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 یاختالفات تجار ٍفصل حل يیگشیجا ّای شیَُدر  ییایًقش عدالت جغزاف

 ّا تحزینٍ  الوللی بیي
 سعید سام دلیزی

 ، ایزاىآباد ًجف، داًطگاُ آساد اسالهی، آباد ًجفداًطجَی دکتزی تخصصی حمَق خصَصی، ٍاحذ 

 1هحوَد جاللی

 ىداًطیار گزٍُ حمَق داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصاد داًطگاُ اصفْا

 احود هحودی

 .، ایزاىآباد ًجفداًطگاُ آساد اسالهی،  ،آباد ًجفاستادیار حمَق، ٍاحذ 
 06/05/1400تاریخ پذیزش: 22/02/1322تاریخ دریافت: 

 چکیدُ

آهزیکا ٍ اتحادیِ ارٍپایی  هتحذُ ایاالتاخیز اس سَی  ّای سالتجاری کِ در  ّای ًظارتبِ دًبال گستزش یکٌَاخت 

 .جذیذی هَاجِ ضذُ است ّای چالصخصَصی اختالفات تجارتی فزاهزسی با هطکالت ٍ  ٍفصل حل ؛اػوال ضذُ است

بَدُ کِ اس جولِ در هَرد کطَر ها ًیش بِ کزات هَرد استؼوال لزار  الوللی بیي ّای تحزیناػوال  ،یکی اس ایي الذاهات

ّای بیي طزفیي تحزین ضذُ ٍ سایز افزاد تحت ًاهِلزاردادّا ٍ هَافمت لطؼاً ،ّا تحزینبا تَجِ بِ ٍلَع ایي  .گزفتِ است

در همالِ حاضز با  .ساسد هیرا با هطکل ٍ یا حتی غیزهوکي هَاجِ  ّا آىالطؼاع لزار گزفتِ ٍ در هَارد بسیاری اجزای 

چٌیي دادگاُ داٍری لٌذى ٍ ّن  ،الوللی بیياس جولِ اتاق باسرگاًی  الوللی بیيتَجِ بِ لَاػذ داٍری هحاکن داٍری تجاری 

 ّا تحزینپاسخ خَاّین پزداخت کِ  سؤالکاالّا بِ ایي  الوللی بیيهزتبط بِ ٍیژُ کٌَاًسیَى بیغ  الوللی بیي ّای کٌَاًسیَى

بِ پٌج صَرت بز  ّا تحزیندارد؟ ًتیجِ تحمیك حاضز بذیي صَرت است کِ  الوللی بیيبز داٍری تجاری  تأثیزیچِ 

بز اجزای آرای  تأثیزات ،الوللی بیيبز هحاکن داٍری  تأثیزات ،بز داٍراى تأثیزات :گذارد هی تأثیز الوللی بیيداٍری تجاری 

 ػوَهاًتحزین کٌٌذُ  ّای دٍلتّن چٌیي  .بز طزفیي لزارداد تأثیزاتبز حمَق لزاردادّا ٍ ًْایتا  تأثیزات ،الوللی بیيداٍری 

 ّای داٍریدر جزیاى سیاست ػوَهی اى یك لاػذُ را بِ ػٌَ ّا تحزینایي  ،یکجاًبِ ّای تحزینبِ هٌظَر تَجیِ لاًًَی 

 .اًذ دادُهَرد استٌاد لزار  الوللی بیيتجاری 

 
 

 ،الوللی بیيداٍری تجاری  ،، تحزینالوللی بیياختالفات تجاری  ٍفصل حلفَرط هاصٍر، شیَُ جایگشیي کلوات کلیدی: 

 .، عدالت جغزافیاییذیزیداٍر پ ،سیاست عوَهی
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 هقذهه

التهبزي ٍ تزبضي یىزبًجِ ٍ  ّبي تحطینثؿيبضي اظ وكَضّب ثِ هٌَٓض پيكجطز هٌبفٕ هلي ذَزقبى ثِ ٍالٗيت ایي وِ  

ثط تزبضت آظاز  پطَوُطاقّبي لفبْي ضغن ٖليوِ  ًوبیس هيایي ٍالٗيت ضا هٌٗىؽ  ،قًَس هيهتَؾل  الوللي ثيي

ٍ فطآیٌس  الوللي ثييزض ضٍاثٍ التهبزي  ثبظیگطاى تطیي هْن ّب زٍلتّن چٌبى  ،ٍ هعیت ًؿجي ًبقي اظ آى الوللي ثيي

اظ زاٍضي  اي ٖوسُ ّبي لؿوتاگطچِ نحيح اؾت وِ  ،اظ ؾَي زیگط (Bagheri,2000:84)رْبًي قسى ّؿتٌس.

زٍ ًمف هْن زض زٍ حَظُ هرتلف زاٍضي تزبضي  ّب زٍلت اهب گيطز هينَضت  الوللي ثييزض هحيٍ  الوللي ثييتزبضي 

زاذلي ثطاي ًٓبضت  ّبي زازگبُ( اؾتفبزُ اظ 2 ؛( اؾتفبزُ اظ لَاًيي زاذلي زض ضًٍس زاٍضي1 :ًوبیٌس هيایفبء  الوللي ثيي

 اؾبؾبً ،الوللي ثييهي تَاى ًتيزِ گطفت وِ اگطچِ زاٍضي تزبضي  ،ثٌبثطایي .ثط فطآیٌس زاٍضي ٍ ارطاي آضاي زاٍضي

زاذلي فٗبليت  ّبي زازگبُ زض ؾبیِوبض  ایي ؾبظ ٍ ،اذتالفبت فطاهطظي تزبضي اؾت ٍفهل حلیه ضٍـ ذهَني 

 (Lynch,2003:169).ًوبیس هي

آهطیىب ٍ اتحبزیِ اضٍپبیي  هتحسُ ایبالتاذيط اظ ؾَي  ّبي ؾبلتزبضي وِ زض  ّبي ًٓبضتثِ زًجبل گؿتطـ یىٌَاذت  

رسیسي هَارِ قسُ  ّبي چبلفذهَني اذتالفبت تزبضتي فطاهطظي ثب هكىالت ٍ  ٍفهل حل ؛اٖوبل قسُ اؾت

ثِ وبض گطفتِ  ّب زٍلتیه اثطاظ ؾيبؾت ذبضري ثَزُ وِ ثِ نَضت گؿتطزُ اظ ؾَي  ،التهبزي ّبي تحطین .اؾت

زض ظهيٌِ  .لبثل تَرْي ثط ضٍي ارطاي حمَق ٍ تْٗسات لطاضزازي َطفيي ثطذَضزاض اؾت تأحيطٍ اظ  قَز هي

 .گطزز هي هتأحطًيع  الوللي ثييز زاٍضي ٖولىطز ًْب ،قَز هياذتالفبتي وِ زض اضتجبٌ ثب ایي چٌيي لطاضزازّبیي هُطح 

ثِ نَضت غيط هؿتمين ًيع ثط ًْبزّبي زاٍضي ٍ زاٍضاًي وِ  تَاًس هيتزبضتي  ّبي تحطیننبزضاتي ٍ  ّبي ًٓبضت

ثب چبلف ثِ ارطاي فطآیٌسّبي ازاضي  ،توبهي ثبظیگطاى ًْبزي هَضز ًٓط .ثگصاضز تأحيط ؛ًوبیٌس هيٖول  ّب آىتحت 

ٍ حفّ ؾُح هصاوطات ثب همبهبت هَضز ًٓط ثِ هٌَٓض تًوي زؾتطؾي وبهل ثِ  ّب زاٍضيطیبى رسیس زض هسیطیت ر

يطٍضت زاضز تب زاٍضاى زض ظهبًي وِ زض حيي ضؾيسگي ثِ یه تحطین تزبضي ٍ التهبزي  .ٖسالت ثطذَضزاضًس

تزبضي  ّبي تحطینوِ  سًوبی هيایي اهط ثِ ٍیػُ اظ آى رْت هْن  .ثِ زلت گبم ثطزاضًس ،قًَس هيهَارِ  الوللي ثيي

هبزُ پٌذ  2هؿتميوي ًيع ثط قٌبؾبیي ٍ ارطاي آضاي زاٍضي ثط هجٌبي قميي الف ٍ ة ثٌس  تأحيط تَاًس هي الوللي ثيي

 .وٌَاًؿيَى ًيَیَضن زاقتِ ثبقس

 تعاريف

 الوللی بیيتجاری  های تحزين

زض ایي رب ثِ  ؛گيطز هيزبضت آظاز ضا ًكبًِ ت نطفبً الوللي ثييزض ظهيٌِ زاٍضي  الوللي ثيي ّبي تحطیناظ آى رب وِ 

 ّبي هوٌَٖيت ثِ ٌَٖاى الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطینزض ایي  .قَز هيپطزاذتِ  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطینهفَْم 

زٍلتي ثط تزبضت ثب زٍلت زیگط ثِ زالیل هطثٌَ ثِ ضٍاثٍ ذبضري ٍ زض ٍاوٌف ثِ الساهبت غيطلبًًَي یب ًبذَاؾتِ 

الساهبتي وِ ثِ ّسف رلَگيطي اظ رطیبى وبالّب یب ذسهبت ثِ وكَض هَضز تط ثِ ٌَٖاى  یب زض هٌٗبي ولي زٍلت اذيط

ي ّن ثط ٍاضزات ّبی هوٌَٖيتقبهل  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطین ،اظ ایي ضٍ .تحطین یب اظ هجساء آى تٗطیف قسُ اؾت

تزبضي قبهل  ّبي تحطین ،ثِ ّويي زليل .َزق هيٍ ّن نبزضات قسُ وِ اظ ؾَي یه زٍلت ٖليِ زٍلت زیگط ٍيٕ 
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هتمبثلي ًيع ذَاٌّس قس وِ اظ ؾَي زٍلت هَضز تحطین ثِ هٌَٓض ٍاوٌف  ّبي تحطینالساهبت تالفي رَیبًِ اظ رولِ 

