موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
(تریپس)
يٳيٳٻ (1د)  :ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
٢ؿٳت  :1ٲ٣طضات ٖٳٹٲي ٸ انٹ ٬اؾبؾي
٢ؿٳت  :2اؾتبٶساضزټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٢بثٯيت زؾتطؾي ،حٹظٺ قٳٹ ٬ٸ ٦بضثطز ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
 -1ح١ٶؿرٻ ثطزاضي ٸ ح٣ٹ ٠ربٶجي
ٖ -2الئٱ تزبضي
ٖ -3الئٱ رٛطاٞيبيي
َ -4طحٽبي نٷٗتي
 - 5ح ١حجت اذتطأ
َ -6طحٽبي ؾبذت ٲساضټبي ي٧پبضچٻ (ټٳطاٺ ثب قطح رعئيبت ټط ٢ؿٳت)
 -7حٟبْت اظ اَالٖبت اٞكب ٶكسٺ
٦ -8ٷتط ٬ضٸيٻټبي يس ض٢بثتي زض پطٸاٶٻټبي (ٮيؿبٶؿٽبي) ٢طاضزازي
٢ؿٳت  :3ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
٢ؿٳت ٦ :4ؿت ٸ ح ّٟح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ ضٸيٻټبي ٲطثٹٌ ٲيبٴ َطٜټب
٢ؿٳت  :5رٯٹ٪يطي اظ اذتالٞبت ٸ ح٭ آٶٽب
٢ؿٳت  :6تطتيجبت اٶت٣بٮي
٢ؿٳت  :7تطتيجبت ٶٽبزي؛ ٲ٣طضات پبيبٶي

موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری
اًٖب ،ثب آضظٸي ت٣ٯي٭ اٶحطاٞبت ٸ ٲٹاٶٕ ٞطا ضاٺ تزبضت ثيٵاٮٳٯ٭ ٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٮعٸٰ تكٹي ١حٳبيت ٲؤحط ٸ ٦بٞي اظ ح٣ٹ٠
ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ تًٳيٵ ايٷ٧ٻ ا٢ساٲبت ٸ ضٸـټبي ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ذٹز ثٻ نٹضت ٲٹاٶٗي ٞطاضاٺ تزبضت ٲكطٸٔ زض
ٶيبيٷس؛ثسيٵ ٲٷٓٹض ،ثب تإييس ٮعٸٰ ٸيٕ ٢ٹاٖس ٸ ٶٓبٲبت رسيس زض ذهٹل:
(اٮ )ٝچ٫ٹٶ٫ي ارطاي انٹ ٬اؾبؾي ٪بت  1994ٸ ٦ٷٹاٶؿيٹٴټب يب ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطثٹٌ ثٻ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي؛
(ة) اضائٻ انٹ ٬ٸ اؾتبٶساضزټبي ٦بٞي زض ذهٹل چ٫ٹٶ٫ي زؾتطؾي ،حٹظٺ قٳٹ ٬ٸ ٦بضثطز ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲطتجٍ ثب
تزبضت؛
(د) اضائٻ َط ٠ٲؤحط ٸ ٲٷبؾت ثطاي ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲطتجٍ ثب تزبضت ،ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ تٟبٸتٽبي ٲٹرٹز ٲيبٴ
ٶٓبٲٽبي ح٣ٹ٢ي ٲٯي؛
(ز) اضائٻ ضٸـټبي ٲؤحط ٸ ؾطيٕ ثطاي رٯٹ٪يطي چٷس ربٶجٻ اظ اذتالٞبت ٲيبٴ زٸٮتټب ٸ ح٭ ٸٞه٭ اذتالٞبت ٲيبٴ آٴټب؛ ٸ
(ټـ) ثط٢طاضي تطتيجبت ٲٹ٢ت ثٻ ٲٷٓٹض تإٲيٵ ثيكتطيٵ ٲكبض٦ت زض ٶتبيذ ٲصا٦طات؛
ثب تإييس ٮعٸٰ ٸيٕ چبضچٹثي چٷس ربٶجٻ ٲتك٧٭ اظ انٹ٢ ،٬ٹاٖس ٸ ٶٓبٲبتي ٦ٻ ثٻ تزبضت ثيٵاٮٳٯٯي ٦بالټبي ت٣ٯجي ثپطزاظٶس،
ثب تإييس ايٷ٧ٻ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ح٣ي ذهٹني اؾت؛ ثب تإييس اټسا ٜؾيبؾتټبي ٖٳٹٲي انٯي زض ٶٓبٰټبي ٲٯي ثطاي
حٳبيت اظ ٲبٮ٧يت٧ٞطي ،اظ رٳٯٻ اټسا ٜٲطثٹٌ ثٻ ٞٷأٸضي ٸ تٹؾٗٻ؛ ټٳچٷيٵ ثب تإييس ٶيبظټبي ٸيػٺ ٦كٹضټبي ًٖٹ زض
٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻ يبٞت٫ي ثٻ ثطذٹضزاضي اظ حسا٦خط اٶُٗب ٜزض ارطاي زاذٯي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ثٻ ٲٷٓٹض ٢بزض ؾبذتٵ آٴټب
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ثٻ ايزبز ي ٥ٲجٷبي ت٧ٷٹٮٹغي ٥زضؾت ٸ ٲٗتجط؛ ثب تإ٦يس ثط اټٳيت ت٣ٯي٭ تكٷزبت ثب ٢جٹ ٬تٗٽسات ٲح٧ٱ ثطاي ح٭ اذتالٞبت
زض ٲٹضز ٲؿبئ٭ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲطتجٍ ثب تزبضت اظ َطي ١ضٸـټبي چٷس ربٶجٻ؛ ثب آضظٸي ثط٢طاضي ضٸاثٍ ٲت٣بث٭ ٲيبٴ ؾبظٲبٴ
رٽبٶي تزبضت ٸ ؾبظٲبٴ رٽبٶي ٲبٮ٧يت ٧ٞطي(٦ٻ زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثٻ ٖٷٹاٴ" "WIPOذٹاٶسٺ ٲيقٹز) ٸ ټٳيٵَٹض زي٫ط
ؾبظٲبٶٽبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطثٹٌ ثطاي پكتيجبٶي اظ ي٧سي٫ط؛
ثسيٵ ٸؾيٯٻ ثٻ قطح ظيط تٹا ١ٞٲيٶٳبيٷس:

قسمت  :1مقررات عمومي و اصول اساسي
ٲبزٺ 1
ٲبټيت ٸ حٹظٺ قٳٹ ٬تٗٽسات
 -1اًٖب ،ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا ثٻ ارطا زض ذٹاټٷس آٸضز .اًٖب ثسٸٴ ايٷ٧ٻ تٗٽسي زاقتٻ ثبقٷس ،ٲيتٹاٶٷس زض ٢ٹاٶيٵ ذٹز
حٳبيتي ٪ؿتطزٺتط اظ آٶچٻ زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ اظ آٴټب زضذٹاؾت قسٺ زض ٶٓط ٪يطٶس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ حٳبيت ٲعثٹض ثب ٲ٣طضات
ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ حبيط تٗبضو ٶساقتٻ ثبقس .اًٖب ٲريط ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زض ٖط ٜٸ ٶٓبٰ ح٣ٹ٢ي ذٹز ضٸـ ٲ٣تًي ثطاي ارطاي
ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ضا تٗييٵ ٦ٷٷس.
 -2اظ ٮحبِ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،انُالح«ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ثٻ ٦ٯيٻ اٶٹأ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٦ٻ ٲٹيٹٔ ثرفټبي  1تب ٢ 7ؿٳت 2
ټؿتٷس ،ٲطثٹٌ ٲيقٹز.
 -3اًٖب ،ضٞتبضي ضا زض ٲٹضز اتجبٔ اًٖبي زي٫ط اتربش ذٹاټٷس ٦طز ٦ٻ زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط پيفثيٷي قسٺ اؾت .ثسيٽي اؾت
اتجبٔ اًٖبي زي٫ط زض ذهٹل ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲطثٹٌ ،آٴ زؾتٻ اظ اقربل ح٣ي٣ي يب ح٣ٹ٢ي تجٗٻ آٴ ًٖٹ ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ
ٲٗيبضټبي الظٰ ثطاي ثطذٹضزاضي اظ حٳبيتټبي پيفثيٷي قسٺ زض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ(٦ ،)1967ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ(،)1971
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ ٸ ٲٗبټسٺ ٲبٮ٧يت٧ٞطي زضذهٹل ٲساضټبي ي٧پبضچٻ ضا چٷبٶچٻ ٪ٹيي تٳبٰ اًٖبي ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ًٖٹ
آٴ ٦ٷٹاٶؿيٹٴټب ثبقٷس ،زاقتٻ ثبقٷس  .ټط ًٖٹ ٦ٻ اظ اٲ٧بٶبت پيفثيٷي قسٺ زض ثٷس  3ٲبزٺ  5ٸ ثٷس  2ٲبزٺ ٦ 6ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ
اؾتٟبزٺ ٶٳبيسَ ،ج ١تطتيجبت پيفثيٷي قسٺ زض ايٵ ٲ٣طضات ثٻ «قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» اَالٔ ذٹاټس
زاز.
ٲبزٺ 2
٦ٷٹاٶؿيٹٶٽبي ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
 -1زض ذهٹل ٢ؿٳتٽبي 3 ،2ٸ  4ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،اًٖب ٲٹاز  1تب  12ٸ ٦ 19ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( )1967ضا ضٖبيت ذٹاټٷس
٦طز.
 -2ټيچ چيع زض ٢ؿٳتټبي  1تب  4ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ تٗٽساتي ٦ٻ اًٖب ٲٳ٧ٵ اؾت ا٦ٷٹٴ َج٦ ١ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ،
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ٦ ،ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ ٸ ٲٗبټسٺ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زضٲٹضز ٲساضټبي ي٧پبضچٻ ،زض ٢جب ٬ي٧سي٫ط زاقتٻ ثبقٷس ،ٮُٳٻاي ٸاضز
ٶرٹاټس آٸضز.
ٲبزٺ 3
ضٞتبض ٲٯي
 -1ټط ًٖٹ زض ٲٹضز اتجبٔ اًٖبي زي٫ط ضٞتبضي ضا اتربش ذٹاټس ٦طز ٦ٻ اظ ضٞتبض ٲترصٺ زض ٢جب ٬اتجبٖف زض ذهٹل حٳبيت اظ
ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ،ثب ضٖبيت اؾتخٷبئبت پيفثيٷي قسٺ ٢جٯي ثط حؿت ٲٹضز زض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ(٦ ،)1967ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ(،)1971
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ يب ٲٗبټسٺ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض ٲٹضز ٲساضټبي ي٧پبضچٻ ،ٶبٲُٯٹثتط ٶجبقس .زضذهٹل ارطا ٦ٷٷس٪بٴ ،تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ
آحبض نٹتي ٸ ؾبظٲبٶٽبي پرف ٦ٷٷسٺ ،ايٵ تٗٽس تٷٽب زض ٲٹضز ح٣ٹ ٠پيفثيٷي قسٺ زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ ارطا زض ٲيآيس .ټط
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ًٖٹ ٦ٻ اظ اٲ٧بٶبت پيفثيٷي قسٺ زض ٲبزٺ ٦ 6ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ( )1971يب ق(١ة) اظ ثٷس  1ٲبزٺ ٦ 16ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ اؾتٟبزٺ
ٶٳبيسَ ،ج ١تطتيجبت ٲ٣طض زض ايٵ ٲٹاز ثٻ «قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ،اَالٔ ذٹاټس زاز.
 -2اًٖب ٲيتٹاٶٷس اظ اؾتخٷبئبت ٲزبظ َج ١ثٷس ٞ 1ٹ ٠زض ضاثُٻ ثب ضٸيٻټبي ً٢بيي ٸ ازاضي ،اظ رٳٯٻ تٗييٵ ٶكبٶي ثطاي ذسٲبت
يب ٶهت ٶٳبيٷسٺ اي زض ٢ٯٳطٸي تحت نالحيت يًٖ ٥ٹ ،اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس ،تٷٽب ثٻ ايٵ قطٌ ٦ٻ اؾتخٷبئبت ٲعثٹض ثطاي تًٳيٵ
ضٖبيت ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲٷُج ١ثب ٲٹاز ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط يطٸضت زاقتٻ ثبقٷس ٸ ايٵ ضٸقٽب ثٻ ٪ٹٶٻاي ثٻارطا زض ٶيبيٷس ٦ٻ
ٲبٶٗي پٷٽبٶي ٞطا ضاٺ تزبضت ثٻ ٸرٹز آٸضٶس.
ٲبزٺ 4
ضٞتبض ٲجتٷي ثط قطٌ زٸٮت ٦بٲٯٻاٮٹزاز
ټط٪ٹٶٻ ٲعايب ،ٲٷب ، ٕٞاٲتيبظات يب ٲٗبٞيتي ٦ٻ زض ذهٹل حٳبيت اظ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ،يًٖ ٥ٹ ثٻ اتجبٔ ټط ٦كٹض زي٫ط اُٖب ٦ٷس،
ٞٹضاً ٸ ثسٸٴ ټيچ٪ٹٶٻ ٢يس ٸ قطَي زض ٲٹضز اتجبٔ تٳبٰ اًٖبي زي٫ط پصيطٞتٻ ذٹاټس قس .اؾتخٷبئبت ٸاضز ثط ايٵ تٗٽس ټط٪ٹٶٻ
ٲعايب ،ٲٷب ،ٕٞاٲتيبظات يب ٲٗبٞيتٽبي اُٖبيي يًٖ ٥ٹ ضا زض ثطٲي٪يطز ٦ٻ:
(اٮ )ٝاظ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثيٵ اٮٳٯٯي ٲٗبيست ً٢بيي يب ارطاي ٢بٶٹٴ زاضاي ٲبټيتي ٖبٰ ٦ٻ ثٻ َٹض ذبل ثٻ حٳبيت اظ ٲبٮ٧يت
٧ٞطي ٲحسٸز ٶ٫طزز ،ٶبقي قسٺ ثبقس؛
(ة) َج ١ٲ٣طضات ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ( )1971يب ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ اُٖب قسٺ ثبقس ٦ٻ اربظٺ ٲيزټس ضٞتبض ٲترصٺ تبثٗي اظ ضٞتبض ٲٯي
ٶجٹزٺ ثٯ٧ٻ اظ ضٞتبض پصيطٞتٻ قسٺ زض ٦كٹض زي٫ط تجٗيت ٦ٷس؛
(د) زض ذهٹل ح٣ٹ ٠ارطا٦ٷٷس٪بٴ ،تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي ٸ ٲؤؾؿبت پرف٦ٷٷسٺ ذبضد اظ چبضچٹة ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط
ثبقس؛
(ز) اظ آٴ زؾتٻ اظ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي ثيٵاٮٳٯٯي ٲطثٹٌ ثٻ حٳبيت اظ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٦ٻ ٢ج٭ اظ الظٰ االرطا قسٴ ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ
ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ثٻ ارطا زض آٲسٺاٶس ،ٶبقي قسٺ ثبقس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ چٷيٵ ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻټبيي ثٻ اَالٔ «قٹضاي
رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ثطؾٷس ٸ زض ٖيٵ حب ٬تجٗيًي اذتيبضي يب ٚيط ٢بث٭ تٹريٻ ٖٯيٻ اتجبٔ اًٖبي زي٫ط
٢بئ٭ ٶكٹٶس.
ٲبزٺ 5
ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي چٷس ربٶجٻ زض ٲٹضز
٦ؿت يب ح ّٟحٳبيت
تٗٽسات ٲٷسضد زض ٲٹاز  3ٸ  ،4زض ٲٹضز ضٸيٻټبي ٲ٣طض زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي چٷسربٶجٻ ٲٷٗ٣سٺ تحت ٶٓبضت ؾبظٲبٴ رٽبٶي
ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زضثبضٺ ٦ؿت يب ح ّٟح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي٢ ،بث٭ اٖٳب ٬ٶرٹاټٷس ثٹز.
ٲبزٺ 6
ذبتٳٻ ح٣ٹ٠
اظ ٮحبِ ح٭ اذتالٞبت زض چبضچٹة ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ٲٹاز  3ٸ  ،4ټيچ چيع زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ٶجبيس ثطاي
پطزاذتٵ ثٻ ٲٹيٹٔ ذبتٳٻ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ثٻ٦بض ضٸز.
ٲبزٺ 7
اټساٜ
حٳبيت اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ ارطاي ايٵ ح٣ٹ ٠ثبيس ثٻ تٹؾٗٻ اثساٖبت ت٧ٷٹٮٹغي ٥ٸ اٶت٣ب ٬ٸ ٪ؿتطـ ٞٷأٸضي ٸ اؾتٟبزٺ
ٲت٣بث٭ تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ ٸ ثٻ٦بض٪يطٶس٪بٴ زاٶف ٞٷي ٦ٳ٦ ٥ٷس ٸ ثٻ ٪ٹٶٻاي نٹضت ٪يطز ٦ٻ ثٻ ضٞبٺ ا٢تهبزي ٸ ارتٳبٖي ٸ تٹاظٴ
ٲيبٴ ح٣ٹ ٠ٸ تٗٽسات ٲٷزط قٹز.
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ٲبزٺ 8
انٹ٬
 -1اًٖب زض تٷٓيٱ يب انالح ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲٯي ذٹز ٲيتٹاٶٷس ا٢ساٲبت الظٰ ضا ثطاي ح ّٟثٽساقت ٸ تٛصيٻ ٸ ټٳيٵَٹض
٪ؿتطـ ٲٷبٖ ٕٞٳٹٲي زض ثرفټبي حبئع اټٳيت حيبتي ثطاي تٹؾٗٻ ارتٳبٖي -ا٢تهبزي ٸ ت٧ٷٹٮٹغي ٥اتربش ٦ٷٷس ،ٲكطٸٌ
ثط ايٷ٧ٻ ا٢ساٲبت ٲعثٹض ثب ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط اٶُجب ٠زاقتٻ ثبقٷس.
 -2ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪يطي اظ ؾٹء اؾتٟبزٺ زاضٶس٪بٴ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اظ ايٵ ح ١ٸ ټٳيٵَٹض پطټيع اظ تٹؾ٭ ثٻ ضٸـټبيي ٦ٻ
ثٻ٪ٹٶٻاي ٚيطٲٗ٣ٹ ٬تزبضت ضا ٲحسٸز ٲيؾبظٶس يب ثط اٶت٣ب ٬ثيٵاٮٳٯٯي ٞٷأٸضي احط ٲٷٟي زاضٶس ،ٲٳ٧ٵ اؾت اتربش ا٢ساٲبت
ٲ٣تًي ،ثٻ قطٌ ٲُبث٣ت ثب ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،يطٸضت يبثس.
٢ؿٳت  :2اؾتبٶساضزټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٢بثٯيت زؾتطؾي ،حٹظٺ قٳٹ ٬ٸ ٦بضثطز ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
ثرف  :1ح١ٶؿرٻثطزاضي ٸ ح٣ٹ ٠ربٶجي
ٲبزٺ 9
ضارٕ ثٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ
 -1اًٖب ،ٲٹاز  1تب ٦ 21ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ( )1971ٸ پيٹؾت ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضا ضٖبيت ذٹاټٷس ٦طز .اٮجتٻ اًٖب َج ١ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ
حبيط ح٣ٹ ٠يب تٗٽساتي زض ذهٹل ح٣ٹ ٠اُٖبيي ثٻ ٲٹرت ٲبزٺ  6ٲ٧طض ايٵ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ يب ح٣ٹ ٠ٶبقي اظ آٴ ٶساضٶس.
 -2حٳبيت اظ ح ١ٶؿرٻثطزاضي ،ٶٳٹزټبي ٖيٷي ٸ ٶٻ چيعټبيي ٲبٶٷس ايسٺټب ،ضٸيٻټب ،ضٸـټبي ارطايي يب ٲٟبټيٱ ضيبيي ضا
قبٲ٭ ذٹاټس قس.
ٲبزٺ 10
ثطٶبٲٻټبي ضايبٶٻاي ٸ ٲزٳٹٖٻټبي زازٺټب
 -1ثطٶبٲٻټبي ضايبٶٻاي ،اٖٱ اظ ايٷ٧ٻ زض ٢بٮت ٦سټبي انٯي يب ٦سټبي زيسٶي (ٲبقيٷي) ثبقٷسَ ،ج٦ ١ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ ( )1971ثٻ
ٖٷٹاٴ احط ازثي ٲٹضز حٳبيت ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت.
 -2ٲزٳٹٖٻټبي زازٺټب يب ٲُبٮجي زي٫ط ،چٻ اظ َطي ١ٲبقيٵ يب ثٻ ق٧ٯي زي٫ط ٢بث٭ ذٹاٶسٴ ثبقٷس٦ ،ٻ ثٻ زٮي٭ اٶتربة يب
تطتيت ٲحتٹيبتكبٴ رعٸ تٹٮيسات ٧ٞطي ثٻ قٳبض آيٷس ،ثٻ ټٳيٵ نٹضت ٲٹضز حٳبيت ٢طاض ذٹاټٷس ٪طٞت .ايٵ حٳبيت ٦ٻ ذٹز
زازٺټب يب ٲُبٮت ضا قبٲ٭ ٶٳيقٹز ،ثسٸٴ ٮُٳٻ ثٻ ټط٪ٹٶٻ ح١ٶؿرٻثطزاضي ٲٹرٹز زض ذٹز زازٺټب يب ٲُبٮت نٹضت ذٹاټس
٪طٞت.

ٲبزٺ 11
ح٣ٹ ٠اربضٺاي
يًٖ ٥ٹ ،حسا٢٭ زض ٲٹضز ثطٶبٲٻټبي ضايبٶٻاي ٸ آحبض ؾيٷٳبيي ،ثٻ ٶٹيؿٷس٪بٴ ٸ ٸضحٻ آٴټب اذتيبض ذٹاټس زاز ٦ٻ ٶؿرٻټبي
انٯي يب ٦پيټبي آحبض ٲٷتكط قسٺ ضا ثٻ ٲٷٓٹضټبي تزبضي ثٻ ٖٳٹٰ اربضٺ زټٷس يب اظ چٷيٵ ٦بضي رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس .يًٖ ٥ٹ زض
نٹضتي اظ ايٵ تٗٽس زض ذهٹل آحبض ؾيٷٳبيي ٲٗب ٜذٹاټس ثٹز ٦ٻ ايٵ اربظٺ ثٻ چٷبٴ ت٧خيط ٪ؿتطزٺاي اظ ايٵ آحبض ٲٷزط ٶكٹز
٦ٻ ثٻ ح ١ت٧خيط اٶحهبضي اُٖب قسٺ زض [٢ٯٳطٸي]آٴ ًٖٹ ،ثٻ ٶٹيؿٷس٪بٴ ٸ ٸضحٻ آٴټب ٮُٳٻ ٲٽٳي ٸاضز آٸضز .زضذهٹل
ثطٶبٲٻټبي ضايبٶٻاي ،ايٵ تٗٽس ٶبْط ثط اربضٺټبيي ٶرٹاټس ثٹز ٦ٻ ثطٶبٲٻ ،ذٹز ٲٹيٹٔ انٯي اربضٺ ٶجبقس.
ٲبزٺ 12
ٲست حٳبيت
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ټط٪بٺ ٲست حٳبيت اظ احطيٚ ،يط اظ احط ٖ٧بؾي يب احطي اظ ټٷط ٖٳٯي ،ثط ٲجٷبيي ٚيط اظ ٖٳط قرم ح٣ي٣ي ٲحبؾجٻ قٹز ،چٷيٵ
ٲستي حسا٢٭  50ؾب ٬پؽ اظ پبيبٴ ؾب ٬اٶتكبض ٲزبظ آٴ ،يب زض نٹضت ٖسٰ چٷيٵ اٶتكبض ٲزبظي ْط 50 ٜؾب ٬پؽ اظ ذٯ١
احط 50 ،ؾب ٬پؽ اظ پبيبٴ ؾب ٬ذٯ ١آٴ ذٹاټس ثٹز.
ٲبزٺ 13
ٲحسٸزيتٽب ٸ اؾتخٷبئبت
اًٖب ٲحسٸزيتٽب يب اؾتخٷبئبتي ضا زض ٲٹضز ح٣ٹ ٠اٶحهبضي ٶؿجت ثٻ ثطذي ٲٹاضز ذبل ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ ٲٗٳٹٮي اظ احط تٗبضو
ٶساقتٻ ٸ ٮُٳٻاي ٶبٲٗ٣ٹ ٬ثط ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ زاضٶسٺ ح ١ٸاضز ٶيبٸضز ،ٲيتٹاٶٷس ثط٢طاض ٦ٷٷس.
ٲبزٺ 14
حٳبيت اظ ارطا٦ٷٷس٪بٴ ،تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي
ٸ ؾبظٲبٶٽبي پرف٦ٷٷسٺ
 -1ارطا ٦ٷٷس٪بٴ زض ذهٹل يجٍ ارطاي ذٹز زض ي ٥احط نٹتي اظ ايٵ اٲ٧بٴ ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ اٖٳب ٬ظيط چٷبٶچٻ
اربظٺ آٴټب ٦ؿت ٶكسٺ ثبقس رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس :يجٍ ارطاي يجٍ ٶكسٺ آٴټب ٸ ت٧خيط چٷيٵ يجُي .ارطا٦ٷٷس٪بٴ ټٳچٷيٵ اظ
ايٵ اٲ٧بٴ ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ اٖٳب ٬ظيط چٷبٶچٻ اربظٺ آٴټب ٦ؿت ٶكسٺ ثبقس ،رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس :پرف اظ َطي ١ٸؾبي٭
ثيؾيٱ ٸ پرف ارطاي ظٶسٺ آٶبٴ ثطاي ٖٳٹٰ.
 -2تٹٮيس ٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي اظ ايٵ ح ١ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ت٧خيط ٲؿت٣يٱ يب ٚيطٲؿت٣يٱ آحبض نٹتي ذٹز ضا اربظٺ زازٺ يب
اظ آٴ رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس.
