د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری

تاریخ نشر )۲۷( :ثور سال  ۱۳۹۴هـ.ش نمبر مسلسل)۱۱۷۳( :

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ،کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین الملل
پیله وری
شماره)۵۷( :
تاریخ۱۳۹۳/۴/۲۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۱۶مادۀ ( )۶۴قانون اساسی افغانستان  ،کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیلهه ور را کهه
بر اساس فیصلۀ شماره ( )۱۲۳مؤرخ  ۱۳۹۳/۲/۳۱ولسی جرگه و شماره ( )۱۲۱مؤرخ  ۱۳۹۳/۳/۲۷مشرانو جرگه
شورا ملی به داخل ( )۱مقدمه و ( )۶فصل و ( )۳۲ماده تصدیق گردیده است ،توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با کنوانسیون و فیصله مجلسین شورا ملی ،در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری
شماره)۱۲۳( :
تاریخ۱۳۹۳/۲/۳۱ :
ولسههی جرگههه بههه تأسههی از حکههم منههدرو مههادۀ نههودم قههانون اساسههی افغانسههتان ،در جلسههۀ ؤمههومی روز

ارشههنبه مههؤرخ

 ۱۳۹۳/۲/۳۱خویش کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله ور را در یک مقدمه )۶( ،فصل و ( )۳۲ماده تصدیق
نمود.
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عبدالرووف "ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری
شماره)۱۲۱( :
تاریخ۱۳۹۳/۳/۲۷ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسهی افغانسهتان ،مشهرانو جرگهه ایجهاد کمیسهیون بهین المللهی پیلهه ور را در جلسهۀ
ؤمومی روز سه شنبه مؤرخ  ۱۳۹۳/۳/۲۷خویش در یک مقدمه )۶( ،فصل و ( )۳۲ماده به اتفاق آراء تصدیق نمود.
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فضل هادی "مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری
کشور ها که ؤضویت کنوانسیون حاضر را دارنهد و از اهمیهت محصهول پیلهه ور در ؤرصهۀ اقتصهاد و مزایها
مطالعات کرم ها تولید کنندۀ ابریشم در ؤرصۀ ؤلمی باخبر اند ،موافق اند تا کمیسهیون دایمهی انجمهن بهین المللهی پیلهه
ور را به سازمان بین المللی مبدل سازند که این ن اد به نام کمیسهیون بهین المللهی پیلهه ور مسهمی شهده و کنوانسهیون
موجود اساسنامۀ آنرا تشکیل خواهد داد.

فصل اول
مقصد
مادۀ اول:
اهداف کمیسیون بین المللی پیله ور ؤبارت اند از:
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تشویق  ،ترغیب و تقویت ِ روند انکشاف و ب بود ؤمومی فعالیت هها مربهوط بهه پیلهه ور ( بهه شهمول پهرورش ن هال
ها توت  ،تولید تخم  ،تربیۀ کرم ابریشم و ریسیدن ابریشم خام) از دید تخنیکی  ،ؤلمی و اقتصاد می باشد.
مادۀ دوم:

برا نیل به اهداف فوق فعالیت ها را که کمیسیون بین المللهی پیلهه ور رو دسهت خواههد گرفهت از قهرار آتهی مهی
باشند:

الف – تبادل معلومات فی میان کشور ها ؤضو.

ب – انتشار یک نشریۀ اطالؤاتی ،جریان مجالس و هر نشریۀ مخصوص یا ویژه.
و – معلومات ؤمومی با تعیین مرکز اسناد پیله ور .

د  -ترتیب و تنظیم مجالس بین المللی پیرامون ؤلم پیله ور .
هـ  -راه انداز تحقیقات و اکتشافات.
و – انکشههاف و همههاهنای کههار ههها کههه بههه تبههدیل شههدن کههرم ابریشههم و یهها هههر کههرم دیاههر تولیههد کننههده ابریشههم بههه مههودل
بیولوژیکی کمک کرده می تواند  ،و.
ز – همکار با هر سازمان که منافع و فعالیت هایش مربوط به خودش و به میل خودش است.
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فصل دوم
مقر
مادۀ سوم:
مقر کمیسیون بین المللی پیلهه ور در لیهون فرانسهه(  )۲۶ rue Bellecordiere۶۹۰۰۲ایهن مقهر در جها خهود بهاقی
می ماند ،مار اینکه به درخواست کمیتۀ اجرائیه کنفرانس  ،نین تصمیمی اتخاذ گردد.