 .پصیطز هيثِ الساهبت تزبضي هطثََِ نَضت 

هٌبثٕ هبلي یب التهبزي ٍ نسز هبًٗيت زض رطیبى  هبلي وِ زض ّبي تحطینثِ ّوطاُ  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطین

التهبزي ضا  ّبي تحطینثركي اظ  ،ثبقس هيهبلي یب تزبضي  تأهييالساهبتي اظ رولِ هؿسٍز وطزى زاضایي یب اذتالل زض 

التهبزي ثِ هٌَٓض اٖوبل فكبض التهبزي ثط ضٍي زٍلت زیگط ٍ ایزبز تغييطات  ّبي تحطینتوبهي  .زّس هيتكىيل 

 .صیطزپ هيؾيبؾي زض ضفتبض آى نَضت 

 ،زیپلوبتيه ّبي تحطینزیگط اظ الساهبت ؾيبؾي اظ رولِ  ، ًَٖيٍ یىزبًجِ الوللي ثييالتهبزي  ّبي تحطینزض وٌبض 

ٍ اظ ؾَي یه زٍلت  گصاضز هي تأحيطوبالّب  الوللي ثييهؿبفطتي ٍ الساهبتي ٍرَز زاضًس وِ ثط حول ٍ ًمل  ّبي تحطین

یب ربهٕ ثَزُ وِ توبهي  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطین .گطزز يهثِ هٌَٓض تحمك ّسف هَضز ًٓط ؾيبؾي اٖوبل 

ذبل  ّبي تحطینیب  زّس هيوكَض هَضز تحطین ضا تحت الكٗبٔ لطاض  هجسأوبالّب ٍ ذسهبت ثِ همهس یب اظ  ّبي رطیبى

ثؿيبضي  .زّس هيثَزُ وِ تٌْب ثركي اظ وبالّب ٍ ذسهبت ٍاضزاتي ٍ نبزضاتي ثِ وكَض هَضز تحطین ضا هَضز ًٓط لطاض 

ثؿيبض  ،چَى اتحبزیِ اضٍپبیي اي هٌُمِ ّبي ؾبظهبىاظ ؾَي ؾبظهبى هلل هتحس ٍ حتي  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطیناظ 

ثؿيبض هحسٍزي اظ وبالّب ٍ ذسهبت اظ رولِ وبالّبي هطتجٍ ثب اًطغي  ّبي ثرفهحسٍز ثَزُ ثِ ایي هٌٗب وِ تٌْب 

 ،ثط حل تٗبضو لَاًيي ّب آى تأحيطٍ  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطینحمَلي  طاتتأحي ،ثٌبثطایي .گيطز هيضا زض ثط اي ّؿتِ

ثط حؿت ظهبى اًٗمبز لطاضزاز ًيع  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطین .هرتلف تحطیوي هتفبٍت ثبقس ّبي ًٓبمزض  تَاًس هي

وِ پؽ اظ اًٗمبز لطاضزاز یب ي ّؿتٌس ّبی تحطین ،الحك ّبي تحطین .الحك ٍ ؾبثك تمؿين قًَس ّبي تحطینثِ  تَاًٌس هي

ي ّؿتٌس وِ زض ظهبًي وِ پؽ اظ آى وِ الظم االرطاء ّبی تحطین ،ؾبثك ّبي تحطینٍ  اًس قسُزض ٌّگبم آى ٍيٕ 

 .َطفيي هٌٗمس قسُ اؾت هبثيي فيلطاضزاز  ؛اًس قسُ

َطح ّط  الوللي ثييتزبضي  ّبي تحطین ،ثِ ٖالٍُ هوٌَٖيت نبزضات یب ٍاضزات وبالّب یب ذسهبت ،زض ثؿيبضي اٍلبت

هؤٌَ  ؛گطزز هيًيع  الوللي ثييضا وِ اغلت قبهل قٌبؾبیي ٍ ارطاي آضاي زاٍضي  ّب تحطینگًَِ ازٖب زض هَضز آى 

اتحبزیِ اضٍپبیي زض هَضز  2014هبضؼ  23هَضذِ  No 692/2014زض ایي ظهيٌِ هي تَاى ثِ زؾتَضالٗول  .ؾبظز هي

 Noاقبى وطیوِ ثَزُ اؾت یب زؾتَضالٗول قَضاي اتحبزیِ اضٍپبیيهوٌَٖيت ٍاضزات وبالّب ٍ ذسهبت وِ هجس

ّن چٌيي  .ثب ایطاى اقبضُ ًوَز اي ّؿتِ ّبي فٌبٍضيزض هَضز هوٌَٖيت تزبضت  2012هبضؼ  23هَضذِ  267/2012

ثركي ثط  ّبي تحطینهيالزي قَضاي اتحبزیِ اضٍپبیي ضارٕ ثِ  2014رَالي  31هَضذِ  No 833/2014زؾتَضالٗول 

تؿليحبتي ٖليِ ضٍؾيِ ضا هي تَاى هَضز اقبضُ لطاض زاز وِ ّط گًَِ ازٖبي ضارٕ  ّبي تحطینًفتي ٍ  ّبي فٌبٍضيٍي ض

 ،وِ آیب ارطاي آضاي زاٍضي زاضًس يًوهؤٌَ ؾبذتِ ثب ایي حبل همطض  ّب ثرفضا زض ایي  الوللي ثييثِ اضربٔ ثِ زاٍضي 

 .یب ًِ قَز هيزض هٌٗبي زؾتَضالٗول هطثََِ یه ازٖب هحؿَة 

 الوللی بیيداٍری تجاری 

 اضائِاؾت وِ ّيچ یه اظ همطضات زاٍضي تٗطیفي اظ آى  الوللي ثييآى چِ زض ایي رب هَضز ثحج اؾت زاٍضي تزبضي 

ثب  اؾت ٍ الوللي ثيياهب آى چِ هؿلن اؾت ایي اؾت وِ ایي ًَٔ زاٍضي ٍارس زٍ ذهيهِ تزبضي ٍ  ،ًىطزُ اؾت



 0011 ابستاىت، ومسسال یازدهن، شواره  ای، ریسی هنطقه پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  750

 

زاٍضي تزبضي  :فلصا هي تَاى گفت (Tavasoli Naeeni,2014:64)تٗطیفي اضایِ زاز. ،ىلحبِ ایي ًىبت ثبیس اظ آ

ثيي زٍ یب  الوللي ثييیه هَئَ هَضز اذتالف هطثٌَ ثِ ضٍاثٍ تزبضي  ٍفهل حل ي َُيقاظ  تٖجبضت اؾ الوللي ثيي

اضزاز ذهَني اذص چٌس قرم تَؾٍ یه یب چٌس ًفط زیگط ثِ ٌَٖاى زاٍض وِ اذتيبض ٍ نالحيت ذَز ضا اظ یه لط

هالن لبثل اٖتوبزي  ،الوللي ثييزض ذهَل ًحَُ تكريم زاٍضي تزبضي  (Zare and Salimi,2015:67).وٌٌس يه

ّن چٌيي اؾت  .زاٍضي یه ٌٖهط ذبضري ثبقس ،هوىي اؾت اظ ًٓط ؾيؿتن لًبیي یه وكَض .وطز اضائِ تَاى يًو

لبًَى ًوًَِ  (OlomiYazdi,2015:122)اًس گبًِيث ،زَٖي ًؿجت ثِ وكَض هحل زاٍضي انحبة ،فطيي وِ زض آى

تلمي وطزى یه ضاثُِ  الوللي ثييهٗيبضّبیي ضا ثطاي  ،1376ایطاى ههَة  الوللي ثييآًؿيتطال ٍ لبًَى زاٍضي تزبضي 

هطوع  (اؾت وِ الف الوللي ثييزاٍضي زض نَضتي  :زاضز هيهبزُ یه لبًَى ًوًَِ همطض  3ثٌس  .اًس وطزُحمَلي ثيبى 

 ،ظیط ّبي هحلیىي اظ  (یب ة ؛زاٍضي زض ظهبى اًٗمبز آى وكَضّبي هرتلف ثبقس ًبهِ هَافمتبهتگبُ انلي َطفيي ال

هحل زاٍضي زض نَضتي وِ زض  (1 :ذبضد اظ وكَضي ثبقس وِ هطوع فٗبليت َطفيي زض آى وكَض ٍالٕ اؾت

لؿوت اؾبؾي تْٗسات ًبقي اظ ضٍاثٍ ّط هحلي وِ  (2 ؛زاٍضي تهطیح یب ثِ هَرت آى تٗييي قسُ ثبقس ًبهِ هَافمت

زاٍضي ثِ  ًبهِ هَافمتتَافك وطزُ ثبقٌس وِ هَئَ انلي  نطیحبًَطفيي  (3 ؛تزبضي ثبیؿتي زض آى هحل ارطاء قَز

 (Amiri, 2002:10)ثيف اظ یه وكَض اضتجبٌ زاضز. 

