
 

 

 تحلیل طرح پیشنهادی ایاالت متحده امریکا برای توافق صلح

 توافقنامه صلح افغانستان

توافقنامه صلح ذیل بین طرفین مذاکرات صلح افغانستان از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به 

توافق شده برای قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان است. بخش دوم مربوط به اصول رهنمودی 

ماه میباشد، و نقشه راه برای  [xx]شده برای اداره کشور در دوره مدت انتقالی که حد اکثر  شرایط توافق

وافق دوامدار عادالنه آوردن تغیرات در قانون اساسی، و رسیدگی به أمور امنیتی، و حکومتداری که برای یک ت

مهم میباشد، است. بخش سوم عبارت از شرایط توافق شده برای آتش بس دایمی و همه جانبه و تطبیق آن 

 است.

 بخش اول: اصول رهنمودی برای آینده افغانستان

ذیل توافق مینمایند تا نتیجه مذاکرات آنها را جهت دهی نموده و مبانی قانون اساسی جدید طرفین بر اصول 

 گیرد.:و دولت افغانستان قرار 

 تعدیالت/نظریات پیشنهادی طرح متن

دین رسمی افغانستان، دین مقدس اسالم  -۱

ایجاد  باشد. یک شورای عالی فقه اسالمی جدیدمی

گردد تا به همه ساختارهای حکومتی ملی و محلی می

 های اسالمی ارایه نماید. ها و مشورترهنمایی

 

آمیز را ها تا یک زندگی صلحتوانایی همه افغان -۲

برخوردار خواهد بود.  باشند، از اهمیت بسزای داشته

افغانستان یک خانه امن برای همه اقوام، قبایل و 

ت مصون، آبرومندانه و مذاهب آن خواهد بود. برگش

جاشدگان داخلی در اولویت داوطلبانه مهاجرین و بی

 قرار خواهد گرفت. 

 



 

ها و همچنان به عزت، حیات و ملکیت همه افغان -۳

ماعی حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجت

شمول حقوق آزادی بیان و به – نهاو فرهنگی آ

در قانون احترام گذاشته  –انتخاب رهبران سیاسی 

اساسی آینده افغانستان درج خواهد شد. دولت آینده 

های اسالمی، عدالت افغانستان به اراده مردم، ارزش

اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی، و حاکمیت و 

پارچگی ارضی افغانستان احترام گذاشته و از آن یک

 حمایت خواهد کرد. 

 

قانون اساسی آینده افغانستان، حمایت از حقوق  -۴

نان و حقوق اطفال را در امور سیاسی، اجتماعی، ز

 اقتصادی، تعلیمی، و فرهنگی تضمین خواهد کرد. 

 

 –نهادهای ملی افغانستان و سایر موسسات عامه  -۵

به عنوان  –به شمول نهادهای تعلیمی و امنیتی 

ها های ملی که متعلق و به نفع همه افغانسرمایه

گردید. این شامل باشد، شناخته و تقویت خواهد می

مین امنیت و حمایت از زیربناهای عامه، به شمول تأ

ای آب و ها، بازارها، بندهمکاتب، مدارس، شفاخانه

 سایر دفاتر عامه.

 

دولت آینده افغانستان به همه قربانیان منازعات  -۶

ها خص مجروحان، یتیمان، بیوهسال گذشته، باأل ۴۲

ها حمایت خواهد از آن و معلولین حرمت گذاشته

کرد. یک پالیسی ملی در مورد عدالت انتقالی که 

یابی، آشتی، التیام و عفو در متمرکز بر حقیقت

 



 

المللی باشد، تهیه مطابقت با قوانین افغانستان و بین

 خواهد گردید. 

افغانستان خواستار تعهدات جامعه جهانی برای  -۷

 گردید. حمایت و کمک در بازسازی کشور خواهد 

 

افغانستان سیاست عدم انسالک خواهد داشت و  -۸

خواهان روابط دوستانه با همه کشورها و جامعه 

انون جهانی خواهد بود. افغانستان متعهد به ق

که افغانستان در آن یک  شمول تعهداتالمللی، بهبین

طرف باشد، خواهد بود. به هیچ کس اجازه داده 

ان برای تهدید امنیت نخواهد شد تا از خاک افغانست

همسایگان افغانستان و یا کشور دیگری استفاده کند. 

