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پرٍتكلهربَطبِهَافقتٌاهِهادريدراجعبِ
بِتاريخ6تير77(8668شٍئي )8989
هادُ-8عضَيتدراتحاديِهادريد
ًطَسّاي ػؿَ ايي پشٍتٌل (ًِ اص ايي پس «ًطَسّاي هتؼاّذ» خَاًذُ هيضًَذ)حتي اگش ػؿَ هَاكوتٌاهِ
هادسيذ ساخغ تِ ثثت تييالوللي ػالئن ،تاصًگشي ضذُ دساستٌْلن دس سال  ٍ )6611( 6431اغالح ضذُ دس سال
 ًِ( )6616( 6431اص ايي پس«هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) » خَاًذُ هيضَد) ًيستٌذ ٍ ساصهاًْاي هزًَس دس
خضء (ب)تٌذ ( )6هادُ ( ًِ )63ػؿَ ايي پشٍتٌل ّستٌذ (ًِ اص ايي پس «ساصهاًْاي هتؼاّذ» خَاًذُهيضًَذ)
ػؿَ ّواى اتحاديِاي خَاٌّذ تَد ًِ ًطَسّاي ػؿَ هَاكوتٌاهِ هادسيذ(استٌْلن) دس آى ػؿَيت داسًذّ .شگًَِ
اضاسُاي دس ايي پشٍتٌل تِ «قشكْاي هتؼاّذ»تِػٌَاى ًطَسّاي هتؼاّذ ٍ ساصهاًْاي هتؼاّذ تلوي خَاّذ ضذ.
تضوييحوايتازطريقثبتبييالوللي

هادُ-7
 - 6دس هَاسدي ًِ تواؾاًاهِ ثثت يي ػالهت تِ اداسُ يي قشف هتؼاّذ تسلينهيضَد يا ػالهتي دس دكتش ثثت
اداسُ يي قشف هتؼاّذ ثثت هيضَد ،ضخػي ًِتواؾاًاهِ (ًِ اص ايي پس «تواؾاًاهِ اغلي» خَاًذُ هيضَد) يا
ايي ثثت (ًِ اص ايي پس«ثثت اغلي» خَاًذُ هيضَد) تِ ًام اٍست هيتَاًذ تا سػايت هوشسات ايي پشٍتٌل،
اصقشين ثثت آى ػالهت دس دكتش ثثت دكتش تييالوللي ساصهاى خْاًي هالٌيت هؼٌَي (ًِ اصايي پس تِ تشتية
«ثثت تييالوللي»« ،دكتش ثثت تييالوللي»« ،دكتش تييالوللي» ٍ «ساصهاى»خَاًذُ هيضًَذ) ،حوايت اص ػالهت
خَد دس هلوشٍ قشكْاي هتؼاّذ سا تؿويي ًٌذ،هطشٍـ تش ايٌٌِ :
يي  -دس هَاسدي ًِ تواؾاًاهِ اغلي تِ اداسُ يي ًطَس هتؼاّذ تسلين ضذُ يا اداسُهضتَس ،ثثت هثذأ سا اًدام دادُ
است ،ضخػي ًِ تواؾاًاهِ يا ثثت تِ ًام اٍست تثؼِ ياهوين آى ًطَس هتؼاّذ يا داساي هوش ٍاهؼي ٍ هؤثش غٌؼتي
يا تداسي دس آًدا تاضذ،
دٍ  -دس هَاسدي ًِ تواؾاًاهِ اغلي تِ اداسُ يي ساصهاى هتؼاّذ تسلين ضذُ يا اداسُهضتَس ،ثثت هثذأ سا اًدام
دادُ است ،ضخػي ًِ تواؾاًاهِ يا ثثت تِ ًام اٍست تثؼِ ييًطَس ػؿَ آى ساصهاى هتؼاّذ تاضذ يا دس هلوشٍ
آى ساصهاى هتؼاّذ هوين تَدُ يا داساي هوشٍاهؼي ٍ هؤثش غٌؼتي يا تداسي دس آًدا تاضذ.
 - 2تواؾاًاهِ ثثت تييالوللي (ًِ اص ايي پس «تواؾاًاهِ تييالوللي» خَاًذُهيضَد) اص قشين اداسُاي ًِ
تواؾاًاهِ اغلي تِ آى تسلين ضذُ يا اداسُ هضتَس ،ثثت اغليسا اًدام دادُ است (ًِ اص ايي پس «اداسُ هثذأ»
خَاًذُ هيضَد) تشحسة هَسد ،تِ دكتشتييالوللي تسلين خَاّذ ضذ.
ّ - 4شگًَِ اضاسُاي دس ايي پشٍتٌل تِ يي «اداسُ» يا «اداسُ يي قشف هتؼاّذ»تِػٌَاى اضاسُ تِ اداسُاي تؼثيش
خَاّذ ضذ ًِ ،اص خاًة قشف هتؼاّذ ،هسؤٍل ثثت ػالئناست ٍ ّشگًَِ اضاسُاي دس ايي پشٍتٌل تِ « ػالئن» تِ

ػٌَاى اضاسُ تِ ػالئن تداستي ٍػالئن خذهاتي تؼثيش خَاّذ ضذ.
 - 3دس ايي پشٍتٌلّ ،شگاُ قشف هتؼاّذ يي ًطَس تاضذ« ،هلوشٍ يي قشفهتؼاّذ» تِ هؼٌي هلوشٍ يي ًطَس
است ٍ دس هَسدي ًِ قشف هتؼاّذ يي ساصهاىتييالذٍلي تاضذ تِ هؼٌي هلوشٍئي است ًِ هؼاّذُ تأسيس
ساصهاى تييالذٍلي دس آًدااػوال هيضَد.
تقاضاًاهِبييالوللي

هادُ-6
ّ - 6ش تواؾاًاهِ تييالوللي ًِ قثن ايي پشٍتٌل تسلين ضَد دس كشم تؼييي ضذُ دسآيييًاهِ اسائِ خَاّذ گشديذ.
اداسُ هثذأ ،گَاّي خَاّذ ًشد ًِ هطخػات هَخَد دستواؾاًاهِ تييالوللي هٌكثن تا هطخػاتي است ًِ دس
صهاى گَاّي،دس تواؾاًاهِ اغلي ياثثت اغلي ،حسة هَسد ،هَخَد است .ػالٍُ تش ايي ،اداسُ هضتَس هَاسد صيش سا
دسج خَاّذًشد :
يي  -دس هَسد تواؾاًاهِ اغلي ،تاسيخ ٍ ضواسُ آى تواؾاًاهِ،
دٍ  -دس هَسد ثثت اغلي ،تاسيخ ٍ ضواسُ آى ثثت ٍ ًيض تاسيخ ٍ ضواسُ تواؾاًاهِايًِ ثثت اغلي اص آى ًاضي ضذُ
است اداسُ هثذأ ّوچٌيي تاسيخ تواؾاًاهِ تييالوللي سا رًشخَاّذ ًشد.
 - 2هتواؾي تايذ ًاالّا ٍ خذهاتي سا ًِ تشاي آًْا ،حوايت ػالهت دسخَاستضذُ است ٍ ًيض دسغَست اهٌاى،
قثوِ يا قثوات هشتَـ سا تش حسة قثوِتٌذي هَاكوتٌاهًِيس ساخغ تِ قثوِتٌذي تييالوللي ًاالّا ٍ خذهات
تِهٌظَس ثثت ػالئن ،هيذ ًٌذ .اگشهتواؾي چٌيي هطخػاتي سا هيذ ًٌٌذ ،دكتش تييالولليً ،االّا يا خذهات سا دس
قثواتهٌاسة قثوِتٌذي خَاّذ ًشد .دكتش تييالوللي ،قثوات اػالم ضذُ اص سَي هتواؾي سا تاًوي اداسُ هثذأ
ًٌتشل خَاّذ ًشد .دس غَست تشٍص اختالف تيي اداسُ هضتَس ٍ دكتشتييالولليً ،ظش دكتش تييالوللي اسخحيت
خَاّذ داضت.
 - 4اگش هتواؾي سًگ سا تِ ػٌَاى غلت هطخػِ ػالهت خَد دسخَاست ًوايذ ،اصاٍ خَاستِ خَاّذ ضذ ًِ :
يي  -هشاتة سا هيذ ًشدُ ٍ اقالػيِاي ًِ دس آى سًگ يا تشًية سًگْاي هَسددسخَاست هطخع ضذُ است تِ
تواؾاًاهِ تييالوللي خَد هٌؿن ًوايذ،
دٍ  -تِ تواؾاًاهِ تييالوللي خَد ًسخِّاي سًگي ػالهت هزًَس سا ؾويوِ ًٌذ ًِتِ اقالػيِّايي ًِ اص سَي
دكتش تييالوللي دادُ هيضَد پيَست خَاٌّذ ضذ .تؼذادًسخِّاي هضتَس دس آيييًاهِ تؼييي خَاّذ ضذ.
 - 3دكتش تييالوللي تالكاغلِ ػالئوي سا ًِ قثن هادُ ( )2ثثت آًْا تواؾا ضذُاست ،تِ ثثت خَاّذ سساًذ .ثثت
تييالوللي هضتَس داساي ّواى تاسيخ دسياكت تواؾاًاهِتييالوللي دس اداسُ هثذأ خَاّذ تَد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ دكتش
تييالوللي قي دٍ هاُ پس اص اييتاسيخ تواؾاًاهِ تييالوللي سا دسياكت ًشدُ تاضذ .اگش تواؾاًاهِ تييالوللي ظشف
هذتهضتَس دسياكت ًطذُ تاضذ ،ثثت تييالوللي داساي تاسيخي خَاّذ تَد ًِ دس آى تاسيختواؾاًاهِ تييالوللي
تَسف دكتش تييالوللي دسياكت ضذُ است .دكتش تييالوللي تذٍىتأخيش ،هشاتة ثثت تييالوللي سا تِ اقالع اداسات
ريًلغ خَاّذ سساًذ .ػالئن ثثت ضذُدس دكتش ثثت تييالوللي دس ًطشيِاي ادٍاسي ًِ دكتش تييالوللي هٌتطش
هيًٌذ تِ چاجخَاّذ سسيذ .چاج ػالئن تشهثٌاي هطخػاتي خَاّذ تَد ًِ دستواؾاًاهِ تييالوللي دسجهيضَد.

