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 تفاصيل المفردات األسبوع
 .حقوق اإلنسان، تعريفها، أهدافها األول

في العصور القديمة  اإلنسانحقوق : جذور حقوق اإلنسان وتطورها في التاريخ البشري  الثاني
 .الوسيطةو 

 .في الحضارات القديمة وخصوصًا حضارة وادي الرافدين اإلنسانحقوق  الثالث
 .اإلسالمفي  اإلنسانفي الشرائع السماوية مع التركيز على حقوق  اإلنسانحقوق  الرابع

 الخامس
حقوق اإلنسان في المذاهب والمدارس والنظريات : حقوق اإلنسان في العصور الوسطى

الوثائق اإلنكليزية، )اإلنسان في الشركات وإعالناتها والثورات والدساتير السياسي، حقوق 
 .(الثورة األمريكية، الثورة الفرنسية، الثورة الروسية

منذ الحرب  اإلنساناالعتراف الدولي بحقوق : حقوق اإلنسان في التاريخ المعاصر والحديث السادس
 .المتحدة األمموعصبة  األولىالعالمية 

 السابع
، االتفاقية 0593 اإلنساناتفاقية االوربين لحقوق : اإلنسانبحقوق  اإلقليمياالعتراف 

، الميثاق 0590، الميثاق االفريقي لحقوق االنسان 0595االمريكية لحقوق االنسان 
 0554العربي لحقوق االنسان 

االحمر، منظمة العفو  اللجنة الدولية للصايب)المنظمات غير الحكومية و حقوق اإلنسان  الثامن والتاسع
 .(الدولية، منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

 .حقوق اإلنسان في الدساتير العراقية بين النظرية والواقع العاشر
الحادي عشر والثاني 

 عشر
 :العالقة بين حقوق اإلنسان والحريات العامة

 .ير الوطنيةفي المواثيق اإلقليمية والدسات. 2. في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 0
 .حقوق اإلنسان الضرورية و حقوق اإلنسان الجماعية الثالث عشر
 .حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية و حقوق اإلنسان المدنية والسياسية الرابع عشر

 الخامس عشر
الحقائق في التنمية، الحق في البيئة النظيفة، الحق في : حقوق اإلنسان الحديثة

 .، الحق في الدينالتضامن

السادس عشر والسابع 
 عشر

ضمانات احترام وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني، الضمانات في الدستور 
والقوانين، الضمانات في مبدأ سيادة القانون، الضمانات في الرقابة الدستورية، الضمانات 

احترام وحماية حقوق في حرية الصحافة والرأي العام، دور المنظمات غير الحكومية في 
 .اإلنسان

 :ضمانات واحترام وحماية حقوق اإلنسان على الصعيد الدوليوالتاسع  رالثامن عش



  .دور األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في توفير الضمانات  عشر والعشرين
  الجامعة العربية، االتحاد األوربي، االتحاد األفريقي، )دور المنظمات اإلقليمية

 (.دول األمريكية، منظمة آسيانمنظمة ال

  دور المنظمات الدولية اإلقليمية غير الحكومية والرأي العام في احترام وحماية
 .حقوق اإلنسان

االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي، االعتبارات : الطبيعة الوظيفية لمفهوم الحريات العامة الحادي والعشرين
 .تصادية والحريات العامةالبنيوية للحق الوضعي، االعتبارات االق

 الثالثالثاني والعشرين و 
 والعشرين

 .القاعدة الشرعية لدول القانون 

 .تنظيم الحريات العامة من قبل السلطات العامة الرابع والعشرين
 .التقاضي او التنظيم غير القضائي الخامس والعشرين
 .مالها الشرعيةالطعن القضائي، تحديد مسؤولية الدولة من أع السادس والعشرين

 .اثر ازدواجية القضاء على الحريات العامة  السابع والعشرين
  الحريات العامة بمقتضى الفقه اإلداري. 

 .التطور التاريخي لمفهوم المساواة: المساواة الثامن والعشرين
 .ةاالتطور الحديث لفكرة المساو  التاسع والعشرين

 .المساواة بين الجنسين  الثالثون 
 بين األفراد حسب معتقداتهم وعنصرهم المساواة. 

 
 

 


