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  قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربیة -أوال

  .القرآن الكریم 
  :الكتب والرسائل/ 1
  . 1989، الدار الجامعیة، لبنان، مبادىء القانون الدولي العامإبراھیم أحمد شلبي،  -1
دراجي،  -2 راھیم ال اإب ة عنھ ة الدولی ؤولیة القانونی دى المس دوان وم ة الع ي جریم ورات الحلب ، منش

  . 2005، 1/، لبنان، طالحقوقیة
  . 2005-2004، 5/، دار النھضة العربیة، مصر، طالقانون الدولي العامإبراھیم محمد العناني،  -3
  . 2006، 2/، المجلس األعلى للثقافة، مصر، طالمحكمة الجنائیة الدولیةإبراھیم محمد العناني،  -4
ة وللجرائم ةالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمأبو الخیر أحمد عطیة،  -5 ، دراسة للنظام األساسي للمحكم

  . 1999التي تختص بالنظر فیھا، دار النھضة العربیة، مصر، 
ر،  -6 ة عم د عطی ر أحم و الخی داخليأب انوني ال ام الق ي النظ ة ف دات الدولی اذ المعاھ ة نف ، دار النھض

  . 2003، 1/العربیة، مصر، ط
  . 2006، 3/، دار ھومة، الجزائر، طلعامالوجیز في القانون الجزائي اأحسن بوسقیعة،  -7
دولي والشریعة اإلسالمیةأحمد أبو الوفا،  -8 انون ال ي الق دولي اإلنساني ف انون ال ة للق ة العام ، النظری

  . 2006، 1/دار النھضة العربیة، مصر، ط
  . 2004، 4/، دار النھضة العربیة، مصر، طالوسیط في القانون الدولي العامأحمد أبو الوفا،  -9

د سرحال،  -10 ذوب وأحم د المج دیم محم ویدان، تق ین س د حس رات أحم ل المتغی ي ظ دولي ف اب ال اإلرھ
  . 2005، 1/، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طالدولیة

ةأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي،  -11 ة الدولی ة للمسؤولیة الجنائی ة العام ، مؤسسة الطوبجي، النظری
  . 2005مصر، 

ائيالعلیم شاكر علي،  أحمد عبد -12 ام القضاء الجن ة، مصر، المعاھدات الدولیة أم ب القانونی ، دار الكت
2006  .  

انونأحمد فتحي سرور،  -13 ین االقتصاد والسیاسة والق د ب الم الجدی ، 2/، دار الشروق، مصر، طالع
2005 .  

  . 1996، 6/ط ، دار النھضة العربیة، مصر،الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور،  -14
ةأشرف اللمساوي،  -15 ة الجنائی ة الدولی ة، مصر، طالمحكم ومي لإلصدارات القانونی ، 1/، المركز الق

2007 .  
اق أشرف عرفات أبو حجازة،  -16 ا للفصل السابع من المیث إدماج قرارات مجلس األمن الصادرة طبق

  . 2005ھضة العربیة، مصر، ، دار النوتنفیذھا في النظم القانونیة الداخلیة للدول األعضاء
ة، مصر، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیقالسید أبو عطیة،  -17  2000، مؤسسة الثقافة الجامعی

.  
ة،  -18 و عطی ید أب امالس دولي الع انون ال ي الق لحة ف ة المس ات الدولی ة للنزاع ة العام ة النظری ، مؤسس

  . 1992الثقافة الجامعیة، مصر، 
دولي المعاصرأحمد أبو الخیر،  السید مصطفى -19 راك للنشر أزمات السودان الداخلیة والقانون ال ، إیت

  . 2006، 1/والتوزیع، مصر، ط
ة وقواعد السید مصطفى أبو الخیر،  -20 ة والقواعد اإلجرائی ة الدولی ة الجنائی ام األساسي للمحكم النظ

  . 2005، 1/وزیع، مصر، ط، إیتراك للطباعة والنشر والتاإلثبات وأركان الجرائم الدولیة
  1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر تونسي،  -21
افعي،  -22 الم الش ادي س د الھ ابر عب المي، ج ور إس ن منظ اني م دولي اإلنس انون ال ادئ الق یل مب تأص

  . 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ثم تبییض-فتطبیق-تنزیل
  .2005، دار العلوم، الجزائر، القانون الدولي العام، المدخل والمصادرجمال عبد الناصر مانع،  -23
امر،  -24 دین ع الح ال ب وص ة رات لطان وعائش د س امحام دولي الع انون ال ة، الق ة العربی ، دار النھض

  . 1987، 4/مصر، ط
داوي،  -25 د ھن د محم ام أحم ة فقھیحس اني، دراس دولي اإلنس دخل ال د الت وء قواع ي ض ة ف ة وتطبیقی

  . 1997-1996، دار النھضة العربیة، مصر،  القانون الدولي
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داوي،  -26 د ھن دحسام أحمد محم المي الجدی ام الع ، حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظ
  . 1994بدون دار وبلد نشر، 

ى جرائم المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع درحسام عبد الخالق الشیخة،  -27 ة عل اسة تطبیقی
  . 2004، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الحرب في البوسنة والھرسك

ند،  -28 عد س ام حسن س ل أحك ا في ظ ة بھ ي السالمة الجسدیة مقارن ق اإلنسان ف ة لح ة الدولی الحمای
  . 2004، 2/، دار النھضة العربیة، مصر، طالشریعة اإلسالمیة ومدى ھذه الحمایة في مصر

ة، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیةن إبراھیم صالح عبید، حسنی -29  1979، دار النھضة العربی
.  

