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السؤال األول:

( 03درجات )

ضع عالمة  /أمام العبارة الصحيحة وعالمة  Xأمام العبارة الخاطئة ؟

)

 .1يقع عبء اثباث العرف الدولي على الطرف الذي ال يدعي وجوده (

 .2ال يعتبر تقسيم الدولة واعادة توحيدها واتحادها من طرق تكوين الدولة الجديدة (
 .3يعتبر القانون الدولي االقتصادي احد أهم فروع القانون الدولي الخاص (

)

)

)

 .4لترتيب المسؤولية الدولية على الدولة ال بد أن يكون الضرر الذي لحق بها هي يقدر بالمال(

 .5يعتبر زيادة حجم الواردات وتقليل حجم الصادرات من قبيل تنشيط التجارة الدولية الخارجية للدول ( )
)

ويعزي إلي الدولة وموظفيها لترتيب المسؤولية الدولية (
 .6اإلسناد المباشر هو الذي يسند ُ
 .7أذا صدر قانون عن السلطة التشريعية يتعارض مع التزام دولي أخلت به فان الدولة التي تتبعها السلطة التشريعية ال تحمل
المسؤولية الدولية (

)

 .8يعتبر تطوير العالقات الودية وتمثيل دولة اإليفاد وحماية رعاياها من مهام البعثة الدبلوماسية (
 .9من ضمن الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات الدولية الجرائم االلكترونية (

)

)

 .11يتبع المرتزقة المقاتلين النظاميين للدولة ويطبق عليهم اتفاقية جنيف لعام 1949م المتعلقة بأسرى الحرب ( )

السؤال الثاني :اكتب المصطلح القانوني المناسب للعبارات اآلتية .

( 01درجات )

 .1فسر أنصاره أن مصدر إلزامية القانون الدولي يرجع إلي إرادة الدولة (
(

 .2اتفاقية أطلق عليها فقه القانون تسمية قانون المعاهدات الدولية

)

)

 .3أسلوب تعبر به الدولة عن التزامها باالتفاقية الدولية رغم عدم مشاركتها في مفاوضات انعقادها (

)

 .5تعتبر أفضل وسيلة لرقي األمم والدول والشعوب ألنها تشكل أهم االهتمامات الدولية المعاصرة (

)

 .4هو النطاق المادي التي تمارس فيه الدولة سيادتها وسلطانها ويقيم فيه الشعب بصورة دائمة (
 .6محكمة تختص بمحاكمة مجرمي الحرب (

)

)

)

 .7هو القانون واجب التطبيق إثناء النزاعات الدولية وغير الدولية المسلحة وحاالت االحتالل (
 .8شخص يعمل خفية أو في مظهر زائف بهدف جمع معلومات في منطقة العمليات الحربية بعيه نقلها للطرف
المحارب (

)

 .9أشخاص يتجندون فعالً للقتال إلي جانب احد األطراف المتنازعة مقابل عائد مادي (

)

 .11هي مباحثات ومشاورات تهدف إلي إيجاد صيغ للتالقي والتوفيق بين مواقف مختلفة ومصالح متنافرة (

1

)
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السؤال الثالث :اجب عن األسئلة اآلتية .
 ( .0يتطلب القانون الدولي لقيام المسئولية الدولية إحداث الضرر ) ,,على ضوء ذلك عدد مع الشرح

أنواع الضرر؟ ( 5درجات )

 .2عرف فعل اإلسناد الواجب توافره لقيام المسؤولية الدولية مبين أنواعه ؟

 .3عدد مع الشرح أنواع الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية ؟

 .4عدد الشروط الواجب توافرها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية الختصاصاتها ؟

 .5تكلم عن الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية سليما فيما بين الدول ؟

إنتهت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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