
 

قرارداد همکاری های امنيتی و دفاعی ميان جمهوری 
 اسالمی افغانستان و اياالت متحده امريکا
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 بخش اول قرارداد همکاری های امنيتی و دفاعی ميان جمهوری اسالمی افغانستان و اياالت متحده امريکا

 بخش دومقرارداد همکاری های امنيتی و دفاعی ميان جمهوری اسالمی افغانستان و اياالت متحده امريکا 

  

 قرارداد همکاری های امنيتی و دفاعی
 ميان جمهوری اسالمی افغانستان

 و
 اياالت متحده امريکا

 
 مقدمه

در متن اين قرارداد اياالت (و اياالت متحده امريکا که ) اين قرارداد افغانستان که در متن(جمهوری اسالمی افغانستان 
 :ياد می گردند) طرف(و به طور مفرد " طرفين"، بطور جمع )متحده
با تائيد موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتيژيک ميان اياالت متحده امريکا و جمهوری اسالمی افغانستان     -

ميالدی امضأ شده است و با تاکيد مجدد بر تعهد  ۲۰۱۲که در دوم ماه می سال ) کاری های استراتيژيکموافقتنامه هم(
طرفين طوريکه در اين موافقتنامه پذيرفته شده است و طرفين متعهد شده اند تا همکاری دراز مدت استراتيژيک در ساحات 

ای دولتی، حمايت از توسعه دراز مدت اقتصادی و مورد نظرشان به شمول تحکيم صلح، امنيت و ثبات، تقويت نهاد ه
 اجتماعی افغانستان؛ و تشويق همکاری های منطقوی را تقويت نمايند؛

با تائيد مفاد موافقتنامه همکاری های استراتيژيک مبنی بر اينکه همکاری ميان طرفين بر مبنای احترام متقابل و منافع     -
 مشترک استوار می باشد؛

ا تأکيد بر مفاد موافقتنامه همکاری های استراتيژيک مبنی بر اينکه طرفين به همکاری و تعهدشان جهت تحقق همچنان ب    -
آينده ای مبتنی بر عدالت، صلح، امنيت و ايجاد فرصت های الزم برای مردم افغانستان با اطمينان ادامه داده و يکبار ديگر 

 ماميت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکيد ميکنند؛بر تعهد نيرومند شان به حاکميت ملی، استقالل، ت
 

با درنظرداشت همکاری دوامدار ميان اياالت متحده و افغانستان و تاکيد بر اراده مشترک طرفين برای گسترش، رشد،     -
 حمايت و ارتقای سطح همکاری های امنيتی و دفاعی بر مبنای اين قرارداد؛

م همکاری های نزديک دفاعی و امنيتی به منظور تقويت امنيت و ثبات در افغانستان، سهم با عالقه مندی بر ادامه تحکي     -
گيری در صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه با تروريزم، دست يابی به منطقه ای که ديگر پناهگاه امن برای القاعده و 

هديدات عليه حاکميت ملی، امنيت و تماميت ارضی گروه های وابسته به آن نباشد و افزايش توانمندی افغانستان برای دفع ت
اش و با درنظرداشت اينکه اياالت متحده در پی دستيابی به تأسيسات دايمی نظامی در افغانستان نبوده و خواهان حضوری 

مرو نيست که تهديدی برای همسايگان افغانستان باشد؛ و همچنان با درنظرداشت تعهد اياالت متحده مبنی بر اينکه از قل
 افغانستان و يا از تأسيسات اش در اين کشور به هدف راه اندازی حمالت عليه کشورهای ديگر استفاده نمی کند؛

در رابطه به افغانستان که توسط سران افغانستان و  ۲۰۱۲می  ۲۱با يادآوری مواد اعالميه نشست شيکاگو، مؤرخ     -
زير رهبری ناتو همکاری می کنند، و به ويژه تعهد مجدد ) آيساف(ان کشور هايی که با مأموريت کمک به امنيت در افغانست

اين کشور ها به يک افغانستان دارای حاکميت، امنيت و دموکراتيک و نيز با درنظرداشت اينکه ماموريت آيساف در اخير 
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ورها از طريق تعهد ميالدی به پايان می رسد و پس از تکميل روند انتقال، همکاری های نزديک ميان اين کش ۲۰۱٤سال 
متقابل ميان ناتو و افغانستان برای ايجاد يک ماموريت جديد تحت رهبری ناتو به هدف آموزش، مشورت و کمک به 

نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان همچنان ادامه می يابد و با در نظرداشت اين که اين مأموريت نياز به مبنای قانونی، و 
 صالحيت های اين حضور نيز دارد؛توافق روی چگونگی و تعيين 

با تاکيد مجدد بر حمايت دوامدار طرفين برای ايجاد ميکانيزم های همکاری و هماهنگی منطقوی به هدف تحکيم امنيت و     -
 ثبات از طريق رفع تنش ها، ابهامات و سوتفاهمات؛

همکاری های امنيتی و دفاعی برای امنيت  مبنی بر اهميت اين قرارداد ۱۳۹۲با توجه به فيصله لويه جرگه مشورتی     -
 افغانستان؛

 
به منظور تقويت هرچه بيشتر زمينه های همکاری دفاعی و امنيتی ميان طرفين بر مبنای اصول احترام کامل به     -

 استقالل، حاکميت و تماميت ارضی شان و عدم مداخله در امورداخلی يکديگر و برای گسترش امنيت و ثبات در منطقه و
 مبارزه با تروريزم؛

با توافق بر اهميت همکاری مبتنی بر احترام متقابل، عدم مداخله و برابری ميان افغانستان و همسايه های آن و نيز با     -
درخواست از همه کشورها تا به حاکميت و تماميت ارضی افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلی و پروسه 

 ين کشور خود داری نمايند؛ و همچنان،های دموکراتيک ا
با تاکيد بر همکاری های طرفين بر مبنای احترام کامل به حاکميت هر دو طرف، رعايت اهداف منشور سازمان ملل     -

متحد و خواست مشترک طرفين برای تدوين يک چارچوب همکاری دفاعی و امنيتی ميان آنها و با تاکيد مجدد بر تعهد 
 حاکميت، استقالل، تماميت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نيز احترام به قوانين، عرف و رسوم افغانستان؛ نيرومند شان به

 :چنين توافق ميکنند
 

 ماده اول
 اصطالحات

، به نهاد متشکل از اعضای نيروهای نظامی، بخش ملکی و همچنان تمامی اموال، تجهيزات "نيروهای اياالت متحده"    .1
 ه نيرو های مسلح اياالت متحده در قلمرو افغانستان اطالق می شود؛و مواد مربوط ب

به افراد متعلق به بخش زمينی، بحری يا هوايی قوای مسلح اياالت متحده در افغانستان اطالق " عضو نيروی نظامی"    .2
 ميشود؛
لی عضو نيروی نظامی آن عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امريکا استخدام شده و" عضو بخش ملکی"    .3

به افرادی اطالق نمی شود که در افغانستان اقامت دايمی داشته و يا دارای تابعيت "عضو بخش ملکی"هرچند، . کشور نيست
 افغانستان بوده و به گونه عادی در اين کشور سکونت دارند؛

نمايندۀ اجرايی به . لی افغانستان می باشدعبارت از وزارت دفاع اياالت متحده و وزارت دفاع م" نماينده اجرايی "    .4
 .عنوان طرف اصلی ارتباطی در تطبيق اين قرارداد، از کشور متبوع اش نمايندگی می کند

به اشخاص حقيقی و حکمی گفته ميشود که بر اساس قرارداد اصلی يا قرارداد فرعی " قراردادی های اياالت متحده"    .5
 .به نيروهای اياالت متحده و يا به نمايندگی از آنها در افغانستان انجام ميدهند مسئوليت اکمال و ارائه خدمات را

 به کارمندانی اطالق ميشود که توسط قراردادی های اياالت متحده استخدام ميشوند؛" کارمند قراردادی اياالت متحده"    .6
ه توسط افغانستان در موقعيت های مندرج به تأسيسات و ساحاتی گفته ميشود ک" تأسيسات و ساحات توافق شده "    .7

اين تعريف شامل ساير تاسيسات و ساحاتی نيز ميگردد که ميتواند در آينده از جانب افغانستان . ضميمه الف فراهم ميگردد
و يا طبق توافق دو جانبه فراهم گرديده و نيرو های اياالت متحده، قراردادی های اياالت متحده، کارمندان اين قراردادی ها 

 .ديگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را در مطابقت با اين قرارداد داشته باشند
 

عبارت اند از اعضای نيرو های امنيتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و " نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان "    .8
اد هايی که از جانب طرفين در مورد شان وزارت امور داخله و در صورت لزوم، رياست عمومی امنيت ملی و ساير نه

 .توافق صورت گيرد
، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه (به شمول عوارض گمرکی(عبارت از کليه انواع ماليات، عوارض " ماليات"    .9

سطوح به  ديگری است که از جانب دولت افغانستان يا به عبارت ديگر از جانب نهاد های ذيصالح دولتی افغانستان در تمام
 .شمول واليات و ولسوالی ها و يا از جانب ساير ارگان ها به نمايندگی از دولت افغانستان، وضع ميگردد

 



