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د اقلیم د بدلون د کنوانسیون په اه 
د کیوتو د پروتوکول د توشېح په 

باره کې، د افغانستان اسالمي 
رئیس جمهوریت د 
فرمان

) :)۹۸ه
۱۳۹۱/ ۹/ ۱۳:نېه

:لوم ماده
)۱۶(مـادې د  )۶۴(د اساسي قانون د 

د اقلیم د بدلونو (فقرې د حکم له مخې 
ن په په هکله د ملرو ملتونو د کنوانسیو

بدلون د کنوانسیون داقلیم د) چوکا کې
په هکله د کیوتو له پروتوکول سـره د  
ــاب    ــه ب ــاق پ ــتان د الح افغانس
چې د ملي شوري د ولسـي جرـې د  

ـې او د  )۶۳(نېې۱۳۹۱/ ۷/ ۱۲
نېې۱۳۹۱/ ۸/ ۲۳مشرانو جرې د 

ې مصوبو پربنس په یوه سریزه )۶۵(
مادوکې تصـدیق شـوی دی،   )۲۷(او 

.وشېح کومت
:دوه یمه ماده

دغه فرمان د توشېح له نېې خه نافذ، له 

فرمان
افغانستانرئیس جمهوری اسالمی

یح، پروتوکول در بارۀ توش
کیوتو در رابطه به کنوانسیون تغییر 

اقلیم
)۹۸(: شماره
۱۳/۹/۱۳۹۱: تاریخ

:مادۀ اول
)۶۴(مادۀ )۱۶(به تأسی از حکم فقرۀ 

قانون اساسی، الحاق افغانسـتان بـه   
پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسـیون  

در چارچوب کنوانسیون ملل (تغییراقلیم 
که بر اساس )متحد پیرامون تغییر اقلیم

ــماره  ــوبات ش ــؤرخ )۶۳(مص م
ولســـی جرگـــه و ۱۲/۷/۱۳۹۱

۲۳/۸/۱۳۹۱مــؤرخ )۶۵(شــماره 
ـ     ه مشرانو جرگـه شـورای ملـی ب

ــه،  ــک مقدم ــل ی ــاده )۲۷(داخ م
ــیح ــت، توش ــده اس ــدیق گردی تص

.می دارم
:مادۀ دوم

ن فرمـان از تـاریخ توشـیح نافـذ     ای

الف
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پروتوکول او د ملي شوري له مصوبو سره 
یوای دې په رسمي جریده کې خپـور  

.شي
حامد كرزى

افغانستان داسالمي جمهوريت رئيسد

با مصوبات مجلسین شـورای  مراه و ه
ــی ــر  مل ــمی نش ــدۀ رس در جری

. گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

ملي شوري
ولسي جره

نو د کنوانسیون په اقلیم د بدلونو
ه،هکله، د کیوتو پروتوکول په ا

د ولسي جرې تصدیق
) :)۶۷ه
۱۳۹۱/ ۷/ ۱۲: نېه

د افغانستان د اساسي قانون د نوي یمې 
د د ولسي جرېمادې له حکم سره سم،

نېې مې ۱۲میاشتې د تلېکال د ۱۳۹۱
اقلیم د بدلونونو د د په عمومي غونه کې 

ه پروتوکول پد کیوتوکنوانسیون په هکله
.کمادو کې تصدیق )۲۷(یوه سریزه، 

"يابراهیم"الحاج عبدالرووف 
د ولسي جرې رئیس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی 
ولسی جرگه 

تصدیق ولسی جرگه
در مورد کیوتو از پروتوکول 

کنوانسیون تغییرات اقلیم
)۶۷(: شماره
۱۲/۷/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مـادۀ نـودم قـانون    
کیوتو در پروتوکول اساسی افغانستان، 

درجلسۀ مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم 
سـال  میـزان ماه ۱۲عمومی مؤرخ 

ولسی جرگه به داخل یک مقدمه ۱۳۹۱
. تصدیق گردیدهماد)۲۷(

"ابراهیمی"دالرووف الحاج عب
رئیس ولسی جرگه

ج
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دولتد افغانستان اسالمي جمهوري

ملي شوري
مشرانو جره

ه د کنوانسیون پونود اقلیم د بدلون
هکله، د کیوتو پروتوکول
د مشرانو جرې تصدیق

) :)۶۵ه
۱۳۹۱/ ۸/ ۲۳: نېه

ــانون    ــي ق ــتان د اساس د د افغانس
وي یمې مادې له حکم سـره سـم، د  ن

ورـې د مشرانو جرې د سه شـنبه 
نېې په عمومي غونه ۲۳/۸/۱۳۹۱
د کنوانسیون پـه  ونواقلیم د بدلوند کې 

ې سریزه اوپه یوهکله د کیوتو پروتوکول
)۲۷ (مادو کې تصدیق ک.

محمد علم ایزدیار
نایبیلومې د مشرانو جر

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی

مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه

پروتوکول کیوتو در مورد 
کنوانسیون تغییرات اقلیم

)۶۵(: شماره
۲۳/۸/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
مشرانو جرگـه در جلسـۀ   افغانستان، 

ــو ــؤرخ  عم ــنبه م ــه ش می روز س
، پروتوکول کیوتـو در  ۲۳/۸/۱۳۹۱

بـه  مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم را
به اکثریت ماده ) ۲۷(داخل یک مقدمه، 

. نمودتصدیق آراء 
الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مشرانو جرگه

د
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١

دونود اقلیم د بدلون
هکله د کیوتو کنوانسیون په 

۱۳۷۶- ۱۹۹۸پروتوکول 
لمریزهجري 
:د پروتوکول موخه

اوندو برخـو کـې د   په د ملي اقتصاد 
زیـاتوالی، د تلپـاتې   انرژ د کارونې 

د نلونـو، نـل   ، فعالیتونو لوول
کار او د نلونو د رامن ته کولـو  

دو هوا پورېمدیریت، په اقلیم یا اوبو ا
کرنیزو اوندو ستونزو په هکله د تلپاتې

و انرژ له ولونو هونه، د نوي کېدو
د پراختیا او اخیستنې ولونو خه د ې 

د خورېـدو د  ن دای اوکسـاید د کارب
ره له نویو، د چاپېریال ساتنې لپاکنرول او

او پرمختللو نوتونو هونـه  خطره بې
.....او

د اقلیم بدلون
اقليم د بدلون په هکله د کیوتـو  د

:پروتوکول
ملرو ملتونو ه د د اقلیم د بدلون په هکل

مورد دركیوتولوكوپروت
یراتیتغسیونكنوان
۱۳۷۶- ۱۹۹۸اقلیم

یهجری شمس
: لوكوهدف پروت
یی انرژی در بخش هـای  آافزایش كار

های ارتقاء فعالیت، مربوط اقتصاد ملی
جنگل كاری ت،مدیریت جنگال،پایدار

ترغیـب  ،جدیـد تو ایجاد جـنگال 
طه با ــرابدریـزراعتانواع پایدار 
ــکالت ــه تغمش ــوط ب ــریمرب اقلیم ی

ترغیب توسعه و گسترش ،و هواآبیا
تجدید و فن قابل استفاده از انواع انرژی 

کاربن دایل انتشـار وهای كنترآوری
ید و فن آوری هـای پیشـرفته و   ااكس

جدید بی خطر برای محـیط زیسـت   
.....و 
ییر اقلیم غت

ــوپروت ــورد وک ــو در م ل کیوت
:اقلیمریتغی

چـارچوب كنوانسـیون ارتباط بادر 
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٢

پـه  کنوانسیون د سازمان د چوکا د
:توکول غـي ژمـن دي  تاو ددغه پرو

دلون پـه اه د ملـرو   چې د اقلیم د ب
د پـورې  په چوکـا  سازمان ملتونو د

چې تـر دې  اوند کنوانسیون غي دي
پـه نامـه   " کنوانسـیون  "د وروسته به 
.ونومول شي

  مـوخې پـه   د کنوانسیون د وروسـتن
) ۲(به په داسې ول چې په تعقیبولوکې

.ژمن ويدي ماده کې بیان شوي 
پام کې نیولـو  په د کنوانسیون د وله
مـادې لـه   ) ۳(سره، د کنوانسیون د

سره د ونو خه په ې اخیستنې دالرو
نسیون د چې د کنوابرلین د دستورالعمل

تصمیم پر ۱/پ س.۱کنفرانس د غو 
من غونـه کـې   بنس د هغه په لـو 

.تصویب شوی دی

ر اقلیم یمتحد درمورد تغیمللسازمان
:متعهد هستندلوكوپروتایناعضای

چــارچوبعضــو كنوانســیونكــه
یـر  یتغمتحـد در مـورد  مللسازمان

ـ پـس ایـن ازاقلیم  هستند كـه  ه ب
خواهـد  نامیـده » كنوانسیون«ن عنوا
.شد

بـه كنوانسیوننهاییهدفدر پیگیری
استشدهبیانآن) ۲(ۀدر مادنحویکه

.متعهد باشند
بـا  مفاد كنوانسیونداشتبا در نظر

) ۳(ۀمـاد رهنمـود ازجـویی بهره
ــیون ــتورالعمل كنوانس ــرو دس پی

۱/ سپ. ۱تصمیمبراساسكهبرلین
در اولینكنوانسیوناعضایكنفرانس
ــه ــهنآجلس ــویبب ــیدهتص رس

.است
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٣

:ه الندې توه توافق وکپ
ــه ــې ب ــول ک ــه دې پروتوک د پ

واندې ماده کې) ۱(کنوانسیون په 
سـر  ؛شوي تعریفونه کارول کېي

بېره پر دې
:لوم ماده

د کنوانسـیون د  ) د غو کنفرانس(-۱
يغو پر کنفرانس اطالقې.
لون پـه  د اقلیم د بد) کنوانسیون(-۲

دسـازمان  ملـرو ملتونـو د  د هکله 
۱۹۹۲پر کنوانسیون چـې د  چوکا

د چې نېې۹ی دـکال د مالدي ــمی
نېې سره کال له لمریز ۱۳۷۱/ ۲/ ۱۹(

نیویارک کې تصـویب  په)سمون خوري
.، اطالقېيدیشوی

) ن الدولتي هیئتاقلیم د بدلون بید(-۳
غو هېوادونو پر هیئتدند اقلیم د بدلو

مــیالدي۱۹۸۸ې پــهچــياطالقېــ
د نیوالېکې کال ) هجري لمریز۱۳۷۷(

هوا پېژندنې سازمان او د ملرو ملتونو د 
په ـه  چاپېریال ساتنې پرورام له خوا 

.شوی دیجوتوه 

:نمودندزیر توافقشرحبه
ـ ارا، تعـاریف لوكوپروتیندرا هئ

بـه كنوانسیون) ۱(ۀدر مادشده
عـالوه  خواهنـد شـد؛   كاربرده

برآن
:مادۀ اول

كنفـرانس هـب)اعضاءكنفرانس(-۱
. شودمیق اطالكنوانسیوناعضای

ــیون(-۲ ــ)كنوانس ــیونهب كنوانس
ــارچوب ــازمانچ ــلس ــد مل متح

یم۹تاریخبهكهیر اقلیمیتغبهدررابطه
بـــا مطـــابق(مـــیالدی۱۹۹۲

ــری۱۹/۲/۱۳۷۱ ــیهج در ) شمس
ق، اطالاسترسیدهتصویببهركانیوی
.شودمی
بـه )یر اقلیمیتغیتالدولبینهیأت(-۳

یـر اقلـیم    یتغکشورهای عضو هیأت
۱۹۸۸در سـال میشود كـه اطالق

طور به) شمسیهجری۱۳۷۷(میالدی
جهانیهواشناسیسازمانتوسطمشترك

ملـل سازمانزیست محیطپروگرامو
. گردیدمتحد تشكیل
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زون الیې د ا) مونتریال پروتوکول(د-۴
په هکله د راکموونکو موادوته د خطر د

ال پر موافقه لیک باندې اطالقېيمونتری
بر پهتممیالدي کال د سپ۱۹۸۷چې د 

هجري لمریزکال ۱۳۶۶/ ۶/ ۲۶د۱۶
په مونتریال کې تصویب شو او وروسته بیا 

.تعدیل او اصالح شو
پر ) غيحاضر او رأیه ورکوونکي (-۵

ي او غو اطالقېي چې حاضـر د هغو
.يه ورکويرأیا منفي ه تمثب
وکول پـر غـي   ددغه پروت) غی(-۶

هغه چې اطالقېي،د هغو حاالتوپه استثنی
په بـل ول مشـخص   د پروتوکول متن

. کي
ضمیمه کـې درج شـوی   ) ۱(په (-۷

چې د پر هغه شمېر غو اطالقېي)غی
ضمیمه کې راغلي، په ) ۱(کنوانسیون په 

ا دی اصالح شي، یداسې ول چې ممکن 
بند ) ۲(دمادې ) ۴(دکنوانسیون د غی

له امله اطالعیه واندې کې ءجز) ج(د
.وي

توافقنامـه  به)لیامونترلوكوپروت(-۴
ش دهنـده  در مورد مواد كاهلیامونتر

كـه ودشیمقاطالنوازالیهخطر به 
مــیالدی۱۹۸۷تمبرســپ۱۶در 
در شمسـی ریـهج۲۶/۶/۱۳۶۶

رسید و متعاقباً تعدیلتصویببهلیامونتر
.گردیدو اصالح

بـه )دهندهحاضر و رأیاعضای(-۵
مثبتحاضر هستند و رأیكهکهئیاعضا

. گرددمیقدهند، اطالمییا منفی
ـ وپروتعضو ایـن به)عضو(-۶ لوك
کهی حاالتیابه استثنود، شیمقالاط

یدیگـر گونـه بهپروتوکول آنرامتن
. نمایدمشخص

آنعده به)۱(ۀدر ضمیمعضو مندرج(-۷
در ضـمیمه شود كهیمق اطالءاعضا

ـ گونـه ه ، بآمدهكنوانسیون) ۱( هایک
بهشود، یا عضویاصالحاستممكن
)۴(ۀمـاد )۲(بنـد  ) ج(جزء موجب

كـرده را ارایهایاطالعیهكنوانسیون
. باشد
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:دوه یمه ماده
هـر درج شویضمیمه کې ) ۱(په ) ۱(

مادې پر بنس د ککتیا د ) ۳(دغی به
په رایولود اصغري کولو او خورېدو د 

برخه کې اوندو ژمنو ته د رسېدو پـه  
پراختیـا د  تلپـاتې موخه او همداشان د

لپاره النـدې کنـې   او ترغیب هونې
:ترسره کي

د خپلو ملي شـرایطو مطـابق د   -الف
یـا  او اقداماتو او سیاستونو ترسره کول 

:ېره تشریح، لکه
برخو کې د صاد په اوندوتد ملي اق-۱

.انرژ کارونې زیاتوالی
رمو او زونو د زېاد هغو لخانه یي-۲

چې د مونتریال تول اه انو ساتنه او زیا
د پروتوکول په واسطه کنترول شوي نه 

د اوندو  نیوالو د چاپېریال ساتنې ي، د
، ، د تلپاتې فعالیتونو لوولولیکونوموافقه

د نلونو، نل کـار او د نویـو   
نلونو د رامن ته کولو مدیریت پـه  
موجب، خپلو کو ژمنو ته په پـاملرنې  

.سره

:ۀ دومماد
به) ۱(ۀدر ضمیمهر عضو مندرج) ۱(

اصـغری سـاختن  بـه منظور رسیدن
بـه مربـوط و تعهداتآلودگیانتشار

ــاهش ــهك ــاسب ــاداس و ) ۳(ۀم
ــین ــبهمچنـ ــعهترغیـ توسـ

خواهـد  پایدار موارد زیـر را انجـام  
: داد
بیشتر سیاستو یا تشریحءاجرا-الف

خـود  ملـی شرایططبقها و اقدامات
: مانند

یهادربخشیانرژیكارآیافزایش-۱
.اقتصاد ملیبه مربوط

هـا و  چاهكو افزایشمحافظت-۲
وسیلهبهكهایگلخانهگازهایذخایر

اند، با کنترول نشدهمونتریالپروتوکول
موجـب خـود بـه  هداتتعبهتوجه

محیطیزیستالمللیبینهاینامهموافقت
پایـدار  هـای ارتقاء فعالیت،مربوط

واریک، جنگلتجنگالمدیریتتنظیم و 
ــنگال  ــاد جــــ تایجــــ

.جدید
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اوندو مالحظاتو په دد اقلیم د بدلون -۳
ـ     کلونو را کـې د تلپـاتې کرنیـزو ش

.هونه 
نویـو  و انرژ لـه  د نوي کېدو-۴

تحقیـق،  اخیستنې،ونو خه د ېول
ای ن داو د کـارب اختیا او غوېـدنې  پر

د د خورېـدو د کنتـرول او  ایداوکس
و نویو ابې خطره، چاپېریال ساتنې لپاره د 

.پرمختللو نوتونو هونه
تیاوو، مالي انېزو، بازار د نیمد-۵
او د عوارضو او مالیاتو خه معافیتله

لخانه يې ازونو د خوروونکو په ولو 
نوانسیون له موخو او د برخو کې چې د ک

په کر کې نـه  کانیزمونو سرهبازار د مې
را کمول او یا له دریجيتیتوي، د معاف
.منه ول

پـه  ونې د موخو هداصالحاتو د -۶
ازونو ياوندو برخو او د هغو لخانه ی

مونتریال د پروتوکول په د خورېدو چې د
ــه دي  ــوي ن ــرول ش ــطه کنت ،واس

اقداماتو په برخه ، د دکمولویامحدودولو
.او اصالحاتو هونهکې د و سمونو

چې دازونوييخانهــد هغو ل-۷

زراعتـی پایـدار  اشـكال ترغیب-۳
بــهمربــوطمالحظــاتروشــنیدر 
.اقلیمیریتغ
و گسـترش ، توسعهتحقیقترغیب-۴

قابل تجدیـد جدید و از انواعاستفاده
کنترول انتشار هایآوریو فنانرژی
هـای آوریید و فـن ااكسدایکاربن

محـیط خطر بـرای یو جدید بپیشرفته
.زیست

نقـایص یا حـذف تدریجیكاهش-۵
از ، معافیـت یمـال هایبازار، انگیزه

تمـام در معافیاتو و مالیاتعوارض
گازهـای هانتشـاردهند هـای بخش

فاهـد ادر تضـاد بـا   كهگلخانه ئی
بازار ی هامیکانیزم و اجرایكنوانسیون

. هستند
در مناســباصــالحاتتشــویق-۶

ترغیـب فاهـد ابهمربوطهایبخش
انتشار آنعـده  كهاقداماتیواصالحات

وسـیله بـه را كهگلخانه ئیگازهای
، استکنترول نشدهمونتریالوتوکولپر

.سازدییا محدود مدادهكاهش
بـه و نقلحملاقدامات در بخش-۷
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مونتریال د پروتوکول په واسطه کنترول
حدودولو او یا راکمولوشوي نه دي، د م
په برخـه کـې   ونقلاپه موخه د حمل 

.اقدامات
کو د مدیریت زایدو تودد ه والي او-۸

او محدودول راکمولله الرې د متان از
د او   او همداشان د انرژتولیـد، لېـ

.وېشنه
کنوانسیون ددې مادې په موجب د-ب
) الف(جزء ) ت(بند) ۲(دمادې ) ۴(د 

هغـوی د کولو کـې د ردیف په ترسره
او ـو  صویب شوو اقداماتو او فرديت

الي لپاره لـه  ېرود سیاستونو د کارونې 
یاد پدې منظور. نورو غو سره همکاري

او دتبادلېي باید د خپلو ا طالعاتو د غ
تجربو د ون لپاره، د یـادو شـویو   
سیاستونو او اقداماتو په برخه کې، له هغه 

ېوادونـو د  جملې نه دمـخ پـر ودې ه  
لي او کنالرو د ه والي، پرتلنې، رووا

د . کارونې لپاره اقدامات ترسره کـي 
ددغه پروتوکول د غو غو کنفرانس چې 

په خپله وه فعالیت کوي،د اجالس په ت
دا چې وروسته لـه  لومن غونه کې یا

انتشار و یا كاهشساختنمنظور محدود 
ـ كـه گلخانه ئیگازهای وسـیله ه ب

کنتـرول نشـده  مونتریالپروتوکول
.است

یـا كـاهش  وسـاختن محدود-۸
استفاده ازبهبود و بهاز طریقگاز متان
و مواد زاید و نیز تولید، انتقالمدیریت

. انرژیتوزیع
افزایشبا سایر اعضا برایهمكاری-ب

هـا و  سیاستو مشتركفردیكارآیی
مادهاینموجبآنها بهمصوباقدامات

) ۲(بند ) ت(جزء ) ۱(ردیفدر اجرای
ور ــمنظاینبه. كنوانسیون) ۴(ۀماد

در مشـاركت مزبـور بـرای  اعضای
خـود در  اطالعـات و تبادلتجربیات

مزبـور از  ها و اقداماتمورد سیاست
بـرای توسعهدر حالهایروشجمله

آنهـا  ئیو كارآ، شفافیتبهبود مقایسه
كنفرانس. را اتخاذ خواهند كرداقداماتی

اینعضایااجالسعنوانبهكهءاعضا
كنـد در اولـین  میفعالیتپروتوکول

پـس اینكـه محـض خود یا بهۀجلس
تسـهیل هـای باشـد راه عملیاز آن
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په پام له ولو اطالعاتو هغه عملي دي، د
کار د ولو سره به د یادې شوې همکې نی

.وېيالرېووسانتیاآ
ضمیمه کې درج شوي غي ) ۱(په -۲

د خورېـدو د  ـازو  د لخانه يـي به 
ریال ـچې د مانتمحدودیت یا رایوالي 

پروتوکول له الرې کنترول شوي نه دي 
هوايي زېرمو له سوېدنې او د سیندونو او

کېي، په ترتيب سره به د هېواد خه راو
نیوال سازمان او د دنیوال هوايي چلند،

دریانورد له نیوال سازمان سره د کار 
.کيرله الرې ادامه و

ضمیمه کې درج شوي غي ) ۱(په -۳
اقـداماتو او  موضوع دبه ددې مادې د

لپاره په داسې ول دعملي کولو نو سیاستو
چې نامطلوبې اغېزې لکه پر هه وکي 

ینو غو د ا قلیم د بدلون نـامطلوبې  
، پر نیوالې سودار اغېزې او اغېزې

ولنیزې، اقتصادي او چاپېریالي اغېزې، په 
ان و چې د پرمخته پرهغو غې تو

، خصوصاً هغه غي چې حال کې ديپه
) ۹(او ) ۸(مادې په )۴(دکنوانسیون د

ــد کــې مشــخص شــوي دي، ونوبن

داشـت را با در نظر یاد شدههمكاری
خواهـد  یبررسمربوطاطالعاتكلیه
. كرد

) ۱(ۀدر ضـمیم منـدرج اعضای-۲
انتشار گازهـای یا كاهشیتمحدود

پروتوکـول ازطریقكهرا نه ئیگلخا
از اند و ناشـی کنترول نشدهمونتریال

هستند و دریاییهواییمخزنسوختهای
كـار بـا سـازمان   از طریقترتیببه

و ركشوالمللیبینئیهواپیماالمللیبین
ادامـه دریـانوردی المللیبینسازمان

. خواهند داد
در ) ۱(ۀضمیمدر مندرجاعضای-۳

یهـا و سیاستاقداماتاجرایجهت
تـالش بـه شـکلی  مادهاینموضوع

از ،نـامطلوب اثراتخواهند كرد كه
یر اقلیم ، تأثیر یتغنامطلوباثراتجمله

ــینبرتجــارت ــأثیراتالمللــیب و ت
بر سـایر  و اقتصادی، محیطیاجتماعی
و توسعهدر حالاعضایویژهاعضا به

و ) ۸(در بنـدهای كهئیخصوصاً اعضا
مشـخص كنوانسـیون ) ۴(ۀماد) ۹(

كنوانسیون) ۳(ۀمادبهبا توجه، اندشده
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ه مادې ته په پـام سـر  ) ۳(دکنوانسیون 
چې د نسد غو کنفرا. حداقل ته ورسوي

دغه پروتوکول د غو د اجالس په توه 
یـا پـه   فعالیت کوي، کوالی شي د ات

د ترسـره  صورت کې ددغه بند د و
قدامات پههونې لپاره ېر نور اکولو د

.واچويهالر
چې د غو کنفـرانس له هغه ایه-۴

په توه و د اجالسددغه پروتوکول د غ
يپورتندچې فعالیت کوي تصمیم ونیسي

دموضـوع  د جـزء  ) الف(بند د ) ۱(
اقداماتو او سیاستونو همغي کول بـه د  

توپیر په پام کـې  شرایطو دملي باالقوه 
ونیولو سره ـور وي، د یـادو شـوي   

د همغ د تشریح او سیاستونواقداماتو 
.لپاره به الرې چارې وېي

:درېیمه ماده
مه کې درج شوي غي ضمی)۱(په -۱

ه توه تضمین وکيیابه په یواې 
ی اوکساید د مجمـوعي ان دچې د کارب

کـې د  چې په طبیعـت  خورېدلو اندازه 
کېي، له هغو انسان د دخالت له امله راو

كهءاعضاكنفرانس. برسانندحداقلبه
ــه ــوانب ــالسعن ــایاج اعض

كنـد،  مـی فعالیـت پروتوکولاین
ــی ــورت م ــد در ص ــا توان اقتض
بنـد  مفـاد ایـن  یاجراترغیببرای

را معمــولبیشــتریاقــدامات
. بدارد

بهكهءاعضاكنفرانسازآنجائیکه -۴
پروتوکـول ایناعضایاجالسعنوان

بگیـرد كـه  كند تصـمیم میفعالیت
ها و اقـدامات سیاستكردنهماهنگ
باال با توجه) ۱(بند ) الف(جزء موضوع

مفیـد  ملـی هولقابامتفاوت شرایطبه
برایرائیها و روشهاخواهد بود، راه

هایو سیاستاقداماتهماهنگیتشریح
. خواهد نمودمزبور بررسی

:ۀ سومماد
ــای-۱ ــدرجاعض ــمیممن ۀدر ض
طـور منفـرد یـا مشـترك    به) ۱(

ــمین ــه  تض ــود ك ــد نم خواهن
ــزان ــوعیمیـ ــار مجمـ انتشـ

ــاربن ــیادک ــهااكس ــا ك ید آنه
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) الـف (ازونو سره چې په لخانه يي
ضمیمه کې فهرست شوي او د هغو لپاره 

اکل شوي اندازې نه تجاوز نه کوي له
خورېدنې دهغو دمعادل دی او دا اندازه

محـدودیت  رایوالي او یـا دکمیت د 
ــب   ــه موج ــو پ ــدو ژمن ــې اون چ

او په ضمیمه کې درج شوي دي ) ب(د 
ددې مادې د مفهوم له مخې د ن پـه  

ه ددغو ازونو د خورېدو د رایوالي کچ
ــدل ــه لی ــلوکې وري ل ــه س ــره پ س

الدي کال ــمی۱۹۹۰په په میزان۵د
۲۰۰۸لــه) هجــري لمریــز۱۳۶۹(

۱۳۷۸(مـــیالدي۲۰۱۲تـــر
په دوره ژمنېد)هجري لمریز۱۳۹۱تر

رېدو  په کته اندازې محاسبه خودکې
.يکې
ضمیمه کـې درج شـوي   )۱(په -۲
ــرهر ــد ت مــیالدي ۲۰۰۵غــی بای
ددې ) پورېهلمریز کالهجري۱۳۸۴(

په تطبیق ژمنودخپلوپروتوکول پربنس
.و پرمخت ولريکې دلید

ـ  دخپرېدو له منابعو-۳ ينه دلخانـه ی
په اوازونو په خپرېدوکې خاص بدلونونه

در انســـاناز دخالـــتناشـــی
گازهـای بـه  معـادل اسـت طبیعت
) الـف (ۀدر ضـمیم ئی ایکهگلخانه

و از مقــدار اســتشــدهفهرســت
ــتع ــا بـــرایشـــدهینیـ آنهـ

مقـدار بـه  ایـن . كنـد تجاوز نمـی 
و كـاهش بـه مربوطاتتعهدموجب

در انتشار آنهـا كـه  یتكممحدویت
ــمیم ــدهجدر) ب(ۀض ــقش و طب
كـاهش بـا دیـدگاه  مـاده مفاد این

بـه جهـان گازها در سطحانتشار این
انتشار در سالدرصد زیر میزان۵میزان

ــیالدی۱۹۹۰ ــری۱۳۶۹(م هج
تــا ۲۰۰۸تعهــد در دوره) شمســی

۱۳۹۱تــا ۱۳۷۸(مــیالدی۲۰۱۲
.شودمیمحاسبه) شمسیهجری

باید ) ۱(ۀضمیمدر هر عضو مندرج-۲
هجری۱۳۸۴(میالدی۲۰۰۵تا سال
اساسخود بهتعهداتتطبیقدر) شمسی

قابل مالحظـه پیشرفتپروتوکولاین
. باشدداشته

در انتشار گازهایصخاراتیتغی-۳
و جابجـایی انتشاراز منابعگلخانه ئی
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ی ای پرای کولهغودکېاه انو 
مسـتقیمې  دانودانسانله مکې نه چې

