د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیي وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

موافقتنام ٔه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه در
حال توسعه

تاریخ نشر )۸۲(:جدی سال  ۳۱۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۳۳۱۲( :

۸ـ موافقتنام ٔه چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه
در حال توسعه
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای
محاط به خشکه در حال توسعه
شماره) ۳۰۱( :
تاریخ۳۱۳۳/۳۰/۳۲ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،الحاا افغانساتان باه موافقتناماد جناد انباه بارا ا ااد
ک نهاد تحق قاتی ب ن المللی برا کشورها محاط به خشکه در حالت توسعه که توسط مصوبات شامار ( )۰۷مارر
مادۀ تصد
مادۀ دوم:
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 ۶۹۳۶/۸/۶۰ولسی رگه و شمار ( )۰۷مرر  ۶۹۳۶/۳/۶۱مشارانو رگاه شاورا ملای باداخم اک مقدماه)۶۱( ،
گرد د است ،توش ح می دارم.

ا ن فرمان از تار خ توش ح نافذ و همرا با مصوبات شورا ملی و موافقتنامه در ر دۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه
از موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشور های محاط به خشکه
در حال توسعه
شماره)۰۰( :
تاریخ۳۱۳۳/۲/۳۰ :
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به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامد جند انبه برا ا اد ک نهاد تحق قاتی ب ن المللی بارا
کشورها محاط به خشکه در حام توسعه در لسد عمومی مرر  ۶۰ماا عقارس ساام  ۶۹۳۶ولسای رگاه باه داخام
ک مقدمه ( )۶۱مادۀ تصد

گرد د.

الحاج عبدالرووف "ابراهیمی"
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه
در مورد موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای محاط به
خشکه در حال توسعه
شماره)۰۰( :
تاریخ۳۱۳۳/۳/۸۲ :
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به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامد جند انبه برا ا اد ک نهاد تحق قاتی ب ن المللی بارا
کشور ها محاط باه خشاکه در حاام توساعه باه داخام اک مقدماه )۶۱( ،مااد در لساد عماومی مارر ۶۹۳۶/۳/۶۱
مشرانو رگه ،تصد

گرد د.

الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مشرانو جرگه

موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشورهای محاط به خشکه در
حال توسعه
پیشگفتار:
کشورهای محاط به خشکه در حال توسعه ( )LLDCsکه اطراف موافقتنامه حاضر می باشد:
بااا اشااار بااه نتا ا ج کنفاارانب با ن المللاای وزرا کشااورها محاااط بااه خشااکه و کشااورها در حااام توسااعه ترانز تاای و
کشورها تمو م کنند و سازمان ها ب ن المللی مالی و توساعو و ادارات س ساتم ساازمان ملام متحاد باه منناور بلناد
بردن سطح آگاهی و رس دگی به ن ازمند ها و ژ کشورها در حام توسعه محاط به خشکه در ک جارجوس د د
هانی برا همکار ها حمم و نقم ترانز تی ب ن کشورها محاط به خشکه و در حام توساعه ترانز تای کاه در ماا
اگست سام  ۶۷۷۹م در شهر الماتا قزاقستان برگزار شد بود و با در ننار داشات اهم ات تطب ا کامام و مارثر برناماه
کار الماتا.
با تو ه به قطنامد شمار  ۶۷۶/۱۸مرر  ۶۹دسمبر سام  ۶۷۷۹م م مع عمومی که نتا ج کنفرانب ب ن المللای وزراء
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و برنامد کار الماتا و قطنامه  ۶۶۶/۱۶مرر  ۶۶دسمبر م مع عمومی کاه از ا ااد نهااد تحق قااتی بارا کشاورها
محاط به خشکه در حام توسعه در اوالنباتار استقبام نمود.
بااا تأک ااد ب شااتر باار قطنامااه شاامار ال ا

 ۶۶۶-۱۶ماارر  ۶۶دساامبر سااام  ۶۷۷۳م م مااع عمااومی کااه از ا اااد ت ا م

کارش ناسی در کشورها محاط به خشکه در شهر اوالنباتار برا ارتقا نرف ت تحل لای کشاورها در حاام توساعه و
بهبود تبادله ت ارس بهتر روش ها که ضرورت دارد تالش ها هماهنگ آنان را بارا تطب ا کامام و مارثر برناماه
کااار الماتااا و اهاادا

