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 تشكر و قدزداني:

کاز نصیبم ساخضو ات رد ساهی ردخت رپ باز   ی زا بسي شاكرم هک اش زوی كرم،پدز و ماردی فدا خدا

ودىدشان رد زاه کسب علم و دانش  ودىدشان بیاسایم و اش زیشو ای انها شاهخ و ربگ گیسم و اش ساهی

 تالش نمایم .

هک با گنجینو لرانبهای علم و معرفت دکتس غالمرضا زیداني با سپاس بي پايان اش استاد عالي قدز، 

 حاضس زاهنمايي و رد زسیدن هب مقصد منظىز بسیاز يازی نمىدند.کتاب خىد، مرا رد تدويه 

ازی زا رد ودىد ازششمند و شخصيت وازسضو ایشان ای هک بهتسيه معنا ربای زبزضى  استاد فرشاهن

 يافتم و اش ایشان هن تنها علم حقىق، هک زسم زبزگي آمىختم.



همچنيه،
 

، استاد وازسضو سپاس بي ای هک رد تمام مراحل  كران اش استاد لرانقدز دکتس مهدی ذولفقازی

گازش ايه کتاب، با نهايت لطف و حىصلو، مرا اش نقطو نظرات ساشنده و  اهی  اندیشون

 مند ساخضو و بسیاز هب مه آمىختند. ازششمندشان بهره



 

زی )ايكسید( يک نهاد داوزی پیشسو رد شمینو زسیدگي هب  فصل اختالافت سسماهی و مركز حل صرا

ز خازجي است. اشايه اختالافت دولت ـ سسماهی اهی مختلف  زو، زوهی داوزی ايكسید رد حىشه صرا

کلي و ماهىی اش اهميت شياد ، هم رد عنىان  ی ربخىزداز است. رهچند عبازت سسماهیش زی صرا

زی نیب دولت فصل اختالافت سسماهی و کنىانسیىن حل»و هم رد « مركز» اه و اتباع  صرا

خىزد، ايه مفهىم ردکنىانسیىن واشنگته تعریف نشده است.  هب چشم مي« اهی ديگر دولت

ن چنيه تعریفي، زیشو اختالف اهی  زوهی ايكسید بىده و تالشنظراهی تفسیسی رد  فقدا

بخش نبىده است. زويكرداهی تفسیسی  لرفضو ربای تفىق رب ايه اختالافت اتکنىن هجیتن صىزت

زی رد بند  عیني و ذهني متفاوت نسبت هب مفهىم سسماهی گاه 52ماده  1صرا اهی متفاوت نسبت هب  و ن



ت دوجانصو و چندجانصو ايه مفهىم اش منظر کنىانسیىن و اسناد اعالم زضايت شامل معاه دا

، مىدب شده است هک با صرشت زنديک هب نیم سسماهی زی قرن اش شمان تصىيب ايه  صرا

کان ازاهئ تعریف واحد يا استخراج معیازاهی مىزد قبىل عام ربای معرفي ايه  کنىانسیىن، هنىش ام

الملل  حقىق نیب نظران حلي رد ايه شمینو، دغدهغ بسیازی اش صاحب مفهىم فراهم نشىد. ازاهئ زاه

زی است.  سسماهی  صرا

 مىسسو داوزی حقىقي دادآشمىن قىمس

 

 



 

 هقذهِ

ؼـ ِٛـت ٠ؽْ ا٠تفاْ ثٝ ـاي ؼـ ّٟٔت 

لب٘ٛ٘ي ٚ ٠ؽْ أىبٖ ثٙالٖ آٖ تٛوٗ ؼاؼٌبٜ 

ّٔي، ثٝ ؼـغٛاوت ٔطىْٛ ِٝ اق ٔفاخٟ وٍٛـ 

ٔطُ ِؽٚـ يب وٍٛـ ؼيٍف، ـاي ؼـ ١ٔفْ 

أبت ٔفثٖٛ ثٝ ٌٙبوبيي يب اخفا لفاـ ٌففتٝ ٚ الؽ

ٌٙبوبيي ٚ اخفا ١َٕٔٛ غٛاٞؽ ٌفؼيؽ. اخفاي 

ثفغي آـاي ؼاٚـي ثٝ ؼِيُ آ٘ىٝ ٔطىْٛ ٠ّيٝ 

٠ٛ٘بً ـاي ـا ثٝ اخفا ؼـ ٔي آٚـؼ، ٘يبقٔٙؽ ا٘دبْ 

٠ّٕيبت اخفايي تٛوٗ ٔفاخٟ ؼِٚتي ٕ٘ي ثبٌؽ. 



ثفغي ٘يك يب ٔبٞيت اخفايي ٘ؽاـ٘ؽ يب ؾي ٘فٟ ـاي 

)ٌٙبوبيي( آٖ تٟٙب غٛاٞبٖ ثٝ ـوٕيت ٌٙبغتٗ 

ٔي ثبٌؽ؛ ؼـ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاـؼ ٘يك ـاي ثٝ اخفا 

٘يبقي ٘ؽاـؼ. أب ؼـ ٔٛاـؼي وٝ ٔبٞيت آـا 

اخفايي اوت ٚ ٔطىْٛ ٠ّيٝ ٠ٛ٘بً آٖ ـا اخفا 

٘ىٙؽ ثٝ الؽأبت اخفايي ٘يبق غٛاٞؽ ثٛؼ ٚ ايٗ أف 

ٔىتّكْ ؼغبِت ٔفاخٟ ٔفثٛ٘ٝ ٚ ثٝ وبـ ٌيفي 

اخٟ ثٝ ٘ٛـ لٛاي اخجبـوٙٙؽٜ ٔي ثبٌؽ. ايٗ ٔف

١َٕٔٛ ؼاؼٌبٜ ٞب ٚ ٘يفٚٞبي اخفايي يب وبقٔبٖ 

ٞبي تطت أف آٖ ٞب ٔي ثبٌٙؽ. ِؿا ؾي ٘فٟ 



 

)ٔطىْٛ ِٝ( ـاي ثبيؽ ثب ٔفاخ١ٝ ثٝ ؼاؼٌبٜ ٞبي 

ؼِٚتي اق لؽـت ٠ٕٛٔي آٖ ٞب خٟت اخفاي ـاي 

اوتٕؽاؼ ٕ٘بيؽ. ثٙبثف ايٗ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ 

ت ٚ ـويؽٌي ؼيٛاٖ ٞب ؼاٚـي يه ٔفضّٝ اي او

ايٗ ؼيٛاٖ ٞب فبلؽ لؽـت اخفايي ٞىتٙؽ، ؼـ 

ٔفضّٝ په اق ِؽٚـ ـاي ٚ اخفاي آـاي ؼاٚـي 

٘مً ؼاؼٌبٜ ٞبي ؼِٚتي ؼـ ايٗ ٔفضّٝ ؼـ 

ضميمت خٟت اوتفبؼٜ اق لؽـت ٠ٕٛٔي ؼـ 

ـاوتبي اضمبق ضمٛق اٌػبَ ٔي ثبٌؽ. ثٝ ٘ٝف 

ٔي ـوؽ ؼاؼٌبٜ ٞبي ؼاغّي تٟٙب ٔفخ١ي ثبٌٙؽ 



ـي اق التؽاـ ٠ٕٛٔي ثتٛا٘ٙؽ وٝ ثٝ ِطبٚ ثف غٛـؼا

٘ففي ـا وٝ اق اخفاي آـاي ؼاٚـي وفپيسي ٔي 

 وٙؽ ثٝ اخفاي آٖ ّٔكْ ٕ٘بيٙؽ.

اق آ٘دب وٝ ٠ٕٛيت وٍٛـ ؼـ ايىىيؽ ثب٠ث 

خّت وفٔبيٝ ٌؿاـاٖ غبـخي ٔي ٌٛؼ ثٝ ٌٛ٘ٝ 

وٍٛـ ٠ٕٛ ٔفوك  154اي وٝ تبوٖٙٛ ثيً اق 

ايىىيؽ ٔي ثبٌٙؽ ٚ اق ٘ففي ٠ٕٛيت ؼـ ايىىيؽ 

تٛخٝ ثٝ ويىتٓ غبَ ا٠الْ ـٔبيت وٝ ثب 

ٔػتُ ايٗ ٟ٘بؼ ؼاٚـي اوت ، ٕٔىٗ اوت ثفاي 

وٍٛـٞبي ٠ٕٛ آ٘مؽـ غٙف٘بن ثبٌؽ وٝ آٖ 



 

وٍٛـٞب ؼـ ١ٔفْ ٚـٌىىتٍي لفاـؼٞؽ 

ٕٞسٙبٖ وٝ ثفاي وٍٛـٞبي ٕٞسٖٛ آـلا٘تيٗ ٚ . 

 . . ـظ ؼاؼ . 

 



 فصل اٍل

 ٍ هثاًي( خچِیکلیات )هفاّین، تاس

 و اجراي آن مفهوم راي داوري -1

ؼـ ايٗ فُّ اثتؽا ثٝ ٔفْٟٛ ؼاٚـي ٚ وپه 

ٔفْٟٛ اخفاي ـاي اٌبـٜ ٔي ٌٛؼ. ِٚي ثبيؽ 

، آـاي ثيٗ «ـاي ؼاٚـي»ؼا٘ىت وٝ ٔٙٝٛـ اق 

إِّّي ٚ ٘ٝ ؼاغّي اوت. ثٝ ٠جبـت ؼيٍف، ٔطُ 

ثطث آٖ ؼوتٝ اق آـا اوت وٝ اق ٞير ٘ٝبْ 

ؼاٚـي ّٔي تج١يت ٕ٘ي وٙؽ ٚ ؼـ ويىتٓ غٛؼ 

ثبٌؽ . ٚ ٘يبقي ثٝ ايٙىٝ آـاي ِبؼـ ؼـ  ٔىتمُ ٔي

زٝ وٍٛـ ثبٌؽ يب لبٖ٘ٛ ؼاؼـوي آٖ زٝ ثبٌؽ 



 

٘ؽاـؼ ٚ ٕٞب٘ٙؽ وٙٛاويٖٛ ٚاٌٍٙتٗ وٝ تطت 

پًٌٛ ٠ٟؽ٘بٔٝ ٞبي ؼاـاي ٘ٝبْ اخفاي ٚيمٜ ٚ 

غٛؼ ٌفؼاٖ لفاـؼاؼ ؼاٚـي پيً ثيٙي ٌؽٜ ؼـ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٔكثٛـ ٚ ٘ٝبْ اخفاي آـاي آٖ ، وبٔال 

ىتمُ اق ٘ٝبْ ٞبي ضمٛق ّٔي اق غٛؼ ٌفؼاٖ ٚ ٔ

خّٕٝ ضمٛق ٔطُ ؼاٚـي ٚ وبٔال ثتٙي ثف لٛا٠ؽ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٚ ؼيٍف ٔمفـات ٔفثٖٛ ثٝ آٖ اوت ٚ 

ثٝ ٠الٜٚ آـاي ِبؼـٜ ؼـ ٞير يه اق ؼَٚ 

 ٔت١بٞؽ لبثُ ا٠تفاْ ٘يىت .



