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 چکیده 

رمشهههتحاالقق امکنامدرار اسهههتمسههه ام احقوق مبمحثار اهاانظممااالاکنمقو  مقوله اممیت امی ا االش ارام االقق ان ار اک ااممه ام اا

 ا قوعااامار اماگتا پتشگتارحامممام اااماشبلام اگتا پتشموم ر ارمامعمملامجم متانسهب ار اماالببتنا ار اموم ر ارمامالام استمس اا

اخصوص اکرحم ااامارمااگتا پتشهم االمممت اخومهاسهامن ار اموم ر ارمعثاالقمرلاگون ارممیت امی ا االوا ار امقتمممتاپتشمیظو االقق ا

ر امیظو ااالوسطار ل م ا قوعااامااگتا پتشرمشیت،ان امس ان ار االهم ضارتنار اپ اپمسخار ان ام اتگم شهتهامسه حاسهومل ان اننم نااا

نتمماک امقتمام اشهههوردامرعم امکنانوشهههام ان امسههه ان االوا ار احو هاعموم ار انیم اح  اااخصهههوصههه احاکرالقق اممیت امی ا ا

احا   امکناالققت االوصت  ،االقیتی ام ارمشتحالومنتاپمسا ار امکناسوملارمشتم رمامقو ک ار ل اماراسمال ااخصوص حاکر

ا

ا،احو هاعموم ،ار ل اماراسمال خصوص حاکرپتشنا ،اممیت ،ا :واژگان کلیدی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ا11/11/1991ااالم کخاپذکا :ااااااااا91/6/1991الم کخار کمف :ا اا1

ا(نوکسیتهامسئول)رمنشجو ار  هارناا احقوقاعموم ،ارمنشنمهاعیوما االققتقمتامص دم 1 

 نم شیمساحقوق،ارمنشنمهاپتممانو انجفانرمرامص دم 9 



2 
 

 

 

 مقدمه

ستمس اام امکنا  ا؛ن اایب انیش ارم رهم االتمرتاااممه ار ارامراااامامقت رار اپمسخاهم ا منیش انتس ا اراش ام ا

س امس ان اسزم اربم کماناساتنانالم کا اام امیظاااحکمرتمهمت ام هم استمس اایمک اون ر امتم اگاایمک اپتشهنتامن ا

 اانم م ارماالقولار ا ضعامقاصمر  رمک (ار اام انت اا امجم متارزهرام انمهشامتزم ااامکرا)ااماانیتم پتشهیدمراا

هم امنشتنا»پسام ام امناکبوافا ار اربم ارار امصطشحاااممه اموابمتام البمبااامام امتم ارارمشها اشورحامااممع ا

اااحرام ارساتمر ار امکناهتفانظاارمش «انت ا 

رقثاالقیتی ار امو ران ام احوصههی امکنانوشههام اخم  اان ااریت اشههتههم اماای  االقسههترمتلار ااماام اگتا پتش

مااممع اکما» اا4« ضههه »ر ااگتا پتش،االقسههترام اااماگتا پتشهم ا ماعار االقسههتراریت اک امتلامدرام امسهه ح

امتاتت االغا اکاکخمصامتا همر،امسایزمامسا مرهام امرزم کر امنومعااااما ضه اگتا پتشا اتنم گمس حار ا1«مصشح 

ارمشهههتا نارملقوهامتم البهمباااماالوسهههطامجاماا ههمالافاصههه تهاالقیا راما طتمق فار احذا    امگاچ امیادناکمح

مااامجامم اشانک اگاما  انتمممامواباشاشورنم ردبوراسمخام هما ا ضعامااممعاا شتامیقافمن ا امجاممن ارامکالمم

امتم س،اهم، اندمرا  اخصهههوصههها عموما همم اسهههم مم ا هتفا سهههتگاررحاهاا   هاط ماک ر ام البمبامعمملاایم

ا، مقیا همپم كاهم،شههان ا، تتمشههم لاالولات،کهما امامنزاخافا شههنمهانقل، حملا همسههارتسههاهم،مم سههام تر

ومعالار امسههها مرهام اامنکنندما ماماممانمچم ر اراقام ارم نتان کهمار امهاضاراخو رارمامنومعااامیگتپم ناههم،اگهمهاحکال ا

اا6حتکنمما ما  ضهاگتا پتشاهم    

طاتتم امقک اپمامیتنظمملارمامدم تا االق انیاالار ن  ر ا،نیاا طامحا ،کاکشههمملامتا،وهتناشههکر اطو اخشصهه ام

همامهامسهه ا امیمفعاحمصههی ام ام البمباااما ماا شههااتالاا ارماخطااررارشههوم کرمشههتان ار ا مسههط ان ام البمبااام م

اا7حرهت مرتانمهشامک نانمورامتنننون ان انزراماالبب

ناکم امحاطافت شهههوررااشهههاصهههت ا امیشافاراالمنتتام ،ار امقتطالغتتااار اام اامام ااگتا پتشر امتلامااممع ا

اک  اشههیمسمکاامام اطاا همشه اکخشهبمنت ا اا منتامتعمها فا8« ماالقققکسه ااکوتاکپو »ن ار ااگتا پتشبارام اک  

                                                           
4 Situational Crime Prevention 

5 Rehabilitative or social prevention 

6  Ronald V.Clarke, Situational Crime Prevention,Successful Case 

Studies,Second Edition,Harrow and Heston ,1997,p2 

7 Opcit, p4 

8 Positivist  
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حقوقاامن ،اتشههنتر انمم اپا مرترسههاا م اارامتنامکر اما9حرمشههیت ما  امااممعا عیلا قوعاااما امنجممامصههشحمتافار

لاشتهار امالغتتامتامعماشورحتماالبطاما  ااممه اشیمسا رماعیوماحمئلاممنیتا  منشهمنسهااا  شها امام تر اصهو تاماا  اتن

،ار ارلتلاالیوعا اگسااهانم راران ار امممنناگونمگو ار اظمهاام البمطاگتا پتشهم ا ضه امقتطاکمامسها مرهام ا   ا

ر ا مسههط االقمرلارماسههم  نم هم اااخصههوصهه احاکررم رام امکنار امکنانوشههام االیدمانق ااخصههوصهه احاکررتشههاا ارما

ارارمش حاخومهتاخصوص حاکرپتشام ان االممی ار ام دوماا ضه امو راالقیتلا ام  کمر اقام اگافا امنتحاگتا پتش

  خصوصیحریمتاملی در مفهوم 

  را ام انظم ام دو اهمم امراتمارماک اژ لتتگ ا ار ماخصوص حاکرم ارکتگمهارستم  ام امنتکشمیتم ارام اشیمخ ا

 ارکنام ار انثم اخورار امکناا19«رنتلاسولو»ا،11«ن الو امتیا»ا،11«المماگاال »ا،10« کیتممار ان »منتکشمتمن اممنیتااشوکرحم 

ام دوم  کاما مار اصو تاشمارهارتم ارم رااخصوص حاکرالومنتامهی انسانم هتچم امکنا  ا»ا14حمدرامشم هانارهامنت

مجزمک ام امطمله ا ا اهم اماایفاپوشم ،احو هر اعیوم اک ام دومااهرا16«خصوص حاکر»ا11ح ستملا ار اااکم امس

ا18«ممااندم »رم را امقت رار اح مظ ام اک اا17«خصوص »مهیمک افامالاام اا اگتارم ا مار اراام هم ا  ک  موقهت

اتا مر»ر گتامنتحاارمان اهمک امس ان امشامصاهاا   همطشعمتا افهملت رمر ار امکنامقول امتع اپوششاشورحنم 

اهااگون اگسس ،اخصوص حاکرمهاقتامس ا 19«مسمت  ام  ار   ار  ا م اخوسامن ،افضم افتزکب امم اکامتمخی  ماحتم