توسااعو هاازار را بااه حااداکثر رساااند اسااتقبام نمااود .در قطعنامااد مااذکور ،م مااع عمااومی دفتاار

نما ندگی عاالی را بارا کشاورها کمتار توساعه افتاه ،کشاورها در حاام توساعه محااط باه خشاکه و زا ار کوجاک
کشورها درحام توسعه سا ر ادارات مربوطه عضو س ستم ملم متحد ،و نهادها ذ ربط ب ن المللی و منطقو دعاوت
به عمم آورد تا کشورها محاط به خشکه در حام توسعه را در راستا تطب

فعال ت ها نهاد تحق قااتی با ن المللای

همکار نما ند .با تو ه به اعالم ه اوالنباتار که در ا الب وزرا ت ارت کشورها محاط به خشکه در حاام توساعه
در ما اگست سام  ۶۷۷۰م به تصو س رس د ،با تأک د م دد بار ن ازمناد کشاورها محااط باه خشاکه در حاام توساعه
برا ا اد ک نهاد تحق قاتی ب ن المللی کاه مقار آن در شاهر اوالنباتاار اسات و اا اصارار ساازمان هاا با ن المللای و
کشورها تمو م کنند

هت همکار با کشورها محاط باه خشاکه در حاام توساعه بارا تحقا بخشا دن ا ان پاروژ .

همجنان با تو ه به سند نتا ج نهاا ی بررسای م اان مادت تطب ا برناماد کاار الماتاا مارر  ۹اکتاوبر ساام  ۶۷۷۸م در
شهر ن و ارک که از پ شنهاد ا اد نهاد تحق قاتی ب ن المللی اوالنباتار استقبام نمود تاا نرف ات تحل لای کشاورها محااط
به خشکه در حام توسعه را به مننور بلند بردن سطح مرثر ت در تطب

برنامد کار الماتا ،افزا ش دهد.

با تو ه به اعالم د مرر  ۶۱سپتمبر سام  ۶۷۷۳م هشتم ن ا الب وزرا کشور محاط در حام توسعه در ن و اارک
و اعالم د ا زولو نی سوم ن ا الب وزرا ت ارت کشورها محاط به خشکه در حام توسعه در ما اکتاوبر  ۶۷۷۳م
که ا اد نهاد تحق قاتی ب ن المللی برا کشورها محاط به خشکه در حام توسعه استقبام نمود.
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باا تو اه باه ا نکاه گروهای از کشاورها محااط باه خشاکه در حاام توساعه متشاکم از  ۹۶عضاو ساازمان مللای متحااد،
طور که در مادۀ ( )۶۶۶کنوانس ون سازمان ملم متحد در مورد قانون بحر آمادۀ سواحم بحر ندارند.
نبش عدم انسالک که در وال سام  ۶۷۷۳م در مصار

با اشار به سن د نها ی پانزدهم ن ا الب سران و کشورها

به امضاء رس د و در آن از اعالم د اوالنباتار که اسناد نتا ج لسات و کنفرانب هاا مختلا

را باه تصاو س رساان د ،

استقبام نمود است .با درک ب شتر ا نکه عدم دسترسی سرزم نی باه بحار ،وخا م باودن دور از باازار هاا
مصار

هاان ،و

ترانز تی ممنوع و خطرات که هنوز هم ادامه دارد تا سلسله از موانع باال عوا د صاادرات ،ر اان سارما د

خصوصی و ت ه ز منابع داخلی کشورها محاط به خشکه در حام توسعه ا اد نما د و از هم ن رو رشد کلای توساعه
ا تماعی اقتصاد را بر عکب متأثر می سازد .همجنان با درک ضرورت کشورها محاط به خشکه در حاام توساعه
مبنی بر ا اد ک مرکز عالی برا پژوهش ها تحل لی و مشورت ها پال سی برا کشورها محااط باه خشاکه در
حام توسعه و سهمگ ر در تقو ت نرف ت ها تحل لی کشورها محااط باه خشاکه در حاام توساعه در سااحات کل اد
رشد اقتصاد و کاهش فقر به و ژ حمم و نقم ترانز تی ،کمک به ت ار و تساه الت ت اارتی و همجناان فاراهم نماودن
ابزار مذاکراتی مناسس برا مذاکر کنندگان کشورها محاط به خشاکه در حاام توساعه در ساازمان ت اارت هاانی و
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سا ر نهادها ب ن المللی.

