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 .(المفهوم والخصائص  -والديمقراطية حقوق اإلنسان) األولىالوحدة النمطية 

 
 : أ.عبدالمجيد محمد حمودي.إعداد

 
 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .نينوى 
 .مفهوم حقوق اإلنسان والخصائص  الموضوع: تحديد 

 
 .حقوق اإلنسان وخصائصها  يتعرف الطالب على مفهوم الوحدة : أهداف

 
 ختباةت:اإل

 عرف حقوق اإلنسان؟ .1
 ماهية خصائص حقوق اإلنسان؟ .2

 
 مفاتيح األجوبة:

مجموعمممة الحقممموق الطبيعيمممة التممم  يمتلاهممما اإلنسمممان واللصممميقة  حقممموق اانسمممان هممم  .1
مممذ كلممت  حتممى لممو  بطبيعتممو والتمم  توممد موجممودة ومن لمم  يممت  اإلعتممراف  همما   ممد أ فممر

 انتهكت مذ قبد سلطة ما.

 خصائص حقوق اانسان ه : .2

حقمموق اانسممان لهمما طممابي العالميممة فهمم  لاممد  نمم  البمممر أينممما اممانوا ومهممما اممانوا ةجمماا -1

                                                               ونساء. 

لاد إنسان سواء تمتي  هما أم حمرم منهما حقوق اانسان ليست منة مذ أحد   وه  ثا تة -2

                                                                        .واعتدي عليها 



.ئممممممممممممممممممممممممممممممممةحقمممممممممممممممممممممممممممممممموق اانسممممممممممممممممممممممممممممممممان  يممممممممممممممممممممممممممممممممر قا لممممممممممممممممممممممممممممممممة للتج  -3   

حقمموق اانسممان ا تقبممد التصممرف بالتنمماي  عنهمما فهمم  ثا تممة لاممد إنسممان حتممى مممي عممدم -4

                                                             .ودولتااعتراف  ها مذ قبد 

حقوق اانسان متطوةة ومتجددة فه  توا مب تطموةات العصمر فم  تجموةها وتجمددها لتمممد -5

                                                                    مختلف مناح  الحياة.

بممر بضما النومر عمذ العنصمر أو الجمنل أو المديذ أو حقوق اإلنسان واحدة لجميي ال-6
لمدنا جميعماح أحمراةاح  الرأي السياس  أو أي ةأي آخر  أو األصد الوطن  أو ااجتماع . وقمد ول

 .. فحقوق اإلنسان عالميةوالحقوق.ومتساويذ ف  الارامة 
 

 .( ف  الحضاةات القديمةحقوق اإلنسان ) الثانيةالوحدة النمطية 
 

 المجيد محمد حمودي.إعداد: أ.عبد
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

  يان حقوق اانسان ف  الحضاةات القديمة.الموضوع:
 

 األهداف: يتعرف الطالب على وضي حقوق اانسان ه  الحضاةات القديمة.
 

 ااختباةات:
 قانون اوة نمو.تال  عذ حقوق اانسان ف   .1

 .لبت عمتاة تال  عذ حقوق اانسان ف  قانون  .2

 تال  عذ حقوق اانسان ف  قانون حموةا  . .3

 



 
 مفاتيح ااجوبة:

هو أقدم القوانيذ المكتوبة الوي ت  العثوة عليهما ممذ قبمد علمماء ااثماة وهموا القمانون  .1

د قبممم2111 -2003اصمممدةل الملمممت السمممومري اةونممممو مرسمممل لسممم لة أوة الثالثمممة)

المي د(.وقد استطاع العال  المسماةي صموئيد نوح اريمر بالتعرف على لوح مسمماةي 

 ان محفوظ ف  متحف المرق القدي  ف  اسنطبو  وهوا اللوح اان يحتوي على اجم اء 

مذ هوا القانون الوي اصدةل الملمت السمومري اوةنمو.وقمد جماء فم  هموا القمانون اقمراة 

المي دي.وقمد كامر فم  مقدممة هموا القمانون مما 1952لحقوق اانسان واان هموا عمام 

البضضماء  وايالمة المب دالهدف مذ تمريعو حيث تطرق الى توطيمد العدالمة والحريمة فم  

ممذ النصمول لمبمادق حقموق اانسمان  تضمذ هوا القمانون العديمدوالول  والعدواة.وقد 

ري  المسمما  فمم  ااعم ن العممالم  لحقموق. وأن مثممد تلمت الحقمموق تحم ةهمااأقر التم  تمم  

( .وهنما نتطمرق المى بعضمها  19)0(المى15بجس  اانسان والوي جاء نصو ف  المواد)

على ان: ))اكا حط  ةجد متعمدا طمرف ةجمد  16 ا والواضح  منها حيث تنص المادة 

على ان: ))اكا  17اخر  هراوة  عليو ان يدفي منا واحدا مذ الفضة(( وجاء ف  المادةا

خمر  عليمو ان يمدفي ثلثم  المنما ممذ الفضمة(( وجماء فم  قطي ةجمد بسمكيذ انمف ةجمد ا

على ان: ))اكا اسر ةجد سذ ةجد اخر  عليو ان يدفي شيقليذ مذ الفضمة  19المادةا

  لاد سذ((.

هوا القانون مذ القوانيذ الت  تعمود المى  دايمة العهمد البما ل  القمدي  والموي امان يطلم   .2

مدونا  ها هم  اللضمة اا ديمة. وهموا اةسا(واللضة الت  اان -عليو بعا العلماء )أيسذ

القممانون اصممدةل الملممت لبممت عمممتاة  وهممو خممامل ملمموي سمم لة ايسممذ والمموي  اسممتمر 



قبد المي د  وهموا القمانون تضممنت نصوصمو حقموق  1934-1924حكمة ف  الفترة 

مممذ مقدمممة مممما هة لقممانون اوةنمممو  القممانون  اانسممان فمم  العممراق القممدي .يت لف همموا

وقد عثرعلى هوا القانون ممذ خم   التنقيبمات التم  قاممت خرى.أقانونية وخاتمة ومواد 

جامعممة  نسمملفانيا فمم  مدينممة)نفر( واممان كلممت فمم  السممنوات ااولممى مممذ  دايممة القممرن 

العمريذ وقد قام العلماء على دةاستها وترجمتها وقراءة ثمان وث ثيذ مادة مذ موادها 

ضمذ هواء العلماء الويذ قمام  ترجمتهما  فقط الت  اانت مكتوبة باللضة السومرية ومذ

 وقمد.م1947وقمد قمام  نممرها فم  عمام (, francis steleهو العال ))فرنسيل شميد

تضمنت المقدمة تمجيدا ل لهة السومرية العوام والو المدينة الرئيس  وايفية اختيماة 

عممذ  الراعمم  الحكممي  لنمممر العممد  فمم  الممب د والقضمماء ((لبممت عمممتاة))االهممة للملممت 

المممكاوى والقضمماء علممى العممداوة وجلممب الرفاهيممة للسممومرييذ واأل ممدييذ.ومذ الحقمموق 

الت  ا د عليها هوا القانون حماية طبقة العبيد ومني ااساءة اليه  واوجب انصافه    

ومنمممي تعمممويب اانسمممان ل نسمممان  وضممممذ حقممموق الطفولمممة  ومنمممي المسممما  بجسممم  

لمته   رق حتمى تثبمت أدانتمو.وهنا وضمي القمانون اما ان هوا القانون اعتبر ا  الحيوان

القبا على شخص أخر بجرم يعتقد أو يمت يلق  ي فيو ألي شخص اايجاعدم بنصا 

أنو اقترفو.وهنا حدد ان عملية القبا تمت  فقمط فم  حالمة ثبموت الجمرم. امما أن مموادل 

))  علمى انمو: 14اعطت ل نسان حقو عندما يلحقة الضرة والمسا  وتمنص الممادة ا

اكا اشممتاى عبممد سمميد علممى سمميدل بسمموء معاملتممو وثبممت علممى سمميدل اسمماءة عبوديتممو 

اما جاء ف  الخاتمة ان: )) لبت عمتاة ا مذ االمو انليمد  مرتيذ  فسوف يحرة العبد((

الخيمممر  قممد قضمميت إلممى البضضمماء والعنممف وعملممت إلممى ا ممراي العدالممة والصممدق وجلممب

 للسومرييذ واا دييذ((.



صمدةل الملمت حمموةا   وهمو اشمهر ملموي العهمد البما ل  وسماد  ملموي سم لة القمانون أ هوا.4

( قبممد المممي د(. فقممد اتممب همموا القممانون علممى مسمملة ابيممرة مممذ 9217 – 5017با ممد ااولممى )

سمم  ومممذ 190سمم  ومممذ ااسممفد 160علممى ألسمم  وقطرهمما مممذ ا225الحجممر ااسممود  طولهمما 

ائريمة تمامما. ةتبمت ممواد قمانون حمموةا   س   وه  اسطوانية المكد ولانها ليست د60الوسط 

ف  اةبعة واةبعيذ حق   واتبت باللضة البا لية على  راة قانون لبت عمتاة وبالخط المسماةي. 

