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زِٚتٟاي ػً ٛايٗ وٛٙا٘ؿي،ٖٛ
تا ػّٓ ت ٝايٙى ٝفؼاِيتٟاي ٞؿتٝاي زض لّٕط ٚتؼسازي اظ زِٚتٟا زض حاَ ا٘زاْ اؾت؛
تا تٛر ٝت ٝايٙى ٝالسأات ٌؿتطزٜاي رٟت تًٕيٗ ايٕٙي ؾُح تاالي فؼاِيتٟاي ٞؿتٝاي تٙٔ ٝظٛض
پيكٍيطي اظ حٛازث ٞؿتٝاي  ٚواٞف احطات آٖ زضنٛضت ٚلٛع ،ا٘زاْ پصيطفتٕٞ ٚ ٝچٙاٖ ازأ ٝزاضز؛
تا ػالل ٝت ٝتحىيٓ ٕٞىاضيٟاي ٚؾيؼتط تيٗإِّّي زض ضاؾتاي تٛؾؼ ٚ ٝاؾتفاز ٜاظ ا٘طغي ٞؿتٝاي تٛأْ تا
ايٕٙي؛
تا اػتماز ت ٝيطٚضت ٚرٛز يه چاضچٛب تيٗإِّّي رٟت تؿٟيُ وٕه ضؾا٘ي فٛضي تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٝ
ٞؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي تٙٔ ٝظٛضواٞف احطات آٖ؛
تا تٛر ٝت ٝؾٛزٔٙسي تٛافكٞاي زٚرا٘ث ٝيا چٙس را٘ث ٝپيطأٔ ٖٛؿاػستٞاي ٔتماتُ زض ايٗ ظٔيٝٙ؛
 ٚتا ػٙايت ت ٝفؼاِيتٟاي آغا٘ؽ تيٗإِّّي ا٘طغي اتٕي زض تٙظيٓ ضٕٛٙٞزٞايي تطاي تطتيثات وٕهضؾا٘ي
فٛضي ٔتماتُ زض ضاتُ ٝتا حازحٞ ٝؿتٝاي يافٛضيت ضازيِٛٛغيىي؛
ت ٝقطح ظيط تٛافك ٕ٘ٛزٜا٘س:
مادٌ  - 1مقررات كلي :
 -1زِٚتٟاي ػًَ ٛثك ٔفاز ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتٙٔ ٝظٛض تؿٟيُ وٕه ضؾا٘ي فٛضي تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٝ
ٞؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي تطاي واٞف آحاضآٖ ٔ ٚحافظت اظ راٖ ٔ ٚاَ ٔ ٚحيٍ ظيؿت زض ٔماتُ
احطات ا٘تكاض ٔٛاز ضازيٛاوتئ ،ٛتماتالً تا يىسيٍط  ٚتا آغا٘ؽ تيٗإِّّي ا٘طغي اتٕي ( و ٝاظ ايٗ
پؽ"آغا٘ؽ" ٘أيسٔ ٜيقٛز) ٕٞىاضي ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
 -2تٙٔ ٝظٛض تؿٟيُ ٕٞىاضي ٔعتٛض ،زِٚتٟاي ػًٔ ٛيتٛا٘ٙس زض ٔٛضز تطتيثات زٚرا٘ث ٝيا چٙس را٘ث ٝيا زض
نٛضت التًا تّفيمي اظ آٟ٘ا رٟت رٌّٛيطييا واٞف نسٔات  ٚذؿاضاتي ؤٕ ٝىٗ اؾت تٍٙٞ ٝاْ
حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي  ،تٚ ٝرٛز آيس ،تٛافك ٕ٘ايٙس.

 -3زِٚتٟاي ػً ٛاظ آغا٘ؽ زضذٛاؾت ٔيٕ٘ايٙس و ٝزض چاضچٛب اؾاؾٙأ ٝذٛز ،حساوخط تالـ ذٛز ضا َثك
ٔفاز ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتٙٔ ٝظٛض پيكثطز،حٕايت  ٚتؿٟيُ ٕٞىاضي تيٗ زِٚتٟاي ػً ٛو ٝزض ايٗ
وٛٙا٘ؿي ٖٛپيفتيٙي ٌطزيس ٜاؾتٔ ،ثص َٚزاضز.
مادٌ  - 2كمك رساوي :
 -1چٙا٘چ ٝزِٚت ػًٛي تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي ٘ياظ ت ٝوٕه زاقت ٝتاقس
اػٓ اظ آ٘ىٙٔ ٝكاء چٙيٗ حازح ٝيا فٛضيتي زضحيُ ٝلّٕط ،ٚنالحيت يا وٙتطَ آٖ زِٚت تاقس يا ٘ثاقس،
زِٚت ٔعتٛض ٔيتٛا٘س اظ ٞط زِٚت ػً ٛزيٍط تَٛ ٝض ٔؿتميٓ يا اظ َطيك آغا٘ؽ ٘ ٚيع اظ آغا٘ؽيا زض
نٛضت التًاء اظ ؾايط ؾاظٔاٟ٘اي تيٗاِسِٚي تيٗإِّّي (و ٝاظ ايٗ پؽ "ؾاظٔاٟ٘اي تيٗإِّّي" ٘أيسٜ
ٔيق٘ٛس) تماياي وٕه ٕ٘ايس.
