آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي
ضواسُ  13613ت ّ 91 /ـ 1371/3/9
هؼاًٍت حمَلي ٍ اهَس هدلس سييس خوَْس
ّيات ٍصيشاى دس خلسِ هَسخ  1371/2/13تِ استٌاد اغل  138لاًَى اساسي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ دس
اخشاي هفاد اغَل  125 ٍ 77لاًَى اساسي خوَْسي اسالهي ايشاى  ،آئيي ًاهِ چگًَگي تٌظين ٍ اًؼماد
تَافمْاي تيي الوللي سا تِ ضشح صيش تػَية ًوَد :
فػل اٍل ـ تؼاسيف ٍ ضَاتظ
هادُ  1ـ اغغالحاتي وِ دس ايي آئيي ًاهِ تِ واس هي سٍد تاتغ تؼاسيف صيش هي تاضذ :
دستگاُ ( ساصهاى ) دٍلتيٍ :صاستخاًِ  ،هَسسِ يا ضشوتي است وِ هغاتك لَاًيي ٍ همشسات اػوال حاوويت
يا تػذي دٍلت خوَْسي اسالهي ايشاى سا دس اهشي تِ ػْذُ داسد دس هَاسدي وِ هَضَع دس استثاط تا
ٍظايف ٍ هسٍَليتْاي چٌذ دستگاُ تاضذ  ،تؼييي دستگاُ هسٍَل تش ػْذُ ّيات ٍصيشاى هي تاضذ .
تَافك حمَلي :
يي الوللي وِ تِ هَخة آى  ،دستگاُ دٍلتي دس هماتل دٍلت  ،هَسسِ ٍ
تَافمي است ًاضي اص سٍاتظ ب
ضشوت دٍلتي خاسخي يا هداهغ  ،ضَساّا ٍ ساصهاًْاي تيي الوللي  ،هلتضم تِ اهشي ضَد ٍ داساي آثاس ٍ
ضواًت اخشاي حمَلي تاضذ .
تَافك حمَلي دس هَاسدي وِ ًياصهٌذ تػَية هدلس ضَساي اسالهي تاضذ « ،تَافك حمَلي تطشيفاتي »
است ٍ دس سايش هَاسد  « ،تَافك حمَلي سادُ » هحسَب هي ضَد .
تَافك ًضاوتي  :تَافمي است ًاضي اص سٍاتظ تيي الوللي وِ تِ هَخة آى  ،دستگاُ دٍلتي تػوين خَد سا
تؼمية سياستْاي هؼيٌي اػالم هي ًوايذ  ،تذٍى آًىِ اثش حمَلي الصم االخشائي تِ آى هتشتة تاضذ .
اػالم لثَلي ّ :ش الذاهي وِ دس حمَق تيي الوللي هتضوي لثَل تَافك حمَلي تاضذ  ،اػن اص اهضاي لغؼي
 ،تػَية پزيشش هتضوي لثَل تَافك حمَلي تاضذ اػن اص اهضاي لغؼي  ،تػَية  ،پزيشش ٍ الحاق .
لشاسداد خضيي  :تَافك حمَلي است وِ اخاصُ اًؼماد آى دس يه تَافك حمَلي تطشيفاتي تِ دستگاُ دٍلتي
دادُ ضذُ است .
تشًاهِ ّوىاسي  :تشتيثاتي است وِ دستگاُ دٍلتي تشاي اًدام اهَس هحَل  ،تا عشف خاسخي تَافك هي ًوايذ
هطشٍط تش ايٌىِ هَضَع آى دس چاسچَب ٍظايف ٍ اختياسات آى دستگاُ تَدُ  ،اهىاى تدذيذ ًظش ٍ اغالح
تاش  ،سفشّاي صياستي ٍ غذٍس ٍيضا .
تَسظ دستگاُ هزوَس ٍخَد داضتِ د
اخاصُ همذم  :هدَص هدلس ضَساي اسالهي است وِ تشاي اًؼماد تَافك حمَلي  ،حسة هَسد يا هَضَع اخز
ضذُ تاضذ .
هؼاهالت  :خشيذ ٍ فشٍش واال  ،حمَق ٍ خذهاتي است وِ دستگاُ دٍلتي دس لالة تَدخِ ساالًِ دس حذٍد
اختياسات هحَل تا سػايت ضَاتظ ولي لاًًَي اًدام هي دّذ .