 ماده دوم
 مقاصد و ابعاد

طرفين برای تقويت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروريزم، سهم گيری در صلح و ثبات منطقوی و بين المللی     .1
ی افغانستان برای دفع تهديدات داخلی و خارجی عليه حاکميت، امنيت، تماميت ارضی، وحدت ملی و نظام و ارتقای توانمند

نيروهای اياالت متحده هيچ گونه . مبتنی بر قانون اساسی اين کشور، به تقويت همکاری های نزديک با يکديگر ادامه ميدهند
 .که طرفين طوری ديگری توافق کنندعمليات محاربوی را در افغانستان اجرا نمی کنند، مگر اين

 
اياالت متحده در همکاری و هماهنگی نزديک و بر اساس توافق افغانستان، به هدف کمک به توسعه ظرفيت های     .2

نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان و تامين امنيت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعاليت های حمايتی 
 :دازدزير می پر

مشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقويت پايدار نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان بشمول بخش های انجنيری ساحوی، 
خنثی سازی بم های کنار جاده و ساير مواد منفجره؛ ايجاد و ارتقای سيستم لوژستيکی و ترانسپورتی نيرو های دفاعی و 

العات استخباراتی؛ تقويت توانائی نيرو های هوائی افغانستان؛ راه اندازی امنيتی افغان؛ گسترش ظرفيت های تشريک اط
طرفين روی جزئيات انکشاف نيروهای دفاعی و . تــــمرينات مشترک نظامی و ساير فعاليت های مورد توافق دو طرف

ميالدی و در  ۲۰۱۲سال  مصوب نشست شيکاگو "برنامه ی ريکارد افغانستان"امنيتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به 
 .به کار شان ادامه ميدهند" مجمع مشورتی امنيت"مطابقت با 

 
. طرفين بر اين باور اند که تامين امنيت مردم و قلمرو افغانستان وظيفه نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان می باشد    .3

افغان به منظور دفع و پاسخ به تهديدات داخلی و طرفين برای افزايش سطح قابليت های نيروهای دفاعی و امنيتی ملی 
برحسب تقاضای افغانستان، اياالت متحده فوراً حمايتی که آمادگی ارايه آن را دارد به نيروهای . خارجی باهم کار می کنند

 .دفاعی و امنيتی ملی افغان به هدف پاسخ دهی به تهديدات عليه امنيت اين کشور، فرآهم می آورد
تصديق می دارند که عمليات نظامی اياالت متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن ميتواند در چوکات  طرفين    .4

طرفين توافق دارند تا به هدف حفظ منافع ملی اياالت متحده و افغانستان، به . مبارزه مشترک با تروريزم قابل قبول باشد
منظور از . انبه نظامی اياالت متحده عليه تروريزم، ادامه دهندهمکاری و هماهنگی نزديک باهم بدون توسل به عمليات يکج

عمليات نظامی اياالت متحده بر ضد تروريزم، عبارت از عمليات متمم در حمايت از عمليات نيروهای دفاعی و امنيتی ملی 
ر احترام کامل به افغان بر ضد تروريزم است که از سوی نيروهای ملی دفاعی و امنيتی اين کشور رهبری شده و مبتنی ب

حاکميت افغانستان و توجه جدی به مصئونيت و امنيت مردم اين کشور و توجه جدی به مصؤنيت و امنيت آنها در خانه های 
 .شان انجام ميشود

برای پيشبرد فعاليت ها و عمليات مندرج اين ماده و ساير اهداف و ماموريت های مورد توافق طرفين و در مطابقت با      .5
اف اين قرارداد، نيروهای اياالت متحده ميتوانند به فعاليت هايی مانند ترانزيت، حمايه نيروها و ساير اقدامات حمايتی اهد

مورد نياز حضور شان در افغانستان مطابق مفاد اين سند و ساير فعاليت های مندرج در اين قرارداد و يا فعاليت های مورد 
 .توافق طرفين بپردازند

 
رارداد به شمول ضمايم، توافقات، و يا اقدامات اجرايی ديگر مربوط به آن، مجوز مورد نياز را برای حضور و اين ق    .6

فعاليت های نيروهای اياالت متحده در افغانستان فراهم کرده، شرايط و چگونگی اين حضور و فعاليت ها را تنظيم و 
يت قراردادی های اياالت متحده و کارمندان آنها در افغانستان همچنان در موارد خاص مطابق با اين قرارداد، حضور و فعال

 .را نيز تنظيم می کند
 
 

 ماده سوم
 قوانين
تمامی اعضای نيروهای نظامی و بخش غيرنظامی اياالت متحده وظيفه دارند تا به قانون اساسی و ساير قوانين نافذه     .1

روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليت های سياسی در قلمرو افغانستان،  افغانستان احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير
 .مقامات نيرو های اياالت متحده مسئول اند تا اقدامات الزم را در اين زمينه اتخاذ کنند. خود داری نمايند

ن و حق دفاع های طرفين در اين قرارداد و توافقات بعدی، بدون هيچگونه تعارض با حق حاکميت افغانستا مکلفيت    .2
های مربوط به تطبيق اين قرارداد در  همکاری و فعاليت. المللی، تنظيم ميگردد مشروع هر يک از طرفين مطابق حقوق بين



 .المللی صورت ميگيرد های طرفين طبق موازين حقوق بين مطابقت با تعهدات و مکلفيت
3.     

 
 ماده چهارم

 امنيتی افغانستانتوسعه و تقويت پايدار توانايی های دفاعی و 
با احترام کامل به حاکميت افغانستان، طرفين نياز کنونی اين کشور را به ادامه کمک های بين المللی در بخش امنيت     .1

درک کرده و در اين زمينه که افغانستان به گونه روزافزون و در نهايت به صورت کامل، مسئوليت تمويل نيازهای دفاعی و 
 .ويت پايدار نيروهای دفاعی و امنيتی ملی خويش را بر عهده بگيرد، دارای هدف مشترک می باشندامنيتی و همچنان تق

افغانستان با درنظرداشت ثبات سياسی و اقتصادی و نيز سازگار با وضعيت عمومی اقتصادی اش، سهم کامل خود را     .2
تقويت و حفظ نيرو های دفاعی و امنيتی خويش،  آنگونه که نيروی بشری، منابع، و امکانات آن ايجاب می کند به منظور

افغانستان تمامی اقدامات الزم را برای توسعه و تقويت پايدار ظرفيت های نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، . ايفا می نمايد
 .اتخاذ می کند

شيکاگو، اياالت  ۲۰۱۲طبق احکام موافقتنامه همکاری های استراتيژيک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست     .3
متحده مکلف است تا تأمين وجوه پولی را به شکل ساالنه برای حمايت از آموزش، تجهيز، مشورت و تقويت پايدار نيرو 

های دفاعی و امنيتی ملی افغان جستجو کند تا اينکه اين کشور بتواند مستقالنه امنيت خود را تامين و از خود در برابر 
ع نموده و نگذارد تا تروريستان بار ديگر به خاک اين کشور رخنه کرده و امنيت افغانستان، تهديدات داخلی و خارجی دفا
اياالت متحده با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست شيکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای . منطقه و جهان را تهديد کنند

اين مشورت ها را برای تحقق اين مکلفيت مورد توجه تامين و اجرای مفاد اين قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتايج 
با در نظر داشت اولويت های ساالنه افغانستان، اياالت متحده کمک های مناسب مالی را از طريق مجاری . قرار می دهد

بودجوی حکومت افغانستان تحت مديريت نهادهای ذيربط افغان که مسئوليت تطبيق معيارات مالی شفافيت و حسابدهی و 
 .نظارت قانونمند از روند تدارکات و تفتيش را مطابق به روشهای پذيرفته شده بين المللی دارند، فرآهم می سازد

طرفين اهميت برخورداری نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان را از تجهيزات و اسلحه مورد نياز تامين امنيت اين     .4
م، اياالت متحده در همکاری با افغانستان تهيه و تدارک تجهيزات و برای دست يابی به اين مه. کشور تصديق می دارند

 .اسلحه برای نيروهای دفاعی و امنيتی ملی اين کشور را، ادامه ميدهد
افغانستان و اياالت متحده با ساير کشور ها در رابطه به تقويت نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان، بشمول تجهيز اين     .5

 .ند طبق توافق دوجانبه همکاری و همآهنگی نمايندنيروها، می توان
به منظور سهم گيری مؤثر در زمينه امنيت افغانستان و منطقه، اياالت متحده توافق ميکند تا در توسعه توانايی های     .6

 .دنيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان، به همکاری هايش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غيرناتو ادامه ده
و سيستم های دفاعی افغانستان، مطابق به معيارهای سازمان ناتو به منفعت   طرفين تصديق می کنند که ارتقای ظرفيت    .7

طرفين بر حسب تقاضای دولت . اين کشور بوده و قابليت های تعامل پذيری افغانستان را با سيستم های ناتو گسترش می دهد
ی توسعه ی نيرو های امنيتی و دفاعی اين کشور، تأمين تجهيزات، تسليحات، تدوين افغانستان اقدامات شان را در راستا

دکترين عملياتی و دستيابی نهادهای آن به معياری شدن و انطباق پذيری با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از 
همکاری ها ميان نيرو های امنيتی و دفاعی ملی کمک های دفاعی و امنيتی فراهم شده برای افغانستان و افزايش بهره وری 