 - 3تِهٌظَس هكلغ ًشدى ػوَم اص ػالئن ثثت ضذُ دس دكتش ثثت تييالولليّ ،ش اداسُقثن ضشايف هوشس تَسف
هدوغ ًِ دس هادُ ( )61تِ آى اضاسُ ضذُ است (ًِ اص ايي پس«هدوغ» خَاًذُ هيضَد) تؼذادي اص ًسخِّاي
ًطشيِ پيصگلتِ سا تِ قَس سايگاى ٍتؼذادي سا ّوشاُ تا تخليق ،اص دكتش تييالوللي دسياكت خَاّذ ًشد .اقالػيِ
ػوَهي هضتَساص ًظش توام قشكْاي هتؼاّذ ًاكي تلوي خَاّذ ضذ ٍ ّيچ اقالػيِ ػوَهي ديگشي ساًويتَاى اص
هالي ثثت تييالوللي دسخَاست ًشد.
هادُ6هكرر-اثرسرزهيٌي
حوايت ًاضي اص ثثت تييالوللي كوف تِ دسخَاست ضخػي ًِ تواؾاًاهِتييالوللي سا تسلين هيًوايذ يا ضخػي
ًِ هالي ثثت تييالوللي است ،تِ هلوشٍ ّش قشفهتؼاّذي گستشش خَاّذ ياكت .تاٍخَد ايي ،دس هَسد قشف
هتؼاّذي ًِ اداسُ آى ،اداسُهثذأ است ،چٌيي دسخَاستي هاتل قشح ًخَاّذ تَد.
هادُ  4ثالث  -دسخَاست تشاي «گستشش هلوشٍ حوايت»
ّ - 6ش دسخَاستي تشاي گستشش حوايت ًاضي اص ثثت تييالوللي تِ هلوشٍ ّشقشف هتؼاّذ تِ قَس خاظ دس
تواؾاًاهِ تييالوللي رًش خَاّذ ضذ.
ّ - 2شگًَِ دسخَاستي تشاي گستشش هلوشٍ سا ّوچٌيي هيتَاى هتؼاهة ثثتتييالوللي اًدام داد .چٌيي
دسخَاستي دس كشم تؼييي ضذُ دس آيييًاهِ اسائِ خَاّذ ضذ.دكتش تييالوللي دسخَاست هضتَس سا تالكاغلِ ثثت
خَاّذ ًشد ٍ هشاتة سا تذٍى تأخيش تِاقالع اداسُ يا اداسات ريستف خَاّذ سساًذ .ثثت هضتَس دس ًطشيِ ادٍاسي ًِ
دكتشتييالوللي هٌتطش هيًٌذ تِ چاج خَاّذ سسيذ .ايي گستشش هلوشٍ اص تاسيخ ثثت آى دس دكتشثثت تييالوللي
ًاكز خَاّذ تَد ،هذت اػتثاس ثثت هضتَس ّوشاُ تا اًوؿاي ثثت تييالولليهشتَـ تِ آى ،خاتوِ خَاّذ ياكت.
آثارثبتبييالوللي

هادُ-4
-6
الق  -اص تاسيخ ثثت ػالهت يا ثثت اًدام ضذُ قثن هوشسات هَاد ( 4( ٍ )4ثالث)،حوايت اص ػالهت دس ّش يي اص
قشكْاي هتؼاّذ ريهذخل تِ ّواى ًحَي خَاّذ تَد ًِدس غَست تسلين ػالهت هضتَس تِ قَس هستوين تِ اداسُ
ايي قشف هتؼاّذ ٍخَدهيداضت .اگش قثن تٌذّاي ( )2( ٍ )6هادُ (ّ ،)3يچگًَِ سد دسخَاستي تِ
دكتشتييالوللي اػالم ًطذُ تاضذ يا ايٌٌِ سد دسخَاست قثن هادُ هضتَس ،هتؼاهثاً پس گشكتِ ضذُتاضذ ،اص تاسيخ
هزًَس ،حوايت اص ػالهت دس هلوشٍ قشف هتؼاّذ ،تِ ّواى ًحَي خَاّذتَد ًِ دس غَست ثثت ػالهت هضتَس دس
اداسُ ايي قشف هتؼاّذ ٍخَد هيداضت.
ب  -رًش قثوات ًاالّا ٍ خذهات هوشس دس هادُ ( ،)4تؼْذي تشاي قشكْاي هتؼاّذدس هَسد تؼييي هحذٍدُ
حوايت اص ػالهت ،تَخَد ًخَاّذ آٍسد.
ّ - 2ش ثثت تييالوللي اص حن توذم هوشس دس هادُ (ًٌَ )3اًسيَى پاسيس تشايحوايت اص هالٌيت غٌؼتي
تشخَسداس خَاّذ تَد ،تذٍى ايٌٌِ ًياصي تِ سػايت تطشيلاتهوشس دس خضء (د) ايي هادُ تاضذ.

الولليبِجايثبتهليياهٌطقِاي


جاًشيٌيثبتبيي
هادُ4هكرر-
ّ - 6شگاُ ػالهت هَؾَع ثثت هلي يا هٌكوِاي دس اداسُ يي قشف هتؼاّذ،هَؾَع ثثت تييالوللي ًيض هشاس تگيشد
ٍ ّش دٍ ثثت تًِام ضخع ٍاحذي تاضٌذ ،چٌييتلوي هيضَد ًِ ثثت تييالوللي خاًطيي ثثت هلي يا هٌكوِاي
ضذُ است ،تذٍى ايٌٌِّيچگًَِ لكوِاي تِ حوَهي ًِ تِ دليل ثثتّاي هزًَس ًسة ضذُاًذ ٍاسد ضَد،
هطشٍـتش ايٌٌِ :
يي  -حوايت ًاضي اص ثثت تييالوللي ضاهل قشف هتؼاّذ هزًَس قثن تٌذّاي( )2( ٍ )6هادُ ( 4ثالث) تاضذ،
دٍ  -توام ًاالّا ٍ خذهات هٌذسج دس ثثت هلي يا هٌكوِايّ ،وچٌيي دس استثاـ تاقشف هتؼاّذ هزًَس دس ثثت
تييالوللي دسج ضذُ تاضٌذ،
سِ  -ايي گستشش حوايت ،اص تاسيخ ثثت هلي يا هٌكوِاي ًاكز ضَد.
 - 2تِ هدشد دسخَاست ،اداسُ هزًَس دس تٌذ ( )6هلضم خَاّذ تَد ًِ ثثتتييالوللي سا دس دكاتش ثثتي خَد ،هيذ
ًٌذ.
اعتباركردىآثارثبتبييالوللي


