
1 

 

 ، جوليان )فرنسا(فيرنانديز
 [Arabic] 

 [بالفرنسية]األصل:  

 السيرة الذاتية 

 السيرة األكاديمية   -1

 الخبرة العملية

    2015    :سأس   -أستاذ القانون العام بجامعة باريس الثانية بانتيونحتى اآلن 

 الواجبات األكاديمية

  رئيسCentre Thucydide معهد الجامعة متعدد التخصصات للتحليل والبحث في العالقات الدولية ، 

[ct.org-www.afri] 

 تخصص في القانون ي حقوق اإلنسان والعدالة الدوليةالرئيس المشارك لبرنامج الماجستير ف ،

 مع البروفيسور أوليفييه دي فروفيل والبروفيسور ديدييه ريبوت[باالشتراك الجنائي الدولي ]

  باالشتراك مع السيدة دلفين بوريز[ والالجئينمؤسس ورئيس مشارك لشهادة قانون اللجوء[ 

   س للقانون الدولي ]مع البروفيسور سيباستيان توزي[الرئيس المشارك لعيادة أس 

 والدراسات العليا في القانون والعلوم السياسية الجامعيةالكلية للدراسات  عضو منتخب في مجلس 

 ( 2017إلى  2015الرئيس السابق لبرنامج الماجستير في العالقات الدولية) 
 

 التعليم
 ( 37العالقات الدولية )بكالوريوس السنة األولىساعة ، 

 ( 24القانون الجنائي الدولي )ماجستير السنة الثانية ،ساعة 

  ماجستير سنة أولىساعة( 25اسات العالقات الدولية )درلمقدمة ، 

 ماجستير في السنة األولىاعة(س 25متقدم )ال القانون الدولي العام ، 

 ( 20ندوة حول العدالة الجنائية الدولية )السنة الثانيةماجستير  ،ساعة 

 ( ساعة(، بكالوريوس في القانون )ليسانس الحقوق، مور 30الشؤون الدولية)يشيوس 

 ( 15المنظمات الدولية )بكالوريوس في القانون )ليسانس الحقوق، دبي(ساعة ، 

 

 وفي الخارجفي مؤسسات أخرى  التعليم

 ( 15الواليات المتحدة والقانون الدولي  ،)نانتير )فرنسا(ساعة ،EEDIN ،2019 

 ساعة(، باريس )فرنسا( 12حماية الدولية واللجوء )ال قانون ،Sciences Po ،2014-2019 

 الثامنة عشرةلسالم ا، جامعة ن )فرنسا(اي، كالعدالة الجنائية الدولية ،IIDHP ،2018 

 من أجل السالم،  21، جامعة ن )فرنسا(ايالمنفيين الذين فروا من الحرب، كIIDHP ،2021 

 2018، سين وبعثة األمم المتحدة في مالي، مؤسسة رينيه كا، باماكو )مالي(قانون الالجئين 

  ،2020و  2017القانون الجنائي الدولي، داكار )السنغال(، مؤسسة رينيه كاسان 

 )الجلسة الثامنة عشرة حول الالجئين، مؤسسة رينيه عدم اإلعادة القسرية، ستراسبورغ )فرنسا ،

 2015، ية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينكاسين والمفوضية السام

  ،)مؤسسة رينيه كاسان وشبكة الجامعة الفرنكوفونية القانون الجنائي الدولي، بيروت )لبنانAUF ،

2013 

 

 يةبرامج تدريب

  الوطني الفرنسي للقضاء  المعهدمتحدث في البرنامج التدريبي للعدالة الجنائية الدولية الذي نظمه

(ENM)( 2017 و   2016، الحرم الجامعي بباريس)عرض تقديمي حول الجرائم الدولية ، 

http://www.afri-ct.org/
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  متحدث في الدورة الثامنة لدورات مكثفة حول حقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي في

 ، التي نظمتها الوكالة العامة الفرنسيةا )جمهورية الكونغو الديمقراطية(لوبومباشي وكينشاس

 (2021و  2019) الحرم الجامعي بباريس
 

    2010 - 2014   :2ليل  أستاذ القانون العام بجامعة 

 الواجبات األكاديمية

 عضو منتخب في مجلس الكلية 

 ليسانس حقوق - رئيس مجلس االمتحانات للسنة األولى 

 ( إنشاء برنامج الماجستيرM2في العدالة الجنائية الدولية ) 

 التعليم

 ( 37العالقات الدولية )بكالوريوس السنة األولىساعة ، 

 السنة األولى، ماجستير ساعة( 36) متقدمال القانون الدولي العام 

 ( 37مؤسسات إدارية )ماجستير السنة األولىساعة ، 

 ( 24حقوق اإلنسان )ماجستير السنة الثانية ،ساعة 

 األنشطة الدولية

 2021  بجامعة بوينس آيرس )األرجنتين(زائر  بروفسور 

 2019  تركيا( جامعة جاالتاسارايفي زائر  بروفسور( 

 2018  كيبيك، كندا(في جامعة الفال )زائر  بروفسور 

 2016  جامعة ميناس جيرايس الفيدراليةفي جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية )زائر  بروفسور - 

 البرازيل(

 

 والمجالت األكاديمية والرابطاتالمشاركة في الجمعيات 

 (AFDI) الدليل الفرنسي للقانون الدولي هيئة تحرير

 (AFNU) المتحدة للجمعية الفرنسية من أجل األمم المجلس األكاديمي

 لألسئلة الدولية، الوثائق الفرنسية المجلس العلمي

 (RDIA) سلمراجعة القانون الدولي بأس   المجلس العلمي

 (IIDHP) للمعهد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم المجلس العلمي

 (RDN) ةالوطني دفوعال مجلةهيئة تحرير 

 مطبعة العلوم، Champs de Marsلجنة مراجعة 

 مجلة جامعة بولونيا للقانونهيئة تحرير 
 

، و جمعية انون الدولي )القسم الفرانكفوني(رابطة الق( SFDI) الجمعية الفرنسية للقانون الدولي عضو في

