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 لمري2122محرم 23مصٌب 

 2499اضد  25ميالدي ً  2991اگطت 5) مطابك با 

 شمطي( ىجری

اجالش ًزراي امٌرخارجو ضازمان كنفرانص اضالمي 

 درلاىره

أثي  ٚ )يب ايٙبإٌبط أبخٍمٕبوُ ِٓ روش
اْ اوشِىُ ٚ ٚخقٍٕبوُ ؽقٛثًبَ ٚ لجبئً ٌزقبسفٛا

 «لشآْ کشيُ»فٕذهللا ارمبوُ( 
دٌٚزٙبي فضٛعبصِبْ وٕفشأظ اعالِي ثب ايّبْ  

بيٕبد ثٗ هللا، پشٚسدگبسخٙبٔيبْ ٚآفشيذگبسو
ٚثخؾٕذح ٔقّزٙب، خذاٚٔذي وٗ أغبْ سا ثٗ 
ثٙزشيٓ ٚخٗ آفشيذٖ ٚثٗ اٚزيثيذ دادٖ ٚٚي سا 
خٍيفُٗ خٛد دسصِيٓ گشدأيذٖ، خــذاٚٔذي وٗ 
آثبدأي ٚاصــالذ صِيٓ سا ثشفٙــذٖ ثؾش 
گـزاسدٖ ٚاِبٔذ )رىبٌيف اٌٙي( سا ثشگشدْ اٚ 
ٔٙبدٖ ٚآٔچٗ دسآعّبٔٙب ٚصِيٓ اعذ ّ٘ٗ گي سا 

شف ٚي لشاسدادٖ ٚثب رصذيك سعبٌذ ِسّذ رسذ رص
)ؿ( وٗ خذاٚٔذ ايؾبْ سا ثشاي ٘ذايذ ثب آييٓ 
ساعزيٓ فشعزبدٖ ٚ ٚي سا سزّزي ثشاي خٙبٔيبْ 
ٚٔدبرجخؼ ثشدٖ گبْ ٚ ؽکٕٕذح عبغٛد ٘ب ٚ 
ِغزکجشاْ گشدأيذٖ اعذ، پيبِجشی کٗ ثشاثشی 
سا ِيبْ ّ٘ٗ ثؾشيذ افالَ ّٔٛدٖ ٚ٘يچ اٌٚٛيزي 

گشي خض دسرمٛي لبيً ٔؾذٖ ٚ ثشاي وغي ثش دي
فبصٍٗ ٘ب ٚ اوشاٖ سا اص ِيبْ ِشدَ ثشچيذٖ، 

سا اص سٚذ ٚازذ آفشيذٖ  آٔبْ ِشدِي وٗ خذاٚٔذ
 اعذ.

ثب دسٔؾشگشفزٓ فميذٖ رٛزيذ ٔبة وٗ  
عبخزبساعالَ ثشپبيخ آْ اعزٛاس ؽذٖ اعذ، فميذٖ 
يي وٗ ثؾشيذ سا فشا خٛأذ رب خض خذا وغي سا 

ٚ  اي اٚ لبيً ٔؾٛٔذپشعزؼ ٔىشدٖ ٚؽشيىي ثش
ازذي سا ثقٕٛاْ خذا ثٗ خبي هللا ٔگيشٔذ، فميذٖ 
يي وٗ پبيٗ ساعزيٓ آصادي ِغٛؤالٔٗ ثؾشيذ ٚ 

سا پي سيضي وشدٖ ٚ س٘بيي أغبْ  زيثيذ آٔبْ
 اص ثشدٖ گي سا افالْ ّٔٛدٖ اعذ.

ثشاي رسمك آْ چيض ٘بيي وٗ دس ؽشيقذ خبٚداْ  
ص ديٓ, اعال ِي آِذٖ اعذ اص آْ خٍّٗ پبعذاسي ا

اد صخبْ, خشد , ٔبِٛط, ِبي, ٔغً ٚ ديگش اِزيب
وٍيٗ ِٛاضـ ٚ  چْٛ خبِقيذ ٚ ِيبٔٗ سٚي دس

ازىبَ. ايٓ ؽشيقذ ِقٕٛيبد ٚ ِبدٖ سا ثب ُ٘ 
ذ ٚ فمً ٚ لٍت سا ّ٘ب ٕ٘گ عبخذ ٚ خدس آِي
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ِيبْ زمٛق ٚ ٚؽبيف ِٛاصٔٗ ثٗ ٚخٛد آٚسد ٚ 
ثيٓ زشِذ فشد ٚ ِصٍسذ فِّٛي رٍفيمبري ثٗ 

