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هاؿُ ٍاعـُ  -تِ ؿٍلت روَْكي اًالهي ايلاى ارامُ ؿاؿُ هيَُؿ تِ ًٌَاًٌيَى تأًيي ًامهاى رْاًي هالٌيت
هؼٌَي اهضاء ُـُ ؿك اًتٌْلن تِتاكيؼ صْاكؿّن رَالي  7691هيالؿي تلاتل تا تيٌت ٍ صْاكم تيل هاُ ًال
ّ 7439زلي ُوٌي ٍ آالعي تيٌت ٍ ِّتن اًتثل  7616هيالؿي تلاتل تاّلتن آتاى هاُ ًال ّ 7431زلي
ُوٌي هِتول تل يي هوـهِ ٍ تيٌت ٍ يي هاؿُ تِ ُلط پيًَت هلغن ُـُ اًٌاؿ هلتَط كا تٌلين ًوايـ.

تٌناهلل اللعوي اللعين
ًٌَاًٌيَى تأًيي ًامهاى رْاًي هالٌيت هؼٌَي اهضاءُـُ ؿك اًتٌْلن تِ تاكيؼ صْاكؿّن رَالي 7691
هيالؿي تلاتل تا تيٌت ٍ صْاكم تيلهاُ ًالّ 7439زلي ُوٌي ٍ آالعي تيٌت ٍ ِّتن اًتثل  7616هيالؿي
تلاتل تا ّلتن آتاًواُ ًال ّ 7431زلي ُوٌي
علكْاي هتؼاّـ،
تا توايل تِ هِاكًت ؿك تلاّن ٍ ّوٌاكي تْتل تيي ؿٍلتْا ؿك رْت هٌاكغ هِتلى تلاًاى اعتلام عاًويت ٍ
تلاتلي آًْا؛
تا توايل تِ اكتواي عوايت ام هالٌيت هؼٌَي ؿك ًلاًل ؿًيا ،تِ هٌظَك تَِين كؼاليت ؽالم؛
تا توايل تِ كٍم ًلؿى ٍ ًاكايي تيِتل هـيليت اتغاؿيِّايي ًِ ؿك مهيٌِّاي عوايت هالٌيت ٌٓؼتي ،تِ عوايت
ام آحاك اؿتي ٍ ٌّلي تأًيي ُـُاًـ تاكػايت اعتلام ًاهل ًٌثت تِ اًتوالل ّل يي ام اتغاؿيِّا؛
تِ ُلط ميل تَاكن ًوَؿًـ :
مادٌ-1تأسيسسازمان
تـيي ًٍيلِ ًامهاى رْاًي هالٌيت هؼٌَي ايزاؿ هيَُؿ.
مادٌ-2تعاريف
ام ًظل ايي ًٌَاًٌيَى :
ً« -7امهاى» تِ هؼٌي ًامهاى رْاًي هالٌيت هؼٌَي هيتاُـ ()WIPO
 -2هٌظَك ام «ؿكتل تييالوللي» ؿكتل تييالوللي هالٌيت هؼٌَي هيتاُـ.
 -4هٌظَك ام «ًٌَاًٌيَى پاكيي» ًٌَاًٌيَى اهضاءُـُ ؿك تيٌتن هاكى  7114تلاتل تا اٍل كلٍكؿيي ًال
ّ 7292زلي ُوٌي تا آالعات تِػولآهـُ تلاي عوايت ام هالٌيت ٌٓؼتي اًت.
 -3هٌظَك ام «ًٌَاًٌيَى تلى» ًٌَاًٌيَى اهضاء ُـُ ؿك ًْن ًپتاهثل  7119تلاتل تا ًَمؿّن ُْليَكهاُ ًال

ّ 7293زلي ُوٌي تا آالعات تِػولآهـُ تلاي عوايت ام آحاك ٌّلي ٍ اؿتي هيتاُـ.
« -3اتغاؿيِ پاكيي» اتغاؿيِ تييالوللي اًت ًِ تًَظ ًٌَاًٌيَى پاكيي تأًيي ُـُ اًت.
" - 9اتغاؿيِ تلى" اتغاؿيِ تييالوللي اًت ًِ تًَظ ًٌَاًٌيَى تلى تأًيي ُـُ اًت.
 - 1هٌظَك ام "اتغاؿيِّا" اتغاؿيِ پاكيي ،اتغاؿيِّاي ٍيوُ ٍ هَاكوتٌاهِّاي تٌظينُـُ ؿك ؽَّٔ آى ٍ ًين
اتغاؿيِ تلى ٍ ّل گًَِ هَاكوتٌاهِتييالوللي ؿيگلي اًت ًِ تِ هٌظَك پيِثلؿ عوايت ام هالٌيت هؼٌَي تٌظين
ُـُ ٍ ارلاي آى ام ًَي ًامهاى تلاًاى تٌـ ( )4هاؿُ ( )3توثل ُـُاًت.
" - 1هالٌيت هؼٌَي" ُاهل عوَم هلتثظ تا هَاكؿ ميل ؽَاّـ تَؿ :
 آحاك اؿتيٌّ ،لي ٍ ػلوي؛ ًوايَّاي ٌّلهٌـاى تاميگلٓ ،ـاي ضثظ ُـُ ،تلًاهِّاي كاؿيَئي؛ اؽتلاػات ؿك ًليِ مهيٌِّاي كؼاليت اًٌاى ؛ ًِليات ػلوي؛ علاعيّاي ٌٓؼتي ؛ ػالئن تزاكي  ،ػالئن ؽـهاتيً ،اهْاي تزاكتي ٍ ػٌاٍيي؛ عوايت ؿك تلاتل كهاتت ًاهغلَب ؛ ٍ ًايل عوَهي ًِ ًاُي ام كؼاليت هؼٌَي ؿك هلولٍ ٌٓؼتي ،ػلوي ،اؿتي ٍ ٌّلي هيتاُـ.مادٌ-3اَدافسازمان
اّـاف ًامهاى ػثاكتٌـ ام :
 - 7پيِثلؿ عوايت هالٌيت هؼٌَي ؿك ًلاًل رْاى ام علين ّوٌاكي ؿك هياى ًَِكّا ؿك َٓكت اهتضاء تا
ّوٌاكي ّل ًامهاى تييالوللي ؿيگل.
 - 2تأهيي ّوٌاكيّاي اؿاكي هياى اتغاؿيِّا.
مادٌ-4يظايف
ًامهاى تِ هٌظَك ؿًتياتي تِ اّـاف هٌـكد ؿك هاؿُ ( )4ام علين ًْاؿّاي هلتَط ٍ تا علظ ٓالعيت ّل يي ام
اتغاؿيِّا تِ ُلط ميل ػول هيًوايـ :
 - 7اكتواء تًَؼِ تـاتيل پيَتيٌي ُـُ تلاي تٌْيل عوايت هؤحل ام هالٌيت هؼٌَي ؿك ًلاًل رْاى ٍ
ّواٌّگي هَاًيي هلي ؿك ايي مهيٌِ،
 - 2اًزام ٍظايق اؿاكي اتغاؿيِ پاكيي ،اتغاؿيِّاي ٍيوُاي ًِ ؿك كاتغِ تا ايي اتغاؿيِ تأًيي ُـُاًـ ٍ
اتغاؿيِ تلى ،
 - 4هثَل يا ُلًت ؿك ارلاي ّلگًَِ هَاكوتٌاهِ تييالوللي ًِ تِ هٌظَك تاال تلؿى عوايت ام هالٌيت هؼٌَي
تٌظين ُـُ تاُـ،

