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 مطالباختصاري فهرست 

 سمیترور مفهوم اول بخش

 سمیترور انیقربان مفهوم دوم بخش

 سمیترور یقربان زنان سوم بخش

 سمیترور یقربان کودکان چهارم بخش

 سمیترور یقربان آوارگان و انیپناهجو پنجم بخش

 ها ستیترور  به یپناهندگ ياعطا یحقوق یبررس ششم بخش

 حقـوق  و بشر حقوق نقض پرتو  در سمیترور انیقربان تیوضع یبررس  هفتم بخش
 داعش بشردوستانه

ـ قربان تیوضع یحقوق لیتحل  هشتم بخش  یجهـان  ياسـتراتژ   در سـم یترور انی
 ملل سازمان سمیترور با مبارزه

 سمیترور با یجهان مبارزه ندیفرا در سمیترور انیقربان از حفاظت  نهم بخش

 سمیترور انیقربان يبرا عدالت دهم بخش

 سمیترور انیقربان بشر حقوق از تیحما ازدهمی بخش

 رانیا یداخل حقوق در سمیترور انیقربان از تیحما دوازدهم بخش

 اروپا در سمیترور انیقربان حقوق تکامل روند زدهمیس بخش

 کشورها يفریک حقوق در سمیترور انیقربان از تیحما چهاردهم بخش

 سمیترور انیقربان از دفاع در متحد ملل سازمان سابقه پانزدهم بخش
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ـ د تیصـالح  و ت،یبشر هیعل تیجنا مصداق دانشمندان ترور شانزدهم بخش  وانی
 یالملل نیب يفریک

 خیتار پرتو در سمیوتروریب انیقربان هفدهم بخش

ـ حما در يکردیرو:  الملل نیب حقوق در سمیترور مهیب گاهیجا هجدهم بخش  از تی
 سمیترور انیقربان

ـ قربان بـر  آن ریتـأث  و سـم یترور و رسـانه  خطرنـاك  یستیز هم نوزدهم بخش  انی
 سمیترور

 سمیترور انیقربان حقوق مدافع سازمان تیفعال و سیتأس نحوه ستمیب بخش



 

 

 تفصیلی مطالبفهرست 

 باچهید

 سندهینو اداشتی

 سمیترور مفهوم اول بخش

 بحث به ورود

 ترور واژه فیتعر -1

 سمیترور واژه فیتعر -2

 یالملل نیب اسناد در سمیترور فیتعر -3

 متحد ملل سازمان اسناد در سمیترور فیتعر -4

 گرید اسناد یبرخ در سمیترور فیتعر -5

 :کشورها یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -6

 رانیا یداخل حقوق در سمیترور واژه -1-6

 آلمان یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -2-6

 انگلستان یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -3-6

 فرانسه یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -4-6

 کایآمر یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -5-6

 نیچ یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -6-6
 هیروس یداخل حقوق در سمیترور فیتعر -7-6

 کشورها یداخل حقوق اساس بر سمیترور فیتعر در مشترك عناصر -7

 بودن بارخشونت -1-7

 سمیترور یقربان عنوان به شهروندان -2-7
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 وحشت و رعب جادیا قصد -3-7

 یافتگیسازمان -4-7

 سمیترور یینها فیتعر -8

 سمیترور ظهور لیدال یبرخ -9

 سمیترور ياقتصاد و یجان آثار -10

 يریگجهینت -11

 سمیترور انیقربان مفهوم دوم بخش

 بحث به ورود

 آن انواع و یقربان فیتعر -1

 انیقربان به نسبت الملل نیب حقوق کردیرو -2

 سمیترور انیقربان -3

 سمیترور انیقربان انواع -4

 بالفعل انیقربان -1-4

 )هیاول ای یاصل( میمستق انیقربان ـ الف
 )يثانو ای یفرع( میرمستقیغ انیقربان ـ ب

میرمستقیغ انیقربان انواع 

 بالقوه انیقربان -2-4

 الملل نیب حقوق در سمیترور انیقربان -5

 »سمیترور یقربان« جامع مفهوم وجود عدم -1-5

 انیقربان گرید با سمیترور انیقربان تفاوت -6

 محض یگناهیب -1-6

 جرم یاصل مسئوالن به یدسترس بودن یطوالن و يدشوار -2-6

 حادثه تکرار از هراس -3-6

 هراس جادیا- 4-6

 سمیترور انیقربان متفاوت تیموقع و سن ت،یجنس تنوع -5-6



 