 - 2زِٚت ػًٛي و ٝزضذٛاؾت وٕه ٔيوٙس تايس ٔيعاٖ ٛ٘ ٚع وٕه ٔٛضز ٘ياظ ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٚ ٜزض
نٛضت أىاٖ اَالػات الظْ ضا زض اذتياض زِٚتوٕه ضؾا٘ٙس ٜلطاض زٞس تا زِٚت ٔعتٛض تتٛا٘س ٔيعاٖ
تٛا٘ائي ذٛز ضا زض ا٘زاْ ايٗ تمايا تؼييٗ ٕ٘ايس .چٙا٘چ ٝتؼييٗ ٔيعاٖ ٛ٘ ٚع وٕه ٔٛضز ٘ياظ تطايزِٚت
ٔتمايي ٔمسٚض ٘ثاقس ،زِٚت وٕه ضؾا٘ٙس ٚ ٜزِٚتٟاي ٔتمايي تا ٔكٛضت يىسيٍط زض ٔٛضز ٔيعاٖ ٛ٘ ٚع
وٕه الظْ تهٕيٌٓيطي ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
ٞ - 3ط زِٚت ػًٛي و ٝاظ آٖ تماياي وٕه ٔيقٛز تيزضً٘ زض ايٗ ٔٛضز اتراش تهٕيٓ ٕ٘ٛز ٚ ٜتَٛ ٝض
ٔؿتميٓ يا اظ َطيك آغا٘ؽ ٔٛلؼيت ذٛز ضا اظ٘ظط أىاٖ وٕه ضؾا٘ي الظْ  ٚحسٚز  ٚقطايٍ اضائ ٝچٙيٗ
وٕىي ت ٝزِٚت ٔتمايي اػالْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
 - 4زِٚتٟاي ػً ٛزضحسٚز تٛا٘ائيٞاي ذٛز ،واضقٙاؾاٖ  ،تزٟيعات ٛٔ ٚازي ضا و ٝلازض ت ٝفطإٛ٘ ٓٞزٖ آٖ
تطاي وٕه ضؾا٘ي ت ٝؾايط زِٚتٟاي ػً ٛتٍٙٞٝاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي ٔيتاقٙس
ٕٞ ٚچٙيٗ قطايٍ وٕه ضؾا٘ي تٚ ٝيػ ٜقطايٍ ٔاِي و ٝتحت آٟ٘ا وٕه ضؾا٘ي أىاٖ پصيطاؾت ،تؼييٗ
 ٚت ٝآغا٘ؽ اػالْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ٞ - 5ط زِٚت ػًٛي ٔيتٛا٘س زض ضاتُ ٝتا ٔؼاِزات پعقىي يا اؾىاٖ ٔزسز ٔٛلت ٔطزْ زضٌيط زض حازحٝ
ٞؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي زض لّٕطٚزِٚت ػً ٛزيٍط تماياي وٕه ٕ٘ايس.

 - 6آغا٘ؽ َثك اؾاؾٙأ ٝذٛز  ٚت٘ ٝحٔ ٛمطض زض ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛت ٝتماياي وٕهضؾا٘ي زِٚت ػً ٛيا
زِٚت ػً ٛآغا٘ؽ تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٞٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي اظ ضاٟٞاي ظيط پاؾد ذٛاٞس زاز:
اِف  -فطإٛ٘ ٓٞزٖ  ٚترهيم ٔٙاتغ ٔاِي ٔٙاؾة تطاي ايٗ ٔٙظٛض؛
ب  -اضؾاَ فٛضي تمايا ت ٝؾايط زِٚتٟا  ٚؾاظٔاٟ٘اي تيٗإِّّي وَ ٝثك اَالػات آغا٘ؽ ٕٔىٗ اؾت ٔٙاتغ
الظْ ضا زض اذتياض زاقت ٝتاقٙس؛ ٚ
ج ٕٞ -إٛ٘ ًٙٞزٖ وٕه زض ؾُح تيٗإِّّي ؤٕ ٝىٗ اؾت ت ٝايٗ نٛضت فطاٌ ٓٞطزز ٔكط ٌٚتط آ٘ىٝ
زِٚت ٔتمايي چٙيٗ تمايائي ٕ٘ٛز ٜتاقس.
مادٌ  - 3رَبري ي كىترل كمك رساوي:
رع زض ٔٛاضزي و ٝت٘ ٝح ٛزيٍطي تٛافك قس ٜتاقس:
اِف ٔ -ؿؤِٚيت ضٞثطي ،وٙتطَ ٕٞ ،اٍٙٞي ٘ ٚظاضت وّي تط وٕهضؾا٘ي ت ٝػٟس ٜزِٚت ٔتمايي زض لّٕطٚ
ذٛيف ٔيتاقس .زِٚت وٕه ضؾا٘ٙس ، ٜزضٔٛاضزي و ٝوٕه ضؾا٘ي ٔؿتّعْ ٚرٛز واضوٙا٘ي تاقس ،تا
ٔكٛضت زِٚت ٔتمايي قرم ٔؿؤ َٚضا تؼييٗ  ٚفطز ٔعتٛض تيزضً٘ ٘ظاضت ػّٕياتي ذٛزضا تط ضٚي
واضوٙاٖ  ٚتزٟيعات ٔٛضز تساضن اػٕاَ ٔيٕ٘ايس .قرم ٔٙهٛب٘ ،ظاضت ذٛز ضا تا ٕٞىاضي ٔمأٟاي
شيضتٍ زِٚت ٔتمايي ا٘زاْ ذٛاٞسزاز.
ب  -زِٚت ٔتمايي زض حس ٔمسٚضات ذٛز ،تؿٟيالت  ٚذسٔات ٔحّي ضا تطاي ارطاي ٔٙاؾة ٔ ٚؤحط
وٕهضؾا٘ي فطا ٓٞذٛاٞس ؾاذتٕٞ .چٙيٗحفاظت واضوٙاٖ ،تزٟيعات ٛٔ ٚازي ضا و ٝتٚ ٝؾيّ ٝيا اظ
ؾٛي زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜت ٝايٗ ٔٙظٛض ٚاضز لّٕط ٚآٖ ٌطزيس ٜاؾت ،تًٕيٗ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ج ٔ -اِىيت تزٟيعات ٛٔ ٚازي وٞ ٝط يه اظ َطفٟا زض َ َٛزٚضٜٞاي وٕه ضؾا٘ي فطأ ٓٞيٕ٘ايٙس تٝ
لٛت ذٛز تالي ذٛاٞس ٔا٘س  ٚاؾتطزاز آٟ٘اتًٕيٗ ٔيٌطزز.
ت  -زِٚت ػً ٛوٕه ضؾا٘ٙس ٜزض پاؾد ت ٝزضذٛاؾت ٔٛيٛع تٙس (ٔ )5از )2( ٜأط وٕهضؾا٘ي ضا زض لّٕطٚ
ذٛز ٕٞا ًٙٞذٛاٞس ٕ٘ٛز.