ردٍبي
هادُ-5
دس استثاـ تا تشخي اص قشكْاي هتؼاّذ
 - 6دس هَاسدي ًِ هَاًيي حاًن اخاصُ دٌّذّ ،ش اداسُ قشف هتؼاّذي ًِ تَسف دكتشتييالوللي اص گستشش
حوايت ًاضي اص ثثت تييالوللي تِ هلوشٍ ايي قشف هتؼاّذ قثنتٌذّاي ( )6يا ( )2هادُ ( 4ثالث) هكلغ ضذُ
است ،اص ايي حن تشخَسداس خَاّذ تَد ًِقي اقالػيِاي هثٌيتش سد حوايت اػالم ًٌذ ًِ ًويتَاى حوايت هضتَس
سا دس هلوشٍ اييقشف هتؼاّذ تِ ػالهتي اػكا ًشد ًِ هطوَل گستشش هَسدًظش است .سد حوايت هزًَسكوف
هيتَاًذ تش داليلي هثتٌي تاضذ ًِ قثن ًٌَاًسيَى پاسيس تشاي حوايت اص هالٌيتغٌؼتي ،دس هَسد ػالهتي
اػوال هيضَد ًِ تِ قَس هستوين تِ اداسُاي سپشدُ ضذُ ًِ سدهَسدًظش سا اػالم هيًٌذ .تاٍخَد اييً ،ويتَاى
كوف تِ ايي دليل ًِ هَاًيي حاًن ،ثثت ساكوف دس هَسد تؼذاد هحذٍدي اص قثوات يا تشاي تؼذاد هحذٍدي اص
ًاالّا يا خذهات اخاصُهيدّذ ،حوايت سا ًالً يا حتي خضئاً سد ًشد.
-2
الق ّ -ش اداسُاي ًِ هايل تِ اػوال حن هزًَس است تايذ هشاتة سد سا تِ دكتشتييالولليّ ،وشاُ تا تَؾيح ًليِ
داليل سد ،قي هذت هوشس دس هاًَى حاًن تش آى اداسُ ٍ تاسػايت هلاد خضءّاي (ب) ٍ (ج) ،حذاًثش تا هثل اص
اًوؿاي يي سال اص تاسيخي ًِ دكتشتييالوللي اقالػيِ گستشش اضاسُ ضذُ دس تٌذ ( )6سا تشاي آى اداسُ اسسال
ًشدُ است،اقالع تذّذ.
ب  -ػليسؿن خضء (الق)ّ ،ش قشف هتؼاّذ هيتَاًذ اػالم ًٌذ ًِ تشاي ثثتْايتييالوللي اًدام ضذُ قثن
اييپشٍتٌل ،تِ خاي هْلت يي سالِ اضاسُ ضذُ دس خضء (الق)ّ،دذُ هاُ دسًظش گشكتِ هيضَد.
ج  -دس اػالهيِ هضتَس ّوچٌيي هوٌي است تػشيح ضَد ًِ ّشگاُ سد حوايت ًاضياص اػتشاؼ تِ اػكاي حوايت
تاضذ ،اداسُ قشف هتؼاّذ هزًَس هيتَاًذ سد هضتَس سا پس اصاًوؿاي هْلت ّدذُهاِّ ،تشاي دكتش تييالوللي اسسال

ًٌذ .ايي اداسُ دس هَسد ّش ثثتتييالوللي هؼيي هيتَاًذ سد حوايت سا پس اص اًوؿاي هْلت ّدذُهاِّ ،كوف تِ
ضشـسػايت هشاتة صيش اقالع دّذ :
يي  -اگش هثل اص اًوؿاي هْلت ّدذُهاِّ ،تِ دكتش تييالوللي اقالع دادُ تاضذ ًِپس اص اًوؿاي هْلت ّدذُ
هاِّ ًيض اهٌاى اػتشاؼ ٍخَد داسد،
دٍ  -اگش اقالػيِ سد حوايت هثتٌي تش اػتشاؾي تاضذ ًِ ظشف حذاًثش ّلت هاُپس اص آؿاص هذت اػتشاؼ ،اتالؽ
ضذُ است ،چٌاًچِ هذت اػتشاؼ هثل اص هْلت ّلتهاِّ هزًَس خاتوِ ياتذ ،اقالػيِ سا تايذ ظشف يي هاُ پس
اص اًوؿاء هذت اػتشاؼ اتالؽگشدد.
د ّ -ش اػالهيِاي قثن خضءّاي (ب) يا (ج) سا هيتَاى دس اسٌاد اضاسُ ضذُ دس تٌذ( )2هادُ ( )63غادس ًشد ٍ
تاسيخ ًاكزضذى اػالهيِ هضتَس ّواى تاسيخ الصماالخشاءضذىايي پشٍتٌل دس هَسد ًطَس يا ساصهاى تييالذٍلي
غادسًٌٌذُ اػالهيِ خَاّذ تَد .ايياػالهيِ سا هيتَاى تؼذاً ًيض غادس ًوَد ًِ دس ايي غَست تاسيخ ًاكزضذى آى
دس هَسد ّشثثت تييالوللي ًِ تاسيخ آى ّواى تاسيخ ًاكزضذى اػالهيِ يا تاسيخي تؼذ اص آى تاضذ ،سِهاُ پس اص
ٍغَل آى اص سَي هذيشًل ساصهاى (ًِ اص ايي پس «هذيشًل» خَاًذُ هيضَد) ياّش تاسيخ تؼذي هزًَس دس
اػالهيِ خَاّذ تَد.
ّـ  -تِ هدشد اًوؿاي هذت دُ سال اص الصماالخشاءضذى ايي پشٍتٌل ،هدوغػوَهي ػولٌشد سيستن ايداد ضذُ دس
خضءّاي (الق) تا (د) سا تشسسي خَاّذ ًشد .پس اصآى ،هيتَاى هلاد خضءّاي هضتَس سا تا تػوين هدوغ ػوَهي
ًِ تِ اتلام آساء گشكتِ هيضَداغالح ًشد.
 - 4دكتش تييالوللي تذٍى تأخيشً ،سخِاي اص اقالػيِ سد حوايت سا تشاي هالي ثثتتييالوللي اسسال خَاّذ ًشد.
هالي هضتَس اص ّواى قشم خثشاًي تشخَسداس خَاّذ تَد ًِدس غَست تسلين ػالهت هضتَس تِ قَس هستوين تِ
اداسُاي ًِ ًظش سد خَد سا تِ اقالع ٍيسساًذُ است ٍخَد هيداضت .دس هَاسدي ًِ دكتش تييالوللي اقالػاتي سا
قثن خضء (يي)خضء (ج) تٌذ ( )2دسياكت ًشدُ تاضذ ،تذٍى تأخيش ،اقالػات هزًَس سا تشاي هالي ثثتتييالوللي
اسسال خَاّذ ًشد.
 - 3دكتش تييالوللي داليل سد يي ػالهت سا تِ اقالع ّش قشف ريًلؼي ًِ چٌييدسخَاستي سا تِػول آٍسدُ
است ،خَاّذ سساًذ.
ّ - 3ش اداسُاي ًِ دسخػَظ يي ثثت تييالوللي هؼيي ،هشاتة سد هَهت يا هكؼيسا قثن تٌذّاي ( )2( ٍ )6تِ
اقالع دكتش تييالوللي ًشساًذُ است دس هَسد آى ثثتتييالوللي ،هضاياي ًاضي اص حن هوشس دس تٌذ ( )6سا اص دست
خَاّذ داد.
 - 1هشاخغ ريغالح يي قشف هتؼاّذ ًويتَاًٌذ آثاس يي ثثت تييالوللي دسهلوشٍ ايي قشف هتؼاّذ سا تياػتثاس
اػالم ًٌٌذ ،هگش ايٌٌِ هثالً هشاتة دس صهاى هٌاسةتِاقالع هالي ايي ثثت تييالوللي تشسذ ٍ تِ اٍ كشغتي تشاي
دكاع اص حوَهص دادُ ضَد .سداػتثاس تِ دكتش تييالوللي اقالع دادُ خَاّذ ضذ.