اين همکاری نمی تواند مانع افغانستان برای تدارک مستقل . اين کشور با نيرو های اياالت متحده، هما هنگ می کنند
، تجهيزات و اسلحه برای نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان از کشور های غير ناتو که از منابع مالی افغان تمويل شود

 گردد
 

 ماده پنجم
 ميکانيزم های همکاری امنيتی و دفاعی

اياالت متحده را که طبق توافقنامه همکاری -طرفين توافق دارند تا گروه کاری همکاری های امنيتی و دفاعی افغانستان    .1
 :های استراتيژيک ايجاد گرديده است، برای نيل به اهداف زير توظيف نمايند

سب و مؤثر به منظور ارزيابی و تقويت استفاده از منابع موجود امنيتی و دفاعی افغانستان، طبق اهداف اتخاذ تدابير منا: الف
 و ابعاد اين قرارداد؛

انجام ارزيابی های شش ماهه از اقداماتی که در پيوند به تحقق تدابير اتخاذ شده انجام يافته است تا طرفين از تصاميم : ب
منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پايدار ظرفيت های دفاعی افغانستان، آگاه گرفته شده در رابطه با تخصيص 

 .شوند



ايجاد يک روند مشخص ارزيابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد، به منظور انجام بررسی به موقع، دقيق و : ج
 مؤثر از تهديدات داخلی و خارجی عليه افغانستان؛و

 .ی مشخص برای ارتقای تشريک مساعی و ارزيابی اطالعات استخباراتیارائه توصيه ها: د
طرفين در راستای تقويت توانايی های شان به منظور مشورت در باره تهديدها به شمول صحبت روی ايجاد مجراهای     .2

 .ارتباط مصئون يا اختصاصی، دارای هدف مشترک می باشند
 ماده ششم

 تجاوز خارجی
 

شور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشور های بيگانه و استفاده نيرو توسط برخالف من     .1
دولت های خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بيرون از سرحدات اين کشور دارای پايگاه بوده و يا مورد حمايت 

استفاده از نيروی مسلح يا تهديد عليه تماميت ارضی،  مطابق اين قرارداد، طرفين با هرگونه. اين دولت ها قرار داشته اند
استقالل سياسی افغانستان، بشمول حمايت از گروه های مسلح از جمله تأمين پناهگاه و يا تسليحات از سوی يک کشور 

اعی افغانستان طرفين توافق ميکنند تا در زمينه تحکيم قابليت های دف. خارجی و يا گروه های مسلح ديگر، قوياً مقابله ميکنند
 .در برابر تهديدات عليه حاکميت ملی، تماميت ارضی يا استقالل سياسی اين کشور، با هم همکاری کنند

اياالت متحده هر گونه تجاوز خارجی يا تهديد به تجاوز عليه حاکميت، استقالل و تماميت ارضی افغانستان را موجب     .2
نين تجاوزی ميتواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح نگرانی شديد خود پنداشته و باور دارد که چ

 .و ثبات منطقه و جهان تهديد کند
در صورت وقوع چنين تجاوزی و يا تهديد به چنين تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه     .3

اين مشورت ها به . يص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت ميکنندبرای تشخ  سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی
 .هدف ايجاد فهرستی از اقدامات الزم سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی صورت ميگيرد

در صورت وقوع چنين تجاوز خارجی و يا تهديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفين با توافق با يکديگر وبه     .4
فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب بشمول اقدامات سياسی، ديپلوماتيک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در گونه 

 .می پردازند  های مندرج قوانين اساسی هر دو طرف، به مشورت فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل
 :های منظم و فوری، ترتيب می دهندطرفين طرزالعمل های جامع را به منظور تحقق موثر چنين مشورت     .5

مطابق به اين طرزالعمل های جامع، وزرای خارجه، و دفاع افغانستان و اياالت متحده و سفرای هر دو کشور در کابل : الف
و واشنگتن دی سی به عنوان مجرا های اصلی وظيفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و يا تهديد به چنين تجاوزی، 

 های فوری باهم بپردازند؛به مشورت 
های جامع نمی تواند توانايی طرفين برای مشورت با  در صورتيکه اهميت و فوريت موضوع ايجاب کند، اين طرزالعمل: ب

 .سازد  ها محدود و متاثر  يکديگر را از ساير طرق و ميکانيزم
اياالت متحده وظيفه دارد تا زمينه تطبيق  -تانهای امنيتی و دفاعی افغانس طرفين توافق دارند که گروه کاری همکاری    .6

اين ماده را افزايش  (۳(های جامع ياد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج فقرۀ  موثر اين ماده، بشمول ترتيب طرزالعمل
 .دهند

 ماده هفتم
 استفاده از تأسيسات و ساحات توافق شده

 
ماده اول اين قرارداد تنها به  ۷أسيسات و ساحات توافق شده را طبق فقره افغانستان بدينوسيله دسترسی و استفاده از ت    .1

منظور تطبيق اهداف و احکام مندرج اين سند، با درنظرداشت موقعيت قطعات نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان و 
يگر، تابع توافق چگونگی دسترسی و استفاده از اين ساحات و تاسيسات برای مقاصد د. ساحات مسکونی، فرآهم ميکند

 .طرفين می باشد
 

براساس اين قرارداد، نيروهای اياالت متحده، بدينوسيله از سوی افغانستان اجازه می يابند تا در داخل تأسيسات و     .2
ساحات توافق شده از تمامی حقوق و صالحيت های مربوط به استفاده، فعال سازی، دفاع و يا کنترول اين تاسيسات، بشمول 

نيروهای اياالت متحده ميتوانند فعاليت های مربوط امور تعميراتی را . مير و ايجاد ساختمان های جديد برخودار باشندحق تع
 .به وسيله افراد نظامی يا بخش ملکی شان و يا از طريق قراردادی انجام دهند

 
داليل امنيتی و تامين مصئونيت شان، دخول  بدين وسيله، نيروهای اياالت متحده از سوی افغانستان اجازه می يابند تا به    .3



به تأسيسات و ساحاتی را که برای استفاده اختصاصی اين نيروها فرآهم شده است، کنترول نمايند، اما دخول به تأسيسات و 
برحسب درخواست، . ساحاتی که برای استفاده مشترک تعيين شده است، در همآهنگی با مقامات افغان صورت می گيرد

متحده دسترسی مقامات ذيربط افغان را به هريک از ساحات يا تاسيسات که مورد استفاده اختصاصی اين نيروها  اياالت
طرفين با توافق با همديگر طرزالعمل هايی را برای تنظيم دسترسی مقامات افغان به ساحات و . قرار دارد، فرآهم می آورد

اين طرزالعمل ها و چگونگی دسترسی به اين . ده ترتيب ميدهندتاسيسات مورد استفاده اختصاصی نيروهای اياالت متح
با درنظرداشت اينکه ممکن است . ساحات با رعايت کامل مقررات عملياتی و امنيتی نيروهای اياالت متحده ترتيب ميگردند

و ماحول آنها نيروهای اياالت متحده فعاليت های محافظتی از نيروهای شان را در داخل ساحات و تاسيسات توافق شده 
عندالضرورت اتخاذکنند، طرفين توافق ميکنند تا طرح های شان را به هدف تامين امنيت و مصئونيت نيروهای اياالت متحده 

برای . با احترام کامل به حاکميت افغانستان و توجه جدی به مصئونيت و امنيت مردم افغانستان همآهنگ و همسو سازند
متحده مطابق به قوانين افغانستان و موازين محاربوی اين نيروها، افراد ملکی را از جمله  تحقق اين هدف، نيروهای اياالت

 .در خانه های شان هدف قرار نمی دهند
 

به منظور تحقق اهداف و ابعاد اين قرارداد و به ويژه تحقق مساعی اياالت متحده به منظور آموزش، مشورت، تجهيز،     .4
عی و امنيتی ملی افغان، افغانستان تمامی تأسيسات و ساحات توافق شده را بدون دريافت و تقويت پايدار نيروهای دفا

 .محصول به دسترس نيروهای اياالت متحده قرار ميدهد
نيروهای اياالت متحده مسئول هزينه ی فعاليت های ساختمانی، انکشافی، عملياتی و حفظ و مراقبت تأسيسات و     .5

استفاده اختصاصی آنها فرآهم شده است، مگر اينکه از جانب طرفين طوری ديگری موافقت ساحاتی می باشند که برای 
هزينه ی فعاليت های ساختمانی، انکشافی، عملياتی و حفظ و مراقبت تاسيسات و ساحاتی که مورد استفاده مشترک  .گردد

ر قرار ميگيرد، بگونه مشترک و متناسب به نيروهای افغان و امريکا و يا برای استفاده مشترک اين نيروها و نهاد های ديگ
 .ميزان استفاده از آنها پرداخته ميشود، مگر اينکه طور ديگری توافق گردد

اياالت متحده متعهد است تا در اجرای پاليسی های مربوط، تمامی معيارها، مقررات و قوانين افغانستان، امريکا و بين     .6
تمامی عمليات و فعاليت های نيروهای اياالت . ت، صحت و مصئونيت رعايت کندالمللی را درارتباط به حفظ محيط زيس

