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 ( لغة األم) Dholuoاإلنجليزية )بطالقة(، السواحيلية )بطالقة(، 

 

 المؤهالت االكاديمية و المهنية 

 (1994)، جامعة أكسفورد (DPhil)دكتوراه 

 (1990)جامعة أكسفورد ، بكالوريوس القانون المدني

 (1987)بكالوريوس في القانون )مع مرتبة الشرف األولى(، جامعة نيروبي 

 ( 1990ضو نقابة المحامين الكينيين )دعيت في أكتوبر محامي، ع

  (1998))كلية الحقوق في كينيا( دبلوم في الممارسة القانونية

 الجوائز األكاديمية 

Arts and Humanities Research Council  ،)( لمشروع حول "مسائل القانون الدولي  2006-2005منحة بحثية ))إنجلترا

 كونغو الديمقراطية".الناشئة عن تفكك جمهورية ال

Wingate Research Grant (1994) ،Harold Hyam Wingate Foundation ،  جائزة للبحث عن "مسؤولية الدولة في

 المجال البيئي".

 . 1993-1988وزارة الخارجية والكومنولث،  بعثة
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Kaplan and Stratton Prize ، أفضل طالب في السنة النهائية فيMoots Court امج الفصل الدراسي الرابع في  و مقال برن

 1988.كلية الحقوق،

Gandhi Memorial Prize ، ،1987أفضل طالب في السنة النهائية بجامعة نيروبي في كلية الحقوق. 

 

 المناصب الحالية 

 لندن. جامعة كوين ماري، جامعة الدراسات العليا، ةبروفسورة القانون الدولي العام، مدير

 إلى الوقت الحاضر(.  2017مة )عضو محكمة التحكيم الدائ

 .)حاليًا( لندن جامعة كوين ماري، جامعةعضو مجلس الشيوخ 

 

 المناصب السابقة 

 .2014-2006قارئة في القانون الدولي العام، جامعة كوين ماري، جامعة لندن، 

 .2006-2002محاضرة عليا، جامعة كوين ماري، جامعة لندن، 

 . 2001-1994 في القانون، جامعة بريستول، ةمحاضر

 .جامعة كوين ماري، جامعة لندن ،2006-2004عضو مجلس الجامعة، 

 

 األستاذية الزائرة والمحاضرات

 .2020محاضرة في القانون الدولي، دورة األمم المتحدة اإلقليمية ألفريقيا )للدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين(، أديس أبابا، 

 . 2019حاالت النزاع المسلح، مكتبة األمم المتحدة السمعية والبصرية للقانون الدولي، محاضرة حول حماية الموارد الطبيعية في 

 .2018محاضرة زائرة، برنامج القانون والتنمية، جامعة أنتويرب، 

 .2016-2015 كلية القانون، عالمي، جامعة نيويورك، ةزائر ةأستاذ

 .PACE ،2012-2013، كلية القانون بجامعة ةمساعد ةأستاذ

 .2012-2011، قانون، جامعة نيويورك، كلية الةعالمي ةزائر ةذأستا

 . 2010-2009، جامعة ليل الكاثوليكية، ةمساعد ةأستاذ

 .2009للقانون الدولي وحقوق اإلنسان، البرنامج الصيفي لفنلندا،   Erik Castrenمحاضرة، جامعة هلسنكي، معهد

 .2007دج، ، جامعة كامبريLauterpacht، مركز أبحاث ةزائر ةزميل

 .2006، جامعة ستوكهولم، ةزائر ةأستاذ

 .1995، كلية سانت جون، جامعة أكسفورد، ةزائر ةزميل
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 عضوية المجالس األكاديمية والمجالت والمنظمات العلمية 

 .2006-1997المعنية بإنفاذ القانون البيئي عبر الحدود،  ILAعضو لجنة 

 .)مطبعة جامعة أكسفورد(. حاليا أسس القانون الدولي العام(، Malcolm Evansمحرر مشترك )مع البروفيسور  

 2018-2002( دراسات كوين ماري في القانون الدولي. Malgosia Fitzmaurice  محرر مشترك )مع البروفسورة

 .2018-2005)بريل(   مجلس المحررين، مراجعة قانون المجتمع الدولي

 . 2020فريقي للقانون الدولي عضو الهيئة االستشارية لتحرير الكتاب السنوي األ

 (. حاليا.ICON-Sعضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للقانون العام )

 عضو الفرع البريطاني لرابطة القانون الدولي. حاليا. 

