فهرست مطالب
صفحه

عنوان
سرآغاز
دکتر جمشید ممتاز5.......................................................................................
پیشگفتار
دکتر نسرین مصفا7......................... .............................................................
گزارش فعالیت اجرایی و علمی همایش
دکتر ستار عزیزی ،دکتر جواد پورکرمی6............ ..........................................
سخن دبیر علمی همایش
دکتر ستار عزیزی9......................................................................................
سخنرانیهای افتتاحیه41.....................................................................

آقای دکتر قنبری ،رییس دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه55.............
41
آقای دکتر سیدقاسم زمانی دبیر کل انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.........
آقای دکتر سعید منصوری رئیس دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه57.....................
آقای دکتر پوریا عسکری مشاور حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ51..... .................
آقای شهاب تجری رییس کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم02.........................
خیر مقدم دبیر اجرایی همایش؛آقای جواد پورکرمی05.............................................................
مقاالت 00.................. .............................................................................................................
سخن آغازین : ،تعریف جایگاه بازیگران غیردولتی در نظام حقوق بینالملل
دکتر ابراهیم بیگ زاده02..................................................................................................................
مداخله خارجی و مبارزه با گروههای تروریستی
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی07.......... ..................................................................................
کرامت انسانی و نفی خشونت در اسالم
دکتر سعید منصوری27............ ................................................................................................
ایدئولوژی و علل شکل گیری داعش
شهاب تجری15.............. .........................................................................................................
دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی
دکتر دیدخت صادقی57.............. ............................................................................................
تأملی بر مسئولیت بینالمللی برای اعمال افراد و گروههای تکفیری
دکتر بهرام مستقیمی76.......... .........................................................................................................
اشکال حمایت از بازیگران غیردولتی و چالشهای نظام مسئولیت دولت در حقوق بین الملل
دکتر محسن عبدالهی99...............................................................................................................

تعقیب جنایات بین المللی ارتکابی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط محاکم ملی
دکتر سید حسین عنایت552..................................................................................
نسل زدایی پیروان آیین إزیدی در عراق
دکتر مرتضی جوانمردی ،محمد باقر رستگار مهجن آبادی557..................................
اثبات ارتکاب جنایت ژنوسید علیه ایزدیها
دکتر ستار عزیزی ،رسول اسالم پناه 516..............................................................
جنایت علیه بشریت با تکیه بر ارتکاب توسط بازیگران غیردولتی
دکتر فریدون جعفری ،دکتر رضوان باقرزاده569...................................................
وضعیت زنان در موارد تهدید علیه صلح و امنیت :قربانی یا ناجی  :با تاکید بر قضیه کوبانی
علیرضا رفیعی ،دکتر ستار عزیزی595................... ......................................................................
دیالکتیک جهانی شدن و بازیگران غیردولتی خشن
دکتر قدرت احمدیان ،مختار نوری052.......................................................................................
کمیته بین المللی صلیب سرخ و گروه های مسلح با تاکید بر گروه موسوم به دولت اسالمی
دکتر پوریا عسکری027............ .................................................................................................