 اارما اورار كا10 اسه ار اایوگتا ام افم اشت امطشعمتاشاص اماروطار امفامرارم رحاپمسانوک اخومهم امس 

                                                           
ا170،ص1980،ااردم االما مسام 94-99م ا قوعااام،امجی االققتقمتاحقوق ،اشمم هااگتا پتشص م  ،اعی ،امبمن انظا ا9

 

10 Villiam beaney   

11 Tom gerety  

12 Arthur miller 

13 leinad solve  

ا11،ص1986خصوص ،االدام :انشااسم ،چمپام ل،ا مسام امنصم  ،ارمقا،احقوقاحاکر14

 

15  Daniel  solve, Understanding privacy, Harvard university press, 

londen,englnd,2008,p1 

 

16 Privacy  

17 Private  

18 Secret  

19 Robert smith  

20 www.biometrics.gov/docs/privacy/pdf 

 

http://www.biometrics.gov/docs/privacy/pdf
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ر ام دومااشتحرمم «افارامنسمن »ر اک اچتزاکهی ااریتا ا ا امشاامكاهمن  اما م تام امکنام دوماممماالااتعهمرارمش 

اشمملاپیجاحو هام اگارر:اخصوص حاکرموسعا

ر ااگتا ماالبطارماصشحت اشاص انظتااالصمترموضوعمتااخصوص حاکرمکنام دومام ا :21حوزه تصمیمی-1

اشورحرت ا ماشمملام  ااهمچیتنامسمئلاشاص اماالبطارماخمنومرها احو ها نتگ اشاص 

 امنتحمکیب اچعافضم افتزکب ار امکناحو هاماالبطمالمقاخومبا حححا ار ا مقامسمئی اممنیتاخمن ،ا:22حوزه فضایی-2

اورحشسمئی امس ان اراا   ان االمانزام الومنیتار امکناحو ها م راشونتاکمان ا ماربتییتام اامی اممشامص ام 

مرلاطو اعموماقهم امقاممن اکمامیش ا اندمرکنامفامران ار ارمافهملت اخصوص حاکرر امکناراشاا:23حوزه قصدی-3

ام  ارم  امهموالًاگاررح  ک اهسایت احو ه امکن ار ااالمانز ارسااس  ارام  ارکنام  اشت  اممنع امشامصار  االومنمک  ر 

اگاررحالبمطمالشم ار احملاکمانکیتهارم م م 

ومنمک االاشورحنم گتا امطشعمتامفامراگ انوام ر امو رار اخصوص حاکرم ام دوماار امکنا:24عاتیحوزه اطال-4 

مشامصار اچنونن ار انم گتا امطشعمتاخورا)رام اچ انس ا اچ امهتمف (ا اپمسانوک انندمار ام البمطارمارکناا

امس حاخصوص حاکرمشامصام اموضوعمتاماروطار احو هامطشعمال ا

ح امشامصار اممیت ا امقاممن ارمق اممنت امقاوم انیت امشبملا اصو امامسشتا ا»ن ار ا: 25ارتباطیحوزه -5

 ا16حماالبطامس «اطشعمتاماروطار ان امامرامتاماهی ار امکشم ا ام

وعا ژکران اامقاصمرارمافاهیگ،ا کامانتزام اامی ام مهتم امس ان انسبت ار امو ران امطاحام اشور،اخصوص حاکر

مبناممما انسب امس ان ام دومان ااخصوص حاکرالوم اگ  ام ام امکنا  س احمنراراان انشو اماالبطامس استم

رمکتار ااخصوص حاکرممعام احار امجموعارام ام مئ اک االهاکفاا17تح انشو  ار انشو ارکنااما م تارمشممس ا

اهم ا کااالوا ارمش :مقول 

ارمشتاشیمسمک اشونت؛اخصوص حاکرهم اهما امصیق ننامن  -1

 ؛ییتارمکتامتانظااقام اگتانتن مارتم ام اخصوص حاکرحممک ام امصولامسمس ان اقیما انی ام ا -2

 رمشت؛ارمکتا اورارمشا هما افیم   امطشعمتار اهینمماالوسه استساراخصوص حاکرهم االامتنا  راهینممام اننامن  -3

                                                           
21 Decisional  

22 Spatial  

23 Intentional  

24 information 

25 communication 

ا18،ص1989مصشن ،احمتتا ضم،احقوقافیم   امطشعمت،االدام :انشاامتزم ،اچمپار م،16 
ا119صا،70شمم هاا،1984خصوص ،امجی ارمنشبتهاحقوقا اعیوماستمس ،ا مسام اح امنسم ارااحاکرا حمتل،امیصو ،17

 



5 
 

ا؛خصوص حاکررهیتهاهم امفزمکشنمور افیم   قبولا اکبپم چ  -4

  خصوصیحریماز جرم  با  گیریپیشتقابل گونه های تمامیت خواه 

فا امطاحا اوستمس اایمک امناکبام ااامان ار امنتکش اگتا پتشخومهام امقول امظاالم کا ارتیشافامگتااکماالمممت ر الق

 مقهت اانر امکنا مم ارستم  امکاشتحاشیمسم امهمصاارنبملهم اراخ ام ااامر اایبشارفمعامااممع ا ار انوشا پسام ان ا

ار کمفایتان امقت رک  هم امعمملاعتمل انت ا اسیا احبمک ام ان ارم ران ا  کبار افام منیش اکهی االوسلار ا م

هم امبای ا امعمملاستمس ا19«اامکراخار»مممار ارنبملامفزمکشاا18هم ارکاکناگاررامن ارمکتاامکنزکنا   مرزم هم اپتشنت

ا90«ص االسممحا»راا ام دوماموسعام  امساقبملافام من ا  را اشتحاگتا پتش، ارم انتز اچتاگتا پتشام ااام از،ر امو راهم 

ر ااومهتارورحخ«امس اگتا پتشهاامماا»الوسطاهم ام انثم ا انامکجامصلااگتا پتشرام اهم امفامرا ار اندمک ااگتا پتش

شم ا اسطوحااممه اعش هارااننب امنتا االمممامقم اااماموما اگتا پتش ارماالوات احمنمتأهم امقتمممتاهتاگ امم مکنا

مکنامهضی امس ان اعش هارااا91حرمشیترم ام م اااما ماعدتهاگتا پتشورا ظت  اشونتاخنمم االتمرتااپتشنتامن ا مقعام 

الوالملتااان ار اار لادم انوعاالشبتشتاپیتس ارمونامس انتزارتلاشتهامس حهم التباملر انف انظمما،خومهمممت هم االر ل 

ام ارخمل ام هم  اشبلاگسااره ار  امارم ارم م اقت تمو  اکم ا  و اگوکم احضارمشیتامصوالًهم امساقلاپیتس ام نییت

حاطر حمل ان ار ل احتمقی انبمکتانتم میتانتا  اعظتراپیتس ارمشتا ا اوراچیتنانتا ک ار اسا؛حتمنثا ار ل امس 

ا ار  ننم امکمتل،اهم اماایفام البمط انظتاامورمکل،نیاالا ستعاحو ها91ح امارمارم را ستعاحبمک ام افمصی ارتنار ل 

ا ا نگاچشر،ا91رارم  ام ااعیبت الصوکاا،94ننم  اکماالشاتصاصو تنظتااچداها99«رتومااک »هم اهام ا   مسا مراالی ن،

رام ااسم  موم  اسطحاشداهم،م گتا انتا هم اممیتا ا اپیتس ار ان،الشاتصاصتم،ار ا97ننم  ،رس ا،96ننم  مننش 

                                                           

شمم ها،ا1989م ا قوعااام،امجی احقوق ارمرگساا ،ا مسام ااگتا پتشم ارزهانم  ار اقمنو امسمس امکام ا االکق ااگتا پتشنتم اپو ،اممتااحسن،ا18 

