
برمروري 

كنوانسيون حفاظت و بهره برداري از آبراهه هاي مرزي 
)UNECE(المللي و درياچه هاي بين 

و مقايسه آن با  
)UN(كنوانسيون بهره برداري هاي غيركشتيراني از آبراهه هاي بين المللي 



مقدمه

  كميسيون 5 از يكي )UNECE( اروپا براي ملل سازمان اقتصادي كميسيون      

 اين .است شده تاسيس 1947 سال در كه است متحد ملل سازمان اي منطقه

  و زيست محيط اقتصاد،  به مربوط مشكالت و مسائل مطالعه امكان كميسيون

 اروپايي، هاي دولت براي را عملياتي راهكارهاي ارائه هدف با تكنولوژي

  .آورد مي فراهم اسرائيل و مركزي آسياي شمالي،  آمريكاي



وضعيت كشورها در محدوده كميسيون

 درياچه بزرگ در محدوده كميسيون   50رودخانه بزرگ و  150بيش از
قرار دارند كه در طول مرز  ) UNECE(اقتصادي سازمان ملل براي اروپا 

.   كنند ميمرز بين كشورها را قطع دو يا چند كشور جريان داشته و يا 

 سفره آب زيرزميني در منطقه شناسايي شده است كه انتظار   170بيش از
.رود در آينده تعداد بيشتري از آنها شناسايي شوند مي

 منابع آب خود به كشورهاي  %  10كشور اروپايي براي بيش از بيست
از منابع آب خود را از كشورهاي  % 75كشور نيز  5همسايه وابسته اند و 

.باالدست دريافت مي نمايند



هاي مرزي و  برداري و حفاظت از آبراهه كنوانسيون بهره
المللي هاي بين درياچه

17 در المللي بين هاي درياچه و مرزي هاي آبراهه از حفاظت و برداري بهره كنوانسيون 
  طرف از كنوانسيون اين .گرديد اجرا 1996 سال در و تصويب هلسينكي در 1992 مارس

.است شده تائيد اروپا اتحاديه و UNECE عضو كشور 37

كه است زيست محيط با رابطه در بزرگتري حقوقي چارچوب از بخشي آب كنوانسيون 
 زيست هاي آسيب ارزيابي هوا، آلودگي مانند ،UNECE محدوده در فرامرزي مسائل

  .نمايد مي پيگيري را محيطي زيست دموكراسي و صنعتي حوادث محيطي،

محدوده در اي منطقه و ملي محلي، اقدامات تقويت آب كنوانسيون اصلي هدف UNECE
.است مرزي آب منابع از پايدار برداري بهره و كيفيت كميت، تضمين منظور به

محدوده از خارج كشورهاي عضويت امكان 2003 سال در  آب كنوانسيون اصالح با  
UNECE حقوقي چارچوب از برداري بهره به جهان كشورهاي ساير و گرديد فراهم نيز 

 ديگري  كشور هر مذكور اصالحيه طبق .شدند دعوت آن تجارب از استفاده و كنوانسيون
 از پس تواند مي باشد،  ملل سازمان عضو و نشده اشاره آن به 25 ماده 2 پاراگراف در كه

  .درآيد كنوانسيون عضويت به اعضا موافقت



وظايف كشورهاي عضو
هاي فرامرزي بر محيط زيست، سالمت بشر و  پيشگيري، كنترل و كاهش آسيب

اجتماعي  -شرايط اقتصادي
 مديريت آبهاي مشترك بصورت منطقي و عادالنه با توجه به اكوسيستم
حفظ و نگهداري از اكوسيستم
هاي اضطراري، تعيين  هاي زيست محيطي براي تهيه برنامه انجام ارزيابي

استانداردهاي محيط زيست و به حداقل رساندن ريسك آلودگي تصادفي آب

 هاي كميته يا موسسات تشكيل و چندجانبه يا دو توافقات با كشورها كه است شده توصيه كنوانسيون در
.نمايند اقدام كنوانسيون به مربوط وظايف انجام براي مشترك

