لاًَىراجغتِاسزٍاد 
هصَب32هززازهاُ3231شوسی(وویسیَىلَاًیيػسلیِ) 
هیًوایس ّز اسزٍاد ٍ طاللی وِ ٍلَع یاتس زر یىی اس
حَسُّایی وِ ٍسارت ػسلیِ هؼیي ٍ اػالى  
هازُ  - 3زر  
هیشَزتایستِحثتتزسس .
ٍسارتػسلیِتٌظین 

ًظاهٌاهِّای

زفاتزیوِهطاتك
زر صَرتیوِ هجزی صیغِهشاٍجت یا طالقزارای چٌیي زفتزی ًثاشس شَّز هىلف استتا تیست رٍس پس اس
فَقالذوزّستٌسرجَعوززُلثالِهشاٍجتیاطاللٌاهِراتِ
وِزارایزفتز 
ٍلَعػمسیاطالقتِیىیاسوساًی 
حثتتزساًسٍاالتِیههاُتا6هاُحثستأزیثیهحىَمذَاّسشس 3.
ًظاهٌاهِّایٍسارتػسلیِتِحثترسیسُتاشسسٌس

هازُ-3لثالِاسزٍادٍطاللٌاهِزرصَرتیوِهطاتك
حكالخثتًرَاّسگزفت .
ذَاّسشس.تزایحثتاسزٍادٍطالقزٍلت 

رسویٍاالسٌسػازیهحسَب
هازُ  - 2هشاٍجت تا وسی وِ ٌَّس استؼساز جسواًی تزای اسزٍاد پیسا ًىززُ هوٌَع است ّز وس تا وسی وِ
ًساشتِهشاٍجتوٌستِیهسالتاسِسالحثستأزیثیهحىَمذَاّسشسٍتِػالٍُ

ٌَّساستؼسازجسواًی
تَهاىهحىَمگززز.زرهَرزایيهازُهحاووِزر
هوىياستهجزمتِجشایًمسیاسزٍیستتَهاىتازٍّشار 
ًظاهٌاهِّایٍسارتػسلیِتؼییيذَاّسشستِ

هحاونهرصَصیوِاصَلتشىیالتٍطزسرسیسگیآىهطاتك
هیآیس .
ػول 

هیتَاًٌسّزشزطیوِهرالفتاهمتضایػمسهشتَرًثاشسزرضويػمساسزٍادیا
هازُ-4طزفیيػمساسزٍاد 
ایٌىِشزط شَز ّز گاُ شَّز زر هست هؼیٌی غائة شسُ یا تزن اًفاق ًوَزُ یا تز
ػمس السم زیگز تٌوایٌس هخل  
غیزلاتلتحولشَزسىٍویلٍٍویل
ػلیِحیاتسىسَءلصسوززُیاسَءرفتاریًوایسوِسًسگاًیسًاشَیی 
زر تَویل تاشس وِ پس اس احثات تحمك شزط زر هحىوِ ٍ صسٍر حىن لطؼی ذَز را تِ طالق تِ ایي هطلمِ
ساسز .
تثصزُ-زرهَرز ایي هازُ هحاووِ تیيسىٍ شَّززرهحىوِ اتتسایی هطاتك اصَلهحاووات حمَلی تِ ػول
لاتلاستیٌاف ٍ تویش است .هست هزٍر سهاى شش هاُ اس ٍلَع اهزی است وِ حك
ذَاّس آهس  -حىن تسایت  
هیزّس .
استفازُاسشزط 

 .1هَاز2ٍ3ایي لاًَى تِهَجة(لاًَىاصالحهَاز2ٍ3لاًَىاسزٍاد)هصَبوویسیَىلَاًیيػسلیِهَرخ39ارزیثْشت(3236زٍرُ
زّن)تِطزیكسیزاصالحشسُاست .

هازُ ّ - 5ز یه اس سى ٍ شَّزی وِ لثل اس ػمس طزف ذَز را فزیثی زازُ وِ تسٍى آى فزیة هشاٍجت صَرت
حثستأزیثیهحىَمذَاّسشس .

ًویگزفتتِششهاُتازٍسال

هازُّ-6زهززیهىلفاستزرهَلغاسزٍادتِسىٍػالسصزیحاًاطالعزّسوِسىزیگززارزیاًِایيًىتِ
تیسىللوسازوززٍُاسایيحیج
هیشَز.هززیوِزرهَلغاسزٍادتزذالفٍالغذَزرا 
زرلثالِهشاٍجتلیس 
سىرافزیةزّستِهجاساتفَقهحىَمذَاّسگززیس .
هازُ-7تؼمیةجشاییزرهَرززٍهازُفَقتستِتِشىایتسىیاهززیاستوِطزفاٍرافزیةزازُاستٍ
لطؼیهسػیذصَصیشىایتذَزراهستزززاشتتؼمیةجشاییهَلَفذَاّسشس .