مادٌ  - 4مقامُاي صالح ي مراكس تماس :

ٞ - 1ط يه اظ زِٚتٟاي ػً ٛتَٛ ٝض ٔؿتميٓ يا اظ َطيك آغا٘ؽ ٔ ،مأٟاي ناِح ٔ ٚطوع تٕاؾي ضا ؤ ٝزاظ
ت ٝاضؾاَ  ٚزضيافت تماياٞا  ٚيا لثَٛپيكٟٙازٞاي وٕهضؾا٘ي ٔيتاقٙس  ،ت ٝآغا٘ؽ  ٚؾايط زِٚتٟاي
ػً ٛاػالْ ذٛاٞس ٕ٘ٛزٔ .طاوع تٕاؼ ٔعتٛض  ٚوا٘ٔ ٖٛطوعي زض آغا٘ؽ تَٛ ٝض ٔسا ْٚزضزؾتطؼ ذٛاٙٞس
تٛز.
ٞ - 2ط زِٚت ػً ٛتيزضً٘ آغا٘ؽ ضا اظ ٞطٌ ٝ٘ٛتغييطاتي ؤٕ ٝىٗ اؾت زض اَالػات ٔٛيٛع تٙس ( )1ضخ
زٞس ،آٌا ٜذٛاٞس ٕ٘ٛز.
 - 3آغا٘ؽ تَٛ ٝض ٔطتة  ٚؾطيغ اَالػات ٔٛيٛع تٙسٞاي ( )2( ٚ )1ضا زض اذتياض زِٚتٟاي ػً ،ٛزِٚتٟاي
ػً ٛآغا٘ؽ  ٚؾاظٔاٟ٘اي تيٗإِّّي شيضتٍلطاض ذٛاٞس زاز.
مادٌ  - 5يظايف آشاوس :
زِٚتٟاي ػًَ ٛثك تٙس (ٔ )3از ٚ )1( ٜتس ٖٚآ٘ى ٝت ٝؾايط ٔفاز ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛذّّي ٚاضز ٌطزز ،اظ آغا٘ؽ
زضذٛاؾت ٔيٕ٘ايٙس و: ٝ
اِف  -اَالػات ٔطت ٌٛتٛٔ ٝاضز ظيط ضا رٕغآٚضي  ٚتيٗ زِٚتٟاي ػً ٚ ٛزِٚتٟاي ػً ٛآغا٘ؽ تٛظيغ ٕ٘ايس:
 - 1واضقٙاؾاٖ  ،تزٟيعات ٛٔ ٚازي ضا ؤ ٝيتٛاٖ تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حٛازث ٞؿتٝاي يا فٛضيتٟاي ضازيِٛٛغيىي
فطإٛ٘ ٓٞز،
 - 2ضٚقٟا  ٚف٘ ٚ ٖٛٙتايذ ت ٝزؾت آٔس ٜاظ تحميمات ٔطت ٌٛتٛٔ ٝار ٟٝتا حٛازث ٞؿتٝاي يا فٛضيتٟاي
ضازيِٛٛغيىي.
ب  -زِٚتٟاي ػً ٛيا زِٚت ػً ٛؾاظٔاٖ ضا زض نٛضت تمايا زض ٞط يه اظ ٔٛاضز ظيط يا ؾايط ٔٛاضز ٔمتًي
ياضي ٕ٘ايس:
 - 1تٙظيٓ َطحٟاي ايُطاضي زض ٔٛضز حٛازث ٞؿتٝاي  ٚفٛضيتٟاي ضازيِٛٛغيىي  ٚلٛا٘يٗ ٔٙاؾة،
 - 2تٙظيٓ تط٘أٞٝاي آٔٛظقي ٔٙاؾة تطاي واضوٙاٖ تٙٔ ٝظٛض ضؾيسٌي ت ٝحٛازث ٞؿتٝاي  ٚفٛضيتٟاي
ضازيِٛٛغيىي،
 - 3اضؾاَ تماياٞاي وٕه ضؾا٘ي  ٚاَالػات ٔطت ٌٛتٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي،

 - 4تٙظيٓ تط٘أٞٝا  ٚضٚقٟا ٔ ٚؼياضٞاي ٔٙاؾة تطاي وٙتطَ تكؼكغ،
 - 5ا٘زاْ تطضؾي زض ٔٛضز أىاٖ ايزاز ٘ظأٟاي ٔٙاؾة وٙتطَ تكؼكغ.
ج  -فطإٛ٘ ٓٞزٖ ٔٙاتغ ٔٙاؾة ترهيم يافت ٝتطاي زِٚت ػً ٛيا زِٚت ػً ٛؾاظٔاٖ ؤ ٝتمايي وٕه
ضؾا٘ي اؾت تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاييا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي تٙٔ ٝظٛض ا٘زاْ اضظياتي ٔمسٔاتي حازحٝ
يا فٛضيت،
ت  -ػطئ ٝؿاػي رٕيّ ٝذٛز ت ٝزِٚتٟاي ػً ٚ ٛزِٚتٟاي ػً ٛؾاظٔاٖ تٍٙٞ ٝاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاي يا
فٛضيت ضازيِٛٛغيىي،
ث  -ايزاز  ٚحفظ زفتط ضاتٍ ٘عز ؾاظٔاٟ٘اي تيٗإِّّي شيضتٍ تٙٔ ٝظٛض وؿة  ٚتثازَ اَالػات ٚ
زازٜٞاي ٔطت ٚ ٌٛتٟي ٚ ٝاضائ ٝفٟطؾت چٙيٗؾاظٔاٟ٘ائي ت ٝزِٚتٟاي ػً ،ٛزِٚتٟاي ػً ٛؾاظٔاٖ ٚ
ؾاظٔاٟ٘اي ياز قس.ٜ
مادٌ  - 6محرماوٍ بًدن ي اعالميٍَاي عمًمي:
 - 1زِٚت ٔتمايي  ٚزِٚت وٕه ضؾا٘ٙسٞ ٜطٌ ٝ٘ٛاَالػات ٔحطٔا٘ٝاي ضا و ٝزض ضاتُ ٝتا وٕه ضؾا٘ي تٝ
ٍٙٞاْ ٚلٛع حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيتضازيِٛٛغيىي زض اذتياض ٞط يه اظ آٟ٘ا لطاض ٔيٌيطزٔ ،حطٔا٘ ٝتّمي
ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .اَالػات ٔعتٛض ٔٙحهطاً تٙٔ ٝظٛض وٕه ٔٛضز تٛافك  ،ت ٝواض ٌطفتٝذٛاٞس قس.
