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 نز ان ودر ا  ق
Hassan Nayeb Hashem

اا  ق نا ن و  ه از و ح ا اندر ا  ق  ان ن و ری از ای  ا

 ار  د ا ا  آ ا زن    ان   اراده و ان اری  و ق  را دارد

 و    د  ی   و دو ن دول از در وا   نز  ا از ا    ؟ و 

اس   و  وه ادی     ق  در ری ن اان  ؟

 ه  نٓری از ا و دار   نز را در     دو     ان  ال دوم رد در

 دا  روی ر آه ا و  ا     ه   ، و  ور زن در ل د ی

 ر ی ا و دو ه ا ودها روی آورده ا ای درو  نردر اداره ا  ر اد  

.ٓب ا  ن ه ا   از

.دا ی ط     ال   ای ا

 دی  در ارط    ارن ی   ق  زن   ح  د، «اام آوری»

. در ام آوری ا  ا   ا رای ا   نز ر در  دا  . نار ت ا

  ت رای ا در ل ی  ن  د   ت ا را ن ا   و م

 یر و در دا ر  ی  و   در دو ق   د، ا ی را در ق ت

  و   ، ی  دا ااز ا ا ا ، نز ر   ا از ر در 

ا  ،د  رت  ق ان    و    ر   در   . ی 

،«رای ا» ،  نز بر در    را  ق و  ،و ا   ط   ی

«رای ادی و ا» و «رای ق  «ل ی آن   در ق   و  ا  وه

 و   ق    در  از   ز را ن ددو ار ، ق رای   ز اا 

.د ارا ا رای ا دو ق و  ق   ت

د آ ا اام آوری     ا. ان  اا  ارط  ان  از  ر ی ر و  ی

.ا  از   و  و ا  ط د م در   دٓا    داده  عا  ی ،ا

ان   و  د  اام آور  د  د رس   زن    ا  در دو ،  در

دی  و  در  ااد    ای ارد. ای    ار وه در رد و ق  در

ری ا اان ا ا  ای ای ن، ان و ان ق  اا ای ی ا ن د.

ا   رای   و ر    م آن  ا درا   نز   "ام آورا"  ی 

 ان از  ن در ا  ه ا  اری ر دی وی  ، ق نا  نو در ا ، 

  ان ق  ب ل ۱۹۹۸ و   255/60  اس آن رای ق   ه ا د د.

 ق  ت   ر و  ب  ٓا ر  ،ه اد اا  ل   ق رای

 ، در آن   ، در  ل ا ا ا  اری ت  و ااری د و   ی

 ه آرای داده  . ن دا در  ق ءو ار  ی در ی  ،  ق ن   ،د

 ی  در  م و رای ق  ه اراری  رای ق   ا ق  ا .ر ده
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 د را رای  ق رای در ،داده ا  م آن رای  و   ای در    ری د 

.ه ا  ا رای  رارک در در  را  ده ا   از دادن رای  رای    و ده ا

م ر ادواری  (upr)  در زور رای ق   ه ا ،ا ا ات ق ی ه ای

اری د - ر    .ده ا ای آنا  م د را ر د  ا .د آوردو  ر ای را

 ه (ه ) -  ۱۹۲ ر د  زن  ،ادی از دی ارا ه  آ را ای د و ق

.   ام آورا د ا  ا  و ا  د ر در 

ش زور اری وه  و ری  ود وه ی ر، اران و ن وه،  آزش،  و ارء

.ا   رزو ا  ری از ر ه ر نو ا ده ا    ق

در رو دو  ی نز و ر  ر ،ی ا را در در ا  ی  اری اد اا

.وده اا  ق رای ٓرا 

ا    ٓرن در رای ق   ان ن  زن  دو دارای  ر (دو) در ر ل

  ده ا ، از آن ا   رای ق   ر در  اراری   ی  ق  در ل

ل ا و ری از ان  زد ای   ی ری   ه ا و   ا ی

رو آورده ا. رواد ر   ان  ان و زن د ره ا  ،ی در  رای ق  اد د و ی

را ا   ٓا  دو    ط را اریا     داد. در   را را در 

.ده ا  ی ق  د  دارای  دو  ی نز   و   را در در  ا

در ا ل    ده ا     ری ی از   ۱۹۳زن   وه   ۴۷ رای ق

  ان  در ت  ده ا ،ت  د را  ت  ده ا و  ی ی ی را

.ده ا ما  ق رای در

 زن ی  دو ی  در رای ق  ر  ا و ا ٓ از  ل ده ا ،ر ر ی

 اغ  ا   از  نو ا ده ا  اری  دو  ی نز ی ی ای .دار

. ز نا   من، از ا اوم     دا  آن را  و  ن د را ات  ،ی

 ری  ق  زن      و و   آن در  ۲۱ل  اه  ش اوم

آن در ا ل  از  اا  ،  رت زن و اد دی  ای ه، زور ار د زن

  ا  .ی ی   ق   ان   رس  ای ق  ل از  رای

.  وروزا ا ر  از ،  نز ی نار و د ا

اا ان ی ق ی  دو ق ا و اا ن آن    داو اد  از ر  آن  و

 دی   دو ق ا و ان  ،(Treaty Bodies) زو ر ار دی ا  ا آن روز اون

ا. ان ده د در ژ  از  رس از ط  ن،  ر ادواری ارش ری  ق  و ان

 .د  ط ارا ر ن درا  ق د آن ن اا  ید را در را ید و   ر را 

ری  داو     ا ،دی رن د   آن  را  د و آن را ای د

 ر رد ا در و   ری ا ن ر  اردی از       ام آورا

.ا  ر ن در  ق یو ار  یدر را ا و ا ا
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 ی ه   ا  انا ری ا .اه ا ر ی ارید  را ا  د ،انا  ر رد در

دی، اق ا و  و  ق ی دو ق   ام داا ،ه ا   م در  ا

و  و ان ر م ال  ادی از  آن  . ا ل ا م در م   ۳۶ د  آ را

ا   ل را ده  در ا ن دا دو   .ا ا آن  ایا  م د را و ا دا 

     ه   ید  ارش ارا .ده ا اه ، ا ت ما     

رت  ا و  دی ارا ه  رن ا د  ه ا . ود دت م از  اران وه

و ی ر ری از اران وه  ص ا  ار وه اان، از  ده ل    از آن ازه

ورود  اان اده ا و ا دار  ی،   ق ، از اان را  از ود  ل  دت از او   آه

.ه ا    ادواری ر رو  د در دور ی ه از  ید  و ده ا ا ،ا

 ا ل ان ق  اا  ا  اده در و  از زور زن   اه در  و ارء ق

 ی آنر   د داردو اا  ق نا ای ری ه دهی ا  ز . ان دادر ا 

زد  ن را اون ا د.

ز ی ار ق  در اان   اد ودی از رن ل ه د. ان زن آن ا  اد ی از دم

 در آن  ق ءو ار  ای و     ع در  ق ا د را ، ق زشٓا  انا

.  اوم ر  انن ار در  ق  ارد  رود  آن  رت ا در ا . ش