 بين مرزي آبهاي با ارتباط در جانبه چند يا دو موافقتنامه 150 حدود حاضر حال در
 از حفاظت كنوانسيون به توان مي جمله آن از .است رسيده امضا به منطقه كشورهاي

   درياچه و ... ساوا،  راين، هاي  رودخانه به مربوط ي ها  موافقتنامه دانوب، رودخانه
Peipsiنمود اشاره.  
 تشكيل و جانبه چند يا دو توافقات قالب در همكاري براي منطقه كشورهاي تمامي تقريبا
  .اند نموده اقدام مشترك هاي كميته



كميسيون بين المللي حفاظت از رودخانه دانوب
دانوب رودخانه از حفاظت المللي بين كميسيون )ICPDR( اتحاديه و كشور 14 همكاري با كه است المللي بين سازمان يك 

 حوضه مديريت در المللي بين نهادهاي موثرترين و بزرگترين از يكي ICPDR .است گرديده تاسيس 1998 سال در اروپا
  مي بر در را زيرزميني آب منابع و ها سرشاخه شامل آن آبريز حوضه كل بلكه دانوب رودخانه تنها نه كه .است اروپا در آبريز
.گيرد

و پايدار مديريت ارتقا كميسيون ماموريت .است دانوب رودخانه از حفاظت كنوانسيون اجراي كميسيون، اين نهايي هدف  
 آبريز حوضه در واقع كشورهاي منافع تامين راستاي در آب منابع از منطقي برداري بهره و بهبود حفاظت، شامل آب، عادالنه
 استانداردهاي سيالب،  كنترل هاي مكانيزم آب، كيفيت بهبود براي پيشنهاداتي ارائه با كميسيون اين .باشد مي دانوب رودخانه

 را خود اهداف عضو، كشورهاي هاي گزاري سياست و داخلي قوانين در موارد اين انعكاس از  اطميناننيز و ها آالينده تخليه
.كند مي دنبال



Territory in the Danube River Basin (DRB)



كميسيون بين المللي حفاظت از رودخانه الب 
)ICPER(

موافقتنامه تشكيل كميسيون بين المللي حفاظت از رودخانه الب در •
.  بين كشورهاي آلمان و جمهوري چك  به امضا رسيد 1990سال 

اتحاديه اروپا،  ناظرين موافقتنامه شامل كشورهاي اتريش، لهستان،•
كميسيون هاي بين المللي حفاظت از رودخانه هاي راين، اودرا و 

.مي باشند) NGOs(دانوب و سازمان هاي مردم نهاد 



كميسيون بين المللي حفاظت از رودخانه الب 
)ICPER(

:اهداف موافقتنامه 
،بخصوص آب شرب از طريق نفوذ آب در  فراهم كردن امكان بهره برداري از آب

ساحل رودخانه  و بهره برداري از آب و رسوب براي كشاورزي
دستيابي به اكوسيستم طبيعي در حد امكان
استراتژي دائم براي كاهش فشار وارده بر درياي شمال از طرف رودخانه الب

اقدامات برنامه ريزي شده براي رسيدن به اهداف فوق شامل بهبود وضعيت فيزيكي،  
و بيولوژيكي رودخانه الب و سرشاخه هاي آن و ارتقاي ) كيفيت آب(شيميايي 

.  ارزش اكولوژيكي پهنه رودخانه الب مي باشد



كميسيون بين المللي حفاظت از رودخانه راين 
)ICBR-ICPR(

»  رود راينعملياتي برنامه « 1986سال عملياتي برنامه  و1946سالاين كميسيون در 
از جمله  هدف برگرداندن گونه هاي مهاجربا   Rhine Action programmer (RAP)يا 

تشديدجلوگيري از آلودگي دائمي، كاهش خطرات سرريز،  به رودخانه،) معرف سالمتي آب(ماهي آزاد 
ين المللي در قالب  ببهبود شرايط هيدرولوژيكي رودخانه در سطوح ملي و   ورود ضايعات آلوده غيرمترقبه به آب و

