د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

AC

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیایي مرکزی

تاریخ نشر )۱( :عقرب سال  ۱۹۳۱هـ .ش
نمبر مسلسل)۱۹۳۱( :

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های
اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی
شماره)۱۶۱( :
تاریخ۱۹۳۶/۸/۳۳ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء  ۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسي ،مواقتتناميۀ تأسيس
مهکيييزا ها کيييه بيييه اسيييا

انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا

م يييوبۀ شيييماه ( )۳۸۲مييي ه  ۶۲۳۱/۱/۳۲ولسيييی جهگيييه و م يييوبۀ شيييماه ( )۳۸۲مييي ه

مادۀ دوم:
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 ۶۲۳۱/۲/۶۸مشهانو جهگه به داخل ( )۶متدمه ( )۶ق ل و ( )۳۲ماد ت دسق گهدسد اسه توشسح می داهم.

اسن قهمان از تاهسخ توشسح ناقذ و کمها با م وباه مجلسسن شوهاا ملی و مواقتتنامۀ ساد شد ده جهسدۀ هسمی نشه گهدد.
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محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شوری ملی
ولسي جرگه
تصدیق موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی
شماره)۳۸۹( :
تاریخ۱۹۳۶/۶/۳۱ :
ولسييی جهگ يه بييه تأسييی از حکييم ميياد نييودم قييانون اساسييی جمسييوها اسييتمی اقرانسييتان ده جلسييه نمييومی هوز دو شيينبه
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 ۶۲۳۱/۱/۳۲خوسش مواقتتنامۀ تأسس

انستستوه کمکاها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا ها ده سيه متدميه ()۶

ق ل و ( )۳۲ماد با اتفاق آهاا انضاا حاضه ده مجل

ت دسق نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمي
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رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
مصوبه در مورد موافقتنامۀ تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی
شماره)۳۸۹( :
تاریخ۱۹۳۶/۱/۱۸ :
مشهانو جهگه د هجلسه نمومی هوز سه شينبه  ۶۲۳۱/۲/۶۸خيوسش مواقتتناميۀ تأسيس

انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا
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من توا آسساا مهکزا ها به داخل ( )۶ق ل و ( )۳۲ماد با اکثهسه آهاء ت دسق نمود.

فضل هادي مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه
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موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی
کشوه کاا امضاء کنند اسن مواقتتنامه با ده نظه داشه نساز مبنی به اسجياد سيه مهکيز تحتسيق و اهتتياا ظهقسيه ده جسيه
بلند بهدن کسفسه و م ثهسه بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا (که منبعيد بنيام کمکياها کياا اقت يادا
من توا آسسا مهکزا ساد می گهدد) و کنچنان مواقته نامه تأسس
مهکزا ده من ته منعتد سيازدکمسن کنفيهان

دقته انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا

وزهاا کشيوه کياا نضيو بهناميه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا

مزکزا که بتاهسخ  ۲۳اکتوبه  ۳۳۶۳ده شسه وکان جمسوها مهدم چسن بهگزاه شد.
سيه سيازمان بيسن الحکيومتی ده سياسه

با آهزوا تأسس

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من تيوا آسيساا مهکيزا منحسي

حماسه کنفهان

وزهاا کشوه کاا شامل بهنامه کمکاها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا کيه بتوانيد قعالسيه کياا

خوسش ها به حس سه نساد بهخوهداه از شخ سه کامل حتوقی اجهاء نماسد.
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با تشخسص اسنکه انستستو ه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا بيه حسي سکيی از اولوسيه کياا نملسياتی بهناميه
کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده جسه خيدمه بيه انضياا آن شناسياسی شيد و بيدسن ملحيوظ تيابل ا يول
مسياواه ان ييا

و تيوازن چنانچييه ده انتمسييه وزهاء مبنيی بييه تأسييس

آسساا مهکزا انعکا

ساقته و ی سسزدکمسن کنفهان

دقتيه انسييتستوه کمکيياها کياا اقت ييادا من تييوا

وزهاا کشوه کاا نضو بهنامه کمکاها کياا اقت يادا من تيوا

آسساا مهکزا م ه  ۱نوامبه  ۳۳۶۶ده شسه بشکسه جمسوها قهغزستان تائسد شد اسه می باشد.
و با ا مسنان مبنی به اسنکه اسجاد انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به حس سه گام مسم به جلو ده
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جسه کمکاها کاا اقت ادا من توا و توسعه نمل خواکد کهد.
ذستا تواقق می نماسند:

فصل اول
تأسیس هدف و فعالیت ها
تأسیس
مادۀ اول:
اسن مواقته نامه کشوه کاا امضاء کنند انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من تيوا آسيساا مهکيزا (کيه منبعيد