د،  -30 راھیم صالح عبی ائي، تاریخھحسنین إب دولي الجن ھ-القضاء ال ، دار النھضة مشروعاتھ-تطبیقات
  . 1977، 1/العربیة، مصر، ط

ھ،  -31 ي طوالب دح وعل دون قن ى وخل ن عیس ین ب انون احس رح ق تراك ش ام، االش م الع ات، القس لعقوب
  . 2002، 1/، دار وائل للنشر، األردن، طالجرمي والنظریة العامة للجزاء

حصانات الحكام ومحاكماتھم عن جرائم الحرب والعدوان واإلبادة والجرائم ضد  حسین حنفي عمر، -32
  . 2006، 1/، دار النھضة العربیة، مصر، طاإلنسانیة

ة مید، حیدر عبد الرزاق ح -33 ة الدولی ى المحكم ة إل اكم المؤقت ائي من المح تطور القضاء الدولي الجن
  . 2008، دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، الجنائیة الدائمة

و المصریة، الموجز في القانون الدولي العامخالد عبد الحمید فراج وحسین درویش،  -34 ة األنجل ، مكتب
  . 1967، 2/مصر، ط

دي،  -35 ون العبی اب حس د عك ةخال ة الدولی ة الجنائی ي المحكم ل ف دأ التكام ة، مب ة العربی ، دار النھض
  . 2006، 1/مصر، ط

  .2001، 1/، دار وائل للنشر، األردن، طالقانون الدولي العام في ثوبھ الجدیدرشاد عارف السید،  -36
امشرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب األورضا فرج،  -37 ، الشركة ل، قانون العقوبات، القسم الع

  . 1976الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  . 1997، 3/، منشأة المعارف، مصر، طالنظریة العامة للقانون الجنائيرمسیس بھنام،  -38
ف سعید القریشى،  -39 د اللطی اد عب ع دراسة زی ات، م وق والواجب دولي، الحق انون ال ي الق تالل ف االح

  . 2007، دار النھضة العربیة، لحالة العراق تطبیقیة
ي،  -40 لیمان األوجل د س الم محم ریعات س ي التش ة ف رائم الدولی ن الج ة ع ؤولیة الجنائی ام المس أحك

  . 2000، 1/، الدار الجماھیریة، لیبیا، طالوطنیة، دراسة مقارنة
  .2003ھضة العربیة، مصر، ، دار النالمدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسانيسعید سالم جویلي،  -41
ن،  -42 ف حس د اللطی عید عب ة س اء المحكم ة، إنش ة الدولی ة الجنائی ي –المحكم ا األساس  -نظامھ

دولي الحدیث والمعاصر ائي ال ات القضاء الجن ، دار النھضة اختصاصھا التشریعي والقضائي، وتطبیق
  . 2004العربیة، مصر، 

ةالنظریة العامة لقاسلیمان عبد المنعم،  -43 ات، دراسة مقارن ة، نون العقوب ي الحقوقی ، منشورات الحلب
  . 2003لبنان، 

دة للنشر، مصر، دروس في القانون الجنائي الدوليسلیمان عبد المنعم،  -44  2000، دار الجامعة الجدی
.  

ةسلیمان عبد المنعم،  -45 انوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارن ، دار الجوانب اإلشكالیة في النظام الق
  . 2007الجامعة الجدیدة، مصر، 

  .2002، 1/الفكر العربي، لبنان، ط ، دارالوسیط في القانون الدولي العامسھیل حسین الفتالوي،  -46
  . 2007، 1/، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، طحقوق اإلنسانسھیل حسین الفتالوي،  -47
ع،  -48 د ربی اد محم تالوي وعم انون اسھیل حسین الف دولي اإلنسانيالق ع، ل ة للنشر والتوزی ، دار الثقاف

  . 2007، 1/األردن، ط
ة،  -49 ة سوسن تمر خان بك ة الجنائی ام األساسي للمحكم ام النظ الجرائم ضد اإلنسانیة في ضوء أحك

  . 2006، 1/، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طالدولیة
ة، مصر، ط ،اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةشریف سید كامل،  -50  2004، 1/دار النھضة العربی

.  
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د،  -51 د الواح اھر عب د م تلم و محم دولي اإلنساني، النصوص شریف ع انون ال ات الق موسوعة اتفاقی
  .2002صلیب األحمر بالقاھرة، مصر، ، إصدار بعثة الالرسمیة لالتفاقیات والدول المصدقة والموقعة

ر، ELGA، منشورات ن الدولي العامدراسات في القانوصالح الدین أحمد حمدي،  -52  2002، الجزائ
.  

ةضاري خلیل محمود و باسیل یوسف،  -53 انون الھیمن انون أم ق ، المحكمة الجنائیة الدولیة، ھیمنة الق
  . 2008منشأة المعارف، مصر، 

  . 2006، 1/، دار النھضة العربیة، مصر، طاالختصاص الجنائي العالميطارق سرور،  -54
د  -55 ادل عب دي، ع ةهللا المس د اإلحال اص وقواع ة، االختص ة الدولی ة الجنائی ة المحكم ، دار النھض

  . 2002، 1/العربیة، مصر، ط
ةعادل یحي،  -56 ام األجنبی ذ األحك ة، مصر، طوسائل التعاون الدولي في تنفی ، 1/، دار النھضة العربی

2004 .  
الي،  -57 امر الزم انيع دولي اإلنس انون ال ى الق دخل إل وم ان، ، منش وق اإلنس ي لحق د العرب رات المعھ

  . 1993تونس، 
یس،  -58 د خم د الحمی اعب اب علیھ رب والعق رائم الح ة ج وق بجامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم الة دكت ، رس

  . 1955القاھرة، 
  . 2007، دار العلوم، الجزائر، المجتمع الدولي التطور واألشخاصعبد الرحمن لحرش،  -59
الميالقاعبد الرحیم صدقي،  -60 ائي ع ة النھضة المصریة، نون الجنائي الدولي، نحو تنظیم جن ، مكتب

  .مصر، بدون تاریخ نشر 
ائيعبد العزیز العشاوي،  -61 ر، ط2/، جأبحاث في القانون الدولي الجن ة، الجزائ  2006، 1/، دار ھوم

.  
  . 2004، ، دار الفكر الجامعي، مصرالمحكمة الجنائیة الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي،  -62
ومي حجازي، -63 اح بی ةعبد الفت ة الجزاء الدولی ام محكم ي نظ ، دار الفكر الجامعي، قواعد أساسیة ف

  . 2006، 1/مصر، ط
ة تأصیلیةعبد الفتاح محمد سراج،  -64 دولي، دراسة تحلیلی ائي ال ي القضاء الجن دأ التكامل ف ، دار مب

  . 2001، 1/النھضة العربیة، مصر، ط
ادر ا -65 د الق رات، عب انیةلبقی د اإلنس رائم ض ي الج ة مرتكب ة، معاقب ة الدولی ة الجنائی وان العدال ، دی

  . 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
وان خضیر، -66 ادئ العامةعبد الكریم عل اب األول، المب دولي، الكت انون ال ي الق ة دار الوسیط ف ، مكتب

  . 1997، 1/الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ط
انون الكریم محمد الداحول،  عبد -67 ین قواعد الق ة ب ة ضحایا النزاعات المسلحة، دراسة مقارن حمای

ر منشورة، الدولي العام والشریعة اإلسالمیة اھرة، غی ة الق وق، جامع ة الحق ة لكلی وراه مقدم ، رسالة دكت
1998 .  

