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 82تا  82فريردیه 9822
جمهًری اسالمی ایران ،تهران

مته جمع بىدی کىفراوس تهران

کٌفشاًغ بیي الوللی خلغ ػالح ٍ ػذم اؿاػِ با ؿؼاس اًشطی ّؼتِ ای بشای ّوِ ،ػالح ّؼتِ ای بشای ّیچ کغ
اص  82تا  82فشٍسدیي  9822دس تْشاى بشگضاس ؿذ .دس ایي کٌفشاًغ بؼیاسی اص هماهات ػالیشتبِ ٍ کاسؿٌاػاى
بشجؼتِ اص حذٍد  06کـَس جْاى هـاسکت داؿتٌذ ٍ دسباّش ًگشاًی ّا ٍ چالؾ ّای هَجَد دسباسُ خلغ ػالح ٍ
ػذم اؿاػِ ػالح ّای کـتاس جوؼی بِ ٍیظُ ػالح ّای ّؼتِ ای بِ بحث ٍ تبادل ًظش پشداختٌذ.

با تَجِ بِ بیاًیِ ّا ٍ هغالب اسائِ ؿذُ تَػظ ؿشکت کٌٌذگاى کٌفشاًغ ؛

- 9اص ٍضؼیت پیچیذُ هَجَد دس صهیٌِ خلغ ػالح ٍ اهٌیت بیي الوللی ػویما ابشاص ًگشاًی ًوَد ٍ ّوچٌیي
ًگشاًی خَد سا اص تذاٍم ٍجَد ػالح ّای کـتاس جوؼی بِ ٍیظُ ػالح ّای ّؼتِ ای ٍ اػتفادُ یا تْذیذ بِ
اػتفادُ اص ایي ػالح ّا ابشاص ًوَد.

-8بش خلغ ػالح ّؼتِ ای بِ ػٌَاى باالتشیي اٍلَیت بشای جاهؼِ جْاًی ٍ لضٍم اهحاء کاهل ایي ػالح ّای غیش
اًؼاًی دس یک ظشف صهاًی هـخق اجشای تؼْذات خلغ ػالحی کـَسّای ّؼتِ ای بش هبٌای هؼاّذُ ػذم
اؿاػِ ّؼتِ ای ٍ اػٌاد پایاًی کٌفشاًغ ّای باصًگشی ػال ّای  ٍ 8666 ٍ 9221تحمك کاهل  98گام خلغ
ػالحی تؼْذ ؿذُ تَػظ کـَسّای ّؼتِ ای تاکیذ ًوَد.

-8بش لضٍم تالؽ هضاػف بشای فائك آهذى بش بي بؼت هَجَد بش ػش ساُ ًائل آ»دى بِ خلغ ػالح ّؼتِ ای دس
تواهی ابؼادؽ ٍ استماء چٌذ جاًبِ گشایی دس حیغِ خلغ ػالح ّؼتِ ای ٍ ػذم اؿاػِ ّؼتِ ای تاکیذ ًوَد.

-4بش لضٍم اًؼماد یک کٌَاًؼیَى جاهغ ،غیش تبؼیض آهیض ٍ بِ لحاػ حمَلی الضام آٍس بشای هٌغ کاهل تَػؼِ،
تَلیذ ،اًتمال ،رخیشُ ػاصی ،اػتفادُ یا تْذیذ بِ اػتفادُ اص ایي ػالح ّا بشای ًائل آهذى بِ جْاًی ػالی اص ػالح
ّای ّؼتِ ای با تَجِ بِ تجشبِ اًؼماد دٍ کٌَاًؼیَى ػالح ّای ؿیویایی دس ػال  ٍ 9228کٌَاًؼیَى هٌغ

ػالح ّای بیَلَطیک دس ػال ّ ٍ 9298وچٌیي اسائِ تضویي ّای اهٌیتی جاهغ ٍ غیش تبؼیض آهیض تا حلَل
خلغ ػالح ّؼتِ ای کاهل تاکیذ ًوَد.

