
 چکیده 

جزم پذیذُ ای اًسبًی اجتوبػی است کِ هستمیوبً ًظن ٍ اهٌیت اجتوبػی را ّذف لزار هی دّذ ٍ آسیت ّبی 

گذاراى هتٌبست ثب ضزایط التصبدی، سیبسی، هتؼذدی را ثِ فزد ٍ جبهؼِ ٍارد هی کٌذ. در ّز کطَری لبًًَ

فزٌّگی ٍ اجتوبػی آى جبهؼِ ثزای جزائن هجبسات ّبی هٌبسجی تؼییي هی کٌٌذ. اهب گبّی ّویي لبًًَگذاراى 

اػوبلی را کِ خَد جزم اًگبری کزدُ اًذ، هجبح هی ضٌبسٌذ ٍ آى ّب را لبثل هجبسات ًوی داًٌذ. ایي ػَاهل 

ًبم دارد. در ًتیجِ ػلل هَجِْ جزم ػلل ٍ ػَاهلی است کِ ٍصف هجزهبًِ را اس « ػلل هَجِْ جزم» اصطالحبً 

ٍ  851رفتبری کِ در ضزایط ػبدی جزم است ثز هی دارد ٍ آى ػول را غیز لبثل سزسًص هی ًوبیذ.ثٌذ ح هبدُ 

دستَر صبدرُ اس ٍ همزر ًوَدُ اگز هبهَر  پزداختِ اهز آهز لبًًَی  ثِ هَضَع لبًَى هجبسات اسالهی ، 851هبدُ 

سَی آهز را ثِ تصَر لبًًَی ثَدى ٍ ثِ ػلت اضتجبُ لبثل لجَل اجزایی ًوبیذ، اس هجبسات هؼبف هی ضَد.در 

حمَق ثیي الولل کیفزی ًیش تب لجل اس تصَیت اسبسٌبهِ دیَاى ثیي الوللی کیفزی، اهز آهز ثِ ػٌَاى یک دفبع 

اًست اس ػَاهل تخفیف هجبسات هتْن هحسَة هی ضذ. هستمل هَرد پذیزش ًجَد ٍ تٌْب تحت ضزایطی، هی تَ

اسبسٌبهِ دیَاى کیفزی ثیي الوللی، دفبع اهز آهز ثب حصَل ضزایطی اس جولِ آضکبرا  33ثب تصَیت هبدُ 

 رسذ هی ًظز ثِ غیزلبًًَی ًجَدى، ػذم اطالع اس غیزلبًًَی ثَدى، تؼْذ ثِ اطبػت ٍ ... هی تَاًذ هحمك ضَد.

 ٍ ضَد هی هحسَة هسئَلیت رافغ ػلل جشء کیفزی الولل ثیي حمَق ٍ ایزاى کیفزی قحمَ در آهز اهز دفبع

آًچِ در ایي تحمیك هَرد ثزرسی لزار هی گیزد هطبلؼِ تطجیمی ، ثزرسی ٍ  .ثزّبًذ هجبسات چٌگ اس را هبهَر

 است .کیفزی  ثیي الوللضٌبخت ًمبط ضؼف ٍ لَت دفبع اهز آهز در حمَق کیفزی ایزاى ٍ حمَق 
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