د ٚ ِقيبس ٘بي لغظ سا ِيبْ عشفٙبي ٚخٛد آٚس
ريشثظ ثشلشاس وشد، رب ايٓ وٗ ٔٗ عغيبٔي ثبؽذ 

 ٚ ٔٗ صيبٔي.
ضّٓ رأويذ ثش ٔمؼ ربسيخي اِذ اعالِي دس 

آْ اِزي وٗ خذاٚٔذ آٔشا ثٙزشيٓ » پيؾشفذ رّذْ
رب يه رّذْ خٙبٔي ّ٘گْٛ سا ثٗ « اِذ ثشگضيذ

ثؾشيذ رمذ يُ ّٔب يذ. رّذٔي وٗ ِيزٛأذ دٔيب 
ثٗ آخشد سثظ دادٖ ٚ فٍُ ٚ ايّبْ سا ثُٙ سا 

اص چٕيٓ اِزي اِشٚصٖ أزؾبس  ثپيٛٔذد. ٌزا
ِيشٚد وٗ ثٗ ٘ذايذ ثؾشيذ گّشاٖ دس اِٛاج 
سلبثذ ِغٍىٙبي ِزضبد لذَ ٔٙبدٖ ٚ ساٖ زٍٙبيي 

 ثشاي ِؾىالد ِضِٓ رّذْ ِبدي اسايٗ د٘ذ.
ثٗ خٙذ ايفبي عُٙ خٛد دس رالؽٙبي ثؾشي وٗ 

اعذ،زمٛلي وٗ ٘ذفؼ زّبيذ ِشثٛط ثٗ زمٛق ثؾش 
ثؾش دس ِمبثً ثٙشٖ وؾي ٚ ؽٍُ ثٛدٖ ٚرأويذ ثش 

يي وٗ ثب  آصادي ٚ زمٛق اٚ دسزيبد ؽشافزّٕذأٗ
ؽشيقذ اعالِي ّ٘إٓ٘گ اعذ، ثب افزمبد ثٗ ايٕىٗ 
ثؾشيزي وٗ ثٗ ثبالرشيٓ دسخبد فٍُ ِبدي سعيذٖ 
اعذ، پيٛعزٗ ٚدس٘شصِبْ ٔيبصِٕذ رىيٗ گب٘ي 

اص رّذْ خٛد ٚ فبًِ  ايّبٔي خٙذ پبعذاسي
زّبيذ وٕٕذٖ اص زمٛق خٛيؼ ِيجبؽذ، ّٕ٘ٛا 

 ؽٛد.
ايّبْ ثٗ ايٕىٗ زمٛق اعبعي ٚ آصادي ٘بي  ثب 

فِّٛي دساعالَ خضئی اص ديٓ ِغٍّيٓ اعذ، پظ 
٘يچ ازذي ثغٛس اصٌٛي زك ِزٛلف وشدْ وٍي يب 
خضئي يب صيشپب ٔٙبدْ يب چؾُ پٛؽي وشدْ اص 

ذ اص ساٖ ازىبَ اٌٙي ٚ رىٍيفي وٗ خذاٚٔ
وزبثٙبي خٛد ٔبصي ّٔٛدٖ ٚ خبرُ پيغّجشأؼ سا 
فشعزبدٖ ٚ ثٛعيٍخ اٚ پبيبْ ٚ اخززبِي ثشاي 
سعبٌذ آعّبٔي ثٗ فًّ آٚسدٖ اعذ سا ٔذاسد. 
ثٕبثشايٓ ِشافبد آٔٙب فجبدد اعذ ٚ وٛرب٘ي اص 
آٔٙب يب ردبٚص ثشآٔٙب ِٕىش اعذ ٚ ٘ش أغبْ 

ذ ثغٛس ِٕفشد، ِغٛؤي پبعذاسي ٚ اخشاي آْ اع
ٚاِذ ثٗ گٛٔخ ّ٘إٓ٘گ دسرضّيٓ )ِؾزشن( دسلجبي 
آْ ِغٌٛٚيذ داسد. ثذيٓ خٙذ، دٌٚذ ٘بي فضٛ 
عبصِبْ وٕفشأظ اعالِي ثشايٓ اعبط ِٛاد صيش 