به اسا

آسييساا مهکييزا سيياد مييی گي هدد) ها بييه حسي سييه سييازمان بييسن الحکييومتی بييا شخ ييسه کامييل حتييوقی اسجيياد مييی نماسنييد تييا از
امتسازاه تهجسحی و تسسسته الزم بهاا اجهاا قعالسه کاا مندهج اسن مواقتتنامه بهخوهداه گهدد.
هدف و ارتباط با انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی

کد
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مادۀ دوم:

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا بلند بهدن کسفسه بهنامه کمکاهسساا دانش و اهتتاا ظهقسه

ده جسييه کمکيياها کيياا من تييوا مي ثه بييهاا هسييسدن بييه کييد

تسييهسل هشييد اقت ييادا ده سيياحه کمکيياها کيياا اقت ييادا

من توا آسساا مهکزا می باشد.
عضویت
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مادۀ سوم:

 -۶بق مفاد اسن مواقته نامه (کشوه نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا) نبياهه از کشيوه
امضاء کنند سی مسباشد که سند مبنی به ت وسب پذسهش سا منظوها ها به مهجل دهساقه کنند قهاکم کهد باشد.
 -۳کشوه امضاء کنند

بق اسن مواقته نامه

يه

نظيه از قيهاکم آوها سيند مبنيی بيه ت يوسب پيذسهش سيا منظيوها بيه

مهجل دهساقه کنند ده مده دو سال بعد از تاهسخ انفاذ اسن مواقته نامه و سا دو سال بعيد از امضياء توسي کشيوه امضياء
کنند از تمام حتوق سه کشوه نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا بهخوهداه می باشد.
 -۲کشيوه امضياء کننيد سيی کيه سيند مبنيی بيه ت يوسب پييذسهش سيا منظيوها ها يی ميده دو سيال بعيد از تياهسخ انفياذ اسيين
مواقتتنامه و سا دو سال بعد از امضاء توس کشوه امضاء کنند به مهجل دهساقه کنند تسلسم نکهد باشيد مستوانيد ده اميوه
و بهنامه کاا مهبو به انستستوه کمکاها کاا من توا اسساا مهکزا و ده جلساه شوهاا هکبها به حس سيه نضيو
قاقد

تحسه ت مسم گسها حضوه سابد .ولی تا زمانسکه به سه کشيوه نضيو انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا

آسساا مهکزا مبدل می گهدد:
ال  -نظهساه آن ده ت امسم شوهاا هکبها خواسته نمی شود.

ب -نماسشند آن نمی تواند به حس هئس

شوهاا هکبها خدمه نماسد.

ج -نمی تواند کسچ شخ ی ها بهاا کدام موق
د -موضوناه که ده اجزاا ال

اجهاسی تعسسن سا کاندسد نماسد.

ب و ج قتهۀ ( )۲اسن ماد مشخص گهدسد انيد بعيد از اسين بنيام حتيوق اداه و هکبيها

ساد می گهدد.
 -۳شوهاا هکبها به کشوه کاا که نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا نباشد و نسيز سيازمان
کاا که تواناسی کمه به انستستوه ها ده هسسدن به اکداقش داشته باشند موق

ناظه ها به استثناا حتيوق اداه و هکبيها

به بق حتوق مکلفسه کا و امتسازاه که شوهاا هکبها تعسسن خواکند نمود تفوسض می نماسد.
-۲
( )۶سه کشوه نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده

وهه خيهوج از نضيوسه انسيتستوه
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کمکاها کاا اقت ادا من تيوا آسيساا مهکيزا باسيد مهجيل دهساقيه کننيد اسيناد ها ده ميوهد خيهوج خيوسش از انسيتستوه
کمکاهسساا اقت ادا من توا آسساا مهکزا آگا نمود و از ق د خوسش بهاا تداوم اشتهاک ده انستستوه کمکياها کياا
اقت ادا من توا آسساا مهکزا به حس ناظه ا تع دکد .ا تنسه مذکوه م ابق به بنيد ( )۳قتيهۀ ( )۲اسين مياد ابتغسيه
خييهوج از انسييتستوه کمکيياها کيياا اقت ييادا من تييوا آسييساا مهکييزا بييه شييماه هقتييه و کييه نييوع دهخواسييه بييهاا تييداوم
اشتهاک به حس ناظه جسه اهزسابی به شوهاا هکبها اهاسه می گهدد.
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( ) ۳که کشوه نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا مستواند ده که زمان با اهسال سه ا تنسه
کتبی به مهجل دهساقه کنند اسناد از نضوسه انستستوه خاهج گهدد .خهوج توسي سيه کشيوه نضيو انسيتستوه کمکياها
کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا از تاهسخ که ده ا تنسه معسن گهدسد ناقذ و نضوسه آن سلب می گهدد وليی تحيه
کسچ شهاس ی نمی تواند قبل از شش ما بعد از تاهسخ دهساقه ا تنسه توس مهجل دهساقه کنند اسناد باشد.