 .عضو المجلس االستشاري لمركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة. حاليا

 .2015قانون الدولي، عضو المجلس االستشاري، الرابطة األفريقية لل

 عضو جمعية علماء القانون. حاليا.

 .2021عضو، الجمعية الدولية لعلماء القانون العام، لجنة جائزة الكتاب، 

 

 خبرة كمستشار

مزايا،   تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )غامبيا ضد ميانمار(محامي مشارك في محكمة العدل الدولية، 

 .2021فبراير-  2020

 - 2019، ، مزاياتعيين الحدود البحرية في المحيط الهندي )الصومال ضد كينيا(مشارك في محكمة العدل الدولية،  محامي

، تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )غامبيا ضد ميانمار(محامي مشارك ومحامي في محكمة العدل الدولية، 

 .2019لمؤقتة، ديسمبر التدابير ا

 

 خبرة كمستشار قانوني 

 
 . 2019، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليهاتقديم المشورة لحكومة بشأن اآلثار القانونية المترتبة على االنسحاب من 

 

قب القانونية لفصل أرخبيل جزر شاغوس عن  العواتقديم رأي  قانوني للمحامي العام لكينيا استعدادًا لتدخلهم أمام المحكمة الدولية في 

 .2018، فتوى أمام محكمة العدل الدولية، أغسطس 1965موريشيوس في عام 

 

تقديم استشارة قانونية لمنظمة غير حكومية معنية بمسائل القانون الدولي، ال سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المحلي لاللتزامات بموجب  

 . 2015، فيما يتعلق بادعاء رئيس دولة بالحصانة، ئية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة الجنا

 

 .2006( في فريق خبراء األمم المتحدة المعني بتجنب وتسوية المنازعات البيئية، الهاي  مخصصعضو )
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بشأن  1968. تقديم المشورة بشأن مراجعة االتفاقية األفريقية لعام Birdlife International Nature Kenyaمستشار قانوني ل

 فظ الطبيعة والموارد الطبيعية.ح

 

اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من النباتات  في اجتماع مؤتمر األطراف،  Nature Kenyaمندوب 

 . 2000(، نيروبي، مايو UNEP، برنامج األمم المتحدة للبيئة )اتفاقية التنوع البيولوجي( وCITES) والحيوانات البرية

 

(. قمت بإعداد مسودة ورقة حول العالقة بين حقوق الملكية الخاصة  ACTSمستشار ، المركز األفريقي لدراسات التكنولوجيا )

 . 1993-1990وحماية البيئة ، 

 

 في القانون الدولي العام اإلشراف على أطروحات الدكتوراه

• Pauline Martini, ‘Conflicts of Jurisdiction in International Criminal Tribunals: Challenges and 

Potential Solutions’.  Current.   (.حاليا )"تضارب االختصاص في المحاكم الجنائية الدولية: التحديات والحلول المحتملة" 

• Dara Modeste, ‘International Treaties and Commonwealth Caribbean States’. Current.    المعاهدات"(

 لكومنولث الكاريبي"( حاليا.الدولية ودول ا

• Dominique Mystris, ‘Africa’s Proposed Court on International Criminal Justice’. Thesis successfully 

defended in 2019.   2019)"المحكمة األفريقية المقترحة للعدالة الجنائية الدولية"(. تم الدفاع عن األطروحة بنجاح في عام. 

• Maria Xiouri, ‘Legal Consequences for Breach of Treaty Under the Vienna Convention and under 

the Law of State Responsibility’. Thesis successfully defended in  2019.    اآلثار القانونية لخرق المعاهدة"(

 .2019اح في عام بموجب اتفاقية فيينا وقانون مسؤولية الدولة"(. تم الدفاع عن األطروحة بنج

• Sangeetha Malavan, ‘Human Trafficking in International and European Law’. Thesis successfully 

defended in 2018.  "( تم الدفاع عن األطروحة بنجاح في عام .)"2018االتجار بالبشر في القانون الدولي واألوروبي . 