 -3ؾبظٲبٶٽبي پرف٦ٷٷسٺ اظ ايٵ ح ١ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ اٖٳب ٬ظيط چٷبٶچٻ اربظٺ آٴټب ٦ؿت ٶكسٺ ثبقس ،رٯٹ٪يطي
٦ٷٷس :يجٍ ،ت٧خيط ثطٶبٲٻټبي يجٍقسٺ ٸ پرف ٲزسز ثطٶبٲٻټب اظ َطي ١ٸؾبي٭ ثيؾيٱ ٸ ټٳيٵَٹض پرف ثطٶبٲٻټبي
تٯٹيعيٹٶي ثٻ ټٳيٵ َطي ١ثطاي ٖٳٹٰ .زض ٲٹاضزي ٦ٻ اًٖب چٷيٵ ح٣ٹ٢ي ضا ثٻ ؾبظٲبٶٽبي پرف ٦ٷٷسٺ اُٖب ٶ٧ٷٷس ،ثٻ ٲبٮ٧بٴ
زاضاي ح ١ٶؿرٻثطزاضي اظ ٲٹيٹٔ پرف ،ايٵ اٲ٧بٴ ضا ذٹاټٷس زاز ٦ٻ َج ١ٲ٣طضات ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ ( )1971اظ اٖٳبٞ ٬ٹ٠
رٯٹ٪يطي ٦ٷٷس.
 -4ٲ٣طضات ٲبزٺ  11زض ذهٹل ثطٶبٲٻټبي ضايبٶٻاي ،ثب تٛييطات الظٰ ،زض ٲٹضز تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي ٸ ؾبيط زاضٶس٪بٴ ح١
زض ٲٹضز آحبض نٹتي ثٻ ٶحٹ ٲ٣طض زض ٢ٹاٶيٵ يًٖ ٥ٹ٢ ،بث٭ اٖٳب ٬ذٹاټس ثٹز .چٷبٶچٻ زض  15آٸضي٭  ،1994يًٖ ٥ٹ اظ ضٸـ
[ذبني] ثطاي پطزاذت ٖبزالٶٻ ثٻ زاضٶس٪بٴ ح ١زض ذهٹل اربضٺ آحبض نٹتي اؾتٟبزٺ ٦ٷس ٲيتٹاٶس ايٵ ضٸـ ضا ح ّٟٶٳبيس،
ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اربضٺ تزبضي آحبض نٹتي ثٻ ح٣ٹ ٠اٶحهبضي زاضٶس٪بٴ ح ١ثطاي ت٧خيط ٮُٳٻاي ٲٽٱ ٸاضز ٶيبٸضز.
 -5ٲست حٳبيتي ٦ٻ زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثطاي ارطا٦ٷٷس٪بٴ ٸ تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي پيفثيٷي قسٺ ،حسا٢٭ تب پبيبٴ زٸضٺ
 50ؾب٬ټبي ٦ٻ اظ اٶتٽبي ؾب ٬يجٍ يب ارطا ٲحبؾجٻ ٲيقٹز ،ازاٲٻ ذٹاټس زاقت .ٲست حٳبيت اُٖبيي َج ١ثٷس  ،3حسا٢٭
 20ؾب ٬پؽ اظ پبيبٴ ؾب ٬پرف ازاٲٻ ذٹاټس زاقت.
 -6ټط ًٖٹ ٲيتٹاٶس زض ضاثُٻ ثب ح٣ٹ ٠اُٖبيي َج ١ثٷسټبي  2 ،1ٸ  ،3قطايٍ ،ٲحسٸزيتٽب ،اؾتخٷبئبت ٸ ٢يس ٸ قطٌټبيي ضا زض
آٴ حس ٦ٻ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ ضٰ اربظٺ زازٺ اؾت ٲ٣طض زاضز .اٮجتٻ ٲ٣طضات ٲبزٺ ٦ 18ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ( )1971ٶيع ثب تٛييطات الظٰ ،ٶبْط
ثط ح٣ٹ ٠ارطا٦ٷٷس٪بٴ ٸ تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي زض ٲٹضز ايٵ آحبض ذٹاټس ثٹز.
ثرف ٖ :2الئٱ تزبضي
ٲبزٺ 15
ٲٹيٹٔ ٢بث٭ حٳبيت
 -1ټط٪ٹٶٻ ٖالٲت يب تط٦يجي اظ ٖالئٱ ٦ٻ ثتٹاٶس ٦بالټب يب ذسٲبت يٗٞ ٥بٮيت ضا اظ ٦بالټب يب ذسٲبت ٗٞبٮيتټبي زي٫ط ٲتٳبيع
٪طزاٶس ٖالٲت تزبضي ثٻ قٳبض ذٹاټس آٲس .چٷيٵ ٖالئٳي ،ثٹيػٺ ٦ٯٳبت قبٲ٭ اؾبٲي ٲكرم ،حطٸ ،ٜاٖسازٖ ،ٷبنط تهٹيطي ٸ
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تط٦يجي اظ ضٶ٫ٽب ٸ ټٳيٵَٹض ټط٪ٹٶٻ تط٦يجي اظ ايٵ ٖالئٱ ،ٸارس قطايٍ الظٰ ثطاي حجت ثٻٖٷٹاٴ ٖالئٱ تزبضي ذٹاټٷس ثٹز .زض
ٲٹاضزي ٦ٻ ٖالئٱ شاتبً ٶٳيتٹاٶٷس ٦بالټب يب ذسٲبت ٲطثٹٌ ضا ٲتٳبيع ٪طزاٶٷس ،اًٖب ٲٳ٧ٵ اؾت ٢بثٯيت حجت ضا ثٻ تكريم تٳبيع
اظ َطي ١ٲٹاضز اؾتٗٳب ٬ٲطثٹٌ ؾبظٶس .اًٖب ثٻ ٖٷٹاٴ قطَي ثطاي حجت ٲيتٹاٶٷس ثرٹاټٷس ٦ٻ ٖالئٱ اظٮحبِ ثهطي ٢بث٭
ٲكبټسٺ ثبقٷس.
 -2ثسيٽي اؾت ثٷس  1ٲبٶٕ يًٖ ٥ٹ اظ ٖسٰ حجت يٖ ٥الٲت تزبضي ثٷب ثٻ رٽبت زي٫ط ٶرٹاټس ثٹز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ايٵ
رٽبت ثٻ ٲ٣طضات ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( )1967ذسقٻاي ٸاضز ٶيبٸضز.
 -3اًٖب ٲي تٹاٶٷس ٢بثٯيت حجت ضا ثٻ اؾتٗٳبٖ ٬الٲت ٲطثٹٌ ؾبظٶس .اٮجتٻ اؾتٟبزٺ ٖٳٯي اظ يٖ ٥الٲت تزبضي قطَي ثطاي
زضذٹاؾت حجت ثٻ قٳبض ٶرٹاټس آٲس .ي ٥زضذٹاؾت ضا ٶٳيتٹاٴ نطٞبً ثٻ ايٵ رٽت ضز ٦طز ٦ٻ اؾتٟبزٺ ٲٷٓٹض ٶٓط٢ ،ج٭ اظ
اٶً٣بي ٲست ؾٻ ؾبٮٻ پؽ اظ تبضيد ت٣بيب ،نٹضت ٶ٫طٞتٻ اؾت.
 -4ٲبټيت ٦بالټب يب ذسٲبتي ٦ٻ ٖالٲت تزبضي ٢طاض اؾت ثطاي آٴ ثٻ ٦بض ضٸز ثٻ ټيچٸرٻ ٲبٶٗي ثطاي حجت ٖالٲت تزبضي ٲعثٹض
ٲحؿٹة ٶٳيقٹز.
 -5اًٖب ټط ٖالٲت تزبضي ضا ٢ج٭ اظ حجت يب ٞٹضاً پؽ اظ حجت آٴ ٲٷتكط ذٹاټٷس ؾبذت ٸ ٞطنتي ٲٗ٣ٹ ٬ضا رٽت ٢جٹ٬
زازذٹاؾتٽبي ٮٛٹ حجت زض ٶٓط ذٹاټٷس٪طٞت .ثٻ ٖالٸٺ ،اًٖب ٲيتٹاٶٷس ٞطنتي ضا ثطاي اٖتطاو ثٻ [زضذٹاؾت] حجت ٖالٲت
تزبضي اُٖب ٦ٷٷس.
ٲبزٺ 16
ح٣ٹ ٠اُٖبيي
 -1ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي حجت قسٺ ح ١اٶحهبضي ثطاي ٲٳبٶٗت اظ تٳبٰ اقربل حبٮخي ضا ذٹاټس زاقت ٦ٻ ثسٸٴ ٦ؿت ٲٹا٣ٞت
ٲبٮ ،٥زض رطيبٴ تزبضت اظ ٖالئٱ ي٧ؿبٴ يب ٲكبثٻ ثطاي ٦بالټب يب ذسٲبت ي٧ؿبٴ يب ٲكبثٽي ٦ٻ ايٵ ٖالٲت تزبضي زض ذهٹل
آٴ ثٻ حجت ضؾيسٺ اؾت ،اؾتٟبزٺ ٲي٦ٷٷس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي احتٳبالً ثٻ ؾطزض٪ٳي ٲٷزط قٹز .زض ٲٹضزي ٦ٻ
اظ ٖالٲت ي٧ؿبٴ ثطاي ٦بالټب يب ذسٲبت ي٧ؿبٴ اؾتٟبزٺ ٲيقٹز ،احتٳب ٬ؾطزض٪ٳي ٲٟطٸو ذٹاټس ثٹز .ح٣ٹ ٠ٲص٦ٹض زض ٞٹ،٠
ٶٻ ثٻ ټيچي ٥اظ ح٣ٹ٢ ٠جٯي ٲٹرٹز ٮُٳٻ ذٹاټس ظز ٸ ٶٻ ثط اٲ٧بٴ [اُٖبي] ح٣ٹ٢ي ٦ٻ ثطاي اًٖب ثط ٲجٷبي اؾتٟبزٺ ايزبز
ٲيقٹز ،تإحيط ذٹاټس ٶٽبز.
 -2ٲبزٺ  6ٲ٧طض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ( )1967ثب تٛييطات الظٰ ،زض ٲٹضز ذسٲبت ٶيع ٢بث٭ اٖٳب ٬ذٹاټس ثٹز .زض احطاظ ايٷ٧ٻ آيب ي٥
ٖالٲت تزبضي ٲٗطٸٞيت زاضز يب ٶٻ ،اًٖب آ٪بټي اظ ايٵ ٖالٲت تزبضي زض ثرف ٲطثٹٌ اظ ربٲٗٻ ،اظ رٳٯٻ آ٪بټياي ٦ٻ زض
٢ٯٳطٸي ًٖٹ ٲطثٹٌ زض ٶتيزٻ تجٯيٖ ٙالٲت تزبضي ٲعثٹض ثٻ زؾت آٲسٺ اؾت ضا زض ٶٓط ذٹاټٷس ٪طٞت.
 -3ٲبزٺ  6ٲ٧طض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( )1967ثب تٛييطات الظٰ ،زض ٲٹضز ٦بالټب يب ذسٲبتي ٦ٻ ٲكبثٻ ٦بالټب يب ذسٲبتي ٶيؿتٷس ٦ٻ
ٖالٲت تزبضي زض ذهٹل آٴټب ثٻ حجت ضؾيسٺ ٢بث٭ اٖٳب ٬ذٹاټس ثٹز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ٖالٲت تزبضي زض ضاثُٻ
ثب آٴ ٦بالټب يب ذسٲبت ٶكبٶسټٷسٺ پيٹٶسي ٲيبٴ ٦بالټب ٸ ذسٲبت ٲعثٹض ٸ ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي حجت قسٺ ثبقس ٸ ٲٷب ٕٞٲبٮ٥
ٖالٲت تزبضي حجت قسٺ احتٳبالً ثط احط چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ظيبٴ ثيٷس.
ٲبزٺ 17
اؾتخٷبئبت
اًٖب ٲيتٹاٶٷس اؾتخٷبئبت ٲحسٸزي ،ٲبٶٷس اؾتٟبزٺ زضؾت اظ ٸاغٺټبي تٹنيٟي ،ضا زضٲٹضز ح٣ٹ ٠اُٖبيي يٖ ٥الٲت تزبضي
٢بئ٭ ٪طزٶس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ زض اؾتخٷبئبت ٲعثٹض ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي ٸ اقربل حبٮج زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز.
ٲبزٺ 18
ٲست حٳبيت
حجت اٸٮيٻ ٸ ټط تزسيس حجت ٖالٲت تزبضي حسا٢٭ ثطاي ٲست ټٟت ؾب ٬ذٹاټس ثٹز .حجت ٖالٲت تزبضي ضا ٲيتٹاٴ ثٻ َٹض
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ٶبٲحسٸز تزسيس ٦طز.
ٲبزٺ 19
قطٌ اؾتٟبزٺ
 -1ا٪ط اؾتٟبزٺ [اظ ٖالٲت تزبضي] ثطاي اؾتٳطاض حجت الظٰ ثبقس ايٵ حجت ٲٳ٧ٵ اؾت تٷٽب پؽ اظ ايٷ٧ٻ حسا٢٭ ؾٻ ؾب٬
ٲؿتٳط اظ ايٵ ٖالٲت اؾتٟبزٺ ٶكس ٮٛٹ ٪طزز ،ٲ٫ط ايٷ٧ٻ ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي زالي٭ ٲٗتجطي زا ٬ثط ٸرٹز ٲٹاٶٕ ثط ؾط ضاٺ
چٷيٵ اؾتٟبزٺ اي اضائٻ ٶٳبيس .اٸيبٔ ٸ احٹاٮي ٲبٶٷس ايزبز ٲٹاٶٕ ٸاضزاتي يب زي٫ط اٮعاٲبت زٸٮتي ثطاي ٦بالټب يب ذسٲبت تحت
پٹقف ٖالٲت تزبضي ٦ٻ ٲؿت٣٭ اظ اضازٺ ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي ثٻ ٸرٹز آيس ٸ ٲبٶٕ اؾتٟبزٺ اظ ٖالٲت تزبضي ٪طزز ثٻ ٖٷٹاٴ
زالي٭ ٲٗتجط ايٵ ٖسٰ اؾتٟبزٺ ٲٹضز تإييس ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
 -2ټٷ٫بٲي ٦ٻ تحت ٶٓبضت ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي ،قرم زي٫طي اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٦ٷس ،چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ثٻ ٖٷٹاٴ اؾتٟبزٺ اظ
ٖالٲت تزبضي ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٳطاض زض حجت تٯ٣ي ذٹاټس قس.
ٲبزٺ 20
ؾبيط قطايٍ
اؾتٟبزٺ اظ ٖالٲت تزبضي زض رطيبٴ تزبضت ،ثٻ ٖٯت ٸرٹز قطايٍ ذبني ٲبٶٷس اؾتٟبزٺ زض ٦ٷبض ٖالٲت تزبضي زي٫ط ،اؾتٟبزٺ
ثٻ ق٧ٯي ذبل يب اؾتٟبزٺ ثٻ َطي٣ي ٶبٲٷبؾت ثطاي تكريم ٦بالټب يب ذسٲبت يٗٞ ٥بٮيت اظ ٦بالټب يب ذسٲبت ٗٞبٮيتټبي
زي٫ط ،ثٻ٪ٹٶٻ اي ٚيطٲٹرٻ ثب ٲك٧٭ ٲٹارٻ ٶرٹاټس قس .ايٵ اٲط ٲبٶٕ اظ ارطاي قطَي ٶرٹاټس قس ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ ٖالٲت تزبضي
ٲكرم ٦ٷٷسٺ ٗٞبٮيت تٹٮيس ٦ٷٷسپ ٦بالټب يب ذسٲبت ضا ټٳطاٺ ،ٸٮي ثسٸٴ ٲطتجٍ ؾبذتٵ آٴ ٖالٲت ،ثب ٖالٲت تزبضي ٲتٳبيع
٦ٷٷسٺ ٦بالټب يب ذسٲبت ٸيػٺ ٲٹضز ثحج آٴ ٗٞبٮيت ،ٲ٣طض ٲيزاضز.
ٲبزٺ 21
اُٖبي پطٸاٶٻ ٸ ٸا٪صاضي
اًٖب ٲي تٹاٶٷس قطايُي ضا ثطاي اُٖبي پطٸاٶٻ ٸ ٸا٪صاضي ٖالئٱ تزبضي تٗييٵ ٦ٷٷس .ثسيٽي اؾت ٦ٻ اُٖبي پطٸاٶٻ ارجبضي ثطاي
ٖالئٱ تزبضي ٲزبظ ٶرٹاټس ثٹز ٸ ٲبٮٖ ٥الٲت تزبضي حجت قسٺ ح ١ذٹاټس زاقت ٖالٲت تزبضي ضا ثب يب ثسٸٴ اٶت٣ب٦ ٬ؿت ٸ
٦بضي ٦ٻ ايٵ ٖالٲت تزبضي ثٻ آٴ ٲطثٹٌ ٲيقٹز ،ٸا٪صاض ٦ٷس.
ثرف ٖ :3الئٱ رٛطاٞيبيي
ٲبزٺ 22
حٳبيت اظ ٖالئٱ رٛطاٞيبيي
 -1اظ ٮحبِ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيطٖ ،الئٱ رٛطاٞيبيي ٖالئٳي ټؿتٷس ٦ٻ ٲكرم ٲيؾبظٶس ٲجسؤ ي٦ ٥بال ٸا ٕ٢زض ٢ٯٳطٸي يًٖ ٥ٹ
يب ٲٷُ٣ٻ يب ٶبحيٻ اي زض ٢ٯٳطٸي ٲعثٹض اؾت ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ٦يٟيت ٲٗيٵ ،قٽطت يب زي٫ط ٲكرهبت ٦بال اؾبؾبً ٢بث٭ اٶتؿبة
ثٻ ٲجسؤ رٛطاٞيبيي آٴ ثبقس.
 -2زض ذهٹل ٖالئٱ رٛطاٞيبيي ،اًٖب ٸؾبيٯي ح٣ٹ٢ي ثطاي َطٜټبي شيٶٞ ٕٟطاټٱ ذٹاټٷس ٦طز تب اظ ا٢ساٲبت [ظيط] رٯٹ٪يطي
ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس:
(اٮ )ٝاؾتٟبزٺ اظ ټط٪ٹٶٻ ٸؾبيٯي ثطاي ٲٗطٞي يب اضائٻ ي٦ ٥بال ٦ٻ زالٮت ٦ٷس يب ٶكبٴ زټس ٲجسؤ ٦بالټبي ٲٹضز ثحج ٲٷُ٣ٻ
رٛطاٞيبيي زي٫طي ٚيط اظ ٲجسؤ ٸاٗ٢ي ثٹزٺ ،ثٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ ٖٳٹٰ ضا زض ٲٹضز ٲجسؤ رٛطاٞيبيي ايٵ ٦بال ٪ٳطاٺ ؾبظز.
(ة) ټط٪ٹٶٻ اؾتٟبزٺاي ٦ٻ ض٢بثت ٚيط ٲٷهٟبٶٻ ثٻ ٲٗٷبي ٲبزٺ  10ٲ٧طض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( )1967ٲحؿٹة قٹز.
 -3چٷبٶچٻ ٢ٹاٶيٵ يًٖ ٥ٹ اربظٺ زټس يب َط ٜشيٶ ٕٟزضذٹاؾت ٦ٷس ،ايٵ ًٖٹ ثطحؿت ٲٹضز ،اظ حجت ٖالٲت تزبضي ٦ٻ
قبٲ٭ يب زض ثط٪يطٶسٺ ٖالٲت رٛطاٞيبيي ثطاي ٦بالټبيي ثٹزٺ ٦ٻ ٲجسؤ آٴټب ٢ٯٳطٸي تٗييٵ قسٺ ٶجبقس ،ذٹززاضي ذٹاټس ٦طز يب
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چٷيٵ حجتي ضا اثُب ٬ذٹاټس ٶٳٹز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اؾتٟبزٺ اظ ٖالٲت ٲعثٹض زض ٖالٲت تزبضي چٷيٵ ٦بالټبيي زض ٢ٯٳطٸي آٴ
ًٖٹ زاضاي چٷبٴ ٲبټيتي ثبقس ٦ٻ ٖٳٹٰ ضا زض ٲٹضز ٲجسؤ ٸاٗ٢ي ٪ٳطاٺ ؾبظز.
 -4حٳبيت زض چبضچٹة ثٷسټبي  2 ،1ٸ ٢ 3بث٭ اٖٳبٖ ٬ٯيٻ آٴ ٖالٲت رٛطاٞيبيي ټٱ ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثٻ ضٚٱ اٶُجب ٠ٮٟٓي يب
ْبټطي ثب ٢ٯٳطٸ ،ٲٷُ٣ٻ يب ٲحٯي ٦ٻ ٲجسؤ ٦بالؾت ،ثٻ ٖٳٹٰ ثٻ زضٸ٘ اٖالٰ ٦ٷس ٦ٻ ٲجسؤ آٴ ٦بال ٢ٯٳطٸي زي٫طي اؾت.
ٲبزٺ 23
حٳبيت ايبٞي زض ٲٹضز ٖالئٱ رٛطاٞيبيي قطاة ٸ ٖط٠
 -1ټط ًٖٹ ثطاي َطٜټبي شيٶ ٕٟٸؾبيٯي ح٣ٹ٢ي ٞطاټٱ ذٹاټس ٦طز تب اظ ٦بضثطز يٖ ٥الٲت رٛطاٞيبيي ٲكرم٦ٷٷسپ قطاة،
ثطاي قطاثي ٦ٻ ٲجسؤ آٴ ٲح٭ تٗييٵ قسٺ زض ٖالٲت رٛطاٞيبيي ٲٹضز ثحج ٶجٹزٺ يب يٖ ٥الٲت رٛطاٞيبيي ٲكرم ٦ٷٷسپ ٖط٠
ثطاي ٖط٢ي ٦ٻ ٲجسؤ آٴ ٲح٭ تٗييٵ قسٺ زض ٖالٲت رٛطاٞيبيي ٲٹضز ٶٓط ٶجبقس ،رٯٹ٪يطي ثٻٖٳ٭ آٸضٶس ،حتي ا٪ط ٲجسؤ ٸاٗ٢ي
٦بال ٲكرم قسٺ ثبقس يب ٖالٲت رٛطاٞيبيي ثٻ نٹضت تطرٳٻ ثٻ ٦بض ضٸز يب ثب ٦ٯٳبتي چٹٴ«٢ؿٱ»« ،ٶٹٔ»« ،رٹض»« ،قجيٻ» ،يب
ٲبٶٷس آٴټب ټٳطاٺ ثبقس.
 -2اظ حجت يٖ ٥الٲت تزبضي ثطاي قطاة ٦ٻ قبٲ٭ يب زض ثط٪يطٶسٺ ٖالٲت رٛطاٞيبيي ٲكرم ٦ٷٷسپ قطاة يب ثطاي ٖط٦ ٠ٻ
قبٲ٭ يب زضثط٪يطٶسٺ ٖالٲت رٛطاٞيبيي ٲكرم٦ٷٷسپ ٖط ٠ثبقس ،زض ذهٹل قطاة يب ٖط٢ي ٦ٻ ٞب٢س چٷيٵ ٲجسؤيي اؾت
ثطحؿت ٲٹضز ذٹززاضي يب چٷيٵ حجتي اثُب ٬ذٹاټس قس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ٢ٹاٶيٵ يًٖ ٥ٹ ا٢ساٲبت ٲعثٹض ضا ٲزبظ زاٶؿتٻ يب
َط ٜشيٶ ٕٟاٶزبٰ آٴټب ضا زضذٹاؾت ٶٳٹزٺ ثبقس.
 -3زض ذهٹل ٖالئٱ رٛطاٞيبيي ټٳٷبٰ زض ٲٹضز قطاة ،ثطاي ټط ٖالٲت حٳبيتٽبيي ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ثٷس  4ٲبزٺ ٞ 22ٹ ٠ثٻ
ٖٳ٭ ذٹاټس آٲس .ټط ًٖٹ ثطاي ٲتٳبيع ؾبذتٵ ٖالئٱ ټٳٷبٰ ٲٹضز ثحج اظ ي٧سي٫ط ،ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٮعٸٰ تًٳيٵ ضٞتبض ٖبزالٶٻ
زض ٲٹضز تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ شيضثٍ ٸ رٯٹ٪يطي اظ ٪ٳطاٺ قسٴ ٲهط٦ٜٷٷس٪بٴ ،قطايٍ ٖٳٯي ضا تٗييٵ ذٹاټس ٦طز.
 -4ثٻ ٲٷٓٹض تؿٽي٭ حٳبيت اظ ٖالئٱ رٛطاٞيبيي زض ٲٹضز قطاة ،زض «قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي»
ٲصا٦طاتي زض ذهٹل ايزبز ٶٓبٲي چٷسربٶجٻ ثطاي اَالٔ ٸ حجت ٖالئٱ رٛطاٞيبيي قبيؿتٻ حٳبيت ،زض ٢ٯٳطٸي اًٖبي
قط٦ت٦ٷٷسٺ زض ٶٓبٰ ٲعثٹض نٹضت ذٹاټس ٪طٞت.