 ٍ سیاست عوَهی داٍر پذيزیبا  ها آىٍ ارتباط  ها تحزين

 اختالف داٍر پذيزی ٍ ها تحزين

زض ٍّلِ اٍل ثِ هَرت تَافك َطفيي یب ليس اضربٔ ثِ زاٍضي زض لطاضزاز  ،نالحيت ٍ حسٍز آى ثطاي یه ًْبز زاٍضي

ثِ ٌَٖاى یه اهط هُلَة هَضز  الوللي ثييلجل اظ ایي وِ زاٍضي تزبضي  ،ثِ لحبِ تبضیري .گطزز هيهكرم  هبثيي في

ذبل حمَلي لبثليت آى ضا زاضًس تب  هؿبئلاقت وِ آیب زض ایي هَضز ٍرَز ز ّبیي ثحج ،پصیطـ رْبًي لطاض ثگيطز

یىي اظ ایي  .قًَس یب ایي وِ ثبیؿتي ایي هَيَٖبت ثِ هحبون لًبیي زاذلي ؾپطزُ قَز ٍفهل حلاظ َطیك زاٍضي 

ثِ ََض پيَؾتِ افعایف پيسا  زاٍض پصیطيزاهٌِ  ،زض ََل لطى ثيؿتن هيالزي .ثَزُ اؾت الوللي ثيي ّبي تحطین ،هؿبئل

ثتَاًس زض هٗطو  الوللي ثيي ّبي تحطینزُ ثِ گًَِ اي وِ ایي اهط ضا هحتول تط ؾبذتِ وِ هَيَٖبت هطثٌَ ثِ ًوَ

اًٗىبؼ یبفتِ اؾت اظ رولِ  الوللي ثييایي ضٍیىطز زض چٌسیي ضاي اذيط زاٍضي  .لطاض ثگيطز الوللي ثييزاٍضي تزبضي 

 BGEٍ ضاي زیَاى فسضال ؾَیيؽ زض لًيِ  (ICC Award 6719) الوللي ثيياتبق ثبظضگبًي  6719هي تَاى ثِ ضاي 

زض  هحتول اؾت وِ لبًَى یه زٍلت ذبل وِ لبثل اٖوبل ثِ یه زاٍضي ذبل اؾت ،ّن چٌيي .اقبضُ ًوَز 118

اظ رولِ زازگبُ اؾتيٌبف غًَ  اذتالفي ضا غيط لبثل اضربٔ ثِ زاٍضي تكريم زّس ،الوللي ثيي ّبي تحطینًتيزِ اٖوبل 

 Fincantieri – Cantierri)زض همبثل ٍظاضت زفبٔ ٖطاق  (ایتبليب)وبًتيطي ًبٍالي ایتبليبًي اؾپب  –ٌىبًتيطي زض لًيِ في

Navali Italiani SPA (Italy) v. Ministry of Defense of Iraq.)  زازگبُ زض ایي لًيِ ًتيزِ گطفت وِ اذتالفبت

ثِ زاٍضي ًجَزُ ٍ ثط ضٍي اذتالف هطثََِ اٖوبل لبثل اضربٔ  ،ؾبظهبى هلل هتحس ّبي تحطینزاٍضي ضارٕ ثِ 

 ّبي تحطینلطاضزازي  تأحيطاتاهطٍظُ ایي اهط پصیطفتِ قسُ اؾت وِ هَيَٖبت هطثٌَ ثِ  ،ثب ایي حبل .نالحيت ًوَز

 .ضا زاضز الوللي ثييلبثليت تهوين گيطي اظ ؾَي زاٍضي  ،الوللي ثيي

 ٍ سیاست عوَهی داخلی الوللی بیي های تحزين
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 ّبي زاٍضياظ آى رب ٍارس اّويت اؾت وِ ّوَاضُ زض ضًٍس  ،ٍ ؾيبؾت ٖوَهي زاذلي الوللي ثيي ّبي تحطین هؿبلِ

ثِ ٌَٖاى یه اهط ؾيبؾت ٖوَهي  ّب آى ،الوللي ثيي ّب تحطینثِ هٌَٓض هكطٍٖيت تلمي ًوَزى  ،الوللي ثييتزبضي 

ًيع  الوللي ثيي ّبي ؾبظهبىًساقتِ ثلىِ زض ؾُح  بّ زٍلتالجتِ ایي هَئَ اذتهبل ثِ  .زاذلي هسًٓط لطاض گطفتِ اًس

زیَاى زازگؿتطي اتحبزیِ اضٍپبیي ضاي زاز وِ هبّيت ؾيبؾت ٖوَهي ثطذي اظ  ،زض لًيِ اوَ ؾَیيؽ .قَز هيزیسُ 

حسالل زض ثركي اظ ایي ٍالٗيت اؾترطاد قَز وِ ایي لَاٖس ثطاي تحمك ٍْبیفي وِ ثِ  تَاًس هيلَاٖس حمَلي 

زض لًبیبي هبؾتطٍظا  .ثبقس هييطٍضي  ،زض ظهيٌِ ٖولىطز ثبظاض زاذلي ي تفَیى قسُ اؾت ٍ ثِ ٍیػُربهِٗ اضٍپبی

ٍ تهطیح گطزیس وِ ثطذي اظ لَاٖس حوبیت اظ هكتطیبى  والضٍ ٍ آؾتطٍوبم ًيع ّويي ًٓطیِ هَضز تبیيس لطاض گطفت

ثطاي تحمك هؿئَليت  ّب آىیي زليل وِ ثِ ا هي ثبیؿتي ثِ ٌَٖاى ؾيبؾت ٖوَهي ربهِٗ اضٍپبیي هسًٓط لطاض ثگيطز

ّبیي وِ ثِ ربهِٗ اضٍپبیي ٍ ثِ ٍیػُ زض ظهيٌِ اضتمبي اؾتبًساضز ظًسگي ٍ ويفيت حيبت زض للوطٍي ؾطظهيٌي 

هطثٌَ ثِ حفبْت اظ ًيطٍي وبض ٍ هحيٍ  هؿبئليطٍضي هي ثبقٌس.ًَیؿٌسگبى اضٍپبیي ًيع اؾتسالل ًوَزُ اًس وِ 

 .ؾيبؾت ٖوَهي هسًٓط لطاض هي گيطًس هؿبئلساقت زض اتحبزیِ اضٍپبیي ثِ ٌَٖاى ظیؿت ثِ ٖالٍُ ایوٌي ٍ ثْ

 الوللی بیيبز داٍری تجاری  ها تحزينگذاری عیٌی  تأثیزابعاد 

 :ضا ثبیس ثِ ؾِ ثرف تمؿين ًوَز ّب تحطینآحبض  ،الوللي ثييثط زاٍضي تزبضي  ّب تحطین تأحيطثطاي تَرِ ثِ 

 حقَق قزاردادهابه عٌَاى يك هساله  ها تحزين

همطضات ذبني اظ رولِ فَضؼ هبغٍض ضا هسًٓط  ،ثؿتِ ثِ هبّيت ٍ حمَق حبون لطاضزازي قبى تَاًٌس هي ّب تحطین

 ّب تحطینحمَلي  تأحيط ،ثب ایي حبل .لطاض زازُ ٍ زوتطیي ّبیي چَى حك فؿد ثطاي َطف هتًطض ضا ثطاًگيعًٌس

 :اتحبزیِ اضٍپبیي ثط ٖليِ ضٍؾيِ ّبي تحطین ،ثطاي ًوًَِ .زهٌسضد قَ ّب آىحسالل تب ثركي زض هتي  تَاًس هي

هبزُ  5ن ثِ ثٌس  .ى)تب ذَزقبى ضا اظ ارطاي تْٗسات لطاضزازي قبى هٗبف ًوبیٌس  ًوبیس هيَطفيي ضا هزبظ  .1

 (CFSP/2014/145تهوين قَضاي اتحبزیِ اضٍپبیي  2

تٗليك یب ذبتوِ  ّب تحطینزض ًتيزِ  ،ازيتب زض هَاضزي وِ ایفبي تْٗسات لطاضز ًوبیس هيَطفيي ضا شي حك  .2

 زؾتَضالٗول اتحبزیِ اضٍپبیي 11هبزُ  1ن ثِ ثٌس  .ى) .هسٖي زضیبفت غطاهبت قًَس ،یبفتِ اؾت

833/2014) 

 ثبقس هيهٌُجك  ّب تحطینیه َطف ضا اظ هُبلجِ ضؾيسگي لًبیي ثِ ایي وِ ٖسم ایفبي تْٗسات لطاضزازي ثب  .3

 (2014/  833زؾتَضالٗول اتحبزیِ اضٍپبیي  11هبزُ  3ثِ ثٌس  ن .ى) .ؾبظز هيهؤٌَ  ؛یب ًِ

 بز طزفیي قزارداد ها تحزين تأثیز

ذَاُ ثِ نَضت هؿتمين یب غيط هؿتمين  ّب تحطین .ثبقس هيآؾبى  ،ثط ضٍي َطفيي ّب تحطیناٍليِ  تأحيطثطضؾي  ،اغلت

َطفي وِ ثِ زًجبل زاٍضي یه چٌيي  .بظزؾ هيغيط ؾَز آٍض یب حتي غيطهوىي  ،ایفبي تْٗسات لطاضزازي ضا زقَاض

اظ ؾَي یه ًْبز زاٍضي هلتعم قَز تب اَالٖبت ايبفي ضا فطاتط اظ آى چِ وِ هٗوَال هَضز  تَاًس هياذتالفي اؾت 

هوىي اؾت اظ َطفيي لطاضزاز تمبيب وٌس تب  (I.C.C)الوللي ثيياتبق ثبظضگبًي  ،ثطاي ًوًَِ .اضایِ ًوبیس ؛ًيبظ اؾت

 :في ضا زض هَاضزي اضایِ ًوبیٌس وِاَالٖبت ايب
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 ؛لطاض گطفتِ اؾت الوللي ثييتزبضي ٍ التهبزي  ّبي تحطینیىي اظ َطفيي تحت ًٓبم  .1

لطاض  الوللي ثييتزبضي ٍ التهبزي  ّبي تحطینزض فْطؾت  ،یىي اظ ًْبزّبي ٍاثؿتِ ثِ یىي اظ َطفيي لطاضزاز .2

 ؛گطفتِ اؾت

 ؛گيطز هيلطاض  الوللي ثييالتهبزي ٍ تزبضي  ّبي نتحطیهَئَ هَضز ًٓط زض حسٍز هَيَٖي ًٓبم  .3

 .هيبًزي گط یب وبضقٌبؼ اظ وكَض هَضز تحطین اًتربة ًوبیٌس ،َطفيي ثرَاٌّس تب یه زاٍض .4

ّن چٌيي هوىي اؾت تْٗس ثِ اضایِ اَالٖبت لجل اظ اضایِ زضذَاؾت اضربٔ ثِ زاٍضي ثط ْٖسُ َطفيي اذتالف ثبقس 

 :ًساقتِ ثبقٌس ثِ ٍیػُ اَالٖبت هطثٌَ ثِ ّب تحطینزض اضتجبٌ ثب اٖوبل  زض نَضتي وِ ّيچ گًَِ تطزیسي

