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د طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړني
اقدام په اړه د سارک د موافقه لیک
د توشېح په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

فرمان
رئیس جمهورد اسالمی افغانستان
در مورد توشیح موافقتنامه سارک
در مورد اقدام فورد در برابر
آفات طبیعی

ګڼه)۰۴۱( :
نېټه۰۹۳۴ /۰۰ /۰۱ :

شماره)541( :
تاریخ5994/55/51 :

د افغانستان د اساسي قاانون د ()۴۴

به تأسی از حکم جزء ( )51ماادۀ

مادې د ( )۰۴جزء د حکم له مخې ،د
طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړني اقدام
په اړه د سارک د موافقه لیک په هکله

( ) 14قانون اساسای افغانساتان،
مصااوبش شااماره ( )574مااخر
 5994/9/9ولسی جرگه و مصوبش

اې
اي جرګا
اورو د ولسا
اي شا
د ملا
د  ۰۹۳۴ /۳ /9نېټې ( )۰۷۴ګڼاه
مصااوبه او د مااارانو جرګااې
 ۰۹۳۴ /۰۱ /۸نېټې ( )۰۷۱ګڼاه

شماره ( )571مخر 5994/51/2
مارانو جرگه شوراد ملی در باارۀ
موافقتنامش سارک در ماورد اقادام
فورد در برابر آفات طبیعی را که در

مصوبه چې په یوه مقدمه )۱( ،برخو او
( ) ۲۲مادو کې تصادی شاود دد،
توشېح کوم.

یک مقدمه )1( ،بخش و ( )88ماده
تصدی گردیاده اسات ،توشایح
می دارم.

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ،
د موافقه لیک متن او د ملي شاورو د

این فرمان از تاریخ توشایح نافاذ،
همراه با متن موافقتنامه و مصاوبات

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:
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مجلسینو له مصوبو سره یو ځاد دې په
رسمي جریده کې خپور شي.

مجلسین شوراد ملای در جریادۀ
رسمی نار گردد.

دافغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

رئیس جمهورد اسالمی افغانستان

محمد اشرف غنی

محمد اشرف غني
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د افغانستان اسالمي جمهورو دولت
ملي شورو
ولسي جرګه
د طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړني
اقدام په هکله دسارک د موافقه لیک
تصدی

دولت جمهورد اسالمی افغانستان
شوراد ملی
ولسی جرگه
تصدی
موافقتنامش سارک در مورد اقدام
فورد در برابر آفات طبیعی

ګڼه)۰۷۴( :

شماره)574( :

نېټه5994 /۳ /۳ :
ولسي جرګې د افغانستان د اساالمي
جمهوریت د اساسي قانون د نوو یمې
مادې له درج شوو حکم سره سم ،د

تاریخ5994/9/9 :
ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج
مادۀ نودم قانون اساسی جمهاورد
اسالمی افغانستان ،در جلسش عمومی

 ۰۹۳۴ /۳ /۳نېټې د دوشنبې ورځې
په عمومي غونډه کې د طبیعي آفتونو پر
وړاندې د بېړني اقدام په هکله د سارک

اخر 5994/9/9
انبه ما
روز دوشا
خویش موافقتنامه سارک در ماورد
اقدام فورد در برابر آفات طبیعی را

موافقه لیک پر یوه سریزه او ( )۱برخو
او ( )۲۲مادو په دننه کې د رأیو پاه
اتفاق تصدی کړ.

به داخل یک مقدمه و ( )1بخش و
( ) 88ماده به اتفااق اراء تصادی
نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

الحاج عبدالرووف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس
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د افغانستان اسالمي جمهورو دولت
ملي شورو
مارانو جرګه
د طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړني
اقدام په هکله د سارک موافقه لیک
تصدی

دولت جمهورد اسالمی افغانستان
شوراد ملی
مارانو جرگه
تصدی
موافقتنامش سارک در مورد اقدام
فورد در برابر آفات طبیعی

ګڼه)۰۷۱( :

شماره)571( :

نېټه۰۹۳۴/۰۱/۸ :
مارانو جرګې د افغانستان د اساساي
قانون د نوو یمې ماادې د پنمماې
فقاارې لااه حکاام سااره ساام،

تاریخ5994 /51 /2 :
مارانو جرگه به تأسی از حکم فقرۀ
پنج ماادۀ ناودم قاانون اساسای
افغانستان ،در جلسش عماومی روز

 ۰۹۳۴ /۰۱ /۸نېټې د ساه شانبې
ورځې په عمومي غونډه کې د طبیعاي
آفتونو پر وړاندې د بېړني اقدام په هکله

سه شانبه ماخر ،5994/51/2
موافقتنامش سارک در ماورد اقادام
فورد در برابر آفات طبیعای را باه

د سارک موافقه لیک په یوه سریزه ()۱
برخو او ( )۲۲مادو په دننه کې د رأیو
په اتفاق تصدی کړ.

اش
اه ( )1بخا
اک مقدما
ال یا
داخا
و ( )88ماده ،به اتفاق آراء تصدی
نمود.

الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مارانو جرگه

الحاج محمد علم ایزدیار
د مارانو جرګې لومړد نایب
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طبیعي آفتونو پر وړاندې د بېړني
اقدام په هکله د سارک
موافقه لیک
سریزه:

موافقتنامۀ سارک در مورد
اقدام فوری در برابر آفات
طبیعی
مقدمه:

سیمه ییزو همکاریو لپاره د سهیلي آسیا

انجم کشورهای جنوب آسیا بنرای

هېوادونو انجمن (سنارک) ن د
نتاا اس ن مي جمهوري نت ،د
افغانسن
بنګله دېش د خلکو جمهوريت ،د بوتاا

همکاری های منقطوی (سارک) که در
برگیرندۀ جمهوری اس می افغانستاا،
جمهوری مردم بنگله دینش ،کشنور

شاهي هېواد ،د هندوستاا جمهوريت ،د
مالدیف جمهوريت ،نیپال ،د پاکستاا
اس مي جمهورينت او د سنری نکا
د موکراتیک سوسیالیستي جمهورینت

شاهی بوتاا ،جمهنوری هندوسنتاا،
جمهوری مالدیف ،نیپال ،جمهنوری
اسنن می پاکسننتاا و جمهننوری
دموکراتیک سوسیالسنتی سنری نکا

پک شامل دي ،لدې وروسته د خواو
(لوریو) په نوم یادېږي.
د سارک د موخو او اصولو پر وړاندې

می باشد ،بعد از ای بنام طرف ها یاد
می شوند.
ندات
نر تعهن
ندد بن
ند مجن
نا تیکین
بن

د هغنه

ایشاا در قب ً اهداف و اصول سارک
که در منشور آا درج است.
با اظهنار نگراننی در رابطنه بنه
افزایش میزاا و بسامد آفات طبیعنی

هغوی د لنډ مهاله او اوږد مهاله زیناا
راوړونکو اغېزو په رابطه ک د اندېښنو
په څرګندلو سره ،د آفتونو مدیریت د

در منطقۀ جننوب آسنیا و اانرات
زیاا آور کوتاه مدت و طویل مدت آا.
با تصریح تعهد در قبنال نار وب

د دوی د ژمنو پر بیاټینګار
په منشور ک درج شوي.
د سهیلي آسیا په سیمه ک د طبیعني
آفتونو شمېر او پر له پس ډېروالي او د

1

5991/9/82

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()5899

یوه کارنده سیستم جوړولو لپاره آفتونو
مدیریت پنه اړه د سنارک مشنرانو
د اډان ( وکاټ) پر وړاندې د ژمن

جننامس سننارک در رابطننه بننه
مدیریت آفات جهنت ایجناد ینک
سیس تم کار آمند مندیریت آفنات

په څرګندولو سره ،یادشوي سیستم
حرفوي کوي او سیمه کن دبېړنني
غبرګوا (عکس العمل) سیستم غښتلی

نوی
ناکور را حرفن
نتم من
نه سیسن
کن
ساخته و سیسنتم واکننش فنوری
را در منطقنننننه قنننننوت

کوي.
د سارک د مشرانو پنځلسم ناست د
اع می په رڼاک  ،طبیعي آفتونو تنه د
فوري ځنواب وینونکي میکنانیزم د

می بخشد.
در روشنننایی پننانزدهمی اع میننۀ
اج س سراا سارک به خاطر ایجناد
میکانیزم پاسخدهی فوری بنه آفنات

رامنځته کېدو په خاطر او پنه بېړنینو
حاالتو ک د بشرپالو مرستو د برابرولو
لپاره د یوې همغږه او پن ا شنوې

طبیعننی و اتخننا یننک راهکننار
هماهنگ و پ ا شده بنرای فنراهم
سازی کمک های بشر دوسنتانه در

له طبیعي آفتونو

حاالت اضطراری که ناشی از آفنات
طبیعی می باشد.
با ای بناور کنه همکناری هنای
منطقننوی در رابطننه بننه اقنندام

سیمه یی زې همکنار بایند د غنړو
هېوادونو ترمنځ د یوه موافقنه لینک
پواسطه بنسټ ومومي ،په الندې ډول

علیه آفنات طبیعنی بایند توسن
یک موافقتنامه میاا کشور های عضو
نهادینه گردد ،به گونۀ یل با هم بنه

موافق ته رسیدلي دي.

توافق رسیده اند.

تګ رې غوره کول
څخه راپیدا شوې ده.
طبیعي
دې باور ته په پاملرن سره
آفتونو پر وړاندې د ګام او تولو په اړه
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لومړ برخه
عمومي حکمونه
لومړ ماده
تعریفونه

بخش اول
احکام عمومی
مادۀ اول
تعاریف

" -۱مرسته کوونکی لنوری" د هغنه
غوښتونکي لوري
هېواد په معنا دی
ته له طبیعي آفتونو څخه په راپیدا شوې
اضطراري حاالتو ک مرسته وکړي.

" -5طرف کمک کننده" بنه معننی
کشوری است که به طرف درخواست
کننده در حاالت اضطراری ناشنی از
آفات طبیعی کمک کند.

" -۲ص حیت لرونکي مقامات" د یوه
یا څو ص حیت لرونکو بنسټونو په معنا
د دغ و هر یوه لوري له خنوا
دي

نه
نا ص ن حیت" بن
نات بن
" -8مقامن
معنی یک یا ند نهاد بنا صن حیت
می باشد که توس هر یک از طرف ها

ټاکل شوي دي څو دوی په استازیتوب
ددې هوکړه لیک (موافقه لیک) په پل
کولو عمل وکړي.
" -۳طبیعي آفتوننه" ( ن لنه دې

تعیی گردیده اند تا به نماینندگی از
آنها در تطبیق ای موافقت نامه عمنل
نمایند.
" -9آفات طبیعی" (که بعد از ای بنام

وروسته د آفتونو په نوم یادېږي) د خطر
ناک طبیعي پېښ پنه معننا ده ن
د یوې سیم د عادي کناري نارو

آفات یاد می شود) به معنی واقعۀ طبیعی
خطر ناک است که باعث مختل سازی
شدید امور کاری عادی ینک سناحه

ني
نل ګرځن
نډوډیو المن
ندو ګن
د تونن
او یا هم د انساني تلفاتو په څېر مادي،
اقتصادي او ځایي پراخ زیانونه رامننځ
خلک د هغوی د هوارېدو
ته کوي

می گردد و ینا هنم در برگیرنندۀ
خسارات وسیس مانند تلفات انسنانی،
مادی ،اقتصادی ،و محیطی می گردد
که مردم از عهدۀ حل آا بنر آمنده
7
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(حل) وس نلري.
" -۴طبیعي آفتونو مندیریت" د هغنه
د آفتونو
شمېر فعالیتونو په معنا دي

نمی توانند.
 " -4مدیریت آفنات طبیعنی" بنه
نای
نت هن
نده از فعالین
نی آا عن
معنن

له پېښېدو وړاندې ،د پېښېدو پنه لنړ
(بهیر) ک او له پېښېدو وروسته د هغ
څا ر او کنترول لپاره مطرح شوی وي

می باشد که قبل از وقنو آفنات،
در جریاا وقنو و بعند از وقنو
برای مراقبت و کنترول آنها طرح شده

او د زیانمنو خلکو او ینا د ټنولن د
ساتن لپاره یو مرسنتندوی وکناټ
متو کړي څو د ناوری اغیزې راښکته
کړي.

باشد ویک ار وب کمکنی بنرای
محافظت مردم و یا اجتما آسیب دیده
فراهم کند تا اارات فاجعه را کمتنر
بسازد.

" -۵د مرستندویه عملیاتو رئیس" هغه
شخص ته وایي د مرسته کوونکي له
خوا ټاکل شوي وي او د غوښتونکي له

" -1رئیس عملیات کمکی" شخصی را
گویند که از طرف کمک کننده تعیی
گردیده باشد و در همکاری با مقامات

خوا باص حیته مقامونو سره په همکار
ک عملي څارنه ولري.
" -۶ملي استازی" د هر یوه لوري لنه
خوا د اط عاتو د ترالسه کولو ،لېږلو

با ص حیت طرف درخواست کنننده
نظارت عملی داشته باشد.
 " -6نماینننده ملننی" بننه معنننی
نهاد سازماا تعیی شده و مجاز توس

او تبادل په خاطر له دې هوکړه لیک
(موافقه لیک) سره سم ،د ټاکل شوي
او مجاز بنسټ سازماا په معنا دي.

هریک از طرف ها به خاطر دریافنت،
انتقال و تبادل اط عات مطنابق این
موافقتنامه می باشد.

" -۷غننړي هېوادونننه" د هغننو
هېوادونننو پننه معنننا دي نن
سیمه یی زو همکاریو لپاره د آسیا جنوب

" -7کشور های عضنو" بنه معننی
کشننور هننایی مننی باشنند کننه
عضویت انجم جنوب آسنیا بنرای
2
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(سهیل) انجم (سنارک) غړیتنوب
ولري.
 " -2غوښتنلیک ورکوونکی لوری" د

همکاری منقطوی (سارک) را داشنته
باشند.
" -2طننرف درخواسننت کننننده"

له لوري او
هغه لوري په معنا دی
یا نورو لوریو (خواو) د آفتونو د پېښېدو
په حاالتوک د مرست غوښتنه وکړي.

به معنی طرفی است کنه از طنرف
و یا ط رف هنای دیگنر در حناالت
وقو آفات درخواست کمک نماید.

 -۹غبرګوا (عکس العمل) په زیناا
اوړیدونکو (لېدونکو) سناحو کن د
بشرپاله مرستو د متو کولو او ځایي
تلفاتو د مخنیوي او راښکته کولو لپاره

" -9واکنش" به معنی فراهم نمنودا
نتقیمًا
کمنک در جریناا و ینا مسن
بعد از وقو فاجعه برای جلنوگیری
و کاهش تلفنات جنانی و فنراهم

د ناوری (فاجع ) په لړ کن او ینا
مستقیمًا له پېښېدو وروسته د مرستو د
متو کولنو پنه معننا دي .دغنه

نمودا کمک هنای بشنر دوسنتانه
در ساحات آسیب دیده منی باشند.
ای نی واکنش ها باید تنا زمنانی

غبر ګونونه باید تر هغه مننهال دوام
دواړو لوریو یعن مرسنته
ومومي
کوونکي لوري او مرسته غوښنتونکي
لوري پرې موافقه کړي وي.

ادامه پیدا کند کنه هنردو طنرف
یعنی طرف کمک کنننده و طنرف
درخواست کننده به آا موافقه نمنوده
باشند.