هادُ  3هٌشس  -هذاسى ًتثي دس هَسد هاًًَي تَدى استلادُ اص تشخي ػٌاغش ػالهت
هذاسى ًتثي دسهَسد هاًًَي تَدى استلادُ اص تشخي ػٌاغش گٌداًذُ ضذُ دس ييػالهت ،هاًٌذ ًطاًْاي ًداتت
خاًَادگي ،توثالْا ،اهتياصات اكتخاسي ،الواب ،اساهيتداسي ،اساهي اضخاغي ؿيش اص اسن هتواؾي يا ديگش ػٌاٍيي
هطاتِ ًِ هوٌي استاداسات قشكْاي هتؼاّذ دسخَاست ًٌٌذ اص ّشگًَِ تسديل يا تػذين ،خض دس هَاسدي ًِ
اصسَي اداسُ ًطَس هثذأ اًدام هيضًَذ ،هؼاف خَاٌّذ تَد.
هادُ  3ثالث  -سًٍَضتْاي هكالة ثثت ضذُ دس دكتش ثثت تييالوللي ،خستدَ تشايهَاسد هاتل پيصتيٌي،
خالغِّائي اص دكتش ثثت تييالوللي
 - 6دكتش تييالوللي تِ هدشد پشداخت ٍخْي ًِ دسآيييًاهِ تؼييي هيضَد،سًٍَضتي اص هكالة ثثت ضذُ دس
دكتش ثثت تييالوللي ساخغ تِ يي ػالهت هطخع ساتشاي ّش ضخع دسخَاست ًٌٌذُاي غادس خَاّذ ًشد.
 - 2دكتش تييالوللي دس غَست پشداخت ّضيٌِّ ،وچٌيي هيتَاًذ خستدَّائي سادستيي ػالئوي ًِ هَؾَع ثثت
تييالوللي ّستٌذ تشاي هَاسد هاتل پيصتيٌي اًدام دّذ.
 - 4خالغِّائي اص دكتش ثثت تييالوللي ًِ تِ هٌظَس اسائِ تِ يٌي اص قشكْايهتؼاّذ دسخَاست هيضًَذ اص
ّشگًَِ تسديلي هؼاف خَاٌّذ تَد.
الولليٍ،ابستگيٍاستقاللثبتبييالوللي


هدتاعتبارثبتبيي
هادُ-6
 - 6ثثت ػالهت دس دكتش تييالوللي تشاي هذت دُ سال هؼتثش است ٍ اهٌاىتدذيذثثت قثن ضشايف هوشس دس هادُ
(ٍ )1خَد داسد.
 - 2تِ هحؽ اًوؿاي يي دٍسُ پٌح سالِ اص تاسيخ ثثت تييالوللي ،هطشٍـ تِسػايت هَاسد صيش ،ثثت هضتَس اص
تواؾاًاهِ اغلي يا ثثت ًاضي اص آى ،يا اص ثثت اغلي ،تستِتِ هَسد ،تا سػايت هوشسات آتي هستول هيگشدد.
 - 4اگش هثل اص اًوؿاي پٌح سال اص تاسيخ ثثت تييالوللي ،تواؾاًاهِ اغلي يا ثثتًاضي اص آى ،يا ثثت اغلي،
حسة هَسد ،پس گشكتِ ضذُ ،هٌوؿي ضذُ ،غشكٌظش ضذُ ياهطوَل يي تػوين هكؼي هثٌيتش سد ،كسخ ،لـَ يا
اتكال دس استثاـ تا توام يا تؼؿي اصًاالّا ٍ خذهات هٌذسج دس ثثت تييالوللي هشاس گشكتِ تاضذ ،حوايت ًاضي اص
ثثتتييالوللي ،اػن اص ايٌٌِ هَؾَع اًتوال ٍاهغ ضذُ يا ًطذُ تاضذ ،ديگش هاتل استٌاد ًخَاّذتَد .اگش دس هَاسدي ؛
يي  -تواؾاي تدذيذًظش دس هَسد تػوين سد آثاس تواؾاًاهِ اغلي،
دٍ  -دػَائي ًِ هَؾَع آى پس گشكتي تواؾاًاهِ اغلي يا كسخ ،لـَ يا اتكال ثثتًاضي اص تواؾاًاهِ اغلي يا ثثت
اغلي است  ،يا
سِ  -اػتشاؼ تِ تواؾاًاهِ اغلي
پس اص اًوؿاي دٍسُ پٌح سالِ ،هٌدش تِ يي تػوين هكؼي هثٌيتش سد ،كسخ ،لـَ ،اتكال ،ياحٌن هثٌيتش پس
گشكتي تواؾاًاهِ اغلي يا ثثت ًاضي اص آى يا ثثت اغلي ،تستِ تِ هَسد،ضذُ تاضذ تِ ّويي تشتية ػول هيضَد،
هطشٍـ تش ايٌٌِ ايي تواؾاي تدذيذًظش ،دػَييا اػتشاؼ پيص اص اًوؿاي دٍسُ هزًَس آؿاص ضذُ تاضذّ .وچٌيي

ايي هَؾَع ًاظش تشهَاسدي است ًِ اگش تواؾاًاهِ اغلي پس گشكتِ ضَد يا اص ثثت ًاضي اص تواؾاًاهِ اغلي ياثثت
اغلي پس اص اًوؿاي دٍسُ پٌح سالِ غشكٌظش ضَد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ دس صهاى پسگشكتي يا غشكٌظشًشدى،
تواؾاًاهِ يا ثثت هزًَس هَؾَع سسيذگيّاي اضاسُ ضذُ دسخضءّاي (يي)( ،دٍ) يا (سِ) تَدُ ٍ چٌيي
سسيذگيّايي هثل اص اًوؿاي دٍسُ هزًَس آؿاصضذُ تاضذ.
 - 3اداسُ هثذأ ،آى گًَِ ًِ دس آيييًاهِ هطخع ضذُ استٍ ،اهؼيتْا ٍ تػويواتهشتَـ قثن تٌذ ( )4سا تِ
اقالع دكتش تييالوللي خَاّذ سساًذ ٍ دكتش تييالوللي قثنآيييًاهِ هشاتة سا تِ قشكْاي ريًلغ اقالع خَاّذ
داد ٍ اقالػات ٍاغلِ سا هٌتطش خَاّذًشد .اداسُ هثذأ دس هَاسدي ًِ ػولي تاضذ اص دكتش تييالوللي خَاّذ
خَاست ًِحتياالهٌاى ثثت تييالوللي سا لـَ ًٌذ ٍ دكتش تييالوللي قثن دسخَاست هضتَس اهذامخَاّذ ًشد.
تجديدثبتبييالوللي

هادُ-7
ّ - 6ش ثثت تييالوللي سا هيتَاى تشاي هذت دُ سال پس اص اًوؿاي هذت پيطييتدذيذًشد .ايي ًاس غشكاً اص
قشين پشداخت ّضيٌِ اغلي ٍ تا سػايت تٌذ ( )1هادُ ( ،)1اصقشين پشداخت ّضيٌِّاي تثؼي ٍ تٌويلي هوشس دس
تٌذ ( )2هادُ ( )1اًدام هيضَد.
 - 2تدذيذ ثثت ًويتَاًذ ّيچگًَِ تـييشي دس آخشيي ضٌل ثثت تييالولليتٍِخَد آٍسد.
 - 4ضص هاُ هثل اص اًوؿاي دٍسُ حوايت ،دكتش تييالوللي تا اسسال يادداضتيؿيشسسوي تشاي هالي ثثت
تييالوللي ٍ دس غَست ٍخَدً ،وايٌذُ اٍ ،تاسيخ دهين اًوؿا سايادآٍسي خَاّذ ًشد.
 - 3دسغَست پشداخت ّضيٌِ اؾاكي تؼييي ضذُ دس آيييًاهِ ،اخاصُ استلادُ اص ييهْلت ضص هاِّ تشاي تدذيذ
ثثت تييالوللي اػكاء خَاّذ ضذ.
اًاهٍِثبتبييالوللي

ّسيٌِّايتقاض

هادُ-8
 - 6اداسُ هثذأ تِ غالحذيذ خَد هيتَاًذ ّضيٌِاي سا ًِ هتواؾياى ثثت تييالوللييا داسًذگاى ثثت تييالوللي
دسخػَظ تسلين تواؾاًاهِّاي تييالوللي يا تدذيذ ثثتتييالوللي پشداخت ًٌذ تؼييي ًشدُ ٍ تِ ًلغ خَد اص
آًْا ٍغَل ًوايذ.
 - 2ثثت ػالهت دس دكتش تييالوللي هًََل تِ پيصپشداخت ّضيٌِاي تييالولليخَاّذ تَد ًِ تا سػايت هلاد خضء
(الق) تٌذ ( )1ضاهل هَاسد صيش خَاّذ تَد:
يي ّ -ضيٌِ اغلي.
دٍ ّ -ضيٌِ تثؼي تشاي ّش قثوِ اص قثوِتٌذي تييالوللي ،تيص اص سِ قثوًِ ًِ ،االّايا خذهات هَؾَع ػالهت
دس آى قثوات خاي هيگيشًذ.
سِ ّ -ضيٌِ تٌويلي تشاي ّشدسخَاست گستشش حوايت قثن هادُ ( 4ثالث).
 - 4تاٍخَد اييّ ،ضيٌِ تثؼي هزًَس دس خضء (دٍ) تٌذ ( )2هيتَاًذ تذٍى ٍاسدًشدىّيچگًَِ خذضِاي تِ تاسيخ
ثثت تييالوللي ،ظشف هذت تؼييي ضذُ دس آيييًاهِ پشداختگشدد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ دكتش تييالوللي تؼذاد

