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جلطخ فُق العبدح کمیطیُن مطزقل وظبرد ثر رطجیق قبوُن اضبضی
مُضُع جلطً :ارزیبثی وشطذ ثب لُی حبروُالی َوشزٍبی قجلی ثب مقبمبد حکُمذ
در ربریخ  1389/6/1کمیطیُن مطزقل وظبرد ثر رطجیق قبوُن اضبضی ثً ریبضذ محزرر وٌُبورگ رلررحمه
قبضی َثب حضُر ضبیر اعضب رشکیل جلطً دادوگ .د رایره جلطرً عمرگرشب وشطرذ ٌرب َراز ٌُربی اوهرب رگي
میبن کمیطیُن َمقبمبد عبلی حکُمذ کً رب ربریخ یبد گي از کمیطیُن دیگار کردي  ،مُرد ارزیربثی اعضرب
قرار ررفذ َافسَن ثرر نن نىرگ مُضرُع مٍرگ دی رر ویرس ثررضری َرترمیگ مقزضری ار رب رردیرگ  .حبصرل
ارزیبثی اعضب از وشطزٍب َفیتلً ٌبی ثً عمل نمگي در ایه جلطً از قرار یل می ثب ىگ:
رگ
 .1راز ُ ثب لُی حبروُالی ٌَیئذ ٌمراي از ضرُی رمربمی اعضرب ثطریبر موجرذ َضربزوگي رُصری
َفیتلً رردیگ کً در مُزد ویشىٍبد ٌبی کً در ایه راز ُ از طرر ٌیئرذ لرُی حربروُالی مطرر
رردیگ  ،طر ٌبی مىبضت فراٌگ رردد.
 .2در مُرد رشریح قبوُن اضبضی جٍذ نربٌی عمُمی از نن  ،نربٌی عبمرً از حقرُق َقربوُن اضبضری
کً از ضُی ٌیئذ لُی حبروُالی مطرر رردیگورگ رترمیگ ررفزرً رگ کرً از ضرُی اعضربیی کرً در
رأش دیپبررمىذ ٌبی مرثُطً قرار داروگ  ،ورَژي ٌب رحقیقی َنربٌی عبمرً فرراٌگ ررردد َمیزرُان
ثُدجً ایه ورَژي ٌب از طریق کمک ٌبی ثیه المللی رأمیه کرد .
 .3یک رابٌگ وبمً ثً صُرد مزحگالمبل رُضر معربَن کمیطریُن جىربة عرگالز ُاي َوٌُىرُال حقُقمرل
َثب ٌمکبری مىشی کمیطیُن محمگ امیه احمگی ررریت رردد.
 .4رُافقرربد ثررً عمررل نمررگي میرربن کمیطرریُن ََزرای محزررر رحترریعد عرربلی  ،معرربر عگلیررً َلررُی
حبر وُالی وی یری گي َکُ ش ُد ثً مىظُر عملیبری گن رُافقربد راربٌگ وبمرً ٌربی مزىبضرت ثرب
طر ٌبی یبد گي مىعقگ رردد.
 .5ررریجی ار رب ررردد ررب ثُدجرً کمیطریُن ثرً رُد نن اوزقربل یبفزرً َمترر نن را ٌمبو ُورً کرً در
قبوُن ا زتبصی نمگي  ،د را زیبر ُد قرار دٌگ.
 .6طرزالعمل اضز گا کبرمىگان َکبرکىبن کمیطیُن مطبثق حکگ اصُل َظبی دا لی ٌر نً زَدرر
ررریت َثً رتُیت ثرضگ َمقرری ٌب ثراضبش نن اوهب ریرد.
 .7در مُرد نربٌی دادن از قبوُن اضبضی ثب َزارد محزر اطععبد َفرٌىگ راز ُ ُد .
 .8د رمُرد ضر ورضزی قبضی القضبد فیتلً ثً عمل نمگ کً رئیص کمیطیُن ثب جىبة ایشربن در ایره
تُص راز ُ ومبیگ َدلیل َمجىبی قبوُن قجُل ایه ضرورضزی را از ضُی ایشبن جُیب رردد.
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