متحده در ساحات و تاسيسات توافق شده با توجه کامل به حفظ محيط زيست و مصئونيت جان و صحت انسانها و همچنان با 
 .المللی صورت ميگيردرعايت کامل قوانين و مقررات نافذه افغانستان و اياالت متحده و نيز مطابق توافقات بين 

تمامی عمليات و فعاليت های نيروهای اياالت متحده در ساحات و تاسيسات توافق شده در مطابقت کامل با قوانين و     .7
در صورت کشف آثار يا ساحه . مقررات مربوط به حفظ آبدات و آثار تاريخی و ميراث های فرهنگی افغانستان، انجام ميشود

رهنگی در يکی از ساحات و تاسيسات توافق شده، نيروهای اياالت متحده مکلف اند موضوع را فوراً تاريخی و يا ميراث ف
 .از طريق کميسيون مشترک به آگاهی مقامات ذيربط افغان رسانده و در مورد مشورت نمايند

 
 ماده هشتم

 حق مالکيت
 

بخش هايی را که در آن تعميرات، ساختمان های  نيروهای اياالت متحده تمامی تأسيسات و ساحات توافق شده، بشمول    .1
غيرمنقول و اجزای ثابت ديگر از سوی اين نيروها اعمار، تعديل، و يا ترميم گرديده و ديگر مورد استفاده آنها قرار ندارد، 

ورت منظم مورد اما، نيروهای اياالت متحده نياز به اين تأسيسات و ساحات توافق شده را به ص. به افغانستان واگذار می کند
طرفين يا نماينده های اجرايی شان در مورد شرايط بازگرداندن اين تأسيسات يا ساحات توافق . ارزيابی مجدد قرار می دهند

طرفين توافق دارند تا به منظور تامين مصئونيت و صحت انسانها و حفظ محيط زيست، از روش . شده باهم مشورت ميکنند
طرفين باور دارند که پاليسی ها و روش های اياالت متحده بگونه ای طرح شده است . فاده کنندهای وقايوی و نه واکنشی است

که از چنين آسيب ها و خطرات جلوگيری می کند، اما در عين حال توافق دارند تا پاليسی ها و شيوه های هر جانبی را که 
ه پاليسی های خويش، اقدامات عاجل را جهت رفع اثرات نيروهای اياالت متحده مطابق ب. بيشتر محافظتی باشد، تطبيق نمايند

جدی که متوجه مصئونيت و صحت انسانها ناشی از آلودگی محيط زيست در اثر فعاليت اين نيروها در ساحات و تاسيسات 
 .توافق شده گرديده است، اتخاذ می نمايند

نب نيروهای اياالت متحده اعمار، تعديل و يا تمامی تعميرات، ساختمان های غيرمنقول و اجزای ديگری که از جا    .2
مرمت شده اند، صرفاً برای استفاده نيروهای اياالت متحده، قراردادی های اين نيروها و کارمندان قراردادی آنها و يا افراد 

ی که تمامی تعميرات، ساختمان های غيرمنقول و اجزای ديگر. ديگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اختصاص دارند
ازجانب نيروهای اياالت متحده اعمار شده و يا برای دسترسی و استفاده اين نيروها فرآهم گرديده است، ميتواند توسط 



نيروهای اياالت متحده مرمت، و تغيير بيابند و اين نيروها ميتوانند تا زمانيکه به اين تأسيسات نياز دارند به گونه اختصاصی 
 .از آنها استفاده کنند

نيروهای اياالت متحده و قراردادی های آنها حق مالکيت بر تمامی تجهيزات، مواد، اکماالت، ساختمان های منقول و     .3
ساير دارائی های منقولی را دارند که اين نيروها و قراردادی های آنها به خاطر حضور در قلمرو افغانستان نصب، وارد و 

ويل ممکنه و يا خريداری تجهيزات اضافی توسط افغانستان طوريکه قوانين و طرفين در مورد تح. يا آن را تأمين کرده اند
 .مقررات اياالت متحده اجازه ميدهد، باهم مشورت ميکنند

 ماده نهم
 جابجايی و ذخيره وسايل و تجهيزات

 
ل تأسيسات و ساحات افغانستان به نيروهای اياالت متحده اجازه ميدهد تا وسايل، تجهيزات و اکماالت خويش را در داخ    .1

نيروهای اياالت متحده حق مالکيت و کنترول بر استفاده و تعبيه . توافق شده و ديگر محالت مورد توافق طرفين، جابجا کنند
وسايل، اکماالت و تجهيزاتی ذخيره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نيز حق دارند اين وسايل را از قلمرو افغانستان 

 .خارج کنند
 

نيروهای . نيروهای اياالت متحده تعهد ميکنند که تمامی معيارها، مقررات و قوانين ايمنی افغانستان را رعايت کنند    .2
اياالت متحده طبق قوانين و مقررات نافذه اين کشور، تمامی اقدامات الزم را برای حفاظت و ذخيره مصئون تجهيزات، 

نيروهای اياالت متحده طبق پاليسی های مربوط، اقدامات الزم را . کننداکماالت و مواد دارای ماهيت خطرناک اتخاذ مي
رسيدگی به تاثيرات صحی ) ۲(پاک کاری زباله از ساحات و تاسيسات توافق شده و ) ۱: (برای اين دو منظور اتخاذ ميکنند

 ت و تاسيسات توافق شده؛و مصئونيتی ناشی از آلودگی محيط زيست در اثر فعاليت های نيروهای اين کشور در داخل ساحا
 

اياالت متحده با در نظرداشت تعهدات خويش طبق کنوانسيون منع گسترش، توليد، ذخيره و استفاده از تسليحات     .3
پاريس، و طبق کنوانسيون منع گسترش، توليد و ذخيره تسليحات  1993جنوری  ۱۳کيمياوی و تخريب آن، منعقده 

واشنگتن، لندن و مسکو، توافق ميکند که تسليحات کيمياوی و  ۱۹۷۲اپريل  ۱۰عقد بيولوژيکی و زهری و تخريب آن، من
طرفين تأکيد ميدارند که اياالت متحده امريکا، اسلحه هستوی را در قلمرو  .بيولوژيکی را در قلمرو افغانستان ذخيره نمی کند

 .افغانستان مستقر و يا ذخيره نميکند
     

 ماده دهم
 شتی ها و طياره هاگشت و گذار وسايط، ک

اداره و مديريت حريم فضائی و . افغانستان حق حاکميت کامل بر حريم فضائی، ارضی و آبی اش را دارا می باشد    .1
 .چگونگی ترانسپورت هوائی افغانستان توسط مقامات ذيصالح اين کشور صورت می گيرد

را برای تنظيم مسايل مربوط به اجازهء دخول، خروج، با حفظ کامل حق حاکميت خويش، افغانستان طرزالعمل هايی     .2
عبور از فضا، سوخت گيری هوايی، نشست و برخاست طياره های حکومت اياالت متحده و طياره های غيرنظامی که 

توسط اين نيروها و يا برای استفاده اختصاصی آنها فعاليت می نمايند، طبق اهداف و احکام اين قرارداد، طرح و ترتيب 
طياره های حکومت اياالت متحده و طياره های غيرنظامی که توسط نيروهای اياالت متحده و يا برای استفاده . ندميک

اختصاصی آنها فعاليت ميکنند، تابع پرداخت حق العبور يا اجرت و ساير محصوالت به خاطر نشست و يا توقف در ميدان 
ومت اياالت متحده با رعايت کامل مقررات مربوط به مصئونيت و طياره های حک .های هوائی حکومتی افغانستان نمی باشند

طياره های غيرنظامی که توسط يا برای . گشت و گذار در افغانستان بشمول رعايت مقررات اطالع قبلی، فعاليت ميکنند
خروج از  استفاده اختصاصی نيروهای اياالت متحده فعاليت ميکنند، تابع مقررات اطالع قبلی از چگونگی دخول و يا

 .افغانستان طبق درخواست ادارات هوانوردی ملکی افغانستان می باشند
  

با حفظ کامل حق حاکميت خويش و در مطابقت با اهداف و ابعاد اين قرارداد، افغانستان به کشتی ها و وسايط حکومت     .3
برای استفاده اختصاصی اين نيروها فعاليت اياالت متحده و ساير کشتی ها و وسايطی که توسط نيرو های اياالت متحده و يا 

تمامی اين کشتی ها و وسايط با رعايت کامل . ميکنند، اجازه ورود، خروج و فعاليت در داخل خاک افغانستان را ميدهد
اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی اياالت متحده . مقررات مصئونيت و گشت و گذار در افغانستان، فعاليت ميکنند

 .د تا حين استفاده از وسايط رسمی، مقرره گشت و گذار وسايط موتوردار افغانستان را رعايت کنندوظيفه دارن
. سوار شدن بر طياره ها، کشتی ها و وسايط حکومت اياالت متحده بدون موافقت مقامات اين نيرو ها ممنوع می باشد    .4



ستان از هرگونه تفتيش، انتظام و يا ثبت و راجستر معاف طياره ها، کشتی ها و وسايط حکومت اياالت متحده در داخل افغان
می باشند، مقامات ذيصالح افغانستان می توانند براساس ايجابات امنيت ملی خويش، طياره ها، کشتی ها و وسايط اياالت 

