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ــى :
َ
 األول

ُ
 :االجتماعية لح والوساطة ـــــــــــــــــالص الوضْعّية

 

 راءات الصلحـــإج
 

 (الوساطةشروط الوسيط )
 أهمية الصلح

 )أهمية الحل السلمي للخالفات( آثاره

حضور األطراف أمام املحكمة  -

   .واإلقرار بالصلح

   .التوفيق بين األطراف -

 .الرقابة القضائية عن الصلح -

   .أن يكون مؤهال بالنظر في املنازعات املعروضة عليه -

-   
ّ

  أال
َ
 .ارتكب جريمة مخلة بالشرف ِد يكون ق

 .حايدا ومستقال في ممارسة الوساطةأن يكون م -

  .إنهاء النزاعات القائمة بين األفراد -

 .تخفيف العبء عن املحاكم -

                       .تخفيف االكتظاظ عن السجون  -

 
ُ
 : ائيةـــــــــــــــــــــــــــــــلطة القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس : الثانيةالوضْعّية

   .يتشكل من املحاكم االبتدائية ثم املجالس القضائية ثم املحكمة العليا هيكل القضاء املدني، هرم القضاء املدني

 .يتشكل من املحكمة اإلدارية ومجلس الدولة داري هيكل القضاء اإل 

 
 

 إجراءات رفع دعوى قضائية

 .إيداع عريضة مكتوبة من املدعي أو موكله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط -

أما بحضــــــور املدعي أمام املحكمة يتولى كاتب الضــــــبط أو أحد أعوان مكتب الضـــــــبط  -

  .بتحرير محضر بتصريح املدعي الذي يوقع عليه

املحكمــة في ســـــــــــجــل خــاص تبعــا حســـــــــــب ورودهــا مع بيــان تقيــد الــدعــاوى املرفوعــة إلى  -

 أسماء األطراف في القضية وتاريخ الجلسة.
 

 أهمية السلطة القضائية
 .السهر على تطبيق القانون واحترامه -/               .         الفصل في القضاياالنظر و  -

 .القضاء على الظلم والفساد -.   /  ضمان الحقوق والحريات للمواطنين -
 

 ر املحاكمةـــمعايي
 .تحديد العقوبة - .  / إصدار الحكم-   .   / االعتماد على األدلة    -.   / عالنية املحاكمة -

 .حضور الخصوم -

 .تصريح الخبراء -  .  /سماع شهادة الشهود -  .  /سماع األقوال - . / استجواب املتهم - محاكمة ر جلسةــإجراءات سي
 

       

 
 

ــى :
َ
 األول

ُ
 : حقوق اإلنسان والخروقات الوضْعّية

 
 

 الحقوق واالقتصادية واالجتماعية والثقافية الحقوق املدنية والسياسية
 

 الحياة  
 

 الكرامة  
 

 حرية التنقل
 

 التدين والتفكير
 

 األمن الشخص ي
 إنشاء النقابات      -امللكية   -الراحة  -الحصول على أجر عادل 

   .ياالشتراك في املجتمع الثقاف -التعليم  -الضمان االجتماعي  -

 

 

ُع األّول 
َ
الحياة الجماِعية:  املقط

ُع الثاِني
َ
ِنّية:  املقط

َ
د
َ
الحياة امل



 صفحة األستاذ عبد الوهاب فتحــي. :   Fb      0696051891 الهاتف :      fethiouahab17@gmail.comا إليميل : 

 (. 2022/  2021األِنيُس فــي االجتماِعيات للّسنة الــرابعة من التعليم املتوسط )                                             ( دروس)  الرتبِيّة املدنية    

 فتحـــــــــي.عبد الوهاب  

 

3  

22 

 .شكالهاالحتالل بأ - انعدام العدل واملساواة -الحروب بأشكالها املختلفة  -التمييز العنصري  - انتهاك حقوق اإلنسان في العالم مظاهر

