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رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۱۳ګڼه

د  ۰۲۳۵هجری شمسی کال

د حوت ۰۱

پرله پسی ګڼه ۰۷۷

د  ۰۵۷۰عیسوی کال د مارچ ۵

فرمان تقنینی نمبر  ۴۹۰۴-۹۹۱۱مؤرخ  ۴۱/۹۱/۹۱حضور مبارک شاهانه
ج ،ع ،ج نور احمد اعتمادی صدراعظم!
تصویب شماره  ۲۹۵۳جلسه تاریخی  ۳۵/۰۱/۰۱مجلس عالی وزراء راجع به معاهده منع تعبیه سالح ذروی و دیگر
اسلحه ذروی دارای لدرت تخریبی زیاد در بستر ابحار بداخل یازده ماده که منظوری آن به ولت تعطیل شوری
مصادف گردیده طبك حکم ماده  ۷۷لانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد.
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جاللتمآب شما این اراده حضور ما را به دوایر مربوطه ابالغ و هدایت بدهید تا موضوع حین انعماد مجدد جلسه شوری
طبك حکم ماده ( )۷۷لانون اساسی برای طی مراحل نهائی به شوری ارسال شود.

محل صحه حضور ملوکانه

فرمان نمبر  ۱۰۱۹مؤرخه  ۴۱-۹۱-۹۱مقام رفیع صدارت عظمی
ع ،ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره  ۲۹۵۳در جلسه تاریخی  ۳۵/۰۱/۰۱با مالحظه ورله عرض شماره  ۱۵۷۱مورخ
 ۳۵/۰۱/۱وزارت امور خارجه راجع به معاهده منع تعبیه سالح ذروی و دیگر اسلحه ذروی دارای لدرت تخریبی
زیاد در بستر ابحار با در نظر گرفتن اهمیت لاطع موضوع که نمایندگان ذیصالح حکومت آنرا بتاریخ یازده فبروری
 -۰۵۷۰امضاء کرده اند مراتب آتی را تصویب نمود:
« -۰معاهده منع تعبیه سالح ذروی و دیگر اسلحه ذروی دارای لدرت تخریبی زیاد در بستر ابحار به داخل یازده ماده
که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است.
 -۱طی مراحل لانونی تصویب معاهده مذکور مطابك ماده ( )۷۷لانون اساسی از طریك فرمان تمنینی آرزو برده
شود».
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مراتب این تصویب که از صحه حضور اعلیحضرت معظم همایونی گزارش یافته و بوسیله حکم شماره -۰۱۵۷
۳۱۰۱مؤرخ  ۰۷حوت  ۳۵بصدارت ابالغ گردیده به جاللتمآب شما اطالع داده شد تا طبك آن تعمیل نمائید.

محل امضاء دکتور عبدالقیوم
معاون دوم صدارت عظمی

معاهده منع تعبیه سالح ذروی و دیگر سالح دارائی قدرت تباه کننده در بستر بحر کف اوقیانوس و زمین زیر آن:
کشورهای طرف این معاهده
با تصدیك منافع مشترک بشریت در پیشرفت تفحصات و استفاده از بستر بحر و کف الیانوس برای مماصد صلح آمیز
با مالحظه اینکه منع مسابمه تسلیحاتی در بستر بحر و کف الیانوس به منفعت حفظ صلح در جهان بوده و کشیدگی های
بین المللی را تملیل و مناسبات دوستانه را بین دول تمویه میبخشد.
با عمیده بر اینکه این معاهده لدمی در راه تجرید بستر بحر و کف الیانوس از مسابمات تسلیحاتی محسوب میشود.
با عمیده بر اینکه این معاهده لدمی در راه خلع سالح عام و تام تحت کنترول دلیك و موثر بین المللی با عزم اینکه
مذاکرات به منظور نیل به این مرام تعمیب شود.
با عمیده بر اینکه این معاهده مماصد واصل های منشور ملل متحد را مطابك به اصل های حموق بین الدول و بدون
صدمه رساندن به آزادی ابحار آزاد تمویه خواهد نمود .بر مراتب ذیل موافمت نمایند:
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ماده اول:

 -۰کشورهای عضو معاهده تعهد میکنند که از نصب و تعبیه هر نوع سالح ذروی و انواع اسلحه دارائی لوه تخریبی
زیاد به شمول ساختمان ها تاسیسات پرتاب و دیگر انواع تسهیالت که مخصوصا جهت ذخیره نمودن .آزمایش و
استفاده ازین نوع سالح تهیه شده باشد در بستر بحر کف اولیانوس و زمین زیر بحر ماورای حدود خارجی حوزه بستر
ابحار .طوریکه در ماده دوم تعریف شده اجتناب ورزند.

 -۱مکلفیت های پراگراف اول این ماده بر حوزه بستر بحر که در پراگراف مذکور اشاره شده نیز لابل تطبیك است
استثناء در د اخل این حوزه مکلفیت های مذکور به کشور های ساحلی یا به بستر بحر در تحت آبهای ساحلی آن تطبیك
نمیشود.

