بسوِ تعالي

هطلب ًْایي سخٌراًي سرکار خاًن دکتر اهیي زادُ ،هعاٍى هحترم حقَقي رئیس جوَْر ،کٌفراًس
تْراى4901/70/70 ،
ًگاُ حقَقي ٍ سیاستّای اجرایي دٍلت دربارُ هذل جذیذ قراردادّای ًفتي
ثب سالم ٍ صجح ثخیش .هی خَاّن هشاتت خشسٌذی خَد سا اص ضشکت دس ایي گشدّوبیی ثضسگ اثشاص ٍ ضوي احتشام ثِ
ّوِ ضشکت کٌٌذگبىٍ ،صیش هحتشم ًفتً ،وبیٌذگبى هحتشم هجلس ضَسای اسالهی ،دیگش همبهبت ٍ هسئَالى ًفتی ٍ
ضشکت ّبی خبسجی ٍ داخلی ٍ ًیض اصحبة سسبًِ اص ثشگضاسکٌٌذگبى ایي سٍیذاد تمذیش ٍ تطکش ًوبین.
ًفت یکی اص هَاّت خذادادی است کِ ثِ فٌَاى اهبًتی ثِ ًسل اهشٍص کِ تَاى فٌی ٍ تکٌیکی ثْشُثشداسی اص آى سا
داسد سپشدُ ضذُ است .استفبدُ اص ایي اهبًت ثبیذ ثب حفؼ هصبلح هلی ،ثب ًگبّی آیٌذُ ثب ّذف تَسقِ ٍ تکبهل جبهقِ
ٍ تَاًوٌذسبصی ًسلّبی آیٌذُ ثشًبهِسیضی ضَد.
دٍلتّب ثِ فٌَاى اهیي ایي ٍدیقِ ٍ ًقوت خذادی هَؽفٌذ تب ثب سیبستگزاسی صحیحً ،ؾبست ،حفؼ حبکویت ٍ
فشاّن سبختي ضشایظ هٌبست حذاکخش تالش خَد سا ثشای حفبؽت ٍ ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص ایي حشٍت هلی هجزٍل
داسًذ .اّذافی چَى تَسقِ پبیذاس ،تَلیذ صیبًتی ،ثِ حذاکخشسسبًذى فوش هخضى ٍ تقبثیشی اص ایي لجیل دس ٍالـ ثیبًگش
اثقبد ٍ جٌجِّبی هختلف ّوبى ٍصف اهبًتداسی دٍلتّب است .دس فبلن حمَق اهیي ثِ سفبیت هقیبسّبی هتقبسف
ثشای حفؼ ٍ ًگْذاسی هَسد اهبًت هکلف ضذُ است ،لزا دٍلت ًیض دس صیبًت ٍ هشالجت اص هٌبثـ خذاداد ًفت ٍ گبص
هکلف ثِ هشالجتّب ٍ سفبیت ضَاثظ ٍ استبًذاسدّبی هقتذل ٍ هتقبسف است.
یکی اص اثضاسّبی افوبل ًؾبست ٍ حبکویت دٍلتّب ثش هٌبثـ ًفت ٍ گبص ثِ لبفذُ دس آٍسدى لشاسدادّبیی است کِ ثش
اسبس آى سشهبیِ داًص فٌی ،تَاى فٌی ٍ اجشایی ،هذیشیت ٍ تجشثیبت ثٌگبّْبی داخلی ٍ خبسجی ثشای اکتطبف،
استخشاد ٍ ثْشُثشداسی اص هٌبثـ ًفت ٍ گبص ثکبس گشفتِ هیضَدّ .ش چٌذ لشاسدادّبیی اص ایي است ثب تجَیض لبًَى ٍ دس
سبیش تجَیضات فبم لبًًَی ضکل هیگیشًذ ،اهب ثیتشدیذ ،لذست هبًَس ٍ حبضیِ هجبص هذیشاى ٍ دستاًذسکبساى تٌؾین
لشاسداد دس اًتخبة هذل ،هحتَا ٍ ضشایظ لشاسداد هیتَاًذ تأحیش لجل تَجْی دس ثشآیٌذ ٍ حبصل اجشای لشاسداد داضتِ
ثبضذ.