مممادة ماعمدا الممواد التالفممة بسمبب التخريمب الحاصممد فم  احمد اجمم اء  282يحتموي الحجمر علمى 

 ربم  ايمران اثنماء حفريمات  المسلة. وقدوجدت المسلة ف  مدينة سوسة عاصممة عمي م جنمو 

م(  وهمموا القممانون مممذ ا ثممر القمموانيذ اهتماممما  1902 – 1901البعثممة التنفيويممة الفرنسممية )

بحقمموق اانسممان قبممد اانسممان  وقممد تضمممنت حقمموق اانسممان التمم  وةدت فمم  القمموانيذ التمم  

لسمابقة التم  سبقتو  واضاف اليها حقوقا اخرى اثيرة. اك ان حموةا   قد حموف ممواد القموانيذ ا

تتفمم  مممي ةوح العصممر المموي يعمميا فيممو  واضمماف مممواد قانونيممة اخممرى اقتضممتها مصمملحة  ا

المجتمي ف  حينو وبااخص المواد القانونية الصاةمة الخاصة بعقوبة الموت ومبمدأ القصمال. 

وقمد جدير بالوار ان قانون حموةا   يت لف مذ ث ثة اج اء ةئيسية  المقدممة والممتذ والخاتمة.

اءت مقدمة قانون حموةا   بصوةة مطولة وهوا امان عكمل مما جماء  فم   مقدممة الممدونات ج

السابقة مذ قانون أةنمو ولبت عمتاةحيث أ د ف  القمانون علمى نممر الحم  والعمد  فم  المب د 

                                            وكلممممممممممممممممممت لتحقيمممممممممممممممممم  الخيممممممممممممممممممر للنا  وهمممممممممممممممممموا جمممممممممممممممممم ء مممممممممممممممممممذ المقدمممممممممممممممممممة:

واي اسممممممميان )االهان(انووالليد ب سممممممم  حموةا   اامير التقمممممم  المممممموي يخمممممممى ))انمممممم      

الهتو اوطد العد  ف  الب د ألقض  على الخبيث والممر لا  ايسمتعبد القموي الضمعيف  ولام  

اما (ينير الممب د مممذ اجممد خيممر البمممر(يعلو)العممد ( االممممل فمموق كوي الممردو  السممود ولاي

المممواد تتعلمم   تلممت اممد مجموعممة مممذوأن  ( مممادة قانونيممة  182مايقمماة  )فقممد تضمممذ المممتذ  



بموضمموع معمميذ  وهمم  التقاضمم  )ااتهممام الامماك   شممهادة المم وة  ت عممب القضمماة( وااممموا  

شممخال ألةاضمم  والعقمماةات  التجمماةة والع قممات التجاةيممة( واأل )الجممرائ  التمم  تقممي علممى ااممموا   ا

شمخال )مسمرليات اصمحا  المهممذ ألمموا  واألجمموة اا)ااحموا  المخصمية  ايمواء ااشمخال( و 

فمم  الخاتمممة أشمماة  واجمموةه   اجمموة ااشممخال والحيوانممات ومسممرلية اضممراةه ( وبيممي العبيممد. و

حمموةا   الممى القموانيذ العادلممة التم  وضممعها ثم  اشمماة المى صممفاتو الرفيعمة ومره تممو وقا لياتممو 

ت انممو فمم  سممبيد ان  ايولمم  القمموي ياهمما االهممة المختلفممة ثمم  يمموار بعممد كلممأالفمموة التمم  منحتممو 

 الضعيف  ولمنح العدالة لليتي  وااةملة ف  با د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .( المرائي السماويةحقوق اإلنسان ف  ) لثةالثاالوحدة النمطية 
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةال الفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة
 .نينوى 

 .المرائي السماوية  يان حقوق اانسان ف الموضوع:
 

 .المرائي السماوية األهداف: يتعرف الطالب على حقوق اانسان
 

 ااختباةات:
 تال  عذ حقوق اانسان ف  المريعة اليهودية. .1

 تال  عذ حقوق اانسان ف  المريعة المسيحية. .2

 ف  المريعة اإلس مية. تال  عذ حقوق اانسان .3
 

 

 مفاتيح ااجوبة:
 

وقواعمممد العنايمممة   رسمممت اليهوديمممة فممم  نفمممو  أتباعهممما اعتبممماةات المصممملحة القوميمممة  .1

بالمعب ومصائرل  ونادت بالج اء على الفضيلة والعقا  على الركيلة  هموا بمالنور إلمى 

ف ف  نصوصها  نورا لما شا ها مذ التحري . ولاذ الديانة اليهودية ف  أصولها األولى

فمم ن اسممتناد اليهممود إلممى نصممول التمموةاة المحرفممة وملممى ممما جمماء فمم    التلمممود   المموي 

يعتبر شريعة  نم  إسمرائيد العليما  قمد جعلموا ممذ شمعبه  شمعب ر المختماة  وفم  هموا 

يوهر اليهود على أنه  فضلوا أنفسه  على اد شعو  األةض   وهموا يعمد إقمراةا ممنه  

المسماواة عنمده    امما يعمد هموا تاريسما للتمييم  والتفاضمد  ميذ  على عمدم وجمود مبمدأ



البمر الوي يمثد ف  الحقيقمة صموةة ممذ صموة انتهماي حقموق اإلنسمان . ويم داد كلمت 

وضوحا ممذ خم   إباحمة اإلسمرائيلييذ قتمد  يمره    و م وه  للممعو  األخمرى )حسمب 

ل المفمماهي  المبنيممة علممى تمم ويله  للاتمما  المقممد (.إن المماةسممة الدينيممة اليهوديممة  هممو

 .عذ مبادق العد  والمساواة واحترام الحقوق الطبيعية لإلنسان تراد بعده العنصرية  

وهمم  تنوممر الممى  خيممو اانسممان ألهممول الديانممة جمماءت بالممدعوة والتسممامح ومحبممة اانسممان . 2

   ةاألو  همو اراممة المخصمية اانسماني العنصر : أساسيذ اانسان مذ خ   عنصريذ حقوق 

وهنمما أدى همموا اامممر الممى عممدم قبممو  فاممرة السمملطة  . الثممان  هممو تحديممد السمملطة العنصممر اممما

فرقت الديانة المسحية  يذ الفرد اانسان واعتبرتو  فقد ؛ اانسانية فيما يتعل  بالارامة المطلقة

الفامرة  اليونانية.وهمول الفلسمفة عمذ الديانمة المسمحيةأخوتها  الفارة هول و ان ر هو الوي خلقو

 بمم ع نتوضممح أن المخصممية اانسممانية تسممتح  ااحتممرام والتقممدير. ما أن هممول الديانممة أ تفممت 

مممممذ خمممم   دعوتهمممما لتحقيمممم  مثممممد عليمممما  إنسممممانياطابعمممما  العقيممممدة وأعطممممت لإلنسممممان حريممممة

 التعصب الدين .  تعلى اسا  المحبة اما حاةبباعتمادها   لإلنسانية وكلت

 اإلنسمانيةارامتمو المخصمية  اإلنسانوالى قانون حقوق  ألوةوب ا الى الفار المسيحيةوحملت 

الوي يستح  ااحترام والتقدير امما  اإلنسانوفارة تحديد السلطة  فقد جاء  ت  يدها على ارامة 

 أن ايمكمذاألةض انها ةأت بمان السملطة المطلقمة ا يماةسمها اا ر وان أي سملطة فموق همول 

 وا يمكممذ  محممدودةسمملطة  تاممون منومممة  إنسممانيةسمملطة  تاممون سمملطة مطلقممة  وتممرى أن اي

يثموةوا  ان مذ حم  النما  هول الديانة ان صفتة المطلقة وهنا ترى  ذا تاملسلطة أي حا   مه

ان الديانممة  علممى الحمما   اكا اانممت تلممت التعممالي  السممماوية لمم  تطبمم  بالصمموةة الصممحيحة . ممما

)ما لقيصمر المسميحلة مرادة  مولت تعمالي  الديذ عذ الدو  فصلت الانيسة ومذ خ  المسيحية  

هلل هلل(.وهنا قد ةسمت هول الديانة حدودا فاصملة  ميذ مماهو دنيموي وكلمت ممذ أجمد  وما لقيصر



  طةسما  واضمح وخاصمة مما يتعلم  يمالروابط  ميذ الفمرد والسملأ تنوي  المجتمي اانسان  علمى

 )احبموا -)عليمو السم م  ( وهنالت قواعد اثيمرة فم  المديذ المسميح  منهما قمو  سميدنا عيسمى 

 .)اايسر الخد لو دةاعدائا   احسنوا الى مبضضيك   مذ ضربت على خدي األيمذ ف 

أن المبمادق اانسممانية التم  ةسممختها همول الديانممة اعطممت صموةة متقدمممة لمجتممي تقمموم ع قتممة 

حسممذ علممى القمموة والتممماي  الطبقمم   وهمموا ممما جمماءت بممو هممول الديانممو مممذ التسممامح والمحبممة ب 

أشكالها اانسانية   مما انهما وقفمت اممام عقوبمة ااعمدام وعملمت علمى وضمي تممريعات لحمايمة 

 حقوق اانسان مذ تلت العقوبات لا  يضمذ اانسان حياتو.