:شدكه داراي وظايفي به شرح زير استيك سيستم بين المللي فعال 
 در سطح ملي:

ومقررات آن تعيين شاخص و ميزان آلودگي مجاز ورودي به رودخانه                 
تجهيز اجباري صنايع به احداث تصفيه خانه پساب                 
عوارض آلوده سازي براي بخش هاي مختلف و صنايع                 
نصب و راه اندازي ايستگاه هاي اندازه گيري رودخانه وخروجي تصفيه خانه ها                   

 در سطح بين المللي:
مشاركت بيشتر كشور در همكاري براي كاهش آلودگي                
نصب سيستم هشدار دهنده فوري در هنگام مشاهده آلودگي هاي بيش از حد مجاز                 

بعضي از آلوده كننده ها
جراي بعضي از طرح هاي حفاظت و نگهداري گونه ها و مناظر طبيعي و چشم اندازهاي  ا                 

محيطي



گروه هاي زيرمجموعه كنوانسيون
دفتر نشستهاي اعضاي كنوانسيون
  گروه كار مديريت يكپارچه منابع آب
گروه كار پايش و ارزيابي
كميته اجرايي
گروه حقوقي
گروه كار آب و اقليم
اكوسيستم  -انرژي-غذا-گروه كار آبNexus

گروه تخصصي آب و حوادث صنعت
مركز بين المللي ارزيابي آب



پروتكلهاي مربوط به كنوانسيون

پروتكل آب و سالمتي
Protocol( سالمت و آب پروتكل       on Water and Health( از افراد سالمت حفظ براي 1999 سال در 

 اولين پروتكل اين .گرديد مطرح آب با مرتبط هاي بيماري كاهش و كنترل پيشگيري، طريق
 همه براي مناسب بهداشت و سالم آشاميدني آب تامين به خاص بطور كه است المللي بين موافقتنامه

.پردازد مي افراد

 مسئوليت مدنيپروتكل
  بر صنعتي حوادث از ناشي فرامرزي هاي آسيب به مربوط خسارات جبران و مدني مسئوليت پروتكل      

  22 توسط اوكراين در اروپا زيست محيط كنفرانس حاشيه در و 2003 مي 21 در مرزي هاي رودخانه
 تاسيسات به مربوط حوادث مسئول ها شركت پروتكل اين براساس .رسيد امضا به رسمي بصورت كشور

 انتقال لوله خطوط به مربوط حوادث يا ماسه و شن برداشت پسماند سدهاي شكست جمله از صنعتي
 ادعاي براي قانوني حق  داراي شوند خسارت دچار فرامرزي هاي آسيب اثر در كه اشخاصي و بوده

 درآمد منبع دادن دست از ها،  دارايي به خسارت فيزيكي،  خسارات پروتكل اين .باشند مي خسارت
.دهد مي پوشش را فرامرزي اثرات با مقابله و بازسازي هاي هزينه و



كنوانسيون بهره برداري غيركشتيراني از 
1997 -آبراهه هاي بين المللي 

الملل بين حقوق انجمن توسط 1966 سال در هلسينكي قوانين تصويب از پس  
(ILA)،نمود درخواست الملل بين حقوق كميسيون از 1970 سال در ملل سازمان 

 است، نشده زيرزميني آبهاي به اي اشاره هلسينكي قوانين در اينكه به توجه با تا
 آب منابع خصوص در را هلسينكي قوانين مشابه جامع قوانين مجموعه يك

.نمايد تدوين مشترك
1994 سال در، ILC آبراهه از غيركشتيراني برداري بهره قانون از نويسي پيش 

 نهايت، در .كرد ارائه ملل سازمان عمومي مجمع به ماده 33 در را المللي بين هاي
 به را الذكر فوق قانون كنوانسيون ملل، سازمان عمومي مجمع ،1997 سال در