ری در امور افغانستان اصرار خواهد نمود تا هیچ کشو

  ماید.داخلی آن مداخله ن

 

مثابه نمونه اولیه برای ب ۲۰۰۴قانون اساسی  -۹

 تدوین قانون اساسی آینده خواهد بود. 

 

قانون اساسی آینده زمینه انتخابات آزاد و شفاف  -۱۰

را برای رهبری سیاسی ملی افغانستان فراهم خواهد 

نمود که در آن تمام شهروندان افغانستان حق 

اشتراک داشته باشند. صالحیت نهایی برای اتخاذ 

تصامیم دارای اهمیت ملی به عهده مسوولین حکومت 

 منتخب خواهد بود. 

 

قانون اساسی آینده ساختار حکومت، توازن قوا  -۱۱

های مختلف حکومت ملی و بین واحدهای بین بخش

 ملی و محلی حکومت را تعیین خواهد کرد. 

 



 

گیری یه مستقل مرجع نهایی تصمیمقوه قضائ -۱۲

مربوط به منازعات قانون اساسی و سایر اختالفات 

حقوقی، به شمول موارد اختالفی مربوط به تفسیر 

باشد. شورای عالی فقه اسالمی قوانین اسالمی، می

شورت دهی به قوه قضائیه نقشی داشته باید در م

 باشد.

 

دهی و ترین معیارهای حسابافغانستان به عالی -۱۳

شفافیت پابند بوده و برای مبارزه با فساد و مقابله با 

مواد مخدر غیرقانونی تمام اقدامات مقتضی را انجام 

 خواهد داد. 

 

قانون اساسی آینده یک دولت واحد، متحد و  -۱۴

مستقل افغانستان را تحت یک حکومت واحد ملی 

های بدون هیچ نوع حکومت –ایجاد خواهد کرد 

 موازی و یا نیروهای امنیتی موازی. 

 

 حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی: دومبخش 

 تعدیالت/نظریات پیشنهادی طرح متن

I  احکام عمومی : 

حکومت انتقالی صلح از تاریخ آغاز این توافقنامه  الف(

شود. حکومت صلح تا زمانیکه قدرت را تاسیس می

پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی به 

حکومت دایمی منتقل کند، دوام مینمائید. این انتقال 

ماه از تاریخ این توافقنامه  [xx]قدرت حداکثر طی 

 ام میگیرد.انج

 



 

های جدا و حکومت صلح متشکل از سه شاخهب( 

 مساوی  ذیل میباشد:

( قوه فضائیه 3( شورای ملی و )2(اداره اجرایی )1)

حکومت صلح  .مراه با ستره محکمه و سایر محاکمه

همچنان شامل یک شورای مستقل عالی فقه اسالمی 

 و کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید میباشد.

 

تمام تعیینات در حکومت صلح به طور عادالنه  ج(

بین طرفین این توافقنامه، با توجه خاص به شمولیت 

معنی دار زنان و اعضای همه اقوام در همه نهادهای 

 حکومت انجام میگردد.

 

چارچوب قانونی ذیل تا وقتیکه طرح قانون اساسی د( 

جدید به تصویب برسد، در سراسر افغانستان قابل 

( قانون اساسی فعلی افغانستان، تا 1) :باشدیتطبیق م

ا این موافقتنامه در تضاد نباشد؛ حدودیکه مواد آن ب

به  –( قوانین، فرامین و مقررات موجوده افغانستان 2)

شرط آنکه حکومت صلح صالحیت تعدیل و یا فسخ 

و یا  - این قوانین، فرامین و مقررات را داشته باشد

یدی که توسط حکومت قوانین، فرامین و مقررات جد

( این توافقنامه 1صلح تصویب شود، تا حدیکه با  )

( تعهدات حقوقی بین الدول که افغانستان، و یا 2)

 ( مواد قابل تطبیق قانون اساسی در تضاد نباشد.3)

 

با رعایت تعهدات حقوقی بین الدول افغانستان، در  ذ(

دوره حکومت صلح اعضای طرفین، به شمول 

به دلیل جرم خیانت و سایر جرایم نیروهایشان، 

سیاسی، طوریکه از سوی طرفین تعریف گردد، به 

 



 

منظور حمایت از آشتی ملی تحت پیگرد قانونی قرار 

 نخواهند گرفت.

