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آية عودة
המצגת נערכה ע"י איה עודה
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

إمكانيات حل امتحان البجروت بعد التسهيالت

الفصل األول
أسئلة حدث 14درجة للسؤال
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من األسئلة 2-1
كل سؤال مركب من بندين (لكل بند 7عالمات ).
يمكن حل بندين ويمكن أن يكون بند من كل سؤال.

الفصل الثاني:
أسئلة معرفة وأسئلة عنقود (معرفة مركبة)
القسم األول – أسئلة معرفة
يجب اإلجابة عن  2من  5أسئلة 20 .درجة 10 -درجات لكل
سؤال

القسم الثاني – أسئلة العناقيد
يجب اإلجابة عن سؤال  1من  14( . 5درجة للسؤال)
سؤال عنقود العالم اليهودي
سؤال عنقود اإلعالم والسياسة في اسرائيل
سؤال عنقود النتخابات واألحزاب
سؤال نقود لحكم المحلّي (السلطات المحلية)
سؤال عنقود إشتراك المواطنين والرقابة على سلطات الحكم

الفصل الثالث

أسئلة القطعة
يجب اإلجابة عن  2من 3
 26درجة (  13درجة للسؤال)

الفصل الرابع
يجب االجابة عن سؤالين.
 26درجة (  13درجة لكل سؤال)
أسئلة نصف حدث
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من
أسئلة نصف الحدث .
( 13درجة للسؤال)

الفصل الرابع
يجب االجابة عن سؤالين.
 26درجة (  13درجة لكل سؤال)

أسئلة موقف
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من أسئلة
الموقف
( 13درجة لكل سؤال)

هناك عدة أنواع من األسئلة:
 -1أسئلة حدث
 -2أسئلة معرفة
 -3أسئلة عنقود (معرفة مركبة)
 -4أسئلة نصف حدث
 -5أسئلة موقف

طريقة الحل لسؤال حدث ونصف
حدث
ذكر -كتابة اسم المصطلح المطلوب
بالسؤال.
عرض -شرح او تعريف المصطلح الذي
كتب في الذكر
دعم (اقتباس) -نسخ الجملة من النص
التي دلت على الذكر
ربط -شرح بكلمات أخرى العالقة بين
النص والمصطلح( .وبهذا نرى أن جملة
االقتباس ,الذي يدل على الذكر ,الذي
بموجبه العرض)

هناك عدة أنواع من األسئلة:
 -1أسئلة حدث
 -2أسئلة معرفة
 -3أسئلة عنقود (معرفة مركبة)
 -4أسئلة نصف حدث
 -5أسئلة موقف

تعريف المصطلح المذكور
في السؤال

هناك عدة أنواع من األسئلة:
 -1أسئلة حدث
 -2أسئلة معرفة
 -3أسئلة عنقود (معرفة مركبة)
 -4أسئلة نصف حدث
 -5أسئلة موقف

طريقة حل سؤال عنقود
 تعريف او عرض المصطلح األول تعريف المصطلح الثاني -ربط بين المصطلحين

هناك عدة أنواع من األسئلة:

طريقة حل سؤال موقف
أ-

 -1أسئلة حدث
 -2أسئلة معرفة
 -3أسئلة عنقود (معرفة مركبة)
 -4أسئلة نصف حدث
 -5أسئلة موقف

كتابة موقفي

ب -دعم موقفي بمصطلح مدنيات
 عرض المصطلح ربط المصطلح مع النصج -دعم الموقف المعارض عن طريق مصطلح
مدنيات
 عرض المصطلح -ربط المصطلح مع النص

• الذكر  :مبدأ حكم الشعب
ديمقراطي اساسي يعني ّ
أن جميع المواطنين هم
• العرض  :مبدأ
ّ
صالحيّات في الدولة الديمقراطية .تت ّم إدارة
سيادة /مصدر ال ّ
أصحاب ال ّ
شؤون الدولة بواسطة المواطنين من خالل ممثلين ينتخبهم
المواطنون .المواطنون ينتحبون ممثّلين (مندوبين عنهم) للسلطة/
حكم منتخب  -لفترة زمنية محددة في القانون.
• الدعم/اإلقتباس :كما ذكر في النص " بعد نقاش جماهيري أجري
إستفتاء عام شارك فيه جميع المواطنين في الدولة .....عبّر
المواطنون في هذا اإلستفتاء عن رغبتهم في الخروج من اإلتحاد
األوروبي  ،وتم تحديد تاريخ يفترض فيه تنفيذ ذلك".
• الربط :وبهذا نرى ان مواطنو بريطانيا قاموا بالمشاركه في اإلستفتاء
العام للتعبير عن رغبتهم في الخروج من االتحاد األوروبي وهذا يدل
على مبدأ حكم الشعب  .الذي بموجبه المواطنون هم أصحاب السيادة
ومصدر الصالحيات في نظام الحكم حيث تت ّم إدارة شؤون الدولة
بواسطة المواطنين من خالل ممثلين ينتخبهم المواطنون.