ا111صا،41
19 Pretty crime  

90 Zero tolerance  

ا19،ص1987م ااامار اچملشارماموم کناحقوقارشا،اپمکم انمم ارناا احقوقاازما اااماشیمس ،ارمنشنمهاالدام ،اخارمرااگتا پتشمرامهتم ،اشدامم،ا91
ا19الم17ص،1978رو م ،ارم  ،امارم،ار لادما اهامس،االدام :االاام اپژ هشبتهامطملهمتا مهبار ،انشااپژ هشبتهامطملهمتا مهبار ،اچمپام ل،ا91

مممااح(ا ماعیرا افیم   امنتم هاگتا ا االقیتلانمم  ارمرهاهم ارتولوژکب امهاف انارهامنتbiometrictsر اک االهاکفاعممارتومااک )99 

ه،امقم ما اتالهاکفارقت االاا افی االاان ان امما  ها مکجاشتهار اقام ا کاامس :اهااخصوصت افتزکولوژکب اکما کژگ ا فام  امیقصاار افارا اماممکزانیی

 قمرلاسیجشان اراومنتارام االهتتناکماالأکتتاخورنم اهوک امفامرار انم ا  ر،ارتومااک انممارم رح

34 scan-Facial 

35 scan-Iris 

36scan- Finger  

37 scan-Hand 
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سو اا هم امطشعمال ا اممیتا ا حححارتشام اهااچتزا نگاخطا ارام االشبتلاک احبوم اممیتا ا احان ارالشبتلاسم مم 

اشورحارژ م هاشت ااممه امقسوبام 

اممیتا امس حمع مماانت ا اکمار ل مااممع ار ار ل ریژکب امکناحمل اماحی اگذم ار ل مقق ا«امم  افتیتپ»ر االهبتاا

اممماالقوالتاناحممک ام ا نم ا انورنم ارم ام مااممع ار ام مخااقا انو رهرا ا مم االصوکباقومنتظدو ار ل  گاررح

ولار ل اپت سمال ارماهتفامسئاعتملا ا اطاح ا اگساا افقاا ار میطق ام ا اادمن امیجاار االهتکلا انمهشاحمنمت

اسم ،نگمه انمو  امفامر ارزهسم  ا  ا  ارزهبم  ،اممه  ا متی  ار  ارملقوه اممیت اخصوص ،ارکتگم  افانکیت صباناالوسه 

ا98ح مساهم اضتاساق ،نم الدم امعابم  ا حححاشتههشتم ارهیتهاهم امامقبا ار امهمراا اممبم اعموم ا اخصوص ،ر  رتن

تااشتم رهیتگم ان ار اطو اعمتهاالتمرهمان االقوک انظم تا امامقب امنسمن اراانمم ،انممکشاشدا ا امسا مرهام اهمکنا   

گتارام اامی امول  اهمک استمس اایمک امطیوباااماشیمس اخور ا ماالشبتلام اااما مار اراام اگتا پتش ضه اا-فی 

 انیاالااامااتا گپتشالومنتامسئولارهتان ار االهبتااگم لیتاپتممامصی امکنا  کباران امس ان ار ل ار االیدمک انم م 

اا99حرمشت

تش ار اعیوم امهم اشتکتاممیتا امما مارمامکنا مقهت ا حشایمكا  را انارهامس ان امنتکشتت ار رم هامکیب افیم   اهنیاال

امف ا کمرا اشونتان اظمن ار افماه االبتکلام خطاهما ماشورامشابمهامس حممنتا ار امشبلاالبتکلانم ک ا مهبم ارمق ام 

قوقادم ماح  اراخ ام انسلاچمکنم انت ا ا امااممع ا مافاممو انیترحعتمل م اامی ااشبییتگ اندمرهم ارمونامس ،

هم افار ا امااممع احممک انیتحا نتگ اخصوص ا ان مر اخومهتام انامم امنسمن ،منتان ام رشااسانار امتم ان  ره

منسم اهمام اح اهم ارشا ااهم (اعمتهاحقوقانت ا ،امشامصاحقتق اکهی امنسم اهماهسایتا المرهم ا)سوژه»م اننجمان ا

اا40« مال ا امناسمر اراخو رم نت،اریمرامکنانظممانت ا انتزام احقوقارشاامامثاام اشور

شزرانارهاگواخصوص حاکرمتکاامسب ااممه امطشعمال اکونسبوانبمال االبم ارهیتها مار احممک ام ا«افتیتپانئو»

رمنتاا اکمرن  احقوقارشاار اهزم هاسومام امسمئلامس حا  احام ا نتگ اخصوص امشامصا ماکب ام امدمااکن

                                                           

ردم ااهم،امجی االاصص املدتمتا احقوق،نمش  امسممعتلا مره،احسن،اایبشاهم ارم گش ار انت اار استمس اایمک انشو هم ا ار ،اعیلا اایوه38 

ا171ص،16 اا11شمم هاا،1984 االمرسام ا

ا
 اااماشیمس انو؛ر نمت ارااستمس اایمک امتکاکا-م ،امقمل انت ااشیمس انونج  امرانتانرمر ،اعی احستن،االم هاهم اعیوماایمک ،اایتام ل،انشاامتز99

ا741 744،ص1988خطاامتم ،ا)عی احستنانج  امرانتنرمر (اچمپام ل،ا

 

ج  اننج  امرانتنرمر ،اعی احستن،امجموع امقمل اهم االم هاهم اعیوماایمک ،اایتار م،االدام :انشاامتزم ،اامقمل اااماشیمس احقوق ا)عی احستنا40 

ا871،ص1991مرانتنرمر (اچمپام ل،ا
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تاگوکتامکمالهما مارام اح  اراالا امساامالژک اخورا کاانظاارم نتحا  ام حان امنسم اهاا41«رامر م ارز گ»ن ااشته

شیور،نیاالامار امخاتم ارم نتارهم امطشعمال ان امننیسام ا انتو لیتام اشبب امسااملتم،اماقتهانماکبمارماهمبم  انمنمرم،

نییتا ا مرهام  ار اسامساارنتمامسا اپس املباا نتبار  ننم امتیتم راپتمماالی ی ،اس پارم  امطشعمتا   من ارتشام اا 

 ا41ح ارتمم سام ا ماالق انیاالارم نتمقلانم ا افام  ااگون احان ا افهملت امفامرار اخمن ،ها

مننم  ا ایتا اکمفا امس حاگساا ارممی ااامممهتا اسا اگتامن ا امم اتناحقوقانت ا اانتزامما  هاصبغ ار امکنار

االصوکباقومنتنارام امننم  امقتممتااام،ااماالوسه ااامامننم  ار ا فام هم ا تااعمت ،االشتکتاضممن اماامء،

ت ا ان االا  کسا ار احتمقلا مم اممبنار اماحی ا ضعاقمنو ارقثاحقوقا امقمری ارمارزهاهم اممیتا ااگتا پتش

ا49سمخا امس حشو همانظتاانماکبما افامنس امطاحممیت امتم ا مار اراخ ام ان

  44رافیایی یا مکانیغحریم ج

اخصوص حاکرر ا مرط ارمام دومااهم،ر ا سهتی ار ل اا41«هم امبای اراالهتتنامقلسها کسا»رام االوسهه ااان   فننقشا

خصوص ام دومام احاکرا46«مناظم امشا ع»ن امس ان اامسهئی امصهی ااار امکناراشامقمل اامو رارا سه اقام ام اگتارحا

شهمکسها ا امیمسهب ارام احممک ام ان ار ارامرااقت تار ل ام ارمشتحمسا مرهام اسم  نم هم ااتکتاالبیولو،ژ ،اامعاااا

همک اگون ا47«مطشعمتااغامفتمک »ن   ا اثبه امطشعهمتاماروطار اموقهت ااغامفتمک امفامرا مانسهههم انارهامسههه حاااا