 - 3تَِين اًؼواؿ هلاكؿاؿّاي تييالوللي هلتَط تِ اكتواء عوايت ام هالٌيت هؼٌَي،
 - 3پيٌِْاؿ ّوٌاكي تِ ًَِكّائي ًِ ؽَاّاى ًويّاي عوَهي  -كٌي ؿك مهيٌِ هالٌيت هؼٌَي هيتاٌُـ ،
 - 9روغآٍكي ٍ اًتِاك اعالػات هلتَط تِ عوايت هالٌيت هؼٌَي ٍ ّوضٌيي اًزام ٍ تًَؼِ هغالؼات ؿك ايي
مهيٌِ ٍ هثاؿكت تِ صاج ًتايذ تِ ؿًتآهـُ،
 - 1عوايت ام ؽـهاتي ًِ عوايت تييالوللي هالٌيت هؼٌَي كا تٌْيل هيًٌـ ٍ ؿك َٓكت اهتضاء اهـام تِ حثت
ؿك ايي مهيٌِ ٍ اًتِاك اعالػات هلتَطتِ آى،
 - 1اًزام ّلگًَِ اهـام هوتضي ؿيگل.
مادٌ-5عضًيت
ّ - 7ل ًَِكي ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّاي هٌـكد ؿك تٌـ ( )1هاؿُ ( )2تاُـ هيتَاًـ تِ ػضَيت ًامهاى
ؿكآيـ.
ّ - 2لًَِكي ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّا ًثاُـ ،هيتَاًـ تِ ػضَيت ًامهاى ؿكآيـ هِلٍط تل آًٌِ :
يي  -ػضَ ًامهاى هلل هتغـ يا ّل هؤًٌِ ٍاتٌتِ تِ ًامهاى ياؿُـُ ،يا آهاًي تييالوللي اًلهي اتوي ٍ يا ػضَ
اًاًٌاهِ ؿيَاى تييالوللي ؿاؿگٌتليتاُـ ،يا
ؿٍ  -ام علف هزوغ ػوَهي تِ هٌظَك ػضَيت ؿك ايي ًٌَاًٌيَى ؿػَت ُـُ تاُـ.
مادٌ-6مجمععمًمي
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الق  -هزوغ ػوَهي ُاهل ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ ّل يي ام ايي اتغاؿيِّا ٌّتٌـ  ،هيتاُـ.
ب  -ؿٍلت ّل ًَِك ام علين يي ًوايٌـُ ًِ هيتَاًـ تًَظ ًوايٌـگاى رايگنيي ،هِاٍكاى يا ًاكٌُاًاًي ياكي
َُؿً ،وايٌـگي ؽَاّـ ؿاُت.
ج ّ -نيٌِّاي ّل ّيأت ًوايٌـگي تل ػْـُ ؿٍلتي اًت ًِ آى كا هٌَٔب هيًٌـ.
 - 2هزوغ ػوَهي تايـ:
يي  -هـيل ًل كا تلاًاى هؼلكي ًاك گلٍُ ّواٌّگي هٌَٔب ًوايـ.
ؿٍ  -گناكٍّاي هـيل ًل كا ؿك هَكؿ ًامهاى تلكًي ٍ تأييـ ًلؿُ ٍ تواهي ؿًتَكّاي المم كا تِ اٍ تـّـ.
ًِ  -گناكٍّا ٍ كؼاليتّاي ًاك گلٍُ ّواٌّگي كا تلكًي ٍتأييـ ًوَؿُ ٍ كٌّوَؿ هلتَط كا تـّـ.
صْاك  -تَؿرِ ؿٍ ًالِ ّنيٌِّاي هِتلى اتغاؿيِّا كا تَٔية ًوايـ.
پٌذ  -تـاتيل پيٌِْاؿي هـيل ًل كا ؿك هَكؿ ارلاي هَاكوتٌاهِّاي تييالوللي پيَتيٌي ُـُ ؿك تٌـ ( )4هاؿُ
( )3تَٔية ًوايـ.
َُ  -هولكات هالي ًامهاى كا ٍضغ ًوايـ.
ّلت  -متاىّاي هلتَط تِ اهل ًاكي ؿتيلؽاًِ كا تا ؿك ًظل گلكتي ػلف ًامهاى هلل هتغـ تؼييي ًٌـ.

ِّت  -ام ًَِكّاي هَضَع هٌوت ؿٍم تٌـ ( )2هاؿُ ( )3تِ هٌظَك ػضَ ُـى ؿك ًٌَاًٌيَى ؿػَت ًوايـ.
ًِ  -تؼييي ًوايـ ًِ ًـام ًَِكّاي ؿيلػضَ ًامهاى ٍ ًـام ًامهاىّاي تييالـٍلي ٍ تييالوللي ؿيل ؿٍلتي،
هزام ؽَاٌّـ تَؿ تا ؿك رلٌات تِ ػٌَاىًاظلاى ُلًت ًٌٌـ.
ؿُ ّ -لگًَِ ٍظايق ؿيگلي كا ًِ تِ هَرة ايي ًٌَاًٌيَى هوتضي اًت اًزام ؿّـ.
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الق ّ -ل ًَِكي ًِ ػضَ يي يا صٌـ اتغاؿيِ تاُـ ،ؿك هزوغ ػوَهي ؿاكاي يي كأي هيتاُـ.
ب  -عـ ًٔاب هزوغ ػوَهي تا ًَِ 27كّاي ػضَ عآل هيگلؿؿ.
ج  -تا ٍرَؿ هولكات هٌوت (ب) تاال  ،هزوغ ػوَهي ؿك َٓكتي ًِ ؿك ّل رلٌِ تؼـاؿ ًوايٌـگاى ًوتل ام 27
اها هٌاٍي يا تيِتل ام ًَِ 47كّاي ػضَهزوغ ياؿ ُـُ عضَك ؿاُتِ تاٌُـ ،هيتَاًـ اتؾاف تٔوين ًوايـ .تا
ايي عال تٔويوات هزوغ ػوَهي تِ رنء اهَك كارغ تِ صگًَگي ػولٌلؿ هلتَط،تٌْا تا عَٔل ايي ُلايظ هاتل
ارلا هيتاُـ ًِ ؿكتل تييالوللي تٔويوات ياؿ ُـُ كا تِ ًَِكّاي ػضَ هزوغ ًِ ؿك رلٌِ عضَك ًـاُتِاًـ
اتالؽًوَؿُ ٍ ام آًاى ؿػَت ًٌـ ًِ ؿك ظلف ًِ هاُ ام تاكيؼ اتالؽ ياؿُـُ كأي يا اهتٌاع ؽَؿ كا تِ عَك ًتثي
اػالم ًوايٌـّ .لگاُ ؿك اًوضاي هْلت ياؿُـُتؼـاؿ ًَِكّائي ًِ كأي يا اهتٌاع ؽَؿ كا تـيي تلتية اػالم
ًوَؿًـ ،عـاهل هٌاٍي ًَِكّائي تاُـ ًِ تلاي عَٔل عـ ًٔاب رلٌِ عضَك ًـاُتٌـ،تٔويوات ياؿُـُ تِ
ايي ُلط هاتل ارلا ؽَاّـ تَؿ ًِ اًخليت  42آكاء تِ ؿًت آيـ.
ت  -تا كػايت هلاؿ هٌوتْاي (ث) ٍ (د)  ،هزوغ ػوَهي تايـ تا اًخليت  42آكاء  ،اتؾاف تٔوين ًوايـ.
ث  -تَٔية اهـاهات هلتَط تِ ارلاي هَاكوتٌاهِّاي تييالوللي پيَتيٌي ُـُ ؿك تٌـ ( )4هاؿُ ( )3هٌتلنم
عَٔل اًخليت  34آكاء هيتاُـ.
د  -تَٔية هَاكوتٌاهِ تا ًامهاى هلل هتغـ تلاتل هولكات هَاؿ ( )94( ٍ )31هٌَِك ًامهاى هلل هتغـ هٌتلنم
اًخليت  706آكاء هيتاُـ.
س  -اًتؾاب هـيل ًل (رنء يي تٌـ  ، )2تَٔية اهـاهات پيٌِْاؿي هـيل ًل كارغ تِ ارلاي هَاكوتٌاهِّاي
تييالوللي (رنء پٌذ تٌـ  ٍ )2تـييل هول(هاؿُ  )70هٌتلنم عَٔل اًخليت ًِ تٌْا ؿك هزوغ ػوَهي تلٌِ ؿك
هزوغ اتغاؿيِ پاكيي ٍ تلى ّن هيتاُـ.
ط  -كأي هوتٌغ ،كأي هغٌَب ًويَُؿ.
ػ  -يي ًوايٌـُ هيتَاًـ تٌْا ًوايٌـُ يي ًَِك تَؿُ ٍ كوظ تِ ًام آى كأي ؿّـ.
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الق  -هزوغ ػوَهي ّل ؿٍ ًال توَيوي يي تاك تِ ؿػَت هـيل ًل رلٌِ ػاؿي تٌِيل ؽَاّـ ؿاؿ.
ب  -هزوغ ػوَهي رلٌِ كَمالؼاؿُ ؽَؿ كا تِ ؿػَت هـيل ًل يا تِ ؿكؽَاًت ًاكگلٍُ ّواٌّگي ٍ يا تِ
تواضاي ًَِ 37كّاي ػضَ هزوغ تٌِيلؽَاّـ ؿاؿ.
ج  -رلٌات هزوغ ؿك هول ًامهاى تٌِيل هيَُؿ.
 - 3ؿٍلتْاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ ّيش يي ام اتغاؿيِّا ًيٌتٌـ ،هزام ؽَاٌّـ تَؿ ؿك رلٌات هزوغ

