د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)

تاریخ نشر۵۱۳۱/۵۱/۵۱ :هـ.ش نمبر مسلسل)۵۵۱۵( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ،اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید
(ایرینا)
شماره)۵۵۵( :
تاریخ۵۱۳۵/۵۱/۱۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستتان اححتاا افغانستتان اساستنامۀ آژانت
تجد تتتتد (ا ر نتتتتا) را ستتتته براستتتتا

م تتتتوبا

تتتتمار ( )۷۷متتتت ر  ۶۸۹۶/۸/۷۷وحستتتتی جر تتتته و تتتتمار ( )۷۶متتتت ر

 ۶۸۹۶/۶۱/۶۱م رانو جر ه وراب میی بداخ

ا ن فرمان از تار خ تو ح نافذ و همرا با م وبا
در جر د رسمی ن ر ردد.

ک مقدمه ( )۷۱ماد ت د ا رد د اس

تو ح می دارم.
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مادۀ دوم:

بت ن احمییتی انترژب قابت

وراب میی و اساسنامه آژان

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب ن احمییتی انترژب قابت تجد تد (ا ر نتا)

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه از اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)
شماره)۵۵( :
تاریخ۵۱۳۵/۸/۷۵ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان اساسنامۀ آژان
م ر  ۷۷ما عقرب سا  ۶۸۹۶وحسی جر ه به داخ

ب ن احمییی انرژب قاب تجد د (ا ر نا) در جیسۀ عمتومی

ک مقدمه ( )۷۱ماد ت د ا رد د.
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الحاج عبدالرووف " ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه در رابطه به اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)
شماره)۵۷( :
تاریخ۵۱۳۵/۵۱/۵۱ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان در رابطه به اساسنامۀ آژان
داخ

ب ن احمییی انترژب قابت تجد تد (ا ر نتا) بته

ک مقدمه ( )۷۱مادۀ در جیسۀ عمومی م ر  ۶۸۹۶/۶۱/۶۱م رانو جر ه ت د ا رد د.
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الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مشرانو جرگه

اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)
مقدمه:
طرف های این اساسنامه:
 عالقمند به ترو ج سترد و از اد اتخاذ و استفادۀ تجد د انرژب با ک د د توسعه پا دار. با احهام از عق دۀ راسخ در فرم کال م ئون

هاب بزرگ به وجود آمد توسط انرژب تجد دب به ختاطر رست د ی و تخف تد تتدر جی

انرژب و ساهش ق م آن.

 متعاقد به ا نکه انرژب تجد دب نقتش عمتدۀ را در ستاهش تاز هتاب یخانته تی متمرستز در اتموستف ر و از آنترو در ثبتانظام اقی می و ا جاد فضاب انتقا پا دار م ئون و مال م به اقت اد ساربون ا فا می نما د.
 -با عالقه به تقو

تأث ر مثب سه تکناحوژب هاب انرژب تجد دب می تواند در تحرک ر د پا دار اقت ادب و ا جاد فر
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هاب سارب دا ته با د.

 -انگ ز دادن با قو تمرسز قوب براب تجد د انرژب جه

عدم تمرسز به دسترسی انترژب مخ و تا د در مماحتک مترقتی و

دسترسی به انرژب براب مناطا و جز ر هاب متروک و دور.
 -بتا انگ تتز از امکانتتا بتتزرگ انترژب تجد تتدب در دسترستتی

تتر متمرستتز انترژب مخ و تا د در مماحتتک پ تترفته و بتته

انرژب براب مناطا و جزا ر دور دس .

 -نگران در مورد تأث را جدب منفی سه استفاد مواد سوختی سنتی و بقا اب ح وانی مضر باالب

ح می ذارد.

 متعقد برآنکه انرژب تجد دب مرسب با انرژب م ثر می تواند به طور روز افزون ن ازمندب قابت پت ش ب نتی جهتان را بتهانرژب در دهه هاب آ ند نزد ک تأم ن نما د.
 -با ت ر ح عالقه جه تأس

سازمان ب ن احمییی براب تجد د انرژب سه فضاب همکارب ب ن اعضا و همچنان با نهادهاب

فعیی سه استفاد از ا ن انرژب را ترو ج می نما ند ا جاد می نما د.
روب موارد ز ر به توافا رس د اند:
تأسیس یا ایجاد آژانس
مادۀ اول:
احد -بد ن وس یه طرد هاب اساسنامۀ آژان
ب -آژان
پ برد فعاح

مطابا بر ا
هاب ان قا

ب ن احمییی انرژب تجد دب را مطابا به را ط ز ر تأس

مساوا تمام اعضا تأس

می نما ند.

می ردد و احترام الزم را به حقوا حاسم و توانا ی هتاب اعضتا در

می با د.
1

اهداف
مادۀ دوم:
آژان

اخذ و استفادۀ سترد و پا دار سی ه ا کا انرژب تجد دب را با توجه به موضوعا ز ر ترو ج خواهد سرد:

 -۶اوحو

هاب میی و داخیی و منافع بدس آمد از مرگ هاب انرژب تجد دب و ام هاب م ثر انرژب.