.رسانيد تصويب



سازمان ملل 1997اهداف كنوانسيون 
بين هاي آب در سهيم كشورهاي از يك هر وظايف و حقوق ،1997 كنوانسيون 

 به جهاني، قانوني چتر يك صورت به همچنين .كند مي تعيين را مشترك المللي
 زير سطوح تمام در مرزي هاي آب هاي همكاري در پشتيبان و مكمل يك عنوان
:كند مي عمل

قانوني هاي ضعف معرفي -
چندجانبه و دوجانبه هاي فعاليت تسهيل :منطقي گذاري سياست جهت راهنما يك تهيه -
سياسي ثبات از محافظت و كمك -
آبراهه در سهيم اعضاء تمامي براي عادالنه شرايط يك ايجاد -
  هاي آبراهه توسعه و مديريت در اجتماعي و محيطي زيست هاي بررسي گرفتن درنظر -

المللي بين



نگاهي كوتاه بر مفاد 

هاي  كنوانسيون حفاظت و بهره برداري از آبراهه

المللي هاي بين مرزي و درياچه



:مهمترين مواردي كه كنوانسيون بر آنها تاكيد دارد
المللي، بين هاي درياچه و مرزي هاي آبراهه از برداري بهره و حفاظت موضوع فوريت و اهميت به توجه 

شود، مي تضمين همكاري و مشاركت با تنها آن موثر انجام كه

المللي بين هاي درياچه و مرزي هاي آبراهه وضعيت تغييرات بلندمدت و كوتاه منفي تاثيرات از نگراني 
بوده، )ECE( اروپا اقتصادي كميسيون عضو كشورهاي سالمت و اقتصاد زيست، محيط روي

داخل به خطرناك مواد تخليه كاهش و كنترل پيشگيري، براي المللي بين و داخلي اقدامات تقويت به نياز 
زميني، منابع با ساحلي نواحي خصوصا دريايي هاي زيستگاه سازي آلوده همچنين و آبي هاي زيستگاه

امنيت كنفرانس نهايي قطعنامه استكهلم، انساني زيست محيط كنفرانس قطعنامه از مرتبط مقررات و اصول 
  و وين و مادريد در CSCE عضو دولتهاي نمايندگان هاي نشست مستندات ،)CSCE( اروپا در همكاري و

  عضو كشورهاي در طبيعي منابع از منطقي برداري بهره و زيست محيط از حفاظت اي منطقه استراتژي
ECEآن، از پس و 2000 سال تا

كنترل پيشگيري، براي المللي بين هاي همكاري پيشبرد در اروپا براي ملل سازمان اقتصادي كميسيون نقش 
  مرزي؛ آبهاي از پايدار برداري بهره و مرزي آبهاي آلودگي كاهش و

كشورهاي بين توافق طريق از مرزي آبهاي از برداري بهره و حفاظت در عضو كشورهاي بين همكاري 
.است نداشته وجود تاكنون توافقاتي چنين كه مناطقي در خصوصا مشترك، آب منابع با همسايه



ساختار كنوانسيون

  سه از المللي بين هاي درياچه و مرزي هاي آبراهه از برداري بهره و حفاظت كنوانسيون        

  كه است مقرراتي مجموعه ماده 7 شامل اول بخش .است شده تشكيل ماده28 و بخش

  و تحقيق پايش،  قبيل از موضوعاتي و شود مي مربوط كنوانسيون اعضاي كليه به

  شامل ماده 8 با دوم بخش .گيرد مي بر در را اطالعات حفاظت و اطالعات  تبادل توسعه،

 .باشد مي رودخانه يك اطراف در همسايه كشورهاي به مربوط مقررات

  بودن االجرا الزم عضويت، شرايط مانند مواردي و بوده سازماني مفاد سوم بخش        

.گيرد مي بر در را ... و اختالف حل كنوانسيون،



تعاريف: 1ماده 
“به معني كليه آبهاي سطحي و زيرزميني كه مرز بين دو يا چند كشور را  ” آبهاي مرزي