ٲبزٺ 24
ٲصا٦طات ثيٵاٮٳٯٯي؛ اؾتخٷبئبت
 -1اًٖب ٲٹا٣ٞت ٲي٦ٷٷس ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعايف حٳبيت اظ ي٧بيٖ ٥الئٱ رٛطاٞيبيي ٲٹيٹٔ ٲبزٺ  ،23ٲصا٦طاتي ضا آٚبظ ٦ٷٷس .ي٥
ًٖٹ ٶٳيتٹاٶس ثٻ اؾتٷبز ٲ٣طضات ثٷسټبي  4تب  8ظيط ،اظ اٶزبٰ ٲصا٦طات يب اٶٗ٣بز ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي زٸ يب چٷس ربٶجٻ ذٹززاضي
ٸضظز .زض چبضچٹة ايٵ ٲصا٦طات ،اًٖب ثطاي ثطضؾي ارطاي ٲؿتٳط ايٵ ٲ٣طضات زض ٲٹضز ټطي ٥اظ ٖالئٱ رٛطاٞيبيي ٦ٻ اؾتٟبزٺ اظ
آٴټب ٲٹيٹٔ چٷيٵ ٲصا٦طاتي ٲيثبقس ،آٲبزٺ ذٹاټٷس ثٹز.
« -2قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ارطاي ٲ٣طضات ايٵ ثرف ضا تحت ثطضؾي ٢طاض ذٹاټس زاز؛ ٶرؿتيٵ
ثطضؾي ْط ٜزٸ ؾب ٬پؽ اظ الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت اٶزبٰ ذٹاټس ٪طٞت .ٲيتٹاٴ ٶٓط قٹضا ضا
ٶؿجت ثٻ ټط ٲٹيٹٔ ٲؤحط ثط ضٖبيت تٗٽسات ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲ٣طضات رٯت ٦طز ٦ٻ چٷبٶچٻ اٲ٧بٴ يبٞتٵ ضاٺ حٯي ضيبيت ثرف
ثطاي آٴ اظ َطي ١ٲكٹضتٽبي زٸربٶجٻ يب رٳٗي ٲيبٴ اًٖبي شيضثٍ ٸرٹز ٶساقتٻ ثبقس ،زض نٹضت زضذٹاؾت يًٖ ٥ٹ ،قٹضا
زضثبضٺ ايٵ ٲٹيٹٔ ثب آٴ ًٖٹ يب اًٖب ٲكٹضت ٦ٷس .قٹضا ا٢ساٲبتي ضا اتربش ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ثطاي تؿٽي٭ ارطا ٸ
پيكجطز اټسا ٜايٵ ثرف زضثبضٺ آٴټب تٹا ١ٞنٹضت ٪يطز.
 -3زض ارطاي ايٵ ثرف يًٖ ٥ٹ اظ حٳبيت ذٹز اظ آٴ زؾتٻ ٖالئٱ رٛطاٞيبئي ٦ٻ ٢ج٭ اظ الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ
رٽبٶي تزبضت زض ٢ٯٳطٸيف ٸرٹز زاقتٷس ،ٶرٹاټس ٦بؾت.
 -4ټيچ چيع زض ايٵ ثرف يًٖ ٥ٹ ضا ٲٯعٰ ٶٳيؾبظز ٦ٻ اظ اؾتٟبزٺ ٲؿتٳط ٸ ټٳبٶٷس اظ يٖ ٥الٲت رٛطاٞيبيي ذبل ًٖٹ
زي٫ط ٦ٻ ٲكرم٦ٷٷسپ قطاة ،زض ضاثُٻ ثب ٦بالټب يب ذسٲبت ټطي ٥اظ اتجبٔ يب اقربل ٲ٣يٱ زض ٢ٯٳطٸيف ٲيثبقس ٸ ايٵ اتجبٔ يب
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اقربل اظ ٖالٲت رٛطاٞيبيي ٲعثٹض زض ٲٹضز ٦بالټب يب ذسٲبت ٲكبثٻ يب ٲطتجٍ زض ٢ٯٳطٸي ايٵ ًٖٹ(اٮ )ٝحسا٢٭  10ؾب٢ ٬ج٭
اظ  15آٸضي٭ 1994يب (ة) ٢ج٭ اظ ايٵ تبضيد ثب حؿٵ ٶيت ٸ ثٻ َٹض ٲؿتٳط اؾتٟبزٺ ٦طزٺاٶس ،رٯٹ٪يطي ٶٳبيس.
 -5چٷبٶچٻ ٖالٲت تزبضي ،ثب حؿٵ ٶيت ثٻ ٦بض ضٞتٻ يب حجت قسٺ ثبقس يب زض ٲٹاضزي ٦ٻ ثب اؾتٟبزٺ تٹؤٰ ثب حؿٵ ٶيت ،ح٣ٹ٢ي
ٶؿجت ثٻ يٖ ٥الٲت تزبضي(اٮ٢ )ٝج٭ اظ تبضيد ارطاي ايٵ ٲ٣طضات زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ثٻ ٶحٹ ٲ٣طض زض ٢ؿٳت  6يب (ة) ٢ج٭ اظ
حٳبيت اظ ٖالٲت رٛطاٞيبيي زض ٦كٹض ٲجسؤ آٴ تحهي٭ قسٺ ثبقس ،ا٢ساٲبت ٲترصٺ ثطاي ارطاي ايٵ ثرف ٮُٳٻاي ثٻ
قبيؿت٫ي يب اٖتجبض حجت يٖ ٥الٲت تزبضي يب ح ١اؾتٟبزٺ اظ يٖ ٥الٲت تزبضي ثط ايٵ پبيٻ ٦ٻ ايٵ ٖالٲت تزبضي ٖيٵ ي٥
ٖالٲت رٛطاٞيبيي اؾت يب ثب آٴ تكبثٻ زاضز ٸاضز ٶرٹاټس ؾبذت.
 -6ټيچ چيع زض ايٵ ثرف يًٖ ٥ٹ ضا ٲٯعٰ ٶٳيؾبظز ٦ٻ ٲ٣طضات ذٹز زض ٲٹضز يٖ ٥الٲت رٛطاٞيبيي ټط ًٖٹ زي٫ط ضا ٶؿجت
ثٻ ٦بالټب يب ذسٲبتي ٦ٻ ٖالٲت ٲطثٹٌ زض ٲٹضز آٴټب ټٳبٴ ٸاغٺ ٲطؾٹٰ زض ظثبٴ ٖبٲيبٶٻ ثطاي اؾٱ ٖبٰ چٷيٵ ٦بالټب يب ذسٲبتي
زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ اؾت ،اٖٳب٦ ٬ٷس .ټيچ چيع زض ايٵ ثرف يًٖ ٥ٹ ضا ٲٯعٰ ٶٳيؾبظز ٦ٻ ٲ٣طضات ذٹز ضا زض ٲٹضز ٖالٲت
رٛطاٞيبيي ټط ًٖٹ زي٫ط زض ذهٹل ٲحهٹالت ٲٹ[اٶ٫ٹض] ٦ٻ ثطاي آٴټب ٖالٲت ٲطثٹٌ ټٳبٴ اؾٱ ٲٗٳٹ ٬ثطاي اٶٹأ اٶ٫ٹض
ٲٹرٹز زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ اؾت ،اظ تبضيد الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت اٖٳب٦ ٬ٷس.
 -7ټط ًٖٹ ٲي تٹاٶس ٲ٣طض زاضز ٦ٻ ټط زضذٹاؾتي زض چبضچٹة ايٵ ثرف زض اضتجبٌ ثب اؾتٟبزٺ اظ يٖ ٥الٲت تزبضي يب حجت آٴ
ثبيس ْط ٜپٷذ ؾب ٬پؽ اظ ايٷ٧ٻ اؾتٟبزٺ ؾٹء اظ ٖالٲت ٲٹضز حٳبيت زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ثط ټٳ٫بٴ ٲٗٯٹٰ قس يب پؽ اظ تبضيد
حجت ايٵ ٖالٲت تزبضي زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ تؿٯيٱ ٪طزز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ا٪ط ايٵ تبضيد ظٸزتط اظ تبضيري ثبقس ٦ٻ اؾتٟبزٺ
ؾٹء اظ ايٵ ٖالٲت زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ثط ټٳ٫بٴ ٲٗٯٹٰ قسٺ اؾتٖ ،الٲت تزبضي ٲعثٹض تب آٴ تبضيد ٲٷتكط قسٺ ٸ ٖالٲت
رٛطاٞيبيي ثب ؾٹء ٶيت ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٶ٫طٞتٻ يب ثٻ حجت ٶطؾيسٺ ثبقس.
 -8ٲ٣طضات ايٵ ثرف ثٻ ح ١ټيچ قرهي زض رطيبٴ تزبضت ثطاي اؾتٟبزٺ اظ ٶبٰ ذٹز يب ٶبٰ ؾٯٟف زض تزبضت ثٻ ټيچ ٸرٻ
ذسقٻ ٸاضز ٶرٹاټس ؾبذت ،ٲ٫ط زض ٲٹاضزي ٦ٻ ايٵ ٶبٰ ثٻ َطي٣ي ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪يطز ٦ٻ ؾجت ٪ٳطاټي ٖٳٹٰ قٹز.
َ -9ج ١ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ حبيط تٗٽسي ٸرٹز ٶساضز ٦ٻ اظ آٴ زؾتٻ اظ ٖالئٱ رٛطاٞيبيي حٳبيت ثٻ ٖٳ٭ آيس ٦ٻ زض ٦كٹض ٲجسؤ ذٹز
حٳبيت ٶٳيقٹٶس يب ثٻ حٳبيت اظ آٴټب پبيبٴ زازٺ قسٺ اؾت ٸ يب زض ايٵ ٦كٹض ٲٷؿٹخ قسٺاٶس.
ثرفَ :4طحٽبي نٷٗتي
ٲبزٺ 25
قطايٍ حٳبيت
 -1اًٖب ثطاي حٳبيت اظ آٴ زؾتٻ اظ َطحٽبي نٷٗتي ٦ٻ ٲؿت٣الً تٽيٻ قسٺ ٸ رٷجٻ تبظٺ يب اني٭ زاضٶس ،تطتيجبتي ٲ٣طض ذٹاټٷس
زاقت .اًٖب ٲيتٹاٶٷس ٲ٣طض زاضٶس ٦ٻ ا٪ط َطحټبيي ثب َطحٽبي قٷبذتٻ قسٺ يب ٲزٳٹٖٻاي اظ ٸيػ٪يټبي َطاحي قٷبذتٻ قسٺ
تٟبٸت چكٳ٫يطي ٶساقتٻ ثبقٷس ،ثٻ ٖٷٹاٴ َطحٽبي تبظٺ يب اني٭ تٯ٣ي ٶكٹٶس .اًٖب ٲيتٹاٶٷس ٲ٣طض زاضٶس ٦ٻ ايٵ حٳبيت قبٲ٭
َطحټبيي ٶكٹز ٦ٻ اؾبؾبً تحت تإحيط ٲالحٓبت ٞٷي يب ٦بض٦طزي ٢طاض زاضٶس.
 -2ټط ًٖٹ اَٳيٷبٴ ذٹاټس زاز ٦ٻ قطايٍ تًٳيٵ حٳبيت اظ َطحٽبي ٲٷؿٹربت ،ذهٹنبً زض ٲٹضز ټعيٷٻ ،ثطضؾي يب اٶتكبض،
ٮُٳٻ اي ٶبٲٗ٣ٹ ٬ثٻ ٞطنت زضذٹاؾت ٸ تحهي٭ ايٵ حٳبيت ٸاضز ٶيبٸضز .اًٖب ٲريط ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ َطي٢ ١بٶٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ
َطاحي نٷٗتي يب ٢بٶٹٴ ٲطثٹٌ ثٻ ح ١ٶؿرٻثطزاضي ثٻ ايٵ تٗٽس ٖٳ٭ ٦ٷٷس.
ٲبزٺ 26
حٳبيت
 -1ٲبٮ ٥يَ ٥طح نٷٗتي ٲٹضز حٳبيت اظ ايٵ ح ١ثطذٹضزاض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ چٷبٶچٻ اقربل حبٮج ٲٹا٣ٞت اٸ ضا ٦ؿت ٶ٧ٷٷس
ٲبٶٕ آٴټب اظ ؾبذتٞ ،طٸـ يب ٸضٸز ا٢الٰ زضثط٪يطٶسٺ يب ٲتًٳٵ َطحي ٪طزز ٦ٻ ٦پي يب تب حس ظيبزي ٦پي َطح ٲٹضز حٳبيت
ٲيثبقس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ايٵ اٖٳب ٬ثطاي ٲ٣بنس تزبضي نٹضت ٪طٞتٻ ثبقٷس.
 -2اًٖب ٲي تٹاٶٷس اؾتخٷبئبت ٲحسٸزي ضا زض ٲٹضز حٳبيت اظ َطحٽبي نٷٗتي ٢بئ٭ قٹٶس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اؾتخٷبئبت ٲعثٹض
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ٲٛبيطتي ٚيط ٲٗ٣ٹ ٬ثب اؾتٟبزٺ ٲٗٳٹٮي اظ َطحٽبي نٷٗتي ٲٹضز حٳبيت ٶساقتٻ ثبقس ٸ ثٻ ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ ٲبٮَ ٥طح ٲٹضز
حٳبيت ،ثب تٹرٻ ثٻ ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ اقربل حبٮج ،ٮُٳٻاي ٚيط ٲٗ٣ٹ ٬ٸاضز ٶيبٸضز.
 -3ٲست حٳبيت حسا٢٭  10ؾب ٬ذٹاټس ثٹز.
ثرف  :5ح ١حجت اذتطأ
ٲبزٺ 27
ٲٹيٹٔ ٢بث٭ حجت
 -1ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ثٷسټبي  2ٸ  3ظيط ،ح ١حجت ثطاي ټط٪ٹٶٻ اذتطاٖي ،اٖٱ اظ ٲحهٹالت يب ٞطآيٷسټب ،زض تٳبٰ ضقتٻټبي
ٞٷأٸضي ٸرٹز زاضز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ايٵ اذتطاٖبت تبظٺ ٸ ٲتًٳٵ ٪بٲي اثساٖي ثٹزٺ ٸ زاضاي ٦بضثطز نٷٗتي ثبقٷس  .ثب ضٖبيت
ثٷس  4ٲبزٺ  ،65ثٷس 8ٲبزٺ  70ٸ ثٷس  3ايٵ ٲبزٺ ،حجت ٸ ثطذٹضزاضي اظ ح ١حجت ثسٸٴ تجٗيى اظٮحبِ ٲح٭ اذتطأ ،ضقتٻ
ٞٷأٸضي ٸ ايٷ٧ٻ ٲحهٹالت ٸاضز قسٺاٶس يب زض ٲح٭ تٹٮيس قسٺاٶس ،ٸرٹز ذٹاټس زاقت.
 -2اًٖب ٲي تٹاٶٷس اظ اذتطاٖبت ٢بث٭ حجت ،اذتطاٖبتي ضا ٲؿتخٷي ؾبظٶس ٦ٻ ٲٳبٶٗت اظ اؾتٟبزٺ تزبضي اظ آٴټب زض ٢ٯٳطٸيكبٴ
ثطاي ح ّٟٶٓٱ ٖٳٹٲي يب اذال ،٠اظ رٳٯٻ ح ّٟحيبت يب ثٽساقت اٶؿبٴ ،حيٹاٴ يب ٪يبٺ يب ثطاي ارتٷبة اظ ٮُٳٻ رسي ثٻ
ٲحيٍ ظيؿت يطٸضت زاضز ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ چٷيٵ اؾتخٷبئي نطٞبً ثٻ ذبَط ايٵ ٶجبقس ٦ٻ ٢بٶٹٶكبٴ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ضا ٲٷٕ
٦طزٺ اؾت.
 -3اًٖب ټٳچٷيٵ ٲيتٹاٶٷس زض ٲٹضز ٢بث٭ حجت ثٹزٴ اذتطاٖبت اؾتخٷبئبت ظيط ضا ٢بئ٭ قٹٶس:
(اٮ )ٝضٸـټبي تكريم ،زضٲبٴ ٸ رطاحي ثطاي ٲساٸاي اٶؿبٴ يب حيٹاٴ؛
(ة) ٪يبټبٴ ٸ حيٹاٶبت ٚيط اظ ٲي٧طٸ اض٪بٶيؿٳٽب ،ٸ ٞطآيٷسټبي اؾبؾبً ثيٹٮٹغي ٥ثطاي تٹٮيس ٪يبټبٴ يب حيٹاٶبت ٚيط اظ
ٞطآيٷسټبي ٚيط ثيٹٮٹغي ٥ٸ ٲي٧طٸثيٹٮٹغي .٥اٮجتٻ اًٖب ثطاي حٳبيت اظ ٪ٹٶٻټبي ٪يبټي اظ َطي ١حجت اذتطأ يب ثٻ ٸؾيٯٻ ي٥
ٶٓبٰ اذتهبني ٲؤحط يب تط٦يجي اظ آٴټب تطتيجبتي ٲ٣طض ذٹاټٷس زاقت .ٲٟبز ايٵ ق ١چٽبض ؾب ٬پؽ اظ تبضيدالظٰاالرطا قسٴ
ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ،ٲٹضز ثطضؾي ٲزسز ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
ٲبزٺ 28
ح٣ٹ ٠اُٖبيي
 -1حجت اذتطأ ثٻ ٲبٮ ٥آٴ ح٣ٹ ٠اٶحهبضي ظيط ضا اُٖب ذٹاټس ٦طز:
(اٮ )ٝزض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲٹيٹٔ حجت ي ٥ٲحهٹ ٬اؾت ،چٷبٶچٻ اقربل حبٮج ثسٸٴ ٲٹا٣ٞت ٲبٮ ٥ا٢ساٰ ثٻ ؾبذت ،اؾتٟبزٺ،
ٖطيٻ ثطاي ٞطٸـٞ ،طٸـ يب ٸاضز٦طزٴ ايٵ ٲحهٹ ٬ثطاي ٲ٣بنس يبز قسٺ ٦طزٺ ثبقٷس ،اظ ا٢ساٲبت آٴټب رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭
آٸضز.
(ة) زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲٹيٹٔ حجت يٞ ٥طآيٷس اؾت ،چٷبٶچٻ اقربل حبٮج ثسٸٴ ٲٹا٣ٞت ٲبٮ ٥ا٢ساٰ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٞطآيٷس ٦طزٺ
ثبقٷس ،اظ ايٵ ا٢ساٰ ٸ ټٳيٵَٹض اظ اؾتٟبزٺٖ ،طيٻ ثطاي ٞطٸـٞ ،طٸـ يب ٸاضز٦طزٴ زؾت ٦ٱ ٲحهٹٮي ٦ٻ ٲؿت٣يٳبً اظ ايٵ
ٞطآيٷس ثطاي ٲ٣بنس يبز قسٺ ثٻ زؾت ٲيآيس ،رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ آٸضز.
 -2ٲبٮ٧بٴ اذتطاٖبت حجت قسٺ ټٳچٷيٵ اظ ح ١ٸا٪صاضي يب اٶت٣ب ٬اذتطأ حجت قسٺ اظَطي ١اضث ٸ اٶٗ٣بز ٢طاضزازټبي اُٖبي
پطٸاٶٻ (ٲزٹظ) ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز.
ٲبزٺ 29
قطايٍ زض ٲٹضز ٲت٣بييبٴ حجت اذتطأ
 -1اًٖب زضذٹاؾت ذٹاټٷس ٦طز ٦ٻ ٲت٣بيي حجت ،اذتطأ ضا ثٻ٪ٹٶٻاي اٞكب ؾبظز ٦ٻ پيبزٺ ٦طزٴ اذتطأ ثطاي ي ٥اؾتبز٦بض
ٲبټط ثٻ ٢سض ٦بٞي ضٸقٵ ٸ ٦بٲ٭ ثبقس .اًٖب ټٳچٷيٵ ٲيتٹاٶٷس اظ ٲت٣بيي ثرٹاټٷس ٦ٻ ثٽتطيٵ َطي ١پيبزٺ ٦طزٴ اذتطأ ضا زض
حسي تٹييح زټس ٦ٻ ٲرتطٔ زض تبضيد تك٧ي٭ پطٸٶسٺ يب زض نٹضت ٲُطح قسٴ ت٣سٰ ،زض تبضيد زضذٹاؾتي ٦ٻ ٲ٣سٰ اؾت اظ
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آٴ آ٪بټي يبٞتٻ اؾت.
 -2اًٖب ٲيتٹاٶٷس اظ ٲت٣بيي حجت ثرٹاټٷس اَالٖبتي ضا زض ذهٹل زضذٹاؾتټبي ذبضري ذٹز ٸ ح٣ٹ ٠زضيبٞتي اظ ذبضد اضائٻ
ٶٳبيس.
ٲبزٺ 30
اؾتخٷبئبت ح٣ٹ ٠اُٖبيي
اًٖب ٲي تٹاٶٷس اؾتخٷبئبت ٲحسٸزي ضا زض ٲٹضز ح٣ٹ ٠اٶحهبضي ٶبقي اظ حجت اذتطأ ٢بئ٭ قٹٶس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اؾتخٷبئبت
ٲعثٹض ٲٛبيطتي ٚيط ٲٗ٣ٹ ٬ثب اؾتٟبزٺ ٲٗٳٹٮي اظ اذتطأ حجت قسٺ ٶساقتٻ ثبقس ٸ ثٻ ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ ٲبٮ ٥اذتطأ حجت قسٺ ،ثب
تٹرٻ ثٻ ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ اقربل حبٮج ،ٮُٳٻاي ٚيط ٲٗ٣ٹ ٬ٸاضز ٶيبٸضز.
ٲبزٺ 31
اؾتٟبزٺټبي زي٫ط ثسٸٴ ٦ؿت اربظٺ اظ زاضٶسٺ ح١
زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٢بٶٹٴ يًٖ ٥ٹ اربظٺ اؾتٟبزٺټبي زي٫ط  ،اظ رٳٯٻ اؾتٟبزٺ زٸٮت يب اقربل حبٮج ٲزبظ اظ َط ٜزٸٮت ضا اظ
ٲٹيٹٔ حجت ثسٸٴ ٦ؿت اربظٺ زاضٶسٺ ح ١ٲيزټس ،ٲ٣طضات ظيط ضٖبيت ذٹاټٷس قس:
(اٮ )ٝاربظٺ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ثطحؿت اؾتح٣ب ٠ټط ٲٹضز ثطضؾي ذٹاټس قس؛
(ة) ايٵ اؾتٟبزٺ تٷٽب زض ٲٹاضزي اربظٺ زازٺ ٲيقٹز ٦ٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷسٺ ٲٹضز ٶٓط٢ ،ج٭ اظ ايٵ اؾتٟبزٺ ،تالقٽبيي ضا ثطاي ٦ؿت
اربظٺ اظ زاضٶسٺ حَ ١ج ١قطايٍ ٸ تطتيجبت ٲٗ٣ٹ ٬تزبضي ثٻ ٖٳ٭ آٸضزٺ ٸ ايٵ تالقٽب ْط ٜٲستي ٲٗ٣ٹ ٬ثٻ حٳط ٶطؾيسٺ ثبقس.