التنفيمو    وقمد دخلمت همول الحقموق حيم اإلنسمانحقوق  ب ع نمنو   و و جاء  اإلس من إ .3

حيمث خلم  البممر وامرمه  أفضمد وأحسمذ تامري  علمى  منو معرفة وحدانية ر سبحانو وتعمالى 

ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات  ) جميي مخلوقاتو بقولو تعالى

ووضمممي لهممم  الممممنهي الممموي يسممميرون عليمممو فممم  همممول  (وفضللللناهم  لللل  كنيلللر مملللن  لقنلللا   ضللليا

ر ولامذ همول الطاعمة حمددها ر سمبحانو الحياة وطلب منه  طاعتمو وطاعمة ةسمولو وأولم  األمم

المرا ي للمسيرة  المحوة اإلنسان وتعالى ف  الحدود الت  ةسمها اإلس م له .فقد جعد اإلس م

بحيث تصب امد معطياتهما وانجاياتهما وطموحاتهما فم  محصملة نهائيمة هم  خيمر هموا  اإلنسانية

ن ر عم  أل م ما ف  الوجود  ولامذ  ر أ رم ما ف  الوجود وهو فع  أهو  اإلنسانن أل   اإلنسان

 إنمماوجممادل ونباتمو وحيوانمو   وأةضمو  ج ءاح مذ خل  الاون الو  بسماواتو اإلنسانوجد خل  

هللا    إناللم  لروا  ) مرم خلم  ر عنمد ر بقولمو تعمالى أ  اإلنسمانخلقها الها لتاون مسخرة لخيمر 

يمرى أن هنماي واقعما امان يسمود فيمو الولم  وقد جاء اإلس م ل( .واألرضسخر لكم ما في السماوات  

وااستبداد وامتهان لارامة اإلنسان واستباحة لحقوق اإلفراد والجماعة  حيث  جاء اإلسم م فم  

وسممط قمموم طضممى علمميه  ااسممتبداد والعصممبية ومهممداة حقمموق الضممعفاء أمممام األقويمماء فسممتبد  



مبمدأ   -اإلسم م -ه  فقد تبنىاألوضاع القائمة وجاء لا  يحرة الرقي  ويصون لضعفاء حقوق

المساواة  يذ النا  وان النا  جميعا متساوون ف  الحقوق والواجبات فم لضى اإلسم م التمييم  

والتفرقة بسبب العرق واللون وأن القوي ف  المجتمي حتى ي خو الح  منو والضعيف قوي حتى 

 يردى إليو الح  .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(اإلنسانااعتراف الدول  بحقوق ) الرابعةمطية الوحدة الن
 



 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

 .ااعتراف الدول  بحقوق اانسان يان الموضوع:
 

 .وادواةل اإلنسانحقوق ب صوة ااعتراف الدول األهداف: يتعرف الطالب على 
 

 ااختباةات:
 عدد مراحد ااعتراف الدول  بحقوق اانسان. .1

 تال  عذ ااعتراف ااقليم  بحقوق اانسان. .2

 

 مفاتيح ااجوبة:
 مراحد ااعتراف الدول  بحقوق اانسان ه : .1

 مرحلة التعريف بالح :-

حذذه مدقذذه اهراذذه قذذ   تذذا  ذذ     ه ذذه  وهذذ ا مرحلة ذذع ق ب ذذر  ا ذذهوم مرحتقذذه  ومد ده ذذب وقك  ذذ ا  حاذذ    

 فدقهء مردهدهن ومرحتكليا و  رك مر طهوم  مالج حهعيع.

 مرحلة ااع ن:-2

ه م مردلمواهراه ته يأ   شذلل  وهه مقلمو مركر  حا   عه  وتب لف  ب تا قال مرحج حع مر وري ومن

 مع ن عهرحي مو تبهه ا دوريع ق س   هربحهتيع وع   مالرزم   شلل  هتل.

هذه المرحلة تتم من خالل تحديد عموميات  الحاو طتيويرهات ط لاى علا   ا   مرحلة النفاذ  :-3

 .1966اتفتقيت  دطلية مختصة مث  العهدين الدطلين اللذان صدراعتم 



وه ا مرحلة ع قأقي تذا  ذ    دشذهء  رجذهن  رح ه بذع قاتيذ  مقتهقيذع ت التنفيو:امرحلة تمكيد الي-4

يا رجاذع قكديذر مو قد ذي مركدذه ر وتذا  ذ   ق ذك مالريذه   ذ   م ذ مو دوريع مو قدذه  ع ذ   قكذه 

 قدهويلق س  في مرغهرب  هر   هتهسيع وع   قهجيب دد  تاهشل مر  ق ك مركلهته  مرحخهرتع.

وهه مربحل ع   وضع مالد قهكه  ع   مركر مرحباي  هركحهيذع ولرذك :الحماية الجنائيةمرحلة -5

ض عدهبذذه  ومدعذذع رحلقكايذذب تهذذل تاههيذذع مر ب  ب ومرذذ   يلذذهن تذذا  ذذ   دذذ  قجليحذذي  ذذ   فذذل 

جذهء قبزيذذزا تاذ  مقذذلمو مرجحبيذع مربهتذذع ردتذذ  مرح كذ م ر عذذ ن مربذهرحي ركدذذه  مالدسذهن ولرذذك فذذي 

وهاذه فدذذ  سذحيك ق ذذك  1966ثذ  مربقذذ  ا مرذ ورييا ركدذذه  مالدسذهن ربذذه   1948 ذهدهن مالو   10

 مالدسهن. مرهثه ر مره ث يهرشلعيع مر وريع ركده  

 
 اإلقليميمةحيمث شممد جميمي المنوممات  إقليمم ان ااعتراف الدول  المعاصمر ةافقمو اهتممام  .2

منهمما التمم  نممم ت بعممد قيممام منومممة األممم  المتحممدة عممام  وخاصممة عالمنمما المعاصممر التمم  فمم 

وامولت جماء فم  الوثمائ   اإلقليميةهوا ف  المواثي  المنمئة لتلت المنومات  تجسد .وقد1945

اصة بحقوق اانسان والت  صدةت مذ تلت المنومات  واولت فم  ااجهم ل التم  تقموم علمى الخ

ااشراف على تطبي  اتفاقيات حقوق اانسان والت  تاون صادةل عنها واحيانا الدو  ااعضماء 

 تاون اطرافا ف  تلت المنومات.

ة  دأت أوةبا مذ خم   على الصعيد األوةب :بعد انتهاء الحر  العالمية الثانية بسنوات قليل-1

سعيها للقضاء على الحرو  واولت ااهتمام  وضي أسل لحماية حقوق اانسان وقامت علمى 

والموي جماء  1949-5-5أنماء المجلل ااوةب  الوي جاء ف  نمص نواممو والموي وقمي فم  

قراطيمة ف  الفقرة الثالثة مذ ديباجتو  أن الحرية الفردية والسياسية وسيادة القانون تمكد الديم

 ( منو الدو  الموقعة عليو  ف  ااقراة بسيادة القانون .3الحقيقية.. ولت فقد ال مت )المادة 



دولمممة وتممم  التوقيمممي علمممى ااتفاقيمممة  15فقمممد اجتممممي ويةاء خاةجيمممة  1950-11-4وبتممماةي  

والتم  بموجبهما أنممئت  1950-9-3ااوةبية لحقوق اانسمان والتم  دخلمت حيم  التنفيمو فم  

علمى الحقموق المدنيمة  األوةبيمةاقتصمرت همول ااتفاقيمة  اوةبية لحقوق اانسمان   وقمداللجنة ا

 لحقوق ااقتصادية. ا على 1961والسياسية  ينما ينص الميثاق ااجتماع  ااوةب  لعام 

 األطمرافيخضي الى وايمة المدو   إنسانتعترف ب ن لاد  1950 ما ان ااتفاقية ااوةبية لعام 

ات التمم  حممددت فمم  ااتفاقيممة. ما أن ااتفاقيممة أ ملممت بعممدد مممذ البروتوامموات بمالحقوق والحريمم

الت  توسعت مذ خ لهما قائممة الحقموق المعتمرف  ها  مولت أنممات ااتفاقيمة ااوةبيمة لحقموق 

اانسان لجنة مذ أجد التفتميا فم  السمجون األوةوبيمة والتم  تقموم  مدوةها ممذ خم   اصمداة 

  ومعاملة السجناء فيها التقاةير حو  حالة السجون 

لولت ان اصالة ااتفاقية ااوةبية ا تامذ فقط ف  الحقوق الت  تارسها  د ف  نوام ااشراف  

 مذ أجد التمتي  تلت الحقوق ف  الدو  ااطراف.

فقد جاء ف  ميثاق  منومة الدو  ااميراية الوي صدة ف   و وتو  ك :يعلى الصعيد اامر -2

تتعل  بحقوق اانسان حيث أشاة فم  ديباجتمو ف )الفقمرة الرابعمة( نصوصا خاصو  1948عام 

الى أن المعنى الحقيق  للتضامذ وحسذ الجواةايمكذ ترسميخو اا ممذ خم   أطماة المرسسمات 

 الديمقراطية واحترام حقوق اانسان.

اقممراة الممدو  األميرايممة  مممذ المممادة الثالثممة مممذ الميثمماق نفسممو ان -ي-اممولت جمماء فمم  الفقممرة 

دون أي تميي . ممما ان المنومممة قممرةت أنممماء لجنممة  اإلنسممان  للمممخصبممالحقوق ااساسممية 

وكلمت ضممذ مرسسمات وهيئمات منوممة  1960أيماة  25أميراية تتعل  بحقموق اانسمان  فم  

-------------------------------------------الممدو  ااميرايممة.

