
-------- مطالب فھرست  

۹.....مقدمھ  

تاریخی ھای پویش و تعاریف:  دوستانھ بشر کمکھای و مداخلھ:  اول فصل  

۱٥.....دوستانھ بشر مداخلھ:  اول بخش  

۱٥.....بشردوستانھ مداخلھ مفھوم و تعریف:  اول گفتار  

۱٥.....کالسیک تعریف:  اول مبحث  

۱۷.....کالسیک غیر تعریف:  دوم مبحث  

۲۳.....آن تحول سیر و بشردوستانھ مداخلھ تاریخچھ:  دوم گفتار  

۲۳.....متحد ملل منشور تکوین از پیش بشردوستانھ مداخلھ:  اول مبحث  

۲٦....آن مشروعیت و منشور تصویب از پس دوران در دوستانھ بشر مداخلھ: دوم مبحث  

۳۱.....دوستانھ بشر مداخلھ نظریھ تحول:  سوم مبحث  

۳۲.....بشردوستانھ کمکھای:  دوم بخش  

۳۲.....دوستانھ بشر کمکھای تاریخچھ:  اول گفتار  

۳٥.....دوستانھ بشر ھای کمک تعریف: دوم گفتار  

۳٥.....طبیعی بالیای قربانیان بھ دوستانھ بشر کمکھای: اول مبحث  

۳۷.....مسلحانھ مخامصات قربانیان بھ ستانھدو بشر کمکھای:دوم مبحث  

۳۸.....داخلی اغتشاشات: سوم بخش  

۳۸.....اغتشاشات اقسام: اول گفتار  

۳۹.....داخلی آشوبھای:  اول مبحث  

٤۰.....ای مقایسھ یا منفی تعریف:  ۱ بند  

٤۱.....خصوصیات بر مبتنی تعریف:  ۲ بند  

٤۱.....آزادیبخش جنگھای:  دوم مبحث  

٤۲.....داخلی جنگھای و المللی بین غیر مسلحانھ مخامصات:  سوم مبحث  

 مصوب چھارگانھ ھای کنوانسیون بھ الحاقی دوم پروتکل و ۱۹٤۹ مصوب ژنو چھارگانھ کنوانسیونھای مشترک ماده:  دوم گفتار
۱۹۷۷....٤٤  

٤٤.....۱۹٤۹ مصوب ژنو چھارگانھ کنوانسیونھای مشترک ۳ ماده:  اول مبحث  

٤٥......ژنو چھارگانھ کنوانسیونھای بھ الحاقی ۱۹۷۷ سال مصوب دوم پروتکل:  دوم مبحث  

داخلی جنگھای در دوستانھ بشر مداخلھ:  دوم فصل  

٥۱.....متحد ملل منشور در بشردوستانھ مداخلھ:  اول بخش  

٥۱.....بشردوستانھ مداخلھ با آنھا تعارض و زور بھ توسل عدم اصل و مداخلھ عدم اصل:  اول گفتار  



٥٦.....آن مفھوم تحول و کشور حاکمیت مسالھ:  دوم گفتار  

٥٦.....کشورھا داخلی حاکمیت قلمرو در داخل مسائل و ۲ ماده ۷بند:  اول مبحث  

٥۷.....دولتھا حاکمیت بر ان آثار و المللی بین امنیت مفھوم تحول:  دوم مبحث  

٥۹.....دولتھا حاکمیت و الملل بین حقوق توسعھ:  سوم مبحث  

٦۰.....بشردوستانھ مداخلھ و ملل سازمان امنیت شورای: سوم گفتار  

٦۰.....بشر حقوق نقض مسالھ و المللی بین امنیت و صلح حفظ مسئولیت و امنیت شورای:  اول مبحث  

٦٦.....شورا اقدامات زمینھ در عمومی مجمع نقش و  امنیت شورای ھای محدودیت:  دوم مبحث  

