د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻣﮭورﯾت
د ﻋدﻟﯾﯥ وزارت

رﺳﻣﻲ ﺟرﯾده
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ﻓوق اﻟﻌﺎده ګڼﮫ

اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر (۲۲) :ﺣوت ﺳﺎل  ۱۳۹۷ھـ .ش
ﻧﻣﺑر ﻣﺳﻠﺳل(۱۳۳۵) :

ﻓﺮﻣﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
در ﻣﻮرد
ﺗﻮﺷﯿﺢ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺷﻣﺎره(۱۲۲) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۶/۶ :
ﻣﺎدۀ اول:
ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﺟﺰﺀ  ۱۶ﻣﺎدۀ ﺷﺻت و ﭼﮭﺎرم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۲۷۷ﻣؤرخ  ۱۳۹۶/۴/۱۰وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ و ﻣﺻوﺑﮥ ﺷﻣﺎره ) (۲۷۳ﻣؤرخ ۱۳۹۶/۴/۲۷

ﻣﺎدۀ دوم:
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ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ) (۱ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۷ﻣﺎده ﺗﺻدﯾﻖ ﮔردﯾده اﺳت ،ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﯾدارم.

اﯾن ﻓرﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﺷﯾﺢ ﻧﺎﻓذ ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﻣﺗن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣﺗذﮐره ،در ﺟرﯾدۀ رﺳﻣﯽ ﻧﺷر
ﮔردد.

ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
وﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ
در ﻣورد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺷﻣﺎره(۲۷۷) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۴/۱۰ :
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وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺣﮑم ﻣﺎدۀ ﻧودم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ
 ۱۳۹۶/۴/۱۰ﺧوﯾش اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ را ﺑﮫ داﺧل ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۷ﻣﺎده ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت
ﻣطﻠﻖ آرای اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

اﻟﺣﺎج ﻋﺑداﻟرووف اﺑراھﯾﻣﯽ
رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ

دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮﮔﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ
در ﻣورد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﺷﻣﺎره(۲۷۳) :
ﺗﺎرﯾﺦ۱۳۹۶/۴/۲۷ :
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ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ در ﺟﻠﺳﮥ ﻋﻣوﻣﯽ روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻣؤرخ  ۱۳۹۶/۴/۲۷اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ را
در ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ و ) (۱۷ﻣﺎده ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت آراء ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﻣود.

ﻓﺿل ھﺎدی ﻣﺳﻠﻣﯾﺎر

رﺋﯾس ﻣﺷراﻧو ﺟرﮔﮫ

اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
اﺳﺎس ﭘﺎراﮔراف ﺳوم ﻣﺎدۀ ھﻔدھم ،اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ )ﺑﺎﯾو ﺳﺎﯾﻧس( ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرم ﺳﭘﺗﻣﺑر
ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ ﻣﻧﺻﮥ اﺟراء در آﻣده و ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﻌﺎھدۀ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدھم ﺟﻧوری  ۱۹۸۸ﻣﯾﻼدی ﻧزد
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺛﺑت و راﺟﺳﺗر ﮔردﯾده اﺳت.

اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﻋﻠوم ﺣﯾﺎﺗﯽ
دوﻟت ھﺎی طرف اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ روﻧﻖ و ﭘﯾﺷرﻓت زراﻋت و ﻋﻠوم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن از طرﯾﻖ ﻓراھم
ﻧﻣودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،داﻧش و ﺧدﻣﺎت ذﯾرﺑط ،و ﺑﮫ آرزوی ﺗﺄﺳﯾس دوﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣور
زراﻋﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  ۱۹۲۸ﻣﯾﻼدی ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری و در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﻣﯾﻼدی ﻣﺟددا ً اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،ذﯾﻼً ﻣواﻓﻖ
اﻧد:
ﺗﺄﺳﯾس
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ﻣﺎدۀ اول:

ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ھﯾﺋت ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣور زراﻋﺗﯽ ﻣﺟددا ً ﺗﺣت ﻧﺎم ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زراﻋت و ﺑﺎﯾو ﺳﺎﯾﻧس )ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻌد در اﯾن
ﺳﻧد ﺑﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود( اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد.
اھداف و وظﺎﯾف
ﻣﺎدۀ دوم:

۱ــ ھدف اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،داﻧش و ﺧدﻣﺎت زراﻋﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠوم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
۲ــ ﺑدون ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﭘﺎراﮔراف اول اﯾن ﻣﺎده ،ﺳﺎزﻣﺎن دارای وظﺎﯾف ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

اﻟف _ ﺟﻣﻊ آوری و ﺗﻠﻔﯾﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﭘﺧش و ﻧﺷر آن از طرﯾﻖ ژورﻧﺎل ھﺎ و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ.
ب _ ﻓراھم ﻧﻣودن ﺧدﻣﺎت ﺗﺷﺧﯾص ،ﺗﺎﮐﺳوﻧوﻣوﻣﯾﮏ )طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻣوﺟودات ﺣﯾﮫ( و ﮐﻧﺗرول ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ؛

ج _ ﺗﺳﮭﯾل روﻧد ﺗﺑﺎدل ﻧظرﯾﺎت و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻋرﺻﮥ زراﻋت و ﺳﺎﯾر اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن رﺷﺗﮥ
ﻋﻠﻣﯽ؛
د – راه اﻧدازی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ.
ھــ  -ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻋرﺿﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺳﺎزﻣﺎن.

و ـ روی دﺳت ﮔرﻓﺗن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻓراھم ﻧﻣودن ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث روﻧﻖ ھدف ﺳﺎزﻣﺎن ﮔردد.
ﻋﺿوﯾت
ﻣﺎدۀ ﺳوم:
اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺷﺗﻣل اﻧد ﺑر:
اﻟف – دوﻟت ھﺎی ﮐﮫ در ذﯾل اﯾن ﺳﻧد ﻓﮭرﺳت ﺷده اﻧد و اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎء و ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ ﻗﺑول ﻧﻣوده اﻧد ،ﯾﺎ دوﻟت ھﺎی
ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده ھﻔدھم اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﺷﺎن اطﻼﻋﯾﮫ داده ﺷده اﺳت ؛ و.
ب – ﺳﺎﯾر دول ﮐﮫ (۱) :ﻋﺿوﯾت ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷرط و ﺷراﯾط ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ رأی ﻣﺛﺑت ﺣد اﻗل دو ﺳوم
دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو در ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ارﺳﺎل رأی دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو
از طرﯾﻖ ﭘﺳت ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد؛ و ) (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎدۀ ھﻔدھم اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد.

ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎرم:
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وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ،اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎ

 – ۱ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﻌﮭده و ﻣﺷﺧﺻﺄ دارای ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﻟف – اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد.

ب – ﺗﻣﻠﮏ و از ﺗﻣﻠﮏ در آوردن اﻣﻼک ﻣﻧﻘول و ﻏﯾر ﻣﻧﻘول ؛ و.
ج – اﻗﺄﻣﮫ دﻋﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ.

 – ۲ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو ھر دوﻟت ﻋﺿو ﺧود از اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺗن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭت ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف و اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺳﭘرده ﺷده ﺿروری اﺳت .اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﯾن
ﭘﺎراﮔراف در ﺳﻧد ﺟداﮔﺎﻧﮥ ﺗﺻرﯾﺢ و ھﻧﮕﺎم ﻣﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻧوﻋﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﻠﻣرو دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﻧﯾﺎز ﺑﮫ وﺿﻊ ﭼﻧﯾن ﺳﻧد را ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗداﺑﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼﺗﯽ
ﻣﺎدۀ ﭘﻧﺟم:
ھر دوﻟت ﻋﺿو ﺑﺎﯾد ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات ،ﻣواد ،اﻗﻼم ﻧﺷراﺗﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻻزﻣﮥ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭت اﺟرای وظﺎﯾﻔش ،روی دﺳت ﮔﯾرد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣﺎدۀ ﺷﺷم:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗﺷﮑل اﺳت از:

اﻟف -ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ؛
ب -ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ؛ و.
ج -رﯾﺎﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣؤﺳﺳﺎت و ھﯾﺄت.
ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎدۀ ھﻔﺗم:
 -۱ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺗﺻدی ﺑﺎزﻧﮕری ﮐﺎرھﺎ و ﺗﻌﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت.
 -۲ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ھر ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۳ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺣﺎﻻت ذﯾل ﺗدوﯾر ﻣﯾﺂﺑد:
اﻟف -ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺟﻠس ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ.
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ب -در ھر ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر ،ﺑﺎ اﺻدار آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو از ﺳوی رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺷش ﻣﺎه ﻗﺑل از ﺗدوﯾر ﮐﻧﻔراﻧس.
ج -ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ دو ﺛﻠث اﻋﺿﺎی ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺗدوﯾر ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ را درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎ اﺻدار آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ھﺎی
ﻋﺿو از ﺳوی رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺑل از ﺗدوﯾر ﮐﻧﻔراﻧس و ذﮐر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣورد ﺑﺣث.
 -۴ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗواﻋد و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧود را ﺧودش وﺿﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷواری اﺟراﺋﯾﮫ
ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم:

 -۱ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﺗﺻدی رھﺑری ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺧﻼل ﻣﺟﺎﻟس ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ,ﺷورای
اﺟراﺋﯾﮫ از ﺗطﺑﯾﻖ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﺗﺻﺎﻣﯾم اﯾن ﮐﻧﻔراﻧس ﻧظﺎرت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورد.

 -۲ﺑدون ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﭘﺎراﮔراف اول اﯾن ﻣﺎده ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ دارای وظﺎﯾف ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﻟف -اﻧﺗﺻﺎب رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن.
ب -ﺗﻌﯾﯾن رؤﺳﺎی ﻣؤﺳﺳﺎت و ھﯾﺋت ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ.
ج -ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻔﺗﺷﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ.
د -ﺑﺎزﻧﮕری و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﺗﺻوﯾب ﺑودﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﺗوﺳط رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﺷود.
ھــ  -اﺟﺎزه درﯾﺎﻓت ﻗروض از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺄﻣﯾن ھﻣﭼو ﻗروض در ﺑراﺑر ﻣﻠﮑﯾت ﺳﺎزﻣﺎن؛

و -اﺟﺎزه ﭘذﯾرش ﻟواﯾﺢ و ﺳﺎﯾر ﺗداﺑﯾر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.
 -۳ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺣﺎﻟت ﻣﻧدرج ﻣﺎدۀ ﺳوم اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﺷواری اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ھر وظﯾﻔﮫ و ﺻﻼﺣﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ ﯾﺎ
رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻔوﯾض ﻧﻣﺎﯾد .ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ از طرﯾﻖ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺳؤول ﺗطﺑﯾﻖ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺷورای
اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
 -۴ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ھر دوﻟت ﻋﺿو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ از ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺧود ﯾﮏ رﺋﯾس
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣدت ﺗﺻدی وی ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۵ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺣداﻗل در ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗدوﯾر ﺟﻠﺳﮫ داده و در ﺳﺎﯾر ﺣﺎﻻت ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﺟﺎﻟس ﺧوﯾش را راه
اﻧدازی ﻧﻣﺎﯾد .ھر ﻋﺿو ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﯾﺗواﻧد از رﺋﯾس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗدوﯾر ﻣﺟﻠس را ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً اﯾن ﻣﺟﻠس در ﺻورت
ﻧﯾﺎز در زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن راه اﻧدازی ﻣﯽ ﮔردد .رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ،ﺑﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔذاﺷﺗن
وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ،آﮔﺎھﯽ ﺗدوﯾر ﻣﺟﺎﻟس را ﻣﻌﮥ ﻣوﺿﻌﺎت ﻣورد ﺑﺣث ارﺳﺎل دارد.
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 -۶ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﻗواﻋد و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧود را ﺧودش وﺿﻊ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
رﯾﺎﺳت
ﻣﺎدۀ ﻧﮭم:

 -۱رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺗﺻدی رﯾﺎﺳت اﺟراﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑوده و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺻﺎﻣﯾم ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷورای
اﺟراﺋﯾﮫ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد اﻣور ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -۲ﺑدون ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐﻠﯽ ﭘﺎراﮔراف ﯾﮏ اﯾن ﻣﺎده ،رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ دارای وظﺎﯾف و ﻣﮑﻠﻔﯾت ھﺎی ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﻟف -ادارۀ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﺣﮑﺎم ﭘﺎراﮔراف دوم )ب( ﻣﺎدۀ ھﺷﺗم اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ.
ب -ﺗﮭﯾﮥ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن.

ج -ﺗﮭﯾﮥ ﺑودﺟﮥ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺑﮫ ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺟﮭت ﺗﺻوﯾب ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود.
د -ﺗﮭﯾﮥ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺑﻌد از ﺗﻔﺗﯾش ﺟﮭت ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷود.
ھــ -وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﮔزارش ﺑﮫ ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ در ﺧﺻوص ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ؛ و.
و -ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث و ﭘذﯾرﻓﺗن ﭼﻧﯾن ﻟواﯾﺢ و ﺗداﺑﯾر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ ﺷورای
اﺟراﺋﯾﮫ ﺻﻼﺣﯾت آﻧرا دارا ﺑﺎﺷد.

ﺗﺻﺎﻣﯾم
ﻣﺎدۀ دھم:
 -۱ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ھﺎی ﻻزم را ﺑﺧرچ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آراء ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺧوﯾش را اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۲در ﺻورت ﻋدم ﺣﺻول اﺗﻔﺎق آراء ،ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻧﺳﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﺎﺿر دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو از طرﯾﻖ رأی
ﮔﯾری اﺗﺧﺎذ ﮔردد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻗواﻋد طرزاﻟﻌﻣل طور دﯾﮕری ﺗﺳﺟﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻗﺎﻋدۀ طرزاﻟﻌﻣل ﺑرای ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم اﮐﺛرﯾت ﻣﺷﺧص را ﻗﯾد ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻗﺎﻋده ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط ﯾﮏ رأی ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
از ﭼﻧﯾن اﮐﺛرﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﺗﻌدﯾل ﮔردد.
 -۳ھر دوﻟت ﻋﺿو دارای ﯾﮏ ﺣﻖ رأی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ ﮐﻧﻧدۀ ﻣﻠﯽ
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ﻣﺎدۀ ﯾﺎزدھم:

ھر دوﻟت ﻋﺿو ﺑﻠوﺳﯾﻠﮥ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد وزارت ،ﺑﺧش ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺷﺧص را ﺟﮭت ﮐﺎروﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺧﺻوص رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل و ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗﻌﯾﯾن و ﻣؤظف ﺳﺎزد.
اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎدۀ دوازدھم:

 -۱ﻣﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن از طرﯾﻖ ذﯾل ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﮔردد:
اﻟف -ﺳﮭﻣﯾﮥ دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو.
ب -ﻓروش ﻧﺷرات و ﺧدﻣﺎت.

ج -ﺗﺣﺎﯾف و داراﯾﯽ ھﺎی ﻣوﻗوﻓﮫ.
د -اﺳﺗﻘراض.
ھــ -درآﻣد ھﺎ از ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ.
 -۲ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﺑﻠوﺳﯾﻠﮥ ﺣﺻول رأی ﻣﺛﺑت دو ﺛﻠث آن دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه ﻓﯾﺻد ﻣﺧﺎرج
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از طرﯾﻖ ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺷﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ دول ھﺎی ﻋﺿو ﻣﻘدار ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺷﺎﻧرا ﺟﮭت ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺎرج
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد.