( )۲کشوه نضو ده حال خهوج از انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده زمسنه تميام مسي ولسه کيا
و وجاسبکه نسبه به انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسيساا مهکيزا ده حيسن انت ياع نضيوسه بهخيوهداه بيود
مس ول باقی می ماند.
وظایف
مادۀ چهارم:
انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا جسه نسل به اکدا
 -۶ده نشسه کاا ساالنه کنفهان

خوسش می تواند:

وزهاا بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسيساا مهکيزا ده ميوهد بهناميه کياا

گذشته و قعالسه کاا پسشنساد خوسش گزاهش اهاسه نماسد.

 -۳بهنامه کاا خوسش ها با اکدا

ستهاتسژسه بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا کمنوا سازد.

 -۲به منظوه توانمند سازد بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا و کشوه کاا نضيو انسيتستوه ده جسيه
هسسدگ ی به چالش کاا من توا و پهوسه کاا کمکاها ها حيل کياا ابتکياها مبتنيی بيه تشيهسه اجيهاآه خيوب ها اهاسيه
نماسد.
 -۶تواناسی متاماه حکومتی ده بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من تيوا آسيساا مهکيزا و کشيوه کياا نضيو انسيتستوه ها
بهاا سسم گسها ده پهوسه کمکاها کيا تتوسيه بخشيسد ظهقسيه کياا آنيان ها ده قسيمه پيتن گيذاها ت بسيق پيهوژ کياا
کمکاها کاا من توا بلند بهد و ظهقسه آنان ها ده تجلسل آگاکانه پالسسی کا اهتتا دکد.
 -۵تحتستيياه سييتهاتسژسه ها بييا اسييتفاد از بسييسر منييابل قکييها بييه سي ح جسييانی بييه منظييوه و تسييهسل هشييد ده منييا ق تحييه
کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ها اندازا نماسد.
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 -۱م ثهسه تحتستاه نلمی ده بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا و کشوه کياا نضيو انسيتستوه ها بيا
تشهسه مسانی ده پهوژ کاا مشتهک و گستهش ساقته کاا تحتستاتی و نتاسر آن باال ببهد.
 -۲شبکه سی از انستستوه کاا تحتستاتی من توا سياحه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا ها بيه حسي سيه
منبل تحتستاه ستهاتسژسه و تشهسه معلوماه که متشکل از پوکنتيون کيا انسيتستوه کياا تحتستياتی و انکشياقی باشيد اسجياد
نماسد.

مادۀ پنجم:
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قواعد عملیاتی

 -۶قعالسه کاا نملساتی انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا مبتنی به ا ول حتوق بسن الملل نمومی
و حکومه داها خوب
وظاس

يوهه گ هقتيه و هوش کياا هاسير مسيان سيازمان کياا بيسن الملليی ها چنانچيه متناسيب بيا اکيدا

انستستوه باشد ت بسق می نماسد.

و

 -۳ماکسيه کيياها انسيتستوه کمکيياها کياا اقت ييادا من تيوا آسييساا مهکييزا بيه حسي سيه نسيياد کمکياها کيياا اقت ييادا
من توا ده حماسه از بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده تمام نه يه کياا قعالسيه کياا نملسياتی
خوسش منجمله ت مسم گسها استخدام دستهسی به آموزش و حق دستهسی به معلوماه انعکا

می گهدد.

 -۲قعالسه کاا انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا بيا ده نظيه داشيه کثهسيه نسازمنيدا کشيوه کياا
نضو آن به شکل متوازن و من فانه بود و بدوه از منفعه ناحق بهاا سه کشوه ده زمسنه پتنگذاها و اجيهاا وظياس
اش می باشد.

 -۶خدماه اهتت اا ظهقسه انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به
نضو به اسا

يوهه نادالنيه مسيان کشيوه کياا

نساز آنان مبنی به اهتتاا ظهقسيه آنسيا ده جسيه تتوسيه کيه چيه بسشيته کمکياا کياا من تيوا

يوهه ميی

گسهد.
 -۵بهنامه انستستوه کمکاها کاا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا اکيدا
من توا آسساا مهکزا ها که وقتا ا قوقتا ا ده کنفهان
منبعد بنام کنفهان

سيتهاتسژسه بهناميه کمکياها کياا اقت يادا

وزهاا بهنامه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا (کيه

وزهاا بهنامه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا) ساد ميی شيود تعسيسن ميی گيهدد انعکيا

می دکد.

فصل دوم
ساختار اداره و رهبری

مادۀ ششم:
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ساختار

سياختاه اداه و هکبيها انسيتستوه کمکيياها کياا اقت يادا من تييوا آسيساا مهکيزا متشييکل از شيوهاا هکبيها شييوهاا
مشوهتی کسئه اداها و کاهمندان می باشد.