موخه
دوه یمه ماده

هدف
مادۀ دوم

ددې موافقه لیک موخه د آفتونو پنر
وړاندې دلنډ په لنډ غبر ګوا لپناره د

هدف از ای موافقتنامه فراهم نمنودا
میکانیزم منطقوی مؤار برای واکننش

سیمه ییز میکانیزم متوکول دي څنو

فوری در برابر آفات می باشد تا تلفات
9
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په ژوند ک ورسره تړلني تلفنات او
ټولنیز اقتصادي او د ژوند اپېرینال
زیانونه ډ ېر ښکته حد تنه ورسنېږي

وابسته به آا در زندگی و دارایی های
اجتماعی ،اقتصادی و محی زیست به
کمتری حد آا برسد تا باشند کنه

(راښکته شي) څو دا شون شني پنه
مشترک د ملي هلو ځلو او سیمه ییزو
همکاریو له الرې د هغه اصولو پربننا

بصورت مشترک از طریق ت ش های
ملی و همکاری های منظم منطقوی (بر
اساس اصولی که د رمادۀ سوم آمنده

په درېیمه ماده ک راغلني دي) د
آفتونو پر وړاندې مبارزه تر سره شي.

است) در برابر آفات مبارزه صنورت
گیرد.

ددې مادې اجرا لپاره ،خو اووتنه د

برای اجرای ای موافقتنامه ،طرف هنا

الندې قواعدو له مخ الرښوونه وشي:
 -۱زیانمنو خواو هر یو هغو آفتوننو
سره د مخامختیا لومړني مسئولیتونه

توس قواعد یل رهنمایی خواهند شد:
 -5هر یک از طرف هنای متضنرر
مسئولیت های اولیی رویارویی با آفات

هېواد ک ی د ننه رامنځ ته شوېده پر
خپله غاړه اخلي او بهرنۍ مرست لنه
غوښتن او تقاضا وروسته او همدارنګه
د زیاا رسېدونک خوا پنه رضنایت

را که در داخنل کشنورش رخ داده
است بدوش می کشد و کمک هنای
بی رونی بعد از تقاضا و درخواسنت و
همچناا به رضایت طرف آسیب دیده

متو کېږي.
 -۲غوښتنه کوونکي لوري په خپنل
هېواد ک د مرستو عمومي الرښوونه،

فراهم می گردد.
 -8طرف درخواست کننده راهنمایی
های عمومی ،همناهنگی و نظنارت

همغننږي او څارنننه پننر غنناړه

کمک ها را در داخل خاک کشورش

قواعد
مادۀ سوم

قواعد
درېیمه ماده
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اخلي.
 -۳ددې موافقه لیک د اجرا لپاره ،د
(سارک) له منشور سره سم ،د ټولنو

بدوش می گیرد.
 -9احترام به حاکمیت ملی ،تمامیت
ارضی و وحدت ملی تمام طرف هنا،

لوریو ملي حاکمیت ،د خاورې بشپړتیا
او ملي حاکمیت ته درناوی الزمني او
اړی دي.

مطابق به منشور (سارک) برای اجرای
ای موافقت نامنه الزمنی و حتمنی
می باشد.

 -۴د سارک سکرتر جنرال ( تنر
دې وروسته د سکرتر جنرال په ننوم
یادېږي) له دې موافقه لیک سره سم ،د
غبر ګوا ټولو میکانیزم همغږه کوونکي

 -4سکرتر جنرال سارک (که منبعند
به نام سکرتر جنرال یاد می گنردد)
هماهنگ کننده تمام میکانیزم واکنش
فننوری مطننابق اینن موافقتنامننه

دي.
سکرتر جنرال کولی شي د سارک او د
سارک د آفتونو مدیریت مرکز په ګډوا

می باشد.
سکرتر جنرال می تواند از تجنارب و
میکانیزم های موجوده سارک و نهناد

د سارک له بنسټونو د خپل مسئولیت
ادا کولو پرمهال د عمنومي همغنږه
کوونکي په نوم کنار واخلني (ګټنه
واخلي) .او دغه کار باید غړو دولتونو

های سارک به شمول مرکز مندیریت
آفات سارک در زماا ادای مسئولیت
هایش به عننواا هماهننگ کننندۀ
عمومی ،استفاده نماید .و ای کار باید

راضي او لېوال

با مشورۀ دولت های عضو که راضی و
ع قمند باشند صورت بگیرد.

سره په مشوره ک
وي صورت و مومي.
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عمومی ژمن
څلورمه ماده

تعهدات عمومی
مادۀ هارم

ددې موافقه لیک د موخو په څنارلو

در پیگیری اهداف این موافقتنامنه،

(پېګېر ) ک خواوې به الندې کارونه
تر سره کړي:
 -۱د آفتونو د خطرونو د پېژندن پنه
ګډوا د آفتونو د خطرونو راښکته کولو

طرف ها کارهای یل را انجام خواهند
داد:
 -5همکاری در انکشاف و تطبینق
اقدامات برای کاهش خطرات آفنات

لپاره د اقداماتو په پر مختیاک تطبیق
او همکاري د څارن  ،ارزون او خبرتیا
ورکولو سیستم د بهیر (رامنځ ته کول)
ددې آفتونو پر وړاندې د غبرګوا لپاره

بشمول شناسایی خطرات آفات ،ایجاد
روند نظارت ،ارزیابی و سیستم هنای
نل
نادگی کامن
نده ،آمن
ندار دهنن
هشن
برای واکنش در برابنر این آفنات

د بشپړ متوالي او د خلکو د ځاا او
مال ژغورنه ،زیاا رسیدونکو لپناره د
لومړنیو مرستو د برابرولو لپاره متنو

و نجات جاا و مال مردم ،آمنادگی
برای فراهم سنازی کمنک هنای
اولیه برای آسنیب دینده گناا ،و

والی او د معلوماتو تبادله او د متقابله
مرستو برابرول.
 -۲د هغو آفتونو پر وړاندې فنوري
غبرګوا د دوی هېواد په قلمرو ک

تبادلۀ معلومات و فراهم سازی کمک
های متقابل.
 -8واکنش فوری به آفناتی کنه در
داخل قلمرو کشور شاا واقس می شود

د ننننه پيښننېږي او نننورو غننړو
هېوادونو سره د معلومناتو شنریکول
یاد آفتونه نور غړي
(که داس وي

و در میاا گااشنت معلومنات بنا
کشورهای عضو دیگر (اگنر آفنات
طبیعی ماکور قرار است کشور هنای

هېوادونه هم اغیزم کړي) څو وشي د

عضو دیگر را نیز متاار سازد) تا باشد
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دې آفتونو پایل تر ډېره بریده (حده) را
ښکته شي.
 -۳د زیاا لیدونکی لوری د همکار

که عوا قب ای آفات به کمتری حد آا
برسد.
( ) 9واکنش فوری بنه درخواسنت

لپاره غوښتن ته فوری (لنډ په لننډه)
غبرګوا.
 -۴د ډېرو ښو عمل کړنو او تجربو په

طننرف آسننیب دیننده بننرای
همکاری.
 -4مطرح کردا نکنات تخنیکنی

له آفتونو څخه د راپیدا شنوو
اړه
تلفاتو په راښکته کولو ک رامنځ تنه
شوي دي د تخنیکي ټکو او معلومناتو
مطرح کول.

و معلومننات در مننورد بهتننری
نه در
ناربی کن
نا و تجن
نرد هن
عملکن
کاهش تلفات ناشی از آفات بوجنود
آمده است.

 -۵تردې موافقه لیک الندې د قانوني
سیستم په وکاټ ک د نننه ن د
هغوی په غړو هېوادونو ک راین دي

 -1بدست گنرفت اقندامات الزم
اداری و قننانونی بننرای اجننرای
تعهدات ایشاا تحت ای موافقتنامنه

خپلو ژمنو تر سره کولو لپاره د اداري
او قانوني الزمو اقداماتو تر الس الندې
نېول.

در داخل ار وب سیسنتم قنانونی
که در کشنور هنای عضنو راین
می باشد.

بخش دوم
آمادگی برای رویارویی با آفات

دوه یمه برخه
آفتونو سره مقابل لپاره متوالی
عملیاتو تر سره کولو لپاره معیاري
کړن رې
پنځمه ماده

طرزالعمل های معیاری بنرای انجنام
عملیات

مادۀ پنجم

 -5طرف ها یکجا و ینا انفنرادی

 -۱خواوي به یو ځای او یا انفرادي ،د
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فاجع د تلفاتو راښکته کولنو لپناره
عکس العملي سنتراتيژ او پ نوننه
رامنځته کړي.

استراتیژی و پ ا های واکنشی برای
کاهش تلف ات فاجعه ایجناد خواهنند
کرد.

مناسب
 -۲خواوې به لکه څنګه
وي رضایت سره برابنر او د خپلنو
اړوندو ملي قوانینو سره په مطابقت ک

 -8طرف ها همچنانیکه مناسب باشد
طبق رضایت و در مطابقت با قنوانی
ملی مربوطۀ شناا طرزالعمنل هنای

سیمه ییزو همکناریو لپناره معیناری
د دې موافقنه
اجرائيوي کړن رې
لیک له مخی الزم دي د الندې ټکو په
شمول متو کړي:

اجرائ یوی معیاری را برای همکناری
های منطقوی که تحت ای موافقتنامه
الزم است بشمول نکات یل آمناده
خواهند کرد:

الف -د بېړنیو مرستو لپاره متو کولو
ترتیبات او په بېړنینو حناالتو کن
غبرګوا.

الف -ترتیبات آمادگی برای کمنک
ها ی اضطراری و واکنش در حناالت
اضطراری.

ب -له کارمندانو ،نقلیه وسنایطو ،د
اړیکو وسایلو ،اسنانتیاوو ،شنیانو د
خدمتونو او د هغوی د اسان او ټک
لېږدون له اسانتیاوو ګټه اخيستل.

ب -استفاده از کارمننداا ،وسنای
نقلیه ،وسایل ارتباطات ،تسنهی ت،
اشیا  ،خدمات و تسهیل انتقال سهل و
سریس آنها.

ج -د عاجلو م رستو همغږه کول او په
بېړنیو حاالتو ک د غبر ګنوا لپناره
عملیات.

ج -هماهنگ سازی کمک های عاجل
و عملیات برای واکنش در حناالت
اضطراری.

 -۳خواوې به خپل ملي وړتیاوې لکه
څنګه ښایي د نورو مسایلو تر څنګ
زیات کړي څو الندې موارد پنه ښنه

 -9طرف ها ظرفیت های ملی خود را
همچنانیکه مناسب باشند در پهلنوی
مسایل دیگر افزایش خواهند داد تنا
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توګه عملي شي:
الف -عاجلو مرستو او بېړنیو حاالتو په
وړاندې غبرګوا او د متووالي ترتیباتو

موارد یل بخوبی عملی شود:
الف -آماده ساخت منابس ملی جهنت
حمایت از نی ترتیبات آمادگی برای

څخه د م تړ لپاره د ملي سر ینو متو
کول.
ب -د اړیکو الس ته راوړن او ساتلو

کمک های عاجل و واکنش در برابر
حاالت اضطراری.
ب -دایر نمودا برنامه های آموزشی و

لپاره او د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره
د داس شاا معیاري کړن رو کارونه او
ښننوونیزو برنننامو او تمرینونننو
دایرول.

تمرینننات بننرای بدسننت آوردا و
نگهداری ارتبنا و کناربرد ننی
طرزالعمل های معیاری بنرای انجنام
عملیات.

 -۴غړي هېوادوننه بنه تمرینوننو
تر سره کولو لپاره پنه ننوبتي ب نه
برنام تنظیم کنړي او ننورو غنړو

 -4کشورهای عضو برنامه هنایی را
بصورت نوبت وار برای انجام تمرینات
تنظیم خواهند کرد و از کشنورهای

هېوادونو ته به هم بلنه ورکړي ،څو د
فوري (ګړنندیو) اقنداماتو لپناره د
سیمه یی زه متو کېدو اغېزمنتینا تنر
ارزون الندې ونېول شي.

عضو دیگر نیز دعوت بعمل خواهنند
آورد تا مؤاریت آمادگی های منطقوی
برای اقدامات فوری مورد ارزیابی قرار
بگیرد.

 -۵سکرتر جنرال به د ترتیبناتو پنه
رامنځ ته کولنو ،حفن  ،سناتن او
پړاویزې بررسۍ سره د عاجلو مرسنتو

 -1سکرتر جنرال با ایجاد ،حفن و
نگهداری ،و بررسی دوره یی ترتیبات
آمادگی برای کمک هنای عاجنل و

لپاره متووالی او بېړنیو حاالتو لپناره
اقدامات تسهیل کړي.
 -۶سکرتر جنرال به معیاري عملیاتي

اقدامات برای حاالت اضنطراری را
تسهیل خواهد کرد.
 -6سکرتر جنرال بررسی روش های
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عملیاتی معیاری را تسهیل خواهد کرد.

عاجلو مرستو لپاره د متنووالي
ترتیبات او بېړنیو حاالتو پر وړاندې
اقدامات
شپږمه ماده:

ترتیبات آمده باش برای کمکهای
عاجل و اقدامات در برابر حاالت
اضطراری
مادۀ ششم:

 -۱هر یو لوری بنه خپلنه شنتمني
نیمه ییننزه
نه نن د سن
او ظرفیتونن
متننووالي ترتیبنناتو او عنناجلو

 -5هر یک از طرف هنا داراینی و
ظرفیت های خنویش را کنه بنرای
ترتیبات آماده باش منطقنوی بنرای

مرستو او اقنداماتو السرسنۍ ورتنه
ممک وي ،په خپله خوښه ځنانګړې
کړي ،لکه:

کمک ها اقدامات عاجل قابل دسترس
است به طور داوطلباننه اختصنا
خواهند داد ،مانند:

الف -عاجل غبرګوا د لټوا (جستجو)
او ژغورن لپاره د الرښوون کتاب.
ب -عاجلو مرسنتو لپناره د شنیانو
اضطراری زیرم .

الف -واکنش عاجل کتاب رهنما برای
جستجو و نجات.
ب -خایر اضطراری اشنیای بنرای
کمک های عاجل.

ج -د فنناجع اداره کولننو لپنناره
تېکنالوجۍ او متخصصی .
 -۲د دغه شاا شتمنیو او ظرفیتونو په

ج -تکنالوجی و متخصصی برای اداره
کردا فاجعه.
 -8معلومات در مورد این ننی

اړه معلومات باید د سکرتر جننرال له
لوري د لورو هر ینوه تنه ورسنول
شي .او همدارنګه د اړتیا په صنورت
ک د اړوند لوري په واسنطه دغنه

اختصا دارایی و ظرفیت هنا بایند
توس سکرتر جنرال به هر یکنی از
طرف ها رسانده شود .و همچنناا در
صورت نیاز توس طرف مربو این
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معلومات نوی شي.
 -۳سکرتر جنرال باید د شنتمنیو او
ظرفیتونو د ځانګړن په اړه اط عنات

معلومات تجدید گردد.
 -9سکرتر جنرال بایند اط عنات
در مننورد اختصننا دارایننی و

وروستي کړي ،هغنه پنه ننوي ډول
واړوي او خپاره ې کړي او همدارنګه
له هغوی څخه د بهره بردار (ګټن

ظرفیننت هننا را نهننایی بسننازد،
بننه صننورت جدینند در آورد ،و
نشر کند و همچننی بنرای بهنره

اخیستن ) لپاره لوریو سنره اړیکن
ولري.
د شپږم مادې
 -۴له هغ شتمنۍ
په ( )۱فقره ک یادشوې د کارېندن

بر داری از آا با طرف ها ارتبا داشته
باشد.
 -4برای تسهیل بهنره بنرداری از
دارایی که در مادۀ ششم ،فقنرۀ ()5

(ګټ ا خیستو) د لوریو هر یوه خوا باید
د مرسته کوونکو هېوادونو د شیانو او
تخصص لپاره ورودي نقط وټناک .

کر گردیده ،هر یکی از طرف ها باید
نقا ورودی را برای اشیای و تخصص
کشورهای کمک کننده تعیی کند.

