
 

 

 اإلختبار
 

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي أمامن

 

 الحموق الفردية وهي تلن الحموق التي يجب أن تتوافر لكل فرد، وهي تترتب للفرد باعتباره شخصا

 إجابة خاطئة

 إجابة صحيحة

 

( 01/2الجمعية العامة لألمم المتحدة على االتفالية الدولية للحموق المدنية والسياسية، وأكدت االتفالية في المادة )م وافمت 0891وفي سنة 

 "هذا الحك ممررة أن " لكل فرد متهم بتهم جنائية الحك في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبما للمانون

 إجابة خاطئة

 إجابة صحيحة

 

 ايلي من الحموق االلتصادية واالجتماعية والثمافية ماعداجميع م

 الحك في االسم والرعاية التعليمية

الحك في الحياة وكل ما يتصل بها في حك الفرد في سالمته من تحريم التعذيب والحك في الدفاع الشرعى وضمان األمن الفردى في 

 محاكمة عادلة

 الحك في التعليم

 الحك في العمل

 

 : ( منه على09م في المادة )0890أكد الميثاق اإلفريمى لحموق اإلنسان والشعوب لعام 

 .الدولة غير ملزمة بمساعدة األسرة في أداء رسالتها كحماية لألخالليات والميم التمليدية التي يعترف بها المجتمع

 . السهر على صحتها وسالمة أخاللياتهااألسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها و

ال يتعين على الدولة المضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حمولها وحموق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات 

 "... واالتفاليات الدولية

 ية المجتمع والدولةالعائلة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حك التمتع بحما



 

 

 

 

 ( منه22م، على الحك في الزواج وتأسيس أسرة ، حيث ورد في المادة )0811نص العهد الدولي للحموق المدنية والسياسية لعام 

 .الدولة غير ملزمة بمساعدة األسرة في أداء رسالتها كحماية لألخالليات والميم التمليدية التي يعترف بها المجتمع

 لعائلة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حك التمتع بحماية المجتمع والدولةا

ال يتعين على الدولة المضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حمولها وحموق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات 

 "... واالتفاليات الدولية

بلغ سن الزواج حك التزاوج وتأسيس أسرة دون أى ليد بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين، ولهما حموق للرجل والمرأة متى 

 .متساوية عند الزواج وأثناء ليامه وعند انحالله

 