متحد ملل منشور طبق شورای یھا محدودیت– ۱ بند  

٦۸.....بشردوستانھ مداخلھ در امنیت شورای خاص ھای محدودیت-۲ بند  

٦۹.....امنیت شورای تصمیمات و اقدامات زمینھ در عمومی مجمع نقش-۳بند  

۷۰.....چگونگی و کیفیت:  داخلی ھای جنگ در دوستانھ بشر مداخلھ:  دوم بخش  

۷۰.....آن بر حاکم ضوابط و داخلی جنگ تعریف:  اول گفتار  

۷۰.....داخلی جنگ تعریف:  اول مبحث  

۷۱.....متحد ملل منشور نظام در داخلی جنگ مشروعیت:  دوم مبحث  

۷۲.....داخلی جنگھای بر حاکم ضوابط:  سوم مبحث  

۷۳.....داخلی جنگ در ثالث مداخلھ:  دوم گفتار  

۷۳.....داخلی شورشھای در مداخلھ:اول مبحث  

۷٥.....حکومت بھ کمک جھت مداخلھ:  ۱ بند  

۷۷.....داخلی جنگ در درگیر شورشیان بھ کمک:  ۲ بند  

۷۸.....ان علیھ جمعی دستھ مشروع دفاع و سازی سرنگون جمعی عملیات:  دوم مبحث  

۷۹.....داخلی جنگھای در مداخلھ موانع:  سوم گفتار  

۸٥.....داخلی ھای جنگ در بشردوستانھ مداخلھ مشروعیت:  چھارم گفتار  

۸۷.....دوستانھ بشر مداخلھ و ای منطقھ سازمانھای:  پنجم گفتار  

داخلی ھای جنگ و شورشھا در بشردوستانھ کمکھای:  سوم فصل  

۹٥.....بشردوستانھ کمکھای اعطاکنندگان و اصول:  اول بخش  

۹٥.....بشردوستانھ کمکھای بھ مربوط اسناد و اصول:  اول گفتار  

۹۹.....بشردوستانھ کمکھای کنندگان اعطا:  دوم گفتار  

کشور:اول مبحث  

۱۰۱.....المللی بین سازمانھای:دوم مبحث  

غیردولتی سازمانھای:سوم مبحث   (NGOS) ….103 



سرخ صلیب المللی بین کمیتھ:  چھارم مبحث  (ICRC)……106 

۱۰۷.....دوستانھ بشر کمکھای اعطاکننده مختلف ارگانھای میان رابطھ:  پنجم مبحث  

۱۱۰.....چگونگی و کیفیت:  داخلی جنگھای در بشردوستانھ کمکھای:  دوم شبخ  

۱۱۰.....بشردوستانھ ھای کمک دریافت یا اعطا بودن تکلیف یا حق:  اول گفتار  

۱۱٦.....آن از حاصلھ ضررھای و کمکھا اعطای بر حاکم ھای محدودیت و شرایط:  دوم گفتار  

۱۱٦.....شرایط:  اول مبحث  

۱۱۷.....محدودیتھا:  دوم مبحث  

۱۲۰......مضرات:  سوم مبحث  

۱۲۲.....داخلی ھای جنگ در بشردوستانھ عملیات:  سوم گفتار  

۱۲۳.....مذاکره انجام قدرت:  اول مبحث  

۱۲٥.....نیازھا برآورد:  دوم مبحث  

۱۲٦.....نیاز مورد منابع تامین:  سوم مبحث  

۱۲۷......تحویل: چھارم مبحث  

۱۲۹......نظامی عملیات و بشردوستانھ ھای کمک تداخل:  چھارم گفتار  

داخلی ھای جنگ در بشردوستانھ مداخلھ مصادیق:  چھارم فصل  

۱۳۷.....کشورھا یکجانبھ مداخلھ:  اول بخش  

۱۳۷.....بنگالدش در ھند نظامی دخالت:  اول گفتار  

۱۳۹.....نیکاراگوئھ در آمریکا نظامی دخالت:  دوم گفتار  

۱٤۰.....اوگاندا کشور بھ تانزانیا نظامی تجاوز:  سوم گفتار  

۱٤۰......گرانادا در آمریکا نظامی مداخلھ:  چھارم گفتار  

۱٤۲.....پاناما بھ آمریکا نظامی حملھ:  پنجم گفتار  

۱٤۲....سرد جنگ از بعد دوره در امنیت شورای مداخلھ:  دوم بخش  

۱٤٥.....عراق جنوب و شمال در بشردوستانھ مداخلھ:  گفتاراول  

۱٤٦.....عراق کردستان خصوص در امنیت شورای اقدامات:  اول مبحث  

۱٤۷.....امن مناطق ایجاد و ملیتی چند نیروھای اقدامات:  دوم مبحث  

۱٥۰.....سومالی قضیھ و امنیت شورای:  گفتاردوم  

۱٥۱.....قضیھ پیشینھ:  اول مبحث  

۱٥۱.....صلح حافظ نیروھای اعزام:  دوم مبحث  

۱٥٤.....سومالی بھ ملیتی چند نیروھای اعزام:  ومس مبحث  

سومالی در ملل سازمان صلح حافظ ھای نیرو:  چھارم مبحث  UNOSOMII.....156 



۱٥۹.....ھرزگوین بوسنی در امنیت شورای موضع:  سوم گفتار  

۱٦۱......رواندا در بشردوستانھ مداخلھ:  چھارم گفتار  

۱٦۲.....کوزوو در بشردوستانھ مداخلھ:  پنجم گفتار  

۱۷۲......نتیجھ  

۱۷۲.....منابع فھرست  

۱۷۲.....فارسی منابع-الف  

۱۷۳....خارجی منابع -ب  

 

 