درېیمه برخه په بېړنیو حاالتو کن
اقدامات په بېړنیو حاالتو ک ملي
اقدامات
اوومه ماده:

بخش سوم اقدامات در حناالت
اضطراری اقدامات ملی در حاالت
اضطراری
مادۀ هفتم:

 -۱د لوریو هریویي باید له خپل ملني

 -5هر یکی از طرف ها باید مطنابق

قانوا سره سم ډاډ ورکنړي ن د
وسایلو لېږد رالېږد لپاره الزم اقدامات
او د شیانو ،مالي او بشري سنر ینو
آفتونو پنر وړانندې د
اسانتیاوې

قانوا ملی ایشاا اطمیناا بدهند کنه
اقدامات الزم را برای حمنل و نقنل
وسایل ،تسهی ت ،اشیا ،منابس مالی و
بشری که برای واکننش در برابنر
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غبرګوا لپاره اړین دي په پنام کن
نیسي.
 -۲د لوریو هریو ی باید د دغنه راز

آفات ضروری می باشد در نظر گرفته
اند.
 -8هر یکی از طرف ها باید در مورد

اقداماتو په اړه سکرتر جنرال او نورو
خواو ته معلومات ورکړي.

نی اقدامات به سکرترجنرال و دیگر
طرف ها معلومات ارایه کند.

د مرستو د متو کولو له الرې د
بېړنیو حاالتو پنر وړانندې ګنډ
اقدامات
اتمه ماده:

اقدامات مشترک در برابر حاالت
اضطراری از طریق فراهم سنازی
کمک
مادۀ هشتم:

 -۱که د لوریو یو لوری ی طبیعني
په خپل قلمنرو
آفتونو پېښ لپاره

 -5اگر یکی از طرف هنا خواهناا
کمک برای رویداد آفات طبیعی که در

ک ې صورت موندلی وي .د مرست
غوښتنه وکړي ،هغه لوری کوالی شي
پخپله او یا د سکرتر جنرال لنه الرې
غړو دولتونو له هر یوه څخه مرسنته

قلمرو اش صورت گرفته است شنود،
آا طرف میتوانند مسنتقیمًا و ینا
نر
نرال از هن
نکرتر جنن
نق سن
از طرین
یکی از دولت هنای عضنو کمنک

وغواړي.
 -۲د مرست غوښتونکی لوری باید د
اړتیا وړ مرست ډول او اندازه مشخص

بخواهد.
 -8طرف درخواست کنننده بنرای
کمک باید نو و اندازه کمک مورد

کړي او ترکومه ن کېندونی وي
مرسته کوونکي لوري ته الزم تفصی ت
وړاندې کړي څو مرسته کوونکی لوری
غوښتن ته رسېدو لپاره د خپل تواا حد

ضرورت را مشخص بسازد ،و تا جایی
که عملی باشد به طرف کمک کننده
تفصی ت الزم ارایه بدارد تنا طنرف
کمک کننده حد و اندازۀ توانایی اش
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او اندازه وپېژني .په هغه صورت کن
غوښتونکي لوري تنه د اړتینا وړ
مرستي اندازه او ډول عم ً مشخص نه

جهت رسیدگی به تقاضا را بداند .در
صورتی که برای طنرف درخواسنت
کننده عم ً اندازه و نو کمک مورد

وي باید مرسته غوښتونکی لنوری او
مرسته کوونکی لوری دواړه یوځای او
یو بل سره د مشورې له الرې د اړتینا

نیاز مشخص نباشند ،بایند طنرف
درخواست کننده و طرف کمک کننده
باهم یکجا و به مشوره یکدیگر نو و

وړ مرست ډول او اندازه بررسي او په
اړه ې تصمیم ونیسي.
مرسته ورڅخه
 -۳هر هغه لوری
غوښتل کېږي غوښتونک خوا ډېر ژر

اندازه کمک مورد نیاز را بررسنی و
پیراموا آا تصمیم بگیرند.
 -9هر آا طرفی که از وی کمنک
درخواست می شود بیدرنگ طنرف

نیغ په نیغه او یا د سکرتر جنرال لنه
الرې هغه له خپل تصمیمه باخبره کوي.
ایا په هغه دریځ ک دې له هغنو

درخواست کننده را از تصمیم خنود
مستقیمًا و یا از طریق سکرتر جننرال
با خبر می سازد که آیا در موقفی قرار

شرایطو او اندازې سره سم غوښتنه
ینن شننوې ده مرسننته وکننړي
که نه.
ده ته د مرست
 -۴هر هغه لوری

دارد تا مطابق اندازه و شرایطی کنه
درخواست شده است کمک ارایه نماید
یا خیر.
 -4هر آا طرفی که بنه وی کمنک

وړاندیز کېږي باید پرته له ځنډ مرسته
کوونکی لوری نیغ په نیغه (مسنتقیم)
توګه او یا دسکرتر جننرال لنه الری

پیشنهاد می گردد باید بیدرنگ طرف
کمک کننده را از تصمیم خود بطنور
مستقیم و یا از طریق سکرتر جننرال

باخبره کړي ایا په هغه دریځ ک ده
د وړاندیز شوي مرست شرایطو او
اندازې سره سم یاده مرسته تر السنه

باخبر بسازد که آیا در موقفی قرار دارد
تا مطابق به شرای و انندازۀ کمنک
پیشنهاد شده ،کمک ماکور را دریافت
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کړي که نه.
 -۵ټول خواوې د خپلنو وړتیناوو
حدودو سره برابر سنکرتر جننرال د

کند یا خیر.
 -1تمام طرف ها مطابق حدود قابلیت
های ایشاا سکرتر جنرال را در مورد

کارکوونکو ،متخصصنینو ،وسنایلو،
بل لوري ته
اسانتیاوو او هغه مواد
ی د فاجعي په پېښه ک مرست لپناره

کارکننناا ،متخصصننی  ،وسننایل،
سهولت ها و موادی که برای کمنک
به طرف دیگر در وقو فاجعه فنراهم

متو کوي او دغه راز هغه شرای
په د ننه ک ی مرست صورت مومي.
معلومات ورکړي او هغه باخبره کړي.

می نمایند و همچناا شرایطی که مطابق
آا کمک صورت می گیرد معلومنات
داده و با خبر سازد.

د مرستو تګلوری (خ سنیر) او
کنترول
نهمه ماده:

خننن سنننیر و کنتنننرول
کمک ها
مادۀ نهم:

مګر دا ن کنوم بنل ډول توافنق
وشي:

جز اینکنه طنور دیگنری توافنق
گردد:

 -۱غوښتونکی لنوری بایند خپنل
قلمرو ک ټول تګلنوري ،همغنږي
او پر مرستو څارننه پنه پنام کن
ونیسي.

 -5طرف درخواست کننده باید تمام
خ سیر ،هماهنگی و نظنارت بنر
کمک ها را در داخل قلمرو کشورش
در نظر بگیرد.

یادې مرست سره
په کوم ځای ک
پرسونل مل (تړلی) وي مرسته کوونکی
لوری به مرسته غوښتونکي لوري سره

در جایی که کمک ماکور در برگیرندۀ
پرسونل باشد طرف کمک کنننده در
مشوره با طرف درخواست کننده فردی

پر

را تعیی خواهد کرد کنه مسنئولیت

همغږي ک داس کس وټاکي
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د ده لنه
پرسونل او هغه تجهیزاتو
خوا متو کېږي د څارن مسنئولیت
ده ته د
ولري .ټاکل شوی شخص

نظارت بر پرسونل و تجهیزاتنی کنه
توس وی فراهم می گردد را داشنته
باشد .شخص تعیی شده که به وی به

عملیاتو د رئیس په عنواا ،نوم اخېستل
کېږي .دغه څارنه د غوښتونکي لوري
با ص حیته مقامو نو سره په همکار او

عنواا رئیس عملیات کمک ها خطاب
می گردد نی نظارت را در مشوره و
همکاری با مقامات با ص حیت طرف

مشوره ک تر سره کړي.
 -۲غوښتونکی لوری د امکاا تر بریده
باید د مرست ګټورو او اغیزمنو ادارو
لپاره اسانتیاوې او سیمه ییز خدمتوننه

درخواست کننده انجام می دهد.
 -8ط رف درخواست کننده تا حند
امکاا باید سهولت ها و خدمات محلی
را برای ادارۀ سودمند و مؤار کمک ها

برابر کړي او د پرسونل او هغه وسیل
د دوی هېواد ته د
او مواد (توکي)
یوې داس موخ په خناطر مرسنته

فراهم نماید و در مورد مصنئونیت و
امنیت پرسونل ،وسایل و موادی که از
طرف کمک کننده در خاک کشورش

کوونکي له لورې راوړل کېږي د امنیت
او خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړي .دغه
نله،
نونل ه نېڅ ډول وسن
ناا پرسن
شن
اودیدونکي توکي ،مهمات او نظارتي

به خاطر نی هدف آورده می شنود
اطمیناا دهد .ای نی پرسونل هنی
نو س ح ،مواد انفجاری ،مهمات و
تجهیزات نظارتی را با خود انتقال داده

تجهیزات خپل ځاا سره نشي لېږدولی.
 -۳د هر ډول ادعا په اړه ،د زیانونو او
د بل لوري د ملکیت د له منځه تلو او

نمی توانند.
 -9در رابطه به هر گونه ادعا در قبال
خسارا ت ،از بی رفت و ویراا شندا

ورانېدو او یا هم د هموار خواو پرسونل
د ټپي کېدو او تلفاتو پر وړاندې د هر
د رسمي دندو له
ډول ادعا په اړه

مل کیت طرف دیگر و یا هم زخمنی
شدا یا تلفات پرسونل هردو طرف که
ناشی از انجام وظایف رسنمی باشند
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تر سره کېدو نه راټوکېږي غوښتونکی
لوری او مرسته کوونکی لوری باید یو
له بله مشورې او همغږي ولري.

طرف درخواست کننده و طرف کمک
کننده باید با هم مشوره و همناهنگی
داشته باشند.

 -۴مرسته شوي شیاا او مالونه ن
مرسته کوونکي له خوا متو کېږي باید
د لګښت او ګټ اخېستو لپاره د خواو

 -4اشیا و اموال کمک شده کنه از
طرف کمک کننده فراهم می گنردد،
باید مطابق کیفیت و اعتبار مورد نیناز

له اړتیا وړ کیفیت او اعتبار سره برابره
وي.

طرف ها برای مصرف و بهره برداری
باشد.

 -۱مرستندویه عملیاتو غړي باید:

 -5اعضای عملیات کمکی باید:

الف -له هرډول فعالیت او اقدامه
ددې موافقه لیک له طبیعت او موخنو
سره تضاد ولري ډډه وکړي.

الف -از ه ر نو اقدام و فعالیتکه بنا
طبیعت و اهداف این موافقتنامنه در
تضاد باشد خود داری نمایند.

ب -د غوښتونکي لوری ټولو قوانینو او
مقرراتو ته درناوی ولنري .د مرسنته
رسوونکو عملیاتو مشر (رئیس) له ملي
قوانینو او مقرراتو سره سم د عمل له تر

نررات
نام قنوانی و مقن
ب -بنه تمن
طرف درخواسنت کنننده احتنرام
داشته باشند .رئیس عملیات کمنک
رسانی تمنام اقندامات مناسنب را

سره کې دا څخه د ډاډ وړاندې کولنو
لپاره ټول مناسب اقندامات تنر الس
الندې ونیسي.

جهت ارایۀ اطمیناا از انجنام عمنل
طبق قوانی و مقررات ملی روی دست
می گیرد.

ج -مرسته کوونکی لوری سیمه یینز

ج -عرف و عنعنات محلنی طنرف

احترام به قوانی و مقررات ملی
مادۀ دهم:

ملي قوانینو او مقرراتو ته درناوی
لسمه ماده:
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عرف او عنعنوي درناوی ولنري او د
هغو پر وړاندې حساس وي ،او.
د -د عملیاتو په بهیر ک په زیانمننه

کمک کننده را محترم بشمارند و در
مقابل آا حساس باشند ،و.
د -در ساحۀ آسیب دیده در جریناا

د
ساحه ک محدود وي لکه څنګه
غوښتونکی لوری له خوا تعریف شوې
ده.

عملیات محدود باشند ،همانطوری که
توس طرف درخواست کننده تعریف
گردیده است.

د مرست د وړاندې کولو پنه اړه
معافیت او اسانتیاوې
یوولسمه ماده:

معافیت و تسهی ت در رابطه بنه
ارایه کمک
مادۀ یازدهم:

(خپل) قانوا او مقرراتو سنره سنم
غوښتونکی لوری راتلونکي ټکي په پام

مطابق قانوا و مقررات (خودش) طرف
درخواست کننده نکات آتی را مد نظر

ک ولري:
 -۱له وا رداتو سره اړوند مالیناتو او
ورته لګښتونو څخه د مرسته کوونکي

می گیرد:
 -5معاف نمودا طرف کمک کننده
از مالیات و هزینه های مشابه در ارتبا

لوري معاف کول ،د نقلینه وسنایل،
ارتباطي مواد هغه اسانتیاوې او مواد
د مرست په قصد د غوښتونکي لنوري
قلمرو ته د ګټ اخېستو لپناره راوړل

با واردات و استفاده از تجهیزات مانند
وسایل نقلیه ،مواد ارتباطی ،تسهی ت و
موادی که به قصد کمک در قلمنرو
طننرف درخواسننت کننننده آورده

کېږي.
 -۲د پرسونل ،مالونو ،اسانتیاوو او هغه
د مرست پر مهال ترې ګټه
موادو

می شود.
نرای
نه بن
نازی زمینن
نراهم سن
 -8فن
نونل،
نروج پرسن
نت وخن
ورود ،اقامن

اخيستل کېنږي ،د ورود (ننوتلنو)،

نه
نوادی کن
نهی ت ومن
نوال ،تسن
امن
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متنو

در زمنناا کمننک از آا اسننتفاده
می شود.
 -9در صننورتی کننه الزم باشنند

د مرستو وړاندې کولو سنره اړونند
مالیاتو او اسانتیاوو د معافیت د پړاونو
متو کولو په اړه سکرتر جنرال سره

نرال در
نکرتر جنن
نا سن
ناری بن
همکن
رابطه به فراهم نمودا مراحل معافیت
از مالیات و تسهی ت در رابطه به ارایه

مرسته کول.

کمک.

پېژندګلوي
دوولسمه ماده:

شناسایی
مادۀ دوازدهم:

عملیناتو کن
 -۱هغه پر سونل
ګډوا لري د رسمي کارونو تر سنره

 -5به پرسونلی که شنامل عملینات
کمک می باشنند اجنازه پوشنیدا

کولو په بهیر ک له متمایزه مشخصاتو
درلودونکي یونیفورم د اغوستو اجنازه
(کارمندان و لپاره یو رنګه کالي) ورکړل

نرای
نگ بن
ناس یکرنن
نورم (لبن
یونفن
کارمنداا) همراه با مشخصات متمایز
در جریاا اجرای کار های رسمی داده

شي.
 -۲د غوښتونکي لوري د خاورې لنه
پولو (قلمرو) د ورود او خنروج پنه
مقصد د عملیاتو مرستندوی غړي بنه

شود.
 -8به قصد ورود و خروج از قلمرو
طرف درخواست کنننده ،اعضنای
عملیات کمکی نکات آتی را در نظنر

دغه الندې ټک په پام ک ونیسي:
د
الف -انفرادي او یا جمعي آمر
مرستندویه عملیاتو مشر (رئیس) او یا

خواهند گرفت:
الف -آ مر انفرادی و یا جمعنی کنه
تحت ص حیت رئیس عملیاتی کمکی

کوم بل با صن حیته مقنام مرسنته

یا کدام مقام با ص حیت دیگر بنرای
84

5991/9/82

رسمي جريده

مسلسل نمبر ()5899

کوونکي لنوري تنه صنادر شنوی
وي.
ب -د پرسونل د هویت پاڼه (کنارت)

طرف کمک کننده صنادر گردینده
باشد.
ب -کارت هویت پرسونل که آا هم

د مرسته کوونکي لوري مناسنب
ادارې له خوا صادره شوي وي.
د
 -۳نقلیه وسایلو ټولو ډولونو ک

از طرف اداره مناسب طرف کمنک
کننده صادر گردیده باشد.
 -9در تمام انوا وسایل نقلینه کنه

د مرسته کوونکي لوري پرسونل له خوا
کارول کېږي باید له هغنو الیسننس
په اسانه د پېژندو وړ وي
پلیټونو نه
ګټه و اخيستل شي.