• Narissa Ramsundar, ‘The Forms and Degrees of Responsibility for the Commission and 

Participation in Core Crimes Under the Rome Statute’. Thesis successfully defended in 2015.   "( أشكال

في  الرتكاب الجرائم األساسية والمشاركة فيها بموجب نظام روما األساسي"(. تم الدفاع عن األطروحة بنجاح   ودرجات المسؤولية

 . 2015عام 

• Mba Chidi Nmaju, ‘Fragmentation and Divergence in International Criminal Law’. Thesis 

successfully defended in 2011.  ( تم الدفاع عن األطروحة بنجاح في .)"التجزئة واالختالف في القانون الجنائي الدولي"

 . 2011عام 

• Konstantinos Mastorodimos, ‘The Accountability of Armed Non-State Actors in International 

Humanitarian and Human Rights Law’. Thesis successfully defended in 2009.   الجماعات )"مساءلة 

 . 2009المسلحة غير الحكومية في القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان"(. تم الدفاع عن األطروحة بنجاح في عام 

• Melanie Jacques, ‘The Protection of Refugees and Displaced Persons under International 

Humanitarian Law’. Thesis successfully defended in 2008.  (Published by Cambridge University 

Press, in Cambridge Studies in International and Comparative Law).  (الالجئين والمشردين بموجب    "حماية

. )نشرته مطبعة جامعة كامبريدج، في دراسات كامبردج 2008القانون اإلنساني الدولي"(. تم الدفاع عن أطروحة بنجاح في عام  

 في القانون الدولي والمقارن(. 
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 تعيينات الممتحن الخارجي ألطروحات الدكتوراه في القانون الدولي العام 

ة دكتوراه، "األبعاد البيئية للنزاع المسلح: إعادة التفكير في العدالة الدولية والعالجات"، جامعة سنغافورة  • ممتحن خارجي ألطروح

 (. 2019الوطنية، )

 (.2018يدن )• ممتحن خارجي ألطروحة دكتوراه، "مقاضاة الضرر البيئي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، جامعة ال

"، جامعة 2010القانون الدولي واإلصالح الدستوري: دراسة حالة للدستور الكيني لعام • ممتحن خارجي ألطروحة دكتوراه، "

 (. 2018مانشستر )

• ممتحن خارجي ألطروحة الدكتوراه، "حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة: دور االتفاقات البيئية متعددة األطراف"، جامعة 

 (. 2017لوند )

اه، "المصالح المشتركة في التقاضي الدولي: دراسة حالة حول نزاعات استغالل الموارد  • ممتحن خارجي ألطروحة دكتور

 (.2015الطبيعية"، جامعة أنتويرب )

• ممتحن خارجي ألطروحة دكتوراه، "التكامل اإلقليمي وحقوق اإلنسان في أفريقيا"، كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية  

(2008 .) 

توراه، "اتفاقيات مصايد األسماك الثنائية لالتحاد األوروبي مع بلدان أفريقية مختارة"، كلية لندن • ممتحن خارجي ألطروحة دك

 (. 2007الجامعية )

• معارضة كلية المتحان أطروحة دكتوراه، "النظام القانوني للمجاري المائية الدولية: التقدم والنماذج فيما يتعلق باالستخدامات  

 (. 2005هولم )وحماية البيئة"، جامعة ستوك

• ممتحن خارجي ألطروحة دكتوراه، "اإلطار القانوني لحل نزاعات المياه الثنائية بين الهند وباكستان ونيبال"، كلية الدراسات  

 (. 1999الشرقية واألفريقية، جامعة لندن )
 

 منشورات مختارة

 كتب 
(Cambridge  Environmental Law and Justice in ContextPhoebe Okowa and Jonas Ebbesson (eds.), 

University Press, 2009 ISBN 978-0-521-87968-2)  (مطبعة جامعة كامبريدج،  "، لقانون البيئي والعدالة في السياق"ا

2009) 

     Journal of ; 431-80 (2009) pp.422 ook of International LawBritish YearbReviewed in: 

.169-22 (2010) pp.167 Environmental Law  (80: الكتاب السنوي البريطاني للقانون الدولي تمت المراجعة في  

 ( 169 - 167( ص 2010) 22؛ مجلة القانون البيئي  431-422(، ص 2009)

(Oxford , in International LawResponsibility for Transboundary Air Pollution  State, Phoebe Okowa

University Press, Oxford 2000, ISBN 0-19-826097-0) ix- 285.   ( مسؤولية الدولة عن التلوث الجوي العابر للحدود"