  أساليب حماية حقوق اإلنسان

 )أساليب مواجهة الخروقات(

تتمثل في وضعععععععععع اليات لحماية حقوق اإلنسعععععععععان ومن أمثلة  * على املستوى الدولي واإلقليمي

   .مي لحقوق الطفللذلك اإلعالن العا

   .بالدساتير والقوانين * على املستوى الوطني

 .اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان تتمثل في املنظمات : مالحظة

 اتفاقية حقوق الطفل رأةـــــاتفاقية حقوق امل

  ،زعماء العالم بحاجة املرأة إلى اتفاقية خاصة بها أقر   2591في سنة 

 ،تحفظ لهعععععا مكعععععانتهعععععا في املجتمع التي تتضععععععععععععععمن جملعععععة من الحقوق 

 ،يةالسياسي : الحق في الحياة واملشاركة ععععععععععععععوتتلخص هذه الحقوق ف

وتحتفعععععل الجبالر بعععععاليوم الععععععالمي لحقوق ، واحترام الرأي والتعليم

      .من كل سنةمارس  80في  املرأة

زعماء العالم بحاجة األطفال إلى اتفاقية خاصعععة  أقر   2505في سعععنة 

ى رعاية عععععععععععععععععععععععإلعشعععععععععر  20ألنه غالبا ما يحتاج األطفال دون سعععععععععن  ،بهم

وتتلخص هذه الحقوق في : الحق وحماية ال يحتاجها الكبار  خاصعععععة

وتحتفعععععععل الجبالر  ،واحترام الرأي ،واالنتمعععععععاء ،والبقعععععععاء ،فعي الحيعععععععاة

 .من كل سنةجوان من الفاتح باليوم العالمي لحقوق الطفل في  
 

 
ُ
   : ريس الحقوق ــدور املجتمع في تك : الثانيةالوضْعّية

دور 

 النقابة

   .تحسين ظروف العمال بتوفير األمن والنظافة - . / رفع األجور  - املصالح املادية

   .فاوضاتامل لى اإلضراب القانوني في حالة فشلاللجوء إ -  ./دفع السلطة إلصدار قوانين لحماية العمال - املصالح املعنوية
 

 

 الحزب شروط تأسيس

 .إيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية -

-  
 
  ،والتمتع بالحقوق املدنية ،سنة 19والعمر أكثر من  ،الجنسية:  عدة شروط في األعضاء منهار توف

 
 يكون  وأال

وعقد مؤتمر  ،احترام الدستور :  ملبادئ تأسيس األحباب منهاواالمتثال  ،للثورةقد سلك سلوكا معاديا 

 .وتحديد اسم الحبب ومقره ،برنامجهن الحبب و ووضع قانو  ،تأسيس ي

 .تحقيق مصالح الجماهير ي السلطةععندما يكون ف دور الحزب

 .وكسب أنصار جدد ،وكشف أخطائها وانتقادها ،الحكومةالرقابة على  ي املعارضةععندما يكون ف

 : مالحظة

للتجار  تحاد العامالتربية والتكوين، اال تحاد الوطني لعمالتحاد العام للعمال الجزائريين، االاال أهم النقابات النشطة في الجزائر:

 .النقابة الوطنية لعمال البريد واملواصالت ،والحرفيين

                                                                                                      .العمال، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم النشطة في الجزائر: األحزابأهم 

                                                                                  : والهدف  واالعتماد جدول املقارنة بين األحزاب والنقابات من حيث التنظيم 

 الهدف االعتماد التنظيم 

 

 النقابة
مون ينت تنظيم يكونه العمال الذين

لـــــلــــــدفــــــاع عـــــن  إلـــــى مـــــهـــــنــــــة واحــــــدة

 .وحقوقهم مصالحهم

تــــقـــــوم الـــــنـــــقــــــابــــــة بـــــطـــــلــــــب 

لـدى الســـــــــــلطات  االعتمـاد

 .( وزارة العمل )ة املختص

الـــــــدفـــــــاع عـــــــن حـــــــقـــــــوق 

وتـــــــحســــــــــــــــــيـــــــن  الـــــــعـــــــمـــــــال

 .ظروفهم
 

 الحزب السياس ي
هو جماعة منظمة يشــــــترك أفرادها 

 .في املبادئ واملصالح

إيداع ملف التأسيس لدى 

 .وزارة الداخلية

تســــــعى للســــــلطة لتطبيق 

 .برنامج الحزب
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ُ
 : زائري ــالهالل األحمر الج : الثالثةالوضْعّية