 :سا افالَ ِي ّٔبيٕذ
 

 :مماده يك
اٌف: ثؾش ثغٛسوٍي يه خبٔٛادٖ ِي ثبؽذ وٗ 
ثٕذٖ گي ٔغجذ ثٗ خذاٚٔذ ٚفشصٔذي ٔغجذ ثٗ آدَ 

د آٚسدٖ ٚ ّ٘خ ِشدَ دساصً گشثٗ ُ٘ آٔٙب سا 
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رىٍيف ٚ ِغٛؤٌيذ ثذْٚ ٘شگٛٔٗ  ،ؽشافذ أغبٔي
رجقيض اص ٌسبػ ٔژاد يب سٔگ يب صثبْ يب خٕظ 
يب افزمبد ديٕي يب ٚاثغزٗ گي عيبعي يب ٚضـ 

 اخزّبفي ٚ.....ثشاثش أذ.
ضًّٕب فميذح صسير رٕٙب رضّيٕي ثشاي سؽذ ايٓ 

 ؽشافذ اص ساٖ رىبًِ أغبٔي ِيجبؽذ.
ِخٍٛلبد ثٗ ِٕضٌٗ فبيٍخ خذاٚٔذ ٘غزٕذ  ة: ّ٘ٗ

ِٕذرشيٓ ِٚسجٛة رشيٓ آٔٙب ٔضد خذاٚٔذ عٛد
آٔبْ ثٗ ّٕ٘ٛؿ خٛد اعذ ٚ ٘يچ ازذي ثشديگشي 

 ثشرشي ٔذاسد، ِگش دس رمٛي ٚوبسٔيىٛ.
 

 ماده دًم:
اٌف: صٔذٖ گي ِٛ٘جزي اعذ اٌٙي ٚ زمي اعذ وٗ 
ثشاي ٘شأغبٔي رضّيٓ ؽذٖ اعذ ٚثش ّ٘ٗ افشاد 

زىِٛذ ٘ب ٚاخت اعذ وٗ اص ايٓ زمٛق  ٚ خٛاِـ ٚ
زّبيذ ّٔٛدٖ ٚ دسِمبثً ٘شردبٚص فٍيٗ آْ 
ايغزبدٖ گي وٕٕذ ٚ خبيض ٔيغذ وؾزٓ ٘يچ وظ 

 ثذْٚ ِدٛص ؽشفي
ة: اعزفبدٖ اص ٚعيٍٗ يي وٗ ِٕدشثٗ اص ثيٓ 
ثشدْ عشچؾّخ ثؾشيذ ثغٛس وٍي يب خضئي گشدد، 

 ِّٕٛؿ اعذ.
ش ج: پبعذاسي اص اداِٗ صٔذٖ گي ثؾشيذ رب٘

خبيي وٗ خذاٚٔذ ِؾيذ ّٔبيذ، ٚؽيفُٗ ؽشفی 
 ثبؽذ. ِي

د: زشِذ خٕبصٖ أغبْ ثبيذ زفؼ ؽٛد ٚثي 
اززشاِي ثٗ آْ خبيضٔيغذ کّب ايٓ وٗ خبيض 
ٔيغذ ٌّظ وشدْ آْ، ِگش ثب ِدٛص ؽشفي ٚ 

 ثشدٌٚذ اعذ زّبيذ اص ايٓ اِش.
 
 

 ماده ضٌم:
اٌف: دسصٛسد ثٗ وبسگيشي صٚس يب وؾّىؾٙبي 

آٔبٔي سا وٗ دسآْ ِؾبسوزي  ِغٍسبٔٗ ٔجبيذ
ٔذاؽزٗ أذ، ّ٘چْٛ پيش ِشداْ، صٔبْ ٚ وٛدوبْ 
سا وؾذ ٚ٘شِدشٚذ ٚ ثيّبسي زك ِذاٚا ٚ اعشاء 
زك خٛسان ٚپٕب٘گبٖ ٌٚجبط داسٔذ.ِٚثٍٗ وشدْ 
ِمزٌٛيٓ ِّٕٛؿ اعذ ٚثبيذ اعشاء سا ِجبدٌٗ ٚ 
فيّبثيٓ خبٔٛادٖ ٘بيي وٗ اٚضبؿ خٕگ ثبفث 