فصل سوم
اعضاء
مادۀ چهارم:
کشور ها ؤضو که کنوانسیون حاضر را تصویب نموده اند و یا بدان پیوسته اند ،اؤضا این کنوانسیون پنداشهته مهی
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شوند .هر نمایندۀ کشور ؤضو ،حیثیت نمایندۀ ملی همان کشور را دارد.
هر کشور ؤضو رئیس هیئت نمایندگی خویش را خودش تعیین می کند.

فصل چهارم
ارگان ها

مادۀ پنجم:

ارگان ها این کمیسیون ؤبارت اند از کنفرانس ،کمیتۀ اجرائیه و منشی ؤمومی.

کنفرانس
مادۀ ششم:

کنفرانس متشکل از نمایندگان ملی می باشد که توسط کشور ها ؤضو تعیین شده انهد .ههر کشهور ؤضهو مهی توانهد در
کنفرانس تا پنج نماینده ( حداقل یکی از آن ا مربوط به انجمن پیله ور باشد) داشته باشند.
مادۀ هفتم:
کنفرانس به تمام سواالتی مهی پهردازد کهه تفصهیل آن در مهادۀ اول ایهن کنوانسهیون آمهده اسهت .ایهن ارگهان گزارشهات را
کمیتۀ اجرائیه دریافت در مورد غور و تصامیم پیشن اد شده را تائید می کند.
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مادۀ هشتم:
کنفرانس حداقل در سه سال یکبار تدویر جلسه می دهد .این ارگان طرزالعمل انتخاب رئهیس خهویش را وضهع و محهل
بر گزار نسشت بعد را تعیین می نماید.
مادۀ نهم:
انجمن ها ملی کشور ها غیر ؤضو یعنهی آن انجمهن هها کهه فعالیهت هها شهان بهه فعالیهت هها کمیسهیون مطابقهت
داشته باشد ،می توانند به پیشن اد منشهی ؤمهومی و موافقهت کمیتهۀ اجرائیهه در مجهالس کنفهرانس بهه حیهظ نهاظر شهرکت
نمایند منوط براینکه از هر کشور تن ا یک نماینده انجمن باشد.
مادۀ دهم:
رأ گیر در کنفرانس با دادن آن از جانب اکثریت مطلق نماینهدگان ملهی حاضهر ،انجهام مهی شهود ،ههر کهدام تن ها حهق
یک رأ را دارند.

مادۀ یازدهم:
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کمیتۀ اجرائیه

کمیتۀ اجرائیه متشکل از سران هیئت کشور ها ؤضو می باشد.
مادۀ دوازدهم:

مطابق به تصامیم کنفرانس کمیتۀ اجرائیه دست آوردها را در راستا نیل بهه اههدافی کهه در مهادۀ اول تصهریح شهده انهد
تعقیب می کند.
مادۀ سیزدهم:

کمیتۀ اجرائیه در سال یک بار تدویر می گردد .این ارگان بودجه را که توسهط سهکرتر جنهرال بهه آن محهول مهی گهردد
تصویب می نماید و هم نان در مورد اجندا پیشن اد که در اخیر کنفرانس ت یه می گردد ابراز نظر نماید.
مادۀ چهاردهم:
زمانی که اؤضا کمیته اجرائیه از  ۱۱تن تجاوز نماید ،این کمیته می توانهد صهالحیت خهویش را بهه بهورد کهه از ربهع
اؤضاء تشکیل می گردد تفویض نماید.
مادۀ پانزدهم:
رأ گیر کمیتۀ اجرائیه با اکثریت مطلق اؤضاء صورت می گیرد ،رأ از طریق پستی مجاز می باشد.
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منشی عمومی
مادۀ شانزدهم:
منشی ؤمومی توسط کنفرانس به پیشن اد کمیتۀ اجرائیه انتخاب می گردد.
مادۀ هفدهم:
منشی ؤمومی تحت قیادت کمیتۀ اجرائیه از تطبیق فیصله ها نظارت می کند که توسط کنفرانس تصدیق شده باشند.
مادۀ هجدهم:
منشی ؤمومی بودجه را ت یه و ج ت تصویب به کمیتۀ اجرائیه تقدیم می کند .موصهوف بودجهه را اداره و بهه کنفهرانس
گزارش مالی ارایه می کند .تن ا کنفرانس می تواند به و برائت بدهد.
مادۀ نزدهم:
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منشی ؤمومی مجالس کنفرانس و کمیتۀ اجرائیه را سازماندهی می کند.
مادۀ بیستم:

در فواصل میان مجالس کمیتۀ اجرائیه ،منشی ؤمومی می تواند از اؤضاء به شکل انفهراد طالهب مشهوره هها کتبهی
شود.
مادۀ بیست و یکم:

تحت نظارت کمیتۀ اجرائیه منشی ؤمومی می توانهد ههر آن ابتکهار را رو دسهت گیهر کهه در امهر مؤثریهت و اثهر
گزار کمیسیون کمک نماید  ،که این کمیته به و

وظیفه یا ماموریت را واگذار می کند که ضرور تلقی می شود.
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فصل پنجم
امور مالی
مادۀ بیست و دوم:
س میه کشور ها ؤضو و حق الشرکت انجمن ها ملی درآمد کمیسیون را تشکیل می دهد.
س میه ها مالی متشکل از دو نوع تع دات پرداخت در هر سال می باشد:
 پرداخت ؤلمی ،بر اساس نفوس. پرداخت تخنیکی و اقتصاد که بر تناسب تولید کرم ها تازه ابریشم در کشور.انجمن ها ملی که به کمیسیون می پیوندند نصف س میه مالی پرداخت می نماید.
مادۀ بیست و سوم:
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در مطابقت با اهداف تعیهین شهده کمیسهیون مهی توانهد کمهک مهالی و کمهک هها بالؤهوض را از منهابع مختلهف دریافهت
نماید .منشی ؤمومی حساب مقدار مصرف شده را به کمیتۀ اجرائیه می دهد.
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فصل ششم
احکام عمومی
مادۀ بیست و چهارم:
کنوانسیون موجود ج ت امضاء از تاریخ اول جوال  ۱۹۵۷تا  ۳۱اکتهوبر  ۱۹۵۷بهه وزارت امهور خارجهۀ جم هور
فرانسه گسیل می گردد ،تا به تصویب رسد.
سند تصویب نزد دولت فرانسه به امانت گذاشت می شود ،دولت فرانسه سایر امضاء کننده گان را از امانت گذار سند
با خبر می سازد.
مادۀ بیست و پنجم:
دولت ها که کنوانسیون را مضاء نکرده است  ،می تواند در اخیر میعهاد کهه در فهوق ذکهر شهده در ایهن پروسهه شهامل
شوند.
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طرز العمل پیوستن به این پروسه بدوش دولهت فرانسهه مهی باشهد بنهأ بهه تمهام دولهت هها ؤضهو در مهورد تعیهین تهاریخ
اطالع خواهند داد.

دولت جم ور فرانسه تمام جوانب ذیدخل را از تاریخ به اجراء آوردن کنوانسیون مطلع خواهند ساخت.
مادۀ بیست و ششم:

ار سند تصویب یا پذیرش  ،مرؤی االجراء می گردد.