 - 2زِٚت وٕه ضؾا٘ٙس ٜپيف اظ آ٘ى ٝاَالػات ضارغ ت ٝوٕه ضؾا٘ي زض ضاتُ ٝتا حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت
ضازيِٛٛغيىي زض ٔؼطو آٌاٞي ػٕ ْٛلطاضٌيطز تٕأي وٛقف ذٛز ضا تطاي ٕٞاٍٙٞي تا زِٚت ٔتمايي
ٔثص َٚذٛاٞس زاقت.
مادٌ  - 7بازپرداخت َسيىٍَا :
 - 1زِٚت وٕه ضؾا٘ٙسٔ ٜيتٛا٘س اضائ ٝوٕه ضايٍاٖ ضا ت ٝزِٚت ٔتمايي پيكٟٙاز وٙس .تٍٙٞ ٝاْ تطضؾي
أىاٖ اضائ ٝپيكٟٙاز وٕه تط ايٗ اؾاؼ  ،زِٚتوٕه ضؾا٘ٙسٛٔ ٜاضز ظيط ضا ٔس ٘ظط لطاض ذٛاٞس زاز:
اِف ٔ -اٞيت حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي،
ب ٔ -ىاٖ ٔٙكاء حازحٞ ٝؿتٝاي يا فٛضيت ضازيِٛٛغيىي،

ج ٘ -ياظٞاي وكٛضٞاي زض حاَ تٛؾؼ،ٝ
ت ٘ -ياظٞاي ذال وكٛضٞاي ػاضي اظ تأؾيؿات ٞؿتٝايٚ ،
ث  -ؾايط ػٛأُ ٔطت.ٌٛ
ٍٙٞ - 2أي و ٝوٕه تَٛ ٝض رعئي يا وّي تطاؾاؼ تاظپطزاذت ٞعيٞٝٙا فطأ ٓٞيٌطزز ،زِٚت ٔتمايي
ٞعيٞٝٙاي ذسٔات اضائ ٝقس ٜتٚ ٝؾيّ ٝاقراليا ؾاظٔاٟ٘ائي ضا و ٝاظ ؾٛي آٖ ػُٕ ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜيع وّيٝ
ٔراضد ٔطتثٍ تا وٕه ضؾا٘ي ضا تا حسي ؤ ٝراضد ٔعتٛض تَٛ ٝض ٔؿتميٓ تٚ ٝؾيّ ٝزِٚت
ٔتماييپطزاذت ٘كس ٜتاقس ،تاظپطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز .رع زض ٔٛاضزي و ٝت٘ ٝح ٛزيٍطي تٛافك قس ٜتاقس،
تاظپطزاذت ؾطيؼاً پؽ اظ اضائ ٝزضذٛاؾت تاظپطزاذتاظ ؾٛي وٕه ضؾا٘ٙس ٜت ٝزِٚت ٔتمايي ا٘زاْ
ذٛاٞس قس ٞ ٚعيٞٝٙائي ت ٝغيط اظ ٞعيٞٝٙاي ٔحّي ،آظازا٘ ٝلاتُ ا٘تماَ ذٛاٙٞس تٛز.
 - 3نطف ٘ظط اظ ٔٛضز ٔٙسضد زض تٙس ( )2زِٚت وٕه ضؾا٘ٙس ٜزض ٞط ظٔا٘ي ٔيتٛا٘س اظ تاظپطزاذت لؿٕتي
اظ ٞعيٞٝٙا يا تٕأي آٖ ا٘هطاف ٕ٘ٛز ٚ ٜيا تاتؼٛيك آٖ ٔٛافمت ٕ٘ايس .زض تطضؾي ا٘هطاف يا تؼٛيك ،زِٚت
وٕه ضؾا٘ٙس٘ ٜياظٞاي وكٛضٞاي زض حاَ تٛؾؼ ٝضا ُٕٔح ٘ظط لطاض ذٛاٞس زاز.
مادٌ  - 8امتيازات  ،مصًويتُا ي تسُيالت :
 - 1زِٚت ٔتمايي ،أتياظاتٔ ،ه٘ٛيتٟا  ٚتؿٟيالت الظْ تطاي ا٘زاْ ٚظايف وٕهضؾا٘ي ضا ت ٝواضوٙاٖ
زِٚت وٕه ضؾا٘ٙس ٚ ٜواضوٙا٘ي و ٝاظ ؾٛي آٖػُٕ ٔيوٙٙس ،اػُاء ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
 - 2زِٚت ٔتمايي ،أتياظات ٔ ٚه٘ٛيتٟاي ظيط ضا ت ٝواضوٙاٖ زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا واضوٙا٘ي و ٝاظ ؾٛي
آٖ ػُٕ ٔيوٙٙس  ٚاؾأي آٟ٘ا تَٛ ٝض ٔمتًياػالْ قسٛٔ ٚ ٜضز پصيطـ زِٚت ٔتمايي لطاض ٌطفتٝ
اؾت ،اػُاء ذٛاٞس ٕ٘ٛز:
اِف ٔ -ه٘ٛيت اظ تٛليف  ،تاظزاقت  ٚتؼمية لا٘٘ٛي اظ رّٕ ٝنالحيت ويفطئ ،س٘ي  ٚازاضي زِٚت
ٔتمايي زض ٔٛضز فؼُ يا تطن فؼُ واضوٙاٖ زضارطاي ٚظايفكاٖٚ ،
ب ٔ -ؼافيت اظ ٔاِيات  ،ػٛاضو  ٚؾايط ٞعيٞٝٙا ت ٝاؾتخٙاي آ٘چٔ ٝؼٕٛالً رعئي اظ ليٕت واالٞا تٛز ٜيا زض
لثاَ ذسٔات اضائ ٝقس ٜزض ٔٛضز ا٘زاْٚظايف وٕهضؾا٘ي آٟ٘ا پطزاذت ٔيٌطزز.
 - 3زِٚت ٔتمايي تايس:

اِف  -ت ٝزِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜزض ٔٛضز تزٟيعات  ٚأٛاِي و ٝتٚ ٝؾيّ ٝزِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜتٙٔ ٝظٛض
وٕهضؾا٘ي ت ٝلّٕطٚي زِٚت ٔتمايي ٚاضزٔيٌطززٔ ،ؼافيت اظ ٔاِيات ،ػٛاضو يا ؾايط ٞعيٞٝٙا ضا اػُاء
ٕ٘ايس؛ ٚ
ب ٔ -ه٘ٛيت تزٟيعات  ٚأٛاَ ٔعتٛض ضا اظ تٛليف  ٚيثٍ ٔ ٚهازض ٜفطا ٓٞآٚضز.