 الوللي ثييَّیت َطفيي ثب اَالٖبت زیگطي ضارٕ ثِ هبلىيت ًْبیي َطفيي ثط ًْبزّبي هَضز تحطین  .1

 (Ashford,2014:126)َّیت ٍ هكرهبت توبهي ًْبزّبیي وِ زض اذتالفبت ثيي َطفيي هسًٓط هي ثبقٌس. .2

وِ هَئَ اذتالف َطفيي زض ظهيٌِ ازٍات ًٓبهي یب وبالّبي ثب هبّيت  قَز هيٍیػُ زض ظهبًي اٖوبل  ایي هَاضز ثِ

 ّب آىًؿجت ثِ  الوللي ثييهبلي  ّبي تحطینٍ لَاٖسي زض اضتجبٌ ثب هؿسٍز ًوَزى زاضایي ٍ  ثبقس هيوبضثطز زٍگبًِ 

 .گطزز هياٖوبل 

ٖولي لبثل تَرْي ثط اهىبى حًَض ٍ  ّبي چبلف تَاًس هي لولليا ثيي ّبي تحطین ،ٖالٍُ ثط ههبئت ٍ هكىالت زیگط

ایزبز ًوبیس اظ رولِ ّوبى گًَِ وِ زض همبلِ هكتطوي  الوللي ثييهكبضوت یىي اظ انحبة زَٖي زض رطیبى زاٍضي 

حبزیِ اضٍپبیي ات ّبي تحطینثبلمَُ  تأحيطزض اضتجبٌ ثب  الوللي ثييٍ چٌسیي ًْبز  الوللي ثييوِ اذيطا اظ ؾَي اتبق تزبضي 

 ،هٌتكط گطزیس ؛قًَس هيوِ اظ ؾَي ًْبزّبي هؿتمط زض اتحبزیِ اضٍپبیي ازاضُ  الوللي ثييثط ٖليِ ضٍؾيِ ثط زاٍضي 

 ،هلعم گكتِ اًس تب اظ همبهبت نبلح اتحبزیِ اضٍپبیي ؛قًَس هيَطفيي اذتالفي وِ ثب ایي چٌيي ٍيٗيتي هَارِ 

 .هَيَِٖ ضا ًوبیٌسزضذَاؾت چٌسیي اؾتخٌبء ثط اؾبؼ لَاًيي 

اٍال یىي اظ َطفيي لطاضزاز  ّب آىایي ٍيٗيت ثِ ٍیػُ زض لطاضزازّبي چٌسربًجِ ٍ ٍيٗيت ّبي رَیٌت ًٍتچط وِ زض 

هبلي فطآیٌس  تأهييزض  ،اؾت یب حبًيب اًٖبي هرتلف رَیٌت ًٍتچط الوللي ثيي ّبي تحطینتحت  ،یب رَیٌت ًٍتچط

 .گطزز هيپيچيسُ تط  ؛اًس قسُ الوللي ثييزاٍضي زچبض تحطین 

 بز ًهادهای داٍری الوللی بیي های تحزين تأثیز

ثطاي یه ًْبز  الوللي ثيي ّبي تحطینّن چٌبى وِ قَاّس ًكبى هي زٌّس ظهبى هَضز ًيبظ ثطاي اًُجبق ثب التعاهبت 

 .ثؿيبض هْن ثبقس ستَاً هي ،ٍ اضظیبثي ٍ تَرِ ثِ زض هٗطو تحطین لطاض گطفتي یىي اظ َطفيي زَٖا الوللي ثييزاٍضي 

هَارِ  الوللي ثيي ّبي تحطینزض ًتيزِ  الوللي ثييثب هبُ ّب تبذيط زض آغبظ فطآیٌس زاٍضي  تَاًس هيَطفيي  ،اظ ایي ضٍ

ثِ  .زض ََل ظهبى زچبض تغييط قَز ّب تحطینیب وٌتطل ثط ًْبزّبي تحت  ّب تحطینقًَس ثِ ٍیػُ زض هَاضزي وِ زاهٌِ 

زض ربیي وِ ذسهبت ثبًه ّبي  ،زض ٍة ؾبیتف ثيبى قسُ الوللي ثييؾَي اتبق ثبظضگبًي ّوبى گًَِ وِ اظ  ،ٖالٍُ

ایي چٌيي ثبًه ّبیي هلعم ّؿتٌس تب لجل اظ زضیبفت ّعیٌِ ّبي  ،ثبقس هيزض حوبیت هبلي اظ زاٍضي الظم  الوللي ثيي

ّن چٌيي  .نبزض ًوبیٌس يالولل ثييؾٌس ضؾوي هجٌي ثط ٖسم پَلكَیي همبهبت تحت تحطین ٍ َطف زاٍضي  ،زاٍضي

هوىي اؾت هَرت وبّف ضًٍس اضربٖي ثِ یه ًْبز زاٍضي ذبل ٍ افعایف اضربٔ ثِ ًْبز  الوللي ثيي ّبي تحطین
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ایي همبهبت  ،اذيط یىزبًجِ اتحبزیِ اضٍپبیي ٖليِ ثطذي همبهبت ضٍؾي ّبي تحطینزاٍضي زیگط قَز اظ رولِ ثِ زًجبل 

 (Knall,2000:323)رسیس زاٍضي اضربٔ زازًس  اذتالفبت زاٍضي ذَز ضا ثِ ًْبزّبي

ایي  .ًيع تحت الكٗبٔ لطاض زّس الوللي ثييوبضایي ًْبزّبي زاٍضي  تَاًس هي الوللي ثيي ّبي تحطین ،اظ ؾَي زیگط

هطثٌَ  الوللي ثييثِ ًَٖي ثِ اضتجبٌ لَي ثيي فٗبليت ًْبزّبي زاٍضي ٍ تَؾِٗ تزبضت  تَاًس هيهؿبلِ 

زض ظهيٌِ تزبضت  الوللي ثييثبیؿتي ثِ حمَق هىتؿجِ تزبض  الوللي ثيي ّبي تحطینوٌٌسُ ٍيٕ  ّبي زٍلت.گطزز

وبضایي  ،احتطام گصاقتِ ٍ ثِ تفىيه فٗبليت ّبي زٍلتي ٍ قرهي پطزاذتِ چطا وِ ٖسم ایي چٌيي تفىيىي الوللي ثيي

 .زّس هيًيع تحت الكٗبٔ ذَز لطاض ضا  الوللي ثيياذتالفبت  ٍفهل حلثِ ٌَٖاى یه ًْبز  الوللي ثييًْبزّبي زاٍضي 

 بز داٍراى الوللی بیي های تحزين تأثیز

ثب ًگطاًي ّبیي ضارٕ ثِ ثي َطفي ٍ اؾتمالل هَارِ  تَاًٌس هي الوللي ثيي ّبي تحطینًْبزّبي زاٍضي زض ًتيزِ اٖوبل 

ؿتي ثِ زليل تبثٗيت وِ ّيچ قرهي ًوي ثبی زّس هيذَز همطض  11. لبًَى هسل آًؿيتطال زض ثٌس یه هبزُ 1قًَس 

ثٌس  ،اظ ؾَي زیگط .ذَز اظ السام ثِ ٌَٖاى زاٍض هٌٕ قَز هگط زض نَضتي وِ َطفيي ثِ ًحَ زیگطي تَافك وطزُ ثبقٌس

وِ زاٍض یب ضیيؽ یه ًْبز زاٍضي هي ثبیؿتي اظ  زاضز يههمطض  الوللي ثييلَاٖس زاٍضي اتبق ثبظضگبًي  2قف هبزُ 

زازگبُ زاٍضي  الوللي ثييلَاٖس زاٍضي  2ثٌس پٌذ هبزُ  .يي اذتالف اًتربة قًَسؾَي زازگبّي غيط اظ زازگبُ َطف

 .زازگبُ هي ثبیؿتي تب ثساى رب وِ اهىبى زاضز ،وِ زض اًتربة زاٍضاى زاضز هيلٌسى همطض 

 وِ اتجبٔ ضٍؾي اؾتفبزُ زّس هيزاٍضي زض هؿىَ اًزبم گطفت ًكبى  الوللي ثييًٓط ؾٌزي وِ اذيطا زض یه ّوبیف  

زض هَضز  ّب آىًگطاًي ون تطي زض هَضز ذَز ًْبزّبي زاٍضي زاقتِ ٍ ًگطاًي ثيف تط  ،الوللي ثييوٌٌسُ اظ زاٍضي 

وِ هوىي اؾت  گيطز هي. ایي اهط اظ ایي ًگطاًي ؾطچكوِ 2تغييط ضٍیىطز زاٍضاى ٍ ًِ ًْبزّبي زاٍضي اضٍپبیي اؾت 

ط چٌس ذَز ًْبز زاٍضي زض وكَضّبي غيط تحطین وٌٌسُ ٍالٕ همين ثبقٌس ّ ّب تحطینزاٍضاى زض وكَضّبي ٍيٕ وٌٌسُ 

ّؿتٌس ًيع  الوللي ثييایي اهط زض هَضز زاٍضاًي وِ تبثٕ وكَضّبي هَضز تحطین  (Warwas,2016:190)قسُ ثبقس.

