
 721     ...های غیردولتی مسلح تحت مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه

 وده بوین هوای ژنو : آیوا  داخلویمشوتر  کن انسوی ن 2  فاز دوم: مواد  3
هوای های مسل  و دولت تحت حمایت ایران و ایالات متحوده، و بوین گوروهگروه

های  یعه و القاعده در عراقز پروترل الحاقی دوم: منازعوۀ بوین روهمسل ، مانند گ
 های مسل  دولت و گروه

هوای مسول  درگیور تحوت حقو ق بشور   فاز س م:  وقیت حق قی گروه2
المللی قابل ت جه استز در این فاز قابلیت کاربست المللی و حق ق کیسری بینبین

 حق ق بشردوستانه محل بحث است 
مشتر : در نایا  بین دولت، تحوت پشوتیبانی ایوران و  2م: ماد    فاز چهار2

هوای های مسل ، مانند نایا  بین گوروهائتلاف علیه داعج، و داعج، و مابین گروه
 های مسل   یعه و داعجز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولت و گروه

های مسل  روهمشتر : در نایا  بین نیروهای ائتلاف و گ 2  فاز پنجم: ماد  1
هوای های مسل ، مانند نایا  بین گروهالله، و مابین گروه یعی، مانند کتائب حزب

 های مسل   یعی و داعجز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولت و گروه
هوای مشتر : در نایا  بین دولت و داعوج، بوین گوروه 2  فاز  شم: ماد  6

ط ر قابل بحثی سردار هدی المهند  و بهمسل   یعه و داعج، و در حمله به اب م
عن ان فرماند  سپاه قد ز پروترل الحاقی دوم: در نایا  بین دولوت، و سلیمانی، به

 1متحدهز ماد  های م رد ا اره و همچنین، در حملۀ ذکر  ده به وسیلۀ ایالاتگروه
 یعه،  های مسل ( پروترل الحاقی اول: در آیا  بین نیروهای آمریرایی و گروه2)

  (12)پ  از تقمیم پارلمان عراق برای اخرا  سربازان خارجی
 

المللی قابل کاربست در منازعۀ های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بینشخصیت گروه .9جدول 
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هوای مسول  ، در میدان نبرد سو ریه،  وقویت حقو قی گوروه2بر اسا  جدول 
 المللی، به قرار زیر، قابل تسسیر است:بیندرگیر تحت حق ق بشردوستانۀ 


