دحتم للم نامزاس یمومع عمجم
مﻩن و ﻩاجنپ سالجا
موس ﻩتیمک
 98راک روتسد
نانز تیعضو دوبﻩب
،اداناک ،لیزرب ،کیژلب ،ناجیابرذﺁ ،شیرطا ،ایلارتسا
،کرامناد ،کچ یروﻩمج ،سربق،یسﺁورک ایبملک
،نانوی ناملﺁ ،دنالنف ،ینوتسا ،روداولاسلا
،ایوتال ،نپاژ ،ایلاتیا ،لییارسا ،دنلریا ،ناتسراجم
،لاقترپ ،ناتسﻩل ،ژورن ،ﻩیرجین ،دنلﻩ گروبمازکول
،سیئوس ،دئوس ،ایناپسا( ینولسا ،یکاولسا ،ینامور
،ﻩیکرت )قباس یوالسوگوی یاﻩیروﻩمج زا( ﻩینودقم
ﻩدحتم یروﻩمج ،یلامش دنلریا و ایناتیرب ،ادناگوا
ﻩمانعطق سیون شیپ :وتﺁوناو و ﻩئوگوروا اینازنات
ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج عفر یوس ﻩب تیلاعف
دنوش یم ماجنا سومان زا تسارح مسا
یمومع عمجم
زا عافد و دربشیپ ﻩب اﻩتلود ﻩیلک دﻩعت رب دیکات اب
و رشب قوقح
رب یصخش تینما ،یگدنز قح لیبق زا ،یساسا یاﻩ یدازﺁ
رد ﻩچنﺁ ساسا
زین و  (1)،تسا ﻩدش ناونع رشب قوقح یناﻩج ﻩیمالعارد
دانسا فرط ﻩک ییاﻩتلود فیلاکت رب ﻩرابود دیکات اب
قاثیم صوصخب و رشب قوقح
 (2)،یگنﻩرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح یللملا نیب
یللملا نیب قاثیم
لاکشا ﻩیلک عفر نویسناونک  (2)،یسایس و یندم قوقح
) (4کدوک قوقح نویسناونک و  (3)،نانز ﻩیلع ضیعبت
دنتسﻩ
نیو لمع ﻩمانرب و ﻩمانرب رب ددجم دیکات اب نینچمﻩ
رب زین و (6)،نانز ﻩیلع تنوشخ عفر ﻩیمالعا و )(5
ﻩک نکپ لمع ﻩمانرب و ﻩینایب رد ﻩک یتادﻩعت و فادﻩا
 (7)،دیسر بیوصت ﻩب نانز یناﻩج سنارفنک نیمراﻩچ رد
تحت للم نامزاس یمومع عمجم ﻩژیو تسشن یاﻩدنس و
حلص و ﻩعسوت ،یتیسنج یربارب و  2000:نانز« ناونع
و )» (8مکی و تسیب نرق یارب

 18خروم  57/179یاﻩ ﻩمانعطق یروﺁدای اب نینچمﻩ
 58/147و  2002ربماسد
نویسیمک  2004/46ﻩمانعطق زین و  2003ربماسد  22خروم
رشب قوقح
و ) 2004 (9لیروﺁ  20خروم
 22رد ﻩک  58/185ﻩرامش ﻩمانعطق یروﺁدای اب نینچمﻩ
لماک یا ﻩعلاطم یارجا نﺁ رد و دش رداص  2003ربماسد
ﻩک یتایانج ﻩلمج زا نانز ﻩیلع تنوشخ صوصخ رد عماج و
اب زین و ،دوش یم بلط ،دنریگ یم تروص سومان مان ﻩب
ﻩک  2002ربماسد  18خروم دوخ  57/190ﻩمانعطق یروﺁدای
صوصخ رد عماج و لماک یقیقحت ﻩک دوش یم ﻩتساوخ نﺁ رد
دوش ماجنا ناکدوک ﻩیلع تنوشخ
مزال تیدج دنفلکتم اﻩتلود ﻩک رما نیا ﻩب ﻩجوت اب،