 (.2000في القانون الدولي"، مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد 

International and  ;559-pp. 545 )2002, 13 ( Journal of International Law European in: edeviewR

14(2) , Journal of Environmental Law; 473-472, 50 (2001) pp.Law Quarterly parativeCom

Leiden Journal ; 630-62960 (2001)  ternational LawCambridge Journal of In ;266-(2002) pp.264

http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1174699/?site_locale=en_GB
https://academic.oup.com/jel/article-abstract/22/1/167/555737
https://academic.oup.com/jel/article-abstract/22/1/167/555737
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Law/EnvironmentalLaw/InternationalEnvironmentalLaw/?view=usa&ci=9780198260974
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=1522248&jid=ILQ&volumeId=50&issueId=02&aid=1522244
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=1522248&jid=ILQ&volumeId=50&issueId=02&aid=1522244
http://ejil.oxfordjournals.org/content/13/2/556.full.pdf+html
http://jel.oxfordjournals.org/content/14/2/264.full.pdf+html
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=207994&jid=LJL&volumeId=14&issueId=02&aid=207993
https://www.jstor.org/stable/4508827
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480.-14 (2004) pp.477 , of International Law   ( 2002)   13مجلة األوروبية للقانون الدولي،  )تمت المراجعة في: ال

( 2)  14؛ مجلة القانون البيئي،    473-472( ص  2001)  50؛ ربع سنوي في القانون الدولي والمقارن،    559-545، ص  

الدولي    266  -  264( ص  2002) للقانون  الدولي،    630-629(  2001)  60؛ مجلة كامبردج  للقانون    14؛ مجلة اليدن 

 ( 480-477( ص 2004)

 

 والمراجعات  ،تعليقات أقصر مقاالت المجالت العلمية، 

Phoebe Okowa, ‘The Pitfalls of Unilateral Legislation in International Law: Two Case Studies’, 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 69, Issue 3 (2020), pp. 685-717.  ( مخاطر التشريع"

 ( 717-685(، ص 2020) 3، العدد 69ي القانون الدولي: دراستان حالة" ، القانون الدولي والمقارن الفصلية ، المجلد. األحادي ف

Symposium on  :essive Reform or A Philosopher’s Utopia?Blood Oil: A Plea for Progr‘ Phoebe Okowa,

Leif Weinar, Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World (OUP, 2015)’ University 

of British Columbia, Jamesgstewart.com, (5 March 2019).   لسوف ؟":  )"نداء من أجل اإلصالح التدريجي أم يوتوبيا في

حول   العالم“،  Leif Weinarندوة  تدير  التي  والقواعد  والعنف  كولومبيا، OUP  ،2015)  ”الطغاة  بريتيش  جامعة   )

Jamesgstewart.com  ،(5  2019مارس) 

Phoebe Okowa, ‘Sovereignty Contests and the Exploitation of Natural Resources in Conflict Zones’,       

Current Legal Problems, Vol. 66, Issue 1 (2013) pp. 33-73.(  مسابقات السيادة واستغالل الموارد الطبيعية في مناطق"

 ( 73-33( ص 2013) 1، العدد 66الصراع"، المشاكل القانونية الحالية، المجلد. 

Phoebe Okowa, ‘The International Court of Justice and the Georgia/Russia Dispute’, Human Rights Law 

Review, Vol. 11 , Issue 4 (2011) pp. 739-757.   محكمة العدل الدولية والنزاع الجورجي / الروسي"، مراجعة قانون حقوق"(

 ( 757-739( ص 2011) 4، العدد 11اإلنسان، المجلد. 

Phoebe Okowa, ‘State and Individual Criminal Responsibility in Internal Conflicts: Contours of an 

Evolving Relationship’, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 20 (2009) pp. 143-  188. المسؤولية"(

( ص 2009)  20الجنائية للفرد والدولة في النزاعات الداخلية: حدود عالقة تتطور"، الكتاب السنوي الفنلندي للقانون الدولي، المجلد.  