 -۲کشور های عضو این معاهده متعهدند که از هر نوع الدام به منظور کمک .تمویه و تشویك یک کشور برای اجرای
فعالیت هائیکه در بند اول این ماده به آن اشاره شده خود داری نمایند و به هیچ صورت درین گونه الدامات سهم
نگیرند.
ماده دوم:
برای مماصد این معاهده حدود خارجی حوزه بستر بحر که در ماده اول به آن مطابك به دوازده میل حدود خارجی
حوزه ایکه در حصه دوم میثاق آبهای ساحلی و منطمه مجاوره که در جینوا به تاریخ  ۱۵اپریل  ۰۵۹۱به امضاء
رسیده تعیین و بر اساس محتویات حصه اول لسمت دوم میثاق مذکور و مطابك به حموق بین الدول اندازه خواهد شد.

ماده سوم:
 -۰به منظور پیشبرد مماصد و تطبیك مواد این معاهده .هر کشور عضو حك دارد از راه مشاهده فعالیت های دیگر
کشورهای عضو معاهده منع تعبیه سالح ذروی و دیگر اسلحه دارای لدرت تخریبی بزرگ در بستر ابحار کف
اولیانوس و خاک زیر آن را ماوراء حوزه ایکه در ماده اول به آن اشاره شده رسیدگی نمایند .مشروط بر اینکه حین
مشاهدات این فعالیت ها را اخالل نکنند.
 -۱اگر بعد ازین مشاهدات باز هم شک مبنی بر معاینه معمول در مورد ایفای وجایب یک کشور بر اساس این معاهده
بالی بماند .کشوری که چنین شک نزدش تولیدش .و کشوری که فعالیت های آن سبب مفاهمه کنند اگر باز هم شک
بالی بماند کشوری که نزد آن شک تولید شده باید دیگر کشورهای عضو را از موضوع باخبر سازد و کشورهای
مربوطه باهم در مورد طرح طرزالعمل های الزمه به منظور رسیدگی موضوع به شمول تفتیش ساختمانها تاسیسات و
دیگر وسایل که از جمله موضوعاتی که در ماده اول به آن اشاره شده محسوب شود .باهم همکاری خواهند نمود.
کشور های شامل منطمه به شمول کشورهای ساحلی و کشور های که آرزو داشته باشند درین مذاکرات و همکاری
اشتراک ورزند حك سهمگیری را دارند .بعد از تکمیل طرزالعمل های الزمه به منظور رسیدگی موضوع – یک
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راپور الزمه از طرف کشوری که این طرزالعمل از طرف آن آغاز شده بدیگر کشورهای عضو ارسال خواهد شد.
 -۲اگر کشور مسول فعالیت هائیکه باعث تولید شک گردیده از راه مشاهده اشیاء ساختمانها تاسیسات و دیگر وسایل
لابل تشخیص نباشد .کشوریکه شک نزد آن تولید شده است بعد اطالع تحمیمات ممتضی را از کشورهای عضو معاهده
در داخل منطمه فعالیت و یا هر کشور دیگر طرف معاهده به عمل می آرد .اگر از طریك این تحمیمات .معلوم شود که
یک کشور معین مسئول این فعالیت هاست کشور مذکور بر اساس بند دوم این معاهده با دیگر کشورهای عضو معاهده
طوریکه در بند دوم این ما ده پیشبینی شده داخل تماس گردیده و همکاری خواهد نمود .اگر هویت کشور مسئول از
طریك این تحمیمات معلوم نشود سپس دیگر طرزالعمل های تحمیك و رسیدگی موضوع از لبیل تفتیش از طرف کشور
تحمیك کننده در مورد استفاده لرار خواهد گرفت و از کشور های شامل منطمه فعالیت ها .به شمول کشور های ساحلی
و هر کشور دیگر که آرزوی همکاری را داشته باشد جهت سهمگیری دعوت خواهد نمود.

 -۳اگر مذاکرات و همکاریهای بر اساس بند های دوم و سوم این ماده شکی را که پیدا شده ازین نبرد و هنوز هم
سوال ایفای وجایب مطابك این ماده بالی بماند .کشور مذکور می تواند بر اساس منشور ملل متحد موضوع را به
شورای امنیت موسسه ملل متحد رویت دهد و شورای امنیت بر اساس منشور در موضوع الدام کرد.
 -۹رسیدگی مطابك این ماده البته از طرف یک کشور عضو با استفاده از منابع خودش .یا به کمک کامل و یا لسمی
یک کشور عضو دیگر یا از طریك طرزالعملهای بین المللی در چهار چوب موسسه ملل متحد مطابك به منشور ملل
متحد صورت گرفته می تواند.
 -۰رسیدگی باین فعالیت ها بر اساس این معاهده باید به فعالیت های دیگر کشور ها مداخله نه نموده و باید با رعایت
حموق شناخته شده کشور ها بر اساس حموق بین الدول به شمول آزادی ابحار و حموق کشور های ساحلی به تجسس و
بهره برداری از فالت لارۀ خویش انجام یابد.