 اس٘بيي ثقًّ آيذ.خذايي آٔبْ ؽذٖ اعذ، ديذ
ٚداِٙب  لغـ دسخزبْ يب اص ثيٓ ثشدْ صسافذ :ة

عغبد وؾٛسي يب رخشيت عبخزّبٔٙب ُِٚٛ 
دساثشخصِٛذ ثٗ ٚعيٍٗ ُ ثّجبساْ يب ِٛؽه ثبساْ 

 غيشٖ خبيضّٔيجبؽذ. ٚ
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 ماده چيارم:
٘شأغبْ زشِزي داسد ٚ ِيزٛأذ اصؽٙشد خٛد دس 
صٔذٖ گي يب پظ اصِشگ پبعذاسي ّٔبيذ، دٌٚذ ٚ 

 ٚ ِذفٓ اٚ بِقٗ ِإؽف أذ وٗ اص پيىشخ
 پبعذاسي وٕٕذ.

 
 ماده پنجم:

اٌف: خبٔٛادٖ پبيُٗ عبخزبس خبِقٗ اعذ 
ٚصٔبؽٛيي اعبط ايدبد آْ ِيجبؽذ، ثٕبثشايٓ 
ِشداْ ٚ صٔبْ زك اصدٚاج داسٔذٚ ٘يچ ليذ 
ٚثٕذي وٗ ثشپبيُٗ ٔژاد يب سٔگ يب لِٛيذ ثبؽذ، 

 ّٔيزٛأذ اص ايٓ زك خٍٛگيشي وٕذ.
ؽف أذ ِٛأـ سا اص عش ُٛ ِقٗ ٚ دٌٚذ ِة: خب

سا آعبْ ٚ  ساٖ اصدٚاج ثشداؽزٗ ٚ سا٘ٙبي آْ
 اص خبٔٛادٖ زّبيذ ثقًّ آٚسد.

 
 ماده ششم:

اٌف: دسزيثيذ أغبٔي، صْ ثب ِشد ثشاثش اعذ 
ٚثٗ ّ٘بْ أذاصٖ وٗ صْ ٚؽبيفي داسد،اص زمٛلی 
ٔيضثشخٛسداس اعذ ٚداساي ؽخصيذ ِذٔي ٚ رُِٗ 

 زفؼ ٔبَ ٚٔغت خٛيؼ سا داسد. ِبٌي ِغزمً ٚ زك
ة: ثبس ٔفمُٗ خبٔٛادٖ ٚ ِغٌُٛٚيذ ٔگٙذاسي آْ، 

 اص ٚؽبيف ِشد ِيجبؽذ.
 

 ماده ىفتم:
اٌف: ٘شوٛدوي اص صِبْ رٌٛذ،زمي ثش گشدْ 
ٚاٌذيٓ خٛيؼ ٚ خبِقٗ ٚدٌٚذ، دسِسبفؾذ دٚساْ 

ثٙذاؽزي  عفٌٛيذ ٚرشثيذ ّٔٛدْ ٚرأِيٓ ِبدي ٚ
يٓ ٚ ِبدس ٚ ادثي داسد. دسضّٓ ثبيذ اص خٕ

ٔگٙذاسي ؽٛد ِٚشالجزٙبي ٚيژٖ ٔغجذ ثٗ آٔٙب 
 ِجزٚي ؽٛد.

پذساْ ٚوغبٔي وٗ اص ٔؾشلبْٔٛ ؽشؿ ثٗ ِٕضٌخ  ة:
پذسإٔذ، زك أزخبة ٔٛؿ رشثيزي سا وٗ ثشاي 
فشصٔذاْ خٛد ِيخٛإ٘ذ، ثب ِشافبد ِٕبفـ 
ٚآيٕذح آٔبْ دسپشرٛ اسصؽٙبي اخاللي ٚ ازىبَ 

 ؽشفي داسٔذ.
ؿ فشصٔذاْ ٔغجذ ثٗ ٚاٌذيٓ ج: ثشعجك ازىبَ ؽش

خٛد ٚ الٛاَ ٔغجذ ثٗ الٛاَ خٛد زمٛلي ثشگشدْ 
 داسٔذ.

