جامــــعـة فــــلســـطين
رقم المساقLAW2311 :
اسم المساق :القانون الدولي العام
تاريخ االمتحان6500 /50/62 :
زمن االمتحان :ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة (ال)

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
6500- 6502

اسم المحاضر:د :دمحم أبو سعدة /أ.خالد الناقة
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :القانون والممارسة القضائية
القسم  /التخصص :عام
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

السؤال األول:
ضع/ي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تبيان أسابك لذلك .أجب

على  05فقط.

 ) ( - 1ال يجوز مسائلة الدولة دوليا ً في حالة امتناعها عن التصديق على المعاهدة.
 ) ( - 2يبدأ سريان المعاهدة في النفاذ بعد التوقيع عليها ما لم يتفق على غير ذلك من قبل األطراف.
 ) ( - 3الحكم الصادر من محكمة دولية مختصة والمتضمن تفسيراً معينا ً لمعاهدة بعينها غير ملزم فيما
يتعلق بالنزاع موضوع الحكم.
 ) ( - 4في المعاهدات الجماعية يترتب على انسحاب البعض من أطرافها انقضاؤها.
 ) ( - 5السابقة ال تندرج تحت مفهوم العرف إال إذا توافرت فيها شرط االلتزام.
 ) ( - 6تعتبر اتفاقية جمايكا للبحار لعام 1551م أول اتفاقية دولية اختصت بالنطاق البحري.
 ) ( - 7يتعين على الدولة المستقبلة في حالة رفضها للمبعوث الدبلوماسي ان تبرر اسباب الرفض.
 ) ( - 1يعفى مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب ورسوم الخدمات العامة.
 ) ( - 5الرضى الصريح هو الذي يحدد الطبيعة القانونية للعرف.
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( ) االهتمام في العرف الدولي ينصب على العنصر التاريخي وليس على العنصر االرادي .
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( ) تنقضي المعاهدة نتيجة لنشأة قاعدة دولية آمرة ال تتعارض مع أحكامها .
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( ) يترتب على قيام الحرب انقضاء المعاهدات المنشئة لمراكز موضوعية دائمة.

السؤال الثاني :ما المقصود بكل من:

(أجب على  8فقط)

 - 1الميراث المشترك لإلنسانية.

 - 2العرف.

 - 3األمم المتمدينة.

 - 4المياه االقليمية .

 - 5العالقات الدولية

 - 7االتفاق الدولي .

 - 1التصرفات الصادرة عن اإلرادة المنفردة.

 - 5البعثة الدبلوماسية .

 - 11الركن المادي للعرف.
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 - 6المعاهدة الدولية
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السؤال الثالث :أجب عن ثالث بنود فقط مما يلي- :
 - 1وضح/ي موقف األنظمة القانونية للدول من آثار المعاهدات في حال التعارض بين المعاهدة
والتشريع الداخلي؟
 - 2يواجه النظام الدبلوماسي الحالي مشاكل عديدة .ناقش هذه العبارة.
 - 3في مجال العالقات الدولية تتحكم وتسود فكرة المصلحة في رسم أبعاد العالقات الدولية.
وضح/ي ذلك.
 - 4تشكل الشروط الموضوعية إلبرام المعاهدات الضامن القانوني لصحة انعقادها .وضح/ي ذلك.
السؤال الرابع :أجب عن ثالث بنود فقط مما يلي- :
 - 1لقد لعبت مجموعة من العوامل دوراً هاما ً من خالل إعادة النظر في القواعد العرفية التي كانت سائدة
في النطاق البحري باإلضافة إلى القواعد التوفيقية مما أدى إلى تطور هام في قانون البحار .حلل
وناقش هذه العبارة.
 - 2ماهي الحقوق والواجبات التي أقرها القانون الدولي للبحار على الدول الساحلية والغير ساحلية في
المنطقة االقتصادية الخالصة؟
 - 3أذكر أهم االمتيازات والحصانات للمبعوث الدبلوماسي التي حددها القانون الدولي في النظام
الدبلوماسي.
 - 4ال تنصرف المعاهدات لغير اطرافها.
المتناقضة في آراء الفقهاء.

حلل وناقش هذه العبارة مع األخذ بعين االعتبار اآلراء

إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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