
 

 

 

 میثاق شهرداران صلح

 

ای ٍصف ًاپزیش سا تشای دٍ ؿْش ّیشٍؿیوا ٍ  ای دس تاسیخ تـش اػتفادُ ؿذ ٍ فاخعِ ّای ّؼتِ ، اٍلیي ػالح5945دس آگَػت 

اصاکی سلن صد. ٌَّص ّن تعذادی اص تاصهاًذگاى توثاساى اتوی اص پیاهذّای خؼوی، سٍحی ٍ اختواعی ایي توثاساى دس سًجح ّؼجتٌذ.   گًا

کٌٌذ. ّذف ها ؿْشداساى صلح، ایداد فضایی اػجت کجِ    حیات تـش سا تْذیذ هی ،ای ٌَّص اص هیاى ًشفتِ ّای ّؼتِ ایي ٍخَد ػالح تا

دس آى ؿْشًٍذاى لادس تِ صًذگی اهي ٍ آهیختِ تا فشٌّگ تاؿٌذ ٍ تشای سػیذى تِ صلح پایذاس خْاًی هـاسکت کٌٌذ. تِ ایجي هٌوجَس   

گًَاگَى تِ کاس تشین تجا   ّای ایذئَلَطیؿْشی، فشاتش اص هشصّا ٍ - الؽ خَد سا تشای ایداد ّوثؼتگی تیيؿَین کِ توام ت ها هتعْذ هی

 خلَگیشی کٌین. ًاگاصاکیای دػت یاتین ٍ اص تکشاس تشاطدی ّیشٍؿیوا ٍ  ّای ّؼتِ تِ ّذف خَد، یعٌی ًاتَدی کاهل ػالح

 

دس ساػجتای   یؿجْش -تشًاهِ گؼتشؽ ّوثؼجتگی تجیي  »وا، تا عٌَاى ٍ ّیشٍؿی ًاگاصاکیها تا هفاد تشًاهِ پیـٌْادی ؿْشّای 

کٌفشاًغ خْاًی ؿجْشداساى صجلح اص دسی جِ ّوثؼجتگی     »ّؼتین. فشاتش اص آى، اهیذٍاسین کِ  ّوؼَ« ای ّای ّؼتِ هحَ کاهل ػالح

ها ػاصهاًی سا تا عٌجَاى   ؿَد. تش ایي اػاع، تذیي ٍػیلِ، دائویتشگضاس ؿذ، ػاصهاًی  5985کِ ًـؼت اٍل آى دس ػال « ؿْشی-تیي

 گزاسین. تٌیاى هی« ؿْشداساى صلح»

 

  



 1 فصل

 اّذاف ٍ اصَل

 اّذاف

 1 ماده

ِ   کاهل ػالح هحَِاص عشیك ایداد دغذغِ ؿْشداساى صلح، هـاسکت دس ًیل تِ صلح پایذاس خْاًی  اّذاف هیجاى   ای ّجای ّؼجت

تشًاهجِ گؼجتشؽ ّوثؼجتگی    » اؿَد کِ تج  ؿْشًٍذاى خْاى اػت. ایي ّذف اص ساُ ّوثؼتگی ًضدیک هیاى توام ؿْشّایی تاهیي هی

چٌیي تجشای حجل هـجکالت حیجاتی ًجظاد تـجش هاًٌجذ         اًذ ٍ ّن هَافمت کشدُ «ای ّای ّؼتِ ؿْشی دس ساػتای هحَ کاهل ػالح-تیي

تشًاهِ گؼجتشؽ  »ّای هَافك تا  ؿْش) کَؿٌذ. هی صیؼت هحیظحمَق تـش ٍ تخشیة  ال ؿذىپایوگشػٌگی ٍ فمش، هعضل پٌاٌّذگاى، 

 ؿًَذ.( ًاهیذُ هی ّوثؼتِّای  ، اص ایي تِ تعذ ؿْش«ای ّای ّؼتِ ؿْشی دس ساػتای هحَ کاهل ػالح-ّوثؼتگی تیي