تؼريف داّري ّ  1-1

همايسَ آى با ًِادُاي 

 هشابَ

 تؼريف داّري 1-2

بي لٕبٚت، ضىٕيت، ؼاٚـي ؼـ ِغت ثٝ ١ٔٙ

ٔطبوٕٝ، ضىٛٔت ٚ ضىٓ اوت. ؼاٚـ ؼـ اُِ 

ؼاؼٚـ ثٛؼٜ ٚ وىي اوت وٝ ؼـثبـٜ ٠ٛٔٛٔي وٝ 

ثٝ اٚ اـخبٞ ٌؽٜ، لٕبٚت ٔي وٙؽ ٚ ؼـ ٔٛـؼ 

 ايٙىٝ ضك ثب زٝ وىي اوت، اٜٟبـ ٘ٝف ٔي ٕ٘بيؽ.

لبٖ٘ٛ ؼاٚـي تدبـي ثيٗ  1ؼـ ثٙؽ ٘ػىت ٔبؼٜ 

 ؼاٚـي»إِّّي،  زٙيٗ ت١فيف ٌؽٜ  اوت: 

٠جبـت اوت اق ـفٟ اغتالف ثيٗ ٔتؽا٠ييٗ ؼـ 



 

غبـج اق ؼاؼٌبٜ ثٝ ٚويّٝ ٌػُ يب اٌػبَ 

«. ضميمي يب ضمٛلي ٔفٔي اِٙففيٗ ٚ يب ا٘تّبثي

ؼاٚـي ؼـ   1ثف  غالف آ٘سٝ ٌفتٝ ٌؽٜ اوت

لبٖ٘ٛ آييٗ ؼاؼـوي ٔؽ٘ي ٘يك ت١فيف ٌؽٜ  اوت: 

وّيٝ اٌػبِي وٝ اّٞيت البٔٝ ؼ٠ٛا ؼاـ٘ؽ ٔي »

أي يىؽيٍف ٔٙبق٠ٝ ٚ اغتالف غٛؼ تٛا٘ٙؽ ثب تف

ـا غٛاٜ ؼـ ؼاؼٌبٟٞب ٘فش ٌؽٜ يب ٍ٘ؽٜ ثبٌؽ ٚ 

ؼـ ِٛـت ٘فش ؼـ ٞف ٔفضّٝ اي اق ـويؽٌي 

 «ثبٌؽ ، ثٝ ؼاٚـي يه يب زٙؽ ٘فف اـخبٞ ؼٞٙؽ.

                                                           
 342ـ ثبوتٝ ٞبي آييٗ ؼاؼـوي ٔؽ٘ي ـ لؽـت اهلل ٚاضؽي ـ َ   1



 32اٍ٘ىتبٖ ٔبؼٜ  1950ؼـ لبٖ٘ٛ ؼاٚـي 

ٔٛافمت ٘بٔٝ »ؼاٚـي زٙيٗ ت١فيف ٌؽٜ اوت : : 

غتالفبت ف١ّي يب آتي اي وتجي ثٝ ٔٙٝٛـ اـخبٞ ا

ـي ؼـ آٖ ٘بٔجفؼٜ ٌؽٜ ثبٌؽ يب ثٝ ؼاٚـي زٝ ؼاٚ

ٝ٘ »1 

ؼـ ٚالٟ  ؼاٚـي ١ٔبؼَ ضىٕيت ؼـ قثبٖ  

ضمٛلي ٔي ثبٌؽ ٚ اضمبق ضمي اوت غِّٛي ٚ 

                                                           
ٔٛافمت ٘بٔٝ ٞبي ٌفبٞي » ـ ؼـ تٛٔيص ايٗ ٔبؼٜ ٌفتٝ ٌؽٜ اوت وٝ :   1

ؼاٚـي وٝ ؼـ ٠ُٕ ٘بؼـ٘ؽ ؼـ وبٔٗ ال ١ٔتجف ٞىتٙؽ أب تبثٟ لٛا٘يٗ ؼاٚـ 

ي ٚ اخفاي ٔٛافمت ٘بٔٝ ٘يىتٙؽ ٚ ؼـ ٘تيدٝ ؼـ ٔٛـؼ پيسيؽٌي ٞب  1950

ضمٛق تدبـت ثيٗ إُِّ ـ  « ؼاٚـي ٚاخؽ يه ٠ّٙف ٠ؽْ ل١ٙيت ٞىتٙؽ. 

 986ـ َ  2پفٚفىف إٌيتف ـ تفخٕٝ ؼوتف ثٟفٚق اغاللي ـ ج



 

اغتيبـي وٝ ؼـ أٛـ ٔؽ٘ي ٚ تدبـي ٚ ثٝ تفأي 

 اِطبة ؼ٠ٛا ا٘دبْ ٔي ٌيفؼ.

همايسَ داّري با  1-3

 ًِادُاي هشابَ

 يف داّري خارجيتؼر 1-3-1

ؼاٚـي يه تمىيٓ ثٝ ؼاٚـي ؼاغّي ٚ ؼاٚـي 

ثيٗ إِّّي تمىيٓ ٔي ٌٛؼ. ٔمفـات ؼاٚـي ؼـ 

لبٖ٘ٛ آييٗ ؼاؼـوي ٔؽ٘ي ٔيبٖ ؼاٚـي ؼاغّي ٚ 

ثيٗ إِّّي تفبٚتي لبيُ ٍ٘ؽٜ اوت ٚ ثٝ ٠ٙٛاٖ 

ٔفخٟ ٟ٘بيي ٔي تٛا٘ؽ ٞٓ ؼـ ؼاٚـي ثيٗ إُِّ 

ؼاغّي . ٚ  ٔٛـؼ اوتٙبؼ لفاـثٍيفؼ ٚ ٞٓ ؼـ ؼاٚـي



لبٖ٘ٛ ؼاٚـي تدبـي ثيٗ إُِّ ٔػَّٛ ؼاٚـي 

ٞبي ثيٗ إُِّ اوت. ثبيؽ ؼيؽ ـاٜ ٌٙبغت ؼاٚـي 

 ثيٗ إُِّ اق ؼاٚـي ؼاغّي زيىت؟ 

ؼـ لبٖ٘ٛ ؼاٚـي تدبـي ثيٗ إُِّ ٔالوي ـا 

ثفاي تٕييك ايٗ ؼٚ ٘ٛٞ ؼاٚـي اق ٕٞؽيٍف ثيبٖ 

ؼاٚـي ثيٗ إِّّي ٠جبـت اوت اق » وفؼٜ اوت : 

ىٝ يىي اق ٘ففيٗ ؼـ قٔبٖ ا١٘مبؼ ٔٛافمتٙبٔٝ ايٙ

« ؼاٚـي ثٝ ٔٛخت لٛا٘يٗ ايفاٖ تج١ٝ ايفاٖ ٘جبٌؽ.

ؼـ ٚالٟ ) ٌفزٝ ٔتٗ ٔبؼٜ ٠ٛ٘ي اخٕبَ ؼاـؼ ( 

ٔفاؼ لبٌ٘ٛؿاـ ايٗ اوت وٝ  اٌف زٙب٘سٝ ؼـ 



 

ٚخٛؼ ؼاٌت آٖ ؼ٠ٛا « ٠ّٙف غبـخي »ؼ٠ٛايي 

ثيٗ إِّّي ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ ٚ ِٛ ٞف ؼٚ ٘فف 

ي ثبٌٙؽ. ثٝ ٠جبـت ؼيٍف ايٗ لبٖ٘ٛ  ثف ٘يك غبـخ

تبث١يت غيف ايفا٘ي ضؽالُ يىي اق ٘ففيٗ ؼاٚـي 

ثٟ ٠ٙٛاٖ تٟٙب ١ٔيبـ ثيٗ إِّّي ثٛؼٖ ؼاٚـي تىيٝ 

لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي  989ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔبؼٜ » وفؼٜ اوت.

ؼـٔٛـؼ اٌػبِي وٝ ؼاـاي تبث١يت ٕٔب٠ف 

ايفا٘ي ـ غيفايفا٘ي ٞىتٙؽ ٕٞسٙبٖ تج١ٝ ايفا٘ي 

 1«ٔي ٌٛ٘ؽ. ٔطىٛة

                                                           
ـ  لبٖ٘ٛ تدبـي ثيٗ إِّّي ايفاٖ ٕٞىٛ ثب لبٖ٘ٛ ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘ىيتفاَ ـ ؼوتف   1



 1979ؼـ لبٖ٘ٛ ؼاٚـي اٍّ٘ىتبٖ ّٔٛة 

ٔٛافتٙبٔٝ ؼاٚـي ؼاغّي زٙيٗ ٠ٙٛاٖ ٌؽٜ اوت : 

ٔٛافمٙبٔٝ ؼاٚـي ؼاغّي ايٗ اوت وٝ ثٝ ٘ٛـ »

ِفيص ٚ ٕٔٙي ثفاي ؼاٚـي ؼـ وٍٛـي غيف اق 

 پبؼٌبٞي ٔتطؽٜ ٔمفـ ٍ٘ؽٜ اوت ٚ ٘ىجت ثٝ آٖ :

اِف ـ يه ففؼ تج١ٝ يب ٠بؼتبً وبوٗ ؼـ  

 يف اق پبؼٌبٞي ٔتطؽٜ اوت يب وٍٛـي غ

ة ـ ٌػُ ضمٛلي وٝ ؼـ وٍٛـي غيفاق 

پبؼٌبٞي ٔتطؽٜ اوت تبويه ٌؽٜ يب ٔؽيفيت ٚ 

                                                                                      
 41َ 23ويؽ خٕبَ ويفي ـ ٔدّٝ ضمٛلي ـ ٌٕبـٜ 



 

٘ٝبـت ٔفوكي آٖ ؼـ وٍٛـي غيف اق پبؼٌبٞي 

ٔتطؽٜ ا٠ٕبَ ٔي ٌٛؼ ؼـ قٔبٖ ا١٘مبؼ ٔٛافمت 

وبيف ا٘ٛاٞ ...« ٘بٔٝ ؼاٚـي ٘فف آٖ ٘يىت. 

 1ىتٙؽ.ؼاٚـي ٞب غيف ؼاغّي ي١ٙي ثيٗ إِّّي ٞ

اضىبْ ؼاٚـي غبـخي ٚ ثيٗ إِّّي ؼـ ضمٛق 

ٚ  ٠ٛٔٛٔ972ٝ ت١فيف ٍ٘ؽٜ اوت. فمٗ ٔبؼٜ 

لبٖ٘ٛ ٔؽ٘ي اضىبْ ؼاؼٌبٜ ٞبي غبـخي ـا  975

ؼـ ِٛـت ٠ؽْ ٔػبِفت ثب ٘ٝٓ ٠ٕٛٔي، ٘جك 

لبٖ٘ٛ اخفاي  169لبٖ٘ٛ ٔدبق ٌٕفؼٜ اوت ٚ ٔبؼٜ 

                                                           
 1009ضمٛق تدبـت ثيٗ إُِّ ـ  پفٚفىف إٌيتف ـ ٕٞبٖ ـ َ ـ    1



اضىبْ ٔؽ٘ي ٌفايٗ اخفاي ضىٓ غبـخي ؼـ 

ٕ٘ٛؼٜ اوت. ِٚي ٔمفـات لبٖ٘ٛ ايفاٖ ـا ثيبٖ 

ٔؽ٘ي ٚ لبٖ٘ٛ اخفاي اضىبْ ٔؽ٘ي ٔفثٖٛ ثٝ 

اضىبْ ؼاؼٌبٜ ٞبي غبـخي اوت ٚ ٘ٝ اضىبْ 

 ؼاٚـي غبـخي يب ثيٗ إِّّي.