زض ٲٹاضزي ٦ٻ ايُطاض ٲٯي يب ؾبيط قطايٍ حبئع ٞٹضيت ٞٹ٠اٮٗبزٺ ٸرٹز زاضز يب زض ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٖٳٹٲي ٚيط تزبضي ،يًٖ ٥ٹ
ٲيتٹاٶس اظ اٮعاٰ يبز قسٺ چكٱپٹقي ٶٳبيس .ثب ٸرٹز ايٵ زض ٸيٗيتټبي تٹؤٰ ثب ايُطاض ٲٯي يب ؾبيط قطايٍ حبئع ٞٹضيت
ٞٹ٠اٮٗبزٺ ،زاضٶسٺ ح ١زض اؾطٔ ٸ٢ت ٦ٻ ٖٳالً اٲ٧بٴ پصيط ثبقس ،اظ ايٵ ٲٹيٹٔ ٲُٯٕ ذٹاټس قس .زض ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٖٳٹٲي ٚيط
تزبضي ،چٷبٶچٻ زٸٮت يب َط٢ ٜطاضزاز ثسٸٴ تالـ ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ اذتطأ حجت قسٺ ثساٶٷس يب زالي٭ ٢بث٭ اضائٻاي زاقتٻ
ثبقٷس ٦ٻ ثساٶٷس اذتطأ حجت قسٺ ٲٗتجطي ٲٹضز اؾتٟبزٺ زٸٮت اؾت يب ذٹاټس ثٹز يب ثطاي آٴ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲي٪يطز يب
ذٹاټس ٪طٞت ،ٲطاتت ضا ٞٹضاً ثٻ اَالٔ زاضٶسٺ ح ١ذٹاټٷس ضؾبٶس؛
(د) زاٲٷٻ ٸ ٲست چٷيٵ اؾتٟبزٺ اي ٲحسٸز ثٻ ٲٷٓٹضي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ثطاي آٴ اربظٺ زازٺ قسٺ اؾت ٸ زض ٲٹضز ٞٷبٸضي ٶيٳٻ
ټبزيټب  ٍ٣ٞثطاي اؾتٟبزٺ ٖٳٹٲي ٚيطتزبضي يب ثطاي رجطاٴ ٖٳٯي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ پؽ اظ َي ضٸٶسټبي ً٢بيي يب ازاضي
يسض٢بثتي تكريم زازٺ قسٺ اؾت؛
(ز) چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ٚيط اٶحهبضي ذٹاټس ثٹز؛
(ټـ) چٷيٵ اؾتٟبزٺ اي ٚيط ٢بث٭ ٸا٪صاضي اؾت ،ٲ٫ط ټٳطاٺ ثب آٴ ثرف اظ ثٷ٫بٺ يب قٽطت تزبضي ٦ٻ اظ ايٵ اؾتٟبزٺ ثٽطٺٲٷس
ٲيقٹز؛
(ٸ) چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ٚبٮجبً زض ٲٹاضزي اربظٺ زازٺ ذٹاټس قس ٦ٻ ثطاي تساض ٤ثبظاض زاذٯي ًٖٹ اربظٺ زټٷسپ ايٵ اؾتٟبزٺ ثبقس؛
(ظ) اربظٺ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي يٳٵ حٳبيت ٦بٞي اظ ٲٷب ٕٞٲكطٸٔ اقربني ٦ٻ ايٵ اربظٺ ضا ٦ؿت ٦طزٺاٶس ،زض نٹضت ٸ ثٻ ټٷ٫بٰ
اظ ٲيبٴ ضٞتٵ اٸيبٔ ٸ احٹاٮي ٦ٻ ٲٷزط ثٻ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي قسٺ اؾت ٸ ٖسٰ احتٳب ٬ثبظ٪كت ايٵ اٸيبٔ ٸ احٹا ،٬ٮٛٹ ذٹاټس
قس .ٲ٣بٰ شي نالح ،ثٻ ٲزطز زضذٹاؾت ايٵ ٲٹضز ،اذتيبض ذٹاټس زاقت ٦ٻ ازاٲٻ ٸرٹز ايٵ اٸيبٔ ٸ احٹا ٬ضا ثطضؾي ٶٳبيس؛
(ح) ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ اضظـ ا٢تهبزي اربظٺ ،ثٻ زاضٶسٺ ح ،١پطزاذت ٦بٞي ثط حؿت اٸيبٔ ٸ احٹا ٬ټط ٲٹضز نٹضت
ذٹاټس٪طٞت؛
(ٌ) اٖتجبض ٢بٶٹٶي ټط تهٳيٱ ٲطثٹٌ ثٻ اربظٺ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ٲيتٹاٶس زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ٲٹضز تزسيس ٶٓط ً٢بيي يب تزسيس
ٶٓط ٲؿت٣٭ زي٫طي تٹؾٍ ي ٥ٲ٣بٰ ٖبٮيتط ٲتٳبيع ٢طاض ٪يطز؛
(ي) ټط تهٳيٱ ٲطثٹٌ ثٻ پطزاذت پيفثيٷي قسٺ ٸ زض ذهٹل چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ٲيتٹاٶس زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ٲٹضز تزسيس
ٶٓط ً٢بيي يب تزسيس ٶٓط ٲؿت٣٭ زي٫طي تٹؾٍ ي ٥ٲ٣بٰ ٖبٮيتط ٲتٳبيع ٢طاض ٪يطز؛
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( )٤زض ٲٹاضزي ٦ٻ چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ثطاي رجطاٴ ٖٳٯي ٦ٻ پؽ اظ َي ضٸٶسټبي ً٢بيي يب ازاضي يس ض٢بثتي تكريم زازٺ
قس ،اربظٺ زازٺ قٹز ،اًٖب اٮعاٲي ثٻ ارطاي قطايٍ ٲ٣طض زض ق١ټبي (ة) ٸ (ٸ) ٶرٹاټٷس زاقت .ٮعٸٰ تهحيح اٖٳب ٬يسض٢بثتي
ضا ٲي تٹاٴ زض تٗييٵ ٲجٯ٢ ٙبث٭ پطزاذت زض چٷيٵ ٲٹاضزي زض ٶٓط ٪طٞت .ا٪ط ٸ ټٷ٫بٲي ٦ٻ قطايٍ ٲٷزط ثٻ چٷيٵ اربظٺاي
احتٳب ٬ثبظ٪كت زاقتٻ ثبقس ،ٲ٣بٲبت شينالح اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ ٮٛٹ اربظٺ رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس؛
( )٬ا٪ط چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ثطاي ثٽطٺثطزاضي اظ اذتطأ حجت قسٺاي (اذتطأ حجت قسٺ زٸٰ) اربظٺ زازٺ قٹز ٦ٻ ٶتٹاٴ اظ آٴ ثسٸٴ
ترُي اظ اذتطأ حجت قسٺ زي٫ط (اذتطأ حجت قسٺ اٸ )٬ثٽطٺثطزاضي ٦طز ،قطايٍ ايبٞي ظيط اٖٳب ٬ذٹاټس قس:
( )1اذتطأ اْٽبض قسٺ زض حجت زٸٰ ثبيس ٲتًٳٵ پيكطٞت ٞٷي ٲٽٱ ٸ زاضاي اټٳيت ا٢تهبزي ٢بث٭ تٹرٽي ٶؿجت ثٻ اذتطأ
اْٽبض قسٺ زض حجت اٸ ٬ثبقس؛
( ) 2ٲبٮ ٥اذتطأ حجت قسٺ اٸ ٬ثبيس ثطاي اؾتٟبزٺ اظ اذتطأ اْٽبض قسٺ زض حجت زٸٰ اؾتح٣ب ٠اذص پطٸاٶٻ ٲت٣بثٯي ضا ثطپبيٻ
قطايُي ٲٗ٣ٹ ٬زاقتٻ ثبقس؛
( )3اؾتٟبزٺ اي ٦ٻ زض ٲٹضز اذتطأ حجت قسٺ اٸ ٬اربظٺ زازٺ قسٺ ٶجبيس رع ثب ٸا٪صاضي اذتطأ حجت قسٺ زٸٰ٢ ،بث٭ اٶت٣ب ٬ثبقس.
ٲبزٺ  31ٲ٧طض
 -1تٗٽسات ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ َج ١ثٷس (ٸ) ٲبزپ  31زض ٲٹضز اُٖبي ٲزٹظ ارجبضي تبحسٸزي٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض تٹٮيس ٲحهٹ٬
(ٲحهٹالت) زاضٸيي ٸ نبزضات آٴ ثٻ ًٖٹ (اًٖبي) ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارسقطايٍ َج ١ثٷس  2يٳيٳٻ ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ يطٸضت زاضز
ٲزطي ٶرٹاټس ثٹز.
 -2زض نٹضتي ٦ٻ ي ٥ٲزٹظ ارجبضي َج ١ٶٓبٰ ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ ٸ يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ تٹؾٍ يًٖ ٥ٹ نبزض٦ٷٷسٺ اُٖب
٪طزز ،پطزاذت ٦بٞي َج ١ثٷس (ح) ٲبزپ  31ثب ٲالحٓٻ اضظـ ا٢تهبزي آٴ ثطاي ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسٺ رٽت اؾتٟبزٺاي ٦ٻ
زض]٢ٯٳطٸي[ ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ اربظٺ زازٺ قسٺ اؾت ،زض]٢ٯٳطٸي[ ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ نٹضت ذٹاټس ٪طٞت .ٸ٢تي ٦ٻ ٲزٹظ
ارجبضي زض ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸارس قطايٍ ثطاي ټٳبٴ ٲحهٹالت اُٖب قسٺ ثبقس ،تٗٽس آٴ ًٖٹ َج ١ثٷس (ح) ٲبزپ  31زض ٲٹضز
ٲحهٹالتي ٦ٻ پطزاذت َج ١رٳٯٻ اٸ ٬ايٵ ثٷس زض]٢ٯٳطٸي[ ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ نٹضت ٪طٞتٻ ثبقس ،ارطا ٶٳي٪طزز.
 -3ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ اظ نطٞٻټبي ٲ٣يبؼ ثب ټس ٜت٣ٹيت ٢سضت ذطيس ٸ تؿٽي٭ تٹٮيس زاذٯي ٲحهٹالت زاضٸيي :زض نٹضتي ٦ٻ
ي٦ ٥كٹض زض حب ٬تٹؾٗٻ يب ي٦ ٥كٹض زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ًٖٹ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضتَ ،ط ٜي ٥ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ
تزبضي ٲٷُ٣ٻاي ٲُبث ١ثب ٲًٳٹٴ ٲبزٺ ٪ 24بت  1994ٸ تهٳيٱ  28ٶٹاٲجط  1979زضذهٹل ضٞتبض ٲتٟبٸت ٸ ٲُٯٹثتط ،ضٞتبض
ٲت٣بث٭ ٸ ٲكبض٦ت ٦بٲٯتط ٦كٹضټبي زضحب ٬تٹؾٗٻ ( )L/4903ثبقس ٦ٻ حسا٢٭ ٶيٳي اظ اًٖبي ٗٞٯي آٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ زض حب٬
حبيط رعٸ ٞٽطؾت ٦كٹضټبي زض٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ؾبظٲبٴ ٲٯ٭ٲتحس ثبقٷس ،تٗٽس آٴ ًٖٹ تحت ثٷس (ٸ) ٲبزپ  31تب
حس الظٰ ثطاي ايٷ٧ٻ ٲحهٹ ٬زاضٸيي تٹٮيس قسٺ يب ٸاضز قسٺ زض ٦كٹض ٲص٦ٹض ثٻ ٲٹرت ي ٥ٲزٹظ ارجبضي ثتٹاٶس ثٻ ثبظاضټبي
ؾبيط ٦كٹضټبي زض حب ٬تٹؾٗٻ يب ٦كٹضټبي زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻ يبٞت٫ي َط ٜآٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ تزبضي ٲٷُ٣ٻاي ٸ زاضاي
ټٳبٴ ٲك٧٭ ثٽساقتي نبزض ٪طزز ،اٖٳب ٬ٶرٹاټس قس .ثسيٽي اؾت ٦ٻ ايٵ ٲؿإٮٻ ثٻ ٲبټيت ؾطظٲيٷي ح٣ٹ ٠ٲطثٹٌ ثٻ اذتطأ
ٲٹضز ثحج ٮُٳٻاي ٶرٹاټس ظز.
 -4اًٖب ثب ټيچي ٥اظ ا٢ساٲبت ٲترصٺ ٲُبث ١ثب ٲ٣طضات ايٵ ٲبزٺ ٸ يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا َج ١ق٣ٽبي «ة» ٸ «ح» ثٷس
 1ٲبزپ ٪ 23بت  1994ثٻ ٲربٮٟت ثط ٶرٹاټٷس ذبؾت.
 -5ايٵ ٲبزٺ ٸ يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ ح٣ٹ ،٠تٗٽسات ٸ اٶُٗبٞٽبيي ٦ٻ اًٖب َج ١ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ٚيط اظ ثٷسټبي
«ٸ» ٸ «ح» ٲبزپ  31زاضٶس اظ رٳٯٻ ٲٹاضزي ٦ٻ زض اٖالٲيٻ ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ
ثٽساقت ٖٳٹٲي ( )WT/MIN(01)/DEC/2ٲٹضز تإ٦يس ٲزسز ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت ،ٸ تٟؿيط آٶٽب ٮُٳٻاي ٶرٹاټس ظز .ايٵ ٲٹاز
ټٱچٷيٵ ثٻ ٲيعاٶي ٦ٻ ٲحهٹالت زاضٸيي تٹٮيس قسٺ َج ١ٲزٹظ ارجبضي ٲيتٹاٶس َج ١ثٷس «ٸ» ٲبزپ  31نبزض ٪طزز ٮُٳٻاي
ٶرٹاټس ظز.
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ٲبزٺ 32
اثُب /٬ٮٛٹ
زض ٲٹضز ټط تهٳيٱ زض ذهٹل اثُب ٬حجت يب ٮٛٹ آٴ ٞطنت تزسيس ٶٓط ً٢بيي ٸرٹز ذٹاټس زاقت.
ٲبزٺ 33
ٲست حٳبيت
ٲست حٳبيت ٢ج٭ اظ اٶً٣بي ثيؿت ؾب ٬اظ تبضيد تك٧ي٭ پطٸٶسٺ پبيبٴ ٶرٹاټس يبٞت.
ٲبزٺ 34
حجتټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٞطآيٷس :ٸْيٟٻ احجبت
 -1اظ ٮحبِ ضؾيس٪يټبي ح٣ٹ٢ي زض ٲٹضز ٶ٣ى ح٣ٹ ٠ٲبٮ ٥ٲص٦ٹض زض ق(١ة) اظ ثٷس  1ٲبزٺ  ،28چٷبٶچٻ ٲٹيٹٔ حجت
ٞطآيٷسي ثطاي ثٻ زؾت آٸضزٴ ي ٥ٲحهٹ ٬ثبقس ،ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٲسٖي ٖٯيٻ زؾتٹض
زټٷس ٦ٻ حبثت ٶٳبيس ٞطآيٷس ثٻ زؾت آٸضزٴ ٲحهٹ ٬ټٳبٶٷس ،ثب ٞطآيٷس حجت قسٺ تٟبٸت زاضز .ثٷبثط ايٵ اًٖب حسا٢٭ زض ي٧ي اظ
قطايٍ ظيط ٲ٣طض ذٹاټٷس زاقت ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ ٲحهٹ ٬ټٳبٶٷسي ٦ٻ ثسٸٴ ٦ؿت ٲٹا٣ٞت ٲبٮ ٥اذتطأ حجت قسٺ تٹٮيس قٹز ،زض
نٹضت ٖسٰ ٸرٹز زٮي٭ ذال ،ٜثٻ زؾت آٲسٺ اظ ٞطآيٷس حجت قسٺ تٯ٣ي ٲي٪طزز:
(اٮ )ٝچٷبٶچٻ ٲحهٹ ٬ثٻ زؾت آٲسٺ اظ ٞطآيٷس حجت قسٺ ،رسيس ثبقس؛
(ة) چٷبٶچٻ احتٳب٢ ٬ٹي ٸرٹز زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ٦بالي ټٳبٶٷس اظ ٞطآيٷس ٲعثٹض ؾبذتٻ قسٺ ٸ ٲبٮ ٥اذتطأ حجت قسٺ ٶتٹاٶؿتٻ
اؾت ثب تالقي ٲٗ٣ٹٞ ،٬طآيٷسي ضا ٦ٻ ٸاٗ٢بً ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت تكريم زټس.
 -2ټط ًٖٹ ٲريط ذٹاټس ثٹز ٲ٣طض زاضز ٦ٻ ٸْيٟٻ احجبت ٲص٦ٹض زض ثٷس  1تٷٽب زضنٹضتي ثط ٖٽسٺ ٶ٣ى ٦ٷٷسٺ ازٖبيي ذٹاټس
ثٹز ٦ٻ قطايٍ اقبضٺ قسٺ زض ق( ١اٮ )ٝيب قطايٍ اقبضٺ قسٺ زض ق(١ة) تح ١٣يبثٷس.
 -3زض ا٢بٲٻ زالي٭ ٲربٮ ،ٝٲٷب ٕٞٲكطٸٔ ٲسٖي ٖٯيٻټب زض ٲٹضز حٳبيت اظ اؾطاض تٹٮيس ٸ ثبظض٪بٶي آٶٽب[ٲسٖي ٖٯيٻټب] ،ٲٹضز
تٹرٻ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
ثرف َ :6طحٽبي ؾبذت ٲساضټبي ي٧پبضچٻ
(ټٳطاٺ ثب قطح رعئيبت ټط ٢ؿٳت)
ٲبزٺ 35
ضارٕ ثٻ ٲٗبټسٺ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض ٲٹضز ٲساضټبي ي٧پبضچٻ()IPIC
اًٖب ٲٹا٣ٞت ٲي٦ٷٷس ٦ٻ اظ َطحٽبي ؾبذت ٲساضټبي ي٧پبضچٻ (٦ٻ زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثٻ ٖٷٹاٴ«َطحٽبي ؾبذت» ذٹاٶسٺ
ٲيقٹٶس)َ ،ج ١ٲٹاز  2تب ٚ( 7يط اظ ثٷس  3ٲبزٺ  12 ،)6ٸ ثٷس  3ٲبزٺ  16ٲٗبټسٺ ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض ٲٹضز ٲساضټبي ي٧پبضچٻ
حٳبيت ثٻٖٳ٭ آٸضٶس ٸ ثٻ ٖالٸٺ ٲ٣طضات ظيط ضا ضٖبيت ٶٳبيٷس.
ٲبزٺ 36
حٹظٺ قٳٹ ٬حٳبيت
ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ثٷس  1ٲبزٺ  ،37اًٖب ا٢ساٲبت ظيط ضا زض نٹضتي ٦ٻ ثسٸٴ ٦ؿت اربظٺ اظ زاضٶسٺ ح ١ٸ ثطاي ٲ٣بنس تزبضي
اٶزبٰ ٪طٞتٻ ثبقسٚ ،يط ٢بٶٹٶي تٯ٣ي ذٹاټٷس ٦طز :ٸاضز ٦طزٴٞ ،طٸـ يب ثٻ ٪ٹٶٻاي زي٫ط تٹظيٕ يَ ٥طح ؾبذت ،ٲساض
ي٧پبضچٻ اي ٦ٻ زض آٴ اظ يَ ٥طح ؾبذت ٲٹضز حٳبيت اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت يب ٦باليي ٲتك٧٭ اظ ايٵ ٶٹٔ ٲساض ي٧پبضچٻ تٷٽب زض
آٴ حس ٦ٻ ټٳچٷبٴ حبٸي َطح ؾبذت تٽيٻ قسٺ ثٻ َٹض ٚيط٢بٶٹٶي ثبقس.
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ٲبزٺ 37
ا٢ساٲبتي ٦ٻ ٲؿتٯعٰ ٦ؿت اربظٺ اظ زاضٶسٺ ح ١ٶيؿتٷس.
ٖ -1ٯيضٚٱ ٲبزٺ  ،36ټ يچ ي ٥اظ اًٖب اٶزبٰ ا٢ساٲبت ٲص٦ٹض زض ايٵ ٲبزٺ زض ذهٹل ٲساض ي٧پبضچٻ ٲتك٧٭ اظ يَ ٥طح ؾبذت
تٽيٻ قسٺ ثٻ َٹض ٚيط ٢بٶٹٶي يب ٦بالي حبٸي ايٵ ٶٹٔ ٲساض ي٧پبضچٻ ضا زض ٲٹاضزي ٦ٻ قرم اٶزبٰ زټٷسٺ يب زؾتٹضزټٷسٺ ايٵ
ا٢ساٲبت ٶٳيزاٶؿتٻ يب زٮيٯي ٲٗ٣ٹ ٬زض اذتيبض ٶساقتٻ اؾت ٦ٻ ثساٶس ثٻ ټٷ٫بٰ زضيبٞت ٲساض ي٧پبضچٻ يب ٦بالي حبٸي ايٵ ٶٹٔ
ٲساض ي٧پبضچٻ ،يَ ٥طح ؾبذت تٽيٻ قسٺ ثٻ َٹض ٚيط ٢بٶٹٶي ضا ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲيزټسٚ ،يط ٢بٶٹٶي تٯ٣ي ٶرٹاټٷس ٦طز .اًٖب
ٲ٣طض ذٹاټٷس زاقت پؽ اظ ايٷ٧ٻ قرم ٲعثٹض اَالٖبت ٦بٞي ضا زض ٲٹضز تٽيٻ ٚيط ٢بٶٹٶي َطحٽبي ؾبذت ثٻ زؾت آٸضز ،ايٵ
قرم ثتٹاٶس ټط ا٢ساٲي ضا زض ذهٹل شذبيطي اظ ايٵ َطحٽب ٦ٻ زض اذتيبض زاضز يب ٢ج٭ اظ ايٵ تبضيد آٴټب ضا ؾٟبضـ زازٺ اؾت
ثٻ ٖٳ٭ آٸضز ،اٲب ٲؿؤٸ ٬ثبقس ٦ٻ ثٻ زاضٶسٺ ح ١ٲجٯٛي ٲٗبز ٬ح١االٲتيبظ ٲٗ٣ٹٮي ٦ٻ زض نٹضت ٲصا٦طات آظاز ثطاي ٦ؿت
پطٸاٶٻ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ َطح ؾبذت پطزاذت ٲيقس ،تإزيٻ ٶٳبيس.
 -2قطايٍ ٲ٣طض زض ق١ټبي (اٮ )ٝتب ( )٤ٲبزٺ  ،31ثب تٛييطات الظٰ ،ٶبْط ثط ٲٹاضزي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ نسٸض پطٸاٶٻ ثطاي َطح
ؾبذت ٚيط زاٸَٯجبٶٻ ثبقس يب ايٷ٧ٻ اؾتٟبزٺ اظ َطح ؾبذت تٹؾٍ زٸٮت يب ثطاي زٸٮت ثسٸٴ اربظٺ زاضٶسٺ ح ١نٹضت ٪طٞتٻ
ثبقس.
ٲبزٺ 38
ٲست حٳبيت
 -1زض ٢ٯٳطٸي اًٖبيي ٦ٻ حجت ضا ثٻ ٖٷٹاٴ قطَي ثطاي حٳبيت ،الظٰ تٯ٣ي ٲي٦ٷٷس ،ٲست حٳبيت اظ َطحٽبي ؾبذت ٢ج٭ اظ
اٶً٣بي  10ؾب ٬اظ تبضيد تك٧ي٭ پطٸٶسپ زضذٹاؾت حجت يب اظ تبضيد ٶرؿتيٵ ثٽطٺثطزاضي تزبضي اظ آٴټب زض ټط ٦زبي زٶيب،
ذبتٳٻ ٶرٹاټس يبٞت.
 -2زض ٢ٯٳطٸي اًٖبيي ٦ٻ حجت ضا ثٻ ٖٷٹاٴ قطَي ثطاي حٳبيت ،الظٰ تٯ٣ي ٶٳي٦ٷٷسَ ،طحٽبي ؾبذت حسا٢٭ ثٻ ٲست 10
ؾب ٬اظ تبضيد ٶرؿتيٵ ثٽطٺثطزاضي تزبضي اظ آٴټب زض ټط ٦زبي زٶيب ،ٲٹضز حٳبيت ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
ٖ -3ٯيضٚٱ ثٷسټبي  1ٸ  ،2يًٖ ٥ٹ ٲيتٹاٶس ٲ٣طض زاضز ٦ٻ حٳبيت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ  15ؾب ٬پؽ اظ اثسأ َطح ؾبذتُٕ٢ ،
قٹز.
ثرف  :7حٟبْت اظ اَالٖبت اٞكب ٶكسٺ
ٲبزٺ 39
 -1اًٖب يٳٵ تًٳيٵ حٳبيت ٲؤحط زض ٲ٣بث٭ ض٢بثت ٚيط ٲٷهٟبٶٻ ثٻ ٶحٹ ٲ٣طض زض ٲبزٺ  10ٲ٧طض ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( ،)1967اظ
اَالٖبت اٞكب ٶكسٺ ثط حؿت ثٷس  2ٸ اظ اَالٖبت اضائٻ قسٺ ثٻ زٸٮت يب ٲؤؾؿبت زٸٮتي ثط حؿت ثٷس  ،3حٟبْت ذٹاټٷس ٦طز.
 -2اقربل ح٣ي٣ي ٸ ح٣ٹ٢ي اظ ايٵ اٲ٧بٴ ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ اٞكبي اَالٖبتي ٦ٻ ٢بٶٹٶبً تحت ٦ٷتطٮكبٴ ٢طاض زاضز يب اظ
زؾتيبثي ٸ اؾتٟبزٺ زي٫طاٴ اظ ايٵ اَالٖبت ثسٸٴ ٦ؿت ٲٹا٣ٞت اقربل ٲعثٹض ٸ ثٻ ٪ٹٶٻاي ٲٛبيط ثب اٖٳب ٬تزبضي قطاٞتٳٷساٶٻ ،
رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس ،ثٻ قطَي ٦ٻ ايٵ اَالٖبت:
(اٮ )ٝثٻ ايٵ ٲٗٷب ٲحطٲبٶٻ ثبقس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٲزٳٹٖٻ يب ثب تط٦يت يب ؾطټٱ ٦طزٴ ز٢ي ١ارعاء آٴ ،اقربل زضٸٴ ٲحبٞٯي
٦ٻ ٲٗٳٹالً ثب ايٵ ٶٹٔ اظ اَالٖبت ؾطٸ٦بض زاضٶس ٖٳٹٲبً اظ آٴ آ٪بټي ٶساقتٻ ثبقٷس يب زؾتطؾي ايٵ اقربل ثٻ اَالٖبت ٲعثٹض ثٻ
ؾبز٪ي اٲ٧بٴپصيط ٶجبقس؛
(ة) ثٻ ذبَط ٲحطٲبٶٻ ثٹزٶف زاضاي اضظـ تزبضي ثبقس؛ ٸ
(د) حؿت اٸيبٔ ٸ احٹا ،٬قرهي ٦ٻ ٢بٶٹٶبً ٦ٷتط ٬اَالٖبت ٲعثٹض ضا زض اذتيبض زاضز ،ثطاي ٲحطٲبٶٻ ٶ٫بټساقتٵ آٴ ا٢ساٲبت
ٲٗ٣ٹٮي ضا ثٻ ٖٳ٭ آٸضزٺ ثبقس.
 -3ټٷ٫بٲي ٦ٻ اًٖب اضائٻ اَالٖبت اٞكب ٶكسٺ اظ رٳٯٻ اَالٖبت ٲطثٹٌ ثٻ آظٲبيف ضا ٦ٻ تٽيٻ آٴټب ٲؿتٯعٰ تالـ ٢بث٭ تٹرٽي
اؾت ،ثٻ ٖٷٹاٴ قطَي ثطاي ٦ؿت ٲزٹظ ثبظاضيبثي ٲحهٹالت زاضٸيي يب ٲحهٹالت قيٳيبيي ٲطثٹٌ ثٻ ٦كبٸضظي ٦ٻ زض آٴټب
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ٲٹاز قيٳيبيي رسيسي ثٻ ٦بض ضٞتٻ اؾت الظٰ ٲيزاٶٷس ،اظ چٷيٵ اَالٖبتي زض ٲ٣بث٭ اؾتٟبزٺ تزبضي ٚيطٲٷهٟبٶٻ حٳبيت
ذٹاټٷس ٦طز .اًٖب ثٻ ٖالٸٺ ثطاي رٯٹ٪يطي اظ اٞكبي ايٵ زازٺټب اظ آٴټب حٳبيت ذٹاټٷس ٦طز ،ٲ٫ط زض ٲٹاضزي ٦ٻ ايٵ اٞكب ثطاي
حٳبيت اظ ٖبٲٻ ٲطزٰ يطٸضت زاقتٻ يب ا٢ساٲبتي ثطاي تًٳيٵ حٳبيت اظ اَالٖبت زض ٲ٣بث٭ اؾتٟبزٺ تزبضي ٚيطٲٷهٟبٶٻ ثٻ ٖٳ٭
آٲسٺ ثبقس.