 ،ذبضري ّبي تحطینثِ ًحَي وِ زض ٌّگبم نسٍض ضایي ذالف لبًَى زٍلت هتجَٖكبى یب زض اًُجبق ثب  ًوبیس هينسق 

ثي َطفي ٍ اؾتمالل زاٍضاى ضا تحت الكٗبٔ  ،ایي هَئَ یميٌب .تْسیساتي اظ ؾَي زٍلت هتجَٖكبى هَارِ قًَسثب 

 .زّس هيذَز لطاض 

 بز اجزای آرای داٍری الوللی بیي های تحزين تأثیز

 

                                                           
تسياري از ًَيسٌدگاى داٍري تجاري تيي الوللي در تاليفات خَد در تحث از استاًداردّاي استمالل ٍ تيي عرفيي ييا     .ك عدم استمالل ٍ تي عرفي داٍراى هتعددًدهػادي 1

ُ ّيا هػياديمي را تيراي تطي يع     جرح داٍر، تا تَجِ تِ اختالف ترداضت ّا در خػَظ هػاديك آى در سغح داٍري تيي الوللي، تالش وردُ اًد تيا تررسيي آراي دادگيا   

ٍاتستگي التػادي داٍر تِ يىي از عرفيي اختالف  .2داٍر پرًٍدُ خَد تَدى؛  .1 :استمالل ٍ تي عرفي داٍر تياى وٌٌد وِ هْن تريي آى ّا را هي تَاى ايي گًَِ خالغِ ورد

 .5اظْار عميدُ لثلي راجع تِ هَضيَ  داٍري؛   .4ي تيي داٍر ٍ يىي از عرفيي اختالف؛ ٍجَد رٍاتظ عاعف .3ٍ يا ٍجَد راتغِ التػادي هياى داٍر ٍ يىي از عرفيي اختالف؛ 

افطاءًىردى تعارضات احتويالي ٍ هَضيَعاتي ويِ هوىيي اسيت هَجية        .6اًت اب دٍتارُ داٍر از سَي يىي از عرفيي اختالف تِ عٌَاى داٍر خَد در پرًٍدُ ّاي ه تلف؛ 

تراي اعالعات تيص تر در ايي زهيٌيِ   .ٍجَد ارتثاط هياى داٍر تا ضاّد يىي از عرفيي پرًٍدُ .7ثت تِ يىي از عرفيي اختالف ضَد؛ ترديد در استمالل يا تي عرفي داٍر ًس

 .536، ظ1333، زهستاى 4، ضوارُ 44خدري، غالح؛ اغَل دادرسي در داٍري تجاري تيي الوللي، فػلٌاهِ هغالعات حمَق خػَغي، دٍرُ  :ن تِ .ى
سييَى  هيالدي، تحرين ّاي هتعددي از جولِ تحرين ّاي هالي ٍ غادراتي / ٍارداتي در ت ص ّاي ه تلف التػادي از سَي اتحاديِ ارٍپايي علييِ فدرا  2014از هارس  2

 .رٍسيِ در ٍاوٌص تِ الحاق وريوِ ٍضع ضدُ است
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ُ نطف ًٓط اظ ثَز الوللي ثييثط ارطاي آضاء زاٍضي  الوللي ثيي ّبي تحطین تأحيطچبلف ًْبیي ٍ لبثل تَرِ زض ظهيٌِ 

. ثط هجٌبي لبًَى هسل آًؿيتطال وِ اظ ؾَي ثؿيبضي اظ وكَضّب هَضز پصیطـ 1ایي وِ همط ًْبز زاٍضي زض وزبؾت 

ثط ّويي  .ثبقس هيتٗبضو ثب ؾيبؾت ٖوَهي یه زٍلت  ،یىي اظ زالیل الغبي یه ضاي زاٍضي ،لطاض گطفتِ اؾت

تب اظ ارطاي یه ضاي زاٍضي ثط هجٌبي  زّس هيزازگبُ اربظُ  ثِ یه ،وٌَاًؿيَى ًيَیَضن 5هبزُ  2قك ة ثٌس  ،اؾبؼ

 الوللي ثيي ّبي تحطین ،الوللي ثييزض نَضتي وِ ضاي یه ًْبز زاٍضي  ،. اظ ایي ض2ٍؾيبؾت ٖوَهي ذَززاضي ًوبیس 

ایي زض زض نَضتي وِ ض ،اظ ؾَي زیگط .ضا اٖوبل وطزُ اؾت ّب آىزض وكَضي لبثل ارطاء ًرَاّس ثَز وِ  ،ضا زٍض ثعًس

اظ ارطاي  ،ّب تحطینثِ اؾتٌبز  تَاًس هيزازگبُ وكَض هعثَض  ،وكَض هَضز تحطیوي هبًٌس ضٍؾيِ ثرَاّس ارطایي گطزز

 (Van Den Herik,2015:305)ضاي ذَززاضي ًوبیس 

هفَْم ؾيبؾت ٖوَهي زض وٌَاًؿيَى ًيَیَضن هكرم ًكسُ اؾت ٍ زض ایي ظهيٌِ ثبیؿتي ثِ تَنيِ  ،ثب ایي حبل

ًزوي حمَق ثيي الولل ضارٕ ثِ اٖوبل ؾيبؾت ٖوَهي ثِ ٌَٖاى هجٌبیي ثطاي ضز قٌبؾبیي یب ارطاي آضاي ّبي ا

ضاّگكب ثبقس اظ رولِ زض  تَاًس هيضرَٔ ًوَز وِ ثب ایي وِ یه ؾٌس غيط العام ثَزُ اهب زض ایي ظهيٌِ  الوللي ثييزاٍضي 

 :زاضز هيتٗطیف ؾيبؾت ٖوَهي اقٗبض 

لطاض  تأحيطانَل اؾبؾي هطثٌَ ثِ ٖسالت یب اذالليبت وِ زٍلت توبیل زاضز تب حتي ظهبًي وِ هؿتميوب تحت  .1

 ؛اظ آى حوبیت ًوبیس ؛ًگطفتِ اؾت

 ؛ارتوبٖي یب التهبزي زٍلت ٍيٕ قسُ اؾت ،لَاٖسي وِ ثِ هٌَٓض تحمك هٌبفٕ ؾيبؾي .2

  .الوللي ثيي ّبي ؾبظهبىزیگط یب  ّبي زٍلتتىليف زٍلت ثِ احتطام ثِ تْٗساتف ًؿجت ثِ  .3

هُلك ًجَزُ ٍ لبٖسُ اي هوىي اؾت زض ثيف اظ یه زؾتِ  ،اگطچِ هطظّب ثيي زؾتِ ثٌسي ّبي فَق ؾيبؾت ٖوَهي

هسًٓط لطاض  الوللي ثيي ّبي تحطینزض ظهبى اضظیبثي ؾيبؾت ٖوَهي ذبني هبًٌس  تَاًٌس هي ّب آى ،آى لطاض ثگيطز

زض قطایٍ هرتلف ثِ یه ٌَٖاى یه لبٖسُ ؾيبؾت ٖوَهي یب  تَاًس هيه تحطین تزبضي ی ،ثِ ٌَٖاى ًوًَِ .ثگيطًس

 تأحيطاتثِ چِ ًحَي َجمِ ثٌسي قَز ًيع  الوللي ثييایي وِ یه تحطین  .یه زٍلت َجمِ ثٌسي قَز الوللي ثييتْٗس 

 .ٍ پيبهسّبي ٖولي ثط اٖوبل آى زاضز

وِ ثِ ٖسالت یب اذالليبت  زاضز هيزیس ثِ انَل اؾبؾي اؾتٌبز زؾتِ اٍل لَاٖس ؾيبؾت ٖوَهي وِ زض فَق اقبضُ گط

تجٗيى ٍ فٗبليت  ،انل ٍفبي ثِ ْٖس ٍ هوٌَٖيت ثط ًمى آى حمَق ،انل حؿي ًيت ،انَل هعثَض .ثبقس هيهطثٌَ 

 ،ًؿل وكي ،تطٍضیؿن ،اظ رولِ زظزي زضیبیي ؾبظز هيّبیي اؾت وِ ارطاي ثب حؿي ًيت لطاضزاز ضا اهىبى ًبپصیط 

 زگي ٍ لبچبق هَاز هرسض.ثط

                                                           
اليف   حفاظيت از تواهييت ٍ يىچيار گي      :اًٌد سِ ًمص عودُ ايفياء ًوايٌيد  در زهيٌِ تسْيل، اجراء ٍ ضٌاسايي داٍري تجاري تيي الوللي، هحاون لضايي داخلي هي تَ 1

عول وردُ تاضٌد؛ ب   ووه  فرآيٌد داٍري تيي الوللي تراي ًوًَِ در غَرتي وِ داٍراى فراتر از حدٍد اختيارات خَد وِ از سَي اعراف دعَا تداى ّا تفَيض ضدُ است غ

ي الوللي تراي ًوًَِ اًت اب داٍراى در فمداى تَافك تيي عرفيي ٍ ج   اجثار اًغثاق تا هَافميت ًاهيِ ّياي داٍري ٍ آراي    ٍ ّوىاري ٍ هعاضدت تِ فرآيٌد داٍري تجاري تي

 :ن تِ .تراي اعالعات تيص تر در ايي هَرد ى .داٍري اي وِ ًْايتا غادر ضدُ اًد
2
يي در غَرتي رد ضَد وِ همام غالح در وطَري وِ ضٌاسايي ٍ اجراء در آى هغالثِ ضدُ ضٌاسايي ٍ اجراي يه راي داٍري هي تَاًد ّن  ٌ .2)) :ايي تٌد همرر هي دارد 

 :است؛ تط يع دّد وِ

    .ب   ضٌاسايي يا اجراي يه راي ترخالف سياست عوَهي آى وطَر تاضد
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، ثب ایي حبل .ثبقس ويایي زؾتِ اظ انَل اؾبؾي زض ثؿيبضي اظ هَاضز لبثل اٖوبل ً ،الوللي ثيي ّبي تحطینزض اضتجبٌ ثب 

وِ ثطذالف انَل ثٌيبزیي هلي  الوللي ثييتزبضي ذبضري زض هطحلِ ارطاي آضاي زاٍضي  ّبي تحطینًٓط گطفتي  زض

ایي  .لبثل تحمك اؾت ؛ثجركٌس تأحيطلح لًبیي اهىبى آى ضا ًساضًس تب ثِ لَاًيي ذبضري اؾت ثِ ًحَي وِ همبهبت نب

 ،حتي زض چٌيي ٍيٗيتي .ثبقس هيآقىبضا تجٗيى آهيع  ،ٍ یىزبًجِ الوللي ثييٍيٗيت زض هَضزي اؾت وِ یه تحطین 

ل فطو اؾت وِ زازگبُ ارطاء ّن چٌيي لبث .گصاضز هي تأحيط ،زؾتِ اٍل لَاٖس ؾيبؾت ٖوَهي اظ َطیك زٍ زؾتِ زیگط