نالماع تازاجم و ینوناق درگیپ یریگولج یارب ار
تروص سومان مان ﻩب ﻩک نانز ﻩیلع تایانج
تایانج نیا ناینابرق زا و دنروﺁ لمع ﻩب دنریگ یم
ﻩناش ،دننک تسارح
یاﻩ یدازﺁ و رشب قوقح صقان دﻩعت نیا زا ندرک یلاخ
و تسا اﻩنﺁ یساسا
و فیعضت اﻩ یدازﺁ و قوقح نیا زا ار ناش یدنم ﻩرﻩب
دنک یم یثنخ یلکب ای
تنوشخ لاکشا یمامت اب ﻩلباقم ترورض رب دیکات اب
تسارح مسا ﻩب ﻩک یتایانج ﻩلمج زانارتخد و نانز ﻩیلع
ﻩب ،دنریگ یم تروص سومان زا
رارق ینوناق تازاجم تحت دیاب ﻩک یرفیک میارج ناونع
دنریگ
للع و لماوع اب ﻩلباقم و ییاسانش ترورض رب دیکات اب
مان ﻩب ﻩک یتایانج صوصخب و نانز ﻩیلع تنوشخ یا ﻩشیر
دنراد یفلتخم لاکشا و دنریگ یم تروص سومان
تنوشخ صوصخ رد یفاکان تاعالطا ﻩکنیا زا یﻩاگﺁ اب
ﻩلمج زا ،نانز ﻩیلع
عنام دنﻩد یم خر سومان زا تسارح مسا ﻩب ﻩک یتایانج
لیلحت و ﻩیزجت
رد مﻩ و ﻩقطنم حطس رد مﻩ اﻩ یشم طخ صوصخ رد ﻩناﻩاگﺁ
نایم زا یارب شالت رب و دنوش یم یللملا نیب حطس
دنراذگ ریثات یتنوشخ نینچ ندرب
نارتخد و نانز ﻩک دروم نیا رد قیمع ینارگن زاربا اب
رد ﻩک ﻩنوگنامﻩ

نویسیمک ،رشب قوقح نویسیمک یاﻩشرازگ طبریذ یاﻩشخب
عون رﻩ عنم
نویسیمک و ،کدوک قوقح نویسیمک ،نانز ﻩیلع ضیعبت
،تسا ﻩدش ناونع یگنﻩرف و یعامتجا ،یداصتقا قوقح
ﻩراشا اب زین و ،دنتایانج لیبق نیا ینابرق ﻩراومﻩ
رشب قوقح نویسیمک ﻩژیو رگشرازگ یلاوتم یاﻩشرازگ ﻩب
 (10)،نﺁ یاﻩدمایپ و للع ،نانز ﻩیلع تیانج صوصخ رد
و
یمامت اب لیبق نیا زا یتایانج ﻩکنیا رب دیکات اب
و ینید یاﻩشزرا
دنتسﻩ داضت رد یگنﻩرف
تایانج عفر ﻩک رما نیا رب ﻩرابود ﻩیکت اب زین و
ماجنا سومان زا عافد مسا ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع
و اﻩتموکح یوس زا رتشیب دﻩعت و ششوک مزلتسم دنوش یم
نیب یراکمﻩ ﻩار زا لاثملاب  ،للملا نیب ﻩعماج
یاﻩنامزاس لماش نینچمﻩ ﻩک ،تسا یندم ﻩعماج و یللملا
رد یتارییغت تسا مزال ﻩکنیا و ،دنتسﻩ یتلود ریغ
دریگ تروص یساسا روطب ﻩعماج ﻩاگدید
و نانز یزاسدنمناوت تیمﻩا رب دیکات اب نینچمﻩ
تسایس و یزاس میمصت یاﻩدنور رد اﻩنﺁ رثوم تکراشم
یاﻩرلزبا زا یکی ناونع ﻩب یراذگ
و نانز ﻩیلع تایانج زا یریگولج یارب زاس تشونرس
نایم زا و دریگ یم تروص سومان مان ﻩب ﻩک نارتخد
تایانج لیبق نیا ندرب
