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حمَق تیي الولل حمَق تطش، ػثاست است اص هجوَػِ لَاػذ تیي الوللی وِ تِ حمَق راتی ّش فشد تِ ػٌَاى 

 اًساى هی پشداصد. 

 ػالٍُ تش اػالهیِ جْاًی حمَق تطش، اصَل هثٌایی حمَق تیي الولل تطش ػثاستٌذ اص: 



 وٌَاًسیَى هشتَغ تِ پٌاٌّذگاى

 اجتواػی ٍ فشٌّىی  –هیثاق تیي الوللی حمَق التصادی 

 هیثاق حمَق هذًی ٍ سیاسی 

 وٌَاًسیَى تیي الوللی جلَگیشی اص وطتاس جوؼی تی سحواًِ

 سفغ ولیِ تثؼیعات ػلیِ صًاىوٌَاًسیَى تیي الوللی 

 وٌَاًسیَى هٌغ ضىٌجِ 

 ٍ وٌَاًسیَى حمَق وَدن 

 الثتِ اسٌاد هٌؽمِ ای ًیض اص لثیل وٌَاًسیَى اسٍپایی صیاًت اص حمَق تطش ٍ آصادی ّای تٌیادیي 

 وٌَاًسیَى آهشیىایی حمَق تطش 

 هٌطَس آفشیمایی حمَق تطش ٍ هلت ّا دس ّویي استثاغ ٍجَد داسد.

سػایت حمَق تطش ٍ هثاسصُ تا جشم تا ّوذیگش ساصگاسًذ ٍ تایذ اص تماتل آًْا خَد داسی وشد. تذیي تشتیة 

استذالل ّای ولیذی ٍجَد داسد وِ اجاصُ هی دّذ هثاسصُ تا جشم ٍ سػایت حمَق تٌیادیي سا تا ّوذیگش 

 ساصگاس ًوَد. 

اػوال هحذٍدیت تِ ذ، اسٌاد تیي الوللی هجاص تِ هَاسد تخؽی اص ایي حمَق ٍ ایٌىِ تا چِ حدس ایي اسائِ 

 دسایي حمَق هی تاضٌذ اضاسُ هی ضَد

 تؼادل اهٌیت ٍ آصادی ّای فشدی 

دس صهاى ّای ؼَالًی تِ اضتثاُ ایي تحث هؽشح هی ضذ وِ سػایت حمَق تطش هاًغ هثاسصُ هَثش تا تضُ واسی 

تطش دس تاهیي اهٌیت ٍ هثاسصُ تا تضُ واسی  هی تاضذ ٍ دٍلت ّا ػلی سغن حسي ًیت تایذ تا هَاًؼی وِ حمَق

 ایجاد هی وٌذ هثاسصُ وٌٌذ. 

 اص ؼشفی هذافؼاى حمَق تطش تا تغییش هاّیت ایي حمَق تِ تْاًِ هثاسصُ تا جشم هخالفت هی وشدًذ.

 تی تشدی ّوِ حمَق ٍ آصادیْا هؽلك ًثَدُ ٍ تشخَسداسی اص آًْا تؼعا تا هحذٍدیت ّایی ّوشاُ هی تاضذ



 –حفظ اهٌیت  –حفظ حمَق دیگشاى  –غ اػوال ایي هحذٍدیت ّا تِ هٌظَس حفظ ًظن ػوَهی دس ٍال

 آسایص ػوَهی ٍ ًیض اخاللیات ػوَهی تشلشاس هی گشدًذ. 

لاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى ًیض دس فصل هشتَغ تِ حمَق هلت تِ ضشایػ اجشا ٍ حذٍد ٍ ثغَس آى 

 تاویذ وشدُ است. 

 الف 

 هحذٍدیت تا تؼلیكٍجِ افتشاق 

حمَق تطش پیص تیٌی ضذُ ػذٍل اص اػوال حمَق تحت یه ػٌَاى ٍ یه تٌذولی دس اسٌاد ػام ساجغ تِ 

هادُ  2وٌَاًسیَى اسٍپایی حمَق تطشٍ تٌذ  51هیثاق تیي الوللی حمَق هذًی ٍ سیاسی هادُ  4است. هادُ 

 وٌَاًسیَى آهشیىایی حمَق تطش 22

اًٌذ دس هَالؼی وِ یه خؽش ػوَهی ٍ استثٌایی هَجَدیت وطَس سا تْذیذ هی هؽاتك ایي تٌذ دٍلت ّا هی تَ

ّشچٌذ تؼلیك آى سا هَلتا تؼؽیل ٍ تؼلیك ًوایٌذ.  وٌذ تشخی اص حمَق ٍ آصادیْای هزوَس دس ایي اسٌاد

 هستلضم سػایت سلسلِ ضشایػ ضىلی ٍ هاَّی است.

 تاضذ:تفاٍت اساسی هحذٍدیت ّا تا تؼؽیلی ٍ تؼلیك تذیي ضشح هی 

هحذٍدیت ّا دس ضشایػ ػادی اػوال ضذُ ٍ تِ صَست دائوی هی تاضذاها تؼلیك دس ضشایػ تسیاس استثٌایی 

 اػوال ضذُ ٍ تِ صَست هَلتی هی تاضذ

دس هحذٍدیت ّا ٍلتی یه حك هَسد تحذیذ ٍالغ هی ضَد تِ تواهیت ایي حك ًوی تَاى لؽوِ ای ٍاسد ًوَد 

هی گشدد. حال اًىِ دس تؼلیك یه حك ، ایي حك تِ صشت هَلت ٍ تِ تلىِ اجشای آى تِ ؼَس جضئی وحذٍد 