هثادلِ يادداضت ٍ ًاهِ  :هثادلِ اسٌادي است وِ تشاي اًدام اهَس هحَل تِ دستگاُ دٍلتي تَسظ هسٍَليي
ريشتظ تا سػايت حمَق تيي الوللي غَست هي گيشد .

تفاّن ًاهِ  :تَافمي است وِ صهيٌِ ّوىاسي دٍلت خوَْسي اسالهي ايشاى يا يىي اص دستگاّْاي دٍلتي تا
عشفْاي خاسخي سا هطخع هي ًوايذ  ،تذٍى آًىِ تؼْذ حمَلي خْت اًدام آى تشاي دستگاُ دٍلتي ايداد
ًوايذ .
پاساف  :ػثاست است اص تاييذ پيص ًَيس تَافك تيي الوللي اص عشف اضخاظ هداص .
اهضاي هَلت  :اهضاي تَافك تيي الوللي است وِ الصم االخشا ضذى آى هٌَط تِ تػَية هشاخغ غالح تاضذ
.
اهضاي لغؼي  :اهضاي تَافك تيي الوللي است وِ تؼذ اص تػَية هشاخغ غالح  ،اص عشف هماهات غالحيتذاس
غَست هيگيشد دس هَاسدي وِ ًَع اهضا هطخع ًطَد اهضا لغؼي هحسَب خَاّذ ضذ .
تؼاسيف اغغالحات ديگش ّواى است وِ دس لَاًيي ٍ همشسات داخلي يا همشسات تيي الوللي پزيشفتِ ضذُ
تَسظ خوَْسي اسالهي ايشاى روش گشديذُ است )1( .
هادُ 2ـ اًدام هزاوشُ ٍ پاساف ٍ اهضاي هَلت حمَلي تطشيفاتي هٌَط  ،تِ ّواٌّگي لثلي تا ٍصاست اهَس
خاسخِ ٍ وسة هَافمت ّيات ٍصيشاى دس وليات آى هي ًوايذ .
اهضاي هَلت تَافمْاي حمَلي سادُ تَسظ اشخاغي هداص است وِ اص ٍصسا يا تاالتشيي هماهات اخشاي
دستگاّْاي هستمل لثال اخاصُ اهضاي ايي گًَِ تَافمْا سا حسة هَسد يا هَضَع  ،اخز ًوَدُ تاضٌذ .
اهضاي لغؼي تَافمْاي حمَلي سادُ تش ػْذُ ٍصيش يا تاالتشيي همام اخشائي دستگاُ هستمل يا هماهات
غالحيتذاس سا اص سَي آًاى هي تاضذ .
اهضاي لغؼي تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي  ،تاتغ تشتيثات همشس دس هادُ  1ايي آئيي ًاهِ است .
تتػشُ 1ـ دس هَاسدي وِ هتي ًوًَِ هَضَع هادُ ( )12ايي آييي ًاهِ تٌظين ضذُ تاضذ  ،هزاوشُ  ،پاساف ٍ
اهضاي هَلت تايذ دس چاسچَب هتي ًوًَِ هزوَس اًدام گيشد ٍ تغثيك تشخوِ ٍ اظْاس ًظش دس هحتَاي آى
تِ هؼاًٍت حمَلي ٍ اهَس هدلس سياست خوَْسي اسسال گشدد تا هَضَع ّوشاُ تا اظْاس ًظش هؼاًٍت ياد
ضذُ تَسظ ّيات ٍصيشاى هَسد تػوين گيشي ٍالغ ضَد )1( .
تثػشُ 2ـ وليِ دستگاّْاي اخشايي هطوَل ايي آييي ًاهِ هَظفٌذ لثل اص تٌظين تَافمْاي حكٍلي سادُ ٍ
ًضاوتي ًيض تشاساس هادُ ( )3لاًَى ٍظايف ٍصاست اهَس خاسخِ ،هشاتة سا تا آى ٍصاست ّواٌّگ ًوايٌذ.
()2هادُ  3ـ دس وليِ تَافمْاي دٍ يا چٌذ خاًثِ هٌغمِ اي ٍ تيي الوللي الصم است ن ًسخِ اص آًْا تِ صتاى
فاسسي تٌظين گشدد ٍ دس تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي هشاتة سخحاى صتاى فاسسي يا يه صتاى ثالث يا
تساٍي اػتثاس صتاى فاسسي تا صتاى عشف لشاسداد  ،خْت تفسيش ليذ ضَد .