 1997، 1/نشر، مصر، ط، بدون دار النظریة العامة للجزاءات في القانون الدوليعبد هللا األشعل، -68
.  

  . 2006، دار الكتب المصریة، مصر، مقدمة في القانون الدولي المعاصرعبد هللا األشعل،  -69
لیمان، -70 لیمان س د هللا س ائيعب دولي الجن انون ال ي الق یة ف دمات األساس ات المق وان المطبوع ، دی

  . 1992الجامعیة، الجزائر، 
ام، الجزء األول، الجریمةشرح قانون العقعبد هللا سلیمان،  -71 ر، وبات القسم الع دى، الجزائ ، دار الھ

  .بدون تاریخ نشر 
لطان، -72 و س ي عب د هللا عل ھ عب ان وحریات وق اإلنس ة حق ي حمای ائي ف دولي الجن انون ال دور الق

  . 2008، دار دجلة، الطبعة األولى، األساسیة
  . 1994النھضة العربیة، مصر، ، دار القانون الدولي العامعبد الواحد محمد الفار،  -73
ة، مصر، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھاعبد الواحد محمد الفار،  -74  1996، دار النھضة العربی

.  
  . 1978، 1/، مطبوعات جامعة الكویت، طاإلجرام الدوليعبد الوھاب حومد،  -75
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دة للنشر، مصر، ، دار الجالجریمة اإلرھابیةعصام عبد الفتاح عبد السمیع مطر،  -76  2005امعة الجدی
.  

اح مطر،  -77 د الفت م قواعدهعصام عب ھ وأھ دولي اإلنساني، مصادره، مبادئ انون ال ة الق ، دار الجامع
  . 2008الجدیدة، مصر، 

ري،  -78 ھ ب دلي والقضاء السیاسيعصام نعمة إسماعیل، تقدیم نبی ین القضاء الع وزراء ب ة ال ، محاكم
  . 2006، 1/لبنان، ط منشورات الحلبي الحقوقیة،

راھیم،  -79 دین إب اء ال دیم بھ راھیم الدسوقي، تق ین التشریع عصمت عدلي وطارق إب وق اإلنسان ب حق
  . 2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، والتطبیق

حاتھ،  -80 دین ش الء ال اون ع ة للتع تراتیجیة الوطنی ة لإلس ة، دراس ة الجریم دولي لمكافح اون ال التع
  . 2000، 1/، إیتراك للنشر والتوزیع، مصر، طلمخدراتالدولي لمكافحة ا

ة جنیفعلي أحمد جواد،  -81 ا باتفاقی انون الوضعي ملحق ، دار أحكام األسرى في الفقھ اإلسالمي والق
  . 2005، 1/المعرفة، لبنان، ط

  . 1975، 12/، منشأة المعارف، مصر، طالقانون الدولي العامعلي صادق أبو ھیف،  -82
ةالقادر القھوجي،  علي عبد -83 ة الجنائی ، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولی

  . 2001، 1/منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
ائيعلي عبد القادر القھوجي،  -84 ام القاضي الجن ة أم دات الدولی دون المعاھ ان، ب ة، لبن دار الجامعی ، ال

  . تاریخ نشر 
ا -85 د الق ي عب وجي، عل ةدر القھ ة الجریم ام، نظری م الع ات، القس انون العقوب ة، -ق ؤولیة الجنائی المس

  . 2000، الدار الجامعیة، لبنان، الجزاء الجنائي
رعلي یوسف الشكري،  -86 الم متغی دولي في ع ع، القانون الجنائي ال راك للطباعة والنشر والتوزی ، إیت

  . 2005، 1/مصر، ط
ةالقعمر محمود المخزومي،  -87 ة الدولی ة الجنائی ة انون الدولي اإلنساني في ضوء المحكم ، دار الثقاف

  . 2008، 1/للنشر والتوزیع، األردن، ط
ونس الباشا،  -88 ةفائزة ی وانین الوطنی ة والق ات الدولی ة في ظل االتفاقی ة المنظم ، دار النھضة الجریم

  . 2002العربیة، مصر، 
دوفتوح عبد هللا الشاذلي،  -89 انون ال ة الق ة العام ائي، النظری دولي الجن انون ال ات الق ائي، أولی لي الجن

  . 2002، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، للجریمة الدولیة
ان، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیةقیدا نجیب حمد،  -90 ة، لبن ، منشورات الحلبي الحقوقی
  . 2006، 1/ط

ع، ون الدولي العامالنزاع المسلح والقانكمال حماد،  -91 ة للدراسات والنشر والتوزی ، المؤسسة الجامعی
  . 1997، 1/لبنان، ط

ة واختصاصاتھالندة معمر یشوي،  -92 ة الدولی ة الجنائی ع، األردن، المحكم ة للنشر والتوزی ، دار الثقاف
  . 2008، 1/ط

  . 2005، 1/، دار النھضة العربیة، مصر، طالقانون الدولي العاممحسن أفكیرین،  -93
دقاق،  -94 عید ال د الس روعةمحم ر المش ة غی اع اإلقلیمی راف باألوض دم االعت ات ع ، دار المطبوع

  . 1991الجامعیة، مصر، 
ة، القانون الدولي المعاصرمحمد السعید الدقاق ومصطفى سالمة حسین،  -95 ، دار المطبوعات الجامعی

  . 1997مصر، 
  . 2008شورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منالقانون الدولي العاممحمد المجذوب،  -96
اق،  -97 دني بوس د الم المیةمحم ریعة اإلس ي الش دولي ف اني ال انون اإلنس ح الق ة، مالم ، دار الخلدونی

  . 2004الجزائر، 
د بوسلطان،  -98 ة محم ل المنازعات الدولی اء وإجراءات ح بطالن واإلنھ ة، ال دات الدولی ة المعاھ فعالی

  . 1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان االمتعلقة بذلك
ر، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء األولمحمد بوسلطان،  -99 ة، الجزائ ، دیوان المطبوعات الجامعی
  . 2005، 2/ط
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بلي،  -100 د العس د حم انيمحم دولي اإلنس انون ال ي الق رب ف رى الح انوني ألس ز الق أة المرك ، منش
  . 2005، 1/المعارف، مصر، ط

ود،  -101 ي محم د حنف دوليمحم ائي ال ام القضاء الجن ة، مصر، جرائم الحرب أم ، دار النھضة العربی
  . 2006، 1/ط

، 1/، دار وائل للنشر، األردن، طاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خلیل الموسى،  -102
2004 .  

انوسلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر  -103 اتالقسم العام من ق دة ون العقوب ة الجدی ، دار الجامع
  . 2002للنشر، 

  . 2007، 2/، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، طقانون الحربمحمد سامي عبد الحمید،  -104
ة،  -105 د خلیف راھیم أحم دقاق و إب اممحمد سامي عبد الحمید ومحمد السعید ال دولي الع انون ال ، دار الق

  . 2003المطبوعات الجامعیة، مصر، 
اممحمد سامي عبد الحمید و مصطفى سالمة حسین،  -106 دولي الع ة، مصر، القانون ال دار الجامعی ، ال

1977 .  
ف،  -107 افي یوس د ص ي محم ام األساس ام النظ وء أحك ي ض ائي ف دولي الجن انون ال ام للق ار الع اإلط

  . 2002، دار النھضة العربیة، مصر، للمحكمة الجنائیة الدولیة
ت الغن -108 د طلع ي، محم ي یم ر الغرب ن الفك ل م ي ك ة ف م، دراس انون األم ي ق ة ف ام العام األحك

  . 1970، منشأة المعارف، مصر، واالشتراكي واإلسالمي، قانون السالم
د الخالق،  -109 ة، دراسة تأصیلیة للجرائم ضد اإلنسانیة والسالم محمد عبد المنعم عب الجرائم الدولی

  . 1989، 1/ر، ط، دار النھضة العربیة، مصوجرائم الحرب
ي،  -110 د الغن نعم عب ائيمحمد عبد الم دولي الجن انون ال ي الق ة ف ة، دراسة مقارن ، دار الجرائم الدولی

  . 2007الجامعة الجدیدة، مصر، 
ي،  -111 د الغن نعم عب د الم د عب ة محم ة للجریم ة العام ي النظری ة ف ائي، دراس دولي الجن انون ال الق

  . 2008صر،، دار الجامعة الجدیدة، مالدولیة
  . 2005، منشأة المعارف، مصر، القانون الدولي اإلنسانيمحمد فھاد الشاللدة،  -112
ام،  -113 دین إم ال ال د كم انون محم ي الق ة ف ة مقارن ا، دراس ھا وتطورھ ة، أساس ؤولیة الجنائی المس

  . 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الوضعي والشریعة اإلسالمیة
ي،  -114 د لطف ةمحم دولي اإلنساني، دراسة مقارن ائي ال انون الجن اق الق ي نط ة ف ات المالحق ، دار آلی

  . 2006الفكر والقانون، مصر، 
ائيمحمد محمود خلف،  -115 ى حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجن ة إل وراه مقدم ، رسالة دكت

  . 1973كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
ة أحكام محمد منصور الصاوي،  -116 ة،   القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیع الدولی

اس  ادة األجن درات وإب ة للمخ رائم الدولی ة الج ال مكافح ي مج اعي ف دولي االجتم انون ال ي الق دراسة ف
  .، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، بدون تاریخ نشر وخطف الطائرات وجرائم أخرى

ني،  -117 ب حس ود نجی انونمحم رح ق د األول ش ام، المجل م الع اني، القس ات اللبن ورات العقوب ، منش
  . 1998، 3/الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

ني،  -118 ب حس ود نجی اصمحم م الخ ات، القس انون العقوب رح ق ر،      ش ة، مص ة العربی ، دار النھض
1988 .  

دوليمحمود نجیب حسني،  -119 ائي ال انون الجن ي الق ة،دروس ف -1959مصر،  ، دار النھضة العربی
1960 .  

وطني محمود شریف بسیوني،  -120 اذ ال ات اإلنف ام وآلی دخل لدراسة أحك ة، م ة الدولی ة الجنائی المحكم
  . 2004، 1/، دار الشروق، مصر، طللنظام األساسي

اریخ محمود شریف بسیوني،  -121 ا األساسي مع دراسة لت المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتھا ونظامھ
دة، مصر،  لدولي والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةلجان التحقیق ا  2002، مطابع روز الیوسف الجدی

.  
، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، الوثائق العالمیة، المجلد األولمحمود شریف بسیوني،  -122

  . 2005دار الشروق، مصر، 
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راھیم، -123 ق إب اد الح ز ج د العزی د عب یوني ومحم ریف بس ود ش ة  محم ة العراقی ة الجنائی المحكم
ة المنصفة انیة في ضوء ضمانات المحاكم الجرائم ضد اإلنس ، 1/، دار الشروق، مصر، طالمختصة ب

2005 .  
  . 2004، دار الفكر الجامعي، مصر، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنةمحمود صالح العادلي،  -124
زي،  -125 ازي الھرم د غ ید وأحم د الس د أحم دمرش اء ال ة القض ة للمحكم ة تحلیلی ائي، دراس ولي الجن

دا و وروان وتمبرغ وطوكی اكم ن ع مح ة م ة الخاصة بیوغسالفیا مقارت ة ، الدولی دار العلمی ة وال دار الثقاف
  . 2002، 1/الدولیة، األردن، ط

دوليمسعد عبد الرحمن زیدان،  -126 ابع ال ر ذات الط ي النزاعات المسلحة غی م المتحدة ف ، تدخل األم
  . 2008القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  دار الكتب

  2004، دار الكتب القانونیة، مصر، القانون الدولي العام، القاعدة الدولیةمصطفى أحمد فؤاد،  -127
  . 2007، منشأة المعارف، مصر، دراسات في النظام القانوني الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  -128
  . 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نائيالقانون الجمصطفى العوجي،  -129
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العاممصطفى سالمة حسین،  -130

2007 .  
انون منتصر سعید حمودة،  -131 ام الق ة، أحك ة الدولی المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریم

  . 2006، دار الجامعة الجدیدة، مصر، راسة تحلیلیةالدولي الجنائي، د
ودة،  -132 ام منتصر سعید حم ة في ضوء أحك اء النزاعات المسلحة، دراسة فقھی وق اإلنسان أثن حق