ؼـ غبـخي اق ايفاٖ، لٛا٘يٗ ٚ ـٚيٝ ٞبي 

لٕبيي الؽاْ ثٝ ت١فيف اضىبْ ؼاٚـي غبـخي 

وفؼٜ ا٘ؽ، اِجتٝ ؼـ وٍٛـٞبيي ٔػتّف ٔٛاثٗ 

ـا ثفاي ت١فيف آٖ ٔؽ ٘ٝف لفاـؼاؼٜ  ٌٛ٘بٌٛ٘ي

ا٘ؽ وٝ ثٝ تجٟ ثٝ ت١بـيف ٔتفبٚتي ٔٙتٟي ٌؽٜ 



 

اوت. ٍٟٔٛـتفيٗ ايٗ ٔٛاثٗ، وٝ ٔبثٙٝ قيف 

 :1اوت

ؼـ وٍٛـٞبي وبٔٗ ِٛ اُِ وفقٔيٙي ثٛؼٖ 

اضىبْ پؿيففتٝ ٌؽٜ اوت. ؼـ ايٗ وٍٛـٞب اِٛالً 

ٞف ضىٓ ؼاٚـي تبثٟ وفقٔيٙي غبِي اوت ٚ 

ثٝ اضىبْ ؼاٚـي ؼاغّي ٚ  ثٙبثف ايٗ اضىبْ ـا

غبـخي تمىيٓ ٔي ٕ٘بيٙؽ. ضىٓ ؼاغّي، ضىٕي 

اوت وٝ وفقٔيٗ لبٔي ِبؼـوٙٙؽٜ ؼوتٛـ اخفا 

                                                           
، ٔدّٝ «ٌٙبوبيي ٚ اخفاي اضىبْ ؼاٚـ ثيٗ إِّّي». غكا٠ي، ضىيٗ،  1

 .39ؼاٍ٘ىؽٜ ضمٛق ٚ ٠ّْٛ ويبوي، َ



ِبؼـ ٌؽٜ ثبٌؽ. ثف ٠ىه، ٞف ضىٕي وٝ ؼـ 

غبـج اق وفقٔيٗ لبٔي ِبؼـوٙٙؽٜ ؼوتٛـ اخفا 

ِبؼـ ٌؽٜ ثبٌؽ، غبـخي ثٝ ضىبة ٔي آيؽ. 

فا، ثٙبثف ايٗ، ؼـ ايفاٖ ٔفخٟ ِؽٚـ ؼوتٛـ اخ

ـايي ـا ؼاغّي غٛاٞؽ ٌٙبغت وٝ ؼـ ايفاٖ ِبؼـ 

 ٌؽٜ ثبٌؽ.

ٔبثٙٝ ؼْٚ وٝ ثيٍتف ؼـ وٍٛـٞبي ضمٛق 

ٌ٘ٛتٝ ٔب٘ٙؽ ففا٘ىٝ، وٛئيه، ثٝ وبـ ٌففتٝ ٌؽٜ 

اوت، ضىبيت اق ٔتبث١ت ضىٓ اق لبٖ٘ٛ آييٗ 

ؼاؼـوي ؼاـؼ. ٘جك ايٗ ٔبثٙٝ، ـاي تبثٟ لبٖ٘ٛ 



 

ي وٍٛـي اوت وٝ ٘جك لبٖ٘ٛ آٖ وٍٛـ ثٝ ؼاٚـ

ـويؽٌي ٌؽٜ اوت. اٌف زٝ ضىٓ ؼـ غبـج اق 

آٖ وٍٛـ ِبؼـ ٌؽٜ ثبٌؽ؛ ٚ ثف ٠ىه، ضىٓ 

ؼاٚـي وٝ ؼـ وفقٔيٗ غبـخي ِبؼـ ٌؽٜ اٌف 

٘جك لٛا٠ؽ ـويؽٌي ّٔي الؽاْ ثٝ ِؽٚـ ضىٓ 

ٌؽٜ ثبٌؽ، ؼاغّي تّمي غٛاٞؽ ٌؽ. ثٙبثف ايٗ، 

لبٔي اخفاي ففا٘ىٝ ٔثالً ضىٕي ـا ففا٘ىٛي ٔي 

ات لبٖ٘ٛ آييٗ ؼاؼـوي ٌٙبوؽ وٝ ٘جك ٔمفـ

ٔؽ٘ي آٖ وٍٛـ ِبؼـ ٌؽٜ ثبٌؽ، ا٠ٓ اق ايٙىٝ 



ضىٓ ؼـ غبـج ٚ يب ؼـ ؼاغُ ففا٘ىٝ ِبؼـ ٌؽٜ 

 ثبٌؽ.

ؼـ اـقيبثي ايٗ ١ٔيبـ ثبيؽ ٌفت ١ٔيبـ آييٗ 

ؼاؼـوي اٌف زٝ ثٝ ؼِيُ اوتطىبْ ٚ ٠بـي ثٛؼٖ 

اق تكِكَ ٚ ٘ٛوب٘بت ١ٔيبـ خغفافيبي وتفؼٖ  أب 

ُ ثفٌكاـي ؼاٚـي ثبٌؽ . ٍٞٙبٔي وٝ لب٘ٛ٘ي ٔط

 ١ٔٚيت ٘بّٔٙٛة پيً ثيٙي ٔي ٌٛؼ :

» ؼـ ففٔي وٝ ٘ففيٗ ، ؼاٚـي ؼـ وٍٛـ  -1

ـا ٔمفـ ٔي « ة » ثٝ ٔٛخت لبٖ٘ٛ وٍٛـ « اِف 

اغتيبـ ت١ييٗ لبٖ٘ٛ ؼاٚـي « اِف » ؼاـ٘ؽ ٚ وٍٛـ 



 

غبـخي ـا ثٝ آ٘بٖ ٕ٘ي ؼٞؽ ؼـ ايٗ زٙيٗ ففٔي 

ي ٔي وٙؽ وٍٛـ اِف ثٝ ؼِيُ ـاي ـا ؼاغّي تّم

غٛؼ ـا ِبِص ؼ٠ٛاي اثٙبَ غٛاٞٙؽ ؼا٘ىت : ٚ 

ٕٞسٙٗ لبٖ٘ٛ وٍٛـ ة غٛؼ ـا ِبِص ؼـ ؼ٠ٛاي 

اثٙبَ ثؽا٘ؽ ، ٚ ٞف ؼٚ وٍٛـ تّٕيٓ ٔت١بـْ 

 ثٍيف٘ؽ ٘تيدٝ ّٔٙٛثي ثٝ ؼوت ٕ٘ي آيؽ .

قٔب٘ي اتفبق ٔي افتؽ وٝ وٍٛـ اِف اغتيبـ  -2

٘ففيٗ خٟت لبٖ٘ٛ غبـخي ـا ثپؿيفؼ ، ِٚي 

بقٜ ثفٌكاـي ؼاٚـي ؼـ غبـج اق وٍٛـ ة اخ

وٍٛـ ثفاوبن لبٖ٘ٛ غٛؼ ـا ٘ؽٞؽ ؼ٠ٛاي اثٙبَ 



ؼـ ٞير يه اق ٞف وٍٛـ ٔؿثٛـ لبثُ البٔٝ 

 ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ .

ؼـ ١ٔيبـ اَٚ ٚ  ؼْٚ ت١بـْ ٞبي ٚخٛؼ 

ؼاٌت ، ايٙه ٔي غٛايٓ ثؽا٘يٓ ؼـ ثٟتفيٗ ضبِت 

ٕٔىٗ اق ١ٔيبـ ؼْٚ ي١ٙي ٔٛافمت وٍٛـ ٔمف 

ٚـي ثفاوبن لبٖ٘ٛ غبـخي ٚ ؼاٚـي ثب ا٘دبْ ؼا

ٔٛافمت وٍٛـي وٝ لبٖ٘ٛ آٖ ثٝ ؼاٚـي ضبوٓ 

اوت ثب اخفاي لبٖ٘ٛ غٛؼ ؼـ غبـج ، زٝ ٘تيدٝ 

 ّٔٙٛة ثٝ ؼوت ٔي آيؽ :



 

ؼـ ِٛـت لجَٛ ١ٔيبـ ؼْٚ ثٝ اوبن 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي اق خّٕٝ وٙٛا٘ىيٖٛ 

٘يٛيٛـن ؼـغٛاوت اخفاي آٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ـاي 

٘يىت قيفا ـاي ٔؿثٛـ  ؼاٚـي غبـخي ٕٔىٗ

٘ىجت ثٝ وٍٛـ ٔٛـؼ ثطث ؼاغّي اوت ٚ 

ٕٞسٙٙي ٔبؼٜ يه وٙٛا٘ىيٖٛ ٘يٛيٛـن ٔمفـ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٘ىجت ثٝ آـاي ا٠ٕبَ غٛاٞؽ » ؼاٌتٝ 

ٌؽ وٝ ؼـ لّٕفٚ وٍٛـ ٔطُ ؼـغٛاوت اخفا 

ي١ٙي ٔي تٛاٖ آـاي ِبؼـٜ « ؼاغّي تّمي ٍ٘فؼؼ 



ىٝ اق وٍٛـ ٔطُ اخفا ـا اخفا ٕ٘ٛؼ ثٝ ٌفٖ ايٙ

 ؼاغّي تّمي ٕ٘ٛؼ .

اِجتٝ ثبيؽ ؼا٘ىت وٝ ١ٔيبـ ؼْٚ ٘جك وٙٛا٘ىيٖٛ 

٘يٛيٛـن اغتيبـي اوت ي١ٙي ايٗ ١ٔيبـ قٔب٘ي 

وبـثفؼ ؼاـؼ وٝ وٍٛـ ٔطُ اخفا ـاي ـا غيف 

ؼاغّي تّمي وٙؽ په ؼاؼٌبٜ ٔؿثٛـ ٔػيف اوت 

وٝ ١ٔيبـ ؼْٚ ٚ ثٝ تجٟ ، وٙٛا٘ىيٖٛ ؼا٘ىت ثٝ ـاي 

 َ وٙؽ يب غيف .ِبؼـ ؼـ وفقٔيٗ غٛؼ ا٠ٕب

وٛٔيٗ ٔبثٙٝ وٝ ؼـ ث١ٕي اق وب٘تٖٛ ٞبي 

وٛئيه پؿيففتٝ ٌؽٜ، ضىبيت اق ٔتبث١ت اق 



 

ِالضيت ؼاؼٌبٜ ٞبي ؼاغّي ؼاـؼ. ثٝ ايٗ 

ِٛـت وٝ اٌف اغتالفي وٝ ٔٛـؼ ـويؽٌي ؼاٚـ 

لفاـ ٌففتٝ ؼـ اُِ ؼـ ِالضيت ؼاؼٌبٜ ٞبي 

ؼاغّي ثٛؼٜ اوت، ـاي ؼاٚـ ؼاغّي تّمي ٔي 

ٙىٝ ؼـ وفقٔيٗ غبـخي ٚ ٘جك ٌفؼؼ ِٚٛ اي

لب٘ٛ٘ي غيف اق لبٖ٘ٛ وب٘تٖٛ ٔفثٛ٘ٝ ِبؼـ ٌؽٜ 

ثبٌؽ؛ ثف ٠ىه اٌف ـويؽٌي ثٝ اُِ اغتالف ؼـ 

ِالضيت ؼاؼٌبٜ ٞبي ؼاغّي ٘جبٌؽ ٚ ؼـ ؼاغُ 

وٍٛـ ٘جك لبٖ٘ٛ ؼاغّي ثٝ آٖ ـويؽٌي ٌؽٜ 

 ثبٌؽ، ـاي غبـخي اوت.