 -۷سمتتک انتترژب تجد تتدب در حفتتظ مح طتتی از طر تتا محتتدود ستتازب ف تتار بتتاالب منتتابع طب عتتی و ستتاهش قطتتع جتتنگال
مخ و ا د قطع درختان تروپ کی ترک خدم و ا ارتبتاط بتا آنهتا بتراب حفتظ اقیت م بتراب انک تاد اقت تادب و پ وستتگی
اجتماعی بته تمو ستاهش فقتر و حفتظ ترقتی دسترستی و تتأم ن ذخ تر انترژب بتراب پ ترف منطقتوب و مستئوح

هتاب

نسیی.
تعریف
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مادۀ سوم:

در ا ن اساسنامه ا طالح " انرژب تجد دب" عبار
می با د:

جمیه ام ذ

 -۶انرژب ح اتی.
 -۷انرژب زم نی.
 -۸انرژب موحد برا.

اس

از انواع انرژب سه از منابع تجد دب پا دار بدس می آ د سه از

 -۶انرژب بحرب به مو جذر و مد موج و انرژب حرار بحرب.
 -۵انرژب خور دب.
 -۱انرژب بادب.
فعالیت ها
مادۀ چهارم:
احد -آژان

منح ث ک مرسز گرد براب تکناحوژب انرژب تجد دب فر

سارهاب عمیی و پاح سی پ کش سنند حما

ساز و سازمان د فراهم آور تجربه براب

در تمام موضوعا مربتوط بته انترژب تجد تدب و سمتک بتراب س تور هتا از

طر ا پ رف م ثر و انتقا دانش و تکناحوژب فعاح

هاب ز ر را انجام می دهد:

 -۶به خ وص براب منفع اعضاب آژان :

2

احد -تحی

نظار

پاح ستتی معا تتا

و بدون احتزاما باالب پاح سی هاب اعضاء نظام سازب در امور انرژب تجد دب فعیی به مو اسناد
م کتتان زم هتتاب ستترما ه تتذارب بهتتتر ن فعاح ت هتتا تکنتتاحوژب موجتتود س ستتتم هتتا و تجه تتزا سام ت و

عوام م ک ساز براب موفق .
ب -ابتکار بحث و فتگو با نهادهاب د گر دوحتی و

ر دوحتی و بکه هاب د گر در ا ن ساحا و ا ساحا مربوطه.

ج -ا جاد م ور پاح سی و مساعد براب اعضاء در ور تقاضا با توجه به ن ازمندب هاب ان و تحترک فتگتو هتاب
ب ن احمییی در مورد پاح سی انرژب تجد دب و را ط چارچوب اش.
د -پ نهاد ظرف

سازب به مو آموزش و تعی م براب اعضاء.

 ا جاد آ اهی براب اعضاء مطابا خواس ماحی ان براب تجد د انرژب و حماو -تحر ک و تحق ا تحق قا به مو مسا

اقت ادب – اجتماعی و تقو

از م کان زم هاب مربوط.

بکه هاب تحق قاتی ترس تب تحق قتا و تحقتا

و سترش تکناحوژب.
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ز -ا جاد معیوما

در بار توسعه و استفاد ستندرد هاب تخن کی میی و ب ن احمییی در ارتبتاط بته انترژب تجد تدب بته استا

ک تفاهم ساحم از طر ا حضور فعا در مجتمع مربوطه.
 -۷همچنان آژان

در مورد مزا ا و پوتنس

خواهد بخ د.
ب -در انجام فعاح

هتاب انترژب تجد تدب معیومتا تکث تر خواهتد نمتود و آ تاهی عامته را ازد تاد

هاب خود آژان :

 -۶در مطابق با اهداد و ا و می متحد به منظور ترو ج

تیح و همکتارب بت ن احمییتی و در مطابقت بتا پاح ستی هتاب

می متحد در مورد سترش توسعه پا دار عم خواهد سرد.
 -۷منابع خود را به
فعاح

و سه متضتمن استتفاد مت ثر تان با تد بتا د تد رست د ی مناستب بته اهتداد اخت تاص خواهتد داد و

هتاب ختود را بته منظتور دستت ابی بته بزر تتر ن منتافع ممکتن اعضتاب ختود در تمتام منتاطا جهتان بتا در نظردا ت

ن ازمندب هاب خاص س ورهاب درحا توسعه مناطا و جزا ر انجام خواهد داد.
 -۸همکارب نزد ک و تالش براب ا جاد روابط مف د متقاب با نهادها و سازمان هاب موجود به منظور جیتو رب از تکترار
ع ن فعاح

و افزا ش و استفاد مف د و م ثر از منتابع و فعاح ت هتاب جتارب حکومتا

جه ترو ج انرژب تجد دب فعاح
 -۶آژان

دارند خواهد نمود.

ا ن وظا د را انجام خواهد داد:

 -۶زارش ساالنه فعاح

ها را به اعضاء تحو

خواهد داد.