اند، مي باشد؛ هنگامي كه آبهاي   تشكيل داده يا از آن عبور كرده يا روي آن واقع شده
مرزي مستقيما وارد دريا مي شوند، انتهاي جريان آب روي خط مستقيمي در دهانه  

. رودخانه كه دو ساحل را به هم وصل مي كند، قرار دارد
“هر گونه تاثير نامطلوب و قابل توجه بر محيط زيست كه به دليل تغيير  ” آسيب فرامرزي

هاي انساني در شرايط آبهاي مرزي در محدوده تحت حاكميت يكي از  ناشي از فعاليت
كه تمام يا بخشي از منشا فيزيكي آن در محدوده تحت   شود، درحالي اعضا ايجاد مي

اين تاثيرات شامل تاثير روي سالمت و امنيت  . حاكميت عضو ديگري واقع شده است
خاك،  هوا، آب، اقليم، مناظر طبيعي و آثار باستاني يا   افراد، گونه هاي گياهي و جانوري،

  -ساير سازه هاي فيزيكي مي باشد؛ تاثير روي ميراث فرهنگي يا وضعيت اقتصادي
.اجتماعي ناشي از تغيير عوامل مذكور نيز در محدوده آسيبهاي فرامرزي قرار مي گيرند



تعاريف: 1ماده 
"به معني عضو قراردادي اين كنوانسيون است مگر در متن به غير آن اشاره شده   "اعضا

.باشد
"اند ،  اعضايي كه در مجاورت آبهاي مرزي يكساني واقع شده"اعضاي اطراف رودخانه.
" هر كميسيون يا ساير توافقات همكاري بين سازماني دو يا چند  "مشترك) گروه(كميته ،

.جانبه مابين اعضاي اطراف يك رودخانه
"مواد سمي، سرطان زا، موتاژن، تراتوژن و يا تجمع زيستي، خصوصا در  "مواد خطرناك ،

.صورت ماندگار بودن



بخش اول
مفاد مربوط به كليه اعضا 



مقررات عمومي: 2ماده 
.



مقررات عمومي: 2ماده 
.
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 كشورها ملزم به بهره برداري همسان و منطقي از آبراه بين   -5ماده

المللي با توجه به منافع كشورهاي حاشيه آبراه و همچنين توسعه و  
.نگهداري از آبراه هستند

 عوامل موثر در تعيين رژيم عادالنه و عاقالنه شامل -6ماده

،اكولوژيكي عوامل جغرافيايي، اقليمي
نيازهاي اجتماعي و اقتصادي كشورها
 ميزان وابستگي به آب
اثرات بهره برداري
بهره برداري هاي فعلي و بالقوه
دسترسي بهره برداري هاي بالقوه



كنترل و كاهش پيشگيري،: 3ماده 
.
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 عمدهتعهد مبني بر عدم اعمال خسارت  -7ماده

بهره برداري از آبراه بدون اعمال خسارت عمده به ديگر كشورها
جبران خسارات وارده از طريق موافقتنامه هاي موجود و يا مذاكره

 نگهداري و محافظت مشترك از اكوسيستم ها، كاهش   -21و  20ماده
و كنترل آلودگي



پايش : 4ماده 
الزم است اعضا برنامه هاي پايش شرايط آبهاي مرزي را تهيه نمايند.