ثرف ٦ :8ٷتط ٬ضٸيٻټبي يس ض٢بثتي زض پطٸاٶٻټبي (ٮيؿبٶؿٽبي)
٢طاضزازي
ٲبزٺ 40
 -1اًٖب تٹا ١ٞزاضٶس ٦ٻ ثطذي اظ ضٸيٻټب يب قطايٍ نسٸض پطٸاٶٻ ضارٕ ثٻ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٦ٻ ض٢بثت ضا ٲحسٸز ٲيؾبظز
ٲٳ٧ٵ اؾت ثط تزبضت احط ؾٹء زاقتٻ ٸ اٶت٣ب ٬ٸ اقبٖٻ ٞٷأٸضي ضا ٲبٶٕ قٹز.
 -2ټيچ چيع زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٲبٶٕ اًٖب ٶرٹاټس قس ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ ذٹز آٴ زؾتٻ اظ ضٸيٻټب يب قطايٍ نسٸض پطٸاٶٻ ضا ٦ٻ زض
ٲٹاضز ذبل ٲٳ٧ٵ اؾت ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي قٳطزٺ قسٺ ٸ احط ؾٹء ثط ض٢بثت زض ثبظاض ٲطثٹٌ زاقتٻ ثبقس،
تهطيح ٦ٷٷس .ټٳبٴ َٹض ٦ٻ ٞٹ٢بً ٲ٣طض ٪طزيس ،يًٖ ٥ٹ ٲيتٹاٶس ٲٷُج ١ثب ؾبيط ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،ا٢ساٲبت ٲ٣تًي ضا
ثب تٹرٻ ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ذٹز ،ثطاي ٦ٷتط ٬يب رٯٹ٪يطي اظ چٷيٵ ضٸيٻټبيي ٦ٻ ثطاي ٲخب ٬ٲيتٹاٶس قطايٍ اؾتطزاز اٶحهبضي
ح٣ٹ ٠اُٖبيي ،قطايٍ ٲٷٕ٦ٷٷسٺ ٲربٮٟت ثب اٖتجبض ٸ نسٸض ارجبضي پطٸاٶٻ زض ٢بٮت ي ٥ٲزٳٹٖٻ ضا قبٲ٭ قٹز ،اتربش ٦ٷس.
 -3ټط ًٖٹ ثٻ ٲزطز زضذٹاؾت ،ثب ټط ًٖٹ زي٫طي ٦ٻ ثٻ زٮيٯي ٲٗت٣س اؾت ي ٥ٲبٮ ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ثٻ ٖٷٹاٴ تجٗٻ يب
ٲ٣يٱ زض ٢ٯٳطٸي ًٖٹي ٦ٻ زضذٹاؾت ٲكٹضت ذُبة ثٻ آٴ ثٹزٺ ،اٖٳبٮي ضا ثب ٶ٣ى ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ًٖٹ زضذٹاؾت٦ٷٷسٺ زض
ذهٹل ٲٹيٹٔ ايٵ ثرف اٶزبٰ ٲيزټس ٸ آٴ ًٖٹ ٲبي٭ اؾت ضٖبيت ايٵ ٢ٹاٶيٵ ضا ثسٸٴ ٮُٳٻ ثٻ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲي ثٻ ٲٹرت
٢بٶٹٴ ٸ ثسٸٴ ذسقٻ ثٻ آظازي ٦بٲ٭ ټطي ٥اظ ايٵ اًٖب ثطاي تهٳيٱ٪يطي ٶٽبيي تإٲيٵ ٦ٷس ،ٲكٹضت ذٹاټس ٦طزًٖ .ٹي ٦ٻ
زضذٹاؾت ذُبة ثٻ آٴ ٲيثبقس ،ٲكٹضت ثب ًٖٹ زضذٹاؾت٦ٷٷسٺ ضا ثٻ َٹض ٦بٲ٭ ٸ ثب ٶٓط ٲخجت ثطضؾي ٦طزٺ ٸ ثٻ ًٖٹ ٲعثٹض
ٞطنت ٦بٞي ثطاي ٲكٹضت ذٹاټس زاز ٸ ثب ٖطيٻ اَالٖبت ٚيط ٲحطٲبٶٻاي ٦ٻ ضارٕ ثٻ ٲٹيٹٔ زض زؾتطؼ ٖٳٹٰ ٢طاض زاضز ٸ
ؾبيط اَالٖبتي ٦ٻ زض اذتيبضـ ٲيثبقس ٸ ټٳيٵَٹض َج٢ ١ٹاٶيٵ زاذٯي ٸ ثب اٶزبٰ تٹا١ٞټبي ٲطيياٮُطٞيٵ زض ذهٹل حّٟ
رٷجٻ ٲحطٲبٶٻ ٲٹيٹٔ تٹؾٍ ًٖٹ زضذٹاؾت ٦ٷٷسٺ ،ثب آٴ ًٖٹ ټٳ٧بضي ذٹاټس ٦طز.
ًٖ -4ٹ زي٫ط ثٻ ٲزطز زضذٹاؾت ًٖٹي ٦ٻ ٖٯيٻ اتجبٔ يب اقربل ٲ٣يٱ زض ٢ٯٳطٸيف ثٻ ٖٯت ٶ٣ى ازٖبيي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات
ًٖٹ زي٫ط زضثبضٺ ٲٹيٹٔ ايٵ ثرف ،زض ٢ٯٳطٸي ايٵ ًٖٹ زازذٹاټي قسٺ اؾتَ ،ج ١قطايُي ټٳبٶٷس قطايٍ ٲ٣طض زض ثٷس ،3
ٞطنت ٲكٹضت اُٖب ذٹاټس ٦طز.
٢ؿٳت  :3ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
ثرف  :1تٗٽسات ٦ٯي
ٲبزٺ 41
 -1اًٖب تًٳيٵ ذٹاټٷس ٦طز ٦ٻ ضٸيٻټبي ارطايي ٲ٣طض زض ايٵ ٢ؿٳت َج٢ ١ٹاٶيٷكبٴ زض زؾتطؼ ٢طاض ٪يطز ،ثٻ ٪ٹٶٻاي ٦ٻ
ا٢ساٰ ٲؤحط ٖٯيٻ ټط ٖٳ٭ ٶب٢ى ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲكٳٹ ٬ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٲٳ٧ٵ ٪طزز :اظ رٳٯٻ ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت
ؾطيٕ ثطاي رٯٹ٪يطي اظ ٶ٣ى ٸ ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضتي ٦ٻ ٲبٶٕ ٶ٣ى ثيكتط قٹٶس .ارطاي ايٵ ضٸيٻټب ثٻ ٪ٹٶٻاي ذٹاټس ثٹز ٦ٻ
اظ ايزبز ٲٹاٶٕ ٞطا ضاٺ تزبضت ٲكطٸٔ ارتٷبة ثٻ ٖٳ٭ آيس ٸ زض آٴټب تًٳيٷبتي ثطاي رٯٹ٪يطي اظ ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ضٸيٻټب
پيفثيٷي ٪طزز.
 -2ضٸيٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲٷهٟبٶٻ ٸ ٖبزالٶٻ ذٹاټٷس ثٹز .ايٵ ضٸيٻټب ثٻ ٪ٹٶٻاي ٚيط يطٸضي پيچيسٺ
يب پطټعيٷٻ ٶجٹزٺ ٸ زض آٴټب ٲٽٯتٽبي ٚيطٲٗ٣ٹ ٬يب ٲُٗٯيټبي ثيرٽت ٸرٹز ٶرٹاټس زاقت.
 -3آضاي ٲطثٹٌ ثٻ ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ي ٥ٲٹيٹٔ تطريحبً ٦تجي ٸ ٲؿتس ٬ذٹاټس ثٹز .ايٵ آضا ثسٸٴ تإذيط ٚيط
الظٰ ،حسا٢٭ زض اذتيبض َطٜټبي اذتال٢ ٜطاض ذٹاټس ٪طٞت .آضاي ٲطثٹٌ ثٻ ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ي ٥ٲٹيٹٔ تٷٽب ثط
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زاليٯي اؾتٹاض ذٹاټس ثٹز ٦ٻ زض ذهٹل آٴټب ثٻ َطٜټب ٞطنت اؾتٳبٔ زازٺ قسٺ اؾت.
 -4ثٻ َط ٜټبي اذتالٞ ٜطنت زازٺ ذٹاټس قس ٦ٻ اظ ٲ٣بٰ ً٢بيي زض ٲٹضز آضاي ازاضي ٶٽبيي ت٣بيبي تزسيس ٶٓط ٦ٷٷس ٸ ثب
ضٖبيت ٲ٣طضات ح٣ٹ٢ي ٲٷسضد زض ٢ٹاٶيٵ يًٖ ٥ٹ ضارٕ ثٻ اټٳيت ٲٹيٹٔ ٲُطٸحٻ ،اظ ايٵ ٲ٣بٰ حسا٢٭ زض ٲٹضز رٷجٻټبي
ح٣ٹ٢ي آضاي ٲ٣سٲبتي ً٢بيي زض ٲٹضز ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٔ ،چٷيٵ ت٣بيبيي ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس .اٮجتٻ زض
ٲٹيٹٖبت رعايي اٮعاٲي ثٻ زازٴ ٞطنت ثطاي تزسيس ٶٓط زض ثطائت ٸرٹز ٶرٹاټس زاقت.
 -5ثسيٽي اؾت ايٵ ٢ؿٳت تٗٽسي زض ذهٹل ايزبز ي ٥ٶٓبٰ ً٢بيي ثطاي ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ثٻ٪ٹٶٻاي ٲتٳبيع اظ
ٶٓبٰ ارطاي ٢ٹاٶيٵ ثٻ َٹض ٖبٰ ،ثٻ ٸرٹز ٶٳيآٸضز ٸ ټٳيٵ َٹض ثط نالحيت اًٖب رٽت ارطاي ٢ٹاٶيٷكبٴ ثٻ َٹض ٖبٰ ،احط ٶساضز.
ټيچ چيع زض ايٵ ٢ؿٳت تٗٽسي زض ذهٹل تٹظيٕ ٲٷبثٕ ٲيبٴ ارطاي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ ارطاي ٢ٹاٶيٵ ثٻ َٹض ٖبٰ ،ايزبز
ٶٳي٦ٷس.
ثرف  :2ضٸيٻټب ٸ ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت ح٣ٹ٢ي ٸازاضي
ٲبزٺ 42
ضٸيٻټبي ٖبزالٶٻ ٸ ٲٷهٟبٶٻ
اًٖب رٽت ارطاي ټطي ٥اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲكٳٹ ٬ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،ضٸيٻټبيي ً٢بيي ٸ ح٣ٹ٢ي زض اذتيبض زاضٶس٪بٴ
ايٵ ح٣ٹ٢ ٠طاض ذٹاټٷس زاز .ٲسٖيٖٯيٻټب اظ ح ١زضيبٞت اذُبضيٻ ٦تجي ثٻ ٲٹ ٕ٢ٸ ٲتًٳٵ تٹييحبت ٦بٞي ،اظرٳٯٻ زض ٲٹضز
ٲجٷبي ازٖب ،ثطذٹضزاضٶس .ثٻ َطٜټبي اذتال ٜاربظٺ زازٺ ذٹاټس قس ٦ٻ ٲكبٸض ح٣ٹ٢ي ٲؿت٣٭ زاقتٻ ثبقٷس .ضٸيٻټبي ٲعثٹض
اٮعاٲبت ثيف اظ اٶساظٺ قب٢ي ضا زض ذهٹل حًٹض ارجبضي قرم تحٳي٭ ٶرٹاټٷس ٦طز .ټٳٻ َطٜټبيي ٦ٻ ثٻ ايٵ ضٸيٻټب
ٲتٹؾ٭ ٲيقٹٶس ،ح ١احجبت ازٖبټبي ذٹز ٸ اضائٻ ٦ٯيٻ ٲساض ٤ٲطثٹٌ ضا ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًي ذٹاټٷس زاقت .زض ضٸيٻټبي ٲعثٹض
َطي٣ي ثطاي تكريم ٸ ح ّٟاَالٖبت ٲحطٲبٶٻ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ذٹاټس قس ،ٲ٫ط ايٷ٧ٻ چٷيٵ ا٢ساٲي ثب اٮعاٲبت ٢بٶٹٶي ٲٹرٹز
ٲٛبيطت زاقتٻ ثبقس.
ٲبزٺ 43
ٲساض٤
 -1ا٪ط يَ ٥ط ٜٲساض٦ي ثٻ َٹض ٲٗ٣ٹ ٬زض زؾتطؼ ٸ ٦بٞي زض حٳبيت اظ ازٖبيف اضائٻ زټس ٸ ٲساض٦ي ضا زض اضتجبٌ ثب احجبت
ازٖبيف ٲكرم ؾبظز ٦ٻ زض ٦ٷتطَ ٬ط ٜٲ٣بث٭ ٢طاض زاضز ،ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زؾتٹض زټٷس
َط ٜٲ٣بث٭ ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ قطايُي ٦ٻ ح ّٟاَالٖبت ٲحطٲبٶٻ ضا زض ٲٹاضز ذبل تًٳيٵ ٦ٷس ،ايٵ ٲساض ٤ضا اضائٻ ٶٳبيس.
 -2زض ٲٹاضزي ٦ٻ يَ ٥ط ٜزض رطيبٴ ضؾيس٪ي ٖٳساً ٸ ثسٸٴ ټيچ٪ٹٶٻ زٮي٭ ٢بٶٕ٦ٷٷسٺاي ،اربظٺ زؾتطؾي ثٻ اَالٖبت الظٰ ضا
ٶسټس يب ثٻ ٪ٹٶٻاي زي٫ط آٴټب ضا ْط ٜٲستي ٲٗ٣ٹ ٬تؿٯيٱ ٶ٧ٷس يب ثٻ ضٸيٻ ٲطثٹٌ ثٻ ي ٥ا٢ساٰ ارطايي ٮُٳٻ ٢بث٭ تٹرٽي ٸاضز
آٸضز ،يًٖ ٥ٹ ٲي تٹاٶس ثٻ ٲ٣بٲبت ً٢بيي اربظٺ زټس ٦ٻ ثط ٲجٷبي اَالٖبت زضيبٞتي ،اظ رٳٯٻ ق٧بيت يب اْٽبضات َطٞي ٦ٻ ثٻ
ٖٯت ٖسٰ زؾتطؾي ثٻ اَالٖبت ظيبٴ زيسٺ اؾت ٸ ثب زازٴ ٞطنت ثٻ َطٜټب ٦ٻ ازٖبټب يب ٲساض٦كبٴ اؾتٳبٔ قٹز ،تهٳيٳبت
ٲ٣سٲبتي يب ٶٽبيي ضا ٶٟيبً يب احجبتبً اتربش ٶٳبيٷس.
ٲبزٺ 44
زؾتٹضات ٦تجي زاز٪بٺ
 -1ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ يَ ٥ط ٜزؾتٹض زټٷس ٦ٻ ٶ٣ى[ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ضا
ٲتٹ ٝ٢ؾبظز ،اظ رٳٯٻ اظ ٸضٸز آٴ زؾتٻ اظ ٦بالټبي ٸاضزاتي ثٻ ٦بٶبٮٽبي تزبضي ٸا ٕ٢زض ٢ٯٳطٸي ً٢بيي ذٹز ٦ٻ ٲؿتٯعٰ ٶ٣ى
ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اؾت ،ثالٞبنٯٻ پؽ اظ تطذيم چٷيٵ ٦بالټبيي اظ ٪ٳط ،٤رٯٹ٪يطي ثٻ ٖٳ٭ آٸضٶس .اًٖب اٮعاٲي ٶساضٶس
ايٵ اذتيبض ضا زض ذهٹل ٲٹيٹٔ ٲٹضز حٳبيتي اُٖب ٦ٷٷس ٦ٻ قرم ٢ج٭ اظ ايٷ٧ٻ ثساٶس يب زالي٭ ٲٗ٣ٹٮي زاقتٻ ثبقس ٦ٻ ثساٶس
ٲٗبٲٯٻ آٴ ٲتًٳٵ ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اؾت ،آٴ ضا اذص ٦طزٺ يب ؾٟبضـ زازٺ اؾت.
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ٖ -2ٯيضٚٱ ؾبيط ٲ٣طضات ايٵ ٢ؿٳت ٸ ثٻ قطٌ آٶ٧ٻ ٲ٣طضات ٢ؿٳت  2ثٹيػٺ ضارٕ ثٻ اؾتٟبزٺ زٸٮت[اظ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] يب
اؾتٟبزٺ اقربل حبٮج ٲزبظ اظ َط ٜزٸٮت اظ ح ١ٲعثٹض ،ثسٸٴ اربظٺ زاضٶسٺ ح ١ثٻ ارطا زضآيٷس ،اًٖب ٲيتٹاٶٷس ٸؾبي٭ رجطاٴ
ذؿبضت ٲٹرٹز ثطاي ٲ٣بثٯٻ ثب چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ضا ثٻ پطزاذت ٚطاٲت َج ١ق(١ح) اظ ٲبزٺ  ،31ٲحسٸز ؾبظٶس .زض ؾبيط ٲٹاضز
ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت پيفثيٷي قسٺ زض ايٵ ٢ؿٳت ثٻ ٲٹ ٕ٢ارطا ٪صاقتٻ ذٹاټٷس قس يب چٷبٶچٻ ايٵ ٸؾبي٭ ثب ٢ٹاٶيٵ ي٥
ًٖٹ ٲٛبيطت زاقتٻ ثبقٷس ،آضاي اٖالٲي ٸ ٚطاٲت ٦بٞي زض اذتيبض ذٹاټس ثٹز.
ٲبزٺ 45
ذؿبضت
 -1ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٶ٣ى ٦ٷٷسٺ ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زؾتٹض زټٷس ٦ٻ ثٻ زاضٶسٺ ايٵ
ح ١ذؿبضت ٦بٞي ثطاي رجطاٴ ظيبٴ ٸاضزٺ ثٻ اٸ زض ٶتيزٻ ٶ٣ى ايٵ ح ١تٹؾٍ قرم ٶ٣ى٦ٷٷسٺاي ٦ٻ ٲيزاٶؿتٻ يب زالي٭
ٲٗ٣ٹٮي زضاذتيبض زاقتٻ ٦ٻ ثساٶس زض ٗٞبٮيتي ٲتًٳٵ ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض٪يط اؾت ،ثپطزاظز.
 -2ٲ٣بٲبت ً٢بيي ټٳچٷيٵ اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٶ٣ى ٦ٷٷسٺ ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زؾتٹض زټٷس ٦ٻ
ټعيٷٻټبي زاضٶسٺ ايٵ ح ١اظ رٳٯٻ ح١اٮٹ٦بٮٻ ضا ثپطزاظز .اًٖب ٲيتٹاٶٷس زض ٲٹاضز ٲ٣تًي ثٻ ٲ٣بٲبت ً٢بيي اربظٺ زټٷس اٲط ثٻ
رجطاٴ ٲٷب ٕٞٸ يب پطزاذت ذؿبضت اظ پيف تٗييٵ قسٺ حتي زض ٲٹاضزي ٶٳبيٷس ٦ٻ ٶ٣ى ٦ٷٷسٺ ٶٳيزاٶؿتٻ يب زالي٭ ٲٗ٣ٹ ٬زض
اذتيبض ٶساقتٻ ٦ٻ ثساٶس زض ٗٞبٮيتي ٲتًٳٵ ٶ٣ى ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض٪يط اؾت.
ٲبزٺ 46
ؾبيط ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت
ثٻ ٲٷٓٹض رٯٹ٪يطي ٲؤحط اظ ٶ٣ى ،ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زؾتٹض زټٷس ٦بالټبيي ٦ٻ ثٻ
تكريهكبٴ [ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] زض ٲٹضز آٴټب ٶ٣ى قسٺ اؾت ،ثسٸٴ ټيچ ٶٹٔ رجطاٶي ذبضد اظ ٦بٶبٮٽبي تزبضي ثٻ ٪ٹٶٻاي
ٲهط ٜقٹٶس ٦ٻ ثٻ زاضٶسٺ ايٵ ح٣ٹ ٠ظيبٴ ٸاضز ٶ٫طزز يب زض نٹضت ٖسٰ ٲٛبيطت ثب اٮعاٲبت ٢بٶٹٶي ٲٹرٹز٦ ،بالټبي ٲعثٹض ٲٗسٸٰ
قٹٶس .ٲ٣بٲبت ً٢بيي ټٳچٷيٵ اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زؾتٹض زټٷس ٲٹاز ٸ اثعاضټبيي ٦ٻ زض ٶ٣ى [ح٣ٹ٠
ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ] ٦بالټب ،ثيف اظ ټٳٻ ٦بضثطز زاقتٻاٶس ،ثسٸٴ ټيچ رجطاٶي ذبضد اظ ٦بٶبٮٽبي تزبضي ثٻ ٪ٹٶٻاي ٲهط ٜقٹٶس ٦ٻ
ذُطات ٶ٣ى ثيكتط ثٻ حسا٢٭ ٦بټف يبثس .زض ثطضؾي ايٵ زضذٹاؾتټب ٮعٸٰ ٸرٹز تٷبؾت ٲيبٴ رسي ثٹزٴ ٶ٣ى ٸ ٸؾبي٭
رجطاٴ ذؿبضت تٗييٵ قسٺ ٸ ټٳيٵ َٹض ٲٷب ٕٞاقربل حبٮج ٲٯحٹِ ذٹاټس ثٹز .زض ٲٹضز ٦بالټبي زاضاي ٖالٲت تزبضي ت٣ٯجي،
رع زض ٲٹاضز اؾتخٷبيي ،نط ٜٲحٹ ٖالٲت تزبضياي ٦ٻ ثٻ َٹض ٚيط ٢بٶٹٶي ثط ٦بال اٮهب ٠قسٺ ،ثطاي ٦ؿت اربظٺ ٸضٸز ٦بال ثٻ
٦بٶبٮٽبي تزبضيٟ٦ ،بيت ٶرٹاټس ٦طز.
ٲبزٺ 47
ح ١اَالٔ
اًٖب ٲيتٹاٶٷس ٲ٣طض زاضٶس ٦ٻ ٲ٣بٲبت ً٢بيي اذتيبض زاقتٻ ثبقٷس زض نٹضت تٷبؾت ثب رسي ثٹزٴ ٶ٣ى [ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي]
زؾتٹض زټٷس ٦ٻ قرم ٶ٣ى٦ٷٷسٺ ،ٲكرهبت اقربل حبٮج زض٪يط زض تٹٮيس ٸ تٹظيٕ ٦بالټب يب ذسٲبتي ضا ٦ٻ [ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت
٧ٞطي] زضٲٹضز آٴټب ٶ٣ى قسٺ ٸ ټٳيٵ َٹض ٲكرهبت ٦بٶبٮٽبي تٹظيٕ آٴټب ضا ثٻ اَالٔ زاضٶسٺ ايٵ ح٣ٹ ٠ثطؾبٶس.
ٲبزٺ 48
پطزاذت ٚطاٲت ثٻ ٲسٖي ٖٯيٻ
 -1ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ثٻ َطٞي ٦ٻ ثٻ زضذٹاؾت اٸ ا٢ساٲبتي اتربش قسٺ ٸ ټٳيٵ َٹض ثٻ
قرهي ٦ٻ اظ ضٸيٻټبي ارطايي ؾٹء اؾتٟبزٺ ٦طزٺ زؾتٹض زټٷس ثٻ َطٞي ٦ٻ ثٻ ٚٯٍ ٲٷٕ يب ٲحطٸٰ قسٺ اؾت ،اظ ثبثت ٮُٳٻ
ٸاضزٺ ثٻ ذبَط ايٵ ؾٹء اؾتٟبزٺ ٚطاٲت ٦بٞي ثپطزاظٶس .ٲ٣بٲبت ً٢بيي ټٳچٷيٵ اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ثٻ ٲسٖي
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زؾتٹض زټٷس ټعيٷٻټبي ٲسٖي ٖٯيٻ ضا ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ح١اٮٹ٦بٮٻ ضا قبٲ٭ ٪طزز ،پطزاذت ٶٳبيس.
 -2زض ذهٹل ارطاي ټط٪ٹٶٻ ٢ٹاٶيٵ ٲطثٹٌ ثٻ حٳبيت اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي يب ارطاي آٴ ،اًٖب  ٍ٣ٞٲطارٕ ٸ ٲ٣بٲبت
ٖٳٹٲي ضا آٴ ټٱ زض ٲٹاضزي ٦ٻ زض رطيبٴ ارطاي ايٵ ٢ٹاٶيٵ ،ا٢ساٲبت اظ ضٸي حؿٵٶيت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ يب زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ
ثبقٷس ،اظ تحٳ٭ ا٢ساٲبت رجطاٶي ٲ٣تًي ٲجطا ذٹاټٷس زاٶؿت.
ٲبزٺ 49
ضٸيٻټبي ازاضي
تب ربيي ٦ٻ ثتٹاٴ زؾتٹض زض ٲٹضز ټطي ٥اظ ٸؾبي٭ ح٣ٹ٢ي رجطاٴ ذؿبضات ضا ٲٷجٗج اظ ضٸيٻټبي ازاضي ٶبْط ثط ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي
َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٔ زاٶؿت ،ضٸيٻټبي ٲعثٹض ثبيس ثب انٹٮي ٦ٻ ٲبټيتبً ثب انٹ ٬ٲ٣طض زض ايٵ ثرف ٲٗبزٮٷس ،اٶُجب ٠زاقتٻ
ثبقٷس.