حکومت صلح از افغانستان در روابط خارجی آن، از  ه(

جمله در سازمان ملل متحد و بقیه نهادها و 

 ی میکند.های بین المللی، نماینده گکنفرانس

 

IIی : اداره اجرای 

اداره اجرایی حکومت صلح  حکومت داری:الف( 

موظف به اجرای وظایف روزمره دولت میباشد و 

رئیس دولت حق صدور فرامین و احکام در مورد 

افغانستان را  در و حکومت داری خوب ،صلح، ثبات

 دارد.

 

 ب( ترکیب:

دولت، : اداره اجرایی متشکل از یک رئیس (۱) گزینه

{xxمعاون، وزرای کابینه، ریاست } های مستقل و

 سایر ادارات میباشد.

ی متشکل از رئیس دولت، صدر : اداره اجرای(۲)گزینه 

معاون  {yy}{ معاون رئیس دولت، xx اعظم، }.

های مستقل و سایر صدراعظم، وزرای کابینه، ریاست

 ادارات میباشد.

اس یادداشت: این سند نقشه سیاسی را براس**

( بیان نموده است. اگر طرفین گزینه 1گزینه )

( را انتخاب کند، این سند برای توضیح 2)

 



 

های مربوطه رئیس دولت و صدراعظم صالحیت

 نیاز به تغییراتی خواهد داشت.

رئیس دولت، معاونین رئیس دولت }و کابینه{ مذکور در ضمیمه )الف( بر اساس توافق میان دو طرف انتخاب 

هر دو طرف مورد قبول است. رئیس دولت }ومعاونین رئیس دولت { صرف در طول دوره  شده و برای

نماید و در هیچ زمانی در آینده نمیتواند به حیث رئیس دولت و یا رئیس حکومت صلح ایفای وظیفه می

ی حکومت در افغانستان وظیفه انجام نماید. رئیس دولت و معاونین رئیس دولت صرف طبق قانون اساسی فعل

 عزل گردند. نمیتوا

رئیس دولت سر قومندان اعالی نیروهای  ج( امنیت:

حت رهبری رئیس دولت، اداره مسلح میباشد. ت

ی مسئول تامین امنیت داخلی و خارجی اجرای

افغانستان بوده و بر تمام واحدهای نیروهای مسلح 

فرماندهی و کنترول خواهد داشت. رئیس دولت یک 

 -و پولیس را ایجاد خواهد کرد بورد مشترک نظامی 

 ن طرفین این توافقنامه خواهد بودکه شامل نمایندگا

تا اصالحات الزم را در ساختار فرماندهی معرفی  –

نماید و سایر اصالحات بخش امنیتی، به شمول 

 پالیسی در مورد ادغام نیروها، را پیشنهاد نماید.

 

س روابط رئیس دولت در رأ د( روابط خارجی:

حکومت صلح در موارد  خارجی افغانستان میباشد.

 ذیل تعهد مینماید:

انسالک و سیاست عدم مداخله در  عدم ( سیاست1)

( از دهشت افگنان میزبانی 2امور سایر کشورها، )

های مرتبط با دهشت نمیکند و به هیچ نوع فعالیت

افگنی در خاک خود اجازه نخواهد داد تا سایر 

( خواهان روابط مثبت با 3) ا تهدید نماید،ر کشورها

 



 