143 – 188( 

. Democratic Republic v(Republic of Guinea  Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo‘hoebe Okowa, P

.224-, pp. 219)2008(, Issue 1 , Vol. 57ional and Comparative Law QuarterlyInternat, ’of Congo) 
القانون الدولي والمقارن الفصلية ، المجلد.  القضية المتعلقة بأحمدو ساديو دياللو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(")"

 ( 224-219(، ص 2008) 1، العدد 57

Natural Resources in Situations of Armed Conflict: Is there a Coherent Framework for ‘ Phoebe Okowa,

.262-237pp.   ,(2007), Issue 3, Vol. 9, Community Law Review International’, Protection?    الموارد الطبيعية"(

-237(، ص  2007، )3، العدد  9لمسلح: هل يوجد إطار متماسك للحماية؟"، مراجعة قانون المجتمع الدولي، المجلد.  في حاالت النزاع ا

262) 

British Yearbook of , ’a Protracted ConflictCongo’s War: The Legal Dimension of ‘Phoebe Okowa, 

International Law, Vol. 77, Issue 1, (2006), pp. 203-255.   ( حرب الكونغو: البعد القانوني لصراع طويل األمد" الكتاب"

 (255 – 203(، ص 2006، )1، العدد 77السنوي البريطاني للقانون الدولي، المجلد. 

International and   ’,Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo‘Phoebe Okowa, 

Comparative Law Quarterly, Vol. 55, Issue 3, (2006), pp. 742-753.   المتعلقة باألنشطة المسلحة في )"القضية 

 (753-742(، ص 2006، )3، العدد 55أراضي الكونغو"، القانون الدولي والمقارن الفصلية، المجلد. 

 ,’ecessity, Proportionality and the Use of Force by StatesN. Gardam, of JReview ‘Phoebe Okowa,  

http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=207994&jid=LJL&volumeId=14&issueId=02&aid=207993
http://jamesgstewart.com/blood-oil-a-plea-for-progressive-reform-or-a-philosophers-utopia/
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=1714908&jid=ILQ&volumeId=57&issueId=01&aid=1714900
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=1714908&jid=ILQ&volumeId=57&issueId=01&aid=1714900
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlfddb9&id=247&collection=journals&index=journals/intlfddb
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/intlfddb9&id=247&collection=journals&index=journals/intlfddb
https://academic.oup.com/bybil/article-abstract/77/1/203/330460?redirectedFrom=PDF
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=1533912&jid=ILQ&volumeId=55&issueId=03&aid=1533908
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2230.2006.00605_4.x


 
 

 7 

Modern Law Review Vol. 69, Issue 4, (2006), pp. 675-77.(    مراجعةJ. Gardam  ،”  الضرورة والتناسب واستخدام

 ( 77-675(، ص 2006، ) 4، العدد Modern Law Review Vol. 69،  "القوة من قبل الدول

 ,’The Responsibility of States for International CrimesReview of N. Jorgensen, ‘Phoebe Okowa,   

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, Issue 4,    (2001), pp. 992-993.(  مراجعةN. 

Jorgensen ،”992(، ص  2001، )4، العدد  50، المجلد.  "مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية ، القانون الدولي والمقارن الفصلية-
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 ,’Nagymaros Project (Hungary / Slovakia)-Case Concerning the Gabcikovo‘Phoebe N. Okowa,  

International and Comparative Law Quarterly  , Vol. 47, Issue 3,  (1998), pp.688-697."( الحالة المتعلقة

(، ص 1998، ) 3، العدد  47القانون الدولي والمقارن الفصلية ، المجلد.  ،  ")هنغاريا / سلوفاكيا(  Gabcikovo-Nagymarosبمشروع  

688-697 ) 

British , ’entsProcedural Obligations in International Environmental Agreem‘Phoebe N. Okowa, 

Yearbook of International Law, Vol. 67, Issue 1,  (1996), pp. 275-336.  ( االلتزامات اإلجرائية في االتفاقات البيئية"

 (336-275( ، ص 1996، )1، العدد 67الدولية" الكتاب السنوي البريطاني للقانون الدولي، المجلد. 

Yearbook of European  , ’The EC and International Environmental Agreements‘Phoebe N. Okowa,  

Law, Vol. 15, Issue 1, (1994), pp. 169-192.(ال الدولية"،  البيئية  واالتفاقيات  األوروبي  للقانون "االتحاد  السنوي  كتاب 

 ( 192-169، ص  1994، )1، العدد 15األوروبي ، المجلد. 

d Due Process of Law: The Kenyan The One Party State an‘, Ojwang and Phoebe N. OkowaJ.B. 