با تأک د بر ضرورت همکار ها نزد ک و مرثر در ب ن کشورها محاط به خشکه و در حام توسعه غار

تطب ا

مرثر برنامه کار الماتا  .باا اذعاان م ادد بار اهم ات ا ااد م کاان زم هاا مناساس بارا تساه م و بهباود همکاار با ن
کشورها محاط به خشکه در حام توسعه و ضرورت تسر ع فعام ساز و تحق بخش دن خط مشی نهاد تحق قاتی با ن
المللی با سهمگ ر فعام تمام کشورها در حام توساعه و حما ات کامام ساازمان هاا با ن المللای و کشاورها تمو ام
کنند ،حسس ذ م تواف نمودند:

ایجاد و مراکز نهاد بین المللی تحقیقاتی
مادۀ اول:
 -۶-۶اطرا

عضو ا ن موافقتنامه تصم م گرفته اند تا نهاد تحق قاتی ب ن المللی را برا کشورها محاط به خشاکه در

حام توسعه ا اد نما د که منبعد به نام "نهاد تحق قاتی ب ن المللی برا کشورها محاط باه خشاکه در حاام توساعه" ااد
می شود.
 -۶-۶دفاتر مرکز نهاد تحق قات ب ن المللی در شهر اوالنباتار مغولستان موقع ت دارد .نهاد تحق قااتی ماذکور از ساو
اعضاء ا از دارد تا در هر ا نما ندگی داشته باشد.
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اهداف نهاد تحقیقاتی بین المللی
مادۀ دوم:
 -۶-۶هد

کلی نهاد تحق قاتی ب ن المللی عبارت از ان ام تحق قات عالی و وکالت برا بهبود توانا ی کشاورها محااط

بااه خشااکه در حااام توسااعه ماای باشااد تااا نرف اات انااان را بااه مننااور اسااتفاد از ت ااارت با ن المللاای بااه شااموم مااذاکرات
سازمان ت ارت هانی با هد

نها ی باال بردن انکشا

بشر و کاهش فقر ،ارتقاء دهد.

 -۶-۶در جارجوس مذکور ،نهاد تحق قاتی ب ن المللی فعال ت ها ذ م را دنبام می نما د:
ال  -ته ه و انتشار تحق قات و مطالعات پ رامون موضاوعات مرباوط باه ت اارت ،کماک بارا ت اارت ،حمام و نقام و
ترانز ت و همجنان پا گا ها اطالعاتی (د تاب ب) را ع باه مساا م ماورد عالقاه کشاورها محااط باه خشاکه در حاام
توسعه.
س -بهبود همکار ب ن کشورها محاط به خشاکه در حاام توساعه باه منناور تقو ات نرف ات تحل لای آناان در سااحات
اقتصاد .
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کل د حمم و نقم ترانز تی ،سرما ه گذار ز ربنا ی ،کمک و تسه الت ت ارتی ،مذاکرات ت ارتی ،کاهش فقر و رشد

ج -شر ک ساختن معلومات ،شبکه سااز باه منناور درک بهتار جاالش هاا کاه کشاورها محااط باه خشاکه در حاام
توسعه به آن موا ه اند.

د -سهمگ ر در ته ه استرات ژ ها و پال سی ها که هد
تحل لی و تحق

از ان تطب

مرثر برنامد کاار الماتاا از طر ا مطالعاات

روز مسا م کل د .

هـ  -ترو ج ننر ات و ش و ها همگرا ی ب ن کشورها محاط باه خشاکه در حاام توساعه باا تو اه باه مساا م اقتصااد
هانی مورد عالقه کشورها محاط به خشکه در حام توسعه ،مانناد تااث رات اقتصااد هاانی و بحاران ماالی ،تغ ارات
اقل م و امن ت غذا ی.