د بدلون له الرېمداخلې اوې اخیستنې
چې (فعالیتونهنلونو پورې اوندپهاو

کار، دنوو نلونورامن تـه  دنل
۱۳۶۹-مـیالدی ۱۹۹۰او لهکول 

دنلونو تخریـب  کال نه لمریزهجری 
او ي پیداکېرا) ديپورې محدود شوي

په هره ،د لیدلو و ويد بدلونونو په به
د دېشوې ژمنه بایـد  دوره کې اندازه 

ضمیمه کـې درج شـوی   )۱(پهمادې 
په کار هرغی د ژمنې په ترسره کولوکې 

خـه د  لـه سـرچینو  .واچول شـي 
خورېدل او د اه انوازونو يلخانه ي

یله د هغوی ای پرای کول چې په وس
اه لري باید په ره یادو فعالیتونو پورې په

ول يې رپو ورکل او داثبات و په
سره سم يې مادو) ۸(او ) ۷(لهشي او 
.وشيبیا کتنه

د غو د کنفرانس له لومي اجالس-۴
چې ددغه پروتوکـول د غـو   دېوان

هر غی د مه فعالیت کوي، په ناداجالس
ضمیمې له حکم سره سم خپل راول )۱(

یـر  یاز تغهـا كـه  چاهـك درآنها 
مداخلـه ازطریقزمینبهره برداری از

هـای و فعالیـت هـا انسـان مستقیم
محـدود بـه  كه(ت جنگالبهمربوط

و ، ایجاد مجـدد جنگـل  جنگلكاری
۱۹۹۰از ســالت جــنگالتخریــب

شده-شمسیهجری۱۳۶۹-میالدی
صـورت شود و بـه میناشی) است

در باشـد قابل مشاهده مـی یراتیتغ
باید در شدهگیریدازهتعهد انهردوره

ــت ــایجه ــداتایف ــو تعه هرعض
ایـن موجببه) ۱(ۀدر ضمیممندرج

انتشار گازهای. شوندكار گرفتهبهماده
آنهـا  و جابجـایی از منابعگلخانه ئی

ذکورمهایبافعالیتها كهچاهكبوسیله
و شـفاف صورتدارند باید بهارتباط

مواد و طبقداده شدهگزارشاثباتقابل
مورد تجدیـد نظـر قـرار    ) ۸(و ) ۷(

.گیرند
كنفـرانس اجـالس از اولینقبل-۴

ایناعضایاجالسعنوانبهكهءاعضا
ــول ــتپروتوک ــیفعالی ــد، م كن

فرآورده )۱(ۀدر ضمیمهر عضو مندرج
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موجودیـت د  شوي مواد د کـاربن د 
۱۹۹۰احراز په موخـه پـه   اندازې د 

کې ) لمریزهجري۱۳۶۹(میالدي کال 
دهمدغه کاربن په وروسته کلونو کې او 

بدلون دالسـته راولـو   دپه شتون کې 
مشاورې علمي اوفني هیئت ته دپرامکان

د غو کنفرانس چې ددغه . ابره کيبر
په نامه فعالیت پروتوکول د غو د اجالس

کوي په خپلې لومن غونې او وروستنیو 
کې، د نامالیمتونو، د رپو ممکنه غونو 

قلـیم د  ، د اثباتولو وتیا، د ادروتوب
، د بدلون، د بین الدولي هیئت تـالرو 

مادې سره )۵(په وسیله له فرعي هیئت
رکل شوې علمي او فني مشورې سم و

په پام لهاو د کنفرانس د غو تصمیمونو
د هغه بېلې او قواعد کې نیولو سره بای

دې موضوع پورې چې پهمراعات کي
کوم انساني اوند دچې نه او اه لري

ازونو لـه ـای   يفعالیت د لخانه ی
پرای کېدلو او خورېدو له بدلون سره

و په کرنیزې مکې اچې په کرنیزه مکه 
لون پېوي او د نلونو طبقـه  کې بد
اکل شوبند و  باید پهې اندازه د غـ

منظـور احـراز میـزان   را بـه هائی 
۱۹۹۰ر سالخود دربناكتموجودی
و ) شمسـی هجـری ۱۳۶۹(میالدی
کاربنیتیر در موجودیبرآورد تغامكان

فرعیهیأتبرایرا بعدیدر سالهای
. خواهد نمودفراهمو فنیعلمیمشاوره

اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند، میفعالیتپروتوکولایناعضای

اشتراک واندرآخود و جلسهاولیندر
داشـت ، بـا در نظـر   ممکنه بعـدی 
ــات ــفافیتنامالیم ــزارش، ش ، گ
، پـــذیریاثبـــاتقابلیـــت

، یر اقلـیم یتغالدولیبینهیأتروشهای
ــوره  ــهمش ــدهارای ــطش توس

طبـق و فنیعلمیمشاورهفرعیهیأت
اعضـا  كنفـرانس و تصامیم) ۵(ۀماد

ــاره ــد درب ــد وبای ــا، قواع الگوه
چطـور و  اینكهبهمربوطرهنمودهای

اضافیانسانیهایاز فعالیتیككدام
انتشـار و جابجـایی  راتییبا تغمرتبط

هـای در خـاك گلخانه ئیگازهای
و زمـین یر بكارگیرییو تغكشاورزی

مقـدار  باید بـه ت جنگالبندیطبقه
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ضمیمې له یادو مـوادو  )۱(چې د لپاره
سره سمون لري، باید په کې زیات شي او 
یا هم ترې کم شي او په اه یې تصـمیم  

ه ونیول شي، دغه ول تصامیم باید په دو
په جدي یمه دوره او وروستیو دورو کې 
ه یـې  توه په پام کې ونیول شي او په ا

چې د اضافي انساني ژمنه وشي، یوغی
فعالیتونو تصمیمونه د خپلې ژمنـې پـه   

 دوره کې وکاروي، خو پـه دې  لوم
میالدي ۱۹۹۰پهچې دغه فعالیتونه شرط
ـ ) هجري لمریز۱۳۶۹(کال  ورې کال پ

.اه ولري
شوي غي، ضمیمه کې درج)۱(په -۵

نکي او وآزاد بازار د اقتصاد خووچې د 
چـې  پلویان دي او کال او یا هغه دوره

دتصمیم په موجب ۹/پ س.۲دوی یې د 
چې دغو دکنفرانس ددوه یم اجـالس  

باید ددې مادې پـه  مشخص شوی دی
د موجب له هماغه کال او یا دورې نـه  

کـار  رسره کولو لپـاره خپلو ژمنو د ت
ی بل درج شوضمیمه کې )۱(په . واخلي

چـې د بـازار د اقتصـاد    غییـو هر
لوی وي او تـر اوسـه   پنکی او وخوو

در منـدرج اعضایبرایهشدمشخص
شـود یـا از آن  افـزوده ) ۱(ۀضمیم

ــته ــمیم كاس ــود، تص ــریش گی
ــه ــد، اینگون ــامیمكن ــد در تص بای

تعهــد بعــدیهــایو دورهدومۀدور
ــه ــهب ــار گرفت ــودك ــك، ش ی

هـای فعالیـت بهمربوطعضو تصامیم
تعهـد  ۀدوررا در اولیناضافینسانیا

ایـن اینكهبهمشروطببردكار خود به
مـیالدی ۱۹۹۰هـا از سـال  فعالیت

صــورت) شمســیهجــری۱۳۶۹(
.باشدپذیرفته

كه) ۱(ۀدر ضمیممندرجاعضای-۵
اقتصاد سویبهگذارفرآیند دستخوش

آنها بهمبناییا دورهبازار هستند و سال
دومـین ۹/ سپ. ۲تصمیمموجب
شدهمشخصاعضایكنفرانساجالس

را بـرای یا دورهسالباید هماناست
مادهاینموجبخود بهتعهداتاجرای
در درجهر عضو دیگر من. كننداستفاده
فرآیند عبور دستخوشكه) ۱(ۀضمیم
و هنوز اولیناقتصاد بازار استبسوی

ۀمـاد موجـب خود را بهملیزارشگ
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ملـي رپـو د   لومنیپورې یې خپل 
مادې له حکم سره )۱۲(کنوانسیون د 

سم نه وي تسلیم کی، هم کوالی شي 
غو کنفرانس چې د پروتوکول د غو د د
خپـل  نفرانس په نامه فعالیت کوي لهک

لپاره ولو کءداجراخپلو ژمنوقصد خه د
چـې  بل کال یا دورې نه داسـتفادې  د 

هجـري  ۱۳۶۹(میالدي کال ۱۹۹۰
دغه مادې په کې شامل نه وي د) لمریز

دغو کنفرانس چې . خبر کيپه موجب
د پروتوکول د غو د غونې په نا مـه  

ې د منتې په یفعالیت کوي د دغې اطالع
.نیسيهکله به تصمیم و

توکول پروچې ددې د غو کنفرانس-۶
فعالیت کـوي د  په نامهد غو د اجالس 

بند ته په پام )۶(مادې)۴(کنوانسیون د 
اکلې اندازه پـه  ، د انعطاف و یوهسره

چې ضمیمه کې درج شویو غو لپاره)۱(
ـ غواي د اق دوتصاد بازار خواته دتېرې

وتوکول د ژمنـو د  ، ددغه پرلريلېوالتیا
بایـد پـر دغـه    ترسره کولو په موجب

ل سربېره د  همدغې مادې نورې روتوکوپ
.يپه پام کې ونیسهم به شوې ژمنې درج

نیز استنكردهتسلیمكنوانسیون) ۱۲(
عنوانبهرا كهءاعضامیتواند كنفرانس

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
از سالاستفادهكند از قصد خودبرایمی

ــا دوره ــایی ــاریخیمبن دیگــریت
۱۳۶۹(مـیالدی ۱۹۹۰غیر از سال

ــری ــیهج ــرای) شمس ــرایب اج
ــهتعهــدات ــنموجــبخــود ب ای

ءاعضـا كنفـرانس . دنمایمطلعماده
ایـن اعضـای اجـالس عنوانبهكه

كند در مورد قبولمیفعالیتپروتوکول
خواهـد  گیـری تصـمیم اطالعیهاین

. كرد
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۶

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
) ۴(ۀمـاد ) ۶(بند بهكند، با توجهمی

انعطافقابلیتر معینی، مقداكنوانسیون
) ۱(ۀدر ضمیممندرجاعضایرا برای

سـوی فرآیند عبور بـه دستخوشكه
تعهداتاقتصاد بازار هستند، در اجرای

غیر از بهپروتوکولاینموجبآنها به
، در نظـر  مادهدر اینمندرجتعهدات

. خواهد گرفت
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شوي هر ضمیمه کې د درج ) ۱(په -۷
انتشـار د  غي اکل شوې انـدازه، د 

په ژمنې دېاوندمحدودیت او کموالي
نـه تـر   ۲۰۰۱لوم دوره کې چې له

۱۳۹۱تر ۱۳۸۷(میالدي کال ۲۰۰۸
دهغه کال پورې اه لري) هجري لمریز

ه هغې اکلې سلنې سره برابره ده للپاره 
یې یادونه شوې کې په ضمیمه ) ب(چې د 

کساید وده، البته دا خبره د کاربن دای ا
چې په طبیعت کې دانسان له ولې برخې

معـادل دهغـه   له مداخلې نه راوکېي 
چې لخانه يې ازونو له انتشار سره وي 

چې شويفهرست کې ضمیمې ) الف(په 
۱۳۶۹(الدي کالمی۱۹۹۰په رکادغه

او دورې کلونوویا نور)  هجري لمریز
بنـد  )۵(چې د پورته یادو موادو له يد

هغه له غـي،  . ضرب شيسره سم به 
یادونه شوېترې ضمیمه کې )۱(چې په 

د کارونې چې د هغو په اه د مکې ده
اصـله  حبدلون او د نل د سـرچینې  

۱۹۹۰چې په ارلخانه یي ازونو انتش
کې کال ) هجري لمریز۱۳۶۹(میالدي 

ی اکساید ودای ا، باید ول کاربن دي

ـ -۷ هـر عضـو   شـده نیمقدار تعی
دورهدر اولـین ) ۱(ۀدر ضمیمدرجمن

و محـدودیت كـاهش بهتعهد مربوط
۲۰۰۸تا ۲۰۰۱انتشار، از سالكمی

هجـری ۱۳۹۱تـا  ۱۳۸۷(میالدی
مشـخص فیصـدی برابـر با ) شمسی
ــده ــرایش ــمیمآنب ، )ب(ۀدر ض
ناشیکاربن دای اکسایدكلبهمربوط

ـ در طبیعـت انسـان از دخالت هك
گلخانـه ئـی  انتشار گازهـای معادل

در سال) الف(ۀدر ضمیمشدهفهرست
ــیالدی۱۹۹۰ ــری۱۳۶۹(م هج
اسـت مبناییا دورهیا سال) شمسی

شـده باال مشـخص ) ۵(بند طبقكه
از دسـته آن. خواهد بـود ضرب دره

دركـه ) ۱(ۀدر ضمیممندرجاعضای
ــا تغی  ــورد آنه ــم ــاربری یر ك

خـالص منبـع كـاری و جنگلزمین
در سـال گلخانه ئـی انتشار گازهای

ــیالدی۱۹۹۰ ــری۱۹۶۹(م هج
کـاربن  باشد، بایـد كـل  می) شمسی

ــی  ــاید ناش ــتدای اکس از دخال
انتشـار  معـادل كهدر طبیعتانسان
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شویو د منها د اندازې اکل دي چې پـه  
) هجري لمریـز ۱۳۶۹(میالدي ۱۹۹۰

کـې د  کال کې وو او دغه شـان د م 
و، نو دا وکارونې له بدلون خه هم خالي

ول شیان د خپلې اکل شوې انـدازې  
۱۳۶۹(مـیالدي  ۱۹۹۰رې چې په پو

کال یا دورې پـورې اه  ) هجري لمریز
.لري، ل کېي

شـوی  ضمیمه کـې درج ) ۱(په -۸
ـ  هر ي، د موضـوع د  غی کـوالی ش

موضـوع  بند)۷(د محاسبې په منظور
وفلوروهیدروکال دـیې مبناء دــدخپل

ــا  ــورو ک ــاربنونو، پرفل ربنونو او ک
ه چې پهزافلوریدسولفور په هکله واکي

مـــیالدي ۱۹۹۵د هغـــې کـــې
.کال کار وکي) هجري لمریز۱۳۷۴(
پورې اوندې ژمنې و دورووروستيپه-۹
اوندو ه کې درج شوولوم ضمیمپه

ضمیمې ) ب(غو لپاره ددغه پروتوکول د
بند)۷(مادې له)۲۰(په تعدیلونو کې د 

شي هم تصویب سره سم، چې وروسته به 
چـې د  د غو کنفرانس. احراز به شي

روتوکول د غو د کنفرانس پـه نامـه   پ

در سـال مقدار جابجـا شـده  منهای
ــیالدی۱۹۹۰ ــری۱۹۶۹(م هج
زمینیر كاربرییاز تغو ناشی)شمسی

ــت ــرایاس ــبهرا ب ــدار محاس مق
مبناییا دورهخود در سالشدهینیتع

ــار  ــیالدی۱۹۹۰انتش ۱۳۶۹(م
حسـاب خـود بـه  ) شمسیهجری
.آورند

) ۱(ۀدر ضـمیم هر عضو مندرج-۸
ــی ــهمـ ــد بـ ــور توانـ منظـ
مبنایسالرا) ۷(بند موضوعمحاسبه

ر مـــورد هیـــدروفلوروخـــود د
ــاربن ــاربنک ــا، پرفلوروک ــا و ه ه

۱۹۹۵ولفور، سالــگزافلوریدسـه
قـرار  ) شمسیهجری۱۳۷۴(میالدی

. دهد
دیبعهایدورهبهمربوطتعهدات-۹

) ۱(ۀدر ضـمیم مندرجاعضایبرای
پروتوکولاین) ب(ۀضمیمتعدیالتدر
تصویببه) ۲۰(ۀماد) ۷(بند طبقكه

. خواهد رسید احـراز خواهـد شـد   
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس

ــناعضــای ــتپروتوکــولای فعالی
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ېنه به لهژمنو فعالیت کوي، د نوموو 
ه د لوم دورې سره سم لترلبند )۷(
کالـه  ))۷خه له پای ته رسېدوژمنو د

.واندې پیل کي
د د خپرېدا د کموالي هر ول واح-۱۰

چـې  یا د اکل شوې اندازې هره برخه
ې ماد)۷(او ) ۶(د یوغی د بل غي 

، سره سم په بیا لي ول ترالسه کـوي 
باید په اکل شوې اندازه هغه بل غي ته 

.ور زیات شي
یا د د کموالي هر واحدد  خپرېدا-۱۱

یو غی چې اکل شوې اندازې هره برخه
بل غي ته دشپمې اوشپاسمې مـادې  

،نتقـالوي سره سم په بیا لي توه ور ا
ي اندازې خه د غباید له اکل شوې 

.يلپاره یې کسر ش
، چې که چېرې تأیید شوی خپرېدا-۱۲

) ۱۲(ل غي خـه د  بیو غی یې له 
د ،سره سم ترالسه کـوي له مفاد ادې م

کچه به یې بل غي په اکل شوې اندازې
.ته ور زیات شي

ضمیمې له حکم )۱(که چېرې د -۱۳
د خپرېدا کچه یسره سم درج شوی غ

مزبور را حداقلتعهداتكند، بررسیمی
تعهـد  اولرهدواز اتمامقبلسال) ۷(

خواهـد  شـروع ) ۷(مذكور در بند 
. كرد
یـا  انتشـار هر واحد كـاهش -۱۰

عضویكهشدهینیز مقدار تعاهر بخش
ۀو مـاد ) ۶(ۀمـاد از عضو دیگر طبق

كند، بایـد بـه  میكسباًمكرر) ۱۶(
عضو اضـافه آنبرایشدهینیمقدار تع

. شود
ــاهش -۱۱ ــد ك ــارهرواح انتش

ــش ــر بخ ــا ه ــدار تعی ــاز مق ینی
عضـو دیگـر   بـه عضـوی كهشده
كرر مشانزدهموششمۀمفاد مادطبق

شدهینیدهد، باید از مقدار تعمیانتقال
.عضو كسر شودآنبرای
عضویكهید شدهائنشر تهرگاه-۱۲
) ۱۲(ۀمفـاد مـاد  ضو دیگر طبقاز ع

ـ مقـدار تع كند باید بـه میكسب ینی
ــده ــرایش ــافه آنب ــو اض عض

. شود
در انتشار عضو مندرجزاناگر می-۱۳

تعهد كمتر دورهاللدر خ) ۱(ۀضمیم
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پـه دې  چېله ژمن شوې اندازې خه
د اکنې یادونه شوې ده کمه یې کې ماده 

دغه اختالف دهغه غي په غوتنه  په يو
بـه  هغه غي ته دورو کې را وروستیو

.ورسره د زیاتوالي ژمنه وشي
ـ )۱(د -۱۴ ردرج ضمیمې له مخې ه

)۱(چې په شوی غی باید هه وکي
و ژمنو په اساس داسې بند کې د یادو شوی

لنیز، چاپېریال او چې واجراآت وکي
اقتصادي نامطلوبې اغېـزې پـه غـو    

کې چې د ودې په حال کې دي وهېوادون
هېوادونه چې ي توه هغه غيه انپ

)۹(او )۸(مادې په ) ۴(د کنوانسیون د 
پولې ته بندونو کې اکل شوي دي لترله

ه د اوندو تصمیمونو په الر. يې ورسوي
دونو د کې د غو کنفرانس د نوموو بن

سره کولو په موخه، د غو کنفـرانس تر
چې د پروتوکول د غو د کنفرانس پـه  

د د الزم اقـدامات مه فعالیت کوي باینا
چې پـه  و د کموالي لپارهنامطلوبو اغېز

لون او یا هم د غبـر  هغې کې د اقلیم بد
دی د یادو یغېزو کموالد اوني اقداماتو

ندونو چې په پورته یادو شویو بغو لپاره

موجببهآنبرایشدهینیاز مقدار تع
بـه اخـتالف باشـد، ایـن  مادهاین

شدهینیمقدار تععضو بهآندرخواست
تعهد بعدیهایدورهعضو برایآنبرای
. خواهد شداضافه

) ۱(ۀدر ضمیممندرجهر عضو-۱۴
اشـاره تعهـدات كهنمایدباید تالش

كند ءاجراهگونبهرا)۱(در بند شده
، اجتمـاعی نـامطلوب تـأثیرات كه

را بـاالی  و اقتصـادی یزیستمحیط
توسعهدر حالوـورهای عضـــکش

) ۸(در بنـدهای كهئیاعضـا ویژهبه
ــاد) ۹(و  ــیون) ۴(ۀمـ كنوانسـ

ــخص ــدهمش ــهش ــد ب ــداقلان ح
مامیتصــدر راســتای. برســاند
ــ در ءاعضــاكنفــرانسهمربوط

ــرای ــورد اج ــدهایم ــذكور، بن م
عنـوان بـه كـه ءاعضـا كنفرانس
ــناعضــایاجــالس پروتوکــولای
كنــد بایــد اقــداماتمــیفعالیــت

رســاندنحــداقلبــهرا بـرای الزم
ــأثیرات ــامطلوبت ــتغین ــیمی ر اقل

ــأثیرات ــا ت واكنشــیاقــداماتو ی
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 نکې یې یادونه شوې ده، په خپلې لوم
غونې کې دې تر ېنې الندې ونیسي، 

چې باید تر نو په له کېد هغو موضوعا
شي، د مالي اعتبار ېنې الندې ونیول

او د فني کولو ورلېدول به تأمینول، بیمې
.کې شامل ويپه هم 

:لورمه ماده
ـ ضمیمې لـه مخـې   )۱(د -۱ ق تواف

)۳(چې خپلې ژمنـې د  غيکوونکي 
داسې ترسره کوي، مادې له مخې په ه 

چې واکې دوی خپلې یادې به ول شي
، خو په دې شوې ژمنې ترسره کي دي

کاربن داي اکساید وله اندازهشرط چې د
مداخلې نه یعت کې دانسان لهچې په طب

ـازونو  یياو دلخانه ، راپیداشوې ده
ـ  ی دمعادلدخپرېدا د اندازې ه چـې پ

ضمیمه کې فهرست شوی دی، نو ) الف(
چې د هغوی لپاره لـه اکـل   په کار ده

ې ژمنې پـر  دې داونچشوې اندازې نه 
محـدودیت او  دهغوی داندازې بنس

میمه کې توضیح ض)ب(چې پهکموالي
مادې له و سره سم )۳(شوی دی او د 

مـذكور در  بندهایموضوعبر اعضای
. كنـد خـود بررسـی  جلسـه اولین

بایـد بررسـی  که موضوعاتیدر میان
و ، بیمـه مـالی اعتباراتشوند، تأمین

ــ ــنقالـانت ــد آوریف ــرار خواه ق
. داشت

:ۀ چهارمماد
توافق کننده مندرجاز اعضایعدهآن-۱

تعهــداتكــه) ۱(ۀدر ضــمیم
ــود  ــهرا خ ــاسب ــاداس ) ۳(ۀم

كنند، چنینءاجرامشتركصورتبه
تعهــداتخواهــد شــد كــهتلقــی

اینكهبهاند مشروطدادهمزبور را انجام
ــدار كــل کــاربن دای اکســاید مق

در انســـاناز دخالـــتناشـــی
انتشار گازهایمیزانمعادلكهطبیعت

) الف(ۀدر ضمیموباشد میگلخانه ئی
ینینباید از مقادیر تعاستشدهفهرست

تعهـدات براسـاس آنها كهبرایشده
مقـدار  و محدودیتكاهشبهمربوط

ـ ) ب(ۀدر ضمیمنها كهآكمی یحتوض
) ۳(ۀمفـاد مـاد  و طبـق شدهداده
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ونه یترې باید زیاتوالمحاسبه شوی دی،
موافقو چې دپرېدا کچهې خداوندکي، 

غو لپاره اني شوي دي په نوموي 
.او ذکر شيموافقه لیک کې به یاد

، د یـوغی رهونود یادو موافقه لیک-۲
د اسنادو تودیع، موافقه لیکونو شرایط به

ب او یا هم قبول پـر  یوتنفیذ، منل، تص
رتریت ته اطالع ورکـوي  ـمهال به سک

ه غي او سکرتریت به هم په خپل وار سر
د کنوانسیون السلیک کـوونکي بـه د   

.موافقه لیک له شرایطو خه خبروي
دغه راز موافقه لیک بـه د ژمنـې   -۳

مادې په ) ۳(چې د دمودې په اودو کې
بند کې انی شوی دی، به هـم  )۷(

.ترسره شي
په هغه صورت کې چې غي په یـو  -۴

ې اقتصادي هم د سیمه ییزچوکا کې او
سازمان سره یو ای په ـه لهیووالي

فعالیت وکي، هر بدلون چې دسازمان په 
ترکیب کې پېېي، ددغه پروتوکول په 

هې ول ه ژمنهرا کې به پر دغه موجود
اغېز پرې نه باسي، هر ول بدلون چې د 
سازمان په ترکیب کې پېېي یوازې او 

ــبه ــدهمحاس ــتش ــاوزاس تج
هر یكبهكهانتشار مربوطسطح. نماید

شدهدادهتخصیصهماز اعضاء موافقتنا
. خواهد شددرجمذکورۀموافقتنام

هایموافقتنامهیک ازهر اعضای-۲
را در تـاریخ موافقتنامهمزبور، شرایط

یـا  ، تصویباسناد تنفیذ، پذیرشتودیع
سکرتریت  خواهند اطالعخود بهقبولی 
خـود،  نوبـه نیز بهسکرتریت رساند
را كنوانسیوننكنندگاءو امضاءاعضا

. ساختخواهدمطلعموافقتنامهاز شرایط
دورهدر طـول موافقتنامههمچون -۳

مشخص) ۳(ۀماد) ۷(در بند کهتعهدی
خواهد ءمورد اجرا، همچناناستشده
. بود
در چارچوبءاعضاکه درصورتی-۴

اقتصـادی وحدتا سازمانبو همراه
، فعالیـت طـور مشـترك  بهمنطقوی

سازماندر تركیبکهیریكنند، هر تغی
تعهـدات گیـرد، بـر روی  صورت

تـأثیر  پروتوکولاینموجبموجود به
ریــیتغنــوعهر. نخواهــد گذاشــت

در مـورد  فقـط سـازمان در تركیب
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)۳(په موخه د دو شویو ژمنویوازې د یا
د نوموو مـوادو پـه    مادې په را کې 

چې تصویب شوی دی، بـه  بیاکتنې سره
.هم اعمال شي

چې ددغه موافقه په هغه صورت کې-۵
لیک غي په دې ونه توانېي چـې پـه   

په کچـې کـې   ولنیزه توه د خپرېدا
هـر  راولي، ددغه موافقه لیک کموالی

ې دنده چې د انتشار په هره برخه کغی
.مسئول دیترسره کوي

غي په یو چېهغه صورت کېهپ-۶
ـ هم دچاپېریال او ز اقتصـادي  سیمه یی

ای په ـه له سازمان سره یویووالي
چې په خپله یې هـم  فعالیت وکيتوه 

همدغه پروتوکول غی دی، د اقتصادي د
یووالي د سازمان هر غی هېواد چې په 
انفرادي توه او هم د سیمه ییز اقتصادي 

چـې د  یو ایسره له سازمانیووالي
ه سم فعالیت کوي، پـه  سرمادې ) ۲۳(

چې ونه کوالی شي پـه  هغه صورت کې
د انتشار دکچې په مجموع ولنیزه توه 
راولي، نو دخپل انتشـار د  کې کموالی

دغې مادې سره سـم کچې مسئول به د 

موجـب بـه مزبـور مقاصد تعهدات
ـ لابـدنهـبهـك)۳(ۀماد دید ـتج

، اسـت شـده یبنظر مزبـور تصـو  
. خواهد شداعمال

چنـین اعضـای کـه  در صورت -۵
كاهشكلیسطحنتوانند بهموافقتنامه

شوند، هر عضو نائلانتشار در مجموع
انتشار سطحمسئولایموافقتنامهچنین

درجدر موافقتنامـه خود كهبهمربوط
. ، خواهد بوداستشده

ــورتی-۶ ــهدرص ــاء در اعک ض
وحـدت با سازمانو همراهچارچوب

ــادی ــوی اقتص ــهمنطق ــور ب ط
خـود  كننـد كـه  ، فعالیتمشترك

، هر كشور استپروتوکولعضو ایننیز
اقتصـادی وحـدت سازمانعضو آن

سازمانباو همراهطور انفرادیبهكه
طبــقمنطقــویاقتصــادیوحــدت

ــاد ــت)۲۳(ۀم ــفعالی ــد، یم كن
سـطح نتوانـد بـه  کـه  یدر صورت

انتشــار در مجمــوعكــاهشكلــی
انتشـار  سـطح شود، مسـئول نائل

مــادهدر ایــننحویکــهخــود بــه
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یح کې یې هره ذکر شـوي  ضوچې په ت
.دي، وي

:پنمه ماده
ـ ضمیمه کې درج شوی)۱(په-۱ ر ه

غی باید د لوم دورې له پیل خـه 
د ول هېواد پـه  کال مخکې، لترله یو

ي ازونود لخانه یولو دملي نظام کچه 
اوسرچینودلپاره اکلدانتشار دکچې

هغوی ـای پرـای   دکې په اه انو
طبیعت کـې د انسـان د   چې په وکول

دخالت پربنس  تـه کېـي او د رامن
 ـ د پروتوکول پربنسـ د ریال ـمونت

کنترولېي، باید په په وسیله نه پروتوکول 
.ام کې ونیسيجدي توه په پ

چې ددغه پروتوکول د انسد غو کنفر
ې په نامه فعالیت کوي په خپله غوندغو 

لومن غونه کې د یادو ملي نظامونو د 
بنـد  )۲(چې د الندې رودونو لپارهال

به په کې شامل وي، په اهتالرېېاکل
.یې تصمیم ونیسي

لخانـه یـي   د ولو نه له سرچینو-۲
ل پورې اکازونو د انتشار د کچې په

خواهــد اســتشــدهدادهتوضــیح
. بود

:مادۀ پنجم
ــ-۱ ــر عضـ ــدرجهـ در و منـ

باید حـداكثر یكسـال  ،)۱(ۀضمیم
تعهـد،  دورهاولـین از شـروع قبل

ــام ــینظ ــرایمل ــینرا ب تخم
از گلخانهگازهایانتشار تمامیمیزان
آنهـا توسـط  و جابجاییمنابعطریق

در انسـان دراثر دخالتها كهچاهك
ــت ــهطبیع ــیب ــود م ــد و وج آین

ریالـمونتــپروتوکــولوســیلهبــه
ــی  ــرول نم ــته کنت ــوند، داش ش

. باشند
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند در میتفعالیپروتوکولایناعضای

خود در مورد رهنمودهاییۀجلساولین
باید شاملكهمذکورملیهاینظامبرای
)  ۲(در بنـد  شدهمشخصهایروش

.خواهد كردگیریزیر باشد تصمیم
میزانتخمینبهمربوطهایروش-۲

از گلخانـه ئـی  یگازهاانتشار تمامی
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و په وسیله  اند اه، اوتالرېېاوند
د انسان د دخالت پـه  يې انتقالول چې 

په طبیعت کې منته راـي او د  وسیله 
وسـیله نـه   پروتوکول پـه دریال مونت

بین ن دقلیم د بدلوکنترولېي نو باید دا
د منلــو و وي او د تي هیئــتلالــدو

کې هم کنفرانس د غو په درېیمه غونه
ېدلید منلو او توافق ورپه هغه . وي
یاد الرـود پـورې   صورت کې چې په