• الذكر  :مسؤولية مشتركة
• العرض  :على كل وزير في الحكومة تحمل مسؤولية القرارات التي
تتخذها الحكومة ،حتى لو كان هذا الوزير من األقلية التي عارضت اتخاذ
هذا القرار .بحكم هذه المسؤولية فإنه ال يجوز ألي وزير انتقاد أو
االعتراض أو التهجم على قرار اتخذته الحكومة بشكل علني أو
التصويت ضد هذا القرار تحت أي ظرف كان .وكل وزير يرفض تحمل
المسؤولية الحكومية أو يعترض علنا على قرارات أو أعمال الحكومة
التي أتخذت بغالبية فعليه أن يستقيل.
• الدعم/اإلقتباس ":في أعقاب هذا التصريح  ،أدعى بعض الوزراء أنهم
يعارضون قرار الحكومة هذا ،ولكن بما انهم ملزمون بدعم جميع
القرارات التي تتخذها الحكومة  ،فهم مضطرون لإلستقالة".
• الربط :وبهذا نرى ان بعض الوزراء طالبوا في تأجيل تاريخ الخروج من
اإلتحاد ألنه حسب أدعائهم يجب إتخاذ خطوات تضمن المكانة
االقتصادية والسياسية لبريطانيا قبل خروجهم من اإلتحاد .رغم ذلك
صرح رئيس الوزراء أنه بموجب قرار الحكومة ستخرج بريطانيا من
اإلتحاد حسب التاريخ الذي تم تحديده.وهذا يدل على المسؤولية
المشتركة الذي بموجبها(..عرض)......

ذكر :حقوق االنسان\ الحقوق الطبيعية
العرض :هي حقوق أساسية وطبيعية يتمتع بها كل انسان
لكونه انسانا .هذه الحقوق ال تمنح من قبل السلطة وغير
متعلقة بها .تقع على السلطة مسؤولية الحفاظ على هذه
الحقوق وإتاحة الفرصة لإلنسان لتحقيقها .من بين الحقوق
االطبيعية :الحق في الحياة واالمن ,الحق في التملك ,الحق
في الحرية ,الحق في الكرامة....
الدعم\ االقتباس :كما ذكر في النص " احدى طرق نشر
المضامين هي مشاركة البوستات ,وتأييد رأي الكاتب
والتعبير عن التضامن مع االقوال التي كتبت فيها"
ربط  :وبهذا نرى ان نشر المضامين هو عبارة عن التعبير
عن تأييد ةتضامن مع مضمون البوستات الذي يدل على
حرية التعبير والحق في الحرية الذي يعتبر احد الحقوق
الطبيعية.

ذكر :قانون أسس القضاء
العرض :يتطرق القانون الى الحاالت التي ال يوجد فيها
تشريع رئيسي آخر يعالج القضية التي قيد البحث .القانون
يوجه المحاكم التخاذ القرارات باالعتماد على " أسس
الحرية والعدل واالستقامة في تراث إسرائيل"
الدعم :كما ذكر في النص " في تعليل قرار الحكم ,كتب
القضاة انه ليس هناك رد في التشريع القائم لحاالت يقوم
فيها متصفحون بمشاركة بوستات مسيئة كتبها اشخاص
اخرون ,لذلك اعتمدوا في قرار حكمهم على مصادر يهوديه
تتطرق الى مسؤولية كل من يقوم بمشاركة اقوال قالها او
كتبها آخرون"
الربط :وبهذا نرى ان القانون القائم ال يعالج القضية التي
قيد البحث ,اعتمد القضاه على المصادر اليهودية التي
تتطرق الى مبادئ الحرية والعدل واالستقامة في تراث
إسرائيل والتي توفر ردا على هذه الحالة وذلك اعتمادا
على قانون أسس القضاء.