. 1.دنک یم لابقتسا ریز دراوم زا:
نانز ﻩیلع تنوشخ عفر صوصخ رد لک ریبد شرازگ  -فلا
و )(11
ندرب نایم زا فدﻩ اب تاراکتبا و اﻩ تیلاعف زا  -ب
یم تروص سومان مان ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج
طبریذ یلم نیناوق رد تاحالصا داجیا ﻩلمج زا ،دنریگ
یارجا ،دنبای یم طبر تسد نیا زا یتایانج ﻩب ﻩک
،یشزومﺁ ریبادت ذاختا و ینیناوق نینچ دمﺁراک
یاقترا یارب ﻩزرابم ﻩلمج زا رگید ریبادت و یعامتجا
و اﻩتیلاعف زین و یﻩاگﺁ شیازفا و یلم تاعالطا
تنوشخ رگید لاکشا ﻩمﻩ عفر فدﻩ اب اﻩتلود تاراکتبا
نانز ﻩیلع
،اﻩناگرا ﻩک ییاﻩ ﻩژورپ لیبق زا ییاﻩتیلاعف زا  -ج
یاﻩ ﻩمانرب و اﻩقودنص

قودنص ،للم نامزاس تیعمج قودنص ﻩلمج زا للم نامزاس
نامزاس ناکدوک
،دنا ﻩتفرگ ﻩدﻩع ﻩب للم نامزاس نانز قودنص و ،للم
ماجنا سومان مان ﻩب ﻩک نانز ﻩیلع تیانج عوضوم ﻩب ات
گنﻩامﻩ ﻩب اﻩنﺁ بیغرت و قیوشت و ،دنزادرپب دوش یم
ناشیاﻩشالت ندرک
ﻩلمج زا یندم ﻩعماج ﻩلیسو ﻩب ﻩک ییاﻩراک زا  -د
شبنج ،نانز یاﻩنامزاس دننام یتلود ریع یاﻩنامزاس
رد یﻩاگﺁ حطس ندرب الاب یارب ،دارفا و ،یمدرم یاﻩ
ماجنا اﻩنﺁ برخم تاریثات و تسد نیا زا یتایانج صوصخ
دوش یم
نانچمﻩ نانز ﻩک دنک یم زاربا ار دوخ ینارگن نیا
. 2.یتایانج ناینابرق
زا زین و ،دنوش یم ماجنا سومان مان ﻩب ﻩک دنتسﻩ
لاکشا ﻩک ناﻩج قطانم ﻩمﻩ رد یتنوشخ نینچ عوقو ﻩمادا
رد یماکان زا و  ،دریگ یم دوخ ﻩب یفلتخم رایسب
زاربا تنوشخ نیا نالماع تازاجم و ینوناق درگیپ
دنک یم ینارگن
 . 3.دبلط یم اﻩتلود ﻩمﻩ زا
طبریذ یللملا نیب دانسا قبط ﻩک ناشتادﻩعت ﻩب  -فلا
ﻩینایب و دننک لمع دنا ﻩتفرگ شود رب رشب قوقح
عمجم ﻩژیو تسشن ییاﻩن دنس و ) (7نکپ لمع ﻩمانرب
دننک ارجا ار ) (8یمومع
ندرب نایم زا و یریگولج یارب ار ناششالت نانچمﻩ  -ب
ماجنا سومان مان ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج
اب ،دنریگ یم دوخ ﻩب یتوافتم رایسب لاکشا و دنوش یم
ود ،یا ﻩمانرب و یرادا ،ینوناق ریبادت زا ﻩدافتسا
دننک نادنچ
ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج دراوم ﻩرابرد  -ج
ﻩبناج ﻩمﻩ و یروف یقیقحت ،دنریگ یم تروص سومان مان
دمﺁراک یوحن ﻩب ار تایانج نیا ،دنﻩد ماجنا لماک و
ﻩب ار نالماع و دنزاس دنتسم و دننک ینوناق یریگیپ