 
 ماده ىشتم:

٘شأغبْ اصٌسبػ اٌضاَ ٚ اٌزضاَ اصيه ؽخصيذ 
ؽشفي ثشخٛسداساعذ ٚ اگشايٓ ؽخصيذ اص ثيٓ سفذ 

 يب ِخذٚػ گشديذ، ليُ خبي اٚسا ِيگيشد.
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 ماده نيم:

عٍت فٍُ يه فشيضٗ اعذ ٚآِٛصػ يه اِش  :اٌف
ٚاخت اعذ ثشخبِقٗ ٚدٌٚذ، ٚ ثشدٌٚذ الصَ اعذ 
وٗ ساٖ ٘ب ٚ ٚعبيً آْ سا فشاُ٘ ّٔٛدٖ ٚ 

سا ثگٛٔٗ يي وٗ ِصٍسذ خبِقٗ  ِزٕٛؿ ثٛدْ آْ
سا ثش آٚسدٖ عبصد، رأِيٓ ّٔبيذ ٚ ثٗ أغبْ 
فشصذ د٘ذ وٗ ٔغجذ ثٗ ديٓ اعالَ ٚ زمبيك ٘غزي 

سا ثشاي خيشثؾشيذ ثٗ  آْ ِٚقشفذ زبصً وٕذ 
 وبسگيشد.

زك ٘شأغبٔي اعذ وٗ ِإعغبد رشثيزي  :ة
ٚرٛخيٙي ِخزٍف اص خبٔٛادٖ ِٚذسعٗ ٚ دأؾگبٖ 
گشفزٗ رب دعزگب٘ٙبي رجٍيغبري ٚغيشٖ وٗ وٛؽؼ 
دسخٙذ پشٚسػ ديٕي ٚ دٔيٛي أغبْ ِي ّٔبيذ، 
ثشاي رشثيذ وبًِ ِٚزٛاصْ اٚ رالػ وٕذ ٚؽخصيزؼ 

ٗ يي وٗ ايّبٔؼ ثٗ خذا سا پشٚسػ د٘ذ ثگٛٔ
 ٚاززشاِؼ ثٗ زمٛق ٚ ٚؽبيف آْ فشاُ٘ ؽٛد.

 
 ماده دىم:

اعالَ ديٓ فغشد اعذ ٚثٗ وبسگشفزٓ ٘شگٛٔٗ 
اوشاٖ ٔغجذ ثٗ أغبْ يب ثٙشٖ ثشداسي اص 
فمشيب خًٙ أغبْ خٙذ رغييشايٓ ديٓ ثٗ ديٕي 

 ديگش يب ثٗ اٌسبد خبيض ّٔيجبؽذ
  

 ماده يازدىم:
ِيؾٛد ٚ٘يچ ازذي زك  أغبْ آصاد ِزٌٛذ :اٌف

ثٗ ثشدٖ گي وؾيذْ يب رٌيً وشدْ يب ِمٙٛسوشدْ 
وؾيذْ اٚ سا يب ثٙشٖ وؾيذْ يب ثٗ ثٕذٖ گي 

 .ٔذاسد,ِگش خذاي ِزقبي
ة: اعزقّبس ثٗ أٛاؿ گٛٔبگٛٔؼ ٚ ثٗ افزجبس 
ايٓ وٗ ثذ رشيٓ ٔٛؿ ثشدٖ گي اعذ، ؽذيذًا 
رسشيُ ِيؾٛد ٚ ٍِزٙبيي وٗ اص آْ سٔح ِيىؾٕذ، 

اص آْ س٘بيي يبفزٗ ٚ عش ٔٛؽذ خٛيؼ  زك داسٔذ
سا رقييٓ وٕٕذ. ّ٘خ دٚي ٚ ًٍِ ٔيض ِإؽف أذ 
اص ايٓ گشٖٚ دس ِجبسصٖ فٍيٗ ٔبثٛدي ٘ش ٔٛؿ 
اعزقّبس ٚاؽغبي يبسي ّٔبيٕذ. ّ٘خ ٍِزٙب ٔيض 
زك زفؼ ؽخصيذ ِغزمً ٚ عٍغخ خٛد ثش ِٕبثـ ٚ 

 ثشٚرٙبي عجيقي سا داسٔذ.
 