 -۷اعضاب خود را از م ور پاح سی مطیع خواهد ساخ

و.
3

آژانت

هتا و ستازمان هتاب سته در

 -۸در مورد همکارب و م ور هاب سارب موجود با سازمان هاب ب ن احمییتی در ا تن راستتا اعضتا ش را در جر تان قترار
خواهد داد.
برنامۀ کاری و پروژه ها
مادۀ پنجم:
احد -آژان

ها ش را مطابا برنامه سارب ساالنه سه توسط سکرتر

فعاح

آمادۀ توسط تورا بررستی و توستط اجتال

به ت و ب خواهد رس د.
برعالو برنامه سارب بعد از م ور اعضا ش و در

ب -آژان

می تواند پروژ هاب را سه توسط اعضاء ابتکار و تمو

ور عدم توافا اعضاء بعد از تائ د اجتال

رد د با د در

منابع

ور موجود

آژانت

ر ماحی پ برد.

عضویت

احتتد -عضتتو
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مادۀ ششم:

بتتراب آنهتتاب بتتاز است ستته اعضتتاب میت متحتتد و آنعتتد از ستتازمان هتتاب منطقتتوب همگرا تتی اقت تتادب ب ت ن

احدوحت ن سه خواهان و قادر به عم در مطابق به اهداد و فعاح
عضو

ا ن آژان

هاب مندرج ا ن اساسنامه با ند براب واجد را ط بودن

سازمان هاب همگرا ی اقت ادب منطقوب با د توسط س ورهاب داراب حاسم

کی از اعضاب سازمان عضو آژان
با ند.

میی با تند سته حتداق

با د و به آن س ور اعضاب د گر حتداق در کتی از متوارد آژانت

تالح

داد

ب -س ورها و سازمان هاب همگرا ی اقت ادب ب ن احدوحت ن منطقوب:
 -۶بعد از امضاء نمودن اساسنامه و تحو
 -۷اعضاب د گر آژان
نما ند .در
عضو

نمودن ک سند ت و بی اعضاب ا یی خواهند د.

با ارا ه نمودن سند دخوحی بعد از تائ دب تقاضاب ان براب عضو

ورتی سه احی سه ما بعد از ارسا تقاضاب عضتو

س ور متقاضی تائ د د به مار می رود .در

عضو

ان را سسب می

بته اعضتاء و عتدم توافتا از جانتب اعضتاء ابتراز ن تود

ور عدم توافا مطابا به بند  Hمتادۀ نهتم در متورد آن ت تم م

اتخاذ می ردد.
ج -در

تتورتی ستته متقاضتتی تتک ستتازمان همگرا تتی اقت تتادب بت ن احتتدوحت ن با تتد آژانت

اجراب احتزاما

و اعضتتا ش در متتورد مستتئوح

آڼ در پرتو ا ن اساسنامه ت م م اخذ می نما ند .برمبناب اساسنامه سازمان و اعضتاب آن همزمتان مستتحا

بته استتعما حقتوا بته تمو حتا راب دهتی ن ستتند .ستازمان هتاب فتوا احتذسر در استناد ت تو بی و دختوحی ختو ش حتتدود
الح

خود را در موضوعا مندرج ا ن اساسنامه اعالم خواهند دا

در محدودۀ

الح

خود مطیع خواهند ستاخ  .در

تور

 .ا ن سازمان ها دوح امان دار را از تغ ترا

راب دهتی ستازمان همگرا تی اقت تادب بت ن احتدوحت ن راب بته

تعداد مساوب به آراب س ور هاب عضو خود سه همچنان اعضاب آژان
4

هستند خواهند داد.

بررسی ها
مادۀ هفتم:
احد -موقد ناظر توسط مجمع به نهادهاب ذ
 -۶سازمان هاب دوحتی و

داد می ود:

ر دوحتی فعا در ساحۀ انرژب قاب تجد د.

 -۷امضاء سنند ان به اساسنامه را ت و ب نکرد اند و.
 -۸متقاض ان عضو

سه مطابا به بخش  ۷بند (ب) مادۀ چهارم تائ د رد د اند.

ب -ناظر ن می توانند بدون حا راب دهی را ن س هاب عامۀ مجمع و ار ان هاب تابع ا تراک نما ند.
ارگان ها
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مادۀ هشتم:

احد -بد ن وس یه ار ان هاب ا یی آژان
 -۶مجمع.
 -۷ورا و.
 -۸داراالن اء.
ب -مجمتتع و تتورا در
اساسنامه ا جاد نما ند.
مجمع
مادۀ نهم:

تأس

می ردند سه عبار اند از:

تتور تائ تتد مجمتتع متتی تواننتتد ار تتان هتتاب تتتابع را ستته بتتراب پ تتبرد فعاح ت هتتا در مطابق ت بتتا

احد:
 -۶مجمع ار ان عاحی آژان

می با د.

 -۷مجمع می تواند هر موضوع را سه در محدودۀ وسع

ا ن اساسنامه ا مرتبط به

بحث قرار دهد.
 -۸در مورد چن ن موضوع مجمع می تواند:
احد -ت ام م اخذ نما د و براب ار ان ها تو

ه نما د و.

