
 

 : األسئلــــة

 ن(21الجزء األول : )

  ن(10) ى :األول الوضعية

 التالية :اشرح المصطلحات 

 خروقات حقوق اإلنسان  -الحزب السياسي 

 ن(3ة : )لثالوضعية الثا

 كيف يتم إنشاء األحزاب السياسية ؟*

 ن(4ة : )لثالوضعية الثا

 تضمنت وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مجموعة من حقوق األفراد 

 و حرياتهم .

 متى صدر هذا اإلعالن ؟  -1   

 إليك مجموعة من الحقوق صنفها وفق الجدول التالي : -2   

حماية  -الحق في التعليم  -اللجوء إلى القضاء  -حق العمل  -المساواة أمام القانون 
عدم  -حق الملكية  -التمتع بالجنسية  -حق الحياة  -المشاركة في االنتخابات  -األسرة 

 التعرض للتعذيب و التحرر من العبودية .

 

 الحقوق االقتصادية ، االجتماعية و الثقافية  الحقوق المدنية و السياسية
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 ن( 03: ) الرابعةالوضعية 

 ترتكز الدولة الجزائرية على ضرورة حماية حقوق اإلنسان .

 المطلوب :

 (  فقط جمعيات اإلنسان في الجزائر ) أذكر ثالث أذكر جمعيات الدفاع عن حقوق

 ن(00) الجزء الثاني :

الحظت وجود ملصقات على الجدران تحمل أثناء تجولك مع زميلك في الشوارع 

، فأخبرته أنها أسماء ألحزاب سياسية فطلب منك زميل عليها رموزا و صورا فسألك

 . توضيحا

 السندات :

 2السند: 

 " . و مضمونأحزاب سياسية معترف  إنشاءحق " 

  -من الدستور  22المادة  -                                                         

 1السند: 

 

 " . تعمل األحزاب السياسية من أجل تنظيم و تأطير المواطنين" 

 

 التعليمة :

 

أهداف عن  تبين فيها 12من  أكتب فقرة،  القبلية مكتسباتك ين والسند على اعتمادا

                   . األحزاب العاملة في الجزائرالحزب و أهم 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفــــيق

 

 التصحيح النموذجي
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 ن(21الجزء األول : )

 ن(01: ) الوضعية األولى

 : شرح المصطلحات - 2

هو تنظيم سياسي يضم جماعة من األفراد لهم نفس األهداف و : الحزب السياسي -
 ن( 1......) .التوجهات السياسية 

حقوق اإلنسان أي التعدي عليها و عدم انتهاك هي  : خروقات حقوق اإلنسان -
 ن( 1) .........احترامها 

 

  ن(3ة :)الثاني الوضعية

 األحزاب السياسية على النحو التالي  إنشاءيتم  -أ

 ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية. إيداع -      

 -توفر الشروط القانونية في األعضاء المؤسسين منها ) الجنسية الجزائرية  -      

تطبيق مجموعة من المبادئ  -التمتع بالحقوق السياسية و المدنية  -سنة  22بلوغ سن 
تحديد اسم الحزب  -عقد مؤتمر تأسيسي  -احترام الدستور و القوانين المعمول بها  [

 ( . ]لغة الوطنية و الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي استعمال ال -و عنوان مقره 

 

  ن(04:) الثالثة الوضعية

 م . 1421ديسمبر  11العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالنصدر  -

         الجدول :  - 2

 الحقوق االقتصادية ، االجتماعية و الثقافية الحقوق المدنية و السياسية

 ن(0214)        المساواة أمام القانون 

 ن(0214)   المشاركة في االنتخابات 

 ن(0214)           القضاء إلىاللجوء 
 ن(0214)التمتع بالجنسية

عدم التعرض للتعذيب و التحرر من 

 ن(0214)العبودية                        
 ن(0214)حق الحياة                        

 

 ن(0214)حق العمل                       

 ن(0214)ق في التعليم                 الح

 ن(0214)حماية األسرة                    
 ن(0214)حق الملكية                       

 

 

 

  ن(03:) الرابعة الوضعية
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 جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان في الجزائر هي  

 الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان  -

 الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  -

 الجمعية الجزائرية التابعة لمنظمة العفو الدولي  -

 الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل  -

 ن( 00الجزء الثاني : )

فيها عن أهداف الحزب و أهم األحزاب العاملة في تتحدث أسطر  12كتابة فقرة من 
  الجزائر .
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