ػوَهي تِ ػٌَاى ًاظلاى ُلًتًوايٌـ.
 -9هزوغ ػوَهي آيييًاهِ ؿاؽلي ؽَؿ كا تَٔية ؽَاّـ ًوَؿ.
مادٌ-7اجالس
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الق  -ارالًي هِتول تل ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ،اػن ام ايٌٌِ اػضاي يٌي ام اتغاؿيِّا تَؿُ يا ًثاٌُـ،
تٌِيل هيگلؿؿ.
ب  -ؿٍلت ّل ًَِكي ام علين يي ًوايٌـُ ًِ هيتَاًـ تًَظ ًوايٌـگاى رايگنيي ،هِاٍكاى يا ًاكٌُاًاًي
ياكي َُؿً ،وايٌـگي ؽَاّـ ؿاُت.
ج ّ -نيٌِّاي ّل ّيأت ًوايٌـگي تِػْـُ ؿٍلتي اًت ًِ آى كا هٌَٔب هيًٌـ.
 -2ارالى :
يي  -هَضَػْاي ًلي ؿك مهيٌِ هالٌيت هؼٌَي كا تغج ؽَاّـ ًوَؿ ٍ هيتَاًـ تَٓيِّاي هلتَط تِ ايي
هَضَػْا كا تا كػايت ٓالعيت ٍ اًتواللػول اتغاؿيِّا ،تَٔية ًوايـ؛
ؿٍ  -تَؿرِ ؿٍ ًالِ ارالى كا تَٔية ؽَاّـ ًلؿ؛
ًِ  -ؿك عـٍؿ تَؿرِ ارالى ،تلًاهِ ؿٍ ًالِ ًوي كٌي  -عوَهي كا تـٍيي ؽَاّـ ًوَؿ؛
صْاك  -آالعات هلتَط تِ ايي ًٌَاًٌيَى  -هَضَع هاؿُ ( - )71كا تَٔية ؽَاّـ ًوَؿ؛
پٌذ  -تؼييي ًوايـ ًِ ًـام ًَِكّاي ؿيلػضَ ًامهاى ٍ ًـام ًامهاًْاي تييالـٍلي ٍ تييالوللي ؿيل ؿٍلتي
هزام ؽَاٌّـ تَؿ تا ؿك رلٌات تِ ػٌَاىًاظل ُلًت ًٌٌـ؛
َُ ّ -لگًَِ ٍظايق ؿيگلي ًِ تِ هَرة ايي ًٌَاًٌيَى هوتضي اًت ،اًزام ؿّـ.
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الق ّ -ل ًَِك ػضَ ؿاكاي يي عن كأي ؿك ارالى اًت.
ب  -عـ ًٔاب ارالى تا ًَِ 47كّاي ػضَ ،عآل هيگلؿؿ.
ج  -تا كػايت هلاؿ هاؿُ ( ،)71ارالى تا اًخليت  42آكاء اتؾاف تٔوين ًوايـ.
ت  -هثلؾ ًْويِ پلؿاؽتي ًَِكّايي ًِ ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى تَؿُ ٍلي ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّا ًويتاٌُـ ،كوظ
تا كأي ًوايٌـگاى آى ًَِكّا تؼيييهيَُؿ.
ث  -كأي هوتٌغ كأي هغٌَب ًويَُؿ.
د  -يي ًوايٌـُ هيتَاًـ تٌْا ًوايٌـُ يي ًَِك تَؿُ ٍ كوظ تِ ًام آى كأي ؿّـ.
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الق  -ارالى رلٌِ ػاؿي ؽَؿ كا تِ ؿػَت هـيل ًل ؿك هغل هزوغ ٍ ؿك ّواى مهاى تلگناكي هزوغ ػوَهي
تلگناك هيًوايـ.
ب  -ارالى رلٌِ كَمالؼاؿُ ؽَؿ كا تِ ؿػَت هـيل ًل تٌا تِ ؿكؽَاًت اًخليت ًَِكّاي ػضَ تٌِيل

هيؿّـ.
 -3ارالى آيييًاهِ ؿاؽلي ؽَؿ كا تَٔية ؽَاّـ ًوَؿ.
مادٌ-8كارگريٌَماَىگي
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الق ً -اك گلٍُ ّواٌّگ ًٌٌـُاي هِتول تل ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ اػضاء ًاك گلٍُ ارلائي اتغاؿيِ
پاكيي ( ) يا ًاك گلٍُ ارلائي اتغاؿيِتلى يا ّل ؿٍ هيتاٌُـ ،تٌِيل هيگلؿؿ .تا ايي عال ،ؿك َٓكتي ًِ ّل يي
ام ايي ًاكگلٍّْاي ارلائي تيَ ام  37تؼـاؿ ًَِكّاي ػضَ هزوغ ًِ آى كااًتؾاب ًلؿُ تٌِيل گلؿؿً ،اك
گلٍُ ارلائي ام هياى اػضايًََِ ،كّايي كا ًِ ػضَ ًاك گلٍُ ّواٌّگي ؽَاٌّـ تَؿ تؼييي ؽَاّـ ًوَؿ،
تِگًَِاي ًِتؼـاؿُاى ام  37ياؿُـُ ؿك تاال تزاٍم ًٌٌـ .تـيْي اًت ًَِكي ًِ هول ًامهاى ؿك ًلمهيي آى
هلاك ؿاكؿ رنٍ  37ياؿُـُ هغٌَب ًؾَاّـ ُـ.
ب  -ؿٍلت ّل ًَِك ػضَ ًاكگلٍُ ّواٌّگي ام علين يي ًوايٌـُ ًِ هيتَاًـ تًَظ ًوايٌـگاى رايگنيي،
هِاٍكاى يا ًاكٌُاًاًي ياكي َُؿً،وايٌـگي ؽَاّـ ؿاُت.
ج ٌّ -گاهي ًِ ًاك گلٍُ ّواٌّگي هٌايلي كا ًِ تِ عَك هٌتوين هلتَط تِ تلًاهِ يا تَؿرِ ارالى ٍ ؿًتَك
رلٌات ؽَؿ تَؿُ يا پيٌِْاؿّايي كا تلايآالط ايي ًٌَاًٌيَى ًِ هؤحل تل عوَم يا تؼْـات ًَِكّايي ًِ ػضَ
ايي ًٌَاًٌيَى تَؿٍُ ،لي ػضَ ّيش يي ام اتغاؿيِّا ًويتاٌُـ هَكؿ تلكًيهلاك هيؿّـ ،ؿك ايي َٓكت  37ام
صٌيي ًَِكّايي تا ّواى عوَهي ًِ ًَِكّاي ػضَ آى ًاك گلٍُ ؿاكا هيتاٌُـ ؿكرلٌات ًاكگلٍُ ّواٌّگي
ُلًتؽَاٌّـ ًوَؿ .ارالى ؿك ّل رلٌِ ػاؿي ؽَؿ ،ايي ًَِكّا كا تؼييي هيًٌـ.
ت ّ -نيٌِّاي ّل ّيأت ًوايٌـگي تِػْـُ ؿٍلتي اًت ًِ آى كا هٌَٔب هيًٌـ.
 -2صٌاًضِ اتغاؿيِّاي ؿيگلي ًِ تًَظ ايي ًامهاى اؿاكُ هيًَُـ تؾَاٌّـ ؿك ًاكگلٍُ ّواٌّگي ياؿُـُ
ًوايٌـگي ؿاُتِ تاٌُـً ،وايٌـگاًِاى تايـ امهياى ًَِكّاي ػضَ ًاكگلٍُ ّواٌّگي تؼييي گلؿًـ.
ً -4اك گلٍُ ّواٌّگي تايـ :
يي  -تِ تٌِيالت اتغاؿيِّا ،هزوغ ػوَهي ،ارالى ،هـيل ًل ؿك هَكؿ تواهي هٌايل اؿاكي ٍ هالي ٍ ًايل
هٌايل هتضوي ًلغ هِتلى تلاي ؿٍ ياصٌـ اتغاؿيِ ،يا يي يا صٌـ اتغاؿيِ ٍ ًامهاى هيتاٌُـ ٍ تِ ٍيوُ ؿك
مهيٌِ تَؿرِ ّنيٌِّاي هِتلى اتغاؿيِّا كٌّوَؿ اكائِ ؿّـ؛
ؿٍ  -پيَ ًَيي ؿًتَك رلٌِ هزوغ ػوَهي كا كلاّن ًٌـ؛
ًِ  -پيًََيي ؿًتَك رلٌِ ٍ تلًاهِ ٍ تَؿرِ ارالى كا تٌظين ًوايـ؛
صْاك ( -عقف ُـُ اًت)؛
پٌذ ً -وي هثل ام پاياى هْلت هـيليت هـيل ًل يا ؿك َٓكت ؽالي تَؿى پٌت ياؿُـًُ ،اهنؿي كا تِ هٌظَك
تٔـي ايي پٌت تِ هزوغ ػوَهي پيٌِْاؿًوايـ .صٌاًضِ هزوغ ػوَهي ًاهنؿ هؼلكي ُـُ كا اًتؾاب ًٌوايـً ،اك
گلٍُ ّواٌّگي تايـ ًاهنؿ ؿيگلي كا تؼييي ًٌـ .ايي كًٍـ تايـ تا اًتؾاب آؽلييًاهنؿ تًَظ هزوغ ػوَهي تٌلاك