ثرف  :3ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي (تإٲيٷي)
ٲبزٺ 50
 -1ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زؾتٹضاتي زض ٲٹضز ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ٞٹضي ٸ ٲؤحط ثٻ ٲٷٓٹضټبي ظيط
نبزض ٶٳبيٷس:
(اٮ )ٝرٯٹ٪يطي اظ ٸ٢ٹٔ ٶ٣ى ټط٪ٹٶٻ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ،ٸ ثٹيػٺ رٯٹ٪يطي اظ ٸاضز قسٴ ٦بالټب ،اظ رٳٯٻ ٦بالټبي ٸاضزاتي
ثالٞبنٯٻ پؽ اظ تطذيم اظ ٪ٳط ،٤ثٻ ٦بٶبٮٽبي تزبضي ٸا ٕ٢زض ٢ٯٳطٸي ً٢بيي ذٹز؛
(ة) ح ّٟٲساض ٤ٲطثٹٌ ثٻ ٶ٣ى ازٖبيي.
 -2ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ زض نٹضت ٮعٸٰ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ضا ثسٸٴ اؾتٳبٔ َط ٜزي٫ط ،اتربش
٦ٷٷس ،ثٹيػٺ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ تإذيط احتٳبالً ثٻ ايطاز ظيبٶٽبي ٚيط ٢بث٭ رجطاٴ ثٻ زاضٶسٺ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲٷزط قٹز يب
ذُط ٲحطظي زض ٲٹضز اظ ٲيبٴ ضٞتٵ ٲساض ٤ٸرٹز زاقتٻ ثبقس.
 -3ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ ٲسٖي ثرٹاټٷس ٲساض ٤ٲٹرٹز ٲٗ٣ٹٮي ضا اضائٻ ٶٳبيس تب آٶبٴ ضا ثب
اَٳيٷبٴ ٦بٞي ٢بٶٕ ٪طزاٶس ٦ٻ ٸي ټٳبٴ زاضٶسٺ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اؾت ٸ ح٣ٹ٢ف ٶ٣ى قسٺ يب چٷيٵ ٶً٣ي ٢طيتاٮٹ٢ٹٔ
اؾت ،ٸ ثٻ اٸ زؾتٹض زټٷس ٦ٻ ٸحي٣ٻ يب تًٳيٷي ٲٗبز ٬آٴ٦ ،ٻ ثطاي حٳبيت اظ ٲسٖي ٖٯيٻ ٸ رٯٹ٪يطي اظ ؾٹء اؾتٟبزٺ ٟ٦بيت
٦ٷس ،اضائٻ ٶٳبيس.
 -4زض ٲٹاضزي ٦ٻ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ثسٸٴ اؾتٳبٔ َط ٜزي٫ط اتربش ٲيقٹز ،حسا٦خط پؽ اظ ارطاي ؾطيٕ ا٢ساٲبت ٲعثٹض ،ٲطاتت
ثسٸٴ تإذيط ثٻ َط ٜټبي ٲتإحط اظ ايٵ ا٢ساٲبت اَالٔ زازٺ ذٹاټس قس .ثٷب ثٻ زضذٹاؾت ٲسٖي ٖٯيٻ ،ثطضؾي ٲزسزي ،ثب زض ٶٓط
٪طٞتٵ ح ١اؾتٳبْٔ ،ط ٜٲست ٲٗ٣ٹٮي پؽ اظ اثال٘ ا٢ساٲبت يبز قسٺ ،ثٻ ٲٷٓٹض تهٳيٱ٪يطي زضذهٹل تٛييط ،ٮٛٹ يب تإييس
ايٵ ا٢ساٲبت نٹضت ذٹاټس ٪طٞت.
 -5ٲٳ٧ٵ اؾت ٲ٣بٲي ٦ٻ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ضا ثٻ ٲٹ ٕ٢ارطا ٲي٪صاضز اظ ٲسٖي ثرٹاټس ؾبيط اَالٖبت الظٰ ثطاي تكريم
٦بالټبي ٲطثٹٌ ضا اضائٻ ٶٳبيس.
 -6ثسٸٴ ٮُٳٻ ثٻ ثٷس  ،4چٷبٶچٻ ضؾيس٪يټبي ٲٷتٽي ثٻ تهٳيٱ زض ذهٹل ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹْٔ ،طٜ
ٲست ٲٗ٣ٹٮي ٦ٻ ٲ٣بٰ ً٢بيي زؾتٹض زټٷسپ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ،زض نٹضت اربظٺ ٢بٶٹٴ يًٖ ٥ٹ ،آٴ ضا تٗييٵ ٲي٦ٷس يب زض نٹضت
ٖسٰ تٗييٵ ،حسا٦خط تب  20ضٸظ ٦بضي يب  31ضٸظ ت٣ٹيٳي ،ټط ٦ساٰ َٹالٶيتط ثبقس ،آٚبظ ٶ٫طزز ،ثٷب ثٻ زضذٹاؾت ٲسٖي ٖٯيٻ،
ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ٲترصٺ ثط ٲجٷبي ثٷسټبي 1ٸ  2ٮٛٹ يب ارطاي آٴټب ٲتٹ ٝ٢ذٹاټس قس.
 -7زض ٲٹاضزي ٦ٻ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ٮٛٹ يب ثٻ زٮي٭ يٗٞ ٥٭ يب تطٗٞ ٤٭ ٲسٖي اظ زضرٻ اٖتجبض ؾب ٍ٢قٹٶس يب زض ٲٹاضزي ٦ٻ ثٗساً
ٲٗٯٹٰ ٪طزز ٦ٻ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٶ٣ى ٶكسٺ يب ذُط ٸ٢ٹٔ چٷيٵ ٶً٣ي ٸرٹز ٶساقتٻ اؾت ،ٲ٣بٲبت ً٢بيي اظ ايٵ اذتيبض
ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٷب ثٻ زضذٹاؾت ٲسٖي ٖٯيٻ ،ثٻ ٲسٖي زؾتٹض زټٷس ٦ٻ اظ ثبثت ٮُٳٻ ٸاضزٺ ثط احط ايٵ ا٢ساٲبت ثٻ
ٲسٖي ٖٯيٻ ٚطاٲت ٲ٣تًي پطزاذت ٶٳبيس.
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 -8تب ربيي ٦ٻ ثتٹاٴ زؾتٹض زض ٲٹضز ټطي ٥اظ ا٢ساٲبت ٲٹ٢تي ضا ٲٷجٗج اظ ضٸيٻټبي ازاضي زاٶؿت ،ضٸيٻټبي ٲعثٹض ثبيس ثب
انٹٮي ٦ٻ ٲبټيتبً ثب انٹ ٬ٲ٣طض زض ايٵ ثرف ٲٗبزٮٷس ،اٶُجب ٠زاقتٻ ثبقٷس.
ثرف  :4اٮعاٲبت ذبل ٲطثٹٌ ثٻ ا٢ساٰ زض ٲطظټب
ٲبزٺ 51
تٗٯي ١تطذيم تٹؾٍ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي
اًٖب َج ١ٲ٣طضات ٲص٦ٹض زض شي٭ ضٸيٻټبيي اذتيبض ذٹاټٷس ٦طز تب زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ضا ٢بزض ؾبظٶس ٦ٻ زض نٹضت
زاقتٵ زالي٭ ٲٗتجط زض ٲٹضز ٸرٹز ايٵ ْٵ ٦ٻ ٦بالټبي زاضاي ٖالٲت تزبضي ت٣ٯجي يب ٦بالټبي زاضاي ح١ٶؿرٻثطزاضي
ٲؿطٸ٢ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت ٸاضز قٹٶس ،زضذٹاؾتي ٦تجي ثٻ ٲ٣بٲبت شينالح ،اٖٱ اظ ازاضي يب ً٢بيي ،زضٲٹضز تٗٯي ١تطذيم ٸ
رطيبٴ آظاز ٦بالټبي ٲعثٹض تٹؾٍ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي ،تؿٯيٱ ٶٳبيس .اًٖب ٲيتٹاٶٷس اربظٺ زټٷس ٦ٻ چٷيٵ زضذٹاؾتٽبيي زض ذهٹل
٦بالټبيي ٦ٻ ٶؿجت ثٻ آٴټب ؾبيط ٲٹاضز ٶ٣ى ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸرٹز زاضز ،ثٻ ٖٳ٭ آيس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ اٮعاٲبت ايٵ ثرف
تح ١٣يبثٷس .اًٖب ټٳچٷيٵ ٲيتٹاٶٷس ضٸيٻټبي ټٳبٶٷسي ضا ٲ٣طض زاضٶس ٦ٻ ثٻ ٲٹرت آٴ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي تطذيم ٦بالټبيي ضا ٦ٻ
زض ٲٹضز آٴټب ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٶ٣ى قسٺ ٸ ٢هس ذطٸد اظ ٢ٯٳطٸي َطٜټبي ٲعثٹض ضا زاضٶس ثٻ حبٮت تٗٯي ١زض آٸضٶس.
ٲبزٺ 52
زضذٹاؾت
اظ ټط زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ٦ٻ ثٻ ضٸيٻټبي ٲ٣طض زض ٲبزٺ  51ٲتٹؾ٭ ٲيقٹز ذٹاؾتٻ ذٹاټس قس ٦ٻ ثطاي ٢بٶٕ ٦طزٴ
ٲ٣بٲبت شينالح زض ايٵ ٲٹضز ٦ٻ َج٢ ١ٹاٶيٵ ٦كٹض ٸاضز٦ٷٷسٺ ،قٹاټس اٸٮيٻ ٶ٣ى ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطيف [زاضٶسٺ ح ]١ٸرٹز
زاضز ،ٲساض٦ ٤بٞي اضائٻ ٶٳبيس ٸ ټٳيٵ َٹض قطحي ثٻ ٢سض ٦بٞي ٲٟه٭ زض ٲٹضز ٦بالټبي ٲٹضز ٶٓط تٽيٻ ٦ٷس تب ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي
ثتٹاٶٷس ثٻ ؾبز٪ي ايٵ ٦بالټب ضا تكريم زټٷس .ٲ٣بٲبت شينالح ْط ٜٲستي ٲٗ٣ٹ٢ ٬جٹ ٬يب ٖسٰ ٢جٹ ٬زضذٹاؾت ضا ثٻ اَالٔ
ٲسٖي ذٹاټٷس ضؾبٶس ٸ چٷبٶچٻ ايٵ ٲ٣بٲبت ٲستي ضا ٦ٻ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي زض ايٵ ذهٹل زؾت ثٻ ا٢ساٰ ذٹاټٷس ظز تٗييٵ ٦طزٺ
ثبقٷس ،ايٵ ٲست ضا ثٻ ٲسٖي اَالٔ ذٹاټٷس زاز.
ٲبزٺ 53
ٸحي٣ٻ يب تًٳيٵ ٲٗبز٬
 -1ٲ٣بٲبت شي نالح اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ اظ ٲسٖي ثرٹاټٷس ٸحي٣ٻ يب تًٳيٷي ٲٗبز٦ ٬ٻ ثطاي ح ّٟح٣ٹ٠
ٲسٖي ٖٯيٻ ٸ ٲ٣بٲبت شينالح ٦بٞي ثٹزٺ ٸ ٲبٶٕ ؾٹء اؾتٟبزٺ ٪طزز ،اضائٻ ٶٳبيس .ايٵ ٸحي٣ٻ يب تًٳيٵ ٲٗبز ٬ٶجبيس زض ضاٺ تٹؾ٭
ثٻ ايٵ ضٸيٻټب ٲبٶٗي ٚيط ٲٗ٣ٹ ٬ثٻ ٸرٹز آٸضز.
 -2زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٲتٗب٢ت زضذٹاؾتي زض چبضچٹة ايٵ ثرف ،ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي تطذيم ٦بالټبي ٲتًٳٵ َطحٽبي نٷٗتي،
اذتطاٖبت حجت قسٺَ ،طحٽبي ؾبذت يب اَالٖبت اٞكب ٶكسٺ ٸ ٸاضز٦طزٴ آٴټب ثٻ رطيبٴ آظاز ضا ثط ٲجٷبي تهٳيٳي ٚيط اظ
تهٳيٱ ٲ٣بٰ ً٢بيي يب زي٫ط ٲ٣بٰ ٲؿت٣٭ ،ثٻ حبٮت تٗٯي ١زضآٸضٶس ٸ ٲست پيفثيٷي قسٺ زض ٲبزٺ  55ثسٸٴ رجطاٴ ٲٹ٢ت
تٹؾٍ ٲ٣بٰ ٢بٶٹٶبً ٲزبظ ٲٷً٣ي قٹز ٸ چٷبٶچٻ ٦ٯيٻ قطايٍ زي٫ط ثطاي ٸضٸز ضٖبيت قسٺ ثبقٷس ،ٲبٮ ،٥ٸاضز٦ٷٷسٺ يب ٪يطٶسٺ
چٷيٵ ٦بالټبيي ح ١زاضٶس آٴټب ضا ثب ؾپطزٴ ٸحي٣ٻ ثٻ ٲجٯٛي ٦ٻ ثطاي حٳبيت اظ زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] اظ ثبثت ټط ٶً٣ي
ٟ٦بيت ٦ٷس ،تطذيم ٶٳبيس .پطزاذت ايٵ ٸحي٣ٻ ثٻ ؾبيط ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت ٦ٻ زض اذتيبض زاضٶسٺ ح ١ٲيثبقٷس ،ٮُٳٻاي ٸاضز
ٶرٹاټس ٦طز .ثسيٽي اؾت چٷبٶچٻ زاضٶسٺ ح ١اظ ازاٲٻ زٖٹي ْط ٜٲستي ٲٗ٣ٹ ٬ذٹززاضي ٶٳبيس ،ايٵ ؾپطزٺ آظاز ذٹاټس قس.
ٲبزٺ 54
اَالٖيٻ تٗٯي١
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ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸ ٲسٖي ٞٹضاً اظ تٗٯي ١تطذيم ٦بالټب َج ١ٲبزٺ  51ٲُٯٕ ذٹاټٷس قس.
ٲبزٺ 55
ٲست تٗٯي١
ا٪ط حسا٦خط ْط ٜٲست  10ضٸظ ٦بضي پؽ اظ زازٴ اَالٖيٻ تٗٯي ١ثٻ ٲسٖي ،ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي ٲُٯٕ ٶكسٺ ثبقٷس ٦ٻ
ضؾيس٪يټبي ٲٷتٽي ثٻ تهٳيٱ زض ٲٹضز ح٣ٹ٢٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٔ تٹؾٍ َطٞي ٚيط اظ ٲسٖي ٖٯيٻ آٚبظ قسٺ اؾت
يب ٲ٣بٰ ٢بٶٹٶبً ٲزبظ ا٢ساٲبتي ٲٹ٢تي ضا ثطاي تٳسيس ٲٹ٢ت تٗٯي ١تطذيم ٦بالټب ثٻ ٖٳ٭ آٸضزٺ اؾت٦ ،بالټبي ٲعثٹض تطذيم
ذٹاټٷس قس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ٦ٯيٻ قطايٍ زي٫ط ثطاي ٸضٸز يب نسٸض ضٖبيت قسٺ ثبقٷس .زض ٲٹاضز ٲ٣تًي ايٵ ٲست ٲٳ٧ٵ اؾت
ثطاي  10ضٸظ ٦بضي زي٫ط تٳسيس ٪طزز .ا٪ط ضؾيس٪يټبي ٲٷتٽي ثٻ تهٳيٱ زض ٲٹضز ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٔ آٚبظ
قسٺ ثبقس ثٻ ٲزطز زضذٹاؾت ٲسٖي ٖٯيٻ ،ثطضؾي ٲزسز ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ح ١اؾتٳبْٔ ،ط ٜٲست ٲٗ٣ٹٮي ثٻ ٲٷٓٹض
تهٳيٱ٪يطي زض ذهٹل تٛييط ،ٮٛٹ يب تإييس ايٵ ا٢ساٲبت نٹضت ذٹاټس ٪طٞتٖ .ٯيضٚٱ ٲُٯت ٞٹ ،٠چٷبٶچٻ تٗٯي ١تطذيم
٦بال ثطاؾبؼ ا٢ساٰ ً٢بيي ٲٹ٢تي اٶزبٰ ٪يطز يب ازاٲٻ يبثس ،ٲ٣طضات ثٷس  6ٲبزٺ ٢ 50بث٭ ارطا ذٹاټس ثٹز.
ٲبزٺ 56
رجطاٴ ذؿبضت ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸ ٲبٮ٦ ٥بال
ٲ٣بٲبت ٲطثٹٌ اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٲسٖي زؾتٹض زټٷس ثٻ ٸاضز٦ٷٷسٺ٪ ،يطٶسٺ ٸ ٲبٮ٦ ٥بال ٚطاٲت ٲٷبؾجي
ضا اظ ثبثت ٮُٳٻاي ٦ٻ ثٻ آٴټب ثٻ ذبَط يجٍ ٶبزضؾت ٦بال يب ثٻ ذبَط يجٍ ٦بالي تطذيهي ٲتٗب٢ت ٲبزٺ  55ٸاضز آٲسٺ اؾت،
پطزاذت ٶٳبيس.
ٲبزٺ 57
ح ١ثبظضؾي ٸ اَالٖبت
ثسٸٴ ٮُٳٻ ثٻ ح ّٟاَالٖبت ٲحطٲبٶٻ ،اًٖب ثٻ ٲ٣بٲبت شي نالح اذتيبض ذٹاټٷس زاز ٦ٻ ثٻ زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ٞطنت
٦بٞي زټٷس تب ثطاي احجبت ازٖبټبيف٦ ،بالي يجٍ قسٺ تٹؾٍ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي ضا ٲٹضز ثبظضؾي ٢طاض زټس .ٲ٣بٲبت شي نالح
ټٳچٷيٵ اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ثٻ ٸاضز٦ٷٷسٺ ٞطنت ٲكبثٽي ثطاي ثبظضؾي اظ چٷيٵ ٦باليي ضا ثسټٷس .زض
ٲٹاضزي ٦ٻ ضارٕ ثٻ ح٣ٹ٢ ٠بٶٹٶي َطٜټب ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٔ تكريم ٲخجتي زازٺ قٹز ،اًٖب ٲيتٹاٶٷس ثٻ ٲ٣بٲبت شي نالح
اذتيبض زټٷس ٦ٻ اؾٱ ٸ ٶكبٶي ٞطؾتٷسٺ ،ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸ ٪يطٶسٺ ٸ ټٳيٵ َٹض ٲ٣ساض ٦بالي ٲٹضز ثحج ضا ثٻ زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت
٧ٞطي] اَالٔ زټٷس.
ٲبزٺ 58
ا٢ساٰ ثط حؿت ٲٹضز
زض ٲٹاضزي ٦ٻ اًٖب اظ ٲ٣بٲبت شي نالح ٲيذٹاټٷس ٦ٻ ثٷب ثٻ اثت٧بض ذٹز ٖٳ٭ ٦طزٺ ٸ تطذيم ٦بالټبيي ضا ٦ٻ زض ٲٹضز آٴټب
ثٻ ٶكبٶٻ اٸٮيٻ ٶ٣ى ي ٥ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زؾت يبٞتٻاٶس ،ثٻ حبٮت تٗٯي ١زض آٸضٶس:
(اٮ )ٝٲ٣بٲبت شينالح ٲي تٹاٶٷس زض ټط ظٲبٴ اظ زاضٶسٺ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اَالٖبتي ضا ثرٹاټٷس ٦ٻ ثٻ آٶبٴ زض اٖٳب ٬ايٵ
اذتيبضات ٦ٳ ٥ٲي٦ٷس؛
(ة) ٸاضز٦ٷٷسٺ ٸ زاضٶسٺ ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٞٹضاً اظ ٲٹيٹٔ تٗٯي ١ٲُٯٕ ذٹاټٷس قس .زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٸاضز٦ٷٷسٺ زضذٹاؾت
اؾتيٷبٞي ضا زض ٲٹضز تٗٯي ،١تؿٯيٱ ٲ٣بٲبت شينالح ٦طزٺ ثبقس ،تٗٯي ١ٲكٳٹ ٬قطايٍ ٲ٣طض زض ٲبزٺ  ،55ثب تٛييطات الظٰ،
ذٹاټس ثٹز؛
(د) اًٖب  ٍ٣ٞٲطارٕ ٸ ٲ٣بٲبت ٖٳٹٲي ضا آٴ ټٱ زض ٲٹاضزي ٦ٻ ا٢ساٲبت اظ ضٸي حؿٵ ٶيت ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ يب زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ
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ثبقٷس ،اظ تحٳ٭ ا٢ساٲبت رجطاٶي ٲ٣تًي ٲجطا ذٹاټٷس زاٶؿت.
ٲبزٺ 59
ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت
ثسٸٴ ٮُٳٻ ثٻ ؾبيط ح٣ٹ٢ي ٦ٻ زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ثطاي ا٢ساٰ ٢بٶٹٶي زاضز ٸ ثب تٹرٻ ثٻ ح ١ٲسٖي ٖٯيٻ ثطاي
زضذٹاؾت تزسيس ٶٓط تٹؾٍ ٲ٣بٰ ً٢بيي ،ٲ٣بٲبت شينالح اظ ايٵ اذتيبض ثطذٹضزاض ذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ َج ١انٹ ٬ٲ٣طض زض ٲبزٺ
 46زؾتٹضاتي ثطاي ٲٗسٸٰ ٦طزٴ يب ٲهط٦ ٜبالټبيي ٦ٻ زض ٲٹضز آٴټب ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٶ٣ى قسٺ اؾت ،نبزض ٶٳبيٷس .زض
ذهٹل ٦بالټبي زاضاي ٖالئٱ تزبضي ت٣ٯجي ،ٲ٣بٲبت ٲعثٹض رع زض اٸيبٔ ٸ احٹا ٬اؾتخٷبيي ٶٳيتٹاٶٷس نسٸض ٲزسز ايٵ ٦بالټب
ضا ثٻ ټٳيٵ نٹضت اربظٺ زازٺ يب آٴټب ضا ٲكٳٹ ٬ضٸـ ٪ٳط٦ي ٲتٟبٸتي ٢طاض زټٷس.
ٲبزٺ 60
ٸاضزات زض حس ٢بث٭ اٚٳبو
اًٖب ٲي تٹاٶٷس ٲ٣بزيط اٶس٦ ٤بالټبي ٞب٢س ٲبټيت تزبضي ضا ٦ٻ زض ثبض ٲؿبٞط ٢طاض زاضز يب زض ٲحٳٹٮٻټبي ٦ٹچ ٥اضؾب٬
ٲي٪طزز ،اظ قٳٹ ٬ارطاي ٲ٣طضات ٞٹ ٠ٲؿتخٷي ؾبظٶس.
ثرف  :5آييٵټبي زازضؾي ٦يٟطي
ٲبزٺ 61
اًٖب ،حسا٢٭ زض ٲٹضز رٗ٭ ٖٳسي ٖالٲت تزبضي يب ؾط٢ت ح ١ٶؿرٻثطزاضي زض ٲ٣يبؼ تزبضي ،آييٵټبي زازضؾي ٸ
ٲزبظاتټبي ٦يٟطي ٲ٣طض ذٹاټٷس زاقت .ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت قبٲ٭ ظٶساٶي ٦طزٴ ٸ يب اذص رطيٳٻ ٶ٣سي ٦بٞي ثٻ ٖٷٹاٴ ي٥
ٖبٲ٭ ثبظزاضٶسٺ ،ثٻ ٪ٹٶٻاي ٲٷُج ١ثب ؾُح ٲزبظاتټبي ٲٗٳٹ ٬زض ٲٹضز رٷبيبت زاضاي قست ٲكبثٻ ذٹاټس ثٹز .زض ٲٹاضز
ٲ٣تًي ،ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضت ټٳچٷيٵ تٹ٢ي ،ٝيجٍ ٸ ٲٗسٸٰ ٦طزٴ ٦بالټبي ٲتًٳٵ ٶ٣ى ٸ ٲٹاز ٸ اثعاضټبيي ضا قبٲ٭
ٲيقٹز ٦ٻ زض اضت٧بة رطٰ ثيكتطيٵ اؾتٟبزٺ اظ آٴټب قسٺ اؾت .اًٖب ٲيتٹاٶٷس زض ؾبيط ٲٹاضز ٶ٣ى ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي،
ثٹيػٺ زض ٲٹاضزي ٦ٻ اضت٧بة آٴټب تٗٳسي ٸ زض ٲ٣يبؼ تزبضي ثٹزٺ ،آييٵټبي زازضؾي ٸ ٲزبظاتټبي ٦يٟطي ضا ٲٗٳٹ ٬زاضٶس.
٢ؿٳت ٦ :4ؿت ٸ ح ّٟح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ ضٸيٻټبي
ٲطثٹٌ ٲيبٴ َطٜټب
ٲبزٺ62
 -1اًٖب ثٻ ٖٷٹاٴ قطَي ثطاي ٦ؿت يب ح ّٟح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي پيفثيٷي قسٺ زض ثرفټبي  2تب ٢ 6ؿٳت  ،2ٲيتٹاٶٷس
ضٖبيت ضٸيٻټب ٸ تكطيٟبت ٲٗ٣ٹٮي ضا ذٹاؾتبض قٹٶس .ايٵ ضٸيٻټب ٸ تكطيٟبت ٲٷُج ١ثب ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ذٹاټٷس ثٹز.
 -2زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٦ؿت ح ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٲٹ٦ٹ ٬ثٻ اُٖب ٸ يب حجت ايٵ ح ١ٲيثبقس ،اًٖب تًٳيٵ ذٹاټٷس ٦طز ٦ٻ ضٸيٻټبي
اُٖب يب حجت يٳٵ ضٖبيت قطايٍ اؾبؾي ٦ؿت ح ١ٲعثٹض ،اُٖب يب حجت ايٵ ح ١ضا ْط ٜٲستي ٲٗ٣ٹ ٬ٲيؿط ؾبظز ،ثٻ ٪ٹٶٻاي
٦ٻ اظ ٦بټف ثيرٽت ٲست حٳبيت ارتٷبة قٹز.
 -3ٲبزٺ ٦ 4ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ( ،)1967ثب تٛييطات الظٰ ،زض ٲٹضز ٖالئٱ ذسٲبت ٢بث٭ اٖٳب ٬ذٹاټس ثٹز.