 -۳ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ طور دﯾﮕری ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرد ،دوﻟت ﻋﺿو ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻋرﺻﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﺟده ﻣﺎه
ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺧوﯾش را ﭘرداﺧت ﻧﻧﻣﺎﯾد ،ﻧﻣﯾﺗواﻧد از ﺧدﻣﺎت ﻋﺿوﯾت ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷود ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺧوﯾش را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧروج از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎدۀ ﺳﯾزدھم:
 -۱ھر دوﻟت ﻋﺿو ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ارﺳﺎل آﮔﺎھﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر )ﻣﻧﻌﺑد ﺑﻧﺎم اﻣﺎﻧﺗدار اﯾن ﺳﻧد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔردد( ﮐﮫ
ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو و رﺋﯾس ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼع داده ﻣﯾﺷود ،در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﻊ
ﻋﺿوﯾت ﻧﻣوده و ﺧﺎرج ﺷود.
 -۲ﺧروج ﯾﮏ دوﻟت ﻋﺿو دوازده ﻣﺎه ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت آﮔﺎھﯽ از ﺳوی اﻣﺎﻧﺗدار ﯾﺎ ﺑﻌد از اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت طوﯾل ﮐﮫ در آﮔﺎھﯽ
ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎدۀ ﭼﮭﺎردھم:
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اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن

 -۱ﺑﺎ ﺻدور ﻗطﻌﻧﺎﻣﮥ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل در ﻣورد رأی ﻣﺛﺑت دو ﺛﻠث آن اﻋﺿﺎء دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺣﺎﺻل ﺷده
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه ﻓﯾﺻد ﻣﺧﺎرج ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از طرﯾﻖ ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺷﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﺧوﯾش ﻧﻘطﮥ اﺧﺗﺗﺎم ﺑﺧﺷد.

 -۲در ﺻورت اﻧﺣﻼل ،ﺷورای اﺟراﺋﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﺳوﯾﮫ ﮐﻧﻧده را ﺗﻌﯾﯾن و ﺗوظﯾف ﻧﻣﺎﯾد .داراﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و
دﯾون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﻘﺎﻋد ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﺳﮭﻣﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺿﺎء در ﺑراﺑر
ﻣﺧﺎرج و داراﯾﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد.
ﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﺎدۀ ﭘﺎﻧزدھم:
 -۱ھر دوﻟت ﻋﺿو ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻌدﯾﻼت را در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد .ھر ﺗﻌدﯾل در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗطﻊ ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﻣورد ﺣداﻗل رأی ﻣﺛﺑت دو ﺛﻠث آن اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﺻل
ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه ﻓﯾﺻد ﻣﺧﺎرج ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را از طرﯾﻖ ﺳﮭﻣﯾﮥ ﺷﺎن ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -۲ھر ﺗﻌدﯾل ﮐﮫ در اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ از طرف ﮐﻧﻔراﻧس ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎﯾد ،ﺟﮭت ﭘذﯾرش ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺗوﺳط اﻣﺎﻧﺗدار
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﮏ ﺗﻌدﯾل زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ دو ﺛﻠث اﻋﺿﺎء ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل
ﻣﻣﮑن ﭘذﯾرش آﻧرا ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻣﺎﻧﺗدار ﻣﺳﺗﻠزم اﺳت ﺗﺎ از اﻧﻔﺎذ ﺗﻌدﯾل دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد.

ﯾﺎدداﺷت ھﯾﺋت ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣور زراﻋﺗﯽ
ﻣﺎدۀ ﺷﺎﻧزدھم:
ﺑﮫ ﻣﺟرد اﻧﻔﺎذ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﯾﺋت ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣور زراﻋﺗﯽ ﻧﺎﻓذۀ اول اﭘرﯾل  ۱۹۸۱ﻣﯾﻼدی از اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط اﺳت.
اﺣﮑﺎم ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﻣﺎدۀ ھﻔدھم:
 -۱ﻧﺳﺧﮥ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻧزد اﻣﺎﻧﺗدار در ﻟﻧدن ﺣﻔظ ﺷده و در ﻣﻌرض دوﻟت ھﺎی ﮐﮫ در اﯾن ﺳﻧد ﻓﮭرﺳت ﺷده اﻧد،
ﺟﮭت اﻣﺿﺎء ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
 -۲اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧوط ﺑر ﺗﺻوﯾب و ﭘذﯾرش از ﺳوی دوﻟت ھﺎی اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺳﻧﺎد اﺑراز ارادۀ ﺗﺻوﯾب و
ﭘذﯾرش دوﻟت ﻋﺿو ﻧزد اﻣﺎﻧﺗدار ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮔردد.

