
مجال اإلتفاق:  ينطبق هذا اإلتّفاق على أفراد أحـد الطرفني الذيـن يمكن 1.
أن يتواجدوا داخل إقليم الطرف اآلخر في ما يتّم اإلتّفاق عليه مسبقا بمناسبة 
زيـارات الـبواخـر أو في إطـار تـنفيذ تـماريـن وتـدريـبات أو أنشـطة أخـرى متّصلة 

باملجال العسكري.
 التسهيالت: 2.

ــتّونسي أو ✓ ــليم الـ ــروج مــن اإلقـ ـّدخـــول والخـ ــ ــطرفــني ال ــراد الـ ــمكن ألفـ يـ
األمـريكي باستعمال أوراق الهويّة مصحوبة بأوامر بـمهّمة جماعية كانت أو 
ـــماء  ـ ـــأسـ ـ ــضيّف بـ ـ ــطرف املــ ــالم الــ ــ ــل إعـ ـ ـــرســ ـ ــطرف املـ ـ ــتعنّي على الـ ـ ـة، ويــ ـ ــرديــ ـ ـ فـ
األشــخاص الــذيــن ســيتوّلى إرســالــهم وهــويــاتــهم ومــّدة بــقائــهم داخــل إقــليم 

الطرف املضيف والحصول على املوافقة املسبق للطرف املضيّف.
ّل طــرف بـصلوحــية ✓ بـالنسـبة لـلتراخـيص والــتصاريح: تـقبل ســلطات كـ

ــتّصاريح املــهنيّة املــمنوحــة مــن قــبل حــكومــة الــطّرف اآلخــر،  كــل الــرّخــص والـ
ـة مـن الســلطات املــعنية لـلطرفــني  ـة الـعسكريـة املــمنوحـ وتـعتبر رخــص الـسياقـ
واملسّلمة إلى أفرادهما صالحة ـلإلستعمال داخـل إقليم كل طرف دون إجراء 

أّي إختبار أو تحّمل أيّة معاليم.
بة لــألداءات:  تعفى وزارتـا دفـاع الـطرفــني واألفـراد املــشمولـني ✓ بـالنسـ

ــاع  ــوزارتي دفـ ــمكن لـ ــن، ويـ ـبلديـ ــل الــ ــيم داخـ ـعالـ ـ ــفاق مـــن دفع أي مـ ـ بهـــذا اإلتّ
الـطّرفـني وأفـرادهـم أن يسـتوردوا أو يـصّدروا أو يسـتعملوا جــميع مــمتلكاتـهم 
ـتربّـــصات  ـ ـــعّدات الـ ـتقنية ومـ ـ ــعدات الــ ــهم الــــشخصية واملـ ـ ـــراضـ ـــهم وأغـ ــعّداتـ ومـ
والخــدمــات الــضروريــة لــتنفيذ هــذ اإلتــفاق، مع إعــفائــها مــن تحــّمل املــعالــيم 
ـها ومــن  ـتعلقة بـ ـتفتيشات املــ ـتراخـــيص ومــن الـ ــرف ومــن الـ ـبة لــكّل طـ ـتوجـ املسـ

األداءات الجمركية والضرائب.

مذكرة حول اإلتفاق املتعّلق بوضعية أفراد 
القوات املسلحة األمريكية املتواجدين بصفة 
مؤقتة داخل اإلقليم التونسي وأفراد القوات 
املسّلحة التّونسية املتواجدين بصفة مؤقتة 

داخل إقليم الواليات املتّحدة األمريكية

الجمهورية التونسية
رئاسة الجمهورية
الدائرة القانونية
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الدعاوى: 3.
يـتنازل كـّل طـرف عــن رفع الـّدعـاوى بسـبب تحـطّم أو ضـياع •

أو تـالف مـمتلكات الـطّرف اآلخـر أو جـرح أو مـوت أي فـرد مـن أفـراد كـل 
ـناء املــهام  ـبة أو أثـ ـّلحة أو مــن املــدنــيني بــمناسـ ـقواّت املسـ الــطرفـني مـن الـ

الرسميّة املتعّلقة باألنشطة املشمولة بهذا اإلتفاق.
ـالــتعويــض • يتعهــد الــبلد املــرســل بـتسويــة الـّشكاوى املـتعّلقة بـ

عـن األضـرار أو الـخسائـر التي تسـبّب فـيها أفـراده لـلغير،  وفي صــورة 
ـة  ـامـ ـة اخـتيار مــكان إقـ ـريّ ـه حـ ـير بـالــتسويـة، يــترك لـ عــدم رضــا هــذا األخـ

الدعاوى أمام املحاكم املختّصة لدى البلد املضيّف أو البلد املرسل.
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