االومنتاراا   ر امکناخصههوصاالمانزاممام ارمشههیتان اممبنامسهه امو راپوشههشاقام اگتانتحا امطشعمتام ماایفام

رمشهههانامطشعمتامبمن ارمار رسههه ارمشهههیتحا10«پوکما-هم اماقاكارمره» اا49«هم امقی رمره»،48«هم ااغامفتمک رمره»

اسههم  همک ان امجدزار ا ختاهسهها کس؛اتشههونمقلاشههدا نتم ام هم االهتتنهماقمر ار االوسههه اسهها کسر ل امفامر،

                                                           

(امشم هار ارمسام اقیه احتومنمتامثاااا ام   لارم ران امساهم هام ا هبااحزباکماشاصت اbig brothers«)رامر م ارز گ»مصطشحا41 

ارکبامالو  ام ارمشتح

ا999 991،ص1989مهامتانژمر،انمظر،ااممه امطشعمال ،االدام :انشاامتامثاقیر،اچمپار م،ا41 

ا77،ص1986مجتت ،استتامقمور،ااامکراعیت اممیت ،االدام :انشاامتزم ،اچمپام ل،اردم ا49 

 

44 Geo-privacy or location privacy  

45 Location based service  

46 reasonable expectations 

47 geo-information 

48 Geographic data 

49Location data  

50 Movement/mobility 
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کب اا 19«مسپ ا » اا11«مسن ا »همک انظتاامسا مرهام اسمممن ا11رمشیتحخصوص امفامرام حاکرمطشعمتاماروطار ا

ارمعثاشههتهان ار اهم افام م امکناسههمممن سههطحامکمی اشههدا نتم امسهه ا اقمریت الاکنامرزم همار ا مسههام ام انم رار 

 حهمام ان امترارنتانترستم  ام اموضوع

وص اخصحاکرهم االهتتنامقلا ماالدتکتاعیت ام ثب امطشعمتاماروطاالوسهطاسا کساار ارسهتم  ام اموم راشهدا نتم اا

ر ا14هم ارمخی االوسطاکب ام اسا کسا1007الماا1001ارام امثملا ف اپژ هشه ان ار ارتناسملدم اامنتحخوراالیق اناره

االاکناح ارشا خصوص ا ماریتمر حاکرر صهتامارمامکنانشو ااسه ا ان اارهتان ا انلمم امنجمماشهتهانشهم ام اانشهوا

هم اتنمو راکهی ار  رر انییتگم ایج ام امیظااشان سگزکی اپتشا  ار امکنانظااکم رهخوراقیمتمرانارهامنتحم امتم ا

سهههملار ارمالار اعیوم االدتکتهم اار م رهتتناهوک املزمم ارام اشهههدا نتم اهم اعموم ا اهمچیتناالهمامقهبار امبم ا

مو رارکنااالدتکتهم اات ا اخطانمكار ا مسام اان شهدا نتم امعشماشهتهامسه حممماااااخصهوصه ااحاکرنوچ اعیت ا

ارنق اگسههاارهاحقوقارشههاا مافامهممبم اانم گتا اراخ ام امکنامرزم هم،ر ا11معشماشههتهامنتحاخصههوصهه حاکرنق ا

 ار امکنارهیتانمرها مار امخاتم امفامر اقام ام هم اضهبطا انظم تافاص اسوءامسا اسهم نتحرسهتم  ام امکناسهتسهاراااام 

ا16مطشعمتارسااس ارم نتح

                                                           
51 Dr. Sjaak NouwtوReasonable Expectations of Geo-Privacy?,Volume 5, Issue 

2, August 2008,p397 

 

52 GIS-Geographic informatin services 

53 GPS-Global positioninig system  

54 Dutch National Freedom Survey 2007 (Nationaal Vrijheidsonderzoek) 

امکناموم راعبم الیتام :11 

امناقملامطشعمتامسمفاکناالوسطاسا کساهم اهومپتممک ار انشو امقصتا1

ااا11«پوکشناهم اخورنم » رکمر ا اثب اموقهت ااغامفتمک امفامرار ا ستی ا1

 DNAمنجمماعموم ان ممکشا9

االجسساهم اپشنتامن االوسطار ل اا4

ا رکمر ا اثب اموقهت ااغامفتمک امفامرار ا مسط امامراهاهم االی ی اا1

ااتمط ار اموم رامشبوكااالوقتفامح6

ااساجو امیم لار ا مسط اسوءاظناا7

ا ام البمطمتامکیاانا ااا11« مکمنمم اهم»نظم تار لا اراا8

   مساامقاسمعامبملممتاالی ی 9

ا117،ص1990فی ام ااام،االدام :انشاامتزم ،اچمپام ل،اگتا پتشخمنهی اپو ا مام گمه،اسبتی ،ا16
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ااشاصاهاالومنتارماشامکط ارام اشدا نتار ا اورانکتحخصوص ام حاکرمناظم امشها عام اااراامسهمساننچ اگ ا اشهت،اا

امناظم »اممه انتزارمکتانممرهاپذکا اار اشهامکطامشهاصارمشها ارمشتحااااخصهوصه ااحاکرم اا17«مناظم ا هی ا ا مقه »رمکتا

هم ام  پمک ار امکنا متی اصهمر اشهتهامس حموضوعان اااهقولارمشهتحن مءاماای  ام ارمرگمهار اعیوم اک اممااما18«عتی ا

رداهامیتاشهههونتدمگاچ امناظم امشههها عام اااخصهههوصههه احاکرمسههه انه انکهماهمه امفامراره اکه امتزم ام االومنیهتام ااااااا

ر ا سمت اشیمخا اشتهامس امممامساثیمئمال اا19«رمرگمهام  پمک احقوقارشا»الوسهطارستم  ام اقضمتار اااخصهوصه ااحاکر

هم امجاممن ارمران اشدا نت ان ار گتاافهملت ارمرگمها م 60«لوک اعیت اسوکس»رام امثملار ارعوم اانتزا اورارم رح

هارمرگمهانترمشا ارمشتحر امکناپا اخصوص حاکرنقلا اقمچمقامومرامات (مسه ارمکتامناظم انماا ام ااا)م اقبتلاحملا 

مارمش امهامعشهم امسهاامقاسهمعاالومنسا ارورامبملممتامیزلاالوک ا ماالق اپوششار ن  رحرمرگاارمامسها مرهام ارسهانمهاا

خطااپوششا نتگ اشاص ام االوسطانتا هم اایمک ارورها اهموم هارمنسه ان امشغولاک اعمیتمتان الوک ارمکتام 

ا61ما  اپیتسا اورارم رح

یت اعامات ا حححاالدتکت قمچمقامومراالا  کسر،اهم امجاممن اسم ممنته اشتهانظتااپولشوک ،مما  هارستم  ام افهملت 

قلامشامصاماهم اپتشافا االهتتنمقمری ارمامکناالدتکتمتام اسا کساهمارام شونتحر ل ممیت امی انشو همامقسوبام 

راخ ا مار ااخصوص حاکرنییتن املبا اممبنامس انق امرهام همامسا الاکنا   الاکنا امهمولعیوم اکب ام اسمرهر 

اار االوم ار اعیوم امرزم  انم ا اموث ان اهاگون امناظم  ا مام اخصوص حاکررنبملارمشا ارمشتحاپسامناظم امشا عام ا

ام ااامار ا سمت اشیمخ حااگتا تشپرامراارخمل اهم ار ل ار ا مسط ا

 ؟ خصوصیحریمنظارت پیشگیرانه یا نقض « های مدار بستهدوربین»

هم امااممع ار اره امختاار اگساارگ ار امقتطاهم انظم تا امامقب امس ان کب ام اشتوهمما  هارسا االیوکزکو امتم 