 - 4زِٚت ٔتمايي ،تاظٌطزا٘سٖ تزٟيعات  ٚأٛاَ ياز قس ٜضا تًٕيٗ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .زِٚت ٔتمايي زض نٛضت
تماياي زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜتا آ٘زا وٝلازض تاقس ،تطتية ضفغ آِٛزٌي تزٟيعات لاتُ اؾتطزازي ضا و ٝزض
رطياٖ وٕهضؾا٘ي ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٌطفتٝا٘س ،لثُ اظ تاظٌطزا٘سٖ آٟ٘ا ذٛاٞس زاز.
 - 5زِٚت ٔتماييٚ ،ضٚز ،الأت  ٚػعيٕت واضوٙاٖ اػالْ قس ٜتٛٔ ٝرة تٙس ( ٚ )2تزٟيعات  ٚأٛاَ ٔٛضز
اؾتفاز ٜزض وٕهضؾا٘ي ضا اظ لّٕط ٚذٛزتؿٟيُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ٔ - 6فاز ايٗ ٔاز ٜزِٚت ٔتمايي ضا ّٔعْ ت ٝفطإٛ٘ ٓٞزٖ أتياظات ٔ ٚه٘ٛيتٟاي ٔٙسضد زض تٙسٞاي ٔعتٛض
تطاي اتثاع يا اقرال ٔميٓ زائٕي ذٛزٕ٘يٕ٘ايس.
 - 7وّي ٝافطازي و ٝاظ أتياظات ٔ ٚه٘ٛيتٟاي ٔٛيٛع ايٗ ٔاز ٜتٟطٜٙٔس ٔيٌطز٘س ،تس ٖٚآ٘ى ٝت ٝأتياظات ٚ
ٔه٘ٛيتٟاي ٔعتٛض ذّّي ٚاضز آيسٔ ،ىّف تٝضػايت لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات زِٚت ٔتمايي ٔيتاقٙس .آٟ٘ا حك
ٔساذّ ٝزض أٛض زاذّي زِٚت ٔتمايي ضا ٘يع ٘رٛاٙٞس زاقت.
ٔ - 8فاز ايٗ ٔاز ٜت ٝحمٛق  ٚتؼٟساتي و ٝتٛٔ ٝرة ؾايط ٔٛافمتٙأٞٝاي تيٗإِّّي يا لٛاػس ػطفي حمٛق
تيٗإُِّ زض ٔٛضز اػُاي أتياظات ٔ ٚه٘ٛيتٟاپيفتيٙي قس ٜاؾتُِٕٝ ،اي ٚاضز ٕ٘يٕ٘ايس.
ٞ - 9ط زِٚتي ٔيتٛا٘س تٍٙٞ ٝاْ أًاء تٙفيص ،پصيطـ ،تهٛية يا اِحاق ت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛاػالْ ٕ٘ايس وٝ
ذٛز ضا ّٔعْ ت ٝضػايت تٕأي يا لؿٕتي اظتٙسٞاي (ٕ٘ )3( ٚ )2يزا٘س.
 - 10زِٚت ػًٛي و ٝاػالٔيٝاي َثك تٙس ( )9نازض ٕ٘ٛز ٜاؾت ٔيتٛا٘س زض ٞط ٔٛلغ ا٘هطاف اظ آٖ ضا تٝ
"أيٗ اؾٙاز" اػالْ ٕ٘ايس.
مادٌ  - 9عبًر كاركىان  ،تجُيسات ي امًال:

ٞط زِٚت ػً ٛت ٝتماياي زِٚت ٔتمايي يا زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜتالـ ذٛاٞس وطز ػثٛض واضوٙاٖ ،تزٟيعات
 ٚأٛاَ اػالْ قسٛٔ ٚ ٜضز اؾتفاز ٜزضرطياٖ وٕهضؾا٘ي ت ٝوكٛض ٔتمايي يا تاِؼىؽ ضا اظ َطيك لّٕطٚ
ذٛز تؿٟيُ وٙس.
مادٌ  - 11دعايي ي جبران خسارات:
 - 1زِٚتٟاي ػً ٛتٙٔ ٝظٛض تؿٟيُ حُ  ٚفهُ زػاٚي ٔٙسضد زض ايٗ ٔاز ٜتا يىسيٍط ٕٞىاضي ٘عزيه
ذٛاٙٞس زاقت.
 - 2رع زض نٛضتي و ٝت٘ ٝح ٛزيٍطي تٛافك قس ٜتاقس ،زِٚت ٔتمايي زض ٔٛضز فٛت يا ٔهس ْٚقسٖ
اقرال ،ذؿاضت زيسٌي يا اظ تيٗ ضفتٗ أٛاَ يإُِ ٝتٔ ٝحيٍ ظيؿت و ٝزض لّٕط ٚآٖ  ٚيا ؾايط
ٔٙاَك تحت نالحيت يا وٙتطَ آٖ زض رطياٖ وٕهضؾا٘ي ٔٛضز زضذٛاؾت تٚ ٝلٛع پيٛؾت ٝتاقس،
ٔٛاضزظيط ضا ا٘زاْ ذٛاٞس زاز:
اِف  -ذٛززاضي اظ الأ ٝزػٛا ػّي ٝزِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا اقرال حميمي يا ؾايط اقرال حمٛلي و ٝتٝ
٘ياتت اظ ؾٛي آٖ ػُٕ ٔيٕ٘ايٙس،
ب  -لثٔ َٛؿؤِٚيت ضؾيسٌي ت ٝزػاٚي ُٔطٚح ٝاظ ؾٛي اقرال حاِج ػّي ٝزِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا
اقرال حميمي  ٚيا ؾايط اقرال حمٛلي و ٝت٘ٝياتت اظ ؾٛي آٖ ػُٕ ٔيٕ٘ايٙس،
ج ٔ -هٍ٘ ٖٛاٞساقتٗ زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا اقرال حميمي يا ؾايط اقرال حمٛلي و ٝت٘ ٝياتت اظ
ؾٛي آٖ ػُٕ ٔيوٙٙس اظ زػاٚي ٔٛيٛع رعء(ب) ٚ ،
ت  -رثطاٖ ذؿاضت زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا اقرال حميمي يا اقرال حمٛلي و ٝت٘ ٝياتت اظ ؾٛي آٖ
ػُٕ ٔيوٙٙس زض ٔٛاضز ظيط ،رع زض ٔٛاضزي وٝؾٛء ضفتاض افطازي وٛٔ ٝرة ٔطي  ،آؾية  ،فمساٖ يا
ذؿاضت ٌطزيس ٜتاقٙس:
ٔ - 1طي يا ٔهس ْٚقسٖ واضوٙاٖ زِٚت وٕهضؾا٘ٙس ٜيا اقراني و ٝاظ ؾٛي ٚي ػُٕ ٔيوٙٙس،
 - 2اظ تيٗ ضفتٗ يا ذؿاضت ٚاضز ٜتط تزٟيعات يا ٔٛاز غيط ٔهطفي ٔطت ٌٛت ٝوٕهضؾا٘ي.
