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 تسمك زمْق افشاد داساي هؼلْليت

 

ػمتٌبهَ اي ثـاي اْٝبي پبؿلوبى ػؿثبؿٍ کٌْاًنيْى 

 صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ پـّتْکْل اعتيبؿي آى

 مبفهبى هلل هتضؼ
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 تْاًبيي ُب

 

 
 

 

 

 

 

فًْ  سذ هس لل هت عبصهبى ه ثشاي  عتٌبهَ  يي د مْق ا يَ ز کل

 اعت.

 7007خٌيْا، 
 

يک  ِؼاؿي ػؿ  يـ، ًگ مت. تکخ فْٗ ا مْق هض يَ ص کل

مينتن ثبفيبثي يب اًتمبل ايي ًيـيَ ثَ ُـ ىکل يب 

هکبًيکي، فْتْکبپي،  اف ٕـيك ُـ ّميلَ الکتـًّيکي،

ضؼ  لل هت مبفهبى ه لي  ربفٍ لج ثؼّى ا يـٍ  جت ّ غ ح

 غيـهزبف امت.

ايي ػمتٌبهَ ثـاي فـّه تزبؿي ًينت. ػمتٌبهَ ثَ 

ىـاى  لي ًب ربفٍ لج ثؼّى ا کَ  ىْػ  هي  يٜ  ىـٕي تْف

ىْػ،  هي  وَ  ضْي تـر ُـ ً ثَ  گـ  گـػػ ّ ا يٜ ً تْف

 تـروَ ثبيؼ ثب ىـائ ًبىـاى هٖبثمت ػاىتَ ثبىؼ.

ُبي آى  اف غو  يب ث حـ  يي ا يـ ا صك تکخ ّبي  تمب

امتمجبل هي ىْػ ّ ايي تمبّب ثبيؼ ثَ مبفهبى هلل 

هتضؼ اؿمبل ىْػ. ػّلت ُبي ْْٝ ّ ًِبػُبي صکْهتي 

وَ ّ  ربفٍ تـر ثؼّى ا حـ ؿا  يي ا ٌؼ ا هي تْاً ِب  آً

تکخيـ کٌٌؼ، اهب اف آًِب تمبّب هي ىْػ تب مبفهبى 

 ؼ.هلل هتضؼ ؿا اف ايي اهـ هٖلٜ ًوبيٌ
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 اثشاص اهتٌبى

وبٝي ّ  هْؿ ارت غو ا مٔ ث يتـکًب تْ متٌبهَ ه يي ػ ا

، ػفترـ کوييرٌـ ٝربلي صمرْق ثيرـ (UN-DESA)التَبػي 

ّ اتضبػيَ هيبى پبؿلوربًي  (OHCHR)مبفهبى هلل هتضؼ 

(IPU) .تِيَ ىؼٍ امت 

ًْينٌؼگبى ٝوؼٍ: اًؼؿّ ثيـًق )پٌُْتْى ًيْ مْت 

مْتوپتْى،  تْى  تَ )پٌُْ کل کًْ متـاليب(، ال لق، ا ّ

وبٝي ّ  هْؿ ارت غو ا ًْ )ث يـ گْ پي  يب(، ژاى  ثـيتبً

ضؼ(، ليٌؼا الؿمْى )ثغو اهْؿ التَبػي مبفهبى هلل هت

ارتورربٝي ّ التَرربػي مرربفهبى هلررل هتضررؼ(، تْهرربك 

مبفهبى  َبػي  وبٝي ّ الت هْؿ ارت غو ا ىيٌؼلوبيـ )ث

وبٝي ّ  هْؿ ارت غو ا ىفـػ )ث کْال  ضؼ(، ًي لل هت ه

تـ  کـ )ػف ميوْى ّا ضؼ(،  لل هت مبفهبى ه َبػي  الت

کوييررٌـ ٝرربلي صمررْق ثيررـ مرربفهبى هلررل هتضررؼ( ّ 

ل ًؼؿيبًب فؿالْ يـ ا مْق ث ٝبلي ص يٌـ  تـ کوي ْي )ػف

 مبفهبى هلل هتضؼ(.
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وبى،  ْْ پبؿل ُبم اػّاؿػف )ٝ نٌؼگبى: گـا مبيـ ًْي

امتـاليب(، اًؼا فيليپ )اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي(، 

نل  وبًي(، اک يبى پبؿل يَ ه نْى )اتضبػ ثي ربً ًؼؿف  ا

لجلْيق )اثتکبؿ رِبًي ثـاي فٌبّؿي ُبي هٞلْهبت ّ 

ل ٌت  يـ(، ر ٕبت فـاگ پي(، اؿتجب لْال ال ال  ْؿػ )ث

وق  وبًي(، ري يبى پبؿل يَ ه هبتـ )اتضبػ نبًؼؿّ  ال

هْاًررؼا )ْٝررْ امررجك پبؿلورربى، يْگبًررؼا(، کرربد 

پـ  ًب  مْيؼى(، هْ وبى،  مجك پبؿل ْْ ا نت )ٝ ًْؿػگي

 ٌَ تب ثْگْپ ًبػا( ّ ٌُـيئ کبؿلتْى، کب تْى  )پٌُْ

 فّلْ )ْْٝ پبؿلوبى، افـيمبي رٌْثي(.

ثيي ا ىوْل  مبفهبى  ٝالٍّ،  ثيي ثـ  مبفهبى  لي،  لول

، کوينرريْى ارتورربٝي ّ التَرربػي (ILO)الوللرري کرربؿ 

ميَ  ميب ّ اليبًْ مَ آ ثـاي هٌٖ ضؼ  لل هت مبفهبى ه

(ESCAP) مبفهبى آهْفىي، ٝلوي ّ فـٌُگي هلرل هتضرؼ ،

 (WHO))يًْنکْ(، ثبًک رِبًي ّ مبفهبى رِربًي ٍرضت 

هتي  ثب   َٖ تؼايي ؿا ػؿ ؿاث ٚـات اث ُب ّ ً يؼگبٍ  ػ

 اؿائَ ػاػًؼ.

 

 ّيـامتبؿ: هبؿيليي اچيـّى

ٕـس: کل ًُْي، ٕـس چين ثَ چين )ثـاهپتْى، 

 کبًبػا(

 کًْؼيگ )ريٌْا، مْئيل( -چبپ: اك آؿ اّ
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 فتبسپيؼ گ

يتـ اف  کَ ثي نتٌؼ  يـي ُ يت ل فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

چَ  ًؼ. اگـ ىؼٍ ا ًؼٍ  ىيَ ؿا ثَ صب  َٞ وَ ػؿ ربه ُ

هـػم ؿا ػؿ  ًؼگي  يـ ف مْق ث لي ص ِبؿچْة ثيي.الول چ

ُوَ رب تغييـ ػاػٍ امت، اهب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

ٚـ اف  ً ٜٖ يؼٍ.اًؼ. ل ٌؼ ً ِـٍ ه نبًي ث ئؼ ُو اف فْا

يک کيْؿ، افـاػ ػاؿاي ّّٞيت صمْق ثيـي يب التَبػي 

هٞلْليت ٝوْهًب ػؿ اًتِبي عٔ ؿٝبيت صمْق ثيـ لـاؿ 

ضـّم  فبيي ه ٍت عْػک کَ اف فـ عبٕـي  ثَ  ًؼ.  ػاؿ

ُنتٌؼ، اکخـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هزجْؿ ُنتٌؼ تب 

ثَ هِـثبًي يب عيـيَ ػيگـاى هتکي ثبىٌؼ. ػؿ مبل 

ُبي اعيـ، ربهَٞ رِبًي ثَ ٍْؿت ؿّفافقّى ثَ ايي 

 656ميؼٍ امت کَ اػاهَ اًکبؿ صمْق ثيـ ثـاي ثبّؿ ؿ

هيليْى فـػ هٞلْل، ػيگـ لبثل پؾيـه ًينت. ّلت ٝول 

 فـا ؿميؼٍ امت.

کٌْاًنرريْى صمررْق افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت، پبمررظ 

ٞيِ،  ْٕالًي تج تبؿيظ  جبل  لي ػؿ ل ثيي الول  َٞ ربه

اًقّاء ّ غيـ.اًنبًي.مبفي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هي 

ْى ػؿ ثنرريبؿي اف فهيٌررَ ُررب ثبىررؼ. ايرري کٌْاًنرري

فـاػ  مْق ا نيْى ص مت: کٌْاً مبثمَ ا ثي  تبؿيغي ّ 

مت  يـي ا مْق ث ُؼٍ ص تـيي هٞب مـيٜ  يت،  ػاؿاي هٞلْل

لـى  ُؼٍ  ليي هٞب فت ّ اّ لـاؿ گـ هؾاکـٍ  هْؿػ  کَ 

ثينت ّ يکن ثَ ىوبؿ هي ؿّػ. ايي کٌْاًنيْى ًتيزَ 

مَ مبل هؾاکـٍ امت کَ هيبى ربهَٞ هؼًي، صکْهت ُب، 

لي ًِ ثيي الول مبفهبى.ُبي  يـ ّ  مْق ث لي ص ُبي ه بػ

ٍْؿت گـفت. ثٞؼ اف تَْيت کٌْاًنيًْؼؿ هزوٜ ٝوْهي 

، ىوبؿ ثي مبثمَ اي 9666مبفهبى هلل هتضؼ ػؿ ػموجـ 

اف کيْؿُب تِٞؼ عْػ ؿا ثـاي اصتـام ثَ صمْق افـاػ 

کْل  نيْى ّ پـّتْ ْبي کٌْاً ثب اه يت  ػاؿاي هٞلْل

 بى ػاػًؼ.ًي 9667اعتيبؿي آى ػؿ هبؿچ 

ُؼف ٝوْهي کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

ايي امت کَ صمْق ّ فـٍت ُب ثـاي ثقؿگ تـيي الليت 

يي  ىًْؼ. ا تأهيي  مبيـيي  ثب  ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  ِبى  ر

ثَ  مي  يـ ػمتـ نيبؿي ًٚ ُبي ث  ٌَ نيْى فهي کٌْاً

لين؛  وْهي؛ تٞ مي ّ ٝ ًؼگي ميب يبؿکت ػؿ ف ٝؼالت؛ ه
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امتخوبؿ ّ عيًْت؛ ّ آفاػي  اىتغبل؛ هوٌْٝيت ىکٌزَ،

کَ ػؿ آى،  ُؼ  هي ػ لـاؿ  ىو  ضت پْ گؾاؿ ؿا ت يت ّ  گ

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هْؿػ تجٞيِ لـاؿ گـفتَ اًؼ. 

 ْْ ُبي ٝ لت  جبٛ ػّ يبؿي، ات کْل اعت مبك پـّتْ ثـ ا

پـّتْکْل کَ اػٝبي ًمِ صمْق عْػ ؿا هٖـس هي کٌٌؼ 

 ّ ؿاٍ صل ػاعلي ثـاي آًِب هْرْػ ًينت، هي تْاًٌؼ

اف يک ًِبػ هنتمل ثيي الوللي عْاُبى اٝبػٍ صمْق 

 عْػ ىًْؼ.

فهبى تَْيت ايي کٌْاًنيْى لجالً ثَ مـ ؿميؼٍ ثْػ. 

، مبل ثريي الوللري افرـاػ 4984مبل اف  95ثييتـ اف 

ِبى  رَ ر ٕي آى، تْ کَ ػؿ  گؾؿػ  يت، هي. ػاؿاي هٞلْل

لت  يت ر فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا گؾاؿ  نبئل تأحيـ ثَ ه

ايي هؼت، ثنيبؿي اف رْاهٜ ًگـه عْػ ىؼ. ػؿ رـيبى 

ؿا ًنجت ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تغييـ ػاػٍ اًؼ ّ 

ثَ ربي ايي کَ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٌْٝاى 

ٌْى  ٌؼ، اک گبٍ کٌ فت ً يب ؿأ يَ  ثَ عيـ کي  فـاػ هت ا

مت.  يت فا ا َٞ هٞلْل عْػ ربه کَ  ٌؼ  هي کٌ ٝبى  اؽ

کٌٌؼٍ  کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هٌٞکل

متبي  وؼٍ اي ػؿ ؿا گبم ٝ مت ّ  ىي ا يـ ًگـ يي تغي ا

تغييـ ًگـه ػؿ عًَْ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هي ثبىؼ 

ّ تأکيؼ هي ًوبيؼ کَ ُوَ افـاػ ثبيؼ ثـاي ًيل ثَ 

 امتٞؼاػ کبهل عْػ اف فـٍت ُب ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ.

هْؿ  غو ا يبى ث کبؿي ه هؼ ُو پي آ متٌبهَ  يي ػ ا

ل هتضؼ، ػفتـ کوييٌـ ارتوبٝي ّ التَبػي مبفهبى هل

يبى  يَ ه ضؼ ّ اتضبػ لل هت مبفهبى ه يـ  مْق ث ٝبلي ص

وبى،  ْبي پبؿل يکل اف اٝ گـٍّ هت يک  مت.  وبًي ا پبؿل

ِب  نيبؿي اف آً کَ ث وبٝي  ٞبالى ارت وي ّ ف َٞ ٝل ربه

ىتَ  ٚبؿت ػا متٌبهَ ً يي ػ يَ ا ثـ تِ ًؼ،  لْل ثْػ هٞ

 اًؼ.

پبؿلوبى ُب ّ اْٝبي پبؿلوبى، ًمو ٝوؼٍ اي ؿا ػؿ 

يذ ّ صوبيت اف صمْق ثيـ ايفبء هي کٌٌؼ. ُؼف اف تـّ

وبى ّ  ْبي پبؿل ثَ اٝ تب  مت  يي ا متٌبهَ ا يي ػ ا

لي  نيْى ؿا ٝو ٌؼ کٌْاً تب ثتْاً ىْػ  وک  گـاى ک ػي

تب اف  ىًْؼ  لبػؿ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٌؼ ّ ا کٌ

اًررقّا ثررَ مررْي ثـاثررـي تغييررـ رِررت ػٌُررؼ. ايرري 

کبم نيْى ّ اص گبُي ؿا اف کٌْاً مٖش آ متٌبهَ،  آى  ػ
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افقايو هي.ػُؼ، هنبئل هٞلْليت ؿا تَـيش هي ًوبيؼ 

ّ ثَ پبؿلوبى ُب ػؿ ػؿک هکبًيقم ُب ّ چِبؿچْة ُبي 

ثب  ٌؼ.  هي ک وک  نيْى ک مبفي کٌْاً لي  ثـاي ٝو الفم 

اؿائَ هخبل ّ هَؼاق، اهيؼ هي ؿّػ کَ ايي ػمتٌبهَ 

ثـاي  وبى  ْبي پبؿل ثـاي اٝ يؼي  ميلَ هف ًؼ ّ ثتْا

مْق  يت اف ص يت ػؿ تـّيذ ّ صوب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 مـامـ رِبى ثبىؼ.

 

 ىب فّکبًگ

 هٞبّى هٌيي ٝوْهي

 ثغو اهْؿ ارتوبٝي ّ التَبػي

 

 لْئيل آؿثْؿ

 کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ

 

 اًؼؿف ثي ربًنْى

 هٌيي ٝوْهي

 اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي
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 1فقل 

 کلي ًوبي

 تسمك زمْق افشاد داساي هؼلْليت:

 داليل لبىغ

هيليْى هٞلْل ػؿ رِبى فًؼگي هي کٌرؼ.  656يو اف ث

ثَ ايي تٞؼاػ، عبًْاػٍ ُبي گنتـػٍ آًِب ؿا اّبفَ 

کٌيؼ ّ اف ايي گؾىتَ، ػّ هيليبؿػ ًفـ ثَ ْٕؿ تٞزت 

اًگيقي ؿّفاًَ ؿًذ هٞلْليت ؿا تضول هي کٌٌؼ. ثَ 

يْؿي اف  ُـ ک ثَ  يؼ،  کَ ثـّ ِبى  مَ.اي اف ر ُـ هٌٖ

فـاػ ػاؿا يؼ، ا کَ ثـّ يب  جًب ػؿ ػً يت اغل ي هٞلْل

ُبي  ثَ  عي اف تزـ ًؼ ّ اف ثـ لـاؿ ػاؿ  َٞ ىيَ ربه صب

امبمي فًؼگي هضـّم ُنتٌؼ. آًِب اهيؼي ثَ تضَيل، 

پـّؿه  عبًْاػٍ ّ  يکيل  عْػ، ت  ًَ ىتي عب ىتغبل، ػا ا

يب ؿأي  وبٝي  ًؼگي ارت ٌؼي اف ف ِـٍ ه عْػ، ث کبى  کْػ

ػُي ػؿ اًتغبثبت ًؼاؿًؼ. ثـاي اکخـيت هٖلك افـاػ 

وْهي ّ  ػاؿاي نبت ٝ ُب، تأمي کبى  ِبى، ػ يت ر هٞلْل

لـاؿ  متـك  هبت ػؿ ػ تي هٞلْ مل، ّ ص ول ّ ً مبئل ص ّ

 ًؼاؿًؼ.

تـيي  ضـّم  تـيي ّ ه ثقؿگ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

الليت ػؿ رِبى هي ثبىٌؼ. آهبؿ هضکْم کٌٌؼٍ امت: 

ػؿٍؼ اف فمـاي رِربى هٞلرْل  96ثـآّؿػ ىؼٍ امت کَ 

ْل ػؿ کيرْؿُبي ػؿ ػؿٍؼ اف کْػکربى هٞلر 98ُنتٌؼ؛ 

ػؿٍرؼ اف  76صبل تْمَٞ ػؿ هکتت صْْؿ ًوري يبثٌرؼ؛ 

کْػکبى ربػٍ اي رِبى هٞلْل هي ثبىٌؼ؛ ّ مٖش مْاػ 

ػؿٍؼ امرت ّ ايري مرٖش ػؿ  7ثقؿگنبالى هٞلْل صؼّػًا 

ػؿٍؼ ثـاي فًبى هٞلرْل کربُو  4ثـعي اف کيْؿُب ثَ 

 هي يبثؼ.

ِب  وـ آً ْٕل ٝ مـاء ػؿ  يت ف وبل هٞلْل چَ اصت اگـ

يتـ امت، اهب هٞلْليت ًيق هي تْاًؼ ثَ فمـ هٌزـ ثي
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ىْػ، فيـا افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اغلجًب ثب تجٞيِ ّ 

اًررقّاء ؿّثررـّ ُنررتٌؼ. هٞلْليررت ثررب ثرري مررْاػي، 

مؤتغؾيَ، ًجْػ ػمتـمي ثَ آة پبک، مٖش پبييي هَْى 

مرربفي ٝليررَ ثيورربؿي ُررب ّ ىررـائ کرربؿي ًبمرربم ّ 

 ًبايوي، هـتجٔ امت.

 

يت  ىؼ روٞ يت ثب ؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ىوبؿ ا ِبى،  ر

ًيق ؿىؼ هي کٌؼ. ػؿ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ، ىـائ 

ٕجي ّٞيف ػؿ رـيبى ثبؿػاؿي ّ فايوبى، ىيْٛ ثيوبؿي 

هبيي  نلضبًَ،  ٝبت ه ٞي، هٌبف يبي ٕجي فًْي، ثال ُبي ٝ

نوي ّ  ٍؼهَ ر ٝج  مجک ثب ملضَ  نتـه ا ٌي ّ گ ُبي فهي

صْاػث تـافي ىْػ.  هي  هؼت  ًي ػؿاف ميت ؿّا ثَ آ کي 

عْػي عْػ هي.تْاًؼ هيليْى ُب رْاى ؿا مبالًَ هَؼّم 

کَ  هي  تَ، هـػ مَٞ يبف يْؿُبي تْ ٌؼ. ػؿ ک لْل ک ّ هٞ

پل اف رٌگ رِبًي ػّم هتْلؼ ىؼٍ اًؼ، ٝوـ ػؿافتـي 

نيبؿي اف  کَ ث مت  ٌي ا يي هٞ ثَ ا هـ  يي ا ًؼ: ا ػاؿ

آًِب ًِبيتًب ػؿ ّاپنيي مبل.ُبي فًؼگي ثب هٞلْليت 

 ؼ.ؿّيبؿّي عْاٌُؼ ى

 

ػؿ رْاهٜ هب، ثَ هٞلْليت ثَ ٌْٝاى يک هنئلَ »

عيـيَ ًگـينتَ هي ىْػ. ثَ ىوب ثَ صيج فـػي ًگبٍ 

ًوي کٌٌؼ کَ هي تْاًيؼ يک فًؼگي ػاىتَ ثبىيؼ، 

کبؿ کٌيؼ، ثَ ْٕؿ هنتمل فًؼگي کٌيؼ. ايي هضممًب 

هغبلف صمْق اًنبًي هبمت. ًيبف هجـهي ثَ آگبُي 

 «.ؿمبًي ػؿ کيْؿُبيوبى ّرْػ ػاؿػ
 

، هضمك اهْؿ هٞلْليت هبسيب ّسًّيکب سيٌب

 )اؿرٌتبيي(

 

اصتوبل فمـ ثييتـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اغلجًب پي 

آهؼ ًبآگبُي ّ غفلتي امت کَ ػؿ ًٚبم ّ ميبمت ُب ّ 

يي  يـا ػؿ ا گـػػ، ف هي  يؼيؼ  مَٞ ت ُبي تْ هَ  ثـًب

ميبمررت ُررب ّ ثـًبهررَ ُررب اف صمررْق افررـاػ ػاؿاي 

ْػ، ايي صمْق کٌبؿ گؾاىتَ هٞلْليت چين پْىي هي ى

يت ػؿ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مي ا يت ػمتـ ىًْؼ، لبثل هي.

ًؼگي  ِب ػؿ ف يبؿکت آً يب اف ه ىْػ  وي  تَ ً ٚـ گـف ً

 التَبػي کيْؿ صوبيت ًوي ىْػ.-ارتوبٝي
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ثب ايي صبل، ػؿ چٌؼ کيْؿ تْمَٞ يبفتَ ّ ػؿ صبل 

تْمَٞ اي کَ لْاًيي ربهٞي ثَ هٌْٚؿ تـّيذ ّ صوبيت 

مي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّّٜ ىؼٍ اًؼ، اف صمْق امب

ايي افـاػ ثَ ٌْٝاى هضَل، کبؿهٌؼ ّ ىِـًّؼ فًؼگي 

هنتمل ّ ؿّبيت ثغيي ؿا مپـي هي کٌٌؼ، فيـا ربهَٞ 

هل  يـي کب مِن گ ثـ  گي ػؿ ثـا کي ّ فـٌُ ًٜ فقي هْا

 آًِب ػؿ ارتوبٛ ؿا ثـٕـف کـػٍ امت.

ثب ػؿ ًٚـ ػاىت ايي پييـفت ُب ثْػ کَ ربهَٞ ثيي 

وللي ثَ هٌْٚؿ تَؼيك هزؼػ کـاهت ّ اؿفه اًنبًي ال

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ّ فررـاُن آّؿي يررک اثررقاؿ 

لبًًْي هؤحـ ثـاي ػّلت ُب ثَ عبٕـ پبيبى ثغيي ثَ 

فـاػ ػاؿاي  ثل ا ٖي ػؿ همب ٞيِ ّ تغ ٝؼالتي، تج ثي 

هٞلْليررت، هتضررؼ ىررؼ. آى اثررقاؿ ٝجرربؿت امررت اف 

 کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت.

 وشکض کٌْاًغيْىت

يت»ّاژٍ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل فـاػي « ا وبم ا ثَ ت

إالق هي ىْػ کَ ػاؿاي ًبتْاًبيي رنوي، ؿّصي، ؽٌُي 

يب صني ػؿافهؼتي ُنتٌؼ کَ ًٚـ ثَ ًگـه ُبي هٌفي 

ِب ػؿ  هل آً يبؿکت کب ٞؼػ، اف ه کي هت ًٜ فقي يب هْا

يف  يک تٞـ يي  مْ، ا يک  ٌؼ. اف  هي ک لْگيـي  َٞ ر ربه

هبًٜ ػؿ نت؛  ربهٜ ّ  يت ًي فـاػ ػاؿاي هٞلْل هْؿػ ا

تـي اف  ميٜ  ُبي ّ يف گـٍّ. يي تٞـ گـ، ا مْي ػي اف 

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ لْاًيي هلي ؿا هنتخٌي ًوي 

 کٌؼ: 
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 ثَ آهبس صيش تْخَ کٌيذ.

  ،ػؿٍؼ اف روٞيت رِبى هٞلْل  46ثَ ْٕؿ تمـيجي

ثقؿگ تـيي گـٍّ الليت ػؿ ػًيب. ؿىؼ  –امت 

مبلغْؿػگي ْٝاهل افقايو ايي  روٞيت، پييـفت ٕت ّ

 )عبصهبى فسي خِبى(پؼيؼٍ امت. 

  َػؿٍؼ اف فمـاي رِبى هٞلْل  96تغويي فػٍ ىؼٍ ک

ُنتٌؼ ّ آًِب هضـّم تـيي ليـ ربهَٞ عْػ ثَ ىوبؿ 

 )ثبًک خِبًي( هي ؿًّؼ.

  مٖش هٞلْليت ثَ ٕـف لبثل هٞتٌبثِي ػؿ هيبى

افـاػي کَ تضَيالت کن تـي ػؿ کيْؿُبي مبفهبى 

( ػاؿًؼ، ثبالتـ OECDمَٞ ّ ُوکبؿي التَبػي )تْ

ػؿٍؼ اف افـاػي کَ تضَيالت  49امت. ثَ ْٕؿ اّمٔ، 

کن تـي ػاؿًؼ، هٞلْل هي ثبىٌؼ؛ صبل آى کَ مٖش 

 44هٞلْليت ػؿ هيبى افـاػ ػاؿاي تضَيالت ثييتـ 

 )عبصهبى تْعؼَ ّ ُوکبسي التقبدي(ػؿٍؼ امت. 

 يي کَ مٖش هـگ ّ هيـ کْػکبى هٞلْل ػؿ کيْؿُب

مٖش هـگ ّ هيـ کْػکبى فيـ پٌذ مبل ثَ پبييي.تـ 

ػؿٍؼ امت. ػؿ  86ػؿٍؼ افت کـػٍ امت، صؼّػًا  96اف 

ثْٞي صبالت، ثَ ًٚـ هي ؿمؼ کْػکبى هٞلْل اف ػيگـ 

)اداسٍ تْعؼَ ثيي الوللي، «. غـثبل هي ىًْؼ»کْػکبى 

 ثشيتبًيب(

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت کْتبٍ هؼت يب افـاػي کَ ػؿ 

 هٞلْليت ػاىتٌؼ. گؾىتَ
 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثَ ا عْػ  گبٍ  هٜ ػؿ ً رْا

هتفبّت ُنتٌؼ. ػؿ ثنيبؿي اف هٌبٕك رِبى، کلييَ ُب 

« ػيگـ»ّ تَٞت ُبي هٌفي، ؿييَ.ػاؿ ّ هتؼاّهي ٝليَ 

افـاػ ّرْػ ػاؿًؼ، فيـا آًِب ػؿ ّّٞيت عبٍي لـاؿ 

ػاؿًؼ ّ ػاؿاي تفبّت.ُبي هيغَي ُنتٌؼ. ُويي ًگـه 

کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا تٞـيف هي کٌؼ ّ  ُب امت

هي  هَ  يت اػا فـاػ ػاؿاي هٞلْل في اف ا َْيـ هٌ ثَ ت

ثغيؼ. فثبًي کَ اف آى ثـاي اىبؿٍ ثَ افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت امتفبػٍ هي ىْػ، ًمو هِوي ؿا ػؿ ايزبػ ّ 

چْى  وبتي  ٌؼ. کل هي ک فبء  في اي يَ.ُبي هٌ ف٘ کلي ص

ثَ ّّْس هُْي ّ « ٝمت هبًؼٍ ؽٌُي»يب « ىل»، «لٌگ»

ثييتـ « ّيلچـي»تضميـآهيق ُنتٌؼ. ػيگـ لغبت ًٚيـ 
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ثررـ هٞلْليررت تأکيررؼ ػاؿػ تررب ثررـ فررـػ. اف لضرربٗ 

فـاػ  کَ ا ُبيي  کبؿثـػ ّاژٍ  هٜ ػؿ  تبؿيغي، رْا

ػاؿاي هٞلْليررت عررْػ اف آًِررب ثررـاي تٞـيررف عررْػ 

هـػم ؿا  يب  ًؼ  ًؼٍ ا کبم هب ٌؼ، ًب هي کٌ متفبػٍ  ا

تٞـيف عْػ اف کلوبتي کبؿ هزجْؿ کـػٍ.اًؼ تب ثـاي 

 گيـًؼ کَ ثـاييبى ًبعْىبيٌؼ امت.

ثَ  يؼ  نيْى، ثب يي کٌْاً ٌؼگبى ا يَ کٌ ٚـ تِ اف هٌ

هٞلْليت ثَ ٌْٝاى ًتيزَ تٞبهل هيبى يک فـػ ّ هضئ 

نت  يؼٍ اي ًي يت پؼ کَ هٞلْل يي  ىْػ ّ ا نتَ  اّ ًگـي

ىتَ  رْػ ػا ًبيي ّ يک ًبتْا زَ  فـػ ػؿ ًتي کَ ػؿ 

تَ ػؿ ک يي ًک ىؼ. ا کَ ثب مت  ىؼٍ ا َـيش  نيْى ت ٌْاً

کَ  يي  مت ّ ا هل ا ثَ تکب ِْم ؿّ  يک هف يت  هٞلْل

جت ػؿ  يـات هخ کبك تغي ْٚؿ اًٞ ثَ هٌ يؼ  لْاًيي ثب

 ربهَٞ تٞؼيل ىًْؼ.
 

ثـاي هـػهي کَ هخل هي هٞلْل ثَ ػًيب هي آيٌؼ، »

عبًْاػٍ اغلجًب تْلٜ کوي اف آًِب ػاؿػ، پل اّل، 

ػّم، هْاًٜ اًتٚبؿات ػؿ مٖش پبييٌي لـاؿ ػاؿػ؛ 

فقيکي اف هيبؿکت آًِب ػؿ ربهَٞ رلْگيـي هي کٌؼ؛ 

ّ مْم، هْاًٜ ارتوبٝي اف هيبؿکت آًِب ػؿ ربهَٞ 

 «.رلْگيـي هي کٌؼ
 

، ّؿفىکبؿ ػؿ هنبثمبت پبؿالوپيک ليٌذا هبعتبًذسي

 ّ ّکيل هؼافٜ ػؿ اهْؿ هٞلْليت
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 هؼلْليت دس خبهؼَ هْخْد اعت، ًَ دس فشد.

ثب ّيلچـ صـکت هي کٌؼ، ثَ اىتغبل ثـاي فـػي کَ 

عبٕـ ّّٞيت ّيژٍ اّ هيکل ًينت، ثلکَ ثَ ػليل 

هْاًٜ هضيٖي هبًٌؼ ثل يب فيٌَ غيـ لبثل ػمتـك ػؿ 

هضل کبؿ ػىْاؿ امت کَ اف ربثزبيي اّ هوبًٞت هي 

 کٌؼ.

کْػکي کَ ػچبؿ هٞلْليت ؽٌُي امت، ثَ عبٕـ ًگـه 

ُبي هٞلوبى ًنجت ثَ اّ، ثـًبهَ ػؿمي ّ ّمبئل 

فىي ًبهٌبمت، هضئ اًٖٞبف ًبپؾيـ هکتت ّ آهْ

ّالؼيٌي کَ ػؿ مبفگبؿي ثب ًيبفُبي آهْفىي هتفبّت 

ىبگـػاى ًبتْاى ُنتٌؼ، ػؿ هکتت کبؿکـػ ّٞيفي 

 ػاؿػ.

ػؿ ربهَٞ اي کَ لٌقُبي اٍالصي ثـاي افـاػ ػچبؿ 

ًقػيک ثيٌي هفـٓ هِيب امت، ايي افـاػ هٞلْل 

بلت ؿا ػؿ هضنْة ًوي.ىًْؼ. اهب فـػي کَ ُويي ص

ربهَٞ اي ػاؿػ کَ ػؿ آى لٌقُبي اٍالصي هِيب ًينت، 

هٞلْل ىوـػٍ هي ىْػ، هغًٍَْب اگـ آى فـػ ًتْاًؼ 

ّٙبيف ارتوبٝي عْػ اف لجيل چْپبًي، عيبٕي يب 

 فؿاٝت ؿا ثَ پيو ثجـػ.

 

 

 

 داليل ًيبص ثَ يک کٌْاًغيْى

ثِقينتي « همَْػ»ٌُْف ثَ هٞلْل امبمًب ثَ ٌْٝاى 

صمْق. « ػاؿًؼٍ»ٕجي ًگـينتَ هي ىْػ تب يب هٞبلزَ 

ثَ   ًَْ کَ هغ يـ  مْق ث ِبًي ص مٌؼ ر يک  ٕـس  يل  ػل

غن  لي ؿ کَ ٝ مت  يي ا ىؼ، ا يت ثب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

نتضك  ٚـي ه ضبٗ ً يت اف ل فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا يي  ا

ٚـ  ِب اف ً ٌْف آً هب ُ نتٌؼ، ا نبًي ُ مْق اً يَ ص کل

نت ضـّم ُ مي ه ُبي امب مْق ّ آفاػي  لي اف ص ٌؼ ّ ٝو

ُب ؿا  مْق ّ آفاػي  يي ص رْػ ا ٙبُـًا ّ هـػم  خـ  اک

نيْى  کل، کٌْاً ًؼ. ػؿ  هي پٌؼاؿ نلن  ِب ه ثـاي آً

ُورربى صمررْق اًنرربًي ؿا کررَ ػيگررـ افررـاػ اف آى 

ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ، ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تأهيي 
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هي کٌؼ تب آًِب لبػؿ ىًْؼ ثَ ٌْٝاى ىِـًّؼ کبهل 

وبى فـ ىتي ُ ثب ػا ٌؼ ّ  ًؼگي کٌ گـ ف کَ ػي ُبيي  ٍت 

ًؼٍ ػؿ  ْٕؿ اؿف ثَ  نتٌؼ،  ٌؼ ُ ِـٍ ه ىغبً اف آى ث ا

 ربهَٞ عْػ هيبؿکت کٌٌؼ.

کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ پـّتْکْل 

اعتيبؿي آى کَ هزوٜ ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ آًِب 

اتغبؽ ًورْػ، رؼيرؼتـيي  9666ػموجـ  47ؿا ػؿ تبؿيظ 

يي الوللي صمْق امٌبػي ُنتٌؼ کَ ثَ هزوَْٝ امٌبػ ث

ًگبٍ کٌيؼ(. اف فهبى  9ثيـ الضبق ىؼٍ.اًؼ )ثَ فَل 

ثَ ايري  4948تَْيت اٝالهيَ رِبًي صمْق ثيـ ػؿ مبل 

مْ، ػّلت ُب، ثب مـپـمتي مبفهبى هلل هتضؼ، ػؿثبؿٍ 

هؼًي،  مْق  ٌَ ص لف ػؿ فهي لي هغت ثيي الول ُؼات  هٞب

ميبمي، التَبػي، ارتوبٝي ّ فـٌُگي هؾاکـٍ ّ تْافك 

ٍْل  کـػٍ ىوبؿي اف ا ُب،  هَ  يي ِٝؼًب ًؼ. ػؿ ا ا

امبمي ّ اصکبم لبًًْي ثَ هٌْٚؿ تـّيذ ّ صوبيت اف 

 صمْق ثيـ ّّٜ ىؼٍ امت.

 زمْق هٌذسج دس کٌْاًغيْى

کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هکول ػيگـ 

هٞبُؼات ثيي الوللي صمْق ثيـ امت. ايي کًٌْنيْى 

فـاػ ػ ثـاي ا يؼي ؿا  نبًي رؼ مْق اً يت ص اؿاي هٞلْل

ىٌبمبيي ًوي کٌؼ، ثلکَ ّٙبيف لبًًْي ػّلت ُب ؿا 

وَ  ثـ ُ ٌؼي ثـا ِـٍ ه تأهيي ث يت ّ  ْٚؿ ؿٝب ثَ هٌ

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف صمْق ثيـ تَـيش هي ًوبيؼ. 

ػؿ ايي کٌْاًنيْى، ٝـٍَ ُبيي ىٌبمبيي ىؼٍ.اًؼ کَ 

ثبيؼ ثَ عبٕـ لبػؿ ىؼى افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثـاي 

ْػ، مبفگبؿ ىًْؼ ّ فهيٌَ ُبيي ًوبيبى اٝوبل صمْق ع

فـاػ ػاؿاي  مْق ا يت اف ص يؼ صوب کَ ثب ًؼ  ىؼٍ ا

هٞلْليت ػؿ آى تمْيت گـػػ، فيـا صمْق افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت هٞوْالً ػؿ آى فهيٌَ ُب ًمِ گـػيؼٍ امت. ثـ 

ٝررالٍّ، کٌْاًنرريْى ثـعرري اف هٞيبؿُرربي صررؼاللي ؿا 

ّ امبمي ؿا  ايزبػ هي کٌؼ کَ ثـ ُوَ لبثل ارـا امت

ثـاي يک چِبؿچْة هٌنزن ػؿ فهيٌَ الؼام فـاُن هي 

 آّؿػ.

فـاػ ػاؿاي  مْق ا نيْى ص کبم کٌْاً يَ اص ثـ پب

فـاػ ػاؿاي  ثب ا ًؼ  فَ ػاؿ ُب ّٙي لت  يت، ػّ هٞلْل
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هٞلْليت اف ٕـيك مبفهبى ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب ػؿ ٕـس 

يي  يك ا ْٚؿ تٖج ثَ هٌ ُب  مت  لْاًيي ّ ميب رـاي  ّ ا

ؿاثَٖ ثب اهْؿي کَ ثـ فًؼگي افـاػ کٌْاًنيْى ّ ػؿ 

 ػاؿاي هٞلْليت تأحيـگؾاؿ امت، هيْؿت کٌٌؼ.

افشاد هؼلْل هؼوْالً اص زمْق اعبعي صيش هسشّم 

 ُغتٌذ:

 تٞلين 

 آفاػي گيت ّ گؾاؿ 

 َٞفًؼگي هنتمل ػؿ ربه 

 اىتغبل ّلْ ايي کَ ّارؼ ىـائ ثبىٌؼ 

 ػمتـمي ثَ هٞلْهبت 

 کنت عؼهبت ٍضي ػؿمت 

 ي ًٚيـ ؿأي ػُي ػؿ اًتغبثبتاٝوبل صمْق ميبم 

 تَوين گيـي هنتمل 

، 0222دس اخالط ُِضاسٍ عبصهبى هلل هتسدذ دس عدمتوجش 

سؤعبي دّلت ُب ثَ هٌظْس الذام دس ساعتبي ًيل ثَ 

 اُذاف صيش هْافمت کشدًذ:

 اهسبي فمش ّ گشعٌگي هفشه 1ُذف 

  ػؿٍؼ اف  56فمـ ثَ ٌْٝاى ٝلت هٞلْليت: ثيو اف

يـي ّ هنتميوًب ثب فمـ هـتجٔ هٞلْليت ُب لبثل پييگ

ُنتٌؼ. ايي اهـ ثَ عًَْ ػؿ ؿاثَٖ ثب هٞلْليت ُبيي 

ٍؼق هي کٌؼ کَ اف مؤتغؾيَ، ٝؼم تغؾيَ کبفي هبػؿ 

 ػؿ رـيبى ثبؿػاؿي ّ اهـاُ ٝفًْي ًبىي هي ىًْؼ.

  85هٞلْليت ثَ ٌْٝاى يکي اف ٝلل فمـ: ثيو اف 

 ػؿٍؼ اف افـاػ هٞلْل ػچبؿ فمـ ُنتٌؼ.

 ي تؼلين اثتذايي ُوگبًيتأهي 7ُذف 

  َػؿٍؼ اف کْػکبى هٞلْل ػؿ  98ثـآّؿػ ىؼٍ امت ک

 کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ ثَ هکتت ًوي ؿًّؼ.

 تشّيح ثشاثشي خٌغيت ّ تْاًوٌذعبصي صًبى 3ُذف 

  ثَ ْٕؿ گنتـػٍ اؽٝبى هي ىْػ کَ فًبى هٞلْل ثب

هضـّهيت هْبٝف ػؿ ربهَٞ هْارَ ُنتٌؼ: آًِب اف 
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ُن ثَ عبٕـ رٌنيت عْػ ّ ُن ثَ فٞبليت ُبي هغتلف 

 ػليل هٞلْليت عْػ ػّؿ هي هبًٌؼ.

  اصتوبل ؿّيبؿّي ىؼى فًبى هٞلْل ثب مؤؿفتبؿ

فقيکي ّ رٌني ػّ تب مَ ثـاثـ ثييتـ اف فًبى 

 ًبهٞلْل امت.

 

 

 کبُؼ هشگ ّ هيش کْدکبى 4ُذف 

  مٖش هـگ ّ هيـ کْػکبى هٞلْل ػؿ ثْٞي اف کيْؿُب

هـگ ّ هيـ کْػکبى ّ صتي ػؿ کيْؿُبيي کَ مٖش 

 ػؿٍؼ هي ثبىؼ. 86ػؿٍؼ امت، صؼّػًا  96ًبهٞلْل فيـ 

 ثِجْد فست هبدس 5ُذف 

  ،هيليْى فى مبالًَ ػؿ ًتيزَ  96ثَ ٍْؿت تمـيجي

 ْٝاؿُ ثبؿػاؿي يب فايوبى هٞلْل هي ىًْؼ.

  ٍّلبيٜ غيـٝبػي لجل اف تْلؼ يکي اف ٝلل ٝوؼ

 هٞلْليت کْػکبى ػؿ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ امت.

 اغلجًب رلْگيـي اف چٌيي هٞلْليت ُبيي هوکي امت.

هجبسصٍ ثب اچ آي ّي/ايذص، هبالسيب ّ ديگش ثيوبسي  6ُذف 

 ُب

  افـاػ هٞلْل ثَ ّيژٍ ًنجت ثَ اچ آي ّي/ايؼف

آميت پؾيـ ُنتٌؼ، اهب فبلؼ عؼهبت الفم ّ ػمتـمي ثَ 

هٞلْهبت ػؿ فهيٌَ رلْگيـي ّ هٞبلزَ ايي هـُ هي 

 ثبىٌؼ.

  ْػک ػؿ احـ هبالؿيب يک اعتالل َٝجي ک 46يک ػؿ

ػاؿػ کَ ىبهل هٞلْليت ُبي يبػگيـي، فمؼاى ُوبٌُگي 

 ّ ٍـٛ هي گـػػ.

 تأهيي پبيذاسي صيغت هسييي 7ُذف 

  کيفيت پبييي هضئ فينت يکي اف ٝلل ٝوؼٍ ثيوبؿي

 ّ هٞلْليت امت.

  تـاعن ٝلت اٍلي ًبثيٌبيي لبثل پييگيـي امت ّ هي

يي ػمتـمي ثَ آة هَْى تْاى اف آى اف ٕـيك تأه

 رلْگيـي کـػ.

 ىشذ ُويبسي ثيي الوللي دس ػشفَ تْعؼَ 8ُذف 

  اکخـ افـاػ هٞلْل ثَ فٌبّؿي ُبي ًْ هغًٍَْب

ػمتـمي ًؼاؿًؼ.  (ICT)فٌبّؿي هٞلْهبت ّ اؿتجبٕبت 
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اکخـيت پبيگبٍ ُبي ايٌتـًتي غيـ لبثل ػمتـمي اًؼ 

 ّ فٌبّؿي کوکي ثيو اف اًؼافٍ ُقيٌَ.ثـػاؿ امت.

 ساثيَ هيبى هؼلْليت ّ تْعؼَ

ٌؼ،   هي ک َْيت  نيْى ؿا ت يْؿي کٌْاً کَ ک هبًي  ف

ّٙبيف هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى ثبيؼ ػؿ چِبؿچْة لبًًْي 

هلي آى کيْؿ، ثـًبهَ ؿيقي ّ ثْػرَ ؿيقي تْمَٞ آى، 

نيْى  ثؼ. کٌْاً کبك يب ُبي آى اًٞ مت  گـ ميب ّ ػي

 ىوبؿي اف گبم.ُبي ٝولي ؿا ثَ هٌْٚؿ صوبيت اف مِن

گيـي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ توبم ٝـٍَ ُبي تْمَٞ 

 ًگبٍ کٌيؼ(. 5هيغٌ کـػٍ امت )ثَ فَل 

لي   ثيي الول کبؿي  يت ُو نيْى اُو ّبفَ، کٌْاً ثَ ا

لي  نبٝي ه يت اف ه ْٚؿ صوب ثَ هٌ مَٞ  ٌَ تْ ؿا ػؿ فهي

ىٌبمبيي کـػٍ امت. ثـاي اّليي ثبؿ، کٌْاًنيْى ثـ 

کَ يي  يـ تْاًجغ َي ًٚ ُبي تغَ هَ  ثَ  ثـًب  ًَْ هغ

ٌؼ ّ ػؿ  وي ک يؼ ً ىؼ، تأک يت ثب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ُْٝ تَـيش هي ػاؿػ کَ توبم ثـًبهَ ُبي تْمَٞ ثَ 

لي  ثيي الول کبؿي  يك ُو کَ اف ٕـ ُبي  هَ  ىوْل ثـًب

فـاػ  ثـاي ا يـ ّ  يؼ فـاگ ىًْؼ، ثب هي  رـا  ٕـس ّ ا

 ػاؿاي هٞلْليت لبثل ػمتـك ثبىٌؼ.

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

چـا ثبيؼ ًنجت ثَ صمْق افـاػ هٞلْل ٝاللَ هٌؼ 

 ثبىن؟

  َصمْق اًنبًي افـاػ هٞلْل ثبيؼ ثَ ُوبى ػليلي ک

صمْق اًنبًي ػيگـ افـاػ تـّيذ هي ىْػ، تـّيذ 

 گـػػ: کـاهت ؽاتي ّ ثـاثـ اًنبى ّ اؿفه اّ.

  ػؿ اکخـ کيْؿُب، افـاػ هٞلْل ثب هيکالتي ػؿ

ػؿ اًتغبثبت ّ فهيٌَ ُبي تضَيل، اىتغبل، ؿأي ػُي 

 کنت هـالجت ُبي ٍضي ؿّثـّ ُنتٌؼ.

  تٌِب ؿاٍ تأهيي ثـعْؿػاؿي افـاػ هٞلْل اف صمْق

اًنبًي ىبى ايي امت کَ ايي صمْق ػؿ لْاًيي هلي 

تْويي ىًْؼ، اف آى لْاًيي اف ٕـيك اتغبؽ الؼاهبت 

هٌنزن، ُوبٌُگ ىؼٍ ّ هتؼاّم ػؿ توبم ّفاؿت.ُب 
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ْاًٌؼ ؿٝبيت آى صوبيت ىْػ ّ ًِبػُبي لبًًْي ثت

 صمْق ؿا تْويي کٌٌؼ.

  ثَ صبىيَ ؿاًؼى افـاػ هٞلْل ّ تيْيك ّاثنتگي

آًِب ُن ثـاي عبًْاػٍ ُبييبى ّ ُن ثـاي ربهَٞ 

ُقيٌَ.ثـػاؿ امت. لبػؿ کـػى افـاػ هٞلْل ثـاي 

ػاىتي فًؼگي هنتمل عْػ ّ مِن گيـي آًِب ػؿ ربهَٞ 

ٌؼ ُن اف لضبٗ ارتوبٝي ّ ُن اف ًٚـ التَبػي مْػه

 امت.

  اصتوبل تزـثَ هٞلْليت تْمٔ ُوَ افـاػ ػؿ ْٕل

ٝوـىبى ثَ عبٕـ ثيوبؿي، تَبػف يب مبلغْؿػگي هْرْػ 

 امت.

  ّ ٍافـاػ هٞلْل هخل ُوَ ؿأي ػٌُؼٍ، هبليَ ػٌُؼ

ىِـًّؼ ُنتٌؼ. آًِب اًتٚبؿ صوبيت ىوب ؿا ػاؿًؼ ّ 

 کبهالً هنتضك آى ُنتٌؼ.

ٍَ يت ػؿ ٝـ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ىوْل ا يبف  مَٞ  ً تْ

ُقاؿٍ  مَٞ  ُؼاف تْ ثَ ا رَ  ثب تْ  ًَْ ثَ ع ِبى  ر

(MDGs) آىررکبؿ امررت. ثررؼّى اىررتـاک افررـاػ ػاؿاي ،

مبل  تب  مٌگي  مـ ّ گـ يقاى ف کـػى ه ًين  يت،  هٞلْل

ػؿد ىرؼٍ  4ُوبًْٖؿ کَ ػؿ ُرؼف تْمرَٞ ُرقاؿٍ  9645

ًگبٍ کٌيؼ(. ثَ ُويي  96امت، ًبهوکي امت )ثَ ٍفضَ 

ى هٞلرْل ػؿ کيرْؿُبي ػؿٍؼ اف کْػکب 98هٌْال، اگـ 

تؼايي  لين اث صك تٞ ًؼ،  تت ًـّ ثَ هک مَٞ  صبل تْ ػؿ 

مَٞ  ُؼف تْ کبى ) وَ کْػ ثـاي ُ گبى  گبًي ّ ؿاي ُو

 ( تضمك ًغْاُؼ پؾيـفت.9ُقاؿٍ 
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 0فقل 

 خضئيبت کٌْاًغيْى

کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ًغنتيي مٌؼ 

هي  يت  نبئل هٞلْل مي ه ثَ ثـؿ کَ  نت  يـي ًي مْق ث ص

يي پـػ ىتَ، ا مٌبػ گؾ عالف ا ثـ  صبل،  يي  ثب ا افػ. 

فـاػ  ثـاي ا مبثمَ اي ؿا  ثي  ُبي  يت  نيْى صوب کٌْاً

ػاؿاي هٞلْليت فـاُن هي آّؿػ. ػؿ ايي کٌْاًنيْى، 

صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ ّٙبيف ػّلت ُب ّ ػيگـ 

يغٌ  مْق ه يي ص يت ا ْٚؿ ؿٝب ثَ هٌ ىغبً  ُب ّ ا ًِبػ

 گـػيؼٍ امت.

 پل هٌٚـ کٌْاًنيْى

يت  يـ ّ هٞلْل مْق ث نئلَ ص ثَ ه ضؼ  لل هت مبفهبى ه

چٌؼيي ثبؿ لجل اف هؾاکـٍ پيـاهْى ايي کٌْاًنيْى ّ 

، هزورٜ 4989اتغبؽ آى، ؿميؼگي کـػٍ امرت. ػؿ مربل 

فـاػ ػاؿاي  ثَ ا رٜ  ِبًي ؿا ول ر هَ ٝ وْهي، ثـًب ٝ

ثـي  هل ّ ثـا يبؿکت کب کَ ه کـػ  غبؽ  يت ؿا ات هٞلْل

گي ارتوبٝي ّ تْمَٞ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ فًؼ

ػؿ ُوَ کيْؿُب، لٖٜ ًٚـ اف مٖش تْمَٞ آًِب، تـّيذ 

ػُرَ »ؿا  4999الري  4987هزوٜ ٝوْهي ػُرَ  1هي.کـػ.

ًبم ًِبػ ّ « افـاػ ػاؿاي هٞلْليت مبفهبى هلل هتضؼ

ػّلت ُبي ْْٝ ؿا تيْيك کـػ تب ثـًبهَ ٝول رِبًي 

ؿارٜ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ رـيبى آى ػّؿٍ 

 2رـا کٌٌؼ.ا

ػؿ رـيرربى اّلرريي ثرربفًگـي ثرريي الوللرري ارررـاي 

ثـًبهَ ٝول رِبًي ؿارٜ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت کَ 

ػؿ امررتکِلن ٍررْؿت گـفررت، اىررتـاک  4987ػؿ مرربل 

                                                 
1
ؿارٜ ثَ افـاػ هٞلْل کَ  يثَ اُؼاف هٌؼؿد ػؿ ثـًبهَ ٝول رِبً  

اتغبؽ ىؼ،  4989ػموجـ  7ظ يػؿ تبؿ يهزوٜ ٝوْه 59/77ػؿ لٌٖٞبهَ 

 ؼ.يًگبٍ کٌ
2
.4989ػموجـ  7هْؿط  يهزوٜ ٝوْه 57/77لٌٖٞبهَ   
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 ًَْ نيْى ؿا ػؿ ع يک کٌْاً نْيؼ  يٌِبػ ت ٌؼگبى پي کٌ

غن  لي ؿ ًؼ. ٝ ٖـس کـػ يت ه فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ص

يٌِبػات اؿائَ ىؼٍ تْمٔ اثتکبؿات هتٞؼػ ثَ ىوْل پي

ػّلت ُبي ايتبليب ّ مْيؼى ّ گقاؿىگـ عبً کوينيْى 

وبل  يبؿُبي اٝ يت ّ ف ثبؿٍ هٞلْل وبٝي ػؿ مَٞ ارت تْ

ىؼٍ تْمٔ ربهَٞ هؼًي، ايي تٍْيَ پيتيجبًي کبفي ؿا 

ثَ هٌْٚؿ آغبف هؾاکـات ػؿ هْؿػ يک هٞبُؼٍ رؼيؼ ثَ 

 ػمت ًيبّؿػ.

 امٌبػ ٝوؼٍ پيو اف کٌْاًنيْى

 يَ ثيي الوللي صمْق ثيـ:اٝاله

 اٝالهيَ رِبًي صمْق ثيـ
وبٝي ّ  َبػي، ارت مْق الت لي ص ثيي الول خبق  هي

 فـٌُگي

 هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي ّ ميبمي

ثيي  مبفهبى  ضؼ ّ  لل هت مبفهبى ه مٌبػ  گـ ا ػي

 الوللي کبؿ ؿارٜ ثَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت:

 (4974اٝالهيَ صمْق افـاػ ٝمت هبًؼٍ ؽٌُي )

 (4975َ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت )اٝالهي
ثـًبهَ ٝول رِبًي ؿارٜ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

(4989) 

ػؿ فهيٌررَ الررؼام ػؿ  (Tallinn)ؿٌُوْػُرربي ترربليي 

ؿامررتبي تْمررَٞ هٌرربثٜ اًنرربًي ػؿ ٝـٍررَ هٞلْليررت 

(4996) 

اٍْل صوبيت اف افـاػ ػچبؿ هٞلْليت ؽٌُي ّ ثِجْػ 

 (4994ٍضت ؿّاًي )
يبؿي ػ ٝؼ هٞ ثـاي لْا ُب  ٍت  مبفي فـ ثبؿٍ ثـاثـ ؿ

 (4997افـاػ ػاؿاي هٞلْليت )

 

اٍْل صوبيرت اف افرـاػ »، هزوٜ ٝوْهي 4994ػؿ مبل 

ًي ٍضت ؿّا جْػ  ًي ّ ثِ وبؿي ؿّا چبؿ ثي غبؽ « ػ ؿا ات

هْمرْم گـػيرؼ. ػؿ ايري  (MI)کـػ کَ ثَ اٍْل ام آي 

يي  ُبي ارـا ْويي  ُب ّ ت عي اف هٞيبؿ هَ، ثـ ٍْل ًب ا

يت ُبيي ػؿ همبثل رؼي تـيي هْاؿػ تخجيت ىؼًؼ ّ صوب

ًمِ صمْق ثيـ هبًٌؼ مؤامتفبػٍ يب امتفبػٍ ًبهٌبمت 

 ،ًَ ًقّاي غيـػإّلجب يب ا کي  ٌؼُبي فقي يؼ ّ ث اف ل
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ٝمين مبفي، رـاصي ؿّاًي ّ ػيگـ ؿفتبؿُبي تضويلي ّ 

ثـگيت ًبپؾيـي کَ اهکبى ّلْٛ آًِب ػؿ آمبييگبٍ ُب 

ٍْ يي ا چَ ا ىؼ. اگـ فـاُن  مت،  رْػ ا هَ ػؿ هْ ل ًب

فهبى عْػ ًْآّؿاًَ تلمي هي ىؼ، اهب اهـّف اؿفه آى 

 فيـ مؤال ؿفتَ امت.

لْاٝؼ هٞيربؿي ػؿثربؿٍ »، هزوٜ ٝوْهي 4997ػؿ مبل 

يت فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ُب  ٍت  مبفي فـ « ثـاثـ

يبؿي  ٝؼ هٞ ُؼف لْا کـػ.  غبؽ  يبؿي( ؿا ات ٝؼ هٞ )لْا

ل ػعتـاى، پنـاى، فًبى ّ هـػاى هٞلْ»ايي امت کَ 

عْػ، ػاؿاي  هٜ  ىِـًّؼاى رْا ٌْاى  ثَ ٝ ٌؼ،  ثتْاً

ىٌؼ گـاى ثب ثب ػي ثـ  ٙبيف ثـا مْق ّ ّ يي «. ص ػؿ ا

يبؿکت  ًٜ ه تب هْا ًؼ  ىؼٍ ا لقم  ُب ه لت  ٝؼ، ػّ لْا

فْٛ  َٞ ؿا هـ يت ػؿ ربه فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا ثـا

کٌٌؼ. لْاٝؼ هٞيبؿي ثَ مٌؼ اٍلي مبفهبى هلل هتضؼ 

ؿاثَٖ ثب صمْق  تجؼيل ىؼ، توِيؼات ػّلت ُب ؿا ػؿ

ثيـ ّ هٞلْليت اؿىبػ هي کـػ ّ يک هـرٜ هِن ثـاي 

يـ  مْق ث مٌبػ ص مبك ا ثـ ا ُب  لت  ٙبيف ػّ مبيي ّ ىٌب

هْرْػ، ثَ ىوبؿ هي ؿفت. گـچَ يک گقاؿىگـ عبً ثـ 

ارـاي لْاٝؼ هٞيبؿي ػؿ مٖش هلي ًٚبؿت هي کٌؼ، اهب 

لْاٝؼ هٞيبؿي اف لضبٗ لبًًْي القام آّؿ ًينتٌؼ ّ 

مْق ا کَ اف ص ًؼافٍ اي  ثَ ا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل

کٌْاًنيْى رؼيؼ ثَ ٍْؿت ربهٜ صوبيت هي کٌؼ، ػفبٛ 

 ًوي ًوبيؼ.

امٌبػ ثيي الوللي صمْق ثيـ، صمْق ُوَ اًنبى ُب 

ثَ ىوْل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا تـّيذ هي کٌٌؼ ّ 

 اف آًِب صوبيت هي ًوبيٌؼ.

اٝالهيَ رِبًي صمْق ثيـ، هيخبق ثيي الوللي صمْق 

لي  ثيي الول خبق  گي، ّ هي وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت الت

صمْق هؼًي ّ ميبمي تيکيل ػٌُؼٍ هزوَْٝ اي اف صمْق 

ٞـّف  يـ ه مْق ث لي ص ثيي الول يَ  ثَ اٝاله کَ  نتٌؼ  ُ

َبػي،  مي، الت هؼًي، ميب مْق  مٌؼ ص مَ  يي  مت. ا ا

ارتوبٝي ّ فـٌُگي افـاػ ؿا ىٌبمبيي هي کٌٌؼ ّ ايي 

ثٌبثـايي، اٝالهيَ ثيي  صمْق ملت.ًبپؾيـ هي ثبىٌؼ؛

يت ؿا  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا يـ، ص مْق ث لي ص الول

تـّيذ هي کٌؼ ّ اف آًِب صوبيت هي ًوبيؼ، ّلْ ايي 

 کَ ًبم ايي اىغبً ثَ ٍْؿت ٍـيش ؽکـ ًيؼٍ ثبىؼ.



 خ - خ -

 دس هغيش يک کٌْاًغيْى ًْ

پييٌِبػ ػّلت هکقيکْ ػؿ هزورٜ ٝورْهي  9664ػموجـ 

هٌْٚؿ ثـؿمي تٍْيَ ُب ثـاي تيکيل يک کويتَ عبً ثَ 

ول  ربهٜ ّ هک لي  ثيي الول نيْى  يک کٌْاً ثَ  رٜ  ؿا

ثـاي تـّيذ ّ صوبيت اف صمْق ّ کـاهت افـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت.

اّليي ًينت کويتَ عبً کَ ػؿ آى، کويتَ  9669آگنت 

يبؿکت  ول ه ًْ ّ ٕـفالٞ نيْى  يک کٌْاً مي  ٌبي هٌٖ هج

 ربهَٞ هؼًي ؿا هْؿػ ثضج لـاؿ ػاػ.

ُيتويي ًينت کويتَ عربً کرَ ػؿ ٕري  9666آگنت  95

يک  نيْى ّ  ًْيل کٌْاً پيو  هْى  هؾاکـات پيـا آى، 

پـّتْکررْل اعتيرربؿي رؼاگبًررَ ًِرربيي ىررؼ ّ هتررْى 

کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي ثَ ْٕؿ هْلت ّ هٌْٓ 

 ثَ يک ثبفًگـي فٌي اتغبؽ گـػيؼ.

هزوٜ ٝوْهي مبفهبى هلل هتضرؼ، ثرب  9666ػموجـ  47

وبٛ، کٌْاً يت ّ ار فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص

 پـّتْکْل اعتيبؿي آى ؿا اتغبؽ کـػ.

کٌْاًنيْى ّ پـّتْکرْل اعتيربؿي آى  9667هبؿچ  76

يبؿک  ضؼ ػؿ ًيْ لل هت مبفهبى ه مـ  ْبء ػؿ ه ثـاي اه

 هفتْس ىؼًؼ.

يـي  مْق ث ُؼٍ ص ليي هٞب کْػک، اّ مْق  نيْى ص کٌْاً

مبك ثـ ا کبى ؿا  يَ کْػ ٞيِ ٝل ٍـاصت تج ثَ  کَ  مت   ا

هٞلْليت هوٌْٛ هي کٌؼ. ثـ ٝالٍّ، ايي کٌْاًنيْى صك 

کْػکبى هٞلْل ؿا ثَ ػاىتي يک فًؼگي کبهل ّ ػمتـمي 

ُؼف،  مك آى  ثـاي تض يژٍ  نبٝؼت ّ جت ّ ه ثَ هـال

 ىٌبمبيي هي کٌؼ.

مْق  ُؼات ص يؼ، هٞب نيْى رؼ َْيت کٌْاً پيو اف ت

ثيـي هْرْػ ثَ ْٕؿ ربهٜ ثَ هنئلَ صوبيت اف صمْق 

هٞلْليت ؿميؼگي ًکـػٍ ثْػًؼ ّ اف ايي افـاػ ػاؿاي 

گؾىررتَ، افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت اف هکرربًيقم ُرربي 

صوبيتي هٌؼؿد ػؿ ايي هٞبُؼات ثَ ْٕؿ ًبکبفي کبؿ 

نيْى ّ  يي کٌْاً غبؽ ا ٌبثـايي، ات ًؼ. ث تَ ثْػ گـف

يت اف  ٚبؿت ّ صوب ثـاي ً يؼي  ُبي رؼ کبًيقم  زبػ ه اي

فـا مْق ا يت اف ص ّٞيت صوب ثَ ّ يؼ  يـ ثب مْق ث ػ ص

 ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٕـف لبثل هالصَٚ اي ثِجْػ ثغيؼ.
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 کٌْاًغيْى دس يک ًگبٍ

 همقْد کٌْاًغيْى

کٌْاًنريْى صمرْق افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت  4هبػٍ 

، تـّيذ»ثيبى هي کٌؼ کَ ُؼف کٌْاًنيْى ٝجبؿت اف 

فـاػ  ثـ ا هل ّ ثـا ٌؼي کب ِـٍ ه تأهيي ث يت ّ  صوب

مْق  وَ ص يت اف ُ نبًيػاؿاي هٞلْل ُبي ّ آفا اً ػي 

هي « ّ تـّيذ اصتـام ثَ کـاهت ؽاتي آًِبعْػ امبمي 

 ثبىؼ.

 هسذّدٍ کٌْاًغيْى

کٌْاًنيْى، صمْق اًنبًي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 

وبٝي ّ  َبػي، ارت مي، الت هؼًي، ميب ُبي   ٍَ ػؿ ٝـ

يؼ.  هي ًوب يت  ٌؼ ّ اف آى صوب هي ک تـّيذ  گي  فـٌُ

ثـي کٌْاًنيْى عْامتبؿ ؿفتبؿ غيـ تجٞيِ آهيق ّ ثـا

يبى  ٝؼالت ػؿ رـ ثَ  مي  يـ ػمتـ ُبيي ًٚ  ٌَ ػؿ فهي

جل  وبٛ، تم نتمل ّ ػؿ ارت ًؼگي ه ىؼى، ف يگبُي  آمبي

لين،  پْليل، تٞ ضبکن ّ  مٔ ه تبؿ تْ ٙبيف اػاؿي، ؿف ّ

ٍضت، هضل کبؿ، فًؼگي عبًْاػگي، فٞبليت ُبي فـٌُگي 

ىؼٍ  وْهي،  مي ّ ٝ ًؼگي ميب يبؿکت ػؿ ف ضي ّ ه ّ تفـي

ىکٌزَ، ا ٝالٍّ،  ثـ  مت.  مؤؿفتبؿ ا يًْت ّ  متخوبؿ، ع

ًؼ ّ اف  ىؼٍ ا لـاؿ ػاػٍ   ٌٜ نيْى ه يي کٌْاً ػؿ ا

فًؼگي، آفاػي ّ اهٌيت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، آفاػي 

يت  ِب صوب يت آً ِب، ّ هضـه يبى آً گؾاؿ ّ ث يت ّ  گ

 گـػيؼٍ امت.

 تؼشيف هؼلْليت

يت»ّاژٍ  يف « هٞلْل نيْى تٞـ ٍـاصت ػؿ کٌْاً ثَ 

ي هَ ا لٜ، همؼ مت؛ ػؿ ّا يؼٍ ا ٝبى ً نيْى اؽ ي کٌْاً

يک هفِْم ػؿ صبل تکبهل امت « هٞلْليت»هي.کٌؼ کَ 

جبؿت  نيْى ٝ يت، کٌْاً ويي تـت ثَ ُ ٌؼ )ث((.  )فيـث

يت» فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثب « ا مت.  وْػٍ ا يف ًٌ ؿا تٞـ

ايي صبل، ايي هٞبُؼٍ ثيبى هي ػاؿػ کَ افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت ىبهل افـاػي هي ىًْؼ کَ ػاؿاي ًبتْاًبيي 

ؿّصي، ؽٌُي يب صني ػؿافهؼت ُنتٌؼ کَ ًٚـ ثَ رنوي، 



 ض - ض -

ًگـه ُبي هٌفي يب هْاًٜ فقيکي هتٞؼػ، اف هيبؿکت 

 (.4کبهل آًِب ػؿ ربهَٞ رلْگيـي هي کٌؼ )هبػٍ 

 

ػؿ صبل صبّـ، هب ػؿ صبل ّّٜ يک لبًْى هلي ػؿ »

گنتـٍ هٞلْليت ُنتين کَ ُوَ ربًجَ عْاُؼ ثْػ ّ 

افـاػ  يک چِبؿچْة تمٌيٌي ؿا ثـاي صوبيت اف

هٞلْل ايزبػ عْاُؼ کـػ. افقّى ثـ ايي، هب 

تٞؼاػي اف ثـًبهَ ُب ّ اثتکبؿُب ؿا ػؿ رِت ؿىؼ 

ٙـفيت ُبي آهْفىي افـاػ هٞلْل ؿّي ػمت گـفتَ 

اين، فيـا هب ثـ ايي ثبّؿ ُنتين کَ اگـ لـاؿ 

ثبىؼ تب فًؼگي افـاػ هٞلْل ثَ ْٕؿ پبيؼاؿ 

اهکبى  ػگـگْى ىْػ، ايي ػگـگًْي اف ؿُگؾؿ آهْفه

پؾيـ امت. اف ُويي ؿّ امت کَ هب ٝويمًب افتغبؿ 

ػاؿين کَ اّليي کيْؿي ثْػين کَ کٌْاًنيْى ؿا 

 «.تَْيت کـػين
 

، ّفيـ هيبّؿ ػؿ اهْؿ عٌبتْس فلْيذ اهشعْى هْسيظ

 کبؿ ّ عؼهبت ارتوبٝي )ربهبئيکب(

 

کَ  يي  مبيي ا يت»ىٌب صبل « هٞلْل ِْم ػؿ  يک هف

ي يي ّالٞ ٝبى ا مت، اؽ هل ا َٞ ّ تکب کَ ربه مت  ت ا

ًگـه.ُرربي ارتورربٝي اينررتب ًورري ثبىررٌؼ. ًتيزتررًب، 

جبٓ  يبًَ اي ؿا ػؿ اؿت رقم اًؼي يؼگبٍ  نيْى ػ کٌْاً

تضويل ًوي کٌؼ، ثلکَ هّْٜ پْيبيي ؿا « هٞلْليت»ثب 

اتغبؽ هي کٌؼ کَ فهيٌَ مبفگبؿي ؿا ػؿ گؾؿ فهبى ّ 

وبٝي ُبي ارت ّٞيت  هي -ػؿ ّ ثبف  لف  َبػي هغت الت

 گؾاؿػ.

يي ًَْ  اف ا نيْى ػؿ ع يؼگبٍ کٌْاً گؾؿين، ػ کَ ث

هٞلْليت ثـ تأحيـات ٝوؼٍ هْاًٜ ًگـىي ّ هضيٖي ثـ 

ثـعْؿػاؿي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف صمْق ثيـي ىبى 

تأکيؼ هي.ًِؼ. ثَ مغي ػيگـ، امتفبػٍ اف صول ّ ًمل 

ٝوْهي يب اىتغبل ثـاي فـػي کَ ثب ّيلچـ صـکت هي 

ًينت، ثلکَ ثَ  کٌؼ، ثَ عبٕـ ّّٞيت ّيژٍ اّ هيکل

ثل  يـ لب ٌَ غ يب في ثل  ٌؼ  ٖي هبً ًٜ هضي يل هْا ػل

زبيي اّ  کَ اف ربث مت  ىْاؿ ا کبؿ ػ ضل  متـك ػؿ ه ػ

 هوبًٞت هي کٌؼ.
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ٌي  يت ؽُ چبؿ هٞلْل کَ ػ کْػکي  يت،  ويي تـت ثَ ُ

امت، ثَ عبٕـ ًگـه ُبي هٞلوبى ًنجت ثَ اّ، ثـًبهَ 

ػؿمي ّ ّمبئل آهْفىي ًبهٌبمت، هضئ اًٖٞبف ًبپؾيـ 

کتت ّ ّالؼيٌي کَ ػؿ مبفگبؿي ثب ًيبفُبي آهْفىي ه

کبؿکـػ  تت  نتٌؼ، ػؿ هک ًبتْاى ُ ىبگـػاى  فبّت  هت

ىي ّ  ّٞيت ًگـ يي ّ يـ ا ٌبثـايي، تغي ّٞيفي ػاؿػ. ث

هضيٖي صيبتي امت، فيـا چٌيي ّّٞي امت کَ هيبؿکت 

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ربهَٞ ؿا ػىْاؿ کـػٍ امت.

ف نيْى ا کَ کٌْاً يي  ُْٝ ا يت ػؿ  ـاػ ػاؿاي هٞلْل

ؿا تٞـيف کٌؼ، کٌْاًنيْى ثَ آًِب اىبؿٍ هي کٌؼ. 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل نيْى، ا مبك کٌْاً « ىبهل»ثـ ا

صي،  نوي، ؿّ ًبيي ر کَ ػاؿاي ًبتْا ىًْؼ  هي  فـاػي  ا

ؽٌُي يب صني ػؿافهؼت ُنتٌؼ؛ ثَ ٝجبؿت ػيگـ، صؼالل 

اف ايي گـٍّ اف افـاػ ػؿ ايي کٌْاًنيْى صوبيت ىؼٍ 

آًچَ ثَ ْٕؿ ّوٌي امتٌجبٓ هي ىْػ ايي امت کَ  امت.

يت ؿا،  ضت صوب فـاػ ت ٌَ ا ٌؼ ػاه هي تْاً ُب  لت  ػّ

هؼت،  تبٍ  يت کْ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ىوْل ا ثـاي  هخالً، 

 گنتـه ػٌُؼ.

 ػذم تجؼيل ّ ثشاثشي

ٝؼم تجٞيِ يکي اف هجبًي صمْق ثيـ ّ اٍلي امت کَ 

مت. ىؼٍ ا نزيل  يـي ت مْق ث ُبي ص هَ  وَ ِٝؼًب  ػؿ ُ

ُـ »تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت ػؿ کٌْاًنيْى ثَ ٌْٝاى 

ًْٛ توبيق، هضـّهيت يب هضؼّػيت ثـ پبيَ هٞلْليت 

غبي  يب ال ْييٜ  تأحيـ ت يب  َْػ  کَ ػاؿاي هم مت  ا

يـ ّ آفاػي  مْق ث وبل ص يب اٝ ٌؼي  ِـٍ ه مبيي، ث ىٌب

ُبي امبمي ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ػؿ فهيٌَ ُبي 

وهؼًي،  َبػي، ارت مي، الت گي ّ بٝيميب گـ  فـٌُ ّ ػي

ىؼ.  هي ثب ُب   ٍَ يت ٝـ مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ىبهل تج

اًٖجبق هٞمْل توبم گًَْ ُبي تجٞيِ ثَ ىوْل اًکبؿ 

 «.هي ىْػ

ػّلت ُب ثبيؼ تجٞيِ ؿا ُن ػؿ لبًْى، هبًٌؼ ّرْػ 

ٞيِ  لْٛ تج يـ ّ ول، ًٚ ُن ػؿ ٝ مـؿات، ّ  ٞيِ ػؿ ه تج

هي  ػؿ هضل کبؿ، هتْلف کٌٌؼ. ثب ايي ّرْػ، ػّلت ُب

ٞيِ  هبًي تج يت ف فـاػ ػاؿاي هٞلْل فٜ ا ثَ ً ٌؼ  تْاً

لبئل ىًْؼ کَ ايي کبؿ ثـاي تأهيي فـٍت ُبي ثـاثـ 
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ىغبً  ثـاي ا ُن  يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ُن 

 غيـهٞلْل الفم ثبىؼ.

الفم ّ  بتثَ هٌٞي تٞؼيل يب اٍالص« اًٖجبق هٞمْل» 

ؿا تضويل  ًبؿّاييًبهتٌبمت يب  ثبؿامت کَ  يهٌبمج

ًوي کٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت لقّم ػؿ يک صبلت عبً، ثَ هٌْٚؿ 

يَ  يت اف کل فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٌؼي ا ِـٍ ه تأهيي ث

ثَ ْٕؿ ثـاثـ عْػ ّ آفاػي ُبي امبمي  اًنبًيصمْق 

(. ثرب ػؿ ًٚرـ 9اًزبم هي ىرْػ )هربػٍ  ،ثب مبيـيي

ػاىت ايي اٍل، يک هٞلْل هي.تْاًؼ امتؼالل کٌؼ کَ 

گـ  لت، ػي يك ػّ لت ّ اف ٕـ ثَ ػّ فـاػ  ُب ّ ا ًِبػ

ىوْل ثغو عٍَْي، ّٙيفَ ػاؿًؼ تب گبم ُبيي ؿا ثـاي 

اًٖجبق ّّٞيت ثب صبلت اّ ثـػاؿًؼ ّ ايي کَ چٌيي 

 کبؿي ثبؿ مٌگيٌي ؿا تضويل ًوي کٌؼ.

ثـاي هخبل، اگـ کبؿهٌؼي ػؿ ػاعل يب عبؿد اف هضل 

کبؿ ثب صبػحَ اي ؿّثـّ هي ىْػ کَ ثَ هٞلْليت رنوي 

ؿهٌؼ ؿا هزجْؿ هي کٌؼ تب اف آى هٌزـ هي ىْػ ّ کب

هب  ٌؼ، کبؿفـ متفبػٍ ک چـ ا ٞؼ، اف ّيل ثَ ث هبى  ف

هنؤّليت ػاؿػ تب فهيٌَ ؿهپ )فيٌَ ىيت ػاؿ(، تيٌبة 

فـاط  ُبي  چـػاؿ ّ ػُليق فـاػ ّيل ثـاي ا مت  ُبي هٌب

ُب ؿا  مبفگبؿي  ُب ّ  ٞؼيل  گـ ت ٌؼ ّ ػي نبٝؼ ک ؿا ه

يک  ثـاي لبػؿ کـػى آى فـػ ثَ اػاهَ کبؿه ثَ ٌْٝاى

مْل  جبق هٞ َْؿ ػؿ اًٖ يؼ. ل زبػ ًوب ٞبل اي ٌؼ ف کبؿه

هي تْاًؼ ثبٝج آى ىْػ تب کبؿهٌؼ اػٝبي تجٞيِ ؿا 

ٖـس  ٍالصيت ه ْبيي ثب وَ ل يب ًي ْبيي  ِبػ ل يک ً ػؿ 

 کٌؼ.

ثب ايي ّرْػ، تٞؼيالتي ؿا کَ کبؿفـهب ثبيؼ ايزبػ 

يؼ  ِب ثب نتٌؼ؛ آً ضؼّػ ًي ٌؼ، ًبه مْل»ک ىٌؼ. « هٞ ثب

ٞؼ گـ ت ٌبثـايي، ا مجي ث ٕـف ًبهتٌب ثَ  کبؿ  ضل  يل ه

ُقيٌَ ثـػاؿ ثبىؼ، اًٖجبق ارجبؿي ًينت، ثَ عًَْ 

اگـ ىـکت هـثْٓ کْچک ثبىؼ يب اگـ تأمينبت آى ثَ 

 آمبًي لبثل تٞؼيل ًجبىٌؼ.
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 زمْق هٌذسج دس کٌْاًغيْى ّافْل 

 افْل ػوْهي

اٍْل ٝوْهي، ػّلت ُب ّ ػيگـ ًِبػُب ّ افـاػ ؿا 

ٌْاًنيْى اؿىبػ هي کٌؼ. ػؿ فهيٌَ تفنيـ ّ ارـاي ک

 ُيت اٍل ٝوْهي کٌْاًنيْى ثَ ىـس فيـ امت:

ثَ ىوْل  ىغَياصتـام ثَ کـاهت ؽاتي، عْػهغتبؿي 

 ؛آفاػي اًتغبة ّ امتمالل اىغبً

 ٝؼم تجٞيِ؛

 هيبؿکت ّ ىوْل کبهل ّ هؤحـ ػؿ ربهَٞ؛

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل پؾيـه ا فبّت ّ  ثَ ت تـام  اص

 ؛ي ّ اًنبًيتثَ ٌْٝاى ثغيي اف تٌْٛ اًنبً

 ثـاثـي فـٍت؛

 لبثليت ػمتـمي؛

ًبى؛ ّ  هـػاى ّ ف يبى  ثـي ه يت ثـا ثَ ٙـف تـام  اص

هل  ثَ تکب لْل ّ ُبي ؿّ  کبى هٞ صك کْػ ثَ  تـام  اص

 .ثـاي صف٘ ُْيت عْػکْػکبى هٞلْل 

 زمْق

ثب ايي کَ صمْق هؼًي، ميبمي، التَبػي، ارتوبٝي 

وَ  ثب ُ  َٖ نيْى ػؿ ؿاث ٌؼؿد ػؿ کٌْاً گي ه ّ فـٌُ

ثـ ا نيْى  هب کٌْاً مت، ا رـا ا ثل ا ُب لب نبى  ً

ثـاي  يؼ  ُب ثب لت  کَ ػّ مت  کق ا لؼاهبتي هتوـ ا

ثَ  مْق  يي ص يت اف ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل عْؿػاؿي ا ثـ

ٝالٍّ،  ثـ  ٌؼ.  غبؽ کٌ گـاى، ات ثب ػي ثـ  ٍْؿت ثـا

کٌْاًنيْى ثَ صمْق هيغٌ فًبى ّ کْػکبى، ٝـٍَ ُبي 

ٞلْهبت ّ الفم ثـاي الؼام ػّلت ُب ًٚيـ روٜ آّؿي ه

 آگبُي ؿمبًي، ّ ُوکبؿي ثيي الوللي ؿميؼگي هي کٌؼ.

صمْلي کَ ثَ ٍـاصت ػؿ کٌْاًنيْى تنزيل ىؼٍ اًؼ، 

 ٝجبؿت اًؼ اف:

 ثـاثـي ػؿ همبثل لبًْى ثؼّى تجٞيِ

 صك فًؼگي، آفاػي ّ اهٌيت فـػي

 ىٌبمبيي ثـاثـ ػؿ همبثل لبًْى ّ اُليت لبًًْي
 هوٌْٝيت ىکٌزَ

 ًْت ّ مؤؿفتبؿهوٌْٝيت امتخوبؿ، عي

 صك اصتـام ثَ توبهيت رنوي ّ ؿّصي
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 آفاػي گيت ّ گؾاؿ ّ تبثٞيت

 صك فًؼگي ػؿ ارتوبٛ

 آفاػي ثيبى ّ ٝميؼٍ

 اصتـام ثَ هضـهيت
 اصتـام ثَ عبًَ ّ عبًْاػٍ

 صك تٞلين

 صك ٍضت

 صك کبؿ

 صك ػاىتي مٖش هٌبمت فًؼگي

 صك هيبؿکت ػؿ فًؼگي ميبمي ّ ٝوْهي

 گيصك هيبؿکت ػؿ فًؼگي فـٌُ

 
 ًَ فـاػ  عي اف ا کَ ثـ ىْػ  هي  يبػآّؿ  نيْى  کٌْاً

مي،  رٌل،  يَ  ثـ پب کَ  يت، ثل مبك هٞلْل ثـ ا ِب  تٌ

ًژاػ يب ُـ هجٌبي ػيگـي ًيق هْؿػ تجٞيِ ّالٜ هي 

کَ  مت  هبػٍ ا صبّي ػّ  نيْى  ٌبثـايي، کٌْاً ىًْؼ. ث

کبى  لْل ّ کْػ ًبى هٞ َبً ػاؿػ: ف فـاػ اعت يي ا ثَ ا

 هٞلْل.

ُبي هٞيٌي ثـاي الؼام ػّلت ػؿ کٌْاًنيْى، ٝـٍَ 

ُب هيغٌ گـػيؼٍ امت. تخجيت يک صك اف تأهيي آى صك 

هتفبّت امت. اف ُويي ثبثت امت کَ کٌْاًنيْى، ػّلت 

ُبي ْْٝ ؿا هلقم هي کٌؼ تب هضئ تْاًجغو هٌبمجي 

ؿا ايزبػ کٌٌؼ تب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثتْاًٌؼ اف 

ىًْؼ. صمْق عْػ ثَ ٕـف ثـاثـ ثب ػيگـاى ثِـٍ هٌؼ 

 ايي اصکبم ثَ هْاؿػ فيـ هـثْٓ هي ىْػ:

تررب افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ّ  –آگرربُي ؿمرربًي 

 غيـهٞلْل صمْق ّ ّٙبيف عْػ ؿا ػؿک کٌٌؼ؛

ثـاي ثـعْؿػاؿي اف کليَ صمْق ّ  –لبثليت ػمتـمي 

 فًؼگي هنتمل ػؿ ربهَٞ امبمي امت؛
يکي اف  –ّّٞيت ُبي هٌبفَٝ ّ اّٖـاؿ ثيـػّمتبًَ 

يت هي ثبىؼ کَ ًيبفهٌؼ الؼام صوبيتي ْٝاهل هٞلْل

 ػّلت ُب امت؛
ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ  –ػمتـمي ثَ ٝؼالت 

 هٌْٚؿ هٖبلجَ صمْق ىبى الفم امت؛

َي  ضـک ىغ فـاػ ػاؿاي  –ت متمالل ا تـّيذ ا ثـاي 

 هٞلْليت؛
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يي  ثـاي افـاػ ػاؿاي  –تزِيق ّ تْاًجغ ثَ تـتيت 

يت اکتنبثي ثَ هٞلْليت ٕجيٞي ّ اىغبً ػاؿاي هٞلْل

هٌْٚؿ تْاًوٌؼ کـػى آًِب ثـاي تأهيي ّ صف٘ امتمالل 

 ّ تْاًبيي صؼاکخـي؛
هبت  هبؿ ّ هٞلْ وٜ آّؿي آ رـاي  –ر ٕـس ّ ا مبك  ا

ميبمت ُب ثَ هٌْٚؿ تـّيذ ّ صوبيت اف صمْق افـاػ 

 ػاؿاي هٞلْليت.

 هؾبسکت: يک افل ّ يک زك

َٞ ّ ػؿ  يت ػؿ ربه فـاػ ػاؿاي هٞلْل يـي ا مِن گ

غب يت ات يْيك فٞبل ِب ّ ت ثـ آً گؾاؿ  َبهين احـ ؽ ت

آًِب ػؿ فًؼگي عْػ ّ ػؿ ربهَٞ، ُؼف اٍل هيبؿکت ّ 

ىوْل ؿا تيکيل هي ػُؼ. ىوْل يک ؿًّؼ ػّٕـفَ امت: 

فـاػ ػاؿاي  يبؿکت ا يْق ه يؼ ه لْل ثب فـاػ غيـهٞ ا

 هٞلْليت ثبىٌؼ.

ًؼگي  يبؿکت ػؿ ف صك ه نيْى  يغٌ، کٌْاً ٍْؿت ه ثَ 

ؿأي ػُي ػؿ اًتغبثبت پبؿلوبًي ميبمي هخالً اف ٕـيك 

ّ صك اىتـاک ػؿ فًؼگي فـٌُگي هخالً اف ٕـيك کوک ثَ 

هْؿ  گـ ا ىي ّ ػي گي، ّؿف ُبي فـٌُ يت  زبم فٞبل اً

تفـيضي ؿا ىٌبمبيي هي ًوبيؼ. ثب ايي ّرْػ، تضمك 

صك هيبؿکت ثًْٞب هنتلقم تؼاثيـ هيغٌ ػّلت ُب امت. 

َ فثبى ثـاي هخبل، يک فـػ ًبثيٌب ثَ ّؿق ؿأي ػُي ث

ثـيل ّ ثَ صوبيت فـػ ػيگـي ػؿ اتبق ؿأي ػُي ًيبف 

ػاؿػ تب ثتْاًؼ ًبهقػ ػلغْاٍ عْػ ؿا اًتغبة کٌؼ. 

اگـ هـکق ؿأي ػُي ػاؿاي فيٌَ ىيت ػاؿ ًجبىؼ يب اف 

عبًَ ثنيبؿ ػّؿ ثبىؼ، فـػي کَ ثب ّيلچـ صـکت هي 

کٌؼ، ًغْاُؼ تْاًنت تب ػؿ ؿأي ػُي ىـکت کٌؼ ّ اف 

هيبؿکت اّ ػؿ فًؼگي ميبمي هوبًٞت  ُويي ؿّ، اف صك

 هي ىْػ.