نمتهم اشدا نتم ا مارم مس امکنامماار اردمن ا ا ا ف مک امامقب ام االممم احانمتاهماالومن  رحامکنار  رتنر انم ام 

الومنتراممام اهم امممانبمکتاحقوقاریتمرکنا مار انم  م اممیت اقارمن انارحاح  اممیت انمخوشمکیتامقمممتار لا انتس ،

 انبمکتانقار اطو امهمولهم اعموم ار امبم امگاچ امخذاالصم کاار اک امبم اعموم اهرار احمل اخصوص ارمشترح

                                                           
57 Actual (subjective) expectation 

58 Objective expectation 

59European Court of Human Rights (ECtHR)  

60 Lüdi v Switzerland 

61 European Court of Human Rights, Judgment of 15 June 1992 (Lüdi v 

Switzerland), Publ. ECtHR, 

Series A, No. 238. The text of Ludwig Lüdi v Switzerland  
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 امنبم الر امممنناعموم ار امیزاخصوص حاکرمیت ام انمسانام امناظم امفامرارام ارداهالیق اشورامممااخصوص حاکر

اهم انشبم اختمرمن انتس حسبار اقبملاسوءامسا مرهام انظم تهم امایمح ااراخو رم  ام احممک 

الممکلا کمر اار امتمخی ار ا نتگ اشاص امفامرامشدو ار انشو انماکبمااموضوعاقمرلاالوا ان امس ان انشاکمتا  را

تاالوسطاماکبمک ان امهیوماشرمامسایمرار اااکم ان مرامطشعمتارم نتحرام امثملار اک امو راعبساراهی اک اهیاپتش ان

مار اهخورامخاصمصارمرهارورحمکنار  رتناهم امتم رسا اگافا اشتهاص ق ام لارستم  ام انشاکمتانماکبما مار ر  رتن

امشامصحا خصوصحاکرم اااماالهبت اشتهارورنتا ان ار امیظو ا   رار ااگتا پتشمیظو ار رماهتفاممیتا ا اطو اقطعا

 احملامهمشق ارافتیرامذنو ا  ا ماامدو ا ق انماکبمارتلانیتیاو ارورحنااپاشاشتهافتیرا کتکوک ام ا کتسمثملارکا

 امذنو اشتهان اصقیگافا نم مهمولار  رتنار طو ر ام اپتتمانارح سمن رهتان اایب اعموم ا ارماک ا  انشم ام 

زرک ار اچدم ار انشو امننیتسانم ا قوعااامار انم اگافا اشتهارورحااگتا پتش ماضبطانارهار القمظاممیتا ا ارام ا

ب اعبساشباس رم ار ا   ارماحت رااستصتا،هااشدا نتامننیتس امبم اهم اعموم ا ماالق انظاارم نتحامتیتو ار  رتن،

خ امشونتا مارام ارا س اپارهمک ان ار اشداالیت ا م رام هم امالومبتلر  رتنانتزاپشكاه اصتاحرارم  ام اشور

ا61«مشتحرممیتا اراامبیم افیم   امشدو ام رلتلامننیتسار االااتحا  کباراهمتنر انییتحمملتمتانیاالام 

رمامکنا اوراشتوعامسا مرهام ان ار اا،سملاپتشان م اشتهارتس ر انمنمرمانظم تا کتکوک ار امممنناعموم ام احت را

نا اارشهم اگمبم اهم،رفمالا،نپم المم اصیها ،اهم مبم اهم،فا شنمهاهم، ساو م اهم،رمن امنتم هامننیتسانبورهامس ح

هم امو راساق ا مقعاشتهار انمنمرمار صتانیت ارمن اه امرمتشر اا1991ر اسملاامنتحعموم ام امکناشتوهارداهاراره

تات صتامجموعااامکرام البمر انقشانظم ه امر اپیجملبا امرعماشتهان ار اامجدزار استسارانظم تا کتکوک ارورنتح

 انظم تاوک انارنتان کتکوک ار انسبامطشعمتامقتممال ارام انشفاااماموثاارورهامنتحم سام ام اهمم ا مم اپتشن

اا69حم ااامار انکیتهاالبتکلاگارراگتا پتش کتکوک ار اطو االمسفارم  ار اک ام امرزم هم ا

رهیتام ا  ام امطملهمتار انمنمرمانشم رستماهم اگونمگو اما م تارورهامس حهما اموقهت  کتکوک ار امبم ثتاانظم تأال

هماهما افا شنمهم ا قوعااامار ارمن اگتا پتشگاانمااکناالمثتاا مار ارم رم نتگ ا اهم ارت  اص ق انشم ن ار  رتن

مطشعمتاار امیظو امفشم  کتکوک امرزم هم املباا نتب ا انظم تامسا مرهام امرزم هم اشیور،مگاار افامنس اامنتحرمشا 

                                                           

ا109همم ،اصمرامهتم ،اشدامم،ا61 

 

63  Marcus Nieto, public vidio survellance:is it an effective crime 

prevention tool?, California Research Bureau, California State 

Library,1997,p10 
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جم امممارام انشفاعمیتمتاامسوس ا افهملتادم استمس اماایس اکماممل امشامصار انم اگافا اشونتا تااقمنون امس ،

امس حا

ار اچشرام اخو رح االش ان مء املبا  اایمک ارکوم ار احقوقافامنس  ا فام اشهب  اضبطامعمملا  افامنس  ار  عمل انشو 

شتهار ار کچ انولااالوسطاشمن ارام امثبمتاساق ا اختمن ار امممن اما  اامسم  انم میتم ار ا ستی ار  رتن

مکناعملاشبت ار اضبطاالصم کاا ماعار اخیوتا ا نتگ اا کاممشامصانتمنسا امس ااخصوص حاکرم میتم ا مانق ان

خصوص امفامرانتس ا احا ار ارزهارکتهامام هارمرهامس االمارت  امطشعا انگمه امادر،گ انوهم االی ی االوهتنانمتزا

 انشو اضبطامبملم االی ی اخصوص ارکناعمل  ارکوم مل ان اشهب ار مامتنم ا ماضبطا ار ارمرگمهام مئ انیت،ار اح

شتوعاعمیتمتاالا  کسا ار اا64حر ا ما تااقمرلاپذکا ارمنسا امس  مارت  امطشعاطافامقمرلاعملاماقیبمن ا ارلتلامناسم

کناماسملدم امختاااوم امسا مرهام ا سمئلاملباا نت ا انظم تا کتکوک ار امممنناعموم ا مارام ار ل افامهراناره،ام 

اا61  امما  هانظم تاهم ا ستعارکترمن املباا نتب ار امهمراا امیمط اعموم اشداهما اورارم رح

ارتن امکن ار  رتنپار  ام  امسا مره امس ان  انی اسشان  اطو  ار  ا  ارسا  ر ااهم ا کتکوک االمثتا مامقب اهم امتم 

ا نتم ارمامهتمفارکنا انظم تارااشد انمهشا قوعاااما اایمک ارمشا امس اکماننب امکنانوعامعمملااگتا پتش

هم ا کتکوک ار امیمط اعموم اصمر اک انماکبماگزم ش ا ماعار ااستساررمرگمهاقضما1006ر اسملامنتداطامح اشته

حازم  االوضتمکناگامسامرارمرگمهاایمک ار ارمنشنمهاالمپلاالیظتراشتهامس ح«ااا ا مالس تل»نارهان االوسطاپافسو ا

ستساراانهم ا مرسا ار امکناالبیولوژ ا اکمفا اهم ام  شمیتامکرهتا امضامتا امزک رس ام انممی ام امکنافانکیتار 

ط امنیتار احمل ان امشمهتمتانی ار ارتناستساراهم امتکاکا ا امینیتحگزم  ارتم ام  مار اطو امااصاارتم ام 