گلؿؿ؛
َُ ّ -لگاُ ؿك كآلِ ؿٍ رلٌِ هزوغ ػوَهي ،پٌت هـيل ًل ؽالي تاُـ ،هـيل ًل هَهتي كا تا كٍم تٔـي
هـيل ًل رـيـ تِ ُـل ؽَؿ تؼيييهيًوايـ؛
ّلت ٍ -ظايق ؿيگلي كا ًِ تِ هَرة ًٌَاًٌيَى تِ آى هغَل ُـُ اًزام ؿّـ.
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الق ً -اك گلٍُ ّواٌّگي رلٌِ ػاؿي ؽَؿ كا ّل ؿٍ ًال يي تاك تٌا تِ ؿػَت هـيل ًل تٌِيل هيؿّـ .ايي
رلٌِ آَالً ؿك هول ًامهاى تٌِيلهيگلؿؿ.
ب ً -اكگلٍُ ّواٌّگي رلٌِ كَمالؼاؿُ ؽَؿ كا تٌا تِ ؿػَت هـيل ًل يا تِ اتتٌاك ُؾْ ٍي يا تِ ؿكؽَاًت
كئيي يا  37اػضايَ تٌِيل هيؿّـ.
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الق ّ -ل ًَِكي ،ؽَاُ ػضَ يي يا ّل ؿٍ ًاكگلٍُ ارلائي ياؿ ُـُ ؿك هٌوت (الق) تٌـ ( )7تاُـ ،ؿاكاي يي
كأي ؿك ًاكگلٍُ ّواٌّگي ؽَاّـتَؿ.
ب  -عـ ًٔاب ًاك گلٍُ ّواٌّگي تا ًَِ 47كّاي ػضَ عآل هيگلؿؿ.
ج  -يي ًوايٌـُ هيتَاًـ تٌْا ًوايٌـُ يي ًَِك تَؿُ ٍ كوظ تِ ًام آى كأي ؿّـ.
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الق ً -اك گلٍُ ّواٌّگي تا اًخليت ًٌثي ًظلات ؽَؿ كا تياى ٍ تٔويوات ؽَؿ كا اتؾاف ؽَاّـ ًوَؿ .كأي
هوتٌغ كأي هغٌَب ًويَُؿ.
ب  -عتي اگل اًخليت ًٌثي تـًت آهـُ تاُـّ ،ل ػضَ ًاك گلٍُ ّواٌّگي هيتَاًـ كَكي تؼـ ام كأيگيلي،
تامُواكي ٍيوُ آكاء كا تِ علين ميلؿكؽَاًت ًوايـ:
ؿٍ كْلًت رـاگاًِ ًِ يٌي ُاهل اًاهي ًَِكّاي ػضَ ًاك گلٍُ( ) ارلائي اتغاؿيِ پاكيي ٍ ؿيگلي اًاهي
ًَِكّاي ػضَ ًاك گلٍُ ارلائياتغاؿيِ تلى اًت ،تٌظين گلؿؿ .كأي ّل ًَِك تايـ ؿك هواتل ًام ؽَؿ ؿك ّل
كْلًت تِعَك هِؾْ ًَُتِ َُؿ .ؿك َٓكتي ًِ ايي تامُواكي ٍيوًُِاًگل ايي تاُـ ًِ اًخليت ًٌثي آكاء ؿك
ّيش يي ام كْلًتْا تِ ؿًت ًياهـُ اًت ،پيٌِْاؿ هغلٍط ،تَٔية ًِـُ هغٌَب هيگلؿؿ.
ّ -1ل ًَِك ػضَ ًامهاى ًِ ػضَ ًاك گلٍُ ّواٌّگي ًثاُـ ،هيتَاًـ ام ًَي ًاظلاًي ًِ عن ُلًت ؿك
هثاعج كا تـٍى عن كأي ؿاكًـً ،وايٌـگيؿاُتِ تاُـ.
ً -1اك گلٍُ ّواٌّگي آيييًاهِ ؿاؽلي ؽَؿ كا تـٍيي هيًوايـ.
دفتربيهالمللي

مادٌ-9
 -7ؿكتل تييالوللي ،ؿتيلؽاًِ ًامهاى هيتاُـ.
 -2ؿكتل تييالوللي تًَظ هـيل ًل اؿاكُ ُـُ ٍ ؿٍ يا صٌـ هؼاٍىٍ ،ي كا ياكي هيًوايٌـ.
 -4هـيل ًل تلاي يي ؿٍكُ هؼيي ًِ ًثايـ ًوتل ام َُ ًال تاُـ ،اًتؾاب هيگلؿؿ .اًتؾاب هزـؿ ٍي تلاي

