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  المللی بیه کیفزی دیوان بز امنیت شورای سیاسی تاثیزگذاری
 

 اکبزی حسیه

 ٍاحد شیساش، شیساش، ایساى اسالهی آشاد داًشگاُ شٌاسی، جسم ٍ جصا حمَق ازشد وازشٌاسی آهَختِ داًش

 

 چکیده

زا بس عْدُ دازد شَزای اهٌیت ساشهاى هلل هتحد بِ عٌَاى هْوتسیي عٌصسی وِ ٍظیفِ حفظ صلح ٍ اهٌیت بیي الوللی 

شٌاختِ هی شَد ٍ ایي شَزا دلیما ساختازی با تشىیل لدزت ّای بصزي زا ًشاى هی دّد ٍ بسزسی سابمِ آى ًشاى هی دّد 

وِ شَزا دز ٍالع ابصازی هی تَاًد بسای اعوال ًفَذ دز جسیاى ّای زسیدگی ویفسی لضایی باشد. دز همابل دیَاى ویفسی بیي 

هی وٌد وِ اش طسق خاص بِ دیَاى ازجاع شدُ باشٌد ٍ عوال دست دیَاى دز زسیدگی ّای جْاًی  الوللی بِ جسایوی زسیدگی

بستِ است ٍ دازای هحدٍدیت ّایی است. دز ایي همالِ بِ دًبال ایي ساختاز ّستین وِ شَزای اهٌیت تاثیس ورازی خَد زا 

دادگاُ ویفسی هْوتسیي عٌصس اجسای عدالت هحسَب چگًَِ هی تَاًد هعطَف بِ دیَاى ویفسی بیي الوللی بٌواید. ّویشِ یه 

هی شَد، حال اگس فشاز سیاسی شَزای اهٌیت بتَاًد بس زًٍد زسیدگی یا تعلیك زسیدگی دیَاى ویفسی بیي الوللی تاثیسگراز 

اسی ّویشِ باشد آى ٍلت بِ چِ هیصاى هی تَاًین بِ آزای صادزُ اش دیَاى ویفسی بیي الوللی اعتواد ًوایین. تاثیسگرازی سی

خطسًان تسیي ًَع اش اعوال ًفَذ دز زًٍدّای زسیدگی ّای ویفسی است ٍ ایي هَزد زا ًباید اش یاد ببسین وِ دیَاى ویفسی بیي 

الوللی هْوتسیي جساین زا بسزسی هی ًواید ٍ اعوال ًفَذ دز آى ّا هی تَاًد اجسای عدالت زا بِ طَز ٍسیع خدشِ داز ًواید ٍ 

 سای اجسای عدالت گصیٌشی تبدیل بشَد. عوال بِ ٍسیلِ ای ب

 

 دیَاى ویفسی بیي الوللی، شَزای اهٌیت، تاثیسگرازی سیاسیهای کلیدی:  واژه
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