 -4ضٸيٻټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٦ؿت يب ح ّٟح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ،ٸ چٷبٶچٻ زض ٢ٹاٶيٵ يًٖ ٥ٹ ضارٕ ثٻ چٷيٵ ضٸيٻټبيي پيفثيٷي
قسٺ ثبقسٞ ،ؿد ازاضي ٸ ضٸيٻټبي ٲٗٳٹ ٬ثيٵ َطٜټب ٲبٶٷس اٖتطاوٞ ،ؿد ٸ ٮٛٹ ،ٲكٳٹ ٬انٹ٦ ٬ٯي ٲ٣طض زض ثٷسټبي  2ٸ
3ٲبزٺ  41ذٹاټٷس ثٹز.
 -5تهٳيٳبت ٶٽبيي ازاضي زض ٢بٮت ټطي ٥اظ ضٸيٻټبي ٲص٦ٹض زض ثٷس ٞ 4ٹ ،٠تٹؾٍ ٲ٣بٰ ً٢بيي يب قجٻ ً٢بيي ٲٹضز تزسيس
ٶٓط ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت .اٮجتٻ زض ذهٹل تهٳيٳبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹاضز اٖتطاو ٶبٲٹ ١ٞيب ٞؿد ازاضي ،تٗٽسي ثطاي زازٴ ٞطنت
ثطاي چٷيٵ تزسيس ٶٓطي ٸرٹز ٶرٹاټس زاقت ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ثتٹاٴ زالي٭ چٷيٵ ضٸيٻټبيي ضا ٲكٳٹ ٬ضٸيٻټبي اثُب٬
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زاٶؿت.
٢ؿٳت  :5رٯٹ٪يطي اظ اذتالٞبت ٸ ح٭ آٶٽب
ٲبزٺ 63
قٟبٞيت
 -1آٴ زؾتٻ اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٸ تهٳيٳبت ٶٽبيي ً٢بيي ٸ اح٧بٰ ازاضي زاضاي ٦بضثطز ٖبٰ ٦ٻ يًٖ ٥ٹ زض اضتجبٌ ثب ٲٹيٹٔ
ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ حبيط (٢بثٯيت زؾتطؾي ،حٹظٺ قٳٹ٦ ،٬ؿت ،ارطا ٸ رٯٹ٪يطي اظ ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي) ثٻ ارطا
ٲي٪صاضز ٲٷتكط ذٹاټٷس قس ،يب زض ٲٹاضزي ٦ٻ اٶتكبض ٸ ٖطيٻ آٴټب ثٻ ٖٳٹٰ ثٻ ظثبٴ ٲٯي ٖٳٯي ٶيؿت ،ثٻ ٪ٹٶٻاي ٲٷتكط
ذٹاټٷس قس ٦ٻ زٸٮتټب ٸ زاضٶس٪بٴ ح١ٲبٮ٧يت٧ٞطي ثتٹاٶٷس ثٻ آٴټب زؾتطؾي زاقتٻ ثبقٷس .آٴ زؾتٻ اظ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي
ٲطثٹٌ ثٻ ٲٹيٹٔ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٦ٻ ٲيبٴ زٸٮت يب ي ٥ؾبظٲبٴ زٸٮتي يًٖ ٥ٹ ٸ زٸٮت يب ي ٥ؾبظٲبٴ زٸٮتي يًٖ ٥ٹ
زي٫ط ٲزطي ټؿتٷس ٶيع ٲٷتكط ذٹاټٷس قس.
 -2اًٖب ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲص٦ٹض زض ثٷس  1ضا ثٻ اَالٔ «قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ذٹاټٷس ضؾبٶس تب ثٻ
قٹضا زض ثطضؾي ٖٳٯ٧طز ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٦ٳ ٥ٶٳبيٷس .قٹضا تالـ ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ٲؿؤٸٮيت اًٖب زض ايٟبي ايٵ تٗٽس ضا ثٻ
حسا٢٭ ثطؾبٶس ٸ چٷبٶچٻ ٲكٹضت ثب ؾبظٲبٴ رٽبٶي ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض ٲٹضز تإؾيؽ ي ٥ثبي٫بٶي ٲكتط ٤ثطاي ايٵ ٢ٹاٶيٵ ٸ
ٲ٣طضات ٲٹ٣ٞيتآٲيع ثبقس ،قٹضا ٲيتٹاٶس تهٳيٱ ث٫يطز ٦ٻ تٗٽس اًٖب زض ٲٹضز اَالٔ ٲؿت٣يٱ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ثٻ قٹضا ،ؾبٍ٢
قٹز .قٹضا زض ايٵ ضاثُٻ ټٳچٷيٵ ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٰ الظٰ ثطاي اَالٔ َج ١تٗٽسات ٲٷسضد زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا ٦ٻ اظ ٲ٣طضات
ٲبزٺ  6ؾٹٰ ٦ٷٹاٶؿيٹٴ پبضيؽ ( )1967ٶبقي قٹز ،ثطضؾي ذٹاټس ٦طز.
 -3ټط ًٖٹ آٲبزٺ ذٹاټس ثٹز زض پبؾد ثٻ زضذٹاؾت ٦تجي ًٖٹ زي٫ط ،اَالٖبت اظ ٶٹٔ ٲص٦ٹض زض ثٷس  1ضا ٖطيٻ زاضزًٖ .ٹي ٦ٻ
ثٷب ثٻ زاليٯي ٲٗت٣س اؾت ي ٥تهٳيٱ ً٢بيي يب ح٧ٱ ازاضي يب تٹا١ٞټبي زٸ ربٶجٻ زض ظٲيٷٻ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ،ح٣ٹ٢ف زض
چبضچٹة ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا تحت تإحيط ٢طاض زازٺ اؾت ،ټٳچٷيٵ ٲيتٹاٶس ٦تجبً زضذٹاؾت ٶٳبيس ٦ٻ ثٻ اٸ اربظٺ زؾتطؾي يب
٦ؿت اَالٔ ٦بٞي اظ رعئيبت ايٵ تهٳيٳبت ً٢بيي يب اح٧بٰ ازاضي يب تٹا١ٞټبي زٸ ربٶجٻ ذبل زازٺ قٹز.
 -4ټيچ چيع زض ثٷسټبي  2 ،1ٸ  3ٶٳيتٹاٶس اًٖب ضا ٲٯعٰ ؾبظز اَالٖبت ٲحطٲبٶٻاي ضا اٞكب ؾبظٶس ٦ٻ اَالٔ اظ آٴټب ٲٳ٧ٵ
اؾت ثٻ ارطاي ٢بٶٹٴ ٮُٳٻ ظٶس يب ثٻ ٪ٹٶٻاي زي٫ط ثب ٲٷبٖ ٕٞٳٹٲي ٲٛبيطت زاقتٻ ثبقس يب ثٻ ٲٷب ٕٞتزبضي ٲكطٸٔ ثٷ٫بټٽبي
ذبني ،اٖٱ اظ ٖٳٹٲي يب ذهٹني ،ظيبٴ ٸاضز آٸضز.
ٲبزٺ 64
ح٭ اذتالٜ
 -1ٲ٣طضات ٲٹاز  22ٸ ٪ 23بت  ،1994آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ زض تٟبټٱٶبٲٻ ح٭ اذتال ٜتٷٓيٱ ٸ اٖٳب ٬قسٺ اؾت ،زض ٲٹضز ٲكٹضتټب ٸ
ح٭ اذتالٞبت ٶبقي اظ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،رع زض ٲٹاضزي ٦ٻ زض ايٵ ؾٷس ثٻ٪ٹٶٻ زي٫طي ٲ٣طض قسٺ اؾت٢ ،بث٭ ارطا ذٹاټس ثٹز.
 -2ق١ټبي (ة) ٸ (د) اظ ثٷس  1ٲبزٺ ٪ 23بت  ،1994ثطاي ٲست پٷذ ؾب ٬اظ تبضيد الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ
رٽبٶي تزبضت ،زض ٲٹضز ح٭ اذتالٞبت ٶبقي اظ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط٢ ،بث٭ اٖٳب ٬ٶرٹاټس ثٹز.
َ -3ي ٲست ٲص٦ٹض زض ثٷس « ،2قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ،زاٲٷٻ ٸ چ٫ٹٶ٫ي ق٧بيبت اظ ٶٹٔ ٲص٦ٹض زض
ق١ټبي (ة) ٸ (د) اظ ثٷس  1ٲبزٺ ٪ 23بت  1994ضا ٦ٻ َج ١ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اؾت ثطضؾي ٸ تٹنيٻټبيي ضا
رٽت تهٹيت ثٻ ٦ٷٟطاٶؽ ٸظيطاٴ اضائٻ ذٹاټس ٦طز .ټط٪ٹٶٻ تهٳيٱ ٦ٷٟطاٶؽ ٸظيطاٴ زض ظٲيٷٻ تهٹيت چٷيٵ تٹنيٻټبيي يب
تٳسيس ٲست ٲ٣طض زض ثٷس  ،2تٷٽب ثطاؾبؼ ارٳبٔ اتربش ذٹاټس قس ٸ تٹنيٻټبي ٲهٹة ثسٸٴ ايٷ٧ٻ ٶيبظ ثٻ ٞطآيٷس تهٹيت
زي٫طي ثبقس ،ثطاي تٳبٰ اًٖب ٢بث٭ ارطا ذٹاټس ثٹز.
٢ؿٳت  :6تطتيجبت اٶت٣بٮي
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ٲبزٺ 65
تطتيجبت اٶت٣بٮي
 -1ثب ضٖبيت ٲ٣طضات ثٷسټبي  3 ،2ٸ  ،4ټيچ ًٖٹي ٲتٗٽس ٶيؿت ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا ٢ج٭ اظ اٶً٣بي ي ٥زٸضٺ ٦ٯي
ي٧ؿبٮٻ پؽ اظ الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ثٻ ارطا زض آٸضز.
 -2ټطي ٥اظ ٦كٹضټبي زض حب ٬تٹؾٗٻ ًٖٹ ٲيتٹاٶٷس تبضيد ارطاي ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ،ثٻ ٶحٹ ٲص٦ٹض زض ثٷس  1ضا ،رع زض
ذهٹل ٲٹاز  4 ،3ٸ  ،5ثطاي چٽبض ؾب ٬زي٫ط ثٻ تإذيط اٶساظٶس.
 -3ټط ًٖٹ زي٫طي ٶيع ٦ٻ ٞطآيٷس اٶت٣ب ٬اظ ا٢تهبز ٲجتٷي ثط ثطٶبٲٻضيعي ٲتٳط٦ع ثٻ ا٢تهبز ٲجتٷي ثط ثبظاض آظاز ضا َي ٲي٦ٷس ٸ
انالحبتي ؾبذتبضي زض ٶٓبٰ ٲبٮ٧يت٧ٞطي ذٹز اٶزبٰ ٲيزټس ٸ ثب ٲؿبئ٭ ذبني زض تٽيٻ ٸ ارطاي ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ٲبٮ٧يت
٧ٞطي ٲٹارٻ اؾت ،ٲيتٹاٶس اظ تإذيط پيفثيٷي قسٺ زض ثٷس  2ٲٷت ٕٟقٹز.
 -4تب ربيي ٦ٻ ي٦ ٥كٹض زض حب ٬تٹؾٗٻ ًٖٹ ،ثٻ ٲٹرت ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ٲتٗٽس ثٻ تؿطي حٳبيت اظ حجت ٲحهٹ ٬ثٻ
ظٲيٷٻټبيي اظ ٞٷأٸضي ٲيثبقس ٦ٻ زض تبضيد ٦ٯي ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط تٹؾٍ ًٖٹ ٲعثٹض ،ثٻ ٶحٹ ٲص٦ٹض زض ثٷس  ،2اظ آٴټب
زض ٢ٯٳطٸيف حٳبيت ٶٳيقسٺ اؾت ،ٲيتٹاٶس ارطاي ثرف  5اظ ٢ؿٳت  2ضا زض ٲٹضز ايٵ ظٲيٷٻټبي ٞٷأٸضي ثٻ ٲست پٷذ ؾب٬
زي٫ط ثٻ تإذيط اٶساظز.
ًٖ -5ٹي ٦ٻ َج ١ثٷسټبي  3 ،2 ،1يب  4اظ زٸضٺ اٶت٣بٮي اؾتٟبزٺ ٲي٦ٷس ،تًٳيٵ ذٹاټس ٦طز ټط٪ٹٶٻ تٛييطي ٦ٻ زض ٢ٹاٶيٵ،
ٲ٣طضات ٸ ٖٳٯ٧طزټبيف ْط ٜايٵ ٲست ايزبز ٪طزز ،ثٻ ٖسٰ اٶُجب ٠ثيكتط ثب ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٲٷزط ٶكٹز.
ٲبزٺ 66
٦كٹضټبي ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي
 -1ثٻ ٮحبِ ٶيبظٲٷسيٽب ٸ قطايٍ ٸيػٺ ٦كٹضټبي ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ،ٲحسٸزيتټبي ا٢تهبزي ،ٲبٮي ٸ ازاضي
آٴ ټب ٸ ٶيبظ ايٵ ٦كٹضټب ثٻ ثطذٹضزاضي اظ اٶُٗب ٜثطاي ايزبز ي ٥ٲجٷبي ت٧ٷٹٮٹغي٧ي ثب زٸاٰ٦ ،كٹضټبي ٲعثٹض اٮعاٲي ٶساضٶس
ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثٻ رع ٲٹاز  4 ،3ٸ  5ضا تب  10ؾب ٬پؽ اظ ارطاي آٴ ،ثٻ ٶحٹ ٲ٣طض زض ثٷس  1ٲبزٺ  ،65اٖٳب٦ ٬ٷٷس.
«قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ثٻ ٲزطز زضذٹاؾت ثزب ٸ ثٳٹ٦ ٕ٢كٹض ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي،
ايٵ ٲست ضا تٳسيس ذٹاټس ٦طز.
٦ -2كٹضټبي تٹؾٗٻ يبٞتٻ ًٖٹ اٶ٫يعٺټبيي ضا ثطاي ثٷ٫بٺټب ٸ ٲؤؾؿبت ٸا ٕ٢زض ٢ٯٳطٸي ذٹز ثٻ ٲٷٓٹض پيكجطز ٸ تكٹي ١اٶت٣ب٬
ٞٷأٸضي ثٻ ٦كٹضټبي ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ايزبز ذٹاټٷس ٦طز تب ٦كٹضټبي ٲعثٹض ثتٹاٶٷس ٲجٷبي ت٧ٷٹٮٹغي٧ي ثب
زٸاٰ ٸ زضؾتي ضا ايزبز ٦ٷٷس.
ٲبزٺ 67
ټٳ٧بضي ٞٷي
٦كٹضټبي تٹؾٗٻ يبٞتٻ ًٖٹ ثٻ ٲٷٓٹض تؿٽي٭ ارطاي ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ،زض نٹضت زضذٹاؾت ٸ َج ١قطايٍ ٸ تطتيجبتي ٦ٻ زض
ٲٹضز آٴټب تٹا ١ٞذٹاټس قس ،ټٳ٧بضيټبيي ٞٷي ٸ ٲبٮي ثٻ ٶ٦ ٕٟكٹضټبي زض حب ٬تٹؾٗٻ ٸ ٦كٹضټبي زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ
تٹؾٗٻ يبٞت٫ي ًٖٹ ثٻ ٖٳ٭ ذٹاټٷس آٸضز .ايٵ ټٳ٧بضي قبٲ٭ ٦ٳ ٥زض تٽيٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضات ثطاي حٳبيت اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت
٧ٞطي ٸ ارطاي ايٵ ح٣ٹ ٠ٸ ټٳيٵ َٹض رٯٹ٪يطي اظ ؾٹء اؾتٟبزٺ اظ آٴټب ذٹاټس ثٹز ٸ پكتيجبٶي ثطاي تإؾيؽ يب ت٣ٹيت زٞبتط
ٸ ؾبظٲبٶٽبي زاذٯي شيٲسذ٭ زض ايٵ ٲؿبئ٭ ،اظ رٳٯٻ آٲٹظـ اٞطاز ضا زض ثط ذٹاټس ٪طٞت.
٢ٳؿت  :7تطتيجبت ٶٽبزي ،ٲ٣طضات پبيبٶي
ٲبزٺ 68
قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
«قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ثط ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٸ ثٹيػٺ ثط ٲٹيٹٔ ضٖبيت تٗٽسات ٲٷسضد زض آٴ
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تٹؾٍ اًٖب ،ٶٓبضت ذٹاټس زاقت ٸ ثٻ اًٖب ٞطنت ٲكٹضت زضثبضٺ ٲؿبئ٭ ضارٕ ثٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ضا
ذٹاټس زاز .قٹضا ؾبيط ٲؿئٹٮيتټبي ٲحٹٮٻ تٹؾٍ اًٖب ضا اٶزبٰ ذٹاټس زاز ٸ ثٹيػٺ ،زض نٹضت زضذٹاؾت ،ثٻ آٴټب زض ظٲيٷٻ
ضٸيٻټبي ح٭ اذتال٦ ٜٳ ٥ذٹاټس ٦طز .قٹضا ثطاي اٶزبٰ ٸْبيٟف ٲيتٹاٶس ثب ټط ٲٷجٗي ٦ٻ الظٰ تكريم زټس ٲكٹضت ٦طزٺ ٸ
اظ آٴ اَالٖبتي ٦ؿت ٦ٷس .قٹضا زض ٲكٹضت ثب ؾبظٲبٴ رٽبٶي ٲبٮ٧يت٧ٞطي تالـ ذٹاټس ٦طز ٦ٻ ْط ٜي ٥ؾب ٬پؽ اظ
ٶرؿتيٵ ٶكؿت ذٹز ،تطتيجبت ٲ٣تًي ثطاي ټٳ٧بضي ثب اض٦بٴ ايٵ ؾبظٲبٴ ضا ٞطاټٱ آٸضز.
ٲبزٺ 69
ټٳ٧بضي ثيٵاٮٳٯٯي
ثٻ ٲٷٓٹض اظ ٲيبٴ ثطزاقتٵ تزبضت ثيٵاٮٳٯٯي ٦بالټبيي ٦ٻ ٶ٣ى ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت٧ٞطي ثٻقٳبض ٲيآيس ،اًٖب ٲٹا٣ٞت ٲي٦ٷٷس ثب
ي٧سي٫ط ټٳ٧بضي ٶٳبيٷس .ثسيٵ ٲٷٓٹض ٶ٣بٌ تٳبؾي ضا زض تك٧يالت ذٹز ايزبز ٸ آٴټب ضا اٖالٰ ذٹاټٷس ٦طز ٸ آٲبزٺ ذٹاټٷس ثٹز
٦ٻ اَالٖبت ضارٕ ثٻ تزبضت ٦بالټبي ٶ٣ى٦ٷٷسٺ[ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] ضا ثب ي٧سي٫ط ٲجبزٮٻ ٦ٷٷس .اًٖب ثٹيػٺ ٲجبزٮٻ اَالٖبت ٸ
ټٳ٧بضي ٲيبٴ ٲ٣بٲبت ٪ٳط٦ي زض ذهٹل تزبضت ٦بالټبي زاضاي ٖالٲت تزبضي ت٣ٯجي ٸ حبٸي ح١ٶؿرٻثطزاضي ٲؿطٸ٢ٻ ضا
تكٹي ١ذٹاټٷس ٦طز.
ٲبزٺ 70
حٳبيت اظ ٲٹيٹٖبت ٲٹرٹز
 -1ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط زض ذهٹل ا٢ساٲبتي ٦ٻ ٢ج٭ اظ تبضيد ارطاي ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثطاي ًٖٹ ٲٹضز ثحج ،اٶزبٰ ٪طٞتٻاٶس
تٗٽسي ايزبز ٶٳي٦ٷس.
 -2ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط زض ذهٹل ٦ٯيٻ ٲٹيٹٖبتي ٦ٻ زض تبضيد ارطاي ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثطاي ًٖٹ ٲٹضز ثحج ٸرٹز زاقتٻ ٸ زض
تبضيد ٲص٦ٹض ،زض ٢ٯٳطٸي ايٵ ًٖٹ ٲٹضز حٳبيت ٲيثبقٷس ٸ يب ثب ٲٗيبضټبي حٳبيتي ٲ٣طض زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ اٶُجب ٠زاقتٻ يب
ثٗساً ذٹاټٷس زاقت تٗٽساتي ضا ايزبز ٲي٦ٷس ،ٲ٫ط ايٷ٧ٻ زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ٪ٹٶٻاي زي٫ط ٲ٣طض قسٺ ثبقس .زض ذهٹل ايٵ
ثٷس ٸ ثٷسټبي  3ٸ  ،4تٗٽسات ٶبقي اظ ح١ٶؿرٻثطزاضي زض ٲٹضز ٦بالټبي ٲٹرٹز ٲٷحهطاً َج ١ٲبزٺ ٦ 18ٷٹاٶؿيٹٴ
ثطٴ( )1971ٸ تٗٽسات ضارٕ ثٻ ح٣ٹ ٠تٹٮيس٦ٷٷس٪بٴ آحبض نٹتي ٸ ارطا٦ٷٷس٪بٴ زض آحبض نٹتي ٲٹرٹز ٲٷحهطاً َج ١ٲبزٺ 18
٦ٷٹاٶؿيٹٴ ثطٴ (٦ ،)1971ٻ ثٻ ٲٹرت ثٷس  6ٲبزٺ  14ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٢بث٭ ارطا ټؿتٷس ،تٗييٵ ذٹاټٷس قس.
 -3زض ٲٹضز ٲٹيٹٖبتي ٦ٻ زض تبضيد ارطاي ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ثطاي ًٖٹ ٲٹضز ثحج ،زضظٲطٺ اٲٹاٖ ٬ٳٹٲي زضآٲسٺاٶس ،تٗٽسي ثطاي
اٖبزٺ حٳبيت ٸرٹز ٶساضز.
 -4زض ذهٹل ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲي ٶؿجت ثٻ ٲٹيٹٖبت ذبل ٲتًٳٵ ٲٹيٹٔ ٲٹضز حٳبيت ٦ٻ َج٢ ١ٹاٶيٵ ٲٷُج ١ثب ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ
حبيط ٶ٣ى ٲحؿٹة ٲيقٹز يب ٶؿجت ثٻ ٲٹاضزي ٦ٻ ؾطٲبيٻ٪صاضي ٲٽٳي نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ،ٸ تبضيد آٚبظ ايٵ ا٢ساٲبت ٢ج٭ اظ
٢جٹ ٬ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت تٹؾٍ يًٖ ٥ٹ ٲيثبقس ،آٴ ًٖٹ ٲيتٹاٶس زضذهٹل ٸؾبي٭ رجطاٴ ذؿبضتي ٦ٻ زض
اذتيبض زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي] زض ٲٹضز ازاٲٻ ارطاي چٷيٵ ا٢ساٲبتي پؽ اظ تبضيد ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثطاي ًٖٹ ٲعثٹض
٢طاض زاضز ،ٲحسٸزيتٽبيي ثٻ ٸرٹز آٸضز .اٮجتٻ ،زض چٷيٵ ٲٹاضزي ًٖٹ ٲٹضز ثحج زؾت ٦ٱ پطزاذت ٚطاٲت ٖبزالٶٻاي ضا ٲ٣طض
ذٹاټس زاقت.
 -5يًٖ ٥ٹ تٗٽسي ٶساضز ٲ٣طضات ٲبزٺ  11ٸ ثٷس  4ٲبزٺ  14ضا زض ذهٹل ٶؿرٻټبي انٯي يب ٦پيټبيي ٦ٻ ٢ج٭ اظ تبضيد
ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثطاي آٴ ًٖٹ ،زض ٢ٯٳطٸيف ذطيساضي قسٺ اٶس ،ثٻ ارطا ٪صاضز.
 -6اًٖب اٮعاٲي ٶرٹاټٷس زاقت ٲبزٺ  31يب قطٌ ٲص٦ٹض زض ثٷس  1ٲبزٺ  27زض ايٵ ذهٹل ضا ٦ٻ ح٣ٹ ٠ٶبقي اظ اذتطأ حجت
قسٺ ثسٸٴ تجٗيى اظ ٮحبِ ضقتٻ ٞٷأٸضي ٢بث٭ ثٽطٺثطزاضي اؾت ،زض ٲٹاضز اؾتٟبزٺ ثسٸٴ اربظٺ اظ زاضٶسٺ ح[ ١ٲبٮ٧يت ٧ٞطي]
ټٷ٫بٲي ٦ٻ زٸٮت ٢ج٭ اظ تبضيد ُٗ٢ي قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط چٷيٵ اؾتٟبزٺاي ضا اربظٺ زازٺ ثبقس ،اٖٳب٦ ٬ٷٷس.
 -7زض ٲٹضز آٴ زؾتٻ اظ ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٦ٻ حٳبيت اظ آٴټب ٲكطٸٌ ثٻ حجت اؾت ،ثٻ زضذٹاؾتټبي حٳبيتي ٦ٻ زض تبضيد
ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثطاي ًٖٹ ٲٹضز ثحج ثالت٧ٯي ٝټؿتٷس اربظٺ انالح زازٺ ٲيقٹز تب حٳبيتټبي ايبٞي پيفثيٷي
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قسٺ زض ٲ٣طضات ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ت٣بيب ٪طزز .ايٵ انالحبت زض ثط٪يطٶسٺ ٲٹيٹٖبت رسيس ٶرٹاټس ثٹز.