5

الح

ها و فعاح

ها با تد متورد

ب -در

ور درخواس اعضاب آژان
الح

 -۶عالو بر آن مجمع

تو

ه ارا ه دهد.

دارد تتا بتراب مالحظتۀ تورا پ تنهاد موضتوعا نمتود از تورا و داراالن تاء تقاضتاب

زارش در مورد موضوعا مربوط به فعاح
ب -مجمع مرسب از تمام اعضاب آژان

هاب آژان

را نما د.

خواهد بود .مجمع به ک مرتب ساالنه دا ر خواهد رد د مگر ا نکه طتور د گتر

ت م م بگ رد.
ج -مجمع ام

ک نما ند از هر عضو می با د .نما ند ها می توانند توسط همکار و م ارو ن همرا ی وند.
بر زار می ردد مگر ا نکه ت م م متفاو

د -جیسا مجمع در مقر آژان

اتخاذ ردد.

هـ  -در روع هر جیستۀ مجمتع رئت

و ستا ر مقامتا را طبتا ضترور بتا در نظردا ت نما نتد ی مستاو انۀ جغراف تا ی

انتخاب خواهد نمود .آنها در مامور

و ستا ر مقامتا در جیستۀ بعتدب انتختاب متی ردنتد بتاقی خواهنتد

تا زمان سته رئت

ماند .مجمع مقررا روش خود را در مطابق با ا ن اساسنامه اتخاذ خواهند نمود.
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و -قرار بند (ج) مادۀ
سارب با راب اسثر

م هتر عضتو آژانت

در مجمتع تک راب خواهتد دا ت  .مجمتع در متورد ستواال راجتع بته روش

حاضر ت م م اخذ خواهد نمود .ت ام م در مورد موضوعا اساسی با توافتا عمتومی حاضتر اتختاذ

خواهد رد د .ا ر ه چ توافا به دس ن امد در ورت که تعداد معترض ن ب ش از دو نفر نبا د توافتا بدست آمتد محستوب
متتی تتردد .مگتتر ا نکتته اساستتنامه در متتورد متفتتاو حکتتم متتی نما تتد .در
مط روحه در ماه
متفاو

اساسی اس

اخذ نما د سه در

د .اسثر

اعضا آژان

تتورتی ستته ستتوا طتترح متتی تتردد ستته آ تتا ستتوا

ا خ ر آن سوا اساسی مرد می ود مگر ا نکه مجمع با توافا اعضاب حاضر ت م م

ورتی سه ه چ توافا بدس ن ا د و تعداد معترض ن از دو تن ب تر نبا تد توافتا تمرد خواهتد
حد ن اب را رقم خواهد زد.

ز -مجمع با توافا اعضاء:

 -۶اعضاب ورا را انتخاب خواهد سرد.

 -۷در جیسا مرتب بود جه و برنامۀ سارب آژان
رب در مورد ا الحا بود جه و برنامۀ سارب آژان
 -۸اتخاذ ت ام م در مورد نظار
 -۶ت و ب تغ را

پاح سی ماحی آژان

را سه به ورا ارا ه داد
را خواهد دا

.

قواعد ماحی و موضوعا د گر ماحی و همچنان انتخاب مفتش.

در ا ن اساسنامه.

 -۵اتخاذ ت م م در مورد ت ک

د اتخاذ خواهد نمود و

الح

ت تم م

ادارا متمم و ت و ب رهنمود هاب ا ان.

 -۱اتخاذ ت م م در مورد اجاز راب مطابا به فقرۀ (احد) مادۀ هفدهم.
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با اعضاب حاضتر

ح -توافا عام در مجی

تور متی ترد و در تور عتدم رست دن بته توافتا عتام ا تر اضتافه از دو

عضو آنرا رد نکنند توافا عام مرد می ود.
 -۶در

ور ضرور اتخاذ ت م م در مورد درخواس ها براب سسب عضو .

 -۷ت و ب قواعد طرزاحعم هاب مجمع و ورا سه توسط ورا تقد م می ود.
 -۸اقتبا

زارش ساالنه و زارش هاب د گر.

 -۶ت و ب نتا ج توافقا
 -۵اتخاذ ت م م در

مطاحب و موضوعا بادر نظردا

ور عدم توافا اعضاء باالب پروژ هاب اضافی طبا فقر ( )۷مادۀ (.)۵

ط -مجمع مقر آژان
حاضر و اما در

در مورد تمامی سواال

مفادا

ا ن اساسنامه و.

و رئ
ور

عمومی داراالن اء (سه منبعد با نام " رئت

عمتومی" تاد خواهتد تد) را بتا توافتا اعضتاب

عدم توافا اعضتاب حاضتر از طر تا راب ترب بتا اسثر ت دو ستوم اعضتاب حاضتر تع ت ن متی
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نما د.