ثطذي وكَضّب ثِ هٌَٓض ٖسم ًمى انَل ثٌيبزیي حمَق زاذلي ذَزـ  ّبي تحطینوٌٌسُ ضاي زاٍضي هلتعم ثِ اٖوبل 

زازگبُ اًگليؿي هوٌَٖيت نبزضات یه قطوت ٌّسي ثِ آفطیمبي رٌَثي  ،زض لًيِ ضاگَظًٍي ،ثطاي ًوًَِ .قسُ ثبقس

زازُ ثط ایي هجٌب وِ نبزضات ٌّس ثطذالف ؾيبؾت ٖوَهي ثطیتبًيب ثَزُ ٍ  تأحيطلؿتبى ضا ذبضد اظ لبًَى لبثل اٖوبل اًگ

ٍ ثِ نَضت ثبلمَُ ثِ ؾيبؾت ّبي تجٗيى ًػازي آفطیمبي رٌَثي  ثبقس هيثب لَاًيي یه زٍلت زٍؾت زض تٗبضو 

 .ًوبیس هيووه 

 .قًَس هيي زؾتِ لَاٖس ضا قبهل هكَْضتطیي ثرف اظ ای ،آهطُ زٍهيي زؾتِ اظ لَاٖس ؾيبؾت ٖوَهي یٌٗي لَاٖس

 ،همطضات العام آٍض حمَلي ّؿتٌس وِ هي ثبیؿتي نطف ًٓط اظ لبًًَي وِ ثط آى اضتجبٌ حبوويت هي یبثس ،لَاٖس آهطُ

وبضوطز هخجت زاضز ٍ ثِ ربي یب زض وٌبض  ،لَاٖس آهطُ حمَلي ،زض ایي ضاؾتب .اٖوبل قَز الوللي ثييًؿجت ثِ یه ضاثُِ 

 .قًَس هياٖوبل  ،بللبًَى لبثل اٖو

ثركي اظ ؾيبؾت ٖوَهي آى زٍلت ضا  ،ثحخي زض ایي اضتجبٌ ٍرَز زاضز وِ آیب توبهي لَاٖس آهطُ یه زٍلت ذبل

اظ ؾَي زازگبُ ّب یب  تَاًس هيثِ زضؾتي هي تَاى اؾتسالل ًوَز وِ ثطذي اظ لَاٖس اؾت وِ  .یب ًِ زّس هيتكىيل 

هطُ تلمي قَز ٍلَ آى وِ ثركي اظ ؾيبؾت ٖوَهي یه وكَض ًجبقٌس اظ زض ٍيٗيت یه لبٖسُ آ الوللي ثييزاٍضاى 

 ّبي تحطینضا هُطح ًوَز وِ آیب  ؾؤالّن چٌيي هي تَاى ایي  .رولِ اضظـ ّب ٍ اؾتبًساضزّبي ثٌيبزیي آى وكَض

زض  .ًِیب  ًوبیس هيحسالل ثِ نَضت هؿتمين اظ ثٌيبزیي تطیي ٍ اؾبؾي تطیي اضظـ ّبي یه هلت حفبْت  الوللي ثيي

یه اثعاض ؾيبؾي ثَزُ ٍ ثِ هٌَٓض  نطفبً ،زض اغلت هَاضز الوللي ثيي ّبي تحطینثبیؿتي گفت وِ  ؾؤالپبؾد ثِ ایي 

ثب ایي  .گيطز هياٖوبل فكبض ثط وكَض هَضز تحطین ثِ هٌكَض تحمك اّساف ذَزذَاّبًِ ؾيبؾي تحطین وٌٌسُ نَضت 

ثطاي  ،قًَس هيیي وِ ثِ ؾيبؾت ٖوَهي هطثٌَ ّب آىؾيبؾي ٍ  نطفبًثب اّساف  ّبي تحطینتطؾين ذٌَُ ثيي  ،حبل

 ،ًوبیٌس هيي وِ اؾتخٌبي ؾيبؾت ٖوَهي ضا اٖوبل ّبی زازگبُهمبهبت لًبیي زاذلي هخوط حوط ًجَزُ ثِ ایي زليل وِ ایي 

ؾت ٍ تٌْب ًمى لَاًيي زاذلي ذَزقبى ضا زض چبضچَة ؾيب ًوبیٌس هيهٗوَال ثِ لَاًيي زاذلي ذَزقبى اؾتٌبز 

زض هزؤَ ثبیؿتي تٌْب لَاٖس آهطُ اي ضا زض چبضچَة ؾيبؾت ٖوَهي هسًٓط لطاض زاز  .زّس هيٖوَهي هسًٓط لطاض 

 .ؾبظز هيارتٌبة ًبپصیط  الوللي ثييضا زض ضًٍس زاٍضي  ّب آىوِ آى چٌبى العام آٍض ّؿتٌس وِ اٖوبل 

ثَزُ وِ  الوللي ثيي ّبي ؾبظهبىیب  ّب زٍلت ًؿجت ثِ ؾبیط ّب زٍلتتْٗسات  ،ؾَهيي زؾتِ اظ لَاٖس ؾيبؾت ٖوَهي

ایي زؾتِ ًيع ثط هبًٌس  .ًوبیس هيثِ ٌَٖاى ؾيبؾت ٖوَهي ایفبء  الوللي ثيي ّبي تحطینًمف لبثل تَرْي زض اٖوبل 

زض  ّب زٍلتًؿجت ثِ ؾبیط  ّب زٍلتتْٗسات  ،زؾتِ زٍم ثط لَاٖس آهطُ هجتٌي ّؿتٌس ثب ایي حبل ثطذالف زؾتِ زٍم

لٌُٗبهِ  ،ّب زٍلتثط حمَق زاذلي یه زٍلت ذبل هجتٌي ًكسُ ثلىِ زض همبثل ثط الساهبت زؾتِ روٗي  ایي زؾتِ
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ثط هجٌبي تَنيِ  .هجتٌي قسُ اؾت الوللي ثيي ّبي وٌَاًؿيَىّبي فهل ّفتوي قَضاي اهٌيت ؾبظهبى هلل هتحس یب 

لٌُٗبهِ ّبي تحطیوي فهل ّفتوي  ،ًَٔیىي اظ ًوًَِ ّبي ثبضظ ایي  ،ّبي اًزوي حمَق ثيي الولل زض ایي اضتجبٌ

یه تحطین چٌس ربًجِ  ،ثِ ًٓط هي ضؾس وِ ثط هجٌبي ؾٌس فَق ،ثٌبثطایي .قَضاي اهٌيت ؾبظهبى هلل هتحس اؾت

تٌْب زض نَضتي لبثل  الوللي ثييایي تْٗس  .ثط هجٌبي اؾتخٌبي ؾيبؾت ٖوَهي لبثل اٖوبل ثبقس تَاًس هي الوللي ثيي

اظ ؾَي وكَضي تهَیت ٍ اٖوبل ًكسُ ثبقس وِ ضز قٌبؾبیي یب ارطاي ضاي زاٍضي اظ آى  ّب تحطیناٖوبل ثَزُ وِ 

اظ رولِ اتحبزیِ  الوللي ثييهَاضزي ٍرَز زاقتِ اؾت وِ یه زٍلت یب ؾبظهبى  حبلثِ ّط  .ذَاؾتِ قسُ اؾت

ب ثِ اٖوبل هؿتمين یه ت ثبقس هييطٍضي  قَضاي اهٌيت ثبظهبًسُ ٍ اظ ایي ضٍ ّبي تحطیناضٍپبیي اظ ارطاي همتًي 

 .پطزاذت الوللي ثييتْٗس 

 الوللی بیيتجاری  های داٍریبز  الوللی بیي های تحزينهاهَی ٍ شكلی اثزگذاری  هسائل

 الوللی بیيبز داٍری تجاری  الوللی بیي های تحزينهاهَی اثزگذاری  هسائل

 الوللی بیيحاكن داٍری تجاری به عٌَاى هحذٍديتی بز اًتخاب قاًَى صالح در ه الوللی بیي های تحزين

زض ثطذي اظ اٍلبت زض ضًٍس زاٍضي تزبضي  تَاًس هي الوللي ثيي ّبي تحطین ،ّوبى ََض وِ پيف تط اقبضُ گطزیس

هفَْم ؾيبؾت ٖوَهي ٍ لَاٖس  .لَاٖس ؾيبؾت ٖوَهي یب لَاٖس العام آٍض ذبضري هحؿَة قًَس ،الوللي ثيي

یه هؿبلِ وبهال هتفبٍت اظ ضًٍس قٌبؾبیي ٍ ارطاي آضاي زاٍضي  ،لولليا ثييتزبضي  ّبي زاٍضيارجبضي زض ضًٍس 

زاٍضي تزبضي هَرت قسُ اؾت وِ ؾيبؾت ٖوَهي ٍ لَاٖس آهطُ زض  الوللي ثييهبّيت لطاضزازي ٍ  .اؾت الوللي ثيي

هٗيبض  ثِ نطفبًثطذالف یه لبيي زاذلي وِ  .قىل هتفبٍتي ثِ ذَز ثگيطز ،الوللي ثييتزبضي  ّبي زاٍضيرطیبى 

زاذلي ؾيبؾت ٖوَهي زٍلت هتجَٔ ذَز ثِ هٌَٓض تكريم ایي اهط ثْطُ هي ثطز وِ ثبیؿتي ثِ یه لبًَى ذبضري 

حبون َطف  ّبي زٍلتزاٍض هي ثبیؿتي یه هَاظًِ ْطیف ثيي اضازُ َطفيي اظ یه ؾَ ٍ هٌبفٕ زاذلي  ،ثجركس تأحيط

 .اذتالف ایزبز ًوبیس

انَل هٗسٍزي ٍرَز زاضًس وِ زض حمَق ثيي  :ذبَط ًكبى ؾبذتِ اؾت (1971) پييط الليَّوبى گًَِ وِ  حبلثِ ّط 