 (SQDI) كيبيك للقانون الدولي

الوطني للغات  ، المعهدواألساتذة المساعدين )جامعة روانالمختلفة للمحاضرين  لجان االختيارعضو في 

 ، إلخ.(والحضارات الشرقية

 

 التعليمية المؤهالت

 2010        في يتم قبول "Agrégatio "حول ، االمتحان التنافسي الوطني الفرنسي في القانون العام

 (الخامسةاألساتذة )المحاولة األولى، المرتبة:   وضع وتعيين 

 2010          درج من قبل مجلس الجامعات الوطنيم (CNU )كمؤهل لشغل مناصب محاضر أول 

-جامعة باريس الثانية بانتيون كخيار أول للوظائف المفتوحة في ي)وتم اختيار في القانون العام 

 (ة، جامعة باريس الحادي عشرسير العسكرية ، أكاديمية سان سأس  

 2009  سأس   -دكتوراه في القانون العام، جامعة باريس الثانية بانتيون 
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جاه المحكمة الجنائية السياسة القانونية الخارجية للواليات المتحدة ت أطروحة حول

سيرج  البروفسور؛ تكوين اللجنة: 2009مايو أيار/ 4 بتاريخطروحة دفوع األ؛ الدولية

 البروفسور، إيمانويل ديكو )مشرف دكتوراه( البروفسور، سور )رئيس اللجنة(

  جان فرانسوا دوبيل والسفير، مقررون(الجيل كوترو )هيرفي أسينسيو والبروفيسور 

قترح للنشر مرتبة الشرف على مرتبة الشرف والجائزة  ت، حصلجائزة ولنيل، م 

 فرنسا( -، رئيس الوزراء IHEDNالوطني ) دفوعاألولى من معهد الدراسات العليا لل

 

 2003- 2009  سأس   -دكتوراه في القانون العام، جامعة باريس الثانية بانتيون 

( في 2008-2006، ثم مساعد دراسات عليا )(2006-2003زميل دكتوراه )  

 ( في جامعة أورليان2010-2009س؛ مساعد خريج )أس  -الثانية بانتيون  جامعة باريس 

مشاركة في أعمال مركز الدراسات والبحوث في القانون الدولي والعالقات  

مية ، أكاديالفرانكفوني ضوع: "اإلرهاب والقانون الدولي"(، القسمموالالدولية )

 ؛ منحة من األكاديمية(2006الهاي للقانون الدولي )

، جامعة كلية فليتشر للقانون والدبلوماسيةأشهر في  ثالثةزميل زائر لمدة 

، تحت إشراف البروفيسور ، ميدفورد )ماساتشوستس(، الواليات المتحدةتوفت

 سأس   منحة من جامعة باريس الثانية بانثيون ؛مايكل جلينون

 2003  سأس   -، جامعة باريس الثانية بانتيونةالعام ماجيستير في العالقات 

ث، بامتياز مع مرتبة الشرف )طالب والبح تركيز على، في السياسة الدولية تخصص

 متفوق(
 

 1996-2002   جامعة جان  -)بكالوريوس وماجستير في القانون الدولي  تخرج في القانون

، (2)دراسات دولية في ساينس بو ليون، جامعة ليون  السياسية  ( والعلوم 3مولين ليون 

 مع مرتبة الشرف.

 اللغات

 ( اللغة الفرنسية)األم 

 بطالقة( اللغة اإلنجليزية ،B2/C1) 

 أساسي( األسبانية( 
 

 المسؤوليات العلمية   -2
  الدليل الفرنسي للعالقات الدولية رئيس مشارك لـ 2020منذ عام (AFRI) 

؛ نائب مدير سابق ومسؤول عن قسم البروفيسور جان فينسينت هوليندر[مع باالشتراك ]

 (2018-2010"السياسة القانونية الخارجية" )

يتعامل  الذي نوي األكاديمي للعالقات الدوليةالس الدليلهو  الدليل الفرنسي للعالقات الدولية

واالقتصاد الشؤون الدولية باستخدام نطاق شامل، بما في ذلك السياسة واالستراتيجية ب

جمع بين المنح الدراسية ي فإنه، متعدد التخصصات ؛ بفضل نهجهإلخ، والثقافة والتكنولوجيا

للممارسين والدبلوماسيين والخبراء الفرنسيين أو الدوليين؛ تخضع جميع األوراق لعملية 

مزدوجة التعمية تحت إشراف هيئة تحرير متعددة التخصصات؛ تمت مكافأة مراجعة أقران 

 من قبل معهد فرنسا 2008النشر في عام 

 2019-2023 ريفوار" حول حماية الالجئين الفارين من الحرب في  وثمنسق مشروع البح"

 (ANR، الذي أسسته الوكالة الوطنية الفرنسية لألبحاث )فرنسا
  

 االغتراب، ألولئك الذين أجبروا على على الحماية في فرنسا" ريفوار"يركز مشروع  

يهدف إلى تسليط الضوء على إنه إقامتهم المعتادة. بلد أو هم األصل بسبب نزاع مسلح في بلد

المعمول بها  أحد الجوانب الرئيسية للهجرة القسرية الحديثة من خالل تقييم األدوات القانونية
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تقديم تحليل مستمر لوضع الالجئين الفارين من الحرب في ، من خالل )التحقيق الميداني(

فرنسا )منشورات، موقع إلكتروني مع تقارير منتظمة ومراجعة الفقه القانوني(، من خالل 

تحسين تدريب الجهات الفاعلة المعنية )إنشاء درجة متخصصة وعيادة قانونية(، ومن خالل 

ال، إنشاء وضع وقائي جديد قائم على أسس اقتراح تطورات لقانون الالجئين )على سبيل المث