ې تالرې تر کار الندې ونه نیول اوند
نو باید مناسب تدبیرونـه دغـو د   شي

کنفرانس له توافقاتو سره سم، چې ددغه 
لیت ل د غو غونې په نامه فعاپروتوکو

چـې د  کوي په خپلې لومن غونه کې
ر کوي باید تـر کـا  په اه توافقهغوی 

چې د غو کنفرانس. الندې ونیول شي
ددغه پروتوکول د غو د غونې په نامه 

د اقلـیم د بـدلون د   فعالیت کوي باید 
به، اودتي هیئت د کار پر بنسلبین الدو

مي اوفنـي فرعـي   ورتي علاود مشهوا
مشورې په مـنظم ول  تخصصي هیئت

ېنې تراه په و سمونو او تالرواوند
ـ پالندې ونیسي او د اتیا ې ه صورت ک

در چاهكها كهآنها توسطانتقالو منابع
بوجـود  در طبیعـت انساناثر دخالت

مونتریالپروتوکولوسیلهآیند و بهمی
هیأتشوند باید مورد قبولکنترول نمی

و در سومینیر اقلیم  بودهیتغتی الدولبین
قرار اعضاء مورد توافقكنفرانسجلسه

روشـهای یکهدر صـورت . باشدتهگرف
نشوند كارگرفتهبهمربوط به این رهنمود 

بـه  هسـتند  مطابق مناسبتدابیرباید 
عنوانبهكهءاعضاكنفرانستوافقات
فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس

خود در مـورد  جلسهكند در اولینمی
نماینـد بکـاربرده   مـی آنها توافـق 

عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس. شود
ــناعضــایاجــالس پروتوکــولای

كـار  كند بایـد براسـاس  میفعالیت
و هواو آباقلیم یریتغتی الدولبینهیأت

ـ تخصصـی ،مشورت فرعـی تأهی
امیم تصبهبا توجهو فنیعلمیورتی مش

طـور  اعضـاء بـه  كنفرانسهمربوط
را مزبـور ها و اصـالحات روشمنظم

مورد ءاقتضاو در صورتكردهبررسی
تجدیـد نظـر   . تجدیدنظر قرار دهـد 
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سـمونو او  د. کتنه وکيدې پر هغه بیا 
ژمنو ه بیا کتنه، باید یوازې دپه اتالرو

سره سم په مادې ) ۳(له لپارهد رعایتولو 
له بیـا وره کې تصویب شوې ژمنههره د

الندې ونیـول  کارکتنې خه وروسته تر
.شي
د مکې د کرې د رمېدلو وتیـا -۳

لـه  چې د انسانانو په وسیله د سرچینو
انتشـار د  کاربن دای اکساید ددالرې 
او انتقال یې دلخانه یي ـازونو  تعادل 

ه کارېي ، د محاسبې لپاره پاه انوته 
هم ذکر شوی دی،او په الف ضمیمه کې

چې د اقلیم د بدلون د باید هغه له وي
په وسیله منل شوي بین الحکومتي هیئت

ونه او د غو د کنفرانس په درېیمه غدي
.ويکې یې هم په هکله موافقه شوې

بدلون لخانه د غو دکنفرانس د اقلیم د
چې ددغه پروتوکول د غو د یي ازونه

لیم دغونې په نامه فعالیت کوي باید د اق
د کار او دبدلون د بین الحکومتي هیئت

او فني مشاورې د فرعي هیئـت د  علمي 
د اوندو غـو د  صي مشورو لپارهتخص

کنفرانس تصامیمو ته په بشرې پـاملرنې  

ــورد روش ــالحاتدر م ــا اص ــا ی ه
ـ تعباید تنها در جهـت  رعایـت ینی

در ) ۳(ۀمـاد موجـب بـه تعهدات
، پسشدهتعهد تصویبمورد هر دوره

كــار گرفتــهتجدیــد نظــر بــهاز 
. دشو
ه بکهزمینرهکشدنگرمتوانائی-۳

نـکاربانتشارتعادلبهـمحاسرـخاط
ازهاانـانسطـوسـتایدـاکسدای

هایچاهکبهآنانتقالمنابع وطریق
دروگـردد میاستفادهئیگازگلخانه

ـ بایداست،درجالفۀضمیم یـآنهائ
ـ تئهیطـوسـتکهدــباش نـبی

دروقبولیمـاقلرـییتغیـالحکومت
ءاعضـا کنفـرانس هجلسنـومیـس

.باشدگرفتهورتـصتوافقآنباالی
ر اقلــیم یــگازهــای گــل خانــه تغی

اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كنـد  میفعالیتپروتوکولایناعضای

الـدولی بـین ار هیأتكباید براساس
هیأتتخصصیهایو مشورهر اقلیمیتغی

ــی ــاورهفرع ــیمش ــیعلم ، و فن
ـ تصـامیم بـه كاملتوجهبا  همربوط
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القوه واکازونو بسره د لخانه یي
د کرې په رمولـو کـې   چې د مکې 

او د اقتضاء په وېيرغنده رول لري
د کتنه وکي، صورت کې دې پرې بیا

رمولو کې د بـالقوه  مکې د کرې په
سره سـمې  مادې ) )۳واک یوازې له 
چې په هره دوره نیسي، وژمنې په پام کې 

ـ  ه کې تصویب شوي وي او له هغې خ
نـو  وروسته پرې بیا کتنه هم شوې وي،

.دغه کار به بیا اعمال شي
:پمه مادهش
هر غی د ضمیمه کې درج شوی)۱(په 

)۳(نو د ترسره کولو په موخه د مخپلو ژ
د انتشـار د  مادې له مخې کوالی شي، 

لـه  کچې د کمـوالي واحدونـه چـې    
ازونو د انتشار د د لخانه یيسرچینونه 

انو کې دهغـه  کموالي طرحې اوپه اه
په طبیعـت کـې   چې ای پرای کول 

دانسان دمداخلې په پایله کـې مینتـه   
ې ـای  انو په واسطه دهغراغلي داه

پرای کولو دزیاتوالي له اندازې خـه  
چې داقتصاد په هره برخه کې السته راي  

بـالقوه ، توانـایی ءاعضـا كنفرانس
كرهكردندر گرمییگلخانهگازهای

و در صـورت كـرده را بررسیزمین
ــا ــر   ءاقتض ــد نظ ــورد تجدی م

ــد  ــرار ده ــر در  . ق ــد نظ تجدی
تنها زمینكردندر گرمبالقوهتوانایی
ۀمـاد اسـاس بـه تعهداتبهنسبت

تعهد تصـویب در مورد هر دوره) ۳(
ـ تجدید نظر،از آنپسشده مالـاع

. خواهد شد
:مادۀ ششم

ــدرج  ــو من ــر عض ــمیه ۀمدر ض
خـود بـه  تعهداتاز نظر ایفای) ۱(

واحـدهای تواند یم) ۳(ۀ مادموجب
هایاز طرحانتشار را كهمیزانكاهش
از گلخانه ئـی انتشار گازهایكاهش
وسـیله بـه و جابجـایی منابعطریق

در انساندر اثر دخالتها كهچاهك
انـد از افـزایش  وجود آمدهبهطبیعت

گازهـا توسـط  ایـن مقدار جابجایی
ــا چاهــك ــه ه ــكک ــر ی از در ه

آیـد، بـه  میبدستاقتصادهایبخش



رسمي جريده )۱۱۵۸(مسلسل نمبر ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

٢٦

لـه  او یا یېنورو غوته یې انتقال کي
نورو غو خه ترالسه کي، خو په دې 

:  شرط، چې
له دغو طرحو خه هره یوه یې د -الف

.اوندو غو په وسیله تصویب شوې وي
یې، له و طرحو خه هره یوه له دغ-ب

کموالي او یا د دخه د انتشار سرچینو
ـ اه ای پر انو په وسیله د دوی ای

یعنې له هغه کي،کولو ته زیات والی ور
چې له چې خه هم زیاتاکل شوې ک

.بېالبېلو الرو خه ترالسه کېي
د کموالي هې واحد چې د د انتشار -ج
مادو له موادو سره سم یـې  ) ۷(او ) ۵(

ر او سم نه وي، باید ترالسه نه برابژمنې
.کي

د انتشار د کموالي د واحدونو ترالسه -د
نکی وفعالیتونو بشپوباید د داخلي کول

مادې سره )۳(وي په دې شرط چې له 
سم یې د ورسپارل شویو ژمنو کارونـه  

.ترسره کي وي
دغو کنفرانس چې ددغه پروتوکول -۲

د غو د غونې په نامه فعالیت کـوي  
ی شي په خپلې لومن غونه کـې  والک

ـ  اعضای یـا از  دادهقالـدیگـر انت
بر مشروط.بدست بیاورداعضاء دیگر 

:اینکه
صویبتها بهطرحاز اینهر یك-الف

.باشدرسیدهذیربطاعضای
هـا،  طـرح از ایـن هر یـك -ب

ــابع  ــار از من ــاهش در انتش ــا ك ی
ها را چاهكتوسطافزایش در جابجایی

كـه بر میزانـی اضافهكند یعنیفراهم
اق اتفـــطـــرق مختلـــفبـــه

.فتدیام
انتشـار را در  واحد كـاهش هیچ-ج

موجببهآنتعهداتمطابقكهصورتی
ــواد  ــت) ۷(و ) ۵(م ــد، دریاف نباش

. نكند
ــب-د ــدهایكس ــاهشواح ك

هـای فعالیـت انتشار بایـد مكمـل  
از نظـــر ایفـــای داخلـــی

ــدات ــهتعه ــبب ــادموج ) ۳(ۀم
. باشد

عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۲
فعالیـت پروتوکولاینعضایااجالس

جلسـه كنـد میتوانـد در اولـین   می
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ت یا هم وروسته له هغې په لومن فرص
کې، ددغـې مـادې د ترسـره کولـو     

پو ورکـونې او  رونو د زیاتالروود
.کيتأیید په ون شرح

ضمیمه کې درج شوی هـر  ) ۱(په -۳
له خپل مسئولیت سره غی کوالی شي

انتشار د چې دسم هغو حقوقي وو ته
یا لېد واحدونو د ترالسه کولوکموالي د

رامنته کولو او دغه ول فعالیت ترسره 
کولو المل کېي اجازه ورکي، البتـه  
ددغې مادې د حکم په پام کې نیول حتمي 

.خبره ده
درج شوی غی ېه کضمیم)۱(په -۴

زاماتو د ترسره ددغه بند د موضوع د ال
دې له و سره سم ما) ۸(کولو لپاره د 

ر د تنه مطرح کـي، د انتشـا  یوه پو
کموالي د واحدونو لېد اوترالسه کـول  

هال ـدلو له مـنې مطرح کېد پوتايي
ط چې د خو په دې شرخه هم وغېي

ېخه د یادو واحدونو له هر یو غي
ژمنو د ترسره په وسیله یو غی د خپلو

مادې  سره سم تر هغه ) ۳(لهکولو لپاره 
موضـوع پـه   فقېوخته پورې چې د موا

، بعـد از آن فرصـت خود یا در اولین
به شمولرا مادهایناجرایرهنمودهای

بیشـتر شـرح  دهـی تأیید و گزارش
.دهد

) ۱(ۀدر ضـمیم هر عضو مندرج-۳
مســئولیتمطــابق بــهتوانــد مــی

ـ حقـوقی اشـخاص خود بـه  ازهاج
ــركت ــادر فعالیـــتشـ را یهـ

ـ  منجر بـه كه یـا  قالـایجـاد، انت
انتشــار كــاهشواحــدهایكســب

شـود،  مـی مـاده ایـن موجـب به
. بدهد

در ) ۱(ۀدر ضمیماگر عضو مندرج-۴
بنـد  اینموضوعالزاماتمورد اجرای

ـ ) ۸(ۀمادمفاد مربوططبق را الیوس
ـ كنـد، اكتسـاب  مطرح قالـو انت

تا استر ممكنانتشاكاهشواحدهای
ـ بعد از اینكـه  شـود  مطـرح الوس

امكـان بر اینكـه یابد، مشروطادامه
از واحـدهای از هـر یـك  استفاده

عضـو بـرای  یـك مزبور بوسـیله 
موجـب خـود بـه  تعهـدات یفایا

موافقـت موضوعكهتا وقتی) ۳(ۀماد
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ولیزه توه هواره نه شي، وجـود ونـه   
.لري

:اوومه ماده
شـوی  ضمیمه کـې درج  ) ۱(په -۱
غی باید په خپل موجود کلنیز رپو هر

یي ـازونو د لخانه له سرچینونه کې 
ـای  دانو په وسیله د اهدانتشار او 

کولو په اه چې المل یې په طبیعت پرای 
ریال ـد مونتکې د انسان دخالت دی او

او دپروتوکول په وسیله هم نه کنترولېي 
صمیمونو پر بنسد غو د کنفرانس د ت

ونکی وو الزم بشـپ واندې شوی دی ا
بند ) ۴(چې د الندې موادو له اطالعات

ترالسه سره سم اکل شوي دي د ا د
مادې مواد په کې )۳(کولو لپاره باید د 

.په پام کې ونیول شي
ضمیمه کې هر درج شـوی ) ۱(په -۲

غی باید د اتیا و متمم اطالعـات د  
ژمنو د ترسره کولو د اثبات لپـاره خپلو 

ـ  ي د چې له دغه پروتوکول خه زېې
سره سـم بـه   بند) ۴(الندې موادو له

و باید چې په خپل ملي رپو واکل شي ا

شـود، وجـود نداشـته   و فصلحل
. باشد
:ۀ هفتمماد
باید ) ۱(ۀدر ضمیمهر عضو مندرج-۱

ســاالنهموجــودیدر گــزارش
گلخانه خود در مورد انتشار گازهای

ـ و جابجـایی از منابعئی وسـیله ه ب
از دخالـت ناشـی هـا كـه  چاهك
و بوسـیله اسـت در طبیعـت انسان

ــول ــپروتوک ــریالـمونت رول کنت
مربـوط تصـامیم شوند، و طبـق نمی

، اسـت شـده ارایهءاعضاكنفرانس
ــات ــیاطالع ــهالزمتكمیل را ك

خواهد شد، از نیزیر تعی) ۴(بند طبق
از رعایــتاطمینــاننظــر حصــول

. كنددرج) ۳(ۀماد
ۀدر ضـمیم رجهر عضـو منـد  -۲
ــات) ۱( ــد اطالعـ ــتممبایـ مـ

تعهداترعایتاثباتجهترا مورد نیاز 
پروتوکـول ایـن موجـب خود بـه 

ـ زیر تع) ۴(بند طبقكه خواهـد  ینی
ــزارش  ــد در گ ــیش ــود مل خ
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ماده ) ۱۲(کې یې چې د کنوانسیون په 
ـ    ای کې یې یادونه شوې ده، په کـې

.پرای کي
شـوی  ضمیمه کې هر درج) ۱(په -۳

د غی باید کلني اطالعات د یادو موادو
)۱ (يبند پر بنساندې کچـې د  و

موجود وانسیون له لوميهغې پیل د کن
سره سم وي او دژمنـې د دورې  رپو
د پروتوکول کال لپاره د یاد غيلومي

ه ترسره د اجراء و کېدو خه وروسته ب
ند له اکـل  ب)۲(هر غی باید د . شي

اطالعاتو سره سم چـې د خپـل   شویو
د ي رپو د یوې برخې په نامه مللومني

کنوانسیون پر بنس ددغه پروتوکول له 
اجراء و کېدو خه د هغې په اه او د 

و الرودونو له تصویب خه وروستههغ
نه بند کې یې واندوی)۴(چې په الندې 

 اندې کـي، د وروسـتیو  شوې ده، و
لي و اندې کول ددغـې  اطالعاتو بیا

مادې د حکـم پـر بنسـ د غـو     
چـې ددغـه   دکنوانسیون پـه وسـیله  

پروتوکول دغو د اجالس په نامه فعالیت 
په پام له کوي او د هغې د  مهالي جدول 

كنوانسـیون ) ١٢(ۀمـاد اساسبهكه
ــه ــدهارایــ ــتشــ ، اســ

. بگنجاند
باید  ) ۱(ۀمدر ضمیهر عضو مندرج-۳

ــات ــالیانهاطالع ــاس س ــه اس را ب
با آنشروعدهد كهیهاراوق ف) ۱(بند 

مطـابق بـه   موجـودی گزارشاولین
ــیون ــرایكنوانس ــینب ــالاول س

اینشدنءالجراااز الزمتعهد پسدوره
، صورتمذکورعضوبرایپروتوکول

هـر عضــو بایــد  . خواهـد گرفــت 
) ۲(بنـد  موجـب مقرر بـه اطالعات

از اولـین بخشـی  عنوانرا بهوق ف
كنوانسیوناساسخود بهملیزارشگ

پروتوکولاینشدنءاالجرااز الزمپس
ــورد آن ــسدر م ــویبو پ از تص

زیـر  ) ۴(در بنـد  كـه رهنمودهایی
. نمایـد ارایـه اسـت شدهبینیپیش

مقرر بـه بعدیاطالعاتارایهدفعات
ءاعضاكنفرانستوسطمادهاینموجب

ایـن اعضـای اجـالس نوانعبهكه
بـه كند با توجهمیفعالیتپروتوکول

هـای گزارشارایهبرایزمانیجدول
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لو سره د ملي رپوونو وانـدې  کې نیو
چې د غو کنفرانس يـې پـه اه   کول

.ه اکل شيدی، وبیتصیمم نیول
ــرانسد غــ-۴ ــه و کنف چــې ددغ

پروتوکول د غو د اجالس په نامه فعالیت 
کوي په خپلې لومن غونـه کـې د   

د دبرابرولـــو الرـــواطالعـــاتو
دملي رپـو  سره سم ې مادې غبه دد

ــو   ــو د الر ــو کول ــه دچمت د پ
ــه   ــیله پ ــې  ) ۱(وس ــمیمه ک ض

ــو د درج  شــوي غــي چــې د غ
ــه ر  ــویب ت ــرانس تص ــیدکنف لي س

کتنې بیاليدي، په دوراني به به یې تر
ندې ونیسي، دغه راز دغو کنفـرانس ال

س پـه  چې ددغه پروتوکول دغو داجال
له لـوم  نامه فعالیت کوي باید دژمنې

دورې واندې د اکـل شـویو کچـو    
دمحاسبې د رنوالي پـه اه تصـمیم   

.ونیسي
:اتمه ماده

سره دېما)۷(هغه اطالعات چي د -۱
غو ضمیمه کې ددرج شوو ) ۱(پهسم 

ــی ــهمل ــرانسك ــاكنف در ءاعض
ـ ، تعاسـت رفته گتصمیممورد آن یني

. خواهد شد
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۴

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
خود رهنمود تهیهجلسهولینكند در امی

تصـویب مادهاینرا مطابق اطالعات
رهنمودهـای از آنخواهد كرد و پس

را با مادهاینموجببهاطالعاتتهیه
ـ گزارشتهیهرهنمودهایبهتوجه یمل

كه) ۱(ۀدر ضمیممندرجاعضایتوسط
رسـیده ءاعضـا كنفرانستصویببه

طور دورانی مورد تجدید نظر به،است
كنفـرانس همچنـین . قرار خواهد داد

ایناعضایاجالسعنوانبهكهءاعضا
از كند باید پـیش میفعالیتپروتوکول

تعهد در مـورد چگـونگی  دورهاولین
گیری، تصمیمشدهینیمقادیر تعمحاسبه

. نماید
:ۀ هشتمماد
توسط) ۷(ۀمادابقمطكهاطالعاتی-۱

، ی شـود مارایه) ۱(ۀدر ضمیممندرج
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په وسیله واندې کېي باید د متخصصینو 
د غو د اوند کنفـرانس لـه   په وسیله 

و ســره ســم او د هغــې د تصــمیمون
بند کـې  )۴(دونو له مخې چې په الرو

شوي، نو په دې توه دغو کنفرانسیاد 
چې ددغه پروتوکول د غو د اجالس په 

ویب شوی دی توه فعالیت کوي او تص
هغـه  تر ېنې الندې نیـول کېـي،   

بند مادې له لومي)۷(اطالعات چې د 
) ۱(په وسیله، چې په سره سم د هر غي

ضمیمه کې یې یادونه شوې ده، واندې 
وې کچې کېي، نو دغه کار به د اکل ش

محاسـبه او  رمـو  او انتشار د کلنیو زې
راولونې په نامه به ترېنې او بیا لـي  

دې سـربېره  پر . نې الندې ونیول شيکت
مـادې پـه   )۷(هغه اطالعات چـې د  

)۱(بند کې یې یادونه شـوې او د )۲(
درج شوي غي ضمیمې په وسیله د هر 

د ېنـې و  واندې کېي په واسطه 
ېنې او بیا ترمه بهرپوونو د رپو په نا

.کتنې الندې ونیول شي
د ېنو مختصصـې لـې بـه د    -۲

ه په وسیله سره همغې شي او لسکرتریت

ــد  ــبای ــیلهه ب ــین متخصوس ص
كنفـرانس مربـوط تصامیممطابق به
کــه ئیرهنمودهــاو طبــقءاعضــا

ــب ــد موج ــدین) ۴(بن ــورب منظ
عنـوان بهكهءاعضاكنفرانستوسط

فعالیـت پروتوکولاینءاعضااجالس
انـد مـورد   شـده كند تصـویب می

قــــرار خواهــــد بررســــی
) ۱(بند اساسبهكهاطالعاتی. گرفت

در هر عضو منـدرج توسط) ۷(ۀماد
ــمیم ــه) ۱(ۀض ــیارای ــردد م گ

ــه ــوانب ــیعن ــردآوریبخش از گ
انتشار و مقادیر ذخیرهساالنهو محاسبه

، مورد تجدید نظـر قـرار   شدهنیتعی
اطالعـاتی عـالوه ر ب. خواهد گرفت

) ۷(ۀمـاد )۲(بنـد  موجـب بـه كه
ــط ــدرج توس ــو من ــر عض در ه

عنـوان گردد بـه میارایه) ۱(ۀضمیم
مـورد  گزارشـات از بررسـی بخشی
و تجدید نظر قـرار خواهنـد   بررسی
.گرفت

ــروه-۲ ــایگـ ــصهـ متخصـ
ــی ــهبررس ــیلهب ــکرتریتوس س
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داسې متخصصینو خه به تشکیل شـي 
غو په وسـیله بـه   چې د کنوانسیون د

مارل شي او پېژندل شوي افراد په کې و
بـین  په صورت کـې د  ءاقتضایا هم د

د په وسیله د هغه الروالدولتي سازمانونو
چې د همدغې موخې د ترسـره  له الرې

س په وسـیله  کولو لپاره د غو د کنفران
.اکل شوي دي،ینه شوې دهوواند

فني د ېنې په بهیر کې باید ولیزه-۳
ارزونه هم شامله وي چې ددغه پروتوکول 
دغو په وسیله یې ول اخونه ترسـره  

د د غو د ېنو متخصصې لې بای. شي
غـه  چـې دد د کنفرانس لپاره یو رپو

فعالیت پروتوکول دغو د اجالس په نامه
ترسره کول تو کي چې د ژمنوچمکوي

و ارزوي او بالقوه مسایل او د ژمنو پـه  
ترسره کولو کې اغېزمن عوامل مشخص 

د منشي د سکرتریت دغه رپوونه . کي
به د سکرتریت له الرې د کنوانسیون ولو 

.غو ته ووېشل شي
ت به په هغو کنو پورې سکرترینوموی 

وندې پوکـې  ا تنې چې په دې رپو
ې نه دي د کنفرانس د غو خصې شومش

از خواهند شـد و متشـكل  هماهنگ
افراد از میانخواهند بود كهینیمتخصص

یا كنوانسیوناعضایتوسطشدهمعرفی
، تیالدولبیناقتضا سازمانهایدر صورت

منظـور  همـین بهكهرهنمودیطبق
ــط ــرانستوسـ ــاكنفـ ءاعضـ

، انتخــاباســتشــدهبینــیپــیش
.اندگردیده

فنیارزیابیشاملبایدبررسیجریان-۳
توسـط ئی اجراهایجنبهاز تماممعجا

هـای گروه. باشدپروتوکولعضو این
را برایباید گزارشیبررسیمتخصص
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كنـد  میفعالیتپروتوکولایناعضای

را ارزیابیتعهداتاجرایكنند كهتهیه
مؤثر در و عواملبالقوهو مسائلكرده

ایـن .كندرا مشخصتعهداتاجرای
ازطریـق  ها دبیرخانه سکرتریتگزارش

كنوانسـیون اعضایسکرتریت به تمام 
. خواهد شدتوزیع

بـه مربوطسواالتسکرتریت مذکور
ها مشخصگزارشدر اینرا كهاآت اجر
بیشتر توسـط بررسیبرایاستشده
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ه واسطه، چې ددغه پروتوکول د غو د پ
، د ېـرې  اجالس په توه فعالیت کوي

.کيېنې لپاره به فهرست
دغه پروتوکول چې دد غو کنفرانس-۴

په د غو د اجالس په توه فعالیت کوي
خپله لومن غونه کـې د ېنـې او   

 نو دلو د ک نې ارزونې د متخصصوې
او ارزونې الرودونه په کنفرانس پورې د 
اوندو تصمیمونو په پام کې نیولو سـره  

اني روویب او له هغه وروسته به یې په دتص
.ول تر بیالي کتنې الندې راولي

چې د پروتوکول د د غو کنفرانس -۵
عالیت کوي، د غو د کنفرانس په توه ف

او د اجرايیوي فرعي هیئت پـه مرسـته   
ي او فني مشاورې د هیئت د غوتنې علم

 لـی او  په صورت کې الندېې وکي
:ارزولی شي

مـادې پـه   ) ۷(د غو له خوا د -الف
واسطه واندې شوي اطالعات او پر هغو 
باندې د علمي ېنـو ترسـره شـوي    

.رپوونه، د همدې مادې پر موجب
په هغو کنو پورې اوندې پوتنې-ب

سکرتریت لـه  د له مخې د بن) ۳(چې د 

اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند، میفعالیتپروتوکولایناعضای
. خواهد كردفهرست

عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۴
فعالیـت لپروتوکوایناعضایاجالس

خود رهنمودهایۀجلسكند در اولینمی
متخصـص هایگروهآتااجربررسی
طـه  مربوتصامیمبهرا با توجهبررسی

از و پسنمودهتصویبءاعضاكنفرانس
آنهـا را مـورد   دورانیصورتبهآن

. تجدید نظر قرار خواهد داد
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۵

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
ئیویاجرافرعیهیأتكمكه كند بمی

فرعـی اقتضـاء هیـأت  و در صورت
ر را بررسیموارد زیو فنیعلمیمشاوره

: خواهد نمود
ۀماداساسبهشدهارایهاطالعات-الف

انجامهایو گزارشءااعضتوسط) ۷(
آنهـا بـه  بر رویعلمیهایبررسی
.مادهاینموجب

کـه  اآتـی  اجربهمربوطسواالت-ب
) ۳(بنـد  بـه سکرتریت مطابقتوسط
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شوي او همداشـان هغـه   خوا فهرست
پوتنې چې د غو له خوا مطرح شـوې  

.دي
چې د پروتوکول د  د غو کنفرانس -۶

غو د کنفرانس په توه فعالیت کوي، د 
بنـد  ) ۵(خپلو ېنـو پـه پيـرو د    

موضوع د اطالعاتو په برخه کې، ددغـه  
د هـرې  بـه  لپاره ءپروتوکول د اجرا

په برخه کـې تصـمیم   الزمې موضوع
.ونیسي

:نهمه ماده
چې د پروتوکول د و کنفرانسد غ-۱

غو دکنفرانس په توه فعالیت کوي، د 
اوبـو  (غوره علمي اطالعاتو او د اقلیم 

د بدلون په برخه کې د موجـودو  ) اوهوا
هغو د اغېزو په رـا کـې،   ېنو او د

همداشان ددغه پروتوکول اوند ولنیز،
اطالعات په دوراني ول يفناو اقتصادي

دغه بیا کتنې . ونیسيتر بیا کتنې الندې
کنوانسیون پورې اوندو بیا کتنو سره په 

) ۴(په انې توه د کنوانسـیون د  
) ۷(او د ءجز) ب(بند په ) ۲(مادې د 

ــ ــتوق ف ــدهفهرس ــینش و همچن
شـده اعضا مطرحتوسطكهسواالتی

.است
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۶

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
خـود در مـورد   كند، پیرو بررسیمی

در مورد وق ف) ۵(بند موضوعاطالعات
اجرایبرایالزماز موضوعاتهر یك

خواهـد  گیـری تصمیمپروتوکولاین
.نمود
:همۀ نماد
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۱

فعالیـت پروتوکـول اعضا ایناجالس
علمیاطالعاتكند، در پرتو بهترینمی

اقلـیم  ر یموجود در مورد تغیو ارزیابی
و همچنـین آنو اثـرات ) و هواآب(

و اقتصـادی ، اجتمـاعی فنیاطالعات
صـورت را بهپروتوکول، اینمربوط

ــیدو ــرار ران ــدنظر ق ــورد تجدی م
تجدیدنظرها با تجدیـد این. خواهدداد

ویـژه بهكنوانسیونبهمربوطنظرهای
ۀمـاد )۲(بند )ب(موارد مقرر در جزء 
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جزء کې لـه  ) الف(بند په ) ۲(مادې د 
د . اکلو موردونو سره به همغي شـي 

پروتوکـول  غو کنفرانس چې ددغـه 
د غو په توه فعالیت کوي، ددغه ېنو 
پر بنسـ بـه و اقـدامات ترسـره     

.کي
لوم بیا لـي کتنـه بـه د غـو د     

د غو د کنفرانس، چې ددغه پروتوکول 
، په دوه یم اجالس په توه فعالیت کوي
وستي بیا ور. اجالس کې صورت ومومي

او له وخت کتنې به په منظمو وانونوکې
.م ترسره شيسره س

:لسمه ماده
ین حال کـې  ـول غي د و او په ع

پـه پـام کـې    له انو مسئولیتونو 
سره، د خپلو سیمه ییزو او انو نیولو

او لي پرمختیايي لومیتوبونـو، موخـو  م
شرایطو، د هغو غو لپاره چې یې نومونه 

ضمیمه کې درج نه دي د نویـو  )۱(په 
دارنه د ژمنو له واندې کولو پرته، هم

بند کې د ) ۱(مادې په ) ۴(ن د کنوانسیو
ژمنو د بیا تأیید او ددغه کنوانسیون د شته

) ۷(ۀمـاد ) ۲(بند ) الف(و جزء ) ۴(
. خواهـد شـد  هماهنـگ كنوانسیون

اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند بر میفعالیتپروتوکولایناعضای