جامعه بین المللی تا در برای بازسازی افغانستان 

( افزایش تجارت و سرمایه گذاری 4و ) ،کمک نمایند

 .فرامرزی

{ ماه از تاریخ xxدر طی } های مشترک:ذ(کمیته

های مشترکی را این توافقنامه، اداره اجرایی کمیته

با تمثیل عادالنه طرفین این  –د تاسیس خواهد کر

های ملی را در مورد سایر تا پالیسی – توافقنامه

موضوعات حیاتی برای مصالحه و آشتی ایجاد نماید، 

( عدالت انتقالی، با تاکید بر حقوق 1از جمله )

( ملکی 2) ؛قربانیان طرفین، حقیقت یابی و آشتی

( توسعه 3) زی، معیشت و ادغام جنگجویان سابق؛سا

( مهاجرین و 5) ؛( مبارزه با مواد مخدر4) ؛ادیاقتص

( سایر 7و ) ؛( حل منازعات عنعنوی6) ؛بیجاشدگان

 .موضوعات

اداره اجرایی همچنان کمیسیون آتش بس مندرج  

بخش سوم این توافقنامه را ایجاد مینماید. کمیسیون 

بشر افغانستان که مطابق قانون اساسی  حقوق مستقل

و با تزئید  فعلی ایجاد گردیده است، دوام نموده

عضو از سوی طالبان{ x}نمایندگان طالبان{ } 

 یابد.گسترش می

 

III-  )شورای ملی )پارلمان 

شکل از آتی 1گزینه  سه که مت شورای ملی دو مجل  :

شد: )می شامل  [xxx]( مجلس 1با ضوی که   250ع

عضووو دیگری که از  [xx]عضووو فعلی ولسووی جلمه و 

س سووونای ( مجل2شووووند؛ )طرف طالبان معرفی می

 



 

[xxx] – ( الفعضووووی، از جمله )به  34 سوووناتور 

 [xx]نمایندگی از هر یکی از شوووراهای والیتی؛ )ب( 

شوند؛ سناتور که از طرف جمهوری اسالمی معرفی می

بان معرفی  [xx]و )ج(  طال که از طرف  ناتور  سووو

روز  [xx]شوند. اعضای جدید پارلمان باید در طی می

های نامه معرفی گردند. صوووالحیتاز تاریخ این توافق

شوووورای ملی شوووامل اختیاراتی اسوووت که در قانون 

ساسی فعلی به پارلمان داده شده است. شورای ملی  ا

باید طبق اصووول داخلی فعلی عمل نماید. برای اتخاذ 

که از  مانی دارای اهمیت ملی، طوری  پارل تصوووامیم 

یا یدی سووووی طرفین تعریف گردد، ن تای به آرای  ز 

(%xx)  ولسی جرگه و(%yy) باشد. مجلس سنا می

صلح و  شورای ملی در پایان دوره حکومت  مدت این 

 یابد.پس از انتخابات پارلمانی جدید اختتام می

صلح به 2گزینه  شورای ملی در دوره مدت حکومت   :

قانون گذاری به  آید و صوووالحیتالت تعلیق در میح

گردد. اعضوووای شوووورای ملی منتقل میاداره اجرایی 

های مربوطه خود را در امتیازات، حقوق و مصوووونیت

 طول مدت تعلیق حفظ خواهند نمود. 

 

IVقوه قضاییه . 

شکل از  ستقل بوده و مت ستان م ضاییه در افغان قوه ق

سایر  (xx)ستره محکمه که  ستیناف و  ضو دارد، ا ع

محاکمی که ایجاد شوووود، اسوووت. هر یک از طرفین 

(yy) نماید، عضووو عضووو سووتره محکمه را معرفی می

شووود. اعضووای اخیر از سوووی رییس دولت تعیین می

 



 

سوووتره محکمه در ضووومیمه )ب( این توافقنامه درج 

ستقل دینی و  ست. در ترکیب این نهاد قانون دانان م ا

معاصووور خواهند بود. اصوووول وظایف داخلی خود را 

ضاییه مرجع عالی تفتنظیم می سیر قانون نماید. قوه ق

اسووواسوووی فعلی، مواد این توافقنامه و سوووایر قوانین 

افغانسووتان و صوودور تصووامیم نهایی و الزامی در موارد 

اختالفات حقوقی و قانون اسوواسووی، به شوومول موارد 

باشد. کمیسیون اختالفی مربوط به قوانین اسالمی، می

مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که تحت قانون 

سی فعلی ایج سا ست، به حیث یک نهاد ا اد گردیده ا

مشورتی به ستره محکمه در امور تفسیر قانون اساسی 

 فعالیت خواهد نمود.