رمشتاممماپتتمانار امتم كا مقه ام ا کتکوک ارام اایوگتا ام ااامام اهم امامقب عموم احمن ام انم مک ار  رتن

انمهشااامارستم اسا امس حا

 امکناراهم امامقب ا کتکوک امیاشاانارحر   امطملهمتانم مک استسا ا  م تانشو امننیسام اگزم شا1001ار اسمل

ا،مهم اماایفاشمملامانزاشداهشتهامامقب ا کتکوک ار امقلءپا ژهامااماستزرهگزم  ا  اک ام  کمر امیظرام ا

مهشامار احمل ار اراخ امیمط انهاام؛امایمق ارورمممانامکجااهما امیمط امسبون االدت انارحرتمم سام اهم،پم نتیگ

مملان ار امیمط اماایفاشاهم ا کتکوک انمظاستساراکمریتان ار امیمط ارکنااشمهتامفزمکشااامکراخومهترارورحم 

هم ااکنانمهشااامار ا کژهار اپم نتیگرهتان ارتشاشونتانشم ام  حححانصبام اهمرتمم سام اهم اعموم ،پم نتیگ

هم انمظاار انم ار اپیتسار اح  انظراعموم اشوران اسدرامکناسستساروم امس ا اهمچیتناگزم  اماذناام عم

                                                           
ا148،ص1988نشاامتزم ،اچمپام ل،االدام :االتکن،اعبمس،االقصتلارلتلار انکتنارمر س انت ا ،ا64

 

65 Opcit, p10 
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اگساا اقمنونمیتا امیظرانمظا،ارماستمس اهتفمیت،الااتاستسام ان اماشبلام امازمءانوچ  انشفااامکرار اصو 

یتار امیظو امفزمکشاقوم ا کااریم امکناستسارانمظااردااامس امکناستمس االوسه انمفا اامس حمکناگزم  االوصت ام ک

اکمرتحا

رتی امس ا اشپتقمرل انسباما تامشاماغتااالمثتامتانظم تا کتکوک ار امو رااامکرانمر اپژ هش انشم ارمرا مر کسمنا

 تاهم انظمستسارارمشتحهم اایمک اماایفاما م تام  کتکوک ار اطولا مم ا ار امقول ان ام   ارم رمنتهانظم ت

انمهشاخشف کتکو ار  ا م ار اهم اماروطک ،نمااکناالمثتا انظم المهمت اعومملارانظم اعموم ارمشایتحر   ام رمنته

تهامکنارهی مضحان انشم اپتتمنار اشومهتار امجموعشتنتحاهم اماروطار اگارشنا اماروطام  کت ک ار اموقهت 

ناعبسان اناتج اگافااهمچیتنام ا قوعااامام ارمشتانم اساا امس حاگتا پتشرمشتان انظم تا کتکوک اموثاار ا

ه ام انار ان ار اعیوم امیبام انظم تا کتکوک اممبنامس امطاحک انقشاختی اموثاا ام  شمیتارانتزامشبلامس ح

مو راامام ا قوعاااگتا پتشرسا امگاچ ارماهتفاهم امتم مسا مرهام ار  رتناشومهتار انشفا االققت ااامکرارمشتح

التمرتااال مار امیظو اایوگتا ام ااسوءامسا مرهامحاممل ا مار االاالتبا کاامتااگتا پتشهم ارمشتامممارمکتاعش هاراا   

انظاارمش :

ام ا اورار  رتن-1 امکنا ستی ار امرزم االمریوهم امطشعم ارسا ار ا ستی اهم امترمکتاشدا نتم ا م  سمن امطیعانموراالم

اسانور امارماالبتکلانشور؛

اح ارسااس امفامرار امطشعمتاثب اشته؛-1

اح ارزهارکتهاسوءامسا مرهام امکناسم  نم همااد اماماه ار ارمرگمه؛ا-9

ا66ح انصبار  رتنار امقلاسبون امفامرممیوعت-4

 ش های بیومتریکتوسعه افراط گونه در به کارگیری رو

رتومااکبسار اعیوم ا   اشیمسمک امیقصاار افارامنسم اهماراامبیم اک اکماچیتا کژگ اکمامشاص اطبته امهاف اشتها

مس حمکنا   ار اعیوم اک اشتوهامتکاک ارسااس ار اهوک ا انیاالار اگا هاهم االق انظم تامو رامسا مرهاقام ا

اشاحا کلام ارمشیت:م اگتارحشمکعاالاکنا   اهم اکبومااکب ار ا

تان اعی ان انکهمچیم اک اعمیباراماتم لار احسمبام ننم  اکیتارتومااک ارمامننش فانانگاری:انگشت -1

تن،اننم  ار ا ستی ااوهاارمشتحاهمچیالومنتار ا مسط انشیمک اعمم امارمارمامکناعملا انتزانم مک امسامنتم رامننش م 

                                                           
ا111،ص1990،االدام :اایتام ل،انشاامتزم ،اچمپام ل،گتا پتشمرامهتم ،اشدامم،اااماشیمس ا66
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قام ارمر ااالوم حتامفزمکشاپتتمانارهامس ان ار امتم انندمام م  امثاامننش ارتشمما  هامسا مرهام ارسانمهدم اخومنت

اا68حهم اهوشمیتا ارسانمهدم انوچ اماالبطا مانممارار اص ق انیتتاکمانم تا67«موشوم ه»مکنارسانمها مار ا

هااچیتاپتشام  افانکیتارتومااک ارامسمساشبلارس امفامر،ارم م اخورا مام ارس ارمرهاااهندسه و شکل دست: -2

شورحاکب ام ارالکلامحاممل انمهشامتزم االممکلارام ار انم گتا امس اممماار اهااحملامکنافیم   اهمچیم اماامام 

اهم اماروط امس حهیتس ا اشبلارس ،اچملشارامننتزارور ارق ارسانمه

امسمساالصوکارارم  اشبلا گاصویر( شبکیه چشم:اسکن )ت -3 اچشرتومااکبسارا اهاگزاهم اشببت  امفامر ر

همامکاا   ر امتم اس ف ا احا ارما اوراالممکلامارمار اسم االبیولوژ ،اام امیمسب اناومنس ان اچیم ان امناظم ام 

هم ان   فناام اهم اراخ ارکنمانمهشاهزکی هزکی االصوکاارارم  اشببت ار ا کژهار امقمکس ارن ارلتلمکن؛ار رمشا ارمشت

امو رامسا مرهارتومااک ،اهیو اگزمفامس حا

هیتارفانکیتارتومااک ارامسمساالصوکارارم  ام اخیلا افا اعیبت ان ا نگاچشرا ماالشبتلام اتشخیص عنبیه چشم: -5

و راهاشور(حار اشتتامهم اماایفارکتشوران ا نگاچشرار امطامفامارم ار ا نگ)شبلافتزکب اعیبت ارمعثام 

احاتشااامس هم ارتومااک ،ارشوران امتزم ارق امکناالبیولوژ ار انسب اسمکاافیم   الوا اقام اگافا امس ا امرعمام 

رهم ا  تاهااهم،ارتی ا هم اخمصاصو تام اقبتلاچشرمکناستساراماب ار االصوکارارم  ا کژگ اتشخیص صورت: -6

غتتااهم ارتومااکب ارکناا مار اچیتاسملاگذشا االشامکطافیم   اسمکاا   ارمشتاحفیم   االشاتصاصو تامحاممالًم 

الومنتاک اصو تا مار اک اامهت امنبوهامرعمانمورنتان امقصول ا مارم نتان ام اسم نتگم رمرهامس حاالهتمر ام ا

تاامکناستساراأث ل االا؛مکنارسانمهار افا رگمهدم اروساو ا اسمکااشداهماکمانصباشتهامس ادر آمریکاالشاتصارهتحا

