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أجب بإيجاز ومنهجية عن األسئلة التالية:
السؤال األول :أجب باختصار وكفاية على ما يلي
.7

( 01درجات )

من المتفق علية أن القانون الدولي اإلنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يدين بوجوده لإلحساس باإلنسانية ...أذكر

العناصر الضرورية التي تكون " الفرع " في القانون الدولي؟

............................................................................................................................
.................................................... ........................................................................
............................................................................................................................

............................................. ..............................................................................
...........................................................................................................................

 .4أشرح باختصار " مبدأ الطبيعة المؤقتة والمحدودة لالحتالل الحربي " ؟
............................................................................................................................

............................................................ ................................................................
............................................................................................................................

...................................................... ......................................................................
............................................................................................................................
................................................ ............................................................................

 .3المبادئ اإلنسانية المنطبقة على الن زاعات المسلحة غير الدولية ،نمت وتطورت وتوسعت عبر اتجاهين ،أذكرهم ا بالشرح المختصر؟
.................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
 .2يلتقي كال من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،من حيث تمتع قواعدهما بالطبيعة اآلمرة ،أوضح ذلك
باختصار؟

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

.... .......................................................................................................................
..........................................................................................................................
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 .5أذكر الشروط الوردة في نص المادة  3من البروتوكول اإلضافي الثاني لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي؟

............................................................................................................................

................................................................................... .........................................
............................................................................................................................

............................................................................ ...............................................
...........................................................................................................................

.................................................................... .......................................................

( 01درجات)

السؤال الثاني :
ضع  /ى كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،وكلمة ( خطأ ) أمام العبارة الخطأ:

 .1القانون الدولي اإلنساني يخاطب بقواعده إلى جانب الدولة " الفرد " ويركز على حمايته من شرور النزاعات المسلحة

(

)

 .2القانون الدولي اإلنساني من حيث الشكل ال يخضع للقواعد التي تحكم بقية فروع القانون الدولي العام ،خاصة فيما يتعلق

(

)

بإعداد النص القانوني وصياغته ومناقشته والمصادقة علية

 .3حدود الدولة ،هي المعيار المخصص للتمييز بين النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلحة غير الدولية

(

)

 .4الهدف النهائي للقانون االحتالل الحربي هو إزالة هذه االحتالل وعودة األراضي المحتلة ألصحابها الشرعيين ،وهذا األمر

(

)

يظهر بوضوح في المواد من  35إلى  35من الئحة الهاي لعام 7091

 .5للدين اإلسالمي السبق في مع رفة ،وتطبيق ،وتأصيل مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

(

)

 .6العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من حيث الجوهر عالقة تكاملية مما يثبت صحة

(

)

النظرية التكاملية بهذا الشأن

 .7الفقه والعمل الدوليين لم يستقروا على تحديد أي اختالف نظري أو عملي ما بين المفاهيم التالية " الغزو ،الفتح ،االحتالل

(

)

الحربي "

 .8يعتبر البروتوكول اإلضافي الثاني للعام  7011متمماً لنصوص وقواعد اتفاقيات جنيف ال رابعة للعام  7090وال يلغيها

(

)

 .9دولة االحتالل الحربي تتمتع بسلطة فعلية ،و قانونية ،حيث أن السيادة تنتقل إليها فور قيام شروط حالة االحتالل الحربي

(

)

 .11يعتبر التحول في طبيعة النزاعات والصراعات المسلحة الدولية في العصر الحديث واحد من ابرز عوامل غموض التفرقة

(

)

بين المقاتلين والمدنيين

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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