چٌذیي سبل است کِ کطَس ّذف تحشین ّبی هتقذد افالم ضذُ ٍ ًطذُ ؽبلوبًِ لشاس گشفتِ است .پش ٍاضح است کِ
صٌقت ًفت ثِ فٌَاى هشکضیت فوذُ حشکت ّبی التصبدی کطَس ّذف اصلی ایي تحشین ّب ثَدُ است لزا ثِ عَس
عجیقی هیطذ اًتؾبس داضت کِ حشکت ّبی تَسقِ ای ایي ثخص افن اص اجشای عشح ّبی اکتطبف ٍ تَسقِ ٍ یب
پشٍطُ ّبی پبییي دستی ًؾیش عشح ّبی پبالیطی ًفت ٍ گبص اص ایي اهش هتبحش گشدیذُ کِ خَضجختبًِ ثب ّوت ٍ تالش
هٌْذسبى ایشاًی آحبس هٌفی تحشین سفـ ٍ ضشایظ تحشین ثب تَاًوٌذی ٍ خَدکفبیی پطت سش گزاضتین لیکي ثب تَجِ
ثِ ٍسقت حَصُّبی اًشطی کِ دس ایشاى هیثبضذ ضشکتْبی خَضٌبم سشهبیِگزاس ًیض ًیبص است تب دس حَصُ اًشطی
سشهبیِگزاسی کٌٌذ .ثضسگتشیي هضیت ًسجی کطَس سا رخبیش فؾین ًفت ٍ گبص تطکیل هی دّذ کِ اص یک سَ جْبى

هصشف خصَصبً جْبى صٌقتی ثِ ضذت ثِ آى ًیبصهٌذ ثَدُ ٍ ًوی تَاًذ ایي رخبیش سا دس ّش گًَِ تشتیجبت ٍ ثشًبهِ
ّبی تبهیي اًشطی هَسد ًیبص دًیب ًبدیذُ ثگیشد ٍ اص سَی دیگش ایشاى است کِ لبدس است ثب ثْشُ گیشی ثْیٌِ ٍ دس فیي
حبل حذاکخشی اص ایي هضیت ًِ تٌْب ثِ تَسقِ التصبدی ٍ تَلیذ حشٍت هلی خَد کوک ًوبیذ ثلکِ ثب گستشش حَصُ
فول ٍ احشگزاسی التصبدی ،دیپلوبسی ٍ تصوین سبصی ّب دس صحٌِ ّبی هختلف ثِ ایي ًیبص ثیي الوللی پبسخی
هخجت ٍ هسئَالًِ ثذّذ .ثٌبثشایي ّوبًگًَِ کِ دس اصَل اثالغی التصبد همبٍهتی همبم هقؾن سّجشی ضبّذ ّستین،
تصَیش سٍضي اسائِ ضذُ ثشای آیٌذُ کطَس دس ّوِ صحٌِ ّب ٍ ًیض تبهیي سْن ایشاى اص ًیبص جْبًی سلن خَاّذ خَسد.
ایشاى اسالهی کطَسی ثب حجبت ثِ لحبػ سیبسی ،داسای جوقیت فؾین تحصیل کشدُ ٍ هجْض ثِ داًص ٍ تجشثِ ّبی
اسصضوٌذ هی ثبضذ کِ ثب ٍجَد ضشکت ّبی تَاًوٌذ هتقذد هٌْذسی ،سبختً ،صت ٍ خذهبت ًفتی دس استبًذاسدّبی
لبثل لجَل ثیي الوللی هی تَاًذ ثْتشیي یب الالل یکی ثْتشیي کطَسّب جْت تَسقِ سٍاثظ ٍ سشهبیِ گزاسی ّبی
گستشدُ ثبضذ ،جبییکِ ّن اهٌیت سشهبیِ ّب ٍ ثبصگطت هٌبفـ ثِ هَجت لَاًیي حوبیتی هَجَد تضویي ضذُ است ٍ
ّن ٍجَد اهٌیت پبیذاس هَفمیت اجشا ٍ صهبى ثٌذی عشح ّب سا ثب لَت تسْیل هی ًوبیذ.