و -ا اد روابط مستمر با سازمان ها ب ن المللی به شموم س ستم سازمان ملم متحد ،شرکا توسعو  ،به مننور بلناد
بردن سطح آگاهی از ن ازمند ها خاص کشورها محاط به خشکه در حام توسعه و منابع مالی و تخن کی که بارا
تطب

مطالعات و تحق قات تشخ ص شد .

ز -در دسااترب قاارار دادن انتشااارات ،نتااا ج تحق قاااتی و مطالعااات باارا کشااورها محاااط بااه خشااکه در حااام توسااعه،
شرکا توسعو و سا ر نهادها تحق قاتی همکار بارا اساتفاد و بهار باردار کشاورها هاا محااط باه خشاکه در
حام توسعه.
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وظایف
مادۀ سوم:
نهاد تحقیقاتی به منظور تحقق اهداف خویش باید کارهای ذیل را انجام دهد:
 -۶-۹ا اد روابط با نهادها تخصصی در کشور ها محاط به خشکه در حام توساعه ،ساازمان هاا با ن المللای ،باه
شموم سازمان ها س ستم ملم متحد ،از مله نما ندگی عالی برا کشورها کمتر توسعه افتاه ،کشاورها محااط باه
خشکه در حام توسعه و کشورها درحام توسعه زا ر کوجاک ،برناماد توساعو ملام متحاد ،کنفارانب ساازمان ملام
متحد در مورد ت ارت و توسعه ،پوهنتون سازمان ملم متحد ،بانک هانی ،کم س ون ها منطقو سازمان ملم متحاد،
سااازمان ت ااارت هااانی ،اتحاد ااد حماام و نقاام ااادۀ ب ا ن المللاای ،سااازمان هااانی گمرکااات و کشااورها تمو اام کننااد ،
نهادهااا تحق قاااتی در کش اورها محاااط بااه خشااکه در حااام توسااعه و در سااا ر کشااورها و همجنااان نهادهااا کل ااد
خصوصی و امعد مدنی و تدو ر لسات گروپ کار و مباحث مستق م پ رامون مسا م مشخص مربوط به کشورها
در حام توسعه محاط به خشکه و ترانز تی.

لسات و کنفرانب ها مختل
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 -۶-۹ارا ااه ننر ااات و پ شاانهادات عملاای باارا مالحنااد گروهاای از کشااورها محاااط بااه خشااکه در حااام توسااعه در
آنان.

 -۹-۹ا اد ک و س سا ت برا ترو ج تمام فعال ت ها ان ام شد توسط کشورها محااط باه خشاکه در حاام توساعه
در زم نه تطب

برنامه کار الماتاا ،در ساطوم ملای ،منطقاو و با ن المللای ،نتاا ج تحق قاات ان اام شاد از ساو نهااد

تحق قات سا ر نهادها همکار و مطالعات و نتا ج لسات کل د  ،کنفرانب ها و ا الب ها.

 -۶-۹مااع آور  ،س سااتمات ک ساااز  ،تحل اام و انتشااارات معلومااات مربااوط بااه کشااورها محاااط بااه خشااکه در حااام
توسعه از طر

و س سا ت و سا ر وسا م و همجنان اقدامات و برنامه ها طرم شد از سو نهادهاا با ن المللای و

کشورها تمو م کنند در قبام کشورها محاط به خشکه در حام توسعه در زم نه تطب

برنامه کار الماتا.

عضویت و تنظیم کار نهاد تحقیقاتی
مادۀ چهارم:

 -۶-۶تمام کشورها محاط به خشکه در حام توسعه کاه ا ان موافقتناماه را امضااء نماود اناد مای تواناد عضاو ت نهااد
تحق قات ب ن المللی را به دست آورند.
 -۶-۶نما ندگان:
ال  -هر کشور عضو سازمان ملم متحد.
س -نهادها و ادارات مربوطه سازمان ملم متحد که در مادۀ  ۶∙۹به آن اشار شد .
ج -سازمان ها ب ن الحکومتی و غ ر دولتی.
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د -ه ئاات رئ سااه ماای توانااد از نما ناادگان سااکتور خصوصاای دعااوت بااه عماام آورد تااا بااه نهاااد تحق قاااتی منح ااث نااانر
بپ وندند.
ارگان ها
مادۀ پنجم:
 -۶-۱نهاد تحق قاتی متشکم از ه ئت رئ سه و ک داراالنشاء.
هیات رئیسه
مادۀ ششم:
: -۶-۱
ال  -ه ئت رئ سه ،که منبعد به نام "ه ئت" اد می شود ،عالی تار ن مقاام مای باشاد کاه توساط موافقتناماد حاضار ا ااد
است.
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شد است .ا ن ه ئت متشکم از نما ندگان هر کشور عضاو مای باشاد کاه عضاو ت موافقتناماد حاضار را حاصام نماود

س -نما ندگان که به ه ئت معرفی می شوند با د از ملاه اشاخاص عاالی باشاند کاه در تعهادات و ساهمگ ر خاو ش در
توساعه کشاورها محاااط باه خشاکه در توسااعه کشاورها محااط بااه خشاکه در حاام توسااعه معارو

باود و از مسااا م

کل د و جالش ها پال سی ت ارتی و کشورها محاط به خشکه در حام توسعه آگاهی داشته باشند.

ج -رئا ب ا رائ ااو نهاااد تحق قاااتی با ااد منح ااث سااکرتر ه ئاات رئ سااه ا فااا ون فااه نمااود و در ا اان موقا

موصااو

مسئول ت حفن و توز ع م نوت لسات ه ئت را برا اعضاء به عهد دارد.

د -بر اساب صالح ت ه ئت ،می توان نانر ن را در لسات ه ئت رئ سه دعوت نمود.

 -۶-۱ه ئت می تواند ،در مورد ا اد ک شورا مشورتی به مننور ارا ه مشور برا ه ئت و داراالنشااء در ماورد
مسا م استرات ژ ک و مهم پال سی باه شاموم تننا م تحق قاات و اولو ات هاا پال سای ،بارا نهااد تحق قااتی تصام م اتخااذ
و حما ت خواسته می شاوند کاه انتشاار معلوماات و مباحثاه

نما د .اعضا شورا مشورتی همجنان برا بررسی دق

برا برنامه ها و ابتکارات نهاد تحق قاتی را در بر می گ رد .شورا مشورتی متشکم است از دانشمندان ب ن المللای
و متخصص ن پال سی که در امورات کشورها محاط به خشکه در حام توسعه ت ربه دارند .اعضا شورا مشورتی
می توانند وقتا ً فوقتا ً در لسات ه ئت اشتراک نما ند.
 -۹-۱ه ئت ،در هر لسد عاد  ،ک رئ ب و معاون را انتخاس می نما د.
رئ ب و معااون تاا زماانی بار گازار

لساد عااد بعاد ه ئات مسائول ت دفتار را بادوش دارد .رئا ب اا در صاورت

غ اس معاون او  ،ر است لسات را به عهد دارد .هرگا رئ ب لسه را که به خاطر آن انتخاس شد به صاورت کامام
پ ش برد نتواند ،معاون منح ث سرپرست بق ه لسه ر به پ ش می برد.
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 -۶-۱اعضاء ه ئت برا مدت دو سام با احتمام فقط ک بار ت د د ،خدمت می نما د.
 -۱-۱ه ئت ،لوا ح کار خو ش را طرم و تصو س می نما د.
 -۱-۱ه ئت تمام واناس فعال ات هاا نهااد تحق قااتی را باه شاموم بود اه ،برناماد کاار و فعال ات هاا طارم سارما ه
گذار بررسی و تصو س می نما د رئ ب ا رائ و

ک گزارش ساالنه را بارا بررسای و تصاو س ه ئات ارا اه مای

نما د.
 -۰-۱ه ئت سام کبار لسد عاد را برگزار می نما د .لسات فو العاد توسط رئ ب ه ئت می تواند برگزار شود.
داراالنشاء
مادۀ هفتم:
 -۶-۰داراالنشا نهاد تحق قاتی که از طر

رئ ب ا رائ و رهبر می شود ،متشکم از اک تا م کاوجکی از  :ماد ر

عمل اتی ،آمر تحل م و ارز ابی ،محقق ن و تحل گران و ک معاون ادار و مالی می باشد .انداز کوجک آن در حاداقم
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تعداد الزم برا ا راآت مخصوص فعال ت ها نهاد تحق قاتی حفن می گردد.

