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 :یلیصحت قباوس
 یللملا نیب يرفیک قوقح يارتکد §

o دنله گربلیت هاگشناد  
o 1396 هام رذآ ات 1391 هامرهم 
o هیور ،یشم طخ ،نوناق( یللملا نیب يرفیک ناوید رد اه »تیعضو« شنیزگ ماظن :هلاسر عوضوم( 
 

 یسانش مرج و ازج دشرا یسانشراک §
o 1386-1389 نارهت هاگشناد 
o نایب يدازآ نیزاوم اب )ص( ربمایپ هب تناها يراگنا مرج هنزاوم :همان نایاپ عوضوم 
o 17.42 :لدعم 
o يدورو يرسارس نومزآ شش هبتر 

 
 

 :اه تیوضع
 یللملا نیب يرفیک ناوید » Assistants to Counsel/الکو نارایتسد« تسرهف وضع §

o ياه هدنورپ رد نیمهتم يالکو رایتسد ای و ناینابرق یقوقح هدنیامن ناونع هب ندش هدیزگرب ناکما 
  ناوید

 ناگبخن یلم داینب وضع §
 مادرتسمآ هاگشناد رد ارتکداسپ رگشهوژپ §

 
 
 
 

 :سیردت قباوس 
 دنله گربلیت هاگشناد یملع تایه وضع §

o یللملا نیب يرفیک قوقح سرد سردم   
o )1396) يد -ریت 

 یللملا نیب يرفیک ناوید اب ییانشآ هتفرشیپ و یتامدقم )رانیبو( نیالنآ هرود سردم §
o 97 تشهبیدرا و 96 دنفسا 

 نارهت هاگشناد زربلا سیدرپ سردم §
o 97 هامرهم 
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 :یشزومآ ياه هرود 
 دنلریا -يولاگ هاگشناد رد »یللملا نیب يرفیک ناوید« هرود §

o 1392 دادرخ 
 شیرطا -گروبزلاس هاگشناد رد »یللملا نیب يرفیک قوقح« هرود §

o 1395 دادرخ 
 يالکو نمجنا ،»یللملا نیب يرفیک مکاحم دزن كردم نیرتهب هئارا و نتفای یگنوگچ« هرود §

 ههال -یللملا نیب يرفیک مکاحم عفادم
o 1397 تشهب يدرا 

 ناوید يالکو نوناک ،»یللملا نیب يرفیک ناوید رد ناینابرق تکراشم رثا ياقترا« هاگراک §
 یللملا نیب يرفیک

o 1397 تشهب يدرا 
 
 

 :یتاعلاطم ياه تصرف
 دنلریا يولاگ هاگشناد رشب قوقح يدنلریا هسسوم §

o 1393لاس رد هام هس تدم هب  
  ندنل سکسلدیم هاگشناد §

o 1393 لاس رد هام هس تدم هب 
  سلجنآ سل ياینرفیلاک هاگشناد §

o 1394 لاس رد هام راهچ تدم هب 
 ناملآ کنالپ سکام هسسوم §

o 1396 دادرخ 
 

 

 :ییارجا ياه تیلاعف 
  »ناریا یللملا نیب يرفیک قوقح زکرم« ریدم و سسوم §

o 1393 لاس زا دنله روشک رد هدش تبث داهن مدرم نامزاس  
o یللملا نیب يرفیک قوقح هب تبسن ییازفا شناد فده اب )(www.icicl.org 
o ياه تسشن رگید و »یللملا نیب يرفیک ناوید وضع لود عمجم« هنایلاس ياه هیسالجا رد تکرش 

 یندم ياه نامزاس یصصخت
o دنله رد یملع ياه شیامه يرازگرب رد تکراشم  

                                              
 

   یللملا نیب يرفیک ناوید ناتسداد رتفد رد يزومآراک §
o 1395 لاس ناتسبات و راهب  
o یللملا نیب يرفیک ناوید ناتسداد یقوقح نارواشم دحاو رد یقیبطت تاعلاطم و یقوقح ياه شهوژپ ماجنا 
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 یللملا نیب يرفیک قوقح هزوح  رد تافیلات 
 

 یسیلگنا تافیلات 
 
 

 

 :باتک 
 

§ Situation Selection Regime at the International Criminal Court (Law, 
Policy, Practice) Intersentia, 2017. 