 .3اعرض حسب وثيقة االستقالل التبريرين القامة دولة إسرائيل:
التبرير الطبيعي(العالمي) والتبرير الدولي (القضائي).
الّتبرير الّطبيعّي (العال ّمي):
الّتبرير إلقامة دولة يهو ّدية في أرض إسرائيل ينبع من ال ّحق الّطبيعّي والعال ّمي ل ّكل شعب في تقرير مصيره.
الّتبرير الّدولّي :
 تبرير إقامة دولة يهو ّدية في أرض إسرائيل ناجم عن تأييد ودعم/اعتراف دولّي ب ّحق الّشعب اليهو ّدي في إقامةدولة في أرض إسرائيل – .

صك االنتداب ،قرار األمم ال ّمتحدة بشأن الّتقسيم
 قرارات رس ّمية لُ َدول وهيئات دولّية /أمثلة :وعد بلفورّ ،(القرار )181

 .4اعرض طريقتين تراقب الكنيست من خاللهما الحكومة وتشرف عليها
▪ اقتراح حجب الّثقة :يمكن أن يتّم ّحل الحكومة من خالل تصويت الكنيست.
▪ المصادقة على الميزانّية :بدون إقرار الميزانّية ال تستطيع الّسلطة الّتنفيذّية القيام بدورها/إذا لم ي َّحول إقرار الميزانّية إلى
قانون خالل ثالثة أشهر تَ ّحل الكنيست.
▪ طلب وتلّقي معلومات  :الكنيست مفَّوضة بطلب وتلّقي معلومات حول أعمال الحكومة من خالل االستجوابات مثًال.
سمح لعضو كنيست باالقتراح على رئيس الكنيست بأن يشمل جدول األعمال مناقشة موضوع معّين
▪ اقتراح لجدول األعمال  :ي َ
ّ
يتطرق إلى سياسة الحكومة أو إلى أدائها.

 .4اعرض طريقتين تراقب الكنيست من خاللهما الحكومة وتشرف عليها
وموظفين لإلجابة عن أسئلة تتعّلق بعملهم /في بعض األحيان تكون لجان
▪ لجان الكنيست ّ :كل لجنة م َّخولة بدعوة وزراء ّ
ثانوي.
الكنيست م َّخولة بالمصادقة على الّتشريع الّ ّ
▪ لجنة تحقيق برلمانّية  :لجنة تحقيق تقيمها الكنيست للّتحقيق في مسألة م َّحددة ،تكون اللجنة مؤلَّفة من المعارضة واالئتالف
وفًقا لعالقات القوى بينهما.

▪ مثول رئيس الحكومة في الكنيست :تستطيع الكنيست إلزام رئيس الحكومة بالمثول أمامها ،إذا ّوقع على الّطلب أربعون
عضو كنيست على األقّل .
▪ المعارضة :جميع األحزاب في الكنيست غير الُمشاِركة في الحكومة .تعاِرض هذه األحزاب سياسة الحكومة .ت ِشرف
المعارضة على الحكومة من خالل الّتصويت بحجب الّثقة ،االستجوابات ،اقتراح موضوع لجدول األعمال وغيرها.
سنها الكنيست تقّيد الّسلطة الّتنفيذّية.
▪ الّتشريع  :بعض القوانين الّتي ت ّ

 .5اعرض مصطلح االمر الغير قانوني بشكل قاطع
▪ هو أمر صادر عن قائد م َّخول أو سلطة م َّخولة بذلك.
علم أسود يرفرف فوقه" عدم قانونّية وعدم أخالقّية هذا األمر
▪ هذا األمر يناقض ا ِلقيم األخالقّية واإلنسانّية األسا ّ
سية " َ
واضحة للعيان .
العسكري
▪ يجب عدم االنصياع لهذا األمر ّحتى ضمن اإلطار
ّ
يصدره والّشخص الّذي ينّفذه.
▪ يؤّ دي االنصياع ألمر من هذا الّنوع إلى محاكمة الّشخص الّذي ِ
مثال على ذلك مجزرة كفر قاسم 1956