 یافتگیسازمان -6-6

 یکنون سمیترور با مبارزه يهابرنامه و سمیترور یرنظامیغ انیقربان شیافزا -7

 انیقربان با مرتبط یالملل نیب يهنجارها -8

 انیقربان مختص یجهان يهنجارها -9

 متحد ملل سازمان ـ

 انیقربان مختص يامنطقه يهنجارها -10

 :اروپا هیاتحاد و اروپا يشورا اروپا، -1-10
 (OAS) ییکایآمر يکشورها سازمان: کایآمر -2-10

 جهینت -11

 سمیترور یقربان زنان سوم بخش

 بحث به ورود

 سمیترور یقربان زنان بر وارده یروان يبهایآس -1

 آنها اغفال با مقابله راهکار و یستیترور يها ه گرو خدمت در زنان -2

 یستیترور يها ه گرو یبرخ به زنان شیگرا لیدال -3

 سمیترور با مقابله در سمیترور یقربان زنان فعال نقش يفایا -4

 ینالمللیب یهماهنگ -1-4
 یمشارکت کردیرو اتخاذ ضرورت -2-4

 زنان يتوانمندساز -5

 یتیجنس يبرابر رامونیپ یالملل نیب يهاتوافق -1-5
 ملل سازمان -1-1-5

 )CEDAW( زنان هیعل ضیتبع انواع همه رفع ونیکنوانس -1-1-1-5
 (Beijing Platform for Action)» اقدام يبرا پکن عمل برنامه« -2-1-1-5

 )2000( ملل سازمان تیامن يشورا 1325 قطعنامه -3-1-1-5
 )2008( متحد ملل سازمان تیامن يشورا 1820 قطعنامه -4-1-1-5
 در یجنس خشونت از دختران و زنان از تیحما مورد در 1888 قطعنامه -5-1-1-5

 مسلحانه منازعات



 

 از پس يها تیموقع در دختران و زنان از تیحما مورد در 1889 قطعنامه -6-1-1-5
 جنگ

 اروپا -2-5

 سمیترور یقربان زنان يتوانمندساز -6

 خشونت از زیپره و صلح مروج سم،یترور یقربان زنان -7

 دگانید بیآس یتوانبخش و صلح جادیا ندیفرا در زنان مشارکت اشکال -1-7

 سمیترور بحران از شیپ -1-1-7

 سمیترور بحران طول در -2-1-7

 سمیترور بحران از پس -3-1-7

 سمیترور با مبارزه يها برنامه تحقق جهت یمدن ينهادها در سمیترور یقربان زنان نقش -8

 زنان( سمیترور از منتج یجنس يها خشونت از دهیدبیآس دختران و زنان: يمورد یبررس -9
 عراق در) سمیترور یقربان دختران و

 بحـران  در گرفتـه  قـرار  تجـاوز  مـورد  زنـان  تیوضـع  بـه  یدگیرس یقانون چارچوب -1-9
 عراق در سمیترور

 گرفته قرار یجنس خشونت مورد دختران و زنان به نسبت یمذهب يهانگرش -2-9

 سمیترور یقربان کودکان چهارم بخش

 بحث به ورود

 یستیترور حمالت از یناش یروان يبهایآس و یقربان کودکان -1

 کودکان یروان سالمت بر بارخشونت حوادث مشاهدات انباریز آثار -2

 کایآمر در کودکان روان بر سمیترور و جنگ يارسانه شینما آثار -1-2

 گذارد؟یم ریتأث کودکان بر چگونه جنگ و یستیترور حوادث يتماشا -2-2

 شود؟ یم یتلق ترهولناك کودکان يبرا ییها برنامه چه -3-2

 یستیترور يها ه گرو خدمت در کودکان -3

 سمیترور یقربان کودکان در یخودکش به شیگرا -4

 دهند یم قرار هدف را کودکان که ییجنا و یستیترور حمالت -5

 سمیترور اثر در آواره و پناهنده کودکان -6



 