 إنسانية(

جامعة ريمس )البروفيسور ألكسيس ماري( وجامعة فرساي )البروفيسور تيبو باالشتراك مع 

فلوري غراف( وممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في فرنسا )كارولين 

 اللي شوفالييه(

 www.refwar.fr -ألف يورو  250الميزانية:  -اً شهر 42المدة: 

  محرر تنفيذي لسلسلة   2020منذ عامCentre Thucydide series,  ،ومجموعة iblis, CNRS Editions  

 

 بعثات الخبراء واألنشطة الخارجية -3

  مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 
 الوطنية للجوءالمحكمة  مساعد قاٍض في (CNDA)ئناف الفرنسية بشأن ، محكمة االست

 2011، منذ عام مسائل اللجوء

 قضاة وفي الفريق  9للمشاركة في الدوائر المكونة من  المحكمة من قبل رئيس يتم تعيين

 (2017-2016العامل المعني بجلسات المحكمة )

  Agence nationale pour la Recherche  (ANR) ، الوطنية الفرنسية لألبحاثالوكالة 

 وعضو خبير في لجنة (2017العمالة" ) -امج "االبتكار نائب رئيس لجنة التقييم العلمي لبرن ،

  المراجعة النصفية للمشروع

  (2016" )العمالة -عضو لجنة التقييم العلمي لبرنامج "االبتكار 

 (.2012)" ةكمونائب رئيس لجنة التقييم العلمي لبرنامج "العولمة والح 

 والمجلس األعلى لتقييم البح( ث والتعليم العاليHCERES) ، سلطة إدارية مستقلة مسؤولة عن وهي

 تقييم التعليم العالي الفرنسي وهياكل البحث

  لـ  تقييمالعضو خبير في لجانCTAD )و 2018في  )نانتر ISC-EPRED (Poitiers) 2017 عام في 

  Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ،وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية 

  مسابقة المشاركة مع السفارة الفرنسية في هولندا وأكاديمية الهاي للقانون الدولي في تنظيم أول

 األول أن يتم اإلصدار، ومن المقرر باللغة الفرنسية لمحكمة القانون الجنائي الدولي الصورية

 2022في عام 

  ندوة الوزارة حول عملية ، في سايالرد-موريل أوبيدا البروفسورالمشاركة في التنظيم، مع

 ]برعاية مشتركة من السنغال[ 2021فبراير شباط/ 26، مراجعة المحكمة الجنائية الدولية
 

   Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) ، رابطة القانون العام التي تروج

 [www.aeges.frاالستراتيجية في فرنسا ]والدراسات لحرب الدراسات 

 ( 2020-2016عضو مجلس اإلدارة) ،رئيس مشارك لمجموعة ، (2019-2017الرئيس )و

 العمل المعنية بالعدالة الجنائية الدولية
 

      الجوائزمنح االختيار وعضو في لجنتي 
 2014، منذ كتاب فرنسي في العالقات الدولية()الجائزة السنوية ألفضل  لجائزة ألبرت تيبوديت 

 لجائزة دكتوراه جاك مورجون ،SFDI ،2018 - 2020 

 2018-2017، ، المعهد الجامعي في فارينلجائزة الدكتوراه في العدالة الجنائية الدولية 

http://www.refwar.fr/
http://www.aeges.fr/
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  للمرحلة النهائية من مسابقةLombois Moot Court ،2017 

  رئيس لجنة امتحانات المحامين(IEJ)   2017-2016، 2باريس 

  لإلدارة  الوطني المعهدلالمتحان التنافسي للقبول فيÉcole nationale d’Administration  (ENA) ،

 2016-2014، متحان "القضايا الدولية"ا

 انون العام" و "القضايا ، وامتحانات "القوزارة الخارجية الفرنسيةوظيف في المتحانات الت

 2016-2015، الدولية"
  

     جلسات االستماع العلنية 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مقابلة مع (Conseil économique, social et 

environnementalالبي اللجوء في ط، حول استقبال ودمج بية والخارجية( ، قسم الشؤون األورو

 2018يناير كانون الثاني/ 30، االتحاد األوروبي

 ( مقابلة مع مجلس الدولةConseil d’Étatلتقييم السلطات اإلدارية ) ،2018سبتمبر أيلول/ 25 

   متحدث فيBattle Lab Rens مديرية المخابرات ، وزارة الدفاع الفرنسيةوزارة الجيش، نظمته ،

 .2020نوفمبر تشرين الثاني/ 25، مجمع المخابرات، ريةالعسك

 

 ما بعد الدكتوراه والدكتوراه اإلشراف على أبحاث   -4
   

 للمرشحين اإلشراف على مرشحي الدكتوراه. يتيح، مما مستوى األعلى لألساتذة المساعدينأي أطروحة ال - HDRاإلشراف على أطروحة 

 

 2021مارس آذار/ 25، نيس، هأوليفييه بوفالي 

 2020أغسطس آب/ 28، ، دوايبالندين ماليفاي 

 Raphaëlle Nollez-Goldbach, École Normale Supérieure ،26 /2018نوفمبر تشرين الثاني 
 

 أطروحات الدكتوراه

      دكتوراه أطروحات 3 دفوعاإلشراف ومناقشة 

، (2019-2000) بوتينتحت حكم  العامل العسكري في السياسة األمنية لروسيا، إيزابيل فاكون   -

على جائزة الدكتوراه من حازت و، 2020الثانية، التي دافعت عنها في عام    جامعة باريس 

 الجامعة

 2018، في  2، جامعة ليل "حرية التعبير للسجناء"باربرا هيلد، دافعت عن    -

 2017عام ، في 2، جامعة باريس "القاعدة في إفريقيا تنظيم عن "فروع دافع محمد باهو،   -

     18 دكتوراه زميل من المنح )اً مستفيد 13لدرجة الدكتوراه تحت اإلشراف، بما في ذلك اً مرشح

(DF)مساعد خريج ، (GA) يتم اإلشراف عليهم بشكل مشترك 8( و 

: حالة مصر إقليمية في حل النزاع السياسي سلطةمشاركة ، (GA Collège de Franceديما الساجدية )  -