 ماده دًازدىم:
ؽشيقذ زك أزمبي ٚ أزخبة ٘ش أغبٔي ثش عجك 

ِىبْ ثشاي البِذ دس داخً يب خبسج وؾٛسػ سا 
داسد ٚ دس صٛسد رسذ ؽٍُ لشاس گشفزٓ ِيزٛأذ 
ثٗ وؾٛس ديگشي پٕب ٕ٘ذٖ ؽٛد. ٚ ثش آْ وؾٛس 
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پٕب ٕ٘ذٖ ٚاخت اعذ وٗ ثب اٚ ِذاسا وٕذ رب 
ايٓ وٗ پٕب ٘گب٘ي ثشايؼ فشاُ٘ ؽٛد. ثب ايٓ 

عش اسرىبة خشَ اص ؽشط وٗ فٍذ پٕبٕ٘ذٖ گي ثخب 
 عجك ٔؾش ؽشؿ ٔجبؽذ.

 
 
 

 ماده ضيسدىم:
وبسزمي اعذ وٗ ثبيذ دٌٚذ ٚخبِقٗ ثشاي ٘ش وغي 
وٗ لبدسثٗ أدبَ آْ اعذ، رضّيٓ وٕذ. ٘شأغبْ 
آصادي زك أزخبة وبسؽبيغزٗ سا داسد ثٗ گٛٔٗ 
يي وٗ ُ٘ ِصٍسذ خٛدػ ُٚ٘ ِصٍسذ خبِقٗ 
 ثشآٚسدٖ ؽٛد. ٘شوبسگشي زك داسد اصإِيذ ٚ

ثبؽذ ٚ  اخزّبفي ثشخٛسداس عالِذ ٚديگشرأِيٕبد
ٔجبيذ اٚسا ثٗ وبسي وٗ رٛأؼ سا ٔذاسد ٚا 

سا ثٗ وبسي اوشاٖ ّٔٛد يب اص  داؽذ يب اٚ
گشي ٘شوبس ؾي وشديب ثٗ اٚصيبْ سعبٔذ ٚاٚثٙشٖ و

ٚ صْ زك داسدوٗ ِضد فبدالٔٗ  ثذْٚ فشق ِيبْ ِشد
دسِمبثً کبسي کٗ اسائٗ ِيکٕذ عشيقًب دسيبفذ 

ٚ  يذ ٚٔيض زك اعزفبدٖ اص ِشخصيٙب ٚپبداؽٙبّٔب
رشفيقبد اعزسمبلي سا داسد ٚدسفيٓ زبي ِإؽف 
اعذ کٗ دس کبس خٛد اخالؿ ٚدسعزکبسي داؽزٗ 

اگش کبسگشاْ ثب کبس فشِبيبْ اخزالف  ثبؽذ ٚ
پيذا کشدٔذ، دٌٚذ ِإؽف اعذ ثشاي زً ايٓ 

پبيجٕذي  افبدح زك ٚ ثشدْ ؽٍُ ٚ اخزالف ٚ اصثيٓ
ْ ايٕکٗ ثٕفـ عشفي فذٚي کٕذ، ثٗ فذي ثذٚ
 دخبٌذ ّٔبيذ.

 
 ماده چياردىم:

أغبْ زك داسد کغت ِؾشٚؿ ثکٕذ، ثذْٚ اززکبسٚ 
فشيت، يب صيبْ سعبٔذْ ثٗ خٛد يب ديگشاْ ٚ 

 سثب ؽذيذًا ِّٕٛؿ ِيجبؽذ.
 

 ماده پانسدىم:
٘شأغبٔي زك ِبٌک ؽذْ اصساٖ ٘بي ؽشفي  :اٌف

ٗ يي سا داسد ِٚيزٛأذ اص زمٛق ِبٌکيذ ثگٛٔ
کٗ ثٗ خٛد ٚيب ديگشاْ ٚيب خبِقٗ ضشسٔشعبٔذ، 
ثشخٛس داس ثبؽذ ّٚٔيزٛاْ ِبٌکيذ سا اص کغي 
عٍت کشد ِگشثٕبثشضشٚسد زفؼ ِٕبفـ فِّٛي 

 ٚدسِمبثً پشداخذ غشاِذ فٛسي ٚفبدالٔٗ.
ة: ِصبدسٖ اِٛاي ٚضجظ آٔٙب ِّٕٛؿ اعذ ِگش ثش 

 عجك ازکبَ ؽشؿ )لبْٔٛ(
 

 ماده شانسدىم:
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اسد اص ثّشح دعذ آٚسد ٘بي ٘شأغبٔي زك د
فٍّي، ادثي، ٕ٘شي يب رکٌٕٛٛژيکي خٛد عٛد 