توس پرسونل طرف کمک کننده بنه
کار برده می شود باید از الیسنس پلیت
های که به آسانی قابل شناسائی باشند
استفاده نمایند.

 -۴نقلیه وسایطو ټول ډولونه ن د
مرسته کوونکي لوري پرسونل له خوا د
زیانم لوري په خاوره (قلمرو) کارول

 -4تمام انوا وسایل نقلیه که توس
پرسونل طرف کمک کننده در قلمرو
طرف آسیب دیده به کار برده می شود

کېږي باید د مهاجرت له قوانینو سنره
سم و ي .او باید د اجازه لیک قنانونی
پړاونه ی بشپړ کړي وي .غوښتونکی
لوری باید د اجازه لیک ،مالیاتو او نورو

باید مطابق قوانی مهاجرت باشد و باید
رسمیا ت قانونی اجازه نامه را تکمینل
نموده باشند .طرف درخواست کننده
باید سهولت ها را برای اجازه نامنه،

رسمي کارونو لپاره بایند اسنانتیاوې
برابرې کړي .د غو وسایلو جزئینات
په الوتک او نورو نقلیه وسنایلو

مالیات و دیگر کارهای رسمی فراهم
نماید .معلومات وجزئیات وسایل که در
طیاره و وسایل نقلیۀ دیگر انتقال داده

ک لېږدول کېږي باید د غوښنتونکي
نه
نه لن
نرو) نن
ناورې (قلمن
نوري خن
لن
ورود وړاندې ټولو اړونده لورینو تنه

می شود باید قبل از ورود آا به قلمرو
درخواست کننده با تمنام جواننب
نود.
یندخل در میناا گااشنته شن
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وښودل شي .د غوښتونکي لوري حنق
الوتک او نورو نقلیه وسنایلو کن د
وسایلو بګاژ د بررسۍ په اړوند خوندي

حق طنرف درخواسنت کنننده در
رابطه به بررسنی وسنایل بگناژ در
هواپیما و وسایل نقلیۀ دیگر محفنو

دي.

می باشد.

د مرست د وړاندې کولو په اړوند
د پرسونل ،وسایل ،تجهیزاتنو او
موادو لېږدول

انتقال پرسونل ،وسایل ،تجهیزات
ومننواد در رابطننه بننه ارایننه
کمک

دیارلسمه ماده:

مادۀ سیزدهم:

 -۱د لوریو هر یو باید خپلنو ملني
قوانینو سره سم ،د زیانم لنوري پنه
غوښتن  ،د پرسونل ،وسایلو ،تجهیزاتو

 -5هر یکی از طرف ها باید مطنابق
قوانی ملی شاا ،به درخواست طرف
آسیب دیده ،انتقال پرسونل ،وسنایل،

بشر
لېږدول (انتقال) او هغه مواد
دوستانه مرستو لپاره ورڅخنه ګټنه
اخیستل کېږي اسانه کړي.
زیننانم لننوری دغننه شنناا

تجهیزات و موادی که برای کمنک
های بشر دوستانه استفاده می شود را
تسهیل کنند.
طرف آسیب دیده ای نی وسنایل،

وسننایل ،تجهیننزات او مننواد لننه
مالینناتو او اړوننندونورو لګښننتونو
معافوي .خو بیا هم ،دغه شاا پرسونل،

تجهیزات و مواد را از مالیات وسنایر
هزینه های مربوطه معاف می نماید .با
ای هم ،ای نی پرسونل ،وسنایل،

وسایل او مواد کېداي شي د ترانزیت
هېواد له خوا تر بررسۍ الندې ونینول
شي او دغه هېواد (د ترانزیټ هېنواد)
کوالی شي هرډول اړی معافینت او

تجهیزات و مواد می توانند توسن
کشور ترانزیت در معرض بررسی قرار
بگیرد و ای کشور (کشور ترانزیت)
می تواند هر نو معافیت و انتقال غیر
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لېږدول رد کړي.
 -۲د اسانتیاوو لپناره دغنه شنان
غوښتنه ،له دې موافقه لیک سره سم،

ضروری را رد نماید.
 -8ای نی درخواست برای انتقال
تسهی ت تنها به خاطر تحرک سنریس

یوازې د ټګ خوځښت په خاطر ده.
د لېږدولو معلومات او جزئیات باید د
غړي دولت له خنوا ن ترانزینت

مطابق ای موافقتنامنه منی باشند.
معلومات و جزئیات انتقال باید توس
دولت عضو که در ترانزیت قرار دارد

(پرالره) پروت دي وټاکل شي.
 -۳که شون وي سکرتر جنرال بنه
مرستو برابرولو سره اړوند د پرسونل،
وسایلو ،تجهیزات او موادو لېږدولنو

تعیی شود.
 -9اگر ممک باشد ،سکرتر جننرال
طی مراحل انتقال پرسونل ،وسنایل،
تجهیزات و مواد را در رابطه به فراهم

پړاونو بشپړول اسانه کړي.

سازی کمک ها تسهیل خواهد کرد.

ملي استازی او صن حیت لرونکني
مقامات:
 -۱هر یو لوری به ددې موافقه لیک د
اجرا کېدو په موخه ملي اسنتازی او

نماینننده ملننی و مقامننات بننا
ص حیت:
 -5هر یکی از طرف ها بنه هندف
اجرای ای موافقتنامه نماینده ملنی و

یویا له یوۀ زیات صن حیت لرونکني
مقامات وټاکي.
 -۲د لوریو هر یو به ننور لنوري او

یک مقام و یا بیشتر از یک مقنام بنا
ص حیت را تعیی خواهند کرد.
 -8هر یکی از طرف ها  ،طرف های

سکرتر جنرال د خپل ملي استازي او د

دیگر و سکرتر جنرال را در رابطه به

بخش هارم
ترتیبات بنیادی
مادۀ هاردهم:

څلورمه برخه
بنسټېز ترتیبات
څوارلسمه ماده:
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ص حیت لرونکو مقاماتو په اړه (اوکه
کوم بدلوا د هغوی په تعیینناتو کن
واردېږي) پوه کړي.

نماینده ملی و مقامات با ص حیت خود
(و اگر کدام تغییری در تعیینات ایشاا
وارد می شود) آگاه خواهند ساخت.

 -۳سکرتر جنرال به په منظمه توګه او
ټکتیا سره ،هغه معلومات د  ۲بند
په څوارلسمه ماده ک یاد شوي دلوریو

 -9سکر تر جنرال به طور منظم و با
سرعت ،معلوماتی را کنه در منادۀ
هاردهم بند  8کر گردیده به اط

خبرتیا ته ورسوي.

طرف ها می رساند.

 -۱ټول مرسته کوونکي لوري بایند
زیانم لوري ته د مرست په بهیر ک له

 -5تمام طرف های کمک کننده باید
در جریاا کمک به طرف آسیب دیده

خپلو سر ینو څخه ولګوي.
سکرتر جنرال له
 -۲ټول لګښت
خوا د سیمه ییز غبر ګوا پنه همغنږه

از منابس خود مصرف نمایند.
 -8تمام مصارفی که توس سنکرتر
جنرال در هماهنگ کنردا واکننش

کولو ک لګول کېږي باید د سکرتریت
په بودیج ک ورزیات شي.

منطقوی به مصرف میرسد ،بایند در
بودیجه سکرتریت اضافه گردد.

ترتیبات مالی
مادۀ پانزدهم:

مالي ترتیبات
پنځلسمه ماده:

بخش پنجم
بند های نهایی

پنځمه برخه
وروستني بندونه
اص حات
شپاړسمه ماده:

اص حات
مادۀ شانزدهم:

د لوریو هر یو کوالی شي د سنارک
سکرتر جنرال ته پدې موافقه لیک ک

هر یک از طرف ها می تواننند بنه
سکرتر جنرال سارک در ای موافقتنامه
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د اص حاتو وړاندیز وکړي تر څو دي
(سکرتریت) وړاندیز شوي اص حات د
کتنو په خاطر ټولو لوریو سره شنریک

اص حاتی را پیشنهاد نماینند تنا وی
اص حات پیشنهاد شده را بنا تمنام
طرف ها به خاطر م حظنه در میناا

کړي .موافقه لیک ک هر ډول اص ح
یا تعدیل عمومي رضایت سره سم نیول
کېږي .دغه شاا اص حات له تصویب

بگاارد .هر گونه اص ح یا تعدیل در
موافقت نامه طبق رضایت عمومی اتخا
می گردد .ای نی اص حات بعد از

وروسته د ټولنو لورینو لنه خنوا
نافاېږي.

تصویب توس تمام طرف هنا نافنا
می گردد.

نورو معاهداتو ،کنوانسنیونونو او
موافقه لیکونو سره اړیک
اوولسمه ماده:

رواب با معاهدات ،کنوانسیوا ها
و موافقتنامه های دیگر
مادۀ هفدهم:

دغه موافقه لیک د نورو دوه اړخینزه
او درې اړخیزه معاهداتو ،قرار دادونو
او موافقه لیکونو الندې د لوریو حقوق

ای موافقتنامنه حقنوق و تعهندات
طرف ها را تحت معاهدات ،قراردادها
و موافقتنامه های دو جانبه و ینا سنه

او ژمن نه اغېزمنوي.

جانبۀ دیگر متیار نمی سازد.

د شخړو حل (منازعاتو)
اتلسمه ماده:

حل منازعات
مادۀ هجدهم:

د لوریو تر منځ هر ډول شخړه ن
دد ې موافقه لیک د تفسیر او یا تطبیق په

هر نو منازعه میاا طرف ها کنه در
ارتبا با تفسیر و ینا تطبینق این

اړه او یا هغه سره اړوند کوم پروتوکول
په باب راوالړ شي په دوستانه توګه او د
مشورو او یا مااکرې (خبرو اترو) لنه

موافقتنامه و یا کدام پروتوکول مربوطه
به آا به میاا آید بصورت دوستانه و از
طریق مشوره و یا از راه مااکره حنل
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الرې حل شي.
د حل هېڅ الره
په هغه صورت ک
ونه موندل شي د حل او فصل په خاطر

گردد.
در صورتی که هی راه حلی دریافنت
نشود ،منازعۀ ماکور جهنت حنل و

به شخړه د سارک لوړو میکانیزمونو ته
واستول شي.

فصل به میکانیزم های باالتر سنارک
ارسال خواهد شد.

دغه موافقه لیک د ټولو لوریو تصویب
ته اړتیا لري .او د تصویب سند باید د
دې موافقه لیک د شلم مادې له مخ
د ټولو لوریو امانت وال ته وسنپارل

ای موافقتنامه نیاز به تصنویب تمنام
طرف ها دارد و سند تصنویب بایند
توس تمام طرف ها نظر به مادۀ بیستم
ای موافقتنامه به نزد امانت دار تحویل

شي.

داده شود.

تصویب
مادۀ نزدهم:

تصویب
نولسمه ماده:

امانت وال (امانت دار)
شلمه ماده:

امانت دار
مادۀ بیستم:

د سارک سکرتر جنرال ددې موافقنه

سکرتر جنرال سارک امانت دار این

لیک امانت وال دی.

موافقتنامه می باشد.

دغه موافقه لیک د تصویب شوي اتنم

ای موافقتنامه سیزده یوم بعد از تاریخ

سند امانت وال ته د سپارلو له نېټن
دیارلس ورځن وروسنته نافناېږي.
سکرتر جنرال غنړي دولتوننه ددې

تحویل نمودا هشتمی سند تصنویب
شده به امانت دار نافا می گردد.
سکرتر جنرال دولت های عضو را در

انفا
مادۀ بیست و یکم:

انفا
یوویشتمه ماده:
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موافقه لیک د السلیک کولو په اړوند
غړي دولتونو او د السنلیک شنویو
سندونو له سپارلو خبروي او د تصویب

رابطه به امضای ای موافقتنامه و تحویل
سندهای تصویب شده آگاه سناخته و
نسخه های قابل قبول سند تصویب را

د منلو وړ سند نسخ ټولو لوریو تنه
لېږدوي (ورسپاري) سکرتر جنرال ټول
خواوې هم ددې موافقه لیک د نافاېدو

به تمام طرف ها انتقال منی دهند.
سکر تر جنرال تمام طرف هنا را در
رابطه به تاریخ انفا ای موافقتنامه نیز

د نېټ په اړه خبروي.

اگاه می سازد.

د پورتنیو مراتبو پنه ګنواهۍ کن ،
د خپلو هېوادونو لنه
هغه استا ی

در گواهی مراتب باال ،نمایند گنانی
ناا
نورهای شن
نب کشن
نه از جانن
کن

لوري دوی تنه د السنلیک اجنازه
ورکړې ده ،دغه سند ی السلیک کړی
دی .

برایشنناا اجننازۀ امضننا داده
شده است ای سند را به امضا رسانیده
اند.

دغه موافقه لیک د مالدیف هېواد پنه
اددوي ک د  ۱۳۹۹کال لړم میاشت
په شلمه ورځ ( ۲۹۱۱کال د ننوامبر
یوولسمه) په لسو اصلي نسخو ک په

ای م وافقت نامنه در اددوی کشنور
مالدیف به روز بیستم عقنرب سنال
( 5991یازدهم نوامبر سال )8155
در ده نسخه اصلی به زباا انگلیسنی

انګلیسي ژبه ک تر سره شنوې ن
ټول نسخ له سموالي او یوشانی اعتبار
برخمن دي.

انجام شده است که همه نسخه ها از
درستی و اعتبار یکساا بنر خنوردار
می باشند.

مت معتبر
مادۀ بیست و دوم:

معتبر مت
دوه ويشتمه ماده:
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د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکیې د جمهوري
حکومت ترمنځ د نغدي بالعوضه
مرستې د تطبیقي پروتوکول په اړه
د ملي شوري د مجلسینو د مصوبو

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح مصوبات
مجلسین شورای ملی پیرامون
پروتوکول تطبیقی کمک بالعوض

د توشېح په هکله د افغانستان
اسالمي جمهوریت د رئیس
فرمان

نقدی میان حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و حکومت
جمهوری ترکیه

ګڼه)۵( :

شماره)1( :

نېټه۰۹۳۵ /۰ /۰۱ :

تاریخ5991/5/51 :

د افغانستان د اساسي ق انون د ()۴۶
مادې د ( )۰۴جزء د حکم له مخې ،د

به تأسی از حکم ج زء ( )51م ادۀ
( ) 16قانون اساسی افغانستان ،مصوبۀ

افغانستان اسالمي جمهوري حکومت او
د ترکیې د جمهوري حکومت ترمنځ د
نغدي بالعوض ه مرس تې د تطبیق ي
پروتوکول د تصدیق په هکله د مل ي

شماره ( )521مؤرخ 5996/51/9
ولسی جرگه و مصوبۀ شماره ()525
مؤرخ  5996/51/89مارانو جرگه
ش ورای مل ی را در م ورد

ې
ي جرګ
وري د ولس
ش
د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۳نېټې ( )۰۸۱ګڼ ه
مص وبه او د ما رانو جرګ ې

تص دیق پروتوک ول تطبیق ی
کم ک بالع وض نق دی می ان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان

د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳نېټ ې د ()۰۸۰

ه

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

و حکوم
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ګڼه مصوبه په (یوه سریزه او نهو مادو
کې) ،توشېح کوم.