ٔٛاثٗ وٝ ٌب٘ٝ ٔؿوٛـ ثٝ ت١فيف ـاي ؼاٚـي 

تٕبْ ٚـقيؽٜ ا٘ؽ أب ٞير وؽاْ ـاي غبـخي اٞ

ؼاٚـي ثيٗ إِّّي ـا ت١فيف ٘ىفؼٜ ا٘ؽ. ٌبيؽ ثٝ 

ايٗ ٠ّت وٝ ثفاي ٔؽت ٞبي ٔؽيؽ تفبٚتي ثيٗ 

ضمٛق غبـخي ٚ ضمٛق ثيٗ إِّّي لبئُ ٘جٛؼٜ 

ا٘ؽ. ؼـ وبَ ٞبي اغيف ؼـ ٔٛاـؼي وٝ أىبٖ 

ت١ييٗ ٚاثىتٍي ـاي ؼاٚـ ٘جك ٔٛاثٗ ضمٛق ثيٗ 

وٍٛـ ١ٔيٗ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ، إِّّي غِّٛي ثٝ 

ـاي ؼاٚـ ـا ثؽٖٚ ّٔيت ٚ ٌبٜ ثيٗ إِّّي 

تِٛيف ٔي ٕ٘بيٙؽ. ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔثبَ اٌف ؼاٚـي ؼـ 



 

ففا٘ىٝ ٘جك لٛا٠ؽ ؼاٚـي اتبق ثبقـٌب٘ي ثيٗ 

إِّّي ثيٗ يه تج١ٝ ِيجيبيي ٚ يه تج١ٝ وٛئؽي 

ا٘دبْ ٌؽٜ ثبٌؽ، ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ لبٖ٘ٛ ففا٘ىٛي 

وت، لبٔي اخفاي ففا٘ىٝ ثف ؼ٠ٛا ا٠ٕبَ ٍ٘ؽٜ ا

ـاي ـا ففا٘ىٛي ٘ػٛاٞؽ ٌٙبغت؛ اق ٘فف ؼيٍف 

ا٘تىبة ضىٓ ثٝ وٍٛـي غيف اق ففا٘ىٝ ٞٓ ٔمؽٚـ 

 ٘يىت. 

ؼـ ايفاٖ، لبٖ٘ٛ ؼاٚـي تدبـي ثيٗ إِّّي 

ؼاٚـي ثيٗ إِّّي ـا ت١فيف  26/6/1378ّٔٛة 

 وفؼٜ اوت.



هؼرفي سازهاى ُاي  1-3-2

 داّري ّ هرکس ايکسيذ

تفيٗ تمىيبت ؼاٚـي، تمىيٓ آٖ ثٝ يىي اق ٟٕٔ

 اوت.  2«ؼاٚـي وبقٔب٘ي»ٚ  1«ؼاٚـي ٔٛـؼي»

ؼاٚـي ٔٛـؼي خبيي اوت وٝ ٔىب٘يكْ ؼاٚـي 

ثفاي يه ؼ٠ٛا يب لفاـؼاؼ غبَ ١ٙٔمؽ ٔي ٌٛؼ. 

قٔب٘ي وٝ ٘ففيٗ وىٛت وؽـٜ ٚ ٞير ؼاٚـي 

وبقٔب٘ي اي ـا ا٘تػبة ٕ٘ي وٙٙؽف ؼاٚـي 

ثف ؼاٚـي ٔٛـؼي تّمي ٔي ٌٛؼ. ٞفٌبٜ ٘ففيٗ 

ٔٛـؼي تٛافك ٔي وٙٙؽ، ؼـ ٔٛـؼ تفتيجبت ٌفٚٞ 

                                                           
1 . ad hoc arbitration. 

2 . Istitutional Arbitration. 



 

ـويؽٌي، ا٘تػبة ؼاٚـاٖ ٚ ت١ييٗ لبٖ٘ٛ ـويؽٌي 

٘يك تٛافك ٔي وٙٙؽ. اوبوي تفيٗ ٍٔػُ ؼاٚـي 

ٞبي ٔٛـؼي ايٗ اوت وٝ ايٗ ؼاٚـي اق ٞف 

 وبقٔبٖ ؼيٍف ٔىتمُ اوت.

ؼاٚـي وبقٔب٘ي خبيي اوت وٝ ٘ففيٗ 

ؼاٚـي اي وٝ اغتالف ٞبيٍبٖ ـا ثٝ يه پفٚوٝ 

تطت تٛخيٟبت يه وبقٔبٖ ثٛؼٜ يب تٛوٗ يه 

وبقٔبٖ اؼاـٜ ٚ ٘ٝبـت ٔي ٌٛؼ، اـخبٞ ؼٞٙؽ. 

ٌٕبـ قيبؼي اق وبقٔبٖ ٞبي ؼاٚـي أفٚقٜ ٚخٛؼ 

ؼاـؼ. ؼـ اـخبٞ پفٚ٘ؽٜ ثٝ ؼاٚـي وبقٔب٘ي، 



ٟٕٔتفيٗ ٔىبِٝ ثفاي ٘ففيٗ اغتالف آٖ اوت وٝ 

وبقٔبٖ ٔٙبوجي ثفاي ضُ اغتالف غٛؼ ا٘تػبة 

وٙٙؽ. ايٗ تّٕيٓ ٟٕٔي اوت وٝ ٔي ثبيىت ؼـ 

آغبق ٔؿاوفات لفاـؼاؼي ٚ تطت ٔالضٝبت ؼليك 

ا٘دبْ ٌيفؼ.  ٞف وبقٔبٖ ؼاٚـي، غِّٛيبت 

غبَ غٛؼ ـا ؼاـؼ ٚ ٔفٚـي اوت وٝ ٘ففيٗ 

لفاـؼاؼ ٚ اغتالف ايٗ ٔىبِٝ ٔؽ ٘ٝف لفاـ ؼٞٙؽ. 

ا٘تػبة وبقٔبٖ ؼاٚـي ٔٙبوت، ثب فٟٓ لٛا٠ؽ 

قٔبٖ ؼاٚـي، ٌفٜ غٛـؼٜ ٌفايٗ غبَ ٞف وب

 اوت. 



 

هؼرفي سازهاى ُاي  1-3-3

 داّري

وبقٔبٖ ٞبي ؼاٚـي ضيث ٍٔٙب ايدبؼ ثف ؼٚ 

لىٓ ٔي ثبٌٙؽ؛ ثفغي اق وبقٔبٖ ٞب تٛوٗ 

ٟ٘بؼٞبي ضمٛق غِّٛي تبويه ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ 

ثفغي تٛوٗ ٟ٘بؼٞبي ضمٛق ٠ٕٛٔي؛ ؼـ ايٗ 

لىٕت ثٝ ٟٔٓ تفيٗ وبقٔبٖ ٞبي ؼاٚـي اٌبـٜ 

 ٔي ٌٛؼ:



تبق ثبقـٌب٘ي ثيٗ إِّي؛ ؼاؼٌبٜ ؼاٚـي ـ ا1

 19231ثيٗ إِّّي )آي وي وي(، 

اتبق ثبقـٌب٘ي يه ٟ٘بؼ غِّٛي اوت وٝ 

ؼـ آٖ ٔفثٖٛ ثٝ اتبق ؼاٚـي ٔي ثبٌؽ اتبق 

ؼاٚـي يه ٟ٘بؼ غِّٛي ٔي ثبٌؽ وٝ ٕٞب٘ٙؽ 

ؼيٛاٖ ؼائٕي يه ٟ٘بؼ اؼاـي ؼاٚـي ٔي ثبٌؽ وٝ 

تٛوٗ په اق تٙٝيٓ وٙؽ ٔفخٟ ٚ ا٘تػبة ؼاٚـ 

٘ففيٗ ٔجبؼـت ثٝ ا٘تػبة ؼاٚـ ٔي ٕ٘بيٙؽ ٚيمٌي 

اـقٌٕٙؽ اتبق ثبقـٌب٘ي ايٗ اوت وٝ ؼيٛاٖ 

                                                           
1 . Internationa Chamber of Commerce, 

International Court of Arbitration. (ICC) 



 

تٍىيُ ٌؽٜ تطت ٘ٝف اتبق ثٝ ِؽٚـ ـاي ٟ٘بيي 

ٔجبؼـت ٔي ٕ٘بيؽ ٚ په اق ِؽٚـ وٙؽ ٟ٘بيي 

ـاي آٖ ـا ثٝ ؼاؼٌبٜ ؼاٚـي اتبق ٔي ففوتؽ 

٘ٝبـت ٔطبوجبتي ٚ ٍ٘بـي ٕ٘بيؽ . ؼـ ٞف 

ت ٟ٘بيي ٔفثٖٛ ثٝ ٟ٘بؼ ـويؽٌي ِٛـت ٔىِٛٚي

 وٙٙؽٜ ٔي ثبٌؽ .

آي وي وي، ٚويٟ تفيٗ وبقٔبٖ ؼاٚـي ثيٗ 

إِّّي ٔٛـؼ اوتفبؼٜ ٚ لبثُ لجَٛ اوت. ايٗ 

وبقٔبٖ ٠ٟؽٜ ؼاـ ٞف ٘ٛٞ اغتالف ٔي ثبٌؽ ٚؼـ 

 تٍىيُ ٌؽ. 1923وبَ 



 1980.1ـ ؼاؼٌبٜ ؼاٚـي ثيٗ إِّّي ِٙؽٖ؛ 2

بلي ٍٟٔٛـ ات ICCايٗ ٟ٘بؼ ؼاٚـي په اق اتبق 

ؼـ قٔيٙٝ ؼاٚـي تدبـي ٔيبٖ تدبـ ٚ ثبقـٌب٘بٖ 

ٔي ثبٌؽ وٝ لٛا٠ؽ آٖ غبَ غٛؼ آٖ اوت ٚ 

ثيٍتف ثٝ لٛا٠ؽ آ٘ىيتفاَ ٌفايً ؼاـؼ ٚ ٕٞسٙيٗ  

ٔي تٛا٘ؽ اق ٟ٘بؼ ؼـغٛاوت وفؼ وٝ لٛا٠ؽ 

 آ٘ىيتفاَ ـا اخفا ٕ٘بيٙؽ .

  2ـ ا٘دٓ ؼاٚـي آٔفيىب؛3

                                                           
1. London Court of International Arbitration, 

(LCIA). 