قثوات ًاالّا يا خذهات سا تِقَس هكؼيتؼييي ًشدُ يا هَسد تحث هشاس دادُ تاضذ .اگش تِ هحؽ اًوؿاي دٍسُ
هزًَسّ ،ضيٌِ تثؼيپشداخت ًطذُ يا هتواؾي كْشست ًاالّا يا خذهات سا تِ هيضاى هَسدًظش ًاّص ًذادُتاضذ،
چٌيي تلوي خَاّذ ضذ ًِ اص پيگيشي تواؾاًاهِ تييالوللي اًػشاف حاغل ضذُاست.
 - 3دكتش تييالوللي دسآهذّاي ساالًِ اص هحل ٍغَليّاي گًَاگَى ًاضي اص ثثتتييالوللي ،تِ استثٌاي
ٍغَليّاي حاغل اص ّضيٌِّاي هزًَس دس خضءّاي (دٍ) ٍ (سِ)تٌذ ( )2سا پس اص ًسش هخاسج ٍ ّضيٌِّاي
ؾشٍسي تشاي اخشاي ايي پشٍتٌل ،هياى قشكْايهتؼاّذ تِ قَس هساٍي توسين خَاّذ ًشد.
 - 3هثالؾ حاغل اص ّضيٌِّاي تثؼي هوشس دس خضء (دٍ) تٌذ ( ،)2دس پاياى ّش سالتيي قشكْاي هتؼاّذ ريًلغ
توسين خَاّذ ضذ .ايي توسين تِ ًسثت تؼذاد ػالئوي خَاّذتَد ًِ دس ّش يي اص قشكْاي هضتَس تشاي حوايت اص
آًْا قي سال هَسدًظش تواؾاًاهِ دادُضذُ است .دس هَسد قشكْاي هتؼاّذي ًِ دس آًدا تشسسي غَست هيگيشد
تؼذاد كَمؾشب دس ػذد ثاتتي هيگشدد ًِ دس آيييًاهِ تؼييي خَاّذ ضذ.
 - 1هثالؾ حاغل اص ّضيٌِّاي تٌويلي هوشس دس خضء (سِ) تٌذ ( ،)2قثن ّواىهَاػذ پيصتيٌي ضذُ دس تٌذ ()3
توسين خَاّذ ضذ.
-1
الق ّ -ش قشف هتؼاّذي هيتَاًذ اػالم ًٌذ ًِ دس استثاـ تا ّش ثثت تييالوللي ًًِاهص قثن هادُ ( 4ثالث) دس
آى ثثت رًش ضذُ است ٍ دس استثاـ تا تدذيذ ايٌگًَِ ثثتتييالوللي ،هايل است تِ خاي سْن خَد اص دسآهذ
حاغل اص ّضيٌِّاي تثؼي ٍ تٌويلي،هثلـي سا دسياكت ًٌذ (ًِ اص ايي پس «ّضيٌِ خذاگاًِ» خَاًذُ هيضَد) ًِ
هيضاى آى دساػالهيِ هضتَس هطخع خَاّذ ضذ ٍ دس اػالهيِّاي تؼذي هاتل تـييش استٍ ،لي اييهيضاى ًويتَاًذ
تيطتش اص هؼادل هثلـي تاضذ ًِ اداسُ قشف هتؼاّذ هزًَس حن دسياكت آىسا اص هتواؾي تشاي يي ثثت دُ سالِ
داسد يا تيطتش اص هؼادل هثلـي تاضذ ًِ اداسُ قشفهتؼاّذ حن دسياكت آى سا اص هالي ثثت تشاي تدذيذ دُ سالِ
ثثت ػالهت دس دكتش ثثت آىاداسُ داسد .هثلؾ رخيشُ ضذُ حاغل اص ايي سٍيِ تييالوللي اص هثلؾ كَمالزًش ًسش
هيضَد.دس هَاسدي ًِ ايي ّضيٌِ خذاگاًِ پشداخت هيضَد،
يي ّ -يچ گًَِ ّضيٌِ تثؼي هزًَس دس خضء (دٍ) تٌذ ( )2هاتل پشداخت ًخَاّذ تَد،تٌْا تِ ايي ضشـ ًِ اساهي
قشكْاي هتؼاّذي ًِ تِهَخة ايي خضء اػالهيِاي غادسًشدُاًذ قثن هادُ ( 4ثالث) رًش ضذُ تاضذ،
دٍ ّ -يچ گًَِ ّضيٌِ تٌويلي هزًَس دس خضء (سِ) تٌذ ( )2دس ساتكِ تا ّش قشفهتؼاّذي ًِ اػالهيِاي سا تِ
هَخة ايي خضء غادس ًشدُاست ،هاتل پشداخت ًخَاّذ تَد.
ب ّ -ش اػالهيِاي ًِ قثن خضء (الق) غادس هيضَد هيتَاًذ دس اسٌاد اضاسُضذُدس تٌذ ( )2هادُ ( )63دسج
گشدد ٍ تاسيخ ًاكزضذى اػالهيِ هضتَس ّواى تاسيخالصماالخشاءضذى ايي پشٍتٌل دسخػَظ ًطَس يا ساصهاى
تييالذٍلي غادسًٌٌذُ اػالهيِهضتَس خَاّذ تَد .چٌيي اػالهيِاي سا هيتَاى تؼذاً ًيض غادس ًشد ًِ دس ايي غَست،
اػالهيِ هضتَس سِ هاُ پس اص ٍغَل آى تَسف هذيشًل ،يا دس ّش تاسيخ هؤخشي ًِ دساػالهيِ رًش ضَد ،دس هَسد
ّش ثثت تييالوللي ًِ تاسيخ آى ّواى تاسيخ ًاكزضذى اػالهيِ ياتؼذ اص آى استً ،اكز خَاّذ ضذ.