مادۀ چهارم:
هیچ موضوع درین معاهده به طرفداری و یا رد نمودن لطمه بحموق یک کشور بر اساس میثالهای بین المللی موجوده
به شمول میثاق  – ۰۵۹۱ابحار ساحلی و مناطك مجاور و یا راجع به حموق و دعاوی یک کشور عضو و یا شناسائی
و یا عدم شناسائی حموق و یا دعاوی یک کشور راجع به آبهای ساحلی به شمول ابحار ساحلی و مناطك مجاور یا بستر
و عمك ابحار به شمول فالت های لاره تفسیر شده نمی تواند.
ماده پنجم:
اعضای این معاهده متعهد میشوند تا مذاکرات شان را با حسن نیت به منظور اتخاذ تدابیر بیشتر در ساحه خلع سالح و
منع مسابمات تسلیحاتی در بستر ابحار و کف اولیانوس ادامه دهند.
ماده ششم:
هر کشور عضو می تواند تعدیالت باین معاهده پیشنهاد کند این .تعدیالت برای کشور های که آن را لبول نمایند و بعد
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لب ول تعدیالت مذکور از طرف اکثریت اعضای معاهده و بعد از آن از تاریخ لبول تعدیالت از طرف هر عضو برای
عضو مذکور مدار اعتبار خواهد بود.
ماده هفتم:

پنج سال بعد از اینکه این معاهده مدار اعتبار لرار گیرد یک کنفرانس بین الملی کشورهای عضو این معاهده در ژنیو
(سویس) به منظور تجدید نظر پیشرفت تطبیك این معاهده بادر نظر گرفتن مماصد ممدمه و مواد معاهده دایر خواهد شد
این تجدید نظر هر نوع انکشافات تکنالوژی مربوطه را مد نظر خواهد داشت .این کنفرانس در صورت لزوم بر اساس
نظریه اکثریت اعضای اشتراک کننده فیصله خواهد کرد که در چه ولت و زمان کنفرانس دیگری به منظور تجدید
نظر معاهده دایر شود.
ماده هشتم:

هر کشور عضو این معاهده حك دارد بر اساس حاکمیت ملی اش در صورتیکه تصمیم اتخاذ دارد که بروز ولایع فوق
العاده مربوطه به موضوع این معاهده منافع عالیه آن کشور را به خطر مواجه نموده از عضویت این معاهده خارج
شود .البته باید از این تصمیم سه ماه لبل به همه کشور های عضو و شورای امنیت خبر داده شود .این اطالعیه باید
بروز ولایع فوق العاده را که به منافع عالیه آن کشور لطمه وارد نموده هم در بر داشته باشد.
ماده نهم:
این معاهده باالی وجایب کشورهای عضو که بر اساس اسناد بین المللی غرض ایجاد مناطك فالد سالح ذروی به وجود
آمده به هیچ صورت تاثیری ندارد.

ماده دهم:
 -۰این معاهده برای امضاء همه کشور ها مفتوح خواهد بود هر کشوریکه این معاهده را لبل از بمدار اعتبار لرار
گرفتن آن امضاء نکند میتواند بر اساس بند سوم این ماده در هر زمان به آن الحاق کند.
 -۱این معاهده باید از طرف کشور های امضاء کننده به تصویب برسد .اسناد تصویب و الحاق به حکومات اتحاد
شوروی ،برتانیه و امریکا که به حیث حکومات تحویل گیرنده اسناد این معاهده تعیین شده سپرده خواهد شد
 -۲این معاهده بعد از تصویب از طرف بیست و دو کشور به شمول کشورهای تحویل گیرنده مدار اعتبار لرار خواهد
گرفت.
 -۳برای کشور هائیکه بعد از به مدار اعتبار لرار گرفته این معاهده آنرا الحاق و یا تصویب میدارند از تاریخ سپردن
اسناد تصویب یا الحاق شان مدار اعتبار خواهد بود.
 -۹حکومت تحویل گیرنده اسناد همه کشورهای امضاء و الحاق کننده را از تاریخ هر امضاء سپرده شدن اسناد
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تصویب و الحاق تاریخ بمدار اعتبار لرار گرفتن معاهده و دیگر مسایل مربوطه باخبر خواهند ساخت

 -۰این معاهده از طرف کشورهای تحویل گیرنده بر اساس ماده  ۰۱۱منشور در ملل متحد ثبت خواهد شد.
ماده یازدهم:

متن این معاهده در السنه انگلیسی فرانسوی .روسی .چینی و هسپانوی یکسان مدار اعتبار بوده و در آرشیف های
کشورهای تحویل گیرنده حفظ خواهد شد .در مولع الزمه کاپیهای مصدله این معاهده به حکومت تحویل گیرنده اسناد و
به کشورهای امضاء و الحاق کننده ارسال خواهد شد.