 2017في عام  ت[ ، بدأهنري لورنسالبروفسور باالشتراك مع اإلسرائيلي الفلسطيني ] والصراع 

 2018، بدأ في عام األسلحة النووية التكتيكية ،لويس ماري بيل )ضابط بالجيش(  -

-جونالبروفيسور باالشتراك مع ] شرعية عمليات حفظ السالم، (باريس الثانية DFكميل باييت )  -

 2020في عام  ، بدأ [فينسنت هوليندر

، بدأ في عام النظام القانوني الستخدام القوة ضد الجهات الفاعلة غير الحكوميةفيليب بو نادر،   -

2016 

باالشتراك ] 2003تنافسات النفوذ في الخليج العربي منذ عام ، (باريس الثانية DF/GAرشيد شاكر )  -

 2015، بدأ في [فينسنت هوليندر-جون البروفيسور مع 
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مساهمة القانون الدولي في النظام الدولي في بحر ، (باريس الثانية DF/GAإمانيويل ديتري )-تشارلز  -
 2016عام  ، بدأ في الصين الجنوبي

، بدأت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية االختياريةالسلطة ، (باريس الثانية DFأندريا فويالتر )   -

 2020في عام 

، بدأت في عام قواعد اإلجراءات الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية، جرانجيانالكسندرا   -

2020 

باالشتراك مع ] تنظيم األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، (باريس الثانية DF/GAجوان كيركهام )  -

 2017، بدأ في عام [ر أوليفيير دي فروفيلالبروفيسو

غير المصحوبين بذويهم في القانون األوروبي  ينصراحماية الق، (13باريس  GAليا جاردين )  -
 2017في عام  بدأت ،بالندين ماليفاي[باالشتراك مع ]  والدولي لحقوق اإلنسان

، بدأت في عام العقوبات االقتصادية وانتشار األسلحة النووية، (باريس الثانية DF/GAماتيلد جينتيل )  -

2016 

 2020، بدأت في عام في العالقات الدولية المعاصرة العقوبات، )دبلوماسي( أرنود مينتر  -

في  بدأت ،[بول شارونباالشتراك مع ] وحرب القانونالصين ، (باريس الثانية DFكارين مونتيرو )  -

 2020عام 

 2019، بدأ في عام ذكاء االصطناعي لألغراض الدفاعيةال، (باريس الثانية DFلويس بيريز )  -

، بدأ 2001العمليات العسكرية الفرنسية في الخارج منذ عام ، (باريس الثانية DFكريستوف ريتشر )  -

 2019في عام 

باالشتراك مع ] األوبئة والصراعات في العالقات الدولية، (باريس الثانية DFماري روي )  -

 2015في  ت، بدأ[هوليندر فينسنت -جونالبروفيسور 

باالشتراك مع ] في المحكمة الجنائية الدوليةتطبيق حقوق المتهمين ، ساندرين دي سينا  -

 2018في  ، بدأت [فاني الفونتاين البروفيسور

معالجة أضرار ضحايا العنف الجنسي والعنف ، (المعهد الجامعي األوروبي  DFماري ويلميت )  -
 جين[ نيها البروفيسورباالشتراك مع ] االجتماعي في اإلجراءات الجنائية الدولية القائم على النوع 

 المنشورات  -5

 كتب

  منفرد مؤلفك 

، مجموعة المكتبة العامة للقانون والفقه، باريس، القانون الجنائي الدولي 2022

 األنظمة

 ليتم نشرها(: 2022الطبعة الثانية ) -

  .فحةص 232(: 2020الطبعة األولى ) -

  Dallozمجموعة ملخص ، ، باريسالعالقات الدولية 2021

 ( تحت الطبع2021الثالثة )الطبعة  -

 فحةص 792، (2019الطبعة الثانية ) -

 .فحةص 732(، 2018الطبعة األولى ) -

، معهد أكاديمية العلوم األخالقية والسياسة، إدوارد بونفوسجائزة حائز على 

 2018، فرنسا
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، تعاقدات ، أرماند كولين، باريسي الحرب. تحدى فرنسا باللجوءيمنف 2019

 صفحة 192 ،المجموعة

، السياسة القانونية الخارجية للواليات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية 2010

 صفحة. 650، ، بيدونباريس

حائز على جائزة شكري قرداحي الكبرى، أكاديمية العلوم األخالقية والسياسية، 
 2011معهد فرنسا، 

 

  مشارك أو محرر مؤلف 

 تيبوت فلوري غراف والبروفيسور البروفيسورباالشتراك مع ] قرارات اللجوء 2022

القانون  ، سلسلة "، مجموعة الحقوق األساسيةPUF، باريس، [ألكسيس ماري

 هنشريتم ، ل"الحاالت السابقة كما حددته

جان فنسنت  البروفسور، مع ]محرر األمم المتحدة. أزمة في العالقات الدولية 2021

 تحت الطبع، باريس، المركز الوطني العلمي للبحث، ببليس، هوليندر[

عالمية وتكامل العدالة الجنائية الدولية. وقائع اليوم الخامس للعدالة الجنائية  2021
، بيدونأوليفييه دي فروفيل، باريس،  البروفسورباالشتراك مع ]تحرير  الدولية

 فحةص 184

، جان بابتيست جانجين فيلمر[باالشتراك مع ]محرر،  عمليات فرنسا الخارجية 2020

 صفحة CNRS Éditions, Biblis ،335، باريس

السنونو والسلحفاة. وقائع اليوم الرابع للعدالة الجنائية الدولية ، ]محرر،  2020

 صفحة. 184أوليفيي دي فروفيل[، باريس، بيدون، باالشتراك مع 

، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية من موادمادة على كل تعليق  2019