 ثشاثشي هيبى هشداى ّ صًبى

فًبى هٞلْل تجٞيِ ؿا صؼالل ػؿ ػّ مٖش تزـثَ هي 

کٌٌؼ: ثـ امبك رٌل ّ ثـ پبيَ هٞلْليت. اٍل ثـاثـي 

تب  ٌؼ  هي ک لقم  ُب ؿا ه لت  ًبى، ػّ هـػاى ّ ف يبى  ه

ثب  ٌؼ ّ  تـّيذ کٌ ًبى  هـػاى ّ ف يبى  ثـي ؿا ه ثـا

ػؿ ٌُگبم ارـاي اصکبم کٌْاًنيْى هجبؿفٍ  ًبثـاثـي
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کٌْاًنيْى ثَ ْٕؿ هٞريي ثيربى هري  6ًوبيٌؼ. هبػٍ 

 ًَ ٞيِ چٌؼگب ثب تج لْل  تـاى هٞ ًبى ّ ػع کَ ف ػاؿػ 

ؿّثـّ ُنتٌؼ کَ ىبهل تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت، ثـ 

ثـي  ىْػ. ثـا گـي هي. ٌبي ػي ُـ هج ثـ  رٌل ّ  يَ  پب

ٍْل کي اف ا ِب ي ًَ تٌ ًبى  هـػاى ّ ف يبى  ىبػي  ه اؿ

فٞبليت صمْق ثيـي مبفهبى هلل هتضؼ امت، ثلکَ ثَ 

 عْػي عْػ يک صك هضنْة هي ىْػ.

 لبثليت دعتشعي

فـاػ ػاؿاي  ٌؼي ا ِـٍ ه ثل ث ًٜ ػؿ همب فٜ هْا ؿ

مي ؿا  يت ػمتـ ٍل لبثل ُؼف ا ىبى  مْق  يت اف ص هٞلْل

تيکيل هي ػُؼ. ايي اٍل ًَ تٌِب ىبهل ػمتـمي فقيکي 

ـمي ثَ هٞلْهبت، فٌبّؿي ثَ اهبکي هي ىْػ، ثلکَ ػمت

َبػي ّ  ًؼگي الت ٕبت ّ ف ًت، اؿتجب يـ ايٌتـ ُب ًٚ

 ٌَ فـاُن آّؿي في يـػ.  هي گ ثـ  يق ػؿ  وبٝي ؿا ً ارت

َت  فـاط، ً ُبي  ُب ّ ػؿّافٍ  ىيت ػاؿ، ػُليق ُبي 

ثبى  ثَ ف هبت  يت هٞلْ ُبي ػؿّافٍ، هْرْػ متگيـٍ  ػ

ثـيررل ّ لبلررت ُرربي لبثررل عْاًررؼى، امررتفبػٍ اف 

ُب وَ/تـروبى  نبٝؼت ّ تـر يت ه ىبؿٍ اي ّ هْرْػ ي ا

پيتيجبًي هي تْاًؼ ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 

ثَ هضل کبؿ، هضل تفـيش، اتبق ؿأي ػُي، ّمبئٔ صول 

ثَ  مي  ثؼّى ػمتـ ٌؼ.  تأهيي ک وَ ّ ...  مل، هضک ً ّ

هٞلْهبت يب تْاًبيي ؿفت ّ آهؼ آفاػاًَ، ػيگـ صمْق 

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ًيق هضؼّػ هي ىًْؼ.

 ُوکبسي ثيي الوللي

ُوکبؿي ثيي الوللي ّميًٞب ثـاي تأهيي ثـعْؿػاؿي 

ىبى  نبًي  مْق اً يت اف ص فـاػ ػاؿاي هٞلْل هل ا کب

يي  ثَ ا ّبصت  ثَ ّ نيْى  ىْػ. کٌْاً هي  مي  يبتي تل ص

هي  لقم  ْْ ؿا ه ُبي ٝ لت  ٌؼ ّ ػّ هي ک ٝبى  هـ اؽ ا

ًوبيؼ تب ثب ػيگـ ػّلت.ُب ّ ثب مبفهبى ُبي هٌٖمَ 

للي هـثْٓ ّ ربهَٞ هؼًي ػؿ ٝـٍَ ُبي اي ّ ثيي الو

 فيـ ُوکبؿي کٌٌؼ:

هبت،  يـيک هٞلْ جبػل ّ ت يك ت ُب اف ٕـ يت  ىؼ ٙـف ؿ

 تزـثيبت، ثـًبهَ ُبي آهْفىي ّ ثِتـيي ؿّيَ ُب؛
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ًو  ثَ ػا مي  نِيل ػمتـ مي ّ ت ُبي تضمي هَ  ثـًب

 ٝلوي؛ ّ

هنبٝؼت فٌي ّ التَبػي ثَ ىوْل تنِيل امتفبػٍ اف 

 ك ّ کوکي.فٌبّؿي ُبي لبثل ػمتـ
 

ثَ هّْْٛ ُوکبؿي  کٌْاًنيْى هبػٍ رؼاگبًَ اي ؿا 

يبى  هـ ً يي ا مت ّ ا َبً ػاػٍ ا لي اعت ثيي الول

هي.ػُؼ کَ کٌْاًنيْى ثـ لقّم لبثليت ػمتـمي چٌيي 

لي  ثيي الول مَٞ  ُبي تْ هَ  ىوْل ثـًب ثَ  ُبيي  تاله 

ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ ىوْل آًِب ػؿ ايي تاله 

ٌؼ. هي ک يؼ  نيبؿي اف  ُب تأک کَ ػؿ ث يي  ثَ ا ٚـ  ً

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يبى ا مـ ػؿ ه ٍؼي ف يْؿُب ػؿ ک

ىبهل  َْؿ ػؿ  مت، ل وبٛ ا يبؿ ارت گـ ال يتـ اف ػي ثي

کررـػى افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ػؿ ٕررـس ّ ارررـاي 

ثـًبهَ.ُبي تْمَٞ ٍـفًب ثَ تيؼيؼ ًبثـاثـي ّ تجٞيِ 

 هْرْػ ػؿ ربهَٞ عْاُؼ اًزبهيؼ.

هي ک َـيش  نيْى ت ُبي کًٌْ لت  ِب ػّ ًَ تٌ کَ  ٌؼ 

ْْٝ، ثلکَ ربهَٞ هؼًي ثَ ىوْل مبفهبى ُبي ًوبيٌؼٍ 

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مبفهبى ُبي هٌٖمَ اي ّ ثيي 

ضؼ،  لل هت مبفهبى ه َي  ُبي تغَ ًل  يـ آژا لي ًٚ الول

ثبًک رِبًي ّ ػيگـ ثبًک.ُبي تْمَٞ، ّ مبفهبى ُبي 

مب  يَ افـي پب ّ اتضبػ نيْى اؿّ يـ کوي مَ اي ًٚ هٌٖ

ثبيؼ ػؿ تٞويك ُوکبؿي ثيي.الوللي ثَ هٌْٚؿ تـّيذ 

 صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ايفبي ًمو کٌٌؼ.

 ّظبيف دّلت ُبي ػنْ ثش اعبط کٌْاًغيْى

ثيبى ىؼٍ امت، ػّلتي کرَ  4ُوبًگًَْ کَ ػؿ هبػٍ 

تب  يؼ  هي ًوب فك  ٌؼ، تْا هي ک َْيت  نيْى ؿا ت کٌْاً

فـاػ ػاؿاي هٞلْ وَ ا ثـاي ُ يـ ؿا  مْق ث وَ ص يت ُ ل

يـ،  ٌؼ. ػؿ ف تأهيي ک تـّيذ ّ  ٞيِ  ًْٛ تج ُـ  ثؼّى 

تؼاثيـ ٝولي ػّلت ُبي ْْٝ ثَ هٌْٚؿ ارـاي ّٙبيف 

 ىبى ثـ امبك کٌْاًنيْى فِـمت ثٌؼي ىؼٍ امت.

 توِيذات دّلت ُبي ػنْ:

مْق  تـّيذ ص ثـاي  ٌي ّ اػاؿي ؿا  لؼاهبت تمٌي ا

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اتغبؽ کٌيؼ.
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ؼاثيـ ؿا ثَ هٌْٚؿ هضْ الؼاهبت تمٌيٌي ّ ػيگـ ت

 تجٞيِ ؿّي ػمت گيـيؼ.

صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ ُوَ ميبمت ُب ّ 

 ثـًبهَ ُب تـّيذ کٌيؼ ّ اف آًِب صوبيت ًوبييؼ.
يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ًبلِ ص ُبي  يَ  ثَ ؿّ

 عبتوَ ػُيؼ.

فـاػ ػاؿاي  مْق ا ثَ ص وْهي  غو ٝ کَ ث يؼ  تأهيي کٌ

 هٞلْليت اصتـام هي گقاؿػ.
تأهيي کٌيؼ کَ ثغو عٍَْي ّ اىغبً ثَ صمْق افـاػ 

 ػاؿاي هٞلْليت اصتـام هي گقاؿًؼ.

تضميك ّ ٕـس ارٌبك، عؼهبت ّ فٌبّؿي لبثل ػمتـك 

يؼ ّ  ِؼٍ گيـ ثَ ٝ يت ؿا  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا

ػيگـاى ؿا تيْيك کٌيؼ تب چٌيي تضميمبتي ؿا اًزبم 

 ػٌُؼ.

ٌبّؿ ثَ ف رٜ  متـك ؿا ؿا ثل ػ هبت لب کي هٞلْ ي کو

 ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اؿائَ ػُيؼ.

ثَ اىغبٍي کَ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت مـ ّ کبؿ 

 ػاؿًؼ، ػؿ ؿاثَٖ ثب کٌْاًنيْى آهْفه ػُيؼ.
ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ٕـس ّ ارـاي لْاًيي 

ّ ميبمت ُب هيْؿت کٌيؼ ّ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 

ثـ آً گؾاؿ  َبهين احـ غبؽ ت ًؼ ات ىبهل ػؿ ؿّ ِب 

 ًوبييؼ.

ػّلررت ُرربي ْٝررْ ثبيررؼ ثررب امررتفبػٍ اف صررؼاکخـ 

تؼاّم  مك ه ْٚؿ تض ثَ هٌ ُبيي ؿا  عْػ، گبم. ًبت  اهکب

يي  ًؼ. ا گي ثـػاؿ وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت مْق الت ص

ّٙيفَ کَ ٝوْهًب ثَ آى تضمك هتؼاّم گفتَ هي ىْػ، 

مْق  يي ص نيبؿي اف ا هل ث مك کب کَ تض ٌؼ  ٝبى هي.ک اؽ

مت  يـ ا لت گ جًب ّ ُبي اغل ٚبم  تب ً مت  يبف ا ً ّ

جْػ  يب ثِ ىًْؼ  زبػ  ٍضي اي يب  تي  وبٝي، اهٌي ارت

يبثٌؼ. اگـچَ تضمك هتؼاّم فهيٌَ اًٖٞبف پؾيـي ؿا 

ثـاي ػّلت ُبي ْْٝ ثَ عًَْ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ 

ػؿ تأهيي اُؼاف کٌْاًنيْى هنبٝؼ هي کٌؼ، اهب ايي 

اهـ ثَ ايي هٌٞي ًينت کَ ػّلت ُبي ْْٝ اف هنؤّليت 

وبيت اف ايي صمْق ؿُب هي ىًْؼ. ثـاي هخبل، ػّلت ص

ُبي ْْٝ ًجبيؼ ثَ ارجبؿ يک هٞلْل ؿا اف عبًَ اه 

وبٝي  يت ارت مـاًَ اّ ؿا اف اهٌ ٌؼ، عْػ عـاد کٌ ا
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هضـّم کٌٌؼ يب ػؿ تخجيت ّ ؿٝبيت صؼالل مي اىتغبل 

 کْتبُي ّؿفًؼ.

 

ىغًَب ثَ ٌْٝاى يک فى هٞلْل هخل ػيگـ فًبى »

ػؿ صبل تْمَٞ، هب اف تجٞيِ مَ  هٞلْل ػؿ کيْؿُبي

گبًَ ؿًذ هي ثـين: تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت، 

رٌنيت ّ فمـ. ثٌبثـايي ايي کٌْاًنيْى ثنيبؿ 

مْػهٌؼ عْاُؼ ثْػ، فيـا ثَ هب کوک عْاُؼ کـػ تب 

اف صمْق عْػ ثَ ْٕؿ هنبّي ثب ػيگـاى ثِـٍ هٌؼ 

 «.ىْين
 

، مبفهبى ثيي.الوللي افـاػ هٞلْل ّيٌْط ايالگبى

 )فيليپيي(

 

مْق  گي، ص وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت مْق الت عالف ص ثـ 

هؼًي ّ ميبمي هٌْٓ ثَ تضمك هتؼاّم ًينتٌؼ. ثَ مغي 

ػيگـ، ػّلت ُب ثبيؼ ايي صمْق ؿا فْؿًا ّ ثالفبٍلَ 

 تـّيذ کٌٌؼ ّ اف آًِب صوبيت ًوبيٌؼ.

 ّظبيف سػبيت، زوبيت ّ اخشا

ت ُبي کٌْاًنيْى ثَ ْٕؿ ّوٌي مَ ّٙيفَ ؿا ثـاي ػّل

 ْْٝ هيغٌ هي کٌؼ:

ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ اف هؼاعلَ ػؿ  –ّٙيفَ ؿٝبيت 

ثِررـٍ هٌررؼي افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت اف صمررْق ىرربى 

عْػػاؿي ّؿفًؼ. ثـاي هخبل، ػّلت ُب ًجبيؼ آفهبيو 

ّبيت  ثؼّى ؿ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا جي ؿا  ُبي ٕ

آًِب اًزبم ػٌُؼ يب يک فـػ ؿا اف تٞلين ثـ امبك 

 هضـّم کٌٌؼ.هٞلْليت 

يت  فَ صوب يي  –ّٙي مِ ا يؼ اف ً ْْ ثب ُبي ٝ لت  ػّ

ثـاي  ٌؼ.  لْگيـي ًوبي مْم ر ُبي  ٕـف  مٔ  مْق تْ ص

لقم  ٍي ؿا ه يبى عَْ يؼ کبؿفـهب ُب ثب لت  خبل، ػّ ه

ثـاي  نبٝؼي ؿا  ًَ ّ ه کبؿي ٝبػال ىـائ  تب  ٌؼ  کٌ

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت فـاُن آّؿًؼ ّ اًٖجبق هٞمْل 

ب ثبيؼ ػؿ صوبيت اف افـاػ ؿا ؿٝبيت ًوبيٌؼ. ػّلت ُ

ٞبل  مؤؿفتبؿ ف يب  ثؼؿفتبؿي  يَ  يت ٝل ػاؿاي هٞلْل

 ثبىٌؼ.
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ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ تؼاثيـ تمٌيٌي،  –ّٙيفَ ارـا 

اػاؿي، ثْػرَ اي، لْبيي ّ ػيگـ الؼاهبت هٌبمت ؿا 

 ثَ هٌْٚؿ تضمك کبهل ايي صمْق اتغبؽ کٌٌؼ.

 

هخبل ُبيي ػؿ ؿاثَٖ ثب ايي ّٙبيف ػؿ فيـ آّؿػٍ 

 ؼٍ اًؼ.ى

 ّٙبيف ؿٝبيت، صوبيت ّ ارـا: چگًْگي اًزبم آًِب

 هوٌْػيت ؽکٌدَ

يت ؿا ػؿ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يؼ ا لت ًجب يت: ػّ ؿٝب

تبؿ  گـ ؿف ىکٌزَ ّ ػي هْؿػ  وْهي  ملت آفاػي ٝ ضالت  ه

 ٙبلوبًَ، ّؼاًنبًي يب تضميـآهيق لـاؿ ػُؼ.

فـاػ ػاؿاي  کَ ا ٌؼ  تأهيي ک يؼ  لت ثب يت: ػّ صوب

ملت آفاػي عٍَْي يب ًِبػُبي ؿّاى  هٞلْليت ػؿ هضالت

ػؿهبًي هْؿػ ىکٌزَ يب ؿّيَ ُبي هيبثَ اي لـاؿ ًوي 

 گيـًؼ.

ُب ّ  هْفه  کَ آ ٌؼ  تأهيي ک يؼ  لت ثب رـا: ػّ ا

هٞلْهبت کبفي ثَ هنؤّالى هضالت ملت آفاػي ّ هنؤّالى 

ٍضي ؿارٜ ثَ اصتـام ثَ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

 اؿائَ هي ىْػ.

 زك فست

رٜ ٝوْهي ًجبيؼ آفهبيو ُبي ٕجي ؿا ثـ ؿٝبيت: هـا

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثؼّى ؿّبيت آفاػ ّ آگبٍ آًِب 

 اًزبم ػٌُؼ.

ٌؼگبى  ئَ کٌ کَ اؿا ٌؼ  تأهيي ک يؼ  لت ثب يت: ػّ صوب

عؼهبت ٍضي عٍَْي ٝليَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تجٞيِ 

ًوي کٌٌؼ ّ آًِب ؿا اف عؼهبت ٍضي ثـ امبك هٞلْليت 

 هضـّم ًوي ًوبيٌؼ.

ا: ػّلت ثبيؼ مٖش ٝـَّ عؼهبت ٍضي ثبکيفيت ّ ارـ

 اؿفاى ؿا ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت افقايو ػُؼ.

 آصادي ثيبى

يت ؿا اف  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يؼ ا لت ًجب يت: ػّ ؿٝب

ػمتـمي ثَ هٞلْهبت هضـّم کٌؼ يب اف اثـاف آفاػاًَ 

 ػيؼگبٍ ُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت رلْگيـي کٌؼ.
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ِبػُبي عٍَْي اربفٍ ًؼُؼ صوبيت: ػّلت ثبيؼ ثَ ً

فـاػ ػاؿاي  ُبي ا يؼگبٍ  ًَ ػ ثـاف آفاػا تب اف ا

 هٞلْليت هوبًٞت کٌٌؼ.

ارـا: ػّلت ثبيؼ امتفبػٍ اف فثبى ُبي اىبؿٍ اي، 

ضبلي ّ  ٕبت ال گـ اؿتجب يل ّ ػي ثبى ثـ مبػٍ، ف ثبى  ف

 ربيگقيي ؿا ػؿ تٞبهالت ؿموي تنِيل کٌؼ.

 زك تؼلين

يک  يؼ  ىي ًجب رٜ آهْف يت: هـا لْل ؿا ؿٝب ىبگـػ هٞ

 ثَ عبٕـ هٞلْليت اف تٞلين هضـّم کٌٌؼ.

ٍي  تت عَْ کَ هکب ٌؼ  تأهيي ک يؼ  لت ثب يت: ػّ صوب

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ ثـًبهَ ُبي آهْفىي عْػ 

 هْؿػ تجٞيِ لـاؿ ًوي ػٌُؼ.

مٔ  لين هتْ کَ تٞ ٌؼ  تأهيي ک يؼ  لت ثب رـا: ػّ ا

فـاػ  ىوْل ا ثَ  وَ  ثـاي ُ تؼاّم  ْٕؿ ه ثَ  گبى  ؿاي

 اي هٞلْليت فـاُن هي ىْػ.ػاؿ

 

 زك کبس

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل صك ا ثَ  يؼ  لت ثب يت: ػّ ؿٝب

 ثـاي تيکيل اتضبػيَ ُبي ٌٍفي اصتـام ثگقاؿػ.

صوبيت: ػّلت ثبيؼ تأهيي کٌؼ کَ ثغو عٍَْي ثَ صك 

 کبؿ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اصتـام هي گقاؿػ.

ٌبثٜ  فَ اي ّ ه ُبي صـ هْفه  يؼ آ لت ثب رـا: ػّ ا

 ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت فـاُن آّؿػ. هْرْػ ؿا

 همبيغَ کٌْاًغيْى ثب ديگش هؼبُذات زمْق ثؾشي

ول ّ  يت هک فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص کٌْاً

هتون ػيگـ هٞبُؼات ثيي الوللي صمْق ثيـ امت. ػؿ 

ايي کٌْاًنيْى، صمْق ثيـي رؼيؼي ثـاي افـاػ ػاؿاي 

ت ُب ثَ هٞلْليت ىٌبمبيي ًيؼٍ امت، اهب ّٙبيف ػّل

هٌْٚؿ ؿٝبيت ّ تأهيي ثِـٍ هٌؼي کبهل افـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت اف صمْق اًنبًي تَـيش گـػيؼٍ امت.

يَ  ٞؼ اف اٝاله کَ ث يـي  مْق ث لي ص ثيي الول مٌبػ  ا

رِبًي صمْق ثيـ، هيخبق ثيي الوللي صمْق التَبػي، 

ارتوبٝي ّ فـٌُگي، ّ هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي 
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بم ُبيي ؿا کَ ػّلت ُب ثبيؼ ّ ميبمي تَْيت ىؼًؼ، گ

يغٌ  ُبي ه ّٞيت  مْق ػؿ ّ يي ص تأهيي ا ْٚؿ  ثَ هٌ

ُبيي  هَ  خبل، ِٝؼًب ثـاي ه ًؼ.  يغٌ کـػ ًؼ، ه ثـػاؿ

ّّٜ ىؼًؼ تب ثَ ٍْؿت هٞيي اف کْػکبى يب کبؿگـاى 

هِبرـ ّ عبًْاػٍ ُبي آًِب صوبيت ىْػ، ىکٌزَ هٌٜ 

ىْػ.   ٌْٛ ًژاػ هو يب  رٌل  مبك  ثـ ا ٞيِ  يب تج گـػػ 

يي ک کَ ا کق ػاؿػ  تؼاثيـي توـ ثـ  يؼ  نيْى رؼ ٌْاً

فـاػ  يـي ا مْق ث تأهيي ص ْٚؿ  ثَ هٌ يؼ  ُب ثب لت  ػّ

 ػاؿاي هٞلْليت اتغبؽ کٌٌؼ.

 ىٌبمبيي ثـاثـ ػؿ همبثل لبًْى: تيـيش يک اٍل

 (46هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي ّ ميبمي )هبػٍ 

ُوَ ػؿ ُـ رب ػاؿاي صك ىٌبمبيي ثَ ٌْٝاى يک فـػ 

 ى ُنتٌؼ.ػؿ همبثل لبًْ

 (49کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت )هبػٍ 

 

. ػّلت ُبي ْْٝ هزؼػًا تَؼيك هي کٌٌؼ کَ افرـاػ 4

ػؿ همبثل  ىغٌػاؿاي هٞلْليت اف صك ىٌبمبيي ثَ صيج 

 لبًْى ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ.

. ػّلت ُبي ْْٝ ىٌبمبيي عْاٌُؼ کـػ ترب افرـاػ 9

ثـ ثب لبًًْي ثَ ٍْؿت ثـا اُليتػاؿاي هٞلْليت اف 

 ثِـٍ هٌؼ ثبىٌؼ. ،ػيگـاى ػؿ ُوَ رْاًت فًؼگي

. ػّلت ُبي ْْٝ ترؼاثيـ هٌبمرجي ؿا ثرَ هٌٚرْؿ 7

تأهيي ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ صوبيت هْؿػ 

وبل  ثـاي اٝ ِب  يبف آً يتً عْػ اُل غبؽ  ،لبًًْي  ات

 عْاٌُؼ کـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ ترأهيي عْاٌُرؼ کرـػ ترب کليرَ 4

لبًًْي ىبهل صفبٙت  اُليتبل الؼاهبت هـثْٓ ثَ اٝو

ثـ  مؤؿفتبؿ  لْگيـي اف  ثـاي ر هؤحـي  مت ّ  ُبي هٌب

ىْػ.  هي  يـ  مْق ث لي ص ثيي الول لْاًيي  مبك  ييا  ا

هـثْٓ ثَ الؼاهبت  ؼ کـػ تبٌصفبٙت ُبيي تأهيي عْاُ

لبًًْي ثَ صمْق، اؿاػٍ ّ تـريضبت فـػ  اُليتاٝوبل 

ات ٝبؿي اف تٞبؿُ هٌبفٜ ّ تأحيـهي گقاؿػ، اصتـام 

کن  ًبؿّا ثـاي  مت،  مت ا فـػ هتٌب ىـائ  ثب  مت،  ا

تـيي ّلت هوکي تٖجيك هي ىْػ ّ هٌْٓ ثَ تزؼيؼ ًٚـ 

، هنتمل ّ ثي ٕـف ثبٍالصيتهٌٚن تْمٔ يک ًِبػ لْبيي 

صفبٙت ُب ثب ػؿرَ اي کَ ايي الؼاهبت ثـ  هي ثبىؼ.
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صمْق ّ هٌبفٜ فـػ تأحيـ هي گؾاؿًؼ، هتٌبمت عْاٌُؼ 

 ثْػ.

ػّلت ُبي ْْٝ کليرَ کبم ايي هبػٍ، ٌْٓ ثَ اص. ه5

الؼاهبت هٌبمت ّ هؤحـ ؿا ثَ هٌْٚؿ تأهيي صك ثـاثـ 

يب  يت  ٌَ هبلک يت ػؿ فهي فـاػ ػاؿاي هٞلْل يـاثا ، ه

ُبي  ثَ ّام  ثـ  مي ثـا عْػ ّ ػمتـ هبلي  هْؿ  اػاؿٍ ا

ثبًکي ّ ػيگـ اىکبل اٝتجبؿ هبلي اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ 

فـاػ ػاؿاي ه کَ ا وْػ  ٌؼ ً تأهيي عْاُ يت ّ  ٞلْل

 عْػمـاًَ اف هبلکيت عْػ هضـّم ًوي ىًْؼ.

ػؿ ثبال ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت کَ کٌْاًنيْى رؼيؼ يک 

صك هٌؼؿد ػؿ هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي ّ ميبمي 

ؿا اعؾ کـػٍ  –صك ىٌبمبيي ثـاثـ ػؿ همبثل لبًْى  –

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا يژٍ  کق ّ ثب توـ ّ آى ؿا 

صك  مت.  ىـس ػاػٍ ا نٔ ّ  ثل ث ثـ ػؿ همب مبيي ثـا ىٌب

لبًْى ًَ تٌِب ثَ ٌْٝاى يک صك ثَ عْػي عْػ امبمي 

هل اف  عْؿػاؿي کب ىـٓ ثـ ٌْاى پيو. ثَ ٝ کَ  مت، ثل ا

مبيي  ثب ىٌب مٔ  يـا ف ىؼ، ف هي ثب يبتي  مْق ص گـ ص ػي

گـ  تْاى اف ػي هي  کَ  مت  لبًْى ا ثل  ثـ ػؿ همب ثـا

صمْق ػؿ هضبکن صوبيت کـػ )صك رجـاى(، يک فـػ هي 

ًؼ  هْال تْا کبؿ(، ا صك  هخالً  ٌؼ ) لـاؿػاػ ک مؼ  ٝ

يب ػؿ  فـػي  يت  صك هبلک ىؼ ) ٌؼ ّ ثفـّ يؼاؿي ک عـ

صك افػّاد ّ  ٌؼ ) گـاى( ّ افػّاد ک ثب ػي وبٛ  ارت

 تيکيل عبًْاػٍ(.

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اغلجًب اف صك ىٌبمبيي ثـاثـ 

ػؿ همبثل لبًْى ٍـفًب ثَ عبٕـ هٞلْليت هضـّم ىؼٍ 

ؿاي هٞلْليت ػؿ ٌُگبم تْلؼ اًؼ. ثْٞي اف افـاػ ػا

گـ اف  عي ػي لبًًْي ثـ يت  ًؼ ّ اُل يؼٍ ا ًبم ً جت  ح

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٍْؿت کبهل ّ غيـّـّؿي ثَ 

اّليبيي هٌتمل ىؼٍ امت کَ صمْق آًِب ؿا ًمِ کـػٍ 

ٍـاصت  ثَ  نيْى  يکل، کٌْاً يي ه صل ا ثـاي  ًؼ.  ا

هضتْاي ايي صك ّ گبم ُبيي ؿا کَ ػّلت ُب ثبيؼ ثَ 

 ْٚؿ تأهيي آى ثـػاؿًؼ، هيغٌ ًوْػٍ امت.هٌ

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

چْٖؿ هي تْاًن مٖش آگبُي ؿا اف اٍْل کٌْاًنيْى 

 افقايو ػُن؟
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ٖـس  وبى ه نيْى ؿا ػؿ پبؿل ثَ کٌْاً ثْٓ  نبئل هـ ه

 کٌيؼ.

ثب  ِب  ٖبثك آً يبثي ت ْٚؿ اؿف ثَ هٌ لْايش ؿا 

 کٌْاًنيْى ثبفثيٌي کٌيؼ.
ُبي رب گـٍّ  ُبي ثب  مبفهبى  ىوْل  ثَ  هؼًي   َٞ ه

مْق  ُبي ص مبفهبى  يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٌؼٍ ا ًوبي

 ثيـ اؿتجبٓ ػاىتَ ثبىيؼ.

صْفٍ  يؼُب اف  ُب ّ ثبفػ نت  نيْى ؿا ػؿ ًي کٌْاً

ُبي اًتغبثبتي، هکبتت، ًينت ُبي صقثي ّ ... هْؿػ 

 ثضج لـاؿ ػُيؼ.

کٌْاًنيْى ؿا ػؿ مغٌـاًي ُبي ٝوْهي ثَ عًَْ ثَ 

ػمروجـ(  7ّف رِبًي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت )هٌبمجت ؿ

 هْؿػ ثضج لـاؿ ػُيؼ.

ضج ػؿ  ثـاي ث وبى  ْبي پبؿل ثب اٝ ُبيي ؿا  نت  ًي

 ؿاثَٖ ثب کٌْاًنيْى تٌٚين کٌيؼ.
هْؿػ  يْيي ؿا ػؿ  يًْي ّ ؿاػ ُبي تلْيق َبصجَ  ه

 کٌْاًنيْى تٌٚين کٌيؼ.

همبلَ ُبيي ؿا ػؿ عًَْ کٌْاًنيْى ثـاي ؿّفًبهَ 

 ب، هزالت ّ ػيگـ ًيـات ثٌْينيؼ.ُب، ُفتَ ًبهَ ُ

ُبي  ثبى  ثَ فثبى/ف نيْى  تب کٌْاً يؼ  مت کٌ ػؿعْا

 هلي تـروَ ّ ثَ ْٕؿ گنتـػٍ تْفيٜ ىْػ.

ثل  ُبي لب لت  نيْى ػؿ لب تب کٌْاً يؼ  ّب ًوبي تمب

 ػمتـك هْرْػ ثبىؼ.

 َٖ نيْى ػؿ ؿاث ثَ کٌْاً وبى  کَ پبؿل يؼ  تأهيي کٌ

 .ثب اْٝبء ّ کبؿهٌؼاى هٞلْل عْػ پبيجٌؼ امت
اف تأميل يک کويتَ پبؿلوبًي ػؿ هْؿػ صمْق ثيـ ّ 

ثـ  ٚبؿت  مو ً ًؼ ً هي تْا کَ  يؼ  يت کٌ يت صوب هٞلْل

گـ  کَ ػي يؼ  تأهيي ًوب ٌؼ ّ  فبء ک نيْى ؿا اي کٌْاً

کويتَ ُبي پبؿلوبًي هنبئل هـثْٓ ثَ هٞلْليت ؿا هؼ 

 ًٚـ لـاؿ هي ػٌُؼ.

نغَ اف  يک ً وبى  ْبي پبؿل وبم اٝ کَ ت يؼ  تأهيي کٌ

ّ پـّتْکررْل اعتيرربؿي ؿا ػؿ اعتيرربؿ  کٌْاًنرريْى

 ػاؿًؼ.
کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل اعتيرربؿي ؿا ػؿ فٞبليررت 

ميبمي عْػ ثَ عًَْ ػؿ صْفٍ اًتغبثبتي تبى تـّيذ 

 کٌيؼ.
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فـاػ ػاؿاي  ىتـاک ا ثب ا وبًي ؿا  ُبي پبؿل نت  ًي

 هٞلْليت ثـگقاؿ ًوبييؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فقل 

 ًظبست ثش کٌْاًغيْى ّ پشّتْکْل اختيبسي

کليَ هٞبُؼات ثيي الوللي صمْق ثيـي کَ اف لضبٗ 

لبًًْي القام آّؿ هي ثبىٌؼ، ػاؿاي يک ثغو ًٚبؿتي 

ُنتٌؼ ّ کٌْاًنيْى اف ايي لبٝؼٍ هنتخٌي ًينت. هخل 

هکبًيقم ُبي ًٚبؿتي هْرْػ ػؿ ػيگـ پيوبى ُبي صمْق 

ثيررـ، ٕـفالٞوررل هٌررؼؿد ػؿ ايرري کٌْاًنرريْى هررـّد 

ُب  لت  ثب ػّ مبفًؼٍ  گْي  هؤحـ گفت رـاي  ْٚؿ ا ثَ هٌ

اصکبم کٌْاًنيْى هي.ثبىؼ. ثـ ٝالٍّ، ًٚبؿت ثَ ْٕؿ 

جـاى  جَ ر ىکبيت ّ هٖبل ثـاي  فـاػ  صك ا ثَ  ّوٌي 

 ٌَ ٚبؿتي فهي ُبي ً کبًيقم  ىبؿٍ ػاؿػ. ه نبؿت ا ع

يت  هؼت، ٙـف ٌؼ ّ ػؿ ػؿاف هي کٌ نبٝؼ  مغگْيي ؿا ه پب

ىبى  ٙبيف  ِؼات ّ ّ رـاي تٞ ِت ا ُب ؿا ػؿ ر لت  ػّ

 ٌؼ.تضکين هي ًوبي



نن - نن -   

 هکبًيضم ًظبستي دس کٌْاًغيْى

کٌْاًغيْى ًظبست سا ُن دس عير ثيي الوللي ّ ُن دس 

 عْيَ هلي زکن هي کٌذ:

ػؿ مٖش هلي، ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ يک يب ثييتـ اف 

يک همبم ؿا ػؿ ػّلت ثَ هٌْٚؿ اػاؿٍ اهْؿ هـثْٓ ثَ 

يي،  ثـ ا فقّى  ٌؼ. ا ييي ًوبي نيْى تٞ رـاي کٌْاً ا

تأميل يب تْٙيف يک ًِبػ ُوبٌُگ ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ 

نيْى  رـاي کٌْاً نِيل ا ْٚؿ ت ثَ هٌ لت  مبف ؿا ػؿ ػّ

هؼ ًٚـ لـاؿ ػٌُؼ. ثَ ُويي هٌْال، ػّلت ُبي ْْٝ 

ثبيؼ يک ًِبػ هنتمل هبًٌؼ يک ًِبػ هلي صمْق ثيـ 

نيْى  ثـ کٌْاً ٚبؿت  يت ّ ً تـّيذ، صوب ْٚؿ  ثَ هٌ ؿا 

ؿارٜ صف٘، تضکين يب تأميل ًوبيٌؼ. )هٞلْهبت هقيؼ 

 اؿائَ ىؼٍ امت(. 7ثَ ًٚبؿت هلي ػؿ فَل 

ػؿ مٖش ثيي الوللي، کٌْاًنيْى عْامتبؿ ًٚبؿت اف 

نتمل  مبى ه يکل اف کبؿىٌب تَ هت يک کوي زبػ  يك اي ٕـ

امت کَ کويتَ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ًبهيؼٍ هي 

ىْػ. ايي کويتَ، گقاؿىبت ػّؿٍ اي اؿائَ ىؼٍ تْمٔ 

ؼ. ثـ امبك ايي گقاؿه ػّلت ُبي ْْٝ ؿا ثـؿمي هي کٌ

ُب، کويتَ ثب ػّلت ُبي ْْٝ ُوکبؿي هي کٌؼ ّ روٜ 

هي  ئَ  ُب اؿا لت  يي ػّ ثَ ا يٌِبػاتي ؿا  ٌؼي ّ پي ث

 ًوبيؼ.

اگـ يک ػّلت ْْٝ پـّتْکْل اعتيبؿي کٌْاًنيْى ؿا 

تَ  ثَ کوي کْل  يي پـّتْ ٌؼ، ا َْيت ک زقا ت ْٕؿ ه ثَ 

ا فْق.الؾکـ اعتيبؿ هي ػُؼ تب ػّ ًْٛ ًٚبؿت ػيگـ ؿ

اًزبم ػُؼ: ٕـفالٞول هکبتجبت فـػي کَ اف ٕـيك آى، 

مِ  ثَ ً رٜ  فـاػ ؿا ؿا ىکبيبت( ا جبت ) تَ هکبت کوي

صمْق هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى تْمٔ يک ػّلت ْْٝ ػؿيبفت 

هي.کٌؼ، ّ ٕـفالٞول تضميك کَ اف ؿُگؾؿ آى، کويتَ 

هْؿػ  نيْى ؿا  ٌؼ کٌْاً ٚبم ه يب ً فبصو  مِ  هْاؿػ ً

هْافمت ػّلت ْْٝ هـثْٓ،  تضميك لـاؿ هي ػُؼ ّ ثب

مفـُبيي ؿا ثَ مبصَ ثَ هٌْٚؿ تٞويك ايي تضميمبت 

 اًزبم هي ػُؼ.

ػؿ ّوي، کٌْاًنيْى صبّي اصکبهي ػؿ عًَْ کٌفـاًل 

هْؿػ  نيْى ؿا  رـاي کٌْاً کَ ا مت  ْْ ا ُبي ٝ لت  ػّ

 تْرَ لـاؿ عْاُؼ ػاػ.
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 کويتَ زمْق افشاد داساي هؼلْليت

مْق افـاػ ػاؿاي ايي کٌْاًنيْى ايزبػ يک کويتَ ص

نيْى،  ىؼى کٌْاً رـا  گبم الفم اال يت ؿا ػؿ ٌُ هٞلْل

صکن هي.کٌؼ. ايي کويتَ، گقاؿه ُبي ػّؿٍ اي اؿائَ 

ىؼٍ تْمٔ ػّلت ُب ؿا ثـؿمي هي کٌؼ، هکبتجبت فـػي 

ؿا هؼ ًٚـ لـاؿ هي ػُؼ، تضميك هي کٌؼ ّ روٜ ثٌؼي 

 ّ پييٌِبػاتي ؿا تٌٚين هي ًوبيؼ.

کبؿىررٌبك هنررتمل  49ل اف ػؿ اثتررؼا، کويتررَ هتيررک

 66عْاُؼ ثْػ، اهب تٞؼاػ اْٝبي آى ثٞؼ اف ايي کرَ 

کبؿىرٌبك  48ػّلت کٌْاًنيْى ؿا تَرْيت کٌٌرؼ، ثرَ 

افقايو عْاُؼ يبفت. اْٝبي کويتَ ػؿ کٌفـاًل ػّلت 

ُبي ْْٝ اًتغبة عْاٌُؼ ىؼ ّ آًِب ػؿ موت ىغَي عْػ 

مبك  ثـ ا تَ  ْبي کوي وْػ. اٝ ٌؼ ً فَ عْاُ رـاي ّٙي ا

يت، ىبي يـ ّ هٞلْل مْق ث ٍَ ص ثَ ػؿ ٝـ نتگي ّ تزـ

ُب ّ  وؼى  ٌؼگي اف ت ًَ، ًوبي يبيي ٝبػال يٜ رغـاف تْف

يبؿکت  نيتي ّ ه تْافى رٌ فبّت،  لبًًْي هت ُبي  ٚبم  ً

 کبؿىٌبمبى هٞلْل ػؿ کويتَ، اًتغبة عْاٌُؼ ىؼ.

ػّلت ُب ثبيؼ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مبفهبى 

ًبهقػاى في  ِب ػؿ هٞـ ٌؼٍ آً ثـاي  ُبي ًوبي عْػ 

ْْٝيت ػؿ کويتَ هيْؿت کٌٌؼ ّ آًِب ؿا ػؿ ايي ؿًّؼ 

 ىبهل ًوبيٌؼ.

 اسائَ گضاسؽبت دّسٍ اي

توبم ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ يک گقاؿه ربهٜ اثتؼايي 

ؿا ػؿ هْؿػ تؼاثيـي کَ ثَ هٌْٚؿ ارـاي کٌْاًنيْى 

ُب  لت  ٌؼ. ػّ ئَ ػُ تَ اؿا ثَ کوي ًؼ،  کـػٍ ا غبؽ  ات

عْػ ؿ تؼايي  ىبت اث يؼ گقاؿ مبل اف ثب ٙـف ػّ  ا ػؿ 

مؼين  ِب ت ثـاي آً نيْى  ىؼى کٌْاً رـا  تبؿيظ الفم اال

 کٌٌؼ. گقاؿه اثتؼايي ثبيؼ:

رـاي  ثـاي ا لبًًْي ّ اػاؿي ؿا  مي،  ِبؿچْة امب چ

 کٌْاًنيْى ايزبػ کٌؼ؛

ْٚؿ  ثَ هٌ ىؼٍ ؿا  ٕـس  ُبي  هَ  ُب ّ ثـًب مت  ميب

ُبي  يـفت  ُؼ؛ ّ پي ّيش ػ نيْى تْ کبم کٌْاً رـاي اص ا

ٍلَ ػؿ ت يت ؿا ػؿ صب فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا مك ص ض

 ًتيزَ تَْيت ّ ارـاي کٌْاًنيْى ىٌبمبيي کٌؼ.
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ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ گقاؿىبت هتٞبلت ؿا صؼالل ُـ 

چِبؿ مبل يک ثبؿ يب ثَ ػؿعْامت کويتَ اؿائَ ػٌُؼ. 

 گقاؿىبت هتٞبلت ثبيؼ:

ثَ ًگـاًي ُب ّ ػيگـ هنبئل هٖـس ىؼٍ تْمٔ کويتَ 

 گقاؿه لجلي پبمظ ػُؼ؛ػؿ روٜ ثٌؼي آى ػؿ 

فـاػ ػاؿاي  مْق ا مك ص ٍلَ ػؿ تض ُبي صب يـفت  پي

هٞلْليت ؿا ػؿ رـيبى ػّؿٍ گقاؿه ػُي ًيبى ػُؼ؛ ّ 

ِب ػؿ  ثب آً نؤّالى  گـ ه لت ّ ػي کَ ػّ هْاًٞي ؿا 

رَ  ُي هْا گقاؿه ػ يبى ػّؿٍ  نيْى ػؿ رـ رـاي کٌْاً ا

 ىؼٍ اًؼ، ثـرنتَ ًوبيؼ.

 
هضتررْاي  کويتررَ ؿٌُوْػُرربيي ؿا ػؿ اؿتجرربٓ ثررب

ربهٜ  يؼ  نت ثب گقاؿه ًغ کـػ.  ُؼ  ّٜ عْا ىبت ّ گقاؿ

نيْى ؿا  کبم کٌْاً وَ اص رـاي ُ يؼ ا ٌي ثب ىؼ، يٞ ثب

هبت  تب هٞلْ نت  يبفي ًي هب ً ُؼ. ا لـاؿ ػ ىو  ضت پْ ت

لجالً اؿائَ ىؼٍ ػؿ گقاؿىبت هتٞبلت تکـاؿ ىْػ. ػّلت 

ُبي ْْٝ ثبيؼ گقاؿىبت عْػ ؿا ثَ ْٕؿ ٝلٌي ّ ىفبف 

ـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مبفهبى ُبي تِيَ کٌٌؼ ّ ثب اف

ثَ  ٌؼ ّ  يْؿت کٌ ىبت ه يَ گقاؿ ِب ػؿ تِ ٌؼٍ آً ًوبي

 آًِب ػؿ ايي کبؿ مِن ثؼٌُؼ.

 تِيَ گضاسؽبت دّسٍ اي:

ػّلت ُب ؿا تيْيك هي کٌؼ تب يک تزؼيؼ ًٚـ ربهٜ 

ؿا ػؿ هْؿػ لْاًيي، ميبمت ُب ّ ثـًبهَ ُبي هلي ػؿ 

 ٝـٍَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت اًزبم ػٌُؼ؛

مْق تأ مك ص ثـ تض جًب  ُب هـت لت  کَ ػّ ٌؼ  هي ک هيي 

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ًٚبؿت هي ًوبيٌؼ؛

ىبعٌ  ُب ّ  يت  تب اّلْ ٌؼ  هي ک يْيك  ُب ؿا ت لت  ػّ

 ُبيي ؿا ثـاي اؿفيبثي ٝولکـػ عْػ تٞييي کٌٌؼ؛

نَ  ٌَ همبي ُب ػؿ فهي لت  ثـاي ػّ ُبيي ؿا  هٞيبؿ

 گقاؿىبت هتٞبلت فـاُن هي آّؿػ؛

ثـاي گفت ٍتي ؿا  ثَ فـ رٜ  وْهي ؿا وك ٝ وبى ّ تٞ

ُب ؿا ػؿ  ىْاؿي  ٌؼ؛ ّ ػ هي ک نبٝؼ  لت ه کـػ ػّ ٝول

فهيٌَ ارـاي کٌْاًنيْى کَ هوکي امت ًبػيؼٍ گـفتَ 

 ىؼٍ ثبىٌؼ، ًوبيبى هي کٌؼ.
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ُي ػّؿٍ اي،  گقاؿه ػ ُي ػّؿٍ اي  گقاؿه ػ َْػ  هم

فهيٌَ اي ؿا ثـاي ػّلت ُب ثَ هٌْٚؿ ؿٝبيت ّٙبيف 

ٝؼ هي.کٌؼ ّ اثقاؿي امت ىبى ثـ امبك کٌْاًنيْى هنب

هؼًي   َٞ يـ ّ ربه مْق ث لي ص ِبػ ه لت، ً ثَ ػّ کَ 

اهکبى هي ػُؼ تب مٖش اصتـام ثَ صمْق اًنبًي افـاػ 

 ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ کيْؿ اؿفيبثي کٌٌؼ. 

 گضاسػ دُي دّسٍ اي دس ًضد کويتَ:

اثقاؿي امت کَ ػّلت، ًِبػ هلي صمْق ثيـ ّ ربهَٞ 

ٌؼ اف آى ػؿ  هي تْاً ُؼاف ّ هؼًي  تـ ا ِت ػؿک ثِ ر

 صمْق هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى کبؿ ثگيـًؼ؛

ّٞيت صمْق افـاػ  مٖش آگبُي ؿا اف کٌْاًنيْى ّ ّ

 ػاؿاي هٞلْليت ػؿ کيْؿ افقايو هي ػُؼ؛

تَ  يک کوي زبؿة  تب اف ت ُؼ  هي ػ کبى  لت اه ثَ ػّ

رـاي  جْػ ا ضٍْ ثِ هْؿػ ً لي ػؿ  ثيي الول نتمل ّ  ه

 کٌْاًنيْى امتفبػٍ کٌؼ؛
ّيَ ُب ّ تزـثيبت ؿا ػؿ کيْؿ ًوبيبى هي ثِتـيي ؿ

 کٌؼ؛

ُب ّ  يَ  تـيي ؿّ تب اف ثِ ُؼ  هي ػ کبى  لت اه ثَ ػّ

تزـثيبت ػيگـ ػّلت ُب امتفبػٍ ًوبيؼ، فيـا توبم 

گقاؿىبت ػّؿٍ اي ّ روٜ ثٌؼي ُبي کويتَ ٝلٌي هضنْة 

 هي ىًْؼ؛

هؼًي ؿا ػؿ   َٞ يـ ّ ربه مْق ث لي ص ِبػ ه لت، ً ػّ

ثَ ىوْل لْاًيي، ميبمت ُب اؿتجبٓ ثب تؼاثيـ آيٌؼٍ 

ُبيي ؿا   ٍَ ٌؼ؛ ّ ٝـ هي ک وبيي  ُب ؿاٌُ هَ  ّ ثـًب

ثَ  لي  ثيي الول کبؿي  کَ ػؿ آى ُو ٌؼ  هي ک مبيي  ىٌب

 ّيژٍ اف ٕـيك مبفهبى هلل هتضؼ هٖلْة امت.

عشپشعتي پبسلوبى دس سًّذ گضاسػ دُي: تدشثَ 

 افشيمبي خٌْثي

مْق  نيْى ص ٚبؿتي کٌْاً ُبي ً کبًيقم  تَ ّ ه کوي

فـاػ ُبي  ا کبًيقم  تَ ّ ه ثب کوي يت  ػاؿاي هٞلْل

ًبى  يَ ف ٞيِ ٝل ًْٛ تج ُـ  فٜ  نيْى ؿ ٚبؿتي کٌْاً ً

)ميؼا( هيبثَ امت. پبؿلوبى ُب ثَ ؿاٍ ُبي هغتلفي 

ثـ تِيَ ايي گقاؿىبت مـپـمتي هي.کٌٌؼ. ثـاي هخبل 

تَ  ثَ کوي لي  ىبت ه وبم گقاؿ ٌْثي، ت مبي ر ػؿ افـي
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ي ًبٙـ ثـ ميؼا )ػؿ ّالٜ، گقاؿىبت ثَ ُوَ ًِبػُب

هٞبُؼات ثيي.الوللي( ثبيؼ هْؿػ ثضج پبؿلوبى لـاؿ 

گيـػ ّ پبؿلوبى ّٙيفَ ػاؿػ تب إويٌبى صبٍل ًوبيؼ 

کَ ػيؼگبٍ ُبي ّميٞي ثَ ىوْل ػيؼگبٍ ربهَٞ هؼًي 

ٌبثـايي،  ًؼ. ث تَ ا کبك يبف ىبت اًٞ يي گقاؿ ػؿ ا

پبؿلوبى ثضج هي.کٌؼ، ّفؿاء ؿا اصْبؿ هي کٌؼ ّ اف 

گـٍّ ُب ّ  مٌؼ ّ  ّفاؿت  في  هؼًي هغتل  َٞ ُبي ربه

ْبي  ٌْثي، اٝ مبي ر ٌؼ. ػؿ افـي هي ک فت  گقاؿه ػؿيب

ُبي  نت  کَ ػؿ ًي نتٌؼ  ُبيي ُ يأت  ُ ْْ وبى ٝ پبؿل

ًؼ  مٞي ػاؿ زَ،  ٌؼ ّ ػؿ ًتي ىـکت هي.کٌ ميؼا  تَ  کوي

ىتَ  گبُي ػا تَ آ يٌِبػات کوي عْثي اف پي ثَ  تب 

ٌؼٍ اي ؿا  جـي کٌ مو ؿُ وبى ً ٝالٍّ، پبؿل ثـ  ىٌؼ.  ثب

لي ػؿ ً مٖش ه يٌِبػات ػؿ  يي پي رـاي ا ثـ ا ٚبؿت 

 3ايفبء هي کٌٌؼ.

 کويتَ زمْق کْدک ّ زمْق کْدکبى هؼلْل

ثـ  ًبٙـ  ِبػ  تـيي ً ٞبل  کْػک ف مْق  تَ ص کوي

هٞبُؼات صمْق ثيـي مبفهبى هلل هتضؼ ػؿ فهيٌَ صمْق 

ثيـ ّ هٞلْليت ثْػٍ امت. ايي کويتَ ثَ ْٕؿ هٌٚن 

ْْ ػؿ ؿ ُبي ٝ لت  هبتي ؿا اف ػّ مك هٞلْ ثب تض  َٖ اث

صمْق کْػکبى هٞلْل ػؿ ايي کيْؿُب تمبّب هي کٌؼ. 

، کويتَ صمْق کْػک اِٙبؿ ػاىرت کرَ 9666ػؿ مپتوجـ 

کْػکبى هٞلْل ٌُْف ثب ػىْاؿي ُبي ثنيبؿي ػؿ ثِـٍ 

هٌؼي کبهل اف صمْق هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى صمْق کْػک 

ؿّثـّ هي ثبىٌؼ. کويتَ تأکيؼ کـػ کَ هٞلْليت هبًٜ 

ٌؼي ِـٍ ه ًٜ  ث جي اف هْا کَ تـکي نت، ثل مْق ًي اف ص

ارتوبٝي، فـٌُگي، ًگـىي ّ فقيکي ثبٝج آى هي گـػػ 

عْػ  مْق  هـٍ اف ص ٍْؿت ؿّف ثَ  لْل  کبى هٞ تب کْػ

هضـّم ثبىٌؼ. ايي کويتَ ػّلت.ُبي ْْٝ ؿا ػؿ ٝـٍَ 

ُبيي ًٚيـ حجت تْلؼ ّ ػمتـمي ثَ هٞلْهبت ؿارٜ ثَ 

ٍضت  ربيگقيي،  متي  عبًْاػٍ ّ مـپـ ضئ  فبٍ ه ّ ؿ

اّليررَ، تٞلررين ّ تفررـيش، ٝررؼالت ثررـاي کْػکرربى ّ 

                                                 
3
ثـگـفتَ اف پبؿلوبى ّ ػهْکـامي ػؿ لـى ثينت ّ يکن: ؿاٌُوبيي   

 (.9666ػؿ ثبة ثِتـيي ؿّيَ ُب )رٌيْا، اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي، 
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وْػٍ  وبيي ً مؤؿفتبؿ ؿاٌُ متخوبؿ ّ  لْگيـي اف ا ر

 امت.

 پي گيشي گضاسػ دُي دّسٍ اي

يٌِبػات  ٌؼي ّ پي وٜ ث ٚين ر َٚ ّ تٌ ٞؼ اف هالص ث

هي  تَ  يي کوي يت، ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا تَ ص کوي

َي،  ُبي تغَ ًل  ثَ آژا عْػ ؿا  ُبي  تَ  ًؼ يبف تْا

ٌؼّق ُب ّ ثـًبهَ ُبي مبفهبى هلل هتضؼ ثَ هٌْٚؿ ٍ

پي گيـي ثَ ىکل ُوکبؿي فٌي اؿمبل کٌؼ. ثنيبؿي اف 

مبفهبى  ٌؼ  ضؼ هبً لل هت مبفهبى ه َي  ُبي تغَ ًل  آژا

آهْفىي، ٝلوي ّ فـٌُگي هلل هتضؼ )يًْنکْ(، مبفهبى 

، (WTO)، مربفهبى ٍرضي رِربى (ILO)ثيي الوللري کربؿ 

ّ ٍرٌؼّق  (UNDP)تضرؼ ثـًبهَ تْمرَٞ مربفهبى هلرل ه

ًک  يق ثب نف( ّ ً ضؼ )يًْي لل هت مبفهبى ه کبى  کْػ

 ًَْ ُبيي ؿا ػؿ ع يت  تب فٞبل ًؼ  ٍالصيت ػاؿ ِبًي  ر

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اًزبم ػٌُؼ. ثب مِن ػاػى ثَ 

ايي مبفهبى ُب ّ ػيگـ ًِبػُبي ؽي ؿثٔ، ػّلت ُب ّ 

کويتَ هي تْاًٌؼ تأهيي کٌٌؼ کَ گقاؿه ػُي ػّؿٍ اي 

ػ پبيررؼاؿ ػؿ تضمررك صمررْق افررـاػ ػاؿاي ثررَ ثِجررْ

 هٞلْليت هٌزـ هي ىْػ.

 کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ

ػّلت ُبيي کَ کٌْاًنيْى ؿا تَْيت ًوْػٍ اًؼ، ثَ 

ْٕؿ هـتت ػؿ کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ ثَ هٌْٚؿ ثـؿمي 

ٌؼ  ىتـک عْاُ نيْى ا رـاي کٌْاً ثَ ا ثْٓ  نبئل هـ ه

ٍ ثٞؼ کـػ. اّليي ًينت کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ ىو هب

ىؼ.  ُؼ  گقاؿ عْا نيْى ثـ ىؼى کٌْاً رـا  اف الفم اال

ٕـفالٞوررل ثـگررقاؿي ّ ّٙرربيف ايرري کٌفررـاًل ػؿ 

 کٌْاًنيْى تيـيش ًيؼٍ امت.

 

 

 

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

ُي ػّؿٍ اي ؿا  گقاؿه ػ يت  تْاًن هؤحـ هي  ْٖؿ  چ

 تأهيي کٌن؟
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کَ  يي  تأهيي ا وي ؿا ػؿ  مو هِ وبى ً ْبي پبؿل اٝ

ؤّليت ُرربي گقاؿىرري عررْػ ؿا ثررـ امرربك ػّلررت هنرر

ْبي  ٌؼ. اٝ هي کٌ فبء  ٌؼ، اي هي ک يت  نيْى ؿٝب کٌْاً

 پبؿلوبى:

تأهيي کٌيؼ کَ ػّلت گقاؿىبت اّليَ ّ هتٞبلت عْػ 

 ؿا مـ ّلت تِيَ هي کٌؼ.

پبفيبؿي کٌيؼ کَ گقاؿىبت ثبيؼ ثب مِن گيـي کبهل 

ثب  يْؿت  نت ّ ه يك ًي يت اف ٕـ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 ًْؼ.آًِب تِيَ ى

لت  يْػ، اف ػّ يَ ً لت تِ مـ ّ گقاؿه  کَ  ٍْؿتي  ػؿ 

ثَ  وبًي  ُبي پبؿل ول  يؼ ّ اف ٕـفالٞ ّيضبت ثغْاُ تْ

هٌْٚؿ تأهيي ايي کَ ػّلت ثَ ّٙبيف گقاؿىي عْػ ٝول 

 هي کٌؼ، کبؿ ثگيـيؼ.

فٞبالًررَ هررخالً اف ٕـيررك ْٝررْيت ػؿ کويتررَ ُرربي 

 پبؿلوبًي هـثْٓ ػؿ تِيَ گقاؿه مِن ثگيـيؼ.
يؼ  کَ تأهيي کٌ ىْػ  هي  تؼاثيـي  ىبهل  گقاؿه  کَ 

پبؿلوبى آًِب ؿا ثَ هٌْٚؿ تضمك صمْق افـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت اتغبؽ ًوْػٍ امت.
ٍْؿت  ثَ  يؼ  تَ ثب ٌؼي کوي وٜ ث کَ ر يؼ  ٍـاؿ ثْؿف ا

 گنتـػٍ هٌتيـ گـػػ.

ٌؼي  وٜ ث تب ر يؼ  يْيك کٌ ثٔ ؿا ت ُبي ؽي ؿ ّفاؿت 

 کويتَ ؿا ارـا کٌٌؼ.
ػؿ ؿاثَٖ ثب پي گيـي ّفؿاي هـثْٓ ؿا ػؿ پبؿلوبى 

 پييٌِبػات کويتَ هْؿػ مؤال لـاؿ ػُيؼ.

اف ٕـيك هيبرـات پبؿلوبًي ّ ػيگـ ثضج ُب، هنبئل 

 هـثْٓ ثَ روٜ ثٌؼي کويتَ ؿا هٖـس کٌيؼ.

ديگش هکبًيضم ُب ثشاي ًظبست ثش زمْق افشاد داساي 

 هؼلْليت

فـاػ ػاؿاي  مْق ا يـي اف ص مْق ث ُؼات ص وبم هٞب ت

کٌٌؼ ّ ايي اهـ ثَ ايي هٌٞي امت هٞلْليت صوبيت هي 

کَ کويتَ.ُبي کبؿىٌبمي ّ هنتمل ايزبػ ىؼٍ ثـ امبك 

يق  ضؼ ً لل هت مبفهبى ه يـي  مْق ث ُبي ص وبى  گـ پي ػي

ًميي ؿا ػؿ ًٚبؿت ثـ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ 

هضؼّػٍ عْػ ايفبء هي کٌٌؼ. ثـاي هخبل، کويتَ صمْق 

هؼًي ّ مي مْق  ثـ ص تب  ٍالصيت ػاؿػ  يـ  فـاػ ث مي ا ب
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لي  ثيي الول خبق  ْْ هي يْؿُبي ٝ يت ػؿ ک ػاؿاي هٞلْل

صمْق هؼًي ّ ميبمي ًٚبؿت ًوبيؼ. ثَ ُويي تـتيت، 

مْق  مك ص ثـ تض تب  ٍالصيت ػاؿػ  کْػک  مْق  تَ ص کوي

 کْػکبى هٞلْل ًٚبؿت کٌؼ.

 

 

 

 

 پشّتْکْل اختيبسي کٌْاًغيْى

ثْٓ  کَ هـ مت  لبًًْي ا مٌؼ  يک  يبؿي  کْل اعت پـّتْ

ُؼ يک هٞب هْؿػ ثَ  نبئلي ؿا  ىْػ ّ ه هي  رْػ  ٍ هْ

ضت  ِب ؿا ت ُؼٍ آً کَ آى هٞب ُؼ  هي ػ لـاؿ  ميؼگي  ؿ

پْىو لـاؿ ًوي ػُؼ يب ثَ ْٕؿ کبفي تضت پْىو لـاؿ 

وْالً  يبؿي هٞ کْل اعت ُؼ. پـّتْ وي ػ يَ  –ً  –ًَ ُوي

تْس  ُبيي هف مٔ ػّلت. مٔ تْ ضبق ف يب ال َْيت  ثـاي ت

تْکْل امت کَ ْْٝ هٞبُؼٍ هـثْٓ هي ثبىٌؼ. ايي پـّ

امت کَ ػّلت ُب، صتي اگـ « اعتيبؿي»ثَ ايي هٌٞي 

ْْٝ هٞبُؼٍ ثبىٌؼ، هلقم ثَ ْْٝيت ػؿ ايي پـّتْکْل 

 ًينتٌؼ.

فـاػ ػاؿاي  مْق ا نيْى ص يبؿي کٌْاً کْل اعت پـّتْ

ًؼ  يت ؿّ ْٚؿ تمْ ثَ هٌ ول ؿا  يت ػّ ٕـفالٞ هٞلْل

ارـاي کٌْاًنيْى هٞـفي هي کٌؼ کَ ٝجبؿت اًؼ اف: 

 ت فـػي ّ ٕـفالٞول تضميك.ٕـفالٞول هکبتجب

 

يک پـّتْکْل اعتيبؿي هضممًب ًٚبم کًٌْي ًٚبؿت »

ثـ هيخبق ُب ؿا تضکين عْاُؼ کـػ. آًچَ هِن امت 

ايي کَ چٌيي پـّتْکْلي ثَ تَـيش ّٙبيف ػّلت ُب 

کوک عْاُؼ کـػ ّ رجـاى ُبي هؤحـي ؿا ثـاي افـاػ 

هتْـؿ فـاُن عْاُؼ آّؿػ. ػؿ فـربم، اهيؼ ػاؿم 

پـّتْکْل اعتيبؿي گبهي ػؿ ؿامتبي ٝولي  کَ يک

کـػى صمْق ّ صـکتي ػؿ هنيـ اتغبؽ يک ػيؼگبٍ 

يکپبؿچَ ػؿ فهيٌَ صمْق هؼًي، ميبمي، التَبػي، 

 «.ارتوبٝي ّ فـٌُگي ثبىؼ

، کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل لْئيظ آسثْس

 هتضؼ
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 ىشصالؼول هکبتجبت فشدي

فـاػ ّ ًِ ثَ ا فـػي  جبت  ول هکبت ُب ػؿ ٕـفالٞ بػ

ثَ  تب  ُؼ  هي ػ ربفٍ  يبؿي ا کْل اعت ْْ پـّتْ لت ٝ ػّ

کَ  يي  ًَْ ا يت ػؿ ع فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا تَ ص کوي

آى ػّلت ّٙبيف عْػ ؿا ثـ امبك کٌْاًنيْى ًمِ کـػٍ 

يبؿي،  کْل اعت ثبى پـّتْ ثَ ف ٌؼ.  ىکبيت ًوبي مت،  ا

ًبهيؼٍ هي ىْػ. مپل کويتَ « هکبتجَ»ايي ىکبيت يک 

مي هي يٌِبػات ىکبيت ؿا ثـؿ ُب ّ پي يؼگبٍ  ٌؼ، ػ .ک

عْػ ؿا ػؿ ؿاثَٖ ثب آى تٌٚين هي ًوبيؼ ّ آًِب ؿا 

يؼگبٍ.ُب ّ  يي ػ ٌؼ. ا هي ک مبل  ثْٓ اؿ لت هـ ثَ ػّ

وْهي  وٜ ٝ ثَ هز تَ  وْهي کوي گقاؿه ٝ يٌِبػات ػؿ  پي

يک  فـػي  جبت  ول هکبت وْالً ٕـفالٞ ىًْؼ. هٞ هي  آّؿػٍ 

ػؿ ٕـفالٞول تضـيـي امت ّ ًَ ىبکي ّ ًَ ػّلت ْْٝ 

ًقػ کويتَ صبّـ هي ىًْؼ. ثَ ْٕؿ عالٍَ، توبم کبؿُب 

 ثَ ْٕؿ کتجي اًزبم هي ىْػ.

توبم هکبتجبت لبثل پؾيـه ًينتٌؼ. ػؿ هْاؿػ فيـ، 

 يک هکبتجَ ثـاي کويتَ غيـ لبثل پؾيـه عْاُؼ ثْػ:

 هکبتجَ ثي ًبم امت؛
هکبتجررَ ىرربهل مؤامررتفبػٍ اف صررك اؿائررَ چٌرريي 

کٌْاًنيْى ًبمبفگبؿ  هکبتجبتي هي ىْػ يب ثب اصکبم

 امت؛

تَ  لـاؿ گـف تَ  ميؼگي کوي هْؿػ ؿ لجالً  جَ  ٝيي هکبت

 امت؛

ٝيي هّْْٛ لجالً تْمٔ کويتَ ثـؿمي ىؼٍ يب ثـ امبك 

يک ٕـفالٞول ػيگـ ثـؿمي يب صل ّ فَل ثيي.الوللي 

 ثـؿمي ىؼٍ يب ػؿ صبل ثـؿمي امت؛
توبم ؿاٍ صل ُبي ػاعلي هْرْػ هْؿػ کبؿثـػ لـاؿ 

. ايي اهـ ػؿ ٍْؿتي لبٝؼٍ ًغْاُؼ ثْػ ًگـفتَ اًؼ

کَ کبؿثـػ ؿاٍ صل ُب ثَ ٍْؿت ًبهٞمْلي ثَ ػؿافا 

هؤحـ  صل  ئَ ؿاٍ  وبل اؿا يب اصت ىؼ  ىؼٍ ثب ييؼٍ  ک

 هْرْػ ًجبىؼ؛

هکبتجَ ثَ ّّبصت ثي امبك امت يب ثَ اًؼافٍ کبفي 

 احجبت ًيؼٍ امت؛

 يب 

ّالٞيت ُبيي کَ هّْْٛ هکبتجَ ُنتٌؼ، لجل اف الفم 

ا ىؼى پـّتْکْل صبّـ ثـاي ػّلت ْْٝ هـثْٓ ثَ االرـ
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ّلْٛ پيْمتَ اًؼ، هگـ ايي کَ ّلْٛ آًِب ثٞؼ اف آى 

 تبؿيظ اػاهَ يبفتَ ثبىؼ.

 

هي  يـ  ُبي ف گبم  ىبهل  فـػي  جبت  ول هکبت ٕـفالٞ

 ىْػ:

 کويتَ، ىکبيت ؿا ػؿيبفت هي کٌؼ.

کويتَ لبثليت پؾيـه ىکبيت ؿا هٖبلَٞ هي ًوبيؼ. 

ه ىکبيت ّ ّالٞيت ُبي ىکبيت ثَ ثًْٞب لبثليت پؾيـ

ْٕؿ ُوقهبى ثـؿمي هي ىًْؼ. ثَ مغي ػيگـ، کويتَ ثَ 

ٍْؿت ُوقهبى ػؿ عًَْ پؾيـفتٌي ثْػى ىکبيت )لبثليت 

پؾيـه( ّ ايي کَ ػّلت ّٙبيف عْػ ؿا ًمِ کـػٍ امت 

 يب عيـ )ّالٞيت ُب(، تَوين هي.گيـػ.

 کويتَ، ىکبيت ؿا هضـهبًَ ثَ ػّلت هي فـمتؼ.

ٙـف ثَ  ػؿ  يـي ؿا  ّيضبت تضـ لت تْ هبٍ، ػّ ىو 

فٜ آى  ثـاي ؿ کَ  تؼاثيـي ؿا  نئلَ ّ  َـيش ه ْٚؿ ت هٌ

 اتغبؽ کـػٍ امت، اؿائَ هي ػُؼ.

ّيضبت  ثَ تْ رٜ  تب ؿا ىْػ  هي  ٍت ػاػٍ  ىبکي فـ ثَ 

 ػّلت اِٙبؿ ًٚـ کٌؼ.
 کويتَ، ىکبيت ؿا پيت ػؿُبي ثنتَ ثـؿمي هي کٌؼ.

ثَ ػ يٌِبػُبيي ؿا  ُب ّ پي ٍيَ  تَ تْ لت ّ کوي ّ

ىبکي اؿائَ هي ػُؼ ّ اغلجًب اف ػّلت ُب تمبّب هي 

کٌؼ تب هٞلْهبتي ؿا ػؿ عًَْ الؼاهبتي کَ ػؿ ًتيزَ 

 ايي مفبؿىبت اتغبؽ کـػٍ اًؼ، اؿائَ ػٌُؼ.

عْػ  گقاؿه  يٌِبػات ؿا ػؿ  ُب ّ پي ٍيَ  تَ تْ کوي

 هٌتيـ هي کٌؼ.

ثررَ ٍررْؿت ؿّفافررقّى، ػيگررـ کويتررَ ُرربي ػاؿاي 

ت فـػي اف ػّلت ُب ػؿعْامت هي ٕـفالٞول ُبي هکبتجب

کٌٌؼ تب هٞلْهبتي ؿا ؿارٜ ثَ گبم ُبيي کَ ػؿ پبمظ 

ًؼ،  ىتَ ا ِب ثـػا يٌِبػُبي آً ُب ّ پي ٍيَ  ثَ تْ

 اؿائَ ػٌُؼ.

 

 ىشصالؼول تسميك

هْؿػ  هْحمي ؿا ػؿ  هبت  تَ هٞلْ کَ کوي گبهي  ػؿ ٌُ

يک  مٔ  نيْى تْ کبم کٌْاً ٌؼ اص ٚبم ه فبصو ّ ً مِ  ً

ٌؼ، کويتَ هي تْاًؼ آى ػّلت ػّلت ْْٝ ػؿيبفت هي ک
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يك  هبت اف ٕـ يي هٞلْ مي ا تب ػؿ ثـؿ ًؼ  ؿا فـاعْا

اؿائَ تّْيضبت ُوکبؿي کٌؼ. ثٞؼ اف ثـؿمي تّْيضبت 

ػّلت ْْٝ ّ مبيـ هٞلْهبت هْحك، کويتَ هي تْاًؼ ثَ 

فْؿًا  تب  ُؼ  فَ ػ عْػ ّٙي  ْْ يک ٝ يتـ اف  يب ثي يک 

. تضميمي ؿا اًزبم ػٌُؼ ّ گقاؿه آى ؿا اؿائَ ػٌُؼ

ػؿ ٍْؿتي کَ الفم ثبىؼ ّ ثب ؿّبيت ػّلت هـثْٓ، ايي 

ٚـ  هْؿػ ً يْؿ  يؼاؿ اف ک ىبهل ػ ًؼ  هي تْا يك  تضم

تَ آى  يك، کوي تَ.ُبي تضم مي يبف ٞؼ اف ثـؿ ىؼ. ث ثب

يبفتَ ُب ّ ػيؼگبٍ ُبي عْػ ؿا ثَ ػّلت اؿمبل هي 

کٌؼ ّ ػّلت ىو هبٍ ّلت ػاؿػ تب تّْيضبت عْػ ؿا ثَ 

يي تض ُؼ. ا ئَ ػ تَ اؿا ثب کوي يؼ  مت ّ ثب مـي ا يك  م

 ُوکبؿي کبهل ػّلت هـثْٓ ٍْؿت پؾيـػ.

کويتَ زمْق ثؾش ّ ثشسعي هکبتجبت فشدي افشاد داساي 

 هؼلْليت

لي  ثيي الول خبق  رـاي هي ثـ ا کَ  يـ  مْق ث تَ ص کوي

صمْق هؼًي ّ ميبمي ًٚبؿت هي کٌؼ، لجالً ثَ هکبتجبت 

ميؼگي  يت ؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ثَ ص رٜ  فـػي ؿا

 امت. ًوْػٍ

ػؿ همبثررل ربهبئيکررب  (Hamilton)ػؿ لْرريَ ُرربهيلتْى 

(، کويتَ صمرْق ثيرـ ىرـائ صرجل هٞلرْلي ؿا 4995)

ُـ ػّ  ثـػ.  هي  مـ  ثَ  هـگ  ٌؼ  کَ ػؿ ث کـػ   َٞ هٖبل

ثـ  نت  هي تْاً مغتي  ثَ  ثْػ ّ اّ  لذ  ىبکي ف پبي 

تغتغْاة عْػ ثـّػ. کويتَ صمْق ثيـ ػؿيبفت کَ لَْؿ 

لْليت ايي هضجْك ّ اتغبؽ همبهبت فًؼاى ػؿ هالصَٚ هٞ

تـتيجبت ػؿمت ثـايو ًبلِ صك اّ ثـاي ؿفتبؿ اًنبًي 

ىْػ ّ  هي  نْة  نبى هض تي اً هت ؽا ثَ کـا تـام  ّ اص

 ( هيخبق هي.ثبىؼ.4) 46ثٌبثـايي، هغبلف هبػٍ 

ػؿ همبثررل  (Clement Francis)ػؿ لْرريَ ِکِلِوٌررت فـاًنرريل 

(، کويتَ صمْق ثيـ يربػآّؿ ىرؼ کرَ 4994ربهبئيکب )

ػّلت ػؿ تْرَ ثَ ٍضت ؿّاًي ؿّ ثَ ّعبهت هضجْمي کَ 

کبهي  مت ّ ًب کـػٍ ا َْؿ  ثْػ، ل ىؼٍ  کْم  هـگ هض ثَ 

زَ  عبٕـ هٞبل ثَ  ُبي الفم  ىتي گبم. ثـاي ثـػا لت  ػّ

ّ  7ثيوبؿي ؿّاًي اّ ًبلِ صمْق اّ ثـ امربك هرْاػ 

 ( هيخبق هي ثبىؼ.4) 46
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(، يرک 4999ػؿ همبثرل امرتـاليب ) (C)ػؿ لْيَ مري 

ْي ايـاًي تْمٔ همبهبت امتـاليبيي ػؿ ٌُگبهي پٌبُز

کَ آًِب ػؿعْامت پٌبُزْيي اّ ؿا ثـؿمي هي ًوْػًؼ، 

هَ  کَ اػا فت  يـ ػؿيب مْق ث تَ ص ىؼ. کوي ىت  ثبفػا

ثبفػاىت ىبکي، ٝلي ؿغن ّعبهت ٍضت ؿّاًي اّ، ًبلِ 

هيخبق )هٌٜ ىکٌزَ ّ ؿفتبؿ  7صمْق اّ ثـ امبك هبػٍ 

نبًي ّ تضميـآه ًَ، ّؼاً ثـ ٙبلوب ىؼ.  هي ثب يق( 

ٝالٍّ، کويتَ صمْق ثيـ اِٙبؿ ػاىت کَ ؿػ هـف ايي 

پٌبُزْ ثَ روِْؿي امالهي ايـاى کَ ػؿ آًزب اصتوبل 

هيخبق  7هٞبلزَ هؤحـ اّ کن تـ امت، ثبٝج ًمِ هبػٍ 

 ىؼٍ امت.

ثٞؼ اف ػّؿٍ ىو هبَُ اي کَ ػؿ ٙـف آى ػّلت ْْٝ 

هرري تْاًررؼ تّْرريضبت عررْػ ؿا اؿائررَ ػُررؼ، کويتررَ 

.تْاًؼ اف آى ػّلت تمبّب کٌؼ تب رقئيبت تؼاثيـي هي

ؿا کَ ػؿ پبمظ ثَ تضميك اتغبؽ ًوْػٍ امت، تمؼين 

لت  يؼي ؿا اف ػّ هبت هق ًؼ هٞلْ تَ هي.تْا ٌؼ. کوي ک

ػؿعْامت ًوبيؼ. مپل کويتَ، عالٍَ يبفتَ ُبي عْػ ؿا 

ثب  ٌؼ.  هي ک يـ  وْهي هٌت وٜ ٝ ثَ هز عْػ  گقاؿه  ػؿ 

تْاًؼ گقاؿه کبهل عْػ  تْافك ػّلت هـثْٓ، کويتَ هي

 ؿا ػؿ هْؿػ تضميك ثَ ًيـ ثـمبًؼ.

ػّلتي کَ پـّتْکْل اعتيبؿي ؿا تَْيت هي کٌؼ، هي 

ثَ ٝجبؿت «. کٌبؿٍ ثگيـػ»تْاًؼ اف ٕـفالٞول تضميك 

ػيگررـ، ػؿ ٌُگرربم اهْرربء، تَررْيت يررب الضرربق ثررَ 

ٍالصيت  کَ  ٌؼ  ٝالم ک ًؼ ا هي تْا لت  يک ػّ کْل،  پـّتْ

يك ثَ ؿمويت ًوي ىٌبمؼ. ثب کويتَ ؿا ػؿ فهيٌَ تضم

يك  ول تضم لت اف ٕـفالٞ يک ػّ گـ  تي ا صبل، ص يي  ا

، تورربم ػّلت.ُرربي ْٝررْ پـّتْکررْل «کٌرربؿٍ ثگيررـػ»

جْل  فـػي ؿا ل جبت  ول هکبت يؼ ٕـفالٞ يبؿي ثب اعت

 ػاىتَ ثبىٌؼ.

يـ ػاؿاي  مْق ث لي ص ثيي الول ُبي  وبى  خـ پي اک

ٕـفالٞول هکبتجبت فـػي ُنتٌؼ ّ ثـعي اف آًِب صبّي 

ىٌؼ.  هي ثب يق  يك ً ول تضم ثَ ٕـفالٞ رٜ  کبهي ؿا اص

کليَ ايي ٕـفالٞول ُب ثَ ىکلي اف اىکبل ثب صمْق 
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ثيي  مٌبػ  ًؼ. ا َٖ ػاؿ يت ؿاث فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 4الوللي فيـ ػاؿاي ٕـفالٞول هکبتجبت فـػي ُنتٌؼ:

پـّتْکْل اعتيبؿي هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي ّ 

 ميبمي
 ُـ ًْٛ تجٞيِ ًژاػي کٌْاًنيْى ثيي الوللي ؿفٜ

کٌْاًنرريْى هوٌْٝيررت ىررکٌزَ ّ ػيگررـ ؿفترربؿ يررب 

 هزبفات ٙبلوبًَ، ّؼاًنبًي يب تضميـآهيق

ٞيِ  ًْٛ تج ُـ  فٜ  نيْى ؿ يبؿي کٌْاً کْل اعت پـّتْ

 ٝليَ فًبى

کبؿگـاى  وَ  يت اف ُ لي صوب ثيي الول نيْى  کٌْاً

 هِبرـ ّ اْٝبي عبًْاػٍ ُبي آًِب
يت اف ُ لي صوب ثيي الول نيْى  فـاػ ػؿ کٌْاً وَ ا

يؼٍ  رـا ً تبکٌْى الفم اال جبؿي ) يؼي ار ثل ًبپؼ همب

 امت(

يك  ول تضم يـ ػاؿاي ٕـفالٞ لي ف ثيي الول مٌبػ  ا

 ُنتٌؼ:

کٌْاًنرريْى هوٌْٝيررت ىررکٌزَ ّ ػيگررـ ؿفترربؿ يررب 

 هزبفات ٙبلوبًَ، ّؼاًنبًي يب تضميـآهيق
ٞيِ  ًْٛ تج ُـ  فٜ  نيْى ؿ يبؿي کٌْاً کْل اعت پـّتْ

 ٝليَ فًبى

ثي نيْى  فـاػ ػؿ کٌْاً وَ ا يت اف ُ لي صوب ي الول

يؼٍ  رـا ً تبکٌْى الفم اال جبؿي ) يؼي ار ثل ًبپؼ همب

 امت(

ٕـفالٞول هکبتجبت فـػي ّ ٕـفالٞول تضميك ػؿ يک 

 ًگبٍ

 ىشصالؼول هکبتجبت فشدي:

ٌؼ  هي ک نبٝؼ  فـػي ه ْبيبي هٌ جـاى ؿا ػؿ ل ٍت ر فـ

کَ ػؿ آى، ػّلت صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ًمِ 

 أهيي رجـاى اف ٕـق هلي اهکبى ًؼاؿػ؛هي.کٌؼ ّ ت
جـاى  تأهيي ر يبف  تب ً ُؼ  هي ػ کبى  تَ اه ثَ کوي

 هؤحـ ؿا ػؿ مٖش هلي ثـرنتَ کٌؼ؛

                                                 
4
ػّلت ُبي ْْٝ مبفهبى هلل هتضؼ فٞاًل مـگـم تِيَ پيو ًْيل   

پـّتْکْل اعتيبؿي هيخبق ثيي الوللي صمْق التَبػي، ارتوبٝي ّ 

ٌؼ. ػؿ پيو ًْيل کًٌْي، ُن ٕـفالٞول هکبتجبت فـػي فـٌُگي هي ثبى

 ّ ُن ٕـفالٞول تضميك پيو ثيٌي ىؼٍ امت.
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ثَ کويتَ اهکبى هي ػُؼ تب هزوَْٝ ًْيٌي اف صمْق 

ؿا ػؿ ؿاثَٖ ثب ًضٍْ تـّيذ ّ صوبيت ثِتـ اف صمْق 

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ايزبػ کٌؼ؛ ّ ثَ ػّلت ُب کوک 

تب هضتْاي ّٙبيف عْػ ؿا ثـ امبك کٌْاًنيْى هي کٌؼ 

ٙبيف  رـاي ّ ِب ػؿ ا ثَ آً ٌبثـايي،  ٌؼ ّ ث َـيش کٌ ت

 ىبى يبؿي هي ؿمبًؼ.

 ىشصالؼول تسميك:

ثَ کويتَ اعتيبؿ هي ػُؼ تب ثَ هْاؿػ ًمِ ًٚبم 

ميؼگي  يت ؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نتـػٍ ص ٌؼ ّ گ ه

 کٌؼ؛

ٌْٚؿ ثَ کويتَ اهکبى هي ػُؼ تب تؼاثيـي ؿا ثَ ه

فـاػ ػاؿاي  يَ ا ٞيِ ٝل مبعتبؿي تج لل  ثب ٝ جبؿفٍ  ه

 هٞلْليت پييٌِبػ کٌؼ؛

ثَ کويتَ فـٍت هي ػُؼ تب ٕيف ّميٞي اف تٍْيَ ُب 

ؿا ثَ هٌْٚؿ ثِجْػ هقيؼ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

اؿائَ ػُؼ؛ ّ ثَ کويتَ اهکبى هي ػُؼ تب ثب ػّلت 

ي ُب ػؿ رِت ؿفٜ هْاًٜ ثِـٍ هٌؼي کبهل افـاػ ػاؿا

 هٞلْليت اف صمْق ىبى ُوکبؿي کٌؼ.
اگـچَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ کيْؿُبيي کَ ايي 

جبت  ٌؼ هکبت هي تْاً ًؼ،  کـػٍ ا َْيت  ُؼات ؿا ت هٞب

عْػ ؿا ثـ امبك هٞبُؼات ثَ ًِبػُبي ًٚبؿتي هـثْٓ 

اؿمبل کٌٌؼ، اهب ُيچ يک اف ايي هٞبُؼات ثَ ٍْؿت 

گيـػ. ثب هيغٌ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اؿتجبٓ ًوي.

ّرْػ ايي کَ توبم کويتَ ُبي ًبٙـ ثـ ايي پيوبى ُب 

هتيکل اف کبؿىٌبمبى اهْؿ صمْق ثيـ هي.ثبىٌؼ، اهب 

آًِررب لقّهررًب ػاؿاي تغَررٌ ػؿ فهيٌررَ صمررْق ثيررـ ّ 

هٞلْليررت ًينررتٌؼ. ثٌرربثـايي، پـّتْکررْل اعتيرربؿي 

ول  يت، ٕـفالٞ فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص کٌْاً

کَ ثَ ْٕؿ هيغٌ ثَ صوبيت اف ُبيي ؿا هٞـفي هي کٌؼ 

 صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اؿتجبٓ هي گيـػ.

 ػنْيت دس پشّتْکْل اختيبسي

تب  ٌؼ  هي ک يْيك  ُب ؿا ت لت  يبؿي ػّ کْل اعت پـّتْ

لي  ُبي ه جـاى  ٌؼ، ر رـا کٌ ًَ ا نيْى ؿا هؤحـا کٌْاً

ثِتـي ؿا فـاُن آّؿًؼ ّ لْاًيي ّ ؿّيَ ُبي تجٞيِ 
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صبک ٌؼ، ّ  ٕـف کٌ يق ؿا ثـ تـي اف آه ٝبلي  مٖش  ي اف 

تِٞؼ ّ تْويي امت کَ ػّلت ُب ًنجت ثَ ّٙبيف عْػ 

 ثـ امبك کٌْاًنيْى هتمجل ىؼٍ اًؼ.

پـّتْکْل اعتيبؿي اثقاؿي امت کَ ػّلت ُب اف آى 

 ػؿ فهيٌَ ُبي فيـ کبؿ هي گيـًؼ:

فـاػ  ثـاي ا رْػ  وبيتي هْ ُبي ص کبًيقم  جْػ ه ثِ

 ػاؿاي هٞلْليت؛

 ي هْرْػ؛گنتـه هکبًيقم ُبي صوبيت
اؿتمبي مٖش ىٌبعت ػّلت ُب اف گبم ُبيي کَ ثبيؼ 

فـاػ ػاؿاي  مْق ا يت اف ص تـّيذ ّ صوب متبي  ػؿ ؿا

 هٞلْليت ثـػاؿًؼ؛
هي  تَ ػؿ کَ کوي ْيَ اي  لت ػؿ ل ٚبت ػّ جبت هالص اح

 يبثؼ کَ تغٖي اي ّالٜ ًيؼٍ امت؛

تغييـ لْاًيي، ميبمت ُب ّ ؿّيَ ُبي تجٞيِ آهيق؛ 

ثييتـ اف هٞيبؿُبي صمْق ثيـي ّ ايزبػ آگبُي ٝوْهي 

 ػؿ ؿاثَٖ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت.

کْل  ثَ پـّتْ ضبق  يب ال َْيت  ْبء ّ ت ول اه ٕـفالٞ

کْل  هب پـّتْ مت، ا يبثَ ا نيْى ه يبؿي ّ کٌْاً اعت

تَْيت يب الضبق الفم االررـا  46اعتيبؿي ثٞؼ اف فمٔ 

تَرْيت يرب  96عْاُؼ ىؼ، اهرب کٌْاًنريْى ثٞرؼ اف 

ثَ ثـؿمي ٕـفالٞول  4ؼ گـػيؼ. فَل الضبق ًبفؾ عْاُ

 اهْبء ّ تَْيت يب الضبق ثَ کٌْاًنيْى هي پـػافػ.
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داساالًؾبي عبصهبى هلل هتسذ ّ پؾتيجبًي اص 

 کٌْاًغيْى

يتيجبًي  يت اف پ فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا تَ ص کوي

ػفتـ کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ کَ ػؿ 

ٞيت ػاؿػ، ثـعْؿػاؿ عْاُؼ ثْػ. رٌيْا، مْئيل، هْل

هْؿ  غو ا يتيجبًي ث ْْ اف پ ُبي ٝ لت  فـاًل ػّ کٌ

مت،  نتمـ ا يبؿک ه کَ ػؿ ًيْ وبٝي  َبػي ّ ارت الت

 ثـعْؿػاؿ عْاُؼ ثْػ.
 