  . 2008، 1/، دار الجامعة الجدیدة، مصر،طالقانون الدولي اإلنساني
ر، ول، الجریمةشرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء األعبد هللا سلیمان،  -133 دى، الجزائ ، دار الھ

  .بدون تاریخ نشر 
الال،  -134 یم ش ھ نع ةنزی ة الجنائی دولي والعدال اب ال ان، طاإلرھ ة، لبن ي الحقوقی ورات الحلب ، 1/، منش

2003 .  
ارك،  -135 ز مب د العزی انونھشام عب ع والق ین الواق ة، مصر، تسلیم المجرمین ب ، دار النھضة العربی

  . 2006، 1/ط
  :مقاالت ال/2
دراجي،  -1 راھیم ال اء إب ي إنش ا ف ف نجحن ة، كی ة الدولی ة الجنائی اني والمحكم دولي اإلنس انون ال الق

ة ؟ ة الدولی ة الجنائی دیات، جالمحكم اق وتح اني، آف دولي اإلنس انون ال اب الق ي كت یخ دور 3/، ف ، ترس
ة بی ة لجامع ؤتمرات العلمی ة، الم ات الحمای اني وآلی دولي اإلنس انون ال ي الق ؤتمر العلم ة، الم روت العربی

  . 2005، 1/السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
ي  «إبراھیم محمد السعدي الشریعى،  -2 ة، دراسة ف ة الدولی ة الجنائی ام للمحكم حدود سلطات المدعي الع

اني ة الدراسات، » إطار مبدأ التكامل في القضاء الدولي، الجزء الث ة كلی ا مجل ة العلی ، تصدر عن أكادیمی
  . 2006، جانفي 14مبارك لألمن، العدد 

ا عام  «إبراھیم محمد العناني،  -3 ي ضوء نظام روم ة، دراسة ف ، »1998إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی
  . 2000، جانفي 1، العدد8، تصدر عن كلیة شرطة دبي، السنة مجلة األمن والقانون

ة  ،مجلة اإلنساني،  »من االستقالل إلى بروتوكول نیفاشا جنوب السودان «أبل ألیر،  -4 تصدر عن اللجن
  . 2004، 30الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، العدد 

ا،  -5 و الوف د أب ةأحم ة الدولی ة الجنائی یة للمحكم ح األساس ة، المالم ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف
و انون نم ة للصلیب المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق ة الدولی تلم، اللجن داد شریف ع ذجي، إع

  . 2006، 4/األحمر، جنیف، ط
دي،  -6 د الحمی ةأحم ة الدولی ة الجنائی اني والمحكم دولي اإلنس انون ال دولي الق انون ال اب الق ي كت ، ف

دیات، ج اق وتح اني، آف ة 1/اإلنس ة لجامع ؤتمرات العلمی ھ، الم اني وآفاق دولي اإلنس انون ال یل الق ، تأص
  .2005، 1/وت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طبیر
ة «أحمد الرشیدي،  -7 ة الدولی ة  الجنائی ى المحكم ة إل ق  المؤقت ، »النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقی

  . 2002، أكتوبر 37، المجلد 150، تصدر عن مؤسسة األھرام، العدد مجلة السیاسیة الدولیة
یدي،  -8 د الرش ور  «أحم ي دارف ة مجرم رار.. محاكم ي الق راءة ف ة، » 1593 ق ة الدولی ة السیاس ، مجل

  . 2006، جانفي 163تصدر عن مؤسسة األھرام، مصر، العدد 
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دولي المعاصر «أحمد بوعبدهللا،  -9 انون ال ام الق ة، »العدوان في ضوء أحك وم القانونی ة العل ، تصدر مجل
  . 1992، دیسمبر 7ھد العلوم القانونیة واإلداریة بجامعة عنابة، الجزائر، العدد عن مع

اعي،  -10 د الرف ي ضوء  «أحمد عبد الحمی ة، دراسة ف ة الدولی ام المسؤولیة الجنائی ة ألحك ادئ العام المب
ا، »أحكام القانون الدولي اإلنساني ارك لألممجلة كلیة الدراسات العلی ة مب ن، مصر، ، تصدر عن أكادیمی

  . 2003، جانفي 8العدد 
ة «أحمد فتحي سرور،  -11 ة الدولی ة الجنائی ة ، » مالحظات حول مشروع النظام األساسي للمحكم مجل

دد مركز بحوث الشرطة ة الشرطة، مصر، الع ة 14، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمی ، جویلی
1998 .  

ین، -12 د الش رف محم دولي، م « أش ائي ال انون الجن ھالق ھ، ذاتیت ھ، طبیعت وث ، » اھیت ز بح ة مرك مجل
  . 2006، جانفي 29، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك لألمن، مصر، العدد الشرطة

ین،  -13 د الش رف محم ا «أش ؤولیة عنھ دى المس دوان وم ة الع ف جریم وث ،  »تعری ز بح ة مرك مجل
  . 2005، جویلیة 28من، مصر، العدد ، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك لألالشرطة

ة «أمجد أنور،  -14 ة الدولی ة الجنائی ي تواجھ المحكم دیات الت د التح ة مركز بحوث ، » الحصانة أح مجل
  . 2005، جانفي 27، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك لألمن، مصر، العدد الشرطة

ولیرا،  -15 كار س ي «أوس ائي التكمیل اص القض دولي االختص ائي ال اء الجن ة ، » و القض ة الدولی المجل
  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، مختارات من أعداد للصلیب األحمر

ة للصلیب األحمر،  »محاكم رواندا الجنائیة الوطنیة والمحكمة الدولیة «أولیفیھ دیبوا،  -16 ، المجلة الدولی
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10األحمر، جنیف، السنة  تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب

ة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإیان سكوبي،  -17 ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ، بحث مق
ة للصلیب األحمر،  ة الدولی  4و 3الدولیة، تحدي الحصانة، المنظمة من كلیة الحقوق جامعة دمشق واللجن

  .ا، مطبعة الداودي، سوریا ، سوری2001نوفمبر 
دولي اإلنسانيإیف ساندو،  -18 انون ال دولي اإلنساني، نحو إنفاذ الق انون ال ي الق اب دراسات ف ي كت ، ف

  .2000، 1/إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط
ة «إیلینا بیجیتش،  -19 ع :المساءلة عن الجرائم الدولی ى الواق ین إل ن التخم ة للصلیب ، » م ة الدولی المجل

