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 مطالب فهرست

سخن ناشر

فهرست اختصارات

مقدمه

توسل به زور الملل نیو حقوق ب یبریبخش اول: جنگ سا

الملل نیو دفاع مشروع از منظر حقوق ب یبریفصل اول: جنگ سا

فیو تعار ینولوژیمبحث اول: ترم

بریسا یفضا فیگفتار اول: تعر

بریسا یگفتار دوم: گسترة فضا

بریسا یفضا یها یژگیگفتار سوم: و

بریسا یفضا یبند اول: سرعت و روزآمد

بریسا یدر فضا تیهو رییبند دوم: سهولت تغ

بریسا یبودن فضا ریبند سوم: گسترده و فراگ

بریسا یدر فضا یبند چهارم: آزاد

بریسا یبودن فضا یو فرازمان یبند پنجم: فرامکان

بریاس یبند ششم: نامتمرکز بودن فضا

یبریگفتار چهارم: حمالت سا

یخیتار یها نهیمبحث دوم: زم

یبریسا داتیدر مقابل تهد یالملل نیمبحث سوم: اقدامات جامعه ب

الملل نیبه مثابة استفاده از زور در حقوق ب یبریت سامبحث چهارم: حمال

حملة مسلحانه کیعنوان  به یبریگفتار اول: حمالت سا

دفاع مشروع یو استثنا یبریگفتار دوم: جنگ سا



 

بند اول: ضرورت

بند دوم: تناسب

تیبودن و فور الوقوع بیبند سوم: قر

یگفتار سوم: دفاع مشروع جمع

یبریو حمالت سا تیامن یگفتار چهارم: شورا

یا منطقه یها گفتار پنجم: سازمان

ریاخ یها در سال یبریحمالت سا نیتر موارد مهم یبرخ یمبحث پنجم: بررس

یبه استون یالدیم ۲007سال  یبریگفتار اول: حملة سا

رانیبه ا یالدیم ۲0۱0سال  یبریدوم: حملة سا گفتار

و اصل عدم مداخله یبریفصل دوم: حمالت سا

ت دولت و اصل عدم مداخلهیمبحث اول: حاکم

اصل عدم مداخله در مقابل نقض یمبحث دوم: اقدامات دولت قربان

یبریانتساب در حمالت سا تیفصل سوم: قابل

دولت یها مبحث اول: ارگان

دولت یها یندگیمبحث دوم: نما

تحمهل   ایه  یاز اقهدامات اشهخاص خصوصه    یریبهه جلهوگ   دولت لیمبحث سوم: عدم تما

اقدامات آنان

 یهوا  الملول برردوسوتانه در جنوگ    نیبخش دوم : قابلیت اجرای قواعد حقووق بو  

سایبری

امپیوتریای ک بشردوستانه در حمالت شبکه الملل نیفصل اول: اعمال قواعد حقوق ب

به لحاظ محدودة جغرافیایی یبریمخاصمات سا یبند مبحث اول: طبقه

المللی عنوان مخاصمات مسلحانة بین به یبند گفتار اول: طبقه

المللی مسلحانة غیربین عنوان مخاصمات به یبند گفتار دوم: طبقه

کیمبحث دوم: اصل اساسی تفک

در مقابل رزمندگان و اهداف نظامی یرنظامیان و اموال غیرنظامیگفتار اول: غ



 

 

یرنظامیان و اهداف غیرنظامیعلیه غ یحمالت عمد تیگفتار دوم: ممنوع

یرنظامیو غ یاهداف نظام انیم زیگفتار سوم: حمالت غیرقادر به تما

از حد شیب یخسارات جانب رادیا تیمبحث سوم: اصل تناسب و ممنوع

ممکن یها اطیمبحث چهارم: احت

مبحث پنجم: شرط مارتنس

خاص یاطیمبحث ششم: اقدامات احت

خاص تیدر قبال اماکن و اموال مورد حما یاطیگفتار اول: اقدامات احت

حیط زیستبند اول: م

بند دوم: اموال فرهنگی

خطرناک یها یها و تأسیسات حاوی انرژ بند سوم: کارگاه

یرنظامیبند چهارم: اشیاء ضروری برای حفظ و حیات جمعیت غ

خاص تیدر قبال اشخاص مورد حما یاطیگفتار دوم: اقدامات احت

و مذهبی یو کارکنان بهدار مارانیبند اول: ب

بند دوم: کودکان

نگاران بند سوم: روزنامه

شدهبند چهارم: اشخاص بازداشت

جنگ یها فصل دوم: وسایل و روش

ها مبحث اول: قواعد حاکم بر سالح

یرضروریگفتار اول: منع صدمه اضافی و رنج غ

کیغیرقادر به تفک یها سالح تیگفتار دوم: ممنوع

متعارف حاتیتسل یبرخ تیو ممنوع یبریسا یها مبحث دوم: سالح

ها و قواعد حاکم بر سالح ۳۶مبحث سوم: تعهدات مادة 

خائنانه یهاوهیش تیسوم: ممنوعفصل 

یجنگ یها لهیمبحث اول: ح

یجنگ یها انتیمبحث دوم: خ



 

فصل چهارم: اشغال

های اشغالی ساکن در سرزمینمبحث اول: احترام به اشخاص تحت حمایت 

شدهمبحث دوم: نظم عمومی و امنیت در مناطق اشغال

مبحث سوم: امنیت قدرت اشغالگر

مبحث چهارم: مصادره و توقیف اموال

یطرف یفصل پنجم: ب

طرف یسایبری ب یها رساختیمبحث اول: حفاظت از ز

طرف یمبحث دوم: تعهدات دول ب

طرف یدر قلمرو ب یبریسا  اتیمبحث سوم: عمل

یریگ جهینت

الف: بهرة کالم

نیدستورالعمل تال لیب: تحل

رو شیج: راه پ
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