2 . American Arbitration Association. (AAA) 



 

 ـ وٕيىيٖٛ ؼاٚـي ثيٗ إِّّي تدبـت4

 1التّبؼي زيٗ؛

 2ـ ٔفوك ؼاٚـي ثيٗ إِّّي ًٞٙ وًٙ؛5

 3 ـ وبقٔبٖ ؼاٚـي اتبق تدبـي اوىّٟٓ؛6

 4ـ ٔفوك ؼاٚـي ثيٗ إِّّي وٍٙبپٛـ؛7 

                                                           
1 . China International Econimic Trade Arbitration 

Commission. (CIETAC) 

2 . Hong Kong International Arbitration Centre. 

(HKIAC) 

3 . Arbitration Instutute of the Stokhalm Chomber of 

Commerce. 

4 . Singapore International Arbitration Centre. 

(SIAC) 



ـ ٔفوك ثيٗ إِّّي ضُ ٚ فُّ اغتالفبت 8

 1٘بٌي اق وفٔبيٝ ٌؿاـي

 2ـ ؼاؼٌبٜ ؼاٚـي ؼائٕي؛9

 هؼرفي هرکس ايکسيذ 1-3-4

فاي ـفٟ اغتالفبت ايىىيؽ يب ٔفوك ثيٗ إُِّ ث

، يه ؼيٛاٖ ؼاٚـي ثيٗ إِّّي 3وفٔبيٝ ٌؿاـي

ٟٔٓ ؼـ قٔيٙٝ اغتالفبت وفٔبيٝ اي اوت. ايٗ 

ثٝ ٠ٙٛاٖ ثػٍي اق ثب٘ه خٟب٘ي ٚ  1966ٔفوك ؼـ 

                                                           
1 . Internation Center for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) 

2. Permanent Court of Arbitration, (PCA) 

3. Internation Center for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID). 



 

ٔٙبثك وٙٛا٘ىيٖٛ ٔفثٖٛ ثٝ ضُ ٚ فُّ اغتالفبت 

وفٔبيٝ ٌؿاـي ثيٗ ؼِٚت ٞب ٚ اتجبٞ ؼِٚت ٞبي 

ا٘ىيٖٛ ؼيٍف )وٙٛا٘ىيٖٛ ايىىيؽ يب وٙٛ

وٙٛا٘ىيٖٛ، زٟبـ  2تبويه ٌؽ. 1ٚاٌٍٙتٗ(

وبقٔبٖ، ٟ٘بؼ ٚ ثؽ٘ٝ ثفاي ايىىيؽ ت١فيف ٕ٘ٛؼٜ 

                                                           
1. Convention on the Settlement of Investment 

Disputes Between States and Nationals of Other 

States, March 11, 1665. 

2 . Yaraslau Kryvoi, "International Cedtre for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID), Kluwer 

Law International, 2212, London, United Kingdom, 

P 21: " It was established in 1666 as a part of the 

World Bank pursuant to the Convention on the 

Settlement of Investment Disputes between States 

and Nationals of Other States." 



اوت. وٙٛا٘ىيٖٛ ايىىيؽ، پيٕب٘ي زٙؽ خب٘جٝ اوت 

وٝ تٛوٗ ٔؽيفاٖ اخفايي ثب٘ه خٟب٘ي پي ـيكي 

آٔبؼٜ  1965ٔبـن  18ٌفؼيؽ. وٙٛا٘ىيٖٛ ؼـ 

القْ االخفا  1966اوتجف  14إٔب ٌؽ ٚ ؼـ 

. أفٚقٜ، ايىىيؽ يه وبقٔبٖ ثيٗ إِّّي ٌفؼيؽ

  1وٍٛـ ٠ٕٛ ٔي ثبٌؽ. 159ف١بَ ثب ثيً اق 

                                                           

 يؽ ثٝ:. ثفاي ؼيؽٖ وٍٛـٞبي ٠ٕٛ ٍ٘بٜ وٙ 1

http://icsid.worldbank.org. 

 

http://icsid.worldbank.org/


 

اق ٘ٝف وبغتبـ وبقٔب٘ي، ٔفوك ايىىيؽ ٔتٍىُ 

اق ٌٛـاي اؼاـي، ؼثيف غب٘ٝ، ٞيبت وبقٌٍفاٖ ٚ 

 ٞيبت ؼاٚـاٖ اوت.

ٌٛـاي اؼاـي ايىىيؽ، ٔتٍىُ اق ٕ٘بيٙؽٌبٖ 

ِي ايٗ ٌٛـا، ـوٗ ٠ب 1ؼِٚت ٞبي ٠ٕٛ ٔي ثبٌؽ.

ٔفوك ٚ ثٝ ٔٙكِٝ ٞيبت ٔؽيفٜ آٖ اوت وٝ ٞف 

وٍٛـ ٠ٕٛ آٖ، يه ٕ٘بيٙؽٜ ؼـ آٖ ؼاـؼ. 

ٌٛـاي اؼاـي ٞٓ قٔبٖ ثب ٍ٘ىت وبال٘ٝ ثب٘ه 

خٟب٘ي ٚ ِٙؽٚق ثيٗ إِّّي پَٛ، تٍىيُ خّىٝ 

                                                           
1
 . Ibid, Article 4. 



« ا٠تجبـ وٕت»ٔي ؼٞؽ. ـئيه ثب٘ه خٟب٘ي ثٝ 

 1ـيبوت ٌٛـاي اؼاـي ٔفوك ـا ثٝ ٠ٟؽٜ ؼاـؼ.

٠جبـتٙؽ اق: ا٘تّبة ؼثيف وُ ٜٚبيف ايٗ ٌٛـا 

ٔفوك ايىىيؽ، تّٛيت ثٛؼخٝ وبال٘ٝ، اتػبؾ 

ٔمفـات اؼاـي ٚ ٔبِي ٚ تّٛيت ٔمفـات ٔفثٖٛ 

ثٝ ٘طٜٛ ٌفٚٞ خفيبٖ وبقي، ؼاٚـي ٚ تٙٝيٓ 

  2ٔمفـات آييٗ ـويؽٌي وبقي ٚ ؼاٚـي.

ؼيٛاٖ ٞبي ؼاٚـي ٚ وبقي، ـوٗ ٞبي ؼيٍف 

فاي ٔفوك ايىىيؽ ٞىتٙؽ وٝ ٔٙبثك وٙٛا٘ىيٖٛ ث

                                                           
1
 . Ibid, Article 5. 

2
 . Ibid, Article 6. 



 

 1ـويؽٌي ثٝ ٞف ؼ٠ٛي غبَ تٍىيُ ٔي ٌٛ٘ؽ.

ؼـ ضميمت، ٔفوك ثفاي ا٘دبْ ؼٚ ؼوتٝ اق 

٠ٛٔٛٔبت ٔفثٖٛ ثٝ ضُ ٚ فُّ اغتالفبت 

ؼاـاي ِالضيت اوت؛ وبقي ٚ ؼاٚـي. ثفاي 

ؼاـاي ؼٚ فٟفوت « ٔفوك ايىىيؽ»ايٗ ٔٙٝٛـ 

اوت وٝ ا٠ٕبي آٟ٘ب « وبقي»ٚ « ؼاٚـي»ٞيبت 

وبقٌٍف، ِبِص  ثفاي غؽٔت ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼاٚـ يب

ٌٙبغتٝ ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ ٘ففيٗ ٔي تٛا٘ٙؽ اق ٔيبٖ آٟ٘ب 

)يب غبـج اق فٟفوت ٔكثٛـ، ثٝ ٌفٖ آ٘ىٝ اففاؼ 

                                                           
1
. Ibid, Article 12. 



ٔٛـؼ ا٘تػبة ضبيك ٌفايٗ ٔمفـ ؼـ ثٙؽ يه ٔبؼٜ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ثبٌٙؽ( ؼاٚـاٖ يب وبقٌٍفاٖ ـا  14

اففاؼي وٝ ثفاي غؽٔت ؼـ ٞيبت  1ا٘تػبة ٕ٘بيٙؽ.

اـاي ٌػّيت ٚاالي ٞب ت١ييٗ ٔي ٌٛ٘ؽ، ثبيؽ ؼ

اغاللي ٚ ٘يك تجطف ؼـ قٔيٙٝ ضمٛق، تدبـت، 

١ِٙت يب أٛـ ٔبِي ثبٌٙؽ ٚ اق ضيث اوتمالَ ؼـ 

لٕبٚت، لبثُ إ٘يٙبٖ ثبٌٙؽ. ؼـ ٔٛـؼ ؼاٚـاٖ، 

 2اـخطيت ثب ضمٛق ؼا٘بٖ اوت.

                                                           
1
. Ibid, Article 13. 

2
. Ibid, Article 14. 



 

ٞف وٍٛـ ٠ٕٛ ٔي تٛا٘ؽ زٟبـ ٘فف ـا ثفاي ٞف 

ٞيبت ا٘تػبة ٚ ثٝ ؼثيف غب٘ٝ ١ٔففي ٕ٘بيؽ ٚ 

ٔي ٘ؽاـؼ ايٗ اففاؼ، تج١ٝ آٖ وٍٛـ ثبٌٙؽ. ِكٚ

ـئيه ٌٛـاي اؼاـي ٘يك ؼٜ ٘فف ـا ثفاي ٞف ٞيبت 

ت١ييٗ ٔي ٕ٘بيؽ وٝ ٠الٜٚ ثف ٌفايٗ فٛق، ٞف يه 

ثبيؽ ؼاـاي تبث١يتي ٔػتّف ٚ ؼـ وُ، ١ٔفف ٘ٝبْ 

ٞبي ٟٔٓ ضمٛلي خٟبٖ ٚ اٌىبَ ٠ٕؽٜ ف١بِيت 

التّبؼي )ٔب٘ٙؽ وٍبٚـقي، ١ِٙت ٚ ثب٘ىؽاـي( 



. ا٠ٕبي ٞيبت ٞب ثفاي ٔؽت ًٌ وبَ 1ؽثبٌٙ

 وٝ لبثُ تٕؽيؽ اوت، غؽٔت غٛاٞٙؽ وفؼ.

  

                                                           
1
. Ibid, Article 13. 



 

 دٍمفصل   

هفَْم ٍ ششایط الصم تشای شٌاسایي آسای 

 داٍسی
 شٌاسايي آراي داّري -2

ؼـ ايٗ ثػً، اثتؽا ثٝ ٔفْٟٛ ٚ ٌفايٗ القْ 

ثفاي ٌٙبوبيي آـاي ؼاٚـي، اٌبـٜ ٌؽٜ ٚ وپه 

يي ٔٛـؼ ٌيٜٛ ٞبي ٔػتّف ؼـغٛاوت ٌٙبوب

 ٔٙب١ِٝ لفاـ غٛاٞؽ ٌففت.

هفِْم ّ شرايط الزم  2-1

 براي شٌاسايي آراي داّري

ؼـ ايٗ فُّ، ؼٚ ٔىبِٝ ٔٛـؼ ٔٙب١ِٝ لفاـ 

غٛاٞؽ ٌففت. اثتؽا ٔفْٟٛ ٌٙبوبيي آـاي ؼاٚـي 



ثفـوي ٌؽٜ ٚ وپه ثٝ ٌفايٗ القْ ثفاي 

 ٌٙبوبيي آـاي ؼاٚـي پفؼاغتٝ غٛاٞؽ ٌؽ.