ؿٍكُّاي هؼيي اهٌاًپقيل هيتاُـ .هـتْايهلتَط تِ اًتؾاب اٍليِ ٍ اًتؾاب اعتوالي تؼـي ٍ ّوضٌيي ًايل
ُلايظ اًتؾاب تًَظ هزوغ ػوَهي تؼييي هيگلؿؿ.
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الق  -هـيل ًل تاالتليي هوام اؿاكي ًامهاى اًت.
ب  -هـيل ًل ًوايٌـُ ًامهاى هيتاُـ.
ج  -هـيل ًل گناكٍ ؽَؿ كا ؿك هَكؿ اهَك ؿاؽلي ٍ ؽاكري ًامهاى تِ هزوغ توـين ًوَؿُ ،تِ ؿًتَكّاي
هزوغ ؿك آى اهَك ػول ؽَاّـ ًوَؿ.
 -3هـيل ًل پيًََيي تلًاهِ ٍ تَؿرِ ٍ ّوضٌيي گناكُْاي ؿٍكُاي هلتَط تِ كؼاليتْا كا تْيِ ٍ تٌظين ًلؿُ،
آًْا كا تِ ؿٍلتْاي ًَِكّاي فيًلغ ٍّوضٌيي تٌِيالت اتغاؿيِّا ٍ ًامهاى اكًال هيًوايـ.
 -9هـيل ًل ٍ يٌي ام ًاكًٌاى هٌتؾة ٍي ،تـٍى ؿاُتي عنكأي ،ؿك توام رلٌات هزوغ ػوَهي ،ارالىً ،اك
گلٍُ ّواٌّگي ٍ ّل ًاكگلٍُ ؿيگل ياگلًٍُاكيُ ،لًت ؽَاّـ ًوَؿ .هـيل ًل يا يٌي ام ًاكًٌاى هٌتؾة ٍي
ًوت ؿتيل تٌِيالت ياؿُـُ كا تِػْـُ ؽَاّـ ؿاُت.
 -1هـيل ًل تلاي ارلاي ًاكآهـ ٍظايق ؿكتل تييالولليً ،اكهٌـاى المم كا هٌَٔب هيًوايـً .اهثلؿُ هؼاًٍاى
هـيل ًل كا پي ام تأييـ ًاكگلٍُ ّواٌّگيهٌَٔب هيؿاكؿُ .لايظ اًتؾـام تِهَرة هولكات ًاكًٌاى ًِ تٌا تِ
پيٌِْاؿ هـيل ًل تِ تأييـ ًاكگلٍُ ّواٌّگي هيكًـ ،تؼييي هيگلؿؿ .ؿك اًتؾـامًاكًٌاى ٍ تؼييي ُلايظ
ؽـهت ،ضلٍكت تأهيي تاالتليي هؼياكّاي ًاكاييٓ ،العيت ٍ ٓـاهت آًاى تايـ هَكؿ تَرِ ًاهل هلاك گيلؿ .ؿك
ايي هَكؿ تايـ تِاّويت ٍ اًتؾـام ًاكًٌاى تلهثٌاي تَميغ رـلاكيايي ،تا اًـامُ اهٌاى ،تَرِ ُاياًي ًوَؿ.
 -1هاّيت ٍظايق هـيل ًل ٍ ًاكًٌاى ٓلكاً تييالوللي هيتاُـ .اُؾاّ ياؿُـُ ؿك اًزام ٍظايق ؽَؿ ًثايـ ام
ّيش ؿٍلت يا هوام ؽاكد ام ًامهاى،اهـام تِ اؽق ؿًتَك ًٌٌـ ٍ يا ؿًتَكي كا ؿكياكت ًوايٌـ .ايِاى تايـ ام ّل
ػولي ًِ تِ هَهؼيت آًْا تِػٌَاى هواهْاي تييالوللي لغوِ ٍاكؿ هيًوايـ،ؽَؿؿاكي ٍكمًـّ .ل ًَِك ػضَي
هتؼْـ اًت ًِ تِ ٍيوگي اًغٔاكي تييالوللي ٍظايق هـيل ًل ٍ ًاكًٌاى اعتلام گقاُتِ ٍ تالٍ ًٌوايـ ًِ
آًاى كا ؿكاًزام ٍظايق ؽَؿ تغت تأحيل هلاك ؿّـ.
مادٌ-10مقر
الق  -هول ًامهاى ؿك هًَ هيتاُـ.
ب  -اًتوال هول ياؿُـُ هيتَاًـ تغت ُلايظ پيَتيٌي ُـُ ؿك هٌوتْاي (ت) ٍ (س) تٌـ ( )4هاؿُ (َٓ )9كت
تگيلؿ.
مادٌ-11امًرمالي
ً -7امهاى ،ؿٍ تَؿرِ رـاگاًِ ؿاكؿ  :تَؿرِ هلتَط تِ ّنيٌِّاي هِتلى تلاي اتغاؿيِّا ٍ تَؿرِ هلتَط تِ
ارالى.
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الق  -تَؿرِ ّنيٌِّاي هِتلى اتغاؿيِّاُ ،اهل پيَتيٌي ّنيٌِّايي اًت ًِ هتضوي ًلغ تلاي صٌـيي
اتغاؿيِ اًت.
ب  -ايي تَؿرِ ام هٌاتغ هالي ميل تأهيي هيَُؿ :
يي  -عن ػضَيت اتغاؿيِّا هِلٍط تل ايٌٌِ هيناى عن ػضَيت ّل اتغاؿيِ تا ؿكًظل گلكتي هٌاكغ اتغاؿيِ
ياؿُـُ ؿك ّنيٌِّاي هِتلى تًَظهزوغ تؼييي َُؿ.
ؿٍ ّ -نيٌِّاي هلتَط تِ ؽـهات اًزام ُـُ تًَظ ؿكتل تييالوللي ًِ اكتثاط هٌتويوي تا اتغاؿيِّا ًـاكؿ يا
تلاي ؽـهاتي ًِ ؿكتل تييالوللي ؿك مهيًٌِوٌْاي كٌي  -عوَهي اًزام ؿاؿُ ؿكياكت ًِـُ اًت.
ًِ  -كلٍٍ اًتِاكات ؿكتل تييالوللي ًِ تِعَك هٌتوين هلتَط تِ ّيش يي ام اتغاؿيِّا ًويتاُـ يا
عناالهتيامّاي هلتَط تِ آىّا.
صْاك ّ -ـايا ،اهَال هَكؿ ٍٓيت ٍ ًوٌْاي هالي ًِ ػايـ ًامهاى هيَُؿ ،تزن هَاكؿي ًِ ؿك رنء صْاك هٌوت
(ب) تٌـ ( )4پيَتيٌي ُـُ اًت.
پٌذ  -اراكُتْا ،تْلُّا ٍ ؿيگل ؿكآهـّاي هتللهِ ًامهاى.
-4
الق  -تَؿرِ ارالى ُاهل پيَتيٌي ّنيٌِّاي تٌِيل رلٌات ارالى ٍ ّنيٌِ تلًاهِّاي ًوي كٌي -
عوَهي هيتاُـ.
ب  -تَؿرِ ياؿُـُ ام هٌاتغ هالي ميل تأهيي هيگلؿؿ :
يي  -عن ػضَيتْاي ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ ّيش يي ام اتغاؿيِّا ًويتاٌُـ.
ؿٍ  -هثالـي ًِ تًَظ اتغاؿيِّا تِ عٌاب تَؿرِ ياؿُـُ ٍاكين گلؿيـُ هِلٍط تِ ايٌٌِ هزوغ ّل اتغاؿيِ
هيناى ًْويِ هلتَط تِ آى كا تؼييي ًوايـ ٍّوضٌيي ّل اتغاؿيِ ام ًظل هِاكًت ؿك تَؿرِ آماؿي ػول ؿاُتِ
تاُـ.
ًِ  -هثالـي ًِ ام تاتت ؽـهات اًزام ُـُ تًَظ ؿكتل تييالوللي ؿك مهيٌِ ًوٌْاي كٌي  -عوَهي ؿكياكت
هيَُؿ.
صْاك ّ -ـاياّ ،ثِ ٍ ًوٌْايي ًِ تلاي اّـاف هٌـكد ؿك هٌوت (الق) ػايـ ًامهاى هيَُؿ.
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الق ّ -ل ًَِك ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّا ًثاُـ تِ هٌظَك تؼييي ًْن ؽَؿ ؿك تَؿرِ
ارالى تايـ هتؼلن تِ يي عثوِ تَؿُ ٍ ًْنًاالًِاٍ كا تلاًاى ُواكُ ٍاعـّايي ًِ ؿك ميل آهـُ اًت پلؿاؽت
ًوايـ :
 70عثوِ الق
 4عثوِ ب
 7عثوِ ج