 . 1Vol, African Journal of International and Comparative Law, ’Position in a Comparative Framework

(1999), pp. 177-205. ( دولة الطرف الواحد واإلجراءات القانونية الواجبة: الموقف الكيني في إطار مقارن" ، المجلة األفريقية"

 ( 205 – 177(، ص 1999) 1نون الدولي والمقارن، المجلد. للقا

 

 فصول الكتب 

Phoebe Okowa, ‘Concessions Contracts in Peace Agreements’ in Daniëlla Dam-de Jong and Britta 

Sjöstedt (eds.) Handbook of Peacebuilding, Routledge, forthcoming 2021   ( ت السالم" "عقود االمتيازات في اتفاقيا

 . (2021، روتليدج، سيصدر في عام كتيب بناء السالم)محرران(  Britta Sjöstedt و  Daniëlla Dam-de  Jongفي 

Phoebe Okowa, ‘Atmospheric Pollution in International Law’ in Jacqueline Peel and Lavanya Rajamani  

 (eds.), Oxford Handbook of International Environmental Law, (Oxford University Press)   تلوث الغالف"(
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Phoebe Okowa ‘The International Court and the Legacy of the Barcelona Traction Case’ in Charles 

Jalloh and Olufemi Elias (eds.), Shielding Humanity: Essays in International Law in Honour of Judge 
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Anatomy of a Problematic Relationship’, in Jonas Ebbesson, Maries Jacobsson et al. (eds.), 

International Law and Changing Perceptions of Security: Liber Amicorum Said Mahmoudi (Brill   

Nijhoff, 2014), pp. 228-234.  (االتحاد األفريقي والمحكمة الجنائية الدولية: تشريح عالقة إشكالية"، في  "مجلس األمن وJonas 

Ebbesson  ،Maries Jacobsson et al  ،)القانون الدولي والتصورات المتغيرة لألمن:  . )محررانLiber Amicorum Said 

Mahmoudi (2014 فبريل نيجهو)،  234-228ص) . 

Phoebe Okowa and Malcolm Evans, ‘Approaches to Responsibility in International Courts’, in Malcolm 

D. Evans and Panos Koutrakos (eds.), The International Responsibility of the European Union (Hart   

Publishing, 2013) pp. 101-137.  (  المواقف تجاه المسؤولية في المحاكم الدولية"، في"Malcolm D. Evans   و Panos 

Koutrakos  ،)(137-101( ص 2013)هارت للنشر،  المسؤولية الدولية لالتحاد األوروبي)محرران. 
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-303 p.p) Edward Elgar, Cheltenham 2010(, Research Handbook on International Environmental Law 
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2009), pp. 231-252.  ("  العدالة البيئية في حاالت الصراع المسلح" في Phoebe Okowa  و Jonas Ebbesson  ،)محرران(
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Phoebe Okowa, ‘The Legacy of Trail Smelter in the Field of Transboundary Air Pollution’, in Rebecca 

(Cambridge  Transboundary Harm in International LawM. Bratspies and Russell A. Miller (eds.), 
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Talmon    ،)389(، ص  1999)مطبعة جامعة أكسفورد، أكسفورد،    واقع القانون الدولي: مقاالت في شرف إيان براونلي)محرران-
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دائمة لحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، البعثة ال ILCورشة عمل لمناقشة العمل المستقبلي حول موضوع   •
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 2005مؤتمر عملية السالم في البحيرات الكبرى، مشروع القانون اإلنساني، كلية لندن لالقتصاد، 

 

 المشاريع الحالية 

 
 )كتاب، متعاقد مع روتليدج(.  عية في حاالت الصراع المسلححماية الموارد الطبي

 

و   Sujit Choudhry،  الدولة""تأثير معايير حقوق اإلنسان على مفهوم القانون الدولي العام للحماية الدبلوماسية و فعل 

Michaela Hailbronner   وMattias Kumm ( )النصوص   الشرائع العالمية في عصر من عدم اليقين: مناقشة)محرران

 (OUP 2022( )األساسية للديمقراطية الدستورية وحقوق اإلنسان

 

( حول موضوع "العدالة التوزيعية والتنمية المستدامة"، األكاديمية الدولية للقانون Dr Virginie Barralالمقرر العام )مع 

 . 2022المقارن، المؤتمر العام في أسونسيون، باراغواي 