 :یپاچ تالاقم 
 

1. A Concept without Consensus: Conceptualisation of the ‘Situation’ 
Notion in the Rome Statute          
o International Criminal Law Review, 2018 

2. To Bury a Situation Alive- the Situation of ISIS Before the ICC 
o International Criminal Law Review, 2016 

o مولع ترازو دییات دروم سوپوکسا هناماس هناماس رد هدش هیامن یصصخت هیرشن  
3. Diverse Approaches to in Absentia Trial in International Criminal 

Law                                                                                                     
o Criminal Law Forum, 2015  
o (joint article with Dr. de Brouwer) 

o مولع ترازو دییات دروم سوپوکسا هناماس هناماس رد هدش هیامن یصصخت هیرشن  
 

 
 

 :نیالنآ تالاقم 
1. Conceptual Errors in the Judicial Decision on the Situation of Afghanistan 

o JusticeHub, April 2018, https://justicehub.org/article/conceptual-errors-in-judicial-
decision-on-situation-of-afghanistan/ 

2. Article 18 Mechanism               
o Opinion Juris, December 2017 http://opiniojuris.org/2017/12/20/article-18-

mechanism/ 
3. The ICC Can Use Its Own Rules to Issue Preventive Statements  

o JusticeHub, October 2017  (https://justicehub.org/article/icc-can-use-its-own-rules-issue-
preventative-statements) 

 
4. Crimes Against Migrants in Libya Fall Outside the ICC Jurisdiction                         

o JusticeHub, May 2017  (justicehub.org/article/zakerhossein-crimes-against-migrants-libya-
manifestly-fall-outside-icc-prosecutors) 

5. African Interpretation of Immunities Before the International Criminal Court  
o JudicialMonitor, March 2017 (www.judicialmonitor.org/fall2016-winter2017/specialreport3.html) 
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6. Chilcot’s Enquiry’s Effects on the ICC  
o JusticeHub, July 2016 (https://justicehub.org/article/chilcot-inquirys-effects-international-

criminal-court)  
7. Comments on the OTP’s Draft Policy Paper on the Case Selection and 

Prioritization 
o JusticeHub, March 2016  (https://justicehub.org/article/comments-icc-otps-draft-policy-paper-

case-selectionand-prioritisation) 
8. The Karadzic’s Verdict: Justice or Parody for the Victims of Srebrenica 

o Shafaqna, March 2016 (http://en.shafaqna.com/news/31380) 
9. Bringing December Nigeria Massacre To the International Criminal Court 

o Shafaqna, December 2015  
 (http://en.shafaqna.com/news/24450) 

 
 

 یسراف تافیلات  
 

 :باتک 
 

 یللملا نیب يرفیک ناوید يامنهار §
o 1395 ،شناد رهش یقوقح ياه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم تاراشتنا 

            نایب يدازآ قح نیزاوم اب هلا و هیلع هللا تاولص ربمایپ هب تناها يراگنا مرج هنزاوم §
o 1392  شناد رهش یقوقح ياه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم تاراشتنا 

 

 :یپاچ تالاقم 
 یشهوژپ یملع 
 رد بیقعت لباق عوضوم تیمها و تدش شجنس رایعم ناونع هب یعوضوم بیقعت هیرظن §

  یللملا نیب يرفیک ناوید
o 1397 ،نارهت هاگشناد یسانش مرج و يرفیک قوقح تاعلاطم هلجم 

 ینید ياهرواب هب تناها یتخانش يدازآ دقن §
o 1392 یسانش مرج و ازج قوقح یشهوژپ یملع هلجم 

 
 یصصخت تالجم 

 
 رهم ،قرش همانزور ،یللملا نیب يرفیک ناوید ناتسداد اب ناریا هجراخروما ریزو رادید هیشاح رد .1

1396 

 1396 رهم ،ناریا همانزور ،رامنایم ناملسم ناینابرق يارب يرفیک تلادع يوجوتسج رد .2

 1393 ،فانیتسا هلجم ،یسنج میارج اب هلباقم رد یللملا نیب يرفیک ناوید یناتسداد یشم طخ .3

  فانیتسا هلجم ،یللملا نیب يرفیک ناوید و هرمرم يوام یتشک .4

 1393 تشهبیدرا .قرش همانزور .مارح وکوب يرفیک بیقعت .5

 1393 ،نوناق همانزور رد یللملا نیب يرفیک ناوید اب طابترا رد ییاه تشاددای هلسلس .6
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 :نیالنا تالاقم  
 
 قوقح زکرم ،قارع رد شعاد یللملا نیب بیقعت رد رشب قوقح ياروش مادقا رب يراذگ .1

 1396 رهم ،ناریا یللملا نیب يرفیک

 1396 نیدرورف ،یناریا یساملپید ،هیروس يارب يا هقطنم هاگداد سیسات ترورض .2

 1395 يد ،یناریا یساملپید ،هیروس رد یقوقح گنج .3

 1395 نابآ ،یناریا یساملپید ؟يرفیک ییاقیرفآ ناوید ای يرفیک یللملا نیب ناوید .4

 1394 نابآ  .یناریا یساملپید ،انم هعجاف هرابرد بایتقیقح هتیمک لیکشت ترورض .5

 1394 يد ،یناریا یساملپید ،؟تسا تیرشب هیلع میارج وزج هیرجین نایعیش راتشک .6

 1395 نیدرورف ،یناریا یساملپید ،یللملانیب يرفیک تلادع ییالط هتفه .7

 1394 رهم ،یناریا یساملپید ؟درک يرفیک بیقعت ناوتیم ار انم هثداح ناببسم .8

 1395 ریت ،یناریا یساملپید ؟دریگیم رارق بیقعت تحت رلب ینوت .9

 1395 رویرهش ،یناریا یساملپید ،یگنج مرج کی هباثم هب یگنهرف لاوما بیرخت .10

 1394 رویرهش ،یناریا یساملپید ،شعاد اب ههجاوم رد یللملانیب يرفیک ناوید لامها .11

 1394 دادرخ -یناریا یساملپید ،تخیرگ تلادع لاگنچ زا هک يروهمجسیئر .12

 1394 نابآ -یناریا یساملپید ،؟تسا یلاخ یللملانیب يرفیک ناوید تسشن رد ناریا یلدنص .13