 1990 کودك رفاه و حقوق ییقایآفر منشور -1-6

 2009 قایآفر در یداخل آوارگان به کمک و تیحما يبرا قایآفر یۀاتحاد ونیکنوانس -2-6

 1996 اروپا یاجتماع منشور -3-6

 مسلحانه منازعات در کودکان يبرا عدالت -7

 کودکان يبرا عدالت مفهوم -1-7

 عدالت از کودکان خواست -2-7

 سمیترور یقربان کودکان به خسارت جبران -8

 يریجهگینت -9

 سمیترور یقربان آوارگان و انیپناهجو پنجم بخش

 بحث به ورود

 بلندمدت در یثباتیب و پناهندگان و آوارگان يمنطقها آثار -1

 مشترك يامدهایپ و گانیهمسا -1-1

 سمیترور -2-1

 یاسیس بحران -3-1
 ياقتصاد نظام در اختالل -4-1
 یاجتماع يهایینارسا شیافزا -5-1
 یجهان یبحران: سمیترور از متأثر انیپناهجو -6-1

 سمیترور یقربان آوارگان و انیپناهجو رشیپذ به نسبت یاجتماع ینگران -2

 سمیترور یقربان انیپناهجو مقابل در ها دولت تیمسئول -3

 انیپناهجو تیجمع قبال در تیحما فهیوظ -4

 انیپناهجو از حفاظت جهت تیمسئول نییتع -5

 یآلبان کشور در یپناهندگ تیوضع نییتع قرائت -6

 یپناهندگ ياعطا مورد در یآلبان دولت 1998 سال 8432 شماره قانون به ینگاه ـ

 سمیترور موضوع با برخورد و یجهان سرخ بیصل -7

 بشردوستانه امور پرتو در ها ستیترور  به یپناهندگ ياعطا لیتسه یحقوق اعتبار -8



 

 پناهندگان به مربوط 1951 ونیکنوانس با مطابق تیحما تیمسئول و دولت -9

 ها ستیترور  به یپناهندگ ياعطا یحقوق یبررس ششم بخش

 بحث به ورود

 ها ستیترور  به یپناهندگ ياعطا تیممنوع يحاو اسناد -1

 متحد ملل سازمان یعموم مجمع -1-1

 متحد ملل سازمان تیامن يشورا -2-1

 سمیترور با مقابله يبرا متحد ملل جامع ونیکنوانس سینوشیپ -3-1

 يامنطقه اقدامات -4-1
 اروپا هیاتحاد -5-1

 1951 پناهندگان امور به مربوط ونیکنوانس) و(1 ماده -6-1

 یالملل نیب میجرا): الف)(و(1ماده -1-6-1
 یاسیرسیغ يجد جرم): ب)(و(1ماده -2-6-1
 ملل سازمان اصول و اهداف با ریمغا اقدامات): ج)(و(1 ماده -3-6-1

 یستیترور يها گروه ياعضا -2

 )2(33 ماده: پناهنده اخراج -3

 استثناء يمحتوا یهیتنب جنبه -4

 حقوق ییاروپا ونیکنوانس يمحتوا یبررس: پناهنده يها ستیترور  استرداد ای اخراج موانع -5
 )111( بشر

 2 ماده -1-5
 3 ماده -2-5
 5 ماده -3-5

129( اینمیکر دیحم و یعبدالخان محسن پرونده به ینگاه( 
 13 ماده -4-5

 یستیترور میجرا به متهمان استرداد لزوم اصل -6

 یستیترور میجرا به متهمان استرداد لزوم اصل بر استثناء موارد -7

 جهینت -8



 

 حقـوق  و بشر حقوق نقض پرتو  در سمیترور انیقربان تیوضع یبررس  هفتم بخش
 داعش بشردوستانه

 بحث به ورود

 داعش ظهور -1

 انیقربان تیوضع و داعش يسو از بشردوستانه نیقوان و بشر حقوق نقض -2

 داعش ساختار و تیماه -3

 دولت تیمسئول -4

 سمیترور انیقربان از تیحما يراستا در داعش سرکوب در تیامن يشورا پاسخ -5

 سمیترور انیقربان تیوضع و داعش به ینظام واکنش ریتأث -6

 ینظام يروین از استفاده به مجوز صدور در تیامن يشورا نقش -7

 شنهادهایپ -8

ـ قربان تیوضع یحقوق لیتحل  هشتم بخش  یجهـان  ياسـتراتژ   در سـم یترور انی
 ملل سازمان سمیترور با مبارزه

 بحث به ورود

 سمیترور انیقربان يبنددسته -1
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 سمیترور انیقربان قبال در ها دولت تیمسئول -3
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 یستیترور حوادث در طرفانهیب و مستقل قاتیتحق اعمال جهت ها دولت فیوظا -5

 یندگینما يها سازمان لیتشک در سمیترور انیقربان حق -6

 شنهاداتیپ -7



 