 باريس، بيدون

والبروفسور  كزافيي باكروباالشتراك مع محرر، ]( 2019الطبعة الثانية ) -

 فحةص 2980، مجلدين، [ميوريول أوبيدا سايالرد

[، مجلدان، كزافيي باكروباالشتراك مع محرر، ]( 2012الطبعة األولى ) -

 صفحة. 2،459

، حائز على جائزة شكري قرداحي الكبرى، أكاديمية العلوم األخالقية والسياسية
 2013، معهد فرنسا

التغييرات في العدالة الجنائية الدولية. وقائع اليوم الثالث للعدالة الجنائية  2018
 صفحة 192أ. دي فروفيل، باالشتراك مع ، []محرر، مع الدولية

 صفحة CNRS Éditions, Biblis ،432 ، باريس،]محرر[العدالة الجنائية الدولية  2016

كارولين اللي باالشتراك مع ، حق اللجوء. حالة اللعب ووجهات النظر 2015

 فحةص 424، ، بيدونشوفالييرو، باريس

البروفيسور نيكوال باالشتراك مع ، ]محرر[ Serge Sur -كتاب األصدقاء  2014

 فحةص 411، بيدون ، باريس، هوبايسو

 صفحة 191]محرر[، باريس، بيدون،  مراجعة .االنتخابات األمريكية 2013

 ]محرر، الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي: التصورات والتحديات 2008
، المكتبة العامة للقانون والفقه، ، باريسسيليا بيلين و ليا بيسار[باالشتراك مع 
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 صفحة 181، سلسلة التفاهم العالمي

 فصول من كتب وأوراق أكاديمية

" في المحاكم الجنائية الدولية" مدير النشرة التي تصدر كل سنتين بعنوان 2013-21    1-5

البروفيسور ميولاير باالشتراك مع ]( AFDI) الدليل الفرنسي للقانون الدولي

 2021من عام اً اعتباراً سنوياً صبح تاريخأ، [لور شونيت-و آنأوبيدا 

1- AFDI  2021،  ليتم نشره  

2- AFDI  2019 .490-439، ص 

3-  AFDI 2017 .573-517، ص 

4-  AFDI 2015 .612-543، ص 

5-  AFDI 2013 .425-359، ص 

أود باالشتراك مع " ]19-كوفيدتكيف المحكمة الجنائية الدولية مع جائحة " 2021    6

 L’éthique des procédures contentieuses en، (.dir)[ في رافائيل موريل بريجون

temps de pandémie. Approches de droits international et comparéبروكسل ، ،

 برويالنت، قادم

إلى العدالة الجنائية  الوعرطريق الطوطم ذو وجهين: مبادئ نورمبرغ و" 2021    7
، أكاديمية من مبادئ نورمبرغاً عام 70في فيفيان ديتريش )محرر(،  ،"الدولية

 نورمبرغ الدولية، تحت الطبع

، وقائع الوقائع RGDIP"، موسى جعملية برخان. القضاء على باه أ -فرنسا "  2021   8

 83-77، ص. 2021/1، الدولية

، سيباستيان "، في جان بيلينعن انتهاكات قانون النزاع المسلح جبر األضرار" 2021    9

  La conflictualité armée : enjeux، وران وآن ماري تورنيبيش )محرران(إيف ل

interdisciplinaires228-213، ص. ، بيدون، باريس 

 Dictionnaire de)محرر(،  فاليري ندوار، في "المحكمة الجنائية الدولية" 2021    10

l’actualité internationale153-151، ص. ، باريس، بيدون 

 Dictionnaire de l’actualité، )محرر( فاليري ندوار، في "الالجئون" 2021     11

internationale .473-469، باريس، بيدون، ص 

، Dictionnaire de l’actualité internationale، )محرر( فاليري ندوار، في "فيتو" 2021    12

 539-536باريس، بيدون، ص. 

 Les droits de، )محرر( هيلين راسبيل" في االستنتاجات :النجاةالبحر، منطقة " 2020    13

l’homme et lamer ،192-185. ص 346، باريس، بيدون 

 Les Opérations]مع جان بابتيست جانجين فيلمر[ في  تقرير تمهيدي"" 2020    14

extérieures de la France  باريس، ، مع جان بابتيست جانجين فيلمر[]محرر ،

CNRS Éditions, Biblis .37-13، ص 

ب. حداد، الجنة المفقودة. ترامب أمريكا ونهاية  محاضرة مالحظة على" 2020    15

 887-885، العدد الحادي والعشرون، ص. AFRI"، األوهام األوروبية

 في المؤرخ 558-2020تقييد الضمانات لطالبي اللجوء. بشأن األمر رقم  " 2020   16

 تيبوت فلوري غراف والبروفيسور البروفسور]مع  "2020مايو أيار/ 13

، ص. 45-44األسبوع القانوني، يقترح ليبريس، عدد    أليكسيس ماري[
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1.108 

السياسة القانونية الخارجية للواليات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية " 2019    17

 نولي غولدباخ، رافايل و فلوريان كوفينيس، في تمزق واستمرارية": الدولية

، باريس، Actes de la 1ere journée de droit international de l’ENS، )محرران(

 142-123 الصفحات. صفحة 256، بيدون

، ؟"للحرب بوسائل أخرىاً : القانون باعتباره استمرارحرب القانون" 2019    18

Lasemaine juridique, Libres propos 1.108، ص. 45-44، رقم 

 Commentaire article par، في "الواليات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية" 2019    19

article duStatut de Rome de la Cour pénale internationale   محرر، مع كزافييه[

 2800، اإلصدار الثاني، مجلدين، سايالرد[أوبيدا ميولاير باكرو والبروفيسور 

 228-214ص. صفحة ، 

الالجئ  بوضع اإلقرارمشكوك فيه بين  تضارب: والمخاطر األمنيةاللجوء  " 2019    20

 الوضع  هذا ومنح الشرعي

 (CJUE, M. c. Ministerstvo vnitra (C-391-16), et X (C-77/17), X (C-78/17) c. 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, arrêt du 14 mai 2019) "  

الكسيس  تيبوت فلوري غراف والبروفيسور البروفسورباالشتراك مع "]

 1.796-1.788، ص. AJDA، ماري[

 ،Revue française de finances publiques، "صعود الفساد في العالقات الدولية" 2019    21

 109-101، ص. 147رقم 

، 20، العدد AFRI، "، االندفاع نحو أوروباس. شميتقراءة مالحظة على " 2019     22

 1041-1039ص. 