 .متحده را به طور تصادفی بازرسی کنند
وسايط و کشتی هايش تقاضا و دريافت ميکند حق االجرت  نيروهای اياالت متحده در مقابل خدماتی که برای طياره ها،    .5

 .مناسبی را، بدون هيچ گونه ماليات و يا محصول مشابه می پردازد
طرفين، اين طرزالعمل ها را حسب . طرفين توافق دارند تا طرزالعمل هايی را به منظور تطبيق اين ماده تدوين کنند    .6

و به مسايل احتمالی مرتبط با آنها در اسرع وقت از طريق کميسيون مشترک ضرورت مورد بازنگری و بررسی قرارداده 
 .رسيدگی ميکنند

 
 ماده يازدهم

 طرزالعمل عقد قراردادها
 

نيرو های اياالت متحده ميتوانند مطابق قوانين نافذه امريکا به هدف دريافت مواد و خدمات به شمول کار های     .1
افغانستان می پذيرد که نيروهای اياالت متحده در امور مربوط به . عقد قرارداد بپردازندساختمانی در قلمرو افغانستان به 

. چگونگی درخواست، اعطا و مديريت اين قرارداد ها، مکلف به رعايت قوانين و مقررات کشور خود شان می باشند
وال، محصوالت و خدمات مورد نياز، نيروهای اياالت متحده سعی ميکنند تا حد امکان از شرکت های افغان برای ارائه ام

   .مطابق قوانين و مقررات اياالت متحده استفاده کنند
قراردادی های اياالت متحده در افغانستان تابع ثبت و راجستر بوده و طبق قوانين و مقررات افغانستان از طريق يک     .2

با پرداخت يکبار " ت از سرمايه گذاری های افغانستاناداره حماي"پروسه سريع، جواز تجارتی دارای اعتبار سه ساله را از 
قراردادی های اياالت متحده از دريافت هر گونه جواز ديگر و مقررات مشابه . حق الزحمهء مناسب و معين دريافت ميکنند

 .شندبرای عقد يا اجرای قراردادهای اصلی و فرعی با نيروهای اياالت متحده يا به نمايندگی از آنها، معاف می با
  

 
ها و ساير اقدامات مورد توافق دو طرف، نيروهای  با درک اهميت تامين شفافيت از طريق تبادل معلومات و مشورت    .3

اياالت متحده به نگرانی ها و دعاوی که از جانب مقامات افغان در رابطه به قراردادی های اين نيروها مطرح ميشود، توجه 
نظور بهبود شفافيت، حسابدهی و مؤثريت بيشتر روند عقد قراردادها به هدف پيش گيری از طرفين به م. الزم مبذول ميدارند

    .سؤ استفاده و جلوگيری از شيوه های نادرست اجرای قراردادها، باهم يکجا کار می کنند
ارمندان بر حسب تقاضای هر يک از طرفين، موضوعات مربوط به فعاليت های قراردادی های اياالت متحده و ک    .4

قراردادی آنها و مسايل ناشی از تطبيق اين ماده، از جانب طرفين به اسرع وقت از طريق کميسيون مشترک مورد بررسی و 
 .مشورت قرار می گيرد

 
 ماده دوازدهم

 تامينات و مخابرات
 

وريات خويش را در نيرو های اياالت متحده ميتوانند نيازمندی های شامل، و نه محدود به، آب، برق و ساير ضر    .1
توليد و تدارک خدماتی از اين قبيل . ساحات و تاسيسات توافق شده و ديگر محالت مورد توافق طرفين توليد و فرآهم نمايند

نيروهای اياالت متحده و . بايد به کميسيون مشترک به صورت دوامدار اطالع داده شده و در هماهنگی با آن انجام گيرد
نند از خدمات آبرسانی عامه، برق و ساير امکانات عمومی تحت عين شرايط و مقررات شامل قيمت قراردادی های آن ميتوا

و محصولی که نيروهای دفاعی و امنيتی ملی افغان می پردازند بدون ماليه و يا محصول مشابه يا مرتبط ديگر مستفيد شوند، 
رف نيروهای اياالت متحده يا قراردادی های آن، قيمت محصول ناشی از مصا. مگر اينکه طرفين طور ديگری توافق کنند

 .متناسب با ميزان استفاده از اين امکانات عمومی سنجيده می شود
جانب . افغانستان می پذيرد که نيرو های اياالت متحده نياز به استفاده از فريکانس های راديوئی در افغانستان دارد    .2

اياالت متحده اجازه دارد . قررات افغانستان در دسترس اين نيروها قرار ميدهدافغان فريکانس های متعلق به خود را طبق م
 ۱۹۹۲، منعقد سال "اساسنامه اتحاديه بين المللی مخابرات"تا از سيستم های مخابراتی امريکائی طبق تعريف مخابرات در 

ليت درست سيستم های مخابراتی و اين اجازه همچنان شامل استفاده از وسايل و خدمات مورد نياز فعا. استفاده نمايد
استفاده از اين فريکانس . فريکانس های راديويی ميشود که از جانب مقامات ذيربط افغانستان به اين هدف فرآهم می گردد



 .های راديويی برای اياالت متحده رايگان می باشد
 

ر مبنی بر تخصيص فريکانس راديوئی در نيروهای اياالت متحده با درک حق مالکيت افغانستان و صالحيت اين کشو    .3
افغانستان و به منظور جلوگيری از هر گونه اختالل نشراتی، مسايل مربوط به فريکانس های را که برای نيروهای مستقر 

نيروهای اياالت متحده فريکانس هايی راکه  .درافغانستان اختصاص يافته است، با مقامات ذيصالح افغان هماهنگ ميکنند
 .که های داخلی مورد استفاده قرار ميگيرد و يا برای آنها اختصاص يافته است، مختل نميسازدتوسط شب

استفاده از وسايل مخابراتی توسط نيروهای اياالت متحده بايد به گونه ای تنظيم شود که باعث اخالل در ساير امواج     .4
گر سازمانهای دارای مجوز حکومت افغانستان برای راديويی و وسايل مخابراتی ای نشود که حکومت افغانستان و يا دي
 .استفاده از امواج راديويی و وسايل مخابراتی از آن استفاده می کنند

 
 ماده سيزدهم

 جايگاه حقوقی پرسونل
افغانستان، با حفظ حق حاکميت خويش ميپذيرد که کنترول انضباطی به شمول اتخاذ تدابير جزايی و غير جزايی از     .1

بنابراين افغانستان توافق می . قامات نيرو های اياالت متحده بر اعضای نظامی و بخش ملکی آن اهميت به سزا داردجانب م
کند که اياالت متحده تعميل صالحيت قضايی در رسيدگی به تخطی های جنايی و مدنی چنين افراد در قلمرو افغانستان را 

تحده اجازه ميدهد تا محاکمات قضايی و ساير اقدامات دسپلينی مربوط به افغانستان به اياالت م .حق اختصاصی خود می داند
 .اين قضايا را، عندالضرورت در قلمرو افغانستان انجام دهد

 
برحسب تقاضای افغانستان، اياالت متحده جانب افغانستان را از جريان محاکمات، بشمول نتايج نهايی تحقيقات يا     .2

کب شده توسط افراد نظامی و يا ملکی نيرو های اين کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع محاکمات مربوط به جرايم مرت
در صورت طرح چنين تقاضايی، اياالت متحده کوشش های خود را مبنی بر اجازه و تسهيل اشتراک و نظارت از . می سازد

 .چنين محاکمات توسط نمايندگان افغانستان مبذول می دارد
 

تحقق عدالت، طرفين يکديگر را در زمينه تحقيق حوادث، به شمول جمع آوری مدارک اثباتيه کمک می به منظور     .3
بمنظور تحقيق جرايم، مقامات اياالت متحده هرگونه گزارش تحقيقات انجام يافته توسط مقامات افغان را در نظر می . نمايند
 .گيرند

 
انون افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ايفا اياالت متحده نقش مهمی را که مقامات تنفيذ ق    .4

در صورتيکه يکی از اعضای نيروهای نظامی يا بخش ملکی اياالت متحده بخاطر ارتکاب جرمی از . می کنند، درک ميکند
گاهی مسولين نيروهای سوی مسولين افغانستان مورد سؤظن قرار بگيرد، مقامات ذيصالح افغان موضوع را بال فاصله به آ

اعضای نيروهای نظامی و . اياالت متحده ميرسانند تا مقامات نيرو های اياالت متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمايند
آنعده از اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی . بخش ملکی اياالت متحده توسط مقامات افغان دستگير و توقيف نمی شوند

وسط مقامات افغان، بشمول مقامات تنفيذ قانون افغانستان، دستگير و يا توقيف شوند، در اسرع وقت به که به هر دليلی، ت
   .مقامات نيروهای اياالت متحده تسليم داده ميشوند

افغانستان و اياالت متحده موافقت می نمايند که اعضای نيروهای نظامی يا بخش ملکی آن بدون رضايت صريح اياالت     .5
   .به هيچ محکمه بين المللی يا نهاد، و يا دولتی تسليم يا انتقال داده نمی شوند متحده

 
افغانستان حق اعمال صالحيت قضائی را بر قراردادی های اياالت متحده و کارمندان قراردادی اين نيروها برای خود     .6