ثبتتغييردرهالكيتثبتبييالوللي

هادُ-9
دكتش تييالوللي تِ دسخَاست ضخػي ًِ ثثت تييالوللي تِ ًام اٍ غَست گشكتِ ،ياتِدسخَاست اداسُ ريًلغ
تِاػتثاس سوت آى يا تِ دسخَاست يي ضخع ريًلغّ ،شگًَِتـييش دس هالٌيت ثثت سا دس هَسد توام يا تشخي اص
قشكْاي هتؼاّذ ًِ دس هلوشٍ آًْا ،ثثتهزًَس ًاكز است ٍ دس هَسد توام يا تشخي اص ًاالّا ٍ خذهاتي ًِ دس
كْشست ثثت رًشضذُاًذ ،دس دكتش ثثت تييالوللي ثثت خَاّذ ًشد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ هالي خذيذ ضخػيتاضذ
ًِ قثن تٌذ ( )6هادُ ( ،)2حن تسلين تواؾاًاهِّاي تييالوللي سا داضتِ تاضذ.
هادُ  6هٌشس  -ثثت هَؾَػات خاظ ساخغ تِ ثثت تييالوللي
دكتش تييالوللي دس دكتش ثثت تييالوللي هَاسد صيش سا ثثت خَاّذ ًشد :
يي ّ -ش تـييش دس ًام يا ًطاًي هالي ثثت تييالوللي،
دٍ  -تؼييي ًوايٌذُ تشاي هالي ثثت تييالوللي ٍ ّشگًَِ اقالػات هشتَـ ديگشساخغ تِ ًوايٌذُ هزًَس،
سِ ّ -شگًَِ هحذٍديت دس هَسد ًاالّا يا خذهات هٌذسج دس ثثت تييالوللي دساستثاـ تا توام يا تشخي اص
قشكْاي هتؼاّذ،
چْاس ّ -شگًَِ غشفًظش ًشدى ،لـَ يا اتكال ثثت تييالوللي دس استثاـ تا توام ياتشخي اص قشكْاي هتؼاّذ،
پٌح ّ -شگًَِ اقالػات هشتَـ ديگشي ًِ دس آيييًاهِ تػشيح ضذُ ٍ ساخغ تِحوَم ػالهتي است ًِ هَؾَع
ثثت تييالوللي هشاس گشكتِ است.
هادُ  6ثالث ّ -ضيٌِّاي ثثت هَاسد خاظ
ّشگًَِ ثثتي قثن هادُ ( )6يا هادُ ( 6هٌشس) هوٌي است هطوَل پشداخت ّضيٌِايگشدد.
هادُ  6ساتغ  -اداسُ هطتشى تشاي چٌذ ًطَس هتؼاّذ
 - 6اگش چٌذ ًطَس هتؼاّذ تَاكن ًٌٌذ ًِ هوشسات داخلي خَد دستاسُ ػالئن سايٌساى ًوايٌذ ،هيتَاًٌذ تِ اقالع
هذيشًل تشساًٌذ ًِ :
يي  -اداسُ هطتشًي خاًطيي اداسات هلي ّش يي اص آًْا خَاّذ ضذ ٍ
دٍ ً -ل هلوشٍّاي هشتَـ تِ آًْا ،اص ًظش اػوال توام يا تخطي اص هوشساتي ًِ هثل اصايي هادُ رًش ضذُاًذٍ ،
ّوچٌيي اص ًظش هوشسات هَاد ( 6خاهس) ٍ ( 6سادس) ،تِ ػٌَاىيي ًطَس ٍاحذ تلوي خَاّذ ضذ.
 - 2اقالػيِ هزًَس پس اص سِ هاُ اص تاسيخي ًِ هذيشًل آى سا تشاي سايش قشكْايهتؼاّذ اسسال ًشدً ،اكز
خَاّذ تَد.
هادُ  6خاهس  -تثذيل ثثت تييالوللي تِ تواؾاًاهِّاي هلي يا هٌكوِاي
دس هَاسدي ًِ ثثت تييالوللي تِ دسخَاست اداسُ هثذأ قثن تٌذ ( )3هادُ ( )1تشايتوام يا تخطي اص ًاالّا ٍ
خذهات هٌذسج دس ثثت هزًَس تاقل هيگشدد ،اگش ضخػي ًِهالي ثثت تييالوللي تَدُ است ،خْت ثثت ّواى

ػالهت تواؾاًاهِاي تِ اداسُ ّش يي اصقشكْاي هتؼاّذ ًِ دس هلوشٍ آى ثثت تييالوللي اػتثاس داضت تسلين ًٌذ،
تواؾاًاهِ هضتَستِ ًحَي تلوي خَاّذ ضذ ًِ گَيي دس تاسيخ ثثت تييالوللي قثن تٌذ ( )3هادُ ( )4يا دستاسيخ
ثثت گستشش هلوشٍ حوايت قثن تٌذ ( )2هادُ ( 4ثالث) تسلين ضذُ است ٍ اگش ثثتتييالوللي داساي حن توذم
تَدُ تاضذ ،ثثت اخيش اص ّواى حن توذم تْشُهٌذ خَاّذ تَد،هطشٍـ تش ايٌٌِ ؛
يي  -تواؾاًاهِ هضتَس ظشف سِ هاُ پس اص تاسيخ اتكال ثثت تييالوللي تسلين ضذُتاضذ،
دٍ ً -االّا ٍ خذهات هٌذسج دس تواؾاًاهِ دس ٍاهغ خضٍ كْشست ًاالّا ٍ خذهاتهطوَل ثثت تييالوللي دس
استثاـ تا قشف هتؼاّذ هشتَـ تاضٌذ.
سِ  -دس تواؾاًاهِ هضتَس توام الضاهات هاًَى حاًن ،اص خولِ ضشايف ساخغ تِپشداخت ّضيٌِّا سػايت ضذُ تاضذ.
هادُ  6سادس  -حوايت اص هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن)
 - 6دس هَاسدي ًِ دسخػَظ يي تواؾاًاهِ تييالوللي يا يي ثثت تييالولليهؼيي ،اداسُ هثذأ ،اداسُ ًطَسي
است ًِ ّن ػؿَ ايي پشٍتٌل ٍ ّن ػؿَ هَاكوتٌاهِهادسيذ (استٌْلن) است ،هوشسات ايي پشٍتٌل دس هلوشٍ ّيچ
ًطَس ديگشي ًِ ػؿَ اييپشٍتٌل ٍ ّوچٌيي ػؿَ هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) است ،تأثيشي ًخَاّذ داضت.
 - 2هدوغ هيتَاًذ پس اص اًوؿاي دُ سال اص تاسيخ الصماالخشاءضذى ايي پشٍتٌلٍلي ًِ هثل اص اًوؿاي پٌح سال
اص تاسيخي ًِ دس آى اًثشيت ًطَسّاي قشف هَاكوتٌاهِهادسيذ (استٌْلن) ػؿَ ايي پشٍتٌل ضذُاًذ ،تا اًثشيت
سِچْاسم آساء ،هطوَل تٌذ ()6كَم سا لـَ يا حَصُ آى سا هحذٍد ًٌذ .تٌْا آى دستِ اص ًطَسّائي ًِ ّن دس
هَاكوتٌاهِهزًَس ٍ ّن دس ايي پشٍتٌل ػؿَيت داسًذ هيتَاًٌذ دس سأيگيشي هدوغ ضشًت ًٌٌذ.
هادُ-81هجوع
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الق  -قشكْاي هتؼاّذ دس ّواى هدوؼي ػؿَيت خَاٌّذ داضت ًِ ًطَسّايهتؼاّذ هَاكوتٌاهِ هادسيذ
(استٌْلن) ػؿَ آى ّستٌذ.
ب ّ -ش قشف هتؼاّذ داساي يي ًوايٌذُ دس هدوغ خَاّذ تَد ًِ هيتَاًذ اص ياسيًوايٌذگاى ػليالثذل،
هطاٍسيي ٍ ًاسضٌاساى تْشُهٌذ ضَد.
ج ّ -ضيٌِّاي ّش ّيأت ًوايٌذگي تِ ػْذُ قشف هتؼاّذي خَاّذ تَد ًِ آى ساهٌػَب ًشدُ است ،هگش
ّضيٌِّاي هساكشت ٍ هذد هؼاش تٌْا يي ًوايٌذُ ّش قشفهتؼاّذ ًِ اص غٌذٍم اتحاديِ پشداخت خَاّذ ضذ.
 - 2هدوغ ػالٍُ تش ٍظايلي ًِ قثن هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) تِ ػْذُ داسدّ،وچٌيي تِ اهَس صيش خَاّذ
پشداخت :
يي  -اًدام ًليِ اهَس ساخغ تِ اخشاي ايي پشٍتٌل.
دٍ  -دادى دستَساتي تِ دكتش تييالوللي ساخغ تِ تذاسى كشاّواييّاي تاصًگشي اييپشٍتٌل ،تاتَخِ هوتؿي تِ
اظْاسًظشّاي آى دستِ اص ًطَسّاي ػؿَ اتحاديِ ًِ ػؿَ اييپشٍتٌل ًيستٌذ.