را مناسـبی ها اقداماتبررسیاینپایه
.اتخاذ خواهد كرد

اجـالس تجدیدنظر در دومـین اولین
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كنـد  میفعالیتپروتوکولایناعضای
تجدیـدنظرهای . خواهد گرفتصورت

انجامموقعو بهمنظمفواصلدربعدی
. خواهد شد
:مادۀ دهم

هـای مسئولیتبهبا توجهءاعضاكلیه
خود، متفاوتحالو در عینمشترك
خاصو ملیمنطقویتوسعههایاولویت

عنـوان ، بدونو شرایطخود، اهداف
كهاعضاییجدید برایتعهداتكردن
ــام ــمیم ن ــا در ض درج) ۱(ۀآنه
ـ ، همچنیننشده دد تعهـدات تأیید مج

كنوانسیون) ۴(ۀماد) ۱(موجود در بند 
در اجـرای رونـد پیشـرفت  و ادامه
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بندونو په پام کې نیولو سره ) ۷او۵، ۳(
او تلپاتې پرمختیا ته د رسېدو په موخـه  

ترسره کېدو د پرمخت د ددغه ژمنو په
 ماده) ۴(د کنوانسیون او دوامدل:
ناسـب  په هغه صورت کې چې م-الف

وي او د شونتیا په تر کې، د سیمه ییزو 
الملونو د کیفیـت د ـه والـي پـه     

ه او یا هغه موخه خپور او د فعالیت سندون
ازونو د خپرېدا بېلې چې د لخانه یي

ــو  ــو کول ــتونو د چمت ــي فهرس د مل
ــي ــر غ ــاره د ه ــادي او لپ د اقتص

چې ولنیزو شرایطو منعکس کوونکی وي
کول پـه وسـیله نـه    مونتریال پروتود

کنترولېي او په طبیعت کې د انسان د 
دخالت زېنده ده، سپما ته نژدې برنامې 

اتیا په صورت کې د پرتلنـې و  او د 
و کنفـرانس    تخه چـې د غـ الرو

او د غو دکنفرانس د پرې توافق کی
مصــوب د ملــي رپــو د برابرېــدو 
لــه الرــود ســره ســم وي،    

.يتنظیمو
ــي او د -ب ــورت مل ــه ص ــا پ اتی

نامې چې د اقلیم د کې هغه سیمه ییزې بر

منظـور دسـتیابی  بـه تعهـدات این
ـ پایدار با توجهتوسعهبه بنـدهای هب
ــاد) ۷و ۵، ۳( ) ۴(ۀو مـــــ

:كنوانسیون
باشد و در مناسبكهدر صورتی-الف

ـ  ، بهحد امكان تمنظور بهبـود كیفی
و فعالیتهاینشر و دادهمحلیعوامل

شـرایط كنندهمنعكسكهیا الگوهایی
و تهیههر عضو برای، اجتماعیاقتصادی

هـای فهرستدورانی روز آمد كردن
، از منابعگلخانه ئیانتشار گازهایملی

ـ چـاه از طریقو جابجایی هـا،  كه
مونتریاللپروتوکووسیلهبهباشد كهمی

از دخالـت شوند و ناشیکنترول نمی
هـای باشند، برنامهمیدر طبیعتانسان
اقتضـا  و در صـورت صرفهبهمقرون

مقایسـه قابـل هـای از روشاستفاده
در مورد آنها توافـق ءاعضاكنفرانس

و سازگار با رهنمودهـای استنموده
كنفـرانس مصـوب ملیگزارشتهیه

. خواهند نمود، تنظیماعضاء است
و در صـورت ملـی هایامهبرن-ب

اقـداماتی شاملرا كهمنطقویاقتضاء
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په موخه د یو ل اقداماتو تعدیل او بدلون
په برکې نیوونکی وي، تنظیم، ترسره او 

ي او په منظمه توه یې کاره خپره کو
:کوي

ه برنامې باید د انـرژ، حمـل   دغ-۱
، صنعت او کرنې، نل ساتنې او ونقلا

له انې سـره  زایده موادو د مدیریت 
د انطباق او د ه والـي د  . لريتاو و

سربېره، فضـایي  دت الرو له تکنالوژ
ون سره د انطباق اقلیم له بدلدپالنونه باید 

.وتیا زیاته کي، او
ضمیمه کې درج شوي غي ) ۱(په -۲

باید ددغه پروتوکول په تاو اقدامات لکه 
ماده کې له اکل شویو ) ۸(پهملي برنامي 

سره سم واندې کي او نور نورودوال
هه وکي، د اتیا په صورت غي باید

کې، په هغو برنامو پورې اوند معلومات
هغو کنالرو په بر کې نیـوونکی  چې د 

چـې  چې هر غی په دې باور دیوي
ـازونو د  ی شي، د لخانه یـي کوال

خپرېدا له زیاتېدو خه د مخنیـوي او د  
ای پرای کولو په د اه انو له الرې

وسیله او داسې نور اقدامات چې د توافق 

برایو اقداماتاقلیمریتغیتعدیلبرای
یر اقلیم  یبا تغالزماق انطببخشیتسهیل

و و منتشر كردهء، اجراباشد تنظیممی
:دادخواهندبروزطور منظمبه
هـای با بخشها باید ازبرنامهاین-۱

و ، صــنعتو نقــل، حمــلانــرژی
مـواد  ، مدیریت، جنگلداریكشاورزی

عـالوه بـه . باشدداشتهزاید ارتباط
بهبـود  هایوروشاق انطبآوریهایفن

بـا  اق انطبباید قابلیتفضاییهایطرح
.و،دهدرا افزایشاقلیم

باید ) ۱(ۀضمیمدر مندرجاعضای-۲
دررابطه بااقداماتبهمربوطاطالعات

را ملیهایبرنامهاز جملهپروتوکولاین
ئه ارا)۸(ۀر در مادمقررهنمودهایطبق

كنند تا در دهند و سایر اعضا باید تالش
بـه مربـوط اقتضا اطالعـات صورت
كهباشداقداماتیشاملكههاییبرنامه

تواند در مورد میهر عضو معتقد است
انجامآننامطلوبو اثراتر اقلیمیتغی
از افـزایش جلوگیریبه شمول د نده

ـ گلخانه ئیگازهایانتشار  ترشو گس
ـ چـاه از طریـق جابجایی هـا  كه
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ــي،    ــه راـ ــه الرې الس تـ لـ
په خپل ملي رپوونو کې پـه پـام کـې    

.ونیسي
په علمـي او فنـي ېنـو کـې     -ج

 وکي او د پراختیـا اصـولي   همکار
نظامونو پراختیا او سـاتنې تـه   وارنیز

به وده ورکي، ترو د اوبو او هوا پـه  
یتونو نشتوالي، رې اوندو قاطعسیستم پو
بدلون خه پیـدا کېـدونکې   دموسم له

نــامطلوبې اغېــزې او د بېالبېــل   
غبرون ستراتېژیو ولنیز او اقتصـادي  
ــي   ــي او د داخل ــې ک یــایلې را پ

ته يياختیا او تواناپر،ظرفیتونو  تقوي یې
وده ورکي، ترو په نیوالـو او بـین   

ولي نظارت الدولتي، پرورامونو او د اص
ېنیزو شبکو په هو کې د کنوانسیون

.مادې له مخې ون وکای شي) ۵(د 
داغېزمن پراختیا دنمونو دودې پـه  -د

زمینه کې، دعملي ودې دلوولو لپاره د 
ولو کلیه اقداماتو په کار اچول استعمالول 
اوخپرول، آسانول او داتیا په صورت کې 

ېریال ـاپدانتقال دلتونو تأمینول یا دچ
ساتنې له نظره بې خطره فن آوریوته الس 

که ازطریـق  یو اقداماتسازیظرفیتو
در گزارشـات گیردتوافق صورت می

.نمایندخود ملحوظملی
همكاریو فنیعلمیدر تحقیقات-ج

نظامهـای و توسعهو نگهدارینموده
ارتقاء خواهند و توسعهاصولینظارتی

بـا  مرتبطهایطعیتاقبخشید تا عدم
نـامطلوب و هوا، تأثیراتآبسیستم

و اقتصادییر اقلیم  و نتایجیغتازناشی
مختلفاكنشوهایژییاستراتاجتماعی

و تقویـت دهند، و توسـعه را كاهش
آنها هایو تواناییدرونیهایظرفیت

هـای را ارتقاء بخشند تـا در تـالش  
هـا و  ، برنامـه الدولیو بینالمللیبین

با اصولینظارتو تحقیقاتیهایشبكه
مشاركتكنوانسیون) ۵(ۀمادبهتوجه
. باشندداشته

، موثر توسعهارتقا الگوهاینهدر زمی-د
اقداماتو انتشار و اتخاذ كلیهکاربرد

ارتقــــاء؛ بــــرایعملــــی
هزینهاقتضا تأمینو در صورتتسهیل
هـای آوریفـن بهیا دستیابیانتقال

، فنیدانشزیستمحیطخطر از نظربی
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رسی فني پوهه، داقلیم دبدلون په اه فن 
آوریوته الس رسی خصوصـاً پـه هغـه    

کې چې د پرمخت په حال کې هېوادونو 
ریال ساتنې ـدي،له هغې جملې نه دچاپې

له نظره بې خطره فن آوریـو داغیـزمن   
انتقال دسیاستونو او برنامو تنظیمول چې 

لو پورې اه لري او یا دولو په واک و
کې دي او ددې لپاره چې وکوالی شي 
دچاپېریال ساتنې له نظره بې خطره فـن  

ې تـه  آور ترغیب کي خصوصي برخ
 وده زمینه برابرول، هغه ته دالس رسـ

.اونقل کي، همکاري به کوي
ییزو او روزنیزو برنامو ه د زده ک-هـ

ملې د ملي پراختیا او اجراء کې له دې ج
رفیت د جوونې په خاصه د انساني او ظ

سازماني ظرفیتونو د پیاوتیا او پدې برخه 
کې متخصصینو د زده کې لـه پـاره   
مخصوصاً د ودې په حال کې هېوادونو او 
د عامه خبرتیا او په ملي سطح د اقلیم د 
بدلون په اه اطالعـاتو تـه د ولـو د    

لـه  السرس او د اقتضاء په صورت کې 
خه به ې اخیستنې سره هیئتموجود 

به همکاري کوي او هغو ته بـه لوتیـا   

یر اقلیم  یتغبهمربوطها و فرآیندهایرویه
، توسعهدر حالدر كشورهایخصوصاً
هاییها و برنامهسیاستتنظیماز جمله

هـای آوریمـوثر فـن  انتقالبرای
محیطـی خطـراز نظـر زیسـت   بی
یا در دسـترس بودهعمومبهمتعلقكه

بـرای و ایجاد محیطـی استهمگان
بتوانـد  اینكـه برایخصوصیبخش

را ز نظر محـیط خطر ابیهایآوریفن
آنها را ارتقاء به، دسترسینمودهترغیب

خواهنـد  دهـد، همكـاری  و انتقال
.نمود
هـای برنامهو اجرایدر توسعه-هـ

تقویـت از جملـه و پرورشیآموزشی
هایظرفیتویژهبهملیسازیظرفیت
برایكاركنانو تبادلوسازمانیانسانی
ویژهبهزمینهدر اینینمتخصصآموزش

و تسهیلتوسعهدر حالكشورهایبرای
بههمگانو دسترسیعامهآگاهیبخشی 

در سطحاقلیمر یتغیبهراجعاطالعات
از اقتضاء با استفادهو در صورتملی

و آننمودهموجود همكاریهایهیأت
الگوهـای . را ارتقاء خواهند بخشـید 
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ورکي، ددغو فعالیتونو د سرته رسولو له 
پاره مناسبې نمونې د کنوانسیون د اونده 

مادې ته پـه  ) ۶(د له الرې د هغههیئت
.پام سره پراختیا ومومي

په منل شوو فعالیتونو او برنامو پورې -و
ت به ددې مادې پربنسـ  اوند اطالعا

تصمیمونو په دغو د کنفرانس داوندو
کـې درج  رپـو مطابق په خپل ملي 

.کي
ددې مادې دموضوع د ژمنو په اجراء -ز

بندته ) ۸(مادې ) ۴(کې به دکنوانسیون د
.بشپه پاملرنه کېي

:یوولسمه ماده
مادې د اجراء کولو ) ۱۰(غي به د -۱

، ۵، ۴(ادې دم) ۴(لپاره د کنوانسیون د
کـې  بندونو مفاد به په پام )۹و ا۸، ۷

.نیسي
بند ) ۱(د مادې ) ۴(دکنوانسیون د-۲

دترسره کولوپه برخه کې دکنوانسـیون  
لـه  مادې ) ۱۱(بند او ) ۳(مادې ) ۴(د

چې دکنوانسیون پـه  مخې دکنوانسیون
دفعالو ضــمیمه کــې درج شــوي،) ۲(

هـا از  فعالیتاینانجامبرایاسبمن
بـا  كنوانسـیون مربـوط هیأتطریق
خواهنـد  توسعهآن) ۶(ۀمادبهتوجه
.یافت

ـ برنامـه بهمربوطاطالعات-و ا و ه
همادایناساسبهشدهمتقبلهایفعالیت
اعضا كنفرانسهمربوطتصامیمرا طبق

خواهنـد  خـود درج ملیدر گزارش
. كرد

مادهاینموضوعتعهداتدر اجرای-ز
را مـورد  كنوانسیون) ۴(ۀماد) ۸(بند 

.قرار خواهند دادكاملتوجه
:مادۀ یازدهم

مفـاد  ) ۱۰(ۀماداعضا در اجرای-۱
) ۴(ۀماد) ۹و ۸، ۷، ۵، ۴(بندهای

را مدنظر قـرار خواهنـد  كنوانسیون
. گرفت

) ۴(ۀماد) ۱(بند یاجرادر زمینه-۲
و ) ۴(ۀمـاد ) ۳(بند ، طبقكنوانسیون

و از طریــقكنوانســیون)۱۱(ۀمــاد
میکـانیزم  یا واحدهایفعالواحدهای

توســعهاعضــایكنوانســیونمــالی
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واحدونو له د واحدونو یا دمالي میکانیزم 
اونور پرمخ تللی رې، پرمخ تللي غي ال

:بایدغي 
ــو لــتونو -الــف دتوافــق و ول

په موخه دنویو مالي او اضـافي  دتأمینولو
سرچینو تأمینول چې دپرمختیا په لور غی 
یې د موجودو ژمنو په ترسره کولو او مخ 

) ۱(مادې ) ۴(ته ولو کې دکنوانسیون د 
مادې ) ۱۰(جزء پربنس چې د) الف(بند
بندکې ای پرـای شـوي،   ) الف(په 

.متحمل کېي
همداشان، دمخ پرودې هېوادونو د -ب

اتیا و نوتونو اوفن آوریو دلېد پـه  
ون مالي سرچینې به، دکنوانسـیون د  

بندکې د موجودو ژمنو ) ۱(مادې په) ۴(
دترسره کولو اومخ ته ولو دولو اضافي 

مادې پـه  ) ۱۰(لتونو تأمینول چې د 
بندکې ای پرای شوي او دیوه ) الف(

مخ پر ودې غي اونیـوالې مؤسسـې   
ماده ) ۱۱(یامؤسسو ترمن دکنوانسیون 

دهغې مادې له مخې دتوافق و رېدلې 
.وي، برابروي

ددغوژمنو په اجراء کولوکې باید د پانو 

یافتـه توسـعه و سایر اعضـای یافته
كنوانسـیون ) ۲(ۀدر ضـمیم مندرج

: باید
جدید و اضافیمالیتأمین منابع-الف

مـورد  هـای هزینـه تمامتأمینجهت
در توسـعه در حالاعضایكهتوافق

بـه ه موجـود تعهداتپیشبرد اجرای
ۀمـاد ) ۱(بنـد ) الـف (جـزء  اساس

ۀماد) الف(در بند كهوانسیونكن) ۴(
ــگنجان) ۱۰( ــدهدهی ــلش متحم

.شوندمی
شـمول به را مالیمنابعان،همچن-ب

در مورد نیاز اعضـای آوریفنانتقال
كلیـه منظـور تـأمین  بهتوسعهحال

تعهداتیپیشبرد اجرااضافیهایهزینه
نوانسیونك) ۴(ۀماد) ۱(موجود در بند 

دهیگنجان) ۱۰(ۀماد) الف(در بند كه
و وسعهتعضو در حالیكو بینشده

ۀمـاد ساتسؤیا مالمللیبینمؤسسه
مـورد  مادهآنطبقكنوانسیون)۱۱(

خواهند ، فراهماستقرار گرفتهتوافق
. كرد

بایـد لـزوم  تعهـدات ایندر اجرای



رسمي جريده )۱۱۵۸(مسلسل نمبر ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

٤٢

دجریان د واندوینې و او د صحت لزوم 
او مناسب مسئولیت چـې دپرمختللـو   

ترمن په ه توه شتون لري، هېوادونو 
په کنفرانسددغو . په پام کې ونیول شي

اوندو تصمیمونو کې دکنوانسیون د مالي 
میکانیزم الروونه، له هغې جملـې نـه   
تردغه پروتوکول واندې نیـول شـوي   
تصمیمونه ددغه بند د مفهوم په موردکې 
دالزمو بدلونونو له ترالسه کولـو سـره   

.پرکار واچول شي
همداشان پراختیاموندونکي غي او د -۳

ضمیمه کې درج شوي ) ۲(کنوانسیون په 
پراختیا موندونکي نور غي کوالی شي 

مادې داجراء کولو لپاره مـالي  ) ۱۰(د
سرچینې د دوه اخیزه، سیمه ییزه اویـا  
نورو واخیزه مجاریو له الرې برابـر  
کي او دودې په حال کې غـی هـم   

وخه ـه  کوالی شي له دې سـرچین 
.واخلي

:دوولسمه ماده
په دې وسیله د پاکې پراختیا میکانیزم -۱

:داسې تعریفېي

جریـان کردنبینیشپیو قابلصحت
كهمناسبمسئولیتها و اهمیتسرمایه

طـور  بـه یافتهتوسعهكشورهایبین
. شودگرفتهرنظروجود دارد، دمشترك
در كنوانسیونمالیمیکانیزمراهنمایی
از جملهء اعضاكنفرانسهمربوطتصامیم
ایـن از تصویبقبلاتخاذ شدهتصامیم

در الزمیراتیتغمالـبا اعپروتوکول
خواهد كار گرفتهبند بهمورد مفاد این

. شد
ــ-۳ ــایان، همچن ــعهاعض توس

مندرجیافتهتوسعهیر اعضاو دیگیافته
كنوانســـیون) ۲(ۀمدر ضـــمی

ۀماداجرایبرایرا مالیتوانند منابعمی
، دو طرفــهمجــاریاز طریــق)۱۰(

چنـد جانبـه  و سایر مجاریمنطقوی
در حالنند و اعضایـكمـراهــف

سـود  منابعتوانند از ایننیز میتوسعه
.ببرند
:دهمدوازۀماد

پـاك توسـعه میکانیزمبدینوسیله-۱
: شودیمتعریفچنین 
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) ۱(، په دپاکې پراختیا میکانیزم موخه-۲
ره تلپاتې ضمیمه کې نادرج شوي غوس

او دکنوانسـیون  پراختیا ته دالس رسي
آخرن موخې ته درسېدو لپـاره مرسـته   

مادې پـه موجـب   ) ۳(اوهمدارنه د 
ولو دژمنو رعایت او د انتشار دکميکمد

) ۱(محدودیت ته درسېدو په خاطر پـه 
ضمیمه کې درج شـوي غـو سـره    

.مرستې
:د پاکې پراختیا میکانیزم سره سم-۳

ضمیمه کې نادرج شـوي  ) ۱(په -الف
به د هغې پروژې له فعالیتونو خه غي

چې د تأیید شوي خورېدو په رایـوالي  
.منجر کېي، ه واخلي

غيضمیمه کې درج شوي) ۱(په -ب
کوالی شي د تأیید شوي خورېـدو لـه   
رایوالي خه چې د یادې پـروژې لـه   

 مادې ) ۳(ه ترالسه شوی، د خفعالیتونو
پر بنس د خورېدو د کمیت درایتوالي 
او محدودیت د ژمنو د رعایت د مرستې 
لپاره، په داسې ول چې د غو کنفرانس 

غو د اجالس پـه  دچې ددغه پروتوکول 
.، ه واخليتوه فعالیت کوي اکلې

، پـاك توسعهاز میکانیزم هدف-۲
در نشـده منـدرج اعضایبهكمك
توسـعه بهدستیابیجهت) ۱(ۀضمیم

نهـایی هـدف بـه پایدار و كمـك 
بـه عدتمسـا و همچنینكنوانسیون

نیلبرای)۱(ۀدر ضمیممندرجاعضای
ودیتو محدكاهشتعهداترعایتبه

) ۳(ۀمـاد موجـب انتشار بـه كمی
. باشدمی
: پاكتوسعهمیکانیزم بهمطابق -۳

ۀدر ضمیمنشدهمندرجاعضای-الف
منجر بـه كهپروژههایاز فعالیت) ۱(

شوند، بهرهمیتأیید شدهانتشاركاهش
. خواهند برد

) ۱(ۀدر ضـمیم مندرجاعضای-ب
كهید شدهائتانتشار توانند از كاهشمی

شدهمزبور حاصلپروژههایاز فعالیت
تعهـدات رعایتبهكمكبرایاست

نشـر بـه  تكمیو محدودیتكاهش
كنفرانسایکه گونهبه) ٣(ۀماداساس
ایناعضایاجالسعنوانبهكهءاعضا

كـرده كند معینمیفعالیتروتوکولپ
. نمایند، استفادهاست
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د پاکې پراختیا میکانیزم به د غـو  -۴
کنفرانس چې ددغه پروتوکول د غو د 
اجالس په توه فعالیت کوي په واک او 

او د پـاکې پراختیـا   الروونه کې وي 
بـه پـر هغـه ارنـه     اجرائیوي هیئت

.کوي
ه د خورېدو رایوالي چې د پروژې ل-۵

هر فعالیت خه صورت مومي، باید دغو 
دکنفرانس په واسطه چې ددغه پروتوکول 

، د د غو د اجالس په توه فعالیت کوي
عملیاتو د مؤسسو له خوا اکل کېي، د 

:شيبنس دې تائیدالندې مواردو پر 
داوطلبانه مشارکت چې د هر غي-لفا

.په واسطه تر بحث الندې نیول شوی وي
رچينې، د انـدازې و او  سواقعي-ب

چې د اقلیم د بدلون اود مهاله سرچينې
.لي سره اه لرياله رایتو

لو چې پر مقدار یواراد هغو خورېدو-ج
چې د تأیید شوې پروژې په نه اضافه وي

.فعالیت کې ترالسه کېدای شي
دپاکې پراختیا میکانیزم به د اتیا په -۶

صورت کې د تأیید شـوې پـروژې د   
.يولوسره به مرسته وکالیتونو له تأمینفع

اختیـار و  بهپاكتوسعهمیکانیزم -۴
عنوانبهكهءاعضاكنفرانسراهنمایی

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
وی یئاجراكند، خواهد بود و هیأتمی

نظـارت بـر آن پاكتوسعهمیکانیزم
.خواهد كرد

از هر فعالیـت كهانتشاركاهش-۵
وسـیله باید بهگیردصورت میپروژه

كنفـرانس توسـط عملیاتمؤسسات
ایناعضایاجالسعنوانبهكهءاعضا

كنـد انتخـاب  میفعالیتپروتوکول
:گرددتائیدموارد زیر گردند براساسمی

هر توسطكهداوطلبانهمشاركت-الف
. باشدشدهپذیرفتهرد بحثعضو مو

و گیـری اندازه، قابلواقعیمنابع-ب
یـر اقلـیم    یتغبا كاهشكهدرازمدت

.داردارتباط
بر مقداریاضافهانتشاراتیکهكاهش-ج

تائیدپروژههایفعالیتعدمدركهاست
. خواهد شدحاصلشده

در صـورت پاكتوسعهمیکانیزم -۶
ئیـد اتپروژههایفعالیتتأمینبهلزوم
. خواهد كردكمكشده
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دغو کنفرانس چې ددغه پروتوکول -۷
د غو د اجالس په توه فعالیت کـوي،  
په خپله لومن غونه کې به، روـوالي  

رتلنې له الرې د پدتضمین او د مستقلې 
واب ویلـو د وتیـا او د پـروژې د    
فعالیتونو د تأیید په موخـه، نمـونې او   

.کيتدبیرونه وا
د غو کنفرانس چې ددغه پروتوکول -۸

ه توه فعالیت کـوي  د  غو د اجالس پ
چې د تأیید شوې پروژې تضمین به وکي

د فعالیتونو د عایداتو یوه برخه د اجرايي 
لپاره او همداشان دولولتونو د تأمین

چې په پراختیا په لور غو سره د مرستې
لـتونو د انې توه د توافق منلو

نونکي دي، د اقلیمي تأمین له پلوه زیان م
بدلون د نامطلوبو اغېزو پر واندې کارول 

.کېي
میکانیزم په موجب دد پاکې پراختیا-۹

بنـد  ) ۳(مشارکت، له هغې جملې نه د 
جزء موضوع په فعالیتونو کې او د ) الف(

رېدو د رایوالي ترالسـه  تأیید شوي خپ
لتـي  دوغیرتي یا کول، کوالی شي دول

مؤسسې په بر کې ونیسي او د هر ول 

عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۷
فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس

خود، الگوها جلسهكند در نخستینمی
و ،شفافیتتضمینرا با هدفتدابیرو 

مقایسـه از طریـق ئیپاسخگوقابلیت
نی، تعیپروژههایفعالیتتائیدو مستقل

. خواهد كرد
عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۸

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
از بخشیخواهد نمود كهكند تضمینمی

شـده تائیدۀپروژهایفعالیتعایدات
و نیـز  اجرایـی هایهزینهتأمینبرای

كـه هتوسعدر حالاعضایبهكمك
ـ تغینامطلوببر تأثیراتدر برابویژه ر ی
توافـق  هایهزینهتأمیناز لحاظاقلیم

كار مـی پذیر هستند، بهآسیبپذیری 
. رود

توسعهمیکانیزم موجببهمشاركت-۹
موضـوع هایدر فعالیتاز جملهپاك

ـ ) ۳(بند ) الف(جزء  و كسـب وق ف
توانـد  مـی ،شـده ئیدتانشر كاهش

را در و یا دولتـی خصوصیمؤسسات
كـه ایراهنماییهر گونهبرگیرد و تابع
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د پـاکې پراختیـا   الروونو چې ممکن 
لـه خـوا   میکانیزم د اجرائیوي هیئـت 

.، تابع ويشيواندې 
چې له لیایود تأیید شوي انتشار-۱۰

)هجري لمریـز ۱۳۷۹(میالدي ۲۰۰۰
کال د یوې زماني دورې په ل کې د ژمنې 

، لومن دورې تر پیله السته راغلـي د
کوالی شي د رعایتولو له تحقق سـره د  
مرستې په موخه د ژمنې په لومن دوره 

.کې و کارول شي
دغــو کنفــرانس چــې ددغــه -۱۱

پروتوکول د غو د اجالس پـه توـه   
فعالیت کوي، په خپله لورمه غونه کې 

بند ضـمني طرحـې   ) ۱۰(به د پورتني 
.تجزیه او تحلیل کي

:دیارلسمه ماده
فرانس چې د کنوانسـیون  و کند غ-۱

عــالي رکــن دی، ددغــه پروتوکــول 
د غو د اجالس په توه بـه فعالیـت   

.کوي
چې ددغـه  د کنوانسیون هغه غي-۲

دغو يپروتوکول غی نه دی، کوالی ش

اجرایـی هیـأت توسـط تاسممكن
گـردد،  ارایـه پـاك توسعهمیکانیزم

.باشدمی
در كـه شدهتائیدانتشاركاهش-۱۰

ــی ــانیدورهط ــالزم ۲۰۰۰از س
تا آغاز ) شمسیهجری۱۳۷۹(میالدی

اسـت آمدهدستتعهد بهدورهلیناو
تحقـق بـه كمـك تواند جهـت می

كـار  تعهد بـه دورهدر اولینرعایت
. رود
عنـوان بهكهءاعضاكنفرانس-۱۱

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
طـرح  خود جلسهكند در چهارمینمی

و را تجزیهوق ف) ١٠(بند ضمنیهای
. خواهد كردتحلیل

:مادۀ سیزدهم
عـالی ركـن كهءاعضاكنفرانس-۱

اجـالس عنـوان ، بهاستكنوانسیون
خواهـد  فعالیتپروتوکولایناعضای

. كرد
عضو ایـن كهكنوانسیوناعضای-۲

عنوانتوانند بهنیستند، میپروتوکول
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چې د دغه پروتوکول د غو د کنفرانس
، د هرې اجالس په توه فعالیت کويد 

په توه ونناظرغونې په بهیر کې د 
کله چې د غو کنفرانس ددغـه  . وکي

پروتوکول د غو د اجالس پـه توـه   
فعالیت کوي، د دغه پروتوکول په موجب 

یوازې دهغو غو له خوا د تصمیم نیول
چې ددغه پروتوکول غیتوب کېدای شي

.لري
کله چـې دغـو کنفـرانس ددې    -۳

پروتوکول دغو داجالس په نامه فعالیت 
تر هرغی چې کوي دغو دکنفرانس ددف

دکنوانسیون دیوغي استازی وي اوپـه  
هغه وخت کې دپروتوکول غی نـدی،  
دبل غي په وسیله چې ددې پروتوکول 

غو په واسطه اکـل  دغو له مینه او ه
.کېيکېي، ای ناستې

دغو کنفرانس چې ددې پروتوکول -۴
داجالس دغو په نامه فعالیت کوي ددې 

منظم ول پروتوکول عملي کېدل به په
ېي او دخپل واک په حوزه کې بـه  
دهغه داغېزمن عملي کولوته دهونې په 

. خاطر داتیـا و تصـمیمونه نیسـي   

از جلسـات هر یـك ناظر در جریان
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند، میفعالیتپروتوکولایناعضای
كـه هنگـامی . باشـند داشتهشركت