ّزگاُلثلاسصسٍرحىن
هازُ-8سىٍشَّزهىلفتِحسيهؼاشزتتایىسیگزًس .
هازًُ-9فمِسىتزػْسُشَّزاست .
احاثالثیتتِطزسهتٌاسة .
تثصزًُ-فمِػثارتاستاسهسىيٍلثاسٍغذاٍ 
هیتَاًس زر هَرز استٌىاف شَّز اس زازى ًفمِ تِ هحىوِ رجَع وٌس – زر ایي صَرت هحىوِ
هازُ  - 31سى  
آىهحىَم ذَاّس وززّ .ز گاُ اجزای حىن هشتَر هوىي ًثاشس سى
هیشاى ًفمِ را هؼیي ٍ شَّز را تِ زازى  
هیتَاًستزایتفزیكاسطزیكهحاونػسلیِتِحاونشزعرجَعوٌس .

هازُ-33تؼییيهٌشلسىتاشَّزاستهگزذالفآىشزطشسُتاشس .
ًویتَاى
هازُ  - 33زر هَارزی وِ سى حاتت وٌس تزن هٌشل تِ سثة ذَف ضزر تسًی یا هالی است وِ ػازتاً  
ضزرهشتَر هحىوِ حىن تاسگشت تِ هٌشل ًرَاّس زاز ٍ هازام وِ سى زر
تحول وزز ٍ زر صَرت حثَت هظٌِ  
تاسًگشتيتِهٌشلهؼذٍراستًفمِتزػْسُشَّزذَاّستَز .
هازُ  - 32زر هَرز هازُ فَق هازام وِ هحاووِ تیي سٍجیي ذاتوِ ًیافتِ هحل سىٌای سى تِ تزاضی طزفیي
تزاضیهحىوِتاجلةًظزالزتایًشزیهطزفیيهٌشلسىراهؼیيذَاّسًوَز

هیشَزٍزرصَرتػسم
هؼیي 
هؼیيذَاّسوزز .
ٍزرصَرتیوِالزتاییًثاشسهحىوِذَزهحلهَرزاطویٌاًیرا 
هیذَاّستىٌس .
هیتَاًسزرزاراییذَزتسٍىاجاسُشَّزّزتصزفیراوِ 
هازُ-34سى 
هازًُ-35سثتتِحكًگاّساریاطفالهازرتازٍسالاستاریدٍالزتاٍلَیتذَاّسزاشت-پساساًمضای
پسراست هگز ًسثت تِ اطفال اًاث وِ تا سال ّفتن آًْا حك حضاًت تا هازر ذَاّس
ایي هست حك ًگاّساری تا  
تَز .

هازُ-36اگزهازر طفل زرهستی وِ حك حضاًت تا اٍ است تِزیگزی شَّزوٌس یا هثتال تِ جٌَى شَز یا اس
حضاًتاهتٌاعًوایسهازاموِیىیاسػللهذوَرُتالیاستپسراساٍالزًگاّساریذَاّسوزز .
هازُ  - 37اسزٍاد هسلوِ تا غیز هسلن هوٌَع است .اسزٍاد سى ایزاًی تا تثؼِ ذارجِ زر هَارزی ّن وِ هاًغ
اجاسُهؼیيًوایسّ.ز
لاًًَیًسارزهَوَلتِاجاسُهرصَصتَزٍُزٍلتتایسزرّزًمطِهزجؼیراتزایزازى 
ذارجیوِتسٍىاجاسُهذوَرزرفَقسىایزاًیرااسزٍادًوایستِحثستأزیثیاسیهسالتاسِسالهحىَم
ذَاّسشس .
هازُ-38زرهَرزػمسٍطاللیوِزرزفاتزهذوَرزرهازُاٍلایيلاًَىتِحثتتزسسآىلسوتیاسهمزرات
السمالزػایِ
هَاز5ٍ4لاًَىسجلاحَالهصَب31هززازهاُ3217وِهزتَطتِاػالمٍلَعػمسٍطالقاست 
ًرَاّستَز .
ًظاهٌاهِّایالسمتزایاجزایایيلاًَىراٍسارتػسلیِتٌظینذَاّسوزز .

هازُ-39
هیشَز.چَىتِهَجةلاًَى34فزٍرزیيهاُ
هازُ-31ایيلاًَىاساٍلهْزهاُ3231تِهَلغاجزاگذارزُ 
هیًوایس پس اس
ٍ( 3231سیز ػسلیِ هجاس است ولیِ لَایح لاًًَی را وِ تِ هجلس شَرای هلی پیشٌْاز  
تصَیةوویسیَىفؼلیلَاًیيػسلیِتِهَلغاجزاگذارزٍُپساسآسهایشآًْازرػولًَالصیراوِزرضوي

لَاًیيهشتَرُ را تىویل ًوَزُ حاًیاً تزای تصَیة تِ هجلس شَرای هلی

جزیاى هوىي است هؼلَم شَز رفغ ٍ 
تاریدتیست ٍ سَم هززاز هاُ یه
پیشٌْاز ًوایس)ػلیْذا (لاًَى راجغ تِ اسزٍاد)هشتول تز تیست هازُ وِ زر  
ّشارٍسیصسٍزُشوسیتِتصَیةوویسیَىلَاًیيػسلیِهجلسشَرایهلیرسیسُاستلاتلاجزاست .
رییسهجلسشَرایهلی-زازگز 