 -8زض ٲٹاضزي ٦ٻ يًٖ ٥ٹ زض تبضيد الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت تطتيجبت حٳبيت اظ اذتطأ زض ٲٹضز
ٲحهٹالت زاضٸيي ٸ ٦كبٸضظي قيٳيبيي ضا ٲتٷبؾت ثب تٗٽساتف ثٻ ٲٹرت ٲبزٺ ٞ 27طاټٱ ٶ٧طزٺ ثبقس ،ايٵ ًٖٹ:
(اٮٖ )ٝٯيضٚٱ ٲ٣طضات ٢ؿٳت  ،6اظ تبضيد الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ،ٸؾبيٯي ٞطاټٱ ذٹاټس آٸضز ٦ٻ
ثتٹاٴ ثطاي زضذٹاؾتټبي حجت چٷيٵ اثساٖبتي تك٧ي٭ پطٸٶسٺ زاز؛
(ة) زض تبضيد ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،ٲٗيبضټبي حجت اذتطأ ،ٲ٣طض زض ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ضا زض ٲٹضز ايٵ زضذٹاؾتټب اٖٳب٬
ذٹاټس ٦طز ،ثٻ َٹضي ٦ٻ ثتٹاٴ ٟ٪ت ٲٗيبضټبي ٲعثٹض زض تبضيد تك٧ي٭ پطٸٶسٺ زض ٢ٯٳطٸي آٴ ًٖٹ ،يب ا٪ط ت٣سٰ ٲُطح ثٹزٺ ٸ
ت٣بيب ٪طزز ،زض تبضيد زضذٹاؾتي ٦ٻ ٲ٣سٰ اؾت ،ٸرٹز زاقتٻاٶس؛ ٸ
(د) حٳبيت زض ٢بٮت حجت اذتطأ ضا َج ١ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط اظ تبضيد اُٖبي ح١اذتطأ ٸ ثطاي ث٣يٻ ٲست ح ١اذتطأ ٦ٻ َج١
ٲبزٺ  33ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ اظ تبضيد تك٧ي٭ پطٸٶسٺ ٲحبؾجٻ ٲيقٹز ،ثطاي آٴ ثرف اظ زضذٹاؾتټبي ٲعثٹض ٦ٻ ثب ٲٗيبضټبي
حٳبيت ٲ٣طض زض ق( ١ة) اٶُجب ٠زاقتٻ ثبقس ٞطاټٱ ذٹاټس ؾبذت.
 -9زض ٲٹاضزي ٦ٻ ٦باليي ٲٹيٹٔ زضذٹاؾت حجت اذتطأ زض ٢ٯٳطٸي ًٖٹي َج ١ق( ١اٮ )ٝاظ ثٷس  8ثبقسٖ ،ٯي ضٚٱ ٲ٣طضات
٢ؿٳت  6ثٻ ايٵ ٦بال ثطاي ٲست پٷذ ؾب ٬پؽ اظ اذص ٲزٹظ ثبظاضيبثي زض ٢ٯٳطٸي ًٖٹ ٲعثٹض يب تب ظٲبٶي ٦ٻ ح ١حجت ايٵ ٦بال
زض ٢ٯ ٳطٸي ايٵ ًٖٹ ٢جٹ ٬يب ضز قٹز ،ټط ٦ساٰ ٦ٹتبټتط ثبقس ،ح ١ثبظاضيبثي اٶحهبضي اُٖب ذٹاټس قس ،ٲكطٸٌ ثط ايٷ٧ٻ ثٗس اظ
الظٰاالرطا قسٴ ٲٹا٣ٞت ٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي تزبضت ،ثطاي زضذٹاؾت حجت اذتطأ پطٸٶسٺ تك٧ي٭ قسٺ ٸ ح ١اذتطأ ثطاي ايٵ
٦بال زض ٢ٯٳطٸي ًٖٹ زي٫ط اُٖب قسٺ ٸ ٲزٹظ ثبظاضيبثي زض ٢ٯٳطٸي ًٖٹ اذيطاٮص٦ط اذص قسٺ ثبقس.
ٲبزٺ 71
ثطضؾي ٸ انالح
 -1پؽ اظ اٶً٣بي زٸضٺ اٶت٣بٮي ٲص٦ٹض زض ثٷس  2ٲبزٺ « ،65قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ارطاي ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ
حبيط ضا ثطضؾي ذٹاټس ٦طز .قٹضا ثب تٹرٻ ثٻ تزبضة حبنٯٻ اظ ارطاي ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ،زٸ ؾب ٬پؽ اظ ايٵ تبضيد ٸ پؽ اظ آٴ زض
ٞٹانٯي ٲكبثٻ ،آٴ ضا ثطضؾي ذٹاټس ٦طز .قٹضا ټٳچٷيٵ ثب تٹرٻ ثٻ ټط٪ٹٶٻ تحٹالت رسيس ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾت تٛييط يب انالح
ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ضا ايزبة ٦ٷس ،ثطضؾيټبيي اٶزبٰ ذٹاټس زاز.
 -2انالحبتي ٦ٻ نطٞبً ثٻ ٲٷٓٹض تُجي[ ١ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط] ثب ؾُٹح ثبالتط حٳبيت ٲزطي يب ٦ؿت قسٺ زض ٲٹضز ح٣ٹ٠
ٲبٮ٧يت ٧ٞطي زض ؾبيط ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټبي چٷس ربٶجٻ ثٹزٺ ٸ َج ١ايٵ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻټب ٲٹضز ٢جٹ ٬تٳبٰ اًٖبي ؾبظٲبٴ رٽبٶي
تزبضت ٢طاض ٪طٞتٻ ثبقٷس ،ٲٳ٧ٵ اؾت ثٻ ٦ٷٟطاٶؽ ٸظيطاٴ اضربٔ زازٺ قٹٶس تب َج ١ثٷس  6ٲبزٺ  10ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ ؾبظٲبٴ رٽبٶي
تزبضت ،ا٢ساٲي ثط اؾبؼ پيكٷٽبز ټٳطاٺ ثب ارٳبٔ«قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي» ثٻ ٖٳ٭ آيس.
ٲبزٺ 72
ايطاز ٢يس ٸ قطٌ
ثسٸٴ ٲٹا٣ٞت اًٖبي زي٫ط ٶٳيتٹاٴ ٢يس ٸ قطٌټبيي زض ذهٹل ټطي ٥اظ ٲ٣طضات ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٢بئ٭ قس.
ٲبزٺ 73
اؾتخٷبئبت اٲٷيتي
ټيچ چيع زض ٲٹ ا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ثٻ ٪ٹٶٻاي تٟؿيط ٶرٹاټس قس ٦ٻ:
(اٮ )ٝيًٖ ٥ٹ ضا ٲٯعٰ ثٻ اضائٻ اَالٖبتي ٶٳبيس ٦ٻ ثٻ اٖت٣بزـ اٞكبي آٴټب ثب ٲٷب ٕٞاؾبؾي اٲٷيتي آٴ ًٖٹ ٲٛبيطت زاضز؛ يب
(ة) ٲبٶٕ يًٖ ٥ٹ اظ اتربش ا٢ساٲي ٪طزز ٦ٻ ثٻ اٖت٣بزـ ثطاي ح ّٟٲٷب ٕٞاؾبؾي اٲٷيتي آٴ ًٖٹ يطٸضت زاضز ،ٸ
( )1ثٻ ٲٹاز ٢بث٭ ق٧بٞتٵ[ټؿتٻاي] ٸ يب ٲٹازي ٦ٻ ٲٹاز ٲعثٹض اظ آٴ ثٻ زؾت ٲيآيٷس ٲطثٹٌ ٲيقٹز؛
( ) 2ثٻ تزبضت اؾٯحٻ ،ٲٽٳبت ٸ ؾبظ ٸ ثط ٨رٷ٫ي ٸ چٷيٵ تزبضتي زض ٲٹضز ؾبيط ٦بالټب ٸ ٲٹازي ٲطثٹٌ ٲيقٹز ٦ٻ ثٻ َٹض
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ٲؿت٣يٱ يب ٚيطٲؿت٣يٱ ثطاي تساض ٤پبي٫بٺټبي ٶٓبٲي ثٻ ٦بض ٲيضٸٶس؛
( )3ثٻ ټٷ٫بٰ رٷ ٩يب زي٫ط ٸيٗيتټبي ايُطاضي زض ضٸاثٍ ثيٵاٮٳٯٯي اتربش ٲيقٹز؛ يب
(د) ٲبٶٕ يًٖ ٥ٹ اظ اتربش ټط٪ٹٶٻ ا٢ساٲي ثٻ ٲٹرت تٗٽساتف َج ١ٲٷكٹض ٲٯ٭ ٲتحس ثطاي ح ّٟنٯح ٸ اٲٷيت ثيٵاٮٳٯٯي
٪طزز.
يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
 -1زض چبضچٹة ٲبزٺ  31ٲ٧طض ٸ ايٵ يٳيٳٻ:
اٮ« )ٝٲحهٹ ٬زاضٸيي» يٗٷي ٲحهٹ ٬تحت ح ١اذتطأ يب ٲحهٹٮي تٹٮيس قسٺ اظَطي ١يٞ ٥طايٷس اذتطاٖي زض ثرف زاضٸيي
٦ٻ ثطاي ض ٕٞٲك٧الت ثٽساقت ٖٳٹٲي ٲٹضز اقبضٺ زض ثٷس  1اٖالٲيٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ
ثٽساقت ٖٳٹٲي ( )WT/MIN/(01)/DEC/2ٲٹضز ٶيبظ اؾت .ثسيٽي اؾت ٦ٻ ارعاء ٗٞبٮي ٦ٻ ثطاي تٹٮيس آٴ يطٸضي
ٲيثبقٷس ٸ ټٱ چٷيٵ ٦يتٽبي تكريم ٦ٻ ثطاي اؾتٟبزٺ آٴ ٲٹضز ٶيبظ اؾت ٶيع ٲكٳٹ ٬ايٵ تٗطي ٝٲي٪طزز.
ة) «ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ» يٗٷي ټطي ٥اظ ٦كٹضټبي ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ٸ ټط ًٖٹ زي٫طي ٦ٻ َي
اَالٖيٻاي ثٻ قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٢هس ذٹز ضا زض اؾتٟبزٺ اظ ٶٓبٰ ٲص٦ٹض زض ٲبزپ  31ٲ٧طض ٸ
يٳيٳٻ حبيط («ٶٓبٰ») ثٻ ٖٷٹاٴ ي ٥ٸاضز٦ٷٷسٺ اٖالٰ ٶٳٹزٺ ثبقس .ثسيٽي اؾت ٦ٻ اًٖب ٲٳ٧ٵ اؾت زض ټط ظٲبٶي اَالٔ زټٷس
٦ٻ ٲيذٹاټٷس اظ ايٵ ٶٓبٰ ثٻ َٹض ٦بٲ٭ يب ثٻ َٹض ٲحسٸز ،ٲخالً  ٍ٣ٞزض حبٮت ايُطاض ٲٯي يب زض زي٫ط اٸيبٔ ٸ احٹا ٬ټٳطاٺ ثب
ايُطاض قسيس يب زض ٲٹاضز اؾتٟبزٺ ٖٳٹٲي ٚيطتزبضي اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس .ايٵ ٶ٧تٻ ٢بث٭ تٹرٻ اؾت ٦ٻ ثًٗي اظ اًٖب اظ ايٵ ٶٓبٰ ثٻ
ٖٷٹاٴ اًٖبي ٸاضز٦ٷٷسٺ اؾتٟبزٺ ٶرٹاټس ٦طز ٸ ثًٗي اظ اًٖبي زي٫ط اٖالٰ ٶٳٹزٺاٶس ٦ٻ ا٪ط اظ ايٵ ٶٓبٰ اؾتٟبزٺ ٶٳبيٷس ٍ٣ٞ
زض ٸيٗيت ايُطاض قسيس ٲٯي يب زي٫ط اٸيبٔ ٸ احٹا ٬ټٳطاٺ ثب ايُطاض ذٹاټس ثٹز؛
د) «ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ» يٗٷي ًٖٹي ٦ٻ اظ ايٵ ٶٓبٰ ثطاي تٹٮيس ٲحهٹالت زاضٸيي ٸنسٸض آٶٽب ثٻ ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ
اؾتٟبزٺ ٲيٶٳبيس.
 -2قطايُي ٦ٻ زض ثٷس  1ٲبزٺ  31ٲ٧طض ٲٹضز اقبضٺ ٢طاض ٪طٞتٻاٶس ٖجبضتٷس اظ:
اٮًٖ )ٝٹ (اًٖبي) ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ اَالٖيٻاي 2ثٻ قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اضؾب ٬ٶٳبيس ٦ٻ:
 -1اؾبٲي ٸ ٲيعاٴ ٲٹضز اٶتٓبض ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالت) ٲٹضز ٶيبظ ضا ٲٗيٵ ٦ٷس؛
 -2تإييس ٶٳبيس ٦ٻ ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ ٲٹضز ثحجٚ ،يط اظ ٦كٹض ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ،اظ َطي ١ي٧ي
اظ ضاټٽبي ٲص٦ٹض زض پيٹؾت ايٵ يٳيٳٻ احجبت ٶٳٹزٺ اؾت ٦ٻ ٞب٢س ْطٞيت تٹٮيس ٦بٞي يب ٞب٢س ټط٪ٹٶٻ ْطٞيت تٹٮيس زض ثرف
زاضٸيي ثطاي تٹٮيس ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالت) ٲٹضز ٶٓط اؾت؛ ٸ
 -3تإييس ٶٳبيس ٦ٻ زض حبٮي ٦ٻ ي ٥ٲحهٹ ٬زاضٸيي زض ٢ٯٳطٸ آٴ ]ًٖٹ[اظ َطي ١ح ١اذتطأ ٲٹضز حٳبيت ٲيثبقسَ ،ج ١ٲٹاز
 31ٸ  31ٲ٧طض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٸ يٳيٳٻ آٴ ٲزٹظ ارجبضي اُٖب ٶٳٹزٺ يب ٢هس اُٖبي آٴ ضا زاضز؛
ة) ٲزٹظ ارجبضي ٦ٻ تٹؾٍ ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ َج ١ايٵ ٶٓبٰ نبزض ٲي٪طزز ،قطايٍ شي٭ ضا ذٹاټس زاقت:
 ٍ٣ٞ -1ٲيعاٴ يطٸضي ٦ٻ ٶيبظ ًٖٹ (اًٖبي) ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ ضا ٲطت ٕٟٶٳبيس ٲيتٹاٶس َج ١ٲزٹظ تٹٮيس قٹز ٸ ٦٭ ايٵ
تٹٮيس ثٻ ًٖٹي (اًٖبئي) ٦ٻ ٶيبظ ذٹز ضا ثٻ قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اَالٔ زازٺ اؾت نبزض ذٹاټس قس.
 -2ٲحهٹالتي ٦ٻ ثطاؾبؼ ٲزٹظ تٹٮيس ٲيقٹٶس ثبيس ثٻ ٸؾيٯٻ ثطچؿجٽب ٸ ٖالٲت٫صاضيٽبي ٲٗيٵ ثٻضٸقٷي ٲكرم ثبقٷس ٦ٻ اظ
ايٵ َطي ١تٹٮيس قسٺاٶسٖ .طيٻ٦ٷٷس٪بٴ ثبيس چٷيٵ ٲحهٹالتي ضا اظ َطي ١ثؿتٻثٷسيٽبي ذبل ٸ /يب ضٶ٩آٲيعي ٸ ق٧٭ زټي
ٲرهٹل ذٹز ٲحهٹالت ٲتٳبيع ؾبظٶس ،ثٻقطَي ٦ٻ چٷيٵ تٳبيعاتي ٖٳٯي ثٹزٺ ٸ تإحيط ٢بث٭ تٹرٽي ضٸي ٢يٳت ٶساقتٻ ثبقس؛
ٸ
٢ -3ج٭ اظ قطٸٔ اضؾب ،٬زاضٶسپ ٲزٹظ ثبيس ضٸي ي ٥قج٧ٻ اَالٔضؾبٶي اَالٖبت شي٭ ضا ٖطيٻ ٶٳبيس:
 ٲيعاٴ ٖطيٻ قسٺ ثٻ ټط ٲ٣هس آٴ چٷبٴ٦ٻ زض ثٷس  1ق ١حبيط اقبضٺ قسٺ اؾت.26

 ٸيػ٪يٽبي ٲٳيع ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالت) آٴچٷبٴ٦ٻ زض ثٷس  2ق ١حبيط اقبضٺ قسٺ اؾت.د) ًٖٹ نبزض٦ٷٷسٺ ثبيس اُٖبي ٲزٹظ اظ رٳٯٻ قطايٍ ټٳطاٺ آٴ ضا ثٻ قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي اَالٔ
زټس .ٸ اَالٖبت اُٖبيي قبٲ٭ ٶبٰ ٸ ٶكبٶي زاضٶسپ ٲزٹظ ،ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالتي) ٦ٻ ٲزٹظ ثطاي آٴ اُٖب ٪طزيسٺ اؾت ،ٲيعاٴ يب
٦ٳيتي ٦ٻ ٲزٹظ ثطاي آٴ اُٖب قسٺ اؾت٦ ،كٹض (٦كٹضټبيي) ٦ٻ ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالت) ٢طاض اؾت ثٻ آٶٽب ٖطيٻ ٪طزز ٸ ٲست
ٲزٹظ ذٹاټس ثٹز .ايٵ اَالٖيٻ ټٱچٷيٵ آزضؼ قج٧ٻ اَالٔضؾبٶي ٲص٦ٹض زض شي٭ ٢ؿٳت ؾٹٰ اظ ق« ١ة» ٞٹ ٠ضا ٶيع اٖالٰ
ذٹاټس ٶٳٹز.
 -3ثطاي تًٳيٵ ايٵ اٲط ٦ٻ ٲحهٹالت ٸاضزاتي تحت ايٵ ٶٓبٰ زض رٽت اټسا ٜٸاٗ٢ي ٸاضزات يٗٷي ثٽساقت ٖٳٹٲي اؾتٟبزٺ
قٹٶس ،اًٖبي ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ زض حس تٹاٴ ذٹز ،ٲتٷبؾت ثب ْطٞيتٽبي ازاضي ذٹز ٸ ٲربَطٺ اٶحطا ٜتزبضي ،ا٢ساٲبت
ٲٗ٣ٹ ٬ضا ثطاي رٯٹ٪يطي اظ نبزضات ٲزسز ٲحهٹالتي ٦ٻ ٖٳالً َج ١ايٵ ٶٓبٰ ثٻ ٢ٯٳطٸ آٶٽب ٸاضز قسٺ اؾت اتربش ذٹاټٷس ٶٳٹز.
زض نٹضتي ٦ٻ ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ اظ ٦كٹضټبي زض حب ٬تٹؾٗٻ يب ٦كٹضټبي زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ثبقس ٸ
زض ارطاي ايٵ ٲ٣طضات ثب ٲك٧٭ ٲٹارٻ ٪طزز ،اًٖبي تٹؾٗٻيبٞتٻ ثٷب ثٻ زضذٹاؾت ًٖٹ ٲص٦ٹض ٸ ثب قطايٍ ٲٹضز تٹا ١ٞٲت٣بث٭،
ثٻ ټٳ٧بضي ٲبٮي ٸ ٞٷي ثب ًٖٹ ٲص٦ٹض ثٻ ٲٷٓٹض تؿٽي٭ ارطاي ايٵ ٲ٣طضات ذٹاټٷس پطزاذت.
 -4اًٖب ،ثب اؾتٟبزٺ اظ اثعاضټبيي ٦ٻ زض زؾتطؼ ثٹزٴ آٶٽب ٢جالً زض ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط اٮعاٲي ٪طزيسٺ اؾت ،زض زؾتطؼ ثٹزٴ
اثعاضټبي ح٣ٹ٢ي ٲؤحط رٽت رٯٹ٪يطي اظ ٸضٸز ٲحهٹالتي ٦ٻ تحت ايٵ ٶٓبٰ تٹٮيس قسٺ ٸ ثطذال ٜٲ٣طضات ايٵ ٶٓبٰ ثٻ
ثبظاضټبي آٶٽب ٲٷحط ٜقسٺ اٶس ٸ ٞطٸـ ] ايٵ ٲحهٹالت[ زض ٢ٯٳطٸ ذٹز ضا تًٳيٵ ذٹاټٷس ٶٳٹز .ا٪ط ًٖٹي ايٵ ا٢ساٲبت ضا ثطاي
ټس ٜٲص٦ٹض ٶب٦بٞي تٯ٣ي ٶٳبيس ،ٲٹيٹٔ زض قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ثٷب ثٻ زضذٹاؾت آٴ ًٖٹ ٲٹضز
ثطضؾي ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت.
 -5ثٻ ٲٷٓٹض اؾتٟبزٺ اظ نطٞٻټبي ٲ٣يبؼ ثب ټس ٜت٣ٹيت ٢سضت ذطيس ٸ تؿٽي٭ تٹٮيس زاذٯي ٲحهٹالت زاضٸيي ،تإييس
ٲي٪طزز ٦ٻ ٶٓبٲٽبي اُٖبي ح ١اذتطاٖبت ٲٷُ٣ٻاي ٦ٻ ٢بث٭ ارطا ٶؿجت ثٻ اًٖبي ٲص٦ٹض زض ثٷس  3ٲبزپ  31ٲ٧طض ثبقس ثبيس
تٹؾٗٻ ٸ اضت٣ب يبثس .ثٻ ايٵ ٲٷٓٹض٦ ،كٹضټبي ًٖٹ تٹؾٗٻيبٞتٻ ٲتٗٽس ٲي٪طزٶس ٦ٻ ،ټٳ٧بضيٽبي ٞٷي ،اظ رٳٯٻ ټٳطاٺ ثب زي٫ط
ؾبظٲبٶٽبي ٲطثٹٌ ثيٵزٸٮتي ،ضا ٲُبث ١ٲبزپ  67ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ٞطاټٱ ٶٳبيٷس.
 -6اًٖب تٳبي٭ ذٹيف ضا زض اضت٣بي اٶت٣بٞ ٬ٷبٸضي ٸ ْطٞيتؾبظي زض ثرف زاضٸيي ثٻ ٲٷٓٹض ٞبئ ١آٲسٴ ثط ٲك٧التي ٦ٻ اًٖبء
ثٻ ٸاؾُٻ ٖسٰ ٟ٦بيت يب ٣ٞساٴ ْطٞيتٽبي تٹٮيس زض ثرف زاضٸيي ثب آٶٽب ٲٹارٻ ټؿتٷس اثطاظ ٲيٶٳبيٷس .ثٻ ايٵ رٽت٦ ،كٹضټبي
ًٖٹ ٸاضز ٦ٷٷسٺ ٸ نبزض٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ايٵ ٶٓبٰ ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ثٻ پيكجطز ايٵ ټس٦ ٜٳ٦ ٥ٷس تكٹي١
ٲي٪طزٶس .اًٖب ٲتٗٽس ٲي٪طزٶس ٦ٻ ثٻ اٶت٣بٞ ٬ٷبٸضي ٸ ْطٞيتؾبظي زض ثرف زاضٸيي زض اٲٹض ٲٹضز تٗٽسقبٴ ثٻ ٲٹرت ثٷس 2
ٲبزپ  66ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ حبيط ،ثٷس  7اٖالٲيٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ٸ ثٽساقت ٖٳٹٲي ٸ ټط اٲط ٲطثٹٌ زي٫ط
قٹضاي رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي تٹرٻ ذبل ٲجصٸ ٬ٶٳبيٷس.
 -7قٹضاي رٷجٻ ټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي ټط ؾبٮٻ ارطاي ايٵ ٶٓبٰ ضا ثطاي تًٳيٵ اٖٳب ٬ٲؤحط آٴ ثطضؾي ٦طزٺ ٸ آٴ
ضا ؾبٮيبٶٻ ثٻ قٹضاي ٖٳٹٲي ٪عاضـ ذٹاټس ٶٳٹز.
پيٹؾت يٳيٳٻ ٲٹا٣ٞتٶبٲٻ رٷجٻټبي تزبضي ح٣ٹ ٠ٲبٮ٧يت ٧ٞطي
اضظيبثي ْطٞيتٽبي تٹٮيس زض ثرف زاضٸيي
ٖسٰ ٟ٦بيت يب ٣ٞساٴ ْطٞيت تٹٮيس زض ثرف زاضٸيي ثطاي ٦كٹضټبي ًٖٹ زض ٦ٳتطيٵ زضرٻ تٹؾٗٻيبٞت٫ي ٲٟطٸو اؾت.
ٖسٰ ٟ٦بيت يب ٣ٞساٴ ْطٞيت تٹٮيس ٲحهٹ( ٬ٲحهٹالت) ٲٹضز ثحج ثطاي زي٫ط ٦كٹضټبي ًٖٹ ٸاضز٦ٷٷسپ ٸارس قطايٍ ثٻ ي٧ي
اظ َط ٠شي٭ ٲيتٹاٶس احطاظ ٪طزز:
ًٖ -1ٹ ٲٹضز ثحج ٲحطظ ٶٳٹزٺ ثبقس ٦ٻ زض ثرف زاضٸيي ٞب٢س ټط٪ٹٶٻ ْطٞيت تٹٮيس اؾت؛
ًٖ -2ٹ ٲطثٹٌ ٲ٣ساضي ْطٞيت تٹٮيس زض ايٵ ثرف زاقتٻ ٸٮي پؽ اظ ثطضؾي زضيبٞتٻ ثبقس ٦ٻ ،ثٻ اؾتخٷبي ْطٞيت ٲٹضز
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تٳٯ ٥يب تحت ٦ٷتط ٬زاضٶسپ ح ١اذتطأ ،زض حب ٬حبيط ْطٞيت ٲٹرٹز ثٻ ٲٷٓٹض ض ٕٞاحتيبربت آٴ ٦بٞي ٶٳيثبقس .ټط ظٲبٴ
٦ٻ حبثت ٪طزز ايٵ ْطٞيت ثطاي ض ٕٞٶيبظټبي ًٖٹ ٲص٦ٹض ثٻ حس ٟ٦بيت ضؾيسٺ اؾت ،ايٵ ٶٓبٰ زي٫ط ثٻ ارطا زض ٶرٹاټس آٲس.
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