اجـالس عنـوان بـه ءاعضاكنفرانس
كند، میفعالیتپروتوکولایناعضای

پروتوکولاینموجببهاتخاذ تصامیم
صورت خواهـد  اعضاییآنتنها توسط

. هستندپروتوکولعضو اینكهگرفت 
عنوانبهءاعضاكنفرانسكهزمانی-۳

فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس
اعضـا  كند، هر عضو دفتر كنفرانسمی
باشد میعضو كنوانسیونیكنمایندهكه
، نیستعضو پروتوکولزماندر آنكه
از میـان كـه عضو دیگریوسیلهبه

آنهـا  و توسـط پروتوکولایناعضای
. خواهد شدگردد، جایگزینمیانتخاب

عنـوان بـه كهءاعضاكنفرانس-۴
فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس

طور را بهپروتوکولاینكند اجرایمی
ــنظم ــیمـ ــوبررسـ زه و در حـ

مـؤثر  اجرایترغیباختیار خود برای
. ذ خواهد كردرا اتخاالزم، تصامیمآن
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کـول  کنفرانس به هغه دندې چې دپروتو
دي ترسره په واسطه هغه ته ورسپارل شوې

:کوي
دغو په واسطه ددې پروتوکـول -الف

عملي کول، ددې پروتوکول په موجب له 
اقداماتو نه راپیداشوې کلي ترسره شوو 

اغېزې په انې توه دژوند چاپېریال، 
اقتصادي اوولنیزې اغېزې او همدارنه 
 مخ پرزیاتېدو اغېزو هغه اندازه پرمخت
چې دکنوانسیون دموخو دتطبیق په وجه 

ولو اونـدو اطالعاتوتـه   السته راغلي
له مخې ددې پروتوکـول د د الس رس

.مفهوم مطابق ارزوي
داتیا و ېنو ته په پاملرنې سره د -ب

) ۴(بنـداو )۲(مادې د)۷(کنوانسیون د 
جزء پربنس بـه  ) ت(بند د) ۲(مادې د

دموخو او تجربوپه رـاکې  دکنوانسیون
چې دکنوانسیون له ترسره کونې الس ته 
راي اودعلمي اوفني پوهاوي په تدریجي 
بشپتیاسره، ددغه پروتوکول په سـبب  

په دورانـي ول رسـېدنه   دغو ژمنوته 
وکي اوپـه ـانې توـه ددغـه     
پروتوکول داجراء په هکله بـه مـنظم   

پروتوکولتوسطرا كهوظایفیكنفرانس
خواهـد  ، انجـام شـده محولآنبه

: داد
توسـط پروتوکـول ایناجرای-الف

از اقـدامات ناشیكلیاعضا، اثرات
پروتوکـول ایـن موجببهشدهانجام
و ، اقتصادییمحیط زیستاثراتبویژه

و مقدار فزایندهاتو نیز تأثیراجتماعی
فاهـد اتطبیقدر جهتكهپیشرفتی

را بـر پایـه  شـده حاصلكنوانسیون
آنمربوط بهاطالعاتكلیهدسترسی به 

خواهد ارزیابیپروتوکولمفاد اینطبق
.كرد
بهمورد نیازهایبررسیبهبا توجه-ب

و بند ) ۴(ۀماد) ۲(بند ) ت(جزء اساس 
، در پرتو هدفكنوانسیون) ۷(ۀماد) ۲(

از اجـرای كهو تجربیاتیكنوانسیون
و تكامـل آمـده بدسـت كنوانسیون

، تعهـدات و فنیعلمیآگاهیتدریجی
را بـه پروتوکولاینموجباعضا به
قـرار  مورد رسیدگیدورانیصورت

گزارشاتخصوصخواهد داد و در این
را پروتوکـول ایناجرایبارهدرمنظم
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.رپوونه وېي اوتصویب کي
شرایطوته په پاملرنې سره د اقلیمـي  -ج

بدلون اودهغه داغېزو د موضوع لپـاره  
نیول شویو اقداماتوپه هکله دغو له خواد

داطالعاتو تبادله بـه، دغـو بېالبېـل    
توانمني او دهغو اونـدې  تونه، مسئولی

ژمنې، ددغه کنوانسیون په موجب ترغیب 
.او آسانه شي

ــه   -د ــو پ ــرو غ ــا ې د دوو ی
غوتنه بـه، شـرایطو تـه پـه پـام      
ــدلونونو   ــوا د ب ــو او ه ــره د اوب س

په پام کې نیولو او د هغو د اغېزو لپاره له 
د غو له خوا د نیول شـویو اقـداماتو   

ـ  ـ همغي، د غو بېالبې ئولیتونه، ل مس
او د هغو اوندې ژمنې ددغـه  توانمني

.پروتوکول پر بنس آسانتیا ومومي
دموخو او ددغه ددغه کنوانسیون-هـ

سره سم او د  غو په پروتوکول له مفاد
کنفرانس پورې اوندو تصمیمونو ته پـه  
بشپې پاملرنې سره، دغو د پروتوکول 
چې ددغه پروتوکول د غو د اجالس په 

من اجراء کېدو د اغېزه فعالیت کويتو
یا او ه و کنالرو پراختلپاره د پرتلنې

. خواهد نمودو تصویببررسی
در مورد اقداماتاطالعاتتبادل-ج

پـرداختن اعضا برایتوسطاتخاذ شده
را با آنو تاثیراتیر اقلیمیتغموضوعبه

ها و توانایی، مسئولیتشرایطبهتوجه
مربـوط اعضا و تعهداتمتفاوتهای
و ترغیبپروتوکولاینموجببهآنها 

.خواهد نمودتسهیل
از دو یا تعداد بیشتریدرخواستبه-د

اتخاذ شـده اقداماتهماهنگی،اعضا
یراتیتغدرنظرگرفتنآنها برایتوسط

بـه را با توجهآنهوا و تاثیراتوآب
هـای ها و توانـایی ، مسئولیتشرایط

را آنها مربوطعهداتاعضا و تمتفاوت
خواهد تسهیلپروتوکولایناساسبه

. بخشید
و كنوانسـیون فاهـد اطبـق -هـ

بـه كاملو توجهپروتوکولمفاد این
، ءاعضـا كنفـرانس به مربوطتصامیم
قابلهایروشدورانی و بهبود توسعه
مؤثر پروتوکـول اجرایبرایمقایسه

اعضـای اجـالس عنوانبهاعضاء كه
كنـد بـا آن  میفعالیتپروتوکولاین
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وشي، الروونه والي، له هغه سره موافقه
.او هونه وکي

ددغه پروتوکول د اجراء کولو لپاره -و
.به د اینو مواردو الروونه وکي

له مخې، به د بند ) ۲(دمادې ) ۱۱(د -ز
لپاره هـې  د چمتو کولومالي سرچینو

.وکي
ددغه پروتوکول د اجراء کولو لپاره -ح

به فرعي هیئت، چې این وبلـل شـي،   
. تأسیس کي

غوتنې په صورت کې، د واکمنو د -ط
غیر او د بین الدولتي اونونیوالو سازمانو

شـوي  دولتي سازمانونو له خوا برابـر 
ــه او ــات خدمتون ــار او اطالع همک

خـه  تالی شي او غو ـه  له هغـو
.الی شياخیست

هغه دندې چې ايي ددغه پروتوکول -ی
د پلي کولو لپاره اینې وبرېي، تر سره 

خه پیدا او دغ و د کنفرانس له تصمیم
کي ورسپارل شوي کارونـه بـه   دونکې

.وېي
ددغه پروتوکول پر بنس به د الزمو -۵

رسره کولو سره دغـو د  بدلونونو په ت

خواهد و هدایتترغیبكردهموافقت
.نمود

ایـن اجرایبرایموارد ضروری-و
. خواهد كردرا توصیهپروتوکول

طبقمالیمنابعساختنبسیجبرای-ز
خواهـد  تـالش ) ۱۱(ۀمـاد ) ۲(بند 
.كرد

ایناجرایبرایرا كهفرعیهیأت-ح
رسـند  بنظر مـی ضروریپروتوکول

.خواهد نمودتاسیس
و اقتضــا خــدماتدر صــورت-ط

ــاری ــاتهمكـ ــهو اطالعـ تهیـ
و ذیصالحالمللیبینسازمانتوسطشده

ــینهــایهیــأت و غیــرتیالــدولب
و مورد اسـتفاده را درخواستدولتی

.دقرار خواهد دا
بـرای استممكنرا كهوظایفی-ی

د، انجامباشالزمپروتوکولاینتطبیق 
از تصمیمناشیۀمحولو كارهایداده

خواهنـد  را بررسـی ءاعضاكنفرانس
.كرد

و ءاعضـا كنفـرانس طرزالعمل-۵
با اعمالكنوانسیونمالیطرزالعمل های



رسمي جريده )۱۱۵۸(مسلسل نمبر ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

٥١

وانسیون مالي کنفرانس کنالره او د کن
کنالرې و کارول شي، خو پـه هغـو   

ددغـه  دغو کنفرانس،چې مواردو کې 
د اجالس پـه توـه   پروتوکول د غو 
یو په اتفاق په بل ول فعالیت کوي، د رأ

.ويیتصمیم نیول
۶-  نــوم ــرانس ل ــو د کنف د غ

چې ددغه پروتوکـول د غـو د   غونه
اجالس په توه فعالیت کـوي، د غـو   

نس د لومن غونې په تعقبیب، دکنفرا
روتوکول د اجراء و کېدلو له چې ددغه پ

وروسته اکل شوې، د سکرتریت له نېې
د غـو د کنفـرانس   . لېيیخوا تشک

نورې پاتې عادي غونې، چـې ددغـه   
د اجالس په توه فعالیت پروتوکول دغو 

ال او د غو د کنفرانس پـه  کوي هر ک
رتـه  عادي غونو پسـې جـوېي، پ  
فرانس له هغو حاالتو خه چې د غو کن

جالس په چې ددغه پروتوکول د غو د ا
توه فعالیت کوي، په بل ول تصـمیم  

.نیولی وي
د کنفرانس د غو، چـې ددغـه   -۷

کنوانسیون د غو د اجالس پـه توـه   

پروتوکـول ینااساسبهالزمتغیرات
كهخواهد شد مگر در مواردیاعمال

اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند بهمیفعالیتپروتوکولایناعضای

گیریتصمیمدیگریگونهآراء بهاق اتف
. باشدكرده

بهكهءاعضاكنفرانسجلسهاولین-۶
پروتوکـول ایناعضایاجالسعنوان

بـه سـکرتریت كند توسطمیعالیتف
كهءاعضاكنفرانسجلسهاولینتعقیب

ایـن شـدن ءاالجراالزمبعد از تاریخ
، اسـت شـده ریزیبرنامهپروتوکول

بعدیعادیجلسات. خواهد شدتشكیل
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند هرمیفعالیتپروتوکولایناعضای

كنفرانسعادیجلساتدنبالو بهسال
به اسـتثنای  خواهد شد اعضاء تشكیل

عنوانبهاعضاء كهكنفرانسحاالتیکه 
فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس

گیـری تصمیمدیگریگونهكند بهمی
. باشدكرده

كنفـرانس العـاده ق فوجلسات-۷
ایناعضایساجالعنوانبهاعضاء كه
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فعالیت کوي فوق العاده غونې په نورو 
ای شي، په هغـه  مواردو کې هم جوېد

ددغه د غو کنفرانس صورت کې چې
پـه توـه   کنوانسیون د غو د اجالس

وبلل شي او یا له غو فعالیت کوي اينې
خه د هر یوه په لیکلې غوتنې سره، په 
دې شرط چې د منشي د سکرتریت لـه  
خوا غو ته د غوتنې د لېلو له مهاله د 

لترله د غو یو شپو میاشتو په ل کې
.مالت وکيپر درېیمه له هغې خه 

ی، دهغـو دملروملتونو سـازمان -۸
آژانسونه او د اتومي انـرژ  تخصصي

هر غي ل آژانسونه او همداشان دنیوا
چې د کنوانسیون غیتوب هېواد یا ناظر 

چې والی شي د  غو کنفرانسنه لري، ک
ه کنوانسیون د غو د اجالس په توه ددغ

کوي په  غونو کې د نا ظر یـا  فعالیت
هر . ازیتوب وکيونکي په توه استار

وي او کـه  یا آژانس که هغه مليهیئت
په نیوال، که دولتي وي یا که نادولتي، 
نو دغه پروتوکول کې دشاملو موضوعا

ه کې یې شـرایط برابـر وي او   په برخ
ې غوتنې خه ددې سکرتریت یې له خپل

ردیگكند در مواقعمیفعالیتپروتوکول
بهكهدرصورتیخواهد شد كیلشتنیز 

عنـوان بهاعضاء كهكنفرانسوسیله
كنـد  میفعالیتپروتوکولایناعضای

شـود یـا بـه   دادهتشخیصضروری
از اعضـاء  هر یـك كتبیدرخواست

از زمانماهششظرفبر اینكهمشروط
توسـط اعضـا بهدرخواستارسال

سـوم یكحداقلسکرتریتدبیرخانه
.كنندحمایتاعضا از آن

هـای متحد، آژانـس مللسازمان-۸
انرژیالمللیبینو آژانسآنتخصصی

و نیز هر كشور عضو آنها یا ناظر اتمی
نیسـتند  عضو كنوانسـیون در آنها كه

كنفــرانسر جلســاتتواننــد دمــی
ــهاعضــاء كــه ــوانب اجــالسعن

كند بهمیفعالیتپروتوکولایناعضای
ــوان ــدگیعن ــاظر نماین ــتهن داش

اعـم یـا آژانـس  هر هیـأت . باشند
یـا  ، دولتـی المللـی یا بـین از ملی

در مـورد موضـوعات  كهغیردولتی
واجد شـرایط پروتوکولاینمشمول
خـود  را از خواستهسکرتریتوهستند
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چـې ددغـه   لپاره چې دغو کنفرانس
پـه توـه   کنوانسیون دغو د اجالس

فعالیت کوي په غونه کې د ناظر په توه 
د استازیتوب د لرلو په توه خبر کـی  

ی شي د ناظر په توه ومنـل  وي، کوال
اضرو غو لترله یو دا چې د حشي، خو

. ر درېیمه برخه ور سره مخالفت وکيپ
منل او ون د کار د آیین د ارونکو

له بند موضوع) ۵(د به په رعایتولو سره، 
.مخې وي

:وارلسمه ماده
هغه سکرتریت چې د کنوانسیون د -۱
مادې په موجب جو شوی دی ددې )۸(
دنـده  روتوکول دسکرتریت په توه به پ

يترسره ک.
بند ) ۲(دمادې ) ۸(د کنوانسیون د -۲

او د د سکرتریت د دنـدو پـه هکلـه   
بند د الزمو ) ۳(دمادې ) ۸(کنوانسیون د 

کولو سره د سکرتریت بدلونونو په ترسره
دندو لپاره د الزمو بدلونونو په ترسـره  د

کولو سره د دغه کنوانسیون په مورد کې 
بېره پر سکرتریتسر. کېدای شيکارول 

ــی ــدگیمبن ــر نماین ــهداشــتنب ب
اعضاء كنفرانسناظر در جلسهعنوان

ایـن اعضـای اجـالس عنوانبهكه
ساختهكند مطلعمیفعالیتپروتوکول

نـاظر  عنـوان توانند بـه باشند نیز می
ــه ــه  پذیرفت ــر اینك ــوند، مگ ش

اضر بـا آن حاعضایسومیكحداقل
ناظرینو شركتپذیرش. كنندمخالفت

) ۵(بنـد  كار موضوعآئینبا رعایت
.خواهد بود

:دۀ چهاردهمما
ۀمـاد موجببهكهایسکرتریت -۱
بـه استشدهستاسیكنوانسیون) ۸(

انجـام پروتوکولاینسکرتریتعنوان
. خواهدكردوظیفه

در كنوانسـیون ) ۸(ۀماد) ۲(بند -۲
) ۳(و بنـد  سـکرتریت مورد وظایف

ــاد ــیون) ۸(ۀم ــارهكنوانس درب
فیوظـا بـرای یجاد شـده اترتیبات

ـ تغیبا اعمالسکرتریت ، در الزمراتي
ــن ــورد ای ــولم ــپروتوک مالـاع

فییوظاسکرتریت  عالوهبه. خواهد شد
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ون له امله هغه دندې چې ددغه کنوانسی
يورسپارل شوي، ترسره ک.

:پنلسمه ماده
د علمي او فني مشورې فرعي هیئت -۱

چې د کنوانسیون ، او اجرايي فرعي هیئت
ـ ) ۱۰(او ) ۹(د  ه تأسـیس  مادو له امل

پروتوکول د ، په ترتیب سره به ددغهشوی
علمي او فني فرعي هیئت او اجرايي فرعي 

ددغو دوو . په توه فعالیت وکيهیئت
په دندو پورې اوند مفاد به ددغه هیئتونو

پروتوکول په مورد دسیون په موجب نکنوا
اوستلو په ترتیب رنو دکې د الزمو بدلونو

پروتوکول دعلمي او فني فرعي سره ددغه 
په اجـالس  هیئت او اجرايی فرعي هیئت

انسـیون د  پسې په ترتیب سره ددغه کنو
يـي  او اجراعلمي ا و فني فرعي هیئـت 

.شيپه اجالس پسې جوفرعي هیئت
له هغه سیون له غو خه ند کنوا-۲

چې د پروتوکول غیتوب نه لري، کوالی 
کې ونو په بهیرهیئتونو د غد فرعيشي 

کله . وه ون وکيپه تد ارونکي
فرعي دددغه پروتوکولچې فرعي هیئت

آنبـه پروتوکولاینموجببهرا كه
. خواهد داد، انجاماستشدهولمح

:مادۀ پانزدهم
و و فنیعلمیمشاورهفرعیهیئت-۱

مواد موجببهكهاجراییفرعیهیئت
اند دهشتاسیسكنوانسیون) ۱۰(و ) ۹(
مشاورهفرعیهیئتعنوانبهترتیببه

ایناجراییفرعیهیئتو و فنیعلمی
مفـاد  . خواهند كردعالیتفپروتوکول

موجببههیئتدو اینفیوظابهمربوط
، در الزمیراتیتغبا اعمالكنوانسیون

ـ بهترتیببهمورد پروتوکول بالـدن
و فنیعلمیمشاورهفرعیهیئتاجالس

بهپروتوکولایناجراییفرعیو هیأت
فرعـی هیئـت اجالسدنبالبهترتیب

فرعـی هیئـت و و فنیعلمیمشاوره
. خواهد شدتشكیلكنوانسیوناجرایی

كهكنوانسیوناز اعضایدستهآن-۲
توانند باشند مینمیپروتوکولعضو این

هیئتجلساتناظر در جریانعنوانبه
كههنگامی. باشندحضور داشتهفرعی
ایـن فرعیئتهیعنوانبهفرعیهیئت
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وونتصمیمفعالیت کوي دپه توه هیئتونو
پر بنس یـوازې  توکول نیول ددې پرو

ددغه پروتوکول د غو له خوا ترسـره  
.کېي

په هغه صورت کې چې فرعي هیئت-۳
مادې ) ۱۰(او ) ۹(د کنوانسیون چې د 

ن ته شوي، خپلې دنـدې  یبنس رامپر
وندو موضوعانو په ادددغه پروتوکول 
، د یادو شویو فرعـي  هکله ترسره کوي

ــو چــې د هــر غــید اداروهیئتون
اسـتازی دی او  سیون د یوه غينکنوا

، وه پروتوکول غی نه وددغوخته ترهغه 
ـ  ه د یوه اضافي غي په واسطه چې ددغ

او په خپله  د وکول د غو له منهپروت
.له خوا اکل کېي، تعویض شيهغوی

:شپاسمه ماده
چې ددغه پروتوکول د د غو کنفرانس

س په توه فعالیت کوي، په غو د اجال
وخت کې به ددغه پروتوکـول  ېر ژر

اتیـا پـه صـورت    کنې ېي او د 
ې هغو تصمیمونو ته په پام سره چـې  ک

نفرانس له خـوا نیـول   ايي د غو د ک

كنند اتخاذ تصامیممیفعالیتپروتوکول
وسـیله تنها بهپروتوکولایناساسبه

ــای ــناعض ــولای ــامپروتوک انج
. خواهد شد

كهایفرعیهایتأهیدرصورتیکه-۳
كنوانسیون) ۱۰(و ) ۹(مواد اساسبه

خود را در مورد وظائفاند،شدهتأسیس
انجامپروتوکولاینبهمرتبط موضوعات

هـای هیئتاداراتدهند، هر عضو می
عضـو  یـك نمایندهمزبور كهفرعی

عضو اینو تا آنزمان استكنوانسیون
عضو یک ، توسطنبوده اندپروتوکول

پروتوکولایناعضایاز بینكهایاضافی
شـود مـی خود آنها انتخابو توسط
. هد شدخواتعویض

:ۀ شانزدهمماد
اجـالس عنوانبهكهءاعضاكنفرانس
كند بهمیفعالیتپروتوکولایناعضای

ایـن کـاربرد ،زودترین فرصت ممکن
و در صورتهنمودرا بررسیپروتوکول

مطابق چند جانبهپروسه مشورتی اقتضا 
بهبا توجهكنوانسیوناین ) ۱۳(ۀمادبه
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) ۱۳(شوي وي، ددغه کنوانسـیون د  
مادې مطابق و اخیزې مشورتي پروسې 

مشـورتي  اصالح کي، هره و اخیزه 
پروسه به چې ددغه پروتوکول په اونـد  

) ۱۷(ترسره کېي، پرته له دې چـې د  
ن ته شویو میکانیزمونو یمادې مطابق رام

او رویو تـه زیـان ورسـېي، عمـل     
يوک.

:اوولسمه ماده
پروتوکـول  چې ددغـه کنفرانسود غ

پـه  فعالیت کويپه توهداجالس دغو
خپله لومن غونـه کـې بـه ددغـه     
پروتوکول د مفهوم د نه رعایت د مواردو 
د غوره کولو او تر بحث الندې نیولـو  

ملې نه د هغو له پایلو نه د لپاره، له هغې ج
لـه الرې، د  رپو د فهرست دبرابرولو

رجې د ول او د نه رعایت د املو، د دعو
ېزمن او په پام کې نیولو سره اغدفعاتوله

. کـي تصویبو میکانیزمونه او رویې
اوددې مادې مطابق هـره یـوه رویـه   

چې د الزام راوونکـو پـایلو   میکانیزم
ې یمتضمن وي، ددغه پروتوکول د اصالح

توسـط استممكنكههربوطمتصامیم
باشـد  شـده گرفتهءاعضاكنفرانس

پروسه مشورتی هر ،خواهد نموداصالح
پروتوکـول در مورد اینكهچند جانبه

بـه زدنلطمـه شود، بدونمیاعمال
ۀمـاد مطابقئیکه هاها و میکانیزم رویه

خواهـد  ، عملاستایجاد شده) ۱۷(
. نمود
:فدهمهۀماد

عنـوان بـه كـه ءاعضـا كنفرانس
فعالیـت پروتوکولایناعضایاجالس

خـود،  جلسـه كنـد در اولـین  می
و مؤثر را مناسبهایها و میکانیزم رویه
قـرار دادن و مورد بحـث نیتعیبرای

، پروتوکولمفاد اینرعایتموارد عدم
از گزارشفهرستتهیهاز طریقاز جمله

و درجه، نوععواملبهبا توجهآن نتایج
ــات ــدمدفع ــتع ــویبرعای ، تص

هـا و  از رویـه هر یك. خواهد نمود
كـه مـاده ایـن مطابق ها میکانیزم 

آور باشد، از طریـق الزامنتایجمتضمن
خواهد تصویبپروتوکولایناصالحیه
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.له الرې به تصویب شي
:اتلسمه ماده

ې مفـاد د  مـاد ) ۱۴(د کنوانسیون د 
و د هوارپه برخه کې د الزمـو  شخ

له رامن ته کولو سره، ددغـه  نوبدلونو
.يبه ترسره شپروتوکول په مورد کې 

: لسمه مادهنو
) ۱۴(کنوانسـیون د  و د هوارد شخ

روتوکول کې له مادې سریزې به په دې پ
به سره نواو بدلونوراوستل شویو سمونو

.يوکارول ش
:شلمه ماده

ي ددغه پروتوکول ی کوالی شهر غ-۱
سمونو په برخه کې د تعدیلونو یامناسبو

.واندیز وکي
په دې پروتوکول کې تعدیلونه یـا  -۲

چې ددغـه  سمونې به د غو دکنفرانس
غو د اجالس پـه توـه   پروتوکول د
ـ فعالیت کوي و کـې  په معمولي غون
په هر متن ددغه پروتوکول . تصویب شي

ز شوې سمونه لترله شـپ  نديکې وا
شپ میاشتې مخکې له هغې غونې خه 

.شد
:مادۀ هجدهم

در مورد حلانسیونكنو) ۱۴(ۀمفاد ماد
، در الزمیـرات یبا تغاتاختالفو فصل

خواهـد  مالـاعپروتوکولمورد این
. شد
:دۀ نزدهمما
کنوانسیون حل ) ۱۴(ۀدمات مادـمق

رات و یمناقشات درین پروتوکول با تغی
اصالحات وارده بکار بـرده خواهـد   

.شد
:مادۀ بیستم

تعـدیالت یـا   توانـد  میهرعضو-۱
را در مـورد ایـن  مناسب اتحاصال

. نمایدپیشنهاد پروتوکول
ایـن در اتاصـالح تعدیالت یا-۲

كنفرانسات معمول در جلس،پروتوکول
ایناعضایاجالسعنوانبهكهءاعضا

كنـد تصـویب  میفعالیتپروتوکول
پیشنهادیاصالحهر متن. خواهد شد

از قبلماه) ۶(اقلحدپروتوکولایندر
در آنات مـذکور   اصالحکه ایجلسه
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چې یادې شوې سمونې په هغې کـې د  
ریت تصویب لپاره واندیز کېي، د سکرت

. له خوا ولو غو ته به واسـتول شـي  
داشان د هرو راوسـتل  سکرتریت به هم

یاتعدیالتو متن د کنوانسیون شویو سمونو
ع په السلیک کوونکو او د اطالو اوغ

موخه د اسنادو د ساتنې انې ته لېل 
. کېي

یو په اتفاق سره په ول غي به د رأ-۳
پروتوکول کې د هرې واندیز شوې دغه

مونې یا تعدیل په برخه کې خپلې ولې س
یو اتفاق ته که د رأ. اچويوهې په کار 

کـومې  د نژدې کېدو لپاره ولې هې 
د شي، ونهپایلې ته ونه رسېي او موافقه

الرې په تو ه بـه سـمونه یـا    وروست
اصالحیه د حاضرو رأیه ورکوونکـو د  

یو سره په غونه درې پر لور اکثریت رأ
تصویب شوې سـمونه  . کې تصویب شي

د اسنادو د ساتنې به د سکرتریت له خوا
شي او هغه به یـې د  انې ته واستول

.منظور او منلو لپاره ولو غو ته ولېي
نو د منلو اسناد به، د اسنادو د د سمو-۴

هغه سمونې . ساتنې په انه کې پاتې شي

شود، توسطپیشنهاد میتصویبجهت
ــه  ــکرتریت ب ــهس ــاكلی ءاعض

همچنین،سکرتریت.خواهد شدارسال
ات اصـالح تعدیالت یا ازهر یكمتن

كنندگانءو امضاءاعضابهوارد شده را 
اطــالع و جهــت كنوانســیون 

خواهـد  ناد ارسـال اسبخش تحفظبه
. كرد

آراء در مـورد  اق اتفاعضا بهتمام -۳
ایـن درپیشنهادیاصالحیهتعدیل یاهر

كـار  خود را بهتالشهمهپروتوکول
ها برایتالشاگر تمام. خواهند گرفت

نرسد و توافق نتیجهآراء بهاقاتفبهنیل
، راهآخـرین عنوان، بهنگرددحاصل
چهـارم سـه اكثریتبا رأیحیهاصال

تصویبجلسهدردهندهحاضر و رأی
شـده تصـویب ۀاصالحی. خواهد شد

اسناد بخش تحفظ سکرتریت بهتوسط
جهـت  را آنخواهد شد و ویارسال

اعضا ارسالتمامبهپذیرشمنظوری و
. خواهد نمود

ــذیرش -۴ ــناد پ ــالحاس ، اتاص
. ماندخواهد باقیاد اسندر بخش تحفظ
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بند مطابق تصـویب  ) ۳(ورتني چې د پ
شوې دي، ددغه پروتوکول د درې پـر  

غو د منلو د اسنادو د ترالسـه  لورو
کولو له نېې وروسته پر نوي یمه ور د 

و په واسطه د هغو غدامینهمدې اسنادو
به د اجراء ه یې منلي په مورد کې چې هغ

 يورو.
تعدیالت به، پر نوي د بل هر غي-۵

ېې وروسته چې په هغې یمه ور له هغې ن
سمونې غی د یادې شوې کې، یاد شوی

تسلیم کي، د منلو اسناد دسندونوامین ته
 يود اجراء ور.