تحقيق و توسعه: 5ماده 
براي موثر راهكارهاي توسعه سمت به تحقيقات هدايت براي اعضا است الزم  

  در بايد اعضا منظور اين براي .كنند همكاري فرامرزي هاي آسيب كاهش و  كنترل پيشگيري،
  مرتبط، المللي بين هاي انجمن تحقيقاتي هاي فعاليت داشتن نظر در با ضرورت، صورت
  تالش زير اهداف با خاص تحقيقاتي هاي برنامه تقويت يا ايجاد براي جانبه، چند يا دو بصورت

  :نمايند
ها، آالينده هاي آسيب و خطرناك مواد سميت ارزيابي هاي روش ) الف
ها آالينده محيطي زيست اثرات و انتشار ايجاد، مورد در دانش ارتقاي ) ب
زيست محيط دوستدار مصرف الگوهاي و محصوالت ها،  فناوري كاربرد و توسعه )ج
.دارند فرامرزي هاي آسيب ايجاد احتمال كه موادي جايگزيني يا و حذف )د
خطرناك مواد دورريز براي زيست محيط دوستدار هاي  روش )ه
مرزي آبهاي شرايط بهبود براي خاص هاي روش ) و
زيست محيط دوستدار آب تنظيم هاي روش و آبي سازهاي و ساخت توسعه ) ز
فرامرزي هاي آسيب از ناشي خسارت مالي و فيزيكي ارزيابي ) ح

.نمايند مبادله يكديگر با 6 ماده مطابق را تحقيقاتي هاي برنامه اين نتايج بايد اعضا



تبادل اطالعات:  6ماده 
  الزم است اعضا امكان تبادل گسترده اطالعات در كمترين زمان ممكن در خصوص مفاد اين

.كنوانسيون را فراهم آورند

مسئوليت و مسئوليت پذيري: 7ماده 

  اعضا بايد از تالشهاي بين المللي براي ايجاد قوانين و شاخصهاي•
.مسئوليت و مسئوليت پذيري پشتيباني نمايند



حفاظت از اطالعات: 8ماده 

داخلي حقوقي هاي سيستم با ارتباط در اعضا وظايف يا حقوق روي نبايد كنوانسيون اين مفاد 
  يا محرمانه صنعتي يا تجاري اطالعات از حفاظت خصوص در آنها خارجي روابط قوانين و

.باشند داشته تاثير ملي امنيت



1997موارد مشابه در كنوانسيون 
 اطالعاتتبادل منظم يافته ها و  -9ماده



بخش دوم
مفاد مربوط به كشورهاي عضو 

رودخانهمجاورت يك در 



همكاري دو يا چند جانبه: 9ماده 
.



همكاري دو يا چند جانبه: 9ماده 
.



همكاري دو يا چند جانبه: 9ماده 

.
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 موافقتنامه هاي آبراه -3ماده
 تعهدات كلي براي همكاري -8ماده



مشاوره: 10ماده 
يك همسايگي در عضو كشورهاي بين مشاوره ارائه اعضا، از هريك نياز صورت در  

  با هايي مشاوره چنين .گيرد مي انجام همجواري حسن و نيت حسن براساس رودخانه
  ها مشاوره اين .گيرند مي صورت كنوانسيون مفاد با مرتبط هاي زمينه در همكاري هدف

.پذيرد صورت كنوانسيون اين 9 ماده به مربوط مشترك كميته طريق از بايد



پايش و ارزيابي مشترك: 11ماده 
.
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 نگهداري و محافظت مشترك از اكوسيستم ها، كاهش   -21و  20ماده

و كنترل آلودگي



تحقيقات مشترك و توسعه: 12ماده 
عمومي همكاري چارچوب در رودخانه يك همسايگي در عضو كشورهاي است الزم  

  به دستيابي براي مشخص، هاي هماهنگي يا و كنوانسيون اين 9 ماده در اشاره مورد
.بپردازند توسعه و تحقيق به آن حفظ و آب كيفيت توافق مورد معيارهاي و اهداف



تبادل اطالعات بين كشورهاي عضو در همسايگي : 13ماده 
رودخانه

.