  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، مختارات من أعداد األحمر
ك،  -20 ف بج یل یوس انون  «باس وء الق ي ض ا ف ذ قراراتھ ا وتنفی ة العلی ة العراقی ة الجنائی انون المحكم ق

ان وق اإلنس دولي لحق تقبل ال، » ال ة المس يمجل ان، عرب ة، لبن دة العربی ات الوح ز دراس ن مرك در ع ، تص
  . 2007، فیفري 336العدد 

ة وسیم منصوري،  -21 ة  «بن عامر تونسي، ترجمة محمد عرب صاصیال، مراجع ین المحكم ة ب العالق
اریس، ع .L.G.D.J، تصدر عن مجلة القانون العام وعلم السیاسة، » الجنائیة ومجلس األمن ، م ق 4، ب

  . 2006ع 
دا «بول تافرنییھ،  -22 ة ، » تجربة المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسالفیا السابقة وروان ة الدولی المجل

وفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، السنة للصلیب األحمر دیسمبر -، ن
1997 .  

اأوامر الرؤساء لمرؤوسیھم والمحكمة ا «تشارلز غاراواي،  -23 ة أو إنكارھ ة العدال ة، إقام  لجنائیة الدولی
ر، » لیب األحم ة للص ة الدولی ن المجل ارات م ف، مخت ر، جنی لیب األحم ة للص ة الدولی ن اللجن در ع ، تص

  . 1999أعداد 
بة،  -24 ق بوعش یم توفی اه تعم ي اتج ات ف ض المالحظ ة، بع ة الجنائی اني والعدال دولي اإلنس انون ال الق

دیم، في كتاالختصاص العالمي وطني، تق د  :اب القانون الدولي اإلنساني، دلیل للتطبیق على الصعید ال أحم
  . 2006، 3/فتحي سرور، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، ط

ة  «ثقل سعد العجمي،  -25 مجلس األمن وعالقتھ بالنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلی
ن  س األم رارات مجل وق، »1497، 1487، 1422: لق ة الحق ي مجل ر العلم س النش ن مجل در ع ، تص

  . 2005، دیسمبر 29، السنة 4بجامعة الكویت، العدد 
ترون،  -26 اك إس اني «ج ل اإلنس اني والعم دولي اإلنس انون ال دولي والق ائي ال اء الجن ة ، » القض المجل

وفمبر58، عدد10السنة  ، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف،الدولیة للصلیب األحمر -، ن
  . 1997دیسمبر 



  434

ادؤهبكتیھ، . جان س -27 دولي القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومب انون ال ي الق اب دراسات ف ي كت ، ف
ي، مصر، ط ، 1/اإلنساني، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، دار المستقبل العرب

2000 .  
ع القضایا ؟ : المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا «فوري، جیرھارد إراسموس ونادین  -28 ھل عولجت جمی

ا ؟ وب إفریقی ائق والمصالحة لجن ي الحق ة تقص ع لجن ارن م ف تق ر، »كی لیب األحم ة للص ة الدولی ، المجل
  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، السنة 

زي،  -29 ام اجیوزیبي نی ي النظ ر األطراف ف دول غی ة وال ات الدولی ة الجنای اون مع محكم زام بالتع اللت
ة األساسي ن كلی ة م دي الحصانة، المنظم ة، تح ة الدولی ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ، بحث مق

ر،  لیب األحم ة للص ة الدولی ق واللجن ة دمش وق جامع وفمبر  4و 3الحق ة 2001ن وریا، مطبع ،س
  .ا الداودي،سوری

ة، نظم اإلدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیةحازم محمد عتلم،  -30 ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف
ة للصلیب  ة الدولی تلم، اللجن داد شریف ع انون نموذجي، إع المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق

  . 2006، 4/األحمر، جنیف، ط
ة،  -31 ن نافع انون ال «حس ار الق اره ؟عصر ازدھ ي، »دولي أم انھی اق العرب ة الوف ن مؤسس در ع ، تص

  . 2008، أوت 110، العدد 10الوفاق ببلیشینغ لیمیتد، لندن، السنة 
ات اإلنسانیةداریو كارمیناتي،  -32 ل الھیئ ة بعم دوة عالقة المحكمة الجنائیة الدولی ى الن دم إل ، بحث مق

ة العلمیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تحدي الحصانة، ا ة الدولی لمنظمة من كلیة الحقوق جامعة دمشق واللجن
  .، سوریا، مطبعة الداودي، سوریا 2001نوفمبر  4و 3للصلیب األحمر، 

ع اإلفریقي «دجیینا ومبو،  -33 ي إطار الواق ة ، » المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، دور المحكمة ف المجل
وفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، السنة الدولیة للصلیب األحمر -، ن

  . 1997دیسمبر 
وز،  -34 وا دیل االن و فرانس و غ دولي  «رون انون ال اریة للق ة االستش ا اللجن ت بھ ة قام رض لدراس ع

ة اإلنساني بالصلیب األحمر البلجیكي، الجماعة الفرانكوفونیة تحت إشراف البروفیسور إریك داف ید، جامع
ة )ج  ( 1فقرة  31بروكسل الحرة، المادة  ة الدولی ة الجنائی ن النظام األساسي للمحكم ام لمكتسبات : م اتھ
ة للصلیب األحمر، المجلة الدولیة للصلیب األحمر، » القانون الدولي اإلنساني ة الدولی ، تصدر عن اللجن

  . 2001جنیف، مختارات من أعداد 
ودر،  -35 ف ل ا رول ي الط «ساش ة ف وق وطنی ر ف وء عناص ة ونش ة الدولی ة الجنائی انوني للمحكم ابع الق

ة للصلیب األحمر، » القضاء الجنائي الدولي ة الدولی ة للصلیب األحمر، المجل ة الدولی ، تصدر عن اللجن
  . 2002جنیف، مختارات من أعداد 

ت،  -36 تیفان جانی ام الم «س ر أم لیب األحم ة للص ة الدولی دوبي اللجن ھادة من ةش ة الدولی ة الجنائی ، » حكم
داد المجلة الدولیة للصلیب األحمر ن أع ارات م ف، مخت ة للصلیب األحمر، جنی ، تصدر عن اللجنة الدولی

2000 .  
ة،  -37 عید عكاش ة  «س ات الدولی ة ؟.. المحاكم ق العدال ف تحق ة ،»كی ة الدولی ة السیاس ن مجل در ع ، تص