 

 اّذاف

 2ماده 

 د:ذ کشٌهغاتك تا اصَل صیش عول خَاّ 5 هادُدس  هزکَسپیگیشی اّذاف  هٌوَس تِ ّای ّوثؼتِ ؿْشػاصهاى ؿْشداساى صلح ٍ 

 .ؿَد هیتٌا  ّای ّوثؼتِ ؿْشّای فعلی  ًیت ٍ احتشام تشای هَلعیت تش اػاع دٍػتی، حؼي ػاصهاى الف(

 ّجای  حجل  ساُ چٌجیي  ّجن  ٍتِ صجلح پایجذاس خْجاًی     ًیلای ٍ  ّای ّؼتِ کاهل ػالح هحَِ ٍلفِ سا خَد ّای تالؽ ػاصهاىب( 

 ٍ دس ایجي صهیٌجِ تجا    کٌجذ  هجی  صیؼجت  هحجیظ حمَق تـش ٍ تخشیة  پایوال ؿذىگشػٌگی ٍ فمش، هعضل پٌاٌّذگاى،  هـکالتی چَى

 .خَاّذ کشد ّوکاسییک ػاصهاى اصلی حافظ صلح دس خْاى  عٌَاى تِهتحذ  ػاصهاى هلل

تجشای  ًیت  تالؽ ٍ تا حؼي ،ن هتماتل هیاى ؿْشّاّوثؼتگی تش اػاع فْتشای استما سٍاتظ دٍػتاًِ ٍ  ّای ّوثؼتِ ؿْش ج(

 .کٌٌذ هیعول حاضش هیثاقتِ اّذاف  ًیل

هعٌجی  »ًؼجثت تجِ    خْجاًی تِ دًثال افضایؾ آگاّی  ؿْشی،-گؼتشؽ ایذُ ّوثؼتگی تیيتا هعشفی ٍ  ّای ّوثؼتِ ؿْش د(

 .خَاٌّذ تَد« ًاگاصاکیّیشٍؿیوا ٍ  فاخعِ

. 



 2 فصل

 ّا فعالیت

 ّا فعالیتخضییات 

 3 ماده

 ّای صیش ٍاسد ؿَد: تایذ تِ فعالیت 5 هادُدس  هزکَسپیگیشی اّذاف  هٌوَس تِ، ػاصهاى

 ؿْشی دس ؿْشّای ػشاػش خْاى-گؼتشؽ ایذُ ّوثؼتگی تیيهعشفی ٍ الف( 

 ػجاصهاى هلجل   چَى ّنّای هشتَط  ػاصهاى اصای ٍ خلع ػالح کلی ٍ فشاگیش  ّای ّؼتِ ػالح کاهلِ تشای هحَِ ب( دسخَاػت

 .هتحذ

 :ٌذکٌ هیتشٍیح  آى سا ّای ّوثؼتِ ؿْشّای صیش کِ  ّواٌّگ کشدى فعالیت ج(

 چجَى  ّجن هـجکالتی   حل ٍ یاّا ٍ سٍیذادّایی سا حَل هحَس خلع ػالح ٍ صلح  ّواییگشد ّای ّوثؼتِ ؿْش( 5  

 ًاهِ لغع، تیاًیِّش  اص ای ًؼخِ ٍ کٌٌذ  هیتشگضاس  صیؼت هحیظحمَق تـش ٍ تخشیة  پایوال ؿذىگشػٌگی ٍ فمش، هعضل پٌاٌّذگاى، 

 .فشػتٌذ هیسا تِ دیگش ؿْشّای ّوثؼتِ تا آى سٍیذاد  هشتثظ  اعالهیٍِ 

ّایی تا هحتَای حوایت اص هحجَ کاهجل    پیام ػاصهاى هلل هتحذ، عَل ّفتِ خلع ػالح دس ؿْشّای ّوثؼتِ( 2  