 هفِْم شٌاسايي راي  2-1-1

ٌٙبوبيي، ٔفضّٝ ٔمؽٔبتي اخفاي اضىبْ 

غبـخي اوت. ٞف ضىٓ غبـخي )ؼاٚـي يب 

لٕبيي( لجُ اق اخفا ثبيؽ ٘جك ضمٛق ّٔي ٔطُ 

اخفا ٔٛـؼ ٌٙبوبيي لفاـ ٌيفؼ. ؼـ وٍٛـي وٝ 

ضىٓ ثبيؽ اخفا ٌٛؼ، ٔمبْ ِالضيتؽاـ الؽاْ ثٝ 

ثفـوي ضىٓ ٚ ثفضىت ٔٛـؼ ِؽٚـ ؼوتٛـ اخفا 

ٔي ٕ٘بيؽ وٝ ؼـ ِٛـت  ٚ يب اق ِؽٚـ آٖ أتٙبٞ



 

اغيف فمٗ اق ٌٙبوبيي آٖ غٛؼؼاـي ٔي ٌٛؼ ٚ ثٝ 

 ا٠تجبـ ضىٓ غّّي ٚاـؼ ٕ٘ي آيؽ. 

١ٕٔٛال ؼـ وٙٛا٘ىيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي ٠ٛ٘بً ثٝ 

ٌٙبوبيي ٚ اخفا اٌبـٜ ؼاٌتٝ ا٘ؽ أب ٔي تٛاٖ 

لؽٔي خٟت  1965ٌفت وٙٛا٘ىيٖٛ ٚاٌٍتٗ 

ـي وٝ تٕييك ٌٙبوبيي اق اخفا ثفؼاٌتٝ اوت ثٝ ٘ٛ

ثٙؽ يه ٠ٙٛاٖ وفؼٜ اوت وٝ ٞف  54ؼـ ٔبؼٜ 

ؼِٚت ٔت١بٞؽ ثبيؽ ـاي ِبؼـٜ اق ٔفوك ـا اِكاْ 

آٚـ ثٍٙبوؽ ٚ ت١ٟؽات پَٛ تطٕيُ ٌؽٜ ثٝ ٚويّٝ 

آٖ ـاي ـا ٔب٘ٙؽ ضىٓ ٟ٘بيي ؼاؼٌبٜ ٞبي ٕٞبٖ 



 2وٍٛـ اخفا وٙؽ آ٘بٖ تبويؽ ٔي وٙٙؽ وٝ ثٙؽ 

ٌؽٜ  ـاخٟ ثٝ ِكْٚ تىّيٓ وپي ـاي تبييؽ 54ٔبؼٜ 

ثٝ ٚويّٝ ؼثيف وُ ٔفوك ثٝ ؼاؼٌبٜ ِبِص ، 

ٔغبيفتي ثب ٔبٞيت لٟفي ٌٙبوبيي ٘ؽاـؼ . ٌٙبوبيي 

تطّيُ ٌؽٜ اوت  54لجالً ثفاوبن ثٙؽ يه ٔبؼٜ 

. تىّيٓ وپي ّٔؽاق ـاي ثٝ ؼاؼٌبٜ ِبِص تٟٙب ثٝ 

ٔٙٝٛـ اوتفبؼٜ اق ـاي ٔفوك ، ٘كؼ ؼاؼٌبٜ ٔؿثٛـ ، 

ي آـاي ؼـ ِٛـت ِكْٚ اوت . ثٙبثفايٗ اخفا

ٔفوك ٘يك ؼـ ّٚٞٝ اَٚ اق ٘فيمي ٔىب٘يىٕي 



 

ٕٞب٘ٙؽ ٔىب٘يىٓ ٌٙبوبيي لٟفي تطّيُ ٔي 

 ٌفؼؼ .

٘فق اخفاي ـاي ؼـ  54ٔبؼٜ  3ٔٙتٟب ٔٙبثك ثٙؽ 

ٟ٘بيت ٕٞبٖ ٘فق ١َٕٔٛ اخفاي اضىبْ ؼاؼٌبٜ 

 1ٞب ؼـ وٍٛـ ٔطُ ؼـغٛاوت اخفاوت .

 تؼريف شٌاسايي راي 2-1-2

ـاي ـا  لؽـت لب٘ٛ٘ي ٚ اثف اخفاي يه

ٌٙبوبيي ٔي ٌٛيٙؽ. ٔٙٝٛـ اق ٌٙبوبيي ـاي 
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ؼاٚـي ايٗ اوت وٝ ـاي ِبؼـ ٌؽٜ ٕٞبٖ ا٠تجبـ 

ٚ اـقي ضىٓ ِبؼـٜ اق ؼاؼٌبٜ ٕٞبٖ وٍٛـ ـا 

ؼاـؼ . أب اخفا ي١ٙي اِكاْ ٔطىْٛ ٠ّيٝ ثٝ اخفاي 

 ٔفبؼ ضىٓ ِبؼـٜ .

ٟٔٓ تفيٗ ٞؽف ٌٙبوبيي ايٗ اوت وٝ 

ؼيٍف ٔطىْٛ ٠ّيٝ اق تطّيُ ضىٓ ٔت١بـْ 

 ٘ىجت ثٝ ٕٞبٖ ؼ٠ٛا ٟٔٙ ٌفؼؼ .

اق ِطبٚ ٠ّٕي فبيؽٜ زٙؽا٘ي تفىيه 

ٌٙبوبيي ٚ اخفا ثبـ ٘يىت ثٝ ٘ٛـي وٝ ـاي ؼـ 

 ِٛـتي لبثُ اخفا اوت وٝ ٌٙبوبيي ٌؽٜ ثبٌؽ .



 

ؼـ » ٚاٖ ؼٖ ثفي ؼـ ٕٞيٗ قٔيٙٝ ٔي ٘ٛيىؽ : 

ٚالٟ تبوٖٙٛ ؼـ تّٕيٕبت ؼاؼٌبٜ ٞب ؼـغٛاوت 

وٙٛا٘ىيٖٛ  ٌٙبوبيي ـاي ؼاٚـي ثفاوبن

٘يٛيٛـن ٌكاـي ٍ٘ؽٜ اوت . ؼـج اِٙالش 

ٌٙبوبيي ؼـ وٙٛا٘ىيٖٛ ٘يٛيٛـن ثيٍتف ضبِت 

يه ٌفٖ ٌْٛ ٚ وّيٍٝ اي ـا ؼاـؼ : ؼـ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٞبي ثيٗ إِّّي ؼـج ايٗ ٠ٙٛاٖ وٙت 

 ثٛؼٜ اوت .



اٚ تّفيص ٔي وٙؽ ٞف آ٘سٝ ؼـ ـاثٙٝ ثب اخفا 

ثب ؼـ وٙٛا٘ىيٖٛ ٘يٛيٛـن آٔؽٜ اوت ؼـ ـاثٙٝ 

 ٌٙبوبيي ٞٓ لبثُ اخفا ٔي ثبٌؽ .

اِجتٝ ٔي تٛاٖ ٌفت فبيؽٜ لبثُ تٛخٝ ايٗ 

تفىيه ٌٙبوبيي ؼوت وٓ تب آ٘دب وٝ ثٝ اضفاق 

اثف ا٠تجبـ أف ٔػتٛٔٝ ٔفثٖٛ ٔي ٌٛؼ ؼـ 

وٍٛـٞبي ٔت١بٞؽ ثٝ ٘ٛـ لٟفٜ ٚ غٛؼ ثٝ غٛؼ 

 پؿيففتٝ ٌؽٜ اوت .

ؼـ پبيبٖ ايٗ ثطث ثبيؽ ٔتؿوف ٌؽ وٝ ٚلتي 

ؼـ لبِت ؼ٠ٛاي اِّي ٘يك ٔٙفش ٔي ٌٙبوبيي 



 

ٌٛؼ ٔي تٛاٖ ؼـ غٛاوت ـويؽٌي تٛأبٖ آٖ ثب 

ؼ٠ٛي ؼيٍفي ـا وٝ ٔىتمالً ٘فش ٌؽٜ اوت 

ٕ٘ٛؼ . ثب ٚخٛؼ ايٗ ضتي ؼـ ٘ٝبْ ٞبي ضمٛلي وٝ 

ٞف ؼٚ ـويؽٌي ٔؿثٛـ ؼـ يه ؼاؼٌبٜ ٚ ؼـ يه 

ٔفضّٝ ؼاؼـوي لبثُ خفيبٖ اوت . وفـا 

قٔبٖ اتػبؾ  ؼـغٛاوت تٛليف ؼاؼـوي ؼيٍف تب

تّٕيٓ ٘ىجت ثٝ ٌٙبوبيي ـاي ٔٙفش ٔي ٌٛؼ 

ثبيؽ ؼا٘ىت وٝ خٙجٝ ٌىّي ٌٙبوبيي ، ٔب٘ٙؽ 

اوتٙبؼ ثٝ ـاي خٟت ٌٙبوبيي تطت ضىٛٔت 

 لبٖ٘ٛ آييٗ ؼاؼـوي ٔمف ؼاؼٌبٜ اوت .



ٌٙبوبيي، ٔمؽٔٝ اخفاي ـاي اوت ٚ ثفاي 

ايٙىٝ ضىٕي اخفا ٌٛؼ ثبيؽ لجُ اق آٖ ٌٙبوبيي 

ؼاؼٌبٜ غبـخي ثٝ ٠ٙٛاٖ  ٌٛؼ. ٌٙبوبيي ضىٓ

يه ٟ٘بؼ ضمٛلي ؼاؼـوي ٔىتمُ ٚ ٔدكا اق اخفا 

ثبيؽ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ثب ٌٙبوبيي ضىٓ غبـخي، 

ؼـ ٚالٟ ٔفخٟ ٌٙبوبيي وٙٙؽٜ )ؼاؼٌبٜ(، آٖ 

ضىٓ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ يه وٙؽ ١ٔتجف ٚ ٠بـي اق ٠يت 

ٚ ٘مُ يب غؽٌٝ ضمٛلي، ٌٛاٞي ٚ تّؽيك ٔي 

اـؼ. ٌٙبوبيي وٙؽ ٚ ِطت آٖ ـا ا٠الْ ٔي ؼ

يه الؽاْ يب ـويؽٌي ؼاؼٌبٞي اوت وٝ ٔٙتٟي 



 

ثٝ تّٕيٓ لٕبيي ٔي ٌٛؼ ٚ ١ٕٔٛالً اخبقٜ يب 

ؼوتٛـ اخفا يب تبييؽ يب تٙفيؿ ضىٓ )غبـخي( 

٘بٔيؽٜ ٔي ٌٛؼ. ؼـ ثىيبـي ٔٛاـؼ ايٗ ـويؽٌي 

ؼاؼٌبٞي ثٝ ٘ٛـ وبُٔ ٚ خبٟٔ ِٛـت ٕ٘ي ٌيفؼ 

ثّىٝ ـويؽٌي اغتّبـي اوت ثب ايٗ ٞؽف وٝ 

 ِففبً ـاي ـا تبييؽ ٕ٘بيؽ.