کنوانسیون فعلی بعد از  ۳۰روز پس از به امانت گذاشتن

دولت جم ور فرانسه هر یک از جوانب ذیدخل را از تاریخ مرؤی االجراء شدن کنوانسیون مطلع می سازد.
مادۀ بیست و هفتم:

هر دولت ؤضو می تواند اصالحات را در کنوانسیون فعلی پیشن اد نماید.
هیچ پیشن اد اصالحی از جانب دولت ها ؤضو در خالل سال که کنوانسیون به اجراء آورده شده  ،معرفی نمی شود.
پیشن اد ها اصالحی بایهد بهه حکومهت فرانسهه ارسهال گهردد حکومهت فرانسهه بهرا مطالعهه  ،پیشهن ادات را بهه کمیتهه
اجرائیو کمیسیون ارسال می دارد.
کمیته اجرائیه بعد از بررسی تعهدیالت را بهه کنفهرانس ارسهال داشهته حکومهت فرانسهه را نیهز از نظریهات کنفهرانس در
جریان قرار خواهد داد.
هر تعدیلی که قبول شده اؤالن گردد توسط حکومت فرانسه به منظور قبولی و یا رد بدسترس کشور هها ؤضهو قهرار
می گیرد.
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کشور ها ؤضو تصویب کتبی خهویش را بهه اطهالع حکومهت فرانسهه و کمیسهیون مهی رسهانند .اگهر اصهالحات توسهط
اکثریت کشور ها ؤضو تصویب گردد ،در کنوانسیون گنجانیده خواهد شد.
اسناد تصویب شده اصالحی در اختیار حکومت فرانسه قرار می گیرد تا کشور ها ؤضو و کمیسیون را مطلع سازد.
بعد از مرؤی االجراء شدن تعدیالت ،هیچ دولتی نمی تواند بدون قبول کردن تعدیالت به کنوانسیون حاضر بپیوندد و یا
آنرا بپذیرد.
مادۀ بیست و هشتم:
هر دولت ؤضو در هر وقت می تواند با ارسال یک یاد داشت به حکومت فرانسهه از ؤضهویت ایهن کنوانسهیون خهارو
گردد .حکومت فرانسه بالفاصله هر یک از کشور ها ؤضو را و هم نین کمیسیون را از موضوع مطلع می سازد.
مادۀ بیست و نهم:
کنوانسیون حاضر در یک نسخه اصلی به زبان فرانسو تحریر یافته و در آرشیف حکومت فرانسه گذاشته شده اسهت.

مادۀ سی ام:
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حکومت فرانسه یک نقل از کاپی دقیق آنرا بدسترس سایر حکومت ها امضاء کننده قرار می دهد.

هر دولت ممکن است ،در وقت تصویب یا هر وقت دیار حکومت فر انسه را مطلع سازد که کنوانسیون فعلی در تمام
و یا بعضی از قسمت ها سرزمین آن کشور قابل اجراء است.
مادۀ سی و یکم:

لسان رسمی کمیسیون پرورش کرم ابریشم فرانسو است.

با وجود این کنفرانس می تواند زبان ها دیار را غرض کار و گفتاو اجازه بدهد.
مادۀ سی و دوم*:

کمیسیون مهی توانهد تصهامیم کنفهرانس را لغهو نمایهد ،بهه شهرطی کهه نماینهدگانی کهه در رأ گیهر اشهترا

ورزیهده انهد

صاحبی نین صالحیتی باشند.
* مقر کمیسیون در آلس بود زمانیکه کنفرانس در سال  ۱۹۷۶دایر شد :در حال حاضر در سهاحه الیهون ملهه تیهر ( ۲۵
کیوجین – جکوس روسیو  )۶۹۳۵۹انتقال یافته است.
از زمانیکه کنفرانس در سال  ۲۰۱۱دایر گردیده ،مقر کمیسیون یکبار دیاهر انتقهال شهده اسهت .آدرس فعلهی ۲۶ :روبهو
لیکار دیر  ۶۹۰۰۲لویون فرانسه.
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** بنکا

( ) ۱۹۸۱تصهمیم گرفتهه شهد کهه وجهه اشهترا

سه م تخنیکهی و اقتصهاد در تولیهد ابرایشهم خهام محاسهبه مهی

گردد.
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