 .محفوظ ميدارد

 ماده چهاردهم
 حمل سالح و استفاده از يونيفورم

ای نيروها و بخش ملکی نيروهای اياالت متحده هنگام حضور در افغانستان طبق اين قرارداد، می توانند به اعض    .1
مقامات نيروهای اياالت متحده هنگام صدور امر . منظور اجرای وظايف و مطابق اوامر صادره، با خود سالح حمل کنند

مناسب برای حمل سالح را با درنظرداشت مصونيت عامه حمل سالح، ديدگاه های مسئولين مربوطه افغان در مورد محالت 
با در نظرداشت اين امر، نيرو های اياالت متحده به مساجد و يا ساير اماکن مقدسه که برای مقاصد . در نظر می گيرند



حضور اعضای نيروهای نظامی ميتوانند حين  .مذهبی از آنها استفاده می شوند، به منظور عمليات نظامی وارد نمی شوند
مقامات نيروهای اياالت متحده تدابير مناسب را برای آگاهی اعضای نيروهای . در افغانستان يونيفورم به تن داشته باشند

 .نظامی و بخش ملکی از جمله در باره حمل سالح در مکان های عمومی، اتخاذ می کنند
االت متحده اجازۀ استفاده از يونيفورم نظامی را در کنند که قراردادی ها و کارمندان قراردادی اي  طرفين موافقت می    .2

   .افغانستان نداشته و تنها ميتوانند در مطابقت با قوانين و مقررات افغانستان، سالح حمل کنند
 .های اياالت متحده که وظيفه ارائه خدمات امنيتی را دارند تابع تمامی قوانين و مقررات افغانستان می باشند قراردادی    .3
بر حسب درخواست هر يک از طرفين، مسايل ناشی از تطبيق اين ماده به اسرع وقت از طريق کميسيون مشترک     .4

 .مورد بررسی و مشورت قرار می گيرد
 

 ماده پانزدهم
 ورود و خروج

 
شده ای  اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن ميتوانند به شکل انفرادی يا گروهی به ساحات و تاسيسات توافق    .1

يا ساير محالت مورد توافق ) ب(از طريق محل های رسمی مخصوص ورود و خروج مندرج ضميمه ) الف(مندرج ضميمه 
برای چنين ورود و خروجی، . طرفين، با کارت های هويتی که از جانب اياالت متحده صادر گرديده، داخل و يا خارج شوند

وانين و مقررات افغانستان راجع به ثبت و کنترول اتباع خارجی معاف می اين افراد از ق. به پاسپورت و ويزا نياز نيست
 .باشند
همين ماده به  ۱قراردادی ها و کارمندان قراردادی اياالت متحده ميتوانند از طريق محالت ورود و خروج مندرج فقره     .2

ورت و ويزا مطابق قوانين افغانستان، الزم در چنين حالتی موجوديت پاسپ. افغانستان وارد و يا از افغانستان خارج گردند
ها و کارمندان قراردادی اين نيروها، ويزای صادره  در صورت تقاضای ويزای افغانستان از سوی قراردادی. پنداشته ميشود

 ادارات ذيربط افغانستان در. دارای اجازه ورود و خروج کثيرالمسافرت بوده و مدت اعتبار آن کمتر از يکسال نمی باشد
در صورت عدم صدور ويزا، اين ادارات به . مورد صدور و يا عدم صدور ويزای مورد نياز تصميم سريع می گيرند

در حاالت استثنائی و در . شخص درخواست کننده و مقامات نيروهای اياالت متحده از تصميم خويش اطالع می دهند
کند که بر اساس آن صدور ويزا حين ورود کارمندان صورت توافق کميسيون مشترک، افغانستان طرزالعملی را ايجاد مي

 .قراردادی اياالت متحده به افغانستان، ممکن گردد
 

اياالت متحده حق حاکميت افغانستان مبنی بر تقاضای اخراج هر يک از اعضای نظامی يا ملکی اياالت متحده از     .3
ده تدابير الزم را برای اخراج فوری اين افراد از افغانستان مقامات نيروهای اياالت متح .افغانستان را به رسميت می شناسد

 .بر اساس تقاضای مقامات ذيصالح افغان اتخاذ ميکنند
کميسيون مشترک وظيفه دارد تا . طرفين توافق می نمايند تا طرزالعمل های را به منظور تطبيق اين ماده ايجاد نمايند    .4

د بازنگری و بررسی قرار دهد تا به اين ترتيب مقامات ذيربط افغان بتوانند مسايل ها را در مواقع مناسب مور اين طرزالعمل
 ۱مربوط به ورود و خروج و همچنان تفتيش اسناد اعضای نيروها و بخش ملکی اياالت متحده را طبق احکام مندرج فقره 

عضای نيروهای نظامی و بخش ملکی در صورت لزوم، مقامات افغان ميتوانند فهرست ا. اين ماده مورد بازرسی قرار دهند
 .را که به قلمرو افغانستان و به ساحات و تاسيسات توافق شده داخل و خارج می شوند، تهيه کنند

 ماده شانزدهم
 واردات و صادرات

نيرو های اياالت متحده و قراردادی های آنان می توانند هرنوع تجهيزات، اکماالت، اجناس، تکنالوجی، آموزش و     .1
حکم مندرج اين فقره شامل . ير خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و يا مورد استفاده قرار دهندسا

استفاده . های قراردادی ها که ارتباطی با حضور نيروهای اياالت متحده در افغانستان ندارند، نمی شود حال آنعده از فعاليت
نالوجی، آموزش و ساير خدمات از سوی نيروهای اياالت متحده و يا برای آنها، از اين تجهيزات، اکماالت، اجناس، تک

مستلزم ارائه اسنادی است که نشان دهند اين تجهيزات و خدمات برای اهداف ياد شده بوده و برای اهداف خصوصی تجاری 
 .مورد استفاده قرار نمی گيرند

رمندان غير افغان اين قراردادی ها ميتوانند وسايل و امتعه اعضای نيروها و بخش ملکی آن، قراردادی ها و کا    .2
. شخصی خويش را به افغانستان وارد، از افغانستان صادر، صدور مجدد، انتقال داده و يا از آن در اين کشور استفاده کنند

درج اين فقره نبايد به وسايل شخصی من. مقدار اين وسايل و امتعه بايد متناسب و مطابق به نياز استفادۀ شخصي آنان باشد
افرادی فروخته و يا انتقال گردد که اجازه توريد بدون پرداخت محصول اين وسايل به افغانستان را ندارند، مگر اينکه انتقال 



يا فروش اين وسايل مطابق طرزالعمل های مشخص بشمول پرداخت ماليات يا حق االجرتی صورت گيرد که از جانب 
 .چنين معامالت تعيين شده باشدکميسيون مشترک در مورد 

مقامات نيروهای اياالت متحده يکجا با مسئولين ذيصالح افغان اقدامات الزم را برای جلوگيری از خارج شدن اموال و     .3
قومانداني مرکزی ) ۱(همچنان مطابق حکم شماره . يا اشيای دارای اهميت تاريخی يا فرهنگی از افغانستان اتخاذ ميکنند

اياالت متحده، اشيای مانند الکول، تصاوير و فلم های مستهجن، مخدرات غيرقانونی، اسلحه ناريۀ شخصی و ساير  نيروهای
 .اين ماده وارد گردند ۲و  ۱اجناس که از جانب طرفين ممنوع قرارداده شده، نمی توانند، طبق احکام مندرج فقره 

اين ماده به افغانستان آورده  ۲و  ۱يايی که به تاسی از فقره های توريد، صدور، صدور مجدد، انتقال و استفاده از اش    .4
می شوند تابع تعزيرات مانند اخذ جواز، بازرسی، پرداخت ماليات و ساير عوارض گمرکی و محصولی نمی گردد که از 

هرگاه مقامات . جانب حکومت افغانستان در قلمرو اين کشور وضع شده است، مگر اينکه اين ماده طور ديگری حکم نمايد
اين ماده از جانب قراردادی های اياالت متحده و کارمندان  ۲ذيصالح افغان بر سؤ استفاده از امتيازات مندرج فقره 

قراردادی آنها مشکوک شوند، اين مقامات حق دارند اموال و اشيای شخصی مشکوک را که از طريق ميدان های هوای 
از طريق بنادر سرحدی وارد و يا خارج ميشوند، مورد تفتيش و بازرسی قرار ملکی افغانستان و يا ذريعه وسايط شخصی 

 .دهند
مقامات ذيصالح افغانستان حق بررسی تمامی کانتينر های حاوی اجناسی را دارند که توسط قراردادی ها و کارمندان     .5

اين ماده به افغانستان  ۲و  ۱ز در فقره قراردادی اياالت متحده به مقصد استفاده رسمی اين نيروها و يا مقاصد شخصی مجا
 ۲يا  ۱در صورتيکه مقامات ذيصالح افغان معلوماتی را مبنی بر سؤ استفاده قراردادی اياالت متحده از فقره . وارد ميگردد

جه کانتينر اين ماده به مقامات نيروهای اياالت متحده ارائه ميدارند، مقامات اين نيروها مکلف اند بدون هيچ گونه تأخير نامو
مقامات افغان مقررات . و يا محموله های مشکوک را در حضور مقامات افغان باز کرده و آن را مورد بازرسی قرار دهند