تثػشُ ـ دس تَافك حمَلي تطشيفاتي دٍ خاًثِ الصم است يه ًسخِ اص تَافك تِ يىي اص صتاًْاي سايح
اًگليسي  ،فاسس ٍ ػشتي تِ ػٌَاى صتاى هشخغ خْت تفسيش تٌظين گشدد  .دس غَستي وِ صتاى عشف هماتل
اص صتاًْاي سايح تاضذ ٍ تٌظين هتي تَافك تِ تطخيع هؼاًٍت حمَلي ٍ اهَس هدلس سياست خوَْسي تا
لحاػ ضشايظ ٍ سٍاتظ دٍخاًثِ تِ صتاى ثالث هٌاسة ًثاضذ تايذ تشاي تفسيش  ،تساٍي اػتثاس هتي صتاى
فاسسي تا صتاى عشف هتماتل دس تَافك ليذ ضَد )1( .
هادُ  4ـ لثل اص پزيشش ّش ًَع تَافك حمَلي تطشيفاتي تيي الوللي الصم است ًسخِ فاسسي تا ًسخِ
خاسخي يا تشخوِ فاسسي تا هتي هغاتمت ضَد .تاييذ هغاتمت تش ػْذُ ّيات تشخوِ هؼاًٍت حمَلي سياست

خوَْسي هي تاضٌذ )1( .
هادُ  5ـ دس ّش تَافك حمَلي تايذ سٍش ٍ هشخغ حول ٍ فػل اختالفات ًاضي اص تفسيش يا اخشاي آى دس
هتي تَافك پيص تيٌي ضَد  ،تِ غَستي وِ دس دسخِ اٍل  ،دادگاّْاي ٍ هشاخغ خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ
دس غَست ػذم سضايت عشف خاسخي تِ تشتية يه هشخغ حمَلي تيي الوللي يا هشخغ تخػػي تيي
الوللي يا هشخغ خاسخي سسوي ػْذُ داس ايي اهش ضَد .
هادُ  6ـ دستگاُ دٍلتي هسٍَل هزاوشُ ٍ تٌظين هتي  ،هَظف است تشتيثي اتخار ًوايذ تا تَافك ّا ـ اػن
اص حمَلي ٍ ًضاوتي ـ هتضوي هَاسد صيش ًثاضذ :
الف ـ ًمض تواهيت اسضي ٍ استمالل ّوِ خاًثِ وطَس.
ي ًظاهي ٍ ديگش اهَس وطَس .
ب ـ ًفَر اخاًة ٍ سلغِ تيگاًگاى تش هٌاتغ عثيؼي  ،التػادي  ،فشٌّگ
ج ـ سلغِ خَيي ٍ سلغِ پزيشي .
د ـ تؼْذ دس تشاتش لذستْاي سلغِ گش .
ّـ ـ تغييش اساسي دس خغَط هشصي وطَس .
ٍ ـ دادى اهتياص تِ خاسخياى تشاي تطىيل ضشوت ٍ هَسسات دس اهَس تداسي  ،غٌؼتي ٍ وطاٍسصي .
ص ـ اًتمال پايگاُ ًظاهي خاسخي دس وطَس .
ط ـ دخالت دس اهَس داخلي وطَسّاي ديگش .
ي ـ ػضَيت افشاد خاسخي دس ًيشٍّاي هسلح خوَْسي اسالهي ايشاى .
فػل دٍم ـ چگًَگي تٌظين اًؼماد تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي .
هادُ  7ـ هَضَػات صيش تايذ تِ تٌاسة  ،تحت يىي اص ػٌاٍيي ػْذ ًاهِ  ،هماٍلِ ًاهِ  ،هَافمت ًاهِ ،
لشاسداد يا پيواى ٍ دس چاسچَب تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي تٌظين ٍ تػَية ضَد .
الف ـ تؼييي خغَط هشصي سٍضْاي حل اخالف هشصي  ،غلح ٍ هٌالطات تا دٍلتْا .
ب ـ تشاي ايداد هَدت دس استثاط تا ّوىاسيْا ٍ هثادالت التػادي  ،اختواػي  ،تداسي  ،فشٌّگي  ،ػلوي ٍ
فٌي .
ج ـ دس هَسد تَافمْاي چٌذ خاًثِ تيي الوللي وِ دس چاسچَب يا تحت ًظاست ساصهاًْا  ،هداهغ ٍ اتحاديِ
ّاي تيي الوللي هٌؼمذ هي ضَد .
