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 اسىاد ي ایران قًاویه ًجٍ بٍت با مًاد َستٍ ای ي سالح قاچاق با مبارزٌ َای ريش

 المللی بیه
 

 چىاوی َدایتی رحمان

 الّیجبى ٍاحذ ،اعالهی آساد داًؾگبُ اس ؽٌبعی جزم ٍ جشا حقَق ارؽذ کبرؽٌبط

 

 چکیدٌ

 هخبطزُ ثِ را ثؾزی اهٌیت کِ ّغت هغبئلی هْن تزیي اس یکی دارد کِ تبلی فبعذّبیی دلیل ثِ ّغتِ ای هَاد ٍ عالح قبچبق

 یب درٍى ًبهؾزٍع، یب عیبعی تزٍریغتی، هٌبفغ جْت ای ّغتِ هَاد غیزقبًًَی اًتقبالت ٍ  ًقل ّذف ثب قبچبق ایي اهزٍس هیبًذاسد؛

 ٍ وئيهط اًتقبالت ٍ ًقل تضویي جْت. گزدد هی هحغَة ػوَهی اهٌیت ٍ عالهت ثزای تْذیذی ٍ دارد اداهِ کؾَرّب هیبى

 ٍ اعلحِ قبچبق هجبسات قبًَى ایزاى کؾَر در. ثَد هٌْذعی ٍ اهٌیتی اجزایی، ًظبرتی، ّبی رٍیِ ٍ اعتبًذاردّب تبثغ ثبیذ عبلن،

 اًگبریجزم ثب راثطِ در کؾَرهبى حقَق هٌجغ تزیي ػوذُ 01/00/1330 هصَة غیزهجبس هْوبت ٍ عالح دارًذگبى ٍ هْوبت

 ٍ قَاًیي سهیٌِ ایي در ًبهؾخصی طَر ثِ الجتِ کِ رٍد هی ؽوبر ثِ آًْب ثِ هزثَط قطؼبت ٍ ماقال ٍ ای ّغتِ ّبیعالح قبچبق

 هَرد هَضَع ایي ثیي الولل حقَق در اهب دارد؛ ٍجَد قبًًَی خالء سهیٌِ ایي در گفت هی تَاى ٍاقغ در ٍ کزدُ هؼیي را قَاػذی

 ثیي اعٌبد ٍ ایزاى قَاًیي تَصیفی، -تحلیلی رٍػ اس ُ گیزیثْز ثب پضٍّؼ ایي لذا اعت؛ گزفتِ قزار جزم اًگبری ٍ تصزیح

 قَاًیي عطح در کِ ثَدُ ایي آى ًتیجِ حصَل ٍ قزاردادُ ثزرعی هَرد را ای ّغتِ ّبی عالح قبچبق ثب هجبرسُ جْت الوللی

 ٍجَد ثبة ایي در یهؾخص ٍ قَاًیي ؽذُ ثزخَرد احتیبط ثب آى ثب هجبرسُ ّبی رٍػ ٍ ای ّغتِ عالح قبچبق هَضَع ثب داخلی،

 در ػوذتبً کِ اعت آى اقتصبدی ٍ حقَقی ّبی سهیٌِ ثزدى ثیي اس ثیؾتز ای ّغتِ ّبی عالح قبچبق ثب هقبثلِ رٍؽْبی ٍ ًذاؽتِ

 .ثزعذ تصَیت ثِ سهیٌِ ایي در قَاًیٌی ثبیذ ایزاى در آى قبًًَی خالً کزدى پز ثزای ٍ ًوبیذ هی گزی جلَُ الوللی ثیي عطح

 

 گغتزػ هٌغ پیوبى اتوی، الوللی ثیي آصاًظ هْوبت، ٍ اعلحِ قبچبق هجبسات قبًَى ای، ّغتِ عالح قبچبقیدی: َای كل ياژٌ

 .ای ّغتِ ّبی عالح
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