 نشاط الهالل األحمر الجزائر

تمثيل الجبالر في الخارج بالتضعععععععامن في حالة 

 .الكوارث الطبيعية )زالزل وبراكين(

 .اإلغاثة العاجلة لضحايا الكوارث *

 .التعاون والتضامن ملساعدة املحتاجين *

 .الدمبطريق تقديم التوعية للتبرع .تقديم األنشطة الصحية عن  *
 

 الجزائري بالهالل األحمر الجزائري عالقة املواطن  يـعالقة الهالل األحمر الجزائري بالصليب األحمر الدول

 وطيعدة بموجعب مبادئ  ي اإلنسععععععععععععععانية، تربط بينهمعا عالقعة

 والوحععععدة، العععععامليععععة،عععععدم التحيز والحيععععاد، االسععععععععععععععتقالليععععة 

 .الخدمة التطوعية

 متطوع على ألف 25جبالري أكثر من ينشععععععععععععععط في الهالل األحمر ال

 بعحعيعععععععث وسععععععععععععععععى املعتطوعون إلى تقعععععععديم ،يمسععععععععععععععتعوى العقعطعر العوطعنع

   .التبرع بالدم و توزيع الوجبات : ثلم ،الخدمات للمواطن الجبالري 
 

 التضامن املعنوي  التضامن املادي

 لعوازم لعلعمعحعتعععععععاجين في حعععععععالعععععععة الكوارث، تعقعععععععديعم العالعتعبعرع بعععععععالعععععععدم

 .الطبيعية

 ي للمتضععععععععععععععررين في الكوارث الطبيعيععة،تقععديم العالج النفسعععععععععععععع 

 .امن مع الشعوب لتخفيف اآلالم الخفيةالتض
 

 

       

 
 

ــى :
َ
 األول

ُ
  : تور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدس الوضْعّية

 

 : يـــــهر ــــــزائر عدة دساتيــعرفت الج رالجزائر:ـــدساتي

  أعهد  م1963دستور 
ّ
 .عهد هواري بومدين م1916دستور   .ةحمد بن بل

  عهد الشاذلي بن جديد م1989دستور.   م2008عهد اليمين زروال الذي عدل في  م1996دستور. 

  في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقةم 2016 وم 2008التعديل الدستوري. 
  

 : يحتوي على ديباجة وأربعة أبواب:  م 2016مضمون دستور 

 .هي مقدمة تاريخية لتطور املجتمع الجزائري  : الديباجة

 .الجزائر والشعب والدولة والحقوق والحريات والواجبات : عامة التي تحكم املجتمع الجزائري وهينص على املبادئ ال الباب األول :

 .( القضائية / التنفيذية / التشريعية ) به ثالثة فصول تناولت السلطات الباب الثاني :

 .رقابة واملؤسسات االستشارية ومراقبة االنتخاباتتناول ال فصالنبه  الباب الثالث :

 .انتقالية وأحكام   ،التعديل الدستوري : تناول نقطتين الباب الرابع :

 :    أهمية الدستور 

 يبين طبيعة نظام الحكم.    ينظم السلطات ويحدد صالحياتها.   

 يضمن الحقوق والحريات والواجبات ويكفل الحماية القانونية.    يمثل القاعدة القانونية للتشريع. 

 

ُع الثالث
َ
الحياة الديمقـــراِطّية:  املقط
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 : الدستور  ـــو واجب املواطن نح

  يلتزم بحمايتهالتقيد بمحتوى الدستور و.   

 التعرف على الدستور على أنه أعلى قانون للبالد فيجب احترام املبادئ التي جاء  ها. 