تالش ٍ سقی ٍافش دستاًذسکبساى صٌقت ًفت کطَس دس ضشایظ کًٌَی کِ تقْذ لغَ تحشینّبی ًبسٍا دس دستَس
کبساست ٍ گطَدُضذى افك تقبهل ٍ ّوکبسی سَدهٌذ ثب جْبى سا ًَیذ هیدّذ ،ثشای اسائِ هذل جذیذی اص
لشاسدادّبی ًفتی ثب ثْشُگیشی اص تجبست لجلی ٍ دس چبسچَة لَاًیي ٍ اسٌبد ثبالدستی سا ثبیذ ثِ فبل ًیک گشفت ٍ اص
آى اًتؾبس ایجبد هتَلی ثضسگ دس صٌقت ًفت ٍ گبص سا داضت اّتوبم ٍصاست ًفت ثشای هتقبسف کشدى لشاسدادّب ثب تَجِ
ثِ ضشایظ سٍص ٍ تجشثیبت سبیش کطَسّب دس خَس تمذیش است .ثِ تصَیت سسیذى «ضشایظ فوَهی لشاسدادّبی ًفتی»
ثِ استٌبد هبدُ ( )7لبًَى ٍؽبیف ٍ اختیبسات ٍصاست ًفت هصَة سبل  1931گبهی هْن دس هسیش ضفبفسبصی ٍ
اثْبمصدایی اص چْشُ لشاسدادّبی ًفتی است.
سًٍوبیی اص هذل جذیذ لشاسدادّبی ًفتی کِ ثش اسبس ایي ضشایظ فوَهی تٌؾین ضذُ ًیض حلمِای تکبهلی دس
ّویي هسیش تلمی هیضَد .اهیذ است ایي هذل فالٍُ ثش جزاثیت ثیطتش ثشای سشهبیِگزاساى ٍ ضشکتّبی ثضسگ
ًفتی ثتَاًذ ثِ ًگشاًیّبی هلی ٍ دیشپبی دستاًذسکبساى ٍ دلسَصاى داخلی ًیض پبسخی هٌبست اسائِ کٌذ .ایي ٍالقیت
سا ًجبیذ اص ًؾش دٍس داضت کِ ّش چٌذ لشاسداد هقبدلِ ٍ فشهَل ّوکبسی اعشاف خَد سا تٌؾین هیکٌذ ،اهب ّش یک اص
ضشایت ٍ هتغیشّبی هحتَایی ایي هقبدلِ هیتَاًذ ثشآیٌذ سا دگشگَى کٌذ.
اص ایي سٍ ثسیبس ضشٍسی است کِ دستاًذسکبساى دس افوبل ٍ ثکبسگیشی ایي ضشایظ فوَهی ٍ پشکشدى جبی
خبلیّبی هذل هفَْهی کوبل دلت سا ثشای ثِ حذاکخش سسبًذى هٌبفـ ٍ هصبلح هلی ثِ کبس گیشًذ.
دغذغِّبیی چَى اًتمبل داًص فٌی ،چشخص هذیشیتی ،حفؼ هحذٍدُ هسبئل حبکویتی ،جذاٍل هبلیً ،شخ
ثبصگطت سشهبیِ ،دٍسُ ثْشُثشداسی ،حذالل تقْذات دس هحذٍدُ اکتطبفی ٍ هَضَفبتی اص لجیل ثبیذ ثِ دلت دس
لشاسدادّب ثشسسی ٍ هَسد هذالِ لشاس گیشد.