د ـ تشاي تياى لَاػذ  ،ضشايظ اخشا  ،توذيذ  ،تىويل  ،تفسيش يا اغالح ديگش تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي ،
دس غَستي وِ اخاسُ اًدام آى تَسظ دستگاُ دٍلتي دس تَافك ًاهِ حمَلي تطشيفاتي لحاػ ضذُ تاضذ .
ّـ ـ دس هَسد هسايل تؼْذ آٍس سياسي ـ ًظاهي يا دفاػي دٍ يا چٌذ خاًثِ هٌغمِ اي يا خْاًي .
ٍ ـ دس هَسد تاسيس ٍ ػضَيت دس اتحاديِ ّا  ،هدامع ٍ ساصهاًْاي تيي الوللي .
ص ـ دس هَسد تػويوات وٌفشاًس ساصهاى تيي الوللي واس  ،هَضَع لسوت اٍل تٌذ  1هادُ  19اساسٌاهِ
ساصهاى تيي الوللي واس .
تثػشُ ـ دس غَستي وِ تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي چٌذ خاًثِ ػٌَاى ديگش داضتِ تاضذ ٍ اهىاى تغثيك آى
تا ػٌاٍيي هزوَس دس مادُ فَق ًثاضذ  ،اػالم لثَلي آى تا سػايت سايش تشتثيات  ،هداص خَاّذ تَد .
هادُ  8ـ دستگاُ دٍلتي تايذ لثل اص اسايِ پيطٌْاد تشاي الحاق يا اػالم لثَلي يه تَافك چٌذ خاًثِ حمَق

تطشيفاتي  ،تا دس ًظش گشفتي هػالح ٍ هٌافغ هلي وطَس  ،هغالؼِ ٍ تشسسيْاي الصم سا دس هَسد اػوال حك
ضشط (سصسٍ ) دس آى اًدام دادُ ٍ گضاسش خاهؼي وِ هتضوي ػلل ٍ تَخيِ لضٍم پيص تيٌي يا ػذم پيص
تيٌي حك ضشط دس هَاسدي اص آى تاضذ ّ ،وشاُ تا اليحِ پيطٌْادي ّيات ٍصيشاى تسلين ًوايذ  .دس هَاسدي
ًظين ضَد وِ حاٍي ضشايظ هَسد
وِ دستگاُ دٍلتي  ،اػوال حك ضشط سا الصم تذاًذ تايذ اليحِ عَسي ت
ًظش تاضذ .
تثػشُ  1ـ پيطٌْاد حك ضشط (سصسٍ ) دس هَسد ػضَيت دس اتحاديِ ّا  ،هداهغ  ،ساصهاًْاي تيي الوللي
هٌَط تِ سػايت همشسات اساسٌاهِ يا سٌذ تاسيس آًْا تاضذ ٍ تايذ تا پيطٌْاد ػضَيت  ،اسايِ گشدد .
تثػشُ  2ـ دس غَستي وِ تشاي پزيشش تَافك حمَلي لحاػ حك ضشط (سصسٍ ) هٌغ ضذُ تاضذ يا پزيشش
هطشٍط آى  ،هغايش تا ّذف ٍ هَضَع تَافك تاضذ ٌّ ،گام ًياص  ،دستگاُ دٍلتي تايذ تياًيِ تَضيحي وِ
هتضوي تشداضتي دس ساستاي هػالح ٍ هٌافغ وطَس اص هتي هي تاضذ سا تْيِ ٍ ّوشاُ تا اليحِ پيطٌْادي تِ
ّيات ٍصيشاى اسايِ ًوايذ .
هادُ  9ـ ػضَيت دس اتحاديِ ّاي  ،ساصهاًْا ٍ هداهغ تيي الوللي غشفا تِ ًام دٍلت خوَْسي اسالهي
ايشاى پزيشفتِ خَاّذ ضذ ٍ ّيات ٍصيشاى دتا تَخِ تِ ٍظايف لاًًَي دستگاّْا  ،حسة هَسد دستگاُ
ريشتظ سا هؼيي خَاّذ ًوَد .
هادُ  2ـ دستگاُ دٍلتي هَظف است هتى ًْايي تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي سا پس اص عي هشاحل همشس دس
هادُ  2ايي آئيي ًاهِ تِ غَست اليحِ اي تٌظين ٍ تِ ّيات ٍصيشاى تمذين ًوايذ .