ِ کٌٌجذ.   هجی سا تِ دتیشکجل ٍ سیجیغ هدوجع عوجَهی ػجاصهاى هلجل هٌتمجل         کلی ٍ فشاگیش خلع ػالحِ ای ٍ ّای ّؼتِ ػالح  عجالٍُ  تج

 ؿَد. هیتذل ٍسد ؿْشّای ّوثؼتِتیي  ّا ایي پیامّایی اص  ًؼخِ

 اهٌیتجی خلع ػالح ٍ ًکات  صلح، تا هَضَعّایی  ّای آهَصؿی ٍ یا ًـؼت کاسگاُ اص ی کِا ؿْشّای ّوثؼتِ( 3  

 کٌٌجذ،  حوایجت هجی   صیؼجت  هحیظحمَق تـش ٍ تخشیة  پایوال ؿذىمش، هعضل پٌاٌّذگاى، گشػٌگی ٍ ف چَى ّنٍ یا حل هـکالتی 

 .فشػتٌذ هیدیگش  ؿْشّای ّوثؼتِتِ  کٌٌذ ّا سا گضاسؽ هی ّا ٍ هَاد آهَصؿی هشتثظ سا کِ ًتایح ایي تشًاهِ ّا، کتاب کتات ِ

ٍ یجا حجل هـجکالتی     اهٌیتجی خلجع ػجالح ٍ ًکجات     صجلح، هشتَط تِ ّای  کِ دس صهیٌِ ای ّای ّوثؼتِ ؿْش( 4  

هٌتـجش  هَاد آهَصؿی، کتات ِ یا کتاب  ،صیؼت هحیظحمَق تـش ٍ تخشیة  پایوال ؿذىگشػٌگی ٍ فمش، هعضل پٌاٌّذگاى،  چَى ّن

 .سػاًٌذ هیدیگش  ؿْشّای ّوثؼتِ سا تِ اعالع آىکشدُ یا دس دػت داسًذ 



ِ    اّویجت  ٍ ضشٍست ٍ کًٌَیالوللی  ٍضعیت تیي تا دس یاد داؿتي (5   ِ ، ؿجْشّای  ای خلجع ػجالح ّؼجت  ّوثؼجت

 ػشاػجش کی سا تشای ؿجْشًٍذاى  اصی اص توثاساى اتوی ّیشٍؿیوا ٍ ًاگاهاّیت ٍالعی تخشیة ًاؿ کِکٌٌذ  هیتش پا  یّای عکؼُ ًوایـگا

 کـذ. هیدّذ ٍ تِ تصَیش  هیخْاى ؿشح 

ّجای زصم تجشای    عکجغ  ٍ کٌٌجذ  هجی ّجا هـجاسکت    ًوایـگاُ گًَِ پایی ایيدس تش ًاگاصاکیدٍ ؿْش ّیشٍؿیوا ٍ  (6  

ّوثؼجتِ فجشاّن    ؿجْشّای ذ تشای ٌکـ کِ فاخعِ توثاساى اتوی سا تِ تصَیش هی ّایی سا ٍ کتاب ّااػالیذ ،ّای هؼتٌذ فیلن ًوایـگاُ،

 کٌٌذ. هی

 داسد.سٍیذادّایی کِ تشای دػتیاتی تِ اّذاف هزکَس دس ایي هیثاق ضشٍست  دّی ػاصهاىد( حوایت ٍ 

 

 3 فصل

 اخشایی هماهات

 هماهات اخشایی

 4ماده 

 ی اخشایی اػت.ٍ اعضا سییغ ًایة ؿاهل سییغ، تعذاد هٌاػثیؿْشداساى صلح  هماهات اخشایی( 5

 .کٌٌذ سا اًتخاب هی سییغ ًایةسییغ ٍ  ،ّای ّوثؼتِ ؿْش( 2

 سیاػت کٌفشاًغ عوَهی سا تش عْذُ داسد.ٍ  تش ػاصهاى ًواست داسد، ًوایٌذُ ػاصهاى اػت( سییغ 3

ٍظجایف اٍ سا اًدجام    سیجیغ  ًایجة  ،ًثاؿجذ ستی کِ سییغ لادس تِ اًدام ٍظجایف  دس صَکٌذ.  ، سئیغ سا یاسی هیسییغ ًایة( 4

 خَاّن داد.

