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 الااهره، م بع  ال هض  الجنمنه. .المسئولی  النولی (. 1962یانم، محمن  افظ )
 الااهره، م بع  ال هض  الجنمنه. .مبادئ الاانوا النولی العام(. 1967افظ )یانم، محمن  

 الااهره، دار ال هض  العربی . الجرالم النولی  وسل   العاا  ملیها،(. 1996التار، مبنالوا ن )
، رسهال  دستهوراه مانمه  لکلیه  الحاهو ،      المسئولی  النولیه  (. 1976فاض ، سمیر محمن )
 جامع  الااهره.

الم الب  النولی  هصش  الضرر فهی الاهانوا الهنولی العهام و     (. 1986ود، مبن الغ ی )محم
 الااهره، دار ال بام  الحنمث . الیرمع  اهسشمی ،

 ، الااهره.المسئولی  النولی  من المساس بسشم  البیئ  البحرم (. 1991هاشم، صش  )
 إطهار الاهانوا الهنولی العهام،    إرها  النول  فهی  (. 2003واص ، سامی جاد مبن الر من )

 اسک نرم ، م ی ه المعارف.

 فارسی
 .میزااانتیارات  :تهراا. المل  سیترى  او  بین(. 1383اردبیلى، محمن ملى )

گرامش ب  پامر  و توسع  مسئولیت سیتهرى اشهخا   اهوقى،    (. 1386اشتیا ، و ین )
 .، تهراا11شماره ، هاى  اوقىمجل  پژوهش .ب  آثار توسع  مان گرا واقعواس ش 

مجل   .ها براى ماابل  با ترورمسم دولت شوراى ام یت و تعهنات(. 1386زرنیاا، شهرام )
المللهى معاونهت  اهوقى و امهور مجلهح        اوقى، نیرم  مرسز امور  اوقى بهین 

 شیم.و ، شماره سىرماست جمهورى
 اهو  بیهر  هها در قبها      دولهت المللهی   مسئولیت بهین (. 1379ساا خوزه جی ، آمتارو )

، تههراا،  30و 29، شهماره  مجله  تحایاهات  اهوقى   زاده، ترجمه (.   )ابراهیم بی 
 دانیگاه شهین بهیتی.

 .انتیارات خیام :تهراا .پنمنه مجرمان  و مسلولیت سیترى(. 1376سلیمى، صاد  )
 گ ج دانش. :تهراا. المل  ممومى  او  بین(. 1383) محمنرضاضیامى بیگنلى، 
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