 : فقرة حول الدستور 

 لحقوق  واملبينة لســــلطات الدولة املنظمة العامة املبادئ أو القوانين من مجموعة أنه على الدســــتور  يعرف      

 ؟ معرفته واحترامه من الھدف ولكن ما واملحكوم، الحاكم من كل

 بما للعمل واجبة فمعرفة الدســـتور  القانون، بجھل يعذر فال للبالد األعلى القانون  ھو الدســـتور  أن باعتبار      

 يــــــــــــف جاء بما والعمل واحترامه، ضــروري، عليه وأفعالنا فاالطالع تصــرفاتنا عن مســؤولين نكون  وحتى ،فيه جاء

 الشعبية اإلرادة وتحمى العامة الحياة وتنظم الحقوق  تصان حتى املواطنين على جميع واجب وحمايته، بنوده

 .وطني واجب وصيانته احترامه ر، والدستو  على ي األخير نستنتج أن االطالعــوف      
 

 
ُ
 : مؤسسات الجمهورية : الثانيةالوضْعّية

 : السلطة التنفيذية

  الوزراء ر األول ـــالوزي رئيس الجمهورية

راع املباشــــــر االقت ملدة خمس ســــــنوات عن طريقينتخب 

التعيين والســـــــــــلطة ســـــــــــلطة  والســـــــــــري ومن صـــــــــــالحياته

  .التنظيمية يحفظ أمن البالد األمنية والسلطة

يس الجمهوريـــــة ومن يعينـــــه رئ

يوزع الصـــــــــالحيات  صــــــــالحياته

 .ويختار أعضاء الحكومة

 يـــــــذات سيادة، ذات طابع اجتماع

 .ي، ذات طابع اقتصاديــوثقاف

         

 :   السلطة التشريعية

  مجلس األمة : 2 الغرفة املجلس الشعبي الوطني : 1 الغرفة

ينتخب ملدة خمس سنوات عن طريق االقتراع املباشر 

 .والسري 

يعين ثلثي أعضائه من طرف املجالس الوالئية 

 .والبلدية والثلث اآلخر من طرف الرئيس

         

 

 

 رملانـــمهام الب
 .تشريع القوانين -

 .املبادرة باقتراح تعديل الدستور  -

 .الحكومة واملصادقة عليهمناقشة برنامج  -

 .مناقشة ميزانية الدولة السنوية واملصادقة عليها -
 

 رملانـــأهمية الب
 .تحقيق الديمقراطية - .صيانة الحقوق والحريات -

 .ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة -

 .ينظم ويسير ويسهر على احترام القانون من خاللها عالقة املؤسسات الجمهورية بالدستور 

 
ُ
 : الخدمة الوطنية : الثالثةالوضْعّية

 

 على مستوى  : أهميتها

   .تأهيله الندماجه في املجتمعتعليمه و ، التكوين العسكري، التعارف بين الشباب الفرد
 

 املجتمع
طنية ، تعبيب القيم الو عسعععععععععكري بغية التعبةة، القدرة على تحمل املسعععععععععؤوليةن الالتكوي

 .وتوطيد العالقة بين املواطن وجيشه

 .ةتشييد القرى الفالحي، بناء السدود والسكك الحديدية ،طريق الوحدة اإلفريقية ،السد األخضر مة الوطنيةإنجازات الخد

 . ي وجه من أوجه ممارسة املواطنة وتجسيد االنتماء عالقة الخدمة الوطنية باملواطن
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 : ربية املدنيةـــمصطلحات الت
 اد ويكون عن طريق القاض ي.هو طريقة سلمية للفصل في النزاعات القائمة بين األفر  : الصلح

     .ويكون فرديا أو عن طريق جماعة ،هو دخول شخص محايد للفصل في النزاعات القائمة بين األفراد الوساطة االجتماعية :