ٞؽف اق ٌٙبوبيي ـاي ؼاٚـي ايٗ اوت وٝ 

ثٝ ـاي ٔكثٛـ اـقٌي ٍٔبثٝ ثب ضىٓ ِبؼـٜ اق 

ؼاؼٌبٜ ٞبي وٍٛـ ٔطُ ؼـغٛاوت اخفا ؼاؼٜ 

ٌٛؼ. ٚ ٌبيؽ ثتٛاٖ ٌفت، ٟٔٓ تفيٗ ٞؽف 



ٌٙبوبيي ايٗ اوت وٝ ٔطىْٛ ٠ّيٝ اق تطّيُ 

ضىٓ ٔت١بـْ ؼيٍف ٘ىجت ثٝ ٕٞبٖ ؼ٠ٛي، ٟٔٙ 

 1فؼؼ.ٌ

ثؽيٗ تفتيت ٌٙبوبيي ثفاي وؽ ٕ٘ٛؼٖ ـاٜ 

تالٌي ثٝ وبـ ٌففتٝ ٔي ٌٛؼ وٝ ٞؽف اق آٖ 

٘فش ٔدؽؼ ٔىبئُ تّٕيٓ ٌيفي ٌؽٜ ؼـ ـاي 

ؼاٚـي، ؼـ يه ـويؽٌي خؽيؽ اوت. ثف ٠ىه، 

اخفا، اتػبؾ الؽاْ ٔثجت، خٟت اخجبـ ٔطىْٛ ٠ّيٝ 

                                                           
، خكٜٚ «ٌٙبوبيي ٚ اخفاي اضىبْ ٔطبوٓ غبـخي».  ّ٘يفي، ٔفتٕي،  1

، 51ـ50ؼـوي ؼاٍ٘ىؽٜ ضمٛق ٚ ٠ّْٛ ويبوي، ٘يٕىبَ ؼْٚ وبَ تطّيّي 

َ16. 



 

ثٝ ا٘دبْ ٔفبؼ ـايي اوت وٝ ثٝ ٘ٛـ اغتيبـي 

 آٖ ٘يىت. ضبٔف ثٝ اخفاي

 هْاًغ شٌاسايي راي 2-1-3

 اق ثفغي خٟبت ٘ففيٗ فبلؽ اّٞيت ثبٌؽ . -1

٘ففي وٝ ٠ّيٝ ـاي اوتٙبؼ ٌؽٜ ثٝ ٞف ؼِيّي  -2

 اق خفيبٖ ـويؽٌي ٚ ت١ييٗ ؼاٚـي ّٟٔٙ ٘جٛؼٜ 

اغتالف غبـج اق زٟبـ زٛة يب ٔٛافمت  -3

 ٘بٔٝ ؼاٚـي ٔي ثبٌؽ .

 تفويت ؼاٚـاٖ ٔٙبثك ٔٛافمت ٘بٔٝ ٘ففيٗ -4

 ٘جٛؼٜ اوت .



ـاي ثٝ ٘ففيٗ اثال٢ ٍ٘ؽٜ يب اثٙبَ يب ١ّٔك  -5

 ٌؽٜ اوت .

ٚ ٕٞسٙيٗ ِبِص ؼـغٛاوت ٌٙبوبي ٚ اخفا 

اٌف اضفاق وٙؽ وٝ ٔٛٔٛٞ اغتالف اق ٘فيك 

ؼاٚـي ثٝ ٔٛخت لبٖ٘ٛ آٖ وٍٛـ لبثُ ضُ فُّ 

٘يىت ٚ يب ٌٙبوبيي ٚ اخفا ـاي ثف غالف ٘ٝٓ 

اق  ٠ٕٛٔي وٍٛـ ٔؿثٛـ غٛاٞؽ ثٛؼ ٔي تٛاٖ

 ٌٙبوبي ٚ اخفا أتٙبٞ ٕ٘بيؽ.

تشريفات شٌاسايي  2-1-4

 راي

ثٝ ٘ٛـ ٘جي١ي، ٞؽف اِّي ـاي ؼاٚـي 

اخفاي ٔفبؼ آٖ ٚ ـويؽٖ ثٝ ٔطىْٛ ثٝ اوت. ثٝ 



 

ٕٞيٗ ؼِيُ اوثفيت ثكـٌي اق ؼـغٛاوت ٞب ٘بٜف 

ثٝ اخفاي ـاي اوت. غِّٛبً وٝ اخفا ٔتٕٕٗ 

ٌٙبوبيي ـاي ٘يك ٞىت؛ قيفا اٌف ـاي غبـخي 

بوبيي ٍ٘ٛؼ، ٕ٘ي تٛاٖ آٖ ـا اخفا ٕ٘ٛؼ. ٚ ٌٙ

زٖٛ ثيٍتف آـاي ؼاٚـي غبـخي ٍَٕٔٛ 

وٙٛا٘ىيٖٛ ٞب ٚ ٔمفـات ثيٗ إِّّي اوت ٚ اوٙبؼ 

ٔكثٛـ ٘ٝبْ ٚاضؽي ـا ثفاي ٞف ؼٚ ؼـغٛاوت ٚ 

ٞف ؼٚ ؼ٠ٛا ٔمفـ ؼاٌتٝ ا٘ؽ، ِؿا ١ٕٔٛالً اخفاي 

ـاي ٘يبقٔٙؽ ٌٙبوبيي ٘يىت. ثٝ ؼيٍف وػٗ، 

ميٕبً ؼـغٛاوت اخفا ٔي ؼٞؽ ، ٔطىْٛ ِٝ، ٔىت



ثؽٖٚ ايٙىٝ القْ ثؽا٘ؽ وٝ اثتؽا ؼـغٛاوت 

ٌٙبوبيي ثؽٞؽ. اق ايٗ ـٚ، ٌٙبوبيي ـاي 

تٍفيفبت قيبؼ ٚ پيسيؽٜ اي ٘ؽاـؼ. ؼـ ضميمت، 

تٍفيفبت ٌٙبوبيي ـاي ؼاٚـي، ٠جبـت اوت اق 

٘ي آييٗ ـويؽٌي ٔفثٖٛ ثٝ تطّيُ ؼوتٛـ 

 اخفا. 

ىيٖٛ ايىىيؽ، وٙٛا٘ 54ثٝ ٘ٝف ٔي ـوؽ ٔبؼٜ 

ٌف٘ي ثفاي ٌٙبوبيي ـاي ؼـ ٘ٝف ٌففتٝ اوت ٚ 

آٖ ٠جبـت اوت اق ِكْٚ تىّيٓ وپي ـاي تبييؽ 

ٌؽٜ ثٝ ٚويّٝ ؼثيف وُ ٔفوك ثٝ ؼاؼٌبٜ ِبِص. 



 

وٙٛا٘ىيٖٛ ايىىيؽ ٔمفـ وفؼٜ اوت:  54ٔبؼٜ 

ٔتمبٔي ٌٙبوبيي يب اخفاي ضىٓ ؼـ لّٕفٚ ٞف »

ؼِٚت ٔت١بٞؽ، يه ٘ىػٝ اق ضىٕي ـا وٝ ثٝ 

ٚويّٝ ؼثيف وُ تبييؽ ٌؽٜ ثٝ ؼاؼٌبٜ ِبِطٝ يب 

ٔمبٔبت ؼيٍفي وٝ آٖ ؼِٚت ثفاي ايٗ ٔٙٝٛـ 

ت١ييٗ ٕ٘ٛؼٜ اوت، تىّيٓ غٛاٞؽ وفؼ. ؼِٚت 

ٔت١بٞؽ، ؼثيف وُ ـا اق ٞف ٌٛ٘ٝ ؼاؼٌبٜ ِبِطٝ يب 

ٔمبٔبت ؼيٍفي وٝ ثٝ ايٗ ٔٙٝٛـ ت١ييٗ ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ 

 « ٕٞسٙيٗ اق تغييفات ث١ؽي ّٟٔٙ غٛاٞؽ وبغت.



« ِكْٚ تىّيٓ وپي ّٔؽق ـاي»٘ٝف ٔي ـوؽ  ثٝ

 ثٝ ٔٙٝٛـ ٌٙبوبيي پيً ثيٙي ٌؽٜ اوت. 

شيٍْ ُاي هختلف  2-2

 درخْاست شٌاسايي

 تٙٝيٓ ٔمفـات ؼاغّي -1

اِطبق ثٝ وٙٛاويٖٛ ثيٗ إِّّي ؼـ قٔيٙٝ  -2

 ٌٙبوبيي ٚ اخفاي اضىبْ ؼاٚـي غبـخي

تمسين همررات  2-2-1

 داخلي

ىبـٌيفي اُِ ثٝ ٘ٛـ ١َٕٔٛ وٍٛـٞب ثب ث 

ـفتبـ ٔتمبثُ ٚ ٘يك ٌفٖ ٠ؽْ ٔغبيفت ضىٓ 

غبـخي ثب ٘ٝٓ ٠ٕٛٔي وٍٛـ آٖ ـا ٌٙبوبيي ٚ 



 

اخفا ٔي وٙٙؽ . ثفاي ايٗ ٔٙٝٛـ وٍٛـ ٞب ٠ٕٛٔبً 

ؼـ لٛا٘يٗ ؼاغّي غٛؼ ٔمفاـتي ثفاي ٌٙبوبيي ٚ 

اخفا اضىبْ ؼاٚـي غبـخي ٟٚٔ ٚ ٌفايٙي ـا 

ب ت١ييٗ ٔي وٙٙؽ وٝ ٕٔىٗ اوت ثب وبيف وٍٛـٞ

 1ٔتفبٚت ثبٌٙؽ

شٌاسايي ّ اجراي  2-2-2

احکام داّري خارجي 

 براساش اسٌاد بيي الوللي 

 وٙٛاويٖٛ ٘يٛيٛـن  –اِف 

                                                           
ضٕيؽ ـٔب)) ٌٙبوبيي ٚ اخفاي آـاي ؼاٚـي تدبـي ثيٗ إِّّي  ٘يىجػت,1

 6بت ثبقـٌب٘ي . َ ؼـ ايفاٖ ((، تٟفاٖ ٔٛوىٝ ٔٙب١ِ



اق  1958لٚئٗ  10ايٗ وٙٛا٘ىيٖٛ ؼـ تبـيع 

٘فيك وبقٔبٖ ُّٔ ٔتطؽ ثٝ تّٛيت ـويؽ ٟٔٓ 

تفيٗ ٚ اوبوي تفيٗ وٙؽ ؼاٚـي ثيٗ إِّّي وٝ تب 

ٔتطؽ ٔت١بٞؽ  ؼِٚت ٠ٕٛ وبقٔبٖ ُّٔ 148وٖٙٛ 

 ايٗ وٙٛا٘ىيٖٛ ٞىتٙؽ .