ب -مجمع طبا مقتضی در جیسۀ او خو ش تمامی ت ام م پ ش نو

توافقنامه ها احکتام و رهنمتود هتاب را سته توستط

سم س ون مقدماتی طبا طرزاحعم هاب راب دهتی در متورد موضتوع مربوطته سته در فقتر هتاب (و احتی ط) متادۀ نهتم درج
د اند مورد رس د ی قرار داد و ت و ب می نما د.
شورا
مادۀ دهم:

احد -ورا مت ک از حداق  ۶۶وحی نه ب تر از  ۷۶تن از نما ند ان اعضاب آژان

سه توسط مجمع انتخاب می ود می

با تد .تعتداد قطعتتی نما نتد ان بت ن ۶۶و  ۷۶تتن ن تتان دهنتدۀ تستتاوب مجمتوع تک ستتوم اعضتاب آژانت
اعضاب آژان

سته بتته استا

تعتتداد

در روع انتخابا براب اعضاب ورا محاسبه می ود مطابق نما د.

اعضاب ورا به طتور دورانتی طور کته در قواعتد طرزاحعمت مجمتع از آن ذستر بته عمت آمتد و بتا در نظتر دا ت تتأم ن
ا تراک م ثر س ور هاب در حا انک اد و انک اد افته و دس

افتن مساوب و عادالنه به توز ع حغراف تا ی و م ثر ت

سار ورا انتخاب می وند .اعضاب ورا براب ک دور دو ساحه انتخاب می وند.
ب -ورا هر ش ما ت ک

جیسه می دهد و جیسا

ورا در مقر آژان

تدو ر می تود مگتر ا نکته تورا طتور د گتر

ت م م بگ رد.
ج -ورا طبا حزوم در آ از هر جیسه رئ

و مقاما د گر را از م ان اعضاب خو ش براب مد زمان احی جیسته بعتدب

انتخاب می نما د.
ورا حا ساختن قواعد و طرزاحعم خو ش را دارد .ا نگونه قواعد طرزاحعم به مجمع جه ت و ب فرستاد می ود.
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د -هر عضو ورا حا ک راب را دارد .ورا در بار سواال مطرح د در رابطه به طرزاحعم با سسب راب اسثر
ساد اعضاب خو ش ت م م می رد .ت م م در بار موضوعا مربوط به اجنا
متی تود .در
موضوع اجنا

با راب اسثر ت دو ستوم اعضتاء اتختاذ

تتور بتروز موضتتوعاتی سته آ تتا ستوا مطتترح تد مربتتوط بته اجنتتا
پندا ته می ود مگر ا نکه ورا با راب اسثر

متی تتود و تا خ تتر ستوا منح تتث

دو سوم اعضاب خو ش طور د گرب ت م م بگ رد.

هتـ  -تتورا نتتزد مجمتع مستتئو و جوابگتتو متی با تتد .تتورا امتور و قابی ت هتتاب را سته ا تتن اساستتنامه بته آن ستتپرد است و
همچنان وظا فی را سه مجمع به آن محو نمود است انجتام متی دهتد .در ضتمن

تورا طبتا ت تام م و بتا در نظتر دا ت

هدا ا مجمع عم می نما د و از تطب ا درس و دوامدار موارد مذسور اطم نان می دهد.
و -وظا د ورا:
 -۶تسر ع همکارب و م ور م ان اعضاء .
 -۷ته ه مسود بودجه و پرو رام سارب آژان
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 -۸ت و ب ترت با

را ته ه و ارسا آن به مجمع.

براب جیسا مجمع به مو ته ه مسود اجنداب جیسه.

 -۶ته ه و ارسا مسود زارش ساالنه در مورد عمیکرد هاب آژان

و سا ر زارش هاب سه توستط داراالن تاء ته ته تد

اس به مجمع طبا بند سوم فقر پنجم مادۀ ازدهم ا ن اساسنامه.
 -۵ته ه هر زارش د گرب سه توسط مجمع خواسته د با د.

 -۱عقد توافقنامه و قرار هاب سه قبالد توسط مجمع ت و ب د با دو
نما ند ی از آژان .

م سستا بت ن احمییتی و آژانت

هتاب بت ن احمییتی بته

 -۷تحقا پرو رام سارب پذ رفته د توسط مجمع با نگترش تطب تا آن توستط داراالن تاء و بتا در نظتر دا ت حتدود بودجتۀ
قبو

د.

-۸

الح

 -۹تأس

راجع ساختن موضوعا به مجمع جه رس د ی به آن و .
ار ان هاب سمکی در

ور ضرور طبا فقرۀ دوم مادۀ ه تم و اتخاذ ت م م در بتار متد و اهتداد ستارب

آن.
داراالنشاء
مادۀ یازدهم:
احد -داراالن اء مجمع

ورا و ار ان هاب فرعی آنها را در انجام وظا د ان سمک می سند.