 :بين الصلح والوساطة االجتماعية  مقارنة

 أوجه االختالف أوجه التشابه

  .كالهما طريق لحل النزاعات* 

   .مشرعان في القانون كالهما محبذان و * 

 ،طة تجوز في كل ما يجوز فيه الصــــــلحالوســــــا* 

 .وز فيه الصلح ال يجوز في الوساطةوما ال يج

الشــــــــــــخص املصــــــــــــالح أو الوســــــــــــيط كالهما ال * 

 .يملكان سلطة اتخاذ القرار

  .، في حين الوساطة اختياري الصلح إجراء وجوبي* 

 .  ، والوساطة ال قيود لهاالصلح يخضع لقيود وضوابط قانونية* 

 ، أما الصلح فهو غاية الوساطة وسيلة لحل النزاع* 

   .، في حين الوسيط يسعى لتقريب وجهات النظراملصالح يقترح ويفرض حلول * 

        .إمكانية الوساطة بحل جزئي للنزاع، في حين نتهي بحل كلي للنزاعالصلح ي* 

 .ياليكون الصلح قانون ع على عقد الصلح بين املتخاصمين هو مكتب في املحكمة يتولى التوقي : مكتب الصلح أو الوساطة

                                                                                                                                                 .السيطرة والتحكم وهي ممارسة الحكم من طرف هيئات منتخبة : السلطة

 .إعالن رفض الحكم وعدم قبوله : الطعن

  .هو طلب إعادة النظر في القضية لدى املجالس القضائية : االستئناف

 .حيثيات القضيةع الشكوى ضد شخص ما، يشرح فيها ي رسالة يكتب فيها صاحب الدعوى لرفه : العريضة

 .هو مكتب في املحكمة يتولى تسجيل مختلف القضايا املعروضة أمامه : مكتب الضبط

 .هو الشخص الذي رفع الشكوى  :ي املدع

 .هو الشخص الذي رفعت ضده الشكوى  : عليه ىاملدع

 خضــــــوعه للمراقبة من طرفألي ضــــــغط أو تدخل أو وصــــــاية من ســــــلطة أخرى و هي عدم خضــــــوع القاضــــــ ي  : اســــــتقاللية القضــــــاء

                                                                                                                                                                                    .األعلى للقضاء و عالنية الجلسات لتمكين الرأي العام من املراقبةاملجلس 

                                                                                                                         .عدم انحياز القاض ي ألي طرف على حساب الطرف اآلخر خالل فض النزاع  وإصدار الحكم : حياد القضاء

 هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن املؤبد أو املؤقت أو اإلعدام الجناية :

 .سرقة درجتها  وسط بين املخالفة والجنايةكال ،هي كل فعل يعود بالضرر على الفرد واملجتمع : الجنحة

 .هي كل تصرف خار ج عن دائرة القانون يترتب عنه عقاب كزيادة السرعة : املخالفة

 .درجتان الدرجة األولى املحاكم االبتدائية والدرجة الثانية املجالس القضائية  : درجات التقاض ي

  .وكيل الجمهورية، قاض ي الحكم رئيس املحكمة، قاض ي التحقيق، : قضاة املحكمة       

   .يشرف على السير الحسن للمحكمة ويوزع املهام  ويشرف على القضايا املستعجلة : رئيس املحكمة      

 .هو املكلف بتطبيق الحكم أثناء الجلسة ويسهر على تنفيذ القرارات : وكيل الجمهورية      

                                                                                                                               :                                                                                                                             يـــــغرف وه 08تتألف من  : غرف املحكمة العليا واختصاصاتها      

                                                                                                                    .تنظر في أحكام محاكم الجنايات وغرف االتهام واملحاكم العسكرية : الغرفة الجنائية

                                                                                                                   .تنظر في األحكام الصادرة عن املحاكم واملجالس القضائية في القضايا املدنية : الغرفة املدنية

                                                                                                         .ضايا املواريث  والطالق والنفقةتنظر في أحكام املحاكم واملجالس في ق : غرفة األحوال الشخصية واملواريث

                                                                                                                          .تنظر في أحكام املنازعات املتعلقة باألجور والطرد من العمل : الغرفة االجتماعية
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                                                                                                                     .تنظر في األحكام املتعلقة بالجنح واملخالفات القانونية : غرفة الجنح واملخالفات