مدنی از طریق مجرای غیر دولتی،  عات  ناز حل م

قانون  با  قت  طاب که در م حدی  تا  عنعنوی و عرفی 

به شوومول حمایت آن از  –دولت افغانسووتان باشوود 

 سوووایر حقوق فردی و همچنین قوانین حقوق زنان و

ته می –االجرا بین المللی مرعی ند و صوووورت گرف توا

 باشد.گردد. امور جنایی منحصر به دولت میترویج می

Vشورای عالی فقه اسالمی . 

یک شووورای عالی فقه اسووالمی که متشووکل از پانزده 

روز از تاریخ این  (xx)( عضوووو باشووود، در طی 15)

سایل اجتماعی، توافقنامه ایجاد می گردد تا در مورد م

های فرهنگی و سوووایر موضووووعات معاصووور رهنمایی

سالمی ارایه نماید. هر یک از طرفین هفت ) ضو 7ا ( ع

سالمی را معرفی می نماید، و عضو پانزدهم از شورای ا

 



 

شوووود. همچنین برای سووووی رییس دولت تعیین می

انطباق با عقاید و احکام اسوووالمی، همه اطمینان از 

هوای تقنینی، فرامین و مقررات را قبول از مسووووده

کند. در مواردی که شورای اسالمی تصویب بررسی می

و ستره محکمه در تفسیر قوانین اسالمی اختالف نظر 

داشووته باشوود، جلسووه مشووترکی برای تقریب نظریات 

حل آن فت. اگر اختالف نظر  هد گر ها صوووورت خوا

نشووود، در آن صووورت موضووع سووتره محکمه قطعی و 

 باشد.الزامی می

IV شورای رهبری دولت . 

شورای رهبری دولت متشکل از رییس دولت، معاونین 

لت، روسووووای مجلسوووین شوووورای ملی،  رییس دو

 (xx)القضات و رییس شورای اسالمی، همراه با قاضی

که از سوووی رییس دولت )با  های بانفوذشووخصوویت

گردنوود، جمعی معوواونین اش( انتخوواب می قووتمواف

شورا در مورد موضوعات مهم ملی بحث می باشد. این 

نموده به حکومت صووولح رهنمایی و مشوووورت ارایه 

 کند. می

 

VIIساختارهای حکومت محلی . 

یان والیات و  الف( اداره اجرایی: رییس دولت تمام وال

روسووای سووایر دفاتر والیتی را )از فهرسووت کاندیدان 

کند. )رییس یشوونهادی شوووراهای والیتی( تعیین میپ

سواالن و  شارواالن، ول دولت همچنان( )والیان والیت( 

سوالی سایر دفاتر ول سای  شور( رو سر ک سرا ها را )در 

 کند.های مربوطه( مقرر می)در والیت

 



 

 ب( شوراهای والیتی:

(: با تزیید اعضوووای جدید از طرف طالبان، 1گزینه )

تی در والیووات ذیوول  عضوووویووت شووووراهووای والی

(xxxxxxxx) ،(%xx) بد. تعیین گسوووترش می یا

اعضای جدید باید با توجه خاص به شمولیت زنان و با 

 نظرداشت اصل توازن قومی در هر والیت انجام شود. 

ومت (: شووووراهای والیتی در دوره مدت حک2گزینه )

صالحیتصلح به حالت تعلیق در می ها های آنآید و 

گردد. اعضووای شوووراهای والیتی به والیان منتقل می

های مربوطه خود را در امتیازات، حقوق و مصوووونیت

 طول مدت تعلیق حفظ خواهند نمود.

 

VIIIقانون اساسی جدید . 