:یوویشتمه ماده
ددغه پروتوکول ضـمیمې د هغـه   -۱
پـه  ه جووي اوتفکیک نه منونکې برخد

پروتوکول ته ارجـاع  دېيوه وخت کې 
، ويغه ضمیمو ته د ارجاع په حکـم هد

دا چې په بل ول په صریحه توـه  خو
هره ضمیمه چـې  . واندوینه شوې وي

ددغه پروتوکول له اجـراء و کېـدلو   
هغو للیکونـو،  وروسته تصویب شي، په 

فورمو او نورو توضيحي توکو پورې بـه  

ـ ) ۳(بند طبقکهاتیاصالح بـه وق ف
روز در نـودمین استرسیدهتصویب

سهاسناد پذیرشدریافتاز تاریخپس
ــارم ــایچه ــناعض ــولای پروتوک

که ئیاسناد در مورد اعضاامینتوسط
خواهـد  ءاالجرااند، الزمرا پذیرفتهآن
.شد
دیگر، در نودمینهر عضوتعدیالت-۵

، عضـو  در آنکه یاز تاریخروز پس
مذكور را اصالحیهاسناد پذیرشمذکور

ءاالجرانماید، الزمتسلیمسنادانزد امین
. خواهد شد

:مادۀ بیست ویکم
تفكیكبخشپروتوکولاینایم ضم-۱

اینبهارجاعوهدادرا تشكیلناپذیر آن
بـه ارجاعر حكمدهمزمانپروتوکول

گونـه بهباشد مگر اینكهمیآنضمائم
شـده بینیپیشر صریحطوبهدیگری

ءاالجرابعد از الزمکه ایضمیمههر. باشد
گـردد  تصـویب پروتوکولاینشدن

و دیگر فورمه هاها، فهرستمنحصر به
دارایخواهد بود كـه مواد توضیحی
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فني یا اجرائیوي علمي،چې دتلې وي
.لرونکې ويانتیاوو

هر غـی کـوالی شـي پـه دې     -۲
پروتوکول پورې د ضمیمې د تلـو او  
ددغه پروتوکول د ضمیمو د سمون لپاره 

.واندیزونه واندې کي
هغه د ددغه پروتوکول ضمیمې او د-۳

چـې  کنفرانسغودضمیمو تعدیلونه د 
توه ددغه پروتوکول د غو د اجالس په

فعالیت کوي په معمولي یا دوراني غونو 
د هرې واندیز شوې . به تصویب شيکې 

میمې د تعدیلونو مـتن،  ضمیمې یا د ض
میاشتې مخکې لـه هغـې   )۶(لترله 
چې په هغې کې یادشوي موارد د غونې 

د ، ديب لپاره وانـدیز شـوي  تصوی
. شيسکرتریت له خوا به غو ته واستول

شان د هرې وانـدیز  سکرتریت به همدا
شوې ضمیمې یا د ضمیمې د تعدیل متن د 

دغو او السلیک کوونکو او کنوانسیون 
د اسنادو به په موخه همدارنه د خبرتیا

.يدخوندیتوب انې ته واستو
داو غي به د هر پیشنهادي ضمیمو-۴

تـه  نظرونو یـووالي دضمیمو د تعدیل

یـا اجرائیـوی   ، ، فنـی علمیویژگی
.باشد

ـ تواند دربارهمیهر عضو-۲ اق الح
و اصـالح پروتوکولاینبهایضمیمه
را ارایهپیشنهاداتیپروتوکولاینضمائم

. دهد
تعـدیالت وپروتوکولاینایم ضم-۳

ات معمول یا دورانی در جلسآنایم ضم
اعضـای اجالسعنوانبهكهكنفرانس

كنـد  مـی فعالیـت توکـول پرواین
هر ضـمیمه متن. خواهد شدتصویب

) ۶(حداقلضمیمهتعدیالتیا پیشنهادی
ــاه ــلم در آنكــهایاز جلســهقب

پیشنهاد شدهتصویبموارد مزبور برای
ءاعضـا سکرتریت  بـه توسطاست

ینهمچنسکرتریت . خواهد شدارسال
تعـدیل  یـا پیشنهادیهر ضمیمهمتن

ــمیمه ــهض ــارا ب ــا و امض ءاعض
بهاطالعو جهتكنوانسیونكنندگان

خواهـد  ارسـال بخش تحفظ اسـناد  
.نمود

در آراءاق اتفبهنیلبرایءاعضا-۴
تعـدیل  یـا پیشنهادیمورد هر ضمیمه
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خپله وله هه پـه کـار   درسېدو لپاره
لپاره یو اتفاق ته درسېدوکه د رأ.چويا

او دآخرني يته ونه رسېولې هې پایلې
،يالرې په عنوان پرهغه اتفاق نوي شـو 

کـې  په غونهضمیمه یا دضمیمې تعدیل 
پر درې د غو ورکوونکو هیرأودحاضر

.يتصـویبې ویاکثریت په رأدمهلور
د بـه  یا تصویب شوی تعـدیل،  ضمیمه

د سندونو امین تـه  هسطسکرتریت په وا
دمنلـو لپـاره   اوهغه به یـې  ېل شيول

.واستويولوغوته 
له ضمیمو پرته ول ) ب(او ) الف(د -۵

بنـدونو  ) ۴(او) ۳(پورته د ضمایم چې 
یا اصـالح شـوي   شويمطابق تصویب

ولو غو په هکله،ددې پروتوکول ددي
اصـالح  یادو غوسره دضـمیمې د له 

لـه  سندونو دامین د په هکلهیاتصویب
الزم وروسـته  میاشـتې  ۶نـه  مکاتبې 

له هغه غو  پرته چې دیادې .دیءاالجرا
یـا  دضـمیمې  مودې په تر کې یـې 

داصالحیه ضمیمې نه منل یې په لیکلې به 
یاد ضمیمه .دسندونو امین ته رسولی وي

دچې د هغه غو په هکله ل یضمیمې تعد

كار خواهند خود را بهتالشهمهضمیمه
اق اتفبهیلنتالشها برایاگر تمام. برد 

آخرینعنواننرسند و بهنتیجهآراء به
، روی آن توافق صورت نگرفته باشدراه

اكثریتبا رأیضمیمهتعدیلیا ضمیمه
دهندهحاضر و رأیاعضایچهارمسه

یا ضمیمه. خواهد شدتصویبدر جلسه
سـکرتریت  ، توسطشدهتصویبتعدیل 

خواهد شد و ویرسالاسناد اامینبه
اعضاء ارسالتمامبهپذیرشرا برایآن

. خواهد كرد
هـای جزء ضمیمهبهایم ضمتمام-۵
و ) ۳(بنـدهای طبقكه) ب(و ) الف(
یا اصـالح رسیدهتصویببهوق ف) ۴(

ایناعضایباشد، در مورد تمامیشده
امینمكاتبهبعداز تاریخماه۶پروتوکول

مزبور در مورد تصویباسناد با اعضای
خواهـد  ءاالجرا، الزمضمیمهیا اصالح

ظـرف ئیکه جزء در مورد اعضـا . شد
یـا  ضـمیمه پذیرشمزبور عدممدت

امینبهطور كتبیرا بهضمیمهاصالحیه
یـا  ضـمیمه . باشندكردهاسناد اعالم

ازئیکه در مـورد اعضـا  ضمیمهتعدیل
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کـي دي  يـې  اظهارنه منلو د اعالم
انصـراف د  دونو دامین په واسطه ددسن

نه وروسـته له نېې  اعالم دالسته راولو
 يبه الزم االجراء شپه نوي یمه ور.

دضـميمې  یـا که دضمیمې تعدیل -۶
ــالح  ــول داص ــویب ددې پروتوک تص

دغه ضمیمه یا دضمیمې غوتونکی وي،
اندې چې پروتوکول الزم تردې وتعدیل
.دای نشيءکېجرااالءنشي، مرعياالجرا

) ب(او ) الـف (پروتوکول د ددې -۷
یـاد  ماده کې د ) ۱۹(په تعدیل ضمیمو

الزم تصـویب او مطابقشوې کنالرې
) ب(خوپدې شرط چې په ،به ويءاالجرا

د اوندو یوازېهر تعدیل باید ضمیمه کې 
. تصویب شيسرهپه لیکلې موافقېغو

یه لري، مر پـه  ی به یوه رأهر غ-۱
بنـد  ) ۲(هغو مواردو کې چې په الندې 

.دهکې يې واندوینه شوې
د سیمه ییـز اقتصـادي یـووالي    -۲

سازمانونه، په هغو موضوعانو کې چې د 
دوی د واک په ساحه کې دي، د خپلـو  
غو هېوادونو چې ددغـه پروتوکـول   

توب لري د معادلو رأیو په شـمېر د غی

را اظهار کرده خودپذیرشعدماعالم
دریافتروز بعد از تاریخدر نودمیناند 

اسناد، امینمزبور توسطانصرافاعالم
. خواهد شدءاالجراالزم

ضمیمهتعدیلیاضمیمهاگر تصویب-۶
باشد، آنپروتوکولایناصالحمستلزم
اینكهازتا قبلضمیمهتعدیلیا ضمیمه

ــول ــراالزمپروتوک ــود، ءاالج نش
. نخواهد شدءاالجرامرعی

این) ب(و ) الف(هایضمیمهتعدیل-۷
مـذكور در  طرزالعملطبقپروتوکول

ءاالجـرا و الزمتصـویب ) ۱۹(ۀماد
تعدیل هر بر اینكهخواهد شد مشروط

كتبـی تنها با موافقت) ب(ۀضمیمدر
.گرددتصویبعضو مربوط

خواهد داشـت رأیهر عضو یك-۱
زیـر  ) ۲(دربنـد  كهمگر در مواردی

.استشدهبینیپیش
اقتصـادی وحـدت هایسازمان-۲

در حیطـه كهدر موضوعاتیمنطقوی
خود رأی، از حقآنها استصالحیت

تعداد دولـت معادلهاییتعداد رأیبا
وتوکولپرعضو اینعضو خود كههای



رسمي جريده )۱۱۵۸(مسلسل نمبر ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

٦٣

له حق خه ه اخیسـتالی خپلې رأیې 
په هغه صورت چې هر یـو غـی   . شي

هېواد داسې سازمان د خپلې رأیې له حق 
پلې رأیې خه ه واخلي، سازمان به د خ

.عکسربله حق نه ه اخلي او 
:دوه ویشتمه ماده

ــي لد م ــو سرمنش ــرو ملتون ، ــه ب
ددغه پروتوکول امـین یـا سـاتونکی    

.وي
:درویشتمه ماده

پروتوکــول د الســلیک لپــاره دا-۱
هېوادونو او سیمه ییز ددی او تېپرانیس

چې ددغـه  سازمانونواقتصادي یووالي 
تنفیذ او دي د منلو پهوانسیون غيکن

پروتوکولتصویب پورې اه لري، دغه
په نیویارک کې د ملرو ملتونو په مقـر  

۱۶کاـل د مـارچ لـه    ۱۹۹۸کې د 
ــه د ــر ۱۹۹۹خ ــارچ ت ۱۵د م

ــر۱۳۷۶/ ۱۲/ ۲۵( تـــــــ
پورې ) ریزلمهجري۱۳۷۷/ ۱۲/ ۲۴

دغـه  .ويبه دالسلیک لپاره پرانیسـتې 
ې نه تل کېدوله  نېدپروتوکول د هغه

در . خواهنـد كـرد  هستند، اسـتفاده 
عضـو  از دولتهایهر یككهصورتی

خود استفادهرأیاز حقسازمانیچنین
خود استفادهرأیاز حقكند، سازمان

. نخواهد كرد و برعكس
:مادۀ بیست ودوم

یـا  متحد، امـین مللسازماندبیركل
خواهد پروتوکولاسناد اینحفظ کنندهت

. بود
:مادۀ بیست وسوم

مفتـوح امضابرایپروتوکولاین-۱
یـا تصـویب  پذیرش، تنفیذبهوهبود

اقتصادیوحدتكشورها و سازمانهای
هسـتند، عضو كنوانسیونكهمنطقوی

در مقـر  پروتوکـول ، اینارتباط دارد
از تاریخركامتحد در نیویمللسازمان

چمـار ۱۵الـی ۱۹۹۸چمار۱۶
ــی۲۵/۱۲/۱۳۷۶(۱۹۹۹ الـــ

ــری۲۴/۱۲/۱۳۷۷ ــیهج ) شمس
. خواهـد بـود  مفتـوح ءامضابرای

ــن ــولای ــاریخپروتوک ــد از ت بع
امضـاء بـرای  بـرای آنشدنبسته
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د . ويد الحاق لپاره پرانیستېوروسته به 
، تأیید یـا یوـای   تنفیذ، منلو، تصویب

کېدلو اسناد به  دسندونو له امین سـره 
.کېودل شي

الي هـر  د سیمه ییز اقتصادي یـوو -۲
هېوادونه یې چې غيسازمان پرته له هغه 

د پروتوکول غی وي د دغه پروتوکول 
موجب د غی کېي، ددغه پروتوکول په 

د یـادو  . ولو ژمنو په نسبت ملزم وي
شویو سازمانونو په برخه کې چې یو یا و 

روتوکول غی وي، هېوادونه یې ددغه پ
ـ سازمان او غي ه هېوادونه یې باید ددغ

و د ترسره کنوانسیون له امله د خپلو ژمن
کولو لپاره د خپلو اوندو مسئولیتونو په

پـه دې ول  . برخه کې تصمیم ونیسي
مواردو کې سازمان او غي هېوادونه به 

مهاله توه په چې په همیې مجاز نه وي 
اعمال وقدې پروتوکول پورې اوند حق

.کي
د سیمه ییـز اقتصـادي یـووالي    -۳

سازمانونه باید د خپـل واک حـدود،   
غو موضوعاتو په اه چـې پـه دې   د ه

دیشـوی پروتوکول کې پرې حکـم  

اسـناد  . خواهـد بـود  مفتوحاق الح
ـ ، ، تصـویب تنفیذ، پذیرش د یـا  تائی

ـ اسناد تودیـع نزد امیناقالح د خواه
. شد
اقتصـادی وحـدت هر سـازمان -۲

عضو كشورهایآنكهبدونكهمنطقوی 
باشند عضـو ایـن  عضو پروتوکولآن

كلیـه بـه شود، نسبتمیپروتوکول
ملزمپروتوکولاینموجببهتعهدات

مزبـور  هایدر مورد سازمان. باشدمی
، عضـو  یا چند كشور عضو آنیككه
و باشـند، سـازمان  وتوکـول پراین

بایـد در مـورد   عضو آنكشورهای
اجرایخود برایمربوطهایمسئولیت

پروتوکـول ایـن وجبمبهتعهداتشان
، مـواردی در چنین. ندكنگیریتصمیم
مجـاز عضـو آن وكشورهایسازمان

ـ طور همزمـان نخواهند بود به وقحق
. كننداعمالراپروتوکولاینبهمربوط

اقتصـادی وحـدت هایسازمان-۳
خود را در باید حدود صالحیتمنطقوی

پروتوکولدر اینكهمورد موضوعاتی
، در اسناد استقرار گرفتهمورد حكم
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یا الحاق په اسـنادو کـې   د تنفیذ، منلو
همداشان دغه سازمانونه باید.اعالم کي

خپل وار نـور  چې په ته سندونو امیند
، دخپـل واک د سـاحې   غي خبروي

له هـر بنسـیز بـدلون خـه خبـر      
.کيور

:لېریشتمه ماده
ول به په نوي ورو کې پروتوکدغه -۱

وروسته له هغې نېـې چـې لترلـه د    
) ۱(غي  چـې پـه   ) ۵۵(وانسیون کن

هم کې درج شوي یوه له غيضمیمه 
او په مجموع کې یـې  په کې شاملېي

مه کې د درج شویو ضمی) ۱(لترله په 
)لمریـز هجري ۱۳۶۹(۱۹۹۰غو د 

خورېدو د کساید د ون دای اکال د کارب
، پـه  تولید کـي دي ۵۵٪میزانول

یا الحاق پورې خپل منلو، تصویبتنفیذ،
 ي، د اجراء واندې کوند اسناد وا

.ري
ه پام کـې  پله د موخو ددې مادې -۲

ضمیمه کـې د درج  )۱(نیولو سره، په 
هجـري ۱۳۶۹(۱۹۹۰شویو غـو د  

خـود اق یا الح، تصویبتنفیذ، پذیرش
هـا  سازمانایننان،همچ. كننداعالم

خود بقیههنوببهاسناد را كهباید امین
یـر  یهر تغازسازد، میرا مطلعءاعضا

اطالع خود در حدود صالحیتاساسی
. دهند

:مادۀ بیست وچهارم
روز بعـد از  در نودپروتوکولاین-۱

ــاریخی ــهتـ ــداقلكـ ) ۵۵(حـ
اعضـای دسـته ه، كعضو كنوانسیون

آنشـامل نیـز  ) ۱(ۀدر ضمیممندرج
% ۵۵حـداقل در مجموعوباشند می

کاربن دای اکسـاید  انتشارمیزانكل
هجـری ۱۳۶۹(میالدی۱۹۹۰سال

در منــدرجاعضــای) شمســی
اند، اسـناد  را تولید كرده) ۱(ۀضمیم

یـا  تصـویب ،پذیرش،تنفیذبهبوطهمر
ءاالجرادهند، الزمئه خود را اراحاق ال

.خواهد شد
ــن  -۲ ــداف ای ــت اه بادرنظرداش

انتشـار کـاربن دای   كلزانمیماده، 
در منـــدرجاکســـاید اعضـــای
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کساید دکلي ون دای اکال د کارب)لمریز
دی، معنيورېدو میزان، د هغه مقدار په خ

چې ددغه پروتوکول د تصویب پرمهال یا 
ضمیمه کې د )۱(په مخکېخه له هغه 

خوا د هغوی په لوم درج شویو غو له
) ۱۲(د کې د کنوانسیون ملي مکتوبونو

، ذکـر  ديمادې له مخې واندې کي
.شوي دي

دا پروتوکول به د هر هېـواد یـا د   -۳
برخه قتصادي یووالي سازمان په سیمه ییز ا

چې په پورتني بند کې د درج شویو کې
شرایطو له ترسره کولو وروسـته، دغـه   

یا یا تصویب کيوکول تنفیذ، قبول پروت
منلو، رسره ملحق شي، د هغه د تنفیذ، و

وېشلو له نېې دب یا الحاق د سند یوتص
 به وروسته پر نوي یمه ور د اجراء و

.ريو
نیولو په پام کې لهې د موخودددې ما-۴

لـه  سره، ددغه سازمان د غو هېوادونو 
ه، هـر  خوا پر وېشل شویو اسنادو سربېر

هغه سند چې د سیمه ییز اقتصادي یووالي 
سازمان له خوا وېشل کېي، محاسبه به نه 

.شي

مـیالدی ۱۹۹۰در سال) ۱(ۀضمیم
معنـای بـه ) شمسیهجری۱۳۶۹(

اینتصویبدر زمانكهاستمقداری
اعضـای توسطآناز یا قبلپروتوکول
ــدرج ــمیممن ــین) ۱(ۀدر ض در اول
) ۱۲(ۀمـاد آنها طبـق ملیمكاتبات

اند، ذكر شـده كردههئاراانسیونكنو
. است

در مـورد هـر   پروتوکـول این-۳
اقتصـادی وحـدت كشور یا سازمان

مندرجشرایطبعد از انجامكهمنطقوی
را تنفیـذ،  پروتوکول، اینوقدر بند ف

آنكنـد یـا بـه   یـا تصـویب  قبول
از روز پـس شود، در نـودمین ملحق
، تصویبسند تنفیذ، پذیرشیعتودتاریخ

ـ  خواهـد  ءاالجـرا ، الزمآناق یا الح
. شد
با درنظرداشت اهداف این مـاده، -۴

توسـط شـده بر اسناد تودیـع عالوه
هر سندی، سازمانعضو اینكشورهای

اقتصـادی وحـدت سازمانتوسطكه
، محاسبهباشدگردیدهتودیعمنطقوی 

. نخواهد شد
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:پنه ویشتمه ماده
هې ول استثناوې په دې پروتوکول کې

ينه منظورې.
:پویشتمه مادهش
اجراء و کېدو له پروتوکول د ددغه -۱

یو کلونو تېرېدو وروسته نېې خه تر در
وخت کې د دغه پروتوکول غي په هر 

کوالی شي، دغو اسنادو تـه د لیکلـې   
په لېلو سره له دې پروتوکـول  خبرتیا

.خه تېر شي
دامین داتېرېدل به د همدې ا سنادو-۲

د ترالسه کولو په واسطه د تېرېدو دخبرتیا
اکلې نېـې  لهته رسېدویا د هغه د پای

کې انصـراف  خه چې ممکن په خبرتیا
پای تـه  شوی وي، د یوه کال له اکل

.ريود اجراء و به رسېدو وروسته 
د هر غـي له کنوانسیون خه د-۳

کول خه د انصراف اعالم، له دغه پروتو
.کېيانصراف په توه هم ل

:اووه ویشمه ماده
خه بـه چـې   پروتوکول اصلي نسددغه 
، چیني، انلیسي، فرانسوي، روسي عربي

:دۀ بیست وپنجمما
یـن توان دریرا نمت ااستثنهیچگونه

. منظور نمودپروتوکول
:مادۀ بیست وششم

ــول عا-١ ــن پروتوک ــای ای در ض
از سـال سـه از گذشتپسهر زمان

پروتوکـول ایـن یاالجراالزمتاریخ
امینبهكتبیاطالعیهتواند با ارسالمی

ـ پروتوکولاسناد از این گیـری ارهكن
. نماید

یكسالختم بعد از گیریكنارهاین-۲
گیـری كنارهءاطالعیهدریافتاز زمان
معین ختم آن اسناد یا تاریخامینتوسط

انصـراف در اطالعیهاستممكنكه
ءاجــراباشــد، قابــلشــدهینیــتع

. بودخواهد 
هـر عضـو از   انصـراف اعـالم -۳

از ایـن انصرافعنوانبهكنوانسیون
. گرددمینیز تلقیپروتوکول

:مادۀ بیست وهفتم
هایمتنكهپروتوکولایناصلینسخه
، ، فرانسـوی ، انگلیسـی ، چینیعربی
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او هسپانوي متنونه یې یو ول اعتبار لري، 
ملرو ملتونو له سرمنشي سره به حفظد 

.وي
کال د دسـمبر پـر   ۱۹۹۷دغه سند د

کې ) هجري لمریز۱۳۷۶/ ۹/ ۱۹(لسمه
.شوی دیپه کیوتو کې چمتو او تنظیم

از اعتبار یكسانآنهسپانویو روسی
سـازمان برخوردار هستند نزد دبیركل

. بودخواهدحفظمتحد ملل
۱۹۹۷ز دسامبر رودر دهمیناین سند 
) شمسیهجری۱۹/۹/۱۳۷۶(میالدی

.استشدهتنظیمآماده و در كیوتو
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ضمیمه)الف(
.ه يي ازونهلخان
.)2CO( دای اکسایدونکارب

.4CHتانیم
ON(اكسید نیتروژن 2(.

.)HFCs( ونونههیدروفلوروکارب
.)PFCs( (ونونهپرفلوروکارب

).6SF(زافلوریدسولفوروه
:د سرچینو طبقه بندي/انو
.برېنا
.توکو سوېدلدد سون

.صنایعانرژد
.ونې صنایعد جوتولیدي او

.ونقلاحمل 
.انېنورې

.نور
وپیدا کېدونکو مضـر دد سون له توکو خه 

.ازونو خورېدل
.جامد سون توکي

.عي او د نفتو ازونهیطب
.نور

.معدني الس ته راونې
.ي صنایعشیمیای

.صنعتي غوتنې
.دفلزونو تولید

.نورتولیدات

)الف(ۀضمیم
.گلخانه ئیگازهای

.)2CO( دای اکسایدکاربن
.4CHتانیم

ON(اكسید نیتروژن 2(.
.)HFCs( ها هیدروفلوروکاربن

.PFCs( (نهاپرفلوروکارب
).6SF(سولفوروهگزافلورید

:منابع/ ها بخشبندیطبقه
.انرژی
.سوختاق مواد احتر

.انرژیصنایع
.و ساختتولیدیصنایع
.و نقلحمل

.سایر بخشها
.سایر

مــوادازناشــیرضــگــازات مانتشــار 
.سوخت
.جامدسوختمواد 

.و نفتطبیعیگازهای
.سایر

.معدنیهایفرآورده
.شیمیاییصنایع

.صنعتیفرایندهای
.تولید فلزات

.سایر تولیدات
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دتولیزافلوریدو سولفوروهاونونوهالوکاربد
مصرفزافلوریدو سولفوروهاونونوهالوکاربد

.ومصرفمحصوالتنوروکرنیزوود حاللونو ا
.روده يي تخمیر

.سرې مدیریتد 
.ریجو کرلود 

.کرنیزې خاورې
.هوارو مکو تجویز شوي سوولد 

.په کرایونو کې د پاتې کرنیزو توکو سوول
.نور

.ضایعات
.له منه ولمکې پرمخ دجامدو ضایعاتو د

.د فاضالب مدیریت
.د اضافه توکو سوول

.نور

ها و سولفوروهگزافلوریدتولید هالوکاربن
ها و سولفوروهگزافلوریدهالوکاربنمصرف
.كشاورزیمحصوالتها ودیگرحاللمصرف

.ایتخمیر روده
.كودمدیریت

.برنجشتك
.كشاورزیهایخاك

.هموارزمینهایتجویز شدهسوزاندن
در مزارعمواد كشاورزیباقیماندهسوزاندن

.سایر
.ضایعات

.زمینجامد رویضایعاتدفع
.فاضالبمدیریت

.مواد زایدسوزاندن
.سایر
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ضمیمه)ب(
کمي حـد  پهد خورېدو یا رایتوالي د میزان 

یـا  د دورې مبنا د(غيپورې اوندو ژمنو 
.)بدلونپه سلنه کې خه کال

.۱۰۸استرالیا 
.۹۲اتریش
.۹۲بلژیك

.۹۲بلغارستان* 
.۹۴كانادا 

.۹۵يكرواس* 
.۹۲تجمهوریچك* 

.۹۲دانمارك
.۹۲ياستون* 
.۹۲) ۱(اتحادیهاروپاد 

.۹۲فنالند
.۹۲فرانسه

.۹۲لمانا
۹۲یونان

.۹۴مجارستان* 
.۱۱۰ایسلند 
.۹۲ایرلند 
.۹۲ایتالیا 
.۹۴جاپان

.۹۲يلتون*
.۹۲اشتاینلیختن

.۹۲يلیتوان* 

)ب(ۀضمیم
میـزان حد كمیبهمربوطاعضاء  تعهدات
یا دورهیر درصد از سالیتغ(انتشار یا كاهش

.)مبنا
.۱۰۸استرالیا 

.۹۲اتریش
.۹۲بلژیك

.۹۲بلغارستان* 
.۹۴كانادا 

.۹۵كرواسی* 
.۹۲چكمهوریج* 

.۹۲دانمارك
.۹۲استونی* 

.۹۲) ۱(اروپا اتحادیه
.۹۲فنالند 
.۹۲فرانسه

.۹۲لمانا
.۹۲یونان

.۹۴مجارستان* 
.۱۱۰ایسلند 
.۹۲ایرلند 
.۹۲ایتالیا 
.۹۴جاپان

.۹۲لتونی*
.۹۲اشتاینلیختن

.۹۲لیتوانی* 
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.۹۲وكزامبورل
.۹۲موناكو 

.۹۲الند ه
.۱۰۰نیوزیلند 

.۱۰۱اروین
.۹۴لهستان* 
.۹۲ال پرت
.۹۲يرومان* 
.۱۰۰فدراسیوندروسیې * 
.۹۲ياسلوواك* 
.۹۲ياسلوون* 
.۹۲سپانیا ه

.۹۲سوئد 
۹۲سوئیس

.۱۰۰اكراین* 
.۹۲.شمالي ایرلند دلويې بریتانیا شاهي هېواد او

.۹۳د امریکا متحد ایالتونو
داد په لورصتهغه هېوادونه چې د بازار د اق-

.خو ېدو په حال کې دي
هېوادونه به د اروپا اتحادیه اوغي-۱

) ۳(یې، په ان پورې اوندې ژمنـې د  
مادې د ) ۴(او د پربنسبند) ۱(دمادې 

.له مخې ترسره کيو

.۹۲لوكزامبورگ
.۹۲موناكو 

.۹۲لند اه
.۱۰۰نیوزیلند 

.۱۰۱اروین
.۹۴لهستان* 
.۹۲التگپر
.۹۲رومانی* 
.۱۰۰روسیهفدراسیون* 
.۹۲اسلوواكی* 
.۹۲اسلوونی* 
.۹۲سپانیا ه

.۹۲سوئد 
.۹۲سوئیس

.۱۰۰اكراین* 
.۹۲كبیر وایرلند شمالیریتانیایبشاهیکشور

.۹۳مریكا امتحدهیاالتا
سویفرآیند عبور بهدر حالكهكشورهایی-

.باشندبازار میاقتصاد
عضو آناروپا و كشورهایاتحادیه-۱

اسـاس   خود را  بهبهمربوطتعهدات
) ۴(ۀمفاد مـاد طبق)۳(ۀماد) ۱(بند 

. خواهند دادانجام
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وچې ته محاط د ودې په حال کې 
نیز ېهېوادونو لپاره دیوه نیوال 

بنس دجوولو په موخه د و 
په ح د توشېموافقه لیک اخیزه 

اسالمي افغانستان ددکله،ه
رئیس فرمانجمهوریت د

)) :۱۰۴ه
۱۳۹۱/ ۱۰/ ۱۸: نېه

:م مادهول
مادې )۶۴(اساسي قانون دافغانستان دد
پر وچه  حکم له مخې،دفقرې) ۱۶(د

یي هېوادونو لپاره دیوه د محاطو پرمختیا
موافقه نیز بنس د جوولوله نیوال ې

چې دسره دافغانستان یوای کېدل لیک
ې دېن۱۳۹۱/ ۸/ ۱۷ولسي جرې د

ــې) ۷۰( ــرانوداو ــېمش دجر
ــې دېن۱۳۹۱/ ۹/ ۲۶ )۷۰( ــې 

) ۱۵(سریزه او)۱(پربنس په مصوبو
ـ   مادو ح ېکې تصـدیق شـوی دی، توش
.                                                                         کوم

:دوه یمه ماده
اوې خه نافذېح له نېتوشدغه فرمان د

فرمان
افغانستانرئیس جمهوری اسالمی

قتنامۀ چند موافدر مورد توشیح 
جانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی 
بین المللی برای کشورهای محاط 

به خشکه در حال توسعه 
)۱۰۴: (شماره
۱۸/۱۰/۱۳۹۱: تاریخ

:مادۀ اول
)۶۴(مادۀ ) ۱۶(به تأسی از حکم فقرۀ 

، الحاق افغانستان افغانستانقانون اساسی
موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد یک به 

نهاد تحقیقاتی بین المللی برای کشـور  
های محاط به خشکه در حا لت توسعه

مؤرخ ) ۷۰(مصوبات شماره توسطکه 
ولسی جرگه و شـماره ۱۷/۸/۱۳۹۱

مشـرانو  ۲۶/۹/۱۳۹۱مؤرخ ) ۷۰(
جرگه شورای ملی بداخل یک مقدمـه،  

ماده تصدیق گردیده است، توشیح ) ۱۵(
.می دارم

:مادۀ دوم
ن فرمـان از تـاریخ توشـیح نافـذ     ای

الف
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مصوبو لهملي شوري دموافقه لیک اوله 

په رسمي جریده کـې  سره یوای دې،
.   خپورشي

حامدکرزی
ئیسردافغانستان داسالمي جمهوریت 

و مراه با مصوبات شـورای ملـی  و ه
در جریـدۀ رسـمی نشـر    موافقتنامه

. گردد
حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ب
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ملي شوري
ولسي جره