 .6اعرض مميزي طريقة االنتخابات في إسرائيل :
 نسبية قائميةالّنسبّية :
ُمرشحينّ /كل حزب .يكون حساب المقاعد نسبًة
يكون توزيع المقاعد في البرلمان نسبًّيا لعدد األصوات الّتي حازت عليها ّكل قائمة َّ
صوتين في االنتخابات أو من مجموع ّكل األصوات الّصالحة فقط .بشرط أن تجتاز القائمة نسبة الحسم.
لعدد الُم ِ ّ
القائ ّمية:
عدة طرق ّمتبعة لتركيب القائمة :انتخابات
ُمرشحين (م ّحددة مسبًقا أو تتأّثر بتصويت الّناخبين) .هناك ّ
الّتصويت لحزب لديه قائمة َّ
تمهيدّية (پرايمرز)/انتخابات ُتجرى في مؤّ سسات الحزب/لجنة ُمنِّظمة /تعيين من جانب رئيس القائمة.

 .7اعرض نقطة تشابه واحده وفرقا واحدا بين القومية االثنية-الثقافية وبين القومية المدنية
(السياسية)
نقطة تشابه:
الّطموح المشترك ألبناء القو ّمية الّذين لديهم قاسم مشترك في االستقالل الّذاتّي ضمن دولة ذات سيادة ,إدارة ذاتّية ضمن
دولة(تقرير المصير).
سية)
فرق واحد بين القو ّمية اإلثنّية  -الّثقافّية والقو ّمية المدنّية (الّسيا ّ

الهوية القو ّمية على ُأُسس كاألصل والّلغة والّتاريخ وفي بعض األحيان الّدين أيًضا .أّما
في القو ّمية اإلثنّية  -الّثقافّية :تعتمد ّ
الهوية القو ّمية على رغبة مشتركة في العيش في نفس الّدولة ,وفي نفس الوقت قبول
في القو ّمية المدنّية (الّسيا ّ
سية) :فتعتمد ّ
توحد هذه القو ّمية.
نفس نظام الحكم ونفس القوانين ,الّدولة هي الّتي ّ ِ
أو
سية)
في القو ّمية اإلثنّية  -الّثقافّية :ال يوجد تطابق بين االنتماء القو ّمي وبين الّدولة كمواطن .أّما في القو ّمية المدنّية (الّسيا ّ
فيوجد تطابق بين االنتماء القو ّمي وبين االنتماء للّدولة كمواطن.

الفصل الثاني
األسئلة 12-8
أسئلة عنقود -معرفة مركبة
(عليك اختيار عنقود واحد فقط )

 .8عنقود العالم اليهودي
عرض الخالف القائم بين الُمتدّينين اليهود والعلمانّيين اليهود في المجتمع اإلسرائيلّي حول مسألة الّزواج والّطالق
يرغب المتدّينون في إجراء الّزواج والّطالق بحسب الّديانة اليهودّية (الّشريعة اليهودّية) .يؤّيد المتدّينون قانون المحاكم الدينّية اليهودّية الّذي ينص على
أّن أمور الّزواج والطالق لليهود في إسرائيل ،انها ،ستكون تحت إمرة المحاكم الّدينّية اليهودّية المطلقة ،وكذلك زواج وطالق اليهود مواطني الّدولة أو
سكانها يجب أن يكونا تحت إمرة الّشريعة اليهودّية .
بالمقابل ،هناك علمانّيون يعارضون بأن يكون الّزواج والّطالق بحسب الّشريعة اليهودّية ،ويّدعون أّنه ال يجب فرض الّزواج والّطالق بحسب الّدين
ّ
ديمقراطية .ي ّؤيد العلمانّيون الّزواج والّطالق المدنَّيْين في دولة إسرائيل .ش
في دولة
عرض ال ّحق في ال ّح ّرية من الّدين
ّحق ّكل إنسان في عدم اإليمان بأّي معتَقد ،عدم االنتماء ألّية مجموعة دينّية وأن ال يعاني من أّي فرض دينّي ،وأن ال يتعّرض لتلقين عقائد دينّية . -
ّحقه أن ال يقيم طقوس وشعائر دينّية ر ً
غما عنه .
كيف ينعكس ال ّحق في ال ّح ّرية من الّدين في هذا الخالف
الحصرية للّتداول في أ َمري الّزواج والطالق في إسرائيل وفًقا
بما أّن القانون في إسرائيل ّحدد أّن الّرابانوت (الحاخا ّمية) هي الّتي تت ّمتع بالّصال ّحية
ّ
للديانة اليهودّية ،هناك بعض العلمانّيين الّذين يدعون بأّنه تم المس ب ّحقهم في ال ّح ّرية من الّدين ،ألّنه يفَرض عليهم الّزواج أو الّطالق في طقوس
وشعائر دينّية بخالف رغبتهم أو إيمانهم.