اا69ر انم رارهم اادمن امو رامطمتیم انبورهامس ح

صتم اهاافارا محتا مشاصاارورها ارماامشامصارکنااما م تامس ان اقمعتالمًاماب ارااالصوکاااتشخیص صدا: -6

ارمشتا ا قا ان افار اراومهتاپسام اک رکجتامل امموم اصوال امکجمراشتهار اهینمماگ اناراخ انیممتاخمصام 

 انممار استسام ا م راشورا  ارمکتاالممماکماراش ام انیممتا مار رم هاالبام انیتا ستساراالشمر امموم اصوال ا مار اثب

نم  ا انمقمکس ارماماام ام لت ،ارا س اخومهتانارحاالشاتصاصتمار ارق اسمکاارسانمهدم ارتومااک ام اقبتلامننش 

افیم   اقمرلارالشاتصاشببت انتس ا ل ام  اسااسار اراخ انم رارهم اخمصا)م اقبتلافهلا امن همالتالومنتاالیدم

االی ی (ارمشتح
                                                           

67mouse 

68 O'Connor , Sean , Biometrics and Identification after 9/11 , university 

of washington School of law,quoted, 2002.,in www.ssrn.com,p15 

 

69 Op.cit.p4 
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مءانار اگتار،اممضر امو ران ار اصو تانممرکنا ا محتاالوسطاهاافارامنجممام :ادینامیک امضاء/ صفحه کلید -7

ورارم کراخا االمکپارماص ق انیتتامس حارتومااک ارکیممت اممضمء،ااد ،اساع ا افشم  ا مان ار اهینمماممضمءانمم

ما ماهینمماهنیتحارتومااک ارماص ق انیتت،اساع ،ا کارا افشم ارس را س انارها ارماممضمءهم امختامم امقمکس ام 

مسا مرهام ارتومااکبسار امنتم هام اشمکعاشتهان افارار اصو تامهااضارور ا االنامما  هاا70نیتحالمکپارا س ام 

مقتطاهم امااممع ام اقبتلافا رگمهانتمر ار امنقصم امکنا   اهمار اصو تامابم  ارمکتام ا ف ا انمتار ارستم  ام ا

ا71حهم،سملناهم اماا ،هالاهما افا شنمهاهم اعظتراخورا مامقا ماربتیت

 ( خصوصیحریمهای دولت )بقا حاکمیت یا  چالش کارویژه

مذهب ا امقاصمر ارم رامممامسمسماموسس اار ل ار اهاااممه ام امظداامصیق اعموم امس ا امگاچ ا اوهامخشق ، 

م اامی اح  انظرا اممیت ،حامس ام احقوقاامذهب ا امقاصمر انتس اریب انم  کژهاهم اما م ال ارم ر؛ام امخشق ،

گامکم ار اخور ار کمفا امنتان امنسم ار ا تمباقت تا امابم ار لا ا امااممع ار اسانش ا مقعا71اممه ا حححریتمرکنامفامرا

س اموسهم اپمکتم ا امصی امکناهما اچداه ام ا ا امقاتم ان اکب ام ا کژگ  االجم  ا   ام ان  رحار ا مسط ارداهامیت

هاار لا ام اطاف اطب االهدتمتاانمتزارورهامس حکتهام امابم ر ل ار ار ا ام لاپتهم امس ،اهموم هامعمملا ا فام 

رشا ااخورارمکتاشامکطاالقق ا اح  احقوقاریتمرکنا مااملمیی ا احقوقرتنرمخی ارماشدا نتم اخورا امطمر املزمممتا

نامرز مهماالاکورک استمس اخوراممبنامس ار اشتکترام اشدا نتمنشافامهراسم رحم اسو ارکناارام ارقما اح  اموا

ام اممماارا؛م ارام امارماقمرلاالصو اناومهتارورخصوص حاکرماوسلاگاررحارماممیتا اشت امفامط ااممه اان مر ا ا

تناح ارااپسار اننمهاناساتنارمکتارالضمتناحتمقی ااهمتنار امقول انتم میتار انم گتا اسم  نم هم اممیتا اهساترحا

ااهم افار ا اامه ار ارامرشت؛ا کاماح ارااالممتناحممک ام احقوقا ان مر  اح ارااالممتناقمئلار اال بت اممیت ا

م اا  اح ارااممیت احممک انیش ا ا منیشالصمتراهما امقتمماهم ا تاقمنون ا اخورنمم اعومملار ل امس ار احمل ان

 ار ااچنون ارتنامکنن امکجمراالهمرلا االوم اریمرامکناپاسشان امس ا79مشامصا امموملار ارامراااامکرا امجامم امس ح

دچ ا مسن مر امجم ار اقارمن انار اممیت اپتشا  را االماچ امتزم ااالومنتار انممک ااممه االمانجمام امس دامبنم

ارخمل ار ا نتگ اشدا نتم اقمرلاالوات امس االماثبمتا انظرامااممع اح  اشوردامنتم ه

                                                           
،ا1990نمم انم شیمس ام شت،ارمنشنمهان مرامسشم ا محتانامق،اسملاخصوص ،اپمکم ستمس اایمک امکام ار اقبملااامکرام البمر ار احاکر ئتس ،منتکش ،ا70

 111ص

ا991 991،ص1989خصوص امطشعمت،االدام :انشاارمنشنمهامممماصمرق،اچمپام ل،امقسی ،افاکت،احاکر71
ا17،ص1984راستمس انظاک ا االمستس (االدام :انشااننمهامهمصا،چمپاچدم م،ارشتاک ،احستن،انمو  ارمنشاستمس ،ا)مبمن اعی71

 

اا19،ص1991نج  امرانتانرمر ،اعی احستن،امبمحث ار اعیوماایمک ،االقاکامتااممه اشیمس اایمک ،اردمنا79 
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هاار ام احقوقاال ما اضا   ارام ارقمءاشدا نتار اک ااممه ااخصوص حاکرح  اممیت امی ا اعتماالهاضار اا

و ار ل امس ان ارااپمک ار اسا-ممیت امی ارمونامالت امقسوبام اشورحامدمااکنامقول ار امبمحثا ماعار اممیت ،

اشورا امکنامی امس ان اموضوعاممیت امی چو ار ل ام اسو امارماگزکیشام امی ا ار ل امساوم اشتهامس ح

ایت امی    اهرا فا امماهمارااضتاممیت امی اپتونتانمگسسای ارماهسا ا امساوم  اک امی ارم رحرورا االدتکتاخومهت

ارااسا  امما   ا ارس اهم الاکنام   ار ل اهمس حر ل ر اادم  االاسامتمخی  ام  هم امنتم  ار ل مارماسمال 

اسمال ار ا خی اهم انمرکتن ار ل اهم امارماسمال ،هم ا تامارمانشیتا ار ل  ماپتشام اممیت امی اسمال ، تامارم

ر ار ل اهم امارماسمال اهااچتز ام ارتا  ،ار ل ا مامو راهجوماا74حن  نتوما افامگتاا ماالدتکتار اشمم ام نظمماحب

سئی امقام ارهتاالدتکتارااعیت اممیت انشو ار اشمم ام ا  را ل ار ل اهم امقاتم گاماهااالدتکتامعرام ارمخی ا اخم ا ا

افامفبی ارتنامقمممتاحبوما ارام اسیبامسئولت ار ل ، ام  امختا انوع ار  االم اممیتا امقسوبام اشورح وات ا ا 

ارام امثملاحا االقوالتانمخوشمکیتامااممع ام اقبتلانمرسمممن ا ضعامقاصمرا افاهیگ،احمشا عت امما اشمکعامس 

 اردمن اح  اراگافا ام اارشمنا اعمملارتنمن امقسوبام اشورحطشقا حححامسئی ام ارتا ن ا انشمتاامعاتمر،افقا،ارتبم  ،

همک اشتهامس حار اعیوم اک انمون امیموساریتمرکنامفامرارسااو اچملشاهم اعموم ا احقوقن مر ا،ممیت انشو 