کې وچې ته محاط د ودې په حال 
نیز هېوادونو لپاره دیوه نیوال ې

بنس دجوولو په موخه دواخیزه 
فقه لیک په هکله، موا

جرې تصدیقدولسي
)) :۷۰ه
۱۳۹۱/ ۸/ ۱۷: نېه

دافغانستان داساسي قانون دنـوي یمـې   
کال ۱۳۹۱م، دـمادې له حکم سره س

نېې پـه عمـومي   ۱۷دلم دمیاشتې د 
غونه کې پر وچه د محاطو پرمختیـایي  
 نیز بنسې یوالهېوادونو لپاره دیوه ن

موافقه لیک په د جوولو لپاره و اخیز 
مادو کې تصـدیق  ) ۱۵(یوه سریزه، او 

ک.
"ابراهیمي" الحاج عبدالرووف 

ي جرې رئیسدولس

دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
شورای ملی 
ولسی جرگه 

تصدیق ولسی جرگه
از موافقتنامۀ چند جانبه برای ایجاد 
یک نهاد تحقیقاتی بین المللی برای 
کشورهای محاط به خشکه در حال 

توسعه
)۷۰: (شماره
۱۷/۸/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
موافقتنامۀ چند جانبه بـرای  ان، افغانست

ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللـی  
برای کشورهای محاط به خشـکه در  

۱۷درجلسۀ عمومی مؤرخ حال توسعه
ولسی جرگه به ۱۳۹۱ماه عقرب سال 

تصـدیق  هماد) ۱۵(داخل یک مقدمه 
. گردید

"ابراهیمی"الحاج عبدالرووف 
رئیس ولسی جرگه

ج
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ملي شوري
مشرانوجره

وچې ته محاط د ودې په حال کې 
هېوادونو لپاره دیوه نیوال ېنیز 

بنس دجوولو په موخه دواخیزه 
له، موافقه لیک په هک

دمشرانو جرې تصدیق
)) :۷۰ه
۱۳۹۱/ ۹/ ۲۶: نېه

دافغانستان داساسي قانون دنـوي یمـې   
کال ۱۳۹۱م، دـمادې له حکم سره س
نېې په عمومي ۲۶دلیند د میاشتې د 

غونه کې پر وچه دمحاطو پرمختیـایي  
 نیز بنسې یوالهېوادونو لپاره دیوه ن

یک د جوولو لپاره و اخېزه موافقه ل
مادو کې تصدیق ) ۱۵(په یوه سریزه، او 

ک.
محمد علم ایزدیار

ې لومنایبیدمشرانوجر

ی افغانستاندولت جمهوری اسالم
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 
)۷۰: (شماره
۲۶/۹/۱۳۹۱: تاریخ

به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی 
ه بـرای  موافقتنامۀ چند جانبافغانستان، 

ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین المللـی  
برای کشورهای محاط به خشـکه در  

) ۱۵(به داخل یک مقدمه، حال توسعه
ــؤرخ   ــومی م ــۀ عم ــاده در جلس م

مشرانو جرگه، تصدیق ۲۶/۹/۱۳۹۱
. گردید

الحاج محمد علم ایزدیار
نایب اول مشرانو جرگه

د
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وچې ته محاط د ودې په حال 
کې هېوادونو لپاره دیوه نیوال 
ېنیز بنس دجوولو په موخه 

واخیزه موافقه لیک
:دمخه وینا

هغـه  دودې په حال کېوچې ته محاط 
چې دموافقه لیک (LLDCs)هېوادونه 

:په اطرافوکې به حاضروي
محاط د ودې په حال کې ې تهـــوچ

لو او وچې هېوادونو دپوهې دکچې دلوو
د ودې په حال کې ترانزیتـي  ته محاط

ـ  هېوادونو ترمن په  وال ـیوه نـوي نی
چارچوب کې دترانزیتي لېـد رالېـد   

ـانو  دهغـوی  دالرې نهدهمکاریو 
تیاوو ته درسیدوچې تـه  په منظورا

نکـو  ومحاط ترانزیتي هېوادونو، تمویلو
هېوادونو، نیوال پرمختیـایي اومـالي   

سـازمان د  ملرو ملتونودسازمانونو او
ادارو دسیستم دوزیرانو دنیوال کنفرانس 

م ۲۰۰۳پایلې ته په اشارې سره، چې د
کال داست په میاشت کې دقزاقسـتان  
دالماتا په ار کې جـو شـوی وو او   

موافقتنامۀ چندجانبه برای ایجاد 
المللی یک نهاد تحقیقاتی بین 

برای کشورهای محاط به 
در حال توسعهخشکه

:پیشگفتار
ه در حال ــکشورهای محاط به خشک

ــعه  ــراف (LLDCs)توس ــه اط ک
:ه حاضر می باشدموافقتنام

با اشاره به نتایج کنفرانس بین المللـی  
ای کشورهای محاط به خشـکه و  روز

کشورهای در حال توسعه ترانزیتـی و  
کشورهای تمویل کننده و سازمان های 
بین المللی مالی و توسـعوی و ادارات  

ر بلند وسیستم سازمان ملل متحد به منظ
بردن سطح آگـاهی و رسـیدگی بـه    

کشور های در حال ویژهنیازمندی های
ط به خشکه در یک چارچوب توسعه محا

جدید جهانی برای همکاری های حمل و 
نقل ترانزیتی بین کشورهای محاط بـه  
خشکه و در حال توسعه ترانزیتی که در 

در شهر الماتا م۲۰۰۳اگست سال ماه
اقستان برگزار شده بود و با در نظر قز
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دالماتا دکاري برنامې دپوره او ور پلي 
.په پام کې نیولوسرهداهمیت کېدو 

کال م۲۰۰۳ع د ـي مجمــد عموم
شـمېره  ۲۰۱/ ۵۸نېې ۲۳د دسمبر د

قطعنامې ته په پام سره چې   د وزیرانـو  
اکـارې  دنیوال کنفرانس پایلې او دالمات

۲۲سمبر دبرنامه او دعمومي مجمع د د
شمېره قطعنامه چې وچې ۶۴/۲۱۴نېې 

ته محاط د ودې په حال کې هېوادونـو  
لپاره یې د تحقیقاتي بنس له جوولونه 

.هرکلی وک
م کال د دسمبر ۲۰۰۹د عمومي مجمع د 

الـف ـې   ۲۱۴-۶۴پرنېې۲۲د 
پرېکه لیک باندې په زیات تأکید سـره  
چې د ودې په حال کـې هېوادونـو د   
تحلیلي ظرفیت د لوولو پاره د اوالنباتار 

کې د په ار کې په وچه محاط هېوادونو 
او د هغـو  وېدوکار پېژندنې د یم له ج

ه والي د تجربو د تبادلېتالرو د و 
چې اتیا ده، د هغوي هم غـې  له پاره

 ې د الماتا د کاري برنامو د بشپشوې ه
او اغېزمن تطبیق له پـاره او د زریـزې   

تـه موخې اکثرحد )توسعوي(وده ییزې 

امه داشت اهمیت تطبیق کامل و مؤثر برن
.کاری الماتا

۵۸/۲۰۱با توجه به قطعنامۀ شـماره  
مجمع م۲۰۰۳دسمبر سال ۲۳مؤرخ 

عمومی که نتایج کنفرانس بین المللـی  
الماتا و قطعنامـه  وزراء و برنامۀ کاری 

دسمبر مجمـع  ۲۲مؤرخ ۶۴/۲۱۴
نهاد تحقیقاتی برای عمومی که از ایجاد

ه در حال ــط به خشککشورهای محا
باتــار اســتقبال  توســعه در اوالن

.نمود
الـف  با تأکید بیشتر بر قطعنامه شماره

دسمبر سـال  ۲۲مؤرخ ۶۴-۲۱۴
مجمع عمومی که از ایجـاد  م۲۰۰۹

ـ  ــی در کشـ ــیم کارشناس رهای وت
محاط به خشکه در شـهر اوالنباتـار   

ی ـبــرای ارتقــای ظرفیــت تحلیلــ
ورهای در حال توسعه و بهبـود  ـکش

تبادله تجارب بهتـر روش هـای کـه    
ضرورت دارد تالش هـای هماهنـگ   
آنان را برای تطبیـق کامـل و مـؤثر    
ــداف   ــا و اه ــاری المات ــه ک برنام

رسـاند  توسعوی هزاره را بـه حداکثر 
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.ورسوي هر کلی کوي
په نوموي قطعنامه کې عمومي مجمـع،  
دل پرمختیاموندونکو هېوادونـو لپـاره   

لي نمایندي دفتر، وچې ته محاط د دعا
دې پـه  ودې په حال کې هېوادونه او دو

او حال کې هېوادونـو وې جزیـرې  
دملرو ملتونو دسیستم پـورې اونـد   
ولې ادارې او اونـد سـیمه ییـز او    

ورکه چـې  وال بنسونوته يې بلنه ـنی
ل کې احاط د ودې په حـې ته مــوچ

بنسـ  هېوادونو سره دنیوال تحقیقاتي 
دفعالیتونو دتطبیق په برخه کې همکاري 

.وکي
م کال د است په میاشتې کې ۲۰۰۷د 

په اوالنباتار کې وچې ته محاط د ودې په 
حال کې هېوادونو دسودار وزیرانـو  
داجالس تصویب شوې اعالمیې ته په پام 
سره، یونیوال تحقیقاتي مرکز جوولوته 

ې ته محاط د ودې په حال کـې  ــوچ
وادونو ا تیاته چې مقر یې په اوالنباتار هې

کې دی له نوي سره تاکید، او دنیوالو 
لخوا وسازمانونو او تمویلوونکو هېوادون

ې ــحاط د ودې په حال کـوچې ته م

.استقبال نمود
عمومی دفتر در قطعنامۀ مذکور، مجمع

نمایندگی عالی را برای کشورهای کمتر 
توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه 

کوچـک  شکه و جزایـر محاط به خ
توسعه سایر ادارات کشورهای در حال

مربوطه عضو سیستم ملـل متحـد، و   
نهادهای ذیربط بین المللی ومنطقـوی  
دعوت به عمل آورده تـا کشـورهای   

توسعه را در محاط به خشکه در حا ل
راستای تطبیق فعالیـت هـای نهـاد    

ــاری تح ــی همک ــین الملل ــاتی ب قیق
.نمایند

اتـار کـه   با توجه به اعالمیـه اوالنب 
ای در اجالس وزرای تجارت کشـوره 

توسـعه  محاط به خشکــه در حال
ــال    ــت س ــاه اگس م۲۰۰۷در م

ــد   ــا تأکی ــید، ب ــویب رس ــه تص ب
مجدد بر نیازمندی کشورهای محاط به 

عه برای ــوسـه در حال تــخشک
لمللی که ایقاتی بینحقایجاد یک نهاد ت

ن در شهر اوالنباتار اسـت و یـا   آمقر 
زمان هـای بـین المللـی و    اصرار سا
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هېوادونو سره ددې پروژې دعملي کولوپه 
دارنه ــهم.اصرارخاطر په همکاري

م کال د ۲۰۰۸دنیویارک په ار کې د 
نېې د الماتا د کاري برنامې د ۳اکتوبر د

تطبیق دمیان مدت دېني نهایي پایلې ته 
په پاملرنې سره چې دالماتا دکاري برنامې 
د تطبیق لپاره چې دمؤثریت دکچې لوولو 

دالماتا دکاري برنامې . ته زیاتوالی ورکي
په تطبیق کې دمؤثریت دکچې دلوولو په 
خاطر وچـې ته محاط د ودې په حاـل  

هېوادونو دتحلیلي ظرفیت دلوولو په کې 
منظور په اوالنباتار کې د تحقیقاتي بنس

جوولو لـه وانـدیز نـه هرکلـ     د
وک   .
م کال د۲۰۰۹ې د ـویارک کــیپه ن

ه محاط د ودې نېې وچې ت۲۵سپتمبر د 
رانـو د اتـم   دوزیپه حال کې هېوادونو

م کال ۲۰۰۹ې او د ـاعالمیالسـاج
یاشت کې وچې ته محاط د داکتوبر په م

  رودې په حال کې هېوادونو دسـودا
دوزیرانو د ایزولویني ددرېـیم اجـالس    
اعالمیې ته په پام سره چې وچې ته محاط 
دودې په حال کې هېوادونو لپاره دنیوال 

کشورهای تمویل کننده جهت همکاری
با کشورهای محاط به خشکه در حال

.توسعه برای تحقق بخشیدن این پروژه
همچنان با توجـه بـه سـند نتـایج     
نهایی بررسـی میـان مـدت تطبیـق     

ــۀ ــؤرخ  برنام ــا م ــاری المات ۳ک
در شهر نیویارک م۲۰۰۸اکتوبر سال 

د تحقیقـاتی  که از پیشنهادایجاد نهـا 
ــتقبال   ــار اس ــی اوالنبات ــین الملل ب

لی کشـور هـای   نمود تا ظرفیت تحلی
توسعه را بـه  محاط به خشکه در حال

مؤثریــت منظــور بلنــدبردن ســطح 
کاری الماتا، افـزایش  در تطبیق برنامۀ

. دهد
ـ ۲۵با توجه به اعالمیۀ مؤرخ  تمبر پس

ــال  ــالس م۲۰۰۹س ــتمین اج هش
حال اط در ـــور محــوزرای کش

ــۀ    ــارک و اعالمی ــعه در نیوی توس
ــالس وزرای  ــومین اج ــوینی س ایزول
ــه   ــاط ب ــورهای مح ــارت کش تج

ه در حال توسـعه در مـاه   ــخشک
که از ایجـاد نهـاد   م۲۰۰۹ر بواکت

تحقیقاتی بین المللی برای کشـورهای  
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ییقاتي بنس له جوولو نه یې هرکلتحق
وک    .

ته په پام سره  لکه رنـه چـې د   ېد
سازمان دکنوانسیون پـه  ملرو ملتونو د

ماده کې دبحري قانون پـه اه  ) ۱۲۴(
راغلي وچې ته محاط د ودې په حال کې 
دهېوادونو یوه برخه چې دملرو ملتونو 

غو خه متشکل دي، ۳۱دسازمان  د 
.سواحل نه لريبحري 

هېوادونـو  دحرکـت  دعدم انسـالک  
ناستې نهایي سند ته پنلسمې دمشرانو د

م کال ۲۰۰۹د ېـپه اشارې سـره چ
دجوالی په میاشت کـې پـه مصـرکې    
السلیک شو او په هغې کې داوالنباتار له 
اعالمیې خه چـې دمختلفوناسـتو او   

دپایلو اسناد یې تصویب ک، کنفرانسونو
.شوی دیهرکلی

زیات درک سـره چـې   ددې خبرې او
مکې پرمخ بحرته نه الس رسی، دند

نزیتي بازارونونه دلرې والي خطر، او ترا
ممنوع لتونه اوخطرونه چې الهم ادامه 

ه محاط د ودې په حال لري ترو وچې ت
پرعوایـدو، صـادراتو،   کې هېوادونـو 

توسعه استقبال ه در حالمحاط به خشک
. نمود

ــی از  ــه گروه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ه در حالــبه خشککشورهای محاط
عضو سازمان ملل ۳۱توسعه متشکل از 

ــادۀ  ــه در م ــد، طوریک ) ۱۲۴(متح
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد 
قانون بحری آمـاده سـواحل بحـری    

. ندارند
با اشاره به سـند نهـایی پـانزدهمین    
اجالس سران و کشـورهای جنـبش   
عدم انسالک کـه در جـوالی سـال    

ـ م۲۰۰۹ اء رسـید  در مصر به امض
و در آن از اعالمیۀ اوالنباتار که اسناد 
نتایج جلسات و کنفرانس های مختلف 
را به تصویب رسانیده، استقبال نمـوده  

. است
ــدم    ــه ع ــتر اینک ــا درک بیش ب
دسترسی سرزمینی به بحر، وخیم بودن 
دوری از بازارهای جهان، و مصـارف  

که هنوز هم خطراتترانزیتی ممنوع و
سلسله از موانـع بـاالی   ادامه دارد تا

عواید صادرات، جریان سرمایۀ خصوصی 
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په جریـان او  يخصوصي سرمایه ذار
داخلي منابعو یوسلسله موانع پیـداکي  
اوله همدې امله په وله کـې پرمختیـا   
اوولنیز اقتصادي پراختیا برعکس اغیزمن 

.کوي
په حال ودېنه وچې ته محاط دهمدار

کې هېوادونو لپاره دتحلیلي ېنـو او  
ه حال کـې  ـوچې ته محاط دپراختیا پ

هېوادونو ته دپالیسيو دمشورې ورکولـو  
لپاره دیو عالي مرکز د جوولو د اتیا په 
درک سره دفقر په رایولو او د اقتصادي 
پرمختیا په کلیدي ساحو کې وچـې تـه   

ه حال هېوادونود تحلیلي محاط دپراختیا پ
ـ  په ظرفیتونو  ې برخـه  وکپیـاوي کول

په انې توه ترانزیتي لېـد  اخیستل
رالېد، له سودار سـره مرسـته او   
سوداریزې آسانتیاوې همدارنه په ولو

ریز وال سوداـبنسونو اوپه نیونیوال
سازمان کې وچې ته محاط د ودې په حال 

کـو لپـاره   کې هېوادونو دمذاکره کوون
. دمناسبو ابزارو برابرول

دالماتا دکاري برنامې دمـؤثر تطبیـق    
ـ    ه ـلپاره وچې تـه محـاط د ودې پ

منابع داخلی کشورهای محاط تجهيز و 
به خشکه در حال توسعه ایجاد نماید و 
از همــین رو رشــد کلــی و توســعه 
اجتماعی اقتصادی را بر عکس متـأثر  

. می سازد
همچنان با درک ضرورت کشـورهای  

ه در حال توسـعه  ــمحاط به خشک
بر ایجاد یک مرکز عـالی بـرای   مبنی 

پژوهش های تحلیلی و مشورت هـای  
پالیسی برای کشورهای محاط به خشکه 
در حال توسعه و سهمگیری در تقویت 

یلی کشورهای محاط به ظرفیت های تحل
توسـعه در سـاحات   خشکه در حال

کلیدی رشد اقتصادی و کاهش فقر به 
نقل ترانزیتی، کمـک بـه   وویژه حمل 

الت تجارتی و همچنان تجارت و تسهی
فراهم نمودن ابزار مذاکراتی مناسـب  

گان کشورهای محاط برای مذاکره کنند
توسعه در سـازمان  به خشکه در حال

تجــارت جهــانی و ســایر نهادهــای 
.بین المللی

با تأکید بر ضرورت همکـاری هـای   
نزدیک و مؤثر در بین کشورهای محاط 
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وادونو ترمن د نـژدې  ــحال کې هې
.په اتیا تاکیداومؤثرې همکار

ه حال کې ـې ته محاط د ودې پــوچ
دـه والـي   هېوادونو ترمن دهمکار

ونو سانتیاپه خاطر دمناسبو میکـانیزم ااو
دجوولو په اهمیت  او دنیوال سازمانونو 
او تمویلوونکو هېوادونو دکامل مالت او 

ادونو پـه  دپراختیا په حال کې دولو هېو
ـ فعالې ونې اخیستنې سره ـوال دنی
د ژر فعالولو تحقیقاتي بنس خط مشې

او دتحقق وربلو اتیا باندې له نوي سره 
:وکهبیاتاْکیدسره په الندې ول موافقه

مرکزونو او بنسونو ېنیزو دنیوالو 
جوول

:لوم ماده 
ددې تون غو هېوادونو پرېکه -۱-۱

دودې په حال کې وچـې تـه   کې چې
وال ېنیـز  ـمحاط هېوادونو لپاره نی

بنس جوکي چې له دې وروسته بـه 
دودې په حال کې وچـې تـه محـاط    "

نیز بنسې یواله پ"هېوادونو لپاره دن
.ينوم یادې

۲-۱-   نیـز بنسـې یوالددې ن

ض تطبیق به خشکه و در حال توسعه غر
.ر برنامه کاری الماتامؤث

با اذعان مجدد بـر اهمیـت ایجـاد    
میکانیزم های مناسب برای تسـهیل و  
بهبود همکاری بین کشورهای محاط به 
خشکه در حال توسعه و ضرورت تسریع 
فعال سازی و تحقق بخشیدن خط مشی 
نهاد تحقیقاتی بین المللی با سهمگیری 
فعال تمام کشورهای در حال توسعه و 

امل سازمان های بین المللی و حمایت ک
کشورهای تمویل کنند، حسـب ذیـل   

:توافق نمودند
ایجاد و مراکز نهاد بـین المللـی   

تحقیقاتی
:مادۀ اول

اطراف عضو ایـن موافقتنامـه   -۱-۱
تصمیم گرفته اند تا نهاد تحقیقاتی بـین  
المللی را برای کشورهای محـاط بـه   
خشکه در حال توسعه ایجاد نماید کـه  

نهاد تحقیقاتی بین المللی "به نام منعبد 
برای کشورهای محاط به خشـکه در  

. یاد می شود" حال توسعه
ت اد تحقیقـا دفاتر مرکزی نه-۲-۱
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مرکزبه دمغولستان هېواد د اوالنباتورپـه  
دغه ېنیز مرکز . ار کې موقعیت لري

دخپلو غو له خوا اجازه لري چې په هر 
.ای کې نماینده ي ولري

نیوال ېنیز بنس موخېد 
:دوه یمه ماده

بنسـ  نیواـل ېنیز غهدد-۲-۱
د ودې پـه حاـل کـې    ولیزې موخې 
ن د پیاوتیا لپاره د وکالت هېوادونو د توا

رو لووېنیزوکنو خه عبـارت  او ې
دي چې دنیوال سـودار دسـازمان   
دمذاکراتو په ون دبشري پرمختیـا د  

ي لوولو، د فقر دیوالي د موخو دپیاو
دنیوال سودار خه دهغوی کولو او

.دې اخیستنې ظرفیت، لوکي
نومويدغه نیوال بنس، په -۲-۲

چارچوب کې الندې فعالیتونـه سـرته   
:رسوي

په سودار، د سودار لپاره -الف
مرسته، لېد رالېد، اوترانزیت پـورې  
اونده د مطالعاتو او ېنو برابـرول او  
خپرول اوهمدارنه دودې په حال کـې  
   وچې ته محاط هېوادونـو دعالقـې و

والنباتار مغولستان بین المللی در شهر ا
نهاد تحقیقاتی مذکور از . موقعیت دارد

سوی اعضاء اجازه دارد تا در هر جای 
. نمایندگی داشته باشد

د تحقیقاتی بین المللیاهداف نها
:مادۀ دوم

هدف کلی نهاد تحقیقاتی بـین  -۲-۱
المللی عبارت از انجام تحقیقات عالی و 

ـ وکالت برای بهبود توانایی ک ورهای ش
محاط به خشکه در حال توسعه می باشد 
تا ظرفیت انان را به منظور اسـتفاده از  
تجارت بین المللی به شمول مذاکرات 

با هدف نهایی باال سازمان تجارت جهانی 
بردن انکشاف بشری و کاهش فقـر،  

. ارتقاء دهد
در چارچوب مـذکور، نهـاد   -۲-۲

تحقیقاتی بین المللی فعالیت های ذیل را 
:دنبال می نماید

تهیـه و انتشـار تحقیقـات و    -الف
مطالعات پیرامون موضوعات مربوط به 
تجارت، کمک برای تجـارت، حمـل   

گاه های ونقل و ترانزیت و همچنان پای
راجع به مسایل مورد ) دیتابیس(اطالعاتی 



رسمي جريده )۱۱۵۸(مسلسل نمبر ۲۸/۱۰/۱۳۹۳

٨١

عــاتي مرکزونــه مسـایلو پــه اه اطال 
.جوول) دیتابیس(

د ودې په حال کې وچې ته محاط -ب
هېوادونو تر من دمرستو ده والي پـه  
موخه  په کلیدي برخوکې دترانزیتي لېد 

سوداریزې رالېد،زیربنايي پانې اچونې، 
مذاکرات، سوداریزآسانتیاوې، مرستې او

کـې  او اقتصادي پراختیـا یدفقر یوال
.و دظرفیت پیاوتیادهغوی دارزون

دمعلوماتو شریکول او دهغو ستونزو -ج
ده درک په منظور چې وچې ته محاط 
دودې په حال کې هېوادونـه ورسـره   

.مخامخ دي دشبکوجوول
ــه  -د ــیو پ ــتراتېژیو اوپالیس دهغواس

برابرولوکې برخه اخیستل چې موخه یې د 
دکلیـدي  ـې ورتحلیلي مطالعاتو اود 
ې نه دالماتا دکاري مسایلو دتحقیق له الر

.برنامې اغېزمن تطبیق وي
ته په هغو نیوالو اقتصادي مسایلو-ـه

ـ  ه ـپام سره چې وچې ته محاط دودې پ
حال کې هېوادونو دعالقـې و دي، د  
ودې په حال وچې ته محاط هېوادونـو  
ترمن دنیوالې هم غ دنظریاتو دشیوو 

قه کشورهای محاط به خشـکه در  عال
. توسعهحال
بهبود همکاری بـین کشـورهای   -ب

ه در حال توسعه ـــمحاط به خشک
به منظور تقویت ظرفیت تحلیلی آنان در 
ــل   ــل ونق ــدی حم ــاحات کلی س
ترانزیتی، سرمایه گـذاری زیربنـایی،   

تی، مـذاکرات  کمک و تسهیالت تجار
.تجارتی، کاهش فقر و رشد اقتصادی

شریک ساختن معلومات، شـبکه  -ج
سازی به منظور درک بهتر چالش های 
که کشورهای محاط به خشکه در حال 

. توسعه به آن مواجه اند
سهمگیری در تهیه استراتیژی ها و -د

پالیسی های که هدف از ان تطبیق مؤثر 
طالعـات  برنامۀ کاری الماتا از طریق م

ــایل    ــق روز مس ــی و تحقی تحلیل
. کلیدی

ترویج نظریات و شـیوه هـای   -هـ
همگرایی بین کشورهای محاط به خشکه 
در حال توسعه با توجه به مسایل اقتصاد 

قه کشورهای محـاط  جهانی مورد عال
ـ تبه خشکــه در حاـل  ، هوسعــ
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خپرول دمثال په توه دنیوال اقتصـاد  
مالي بحران، داقلـیم بـدلون   اغیزې او

.اوغذایي امنیت
وچې ته محاط دودې په حال کـې  -و

مالي او هېوادونو دخاصو اتیاوو اوله هغه
تخنیکي منابعونـه چـې دمطالعـاتو او    

تحقیقاتو دتطبیق لپاره مشخص شوي دي  
دکچې دلوولو پـه منظـور   يدخبردار

دنیوال سازمان دسیستم او پراختیـایي  
 یوالو سازمانونو سره شریکانو پهون دن

.ایکو جوول)تلپاتې(دورو همیشني 
ــتفادې  -ز ــتنې اواس ــې اخیس د

لپــاره وچــې تــه محــاط دودې پــه 
راختیایي ــوادونو، پـې هېــحال ک

شریکانو، اونـور همکـار تحقیقـاتي    
بنســونو تــه دمطالعــاتو اوتحقیقــاتو 
دنتیجــو او انتشــاراتو پــه الس کــې 

.ورکول
دندې

:درېیمه ماده
ېنیز بنس دخپلو موخو دپلي کېـدو  

:لپاره باید الندې کارونه ترسره کي
ې ته محاط د ودې په حال ـوچ-۳-۱

مانند تاثیرات اقتصاد جهانی و بحـران  
ــالی، تغ ــیم و امیم ــرات اقل ــت ی نی

. غذایی
ایجاد روابط مستمر با سازمان های -و

بین الملی به شمول سیستم سازمان ملل 
متحد، شرکای توسعوی، به منظور بلند 
بردن سطح آگاهی از نیازمندی هـای  
خاص کشورهای محاط به خشـکه در  

توسعه و منابع مالی و تخنیکی که حال
ـ برای تطبیـق م  ات و تحقیقـات  طالع

. تشخیص شده
، در دسترس قراردادن انتشـارات -ز

نتــایج تحقیقــاتی ومطالعــات بــرای
ه در حالــکشورهای محاط به خشک

توسعه، شرکای توسعوی و سایر نهادهای 
تحقیقاتی همکار برای استفاده و بهـره  

اری کشورهای محاط به خشکه در برد
. توسعهحال

وظایف
:مادۀ سوم

نهاد تحقیقاتی به منظور تحقق اهـداف  
:باید کارهای ذیل را انجام دهدخویش 

ایجاد روابط بـا نهـاد هـای    -۳-۱
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کې هېوادونو له تخصصـي بنسـونو،   
نیوالو سـازمانونو او د ملروملتونـو   
دسازمانونو د سیستم له هغې جملې خه 

عـالي هېوادونـو لپـاره  د ل پرمخللي
ېوچې ته محاط مخ پرودېنمایندي، و

جزیرې هېوادونـه، دملـرو ملتونـو    
پراختیايي برنامه، دپراختیا اوسودار په 
اه دملرو ملتونو دسازمان کنفـرانس،  
دملرو ملتونـو دسـازمان پوهنتـون،    

د ملرو ملتونو سیمه ییز نیـوال بانک، 
وال سازمان، د ـسیونونه، دارنې نیکمې

الېد اتحادیـه،  نیوالې جادې  دلېد ر
تمویلوونکي هېوادونـه او دمرکـاتو   
نیـوال سازمان، ولو هېوادونو او وچې 
ته محاط د ودې په حال کې هېوادونو کې 
تحقیقاتي بنسونو سره دایکو جـوول  
همدارنه خصوصي کلیدي بنسـونه او  
ــې   ــونو او وچ ــولني بنس  ــدني دم
ته محاط مخ پرودې او ترانزیتي هېوادونو 

اوند مشخص مسایلو په اوند د پورې
ــزوکــاري  ــو دناســتو ېنی روپون

.جوول
دهغوی پـه مختلفـو ناسـتو    -۳-۲

تخصصی درکشورهای محاط به خشکه 
سازمان های بین المللی، در حال توسعه، 

م ملـل  به شمول سازمان های سیسـت 
ی بـرای  متحد، از جمله نمایندگی عال

کشور هـای کمتـر توسـعه یافتـه،     
ورهای محاط به خشکه در حال ــکش

رهای در حال توسعه وــتوسعه و کش
ر کوچک، برنامۀ توسـعوی ملـل   جزای

سازمان ملل متحـد در  کنفرانس متحد،
، پوهنتون سازمان توسعهمورد تجارت و

جهانی، کمیسیون های ملل متحد، بانک 
نطقوی سازمان ملل متحد، سـازمان  م

ارت جهانی، اتحادیۀ حمل ونقل جادۀ تج
بین المللی، سازمان جهانی گمرکات و 

تمویل کننـده، نهادهـای   کشورهای 
کشورهای محاط به خشکه تحقیقاتی در

و توسعه و در سایر کشـورها در حال
چنان نهادهای کلیدی خصوصـی و  هم

مدنی و تدویر جلسات گـروپ  جامعۀ
کاری و مباحث  مستقیم پیرامون مسایل 

در حالربوط به کشورهای ـمشخص م
. خشکه و ترانزیتیبهتوسعه محاط 

یـات و پیشـنهادات   ارایه نظر-۳-۲
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کنفرانسونو کې وچې ته محـاط مـخ   او
پرودې هېوادونو لپاره د له ییزو لیدلورو 
لپاره دنظریاتو اوعملي واندیزونو واندې 