ب ّ -ل يي ام ًَِكّا ّونهاى تا اهـام پيَتيٌي ُـُ ؿك تٌـ ( )7هاؿُ ( )73عثوِاي ًِ توايل تِ هلاكگلكتي
ؿك آى كا ؿاكؿ هؼلكي ؽَاّـ ًوَؿّ.ل ًَِكي هيتَاًـ عثوِ كا تـييل ؿّـ .ؿك َٓكتي ًِ عثوِ پائييتلي اًتؾاب
َُؿًَِ ،ك فيًلغ تايـ هلاتة كا ؿك يٌي ام رلٌات ػاؿي ارالى هغلطًوايـ .صٌيي تـييلي ام آؿام ًال
توَيوي تؼـ ام رلٌِ هاتل ارلاء ؽَاّـ تَؿ.
ج  -هيناى عن ػضَيت ًاالًِ ّل ًـام ام ًَِكّاي ياؿُـُ هثلـي ؽَاّـ تَؿ ًِ ًٌثت تِ آى تا هيناى ًل
عن هِاكًت ايي ًَِكّا ؿك تَؿرِارالىّ ،واى ًٌثت هَرَؿ تيي تؼـاؿ ٍاعـّاي آى ًَِك تا تؼـاؿ ًل
ٍاعـّاي توام ًَِكّاي ياؿُـُ هيتاُـ.
ت  -هيناى هثلؾ هِاكًت تايـ ؿك اٍل هاًَيِ ّل ًال پلؿاؽت َُؿ.
ث  -ؿك َٓكتي ًِ تَؿرِ هثل ام آؿام ؿٍكُ هالي رـيـ تَٔية ًَِؿ ،تَؿرِ تلاتل هولكات هالي ؿك ّواى ًغظ
تَؿرِ ًال گقُتِ ؽَاّـ تَؿ.
ّ -3ل ًَِك ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ ّيش يي ام اتغاؿيِّا ًثَؿُ ٍ تاتَرِ تِ هولكات ايي هاؿُ ،ؿك پلؿاؽت
هثلؾ ًْن ؽَؿ تأؽيل ؿاُتِ تاُـّ،وضٌيي ًَِك ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّا تَؿُ ٍ ؿك
پلؿاؽت هثلؾ ًْويِ ؽَؿ تِ اتغاؿيِّاي ياؿُـُ تؼلل ًوايـ ،اگل هثلؾ هؼَهِتلاتل يا تيِتل ام روغ هثلؾ عن
ػضَيتْاي ؿٍ ًال ًاهل گقُتِ تاُـ ،ؿك ّيش يي ام اكًاى ًامهاى ًِ ػضَ آى اًت ،عن كأي ًؾَاّـ ؿاُت.
تا اييعال ،اگل تا مهاًي ًِ تِ ًظل ّل ًـام ام ايي اكًاى ػلت تأؽيل ام اٍضاع ٍ اعَال اًتخٌايي ٍ ؿيل هاتل
ارتٌاب ًاُي گلؿؿ ،ؿك ايي َٓكت ًَِك ياؿُـُهيتَاًـ عن كأي ؽَؿ كا ؿك اكگاًْاي ياؿُـُ اػوال ًوايـ.
 -9عنالنعوِّا ٍ ّنيٌِّاي هلتَط تِ ؽـهات كٌي  -عوَهي اًزام ُـُ ام علين ؿكتل تييالوللي تًَظ هـيل
ًل تؼييي ٍ تًِاك گلٍُ ّواٌّگي گناكٍهيَُؿ.
ً -1امهاى هيتَاًـ تا تَٔية ًاكگلٍُ ّواٌّگيّ ،ـاياّ ،ثِ ٍ ًوٌْايي كا ًِ تِ عَك هٌتوين ام علف ؿٍلتْا،
هؤًٌِّاي ػوَهي يا ؽَٔٓي،اًزوٌْا ،يا اُؾاّ ػاؿي پيٌِْاؿ هيَُؿ هثَل ًوايـ.
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الق ً -امهاى تٌؾَاُگلؿاًي ؽَاّـ ؿاُت ًِ تا پلؿاؽت ؿك يي ًَتت تًَظ اتغاؿيِّا ٍ ّل ًَِك ػضَ ايي
ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّاًيٌت ،تٌِيل هيگلؿؿ .ؿك َٓكت ػـم تٌاكَ هٌثغ ياؿُـُ اكنايَ ؽَاّـ
ياكت.
ب  -هيناى هثلؾ پلؿاؽت ؿك يي ًَتت ّل اتغاؿيِ ٍ ُلًت اعتوالي آى ؿك اكنايَ ًلهايِ تِ ًٍيلِ هزوغ
ػوَهي هَكؿ تَٔية هلاك ؽَاّـگلكت.
ج  -هيناى هثلؾ پلؿاؽت ؿك يي ًَتت ّل ًَِك ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ ّيش اتغاؿيِاي ًيٌت ٍ ًْن آى
ؿك ّلگًَِ اكنايِي ،تِ ًٌثت هِاكًتآى تلاي ًال تٔوينگيلي ؿك هَكؿ تٌِيل يا اكنايَ ًلهايِ تِ ًٌثت
هِاكًت اٍ ،تؼييي هيگلؿؿ .هيناى ٍ ًغَُ هثلؾ پلؿاؽتي تٌا تِ پيٌِْاؿ هـيل ًل ٍتؼـ ام ًٌة ًظل ًاكگلٍُ
ّواٌّگي تِ ًٍيلِ ارالى تَٔية هيگلؿؿ.
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الق  -ؿك هَاكوتٌاهِاي ًِ ؿك تاكُ هول ًامهاى تا ًَِكي ًِ هول ًامهاى ؿك هلولٍ آى هلاك ؿاكؿ هٌؼوـ هيَُؿ،
پيَتيٌي هيگلؿؿ ًِ ؿك َٓكتػـم تٌاكَي هٌثغ هالي ؿك گلؿًٍَِ ،ك ياؿُـُ ًوٌْاي هالي ( هٌاػـُّايي)
كا اػغاء ًوايـ .هيناى هثلؾ ايي ًوٌْا ٍ ُلايظ اػغاء آى ،ؿك ّل هَكؿهٌَط تِ هَاكوتٌاهِ رـاگاًِاي تيي ًَِك
ياؿُـُ ٍ ًامهاى ؽَاّـ تَؿ ٍ ؿك عَل هـت اػغاء ًوٌْاًَِ ،ك هَكؿ تغج ؿاكاي يي ًلًي ًوتؿاك
ؿكًاكگلٍُ ؽَاّـ تَؿ.
ب ًَِ -ك هَكؿ تغج ؿك هٌوت (الق) ٍ ًامهاىّ ،ل ًـام عن ؿاكًـ ام تؼْـ اػغاء ًوي تا اؽغاك ًتثي أًلاف
عآل ًوايٌـ .ايي أًلاف ًِ ًالتؼـ ام پاياى ًالي ًِ ؿك رلياى آى اؽغاك َٓكت پقيلكتِ ًاكق ؽَاّـ تَؿ.
 -70كًيـگي تِ عٌاتْا تًَظ يي يا صٌـ ًَِك ٍ يا تِ ًٍيلِ عٌاتلًاى ؽاكد ام اػضاء ًِ تا تَاكن آًْا ،تِ
ًٍيلِ هزوغ ػوَهي تؼييي هيگلؿؿ،تلاًاى كٍٍ پيَتيٌي ُـُ ؿك هولكات هالي َٓكت هيپقيلؿ.
مادٌ-12اَليتقاوًوي،امتيازَايمصًويتُا
ً -7امهاى ؿك ًلمهيي ّل ًَِك ػضَ ،تِ هَرة هَاًيي آى ًَِك ام اّليت هاًًَي المم تلاي كًيـى تِ اّـاف ٍ
ارلاي ٍظايق ؽَؿ تلؽَكؿاكهيتاُـ.
ً -2امهاى ؿك هَكؿ اًتولاك هول ؽَؿ تا ًٌلـكاًيَى ًَئيي ٍ تا ّل ًَِك ؿيگلي ًِ هوٌي اًت ؿك آيٌـُ هول
ياؿُـُ ؿك آًزا هٌتول گلؿؿ ،هَاكوتٌاهِتٌظين هيًوايـ.
ً -4امهاى هيتَاًـ تِ هٌظَك اًتلاؿُ ًامهاى ،هواهْاي ؽَؿ ٍ ًوايٌـگاى توام ًَِكّاي ػضَ ام اهتيامّا ٍ
هًَٔيتْاي المم تلاي كًيـى تِ اّـاف ٍارلاي ٍظايق ؽَؿ ،هَاكوتٌاهِ ؿٍراًثِ يا صٌـراًثِ تا ؿيگل ًَِكّاي
ػضَ تٌظين ًوايـ.
 -3هـيل ًل هيتَاًـ ؿك ؽَّٔ هَاكوتٌاهِّاي پيَتيٌي ُـُ ؿك تٌـّاي ( )4( ٍ )2هقاًلُ ٍ پي ام تَٔية
ًاك گلٍُ ّواٌّگي ،آًْا كا تِ ًام ًامهاىهٌؼوـ ٍ اهضاء ًوايـ.
مادٌ-13ارتباطباسازماوُايديگر
ً -7امهاى ؿك َٓكت اهتضاء كٍاتظ ًاكي كا تا ًامهاًْاي ؿيگل تييالـٍلي تلهلاك ًوَؿُ ،تا آًاى ّوٌاكي هيًوايـ.
ّلگًَِ هَاكوتٌاهِ ًلي عاٍي اييهضوَى ًِ تا ًامهاًْاي ياؿُـُ هٌؼوـ ُـُ اًت ،پي ام تَٔية ًاك گلٍُ
ّواٌّگي تًَظ هـيل ًل َٓكت هيگيلؿ.
ً -2امهاى هيتَاًـ ؿك هَكؿ هَضَػْاي ؿك ٓالعيت ؽَؿ ،تِ هٌظَك هِاٍكُ ٍ ّوٌاكي تا ًامهاًْاي تييالوللي
ؿيل ؿٍلتي ،تا كضايت ؿٍلتْايفيكتظّ ٍ ،وضٌيي تا ًامهاًْاي هلي اػن ام ؿٍلتي ٍ ؿيل ؿٍلتي ،تلتيثات هٌاًثي
كا تٌظين ًوايـ .صٌيي تلتيثاتي پي ام تَٔية ًاكگلٍُ ّواٌّگيتًَظ هـيل ًل اتؾاف هيگلؿؿ.
مادٌ-14عضًيتدركىًاوسيًن
ًَِ -7كّاي ياؿُـُ ؿك هاؿُ ( )3هيتَاًٌـ ام علم ميل علف ايي ًٌَاًٌيَى ُـُ ٍ ػضَ ًامهاى گلؿًـ :
يي  -اهضاء تـٍى هيـ ُلط تَٔية ،يا