 

 هٞلْهبت ثـاي ثـلـاؿي توبك:

 کويتَ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت

 ػفتـ کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ
 تـ کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـمبفهبى هلل هتضؼ، ػف

 46رٌيْا  4944

 مْئيل

 crpd@ohchr.orgايويل: 

 ؿا ػؿ مٖـ ٌْٝاى ًْىتَ کٌيؼ(« ػؿعْامت ثـاي هٞلْهبت»)لٖفًب 

 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

UNOG-OHCHR 

1211 Geneva 10 

SWITZERLAND 

E-mail: crpd@ohchr.org 

(Please type “Request for information” in the subject line) 
 کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ

 ػاؿاالًيبي کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت

 اهْؿ التَبػي ّ ارتوبٝيثغو 

 تٞويـ مبفهبى هلل هتضؼ

 46647ًيْيبؿک، 

 ايبالت هتضؼٍ اهـيکب

 +4-949-967-6444فکل: 

 enable@un.orgايويل: 

Conference of States parties 

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Department of Economic and Social Affairs 

Two United Nations Plaza 

New York, NY, 10017 

United States of America 
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Fax: +1-212-963-0111 

E-mail: enable@un.org 

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

ؿا اف پـّتْکررْل  چٖررْؿ هرري تررْاًن مررٖش آگرربُي

 اعتيبؿي افقايو ػُن؟

ػؿيبثيؼ کَ آيب ػّلت لَؼ ػاؿػ ْْٝ ىْػ يب ًَ ّ 

 اگـ ًَ، ػاليل ؿا رْيب ىْيؼ.

لت  کَ ػّ لؼاهي  ثَ ا رٜ  وبى ؿا مؤاالتي ؿا ػؿ پبؿل

ٌؼ،  غبؽ ک يبؿي ات کْل اعت ًَْ پـّتْ َؼ ػاؿػ ػؿ ع ل

 هٖـس ًوبييؼ.

ي اليضَ اي ؿا ثَ ٍْؿت اًفـاػي ػؿ ايي ثبؿٍ هٞـف

 کٌيؼ.
يبؿي  کْل اعت ثبؿٍ پـّتْ وبًي ؿا ػؿ يبرـٍ پبؿل ه

 تيْيك کٌيؼ.

يبرـات  ُب ّ ه هَ  يك ثـًب وْهي ؿا اف ٕـ يؼگبٍ ٝ ػ

ُبي  نت  ٝبت ّ ًي يْ، هٖجْ يْى، ؿاػ وْهي ػؿ تلْيق ٝ

 ٝوْهي، هٌنزن کٌيؼ.

ثبى  ثَ فثبى/ف يبؿي  کْل اعت کَ پـّتْ يؼ  تأهيي کٌ

 مت.ُبي هلي تـروَ ّ ثَ ْٕؿ گنتـػٍ تْفيٜ ىؼٍ ا
تأهيي کٌيؼ کَ پـّتْکْل اعتيبؿي ّ هٞلْهبت مبػٍ 

ػؿ عًَْ ٕـفالٞول ُبي آى ثَ فثبى ُبي هضلي ّ لبلت 

 ُبي لبثل ػمتـك هْرْػ هي ثبىٌؼ.

کبؿگرربٍ ُررب ّ مررويٌبؿُبي آهْفىرري ؿا ػؿ هررْؿػ 

پـّتْکْل اعتيبؿي ثـاي اْٝبي پبؿلوبى، اْٝبي ػّلت 

ُ گـػ  ٌيي  يؼ ّ ػؿ چ ٚين کٌ هؼًي تٌ  َٞ يي ّ ربه ن آ

 ُبيي مِن ثگيـيؼ.
يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٌؼٍ ا ُبي ًوبي مبفهبى  ثب 

 ًِبػُبي صمْق ثيـي، اؿتجبٓ ثـلـاؿ کٌيؼ.

 7اف ؿّف ثرريي الوللرري افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت )

ْبء ّ  يْيك اه ثـاي ت مجتي  ٌْاى هٌب ثَ ٝ مبهجـ(  ػ

 تَْيت پـّتْکْل اعتيبؿي امتفبػٍ کٌيؼ.

کَ ص لْليتي ؿا  فـاػ ػاؿاي هٞ ىؼٍ ا مِ  ىبى ً مْق 

کْل  مت اف پـّتْ ْٕؿ هٌب ثَ  تب  يؼ  يْيك کٌ مت، ت ا

 اعتيبؿي امتفبػٍ ًوبيٌؼ.
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 4فقل 

 ػنْيت دس کٌْاًغيْى ّ پشّتْکْل اختيبسي

ًضٍْ ىوْل يک هٞبُؼٍ ثيي الوللي ػؿ لْاًيي هلي 

هتفرربّت امررت ّ ايرري اهررـ ثررَ ًٚرربم پبؿلورربًي ّ 

يي صبل، ػؿ ُوَ ٕـفالٞول.ُبي هلي ثنتگي ػاؿػ. ثب ا

هْاؿػ، ػّلت ُب ثبيؼ ىوبؿي اف گبم ُب ؿا ثَ عبٕـ 

ْٝررْ ىررؼى ػؿ کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل اعتيرربؿي 

ثـػاؿًؼ. ايي الؼاهبت، ؿّيَ ُبيي هٞيبؿي ثـ امبك 

 لْاًيي ثيي الوللي ثَ ىوبؿ هي ؿًّؼ.

 پيْعتي ثَ کٌْاًغيْى

 اهنبي هؼبُذٍ

نيْى  ثَ کٌْاً ضبق  يب ال َْيت  ْبء ّ ت ّ ثب اه

پـّتْکْل اعتيبؿي، يک ػّلت هي تْاًؼ ْْٝيت عْػ ؿا 

ػؿ يک يب ُـ ػّ مٌؼ ثَ ػمت آّؿػ. يک مبفهبى ّصؼت 

ثب  يب  عْػ  يت  موي ً يؼ ؿ ْبء ّ تأي ثب اه مَ اي  هٌٖ

ْْيت  يبؿي، ٝ کْل اعت يب پـّتْ نيْى  ثَ کٌْاً ضبق  ال

ْبء ّ  ٌؼ. اه هي ک تأهيي  ُب  وبى  يي پي عْػ ؿا ػؿ ا

ٓ اهْبء ّ تَْيت پـّتْکْل تَْيت کٌْاًنيْى، پيو ىـ

 اعتيبؿي امت.



ددد - ددد -   

اهْبي يک هٞبُؼٍ، گبم ًغنت ػؿ ؿًّؼ ْْٝيت ػؿ آى 

هٞبُؼٍ امت. ػّلت ُب ّ مبفهبى ُبي ّصؼت هٌٖمَ اي، 

نيْى ؿا  ٌؼ کٌْاً هي تْاً پب،  يَ اؿّ ٌؼ اتضبػ هبً

اهْبء ًوبيٌؼ. يک ػّلت يب يک مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ 

مت وْػٍ ا ْبء ً نيْى ؿا اه کَ کٌْاً ًؼ اي  هي تْا  ،

يي  ثب ا يؼ.  ْبء ًوب يق اه يبؿي ؿا ً کْل اعت پـّتْ

ّرْػ، اهْبء ػؿ ٍْؿتي ّـّؿي ًينت کَ يک کيْؿ ثَ 

 کٌْاًنيْى يب پـّتْکْل اعتيبؿي الضبق ًوبيؼ.

ُؼ،  هي عْا کَ  هبًي  ُـ ف ًؼ ػؿ  هي تْا لت  يک ػّ

کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل اعتيرربؿي ؿا اهْرربء کٌررؼ. 

لبً هْؿ  تـ ا ثب ػف يؼ  ْبء ثب مبفهبى اه مـ  ًْي ػؿ ه

هلل هتضؼ ػؿ ًيْيبؿک ُوبٌُگ ىْػ. ػؿ صبلي کَ ثـعي 

اف هٞبُؼات ػّؿٍ اهْبء ؿا ًبهضؼّػ لـاؿ ًوي ػٌُؼ، 

ْٕؿ  ثَ  يبؿي آى  کْل اعت نيْى ّ پـّتْ يي کٌْاً ا

 ًبهميؼي ثـاي اهْبء هفتْس ُنتٌؼ.

چَ کني هي تْاًؼ کٌْاًنيْى يب پـّتْکْل اعتيبؿي 

 ؿا اهْبء کٌؼ؟

ئيل ػّ رَ ؿ هْؿ عبؿ يـ ا يب ّف هت  ئيل صکْ لت، ؿ

لت  ٌؼگي اف ػّ ثَ ًوبي ُؼٍ ؿا  تب هٞب ٍالصيت ػاؿػ 

عْػ ؿا ػؿ  هل  يبؿات کب کَ اعت ثؼّى آى  عْػ  جْٛ  هت

 ايي فهيٌَ اؿائَ ػُؼ، اهْبء کٌؼ.

ُؼٍ ؿا  يک هٞب ْبي  َؼ اه کَ ل ٌؼگبًي  گـ ًوبي ػي

مٔ  کَ تْ مجي  هل ّ هٌب يبؿات کب يؼ اف اعت ًؼ، ثب ػاؿ

ت ثبال ٍبػؿ ىؼٍ امت، ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ يکي اف همبهب

تب  ىْػ  ربفٍ ػاػٍ  ِب ا ثَ آً ٍـاصت  ثَ  ّ ػؿ آى 

 کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي ؿا اهْبء ًوبيٌؼ.

هي  کَ  مَ اي  صؼت هٌٖ ُبي ّ مبفهبى  يب  ُب  لت  ػّ

يبؿي ؿا اف  کْل اعت يب پـّتْ نيْى ّ  ٌؼ کٌْاً عْاُ

بهَ ٕـيك ًوبيٌؼگبى اهْبء کٌٌؼ، ثبيؼ کبپي اعتيبؿً

مبل  يـ اؿ يبًي ف ثَ ً يبپيو  عْػ ؿا پي ٌؼگبى  ًوبي

 کٌٌؼ:

 

 ثغو هٞبُؼات

 ػفتـ اهْؿ لبًًْي

 همـ مبفهبى هلل هتضؼ

 ًيْيبؿک، ًيْيبؿک
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 ايبالت هتضؼٍ اهـيکب

 +4949 967 56 47تيلفْى: 

 +4949 967 76 97فکل: 

 treaty@un.orgايويل: 

 
Treaty Section 

Office of Legal Affairs 

United Nations Headquarters 

New York, New York 

United States of America 

Tel: +1 212 963 50 47 

Fax: +1 212 963 36 93 

E-mail: treaty@un.org 

 

 

 

 

 

 

 هفِْم اهنبي هؼبُذٍ

ؿي يک ٕـفالٞول مبػٍ کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيب

يي  ثَ ا هـ  يي ا ٌؼ. ا هي کٌ کن  ْبء ص عبٕـ اه ثَ  ؿا 

پل اف  فْؿًا  لبًًْي  ٙبيف  ّ ًَ ُيچ گْ کَ  مت  ٌي ا هٞ

مَ اي  صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  ثـ ػّ ُؼٍ  ْبي هٞب اه

اهْبءکٌٌؼٍ ّّٜ ًوي ىْػ. ثب ايي ّرْػ، ثب اهْبي 

يب  ُب  لت  يبؿي، ػّ کْل اعت يب پـّتْ نيْى  کٌْاً

صررؼت هٌٖمررَ اي ًيررت عررْػ ؿا ثررـاي مرربفهبى ُرربي ّ

ثـػاىتي گبم ُبيي ثَ عبٕـ پبيجٌؼي ثَ ايي هٞبُؼات 

ػؿ آيٌؼٍ، اثـاف هي کٌٌؼ. ُوچٌيي اهْبء يک ّٙيفَ 

ؿا ػؿ ػّؿٍ هيبى اهْبء ّ تَْيت يب اثـاف ؿّبيت ثَ 

عْػػاؿي اف  جبؿت اف  ٌؼ ّ آى ٝ هي ک زبػ  ٌؼي اي پبيج

ؼ هٞبُؼٍ اًزبم اٝوبلي امت کَ هغبلف اُؼاف ّ همبٍ

 هي ثبىؼ.

 اثشاص سمبيت ثَ پبيجٌذي

ثررَ هٌٚررْؿ ْٝررْيت ػؿ کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل 

ٌي،  ول ٝي يک ٝ يك  يؼ، اف ٕـ لت ثب يک ػّ يبؿي،  اعت

توبيل عْػ ؿا ثـاي ِٝؼٍ ػاؿي صمْق ّ ّٙبيف لبًًْي 
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هٌؼؿد ػؿ ايي ػّ مٌؼ اِٙبؿ ًوبيؼ. ثَ مغي ػيگـ، 

عبٕـ پبيج ثَ  عْػ ؿا  ّبيت  يؼ ؿ لت ثب ثَ آى ػّ ٌؼي 

 کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي اثـاف کٌؼ.

 

ثـ امبك کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي، ػّلت ُب 

هي تْاًٌؼ ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي ؿا ثَ ٕـق فيـ اًزبم 

 ػٌُؼ:

 تَْيت )ثـاي ػّلت ُب(
مَ  صؼت هٌٖ ُبي ّ مبفهبى  ُب ّ  لت  ثـاي ػّ ضبق ) ال

 اي(

 ي(تأييؼ ؿموي )ثـاي مبفهبى ُبي ّصؼت هٌٖمَ ا
کْل  نيْى ّ پـّتْ ثَ کٌْاً ٌؼي  ثَ پبيج ّبيت  ؿ

اعتيبؿي ثَ هٌٞي اًزبم ٝولي امت کَ اف ٕـيك آى، 

ىؼى  ِؼٍ ػاؿ  ْٚؿ ٝ ثَ هٌ عْػ ؿا  يل  ُب توب ػّلت.

ّٙرربيف لرربًًْي هٌررؼؿد ػؿ ايرري امررٌبػ اثررـاف هرري 

 ًوبيٌؼ.

 سًّذ تقْيت

 تقْيت دس عير ثيي الوللي

َـي يبؿي ت کْل اعت ُن پـّتْ نيْى ّ  هي ُن کٌْاً ش 

کٌٌؼ کَ ػّلت ُب هي تْاًٌؼ ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي عْػ 

ًؼ.  ِبؿ ػاؿ َْيت، اٙ ثَ ت  ٌْٓ ْبي ه گؾؿ اه ؿا اف ؿُ

ضبٗ  لت اف ل لي، ػّ ثيي الول مٖش  َْيت ػؿ  ٍْؿت ت ػؿ 

 لبًًْي ًنجت ثَ هٞبُؼٍ پبيجٌؼ هي ىْػ.

 تقْيت دس عير هلي

ًجبيؼ تَْيت ػؿ مٖش ثيي الوللي ؿا ثب تَْيت ػؿ 

ىتجب لي ا يؼ مٖش ه لت ثب لي، ػّ مٖش ه يـين. ػؿ  ٍ ثگ

عْػ  لبًًْي  يب  مي  کبم امب ثب اص ٖبثك  ُؼٍ ؿا ه هٞب

تَْيت کٌؼ تب ثٞؼًا ثتْاًؼ ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي عْػ 

ؿا ثَ ٍْؿت ثيي الوللي اثـاف ًوبيؼ. ثـاي هخبل، 

هوکي امت لبًْى امبمي ثَ پبؿلوبى صکن کـػٍ ثبىؼ 

ثَٖ ثب تب ىـائ کٌْاًنيْى ؿا هٖبلَٞ کٌؼ ّ ػؿ ؿا

تَْيت لجل اف ُـ گًَْ الؼام ػؿ مٖش ثيي الوللي کَ 

ىْػ،  ِبؿ هي. لت اٙ ٌؼي ػّ ثَ پبيج ّبيت  ٕي آى ؿ ػؿ 
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تَوين گيـي کٌؼ. ثب ايي صبل، تَْيت ػؿ مٖش هلي ثَ 

عْػي عْػ ثـاي اثـاف ًيت ػّلت ًنجت ثَ پبيجٌؼي ػؿ 

مٖش ثيي الوللي کبفي ًينت. اف ُويي ثبثت امت کَ 

ث مٖش  َْيت ػؿ  ول ت ٚـ اف ٕـفالٞ ً ٜٖ لي، ل يي الول

 ُبي هلي، کوبکبى الفم امت.

 تقْيت تْعو عبصهبى ُبي ّزذت هٌيمَ اي

ُبي  مبفهبى  ثَ  يبؿي  کْل اعت نيْى ّ پـّتْ کٌْاً

ّصؼت هٌٖمَ اي، ًٚيـ اتضبػيَ اؿّپب، اهکبى هي ػُؼ 

تب ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي عْػ ؿا يب ًنجت ثَ کٌْاًنيْى 

ي کْل اعت ثَ پـّتْ نجت  ْبء ّ يب ً يك اه بؿي اف ٕـ

موي» يؼ ؿ موي ػاؿاي « تأي يؼ ؿ ًؼ. تأي ِبؿ ػاؿ اٙ

ٌبثـايي،  مت. ث َْيت ا ثب ت يبثَ اي  لبًًْي ه تأحيـ 

ضبٗ  مَ.اي اف ل صؼت هٌٖ مبفهبى ّ موي،  يؼ ؿ ثب تأي

لبًًْي ًنجت ثَ کٌْاًنيْى ّ يب پـّتْکْل اعتيبؿي 

 پبيجٌؼ هي ىْػ.

 السبق

مَ اي ُوچ صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  هي يک ػّ ٌيي 

تْاًؼ ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي عْػ ًنجت ثَ کٌْاًنيْى يب 

پـّتْکْل اعتيبؿي ؿا اف ٕـيك مپـػى مٌؼ الضبق ًقػ 

 هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ، اثـاف ًوبيؼ.

َْيت  ثب ت يبثَ اي  لبًًْي ه تأحيـ  ضبق ػاؿاي  ال

ٞؼ اف  يؼ ث کَ ثب َْيت  عالف ت ثـ  صبل،  يي  ثب ا مت.  ا

لبًًْي القام آّؿ ثـ امبك اهْبء ثـاي ايزبػ ّٙبيف 

لْاًيي ثيي الوللي ٍْؿت گيـػ، الضبق فمٔ ىبهل يک 

 گبم هي ىْػ ّ آى ٝجبؿت امت اف مپـػى مٌؼ الضبق.

 تفبّت ُبي هيبى اهنبء، تقْيت، تأييذ سعوي ّ السبق

ُبيي  گبم  ىتي  ْٚؿ ثـػا ثَ هٌ لت  يک ػّ يت  ْبء ً اه

ثَ  لت  ٌؼي آى ػّ ثَ پبيج ّبيت  ثـاف ؿ ثـاي ا ؿا 

ًنيْى ّ يب پـّتْکْل اعتيبؿي ػؿ آيٌؼٍ، ًيبى کٌْا

يبى  فَ ؿا ػؿ ػّؿٍ ه يک ّٙي ْبء  ٌيي اه ُؼ. ُوچ هي ػ

اهْبء ّ تَْيت يب ؿّبيت ثَ پبيجٌؼي ايزبػ هي کٌؼ 

کَ  مت  وبلي ا زبم اٝ عْػػاؿي اف اً جبؿت اف  ّ آى ٝ

 هغبلف اُؼاف ّ همبٍؼ هٞبُؼٍ هي ثبىؼ.
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ارـاي  تَْيت اف لضبٗ لبًًْي يک ػّلت ؿا ًنجت ثَ

کٌْاًنيْى ّ يب پـّتْکْل اعتيبؿي پبيجٌؼ هي کٌؼ. 

ايي پبيجٌؼي هٌْٓ ثَ ىـائ، تِٞؼات ّ اٝالهيَ ُبي 

 هٞتجـ امت.
صؼت  مبفهبى ّ يک  لبًًْي  ضبٗ  موي اف ل يؼ ؿ تأي

هٌٖمررَ اي ؿا ًنررجت ثررَ ارررـاي کٌْاًنرريْى ّ يررب 

 پـّتْکْل اعتيبؿي پبيجٌؼ هي کٌؼ.

لت  يک ػّ لبًًْي  ضبٗ  ضبق اف ل صؼت ال مبفهبى ّ يب 

هٌٖمررَ اي ؿا ًنررجت ثررَ ارررـاي کٌْاًنرريْى ّ يررب 

 پـّتْکْل اعتيبؿي پبيجٌؼ هي کٌؼ.

 عٌذ تقْيت، تأييذ سعوي يب السبق

يب  نيْى  ُؼ کٌْاً هي عْا لت  يک ػّ کَ  گبهي  ٌُ

ضبق  ثَ آى ال يب  ٌؼ  َْيت ک يبؿي ؿا ت کْل اعت پـّتْ

ًوبيؼ، يب يک مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي هي عْاُؼ تب 

يْى يب پـّتْکْل اعتيبؿي ؿا ؿموًب تأييؼ کٌؼ کٌْاًن

صؼت  مبفهبى ّ يب  لت  يؼ، آى ػّ ضبق ًوب ثَ آى ال يب 

هٌٖمَ اي ثبيؼ يک مٌؼ تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق 

ؿا کَ تْمٔ ؿئيل ػّلت، ؿئيل صکْهت يب ّفيـ اهْؿ 

 عبؿرَ اهْبء ىؼٍ امت، اؿائَ ػُؼ.

صبل، يي  ثب ا نت.  َي ًي لت هيغ مٌؼ ػاؿاي لب يي   ا

 هْاؿػ فيـ ثبيؼ ػؿ آى هْرْػ ثبىؼ:

يب  نيْى ّ  مبػ کٌْاً کبى اًٞ تبؿيظ ّ ه ٌْاى،  ٝ

 پـّتْکْل اعتيبؿي؛

 ًبم کبهل ّ همبم ىغٌ اهْبءکٌٌؼٍ مٌؼ؛

اثـاف ٍـيش ًيت ػّلت ثـاي پبيجٌؼي ثَ کٌْاًنيْى 

ثـاي  لت  ِؼ ػّ ني تٞ يبؿي ّ ص کْل اعت يب پـّتْ  ّ

 ؿٝبيت ّ ارـاي اصکبم آى؛

ئيل ػّ ْبي ؿ هْؿ اه يـ ا يب ّف هت  ئيل صکْ لت، ؿ

عبؿرَ )هِـ ؿموي کبفي ًينت( يب ُـ فـػ ػيگـي کَ 

ػاؿاي اعتيرربؿات کبهررل ػؿ ايرري فهيٌررَ امررت کررَ ّ 

اعتيبؿات اّ تْمٔ يکي اف همبهبت ثبال ٍبػؿ گـػيؼٍ 

 امت.

مٌؼ تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق فهبًي ًبفؾ هي 

ًقػ ىْػ کَ ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي آى ؿا 
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لل  مبفهبى ه مـ  ضؼ ػؿ ه لل هت مبفهبى ه وْهي  يي ٝ هٌ

 هتضؼ ػؿ ًيْيبؿک ثنپبؿػ.

ػّلت ُب يب مبفهبى ُبي ّصؼت هٌٖمَ اي ثبيؼ چٌيي 

امٌبػي ؿا ثَ ثغو هٞبُؼات مبفهبى هلل هتضؼ تضْيل 

ًؼ.  لـاؿ گيـ ميؼگي  هْؿػ ؿ مـيًٞب  مٌبػ  تب ا ٌؼ  ػُ

 )ًيبًي ثغو هٞبُؼات ػؿ ثبال ؽکـ ىؼٍ امت.(

ٍ مَ اي ػؿ  صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  کبى، ػّ ْؿت اه

وَ  نْي  تـر يب فـاً ني ّ  ثَ اًگلي مٌبػ ؿا  يؼ ا ثب

کٌؼ. ايي تـروَ ثبٝج آى هي ىْػ تب ؿميؼگي ثَ ايي 

 امٌبػ مـيًٞب ٍْؿت ثگيـػ.

 ًمؼ پبسلوبى دس سًّذ تقْيت

پبؿلوبى ُب ًمو ٝوؼٍ اي ؿا ػؿ ؿًّؼ تَْيت ايفبء 

ٌؼٍ اف يک ًوبي چَ  ٌؼ. گـ يَ  هي کٌ ئيل  –لٍْ هزـ ؿ

هٞبُؼات  –ػّلت، ؿئيل صکْهت يب ّفيـ اهْؿ عبؿرَ 

ؿا اهْرربء ّ تَررْيت هرري کٌررؼ، اهررب ػؿ ثنرريبؿي اف 

َْيت،  يؼ ت ثب تأي کَ  مت  وبى ا يي پبؿل يْؿُب، ا ک

تَوين ًِبيي ؿا ػؿ ايي عًَْ هي گيـػ. ايي ؿّيَ ػؿ 

هي  هؼًي  لبًْى  مٌت  کَ ػاؿاي  رْػ ػاؿػ  يْؿُبيي ّ ک

صبل، ػؿ ثنيبؿي اف کيْؿُبيي کَ مٌت  ثبىٌؼ. ثب ايي

لبًْى ٝـفي ؿا ػاؿًؼ، ٍالصيت اًٞمبػ هٞبُؼٍ ٝوْهًب 

ًقػ لٍْ هزـيَ لـاؿ ػاؿػ ّ لٍْ همٌٌَ ًمو هضؼّػي 

ؿا ػؿ ايي فهيٌَ ايفبء هي کٌؼ. ثب افقايو ىوبؿ ّ 

ّضي ؿا  تأحيـات ّا کَ  لي  ثيي الول ُؼات  ضؼّػٍ هٞب ه

ي ػاؿًررؼ، ثررـ لررْاًيي ّ ميبمررت ُرربي ػاعلرري ػؿ پرر

پبؿلوبى ُب ػؿ ُوَ کيْؿُب ٝاللَ ثييتـي ؿا ًنجت ثَ 

اهتيبف لٍْ هزـيَ ػؿ فهيٌَ اًٞمبػ هٞبُؼات اف عْػ 

ًيبى ػاػٍ اًؼ. ثَ فِـمت ثبفثيٌي ػؿ آعـ ايي ثغو 

ثـاي تؼاثيـ هضتولي کَ اْٝبي پبؿلوبى هي تْاًٌؼ 

 ػؿ ؿًّؼ تَْيت ؿّي ػمت ثگيـًؼ، ًگبٍ کٌيؼ.

 ؽذى کٌْاًغيْى ّ پشّتْکْل اختيبسي صهبى الصم االخشا

ثررب الفم االرررـا ىررؼى، کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل 

اعتيبؿي اف لضبٗ لبًًْي ثـاي ػّلت ُبي ْْٝ القام 

 آّؿ هي.ىًْؼ.
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اصتوبل ايي کَ کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي ػؿ 

ػّ تبؿيظ هتفبّت الفم االرـا ىًْؼ، هْرْػ امت، فيـا 

 تي ػؿ ايي فهيٌَ ُنتٌؼ:ُـ ػّ ػاؿاي ؿًّؼُبي هتفبّ

اهرريي ؿّف ثٞررؼ اف مررپـػٍ ىررؼى 76کٌْاًنرريْى ػؿ 

 اهيي مٌؼ تَْيت يب الضبق الفم االرـا هي ىْػ.96

اهريي ؿّف ثٞرؼ اف مرپـػٍ 76پـّتْکْل اعتيبؿي ػؿ 

 اهيي مٌؼ تَْيت يب الضبق الفم االرـا هي.ىْػ.46ىؼى 

 ًمؼ پبسلوبى دس سًّذ تقْيت

اف يک کيْؿ ثَ کيْؿ ًمو پبؿلوبى ػؿ ؿًّؼ تَْيت 

لؼاهبت  وبى ا متـاليب، پبؿل ٌؼ. ػؿ ا هي ک فـق  گـ  ػي

صکْهت ؿا ثـاي تَْيت يک هٞبُؼٍ ثبفثيٌي هي کٌؼ. 

ثـ امبك ايي ؿّيَ، ُـ گًَْ تؼثيـ ػؿ اؿتجبٓ ثب يک 

هٞبُؼٍ، ًٚيـ تَْيت، ثبيؼ، لجل اف ايي کَ صکْهت 

ؿّف کربؿي  45الؼاهي ؿا ؿّي ػمت گيـػ، ثـاي صؼالل 

بؿلورربى ثررَ هررؾاکـٍ گؾاىررتَ ىررْػ. ػؿ ٌُگرربم ػؿ پ

هؾاکـٍ ػؿ پبؿلوبى، صکْهت هتي هٞبُؼٍ پييٌِبػي ؿا 

اؿائَ هي کٌؼ کَ ػؿ  (NIA)تْأم ثب تضليل هٌبفٜ هلي 

آى، صکْهت ػاليل تَْيت آى هٞبُؼٍ ؿا تّْيش هي ػُؼ. 

 تضليل هٌبفٜ هلي ػؿ هْاؿػ فيـ اًزبم هي ىْػ:

ٖي، ار نت هضي َبػي، في حـات الت گي ا وبٝي ّ فـٌُ ت

 هٞبُؼٍ پييٌِبػي؛
 ّٙبيفي کَ تْمٔ هٞبُؼٍ ّّٜ هي ىْػ؛

 ًضٍْ ارـاي هٞبُؼٍ ػؿ مٖش هلي؛

هَرربؿف هرربلي هـثررْٓ ثررَ ارررـا ّ ؿٝبيررت ىررـائ 

 هٞبُؼٍ؛ ّ
ُبي  گـٍّ  ٌٍبيٜ،  ُب،  لت  ثب ػّ کَ  ُبيي  يْؿت  ه

 ارتوبٝي ّ ػيگـ هـارٜ ٝاللَ هٌؼ اًزبم ىؼٍ امت.

ثيٌي تضليل هٌبفٜ هلي ّ يک کويتَ هٞبُؼات ثَ ثبف

ػيگررـ هٞلْهرربت هـثررْٓ هرري پررـػافػ، ثٞررؼًا ًترربيذ 

ثبفثيٌي ُبي عْػ ؿا ػؿ ؿمبًَ ُبي ُوگبًي ّ پبيگبٍ 

ايٌتـًتي عْػ هٌتيـ هي کٌؼ ّ اف ُوَ افـاػ ٝاللَ 

هٌؼ ثَ هٞبُؼٍ ػْٝت هي کٌؼ تب ػؿ ايي ثبؿٍ اثـاف 

ًٚـ کٌٌؼ. کويتَ هٞبُؼات ثَ ٍْؿت هٌٚن ًينت ُبي 

وْ وبى ٝ ثَ پبؿل ىي ؿا  ٌؼ ّ گقاؿ هي ک گقاؿ  هي ؿا ثـ

تمؼين هي کٌؼ کَ صبّي پييٌِبػ آى ػؿ هْؿػ تَْيت 
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يب ُـ الؼام ػيگـي امت کَ امتـاليب ثبيؼ ػؿ ؿاثَٖ 

 ثب هٞبُؼٍ اتغبؽ.کٌؼ.

ػؿ امتـاليب، صتي اگـ کويتَ هٞبُؼات ٝليَ تَْيت 

هي  ٌْف  هت ُ ىؼ، صکْ يٌِبػ ػاػٍ ثب ُؼٍ پي يک هٞب

هٞبُؼٍ ؿا تَْيت کٌؼ؛ ّ يب ايي کَ تَوين تْاًؼ آى 

َْيت ؿا  ًؼ ت تَ، ؿّ ٍيَ کوي ثَ تْ ٚـ  تب ً يـػ  ثگ

 ٌَ تَ فهي ثبفثيٌي کوي تَ،  ُن ؿف ُؼ. ؿّي  هَ ًؼ اػا

هِوي ؿا ثـاي هـػم ّ پبؿلوبى هنبٝؼ هي کٌؼ تب ثـ 

تَبهين صکْهت ؿارٜ ثَ تَْيت هٞبُؼات ثيي الوللي 

 ًٚبؿت ػاىتَ ثبىٌؼ.

ى کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي ثب الفم االرـا ىؼ

ػؿ مٖش ثيي الوللي، ثـاي ُـ ػّلت يب مبفهبى ّصؼت 

ؿّف پرل اف  76هٌٖمَ اي تَْيت کٌٌرؼٍ، کٌْاًنريْى 

صؼت  مبفهبى ّ يب  لت  َْيت آى ػّ مٌؼ ت ىؼى  مپـػٍ 

هي  رـا  مَ اي الفم اال لي ّ هٌٖ مْٖس ه مَ اي ػؿ  هٌٖ

 ىْػ.

َْيت،  ًؼ ت ًَْ ؿّ يؼ ػؿ ع هبت هق ثَ ثـاي هٞلْ

 پبيگبٍ ايٌتـًتي ػفتـ اهْؿ لبًًْي هـارَٞ کٌيؼ:

http://untreaty.un.og. 

ؽشه ُب دس استجبه ثب کٌْاًغيْى ّ پشّتْکْل 

 اختيبسي

يب  نتخٌي  ٌي ه ثَ هٞ کَ  مت  يَ اي ا ىـٓ ثيبً يک 

تٞؼيل ًوْػى تأحيـ لبًًْي يکي اف اصکبم هٞبُؼٍ ػؿ 

ثب ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي هـثْٓ، هي ؿاثَٖ 

، «ىررـٓ»ثبىررؼ. ايرري ثيبًيررَ هرري تْاًررؼ ٌٝررْاى 

يَ» نيـي»، «ىٌبعت»، «اٝاله يَ تف يَ »يب « اٝاله ثيبً

ؿا ثَ عْػ ثگيـػ. ُـ ٌْٝاًي کَ امتفبػٍ « تفنيـي

کبم  کي اف اص لبًًْي ي تأحيـ  کَ  يَ اي  ىْػ، ثيبً

ّالٜ، يک هٞبُؼٍ ؿا هنتخٌي يب تٞؼيل هي کٌؼ، ػؿ 

صؼت  مبفهبى ّ يب  لت  يک ػّ ثَ  گؾاؿي  ىـٓ  مت.  ىـٓ ا

هٌٖمررَ اي اهکرربى هرري ػُررؼ تررب ػؿ کٌْاًنرريْى يررب 

يي  يـ ا يـا ػؿ غ ٌؼ، ف ىتـاک ک يبؿي ا کْل اعت پـّتْ

وبيلي  مَ اي ت صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  ٍْؿت، آى ػّ

 ثـاي هيبؿکت ػؿ ايي امٌبػ ًغْاُؼ ػاىت.

http://untreaty.un.og/
http://untreaty.un.og/
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اي هي تْاًٌؼ ػّلت ُب يب مبفهبى ُبي ّصؼت هٌٖمَ 

ػؿ فهبى اهْبء، تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق، ىـٓ 

ثگؾاؿًؼ. فهبًي کَ ىـٓ ػؿ ٌُگبم اهْبء گؾاىتَ هي 

ىْػ، چٌيي ىـٕي ٍـفًب رٌجَ يک اٝالهيَ ؿا ػاؿػ کَ 

مٔ  َْيت تْ هبى ت يـي ػؿ ف ٍْؿت تضـ ثَ  ٞؼًا  يؼ ث ثب

 ػّلت هـثْٓ ؿموًب تأييؼ گـػػ.

ي ّصؼت هٌٖمَ اي هي ُوچٌيي ػّلت ُب يب مبفهبى ُب

تْاًٌؼ ثٞؼ اف تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق، ىـٓ 

 ثگؾاؿًؼ.

 ؽشه ُبي غيش لبثل پزيشػ

ُن کٌْاًنيْى ّ ُن پـّتْکْل اعتيبؿي اهکبى ىـٓ 

گؾاؿي ؿا هنبٝؼ کـػٍ امت. ثب ايي صبل، ىـٓ ُبيي 

کْل  يب پـّتْ نيْى  ٍؼ کٌْاً ُؼاف ّ همب ثب ا کَ 

 يـفتَ ًغْاٌُؼ ىؼ.اعتيبؿي ًبمبفگبؿ ُنتٌؼ، پؾ

 اػتشاك ثَ ؽشه ُب

هبٍ ّلرت  49ثٞؼ اف اًتيبؿ يک ىـٓ، ػيگـ ػّلت ُب 

ػاؿًؼ کَ ػؿ ٙـف آى، هي تْاًٌؼ ثَ آى ىـٓ اٝتـاُ 

کٌٌؼ. ايي هؼت اف تبؿيظ مپـػٍ ىؼى إالٝيَ ىـٓ يب 

اف تبؿيغي کَ ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي ؿّبيت 

ف هي کٌؼ، آغبف ثَ پبيجٌؼي عْػ ثَ هٞبُؼٍ ؿا اثـا

 هي ىْػ.

 َٖ هَ اي ؿا ػؿ ؿاث تـاُ ًب لت اٝ يک ػّ کَ  هبًي  ف

 49ثب يک ىـٓ ًقػ هٌيي ٝورْهي پرل اف پبيربى هرؼت 

يک  ٌْاى  ثَ ٝ وْهي آى ؿا  يي ٝ مپبؿػ، هٌ َُ هي. هب

 هٌتيـ هي ًوبيؼ.« هکبتجَ»

مَ  صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  يک ػّ کَ  هبًي  وْالً ف هٞ

ى يي  ٌؼ، ا هي ک ٚين  ىـٕي ؿا تٌ مٌؼ اي  يؼ ػؿ  ـٓ ثب

تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق گٌزبًؼٍ ىْػ يب ّويوَ 

ئيل  مٔ ؿ ًَ تْ يؼ رؼاگب ٍْؿت، ثب يي  ىْػ ّ ػؿ ا آى 

ػّلت، ؿئيل صکْهت يب ّفيـ اهْؿ عبؿرَ، يب فـػي کَ 

ػاؿاي اعتيبؿات کبهل ػؿ ايي فهيٌَ امت ّ اعتيبؿات 

مت،  يؼٍ ا ٍبػؿ گـػ ثبال  هبت  کي اف همب مٔ ي اّ تْ

 ػ.اهْبء ىْ
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ىـٕي ؿا  ضؼ  لل هت مبفهبى ه وْهي  يي ٝ کَ هٌ هبًي  ف

ػؿيبفت هي کٌؼ، اّ ػيگـ ػّلت ُب ؿا هٞوْالً اف ٕـيك 

ايويل اف تبؿيظ تٌٚين ىـٓ هٖلٜ هي ًوبيؼ. فهبًي 

مٌؼ  ىؼى  مپـػٍ  ٞؼ اف  ىـٕي ؿا ث وْهي  يي ٝ کَ هٌ

تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق ػؿيبفت هي ًوبيؼ ّ آى 

َ ػؿ پبييي تّْيش ػاػٍ ىؼٍ ىـٓ ثب ٕـفالٞول ُبيي ک

اًؼ، هٖبثك امت، هٌيي ٝوْهي ىـٓ ؿا ثَ توبم ػّلت 

 ُبي هـثْٓ اؿمبل هي کٌؼ.

 تؼذيل ّ سفغ ؽشه ُب

فٜ  ثَ ؿ ًؼ  هي تْا ٞؼيل  مت. ت ٞؼيل ا ثل ت ىـٓ لب

لنوي ىـٓ يب ثَ ايزبػ امتخٌبئبت يب تٞؼيالت رؼيؼي 

ُؼ  کبم هٞب ْي اف اص لبًًْي ثٞ تأحيـات   ٌَ ػؿ فهي

گ زـ  يؼ هٌ ىـٓ رؼ يک  ٞبػل  ًْٛ ػّم، ه ٞؼيل  ـػػ. ت

امت. هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ ايي تٞؼيالت ؿا 

هربٍ  49ثَ مبيـ ػّلت ُب اؿمبل هي کٌؼ ّ ثَ آًِرب 

ثَ  نجت  هؼت، ً ٙـف آى  تب ػؿ  ىْػ  هي  لت ػاػٍ  ّ

ٍْؿت  ّي  کَ اٝتـا ٍْؿتي  ٌؼ. ػؿ  تـاُ کٌ ٞؼيالت اٝ ت

ي ىْػ. ػؿ ًگيـػ، تٞؼيل ًقػ هٌيي ٝوْهي پؾيـفتَ ه

هي  کبم  ٞؼيل ًب يـػ، ت ٍْؿت ثگ ّي  کَ اٝتـا ٍْؿتي 

 ىْػ.

يک ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي هي تْاًؼ ىـٕي 

ىتَ  يبؿي گؾا کْل اعت يب پـّتْ نيْى  ثـ کٌْاً کَ  ؿا 

امت، ػؿ ُـ فهبى ؿفٜ کٌؼ. ؿفٜ ىـٓ ثبيؼ ثَ ٍْؿت 

تضـيـي تٌٚين ىْػ ّ تْمٔ ؿئيل ػّلت، ؿئيل صکْهت 

عبؿرَ، يب فـػي کَ ػاؿاي اعتيبؿات يب ّفيـ اهْؿ 

کبهل ػؿ ايي فهيٌَ امت ّ اعتيبؿات اّ تْمٔ يکي اف 

يي  گـػػ. هٌ ْبء  مت، اه يؼٍ ا ٍبػؿ گـػ ثبال  هبت  همب

ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ إالٝيَ ؿفٜ ىـٓ ؿا ثَ توبم 

 ػّلت ُبي هـثْٓ اؿمبل هي کٌؼ.
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اػالهيَ ُب دس استجبه ثب کٌْاًغيْى ّ پشّتْکْل 

 ياختيبس

اًْاع اػالهيَ ُب دس استجبه ثب کٌْاًغيْى ّ 

 پشّتْکْل اختيبسي

يَ  ٌؼ اٝاله هي تْاً ُب  لت  نيْى، ػّ مبك کٌْاً ثـ ا

ُب ؿا فمٔ ثَ ىکل اٝالهيَ ُبي تفنيـي اؿائَ ػٌُؼ. 

ٌؼ  هي تْاً ُب  لت  يبؿي، ػّ کْل اعت مبك پـّتْ ثـ ا

اٝالهيَ ُبي تفنيـي ّ اٝالهيَ ُبي اعتيبؿي ؿا اؿائَ 

 کٌٌؼ.

 الهيَ ُبي تفغيشياػ

ًؼ  هي تْا مَ اي  صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  يک ػّ

 ّْٛ يک هْ عْػ اف  ىٌبعت  هْؿػ  يَ اي ؿا ػؿ  ثيبً

کي اف  نيـ ي ًَْ تف يب ػؿ ع ُؼٍ  يک هٞب ٌؼؿد ػؿ  ه

ُبيي  يَ  ٌيي ثيبً ٌؼ. چ يَ ک ُؼٍ، تِ کبم آى هٞب اص

ؿا ثَ « اٝالهيَ ُبي تفنيـي»يب « اٝالهيَ.ُب»ٌْٝاى 

الف ىـٓ ُب، ايي اٝالهيَ ُب ثَ عْػ گـفتَ اًؼ. ثـ ع

يک  لبًًْي  تأحيـات  وْػى  ٞؼيل ً يب ت نتخٌي  ٌي ه هٞ

يي  ُب ا يَ  يي اٝاله ْٚؿ اف ا ىٌؼ. هٌ وي ثب ُؼٍ ً هٞب

امت کَ ثَ هفِْم ثْٞي اف اصکبم هٞبُؼٍ يب ثَ توبم 

 هٞبُؼٍ ٍـاصت ثغييؼٍ ىْػ.

 اػالهيَ ُبي اختيبسي

کْل  مبك پـّتْ ثـ ا ُب  يَ  گـي اف اٝاله ًْٛ ػي

عتيبؿي رْاف ػاؿػ. پـّتْکْل اعتيبؿي ػّ ٕـفالٞول ا

ؿا ايزبػ کـػٍ امت: يک ًٚبم کَ ثَ افـاػ اربفٍ هي 

تَ  ثَ کوي نيْى  کبم کٌْاً مِ اص ِبم ً ثَ ات تب  ُؼ  ػ

ول  ٌؼ )ٕـفالٞ ىکبيت کٌ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ص

هکبتجبت فـػي(، ّ يک ًٚبم کَ ثَ کويتَ اربفٍ هي 

ٞلْهبت هْحك ػؿ عًَْ ًمِ ػُؼ تب ػؿ ٌُگبم ػؿيبفت ه

ىؼيؼ يب ًٚبم هٌؼ صمْق هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى تْمٔ 

ول  ٌؼ )ٕـفالٞ يك ک ثَ تضم لؼام  ْْ، ا لت ٝ يک ػّ

مَ اي  صؼت هٌٖ ُبي ّ مبفهبى  ُب ّ  لت  يك(. ػّ تضم

تَْيت کٌٌؼٍ پـّتْکْل اعتيبؿي هي.تْاًٌؼ، ػؿ فهبى 
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اهْبء، تَْيت يب الضبق، اٝالم کٌٌؼ کَ آًِب ٍالصيت 

 َ ؿا ػؿ فهيٌَ تضميك ثَ ؿمويت ًوي.ىٌبمٌؼ.کويت

 اسائَ اػالهيَ ُب دس استجبه ثب کٌْاًغيْى

گبم  يب ػؿ ٌُ ْبء  هبى اه وْالً ػؿ ف ُب هٞ يَ  اٝاله

مپـػٍ ىؼى مٌؼ تَْيت، تأييؼ ؿموي يب الضبق اؿائَ 

 هي.گـػًؼ.

اٝالهيَ ُبي تفنيـي ػاؿاي تأحيـ لبًًْي هيبثَ اي 

ؿّ، ًيبفي ثَ اهْبء  ثب ىـٓ ُب ًينتٌؼ ّ اف ُويي

تْمٔ يک همبم ؿموي ّرْػ ًؼاؿػ ّ ايي اهـ ػؿ ٍْؿتي 

امت کَ آى اٝالهيَ ُب ثَ ّّبصت اف ػّلت هـثْٓ ًبىي 

تب  ىْػ  هي  تـريش ػاػٍ  صبل،  يي  ثب ا ىٌؼ.  ىؼٍ ثب

يب  هت  ئيل صکْ لت، ؿ ئيل ػّ مٔ ؿ يَ اي تْ ٌيي اٝاله چ

ّفيـ اهْؿ عبؿرَ، يب فـػي کَ ػاؿاي اعتيبؿات کبهل 

کي اف ػ مٔ ي يبؿات اّ تْ مت ّ اعت ٌَ ا يي فهي ؿ ا

 همبهبت ثبال ٍبػؿ گـػيؼٍ امت، اهْبء ىْػ.

اف آًزب کَ اٝالهيَ ُبي اعتيبؿي ثـ ّٙبيف لبًًْي 

حـ ػاؿػ،  ثْٓ ا مَ اي هـ صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  ػّ

ئيل  لت، ؿ ئيل ػّ مٔ ؿ يؼ تْ ُبيي ثب يَ  ٌيي اٝاله چ

کَ ػ فـػي  يب  رَ،  هْؿ عبؿ يـ ا يب ّف هت  اؿاي صکْ

يبؿات اّ  مت ّ اعت ٌَ ا يي فهي هل ػؿ ا يبؿات کب اعت

تْمٔ يکي اف همبهبت ثبال ٍبػؿ گـػيؼٍ امت، اهْبء 

 ىْػ.

ثب ػؿيبفت اٝالهيَ، هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ، 

هتي اٝالهيَ ؿا ثَ ػيگـ ػّلت ُبي هـثْٓ هٞوْالً اف 

ٕـيك ايويل هکبتجَ هي کٌؼ ّ ثَ آى ػّلت ُب اهکبى 

تب ً ُؼ  يَ هي ػ ّٞيت اٝاله عْػ ؿا اف ّ يـي  زَ گ تي

 اًزبم ػٌُؼ.

ُؼاف ّ  ثب ا هؼ ّ  ىـٓ ثيٌزب يک  ثَ  کَ  يَ اي  اٝاله

مبفگبؿ  يبؿي ًب کْل اعت يب پـّتْ نيْى  ٍؼ کٌْاً همب

پيو  هْؿػي  ٌيي  گـ چ ىْػ. ا وي  تَ ً ىؼ، پؾيـف ثب

ثيبيؼ، ػّلت ُب هي تْاًٌؼ اٝتـاُ عْػ ؿا ًقػ هٌيي 

ٌ ٖـس کٌ ضؼ ه لل هت مبفهبى ه وْهي  وْهي ٝ يي ٝ ؼ. هٌ

توبم اٝتـاُ ُبي ػؿيبفتي ؿا هٌتيـ هي کٌؼ. اٝتـاُ 

ثَ اٝالهيَ ٝوْهًب ثـ ايي کَ آيب آى اٝالهيَ تفنيـي 

امت يب ًَ، يب ايي کَ آى اٝالهيَ، ػؿ ّالٜ، ىـٕي 
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ٌؼ،  ٞؼيل هي.ک ُؼٍ ؿا ت لبًًْي هٞب تأحيـات  کَ  مت  ا

توـکق ػاؿػ. ػّلت اٝتـاُ کٌٌؼٍ ثًْٞب اف ػّلت اٝالم 

کٌؼ. « تَـيش»ٌٌؼٍ ػؿعْامت هي کٌؼ تب ًيت عْػ ؿا ک

ػؿ ايي صبلت، اگـ ػّلت اٝالم کٌٌؼٍ ػؿ هْؿػ ايي کَ 

مت،  کـػٍ ا ٚين  يَ تٌ يک اٝاله ربي  ثَ  ىـٓ ؿا  يک 

تْافك کٌؼ، آى ػّلت هي تْاًؼ ىـٓ عْػ ؿا ؿفٜ کٌؼ 

نيـي  جَ تف ٍـفًب رٌ يَ اّ  کَ اٝاله يؼ  يؼ ًوب يب تأي

 ػاؿػ.

الهيَ ُب لبثل تؼذيل يب سفغ هبًٌذ ؽشه ُب، اػ

 ُغتٌذ.

 سثو کٌْاًغيْى ثب دّلت ُبي غيشػنْ

نيْى ّ  يؼ کٌْاً ُب ثب لت  لْة، ػّ ٍْؿت هٖ ثَ 

مْق  يت اف ص ْٚؿ صوب ثَ هٌ يبؿي ؿا  کْل اعت پـّتْ

ٌؼ.  َْيت کٌ عْػ ت وـّي  يت ػؿ لل فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

کْل  نيْى ّ پـّتْ ْْ کٌْاً تي ٝ گـ ػّل تي ا هب ص ا

کبم کٌْاًنيْى ٌُْف ُن ػؿ هْؿػ اعتيبؿي ًجبىؼ، اص

آى ػّلت ؿثٔ ػاؿػ. تَْيت کٌْاًنيًْجؼّى ؿأي گيـي 

تْمٔ هزوٜ ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ ًيبى هي ػُؼ کَ 

ربهَٞ ثيي الوللي ثَ ًيبف تـّيذ ّ صوبيت اف صمْق 

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت اؽٝرربى هرري کٌررؼ. صررؼالل، 

ثَ  کٌْاًنيْى ػاؿاي التؼاؿ ًقاکتي امت ّ هي تْاًؼ

ٌْٝاى يک ؿاٌُوب ثـاي ػّلت ُب هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ 

گيـػ ّ ػؿ ٍْؿتي کَ اؿاػٍ ميبمي کبفي ثـاي تغييـ 

ٍالصبت  زبم ا ثـاي اً ٌَ ؿا  ىؼ، فهي ىتَ ثب رْػ ًؼا ّ

هنبٝؼ کٌؼ. فهبًي کَ صکْهت لَؼ هي.کٌؼ تب لْاًيي 

ؿا اٍررالس کٌررؼ، اْٝرربي پبؿلورربى هرري تْاًٌررؼ اف 

يرربؿ ىررٌبعتَ ىررؼٍ کٌْاًنرريْى ثررَ ٌٝررْاى يررک هٞ

ُبي  مت  لْاًيي ّ ميب ٚـ  يؼ ً ثـاي تزؼ لي  ثيي.الول

هلي کبؿ ثگيـًؼ. ُوچٌيي هي تْاى اف کٌْاًنيْى ثَ 

 ٌْٝاى الگْيي ثـاي ٕـس لْاًيي رؼيؼ امتفبػٍ ًوْػ.

ػّلت ُب ٌُْف ّٙبيفي ؿا ثـ امبك ػيگـ پيوبى ُبي 

ثيي الوللي صمْق ثيـ ّ ثـ پبيَ لْاًيي ثيي الوللي 

ث وْهي  ثَ ٝ يـ  مْق ث يت اف ص تـّيذ ّ صوب ْٚؿ  َ هٌ

اًْوبم صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، ػاؿا هي ثبىٌؼ.  
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ثـاي هخبل، ُوَ ػّلت ُب کن اف کن يک هٞبُؼٍ امبمي 

ؿا ػؿ فهيٌَ صمْق ثيـ تَْيت کـػٍ اًؼ ّ ايي اهـ 

ثَ ايي هٌٞي امت کَ ُوَ ػّلت ُب تْافك کـػٍ اًؼ 

ـاػ ػاؿاي هٞلْليت تب تجٞيِ ثَ ىوْل تجٞيِ ٝليَ اف

ؿا هٌٜ کٌٌؼ. ثَ ُويي هٌْال، ػّلت ُب ّٙيفَ ػاؿًؼ 

تررب ٝررـف ثيي.الوللرري ؿا ػؿ فهيٌررَ صمررْق ثيررـ ّ 

يت  يـ هوٌْٝ لي ًٚ ثيي الول لْاًيي  هـٍ  ُبي آ هٞيبؿ

 ىکٌزَ ؿا ؿٝبيت کٌٌؼ.

 يبدداؽت:

« ػمرتٌبهَ هٞبُرؼات» 7هضتْاي ايي فَرل اف فَرل 

بفهبى هلل هتضؼ تِيَ ىؼٍ تْمٔ ػفتـ اهْؿ لبًًْي م

ػؿ ًيبًي فيـ « ػمتٌبهَ هٞبُؼات»ثـگـفتَ ىؼٍ امت. 

 هْرْػ هي ثبىؼ:

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm. 

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

هرري تررْاًن تررأهيي کررٌن کررَ صکْهررت هرري  چگًْررَ

َْيت  ْبء ّ ت يبؿي ؿا اه کْل اعت نيْى ّ پـّتْ کٌْاً

 هي کٌؼ يب ثَ آًِب الضبق هي ًوبيؼ؟

ثجيٌيررؼ کررَ صکْهررت ىرروب لَررؼ اهْرربء ّ تَررْيت 

 کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي ؿا ػاؿػ يب ًَ.

اگررـ چٌرريي لَررؼي ّرررْػ ًررؼاؿػ، اف ٕـفالٞوررل 

ل ايي ثي صـکتي امتفبػٍ پبؿلوبًي ثـاي تٞييي ػالي

ْبء ّ  ًؼ اه تب ؿّ يؼ  يْيك ًوبي هت ؿا ت يؼ ّ صکْ کٌ

يک  خبل،  ثـاي ه ٌؼ.  غبف ک تأعيـ آ ثؼّى  َْيت ؿا  ت

ثَ  عْػ  هت  ثـاي صکْ يـي ؿا  يب تضـ يـي  مؤال تمـ

يي  يل ا يب ػال َْيت  ثـاي ت هت  يت صکْ ييي ً ْٚؿ تٞ هٌ

 ثي.صـکتي صکْهت، هٖـس کٌيؼ.

ضَ ا ئَ الي ثـاي اؿا عْػ ؿا  يي صك  فـاػي ػؿ ا ً

 فهيٌَ ثـؿمي کٌيؼ.
يْيك  نئلَ ت يي ه ثبؿٍ ا وبًي ؿا ػؿ يبرـٍ پبؿل ه

 ًوبييؼ.

گبُي  ُبي آ هَ  يك ثـًب وْهي ؿا اف ٕـ يؼگبٍ ٝ ػ

َْيت  ثَ ت رٜ  هبت ؿا ؿا يؼ ّ هٞلْ نزن کٌ مبًي هٌ ؿ

 کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي، هٌتيـ ًوبييؼ.

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm
http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm
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 اگـ يک ٕـفالٞول اهْبء ربؿي امت، ثجيٌيؼ کَ آيب

يب  نيْى  ثـ کٌْاً ُبيي ؿا  ىـٓ  تب  َؼ ػاؿػ  لت ل ػّ

پـّتْکْل اعتيبؿي ثگؾاؿػ يب ًَ، ّ اگـ چٌيي لَؼي 

ّرْػ ػاؿػ، تٞييي کٌيؼ کَ آيب ايي ىـٓ ُب الفم ّ 

ثب اُؼاف ّ همبٍؼ کٌْاًنيْى يب پـّتْکْل اعتيبؿي 

مبفگبؿ ُنتٌؼ يب عيـ. اگـ ثَ ايي ًتيزَ ؿميؼيؼ کَ 

ن يَ ُ ثي پب ُب  ىـٓ  يي  ّٜ ا يـ هْ ِت تغي تٌؼ، ػؿ ر

 صکْهت ػمت ثَ الؼام ىْيؼ.
اگـ تَْيت اًزبم ىؼٍ ثبىؼ، ثجيٌيؼ آيب ىـٓ ُبي 

 ّ ًَ يب  نتٌؼ  فؾ ُ ىوب ًب هت  مٔ صکْ ىؼٍ تْ ىتَ  گؾا

زَ  يي ًتي ثَ ا گـ  ًَ. ا يب  نتٌؼ  ٌْف الفم ُ ِب ُ آً

ِب  فٜ آً ِت ؿ نتٌؼ، ػؿ ر ُب الفم ًي ىـٓ  کَ  ميؼيؼ  ؿ

 ػمت ثَ الؼام ىْيؼ.

لت ّ تأهيي کٌ ٌؼاى ػّ وْهي، کبؿه هبت ٝ کَ همب يؼ 

ٝوْم هـػم اف تَْيت کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي 

 تْمٔ ػّلت يب الضبق ػّلت ثَ آًِب، آگبُي ػاؿًؼ.

اگـ کيْؿ ىوب کٌْاًنيْى ؿا تَْيت کـػٍ يب ثَ آى 

الضبق ًوْػٍ امت، اهب تب ٌُْف پـّتْکْل اعتيبؿي 

ؿا تٞييي کٌيؼ ؿا تَْيت ًکـػٍ امت، ػاليل ايي کبؿ 

يبؿي ّ  کْل اعت َْيت پـّتْ ًٜ ت فٜ هْا ِت ؿ ّ ػؿ ر

تيْيك تَْيت فْؿي پـّتْکْل اعتيبؿي ػمت ثَ الؼام 

 ىْيؼ.
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 5فقل 

 لْاًيي هلي ّ کٌْاًغيْى

کَ  مت  لي ا ثيي الول لْاًيي  مي  ٍل امب يک ا يي  ا

هي  لي ػؿ ثيي الول ُؼٍ  يک هٞب ْْيت  ثَ ٝ کَ  تي  ػّل

يؼ تأهيي ًوب يؼ  يؼ، ثب ُبي  آ يَ  لْاًيي ّ ؿّ کَ 

ًؼ. ػؿ  مت ػاؿ ُؼٍ هٖبث کبم آى هٞب ثب اص لي اه  ػاع

ثْٞي اف صبالت، هٞبُؼٍ، ؿٌُوْػُبيي ٝوْهي ؿا ؿارٜ 

ثَ تؼاثيـي کَ ثبيؼ ؿّي ػمت گـفتَ ىْػ، اؿائَ هي 

ػُؼ. ػؿ هْاؿػ ػيگـ، هٞبُؼٍ صبّي اصکبم هيغَي ػؿ 

فـاػ ػاؿاي  مْق ا نيْى ص ىؼ. کٌْاً هي ثب  ٌَ يي فهي ا

ٞلْليررت ػاؿاي ُررـ ػّ ًررْٛ ايرري اصکرربم امررت. ه

تؼاثيـ  غبؽ  وي ؿا ػؿ ات مو هِ وبى ً ٌبثـايي، پبؿل ث

 تمٌيٌي هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى، ايفبء هي ًوبيؼ.

ثنيبؿي اف اصکبم هٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى يب ػؿ لبلت 

يب ػؿ هضتْا ثب اصکبم هٌؼؿد ػؿ ػيگـ هٞبُؼات صمْق 

ثِت ػاؿًؼ. ثيـي کَ ػّلت ُب ْْٝ آًِب ُنتٌؼ، هيب

ثَ  ُؼات  رـاي آى هٞب ضٍْ ا تب ً ىؼ  يؼ ثب ىبيؼ هف

هٌٚررْؿ تٞيرريي گرربم ُرربيي کررَ ثبيررؼ ثررـاي ارررـاي 

کٌْاًنرريْى صمررْق افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثـػاىررتَ 

 ىًْؼ، هٖبلَٞ ىْػ.

 گٌدبًذى کٌْاًغيْى دس لْاًيي داخلي

 هفِْم اهنبء ّ تقْيت

ؿًّؼ ّ هفِْم اهْبء ّ تَْيت کٌْاًنريْى ّ  4فَل 

ُؼ. ػؿ پـ هي ػ ّيش  َيل تْ ثَ تف يبؿي ؿا  کْل اعت ّتْ

ثـؿمي الؼاهبت تمٌيٌي ثـاي ارـاي کٌْاًنيْى، ثبيؼ 

 ثَ عبٕـ ػاىت کَ:

يب  نيْى  ْبي کٌْاً يبى اه هبًي ه ضؼّػيت ف ُيچ ه

مٌبػ  يي ا يک اف ا ُـ  َْيت  يبؿي ّ ت کْل اعت پـّتْ

 ّرْػ ًؼاؿػ؛

اهْبي کٌْاًنيْى يب پـّتْکْل اعتيبؿي، ػّلت ؿا 

لقم ُؼاف ّ  ه ثب ا کَ  وبلي  زبم اٝ تب اف اً ٌؼ  هي ک
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ٌبٛ  ىؼ، اهت غبلف ثب مٌبػ ه يي ا يک اف ا ُـ  ٍؼ  همب

 ّؿفػ؛ ّ

کن  مت  يبؿي ػ کْل اعت يب پـّتْ نيْى  َْيت کٌْاً ت

ىبهل ّٙيفَ پبيجٌؼي ثَ ايي امٌبػ ّ اًزبم ّٙبيف 

 ثب صني ًيت هي ىْػ.

کيْؿي ثْػ کَ کٌْاًنيْى ؿا  89يْگبًؼا يکي اف »

هبؿچ اهْبء کـػ ّ ؿًّؼ تَْيت رـيبى  76ػؿ تبؿيظ 

ػاؿػ. ثب ارـاي کٌْاًنيْى، صـکت مبعتبؿي هِوي 

ػؿ ؿامتبي الگْي صمْق ثيـي هٞلْليت آغبف هي ىْػ 

کَ ثـ اٍْل کـاهت، ٝؼم تجٞيِ، هيبؿکت کبهل، 

اصتـام، ثـاثـي ّ لبثليت ػمتـمي امتْاؿ امت ّ 

 اف صمْق ّ ىوْل افـاػ هٞلْل ػؿ ربهَٞ صوبيت هي

 «.کٌؼ

 ، ْْٝ مبثك پبؿلوبى )يْگبًؼا(خيوض هّْاًذا

يکي اف ّٙبيف امبمي ثـ امبك کٌْاًنيْى ايي امت 

لي  لْاًيي ه يؼ ػؿ  نيْى ثب ٌؼؿد ػؿ کٌْاً مْق ه کَ ص

تْويي ىًْؼ. ثٌبثـايي، اْٝبي پبؿلوبى ثبيؼ ثِتـيي 

ؿاٍ ؿا ثررـاي احررـ ثغيرريؼى ثررَ صمررْق هٌررؼؿد ػؿ 

هْؿػ لي  لْاًيي ه نيْى ػؿ  ٌؼ.  کٌْاً لـاؿ ػُ  َٚ هالص

ىيٍْ اًزبم ايي کبؿ ثَ ًٚبم ُبي امبمي ّ لبًًْي 

 کيْؿُب ثنتگي ػاؿػ:

ػؿ ثْٞي اف کيْؿُب، ثب تَْيت کٌْاًنيْى ػؿ مٖش 

ثيي الوللي، کٌْاًنيْى ثَ ٍْؿت عْػکبؿ ثَ لْاًيي 

نيْى  گـ، کٌْاً مغي ػي ثَ  گـػػ.  هي  ضبق  لي ال ػاع

ث رٜ لب گـ هـا ضبکن ّ ػي مٔ ه نتميوًب تْ هي ه رـا  ل ا

 ىْػ.

ػؿ ثـعي اف کيْؿُبي ػيگـ، لٍْ همٌٌَ ثبيؼ لبًْى 

ٌؼ. ػؿ  غبؽ ک لي ات مٖش ه نيْى ؿا ػؿ  َْيت کٌْاً ت

ًتيزَ ايي لبًْى امت کَ کٌْاًنيْى ػؿ لْاًيي هلي 

ُب  وبى  گـ پبؿل تي ا صبل، ص يي  ثب ا ىْػ.  هي  ىبهل 

ثَ  ٌْف  لي(، ُ َْيت ه ٌؼ )ت َْيت کٌ نيْى ؿا ت کٌْاً

اي الفم االرـا ىؼى ثنيبؿي اف اصکبم الؼام تمٌيٌي ثـ

ٍـاصت  ثَ  نوًب  هـ ل يي ا مت. ا ّـّؿت ا نيْى  کٌْاً

ّٙبيف ػّلت ُب ثـ امبك کٌْاًنيْى ثنتگي ػاؿػ: ثَ 

ًؼافٍ  وبى ا ثَ ُ ىٌؼ،  ٍـيش ثب ٙبيف  ًؼافٍ ّ ُـ ا

 اصتوبل ًيبف ثَ لبًْى ارـايي کبُو هي يبثؼ.
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يْؿُبي  نيبؿي اف ک ىوْل ث ثَ  هْاؿػ،  مبيـ  ػؿ 

ي مٌت لبًْى ٝـفي، ٍـفًب اصکبهي اف هٞبُؼٍ کَ ػاؿا

مْق ّ  ىًْؼ، ص هي  ىبهل  لي  لْاًيي ه نتميوًب ػؿ  ه

 ّٙبيف لبثل ارـا ؿا ػؿ پي ػاؿًؼ.

تذاثيش ثشاي تأهيي عبصگبسي لْاًيي خذيذ ّ افالذ 

 ؽذٍ ثب کٌْاًغيْى

يب  يکيل  ِبػ ًْت يک ً ٌؼ اف  هي تْاً ُب  هت  صکْ

ًِبػ هلي صمْق  هْرْػ ًٚيـ يک کوينيْى ثـاثـي، يک

ثيـ يب يک کوينيْى هٞلْليت تمبّب کٌٌؼ تب لْاًيي 

کيْؿ ؿا ثَ ٍْؿت ربهٜ هْؿػ تزؼيؼ ًٚـ لـاؿ ػُؼ. 

 ايي ؿًّؼ ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىْػ:

رلررت اىررتـاک کبؿىٌبمرربى اف ّفاؿت ُررب ّ ػيگررـ 

ًِبػُبي صکْهتي، ربهَٞ هؼًي، افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

 ّ مبفهبى.ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب؛

يؼ ا يي تزؼ يل ا هبًي تکو رؼّل ف ثـ  ٚبؿت  زبػ ّ ً ي

ًٚـ؛ ّ ايزبػ يک کويتَ پبؿلوبًي ثـاي مـپـمتي ثـ 

ْٚؿ  ثَ هٌ ٌي  ُبي تمٌي ٍيَ  لَ تْ ًؼ ّ هؼا يي ؿّ ا

 تأهيي مبفگبؿي ايي تٍْيَ ُب ثب لبًْى امبمي.

تنويي ثشاثشي دس ساثيَ ثب افشاد داساي هؼلْليت دس 

 لْاًيي اعبعي

 4989ّ آفاػي ُرربي امبمرري هٌيررْؿ صمررْق  45لنرروت 

ُوَ افـاػ ػؿ همبثل ّ ثـ »کبًبػا تَـيش هي کٌؼ: 

ثـ ّ  يت ثـا صك صوب نتٌؼ ّ اف  ثـ ُ لبًْى ثـا مبك  ا

ثِـٍ هٌؼي ثـاثـ اف لبًْى ثؼّى تجٞيِ ّ، ثَ عًَْ، 

ثؼّى تجٞيِ ثـ امبك ًژاػ، هٌيأ هلي يب ارتوبٝي، 

ؿًگ، ػيي، رٌل، مي يب هٞلْليت ؽٌُي يب رنوي، ػاؿا 

 «.هي ثبىٌؼ

لبًْى امبمي روِْؿي علك چريي اِٙربؿ هري  7هبػٍ 

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف صمْق هيبثَ اي ثب »ػاؿػ: 

ػيگررـ ىررِـًّؼاى ػؿ فهيٌررَ ُرربي ميبمرري، فـٌُگرري، 

نتٌؼ عْؿػاؿ ُ عبًْاػگي ثـ ًؼگي  يق ف وبٝي ّ ً «. ارت

تجٞيِ، تُْيي ّ آفاؿ افـاػ »ايي لبًْى هي افقايؼ: 

 «.امت ػاؿاي هٞلْليت هوٌْٛ
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لبًْى امبمي روِْؿي فرؼؿال آلوربى عربٕـ  7هبػٍ 

ًيبى هي کٌؼ کَ ُوَ اىغبً ػؿ همبثل لبًْى ثـاثـ 

ٞيِ  هْؿػ تج يت  عبٕـ هٞلْل ثَ  فـػي  ُيچ  نتٌؼ ّ  ُ

 ّالٜ ًوي ىْػ.

فيزري  4997لبًْى امبمي )لربًْى تٞرؼيل(  78لنوت 

ٌؼ:  هي ک کن  ْٕؿ »ص ثَ  چَ   ًَ فـػي غيـٝبػال ُيچ 

چَ  ىؼ  نتمين ثب يب ه َبت  مبك هيغ ثـ ا نتمين  غيـه

يت  ىوْل ... هٞلْل ثَ  ّي اه  يب فـ ٞي  ىـائ ّال

 «.ًجبيؼ هْؿػ تجٞيِ لـاؿ ثگيـػ

يْگبًؼا ثب هيربؿکت گرـٍّ ُربي  4995لبًْى امبمي 

هغتلف ارتوبٝي ثَ ىوْل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تنْيؼ 

مي  لبًْى امب کبم  ىوبؿي اف اص يبؿکت ػؿ  يي ه ىؼ. ا

ثَ ت رٜ  يْؿ ؿا يي ک ثـاي ا ثـي  تـّيذ ثـا ْويي ّ 

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اًٞکبك يبفتَ امت.

ثرـ امربك ررٌل، »ثيبى هي کٌؼ کَ افرـاػ  94هبػٍ 

ًژاػ، ؿًگ، عبمتگبٍ لْهي، لجيلَ، تْلؼ، ثبّؿ يب 

ػيي، يب ربيگبٍ ارتوبٝي يب التَبػي، ػيؼگبٍ ميبمي 

 «.يب هٞلْليت هْؿػ تجٞيِ لـاؿ ًغْاٌُؼ گـفت

ثبيرؼ الرؼام »ن هي کٌؼ کرَ ػّلرت ( صک4) 79هبػٍ 

هخجت ؿا ثَ ًفٜ گـٍّ ُبيي کَ ثـ امبك رٌنيت، مي، 

هٞلْليت يب ُـ ػليل تبؿيغي، مٌتي يب ٝـفي ػيگـ ثَ 

تْافى  ٝؼم  فٜ  ْٚؿ ؿ ثَ هٌ ًؼ،  ىؼٍ ا ًؼٍ  ىيَ ؿا صب

 «.هْرْػ ٝليَ آًِب، اتغبؽ کٌؼ

لبًْى امبمي افـيمربي رٌرْثي تَرـيش هري  9هبػٍ 

ؿ تأهيي ثـاثـي، تؼاثيـ تمٌيٌي ثَ هٌْٚ»... کٌؼ: 

مبي  يب اؿت يت  ْٚؿ صوب ثَ هٌ يؼ  لؼاهبت ثب گـ ا ّ ػي

هٌقلررت افررـاػ، يررب گررـٍّ ُرربيي اف افررـاػ، کررَ 

 «.غيـٝبػالًَ هْؿػ تجٞيِ لـاؿ گـفتٌؼ، اتغبؽ ىْػ

 

ؽوْل اص ىشيك تذاثيش اعبعي، تمٌيٌي يب تٌظين 

 کٌٌذٍ

ثَ امتخٌبي هْاؿػ کن يبثي کَ ػؿ آى، لْاًيي يک 

کيْؿ لجالً ثَ ٍْؿت کبهل ثب اصکبم کٌْاًنيْى تٖبثك 

ػاؿًؼ، ػؿ ػيگـ صبالت، ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ لْاًيي 
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هْرْػ ؿا تٞؼيل يب لْاًيي رؼيؼي ؿا هٞـفي کٌٌؼ تب 

 اصکبم کٌْاًنيْى ٝولي ىًْؼ.

يؼ  يت ثب فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا لْة، ص ْٕؿ هٖ ثَ 

ىًْؼ ّ ثَ ٍْؿت ربهٜ ّ ٍـيش اف لضبٗ لبًًْي اٝالم 

لبًْى هفَلي ثـاي ارـاي ايي صمْق ّّٜ گـػػ. آًچَ 

مْق  يت اف ص مبيي ّ صوب کَ ىٌب يي  مت ا ِن ا نيبؿ ه ث

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثبيؼ ػؿ ٝبلي تـيي لبًْى يک 

کبؿ  يي  ىْػ. ا نزيل  مي ت لبًْى امب ٌي ػؿ  يْؿ يٞ ک

ىٌبمبيي ّ صوبيت اف صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 

ًْي هوکي هي کٌؼ. ايي کبؿ ؿا ػؿ ثبالتـيي مٖش لبً

في  زبم ػاػ: هٞـ فبّتي اً ُبي هت ثَ ؿاٍ  تْاى  هي 

هٞلْليت ثَ ٌْٝاى يکي اف پبيَ ُبيي کَ ثـ امبك آى 

فـاػ  مْق ا ٍـيش اف ص يت  يب صوب مت؛  ٌْٛ ا ٞيِ هو تج

يي  ٌْاى ثغ ثَ ٝ يب  مي  لبًْى امب يت ػؿ  ػاؿاي هٞلْل

َي  کبم هيغ ىکل اص ثَ  يب  ثـي،  وْهي ثـا ْويي ٝ اف ت

 ؿارٜ ثَ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت.

ثـ ٝالٍّ، پبؿلوبى هي تْاًؼ کل کٌْاًنيْى ؿا ػؿ 

لْاًيي ػاعلي ىبهل کٌؼ. ػؿ ايي ٍْؿت، ىبيؼ هفيؼ 

کَ  ىْػ  کـ  ثْٓ ؽ لبًْى هـ تَ ػؿ  يي ًک تب ا ىؼ  ثب

نتٌؼ.  رـا ُ ثل ا عْػ لب عْػي  ثَ  نيْى  کبم کٌْاً اص

يوًب ايي ًکتَ ثَ ايي هٌٞي امت کَ کٌْاًنيْى هنتم

تْمٔ هضبکن ّ ػيْاى ُبي ػاعلي لبثل ارـا هي ثبىؼ. 

ثب ايي صبل، صتي ػؿ ٍْؿتي کَ کٌْاًنيْى ػؿ توبهيت 

عْػ ػؿ لْاًيي ػاعلي گٌزبًؼٍ ىْػ، ايي کبؿ اغلجًب 

نت ّ  کبفي ًي نيْى  کبم کٌْاً هل اص رـاي کب ثـاي ا

هٞوْالً ٌُْف ثَ لْاًيي ارـايي ػؿ فهيٌَ ُبي هيغَي 

 تجٞيِ ػؿ اىتغبل ًيبف ّرْػ ػاؿػ.چْى لبًْى هٌٜ 

 ٌَ لٍْ همٌ ثـاي  يَ  کبؿ ُوي يي  يي، ا ثـ ا فقّى  ا

هوکي يب هٌبمت ًينت تب لْاٝؼ ّ هٞيبؿُبي الفم ثـاي 

يت اف  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا ٌؼي ثـا تأهيي ثِـٍ.ه

يؼ،  لت ثب ٌؼ. ػّ ٚين ک َيل تٌ ثَ تف يغٌ ؿا  مْق ه ص

ٌؼٍ ٝالٍّ ثـ لْاًيي، ميبمت ُب ّ تؼاثيـ تٌٚين کٌ

اي ؿا ثَ هٌْٚؿ ؿٝبيت ثنيبؿي اف اصکبم کٌْاًنيْى 

ػؿ ٝـٍَ.ُبيي هبًٌؼ « تؼاثيـ هٌبمت»ؿارٜ ثَ اتغبؽ 

ول ّ  مبئل ص ُب ّ ّ ثَ تٞويـ کي  مي فقي يت ػمتـ لبثل

 4ًمل يب فٌبّؿي ُبي هٞلْهربت ّ اؿتجبٕربت )هربػٍ 
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يي  وبى ا چَ پبؿل يـػ. گـ مت ثگ نيْى( ؿّي ػ کٌْاً

ؿا اتغبؽ ًوي کٌؼ، اهب تؼاثيـ تٌٚين کٌٌؼٍ هفَل 

تب  ٌؼ  ّٜ ک لبًًْي ؿا ّ وبى  تب پبؿل مت  مت ا هٌب

هٞيبؿُبيي کَ ثبيؼ ػؿ ايي فهيٌَ ُب هؼ ًٚـ لـاؿ 

گيـًؼ، هيغٌ ىْػ يب تمبّب ًوبيؼ تب ايي هٞيبؿُب 

 ثَ پبؿلوبى ثَ عبٕـ إالٛ ّ يب تأييؼ تمؼين ىًْؼ.

 سّػ ُبي هختلف دس هْسد لبًْى هٌغ تجؼيل

ْؿ لْاًيٌي ؿا ؿارٜ ثَ صمْق افـاػ کي 46کن اف کن 

ػاؿاي هٞلْليت ّّٜ کـػٍ اًؼ. ثْٞي اف ايي لْاًيي، 

ٌؼ؛  هي کٌ  ٌٜ عْػ ه يَ  ُؼف اّل ٌْاى  ثَ ٝ ٞيِ ؿا  تج

مبيـ لْاًيي ثَ ّٙيفَ هخجت ػّلت ّ ربهَٞ ػؿ رِت 

تأهيي ؿفبٍ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ ػمتـمي آًِب ثَ 

ثب ا ٌؼ.  هي ًوبي ميؼگي  وبٝي ؿ صبل، تأهيي ارت يي 

لْاًيي  يي  ًْٛ ا ُـ ػّ  يْؿُب ػاؿاي  نيبؿي اف ک ث

 ُنتٌؼ.

تجٞريِ  (ADA)لبًْى افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اهـيکرب 

ٝليررَ افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ؿا ػؿ فهيٌررَ ُرربي 

اىتغبل، عؼهبت ٝوْهي ّ صول ّ ًمل، ّ اهبکي ٝوْهي 

فـاػ ػاؿاي  لبًْى ا ىتغبل،  ٍَ ا ٌؼ. ػؿ ٝـ هي ک  ٌٜ ه

کب امب يت اهـي فـاػ ػاؿاي هٞلْل يَ ا ٞيِ ٝل مًب تج

هي  کَ  مت  وْػٍ ا ً ٌٜ ىـايٖي ؿا ه رؼ  يت ّا هٞلْل

تْاًٌؼ ّٙبيف همبم هْؿػ ًٚـ ؿا ثب يب ثؼّى اًٖجبق 

هٞمررْلي ارررـا کٌٌررؼ کررَ کبؿفـهررب ؿا ثررب ػىررْاؿي 

 5ًبهْرَ.اي ؿّثـّ ًوي کٌؼ.

ُبي  ٍت  يت )فـ فـاػ ػاؿاي هٞلْل لبًْى ا ٌؼ،  ػؿ ُ

ػاؿاي  4995کت کبهرل( ثـاثـ، صوبيت اف صمْق ّ هيبؿ

يت  ثبى هوٌْٝ لبًْى اف ف يي  مت: ا نتـػٍ.تـي ا ؿّه گ

ٌؼ ّ  هي ک متفبػٍ  ُب ا  ٍَ ىوبؿي اف ٝـ ٞيِ ػؿ  تج

ُوچٌيي اف تجٞيِ هخجت ثَ ًفٜ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

کَ  ٌؼ  هي ک يت  ٌؼي صوب مِويَ ث ٚبم  يک ً يك  اف ٕـ

ىوبؿي اف همبم ُب ؿا ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ 

ُ هَ  وْهي ّ ثـًب ُبي ٝ ىتغبلي ًِبػ ىي ّ ا بي آهْف
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يْق  ٌيي ه لبًْى ُوچ يي  يؼاؿػ. ا فْٗ ًگِو ٍي هض عَْ

ُبي  وک  نيؼ ّ ک يبتي، مْث يبف هبل يـ اهت ُبيي ًٚ

ثالُْٝ ؿا ثـاي مبفهبى ُبيي ػؿ ًٚـ گـفتَ امت کَ 

 6اىتغبل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا تـّيذ هي کٌٌؼ.

هررْؿػ ػؿ  7666، کبمررتبؿيکب لرربًْى ىرروبؿٍ 4996ػؿ 

کـػ.  َْيت  يت ؿا ت فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ثـي  ثـا

ْٚؿ  ثَ هٌ لت  ثـ ػّ َي ؿا  ٙبيف هيغ لبًْى ّ يي  ا

پييجـػ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ تْويي ثـاثـي 

 ػؿ فهيٌَ ُبيي ًٚيـ تٞلين، ٍضت ّ کبؿ ّّٜ هي کٌؼ.

 اًْاع لْاًيي ثشاثشي ّ ػذم تجؼيل

مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ًْٛ تج ُـ   ٌٜ فَ ه يت ّ ّٙي

تْويي صوبيت ثـاثـ ّ هؤحـ اف افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

کٌْاًنرريْى( هنررتلقم ايرري امررت کررَ ايرري  5)هرربػٍ 

هوٌْٝيت ػؿ لْاًيي هلي ّ ثَ ْٕؿ تـريضي ػؿ لبًْى 

کبم  کَ اص مت  يي ا ٌؼ ا ىْػ ّ ًيبفه ىبهل  مي،  امب

ًؼگي  ُبي ف  ٍَ وَ ٝـ يت ػؿ ُ ثَ هٞلْل رٜ  ٌي ؿا تمٌي

ػليك ايي اصکبم ثَ  ٝوْهي ّ عٍَْي ّّٜ ىًْؼ. ىکل

لْاًيي هْرْػ ّ ًٚبم لبًًْي هيغٌ ػّلت ْْٝ، ثنتگي 

 عْاُؼ ػاىت.

ّؼ  وْهي  ربهٜ ّ ٝ لْاًيي  يْؿُب ػاؿاي  ْي اف ک ثٞ

ٌَ.ُب  ىوبؿي اف فهي ٞيِ ؿا ػؿ  کَ تج نتٌؼ  ٞيِ ُ تج

هوٌْٛ هي کٌؼ؛ ثـعي ػيگـ اف کيْؿُب ػاؿاي لْاًيي 

جٞيِ اًفـاػي ُنتٌؼ کَ اًْاٛ هغتلف تجٞيِ ًٚيـ ت

ثـ امبك رٌل، مي يب صبلت هؼًي، يب تجٞيِ ػؿ ٝـٍَ 

 ُبي هيغَي چْى اىتغبل ؿا هٌٜ هي ًوبيؼ.

تب  گـػػ   ّٜ لبًْى ّ يک  کَ  مت  يي ا ٌَ ا يک گقي

ىْػ ّ   ٌٜ وْم ه ٍْؿت ٝ ثَ  يت  مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  تج

َي اف  ُبي هيغ  ٍَ ثب ٝـ  َٖ َلي ػؿ ؿاث مـؿات هف ه

 فًؼگي ٝوْهي ّ عٍَْي ّّٜ گـػػ.

َ ػيگـ ايي امت کَ هيبثَ ثب لْاًيٌي کَ يک گقيٌ

ػؿ عًَْ رٌنيت ّ ثـاثـي ػؿ تٞؼاػي اف کيْؿُب ّّٜ 

ىؼٍ.اًؼ، يک لبًْى ػؿ هْؿػ هٞلْليت ّ ثـاثـي ّّٜ 
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ضؼّػ  ٞيِ ه يت تج ثَ هوٌْٝ لبًْى   ًْٛ يي  گـػػ. ا

ًوي.ىْػ، ثلکَ ٕيف ّميٞي اف هنبئل هـثْٓ ثَ افـاػ 

هي ػُؼ. ثـاي  ػاؿاي هٞلْليت ؿا هْؿػ ؿميؼگي لـاؿ

ٍت  يت )فـ فـاػ ػاؿاي هٞلْل لبًْى ا ٌؼ،  خبل، ػؿ ُ ه

 4995ُبي ثـاثـ، صوبيت اف صمرْق ّ هيربؿکت کبهرل( 

چِرربؿچْة گنررتـػٍ اي ؿا ثررـاي ؿمرريؼگي ثررَ هنرربئل 

ّاثنررتَ ثررَ هٞلْليررت فررـاُن هرري آّؿػ، ىرروبؿي اف 

 ٌَ يي فهي يبلتي ػؿ ا لي ّ ا مْٖس ه ُب ؿا ػؿ  ًِبػ

ـي ّ تيغيٌ مـيٜ هٞلْليت، ايزبػ هي کٌؼ ّ ثَ رلْگي

جت،  لؼام هخ ىوْل ا ثَ  لين  ىتغبل ّ تٞ ثـي ػؿ ا ثـا

ثل  مل لب ول ّ ً مبئل ص ُب ّ ّ وبٝي، تٞويـ يت ارت اهٌ

ػمتـك، ىٌبمبيي مبفهبى ُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، 

نبئل  گـ ه يت ّ ػي هْؿ هٞلْل پژُّو ػؿ ا يك ّ  تضم

 ؿميؼگي هي ًوبيؼ.

يت هْؿػ هٞلْل ميٜ ػؿ  لبًْى ّ يک  تي  ثـي  ص ّ ثـا

اصتوبالً ًغْاُؼ تْاًنت تب ثَ ُوَ هنبئل ّاثنتَ ثَ 

لقّم  ثَ  ٚـ  يؼ. ً ميؼگي ًوب يت ؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

يت  وبٝي ّ صوب يت ارت چْى اهٌ هْؿي  ثْػى ا يغٌ  ه

مل،  ول ّ ً ُبي ص ٌؼاى، هٞيبؿ ٞبه کبؿه وبٝي، ه ارت

يي  تب ا مت  مت ا يـٍ، هٌب مبف ّ غ مبعت ّ  ُبي  هٞيبؿ

 يي هؼ ًٚـ لـاؿ ػاػٍ ىًْؼ.هّْْٝبت ػؿ ػيگـ لْاً

ػؿ ٍْؿتي کَ لْاًيي هٌٜ تجٞيِ لجالً هْرْػ ثبىٌؼ، 

هٌبمت امت تب ايي لْاًيي ثَ عبٕـ ىوْل هٞلْليت ثَ 

مت،  ٌْٛ ا ٞيِ هو مبك آى تج ثـ ا کَ  يَ اي  ٌْاى پب ٝ

ىٌبعت  کَ  يي  مت ا ِن ا چَ ه کن، آً مت  ىًْؼ. ػ ٍالس  ا

ثـ  تجٞيِ»ّ تٞـيف آى اف « هٞلْليت»کٌْاًنيْى اف 

يت مبك هٞلْل ٞيِ « ا ّؼ تج وْهي  لبًْى ٝ يؼ ػؿ  ثب

اًٞکبك ثيبثؼ. ػؿ ٍْؿتي کَ لْاًيي هْرْػ فمٔ ثَ 

ثْٓ  نيْى هـ ىو کٌْاً ضت پْ ُبي ت  ٍَ ْي اف ٝـ ثٞ

ىًْؼ ّ   ّٜ يؼي ّ لْاًيي رؼ تب  مت  يبف ا ىًْؼ، ً هي.