مادۀ هفتم:
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ترکیب شورای رهبری

بق مفاد اسن مواقتتنامه (شوهاا هکبها) نباهه از کسئه متشکل از سه نماسند از که کشيوه نضيو انسيتستوه ميی باشيد
که توس حکومه که کشوه نضو انتخاب شيد و توسي وزهاا کيه از کشيوه کياا ميذکوه ده کنفيهان
کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا نماسندگی می کنند اهتبا شان بهقهاه می گهدد و به اسا
هز العمل کياا کيه وقتيا ا قوقتيا ا ده مسيان خيوسش بيه اسيا

وزهاا کمکياها

شهاس اسن مواقتتناميه و

اتفياق آهاء وضيل ميی نماسنيد قعالسيه ميی نماسيد .بانيه انکشيا

آسساسی ده نشسه کاا شوهاا هکبها دنوه شد و به حس سه نضو قاقد حق ت مسم گسها اشتهاک می نماسد.
صالحیت های شورای رهبری
مادۀ هشتم:
 -۶تمام

تحسه کاا انستستوه کمکاها اقت ادا من توا آسساا مهکزا به نسيد شيوهاا هکبيها بيود و از آن هسيق

انمال می گهدد.

 -۳شوهاا هکبها می تواند انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسيساا مهکيزا ها واداه نماسيد تيا نسياد کياا قهنيی
چنانچه بهاا بهآوهد نمودن اکدا

آن الزمی و متناسب باشد اسجاد نماسد.

ساختار شورای رهبری
مادۀ نهم:
 -۶موق

هئس

شوهاا هکبها ساالنه به

من توا آسساا مهکيزا بيه تهتسيب حيهو

وهه دوه سی از مسان کشوه کاا نضيو انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا
الفبياء تعسيسن مسگيهدد و از کشيوها شيهوع ميی شيود کيه بيه حسي هئيس

بهناميه

کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده جهسان سال که اسن مواقتتنامه ناقذ می گهدد باشد.
مشهو به اسنکه هئس

شوهاا هکبها نباسد تبعه نسن کشوها باشد که هئس

انستستوه اسه مگه اسنکيه شيوهاا هکبيها

هزالعمل متفاوتی ها هوا دسه گسهد .مده ت دا هساسه شوهاا هکبها از پاسان سيه کنفيهان
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کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا آغاز و الی ختم نشسه ساالنه بعدا کنفهان

سياالنه وزهاا بهناميه

وزهاا بهنامه کمکاها کياا

اقت ادا من توا آسساا مهکزا ادامه می سابد.
هئس

شوهاا هکبها جلساه شيوها ا هکبيها ها تشيکسل داد و از

يتحسه کيا و مسي ولسه کياا منيدهج ده هزالعميل

داخلی شوها بهخوهداه می باشد.

 -۳که نضو شوهاا هکبيها ميی توانيد ده
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خوسش تعسسن نماسد.

يوهه غسابيه سيه شيخص بيدسل ها بيا

يتحسه نيام و تيام بيه حسي نماسنيد

 -۲انضاا شوهاا هکبها بدون دهساقه حق الزحمه از انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا خيدمه
می نماسند.
مسؤولیت های شورای رهبری
مادۀ دهم:

شوهاا هکبيها مسي ول ت يمسم گسيها و ح يول ا مسنيان از ت بسيق مسيسه سيتهاتسژسه نملسياتی انسيتستوه کمکياها کياا
اقت ادا من توا اسساا مهکزا م ابق بيا اکيدا

وظياس

و ا يول منيدهج ميواد دوم چسيام و پينجم اسين مواقتتناميه و بيه

وهه اخص مواهد ذسل می باشد:
 -۶حفظ نظاهه ستهاتسژسه تعسسن مسسه پالسسی کاا انستستوه و هکنماسی کلی انستستوه ده بخش نملساتی.
 -۳ت وسب ساختاه تشکستتی س ح استخدام کاهمندان ترسسه ده ساختاه تشکستتی و س ح استخدام کاهمندان.
 -۲نظاهه از پهوسه تعسسناه و تعسسن تعلسق بهکناها هئس

سا معاونسن انستستوه.

 -۶تعسسن انضاا شوهاا مشوهتی و تعلسق و بهکناها آنسا.
 -۵اهزسابی گزاهشاه که توس هئس

سا کاهمندان تهتسب ميی شيوند و سيا سفاهشياه و سياسه نظهسياه شيوهاا مشيوهتی کيه

وقتا ا قوقتا ا حسب لزوم دسد شوهاا هکبها.
 -۱ت وسب قواند

هزالعمل کا و متههاه.