ؿٍ  -اهضاء تِ ُلط تَٔية ًِ تِ ؿًثال آى تَؿيغ ًٌـ تَٔية َٓكت گيلؿ ،يا
ًِ  -تَؿيغ ًٌـ الغام.
 -2تا ٍرَؿ ؿيگل هولكات ايي ًٌَاًٌيَىًَِ ،كّاي ػضَ ًٌَاًٌيَى پاكييًٌَ ،اًٌيَى تلى ٍ يا ّل ؿٍ
ًٌَاًٌيَى ،كوظ مهاًي هيتَاًٌـ تِ ػضَيتايي ًٌَاًٌيَى ؿكآيٌـ ًِ ّونهاى ًٌَاًٌيًَْاي ياؿُـُ ؿك ميل كا
تَٔية يا تِ آًْا تپيًَـًـ ٍ يا تؼـ ام تَٔية يا پيًَتي تِ آًْا ػضَ ايي ًٌَاًٌيَىًَُـ:
يا ًٌـ اًتٌْلن هلتَط تِ ًٌَاًٌيَى پاكيي تِ عَك ًاهل يا تا هيـ پيَتيٌي ُـُ ؿك رنء (يي) هٌوت (ب)
تٌـ ( )7هاؿُ (ًٌ )20ـ ياؿُـُ،
يا ًٌـ اًتٌْلن هلتَط تِ ًٌَاًٌيَى تلى تِ عَك ًاهل يا تا هيـ پيَتيٌي ُـُ ؿك رنء (يي) هٌوت (ب) هاؿُ
(ًٌ )21ـ ياؿُـُ.
 -4اًٌاؿ تَٔية يا الغام ًنؿ هـيل ًل ًپلؿُ ؽَاّـ ُـ.
االجراءشدنكىًاوسيًن

مادٌ -15
الزم
 -7ايي ًٌَاًٌيَى ًِ هاُ پي ام ايٌٌِ ؿُ ًَِك ػضَ اتغاؿيِ پاكيي ٍ ّلت ًَِك ػضَ اتغاؿيِ تلى ،تلاتل تٌـ
( )7هاؿُ ( )73اهـام ًلؿُ تاٌُـ،المماالرلاء هيگلؿؿ ،تـيْي اًت ًِ اگل ًَِكي ػضَ ؿٍ اتغاؿيِ تاُـ ؿك ّل
ؿٍ گلٍُ هَكؿ هغاًثِ هلاك هيگيلؿّ .وضٌيي ؿك تاكيؼ ياؿُـُ ،اييًٌَاًٌيَى ًٌثت تِ ًَِكّايي ًِ ػضَ
ّيش يي ام ؿٍ اتغاؿيِ ًثَؿُ ٍ ؿك ظلف ًِ هاُ يا تيِتل هثل ام تاكيؼ ياؿُـُ تلاتل تٌـ ( )7هاؿُ ( )73اهـام
ًلؿُتاٌُـ ،المماالرلاء ؽَاّـ ُـ.
 -2ايي ًٌَاًٌيَى ؿك هَكؿ ّل ًَِك ؿيگل ،ؿك ظلف ًِ هاُ پي ام تاكيؼ اهـام تلاتل تٌـ ( )7هاؿُ ()73
المماالرلاء ؽَاّـ تَؿ.
مادٌ-16حقشرط
ّيش ًَع عن ُلعي ؿك ايي ًٌَاًٌيَى پقيلكتِ ًويَُؿ.
مادٌ-17اصالحات
 -7پيٌِْاؿّاي آالعي ؿك هَكؿ ايي ًٌَاًٌيَى هوٌي اًت تًَظ ّل ًَِك ػضًَ ،اك گلٍُ ّواٌّگي يا هـيل
ًل اكائِ گلؿؿ .پيٌِْاؿّاي ياؿُـُعـاهل َُ هاُ پيَ ام تلكًي ؿك ارالى ،تًَظ هـيل ًل تِ ًَِكّاي
ػضَ اكًال هيگلؿؿ.
 -2آالعات تايـ تِ تَٔية ارالى تلًـ .اگل آالعات تلعوَم ٍ تؼْـات ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ
ػضَ ّيش اتغاؿيِاي ًيٌتٌـ تأحيلتگقاكًـ ،ايي ًَِكّا ًين ؿك كأيگيلي ُلًت ؽَاٌّـ ًلؿ .ؿك هَكؿ
پيٌِْاؿّاي آالعي ؿيگل تٌْا ًَِكّاي ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِ ػضَ يٌي اماتغاؿيِّا تاٌُـ عن كأي ؿاكًـ.
آالعات تا اًخليت ًٌثي آكاء پقيلكتِ هيَُؿ ،تِ ُلط آًٌِ ارالى تٌْا تِ پيٌِْاؿّاي آالعي كأي ؿّـ ًِ
پيَ امآى تًَظ هزوغ اتغاؿيِ پاكيي ٍ هزوغ اتغاؿيِ تلى تلاتل هولكات هاتل ارلاي ّل يي ام آًْا ؿك هَكؿ

تَٔية آالعات هولكات اؿاكي ًٌَاًٌيًَْايهلتَط آًْا تاُـ ،پقيلكتِ ُـُ تاٌُـ.
ّ -4ل آالعي يي هاُ پي ام ايٌٌِ اػالهيِ ًتثي عاًي ام پقيلٍ  -پي ام عي هلاعل هولك ؿك هَاًيي اًاًي
هلتَط  -ام ًَي ًَِ 34كّاي ػضًَامهاى ًِ هيتَاًٌـ كارغ تِ پيٌِْاؿ آالعي تلاًاى تٌـ ( ،)2ؿك مهاى
تٔوينگيلي ارالى ؿك هَكؿ آالعيِ كأي ؿٌّـ ،تًَظ هـيل ًل ؿكياكتَُؿ المماالرلاء ؽَاّـ ُـ.
ًَِكّايي ًِ تِ ٌّگام آالط ،ػضَ ًامهاى تَؿُ ٍ يا ؿك آيٌـُ تِ ػضَيت آى ؿكآيٌـ ،هلنم تِ صٌيي
آالعيِايهيتاٌُـ ،هِلٍط تِ ايٌٌِ آالعيِاي ًِ تؼْـ هالي ًَِكّاي ػضَ كا اكنايَ ؿّـ ،تٌْا آى
ًَِكّايي كا هلتنم ًوايـ ًِ پقيلٍ ؽَؿ كا ًٌثت تِآالعيِ ياؿُـُ اػالم ؿاُتِاًـ.
مادٌ-18اوصراف
ّ -7ل ًَِك ػضَ هيتَاًـ تًَظ اػالهيِاي ؽغاب تِ هـيل ًل أًلاف ؽَؿ كا ام ػضَيت ؿك ايي ًٌَاًٌيَى
اػالم ؿاكؿ.
 -2أًلاف َُ هاُ تؼـ ام ٍَٓل اػالهيِ تًَظ هـيل ًل ًاكق ؽَاّـ ُـ.
اعالميٍَا