ايي لْاًيي تأهيي کٌٌؼ کَ صوبيت ػؿ همبثل تجٞيِ 

ب هـثْٓ هي ىْػ. ثـ امبك هٞلْليت ثَ ُوَ فهيٌَ ُ

رـاي  ٚبؿت ّ ا نؤّليت ً تب ه مت  مت ا ٌيي هٌب ُوچ

لْاًيي رؼيؼ ثَ ًِبػُبي هْرْػ تفْيِ ىْػ، هيـّٓ 

ثَ ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ايي ًِبػُب ْْٝ 
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کبفي ػؿ   ٌَ ُب ػاؿاي تغ يي ًِبػ کَ ا يي  ىٌؼ ّ ا ثب

 ٝـٍَ هٞلْليت ثبىٌؼ.

تأه ثـاي  ًؼ  هي تْا ُبيي ؿا  چَ کبؿ وبى  يي پبؿل

 ىوْل کٌْاًنيْى ػؿ لْاًيي هلي اًزبم ػُؼ؟

گي  وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت مي، الت هؼًي، ميب مْق  ص

تـيي  ٝبلي  لْل ؿا ػؿ  کبى هٞ ًبى ّ کْػ هـػاى، ف

 لبًْى کيْؿتبى )لبًْى امبمي( ىٌبمبيي کٌيؼ:

اصکبم هْرْػ ػؿ لبًْى امبمي ػؿ فهيٌَ صوبيت اف 

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا اٍالس کٌيؼ؛

 ي ٝوْهي ثـاثـي ؿا ىبهل کٌيؼ؛تْوي

امتفبػٍ اف هٞلْليت ثَ ٌْٝاى امبمي ثـاي تجٞيِ 

 ؿا هٌٜ کٌيؼ؛

اصکرربم هيغَرري ؿا ػؿثرربؿٍ صمررْق افررـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت ىبهل ًوبييؼ؛

فثبًي ؿا کَ ثـاي اىبؿٍ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

 ثَ کبؿ ؿفتَ امت، اٍالس کٌيؼ.

نيْ تْاي کٌْاً کَ هض لي ؿا  لبًْى ه تي يک  يب ص ى 

يؼ ّ  ّٜ کٌ ىؼٍ، ّ ىبهل  نيْى ػؿ آى  هتي کٌْاً وبم  ت

هيغٌ ًوبييؼ کَ ايي لبًْى ػؿ هضبکن لبثل ارـا هي 

 ثبىؼ.

لْاًيي ارـايي هقيؼ ؿا ّّٜ کٌيؼ. ًٚـ ثَ لْاًيي 

هْرْػ، ىبيؼ کيْؿتبى لْاًيي فيـ ؿا ّّٜ يب تٞؼيل 

 کٌؼ:

ىوْل  ثَ  ٞيِ  ّؼ تج وْهي  ربهٜ ّ ٝ لبًْى  يک 

فبػٍ اف هٞلْليت ثَ ٌْٝاى امبمي ثـاي هوٌْٝيت امت

 تجٞيِ ػؿ فًؼگي ٝوْهي ّ عٍَْي؛
لْاًيي ٝؼم تجٞيِ ػؿ ثغو ُبي هتفبّت ًٚيـ کبؿ، 

تٞلين ّ ػمتـمي ثَ ٝؼالت ثَ ىوْل هوٌْٝيت امتفبػٍ 

 اف هٞلْليت ثَ ٌْٝاى امبمي ثـاي تجٞيِ؛ ّ يب
لبًْى ػؿ هْؿػ هٞلْليت ّ ثـاثـي کَ تجٞيِ ؿا ثـ 

ْليت هٌٜ هي کٌؼ ّ چِبؿچْة گنتـػٍ اي ؿا امبك هٞل

 ثـاي ؿميؼگي ثَ هنبئل هٞلْليت ايزبػ هي ًوبيؼ.

فـاػ  ثب ا يْؿت  ثـاي ه کبًيقهي  کَ ه يؼ  تأهيي کٌ

ِب ػؿ  ٌؼٍ آً ُبي ًوبي مبفهبى  يب  يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

 مٖش لبًْى.گؾاؿي ّرْػ ػاؿػ.
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فـاػ ػاؿاي  ثَ ا ىبؿٍ  ثـاي ا کَ اف آى  ثبًي ؿا  ف

يت ػؿ ُ تَ هٞلْل کبؿ گـف يؼ  رْػ ّ رؼ لْاًيي هْ وَ 

 ىؼٍ امت، اٍالس ًوبييؼ.

 هستْاي تذاثيش تمٌيٌي

 ػٌبفش زيبتي

لبًْى  يؼ ػؿ  کَ ثب نتٌؼ  يبتي ُ ٍـ ص ىوبؿي اف ٌٝب

گؾاؿي  لبًْى  ىًْؼ.  تَ  ٚـ گـف يي ػؿ ً گؾاؿي ارـا

لبًْى  يک  يتـ اف  يب ثي يک  ىکل  ًؼ  يي هي.تْا ارـا

 گؾاؿي ثبيؼ: رؼاگبًَ ؿا اعتيبؿ کٌؼ. ػؿ ايي لبًْى

ثَ  نيْى  ٝبى کٌْاً ثَ اؽ نيْى،  ثَ کٌْاً ىکبؿا  آ

ايي کَ هفِْم هٞلْليت ٌُْف ؿّ ثَ تکبهل امت ّ ثَ 

« اًٖجبق هٞمْل»، «تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت»هفبُين 

ّ ػيگـ ٝجبؿات هِن تٞـيف ىؼٍ ػؿ کٌْاًنيْى، اىبؿٍ 

 ىْػ؛

يـ  ُبي ف  ٌَ وَ فهي يت ػؿ ُ مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  تج

 نيْى هوٌْٛ ثبىؼ؛پْىو کٌْاً

هنررؤّالى ػؿ مررْٖس هغتلررف صکْهررت ّ ػؿ ًِبػُرربي 

 غيـػّلتي ىٌبمبيي ىًْؼ؛
 ثَ افـاػ ّ گـٍّ ُب صك ػاػٍ ىْػ تب:

 اتِبهبت تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت ؿا هٖـس کٌٌؼ؛

 اتِبهبت آًِب ثـؿمي ىًْؼ؛ ّ

 ثَ رجـاى ُبي هٌبمت ػمتـمي ػاىتَ ثبىٌؼ.
 ْػ تب:ثَ ًِبػُبي هنتمل اعتيبؿ ػاػٍ ى

فـاػي  ْبيبي اً ٌؼ ّ ل ٚبم ه ٞيِ ً هبت تج ثَ اتِب

 ؿميؼگي کٌٌؼ؛

ِب  هْؿػ آً ٌؼ ّ ػؿ  مي کٌ هبت ؿا ثـؿ يي اتِب ا

 گقاؿه ػٌُؼ؛ ّ

لبًًْي  يـ ؿا اف ؿاٍ  ٌؼ ّ تغي ٚبم ه ُبي ً جـاى  ر

 هٌبمت ّ ػيگـ هزبؿي رنتزْ کٌٌؼ.

 استجبه دادى لبًْى گزاسي اخشايي ثب کٌْاًغيْى

ب اىبؿٍ ّاّضي ثَ آًِب ثبيؼ ٝجبؿات کٌْاًنيْى ي 

ػؿ لبًْى گؾاؿي ارـايي ىبهل ىًْؼ تب ثتْاى لْاًيي 
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نيْى  ٍـيش ّ ؿّس کٌْاً  ًٌ ثب  ٖبثك  ىکبؿا ه ؿا آ

 تفنيـ ًوْػ.

کَ  مت  متْاؿ ا ىٌبعت ا يي  يَ ا ثـ پب نيْى  کٌْاً

هٞلْليت اف تٞبهل هيبى يک فـػ ّ هضئ اّ ًبىي هي 

ًبتْاًبيي ىْػ ّ ايي کَ هٞلْليت ػؿ فـػ ػؿ ًتيزَ 

ّرْػ ًؼاؿػ. ايي ىٌبعت، تأحيـات هِوي ؿا ػؿ ؿاثَٖ 

ًَْ ػؿ  ثَ ع نيْى،  يي کٌْاً گؾاؿي ارـا لبًْى  ثب 

ىٌبمرربيي هْاًررٜ تضمررك کبهررل صمررْق افررـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت ّ ػؿ تٞييي رجـاى ُبي هٌبمت، ػؿ پي ػاؿػ. 

نبئل  مبى ه ثب کبؿىٌب ٌؼ  هي تْاً وبى  ْبي پبؿل اٝ

فـاػ ىوْل ا ثَ  يت،  مبفهبى  هٞلْل يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب، ثَ هٌْٚؿ ثِجْػ ىٌبعت عْػ اف 

 ًٜ فٜ هْا ضٍْ ؿ يت ّ ً ُبي هٞلْل  ًَ يت ّ گْ هبُ

يْؿت  َٞ، ه ِب ػؿ ربه يبؿکت آً ثل ه وبٝي ػؿ همب ارت

 ًوبيٌؼ.

 اًْاع هؼلْليت دس لبًْى گزاسي

کٌْاًنيْى فِـمتي اف هٞلْليت ُب ؿا ثـاي ؿميؼگي 

ؿائَ ػاػٍ کَ ًبربهٜ امت. ثَ مغي ػؿ لبًْى گؾاؿي ا

مت. اف  کـػٍ ا يغٌ  ُب ؿا ه صؼالل  نيْى  گـ، کٌْاً ػي

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ىرربهل »هٌٚررـ کٌْاًنرريْى، 

کَ  ىًْؼ  هي  ِبيي  صي، آً نوي، ؿّ ًبتْاًي ر ػاؿاي 

ػؿ تٞبهل ثب هْاًٜ ؽٌُي يب صني ػؿافهؼتي ُنتٌؼ کَ 

ثَ  َٞ ِب ػؿ ربه هؤحـ آً هل ّ  يبؿکت کب لف اف ه  هغت

 «.رلْگيـي هي کٌؼ ،ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى

يـ  کَ ف يت ؿا  ُبي هٞلْل  ًَ وبم گْ يف ت يي تٞـ ا

صوبيت کٌْاًنيْى ّالٜ هي ىًْؼ، ػؿ ثـ ًوي گيـػ. 

اف ايي ؿّ، ػيگـ اًْاٛ هٞلْليت، ًٚيـ هٞلْليت ُبي 

لـاؿ  نيْى  ىو کٌْاً يـ پْ ًؼ ف هي تْا هؼت،  تبٍ  کْ

ي تْاًؼ فيـ گيـػ ّ ثٌبثـايي، چٌيي هٞلْليت ُبيي ه

ٚـ  ثب ػؿ ً  ًَْ ثَ ع  ،ْْ ُبي ٝ لت  لْاًيي ػّ ىو  پْ

ػاىت فهيٌَ ارتوبٝي هٞلْليت، لـاؿ گيـػ. اف آًزب 

( تأکيؼ هي ػاؿػ کَ همَْػ کٌْاًنريْى 4) 4کَ هبػٍ 

تجؼيل يب هغؼّه کـػى هٞيبؿُبي ٝبلي تـ صوبيت اف 

نت،  لي ًي لْاًيي ه يت ػؿ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ص

ثنتگي ػاؿػ تب تٞـيف ّميٜ تـي ؿا ايي ثَ ػّلت ُب 
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اف هٞلْليت اًزبم ػٌُؼ. ػّلت ُب هزجْؿ ًينتٌؼ تب 

 9تٞـيررف عررْػ اف هٞلْليررت ؿا ثررَ اصکرربم هرربػٍ 

 کٌْاًنيْى هضؼّػ کٌٌؼ.

 خبثدبيي ّظيفَ اثجبت دس لنبيبي تجؼيل

مت  ىؼٍ ا تَ  مت ػؿيبف پب، هٌب لْاًيي اؿّ مبك  ثـ ا

فَ  ثب ّٙي  َٖ يژٍ اي ػؿ ؿاث کبم ّ جبت ػؿ تب اص اح

مبك  ثـ ا ٞيِ  ْبيبي تج ىوْل ل ثَ  ٞيِ،  ْبيبي تج ل

فـهربى  46هٞلْليت، ّّٜ ىرْػ. ثرـاي هخربل، هربػٍ 

EC/78/9666  ػؿ هْؿػ  9666ًْهجـ  97ىْؿاي اؿّپب هْؿط

ثـ ػؿ  تبؿ ثـا ثـاي ؿف وْهي  ِبؿچْة ٝ يک چ زبػ  اي

 فهيٌَ کبؿ ّ اىتغبل تَـيش هي.کٌؼ:

 ّظيفَ اثجبت

الفم ؿا هٖبثك ثرب ًٚربم . ػّلت ُبي ْْٝ تؼاثيـ 4

ُبي لْبيي هلي عْػ ثَ هٌْٚؿ تأهيي ايي اهـ اتغبؽ 

ٝؼم  يل  ثَ ػل عْػ ؿا  کَ  فـاػي  گـ ا کَ ا ٌؼ  هي کٌ

هي  ْـؿ  ِب هت هْؿػ آً ثـ ػؿ  تبؿ ثـا ٍل ؿف رـاي ا ا

ٍالصيت  رٜ ثب يک هـ يب  وَ  ْـ هضک ًؼ ّ ػؿ هض پٌؼاؿ

ػيگـ، ىْاُؼي ؿا اؿائَ هي ػٌُؼ کَ صبکي اف تجٞيِ 

ب غيـهنتمين ٝليَ آًِب امت، ػؿ ايي ٍْؿت هنتمين ي

ٍل  کَ ا ٌؼ  ثت ک تب حب مت  يَ ا هؼٝي ٝل فَ  يي ّٙي ا

 ؿفتبؿ ثـاثـ ًمِ ًگـػيؼٍ امت.

ًجبيؼ اف ػّلت ُبي ْٝرْ ػؿ رِرت هٞـفري  4. ثٌؼ 9

لْاٝؼي ػؿ فهيٌَ ىْاُؼ کَ ثـاي هؼٝي هنبٝؼتـ امت، 

 «.رلْگيـي کٌؼ

 

مْل» جبق هٞ گؾ« اًٖ لبًْى  يبػ  ٌْاى ثٌ اؿي ثَ ٝ

کبهي ػؿ  کَ ًب ٌؼ  هي ک يبى  ّبصت ث ثَ ّ نيْى  کٌْاً

ثـاي يک فـػ ثَ « اًٖجبق هٞمْل»فـاُن آّؿي فهيٌَ 

تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت هي اًزبهؼ. ًتيزتًب، تٞـيف 

لبًْى اف تجٞيِ ثبيؼ ىبهل اًکبؿ اًٖجبق هٞمْل ثَ 

ٌْٝاى يک ٝول تجٞيِ آهيق ثبىؼ. ثبيؼ ثَ ٍْؿت هيغٌ 

کٌْاًنريْى  9کَ ػؿ هبػٍ « ٞمْلاًٖجبق ه»ثَ تٞـيف 

 آهؼٍ امت، اىبؿٍ ىْػ.
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مْل» جبق هٞ ٍالس، « اًٖ يك؛ ا فَ تٖج ثَ ّٙي ٌيي  ُوچ

مبفگبؿي يب تْافى هٞمْل؛ يب تٞؼيل هؤحـ يب هٌبمت 

اًٖجبق »هٞـّف امت. ثـاي هخبل، فـاُن آّؿي فهيٌَ 

مْل ٍالصبت ػؿ « هٞ زبػ ا ٌي اي ثَ هٞ فـػ  يک  ثـاي 

ًِبػ آهْفىي، يک هـکق ٍضي تٌٚين يک هضئ کبؿي، يک 

فٜ  ُؼف آى ؿا ؿ کَ  مت  مل ا ول ّ ً مَٖ ص يک ّا يب 

فـاػ ػاؿاي  يبؿکت ا کَ اف ه ُؼ  يکيل هي.ػ هْاًٞي ت

هٞلْليت ػؿ يک فٞبليت يب ػؿ ػؿيبفت عؼهبت ثَ ٍْؿت 

ثـاثررـ ثررب ػيگررـاى، رلررْگيـي هي.کٌررؼ. ػؿ ٝـٍررَ 

کي  يـ فقي ىبهل تغي مْل  جبق هٞ فَ اًٖ ىتغبل، ّٙي ا

ِيَ يب تٞؼيل اهکبًبت، تِيَ يک عْاًٌؼٍ تٞويـُب، ت

ٍالس  مت، ا متي هٌب يب مـپـ هْفه  يب آ تـرن  يب ه

مبٝبت  يـ  يبثي، تغي يب اؿف هبيو  ُبي آف ول  ٕـفالٞ

فـػ  يک  ثَ  نت  يک پ ٙبيف  عي اف ّ َيٌ ثـ يب تغ کبؿي 

 ػيگـ، هي ىْػ.

ثَ  ميؼگي  ضٍْ ؿ مْل»ً جبق هٞ يْؿُبي « اًٖ ػؿ ک

 هغتلف

 USC 42، 4996اهـيکرب لبًْى افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت 

§12112 

 

 )الف( لبٝؼٍ ٝوْهي

ُيچ ًِبػ يب فـػي ٝليَ يک هٞلْل ّارؼ ىـائ ثَ 

ػليررل هٞلْليررت اّ ػؿ ؿاثٖررَ ثررب ٕـفالٞوررل ُرربي 

ٌبؿي  يب ثـک مبم،  يٜ ه متغؼام، تـف ىغل، ا مت  ػؿعْا

گـ  يب ػي ىغلي  هْفه  ٌؼ، آ ٞبه کبؿه ٌؼاى، ه کبؿه

ٞي ىتغبل، تج ُبي ا ىـائ ّ اهتيبف ُؼ هْاؿػ،  ِ ًغْا

 کـػ.

 

 )ة( مبعت

متفبػٍ  غو ا يي ث لف( ا غو )ا يـ ث کَ ػؿ ف وبًْٖؿ  ُ

 ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىْػ:« تجٞيِ»ىؼٍ امت، ّاژٍ 

( )الف( ٝرؼم اًزربم اًٖجربق ُربي هٞمرْل ثرب 5)

هضؼّػيت ُبي فقيکي يب ؽٌُي ىٌبعتَ ىؼٍ يک هٞلْل 

ّارؼ ىـائ کَ هتمبّي ىغل يب کبؿهٌؼ امت، هگـ ايي 

ػ يب فـػ ثتْاًؼ حبثت ًوبيؼ کَ اًٖجبق کَ آى ًِب
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ػىْاؿي ًبؿّايي ؿا ثـ کنت ّ کبؿ اّ تضويل هي کٌؼ؛ 

 يب

)ة( اًکبؿ فـٍت ُبي ىغلي ثـاي يک هتمبّي ىغل يب 

ٌيي  گـ چ مت، ا ىـائ ا رؼ  لْل ّا يک هٞ کَ  ٌؼي  کبؿه

اًکبؿي ثـ امبك ًيبف آى ًِبػ يب فـػ ثـاي اًزبم 

ًبيي  هْؿػ ًبتْا مْل ػؿ  جبق هٞ يب اًٖ کي  ُبي فقي

 ؽٌُي آى کبؿهٌؼ يب هتمبّي امتْاؿ ثبىؼ ... .

يت  ٞيِ ّ لبثل ٝؼم تج ُب،  ٍت  ثـي فـ لبًْى ثـا

 9667ػمتـمي ٝوْهي افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت امرپبًيب 

ػاؿا هي  (Ajuste razonable)اصکبهي ؿا ؿارٜ ثَ اٍالس هٞمْل 

ىؼ.  مْل»ثب ٍالس هٞ يف « ا ًَ تٞـ لبًْى ايٌگْ يي  ػؿ ا

مت:  ضئ »ىؼٍ ا کـػى ه ٖبثك  ْٚؿ ه ثَ هٌ تؼاثيـ 

فـاػ ػاؿاي  ُبي ا ثب ًيبف ىي  وبٝي ّ ًگـ کي، ارت فقي

هٞلْليت کَ ثَ ىکل هؤحـ ّ ٝولي ّ ثؼّى تضويل يک 

ثبؿ ًبهتٌبمت، لبثليت ػمتـمي يب هيبؿکت يک هٞلْل 

هي  نِيل  ىِـًّؼاى، ت گـ  ثب ػي ثـ  ىـائ ثـا ؿا ػؿ 

 د(. 7)ثٌؼ « ًوبيؼ

ػ تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت لبًْى ثـيتبًيب ػؿ هْؿ

اٍرالصبتي »ثَ کبؿفـهبيبى ّٙيفَ ػاػٍ امت ترب  4995

((. ايي ّٙيفَ ػؿ صربلتي 4) 6)ثغو « ؿا اًزبم ػٌُؼ

کَ  مت  رـا ا ثل ا کي »لب گي فقي ُـ ّيژ يب  يت  ُـ تـت

 ّٜ لْل ؿا ػؿ ّ يک هٞ هب،  ثَ کبؿفـ لك  يـ هتٞ تٞو

ػؿ «. ًبهنبٝؼي ػؿ همبينَ ثب يک غيـهٞلْل لـاؿ ػُؼ

ٌ هْؿػي، چ ُبي »يي  گبم  تب  فَ ػاؿػ  هب ّٙي کبؿفـ

لْگيـي اف  ْٚؿ ر ثَ هٌ ىـائ  وَ  مْلي ؿا ػؿ ُ هٞ

ثـػاؿػ کي  ُبي فقي يب ّيژگي. جبت  «. تأحيـ آى تـتي

( ايي لبًْى ثـعي هخبل ُب ؿا ػؿ ؿاثَٖ 7) 6فيـثغو 

يي  يت ا ثـاي ؿٝب يؼ  هب ثب کَ کبؿفـ ُبيي  گبم  ثب 

 ّٙيفَ ثـػاؿػ، اؿائَ هي کٌؼ:

 الصبت ػؿ تٞويـ؛ايزبػ اٍ

فـػ  يک  ثَ  لْل  ٌؼ هٞ ٙبيف کبؿه ْي اف ّ َيٌ ثٞ تغ

 ػيگـ؛
 اًتمبل اّ ثـاي پـ کـػى يک پنت هْرْػ؛

 تغييـ مبٝبت کبؿي اّ؛

 تْٙيف اّ ػؿ يک هضل کبؿ هتفبّت؛
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اربفٍ ػاػى ثَ اّ ثـاي غيـصبّـي ػؿ رـيبى مبٝبت 

 کبؿي ثَ عبٕـ تْاًجغيي، اؿفيبثي يب تؼاّي؛

 تـتيت آهْفه ثـاي اّ؛آهْفه ثَ اّ يب 

 تِيَ يب تٞؼيل اهکبًبت؛

 تٞؼيل ػمتْؿالٞول ُب يب ؿاٌُوبُبي هـرٜ؛

 تٞؼيل ٕـفالٞول ُبي آفهبيو يب اؿفيبثي؛

 تِيَ يک عْاًٌؼٍ يب هتـرن؛

 مـپـمتي.
هٖرربثك ثررب هٌيررْؿ کجيررـ افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت 

فيليپيي، ػؿ فهيٌَ اىتغبل، اًٖجبق هٞمْل ىبهل ايي 

( ثِجْػ اهکبًربت هْررْػ هرْؿػ 4»)ػ: هْاؿػ هي گـػ

امتفبػٍ کبؿهٌؼاى ثَ هٌْٚؿ لبثل ػمتـك کـػى آًِب 

( تٞرؼيل 9ثـاي امتفبػٍ افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت؛ ّ )

مبٝبت کبؿي، تمـؿ هزؼػ ثَ يک پنت عبلي، تِيَ يب 

تٞؼيل تزِيقات يب ّمبئل، اٍالصبت يب تٞؼيالت هٌبمت 

ُب، مت  يب ميب ىي  هْاػ آهْف ُب،  ٝؼ ّ  آفهبيو. لْا

يؼ ّ  کي هق عؼهبت کو مبئل ّ  يَ ّ ىـکت، تِ مـؿات  ه

« ػيگـ اًٖجبق ُبي هيبثَ ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت

 )س((. 4)ثغو 

ػؿ اؿتجبٓ ثب عؼهبت ٝوْهي ّ اهبکي ٝوْهي، هٌيْؿ 

کجيـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تَـيش هي کٌؼ کَ تجٞيِ 

 ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىْػ:

ٞؼيالت ه» زبم ت کبهي ػؿ اً ُب، ًب مت  مْل ػؿ ميب ٞ

ٌيي  کَ چ هبًي  ُب، ػؿ ف ول  يب ٕـفالٞ ُب  يَ  ؿّ

عؼهبت،  ٌبك،  ٌيي ار کـػى چ نبٝؼ  ثـاي ه ٞؼيالتي  ت

اهکبًرربت، اهتيبفُررب، هقيررت ُررب يررب اهرربکي ثررـاي 

امتفبػٍ هٞلْلي ّـّؿي ثبىؼ، هگـ ايي کَ ًِبػ يب 

فـػ ثتْاًؼ حبثت کٌؼ کَ اًزبم ايي تٞؼيالت امبمًب 

يي يت ا يـ هبُ عؼهبت،  ثَ تغي ًبت،  ٌبك، اهکب ار

 76)ثغو « اهتيبفُب، هقيت ُب يب اهبکي هٌزـ هي ىْػ

(9.)) 

يَ  کَ تِ ًؼ  ىؼٍ ا  ّٜ لْاًيٌي ّ يْؿُب،  عي ک ػؿ ثـ

ّمبئلي ؿا هلقم هي کٌٌؼ کَ ػؿ آى هٞلْليت ػؿ ًٚـ 

ُبي  لْاًيي، ًِبػ يي  مبك ا ثـ ا مت ّ  ىؼٍ ا تَ  گـف

يش ٝوْهي هلقم ىؼٍ اًؼ تب ثَ تؼاؿک تزِيقاتي تـر

ٍل  مبك ا ثـ ا يب  نتٌؼ  متـك ُ کبهالً لبثل.ػ کَ  ٌؼ  ػُ
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ٕـس ٝوْهي امتْاؿ هي ثبىٌؼ، يب ثَ تِيَ کٌٌؼگبى 

عؼهبتي تـريذ ػٌُؼ کَ ػؿٍؼي هيغَي اف افـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت ؿا ػؿ ًيـّي کبؿ عْػ امتغؼام هي کٌٌؼ.

اگـچَ کٌْاًنيْى اًٖجبق ثب ًيبفُبي هٞيي افـاػ 

لقم  يت ؿا ه جبق ػاؿاي هٞلْل يي اًٖ هب ا ٌؼ، ا هي ک

ثبيؼ هٞمْل ثبىؼ. اگـ ايي اًٖجبق يک ثبؿ ًبهتٌبمت 

يب ًبؿّا ؿا ثـ ًِبػ يب فـػي کَ ثبيؼ آى ؿا ؿٝبيت 

کبهي ػؿ  کَ ًب مت  ٍْؿت ا يي  ٌؼ، ّاؿػ آّؿػ، ػؿ ا ک

ىْػ. ػؿ  وي  نْة ً ٞيِ هض جبق، تج يي اًٖ زبم ا اً

تٞؼاػي اف هوبلک، ْٝاهلي ػؿ لبًْى.گؾاؿي هيغٌ ىؼٍ 

ً جبق ا کَ اًٖ يي  يبثي ا گبم اؿف يؼ ػؿ ٌُ کَ ثب ؼ 

ػؿعْامت ىؼٍ ثَ يک ثبؿ ًبهتٌبمت هي.اًزبهؼ يب ًَ، 

ػؿ ًٚـ گـفتَ ىًْؼ. ايي ْٝاهل ٝجبؿت اًؼ اف ٝولي 

يت،  جبق، هبُ َبؿف اًٖ يبف، ه هْؿػ ً يـات  ثْػى تغي

گـ  يت ػي ٚـ، هْرْػ هْؿػ ً ِبػ  ٌبثٜ ً ًؼافٍ ّ ه ا

فَ اي ّ  مالهت صـ هبلي،  ُبي  يت  کبؿ ّ صوب ٌي  ايو

 تأحيـات اًٖجبق ثـ فٞبليت آى ًِبػ.

امتـاتيژي تِيَ ارٌبك ػؿ ايبالت هتضؼٍ اهـيکب کَ 

 ػؿ آى هٞلْليت ػؿ ًٚـ گـفتَ ىؼٍ امت

ٌؼ  هي ک لقم  هت ؿا ه لبًْى، صکْ يْؿُب،  ْي ک ػؿ ثٞ

تب ػؿ تِيَ ارٌبك ٝوْهي ثَ تزِيقات ّ فٌبّؿي ُبيي 

ٕـس ٝ مي ّ  يت ػمتـ ُبي لبثل ثب هٞيبؿ وْهي ّ کَ 

خبل،  ثـاي ه يٌؼ.  يت ثغ نتٌؼ، اّلْ ثـ ُ يـ ثـا فـاگ

 USC § 794 29اهـيکرب،  4977لربًْى تْاًجغيري  568ثغو 

 )ػ( تَـيش هي کٌؼ:

«§ 794Dفٌبّؿي الکتـًّيکي ّ هٞلْهبتي . 

 )الف( ىـائ ثـاي ثغو ُب ّ اػاؿات فؼؿال

 ( لبثليت ػمتـمي4)

ٌبّؿي متفبػٍ اف ف يب ا ف٘،  يَ، ص ٕـس، تِ لف(   )ا

 الکتـًّيکي ّ هٞلْهبتي

ػؿ فهبى ٕـس، تِيَ، صف٘، يب امتفبػٍ اف فٌبّؿي 

فؼؿال،  يب اػاؿٍ  غو  ُـ ث هبتي،  کي ّ هٞلْ الکتـًّي

ثَ ىوْل مبفهبى پنت ايبالت هتضؼٍ، ثبيؼ تأهيي کٌؼ 

کَ فٌبّؿي الکتـًّيکي ّ هٞلْهبتي، لٖٜ ًٚـ اف ًْٛ 

ؿمبًَ فٌبّؿي، ثب ىـائ فيـ ثـاثـ امت، هگـ ايي 

 کَ يک ثبؿ ًبؿّا ثـ ثغو يب اػاؿٍ تضويل گـػػ:
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افـاػ ػاؿاي هٞلْليتي کَ کبؿهٌؼاى فؼؿال ُنتٌؼ، 

ِب  ًؼ ّ اف آً مي ػاؿ ُب ػمتـ هبت ّ ػاػٍ  ثَ هٞلْ

ثب  ِب  متفبػٍ آً مي ّ ا ٌؼ ّ ػمتـ هي کٌ متفبػٍ  ا

ػمتـمرري ّ امررتفبػٍ کبؿهٌررؼاى فررؼؿالي کررَ هٞلررْل 

 ًينتٌؼ، لبثل همبينَ امت؛ ّ

فـاػ ػاؿا نتٌؼ ّ ا ُ َٞ ْبي ربه کَ اٝ لْليتي  ي هٞ

يب اػاؿٍ  غو  يک ث عؼهبتي اف  يب  هبت  متبؿ هٞلْ عْا

مي  ُب ػمتـ هبت ّ ػاػٍ  ثَ هٞلْ ىًْؼ،  فؼؿال هي.

مي ّ  ٌؼ ّ ػمتـ هي کٌ متفبػٍ  ِب ا ًؼ ّ اف آً ػاؿ

امتفبػٍ آًِب ثب ػمتـمي ّ امتفبػٍ اْٝبي ربهَٞ اي 

 کَ هٞلْل ًينتٌؼ، لبثل همبينَ امت.
 ػمتـمي ربيگقيي )ة( ّمبئل

متفبػٍ اف  يب ا ف٘،  يَ، ص ٕـس، تِ کَ  ٍْؿتي  ػؿ 

فٌبّؿي الکتـًّيکي ّ هٞلْهبتي اي کَ ثب هٞيبؿُبي 

( 9ٍبػؿ ىؼٍ اف ربًت ثْؿػ ػمتـمي ثرـ امربك ثٌرؼ )

يب  غو  ٌؼ، ث يل ک ًبؿّايي ؿا تضو ثبؿ  مت،  ثـ ا ثـا

فـاػ  ثـاي ا ُب ؿا  هبت ّ ػاػٍ  فؼؿال، هٞلْ اػاؿٍ 

( اف ٕـيرك ّمربئل 4ؿد ػؿ ثٌرؼ )ػاؿاي هٞلْليت هٌؼ

کبى  ِب اه ثَ آً کَ  ٌؼ  هي ک فـاُن  ربيگقيي  مي  ػمتـ

 «.هي.ػُؼ تب اف هٞلْهبت ّ ػاػٍ ُب امتفبػٍ ًوبيٌؼ

 ثبس ًبهتٌبعت يب ًبسّا

يت  ٞيِ ّ لبثل ٝؼم تج ُب،  ٍت  ثـي فـ لبًْى ثـا ػؿ 

 9667ػمتـمي ٝوْهي افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت امرپبًيب 

ؿا صکرن هري کٌرؼ، اف  (Ajuste razonable)کَ اٍرالس هٞمرْل 

( ػؿ هررتي cargadesproporcionada)« ثرربؿ ًبهتٌبمررت»ٝجرربؿت 

ايي لربًْى تَرـيش  7لبًْى امتفبػٍ ىؼٍ امت. هبػٍ 

ثـاي تٞييي ايي کَ يک ثبؿ هتٌبمت امت يب »هي کٌؼ: 

کَ  يقي  ٞيِ آه تأحيـات تج لؼام،  َبؿف ا يؼ ه ًَ، ثب

اؿاي لَررْؿ ػؿ اتغرربؽ ايرري الررؼام ثررـاي افررـاػ ػ

ِبػ  فـػ، ً َبت  مبعتبؿ ّ هيغ پي ػاؿػ،  يت ػؿ  هٞلْل

يب مبفهبًي کَ ثبيؼ آى ؿا ارـا کٌؼ ّ اهکبى کنت 

لـاؿ ػاػٍ  ٚـ  هؼ ً گـ،  نبٝؼت ػي يب ه موي  يل ؿ توْ

 «.ىًْؼ

ثـ امبك لبًْى ثـيتبًيب ػؿ هْؿػ تجٞيِ ثـ امبك 

هٞلْليت، يک کبؿفـهب ٝليَ يک هٞلْل تجٞيِ هي کٌؼ 
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يل ىـٓ تکو گـ ػّ  يت »)گـػػ:  ا َْؿ ػؿ ؿٝب لف( ل ا

]هجٌري ثرـ ايزربػ اٍرالصبت  6ّٙيفَ هٌؼؿد ػؿ ثغرو 

هٞمْل[ کَ ثـ اّ ػؿ ؿاثَٖ ثب فـػ هٞلْل ّّٜ ىؼٍ 

امت؛ ّ )ة( ٝؼم احجبت ايي کَ لَْؿ اّ ػؿ ؿٝبيت آى 

( ايري لربًْى 4) 6لنروت «. ّٙيفَ هْرَ ثرْػٍ امرت

ْٝاهل ٝوؼٍ اي ؿا فِـمت ثٌؼي هي کٌؼ کَ ػؿ تٞييي 

ايي کَ کبؿفـهب ثبيؼ گبم ُبي هيغَي ؿا ثَ هٌْٚؿ 

ؿٝبيت ّٙيفَ اًزبم اٍالصبت هٞمْل ثـػاؿػ يب ًَ، ػؿ 

 ًٚـ گـفتَ هي ىًْؼ:

هْؿػ ») تأحيـ  گبم اف  يي  ىتي ا کَ ثـػا صؼي  لف(  ا

 ًٚـ رلْگيـي هي کٌؼ؛

)ة( صؼي کَ ثـػاىتي ايي گبم ثـاي کبؿفـهب ٝولي 

 امت؛

 ٌَ گـ ُقي هبلي ّ ػي َبؿف  هب )د( ه کَ کبؿفـ ُبيي 

آًِب ؿا ػؿ ثـػاىتي ايي گبم هتمجل هي ىْػ ّ صؼي 

کَ ثـػاىتي گبم ثبٝج اعتالل ػؿ فٞبليت ُبي اّ هي 

 ىْػ؛

 )ػ( ّمٞت هٌبثٜ هبلي ّ ػيگـ اهکبًبت کبؿفـهب؛

ثـاي  ُب  وک  گـ ک هبلي ّ ػي نبٝؼت  يت ه ُر( هْرْػ (

 «.ثـػاىتي گبم

امبك ثـ امبك لبًْى امتـاليب ػؿ هْؿػ تجٞيِ ثـ 

، کبؿفـهبيرربى، همبهرربت آهْفىرري ّ 4999هٞلْليررت 

تب  ًؼ  ىؼٍ ا لقم  گـاى ه مْل»ػي ٍالس هٞ زبم « ا ؿا اً

ػٌُؼ، هگـ ايي کَ اًزبم چٌيي اٍالصي ػىْاؿي ًبهْرَ 

ايري لربًْى  44يب غيـهٞمْلي ؿا تضويل کٌؼ. لنروت 

ٌؼ:  هي ک يبى  ىْاؿي »عبٕـ ً کَ ػ يي  ييي ا ػؿ تٞ

توبم ىـائ هـثْٓ ثَ  ًبهْرَ تضويل ىؼٍ امت يب ًَ،

کَ ىبهل هْاؿػ « لْيَ هيغٌ ػؿ ًٚـ گـفتَ هي ىًْؼ

 فيـ هي ىْػ:

جل  يب تم لْٛ آى  وبل ّ کَ اصت ّـؿي  يب  فٜ  يت ً هبُ

 آى اف مْي افـاػ هـثْٓ ّرْػ ػاؿػ؛

 تأحيـ هٞلْليت يک فـػ هـثْٓ؛
کَ  فـػي  کَ  َبؿفي  ٌي ه مؼاؿ تغوي هبلي ّ ه ىـائ 

 هتضول ىْػ؛ ّ هؼٝي ػىْاؿي ًبهْرَ امت، ثبيؼ
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کـػى  متـك  ثل ػ يب لب عؼهبت،  ئَ  ثب اؿا  َٖ ػؿ ؿاث

ثرَ  64اهکبًبت، يک ثـًبهَ ٝول کَ ثـ امربك لنروت 

 کوينيْى اؿائَ هي ىْػ.

ػؿ ؿاثَٖ ثب هَبؿف کبؿفـهب، کوينيْى صمْق ثيـ ّ 

يؼ  کَ ثب ٌؼ  هي ک َـيش  متـاليب ت ثـ ا ُبي ثـا ٍت  فـ

ُنتٌؼ ّ هَبؿف عبلٌ )يب فْائؼي( کَ لبثل ىٌبمبيي »

ىْػ هي  جل  ِب ؿا هتم هب آً وبالً کبؿفـ ٚـ « اصت هؼ ً

ًررَ ٍررـفًب هَرربؿف هنررتمين يررب »لررـاؿ ػاػٍ ىررًْؼ، 

الفم امت تب هْاؿػ فيـ هؼ ًٚـ «. پييبپيو يب ًبعبلٌ

 لـاؿ گيـًؼ:

 هَبؿف هنتمين؛
هبليبت رجـاى کٌٌؼٍ، مْثنيؼ يب ػيگـ فْائؼ هبلي 

ثب   َٖ يب ػؿ ؿاث ٍالس  ثب ا  َٖ رْػ ػؿ ؿاث ىتغبل هْ ا

 فـػ هـثْٓ؛

هَبؿف ّ يب فْائؼ غيـهنتمين ػؿ ؿاثَٖ ثب ثبؿّؿي 

 پنت هـثْٓ، ػيگـ کبؿهٌؼاى ّ ىـکت؛

يت  يب هؤحـ هؼ  ىبت، ػؿآ کبُو ػؿ فـّ يب  فقايو  ا

 عؼهبت هيتـي؛
يَ  َبؿف تِ ثَ ه يتـي ؿا  َبؿف ثي ٍالس، ه کَ ا صؼي 

ثـاي  کَ  ٌؼ  هي ک ّبفَ  ًبتي ا يب اهکب يقات  تزِ

کَ ػؿ هْلٞيت هيبثَ اي لـاؿ  کبؿهٌؼي تِيَ هي ىْػ

 ػاؿػ ّ هٞلْليت ًؼاؿػ؛
لْاًيي،  گـ  مٔ ػي ْيَ تْ ُـ ل ٍالس ػؿ  کَ ا صؼي 

 هٞيبؿُب يب هْافمت ُبي لبثل ارـا، القاهي امت؛ ّ

کَ  فـػي  ثَ  هْفه ّ تزـ ُب، آ ًبيي  ُب، تْا ِبؿت  ه

 عْامتبؿ اٍالس امت.

ثـ ٝالٍّ هالصَٚ هَبؿف هبلي ّ فْائؼ اًزبم اٍالس ّ 

يؼٍ ثـاي  فب ثـ  يبؿکت ثـا يب ه تبؿ  ٍت، ؿف تأهيي فـ

فـػ هٞلْلي کَ هنتميوًب ؽي ؿثٔ امت، هْاؿػ فيـ ًيق 

 ػؿ ًٚـ گـفتَ هي ىًْؼ:

فبيؼٍ يب ّـؿ اٍالس هـثْٓ ػؿ ؿاثَٖ ثب ػمتـمي يب 

ثـاثـي ثـاي ػيگـ کبؿهٌؼاى يب کبؿهٌؼاى اصتوبلي، 

وبالً  کَ اصت فـاػي  گـ ا يب ػي ٞبى  يب هـار يتـيبى  ه

 هي ىًْؼ؛ هتأحـ

ٚين  ثب تٌ  َٖ ثْٓ ػؿ ؿاث ٍالس هـ ّـؿ ا يب  يؼٍ  فب

هؤحـ کبؿ ػؿ ىـکت يب هضل کبؿ هـثْٓ ػؿ ؿاثَٖ ثب: 
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تٞؼاػ کبؿهٌؼاى؛ تٌٚين فْبي کبؿ؛ هبُيت کبؿي کَ 

ُبي  يتـيبى؛ ًيبف ُبي ه ٌؼي  ىْػ؛ ًيبفه زبم  يؼ اً ثب

يب لٖٜ تْليؼ ثَ « ّلفَ»ثـًبهَ ؿيقي ًيـّي کبؿ؛ 

ّ ػيگـ ْٝاهلي کَ ثـ کبؿآهؼي، عبٕـ اًزبم اٍالس؛ 

ثـ  ىؼ،  ثْٓ ثب کَ هـ ٍْؿتي  يت ّ ػؿ  ثبؿّؿي، هْفم

 ؿلبثتي ثْػى ىـکت تأحيـ هي گؾاؿًؼ؛

ايرري کررَ اٍررالس ىررـائ ًرربهٞمْلي ؿا ثررـ ػيگررـ 

 کبؿهٌؼاى تضويل هي کٌؼ يب عيـ؛
هبُيت يب اصتوبل فبيؼٍ يب ّـؿ ثَ ٍضت يب ايوٌي 

 ُـ فـػ ػؿ اًزبم اٍالس؛

يب اصت يت  ٖي ػؿ هبُ نت هضي ّـؿ في يب  يؼٍ  وبل فب

 ًتيزَ اًزبم اٍالس؛ ّ

رـاي  ثل ا کبم لب يت اص ثَ ؿٝب ثْٓ  ٍالس هـ کَ ا يي  ا

وک  ثْٓ ک ُبي هـ مت  يب هْاف ُب  لْاًيي، هٞيبؿ گـ  ػي

هي.کٌؼ يب ًَ يب ػؿ آًِب هؼاعلَ هي کٌؼ يب ًَ، ّ 

زَ  گـ ػؿ ًتي ّـؿ ػي يب  يؼٍ  ُـ فب وبل  يت ّ اصت هبُ

 اًزبم اٍالس.

 ؿتذاثيش خب

ضؼّػ  ٞيِ ه ٌٜ تج ثَ ه ٍـفًب  يؼ  گؾاؿي ًجب لبًْى 

ىْػ، ثلکَ ُوچٌيي هي تْاًؼ ػّلت ّ ثغو عٍَْي ؿا 

ًؼ.  مت ثگيـ تي ؿا ؿّي ػ تؼاثيـ هخج تب  ٌؼ  لقم ک ه

( کٌْاًنيْى ىٌبمبيي هي کٌؼ کَ ثَ هٌْٚؿ 4) 5هبػٍ 

گـاى،  ثب ػي يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـي ا تأهيي ثـا

بٍي ثـاي افـاػ هيغٌ ثًْٞب الفم امت تب صوبيت ُبي ع

فـاُن  يغٌ  ُبي ه فـاػ ػاؿاي هٞلْليت. ثـاي ا يب 

ثَ  ىکل ؿا  ٌؼ ػّ  هي تْاً تؼاثيـ  يي  ىْػ. ا آّؿػٍ 

 عْػ ثگيـًؼ:

 تذاثيش خبسي يب دائن

وبالً  يب اصت ربؿي  کَ  نتٌؼ  ٍي ُ تؼاثيـ عب ِب  ايٌ

ػائن عْاٌُؼ ثْػ. ثـاي هخبل، ثَ هٌْٚؿ تأهيي ايي 

ثَ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ضـک  کَ ا گـاى هت ًؼافٍ ػي ا

مفـي ؿا  نيؼ  يک مْث ٌؼ  هي تْاً ُب  هت  نتٌؼ، صکْ ُ

ِب  تب آً ٌؼ  ّٜ کٌ يت ّ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا

 ثتْاًٌؼ اف تکني ُب امتفبػٍ ًوبيٌؼ.
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 تذاثيش خبؿ يب هْلت

ّٞيت  ٍالس ّ ْٚؿ ا ثَ هٌ کَ  نتٌؼ  تؼاثيـي ُ ِب  ايٌ

هي  غبؽ  ىتَ ات يت ػؿ گؾ فـاػ ػاؿاي هٞلْل نبٝؼ ا ًبه

اهب ُؼف اف آًِب ايي امت کَ ثـاي هؼت هٞيٌي  ىًْؼ،

الفم االرـا ثبىٌؼ. ثـاي هخبل، صکْهت ُب هي تْاًٌؼ 

اُؼاف يب مِويَ.ُبيي ؿا ثـاي اىتغبل افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت تٞييي کٌٌؼ ّ ثَ هزـػ ًيل ثَ ايي اُؼاف، 

 مِويَ ُب ؿا ثـٕـف ًوبيٌؼ.

يب  عبً  تؼاثيـ  ُن  ئن ّ  يب ػا ربؿي  تؼاثيـ  ُن 

لت ثـ امبك کٌْاًنيْى رْاف ػاؿًؼ ّ ُوبًگًَْ کَ هْ

وي  ىوـػٍ ً ٞيِ  ًؼ، تج ىؼٍ ا يف  نيْى تٞـ ػؿ کٌْاً

ثـاي  عبً  تؼاثيـ  يي  ًْٛ ا ُـ ػّ  لٜ،  ىًْؼ. ػؿ ّا

تأهيي ثـاثـي الفم هي.ثبىٌؼ ّ ثٌبثـايي، ػّلت ُبي 

ْْٝ هلقم ُنتٌؼ تب ٕيفي اف تؼاثيـ عبً ؿا ػؿ ٝـٍَ 

 ّي ػمت ثگيـًؼ.ُبي هغتلف فًؼگي ارتوبٝي ؿ

ٍالس  ثـاي ا عبً  تؼاثيـ   ًْٛ يي  کَ ا هبًي  ًْب، ف ثٞ

ّّٞيت ًبهنبٝؼ تبؿيغي ّ هتؼاّم يک گـٍّ اف افـاػ 

لك  گـٍّ تٞ يي  ثَ ا کَ  فـاػي  ىًْؼ، ا هي  غبؽ  ات

ًؼاؿًؼ، ثَ ايي تؼاثيـ ثـ ايي پبيَ کَ تجٞيِ آهيق 

تأهيي  يؼ  ُب ثب وبى  ٌؼ. پبؿل هي کٌ تـاُ  نتٌؼ، اٝ ُ

ْويي کَ ت ٌؼ  گـ  کٌ يب ػي مي  لبًْى امب ثـي ػؿ  ثـا

ٌؼؿد ػؿ  عبً ه تؼاثيـ  کَ  ٌؼ  هي ک َـيش  لْاًيي ت

کٌْاًنيْى ثـ امبك لْاًيي هلي هزبف ُنتٌؼ ّ ًوي 

تْاى ثَ آًِب ثـ امبك ػيگـ تْويي.ُبي ثـاثـي اف 

ربًت افـاػ غيـهٞلْلي کَ اػٝب ػاؿًؼ صمْق ثـاثـ 

 آًِب ًمِ ىؼٍ امت، اٝتـاُ ًوْػ.

 ػنْ ثشاي تٌظين ثخؼ خقْفي ّظبيف دّلت ُب

تب  ٌؼ  هي کٌ ِؼ  ْْ تٞ ُبي ٝ لت  تؼاثيـ »ػّ يَ  کل

يت  مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  فٜ تج ْٚؿ ؿ ثَ هٌ مت ؿا  هٌب

« تْمٔ ُـ فـػ، مبفهبى يب ًِبػ عٍَْي اتغبؽ کٌٌؼ

 ( )ث((.4) 4)هبػٍ 

ٌؼ:  هي کٌ ِؼ  ٌَ تٞ يي فهي ْْي ػؿ ا ُبي ٝ لت  ػّ

يَ » يْيك کل ُبي ت ثًَِبػ مبًَ اي  ْٚؿ ؿ ٍيف ت هٌ ْ

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ىيٍْ اي کَ ثب کٌْاًنيْى 

 ( )پ((.9) 8)هبػٍ « صبّـ هٖبثك ثبىؼ
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ػّلت ُبي ْْٝ ُوچٌيي تؼاثيـ هٌبمجي ؿا ثَ هٌْٚؿ 

ٌؼٍ » ئَ کٌ ٍي اؿا ُبي عَْ مبفهبى  کَ  يي  تأهيي ا

وْهي عؼهبت ٝ ًبت ّ  يت  ،اهکب ُبي لبثل جَ  يَ رٌ کل

ؼ ًٚـ لـاؿ ػمتـمي ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ه

 ( )ة(( ؿّي ػمت هي گيـًؼ.9) 9)هبػٍ « ػٌُؼهي 

کبؿهٌؼاى ٍضي ؿا هلقم هي کٌٌؼ تب »ػّلت ُبي ْْٝ 

ُبي  جت  نبًيهـال يت  ُو فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ؿا 

ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ّ ثـ امبك ؿّبيت آفاػ ّ 

آگرربٍ، افررقايو آگرربُي اف صمررْق ثيررـ، کـاهررت، 

اػ ػاؿاي هٞلْليت اف ٕـيك عْػهغتبؿي ّ ًيبفُبي افـ

ثـاي  لي  ُبي اعال ٝالم هٞيبؿ هْفه ّ ا رٜ آ ٍضي هـا

 )ت((. 95)هبػٍ « ٝوْهي ّ عٍَْي، اؿائَ کٌٌؼ

ػّلت ُبي ْْٝ تضمك صك کبؿ ؿا ثـاي آًِبيي کَ ػؿ 

رـيبى اىتغبل ػچبؿ هٞلْليت هي ىًْؼ ّ اف ؿاٍ.ُبي 

هغتلف ثَ ىوْل تمٌيي ثَ هٌْٚؿ ًيل ثَ هْاؿػ ؽيل 

ف٘ ّ ٌؼ ...  ص فـاػ »تـّيذ هي.کٌ متغؼام ا تـّيذ ا

ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ثغو عٍَْي اف ٕـيك ثـًبهَ ُب ّ 

جت،  لؼام هخ ُبي ا هَ  ىبهل ثـًب کَ  مت  يؼات هٌب توِ

 ( )س((.4) 97)هبػٍ « هيْق ُب ّ ػيگـ تؼاثيـ ىْػ

فقايو  يژٍ اي ؿا ػؿ ا مو ّ ٌيي ً ُب ُوچ وبى  پبؿل

ائؼ آى ثـاي آگبُي ٝوْهي اف ًيبف تؼاثيـ عبً ّ فْ

ربهَٞ، ايفبء هي کٌٌؼ. لْاًيي ُوچٌيي هي تْاًٌؼ 

ٌؼ  لقم کٌ ٍي ؿا ه ُبي عَْ تي ًِبػ تي ّ ص اػاؿات ػّل

تـّيذ  متبي  کَ ػؿ ؿا ُبيي  ٌَ گبم. مبالًَ ػؿ فهي تب 

گقاؿه  ًؼ،  ىتَ ا يت ثـػا فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ص

ػٌُؼ. ًيبفهٌؼُبي گقاؿىي هي تْاًؼ ٕيفي اف هنبئل 

اف لجيل: گبم ُبيي کَ ثـاي تأهيي ؿا ػؿ ثـ گيـػ 

ىؼٍ  ىتَ  ول ثـػا يت ػؿ ٝ فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ص

اًؼ، هْفميت ػؿ افقايو ػؿٍؼي کبؿهٌؼاى هٞلْل، يب 

کَ  لْلي  يتـيبى هٞ ثَ ه عؼهبت  جْػ  يت ػؿ ثِ هْفم

 ػاؿاي ًيبفُبي عبً ُنتٌؼ.

 تجؼيل تْعو هشاخغ دّلتي، افشاد ّ ًِبدُبي خقْفي

ايي امت کَ اف افـاػ ػاؿاي  ثغو امبمي کٌْاًنيْى

هٞلْليت ػؿ همبثل تجٞيِ ُن تْمٔ ثغو ٝوْهي ّ ُن 

ّؼ  لبًْى  ٌبثـايي،  ىْػ. ث يت  ٍي صوب غو عَْ مٔ ث تْ
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تجٞيِ يب ػيگـ تؼاثيـ تمٌيٌي اي کَ تجٞيِ ؿا هٌٜ 

ّ ؿفتبؿ ثـاثـ ؿا صکن هي کٌٌؼ، ثبيؼ ُن ثـ افـاػ 

ا ّ ًِبػُبي عٍَْي ّ ُن ثـ هـارٜ ٝوْهي لبثل ارـ

ثبىٌؼ. کٌْاًنيْى ُوچٌيي ػّلت ُب ؿا هلقم هي کٌؼ 

 تب ثغو عٍَْي ؿا تٌٚين کٌٌؼ.

 صهيٌَ ُبي هؾخـ ثشاي افالذ تمٌيٌي

کٌْاًنيْى ىوبؿي اف فهيٌَ ُب ؿا هيغٌ هي کٌؼ کَ 

 49ًيبفهٌؼ تْويي يب صوبيت تمٌيٌري ُنرتٌؼ. هربػٍ 

( کٌْاًنيْى صك افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ىٌبمبيي 4)

ى ىغٌ ػؿ همبثل لبًْى ؿا هزؼػًا تَؼيك هي ثَ ٌْٝا

( ىٌبمبيي هي کٌؼ کَ افـاػ ػاؿاي 9) 49کٌؼ ّ هبػٍ 

ثب  نبى  لبًًْي ُو يت  تب اف اُل ًؼ  صك ػاؿ يت  هٞلْل

( ثرـ لرقّم 7) 49ػيگـاى ثـعرْؿػاؿ ثبىرٌؼ. هربػٍ 

ثـػاىتي گبم ُبيي ثَ هٌْٚؿ صوبيت اف اٝوبل اُليت 

أکيؼ هي کٌؼ ّ لبًًْي تْمٔ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ت

( عْامتبؿ صفبٙت.ُبيي هي ىْػ تب اف ًمِ 4) 49هبػٍ 

 ايي صك رلْگيـي ىْػ.

فـاػ ػاؿاي  لبًًْي ا يت  کبؿ اُل کَ اً زب  اف آً

مت،  يؼٍ ا ِب اًزبه مْق آً ىؼيؼ ص مِ  ثَ ً يت  هٞلْل

يک  ٌْاى  ثَ ٝ  ّْٛ يي هْ ثَ ا يؼ  ٌي ثب ٍالصبت تمٌي ا

لْاًيي  يؼ  ُب ثب وبى  ٌؼ. پبؿل ميؼگي کٌ يت ؿ اّلْ

هْرْػ ؿا ثـاي تٞييي ايي کَ ايي لْاًيي هضؼّػيت 

ُبي ؿموي ؿا ثـ اُليت لبًًْي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

کَ  ٌؼ  تأهيي ًوبي ٌؼ ّ  ثبفًگـي کٌ ٌؼ،  وي کٌ ً ّٜ ّ

ًؼ.  مت ػاؿ نيْى هٖبث ثب کٌْاً ُب  يَ  لْاًيي ّ ؿّ

لي  يب ٝ کَ آ ٌؼ  َٚ کٌ يؼ هالص ٌيي ثب ُب ُوچ وبى  پبؿل

يت  يت اُل موي ؿٝب ْويي ؿ غن ت فـاػ ػاؿاي ؿ لبًًْي ا

هٞلْليت، اُليت لبًًْي ايي افـاػ ػؿ ٝول ؿٝبيت هي 

گـػػ يب ًَ. ثَ ٍْؿت هيغٌ، کٌْاًنيْى ػّلت ُب ؿا 

هلقم هي کٌؼ تب تؼاثيـ هٌبمجي ؿا ثَ هٌْٚؿ کوک ثَ 

لبًًْي  يت  وبل اُل ثـاي اٝ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 عْػ، ؿّي ػمت ثگيـًؼ.

ىوبؿي ا صبّي  ٌيي  نيْى ُوچ ُب ػؿ کٌْاً ْويي  ف ت

فـاػ  مْق ا کَ ػؿ آى، ص مت  ُبيي ا  ٌَ ثب فهي  َٖ ؿاث

ػاؿاي هٞلْليت ًمِ گـػيؼٍ ّ چٌيي ًمِ ُبيي اػاهَ 
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فـػي  يت  صك آفاػي ّ اهٌ ىبهل  ِب  ًؼ. ايٌ ىتَ ا ػا

( ّ صمْلي چْى هوٌْٝيت ىرکٌزَ ّ هوٌْٝيرت 44)هبػٍ 

امتخوبؿ، عيًْت ّ مؤؿفتبؿ ػؿ ػاعل ّ عبؿد اف عبًَ 

ت ُب ثبيؼ ثَ ػلت لْاًيي ّ ؿّيَ ُبي هي ىًْؼ. ػّل

عْػ ؿا ثَ عًَْ ػؿ فهيٌَ ُبيي چْى هضـّهيت افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت ثَ عًَْ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؽٌُي 

ُب  لت  خبل، ػّ ثـاي ه ٌؼ.  ثبفثيٌي ًوبي اف آفاػي 

فـاػ  نتمل ا ًؼگي ه ثـ ف نيْى ؿا  يؼ کٌْاً يؼ تأک ثب

ب ػاؿاي هٞلْليررت ػؿ ربهٞررَ ثررؼّى ايرري کررَ آًِرر

ُب  لت  ىٌؼ. ػّ ىتَ ثب يبػ ػا ثَ  ىًْؼ،  يگبُي  آمبي

ُوچٌيي ثبيؼ ايي تْويي ُب ؿا ػؿ ؿاثَٖ ثب هؼاعالت 

کَ  ٌؼ  تأهيي ًوبي ٌؼ ّ  ثبفثيٌي کٌ جبؿي  جي ار ٕ

لْاًيي ّ ٕـفالٞول ُبيي ثـاي ًٚبؿت ثـ ارـاي ايي 

يي  تؼاثيـ رقا غبؽ  ٖي ّ ات ْبيبي تغ مي ل مْق، ثـؿ ص

 ((.4) 46الفم، هْرْػ هي ثبىٌؼ )هبػٍ 

دّلت ُبيي کَ صثبى اؽبسٍ اي هلي سا ثَ سعويت هي 

 ؽٌبعٌذ

ىبؿٍ  ثبى ا يغٌ ف ٍْؿت ه ثَ  ًؼا  مي يْگب لبًْى امب

هي  مبيي  ىؼ آى ؿا ىٌب عبٕـ ؿ ثَ  لت  فَ ػّ اي ّ ّٙي

 لبًْى امبمي ايي کيْؿ صکن هي کٌؼ: 94کٌؼ. هبػٍ 

ػّلت ؿىؼ يک فثبى اىبؿٍ اي ؿا ثـاي ًبىٌْايبى »

 «.تـّيذ هي کٌؼ

( کرَ ػؿ هرْؿػ 4995لبًْى امبمي فيٌلٌؼ ) 47لنوت 

 صك فثبى ّ فـٌُگ امت، تَـيش هي ػاؿػ:

ىبؿٍ »...  ثبى ا ٌؼٍ اف ف متفبػٍ کٌ فـاػ ا مْق ا ص

يـي  يب تضـ يـي  وَ تمـ ٌؼ تـر کَ ًيبفه فـاػي  اي ّ ا

هي  ٚين  لبًْى تٌ مٔ  نتٌؼ، تْ يت ُ يل هٞلْل ثَ ػل

 «.گـػػ

صکن هي  4999 لبًْى امبمي روِْؿي ًّقّئال 464هبػٍ 

 کٌؼ:

ػّلت ٍؼّؿ، ػؿيبفت ّ اًتيبؿ هٞلْهبت فـٌُگي ؿا »

تْويي هي کٌؼ. ؿمبًَ ُبي تلْيقيًْي ىبهل فيـٌْٝاى 

فـاػ  ثـاي ا يي  ىبؿٍ اي ًّقّئال ثبى ا ثَ ف وَ  ّ تـر

ضٍْ  ىـائ ّ ً ىٌؼ.  هي ثب ىٌْايي،  يکالت  ػاؿاي ه

 «.اًزبم ايي ّٙبيف تْمٔ لبًْى تٌٚين هي گـػػ
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ىبؿٍ  ثبى ا ٌْاى ف ثَ ٝ ٌؼي  لي »اي تبيل ثبى ه ف

ثررَ ؿمررويت  4999ػؿ آگنررت « ًبىررٌْايبى ػؿ تبيلٌررؼ

ىٌبعتَ ىؼ ّ تَويوي ػؿ ايي ثبؿٍ تْمٔ ّفيـ هٞبؿف 

 ثَ ًوبيٌؼگي اف صکْهت ىبُي تبيلٌؼ اتغبؽ گـػيؼ.

، لرربًْى فثرربى اىرربؿٍ اي ًيْفيلٌررؼ الفم 9666ػؿ 

ٌؼ  ىبؿٍ اي ًيْفيل ثبى ا لبًْى، ف يي  ىؼ. ا رـا  اال

(NZSL ) ؿا ثَ ؿمويت ىٌبعت کرَ فثربى ًغنرت ّ هرْؿػ

لبًْى،  يي  ىؼ. ا هي ثب ٌؼ  ىٌْايبى ًيْفيل تـريش ًب

فثبى ًبىٌْايبى ؿا ثَ ٌْٝاى يکي اف فثبى ُبي ثي 

ثَ  ٌبثـايي،  ٌؼ ّ ث هي ک مبيي  ٌؼ ىٌب يـ ًيْفيل ًٚ

فثبى اىبؿٍ اي ًيْفيلٌؼ ّّٞيت ثـاثـ ثب ػيگـ فثبى 

ٌؼ.  هي ک ٖبء  يْؿ ؿا اٝ يي ک يي ُبي ا مبك ا ثـ ا

لرربًْى، ػؿ هررْاؿػ هـثررْٓ، ثبيررؼ فثرربى اىرربؿٍ اي 

ًيْفيلٌؼ ػؿ رلنبت لْبيي هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گيـػ. 

ثب  يؼ  کَ ثب ٌؼ  هي ک َـيش  لبًْى ت يي  ٌيي ا ُوچ

ًبىٌْايبى ػؿ هْؿػ هنبئلي ًٚيـ تـّيذ امتفبػٍ اف 

فثبى اىبؿٍ اي ًيْفلٌؼ کَ فثبى آًِب ؿا هتأحـ هي 

يؼ فثبى اىبؿٍ اي ًيْفيلٌؼ ػؿ کٌؼ، هيْؿت ىْػ ّ ثب

تـّيذ عؼهبت صکْهتي ّ اؿائَ هٞلْهبت ثَ ٝوْم هـػم 

هْؿػ کبؿثـػ لـاؿ گيـػ ّ ايي کَ عؼهبت ّ هٞلْهبت 

صکْهتي ثبيؼ ثـاي ًبىٌْايبى اف ؿاٍ ُبي هٌبمت ثَ 

ثل  ٌؼ لب ىبؿٍ اي ًيْفيل ثبى ا متفبػٍ اف ف ىوْل ا

 ػمتـك ىًْؼ.

کْ لبًْى، اػاؿات ص يي  مبك ا تب ثـ ا يؼ،  هتي ثب

ربيي کَ اف ًٚـ ٝولي هوکي امت، تْمٔ اٍْل هيغَي 

ىًْؼ  وبيي  ىٌْايبى ؿاٌُ ثب ًب عْػ  هل  ٌَ تٞب ػؿ فهي

(. ُيچ چيقي ػؿ ايي هبػٍ ًجبيؼ ثرَ ٌٝرْاى 9)هبػٍ 

هقيتي تٞجيـ گـػػ کَ ثـاي ًبىٌْايبى اٖٝبء ىؼٍ ّ 

 ((.9) 9ػيگـاى اف آى هضـّم هي ثبىٌؼ )هبػٍ 

 خجشاى ُب

مبك يت  ثـ ا مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  هْؿػ تج هبى ػؿ  فـ

، ػؿ فهبًي کَ اػٝبي تجٞيِ ثَ عربٕـ هٞلْليرت 4995

ػؿ ًقػ هضکوَ ّلنْالي ػؿ هٌٖمَ اػاؿي عبً ٌُگ کٌگ 

هـثْٓ ثَ چيي هٖـس هي ىْػ، هضکوَ ػاؿاي اعتيبؿات 
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ٝجربؿت اًرؼ  79اٍالصي ّميٞي امت کَ هٖبثك ثب لنوت 

 اف:

ليَ ػؿ ؿفتبؿي هيغْل الف( اٝالم کٌيؼ کَ هؼٝي ٝ»)

ىؼٍ يب ٝولي ؿا هـتکت ىؼٍ کَ ثـ امبك ايي فـهبى 

ٌيي  يؼ چ يَ ًجب هؼٝي ٝل کَ  يؼ  کن کٌ مت ّ ص ٌْٛ ا هو

ؿفتبؿ يب ٝول هوٌْٝي ؿا تکـاؿ کٌؼ يب ثَ اؿتکبة 

 آى اػاهَ ػُؼ؛

تبؿ  يب ؿف ول  يؼ ٝ يَ ثب هؼٝي ٝل کَ  يؼ  کن کٌ )ة( ص

ثَ هؼٝي هٞمْلي ؿا ثَ هٌْٚؿ اٍالس ّـؿ يب فيبًي کَ 

 ّاؿػ ىؼٍ، اًزبم ػُؼ؛

)د( صکررن کٌيررؼ کررَ هررؼٝي ٝليررَ ثبيررؼ هررؼٝي ؿا 

 امتغؼام يب هزؼػًا امتغؼام کٌؼ؛

يبى  يب ف ّـؿ  يؼ  يَ ثب هؼٝي ٝل کَ  يؼ  کن کٌ )ػ( ص

جـاى  هت ر عت غـا يك پـػا هؼٝي ؿا اف ٕـ ثـ  ّاؿػٍ 

 کٌؼ؛

)ُر( صکن کٌيؼ کَ هؼٝي ٝليَ ثبيؼ ثَ عبٕـ ّـؿ 

 رقا ىْػ؛ يب يب فيبى ّاؿػٍ ثـ هؼٝي

)ّ( ثب ٍؼّؿ صکن ُـ ًْٛ لـاؿػاػ يب هْافمتي ؿا 

کَ ًبلِ ايي صکن امت، اف تبؿيظ اًٞمبػ آى لـاؿػاػ 

يب هْافمت يب اف تبؿيغي کَ ػؿ صکن هيغٌ هي ىْػ، 

 هلغي اٝالم ًوبييؼ.

لْاًيي هبلکيت رٌُي ّ تأهيي دعتشعي ثَ کتبة ُب، 

 فلن ُب ّ ديگش سعبًَ ُب

ي ْْ ثب ُبي ٝ لت  ٌَ ػّ عْػ ؿا ػؿ فهي لْاًيي  ؼ 

لْاًيي  يي  کَ ا يي  تأهيي ا ْٚؿ  ثَ هٌ ٌي  يت ؽُ هبلک

هبًٜ ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ هْاػ فـٌُگي 

ٌيي  يْؿُب چ ٞؼاػي اف ک ٌؼ. ت مي ًوبي ىًْؼ، ثـؿ وي  ً

لْاًيٌي ؿا ثـاي ؿٝبيت ػيگـ ّٙبيف ثيي الوللي عْػ 

مبفهبى  ثَ  ثْٓ  ُؼات هـ مبك هٞب ثـ ا ٙبيف  يـ ّ ًٚ

ِ ّٜ ر ِبًي، ّ زبؿت ر مبفهبى ت ٌي ّ  يت ؽُ بًي هبلک

 کـػٍ اًؼ.
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لبًْى گزاسي ثشاي ؽٌبعبيي صثبى )صثبى ُبي( اؽبسٍ 

 اي هلي

تب  ٌؼ  هي ک لقم  ْْ ؿا ه ُبي ٝ لت  نيْى، ػّ کٌْاً

امتفبػٍ اف فثبى اىبؿٍ اي ؿا ثَ ؿمويت ثيٌبمٌؼ ّ 

تـّيذ کٌٌؼ. ايي اهـ هنتلقم لبًْى گؾاؿي ارـايي 

 امت.

بي سعيذگي ثَ ؽکبيبت ثش اعبط لْاًيي ىشصالؼول ُ

 هلي

ػؿ لبًْى گؾاؿي ثبيؼ تأهيي ىْػ کَ فـػي کَ هْؿػ 

تجٞيِ غيـلبًًْي لـاؿ هي گيـػ، هي تْاًؼ يک رجـاى 

هت،  عت غـا ىبهل پـػا ُب  جـاى  ٌؼ. ر نت ک هؤحـ ؿا ک

رجـاى عنبؿت، ػمتْؿ تمـؿ هزؼػ، ػمتْؿ تْلف اٝوبل 

ؼػ آًِررب ػؿ تجٞيِ.آهيررق ّ رلررْگيـي اف ّلررْٛ هزرر

آيٌؼٍ، القم ثَ فـاُن آّؿي فهيٌَ اًٖجبق هٞمْل ثب 

ٍالصي  تؼاثيـ ا غبؽ  متْؿ ات ٝؾؿعْاُي، ػ فـػ،  مْق  ص

هي  لؼاهبت،  گـ ا جت ّ ػي لؼام هخ ىوْل ا ثَ  نتـػٍ  گ

 ىًْؼ.

يْؿُب،  عي اف ک ٞيِ ػؿ ثـ ّؼ تج لْاًيي  مبك  ثـ ا

ٌُگبهي کَ هؼٝي ىْاُؼي ؿا اؿائَ هي ػاؿػ کَ ًيبى 

وبل تجٞيِ ّرْػ ػاىتَ امت، ّٙيفَ احجبت هي ػُؼ اصت

ثَ هؼٝي ٝليَ ربثزب هي ىْػ کَ ثبيؼ حبثت ًوبيؼ کَ 

ؿفتبؿ اّ ثـ امبك تجٞيِ امتْاؿ ًجْػٍ امت يب، اگـ 

امتْاؿ ثْػٍ امت، ىبهل يکي اف امتخٌبئبتي هي ىْػ 

کَ ثَ آى ػؿ ؿاثَٖ ثب تجٞيِ اربفٍ ػاػٍ ىؼٍ امت. 

هؼٝيب لت  کَ اغ يکالتي  ثَ ه ٚـ  ئَ ً ثب آى ػؿ اؿا ى 

ىْاُؼ هنتمين ػؿ عًَْ تجٞيِ ؿّثـّ ُنتٌؼ، ربثزبيي 

ّٙيفَ احجبت يکي اف اثٞبػ هِن لْاًيي ىکلي امت کَ 

ثبيؼ هْؿػ ؿميؼگي لـاؿ ثگيـػ )ثَ ؿّه ُبي هغتلف 

ػؿ فهيٌَ لبًْى ػؿثبؿٍ تجٞيِ ػؿ ٍفضبت لجلي ًگبٍ 

 کٌيؼ(.

 تذاثيش ؽکلي دس صهيٌَ اخشا

لوبى هي تْاًٌؼ تب فهبى تَْيت ًميي کَ اْٝبي پبؿ

ايفبء کٌٌؼ، ػؿ ثغو ُبي لجلي ايي ػمتٌبهَ ثَ ثضج 

گـفتَ ىؼ. ثب تَْيت کٌْاًنيْى تْمٔ ػّلت يب الضبق 
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ػّلت ثَ آى، ّٙبيف ٝوؼٍ اي ايزبػ هي ىًْؼ ّ لٍْ 

همٌٌَ هي.تْاًؼ ًمو هِوي ؿا ػؿ تأهيي ايي کَ ايي 

گبم ُبي ّٙبيف ارـا هي ىًْؼ، ايفبء ًوبيؼ. اّليي 

جبؿت  نيْى، ٝ َْيت کٌْاً ْبء ّ ت ٞؼ اف اه وبى ث پبؿل

 اًؼ اف:

 اًدبم يک ثبصثيٌي خبهغ

( )ة( کٌْاًنيْى ػّلت ُبي ْْٝ ؿا هلرقم 4) 4هبػٍ 

کليَ الؼاهبت هٌبمت ثَ ىوْل تمٌيي ؿا »هي کٌؼ تب 

ثَ عبٕـ تٞؼيل يب الغبي لْاًيي، همـؿات، ؿمْم ّ 

فـ يَ ا ٞيِ ٝل کَ تج رْػي  ُبي هْ يَ  اػ ػاؿاي ؿّ

ثَ ُويي «. ؼ، ؿّي ػمت گيـًؼًىْ.هٞلْليت هضنْة هي

عبٕـ، يکي اف هِن تـيي گبم ُبيي کَ يک ػّلت ثبيؼ 

ٞؼ اف  ضًب ث نيْى ّ تـري ْْيت ػؿ کٌْاً زـػ ٝ ثَ ه

اهْبي کٌْاًنيْى ثـػاؿػ، ايي امت کَ لْاًيي هْرْػ 

يي  ثب ا ٖبثك  صؼ ه چَ  تب  کَ  يي  ييي ا ِت تٞ ؿا ػؿ ر

يب  نتٌؼ  ُؼٍ ُ لت هٞب ٌيي ػّ ٌؼ. ُوچ ثبفًگـي ک  ،ًَ

ثبيؼ لْاًيي ّ ميبمت ُبي رؼيؼي ؿا ثَ هٌْٚؿ احـ 

ثغييؼى ثَ اصکبم کٌْاًنيْى اتغبؽ ًوبيؼ. ثَ ُويي 

هٌْٚؿ، يک رؼّل فهبًي هفَل ثبيؼ ثـاي ايي ثبفًگـي 

 ّ اٍالس تمٌيٌي تِيَ ىْػ.

هْؿػ  ٌي  تؼاثيـ تمٌي يؼ ػؿ  کَ ثب وي  نبئل هِ ه

 ؿميؼگي لـاؿ گيـًؼ

و ىٌؼ ت متْاؿ ثب ىٌبعت ا يي  ثـ ا يؼ  لْاًيي ثب بم 

 کَ:

 هٞلْليت ًتيزَ تٞبهل فـػ ثب هضئ امت؛ ّ
مي،  هؼًي، ميب مْق  يت ػاؿاي ص فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ثب  ثـ  ْٕؿ ثـا ثَ  گي  وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت الت

 ػيگـاى ُنتٌؼ.

جبق  کبؿ اًٖ ىوْل اً ثَ  يت،  مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  تج

ٞيِ ًْٝي اف تج ٌْاى  ثَ ٝ مْل  ُبي هٞ غو  مٔ ث ، تْ

 ٝوْهي ّ عًَْ هوٌْٛ ىْػ.

ُبي  جَ  وَ رٌ يؼ ػؿ ُ يت ثب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ارتوبٝي ىوْل يبثٌؼ ّ هيبؿکت کٌٌؼ کَ ايي اىتـاک 

 رْاًت فيـ ؿا ػؿ ثـ هي گيـػ:
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فـاػ ػاؿاي  ثب ا يْؿت  مي )ه وْهي ّ ميب ًؼگي ٝ ف

هٞلْليت ػؿ ارـاي کٌْاًنيْى ّ ميبمت ُب ّ لْاًيي 

 ًِب، اٍالس لْاًيي اًتغبثبت ّ غيـٍ(؛احـگؾاؿ ثـ آ

 فًؼگي فـٌُگي، تفـيش، امتـاصت ّ ّؿفه؛ ّ
 تٞلين.

 
هبت ّ  ُب، هٞلْ ٌبّؿي  مل، ف ول ّ ً کي، ص ضئ فقي ه

اؿتجبٕرربت، ّ اهکبًرربت ّ عررؼهبت ٝوررْهي ثبيررؼ 

 لبثل.ػمتـك ىًْؼ.

تأهيي  ْٚؿ  ثَ هٌ يؼ  لت ثب يب هْ ئن  عبً ػا تؼاثيـ 

 ًؼ.ثـاثـي ّالٞي ؿّي ػمت گـفتَ ىْ
هؼًي،  مي  ٌَ ػاػؿ ُب ػؿ فهي گـٍّ  فـاػ ّ  مْق ا ص

رٌبيي ّ اػاؿي ػؿ هْؿػ تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت، ّ 

 رجـاى.ُبي هٌبمت ثبيؼ تأهيي ىًْؼ.

کٌْاًنريْى  9تٞـيف اًْاٛ هٞلْليت ثبيؼ ثب هبػٍ 

 هٖبثمت ػاىتَ ثبىؼ.

ىغٌ  ٌْاى  ثَ ٝ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مبيي ا صك ىٌب

م لبًْى ّ ىٌب ثل  ثَ ػؿ همب ِب  لبًًْي آً يت  بيي اُل

ىوْل تؼاثيـ صوبيتي ّ صفبٙت ُبي الفم، ثبيؼ تأهيي 

 ىًْؼ.
 

افـيمبي رٌْثي پييـفت ُبي فيبػي ؿا ػؿ ٝـٍَ »

هٞلْليت، عْػًوبيٌؼگي ّ اٍالصبت ميبمي ػاىتَ 

امت. ثب ايي ّرْػ، ارـاي ايي کٌْاًنيْى ًيبى 

عْاُؼ ػاػ کَ تْأم ثب تغييـ ػؿ ثٞؼ ميبمي، کيْؿ 

بػؿ امت تب ثَ صوبيت اف افـاػ هٞلْل ّ عبًْاػٍ ل

ُبي آًِب اػاهَ ػُؼ، ًنجت ثَ آًِب هنؤّل ثوبًؼ 

ّ تأهيي کٌؼ کَ ثب آًِب ثَ ٌْٝاى ىِـًّؼاى ػؿرَ 

يک ّ ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ُوتبيبى غيـهٞلْل ىبى، 

 «.ؿفتبؿ هي ىْػ

، ْْٝ پبؿلوبى )افـيمبي ٌُذسيئتب ثْگْپي صّلْ

 رٌْثي(

 

فـاػ ػاؿ نتلقم ا کَ ه ٝؼالت  ثَ  يؼ  يت ثب اي هٞلْل

مت،  مي ا صل ػاػؿ وبم هـا ىکلي ػؿ ت ُبي  جبق  اًٖ

 ػمتـمي ػاىتَ ثبىٌؼ.
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رـاي  ثـ ا ٚبؿت  ثـاي ً يؼ  لي ثب کبًيقم ه يک ه

 کٌْاًنيْى ايزبػ ىْػ.

لت  ثـاي ػّ هبًي  ًٍب ف ربهٜ هغَْ ثبفثيٌي   ًْٛ يي  ا

مبك  ثـ ا عْػ ؿا  گقاؿه  ليي  لت اّ کَ ػّ مت  يؼ ا هف

تِيَ هي.کٌؼ کَ ثبيؼ ػؿ ٙـف ػّ مبل ثٞؼ  کٌْاًنيْى

جؼاء  نت ه گقاؿه ًغ گـػػ.  ئَ  َْيت، اؿا تبؿيظ ت اف 

ٌؼ،  هي ک يغٌ  يت ؿا ه فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا مك ص تض

يک  ٕـس  ثَ  يؼ ّ  هي ثغ يت  ٍالس اّلْ ُبي ا  ٌَ ثَ فهي

ثـًبهَ هٌنزن، ثـًبهَ.ؿيقي ىؼٍ ّ ًٚبؿت ىؼٍ ثـاي 

 کوک هي ًوبيؼ.ثِجْػ ّّٞيت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، 

في  ُبي هغتل ثَ ؿاٍ  تْاى  هي  ثبفثيٌي ؿا  يي  ا

اًزبم ػاػ. هي تْاى يک ًِبػ هنتمل ّ ّيژٍ ؿا ثَ 

لت  ثَ ػّ گقاؿه آى  ئَ  ثبفثيٌي ّ اؿا زبم  ْٚؿ اً هٌ

نيْى  يک کوي يـ  رْػ، ًٚ ِبػ هْ يک ً يب  ٌؼ،  زبػ ک اي

ثـاثررـي، کوينرريْى هلرري صمررْق ثيررـ يررب کوينرريْى 

تب وْػ  يف ً يت، ؿا تْٙ رـا  هٞلْل فَ ؿا ا يي ّٙي ا

کٌؼ. عْػ پبؿلوبى هي تْاًؼ يک کويتَ ؿا ثَ هٌْٚؿ 

مـپـمتي ثـ ايي ؿًّؼ ايزبػ کٌؼ يب ايي ّٙيفَ ؿا 

 ثَ يکي اف کويتَ ُبي هْرْػ عْػ، هضْل کٌؼ.

چِبؿچْة کوينيْى ثبيؼ هٞيبؿ مٌزو مٖش ثِـٍ هٌؼي 

فـاػ  ىؼ. ا يـ ثب مْق ث يت اف ص فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ثبيؼ ثَ ْٕؿ ّميٞي ػؿ ايي ؿًّؼ ُن  ػاؿاي هٞلْليت

ثَ ٌْٝاى ْْٝ ًِبػ ثبفثيٌي کٌٌؼٍ ّ ُن ثَ ٌْٝاى 

ثَ  يؼ  ثبفثيٌي ًجب يي  ًؼ. ا مِن ثگيـ متبًؼؿکبؿ،  ػ

ٍْؿت هْلت اًزبم ىْػ. ثبيؼ ثَ ًِبػ ثبفثيٌي کٌٌؼٍ 

يب  ىْػ  مپـػٍ  ثبفثيٌي   ٌَ تؼاّم ػؿ فهي نؤّليت ه ه

اي تررأهيي ىررْػ کررَ ثرربفثيٌي هنررتمل ػؿ هررْؿػ ارررـ

تب  مَ  هخالً  مْل،  يک ػّؿٍ هٞ ٞؼ اف  يٌِبػات آى ث پي

 پٌذ مبل، تکـاؿ هي ىْػ.

 تأهيي هيبثمت توبم لْاًيي ثب کٌْاًغيْى

ُؼاف  ثب ا يؼ  مـؿات رؼ لْاًيي ّ ه مت  تأهيي هٖبث

کٌْاًنيْى ثَ اًؼافٍ ثبفثيٌي لْاًيي هْرْػ اُويت 

ػاؿػ. کٌْاًنيْى ػّلت ُب ؿا هلقم هي کٌؼ تب صمْق 

ؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ ُوَ ميبمت ُب ّ ثـًبهَ افـاػ ػا

( )پ(( هرؼ ًٚرـ لرـاؿ ػٌُرؼ. 4) 4ُبي عْػ )هربػٍ 
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کَ  ٌؼ  تأهيي کٌ يؼ  کْهتي ثب هبت ص ٌبثـايي، همب ث

تٍْيَ ُبي آًِب ػؿ فهيٌَ ٕـس ميبمت ُب ّ لْاًيي 

 ثب اصکبم کٌْاًنيْى مبفگبؿ هي ثبىٌؼ.

لٍْ همٌٌَ ًمو ٝوؼٍ اي ؿا ػؿ ثـؿمي لْاًيي رؼيؼ 

فبء هي کٌؼ. پبؿلوبى ثبيؼ تأهيي کٌؼ کَ هـصلَ اي

ٕي آى،  کَ ػؿ  مت  رْػ ا گؾاؿي هْ لبًْى  ًؼ  اي ػؿ ؿّ

ثب  ِب  ٖبثك آً مي ت ْٚؿ ثـؿ ثَ هٌ يؼ  لْاًيي رؼ

کٌْاًنيْى هْؿػ هٖبلَٞ لـاؿ هي گيـًؼ. ايي کبؿ هي 

تْاًؼ ىبهل ايزبػ کويتَ اي اف اْٝبي پبؿلوبى ثـاي 

فْيِ ايي هنؤّليت ثبفثيٌي تٍْيَ ُبي تمٌيٌي يب ت

ثَ يک کويتَ يب کويتَ ُبي هْرْػي ثبىؼ کَ لْاًيي 

ؿا ثَ عبٕـ هٖبثمت ثب اٍْل صمْق ثيـ هْؿػ تزؼيؼ 

فـاػ  ىوْل ا گـ،  ثبؿ ػي ثـاي  ٌؼ.  هي ػُ لـاؿ  ٚـ  ً

ػاؿاي هٞلْليت ّ مبفهبى ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب ػؿ ايي 

ؿًّؼ الفم امت. هوکي امت پبؿلوبى ًيبف ػاىتَ ثبىؼ 

ُبي عبٍي ؿا ثـاي تأهيي آگبُي افـاػ ػاؿاي  تب تاله

زبم  يٌِبػي اً لبًْى پي ٌيي ّ  ًؼ تم يت اف ؿّ هٞلْل

ػُؼ ّ اؿائَ ػيؼگبٍ ُبي آًِب ثَ پبؿلوبى ؿا تنِيل 

 کٌؼ.

ػؿ ثْٞرري اف کيررْؿُب، لجررل اف اؿائررَ لرربًْى 

تب  مت  لقم ا يَ ه لٍْ هزـ وبى،  ثَ پبؿل يٌِبػي  پي

هي  َؼيك  کَ ت ُؼ  ئَ ػ يَ اي ؿا اؿا لبًْى ثيبً ٌؼ  ک

پييٌِبػي ثب هٞيبؿُبي ثيي الوللي هـثْٓ ثـاثـ امت 

يب اؿفيبثي تأحيـات ايي لبًْى ؿا ثـ يک گـٍّ هيغٌ 

ثـ  يٌِبػي  لبًْى پي تأحيـات  يبثي  ٌؼ. اؿف مؼين ک ت

ثَ  يب  زقا  ٍْؿت ه ثَ  يب  يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ٌْٝاى ثغيي اف اؿفيبثي تأحيـات ثـ صمْق ثيـ، هي 

هت رَ صکْ ًؼ تْ فـاػ ػاؿاي  تْا مْق ا ّْٛ ص ثَ هْ ؿا 

 هٞلْليت هْٖٞف کٌؼ.