زك داسد اصِٕبفـ ادثي ِٚبٌي زبصٍٗ  ٚ ثجشد
اصآْ زّبيذ ّٔبيذ، ِؾشٚط ثشايٓ کٗ آْ دعذ 

 )اثش( ِغبيشثب ازکبَ ؽشيقذ ٔجبؽذ. آٚسد
 

 ماده ىفدىم:
 اٌف: ٘شأغبٔي زك داسدکٗ دسيک ِسيظ پبک اص

اللي ثگٛٔٗ يي کٗ ٚ ثيّبسيٙبي اخ ِفبعذ
ٌسبػ ِقٕٛي ثغبصد، صٔذٖ  اص ثزٛأذدسآْ خٛد سا

گي کٕذ، خبِقٗ ٚدٌٚذ ِإؽف أذ ايٓ زك سا 
 ثشاي اٚفشاُ٘ کٕٕذ.

ة: دٌٚذ ٚخبِقٗ ِإؽف أذ کٗ ثشاي ٘ش أغبٔي 
رأِيٓ ثٙذاؽزي ٚ اخزّبفي سا اصعشيك ايدبد 
ِشاکض فِّٛي ِٛسد ٔيبص ثشزغت اِکبٔبد ِٛخٛد 

 فشاُ٘ ّٔبيٕذ.
گي صٔذٖ ج: دٌٚذ ِکٍف اعذ زك ٘شأغبٔي سا دس

ؽشافزّٕذأٗ يي کٗ ثزٛأذ اصعشيك آْ ِبيسزبج 
خٛد ٚخبٔٛادٖ اػ سا ثشآٚسدٖ عبصد ٚؽبًِ 
خٛساک ٚپٛؽبک ِٚغکٓ ٚآِٛصػ ٚدسِبْ 

 ٚعبيشٔيبص٘بي اعبعي ِيؾٛد رضّيٓ ّٔبيذ.
 

 ماده ىجدىم:
٘شأغبٔي زك داسد کٗ ٔغجذ ثٗ خبْ ٚديٓ  :اٌف

ادٖ، ٔبِٛط ِٚبي خٛيؼ، دسآعٛدٖ گي صٔذٖ ٚخبٔٛ
 گي کٕذ.

ة: ٘شأغبٔي زك داسد کٗ دس اِٛس صٔذٖ گي 
خصٛصي خٛد )دسِغکٓ ٚخبٔٛادٖ ِٚبي ٚ 
اسرجبعبد( اعزمالي داؽزٗ ثبؽذ ٚخبعٛعي يب 
ٔؾبسد ثشاٚ يب ِخذٚػ کشدْ زيثيذ اٚ خبيض 
ٔيغذ ٚثبيذ اص اٚ دسِمبثً ٘شگٛٔٗ دخبٌذ صٚس 

 ْٚ زّبيذ ؽٛد.گٛيبٔٗ دسايٓ ؽئٛ
ِغکٓ دس٘شزبٌي زشِذ داسد ٚٔجبيذ ثذْٚ  :ج

اخبصٖء عبکٕيٓ آْ يب ثصٛسد غيشِؾشٚؿ ٚاسد آْ 
سا خشاة يب ِصبدسٖ کشد يب  ؽذ، ٚٔجبيذ آْ

 عبکٕيٕؼ سا آٚاسٖ ّٔٛد.
 

 ماده نسدىم:
ِشدَ دسثشاثش ؽشؿ ِغبٚي ٘غزٕذ دسايٓ  :اٌف

 اِشزبکُ ِٚسکَٛ ٔيض ثبُ٘ ثشاثش ٔذ.
پٕبٖ ثشدْ ثٗ دادگبٖ زمي اعذ کٗ ِشاخقٗ ٚ :ة

 ثشاي ّ٘ٗ رضّيٓ ؽذٖ اعذ.
 ج: ِغٛؤٌيذ دساصً ؽخصي اعذ.
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٘يچ خشِي يب ِدبصاري ٔيغذ ِگش ثٗ ِٛخت  :د
 ازکبَ ؽشيقذ.

ِزُٙ، ثي گٕبٖ اعذ رب ايٓ کٗ ِسکِٛيزؼ اص  :ٖ
ساٖ ِسبکّٗ فبدالٔٗ يي کٗ ّ٘ٗ رضّيٕٙب ثشاي 

 دفبؿ اص اٚ فشاُ٘ ثبؽذ ثبثذ گشدد.
 