در (یک مقدمه و نه م اده) ،توش یح
می دارم.

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ،
د پروتوکول له متن او د ملي شوري د
مجلسینو له مصوبو سره یوځای دې په
رسمي جریده کې خپور شي.

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه
با متن پروتوکول و مصوبات مجلسین
شورای ملی در جریدۀ رس می نا ر
گردد.

محمد اشرف غني

محمد اشرف غنی

د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مادۀ دوم:

دوه یمه ماده:
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ملي شوري
ولسي جرګه
د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکیې جمهوري
حکومت ترمنځ د نغده وړیا
(بالعوضه) مرستې د تطبیقي
پروتوکول
تصدیق

شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق
پروتوکول تطبیقی کمک بالعوض
نقدی فی مابین حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و حکومت
جمهوری
ترکیه

ګڼه)۰۸۱( :
نېټه۰۹۳۶ /۰۱ /۳ :

شماره)521( :
تاریخ5996/51/9 :

ولسي جرګې د افغانستان د اس المي
جمهوریت د اساسي قانون د نوي یمې
مادې له درج شوي حکم سره سم ،د

ولسی جرگه به تأسی از حکم مندرج
مادۀ نودم قانون اساس ی جمه وری
اسالمی افغانستان ،در جلسۀ عم ومی

 ۰۹۳۶ /۰۱ /۰۳نېټې د چهار شنبې
ورځې په خپله عمومي غونډه ک ې د
افغانستان اسالمي جمهوري حکومت او
د ترکیې جمهوري حکومت ت رمنځ د

روز چهار شنبه مؤرخ 5996/51/9
خ ویپ پروتوک ول تطبیق ی
کم ک بالع وض نق دی ف ی
م ابین حکوم ت جمه وری

نغده وړیا (بالعوضه) مرستې تطبیق ي
پروتوکول په یوه سریزه او ( )۳مادو په
غونډه کې د حاضرو غړیو د رأیو پ ه

اس المی افغانس تان و حکوم ت
جمه وری ترکی ه را ب ه داخ ل
یک مقدمه و ( )9ماده به اکثریت آرای
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اعضای حاضر در مجلس تصدیق نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

الحاج عبدالرووف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ملي شوري
مارانو جرګه
د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکیې جمهوري
حکومت ترمنځ د نقدي
د بالعوضه مرستې د پروتوکول په
هکله
تصدیق

شورای ملی
مارانو جرگه
تصدیق
در مورد پروتوکول تطبیقی
کمک بالعوض نقدی فی مابین
حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان و حکومت جمهوری
ترکیه

ګڼه)۰۸۰( :
نېټه۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳ :

شماره)525( :
تاریخ5996/51/89 :

مارانو جرګې د افغانستان د اساسي قانون
د ن وي یم ې م ادې س ره س م،
د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳نېټې د سه ش نبې
ورځې په عمومي غونډه کې ،د افغانستان
اسالمي جمهوري حکومت او د ترکی ې
جمهوري حکومت ترمنځ د نقدي وړی ا
(بالعوض ه) مرس تې پل ي کې دونکې
پروتوکول د رأیو په اتفاق تصدیق کړ.

مارانو جرگه به تأسی از حکم م ادۀ
نودم قانون اساسی افغانستان ،در جلسۀ
عم ومی روز س ه ش نبه م ؤرخ
 5996/51/89پروتوک ول تطبیقی
کمک بالعوض نق دی ف ی م ابین
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و
حکومت جمهوری ترکیه را ،به اتفاق
آراء تصدیق نمود.

الحاج محمد علم ایزدیار
د مارانو جرګې لومړی نایب

الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مارانو جرگه
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د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکيې
جمهوري حکومت ترمنځ د نغدي
بالعوضه مرستې پلي کېدونکی
پروتوکول

پروتوکول تطبیقی کمک بال عوض
نقدی فی مابین
حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان و حکومت جمهوری
ترکیه

سریزه:

مقدمه:

د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت
او د ترکي ې جمه وري حکوم ت
(لدې وروسته په انفرادې توګه "لوری/

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و
حکوم ت جمه وری ترکی ه
(منبعد بطور انفرادی" طرف /جانب" و

خوا او په ګډه توګه" لوري /خواوې"
یادېږي) ځانګړې شوې نغدي بالعوضه
مرسته چې مخک ې د م الي نا امي

بطور مشترک"طرفین /جانبین" ذک ر
می گردد) در رابطه استفاده از کمک
بال عوض نقدی تخصیص شده که قبآل

همکارۍ موافقه لیک په چوګاټ کې د
 ۳۱۳۱کال دليندۍ په ( )۳۳نېټ ه د
خواوو ترمنځ السلیک شوې دی الندی
ت ه رس ېدلي
مواردو ک ې تواف

در چارچوب موافقتنام ه همک اری
مالی ناامی بتاریخ ( )59قوس س ال
 5999بین طرفین امض ا گردی ده
است .روی موارد ذی ل ب ه تواف

دي.

رسیده اند.

موخه
لومړۍ ماده:
د دې پروتوک

هدف
مادۀ اول:
هد

هدف از پروتوک ول تعي ین نم ودن

ول موخ

( ( )۳۱۱۱۱۱۱یو ميلیون) ترکي لېرو

اساس ات تطبیق ی کم ک نق دی
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امریکایي ډالرو معادل نغدي مرستې د
تطبیقي اساساتو ټاکنه ده چې د ترکيې
جمهوري حکومت له لوري د افغانستان

( )5111111یک میلیون لیرۀ ترکی
معادل دالر امریکایی ک ه از ط رف
حکومت جمهوری ترکیه به حکوم ت

اسالمي جمهوري دولت حکومت ت ه
تمویل شوې ده دی.

جمهوری اسالمی افغانس تان تموی ل
گردیده است می باشد.

نغده مرسته چې د ترکي ې جمه وري
حکومت له لوري تمویلېږي د رس مي
س فرونو د لګښ تونو د ک ورس د
لګښتونو ،د افغانستان اسالمي جمهوري

کمک نقدی که از ط رف حکوم ت
جمهوری ترکیه تمویل میگردد ب رای
پرداخت مصارف سفر های رس می،
مصارف کورس اعاشه و اباته پرسونل

دولت د وسله والو ځواکونو د پرسونل
د اعاشې او اباتې د ورکړي لپاره چې
په بېالبېلو تعلیمي کورس ونو ک ې د

قوای مسلح دولت جمهوری اس المی
افغانستان که جهت اشتراک در کورس
های مختلف تعلیم ی ک ه ازط رف

ګډون لپاره چې د ترهګرۍ پر وړاندې
د مبارزې د عالي مرکز د قومان دانۍ،
سولې لپاره د ګډون تعلیمي مرک ز د
قوماندانۍ د بین المللي بحري امنیت ي

قوماندانی مرکز عالی مب ارزه علی ه
تروریزم قومان دانی مرک ز تعلیم ی
مشارکت برای صلح و نیروهای امنیتی
بحری بین المللی در کشور ترکیه دایر

ځواکون و له خوا په ترکیه کې داېرېږي
او همدارنګه کابل د عسکري لېس ې
(د کابل حربي ښوونځي) د س ون د

میگردد و همچنان ب رای مص ارف
سوخت لیسه عسکری کابل (حرب ی
ښوونځ ی کابل) مورد اس تفاده ق رار

لګښتونو لپاره کارول کېږي.

می گیرد.

احتوا
مادۀ دوم:

احتوا
دوه یمه ماده:
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تطبیقي اساسات
درېیمه ماده:

اساسات تطبیقی
مادۀ سوم:

 –۳د دې پروتوکول په اساس د ترکيې

 –5ب ه اس اس ای ن پروتوک ول،

هېواد د ملي دفاع وزارت ل ه ل وري
ځانګړی شوی مقدار پیسې په کاب ل
کې استوګن د ترکی ې جمهوري ت د
ناامي (پوځي) اتشې د دفت ر ب انکي

مق دار پ ول تخص یص ش ده از
طرف وزارت دف اع مل ی کش ور
ترکیه ب ه حس اب ب انکی دفت ر
اتشه ناامی جمهوری ترکیه مقیم کابل

حساب ته حواله کېږي .یادې پیسې د
ترکيي جمهوریت د س تر درس تیز د
الرښوونو په چوکاټ کې په کابل کې
استوګن د ترکيې د نا امي (پ وځي)

حواله م ی گ ردد ،پ ول م رکور
در چارچوب هدایات س تر درس تیز
جمه وری ترکی ه تح ت کنت رول
دفتر اتش ه نا امی ترکی ه مق یم

اتشې د دفتر تر کنترول الندې کارول
کېږي.
 -۲هغه م الي بودج ه چ ې د دې

رار

کاب ل م
می گیرد.
 –8بودجۀ مالی ایک ه ب ه اس اس

پروتوکول له مخې د افغانستان اسالمي
جمهوري حکومت ته تخصیص شوې د
دې پروتوکول له اتمې مادې سره سمه
کارول کېږي .د ټاکل شوي م هال

ای ن پروتوک ول ب ه حکوم ت
جمه وری اس المی افغانس تان
تخص یص داده ش ده اس ت
مط اب م ادۀ هش تم پروتوک ول

تر ختمېدو د ځ انګړو ش وو پیس و
د نه کارېدنې ( ګټ ې ن ه اخېس تو)
پ ه ص ورت ک ې ی ادې پيس ې

هرا مورد استفاده قرار م ی گی رد.
در صورت ع دم اس تفاده از پ ول
تخصیص شده الی ختم زمان معینه پول

ت

مترکره به خزانه دولت ترکیه اع اده

بېرت

ه د ترکي

ي دول

ورد اس
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می گردد.

د محرمو معلوماتو امنیت
څلورمه ماده:

امنیت معلومات محرم
مادۀ چهارم:

دخواوو هېڅ یو د مقابل لوري د ليکلې
او رسمي موافقې د ترالسه کولو پرته د
پروتوک ول د محت وا د پروتوک ول
او هغ و
د اساس اتو د تطبی

هیچ یک از ط رفین ،ب دون اخ ر
موافقه تحری ری و رس می جان ب
مقاب ل در م ورد محت وای
اساس ات
پروتوک ول ،تطبی

د
د
ا
د

پروتوکول و معلوم اتی ک ه تبادل ه
آن بین ط رفین از درج ه محرمی ت
برخوردار است.به حکومت کش ور
سومی ،شرکت و یا به شخص معلومات

محرمی ت د ه ش ر ب ه د دې
پروتوکول له ختمېدو وروسته هم دوام
و مومي.

از
نمی دهد  .این شر محرمیت پ
ختم پروتوکول هرا نیز ادامه خواه د
یافت.

د نار د اختالفونو حل
پنځمه ماده:

حل اختالفات نار
مادۀ پنجم:

 –۳د دې پروتوک ول د اساس اتو د
تطبی په اړه نار د هر ډول اختالف د

 –5در صورت بروز هر نوع اختالف
نار در ارتبا به تطبی اساسات ای ن

رامنځ ته کېدو په صورت ک ې د دې
اختالف د لېرې کېدو لپاره ،درېیم ې
خوا ،د داوري شوري او یا بین المللي
محکمې ته مراجعه نه کېږي د نا ر د

پروتوکول ،ب رای رفع این اختالف ب ه
جانب سومی ،ش ورای داوری و ی ا
محکمۀ بین المللی مراجعه نگردی ده
حل و فصل اختالف نار توسط مراکره

په اړه چې تبادله یې د خواوو ترمنځ
محرمیت له درجې څخه برخمنه ده،
درېیم هېواد حکومت ،شرکت او ی
شخص ته معلومات ن ه ورک وي.
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اختالف حل او فصل له دېپلوم اتیکې
الرې صورت مومي.
 -۲هغه موض وعګاني چ ې پ دې

از مج رای دیپلوماتی ک ص ورت
می گیرد.
 -8موضوعاتی که در این پروتوکول

پروتوکول کې ورباندې خبرې اترې نه
وي شوې د "مالي ناامي همک اریو د
موافقه لیک" ،اړوند حکمونه چ ې د

روی آن بحث صورت نگرفته باش د،
احکام مربوطه" موافقتنامه همک اری
مالی ناامی" که به تاریخ ( )59ق وس

 ۳۱۳۱کال دليندۍ پ ه ( )۳۳نېټ ه
السلیک شوی دی ،د تطبی وړ دي.
 -۱د دې پروتوک ول حکمون ه
د لوری و د ن ورو ب ین الملل ي

سال  5999به امضا رسیده اس ت،
قابل تطبی می باشد.
 -9احکام این پروتوکول ،حق و و
مس ئ ولیت ه ای س ایر معاه دات

تړونونو حق و او مس ئولیتونه ن ه
ا ېزمنوي .

بین المللی طرفین را تحت تاثیر ق رار
نمی دهد.

 – ۳لوري هر یو د اړتیا په صورت کې
کولی شي پ ه رس مي توګ ه د دې
پروتوکول د تعدیل او بیا کتنې وښتنه
وکړي .پداسې حالت کې ،د موضوع په

 – 5هر ی ک از ط رفین میتوان د
درصورت ض رورت بط ور رس می
تقاضای تعدیل و ی ا ب ازنگری ای ن
پروتوکول را نماید .در چنین حال ت،

اړه خبرې او مراکرې د اعتبار له مقابل
لوري څخه د لومړۍ رس مي خبرتی ا
له ترالسه کولو په اعام ي توګ ه د

بح ث و م راکرات روی موض وع
اعتبار از تاریخ اخر اولین اطالع رسمی
از جانب مقاب ل ،در ط ول م دت

( )۱۱ورځو مودې پ ه اوږدو ک ې

از

تعدیل و بازنگری
مادۀ ششم:

تعدیل او بیا کتنه
شپږمه ماده:

اعام
05
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پېلېږي.
 -۲هغه تعدیالت او بیا کتنې چې په او
رسمي لیکنې توګه ورباندې مطابقت تر

می گردد.
 -8تعدیالت و بازنگری های که روی
آن طور تحریری و رس می مطابق ت

سره شوی دی په ( )۷ماده کي د ترتیب
شویو حکمونو پر بنسټ د اجرا کېدو
وړتیا لیکلي (تحریري) او ترالسه کوي.

صورت گرفته است بنابر احکام ترتیب
شده در مادۀ ( )3قابلیت اجرا  ،اخر
می نماید.

 -۱که چېرې خواوې د ( )۰۱ورځو
مودې په اوږدو کې د خبرو اترو په ترڅ
کې تفاهم ته ونه سېږي په ( )۸ماده کې
د ترتیب شوي حکم ل ه مخ ې د دې

 -9درصورتیکه طرفین روی بح ث
درطول مدت ( )01روز با هم به تفاهم
نرسند ،بنابر حکم ترتیب شده در مادۀ
( )2قابلیت اجرای ای ن پروتوک ول

پروتوکول د اجرا وړتیا پای مومي.
 -۴د مراکراتو په بهیر کې ،خواوې له
دې پروتوکول څخه د رامنځ ته شویو

خاتمه می یابد.
راکرات،
ان م
 -0در جری
طرفین به انج ام مس ئولیت ه ای

مسئولیتونو سرته رس ونو ت ه ادام ه
ورکوي.

ناش ی از ای ن پروتوک ول ادام ه
می دهند.