AC
KU

 -۳اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺣداﻗل دوازده دوﻟت ﮐﮫ در ذﯾل ﻓﮭرﺳت ﺷده اﻧد اﺳﻧﺎد اﺑراز ارادۀ
ﺷﺎﻧرا ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ ﭘذﯾرش آن ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ﺑﺳﭘﺎرﻧد .ﺑﺎﻻی ﮐﺷور ﮐﮫ در ذﯾل ﻓﮭرﺳت ﺷده و اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را ﺑﻌد از
اﻧﻔﺎذ اﻣﺿﺎء ﻧﻣوده و ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت ،اﯾن ﺳﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗطﺑﯾﻖ را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﻧﺎد اﺑراز ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ
ﭘذﯾرش ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.

 -۴ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اﻟﺣﺎق ھر دوﻟت ﻣﻔﺗوح اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﭘﺎراﮔراف )ب( ﻣﺎدۀ ﺳوم اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﻋﺿوﯾت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑر ھﻣﭼو دوﻟت ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗطﺑﯾﻖ را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺳﻧﺎد اﺑراز ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ
ﭘذﯾرش ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ﺑﺳﭘﺎرد.

 -۵ھر دوﻟت ﺣﯾن ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ اﺳﻧﺎد ﺗﺻوﯾب ،ﭘذﯾرش ﯾﺎ اﻟﺣﺎق ﯾﺎ در ھر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌدی ﺑﺎ ارﺳﺎل اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ،ﻣﯾﺗواﻧد
ﺗﺻرﯾﺢ دارد ﮐﮫ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑر دوﻟت ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ ﺧودﮔردان ﺑوده و ﺑﺎ اﯾن دوﻟت در اﻧﺟﻣن ﺧود ﻣﺧﺗﺎر
ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ دارد ﯾﺎ ھر ﺳرزﻣﯾن ﮐﮫ دوﻟت ﻣﺗذﮐره در رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠل در ﺑراﺑر آن ﻣﮑﻠﻔﯾت دارد و ﯾﺎ دوﻟت ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ دوﻟت
ﻣوﺻوﻓﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﺧوﯾش را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘذﯾرش اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﺑراز ﻧﻣوده اﻧد .ھﻣﭼو دوﻟت ھﺎی ﺧود ﮔردان ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ
در اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی ﯾﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺷوﻧد ،اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺑﺎﻻی اﯾن ﭼﻧﯾن دوﻟت ھﺎی
ﺧود ﮔردان ﯾﺎ ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﺎن ﺑﻌد از اﻧﻔﺎذ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اطﻼع داده ﻣﯾﺷود ،زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺳﻧد ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﻣﺎﻧﺗدار ،اطﻼﻋﯾﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.
 -۶اﻣﺎﻧﺗدار ﺑﺎﯾد دوﻟت ﻓﮭرﺳت ﺷده در اﯾن ﺳﻧد ﯾﺎ ھر دوﻟت دﯾﮕری ﻣﻠﺣﻖ ﺷده را اﻣﺿﺎء ﺗﺻوﯾب ،ﭘذﯾرش ،اﻟﺣﺎق و درﯾﺎﻓت
اطﻼﻋﯾﮫ و ﻣرﻋﯽ اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد .ﺑرای ﮔواھﯽ ﻣوارد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده از طرف دوﻟت ھﺎی
ﻣرﺑوطﮥ ﺷﺎن ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﮫ ﺻﻼﺣﯾت دارﻧد ﺗﺎ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧد.