 يرفیک قوقح زکرم يامنرات ،لابقا ات رابدا زا :یللملا نیب يرفیک ناوید و اکیرمآ هدحتم تالایا .14
 1393 ،ناریا یللملا نیب

 

 :اه شیامه 
 

 بیقعت رد ناریا روحم تعیرش ماظن يارب مر همانساسا شریذپ ياه شلاچ« هلاقم هدیکچ .1
 »یسنج زواجت مرج
o 1397 ،نارهت هاگشناد ،یمالسا ياهروشک يرفیک قوقح تالوحت شیامه. 

 
  »یللملا نیب يرفیک تلادع ماظن رد یمیمرت تلادع تمیزع هطقن ؛یگدید هزب« هلاقم هدیکچ .2

o 1395 ،نارهت ،سردم تیبرت هاگشناد ،مرج زا يریگشیپ و یمیمرت تلادع یللملا نیب شیامه 
 

 يرفیک تلادع ماظن رد یسنج میارج يرفیک بیقعت رد یمیاداراپ تارییغت « هلاقم هدیکچ .3
 »یللملا نیب

o 1395 ،نارهت ادوکسا ،نانز هیلع تنوشخ عفر شیامه 
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 :اه ینارنخس
 »یللملا نیب يرفیک تلادع هزوح رد ناریا يرگشنک ترورض« .1

o 1395 تنوشخ ناینابرق زا عافد نامزاس 

  »یللملا نیب يرفیک ناوید رد یسنج میارج بیقعت« .2

o 1395 نارهت هاگشناد یسانش مرج هسسوم 

  »گنج ناینابرق یهاوخ تلادع تصرف :ناوید رد ناتسناغفا تیعضو« .3

o 1395 نارهت هدنهانپ ناکدوک و نانز زا تیامح نمجنا 

  »یللملا نیب يرفیک ناوید تالوحت :یگنهرف ثاریم هیلع میارج« .4

o 1395 یمالسا رشب قوقح نویسیمک 

 »شعاد یللملا نیب يرفیک بیقعت« .5

o 1394 . یمالسا رشب قوقح نویسیمک رد  

 »اه شلاچ و یللملا نیب يرفیک ناوید« .6

o  1394 نارهت حلص هزوم 

  »یللملا نیب يرفیک ناوید رد نیطسلف تیعضو« .7

o 1393 .یمالسا  رشب قوقح نویسیمک  

  »یللملا نیب يرفیک ناوید یسرداد نییآ« .８

o 1393 نارهت هاگشناد قوقح هدکشناد رد 

 
 

 تالاقم يرواد 
 نارهت هاگشناد یقیبطت قوقح هلجم §
 نارهت هاگشناد یسانش مرج و يرفیک قوقح تاعلاطم هلجم §

 
 
 
 

 يرفیک قوقح تاعلاطم هزوح رد یشهوژپ قباوس
 

 تالاقم 
 یگنهرف ثاریم زا تنایص رد تلادع دنک ریشمش .1

o 1390 یقوقح ياه شهوژپ یجیورت یملع هلجم 

 یهقف نیزاوم قفا زا مرج ددعت ینابم زادنا مشچ .2

o 1388.یسرداد همانهام  
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 :اه شیامه 
 

  »يرادم قح هب ییارگ تلیضف زا ینامتفگ راذگ ؛رامیب يراد قح« هلاقم هیارا .1

o 1389 ،نارامیب قوقح هنیمز رد یکشزپ قوقح یللملا نیب هرگنک  

 »یعیبط عبانم زا يرفیک تیامح« هلاقم هیارا .2

o 1389 .مالیا هاگشناد ،اه شلاچ و اه بیسآ یعیبط عبانم یلم شیامه رد  

  »دودح رب تیالو زا ناهیقف نامرح« هلاقم هیارا. .3

o 1387 ،میرک نارق یللملا نیب تاقباسم نیمجنپ و تسیب 

  »ناسناا تمارک یتفرعم هسدنه رد مرج زا يریگشیپ تاصتخم رب ییراذگ« ینارنخس هیارا .4

o 1387 ،مرج زا يریگشیپ یلم شیامه 

 

 

 

 

 

                               

 1398 نیدرورف  :یناسر زور هب نیرخآ


