هـَسُ صلـح تْزاى

اًذیطِ تأسیس ایي هَسُ در هالقبت اعضبی اًجوي حوبیت اس قزببًیبى سالح ّبی ضیویبیی در تْزاى
بب هسئَل ّوبٌّگی ضبکِ جْبًی هَسُ ّبی صلح در سبل  1384ضکل گزفت .ایي گفتگَ ٍ ّوچٌیي
دیذار اعضبی ایي اًجوي اس ّیزٍضیوب در ّوبى سبل توبیل بِ ضکل گیزی یک هَسُ صلح در تْزاى
را تقَیت کزد .در ضْز ّیزٍضیوب رًج ّبی حبصل اس کبربزد سالح ّبی اتوی علیِ صاپي بِ اًگیشُ
ای بزای تالش در هسیز صلح تبذیل ضذ کِ در هَسُ صلح ّیزٍضیوب بِ خَبی هتجلی ضذُ است.
بٌیبى گشاراى هَسُ صلح تْزاى ًیش اس ایي تجزبیبت جْبًی الْبم گزفتٌذ ٍ بِ ایي فکز افتبدًذ کِ رًج
ّبی هطببْی کِ ایزاى در اثز قزببًی ضذى تَسظ سالح ّبی ضیویبیی هتحول ضذ ُ است بِ ّویي
تزتیب هی تَاًذ اًگیشُ ای ضَد بزای ًطبى دادى پیبهذ ّبی ًبگَار حبصل اس جٌگ ٍ خطًَت ٍ
تزٍیج فزٌّگ صلح ٍ دٍستی بیي افزاد جبهعِ ًٍیش بیي هلت ّب .عالٍُ بز ایي ٬فزٌّگ غٌی ایزاًی
ٍ دیٌی ًیش هٌبع بیکزاًی اس اًذیطِ ّب ٍ تعبلین هزبَط بِ پزّیش اس جٌگ افزٍسی ٍ خطًَت ٍرسی ٍ
تزٍیج صلح ٍ دٍستی هی ببضذ .هَسُ صلح تْزاى کِ ّن اکٌَى در سبختوبى اّذایی ضْزداری
تْزاى در پبرک ضْز قزار دارد ٬دارای یک سبلي اصلی بزای ًطبى دادى پیبهذ ّبی جٌگ ّب
دردًیب ٍ ًیش عَاقب کبربزد سالح ّبی ضیویبیی ٍ اتوی هی ببضذ .در ایي بخص اسٌبد ٍ اضیبی
هٌحصز بِ فزدی اس جٌگ ضیویبیی علیِ هزدم ایزاى بِ ًوبیص درآهذُ .در بخص دیگز هَسُ ٬صلح
در فزٌّگ دیٌی ٍهلی ایزاًیبى ٍ راُ ّبی هطبرکت ّز فزد در جْت تزٍیج صلح ٍ دٍستی هَرد
تبکیذ قزار گزفتِ .در ایي هَسُ تالش گزدیذُ تب ببسدیذ کٌٌذگبى بب جٌبص جْبًی صلح بَیضُ

ضخصیت ّب ٍ سبسهبى ّبی هزبَعِ آضٌب ضًَذ .بخطی اس هَسُ بِ بزًبهِ ّبی آهَسضی اختصبظ دارد
کِ بزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسضی ٍ کٌفزاًس ّبیی بب هَضَع فزٌّگ ٬صلح ٬آضتی ٍ حقَق بطز
دٍستبًِ بیي الوللی  ٬خلع سالح ٍ لشٍم ریطِ کي ضذى سالحْبی کطتبر جوعی اس جْبى ٍ
پیبهذ ّبی جٌگ هی پزداسد .عالٍُ بز ایي ٬هَسُ صلح دارای استَدیَی هستٌذی هیببضذ کِ در آى
هی تَاى سزگذضت قزببًیبى جٌگ را بِ عٌَاى اسٌبد تبریخی ثبت ٍ ضبظ ًوَد .کتببخبًِ صلح در
هَسُ دارای هٌببع گًَبگًَی اس آثبر هزتبظ اس حقَق بیي الولل تب بزقزاری صلح ٍ تبریخ ضفبّی
قزببًیبى جٌگ استً .وبیطگبُ ّبی ٌّزی دائوی ٍ هَقت بب هَضَع صلح کِ در ایي هَسُ بزپب هی
گزدد آثبر ٌّزهٌذاى ایزاًی ٍ خبرجی را بِ ًوبیص هی گذارًذّ .وچٌیي دبیزخبًِ ضْزداراى ایزاًی
عضَ «سبسهبى بیي الوللی ضْزداراى صلح » در هَسُ صلح تْزاى ٍاقع ضذُ است .سبختوبى هَسُ
صلح تْزاى در سبل  1389بغَر هَقت بزای ببسسبسی بستِ ضذ ٍ سبختوبى جذیذ در تیزهبُ  1390بب
حضَر هیْوبًبًی اس کطَرّبی هختلف جْبى اس جولِ رئیس هَسُ صلح ّیزٍضیوب ٍ هعبٍى ضْزدار
تْزاى بزای ببسدیذ عوَهی افتتبح ضذ.
هَسُ صلح تْزاى دارای چٌذ ٍیضگی است:
• عضَ ضبکِ بیي الولی هَسُ ّبی صلح هی ببضذ کِ دبیزخبًِ آى در ضْز الِّ ّلٌذ است.
• اعضبی فعبل آى بِ خصَظ راٌّوبیبى هَسُ اس قزببًیبى جٌگ ٍ سالح ّبی ضیویبیی ّستٌذ کِ بِ
عٌَاى ًوبد ّبی سًذُ ٍ پیبم آٍراى صلح هی ببضٌذ.
• بب سبیز تطکل ّبی هزدهی ٍ هَسُ ّبی صلح در سزاسز دًیب در ارتببط هی ببضذ.
• هی کَضذ تب فزٌّگ صلح را ًِ در هعٌبی سیبسی آى بلکِ در هعٌبی اجتوبعی ٍ فزٌّگی آى
تزٍیج ًوبیذ.