 سمیترور با یجهان مبارزه ندیفرا در سمیترور انیقربان از حفاظت  نهم بخش

 بحث به ورود

 یالملل نیب سمیمکان و اسناد ستیل -1

 سمیترور انیقربان گاهیجا ییشناسا عدم -2

 سمیترور یقربان از مشترك فیتعر نبود -1-2

 یالملل نیب سمیترور انیقربان تیموقع -2-2
 قانون ياجرا با مرتبط يهاچالش -3-2

 نابرابر حقوق -3

 يسازکیتفک مشکل -1-3
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 عدالت یالملل نیب استیس -4
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 ییشناسا حق -1-5

 عدالت کسب حق -2-5

 جهینت -6
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 سمیترور انیقربان بشر حقوق از تیحما ازدهمی بخش

 بحث به ورود
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 انیقربان يبرا عدالت تحقق يراستا در سمیترور انیقربان از تیحما ضرورت -1-3
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 اروپا در سمیترور انیقربان حقوق تکامل روند زدهمیس بخش

 بحث به ورود

 انیقربان و سپتامبر 11 از بعد نیقوان -1

 سمیترور انیقربان از تیحما عرصه در انییاروپا شرفتیپ -2

 اروپا يشورا -1-2



 

 اروپا هیاتحاد -2-2

 کشورها يفریک حقوق در سمیترور انیقربان از تیحما چهاردهم بخش

 بحث به ورود
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 یستیترور اقدامات انیقربان از تیحما و کمک يِمنطقها يهنجارها -3-1
 متحد ملل سازمان سمیترور ضد یجهان راهبرد -4-1

 سمیترور انیقربان به گسترده کمک و يفریک عدالت واکنش -5-1

 سمیترور انیقربان از تیحما در یمل نیقوان متفاوت ساختار -6-1

 یمل يفریک عدالت نظام در یستیترور اقدامات انیقربان حقوق ییشناسا -2

 يفریک عدالت نظام در انیقربان گاهیجا ییشناسا -1-2
 یکل مالحظات -1-1-2
 یقانون مقررات و یمل هیرو -2-1-2

 کانادا

 فرانسه

 ایاسپان
 انگلستان

 کایآمر

 یستیترور اقدامات انیقربان يبرا عدالت به یدسترس -2-2
 یکل مالحظات -1-2-2
 یقانون مقررات و یمل هیرو -2-2-2

 کانادا

 فرانسه

 ایاسپان



 

 انگلستان

 کایآمر

 يفریک يها یدادرس ندیفرا در تیحما -3-2
 یکل مالحظات -1-3-2
 یقانون مقررات و یمل هیرو -2-3-2

 کانادا

 فرانسه

 ایاسپان
 انگلستان

 کایآمر

 مؤثر خسارت جبران -4-2

 یکل مالحظات -1-4-2
 یقانون مقررات و یمل هیرو -2-4-2

 کانادا

 فرانسه

 ایاسپان
 انگلستان

 کایآمر

 سمیترور انیقربان از دفاع در متحد ملل سازمان سابقه پانزدهم بخش

 بحث به ورود

 سـطح  در يالدیمـ  1970 دهه از سمیترور انیقربان جمله از میجرا انیقربان به توجه آغاز -1

 متحد ملل سازمان

 از» قـدرت  از سوءاسـتفاده  و جـرم  انیـ قربان يبرا عدالت یاساس اصول هیاعالم« بیتصو -2

 )18( یعموم مجمع جانب

 متحد ملل سازمان جرم و مخدر مواد با مبارزه دفتر اتینشر -3

 انیـ قربان بزرگداشـت  يبـرا  سپتامبر 11 حادثه سالگرد در تیامن يشورا هیبلندپا نشست -4
 سمیترور



 

 بغداد یستیترور يگذاربمب حادثه انیقربان داشتیگرام -5

 مجمع به متحد ملل سازمان رکلیدب جانب از سمیترور با مقابله رامونیپ یشنهاداتیپ ارائه -6
 یعموم

 تیامن يشورا جانب از 2004 سال 1566 قطعنامه بیتصو -7

 یاساسـ  يهـا  يآزاد و بشر حقوق از حفاظت و ارتقاء مختص ژهیو گزارشگر نیاول انتساب -8
 سمیترور با مقابله با همگام