-- 



لحقموق اانسمان وكلمت امان فم   األميرايمةيمة  ما ان هول الجهود توجت  تبن  المنوممة ل تفاق

ااتفاقيممة  ان اوسممتاةيكا اممما وفمم  دوةتهمما المعقممودة فمم  سممان خوييمم 1969تمممريذ الثممان 22

ااميرايمة  ااتفافيمة .وان همولاألميرايمةااوةبيمة اسمتخدمت لحقموق اانسمان انمموكف ل تفاقيمة 

 .1978-7-18دخلت حي  التنفيو ف  

ااميرايمة لحقموق اانسمان ان حقموق اانسمان ااساسمية ب نهما تثبمت  جاء ف  مقدمة ااتفاقيمة

لمجرد اونو أنسمانا ولميل علمى اسما  اونمو مواطنما فم  دولمو معينمو  ما ان ااتفاقيمة تعتمرف 

بعدد مذ الحقوق التم  لم  يمرد لهما كامر فم  ااتفاقيمة ااوةبيمة لحقموق اانسمان والبروتواموات 

 الملحقة  ها.

فمم   1963-5-22فريقمم .ان منومممة الوحممدة اافريقيممة منممو أنمممائها فمم  علممى الصممعيد اا-3

اافريقية ف  دع  الحرية والمساواة وكلمت جماء ممذ خم    أديل أبابا وه  تجسد اما  المعو 

نممص ميثاقهمما فمم  ديباجتممو بمم ن المنومممة همم  علممى أقنمماع اامممد بميثمماق األممم  المتحممدة واممولت 

 ااع ن العالم  لحقوق اانسان. 

ممذ الممادة الثانيمة ممذ الميثماق وكلمت بم ن أهمداف المنوممة  هم   -5-ا اما وةد ف  الفقمرة هو

ااعتباةميثماق اامم  المتحمدة وااعم ن العمالم  لحقموق  تع ي  التعاون المدول  ممي ااخمو بعميذ

 اانسان.

المنعقممدة فمم  نيروب ) ينيمما(  خمم   قمتهمما مممذ أصممدةت فقممد اافريقيممة الوحممدة منومممة أن  ممما

وهمموا اممان بعممد مصممادقة  1981لميثمماق اافريقمم  لحقمموق اانسممان وكلممت اممان  تمماةي  ح يممران ا

 مذ  63 البية الدو  اافريقية عليو عم  بالمادة 

ممما جمماء بممو هممو خ فمما للمواثيمم  الدوليممة  ان الميثمماق  الميثاق..حيممث ان  الميثمماق  اافريقمم 

 ا اا مذ خ   اافريق  يخصص عددا مذ  نودل لحقوق ايمكذ تحقيه



صمموة جماعيممة وهممو يكممون علممى المممعب ب سممرل وان مثممد همموا الممنهي أعتممادت عليممو دو  العممال  

 1981فم  ح يمران  األفريقيمةالثالث مذ خم   فتمرة الحمر  الباةدة. مولت قاممت منوممة الوحمدة 

ب نمماء لجنمة افريقيمة لحقموق اانسمان والمممعو  وكلمت امان بموجمب الميثماق اافريقم  لحقمموق 

خممال  1997نسممان والمممعو . ما ان منومممة  الوحممدة اافريقيممة اصممدةت  روتواممو  عممام اا 

يتعل  بالميثاق اافريق  وكلت مذ خ    أنماء المحكممة اافريقيمة لحقموق اانسمان والممعو  

 اا أن هول هول المحكمة ل  تر النوة.

د هموا المرسموم حيم  ت  اعتماد المرسوم الدستوةي ل تحماد اافريقم  وقمد دخم 2000وف  عام 

حيمث اعلمذ ممذ خ لمو أنمماء ااتحماد اافريقم  الموي حمد محمد  2001مايل  26التنفيو ف  

(مذ المرسوم الدستوةي ل تحاد اافريقم  1الفقرة ) 18منومة الوحدة اافريقية.. ما ان المادة 

 فقد نصت على أنماء محكمة للعد .

 إلنسممممممممممممممممممان(الميثمممممممممممممممممماق العربمممممممممممممممممم  لحقمممممممممممممممممموق ا:(الصممممممممممممممممممعيدالعرب علممممممممممممممممممى -5

ول  يتضمذ اي نمص لحقموق اانسمان ولامذ وفم   1945ا3 ا22ميثاق الجامعو ف  لقد صدة

أقر الميثاق العربم  لحقموق اانسمان وا توجمد اليمة محمددة او اقمراة جديمد لحقموق  1994عام 

ب نمماء لجنمو  41 ا40اانسان وا أنماء محكمو عربيو لحقوق اانسان  د ا تفى فم  الممادة 

بعة اعضماء يتنخبمون المرشمحيذ ممذ دولهم  امد ثم   سمنوات وتقموم همول اللجنمو خبراء مذ سم

 دةاسمو التقاةيروم حواتهما وا تتمتممي بماي صم حيات للنوممر فم  الممكوى التمم  تقمدم اليهما مممذ 

  .لتقمممدي  مثمممد همممول الممممكوى  آليمممات وا توجمممدالجماعمممات او المنوممممات او المممدو   او اافمممراد

الت  ينها  ها العال  المتحضر يجب ان يصماة المى تنفيموها  اواتوالبروتو ان هول ااتفاقيات 

التمم  تهممدف اليهمما هممول ااتفاقيممات بممالر   مممذ وجممود التمم ام  واإلنسممانية القانونيممةسممل ألطبقمما ل

 المطالبممةان  األحيممانالمسممتوى الممداخل  والممدول  ولاممذ يبممدو فمم  بعمما  اخ قمم  وقممانون  علممى



 األسملالمى عنصمر القموة والجبمروت بعيمدا عمذ  أحيانما تطبي  نصول هول ااتفاقيات تخضي 

 الت  جاءت  ها هول المبادق . اإلنسانية

بضمروةة تطبيم  همول   ح ومنسمانيا أخ قيمالولت فان المجتمي الدول  ومنوماتمو اانسمانيو مطالبمو 
 وااتفاقيمات اا األسملتطبي  هول  إلىوما اللجوء  الفضيلةشريكو ف   اإلنسانيةالمفاهي  ان 

والمصالح  ير اانسانيو الت  تنمتهي ممذ قبمد المدو   السياسيةبعينها وبعيدا عذ  الفضيلةه  
 الجانب . أحاديةالت  تعتبر 

 
 .(المنومات  ير الحكومية وحقوق اإلنسان) الخامسةالوحدة النمطية  

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةمرحلمة الالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا ال
 .نينوى 

 .اإلنسان يان المنومات  ير الحكومية المتعلقة بحقوق الموضوع:
 

 األهداف: يتعرف الطالب على المنومات الحكومية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 

 ااختباةات:
 لمقصود بالمنومات  ير الحكومية.  ما .1

 عدد اه  المنومات  ير الحكومية. .2
  

 ألجوبة:مفاتيح ا
المنومات  ير الحكومية ه  المنومات الت  تاون مستقلة و ير مرتبطة  دو  وا  .1

 بجهات تمثد دو  معينة.

 -اه  المنومات  ير الحكومية ه : .2

 اللجنة الدولية للصليب األحمر. .1

 .منومة العفو الدولية .2



 اإلنسانمنومة مراقبة حقوق  .3

 
 
 .(المفهوم واألهداف   -منومة الصليب األحمر) السادسةالوحدة النمطية  
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

  يان مفهوم منومة الصليب األحمر واهدافها.الموضوع:
 

 األهداف: يتعرف الطالب على منومة الصليب ااحمر واهدافها.
 

 اةات:ااختب
 ما المقصود بمنومة الصليب األحمر الدولية. .1

 ما ه  وظائف منومة الصليب ااحمر الدولية.  .2

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاتيح ااجوبة:



 منومة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحمايمةه   اللجنة الدولية للصليب األحمر  .1

لجنمة ال اإلنسانية وتقدي  المساعدة لضحايا الحر  والعنف المسلح. وقد أوالت إلى
لصممالح  الدوليممة  بموجممب القممانون الممدول   مهمممة دائمممة بالعمممد  يممر المتحيمم 

وملممى  .السممجناء والجرحممى والمرضممى والسممكان المممدنييذ المتضممرةيذ مممذ الن اعممات
 لمداح  80جانب مقرها الرئيسم  فم  جنيمف  هنماي مرا م  للجنمة الدوليمة فم  حموال  

 موظمف. هموا وفم  12000ويعمد معهما عمدد ممذ المموظفيذ يتجماوي مجمموعه  

الوطنيمة  حاات الن اع  تتولى اللجنة الدولية تنسي  العمد الوي تقوم بو الجمعيمات
مرسممل  للصممليب األحمممر والهمم   األحمممر واتحادهمما العممام. واللجنممة الدوليممة همم 

الممدول   الحراممة الدوليممة للصممليب األحمممر والهمم   األحمممر ومصممدة إنممماء القممانون 
 يات جنيفاإلنسان  اسيما اتفاق

إن اللجنة الدوليمة ترمم  فم  عملهما إلمى حمايمة ومسماعدة الضمحايا وتحديمدا ل ممذ  .2         

 -خ   ماي ت :

يياةة األشخال الويذ حرموا مذ حريته  )أسرى  المحتجم ون  الممدنيون  المتعتقلمون  -1

ممذ ألسبا  أمنية( اما أنها ت وة مرا   اإلعتقا  )السجون والمعسمكرات( فقمط. للت  مد 

 ظروف اإلعتقا  مذ الناحية المادية والنفسية.

إ اثة الضمحايا بممنحه  مسماعدة طبيمة   اتقمدي  العم ف الطبم   ومنمماء المستممفيات  -2

 ومرا   الت هيد.