سيستم هاي اخطار و هشدار: 14ماده 
بحراني شرايط خصوص در درنگ بدون بايد رودخانه يك همسايگي در عضو كشورهاي  

  بايد كشورها .دهند اطالع ديگران به شوند فرامرزي هاي آسيب به منجر تواند مي كه
  در هماهنگ يا مشترك هشدار و اخطار و ارتباطي هاي سيستم اجراي و نصب براي
  بر بايد ها سيستم اين .نمايند اقدام اطالعات انتقال و توليد هدف با مناسب هاي مكان
  اطراف اعضاي توافق مورد كه آمار اصالح و انتقال همسان هاي روش و تاسيسات اساس

  مقامات جريان در را يكديگر بايد رودخانه اطراف اعضاي .كنند عمل باشد، رودخانه
.دهند قرار منظور اين براي شده طراحي ارتباط نقاط يا مسئول



همكاري و كمك رساني متقابل در شرايط : 15ماده 
بحراني

.



اطالع رساني عمومي: 16ماده 
.



بخش سوم
مفاد سازماني 



نشست اعضا: 17ماده 
.



حق راي: 18ماده 
.



دبيرخانه: 19ماده 
دبيرخانه اجرايي كميسيون اقتصادي اروپا وظايف زير را بر عهده خواهد داشت:

هماهنگي نشستهاي اعضا) الف
توزيع گزارشها و ساير اطالعات مربوط به مفاد كنوانسيون بين اعضا)  ب
.اجراي ساير اقداماتي كه توسط اعضا تصويب مي شود)  ج

ها پيوست: 20ماده 

روند ها بخشي از كنوانسيون به شمار مي پيوست.



اصالح كنوانسيون: 21ماده 
بدهد پيشنهاد كنوانسيون اصالح مورد در تواند مي عضو هر. 
شد خواهند بررسي اعضا نشست در كنوانسيون اصالح پيشنهادات.
اجرايي دبيرخانه به مكتوب بصورت بايد كنوانسيون اصالح براي پيشنهادي هرگونه متن  

  روز 90 مدت ظرف حداقل را آن دبيرخانه تا شود ارائه )ECE( اروپا اقتصادي كميسيون
.نمايد ارسال اعضا كليه براي پيشنهاد،  بررسي به مربوط نشست برگزاري از قبل

تائيد مربوطه نشست در اعضا نمايندگان اجماع طريق از بايد حاضر كنوانسيون اصالحات  
  اصالحات پذيرش اعالم تاريخ از پس روز نودمين در را آن كه اعضايي براي و شده

 .شد خواهد االجرا الزم اند پذيرفته كنوانسيون، امين به مذكور اعضاي سوم دو توسط
  اعالم را خود پذيرش عضو آن كه تاريخي از پس روز 90  اصالحات اعضا، ساير براي

.شد خواهد االجرا الزم نمايد، 



حل اختالف: 22ماده 
بايد كنوانسيون، مفاد بكارگيري يا تفسير خصوص در اعضا بين اختالف بروز صورت در  

 .كنند حل ديگر مناسب راهكارهاي يا مذاكره طريق از را آن
پذيرش امضا، از پس كشور هر )accepting( ، تصويب )approving(، تائيد يا  

)accessing(  ،حل براي را زير راهكار دو هر يا يك كتبي بصورت تواند مي كنوانسيون  
:بپذيرد شوند، نمي برطرف ها روش ساير يا مذاكره طريق از كه اختالفاتي

المللي بين ديوان به اختالف ارجاع -الف
4 ضميمه روش براساس داوري -ب

بپذيرند، را ماده اين 2 بند در مندرج اختالف حل روش دو  هر دعوا، طرفين چنانچه  
  ديگري طور طرفين اينكه مگر داد ارجاع المللي بين دادگاه به تنها را اختالف توان مي

.كنند موافقت
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 حل و فصل اختالفات و ميانجيگري كشور ثالث -33ماده



امضا: 23ماده 
نيز و اروپا اقتصادي كميسيون عضو كشورهاي  توسط امضا براي كنوانسيون اين 

 اقتصادي شوراي 1947 مارس 28 مورخ IV(36( قطعنامه 8 بند موجب به كه كشورهايي
  اي منطقه اقتصادي ادغام هاي سازمان توسط و دارند،  قرار مشورتي موقعيت در اجتماعي