همچنان داراالن اء وظا د د گر را سه طبا ا ن اساسنامه و ا توسعه ورا و مجمع به آن محو می ود انجام می دهد.
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ب -داراالن تتاء مت تتک از تتک تتتن بتته عنتتوان رئت
د گرب از ا ن نوع هستند .رئ

عمومی بته استا

عمتتومی ستته رئت

و مستتئو ادارب آن متتی با تتد و حزومتا د سارمنتتدان

پ تنهاد تورا از طترد مجمتع بتراب تک دورۀ چهتار ستاحه تع ت ن متی

ود .ا ن دور براب ک دورۀ بعدب قاب تمد د اس و اما نه ب تر از آن.
ج -رئ
ا

عمومی نزد مجمع و تورا تع ت ن متامور ن ت تک ال و ستارسرد هتاب داراالن تاء مستئو متی با تد .مهتم تتر ن

در تقرر افراد و تعر د روط خدماتی ت خ ص مع ار هاب بیند ح اق

اهم

ا ستتگی و ستارا ی است  .توجته ب تترب بته

استخدام افراد عمدتا د از س ورهاب عضو سه در بر رند ساحۀ وست ع جغراف تا ی با تد و نما نتد ی بهتترب از س تور

هاب در حا انک اد نما د با تأس د بر توازن جنس تی مبذو می ود.
هنگام آمادۀ ستردن بودجته در پ تنهاد استتخدام سارمنتدان با ست حتداق تعتداد سارمنتدان در نظتر رفتته توند سته از عهتدۀ
وظا د و مسئوح
د -رئ

هاب داراالن اء بر آمد می توانند.

عمومی و ا نما ند وب در تمامی جیسا
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هــ  -وظا د داراالن اء:

ورا و مجمع ا تراک می نما د احبته بدون حا دادن راب.

 -۶ته ه و فرستادن مسود برنامه سار و مسودۀ بودجه آژان

به ورا.

 -۷تطب ا برنامه سارب ت ام م آژان .

 -۸ته ه و فرستادن مسود زارش ساالنه در ارتباط به فعاح
ورتی سه ا ن تقاضا از طرد ورا و ا مجمع

ور بگ رد.

 -۶فراهم آورب سمک هاب ادارب و تخن کی براب مجمع
 -۵تسر ع ارتباطا م ان آژان
 -۱پخش

هاب آژان

و زارش هاب د گرب از ا ن نوع به تورا در

ورا و ار ان هاب فرعی د گر.

و اعضاب آن و.

وابد دها و م ور ها در مورد پاح سی آژان

بعتد از فرستتادن بته اعضتاب آژانت

مطتابا بته بنتد دوم فقتر (ج)

مادۀ چهارم ته ه و فرستادن زار ی در مورد م ور ها در مورد پاح سی براب هتر تک از جیستا ا تان زار تی سته
به وار تقد م می ردد با س

ام

و -هنگام انجتام وظتا د ختو ش رئت
حکوم

وابد د هاب پاح سی برنامه ر زب د در تطب ا برنامۀ سارب ساالنه ن ز با د.
عمتومی و د گتر اعضتاب آژانت

با ست در پتی در افت و تا طیتب هتدا

و ا منبع خارجی د گر نبا ند .آنها با د از انجام هر ونه عمیی سه در موقد آنها منح ث سارمندان بت ن احمییتی سته

تنها نزد مجمع و ورا مستئو متی با تند تتأث ر تذارد ختود دارب نما نتد با تد هتر عضتو بته و ژ تی خ ت
رئ
مسئوح

از هت چ

عمومی و سا ر سارسنان از نظر مسئوح

بت ن احمییتی

هاب ان احتترام ذا تته و نبا تد در پتی نفتوذ بتراب تان جهت رهتا ی از

ها با ند.
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بودجه
مادۀ دوازدهم:
احد -بودجۀ آژان

از طرا آتی تمو

می ود:

 -۶سهم اجبارب اعضاء طورب سه توسط مجمع تعر د د اس و بر بن اد م زان ارز ابی می متحد استوار اس .
 -۷مساعد هاب داوطیبانه و اخت ارب و.
 -۸د گر منابع ممکنه.
مطابا به قواعد ماحی سه با توافتا عتام مجمتع اتختاذ خواهتد رد تد چنانچته در پتارا راد (ز) متادۀ نهتم ا تن اساستنامه آمتد
اس

قواعد ماحی و بودجه ک قاعد ماحی استوار را براب آژان

هاب آژان

تأم ن می نما د و همچنان تطب ا م ثر و سار آمد فعاح

را طورب سه در برنامه سار تعر د د اس تضم ن نما د.
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اعانا اجبارب م ارد ادارب و فعاح
ب -مسودۀ بودجه آژان

را تمو

هاب محورب آژان

می سند.

توسط داراالن اء آمادۀ تد و جهت رست د ی بته تورا تقتد م متی تردد

تورا آن را بتا سفار تی

مبنی بر موافقته بتر آن بته مجمتع تقتد م متی دارد و تا آنترا دوبتار جهت بتازنگرب و ارا ته مجتدد بته داراالن تاء بتاز متی
رداند.

چهار ستا سته در

ج -مجمع ک مفتش خارجی را براب مد

تور

ا ستتگی دوبتار انتختاب تد متی توانتد تع ت ن متی

نما د .اوح ن مفتش براب مد دو سا سار می نما د .مفتش مذسور حسابا آژان
را در

ورتی سه در ارتباط به م ثر

را بازرسی متی نما تد و ا تن بازرستی هتا

ادار و سنترو امور ماحی داخیی ضرورب پندا ته ود اجراء می ود.