قتمممتامم ام اااالوات امسمس ارام امعمملامجموع سپاممبکم رهراالوم اگ  افضم ا عبان  اپسام افماه امنسمن ام 

مل اح»قولا مام امکناالمقت را اسیبانارهاالماامک ان اعته مار انمماممیت ارمخی اهم امتن انیاال ارورهان ان مر 

هم اقت رک مار اپم مرمم اعمر ار ار ل امهمصااالبتکلاشتهامس حامممااملباننب احمل امسااثیمءامنت،الیق اناره«امساثیمء

ا اهم امقیتظم ال ار اطو انممایمسباراخ اگا ههم ا ستعان اگساا ا  ک هم امتن امعمملاشتهار اخصوصان مر 

هاگساارهام انظم تا کتکوک ا امسا مراهم اپیتس اعتمامتم م،ستمس انظتاامعامبا امسیممنم ا ماهتفاقام ارمرهامس ح

ار اندمک اام اممیت امی ا مساقهم اماای  ان امما  هارام امبم  هارماالا  کسرامو رامسا مرهاقام ام اگتارارماهتفا   

ام امهاف اسپاممباار اعیوم انمالملتز  اراکم رهرطیبتحافضم اممیتا اپسام امفعاعموم امس ان اهتچاالواتد انم ح  امی

فیم   اهم ااتکتار اسطحاادم اعملانارها ار اقسما ام ا نتگ ا   من اشدا نتم االبتکلاشتهامنتحاممه انظم ال ا

هماامسوس ا االصوکاانشتتهاشتا ار ان اهمسمک را1948ر ا«ااا ام   ل«ا»قیه احتومنمت»ن ار ا مم ا«ارامر ارز گ»

مطاالینمالین اشورارماشامکطانیون ام البتتهام شورا اهااحانا ار االصوکاانشهااصتمک اشیتتهام انییت،کبتکناا مام 

امگاان اهم اهتفار ل ا ان ااراشارز گان ام امکنامقتمممتامساقام ا اح  اممیت ارام ار ل ا امارمارمشت،ا71حرم ر

همار اپ اا  کس الاهم اخورارس اکمفا ارمشتاام االارکتا اورارم رحر ل احا ار اراشانوچب ام اخومسا ر امکیب ا

                                                           
ا99 91،ص1988عمل اپو ،احسن،ااامکرارااضتاممیت امی ،االدام :انشااخاسیت ،اچمپام ل،ا74

 

ا199،ص1990عبمس ،امصی ،ادمن اسم  ا ااام،االدام :انشاامجت،اچمپام ل،ارمرمک ،اکوسفا 71
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الوم ار کمف ان انندمار ا محا امی اسطق ا امنتكام رماالمامنتحش ار ارتناشدا نتم ا اهتمتاحمنم مکجمراهامسا ا ح

م اااماعش هارااننب ااگتا پتشهم ا ضه ار امسا مرهارتشام احتام ا   ا76حر انمملا امهتمفاخورارس اکمفا امنت

مکناا اهولیمكاممیتا ارممنا رهافضم ر امساقام ا االتم ماانت ا ار اعملاشته،میجاار اشبلاگتا ار ل اپت سمال 

ار اپ اننیتحهمم اچتز امس ان االا  کس   اه ار ضاگتا پتشمفزمکشاالاسام ااامار ا مسط االتمرتااماایفااهم

ا77حنیتان امقتطا نتگ اننم اخطانمكامس شدا نتم امکناپتمما ماملقمءام 

اهم ا  من یشر اخمطااالاسام ارزهارکتگ اا منمفزمکشامقتمممتاممیتا انشبم اموابام اشوراالماشدا نتم اعمر ا

اممع اتافار ا اماالهممشاحسارتگممن ا اسوءاظناننم انسب ار ارکنام امفزمکشاکمرت،اماای  ام اخورارا  ارهیت،

اح78مااممع اشتها انمااام امیزلاخم  اشونتگتاا اضتشم االضتفاگارر،گوش 

مساقبرانظمم ااهم  مار اشبلاقیه هماشداهما امقی ارمکتامکنا مقهت ا ماپذکاف ان اگساا امقتمممتاپتشنتامن ا ضه ا

راوشلتبناردمک ان ارام ان اپارمخ ام م امیجاار انمهشاااماشورامکنانم اممبنامس االمامنتم هاحر ن  رهامس 

ا79حشتم ستاضمکهمتامفامطار اماام امکناالتمرتااچتز انمااام اخسم متانمش ام ااامانبرستم ارمالس اچیمنچ ار انظاام 

ناممیت ااممه ا امعضم ان امس حر ا کژهار ااوممعارمونامالت اکب ام امدمااکنامطملبمتامارماحمنمت اماول االممت

انمممی ا االاسام االومنتامشا عت /مقبولت احمنمت ا مار امامطاهارتیتم رحامکناقوماالممتناممیت امی امس حمحسمسم ا

ا

 برآمد

القق امکنار ام ااشدا نت ا اممیت امی اهاار ام امقول اهم امدراحقوقارشا امقسوبام اشونتحاخصوص حاکر

وران اراامسمساچ اگذش اپمسخار امکناسوملارامقمل ننچ ار امکناار ت  اهم امصی ار ل اهم اعصااحمضاامس ح

ممیت اار امیظو اح  ارمشاناقت ت،ر ل ارماامقتمانیتداخصوص حاکر مارااامی امقول اممیت الومنتامبیمک ار ل ام 

م ااارحسم ر ل ا مارماچملشاموما ام ارمونامالت مفامرا مانق انیتا امکناخوراایب ااخصوص حاکرالومنتارمخی ام 

ار ا سمت اا،نقط انظااحقوق  حقوقارشاام االومنتار اعیوم امجموع ام ام احقوقافار ا اامه ان االوسطار لادما

ع ام اک انظاگمهامدرارام االقق امکنامجمومسمس ا احقوقارتناملمیلامیت  امس االهاکفاشورحشیمخا اشتها ار اقومنتنا

 شتا االوسه امکناحقوقانتم میتاحان اهمزمم ا ار اامدرانم االوم امصمل ا ام لوک ا مار اک اراشاکمامقول ارمرح

الوم اامکنانم ریمراحشورم امدراالیق ام ر اهمم امنتم هاممیت امی امقول اخصوص حاکرحارمکتامفز ران اک ا مسامام ارمشت
                                                           

ا140،ص1991نشاااینل،اچمپام ل،امص دم :اشمه ،امقمت،ار نمت اراااامامننم  ا اااما رمک ،ا76
ا111،ص1991نج  امرانتانرمر ،اعی احستن،امبمحث ار اعیوماایمک ،االقاکامتااممه اشیمس اایمک ،اردمنا77
 18،ص1991 ضما اهم اپو ،اردم ه،االاسام ااام،انشاامتزم ،االدام :اچمپام ل،اانتبونم ،احمتت78

ا80،ص1987م ااام،اچمپام ل،ااگتا پتشم ااام،ام لتناهممکشامی ااگتا پتشمقمتانسل،ا شماضم،اپیتسا استمس ا79
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الومنتار اح اخورارام اح  اممیت اخوکشانم امسا مرهار ل ام ا اال اکطاپتمورا اکب ا مافتم ارکنا انارحا مهامفامط

الممماشورامناارمارالکلا االواتدمتا کژها امفامرانتزانم االومنیتار ارلتلارمشاناخیوتااخصوص حاکرردم انق افامگتاا

ر اصتراالااکبا اوهاممیتا احمنمت ارانکیتحمسیممار اچیتناشامکط ار ل ام ا اوهامابم ا ااخصوص کرحا اح ا

ار ااد ارقمءاخورامسا مرهاخومهتانارحاااخصوص حاکرمقاتم اخورارام ا   رار ا
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