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 حقوق توسعه فراینذهای راستای در امنیت شورای های قطعنامه ارزیابی و تحلیل
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 چکیذه

ذف بشسسی حمَلی  صلح ٍ اهٌیت  بش تأکیذٍ با  الولل بیيی ضَسای اهٌیت دس جْت تذٍیي ٍ تَسعِ حمَق ّای لغعٌاهِپژٍّص حاضش باّ 
 ای کتابخاًِسٌادی سٍش اجشای تحمیك تَصیفی، تحلیلی بَدُ ٍ گشدآٍسی اعالعات ِب سٍش ا .اجشا ضذُ است الولل بیيجْاًی دس حمَق 

ی بطش بَدُ است. صلح ٍ اهٌیت، هفَْم ثابت ّای آسهاى تشیي کْياص  الوللی بیيبشلشاسی صلح ٍ اهٌیت  اًذ دادًُطاى  ّا یافتِ. اًجام ضذُ است
، هٌبعث اص ًگاُ ًظاهی کِ الوللی بیيبا گزضت صهاى دچاس تغییش ٍ تحَل ضذُ است. تا لبل اص تحَالت اخیش دس سٍابظ  ّا آىًذاضتِ ٍ هفَْم 

ًَیت کطَسّا ٍ  ضَد هیاصغالحاً ًظام ٍستفالیایی ًاهیذُ  صلح ٍ اهٌیت بِ هعٌای سعایت اصَل حك حاکویت، بشابشی حمَق، سعایت هص
 ؛ضذ هیاختالفات تلمی  آهیض هسالوتًاى، احتشام بِ تواهیت اسضی کطَسّا، عذم هذاخلِ دس اهَس داخلی یکذیگش ٍ حل ٍ فصل ًوایٌذگاى آ

هٌبعث اص ًظام ٍستفالیایی ضذُ است. دس ایي دٍسُ هاّیت تْذیذات تغییش  الوللی بیيسبب تغییش هفَْم صلح ٍ اهٌیت  ضذى جْاًیلکي 
 ّای بیواسی، ضیَع یافتِ ساصهاىسن، لاچاق ٍ جشائن دیگش اصجولِ فمش ٍ گشسٌگی، تشٍسی ّای حَصُهی بِ یافتِ ٍ تْذیذات اص جٌبِ ًظا

ْاجشتهسشی،  بَدُ  الوللی بیيٍ ًمض حمَق بطش تسشی یافتِ است. بش اساس چٌیي تفسیشی اص صلح ٍ اهٌیت  صیست هحیظ، سٍیِ بی ّای ه

داخلی،  ّای جٌگاست پس اص پایاى جٌگ سشد،  الوللی بیيصلح ٍ اهٌیت  حفظ داس صالحیتاست کِ ضَسای اهٌیت کِ سکي اصلی 
ساًی  ّای بحشاى ذیذ  ّای ًظاملَهی ٍ تصفیِ ًژادی، تغییش  ّای ساصی پان اصجولًِا سیاسی، تشٍسیسن ٍ ًمض گستشدُ حمَق بطشی سا ْت

کِ  ای لغعٌاهِساختاس خَد سا دس لالب  عوذتاًَس داخلی ٍ اه الوللی بیي ّای ساصهاىبسیاسی اص  ؛ کِتلمی کشدُ است الوللی بیيصلح ٍ اهٌیت 
 ّای اسگاىدس خصَظ تطکیل  گیشی تصوینبِ  تَاى هی. اص هیاى ایي لبیل تصویوات اجشایی کٌٌذ هی، هذیشیت سسذ هیبِ تصَیب اعضا 

هثالْن اضاسُ کشد. ّوچٌیي ضَسا ٍیژُ دس داخل ساصهاى، پزیشش اعضای جذیذ، تبذیل ًْادّای ٍابستِ، تصویوات هشبَط بِ بَدجِ ٍ ا
کِ تصویوات  اًذ کشدُهٌطَس هَافمت  25 ی هادُاعضای ساصهاى هلل هتحذ عبك  ی کلیِ، صیشا اتخار ًوایذ آٍسی الضامتصویوات  تَاًذ هی

 ضَسای اهٌیت سا عبك هٌطَس عولی ساصًذ.

 .الولل بیي، صلح جْاًی، حمَق ، ضَسای اهٌیتلغعٌاهِهای کلیذی:  واژه
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