اﯾن ﺳﻧد در ھﺷﺗم ﺟوﻻی  ۱۹۸۶ﻣﯾﻼدی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷده اﺳت.
ﻓﮭرﺳت دوﻟت ھﺎ:
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش ،ﺑوﺗﺳواﻧﺎ ،ﺑروﻧﺋﯽ ،داراﻟﺳﻼم ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻗﺑرس ،ﻓﯽ ﺟﯽ ،ﮔﺎﻧﺎ ،ﮔﯾﻧﺎ ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺟﺎﻣﺎﺋﯾﮑﺎ ،ﮐﻧﯾﺎ ،ﻣوﻻوی،
ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،ﻣوری ﺗﯾوس ،زﯾﻼﻧد ﺟدﯾد ،ﻧﺎﯾﺟﯾرﯾﺎ ،ﭘﺎﭘوا -ﮔﯾﻧﮥ ﺟدﯾد ،ﺳﯾراﻟﯾون ،ﺟزاﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ ،ﺑﺎھﺎﻣﺎ،
ﮔﺎﻣﺑﯾﺎ ،ﺗرﯾﻧداد و ﺗوﺑﺎﮔو ،ﯾوﮔﺎﻧدا ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر ،زاﻣﺑﯾﺎ ،زﻣﺑﺎﺑوی ،ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر.
ﻓﮭرﺳت دوﻟت ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ  ۳۱ﻣﺎرچ  ۲۰۱۳ﻣﯾﻼدی اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺻوﯾب ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب،