 .9عنقود :االعالم والسياسة في إسرائيل

عرض القانون ضد الملكية المتقاطعة
هذا القانون يمنع إمكانّية كون الّشخص مالك صحيفة ،وفي ذات الوقت صاحب م ّحطة إذاعة أو تلفاز.
الجماهيري وتقليص تأثير الّرقابة الخاّصة للمالكين على نشر
 الهدف هو ْمنع شخص واحد من أن يسيطر على مصادر المعلومات ومنّصات الّنقاشّ
الجماهيري .
المعلومات ،والّسيطرة على جميع مصادر المعلومات ومنّصات الّنقاش
ّ
عرض مبدأ الّتعّددّية
االعتراف بأ ّه ّمية الّتعّدد ,تعّدد اآلراء وبوجود اختالف في اآلراء والمواقف بين األفراد أو المجموعات .
تشجيعْ ,منح فرصة للّتعبير عن مختلف اآلراء وتحقيقها /مواقف األفراد أو المجموعات في المجتمع يمكن كل مجموعة أو رأي من الّتنّظم والعمل من
أجل تحقيق مصالحها .
كيف ي ِّعّزز القانون ّ
ضد الملكّية المتقاطعة مبدأ الّتعّددّية
يهدف القانون إلى منع سيطرة جهة واحدة على مصادر المعلومات ،وهذا األمر يمكن مجموعات مختلفة من التعبير عن رأيها في االعالم ويسمح بوجود
آراء متنّوعة في المجتمع .يمكن االعتراف بأهمية تعدد آراء ومواقف االفراد او المجموعات كما وانه يشجع وجود اآلراء المتنوعة والتعبير عنها.

 .10عنقود :االنتخابات واألحزاب
عرض مصطلح االنتخابات الّتمهيدّية (الپرايمرز)
انتخابات داخلية\ داخل الحزب
انتخابات تمهيدّية في الحزب يشارك فيها جميع أعضاء الحزب.
مرشحين للحزب في الكنيست.
 في هذه االنتخابات يتّم تحديد قائمة الُ َّمرشحون للكنيست بحسب ترتيبهم في القائمة .
ينتَخب الُ َّ
سية
الحقوق الّسيا ّ
سي/الّدولة( .قسم من هذه الحقوق تعطى فقط للمواطنين ،والقسم
سي/الّشراكة في إدارة اإلطار الّسيا ّ
سية هي حقوق مرتبطة بالمجال الّسيا ّ
 الحقوق الّسيا ّاآلخر يعتمد على الحقوق الّطبيعّية ل ّكل إنسان.
ترشح ،ال ّحق في الّتنّظم كحزب يتنافس في االنتخابات (ي َمنح فقط لمواطني
 الحقوق الّسيا ّسية الّتي ت َمنح فقط للمواطنين :ال ّحق في االنتخاب والّ ّ
الّدولة) .
 الحقوق السياسية النابعة من الحقوق الطبيعية :حق التظاهر واالحتجاج وإمكانية انتقاد السلطة (غير محددة لمواطني الدولة فقط).يةّ
س ِّ
كيف يمكن قيام الپرايمرز تحقيق الحقوق الّسيا ّ
سي في االنتخاب ويشاركون في إدارة الدولة .أو ُينتَخب
مرشحين للكنيست ،وبذلك َفُ ْهم ي ّحققون ال ّحق الّسيا ّ
جميع أعضاء الحزب ينتخبون قائمة الُ َّ
ترشح.
مرشحون للكنيست حسب ترتيب انتخابهم في القائمة ،وبذلك َفُ ْهم ي ّحققون ّحقهم الّسيا ّ
سي في الّ ّ
الُ َّ

 – 11عنقود الحكم المحلي ( السلطات المحلية)

وظيفتين للسلطة المحلية :
خدمات التعليم :في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة المعارف مسؤولة عن
التعليم ،مضامينه ،مناهجه وتعيين الموظفين فإن السلطات المحلية تكون
مسؤولة عن :تسجيل التالميذ ،صيانة الروضات والمدارس تقديم خدمات
مساعدة للمدارس مثل السكرتارية وكذلك تفعيل جهاز التعليم ما قبل
اإللزامي وجهاز التعليم الثانوي بحيث يكون معظم العاملين فيه من موظفي
السلطة المحلية .ولها الحق في وضع الخطط بخصوص نظام التعليم في
نطاق سلطتها.