امنيتی نيروهای اياالت متحده را در نظرگرفته و در صورت تقاضای آنها، اجازه می دهند تا اين بررسی در داخل ساحات و 
 .گری که مورد توافق طرفين باشد، انجام شودتاسيسات توافق شده و يا ساحه دي

بر مبنای اهداف مشترک با افغانستان برای جلوگيری از ورود غيرمجاز اموال نيروهای اياالت متحده به بازار های     .6
ف افغانستان که طبق اين قرارداد به منظور استفاده اين نيروها وارد شده است، مقامات اين نيروها اقداماتی را به هد

همچنان، اين . اين ماده، اتخاذ می کنند (۲(و ) ۱(جلوگيری از هر گونه سؤ استفاده از صالحيت و مجوز مندرج فقرۀ 
آوری مدارک برای اثبات فعاليت های مشکوک در رابطه با  مقامات با مسئولين ذيصالح افغان در انجام تحقيقات و جمع

های  وال توسط اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادیتوريد، صادر، صدور مجدد، انتقال يا جابجائی ام
 .اياالت متحده و کارمندان قراردادی شان، همکاری می کنند

مواد و وسايلی که به افغانستان وارد شده و يا به تأسی از حکم اين ماده خريداری شده اند، ميتوانند با رعايت قوانين و     .7
 .گردند) و يا باطل (خارج  مقررات افغانستان از استفاده

بر حسب درخواست يکی از طرفين، مسايل ناشی از تطبيق اين ماده بايد توسط طرفين به اسرع وقت و از طريق     .8
 .کميسيون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار گيرد

 
 ماده هفدهم

 وضع ماليات
ه نمايندگی از اين نيروها تابع ماليات يا محصوالت دريافت اموال و خدمات از سوی نيروهای اياالت متحده و يا ب    .1

 .مشابه و يا مرتبط ديگری که در قلمرو افغانستان قابل تطبيق است، نمی گردد
نيرو های اياالت متحده به شمول اعضای نظامی و بخش ملکی آن، مکلف به پرداخت هيچگونه ماليه و يا محصوالت     .2

 .دولت افغانستان در قلمرو اين کشور قابل تطبيق است، نمی باشندمشابه يا مرتبط ديگری که از جانب 
قراردادی های اياالت متحده مکلف به پرداخت ماليه يا ساير محصوالت مشابه و يا مرتبط ديگر از فعاليت ها و عوايد     .3

و فرعی يا به حمايت اين نيروها  ناشی از کار با نيروهای اياالت متحده يا به نمايندگی از اين نيروها که طبق قرارداد اصلی
اما قراردادی های اياالت متحده که دارای شخصيت حقوقی افغانی در قلمرو . در قلمرو افغانستان انجام می شود، نيستند

افغانستان می باشند از پرداخت ماليات انتفاعی ناشی از عوايد کارشان که مقدار آن توسط دولت افغانستان تعيين می شود، 
 .می باشندمعاف ن

قراردادی های اياالت متحده تابع مقرره وضع ماليات از عوايد شخصی آنعده از کارمندان خويش اند که به گونه عادی     .4
در افغانستان اقامت دارند و يا دارای تابعيت افغانستان هستند و مکلف اند آنرا مطابق به قوانين و مقررات افغانستان، به اين 

 .کشور بپردازند
کارمندان قراردادی اياالت متحده که در افغانستان به گونه عادی اقامت ندارند و نيز کارمندانی که تابعيت افغانستان را     .5



ندارند، تابع پرداخت هيچ گونه ماليه يا محصول مشابه ديگر از فعاليت ها و عوايد ناشی از قرارداد اصلی و فرعی با 
 .نيروهای اياالت متحده، نمی باشند

طبق اين قرارداد، قراردادی های اياالت متحده و کارمندان قراردادی آنها از پرداخت مالياتی معاف نمی باشند که از     .6
جانب حکومت افغانستان بر فعاليت های غير مرتبط به خدمات واکماالت نيروهای اياالت متحده از طريق قرارداد اصلی و 

 .می شود فرعی با اين نيروها در افغانستان، وضع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماده هجدهم
 راننده گی و جواز های مسلکی

جواز رانندگی و ساير جواز های که از سوی ادارات ذيصالح اياالت متحده به اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی     .1
در قلمرو افغانستان  آن، قراردادی های اياالت متحده و کارمندان قراردادی آنها به منظور استفاده از وسايط، کشتی و طياره

 .صادر شده است، بدون اخذ امتحان يا حق االجرت در افغانستان قابل اعتبار است
افغانستان تمامی جوازهای مسلکی را که ادارات ذيصالح اياالت متحده به اعضای نيروهای نظامی يا بخش ملکی آن،     .2

هدف انجام وظايف رسمی يا قراردادی صادر کرده اند، قابل قراردادی های اياالت متحده يا کارمندان قراردادی آنها به 
 .اعتبار ميداند

های  مقامات نيروهای اياالت متحده بايد خود را مطمين بسازند که اعضای نيروهای نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی    .3
و طياره ها در قلمرو   دگی وسايط، کشتیاياالت متحده و کارمندان قراردادی آنها دارای جواز و اجازه نامه قابل اعتبار رانن

های را برای تبادله معلومات در مورد جواز و اجازه نامه های رانندگی امريکا  کميسيون مشترک ميکانيزم. افغانستان هستند
 .اياالت متحده در پاسخ به تقاضای مقامات افغانستان صحت و اعتبار اين جواز ها را تصديق می نمايد .ايجاد ميکند

 
 ماده نزدهم
 وسايط نقليه

افغانستان اسناد و جوازسيری را که از جانب مقامات نيرو های اياالت متحده به وسايط رسمی اين نيروها صادر شده است، 
بر حسب درخواست مسئولين نيرو های اياالت متحده، مقامات ذيصالح افغان بدون دريافت هيچگونه . قابل اعتبار ميداند

وسايط نقليه رسمی و غير تکتيکی . رسمی و غير تکتيکی اين نيروها، نمبر پليت صادر ميکنند محصولی، برای وسايط
نيروهای اياالت متحده مزين با نمبر پليت های رسمی می باشد که از جانب افغانستان صادر شده و با ساير نمبر پليت های 

 .افغانستان تفاوتی ندارد
 
 

 ماده بيستم
 فعاليت های حمايت از نيرو

 
نيرو های اياالت متحده ميتوانند به شکل مستقيم و يا از طريق قرارداد، فعاليت های حمايت از نيرو را بشمول ايجاد     .1

پسته خانه ها، خدمات بانکی، کانتين عسکری، فروشگاه ها، تفريحگاه ها و خدمات مخابراتی بشمول نشرات در ساحات و 
متحده قصد ندارد تا خدمات نشراتی، رسانه ای و تفريحی آنها فراتر از ساحات و  اياالت. تاسيسات توافق شده، ايجاد کنند

نيروهای اياالت متحده ميتوانند با درنظرداشت قوانين، رسوم و عنعنات افغانی . تاسيسات توافق شده قابل دسترس باشد
ند بردن روحيه، آسايش و خدمات نشرات تصويری و صوتی بشمول برنامه های رسانه ای و تفريحی را به منظور بل

 .سرگرمی نيروهای اياالت متحده و ساير استفاده کننده های مجاز در داخل ساحات و تاسيسات توافق شده، فرآهم کنند
 



نيروهای اياالت متحده اقدامات الزم را اتخاذ می کنند تا برنامه های نشراتی بشمول برنامه های تلويزيونی، رسانه ای     .2
 .تفريحی تنها به استفاده کننده های مجاز و در داخل ساحات و تاسيسات معينه محدود شود و ساير خدمات

نيرو های اياالت متحده برای . دسترسی به فعاليت های حمايت از نيرو ها طبق مقررات اياالت متحده تنظيم ميشود    .3
ش و يا فروش مجدد اجناس و خدمات به کسانی که جلوگيری از سؤ استفاده از فعاليت های مرتبط به حمايت از نيروها و فرو
 .اجازه معامله چنين خدماتی را نداشته باشند، اقدامات الزم را اتخاذ می کنند

 
 .برای انجام چنين فعاليت های حمايت از نيروها، به هيچگونه جواز، مجوز يا تفتيش از جانب افغانستان نياز نيست    .4
ده و نهاد های مجری آن، بخش الينفک نيروهای اياالت متحده محسوب گرديده و از عين فعاليت های مندرج اين ما    .5

اين قرارداد برخوردار اند، مستفيد ) ۱۷(و ) ۱٦(های گمرکی و مالياتی که نيروهای اياالت متحده طبق مواد  معافيت
. قررات نافذۀ اياالت متحده تنظيم می شودها و امور مربوط به نهاد های اجرا کننده آنها مطابق به م اين فعاليت. ميگردند

های حمايت ازنيرو  دسترسی به فعاليت. آوری و يا تاديه ماليات و ساير محصوالت نمی باشد ها مستوجب جمع اينگونه فعاليت
ص های اياالت متحده و کارمندان قراردادی آنها و ساير اشخا تنها به اعضای نيرو های نظامی و بخش ملکی آن، قراردادی