 تتدخد اللجنة  واسطة الواالة المرا ية للبحث عذ المفقوديذ. -3

 جمي شمد العائ ت الت  اانت قد إنفصلت بسبب الحر . -4

بسبب الحر  ف  مختلف مناط  العال  وقد أثبتت اللجنة الدولية  إ اثة المقعديذ -5
للصليب واله   األحمر نجاحها ف  اإللت ام  بمبادئها السبعة وفاعليتها ف  التخفيف 
مذ أآلم البمر خ   األيمات والمآس  الت  مرت  ها عدد مذ الدو  والمعو  ف  

 العال  المعاصر



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(المفهوم واألهداف   -منومة العفو الدولية) سابعةالالوحدة النمطية 
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

  يان مفهوم منومة العفو الدولية وأهدافها.الموضوع:
 

 .وأهدافهاالدولية  األهداف: يتعرف الطالب على منومة العفو
 

 ااختباةات:
 .ما المقصود بمنومة العفو الدولية -1

 وظائف منومة العفو الدولية. أه ما ه   -2

 
 :األجوبةمفاتيح  

لمية مستقلة يعمد أعضائها مذ ه  منومة عا منومة العفو الدولية -1
ويستند عملها على بحو  ومعايير يتف   اإلنسانتع ي  حقوق أجمممد 

 .دول عليها المجتمي ال



 -ه : اه  وظائف منومة العفو الدولية -2
 أي الممويذ يعتقلممون فمم  إطمم ق سممراح جميممي سممجناء الممرأي؛ وهممراء همم  -1

مكممان بسممبب معتقممداته  السياسممية أوالدينية أوأيممة معتقممدات أخممرى نابعممة 

 أولضمممته  ممممذ ضممممائره   أو بسمممبب أصمممله  الع رقممم  أوجنسمممه  أولمممونه 

وأي    ااقتصممادي أو مولممدهم ووضممعه أوأصممله  القمموم  أو ااجتماعيمم 

 استخدامه.  ىدعوا إلأو  فاستخدموا العنآخر دون أن يكونوا قد  وضي

 ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة. -2

اإلعدام والتعذيب وغيرر  مرن ضررول المعاملرة السريئة التري يلقاهرا  عقوبة إلغاء -3

 السجناء. 

 يات االغتيال لدوافع سياسية, وحوادث "اإلخفاءوضع حٍد لعمل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(المفهوم واألهداف   -منومة مراقبة حقوق اانسان) الثامنةالوحدة النمطية 
 



 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

 مفهوم منومة مراقبة حقوق اانسان وأهدافها.  يانالموضوع:
 

 األهداف: يتعرف الطالب على منومة مراقبة حقوق اانسان اهدافها.
 

 ااختباةات:
 مراقبة حقوق اانسان. ما المقصود بمنومة -3

 مراقبة حقوق اانسان. ما ه  اه  وظائف منومة -4

 
 مفاتيح  ااجوبة:

والممدعوة لهمما   اإلنسممان حقمموق عممذ  معنيممة بالممدفاع  يممر حكوميممة أمريكيممةهمم  منومممة  -1

 ااتحمماد السمموفيات للتحقمم  مممذ أن  1978. ت سسممت فمم  سممنة مدينممة نيويمموةيمقرهمما 

  واانت منومات أخرى قد أنممئت لمراقبمة حقموق اإلنسمان فم  اتفاقات هلسنا يحترم 

ومنومة مراقبة حقوق اإلنسان ينضوي تحت عضمويتها أ ثمر ممذ مختلف أنحاء العال .

مهنييذ الويذ يكرسون جهده  للعمد علمى مراقبمة حقموق اإلنسمان شخصا مذ ال 180

فممم  شمممتى بقممماع العمممال   وفممميه  المحمممامون والصمممحفيون وأسممماتوة الجامعمممات والخبمممراء 

المختصون ف  شرون  لدان العال   وه  مذ مختلف الجنسيات ويقيممون ع قمات ممي 

 جماعات حقوق اإلنسان ف  العال .

 نومة مراقبة حقوق اانسان ه :اه  الوظائف الت  تقوم  ها م -2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A


 والتعبيمممممممممممممممممممممممممممممممممر. المممممممممممممممممممممممممممممممممدفاع عمممممممممممممممممممممممممممممممممذ حريمممممممممممممممممممممممممممممممممة الفامممممممممممممممممممممممممممممممممر -1

 السممممع  إلقامممممة العممممد  والمسمممماواة فمممم  الحمايممممة القانونيممممة وبنمممماء مجتمممممي مممممدن  قمممموي. -2

 محاسبة الحكومات الت  تنتهت حقوق اإلنسان. -3

تذا  جذل قبزيذز مربذه  مربذهرحي ومرحج حذع مرذ وري  أسذلا  كحه ق ط ع مرحاظحذع لرذ   سذب قأ يذ  مرذل  

 مركده  مإلدسهديع ركهفع مراشل.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

المبمممادق   -حقممموق اإلنسمممان فممم  الدسممماتير العراقيمممة) التاسمممعة الوحمممدة النمطيمممة 
 .(واألسل 

 
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 
 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .وى نين
  يان موقف الدساتير العراقية مذ حقوق اانسان.الموضوع:

 
 األهداف: يتعرف الطالب على موقف الدساتير العراقية مذ حقوق اانسان.

 
 ااختباةات:

 عدد الدساتير العراقية الت  شرعت منو ت سيل الدولة العراقية. .1

وآلية معالجة حقوق 1925تال  عذ القانون ااساس  العراق  لعام  .2
 انسان.ا

 
  مفاتيح ااجوبة:

الدساتير العراقية الت  شرعت منو ت سيل الدولة العراقية  -1
 ه :

 .1925القانون األساس  العراق  لعام  -أوا
:الدستوة المرقت لعام                          م.1958ثانيا ل
 .1963الدستوة المرقت لعام -ثالثا ح                        

 .1970دستوة  -خامسا ح                        
 2005دستوة عام  -سادسا                       



هوا القانون أقر حقوق األفراد العاممة والتم  تتصمد بم حواله  المعنويمة -2                     
وقد شمد هوا القانون حرية الرأي وااجتماع وت ليف الجمعيات وحرية التعلي  والعقيدة فقد جماء 

القمبا  يلمادة السابعة ب ن: الحرية المخصية مصمونة لجميمي سمكان العمراق وا يجمو بموجب ا
على أحد او توقيفو أو إجباةل على تبمديد سمكنو أو تعريضمو لقيمود أو إجبماةل علمى الخدممة فم  

وعلمى الجانمب اإلنسمان  منعمت الممادة السمابعة   بمقتضى القانون  وهوا يكون   القوات المسلحة
ممنموع  تاتماح  صت على أن التعويب ونف  العراقييذ إلى خاةف المملاة العراقيمةالتعويب والنف  فن

. وضمممنت المممادة الثامنممة لألشممخال حرمممة مسمما نه  فنصممت علممى إن المسمما ذ مصممونة مممذ 
الطرائم  التم  يعنيهما القانون. مما التعرض و ا يجوي دخولهما و التحمري فيهما إا فم  األحموا  و 

( حريممة إ ممداء الممرأي و النمممر وااجتممماع 12)بموجممب المممادة ذاقييأجمماي القممانون األساسمم  للعممر 
وت ليف الجمعيات واانضمام إليها ضمذ حدود القانون   اما ضممذ حرممة المراسم ت البريديمة 

 .  (15المادة) ن يعينها القانووالبرقية والتلفونية ومني إجراء أي مراقبة إا ف  األحوا  الت  
( علمى حريمة 16الممادة )او  العديد مذ الحريات فقد جاء ف  نص  ما ان القانون األساس  تن

التعلي  ومنح الطوائمف حم  ت سميل الممداة  لمتعل  أفرادهما  لضتهما الخاصمة وااحتفماظ  هماعلى 
 شرط أن تاون موافقة للمناهي العامة الت  تعيذ قانوناح .

 م  ديذ الدولة الرسم  وفيما يتعل  بحرية العقيدة ف ن القانون األساس  أعتبر الديذ اإلس
وأن حرية القيام بمعائرل الم لوفة ف  العراق على اخت ف مواهبو محترمة ا تمل . وضمذ 

( لجميي سا ن  الب د حرية ااعتقاد التامة وحرية القيام بمعائر 13القانون ف  المادة )
 العامة العبادة وفقاح لعباداته  على أن تاون  ير مخلة باألمذ وا تناف  اآلدا 

 

 

 
  
 

المبادق واألسمل   -حقوق اإلنسان ف  الدساتير العراقية) العاشرة الوحدة النمطية 
). 
 



 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

 اانسان.  يان موقف الدساتير العراقية مذ حقوق الموضوع:
 

 األهداف: يتعرف الطالب على موقف الدساتير العراقية مذ حقوق اانسان.
 

 ااختباةات:
 .1958تال  عذ اه  الحقوق والحريات الت  اتى  ها دستوة  .1

 .1963تال  عذ اه  الحقوق والحريات الت  اتى  ها دستوة  .2

  
 مفاتح األجوبة:

 ه : 1958اه  الحقوق والحريات الت  اتى  ها دستوة  .1

حترام حقوق المواطنيذ وصيانة حريماته  وان العمر  واأل مراد شمرااء فم  هموا الموطذ  . .1

 ويقر حقوقه  القومية ضمذ الوحدة العراقية .

 الت  يد على حرية ااعتقاد والحريات المخصية وحرمة المناي  وحرية ااعتقاد. .2

قممانون وا يجمموي الت  يممد علممى اسممتق لية القضمماء أن القضمماة ا سمملطان علمميه  سمموى ال .3

 ألي سلطة أو فرد أو ح   التدخد ف  شرون القضاء طبقا ح لمبدأ استق لية القضاء.