الولل ذهَني ثِ ََض رْبى قوَلي هَضز پصیطـ لطاض گطفتِ اًس ٍ ثِ ٌَٖاى قطٌٍ اؾتبًساضز لبًَى نبلح ثط 

ُ ثِ نَضت نطیح لبًًَي وِ اظ ؾَي َطفيي ذَا ،لبًَى حبون ثط لطاضزاز ،ّب آىلطاضزاز لبثل اؾتٌبز ثَزُ وِ ثط هجٌبي 

 الوللي ثيياًتربة لبًَى نبلح ثِ ٌَٖاى انلي تطیي ٍْيفِ زاٍضاى تزبضي  .؛یب يوٌي هَضز پصیطـ لطاض گطفتِ اؾت

تحت ٌَٖاى یه  الوللي ثييتزبضي  ّبي زاٍضيزض ضًٍس  الوللي ثيي ّبي تحطیناٖوبل  ،ثب ایي حبل .گطزز هيهحؿَة 

هحسٍزیت ضٍقٌي ثط انل اًتربة  ،وبل ٍ نبلح هَضز اًتربة َطفيياهط ؾيبؾت ٖوَهي ثِ ربي لبًَى لبثل اٖ

ثركي اظ لبًَى نبلح لطاضزازي ثَزُ ٍ َطفيي ثِ  ،الوللي ثيي ّبي تحطینزض نَضتي وِ  .ثبقس هيلبًَى نبلح 

مالل اؾت .ضا اٖوبل ًوبیس ّب تحطینزاٍض هي ثبیؿتي ثِ ٌَٖاى یه لبٖسُ ولي  ،نطاحت اٖوبل آى ضا هٌٕ ًىطزُ ثبقٌس

زاٍض هي  ،ّن چٌيي ثِ ٌَٖاى یه لبٖسُ ولي .َطفيي زض اًتربة لبًَى نبلح هي ثبیؿتي هَضز احتطام لطاض ثگيطز

ٍ یىزبًجِ ذَززاضي وطزُ وِ ثركي اظ لبًَى نبلح ثط لطاضزازّب  الوللي ثييثركي ثِ ّط گًَِ تحطین  تأحيطثبیؿتي اظ 

زض لًيِ  هتحسُ ایبالتّوبى ََض وِ زیَاى ٖبلي  .لح تٌبؾت ًساضزًيؿتٌس ٍ ثب اؾتمالل َطفيي زض اًتربة لبًَى نب

ّيچ گًَِ تجٗيتي اظ ٌّزبضّبي لبًًَي  الوللي ثييهحىوِ زاٍضي  :ذبَط ًكبى ؾبذتِ اؾتهيتؿَثيَقي  هكَْض
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اضازُ  ،تٌْب تجٗيتي وِ ثبیؿتي قَز( United States Supreme Court,1985, 2)ذبل ًرَاّس زاقت. ّبي زٍلت

یه زاٍض ثطذالف لًبت زاذلي ّيچ گًَِ هحولي ًساقتِ تب ثطذي هحسٍزیت ّب ضا ثط اًتربة  .ثبقس هيي َطفي

 .لبًَى هبَّي اظ ؾَي َطفيي ٍيٕ ًوبیس

 داٍر پذيزیاصل تفكیك پذيزی 

فؿد لبثل  ،لطاضزاز هتٌبظٔ فيِ ،الوللي ثيي ّبي تحطینقبیؿتِ اؾت ذبَط ًكبى ًوبیين وِ زض نَضتي وِ زض احط اٖوبل 

قطٌ اضربٔ ثِ زاٍضي هٌسضد زض لطاضزاز انلي ّن چٌبى هَحط هي هبًس ٍ ثِ  ؛یب غيط لبثل ارطاء تكريم زازُ قَز

زیسگبُ هكَْض زض هَضز تفىيه پصیطي  .قَز هياظ لطاضزاز انلي اَالق  زاٍض پصیطيانل تفىيه پصیطي  ،ایي انل

لبثل فؿد یب غيط لبثل ارطاء  ضغن ٖليبًِ ثَزُ وِ یه تَافك رساگ ،آى اؾت وِ قطٌ اضربٔ ثِ زاٍضي زاٍض پصیطي

لَاٖس زاٍضي زازگبُ زاٍضي لٌسى  23هبزُ  2ایي هَئَ زض ثٌس  .ّن چٌبى هَحط ثبلي هبًسُ اؾت ،ثَزى لطاضزاز انلي

 .ٍ زض لَاًيي زاٍضي قوبضي اظ وكَضّب اظ رولِ اًگلؿتبى پيف ثيٌي قسُ اؾت (2014)

 :ارسيابی خسارات

حبزث گطزز آى اؾت  الوللي ثيي ّبي تحطین الوللي ثييهؿبیلي وِ هوىي اؾت زض فطآیٌس زاٍضي تزبضي یىي زیگط اظ 

اظ ذؿبضات لطاضزازي ٍ  ،الوللي ثيي ّبي تحطینوِ َطف هتًطض هوىي اؾت وِ اؾتسالل ًوبیس ثِ ٍاؾُِ اٖوبل 

ایي ازٖب ثسیي قىل  .زاٍضي ًوبیس زضذَاؾت اضظیبثي ذؿبضات ضا اظ هحىوِ ،غيطلطاضزازي هتًطض قسُ ٍ اظ ایي ضٍ

ؾَز لبثل تَرْي اظ  ،الوللي ثيي ّبي تحطینزض نَضت ٖسم اٖوبل  ًوبیس هيوِ َطف هتًطض ازٖب  گطزز هيهُطح 

ٍيٗيت التهبزي وؿت ٍ وبض ٍ پيكِ اٍ  ،ّب تحطینایفبي تْٗس لطاضزازي َطف همبثل ٖبیس اٍ قسُ ٍ زض ًتيزِ اٖوبل 

زض ایي نَضت هحىوِ زاٍضي ثبیؿتي ثِ اضظیبثي ذؿبضات هَرَز  .هَارِ قسُ اؾتثب زقَاضي ٍ يطض ٌّگفتي 

 .ثپطزاظز

 الوللی بیيبز داٍری تجاری  الوللی بیي های تحزينشكلی اثز گذاری  هسائل

هطثٌَ  الوللي ثييثِ چٌسیي قىل ثِ هبّيت زَٖاي اضربٖي ثِ زاٍضي تزبضي  تَاًس هي الوللي ثييیه ًٓبم تحطیوي 

ثِ ٌَٖاى یه اهط تٗليك وٌٌسُ یب هٗبف  ّب تحطینوِ یه َطف ثِ زًجبل اؾتٌبز ثِ  قَز هيقبهل آى  ،یي هَاضزا .گطزز

ثِ زًجبل ایي اؾتسالل ثبقس وِ  تَاًس هيیه َطف زَٖا زاٍضي ًيع  .ثبقس هيوٌٌسُ ایفبي تْٗساتف َجك لطاضزاز 

ّط زاٍضي  لُٗبً .جت ثِ َطف همبثل اٖوبل قَزثِ هٌَٓض تمليل هؿئَليت ذؿبضات ٍي ًؿ الوللي ثيي ّبي تحطین

 ّبي زاٍضيزاضز ثِ ٖجبضتي ّوَاضُ زض ضًٍس  ّب تحطینیه َطف ایفبء ًىٌٌسُ تْٗسات ثِ زليل  ،الوللي ثييتزبضي 

 الوللي ثيي ّبي تحطینیه َطف ٍرَز زاضز وِ هسٖي اؾت تْٗسات لطاضزازي ذَز ضا ثِ زليل  ،الوللي ثييتزبضي 

 .هي پطزاظین ّب آىثِ اؾتسالالت احتوبلي ایي َطف ٍ ضٍایي ٍ لبثل پصیطـ ثَزى  ،زض ایي ثرف .ؾتاًزبم ًسازُ ا

 دكتزيي فسخ در ًظام حقَقی كاهاى ال

ثط هجٌبي زوتطیي فؿد زض نَضتي  تَاًس هيتْٗسات یه لطاضزاز وِ تحت الكوَل حمَق اًگلؿتبى لطاض گطفتِ اؾت 

ارطاي تْٗسات لطاضزازي ضا غيط هوىي ؾبذتِ یب آى  ،حِ پيف ثيٌي ًكسُایفبء ًكًَس وِ احجبت قَز وِ یه حبز

اؾتٌبز ثِ  ،الوللي ثيياهطٍظُ زض ضًٍس زاٍضي تزبضي  ،ثب ایي حبل .تْٗسات ضا ثِ قىلي ثؿيبض هتفبٍت زضآٍضزُ اؾت



 0011 ابستاىت، ومسسال یازدهن، شواره  ای، ریسی هنطقه پژوهشی جغرافیا و برناهه –فصلناهه علوی  758

 

ٍضي اذيط زض هحبون ضٍیِ زا .ثِ ٌَٖاى یه حبزحِ غيط لبثل پيف ثيٌي زقَاضتط ثِ ًٓط هي ضؾس الوللي ثيي ّبي تحطین

زض هَاضزي وِ اهىبى اذص هزَظّبي هرهَل ثطاي ایفبي  الوللي ثيي ّبي تحطینزاٍضي اًگلؿتبى ًكبى زازُ اؾت وِ 

تْٗسات لطاضزازي زض همبثل وكَض یب اقربل تحطین قسُ ٍرَز زاضز ٍ ّن چٌيي زض هَاضزي وِ ثتَاى اٖوبل 

هَرت فؿد  ،ِ غيط لبثل پيف ثيٌي پصیطفتِ ًكسُ ٍ اظ ایي ضٍثِ ٌَٖاى یه حبزح ؛ضا پيف ثيٌي ًوَز ّب تحطین

هفَْم هربلف ایي ٖجبضت آى اؾت وِ ثطاي ایي وِ یه ًٓبم تحطیوي هٌزط ثِ فؿد یه  .لطاضزازّب ًكسُ اؾت

لطاضزاز قَز هي ثبیؿتي تحهيل هزَظّبي هرهَل ثطاي ایفبي تْٗسات لطاضزازي اظ ؾَي همبهبت زٍلتي اهىبى 