ٔ - 3فاز ايٗ ٔازٔ ٜا٘غ رثطاٖ ذؿاضت يا غطأت تٛٔ ٝرة ٔٛافمتٙأٞٝاي تيٗإِّّي لاتُ ارطاء يا حمٛق
زاذّي ٞط زِٚتي ٕ٘يٌطزز.

ٔ - 4فاز ايٗ ٔاز ٜزِٚت ٔتمايي ضا ّٔعْ ت ٝارطاي تٕأي يا لؿٕتي اظ تٙس ( )2زض ٔٛضز اتثاع يا اقرال
ٔميٓ زائٕي ذٛز ٕ٘يٕ٘ايس.
ٞ - 5ط زِٚتي ٔيتٛا٘س تٍٙٞ ٝاْ أًاء  ،تٙفيص  ،پصيطـ  ،تهٛية يا اِحاق ت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛاػالْ وٙس و:ٝ
اِف  -ذٛز ضا ٔتؼٟس ت ٝتٕاْ يا لؿٕتي اظ تٙس ( )2تّمي ٕ٘يوٙس،
ب  -تٙس ( )2ضا تَٛ ٝض وّي يا زض تؼًي لؿٕتٟا زض ٔٛضز غفّت ٔحى افطازي وٛٔ ٝرة ٔطي ،آؾية،
فمساٖ يا ذؿاضت ٌطزيسٜا٘س ارطاء ٘رٛاٞس ٕ٘ٛز.
 - 6زِٚت ػًٛي و ٝاػالٔيٝاي َثك تٙس ( )5نازض ٕ٘ٛز ٜاؾت ٔيتٛا٘س زضٞط ٔٛلغ ا٘هطاف اظ آٖ ضا تٝ
"أيٗ اؾٙاز" اػالْ وٙس.
مادٌ  - 11خاتمٍ كمكرساوي:
زِٚت ٔتمايي يا زِٚت وٕهضؾا٘ٙسٔ ٜيتٛا٘س زض ٞط ٔٛلؼي تؼس اظ ٔكٛضتٟاي الظْ َي اػالٔي ٝوتثي
تماياي ذاتٕ ٝوٕهضؾا٘ي ضا وَ ٝثك ايٗوٛٙا٘ؿي ٖٛاػُاء  ٚيا زضيافت ٌطزيس ٜاؾت ،تٕٙايس .پؽ اظ
اضؾاَ چٙيٗ تمايائي َطفٟاي شيضتٍ زض ٔٛضز ايزاز تطتيثاتي تطاي اتٕاْ وٕهضؾا٘ي ت٘ ٝحٙٔٛاؾة تا
يىسيٍط ٔكٛضت ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
مادٌ  - 12ارتباط با ساير مًافقتىامٍَاي بيهالمللي:
ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛت ٝحمٛق  ٚتؼٟسات ٔتماتُ زِٚتٟاي ػً ٛتٛٔ ٝرة ٔٛافمتٙأٞٝاي تيٗإِّّي ٔٛرٛز و ٝتٝ
ٔؿائُ تحت پٛقف ايٗ وٛٙا٘ؿئ ٖٛطتٌٔٛيٌطزز يا تٛٔٝرة ٔٛافمتٙأٞٝاي تيٗإِّّي آتي وَ ٝثك
ٔٛيٛع ٞ ٚسف ايٗ وٛٙا٘ؿيٙٔ ٖٛؼمس ذٛاٞس قس ،ذّّي ٚاضز ٕ٘يؾاظز.
مادٌ  - 13حل ي فصل اختالفات:
 - 1زض نٛضت تطٚظ اذتالف تيٗ زِٚتٟاي ػً ٛيا تيٗ يه زِٚت ػً ٚ ٛآغا٘ؽ زض ضاتُ ٝتا تفؿيط يا ارطاي
ايٗ وٛٙا٘ؿيَ ،ٖٛطفٟاي اذتالف تٙٔ ٝظٛضحُ  ٚفهُ آٖ اظ َطيك ٔصاوط ٜيا ٞط َطيك ٔؿإِتآٔيع
زيٍطي و ٝتطاي حُ اذتالف ٔٛضز لث َٛآٟ٘ا تاقس ،تا يىسيٍط ٔكٛضت ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.

 - 2چٙا٘چ ٝاذتالفي اظ ايٗ لثيُ تيٗ زِٚتٟاي ػً ٛظطف يه ؾاَ اظ تاضيد تماياي ٔكٛضت تٛٔ ٝرة تٙس
( )1لاتُ حُ  ٚفهُ ٘ثاقس ،تٙا ت ٝتمايايٞط يه اظ َطفٟا ،اذتالف ٔعتٛض ت ٝزاٚضي  ٚيا زيٛاٖ
تيٗإِّّي زازٌؿتطي تطاي تهٕيٌٓيطي اضراع ذٛاٞس ٌطزيس .زض نٛضتي و ٝاذتالفي ت ٝزاٚضياضراع
ٌطزز اٌط ظطف قف ٔا ٜاظ تاضيد تماياَ ،طفٟاي اذتالف لازض ت ٝتٛافك زض ٔٛضز تطوية ٞيأت زاٚضي
ٍ٘طز٘سٞ ،ط يه اظ آٟ٘ا ٔيتٛا٘س اظ ضئيؽزيٛاٖ تيٗإِّّي زازٌؿتطي يا زتيط وُ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس
زضذٛاؾت تؼييٗ يه يا چٙس زاٚض ضا تٕٙايس .زض ٔٛاضزي و ٝتماياٞاي ٔتؼاضيي اظ ؾٛيَطفٟاي اذتالف
اضؾاَ ٌطزز ،تمايائي و ٝت ٝزتيط وُ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس تمسيٓ ٌطزيس ،ٜزاضاي اِٛٚيت ذٛاٞس تٛز.