عِن دُي ثَ افشاد داساي هؼلْليت دس سًّذ لبًْى 

 گزاسي

پيو  يَ  يت ػؿ تِ فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا وبًْٖؿ  ُ

يؼ  ِب ثب ًؼ، آً مِين ثْػ  ًَ نيْى فٞبال ًْيل کٌْاً

ًؼُبي  گـ ؿّ لْاًيي ّ ػي ًْيل  يَ پيو. ًَ ػؿ تِ فٞبال

گؾاؿ  يـي تأحيـ َوين گ ىتَ ت ىتـاک ػا ِب ا ثـ آً
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ثبىٌؼ. ُوچٌيي آًِب ثبيؼ تيْيك ىًْؼ تب پييٌِبػات 

ّ ؿٌُوْػُبي ىبى ؿا ػؿ فهبى ارـاي لْاًيي، اؿائَ 

وبم  گـفتي ت ٚـ  ثـاي ػؿ ً في  ُبي هغتل ٌؼ. ؿاٍ  کٌ

نبت  گقاؿي رل ىبهل ثـ کَ  ًؼ  رْػ ػاؿ ُب ّ يؼگبٍ  ػ

ٝوْهي )ثب إالٛ لجلي کبفي(، فـاعْاى اؿائَ امٌبػ 

يتَ.ُبي پبؿلوبًي هـثْٓ ّ تيـيک کليَ ًٚـات ثَ کو

تي  ُبي ايٌتـً گبٍ  يك پبي هـػم اف ٕـ ثب  يبفتي  ػؿ

 7پبؿلوبى ّ ػيگـ ؿمبًَ ُب، هي ىًْؼ.

نبت ّ  لْاًيي، رل کَ  ٌؼ  تأهيي ک يؼ  وبى ثب پبؿل

امٌبػ آى ػؿ لبلت ُبي لبثل ػمتـك ًٚيـ چبپ ثقؿگ، 

فـاػ ػاؿاي  تب ا مت  رْػ ا مبػٍ هْ ثبى  يل ّ ف ثـ

ٕـس هٞلْ هًب ػؿ  هل ٝوْ ٍْؿت کب ثَ  ىًْؼ  لبػؿ  يت  ل

لررْاًيي ّ هغٍَْررًب ػؿ ؿاثٖررَ ثررب هنرربئل هٞلْليررت 

ُب  گـ ؿاٍ  وبى ّ ػي يـ پبؿل ٌؼ. تٞو يبؿکت ًوبي ه

فـاػ  ثـاي ا يؼ  نبت ثب گقاؿي رل ضل ثـ ثَ ه ِي  هٌت

 ػاؿاي هٞلْليت لبثل.ػمتـك ثبىٌؼ.

 عِن دُي ثَ پبسلوبى ُبي ّاليتي يب ايبلتي

ثبى کبك ف هؼًي ّ  ثب اًٞ مْق  لي ص ثيي الول خبق  هي

ميبمي ّ هيخبق ثيي الوللي صمْق التَبػي، ارتوبٝي 

( کٌْاًنيْى اِٙربؿ هري ػاؿػ: 5) 4ّ فـٌُگي، هبػٍ 

اصکبم کٌْاًنيْى صبّـ ثَ کليَ ثغو ُبي ػّلت ُبي »

متخٌب ضؼّػيت ّ ا ًْٛ ه ُيچ  ثؼّى  نـي فؼؿال  يي ت

صيت ّ ػؿ ثْٞي اف ػّلت ُبي فؼؿال، ٍال«. عْاُؼ يبفت

هنؤّليت اّليَ ارـاي اصکبم کٌْاًنيْى ػؿ ّاليبت يب 

هي  ٍالصيت  يي  وبل ا َْؿ ػؿ اٝ مت. ل تَ ا يبالت ًِف ا

ثيي  ٙبيف  مِ ّ ٞـُ ً لت ؿا ػؿ ه َٝ ػّ ًؼ هزوْ تْا

موًب  کقي ؿ هت هـ کَ صکْ يي  ُؼ. ا لـاؿ ػ لي آى  الول

وي  ىوـػٍ ً فبٛ  مت، ػ ٌَ ا يي فهي ٍالصيت ػؿ ا ػاؿاي 

فـٍت ُب ؿا اؿائَ هي ػُؼ، ىْػ. ايي صکن ثْٞي اف 

ٌؼ  يبلتي هي.تْاً يب ا تي  ُبي ّالي وبى  يـا پبؿل ف

اثتکبؿُرربي تمٌيٌرري ّ ػيگررـ توِيررؼات ؿا ػؿ صررْفٍ 

                                                 
7
ثضج ربهٜ تـي ػؿ هْؿػ مِن گيـي ىِـًّؼاى ػؿ ؿًّؼ پبؿلوبًي ػؿ   

کتبة پبؿلوبى ّ ػهْکـامي ػؿ لـى ثينت ّ يکن: ؿاٌُوبيي ػؿ ثبة 

 79-87( ٌٍ 9666ثِتـيي ؿّيَ ُب، )رٌيْا، اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي، 

 هْرْػ امت.
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ٍالصيت عْػ ارـا کٌٌؼ ّ ثَ ايي عبٕـ، هکول تؼاثيـ 

 صکْهت هـکقي ػؿ ؿامتبي ارـاي کٌْاًنيْى ثبىٌؼ.

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

ًنيْى ؿا ػؿ لْاًيي هلي ىبهل چْٖؿ هي تْاًن کٌْا

 کٌن؟

مْق  يْؿتبى اف ص مي ک لبًْى امب کَ  يؼ  تأهيي کٌ

فـاػ  گي ا وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت مي، الت هؼًي، ميب

مويت  ثَ ؿ ِب ؿا  ٌؼ ّ آً هي ک يت  يت صوب ػاؿاي هٞلْل

 هي ىٌبمؼ.

تأهيي کٌيؼ کَ لْاًيي هْرْػ ثَ عبٕـ تٖبثك آًِب 

 ؼ ًٚـ لـاؿ هي گيـًؼ.ثب کٌْاًنيْى، هْؿػ تزؼي
تررأهيي کٌيررؼ کررَ ُوررَ فهيٌررَ ُرربي هٌررؼؿد ػؿ 

ٚـ  يؼ ػؿ ً رْػ ّ رؼ لي هْ لْاًيي ه نيْى ػؿ  کٌْاً

 گـفتَ هي.ىًْؼ.

تأهيي کٌيؼ کَ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مبفهبى 

 ُبي آًِب ػؿ ؿًّؼ لبًْى گؾاؿي هيْؿت هي ىْػ.

تأهيي کٌيؼ کَ ًِبػُب ّ هکبًيقم ُبي هـثْٕي ػؿ 

بؿلوبى ثَ هٌْٚؿ تأهيي هٖبثمت لْاًيي رؼيؼ مٖش پ

 ثب کٌْاًنيْى، ايزبػ هي ىًْؼ.

تأهيي کٌيؼ کَ اٝتجبؿات هبلي کبفي ػؿ ثْػرَ هلي 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا هؼافٜ ص ُبي  ثـاي ًِبػ

 تغَيٌ هي.يبثؼ.
اف ٕـفالٞول ُبي پبؿلوبًي ػؿ ٝـٍَ ُبي فيـ کبؿ 

 ثگيـيؼ:

 پـمو تمـيـي ّ تضـيـي؛

 لْايش؛ ّاؿائَ 
 هيبرـٍ پبؿلوبًي.

آگبُي ؿا اف صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف هزبؿي 

 فيـ افقايو ػُيؼ:
 هيبرـٍ ػؿ صقة ميبمي تبى؛

ائررتالف ثررب ػيگررـ اْٝرربي پبؿلورربى ثررـاي تضکررين 

 ًفْؽتبى؛

 ُوکبؿي ثب مبفهبى ُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛ ّ
 ثـًبهَ ُبي آگبُي ؿمبًي ٝوْهي.
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 6فل 

 اص لبًْى ثَ ػول: اخشاي کٌْاًغيْى

لبًْى گؾاؿي ثَ تٌِبيي صمْق اًنبًي افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت ؿا تأهيي ًغْاُؼ کـػ. ػّلت ُب ثبيؼ ميبمت 

ُب ّ ثـًبهَ.ُبي هؤحـي ؿا ػؿ رِت ٝولي کـػى اصکبم 



ذذذذ - ذذذذ -   

کٌْاًنيْى ٕـس کٌٌؼ کَ تأحيـات ّالٞي ؿا ثـ فًؼگي 

 .افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثـ رب ثگؾاؿًؼ

فـاػ ػاؿاي  ًَْ ا ثَ ع فـاػ  وَ ا ثب ُ  َٖ ػؿ ؿاث

گـ  کبؿ ػي ثَ اً ًؼ  هي تْا صك  يک  کبؿ  يت، اً هٞلْل

صمْق ّ فـٍت.ُب ػؿ رـيبى فًؼگي آًِب هٌزـ ىْػ. ثَ 

هٌْٚؿ احجبت ايي ًکتَ، پٌذ صکن کٌْاًنيْى ػؿ فيـ 

يق ّ  يبى تزِ َٖ ه ًؼ. ؿاث هي گيـ لـاؿ  مي  هْؿػ ثـؿ

(، 9متـمري )هربػٍ (، لبثليرت ػ96تْاًجغيي )هربػٍ 

( ّ اُليرت لربًًْي 97(، کبؿ )هبػٍ 94تٞلين )هبػٍ 

( آىکبؿا لبثل احجبت امت. ثب ايري ّررْػ، 49)هبػٍ 

پٌذ  يي هٌٞي ًينت کَ ثبيؼ ثَ ايي  ايي ًکتَ ثَ ا

کبم  گـ اص ثب ػي نَ  يتـي ػؿ همبي يت ثي ٍَ اّلْ ٝـ

کٌْاًنيْى لبئل ىؼ. ثـ عالف، اف آًزب کَ صمْق ثَ 

نتٌ هـتجٔ ُ رـاي ُن  ِت ا يؼ ػؿ ر ُب ثب لت  ؼ، ػّ

 ُوقهبى اصکبم کٌْاًنيْى کْىو ّؿفًؼ.

 تدِيض ّ تْاًجخؾي

هي  يبػ  مت،  ىؼٍ ا لؼ  ٌب هتْ کَ ًبثي کْػکي  ْٖؿ  چ

 َٞ ًَ ػؿ ربه ىِـًّؼ فٞبال يک  ٌْاى  ثَ ٝ تب  يـػ  گ

فًؼگي ًوبيؼ؟ چگًَْ هـػ رْاًي کَ ػؿ يک صبػحَ لٖٜ 

عْػ ؿا ًغبٛ ىؼٍ امت ّ ًوي تْاًؼ ػيگـ صـکت کٌؼ، 

کَ  هبػؿي  ْٖؿ  ُؼ؟ چ هي ػ يك  يؼه تٖج ىـائ رؼ ثب 

پبُبي عْػ ؿا ػؿ احـ اًفزبؿ هيي اف ػمت ػاػٍ امت، 

 ثَ کبؿ ّ اػاؿٍ عبًْاػٍ عْػ اػاهَ هي ػُؼ؟

( اّليي گبم ُبي صيبتي 96تزِيق ّ تْاًجغيي )هبػٍ 

ىتي  ثـاي ػا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کـػى ا لبػؿ  ثـاي 

( 96ضـک ػؿ ربهَٞ )هربػٍ (، ت49فًؼگي هنتمل )هبػٍ 

گؾؿ  نتٌؼ. اف ؿُ ِب، ُ متٞؼاػُبي آً کـػى ا ىکْفب   ّ

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا مت  يي ا يق ّ تْاًجغ تزِ

هِبؿت ُبيي ؿا کنت هي کٌٌؼ ّ ؿىؼ هي ػٌُؼ کَ آًِب 

ؿا لبػؿ هي کٌٌؼ تب کبؿ ّ کنت ػؿآهؼ کٌٌؼ، تَبهين 

 ػؿمتي ؿا ثگيـًؼ، ػؿ ربهَٞ مِين ىًْؼ ّ ػيگـ صمْق

 عْػ ؿا کَ ػؿ کٌْاًنيْى آهؼٍ.اًؼ، اٝوبل ًوبيٌؼ.

يک  کَ  ىْػ  هي  ُبيي  ِبؿت  يبػگيـي ه ىبهل  يق  تزِ

فـػ ؿا لبػؿ هي کٌؼ تب ػؿ ربهَٞ ايفبي ًمو کٌؼ. 

هٞوْالً کْػکبًي ػؿ ثـًبهَ ُبي تزِيق ػؿ ًٚـ گـفتَ 
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هي ىًْؼ کَ هٞلْل ثَ ػًيب آهؼٍ اًؼ. تْاًجغيي ثَ 

ْاًرربيي ُبمررت. ٝوْهررًب هٌٞرري اٝرربػٍ ٙـفيت.ُررب ّ ت

ىًْؼ  هي  ىبهل  يي  ُبي تْاًجغ هَ  نبالًي ػؿ ثـًب ثقؿگ

کَ ثبيؼ عْػ ؿا ثب ربهَٞ ثٞؼ اف کنت يک هٞلْليت، 

 هزؼػًا تٖجيك ػٌُؼ.

کَ اف  نتٌؼ  ًؼُبيي ُ وْالً ؿّ يي هٞ يق ّ تْاًجغ تزِ

هي  فـػ  ُبي  ثب ًيبف ٖبثك  يؼ ّ ه هبًي هم ضبٗ ف ل

هي ىًْؼ کَ ثبىٌؼ. ػؿ ايي ؿًّؼُب، اُؼافي تٞييي 

يبؿکت  وبالً ه نلکي ّ اصت ٌؼاى ه يت کبؿه ثَ صوب يؼ  ثب

اْٝبي عبًْاػٍ ّ ػّمتبى ٍويوي، تضمك يبثٌؼ. تزِيق 

ّ تْاًجغيي ىبهل اؿائَ عؼهبت ٕجي، ؿّاًي، ارتوبٝي 

ّ صـفَ.اي هي ىًْؼ. ثؼّى ارـاي ايي ثـًبهَ ُب، ثَ 

نت  ٌؼ تْاً يت ًغْاُ فـاػ ػاؿاي هٞلْل لْي ا وبل  اصت

مْق  مي، تب ص يت ػمتـ ٌَ.ُبي لبثل عْػ ؿا ػؿ فهي

 تٞلين ّ کبؿ هضمك کٌٌؼ.

 تْاًجخؾي اختوبػي

تؼثيـي امت کرَ اف آى ػؿ  (CBR)تْاًجغيي ارتوبٝي 

کيْؿ ػؿ مـامـ رِبى کبؿ گـفتَ ىؼٍ امت.  96ثيو اف 

ايي تؼثيـ ثغيي اف يک ثـًبهَ ٝوْهي تْمَٞ ارتوبٝي 

ت ُب ّ امت کَ ثَ هٌْٚؿ کبُو فمـ، ثـاثـمبفي فـٍ

ٕـس ّ   َٞ يت ػؿ ربه فـاػ ػاؿاي هٞلْل يبؿکت ا لت ه ر

 ّٜ ٚـ ّ يْؿُب اف ً کَ ک زب  ىْػ. اف آً هي  رـا  ا

وبٝي مي -ارت ٚبم ميب ٌگ ّ ً في، فـُ َبػي، رغـا الت

هتفبّت ُنتٌؼ، ًوي تْاى الگْي هيغَي اف تْاًجغيي 

ارتورربٝي ؿا ػؿ ُوررَ کيررْؿُبي رِرربى تٖجيررك کررـػ. 

ي وبٝي  يي ارت ٌبثـايي، تْاًجغ ٖبف ث هَ اًٞ ک ثـًب

پؾيـ، پْيب ّ مبفگبؿ امت کَ ىبهل ػمتـمي ثَ عؼهبت 

ٍضي، تٞلين ّ آهْفه صـفَ اي، پـّژٍ ُبي ػؿآهؼفايي 

 ّ هيبؿکت ّ ىوْل ارتوبٝي هي.گـػػ.

هـػم ػؿ ثـًبهَ تْاًجغيي ارتوبٝي اىتـاک هنتمين 

ػاؿًررؼ. ايرري ثـًبهررَ ثررب ُوکرربؿي افررـاػ ػاؿاي 

، مبفهبى ُب ّ گـٍّ ُبي هٞلْليت، عبًْاػٍ ُبي آًِب

ٖي  کْهتي ؽي ؿث کْهتي ّ غيـص ُبي ص مبفهبى  هـػم، ّ 

کَ ػؿ ؿامتبي تْمَٞ فٞبل ُنتٌؼ، ارـا هي ىْػ. اف 

آًزب کَ تْاًجغيي ارتوبٝي يک ثـًبهَ ارتوبٝي امت 



غغغغ - غغغغ -   

فـاػ ػاؿاي  ثـاي ا ثـي ؿا  ُبي ثـا ٍت  مْق ّ فـ کَ ص

ٍْؿت  ثَ  هَ  يي ثـًب ثَ ا ٌؼ،  هي ک فـاُن  يت  هٞلْل

مَٞ ؿّف يؼي تْ ٍـ کل کي اف ٌٝب ٌْاى ي ثَ ٝ فقّى  ا

 ارتوبٝي ًگبٍ هي ىْػ.

کبؿ،  لي  ثيي الول مبفهبى  ِبى،  ٍضي ر مبفهبى 

لي ػاؿاي  ثيي الول کْهتي  ُبي غيـص مبفهبى  نکْ،  يًْ

تزبؿة گنتـػٍ ػؿ فهيٌَ هٞلْليت ّ تْمَٞ، ّ مبفهبى 

ُبيي  ٕـس ؿٌُوْػ مـگـم  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ُبي ا

و ضٍْ ک تب ً نتٌؼ  ثَ ُ وبٝي  يي ارت هَ تْاًجغ ک ثـًب

ِب ّ  مْق آً مك ص ِت تض يت ػؿ ر فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 اصتـام ثَ کـاهت آًِب ػؿ ربهَٞ، هيغٌ ىْػ.

 لبثليت دعتشعي

ىوبؿي  ثي  مؼُبي  هبًٜ ّ  هٜ،  وبم رْا اف  –ػؿ ت

فيٌَ ُبي کَ ًوي تْاى اف آًِب ثبال ؿفت گـفتَ تب 

ػاؿًؼ کَ  ّرْػ –ٝالئوي کَ ًوي.تْاى آًِب ؿا عْاًؼ 

ًؼگي  ىتي ف ثـاي ػا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل نبٝي ا اف ه

( 9هنتمل رلْگيـي هي کٌٌؼ. لبثليت ػمتـمري )هربػٍ 

فـاػ  وَ ا ثـ ُ مي ثـا ٌَ ػمتـ کـػى فهي نبٝؼ  ىبهل ه

ربهَٞ ثَ ىوْل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ اهکبًبت ّ 

ٍل  يک ا مي  يت ػمتـ ىْػ. لبثل هي  وبٝي  عؼهبت ارت

( ّ ثررب ُوررَ 4ت )هرربػٍ اؿىرربػي کٌْاًنرريْى امرر

چَ  جبٓ ػاؿػ. اگـ نيْى اؿت رـاي کٌْاً ٌَ.ُبي ا فهي

يت  ثَ لبثل رٜ  کبم ؿا ْي اف اص رـاي ثٞ کبى ػاؿػ ا اه

ثـػاؿ   ٌَ هؼت ُقي تبٍ  نيْى ػؿ کْ مي ػؿ کٌْاً ػمتـ

-low)ثبىؼ، اهب ؿاٍ صل ُبي کن ُقيٌَ ّ کن فري آّؿي 

tech)  ًيق ّرْػ ػاؿًؼ کَ هي.تْاًٌؼ ًتبيذ آًي ؿا ػؿ

 بل ػاىتَ ثبىٌؼ.لج

ثـاي هخبل، هنبٝؼ کـػى فهيٌَ ػمتـمي ثَ هٞلْهبت 

فـاػ  ًؼگي ا ىؼ ّ ف ٌَ ثب کن ُقي نجتًب  ًؼ ً هي تْا

ػاؿاي هٞلْليت ؿا ثَ ْٕؿ ٝوؼٍ اي، هخالً ػؿ عْاًؼى 

ليوت يک رٌل، ّؿّػ ثَ يک مبلْى ثـاي ىـکت ػؿ يک 

يب  يَ  مبئٔ ًمل لبت ّ نين اّ گبُي اف تم نَ، آ رل

ُرربي ايٌتـًترري، ثِجررْػ ثغيررؼ.  رنررتزْي پبيگرربٍ

تلْيقيْى يک هٌجٜ الفم هٞلْهبتي ؿارٜ ثَ ؿّيؼاػُبي 

فـٌُگي ّ ّؿفىي امت. اْٝبي پبؿلوبى هي تْاًٌؼ ثب 
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ؿمبًَ ُب ُوکبؿي کٌٌؼ تب تلْيقيْى ثـاي ًبىٌْايبى 

ّ تـرورَ  (subtitle)ّ مبلوٌؼاى اف ٕـيك تِيَ فيـًْيل 

 76ؿ ثريو اف لبثل ػمتـك ىْػ. ايري ترؼاثيـ لرجالً ػ

 کيْؿ رِبى اتغبؽ ىؼٍ اًؼ.

 لبثليت دعتشعي ّ ايٌتشًت

ايٌتـًت فـٍت ُبي ثنيبؿي ؿا ثـاي ُوَ فـاُن هي 

کٌؼ، اهب ثنيبؿي اف ايي فـٍت ُب ثـاي افـاػ ػاؿاي 

، 9666هٞلْليت غيـلبثل ػمتـك ُنتٌؼ. ػؿ اّاعـ مبل 

کيْؿ ًٚـ ثَ ؿٌُوْػُربي  96پبيگبٍ ايٌتـًتي ػؿ  466

ػمتـمرري ثيي.الوللرري تخجيررت ىررؼٍ تْمررٔ  لبثليررت

( هٖبلَٞ ىؼًؼ. W3Cکٌنـميْم ىجکَ رِبًي ايٌتـًت )

 ًَْ ٖبلجي ػؿ ع صبّي ه تي  ُبي ايٌتـً گبٍ  يي پبي ا

يؼاؿي  هت ّ عـ ُب، صکْ مبًَ  هبلي، ؿ هْؿ  نبفـت، ا ه

 پـچْى، ثْػًؼ.

ُبي  گبٍ  يي پبي خـ ا کَ اک يبى ػاػ  ً َٞ يي هٖبل ا

لي ػؿ هْؿػ لبثليت ايٌتـًتي ثب هٞيبؿُبي ثيي الول

پبيگربٍ  466ػمتـمي ثـاثرـ ًينرتٌؼ. ػؿ ّالرٜ، اف 

پبيگرربٍ ثررب صررؼالل هٞيبؿُرربي  7ايٌتـًترري، تٌِررب 

لبثليت ػمتـمي هٖبثمت ػاىتٌؼ. اگـچَ ثْٞي اف ايي 

پبيگبٍ ُب ؿا هي تْاى ثَ آمبًي ثب ًيبفُبي افـاػ 

ِب  خـ آً جبق اک هب اًٖ کـػ، ا جك  يت هٌٖ ػاؿاي هٞلْل

 لبثل.هالصَٚ اي امت.ًيبفهٌؼ کبؿ 

لبثل ػمتـك کـػى فٌبّؿي ُبي هٞلْهبت ثـاي افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت ًَ تٌِب يک هّْْٛ صمْق ثيـي امت، 

هي  يبى  مبت ً مت. تضمي يق ا زبؿي ً نئلَ ت يک ه کَ  ثل

يتـ  متـك ثي ثل ػ تي لب ُبي ايٌتـً گبٍ  کَ پبي ُؼ  ػ

هْؿػ  ِب ػؿ  َبؿف آً ًؼ، ه لـاؿ هي.گيـ نتزْ  هْؿػ ر

ف٘ ّ هـال ًؼٍ ص ُبي ػاؿ ىـکت  ٌؼ ّ  هي يبث کبُو  جت 

آًِب هي تْاًٌؼ ثَ يک گـٍّ ٝوؼتًب ػمت ًغْؿػٍ اي 

 اف هيتـيبى، ػمتـمي پيؼا کٌٌؼ.

ثَ ُويي هٌْال، ايٌتـًت هي تْاًؼ پيًْؼ هِوي ثب 

ٍضي  هبت  جبؿ ّ هٞلْ ىغلي ّ اع ُبي  ٍت  هْفه، فـ آ

ػاىتَ ثبىؼ ّ ثَ ٌْٝاى هزـاي مِن گيـي ىِـًّؼي ّ 

ي ارتوبٝي هْؿػ کبؿثـػ لـاؿ گيـػ. افـاػي ىجکَ ثٌؼ

کَ اف ايٌتـًت هضـّم ُنتٌؼ، اف ثغيي اف مِن گيـي 

ُبي  گبٍ  کَ پبي گبهي  نتٌؼ. ٌُ ضـّم ُ َٞ ه ػؿ ربه
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ٕـس  مي  يت ػمتـ ُبي لبثل ثب ؿٌُوْػ ٖبثك  تي ه ايٌتـً

هي ىًْؼ ّ تْمَٞ هي يبثٌؼ، ُوَ امتفبػٍ کٌٌؼگبى 

ػمتـمي ثـاثـ هي تْاًٌؼ ثَ هٞلْهبت هْرْػ ػؿ آى، 

ٝالم  يْؿُب ا نيبؿي اف ک ٌْى ث چَ اک ىٌؼ. گـ ىتَ ثب ػا

کـػٍ اًؼ کَ کن اف کن پبيگبٍ.ُبي ايٌتـًتي صکْهت 

ثبيؼ ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت لبثل ػمتـك ثبىٌؼ، 

اهب اکخـ پبيگبٍ ُبي ايٌتـًتي رِبى ٌُْف غيـ لبثل 

 ػمتـك ُنتٌؼ )ثَ ٍفضَ لجل ًگبٍ کٌيؼ(.

مي ٝالٍّ، ػمتـ ّٖـاؿ  ثـ  صبالت ا هبت ػؿ  ثَ هٞلْ

صيرربتي امررت. ثاليرربي اعيررـ ػؿ إررـاف رِرربى ًيرربى 

هي.ػٌُؼ کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ اًؼافٍ اي کَ 

وي  ثبعجـ ً ٌؼ،  هي يبث ٕالٛ  صْاػث ا يي  گـاى اف ا ػي

ىًْؼ. کٌْاًنيْى اف ػّلت ُب هي.عْاُؼ تب تؼاثيـي 

 9ؿا ػؿ فهيٌَ عؼهبت اّٖـاؿي اتغبؽ ًوبيٌؼ )هربػٍ 

 (text messaging)( )ة((. ثـاي هخبل، پيبم.ؿمبًي هتٌري 4)

ثب  جبٓ  ثـاي اؿت تـريش  هْؿػ  ُبي  ىيٍْ  کي اف  ثَ ي

عؼهبت  صبل،  يي  ثب ا مت.  ىؼٍ ا جؼيل  ىٌْايبى ت ًب

اّررٖـاؿي ػؿ ثنرريبؿي اف کيررْؿُب ؿا ًورري تررْاى اف 

ؿُگؾؿ پيبم ؿمبًي اًتمبل ػاػ، فيـا ٕـفالٞول ُبي 

 اؿتجبٕي ًبمبفگبؿ ُنتٌؼ.

 لبثل دعتشط کشدى صًذگي

 هسيو فضيکي

ىوْل  ثَ  وَ  فٜ ُ ثَ ً متـك  ثل ػ کي لب ضئ فقي ه

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ّ افررـاػ غيـهٞلررْل امررت. 

کٌْاًنيْى تَـيش هي ًوبيؼ کَ تؼاثيـي ثبيؼ ثـاي 

ؿفٜ هبًٜ ّ مؼُب ػؿ تأمينبت فْبي ثنتَ ّ فْبي ثبف 

ًؼ ثَ ىوْل هکبتت، هـاکق ٕجي ّ کبؿگبٍ ُب اتغبؽ ىْ

( )الف((. ايي تأمينبت ًرَ تٌِرب ىربهل 4) 9)هبػٍ 

تٞويـُب هي ىًْؼ، ثلکَ ؿاُـُّب، رؼّل ُب ّ هْاًٞي 

ؿا ًيق ػؿ ثـ هي گيـًؼ کَ ؿفت ّ آهؼ ٝبثـاى پيبػٍ 

 رلْگيـي هي کٌٌؼ.

ػؿ گؾؿ فهبى، توبم مبعت ّ مبفُبي رؼيؼ ثبيؼ ثب 

فـاػ ػاؿاي  ّٞيت ا ثب ّ کَ  ىٌؼ  ٖبثك ثب ُبيي ه ٕـس 

يـي هٞلْل زَ گ ِبًي ًتي ًک ر ًؼ. ثب مبفگبؿي ػاؿ يت 

مبعت ّ  ًت ػؿ  يي رْا ىوْل ا َبؿف  کَ ه مت  کـػٍ ا
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مبفُبي رؼيؼ صؼاللي امت. ُوچٌيي اِٙبؿ ىؼٍ امت کَ 

لبثل ػمتـك کـػى تٞويـُب هَبؿف مبعت ّ مبف ؿا کن 

 ػؿٍؼ افقايو هي.ػُؼ. 4تـ اف 

 تأعيغبت ّ خذهبت ػوْهي

هي عْا ُب  هت  نيْى اف صکْ ٕـس کٌْاً ثب  تب  ُؼ 

ؿٌُوْػُبيي ثـاي لبثل ػمتـك کـػى تأمينبت ّ عؼهبت 

( )الف((، الگْي ايي کبؿ ػؿ رِرت 9) 9ٝوْهي )هبػٍ 

تأهيي هيبؿکت کبهل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ربهَٞ 

ىًْؼ. ػؿ ايي ٝـٍَ، لبثليت ػمتـمي ىبهل تِيَ فيٌَ 

ثبى  ثَ ف ئن  کْهتي، ٝال ُبي ص ىيت ػاؿ ػؿ تٞويـ ُبي 

يٌبة.ُبي لبثل ػمتـك، هتـروبى فثبى اىبؿٍ ثـيل، ت

نلن  ىْػ. ه هي  وْهي،  يْى ٝ ًْيل ػؿ تلْيق يب فيـ اي 

فـاػ  ثب ا يْؿت  يؼ ػؿ ه ُب ثب يي ؿٌُوْػ کَ ا مت  ا

ٕـس  ِب  ٌؼٍ آً ُبي ًوبي مبفهبى  يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

 ىًْؼ.

 زول ّ ًمل

ني  ٖبؿ ّ تک ثل، ل يبؿٍ،  ميلَ ٕ ثَ ّ مل  ول ّ ً ص

مررت. ػؿ ثنرريبؿي اف ثررـاي فًررؼگي هنررتمل، صيرربتي ا

کَ  ِبيي  ًَْ آً ثَ ع يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل هْاؿػ، ا

ثَ  ٌؼ  وي تْاً يب ً نتٌؼ  ٌبيي ُ يت ثي ػاؿاي هٞلْل

آمبًي صـکت کٌٌؼ، اف ػمتـمي ثَ ايي عؼهبت ّـّؿي 

هضـّم ُنتٌؼ ّ ػؿ ًتيزَ، ًوي تْاًٌؼ ػؿ هکتت صبّـ 

ىًْؼ، ّٙيفَ ػاىتَ ثبىٌؼ يب ثَ هـکق ٍضي هـارَٞ 

 کٌٌؼ.

اکخررـ کيررْؿُب، لررْاًيٌي ػؿ فهيٌررَ اؿائررَ ػؿ 

هٞلْهبت ػؿ لبلت.ُبي لبثل ػمتـك ًٚيـ فثبى ثـيل، 

ثل  ٌَ لب يب ػؿ فهي ىبؿٍ.اي،  ثبى ا يب ف ٍْتي  لت  لب

ًؼ.  رْػ ًؼاؿ تي، ّ ُبي ايٌتـً گبٍ  کـػى پبي متـك  ػ

صتي ػؿ کيْؿُبيي کَ ايي لْاًيي ّّٜ ىؼٍ اًؼ، ايي 

ثت ا ويي ثب ًؼ. اف ُ يؼٍ ا رـا ً کَ لْاًيي ا مت 

کبفي  لْاًيي  تب  ُؼ  ُب هي.عْا هت  نيْى اف صکْ کٌْاً

ؿا هٞـفرري کٌٌررؼ ّ تررؼاثيـي ؿا ثررَ هٌٚررْؿ تررأهيي 

گؾاؿ  هبت احـ ثَ هٞلْ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مي ا ػمتـ
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( 4) 9ثـ فًؼگي ؿّفهـٍ آًِب، اتغبؽ ًوبيٌؼ )هربػٍ 

 ( )چ((.9)الف( ّ )
 

ّلتي کَ ىوب کبؿي هي کٌيؼ کَ ًبثيٌبيبى رِبى »

ؼ ثَ هٞلْهبت ثَ ْٕؿ ثَ هْلٜ ّ کبؿآهؼ ثتْاًٌ

ػمتـمي ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ايي هٞلْهبت ػؿ لبلجي 

اؿائَ ىًْؼ کَ ثـاي آًِب لبثل عْاًؼى، ػؿک ّ 

ُْن ثبىؼ، ػؿ ّالٜ ىوب تْويي کـػٍ ايؼ کَ 

ًبثيٌبيبى رِبى هي تْاًٌؼ مِن گيـي عْثي ؿا ػؿ 

 «.رْاهٜ عْػ ػاىتَ ثبىٌؼ

 ّؿي هٞلْهبت، ًبثيٌب، هتغٌَ اهْؿ فٌبداى ثشيذا

 تؼلين

فـاػ  لين ا ثل تٞ نيبؿي ػؿ همب ثبلمٍْ ث  ًٜ هْا

مَٞ  صبل تْ يْؿُبي ػؿ  ًَْ ػؿ ک ثَ ع يت  ػاؿاي هٞلْل

 ّرْػ ػاؿًؼ. ايي هْاًٜ ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىًْؼ:

 فمش

 هکبتت ثيو اف اًؼافٍ هقػصن

 ًجْػ هٞلوبى آهْفه ػيؼٍ
يت فمؼاى اًٖجبق هٞمْل ثـاي ىبگـػاى هٞلْل ّ صوب

 اف آًِب

 تأمينبت غيـ لبثل ػمتـك

 ثـًبهَ ُبي ػؿمي غيـ لبثل ػمتـك
 صول ّ ًمل ّٞيف يب غيـ لبثل ػمتـك

 ًٌگ ارتوبٝي ّ ٝؼم آىٌبيي ثب هضئ هکتت

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

 چْٖؿ هي تْاًن ربهَٞ ؿا ثييتـ لبثل ػمتـك کٌن؟

يـ ػؿ ربهَٞ عْػ ثگـػيؼ ّ تٞؼاػ هْاًٜ هْرْػ ًٚ

فيٌَ تٞويـُب، رؼّل ُبي ثي صبىيَ، ًجْػ ٝالئن ثَ 

 فثبى ثـيل ّ غيـٍ ؿا هيبُؼٍ کٌيؼ.
ثجيٌيؼ کَ هٞلْهبت صکْهت ػؿ لبلت ُبي ربيگقيٌي 

ىٌؼ،  متـك ثب ثل ػ يت لب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا کَ 

 هْرْػ ُنتٌؼ يب ًَ.

ػؿرَ لبثل ػمتـك ثْػى تأمينبت ّ عؼهبت صکْهت ؿا 

 ثبفًگـي کٌيؼ.
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بثيؼ کَ آيب ًيبفُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ػؿي

 ثـًبهَ ُبي اّٖـاؿي صکْهت تأهيي ىؼٍ اًؼ يب عيـ.

ٌؼٍ  ُبي ًوبي مبفهبى  يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثب ا

جْػ  ثـاي ثِ يؼ  کَ ثب ُبيي  گبم   ٌَ ِب ػؿ فهي آً

 لبثليت ػمتـمي ثـػاىتَ ىًْؼ، هيْؿت ًوبييؼ.

جت مٖش ح کَ  ٌؼ  هي ػُ يبى  لي ً ُبي فٞ ًبم  ثـآّؿػ

 4کْػکبى هٞلْل ػؿ هکتت ػؿ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمرَٞ 

ػؿٍررؼ اف  98ػؿٍررؼ امررت؛ ثٌرربثـايي، صررؼّػًا  7يررب 

کْػکبى هٞلْل ػؿ ايي کيْؿُب ثَ هکتت ًوي ؿًّؼ ّ 

کبى  گي اف کْػ غو ثقؿ يي ث گـ ا نتٌؼ. ا مْاػ ُ ثي 

هٞلْل ػؿ هکتت صبّـ ًيًْؼ، تضمك ُؼف تْمَٞ ُِقاؿٍ 

ت لين اث تأهيي تٞ  ٌَ ًبهوکي ػؿ فهي گبًي  ؼايي ُو

عْاُؼ ثْػ. ثب ايي صبل، تضميمبت صبکي اف آى ُنتٌؼ 

کَ کْػکبى ثَ ىوْل کْػکبى هٞلْلي کَ ػاؿاي تٞلين 

هٌٚن ُنتٌؼ، هي تْاًٌؼ هکبتت اثتؼايي ّ هتْمٔ ؿا 

توبم کٌٌؼ، ثَ تضَيالت ٝبلي ؿاٍ يبثٌؼ، کبؿ کٌٌؼ، 

مِن  عْػ  هٜ  ًَ ػؿ رْا ىٌؼ ّ فٞبال ىتَ ثب هؼ ػا ػؿآ

 يـًؼ.ثگ

صل  لين ؿا ػؿ هـا ًت تٞ نيبؿي اف رْا نيْى ث کٌْاً

(. 94هغتلف فًؼگي تضت پْىو لرـاؿ هري ػُرؼ )هربػٍ 

اّلْيت کٌْاًنيْى ايي امت کَ کْػکبى هٞلْل تيْيك 

ىًْؼ تب ػؿ هکتت ػؿ توبم مْٖس صْْؿ ػاىتَ ثبىٌؼ 

( )الف((. کٌْاًنيْى تأکيؼ هي کٌؼ کرَ 9) 94)هبػٍ 

بؿ ايي امت کَ ثـ ثِتـيي ثِتـيي ؿاٍ اًزبم ايي ک

( )ة((. ُوچٌريي 9) 94هٌبفٜ کْػک توـکق ىْػ )هبػٍ 

کٌْاًنيْى ثَ ًيبفُبي آهْفىي ثنيبؿي اف ثقؿگنبالى 

هٞلْلي ؿميؼگي هي کٌؼ کَ تضَيل ًکـػٍ اًؼ يب ػؿرَ 

تضَيل آًِب ثَ ٝلت ًجْػ فـٍت يب ػمتـمي ثَ تٞلين 

بييٌي ثـاي آًِب ػؿ فهبى کْػکي ىبى، ػؿ صؼ ثنيبؿ پ

لـاؿ ػاؿػ. ثـ ٝالٍّ، کٌْاًنيْى اُويت يبػگيـي ػؿ 

ٖـس  فـاػي ه ثب ا  َٖ ًٍب ػؿ ؿاث وـ ؿا هغَْ گؾؿ ٝ

زَ،  ىًْؼ ّ ػؿ ًتي هي  يت  چبؿ هٞلْل کَ ػ ٌؼ  هي.ک

تضَيالت ثييتـي ًٚيـ ثـًبهَ ُبي پٌُْتًْي يب آهْفه 

صـفَ.اي ؿا هٖبلجَ هي کٌٌؼ يب ثَ آى ًيبف ػاؿًؼ  

 کـػى ػّثبؿٍ لبػؿ ىًْؼ.تب ثتْاًٌؼ ثـاي کبؿ 
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 توبم ثب همبينَ ػؿ ؿا ثِتـي ًتبيذ اهتضبًبت اف هي»

 آّؿػم. ػمت ثَ ُنتٌؼ، هي مبل ّ مي ُن کَ ىبگـػاًي

 تـم، فؿًگ آًِب اف هي کَ عبٕـ ايي ثَ ًَ الجتَ،

 ػليل ثَ ّ ػاىتن کَ ُبيي فـٍت ػليل ثَ فمٔ ثلکَ

 «.ىؼًؼ فـاُن ثـاين کَ ُبيي فـٍت

 )ثـيتبًيب( ًبثيٌب ىبگـػ ،ثليٌي لْعيب

ىْاُؼي  مبك  ثـ ا لين  هْؿػ تٞ نيْى ػؿ  ؿّه کٌْاً

امتْاؿ امت کَ ًيبى هي ػٌُؼ کَ تٞلين فـاگيـ ًَ 

تٌِب ثِتـيي هضئ آهْفىي ؿا صتي ثـاي کْػکبى ػچبؿ 

 ًْٛ يي  کَ ا هي آّؿػ، ثل فـاُن  ٌي  ُبي ؽُ يت  هٞلْل

ييؼى  چبلو ک ثَ   ّ ًٜ کـػى هْا ٕـف  ثَ ثـ لين  تٞ

کـا زبػ تف ثَ اي ىيٍْ  يي  ٌؼ. ا هي ک وک  لبلجي ک ت 

ربهَٞ اي کوک هي کٌؼ کَ ثَ ربي آى کَ اف هٞلْليت 

ُـاك ػاىتَ ثبىؼ، آى ؿا لجْل هي کٌؼ ّ هي پؾيـػ. 

فهبًي کَ کْػکبى هٞلْل ّ غيـهٞلْل ػؿ کٌبؿ يکؼيگـ 

ػؿ ٝيي هکتت ؿىؼ هي کٌٌؼ ّ ػؿك هي عْاًٌؼ، ىٌبعت 

ثَ يکؼيگـ ثييتـ هي آًِب اف يکؼيگـ ّ اصتـام آًِب 

 ىْػ.

گؾؿ يک ًٚبم هکتت کَ ثـ آهْفه تغََي امتْاؿ امت 

ثَ يک ًٚبم فـاگيـ، هنتلقم ثـًبهَ ؿيقي ّ ارـاي 

تأهيي  کْػک  ٌبفٜ  تـيي ه ُب ّ ثِ تب ًيبف مت  يك ا ػل

ىًْؼ. صوبيت ّالؼيي، ؿُجـاى ارتوبٝي ّ هٞلوبى پيو 

ىـٓ اًزبم ايي کبؿ امت. ثـاي ايي کَ ًٚبم آهْفىي 

 فـاگيـ ثبىؼ، ثبيؼ ايي ًٚبم:

فـاػ  ثـاي ا مجي ؿا  مي هٌب هْاػ ػؿ ًبت ّ  اهکب

 ػاؿاي هٞلْليت تِيَ کٌؼ؛
ؿّه ُب ّ ثـًبهَ ُبي ػؿمي اي ؿا اًتغبة کٌؼ کَ 

ثب ًيبفُبي ُوَ کْػکبى ّ ىبگـػاى ثَ ىوْل افـاػ 

نبًيت ػؿ  ٌْٛ اً نتٌؼ ّ ت ٖبثك ُ يت ه ػاؿاي هٞلْل

 آًِب پؾيـفتَ ىؼٍ امت؛

لوبى ؿا آهْفه ػُؼ تب آًِب ثتْاًٌؼ ػؿ يک ُوَ هٞ

ٌٍف ػؿمي فـاگيـ ػؿك ثؼٌُؼ ّ آًِب تيْيك ىًْؼ تب 

 صبهي يکؼيگـ ثبىٌؼ؛
وَ  لف ُ ُبي هغت کَ ًيبف ٌؼ  ئَ ک عؼهبتي ؿا اؿا

ىبگـػاى ثَ ىوْل ىبگـػاى هٞلْل ؿا تب صؼي کَ هوکي 

 امت، تأهيي هي کٌٌؼ؛ ّ
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ن ىبؿٍ اي ؿا ت ثبى ا يل ّ ف ثبى ثـ ِيل يبػگيـي ف

ًبىٌْا -کٌؼ تب ىبگـػاى ًبثيٌب، ًبىٌْا يب ًبثيٌب

ثتْاًٌؼ ثَ تٞلين ػمتـمي ػاىتَ ثبىٌؼ ّ ثب ػيگـاى 

 اؿتجبٓ ثـلـاؿ کٌٌؼ.

 فشاتش اص ًظبم آهْصؽي

ػمتـمي ثَ تٞلين فمٔ ثَ ًٚبم آهْفىي هضؼّػ ًوي 

يک  ثَ  ًبم ؿا  جت  ربفٍ ح تت ا يک هک گـ  تي ا ىْػ. ص

ول ّ جْػ ص ُؼ، ً لْل ثؼ متـك،  کْػک هٞ ثل ػ مل لب ً

ؿفتي ثَ هکتت ؿا ثـاي آى کْػک مغت يب صتي ًبهوکي 

هي کٌؼ. ثْٞي اّلبت عْػ هکتت غيـ لبثل ػمتـك امت. 

تغييـ مبعتبؿ فقيکي هکتت ًجبيؼ ػلنـػکٌٌؼٍ ثَ ًٚـ 

ثـمؼ. ثب گؾىت فهبى ّ ٌُگبهي کَ تٞويـُب ًْمبفي 

يب ثبفمبفي هي ىًْؼ، ايي تٞويـُب ثبيؼ ثب ٕـس ُبي 

 ثل ػمتـك ثـاثـي ػاىتَ ثبىٌؼ.لب

ُبي  وَ تٞويـ ثْػى ُ متـك  ثل ػ يؼ لب ٌؼٍ، ثب ػؿ آي

يي  ىْػ. ا جبؿي  ىي ار نبت آهْف ىوْل تأمي ثَ  يؼ  رؼ

لبثليت ػمتـمي فمٔ ىبهل رٌجَ ُبيي ًوي ىْػ کَ ثَ 

امتفبػٍ کٌٌؼگبى ّيلچـ اهکبى امتفبػٍ اف تٞويـ ؿا 

فثبى هي ػُؼ، ثلکَ ثبيؼ رْاًت ػيگـي ًٚيـ ٝالئن ثَ 

ّٞيف  ٌبيي  فـاػ ػاؿاي ثي ثـاي ا مت  ًْؿ هٌب يل ّ  ثـ

ؿا ًيق ػؿ ثـ گيـػ. هَبؿف ىوْل رْاًت لبثل ػمتـك 

ػؿ فهبى مبعت ّ مبف صؼالل امت، فيـا هٖبلٞبت ًيبى 

مبعت ّ  َبؿف  ُب، ه جبق  يي اًٖ زبم ا کَ اً ٌؼ  هي ػُ

 مبف ؿا کن تـ اف يک ػؿٍؼ افقايو هي ػُؼ.

 هقبسف تؼلين فشاگيش

جًب  نئلَ اي اغل ٌْاى ه ثَ ٝ يـي  ىوْل ّ فـاگ اف 

ُقيٌَ ثـػاؿ، غيـٝولي، ًبپبيؼاؿ ّ ٍـفًب هـتجٔ ثب 

لجالً  يْؿُب  عي اف ک ىْػ. ثـ هي  مؤتٞجيـ  يت،  هٞلْل

ثـًبهَ ُبي همـّى ثَ ٍـفَ اي ؿا ٕـس کـػٍ اًؼ کَ 

ىوْل ّ فـاگيـي ؿا ثب هٌبثٜ هضؼّػ تـّيذ هي کٌٌؼ. 

مت رْػ ا ٌبثٜ هْ يؼ اف ه ُب ثب لت  ثـ ػّ ٌؼ،  فبػٍ کٌ

تضمك اُؼاف هيغٌ هتوـکق ثبىٌؼ ّ پبيؼاؿي تٞلين ؿا 

کبُو  ٌؼ.  تأهيي ًوبي هؼت  يبى ّ ػؿاف تبٍ، ه ػؿ کْ

اٝتجرربؿات هرربلي ثررـاي يررک ًٚرربم آهْفىرري فـاگيررـ 
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ثـاي  ِب  ًَ تٌ ىؼيؼي ؿا  في  تأحيـات هٌ ًؼ  هي.تْا

افـاػ، ثلکَ ثـاي هزوَْٝ ميبمت ىوْل ّ فـاگيـي ػؿ 

 لجبل ػاىتَ ثبىؼ.

هًب اف اػاؿٍ  يـ ٝوْ ىي فـاگ ضئ آهْف يک ه ىتي  ػا

ًٚبم ُبي آهْفىي هزقا کن ُقيٌَ تـ امت. ايي يبفتَ 

ثب ايي ػيؼگبٍ هٖبثك امت کَ اػاؿٍ يک ًٚبم آهْفىي 

ٚبم  مت اف اػاؿٍ ػّ ً تـ ا نزن اؿفاى  فـػ ّ هٌ هٌ

َبؿف  صؼ، ه ىي ّا ٚبم آهْف يک ً  .ًَ ىي رؼاگب آهْف

ثـ ٝالٍّ، هَبؿف صول اػاؿي ّ هبلي ؿا کبُو هي ػُؼ. 

ىي  ُبي آهْف ضئ  يـا ػؿ ه ٌؼ، ف هي يبث کبُو  مل  ً ّ

هزقا ثبيؼ افـاػ اف ًمَٖ اي ػّؿافتبػٍ ثَ يک ًمَٖ 

ترب  86ػيگـ هٌتمل ىًْؼ. تزـثَ ًيبى ػاػٍ امت کرَ 

ػؿٍؼ اف کْػکبى ػاؿاي ًيبفُبي عربً، ثرَ ىروْل  96

ثَ  ٌؼ  هي تْاً ٌي،  ُبي ؽُ يت  کبى ػاؿاي هٞلْل کْػ

هکبتت ّ ٌٍْف ػؿمي هٌٚن ىبهل ىًْؼ ّ ايي  آمبًي ػؿ

کبؿ فهبًي هضمك هي ىْػ کَ اف ىوْل آًِب ثَ ٍْؿت 

 امبمي پيتيجبًي ىْػ.

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

 چْٖؿ هي تْاًن آهْفه ؿا فـاگيـتـ کٌن؟

رؼايي  غو  ٌْاى ث ثَ ٝ يـ ؿا  ىي فـاگ ُبي آهْف ؿّه 

 ٌيؼ.ًبپؾيـي اف ثـًبهَ تـثيت هٞلن هٌتيـ ک

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ؿا تيررْيك کٌيررؼ تررب ػؿ 

 ثـًبهَ ُبي تـثيت هٞلن مِين ىًْؼ.

اف فٌْى آهْفىي ٝوْػي امتفبػٍ کٌيؼ کَ ثـ امبك 

يـ  ىي فـاگ ُبي آهْف هْؿػ ؿّه  کَ ػؿ  وبًي  آى هٞل

گبُي  وبى آ گـ هٞل ثَ ػي ًؼ،  کـػٍ ا يؼا  گبُي پ آ

 ثؼٌُؼ.

کَ ثـ ثـًبهَ ُبي آهْفىي ُوتبيبى ؿا تـّيذ کٌيؼ 

ٌٍْف  ىبگـػاى  ثَ  ثبالتـ  ٌٍْف  ىبگـػاى  مبك آى،  ا

 پبييي تـ آهْفه ثؼٌُؼ.

 ثب هکبتت ّ ّالؼيي ُوکبؿي ػاىتَ ثبىيؼ.

ىررجکَ ُرربي تْاًجغيرري ارتورربٝي ؿا ثررـاي ارررـاي 

 اثتکبؿُبي آهْفىي فـاگيـ، هٌنزن کٌيؼ.

ثجيٌيؼ کَ اًٖجبق هٞمْل ػؿ اؿفيبثي ُب ىبهل امت 

 يب ًَ.
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 ؿا ثَ هـاکق هٌبثٜ تجؼيل کٌيؼ. هکبتت عبً هْرْػ

جت  ثـ ح ٚبؿت  ْٚؿ ً ثَ هٌ ىي ؿا  کبًيقم گقاؿ يک ه

لْل،  کبى هٞ مٔ کْػ تت تْ يل هک تت ّ تکو ًبم ػؿ هکب

 ايزبػ ًوبييؼ.

 کبس ّ اؽتغبل

( فـٍت ُبي فيربػي ؿا ػؿ فهيٌرَ 97اىتغبل )هبػٍ  

هيبؿکت ارتوبٝي اف امتمالل التَبػي گـفتَ يب تيکيل 

گيـي ػؿ التَبػ هلي، فـاُن هي  عبًْاػٍ ّ صل مِن

آّؿػ. اهب ػؿ توبم رْاهٜ، افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ 

ٍْؿت کبهل ػؿ ثبفاؿ کبؿ ىبهل ًينتٌؼ. اکخـ آًِب 

يب ثي کبؿ ُنتٌؼ يب اف رنتزْي کبؿ ػلنـػ ىؼٍ اًؼ. 

ػؿ هيرربى افررـاػ ػاؿاي هٞلررْليتي کررَ هيررغْل کرربؿ 

کٌٌؼ، ُنتٌؼ، ثنيبؿي اف آًِب کبؿ کبفي ػؿيبفت ًوي 

کَ  کبؿي ؿا  مت ّ  تـ ا کن  گـاى  ىبى اف ػي ػمتوقػ

اًزبم هي ػٌُؼ ثب امتٞؼاػُبي آًِب ثـاثـي ًؼاؿػ. 

ثـ  وؼٍ اي ؿا  تأحيـات ٝ َبػي  يبؿکت الت مؼاى ه ف

يـا  ٌؼ، ف هي ک يت ّاؿػ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ًؼگي ا ف

مت  مٖش هٌب ٌؼ، اف  هؼ کٌ نت ػؿآ ٌؼ ک وي تْاً ِب ً آً

( ّ ثَ ٕرْؿ هنرتمل 98فًؼگي ثِـٍ هٌؼ ثبىٌؼ )هبػٍ 

 (.49ػؿ ربهَٞ فًؼگي ًوبيٌؼ )هبػٍ 

يبى  َٚ اي ه ثل هالص ىکبف لب يب،  ٌبٕك ػً وبم ه ػؿ ت

ىـائ کبؿ ّ اىتغبل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مبيـيي 

هْرْػ امت. اغلت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ گؼايي ّ 

ثـاي  ٌي ػاؿ  ىتغبل هٞ تب ا نتٌؼ  نتَ ُ يَ ّاث عيـ

 اهـاؿ هٞبه.

هبيرربى اف امررتغؼام افررـاػ ػاؿاي اغلررت کبؿفـ

ىغلي  ُبي  مت  يب ػؿعْا ًؼ  هي ّؿف ٌبٛ  يت اهت هٞلْل

آًِب ؿا کٌبؿ هي.گؾاؿًؼ، فيـا آًِب ثَ ايي ثبّؿ 

ٙبيف  ٌؼ ّ وي تْاً يت ً فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا نتٌؼ  ُ

فـاػ ػاؿاي  متغؼام ا يب ا ٌؼ ّ  زبم ػُ عْػ ؿا اً

مت.  ٌَ.ثـػاؿ ا صؼ ُقي ثيو اف  ِب  ثـاي آً يت  هٞلْل

ًگـه ػؿ تـك ّ تفکـ لبلجي ؿييَ ػاؿػ ّ ثييتـ  ايي

ثـ هٞلْليت ُبي فـػ امتْاؿ امت تب تْاًوٌؼي ُبي 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا ٌؼ  هي ػُ يبى  زبؿة ً اّ. ت

مٖش کبؿکـػ ّ صف٘ ىغل ثباليي ؿا ػاؿًؼ ّ مٖش صبّـي 
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آًِب ػؿ کبؿ ثبالتـ اف صبّـي ُوکبؿاى غيـهٞلْل ىبى 

هَبؿف ػاىتي کبؿگـاى هٞلْل ػؿ کبؿ امت. ثـ ٝالٍّ، 

اغلجًب صؼاللي امت، فيـا اکخـ آًِب ثَ اًٖجبق عبً 

ّررـّؿت ًؼاؿًررؼ. تضميمرربت صرربکي اف آى ُنررتٌؼ کررَ 

يـ  عْػ ًٚ ئؼ  يت فْا فـاػ ػاؿاي هٞلْل متغؼام ا ا

تمْيت ؿّصيَ ًيـّي کبؿ ّ افقايو صني ًيت هيتـي ؿا 

 ػؿ پي ػاؿػ.

کبؿگـاى خـ  مَٞ، اک صبل تْ يْؿُبي ػؿ  لْل  ػؿ ک هٞ

ػؿ ثغو غيـؿموي ثَ کبؿ گوبىتَ هي ىًْؼ ّ ػؿ ايي 

مت.  جبت ا ثي ح کبؿ  ضؼّػ ّ  کبؿ ه يت اف  غو، صوب ث

ثـآّؿػ هي ىْػ کَ ًين تب مَ چِبؿم کليَ کبؿگـاى 

غيـفؿاٝترري ػؿ کيررْؿُبي ػؿ صرربل تْمررَٞ ػؿ ثغررو 

ٍؼي  مب، ػؿ ىٌؼ. ػؿ افـي کبؿ ثب ثَ  يغْل  موي ه غيـؿ

ػؿٍرؼ ػؿ ىروبل  48کبؿگـاى غيـؿمروي ػؿ صرؼ فبٍرل 

ػؿٍرؼ ػؿ رٌرْة افـيمرب لرـاؿ ػاؿػ.  78افـيمب تب 

لْل  هـػاى هٞ ثَ  نجت  لْل ً ًبى هٞ ىتغبل ف وبل ا اصت

ّٞيف تـ امت ّ صتي اگـ آًِب ثَ کبؿ هَـّف ىًْؼ، 

 ػمتوقػ آًِب ػؿ صؼ پبييي تـي لـاؿ ػاؿػ.

يت ّ  ثـاي صوب لْاًيٌي  لؼ  يْؿُب فب نيبؿي اف ک ث

لْل کبؿگـاى هٞ مْق  ويي ؿّ،  تـّيذ ص نتٌؼ. اف ُ ُ

اهکبى تجٞيِ ٝليَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ هضل کبؿ 

ّرْػ ػاؿػ کَ هبًٜ ػمتـمي آًِب ثَ ثبفاؿ کبؿ هي 

َبػ  يت ػؿ الت فـاػ ػاؿاي هٞلْل ْْؿ ا ٝؼم ص گـػػ. 

ؿييَ ػؿ ًجْػ فـٍت ُبي آهْفىي ّ صـفَ آهْفي ثـاي 

 آًِب ػؿ مبل ُبي رْاًي ىبى، ػاؿػ.

نرريْى ػؿ ؿاثٖررَ ثررب کرربؿ ّ ارررـاي اصکرربم کٌْاً

هيليْى هـػ ّ  476اىتغبل ثَ ْٕؿ هنتمين ثـ تمـيجًب 

فى هٞلْلي کَ ػؿ مي کبؿ لـاؿ ػاؿًؼ، تأحيـ عْاُؼ 

ػاىت. کٌْاًنيْى، ّٙبيف ػّلت ُب ؿا ػؿ رِت تأهيي 

صك لبًًْي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثـاي کنت ػؿآهؼ اف 

عْػ ثـ پؾيـه  يب  غبة  هْؿػ اًت کبؿ  زبم  يك اً هي ٕـ

ىتغبل  ٍَ ا يت ػؿ ٝـ مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ىوبؿػ ّ تج

(( ؿا هٌٜ هي کٌؼ. اگـچَ گيبيو ثربفاؿ 4) 97)هبػٍ 

کرربؿ ثررـاي افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ػؿ کٌْاًنرريْى 

ىررٌبعتَ ىررؼٍ امررت، اهررب کٌْاًنرريْى ثررـ اُويررت 

عْػاىتغبلي ًيق تأکيؼ هي کٌؼ کَ ػاؿاي ؿثٔ ّيژٍ 
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( 4) 97)هبػٍ  اي ػؿ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ هي ثبىؼ

مت  مْل ا جبق هٞ ُبى اًٖ نيْى عْا ٌيي کٌْاً د((. ُوچ

( )ط(( ّ اف ميبمرت.ُب ّ ثـًبهرَ ُربي 4) 97)هبػٍ 

يبى ؿا  کَ کبؿفـهب ٌؼ  هي ک فؼاؿي  جت ٕـ لؼام هخ ا

تيررْيك هرري ًوبيٌررؼ تررب افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ؿا 

 ( )س((.4) 97امتغؼام کٌٌؼ )هبػٍ 

ًِبػُبي ثغو  گـچَ اغلجًب ثَ کبؿفـهبيبى ثَ ٌْٝاى

يْؿُب  نيبؿي اف ک هب ػؿ ث ىْػ، ا هي  نتَ  ٍي ًگـي عَْ

ثَ  ثَ هخب هت  مَٞ، صکْ صبل تْ يْؿُبي ػؿ  ًَْ ک ثَ ع

ول  هب ٝ تـيي کبؿفـ ثقؿگ  غبة ّ  هْؿػ اًت هبي  کبؿفـ

لقم  ُب ؿا ه هت  نيْى صکْ کَ کٌْاً زب  ٌؼ. اف آً هي.ک

هي ًوبيؼ تب اًٖجبق ُبي هٞمْل ّ هٌبمجي ؿا ػؿ رِت 

ػاؿاي هٞلْليت ثييتـ ػؿ توبم مْٖس  امتغؼام افـاػ

ؿّي ػمت گيـًؼ، اهب صکْهت ُب هي تْاًٌؼ الگْيي ػؿ 

 ايي فهيٌَ ثـاي کبؿفـهبيبى ثغو عٍَْي ثبىٌؼ.

ًسٍْ اثشگزاسي دعتشعي ثَ تؼلين ّ زول ّ ًمل ثش 

 دعتشعي ثَ اؽتغبل

اگـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ميبمت ُب ّ ثـًبهَ 

فيـثٌبي فقيکي ّ ًٚبم  ؿيقي هـثْٓ ثَ صول ّ ًمل،

جًب اف  ِب اغل يًْؼ، آً تَ ً ٚـ گـف ىي ػؿ ً ُبي آهْف

ثـاي  ٙبيفي  گـ ّ تي ا ًؼ. ص هي گـػ ضـّم  ىتغبل ه ا

ٌؼ  ِب ًغْاُ ىٌؼ، آً رْػ ثب يت هْ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ٕـف  ىتغبل ؿا ثـ ثل ا ًٜ ػؿ همب گـ هْا تب ػي نت  تْاً

کٌٌؼ: آًِب تٞلين هْؿػ ًيبف ؿا ػؿيبفت ًکـػٍ اًؼ، 

مت ثَ هٞ ُبي هٌب لت  ٙبيف ػؿ لب ثَ ّ رٜ  هبت ؿا لْ

ػمتـمي ًؼاؿًؼ ّ صول ّ ًمل لبثل ػمتـمي ثـاي ؿفتي 

ثَ هضل کبؿ ّ ثبفآهؼى ثَ عبًَ ًؼاؿًؼ. توبم ايي 

فـاػ ػاؿاي  تب ا ىًْؼ  ٝج آى  ٌؼ ثب هي تْاً هل  ْٝا

 هٞلْليت ّارؼ ىـائ اف اىتغبل ثبفهبًٌؼ.

 تأهيي فشفت ُبي ؽغلي

هي ىْػ تب تْاًبيي فـػ ػؿ  ثًْٞب هٞلْليت ثبٝج آى

اًزبم کبؿ ثَ ٍْؿت ٝبػي، کبُو يبثؼ. ّٙيفَ اًٖجبق 

هٞمْل ثَ ْٕؿ هْؿػي، يب صك ثـعْؿػاؿي اف اًٖجبق، 
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ػؿ کٌْاًنيْى ػؿ ؿاثَٖ ثب کبؿ ّ اىتغبل تنزيل ىؼٍ 

 امت.

اصکبم کٌْاًنيْى ؿارٜ ثَ اًٖجبق هٞمْل ػؿ ٝـٍَ 

اًؼ، اهب  اىتغبل ػؿ ثغو ُبي هغتلف ػًيب ارـا ىؼٍ

ُن  نتٌؼ.  ُ ًْ يْؿُب  نيبؿي اف ک کبم ػؿ ث يي اص ا

نبٝؼت  وبيي ّ ه ثَ ؿاٌُ ٌؼاى  ُن کبؿه يبى ّ  کبؿفـهب

 ػؿ ىٌبمبيي اًٖجبق ُبي هٞمْل، ًيبف ػاؿًؼ.

الؼاهبت هخجت هبًٌؼ مِويَ ثٌؼي ىغلي هي تْاًٌؼ 

ُبي  يت  ٌؼ ّ هضـّه تأهيي کٌ ثـ ؿا  ُبي ثـا ٍت  فـ

بي هيغٌ ثب آى ؿّثـّ مبعتبؿي ؿا کَ ثْٞي اف گـٍّ ُ

ثْػٍ اًؼ، ؿفٜ کٌٌؼ. ثـ عالف اًٖجبق هٞمْل، هٌْٚؿ 

اف اتغبؽ ايي الؼاهبت ايي ًينت تب ًيبفُبي افـاػ 

تب  نتٌؼ ّ  لت ُ جت، هْ لؼاهبت هخ ىًْؼ. ا ثـآّؿػٍ 

فهبًي لبثل ارـا هي ثبىٌؼ کَ هضـّهيت.ُبي مبعتبؿي 

ٚبم  يک ً زبػ  گؾؿ اي يب اف ؿُ جـاى  يك ر يب اف ٕـ

 َ تـ، ؿفٜ گـػًؼ.ٝبػالً

ثنيبؿي اف کيْؿُب، ػاؿاي مِويَ ثٌؼي ىغلي ثـاي  

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، صؼالل ػؿ ثغو ٝوْهي، ُنتٌؼ. 

ػؿٍؼ لرـاؿ ػاؿًرؼ، اهرب  7تب  9ايي مِويَ ُب ثيي 

ػؿٍرؼ  76تب  56مٖش ؿٝبيت آًِب ٝوْهًب پبييي ّ ثيي 

لـاؿ ػاؿػ. مِويَ.ثٌؼي هٞوْالً ثـ ىـکت ُبي هتْمٔ ّ 

يت ثق کَ آى ؿا ؿٝب ُبيي  ىـکت  ىًْؼ ّ  هي  رـا  ؿگ ا

ًوي ًوبيٌؼ، رـيوَ هي ىًْؼ. اگـچَ ايي رـيوَ ُب 

ثَ افقايو مٖش ؿٝبيت ًيٌزبهيؼٍ اًؼ، اهب يک هٌجٜ 

هبلي ؿا ثـاي توْيل ثـًبهَ.ُبي اىتغبل ثـاي افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت فـاُن هي آّؿًؼ. ػّلت ُبي ْْٝ هي 

کوک ثَ هـػم ػؿ رِت  تْاًٌؼ ثـًبهَ ُبيي ؿا ثـاي

کبؿ  ثبفاؿ  ثَ  وبٝي  نتي ارت ٕـس ثِقي مبل اف  اًت

 آفاػ، ٕـس کٌٌؼ.

فـاػ  ىتغبل، ا کبؿ ّ ا  ٍَ نيْى ػؿ ٝـ کبم کٌْاً اص

ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ توبم هـاصل اىتغبل تضت پْىو 

کَ ػؿ  ىًْؼ  هي  ٍي  ىبهل اىغب کَ  ٌؼ  لـاؿ هي.ػُ

ى رنتزْي کبؿ ُنتٌؼ، هيغْل کبؿ ُنتٌؼ يب ػؿ رـيب

کبؿ ػچبؿ هٞلْليت هي ىًْؼ ّ لَؼ ػاؿًؼ تب ثَ کبؿ 

کبؿ ّ  ثَ  ثْٓ  مْق هـ وبل ص صك اٝ ٌؼ.  هَ ػُ عْػ اػا

هبػٍ  مت ) ىؼٍ ا تأهيي  نيْى  ٌٍفي ػؿ کٌْاً يَ  اتضبػ
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( )د((. ُوچٌيي ػّلت ُب اف لضبٗ لبًًْي هلقم 4) 97

ُنتٌؼ تب تأهيي ًوبيٌؼ کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ 

ِؼا هي ًگ يب غال گي  ثَ ثـػ ِب  ىًْؼ ّ اف آً وي  ؿي ً

ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ػؿ همبثل کبؿ ارجبؿي صوبيت 

 ((.9) 97هي گـػػ )هبػٍ 

 ؽشکت ُبي ثضسگ زبهي ؽوْل

کَ  مت  پبيي ا ىجکَ اؿّ يک  يت  زبؿت ّ هٞلْل ىجکَ ت

مبل  يبى  کَ ػؿ رـ زبؿي  ىـکبي ت ُي اف  يبى گـّ اف ه

تيرکيل ىرؼ، ؿىرؼ  9667افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اؿّپب 

وْ يت ً ىوْل هٞلْل ُبي  ىجکَ اف اثتکبؿ يي  مت. ا ػٍ ا

صوبيت هي کٌؼ ّ تجبػل ًٚـات ؿا هيبى ػمتبًؼؿکبؿاى 

هي  يْيك  يت ت فـاػ ػاؿاي هٞلْل مي، ّ ا زبؿي ّ ميب ت

فـاػ  مِن.گيـي ا ثَ  يت  زبؿت ّ هٞلْل ىجکَ ت يؼ.  ًوب

ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ُوَ رْاًت ربهَٞ اؿّپب ثَ ٌْٝاى 

 گؾاؿ هتِٞؼ امت. کبؿگـ، هَـف کٌٌؼٍ ّ ميبمت

عْػ  ٌٍبيٜ  جـاى  يت ؿُ زبؿت ّ هٞلْل ىجکَ ت ْبي  اٝ

هي ثبىٌؼ. آًِب ثـ هنبئل هـثْٓ ثَ لبثليت ػمتـمي 

َْالت ّ  ثَ هض کي  مي الکتـًّي يت ػمتـ کي، لبثل فقي

ىجکَ  مل  ْبي هؤ ًؼ. اٝ کق ػاؿ ىتغبل توـ عؼهبت، ّ ا

تزبؿت ّ هٞلْليت ٝجبؿت اف ىـکت ُبي فيـ هي ثبىٌؼ: 

(، آي ثري ام Hewlett-Packard)، ُيْلت پکربؿػ (Adecco)آػکْ 

(IBM) هٌپررربّؿ ،(Manpower) هبيکـّمررربفت ،(Microsoft)  ّ

 .(Schindler)ىيٌؼلـ 

کَ  ٌؼ  تأهيي کٌ يؼ  ُب ثب لت  لي، ػّ ٍْؿت ٝو ثَ 

فـاػ  ٌبؿ ا ٌؼ ػؿ ک هي تْاً يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ِب ػؿ  ٌؼ، اف آً ئَ ػُ ىغل اؿا مت  لْل ػؿعْا غيـهٞ

ٞيِ ثل تج ثـ  همب مْق ثـا ِب ػاؿاي ص ىْػ ّ آً يت  صوب

ثـي  ُبي ثـا ٍت  کبؿ ّ ػاؿاي فـ ضل  مبيـيي ػؿ ه ثب 

ثـاي تْمَٞ ىغلي عْػ ثبىٌؼ. صکْهت ُب، کبؿگـاى ّ 

اتضبػيَ ُبي ٌٍفي، کبؿفـهبيبى ّ ًوبيٌؼگبى افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليررت هي.تْاًٌررؼ ػؿ رِررت تررأهيي ىرروْل 

يت ُو فـاػ ػاؿاي هٞلْل َبػي ا وبٝي ّ الت کبؿي ارت

مٖش  ثَ  متب  يي ؿا يٌِبػي ػؿ ا تؼاثيـ پي ٌؼ.  ًوبي

 تْمَٞ التَبػي کيْؿُب ثنتگي ػاؿًؼ.
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ُوچٌيي کٌْاًنيْى تَـيش هي کٌؼ کَ ثـاي ثنيبؿي 

اف افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ، 

عْػاىتغبلي يب تزبؿت عْؿػ هي تْاًؼ اّليي ّ ىبيؼ 

اًنيْى اف لضبٗ تٌِب گقيٌَ ثبىؼ. ػّلت ُبي ْْٝ کٌْ

فـاُن  ٍت.ُبيي ؿا  ٌيي فـ تب چ نتٌؼ  لف ُ لبًًْي هک

 آّؿًؼ.

اگـچررَ صکْهررت ُررب ثبيررؼ اىررتغبل افررـاػ ػاؿاي 

ِب  هب آً ٌؼ، ا تـّيذ کٌ وْهي  غو ٝ يت ؿا ػؿ ث هٞلْل

ُوچٌيي ّٙيفَ ػاؿًؼ تب ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ 

مِن  عْؿػ  هبلي  تأهيي  جبؿ ّ  مَٞ اٝت ُبي تْ ٕـس 

ُب ػؿ ثنيبؿي اف ًمبٓ رِبى ثنيبؿ ػٌُؼ. ايي ٕـس 

هْفك ثْػٍ اًؼ، اهب اغلجًب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل وؼًا ا يب ٝ ًؼ  تَ ا ٚـ ًگـف ػؿ ً

 ؿا کٌبؿ گؾاىتَ اًؼ.

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

فـاػ ػاؿاي  ىغلي ا ّٞيت  ثَ ّ تْاًن  هي  ْٖؿ  چ

 هٞلْليت ثِجْػ ثغين؟

ٚبم يب ً يؼ آ کبؿ  ثجيٌ  ٌَ مًِْا فهي وبٝي  فبٍ ارت ؿ

ؿا ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ًبهنبٝؼ کـػٍ امت يب 

ًَ. ػؿ ثـعي هْاؿػ، هوکي امت ًِبػ ثِقينتي، افـاػ 

 ػاؿاي هٞلْليت ؿا اف اىتغبل ػلنـػ ًوبيؼ.

يـ ؿا  ُبي فـاگ مت  گـ ميب فَ اي ّ ػي يي صـ تْاًجغ

 تـّيذ ًوبييؼ.

يبى ّ  هت، کبؿفـهب يبى صکْ کبؿي ه ٌؼاى ؿا ُو کبؿه

يت ػؿ  ًؼٍ هٞلْل ُبي ػؿثـگيـ مت  غبؽ ميب ِت ات ػؿ ر

يؼ.  يْيك ًوبي نِيل ّ ت ٍي ت وْهي ّ عَْ ُبي ٝ غو  ث

يب  يت ػؿ ثـيتبً ٌَ هٞلْل يبى ػؿ فهي وٜ کبؿفـهب هز

 الگْي عْثي ػؿ ايي ؿامتب امت.

اف مبفهبى ُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ هنبٝي آى 

کبؿي ف ضئ  فؼاؿي اف ه ُب ػؿ ٕـ يـ ّ مبفهبى  ـاگ

 ثـاثـ، صوبيت کٌيؼ.

 اُليت لبًًْي ّ تقوين گيشي زوبيت ؽذٍ

يت  نتيؼ، اُل لْل ُ کَ هٞ عبٕـي  ثَ  يؼ  َْؿ کٌ ت

لرربًًْي عررْػ ؿا ثررـاي گررـفتي تَرربهين، اهْرربي 
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لـاؿػاػُب، ؿأي ػاػى، ػفبٛ اف صمْق تبى ػؿ هضکوَ 

يب تَوين گيـي ؿارٜ ثَ هٞبلزبت ٕجي اف ػمت ػاػٍ 

نيبؿي اف  ثـاي ث يؼ.  يي ا يت، ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ىؼيؼ  ٌؼ  هي تْاً لت آى  مت ّ ْٝا ٞي ا ّٞيت ّال ّ

عْػ ؿا اف  لبًًْي  يت  فـاػ اُل کَ ا هبًي  ىٌؼ. ف ثب

ػمت هي ػٌُؼ، ًَ تٌِب آًِب اف صك ىٌبمبيي ثـاثـ 

ِب اف  کَ آً ىًْؼ، ثل هي  ضـّم  لبًْى ه ثل  ػؿ همب

تْاًبيي ثـاي ػفبٛ اف ػيگـ صمْق اًنبًي عْػ ّ اف 

ي اف ايي صمْق، هضـّم هي ىًْؼ. اّليبء ّ ثِـٍ هٌؼ

آهْفگرربؿاًي کررَ ثررَ ًوبيٌررؼگي اف افررـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت ٝول هي کٌٌؼ، ثًْٞب ػؿ ٝول ثـ امبك ثِتـيي 

تـ،  عين  هْاؿػ ّ ٌؼ ّ ػؿ  هي کٌ َْؿ  ِب ل ٌبفٜ آً ه

گـاى ؿا  مْق ػي متفبػٍ ّ ص عْػ مؤا ٍالصيت  ًْب اف  ثٞ

 ًمِ هي کٌٌؼ.

يي هري کٌرؼ کرَ افرـاػ کٌْاًنيْى ىٌبمرب 49هبػٍ 

ػاؿاي هٞلْليت ثبيؼ ػاؿاي اُليت لبًًْي ثـاثـ ثب 

مبيـيي ثبىٌؼ. ثَ ٝجبؿت ػيگـ، افـاػ فمٔ ثَ ػليل 

ايي کَ هٞلْل ُنتٌؼ، اُليت لبًًْي عْػ ؿا اف ػمت 

ًوي ػٌُؼ. )ثب ايي صبل، اُليت لبًًْي ؿا هي.تْاى 

عبٕـ  ثَ  فـػ  يک  يت  يـ هضکْه ُبيي ًٚ ّٞيت  ػؿ ّ

کبة  ملت اؿت نتٌؼ،  رـا ُ ثل ا وَ لب ثـ ُ کَ  رـم 

 ًوْػ.(

فـاػ  ْي اف ا کَ ثٞ ٌؼ  هي ک مبيي  نيْى ىٌب کٌْاً

ثَ  عْػ  لبًًْي  يت  وبل اُل ثـاي اٝ يت  ػاؿاي هٞلْل

هنبٝؼت ًيبف ػاؿًؼ. ثٌبثـايي، ػّلت ُب ثبيؼ توبم 

فـاػ ّ  يي ا يت اف ا ْٚؿ صوب ثَ هٌ کي ؿا  تؼاثيـ هو

متفبػٍ اف  يَ مؤا ُبيي ٝل ٙت  في صفب يت، هٞـ يي صوب ا

ؿّي ػمت ثگيـًؼ. ايي صوبيت هي تْاًؼ ىکل يک فـػ 

لبثل اٝتوبػ يب يک ىجکَ اف هـػم ؿا ثَ عْػ ثگيـػ 

ّ هوکي امت ايي صوبيت ثَ ْٕؿ هْؿػي يب ُوييَ هْؿػ 

 ًيبف ثبىؼ.

يؼ  فـُ ثب ىؼٍ،  يت  يـي صوب َوين گ ثب ت  َٖ ػؿ ؿاث

تأحـ  َوين ه کَ اف ت ىؼ  لْلي ثب فٜ هٞ ثَ ً يَ  ُوي

ؼ. فـػ هٞلْل تَوين.گيـًؼٍ اٍلي امت؛ ىغٌ عْاُؼ ى

لقّم  ٍْؿت  نبئل ؿا ػؿ  ٌؼٍ ه يت کٌ ىغبً صوب يب ا

لْل ؿا  فـػ هٞ ضبت  ئن ّ تـري ٌؼ ّ ٝال هي ػُ ّيش  تْ
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ثَ  يبف  لْل ً فـػ هٞ يک  گـ  تي ا ٌؼ. ص هي کٌ نيـ  تف

صوبيت تبم ػاىتَ ثبىؼ، ىغٌ يب اىغبً صوبيت کٌٌؼٍ 

تب اُليت  ثبيؼ ثتْاًٌؼ فـػ هٞلْل ؿا لبػؿ ًوبيٌؼ

لبًًْي عْػ ؿا تب صؼ هوکي ّ هٖبثك ثب عْامتَ.ُبي 

َوين  يبى ت فـق ه کَ  مت  رب ا يي  ٌؼ. ا وبل ک عْػ، اٝ

گيـي صوبيت ىؼٍ ّ تَوين گيـي ربيگقيي ىؼٍ ؿّىي هي 

ىررْػ کررَ هررْؿػ ػّم ىرربهل ػمررتْؿُبي پييرربپيو ّ 

ؿاٌُوبيبى/ػّمتبى لبًًْي هي ىْػ ّ ػؿ آى، ّلي يب 

َ ٍالصيت ػاؿػ تب ثَ ًوبيٌؼگي آهْفگبؿ اف ٕـف هضکو

يي  کَ ا يؼ  جبت ًوب کَ ح يي  ثؼّى ا لْل  فـػ هٞ اف 

تَوين تأهيي.کٌٌؼٍ ثِتـيي هٌبفٜ فـػ هٞلْل امت ّ 

هٖبثك ثب عْامتَ.ُبي اّ هي ثبىؼ، تَوين گيـي هي 

کٌؼ. ايي هکبًيقم ُب فهبًي ثَ ارـا ػؿ هي آيٌؼ کَ 

ًْي ثَ ْٕؿ لبٕٜ هيغٌ گـػػ کَ يک فـػ اف لضبٗ لبً

 4ثـاي اٝوبل اُليت لبًًْي عْػ ًبتْاى امرت. ثٌرؼ 

عْامتبؿ صفبٙت.ُربيي ٝليرَ مؤامرتفبػٍ اف  49هبػٍ 

 ايي هکبًيقم ُب ىؼٍ امت.

 تقوين گيشي زوبيت ؽذٍ دس ػول

ػؿ  (Province of British Columbia)ّاليت کلوجيربي ثـيتبًيربيي 

 ٌَ يـّ ػؿ فهي ْبيي پي ُبي ل صْفٍ  کي اف  ًبػا ي کب

ًؼ ول گٌزب لبًْى ّ ٝ ىؼٍ ػؿ  يت  يـي صوب َوين گ ى ت

امررت. ػؿ ايرري ّاليررت، يررک هٞلررْل هرري تْاًررؼ يررک 

ؿا ثب يک ىجکَ صوبيت کٌٌؼٍ « هْافمتٌبهَ ًوبيٌؼگي»

هٌٞمؼ کٌؼ. ايي هْافمتٌبهَ مٌؼي ثـاي ػيگـاى ثَ 

ىرروْل ػاکتررـاى، ًِبػُرربي هرربلي ّ اؿائَ.کٌٌررؼگبى 

ٍالصيت عؼهبت امت کَ ثـ امبك آى، ايي فـػ ثَ ىجکَ 

ٌؼگي اف  َبهين ّ ًوبي گـفتي ت ثَ اّ ػؿ  تب  ُؼ  هي ػ

 اّ ػؿ اهْؿ هيغٌ، هنبٝؼت کٌؼ.

يک ًْآّؿي ٝوؼٍ ػؿ ايي لبًْى ايي امت کَ افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت ُبي رؼي هي تْاًٌؼ هْافمتٌبهَ ُبي 

يك  مٔ اف ٕـ ٌؼٍ ف يت کٌ ىجکَ صوب ثب  ٌؼگي ؿا  ًوبي

يبى ػاػى  وبػ»ً ٌؼٍ ه« اٝت يت کٌ يک صوب يغٌ، ثَ 

هٌٞمؼ کٌٌؼ. فـػ هزجْؿ ًينت تب اُليت لبًًْي عْػ 

ؿا ثـ امبك هٞيبؿُبي هٞوْل ًٚيـ ػاىتي يک ٙـفيت 

هيررغٌ ثررـاي ػؿک هٞلْهرربت، ػاًررو اف ْٝالررت، ٝوررل 
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ثت  نتمل، حب ٍْؿت ه ثَ  َوين  مبل ت ًَ ّ اًت ػإّلجب

 کٌؼ تب ثٞؼًا ثتْاًؼ هْافمتٌبهَ ؿا هٌٞمؼ ًوبيؼ.

ي صوبيررت کٌٌررؼٍ، ىرروبؿي اف افررـاػ ّ ىررجکَ ُررب

ربيگقيٌي  ٌْاى  ثَ ٝ ٌؼگي ؿا  ُبي ًوبي هَ  هْافمتٌب

ثـاي کفبلت ّ ػيگـ اىکبل تَوين گيـي ربيگقيي ىؼٍ، 

ُبي  هَ  ٌبثٜ هْافمتٌب کق ه يک هـ ًؼ.  کـػٍ ا مؼ  هٌٞ

ًوبيٌؼگي ارتوبٝي، ثَ تْمَٞ ّ صف٘ ىجکَ ُبي صوبيت 

ُب ّ  هْفه  يـات، آ هبت، ً يَ هٞلْ يك تِ ٌؼٍ اف ٕـ کٌ

ُب  ٍيَ  ٌيي ػاؿاي تْ کق ُوچ يي هـ يؼ. ا هي ًوب وک  ک

يت  ُبي صوب ىجکَ  ُبي  هَ  کَ هْافمتٌب مت  ًبلي ا ژّؿ

کٌٌؼٍ ؿا هٌتيـ هي کٌؼ ّ افـاػ هي تْاًٌؼ لجل اف 

ٌؼٍ  يت کٌ ىجکَ صوب ثب  هَ اي ؿا  کَ هْافمتٌب يي  ا

هٌمٞؼ کٌٌؼ، ژّؿًبل ؿا هٖبلَٞ کٌٌؼ. ثـاي هٞلْهبت 

 .www.rarc.caثييتـ ثَ ًيبًي فيـ هـارَٞ کٌيؼ: 

تَوين گيـي صوبيت ىؼٍ هي تْاًؼ اىکبل هغتلفي ؿا 

هي  نبٝؼت  لْل ه فـػ هٞ ثَ  کَ  ِبيي  ٌؼ. آً يبؿ ک اعت

مل  گـاى هٌت ثَ ػي فـػ ؿا  يبت  ٌؼ ً هي تْاً ٌؼ،  کٌ

کٌٌؼ يب ثَ اّ کوک ًوبيٌؼ تب اًتغبة ُبي هْرْػ ؿا 

گـاى ک ثَ ػي هـ  يي ا ٌؼ. ا تب ػؿک ػؿک ک ٌؼ  هي ک وک 

ًوبيٌؼ کَ يک فـػ هٞلْل ػاؿاي تبؿيظ عْػ، هٌبفٜ 

کَ  مت  فـػي ا مت ّ  ًؼگي ا عْػ ػؿ ف ُؼاف  عْػ ّ ا

 هي.تْاًؼ اُليت لبًًْي عْػ ؿا اٝوبل ًوبيؼ.

گـچَ الگُْبي عْثي ػؿ ؿاثَٖ ثب ىجکَ ُبي صوبيت 

کٌٌؼٍ ّرْػ ػاؿًؼ، اهب ٝوْهًب چِبؿچْة هيغَي ثـاي 

هَ.ؿيقي ػؿ  لْاًيي ّ ثـًب نت.  رْػ ًي متب هْ يي ؿا ا

ؿّيَ ُبي کفبلت ٌُْف صکن فـهب ُنتٌؼ. ثًْٞب تٞييي 

فـػ  يک  کَ  هبًي  ًٍب ف ٌؼٍ هغَْ يت کٌ ىجکَ.ُبي صوب

وبػي ؿا  هْؿػ اٝت ىغبً  يب ا ىغٌ  ًؼ  وي تْا لْل ً هٞ

پيررؼا ًوبيررؼ، ػىررْاؿ امررت. ثررـ ٝررالٍّ، افررـاػ ػؿ 

ُن  رْػ  گـ هْ تي ا يت ص جًب اف صوب ُب اغل يگبٍ  آمبي

ثبىؼ، هضـّم ُنتٌؼ. ايزبػ ىجکَ ُبي صوبيت کٌٌؼٍ 

ربهٜ، هنتلقم تاله ّ تِٞؼ هبلي امت، فيـا الگُْبي 

هْرررْػ کفبلررت هرري تْاًٌررؼ ُقيٌررَ ثررـػاؿ ثبىررٌؼ. 

ٌْاى  ثَ ٝ يؼ  ىؼٍ ثب يت  يـي صوب َوين گ ٌبثـايي، ت ث

 ٌَ ًَ ُقي ىْػ،  نتَ  رْػ ًگـي ٌبثٜ هْ زؼػ ه يٜ ه تْف

 اّبفي.

http://www.rarc.ca/
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 پبسلوبى فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي

چٖررْؿ هرري تررْاًن تررأهيي کررٌن کررَ افررـاػ ػاؿاي 

وبل  عْػ ؿا اٝ لبًًْي  يت  ٌؼ اُل هي تْاً يت  هٞلْل

 ًوبيٌؼ؟

کَ  يي  ييي ا ثـاي تٞ هؼًي   َٞ ُبي ربه مبفهبى  ثب 

تَوين گيـي صوبيت ىؼٍ ػؿ صْفٍ اًتغبثبتي ىوب ّرْػ 

 ػاؿػ يب ًَ، هيْؿت کٌيؼ.