( عضوووی برای تدوین یک قانون 21یک کمیسوویون )

( روز از تاریخ این 30سووی ) اسوواسووی جدید در ظرف

( 10د. هر یک از طرفین ده )دگرتوافقنامه ایجاد می

( 21نماید، و عضو )عضو این کمیسیون را معرفی می

لت تعیین می یب از سووووی رییس دو گردد. در ترک

اعضای کمیسیون قانون اساسی حقوقدانان اسالمی و 

( ماه xxمعاصوور خواهند بود. این کمیسوویون در طی )

های پیشنهادی قانون اساسی را بعد از مشورتمسوده 

نماید و مسوده نهایی را برای بحث گسترده تدوین می

و تصووویب نهایی به لویه جرگه ملی ارایه خواهد کرد. 

سی، با  سا ترکیب لویه جرگه توسط کمیسیون قانون ا

شورای ملی، ترتیب خواهد  شورت با اداره اجرایی و  م

 



 

بقت با اصوووول شووود. قانون اسووواسوووی جدید در مطا

 رهنمودی مندرج بخش اول این توافقنامه خواهد بود.

IXانتخابات . 

صورت  سی فعلی  سا هر نوع انتخابات که طبق قانون ا

مت صووولح لغو میمی باشوووود. گیرد، در دوره حکو

)کمیسوویون انتخابات افغانسووتان ایجاد خواهد گردید( 

هاد بین یک ن به )از  بات دعوت  خا مدیریتی انت المللی 

ل خواهد آمد( تا پس از تصووویب قانون اسوواسووی عم

ید. این  ما فاف ملی را برگزار ن بات آزاد و شووو خا انت

سایر قوانین و  سی جدید،  سا انتخابات مطابق قانون ا

مقررات، و در در مطابقت با اصوووول رهنمودی مندرج 

 بخش اول این توافقنامه، برگزار خواهد گردید.

 

 بس دایمی و همه جانبهبخش سوم: آتش

 تعدیالت/نظریات پیشنهادی طرح متن

 شرایط آتش بس -۱

له  (الف فاصووو  xxدر ظرف [هر یکی از طرفین بال

های نظامی و تهاجمی و پایان تمامی عملیات ]سوواعت

نماید. های خصمانه را اعالن و آن را تطبیق میفعالیت

هیچ یک از طرفین، تحت هیچ شوورایطی نباید به طور 

یا واحدهای مرتبط با طرف  پیشوووگیرانه علیه افراد و

دیگر حمله کند. اگر هر یک از طرفین در دفاع از خود 

دهد، باید بالفاصوووله برای  علیه دیگری اقدامی انجام

بس به کمیسیون آتش کاهش خشونت کوشش نموده

کند که با هر اطالع دهد. حکومت صووولح موافقت می

 



 

گونه مخالفت مسووولحانه علیه تطبیق این توافقنامه 

هد کرد و برای جلوگیری از سووورگیری  له خوا قاب م

مت هد خصوووو مات الزم را خوا قدا ها بین دو طرف ا

 گرفت.

شونت حریکاتسایر ت (ب شامل ذیل خ آمیز ممنوعه 

شد: )می سیج نیروها1با سوی اداره  ی( ب غیرمجاز از 

( آزار و 3های غیر مجاز، )( ایجاد پوسوووته2اجرایی، )

( انکار از آزادی گشوووت و گذار 4اذیت مردم محلی، )

های زمینی و سایر خطرات ( تعبیه ماین5شهروندان، )

یان، ) ظام ( 7رضوووروری، )های غی( گزمه6برای غیرن

سایر اقداماتی که از جانب 8تهدید اعمال قوه، و یا )  )

یت  یه صووولح و امن ظه عل بل مالح قا یدی  هد دیگر ت

 افغانستان تلقی گردد.

 

گردند که تشوووکیالت نظامی و طالبان متعهد می (ج

دفاتر خود را از کشوووورهای همسوووایه به افغانسوووتان 

های با کشوووور ظامی خود را  قل نموده روابط ن  منت

ید. خارجی قطع می ما هد هن بان متع طال نان  مچ

 گردنوود کووه از گسوووترش تشوووکیالت نظووامی ومی

 سربازگیری خودداری نمایند.

