاد         -۲

گـردد  مـی  اءاین موافقتنامـه اجـر    
باید در مطابقت با تعهدات و مکلفیت       
های بین المللی طرفین قـرار داشـته       

همکـاری طبـق     هـر گونـه   . باشد
موافقتنامه تـابع قـوانین و      احکام این   

ــرف ــررات دو ط ــمول ،مق ــه ش ب
ــه ــصیص بودج ــذه تخ ــوانین ناف ،ق

.می باشد
هر گونه منازعات ناشی از تطبیق این - ۳

موافقتنامه از طریـق مـشورت هـای        
دیپلوماتیک میان طرفین حل و فـصل       

.می گردد
،سـای ؤاین موافقتنامـه از جانـب ر      

ــال  ــوری اس ــستان و جمه می افغان
آمریکـا بـه تـاریخ      ۀایاالت متحـد  

ــور۱۲ ــالث ــى ۲( ۱۳۹۱س م
ــهر ) م۲۰۱۲ ــل در ش ــه كاب در س

۳۰
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كابل په اركې په دريو نسخو پـتو       
، دري او انليسي ژبو كې السـليك        
شو ، درې واه نسخې مساوي اعتبار       

.لري
جمهوري دولت د افغانستان د اسالمي
لخوا

د امريكا د متحده اياالتو د دولت
لخوا

نسخه به زبـان هـای پـشتو، دری و          
انگلیسی، کـه هرسـه نـسخه دارای        
اعتبار مساوی مـی باشـند، امـضاء        

.گردید
از جانب 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

از جانب 
امریکادولت ایاالت متحده

۳۱
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:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

ین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیمتـبرای متعلم

تخفیف ازقیمت رویفیصد۱۰برای کتاب فروشی هابا 

.دالر امریکائی ) ۲۰۰(: خارج از کشور جلد
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