- 1بش ًیاص بِ الذام دس ساػتای تحمك هٌاعك ػاسی اص ػالح ّؼتِ ای دس بخؾ ّای هختلف جْاى بِ ٍیظُ دس
خاٍسهیاًِ بش اػاع لغؼٌاهِ ّای ریشبظ ػاصهاى هلل تاکیذ ًوَدُ ٍ تا حلَل چٌیي ًتیجِ ای بِ ػٌَاى یک گام
اٍلیِ ،پیَػتي سطین كْیًَیؼتی بِ هؼاّذُ ػذم اؿاػِ ّؼتِ ای ٍ لشاس گشفتي تاػیؼات ّؼتِ ایؾ تحت
پادهاى ّای آطاًغ بیي الوللی اًشطی اتوی سا بِ ػٌَاى یک ضشٍست اػالم ًوَد.

- 0بش اكَل باصگـت ًاپزیشی ،ؿفافیت ٍ لابل ساػتی آصهایی بیي الوللی بَدى اجشای تَافمات دٍ جاًبِ ٍ چٌذ
جاًبِ کاّؾ ػالح ّای ّؼتِ ای تاکیذ ًوَد.

- 9بش حك اػتفادُ كلح آهیض اص اًشطی ّؼتِ ای ٍ لضٍم استماء ّوکاسی ّای بیي الوللی بِ ػٌَاى یکی اص اسکاى
هؼاّذُ ػذم اؿاػِ ّؼتِ ای ٍ بش اػاع تؼْذات هٌذسج دس هادُ چْاس ایي هؼاّذُ تاکیذ ًوَد.

- 2بش ایٌکِ حولِ بِ تاػیؼات ّؼتِ ای كلح آهیض کِ پیاهذّای هٌفی ػوذُ ای بشای اًؼاًْا ٍ هحیظ صیؼت
داسد هلذالی اص تخلف آؿکاس اص حمَق بیي الولل ٍ هٌـَس ػاصهاى هلل اػت تاکیذ ًوَد.

ً- 2گشاًی ؿذیذ خَد سا دس خلَف تضؼیف سطین ػذم اؿاػِ بِ دلیل اتخار اػتاًذاسدّای دٍ گاًِ ٍ تبؼیض آهیض
اص ػَی بشخی لذست ّای ّؼتِ ای بِ ٍیظُ ّوکاسی بشخی کـَسّای ّؼتِ ای با غیش اػضای ً ٍ NPTادیذُ
اًگاؿتي صسادخاًِ ّؼتِ ای سطین كْیًَیؼتی ابشاص ًوَد.

- 96دس هَسد دٍ سدُ دیگش اص ػالح ّای کـتاس جوؼی یؼٌی ػالح ّای ؿیویایی ٍ بیَلَطیک ًیض بش لضٍم
پایبٌذی بِ تؼْذات هشبَط بِ اهحاء ػالح ّای ؿیویایی دس هَػذ تؼییي ؿذُ یؼٌی ػال ّ ٍ 8698وچٌیي
ضشٍست پشداختي بِ تْذیذات بیَلَطیک تاکیذ ؿذ.

-99با تَجِ بِ اّویت ایي کٌفشاًغ ٍ ًتایج حاكلِ اص آى بِ ػٌَاى هیضباى پیـٌْاد هی کٌین کِ ًتایج ایي
جلؼِ بِ ػٌَاى ػٌذ ًضد دبیش کل ػاصهاى هلل هتحذ ٍ دیگش ًْادّا ٍ ػاصهاى ّای بیي الوللی اسائِ ٍ ثبت گشدد.

ّ-98وچٌیي با تَجِ بِ اػتمبال ؿشکت کٌٌذگاى ًؼبت بِ هَضَع ایي کٌفشاًغ ٍ بِ هٌظَس باصًگشی دس
خلَف چگًَگی پیـبشد اّذاف ایي کٌفشاًغ ٍ حؼب ابشاص توایل تؼذاد صیادی اص ؿشکت کٌٌذگاى ،دٍهیي
ًـؼت کٌفشاًغ خلغ ػالح ٍ اهٌیت بیي الوللی دس ًیوِ دٍم آٍسیل ػال آیٌذُ ( )8699دس تْشاى بشگضاس خَاّذ
ؿذ.