 »متحد ملل سازمان سمیترور با مقابله یجهان برنامه« یرسم ياجرا -9

 سمیترور انیقربان از تیحما در یالملل نیب نشست نیاول -10

 يها يآزاد و بشر حقوق از حفاظت رامونیپ متحد ملل سازمان 64/168 قطعنامه اتخاذ -11
 سمیترور با مقابله با همگام یاساس

 حـوادث  مسـتند  شینمـا  قیـ طر از سـم یترور انیـ قربان رامونیپ مباحثه و گفتگو جلسه -12
 ملل سازمان رکلیدب جانب از یستیترور

 انیـ قربان از تیـ حما بـه  نسـبت  مـؤثر  اقـدامات « مـورد  در راکاسـا یس یآموزشـ  کارگـاه  -13
 »سمیترور

 يالدیم 2004 سال 1566 قطعنامه رویپ تیامن يشورا کارگروه گزارش -14

 انیـ قربان يبـرا  سـم یترور بـا  مقابلـه  برنامـه  تحقـق  کـارگروه  ارتباطات و رسانه آموزش -15
 سمیترور

 »سمیترور با یالملل نیب مقابله« عنوان با رکلیدب نشست -16

 »سمیترور انیقربان از تیحما به يفریک عدالت واکنش« دفترچه ارائه -17

 )23( سمیترور انیقربان داشتیگرام و ادبودی یالملل نیب روز عنوان به اوت 19 اعالم -18

 سمیترور انیقربان داشتیگرام و ادبودی یالملل نیب روز عنوان به اوت 19 اعالم: 8/17 قطعنامه

 سمیترور انیقربان حقوق رامونیپ هیبلندپا نشست -19

 بـا  همگـام  یاساسـ  يهـا  يآزاد و بشـر  حقوق از حفاظت رامونیپ ژهیو گزارشگر گزارش -20
 »سمیترور انیقربان بشر حقوق از حفاظت جامع اصول« عنوان به سم،یترور با مقابله

 ملل سازمان »سمیترور با یجهان مقابله برنامه« يبازنگر نیسوم -21

 »سمیترور گسترش به مربوط يها تیوضع به توجه« رامونیپ ژنو کنفرانس -22



 

 سمیترور انیقربان ژهیو متحد ملل سازمان یتیحما پرتال افتتاح -23

 »یجهان سمیترور با مقابله ياستراتژ« مورد در متحد ملل سازمان يبازنگر نیچهارم -24

 عـدالت  نظـام  چـارچوب  در سـم یترور انیـ قربان از تیـ حما يبرا مؤثر اقدامات« نشست -25
 »يفریک

 »سمیترور انیقربان بشر حقوق« رامونیپ متحد ملل سازمان یالملل نیب کنفرانس -26

ـ د تیصـالح  و ت،یبشر هیعل تیجنا مصداق دانشمندان ترور شانزدهم بخش  وانی
 یالملل نیب يفریک

 بحث به ورود

 سمیترور و ترور انیم تفاوت -1

 ترور حقوقی مفهوم -2

 ترور یسیاس مفهوم -3

 هدفمند ترور -4

 هدفمند ترور یحقوق فیتعر -5

 ترورها دیگر از هدفمند ترور تفکیک -6

 یالملل نیب تیجنا مفهوم -7

 یالملل نیب تیجنا کی عنوان به سمیترور -8

 بشر حقوق دیشد نقض عنوان به سمیترور -1-8

 کشورها یدموکراس و تیحاکم هیعل اقدام و دیتهد عنوان به سمیترور -2-8

 یالملل نیب تیامن و صلح نقض عنوان به سمیترور -3-8

 یالملل نیب يفریک وانید نظر از یالملل نیب اتیجنا -9

 یکشنسل عنوان به سمیترور -1-9
 یجنگ تیجنا عنوان به سمیترور -2-9
 تیبشر هیعل تیجنا عنوان به سمیترور -3-9

 بشري ضد اتیجنا به یمنته خاص میجرا ارتکاب -10

 يبشر حقوق يهاآموزه بر یمبتن دانشمندان ترور حیتقب -11



 