، فلورنس بوار، ساندرا ، في جيرار كاهين"سياسة اللجوء الفرنسية" 2019    23

،  La condition internationale des personnes et des biens، (ونسزوريك )محرر

 324-303، ص. ، بيدونباريس

نظام روما األساسي. تصريحات إدارة ترامب ضد  -الواليات المتحدة " 2018    24

 2019/1، الوقائع الدولية تزامن، RGDIP"،  المحكمة الجنائية الدولية

 Actes du، [البروفسور هيلين تيجروديا" ]مع مقدمة إلى ورشة العمل الثالثة" 2018    25

colloque de la SFDI sur la souveraineté pénale ،فحةص 519، باريس، بيدون ،

 .391-389ص. 

 كلوي فيل[،باالشتراك مع " ]في قانون اللجوء آمنة »دولة ثالثة«مفهوم " 2018    26

AJDA 328-322، ص. 6، رقم 

، في فابريس بيكود )محرر(، "من إعالن حقوق اإلنسان 9تعليق على المادة " 2018     27

La déclaration des droits de l’Humanité ،فحةص 139، بروكسل، برويالنت ،

 83-79ص. 

(" في هيلين ICC) طلب التأجيل من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة" 2018     28

 The Max Planck Encyclopedia of International، فابري )محرر( -رويز

(EiPro) Procedural Law   ، مطبعة جامعة أكسفورد/www.mpi.lu/mpeipro 

، العدد AFRI" ، عن أ. شميت، لماذا بوتين حليفنا؟ محاضرة مالحظة على" 2018     29

http://www.mpi.lu/mpeipro/
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 1024-1023الثامن عشر، ص. 

جاكوبين وأوريلي "، في سيلفان المكافحة الدولية لإلرهاب. عرض تمهيدي" 2017     30

، فحةص 312، بيدون، ، باريسLa lutte contre le terrorisme، )محرران( تارديو

 132-129ب. 

  Diritto, Immigrazione e Cittadinanza، "قانون وممارسة اللجوء في فرنسا" 2017     31

 www.dirittoimmigazionecittadinanza.it، 1/2017رقم 

بين استراتيجيات االستبعاد والتوازن غير المستقر: حول ثالث نقاط عدم " 2017     32

 Laأميلي شاسين )محرر(، -("، في كاثرينيقين في نظام الحماية الفرعية ج

réforme de l’asile mise en œuvre184-176، ص. فحةص 216، ، بيدون، باريس 

باسم نزع السالح اإلنساني:  »ت القاتلةالروبوتا« الحظر المفروض على" 2017     33

 Mélanges Emmanuel Decaux  ، 1373، في "االنتقاديةبعض المالحظات 

 188-175صفحة، ص. 

 ،)محرر(أوليفيي بوفالي ، في "نظام روما األساسي: مراجعة" 2017     34

 Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale ،باريس ،Berger-

Levrault ،1052  .865-863صفحة، ص 

 جانجين فيلمر وبابتيست -فريدريك رامل و جان " فيالعدالة الجنائية الدولية" 2017     35

، PUF، باريس، Dictionnaire de la guerre et de la paix، ن(وبينوا دوريو )محرر

   773-765صفحة، ص.  1513

  "حول التدخل الفرنسي في سوريا :تمديد حق الدفاع عن النفس )مكرر(" 2016     36

Anuário Brasileiro de Direito Internacional, issue XII  .98-73ص 

 CNRS باريس،]محرر[  Justice pénale internationaleفي " تقرير تمهيدي"  2016     37

 24-11ص. صفحة،  Biblis ،432 إصدار

 ، : تخاف منها أم ال"ذاتية التشغيل"أنظمة األسلحة الفتاكة  2016     38
Revue Défense Nationale, June issue: “Espace et projection de puissance”, 

 141-133ص. 

، اإلصدار AFRI، التقرير السنوي للعالقات الدولية، !" ج بحياتك، أن2015" 2016     39

 23-1، ص. السابع عشر

غرافيا جنيكوالس سبيكمان، اختراع  زاجيك و .أ عن مالحظة على محاضرة" 2016     40
 973-971العدد السابع عشر، ص. ، AFRI، "السياسية األمريكية

باالشتراك مع ]ين من منطقة حرب" "الحماية غير المؤكدة لألجانب القادم 2016     41

 1967-1961، ص. 35رقم ، AJDA كلوي فييل[،

-787ص. ، AFDI، فرنسي لتلقي وفحص طلبات الحماية""إصالح النظام ال 2015     42

816 

في ، إطار القانون الجنائي الدولي""منع انتهاكات حقوق اإلنسان في  2015     43

 La prévention des violations desإيمانويل ديكو وسيباستيان توزي )محرران(، 

droits de l’homme  .203-185، باريس، بيدون، ص 

من الحكم بشكل  "التقسيم المتوخى لدعاوى اللجوء. القاضي بسرعة بدالً  2014     44

http://www.dirittoimmigazionecittadinanza.it/
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 972-967، ص.  17، رقم  AJDA ،2014، أفضل؟

 Francois Hervouet, Pascal Mbongo and Carlo Santulli  في "الحرب ()قانون" 2014     45

، ، بيرجر ليفرولت، باريسDictionnaire encyclopédique de l’État ،)محرران(

 498-493، ص. ص 998

في فرانسوا هيفوي و باسكال مبانغو و كارلو سانتوللي  "( السالم)قانون" 2014     46

، ، بيرجر ليفرولت، باريسDictionnaire encyclopédique de l’État)محررون(، 

  703-699صفحة، ص.  998

: الكاتب الشبح "القوة الحقيقية والقوة الوهمية للمحكمة الجنائية الدولية 2014    47

نيكوال  مع البروفيسور، Liber Amicorum Serge Sur، في لرومان بوالنسكي"

 346-335، ص. هوبايسو، باريس، بيدون

"في الجانب المظلم للمحكمة الجنائية الدولية: عودة إلى كارل شميت؟"  2013     48

. انظر 47-42يونيو حول كارل شميت، ص. حزيران/، عدد 10أكويلون، رقم 

، مقدمة بقلم Concepts et usagesأيضا في سيرج سور )محرر(، كارل شميت. 