ﮐﺷور

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎء

آﺳﺗراﻟﯾﺎ

۱۹۸۶/۷/۸

۱۹۸۶/۷/۳۱

ﺑﺎھﺎﻣﺎ

۱۹۸۹/۵/۱۸

۱۹۸۹/۵/۱۸

ﺑﻧﮕﻠﮫ دﯾش

۱۹۸۷/۳/۱۲

۱۹۸۷/۵/۱۳

ﺑﺎرﺑﺎدوس

۲۰۱۲/۱۱/۸

۲۰۱۳/۱/۲۳

ﺑﻠﯾز

۱۹۹۲/۹/۱۷

ﺑوﺗﺳواﻧﺎ

۱۹۸۶/۱۱/۲۵

۱۹۸۷/۱/۲۸

داراﻟﺳﻼم

۱۹۸۹/۱/۵

۱۹۹۳/۱۱/۱۷

ﺑروﻧدی

۲۰۰۱/۲/۲۸

ﮐﺎﻧﺎدا

۱۹۹۱/۷/۲۹

ﭼﯾﻠﻲ

۱۹۹۱/۱۰/۵

ﭼﯾن

۱۹۹۵/۸/۲۱

ﮐوﻟﻣﺑﯾﺎ

۱۹۹۵/۳/۹

ﺳﺎﺣل ﻋﺎج

۲۰۰۳/۱۲/۱۱

۲۰۰۴/۲/۲۳

ﻗﺑرس

۱۹۸۷/۷/۱۷

۱۹۸۷/۷/۱۷

ﻓﯽ ﺟﯽ

۱۹۸۷/۴/۱

۱۹۸۷/۶/۳

ﭘذﯾرش ﯾﺎ اﻟﺣﺎق
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۱۹۹۱/۷/۲۹

ﮔﺎﻣﺑﯾﺎ
ﮔﺎﻧﺎ

۱۹۸۷/۹/۱۴

ﮔراﻧﺎدا

۲۰۱۰/۹/۹

ﮔﯾﺎﻧﺎ

۱۹۸۶/۷/۸

ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن

۱۹۸۸/۱۲/۹

۱۹۸۶/۱۲/۱۸

۱۹۸۸/۷/۲۲

ھﻧدوﺳﺗﺎن

۱۹۹۶/۴/۲۲

اﻧدوﻧﯾزﯾﺎ

۱۹۹۶/۴/۱۶

ﺟﺎﻣﺎﺋﯾﮑﺎ

۱۹۸۷/۹/۱۱

۱۹۸۸/۵/۴

ﮐﻧﯾﺎ

۱۹۸۷/۶/۱۶

۱۹۸۷/۱۱/۱۳

ﺟﻣﮭوری ﻣردم ﮐورﯾﺎ

۲۰۱۰/۵/۱۳

ﻣوﻻوی

۱۹۸۶/۱۲/۴

۱۹۸۷/۳/۶

ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ

۱۹۸۶/۷/۸

۱۹۸۷/۳/۱۱

ﺟزﯾرۀ ﻣوری ﺗﯾوس

۱۹۸۶/۷/۸

۱۹۸۸/۱/۸

ﻣوراﮐو

۲۰۰۵/۱۰/۱

ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر

۱۹۹۳/۶/۲۸

ھﺎﻟﻧد
ﻧﺎﯾﺟرﯾﺎ

۱۹۸۶/۷/۲۴

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن

۱۹۹۲/۵/۶

ﭘﺎﭘوا ﮔﯾﻧﮫ ﻧو

۱۹۸۶/۷/۸

ﻓﻠﭘﯾن

۱۹۹۳/۱۱/۱۶

رواﻧدا

۲۰۱۱/۱/۲۵

ﺳراﻟﯾون

۱۹۸۶/۷/۸

ﺟزاﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎن

۱۹۸۶/۷/۸

اﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ

۱۹۹۷/۵/۱۳

ﺳرﯾﻼﻧﮑﺎ

۱۹۸۶/۱۰/۲۱

ﺳﻠطﻧت ﻋﻣﺎن

۲۰۰۰/۱۰/۲

ﺳوﯾس

۲۰۰۰/۱۰/۲۵

ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ

۱۹۸۷/۵/۱۷

ﺗرﯾﻧداد و ﺗوﺑﺎﮔو

۱۹۸۷/۵/۲۸

ﯾوﮔﺎﻧدا

۱۹۹۵/۵/۲۶

ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ

۱۹۸۶/۷/۸

ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دور ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی )(۵

۱۹۸۷/۸/۳

وﯾﺗﻧﺎم

۱۹۸۸/۸/۲۶

زاﻣﺑﯾﺎ

۱۹۸۶/۷/۲۵
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زﯾﻼﻧد ﺟدﯾد

۱۹۸۶/۷/۸

۱۹۸۷/۹/۴

۱۹۸۷/۱۱/۱۰
۱۹۸۷/۲/۲۷

۱۹۸۷/۶/۲۳
۱۹۸۷/۵/۱۴

۱۹۸۸/۱۰/۵

زﻣﺑﺎﺑوی

۱۹۸۶/۷/۸

۱۹۸۷/۱۱/۲۷

ﺗذﮐر :ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣل ﺳﻧد ﺗﺻوﯾب دوﻟت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر ﻣﺷﺗﻣل اﻧد ﺑر اﻧﮕﻠوﻟﯾﺎ و ﻣوﻧﺗﺳرات و ﺑﻠوﺳﯾﻠﮥ اطﻼﻋﯾﮫ
ھﺎی ﺑﻌدی ﻣﺷﺗﻣل اﻧد ﺑرﻣودا ،ﺟزاﯾر ﻓﺎﻟﮑﻠﻧد ،ﺟزﯾزۀ ﺳﻧت ھﻠن و ﺟزاﯾر وﯾرﺟﯾن اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن.
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً ﻗطﻊ ﻋﺿوﯾت ﻧﻣوده.
ھرﮔز اﻣﺿﺎء ﻧﮫ ﻧﻣوده
ﮐﺷور واﺑﺳﺗﮫ
ﻧﺳﺧﮥ اﺷﺗﺑﺎه را اﻣﺿﺎء ﻧﻣوده – ﻣﻧﺗظر ﻧﺳﺧﮥ ﺗﻌدﯾل ﺷده.
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