ٞ - 3ط زِٚتي ٔيتٛا٘س تٍٙٞ ٝاْ أًاء  ،تٙفيص ،پصيطـ ،تهٛية يا اِحاق ت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ،ٖٛاػالْ وٙس وٝ
ذٛز ضا ّٔعْ ت ٝضػايت يه يا ٞط ز ٚضٚـحُ اذتالف و ٝزض تٙس ( )2پيف تيٙي ٌطزيس ٜاؾت ٕ٘ ،يزا٘س،
ؾايط زِٚتٟاي ػًّٔ ٛعْ ت ٝضػايت تكطيفات حُ اذتالف پيفتيٙي قس ٜزض تٙس ( )2زضاضتثاٌ تا زِٚت
ػًٛي و ٝاػالٔئ ٝعتٛض تطاي آٖ ٔؼتثط ٔ ٚزطي اؾت ٘رٛاٙٞس تٛز.
 - 4زِٚت ػًٛي و ٝاػالٔيٝاي َثك تٙس ( )3نازض ٕ٘ٛز ٜاؾت ٔيتٛا٘س زض ٞط ٔٛلغ ا٘هطاف اظ آٖ ضا تٝ
"أيٗ اؾٙاز" اػالْ ٕ٘ايس.
مادٌ  - 14قابليت اجراء:
 - 1ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتطاي أًاي وّي ٝزِٚتٟا ٘ ٚأيثيا تٕ٘ ٝايٙسٌي قٛضاي ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس تطاي ٘أيثيا،
زض زفتط ٔطوعي آغا٘ؽ تيٗإِّّي ا٘طغي اتٕيزض ٚيٗ  ٚزفتط ٔطوعي ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس زض ٘يٛيٛضن تٝ
تطتية اظ ( )26ؾپتأثط  )6( ٚاوتثط ٔ 1986يالزي تطاتط تا (ٟٔ )14( ٚ )4ط ٔاٞ 1365 ٜزطيقٕؿي تٝ
ٔست زٚاظزٔ ٜا ٜيا تا ظٔاٖ الظْاالرطاء قسٖ آٖٞ ،طوساْ اظ ٔستٟا وَٛ ٝال٘يتط تاقسٔ ،فتٛح ذٛاٞس تٛز.
ٞ - 2ط يه اظ زِٚتٟا ٘ ٚأيثيا تٕ٘ ٝايٙسٌي قٛضاي ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس تطاي ٘أيثيأ ،يتٛا٘ٙس ضيايت ذٛز
ضا ٘ؿثت تٔ ٝتؼٟس قسٖ ت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ، ٖٛاظَطيك أًاء يا تٛزيغ ؾٙس تٙفيص ،پصيطـ  ،تهٛية پؽ
اظ أًاي ٔكط ٌٚت ٝتٙفيص ،پصيطـ يا تهٛية يا اظَطيك تٛزيغ ؾٙس اِحاق ،اػالْ ٕ٘ايٙس .اؾٙازتٙفيص،
پصيطـ ،تهٛية يا اِحاق ٘عز "أيٗ اؾٙاز" تٛزيغ ذٛاٞس ٌطزيس.
 - 3ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛؾي ضٚظ پؽ اظ اػالْ ضيايت ؾ ٝزِٚت ٘ؿثت تٔ ٝتؼٟس قسٖ ت ٝآٖ ،الظْاالرطاء ذٛاٞس
قس.

 - 4تطاي ٞط زِٚتي و ٝضيايت ذٛز ضا ٘ؿثت تٔ ٝتؼٟس قسٖ ت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتؼس اظ الظْاالرطاء قسٖ آٖ
اػالْ ٔيزاضز ،ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛؾي ضٚظ پؽ اظتاضيد اػالْ ضيايت ،تطاي آٖ زِٚت الظْاالرطاء ذٛاٞس قس.
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اِف  -ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتطاي اِحاق ؾاظٔاٟ٘اي تيٗإِّّي  ٚؾاظٔاٟ٘اي اتحاز ُٔٙمٝاي و ٝاظ ؾٛي زِٚتٟاي
حاوٓ تكىيُ ٌطزيس ٚ ٜتطاي ٔصاوط ،ٜا٘ؼماز ٚارطاي ٔٛافمتٙأٞٝاي تيٗإِّّي زض ٔٛضز ٔؿائُ تحت
پٛقف ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛشينالح ٔيتاقٙس ،ت٘ ٝحٛي و ٝزض ايٗ ٔازٔ ٜمطض ٌطزيس ٜاؾتٔ ،فتٛحذٛاٞس
تٛز.
ب  -ؾاظٔاٟ٘اي ٔعتٛض زض ٔٛاضزي و ٝزض حيُ ٝنالحيت آٟ٘ا ٔيتاقس ،حمٛق  ٚتؼٟساتي ضا و ٝايٗ
وٛٙا٘ؿي ٖٛتطاي زِٚتٟاي ػً ٛلائُ ٌطزيس ٜاؾت ،اظؾٛي ذٛز ضا اػٕاَ  ٚارطاء ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
ج  -ؾاظٔاٖ ٔعتٛض تٍٙٞ ٝاْ ؾپطزٖ ؾٙس اِحاق ،تايس اػالٔيٝاي حاوي اظ حسٚز نالحيت ذٛز ضا زض ٔٛضز
ٔؿائُ تحت پٛقف ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛتطاي"أيٗ اؾٙاز" اضؾاَ ٕ٘ايس.
ت  -ؾاظٔاٖ ياز قس ٜزاضاي حك ضأي ،اياف ٝتط آ٘چ ٝو ٝزِٚتٟاي ػً ٛاظ آٖ تطذٛضزاض ٞؿتٙس٘ ،رٛاٞس تٛز.