 -۲منظوها بهنامه کاا کاها ساالنه و مسان مده.
 -۸منظوها پالسسی اهتبا اه خاهجی انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا.
 -۳نظاهه از قعالسه کاا نملساتی انستستوه و نتاسر کاها آن.
 -۶۳اهزسابی و ت وسب گيزاهش سياالنه انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا کيه چگيونگی اجيهاا
باشد.
 -۶۶ت يوسب ان يياا موقي
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وظاس

و مکلفسه کاا انستستوه ها مشخص سياخته و شيامل هاپيوه تفتيسش حسياباه ميالی و سي ح اسيتخدام کاهمنيدان ميی

نيياظه م يابق قتييه ( )۳ميياد سيوم اسيين مواقتتناميه بييهاا کشييوه کيا و سييازمان کياا کييه نضييو

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا نباشند.
 -۶۳ت وسب مواقتتنامه کا با کشوه کاا مسزبان.
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 -۶۲نندالزوم اسجاد کمسته کا بهاا تسسسل قعالسه کاا نمومی انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا.
 -۶۶اهزسابی وضعسه منابل مالی انستستوه به شکل ساالنه و ت وسب بودجه ساالنه انستستوه.
 -۶۵اجهاا ساسه وظاس

مندهج اسن مواقتتنامه و قعالسه کاا دسگها که بهاا هسسدن به اکدا

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا الزم بود و ده م ابته با متا د وظاس
دوم چساهم و پنجم اسن مواقتتنامه قهاه داشته باشد.

وظاس

و اجهاآه.

و ا ول مندهج ميواد

طرزالعمل شورای رهبری
مادۀ یازدهم:
 -۶شوهاا هکبها حد اقل سال سيه سيا چنيد مهاتبيه و ده مکيان کيه بيهاا قعالسيه کياا انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا
من توا آسساا مهکزا الزمی تشخسص شود تشکسل جلسه می دکد.

 -۳حضوه اگثهسه ساد نماسندگان کشوه کاا نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا ده شيوهاا
هکبها سا جانشسن آنسا ده

وهه غسابه ن اب الزم بهاا تشکسل مجال

شوهاا هکبها به شماه می هود.

تصمیم گیری
مادۀ دوازدهم:
ت امسم شوهاا هکبها بيه اتفياق آهاء تميام انضياا شيوهاا هکبيها کيه از حتيوق اداه و هکبيها بهخيوهداه ميی باشيند
اتخاذ می گهدد.
شورای مشورتی
مادۀ سیزدهم:
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 -۶شوهاا هکبها حد اقل سه شخص ها به حس انضاا شوهاا مشوهتی از مسان متفکيهسن دانشيمندان و هکبيهان ميدنی
که ده هشته مهبو خوسش ده اهتبا با اولوسه کاا کاها انستستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا از
دهاسه کاقی بهخوداه باشند تعسسن می نماسند.

 -۳شييوهاا مشييوهتی بييه حس ي سييه منبييل انتشيياه نظهسيياه و منبييل مفکييوه کيياا جدسييد بييهاا انسييتستوه کمکيياها اقت ييادا
من توا آسساا مهکزا نمل نميود و مفکيوه کيا و شيسو کياسی ها ده جسيه تتوسيه سيتهاتسژا کيا و قعالسيه کياا نملسياتی
انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا پسشنساد می نماسند.
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 -۲انضاا شوهاا مشوهتی می توانند بق معساه کاا که توسي شيوهاا هکبيها وضيل ميی گيهدد حيق الزحميه دهساقيه
نماسند.
 -۶هئس

انستستوه سا نمانسد وا به حس منشی شوهاا مشوهتی نمل می نماسند.

هیئت اداری و کارمندان
مادۀ چهاردهم:

( )۶ساختاه تشکستتی مدسهسه و استخدام ده انستستوه کمکاها کاا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا بيا ده نظهداشيه
اکدا

ذسل

وهه می گسهد:

 -۶التزام به ا ول مالکسه بهابه من توا بودن نادالنه بودن و توازن.
 -۳بلند بهدن م ثهسه و کاهاسی قعالسه کاا انستستوه کمکاها اقت ادا من توا آسساا مهکزا.
 -۲اسجاد ظهقسه انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به منظوه پاسداها دهاز مده و م ثهسه و.

 -۶توازن ده نماسندگی کشوه کا.
()۳
 -۶استخدام و انتخاب کاندسدان بسيه کياا کسئيه اداها و کاهمنيدان بيق بستيهسن هوش کياا بيسن الملليی شيفا
مبتنی به ا ل شاسستگی و بدون تبعسض جنسی نژادا و مذکبی
 -۳هئس

نادالنيه

وهه می گسهد.

انستستوه ده استخدام کاهمندان بسن المللی نالستهسن معساها کاا م ثهسه و شاسستگی تخنسکی ها ده نظه گهقته

و به استخدام اشخاص مسلکی از کشوه کاا مهبو به انستستوه کمکاها اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا توجيه خياص
مبذول می داهد.
 -۲شوهاا هکبها می تواند مسکانسزم کا و پالسسی کا ها بهاا ت بسق اسن ا ول اسجاد نماسد.
 -۲شوهاا هکبها کسئه اداها انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ها که شيامل هئيس

و دو معياون
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می باشد تعسسن می نماسد .دوه خدمه کسئه اداها از ه

شوهاا هکبها مشخص می گهدد.