سِ  -تػَية ٍ اغالح هوشسات آيييًاهِ هشتَـ تِ اخشاي ايي پشٍتٌل.
چْاس  -اًدام ٍظايق ديگشي ًِ قثن ايي پشٍتٌل هوتؿي تاضذ.
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الق ّ -ش قشف هتؼاّذي داساي يي سأي دس هدوغ خَاّذ تَد .دس اهَسي ًِ غشكاًتِ ًطَسّاي ػؿَ هَاكوتٌاهِ
هادسيذ (استٌْلن) هشتَـ هيضَد ،قشكْاي هتؼاّذي ًِػؿَ هَاكوتٌاهِ هضتَس ًيستٌذ حن سأي ًخَاٌّذ داضت.
اص سَي ديگش دس هَؾَػاتي ًِغشكاً ساخغ تِ قشكْاي هتؼاّذ است ،كوف قشكْاي اخيشالزًش حن سأي خَاٌّذ
داضت.
ب ً -ػق اػؿاي هدوغ ًِ داساي حن سأي دس هَؾَع هَسدًظش تاضٌذ،حذًػاب الصم تشاي سأيگيشي دس هَسد
آى هَؾَع خاظ سا تطٌيل هيدٌّذ.
ج  -هكغ ًظش اص هوشسات خضء تٌذ (ب) اگش دس ّش خلسِ هدوغ ،تؼذاد اػؿاي هدوغًِ حن سأي دس هَؾَع
هَسدًظش داسًذً ،وتش اص ًػق ٍلي هساٍي يا تيطتش اص ثلث اػؿايهدوغ تاضٌذ ًِ دس آى هَؾَع هَسدًظش داساي
حن سأي ّستٌذ ،هدوغ هيتَاًذ تِ استثٌايتػويوات ساخغ تِ آيييًاس خَد دس سايش هَاسد تػوينگيشي ًٌذ.
ًليِ تػويوات هضتَستٌْا دس غَستي ًاكز خَاٌّذ تَد ًِ ضشايكي ًِ اص ايي پس هوشس هيضًَذ سػايت
ضذُتاضٌذ .دكتش تييالوللي تػويوات هزًَس سا تشاي آى دستِ اص ًطَسّاي ػؿَ هدوغ ًِداساي حن سأي دس آى
هَؾَع ّستٌذ ٍلي ًوايٌذگاى آًْا دس خلسِ حاؾش ًثَدُاًذ اسسالخَاّذ ًشد ٍ اص آًْا خَاّذ خَاست ًِ ظشف
سِ هاُ اص تاسيخ اسسال ،سأي هثثت يا هٌلي ياهوتٌغ خَد سا ًتثاً اػالم ًٌٌذ .اگش پس اص اًوؿاي هذت هضتَس تؼذاد
اػؿايي ًِ تِ قشينكَم سأي هثثت يا هٌلي يا هوتٌغ خَد سا اػالم داضتِاًذ تِ تؼذادي تشسذ ًِ غشكاً
دستياتيتِ حذًػاب دس خلسِ ًوثَد ٍخَد داضتِ است ،تػويوات هضتَس ًاكز خَاٌّذ تَد،هطشٍـ تش ايٌٌِ دس
ّواى صهاى ،اًثشيت هَسدًياص ٌَّص ّن تا ايي تؼذاد حاغل تاضذ.
د  -تا سػايت هوشسات خضء (ّـ) تٌذ ( )2هادُ ( ٍ )3تٌذ ( )2هادُ ( 6سادس) ،هادُ( ٍ )62تٌذ ( )2هادُ (،)64
تػوينگيشيّا دس هدوغ تشاساس دٍسَم آساء دادُ ضذُخَاّذ تَد.
ّـ -آساء هوتٌغ تِ ػٌَاى سأي هحاسثِ ًخَاٌّذ ضذ.
ٍ  -يي ًوايٌذُ هؼشف يي ػؿَ هدوغ تَدُ ٍ تٌْا هيتَاًذ يي سأي تِ ًام آىتذّذ.
 - 3هدوغ ػالٍُ تش اخالسْاي ػادي ٍ كَمالؼادُ تِ ًحَ هوشس دس هَاكوتٌاهِهادسيذ (استٌْلن) ،تِ دسخَاست يي
چْاسم اػؿاي هدوغ ًِ داساي حن سأي دس هَسدهَؾَػات پيطٌْادي تشاي دسج دس دستَس اخالس ّستٌذ ،تِ
دػَت هذيشًل اخالسكَمالؼادُ تطٌيل خَاّذ داد .دستَس ًاس اخالس كَمالؼادُ سا هذيشًل تْيِ خَاّذ ًشد.
دفتربييالوللي

هادُ-88
 - 6اًدام ثثت تييالوللي ٍ ٍظايق هشتثف تِ آىّ ،وچٌيي سايش تٌاليق اداسي،تِهَخة ايي پشٍتٌل يا ساخغ تِ
آى تِ ػْذُ دكتش تييالوللي خَاّذ تَد.
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الق  -دكتش تييالوللي قثن دستَسات هدوغ ،تشگضاسي كشاّواييّاي تاصًگشي اييپشٍتٌل سا تذاسى خَاّذ ًشد.
ب  -دكتش تييالوللي هيتَاًذ دستاسُ تذاسى كشاّواييّاي تاصًگشي ،تا ساصهاًْايتييالذٍلي ٍ ساصهاًْاي
تييالوللي ؿيشدٍلتي هطَست ًٌذ.
ج  -هذيشًل ٍ اضخاغي ًِ اص سَي اٍ تؼييي هيضًَذ ،تذٍى داضتي حن سأي دسهثاحثات كشاّواييّاي هضتَس
ضشًت خَاٌّذ ًشد.
 - 4دكتش تييالوللي سايش ٍظايق هحَلِ دس استثاـ تا ايي پشٍتٌل سا اًدام خَاّذداد.
هادُ-87اهَرهالي
تا آًدا ًِ تِ قشكْاي هتؼاّذ هشتَـ هيضَد ،اهَس هالي اتحاديِ تاتغ ّواى هوشساتهٌذسج دس هادُ ()62
هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) خَاّذ تَد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ ّشگًَِاسخاع تِ هادُ ( )1هَاكوتٌاهِ هضتَس تِ ػٌَاى
اسخاع تِ هادُ ( )1ايي پشٍتٌل تلوي ضَد .تِػالٍُ اص لحال خضء (ب) تٌذ ( )1هادُ ( )62هَاكوتٌاهِ هضتَس،
ساصهاًْاي هتؼاّذ تِضشـتػوين تِ اتلام آساي هـايش اص سَي هدوغ ،دس سديق ًطَسّاي داساي سْنالطشًِ
قثوِ (6يي) قثن ًٌَاًسيَى پاسيس تشاي حوايت اص هالٌيت غٌؼتي تلوي خَاٌّذ ضذ.
هادُ-86اصالحبعضيازهَادپرٍتكل
 - 6پيطٌْادّاي هشتَـ تِ اغالح هَاد ( ٍ )62( ٍ )66( ،)61هادُ حاؾش هيتَاًذتِ اتتٌاس ّش قشف هتؼاّذ يا
هذيشًل تاضذ .هذيشًل پيطٌْادّاي هضتَس سا حذاهل ضص هاُهثل اص تشسسي آًْا دس هدوغ ،تشاي قشكْاي هتؼاّذ
اسسال خَاّذ ًشد.
 - 2اغالحات هَاد هزًَس دس تٌذ ( )6كَم تِ تػَية هدوغ خَاّذ سسيذ .اييتػَية ًياصهٌذ سأي سِچْاسم
آساي دادُ ضذُ خَاّذ تَد ،هطشٍـ تش ايٌٌِ ّشگًَِاغالح هادُ ( ٍ )61تٌذ حاؾش تش هثٌاي چْاسپٌدن آساي دادُ
ضذُ تاضذ.
ّ - 4شگًَِ اغالح هَاد هزًَس دس تٌذ ( )6كَم ،يي هاُ پس اص ايٌٌِ هذيشًلاقالػيِّاي ًتثي هثَلي سا ًِ
قثن سًٍذّاي هاًَى اساسي ًطَسّاي هشتَـ غادسهيضًَذ ،اص سَي سِچْاسم ًطَسّا ٍ ساصهاًْاي تييالوللي
هضتَس ًِ دس صهاى تػَيةاغالحيِ ػؿَ هدوغ ٍ داساي حن سأي ًسثت تِ اغالحيِ تَدُاًذ دسياكت
ًشد،الصماالخشاء خَاّذ ضذّ .شگًَِ اغالح ايي هَاد ًِ تِ ًحَ هضتَس هثَل ضَد ،توام ًطَسّاٍ ساصهاًْاي
تييالذٍلي سا ًِ دس صهاى الصماالخشاءضذى اغالحيِ يا دس تاسيخ هؤخشي،قشف هتؼاّذ هحسَب هيضًَذ هلضم
خَاّذ ساخت.
االجراءشدى


عضَيتدرپرٍتكل،الزم
هادُ-84
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الق ّ -ش ًطَس ػؿَ ًٌَاًسيَى پاسيس تشاي حوايت اص هالٌيت غٌؼتي هيتَاًذتِ ػؿَيت ايي پشٍتٌل دسآيذ.
ب  -تِ ػالٍُّ ،ش ساصهاى تييالذٍلي ًيض هيتَاًذ دس غَست سػايت ضشايف صيشتِػؿَيت ايي پشٍتٌل دسآيذ :