.کول
، سیمه ییـز او نیوالـه   په ملي-۳-۳

ا دکــاري برنــامې، د ســطح  دالماتــ
ولوهمکارو بنسونو دتحقیقاتو دبنس له 

نتیجـې،  خوانه دترسره شویو تحقیقاتو د
مطالعاتو، دکلیـدي جلسـو دپـایلو،    
کنفرانسونو اوجلسو دتطبیق په برخه کې 
وچې ته محاط دمخ پرودې هېوادونـو د  
ولو ترسره شویو فعالیتونو دترویج لپاره د 

.ویب سای جوول
ویب سای  اونورو وسایلو له د-۳-۴

الرې نه وچې ته محـاط مـخ پـرودې    
هېوادونو پـورې د اونـدو معلومـاتو    

ه محاط مخ پر ودې اوهمدارنه وچې ت
دالماتا دکـاري برنـامې   هېوادونو لپاره

ــو  ــه برخــه کــې دنیوال ــق پ دتطبی
تمویلوونکو هېوادونو لخوا د بنسونو او

کول، طرحه شوو برنامو او اقداماتو جمع 
ــرول او    ــول، خپ ــتماتیک ک سیس

. تحلیلول

عملــی بــرای مالحظــۀ گروهــی از 
ه در حال ـبه خشککشورهای محاط 

کنفـرانس هـای   توسعه در جلسات و
. مختلف آنان

ایجاد یک ویب سایت بـرای  -۳-۳
ترویج تمام فعالیت های انجـام شـده   
توسط کشورهای محاط به خشـکه در  
حال توسعه در زمینه تطبیق برنامه کاری 

ـ  ی، منطقـوی و  الماتا، در سطوح مل
بین المللی، نتایج تحقیقات انجام شده از 

نهاد تحقیقات سـایر نهادهـای   سوی 
و مطالعات و نتـایج جلسـات   همکار

. کلیدی، کنفرانس ها و اجالس ها
جمع آوری، سیستماتیک سازی، -۳-۴

تحلیل و انتشارات معلومات مربوط به 
ر حالورهای محاط به خشکه دــکش

سایر وسایل سایت وتوسعه از طریق ویب 
و همچنان اقدامات و برنامه های طرح 
شده از سوی نهادهای بین المللـی و  

ـ کشورهای تمویل کننـده   بال ـدرق
حال ه درـورهای محاط به خشکـکش

زمینه تطبیق برنامـه کـاری   وسعه درت
. الماتا
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بنس دکار تنظـیم او اتيتحقیقد
غیتوب

:لورمه ماده
وچې ته محاط دودې په حاـل  -۴-۱

کې ول غي هېوادونه چې دغه موافقـه  
لیک يې السلیک کی دی کولی شـي  

ل ېنیز بنس غیتوب ترالسـه  دنیوا
.کي

:استاذي- ۲- ۴
.غی هېواددملروملتونو هر-فلا

دملروملتونو دسازمان پورې اونده - ب
ماده کې ۱.۳ادارې اوبنسونه چې په 

.هغه ته اشاره شوېده
ــر -ج ــومتي اوغیـ ــین الحکـ بـ

.دولتي سازمانونه
کـولی شـي چـې    یرئیسه پـالو -د

دخصوصي سکتور استاذو ته بلنه ورکي 
ترو ددې ېنیز بنس سره د ناظر په 

.توه یوای شي
ونهاران

:پنمه ماده
تحقیقاتي بنس د رئیسه هیئت -۵-۱

ــاد   ــیم کارنه ــویت و تنظ عض
تحقیقاتی

:مادۀ چهارم
مام کشورهای محاط به خشکهت-۴-۱

توسعه که ایـن موافقتنامـه را   در حال
امضاء نموده اند می تواند عضویت نهاد 
تحقیقاتی بین المللـی را بـه دسـت    

. آورند
: نمایندگان-۴-۲

.کشور عضو سازمان ملل متحدهر-الف
نهادها و ادارات مربوطه سـازمان  -ب

ره به آن اشا۱.۳ملل متحد که در مادۀ 
.شده

متی هـای بـین الحکـو   سازمان -ج
.وغیر دولتی

هیئت رئیسه می تواند از نمایندگان -د
سکتور خصوصی دعوت به عمل آورد تا 
به نهـاد تحقیقـاتی منحیـث نـاظر     

. بپیوندند
ارگان ها

:مادۀ پنجم
نهاد تحقیقاتی متشکل است از -۵-۱
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.او داراالنشاء خه متشکل دی
رئیسه هیاْت
:شپمه ماده

۶-۱-:
رئیسه هیاْت، چې لدېنه وروسته به -الف

لو ترین مقـام  ،يپه نامه یادې" ئتهی"د
موافقه لیک په واسطه جو دغهدی چې د 
غي هېواد له ت د هرئهیغه د.شوی دی

تازونه جو شوی دی چې د دغه موافقه اس
لیـک غیتـوب یـې حاصـل کــی     

.دی
هغه استازي چې هیئت ته ورمعرفي -ب
ي باید د داسې عالي اشخاصـو لـه   کې

جملې نه وي چې  وچې ته محاط مـخ  
پرودې هېوادونو په ودې کې په خپلو ژمنو 
اوبرخه اخیسـتنه کـې ـکاره وي او    

سـیو  دکلیدي مسایلو او سوداریزو پالی
دستونزو او وچې ته محاط مخ پـرودې  

.هېوادونو په هکله معلومات ولري
دتحقیقاتي بنس اجرائیوي رئـیس  -ج

باید درئیسه هیئت د سکرتر په توه دنده 
ترسره کي او په دې موقف کې نوموی 
غوته دهیئت دناستو دمنوت د توزیع او 

.هیئت رئیسه و یک داراالنشاء
هیات رئیسه

:مادۀ ششم
۶-۱-:

د به نـام  هیئت رئیسه، که منبع-الف
یاد می شود، عالی ترین مقام می " هیئت"

باشد که توسط موافقتنامۀ حاضر ایجاد 
ایـن هیئـت متشـکل از    . شده است

ر عضو می باشد که ونمایندگان هر کش
عضویت موافقتنامۀ حاضـر را حاصـل   

. نموده است
نمایندگان که به هیئت معرفی می -ب

شوند باید از جمله اشخاص عالی باشند 
تعهدات و سهمگیری خویش در که در

توسعه کشورهای محاط به خشـکه در  
حال توسعه معروف بوده و از مسـایل  
کلیدی و چالش های پالیسی تجارتی و 

ورهای محاط به خشکه در حال ــکش
. توسعه آگاهی داشته باشند

رئیس اجرائیوی نهاد تحقیقاتی باید -ج
منحیث سکرتر هیئت رئیسه ایفای وظیفه 

در ایـن موقـف موصـوف    نموده و 
مسئولیت حفظ و توزیع مینوت جلسات 
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.ساتنې مسئولیت پرغاه لري
س، کـولی  دهیئت دصالحیت پر اسا-د

شي درئیسه هیئت په ناستوکې نـاظرین  
.راوبلل شي

هیئت کولی شـي، هیئـت او   -۶-۲
د تحقیقاتو او پالیسـیو  لپارهداراالنشاء 

دلوميتوبونو د تنظیم  پـه ـون،  د   
پالیسي او مهمو استراتیژیکو مسایلو پـه  
هکله د مشورې ورکولو په منظور د یـو  

م مشورتي شوري دجوولو په هکله تصمی
د مشورتي شوري غي همدارنه .ونیسي
قې ېنې او حمایت لپاره غوتل د دقی
چـې دمعلومـاتو خپـرول او د    کېي

تحقیقاتي بنس د ابتکاراتو او برنامو لپاره 
مشورتي .مباحثه هم په خپل برکې نیسي

شوري دنیوالو پوهانو او د پالیسیو دهغو 
متخصصینونه جوه ده چې وچې ته محاط 

د. په چاروکې تجربـه لـري  هېوادونو
مشورتي شوري غي کولی شي وخت په 
وخت دهیئت پـه ناسـتوکې ـون    

.وکي
هیئت، په هرعادي ناسته کـې،  -۶-۳

رئیس اومعاون  . رئیس اومعاون اکيخپل

. هیئت را برای اعضاء به عهده دارد
براساس صالحیت هیئت، می توان -د

ناظرین را در جلسات هیئـت رئیسـه   
. دعوت نمود

در مورد ایجاد ،هیئت می تواند-۶-۲
رتی به منظـور ارایـه   ورای مشویک ش

مشوره برای هیئت و داراالنشـاء در  
رد مسایل استراتیژیک و مهم پالیسی مو

به شمول تنظیم تحقیقات و اولویت های 
پالیسی، برای نهاد تحقیقـاتی تصـمیم   

اعضای شورای مشـورتی  . اتخاذ نماید
همچنان برای بررسی دقیق و حمایـت  
خواسته می شوند که انتشار معلومات و 

رات نهاد مباحثه برای برنامه ها و ابتکا
یشـورا . گیـرد بر میتحقیقاتی را در

مشورتی متشکل است از دانشمندان بین 
المللی و متخصصین پالیسـی کـه در   

در به خشكهامورات کشورهای محاط
اعضای شورای . حال توسعه تجربه دارند

مشورتی می توانند وقتاً فوقتاً در جلسات 
. هیئت اشتراک نمایند

در هرجلسۀ عادی، یک ،هیئت-۶-۳
. می نمایـد رئیس و معاون را انتخاب 
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تر نېې ې د هیئت د وروستي عادي ناست
پورې ددفتر دچارو مسئولیت په غـاه  

رت رئیس یا دهغه دنه شتون په صو.لري
دجلسو ریاست پر غـاه  ،کې یې معاون

که دجلسې رئیس چې دجلسې لپاره . لري
اکل شوی دی په کامل ول یې پرمخ ونه 
شي بیوالی، دسرپرست په توه یې معاون 

.پاتې جلسه پرمخ بیایي
د ،یواې دتجدیددهیئت غي-۶-۴

یول احتمال سره د دوو کلونو لپـاره  
.خدمت کوي

کاري لوایح طرح هیئت، خپل -۶-۵
.تصویبوياو
برنامې او يهیئت دبودجې، کار-۶-۶

دطرح د فعالیتونو پـه  د سرمایه ذار
ون د تحقیقاتي بنس دفعالیتونو ول 

اجرائیـوي  .اخونه ېي او تصـویبوي 
رئیس د هیئت د ېنې اوتصویب لپاره  

.رپو واندې کويیکلن
دي هیئت په کال کې یول عا-۶-۷

العـاده ناسـتې   فوق.کويه ترسرهناست
رئیس په واسـطه  کیدای شي د هیئت د

.        ترسره شي

رئیس و معاون تا زمانی بر گزاری جلسۀ 
عادی بعدی هیئت مسئولیت دفتـر را  

رئیس یا در صورت غیاب . بدوش دارد
معاون او، ریاست جلسات را به عهده 

هرگاه رئیس جلسه را که به خاطر . دارد
آن انتخاب شده به صورت کامل پـیش  
برده نتواند، معاون منحیث سرپرسـت  

. پیش می بردبقیه جلسه را به
اعضاء هیئت برای مـدت دو  -۶-۴

سال با احتمال فقط یک بار تجدیـد،  
. خدمت می نماید

لوایح کاری خـویش را  ،هیئت-۶-۵
. طرح و تصویب می نماید

هیئت تمام جوانب فعالیت های -۶-۶
را به شمول بودجه، برنامۀ نهاد تحقیقاتی 

فعالیت های طرح سرمایه گذاری کاری و
تصویب مـی نمایـد رئـیس    بررسی و 

اجرائیوی یک گزارش ساالنه را بـرای  
. بررسی و تصویب هیئت ارایه می نماید

هیئت سال یکبار جلسۀ عادی را -۶-۷
جلسات فوق العـاده  . برگزار می نماید

برگـزار توسط رئیس هیئت می تواند
.شود
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داراالنشاء
:اوومه ماده

دتحقیقاتي بنس داراالنشـاء  -۷-۱
چې د اجرائیوي رئیس لخـوا رهبـري   

عملیاتي مدیر، د : ي، دیوه ووکي یمکې
ارزونې او تحلیل آمر، محققین اوتحلیل 

خهي او مالي معاون کوونکي او یو ادار
په الزم کم شمېر حد کې دا . متشکل دي

ووک انـدازه دتحقیقـاتي بنسـ د    
و د مخصوصو اجراآتو لپاره ساتل فعالیتون

.يکې
اجرائیوي رئیس، دهیئت، رئیس -۷-۲

او د هغه د معاون سره د هغوی د رسمي 
ي دندو په ترسره کولو کـې د همکـار  

.لیت په غاه لريئومس
داجرائیوي رئـیس ترنظـارت   -۷-۳

الندې دندې ترسـره  ،ءالندې داراالنشا
:کوي
دکلني کاري برنامې برابـرول او -الف

.تطبیقول
.د بودجې برابرول-ب
اعـدو او  دکار کوونکو او ملي قو-ج

، اوهمدارنه د ولو هغو اداري مقرراتو

داراالنشاء 
:مادۀ هفتم

داراالنشای نهاد تحقیقاتی که از -۷-۱
رهبری می شود، ئیس اجرائیوی طرف ر

مـدیر  : متشکل از یک تیم کوچکی از
عملیاتی، آمر تحلیل و ارزیابی، محققین 

مالی و تحلیلگران و یک معاون اداری و 
قل حـدا اندازه کوچک آن در.می باشد

تعداد الزم برای اجـراآت مخصـوص   
فعالیت های نهـاد تحقیقـاتی حفـظ   

. گرددمی 
یت مسـئول ،رئیس اجرائیـوی -۷-۲

همکاری هیئت، رئیس و معاون آنرا در 
اجرای وظایف رسـمی شـان بعهـده    

. دارد
داراالنشاء تحت نظارت رئیس -۷-۳

اجرائیــوی وظــایف ذیــل را انجــام 
:می دهد

تهیه و تطبیـق برنامـۀ کـاری    -الف
.ساالنه

. تهیه بودجه-ب
تهیه و بررسی قواعـد مقـررات   -ج

ــدان و قو ــررات  اکارمن ــد و مق ع
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حقیقاتي بنسـ سـره   اقداماتو چې دت
منتوب اغیزکولو دترسره دهغوی د دندو د

.برابرول اوېللپاره ضروري وي
دایکو دعامه پوهاوي او مالي وجوهو -د

د برنامو دکچې لوولو د پالنونو برابرول 
.او طرحه کول

دتحقیقاتي بنس په فعالیتونو کې د -هـ
ـ  وال ـآسانتیاوو د راولو په منظور نی

سازمانونو، وچې ته محاط مخ پـرودې  
اکـامیو لـه   هېوادونو له کارپوهانو، د 

علمي غو او د ولنو او خصوصي سکتور 
له اسـتازو سـره د ارتبـاط دشـبکې     

. جوول
مالي چارې

:اتمه ماده
د اجرائیه رئیس ،دهیئت رئیس-۸-۱

په همکاری مسئولیت لري وچې ته محاط 
مخ پرودې هېوادونو لپاره د برنـامو او 

ـ  وال ـفعالیتونو د تطبیق په خاطر د نی
 لپاره داتیـا و مـالي   تحقیقاتي بنس

. اوتخنیکي منابع برابر او تیارکي
دغو هېوادونو خه غوـتنه  -۸-۲

دېنیـز  ولکېي، چې په داوطلبانه 

ــان ســایر اقــدامات ملــی،  و همچن
اداری که برای اجرای مؤثر وظایف نهاد 

.تحقیقاتی ضروری باشد
بلنـد بـردن   یطرح پالن هاتهيه و-د

یارتباط آگاهیو برنامه هایوجوه مال
.عامه
ایجاد شبکه های ارتباط با سازمان -هـ

های بین المللی، کارشناسان کشورهای 
محاط به خشکه در حال توسعه، اعضای

می ها و همچنان نمایندگان كادعلمی ا
سکتور خصوصی به منظور وجامعۀ مدنی

فراهم آوری تسهیالت برای فعالیت های 
.نهاد تحقیقاتی

امور مالی
:مادۀ هشتم

ت، با همکاری رئیس ئرئیس هی-۸-۱
اجرائیوی، مسئولیت تهیه و تجهیز منابع 
مالی و تخنیکی مورد نیاز برای تطبیـق  

بین الملی برای برنامه ها و نهاد تحقیقاتی 
فعالیت های کشورهای محاط به خشکه 

. به عهده داردرا در حال توسعه 
از کشورهای عضو تقاضا بـه  -۸-۲

عمل می آید، تا بشکل داوطلبانـه در  
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بنس په بودجه کـې ونـه واخلـي    
اوهمدارنه ېنیز بنس دنده لري چې 
مالي وجوه دنیوالو سازمانونو او نـورو  

صوصــي پرمختیــایي شــریکانو او د خ
په انې توـه د  ون نونو پهسازما

پرمختیایي برنامو دتمویل لپاره لکه ېنیز 
فعالیتونه، اقتصادي مطالعات، سیمینارونه 

.يسره بسیج کاو کنفرانسونو 
به هغه ،هیئت او اجرائیوي رئیس-۸-۳

مناسب منابع چې دتحقیقاتي بنسـ د  
عمده فعالیتونو دتمویل لپاره ـانې  

اونوموي منابع بـه  شوې وي، تنظیموي
توهپه یو وجهی صندوق کې دامانت په 

د وجهي صندوق اداره به د. يساتل کې
. هیئت دغو سره په دې اه توافق وکي

دېنیز بنس مـالي حالـت   -۸-۴
اولرې لید دیوه خپلواک تفتیش له خـوا  
ېل کېي او پایله یې په یوه غونه کې 

.رئیسه پالوي ته واندې کېي
ــه او  ــ امتیازون ــز بنس دېنی

خوندیتوب
:نهمه ماده

اتي بنس دنیوال هویت تحقیق-۹-۱

بودجه نهاد تحقیقاتی سـهم بگیرنـد،   
همچنان نهاد تحقیقاتی مؤظف است تا 
وجوه مالی را از سازمان های بین المللی 

سایر شرکای توسعوی بـه شـمول   و
سازمان های خصوصی، به خصوص برای 
تمویل برنامه های توسعوی، مانند فعالیت 
های تحقیقاتی، مطالعـات اقتصـادی،   

. بسیج نمایدينارها، کنفرانس هاسیم
و رئیس اجرائیوی، منابع هیئت -۸-۳

های مناسب راکه مختص به تمویل فعالیت
د، بسـیج  عمده نهاد تحقیقاتی می با ش

می نماید منابع مذکور در یک صندوق 
وجهی به صورت امانـت نگهـداری   

ارۀ صندوق وجهـی بـا   اد. می گردد
. نمایدمیمورد توافقاعضای هیئت در

و دورنمای نهـاد  وضعیت مالی -۸-۴
وسط یک تفتـیش مسـتقل   تحقیقاتی ت

به هیئت رئیس در جریان هبررسی و نتیج
. ددیکی از جلسات آن ارایه می گر

امتیازات و مصئونیت هـای نهـاد   
تحقیقاتی 
:مادۀ نهم

هویت بین یانهاد تحقیقاتی دار-۹-۱
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ــودونکی او ــازاتو او ددرل ــه امتی هغ
معموالًخوندیتوبونو خه برخمن دی چې 

نور هموله نیوال سازمانونو ته چې پـه  
ولیا کې کار کوي، ورکدييشولمن .

 ،دپه دې برخه کې به تحقیقاتي بنسـ
هویت، امتیـازاتو او دهېواد سرهکوربه 

لیک تـون موافقهیوداسېدنونیتوئومص
ال تحقیقاتي بنس کوي چې په خپله نیو

ورکل شـوي  ،ونکو تهاو دهغه کارکو
.دي

تائید، پذیرش، تصویب او السلیک
:لسمه ماده

پـه نیـو   به موافقه لیک دغه-۱۰-۱
د ملرو ملتونو د سازمان په یارک کې 

)۱(مبر له ام کال د نو۲۰۱۰کې د مقر
م کال د اکتوبر د ۲۰۱۱ه د ـنېې خ

نېې پورې د ودې په حاـل کـې   )۳۱(
ادونو د السلیک لپاره وچې ته محاط هېو

.پرانیستې وي
موافقه لیک دالس لیک دغه-۱۰-۲

کوونکو هېوادونو د تصویب، پذیرش یا
.ید تابع دیتأی

یـد  تأیتصویب، پـذیرش یا د-۱۰-۳

المللی بوده و از امتیازات و مصئونیت 
های برخودار است که معموالً به سازمان 
های بین المللی مشابه که در منگولیـا  

در ایـن  . کار می نماید داده شده است
فقتنامه را با زمینه، نهاد تحقیقاتی یک موا

کشور میزبان در ارتباط بـه هویـت،   
امتیازات و مصئونیت هـای خـویش   
عقد می نماید که به نهـاد تحقیقـاتی   
بین المللی و کارمندان آن، داده شـده  

. است
تائیدامضاء، تصویب، پذیرش و

:مادۀ دهم
موافقتنامـــۀ حاضـــر  -۱۰-۱

ــد    ــل متح ــازمان مل ــر س در مق
ــارک از تــ  ــهر نیوی ) ۱(یخ رادر ش

اكتـوبر  )۳۱(الـی  م ۲۰۱۰مبر انو
ط ای محابرای امضای کشور هم۲۰۱۱

به خشـکه در حـا ل توسـعه، بـاز     
. می باشد

موافقتنامۀ حاضر تابع تصویب، -۱۰-۲
پذیرش یا تائید کشورهای امضاء کننده 

. می باشد
اسنادتصویب، پذیرش یا تائید -۱۰-۳
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کېـودل  عتمد سره په امانت مندونه دس
.يکې

)یوای کېدل(الحاق
:یوولسمه ماده

هر هغـه  دغه موافقه لیک د-۱۱-۱
هېواد وچې ته محاط  د ودې په حال کې 

موافقه الحاق تابع کېي چې نوموی د
د، أییتلیک یې الس لیک کی نه وي، د

ش سندونه به د معتمد سره  پذیرتصدیق او
.يکېکېودل په امانت 

انفاذ
:دوولسمه ماده

تصدیق، دبه دغه موافقه لیک -۱۲-۱
الحاق د لسم سـند پذیرش، تصویب یا

دسپارلو د نېې خه شپېته ورې وروسته 
.نافذ وي

موافقـه  چې داهغه هېوادهر-۱۲-۲
یا د تصویبوي اویالیک تصدیق، قبول او

الحاق د تصدیق، پذیرش ، تصویب اویا
ورسـره  لونه وروسـته  لسم سند د سپار

ي، داموافقه لیک امانت تـه  ملحق کې
دتصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق دسند 

نوموي له سپارلو شپیته ورې وروسته د

ــ ــته ن ــت گذش ــه امان ــد ب زد معتم
.می شود

اق الح
:مادۀ یازدهم

موافقتنامۀ حاضر تابع الحاق -۱۱-۱
ه در حال ــهر کشور محاط به خشک

توسعه می شود که ایـن موافقتنامـه را   
امضاء ننموده باشد اسـناد تصـدیق،   

نزد معتمد بـه امانـت   يا تائيدپذیرش
. گذاشته می شود

انفاذ
:ۀ دوازدهمماد
موافقتنامۀ حاضر شصت روز -۱۲-۱

خ سپردن سند دهم تصویب، بعد از تاری
پذیرش، توشـیح یـا الحـاق نافـذ     

. می باشد
یـن  کشوری کـه ا رای هرب-۱۲-۲

ب یموافقتنامه را تصدق، قبول یا تصـو 
می نماید و یا بعد از سپردن سند دهـم  

تصویب یا الحاق به آن ،تصدیق، پذیرش
محلق می شود، این موافقتنامه شصـت  

یق، روز بعد از تاریخ سپردن اسناد تصد
پذیرش، تصویب یا الحاق به امانـت از  
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.  يهېواد لخوا نافذې
تعدیالت

:دیارلسمه ماده
دا موافقه لیک کیدای شي د -۱۳-۱

غو ترمن په کتبي موافقه لیک تعـدیل  
یو کوالی شـي  د غو هېوادونو هر. شي

چې په دې موافقه لیک کـې د تعـدیل   
اجرائیوي رئیس هر ول . واندیز وکي

واندیز شوی تعدیل دغو هېوادونو سره 
هـرول  . په ه تر ېنې الندې نیسي

په دوه ثلثه اکثریت تعدیل دغو هېوادونو
بې هـر  تعدیل د مصود. آراوو تصویبېي

کېي چـې  ول متن به معتمد ته سپارل
.غه به يې غي هېوادونو ته مکاتبه کويه

هغه تعدیل چې ددې مـادې  -۱۳-۲
فقرې په مطابق صورت مومي لـه  ) ۱(د

شپېتو ورو وروسته او وروسته له هغې 
چې دپذیرش اسناد دولو غو هېوادونو 

. يواسطه په امانت وسپارل شي، نافذېپه
دتعدیالتو دپذیرش اسناد دمعتمد سره په 

 امانتيودل کېول کې.
دتعدیل نه وروسـته ددې  هغه هېواد چې

موافقه لیک غيتوب السـته راوي، د 

. طرف کشور، نافذ می باشد
تعدیالت 

:مادۀ سیزدهم
این موافقتنامه می توانـد بـا   -۱۳-۱

هر . ل گرددیموافقه کتبی بین اعضاء تعد
یک از کشورهای  عضو می تواند یک 
تعدیل را در این موافقتنامـه پیشـنهاد   

یس اجرائیوی هر نوع تعـدیل  ئر. نماید
یشنهادی را باکشور های عضو در میان پ

ـ هر نوع تعدیل به اکثر. می گذارد ت ی
ثلث کشورهای عضو به تصویب رای دوا

متن مصوبه هر نوع تعـدیل  . می رسد
برای معتمد تسلیم داده می شود که او 

. آنرا به کشورهای عضو، مکاتبه نماید
این ) ۱(تعدیلی که طبق فقرۀ -۱۳-۲

از شصت روز ماده صورت می گیرد بعد 
بعد از آنکه اسناد پذیرش توسط تمـام  
کشورهای عضو به امانت سپرده شود، 

اسناد پذیرش تعـدیالت  . نافذ می گردد
ــه امانــت گذاشــته  ــزد معتمــد ب ن

. می شود
تعدیل عضویت انفاذکشوری که بعد از

این موافقتنامه را حاصل می نماید، بـه  
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ءتعدیل شوي مواقفه لیـک پـه اجـرا   
. مکلف دی

دمنازعاتو حل اوفصل
:وارلسمه ماده

د غو ترمن ددې موافقه لیک -۱۴-۱
د تفسیر یا تطبیق په هکله هرول منازعه 

نورو هربه دمذاکراتو یا دمنازعاتو دحل د
فصـل  اوالرونه حلول هوکه شویو

.کېي
)باوري(معتمد

:پنلسمه ماده
دملرو ملتونو سرمنشي ددې -۱۵-۱

.دی) باوري(موافقه لیک معتمد 
ید لپاره، راتلونکي یأد واندې مراتبو د ت

خپلـو یادشوي الس لیک کـوونکي، د 
و هېوادونو لخوا دصالحیت لیک په اوند

.فقه لیک السلیکويدرلودلوسره داموا
م کال د سپتمبر د ۲۰۱۰ون دــدا ت

نقل کـې پـه   یونېه په۲۴میاشتې په 
انلیسي ژبه د متحده ایالتونو د نیویارک 

.په ارکې ترسره شو
متن د نومویپدې وسیله تصدیقوم چې 

ودې په حال کې وچې ته محاط هېوادونو 

اجرای موافقتنامۀ تعدیل شده مکلـف  
. دمی باش

حل وفصل منازعات
:مادۀ چهاردهم

اعضاء در هر نوع منازعه بین-۱۴-۱
ــا تطبیــق ا یــن خصــوص تفســیر ی

توسط مذاکرات یـا سـایر   هموافقتنام
شیوه های توافق شده حل منازعات حل 

. فصل می گرددو
معتمد

:مادۀ پانزدهم
سرمنشی سازمان ملل متحـد  -۱۵-۱

. معتمد موافقتنامۀ حاضر می باشد
ه تائید مراتب باال، امضاء کنندگان اتی ب

الذکر، با داشتن صالحیت نامه از طرف 
دولت های مربوطۀ خویش، موافقتنامـۀ  

. هذا را امضاء می نمایند
تمبر سـپ ۲۴موافقتنامه، به تـاریخ  این 

در یک نقل به لسان انگلیسی م۲۰۱۰
نیویارک ایاالت متحده عقـد  در شهر 

. گردید
می دارم که مـتن  قتصدیمن بدینوسیله

ۀ موافقتنامه صحیح ازفوق الذکریک نسخ
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یز بنس دجوولو لپاره د یو نیوال ین
زه موافقه لیک یـوه  په موخه دو اخې

م کال د ۲۰۱۰صحیح نسخه ده، چې د
نېه په یوه اصلي ۲۴سپتمبر دمیاشتې په 

نسخه کې په انلیسي ژبه وتل شو، او 
دهغې اصلي نسخه دملروملتونو عمومي 

.سرمنشي ته په امانت سپارل شوی دی
دفتر مسئولدحقوقي چارو د

لتونو دسرمنشي معاونملرو مد

ستیفن ماتیاس 
۱۴د اکتوبر ۲۰۱۰د کارینیو

د ملرو ملتونو سازمان

چند جانبه نهاد تحقیقاتی بین المللی برای 
کشورهای محاط به خشکه که در حال 

۲۴توسعه می باشد، کـه بـه تـاریخ    
در یک نسخه اصلی به م۲۰۱۰سپتمبر 

لسان انگلیسی عقد گردیده است، نسحۀ 
اصلی آن نزد سرمنشی عمومی سازمان 

. حد به امانت سپرده شده استملل مت
مسئول دفتر امور حقوقی

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد

فن ماتياسيست
سازمان ملل متحد

۲۰۱۰اكتوبر ۱۴نيويارك 



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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