
  أسئلة إمتحان القنون الدولي العام

 2022-2021لسنة الدراسية 

 / عّرف مما يأتي : 1س

خطاب  –ية التصديق حر –وثائق التفويض  -االتفاقيات ذات الشكل المبسط 

 التصديق الناقص -التصديق

 / ّعرف المفاوضة وبين الجهة المخولة بجراء المفاوضة في العراق2س

بأسم الدولة من دون أن / ما حكم تصرف الصادر من شخص يتفاوض 3س

 يكون مفوضاً من قبلها أي ال يحمل وثيقة تفويض ؟

 / عدد خصائص التصديق مع بيان أهمية التصديق .4س

 / ما معنى الرضا كعيب من عيوب رضا ؟5س

 / ما معنى إفساد إرادة ممثل الدولة ؟ 6س

 دولي ؟الفقه الالعام ، مع بيان موقف / وضح مصادر القانون الدولي 7س

/ وضح مصادر القانون الدولي العام في نظام االساسي لمحكمة العدل  8س

 الدولية ؟

 / ما معنى مصادر أصلية ؟ 9س

 / ما معنى مصادر إحتياطية ؟ 10س 

 للمعاهدة  الدولية ؟/ ما معنى تعريف الواسع  11س 

 الدولية ؟/ ما معنى تعريف الضيق للمعاهدة 12س

 عدد المعاهدات الدولية من حيث الدول االطراف ؟/ 13س

 / عدد المعاهدات الدولية من حيث تكوين القواعد القانونية ؟ 14س 

/ عدد المعاهدات الدولية من حيث إستيفاء المعاهدة لإلجراءات الشكلية 15س

 إلبرامها ؟

 / طريقة إجراء المفاوضات ليس لها شكل محدد وضح ذلك ؟ 16س



اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين طائفتين من األشخاص المفاوضين /  17س

 من حيث حملهم لوثائق التفويض من هم ؟

/ هل المفاوضات في المعاهدات الدولية مجرد إجراء شكلي ليس له  18س

 أهمية ؟ وضح ذلك ؟ 

ما معنى تحرير المعاهدة وصياغتها ؟ مع بيان لغة تحرير ) كتابة /  19س

 المعاهدة ( ؟

 ما معنى التوقيع على المعاهدات الدولية ؟/  20س 

 / عدد أنواع التوقيع على المعاهدات الدولية ؟21س

/ متى تكون للتوقيع على المعاهدات الدولية قوة ملزمة للدولة وعليها 22س

 اإللتزام بالمعاهدة ؟

 متى تكون التصديق إجراء الزم على المعاهدة ؟/ 23س

 النتائج المترتبة على حرية التصديق .عدد / 24س

/ السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية يختلف حسب 25س

 النظام الدستوري الخاص بكل دولة ، وضح ذلك ؟

/ هل للتصديق الناقص قيمة قانونية ،ما بيان موقف الفقه الدولي  من 26س

 التصديق الناقص ؟

 المعاهدات الدولية ؟/ ما هو جزاء عدم التسجيل على 27س

 عدد شروط التسجيل على المعاهدات الدولية في االمم المتحدة ./ 28س

/ وضح موقف القضاء الدولي في حالة التنازع بين المعاهدات الدولية 29س

 والقانون الداخلي ؟

 / وضح سريان المعاهدات الدولية على غير أطرافها ؟30س

 طبيعتها ؟ /وضح سريان المعاهدة على الغير بسبب31س

 / عدد القواعد المتبعة في تفسير المعاهدات الدولية .32س

 أستاذة صفاء محمد نوري علي                                                          