مادٌ  - 15اجراي مًقت:
ٞط زِٚتي ٔيتٛا٘س پؽ اظ أًاء يا زض تاضيد زيطتطي لثُ اظ الظْاالرطاء قسٖ ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛزض ٔٛضز آٖ
زِٚت ،اػالْ ٕ٘ايس و ٝتَٛ ٝض ٔٛلت آٖ ضا ارطاءذٛاٞس ٕ٘ٛز.
مادٌ  - 16اصالحيٍَا:
ٞ - 1ط زِٚت ػًٔ ٛيتٛا٘س انالحيٞٝائي ضا زض ٔٛضز ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛپيكٟٙاز ٕ٘ايس .انالحي ٝپيكٟٙازي تٝ
"أيٗ اؾٙاز" تؿّيٓ ٔيٌطزز  ٚا ٚت ٝفٛضيتآٖ ضا تيٗ وّي ٝزِٚتٟاي ػً ٛتٛظيغ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
 - 2چٙا٘چ ٝاوخطيت زِٚتٟاي ػً ٛتماياي تطٌعاضي ارالؾي ضا تطاي تطضؾي انالحيٞٝاي پيكٟٙازي
تٕٙايٙس" ،أيٗ اؾٙاز" ٍٕٞي زِٚتٟاي ػً ٛضا تٝحًٛض زض چٙيٗ ارالؾي و٘ ٝثايس ظٚزتط اظ ؾي ضٚظ
پؽ اظ ا٘تكاض زػٛتٙأ ٝتطپا ٌطزز ،فطا ذٛاٞس ذٛا٘سٞ .طٌ ٝ٘ٛانالحيٝاي و ٝزض ارالؼ ت ٝتهٛيةاوخطيت

ز ٚؾ ْٛتٕاْ زِٚتٟاي ػً ٛتطؾس زض پطٚتىّي ٔٙؼىؽ ٔيٌطزز و ٝتطاي أًاء  ٕٝٞزِٚتٟاي ػً ٛزض
ٚيٗ ٘ ٚيٛيٛضن ٔفتٛح ذٛاٞس تٛز.
 - 3پطٚتىُ ياز قس ٜؾي ضٚظ پؽ اظ اػالْ ضيايت ؾ ٝزِٚت ٘ؿثت تٔ ٝتؼٟس قسٖ ت ٝآٖ الظْاالرطاء
ذٛاٞس قس .تطاي ٞط زِٚتي و ٝضيايت ٘ؿثت تٔٝتؼٟس قسٖ ت ٝپطٚتىُ ضا پؽ اظ الظْاالرطاء قسٖ آٖ
اػالْ وٙس ،پطٚتىُ ٔعتٛض ؾي ضٚظ پؽ اظ تاضيد اػالْ ضيايت ،الظْاالرطاء ذٛاٞس قس.
مادٌ  - 17كىارٌگيري:
ٞ - 1ط زِٚت ػًٔ ٛيتٛا٘س تا اَالػي ٝوتثي ت" ٝأيٗ اؾٙاز" اظ ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛوٙاضٌٜيطي ٕ٘ايس.
 - 2وٙاضٌٜيطي يه ؾاَ پؽ اظ تاضيري و" ٝأيٗ اؾٙاز" اَالػئ ٝطت ٌٛضا زضيافت ٕ٘ايس لاتُ ارطاء
ذٛاٞس قس.
مادٌ  - 18اميه اسىاد:
 - 1زتيط وُ آغا٘ؽ "أيٗ اؾٙاز" ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛذٛاٞس تٛز.
 - 2زتيطوُ آغا٘ؽ تٕأي زِٚتٟاي ػً ٚ ٛؾايط زِٚتٟا ضا تيزضً٘ اظ ٔٛاضز ظيط آٌا ٜذٛاٞس ٕ٘ٛز:
اِف  -أًاي ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛيا ٞط پطٚتىُ انالحي،
ب  -تٛزيغ ٞط ؾٙس تٙفيص ،پصيطـ ،تهٛية يا اِحاق ؤ ٝطت ٌٛت ٝايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛيا ٞط پطٚتىُ انالحي
تاقس،
ج ٞ -ط اػالٔي ٝيا ا٘هطاف اظ آٖ َثك ٔٛاز (،)13( ٚ )10( ، )8
ت ٞ -ط اػالٔي ٝارطاي ٔٛلت ايٗ وٛٙا٘ؿيَ ٖٛثك ٔاز،)15( ٜ
ث  -الظْاالرطاء قسٖ ايٗ وٛٙا٘ؿيٞ ٚ ٖٛط انالحي ٝآٖٚ ،
د ٞ -طٌ ٝ٘ٛوٙاضٌٜيطي ا٘زاْ قس ٜتٛٔ ٝرة ٔاز.)17( ٜ
مادٌ  - 19اعتبار متًن ي وسخٍَاي مصذق:

٘ؿر ٝانّي ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛو ٝاػتثاض ٔت ٖٛػطتي  ،چيٙي  ،اٍّ٘يؿي ،فطا٘ؿٛي ،ضٚؾي  ٚاؾپا٘يائي آٖ تطاتط
اؾت ٘ ،عز زتيطوُ آغا٘ؽ تيٗإِّّي ا٘طغياتٕي تٛزيغ ذٛاٞس قس  ٚا٘ ٚؿرٞٝاي ٔهسق آٖ ضا تٝ
زِٚتٟاي ػً ٚ ٛؾايط زِٚتٟا اضؾاَ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
زض تأييس ٔطاتة فٛق ،أًاء وٙٙسٌاٖ ظيط و ٝت٘ ٝحٔ ٛمتًي ٔزاظ قسٜا٘س ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛضا و ٝتطاي أًاء
ت ٌٝ٘ٛ ٝپيفتيٙي قس ٜزض تٙس (ٔ )1ازٔ)14( ٜفتٛح ٔيتاقس ،أًاء ٕ٘ٛزٜا٘س.
ايٗ وٛٙا٘ؿي ٖٛزض ارالؼ ٚيػ ٜوٙفطا٘ؽ ػٕٔٛي آغا٘ؽ تيٗإِّّي ا٘طغي اتٕي زض ٚيٗ ت ٝتاضيد تيؿت ٚ
قكٓ ؾپتأثط يىٟعاض ٟ٘ ٚهس ٞ ٚكتاز  ٚقفٔيالزي (ٞ 1365/7/4زطي قٕؿي) ت ٝتهٛية ضؾيس.