 -۶-۰رئ ب ا رائ و  ،مسئول ت همکار ه ئت ،رئ ب و معاون آنرا در ا را ونا
 -۹-۰داراالنشاء تحت ننارت رئ ب ا رائ و ونا
ال  -ته ه و تطب

رسمی شان بعهد دارد.

ذ م را ان ام می دهد:

برنامد کار ساالنه.

س -ته ه بود ه.

ج -ته ه و بررسی قواعد مقررات کارمندان و قواعد و مقررات ملی ،و همجنان سا ر اقادامات ادار کاه بارا ا ارا
مرثر ونا

نهاد تحق قاتی ضرور باشد.

د -ته ه و طرم پالن ها بلند بردن و و مالی و برنامه ها ارتباط آگاهی عامه.

هااـ  -ا اااد شاابکه هااا ارتباااط بااا سااازمان هااا با ن المللاای ،کارشناسااان کشااورها محاااط بااه خشااکه در حااام توسااعه،
اعضا علمی اکادمی ها و همجنان نما ندگان امعد مدنی و سکتور خصوصی به مننور فراهم آور تساه الت بارا
فعال ت ها نهاد تحق قاتی.
امور مالی
مادۀ هشتم:
 -۶-۸رئ ب ه ئت ،با همکار رئ ب ا رائ و  ،مسئول ت ته ه و ت ه ز منابع مالی و تخن کی مورد ن ااز بارا تطب ا
نهاد تحق قاتی ب ن المللی برا برنامه ها و فعال ت ها کشورها محاط به خشکه در حام توسعه را به عهد دارد.
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 -۶-۸از کشورها عضو تقاضا به عمم می آ د ،تا به شکم داوطلبانه در بود اه نهااد تحق قااتی ساهم بگ رناد ،همجناان
نهاد تحق قاتی مرن

است تا و و مالی را از سازمان ها ب ن المللی و سا ر شرکا توسعو به شموم سازمان ها

خصوصی ،به خصوص برا تمو م برنامه ها توسعو  ،مانناد فعال ات هاا تحق قااتی ،مطالعاات اقتصااد  ،سا م نار
ها ،کنفرانب ها بس ج نما د.
 -۹-۸ه ئت و رئ ب ا رائ و  ،منابع مناسس را که مختص به تمو م فعال تها عمد نهاد تحق قاتی می باشد ،بس ج مای
نما د منابع مذکور در ک صندو و هی به صورت امانت نگهدار می گردد .ادارۀ صندو و هی باا اعضاا ه ئات
درمورد تواف می نما د.
 -۶-۸وضع ت مالی و دورنما نهاد تحق قاتی توسط ک تفت ش مستقم بررسی و نت ه به ه ئت رئ ب در ر ان کای
از لسات آن ارا ه می گردد.
امتیازات و مصئونیت های نهاد تحقیقاتی
مادۀ نهم:
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 -۶-۳نهاااد تحق قاااتی دارا هو اات ب ا ن المللاای بااود و از امت ااازات و مصاائون ت هااا برخااوردار اساات کااه معمااوالً بااه
سازمان ها ب ن المللی مشابه که در منگول ا کار می نما د داد شد است .در ا ن زم نه ،نهاد تحق قاتی اک موافقتناماه
را با کشور م زبان در ارتبااط باه هو ات ،امت اازات و مصائون ت هاا خاو ش عقاد مای نما اد کاه باه نهااد تحق قااتی با ن
المللی و کارمندان آن ،داد شد است.
امضاء ،تصویب ،پذیرش و تائید
مادۀ دهم:

 -۶-۶۷موافقتنامد حاضر در مقر سازمان ملم متحد در شهر ن و ارک از تار خ ( )۶نوامبر  ۶۷۶۷م الی ( )۹۶اکتاوبر
 ۶۷۶۶م برا امضا کشورها محاط به خشکه در حام توسعه ،باز می باشد.