 .تضيير نوام الحك  مذ الملا  إلى الجمهوةي  .4

 

 ه : 1963اه  الحقوق والحريات الت  اتى  ها دستوة  -2



لممة تضمممذ الدولممة تاممافر الفممرل لجميممي العممراقييذ وتحقيمم  التنميممة ااقتصممادية والعدا .1

 ااجتماعية.

 الملاية الخاصة  مصونة وا يجوي انت اعها  مذ الفرد إا للمصلحة العامة .2

العممراقييذ متسمماوون فمم  الحقمموق والواجبممات العامممة وا يجمموي التمييمم   يممنه  بسممبب  .3

 الجنل أو األصد أو اللضة أو الديذ.

 ون.ا يجوي القبا على أحد أو توقيفو أو تفتيمو إا وفقا ح ألحكام القان .4

 المته   ريء حتى تثبت إدانتو عذ طري  محا مة عادلة. .5

حرية األديان مصانة وحرية الصحافة والطبي والنمر مكفولة ف  حدود القمانون وحريمة  .6

 تاويذ الجمعيات والنقابات ف  حدود القانون.

 تضمذ الدولة للعراقييذ معاملة عادلة والرعاية الصحية ح  لجميي العراقييذ. .7

 للعراقييذ ومساهمته  ف  الحياة العامة واجب وطن  عليه .  اانتخابات ح  .8

 
 
 

 

الدسمتوة   -حقموق اإلنسمان فم  الدسماتير العراقيمة) الحادية عممر الوحدة النمطية 
 .( 2005العراق  لعام 



 
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 
 –د التقنم  ا المعهم ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .نينوى 
 .2005دستوة - يان موقف الدساتير العراقية مذ حقوق اإلنسانالموضوع:

 
مذ حقوق  2005األهداف: يتعرف الطالب على موقف الدستوة العراق  لعام

 اإلنسان.
 

 ااختباةات:
مذ حقوق اإلنسان  2005تال  بالتفصيد عذ موقف الدستوة العراق  لعام 

 والحريات . 
 جوبة:مفاتيح األ 

مركدذذه  ومركليذذه  فذذي مراذذه  مرهذذهدي تذذا مر سذذ هو  قاذذهو  2005بذذه  ر  سذذ هومن هذذ م مر
ةيث قيحا مرت ل مألو  مركده  و قيحا مرت ل مرهذهدي مركليذه    وقتذلل مرت ذل 
مألو  )مركدذذذه  ل مرذذذ  فذذذلعيا ةيذذذث قاذذذهو  مرتذذذلل مألو  مركدذذذه  مرح ديذذذع ومرسيهسذذذيع و 

ومالج حهعيذذذع ومرهدهفيذذذذع .مرتذذذذلل مألو  وييذذذذ  مرحذذذذهمد مرتذذذلل مرهذذذذهدي مركدذذذذه  مالق  ذذذذهديع 
بالمساواة أمام القانون دون تميي  وأن لاد فرد الحم  فم  و يحلا ليجهزهه  21_14

القضمماء و اممولت تاممافر  مممذالحيمماة و األمممذ والحريممة و ا يجمموي تقييممدها إا بقممراة 
حقمموق ن لاممد فممرد الحمم  فمم  الخصوصممية المخصممية بممما ا يتنممافى مممي أالفممرل و 

وتضممممذ أيضممماح حرممممة المسممما ذ و حممم  امممد عراقممم  فممم   اآلخمممريذ واآلدا  العامة
ن القضماء مسمتقد ا سملطان عليمو أالحصو  على جنسمية وأجماي تعمدد الجنسمية و 

عقوبممة إا  ممنص و ا عقوبممة إا علممى الفعممد المموي يعممدل  إا القممانون وا جريمممة وا
وبمة أشمد ممذ العقوبمة النافموة وقمت القانون وقت اقترافو جريمة وا يجوي تطبيم  عق

اةتاا  الجريمة   ومن التقاض  ح  مصون ومكفو  للجميمي   امما إن حم  المدفاع 



مقد  ومكفو  ف  جميي مراحمد التحقيم  و المحا ممة ومن الممته   مرق حتمى تثبمت 
إدانتو ومن جلسات المحا   علنيمة إا إكا قمرةت المحكممة جعلهما سمرية ومن العقوبمة 

عقوبة شخصية و ليل للقوانيذ اثر ةجع  ما ل  ينص على خ ف كلت سرية ومن ال
وللمممواطنيذ ةجمممااح ونسمماءح حممم  المممماةاة فممم  المممرون العاممممة والتمتممي بمممالحقوق 

متذذه مرتذذلل مرهذذهدي مرذذ   .  السياسممية بممما فيهمما حمم  التصممويت واانتخمما  والترشمميح
ل ةيذث  ع اذل  36_22م )قيحا مركده  مالق  هديع ومالج حهعيذع ومرهدهفيذع تذا مرذذذحهد

ن الدولممة تافممد حمم  أالعمممد حمم  لاممد العممراقييذ بممما يضمممذ لهمم  حيمماة اريمممة   و 
الخاصمة  الملايمةأن اانضممام إليهما   امما  ت سيل النقابات وااتحادات المهنيمة أو

مصونة و يح  للمالت اانتفاع  ها واستض لها و التصرف  ها ف  حدود القانون و 
ن للعراقمم  أأل ممراض المنفعممة العامممة مقا ممد تعممويا عمماد    و  ا يجمموي ن عهمما إا

المجتمممي و   ممما أعتبممر األسممرة أسمما  الحمم  فمم  التملممت فمم  أي مكممان مممذ العممراق
تحافظ الدولمة علمى ايانهما وقيمهما الدينيمة واألخ قيمة والوطنيمة   امما افلمت الدولمة 

صممح  وفمم  حالممة للفممرد و األسممرة وبخاصممة الطفممد والمممرأة الضمممان ااجتممماع  وال
البطالة  ولاد عراق  الح  فم   أو اليت  العمد او عذ المرض والميخوخة أو العج 

الرعاية الصحية اما ترعى الدولة المعاقيذ و كوي ااحتياجمات الخاصمة ومن التعلمي  
ما الفصممد الثممان  ف نممو تضمممذ .أالمجممان  حمم  لاممد العممراقييذ فمم  مختلممف مراحلممو

توقيف أحد أو التحقيق سان و ارامتو مصونة وا يجموي الحريات و أعتبر حرية اإلن

معه إال بموجب قرار قضائي وحرم التعذيب النفسي والجسدي وتكفل الدولة حمايةة 

كمةةا حرمةةع العمةةل ألقسةةري      الفةةرد مةةك اهكةةرار الفكةةري و السياسةةي و الةةديني

اة بمالجنل و العبودية وتجاةة الرقي  وااتجاة بالنساء واألطفا  وااتجمالسخرة ( و 
بالنوممام العممام و اآلدا  حريممة التعبيممر عممذ الممرأي وحريممة  دخمميتافممد الدولممة بممما ا 

الصحافة و الطباعمة واإلعم ن والنممر وحريمة ااجتمماع و التوماهر السملم  وحريمة 
ت سيل الجمعيات و األح ا  السياسية وحرية اانضممام إليهما و امولت افلمت حريمة 

يديممة و الهاتفيممة واالاترونيممة ومن العممراقييذ أحممراة فمم  ااتصمماات و المراسمم ت البر 
 و   االت ام ب حواله  المخصية حسب دياناته  و مواهبه  و معتقداته  واختياةاته 

اممد ديممذ أو ممموهب فمم  مماةسممة المممعائر ل أجمماي والعقيممدة اممما الفاممرلاممد فممرد حريممة 



ممما إن للعراقمم  حريممة  ممما تافممد الدولممة حريممة العبممادة وحمايممة أما نهمما   ا الدينيممة 
إبعممادل أو  التنقممد والسممفر والسممكذ داخممد العممراق وخاةجممو وا يجمموي نفمم  العراقمم  أو

حرمانو مذ العودة إلمى الموطذ يتضمح ممذ تبيمان الحقموق والحريمات التم  تضممنتها 
ممذ مبمادق فم  اإلعم ن ب ن هوا الدسمتوة قمد تضممذ أهم  مما جماء  2005دستوة 

األخمرى ومن هموا الدسمتوة شمكد قفم ة    نمات الدوليمةالعالم  لحقوق اإلنسمان واإلع
نوعيممة ابيممرة فمم  ميممدان الحقمموق و الحريممات و يكمماد ينفممرد  همما  مميذ دو  المنطقممة 

.وركذذذا  ادذذذ  مألهذذذ  جذذذ مم تذذذ ا مالر ذذذزم   قذذذ ا مرا ذذذه  مر سذذذ هويع تذذذا قاذذذل ب سمممرها 
وقيذذذذهء مرسذذذ طع مر اتي يذذذذع   لال  ن مر ذذذذ مو  مرسذذذذ حي ر سذذذذ طع ووجذذذذهد  لرحذذذذهن تا خذذذذب 

مرذهمودم فذي  تس دل و كهفع ةلم ووقه ع مرشبب هي مريحهن مركديدي ر ذيهدع مركدذه  
 .ه م مر س هو

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان اإلقتصادية( ) الثانية عمر الوحدة النمطية 
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.



 
 –عهمد التقنم  ا الم ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .نينوى 
  يان اه  حقوق اإلنسان ااقتصادية.الموضوع:

 
 األهداف: يتعرف الطالب على أه  حقوق اانسان ااقتصادية.