يؼ ّ هالص مي کٌ لت ؿا ثـؿ ثَ کفب رٜ  َٚ لْاًيي ؿا

يـي  َوين گ ُب، ت يَ  لْاًيي ّ ؿّ يب  کَ آ يؼ  ًوبي

يت  ثَ اُل  ّ ًَ يب  ٌؼ  هي کٌ تـّيذ  ىؼٍ ؿا  يت  صوب

لبًًْي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اصتـام هي گقاؿًؼ يب 

.ًَ 

هنئلَ تَوين گيـي صوبيت ىؼٍ ؿا هٖـس کٌيؼ ّ ٕـس 

ثـًبهَ ُبيي ؿا ثَ هٌْٚؿ تـّيذ تَوين گيـي صوبيت 

 وبييؼ.ىؼٍ ػؿ پبؿلوبى تيْيك ً
اف ًِبػُبي ؿّاى ػؿهبًي ثـاي تٞييي ايي کَ ىجکَ 

 ُبي صوبيت کٌٌؼٍ ّرْػ ػاؿًؼ يب ًَ، ػيؼى کٌيؼ.

رلنبت ٝوْهي ؿا ػؿ صْفٍ ُبي اًتغبثبتي عْػ ثـاي 

امتوبٛ تزبؿة افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿارٜ ثَ اُليت 

 لبًًْي ّ صوبيت، ثـگقاؿ کٌيؼ.

َوين ُب ؿا ػؿ ت يَ  تـيي ؿّ ُبي ثِ  ًَ يـي  ًوْ گ

ْبي  ثب اٝ ِب ؿا  يؼ ّ آً وٜ آّؿي کٌ ىؼٍ ر يت  صوب

 پبؿلوبى ػؿ ػيگـ کيْؿُب تيـيک ًوبييؼ.

تأهيي کٌيؼ کَ اُليت لبًًْي ّ تَوين گيـي صوبيت 

ىؼٍ ثغيي اف ػمتْؿ کبؿ کويتَ ُبي پبؿلوبًي ػؿثبؿٍ 

 کٌْاًنيْى ؿا تيکيل هي ػٌُؼ.
يـي  َوين گ ٌَ ت لي ؿا ػؿ فهي ِبؿچْة ه يک چ ٕـس 

ىؼٍ کَ ثب کٌْاًنيْى مبفهبى هلل هتضؼ هٖبثك صوبيت 

 ثبىؼ، پييٌِبػ کٌيؼ.
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 7فقل 

ايدبد ًِبدُبي هلي ثشاي اخشا ّ ًظبست ثش 

 کٌْاًغيْى

ارـاي کٌْاًنيْى ًَ تٌِب هنتلقم لْاًيي ّ ميبمت 

ُبيي  هبلي ّ ًِبػ ٌبثٜ  ثَ ه کَ  مت، ثل مت ا ُبي هٌب

ت ثـ ايي ًيبفهٌؼ امت کَ ػاؿاي ٙـفيت ارـا ّ ًٚبؿ

 77لْاًيي ّ ميبمت ُب هي ثبىرٌؼ. ػؿ ّالرٜ، هربػٍ 

تب  ٌؼ  هي ک لقم  ْْ ؿا ه ُبي ٝ لت  نيْى، ػّ کٌْاً

هکبًيقم ُبيي ؿا ثـاي اؿتمبي مٖش ارـا ّ ًٚبؿت ثـ 

لي  مٖش ه لْل ػؿ  کبى هٞ ًبى ّ کْػ هـػاى، ف مْق  ص

هي  لقم  ُب ؿا ه لت  نيْى، ػّ ٌؼ. کٌْاً زبػ ًوبي اي

 ًوبيؼ تب:

ؿا ػؿ صکْهررت ثررـاي ارررـاي يررک يررب چٌررؼ هـرررٜ 

 کٌْاًنيْى تٞييي کٌٌؼ؛

ايزبػ يب تٞييي يک هکبًيقم ُوبٌُگي ؿا ػؿ صکْهت 

ثَ هٌْٚؿ تنِيل الؼاهبت هـثْٓ ػؿ ثغو ُبي هغتلف ّ 

 ػؿ مْٖس هتفبّت هْؿػ هالصَٚ لـاؿ ػٌُؼ؛ ّ

يک چِبؿچْة هنتمل ًٚيـ يک ًِبػ هلي صمْق ثيـ ؿا 

کٌْاًنيْى ايزبػ  ثَ هٌْٚؿ ثِجْػ ّ ًٚبؿت ثـ ارـاي

 کٌٌؼ.

کٌْاًنيْى تَـيش هي ػاؿػ کَ ُوبًگًَْ کَ افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت ثبيؼ ػؿ ٕـس ّ ارـاي لْاًيي، ميبمت 

ُب ّ ثـًبهَ ُب ثَ هٌْٚؿ ارـاي کٌْاًنيْى اىتـاک 

ّؿفًؼ، ربهَٞ هؼًي، ثَ عًَْ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

ؿ ّ مبفهبى ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب، ثبيؼ ثَ ٍْؿت کبهل ػ

 توبم رْاًت ؿًّؼ ًٚبؿت هيبؿکت ػاىتَ ثبىٌؼ.
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وؼٍ  مو ٝ لي ً ُبي ه يْاى  ضبکن ّ ػ هبى، ه ٝيي ف ػؿ 

اي ؿا ػؿ تأهيي صمْق هنزل ػؿ کٌْاًنيْى ايفبء هي 

 ًوبيٌؼ.

 

 

 

 هشاخغ

اگـچَ کٌْاًنيْى، ػّلت ُب ؿا هلقم هي کٌؼ تب يک 

يب ثييتـ اف يک هـرٜ ؿا ػؿ صکْهت ثَ عبٕـ ؿميؼگي 

ْٓ ثَ ارـاي کٌْاًنيْى تٞييي کٌٌؼ ّ ثَ اهْؿ هـث

ايزبػ يک هکبًيقم ُوبٌُگي ؿا ػؿ صکْهت هْؿػ هالصَٚ 

لـاؿ ػٌُؼ، اهب کٌْاًنيْى يکي اف ايي ػّ ًِبػ ؿا 

ثـ ػيگـي تـريش ًوي ػُؼ. ثب ايي صبل، اف آًزب کَ 

ػيگـ امٌبػ ثيي.الوللي، ثَ ىوْل ثـًبهَ ٝول رِبًي 

يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثَ ا رٜ  يبؿي ؿا ٝؼ هٞ لْا

ػؿثرربؿٍ ثـاثـمرربفي فـٍررت ُررب ثررـاي افررـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت، عْامتبؿ ايزبػ ًِبػُبي هيبثَ اي گـػيؼٍ 

اًؼ، ثنيبؿي اف کيْؿُب لجالً هـارٜ يب هکبًيقم ُبي 

ُوبٌُگي ؿا ػؿ ٝـٍَ هٞلْليت تٞييي يب ايزبػ ًوْػٍ 

 اًؼ.
 

الجتَ، کليؼ هْفميت کٌْاًنيْى ارـاي هؤحـ آى »

. عْػ کٌْاًنيْى تؼاثيـ هٞيٌي ؿا کَ امت... 

 «.صکْهت ُب ثبيؼ اتغبؽ کٌٌؼ، هيغٌ کـػٍ امت

ؿئيل کويتَ ّيژٍ  ،(AmbassadorDan MacKay)عفيش داى َهکِکي 

 تنْيؼ )ًيْفيلٌؼ(
 

يک  فـػ ػؿ  يک  يب  غو  يک ث ًؼ  هي تْا رٜ  يي هـ ا

يک  يـ  ِبػ ًٚ يک ً ُب،  گـٍّ اي اف ّفاؿت  يب  ّفاؿت 

يت،  نيْى هٞلْل يـ ّفاؿت کوي يغٌ ًٚ يک ّفاؿت ه يب 

صمْق ثيـ يب ّفاؿت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت يب تـکيجي 

يب  ُب  يي ًِبػ گـ ا تي ا ىؼ. ص ِبػ، ثب مَ ً يي  اف ا

ِب ػؿ  تب آً مت  ىٌؼ، الفم ا رْػ ثب ُب هْ کبًيقم  ه

فهيٌَ ًٚبؿت ثـ ارـاي کٌْاًنيْى ّ ُوبٌُگي هنبٝي 

ثغررو ُرربي هغتلررف ػؿ مررْٖس هضلرري، هٌٖمررَ اي ّ 

 ؿال، اٍالس ىًْؼ.هلي/فؼ
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يت  ًقّا فٞبل يؼ ػؿ ا رٜ ًجب ىکل، هـ ٚـ اف  ً ٜٖ ل

وبٌُگي  ٌؼٍ ؿا ػؿ ُ جـي کٌ مو ؿُ يؼ ً کَ ثب ٌؼ، ثل ک

ارـاي کٌْاًنيْى ايفبء ًوبيؼ. ايي ًِبػ ثبيؼ ثب 

يك  ىْػ؛ اف ٕـ يق  کبفي تزِ هبلي  نبًي ّ  ٌبثٜ اً ه

لبًًْي  لؼاهبت  گـ ا يب ػي ٌي، اػاؿي  تؼاثيـ تمٌي

گـػػ؛  زبػ  گـ اي مٖش ػي ثبالتـيي  ىؼ ّ ػؿ  ئن ثب ػا

 صکْهت هْلٞيت ػاىتَ ثبىؼ.

 هکبًيضم ُبي ُوبٌُگي

يک  تب  ٌؼ  هي ک يْيك  ُب ؿا ت لت  نيْى، ػّ کٌْاً

ْٚؿ  ثَ هٌ هت  ِبؿچْة صکْ وبٌُگي ؿا ػؿ چ کبًيقم ُ ه

تنررِيل الررؼاهبت ػؿ ثغو.ُرربي هغتلررف ّ ػؿ مررْٖس 

هتفبّت، ايزبػ ًوبيٌؼ. ػّلت ُب هي تْاًٌؼ ايزبػ 

کبًيقم وبٌُگي  يک ه کبًيقم ُ ٍالس ه يب ا وبٌُگي  ُ

 هْرْػ ؿا هْؿػ هالصَٚ لـاؿ ػٌُؼ کَ:

ػاؿاي يک مبعتبؿ ػائن ثب تـتيجبت مبفهبًي کبفي 

 ػؿ فهيٌَ ُوبٌُگي هيبى ثغو ُبي هيبى صکْهتي ثبىؼ؛

ُوبٌُگي ؿا ػؿ مْٖس هضلي، هٌٖمَ اي ّ هلي/فؼؿال 

 تأهيي کٌؼ؛ ّ
ُبي افـاػ هيبؿکت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، مبفهبى 

ػاؿاي هٞلْليررت ّ مرربفهبى ُرربي غيـصکررْهتي، ؿا اف 

ٕـيك ايزبػ يک هزوٜ ػائن ثـاي تجبػل ًٚـ ثب ربهَٞ 

 هؼًي، تأهيي ًوبيؼ.

 کبس هشاخغ

گؾاؿاى ّ  مت  هت، ميب ئيل ػّلت/صکْ ثَ ؿ يبّؿٍ  ه

ُب،  مت  لْاًيي، ميب ٕـس   ٌَ يقاى ػؿ فهي هَ ؿ ثـًب

ػ ػاؿاي ثـًبهَ ُب ّ پـّژٍ ُبي تأحيـگؾاؿ ثـ افـا

 هٞلْليت؛

لف ػؿ  ُبي هغت غو  ُب ّ ث يت ّفاؿت  وبٌُگي فٞبل ُ

 ٝـٍَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت؛
ُوبٌُگي فٞبليت ُب ػؿ ٝـٍَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت 

تي ّ  يبلتي، ّالي مَ اي، ا لي، هٌٖ فؼؿال، ه مْٖس  ػؿ 

 هضلي صکْهت؛

تأهيي  ْٚؿ  ثَ هٌ ُب  مت  ُب ّ ميب متـاتيژي  ٍالس ا ا

 يت؛صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْل
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 تنْيؼ، اٍالس يب تٞؼيل لْاًيي هـثْٓ؛

افررقايو مررٖش آگرربُي اف کٌْاًنرريْى ّ پـّتْکررْل 

 اعتيبؿي ػؿ صکْهت؛

ثبى  ثَ ف يبؿي  کْل اعت نيْى ّ پـّتْ وَ کٌْاً تـر

 ُبي هضلي ّ اًتيبؿ آًِب ػؿ لبلت ُبي لبثل ػمتـك؛

 تِيَ يک ثـًبهَ ٝول ثـاي تَْيت کٌْاًنيْى؛

 ـاي کٌْاًنيْى؛تِيَ يک ثـًبهَ ٝول ثـاي ار

ًٚبؿت ثـ ارـاي ثـًبهَ ٝول ػؿ ٝـٍَ صمْق ثيـ ّ 

 هٞلْليت؛

 ُوبٌُگي تِيَ گقاؿىبت ػّؿٍ اي ػّلت؛

افقايو مٖش آگبُي اف هنبئل هـثْٓ ثَ هٞلْليت ّ 

 صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ هيبى ٝبهَ هـػم؛

ؿىؼ ٙـفيت ُبي صکْهت ػؿ فهيٌَ هنبئل ّاثنتَ ثَ 

 هٞلْليت؛

هبت ّ آهبؿ ثـاي تأهيي ّ ُ وبٌُگي روٜ آّؿي هٞلْ

 ثـًبهَ ؿيقي هؤحـ ّ اؿفيبثي ؿًّؼ ارـا؛

تررأهيي هيرربؿکت افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ػؿ ٕررـس 

 لْاًيي ّ ميبمت ُبي احـگؾاؿ ثـ آًِب؛
تيررْيك افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررـاي هيرربؿکت ػؿ 

مبفهبى ُبي ربهَٞ هؼًي ّ تيْيك ايزبػ مبفهبى ُبي 

 ت.افـاػ ػاؿاي هٞلْلي

کيْؿُبي هتفبّتي، هـارٜ ّ هکبًيقم ُبي ُوبٌُگي 

ؿا ثَ ٌْٝاى ّامَٖ ُبيي يب هيبى صکْهت ّ ًِبػُبي 

مبفهبى  فـاػ ّ  يب ا هت  يبى صکْ يب ه يـ  مْق ث لي ص ه

ُرربي ًوبيٌررؼٍ آًِررب، هٞـفرري کررـػٍ اًررؼ. اغلجررًب، 

هکبًيقم ُبي ُوبٌُگي هْرْػ ػؿ عًَْ هٞلْليت ىبهل 

لف ) ُبي هغت ٌؼگبى ّفاؿت  هْؿ ًوبي کبؿ ّ ا ّفاؿت 

ارتوبٝي، يب ّفاؿت ُبي هبليَ، ٍضت، هنکي، هٞبؿف، 

اىررتغبل(، ًوبيٌررؼگبى هـارررٜ هضلرري ّ هٌٖمررَ اي ّ 

ثـاي  ىًْؼ.  هي  يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ُبي ا مبفهبى 

هخبل، ىْؿاي هٞلْليت هلي امتـاليب ثَ صکْهت ؿارٜ 

ثب  ُؼ ّ  هي ػ يْؿت  يت ه ثَ هٞلْل ثْٓ  نبئل هـ ثَ ه

َْ َٞ ػؿ ع رَ ربه هبت ػؿ عؾ هٞلْ گْ ّ ا يْيك گفت ً ت

هي  يْؿت  متبًؼؿکبؿ، ه ُبي ػ فـاػ ّ ًِبػ اّل اف ا

 ًوبيؼ.
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 ًِبدُبي هلي زمْق ثؾش

 ساثيَ هيبى کٌْاًغيْى ّ ًِبدُبي هلي زمْق ثؾش

يک  تب  ٌؼ  هي ک لقم  ُب ؿا ه لت  نيْى، ػّ کٌْاً

کبًيقم  يک ه يتـ اف  يب ثي يک  ىبهل  کَ  ِبؿچْة ؿا  چ

هخالً اف ٕـيك ثـًبهَ هنتمل ىْػ، ثَ هٌْٚؿ تـ ّيذ )

هخالً اف  يت ) وْهي(، صوب لين ٝ مبًي ّ تٞ گبُي ؿ ُبي آ

ٝبّي( ّ  يـي ػؿ ػ مِن گ فـػي ّ  ىکبيبت  مي  يك ثـؿ ٕـ

ًٚبؿت )هخالً اف ٕـيك ثبفثيٌي لْاًيي ّ ثـؿمي ّّٞيت 

ٌؼ.  زبػ کٌ نيْى اي رـاي کٌْاً ثـ ا لي(  رـاي ػاع ا

يک  ثَ  نيْى  ِبؿچْة»کٌْاً تب « چ ٌؼ  هي ک ىبؿٍ  يک ا

ثب ايي ّرْػ، ػؿ ايزبػ چٌيي «. ًِبػ هلي صمْق ثيـ»

يؼ  لت ثب ِبؿچْثي، ػّ ّٞيت ّ »چ ثَ ّ ثْٓ  ٍْل هـ ا

« کبؿکـػ ًِبػُبي هلي ثـاي صوبيت ّ تـّيذ صمْق ثيـ

ؿا ُوبًْٖؿ کَ تْمٔ هزوٜ ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ 

هْؿػ تْافك لـاؿ گـفت، هؼ ًٚرـ لرـاؿ  4997ػؿ مبل 

ي ؿاثَٖ، يک ًِبػ هلي صمْق ػُؼ. ثب ػؿ ًٚـ ػاىت اي

هنتمل « چِبؿچْة»ثيـ هضتول تـيي ىکلي امت کَ يک 

هي تْاًؼ آى ؿا ػؿ ؿٝبيت اصکبم کٌْاًنيْى ؿارٜ ثَ 

 ًٚبؿت هلي، ثَ عْػ ثگيـػ.

 اًْاع ًِبدُبي هلي زمْق ثؾش

جبؿت  يـ»ٝ مْق ث لي ص ِبػ ه َي ؿا « ً ٌي هيغ هٞ

ضؼّػٍ  ىوبؿ ّ ه چَ  مت. گـ کـػٍ ا يبؿ  ُبي»اعت « ًِبػ

صمررْق ثيررـي ثررقؿگ امررت ّ ىرربهل ًِبػُرربي هررؾُجي، 

اتضبػيَ ُبي ٌٍفي، ؿمبًَ ُبي ُوگبًي، مبفهبى ُبي 

غيـصکْهتي، ثغو.ُبي صکْهتي، هضبکن ّ لٍْ همٌٌَ هي 

ثَ مبفهبًي « ًِبػ هلي صمْق ثيـ»ىْػ، اهب ٝجبؿت 

تـّيذ ّ  ثـاي  َي  ٙبيف هيغ کَ ػاؿاي ّ ىبؿٍ ػاؿػ  ا

 صوبيت اف صمْق ثيـ امت.

رْػ ايي کَ ػّ ًِبػ هلي صمْق ثيـ ثب يکؼيگـ ثب ّ

هيبثَ ًينتٌؼ، اهب توبم ايي ًِبػُب ػاؿاي ثـعي اف 

جًب  ُب اغل يي ًِبػ ىٌؼ. ا هي ثب يتـک  ُبي ه گي  ّيژ

لي  ُبي ه چَ ًِبػ نتٌؼ. اگـ يت اػاؿي ُ يک هبُ ػاؿاي 

صمْق ثيـ ًَ هضکوَ ُنتٌؼ ًَ مبفهبى لبًْى گؾاؿ، 

ُب ػاؿاي يي ًِبػ نيبؿي اف ا هب ث ىجَ  ا يبؿات  اعت
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يي  ٝؼتًب، ا نتٌؼ. لب يبت ُ فٜ هٌبل هخالً ػؿ ؿ ْبيي  ل

يبّؿٍ اي ػؿ  ٍالصيت ه نتٌؼ ّ ػاؿاي  ئن ُ ُب ػا ًِبػ

لي  يب ثيي.الول لي ّ  مٖش ه يـ ػؿ  مْق ث ثب ص  َٖ ؿاث

ُنتٌؼ. آًِب کبؿ عْػ ؿا يب ثَ ٍْؿت ٝوْهي اف ٕـيك 

ثَ  يب  ٌؼ  هي ػُ زبم  ُب اً ٍيَ  ٚـات ّ تْ ئَ ً اؿا

ىؼٍ تْمٔ افـاػ يب گـٍّ ُب ؿميؼگي ّ ىکبيبت اؿائَ 

لبًْى  يْؿُب،  ْي اف ک ٌؼ. ػؿ ثٞ هي کٌ فٜ  ِب ؿا ؿ آً

ىؼٍ  يـ  مْق ث لي ص ِبػ ه يک ً ميل  متبؿ تأ مي عْا امب

امت. اغلجًب ايي ًِبػُب تْمٔ لبًْى يب فـهبى تيکيل 

ثَ  لي  ُبي ه نيبؿي اف ًِبػ کَ ث يي  ثب ا ىًْؼ.  هي 

ًْؼ، اهب ًضْي اف اًضبء ثَ لٍْ هزـيَ هـثْٓ هي ى

مٖش امتمالل آًِب ثَ ىوبؿي اف ْٝاهل ثَ ىوْل ْْٝيت 

 ّ ًضٍْ فٞبليت ايي ًِبػُب ثنتگي ػاؿػ.

اکخـ ًِبػُبي هلي هْرْػ ؿا هي تْاى ثـ ايي امبك 

لك  يـ تٞ ُبي ف غو  کي اف ث ثَ ي کَ  کـػ  ٌؼي  مَ ث ٕج

اػاؿات ؿميؼگي »ّ « کوينيْى ُبي صمْق ثيـ»ػاؿًؼ: 

ٝوْهيت ّ اُويت کن تـي  ًْٛ ػيگـي کَ«. ثَ ىکبيبت

ُنتٌؼ کَ اف « تغََي»ػاؿًؼ، ٝجبؿت اف ًِبػُبي هلي 

صمررْق گررـٍّ هٞيٌرري اف افررـاػ ًٚيررـ افررـاػ ػاؿاي 

هٞلْليررت، الليررت ُرربي لررْهي ّ فثرربًي، ثْهيرربى، 

 کْػکبى، پٌبٌُؼگبى يب فًبى صوبيت هي کٌٌؼ.
 

تضمك صمْق افـاػ هٞلْل يک چبلو ربؿي امت. ايي »

اًؼ ًميَ ؿاٍ ّ هـرٞي ثـاي کٌْاًنيْى هي تْ

رنتزْي فـٍت ُب ّ ايزبػ ربهَٞ اي ثبىؼ کَ 

ػمتـمي، اًَبف ّ ثـاثـي ؿا ثـاي ُوَ افـاػ 

 «.هٞلْل ػؿ امتـاليب تأهيي هي کٌؼ

 ، ْْٝ پبؿلوبى )امتـاليب(گشاُبم ادّاسدص

 افْل پبسيظ

ػؿ ٌُگبم تٞييي يب ايزبػ هکبًيقهي کَ ثب ىـائ 

مت، ٖبثك ا نيْى ه ٍْل  کٌْاً يؼ ا ْْ ثب ُبي ٝ لت  ػّ

يت ّ  لي صوب ُبي ه کبؿکـػ ًِبػ ّٞيت ّ  ثَ ّ ثْٓ  هـ

تـّيذ صمْق ثيـ ؿا هؼ ًٚـ لـاؿ ػٌُؼ. کٌفـاًل ثيي 

ػؿ پبؿيل  4994الوللي ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ کَ ػؿ 

کَ  کـػ  يَ  ٍْل ؿا تِ يي ا ًْيل ا پيو  ىؼ،  گقاؿ  ثـ

 4997ثٞؼًا تْمٔ هزوٜ ٝوْهي مربفهبى هلرل هتضرؼ ػؿ 
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هٞـّف « اٍْل پبؿيل»ايي اٍْل ثَ  8يـفتَ ىؼًؼ.پؾ

 ُنتٌؼ.

 ّظبيف ثبلمٍْ يک ًِبد هلي زمْق ثؾش

ىؼٍ  ٌؼي  مت ث ٍل فِـ فت ا گـفتي ُ ٚـ  ٝالٍّ ػؿ ً ثـ 

ػؿ فيـ کَ ثَ هٌْٚؿ ايزبػ ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ 

هنتمل ّ هٞتجـ ّّٜ ىؼٍ اًؼ، اٍْل پبؿيل ثـعي اف 

ُب  يي ًِبػ ثـاي ا يق  ُب ؿا ً نؤّليت  وْػٍ ه يغٌ ً ه

امت. ثب ّرْػ ايي کَ ٍالصيت ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ 

ثبيؼ تب ربيي کَ اهکبى ػاؿػ، گنتـػٍ ثبىؼ ّ يب ػؿ 

لبًْى امبمي يب ػؿ يک لبًْى ػيگـ هٌؼؿد ثبىؼ، اهب 

 اٍْل پبؿيل تَـيش هي ػاؿػ کَ ايي ًِبػُب ثبيؼ:

ٚبؿت  ً ْْ ُبي ٝ لت  يـي ػّ مْق ث ٙبيف ص رـاي ّ ثـ ا

 کن( آًِب ؿا مبالًَ گقاؿه ػٌُؼ؛کٌٌؼ ّ )ػمت 

هت  مت صکْ ثَ ػؿعْا يب  يٌِبػاتي ؿا  ىبت ّ پي گقاؿ

يب ثَ اؿاػٍ عْػ ثَ صکْهت ػؿ ؿاثَٖ ثب اهْؿ صمْق 

مْق  مِ ص يب اػاؿي، ً ٌي  کبم تمٌي ىوْل اص ثَ  يـي  ث

ُبي  يْؿ ّ اثتکبؿ يـ ػؿ ک مْق ث وْهي ص ّٞيت ٝ يـ، ّ ث

 ثِجْػ ّّٞيت صمْق ثيـ، ثَ صکْهت اؿائَ ػٌُؼ؛
ُوٌْايي لْاًيي ّ ؿّيَ ُبي هلي ؿا ثب هٞيبؿُبي 

 ثيي الوللي صمْق ثيـ، تـّيذ کٌٌؼ؛

 تَْيت هٞبُؼات صمْق ثيـي ؿا تيْيك ًوبيٌؼ؛

ػؿ تِيَ گقاؿىبتي کَ ػّلت ُبي ْْٝ ثبيؼ آًِب ؿا 

رـاي  ثـ ا ًبٙـ  ضؼ  لل هت مبفهبى ه ُبي  ثَ ًِبػ

 هٞبُؼات صمْق ثيـي اؿائَ ػٌُؼ، مِن ثگيـًؼ؛

بي صمْق ثيـي مبفهبى هلل هتضؼ ّ هٌٖمَ ثب ًِبػُ

 ّ ًِبػُبي صمْق ثيـي ػيگـ ػّلت ُب، ُوکبؿي کٌٌؼ؛
ثَ ٕـس ثـًبهَ ُبي آهْفه صمْق ثيـ کوک ًوبيٌؼ؛ 

ّ 

ُب ػؿ  تاله  يـ ّ  مْق ث وْهي ؿا اف ص گبُي ٝ مٖش آ

 فهيٌَ هجبؿفٍ ثب هٞلْليت، افقايو ػٌُؼ.

                                                 
8
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 ًظبست ثش لْاًيي ّ سّيَ ُبي هلي

وْالً ًِبػ مت هٞ تب هٖبث ًؼ  ٍالصيت ػاؿ لي  ُبي ه

مبك  ثـ ا يـي  مْق ث ُبي ص ثب هٞيبؿ لي ؿا  لْاًيي ه

اٍْل پبؿيل، تأهيي کٌٌؼ. ايي کبؿ ؿا هي تْاى اف 

ٕـيك ثـؿمي لْاًيي هْرْػ ّ ًٚبؿت ّ اثـاف ًٚـ ػؿ 

يي  ْي اف ا زبم ػاػ. ثٞ يؼ اً لْاًيي رؼ ٕـس  ثبؿٍ 

يٌِبػي لْاًيي پي ثـ  ٚبؿت  ثَ ً ٌبثٞي ؿا  ُب ه  ًِبػ

ٙبيف  يت ّ لقّم، ؿٝب ٍْؿت  تب ػؿ  ًؼ  َيٌ ػاػٍ ا تغ

لـاؿ   َٚ هْؿػ هالص يٌِبػي  لْاًيي پي يـي ػؿ  مْق ث ص

گيـػ. ًٚـ ثَ تأحيـاتي کَ يک لبًْى پييٌِبػي ثـ 

صمْق ثيـ ػاؿػ، ًِبػُبي هلي هي تْاًٌؼ مٖش آگبُي 

ٝوْهي ؿا اؿتمبء ػٌُؼ تب افـاػ ّ مبفهبى.ُب لبػؿ 

 ثَ صکْهت اؿائَ ػٌُؼ. ىًْؼ تب ػيؼگبٍ ُبي عْػ ؿا

 خضئيبت افْل پبسيظ

اٍْل پبؿيل هزوَْٝ اي اف پييٌِبػات صؼاللي امت 

ثَ  رٜ  ضؼ ؿا لل هت مبفهبى ه وْهي  وٜ ٝ مٔ هز کَ تْ

مْق  تـّيذ ص يت ّ  لي صوب ُبي ه کبؿکـػ ًِبػ ّٞيت ّ  ّ

( کٌْاًنيْى صمرْق 9) 77ثيـ، اتغبؽ ىؼٍ امت. هبػٍ 

ْْ ؿ ُبي ٝ يت، ػّلت. فـاػ ػاؿاي هٞلْل هي ا لقم  ا ه

زبػ  يب اي ييي  گبم تٞ ٍْل ؿا ػؿ ٌُ يي ا تب ا ٌؼ  ک

هکبًيقم ُبيي ثـاي تـّيذ، صوبيت ّ ًٚبؿت ثـ ارـاي 

کٌْاًنيْى، ػؿ ًٚـ ثگيـًؼ. هٖبثك ثب اٍْل پبؿيل، 

 ايي هکبًيقم ُب ثبيؼ:

اف صکْهت هنتمل ثبىٌؼ ّ ايي امتمالل يب ػؿ لبًْى 

 امبمي يب ػؿ يک لبًْى ػيگـ تْويي گـػػ؛
 ًمو ّ ْْٝيت کخـت گـا ثبىٌؼ؛ ػؿ

نيْى ػؿ  هْؿػ کٌْاً نتـػٍ ػؿ  ُبي گ ٍالصيت  ػاؿاي 

يَ  رـاي کل ثـ ا ٚبؿت  يت ّ ً تـّيذ، صوب ُبي   ٌَ فهي

رْاًت کٌْاًنيْى ثبىٌؼ ّ تْاًبيي ػاىتَ ثبىٌؼ تب 

لْاًيي ّ  ثَ  رٜ  ُبيي ؿا ؿا ٍيَ  يٌِبػات ّ تْ پي

 ميبمت ُبي هْرْػ ّ پييٌِبػي اؿائَ ػٌُؼ؛

تب ػاؿاي اع ىٌؼ  مي ثب ٌَ ثـؿ کبفي ػؿ فهي يبؿات  ت

ثَ  ِب ؿا  ٌؼ ّ آً ميؼگي کٌ ىکبيبت ؿ ثَ  ٌؼ  ثتْاً

 هـارٜ ثبٍالصيت ؿارٜ ًوبيٌؼ؛

 ػاؿاي اػاؿٍ هٌٚن ّ هؤحـ ثبىٌؼ؛
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هبلي  تـّل  هْؿػ کٌ ىٌؼ ّ  ىتَ ثب کبفي ػا رَ  ثْػ

 لـاؿ ًگيـًؼ تب امتمالل آًِب هتأحـ ًيْػ؛ ّ

فـاػ ػاؿاي ًَْ ا ثَ ع هـػم  وْم  يت،  ثـاي ٝ هٞلْل

ثررَ ىرروْل فًرربى ّ کْػکرربى هٞلررْل ّ مرربفهبى ُرربي 

 ًوبيٌؼٍ آًِب، لبثل ػمتـك ثبىٌؼ.

آًچَ ػاؿاي اُويت ثـاثـ امت ايي کَ ًِبػُبي هلي 

ُبي  يَ  ُب ّ ؿّ مت  ثـ ميب ٚبؿت  يي ؿا ػؿ ً يؼ ًم ثب

صکْهت ايفبء کٌٌؼ تب هٖبثمت ايي ميبمت ُب ّ ؿّيَ 

ؿارٜ ثَ صمْق ُب ثب ّٙبيف ثيي الوللي، لْاًيي هلي 

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ىوْل لْاًيي هْؿػي هـثْٓ، 

امتـاتيژي ُب يب ثـًبهَ ُبي ٝول هلي صمْق ثيـ ّ 

 ػيگـ لْاًيي ّ ؿّيَ.ُب، تأهيي گـػػ.

 اثتکبسُبي ثِجْد زمْق ثؾش دس کؾْس

لي  هَ ه يک ثـًب يؼ  ُب ثب لت  لْة، ػّ ٍْؿت هٖ ثَ 

ثـ عْػ  ٙبيف  رـاي ّ ْٚؿ ا ثَ هٌ يـ ؿا  مْق ث مبك  ص ا

ثب  جًب  ُب اغل لت  ٌؼ. ػّ يَ کٌ يـي، تِ مْق ث مٌبػ ص ا

ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ ػؿ ٕـس ايي امتـاتيژي ُب يب 

نتمل اف  ٍْؿت ه ثَ  ٌؼ.  هي کٌ يْؿت  ُب ه هَ  ثـًب

ثـًبهَ ٝول هلي صمْق ثيـ ػّلت، ًِبػ هلي صمْق ثيـ 

هي تْاًؼ ثـًبهَ عْػ ؿا ػؿ رِت تـّيذ اصتـام ثَ 

يؼ.  ٕـس ًوب يـ  مْق ث ُبي ص لت، ًِبػ ُـ ػّ صب ػؿ 

پيو  يَ  يؼ ػؿ تِ هؼًي ثب  َٞ ثٔ ّ ربه کْهتي ؽي ؿ ص

ًْيل ايي ثـًبهَ ُب مِين ثبىٌؼ. کٌْاًنيْى تَـيش 

فـاػ ػاؿاي  ًَْ ا ثَ ع هؼًي،   َٞ کَ ربه هي ػاؿػ 

هٞلْليت ّ مبفهبى ُبي ًوبيٌؼٍ آًِب، کْػکبى هٞلْل 

يي  يَ ا يؼ ػؿ تِ يت ثب فـاػ ػاؿاي هٞلْل يبي ا ّ اّل

 َ ُب هيبؿکت ػاىتَ ثبىٌؼ.ثـًبه

ًِبػُبي هلي ُوچٌيي هي تْاًٌؼ ّْاثٔ ؿفتبؿي ؿا 

زبػ  ٞيي اي ُبي ه ّٞيت  يغٌ ػؿ ّ مْق ه ٌَ ص ػؿ فهي

کٌٌؼ. ثـاي هخبل، ايي ّْاثٔ ؿفتبؿي هي تْاًٌؼ ػؿ 

ؿاثَٖ ثب ايي هّْْٝبت ثبىٌؼ: ارـاي يک صك هيغٌ يب 

ىٌبمبيي گبم ُبي الفم ثـاي ارـاي آى صك، ؿفتبؿ يک 

يغٌ،  کْهتي ه ُبي ص ُي اف ًِبػ يب گـّ کْهتي  ِبػ ص ً

ًْٛ هيغَي اف فٞبليت ٝوْهي يب عٍَْي يب گـُّي اف 

فٞبليت ُب، يب يک ٌٍٞت يب صـفَ هيغٌ. ثب ػؿ ًٚـ 
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ػاىت هبُيت ايي ّْاثٔ، ايي ّْاثٔ ثبيؼ تْمٔ لبًْى 

غبؽ  نتـػٍ ات ُبي گ يْؿت  ٞؼ اف ه ىًْؼ ّ ث ٚين  تٌ

 گـػًؼ.

 گضاسؽبت ػوْهيتسميمبت، هيبلؼبت يب 

هب  مت، ا ثـػاؿ ا  ٌَ ٌبثٜ ُقي ضبٗ ه چَ اف ل اگـ

نبئل  ثبؿٍ ه وْهي ػؿ ٞبت ٝ يب هٖبل مبت  رـاي تضمي ا

يـ ّ  مْق ث ثَ ص تـام  تـّيذ اص ثَ  ًؼ  هي تْا يغٌ  ه

اؿتمبي مٖش آگبُي ٝوْهي، کوک ًوبيؼ. ايي هٖبلٞبت 

ؿا هي تْاى ثَ اؿاػٍ يک ًِبػ هلي صمْق ثيـ اًزبم 

ٌيي ت هت چ يب صکْ لْي ػاػ  يك  هخالً اف ٕـ مبتي ؿا  ضمي

زَ  يب ػؿ ًتي گـ  ثٔ ػي رٜ ؽي ؿ يک هـ يب  مبؿًْالي 

ىوبؿي اف ىکبيبت کَ هنبئل ًٚبم هٌؼي ػؿ آًِب هٖـس 

ىؼٍ اًؼ، ؿّي ػمت گيـػ. ػؿ ّوي، ًِبػُب ثبيؼ لبػؿ 

ىًْؼ تب هأهْؿيت ّالٞيت يبثي ؿا کَ هي تْاًؼ ثَ 

هـتجٔ ٕـس ميبمت ُبي صکْهت يب ؿفتبؿ هٌبثٜ لْبيي 

ثبىررؼ، ارررـا ًوبيٌررؼ. ٍررالصيت ارررـاي تضميمرربت ّ 

هبت ّ  وٜ آّؿي هٞلْ يبؿات ر ثب اعت يؼ  ٞبت ثب هٖبل

ىْاُؼ تْأم ثبىؼ تب ايي ّٙيفَ هؤحـاًَ اًزبم ىْػ. 

ًِبػُبي هلي صمْق ثيـي کَ فبلؼ اعتيبؿات تضميمي 

ُنتٌؼ، ثبيؼ ٍالصيت ػاىتَ ثبىٌؼ تب هٞلْهبت ؿا روٜ 

 آّؿي ًوبيٌؼ.

کٌْاًنيْى، ػّلت ُربي ْٝرْ ؿا هلرقم هري  75هبػٍ 

مْق  تَ ص ثَ کوي عْػ ؿا  ىبت ػّؿٍ اي  تب گقاؿ يؼ  ًوب

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿثبؿٍ تؼاثيـي کَ ثَ هٌْٚؿ 

کـػٍ  غبؽ  نيْى ات مبك کٌْاً ثـ ا عْػ  ٙبيف  يت ّ ؿٝب

( )هيْؿت 7) 4اًؼ، تمؼين ًوبيٌؼ. تأحيـ هـکت هبػٍ 

ًِب( ّ هبػٍ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ مِن گيـي آ

( کٌْاًنيْى ايي امت کَ ػّلت.ُرب ثبيرؼ ايري 4) 57

گقاؿىرربت ؿا ػؿ هيررْؿت ًقػيررک ثررب افررـاػ ػاؿاي 

ُبي  مبفهبى  لْل ّ  کبى هٞ ىوْل کْػ ثَ  يت  هٞلْل

ًوبيٌؼٍ آًِب، تِيَ کٌٌؼ. ًِبػُبي هلي هي تْاًٌؼ 

ًميي ؿا ػؿ تِيَ ايي گقاؿىبت ّ تنِيل هيْؿت هيبى 

هت ػؿ  هؼًي ّ صکْ  َٞ فبء ربه ُي، اي گقاؿه ػ ًؼ  ؿّ

 ًوبيٌؼ.
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ًِبػُبي هلي ُوچٌيي هي تْاًٌؼ گقاؿىبت ّوٌي ؿا 

ئَ  هت، اؿا ىبت صکْ ثب گقاؿ هْافي  کَ  ٌؼ  يَ کٌ تِ

هي.گـػًؼ. ايي ًْٛ گقاؿه هغًٍَْب فهبًي اؿائَ هي 

ىْػ کَ ًِبػ هلي ثبّؿ ػاؿػ کَ ػيؼگبٍ ُبي آى ثَ 

بك ٍْؿت کبفي يب ثَ ٍْؿت هٌبمت ػؿ گقاؿه ػّلت اًٞک

ًيبفتَ اًؼ. ثَ ٍْؿت ؿّفافقّى، ًِبػُبي ًبٙـ ثـ 

مْق  لي ص ُبي ه ٌؼگبى ًِبػ ثب ًوبي نتميوًب  ُؼات ه هٞب

 ثيـ ػؿ رـيبى ؿًّؼ گقاؿه ػُي، هيْؿت هي کٌٌؼ.

 سفغ هٌبلؾبت

يتـک  ٙبيف ه کي اف ّ پبؿيل، ي ٍْل  ثب ا ٖبثك  ه

ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ ايي امت کَ ثَ ؿفٜ هٌبليبت 

ثيـ کوک ًوبيٌؼ. ٍالصيت کوک ثَ ؿارٜ ثَ ًمِ صمْق 

ؿفٜ هٌبليبت ثبيؼ ثب اعتيبؿات روٜ آّؿي هٞلْهبت ّ 

 ىْاُؼ تْأم ثبىؼ.

 آهْصػ ّ آگبُي سعبًي ػوْهي

ُبي  هَ  تـّيذ ثـًب پبؿيل  ٍْل  يغٌ، ا ٍْؿت ه ثَ 

تب  مت  ٌؼ. الفم ا هي ک ٍيَ  يـ ؿا تْ مْق ث هْفه ص آ

مْق  وْهي اف ص ُبي ٝ ٍي ّ ًِبػ ُبي عَْ فـاػ، ًِبػ ا

يـ  مْق ث يي ص تب ا ىٌؼ  گبٍ ثب عْػ آ ُبي  نؤّليت  ّ ه

ؿٝبيت ىًْؼ ّ ثَ ٍْؿت هٌٚن ثـ ارـاي آًِب ًٚبؿت 

ُبي  گـٍّ  ُبي  ثب ًيبف يؼ  ُب ثب هَ  يي ثـًب گـػػ. ا

هـػم هٖبثمت ػاىتَ ثبىٌؼ. ثـاي هخبل، ثـًبهَ ُبي 

آهْفىي ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثبيؼ هٞلْهبت ؿا 

يـ ف متـك ًٚ ثل ػ ُبي لب لت  چبپ ػؿ لب يل،  ثبى ثـ

ثقؿگ، فثبى مبػٍ، تـروَ يب لبلت الکتـًّيکي لبثل 

 ػمتـك، اؿائَ ػٌُؼ.

ًِبدُبي هلي زمْق ثؾش ّ هکبًيضم ُبي سعيذگي ثَ 

 ؽکبيبت

اٍْل پبؿيل عْامتبؿ ايي ىؼٍ امت تب ًِبػُبي هلي 

مي ّ ػاؿاي  ٌَ ثـؿ کبفي ػؿ فهي ُبي  ٍالصيت  ػاؿاي 

ػُرربي هلرري تْاًرربيي امررتوبٛ ىررکبيبت، ثبىررٌؼ. ًِب

هْرْػي کَ ّٙبيف ًٚبؿتي ؿا ثـ امبك کٌْاًنيْى ثَ 

ِٝؼٍ هي گيـًؼ، ثبيؼ ٕـفالٞول ُبي هيبًزي گـي ّ 
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هَبلضَ عْػ ؿا ثَ هٌْٚؿ تأهيي ػمتـمي ثـاي افـاػ 

ٍالس  ِب، ا ٌؼٍ آً ُبي ًوبي مبفهبى  يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

يي  کَ ا ًؼ  رْػ ػاؿ فبّتي ّ ُبي هت ٌؼ. ؿّه  ًوبي

ف آًِب ثـاي اًزبم ّٙبيف عْػ ًِبػُب هي تْاًٌؼ ا

 کبؿ گيـًؼ کَ ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىًْؼ:

 هيبًدي گشي ّ هقبلسَ

لي  ُبي ه نيبؿي اف ًِبػ مٖش، ث تـيي  تؼايي  ػؿ اث

صمْق ثيـ مٞي ػاؿػ تب صمْق ثيـ ؿا اف ٕـيك اؿائَ 

فـػ  يک  ٌؼ.  تأهيي کٌ َبلضَ  گـي ّ ه يبًزي  عؼهبت ه

ًزي گـي يب هتْـؿ هي تْاًؼ هنتميوًب ثَ هنؤّل هيب

هَبلضَ ػؿ ًِبػ هلي صمْق ثيـ هـارَٞ کٌؼ ّ هيکالت 

نؤّالى  يي ه گؾاؿػ. اف ا يبى ث ثب اّ ػؿ ه عْػ ؿا 

جًب  ٌؼ ّ اغل جت کٌ ىکبيبت ؿا ح تب  مت  ىؼٍ ا متَ  عْا

ٍالصيت ػاؿًؼ تب هيْؿت ُبي ٝوْهي ؿا ػؿثبؿٍ گقيٌَ 

ُبي هْرْػ ثـاي فـػ هتْـؿ، ًٚـ ثَ عْامتَ ُبي آى 

ؿ آغبف اؿتجبٓ ثب ٕـف ػيگـ ػؿگيـ ػؿ فـػ، ثَ هٌْٚ

هٌبليَ، اؿائَ ػٌُؼ. اگـچَ ثنيبؿي اف ًِبػُبي هلي 

ىکبيبت ثي ًبم يب اهْبء ًيؼٍ ؿا ًوي پؾيـًؼ، اهب 

ثَ  يب  فْى  يك تيل نبئل ؿا اف ٕـ ٌؼ ه هي تْاً ِب  آً

ِبػ  جًب ً ٌؼ. اغل لـاؿ ػُ ضج  هْؿػ ث ٍْؿت ؿّ ػؿ ؿّ 

کبتيت، هتکي هلي ثبيؼ ثـ ػؿعْامت ُبي ؿموي ًٚيـ ه

ُبي  ضج  هؼ ث پي آ يَ ّ  يت هٌبل ثَ هبُ ٚـ  ىؼ. ً ثب

اّليَ، رلنَ ٕـف ُبي ػؿگيـ هٌبليَ ثـگقاؿ هي ىْػ 

کَ ػؿ رـيبى آى، هيبًزي يب هَبلضَ کٌٌؼٍ تاله هي 

 کٌؼ تب هنئلَ ؿا صل ًوبيؼ.

 زوبيت اص زمْق افشاد داساي هؼلْليت دس ٌُذ

ٖمرَ ايبلرت ّ ىرو هٌ 99ًٚـ ثَ ايي کَ ٌُؼ ػاؿاي 

هـکقي امت، چِبؿچْة ؿموي ايي کيْؿ ثـاي صوبيت اف 

يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا ىوْل ص ثَ  يـ،  مْق ث ص

جـّؿي  ىؼ. ػؿ ف هي ثب يؼٍ  ًؼافٍ اي پيچ تب ا هًب  لقّ

، ّفاؿت ٝررؼالت ارتورربٝي ّ تْاًوٌؼمرربفي کررَ 9666

هنؤّليت هـکقي ميبمت ُبي هٞلْليت ؿا ػؿ صکْهت ٌُؼ 

مت ه يک ميب ِؼٍ ػاؿػ،  فـاػ ثَ ٝ ثَ ا رٜ  لي ؿا ؿا

ػاؿاي هٞلْليت تکويل ّ تَْيت کـػ. ايي ميبمت هلي 
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هْؿ  وبٌُگي ا ْٚؿ ُ ثَ هٌ تي ؿا  يبى ّفاؿ ِبػ ه يک ً

هـثْٓ ثَ ارـاي ايي ميبمت ايزبػ ًوْػ کَ هتيکل اف 

يک کويتَ ُوبٌُگي هـکقي ػؿ مٖش هلي ّ کويتَ ُبي 

ُوبٌُگي ايبلتي ػؿ مٖش ايبلتي هي ثبىؼ. ايي کويتَ 

َي  ُب ُبي تغَ ًل  ُب ّ آژا تب ًِبػ ًؼ  فَ ػاؿ ّٙي

ىْؿاي  ىبهل  کَ  ٌؼ  ٌگ کٌ ٌؼ ُوبُ لف ؿا ػؿ ُ هغت

تْاًجغيي هلي ّ ٌٍؼّق ّرِي هلي ثـاي ؿفبٍ افـاػ 

ػچرربؿ اّتينررن، فلررذ هغررقي، ٝمت.هبًررؼگي ؽٌُرري ّ 

 هٞلْليت ُبي چٌؼگبًَ، هي ىًْؼ.

فـاػ ػاؿاي  ثَ ا رٜ  لي ؿا مت ه َْيت ميب جل اف ت ل

ن يت، کوي مبك هٞلْل ثـ ا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يْى ا

لرربًْى افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت )فـٍررت.ُبي ثـاثررـ، 

ايزربػ ىرؼ.  4995صوبيت اف صمْق ّ هيربؿکت کبهرل( 

هنؤّليت ُبي ايي کوينيْى ىبهل ايي هْاؿػ هي ىًْؼ: 

ًٚرربؿت ثررـ امررتفبػٍ اف اٝتجرربؿات هرربلي صکْهررت، 

مْق ّ  ٙت اف ص يبلتي ّ صفب نـُبي ا کبؿ کوي وبٌُگي  ُ

يي عؼ يت. ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ىؼٍ  ئَ  هبت اؿا

کوينيْى ًيوَ لْبيي امت ّ ؿئيل کوينيْى هي تْاًؼ 

لْاًيي ؿا  ٝؼم.ارـاي  مْق ّ  يت اف ص هبت هضـّه اتِب

ىْػ،  ْبيي  نبت ل گقاؿي رل متبؿ ثـ ٌؼ، عْ مي ک ثـؿ

ٍبػؿ  ْبؿيَ  ٌؼ ّ اص فت ک مْگٌؼ ػؿيب ضت  ىْاُؼ ؿا ت

َبهين  ًؼ ت وي تْا هب اّ ً يؼ، ا لقام آّؿي ؿا ًوب ا

اتغبؽ ًوبيؼ. ثٌبثـايي، کوينيْى ػاؿاي ًمو ػّگبًَ 

 ًٚبؿت ثـ اٝتجبؿات هبلي ّ ًٚبؿت ثـ لْاًيي امت.

يـ  مْق ث لي ص نيْى ه يک کوي ٌؼ ػاؿاي  ٝالٍّ، ُ ثـ 

امت کَ ثَ ٝـايِ فـػي ؿميؼگي هي کٌؼ، ػاػؿمي ؿا 

ُب(  ضؼّػيت  عي ه ثَ ثـ  ٌْٓ ٌؼ )ه وَ ُ متـٍ هضک ػؿ 

ػؿ ػاػؿمي ُبي هيوْل ًمِ صمْق ثيـ  آغبف هي ًوبيؼ،

اىتـاک ػاؿػ، لْاًيي هـثْٓ ثَ صمْق ثيـ ثَ ىوْل 

مبتي ؿا  يؼ ّ تضمي هي ًوب ثبفثيٌي  مي ؿا  لبًْى امب

نيْى ػؿ  يي کوي ٌؼ. ا هي ک تـّيذ  ُؼ ّ  هي ػ زبم  اً

اؿائَ پييٌِبػات ثَ ّفاؿت ُب ػؿ رـيبى ٕـس ميبمت 

يت ّ ػؿ اؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثَ ا رٜ  لي ؿا ئَ ه ا

هْى  هؾاکـات پيـا يبى  هت ػؿ رـ ثَ صکْ ُب  يْؿت  ه

کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، فٞبل ّ پْيب 

 ثْػ.
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ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ اغلجًب مْاثك هيبًزي گـي ّ 

کَ اف  ُبيي  ىيٍْ  تب  ٌؼ  هي کٌ ِؼاؿي  َبلضَ ؿا ًگ ه

ٕـيك آى هٌبليبت ؿفٜ ىؼٍ اًؼ، هيغٌ ىًْؼ. هي تْاى 

مْاثك يي  ٌيي ا مبالًَ آّؿػ، اف  ُوچ گقاؿه  ؿا ػؿ 

آًِب ثـاي ًيـ يک گقاؿه عبً امتفبػٍ ًوْػ، آى ؿا 

ػؿ گقاؿه ّوٌي ثَ ًِبػُبي ًبٙـ ثـ هٞبُؼات ىبهل 

ٌؼاى  هْفه ػاػى کبؿه ثـاي آ ِب  يب اف آً کـػ، ّ 

تبيذ  ُب ّ ً يَ  تأهيي ؿّ َبلضَ ّ  گـي ّ ه يبًزي  ه

ٍْؿت  ثَ  يؼ  مْاثك ثب يي  وْػ. ا متفبػٍ ً تؼاّم، ا ه

وي ًگِؼاؿي ىًْؼ ّ اىبؿٍ ثَ اٝوبل گؾىتَ ًجبيؼ اي

 ٕـف ُبي ػؿگيـ ؿا ىٌبمبيي کٌؼ.

هيبًزي گـي ّ هَبلضَ هي تْاًٌؼ ثب ػيگـ هکبًيقم 

ُبي ؿميؼگي ثَ ىکبيبت هـتجٔ ثبىٌؼ تب ًبکبهي ػؿ 

ِبػ  مٔ ً لؼام تْ ثَ ا زـ  مٖش هٌ يي  ىکبيت ػؿ ا فٜ  ؿ

 هلي ػؿ مٖش ثبالتـي ىْػ.

 ديْاى ُبي زمْق ثؾش

گـ ؿًّؼ هيبًزي گـي يب هَبلضَ ًبکبم ىْػ يب يک ا

فٜ آى  ىـائ ؿ ثَ  يَ  يـ هٌبل ٕـف ػؿگ ُـ ػّ  يب 

هٌبليَ پبيجٌؼ ًجبىٌؼ، ثْٞي اف ًِبػُبي هلي صمْق 

ثيـ ػاؿاي هکبًيقم ُبيي ُنتٌؼ کَ اف ٕـيك آى، ايي 

ٌؼ  هي تْاً يَ،  يـ هٌبل ُبي ػؿگ ٕـف  يب  ُب،  ًِبػ

ل يک ػيْاى صمْق ػاػؿمي ؿا ػؿ هضْـ ػيْاى، ثَ ىوْ

ثيـ، آغبف ًوبيٌؼ. تْاًبيي آغبف ايي ػاػؿمي ّ عْػ 

ػيْاى ثبيؼ تْمٔ لبًْى ايزبػ ىؼٍ ثبىٌؼ. يک ػيْاى 

مي  يبى ػاػؿ لي ه ٌْاى پ ثَ ٝ ًؼ  هي تْا يـ  مْق ث ص

لبًًْي ؿموي ّ ؿًّؼ غيـؿموي ثـؿمي ّ هَبلضَ، ٝول 

 کٌؼ.

 عِن گيشي دس دادسعي لبًًْي

ُ گـ ًِبػ ول ػي مو هضت يي يک ً يـ ا مْق ث لي ص بي ه

امت کَ آًِب هي تْاًٌؼ ػؿ ػاػؿمي ُبيي کَ ػؿ ًٚبم 

لْبيي ٝبػي ٍْؿت هي گيـًؼ، اىتـاک ػاىتَ ثبىٌؼ. 

يـ ّ  مْق ث نيْى ص متـاليب، کوي خبل، ػؿ ا ثـاي ه

کبؿ  ٌْاى ُو ثَ ٝ تب  ٍالصيت ػاؿػ  ثـ  ٍت.ُبي ثـا فـ

ػؿ ػاػؿمي ُبي لربًًْي کرَ ػؿ آى، ( amicus curae)هضکوَ 
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ن هي ه ٖـس  يت ه مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ثَ تج ثْٓ  بئل هـ

ىًْؼ، ىـکت کٌؼ. ايي اىتـاک ثَ کوينيْى اهکبى هي 

نيـ  ثب تف  َٖ عْػ ؿا ػؿ ؿاث ُبي  يؼگبٍ  تب ػ ُؼ  ػ

ثـاف  يغٌ، ا ىـائ ه ِب ػؿ  رـاي آً ضٍْ ا لْاًيي ّ ً

 ػاؿػ.

 ديْاى تدذيذ ًظش زمْق ثؾش دس ًيْصيلٌذ

اؿٍ ػاػؿمري ًيْفيلٌؼ يرک اػ 4997لبًْى صمْق ثيـ 

صمْق ثيـ ؿا ايزبػ کـػٍ امت کَ ثغيي اف کوينيْى 

مي  هؼيـ ػاػؿ يک  ىؼ.  هي ثب يْؿ  يـ آى ک مْق ث لي ص ه

صمْق ثيـ ؿيبمت ايي اػاؿٍ ؿا ثَ ِٝؼٍ ػاؿػ. هؼيـ 

هؼًي ؿا ػؿ  ُبي  مي  تب ػاػؿ ٍالصيت ػاؿػ  يي اػاؿٍ  ا

ٖـس  يـ، ه مْق ث ٚـ ص يؼ ً نتمل تزؼ يْاى ه يک ػ ْـ  هض

 ًوبيؼ.

ؼيؼ ًٚـ صمْق ثيـ ًيْفيلٌؼ، ًِبػي امت ػيْاى تز

گـٍّ اف  يک  ىؼٍ ّ ػاؿاي  زبػ  لبًْى اي مٔ  کَ تْ

افـاػ امت کَ تْمٔ ّفيـ ٝؼليَ تٞييي ىؼٍ اًؼ کَ 

مَ ًفـ اف آًِب هي تْاًٌؼ ثَ کليَ هنبئل ػؿ ػيْاى 

ًفـ امت کرَ  96ؿميؼگي ًوبيٌؼ. ايي گـٍّ هتيکل اف 

يٌَ ُبي صمْق ثـ امبك ػاًو ٝلوي يب ٝولي ىبى ػؿ فه

ثيـ، لبًْى، ارتوبٛ، فـٌُگ، اػاؿٍ ّ التَبػ تٞييي 

يْاى  ْبيي، ػ ىجَ ل ِبػ  يک ً ٌْاى  ثَ ٝ ىًْؼ.  هي 

ػاؿاي ٍالصيت ُبي ّميٞي ػؿ فهيٌَ ارـاي ػاػؿمي ُب 

ٌؼ ّ  فٜ ک يبت ؿا ؿ تب هٌبل ٍالصيت ػاؿػ  يْاى  مت. ػ ا

هي  يْاى  يي ػ ٌيي، ا فـاُن آّؿػ. ُوچ ُب ؿا  جـاى  ر

نبئلي ًؼ ه ْٚؿ  تْا ثَ هٌ يـ  مْق ث نيْى ص ثَ کوي ؿا 

رٜ  ميؼگي ؿا ْٚؿ ؿ ثَ هٌ ٝبلي  وَ  ثَ هضک يب  َبلضَ  ه

 کٌؼ.

 تأعيظ يک ًِبد هٌبعت

وـّ  ِبؿچْة ؿا ػؿ لل يک چ لي  رْػ لج نيْى، ّ کٌْاً

عي  ثَ ثـ  ٌْٓ کَ ه ٌؼ  هي ک مبيي  ْْ ىٌب ُبي ٝ لت  ػّ

مت  نيْى هٖبث ىـائ کٌْاً ثب  ًؼ  هي تْا ٞؼيالت،  ت

صب يي  ثب ا ىؼ.  ىتَ ثب ْي اف ػا مت ثٞ کي ا ل، هو

نيْى  رـاي کٌْاً ثـ ا ٚبؿت  ْٚؿ ً ثَ هٌ ُب  کبًيقم  ه

ىٌؼ.  ىتَ ثب ٞؼيل ػا ثَ ت يبف  ىٌؼ ّ ً يق ًجب تزِ
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ًِبػُبي هلي صمْق ثيـي کَ لجالً هْرْػ ُنتٌؼ، ثبيؼ 

تب  ىًْؼ  عْؿػاؿ  هبلي الفم ثـ نبًي ّ  ٌبثٜ اً اف ه

ثتْاًٌؼ هؤحـاًَ ثـ کٌْاًنيْى ًٚبؿت ًوبيٌؼ. لٖٜ 

ى ٚـ اف  يؼ ً ُب ثب جي اف ًِبػ يب تـکي ِبػ  يک ً کل، 

نيْى ؿا  ىؼٍ ػؿ کٌْاً يغٌ  فَ ه تب ّٙي ىٌؼ  لبػؿ ثب

رـاي  ثـ ا ٚبؿت  يت ّ ً تـّيذ، صوب ٌؼ:  زبم ػُ اً

ٍل  يي ا ثَ ا يؼ  ِبػ ثب يي ً ٌيي ا نيْى. ُوچ کٌْاً

فـاػ  ًَْ ا ثَ ع هؼًي،   َٞ کَ ربه گقاؿػ  تـام ث اص

يؼ  ِب، ثب ٌؼٍ آً ُبي ًوبي مبفهبى  يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

 ثَ ٍْؿت کبهل ػؿ ؿًّؼ ًٚبؿت هيبؿکت ػاىتَ ثبىٌؼ.

ِبػ  يک ً ميل  ثَ تأ رٜ  يـي ؿا َوين گ گبم ت ػؿ ٌُ

رؼيؼ يب اتکبء ثـ يک ًِبػ هْرْػ، هْاؿػ فيـ ثبيؼ 

 ػؿ ًٚـ گـفتَ ىًْؼ:

 آيب ًِبػ هْرْػ ثب اٍْل پبؿيل هٖبثك امت؟

ثَ  ثْٓ  هْؿ هـ ثَ ا ميؼگي  ٍالصيت ؿ ِبػ  يي ً يب ا آ

 ـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػاؿػ؟کٌْاًنيْى صمْق اف

آيررب ايرري ًِرربػ ػاؿاي تغَررٌ کرربفي ػؿ فهيٌررَ 

 کٌْاًنيْى يب ػؿ ٝـٍَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت امت؟
لْل  ٌؼاى هٞ ْبء ّ کبؿه ِبػ ػاؿاي اٝ يي ً يب ا آ

 امت؟

کبفي  لت  نبًي ّ ّ ٌبثٜ اً رْػ اف ه ِبػ هْ يب ً آ

ثـاي تـّيذ، صوبيت ّ ًٚبؿت ثـ کٌْاًنيْى ػؿ کٌبؿ 

 ّٙبيفو، ثـعْؿػاؿ امت؟ اًزبم ػيگـ

آيب ًِبػ هْرْػ ثَ ٍْؿت کبفي ثـاي افـاػ ػاؿاي 

هٞلْليت لبثل ػمتـك امت يب آيب ايي ًِبػ ػاؿاي يک 

مٌبػ،  ُب، ا مي )تٞويـ يت ػمتـ ٌَ لبثل مت ػؿ فهي ميب

 فٌبّؿي ّ غيـٍ( امت؟

 ًظبست پبسلوبًي

ثررـ ٝررالٍّ هکرربًيقم ُرربي ًٚرربؿتي هٌررؼؿد ػؿ 

هي  وبى  نيْى، پبؿل وؼٍ اي ؿا اف کٌْاً مو ٝ ًؼ ً تْا

ٕـيك ّٙيفَ ًٚبؿتي عْػ ػؿ تأهيي صمْق افـاػ ػاؿاي 
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هٞلْليررت ايفرربء ًوبيررؼ. ثـرنررتَ تررـيي اثقاؿُرربي 

 9ًٚبؿتي پبؿلوبى ػؿ فيـ تيـيش ىؼٍ اًؼ.

 کويتَ ُبي پبسلوبًي

ًٚبؿت ًٚبم هٌؼ ثـ لٍْ هزـيَ هٞوْالً تْمٔ کويتَ 

ب، کبؿکـػ ُبي پبؿلوبًي ٍْؿت هي گيـػ. ايي کويتَ ُ

ّفاؿت.ُب ّ ثغو ُبي صکْهت ؿا تٞميت هي کٌٌؼ ّ هِن 

تررـيي رٌجررَ ُرربي ميبمررت ّ اػاؿٍ آًِررب ؿا ثـؿمرري 

هي.ًوبيٌؼ. ًٚبؿت هؤحـ هنتلقم ايي امت تب کويتَ 

ُب ثتْاًٌؼ ػمتْؿ کبؿ عْػ ؿا تٞييي کٌٌؼ ّ ٍالصيت 

لقم  هت ؿا ه ٌؼاى صکْ تب ّفؿاء ّ کبؿه ىٌؼ  ىتَ ثب ػا

ن تب ػؿ رل ٌؼ  ثَ ًوبي ىًْؼ ّ  ّـ  وبًي صب بت پبؿل

 مؤاالت رْاة ػٌُؼ.

 کويغيْى ُبي تسميك

ىبيؼ  وْهي،  يت ٝ نئلَ ػاؿاي اُو ثـّف ه ٍْؿت  ػؿ 

هِن تـيي چبؿٍ ايي ثبىؼ تب يک کوينيْى تضميك آى 

هنئلَ ؿا هٖبلَٞ کٌؼ. ايي کبؿ هغًٍَْب فهبًي هفيؼ 

امت کَ هنئلَ تضت ٍالصيت يک کويتَ پبؿلوبًي هٌفـػ 

يب ىؼ  ىوـػٍ  ًجب فـػ  کْهتي هٌ غو ص يک ث نؤّليت  ه

 ًيْػ.

 پشعؼ هغتمين اص ّصساء

ػؿ کيْؿُبيي کَ ّفؿاء اْٝبي پبؿلوبى ُنتٌؼ، يک 

هکبًيقم ًٚبؿتي هِن ايي امت تب پبؿلوبى هٌٚوًب اف 

مو  ٌؼ. پـ مو ک ىفبُي پـ يب  جي  ٍْؿت کت ثَ  ّفؿاء 

 هنتمين ثبٝج پبمغگْيي ػّلت هي ىْػ.

 ثش کٌْاًغيْى توشکض ًِبدُبي هلي زمْق ثؾش لجالً 

 داسًذ

ًِبػُرربي هلرري صمررْق ثيررـ ػؿ هررؾاکـات پيـاهررْى 

کٌْاًنيْى ّ پـّتْکْل اعتيبؿي هيبؿکت کـػًؼ ّ اف 

فهبًي کَ کٌْاًنيْى تَْيت ىؼٍ امت، ػؿ ايي فهيٌَ 

                                                 
9
ثـاي ثضج ربهٜ تـي ػؿثبؿٍ ًٚبؿت پبؿلوبًي ثَ پبؿلوبى ّ   

ػهْکـامي ػؿ لـى ثينت ّ يکن: ؿاٌُوبيي ػؿ ثبة ثِتـيي ؿّيَ ُب 

 ًگبٍ کٌيؼ. 497-446( ٌٍ 9666)رٌيْا، اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي، 
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فٞبل ثْػٍ اًؼ. ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ، ًينت ُبي 

فـاػ ػاؿاي  ٌؼٍ ا ُبي ًوبي مبفهبى  ثب  مي ؿا  کبؿىٌب

ْٚؿ هٞ ثَ هٌ لي  ثيي الول لي ّ  مْٖس ه يت ػؿ  لْل

هٖبلَٞ ارـا ّ ًٚبؿت ثـ کٌْاًنيْى، ثـگقاؿ ًوْػٍ 

اًؼ. کٌْاًنيْى ربيگبٍ ثـرنتَ اي ؿا ػؿ ػمتْؿ کبؿ 

کويتَ ُوبٌُگي ثيي الوللي ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ 

عـيي  يـ ػاؿػ. ػؿ آ مْق ث يت اف ص تـّيذ ّ صوب ثـاي 

ويتَ ػؿ اهْؿ صمرْق ، همبم ک9667ًينت عْػ ػؿ هبؿچ 

ثيـ ّ هٞلْليت ّ ًوبيٌؼٍ کوينيْى صمْق ثيـ ايـلٌؼ 

پييٌِبػ کـػًؼ تب ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ ثَ ٍْؿت 

ًقػيررک ثررب افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ّ مرربفهبى ُرربي 

ُبي  نت  تي ػؿ ًي ٌؼ ّ ّل کبؿي کٌ ِب ُو ٌؼٍ آً ًوبي

کويتَ ػؿ آيٌؼٍ ثَ ثضج پيـاهْى کٌْاًنيْى اعتَبً 

 ػاػٍ ىْػ.

ػاؿٍ کويتَ تْافك کـػ تب اف پييٌِبػ اؿائَ ىؼٍ ا

تْمٔ هزوٜ ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ آميب ّ اليبًْميَ 

ػؿ رِت ايزبػ يک پبيگبٍ هٞلْهبتي ػؿثبؿٍ هٞلْليت 

يي  ٌؼ. ا يت ک يـ، صوب مْق ث لي ص ُبي ه ثـاي ًِبػ

ُي  گقاؿه ػ يل ّ  وٜ آّؿي، تضل هبتي، ر گبٍ هٞلْ پبي

لي لب ثيي الول ضبٗ  هبت اف ل نَ ؿا ػؿ هٞلْ ثل همبي

عًَْ هنبئل ّاثنتَ ثَ صمْق ثيـ ّ هٞلْليت تنِيل 

 هي کٌؼ. اُؼاف ايي پبيگبٍ هٞلْهبتي ٝجبؿت اًؼ اف:

ىٌبمرربيي اّلْيررت ُررب ثررـاي ؿىررؼ ٙـفيررت ُررب ػؿ 

ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ ثَ عبٕـ تضکين تْاًبيي آًِب 

ثـاي ؿميؼگي ثَ هنبئل هـثْٓ ثَ صمْق افـاػ ػاؿاي 

 هٞلْليت؛

فـاػ اؿت يَ ا يـ ٝل مْق ث مِ ص گبُي اف ً مٖش آ مبي 

جت ػؿ  وبٝي هخ يـات ارت تـّيذ تغي يت ّ  ػاؿاي هٞلْل

 ًتيزَ ايي آگبُي ؿمبًي؛
ايزبػ يک پبيگبٍ هٞتجـ ػاؿاي ىْاُؼ ثـاي صوبيت 

فـاػ  مْق ا هْؿػ ص وي ػؿ  وبٝي ّ ٝل مبت ارت اف تضمي

 ػاؿاي هٞلْليت؛ ّ

ؿميؼگي ثِجْػ ُوبٌُگي ػؿ ربهَٞ ثيي الوللي ثـاي 

 ثَ هنبئل هـثْٓ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت.

 ثـؿمي تٞييٌبت ارـايي
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يک رٌجَ هِن ًٚبؿت ػؿ کيْؿُبيي کَ ّفؿاء اْٝبي 

پبؿلوبى ًينتٌؼ، ؿًّؼي امت کَ اف ٕـيك آى تٞييٌبت 

کبثيٌَ ّ تمـؿ همبهبت اؿىؼ ٍْؿت هي گيـػ. هٞوْالً، 

ايي کبؿ ىبهل ثـؿمي ُبي ْٕالًي ػؿ فهيٌَ ىبينتگي 

ًبهقػاى ثـاي اصـاف ايي همبم ُب هي ىْػ. ػؿ ؿاثَٖ 

، (ombudsmen)ثب تٞيريي هنرؤّالى ؿمريؼگي ثرَ ىرکبيبت 

کبهالً   ،ٌَ ْبي کبثي يـ ّ اٝ مْق ث نيْى ص ْبي کوي اٝ

ثـاي پبؿلوبى هٌبمت امت تب ػاًو ّ ػيؼگبٍ ًبهقػاى 

 ؿا ؿارٜ ثَ هٞلْليت هْؿػ ثـؿمي لـاؿ ػُؼ.

 کْهتيًظبست ثش ًِبدُبي ػوْهي غيشز

هت  کَ صکْ نتملي  ُبي ه ًل  ثـ آژا وبى  ٌيي پبؿل ُوچ

ّٙبيف ٝوْهي ًٚيـ فٞبليت ُبي هٌٚن کٌٌؼٍ يب اؿائَ 

عؼهبت ٝوؼٍ ؿا ثَ آًِب ّاگؾاؿ کـػٍ امت، ًٚبؿت هي 

کٌؼ. ايي ًِبػُب ىبهل اؿگبى ُبي هٌٚن کٌٌؼٍ ٍضت ّ 

وْهي ّ  نبت ٝ عؼهبت، تأمي ئَ  ُبي اؿا ٌي، آژاًل. ايو

ىًْؼ کَ فٞبليت ُبي آًِب ثَ ْٕؿ  ػيگـ ًِبػُبيي هي

 هنتمين ثـ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تأحيـ ػاؿًؼ.

 ثشسعي ثْدخَ اي ّ کٌتشّل هبلي

پبؿلوبى تأحيـ لبثل هالصَٚ اي ؿا ثـ ميبمت ُب اف 

ٚبؿت  ٌؼ. ً هي ک لت، ّاؿػ  رَ ػّ تـّل ثْػ يك کٌ ٕـ

رَ ّ  ٚين ثْػ هبى تٌ ُن ػؿ ف  ٌَ يي فهي وبى ػؿ ا پبؿل

هَـف، ٍْؿت هي گيـػ. ثَ ٌْٝاى ثغيي  ُن ػؿ رـيبى

رَ  تأحيـات ثْػ ًؼ  هي تْا وبى  ًؼ، پبؿل يي ؿّ اف ا

يـ  لف، ًٚ وبٝي هغت ُبي ارت گـٍّ  ثـ  يٌِبػي ؿا  پي

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، هْؿػ ثضج لـاؿ ػُؼ ّ ثـ آى 

 ًٚبؿت ػاىتَ ثبىؼ.

 هسبکن ّ ًمؼ لٍْ لنبئيَ

َْيت  ْْ، ت لت ٝ يک ػّ مي  مبعتبؿ امب ثَ  نتَ  ث

ْٕؿ کٌْاً ثَ  يب  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص

لْاًيي  ثَ  نيْى  تْاي کٌْاً ضبق هض ثَ ال کبؿ  عْػ

ػاعلي هي اًزبهؼ ّ تْمٔ هضبکن ػاعلي لبثل ارـا هي 

ثَ ؿّه  ٞـّف  گـا»ىْػ )ه  ًَ پؾيـه « يگب  ٌَ ػؿ فهي

مٌت  يْؿُبي ػاؿاي  وْل ػؿ ک لي، هٞ ثيي الول لْاًيي 
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مْق ه ىوْل ص نتلقم  يب ه هؼًي(،  ٌؼؿد ػؿ لبًْى 

لْاًيي  لي ػؿ  گؾاؿي ػاع لبًْى  يك  نيْى اف ٕـ کٌْاً

، هٞوْل ػؿ «ػّگبًَ.گـا»ػاعلي امت )هٞـّف ثَ ؿّه 

في(. لبًْى ٝـ مٌت  يْؿُبي ػاؿاي  رْػ،  10ک يي ّ ثب ا

صتي ػؿ هْؿػ اعيـ، اهْبء يب تَْيت کٌْاًنيْى ثَ 

تٌِرربيي عررْػ تررـريش تفنرريـي هضکورري ؿا ثررَ ًفررٜ 

ايي اهـ ثَ ايي هٌٞي امت کٌْاًنيْى ايزبػ هي کٌؼ. 

رـا ّ  ضْي ا ثَ ً لي ؿا  لْاًيي ػاع ْبئيَ  لٍْ ل کَ 

تفنيـ هي کٌؼ تب ثب کٌْاًنيْى هٖبثمت ػاىتَ ثبىؼ، 

فيـا ثـ امبك لْاًيي ثيي الوللي، لْاًيي ػاعلي يک 

ػّلت ًجبيؼ ثب ّٙبيف ثيي الوللي آى ػّلت ًبمبفگبؿ 

ّّٜ  ثبىؼ. ثـ ٝالٍّ، ُوبًگًَْ کَ ػؿ لْاًيي هْؿػي

ُب  لت  مت، ػّ نيًِْْيؼا ا َْيت کٌْاً جل اف ت ىؼٍ ل

ّٙيفَ عْػ ؿا ثَ ارـاي اٍْل ثـاثـي ّ ٝؼم تجٞيِ 

ػؿ صوبيررت ّ تررـّيذ صمررْق افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت 

 ىٌبمبيي هي کٌٌؼ.

ًؼ،  ىؼٍ ا  َٞ يـ هٖبل کَ ػؿ ف هْؿػي  لْاًيي  خـ  اک

ْي اف  ىًْؼ ّ ثٞ هي  متيٌبف  ٝبلي ّ ا ضبکن  ىبهل ه

ىؼٍ تْمٔ ًِبػُبي هلي صمْق ثيـ ؿارٜ تَبهين گـفتَ 

تبکٌْى،  مت.  ىؼٍ ا زب آّؿػٍ  يق ػؿ ايٌ ىکبيبت ً ثَ 

لٍْ لْبئيَ ًمو هِوي ؿا ػؿ تْمَٞ اٍل ٝؼم تجٞيِ 

وْػٍ  فبء ً يت اي فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثب ا  َٖ ػؿ ؿاث

امت. ايفبي ًمو هـکقي تْمٔ لٍْ لْبئيَ ػؿ صوبيت 

 ـؿ امت.اف صمْق ثيـ ُن ػاؿاي فبيؼٍ ّ ُن ػاؿاي ّ

 زوبيت لنبيي اص زمْق ثؾش

ْبيي  ًؼ ل يک ؿّ لي اف  لبًًْي ه ُبي  ٚبم  خـ ً اک

ٙبيف ّ  مْق ّ ّ ييي ص ثـاي تٞ جي  نلَ هـات موي ّ مل ؿ

يك  ٌؼ. اف ٕـ هي کٌ متفبػٍ  لبًًْي ا ٍْل  زبػ ا اي

تـيي  رـاي ػک يب ا هؼًي  لْاًيي  ُب ّ  يْاى  يت ػ تـک

ٍْل  لْاًيي ّ ا مَٞ  ًؼ، تْ يي ؿّ ْبيي، ا يَ ل ؿّ

ؿا ػؿ گؾؿ فهبى تأهيي هي کٌؼ. ُوچٌيي ايي  لبًًْي

کَ  يؼٍ ؿا ػاؿػ  يي فب ًؼ ا يي»ؿّ ْبيبي آفهبي ؿا « ل

ػؿ هضْـ هضبکن ٝبلي تـي هٖـس هي کٌؼ کَ هتيکل اف 
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 ؼ.ًگبٍ کٌي 4ثـاي رقئيبت ثييتـ، ثَ فَل   
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يك  َٞ ػل کَ ػؿ هٖبل ىٌؼ  هي ثب ىؼ  ْبيي اؿ هبت ل همب

ِن  تأحيـات ه کَ ػاؿاي  نبئلي  يؼٍ ّ ه نبئل پيچ ه

وْالً هٞلْهبت ّ ُنتٌؼ، هتغٌَ ُنتٌؼ. ػؿ ايي مٖش، هٞ

امٌبػ لبًًْي فيبػي ؿارٜ ثَ لْبيب اؿائَ هي ىًْؼ 

يـػ.  ٍْؿت هي.گ ٌؼگي  ثٔ ًوبي ُبي ؽي ؿ ٕـف  ّ اف 

هرري تْاًررؼ « لْرريَ آفهبييرري»تَرروين ػؿثرربؿٍ يررک 

تأحيـاتي ؿا ًَ تٌِب ثـاي ٕـف ُبي ػؿگيـ هٌبليَ 

ػاىتَ ثبىؼ، ثلکَ احـاتي ؿا ثـاي ػيگـ افـاػي کَ 

يبثَ اي ّٞيت ه ثـاي  ػؿ ّ ٌؼ.  ًؼ، ّاؿػ ک لـاؿ ػاؿ

هي.تْاًؼ ًَ « لْيَ آفهبييي»هخبل، تَوين هضکوَ ػؿ 

تٌِب ثَ رجـاى عنبؿت ثـاي هؼٝي هٌزـ ىْػ، ثلکَ ثَ 

گـٍّ  مْق  جْػ ص ثَ ثِ ٌبثـايي،  مي ّ ث يـات امب تغي

ثقؿگرري اف اىررغبً ثيٌزبهررؼ. ثٌرربثـايي، ًمررو لررٍْ 

 لْبئيَ ػؿ صوبيت اف صمْق ثيـ ثي ًِبيت هِن امت.

ثَ  کَ  ٌؼ  هي کٌ ميؼگي  ْبيبيي ؿ ثَ ل جًب  ْبت هـت ل

گي  وبٝي ّ فـٌُ َبػي، ارت مي، الت هؼًي، ميب مْق  ص

کْهتي  کْهتي ّ غيـص ثيي ص ُبي  ىًْؼ. ًِبػ ثْٓ هي. هـ

ثنيبؿي عْاُبى ٕـس پبيگبٍ ُبي هٞلْهبتي هْؿػي ػؿ 

ًؼ. ىؼٍ ا مْق  يي ص متوبٛ ا يت ا ًَْ لبثل يي  11ع ا

ّ آگبُي ؿمبًي هکبًيقم ُب هي تْاًٌؼ ثـاي آهْفه 

ثَ لْبت ّ ّکالي هؼافٜ هفيؼ ثبىٌؼ. ُوبًْٖؿ کَ ػؿ 

ٍررفضَ ثٞررؼ ًيرربى ػاػٍ ىررؼٍ، صترري لجررل اف اتغرربؽ 

کٌْاًنيْى، لْاًيي هْؿػي هلي ؿارٜ ثَ صمْق افـاػ 

ػاؿاي هٞلْليت ّ ارـاي ايي صمْق لجالً يب ػؿ ًتيزَ 

ٍْل  رـاي ا يك ا يب اف ٕـ َي  لي تغَ گؾاؿي ه لبًْى 

تجٞيِ، تْمَٞ يبفتَ اًؼ ّ ثَ ٍْؿت ثـاثـي ّ ٝؼم 

مٔ  ىؼٍ تْ ئَ  ميـ اؿا لْاًيي ّ تفب ثب آى،  هْافي 

ًِبػُبي صمْق ثيـ ثيي الوللي ّ هٌٖمَ اي ؿىؼ کـػٍ 

 اًؼ.

ْبيي اف  يت ل ُبيي ػؿ صوب ضؼّػيت  هبى، ه ٝيي ف ػؿ 

مٖش  ًَْ ػؿ  ثَ ع ْٝا،  هَ ػ ًؼ. الب تَ ا مْق ًِف ص

هَبؿف هي امتيٌبف، ُقيٌَ ثـػاؿ ّ ْٕالًي امت. ايي 
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ثـاي هخبل، ثَ پييٌِبػات ؿارٜ ثَ کبؿکـػ هؤحـ هکبًيقم ُبي   

تـتيجبت  –صمْق ثيـ: ًِبػُبي صمْق ثيـ ّ تـتيجبت هٌٖمَ اي 

اي ثـاي تـّيذ ّ صوبيت اف صمْق ثيـ ػؿ هٌٖمَ آميب ّ .هٌٖمَ

 .بٍ کٌيؼًگ (.E/CN.4/2006/100/Add.1, paras. 34 ff)اليبًْميَ 
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ثل  يـ لب ْٝا غ هَ ػ تب الب ىًْؼ  ٝج آى  ٌؼ ثب تْاً

لَ  ثي ٝال ْٝا  هَ ػ ثَ الب نجت  فـػ ً يب  ىْػ  متـك  ػ

ىْػ. ايي ّّٞيت ثَ عًَْ ػؿ ؿاثَٖ ثب افـاػ ػاؿاي 

کبء  وبٝي ات فبٍ ارت ثـ ؿ کَ  ٌؼ  هي ک ٍؼق  يت  هٞلْل

ػاؿًؼ ّ ًٚـ ثَ هبُيت هنئلَ هْؿػ ًٚـ، ًوي تْاًٌؼ 

لت ؿا ػؿ فهي يل ىـائ ػّ لبًًْي تکو نبٝؼت  ٌَ ه

کٌٌؼ. ُوچٌيي ّلتي کَ ػؿ رـيبى البهَ ػْٝا هَـف 

هي ىْػ، هي تْاًؼ ثبٝج ػلنـػي ثـاي تٞميت ػْٝا يب 

ّعبهت اّّبٛ ىْػ، فيـا لْبيب ثـاي ؿميؼگي ػؿ ًْثت 

تب  گـػػ  هي  ٝج آى  ّٞيت ثب يي ّ ًؼ. ا هي گيـ لـاؿ 

هضـّهيت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف هيبؿکت ػؿ ربهَٞ 

اػاهَ يبثؼ. ُوچٌيي هوکي امت هبُيت ؿًّؼُبي ؿموي 

ّ لْبيي ثـاي ؿفٜ هٌبليبت هـثْٓ ثَ صمْق هٌؼؿد ػؿ 

کٌْاًنيْى، ًبهٌبمت ثبىؼ. ثـاي ثبؿ ػيگـ، ًٚـ ثَ 

هبُيت هٌبليَ يب هنئلَ هْؿػ ًٚـ، هيبًزي گـي يب 

هَبلضَ هي تْاًؼ ؿاٍ هؤحـي ثـاي ؿٝبيت کٌْاًنيْى 

گقيي ثـاي ؿميؼگي ثَ ىکبيبت ثبىؼ. هکبًيقم.ُبي ربي

کَ لجالً ػؿ ايي فَل هٖبلَٞ ىؼًؼ، ثًْٞب ؿاٍ صل ُبي 

مـيٜ تـ، اؿفاى تـ، لبثل ػمتـك تـ ّ هٌبمت تـي ؿا 

 ثـاي هنبئل هي يبثٌؼ.
 

هِن تـيي ًکتَ ايي امت کَ هْلٞيت اهـّفي هب، »

گْاٍ تْاًوٌؼمبفي افـاػي امت کَ تبؿيغي اف 

. ايي اًگيقٍ ّ تِٞؼ هضـّهيت ؿا مپـي کـػٍ اًؼ

ربهَٞ افـاػ هٞلْل امت کَ ثقؿگ تـيي هضـک ثـاي 

ٕـس هٞبُؼٍ ثْػ ّ ايي کَ ايي هٞبُؼٍ ثَ ٍْؿت 

 «.گنتـػٍ ثَ ؿمويت ىٌبعتَ ىؼ

، کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل لْئيظ آسثْس

 هتضؼ

ثؼني اص لْاًيي هْسدي دس خقْؿ زمْق افشاد داساي 

 هؼلْليت

فـاػ ػاؿاي هٞل ضبکن ػؿ ا ْبيبيي ؿا ػؿ ه يت، ل ْل

مْق  مَ اي ص ضبکن هٌٖ يق ػؿ ه يْؿُب ّ ً نيبؿي اف ک ث

کـػٍ  ٖـس  يـ، ه مْق ث پبيي ص وَ اؿّ يـ هضک يـ، ًٚ ث

ضبکن،  ْبيب، ه يي ل ثَ ا رٜ  يـي ؿا َوين گ ًؼ. ػؿ ت ا

فـاػ  مْق ا يت اف ص ٌَ صوب ُب ؿا ػؿ فهي لت  ٙبيف ػّ ّ
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ي ػاؿاي هٞلْليت ّ فـاُن آّؿي رجـاى ُب ثـاي افـاػ

کَ صمْق ىبى ًمِ ىؼٍ اًؼ، تَـيش کـػٍ.اًؼ. ثـاي 

 هخبل، هضبکن فيَلَ کـػٍ اًؼ کَ:

ثـاي  چـ ؿا  يک ّيل يؼ  ُْايي ثب ُبي  ىـکت  وبم  ت

امتفبػٍ ػؿ صؼ فبٍل هيبى ثغو ػؿيبفت ّمبئل مفـ ّ 

عؼهبت  يي اف  ٌْاى ثغ ثَ ٝ يبؿٍ  ثـ ٕ ىؼى  مْاؿ  غو  ث

عت عْػ ثَ هيتـيبى، تِيَ کٌٌؼ. القاهي کـػى پـػا

پْل ثـاي امتفبػٍ اف ايي تزِيقات اف لضبٗ لبًًْي 

 (.Ryanair v. Ross [2004]) EWCA Civ 1751 تجٞيِ آهيق امت

ىکل  ثَ  مْل  جبق هٞ مؼاى اًٖ جي، ف ُبي ٕ ّٞيت  ػؿ ّ

ىٌْا  کَ ًب فـػي  ثـاي  ىبؿٍ اي  ثبى ا ثَ ف وَ  تـر

هتْلؼ ىؼٍ ّ ثـاي ثـلـاؿي اؿتجبٓ ثَ فثبى اىبؿٍ 

ل ثب  يبف ػاؿػ،  مت اي ً مبفگبؿ ا ٞيِ ًب ّؼ تج بًْى 

[Eldridge v. British Columbia [Attorney General] [1997] 3 SCR 624.) 