 -۶کسئه اداها می تواند ده جلساه شوهاا هکبيها بيدون داشيتن حيق ت يمسم گسيها اشيتهاک وهزد مگيه اسنکيه شيوهاا
هکبها وه دسگها کداسه دکد.
 -۵هئس

انستستوه مکل

به اجهاا وظاس

ذسل می باشد:

-

هساسه انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ها به نسد داشته و مس ول ميدسهسه کاهمنيدان
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-

به شوهاا هکبها حسابد بود و تحه کنتهول آن قهاه داهد.

و تمام اجهاآه انستستوه می باشد مگه اسنکه شوهاا هکبها وه دسگها ت مسم اتخاذ نماسد.
-

نماسند قانون ی انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به شماه هقته و اموه هوز مه انستستوه
ها انجام می دکد.

-

اهائه گزاهش ساالنه به شوهاا هکبها انستستوه.

-

اسفاا وظسفه به ننوان سکهته شوهاا هکبها و.

-

تتدسم پتن تشکسل کاهمندان بودجه ساالنه و بهنامه کاها ساالنه و شش ماکيه انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا
من توا آسسا مهکزا جسه اهزسابی و تائسد به شوهاا هکبها.

-

کسئه اداها و کاهمنيدان ده انجيام وظياس

شيان نيزد انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا

مس ي ول بييود و نييزد اهگ يان دسگ يها مس ي ول نمييی باشييند .کشييوه کيياا نضييو انسييتستوه کمکيياها کيياا اقت ييادا
من توا آسساا مهکزا به هوش کاا بسن المللی اسين نه يه احتيهام گذاشيته و ده
کسئه اداها و کاهمندان انستستوه ده انجام وظاس

شان نمی باشند.

يدد انميال نفيوذ بيه انضياا

اداره امور مالی
مادۀ پانزدهم:
 -۶جسه انجام م ثه وظاس

بيهاا انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا منيابل ميالی و سياسه منيابل

دسگيه از هسييق سييسم گسيها داو لبانييه کشييوه کيياا نضييو انسيتستوه و سييا سيياسه منييابل دسگيه کييه از ييه

شييوهاا هکبييها

ت وسب می شود قهاکم می گهدد.
 -۳انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساسی مهکزا قواند و هزالعمل کاا ميالی ها م يابق بيه معسياه کياا بيسن
المللی اسجاد می نماسد.
انستستوه پالسسی کا نملکهد کا و دسپلسن کاا بودجوا سالم ها هناسه می کند.
 -۲انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا حق گهقتن قهضه ها نداهد.
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 -۶سال مالی انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا بتياهسخ اول ميا جنيوها آغياز و بتياهسخ  ۲۶ميا
دسامبه که سال به پاسان می هسد.
ارتباطات
مادۀ شانزدهم:
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 -۶که نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا سه نساد هسمی ها به انستستوه معهقی می کند تيا
ده هاب ه به موضوناه ناشی از اسن مواقتتنامه گفتگو نماسنيد .انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا
ده

وهه بهوز مسائل با نساد معهقی شد ده تما

می باشد.

 -۳زبان هسمی انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا انگلسسی می باشد زبيان کياا دسگيه ده

يوهه

لزوم و مشهو به تسسه منابل الزم مالی به ننوان زبان کاها موهد استفاد قهاه گهقته می تواند.
موقعیت
مادۀ هفدهم:

 -۶دقته مهکزا انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا ده کشوه جمسوها مهدم چسن واقل می باشد.
 -۳انسييتستوه کمکيياها کيياا اقت ييادا من تييوا آسييساا مهکييزا مييی توانييد پ ي
انستستوه ها ده که سه از کشوه کاا نضو تأسيس

از ت ييوسب شييوهاا هکبييها دقيياته قهنييی

نماسيد .جسيه تشيخسص تأسيس

هکبها دهخواسه کشوه کاا نضو ها موهد غوه قهاه می دکد.

اوليسن دقتيه قهنيی انسيتستوه شيوهاا

 -۲انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا مواقته نامه کشوه مسزبان ها با کشوه که مسزبان دقته قهنی
انستستوه باشد به امضاء می هساند.

فصل سوم
وضعیت حقوقی ،امتیازات ترجیحی و تسهیالت
هدف وضعیت حقوقی ،امتیازات ترجیحی و تسهیالت
مادۀ هجدهم:
انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا انضاا شوهاا ملی هکبها و سا نماسند آنسيا انضياا شيوهاا
مشوهتی کاهمندان مشاوهسن و متخ

سن کيه بيهاا انسيتستوه قعالسيه ميی کننيد (منبعيد بنيام کاهمنيدان انسيتستوه سياد ميی
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شود) مستحق امتسازاه تهجسحی و تسسسته مندهج اسن مواقتتنامه ده قلمهو کشوه کياا نضيو انسيتستوه بيود تيا انسيتستوه
بتواند قعالسه کاا خوسش ها به ننوان سه سازمان بسن الحکومتی جسه تهوسر کمکاها کاا من توا انجام دکد.
وضعیت حقوقی انستیتوت
مادۀ نزدهم:

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا از شخ سه کامل حتوقی بهخوهداه بيود بياالخص بيهاا انجيام

 -۶امضاا قهاه دادکا.
 -۳ح ول و دقل اموال منتول و غسه منتول.
 -۲اقامه و دقل دنوا حتوقی.
 -۶انجام ساسه اجهاآه الزم و مفسد دسگه جسه ح ول اکدا
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اموه ذسل:

و قعالسه کا.