ویب و اخ

تصویب او د اجرا د وړتیا ترالسه
کول
اوومه ماده:

تص
اجرأ
مادۀ هفتم:

د د ه پروتوکول د ديپلوماتیکې مجرا
له الرې اعتبار د خ واوو د رس مي
وروستنۍ خبرتیا د تر السه کول و ل ه

این پروتوکول اعتبار از ت اریخ اخ ر
اخرین اطالع رسمی طرفین از طری
مجرای دیپلوماتیک در م ورد خ تم

نېټې ،یو بل ته د دې پروتوکول د اجرا

ط ی مراح ل اص ولی و حق وقی
08
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د وړتیا د جواز په خ اطر د داخل ي
اصولي او حقوقي پړاوونو د ختمېدو په
اړه ،د اجرا  ،وړتیا ترالسه کوي.

داخل ی بخ اطر ج واز قابلی ت
اجرای ای ن پروتوک ول ب ه ی ک
دیگر ،قابلیت اجرا  ،اخر می نماید.

د اجرا د وړتیا او پای ته رسېدو
موده
اتمه ماده:

م دت قابلی
اختمام
مادۀ هشتم:

رأ و

 –۳د ه پروتوکول د ( )۵کلونو مودې

 –5ای ن پروتوک ول م دت ()۵

لپاره د اعتبار وړ دی .د پروتوکول له
مخې د ټولي پولي سر چینې (منبع) چې
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت
لپاره څانګړې شوې ده د لګښت ل ه

سال مدار اعتبار می باشد .به اس اس
از تثبی ت ب ه
پروتوک ول ،پ
مص رف رس یدن تم امی منب ع
پولی که به حکومت جمهوری اسالمی

تثبیت وروسته ،او ضمنًا د ټولو تمویل
شویو پیسو د مصرفېدلو د تصدی په اړه
د خواوو له لوري یو بل ته د ډاډېن ې

افغانستان تخصیص گردیده اس ت و
ضمنأ پ از در یافت دومین مکتوب
اطمینانیه از جانب طرفین به یکدیگر در

(اطمینانيې) د دوه یم مکتوب له ترالسه
کولو وروسته په د ه پروتوکول پای و
مومي.
 -۲د لوریو هر یو ،د مقابل لوري ل ه

رابطه تصدی مصرف ش دن تم امی
پول تمویل شده ،پروتوکول هرا خاتمه
خواهد یافت.
 -8هر یک از ط رفین در ص ورت

اړخه د دې پروتوکول د نقض او یا د
حکمونو په نه رعایت د باور لرلو پ ه
صورت کې کولی شي په رسمي توګه

باور داشتن ب ه نق ض و ی ا ع دم
رعایت احکام این پروتوکول از جانب
مقابل ،می توان د بص ورت رس می

په دې اړه د خبرو اترو وښتنه وکړي.

تقاضای بح ث روی آن را نمای د.
09
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د د و خبرو اترو اعتبار د رسمی خبرتیا
د ترالسه کولو له نېټې څخه اعامي حد
د ( ) ۱۱ورځو مودې پ ه اوږدو ک ې

ای ن بح ث ه ا اعتب ار از
ت اریخ اخ ر اط الع رس می،
در طول مدت حد اعامی ( )91روز

پېلېږي .په هغه صورت ک ې چ ې د
( )۰۱شپېتو ورځو په اوږدو کې نتیجه
ګیری نشي د لوریو هر یو کولی شي د

آ از م ی گ ردد .در ص ورتی
که درط ول م دت شص ت ()01
روز نتیحه گیری نگردد ،هر ی ک از

رسمي یاددښت په لېږلو سره د ()۰۱
ورځو په ترڅ کې د ه پروتوکول پای ته
ورسوي.
 -۱د ه پروتوکول د م الي نا امي

طرفین می تواند با ارسال یاد داش ت
رسمی طی ( ) 01روز این پرتوکول را
به پایان برساند.
 -9این پروتوکول الی ت اریخ خ تم

همکاریو موافقه لیک د مش روعیت د
ختمېدو تر نېټې پورې چ ې د ۳۱۳۱
کال د لېندۍ په ( )۳۳نېټه الس لیک

مشروعیت " موافقتنامه همکاری مالی
ناامی" که بتاریخ ( )59قوس س ال
 5999به امض ا رس یده اس ت،

شوی دی د اعتبار وړ دی د مالي ناامي
همکاریو موافقه لیک د مش روعیت د
پای ته رسېدو له نېټې وروسته ،د ه
پروتوکول هم خپل په خپله پای مومي

از ت اریخ
مدار اعتب ار ب وده پ
ختم مشروعیت " موافقتنامه همکاری
مالی ناامی" ای ن پروتوک ول نی ز
خود به خود خاتمه یافته فاقد اعتب ار

اعتبار نلري.

می باشد.

متن او السلیک
نهمه ماده:

متن و امضا
مادۀ نهم:

 –۳د ه پروتوکول د دوو اصلي نسخو

 -5این پروتوکول به شکل دو نسخه

په بڼه چې هریو یي یوې په (عین) درجه

اصلی هر یک آن به عین درجه م دار
00
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اعتبار لري په دري ،ترکي او انګليسي
ژبو ترتیب شوی دی د هر ډول اختالف
رامنځ ته کېدو په صورت کې د هغ ه

اعتبار میباشد ،به لسانهای دری ،ترکی
و انگلیسی ترتیب گردیده اس ت .در
صورت وقوع هر نوع اختالف ،م تن

انګلیسي متن د اعتبار وړ دی.
 -۲د پاسنیو مراتبو په پام کې لرل و
سره ،د ه پروتوکول د  ۳۱۳۱کال د

انگلیسی آن مدار اعتبار می باشد.
 -8ب ا در نا ر داش ت مرات ب
فو الرکر  ،این پروتوک ول بت اریخ

لیندۍ په ( )۳۳نېټه د ترکیې هېواد په
انقره کې راتلونکو یادو شویو ذواتو په
حضور کې چې السلیکونه یې الن دې
موجود دي او دواړو خواوو صالحیت

( )59قوس س ال  5999در انق رۀ
ترکیه با حضور داش ت ذوات آت ی
الرکر که امضای ایشان در ذیل موجود
بوده و از جانب ه ر دو حکوم ت

لرونکو حکومتونو له خوا معرفي شوي
دي ،السلیک شوی دی.
د افغانستان د اسالمي جمهوري

صالحیت دار معرفی گردیده اند ،ب ه
امضا رسیده است.
به نمایندگی از حکومت جمهوری

حکومت په نمایندګۍ
السلیک:
نوم :ډګروال ارکانحرب محمد ظهیر
(ناري)

اسالمی افغانستان
امضا :
اسم :دگروال ارکانحرب محمد ظهیر
(ناری)

دنده :په انقره کې مېشت د افغانستان
اسالمي جمهوري دولت ناامي آتشه
د ترکیې د جمهوري حکومت په

وظیفه :آتشه ناامی دولت جمهوری
اسالمی افغانستان
مقیم در انقره

نمایندګۍ

به نمایندگی از حکومت جمهوری ترکیه

السلیک:

امضا :
01
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نوم :ډګروال ارکانحرب بدرخان
(کوچ)
دنده :د ترکیې د جمهوریت

اسم :دگروال ارکانحرب بدرخان
(کوچ)
وظیفه :رئی ارتبا خارجه مستشاریت

د ملي دفاع د وزارت د دفاعي صنایعو
د مستشاریت د بهرني ارتبا رئی

صنایع دفاعی وزارت دفاع ملی
جمهوری ترکیه

00
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د افغانستان د اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکيې د جمهوري
حکومت ترمنځ د مالي نظامي
همکاریو د موافقه لیک په اړه د
ملي شوري د مجلسینو د مصوبو د

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح مصوبات مجلسین
شورای ملی
پیرامون موافقتنامه همکاری مالی

توشېح په هکله
د افغانستان اسالمي جمهوریت د
رئیس
فرمان

نظامی میان حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و حکومت
جمهوری
ترکیه

ګڼه)۷( :

شماره)4( :

نېټه۰۹۳۱ /۰ /۰۱ :

تاریخ5991/5/51 :

د افغانستان د اساسي قاانون د ()۴۶
مادې د ( )۰۴جزء د حکم له مخې ،د

ازء ()51
ام جا
ای ام حکا
اه تیسا
با
مادۀ ( ) 17قانون اساسی افغانساتان،

افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت
او د ترکیې د جمهوري حکومت ترمنځ
د مالي نظامي همکاریو د موافقه لیک د

مصااوبش شااماره ( )522مااخر
 5997/51/9ولسااای جر اااه
اخر
اماره ( )521ما
اوبش شا
و مصا

تصدیق په هکله د ملي شوري دولسي
جرګې د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۳نېټې ()۰۱۱
ګڼه مصاوبه او د مرارانو جرګاې
د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳نېټې ( )۰۱۱ګڼه

 5997/51/89مراارانو جر ااه
شورای ملای را در ماورد تصادیق
موافقتنامه همکاری مالی نظامی میاان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:
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مصوبه په یوه سریزه او ( )۰۰مادو کې
توشېح کوم.

حکومت جمهوری ترکیه را در یاک
مقدمه و ( )55ماده توشیح می دارم.

دغه فرمان د توشیح له نېټې څخه نافذ،
د موافقه لیک له متن او د ملي شوري د
مجلسینو له مصوبو سره یو ځای دې په
رسمي جریده کې خپور شي.

این فرمان ام تاریخ توشیح نافذ ،همراه
با متن موافقتنامه و مصوبات مجلسین
شورای ملی در جریدۀ رسامی نرار
ردد.

محمد اشرف غني

محمد اشرف غنی

مادۀ دوم:

دوه یمه ماده:

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ملي شوري
ولسي جرګه
د افغانستان اسالمي جمهوري
حکومت او د ترکیې جمهوري
حکومت ترمنځ د مالي نظامي
همکاریو د موافقه لیک
تصدیق

شورای ملی
ولسی جر ه
تصدیق
موافقتنامش همکاری مالی نظامی فی
مابین حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان و حکومت جمهوری
ترکیه
شماره)522( :
تاریخ5997/51/9 :

ګڼه)۰۱۱( :
نېټه۰۹۳۶ /۰۱ /۳ :

ولسي جرګې د افغانستان د اساسي قانون
په نوي یمې ماده کې له درج شوي حکم
سره سام ،د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۳نېټاې د
چهارشنبې ورځې په خپله عمومي غونډه
کې د افغانساتان اساالمي جمهاوري
حکومت او د ترکیې جمهوري حکومت
ترمنځ د مالي نظامي همکاریو موافقه لیک
په یوه سریزه او ( )۰۰مادو په د ننه کې
په غونډه کې د حاضرو غړیو د رأیو پاه
اکثریت تصدیق کړ.

ام
ای ام حکا
اه تیسا
اه با
ای جر ا
ولسا
مندرج ماادۀ ناودم قاانون اساسای
افغانسااتان ،در جلسااش عمااومی روم
چهارشنبه مخر  5997/51/9خویش
موافقتنامه همکاری مالی نظامی فی مابین
حکومت جمهوری اسالمی افغانساتان و
حکومت جمهوری ترکیه را باه داخال
یک مقدمه و ( )55ماده به اکثریت آرای
اعضای حاضار در مجلاس تصادیق
نمود.

عبدالرووف ابراهیمي
د ولسي جرګې رئیس

عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جر ه
79
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دولت جمهوری اسالمی افغانستان

شورای ملی
مررانو جر ه
تصدیق
در مورد موافقتنامه همکاری مالی
نظامی فی مابین حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و حکومت
جمهوری ترکیه

ملي شوري
مررانو جرګه
د افغانستان د اسالمي جمهوري
حکومت او ترکیې جمهوري
حکومت ترمنځ د مالي نظامي
همکاریو د موافقه لیک په هکله
تصدیق

شماره)521( :

ګڼه)۰۱۱( :
نېټه۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳ :
مررانو جرګې د افغانستان د اساساي

تاریخ5997/51/89 :
مررانو جر ه به تیسی ام حکم ماادۀ
نودم قانون اساسی افغانستان ،در جلسش

قانون د نوي یمې مادې د حکام لاه
اې د
اې ،د  ۰۹۳۶ /۰۱ /۹۳نېټا
مخا
سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې،

عمااومی روم سااه شاانبه مااخر
 5997/51/89موافقتنامه همکاری
مالی و نظامی فای ماابین حکومات
جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت

اوري
االمي جمها
اتان د اسا
د افغانسا
حکومت او د ترکیې جمهوري حکومت
ترمنځ د مالي نظامي همکاریو موافقاه
لیک د رأیو په اتفاق تصدیق کړ.

جمه وری ترکیه را به اتفاق آراء تصدیق
نمود.

محمد علم ایزدیار
نایب اول مررانو جر ه

محمد علم اېزدیار
د مررانوجرګې لومړی نایب
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سریزه:
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موافقتنامۀ همکاری مالی نظامی
فی مابین حکومت جمهوری
اسالمی افغانستان و حکومت
جمهوری
ترکیه

مقدمه:

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و

توري
تالمي جمهت
تتان د است
د افغانست

حکومت جمهوری ترکیه (منبعد به طور
انفرادی "طرف جانب" و بته طتور
تتانبین"
تترفین "جت
تتتر طت
مشت

حکومت او د ترکيې جمهوري حکومت
( لدې وروسته په انفرادي توګه د مقابل
لوري" او په ګډه توګه" خواوې لوري
یادېږي) د خپلو دوستتانه او لرغونتو

تارچو
تردد) در چت
تی ت
تر مت
ذکت
روابط دوستتانه و دیرینتۀ ختوی
جهتتت تیکتتیق وتقویتتۀ بیشتتتر
روابتتط همکتتاری هتتای نظتتامی

اړیکو په چوکاټ کتې د افغانستتان
اسالمي جمهوري دولت د نظتامي او
وسله والتو وواکونتو د بیتارغونې

و بازسازی قتوای مستلد دولتت
جمهوری اسالمی افغانستان روی موارد
ذیل به توافق رسیده اند.

تت او
تو د ټینګښت
تاریو د اړیکت
همکت
وواکمنتیا لپاره د الندې مواردو په اړه
هوکړې ته رسیدلې دي .

هدف
مادۀ اول:

موخه
لومړۍ ماده:

هدف این موافقتنامه شرایط استفاده از
پول کمکتی مبلت ()0044444

د دې موافقتته لیتتک موختته لتته
(( )۰۰۴۴۴۴۴څلورميلیونتتتتته
15
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او اوه سوه زره ترکي لیرو د امریکایي
ډالرو معادل مبل مرستې (پېسو) څخه
د ګټ ې اخیستو (کارېدو شرایط) چې د

(چهارمیلیون و هفت صد هزار) لیتره
ترکی معادل دالر امریکتایی را کته
حک ومت جمهوری ترکیه در چارچو

مالي نظامي همکاریو په چوکاټ کتې
ترکې حکومت د افغانستان استالمي
جمهوري حکومت لپاره وانګړې کړي

همکاری مالی نظامی برای حکومتت
جمهوری اسالمی افغانستان تخصیص
داده طوریکتته از جملتته مبلتت

دي .داسي چتې لته هغتوی يتي
( ۰۰۴۴ ۴۴۴درې ميلیونه اوه سوه
زره) ترکي لیرې امریکایي دالرو معادل
د کال او د ترکيې د دفاعي شرکتونو او

( 9044 444سه میلیون هفت صتد
هزار) لیرۀ ترکی معادل دالر امریکایی
آن به مقصد خریداری مال و تجهیزات
ضروری نظامی با درنظر داشت اولویت

صنایعو او د ترکيې شرایطو درلودونکو
د نورو شرکتونو لومړیتوبونو په پام کې
لرلو سره د نظامي اړینتو تجهیزاتتو

از شرکت های صنایع دفاعی ترکیه و
دیگر شرکت های واجد شرایط ترکی
و متباقی مبلت ( 5444 444یتک

پېرودنه او پتاتې یتې ۰۴۴۴ ۴۴۴
(یوميلیون) ترکي لیرې امریکایي دالرو
معادل مبل دي چې د دې موافقه لیک
السلیکولو وروسته به د نقد "د نقتده

میلیون) لیرۀ ترکی معادل دالر امریکایی
آن که به تعقیب امضتای موافقتنامتۀ
هذا تیت نام "پروتوکتول تطبیقتی
تا
تدی" امضت
تود نقت
تک بالعت
کمت

وړیا مرستې تطبیقي پروتوکول" ترنامه
الندې السلیک او ګټې ته وړاندې شي.

