مكون التسبية على المواطنة – جراذة التحضيس زقم6 :

عنوان الـدرس :إلى أيه ألجأ في حالة خسق حق مه حقوقي الدستوزية.

الغالف الزمني :حصتان

ادلستػوى :السىة الثبلثة ثبوىي إعدادي

الهـدف العـام :رصد حبالت عه خرق بعض الحقىق وتعرف الهيئبت المدافعة عه حقىق اإلوسبن.
أهداف التعلم

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

 إثارة اىتماـ التالميذوحتفيزىم

أسئلـة الربـط والتمهيـد

رصيد معريف
مكتسب.

 -أذكر بعض احلقوؽ اليت تتعرض للخرؽ.

*

 التوصل إىل حتديدحماور الدرس
رصد بعض حاالت
خرؽ احلقوؽ
الدستورية .
*

المـنـتـوج

لضماف حقوقنا الدستورية وضعت الدولة أجهزة للسهر على إنصاؼ ادلتضررين.

 -فما الجهات التي يمكن اللجوء إليها عند خرق حق من حقوقي؟

مقــدمــة
 - Iتتعدد حاالت خرق
الحقوق الدستورية:

 تعرؼ ادلؤسسات  -IIتتعدد المؤسسات التيالرمسية اليت تدافع عن تضمن حماية الحقوق
حقوؽ اإلنساف .الدستورية:
*

 وما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها للدفاع عنها؟ أذكر احلق الذي حيرـ منو الطفل.الوثيقة 1
 قارف بني احلالة والنص القانوين.جدوؿ
 استنتج اخلروقات اليت حلقت احلقوؽالوثيقة 2
الدستورية.
صورة
(الصفحة  - )181أبرز اخلرؽ الذي حلق بالطفالت
العامالت.

من احلقوؽ اليت يتم انتهاكها ،ىناؾ:
• احلقوؽ ادلدنية :حيث يتم رفض اعًتاؼ بعض اآلباء بأبوة مواليدىم من طليقاهتم ،وعدـ
تسجيلهم يف دفًت احلالة ادلدنية ،رغم أف مدونة األسرة تنص على أف اآلباء عليهم
محاية حياة وصحة أبنائهم من احلمل حىت بلوغهم سن الرشد وتثبيت ىويتهم واحلفاظ
عليها.
• احلقوؽ االجتماعية :من حق مجيع األطفاؿ التمدرس إىل غاية بلوغ سن الشغل
القانونية ،ومع ذلك يرفض بعض ادلديرين تسجيل التالميذ يف سجل ادلدرسة رغم بلوغهم
سن التمدرس (السادسة).

 سم اجلهة اليت يتم اللجوء إليها يف حالة ختتلف ىذه ادلؤسسات حسب طبيعة مصدر الضرر:الوثيقة:
• إذا كاف مدنيا فهناؾ احملاكم االبتدائية ،حماكم االستئناؼ مث اجمللس األعلى.
خرؽ حق دستوري.
خطاطة
 أذكر اجلهة اليت يتم اللجوء إليها يف حالة • إذا كاف جتاريا فهناؾ احملاكم التجارية.(الصفحة )182
• إذا كاف مصدر الضرر الدولة أو ادلؤسسات العمومية فهناؾ احملاكم اإلدارية.
خرؽ احلقوؽ من طرؼ الدولة.
 استخلص دور ادلؤسسات القضائية يف1

محاية احلقوؽ الدستورية.

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط الثاين
من الدرس
*

أسئلـة التقويـم

التدرب على كيفية
الدفاع عن احلق
الدستوري.

 - IIIالتدرب على

المرحلـي

كيفية الدفاع عن حق
دستوري واسترجاعه:

 أذكر احلاالت اليت يتم خالذلا خرؽاحلقوؽ الدستورية
 سم ادلؤسسات الساىرة على محايةاحلقوؽ الدستورية.
 استخرج اخلطوات الواجب اتباعها للدفاع • رصد حالة خرؽ احلق الدستوري :تشخيص احلالة  -حتديد نوعية احلق الذي ينتمي إليوالوثيقة:
الضرر مث حتديد الضرر مث حتديد اجلهة اليت خرقت احلق.
بطاقة منهجية عن احلقوؽ الدستورية.
• التعريف باحلالة :مجع الوثائق -تثبيت األدلة -طلب االستشارة القانونية.
(الصفحة  - )183أبرز اإلجراءات ادلتخذة لتطبيق ىذه
• عرض احلالة على اجلهة ادلختصة :االتصاؿ باحملامي -تقدمي التقرير للجهات ادلختصة مث
اإلجراءات.
توكيل حمامي للدفاع من أجل اسًتجاع احلق.

الخـاتـمـة
قياس مدى قدرة
التالميذ على بلوغ
أىداؼ الدرس.

أسئلـة التقويـم
اإلجمـالـي

رغم اجملهودات اليت تبذؿ من طرؼ الدولة وىيئات اجملتمع ادلدين ما تزاؿ حقوؽ
اإلنساف يف ادلغرب تتعرض للخرؽ واالنتهاؾ.
 أذكر مناذج من احلقوؽ ادلدنيةواالجتماعية اليت يتم خرقها.
 بني ادلؤسسات اليت تسهر على محايةاحلقوؽ الدستورية.
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