دنناسرب رفیک
موزل صوصخ رد یﻩاگﺁ حطس ندرب الاب یارب شالت  -د
نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج ندرب نایم زا و یریگولج
ﻩدیدان و دنریگ یم تروص سومان زا عافد مان ﻩب ﻩک
شرگن ﻩک فدﻩ نیا اب ،دزاس نادنچ ود دنوش یم ﻩتفرگ

مﻩارف ار یتیانج نینچ باکترا ناکما ﻩک ار یراتفر اﻩ
رد ار یلحم ناربﻩر ﻩلمج زا و ،دنﻩد رییغت دننک یم
دننک ریگرد اﻩشالت نیا
تیلوئسم ﻩرابرد یﻩاگﺁ ندرب الاب یارب شالت  -ﻩ
جیورت یارب ار نادرم
زا یارب ار اﻩ شرگن و دننک دیدشت یتیسنج یربارب
ﻩب ﻩژیوب و ،دنﻩد رییغت یتیسنج یاﻩ ﻩشیلک ندرب نایم
نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج زا یریگولج رد نانز شقن
دننک دیکات دنریگ یم تروص سومان مان ﻩب ﻩک
ﻩزرابم رد ندش ریگرد یارب اﻩ ﻩناسر شالت قوشم  -و
دنوش یﻩاگﺁ حطس ندرب الاب یارب
شیازفا ناشفدﻩ ﻩک ار ییاﻩ ﻩمانرب و ریبادت  -ز
ﻩیلع تایانج یاﻩدمایپ و للع صوصخ رد تخانش و تفرعم
،دنریگ یم تروص سومان مان ﻩب ﻩک تسا نارتخد و نانز
ﻩک ار یناسک ﻩلمج زا .دننک ارجا و ،تیامح ،قیوشت
و سیلپ نارومام دننام ،دنتسﻩ نوناق یارجا لوئسم
و دنﻩد رارق شزومﺁ دروم ار یقوقح و ییاضق نانکراک
تایاکش ﻩب یگدیسر و ییوگخساپ یارب ار نانﺁ ییاناوت
و ﻩنافرط یب ییا ﻩویش ﻩب یتایانج نینچ ﻩب طوبرم
نیمضت یارب ار مزال ریبادت و دنﻩد شیازفا دمﺁراک
دننک ذاختا لعفلاب و ﻩوقلاب ناینابرق زا تیامح
دوخ تیامح ﻩب نانچمﻩ ﻩلئسم نیا ﻩب نتخادرپ رد  -ح
یتلود ریغ یاﻩنامزاس ﻩلمج زاو یندم ﻩعماج راک زا
و یتلود نایم یاﻩنامزاس اب یراکمﻩ و دنﻩد ﻩمادا
دننک نادنچ ود ار یتلود ریغ
یاﻩزاین ﻩب ییوگخساپ یارب ،ناکما تروص رد  -ط
رارق رب یتیامح تامدخ ،ﻩوقلاب و لعفلاب ناینابرق
لیﻩست و تیوقت ار تامدخ ﻩنوگنیا ﻩکنیا ای .دننک
،ﻩرواشم ،نما ﻩاگﻩانپ ،بسانم تظافح ﻩلمج زا .دننک
ﻩک دننیبب کرادت ،یتشادﻩب تامدخ ،یقوقح تدضاعم
طبریذ دراوم و یناور تمالس ،یلسانت و یسنج تمالس
دریگ رب رد ار ﻩعماج ﻩب تشگزاب و یرورپزاب ،رگید
تایانج صوصخ رد تایاکش ﻩب دمﺁراک یوحن ﻩب  -ی -
یم تروص سومان مان ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع
یداﻩن یاﻩراک و زاس ﻩلمج زا و دننک یگدیسر دنریگ
ﻩب ،دننک لیﻩست و تیوقت ار اﻩنﺁ ای و داجیا