 یالمللبین اسناد در سمیترور فیتعر -12

 سمیترور فیتعر مورد در متحد ملل سازمان يها قطعنامه -13

 المللی بین کیفري دیوان در تروریسم تعریف -14

 یستیترور میجرا مورد در یالملل نیب يفریک وانید تیصالح -15

 یالملل بین يفریک وانید اساسنامه در سمیترور قیمصاد -16

 یالملل نیب تیجنا عنوان به دانشمندان هدفمند ترور -17

 سمیترور مصداق دانشمندان؛ هدفمند قتل -18

 تیبشر هیعل تیجنا مصداق دانشمندان ترور -19

 يریگ جهینت -20

 شنهاداتیپ -21

 خیتار پرتو در سمیوتروریب انیقربان هفدهم بخش

 بحث به ورود

 کیولوژیب جنگ از ییابتدا يریگ بهره -1

 ستمیب و نوزدهم قرن در یکیولوژیب جنگ -2

 اول یجهان جنگ -1-2

 دوم یجهان جنگ -2-2

 دوم یجهان جنگ از بعد یکیولوژیب جنگ يها برنامه -3-2

 الملل نیب حقوق در سمیوتروریب يانگار جرم روند -3

 الهه ونیکنوانس به مربوط 1925 ژنو پروتکل و الهه يها ونیکنوانس -1-3

 (BWC)1972یکیولوژیب يهاسالح ونیکنوانس -2-3

 متحد ملل سازمان تیامن يشورا) 2004( 1540 قطعنامه -3-3

 یالملل نیب یحقوق اسناد گرید -4-3

ـ حما در يکردیرو:  الملل نیب حقوق در سمیترور مهیب گاهیجا هجدهم بخش  از تی
 سمیترور انیقربان

 بحث به ورود



 

 سمیترور مهیب یسنجامکان -1

 سمیترور مهیب به یجهان کردیرو -2

 الملل نیب حقوق در سمیترور مهیب -3

 یالملل نیب يگذارهیسرما -4

 اطالعات تبادل -5

 يریگجهینت -6

ـ قربان بـر  آن ریتـأث  و سـم یترور و رسـانه  خطرنـاك  یستیز هم نوزدهم بخش  انی
 سمیترور

 بحث به ورود

 رسانه از ها ستیترور  خواست -1

 رسانه از ها دولت خواست -2

 یستیترور حوادث پوشش از رسانه خواست -3

 یستیترور حوادث در رسانه يبرا مهم عوامل -4

 سمیترور انیقربان به توجه يارتقا جهت ها، ستیترور  يرسانها اهداف ياجرا از ممانعت -5

 ینیواقعب ـ
 تیشفاف ـ
 يجداساز ـ
 ینترنتیا سمیترور ضد ـ

 ترور انیقربان به مربوط اطالعات لیتحل و يجمعآور رامونیپ یعلم مرکز کی جادیا -6

 يریجهگینت -7

 سمیترور انیقربان حقوق مدافع سازمان تیفعال و سیتأس نحوه ستمیب بخش

 بحث به ورود

 )NGOs( یالمللنیب نهادمردم يهاسازمان تیفعال و لیتشک یحقوق يمبنا -1

 متحد ملل یاجتماع و ياقتصاد يشورا در یمشورت مقام ياعطا يماهو طیشرا -2

 متحد ملل یاجتماع و ياقتصاد يشورا در یمشورت مقام ياعطا یشکل نییآ -3



 

 یمشورت مقام سلب ای قیتعل -4

 یمشورت مقام کسب آثار -5

 یاجتماع و ياقتصاد يشورا با مشورت -1-5
 يکشور مقامات و مشابه يها سازمان با دارید و کشورها گرید به سفر -2-5
 (UPR)یجهان يادوار یبررس جلسات در شرکت -3-5

 بالعوض يها کمک و ها صندوق و )(ACT» گریکدی به جوامع کمک« طرح -4-5

 و یکتبـ  يهاهیانیب قرائت و بشر حقوق يشورا يعاد يهانشست در سازمان حضور -5-5
 یشفاه
 مجوز اخذ ـ

 مکتوب هايبیانیه ـ

 شفاهی هايبیانیه ـ

 موازي رویدادهاي ـ

 اقـدامات  بـر  ریتـأث  و یعمـوم  افکـار  هیـ توج در نهـاد  مردم يها سازمان نقش کردن نهیبه -6
 ها دولت

 یردولتیغ يها سازمان ییکارا تیتقو -1-6
 ياعتقاد و یاسیس یطرفیب تیرعا -2-6
 خود بالقوه يشرکا عنوان به ها دولت رشیپذ -3-6

 نگاه یک در »متحد ملل سازمان بشر حقوق شوراي« -7

 (DPI)متحد ملل سازمان یعموم اطالعات مرکز -8

 و یداخلـ  ییقضـا  یدگیرسـ  به مربوط مقررات ياجرا در یردولتیغ يها سازمان مشارکت -9
 یالملل نیب
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