 171-155ص. ،  صفحة CNRS ،Biblis ،254، وليفييه بودأ

، "التدخل القضائي باسم المسؤولية عن الحماية. حول الوضع في ليبيا" 2013     49

 160-141، ص. 57رقم ، PUF، القوانين

 Commentaireفي "الواليات المتحدة وأوروبا والمحكمة الجنائية الدولية"  2012     50

article pararticle du Statut de Rome de la Cour pénale internationale   محرر، مع[

 118-91، ص. صفحة 2459، ، بيدونكزافييه باكرو[، باريس

-413. ، صAFDI، نونات(""فيما يتعلق بشروط استقالل جرينالند )كاالليت  2011     51

435 

 Questions، "القانون الدولي: رهان ووسائل دبلوماسية الدولة" 2011     52

Internationales ، 21-12يونيو( ، ص. حزيران/ -مايوأيار/) 49عدد 

" قوانين الحرب"أنشطة الشركات العسكرية واألمنية الخاصة في انتهاك  2011     53

ناتالينو رونزيتيو في ، [وشارلوت بوسيلون راسبايل هيلينباالشتراك مع ]

 ,War By Contract, Human Rights، )محرران( فرانسيسكو فرانسيوني

International Humanitarian Law and the Regulations of PMSCs ، مطبعة جامعة

 420-396أكسفورد ، ص. 

 Commentaire du Pacte international" )إجراءات التوفيق(، في 42المادة " 2010     54

sur les droits civils et politiques ،737، ص. فحةص 996، باريس، إيكونوميكا-

746 

إيمانويل ديكو لتسهيالت والحصانات واالمتيازات(، في " )ا43المادة " 2010     55

، Commentaire du Pacte international sur les droits civils et politiques، )محرر(

 752-747، ص. فحةص 996، ، إيكونوميكاباريس

 2010/2، مجلة القانون الدولي، نسا. فرسويليم . .C.E.D.H  قرار تعليق على 2010     56

 39، رقم "، أسئلة دوليةولكن يصعب تنفيذهاغوانتانامو: نهاية مبرمجة " 2009     57

 أكتوبر(.تشرين األول/ -سبتمبرأيلول/)

 ، مجلة القانون الدولي، نسا. فرس كوتانت. .C.E.D.H  قرار تعليق على 2009     58
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2009/2 

"التجربة المختلطة للمحاكم الجنائية الدولية. حدود العدالة الجنائية الدولية"،  2008     59

AFRI ، .241-223العدد التاسع، ص 

فات في "النضال الوطني ضد اإلرهاب وانتهاكات الحريات المدنية: االختال 2008     60

)أكاديمية الهاي للقانون الدولي( في مايكل جلينون ، "قانون باتريوت األمريكي

، بوسطن، مارتينوس Terrorisme et droit internationalوسيرج سور )محرران(، 

 687-657، ص. صفحة 813للنشر،  نيجهوف

 Questions  ،ية: بين الوعود والطرق المسدودة""العدالة الجنائية الدول 2007     61

Internationales ، 102أكتوبر( ، ص. ل/وتشرين األ -سبتمبرأيلول/) 27عدد-

108 

 -ينايركانون الثاني/) 23رقم ، TPI" ،Questions internationales"مراجعة  2007     62

 فبراير(شباط/

عدد ، 2006/6، سيأمن، ضحية والعدالة الجنائية الدولية""االختالفات حول ال 2006    63

 La guerre et ses victimes "، http://journals.openedition.org/amnis/890خاص "

لو كوريه، غرفة "العولمة القضائية. قضية المحكمة الجنائية الدولية"،  2006     64

 7، ص. عدد الخريف، كيةالتجارة الفرنسية األمري

 

 مقاالت رأي وأوراق قصيرة

باالشتراك ]، ز ضروري على حق اللجوء في فرنسا""الالجئون األفغان: تركي 2021     65

 The Conversation ،24، يبوت فليوري جراف وأليكسيس ماري[ثمع 

necessaire-une-afghans-https://theconversation.com/refugies- ،2021أغسطس آب/

166532-france-en-dasile-droit-le-sur-point-au-mise   

، مجرم حرب؟ حول مصير األطفال الفرنسيين المعتقلين "إيمانويل ماكرون 2021    66

 في سوريا و "الشكوى" المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية"

 Le Club des Juristes، 28، أ. موريل أوبيدا سايالرد[باالشتراك مع ]