شخصیت قانونی ،امتیازات و مصئونیت ها
مادۀ سیزدهم:
احد -آژانت

داراب تک هو ت قتانونی بت ن احمییتی متی با تد در داخت قیمترو هتر تک از اعضتا و مطتابا بته قتوان ن میتی

خو ش از ظرف

هاب حقوقی داخیی در

ور

ضرور به آنها جهت بته را انتداختن فعاح ت هتاب ختو ش و بترآوردن

اهداد استفاد می نما د.
ب -اعضاء در مورد ک موافقتنامۀ جدا انه در مورد امت ازا و م ئون
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ها ت م م می رند.

روابط با دیگر سازمان ها
مادۀ چهاردهم:
احد -با موافقه مجمع و جه برقرارب روابط مناسب ورا می تواند به نما ند ی از آژان
هاب ان به فعاح

و سازمان هاب د گر سه فعاح

احکام و مفاد ا ن اساسنامه حقوا و مکیف

هاب آژان

با سازمان هاب مانند می متحتد

رابطه دارد توافقنامه امضاء نما د.

هاب م تا د از سدام معاهدۀ قبیتی بت ن احمییتی هت چ از اعضتاء از متتأثر نمتی

سازد.
بازنگری تعدیالت و ترک عضویت
مادۀ پانزدهم:
احد -تعد ال

ب -در

عمومی آمادۀ د و حداق نود روز قب از رس د ی به آن توسط مجمع به اعضاء توز ع می ردد.
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توسط رئ

در ا ن اساسنامه می تواند توسط هر ک اعضاء پ نهاد ردد ساپی هاب ت د ا د متن پ نهاد ا الحی

ور آتی تعد ال براب همه اعضاء قاب اجراء خواهد بود:

 -۶هنگامی سه هر ک از پ نهاد ا الحی پ
ت و ب قرار بگ رد.
 -۷پ

از بررسی مالحظا از طرد ورا به مجمع تقد م و توسط مجمع متورد

از آن سه اعضاء مطابا به قوان ن نافذ خو ش موافقه خود را مبنی بر پابندب به آن ن ان دهند اعضاء می توانند

موافقه خود را مبنی بر پابندب با ذا تن ک سند به نزد امانتدار سه در پارا راد (احد) مادۀ ( )۷۱به آن ا ار
اظهار بدارند.
ج -به اسا
از آژان

فقرۀ(د) مادۀ نزدهم پنج سا پ
خارج ود احبته پ

( )۷۱بر آن ا ار

د اس

از تار خ تنف ذ ا ن اساسنامه ک عضو هر وق سه خواسته با د می توانتد

از آنکه اددا تی تحر رب مبنی بر ب رون رف نتزد امانتتدار سته در پتارا راد (احتد) متادۀ

به امان بگذارد امانتدار ن ز با د به زودب آنرا به اطالع ورا و اعضاء برساند.

د -ا ن انسحاب (ب رون رف ) در پا ان همان ساحی عمیی خواهد تد سته در آن تقاضتاب ب ترون رفت
ب رون رف

ک عضو از آژان

( )۵به آن پا ند اس و مکیف

د اس

به تعهدا معاهدوب آن عضو سه متعاقتب بته عضتو
هاب ماحی عضو در ساحی سه از آژان
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تور

رفتته است .

در آمتدن آن طبتا فقترۀ (ب) متادۀ

خارج می ود سدام تأث ر ندارد.

حل اختالفات
مادۀ شانزدهم:
احد -اعضاء اختالفا

خو ش در مورد تفس ر و ا تطب ا ا ن اساسنامه را از را هاب مساحم آم ز مطابا به احکام فقترۀ

ستوم متادۀ ( )۷من تتور میت متحتتد حت متی نما نتتد و تتا اححتتا جهت در افت را حت از طرقتی ستته در فقتر او متتادۀ ()۸۸
د اس استفاد نما ند.

من ور می متحد به آن ا ار

ب -ورا هم می تواند از طرقی سته مناستب متی پنتدارد در حت نتزاع هتا و اختالفتا ستهم بگ ترد از آن جمیته تقتد م دفتاتر
بهتر تقاضا از اعضاء براب مباحثه تا نزاعا خود را به ونه ا که خود ان می خواهند حت سننتد و تک محتدودۀ زمتانی
را براب هر طرزاحعمیی سه بر آن توافا می سنند سفارش نما ند.
تعلیق مؤقت حقوق
مادۀ هفدهم:

AC
KU

احد -هر عضو آژان

سه سکتگی در پرداخ

سهم ماحی آن موجود با د و مقدار سهم نپرداخته د مساوب و ا اضافه تتر

از مقدار وجه ماحی با د سه عضو در مد دو سا به آژان
ا ر چه در
اس

ور

می پردازد حا دادن راب آن ساقط می ود.

قانع دن مجمع به ا نکه باق دارب ا ن عضو بنتابر ترا طی بتود است سته از تتوان و ارادۀ آن ختارج

حا راب عضو می تواند اعاد

ود.