يي  -حذاهل يٌي اص ًطَسّاي ػؿَ آى ساصهاى ،ػؿَ ًٌَاًسيَى پاسيس تشايحوايت اص هالٌيت غٌؼتي تاضذ،
دٍ  -آى ساصهاى تشاي ثثت ػالئوي ًِ داساي اثش هاًًَي دس هلوشٍ ساصهاى هضتَسّستٌذ يي اداسُ هٌكوِاي داضتِ
تاضذ ،هطشٍـ تش ايٌٌِ اداسُ هضتَس هطوَل اقالػيِهٌذسج دس هادُ ( 6ساتغ) ًثاضذ.
ّ - 2ش ًطَس يا ساصهاى اضاسُ ضذُ دس تٌذ ( )6كَم هيتَاًذ ايي پشٍتٌل سااهؿاءًٌذً .طَس يا ساصهاى هضتَس دس
غَست اهؿاي ايي پشٍتٌل هيتَاًذ سٌذ تػَية،هثَلي يا تأييذ ايي پشٍتٌل سا تسپاسد يا اگش ايي پشٍتٌل سا اهؿاء
ًٌشدُ است سٌذ الحام تِايي پشٍتٌل سا تسپاسد.
 - 4اسٌاد اضاسُ ضذُ دس تٌذ ( )2كَم تِ دتيشًل سپشدُ خَاٌّذ ضذ.
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الق  -ايي پشٍتٌل سِ هاُ پس اص ايي ًِ اسٌاد تػَية ،هثَلي ،تأييذ يا الحامسپشدُ ضذًذ ،الصماالخشاء خَاّذ
گشديذ ،هطشٍـ تش ايٌٌِ حذاهل يٌي اص اسٌاد هضتَس سايي ًطَس ػؿَ هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) ٍ حذاهل
يٌي ديگش اص اسٌاد هضتَس ساًطَسي ًِ ػؿَ هَاكوتٌاهِ هادسيذ (استٌْلن) ًيست يا ّش يي اص ساصهاًْاي اضاسُ
ضذُدس خضء (ب) تٌذ ( )6سپشدُ تاضذ.
ب  -دسخػَظ ّشًطَس يا ساصهاى ديگش اضاسُ ضذُ دس تٌذ ( ،)6ايي پشٍتٌل سِهاُ پس اص ايٌٌِ هَؾَع
تػَية ،هثَلي ،تأييذ يا الحام آى ًطَس يا ساصهاى تِ هذيشًلاقالع دادُ ضذ ،الصماالخشا خَاّذ گشديذ.
ّ - 3ش ًطَس يا ساصهاى اضاسُ ضذُ دس تٌذ ( )6كَم هيتَاًذ تِ ٌّگام سپشدى اسٌادتػَية ،هثَلي يا تأييذ يا
الحام خَد تِ ايي پشٍتٌل اػالم ًٌذ ًِ حوايت ًاضي اص ّش ثثتتييالوللي سا ًِ قثن ايي پشٍتٌل ٍ هثل اص
تاسيخ الصماالخشاءضذى پشٍتٌل هضتَس تشاي آىًطَس اًدام ضذُ است سا ًويتَاى تِ ًطَس هضتَس تسشي داد.
هادُ-85لغَ
 - 6ايي پشٍتٌل تذٍى هحذٍديت صهاًي هؼتثش خَاّذ تَد.
ّ - 2ش قشف هتؼاّذي هيتَاًذ تا غذٍس اقالػيِاي خكاب تِ هذيشًل اييپشٍتٌل سا لـَ ًٌذ.
 - 4لـَ ،يٌسال پس اص تاسيخ دسياكت اقالػيِ تَسف هذيشًل اػتثاس هاًًَي خَاّذياكت.
ّ - 3يچ قشف هتؼاّذي حن لـَ هزًَس دس ايي هادُ سا پيص اص اًوؿاي پٌح سال اصتاسيخي ًِ پشٍتٌل حاؾش دس
هَسد آى قشف هتؼاّذ الصماالخشاء ضذُ است ،اػوالًخَاّذ ًشد.
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الق  -دس هَاسدي ًِ ػالهت هَؾَع ثثت تييالوللي ،دس تاسيخ ًاكزضذى لـَ دسًطَس يا ساصهاى تييالذٍلي
لـًٌٌَذُ هؼتثش تاضذ ،هالي آى ثثت هيتَاًذ خْت ثثت ّواىػالهت ،تواؾاًاهِاي تِ اداسُ ًطَس يا ساصهاى
تييالذٍلي لـًٌٌَذُ تسلين ًٌذ .تواؾاًاهِتِ ًحَي تلوي خَاّذ ضذ ًِ گَيي دس تاسيخ ثثت تييالوللي قثن تٌذ
( )3هادُ ( )4يا دستاسيخ ثثت گستشش هلوشٍ حوايت قثن تٌذ ( )2هادُ ( 4ثالث) تسلين ضذُ است ٍ اگش
ثثتتييالوللي داساي حن توذم تاضذ ،ثثت اخيش اص ّواى حن توذم تْشُهٌذ خَاّذ تَد،هطشٍـ تش ايٌٌِ :
يي  -تواؾاًاهِ هضتَس ظشف هذت دٍ سال اص تاسيخ ًاكزضذى لـَ ،تسلين ضذُتاضذ.

دٍ ً -االّا ٍ خذهات هٌذسج دس تواؾاًاهِ دس ٍاهغ خضٍ كْشست ًاالّا ٍ خذهاتهطوَل ثثت تييالوللي دس
استثاـ تا ًطَس يا ساصهاى تييالذٍلي لـًٌٌَذُ تاضٌذ.
سِ  -دس تواؾاًاهِ هضتَس توام الضاهات هاًَى حاًن ،اص خولِ ضشايف ساخغ تِپشداخت ّضيٌِّا سػايت ضذُ تاضذ.
ب  -هوشسات خضء (الق) كَم ّوچٌيي دس هَسد ّش ػالهتي اػوال خَاّذ ضذ ًِهَؾَع يي ثثت تييالوللي ًاكز
دس هلوشٍ قشكْاي هتؼاّذ ؿيش اص ًطَس يا ساصهاىتييالذٍلي لـًٌٌَذُ دس تاسيخي تاضذ ًِ لـَ اػتثاس هاًًَي
هيياتذ ٍ هالي آى تِ دليل لـَ،ديگش حن تسلين تواؾاًاهِّاي تييالوللي قثن تٌذ ( )6هادُ ( )2سا ًذاسد.
هادُ-86اهضاء،زباًْاٍ،ظايفًگْدارًدُسٌد
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الق  -ايي پشٍتٌل دس ًسخِاي ٍاحذ تِ صتاًْاي اًگليسي ٍ كشاًسِ ٍ اسپاًيايياهؿاء خَاّذ ضذ ٍ پس اص خاتوِ
دٍسُ اكتتاح آى تشاي اهؿاء دس هادسيذً ،ضد هذيشًلسپشدُ خَاّذ ضذ .هتَى تِ ّش سِ صتاى اػتثاس يٌساى خَاٌّذ
داضت.
ب  -هذيشًل هتَى سسوي ايي پشٍتٌل سا ،پس اص هطاٍسُ تا حٌَهتّا ٍساصهاًْاي ريًلغ ،تِ صتاًْاي ػشتي،
چيٌي ،آلواًي ،ايتاليايي ،طاپٌي ،پشتـالي ٍ سٍسي ٍتِ صتاًْاي ديگشي ًِ هوٌي است هدوغ تؼييي ًٌذ ،تْيِ
خَاّذ ًشد.
 - 2ايي پشٍتٌل تا تاسيخ  61دي  46( 6411دساهثش  )6616دس هادسيذ تشاي اهؿاءهلتَح خَاّذ هاًذ.
 - 4هذيشًل دٍ ًسخِ اص هتي اهؿاء ضذُ ايي پشٍتٌل سا ًِ دٍلت اسپاًيا تػذينًشدُ است تشاي توام دٍلتْا ٍ
ساصهاًْاي تييالذٍلي ًِ تِ ػؿَيت ايي پشٍتٌل دس هيآيٌذاسسال خَاّذ ًشد.
 - 3هذيشًل ايي پشٍتٌل سا دس دتيشخاًِ ساصهاى هلل هتحذ تِ ثثت خَاّذ سساًذ.
 - 3هذيشًل هشاتة اهؿاء ،سپشدى اسٌاد تػَية ،هثَلي ،تأييذ يا الحام،الصماالخشاضذى ايي پشٍتٌل ٍ اغالحات
آىّ ،ش اقالػيِ لـَ ٍ ّش اػالهيِ پيصتيٌي ضذُدس ايي پشٍتٌل سا تِ اقالع توام دٍلتْا ٍ ساصهاًْاي تييالوللي
ًِ هوٌي است تِ ػؿَيتايي پشٍتٌل دس آيٌذ يا ػؿَ آى ّستٌذ ،خَاّذ سساًذ.