یطیحم رد دنشاب رداق نارگید و ناینابرق ﻩکیروط
دننک تیاکش و شرازگ ﻩنامرحم و نما

نیا زا یتایانج عوقو صوصخ رد یرامﺁ تاعالطا  -ک
نس و تیسنج بسح رب ﻩک ار یتاعالطا ﻩلمج زا و تسد
لیبق نیا و دننک شخپ و یروﺁ عمج دنا ﻩدش یدنب ﻩورگ
رد ات دنﻩد رارق ﻩناخریبد رایتخا رد ار تاعالطا
نانز ﻩیلع تایانج صوصخ رد عماج و ﻩبناج ﻩمﻩ شرازگ
رد ﻩبناج ﻩمﻩ و عماج شرازگ رد و  58/185ﻩمانعطق قبط
 57/190ﻩمانعطق ساسا رب ،ناکدوک ﻩیلع تنوشخ صوصخ
دریگ رارق ﻩدافتسا دروم
ﻩب ناشیاﻩشرازگ رد دننادب مزال ﻩک اج رﻩ رد  -ل
یقوقح ریبادت رشب قوقح تادﻩاعم لوئسم یاﻩناگرا
تﻩج رد ناشیعاسم رد ﻩک دنناجنگب ار ییاﻩتسایس
مسا ﻩب ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج عفر و یریگولج
ارجا ﻩب و ﻩدرک ذاختا دنریگ یم تروص سومان زا عافد
دنا ﻩدراذگ
. 4.زا ﻩلیسو نیدب
و ،اﻩ قودنص ،اﻩناگرا ﻩک یللملا نیب ﻩعماج  -فلا
یم توعد دنوش یم لماش مﻩ ار للم نامزاس یاﻩ ﻩمانرب
یاﻩ ﻩمانرب و ینف کمک قیرط زا ،ﻩلمج زا ،ﻩکدنک
ﻩب انب ،اﻩروشک ﻩمﻩ شالت زا یتروشم تامدخ
یداﻩن تیلباق تیوقت و میکحت تﻩج رد ،ناشتساوخرد
ﻩک نارتخد و نانز ﻩیلع تایانج زا یریگولج یارب اﻩنﺁ
ﻩشیر للع ﻩب نتخادرپ و ،دنریگ یم تروص سومان مان ﻩب
نینچ یا
دننک تیامح یتایانج
و ،رشب قوقح تادﻩاعم لوئسم طبریذ یاﻩناگرا زا  -ب
ﻩیلع تنوشخ صوصخ رد ﻩژیو رگشرازگ زا ،موزل تروص رد
ﻩب نانچمﻩ ات دنک یم توعد نﺁ یاﻩدمایپ و للع و نانز
دننک یگدیسر عوضوم نیا
ﻩک یشرازگ رد دنک یم اضاقت للم نامزاس لک ریبد زا
 . 5.ﻩلئسم ﻩرابرد
ﻩیارا یمومع عمجم تسشن نیمتصش ﻩب نانز ﻩیلع تنوشخ
دنک شرازگ زین ینونک ﻩمانعطق یارجا صوصخ رد ،دنک یم
ﻩرصبت
 217ﻩمانعطق  1:ﻩرامش (111) A
 2200ﻩمانعطق  2:ﻩرامش ، (XXI) Aﻩمیمض
ﻩمیمض  34/180،ﻩمانعطق  3:ﻩرامش

ﻩمیمض  44/25،ﻩمانعطق  4:ﻩرامش
 5ﻩرامش 1) A/CONF :شخب(  3،لصف(
 48/104ﻩمانعطق  6:ﻩرامش
،نانز یللملا نیب سنارفنک نیمراﻩچ شرازگ  7:ﻩرامش
ﻩرامش للم نامزاس ﻩیرشن(  1995ربماتپس ، 15-4نکپ
 1ﻩمانعطق  1،لصف )- 96.4.13یا
 2و  1یاﻩ ﻩمیمض
 23/3ﻩمانعطق  8:ﻩرامش  Sﻩمیمض
یعامتجا و یداصتقا یاروش یمسر یناگیاب ﻩب  9:ﻩرامش
دوش ﻩعجارم
 10ﻩرامش 37-21 E/CN :یاﻩفارگاراپ  4/2002/83،خروم

