
 

 

 اإلختبار

 

 اختر اإلجابة الصحيحة

 .......... األجهزة العالمية لحموق االنسان هى

 األجهزة التابعة لمنظمة األمم المتحدة

 األجهزة المنشئة بموجب االتفاليات الدولية

 المتحدةاألجهزة المنشئة بموجب لررات الجمعية العامة لالمم 

 أ ، ب ، ج

 

 .............. األجهزة المنشئة بموجب احكام ميثاق االمم المتحدة لحماية حموق االنسان هى

 اللجنة الخاصة بناميبيا

 اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى

 المفوضية السامية لحموق االنسان

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 ................ 6491لجنة حموق االنسان فى عام تم انشاء 

 بمرار من مجلس االمن

 بمرار من الجمعية العامة لالمم المتحدة

 بمرار من المجلس االلتصادى و االجتماعى

 بمرار من المجلس االلتصادى و االجتماعى

 

 



 

 

 

 ........... 6001انشئ مجلس حموق االنسان عام 

 لجنة حموق االنسانبمرار من 

 بمرار من الجمعية العامة لالمم المتحدة

 بمرار من المجلس االلتصادى و االجتماعى

 بحكم من محكمة العدل الدولية

 

 .............انشئ المجلس الدولى لحموق االنسان بديال عن

 6491لجنة حموق االنسان المنشئة عام 

 نسانالمفوضية السامية لحموق اال

 أ ، ب

 ال توجد احابة صحيحة

 

 .......... يستند انشاء اللجنة المعنية بالحموق االلتصادية و االجنماعية و الثمافية الى

 نص فى ميثاق االمم المتحدة

 نص فى العهد الدولى للحموق االلتصادية و االجتماعية و الثمافية

 لرار من مجلس االمن

 المجلس االلتصادى و االجتماعىلرار من 

 

 

 



 

 

 ..................... 6411انشئت اللجنة المعنية بحموق االنسان لسنة 

 .بموجب نص فى ميثاق االمم المتحدة

 بموجب نص فى العهد الدولى الخاص. بحموق المدنية و السياسية

 .بموجب لرار من الجمعية العامة لالمم المتحدة

 .اجابة صحيحةال توجد 

 

 .......... تهدف لجنة مناهضة التعذيب الى تنفيذ

 .ميثاق االمم المتحدة

 .اتفالية مناهضة التعذيب

 لرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة ذات الصلة

 أ ، ب ، ج

 

 .........انشئت لجنة المضاء على التمييز ضدالمرأة فى عام

1979 

1949 

1981 

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 

 

 



 

 

 

 ........... انشئت اللجنةالمعنية بحماية جميع األشخاص من االختفاء المسرى فى عام

1949 

2005 

2006 

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 .............تصدر اللجان الدولية المعنية بحماية حموق االنسان فى نطاق االمم المتحدة

 تمارير دورية

 أحكام لضائية

 فتاوى لانونية

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 .............. تتلمى اللجان الدولية لحماية حموق االنسان ، فى نطاق منظمة االمم المتحدة

 شكاوى االفراد

 شكاوى الدول

 .شكاوى المنظمات االهلية

 أ ، ب ، ج

 

 

 



 

 

 

 ........... انشئت أجهزة للتصدى لالنتهاكات الجسيمة لحموق االنسان بموجب

 نص فى ميثاق االمم المتحدة

 نص فى العهد الدولى المعنى بالحموق االلتصادية و االجتماعية

 لرار من المفوضية السامية لحموق االنسان

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 .............. هو 6001االجراء 

 االجراء المنشئ بمرار من الجمعية العامة لالمم المتحدة

 .االجراء المنشئ بحكم من محكمة العدل الدولية

 .االجراء المنشئ بموجب لرار من مجلس االمن

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 .......... من خالل 6001يتم ممارسة االجراء 

 جلسات سرية

 جلسات علنية

 مجتمعىحوار 

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 

 



 

 

 ........... من بين المنظمات و الوكاالت الدولية المعنية بحماية حموق االنسان

 منظمة العمل الدولية

 منظمة اليونسكو

 منظمة الهالل االحمر

 أ ، ب

 

 ........ تموم مؤسسات المجتمع المدنى بحماية حموق االنسان من خالل

 تلمى شكاوى األفراد

 اصدار نشرات دورية

 تشكيل لجان لتمصى الحمائك

 أ ، ب ، ج

 

 ............ من بين مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال حموق االنسان

 منظمة العفو الدولية

 .منظمة أطباء بال حدود

 منظمة الصحة العالمية

 أ ، ب

 

 

 

 



 

 

 .......تعتمد الحماية االوروبية لحموق االنسان على

 اللجنة االوروبية لحموق االنسان

 .المحكمة االوربية لحموق االنسان

 مجلس الوزراء االوروبى

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 .……………… تختص اللجنة االمريكية لحموق االنسان بتلمى شكاوى

 االفراد

 المنظمات االهلية

 لدول

 أ، ب ، ج

 .......... تختص المحكمة االمريكية لحموق االنسان باصدار

 فتاوى لانونية

 أحكام لضائية

 توصيات

 أ ، ب

 .........تم ابرام االتفالية االوروبية لحموق االنسان فى عام

1949 

1950 

1958 

 ال توجد اجابة صحيحة



 

 

 

 ...........ابرام االتفالية االمريكية لحموق االنسان فى عام تم

1958 

1970 

1968 

 التوجد اجابة صحيحة

 

 .... انشئت المحكمة االفريمية لحموق االنسان فى عام

1981 

1998 

2000 

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 . ....... انشئت المحكمة العربية لحموق االنسان فى عام

2014 

2012 

2016 

 ال توجد اجابة صحيحة

 

 