امتیازات ترجیحی و تسهیالت برای انستیتوت
ماده بیستم:
 -۶انستستوه کمکاها کاا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا از امتسيازاه تهجسحيی و تسيسسته منيدهج اسين مواقتيه ناميه
بهخوهداه می باشد مگه ده مواهدسکه بشکل واضح انستستوه از امتسازاه و تسسسته

ه

نظه نمود باشد.

 -۳کشييوه کيياا نضييو انسييتستوه کمکيياها کيياا اقت ييادا من تييوا آسييساا مهکييزا م ييابق قييوانسن داخلييی و مواقتييه نامييه
مشخص بسن انستستوه و کشوه نضو اموال داهاسی کا آهشس

و اسناد انستستوه ها کمانند اموال داهائی کا آهشيس

و

اسناد ساسه سازمان کاا بسن الحکومتی مشابه حفاظه می نماسد.
 -۲که کشوه نضو به اهتبا اه هسمی انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا امتسيازاه و تسيسسته
تهجسحيی الزم ها وهسکييه بييه سييازمانساا بييسن الحکييومتی مشييابه ده نظيه گهقتييه شييد قييهاکم مييی سييازد .چنييسن امتسييازاه و
تسسسته تابل مواقتتنامه خاص بسن انستستوه و کشوه نضو می باشد.
 -۶انسييتستوه کمکيياها کيياا اقت ييادا من تييوا آسييساا مهکييزا داهاسييی کييا امييوال جاسييداد نواسييد نملسيياه و معييامته
انستستوه از معاقسه مالساتی بهخوهداه نمی باشد مگه اسنکه ده مواقته نامه جداگانه مسان انستستوه و کشيوه نضيو يوه
دسگه ت هسح گهدسد باشد.
امتیازات ترجیحی و تسهیالت برای کارمندان انستیتوت

( )۶کاهمندان انستستوه:
ال  -ده

KU

مادۀ بیست و یکم:

وهتسکه اتباع سا شسهوندان کشوه نضو موهد نظه نباشند از نسن امتسازاه تهجسحی مهبو به محدودسه کياا

مسيياجهه مکلفسييه خييدماه نامييه و نييسن تسييسستتی کييه کييه کشييوه نضييو انسييتستوه بييه نماسنييدگان و کاهمنييدان سييازمان بييسن

 -۳از تسسسته مهبو به سفه که از ه
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الحکومتی مشابه قهاکم نمود بهخوهداه می باشند.

کشوه کاا نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به

نماسندگان و کاهمندان کم من ب بسن الحکومتی مشابه اهاسه گهدسد اسه بهخوهداه می باشند و.
ج -معاقسه از مالساه به معاشاه و حق الزحمه کاسی که از ه
پهداخته شد معا

انستستوه کمکاها اقت ادا من توا انستستوه مهکيزا

می باشند مگه اسنکه سه نضو انستستوه حسن اهائه سند ت وسب قبول و سا منظيوها اسين مواقتتناميه

انتم بداهد که کشوهش بق احوال به خود و ساختاه کاا سساسی قهنی خوسش حيق مسدکيد تيا از معاشياه و حيق الزحميه
کاا که از ه

انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا بيه شيسهوندان اسين کشيوه پهداخيه ميی گيهدد

مالسه اخذ می گهدد.
( ) ۳انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسيساا مهکيزا و کاهمنيدان آن مکلي
قعالسه داهند احتهام گذاشته و ده اموه سساسی اسن کشوه کا مداخله نه نماسند.

انيد قيوانسن کشيوه کياا ها کيه ده آن

تطبیق
ماده بیست و دوم:
که کشوه نضو انستستوه جسه تعمسل وضعسه قانونی امتسازاه تهجسحی معاقسه کا و دسگه تسسستتی که ده ق ل سيوم
بهاا انستستوه و کاهمندان آن ت هسح گهدسد اقداماه الزم نمود و انستستوه ها از اقداماه انجام شد ا مسنان دکد.

فصل چهارم
احکام نهایی
تعدیالت
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مادۀ بیست و سوم:

 -۶اسن مواقتتنامه می توانيد بيا مواقتيه تميام کشيوه کياا نضيو انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا
تعدسل شود .تعدسته مذکوه تحه پهوتوکول کاا جداگانه هسمی گهدسد و به حس سه بخيش جيداسی ناپيذسه اسين مواقتتناميه
به شماه می هود.