                                                                                                                         .تعلقة  بامللكية والبيوع والهباتتنظر في األحكام امل : الغرفة العقارية

                                                                  ة باملنازعات الناتجة عن البيع والشراء.                                                                                       تفصل في الطعون املتعلق : الغرفة التجارية والبحرية

 .تختص بفحص الطعون قبل إحالتها على الغرف املختصة : غرفة العرائض

هـــدف للـــدفـــاع عن حقوق اإلنســـــــــــــان ت ،أنشـــــــــــــأهـــا مجموعـــة من العمـــال البريطـــانيين ،هي منظمـــة غير حكوميـــة : منظمـــة العفو الـــدوليـــة

                                        مجاالت التدخل في الدفاع عن سجناء الرأي ...                                                                                   ولها

                                                                                                 .الحياد وعدم االنضمام ألي طرف على حساب اآلخر :  عدم االنحياز

                                                        .هو إضافة مواد جديدة أو إلغاء بعضها أو التعديل في بعض املواد القانونية : التعديل الدستوري

 هي الهيئات واإلدارات التي وجدت لخدمة املواطن من برملان وصحة وتعليم وقضاء وإدارة ...                  : مؤسسات الجمهورية

                                                                                                     .وضع القوانين وهي من اختصاص البرملان : التشريع

                                                  .، تنفذ البرامج برنامج الحكومةفي رئيس الجمهورية والوزير األول هي هيئة تتمثل  : السلطة التنفيذية 

                                                                                                                                                     .هي هيئة تتمثل في املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة تعمل على وضع القوانين (البرملان) : السلطة التشريعية

 .منع حرية الرأي والتعبير : تكميم األفواه

  .سنة من جنس الذكور  19واطن بلغ سن الـ مواجبة على كل  ،هي مؤسسة تابعة للجيش الوطني الشعبي : الخدمة الوطنية

                                                                                                        .وعالقتها بالدول األخرى  ، وتنظم الدولةهو مجموعة من القوانين التي تبيين طبيعة العالقة بين الحاكم املحكوم الدستور :

ت ،هو منظمة لها نفس مبادئ الصليب األحمر الدولي : الهالل األحمر الجزائري 
َ
ِشئ

ْ
ن
ُ
 .أثناء الثورة التحريرية الجزائرية أ

 .ديمقراطية هو جماعة منظمة يشترك أفرادها في املبادئ واملصالح، تسعى للوصول إلى السلطة بأساليَب  : الحزب السياس ي

    .واحدة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم املادية واملعنويةنه العمال الذين ينتمون إلى مهنة هي تنظيم يكوّ  : النقابة

االعتماد  وتقوم النقابة بطلب ،ة بتكوين نقابات واالنضــــمام إليهايســــمح القانون للعمال األجراء وأصــــحاب املهن الحر  : التنظيم النقابي

 .لدى السلطات املختصة وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية وال تسعى النقابة للوصول إلى السلطة

 .هي التعدي على الحقوق األساسية لإلنسان التي نص عليها اإلعالن العالمي :خروقات حقوق اإلنسان 

 ه.الفصل في براءة املتهم أو إدانت هو إجراء قانوني يهدف إلى : املحاكمة

تها الجمعية وقد أقر ، هو وثيقة قانونية تنص على حقوق األفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 .مادة 30يتألف من ، 1948 ديسمبر 10العامة لألمم املتحدة يوم 

 .هو املحاكم وما تصدر من أحكام : القضاء

 .هي هيئة مختصة في النظر والفصل في املنازعات املعروضة أمامها : السلطة القضائية

 : مالحظة

 ألنها ال تنظر في القضايا بل تنظر في األحكام:  ي التقاض يــــال تعتبر املحكمة العليا درجة ثالثة ف. 

 األخيرة في التقاض ي للمجلس القضائي قرارات نهائية: ألنه الدرجة.                                                                                      

 

 

 

 

 