وٙٛاويٖٛ فٛق ؼِٚت ٞبي ٔت١بٞؽ ـا ٔت١ٟؽ 

ٔي وبقؼ اضىبْ ؼاٚـي غبـج اق لّٕفٚ غٛؼ يب 

اضىبْ غيف ؼاغّي اق ٘ٝف لٛا٘يٗ ّٔي ـا ثٝ ٔٛـؼ 

اخفا ثٍؿاـ٘ؽ ثّىٝ ثٝ ٔٛخت آٖ ٔطبوٓ ؼاغّي 

وٍٛـٞب ٠ٕٛ ّٔكْ ٔي ٌٛ٘ؽ ؼـ ِٛـتي وٝ 



 

ـي ، ثبُ٘ ٚ ثي ا٠تجبـ يب ٔٛافمت ٘بٔٝ وتجي ؼاٚ

غيف لبثُ اخفا ٘جبٌؽ ٘ففيٗ ـا ثٝ ؼاٚـي اـخبٞ 

ؼٞٙؽ . ثٙبثفايٗ ٘ٝ تٟٙب يه وٙؽ تىٟيُ اخفاي 

اضىبْ ؼاٚـي ثّىٝ يه وٙٛاويٖٛ تٍٛيك ضُ ٚ 

 . غتالفبت تدبـي اق ٘فيك ؼاٚـي اوتفُّ ا

ثٝ ٔٛخت ٔبؼٜ يه وٙٛاويٖٛ فٛق وٝ ؼأٙٝ 

ٓ ِبؼـٜ غبـج اق ا٠ٕبَ آٖ ـا ت١ييٗ ٔي وٙؽ ضى

لّٕفٚ وٍٛـ ٔطُ اخفا يب اضىبٔي وٝ ثٝ ٔٛخت 

لٛا٘يٗ وٍٛـ ٔطُ اخفا غيف ؼاغّي تّمي ٔي ٌٛؼ 

ٔٛـؼ ٌٙبوبي ٚ اخفا لفاـ غٛاٞؽ ٌففت ايٗ آـا 



ٌبُٔ آـا ٌبُٔ آـاي ِبؼـٜ اق وبقٔبٖ ٞبي 

ؼائٕي ؼاٚـي ٘يك ٔي ٌٛ٘ؽ . ٕٞسٙيٗ وٍٛـٞب ثٝ 

ٛا٘ٙؽ ؼـ ٍٞٙبْ تّٛيت يب اِطبق ثٝ آٖ ٔي ت

غَّٛ ا٠ٕبَ ضك ٔطُ ٔتمبثُ ٚ ٘يك ٔطؽٚؼ 

وبغتٗ آٖ ثٝ اغتالفبت تدبـي ضك ٌفٖ ا٠ٕبَ 

 ٕ٘بيٙؽ .

ايٗ وٙٛا٘ىيٖٛ ٠الٜٚ ثف ايٙىٝ اخفا ـا  3ٔبؼٜ 

ٔٙٙجك ثب آئيٗ ؼاؼـوي وٍٛـ ٔطُ اخفا ٔي ؼا٘ؽ 

ٚ اِكاْ آٖ ـا ٔٛـؼ تبويؽ لفاـ ٔي ؼٞؽ أب ايٗ 

ٚ ٌفايٙي وٝ اِكاْ ـا ثؽٖٚ ليؽ ٚ ٌفٖ ٘يىت 



 

ؼاؼٌبٜ ٞبي ٔطُ پيٍيفي ٔي تٛا٘ؽ ٠ؽْ اخفاي 

ضىٓ ـا ثٙب ثٝ ؼـغٛاوت ٔطىْٛ ٠ّيٝ ؼـغٛاوت 

 ١ٔففي ٔي ٕ٘بيؽ ، 5ٕ٘بيٙؽ ؼـ ٔبؼٜ 

وٝ ؼـ ؾيُ ثٝ ٔػتّف آٖ اٌبـٜ ٌؽٜ فبلؽ 

اّٞيت ثٛؼٖ ٘ففيٗ ٔٛافمت ٘بٔٝ ؼاٚـي ، ـاي 

ِبؼـ ٌؽٜ ٘ىجت ثٝ ٔٛٔٛٞ اغتالفي ٘جبٌؽ ، ـاي 

جت ثٝ ٘ففيٗ اِكاْ آٚـ ٍ٘ؽٜ يب اثٙبَ يب ٞٙٛق ٘ى

١ّٔك ٌؽٜ ثبٌؽ ، ٚ يب ايٙىٝ ٔٛٔٛٞ اغتالف ثٝ 

ٔٛخت لبٖ٘ٛ آٖ وٍٛـ لبثُ اخفا ٘جبٌؽ . اخفاي 

 ـا ٔغبيف ٘ٝٓ ٠ٕٛٔي وٍٛـ ٔٙٝٛـ ثبٌؽ



ٔي تٛاٖ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ـويؽ  5ٚ  3٘جك ٔبؼٜ 

وٝ زٍٍٛ٘ي ٌٙبوبيي ٚ اخفاي اضىبْ ؼاٚـي ـا 

ؼاغّي ٚ ِالضيت ؼاؼٌبٜ ٞبي  ثٝ آييٗ ؼاؼـوي

ّٔي ٌٚؿاـ ٔي وٙؽ . ؼـ٠يٗ ضبَ ٚ اغتيبـ ٚـٚؼ 

 .1ؼـ ٔبٞيت ـاي ـا ٘ؽاـ٘ؽ 

ًحٍْ اجرا آراي  2-2-3

 داّري اتاق بازرگاًي

اخفاي آـاي ؼاٚـي اتبق ثبقـٌب٘ي ثيٗ  

إِّّي ل١ٙي ٚ القْ اِدفا ٞىتٙؽ أب القْ اخفا 
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 119َ  1393فّالغتالفبت وفٔبيٝ ٌؿاـي ج



 

ي ثٛؼٖ ـاي غيف اق اخفاي آٖ اوت ٚ ؼـ ِٛـت

وٝ ٔطىْٛ ٠ّيٝ ضبٔف ٍ٘ٛؼ ٚ ٘ٛـي ٔفبؼ ـاي 

ـا اخفا ٕ٘بيؽ ، ٘بزبـ ثبيؽ ثٝ ٔطبوٓ ؼاغّي وٍٛـ 

ٔطُ البٔت يب ٔطُ ٚلٛٞ أٛاَ اٚ ٔفاخ١ٝ ٚ 

ؼـغٛاوت ٌٙبوبيي ٚ اخفاي ـاي ـا ثٝ ٠ُٕ 

. ؼيٛاٖ ؼاٚـي اتبق اثكاـ اخفاي ثفاي ـاي 1آٚـؼ 

 ِبؼـٜ ـا ٘ؽاـؼ .
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ٚ وبـ ٔىتمُ ٚ ٌٙبوبي ٚ اخفا اضىبْ وبق 

ايىىيؽ يىي اق ٚخٜٛ ٕٔيكٜ ؼاٚـي ايىىيؽ اوت 

. ثف غالف اضىبْ وبيف ؼيٛاٖ ٞبي ؼاٚـي اخفاي 

اضىبْ ِبؼـٜ اق وٛي ؼيٛاٖ ٞبي ايىىيؽ ٔٙبثك 

وبقٚوبـ پيً ييٙي ٌؽٜ ؼـ وٙٛا٘ىيٖٛ ايىىيؽ 

ا٘دبْ ٔي پؿيفؼ ٚ ٔفٚـتي ثٝ ا٠ٕبَ وٙٛا٘ىيٖٛ 

 ثبٌؽايىىيؽ ٕ٘ي 

هفِْم ّ شرايط الزم  2-3-1
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هفِْم اجراي راي ّ  2-3-2

 السام آى



 

ٔىتمُ اق « اخفا»ٚ « ٌٙبوبيي»ؼٚ ٚالٜ 

يىؽيٍف٘ؽ. ٕٔىٗ اوت ـاي ؼاٚـي، ٌٙبوبي 

ٌؽٜ ِٚي اخفا ٍ٘فؼؼ. ٚخٛؼ ٌٙبوبيي ٔتٕٕٗ 

اخفا ٘يىت. ِٚي اٌف ثػٛاٞيٓ ـاي ؼاٚـي ثيٗ 

ؽ ضتٕبً ٌٙبوبيي لفاـ ٔي ٌيفؼ. إِّّي ـا اخفا وٙٙ

ٌٙبوبيي ي١ٙي لؽـت لب٘ٛ٘ي ٚ اثف اخفاي يه 

ثب ـاي ـا ٌٙبوبيي ٔي وٙؽ ِٚي ؼـ ٔٛـؼ اخفا، 

ِؽٚـ اخفا إ٘يٙبٖ ضبُِ وٙؽ وٝ ـاي ٔؿوٛـ 

تطت ٘ٝبـت اٚ ثٝ ٘ٛـ ِطيص الؽاْ ٚ اخفا ٔي 

 ٌفؼؼ.
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ؽ ـا ٕٔىٗ اوت ٔؽيٖٛ ثٝ ٔيُ غٛؼ ٔٛـؼ ت١ٟ

اخفا وٙؽ وٝ ؼـ ايٗ ِٛـت زٍٍٛ٘ي آٖ تبثٟ 

لفاؼاؼ غِّٛي ٚ ٔمفـات لب٘ٛ٘ي اوت ٚ اق ايٗ 

يبؼ ٔي ٌٛؼ. اٌف ايٗ « ٚفبي ثٝ ٠ٟؽ»ٚال١يت ثٝ 

وبـ ا٘دبْ ٍ٘ؽ ٚ ٔؽ٠ي اق ؼاؼٌىتفي ٚ يب ؼيٛاٖ 

ؼاٚـي ؼاؼغٛاٞي وفؼ ٚ ٔفخٟ ـويؽٌي په اق 

ـويؽٌي ثٝ ِؽٚـ ـاي ٔجبؼـت وفؼ ٚ ايٗ ـاي 

ٟي ثٝ ِؽٚـ اخفائيٝ ٌؽ، ثبق ٞٓ ٔطىْٛ ٠ّيٝ ٔٙت

ٔي تٛا٘ؽ ثب ٔيُ ٚ اـاؼٜ غٛؼ ـاي ـا اخفا وٙؽ وٝ 

ٔي « اخفاي اغتيبـي»يب « اخفاي اـاؼي»ثؽاٖ 



 

ٌٛيٙؽ. أب اٌف زٙيٗ ٍ٘ؽ، ٔطىْٛ ِٝ ٘بٌكيف ثٝ 

اوتفبؼٜ اق آئيٙي اوت وٝ ؼـ لٛا٘يٗ پيً ثيٙي 

ـاي ٕٔىٗ ٌٛؼ. « اخفاي لٟفي»ٌؽٜ اوت تب 

ٜٛ اخفاي ت١ٟؽ يب ٔطىْٛ ثٝ، ؼـ ٚفبي ثٝ ٠ٟؽ ٌي

ٚ اخفاي اـاؼي ٠ٛٔٛٔيت ٘ؽاـؼ ٚ ٕٞيٗ وٝ 

ت١ٟؽ ا٘دبْ ٚ ٔطىْٛ ثٝ، ثٝ ؼاؼ ثفؼٜ تطٛيُ ٌؽ، 

ّٔٙٛة ضبُِ ٌؽٜ اوت. ٔٙٝٛـ اق اخفاي ـاي 

 ـاي اوت.« اخفاي لٟفي»ؼـ ثطث ضبٔف، 

ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ؼـ ٔجبضث لجُ ثيبٖ ٌؽ ١ٕٔٛال 

يٗ إِّّي ٠ٛ٘بً ثٝ ٌٙبوبيي ٚ ؼـ وٙٛا٘ىيٖٛ ٞبي ث