 ]متاح على اإلنترنت[  أبريل/نيسان

مرسومين  حولملجأ: وضع متدهور، تجاهل الجودة؟ لل"ال للجوء وال  2021    67

تيبوت فلوري غراف  البروفسورباالشتراك مع ] "عن مجلس الدولة ينصادر

]متاح على   أبريل/نيسان Le Club des Juristes ،8 ، ألكسيس ماري والبروفيسور

 اإلنترنت[

 دلفين ديشو دوتاردباالشتراك مع ]"الحروب واإلرهاب: ال تتالعب بالحقائق"  2020    68

جان  و البروفيسور جان فنسنت هوليندر والبروفيسور بياتريس هوسر  و

رافليك غرينويليو و برونو  جينيالبروفيسور  وبابتيست جانجين فيلمر 

 ديسمبر/كانون األول  L’Obs, Idées ،1 تيرتري[ 

دلفين ديشو باالشتراك مع ]"الحروب واإلرهاب: تحصل على الهدف الخطأ"  2020    69

 و البروفيسور جان فنسنت هوليندر والبروفيسور بياتريس هوسر  و دوتارد

رافليك غرينويليو و برونو  جينيالبروفيسور  وجان بابتيست جانجين فيلمر 

  نوفمبر/تشرين الثاني L’Obs, Idées ، 21، تيرتري[

"يتم عمل كل شيء لمنع مكتب المدعي المالي الوطني من ممارسة وظيفته  2020     70

http://journals.openedition.org/amnis/890
https://theconversation.com/refugies-afghans-une-necessaire-mise-au-point-sur-le-droit-dasile-en-france-166532
https://theconversation.com/refugies-afghans-une-necessaire-mise-au-point-sur-le-droit-dasile-en-france-166532
https://theconversation.com/refugies-afghans-une-necessaire-mise-au-point-sur-le-droit-dasile-en-france-166532
https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/
https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/
https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/
https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/
https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/
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 أكتوبر.تشرين األول/ Le Monde, Opinions,  14، ]جماعي[العادية" 

الدولية يوضح وحشية  دونالد ترامب على المحكمة الجنائية تهجم" 2020    71

 32يونيو ، ص. حزيران/ Le Club des Juristes ،27، دبلوماسيته"

 البروفسورباالشتراك مع ]"األزمة الصحية ذريعة إلضعاف حق اللجوء"  2020    72

 Le Club des Juristes ،20    ألكسيس ماري[ تيبوت فلوري غراف والبروفيسور

 [متاح على اإلنترنت]  مايو/أيار

باالشتراك مع ]تأثير الربح المفاجئ؟" : 19-اللجوء وجائحة كوفيد" 2020     73

، Libération، ماري[ ألكسيس تيبوت فلوري غراف والبروفيسور البروفسور

 مايوأيار/ 18

 Thucyblog and Libertés, Libertés ،ة الجنائية الدولية؟""جاليفر في المحكم 2020     74

 chéries blog   12 [متاح على اإلنترنت]   آذار/مارس 

رقم ، Résonances، الدور الحاسم للدول" -ة الدولية "السالم والعدالة الجنائي 2019     75

 31 – 28، ص. 1

"محاربة اإلفالت من العقاب على الجرائم الجماعية: مشروع قانون مقلق"  2018     76

كانون  Libération ،3، [البروفسور أوليفيي دي فروفيلباالشتراك مع ]

  ديسمبر/األول

البروفسور باالشتراك مع ]وال فعاالً" اً "مشروع قانون الهجرة ليس إنساني 2018     77

تيبوت فلوري البروفسور  و آن لور شوميت  و ماري لور باسيلين غينش 

 ,Le Monde، [سيرج سالما الكسيس ماري والبروفيسور و البروفسورغراف 

Débats  ،25-26 /26فبراير، ص. شباط 

"يجب إحضار جورج دبليو بوش وتوني بلير إلى المحكمة الجنائية الدولية"  2016     78

يوليو، /تموز Le Monde, Débats ،13، سيرج سور[البروفسور باالشتراك مع ]

 21ص. 

 Le Monde, Débats ،8كاف"،  وليسدقيق  ليس"إصالح حق اللجوء  2014     79

 16أغسطس، ص. آب/

، بدافع اإلنسانية أو لدعم أوكرانيا؟ التدخل عن طريق الدعوة"روسيا إلنقاذ  2014     80

متاح على آذار/مارس ] Huffington Post ،7حق الشعوب في تقرير المصير"، 

 [اإلنترنت

 ,Libertés"، ة الدولية؟ ذرائع وتحديات حقيقيةيانوكوفيتش في المحكمة الجنائي  2014     81

blog Libertés chéries ،2 [  اإلنترنتمتاح على آذار/مارس] 

 ،Huffington Post، خيار المحكمة الجنائية الدولية" "سوريا: التعامل بجدية مع 2013     82

 [متاح على اإلنترنت]أيلول/سبتمبر  2 

ال يوجد أساس قانوني للتدخل. دعونا نستكشف خيارات أخرى غير القوة"،  2013     83

Le Monde, Débats ،31 /16أغسطس، ص. آب 

 ،Huffington Post، قانوني وال شرعي؟" ليس"الخيار العسكري في سوريا:  2013     84

 [على اإلنترنت متاح ]  أغسطس/آب 28 

 La Croix ،20"من التدخل اإلنساني إلى مسؤولية الحماية: ماضي الوهم" ،  2012     85

https://blog.leclubdesjuristes.com/la-crise-sanitaire-pretexte-a-une-fragilisation-du-droit-dasile/
https://blog.leclubdesjuristes.com/la-crise-sanitaire-pretexte-a-une-fragilisation-du-droit-dasile/
https://www.afri-ct.org/2020/thucyblog-n-18-gulliver-devant-la-cour-penale-internationale/
https://www.afri-ct.org/2020/thucyblog-n-18-gulliver-devant-la-cour-penale-internationale/
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/droit-international-russie-ukraine_b_4906837.html
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/droit-international-russie-ukraine_b_4906837.html
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/droit-international-russie-ukraine_b_4906837.html
http://libertescheries.blogspot.com/2014/03/les-invites-de-llc-julian-fernandez_2.html
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/syrie-solution-judiciaire_b_3852636.html
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/syrie-solution-judiciaire_b_3852636.html
https://www.huffingtonpost.fr/julian-fernandez/intervention-syrie-illegale_b_3828155.html
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 13أبريل، ص. نيسان/

 ،Questions internationales، تحدة وبناء أوروبا: سلوك متناقض""الواليات الم 2004     86

 أكتوبر(ين األول/رتش -سبتمبرأيلول/) 9رقم 
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