 
نـػگي اف  عبٕـ اف ثَ  َل ؿا  يک هض کَ  تًْي  پٌُْ

ػمتـمي ثَ يک تٞويـ ثـاي چٌؼ مبٝت هضـّم کـػٍ ثْػ 

تأهيي  َالى  گـ هض مي ػي کَ ػمتـ ثْػ  صبلي  يي ػؿ  ّ ا

ٞيِ گـػ کت تج ثْػ، هـت َلَ ىؼٍ  وَ في ثْػ. هضک يؼٍ 

کـػ کَ ػمتـمي ثغيي اف عؼهبتي امت کَ ثَ ْٕؿ مٌتي 

ثـاي ٝوْم هـػم اؿائَ هي ىًْؼ ّ اًکبؿ ػمتـمي ثَ 

مت  يؼٍ ا ٞيِ اًزبه ثَ تج َل  ًي آى هض ٍضت ؿّا عبٕـ 

(University of British Columbia v. Berg [1993] 2 SCR 353.) 

 
يي ٝورْهي کَ ثرـ فهر (PGA)هنبثمَ گْلف پي ري اي 

فـاػ  وَ ا ثـاي ُ يبؿکت  ٌَ ه ىْػ ّ ػؿ فهي هي  رـا  ا

ّارؼ ىـائ ثبف امت، ثبيؼ لْاٝؼ عْػ ؿا ثَ عبٕـ 

ىوْل فـػ ّارؼ ىـايٖي کَ ًوي تْاًؼ هنبفت ْٕالًي 

زبيي اّ  ثـاي ربث يؼ  يؼ ّ ثب ٞؼيل ًوب ٌؼ، ت ٕي ک ؿا 

تب اّ  فـاُن آّؿػ  مجي ؿا  مل هٌب ول ّ ً هيي، ص ػؿ ف

گـ ٌؼ ػي ًؼ هبً ضـک  ثتْا نبثمَ هت ٌؼگبى ه ىـکت کٌ

 (.PGA Tour v. Martin [2001] 204 F 3d 994)ثبىؼ 

 
يب  ًبت  فـاُن آّؿي اهکب ًؼاى ػؿ  هبت ف َْؿ همب ل

هٞبلزبت عبً ًٚـ ثَ هيکالت ٍضي يک فًؼاًي، ثبٝج آى 
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صجل  يبى ػّؿٍ  ثـ اّ ػؿ رـ ّـّؿي  زو غيـ تب ؿً ىؼ 

 (.Mouissel v. France [2002] EHRR) ّاؿػ گـػػ

 

هبُرَ ػؿ  46متـٍ هضکوَ افـيمربي رٌرْثي، ترأعيـ 

فبٍ  لبًْى ؿ مِ  ِب ً ًَ تٌ لْل ؿا  يک هٞ ٞبه  يَ ه تِ

ارتوبٝي، ثلکَ ثَ عبٕـ تأحيـاتي کَ ثـ اهـاؿ هٞبه 

کـػ  نْة  هت اّ هض مِ کـا ثْػ، ً هؼٍ  فـػ ّاؿػ آ آى 

(Department of Welfare v. Nontembiso [March 2006] Case No. 580/04, at 32.) 

 
کي اف  يت ي فـاػ ػاؿاي هٞلْل کـػى ا رؼا  ًقّا ّ  ا

اىکبل رؼي ّ گنتـػٍ تجٞيِ امت. ايي اهـ ثَ عًَْ 

ٝبػي  تت  کَ اف هکب لْلي  کبى هٞ ثب کْػ  َٖ ػؿ ؿاث

 (.Olmstead v. L C [1999] 527 US 581)هضـّم هي ىًْؼ، ٍؼق هي کٌؼ 

 
ثِـٍ هٌؼي اف مٖش هٌبمت فًؼگي ثَ ايي هٌٞي امت 

فـاػ ػاؿا ثَ کَ ا مي  ثَ ػمتـ ِب  ًَ تٌ يت  ي هٞلْل

تأمينبت ّ عؼهبت ًيبف ػاؿًؼ، ثلکَ ثبيؼ ػؿ لْاٝؼي 

ِب  ًبيي آً غبلف تْا کَ ه ىًْؼ  لـاؿ ػاػٍ  نتخٌي  ه

ْيَ،  يي ل مت. ػؿ ا ًؼگي ا ٌؼي اف ف ِـٍ ه ثـاي ث

اهتٌبٛ يک هزتوٜ اپبؿتوبًي ثـاي ػاػى اربفٍ ثَ يک 

ثـ هنتأرـ ثَ عبٕـ ًگِؼاؿي يک مگ ؿاٌُوب، تجٞيِ 

 Holt v. Cokato Apartments Ltd [1987] 9) امبك هٞلْليت ىرٌبعتَ ىرؼ

CHRD D/4681.) 

 
ػؿ فـربم، يک لْيَ ػؿ هضْـ هضکوَ اؿّپبيي صمْق 

هي  مْل  جبق هٞ َْؿ ػؿ اًٖ کَ ل ُؼ  هي ػ يبى  يـ ً ث

يي  ىْػ. ا زـ  نبًي هٌ مْق اً گـ ص مِ ػي ثَ ً ًؼ  تْا

ػٍ لْيَ ىبهل صجل فـػي هي ىْػ کَ اف ّيلچـ امتفب

وي  ىت ّ ً يبف ػا نبٝؼت ً ثَ ه ىؼيؼًا  کـػ. اّ  هي 

تب  ىؼ  ىتَ ثب کت ػا ًؼافٍ اي صـ ثَ ا ىت  نت ػؿ  تْاً

يي ػؿ  ِؼاؿػ ّ ا ٝبػي ًگ صؼ  عْػ ؿا ػؿ  ثؼى  هبي  ػ

ٍْؿتي ثْػ کَ اتبق اّ ثَ اًؼافٍ کبفي گـم ًوي ثْػ 

فت.  وي گـ لـاؿ ً يبؿ اّ  مجي ػؿ اعت پل هٌب يب کو

ف ػيگـ هـػم هتفبّت هضکوَ ىٌبمبيي کـػ کَ هتمبّي ا

امت ّ ؿفتبؿ ثب اّ هخل ػيگـاى تجٞيِ آهيق امت ّ 
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هوٌْٝيت ؿفتبؿ تضميـآهيق ّ صك کـاهت رنوي ؿا ًمِ 

 (.Price v. United Kingdom [2000] 34 EHRR 1285)هي کٌؼ 

 فِشعت ثبصثيٌي ثشاي اػنبي پبسلوبى

چْٖؿ هي تْاًن صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا اف 

 هلي تـّيذ ّ صوبيت کٌن؟ ٕـيك ًِبػُبي

يک  ىکل  زًب ػؿ  ِبؿچْة، تـري يک چ کَ  يؼ  تأهيي کٌ

تـّيذ،  ٍالصيت  کَ  ىْػ  زبػ  يـ، اي مْق ث لي ص ِبػ ه ً

 صوبيت ّ ًٚبؿت ثـ ارـاي کٌْاًنيْى ؿا ػاؿا ثبىؼ.
تأهيي کٌيؼ کَ ايي ًِبػ هلي کَ ثـاي ًٚبؿت ثـ 

پبؿيل  ٍْل  ثب ا ىْػ،  هي  يکيل  نيْى ت رـاي کٌْاً ا

 ػاىتَ ثبىؼ.ثـاثـي 
تـّيذ،  ثـاي  کَ  لي  ِبػ ه يي ً کَ ا يؼ  تأهيي کٌ

صوبيت ّ ًٚبؿت ثـ ارـاي کٌْاًنيْى ايزبػ هي ىْػ، 

اف هٌبثٜ اًنبًي ّ هبلي کبفي ثـاي اًزبم کبؿ عْػ 

 ثَ ٍْؿت هؤحـ ّ کبؿآهؼ ثـعْؿػاؿ ثبىؼ.
هْؿػ  يـ ؿا  مْق ث لي ص ول ه هَ ٝ يک ثـًب نْيؼ  ت

لت ثَ هٌْٚؿ ارـاي هالصَٚ لـاؿ ػُيؼ کَ الؼاهبت ػّ

ثْٓ ؿا  يـي هـ مْق ث مٌبػ ص يَ ا مبك کل ثـ ا ٙبيفو  ّ

 هيغٌ هي کٌؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 فِشعت هشاخغ

فـاػ ػاؿاي  ثـاي ا ثـ  ىغلي ثـا ُبي  ٍت  تأهيي فـ

يْا،  ُب )رٌ گؾاؿي: ؿٌُوْػ لبًْى  يك  يت اف ٕـ هٞلْل

 (. هْرْػ ػؿ ًيبًي:9664ػفتـ ثيي الوللي کبؿ، 

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/eeofi nal.pdf. 

 

يْا،  يـ )رٌ مْق ث لي ص ُبي ه يت ًِبػ يبثي هؤحـ اؿف

تـ  يـ ّ ػف مْق ث يقي ص هَ ؿ لي ثـًب ثيي الول ىْؿاي 

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/eeofi%20nal.pdf
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/eeofi%20nal.pdf
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(. 9665ٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مربفهبى هلرل هتضرؼ، کويي

نْي ّ  ني، فـاً ثي، اًگلي ُبي ٝـ ثبى  رْػ ػؿ ف هْ

 امپبًْي ػؿ ًيبًي:

http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm. 

 

)پبؿيل،  9667قاؿه ًٚبؿت رِبًي آهْفه ثـاي ُوَ، گ

(. 9667مبفهبى آهْفىي، ٝلوي ّ فـٌُگي هلرل هتضرؼ، 

 هْرْػ ػؿ ًيبًي:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&

URL_SECTION=201.html. 

 
متٞؼاػ  ًٌْي ّ ا متفبػٍ ک يت: ا يـ ّ هٞلْل مْق ث ص

آيٌؼٍ امٌبػ صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ ػؿ فهيٌَ 

يـ  مْق ث ٝبلي ص يٌـ  تـ کوي يْا، ػف يت )رٌ هٞلْل

( هْرررْػ ػؿ فثرربى ُرربي 9669مرربفهبى هلررل هتضررؼ، 

 اًگليني، فـاًنْي ّ امپبًْي ػؿ ًيبًي:

http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm. 

 

صمررْق ثيررـ: ػمررتٌبهَ اي ثررـاي اْٝرربي پبؿلورربى 

يٌـ  تـ کوي وبًي ّ ػف يبى پبؿل يَ ه يْا، اتضبػ )رٌ

هْررْػ ػؿ (. 9665ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ، 

مپبًْي ػؿ  نْي ّ ا ني، فـاً ثي، اًگلي ُبي ٝـ ثبى  ف

 ًيبًي:

http://www.ohchr.org/english/about/publications/. 

 

تْاًجغيي ارتوبٝي: يک امتـاتيژي ثـاي تْاًجغيي، 

ىو مـ ّ  کبُو ف ُب،  ٍت  مبفي فـ وبٝي ثـاثـ ْل ارت

لي  ثيي الول تـ  يْا، ػف يت )رٌ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ضؼ ّ  لل هت گي ه وي ّ فـٌُ ىي، ٝل مبفهبى آهْف کبؿ، 

 (. هْرْػ ػؿ ًيبًي:9664مبفهبى ٍضي رِبى، 
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/download/otherpubl_cbr.pdf. 

پبؿلورربى ّ ػهْکـامرري ػؿ لررـى ثينررت ّ يکررن: 

ؿاٌُوبيي ػؿ ثبة ثِتـيي ؿّيَ ُب )رٌيْا، اتضبػيَ 

(. هْرْػ ػؿ فثبى ُربي ٝـثري، 9666هيبى پبؿلوبًي، 

 اًگليني، فـاًنْي ّ امپبًْي ػؿ ًيبًي:

http://www.ipu.org/english/handbks.htm. 

 

http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm
http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm
http://www.ohchr.org/english/about/publications/papers.htm
http://www.ohchr.org/english/about/publications/
http://www.ohchr.org/english/about/publications/
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/download/otherpubl_cbr.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/download/otherpubl_cbr.pdf
http://www.ipu.org/english/handbks.htm
http://www.ipu.org/english/handbks.htm


عععععع - عععععع -   

ىگـ  گقاؿه گقاؿ يت:  فـاػ ػاؿاي هٞلْل لين ا صك تٞ

(. A/HRC/4/29عبً ػؿثبؿٍ صك تٞلرين، ّؿًرْؿ هًْرْف )

هْرْػ ػؿ فثبى ُبي ٝـثي، چيٌي، اًگليني، فـاًنْي، 

 ؿّمي ّ امپبًْي ػؿ ًيبًي:

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm. 

 

لبًًْي  هْؿ  تـ ا ُؼات )ػف ثبة هٞب متٌبهَ اي ػؿ  ػ

 مبفهبى هلل هتضؼ، ًيْيبؿک(. هْرْػ ػؿ ًيبًي:

http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm. 

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm
http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm
http://untreaty.un.org/English/TreatyHandbook/hbframeset.htm
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 مويوَ يک

 کٌْاًغيْى زمْق افشاد داساي هؼلْليت

 همذهَ

 ػّلت ُبي ْْٝ کٌْاًنيْى صبّـ،

لف) ٍْل  (ا يبػآّؿي ا ىؼٍ ثب  ٝالم  يْؿ ا ػؿ هٌ

مْق مبفهبى  تي ّ ص هت ّ اؿفه ؽا کَ کـا ضؼ  لل هت ه

ًبپؾيـ ُوَ اْٝبي عبًْاػٍ اًنبًي ؿا .ثـاثـ ّ ملت

يب ٌْاى ثٌ هي  ػثَ ٝ ِبى  ٍلش ػؿ ر ٝؼالت ّ  آفاػي، 

 ىٌبمؼ،

ضؼ (ة) لل هت مبفهبى ه کَ  يي  مبيي ا ػؿ  ،ثب ىٌب

لي  ثيي الول ُبي  خبق  يـ ّ هي مْق ث ِبًي ص يَ ر اٝاله

 ،کـػٍ امت تب ُوَ افـاػ هْافمتاٝالم ّ  ،صمْق ثيـ

ٞيِ ًَ تج ُـ گْ ٌؼؿد  ،ثؼّى  ُبي ه مْق ّ آفاػي  اف ص

 هٌؼ ىًْؼ،.ثِـٍ ،ػؿ آى امٌبػ

رؼا (پ) يت،  زؼػ ٝوْه َؼيك ه پؾيـييي ثب ت ثَ ًب  ،

متگي ُن ّ ُن پيْ ثَ  نتگي ّ  يـ ّ اث مْق ث يَ ص کل

هل  عْؿػاؿي کب ْويي ثـ يبف ت مي ّ ً ُبي امب آفاػي 

يت فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثَ  ا ُب  مْق ّ آفاػي  يي ص اف ا

 تجٞيِ آهيق، ٍْؿت غيـ

ثب يبػآّؿي هيخبق ثيي الوللي صمْق التَبػي،  (ت)

ارتوبٝي ّ فـٌُگي، هيخبق ثيي الوللي صمْق هؼًي ّ 

تجٞيِ  گًَْيْى ثيي الوللي ؿفٜ ُـ ميبمي، کٌْاًن

تجٞيِ ٝليَ فًبى،  گًًَْژاػي، کٌْاًنيْى ؿفٜ ُـ 

يب هزبفات  کٌْاًنيْى هوٌْٝيت ىکٌزَ ّ ػيگـ ؿفتبؿ

ٙبلوبًَ، غيـاًنبًي يب تضميـآهيق، کٌْاًنيْى صمْق 

کْػک ّ کٌْاًنيْى ثيي الوللي صوبيت اف صمْق توبم 

 ًِب،کبؿگـاى هِبرـ ّ اْٝبي عبًْاػٍ ُبي آ

ثب ىٌبمبيي ايي کَ هٞلْليت يک هفِْم ؿّ ثَ  (ث)

افـاػ تکبهل امت ّ ايي کَ هٞلْليت اف تٞبهل هيبى 

اي ًبىي هي ّ هْاًٜ ًگـىي ّ هضيٖي ػاؿاي هٞلْليت 

کَ اف هيبؿکت کبهل ّ هؤحـ آًِب ػؿ ربهَٞ ثَ ىْػ 

 ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى رلْگيـي هي کٌؼ،
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ٍْل ّ  (د) يت ا مبيي اُو ُبي ؿثب ىٌب ٌؼؿد ٌُوْػ ه

ؿارٜ ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ثـًبهَ ٝول رِبًي 

يبؿي ػؿ ٝؼ هٞ ثـاي ثبؿٍ ثّ لْا ُب  ٍت  مبفي فـ ـاثـ

تـّيذ، يت ػؿ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يبثي  ا ٚين ّ اؿف تٌ

مْٖس  لؼاهبت ػؿ  ُب ّ ا هَ  ُب، ثـًب ُب، ٕـس. مت  ميب

مبفي  ْٚؿ ثـاثـ ثَ هٌ لي  ثيي الول مَ اي ّ  لي، هٌٖ ه

 ،افـاػ ػاؿاي هٞلْليتُب ثـاي  فـٍت ثييتـ

تٞوين هنبئل هٞلْليت ثَ  اُويتثب تأکيؼ ثـ  (چ)

ُبي  متـاتيژي  فک ا غو اليٌ ٌْاى ث ثَ ٝ ثْٓ  مَٞ هـ تْ

 پبيؼاؿ،

افـاػ ثب ىٌبمبيي ايي کَ تجٞيِ ٝليَ ُوچٌيي  (س)

يت مبك هٞلْل نبى  ،ثـ ا تي اً هت ّ اؿفه ؽا مِ کـا ً

 امت،

اػ ػاؿاي افررـثررب ىٌبمرربيي تٌررْٛ اّرربفتًب  (ط)

 هٞلْليت،

يبف  (ػ) مبيي ً مْق تـّيذ ثب ىٌب يت اف ص ّ صوب

ثَ ىوْل آًِبيي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اًنبًي کليَ 

 تـي ًيبفهٌؼًؼ،پيتيجبًي ثييکَ ثَ 

ًي  (ؽ) کَثب ًگـا يي  مٌبػ ّ  ،اف ا غن ا لي ؿ ٝ

کوبکرربى اف هيرربؿکت افررـاػ ػاؿاي تِٞررؼات هغتلررف، 

ربهَٞ هوبًٞت هي هٞلْليت ثَ ٌْٝاى اْٝبي ثـاثـ ػؿ 

ىْػ ّ کوبکبى ًمِ صمْق اًنبًي آًِب ػؿ مـامـ رِبى 

 اػاهَ ػاؿػ،

ثـاي  (ؿ) لي  ثيي الول کبؿي  يت ُو مبيي اُو ثب ىٌب

ثِجْػ ّّٞيت هٞييتي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ توبم 

 ،ثَ عًَْ کيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞکيْؿُب 

يبؿکت  (ف) مبيي ه ًؼٍ ثب ىٌب ثبلاؿف رْػ ّ  مٍْ هْ

فـاػ ػا هٜ ا لي رْا ٌْٛ ک فبٍ ّ ت يت ػؿ ؿ ؿاي هٞلْل

ّ ايي کَ ثِـٍ هٌؼي کبهل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت  عْػ

مْق  نبًي ّ اف ص مي اً ُبي امب يبؿکت عْػ آفاػي  ّ ه

صل تٞلك آًِب افقايو کبهل افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ 

تْمررَٞ ٝـٍررَ ّ پييررـفت ُرربي هِورري ػؿ ثررَ ربهٞررَ 

هٌزـ  ،ْ فمـاًنبًي، ارتوبٝي ّ التَبػي ربهَٞ ّ هض

 عْاُؼ ىؼ،

 ىغَيثب ىٌبمبيي اُويت عْػهغتبؿي ّ امتمالل  (ژ)

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ىوْل آفاػي اًتغبة آًِب،
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ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثبيؼ  ثب هالصَٚ (ك)

ػاؿاي فـٍت مِن گيـي فٞبل ػؿ ؿًّؼُبي تَوين گيـي 

 ًَْ ُبثَ ع هَ  مت.ُب ّ ثـًب ثب ميب  َٖ يي ػؿ ؿاث

 ،ًؼهنتميوًب ثَ آًِب هـثْٓ هي ىْکَ  ثبىٌؼ

اف ىررـائ ػىررْاؿ افررـاػ ػاؿاي  ثررب ًگـاًرري (ه)

يب   ًَ ىکبل چٌؼگب ٞـُ ا کَ ػؿ ه لْليتي  ىؼٍهٞ  تيؼيؼ

تجٞيِ ثـ امبك ًژاػ، ؿًگ، رٌل، فثبى، ػيي، ٝميؼٍ 

هلي، لْهي، ثْهي يب  عبمتگبٍميبمي يب ػيگـ ٝمبيؼ، 

صبال گـ  يب ػي مي  لؼ،  يت، تْ وبٝي، هبلک لـاؿ ارت ت 

 ػاؿًؼ،

کَ  (ً) يي  مبيي ا تـاى ثب ىٌب ًبى ّ ػع لْل ف هٞ

ٍؼهَ يب ثب عيًْت ػؿّى يب ثيـّى اف عبًَ، غلجًب ا

يب ثؼؿفتبؿي آهيق،  ، غلفت يب ؿفتبؿ غلفتؿفتبؿمؤ

 ،ثييتـي ؿّثـّ ُنتٌؼامتخوبؿ 

کَ  (ُ) يي  مبيي ا لْل ثثب ىٌب کبى هٞ يؼ اف کْػ ب

ٍْؿت ثـاثـ  ُوَ صمْق اًنبًي ّ آفاػي ُبي امبمي ثَ

يبػآّؿي  ثب  ىٌؼ ّ  عْؿػاؿ ثب کبى ثـ گـ کْػ ثب ػي

 ّٙبيف ػّلت ُبي ْْٝ ثـ امبك کٌْاًنيْى صمْق کْػک،

لقّم  (ٓ) ثـ  يؼ  نيتي ػؿ ىوْل ثب تأک يؼگبٍ رٌ ػ

يَ  ٍَ کل ُبي ػؿ ٝـ هَ  فـاػ ثـًب هل ا ٌؼي کب ِـٍ ه ث

 ّ آفاػي ُبي امبمي اًنبًيػاؿاي هٞلْليت اف صمْق 

 ،عْػ

کـػى ايي ّالٞيت کَ اکخـيت افـاػ  ثب ًوبيبى (ٗ)

ٌؼ ّ ػؿ  هي کٌ ًؼگي  مـ ف ىـائ ف يت ػؿ  ػاؿاي هٞلْل

يبف  مبيي ً ثب ىٌب  ،َٖ يي ؿاث جـما ثَ  ه ميؼگي  ؿ

 هٌفي فمـ ثـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، اتتأحيـ

يت  (ٛ) ٍلش ّ اهٌ ىـائ  کَ  يي  ىت ا ٚـ ػا ثب ػؿ ً

هجتٌي ثـ اصتـام کبهل ثَ اٍْل ّ همبٍؼ هٌؼؿد ػؿ 

هلل هتضؼ ّ ؿٝبيت امٌبػ صمْق ثيـي مبفهبى ؿ هٌيْ

لبثررل ارررـا ثررـاي صوبيررت کبهررل اف افررـاػ ػاؿاي 

نلضبًَ ّ  ٝبت ه يبى هٌبف ًَْ ػؿ رـ ثَ ع يت  هٞلْل

 ارتٌبة ًبپؾيـ امت، ،اىغبل عبؿري

ضئ  (ٟ) ثَ ه مي  يت ػمتـ يت لبثل مبيي اُو ثب ىٌب

ٍضت ّ  ثَ  گي،  َبػي ّ فـٌُ وبٝي، الت کي، ارت فقي

ثَ ه لين ّ  کـػى تٞ ٌؼ  ٕبت ػؿ تْاًو هبت ّ اؿتجب ٞلْ
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افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثـاي ثـعْؿػاؿي کبهل آًِب اف 

 ،عْػ ّ آفاػي ُبي امبمي اًنبًيصمْق 

گبُي اف (ف) کَ  ثب آ يي  َيا گـ  ىغ ثَ ػي نجت  کَ ً

ىغبً تب ػؿ  ا مت  نؤّل ا فَ ػاؿػ، ه عْػ ّٙي  َٞ ّ ربه

ِت  ثيي  تـّيذر يْؿ  ٌؼؿد ػؿ هٌ مْق ه يت ص ّ ؿٝب

 صمْق ثيـ کْىو کٌؼ،الوللي 

ثب إويٌبى اف ايي کَ عبًْاػٍ ّاصؼ ٕجيٞي ّ  (ق)

مت ّ  لت ا َٞ ّ ػّ يت ربه نتضك صوب َٞ ّ ه مي ربه امب

ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ّ اْٝبي عبًْاػٍ ُبي 

ٌؼ  ثـاي تْاًو نبٝؼت الفم  يت ّ ه يؼ اف صوب ِب ثب آً

يي کـػى  ُا ْٚؿ  بعبًْاػٍ  ٌؼي ثَ هٌ ِـٍ ه تأهيي ث

هل ّ ث عْػ کب مْق  يت اف ص فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا ـا

 ػاؿا ثبىٌؼ،

ثيي  (ک) نيْى  يک کٌْاً کَ  يي  ٌبى اف ا ثب إوي

ّ صوبيت اف صمْق  تـّيذالوللي ربهٜ ّ هنتمل ثـاي 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل هت ا ًؼ ّ کـا ٍْؿت هي تْا ثَ 

ثَ  َٚ اي  ثل هالص يك لب وبٝي ٝو يت ارت فـاػ هضـه ا

يت  يػاؿاي هٞلْل ٌؼ ّ ه ميؼگي ک ِب ؿا ػؿ ؿ بؿکت آً

هررؼًي، ميبمرري، التَرربػي، ارتورربٝي ّ فهيٌررَ ُرربي 

ُررن ػؿ کيررْؿُبي تْمررَٞ يبفتررَ ّ ُررن ػؿ  ،فـٌُگرري

 ،، تـّيذ ًوبيؼکيْؿُبي ػؿ صبل تْمَٞ

 ثَ ىـس فيـ تْافك کـػٍ اًؼ:

 همقْد: 1هبدٍ 

، صوبيت ّ تـّيذهمَْػ کٌْاًنيْى صبّـ ٝجبؿت اف 

ػاؿاي تررأهيي ثِررـٍ هٌررؼي کبهررل ّ ثـاثررـ افررـاػ 

مْق  وَ ص يت اف ُ نبًيهٞلْل مي  اً ُبي امب ّ آفاػي 

 ّ تـّيذ اصتـام ثَ کـاهت ؽاتي آًِب هي ثبىؼ.عْػ 

کَ  ىًْؼ  هي  ِبيي  ىبهل آً يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ػاؿاي ًبتْاًي رنوي، ؿّصي، ؽٌُي يب صني ػؿافهؼتي 

ػؿ تٞبهل ثب هْاًٜ هغتلف اف هيبؿکت کبهل ُنتٌؼ کَ 

 ،ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ّ هؤحـ آًِب ػؿ ربهَٞ

 رلْگيـي هي کٌؼ.

 تؼبسيف: 0هبدٍ 

 اف ػيؼگبٍ کٌْاًنيْى صبّـ:
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جبٓ» يل،  «اؿت هتي، ثـ وبيو  ُب، ً ثبى  ىبهل ف

اؿتجرربٓ الهنررَ اي، چرربپ ثررقؿگ، چٌؼؿمرربًَ ُرربي 

متـك  ثبى ّ لبثل.ػ جيف ٍْتيکت ٌؼٍ  ّ ،  مبػٍ، عْاً

ّ ربيگقيي، ّمبئل ّ لبلت لضبلي اًنبًي ّ ؿّه ُبي ا

ٌبّؿي  ىوْل ف ثَ  جبٓ  ٕبت ُبي اؿت هبت ّ اؿتجب هٞلْ

 لبثل ػمتـك هي ىْػ؛

ىبهل فثبى ُبي گفتبؿي ّ اىبؿٍ اي ّ ػيگـ  «فثبى»

 اىکبل فثبى ُبي غيـگفتبؿي هي ىْػ؛
ثَ هٌٞي ُـ ًْٛ توبيق،  «تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت»

هضـّهيت يب هضؼّػيت ثـ پبيَ هٞلْليت امت کَ ػاؿاي 

ْيي تأحيـ ت يب  َْػ  ِـٍ هم مبيي، ث غبي ىٌب يب ال  ٜ

ثَ  مي  ُبي امب يـ ّ آفاػي  مْق ث وبل ص يب اٝ ٌؼي  ه

ميبمي، هؼًي، ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ػؿ فهيٌَ ُبي 

وبٝي َبػي، ارت گي ّ الت هي  فـٌُ ُب   ٍَ گـ ٝـ ّ ػي

ىبهل توبم گًَْ ُبي تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت ثبىؼ. 

 هي ىْػ؛اًٖجبق هٞمْل تجٞيِ ثَ ىوْل اًکبؿ 

الفم ّ  بتثَ هٌٞي تٞؼيل يب اٍالص «هٞمْل اًٖجبق»

ؿا تضويل  ًبؿّاييًبهتٌبمت يب  ثبؿامت کَ  يهٌبمج

ًوي کٌؼ ّ ػؿ ٍْؿت لقّم ػؿ يک صبلت عبً، ثَ هٌْٚؿ 

يَ  يت اف کل فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٌؼي ا ِـٍ ه تأهيي ث

ثَ ْٕؿ ثـاثـ عْػ ّ آفاػي ُبي امبمي  اًنبًيصمْق 

 ؛اًزبم هي ىْػ ،ثب مبيـيي
ُب،  «وْهيٕـس ٝ» ضئ  َْالت، ه ٕـس هض ٌي  ثَ هٞ

ثَ ًضْي امت کَ ثـاي ُوَ هـػم ثـًبهَ ُب ّ عؼهبت 

عبً، لبثل تٖجيك يب ٕـس تب صؼ اهکبى ّ ثؼّى ًيبف 

ّمبئل کوکي ثـاي گـٍّ  «ٕـس ٝوْهي» امتفبػٍ ثبىٌؼ.

ثَ  کَ  يت ؿا  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يژٍ اي اف ا ُبي ّ

 ػ.اػؼ ًغْاُآًِب ًيبف ػاؿًؼ، هنتخٌي لـاؿ 

 افْل ػوْهي: 3هبدٍ 

 :فيـ عْاُؼ ثْػاٍْل کٌْاًنيْى صبّـ ثَ ىـس 

ثَ  ىغَياصتـام ثَ کـاهت ؽاتي، عْػهغتبؿي  (الف)

 ىوْل آفاػي اًتغبة ّ امتمالل اىغبً؛

 ٝؼم تجٞيِ؛ (ة)

 هيبؿکت ّ ىوْل کبهل ّ هؤحـ ػؿ ربهَٞ؛ (پ)
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اصتررـام ثررَ تفرربّت ّ پررؾيـه افررـاػ ػاؿاي  (ت)

 ٌْاى ثغيي اف تٌْٛ اًنبًي ّ اًنبًيت؛هٞلْليت ثَ ٝ

 ثـاثـي فـٍت؛ (ث)

 لبثليت ػمتـمي؛ (د)

 ؛اى ّ فًبىثـاثـي هيبى هـػ (چ)

هل  (س) ثَ تکب ُبي ؿّ  يت  ثَ ٙـف تـام  کبى اص کْػ

ثـاي صف٘ ُْيت کْػکبى هٞلْل اصتـام ثَ صك هٞلْل ّ 

 عْػ.

 ّظبيف ػوْهي: 4هبدٍ 

يرـ ّ صمرْق ثتِٞؼ هي کٌٌؼ ترب . ػّلت ُبي ْْٝ 4

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا مي ؿا  ُبي امب آفاػي 

تأهيي  يت  مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ًَ تج ُـ گْ ثؼّى 

 :هتِٞؼ هي ىًْؼ. ثؼيي هٌْٚؿ، ػّلت ُبي ْْٝ ًوبيٌؼ

گـ  (لف) ٌي، اػاؿي ّ ػي مت تمٌي تؼاثيـ هٌب يَ  کل

نيْى  ٌؼؿد ػؿ کٌْاً مْق ه رـاي ص ثـاي ا لؼاهبت ؿا  ا

 صبّـ اتغبؽ کٌٌؼ؛

ل( ة) يَ ا ثَ کل ٌيي ؿا  ىوْل تم ثَ  مت  ؼاهبت هٌب

عبٕـ تٞؼيل يب الغبي لْاًيي، همـؿات، ؿمْم ّ ؿّيَ 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يَ ا ٞيِ ٝل کَ تج رْػي  ُبي هْ

 ؼ، ؿّي ػمت گيـًؼ؛ًهضنْة هي ىْ

يت اف  (پ) مْق تـّيذ ّ صوب نبًيص فـاػ ػاؿاي  اً ا

هٞلْليت ؿا ػؿ توبم ميبمت ُب ّ ثـًبهَ ُب ػؿ ًٚـ 

 ٌؼ؛ػاىتَ ثبى

ىتـاکاف  (ت) غبيـ  ا کَ ه يَ اي  يب ؿّ ول  ػؿ ٝ

هبت ّ  ًؼ ّ همب عْػػاؿي ّؿف مت،  ّـ ا نيْى صب کٌْاً

 کٌٌؼ؛هـارٜ ٝوْهي کٌْاًنيْى صبّـ ؿا ؿٝبيت 

ٞيِ  (ث) فٜ تج ْٚؿ ؿ ثَ هٌ مت ؿا  تؼاثيـ هٌب يَ  کل

ِبػ  يب ً مبفهبى  فـػ،  ُـ  مٔ  يت تْ مبك هٞلْل ثـ ا

 عٍَْي اتغبؽ کٌٌؼ؛

مَٞ  (د) يك ّ تْ يقات ّ تضم عؼهبت، تزِ ٌبك،  ار

ؿا ُوبى ْٕؿ کَ ػؿ هبػٍ اهکبًبت ػاؿاي ٕـس ٝوْهي 

يرب کٌْاًنيْى صبّـ تٞـيف ىؼٍ، ثَ ِٝرؼٍ گيـًرؼ  9

ٌؼ  يْيك کٌ َـف ت يك ّ ه صؼالل تٖج نتلقم  يؼ ه کَ ثب

يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ُبي ا تأهيي ًيبف تأهيي ثـاي 
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هْرْػيت ّ امتفبػٍ اف آًِب ّ تـّيذ ٕـس ٝوْهي ػؿ 

 ىْػ؛ٌُوْػُب هٞيبؿُب ّ ؿ ّّٜ

ىوْل  (چ) ثَ  يؼ  ُبي رؼ ٌبّؿي  مَٞ ف يك ّ تْ تضم

 آالتاؿتجبٕبت، ّمبئل هتضـک، هٞلْهبت ّ فٌبّؿي ُبي 

ّ فٌرربّؿي ُرربي کوکرري هٌبمررت ثررـاي افررـاػ ػاؿاي 

ّ يررب تيررْيك کٌٌررؼ هٞلْليررت ؿا ثررـ ِٝررؼٍ گيـًررؼ 

تأهيي ًوبيٌؼ ّ ثَ هْرْػيت ّ امتفبػٍ اف آًِب ؿا 

 اؿفاى اّلْيت ثغيٌؼ؛ فٌبّؿي ُبي

فـاػ ػاؿاي  (س) ثـاي ا متـك ؿا  ثل ػ هبت لب هٞلْ

هتضـک، ّمبئل ّ فٌبّؿي ُبي ّمبئل هٞلْليت ػؿثبؿٍ 

کوکي ثَ ىوْل فٌبّؿي ُبي ًْ ّ ػيگـ اىکبل عؼهبت ّ 

 ؛اؿائَ ػٌُؼ ،اهکبًبت کوکي ّ صوبيتي

کَ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ک (ط) مـ ّ بؿهٌؼاًي 

هيٌررَ صمررْق هٌررؼؿد ػؿ ايرري ػؿ فکرربؿ ػاؿًررؼ ؿا 

عؼهبت  ُب ّ  نبٝؼت  ئَ ه ْٚؿ اؿا ثَ هٌ نيْى  کٌْاً

 .ثِتـ، آهْفه ػٌُؼ

. ػؿ ؿاثٖررَ ثررب صمررْق التَرربػي، ارتورربٝي ّ 9

فـٌُگي، ػّلت ُبي ْْٝ هتِٞؼ هي ىًْؼ تب تؼاثيـي 

ّ ػؿ ٍْؿت لقّم، ؿا تب صؼاکخـ هٌبثٜ ػؿ ػمتـك عْػ 

تضمك ؿّ ثَ هٌْٚؿ  ،ػؿ چِبؿچْة ُوکبؿي ثيي الوللي

آى کَ ٍؼهَ اي ثَ ّٙبيف ثؼّى  ،ثَ گنتـه ايي صمْق

ـ امبك لْاًيي ثيي صبّـ ثٌؼؿد ػؿ کٌْاًنيْى فْؿي ه

 اتغبؽ کٌٌؼ.ّاؿػ ىْػ، الوللي لبثل ارـا 

. ػؿ ٕـس ّ تٖجيك لْاًيي ّ ميبمرت ُربي اررـاي 7

يـي  َوين گ ًؼُبي ت گـ ؿّ ّـ ّ ػؿ ػي نيْى صب کٌْاً

ػاؿاي هٞلْليت، ػّلت  ػؿثبؿٍ هنبئل هـثْٓ ثَ افـاػ

ُبي ْْٝ ثَ ٍْؿت ًقػيک ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ 

يكىوْل  لْل اف ٕـ کبى هٞ ٌؼٍ  کْ مبفهبى.ُبي ًوبي

مِن گيـي فٞبل آًِب ؿا ّ عْاٌُؼ کـػ آًِب هيْؿت 

 تأهيي عْاٌُؼ ًوْػ.

کٌْاًنيْى صبّرـ ثرـ اصکربم  اصکبم. ُيچ يک اف 4

ؿاي هٞلْليت تضمك صمْق افـاػ ػا ثَ عبٕـػيگـي کَ 

ػؿ لْاًيي ػّلت ُبي ْْٝ هوکي امت ّ  ُنتٌؼهنبٝؼتـ 

ُبي  لت  ثـاي ػّ رـا  ثل ا لي لب ثيي الول لْاًيي  يب 

نزيل  ْْ ت ىٌؼٝ تأحيـىؼٍ ثب ىت،  ُؼ ػا ُيچ ي ًغْا  .

هضؼّػيت يب تٞليمي ثـ ُيچ يک اف صمْق ثيـ ّ آفاػي 
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ني ٌؼؿد ػؿ کٌْاً مي ه لْاًيي، ُْبي امب ّـ ػؿ  ى صب

ُب، نيْى  ثَ  کٌْاً  ْْ ُبي ٝ لت  مْم ػّ يب ؿ مـؿات  ه

ايي ثِبًَ کَ کٌْاًنيْى صبّـ چٌيي صمْق يب آفاػي 

تب ُبيي ؿا  يب  ٌؼ  وي ک مبيي ً تـي پبييي صؼ ىٌب

 ّّٜ ًغْاُؼ ىؼ.ىٌبمبيي هي کٌؼ، 

. اصکبم کٌْاًنيْى صبّـ ثَ کليَ ثغو ُبي ػّلرت 5

يي تنـي ُبي فؼؿال ثؼّى ُيچ ًْٛ هضؼّػيت ّ امتخٌب

 .عْاُؼ يبفت

 ثشاثشي ّ ػذم تجؼيل: 5هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ ىٌبمبيي هي کٌٌؼ کَ ُوَ افرـاػ 4

ػؿ همبثل ّ ثـ امبك لبًْى ثـاثـ ُنتٌؼ ّ ثؼّى ُـ 

ثـ  متفبػٍ ثـا ثـ ّ ا يت ثـا نتضك صوب ٞيِ، ه ًَ تج گْ

 ى هي ثبىٌؼ.لبًْاف 

. ػّلت ُبي ْْٝ ُوَ اىکبل تجٞريِ ؿا ثرـ امربك 9

ـاثـ ّ هؤحـ ؿا ثـاي هٞلْليت هٌٜ ّ صوبيت لبًًْي ث

ٞيِ،  ًْٛ تج ُـ  ثل  يت ػؿ همب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 تْويي عْاٌُؼ کـػ.

. ثَ هٌْٚؿ تـّيذ ثـاثـي ّ هضرْ تجٞريِ، ػّلرت 7

ْْ تأهيي  ُبي ٝ ْٚؿ  ثَ هٌ مت ؿا  ُبي هٌب گبم  يَ  کل

 هٞمْل عْاٌُؼ ثـػاىت. اًٖجبق

کَ ثـاي  عبٍي. ثـ امبك ايي کٌْاًنيْى، تؼاثيـ 4

مك  نـيٜ ّ تض يت ت فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـي ا لي ثـا ٝو

 ؼ ىؼ.ٌالفم امت، تجٞيِ هضنْة ًغْاُ

 : صًبى هؼلْل6هبدٍ 

فًربى ّ . ػّلت ُبي ْْٝ ىٌبمبيي هري کٌٌرؼ کرَ 4

ػؿ هٞـُ تجٞيِ چٌؼگبًَ لـاؿ ػاؿًؼ ّ ػعتـاى هٞلْل 

ِـٍ  تأهيي ث ْٚؿ  ثَ هٌ لؼاهبتي ؿا  متب، ا يي ؿا ػؿ ا

ّ آفاػي ُبي هٌؼي کبهل ّ ثـاثـ آًِب اف صمْق ثيـ 

 امبمي اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ کليَ تؼاثيـ هٌبمرت ؿا ػؿ رِرت 9

ْٚؿ  ثَ هٌ ًبى  هل ف مبفي کب لي ّ تْاًوٌؼ مَٞ، تـ تْ

عْؿػاؿي  ْويي ثـ ِب اف ت ُبي آً يـ ّ آفاػي  مْق ث ص

 امبمي هٌؼؿد ػؿ ايي کٌْاًنيْى، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ.
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 : کْدکبى هؼلْل7هبدٍ 

وَ گبم ُبي الفم ؿا ثـاي تأهيي . ػّلت ُبي ْْٝ 4ُ

اف صمررْق ثيررـ ّ کْػکرربى هٞلررْل ثـعررْؿػاؿي کبهررل 

 ،ُبي امبمي ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـ کْػکبى.آفاػي

 عْاٌُؼ ثـػاىت.

، بى هٞلرْلکْػکرؿ کليَ الؼاهبت هـثرْٓ ثرَ . ػ9

 هالصَٚ ًغنت عْاُؼ ثْػ.ثِتـيي هٌبفٜ کْػک 

بى کْػکر. ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُؼ کرـػ کرَ 7

لْل ا عْػ ػؿ هٞ ُبي  يؼگبٍ  ًَ ػ ثـاف آفاػا صك ا ف 

ثَ  ىٌؼ،  هي ثب ِب ػاؿا  ثَ آً ثْٓ  نبئل هـ هْؿػ ه

يت  ِب اُو مو آً مي ّ ؿ ثب  ٖبثك  ِب ه ُبي آً يؼگبٍ  ػ

ىْػ ػاػٍ  نبٝؼت ههي  ثب ّ ه مت  مي تٌب يت ّ  هٞلْل

 .، تِيَ هي ىْػآًِب ثَ هٌْٚؿ تضمك ايي صك

 آگبُي سعبًي: 8هبدٍ 

ِٞؼ هي کٌٌؼ تب تؼاثيـ فرْؿي، . ػّلت ُبي ْْٝ ت4

ؿّي ػمررت فهيٌررَ ُرربي فيررـ هررؤحـ ّ هٌبمررجي ؿا ػؿ 

 گيـًؼ:

لف) عبًْاػٍ اف  (ا ىوْل  ثَ   َٞ گبُي ربه فقايو آ ا

مْق ّ  ثَ ص تـام  تـّيذ اص يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 کـاهت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛

هجبؿفٍ ثب تفکـات لبلجي، تَٞجبت ّ ؿّيَ ُبي  (ة)

ػؿ ُوَ ثب افـاػ ػاؿاي هٞلْليت  فيبى آّؿ ػؿ ؿاثَٖ

رٌجَ ُبي فًؼگي ثَ ىوْل آًِبيي کَ ثـ امبك رٌل ّ 

 ؛مي امتْاؿ ُنتٌؼ

متٞؼاػُبي  (پ) ُب ّ ا ًبيي  گبُي اف تْا نتـه آ گ

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت.

 . ػؿ ايي ؿامتب، تؼاثيـ ٝجبؿت اًؼ اف:9

آغبف ّ صف٘ ثـًبهَ ُبي هؤحـ آگبُي ؿمبًي  (الف)

 :ٝوْهي ثَ هٌْٚؿ

 پـّؿه پؾيـه صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛ (اّل)

ُبي هتـّيذ  (ػّم) گـه  وبٝي ً گبُي ارت جت ّ آ خ

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛ ػؿ هْؿػثييتـ 
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ُب ّ  (مْم) يت  ُب، هق ِبؿت  مبيي ه تـّيذ ىٌب

يـي  مِن گ يت ّ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ُبي ا ٌؼي  تْاًو

 ثبفاؿ کبؿ؛کبؿگبٍ ّ  آًِب ػؿ

ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت  پـّؿه ًگـه اصتـام (ة)

کبى اف  ىوْل کْػ ثَ  ىي  ٚبم آهْف مْٖس ً يَ  ػؿ کل

 ؿػمبلي؛ْع

يَ  (پ) يْيك کل ُبي ت ثًَِبػ مبًَ اي  ْٚؿ ؿ  هٌ

ثب  کَ  ىيٍْ اي  ثَ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٍيف ا تْ

 کٌْاًنيْى صبّـ هٖبثك ثبىؼ؛

تـّيذ ثـًبهَ ُبي آگبُي ؿمبًي ػؿثبؿٍ افـاػ  (ت)

 فـاػ ػاؿاي هٞلْليت.ػاؿاي هٞلْليت ّ صمْق ا

 لبثليت دعتشعي: 9هبدٍ 

. ثَ هٌْٚؿ تْاًوٌؼ کـػى افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت 4

يَ  هل ػؿ کل يبؿکت کب نتمل ّ ه ًؼگي ه ىتي ف ثـاي ػا

مجي ؿا  تؼاثيـ هٌب  ْْ ُبي ٝ ًؼگي، ػّلت. ُبي ف جَ  رٌ

ثَ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مي ا تأهيي ػمتـ ْٚؿ  ثَ هٌ

ي، صول ّ ًمل، ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ثَ هضئ فقيک

نتن  ُب ّ مي ٌبّؿي  ىوْل ف ثَ  ٕبت  هبت ّ اؿتجب هٞلْ

عؼهبت  نبت ّ  گـ تأمي ٕبت ّ ػي هبت ّ اؿتجب ُبي هٞلْ

ُن ػؿ  ىِـي ّ  ٌبٕك  ُن ػؿ ه وْهي  ٌبٕكٝ متبيي،  ه ؿّ

اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ. ايي تؼاثيـ کَ ىبهل ىٌبمبيي ّ 

ػؿ فهيٌَ ُبي فيـ ؿّي ؼ، ًمتـمي هي ىْػهضْ هْاًٜ 

 :ي ىًْؼػمت گـفتَ ه

لف) گـ  (ا مل ّ ػي ول ّ ً ُب، ص ربػٍ  يـات،  تٞو

تأمينبت ػؿ هضئ ثبف ّ ثنتَ ثَ ىوْل هکبتت، عبًَ 

 ُب، تأمينبت ٕجي ّ هضالت کبؿ؛

ىوْل  (ة) ثَ  عؼهبت  گـ  ٕبت ّ ػي هبت، اؿتجب هٞلْ

 ّ عؼهبت اّٖـاؿي. يعؼهبت الکتـًّيک

. ػّلت ُبي ْْٝ ُوچٌريي ترؼاثيـي ؿا ػؿ فهيٌرَ 9

 ػمت عْاٌُؼ گـفت: ُبي فيـ ؿّي

ٕررـس، اٝررالم ّ ًٚرربؿت ثررـ ارررـاي صررؼالل ( الررف)

ػؿ هررْؿػ لبثليررت ػمتـمرري ٌُوْػُررب هٞيبؿُررب ّ ؿ

 تأمينبت ّ عؼهبت ٝوْهي؛

تأهيي ايي کَ مبفهبى ُبي عٍَْي اؿائَ کٌٌؼٍ  (ة)

وْهي عؼهبت ٝ ًبت ّ  يت  ،اهکب ُبي لبثل جَ  يَ رٌ کل
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اؿ ػمتـمي ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا هؼ ًٚـ لـ

 ػٌُؼ؛هي 

ى ػؿثبؿٍ لبثليت ااؿائَ آهْفه ثَ ػمتبًؼؿکبؿ (پ)

 ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛

ٝالئن ػؿ تٞويـات ّ ػيگـ تأمينبت ٝوْهي  ًَت (ت)

ّ ؼى ثَ ثـيل ّ ثَ اىکبلي کَ ثَ آمبًي لبثل عْاً

 ػؿک ثبىؼ؛

يَ  (ث) ىکبل تِ نتمين ّ ا نبٝؼت ه ُبه مَٖ  ثَ  ّا

ُب ٌؼٍ  ُب، عْاً فَ اي  ىوْل ؿاٌُوب وبى صـ ّ هتـر

فثبى اىبؿٍ اي ثَ هٌْٚؿ تنِيل ػمتـمي ثَ تٞويـات 

 ّ تأمينبت ٝوْهي؛

نبٝؼت ّ  (د) پيتيجبًي تـّيذ ػيگـ اىکبل هٌبمت ه

تأهيي ػمتـمي  ثَ هٌْٚؿافـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثـاي 

 آًِب ثَ هٞلْهبت؛

تررـّيذ ػمتـمرري افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ  (چ)

ُبي رؼ نتن  ُب ّ مي ٌبّؿي  ٕبت ف هبت ّ اؿتجب يؼ هٞلْ

 ثَ ىوْل ايٌتـًت؛

تـّيذ ٕـس، تْمَٞ، تْليؼ ّ تْفيٜ فٌبّؿي ُب  (س)

ٕبت ػؿ  هبت ّ اؿتجب متـك هٞلْ ثل ػ ُبي لب نتن  ّ مي

تب ايي فٌبّؿي ُب ّ مينتن ُب ثَ ليوت  اّليَهـاصل 

 ؼ.ًاؿفاى لبثل ػمتـك گـػ

 زك صًذگي: 12هبدٍ 

ُوَ اًنبى  ػّلت ُبي ْْٝ هزؼػًا تَؼيك هي کٌٌؼ کَ

ُب ػاؿاي صك فًؼگي ُنتٌؼ ّ کليَ گبم ُبي ّـّؿي ؿا 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل هؤحـ ا ٌؼي  ِـٍ ه تأهيي ث ثـاي 

ٌؼ  گـاى، عْاُ ثب ػي ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  صك  يي  اف ا

 ثـػاىت.

 زبالت خيش ّ اميشاس: 11هبدٍ 

هٖبثك ثب ّٙبيف عْػ ثـ امبك لْاًيي ثيي الوللي 

لي ثي ثيي الول لْاًيي  ىوْل  لْاًيي ثَ  متبًَ ّ  ـػّ

ثيي الوللي صمْق ثيـ، ػّلت ُبي ْْٝ کليَ الؼاهبت 

يت ّ  ثـاي صوب فـاػ ػاؿاي تأهيي الفم ؿا  ٌي ا ايو

ىوْل  ثَ  ٖـ  صبالت ع يت ػؿ  ٝبت هٞلْل نلضبًَ، هٌبف ه
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ّٖـاؿ نبًي ّ ا ٌؼ ُبي اً غبؽ عْاُ ٞي ات يبي ٕجي ثال

 کـػ.

 ؽٌبعبيي ثشاثش دس همبثل لبًْى: 10هبدٍ 

ْْٝ هزؼػًا تَؼيك هي کٌٌؼ کَ افرـاػ . ػّلت ُبي 4

ػؿ همبثل  ىغٌػاؿاي هٞلْليت اف صك ىٌبمبيي ثَ صيج 

 لبًْى ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ.

. ػّلت ُبي ْْٝ ىٌبمبيي عْاٌُؼ کـػ ترب افرـاػ 9

لبًًْي ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب  اُليتػاؿاي هٞلْليت اف 

 ثِـٍ هٌؼ ثبىٌؼ. ،ػيگـاى ػؿ ُوَ رْاًت فًؼگي

اثيـ هٌبمرجي ؿا ثرَ هٌٚرْؿ . ػّلت ُبي ْْٝ ترؼ7

تأهيي ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ صوبيت هْؿػ 

وبل  ثـاي اٝ ِب  يبف آً يتً عْػ اُل غبؽ  ،لبًًْي  ات

 عْاٌُؼ کـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ ترأهيي عْاٌُرؼ کرـػ ترب کليرَ 4

لبًًْي ىبهل صفبٙت  اُليتالؼاهبت هـثْٓ ثَ اٝوبل 

مؤؿفتب لْگيـي اف  ثـاي ر هؤحـي  مت ّ  ثـ ُبي هٌب ؿ 

ىْػ.  هي  يـ  مْق ث لي ص ثيي الول لْاًيي  مبك  ييا  ا

هـثْٓ ثَ الؼاهبت  ؼ کـػ تبٌصفبٙت ُبيي تأهيي عْاُ

لبًًْي ثَ صمْق، اؿاػٍ ّ تـريضبت فـػ  اُليتاٝوبل 

ات ٝبؿي اف تٞبؿُ هٌبفٜ ّ تأحيـهي گقاؿػ، اصتـام 

کن  ًبؿّا ثـاي  مت،  مت ا فـػ هتٌب ىـائ  ثب  مت،  ا

هي ىْػ ّ هٌْٓ ثَ تزؼيؼ ًٚـ تـيي ّلت هوکي تٖجيك 

، هنتمل ّ ثي ٕـف ثبٍالصيتهٌٚن تْمٔ يک ًِبػ لْبيي 

صفبٙت ُب ثب ػؿرَ اي کَ ايي الؼاهبت ثـ  هي ثبىؼ.

صمْق ّ هٌبفٜ فـػ تأحيـ هي گؾاؿًؼ، هتٌبمت عْاٌُؼ 

 ثْػ.

ػّلت ُبي ْْٝ کليرَ ٌْٓ ثَ اصکبم ايي هبػٍ، . ه5

هيي صك ثـاثـ الؼاهبت هٌبمت ّ هؤحـ ؿا ثَ هٌْٚؿ تأ

يب  يت  ٌَ هبلک يت ػؿ فهي فـاػ ػاؿاي هٞلْل يـاثا ، ه

ُبي  ثَ ّام  ثـ  مي ثـا عْػ ّ ػمتـ هبلي  هْؿ  اػاؿٍ ا

ثبًکي ّ ػيگـ اىکبل اٝتجبؿ هبلي اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کَ ا وْػ  ٌؼ ً تأهيي عْاُ  ّ

 عْػمـاًَ اف هبلکيت عْػ هضـّم ًوي ىًْؼ.
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 التدعتشعي ثَ ػذ: 13هبدٍ 

. ػّلررت ُرربي ْٝررْ ػمتـمرري هررؤحـ افررـاػ ػاؿاي 4

هٞلْليت ثَ ٝؼالت ؿا ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى اف 

يك ا مي ٕـ ثب  مت  ىکلي ّ هتٌب ُبي  زبم اًٖجبق. ثَ ً

عبٕـ تنِيل ًمو هؤحـ آًِب ثَ صيج اىتـاک کٌٌؼگبى 

ػاػؿمي کليَ ّ ثَ صيج ىبُؼ ػؿ  هنتمين ّ غيـهنتمين

لَ تض ُن ػؿ هـص لبًًْي  صل ُبي  ُن ػؿ هـا يك ّ  م

 تأهيي عْاٌُؼ کـػ.ثبالتـ، 

. ثَ هٌْٚؿ کوک ثَ تأهيي ػمتـمري هرؤحـ افرـاػ 9

ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٝؼالت، ػّلت ُبي ْْٝ آهْفه ُبي 

ثـاي  مجي ؿا  ثهٌب ٝؼالت  يبى  پْليل ّ هزـ ىوْل   َ

 کبؿهٌؼاى فًؼاى، اؿائَ عْاٌُؼ ػاػ.

 ؽخقيآصادي ّ اهٌيت : 14هبدٍ 

تأهيي عْاٌُرؼ کرـػ ترب افرـاػ . ػّلت ُبي ْْٝ 4

 ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى:

 ؛ػاؿا ثبىٌؼىغَي اف صك آفاػي ّ اهٌيت  (الف)

عْػ  (ة) لبًًْي اف آفاػي  يـ  ْٕؿ غ مـ ثَ  عْػ

يًْؼ ضـّم ً لبًْى ، ه ثب  يت اف آفاػي  ًْٛ هضـّه ُـ 

هٖبثمت ػاىتَ ثبىؼ ّ ايي کَ ّرْػ هٞلْليت تضت ُيچ 

 ت اف آفاػي ؿا تْريَ ًغْاُؼ کـػ.ٌْٝاًي هضـّهي

. ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُؼ کـػ تب اگـ افـاػ 9

ًؼي  ًْٛ ؿّ ُـ  ٕي  عْػ  يت اف آفاػي  ػاؿاي هٞلْل

هضـّم ىًْؼ، آًِب ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى هنتضك 

تْويي ُبي هٌؼؿد ػؿ لْاًيي ثيي الوللي صمْق ثيـ 

يي  ٍْل ا ُؼاف ّ ا ثب ا ٖبثك  ِب ه ثب آً نتٌؼ ّ  ُ

 .عْاُؼ ىؼثـعْؿػ صکن اًٖجبق هٞمْل، کٌْاًنيْى ّ 

ىرکٌزَ يرب ؿفتربؿ يرب هزربفات : هوٌْٝيت 45هبػٍ 

 ٙبلوبًَ، غيـاًنبًي يب تضميـآهيق

. ُيچ فـػي ػؿ هٞـُ ىکٌزَ يب ؿفتبؿ يب هزربفات 4

ُؼ  لـاؿ ًغْا يق  يب تضميـآه نبًي  ًَ، غيـاً ٙبلوب

ّبيت آفاػ  ثؼّى ؿ َي  ُيچ ىغ يغٌ،  ٍْؿت ه ثَ  فت.  گـ

ُؼ ع لـاؿ ًغْا وي  يب ٝل جي  هبيو ٕ ٞـُ آف ْػ ػؿ ه

 گـفت.
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. ػّلت ُبي ْٝرْ کليرَ ترؼاثيـ هرؤحـ تمٌيٌري، 9

اػاؿي، لْبيي ّ ػيگـ الؼاهبت ؿا ثَ هٌْٚؿ رلْگيـي 

 ،ًَ زبفات ٙبلوب يب ه تبؿ  يب ؿف ىکٌزَ  يل  اف تضو

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـ ا يق  يب تضميـآه نبًي  غيـاً

 عْاٌُؼ کـػ. ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى، اتغبؽ

 اعتثوبس، خؾًْت ّ عإسفتبس هوٌْػيت :16هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ توبم الرؼاهبت هٌبمرت تمٌيٌري، 4

اػاؿي، ارتورربٝي، آهْفىرري ّ ػيگررـ تررؼاثيـ ؿا ثررَ 

عل  چَ ػؿ ػا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يت اف ا ْٚؿ صوب هٌ

 ًَ يَ گْ ثل کل ًَ ػؿ همب عبؿد اف عب چَ ػؿ   ّ ًَ عب

فتبؿ ثَ ىوْل رٌجَ هجتٌي ُبي امتخوبؿ، عيًْت ّ مؤؿ

 ثـ رٌنيت ايي ؿّيَ ُب، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ ُوچٌيي کليَ گبم ُبي هٌبمرت ؿا 9

يًْت ّ  متخوبؿ، ع ًْٛ ا ُـ  لْگيـي اف  ْٚؿ ر ثَ هٌ

تٌبمت ه پيتيجبًياف ٕـيك تأهيي هنبٝؼت ّ ؿفتبؿ مؤ

ّ مي ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، عبًْاػٍ  يترٌنثب 

اػ هـالت آًِب ثَ ىوْل اؿائَ هٞلْهبت ّ ُب ّ افـ

گقاؿه  مبيي ّ  ٌبة، ىٌب ضٍْ ارت ثبؿٍ ً ُب ػؿ هْفه  آ

هْاؿػ امتخوبؿ، عيًْت ّ مؤؿفتبؿ، عْاٌُؼ ثـػاىت. 

مي،  نبئل  کَ ه کـػ  ٌؼ  تأهيي عْاُ  ْْ ُبي ٝ لت  ػّ

ن لـاؿ  يترٌ ٚـ  هؼ ً وبيتي  عؼهبت ص يت ػؿ  ّ هٞلْل

 ًْؼ.ػاػٍ ى

کليررَ اىررکبل . ثررَ هٌٚررْؿ رلررْگيـي اف ّلررْٛ 7

تأهيي   ْْ ُبي ٝ لت  مؤؿفتبؿ، ػّ يًْت ّ  متخوبؿ، ع ا

عْاٌُؼ کـػ تب توبم اهکبًبت ّ ثـًبهَ ُب ثَ عبٕـ 

عؼهت ؿمبًي ثَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٍْؿت هؤحـ 

 ؼ.ًتْمٔ هـارٜ هنتمل هْؿػ ًٚبؿت لـاؿ گيـ

. ػّلت ُبي ْْٝ کليَ تؼاثيـ هٌبمت ؿا ثَ هٌْٚؿ 4

ىٌبعتي  کي،  جْػ فقي يقه ثِ يي ّ آه ًي، تْاًجغ ّ ؿّا

ثبًي  کَ لـ لْليتي  فـاػ ػاؿاي هٞ وبٝي ا زؼػ ارت ه

مؤؿفتبؿ  يب  يًْت  متخوبؿ، ع ًؼا يك ىؼٍ ا ، اف ٕـ

ٌيي  کـػ. چ ٌؼ  غبؽ عْاُ وبيتي، ات عؼهبت ص ئَ  اؿا

کَ ٍضت، ٍْؿت عْاُؼ گـفت ثِجْػ ّ آهيقىي ػؿ هضيٖي 

فـػ ؿا  تبؿي  هت ّ عْػهغ عْػي، کـا تـام  فبٍ، اص ؿ
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ُ نپـّؿه ػ ُبي رٌ ٚـ يتي ؼ ّ ًيبف مٌي ؿا ػؿ ً  ّ

 گيـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ لْاًيي ّ ميبمت ُربي هرؤحـي ؿا 5

ثَ ىوْل لْاًيي ّ ميبمت ُبي هغًَْ فًبى ّ کْػکبى 

ؿا ثررَ هٌٚررْؿ ىٌبمرربيي، ثـؿمرري ّ هضبکوررَ هررْاؿػ 

امررتخوبؿ، عيررًْت ّ مررؤؿفتبؿ ٝليررَ افررـاػ ػاؿاي 

 عْاٌُؼ کـػ. تٖجيكهٞلْليت، ٕـس ّ 

 ؽخقيزوبيت اص توبهيت : 17هبدٍ 

ي ّ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت صك ػاؿًؼ تب کـاهت رنو

آًِب ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى هْؿػ اصتـام ؿّصي 

 لـاؿ گيـػ.

 آصادي گؾت ّ گزاس ّ تبثؼيت: 18هبدٍ 

ػؿ . ػّلت ُبي ْْٝ صمْق افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت 4

آفاػي گيت ّ گؾاؿ، آفاي اًتغبة البهت ّ  فهيٌَ ُبي

ي تبثٞيررت ؿا ثررَ ٍررْؿت ثـاثررـ ثررب ػيگررـاى، ػاىررت

افررـاػ ػاؿاي  ترربىٌبمرربيي ّ تررأهيي عْاٌُررؼ کررـػ 

 هٞلْليت:

لف) ىٌؼ ّ  (ا يت ػاؿا ثب يـ تبثٞ نت ّ تغي صك ک اف 

اف تبثٞيت عْػ عْػمـاًَ يب ثـ امبك هٞلْليت هضـّم 

 ؛يًْؼً

ثـ امبك هٞلْليت اف تْاًبيي کنت، ٕي هـاصل  (ة)

ت يب ػيگـ امٌبػ ىٌبمبيي ّ امتفبػٍ اف امٌبػ تبثٞي

مت  کي ا کَ هو ٌؼگي  ثَ پٌبُ ثْٓ  صل هـ ٕي هـا يب اف 

ىؼ،  گؾاؿ الفم ثب يت ّ صك آفاػي گ وبل  نِيل اٝ ثـاي ت

 ؛يًْؼهضـّم ً

تب ُـ کيْؿ ثَ ىوْل کيْؿ عْػ ؿا  ثبىٌؼآفاػ  (پ)

 تـک کٌٌؼ؛

عْػمـاًَ يب ثـ امبك هٞلْليت اف صك ّؿّػ ثَ  (ت)

 .يًْؼکيْؿ عْػ هضـّم ً

ْؿًا ثٞرؼ اف تْلرؼ حجرت ًربم کْػکبى هٞلْل فر. 9

عْاٌُؼ ىؼ ّ ػاؿاي صك ػاىتي ًبم، صك کنت تبثٞيت ّ 

عْؿػاؿي اف  لؼيي ّ ثـ نتي ّا صك ػاً کي  صؼ هو تب 

 عْاٌُؼ ثْػ. ،هْاٙجت آًِب



ههههههه - ههههههه -   

 صًذگي هغتمل ّ ؽوْل دس خبهؼَ: 19هبدٍ 

فـاػ  ثـ ا صك ثـا نيْى  يي کٌْاً ْْ ا ُبي ٝ لت  ػّ

ػؿ ربهَٞ ّ ػاىتي اًتغبة  ػاؿاي هٞلْليت ثَ فًؼگي

ُبي ثـاثـ ثب ػيگـاى ؿا ىٌبمبيي هي کٌٌؼ ّ تؼاثيـ 

هؤحـ ّ هٌبمجي ؿا ثَ هٌْٚؿ تنِيل ثِـٍ هٌؼي کبهل 

يبؿکت  ىوْل ّ ه صك ّ  يي  يت اف ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

کَ  کـػ  ٌؼ  غبؽ عْاُ َٞ ات ِب ػؿ ربه هل آً ىبهل کب

 فيـ هي ىًْؼ:هْاؿػ 

لف) يت ف (ا فـاػ ػاؿاي هٞلْل ضل ا تب ه ًؼ  ٍت ػاؿ ـ

البهت عْػ ّ هکبى فًؼگي ّ افـاػي ؿا کَ ثب آًِب 

کٌٌؼ، ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى اًتغبة .فًؼگي هي

وي  عبً ً يت  يک تـت ًؼگي ػؿ  ثَ ف جْؿ  ٌؼ ّ هز کٌ

 ثبىٌؼ؛

افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ ٕيفرري اف عررؼهبت  (ة)

نبٝؼت  ىوْل ه ثَ  وبٝي  لبهتي ّ ارت عبًگي، ا وبيتي  ص

اف فًؼگي ّ ىوْل ػؿ ربهَٞ  پيتيجبًيـاي الفم ث ىغَي

مي  َٞ ػمتـ يک اف ربه يب تفک ًقّا  لْگيـي اف ا ّ ر

 ػاؿًؼ؛

ثـاي  (پ) وبٝي  ًبت ارت وْمعؼهبت ّ اهکب هـػم  ٝ

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  يؼ  ثب

 ؼ.ٌبىّ پبمظ.گْي ًيبفُبي آًِب ثهِيب 

 تسشک ؽخقي: 02هبدٍ 

ي ؿا ثـاي تأهيي تضـک ػّلت ُبي ْْٝ الؼاهبت هؤحـ

ىغَي ثب صؼاکخـ امتمالل ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت 

 ؿّي ػمت عْاٌُؼ گـفت کَ ىبهل هْاؿػ ؽيل هي ىْػ:

تنِيل تضـک ىغَي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ  (الف)

 ىيٍْ ّ فهبى هْؿػ اًتغبة آًِب ّ ثَ ليوت اؿفاى؛

تنِيل ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ّمبئل  (ة)

ضـک ىکبل  ت کي ّ ا ُبي کو ٌبّؿي  ُب، ف َي، اثقاؿ ىغ

نتمين ّ  نبٝؼت ه ُبه مَٖ  يي  ّا ئَ ا ىوْل اؿا ثَ 

 عؼهبت ثَ ليوت اؿفاى؛

 
ئَ (پ) ثـاي  اؿا ضـک  ُبي ت ِبؿت  هْؿػ ه هْفه ػؿ  آ

فـاػ  ثب ا کَ  ٌؼاًي  يت ّ کبؿه فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 ؛مـ ّ کبؿ ػاؿًؼػاؿاي هٞلْليت 
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متَ (ت) يؼ آى ػ ثَ تْل نبت  يْيك هؤم مبئل  ت اف ّ

جَ  وبم رٌ کَ ت کي  ُبي کو ٌبّؿي  ُب ّ ف ضـک، اثقاؿ ت

ُبي تضـک ؿا ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ًٚـ هي 

 ؼ.ًگيـ

 آصادي ثيبى ّ ػميذٍ ّ دعتشعي ثَ هؼلْهبت: 01هبدٍ 

ْٚؿ  ثَ هٌ مت ؿا  تؼاثيـ هٌب يَ  ْْ کل ُبي ٝ لت  ػّ

تأهيي ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت هي تْاًٌؼ صك 

ّ ٝميؼٍ ثَ ىوْل آفاػي رنتزْ، ػؿيبفت  آفاػي ثيبى

ّ اًتمبل هٞلْهبت ّ ػيؼگبٍ ُب ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب 

ػيگـاى ّ اف ٕـيك کليَ اًْاٛ اؿتجبٓ هْؿػ اًتغبة 

کٌْاًنريْى صبّرـ  9عْػ ؿا ُوبى ْٕؿ کرَ ػؿ هربػٍ 

ىبهل تٞـيف ىؼٍ، اٝوبل کٌٌؼ، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ کَ 

 هْاؿػ فيـ هي ىًْؼ:

لف) ئَ هٞل (ا هبت اؿا وْهيْ فـاػ ػاؿاي  ٝ ثَ ا

ُبي ٌبّؿي  متـك ّ ف ثل ػ ُبي لب لت  يت ػؿ لب  هٞلْل

هٞلْليت ّ ثَ هْلٜ ّ ثؼّى هَـف هتٌبمت ثب اًْاٛ 

 اّبفي؛

ىبؿٍ اي،  (ة) ثبى ا متفبػٍ اف ف نِيل ا پؾيـه ّ ت

ٕبت  يل، اؿتجب ضبلي ثـ مبئل، ال گـ ّ ربيگقيي ّ ػي  ّ

تغبة ؿّه ُب ّ لبلت ُبي اؿتجبٓ لبثل ػمتـك هْؿػ اً

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ تٞبهالت ؿموي؛

تب عؼهبت ؿا ثـاي  (پ) ػؿعْامت اف هؤمنبت عٍَْي 

ًت وْم ٝ ىوْل ايٌتـ ثَ  لف  ُبي هغت ثَ ؿاٍ  هـػم 

ُبي  لت  عؼهبت ؿا ػؿ لب هبت ّ  ٌؼ ّ هٞلْ فـاُن کٌ

فـاػ ػاؿاي  ثـاي ا متفبػٍ  ثل ا متـك ّ لب ثل ػ لب

 هٞلْليت اؿائَ ػٌُؼ؛

ُبي (ت) مبًَ  يْيك ؿ ئَ  ت ىوْل اؿا ثَ  گبًي  ُو

ثل  ْٚؿ لب ثَ هٌ ًت  يك ايٌتـ هبت اف ٕـ ٌؼگبى هٞلْ کٌ

 ػمتـك کـػى عؼهبت عْػ ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت؛

 ىٌبمبيي ّ تـّيذ امتفبػٍ اف فثبى اىبؿٍ اي. (ث)

 ازتشام ثَ هسشهيت: 00هبدٍ 

. ُيچ فـػ هٞلْلي، لٖٜ ًٚـ اف هکبى البهرت يرب 4

َ عْػمررـاًَ يررب تـتيجرربت فًررؼگي، هررْؿػ هؼاعلرر

غيـلبًًْي ػؿ هضـهيت، عبًْاػٍ، عبًَ يب هـامالت يب 
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ػيگـ اًْاٛ اؿتجبٓ اّ يب صوالت غيـلبًًْي ثَ ٝقت 

يررب ىررِـت اّ، لررـاؿ ًغْاُررؼ گـفررت. افررـاػ ػاؿاي 

ٌيي  يَ چ لبًْى ٝل يت  تب اف صوب ًؼ  صك ػاؿ يت  هٞلْل

 هؼاعلَ يب صوالتي ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ.

هٞلْهبت ىغَي، ٍضي ّ . ػّلت ُبي ْْٝ اف هضـهيت 9

ثب  ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يي ا تْاًجغ

 ػيگـاى صوبيت عْاٌُؼ کـػ.

 ازتشام ثَ خبًَ ّ خبًْادٍ: 03هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ الؼاهبت هؤحـ ّ هٌبمرجي ؿا ثرَ 4

يت ػؿ  فـاػ ػاؿاي هٞلْل يَ ا ٞيِ ٝل فٜ تج ْٚؿ ؿ هٌ

عبًْاػٍ،  ثَ افػّاد،  ثْٓ  هْؿ هـ يَ ا متيکل  مـپـ

ّ ؿّاثٔ ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ؿّي ػمت عبًْاػٍ 

 عْاٌُؼ گـفت ّ تأهيي عْاٌُؼ کـػ کَ:

لف) مي افػّاد  (ا رؼ  يت ّا فـاػ ػاؿاي هٞلْل صك ا

ثـاي افػّاد ّ تيکيل عبًْاػٍ ثـ پبيَ ؿّبيت آفاػ 

 ّ کبهل ػّ ٕـف ىٌبمبيي هي ىْػ؛

َوين (ة) ثَ ت يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا يـي ص  گ

 ًَ ٍلَ آفاػا کبى ّ فب ٞؼاػ کْػ ثبؿٍ ت نؤّالًَ ػؿ ّ ه

ثب مت تٌبتْلؼ آًِب ّ ػاىتي ػمتـمي ثَ هٞلْهبت ه

هي  مبيي  عبًْاػٍ ىٌب ٚين  ثبؿّؿي ّ تٌ هْفه  مي ّ آ

ىْػ ّ ّمبئل الفم ثـاي تْاًوٌؼ کـػى آًِب ثَ هٌْٚؿ 

 ؛فـاُن آّؿػٍ هي ىًْؼاٝوبل ايي صمْق 

 افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت، ثررَ ىرروْل کْػکرربى (پ)

لْله گـاى ٞ ثب ػي ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  عْػ ؿا  ثبؿّؿي   ،

 صف٘ هي کٌٌؼ.

. ػّلت ُبي ْٝرْ، صمرْق ّ ّٙربيف افرـاػ ػاؿاي 9

هٞلْليررت ؿا ػؿ فهيٌررَ ُرربي مـپـمررتي، ليوْهررت، 

فـفًؼگيـي کْػکبى يب ؿّيَ.ُبي هيبثَ ػؿ صبلتي کَ 

ؼ، تأهيي ٌايي امتخٌبئبت ػؿ لْاًيي هلي هْرْػ ثبى

هْ يَ  کـػ؛ ػؿ کل ٌؼ  تـيي اؿػ، عْاُ کْػک ثِ ٌبفٜ  ه

ػاؿاي اُويت ًغنت امت. ػّلت ُبي ْْٝ، هنبٝؼت ُبي 

يت ػؿ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثَ ا مجي ؿا  ِت هٌب رـاي  ر ا

ِب ػؿ  ٙبيف آً ٌَّ ٌؼ  فهي فـاُن عْاُ کْػک  پـّؿه 

 کـػ.
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کْػکربى  . ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُؼ کرـػ کر7َ

لْل  ثَ هٞ تـام  ثب اص  َٖ ثـي ػؿ ؿاث مْق ثـا ػاؿاي ص

ؼگي عبًْاػگي ُنتٌؼ. ثَ هٌْٚؿ تضمك ايي صمْق ّ فً

يک  لت ّ تفک تـک، غف وبى،  لْگيـي اف کت کبى ر کْػ

، ػّلت.ُبي ْْٝ تِٞؼ عْاٌُؼ کـػ تب هٞلْهبت، هٞلْل

کْػکبى عؼهبت ّ صوبيت ُبي اّليَ ّ ربهٞي ؿا ثـاي 

 ّ عبًْاػٍ ُبي آًِب اؿائَ ػٌُؼ. هٞلْل

کْػک عرالف . ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُؼ کـػ کَ 4

هيل عْػ اف ّالؼيي عْػ رؼا ًوي ىْػ، هگـ ايي کَ 

هٌْٓ ثَ ثبفًگـي لْبيي ّ هٖبثك ثب  ثبٍالصيت،هـارٜ 

رـا ثل ا ُبي لب ول  ًؼ  ،لْاًيي ّ ٕـفالٞ َوين ثگيـ ت

ّؿي امت. ثِتـيي هٌبفٜ کْػک ّـکَ چٌيي رؼايي ثـاي 

ػؿ ُرريچ ٍررْؿتي، کررْػک اف ّالررؼيي عررْػ ثررـ امرربك 

هٞلْليت هبػؿ يب پؼؿ يب هٞلْليت هٞلْليت کْػک يب 

 رؼا ًغْاُؼ ىؼ. ،ُـ ػّ آًِب

. ػّلت ُبي ْْٝ تِٞؼ هي کٌٌؼ ترب توربم هنربٝي 5

جت اف  يَ اف هـال عبًْاػٍ اّل کَ  ٍْؿتي  عْػ ؿا ػؿ 

يک کْػک هٞلْل ًبتْاى ثبىؼ، ثَ هٌْٚؿ فـاُن آّؿي 

يـ  کْػک ّ ػؿ غ لبؿة آى  يبى ا ربيگقيي ػؿ ه جت  هْاٙ

يک ه ٍْؿت، ػؿ  کبؿ آى  ثَ   ،َٞ عبًْاػگي ػؿ ربه ضئ 

 گيـًؼ.

 تؼلين: 04هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْٝرْ صرك افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ػؿ 4

فهيٌَ تٞلين ؿا ىٌبمبيي هي کٌٌؼ. ثَ هٌْٚؿ تضمك 

لت  ثـ، ػّ ٍت ثـا مبك فـ ثـ ا ٞيِ ّ  ثؼّى تج صك  يي  ا

ُبي ْْٝ يک ًٚبم آهْفىي فـاگيـ ؿا ػؿ کليَ مْٖس ّ 

اُؼاف ؿا ثَ هٌْٚؿ ًيل ثَ يبػگيـي ػؿ رـيبى فًؼگي 

 تأهيي عْاٌُؼ کـػ:فيـ 

تْمَٞ کبهل امتٞؼاػ اًنبًي ّ صل کـاهت ّ  (الف)

ُبي .اؿفه عْػي ّ تضکين اصتـام ثَ صمْق ثيـ، آفاػي

 امبمي ّ تٌْٛ اًنبًي؛

تْمَٞ ىغَيت، تْاًبيي ُب، عالليت ّ تْاًوٌؼي  (ة)

ُرربي رنرروبًي ّ ؿّاًرري افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت تررب 

 يي صؼ هوکي؛ثبالتـ
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ثـاي  (پ) يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کـػى ا ٌؼ  تْاًو

 هيبؿکت هؤحـ ػؿ يک ربهَٞ آفاػ.

. ػؿ تضمك ايي صك، ػّلت ُبي ْْٝ ترأهيي عْاُرؼ 9

 کـػ تب:

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف ًٚبم آهْفه ٝوْهي  (الف)

يًْؼ ّ  ضـّم ً يت ه مبك هٞلْل لْل اثـ ا کبى هٞ ف کْػ

جبؿي  تؼايي آفاػ ّ ار هْفه اث ثـ آ مٔ  هْفه هتْ يب آ

 امبك هٞلْليت هضـّم ًگـػًؼ؛

ٌؼ ثَ آهْفه ُبي  (ة) افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثتْاً

اثتؼايي ّ هتْمٔ فـاگيـ، ثبکيفيت ّ آفاػ ثَ ٍْؿت 

 ثـاثـ ثب ػيگـاى ػؿ ربهَٞ ػمتـمي ػاىتَ ثبىٌؼ؛

 ٍْؿت گيـػ؛ ىغَيًيبفُبي ثب هٞمْل اًٖجبق  (پ)

يت  (ت) يت صوب فـاػ ػاؿاي هٞلْل ٚبم ا الفم ؿا ػؿ ً

ِب  هؤحـ آً هْفه  نِيل آ ْٚؿ ت ثَ هٌ وْهي  هْفه ٝ آ

 ػؿيبفت کٌٌؼ؛

ؿّي هؤحـ ػؿ هضئ ُب ّ ىغَي  تؼاثيـ صوبيتي (ث)

تْمَٞ ٝلوي ّ ارتوبٝي هٖبثك ثب ػمت گـفتَ ىًْؼ تب 

 ُؼف ىوْل کبهل ثَ صؼاکخـ ثـمؼ.

افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ؿا ثرَ  ،. ػّلت ُبي 7ْْٝ

بؿت ُبي فًؼگي ّ تْمَٞ ارتوبٝي هٌْٚؿ يبػ گـفتي هِ

ػؿ رِت تنِيل هيبؿکت کبهل ّ ثـاثـ آًِب ػؿ تٞلين 

ّ ثَ صيج اْٝبي ربهَٞ تْاًوٌؼ عْاٌُؼ کـػ. ثؼيي 

ىوْل  ثَ  مجي ؿا  تؼاثيـ هٌب  ْْ ُبي ٝ لت  ْٚؿ، ػّ هٌ

 الؼاهبت فيـ ؿّي ػمت عْاٌُؼ گـفت:

لف) ىيٍْ  (ا ربيگقيي،  عٔ  يل،  يبػگيـي ثـ نِيل  ت

ربيگقيي، ّمبئل، لبلت ُبي اؿتجبٓ ّ  ّ الضبليُبي 

يت  يبػگيـي ّ صوب نِيل  ضـک ّ ت ُبي ت ِبؿت  گـه ّ ه ً

 تْمٔ ُوتبيبى؛

تنِيل يبػگيـي فثبى اىبؿٍ اي ّ تـّيذ ُْيت  (ة)

 فثبًي ربهَٞ ًبىٌْايبى؛

تأهيي ايي کَ آهْفه ًبثيٌبيبى ّ ًبىٌْايبى  (پ)

ثَ هٌبمت تـيي فثبى ّ ىيٍْ ّ ؿاٍ اؿتجبٓ ثـاي فـػ 

وي ّ  مَٞ ٝل کَ تْ يـػ  هي گ ٍْؿت  ُبيي  ّ ػؿ هضئ.

 ارتوبٝي ؿا ثَ صؼاکخـ هي ؿمبًؼ.

. ثَ هٌْٚؿ تضمك ايي صك، ػّلت ُبي ْْٝ ترؼاثيـ 4

هٌبمجي ؿا ثَ عبٕـ امتغؼام هٞلوبى ثَ ىوْل هٞلوبى 
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 ٌَ يل تغ يب ثـ ىبؿٍ اي  ثبى ا ٌَ ف کَ ػؿ فهي لْل  هٞ

هْ مْٖس آ وبم  کَ ػؿ ت ٌؼاًي  هْفه کبؿه ًؼ ّ آ فه ػاؿ

فٞبل ثبىٌؼ، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ. چٌيي آهْفه ُبيي 

ُبي  ىيٍْ  متفبػٍ اف  يت ّ ا گبُي اف هٞلْل ىبهل آ

هٌبمررت، ّمرربئل ّ لبلررت ُرربي  ّ ررربيگقيي الضرربلي،

اؿتجبٓ، فٌْى آهْفىي ّ هْاػ ثـاي صوبيت اف افـاػ 

 ؼ ىؼ.ٌػاؿاي هٞلْليت عْاُ

ؼ کرـػ کرَ افرـاػ ٌر. ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْا5ُ

لبػؿ ػاؿاي ه يت  نتٌؼ ٞلْل ثَ ُ ٝبلي تب  َيالت  تض

اي، آهْفه ثقؿگنبالى ّ يبػگيـي .، آهْفه صـفَٝوْهي

ثب  ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  ٞيِ ّ  ثؼّى تج ًؼگي  يبى ف ػؿ رـ

لت  ْٚؿ، ػّ ثؼيي هٌ ىٌؼ.  ىتَ ثب مي ػا گـاى، ػمتـ ػي

ثـاي افـاػ اًٖجبق ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُؼ کـػ کَ 

 ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ًٚـ گـفتَ ىْػ.

 فست: 05ٍ هبد

فـاػ ػاؿاي  کَ ا ٌؼ  هي کٌ مبيي  ْْ ىٌب ُبي ٝ لت  ػّ

ثل  مٖش لب ثبالتـيي  عْؿػاؿي اف  صك ثـ يت اف  هٞلْل

ػمتيبثي ٍضت ثؼّى تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت، ػاؿا هي 

الؼاهبت هٌبمت ؿا ثَ  ،ثبىٌؼ. ػّلت ُبي ْْٝ کليَ

عبٕـ تأهيي ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ عؼهبت 

ىْػ ّ ػؿ آى کَ اي ٍضي  هي  تَ  ٚـ گـف نيت ػؿ ً رٌ

ثَ  کـػ.  ٌؼ  غبؽ عْاُ گـػػ، ات هي  يي  ىبهل تْاًجغ

 ْْٝ: يٍْؿت هيغٌ، ػّلت ُب

هـالجت ُب ّ ثـًبهَ ُبي ٍضي ؿا ثَ ّمٞت ّ  (الف)

يت  نبى کيف ثـاي ُو يب اؿفاى  گبى  ٍْؿت ؿاي ثَ   ّ

گـاى  ثب ػي ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

ّ ثبؿّؿي ّ ثـًبهَ ُبي فـاُن هي کٌٌؼ کَ ٍضت رٌني 

 ؼ؛ًٍضت ٝبهَ ؿا ػؿ ثـ هي.گيـ

يت  (ة) عؼهبت ٍضي هْؿػ ّـّؿت افـاػ ػاؿاي هٞلْل

هغًٍَْب ثَ عبٕـ هٞلْليت ُبي آًِب ثَ ىوْل ىٌبمبيي 

ثررَ هْلررٜ ّ الررؼام هٌبمررت ّ عررؼهبت رلررْگيـي اف 

هٞلْليت ُبي ثييتـ ػؿ هيبى کْػکبى ّ ثقؿگنبالى ؿا 

 اؿائَ هي کٌٌؼ؛
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فـاػ عؼهب (پ) ضالت ا کبى ػؿ ه صؼ اه تب  ٍضي ؿا  ت 

متبيي  ٌبٕك ؿّ ىوْل ه ثَ  يت  ئَ ػاؿاي هٞلْل هي اؿا

 ًوبيٌؼ؛

جت  (ت) تب هـال ٌؼ  هي کٌ لقم  ٍضي ؿا ه ٌؼاى  کبؿه

ؿا ثـاي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٍْؿت  ُونبًيُبي 

گبٍ،  ّبيت آفاػ ّ آ مبك ؿ ثـ ا گـاى ّ  ثب ػي ثـ  ثـا

هت، يـ، کـا مْق ث گبُي اف ص فقايو آ تبؿي ّ  ا عْػهغ

هْفه ّ  يك آ يت اف ٕـ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ُبي ا ًيبف

ثـاي  لي  ُبي اعال ٝالم هٞيبؿ رٜ ا وْهي ّ هـا ٍضي ٝ

 عٍَْي، اؿائَ کٌٌؼ؛

تجٞيِ ٝليَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا ػؿ تِيَ  (ث)

ثيوَ ٍضي ّ ثيوَ فًؼگي ػؿ ٍْؿتي کَ لْاًيي هلي آى 

ُ وَ  يي ثي ٌؼ ّ ا ٌْٛ کٌ ىوبؿػ، هو هي  زبف  ب ؿا ه

 ٝبػالًَ ّ هٞمْالًَ فـاُن عْاٌُؼ ىؼ؛

يب  (د) ٍضي  جت  يَ هـال يق تِ ٞيِ آه کبؿ تج اف اً

يت،  مبك هٞلْل ثـ ا ٞبت  غؾا ّ هبي يب  ٍضي  عؼهبت 

 رلْگيـي کٌٌؼ.