 -۶-۶۷موافقتنامد حاضر تابع تصو س ،پذ رش ا تائ د کشورها امضاء کنند می باشد.
 -۹-۶۷اسناد تصو س ،پذ رش ا تائ د نزد معتمد به امانت گذشته می شود.
الحاق
مادۀ یازدهم:
 -۶-۶۶موافقتنامد حاضر تابع الحا هر کشور محاط به خشکه در حام توساعه مای شاود کاه ا ان موافقتناماه را امضااء
ننمود باشد اسناد تصد  ،پذ رش ا تائ د نزد معتمد با امانت گذاشته می شود.
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انفاذ
مادۀ دوازدهم:
 -۶-۶۶موافقتنامد حاضر شصت روز بعد از تار خ سپردن سند دهم تصو س ،پذ رش ،توش ح ا الحا نافذ می باشد.
 -۶-۶۶برا هر کشور که ا ن موافقتنامه را تصد  ،قبوم ا تصو س می نما د و ا بعد از سپردن سند دهم تصد ،
پااذ رش ،تصااو س ااا الحااا بااه آن ملح ا ماای شااود ،ا اان موافقتنامااه شصاات روز بعااد از تااار خ سااپردن اسااناد تصااد ،
پذ رش ،تصو س ا الحا به امانت از طر

کشور ،نافذ می باشد.

تعدیالت
مادۀ سیزدهم:
 -۶-۶۹ا ن موافقتنامه می تواند با موافقه کتبی با ن اعضااء تعاد م گاردد .هار اک از کشاورها عضاو مای تواناد اک
تعد م را در ا ن موافقتنامه پ شنهاد نما د .رئ ب ا رائ و هر نوع تعد م پ شنهاد را با کشورها عضو در م ان مای
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گذارد .هر تعد م به اکثر ت ارا دو ثلث کشاورها عضاو باه تصاو س مای رساد .ماتن مصاوبه هار ناوع تعاد م بارا
معتمد تسل م داد می شود که او آنرا به کشورها عضو ،مکاتبه نما د.

 -۶-۶۹تعد لی که طب فقرۀ ( )۶ا ن مادۀ صورت می گ رد بعد از شصت روز بعاد از آنکاه اساناد پاذ رش توساط تماام
کشورها عضو به امانت سپرد شود ،نافاذ مای گاردد .اساناد پاذ رش تعاد الت نازد معتماد باه امانات گذاشاته مای شاود.
کشور که بعد از انفاذ تعد م عضو ت ا ن موافقتنامه را حاصم می نما د ،به ا را موافقتنامد تعاد م شاد مکلا
باشد.
حل و فصل منازعات
مادۀ چهاردهم:

مای

 -۶-۶۶هر نوع منازعه ب ن اعضاء در خصوص تفسا ر اا تطب ا ا ان موافقتناماه توساط ماذاکرات اا ساا ر شا و هاا
تواف شد حم منازعات حم و فصم می گردد.
معتمد
مادۀ پانزدهم:
 -۶-۶۱سرمنشی سازمان ملم متحد معتمد موافقتنامد حاضر می باشد .با تائ د مراتس بااال ،امضااء کننادگان اتای الاذکر،
با داشتن صالح ت نامه از طر

دولت ها مربوطد خو ش ،موافقتنامد هاذا را امضااء مای نما ناد .ا ان موافقتناماه ،باه

تار خ  ۶۶سپتمبر  ۶۷۶۷م در ک نقم به لسان انگل سی در شهر ن و ارک ا االت متحد عقد گرد د.
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من بد نوس له تصد

می دارم که متن فو الذکر ک نسخه صح ح از موافقتناماد جناد انباه نهااد تحق قااتی با ن المللای

برا کشورها محاط به خشکه که در حام توسعه می باشد ،که به تار خ  ۶۶سپتمبر  ۶۷۶۷م در ک نسخه اصلی به
لسان انگل سی عقد گرد د است ،نسخد اصلی آن نزد سرمنشی عمومی سازمان ملم متحد به امانت سپرد شد است.

مسئول دفتر امور حقوقی
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد
ستیفن ماتیاس
سازمان ملل متحد
نیویارک  ۳۱اکتوبر ۸۰۳۰
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