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 چکیده

ید، دٍم گرد یکِ هٌجر بِ ٍلَؼ جٌگ جْبً الوللی یيٍ تطٌجبت ب یجْبً یتًػبم اهٌ یدر برلرار الوللی یيجبهؿِ ب یًبکبرآهد

ٍ بب حك  یيٍ چ یسسببك، فراًسِ، اًگل یضَرٍ یکب،بِ پٌج کطَر جْبى آهر یندا یتسبزهبى هلل هتحد ٍ بب دادى ؾضَ یسبب تبس

از ایٌرٍ یکی از ٍغبیف ضَرای . یدگرد یسره یصلح جْبً یيؾوالً تضو ،هٌطَر هلل هتحد 5فصل  25هَضَؼ هبدُ  هوتبز، یرأ

الوللی، خبتوِ دادى اختالفبت  لیِ ایي ًْبد در جْت حفع صلح ٍ اهٌیت بیياهٌیت سبزهبى هلل هتحد در اًجبم هسئَلیت اٍ

 یناز اؾضب دا یکّر  یهٌف رأی ؾٌَاى ٍتَ بِاز طرفی حك  الوللی ٍ برلرای صلح براسبس فصل ضطن هٌطَر هلل هتحد است. بیي

 یبر حفع صلح جْبً یجبهؿِ جْبً در ّدفوٌد ًوَدى یحل راّبرد راُ یضَرا در هسبئل هبَّ ّبی بِ لطؿٌبهِ یتاهٌ یضَرا

 ًبکبرآهد سبز از هسبئل بحراى یالبتِ در حل برخ است. داضتِ یبر حفع صلح جْبً ییدستبٍردّب یدجد یکردرٍ یي. اببضد یه

اؾضب را از  یرحك سب یيهٌطَر هلل هتحد داًستِ ٍ ا میياز اصَل هت یًببرابر یب یحك را براسبس برابر یيا یي،ٍ هٌتمد بَدُ

ٍتَ ضدُ از زهبى  یّب چرا کِ تؿداد لطؿٌبهِ .کطَر ًوَدُ است 5 یيا ینبب تصو یردرگ یبِ ًَؾ ییٍ اجرا یپلوبسیظ دلحب

بب  ّوسَ بَدىٍ  یبسیببر س یلٍ بِ دل یدُبِ رلن کط یکبآهرسپس ٍ  یِرٍس یدرصد را برا یيسبزهبى تب بِ اهرٍز ببالتر یستبس

داضتِ  یبر دٍش جبهؿِ جْبً یٌیتب ببر سٌگ یدُهَجب گرد یٍ هکبً یِ لحبظ زهبًهَجَد را ب ّبی چبلص، هٌبفؽ آى کطَرّب

را بب  یرا بر آى داضتِ تب ًػر جبهؿِ جْبً ی از کطَرّببرخ یت،اهٌ یؾولکرد ضَرا دىبَ یًسب ّب، یستگیببضد. فبرـ از ضب

 یضَرا گیری ینببال بردى تَاى تصو یبٍ  یاصل یبٍ ترک یتچِ در آرا ٍ چِ در صالح یدجد یسبختبر ّبی ٍ هتد ٍ هدل یریتهد

 اجوبؼ برسبًٌد.هدیریت راّبردی ایي سبزهبى بِ  یبرا یتاهٌ
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