 .ًيع ثطاي هتْٗس لبثل پيف ثيٌي ًجبقس ّب تحطیناٖوبل  پصیط ًجَزُ ٍ

 دكتزيي هاًعیت ٍ دشَاری

حمَلي تبثٕ وبهبى ال ٍرَز  ّبي ًٓبمهفبّين هكبثِ ثب زوتطیي فؿد زض  ،غضهٌي–زض وكَضّبي تبثٕ ًٓبم حمَلي ضهي 

هٌزط ثِ  تَاًس هينَضتي غضهٌي زض  –حمَلي ضهي  ّبي ًٓبمهمطضات زقَاضي زض ایفبي تْٗسات لطاضزازي زض  .زاضز

ثطاي  .هَارِ قسُ ثبقس ّب تحطینهٗبفيت هتْٗس اظ ایفبي تْٗسات ذَز گطزز وِ ایفبي تْٗسات لطاضزازي ثب هبًٕ 

وِ ایفبي آى ثِ  قَز هيوِ تْٗس زض نَضتي اظ ثيي ضفتِ تلمي  ًوبیس هيهمطض  لبًَى تْٗسات ؾَیيؽ 119هبزُ  ،ًوًَِ

وٌَاًؿيَى ثيٕ  79ّن چٌيي ثٌس یه هبزُ  .غيطهوىي گطزز ؛ثِ هتْٗس ًيؿتهَرت قطایُي وِ لبثل اًتؿبة 

غضهٌي ٍ ّن ًٓبم حمَلي وبهبى ال پصیطفتِ قسُ اؾت  –وِ ّن اظ ؾَي وكَضّبي تبثٕ ًٓبم ضهي  –وبالّب  الوللي ثيي

ِ احجبت ًوبیس وِ و ثبقس ويهؿئَل ً ،وِ یه َطف لطاضزاز زض نَضتي زض همبثل ٖسم ایفبي لطاضزاز زاضز هيهمطض  –

ثِ ٍاؾُِ هبًٗي ثَزُ اؾت وِ فطاتط اظ وٌتطل اٍ ثَزُ اؾت ثِ ًحَي وِ ٍي ًوي تَاًؿتِ  ،ٖسم ایفبي لطاضزاز ٍي

اؾت اًتٓبض هٗمَلي اظ زض ًٓط زاقتي آى هبًٕ زض ظهبى اًٗمبز لطاضزاز زاقتِ ثبقس یب اظ پيبهسّبي آى ارتٌبة ًوَزُ یب 

 .ثط آى غلجِ ًوبیس

 رفَرس هاژٍ

تٗليك ایفبي تْٗسات لطاضزازي یب هٗبف وطزى َطف ایفبء ًىطزُ تْٗسات ذَز اظ  تأحيطقطٌ فَضؼ هبغٍض هٗوَال اظ 

هؿئَليت زض قطایُي ثطذَضزاض اؾت وِ حبزحِ غيط لبثل پيف ثيٌي ضخ زازُ ٍ هبًٕ اظ ایي گطزز وِ تْٗسات ایفبء 

یب زایوي زاقتِ ثبقس ٍ زض نَضتي وِ حبزحِ غيط لبثل پيف احط هَلت  تَاًس هيتٗليك یب هٗبفيت اظ هؿئَليت  .گطزز

َطف هتًطض ضا ثِ لغَ لطاضزاز یب ثبلي  تَاًس هيایي اهط  ،ثيٌي ضخ زّس وِ ثطاي هست ظهبى لبثل تَرْي ثؿٍ پيسا وٌس

 .ي زاضزاؾتٌبز ثِ فَضؼ هبغٍض ثِ هفبز تَافك قسُ لطاضزازي َطفيي ثؿتگ .ًگِ زاقتي آى ثب قطایٍ هَرَز ٍا ثساضز

ثِ ٖجبضت پطزاظي قطٌ فَضؼ  اؾبؾبًیب ًِ  قَز هيیه حبزحِ غيط لبثل پيف ثيٌي تلمي  ،ّب تحطینایي وِ آیب ٍيٕ 

ثِ ٌَٖاى هجٌبیي ثطاي ازٖبي یه  ّب تحطینقطٌ فَضؼ هبغٍض نطاحتب ثِ  ،اغلت اٍلبت .هبغٍض زض لطاضزاز ثؿتگي زاضز

 حبزحِ غيط لبثل پيف ثيٌي اؾتٌبز هي وٌس

ثبیؿتي احجبت ًوبیس وِ ّيچ گًَِ گبم هٗمَلي  ًوبیس هيزا ثبیؿتي گفت وِ َطفي وِ ثِ قطٌ فَضؼ هبغٍض اؾتٌبز هزس

ٍ پيبهسّبي حبزحِ غيط لبثل پيف ثيٌي ٍرَز ًساضز اظ رولِ زض هَضز  تأحيطاتثِ هٌَٓض وبّف یب ارتٌبة اظ 

اظ ؾَي  ّب تحطینَظّبي هرهَل ثطاي زٍض ظزى هي تَاى ثِ اهىبى یب ٖسم اهىبى اذص هز ،الوللي ثيي ّبي تحطین

 .زٍلت تحطین وٌٌسُ اقبضُ ؾبذت
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ثؿتِ ثِ هبّيت  تَاًٌس هي ّب تحطین .هي گصاضًس تأحيط الوللي ثييثِ پٌذ نَضت ثط زاٍضي تزبضي  الوللي ثيي ّبي تحطین

ِ فَضؼ هبغٍض ضا هسًٓط لطاض زازُ ٍ زوتطیي ّبیي چَى حك همطضات ذبني اظ رول ،ٍ حمَق حبون لطاضزازي قبى

ذَاُ ثِ نَضت  ّب تحطین .ثگصاضًٌس تأحيطفؿد ثطاي َطف هتًطض ضا ثطاًگيعًٌس ٍ ثِ ایي قىل ثط حمَق لطاضزازّب 

ثط ٍ ثِ ایي قىل  ؾبظز هيغيط ؾَز آٍض یب حتي غيطهوىي  ،هؿتمين یب غيط هؿتمين ایفبي تْٗسات لطاضزازي ضا زقَاض

اظ ؾَي یه ًْبز زاٍضي  تَاًس هيَطفي وِ ثِ زًجبل زاٍضي یه چٌيي اذتالفي اؾت  .ثگصاضز تأحيطَطفيي لطاضزاز 

اضایِ ًوبیس. ًْبزّبي زاٍضي زض ًتيزِ  ؛هلتعم قَز تب اَالٖبت ايبفي ضا فطاتط اظ آى چِ وِ هٗوَال هَضز ًيبظ اؾت

ّبیي ضارٕ ثِ ثي َطفي ٍ اؾتمالل هَارِ قًَس. اظ رولِ لبًَى هسل  ثب ًگطاًي تَاًٌس هي الوللي ثيي ّبي تحطیناٖوبل 

وِ ّيچ قرهي ًوي ثبیؿتي ثِ زليل تبثٗيت ذَز اظ السام ثِ ٌَٖاى  زّس هيذَز همطض  11آًؿيتطال زض ثٌس یه هبزُ 

لَاٖس  2ثٌس قف هبزُ  ،اظ ؾَي زیگط .زاٍض هٌٕ قَز هگط زض نَضتي وِ َطفيي ثِ ًحَ زیگطي تَافك وطزُ ثبقٌس

وِ زاٍض یب ضیيؽ یه ًْبز زاٍضي هي ثبیؿتي اظ ؾَي زازگبّي غيط اظ  زاضز هيهمطض  الوللي ثييزاٍضي اتبق ثبظضگبًي 

وِ زض  زاضز هيزازگبُ زاٍضي لٌسى همطض  الوللي ثييلَاٖس زاٍضي  2ثٌس پٌذ هبزُ  .زازگبُ َطفيي اذتالف اًتربة قًَس

زض حَظُ ّبي زیگط ّن چَى ارطاي آضاي  تأحيطاتایي  .ثساى رب وِ اهىبى زاضز زازگبُ هي ثبیؿتي تب ،اًتربة زاٍضاى

 .ثبقس هيًيع هكَْز  الوللي ثييزاٍضي تزبضي 

ثِ چكن هي ذَضز وِ اظ  الوللي ثييزاٍضي تزبضي  ثط الوللي ثيي ّبي تحطیني زض ظهيٌِ تبحيطگصاضي ّبی چبلفٍ  هؿبئل

 ّبي تحطیناضظیبثي ذؿبضات ٍ اؾتسالالت َطفي وِ ثِ زليل ٍلَٔ  ،رولِ آى هي تَاى ثِ اًتربة لبًَى نبلح

 .ثِ چكن هي ذَضز ؛هسٖي ٖسم ایفبي تْٗسات لطاضزازي ذَز اؾت ،الوللي ثيي

 الوللي ثيياهطٍظُ انلي تطیي چبلف زض ظهيٌِ زاٍضي تزبضي  ،یىزبًجِ ّبي تحطینًْبیتب هي تَاى گفت وِ اٖوبل 

 ؛گيطز هيٍ ثِ ٍیػُ ؾبظهبى هلل هتحس اًزبم  الوللي ثييذبضد اظ ؾبظ ٍ وبض ّوىبضي وِ زض  ّب تحطینایي ًَٔ  .اؾت

زیگط ثِ تغييط هَايٕ ٍ انَل ؾيبؾي قبى اؾت اهطي وِ ثيف  ّبي زٍلتثِ ّسف ٍازاض ؾبذتي زٍلت یب  ٖوَهبً

ضا ثِ  ّب تحطین ٖوَهبًتحطین وٌٌسُ  ّبي زٍلتّن چٌيي  .ؾبظز هيتطیي يطثِ ضا ثِ ثرف ذهَني ٍ تزبض ٍاضز 

 .هَضز اؾتٌبز لطاض هي زٌّس الوللي ثييتزبضي  ّبي زاٍضيٌَٖاى یه لبٖسُ ؾيبؾت ٖوَهي زض رطیبى 
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