 ؼَس واهل لاتلیت اجشایی خَد سا اص دست هی دّذ

تشخی اص حمَق ّن لاتل تؼلیك ٍ ّن لاتل هحذٍدیت هی تاضٌذ. اص جولِ ایي حمَق : حك آصادی تجوغ ٍ 

 تیاى هی تاضذ

 ذاسد وِ تِ آًْا حمَق غیشلاتل ًمط هی گَیٌذاها دس هَسد تشخی اص حمَق اهىاى ّیچ هحذٍدیتی ٍجَد ً

 سفتاس یا هجاصات تی سحواًِ غیشاًساًی یا تشریلی  –هاًٌذ هوٌَػیت ضىٌجِ 

دس ٍالغ ایي حمَق تحت ّیچ ضشایؽی یا اٍظاع ٍ احَالی ًوی تَاًٌذ هحذٍد گشدًذ ٍ یا هَسد تؼلیك لشاس 

 گیشًذ 



 دس وٌذ هی تَجیِ تشٍسیسن تا هثاسصُ چاسچَب دس سا ضىٌجِ اص استفادُ وِ گشا فایذُ ًگشش ًَػی چٌذ ّش

 است ظَْس حال دس وطَسّا اص تشخی

 ًمط غیشلاتل حمَق: ب

 حمَق سایش اص تشخَسداسی صهیٌِ ٍ تاضذ هی فشد اًساًی وشاهت ٍ صًذگی حك الیٌفه جض وِ حمَق اص تشخی

 تاضذ ًوی ًمط لاتل ضشایؽی ّیچ دس ساصد هی فشاّن سا

 تاضذ ػشفی حمَق اص ًاضی خَاُ - تاضذ ضذُ حوایت الوللی تیي وٌَاًسیَى یه دس صشاحتا حمَق ایي خَاُ

 .ضواسد هی تش سا ًمط غیشلاتل حمَق ایي صشحت تِ سیاسی ٍ هذًی حمَق الولل تیي هیثاق

 ًگشفتي لشاس تشریلی یا غیشاًساًی یا ظالواًِ سفتاسّای یا ضىٌجِ ٍ آصاس هَسد حك

 تشدگی ػذم حك

 حصشی ًمط غیشلاتل حمَق اص فْشست ایي وِ است وشدُ اػالم صشاحت تِ تطش حمَق وویتِ ٍجَد تاایي

 ًیست

 ًمط غیشلاتل حمَق اص حوایت تشای تٌیادی لعایی تعویٌات تِ صشاحتا ًیض تطش حمَق آهشیىایی وٌَاًسیَى

 است وشدُ اضاسُ

 است ًٌوَدُ اضاسُ صشاحت تِ هیثاق وِ حالی دس

 هوٌَػیت -صًذگی حك سػایت تاس صیش اص تَاًذ ًوی دٍلتی ّیچ ًیض تطش حمَق اسٍپایی وٌَاًسیَى اساس تش

 وٌذ خالی ضاًِ ویفشی لَاًیي ًطذى هاسثك تِ ػؽف ٍ تشدگی -هشي ویفش ٍ ضىٌجِ

 هثاسصُ تْاًِ تِ تَاًٌذ ًوی ٍ ّستٌذ هَاجِ ّایی هحذٍدیت تا واسی تضُ تا هثاسصُ دس ّا دٍلت دیگش ػثاست تِ

 وٌٌذ ًمط سا حمَق ایي تضّىاسی تا

Samira Damavandi,  

 .ّستن دٍستاى خذهت دس تَاى حذ دس ّست سَالی اگش

Alvansaz Lawyer,  

 وذام تِ وطَسهاى دهاًٍذی، خاًن سشواس اص ٍیژُ تاتطىش ٍ گشاهی دٍستاى خذهت احتشام ٍ سالم،ادب تاػشض

 چیست؟ تطش حمَق تٌیادیي اصَل سػایت ػذم اجشای ظواًت ٍایٌىِ است؟ پیَستِ وٌَاًسیًَْا ایي اص یه



 

Samira Damavandi,  

  سالم

  ضوا اص سپاس

 تِ هشتَغ ًیض ّا وٌَاًسیَى ایي اص تؼعی -ًپزیشفتین سا خطًَت هٌغ وٌَاًسیَى ها هثال اٍل سَال هَسد دس

 . است خاظ لاسُ یا وطَس یه

 اهٌیت ضَسای ّای تحشین -دٍم سَال هَسد دس

 

Alvansaz Lawyer,  

 تِ احتشام لاًَى ۹ هادُ ٍدس این، پیَستِ وٌَاًسیَى ایي تِ ًىٌن اضتثاُ است؟اگش ضىٌجِ هٌغ هٌظَستَى

 .است ضذُ تیٌی پیص ضىٌجِ هوٌَػیت ضْشًٍذی، حمَق حفظ ٍ هطشٍع آصادیْای

 

Samira Damavandi 

 صًاى ػلیِ خطًَت هٌغ

 وٌین ًوی اهعا هیگیشین آى 51 هادُ وِ ایشادی دلیل تِ

 دیگشی حمَق هجذدا ّا تحشین ایي خَد ٍ ًذاسد اثش اصَال ًالعاى تش ّا تحشین ایي ، ّن ّا تحشین هَسد دس ,

 وٌٌذ هی ًمط هستمین غیش یا هستمین صَست تِ

 .تَد ضذُ ػشاق دس گشسٌگی ٍ غزا تحشاى هَجة وِ صذام صهاى ػشاق تِ غزا اسسال تحشین هثال

 . وشدُ فشاّن سشؼاًی تیواساى تشای سا صیادی هطىالت ّوچٌاى وِ داسٍ تحشین ها خَد دسوطَس یا

 

 پایاى