ضشٍسی است دس لشاسدادّب جبیگبُ حبکویت ٍ تصذیگشی اص ّن جذا ضذُ ٍ هحذٍدُ حبکویت ٍ افوبل آى ثشای
ٍصاست ًفت ٍ ًْبدّبی لبًًَی چَى «ّیئت فبلی ًؾبست هٌبثـ ًفتی» هَضَؿ هبدُ ( )9لبًَى اصالح ًفت ()1930
هحفَػ ثوبًذ.
هٌبست است هکبًیضم هذیشیت چشخطی ٍ تذسیجی دس لشاسدادّب کِ اص هْوتشیي اثضاس اًتمبل داًص فٌی ٍ استمبی
تَاى هذیشیتی ضشکتْبی داخلی است ثِ عَس ضفبف پیصثیٌی ضذُ ٍ ضوبًت اجشای آى تقییي گشدد.
دس تقییي لبًَى حبکن ثِ سٍضٌی ثش حبکویت لبًَى لَاًیي سسوی کطَس تأکیذ ضَد ٍ اص اسجبؿ ثِ همشسات هجْن ٍ
ًبهطخص خَدداسی ضَد.
ثبیذ استجبط دٍسُ ثْشُثشداسی ثب هذل هبلی ٍ ًشخ ثبصگطت سشهبیِ هطخص ضَد ٍ ضَاثظ ٍ هقیبسّبی هطخصی
ثشای توذیذ دٍسُ لشاسداد هقیي گشدد.
دس تٌؾین ضشٍط هتقبسف ٍ هقوَل هخل حل ٍ فصل اختالفبت ،داٍسی ،فَسسهابطٍس ٍ اهخابل آى ثبیاذ دلات ضاَد ٍ
هٌغجك ثب ضشایظ سٍص هحتَای ایي ضشٍط تقشیف ضَد .ثِ ًؾش هیسسذ ثبیذ تالش ًوَد تب تحشینّبی ثیهٌغمی غشة
دس سبیِ ضشط کطذاس فَسسهبطٍس لبثل تَجیِ ًجبضذ ٍ ثیدلیل ثاِ داٍسی هشاجقای کاِ سابثمِ دسخطابًی دس ًما
حمَق کطَسّبی دس حبل تَسقِ دادًذ توکیي ًکشد .جْت تمَیت لشاسدادّب ضفبفیت آًْب ضشٍسی هایثبضاذ یکای اص
اّذاف دٍلت تذثیش ٍ اهیذ اص اثتذای ضشٍؿ ثکبس خَد ایجبد جشیبى ضفبف اعالفبت ثَدُ است  .یکای اص هصابدیك ایاي
ضفبفیت اعالفبت هی تَاًذ دس ضفبفیت لشاسدادّبی دٍلتی ثبضذ.
ضفبفیت اعالفبت یکی اص هْوتشیي سٍش ّبی جلَگیشی اص فسبد  ،ایجبد ساًات ٍ ّونٌایي ثبفاج تشغیات ٍ ایجابد
دسافتوبد سشهبیِ گزاس خبسجی ثشای ٍسٍد ثِ ایشاى ٍ فمذ لشاس داد ثب هبست.
دٍلت تذثیش ٍ اهیذ یک دٍلت پبسخگَ است ٍ خَد سا دس ثشاثش هشدم پبسخگَ هی داًذ ثِ ّویي دلیل ّیئت دٍلت ثب
تصَیت آییيًبهِّبیی لبًَى دستشسی آصاد ثِ اعالفبت سا اجشایی کشد.