خدمات الرفاه :تقع ضمن مسؤولية الحكم المركزي ووزارة الرفاه ،وبالتالي
تقوم هذه الوزارة بوضع السياسة واألنظمة وتحدد طريقة تقديم الخدمات.
ولكن أيضا هنا تكون السلطة المحلية ملزمة بتقديم الخدمات بشكل فعلي
لسكانها وذلك عن طريق التوجه لوزارة العمل والرفاه االجتماعي .من
الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية :االعتناء بالمسنين ،االعتناء باألطفال
والشبيبة في ضائقة ،محطات رعاية الصحة النفسية.

وضع السياسة وتنفيذها
➢ تحدد الحكومة السياسة وتتخذ القرارات فيما يخص السياسة الداخلية
والخارجية للدولة.
➢ كذلك من خالل هذه الصالحية تقرالحكومة إصالحات وخطط مختلفة ملعالجة

كافة مناحي الحياة .فبالتالي تؤثر الحكومة ،من خالل عملها ووضعها للسياسات،
بشكل كببر جدا على الحياة اليومية للمواطنين.

الربط:
جهاز التربية والتعليم  :السلطة المحلية مسؤولة عن تفعيل جهاز التربية والتعليم
في منطقة نفوذها ,وهي أيضا مسؤولة عن صيانة المؤسسات التربوية .جهاز
التربية والتعليم في إسرائيل هو رسمي ,ويقع تحت مسؤولية وزارة التربية
والتعليم وهي التي توفر له الميزانية .اذا السلطات المحلية ملزمة بتقديم خدمات
لمجال التربية والتعليم وفقا لسياسة وقرارات وزارة التربية والتعليم التي هي
وزارة حكومية.
خدمات الرفاه :السلطة المحلية مسؤولة عن منح خدمات الرفاه للسكان .في دولة
إسرائيل تحدد خدمات الرفاة من قبل وزارة الرفاة وهي التي تملي على السلطات
المحلية الميزانية المطلوبة لتفعيلها.

 .12عنقود :اشتراك المواطنين والرقابة على سلطات الحكم
المنّظمات غير الحكومية (القطاع الّثالث)
 جمعّيات ومنّظمات كثيرة ،لها وجهات نظر متعّددة .سياسة في مجاالت متعددة .
 تهتم بالدفاع عن حقوق اإلنسان والمواطن,منع الفساد ودفع ال ّ تعمل بمبادرة منها وليس بمفعول القانون من خالل ممارسة ضغط على الحكم,اإلشراف على عمله وتجنيد رأي الجمهورعرض مبدأ الّتعّددّية
االعتراف بأ ّه ّمية الّتعّدد ,تعّدد اآلراء وبوجود اختالف في اآلراء والمواقف بين األفراد أو المجموعات .
تشجيعْ ,منح فرصة للّتعبير عن مختلف اآلراء وتحقيقها ,مواقف األفراد أو المجموعات في المجتمع يمكن كل مجموعة أو رأي من الّتنّظم والعمل من
أجل تحقيق مصالحها .
كيف يت ّحقق مبدأ الّتعّددّية من خالل المنّظمات غير الحكو ّمية
وجود جمعيات ومنطمات كثيرة لها وجهات نظرمتعددة يعبر عن االعتراف بتعدد المجموعات المختلفة في المجتمع ,وهطذا يتحقق مبدأ التعددية.
أو
المنظمات المختلفة تعمل على حماية حقوق االنسان والمواطن ومنع الفساد ,ممارسة الضغط على الحكم واالشراف على عمله ,أي ان المنظمات المختلفة
يمكنها ان تتنظم وتعمل من أجل تحقيق مصالحها وهطذا يتحقق مبدأ التعددية.
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