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              دانشکده حقوق و علوم سیاسی                               دانشگاه تھران

  ١٣٩٨-٩٩نیمسال دوم     مدوره بیست و نھین الملل        کارشناسی ارشد حقوق ب

  

           )  " ( حقوق مخاصمات مسلحانھحقوق بین الملل بشردوستانھطرح درس و منابع درس "

  طرح کلی درس  -الف

  آموزش آشنایی و  بایستگیینھ، تعریف، اھمیت، ساختار، کلیات حقوق بشردوستانھ : پیش -١

  مخاصمات مسلحانھ  گونھ شناسی -٢

  مخاصمات بین المللی-

  امروزی مخاصمات و کنشگران ماھیت  ؛مخاصمات غیر بین المللی -

  درونمایھ حقوق بشردوستانھ :  -٣

  ھای جنگی و ضرورت ھای انسانی  سازش میان ضرورت -

چگ��ونگی انج��ام عملی��ات نظ��امی ب��ھ منظ��ور حمای��ت از اش��خاص و ام��وال و کاس��تن از آث��ار س��وء مخاص��مھ  -

(حق�وق الھ�ھ): اص��ول تفکی�ک، تناس��ب و احتی�اط؛ ھ��دف ھ�ا و اش�خاص تح��ت حمای�ت خ��اص؛ مح�دودیت ھ��ا و 

  ممنوعیتھا در بھ کارگیری روش ھا و جنگ افزارھا

  فتار انسانی با افراد دشمن ( حقوق ژنو):  حمایت از غیرنظامی ھا و افراد بیرون از کارزارچگونگی ر -

بررسی مھمترین مسایل و تحوالت حقوق بشردوستانھ و ھمچنین چگونگی اجرای ملی و بین المللی حق�وق  -۴

وق بش�ر و ، ھمکنش�ی می�ان حق�ری از نق�ض، مس�ئولیت وجب�ران خس�ارتبشردوستانھ: تعھد بھ رعای�ت، جل�وگی

  حقوق بشردوستانھ و چالشھای مھم ھمچون فناوری ھای نوین، تروریسم و کمک رسانی.

 ب. نمونھ و گزیده منابع فارسی

  .١٣٨٧، انتشارات پیام آزادگان، نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی و مسئولیت بین المللی دولت عراقداعی، علی،  -

  . ١٣٩۴، انتشارات خرسندی، حقوق بین المللاشغال نظامی از دیدگاه سیاه رستمی، ھاجر،  -

، نش�ر می�زان (ب�رای کمیت�ھ مل�ی ابعاد حقوقی بین الملل�ی مخاص�مھ مس�لحانھ غی�ربین الملل�یشفیعی بافتی، نگین، ھنجنی، علی،  -

  .١٣٩٢حقوق بشردوستانھ)،

 .  ١٣٩١مؤسسھ شھردانش،با اھتمام قاسم زمانی و نادر ساعد،،حقوق بشردوستانھ در مخاصمات مسلحانھ فلک، دیتر، -

  .١٣٩٢، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،حقوق بین الملل بشردوستانھ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، -

، حمایت از محیط زیست در  مخاصمات مسلحانھ از منظر حقوق بین المل�لمحمدی، مھرداد و حسینی آزاد، سید علی( مترجم)،  -

  . ١٣٩٣انتشارات شھر دانش، 

، نش�ر می�زان( ب�رای کمیت�ھ حقوق بین المل�ل بشردوس�تانھ مخاص�مات مس�لحانھ داخل�یممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین ،  -

  .١٣٨٧ملی حقوق بشردوستانھ) ، چاپ سوم،

، حق��وق ب��ین المل��ل بشردوس��تانھ در براب��ر چ��الش ھ��ای مخاص��مات مس��لحانھ عص��ر حاض��رممت��از، جمش��ید و ش��ایگان، فری��ده،  -

  . ١٣٩٣شھر دانش،  انتشارات

، ترجم�ھ کمیت�ھ ب�ین الملل�ی ص�لیب س�رخ، ، حقوق بین المللی بشردوس�تانھ عرف�یھنکرتز ، ژان ماری و دوسوالد بک،  لوییس  -

  .١٣٨٧انتشارات مجد، 

  

 از انتشارات دبیرخانھ کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ  



ت نخس�تین ھم�ایش حق�وق بشردوس�تانھ ب�ین الملل�ی ( آذر ، مجموع�ھ مق�االبررسی تحوالت اخیر حق�وق بشردوس�تانھ ب�ین الملل�ی -

١٣٨٢)، ٨١.  

 )،٨٣( اردیبھش�ت مجموعھ مق�االت ھم�ایش نھض�ت ب�ین الملل�ی ص�لیب س�رخ و ھ�الل احم�ر و حق�وق بشردوس�تانھ ب�ین الملل�ی -

١٣٨۵.  

ھنکرت�ز، کمیت�ھ مل�ی  ، ب�ھ اھتم�ام پوری�ا عس�کری و ژان م�اریمجموعھ مقاالت ھمایش حقوق ب�ین الملل�ی بشردوس�تانھ عرف�ی -

  . ١٣٩٠حقوق بشردوستانھ، انتشارات مجد، 

  .١٣٨٢، ترجمھ کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانھ -

 .١٣٨٣، ترجمھ کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ، رعایت حقوق بشردوستانھ بین المللی -

 .١٣٨٣، ترجمھ کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ، ١٩٧٧و پروتکل ھای الحاقی  ١٩۴٩قواعد اساسی کنوانسیون ھای ژنو  -

 . ١٣٨۴ترجمھ کمیتھ ملی حقوق بشردوستانھ،  ،فرھنگ حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانھ -

  .١٣٨٣خی اسناد بین المللی دیگر)، (مجموعھ کنوانسیون ھای الھھ و بر حقوق بین الملل ناظر بر نحوه ھدایت مخاصمات -

  .١٣٩٠(مجموعھ اسناد ژنو)،حقوق بین الملل بشردوستانھ ناظر بر حمایت از افراد در درگیری ھای مسلحانھ  -

  . مجلھ ھای تخصصی فارسی+ مقالھ ھای مربوط بھ حقوق بین الملل بشردوستانھ در 

  
 ج. گزیده منابع خارجی

  

- Dinstien, Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 

Cambridge University Press, 2004.   
- Kolb, R. & Hyde, R., An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Hart 
Publishing, 2008. 

- Mesler, N., International Humanitarian Law A Comprehensive Introduction, ICRC, 2016. 

- Sassoli, M. & Bouvier, A.A., How does Law protect in war? Cases, Documents and 

teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law, ICRC, 

Geneva, available at: www.icrc.org   

- Scmith, M.N. & Pejic, J. (editors), International Law and Armed Conflict: Exploring The 

Faultlines, Brill, 2007. 
- Thurer, D., "International Humanitarian Law: Theory, Practice, Context", Recueil des 
cours, Vol. 338, 2008.  
- Wilmshurst, E. & Breau, S., Perspectives on the ICRC Study on Customary International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2007.  
 

  مھمترین نشریھ ھای تخصصی و پایگاه ھای اینترنتی  -

- International Review of the Red Cross, published by ICRC, available at: www.icrc.org.   

- Yearbook of International Humanitarian Law, published by T.M.C. Asser Press, since 

1998. 

-www.icrc.org                 
- ATHA(Advanced Training Program on Humanitarian Action), http://atha.se/program 
available at: http://hhi.harvard.edu/ ( Harvard Humanitarian Initiative –Humanitarian 
Academy at Harvard( HAH). 

-www.un.org        -www.icc-cpi.org  -www.icty.org           -www.ictr.org  
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