 کٌذ. هٌصَب هی ای تا دس ًوش گشفتي ؿشایظ هٌغمِ ّای ّوثؼتِ ؿْشهیاى  اصسا  اعضا اخشایی ،سییغ (5

 .اداسُ ؿَد ًاپزیش خلل ی سٍاى ٍتا ػاصهاى تِ ؿکلکٌٌذ  هییاسی  سا سییغ ًایةسییغ ٍ  ،ا اخشایی( اعض6

 

 



 دٍسُ کاسی

 5 ماده

کٌجذ. اًتخجاب دٍتجاسُ    اًتخاب  سا خذیذ یاعضا ،کٌفشاًغ عوَهی تعذی صهاًی اداهِ داسد کِ اخشایی تا یاعضاکاسی  دٍسُ( 5

 اعضا، تذٍى هاًع اػت.

اص یجا   گیشی کٌذ اص ؿغلؾ کٌاسُ ،کٌذ هیاًتخاتاتی اًدام ٍظیفِ  ّای ایي هٌصة یکی اص ؿْش عضَ کِ دسیک ( اگش ؿْشداس 2

گیجشد. دس چٌجیي هجَسدی دٍسُ     تِ دػت هی تا ّواى ؿشایظ لاًًَی پیـیي اًدام اهَس سا ،خاًـیيؿْشداس  ،تاصًـؼتِ ؿَدایي ػِوت 

 همام هؼتعفی یا تاصًـؼتِ اصلی تش عْذُ داؿتِ اػت.ای خَاّذ تَد کِ  دٍسُ اًذاصُ تِهمام خاًـیي،  کاسی

 

 4فصل 

 کٌفشاًغ

 کٌفشاًغ عوَهی ٍ کٌفشاًغ اخشایی

 6ماده 

 کٌذ. هیکٌفشاًؼی اخشایی سا تشگضاس یک کٌفشاًؼی عوَهی ٍ  ، یکػاصهاى

 

 کٌفشاًغ عوَهی

 7ماده 

 ؿَد. تشگضاس هی تاس یکاػاػاً کٌفشاًغ عوَهی، ّش چْاس ػال  (5

 ؿَد. هیتشگضاس هَضَعات هشتَط  تاییذگیشی ٍ  ٍ تصوین 5 هادُدس  تشای دػتیاتی تِ اّذاف هزکَسعوَهی  کٌفشاًغ( 2

 

 کٌفشاًغ اخشایی

 8ماده 

 ؿَد. دستشداسًذُ هماهات اخشایی اػت ٍ ّش صهاى هَلعیت ایداب کٌذ، تـکیل هیاخشایی  کٌفشاًغ( 5



َهی تجشای  کٌفشاًغ عوج  خای تِ دس هَاسد اضغشاسی ،سییغ ًایةتِ اػتثٌای اًتخاب سییغ ٍ  اخاصُ داسد( کٌفشاًغ اخشایی 2

 گیشی کٌذ. ػاصهاى تصوین

 فشاخَاى

 9ماده 

 خَاًذ. خَاّذ فشاسییغ، کٌفشاًغ عوَهی یا کٌفشاًغ اخشایی سا 

 

 سای گیشی

 11 ماده

سای  تَاًجذ  هجی  ّوثؼتِ غایةیک سای داسد. ّش ؿْش کٌذ  هیاخشایی ؿشکت  یاکِ دس کٌفشاًغ عوَهی  ّوثؼتِّش ؿْش ( 5