  براي و اند شده تشكيل اروپا اقتصادي كميسيون عضو مستقل كشورهاي توسط كه
  اعضا طرف از مرتبط معاهدات برقراري جمله از كنوانسيون،  به مربوط امور در دخالت
  18 تاريخ تا آن از پس و هلسينكي در 1992 مارس 18 تا 17 تاريخ از دارند، اختيار

.شد خواهد ارائه نيويورك در ملل سازمان مركز در 1992 سپتامبر



امين: 24ماده 
دبيركل سازمان ملل به عنوان امين كنوانسيون شناخته مي شود.



تصويب،  پذيرش،  تائيد و عضويت: 25ماده 
هاي   تصويب اين كنوانسيون منوط به تنفيذ،  پذيرش يا تصويب كشورهاي امضا كننده و سازمان

.باشد اي مي ادغام اقتصادي منطقه
ارائه شود 23هاي مورد اشاره در ماده  اين كنوانسيون بايد براي تصويب كشورها و سازمان.
كه عضو اين كنوانسيون شوند،  بدون اينكه هيچ  23هاي مورد اشاره در ماده  هر يك از سازمان

يك از اعضاي آنها عضو كنوانسيون باشند، ملزم به انجام تعهدات خود نسبت به كنوانسيون  
كه يك يا چند عضو آنها در اين كنوانسيون عضو   هايي، در صورتيكه چنين سازمان. خواهند بود

هاي مرتبط خود در اجراي تعهدات نسبت  باشند، سازمان و كشورهاي عضو بايد در مورد مسئوليت
در اينگونه موارد،  سازمان و كشورهاي عضو نبايد از حقوق . گيري نمايند به اين كنوانسيون تصميم

.خود در اين كنوانسيون بطور همزمان استفاده نمايند
بايد در سندهاي تنفيذ   23اي مورد اشاره در ماده  سازمان هاي ادغام اقتصادي منطقه

)ratification( پذيرش ،)acceptance( تصويب  ،)approval( يا تائيد ،)accession (  ،خود
. محدوده اختيارات خود در رابطه با موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون را تعيين نمايند

ها بايد هر گونه تغيير اساسي در محدوده اختيارات خود را به امين كنوانسيون  درضمن اين سازمان
.اطالع دهند



الزم االجرا شدن كنوانسيون: 26ماده 
 روز پس از تاريخ تحويل شانزدهمين سند تنفيذ  90اين كنوانسيون)ratification(  ،

الزم االجرا ) accession(، يا تائيد )approval(،  تصويب )acceptance(پذيرش 
.خواهد شد

 اي   ادغام اقتصادي منطقه  اين ماده،  سندي كه توسط يك سازمان 1در ارتباط با بند
هاي تحويل شده توسط كشورهاي عضو همان   شود نبايد جدا از سند تحويل داده مي

.  سازمان محاسبه شود
 كه آن را پس از تحويل   23كنوانسيون براي هر كشور يا سازمان مورد اشاره در ماده

روز پس از تاريخ   90 شانزدهمين سند، تنفيذ،  تصويب يا تائيد كرده يا پذيرفته باشد، 
، يا  )approval(،  تصويب )acceptance(، پذيرش )ratification(تحويل سند تنفيذ 

.شود آن كشور يا سازمان الزم االجرا مي)  accession(تائيد 



خروج:  27ماده 
 هر عضو مي تواند سه سال پس از تاريخي كه كنوانسيون براي آن عضو الزم االجرا

كنوانسيون  ) امين(شده، درخواست خروج از عضويت خود را بصورت كتبي به مسئول 
.  ارائه نمايد

متون معتبر: 28ماده 

  متن اصلي كنوانسيون به زبانهاي انگليسي،  فرانسه و روسي از اعتبار يكساني برخوردار
.بوده و نزد دبيركل سازمان ملل نگهداري مي شود



با تشكر از توجه شما
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