مادٌ-19
هـيل ًل ،هَاكؿ ميل كا تِ ؿٍلتْاي ًَِكّاي ػضَ ،اػالم هيؿاكؿ :
 -7تاكيؼ المماالرلاء ُـى ًٌَاًٌيَى؛
 -2اهضاء ٍ تَؿيغ اًٌاؿ تَٔية يا الغام؛
 -4پقيلٍ آالعيِ ايي ًٌَاًٌيَى ٍ تاكيؼ المماالرلاء ُـى آى؛
 -3اػالم أًلاف ام ًٌَاًٌيَى.
مادٌ-20مقرراتوُايي
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الق  -ايي ًٌَاًٌيَى ؿك يي ًٌؾِ ٍاعـ تِ متاًْاي اًگليٌي ،كلاًٌَي ،كًٍي ٍ اًپاًيَلي ًِ تواهي هتَى ام
اػتثاك يٌٌاى تلؽَكؿاك ٌّتٌـ تٌظينُـًُ ،نؿ ؿٍلت ًَئـ ًپلؿُ ؽَاّـ ُـ.
ب  -ايي ًٌَاًٌيَى تا ( )74هاًَيِ ًال  7691تلاتل ( )24ؿيواُ ًال ّ 7439زلي ُوٌي ؿك اًتٌْلن ،تلاي
اهضاء هلتَط ؽَاّـ هاًـ.
 -2هتَى كًوي تايـ تًَظ هـيل ًل ،تؼـ ام هِاٍكُ تا ؿٍلتْاي فيًلغ تِ متاًْاي آلواًي ،ايتاليايي ٍ پلتـالي ٍ
ًايل متاًْايي ًِ ارالى تؼييي هيًوايـ،تلروِ گلؿؿ.
 -4هـيل ًل تايـ ؿٍ ًٌؾِ ام كًٍَُت هٔـم ايي ًٌَاًٌيَى ٍ ّلگًَِ آالعيِاي كا ًِ تًَظ ارالى تَٔية
ُـُ تاُـ تِ ؿٍلتْاي ًَِكّاي ػضَاتغاؿيِّاي پاكيي يا تلى ،ؿٍلت ّل ًَِك ؿيگلي ًِ تِ ايي ًٌَاًٌيَى
هلغن گلؿؿ ٍ تِ ؿٍلت ّل ًَِكي ًِ آى كا ؿكؽَاًت ًوايـ ،اكًال ًٌـ.كًٍَُت هتي اهضاء ُـُ ًٌَاًٌيَى

ًِ تِ ؿٍلتْا كلًتاؿُ هيَُؿ ،تايـ تِ ًٍيلِ ؿٍلت ًَئـ تلاتل تا آل گلؿؿ.
 -3هـيل ًل تايـ ايي ًٌَاًٌيَى كا ؿك ؿتيلؽاًِ ًامهاى هلل هتغـ تِحثت تلًاًـ.
مادٌ-21مقرراتمًقتي
 -7تا مهاى هثَل ًوت تًَظ اٍليي هـيل ًل ،ؿك هَاكؿي ًِ ؿك ايي ًٌَاًٌيَى تِ ؿكتل تييالوللي يا تِ هـيل
ػاهل اُاكُ ُـُ تاُـ ،هٌظَك ام آى ،تِتلتية ،ؿكتل تييالوللي هتغـ تلاي عوايت ام هالٌيت ٌٓؼتي ،اؿتي ٍ
ٌّلي (ًِ ؿكتل تييالوللي هتغـ تلاي عوايت ام هالٌيت هؼٌَي (ً )BIRPIينًاهيـُ هيَُؿ) يا هـيل ًل آى
هيتاُـ.
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الق ًَِ -كّايي ًِ ػضَ يٌي ام اتغاؿيِّا هيتاٌُـٍ ،لي ٌَّم تِ ػضَيت ايي ًٌَاًٌيَى ؿكًياهـُاًـ ،ؿك
َٓكت توايل ؿك هْلت پٌذ ًال ام تاكيؼالمماالرلاء ُـى ايي ًٌَاًٌيَى هيتَاًٌـ ّواى عوَهي كا ًِ ؿك
َٓكت ػضَيت اػوال هيًلؿًـ ،اػوال ًوايٌـّ .ل ًَِكي ًِ توايل تِ اػوال عوَمياؿُـُ ؿاُتِ تاُـ تايـ تِ
ايي هٌظَك اػالهيِ ًتثي تِ هـيل ًل اكًال ًوايـ ًِ ايي اػالهيِ ام تاكيؼ ٍَٓل آى ؿاكاي اػتثاك هيتاُـ.
ًَِكّاي ياؿُـُ تااًوضاي هْلت ياؿُـُ ػضَ هزوغ ػوَهي ٍ ارالى هغٌَب هيًَُـ.
ب  -تِ هغض اًوضاي ايي هْلت پٌذ ًالِ ،ايي ًَِكّا عن كأي ؿك هزوغ ػوَهي ،ارالى ٍ ًاكگلٍُ
ّواٌّگي كا ًؾَاٌّـ ؿاُت.
ج  -تِ هغض ايٌٌِ ًَِكّاي ياؿُـُ ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى گلؿيـًـ ،ؿٍتاكُ عن كأي ؽَؿ كا تِ ؿًت ؽَاٌّـ
آٍكؿ.
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الق  -تا مهاًي ًِ ًَِكّايي ٌّتٌـ ًِ ػضَ اتغاؿيِ پاكيي ٍ تلى تَؿُ اها ػضَ ايي ًٌَاًٌيَى ًِـُاًـ ،ؿكتل
تييالوللي ٍ هـيل ًل تِ تلتية تِ ػٌَاىؿكتل تييالوللي تلاي عوايت ام هالٌيت ٌٓؼتي ،اؿتي ٍ ٌّلي ٍ هـيل
ًل آى ًين اًزام ٍظيلِ ؽَاٌّـ ًلؿ.
ب ً -اكًٌاى ُاؿل ؿك ؿكتل ياؿُـُ ؿك تاكيؼ المماالرلاء ُـى ايي ًٌَاًٌيَى ؿك عي ؿٍكُ هَهت هيـ ُـُ ؿك
هٌوت (الق) ّواًٌـ ًاكًٌاى ُاؿل ؿكؿكتل تييالوللي هغٌَب هيًَُـ.
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الق ٌّ -گاهي ًِ تواهي ًَِكّاي ػضَ اتغاؿيِ پاكيي تِ ػضَيت ًامهاى ؿكآيٌـ ،عوَم ،تؼْـات ٍ ؿاكايي
ؿكتل اتغاؿيِ ياؿُـُ تِ ؿكتلتييالوللي ًامهاى هٌتول هيَُؿ.
ب ٌّ -گاهي ًِ تواهي ًَِكّاي ػضَ اتغاؿيِ تلى تِ ػضَيت ًامهاى ؿكآيٌـ ،عوَم ،تؼْـات ٍ ؿاكائي ؿكتل
اتغاؿيِ ياؿُـُ تِ ؿكتل تييالولليًامهاى هٌتول هيَُؿ.

هاًَى كَم هِتول تل هاؿُ ٍاعـُ هٌضن تِ هتي ًٌَاًٌيَى ُاهل هوـهِ ٍ تيٌت ٍ يي هاؿُ ؿك رلٌِ ػلٌي كٍم
صْاكٌُثِ هَكػ صْاكم هْل هاُ يٌْناكٍ ًئـ ٍ ِّتاؿ هزلي َُكاي اًالهي تَٔية ٍ ؿك تاكيؼ 7410.1.23
تِ تأييـ َُكاي ًگْثاى كًيـُ اًت.