ب -هر عضوب سه به طور مداوم از احکام ا ن اساسنامه و ا مفاد موافقتنامه هاب را سه امضتاء نمتود است تخطتی نما تد
طبتتا ا تتن اساستتنامه بتتا ستتفارش مجمتتع و موافقتۀ اسثر ت دو ثیتتث اعضتتاب حاضتتر در مجمتتع استتتفادۀ آن عضتتو از حقتتوا و
امت ازا

عضو

مقر آژانس
مادۀ هجدهم:
مقر آژان

به حاح تعی ا در آمد و همچنان حا راب آن به هدا

ورا به حاح تعی ا می آ د.

در اوح ن جیسۀ مجمع م خص خواهد رد د.

امضاء ،تصویب ،تنفیذ و الحاق
مادۀ نزدهم:
احتتد -ا تتن اساستتنامه هنگتتام تتتدو ر سنفرانستتی ستته جه ت تأس ت
عضو
او مادۀ

آژان ت

بر تتزار متتی تتود در دستتتر

همتته دوح ت هتتاب ستته

سازمان می متحد را دارند و سازمان هاب منطقوب ب ن اححکتومتی انک تاد اقت تادب سته در متورد آنهتا در فقترۀ
م تذسر به عم آمد اس

قرار می رد .ا ن اساسنامه احی تار خ تنف ذ آن در دستر

قرار می رد.
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ب -چنانچتته در فقتترۀ او متتادۀ

بتتراب س تتور هتتا و ستتازمان هتتاب منطقتتوب ب ت ن اححکتتومتی انک تتاد

تتم ب تتان تتد اس ت

اقت ادب سه ا ن اساسنامه را امضاء نه نمتود انتد پت
مادۀ ( )۱ا ن اساسنامه به دستر

از ت تو ب عضتو

ا تان توستط مجمتع طبتا بنتد ( )۷فقترۀ ()۷

ان جه امضاء قرار داد می ود.

ج -اظهار توافا بر سرمواد ا ن اساسنامه با ذا تن ک سند تائ دب نزد امانتدار به جا می تود قبتوحی و تا اححتاا بته ا تن
اساسنامه توسط دوح ها مطابا به پروسه تقن نی مربوط ان عمیی می ود.
د -ا ن اساسنامه سی روز پ

ذا ته می ود نافذ می ود.

از آن سه ب س و پنجم ن سند تائ دب نزد امانتدار به امان

هـ  -س ورها سازمان هاب منطقوب ب ن اححکومتی انک اد اقت ادب سه سند تائ تدب ختو ش را پت
به نزد امانتدار می ذارند پ

از تنف تذ ا تن اساستنامه

از سی روز از تار خ تسی می سند تائ دب ا ن اساسنامه در مورد آنها انفاذ می ردد.

و -ه چ ونه استثنا ی در مورد هر ک از احکام ا ن اساسنامه

ور

رفته نمی تواند.

امانت دار ،ثبت ،متن قابل اعتبار

AC
KU

مادۀ بیستم:
احد -حکوم

جمهورب فدرا احمان منح ث امانتدار ا ن اساسنامه اسناد تائ دب و اسناد اححاقی بر ز د

ب -مطابا به احکام مادۀ ( )۶۱۷من ور می متحد ا ن اساسنامه توسط حکوم

د اس .

امانتدار ثب می ردد.

ج -ا ن اساسنامه سه به زبان انگی سی ترت ب افته اس در آر د حکوم امانتدار به امان

ذا ته خواهد د.

د -نسخه هاب تائ د تدۀ ا تن اساستنامه حستب احموقتع توستط حکومت امانتتدار بته حکومت س تور هتاب د گتر ار تان هتاب
اجرائ وب سازمان هاب منطقوب ب ن اححکومتی انک اد اقت ادب سه اساسنامه را امضاء و ا عضتو
با د بربن اد بند دوم فقرۀ (ب) مادۀ
هــ  -حکوم

آنهتا ت تو ب تد

م توز ع می ود.

امانتدار همه س ور هاب سه ا ن اساسنامه را امضاء نمود اند بالفا یه از تار خ به امان

تائ دب جد د و تار خ تنف ذ اساسنامه در جر ان خواهد ذا

تذارب هتر ستند

.

و -حکومتت امانتتتدار ستتر عا د س تتورهاب عضتتو و امضتتاء سننتتد را از تتتار خی ستته دو و ستتازمان هتتاب منطقتتوب بتت ن
اححکومتی انک اد اقت ادب به

ور متعاقب عضو

ز -طبا بند دوم فقرۀ (ب) مادۀ

تم حکومت امانتتدار درخواست هتاب جد تد عضتو

اعضاب آژان

ا ن آژان

را سسب می سنند آ ا می سازد.
را ستر عا د جهت رست د ی بته تمتام

می فرستد.

ا ن اساسنامه به حضور ذواتی سه ا والد داراب

الح

می با ند مورد امضاء قرار رف .

به تار خ  ۷۱جنورب  ۷۱۱۹در بن احمان در ک نسخۀ ا یی به زبان انگی سی به امضاء رس د اس .
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