و مورد استفاده قرار خواهد رفتت
می باشد.

د دې موافقه لیک په السلیک کېتدو

با امضای ا ین موافقتنامته حکومتت

احتوا
مادۀ دوم:

احتوا (تومنه)
دوه یمه ماده:
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سره د افغانستان استالمي جمهتوري
حکومت ( ۰۰۴۴ ۴۴۴درې ميلیونه
اوه سوه زره) ترکي لېرې د امریکتایي

جمهوری اسالمی افغانستان پول کمکی
مبل ( 9044 444سه میليون وهفت
صد هزار) لیرۀ ترکی معتادل دالتر

دالرو معادل ترکي دفتاعي صتنایعو
شرکتونو او د ترکي شرکتونو د شرایطو
درلودونکتتو نتتورو شتترکتونو د

امریکایی را برای ختریداری متال و
تجهیزات ضروری نظامی مورد نیتاز
اردوی ملی خوی با درنظر داشتت

لومړیتوبونو له په پام کې لرلو سره خپلې
ملي اردو اړتی ا وړ اړینو تجهیزاتتو او
کالنۍ پېرودنې لپاره او د هغه پاتې نورې
( ۰۴۴۴ ۴۴۴یو ميلیون) ترکي لېرې

اولویت از شرکت های صنایع دفاعی
ترکیه و دیگر شرکت هتای واجتد
شتترایط ترکتتی و متبتتاقی مبلتت
( 5444 444یک میلیون) لیرۀ ترکی

امریکایي ډالرو معادل به چتې د دې
موافقه لیک له السلیک کېدو وروسته
په وړیا نغدي مرستې تطبیقي پروتوکول

معادل دالر امریکایی آنرا که به تعقیب
ا مضای موافقتنامۀ هتذا تیتت نتام
"پروتوکول تطبیقی کمک بالعتود

ترنامه الندې السلیک شي د ترکيتې
جمهوري حکومت مقرراتو په بنسټ په
دې زمینه کې ور څخه ګټه پورته کوي.

نقدی" امضا خواهد شد به استا
مقررات حکومت جمهوری ترکیه در
این زمینه استفاده می نماید.

واکمتتن مقامتتات او د اړیکتتو
مراجع
درېیمه ماده:

مقامتتات ذیصتتالم و مراجتتع
تما
مادۀ سوم:

دغه موافقه لیتک د دووحکومتونتو
ترمنځ چې د افغانستان ملتي دفتا

این موافقتنامه بین دو حکومتت بته
نمایند ی از حکومت جمهوری اسالمی

وزارت د افغانستان د اسالمي جمهوري

افغانستان وزارت دفا ملی افغانستان
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حکومت په استازیتو او د ترکیې ملي
توري
تا وزارت د ترکي تې جمهت
دفت
حکومت استازیتو کوي تطبیقیتږي

و به نمایند ی از حکومت جمهتوری
تتی
تتا ملت
تته وزارت دفت
ترکیت
ترکیه می باشند تطبیق متی تردد.

دغه شان د دې موافقه لیک لپتاره د
اړیکو د تأمینولو مراجع د ترکیه په انقره
کې مېشت د افغانستان نظامي اتشتې

تا
تأمین ارتبت
تع تت
تان مراجت
همچنت
ته
ته در ترکیت
تن موافقتنامت
ترای ایت
بت
توسط دفتر اتشۀ نظتامی افغانستتان

دفتر په واسطه او افغانستان په کابل کې
مېشت د ترکيې نظامي دفتر اتشې پته
واسطه صورت مومي.

مقیق انقره و در افغانستان توسط دفتر
اتشۀ نظتامی ترکیته مقتیق کابتل
صورت می یرد.

 -۰که چېرې د ترکيې دفاعي صتنایع
شرکتونو او د ترکيې شترایطو نتورو
درلودونکو شرکتونو لومړيتو تته د

 -5در صورتی کته از پتول مبلت
( 9044 444سه میلیون و هفت صد
هزار) لیرۀ ترکی معادل دالر امریکایی

پاملرنې له مختې لته ۰۰۴۴ ۴۴۴
(درې میلیونه اوه سوه زره) ترکې لېري
امریکایې ډالرو معادل نظامي اړین مال
او تجهیزات پېرودل کېږي پته هغته

با درنظر داشت اولویت از شرکت های
صنایع دفاعی ترکیه و دیگر شترکت
های واجد شترایط ترکتی متال و
تجهیزات ضروری نظامی خریتداری

حالت کې:
الف -که چېرې پېرودل شوي مال او
ته ( ۰۰۴۴ ۴۴۴درې
تو بیت
تجهیزاتت

می ردد در آن حالت:
الف -ا ر قیمت متتال و تجهیزات
خریداری شده برابر و یا اضافه تتر از

ميلیونه اوه سوه زره ) ترکتي لېترې

مبل ( 9044 444سته میلیتون و

اساسات تطبیقی
مادۀ چهارم:

تطبیقي اساسات
څلورمه ماده:
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امریکایې ډالرو مع ادل سره برابره او یا
له هغه زیاته وي پدې صورت کې ټولې
(۰۰۴۴ ۴۴۴درې ميلیونه اوه ستوه

هفتصد هزار) لیرۀ ترکی معادل دالتر
امریکایی باشد در آن صورت تمتامی
مبل ( 9044 444سه میلیون هفتصد

زره) ترکېې لېره امریکایې ډالر معادل
 ٪۰۴۴پيسي (پول).
 -په هغه صورت کې چې د پېرودل

هزار) لیرۀ ترکی معادل دالر امریکایی
یعنی ( ٪۰۴۴پول).
 -در صورتی که قیمت مجمتوعی

شویو تجهیزاتو او مال ټوله بیته لته
( ۰۰۴۴ ۴۴۴درې ميلیونه اوه سوه
زره) ترکي لېرې امریکایې ډالرو معادل
کمه وي پېرودل شتوی متتال او

مال و تجهیزات خریداری شده کمتر از
مبل ( 9044 444سه میلیون هفتصد
هزار) لیرۀ ترکی معادل دالر امریکایی
باشتتد پرداختتت تمتتامی پتتول

تجهیزاتو ټولو پیسو ورکړه د اجناستو
 ٪۰۴۴بیه.
ج -د دې موافقه لیک د اساساتو لته

مال و تجهیزات خریداری شده یعنتی
 ٪۰۴۴قیمت اجنا .
ج -بنابر اساسات موافقتنامته هتذا

مخې د ترکيې مرکزي بانک ته د ترکيې
جمهوري ملي دفا وزارت د امرېې په
ذریعه د پلورنکي شرکت بانکي حسا
ته (د ورکړې پیسې) چې د افغانستان د

تی
تا ملت
تۀ وزارت دفت
تۀ امریت
ذریعت
جمهوری ترکیه به بانک مرکزی ترکیه
به حسا بانکی شترکت فروشتنده
که مقامات حکومت جمهوری اسالمی

اسالمي جمهوري حکومت مقاماتو لته
هغوی مال او نظامي تجهیزاتو رانیولي
په نغده توګه حواله او ګټې لپاره کارول

افغانستان از آن متتال و تجهیتزات
نظام ی خریداری نموده انتد طتور
نقدی حواله و مورد استتفاده قترار

کېږې (ګټې الندې نیول کېږي
 -۲هغه مالي بودجه چې د دې موافقه
لیک پر بنسټ د افغانستتان استالمي

می یرد.
 -8بودجۀ مالی ایکه به استا ایتن
موافقتنامه به حکومت دولت جمهوری
11
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جمهوري حکومت ته وانګړې شتوې
د دې موافقه لیک له ( )۰۴مادې سره
سق تر ګټې اخیستنې النتدې نیتول

اسالمی افغانستان تخصیص داده شده
است مطابق مادۀ ( )54موافقتنامۀ هذا
مورد استفاده قترار متی یترد .در

کېږي .ټاکلي د وخت تر پایته رسېدو
پورې له تخصیص شوو پیسو څخه د نه
ګټې اخیستلو په صورت کې یادې پیسې

صورت عدم استفاده از پول تخصیص
شده الی ختق زمان معین پول متذکره
تاده
ته اعت
تت ترکیت
تۀ دولت
ته خزانت
بت

د ترکيې دولت خزانې ته اعاده کېږي.
 -۰د افغانستان د اسالمي جمهتوري
حکومت مسئولین د متال او خپلتو
اړینو تجهیزاتو پېرودلو لپتاره ترکيتې

می ردد.
 -9مسئولین حکومتت جمهتوری
اسالمی افغانستان قبل از آمدن جهتت
خریداری مال و تجهیزات ضتروری

ته له راتلو مخکې پته ستر کتې د
تمویل شتویو مرستتندویه پېستو د
مقتتدار لتته پتته پتتام لرلتتو

خوی به ترکیته در قتدم اول بتا
درن ظرداشت مقدار پول کمکی تمویل
شده ضروریات خوی را (بتادرنظر

ستتره د خپلتتو اړتیتتاوو لستتت د
لومړیتوبونو په پام کتې د لرلتو لته
مخې د رستمي مراجعتو لته الرې
د ترکيتتتې جمهوریتتتت ملتتتي

داشت اول ویت ها) از طریق مراجتع
رسمی به وزارت دفا ملی جمهوری
ترکیه ارسال می نمایتد .ستپب بتا
هماهنگی وزارت دفا ملی جمهوری

دفا وزارت ته لېږي بیتا د ترکيتې
جمهتتوري د ملتتي دفتتا وزارت
پتته همغتتږۍ ستتره د ترکيتتې

ترکیه شرکت های واجد شرایط ترکی
تثبیت ردیتده متعاقبتح حکومتت
جمهوری اسالمی افغانستان خریداری

تترکتونه
تتي شت
تترایطو لرونکت
شت
تثبیت کېږي بیا وروستته د ترکيتې
جمهوری حکومت او ترکيې شترایطو

مت ال و تجهیزات مورد نیاز خوی را
البته با درنظر داشت اولویت از شرکت
های صنایع دفاعی ترکیته و دیگتر
15
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درلودونکي نور شرکتونه په چارو ال
پورې کوي.
تت د
تې د ترکيتې جمهوریت
 -۰پیست

شرکت های واجد شرایط ترکیه آغاز
می نمایند.
 -0پول از طریق وزارت دفا ملتی

ملي دفتا وزارت لته الرې د هغته
شرکت په بتانکي حستا چتې د
افغانستان اسالمي جمهوري حکومت له

جمهوری ترکیه به حستا بتانکی
شرکتی که حکومت جمهوری اسالمی
تزات
افغانستتان از آن متال و تجهیت

هغه نه مال او تجهیزات پېرودلي دي د
الندې شرایطو عملي کېدو په صورت
کې حواله کېږې:
الف -که چېرې د افغانستان استالمي

خریداری نموده استت در صتورت
عملی شتدن شترایط ذیتل حوالته
می ردد:
الف -ا ر میان حکومت جمهتوری

جمهوری حکومت او پلورونکي شرکت
ترمنځ د مال او نظامي تجهیزاتو لپاره یو
تړون (قرار داد) السلیک شتوی او د

اسالمی افغانستان و شرکت فروشنده
یک قرارداد مبنی بر خریداری متال و
تجهیزات نظامی امضا شتده و بته

منعقد شوي قرار داد شرایط رعایتت
شوي وي.
 که چېرې د افغانستان استالميجمهوري حکومت د پېترودل شتویو

شرایط قرارداد منعقده رعایت ردیده
باشد.
 ا ر حکومت جمهوری استالمیافغانستان پب از تسلیق یری متال و

تجهیزاتو او مال له تسليمېدلو وروسته د
اجناسو د تسلیق کېدو ډاډینه (اطمینانیه)
يې د رسمي یاددښت په ذریعه ترکيتې

تجهیزات خریداری شده اطمینانیتۀ
تسلیق شد اجنا را ذریعۀ یادداشتت
رسمی به جانب حکومت جمهتوری

جمهوري حکومت ته لېږلې وي.
 -۵که چېرې د افغانستتان استالمي
جمهوري حکومت په واسطه د پېرودل

ترکیه ارسال نموده باشد.
 -1ا ر قیمت مجمتوعی متتال و
تجهیزات خریتداری شتده توستط
10
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شویو مال او تجهیزاتو بیه له وانګړي
شوي مبل زیاته وي په هغه صتورت
کې پا تې پېسې د افغانستتان استالمي

حکومت جمهوری اسالمی افغانستتان
اضافه تر از مبل تخصیص شده باشتد
در آن صورت متباقی پول را جانتب

جمهوري حکومت لوري لته خپلتو
سرچېنو تأدیته کتوي او د ترکيتې
جمهوریت له کومو پېسو چې په موافقه

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان از
منابع خود پرداخت نموده و جمهوری
ترکیه به هیچ وجه باالتر از مبلغی که

لیک کې یادې شوې دې په هېڅ وجه
زیاتې نه تادیه کوي.
 -۶متفرقه لګښت لکه نقلیه وای په
وای کول زده کړه د اجناسو کارونه

در موافقتنامه تذکر یافته است پتول
پرداخت نمی نماید.
 -5مصارف متفرقه از قبیتل نقلیته
جابجاسازی آموزش استفادۀ اجنا

تجهیزات د کاریګر پیسې بیمه مالیه
لګښتونه بانکي لګښت او د اسعارو د
تبادلې تفاوت چې وانګړي شوي مبل

ته
تار ر بیمت
تول کت
تزات پت
تجهیت
مالیه مختارج مصتارف بتانکی و
ته بتته
تعار کت
ته است
تاوت تبادلت
تفت

(پیسو) سره مستقیمه اړیکه لري په هغه
قرارداد کې چې د افغانستان استالمي
جمهوري حکومت او شرکت تترمنځ
عقد کېږي وای پتر وتای (لېکتل)

مبلتت تخصتتیص شتتده مستتتقیمح
ارتبا می یرد در قراردادی که میان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و
شرکت عقد می تردد نجانیتده

کېږې.
 -۰له ( )۹مادې سره ستق بتازار
موندلو او یتا د متال او تجهیزاتتو

می شود.
 -0بازدید ها جهت بازاریتابی و یتا
تدارکات مال و تجهیتزات مطتابق

تدارکاتو لپ اره لېدنې کتنې د موافقته
لیک د اجرا کولو د وړتیا له ترالسته
کولو وروسته د لوریو له ختوا پېتل

احکام مادۀ ( )9پب از اخذ قابلیتت
اجرای موافقتنامه از طرف جانبین آغاز
می ردد .مصارف سفر هیئت حکومت
12
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کېږي .د افغانستان د حکومت د پالوي
د سفر لګښت د مارکیت مندلو او یتا
تدارکاتو او نور د افغانستان په حکومت

افغانستان غرد بازاریابی و یا تدارکات
و غیتتتره مربتتتو حکومتتتت
ا فغانستان متی باشتد .در جریتان

پورې اړه لرې په ترکیه کې د متال د
تدارک و او تجهیزاتو په بهیتر کتې د
ترکيې جمهوریت نافذه قوانین د اجرا

تتال و تجهیتتتزات
تتدار مت
تت
در ترکیه قوانین نافتذۀ جمهتوری
ترکیتته مرعتتی االجتترا بتتوده

تال او
ته د مت
تتان تت
وړ دي او افغانست
تجهیزاتو له لېږد (انتقال) وروستته د
افغانستان اسالمي جمهوري دولت نافذه
قوانین د اعتبار وړ دي.