 .مجاز، محدود می باشد
بسته های پستی که از طريق سيستم خدمات پستی اردوی اياالت متحده انتقال داده می شوند، از بازرسی، جستجو     .6

 .وضبط توسط مقامات افغان، معاف می باشند
ل ناشی از تطبيق اين های حمايت از نيرو را به طور منظم مورد بازنگری قرارداده و مساي کميسيون مشترک، فعاليت    .7

 .ماده را با توافق طرفين حل و فصل ميکند
 

 ماده بيست و يکم
 اسعار و تبادله آن

طرفين اين طرزالعمل . طرفين توافق ميکنند تا طرزالعمل های را برای تنظيم امور مربوط به اسعار و تبادله آن ترتيب دهند
به مسايل ناشی از تطبيق اين طرزالعمل ها به اسرع وقت از  ها را برحسب ضرورت مورد بازنگری و نوسازی قرارداده و

 .طريق کميسيون مشترک رسيدگی ميکنند
 

 ماده بيست و دوم
 دعاوی
عليه يکديگر مبنی بر وارد شدن ) به استثنای دعاوی ناشی از تطبيق قرارداد( هر يک از دو طرف از هر گونه دعوا     .1

ا جراحت يا فوت اعضای نيروهای اياالت متحده يا نيروهای دفاعی و امنيتی ملی خساره، ضايع شدن و يا تخريب دارائی ي
 .افغان و بخش های ملکی اين نيروها که حين وظيفه رسمی واقع ميشود، انصراف ميکنند

 
اين ماده استثنا قرار نمی گيرند، مقامات ذيصالح نيروهای اياالت متحده مکلف به  ۱برای دعاوی که طبق فقره     .2

پرداخت جبران خساره عادالنه و مناسب برای حل دعاوی برحق شخص ثالث ناشی از عملکرد و يا غفلت وظيفوی پرسونل 
نظامی و بخش ملکی آن حين انجام وظيفه رسمی ونيز دعاوی ناشی از حادثه ای مربوط به فعاليت های غيرمحاربوی 

مقامات نيروهای اياالت متحده طبق قوانين و مقررات اياالت  اين گونه دعاوی از جانب. نيروهای اياالت متحده، می باشند
 .متحده و با رعايت کامل قوانين، سنن و عنعنات افغانستان، طی مراحل و فيصله می گردد

 
مسئولين نيروهای اياالت متحده هرگونه گزارش مبنی بر تحقيقات و پيشنهاداتی را که مقامات افغانستان در مورد     .3

 .ی يا ميزان جبران خسارات وارده به منظور حل دعاوی شخص ثالث تهيه کرده است، در نظر ميگيرندمسئوليت مدن
 

 .حل و فصل و يا رسيدگی به دعاوی مربوط به قراردادها بايد طبق شرايط مندرج خود قرارداد ها صورت گيرد    .4
بايد توسط طرفين به اسرع وقت و از طريق بر حسب درخواست يکی از دو طرف، مسايل ناشی از تطبيق اين ماده     .5

 .کميسيون مشترک مورد بررسی و مشورت قرار گيرد
 

 ماده بيست و سوم
 ضمايم

 .تمامی ضمايم مربوط به اين قرارداد جز جدا ناپذير آن محسوب شده و می تواند با توافق کتبی طرفين تعديل گردند



 
 

 ماده بيست و چهارم
 اختالف نظر و تطبيق قرارداد

 
هرگونه اختالف نظر و يا منازعه در خصوص تفسير و تطبيق اين قرارداد بايد از سوی افراد با صالحيت از طريق     .1

مشورت ميان طرفين حل گرديده و نبايد به هيچ گونه دادگاه ملی يا بين المللی، ديوان محاکمات و يا نهاد مشابه و يا طرف 
 .ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد

طرفين يا نماينده های اجرايی آنها ميتوانند از طريق کميسيون مشترک روی اتخاذ تدابير اجرايی و طرزالعمل های     .2
 .مربوط به تطبيق احکام مندرج اين قرارداد، توافق کنند

تخصيص  همکاری ها در چارچوب اين قرارداد تابع قوانين و مقررات نافذه کشورهای متبوع طرفين بشمول قوانين    .3
 .بودجه شان می باشد

مسئولين نيروهای اياالت متحده در مقابل خدمات و اموالی که تقاضا و دريافت ميکنند قيمت مناسب و مطابق بازار را     .4
 .بدون ماليات می پردازند

 
 ماده بيست و پنجم
 کميسيون مشترک

 
اين کميسيون از جانب . ين قرارداد، ايجاد می کنندطرفين بدينوسيله کميسيون مشترکی را برای نظارت از تطبيق ا    .1

در ترکيب اين کميسيون نماينده های ساير نهادهای حکومتی نيز می . نماينده های اجرائی دو کشور مشترکاً رياست می شود
 .توانند به پيشنهاد مسئولين اجرائی و تائيد طرفين منصوب شوند

العمل کاری خويش را ايجاد کرده و ادارات کمکی مانند گروه های کميسيون مشترک بر حسب ضرورت بايد طرز    .2
هر نماينده اجرائی مسئول پرداخت مصارف مربوط به اشتراک خويش در کميسيون می . کاری و خدمات اداری را ايجاد کند

 .باشد
تی و دفاعی که طبق کميسيون مشترک وظيفه دارد تا اطالعات را بر حسب ضرورت با گروه کاری همکاری های امني    .3

 .موافقتنامه همکاری های استراتيژيک ايجاد شده است، هماهنگ نموده و در ميان گذارد
 

 ماده بيست و ششم
 انفاذ، تعديل و فسخ قرارداد

ميالدی پس از آن نافذ ميگردد که طرفين از مجاری ديپلوماتيک در مورد  ۲۰۱٥اين قرارداد از تاريخ اول جنوری     .1
اين قرارداد الی . يط قانون گذاری داخلی شان که برای انفاذ اين قرارداد الزم می باشد، به يکديگر اطالع بدهندتکميل شرا
 .اين ماده ملغی گردد ٤ميالدی و فراتر از آن نافذ می باشد، مگر اينکه به تاسی از حکم فقره  ۲۰۲٤اخير سال 

مبنی  ۲۰۰۳می  ۲۸و  ۲۰۰۲دسامبر  12، 2002سپتمبر  ۲٦متبادل بعد از انفاذ، اين قرارداد جايگزين ياداشت های     .2
اين قرارداد هم چنان تمامی توافقات و تفاهمات . بر چگونگی حضور نيروهای نظامی اياالت متحده در افغانستان می گردد

است، ملغی قرار مغاير احکام اين قرارداد را که درگذشته ميان طرفين با تبادل يادداشت های ديپلوماتيک صورت گرفته 
 .ميدهد

 
 .اين قرارداد ميتواند با توافق کتبی طرفين از طريق تبادل يادداشت ديپلوماتيک تعديل گردد    .3

 
اين قرارداد می تواند با توافق کتبی طرفين و يا توسط هريک از دو طرف با ارائه اطالعيه کتبی دوسال قبل به طرف     .4

فسخ ضمايم و يا تدابير اجرايی اين قرارداد نمی تواند باعث فسخ اين قرارداد . فسخ گرددديگر از طريق مجاری ديپلوماتيک 
 .اما، فسخ اين قرارداد ميتواند مطابق اين فقره منتج به فسخ تمامی ضمايم و تدابير اجرايی آن گردد. شود
 

 .ده اندبه اين ترتيب، ذيالً نماينده های با صالحيت هر دو دولت اين قرارداد را امضا کر
 

در سه نسخه به زبان های انگليسی، دری و پشتو که هر کدام دارای  ۲۰۱۳ماه نومبر سال ........ اين موافقت نامه در روز



 .اعتبار مساوی می باشد، به امضا رسيده است
 
 

 از جانب دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 

 از جانب اياالت متحده امريکا

  

 ضميمه الف
سيساتی که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نيرو های اياالت متحده در افغانستان در نظر گرفته فهرست ساحات و تأ

 (ساحات و تأسيسات مورد توافق. (شده است
 کابل

 بگرام
 مزارشريف

 هرات
 قندهار

 (هلمند(شوراب 
 گرديز

 جالل آباد
 شيندند

می شود که ممکن الی تاريخ آغاز انفاذ اين قرارداد از  تأسيسات و ساحات توافق شده همچنان شامل تأسيسات و ساحاتی
جانب اياالت متحده امريکا استفاده شوند و يا هم شامل آن تعداد از تأسيسات و ساحاتی در مناطق ديگر افغانستان می شود که 

 .ممکن در آينده روی آن توافق شده واز جانب وزير دفاع افغانستان اجازه داده شود
 

 ضميمه ب
 رسمی ورود و خروجنقاط 

 ميدان هوايی بگرام
 ميدان هوايی بين المللی کابل

 ميدان هوايی قندهار
 ميدان هوايی شيندند

 ميدان هوايی بين المللی هرات
 ميدان هوايی مزار شريف

 (هلمند(شوراب 
 

 :بنادر زمينی
 تورخم، واليت ننگرهار

 سپين بولدک واليت قندهار
 تورغندی، واليت هرات

 واليت بلخحيرتان، 
 شيرخان بندر، واليت کندز

 .همچنان ساير نقاط رسمی ورود و خروج که ممکن در آينده از جانب طرفين روی آن توافق صورت گيرد
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