 

هد می (د که برای تطبیق هر دو طرف متع ند  گرد

به بخش آمیز آتشتیموفق بس و اصوووالحات مربوط 

امنیتی، به شوومول ادغام نیروها، با مسوووولین مربوطه 

بورد مشترک نظامی و پولیس  حکومت صلح، از جمله

جاد می گردد، همکاری که از سووووی رییس دولت ای

 نماید.

 



 

 کمیسیون تطبیق و نظارت بر آتش بس -۲

یک کمیسووویون مشوووترک تطبیق و نظارت بر  الف(

به صووورت فوری «( کمیسوویون آتش بس)»بس آتش

نظارت و بررسوووی منازعات،  ،بسبرای نظارت از آتش

یا تخطی جاد میهای ادحوادث و  گردد. عاشوووده ای

باشد که ( عضو می9بس متشکل نه )کمیسیون آتش

نماید، ( عضووو را معرفی می4هر یک از طرفین چهار )

گردد. بر و عضووو نهم از سوووی رییس دولت تعیین می

سه ) سیون  ضای داخلی این کمی ( نفر ناظر 3عالوه اع

المللی که توسووط )سووازمان ملل متحد( مسووتقل بین

باشود. دهی شوامل میدند برای مشوورتگرمعرفی می

ضمیمه )ج( این توافقنامه  سیون در  ضای این کمی اع

 درج است.

 

مه، کمیسووویون آتش ب( نا بس در روز اول این توافق

ها و قواعد اخالقی کتبی را رالعملواز دسوووت مجموعه

نماید تا به صوووورت بس صوووادر میبرای تطبیق آتش

( 8هشوووت ) بسفوری اجرا گردد. کمیسووویون آتش

والیتی، و در صورت  34واحدهای مشترک ساحوی و 

لزوم دید در سطح ولسوالی ها، تشکیل و از آن نظارت 

با تطبیق و می مک  ها برای ک حد مام این وا ید. ت ما ن

ظارت از آتش قل در ن های محلی مسوووت هاد با ن بس 

های مذهبی، قبیله ای و افغانسووتان، به شوومول گروه

 نماید.ی هماهنگی میهای جامعه مدنسایر گروه

 

ضو ناظر بین ج( سه ع سیون بر عالوه  المللی در کمی

ظارت  یت ن مامور یک  مت صووولح از  آتش بس، حکو

 



 

ظارت بین حت ن مل  [xxxxxx]المللی ت به ع دعوت 

تا در سوووطوح سووواحوی تنظیم گردیده در می آورد 

 بس کمک نماید.نظارت از تطبیق آتش

های مشوووترک  د( حد اگر کمیسووویون آتش بس، وا

یت بین مامور یا  ظارت نقض سوووواحوی و  المللی ن

ها باید با برقراری ارتباط بس را شناسایی کند، آنآتش

ندهی آن ما های درگیر و فر ها، این حوادث را با نیرو

باید در ای کاهش دهند. آنفوری و به طور حرفه ها 

ت را، مانند های حل غیر از مجازاصوووورت امکان راه

تغییر واحدها یا فرماندهان مشوووکل سووواز و یا جبران 

صورت لزوم،  سارت به قربانیان را در نظر گیرند. در  خ

رای اقدامات اصوووالحی و اجرای آن به چنین حوادث ب

اره اجرایی و یا قضووایی راجع دوطه در امسوووولین مرب

 گردد.می

 

 سایر نظریات و پیشنهادات:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الف –ضمیمه 

 اعضای اداره اجرایی

 رییس دولت: 

 معاونین رییس:

 اعضای کابینه:

 سایر: 

 

 ****** 

  ب –ضمیمه 

 اعضای ستره محکمه 

XX] [  :عضو 

 

 ****** 

  ج –ضمیمه 

 بس اعضای کمیسیون تطبیق و نظارت از آتش