تثػشُ ـ دس لَايح ياد ضذُ پس اص تشسسي دس هؼاًٍت حمَلي ٍ اهَس هدلس سياست خوَْسي هستميوا ً دس
ّيات دٍلت هغشح خَاّذ ضذ )1(.
هادُ  11ـ هشخغ تػَية هتَى هَضَع هادُ  7ايي آئيي ًاهِ هدلس ضَساي اسالهي است ٍ اهضاي ًْايي
آًْا تؼذ اص تػَية هدلس ضَساي اسالهي هغاتك اغل  125لاًَى اساسي خوَْسي اسالهي ايشاى تش ػْذُ
همام سياست خوَْسي يا ًوايٌذُ اي است وِ اص عشف ايطاى حسة هَضَػات  ،تِ عَس هَسدي يا ولي
تؼييي هي ضَد .
هادُ  12ـ دس غَستي وِ الصم تاضذ هتي ًوًَِ اي تٌظين ضَد وِ تَافمْاي حمَلي تطشيفاتي دٍ خاًثِ يا
هَاسدي اص آى هغاتك هتي  ،هٌؼمذ ضَد  ،هَضَع دس وويسيَى تشسسي تَافمْاي تيي الوللي هغشح خَاّذ
ضذ ايي وويسيَى تا ػضَيت ًوايٌذگاى تام االختياسي ٍصاست اهَس خاسخِ  ،دفتش خذهات حمَلي تيي
الوللي ٍ دستگاُ دٍلتي ريشتظ ٍ سِ ًفش اص اساتيذ حمَق  ،صيش ًظش هؼاًٍت حمَلي سياست خوَْسي
تطىيل خَاّذ ضذ تػويوات وويسيَى دس ايي هَسد تشاي دستگاّْاي اخشائي ريشتظ الصم االخشا خَاّذ
تَد .
تثػشُ  1ـ هتي ًوًَِ تَافك اص ًظش ايي آئيي ًاهِ هتٌي است وِ حذالل دس پيص اص سِ تَافك  ،هالن ػول
لشاس گيشد .
تثػشُ  2ـ تَافمْاي وِ لثال تِ غَست ًوًَِ تٌظين ضذُ تاضذ دس غَستي دس هَاسد آتي هالن ػول ٍالغ
خَاّذ ضذ وِ تِ تاييذ وويسيَى هزوَس تشسذ .

تثػشُ  3ـ چٌاًچِ ٌّگام هزاوشُ تا عشفْاي خاسخي اغالح هتي ًوًَِ اص ًظش دستگاُ دٍلتي ضشٍسي
تطخيع دادُ ضَد  ،هَاسد اغالحي تايذ لثل اص اهضاي همذهاتي تشاي تٌظين ًْايي تِ وويسيَى تشسسي
تَافمْاي تيي الوللي هٌؼىس گشدد .
ن
تثػشُ  4ـ دس غَستي وِ تش اساس تحَالت آتي ٍ تَافمْاي حمَلي تيي الوللي دٍ يا چٌذ خاًثِ اي ُ
خوَْسي اسالهي ايشاى تِ آًْا هلحك هي ضَد  ،هتي ًوًَِ ًياصهٌذ تاصًگشي تاضذ  ،هَضَع دس وويسيَى
ياد ضذُ لاتل عشح هدذد خَاّذ تَد)1( .
تثػشُ  5ـ دس غـَست غيثت غيشهَخِ ّش يه اص ًوايٌذگاى تام االختيـاس دستگاّْاي اخشايي ٍ اساتيذ
حمَق دس وويسيَى تشسسي تَافمْاي تيي الوللي دس تيص اص ( )3خلسِ هتَالي (تا تطخيع هؼاًٍت
حمَلي ٍ اهَس هدلس سييس خوَْس) هشاتة تشاي هؼشفي ػضَ خذيذ تِ دستگاُ اخشايي ريشتظ هٌؼىس
هي ضَد ٍ يا اساتيذ خذيذ تَسظ هؼاًٍت هضتَس تؼييي خَاٌّذ ضذ)2(.