 ده بيطتم:ما

دعزگيشي يب ِسذٚد عبخزٓ آصادي يب رجقيذ يب 
ِدبصاد ٘يچ أغبٔي خبيض ٔيغذ، ِگشثٗ ِمزضبي 
ؽشؿ ٚٔجبيذ اٚ سا ؽکٕدٗ ثذٔي يب سٚزي کشد يب 
ثب اٚثگٛٔخ زمبسد آِيض يب عخذ، يب ِٕبفي 
زيثيذ أغبٔي، سفزبس کشد. ّ٘چٕيٓ اخجبس 
٘شفشدي ثشاي آصِبيؾبد پضؽکي يب فٍّي خبيض 

ذ، ِگشثب سضبيذ ٚي ِٚؾشٚط ثش ايٓ کٗ ٔيغ
عالِزي ٚ صٔذٖ گي اٚ ثٗ ِخبعشٖ ٔيفزذ. ّ٘چٕيٓ 
رذٚيٓ لٛأيٓ اعزثٕبيي کٗ ثٗ لٛح اخشائيٗ 

 چٕيٓ اخبصٖ يي سا ثذ٘ذ، ٔيض خبيض ّٔيجبؽذ.
 

 ًيکم: ماده بيطت
گشٚگبْ گيشي ثٗ ٘شؽکٍي ٚثخبعش ٘ش٘ذفي، ِّٕٛؿ 

 اعذ.
 

 ًدًم: ماده بيطت
زك داسد کٗ ٔؾشخٛد سا ثٗ ٘شأغبٔي  :اٌف

٘شؽکٍي کٗ ِغبيش ثباصٛي ؽشفي ٔجبؽذ، آصادأٗ 
 ثيبْ داسد.

٘شأغبٔي زك داسد ثشاي خيش ٚٔٙي اصِٕکش  :ة
 ثشعجك ضٛاثظ ؽشيقذ اعالِي دفٛد کٕذ.

رجٍيغبد يک ضشٚسد زيبري ثشاي خبِقٗ اعذ ٚ  :ج
عإاعزفبدٖ ٚعإاعزقّبي آْ ٚزٍّٗ ثٗ ِمذعبد 

س گيشي ٘شچيضي کٗ ِٕدشثٗ ٚکشاِذ أجيب يب ثکب
ايدبد اخزالي دس اسصؽٙب يب ِزؾزذ ؽذْ خبِقٗ 
يب صيبْ يب ِزالؽي ؽذْ افزمبد ؽٛد، ِّٕٛؿ 

 اعذ.
ثشأگيخزٓ ازغبعبد لِٛي يب ِز٘جي ٚيب  :د

چيضي کٗ ِٕدش ثٗ ثشأگيخزٓ ٘شٔٛؿ زظ رجقيض 
 ٔژادي گشدد، خبيضٔيغذ.

 
 ًضٌم: ماده بيطت

عزجذاد يب عإ ٚاليذ اِبٔزي اعذ کٗ ا :اٌف
اعزفبدٖ اصآْ ؽذيذًآ ِّٕٛؿ ِيجبؽذ، صيشا کٗ 

 زمٛق اعبعي اص ايٓ ساٖ رضّيٓ ِيؾٛد.
٘شأغبٔي زك داسد دساداسٖ اِٛس فِّٛي  :ة

کؾٛس خٛد ثغٛس ِغزميُ يب غيش ِغزميُ ؽشکذ 
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ّٔبيذ.ّ٘چٕيٓ اٚ ِيزٛأذ پغزٙبي فِّٛي سا 
 ثشعجك ازکبَ ؽشيقذ ِزصذي ؽٛد.

 
 ًچيارم: ماده بيطت

کٍيٗ زمٛق ٚآصاديٙبي ِزکٛس دس ايٓ عٕذ، 
ِؾشٚط ثٗ ِغبثمذ ثب ازکبَ ؽشيقذ اعالِي 

 ِيجبؽذ.
 

 ًپنجم: ماده بيطت
ؽشيقذ اعالِي رٕٙب ِشخـ ثشاي رفغيش يب رٛضير 

 ٘شِبدٖ اصِٛاد ايٓ افالِيٗ ِيجبؽذ.
 
 
 
 
 