 کٌٌذُ دیگش، اتالغ کٌذ. خَد سا اص عشیك یک ؿْش ؿشکت

ؿجَد. دس صجَست هؼجاٍی تجَدى آسا، سای      دس ّوِ هَضَعات تش اػاع اکثشیت ػجادُ آسا گشفتجِ هجی    کٌفشاًغ ( تصویوات2

 ػاص تا سییغ خَاّذ تَد. تصوین

ّای اسػجالیِ ؿجْشّای ّوثؼجتِ تجِ      گیشی تا ًاهِ تصویوات اص عشیك سای سا ًاهوکي کٌذ،کٌفشاًغ  اگش ؿشایظ، تشگضاسی (3

 ؿَد. دتیشخاًِ گشفتِ هی

 5فصل 

 دتیشخاًِ

 اػتمشاس دتیشخاًِ

 11ماده 

 ؿَد. اد فشٌّگ صلح ّیشٍؿیوا تاػیغ هیدس تٌیتشای اداسُ ػاصهاى، دتیشخاًِ 

 

 



 کاسکٌاى دتیشخاًِ

 12ماده 

 .پـتیثاًی اػت اىٍ کاسهٌذ دتیشکلکل ٍ هعاٍى دتیش( دتیشخاًِ ؿاهل 5

 اػت.سییغ تٌیاد فشٌّگ صلح ّیشٍؿیوا  ،دتیشکل ػاصهاى( 2

 .اػتهذیش اخشایی تٌیاد فشٌّگ صلح ّیشٍؿیوا  ،ػاصهاى دتیشکلهعاٍى ( 3

 ، دیگش کاسکٌاى سا هٌصَب خَاّذ کشد.کلدتیشکل ٍ هعاٍى دتیش خض تِسئیغ ػاصهاى،  (4

 س دتیشخاًِ سا ػشپشػتی خَاّذ کشد.اهَ دتیشکل، (5

 خالی تاؿجذ،  یا ایي هؼٌذ ًثاؿذستی کِ دتیشکل لادس تِ اًدام ٍظایف دس صَ ، دتیشکل سا یاسی خَاّذ کشد.هعاٍى دتیشکل (6

 ٍظایف اٍ سا اًدام خَاّن داد.هعاٍى دتیشکل 

 

 6 فصل

 ّا ّضیٌِ اص ػْن

 ّا ّضیٌِ

 13 ماده

ّای هَسد ًیاص تشای تشگجضاسی   ٍ ّضیٌِ (ای فعالیت دتیشخاًِ )هخاسج هعوَلّای هَسد ًیاص تش ّضیٌِدس هَسد  کٌفشاًغ عوَهی

 کٌذ. گیشی هی تصوین تا پیـٌْاد کٌفشاًغ اخشایی کٌفشاًغ )هخاسج غیشهعوَل(

 

 7 فصل

 همشسات هتفشلِ

 



 ّا یِاصالح

 14ماده  

 ازخشا خَاّذ ؿذ. ، زصمکٌٌذُ دس کٌفشاًغ عوَهی ؿْشّای ؿشکت ػَمتا پزیشؽ اکثشیت دٍ حاضش  هیثاقّای  اصالحیِ

 

 ًوایٌذگی

 15ماده 

 کٌذ. اتخار هی شخاًِ زصم اػتیکِ تشای اداسُ دت سا تصویوات دیگشی ، سییغرکش ؿذ حاضش هیثاقتِ غیش اص هَاسدی کِ دس 

 

 .ؿذ اخشایی [5365 آتاىدّن ] 5986دس یکن ًَاهثش  هیثاقایي 

 .ؿذتاصًگشی ٍ دس ّواى سٍص اخشایی  [5371تیؼت چْاسم هْش ]5995ؿاًضدّن اکتثش دس 

 .ؿذتاصًگشی ٍ ّواى سٍص اخشایی [ 5381چْاسدّن هشداد ] 2115دس پٌح آگَػت 

 .ؿذدس ّواى سٍص اخشایی  ٍ تاصًگشی[ 5392پاًضدّن هشداد ] 2153دس ؿـن آگَػت 