  . 2006، جانفي 163مؤسسة األھرام، مصر، العدد 
ة محاور إستراتیجیة، » حول المحكمة ذات الطابع الدولي «سلیم الحص،  -38 تصدر عن المركز ، مجل

  . 2007، جوان 9اإلستراتیجي للدراسات العربیة والدولیة، لبنان، عدد 
رج هللا،  -39 رس ف معان بط ور س رب وتط رائم الح نس وج ادة الج رائم إب انیة، ج د اإلنس رائم ض الج

دیم ، في كتاب مفاھیمھا راء، تق ن المتخصصین والخب دراسات في القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة م
  . 2000، 1/مفید شھاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط

ل،  -40 یل أبت دا «سیس ة لروان ة الدولی ة الجنائی وص المحكم ر، » بخص لیب األحم ة للص ة الدولی ، المجل
  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، السنة تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف

اھین،  -41 ي ش ام  «شاھین عل ة لع ة الدولی ة الجنائی ة بإنشاء المحكم ا المتعلق ة روم ة ، »1998اتفاقی مجل
ة واالقتصادیة وم القانونی دد األول، السنة العل ة عین شمس، مصر، الع وق بجامع ة الحق ، تصدر عن كلی

  . 2004، جانفي 46
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ة شریف عتلم،  -42 ة الجنائی ام األساسي للمحكم ى النظ المواءمات الدستوریة للتصدیق و االنضمام إل
انون نموذجي، الدولیة ، في كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق

  . 2006، 4/إعداد شریف عتلم، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، ط
دین عامر،  -43 ات تطور مفھوم جرائم الحربصالح ال ة، المواءم ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف

ر،  لیب األحم ة للص ة الدولی تلم، اللجن ریف ع داد ش وذجي، إع انون نم ریعیة، مشروع ق توریة والتش الدس
  . 2006، 4/مصر، ط

ود،  -44 دولي واالختصاص القضا «ضاري خلیل محم ائي ال ین االختصاص القضائي الجن ة ب ئي العالق
د مجلة الحقوق، » الجنائي الوطني بشأن الجرائم الدولیة ، تصدر عن كلیة الحقوق بجامعة البحرین، المجل

  . 2005، جویلیة 2، العدد 2
انر،  -45 وني ف ي «ط ا الدبلوماس ؤتمر روم ة، م ة دائم ة دولی ة جنائی اء محكم ا : إنش ي ترتقبھ ائج الت النت

ة ة الدولی لیب، » اللجن ة للص ة الدولی ر المجل ف، األحم ر، جنی لیب األحم ة للص ة الدولی ن اللجن در ع ، تص
  . 1998، جوان 60، العدد 11السنة 

ائي، -46 تور  « عادل الطبطب ام الدس ع أحك ھ م دى تعارض ة وم ة الدولی ة الجنائی النظام األساسي للمحكم
ت، ممجلة الحقوق، » الكویتي، دراسة مقارنة ة الكوی دد ، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامع لحق الع

  . 2003، جوان 27الثاني، السنة 
ة: المحكمة الجنائیة الدولیة «عبد الحسین شعبان،  -47 ة وعملی ة إلشكاالت منھجی ة عربی راءة حقوقی ، »ق

  . 2002، جویلیة 281، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، العدد مجلة المستقبل العربي
ة الجرائم ضد «عبد الرحمن خلف،  -48 ة الدولی ة الجنائی ي إطار اختصاص المحكم ة ، »اإلنسانیة ف مجل

  . 2003، جانفي 8، تصدر عن أكادیمیة مبارك لألمن، مصر، العدد كلیة الدراسات العلیا
ف،  -49 د خل رحمن محم د ال ة،  «عب ریعات الوطنی ة والتش ة الدولی ة الجنائی ن المحكم یلي ع ر تفص تقری

ریة  ة المص ر للجمعی ؤتمر العاش اھرة الم ائي، الق انون الجن مبر  24-23للق ة ، »2001دیس ة كلی مجل
  . 2002، جویلیة 7، تصدر عن أكادیمیة مبارك لألمن، مصر، العدد الدراسات العلیا

ة، دراسة  «عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف،  -50 ة الدولی ة الجنائی اد االختصاص للمحكم مشكالت انعق
یلیة ة تأص وث الق، » تحلیلی ة البح ادیةمجل ة واالقتص ة، انونی ة المنوفی وق بجامع ة الحق ن كلی در ع ، تص

  . 2002، أكتوبر 11، السنة 22مصر، العدد 
ز النویضي،  -51 د العزی س األمن «عب ة ومجل ة الدولی ة الجنائی ین المحكم ة ب ة ،  »العالق ة المغربی المجل

ة واالقتصاللقانون واالقتصاد والتسییر وم القانونی ة العل ة الحسن ، تصدر عن كلی ة بجامع دیة واالجتماعی
  . 2005، 51الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، المغرب، العدد 

دولي «عبد المجید محمود الصالحین،  -52 انون ال ، »أحكام جرائم الحرب وفق التشریعات اإلسالمیة والق
انون ریعة والق ة الش انون بجاممجل ریعة والق ة الش ي بكلی ر العلم س النش ن مجل در ع ارات ، تص ة اإلم ع
  . 2006، أكتوبر 28، العدد 20العربیة المتحدة، السنة 

ان،  -53 اب شمس د الوھ ة عب ة الجنائی وء المحكم ة لنش رورة القانونی اني و الض دولي اإلنس انون ال الق
اق وتحدیات، جالدولیة دولي اإلنساني، آف دولي اإلنساني 3/، في كتاب القانون ال انون ال ، ترسیخ دور الق

ات ال وق، وآلی ة الحق نوي لكلی ي الس ؤتمر العلم ة، الم روت العربی ة بی ة لجامع ؤتمرات العلمی ة، الم حمای
  . 2005، 1/منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

ماعیل،  -54 ة إس ام نعم دوليعص ائي ال اء الجن دة والقض ات المتح دولي الوالی انون ال اب الق ي كت ، ف
دیات، ج اق وتح اني، آف انون1/اإلنس یل الق ة  ، تأص ة لجامع ؤتمرات العلمی ھ، الم اني وآفاق دولي اإلنس ال

  .2005، 1/بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
ى،  -55 الء مرس ة «ع ور، الحجی أة، التط دولي، النش ائي ال اء الجن ریع، » القض ة التش ن مجل در ع ، تص