هادُ  13ـ الف ـ ًسخِ اغلي تَافك حمَلي دٍ خاًثِ ٍ سايش اسٌادي وِ تِ ًحَي اص اًحا هشتثظ تا آًْا
است تايذ پس اص اًؼماد تِ ٍصاست اهَس خاسخِ اسسال ٍ تِ ٍسيلِ آى ٍصاست  ،هثادلِ ٍ ًسخِ هشتَط تِ عشف
ايشاًي دس آًدا ًگْذاسي ٍ تػَيشي اص آى تِ سياست خوَْسي  ،هؼاًٍت حمَلي ٍ اهَس هدلس ٍ دستگاُ
دٍلتي ريشتظ اسسال ضَد .
ب ـ وليِ اسٌاد هشتَط تِ الحاق ٍ اػالم لثَلي تَافك حمَلي چٌذ خاًثِ تايذ پس اص اًؼماد تِ ٍصاست اهَس
خاسخِ اسسال ٍ سٌذ الحاق تِ ٍسيلِ آى ٍصاست ًضد هشخغ ًگْذاسًذُ  ،تَديغ ٍ تػَيشي اص آى تِ هؼاًٍت
حمَلي ٍ اهَس هدلس سياست خوَْسي ٍ دستگاُ دٍلتي ري ستظ اسسال ضَد .
فػل سَم ـ چگًَگي تٌظين اًؼماد تَافمْاي حمَلي سادُ
هادُ  14ـ اهضاي لشاسداد خشئي  ،تٌظين تشًاهِ ّاي ّوىاسي  ،اًدام هؼاهالت ٍ اًؼماد تَافك تشاساس اخاصُ
همذم  ،هثادلِ يادداضت ٍ ًاهِ ـ وِ تَافمْاي حمَلي سادُ هحسَب هي ضًَذ ـ تَسظ دستگاُ دٍلتي تا
وطَسّا ٍ اضخاظ خاسخي اػن اص دٍلتي ٍ خػَغي ٍ ساصهاًْاي ٍ هداهغ تيي الوللي  ،هطوَل تشتيثات
همشس دس ايي فػل هي تاضذ .
تثػشُ ـ استفادُ اص ػٌاٍيي هَضَع هادُ  7ايي آئيي ًاهِ دس هَسد تَافك ّاي حمَلي سادُ هداص ًوي تاضذ
.
هادُ  15ـ دس هَاسدي وِ هَضَع تَافك حمَلي سادُ هشتثظ تا ٍظايف ٍ اختياسات چٌذ دستگاُ دٍلتي
تاضذ  ،تْيِ ٍ تٌظين ٍ اهضاي تَافك تا دستگاّي است وِ هسٍَليت سا دس هزاوشُ ٍ اهضاي تَافك تش ػْذُ
داس داسد  .دستگاُ هضتَس هَظف است ّواٌّگي الصم اص لثيل اص اهضا تا ديگش دستگاّْاي ريشتظ  ،تؼول
آٍسد  .دس غَست تشٍص اختالف  ،اتخار تػوين تا ّيات ٍصيشاى خَاّذ تَد .
فػل چْاسم ـ سايش همشسات
هادُ  16ـ تٌظين ٍ اهضاي تفاّن ًاهِ  ،تياًيِ  ،اػالهيِ  ،تَغيِ ًاهِ  ،غَست هزاوشات  ،دس غَست هدلس
ٍ ديگش هَاسد هطاتْي وِ دس صهشُ تَافمْاي ًضاوتي است  ،تِ ػْذُ دستگاُ دٍلتي ريشتظ هي تاضذ .
تثػشُ  1ـ تَغيِ ًاهِ ّاي ساصهاى تي الوللي واس ٍ سايش هَاسدي وِ هَخة تؼْذ حمَلي است  ،اص ضوَل
همشسات ايي هادُ  ،هستثٌا تَدُ  ،اػالم لثَلي آى تاتغ تطشيفات همشس هي تاضذ .

هادُ  17ـ وليِ دستگاّْاي دٍلتي ّ ،وچٌيي هَسسات ٍ ساصهاًْا ٍ ضشوتْايي وِ ضوَل حىن آًْا
هستلضم روش ًام است هطوَل همشسات ايي آئيي ًاهِ هي تاضٌذ.
تثػشُ ـ سفغ هَاسد اتْام دس اخشاي ايي آئيي ًاهِ تش ػْذُ وويسيَى هادُ  12خَاّذ تَد .
هادُ  18ـ وليِ هػَتات ٍ دستَسالؼولْا دس لسوت هغايش تا ايي آئيي ًاهِ هلغي است .
هؼاٍى اٍل سييس خوَْس ـ حسي حثيثي
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