مواقتتنامه باسد با هئس
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 -۳کهنوع پسشنساد از ه

کشوه نضو انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا مبنيی بيه تعيدسل اسين

شوهاا هکبها ده مسان گذاشته شود تا وا پسشنساد متذکه ها به

م هح نماسد .زمانسکه تعدسل

وهه قوها با شوهاا هکبيها

وهه می گسهد انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکيزا تعيدسته ها يی

مکاتسب هسمی به تمام کشوه کاا نضو اهسال می نماسد .تعدسته واهد

ی سه ما بعد از تياهسخ تهسيسل مکاتسيب هسيمی

ده تمام کشوه کاا نضو انستستوه کمکاها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا ناقيذ قيهاه داد ميی شيود مگيه اسنکيه
شوهاا هکبها مسعاد دسگها ها مشخص نمود باشد.
تفسیر و حل و فصل منازعات
مادۀ بیست و چهارم:
 -۶کشوه کاا نضو انستستوه کمکاها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا تيتش ميی نماسنيد تيا منازنياه مهبيو بيه
تفسسه سا ت بسق اسن مواقتتنامه ها ی شش ما بعد از اتفاق منازنه از هسق مذاکه حل و ق ل نماسند.

 -۳که موضوع موهد منازنه که م ابق حکم قتهۀ اول اسن مياد حيل و ق يل نشيود بيه شيوهاا هکبيها اهائيه ميی گيهدد.
شوهاا هکبها سعی می وهزد تا کمچو منازنيه ها بيه اتفياق آهاا تميام انضياا شيوهاا هکبيها کيه نماسنيد کيسچ سيه از
هقسن منازنه ده آن نباشد حل و ق ل نماسد.
 -۲کسچ سه از انضاا امضاء کنند سا کشوه نضو انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من تيوا آسيساا مهکيزا نميی توانيد
نلسه انستستوه دنوا حتوقی نماسد.
امضاء و ارسال
مادۀ بیست و پنجم:
مهجل دهساقه کنند اسناد اسن مواقتتنامه انستستوه کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا می باشيد (کيه منبعيد بيه
نام مهجل دهساقه کنند نامسد می شود) مهجل دهساقيه کننيد کياپی ت يدسق شيد مواقتتناميه امضياء شيد ها بيه تميام امضياء
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کنندگان اهسال می داهد.

تصویب ،پذیرش ،منظوری یا الحاق
مادۀ بیست و ششم:

 -۶اسين مواقتتناميه تييابل ت يوسب پيذسهش و منظييوها تميام کشيوه کيياا نضيو انسيتستوه کمکيياها کياا اقت يادا من تييوا
آسساا مهکزا می باشد که از ه

نماسندگان با

تحسه شان (منبعد بنيام امضياء کننيدگان سياد ميی شيوند) بيه امضياء ميی
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هسد .سند ت وسب پذسهش سا منظوها به مهجل دهساقه کنند تسلسم داد می شود تا از آن هسق سياسه امضياء کننيدگان از
دهساقه که سند و تاهسخ آن ا تع حا ل نماسند.

 -۳که کشوها که نضيو انسيتستوه کمکياها کياا اقت يادا من تيوا آسيساا مهکيزا ميی شيود
مواقتتنامه نسز به شماه می هود.
انفاذ

يه

امضياء کننيد اسين

مادۀ بیست و هفتم:
اسن مواقتتنامه بعد از سپهدن سند ت وسب پذسهش سيا منظيوها بيه مهجيل دهساقيه کننيد توسي سيه کشيوه نضيو انسيتستوه
کمکاها کاا اقت ادا من توا آسساا مهکزا به شمول کشوه مسزبان دقته مهکزا انستستوه ناقذ می گهدد.
به گواکی مهاتب قوق امضاء کنندگان ذسل که توس دوله متبوع شان
می هسانند.

تحسه داد شد اند اسن مواقتتنامه ها بيه امضياء

اسن مواقتتنامه ده شيسه اسيتم آبياد پاکسيتان بتياهسخ  ۳۱اکتيوبه سيال  ۳۳۶۱ده سيه نسيخه ا يلی بيه زبيان انگلسسيی کيه بيه
مهجل دهساقه کنند سپهد می شود به امضاء هسسد.
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی پاکستان.
به نمایندگی از دولت جمهوری مردم چین.
به نمایندگی از دولت جمهوری قرغزستان.
به نمایندگی از دولت جمهوری ازبکستان.
به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان.
به نمایندگی از دولت جمهوری آذربایجان.
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به نمایندگی از دولت گرجستان.

به نمایندگی از دولت جمهوری قزاقستان.
به نمایندگی از دولت منگولیا.

به نمایندگی از دولت جمهوری تاجکستان.
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به نمایندگی از دولت ترکمنستان.