و پب از انتتقال متال و تجهیتزات
به افغانستان قوانین نافتذۀ دولتت
جمهوری اسالمی افغانستان مدار اعتبار
می باشد.

(۰۴۴۴ ۴۴۴ -۸یوميلیون) ترکتې
لیرې د امریکایي ډالرو معتادل نغتده
مرستې د کارونې (ګټې اخیستتو) الر

 -2طریق استفاده از کمک نقتدی
( 5444 444یک میلیون) لیرۀ ترکی
معادل دالر امریکایی که میان طترفین

چې د لوریو ترمنځ به دې موافقه لیک
ته په پاملرنې سره په جال توګه السلیک
شي د تطبیقي پروتوکول له اساستاتو
سره سق وړیا نغدي مرسته تر ستره

در عطف بته موافقتنامتۀ هتذا بته
طور جدا انه بته امضتا خواهتد
رسید مطابق اساستات "پروتوکتول
تطب یقی کمک بالعود نقدی" صورت

کېږې.
 -۹هغه مقدار پیسې چې د نغده وړیا
مرستې تطبیقي پروتوکول په چوکتاټ

می یرد.
 -9مقدار پولی کته در چتارچو
پروتوکول تطبیقی کمتک بالعتود

کې وتانګړې شتوي دي د ترکيتې
جمه وریت ملي دفا وزارت له لوري
کابل کې مېشت د ترکيې جمهوریتت

نقدی تخصیص ردیده است ازجانب
وزارت دفا ملی جمهوری ترکیه بته
حسا بانکی دفتتر اتشتۀ نظتامی
19
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جمهوری ترکیه مقیق کابل انتقال داده
می شود.

تارونې
ته د کت
تالونو څخت
ته مت
لت
(استفادې) حقوق
پنځمه ماده:

حقتتتتوق استتتتتفاده از
اموال
مادۀ پنجق:

تد
ته عقت
تک پت
ته لیت
 -۰د دې موافقت
سره د افغانستان استالمي جمهتوري

 -5با عقد این موافقتنامه حکومتت
جمهوری اسالمی افغانستتان تعهتد

حکومت ژمنه کوي هغه عواید چتې د
استهال شویو مالونو د پلورلو له الرې
ترالسه کوي بېرته هغه بانکي حسا ته
چې د ترکيې جمهوري حکومتت لته

می نماید عوایدی را کته از طریتق
فروش اموال استهال شده به دست
می آورد دو باره به حسا بانکی که
از طرف حکومت جمهتوری ترکیته

لوري معرفي شوي د ترکيې لوري ته ور
وسپاري.
 -۲د افغانستان استالمي جمهتوري

معرفی می ردد به جانتب ترکیته
بر رداند.
تالمی
توری است
تت جمهت
 -8حکومت

حکومت ژمنه کوي چتې د ترکيتې
جمهوري حکومت له لیکلې او رسمي
موافقې ترالسه کولو پرته لته مرستته
شوي مال او اخیستل شویو تجهیزاتو او

افغانستان تعهد می نماید کته بتدون
اخذ موافقۀ تیریری و رسمی حکومت
جمهوری ترکیه متال و تجهیتزات
خریداری شتده از پتول کمکتی و

یا په مرسته شویو پیسو د اخيستل شویو
تجهیزاتو او مال د استفادې حق بتل
هېواد او یا درېيمګړي لوري تته نته

یا حق استفاده از متال و تجهیتزات
خریداری شده از پول کمکتی را بتا
کشور دیگر و یتا جانتب ستومی

ورکوي.

نمی دهد.
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 -۰د موافقه لیک حکمونه بین المللي
موافقه لیکونو څخه د راپیدا شوو ژمنو
چې له لوریو څخه هر یو ګډون ولري

 -9احکام موافقتنامه از تعهدات ناشی
از موافقتنامه ه ای بین المللی که هتر
یکی از طرفین شامل آن با شند تیت

تر اغېزې الندې نه راوي او د نتورو
هېوادونو امنیتي ګټو او ومکني بشپړتیا
پر ضد نه کارول کېږي.

تأثیر قرار نمی یرد و برضد منتافع
امنیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها
استفاده نمی ردد.

د میرمو معلوماتو امنیت
شپږمه ماده:

امنیت معلومات میرم
مادۀ ششق:

هېڅ یو لوری د مقابل لوري له لیکلي او
رسمي موافقې ترالسه کولتو پرتته د
موافقه لیک د منځپانګې (میتتوا) د

هیچ یک از طترفین بتدون اختذ
موافقه تیریتری و رستمی جانتب
تتوای
تتورد میتت
تتل در مت
مقابت

موافقه لیک د اساساتو تطبیق او د هغو
معلوماتو په اړه چې خواو ترمنځ تبادله
ي ې د میرمیت له درجو برخمنته ده د

موافقتنامتته تطبیتتق اساستتات
موافقتنامه و معلومتاتی کته تبادلتۀ
آن بین طترفین از درجتۀ میرمیتت

درېیمګړي هېواد حکومت شرکت او
یا شخص ته معلومات نه ورکتوي .د
میرمیت دغه شر د دې موافقه لیک
له پای ته رسیدو وروستته هتق دوام

برخوردار است به حکومت کشتور
سومی شرکت و یا به شخص معلومات
نمی دهد .این شر میرمیت پتب از
ختق موافقتنامۀ هذا نیز ادامه خواهتد

مومي.

یافت.

د نظر د اختالفاتو هواری (حل)
اوومه ماده:

حل اختالفات نظر
مادۀ هفتق:

د دې موافقه لیک د منځپانګې (میتوا)

در صورت بروز هر نو اختالفات نظر
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د تطبیق پته اړه د هتر ډول د نظتر
اختالفاتو دراڅرګندېدو په صورت کې
د دې اختالفاتو د لېرې کولتو لپتاره

در ارتبا به تطبیق میتویتات ایتن
موافقتنامه برای رفع این اختالف بته
جانتتب ستتومی شتتورای داوری

درېیق لوري ته د داورۍ شورا او یتا
بین المللي میکمې ته مراجعه نه کېږي
او د نظر اختالفاتو حتل او فصتل د

و یتتا میکمتتۀ بتتین المللتتی
تل
تده ح تل و فصت
ته نگردیت
مراجعت
تذاکره
تط مت
تر توست
تات نظت
اختالفت

مذاکرې او د یپلوماتیکې الرې په ذریعه
ترسره کېږي.
له دیپلوماتیکو خبرو اترو څخه نتیجې نه
ورکولو په صورت کې دغه موافقته

از مجتترای دیپلوماتیتتک صتتورت
می یرد.
در صورت عتدم نتیجته یتری از
مذاکرات دیپلوماتیک این موافقتنامه به

لیک په لسمه ( )۰۴ماده کې د ترتیب
شوي حکق پربنسټ فسخه کېږي.

اسا حکق ترتیب شده در مادۀ دهق
( )54فسخ می ردد.

 -۰له لوریو هریو کوالی شتي پته
رسمي توګه د اړتیا په صتورت کتې
د دې موافقه لیک د تعدیل او بیا کتنې
غوښتنه وکړي .په داسي حالت کې د

 -5هر یک از طترفین متی تواننتد
در صتتورت ضتترورت بتته طتتور
رسمی تقاضای تعدیل و یا بتازنگری
این موافقتنامه را نمایتد .در چنتین

اعتبار پر موضو بیث او خبرې اترې
له مقابل لوري څخه د لومړۍ خبرتیا د
تر السه کولو له نېټې په اعظمي کچه د

حالت بیث و مذاکرات روی موضو
اعتبار از تاریخ اخذ اولین اطال رسمی
از جانب مقابل در طول مدت اعظمی

( ) ۰۴وروو په اوږدو کې پیلېږي.

( )94روز آغاز می ردد.

تعدیل و بازنگری
مادۀ هشتق:

تعدیل او بیاکتنه
اتمه ماده:
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 -۲هغه تعدیلونه او بیا کتنې چتې د
تیریري او رسمي مطابقت له مخې تر
سره شوي په ( )۹ماده کې د ترتیتب

 -8تعدیالت و بازنگری های که روی
آن طور تیریری و رستمی مطابقتت
صورت رفته است بنابر احکام ترتیب

شویو حکمونو پر بنسټ د اجرا کېدو
وړتیا تر السه کوي.
 -۰په هغه صورت کې چې د بیث او

شده در مادۀ ( )9قابلیت اجرا اختذ
می نماید.
ترفین روی
ته طت
تورتی کت
 -9در صت

خبرو لوري د ( )۶۴وروو په موده کې
جوړجاړي (تفاهق) ته ونه رسیږي پته
( )۰۴ماده کې ترتیب شویو حکمونو له
مخې د دې موافقه لیک د اجرا کېدو

تول م تدت ( )54روز
تث در طت
بیت
با هق به تفاهق نرسند بنتابر حکتق
ترتیتتب شتتده در متتادۀ ()54
قابلیت اجرای این موافقتنامه خاتمته

وړتیا پای مومي.
 -۰خواوې د مذاکرو په بهیر کتې د
دې موافقه لیک څخه راپیتدا شتویو

می یابد.
 -0در جریان متذاکرات طترفین
به انجتام مستئولیت هتای ناشتی

مسئ ولیتونو ترستره کېتدو تته دوام
ورکوي.

از ایتتتن موافقتنامتتته ادامتتته
می دهند.

تصویب او د اجرا کولو د وړتیا
ترالسه کول
نهمه ماده:

تصتتویب و اختتذ قابلیتتت
اجرا
مادۀ نهق:

د دې موافقه لیک اعتبتار د داخلتي
اصولي او حقوقي پړاوونو تېرولو د پای
په اړه یوبل ته د دې موافقته لیتک د

تاریخ
تار از تت
تن موافقتنام ته اعتبت
ایت
اخذ آخرین اطتال رستمی طترفین
تورد
تک در مت
تاری دیپلوماتیت
از مجت

اجرا کېدو د وړتیا د جواز په خاطر د

ختق طی مراحل اصتولی و حقتوقی
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دېپلوماتیکو الرو (مجاریو) د ختواو د
رسمي وروستۍ اطال د ترالسه کولو
له نېټې وروسته د اجرا کیدو او پاتی

داخلی بته ختاطر جتواز قابلیتت
اجرای این موافقتنامه بته یکتدیگر
قابلیتتتت اجتتترا کستتتب

کېدو وړتیا ترالسه کوي.

می نماید .

د اجرا کولو د وړتیا موده
لسمه ماده:

مدت قابلیت اجرا و اختتام
مادۀ دهق:

 -۰دغه موافقه لیک د  ۵کلونو مودې

 -5این موافقتنامه مدت  1سال مدار

لپاره اعتبار لري  .د موافقه لیک له مخې
د ټولو پولي سرچینو د لګښت له تثبیت
وروسته چتې د افغانستتان استالمي
جمهوري حکومت ته وانګړی شتوی

اعتبار می باشد .به اسا موافقتنامته
پب از تثبیت به مصرف رسیدن تمامی
منبع پولی که به حکومت جمهتوری
اسالمی افغانستان تخصیص ردیتده

دی  .دغه شان د تمویل شویو ټولو پیسو
مصرفېدلو (لګښت) تصدیق په اړه یوبل
ته د لوریو له خوا د دوه یتق ډاډینتې

است و ضمنح پب از دریافت دومتین
مکتو اطمی نانیه از جانب طرفین بته
یکدیگر در رابطۀ تصدیق مصرف شدن

مکتو له ترالسه کولو وروسته دغه
موافقه لیک پای مومي.
 -۲له خواوو هر یو د مقابل لوري له
خوا د دې حکمونو په نه رعایتت او

تمامی پول تمویل شده موافقتنامۀ هذا
خاتمه خواهد یافت.
 -8هر یک از طترفین در صتورت
باور داشتن به نقض و یا عدم رعایتت

نقضولو باور درلودلو په صورت کتې
کوالی شي په رسمي صورت په دې اړه
د خبرو اترو غوښتنه وکړي .د اعتبتار

اح کام این موافقتنامه ا ز جانب مقابل
می تواند به صورت رسمی تقاضتای
بیث روی آن را نماید .این بیث ها

دغه خبرې اترې د رستمي اطتال د

اعتبتتتار از تتتتاریخ اختتتذ
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تر السه کولو له نېټې په اعظمي توګه د
( )۰۴وروو په موده کې پېل شي .پته
هغه صورت کې چې د ( )۶۴وروو په

اطال رسمی در طول مدت اعظمتی
( ) 94روز آغتتاز متتی تتردد.
در صورتیکه در طول مدت ( )54روز

اوږدو کې پایلیزه نشي د خواو هر یو د
رسمي یاددښت په لېږلو سره له ()54
وروو وړاندې کوالی شي دغه موافقه

نتیجه یری نگردد هر یک از طرفین
با ارسال یادداشت رسمی قبل از ()54
روز می تواند این موافقتنامه را فستخ

لیک فسخه کړي.
 -۰که د هر دلیل له مخې وي د دې
موافقه لیک پای د دې موافقه لیک په
پنځمه ماده کې د ترتیب شویو حکمونو

نماید.
 -9بنابر هر دلیلی که باشتد ختتق
موافقتنامه هذا برای تطبیق احکام ترتیب
یافته در مادۀ پنجق این موافقت نامته

تطبیق لپاره هېڅ ډول خلل نه واردوي.

هیچ نو اخالل وارد نمی نماید

 -۰دغه موافقه لیتک د دوو اصتلي

 -5این موافقتنامه به شکل دو نسخۀ

نسخو په شکل چې هر یو یې د عتین
درجې اعتبار وړ دي په دري ترکي او
انګلیسي ژبو ترتیب شوي دي .د هتر
ډول اختالف د پېښېدو په صورت کې

اصلی که هریک آن به عین درجه مدار
اعتبار می باشند .به لسان هتای دری
ترکی و انگلیسی آن ترتیب شده است
در صورتی وقو هرنو اختالف متن

انګلیسي متن د اعتبار وړ دی.
 -۲د پورته یاد شویو مراتبو له په پتام
کې نیولو س ره دغه موافقته لیتک د

انگلیسی مدار اعتبار می باشد.
 -8بادرنظرداشت مراتب فوق الذکر
این موافقتنامه به تاریخ  59قو سال

 ۰۰۹۰کال د لېندۍ په  ۰۹نېټته د

 5999در انقره – ترکیه با حضتور

متن و امضا
مادۀ یازدهق:

متن او السلیک
یوولسمه ماده:
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ترکېې په انقره کې د وروستیو النتدې
ذواتو په حضور داشتت کتې چتې
السلیک یې الندې موجتود دي او د

داشت ذوات آتی الذکر که امضتای
توده و
تود بت
تل موجت
تان در ذیت
ایشت
از جانب هر دو حکومت صالحیت دار

دواړو واکمنو حکومتونو له خوا معرفي
شوي دي السلیک شوي دي.
د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت

معرفی ردیده اند به امضا رستیده
است.
به نمایند ی از حکومت

په استازیتو
ډګروال ارکانیر میمد ظهير
"نظری"
په ترکیه کې مېشت د افغانستان اسالمي

جمهوری اسالمی افغانستان
د روال ارکانیر میمد ظهیر
"نظری"
اتشۀ نظامی دولت جمهوری اسالمی

جمهوري دولت نظامي اتشه
د ترکیې د جمهوری حکومت په
استازیتو

افغانستان مقیق ترکیه
به نمایند ی از حکومت
جمهوری ترکیه

ډ ګروال ارکان حر بدرخان
"کوچ"
د ترکیې د جمهوريت ملي دفا وزارت
د دفاعي صنایعو د مستشاریت د بهرنیو

د روال ارکانیر بدرخان
"کوچ"
رئیب ارتبا خارجه مستشاریت صنایع
دفاعی وزارت دفا ملی جمهوری

اړیکو رئیب

ترکیه
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