 تْاًجخؾي: تدِيض ّ 06هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ الؼاهبت هؤحـ ّ هٌبمجي ثَ ىوْل 4

کـػى  ٌؼ  ْٚؿ تْاًو ثَ هٌ يبى ؿا  مٔ ُوتب يت تْ صوب

ف صؼاکخـ ا ف٘  متيبثي ّ ص ثـاي ػ يت  ـاػ ػاؿاي هٞلْل

وبٝي ّ  ًي، ارت نوبًي، ؿّا هل ر ًبيي کب متمالل، تْا ا

ُبي  جَ  وَ رٌ هل ػؿ ُ يبؿکت کب ىوْل ّ ه فَ اي ّ  صـ

فًؼگي، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ. ثؼيي هٌْٚؿ، ػّلت ُبي 

تْاًجغيي ؿا تزِيق ّ ْْٝ ثـًبهَ ُب ّ عؼهبت ربهٜ 

ىتغبل ّ عؼهبت آهْفىي ثَ عًَْ ػؿ فهيٌَ ُبي ٍضت، ا

ّ ارتوبٝي ىٌبمبيي، تضکين ّ تٞويك هي کٌٌؼ ّ ايي 

 ثـًبهَ ُب ّ عؼهبت:

ػؿ فّػتـيي هـصلَ هوکي ىـّٛ هي ىًْؼ ّ ثـ  (الف)

َي  ُبي ىغ لْت  ُب ّ  ىتَ اي ًيبف يبثي چٌؼؿ مبك اؿف ا

 امتْاؿ هي ثبىٌؼ؛

اف هيبؿکت ّ ىوْل ػؿ ربهَٞ ّ ػؿ کليَ رْاًت  (ة)

ي کٌٌؼ، ػإّلجبًَ هي ثبىٌؼ ّ ثـاي ارتوبٛ صوبيت ه

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت تب صؼ اهکبى ػؿ هضالت آًِب ثَ 

 ىوْل هٌبٕك ؿّمتبيي اؿائَ هي ىًْؼ.
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 هترؼاّم. ػّلت ُبي ْْٝ تْمَٞ آهْفه اثتؼايي ّ 9

عؼهبت   ٍَ ٞبل ػؿ ٝـ ٌؼاى ف ثـاي کبؿه يق ّ ؿا  تزِ

 تْاًجغيي تـّيذ عْاٌُؼ کـػ.

، ػاًرو ّ امرتفبػٍ اف . ػّلت ُبي ْْٝ هْرْػيرت7

ّمرربئل ّ فٌرربّؿي ُرربي کوکرري هغَررًْ افررـاػ ػاؿاي 

هـثْٓ تزِيق ّ تْاًجغيي هٞلْليت ؿا تب ربيي کَ ثَ 

 ىْػ، تـّيذ هي ًوبيٌؼ.

 کبس ّ اؽتغبل: 07هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ صك کبؿ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿا 4

ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ىٌبمبيي هي کٌٌؼ؛ ايي صك 

تي فـٍت اهـاؿ هٞبه تْمٔ کبؿي هي ىْػ کَ ىبهل ػاى

آفاػاًَ اًتغبة ىؼٍ يب ػؿ ثبفاؿ کبؿ لبثل پؾيـه 

کبؿي ضئ  مت ّ ه ثـاي  .ايا کَ  يـػ  هي گ ثـ  ؿا ػؿ 

متـك  ثل ػ يـ ّ لب ثبف، فـاگ يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

امت. ثـ ٝالٍّ، ػّلت ُبي ْْٝ تضمك صك کبؿ ؿا ثـاي 

ْليت هي ىًْؼ آًِبيي کَ ػؿ رـيبى اىتغبل ػچبؿ هٞل

ّ اف ؿاٍ ُبي هغتلف ثَ ىوْل تمٌيي ثَ هٌْٚؿ ًيل 

 صف٘ ّ تـّيذ هي.کٌٌؼ:اُؼاف فيـ ثَ 

لف) ثب  (ا  َٖ يت ػؿ ؿاث مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  ٌٜ تج ه

ىوْل  ثَ  ىتغبل  ىکبل ا وبم ا ثَ ت ثْٓ  هْؿ هـ يَ ا کل

تؼاّم  ىتغبل،  ىتي ّ ا کبؿ گوب ثَ  متغؼام،  ىـائ ا

 بؿي ايوي ّ ٍضي؛اىتغبل، پييـفت ىغلي ّ ىـائ ک

صوبيررت اف افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ ٍررْؿت  (ة)

ثـاثـ ثب ػيگـاى ػؿ اؿتجبٓ ثب ىـائ کبؿي ٝبػالًَ 

ثـ  متوقػ ثـا ثـ ّ ػ ٍت.ُبي ثـا ىوْل فـ ثَ  نبٝؼ  ّ ه

ثـاي کبؿ ثب اؿفه ثـاثـ، ىـائ کبؿي ايوي ّ ٍضي 

 ثَ ىوْل صوبيت ػؿ همبثل آفاؿ ّ ؿفٜ ىکبيبت؛

کَ  (پ) يي  لبػؿ تأهيي ا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

تب صمْق عْػ ػؿ فهيٌَ کبؿ ّ اتضبػيَ ٌٍفي  ُنتٌؼ

 ؿا ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى اٝوبل کٌٌؼ؛

ثـاي  (ت) يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل کـػى ا ٌؼ  تْاًو

ػاىتي ػمتـمي هؤحـ ثَ ثـًبهَ ُبي ٝوْهي ؿاٌُوبيي 

فَ ٌي ّ صـ فَ .ف ُبي صـ هْفه  يبثي ّ آ عؼهبت کبؿ اي، 

 ؛هتؼاّماي ّ 
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ثـاي  (ث) ىغلي  يـفت  کبؿي ّ پي ُبي  ٍت  تـّيذ فـ

افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ثبفاؿ کبؿ ثَ ىوْل هنبٝؼت 

 ػؿ يبفتي، کنت، صف٘ ّ ثبفگيت ثَ اىتغبل؛

تـّيذ فـٍت ُب ثـاي عْػاىتغبلي، کبؿآفـيٌي  (د)

 ّ تْمَٞ تٞبًّي ُب ّ آغبف کنت ّ کبؿ عْػي؛

 ٝوْهي؛ امتغؼام افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ثغو (چ)

غو  (س) يت ػؿ ث فـاػ ػاؿاي هٞلْل متغؼام ا تـّيذ ا

عٍَْي اف ٕـيك ثـًبهَ ُب ّ توِيؼات هٌبمت کَ ىبهل 

تؼاثيـ  گـ  ُب ّ ػي يْق  جت، ه لؼام هخ ُبي ا هَ  ثـًب

 ىْػ؛

هٞمْل ػؿ هضل کبؿ ثـاي اًٖجبق تأهيي ايي کَ  (ط)

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ًٚـ گـفتَ هي ىْػ؛

زبؿ (ػ) نت ت فـاػ ػاؿاي تـّيذ ک مٔ ا کبؿي تْ ة 

 هٞلْليت ػؿ ثبفاؿ کبؿ ٝوْهي؛

تررـّيذ ثـًبهررَ ُرربي تْاًجغيرري صـفررَ اي ّ  (ؽ)

، صف٘ کبؿ ّ ثبفگيت ثَ کبؿ ثـاي افـاػ ػاؿاي لکيهن

 هٞلْليت.

. ػّلت ُبي ْْٝ تأهيي عْاٌُرؼ کرـػ ترب افرـاػ 9

ػاؿاي هٞلْليت ػؿ ثـػگي يب غالهي ًگِؼاىتَ ًيًْؼ ّ 

ٍْؿت  ثَ  ِب  کبؿ اف آً ثـ  گـاى ػؿ ثـا ثب ػي ثـ  ثـا

 ارجبؿي صوبيت ىْػ.

 عير هٌبعت صًذگي ّ زوبيت اختوبػي: 08هبدٍ 

صك افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ثرَ  ،. ػّلت ُبي 4ْْٝ

ُبي  عبًْاػٍ  عْػ ّ  ثـاي  ًؼگي  مت ف مٖش هٌب ىتي  ػا

عْػ ثَ ىوْل عْؿاک، پْىبک ّ هنکي کبفي ّ ثَ ثِجْػ 

تؼاّم  هه مبيي  يتي ؿا ىٌب گبم ىـائ هٞي ٌؼ ّ  ي کٌ

ُبي هٌبمجي ؿا ثَ هٌْٚؿ صف٘ ّ گنتـه تضمك ايي صك 

 ثؼّى تجٞيِ ثـ امبك هٞلْليت، عْاٌُؼ ثـػاىت.

صك افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ثرَ  ،. ػّلت ُبي 9ْْٝ

ػاىتي صوبيت ارتوبٝي ّ ثـعْؿػاؿي اف ايي صك ثؼّى 

ٌؼ ّ  هي کٌ مبيي  يت ؿا ىٌب مبك هٞلْل ثـ ا ٞيِ  تج

هٌْٚؿ صف٘ ّ گنتـه تضمك ايي  الؼاهبت هٌبمجي ؿا ثَ

 صك ثَ ىوْل تؼاثيـ فيـ اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ:

تأهيي ػمتـمي ثـاثـ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت  (الف)

ثَ عؼهبت آپ پبک ّ تأهيي ػمتـمي ثَ عؼهبت هٌبمت ّ 
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ثَ  مظ  ثـاي پب ُب  نبٝؼت  گـ ه مبئل ّ ػي اؿفاى، ّ

 ًيبفُبي هـثْٓ ثَ هٞلْليت؛

مي افـاػ ػاؿ (ة)  اي هٞلْليت ثَ عًَْتأهيي ػمتـ

ثَ ثـًبهَ فًبى ّ ػعتـاى هٞلْل ّ ثقؿگنبالى هٞلْل 

 ُبي صوبيت ارتوبٝي ّ ثـًبهَ ُبي فمـفػايي؛

تررأهيي ػمتـمرري آى ٝررؼٍ اف افررـاػ ػاؿاي  (پ)

هٞلْليت ّ عبًْاػٍ ُبي آًِب کَ ػؿ ىـائ فمـ ثَ 

َبؿف  ثب ه  َٖ لت ػؿ ؿاث نبٝؼت ػّ ثَ ه ًؼ،  هي ثـ مـ 

ث يت  ثَ هٞلْل ثْٓ  يبّؿٍ، هـ کبفي، ه هْفه  ىوْل آ  َ

 هنبٝؼت هبلي ّ امتـاصت؛

تررأهيي ػمتـمرري افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ  (ت)

 ثـًبهَ ُبي ٝوْهي تِيَ هنکي؛

تأهيي ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ فْائؼ  (ث)

 .تمبٝؼّ ثـًبهَ ُبي 

 هؾبسکت دس صًذگي عيبعي ّ ػوْهي: 09هبدٍ 

ـعْؿػاؿي اف صمْق ميبمي ّ فـٍت ث ،ػّلت ُبي ْْٝ

ٍْؿت  ثَ  يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل ثـاي ا مْق ؿا  يي ص ا

 ثـاثـ ثب ػيگـاى تْويي ّ تِٞؼ عْاٌُؼ کـػ تب:

تررأهيي کٌٌررؼ تررب افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت  (الررف)

مي ّ  ًؼگي ميب هل ػؿ ف هؤحـ ّ کب ٍْؿت  ثَ  ٌؼ  ثتْاً

ٝوْهي ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى ثَ ْٕؿ هنتمين يب 

کَ آ ٌؼگبًي  يك ًوبي ًؼ، اف ٕـ ىؼٍ ا غبة  ًَ اًت فاػا

اىتـاک کٌٌؼ کَ صك ّ فـٍت افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ػؿ 

فهيٌَ اًتغبة کـػى ّ اًتغبة ىؼى ؿا ػؿ ثـ هي گيـػ 

 گـػػ:.ّ ىبهل هْاؿػ ؽيل هي

ول  (اّل) نبت ّ ٕـفالٞ هْاػ، تأمي کَ  يي  تأهيي ا

مت ّ ػؿک ّ  متـك ا ثل ػ مت ّ لب يـي هٌب ُبي ؿأي گ

 ثبىؼ؛ امتفبػٍ اف آًِب آمبى هي

ثَ ؿأي  (ػّم) يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل صك ا يت اف  صوب

ُبي  مي  وَ پـ ثبت ّ ُ في ػؿ اًتغب ٍْؿت هغ ثَ  ػاػى 

ٝبة ثؼّى اؿ وْهي  َؼي  ،ٝ ثبت، ت ًبهقػي ػؿ اًتغب

وْهي ػؿ  ٙبيف ٝ رـاي ّ موي، ا ُبي ؿ مبم  ًَ ه هؤحـا

ُبي  ٌبّؿي  متفبػٍ اف ف نِيل ا هت ّ ت مْٖس صکْ يَ  کل

 ت ثبىؼ؛کوکي ّ ًْ ػؿ ٍْؿتي کَ هٌبم
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فـاػ ػاؿاي  (مْم) ًَ اؿاػٍ ا ثـاف آفاػا ْويي ا ت

ْٚؿ،  ثؼيي هٌ ٌؼگبى ّ  غبة کٌ ٌْاى اًت ثَ ٝ يت  هٞلْل

ثَ  ربفٍ ػاػى  ِب، ا مت آً ثَ ػؿعْا لقّم ّ  ٍْؿت  ػؿ 

آًِب تب اف هنبٝؼت يک فـػ هْؿػ اًتغبة عْػ ػؿ ؿأي 

 ػُي ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ.

فـاػ ػاؿاي (ة) کَ ػؿ آى ا ٖي  ًَ هضي  تـّيذ فٞبال

هل ػؿ اػاؿٍ  هؤحـ ّ کب ٍْؿت  ثَ  ٌؼ  يت ثتْاً هٞلْل

اهْؿ ٝوْهي ثؼّى تجٞيِ ّ ثَ ْٕؿ ثـاثـ ثب ػيگـاى 

مِن ثگيـًؼ ّ تيْيك هيبؿکت آًِب ػؿ اهْؿ ٝوْهي ثَ 

 ىوْل هْاؿػ فيـ:

هيرربؿکت ػؿ مرربفهبى ُرربي غيـصکررْهتي ّ  (اّل)

ًِبػُبي هـثْٓ ثَ فًؼگي ميبمي ّ ٝوْهي کيْؿ ّ ػؿ 

 ػاؿٍ اصقاة ميبمي؛فٞبليت.ُب ّ ا

فـاػ  (ػّم) ُبي ا مبفهبى  ثَ  متي  يکيل ّ پيْ ت

ػاؿاي هٞلْليت ثَ هٌْٚؿ ًوبيٌؼگي اف افـاػ ػاؿاي 

ثرريي هضلرري، هلرري، هٌٖمررَ اي ّ هٞلْليررت ػؿ مررْٖس 

 الوللي.

هؾبسکت دس صًذگي فشٌُگي، تفشير، فشاغت ّ : 32هبدٍ 

 ّسصػ

صك افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ثرَ  ،. ػّلت ُبي 4ْْٝ

ثب مِن  ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  گي  ًؼگي فـٌُ يـي ػؿ ف گ

ػيگـاى ؿا ىٌبمبيي هي.کٌٌؼ ّ کليَ الؼاهبت هٌبمت 

 ؿا ثَ هٌْٚؿ تأهيي هْاؿػ فيـ اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ:

لف) ثَ  (ا يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مي ا تأهيي ػمتـ

 هْاػ فـٌُگي ػؿ لبلت ُبي لبثل ػمتـك؛

تررأهيي ػمتـمرري افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ  (ة)

هَ  گـ ثـًب ئبتـ ّ ػي ُب، ت لن  يًْي، ف ُبي تلْيق

 فٞبليت ُبي فـٌُگي ػؿ لبلت ُبي لبثل.ػمتـك؛

اهبکي  تأهيي ػمتـمي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ (پ)

ميٌوبُب،  ُب،  هْفين  ُب،  يـ تئبتـ گي ًٚ عؼهبت فـٌُ

کبى،  صؼ اه تب  ِبًگـػي ّ  عؼهبت ر ُب ّ   ًَ کتبثغب

ػاؿاي تأهيي ػمتـمي آًِب ثَ آثؼات تبؿيغي ّ اهبکي 

 اُويت فـٌُگي هلي.

. ػّلت ُبي ْْٝ ترؼاثيـ هٌبمرجي ؿا ثرَ هٌٚرْؿ 9

ىتي  ِت ػا يت ػؿ ر فـاػ ػاؿاي هٞلْل کـػى ا ٌؼ  تْاًو
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فـٍت تْمَٞ ّ امتفبػٍ اف امتٞؼاػُبي عالق، ٌُـي ّ 

فکـي آًِب ًَ تٌِب ثَ ًفٜ عْػ ثلکَ ثـاي غٌي مبفي 

 ربهَٞ، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ.

م ُبي هٌبمرت ؿا هٖربثك . ػّلت ُبي ْْٝ کليَ گب7

کَ  يي  تأهيي ا ْٚؿ  ثَ هٌ لي  ثيي الول لْاًيي  ثب 

 ًٜ ىبهل هْا ٌْي  يت هٞ مْق هبلک يت اف ص لْاًيي صوب

فـاػ  مي ا ٌَ ػمتـ يق ػؿ فهي ٞيِ آه مْل ّ تج غيـهٞ

ٌؼ  ىْػ، عْاُ گي ًوي. هْاػ فـٌُ ثَ  يت  ػاؿاي هٞلْل

 ثـػاىت.

. افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت، ثرَ ٍرْؿت ثـاثرـ ثرب 4

نتضك ىٌبمبيي ّ صوبيت اف ُْيت فـٌُگي ّ ػيگـاى، ه

ىبؿٍ اي ّ  ُبي ا ثبى  ىوْل ف ثَ  ِب  ًَْ آً ثبًي هغ ف

 فـٌُگ ًبىٌْايي عْاٌُؼ ثْػ.

. ثَ هٌْٚؿ تْاًوٌؼ کـػى افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت 5

تي ّ  ضي، فـاغ ُبي تفـي يت  ىتـاک ػؿ فٞبل ثـاي ا

 ْْ ُبي ٝ لت  گـاى، ػّ ثب ػي ثـ  ٍْؿت ثـا ثَ  ىي  ّؿف

مجي  کـػتؼاثيـ هٌب ٌؼ  غبؽ عْاُ لَ  ؿا ات کَ اف رو

 :ىبهل هْاؿػ فيـ هي ىًْؼ

لف) فـاػ  (ا صؼاکخـي ا يبؿکت  تـّيذ ه يْيك ّ  ت

ػاؿاي هٞلْليت ػؿ فٞبليت ُبي ّؿفىي ٝوْهي ػؿ کليَ 

 مْٖس؛

تأهيي ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت اف فـٍت  (ة)

ضي ّ  ُبي تفـي يت  يبؿکت ػؿ فٞبل مَٞ ّ ه ٚين، تْ تٌ

ًَْ هٞلْ ىي هغ ثؼيي ّؿف ىٌؼ ّ  هي ثب عْؿػاؿ  يت ثـ ل

ُب ّ  هْفه  ُب، آ وـيي  يْيك ت ْٚؿ، ت يَ هٌ ٌبثٜ تِ ه

 هٌبمت ثَ ٍْؿت ثـاثـ ثب ػيگـاى؛

تررأهيي ايرري کررَ افررـاػ ػاؿاي هٞلْليررت ثررَ  (پ)

 رِبًگـػي، تفـيضي ّ ّؿفىي ػمتـمي ػاؿًؼ؛اهکبًبت 

کَ  (ت) يي  لْلتأهيي ا کبى هٞ ثـ  کْػ ٍْؿت ثـا ثَ 

ي کبى اف ه گـ کْػ ىي، ثب ػي ُبي ّؿف يت  بؿکت ػؿ فٞبل

رْػ ػؿ  ُبي هْ يت  ىوْل فٞبل ثَ  ضي  تي ّ تفـي فـاغ

 ثِـٍ هٌؼ ُنتٌؼ؛ ،ًٚبم آهْفىي

تأهيي ايي کَ افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ عؼهبت  (ث)

ى فٞبليت ُبي ّؿفىي، فـاغتي، رِبًگـػي اػمتبًؼؿکبؿ

 ّ تفـيضي ػمتـمي ػاؿًؼ.
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 ّ خوغ آّسي دادٍ ُب: آهبس 31هبدٍ 

ُبي ْْٝ تِٞؼ هي کٌٌؼ تب هٞلْهبت هٌبمت  . ػّلت4

ثَ ىوْل ػاػٍ ُبي آهبؿي ّ تضميمي ؿا ثَ هٌْٚؿ ٕـس 

ّ تٖجيك ميبمت ُبي ارـاي کٌْاًنيْى صبّـ روٜ آّؿي 

 کٌٌؼ. ػؿ ؿًّؼ روٜ آّؿي ّ ًگِؼاؿي ايي هٞلْهبت:

صفبٙت ُبي لبًًْي ثَ ىوْل لبًْى صوبيت اف  (الف)

ّ اصتـام ثَ صـين  ػاػٍ ُب ثَ هٌْٚؿ تأهيي هضـهيت

 افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ؿٝبيت عْاُؼ ىؼ؛

ْٚؿ  (ة) ثَ هٌ لي  ثيي الول ىؼٍ  تَ  هْافيي پؾيـف

ٍْل  مي ّ ا ُبي امب يـ ّ آفاػي  مْق ث يت اف ص صوب

ّ امتفبػٍ اف آهبؿ ؿٝبيت عْاُؼ روٜ آّؿي اعاللي ػؿ 

 ىؼ.

. هٞلْهبت روٜ آّؿي ىؼٍ ثـ ٕجك ايري هربػٍ ثرَ 9

ُؼ ىؼ ّ اف آى ثَ هٌْٚؿ کوک ٍْؿت هٌبمت تفکيک عْا

مبك  ثـ ا  ْْ ُبي ٝ لت  ٙبيف ػّ رـاي ّ يبثي ا ثَ اؿف

کٌْاًنيْى صبّـ ّ ىٌبمبيي ّ ؿميؼگي ثَ هْاًٞي کَ 

ِب  ثب آً عْػ  مْق  وبل ص يت ػؿ اٝ فـاػ ػاؿاي هٞلْل ا

 ، امتفبػٍ عْاُؼ ىؼ.ُنتٌؼؿّثـّ 

. ػّلت ُبي ْْٝ هنؤّليت اًتيبؿ ايي آهبؿ ؿا ثـ 7

ف ٌؼ گـ ِؼٍ عْاُ فـاػ ػاؿاي ٝ مي ا يت ػمتـ ت ّ لبثل

 هٞلْليت ّ مبيـيي ؿا ثَ آى تأهيي عْاٌُؼ کـػ.

 ُوکبسي ثيي الوللي: 30هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ اُويرت ُوکربؿي ثريي الوللري ّ 4

مك  ثـاي تض لي  نبٝي ه يت اف ه تـّيذ آى ؿا ػؿ صوب

کٌْاًنيْى صبّـ ىٌبمبيي هي کٌٌؼ ّ اُؼاف ّ همبٍؼ 

ا ػؿ ايي ٝـٍَ ػؿ ثيي ّ ػؿ تؼاثيـ هؤحـ ّ هٌبمجي ؿ

هيبى ػّلت ُب ّ ثب ُوکبؿي مبفهبى ُبي هٌٖمَ اي ّ 

مبفهبى   ًَْ ثَ ع هؼًي   َٞ ثْٓ ّ ربه لي هـ ثيي الول

ُبي افـاػ ػاؿاي هٞلْليت، اتغبؽ عْاٌُؼ کـػ. ايي 

 ؼ گـفت:ٌتؼاثيـ هْاؿػ ؽيل ؿا ػؿ ثـ عْاُ

تأهيي ايي کَ ُوکبؿي ثيي الوللي ثَ ىوْل  (الف)

هَ  فـاػ ػاؿاي ثـًب ىوْل ا لي،  ثيي الول مَٞ  ُبي تْ

ثل  ِب لب ثـاي آً يـػ ّ  هي گ ٚـ  يت ؿا ػؿ ً هٞلْل

 ػمتـك امت؛
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يت اف  (ة) نِيل ّ صوب ُب ت يت  ىؼ ٙـف يك ؿ اف ٕـ

ُبي  هَ  يبت، ثـًب هبت، تزـث يـيک هٞلْ َّ ّ ت هٞبّ

 آهْفىي ّ ثِتـيي ؿّيَ ُب؛

ثَ  (پ) مي  يك ّ ػمتـ ٌَ تضم کبؿي ػؿ فهي نِيل ُو ت

 ي ّ فٌي؛ػاًو ٝلو

ػؿ ٍْؿتي کَ هٌبمت ثبىؼ، تِيَ هنبٝؼت فٌي  (ت) 

ٌبّؿي ثَ ف مي  نِيل ػمتـ يك ت َبػي اف ٕـ ُبي .ّ الت

ٌبّؿي  يي ف مبل ا يـيک ّ اًت متـك ّ ت کي ّ لبثل.ػ کو

 ُب.

 

ثرَ ايي هبػٍ ثـ ّٙبيف ػّلت ُربي ْٝرْ  اصکبم. 7

 کٌْاًنيْى صبّـ ثي تأحيـ امت.هٌْٚؿ ارـاي 

 هلياخشا ّ ًظبست  :33هبدٍ 

. هٖبثك ثب ًٚبم عْػ، ػّلت ْْٝ يک يب ثييتـ اف 4

رٜ ؿيک  نيْى هـ رـاي کٌْاً ثَ ا ثْٓ  هْؿ هـ ا ػؿ ا

يک  ييي  يب تٞ زبػ  کـػ ّ اي ُؼ  ييي عْا ّـ تٞ صب

نِيل  ْٚؿ ت ثَ هٌ هت ؿا  وبٌُگي ػؿ صکْ کبًيقم ُ ه

ُب ّ مْٖس هغتلف هْؿػ هالصَٚ .ػؿ ثغو الؼاهبتارـاي 

 لـاؿ عْاٌُؼ ػاػ.

ًٚبم لبًًْي ّ اػاؿي عْػ، ػّلت ْْٝ . هٖبثك ثب 9

يک  يتـ اف  يب ثي يک  يکل اف  مت هت ِبؿچْة هٌب يک چ

ثـ  ٚبؿت  يت ّ ً تـّيذ، صوب ْٚؿ  ثَ هٌ کبًيقم ؿا  ه

ارـاي کٌْاًنيْى صبّـ صف٘، تضکين، تٞييي يب ايزبػ 

عْاٌُررؼ کررـػ. ػؿ ٌُگرربم تٞيرريي يررب ايزرربػ چٌرريي 

ف هکبًيقهي، ػّلت ْْٝ اٍْل هـثْٓ ثَ ّّٞيت ّ ّٙبي

ًِبػُبي هلي تـّيذ ّ صوبيت اف صمْق ثيـ ؿا هؼ ًٚـ 

 لـاؿ عْاٌُؼ ػاػ.

. ربهَٞ هؼًي ثَ عًَْ افرـاػ ػاؿاي هٞلْليرت ّ 7

ٚبؿت  ًؼ ً کبهالً ػؿ ؿّ ِب  ٌؼٍ آً ُبي ًوبي مبفهبى 

 هيبؿکت عْاٌُؼ ػاىت.

 کويتَ زمْق افشاد داساي هؼلْليت: 34هبدٍ 

اف  . يک کويتَ صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليرت )کر4َ

( ايزبػ عْاُؼ ىؼ ّ امت ًْىتَ ىؼٍ «کويتَ»ايي پل 
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تيـيش ىؼٍ اًؼ، ارـا عْاُؼ ػؿ فيـ ّٙبيفي ؿا کَ 

 کـػ.

. ػؿ فهرربى الفم االرررـا ىررؼى کٌْاًنرريْى صبّررـ، 9

کويتَ هتيکل اف ػّافػٍ کبؿىٌبك عْاُؼ ثْػ. ثٞؼ اف 

ثررَ ايرري تَررْيت يررب الضرربق  ويي مررٌؼصَررْل ىَررت

تب تَ  ْْيت کوي نيْى، ٝ ُؼ  کٌْاً نتـه عْا ْْ گ ىو ٝ

 يبفت ّ ثَ ىوبؿ ُزؼٍ ْْٝ عْاُؼ ؿميؼ.

. اْٝبي کويتَ ػؿ همبم فـػي عْػ اررـاي ّٙيفرَ 7

عْاٌُؼ کـػ ّ ػاؿاي ربيگبٍ اعاللي ٝبلي ّ کفبيت ّ 

تزـثَ ىٌبعتَ ىؼٍ ػؿ ٝـٍَ کٌْاًنيْى صبّـ عْاٌُؼ 

ثْػ. ػؿ ٌُگبم پييٌِبػ ًبهقػاى عْػ، اف ػّلت ُبي 

 4.7ىْػ ترب اصکربم هٌرؼؿد ػؿ هربػٍ ْْٝ عْامتَ هي 

 کٌْاًنيْى صبّـ ؿا ػؿ ًٚـ گيـًؼ.

. اْٝبي کويترَ تْمرٔ ػّلرت ُربي ْٝرْ اًتغربة 4

ٌؼگي ًَ، ًوبي يبيي ٝبػال يٜ رغـاف ىؼ ّ تْف ٌؼ   عْاُ

اًررْاٛ هغتلررف توررؼى ّ ًٚرربم ُرربي لرربًًْي ٝوررؼٍ، 

فـاػ ػاؿاي  يبؿکت ا تْافى ّ ه نيتي ه ٌؼگي رٌ ًوبي

 لـاؿ ػاػٍ عْاُؼ ىؼ. هٞلْليت کبؿىٌبك هؼ ًٚـ

. اْٝبي کويتَ اف ٕـيك ؿأي ػُي هغفي ثَ فِـمرت 5

يبى  ْْ اف ه ُبي ٝ لت  مٔ ػّ ىؼٍ تْ في  ًبهقػاى هٞـ

 ْْ ُبي ٝ لت  فـاًل ػّ ُبي کٌ نت  ِب ػؿ ًي جبٛ آً ات

اًتغبة عْاٌُؼ ىؼ. ػؿ آى ًينت ُب کَ ػّ مْم ػّلت 

ىغبً  ُؼ ػاػ، ا يکيل عْا َبة آى ؿا ت صؼ ً  ْْ ُبي ٝ

ىؼٍ غبة  کَ  اًت ثْػ  ٌؼ  ِبيي عْاُ تَ آً ثـاي کوي

ثييتـيي تٞؼاػ ؿأي ّ اکخـيت هٖلك آؿاي ًوبيٌؼگبى 

 ػّلت ُبي ْْٝ صبّـ ّ ؿأي ػٌُؼٍ ؿا ثَ ػمت آّؿًؼ.

اّليَ صرؼاکخـ ثٞرؼ اف ىرو هربٍ اف  بت. اًتغبث6

رـا ىؼى کٌْاًنيْى صبّـ ثـگقاؿ عْاُؼ االتبؿيظ الفم 

ؿي ثـگررقاىررؼ. صررؼالل چِرربؿ هرربٍ لجررل اف ترربؿيظ 

ؿا  اي هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ ًبهَ اًتغبثبت،

ثَ ػّلت ُبي ْْٝ اؿمبل عْاُؼ کـػ ّ آًِب ؿا ػْٝت 

هبٍ  ٙـف ػّ  عْػ ؿا ػؿ  ًبهقػاى  تب  وْػ  ُؼ ً عْا

فـاػ  مت ا جًب فِـ وْهي هتٞبل يي ٝ ٌؼ. هٌ في کٌ هٞـ

هٞـفي ىؼٍ ّ ػّلت ُبي ْْٝ هٞـفي کٌٌؼٍ ؿا ثـ امبك 

ثررَ ػّلررت ُرربي ْٝررْ  صررـّف الفجررب تِيررَ ّ آى ؿا

 کٌْاًنيْى صبّـ اؿمبل عْاُؼ کـػ.
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. اْٝبي کويتَ ثـاي يک ػّؿٍ چِبؿمربلَ اًتغربة 7

عْاٌُؼ ىؼ. آًِب ثـاي يک ثبؿ ّارؼ ىـائ اًتغبة 

 ْْ ىو ٝ رْػ، ػّؿٍ  يي ّ ثب ا ثْػ.  ٌؼ  زؼػ عْاُ ه

ث ليي اًتغب ىؼٍ ػؿ اّ غبة  مبل  بتاًت عتن ػّ  ػؿ 

، ًبم بتيي اًتغبثهٌمْي عْاُؼ ىؼ؛ فْؿًا ثٞؼ اف اّل

نت  ئيل ًي مٔ ؿ يي تْ َٝ ک يك لـ ْْ اف ٕـ ىو ٝ يي  ا

 ايي هبػٍ اًتغبة عْاُؼ ىؼ. 5هٌؼؿد ػؿ ثٌؼ 

. اًتغبة ىو ْْٝ ػيگـ کويتَ ثـ امبك اًتغبثربت 8

 ثـگقاؿ عْاُؼ ىؼ.اصکبم ايي هبػٍ هٌٚن ثـ امبك 

. اگـ يک ْْٝ کويتَ فْت کٌؼ، امتٞفبء ػُرؼ يرب 9

ثـ ٌب  کَ ث يؼ  ٝالم ًوب گـ ا لت ػي رـاي  يُـ ٝ اف ا

ّٙبيف عْػ ًبتْاى امت، ػّلت ْْٝي کَ اّ ؿا هٞـفي 

کَ  کـػ  ُؼ  ييي عْا گـ ؿا تٞ ىٌبك ػي يک کبؿ کـػٍ، 

ّارؼ ىـائ هٌؼؿد ػؿ ايي هبػٍ ثـاي تَؼي ْْٝيت ػؿ 

 کويتَ ثـاي ػّؿٍ ثبليوبًؼٍ ثبىؼ.

 . کويتَ ٕـفالٞول عْػ ؿا ّّٜ عْاُؼ کـػ.46

هلرل هتضرؼ، کبؿهٌرؼاى ّ  . هٌيي ٝوْهي مربفهبى44

ثـ  تَ  ٙبيف کوي هؤحـ ّ رـاي  ثـاي ا ًبت الفم ؿا  اهکب

امبك کٌْاًنيْى صبّـ تِيَ عْاُؼ کـػ ّ اّليي ًينت 

 آى ؿا ثـگقاؿ عْاُؼ ًوْػ.

. ثب تأييؼ هزوٜ ٝوْهي، اْٝبي کويتَ ايزبػ ىؼٍ 49

وَ اي ؿا اف  صك القص ّـ،  نيْى صب مبك کٌْاً ثـ ا

امبك ىـائ هزوٜ ّ ثب  هٌبثٜ مبفهبى هلل هتضؼ ثـ

فت  تَ، ػؿيب ُبي کوي نؤّليت  يت ه ىت اُو ٚـ ػا ػؿ ً

 عْاٌُؼ کـػ.

. اْٝرربي کويتررَ هنررتضك اهکبًرربت، اهتيرربفات ّ 47

هًَْيت ُبي کبؿىٌبمبى هْٙف مبفهبى هلل هتضؼ هٌؼؿد 

ًَْيت  يبفات ّ ه نيْى اهت ثْٓ کٌْاً ُبي هـ غو  ػؿ ث

 ُبي مبفهبى هلل هتضؼ عْاٌُؼ ثْػ.

 اسؽبت دّلت ُبي ػنْگض: 35هبدٍ 

. ُـ ػّلرت ْٝرْ يرک گرقاؿه رربهٜ ؿا ػؿ عَرًْ 4

ثـ امبك عْػ تؼاثيـ اتغبؽ ىؼٍ ثـاي ارـاي ّٙبيف 

ٌَ، ػؿ  ٍلَ ػؿ آى فهي يـفت صب ّـ ّ پي نيْى صب کٌْاً

ٙـف ػّ مبل ثٞؼ اف الفم االرـا ىؼى کٌْاًنيْى صبّـ 
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ثـاي آى ػّلت ْْٝ، اف ٕـيك هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل 

 کويتَ تمؼين عْاُؼ کـػ.هتضؼ ثَ 

. اف آى ٌُگبم ثَ ثٞؼ، ػّلت ُبي ْٝرْ گقاؿىربت 9

ثَ  ثبؿ ّ  يک  مبل  ِبؿ  ُـ چ صؼالل ػؿ  ٞبلجي ؿا  هت

 ػؿعْامت کويتَ، اؿائَ عْاٌُؼ کـػ.

لبثررل ارررـا ثررـ ٌُوْػُرربي . کويتررَ ػؿ هررْؿػ ؿ7

 هضتْاي گقاؿىبت تَوين گيـي عْاُؼ کـػ.

ثَ کويترَ  . ػّلت ْْٝي کَ گقاؿه ربهٜ اّليَ ؿا4

اؿائَ کـػٍ، ّـّؿت ًؼاؿػ تب هٞلْهبت لجالً تِيَ ىؼٍ 

گبم  ٌؼ. ػؿ ٌُ کـاؿ ک عْػ ت لت  ىبت هتٞب ؿا ػؿ گقاؿ

تِيَ گقاؿىبت ثـاي کويتَ، اف ػّلت ُبي ْْٝ ػْٝت 

ىفبف  ثبف ّ  ًؼ  يک ؿّ کبؿي ؿا ػؿ  ٌيي  تب چ ىْػ  هي 

 4.7اًزرربم ػٌُررؼ ّ ثررَ اصکرربم هٌررؼؿد ػؿ هرربػٍ 

 ًوبيٌؼ.کٌْاًنيْى صبّـ تْرَ 

ٌرؼ ًيربًگـ ْٝاهرل ّ هيرکالت ً. گقاؿىبت هي تْا5

 ؼ.ٌارـاي ّٙبيف ثـ امبك کٌْاًنيْى صبّـ ثبى

 هالزظَ گضاسؽبت: 36هبدٍ 

. ُـ گقاؿه تْمٔ کويتَ ثـؿمي عْاُؼ ىؼ ّ کويتَ 4

پييٌِبػات ّ تٍْيَ ُبي ٝوْهي هٌبمجي ؿا ػؿثبؿٍ آى 

مبل  ثْٓ اؿ ْْ هـ لت ٝ ثَ ػّ يَ ّ آى ؿا  گقاؿه تِ

هْؿػ عْ هبت  ثب هٞلْ ًؼ  هي تْا  ْْ لت ٝ کـػ. ػّ ُؼ  ا

ًؼ  هي تْا تَ  ُؼ. کوي مظ ػ تَ پب ثَ کوي عْػ  غبة  اًت

هٞلْهبت ثييتـي ؿا اف ػّلت ُبي ْْٝ ؿارٜ ثَ ارـاي 

 کٌْاًنيْى صبّـ ػؿعْامت کٌؼ.

. اگـ فهبى اؿائَ گقاؿه يک ػّلت ْٝرْ ثرَ ٕرْؿ 9

لبثل هالصَٚ اي ثَ مـ ؿميؼٍ ثبىؼ، کويتَ هي تْاًؼ 

ّلت ْْٝ هـثْٓ ؿا اف ًيبف ثـؿمي ارـاي کٌْاًنيْى ػ

صبّـ ػؿ آى ػّلت ْْٝ ثـ امبك هٞلْهبت هٞتجـ هْرْػ 

ٌؼ لٜ ک تَ هٖ کَ ثـاي کوي ٍْؿتي  تَ ػؿ  گقاؿه ، الج

إالٝيَ اؿائَ  اؿمبلهـثْٓ ػؿ ٙـف مَ هبٍ ثٞؼ اف 

ًگـػػ. کويتَ اف ػّلت ْْٝ هـثْٓ ػْٝت عْاُؼ کـػ 

ايري  4ثٌرؼ  اصکربمکٌؼ.  تب ػؿ چٌيي ثـؿمي اىتـاک

هبػٍ ثـ پبمظ ػّلت ْْٝ هـثْٓ اف ٕـيك اؿائَ گقاؿه 

 ارـا عْاُؼ ىؼ.
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. هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ گقاؿىبت ؿا ثـاي 7

 ُوَ ػّلت ُبي ْْٝ هِيب عْاُؼ کـػ.

. ػّلت ُبي ْْٝ گقاؿىربت عرْػ ؿا ّمريًٞب ثرـاي 4

هـػم ػؿ کيْؿُبي عْػ هِيب عْاٌُؼ کـػ ّ ػمتـمي ثَ 

ييٌِبػات ّ تٍْيَ ُبي ٝوْهي هـثْٓ ثَ آى گقاؿىبت پ

 ؿا تنِيل عْاٌُؼ ًوْػ.

. ػؿ ٍْؿتي کَ هٌبمرت ثؼاًرؼ، کويترَ گقاؿىربت 5

تغََي، ٌٍؼّق ُب ّ آژاًل ُبي ػّلت ُبي ْْٝ ؿا ثَ 

ثـًبهررَ.ُبي مرربفهبى هلررل هتضررؼ ّ ػيگررـ ًِبػُرربي 

ٍالصيت ثـاي  ثب يبف  مت ً ثَ ػؿعْا ميؼگي  ْٚؿ ؿ ثَ هٌ

نبٝؼت فٌي ُوـاٍ ثب هالصٚبت ّ تٍْيَ ُبي هيبّؿٍ ّ ه

 کويتَ ػؿثبؿٍ ايي ػؿعْامت ُب، اؿمبل عْاُؼ کـػ.

 ُوکبسي في هبثيي دّلت ُبي ػنْ ّ کويتَ: 37هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ ثب کويتَ ُوکبؿي ّ ثَ اْٝبي آى 4

 کوک عْاٌُؼ کـػ تب هأهْؿيت عْػ ؿا ارـا کٌٌؼ.

يتَ ثَ ؿاٍ . ػؿ ؿاثَٖ عْػ ثب ػّلت ُبي ْْٝ، کو9

رـاي  ثـاي ا لي  ُبي ه يت  مبي ٙـف مبئل اؿت ُب ّ ّ

رَ  لي تْ ثيي الول کبؿي  يك ُو ّـ اف ٕـ نيْى صب کٌْاً

 عْاُؼ کـػ.

 ساثيَ کويتَ ثب ديگش ًِبدُب: 38هبدٍ 

ثررَ هٌٚررْؿ هنرربٝؼ کررـػى فهيٌررَ ارررـاي هررؤحـ 

ثيي  کبؿي  يْيك ُو عبٕـ ت ثَ  ّـ ّ  نيْى صب کٌْاً

 الوللي ػؿ ٝـٍَ کٌْاًنيْى صبّـ:

مبفهبى هلل ىٞجبت تغََي ّ ػيگـ  آژاًل ُبي (الف)

هتضؼ هنتضك عْاٌُؼ ثْػ تب ػؿ هالصَٚ ارـاي آى ثغو 

هي  لٜ  ِب ّا ٍالصيت آً ضت  کَ ت ّـ  نيْى صب اف کٌْاً

مت  کَ هٌب ٍْؿتي  ىٌؼ. ػؿ  ىتَ ثب ٌؼگي ػا ىْػ، ًوبي

تغََي ّ ػيگـ آژاًل ُبي ثؼاًؼ، کويتَ هي تْاًؼ اف 

ْؿ اؿائَ هيبّؿٍ کبؿىٌبمي ثَ هٌٚ ثبٍالصيتًِبػُبي 

کَ  ُبيي   ٌَ ّـ ػؿ فهي نيْى صب رـاي کٌْاً ثبؿٍ ا ػؿ

گيـػ، ػْٝت کٌؼ. کويتَ هي .تضت ٍالصيت آًِب لـاؿ هي

ًؼ اف  ُبيتْا ًل  گـ آژا َي ّ ػي مبفهبى ىٞجبت  تغَ

هلل هتضؼ ػْٝت کٌؼ تب گقاؿىبتي ؿا ػؿ هْؿػ ارـاي 
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ُبي يت  َٖ فٞبل ىبهل ػؿ صي ٍَ.ُبي  نيْى ػؿ ٝـ  کٌْاً

 آًِب، اؿائَ ػٌُؼ؛

ػؿ ارـاي هأهْؿيت عْػ، کويتَ ثَ ٍْؿت هٌبمت  (ة)

ثب ػيگـ ًِبػُبي هـثْٓ ايزبػ ىؼٍ ثـ امبك هٞبُؼات 

نبًي  تأهيي ُو ْٚؿ  ثَ هٌ يـ  مْق ث لي ص ثيي.الول

گقاؿىي، پييٌِبػات ّ تٍْيَ ُبي آًِب ّ ؿٌُوْػُبي 

ٙبيف  رـاي ّ تؼاعل ػؿ ا کبؿي ّ  ثبؿٍ  ٌبة اف ػّ ارت

 ؿت عْاُؼ کـػ.آًِب، هيْ

 گضاسػ کويتَ: 39هبدٍ 

ثَ  عْػ ؿا  ُبي  يت  ثبؿ فٞبل يک  مبل  ُـ ػّ  تَ  کوي

گقاؿه  وبٝي  َبػي ّ ارت ىْؿاي الت ثَ  وْهي ّ  وٜ ٝ هز

ُبي  ٍيَ  يٌِبػات ّ تْ ًؼ پي هي تْا ُؼ ػاػ ّ  عْا

ٝوْهي ؿا ثـ امبك ثـؿمي گقاؿىبت ّ هٞلْهبت ػؿيبفت 

يٌِب يي پي ٌؼ. ا يَ ک ْْ تِ ُبي ٝ ػات ّ ىؼٍ اف ػّلت.

ُبي  لت  ُبي ػّ يؼگبٍ  ثب ػ وـاٍ  وْهي ُ ُبي ٝ ٍيَ  تْ

ؼ، ٌْْٝ، ػؿ ٍْؿتي کَ چٌيي ػيؼگبٍ ُبيي هْرْػ ثبى

 ؼ ىؼ.ٌػؿ گقاؿه کويتَ گٌزبًؼٍ عْاُ

 کٌفشاط دّلت ُبي ػنْ: 42هبدٍ 

. ػّلت ُبي ْْٝ ثَ ٍْؿت هٌٚن ػؿ کٌفـاًل ػّلرت 4

رـاي  ثَ ا ثْٓ  نبئل هـ مي ه ْٚؿ ثـؿ ثَ هٌ  ْْ ُبي ٝ

 يْى صبّـ ػيؼاؿ عْاٌُؼ کـػ.کٌْاًن

. صررؼاکخـ ىررو هرربٍ ثٞررؼ اف الفم االرررـا ىررؼى 9

کٌْاًنيْى صبّـ، کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ تْمٔ هٌيي 

ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ ثـگقاؿ عْاُؼ ىؼ. ًينت ُبي 

ُـ ػّ  ضؼ  لل هت مبفهبى ه وْهي  يي ٝ مٔ هٌ لت تْ هتٞب

 ،مبل يک ثبؿ يب ثَ ػؿعْامت کٌفـاًل ػّلت ُبي ْْٝ

 گقاؿ عْاٌُؼ ىؼ.ثـ

 اهبًتذاس: 41هبدٍ 

هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ اهبًتؼاؿ کٌْاًنيْى 

 صبّـ عْاُؼ ثْػ.
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 اهنبء: 40هبدٍ 

کٌْاًنيْى صبّـ ثـاي اهْبء تْمٔ کليَ ػّلت ُب ّ 

تْمٔ مبفهبى ُبي ّصؼت هٌٖمَ اي ػؿ همـ مبفهبى هلل 

هفتررْس  9667هرربؿچ  76هتضررؼ ػؿ ًيْيرربؿک اف ترربؿيظ 

 ْػ.عْاُؼ ث

 پبيجٌذيَ سمبيت ث: 43هبدٍ 

کٌْاًنرريْى صبّررـ هٌررْٓ ثررَ تَررْيت ػّلررت ُرربي 

مَ  صؼت هٌٖ ُبي ّ مبفهبى  موي  يؼ ؿ ْبءکٌٌؼٍ ّ تأي اه

ثـاي  نيْى  يي کٌْاً ثْػ. ا ُؼ  ْبءکٌٌؼٍ عْا اي اه

الضبق تْمٔ ُـ ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي کَ 

 کٌْاًنيْى ؿا اهْبء ًکـػٍ، هفتْس عْاُؼ ثْػ.

 عبصهبى ُبي ّزذت هٌيمَ اي: 44هبدٍ 

. يک مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي ثرَ هٌٞري مربفهبًي 4

يغٌ  مَ ه يک هٌٖ صبکن ػؿ  ُبي  لت  مٔ ػّ کَ تْ مت  ا

ثَ  ثْٓ  هْؿ هـ ٍالصيت ا  ْْ ُبي ٝ لت  ىؼٍ ّ ػّ يکيل  ت

ٌيي  ًؼ. چ مبل ػاػٍ ا ثَ آى اًت نيْى ؿا  يي کٌْاً ا

ثب   َٖ عْػ ؿا ػؿ ؿاث ٍالصيت  ضؼّػٍ  ُبيي ه مبفهبى 

ٓ ثَ ايي کٌْاًنيْى ػؿ امٌبػ تأييؼ ؿموي اهْؿ هـثْ

ِب  جًب، آً کـػ. هتٞبل ٌؼ  ٝالم عْاُ عْػ ا ضبق  يب ال

عْػ  ٍالصيت  ضؼّػٍ  ٞؼيل ػؿ ه ُـ ت تؼاؿ ؿا اف  اهبً

 آگبٍ عْاٌُؼ کـػ.

. اىبؿٍ ثَ ػّلت ُبي ْْٝ ػؿ کٌْاًنيْى صبّـ ثـ 9

چٌيي مبفهبى ُبيي ػؿ صؼّػ ٍالصيت آًِب لبثل ارـا 

 عْاُؼ ثْػ.

، 47ّ هرربػٍ  4، ثٌررؼ 45ؿاثٖررَ ثررب هرربػٍ  . ػؿ7

، مٌؼ مپـػٍ ىؼٍ تْمٔ يک مبفهبى ّصؼت 7ّ  9ثٌؼُبي 

 هٌٖمَ اي هضبمجَ ًغْاُؼ ىؼ.

. مبفهبى ُبي ّصرؼت هٌٖمرَ اي هري تْاًٌرؼ، ػؿ 4

فـاًل  عْػ ؿا ػؿ کٌ صك ؿأي  عْػ،  ٍالصيت  ضت  هْؿ ت ا

ػّلت.ُبي ْْٝ اٝوبل کٌٌؼ ّ تٞؼاػ آؿاي آًِب ثـاثـ 

ػّلت ُبي ْْٝ آًِب امت کَ ثَ ْْٝيت ايي ثب تٞؼاػ 

آهؼٍ اًؼ. چٌيي مبفهبًي صك ؿأي عْػ  کٌْاًنيْى ػؿ
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ؿا ػؿ ٍْؿتي کَ يکي اف ػّلت ُبي ْْٝ آى صك عْػ ؿا 

 اٝوبل کٌؼ ّ ثـ ٝکل، اٝوبل ًغْاُؼ کـػ.

 الصم االخشا ؽذى: 45هبدٍ 

. کٌْاًنيْى صبّـ ػؿ مي اهيي ؿّف ثٞؼ اف مپـػٍ 4

ؼ تَْيت يب الضبق الفم االرـا عْاُؼ ىؼى ثينتويي مٌ

 ىؼ.

. ثـاي ُـ ػّلت يب مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي تَْيت 9

ثَ  ٌؼٍ  ضبق کٌ يب ال ٌؼٍ  يؼ کٌ موًب تأي ٌؼٍ، ؿ کٌ

يي  مٌؼ، ا نتويي  ىؼى ثي مپـػٍ  ٞؼ اف  نيْى ث کٌْاً

مٌؼ  ىؼى  مپـػٍ  ٞؼ اف  هيي ؿّف ث مي ا نيْى ػؿ  کٌْاً

مَ  صؼت هٌٖ مبفهبى ّ يب  لت  ثَ آى ػّ ثْٓ  اي الفم هـ

 االرـا عْاُؼ ىؼ.

 : ؽشه ُب46هبدٍ 

اُررؼاف ّ همبٍررؼ ًبمرربفگبؿ ثررب  ىررـٓ ُرربي. 4

 ؼ ثْػ.ٌکٌْاًنيْى صبّـ هزبف ًغْاُ

 ؿا هي تْاى ػؿ ُـ فهبى ؿفٜ کـػ. ىـٓ ُب. 9

 لتؼذي: 47هبدٍ 

. ُـ ػّلت ْْٝ هي تْاًؼ تٞؼيل کٌْاًنيْى صبّرـ 4

لل  مبفهبى ه وْهي  يي ٝ ثَ هٌ يٌِبػ ّ آى ؿا  ؿا پي

يٌِبػي ؿا  ٞؼيالت پي وْهي ت يي ٝ ٌؼ. هٌ مؼين ک ضؼ ت هت

يل  ثـاي توب مت  ثب ػؿعْا وـاٍ  ُ ْْ ُبي ٝ لت  ثَ ػّ

عبٕـ  ثَ   ْْ ُبي ٝ لت  فـاًل ػّ گقاؿي کٌ ثَ ثـ ِب  آً

هالصَٚ ّ تَوين گيـي ػؿثبؿٍ پييٌِبػات اؿمبل عْاُؼ 

تبؿيظ  هبٍ اف  ِبؿ  ٙـف چ کَ ػؿ  ٍْؿتي  کـػ. ػؿ 

مْم ػّلت ُبي ْْٝ  ثـلـاؿي چٌيي توبمي، ػمت کن يک

هبيل ثَ ثـگقاؿي چٌيي کٌفـاًني ثبىٌؼ، هٌيي ٝوْهي 

گقاؿ  ضؼ ثـ لل هت مبفهبى ه يت  ضت صوب فـاًل ؿا ت کٌ

يت ػّ  مٔ اکخـ ىؼٍ تْ غبؽ  ٞؼيل ات ُـ ت کـػ.  ُؼ  عْا

يي  مٔ هٌ ٌؼٍ تْ ّـ ّ ؿأي ػُ ْْ صب ُبي ٝ لت  مْم ػّ

ٝوْهي ثَ هزوٜ ٝوْهي ثـاي تأييؼ ّ ثٞؼًا ثَ ػّلت 

 اي پؾيـه تمؼين عْاُؼ ىؼ.ُبي ْْٝ ثـ
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 4. ُـ تٞؼيل اتغبؽ ّ تأييؼ ىؼٍ هٖبثك ثرب ثٌرؼ 9

ٞؼاػ  کَ ت يي  ٞؼ اف ا هيي ؿّف ث مي ا هبػٍ ػؿ  يي  ا

امٌبػ پؾيـه مپـػٍ ىؼٍ ثَ ىوبؿ ػّ مْم ػّلت ُبي 

ْْٝ ػؿ تبؿيظ اتغبؽ تٞؼيل ثـمؼ، الفم االرـا عْاُؼ 

ىؼ. اف آى فهبى ثَ ثٞؼ، تٞؼيل ثـاي ُـ ػّلت ْْٝ 

ؿ مي اهيي ؿّف ثٞؼ اف مپـػى مٌؼ پؾيـه هـثْٓ ثَ ػ

آى ػّلت، الفم االرـا عْاُؼ گـػيؼ. تٞؼيل تٌِب ثـاي 

کَ آى ؿا  ثْػ  ُؼ  لقام آّؿ عْا ْْي ا ُبي ٝ لت  ػّ

 پؾيـفتَ اًؼ.

. اگـ کٌفـاًل ػّلت ُبي ْٝرْ ثرب اروربٛ چٌريي 7

مبك  ثـ ا ىؼٍ  يؼ  غبؽ ّ تأي ٞؼيل ات يـػ، ت َوين ثگ ت

 46ّ  79، 78، 74هٌضَـًا ثَ هْاػ  ايي هبػٍ کَ 4ثٌؼ 

هـثْٓ هي ىْػ، ثـاي ُوَ ػّلت ُبي ْْٝ ػؿ مي اهيي 

ؿّف ثٞؼ اف ايي کَ تٞؼاػ امٌبػ پؾيـه مپـػٍ ىؼٍ 

غبؽ  تبؿيظ ات ْْ ػؿ  ُبي ٝ لت  مْم ػّ ىوبؿ ػّ  ثَ 

 تٞؼيل ثـمؼ، الفم االرـا عْاُؼ ىؼ.

 کٌبسٍ گيشي: 48هبدٍ 

يك  ًؼ اف ٕـ هي تْا  ْْ لت ٝ مبُـ ػّ يَ ل اؿ إالٝ

کتجي ثَ هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ اف کٌْاًنيْى 

صبّـ کٌبؿٍ.گيـي کٌؼ. کٌبؿٍ گيـي يک مبل ثٞؼ اف 

ٝولي عْاُؼ تبؿيظ ػؿيبفت إالٝيَ تْمٔ هٌيي ٝوْهي 

 .ىؼ

 لبلت لبثل دعتشط: 49هبدٍ 

متـك  ثل ػ ُبي لب لت  ثَ لب ّـ  نيْى صب هتي کٌْاً

 هِيب عْاُؼ ىؼ.

 شهتْى هؼتج: 52هبدٍ 

ٌ ثي، چي تْى ٝـ ن بيي،ه ني، فـاً مي ّ ْياًگلي ، ؿّ

مپبً جـ ْي ا ثـ هٞت ٍْؿت ثـا ثَ  ّـ  نيْى صب کٌْاً

 ؼ ثْػ.ٌعْاُ
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 مويوَ دّ

فـاػ ػاؿاي   مْق ا نيْى ص يبؿي کٌْاً کْل اعت پـّتْ

 هٞلْليت

فك  يـ تْا ىـس ف ثَ  ّـ  کْل صب ْْ پـّتْ ُبي ٝ لت  ػّ

 کـػٍ اًؼ:

 1هبدٍ 

ٍرالصيت «( ػّلت ْْٝ)» . ػّلت ْْٝ پـّتْکْل صبّـ4

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا تَ ص تَ)»کوي ػؿ «( کوي

يب  فـاػ  ٕـف ا جبت اف  َٚ هکبت فت ّ هالص ٌَ ػؿيب فهي

ِب ؿا ػؿ  ٌؼگي اف آً ثَ ًوبي يب  فـاػ  ُبي ا گـٍّ 

ٝب  کَ اػ مٌؼ  مويت هي.ىٌب ثَ ؿ عْػ  يت  وـّ صبکو لل

لت  مٔ آى ػّ نيْى تْ کبم کٌْاً مِ اص ثبًي ً ًؼ لـ ػاؿ

 ؼ.ْْٝ، ىؼٍ اً

. اگـ هکبتجَ اي ػؿ ؿاثٖرَ ثرب يرک ػّلرت ْٝرْ 9

کٌْاًنيْى ثبىؼ کَ ْْٝ پـّتْکْل صبّـ ًينت، کويتَ 

 آى هکبتجَ ؿا ػؿيبفت ًغْاُؼ کـػ.

 0هبدٍ 

ثل  يـ لب يـ غ ىـائ ف جَ ؿا ػؿ  يک هکبت تَ  کوي

 پؾيـه تلمي عْاُؼ کـػ:

 )الف( هکبتجَ ثي ًبم امت؛

ئَ صك اؿا متفبػٍ اف  ىبهل مؤا جَ  ٌيي  )ة( هکبت چ

هکبتجبتي هي ىْػ يب ثب اصکبم کٌْاًنيْى ًبمبفگبؿ 

 امت؛

)پ( ٝيي هّْْٛ لجالً تْمٔ کويتَ ثـؿمي ىؼٍ يب ثـ 

امرربك يررک ٕـفالٞوررل ػيگررـ ثـؿمرري يررب صررل ّ فَررل 

 ثيي.الوللي ثـؿمي ىؼٍ يب ػؿ صبل ثـؿمي امت.

کبؿثـػ  هْؿػ  رْػ  لي هْ ُبي ػاع صل  وبم ؿاٍ  )ت( ت

ػؿ ٍْؿتي لبٝؼٍ ًغْاُؼ لـاؿ ًگـفتَ اًؼ. ايي اهـ 

ثَ  ًبهٞمْلي  ٍْؿت  ثَ  ُب  صل  کبؿثـػ ؿاٍ  کَ  ثْػ 
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صل  ئَ ؿاٍ  وبل اؿا يب اصت ىؼ  ىؼٍ ثب ييؼٍ  ػؿافا ک

 هؤحـ هْرْػ ًجبىؼ؛

)ث( هکبتجَ ثَ ّّبصت ثي امبك امت يب ثَ اًؼافٍ 

 کبفي احجبت ًيؼٍ امت؛ يب

)د( ّالٞيت ُبيي کَ هّْْٛ هکبتجَ ُنتٌؼ، لجل اف 

ؼى پـّتْکْل صبّـ ثـاي ػّلت ْْٝ هـثْٓ الفم االرـا ى

ثَ ّلْٛ پيْمتَ اًؼ، هگـ ايي کَ ّلْٛ آًِب ثٞؼ اف 

 آى تبؿيظ اػاهَ يبفتَ ثبىؼ.

 3هبدٍ 

پـّتْکرْل صبّرـ، کويترَ،  9هٌْٓ ثَ اصکبم هبػٍ 

هکبتجبت اؿائَ ىؼٍ ؿا هضـهبًَ ثَ تْرَ ػّلت ْْٝ 

عْاُؼ ؿمبًؼ. ػؿ ٙـف ىو هبٍ، ػّلت ػؿيبفت کٌٌؼٍ، 

ئَ ت تَ اؿا ثَ کوي جي ؿا  ُبي کت يَ  يب ثيبً ّيضبت  ْ

عْاُؼ ػاػ کَ ػؿ آى، هّْْٛ ّ ؿاٍ صلي ؿا کَ تْمٔ 

 آى ػّلت اؿائَ ىؼٍ، تَـيش هي ىًْؼ.

 4هبدٍ 

. ػؿ ُـ ٌُگبم ثٞؼ اف ؿميؼ يک هکبتجَ ّ لجل اف 4

ًؼ  هي تْا تَ  ُب، کوي يت  ثَ ّالٞ رٜ  يـي ؿا َوين گ ت

هالصَٚ فْؿي آى  تمبّبيي ؿا ثَ ػّلت ْْٝ هـثْٓ ثـاي

لت الفم ؿا  تؼاثيـ هْ لت  تب آى ػّ ٌؼ  مبل ک لت اؿ ػّ

ثـاي ارتٌبة اف ّـؿ رجـاى ًبپؾيـ هوکي ثَ لـثبًي 

 يب لـثبًيبى ًمِ هْؿػ اتِبم، اتغبؽ ًوبيؼ.

. ػؿ ٍْؿتي کَ کويتَ ٍالصيت عْػ ؿا ثـ امبك ثٌؼ 9

ايي هبػٍ اٝوبل هي کٌؼ، ايي کبؿ ثرَ هٌٞري ايري  4

ػؿ عًَْ لبثليت پؾيـه يب ػؿ هْؿػ  ًينت کَ تَويوي

 ّالٞيت ُبي هکبتجَ، گـفتَ ىؼٍ امت.

 5هبدٍ 

گبم  نتَ ػؿ ٌُ ُبي ث يت ػؿ ُبيي ؿا پ نت  تَ، ًي کوي

گقاؿ  ّـ ثـ کْل صب مبك پـّتْ ثـ ا جبت  مي هکبت ثـؿ

عْاُؼ کـػ. ثٞؼ اف ثـؿمي يک هکبتجَ، کويتَ، تٍْيَ 

ُب ّ پييٌِبػات هوکي عْػ ؿا ثَ ػّلت ْْٝ هـثْٓ ّ 

 ثَ ٝبؿُ اؿمبل عْاُؼ کـػ.
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 6هبدٍ 

. اگـ کويتَ هٞلْهبت هْحمي ؿا ػؿيبفت کٌرؼ کرَ 4

ٌؼؿد ػؿ  مْق ه ٌؼ ص ٚبم ه يب ً رؼي  ُبي  مِ  يبًگـ ً ً

تَ اف آى  ىؼ، کوي ْْ ثب لت ٝ يک ػّ مٔ  نيْى تْ کٌْاً

ػّلت ْْٝ ػْٝت عْاُؼ کـػ تب ػؿ ثـؿمي ايي هٞلْهبت 

ٌَ ا يي فهي عْػ ؿا ػؿ ا ٚبت  ٌؼ ّ هالص کبؿي ک ئَ ُو ؿا

 ػُؼ.

. ثب ػؿ ًٚـ ػاىت هالصٚبتي کَ هوکري امرت تْمرٔ 9

ثَ  ٚـ  يق ً ىٌؼ ّ ً ىؼٍ ثب ئَ  ثْٓ اؿا ْْ هـ لت ٝ ػّ

توبم هٞلْهبت هْحك ػيگـ، کويتَ هي تْاًؼ ثَ يک يب 

مي ؿا  تب تضمي ُؼ  فَ ػ عْػ ّٙي  ْْ يک ٝ يتـ اف  ثي

ئَ  تَ اؿا ثَ کوي گقاؿه آى ؿا  فْؿًا  ٌؼ ّ  زبم ػُ اً

ربفٍ ّ ٍْؿت ا ٌؼ. ػؿ  يي  کٌ ْْ، ا لت ٝ ّبيت ػّ ثب ؿ

تضميك هي تْاًؼ ىبهل ػيؼاؿ اف مـفهيي آى ػّلت ْْٝ 

 ىْػ.

. ثٞؼ اف ثـؿمي يبفتَ ُبي ايري تضميرك، کويترَ 7

ايي يبفتَ ُب ؿا ثَ ػّلت ْْٝ هـثْٓ تْأم ثب توبم 

 ًٚـات ّ پييٌِبػات عْػ اؿمبل عْاُؼ کـػ.

. ػؿ ٙـف ىو هبٍ اف ػؿيبفت يبفتَ ُب، ًٚرـات ّ 4

بػات اؿائَ ىؼٍ تْمٔ کويتَ، ػّلت ْْٝ هـثْٓ پييٌِ

 هالصٚبت عْػ ؿا ثَ کويتَ اؿائَ عْاُؼ کـػ.

. ايي تضميك هضـهبًَ اًزربم ػاػٍ عْاُرؼ ىرؼ ّ 5

نتزْ  زبم آى، ر صل اً وبم هـا ْْ ػؿ ت لت ٝ کبؿي ػّ ُو

 عْاُؼ گـػيؼ.

 7هبدٍ 

. کويتَ هي تْاًؼ اف ػّلت ْْٝ هـثْٓ ػْٝت کٌرؼ 4

ا کَ ػؿ پبمظ ثَ تضميك اًزبم تب رقئيبت تؼاثيـي ؿ

پـّتْکرْل صبّرـ اتغربؽ کرـػٍ  6ىؼٍ ثـ امبك هبػٍ 

کٌْاًنريْى،  75امت، ػؿ گقاؿه عْػ ثـ امربك هربػٍ 

 ىبهل ًوبيؼ.

. ػؿ ٍْؿت لقّم، کويتَ هي تْاًؼ، ػؿ عرتن ػّؿٍ 9

، اف ػّلرت ْٝرْ هـثرْٓ 6.4ىو هبَُ هٌؼؿد ػؿ هربػٍ 

پبمظ ثَ  ػْٝت کٌؼ تب کويتَ ؿا اف تؼاثيـي کَ ػؿ

 تضميك اتغبؽ کـػٍ امت، هٖلٜ ًوبيؼ.
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 8هبدٍ 

يب  يبؿي  کْل اعت َْيت پـّتْ يب ت ْبء  گبم اه ػؿ ٌُ

الضبق ثَ آى، ػّلت ُبي ْْٝ هي تْاًٌؼ اٝالم کٌٌؼ 

ثرَ  7ّ  6کَ آًِب ٍالصيت کويتَ ؿا ثـ امربك هرْاػ 

 ؿمويت ًوي ىٌبمٌؼ.

 9هبدٍ 

ل هٌيي ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ، اهبًتؼاؿ پـّتْکْ

 صبّـ عْاُؼ ثْػ.

 12هبدٍ 

ُب ّ  لت  مٔ ػّ ْبء تْ ثـاي اه ّـ  کْل صب پـّتْ

نيْى  ْبءکٌٌؼٍ کٌْاً مَ اي اه صؼت هٌٖ ُبي ّ مبفهبى 

 76ػؿ همـ مبفهبى هلل هتضؼ ػؿ ًيْيربؿک اف تربؿيظ 

 ، هفتْس عْاُؼ ثْػ.9667هبؿچ 

 11هبدٍ 

پـّتْکررْل صبّررـ هٌررْٓ ثررَ تَررْيت ػّلررت ُرربي 

ْاُؼ ثْػ کَ کٌْاًنيْى اهْبءکٌٌؼٍ ايي پـّتْکْل ع

ًؼ.  وْػٍ ا ضبق ً ثَ آى ال يب  ًؼ  کـػٍ ا َْيت  ؿا ت

ُبي  مبفهبى  موي  يؼ ؿ ثَ تأي  ٌْٓ ّـ ه کْل صب پـّتْ

ّصؼت هٌٖمَ اي اهْبءکٌٌؼٍ ايي پـّتْکْل عْاُؼ ثْػ 

کَ کٌْاًنيْى ؿا تَْيت کـػٍ اًؼ يب ثَ آى الضبق 

ُـ  مٔ  ضبق تْ ثـاي ال ّـ  کْل صب ًؼ. پـّتْ وْػٍ ا ً

مبفهبى ّصؼت هٌٖمَ اي هفتْس عْاُؼ ثْػ کَ ػّلت يب 

ضبق  ثَ آى ال يب  يؼ  موًب تأي َْيت، ؿ نيْى ؿا ت کٌْاً

 ًوْػٍ امت ّ ايي پـّتْکْل ؿا اهْبء ًکـػٍ امت.

 10هبدٍ 

ثرَ هٌٞري مربفهبًي « مبفهبى ّصؼت هٌٖمرَ اي. »4

عْاُؼ ثْػ کَ تْمٔ ػّلت ُبي صبکن يک هٌٖمَ هيغٌ 

ثَ ا ُب  لت  يي ػّ ىؼٍ ّ ا زبػ  ٍالصيت اي مبفهبى  يي 

ؿمرريؼگي ثررَ اهررْؿ هـثررْٓ ثررَ کٌْاًنرريْى ّ ايرري 

ُبيي،  مبفهبى  ٌيي  ًؼ. چ کـػٍ ا فْيِ  کْل ؿا ت پـّتْ

ٍالصيت   َٖ عْػ، صي ضبق  يب ال موي  يؼ ؿ مٌبػ تأي ػؿ ا
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نيْى ّ  ثَ کٌْاً ثْٓ  هْؿ هـ ثب ا  َٖ عْػ ؿا ػؿ ؿاث

ِب  زَ، آً کـػ. ػؿ ًتي ٌؼ  ٝالم عْاُ کْل ا يي پـّتْ ا

ُ تؼاؿ ؿا اف  يبى اهبً َٖ ٍالصيت ٞؼيل ػؿ صي ًْٛ ت ـ 

 آگبٍ عْاٌُؼ ًوْػ. 

ػؿ پـّتْکْل صبّرـ ثرَ هٌٞري « ػّلت ُبي ْْٝ. »9

 چٌيي مبفهبى ُبيي ػؿ صيَٖ ٍالصيتيبى عْاُؼ ثْػ.

، ثٌرؼ 45، ّ هبػٍ 4، ثٌؼ 47. ػؿ ؿاثَٖ ثب هبػٍ 7

، مٌؼ مپـػٍ ىؼٍ تْمٔ يک مبفهبى ّصرؼت هٌٖمرَ اي 9

 ثَ صنبة ًغْاُؼ آهؼ.

ؿاثَٖ ثب هنبئل تضت ٍرالصيت عرْػ، مربفهبى . ػؿ 4

عْػ ػؿ  صك ؿأي  ٌؼ اف  هي تْاً مَ اي  صؼت هٌٖ ُبي ّ

ًينت ػّلت ُبي ْْٝ امتفبػٍ کٌٌؼ ّ ىوبؿ ؿأي ايي 

مبفهبى ُب ثب ىوبؿ ػّلت  ُبي ْْٝ آًِب ثـاثـ امت. 

چٌيي مبفهبًي صك ؿأي عْػ ؿا ػؿ ٍْؿتي اٝوبل عْاُؼ 

ع صك ؿأي  ْْ آى  ُبي ٝ لت  کَ ػّ وبل کـػ  ْػ ؿا اٝ

 ًکٌٌؼ ّ ثـ ٝکل.

 13هبدٍ 

. هٌْٓ ثَ الفم االرـا ىؼى کٌْاًنيْى، پـّتْکرْل 4

صبّـ ػؿ مي اهيي ؿّف ثٞؼ اف مپـػٍ ىؼى ػُويي مٌؼ 

 تَْيت يب الضبق، الفم االرـا عْاُؼ ىؼ.

. ثـاي ُـ ػّلت يب مبفهبى ّصرؼت هٌٖمرَ اي کرَ 9

، پـّتْکْل ؿا ثٞؼ اف مپـػٍ ىؼى ػُويي مٌؼ، تَْيت

ؿموًب تأييؼ يب ثَ آى الضبق هي کٌٌؼ، پـّتْکْل ػؿ 

رـا  مٌؼ الفم اال ىؼى آى  مپـػٍ  ٞؼ اف  هيي ؿّف ث مي ا

 عْاُؼ ىؼ.

 14هبدٍ 

. ىـٓ ُبي ًبمبفگبؿ ثب اُؼاف ّ همبٍؼ پـّتْکْل 4

 صبّـ رْاف ًغْاٌُؼ ػاىت.

 . ىـٓ ُب ػؿ ُـ فهبى لبثل ؿفٜ عْاٌُؼ ثْػ.9

 15هبدٍ 

ْاًٌرؼ پييرٌِبػ تٞرؼيل . ػّلت ُربي ْٝرْ هري ت4

يي  ثَ هٌ ٌؼ ّ آى ؿا  يَ کٌ ّـ ؿا تِ کْل صب پـّتْ
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ٝوْهي مبفهبى هلل هتضؼ اؿائَ ػٌُؼ. هٌيي ٝوْهي، 

تٞؼيالت پييٌِبػي ؿا ثَ ػّلت ُبي ْْٝ هکبتجَ عْاُؼ 

کـػ ّ اف آًِب ػؿعْامت هي کٌؼ کَ إالٛ ػٌُؼ آيب 

هْافك ثـگقاؿي ًينت ػّلت ُبي ْْٝ ثَ هٌْٚؿ هالصَٚ 

يب ّ ت نتٌؼ  يٌِبػات ُ يي پي ثَ ا رٜ  يـي ؿا َوين گ

عيـ. ػؿ ٍْؿتي کَ ػؿ ٙـف چِبؿ هبٍ ثٞؼ اف تبؿيظ 

فك  ْْ هْا ُبي ٝ مْم ػّلت. يک  کن  مت  جَ، ػ يي هکبت ا

ثـگقاؿي چٌيي ًينتي ثبىٌؼ، هٌيي ٝوْهي ايي ًينت 

کـػ.  ُؼ  گقاؿ عْا ضؼ ثـ لل هت مبفهبى ه ٚـ  يـ ً ؿا ف

ُبي ْْٝ صبّـ  تٞؼيلي کَ تْمٔ اکخـيت ػّ مْم ػّلت

ثَ  وْهي  يي ٝ مٔ هٌ ىْػ، تْ هي  غبؽ  ٌؼٍ ات ّ ؿأي ػُ

هزوٜ ٝوْهي غـُ تأييؼ ّ ثٞؼًا ثَ ُوَ ػّلت ُبي ْْٝ 

 غـُ پؾيـه، اؿائَ عْاُؼ ىؼ.

ايي هربػٍ اتغربؽ ّ  4. تٞؼيلي کَ هٖبثك ثب ثٌؼ 9

تأييؼ هي ىْػ، ػؿ مي اهيي ؿّف ثٞؼ اف ايي کَ ىوبؿ 

ؿ ػّ مْم ػّلت ُبي امٌبػ پؾيـه مپـػٍ ىؼٍ ثَ ىوب

ْْٝ ػؿ تبؿيظ اتغبؽ تٞؼيل ثـمؼ، الفم االرـا عْاُؼ 

مي  ْْ ػؿ  لت ٝ ُـ ػّ ثـاي  ٞؼيل  ٞؼ اف آى، ت ىؼ. ث

پؾيـه آى  مٌؼ  ىؼى  مپـػٍ  تبؿيظ  ٞؼ اف  هيي ؿّف ث ا

ػّلت، الفم االرـا عْاُؼ ىؼ. تٞؼيل فمٔ ثـاي ػّلت 

 ُبي ْْٝي القام آّؿ امت کَ آى ؿا پؾيـفتَ اًؼ.

 16هبدٍ 

جي  يَ کت يك إالٝ ًؼ اف ٕـ هي تْا  ْْ لت ٝ يک ػّ

کْل  ضؼ اف پـّتْ لل هت مبفهبى ه وْهي  يي ٝ ٌْاًي هٌ ٝ

صبّـ کٌبؿٍ گيـي کٌؼ. کٌبؿٍ گيـي يک مبل ثٞؼ اف 

 تبؿيظ ؿميؼ إالٝيَ تْمٔ هٌيي ٝوْهي، ٝولي هي ىْػ.

 17هبدٍ 

متـك  ثل ػ ُبي لب لت  ّـ ػؿ لب کْل صب هتي پـّتْ

 هْرْػ عْاُؼ ثْػ.

 18هبدٍ 

مي ّ  نْي، ؿّ ني، فـاً ٌبيي، اًگلي ثي، چي تْى ٝـ ه

امپبًْي پـّتْکْل صبّـ ػاؿاي اٝتجبؿ ثـاثـ عْاٌُؼ 

 ثْػ.
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ُبي  هت  ٕـف صکْ کَ اف  يبؿي  تبم االعت ٌؼگبى  ًوبي

ْبء  ّـ ؿا اه کْل صب ًؼ، پـّتْ ربفٍ ػاؿ عْػ ا جْٛ  هت

 ًوْػٍ اًؼ.

 ًبؽشاى

 ػاؿاالًيبي کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت

 اهْؿ التَبػي ّ ارتوبٝي مبفهبى هلل هتضؼ ثغو

 ىٞجَ ثـًبهَ ؿيقي ّ تْمَٞ ارتوبٝي

 مبفهبى هلل هتضؼ

 NY 10017ًيْيبؿک، 

 ايبالت هتضؼٍ اهـيکب

 +4-949 967 64 44فکل: 
 enable@un.orgايويل: 

 /www.un.org/disabilitiesپبيگبٍ ايٌتـًتي: 

 
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) 

Division for Social Policy and Development 

Two United Nations Plaza 

New York, NY 10017 

United States of America 

Fax: +1-212 963 01 11 

E-mail: enable@un.org 

Web-site: www.un.org/disabilities/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يت  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص يبي کٌْاً ػاؿاالً

ٝي مبفهبى هلل هتضؼ ثَ ثغو اهْؿ التَبػي ّ ارتوب

يت ػؿ  هْؿ هٞلْل نؤّل ا رٜ ه ىْػ ّ هـ هي  ثْٓ  هـ

mailto:enable@un.org
http://www.un.org/disabilities/
http://www.un.org/disabilities/
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ػاؿاالًيرربي مرربفهبى هلررل هتضررؼ هرري ثبىررؼ. ايرري 

يت  نبئل هٞلْل ثَ ه رٜ  هبت ؿا جٜ هٞلْ يبء هٌ ػاؿاالً

ُب ّ  هَ  ٌؼ، ثـًب هي ک يَ  يـات ؿا تِ ىؼ، ً هي.ثب

فٞبليت ُبي هلي، هٌٖمَ اي ّ ثيي الوللي ؿا تـّيذ 

ُب هت  ٌؼ، اف صکْ هي  هي ک يتيجبًي  هؼًي پ  َٞ ّ ربه

ٌي  کبؿي ف ُبي ُو پـّژٍ  ُب ّ  يت  يؼ ّ اف فٞبل ًوب

صوبيت هي.کٌؼ. ُوچٌيي ػاؿاالًيبء هنؤّليت ػاؿػ تب 

 ْْ ُبي ٝ لت  فـاًل ػّ گقاؿي کٌ ثـاي ثـ عؼهبت ؿا 

يت،  فـاػ ػاؿاي هٞلْل مْق ا نيْى ص ثب کٌْاً ٖبثك  ه

فـاُن آّؿػ. ايي ػاؿاالًيبء ػؿ ىٞجَ ثـًبهَ ؿيقي ّ 

ْمَٞ ارتوبٝي کَ ثَ ثغو اهْؿ ارتوبٝي ّ التَبػي ت

مبفهبى هلل هتضؼ ػؿ ًيْيبؿک هـثْٓ هي ىْػ، هْلٞيت 

 ػاؿػ.

 

 ػاؿاالًيبي کٌْاًنيْى صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت

 ػفتـ کوييٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ

 46رٌيْا  4944

 مْئيل

 crpd@ohchr.orgايويل: 

فًب  ؿا ػؿ مٖـ ٌْٝاى « ػؿعْامت ثـاي هٞلْهبت»)لٖ

 ثٌْينيؼ(

 www.ohchr.orgپبيگبٍ ايٌتـًتي: 
 

Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

E-mail: crpd@ohchr.org 

(Please type “Request for information” in the subject line) 

Web-site: www.ohchr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌـ ٝبلي صمْق ثيـ مبفهبى هلل هتضؼ ثَ ػفتـ کوي

لْئيل  عبًن  يـ،  مْق ث ٝبلي ص يٌـ  ٙبيف کوي رـاي ّ ا

mailto:crpd@ohchr.org
http://www.ohchr.org/
mailto:crpd@ohchr.org
http://www.ohchr.org/
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آؿثْؿ، کوک هي کٌؼ کَ ٝبلي ؿتجَ تـيي همبم مبفهبى 

هلل هتضؼ ػؿ فهيٌَ صمْق ثيـ امت. ايي ػفتـ، صمْق 

وبٌُگي  لي ّ ُ ثيي الول کبؿي  يك ُو يـ ؿا اف ٕـ ث

ضؼ، تـّيذ ّ فٞبليت ُبي صمْق ثيـ ػؿ مبفهبى هلل هت

نيْى  رـاي کٌْاً تـ اف ا يي ػف يؼ. ا هي ًوب يت  صوب

صمْق افـاػ ػاؿاي هٞلْليت ثَ ٌْٝاى ثغيي اف ّٙبيف 

عْػ ّ اف  مبصْي  فبتـ  يك ػ ًَْ اف ٕـ ثَ ع ٍلي اه  ا

 َٞ ُب، ربه لت  ثب ػّ کبؿي  ٌي ّ ُو وبٌُگي ف گؾؿ ُ ؿُ

يبى  مبفهبى.ُبي ه يـ ّ  مْق ث لي ص ُبي ه هؼًي، ًِبػ

کٌؼ. ثـ ٝالٍّ، ايي ػفتـ هنبٝؼت صکْهتي، صوبيت هي 

فـاػ ػاؿاي  مْق ا تَ ص ثـاي کوي َي ؿا  يت تغَ ّ صوب

 هٞلْليت فـاُن هي آّؿػ.

 

 اتضبػيَ هيبى پبؿلوبًي

 مْئيل

 +44-99 949 44 56تيلفْى: 

 +44-99 949 44 66فکل: 

 postbox@mail.ipu.orgايويل: 

 www.ipu.orgيٌتـًتي: پبيگبٍ ا

 
Inter-Parliamentary Union 

Chemin du Pommier 5 

1218 Le Grand-Saconnex 

Switzerland 

Tel: +41-22 919 41 50 

Fax: +41-22 919 41 60 

E-mail: postbox@mail.ipu.org 

Web-site: www.ipu.org 

 

 

 

 

 

وبى  ِبًي پبؿل مبفهبى ر وبًي،  يبى پبؿل يَ ه اتضبػ

ُب امت. ايي اتضبػيَ، گفتگْ ميبمي ؿا هيبى اْٝبي 

لؼاهبت  ُب ّ ا کبؿي  ٌؼ ّ ُو هي ک نِيل  وبى ت پبؿل

پبؿلوبًي ؿا ػؿ عًَْ ٕيف گنتـػٍ اي اف هّْْٝبت کَ 

ْؿ کبؿ ربهَٞ ثيي الوللي لـاؿ ػاؿًؼ، ػؿ ٍؼؿ ػمت

mailto:postbox@mail.ipu.org
http://www.ipu.org/
mailto:postbox@mail.ipu.org
http://www.ipu.org/
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ُوبٌُگ هي ًوبيؼ. ُؼف ايي اتضبػيَ ٝجبؿت اف ايي 

امت تب پبؿلوبى ُب ّ اْٝبي آًِب ثتْاًٌؼ کبؿ عْػ 

ؿا ثَ ٍْؿت آفاػ، ايوي ّ هؤحـ اًزبم ػٌُؼ: اثـاف 

هت  مغگْيي صکْ تأهيي پب لْاًيي ّ   ّٜ هـػم، ّ اؿاػٍ 

ْٚؿ ثؼيي هٌ ىبى.  لؼاهبت  جبل ا يَ ُب ػؿ ل ، اتضبػ

هيرربى پبؿلورربًي، ثـًبهررَ ُرربيي ؿا ثررـاي تضکررين 

پبؿلوبى ُب ثَ ٌْٝاى ًِبػُبي ػهْکـاتيک، ارـا هي 

ٌؼ،  هي ک ٚبؿت  ُب ً وبى  ثـ پبؿل يَ  يي اتضبػ ٌؼ. ا ک

هنبٝؼت ّ هيْؿت فٌي اؿائَ هي ػُؼ، تضميك اًزبم هي 

ػُؼ ّ هٞيبؿُب ّ ؿٌُوْػُب ؿا ٕـس هي کٌؼ. ثَ ٍْؿت 

پبؿلوبًي ثـ تـّيذ ّ صوبيت اف  عبً، اتضبػيَ هيبى

صمْق ثيـ ّ تأهيي هيبؿکت فًبى ػؿ ميبمت تأکيؼ هي 

 ًِؼ.

 