تذٍیي لشاسدادّبی جذیذ ًفتی دس ایشاى ثب استفبدُ اص تَاى ًیشٍّبی داخلی ٍثْشُ گیشی اص اسبتیذ داًطگبُ اهش ثسایبس
هجبسکی است ٍ ًطبى دٌّذُ پَیبیی ٍ تَاًوٌذی حمَلذاًبى هبست اهب الصم است ایي پَیبیی دس سابیِ ًؾابست هاذٍام
فلوی ٍ داًطگبّی حفؼ ثطَد.
دس سبلْبی اخیش حمَق ًفت ٍ گبص دس ایشاى حمَلی پَیب ثَدُ ثِ عَسیکِ ثشای اٍلیي ثابس دس خبٍسهیبًاِ سضاتِ ای دس
داًطکذُ حمَق ٍ فلَم سیبسی داًطگبُ تْشاى ثب فٌَاى حمَق ًفت ٍ گبص تطکیل ضذ ٍ دس حبل حبضاش داًطاجَیبًی
دس همغـ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی داسد ّونٌیي دس داًطگبُ تْشاى هشکضی ثب فٌَاى هشکض هغبلقبت حماَق اًاشطی
تبسیس ضذُ کِ ثِ صَست تخصصی ثش هسبئل حمَلی هشثَط ثِ اًشطی کبس هیکٌذ ّوبًغَس کِ ضبّذ ثَدین حاذٍد
یکوبُ پیص ّوبیص ثضسگی ثب فٌَاى حمَق اًشطی ثب هحَسیت ًفت ٍ گبص ثشگضاس کشد کِ هجبحبث حمَلی ّ IPCان
هَسد اسصیبثی لشاس گشفت دس حبل حبضش ّن ایي هشکض ثب ّوکبسی ًْبد ّبی فلوی داخلی ٍ خبسجی دس صاذد افاضایص
تَاى فلوی کطَس دس صهیٌِ حمَق ًفت ٍ گبص ّست.

ٍ تمشیجب ّش هبُ ًطست ّبی تخصصی ثب حضَس کبسضٌبسبى داخلای ٍ ثایي الوللای دس صهیٌاِ حماَق اًاشطی ثشگاضاس
هیکٌذ.
تب جبیی کِ دس حبل حبضش کویتِ ای جْت ثشسسی  IPCپس اص اجشای آى ،دس ایي هشکض تطکیل ضذُ تب فاالٍُ ثاش
گضاسش اص سًٍذ اجشای آى ثِ هشاجـ ًبؽش ثِ فٌَاى هطبٍس ثِ ضشکت ّبی فاللوٌذ خذهبت فلوی اسائِ ًوبیذ.
اًتؾبس داسین کِ لشاسدادّبی  IPCکِ ثب ًفت ٍ گبص ثِ فٌَاى سشهبیِ هلی سشٍکبس داسد ثِ صَست ضافبف دس اختیابس
ًْبدّبی داًطگبّی جْت ثشسسی ٍ تجبدل ًؾش لشاسثگیشد ثِ ّش سٍی ًفت ثِ فٌَاى اًفبل ،سشهبیِ هلی تلمی هی ضَد
ٍ داسایی ّوِ هشدم هبست داسد ٍ ثب هقبش فوَهی جبهقِ ساثغِ هستمین داسد.
ثبیذ ثِ ایي ًکتِ ٍلَف داضت کِ فٌبٍیي ،لبلتّب ٍ هذلّبی لشاسدادّبی ًفتی پَستِای ّستٌذ کِ هحتَای آى
هیتَاًذ ثسیبس هتٌَؿ عشاحی ضذُ ٍ ثشآیٌذ سا ثِ ًفـ یکی اص عشفیي تغییش دّذ .دس کٌبس تالش ثِ فول آهذُ ثشای
عشاحی هٌبست ایي هذل ٍ پَستِ ثبیذ دلت هضبففی سا ثِ کبس گشفت تب هحتَای ایي هذلّب ًیض تأهیي کٌٌذُ هٌبفـ
هلی دس یک ثبصی ثشد -ثشد ثبضذ/.