 
 ااختباةات:

 ما لمقصود بحقوق اإلنسان ااقتصادية. .1

 عدد اه  حقوق اانسان ااقتصادية. .2

 
 مفاتيح األجوبة:

 حقوق اانسان ااقتصادية  .1

 ان ااقتصادية ه :اه  حقوق اانس .2

 ح  العمد  .1

 ح  التجاةة  .2

 ح  الصناعة .3

 ح  التملت. .4

 
 
 

 

 

 .(حقوق اإلنسان ااجتماعية و الثقافية ) الثالثة عمر الوحدة النمطية 
 



 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال
 .نينوى 

  يان حقوق اانسان ااجتماعية والثقافية.موضوع:ال
 

 األهداف: يتعرف الطالب على أه  حقوق اانسان ااجتماعية والثقافية.
 

 ااختباةات:
 ما لمقصود بالحقوق ااجتماعية والثقافية للفرد. -

 
 مفاتيح األجوبة:

- 
 وه  على انواع :

 حرية الرأي والتعبير .1

 حرية التفاير .2

 لديذحرية المعتقد أو ا .3

 حرية التعل  .4

 حرية الصحافة .5

 حرية تاويذ الجمعيات .6

 حرية ااجتماع والتجمي. .7
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الرابعة عمر )حقوق اإلنسان ااقتصادية(.



 
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 
 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .نينوى 
  يان حقوق اإلنسان ااقتصادية.وع:الموض

 
 األهداف: يتعرف الطالب على أه  حقوق اإلنسان ااقتصادية.

 
 عذ حقوق اإلنسان ااقتصادية.ااختباةات: تال  

 
مفاتيح ااجوبة:)مفهوم حقوق اانسان ااقتصادية  حرية التجاةة  حرية العمد 

 وضمانتو  حرية التملت(.
 

 

 

 

 

 

 

 

المفهمموم  – خامسممة عمممر )حقمموق اانسممان السياسممية والمدنيممةالوحممدة النمطيممة ال

 (.والتطبيقات



 
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 
 –ا المعهمد التقنم   ثانيمةالفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة ال

 .نينوى 
 . يان حقوق اإلنسان السياسية والمدنيةالموضوع:

 
 .السياسية والمدنية أه  حقوق اإلنسان األهداف: يتعرف الطالب على

 
 ااختباةات: تال  عذ حقوق اإلنسان السياسية والمدنية.   
 

مفاتيح األجوبة: ) مفهوم حقوق اإلنسان السياسية والمدنية  تطبيقات حقوق 
تطبيقات  _اانسان السياسية :ح  الترشيح  ح  اإلنتخا   ح  اداةة الحك  

ح  العمد   ح  ح  ف  الحياة   الح  بس مة الجسد حقوق اانسان المدنية : ال
 التملت  ح  تاويذ ااسرة(.

 
 

 

 

 

 

 

 نمطية السادسة عمر )الديمقراطية  تعريفها  انواعها(.لوحدة ال



 
 داد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.إع 
 

 –الفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة الثانيمة ا المعهمد التقنم  
 وى.نين
 

 الموضوع:  يان مفهوم الديمقراطية وأنواعها.
 ااهداف: يتعرف الطالب على مفهوم الديمقراطية  وانواعها.

  اإلختباةات : 
  
 .عرف الديمقراطية.1
 . يذ انواع الديمقراطية.2
 

 مفاتيح ااجوبة:

 الديمقراطّية ب نها المٌة مرابة م ذ المتيذ: األولى تعرف لضوّياح الديمقراطية .1
وتعن  عامة النا    و  Demosأو  Δήμοςممتقة مذ الالمة اليونانية 

وتعن  حك . و  هوا تاون الديمقراطية  kratiaأو  Κρατίαالثانية 
Demoacratia  حك  المعب  أو  حك  المعب ل نفسو  . ممتملة على معنى  

 وف  ااصط ح   تعرف الديمقراطية بانها :
سلطة العليا مناطة بالمعب ويماةسها مباشرة او حك  يقيمو المعب وتاون فيو ال

  واسطة وا ء عنو ينتخبه  ف  نوام انتخا   حر .
 حك  المعب للمعب ولصالح المعب  . أو إنها



أو إنهممما أيضممما ح حكممم  يقيممممو الممممعب وتامممون فيمممو السممملطة العليممما مناطمممة بالممممعب 
   حر .ويماةسها مباشرة او  واسطة وا ء عنو ينتخبه  ف  نوام انتخا 

 :انواع الديمقرطية: تنقس  الديمقراطية إلى ث ثة انواع ه  .3

 أواح : الديمقراطية المباشرة :
أن المعب يتولى  نفسو مباشرة شرون الحكم    فالممعب لميل فقمط صماحب  (1

 السلطة أو السيادة ف  الدولة  د يماةسها بالفعد  دون وساطة نوا  عنو .

 المباشرة ( : الديمقراطية النيا ية ) ير ثانياح:
مماةسة سلطات الحك  بطريقة  ير مباشرة  واسطة نوابو الويذ ينتخبه  ف  

 البرلمان .
نمممم  النومممام المممديمقراط  النيممما   فممم  انجلتمممرا أواح   واانمممت نمممم تو مرتبطمممة 

 ب حدا  واقعية .
 ثالثاح : الديمقراطية شبو المباشرة :

لمباشمممرة والديمقراطيمممة ظهمممر هممموا النومممام ليكمممون الوسمممط  ممميذ الديمقراطيمممة ا
 النيا ية ) ير المباشرة ( .

الديمقراطية شبو المباشمرة ظهمرت اتطموة للنومام البرلممان  تطموة ممذ شم نو 

أن يجعد للمعب أو الجمهوة الناخبيذ ح  مماةاة البرلممان فم  السملطة  مد وحم  

 مراقبة البرلمان حيث ا يستقد البرلمان عذ المعب فم  مماةسمة السملطة السياسمية

. 

 

 

  



 الديمقراطية ف  العال  الثالث(.الوحدة النمطية السابعة عمر)

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 –الفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة الثانيمة ا المعهمد التقنم  
 نينوى.

 الموضوع :األنومة الديمقراطية ف  العال .
 مة الديمقراطية ف  العال .األهداف: يتعرف الطالب على األنو 
 

 ااختباةات:
 تال  عذ اانومة الديمقراطية ف  العال ؟ -

 
 مفاتيح ااجوبة:

 
 )مفهوم هوا النوام وم ايال وعيوبو(.نوام الدولة المرا ية. .1

 )مفهوم هوا النوام وم ايال وعيوبو(. نوام الدولة ال مرا ية. .2

 يال وعيوبو(.)مفهوم هوا النوام وم ا نوام الدولة الفدةالية. .3

 
 
 
 
 
 
 

 



 الوحدة النمطية الثامنة عمر)مفهوم الحريات العامة وتصنيفها(.
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 –الفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة الثانيمة ا المعهمد التقنم  
 نينوى.

 مفهوم الحريات العامة وتصنيفها.الموضوع:
 

 وتصنيفها.مفهوم الحريات العامة  على  لباألهداف:يتعرف الطا
 

 وما هو تصنيفها. ااختباةات:  يذ المقصود بالحريات العامة 
) تعريمممف الحريمممة العاممممة  أنواعهممما  تطبيقاتهممما تمي  الحريمممات مفممماتيح األجوبمممة :  

 العامة عذ الحريات المخصية(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الحريمممات الفاريمممة   الحريمممات األساسممميةالحريات الوحمممدة النمطيمممة التاسمممعة عممممر)
 ااقتصادية وااجتماعية(.

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 –الفئة المستهدفة: طلبة قسم  اإلداةة القانونيمة ا المرحلمة الثانيمة ا المعهمد التقنم  

 نينوى.
ااقتصممممادية والحريممممات الفاريممممة والحريممممات  األساسمممميةمفهوم الحريممممات الموضمممموع:

 وااجتماعية.
داف: يتعمرف الطالمب علمى مفهموم الحريمات األساسمية بممكد عمام وأنواعهما ممي األه

مثمممد الحريمممات الفاريمممة والحريمممات  األساسممميةالحريمممات  أنمممواعالترايممم  علمممى بعممما 
 ااقتصادية والحريات ااجتماعية. 

 
 ااختباةات: تال  عذ الحريات األساسية ث   يذ أنواعها .

  
سمان عمذ  يمرل ويمتمكذ  هما ممذ مماةسمة أفعالمو ه  ما يميم  اإلن : مفاتيح األجوبة

 وأقوالو وتصرفاتو واختياة مذ  ير قسر او ا رال ولاذ ضمذ حدود ومعينة.
الحريممة المخصممية وتممممد :حرمممة انواعها:حريممة اامممذ وااطمئنممان  حريممة التنقد  

  المسكذ حرمة ااتصاات والمراس ت.
ريمممة التفاير حريمممة المعتقد حريمممة الحريمممة الفاريمممة وتمممممد:حرية المممرأي والتعبير ح 

 التعل   حرية الصحافة  حرية تاويذ الجمعيات  حرية ااجتماع و التجمي.
 