  . 2004، جویلیة 2ل، مصر، السنة األولى، العدد قطاع التشریع بوزارة العد
ة القضایا الصعبة «علي محمد جعفر،  -56 ي مواجھ ة ف انون، » محكمة الجزاء الدولی ن والق ة األم ، مجل

  . 2005، جانفي 1، العدد 13تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة 
الیري اوسترفیلد،  -57 ات للمحكمف ة وقواعد اإلثب د اإلجرائی ةالقواع ة الدولی ى ة الجنائی دم إل ، بحث مق

ة  ة دمشق واللجن وق جامع الندوة العلمیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تحدي الحصانة، المنظمة من كلیة الحق
  .، سوریا، مطبعة الداودي، سوریا 2001نوفمبر  4و 3الدولیة للصلیب األحمر، 
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دا «فریدریك ھارھوف،  -58 ب ال: محكمة روان بعض الجوان ةعرض ل ة للصلیب ، » قانونی ة الدولی المجل
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، السنة األحمر

دولي «فیلیب كیرش،  -59 ع ال ة اإلنساني، »المحكمة الجنائیة الدولیة ومسؤولیة المجتم ، تصدر عن مجل
  . 2004، 27اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، العدد 

المجلة الدولیة للصلیب ، »تقدیم القتلة للمحاكمة: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا «كریس ماینا بیتز،  -60
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، السنة األحمر

اد،  -61 ال حم رائم الخطیكم ان الج دى أرك دوان إح ة الع ة جریم ة الجنائی اص المحكم ي اختص رة ف
ة ة الدولی ن كلی ة م انة، المنظم دي الحص ة، تح ة الدولی ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ث مق ، بح

ة للصلیب األحمر،  ة الدولی وفمبر  4و 3الحقوق جامعة دمشق واللجن داودي، 2001ن ة ال ، سوریا، مطبع
  .سوریا 

ة للصلیب ، » انتھاكات القانون الدولي اإلنساني مسؤولیة الدول عن «ماركو ساسولي،  -62 ة الدولی المجل
  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، جنیف، مختارات من أعداد األحمر

دولي اإلنسانيماریا تیریزا دوتلى،  -63 انون ال ذ الق ي تنفی دء ف ة للب اب التدابیر الوطنیة الالزم ي كت ، ف
دولي انون ال ي الق ھاب، دار  دراسات ف د ش دیم مفی راء، تق ن المتخصصین والخب ة م داد نخب اني، إع اإلنس
  . 2000، 1/المستقبل العربي، مصر، ط

اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسالفیا السابقة ورواندا بشأن جرائم  «كلود روبرج،  -ماري -64
انیة د اإلنس رائم ض اس والج ادة األجن ر، » إب لیب األحم ة للص ة الدولی ة المجل ة الدولی ن اللجن در ع ، تص

  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10للصلیب األحمر، جنیف، السنة 
دولي  «ماري الروزا،  -65 تحد كبیر أمام المحكمتین الجنائیتین الدولیتین، التوفیق بین متطلبات القانون ال

ة راءات العادل اني واإلج ر،  »اإلنس لیب األحم ة للص ة الدولی نة المجل ، 58دد ، ع10، الس
  .، ملف خاص 1997دیسمبر.نوفمبر

وري،  -66 د الحم دة «محم م المتح اق األم ن میث ابع م ل الس ان والفص ة لبن ي حال ة ف ة ، » المحكم مجل
دد المستقبل العربي ان، الع ة، لبن اي 30، السنة 339، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربی  2007، م

.  
وري،  -67 د الحم ال ا «محم ن أعم وجز ع ر م دولي تقری ابع ال ة ذات الط ول المحكم ة ح ة الحقوقی لورش

وق  ا لحق د قان دیمقراطیین ومرص وقیین ال ة للحق ة اللبنانی رف الرابط ن ط ة م ان المنظم ة بلبن الخاص
ان، مجلة محاور إستراتیجیة، »اإلنسان ة، لبن ة والدولی ، تصدر عن المركز اإلستراتیجي للدراسات العربی

  . 2007، جوان 9عدد 
انون   «حموري،محمد ال -68 ي منظور الدستور والق ان ف دولي الخاصة بلبن نظام المحكمة ذات الطابع ال

انیین تراتیجیة، » اللبن اور إس ة مح ة، مجل ة والدولی ات العربی تراتیجي للدراس ز اإلس ن المرك در ع ، تص
  . 2007، جوان 9لبنان، عدد 

ةمجلة قضا، » المحكمة الجنائیة الدولیة «محمد حافظ یعقوب،  -69 ة یا دولی ة العربی ، تصدر عن المنظم
  . 1999لحقوق اإلنسان، دار المستقبل العربي، مصر، اإلصدار الخامس، سبتمبر 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ھل ھي خطوة حقیقیة لتطویر النظام  «محمد حسن القاسمي،  -70
وق، » القانوني الدولي س النشر العلمجلة الحق ت، عدد، تصدر عن مجل ة الكوی ، 47، السنة 1مي بجامع

  . 2003مارس 
دولي «محمد خلیل موسى،  -71 ائي ال انون، » جریمة اإلبادة الجماعیة في القضاء الجن ن والق ة األم ، مجل

  . 2003، جانفي 1، العدد 11تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة 
د واعد وحضارة متجذرة «محمد سیف،  -72 ة اإل، » السودان بل ة نسانيمجل ة الدولی ، تصدر عن اللجن

  . 2004، 30للصلیب األحمر، جنیف، العدد 
ي،  -73 د ط دول «محم ائر ال ان وس ي لبن ة ف اكم الدولی تراتیجیة، » المح اور إس ة مح ن مجل در ع ، تص

  . 2007، جوان 9المركز اإلستراتیجي للدراسات العربیة والدولیة، لبنان، عدد 
دولي الخاصة تقریر موجز عن  «محمد طي،  -74 ة ذات الطابع ال ة حول المحكم أعمال الورشة الحقوقی

وق اإلنسان ا لحق دیمقراطیین ومرصد قان وقیین ال ة ، »بلبنان المنظمة من طرف الرابطة اللبنانیة للحق مجل
ان، عدد محاور إستراتیجیة ة، لبن ة والدولی ، جوان 9، تصدر عن المركز اإلستراتیجي للدراسات العربی

2007 .  
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دولي القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائیة الدولیةمحمد عزیز شكري،  -75 انون ال ، في كتاب الق
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