 
 
 
 

 .الوحدة النمطية العمرون )مفهوم حرية  األمذ والمعوة بااطمئنان(
 



 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 نينوى. –انية ا المعهد التقن  الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الث
  

 بمكد عام. مفهوم حرية  األمذ والمعوة بااطمئنان الموضوع:
 

 بمكد عام. مفهوم حرية  األمذ والمعوة بااطمئناناألهداف: يتعرف الطالب على 
 

 بمكد عام. مفهوم حرية  األمذ والمعوة بااطمئناناإلختباة:تال  عذ 
 

ذا مفهمموم السممكينة والطم نينممةا معممايير تحقيمم  هممول الحريممة مفمماتيح األجوبممة: ) مفهمموم األممم
 وموقف المريعة اإلس مية والقوانيذ الدولية والداخلية مذ تحقي  هول الحرية وافالتها.(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الواحدة والعمرون)حرية الوها  واإليا (.
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.



 
 نينوى. –ة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  الفئة المستهدفة : طلب

 
 تحديد مفهوم حرية الوها  واإليا .الموضوع:

 
األهممداف :يتعممرف الطالممب علممى مفهمموم حريممة المموها  واإليمما  وأهميممة هممول الحريممة  

 على الفرد.
علمى الفمرد ااختباة: تال   عذ مفهموم حريمة الموها  واإليما  وأهميمة همول الحريمة  

 وعناصرها.
 مفاتيح األجوبة:

)مفهموم همول الحريممةا  اهميمة هممول الحريةاعناصمر هممول الحرية:حريمة الحراة حريممة 
 اإلقامة  الح  ف  الهجرة عدم جواي اإلبعاد مذ الب د الح  ف  الرجوع الى الب د(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الثانية والعمرون )حرية التعلي (.
 

 بدالمجيد محمد حمودي.إعداد: أ.ع



 
 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  

 
 تحديد مفهوم هول الحرية وأهميتها للفرد والمجتمي. الموضوع:

 
األهمممداف: يتعمممرف الطالمممب علمممى مفهممموم همممول الحريمممة وضممموابطها وأهميتهممما للفمممرد 

 والمجتمي.
 

 مفهوم هول حرية التعلي  وظوابطها وأهميتها للفرد والمجتمي. ت:تال  عذااختباةا
 

مفهوم حرية التعلي ا أهمية همول الحريمة ا ضموابط همول الحممرية ا (مفاتيح األجوبة: 
 أهمية هول الحرية ف  المريعة والقانونا ضوابط  التعلي  وضمانتو(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصحافة(.الوحدة النمطية الثالثة والعمرون )حرية ا
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 



 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  
 

تحديمممد مفهممموم همممول الحريمممة وأهميتهمما ودوةهممما فممم  حمايمممة حقممموق الفمممرد  الموضمموع:
 والمجتمي.

 
ابطها وأهميتهممما للفمممرد األهمممداف: يتعمممرف الطالمممب علمممى مفهممموم همممول الحريمممة وضمممو 

 والمجتمي.
 

مفهوم حرية الصحافة وأهميتها ودوةها ف  حماية حقوق الفمرد  ااختباةات:تال  عذ
 والمجتمي.

 
مفاتيح األجوبة :) مفهوم حرية الصحافة ااهمية حرية الصحافةادوة الصمحافة فم  

مراقبمة  الحياة السياسة وتامويذ ثقافمة الفمرد وتثقيمف المرأي العمامادوة الصمحافة فم 
 حقوق اإلنسان وحمايتها(.

 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الرابعة والعمرون)حرية التجمي والجمعيات( .
 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.

 
 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  

 



همما ودوةهمما فمم  حمايممة حقمموق الفممرد تحديممد مفهمموم هممول الحريممات وأهميت الموضمموع:
 والمجتمي.

 
األهممداف: يتعممرف الطالممب علممى مفهمموم هممول الحريممات وضمموابطها وأهميتهمما للفممرد 

 والمجتمي.
 

ااختباةات: تال  عمذ حريمة التجممي والجمعيمات واهميمة همول الحريمة للفمرد ممذ اجمد 
 الحصو  على حقوقو.

 
التجمي والجمعيات ف  الدفاع عمذ مفاتيح األجوبة :)مفهوم التجمي والجمعياتادوة 

الحريمممات العامممممة ومنممممي انتها هااالمممممروط الواجممممب توافرهمممما فمممم  التجمممممي وتاممممويذ 
 الجمعيات(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الخامسة والعمرون)حرية العمد والتملت(.
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 



 نينوى. –حلة الثانية ا المعهد التقن  الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المر 
 

تحديممد مفهمموم حريممة  العمممد وأهميتممو ودوة الدولممة فمم  تمموفير همموا الحمم   الموضمموع:
 وحمايتو اولت تحديد مفهوم حرية التملت وضوابطو وقيودل.

 
األهممداف: يتعممرف الطالممب علممى مفهمموم حريممة العمممد وحريممة التملممت وضمموابط هممول 

 مجتمي.الحريات وأهميتها للفرد وال
 

مفهوم حرية العمد وحرية التملت ودوة الدولة فم  تم ميذ همول  ااختباةات: تال  عذ
 الحرية وضوابط هول الحريات وأهميتها للفرد والمجتمي.

 
مفاتيح األجوبة:) مفهوم العمدا أهمية العمد للفرد ا دوة الدولمة فم  تم ميذ العممدا 

ضمموابط التملممت وقيممود حمم   مفهمموم التملممتا دوة الدولممة فمم  حمايممة حمم  التملممتا
 الملاية(.

 
 
 
 
 
 
 

 )حرية التجاةة والصناعة(. ن الوحدة النمطية السادسة والعمرو
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  



 
 صناعة.تحديد مفهوم حرية التجاةة وال الموضوع:

 
األهمممداف: يتعمممرف الطالمممب علمممى مفهممموم حريمممة التجممماةة والصمممناعة وأهميمممة التجممماةة 

 والصناعة للفرد والمجتمي.
 

ااختبممماةات:  مممّيذ المقصمممود بحريمممة التجممماةة والصمممناعة وأهميمممة همممول الحريمممة للفمممرد 
 والمجتمي.

  
دوة  مفمماتيح األجوبممة: )مفهمموم التجمماةةامفهوم الصممناعةا اهميممة التجمماةة والصممناعةا

 التجاةة والصناعة ف  الفرد والمجتمي(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية السابعة والعمرون) حرية المرأة(.
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  



 
 .تحديد المقصود بحرية المرأة الموضوع:

 
 األهداف: يتعرف الطالب على مفهوم حرية المرأة ودوةها الفّعا  ف  المجتمي.

 
ااختبمماةات:   ممّيذ المقصممود بحريممة المممرأة  ثمم  تالمم  عممذ دوة المممرأة فمم  المجتمممي 

 وموقف المريعة ااس مية والقوانيذ الوضعية مذ حقوق المرأة؟ 
 

لريممادي فمم  المجتممميا حقمموق مفمماتيح األجوبممة: )مفهمموم حريممة المممرأةا دوة المممرأة ا
 المرأة المالية والمعنوية وموقف المريعة والقانون منها(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة النمطية الثامنة والعمرون) األح ا  السياسية والحريات العامة(.
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 نينوى. –المعهد التقن   الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا



 
 تحديد المقصود باألح ا  السياسية وع قتها بالحريات العامة.. الموضوع:

 
األهداف: يتعرف الطالب على مفهموم األحم ا  السياسمية وأهم  نمماطاتها فم  مجما  

 الديمقراطية والحريات العامة .
 

يمقراطيممة ودوةهمما ااختبمماةات:  ممّيذ المقصممود بمماألح ا  السياسممية وأهمم  نممماطاتها الد
 الفعا  ف  الدفاع عذ الحريات العامة.

 
مفمماتيح ااجوبممة: )مفهمموم األحمم ا  السياسمميةا آليممة تاممويذ األحمم ا  السياسمميةا دوة 

 األح ا  السياسية ف  ترسي  مبادق الديمقراطية والدفاع عذ الحريات العامة(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتقن  والحريات العامة(.الوحدة النمطية التاسعة والعمرون) التقدم العلم  
 

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 

 نينوى. –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانية ا المعهد التقن  



 
 تحديد المقصود بالتقدم العلم  والتقن  وع قتو بالحريات العامة. الموضوع:

 
ح التقممدم العلممم  والتقنمم  وأثممرل علممى األهممداف: يتعممرف الطالممب علممى مفهمموم مصممطل

 الحريات العامة ومدى إمكانية تمتي الفرد  هوا التقدم العلم   .
 

ااختباةات: مالمقصود بمصمطلح التقمدم العلمم  والتقنم  ومما هم  ع قتمو بالحريمات 
 العامة وما هو موقف األنومة مذ م اولة هول التقنية.

 
والتقن االع قة  يذ التقدم العلمم  والحريمات  مفاتيح األجوبة: )مفهوم التقدم العلم 

العامةا ضوابط التقدم العلمم  والتقنم  وآليمة اسمتعمالو وتقييمدل بمما ا يتعماةض ممي 
 الحريات العامة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

العال  العرب   -الحريات العامة وآفاق المستقبد الوحدة النمطية الث ثون)
 .أنموكجا(

 إعداد: أ.عبدالمجيد محمد حمودي.
 



 –الفئة المستهدفة : طلبة قس  اإلداةة القانونية ا المرحلة الثانيمة ا المعهمد التقنم  
 نينوى.

 
 الموضوع:التحد  عذ مستقبد الحريات العامة وموقف الدساتير العربية منها.

 
 األهداف: يتعرف الطالب عذ مستقبد الحريات العامة .

 
لعامة وضممانتها فم  التممريعات ااختباةات: مناقمة مفتوحة عذ مستقبد الحريات ا

 الوطنية والدولية مي إ داء وجهات النور حو  تطبيقها واحترامها ف  العال  العرب .
 

 

 

 

 

 

 

 


